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บทคัดย่อ 

การวิจยัครังนีมีวตัถุประสงค ์คือ ) เพือศึกษาและวิเคราะห์ระบบแถวคอยของธนาคารกรณีศึกษา 
และ ) เพือพฒันาระบบแถวคอยของการบริการในแต่ละช่วงเวลาของธนาคารกรณีศึกษาแห่งหนึงระหว่าง
วนัที  กุมภาพนัธ์  ถึง 2  กุมภาพนัธ์  เฉพาะวนัจนัทร์ถึงวนัศุกร์ จาํนวน  สัปดาห์ ระหว่างเวลา 

. - .  น. โดยพิจารณาแบ่งเป็นวนัละ  ช่วงเวลา ๆ ละ  ชัวโมง  นาที ขอ้มูลทีใช้ในการวิจัย
ประกอบดว้ยขอ้มูลการเขา้มารับบริการของลูกคา้ ขอ้มูลการใหบ้ริการของพนกังานฝาก-ถอนและขอ้มูลการ
สัมภาษณ์เกียวกบัเวลารอคอยเขา้รับบริการทีพึงประสงคข์องผูรั้บบริการ ผูใ้ห้ขอ้มูล ไดแ้ก่ผูม้ารับบริการ
และผูใ้หบ้ริการธนาคารกรณีศึกษา เครืองมือทีใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มูลประกอบดว้ย แบบบนัทึกจาํนวน
ผูเ้ขา้มารับบริการ แบบบนัทึกเวลาใหบ้ริการของเจา้หนา้ที แบบบนัทึกเวลาทีผูม้ารับบริการพึงพอใจทีจะรอ
รับบริการ และนาฬิกาจบัเวลาการวิเคราะห์ ระบบแถวคอยใชส้มมติฐานและตวัแปรในการวิเคราะห์ตามตวั
แบบแถวคอย (Queuing Model) เป็นหลกั 

ผลการวิจยัพบว่า ระบบแถวคอยของธนาคารกรณีศึกษาสําหรับบริการฝาก-ถอน มีลกัษณะเป็น
แถวคอยแบบ M/M/1 มีอตัราการเขา้รับบริการเฉลียทงัหมดของลูกคา้ (λ) และอตัราการให้บริการเฉลีย
ทงัหมดของพนกังาน (μ) เท่ากบั .  และ .  คนต่อชวัโมง ตามลาํดบั ผูรั้บบริการใหข้อ้มูลเวลารอคอย
เขา้รับบริการทีพึงประสงคเ์ฉลียเท่ากบั 11.25 นาที จากการวิเคราะห์แถวคอยของธนาคารกรณีศึกษาพบว่า 
ควรปรับปรุงจาํนวนหน่วยใหบ้ริการจาก  จุด เพิมเป็น  จุดในวนัจนัทร์ ระหว่างเวลา 10:30-12:00 น. และ
วนัองัคาร ระหว่างเวลา 12:00-13:30 น. เนืองจากเวลาทีใชใ้นการรอคอยเขา้รับบริการมีค่ายาวนานกว่าเวลา
รอคอยรับบริการเฉลียทีลูกคา้พึงประสงค ์ 

คาํสาํคญั : แถวคอย, บริการฝาก-ถอน, ธนาคาร 
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Abstract 
 This research aims: 1) to study and analyze queuing systems of a banking case study, and 2) to 

develop a queuing system of services at different times of a banking case study. The study was conducted 

during February 11, 2562 to February 22, 2562, only Monday to Friday, between the hours of 9:00 to 

16:30 for 2 weeks. Based on 5 working day per week, data had been collected every 1 hour 30 minutes for 

two weeks.  Data used in the research consist of information about the service of customers, service 

information of staff deposit-withdrawal, and interview information about the waiting time of the service 

receptor for the services.  The informants include the service receptor (or customers) and the service 

provider of the banking case study. The instrument used for data collection consisted of 1) a record of 

number of customers receiving services, 2) a record of time providing service by staff, 3) a record of time 

that customers satisfied to wait for service, and 4) stopwatch.  Assumptions and variables used in this 

study are mainly based on Queuing Theory. 

The results showed that the queuing system for the banking deposit-withdrawal service of the case 

study is a queuing model M / M / 1.  It was reported that arrival rate of the customer (λ) and the service 

rate offered by staff (μ) equals to 7.81 and 15.20 men per hour respectively.  The service recipients provide 

information about the average desired waiting time to receive services to be equal to 11:25 minutes.  The 

results showed that the banking case study should increase the number of units available from 1 point to 2 

points on Monday between 10:30 a.m.-12:00 p.m., and Tuesday between 12:00-13:30 p.m. because the 

time spent for waiting service is more than the average customers’ desired waiting time during those 

periods.  

Keyword: Queuing Model, Deposit-withdrawal service, Bank 
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บทนํา 
ในสังคมยุคปัจจุบนัจะตอ้งเขา้ไปมีส่วน

ร่วมในระบบแถวคอยหรือระบบคิว (queuing 

system) ในลกัษณะใดลกัษณะหนึง ซึงอาจจะเป็น
ระบบทีมีผูร้อรับบริการเป็นบุคคล เช่น รอรถ
ประจาํทาง รอซืออาหาร รอจ่ายเงินในซุปเปอร์
มาร์เกต รอให้แพทย์ตรวจ เป็นต้น แต่ผูร้อรับ
บริการก็ไม่ได้จ ํากัดแค่บุคคลแต่ย ังสามารถ
ประยุกต์ใช้ในกิจการอืนๆได้ เช่น การเข้ารับ
บริการซ่อมรถยนต์ การรอขนถ่ายสินค้าขึน
ยานพาหนะ เป็นตน้ 

ระบบแถวคอยเป็นส่วนหนึงในการ
สนับสนุนการดํา เ นินงานในธุรกิจอาจช่วย
ส่ง เสริมคุณภาพ  การให้บริการอันเ ป็นการ
เสริมสร้างความเขม้แข็งทางธุรกิจให้เติบโตได้ 
แต่ในขณะเ ดียวกันก็อาจ เ ป็นจุดทีสร้างข้อ
ร้องเรียนจากลูกคา้ไดเ้ช่นกนั การเขา้แถวเพือรอ
ทาํธุรกรรมทางการเงินกับธนาคารเป็นตวัอย่าง
ของการนําแนวคิดแถวคอยไปใช้ปรับปรุงการ
ใหบ้ริการฝาก-ถอนเงินของธนาคารกรณีศึกษา 

เมือธนาคารมีอตัราการเขา้มาใช้บริการ
กบัอตัราของผูใ้หบ้ริการนนัไม่สมดุลกนัจะส่งผล
ทาํให้การรอคอยเกิดขึน ซึงบางครังผูที้มารอใช้
บริการตอ้งใชเ้วลารอคอยในแถวนาน ซึงการรอ
คอยเป็นปัจจยัสาํคญัทีมีความสัมพนัธ์กบัความพึง
พอใจของผูที้มาใชบ้ริการ กล่าวคือ หากลูกคา้ใช้
เวลารอคอยสัน จะมีผลทาํให้ความพึงพอใจของ
ลูกคา้ต่อบริการสูงขึน ผูว้ิจยัจึงมีความสนใจทีจะ
ศึกษา วิเคราะห์ และพฒันาระบบแถวคอยในการ
บริการ เพือใหข้อ้เสนอแนะในการปรับปรุงระบบ
ต่อไป 

วตัถุประสงค์ 

. เพือศึกษาและวิเคราะห์ระบบแถวคอย
ของธนาคารกรณีศึกษา 

. เพือพัฒนาระบบแถวคอยของการ
บริการในแต่ละช่วงเวลา 

ระเบียบวธีิวจิยั 
1) ศึ ก ษ า แ ล ะ วิ เ ค ร า ะ ห์ ร ะบบก า ร

ใหบ้ริการของธนาคารกรณีศึกษา จากการลงพืนที
สาํรวจ สังเกต และสัมภาษณ์จากเจา้ทีปฏิบติังาน
ของธนาคาร ถึงระบบการใหบ้ริการ  

2) เก็บรวบรวมขอ้มูล เฉพาะบริการดา้น
การฝาก-ถอน เพือเก็บรวบรวมขอ้มูลโดยบนัทึก
จาํนวนผูม้ารับบริการต่อหน่วยเวลา และบนัทึก
เวลาให้บริการของเจ้าหน้าที รวมถึงขอ้มูลจาก
การสัมภาษณ์ผูม้ารับบริการถึงเวลารอคอยสูงสุด
ทีลูกคา้พึงพอใจในการเขา้รับบริการจาํนวน 200 
คนโดยแบ่งเกบ็ขอ้มูลวนัละ 20 คน เป็นระยะเวลา 
10 วัน  ในแต่ละวันแบ่งเวลาเพือสัง เกตการ
เปลียนแปลงของจาํนวนลูกคา้ทีเปลียนไปตาม
ช่วงเวลา ไดเ้ป็นวนัละ 5 ช่วงเวลา ๆ ละ 1 ชวัโมง 
30 นาที กล่าวคือ แบ่งเป็น 9.00-10.30 น. 10.30-

12:00 น .  12:00-13:30 น .  13:30-15:00 น .  และ 
15:00-16:30 น. 

3) นาํผลทีไดม้าวิเคราะห์ตามหลกัทฤษฎี
แถวคอยผูว้ิจยัได้ศึกษา โดยหารูปแบบการแจก
แจงของข้อมูลจํานวนผูม้ารับบริการและเวลา
ให้บริการเมือทราบรูปแบบการแจกแจงแลว้ จึง
เลือกตวัแบบแถวคอยทีสอดคลอ้งกบัระบบการ
ให้บริการ และวิเคราะห์หาค่าสถิติต่างๆ ดังนี 
จํานวนผู ้มารับบริการเฉลียในแถวคอย  ( Lq) 
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จาํนวนผูม้ารับบริการเฉลียในระบบ (L) เวลาเฉลีย
ทีผูม้ารับบริการรอในแถวคอย (Wq) เวลาเฉลียที
ผูม้ารับบริการรอในระบบ (Ws) ความน่าจะเป็นที
ไม่มีผูม้ารับบริการอยูใ่นระบบ (P0) 

4) นําขอ้มูลเวลารอคอยทีพึงพอใจทีได้
จากการสัมภาษณ์ผูม้ารับบริการจากขอ้ 2) มาหา
เวลาเฉลียทีผูม้ารับบริการพึงพอใจทีจะรอรับ
บริการ ภายใตจ้าํนวนหน่วยใหบ้ริการทีเหมาะสม 
เปรียบเทียบกบัค่าเวลาเฉลียทีผูม้ารับบริการรอใน
แถวคอย  ( Wq) ทีค ํานวณได้จากข้อ  3) เพือ
เสนอแนะจาํนวนหน่วยใหบ้ริการทีเหมาะสม 

ผลการวจิยั 
การวิเคราะห์ขอ้มูลสําหรับงานวิจัยเรือง

การพฒันาระบบแถวคอยของผูรั้บบริการผ่าน
เคาน์เตอร์ ฝาก-ถอนธนาคาร มีวตัถุประสงค์ ) 

เพือศึกษาระบบแถวคอยของธนาคารกรณีศึกษา 
และ ) เพือพฒันาระบบแถวคอยในการบริการใน
แต่ละช่วงเวลาและจัดทาํข้อเสนอแนะในการ
ปรับปรุง ผูว้ิจยัไดน้าํขอ้มูลจากการเก็บรวบรวมที
ธนาคาร มาทาํการวิเคราะห์ เพือพัฒนาระบบ
แถวคอยของผูรั้บบริการผา่นเคาน์เตอร์ ฝาก-ถอน
ธนาคาร  ตามวัตถุประสงค์ของงานวิจัยโดย
ผลการวิจัยตามขันตอนการวิจัยขันที -  เป็น
การศึกษาเพือตอบวตัถุประสงค์การวิจยัขอ้ที  
และผลการวิจยัตามขนัตอนการวิจยัขนัที  เป็น
การศึกษาเพือตอบวตัถุประสงคก์ารวิจยัขอ้ที  ดงั
จะไดน้าํเสนอต่อไปนี 

ในทีนีจะนําเสนอผลการวิจัยตามลําดับ
ขนัตอนการวิจยัดงัต่อไปนี 
 

 

ผลการวิจยัตามขนัตอนการวิจยัขนัที  
ศึกษาและวิเคราะห์การให้บริการของ

ธนาคาร เมือเขา้มาในระบบแลว้จะตอ้งหยิบบตัร
คิวตรงทางเข้าด้านขวาของประตู  ถ้าหน่วย
ให้บริการวางผูม้ารับบริการก็จะได้รับบริการ
ทันที  แต่ถ้าผู ้มา รับบริการมีมากกวาหน่วย
ให้บริการ ผูม้ารับบริการหรือลูกคา้ ก็จะตอ้งนัง
รอเรียกคิว ซึงจะทาํให้เกิดแถวคอยขึน เจา้หนา้ที
ให้บริการของหน่วยนัน ๆ จะทําการกดเรียก
หมายเลขคิว เมือหน่วยให้บริการของตนวางจาก
การ ให้บริการ และเมือผูม้ารับบริการแลว้ เสร็จ
จากรับบริการก็จะออกจากระบบทีประตูทางเขา้
ของธนาคารจากการสังเกตและลงพืนทีสํารวจ 
พบวา่ตรงกบัตวั แบบแถวคอย M / M / 1 : FCFS / 

∞ / ∞ ซึง มีหน่วยให้บ ริการ  1 หน่วย  การ
ให้บริการเป็นแบบมาก่อนได้รับบริการก่อน 
ระบบรองรับผูม้ารับบริการหรือลูกคา้ไม่จาํกัด 
และผู ้มา รับบริการหรือลูกค้าไม่จํากัด  การ
ให้บริการเป็นแบบแลว้เสร็จในขนัตอนเดียว มี
หนึงแถวคอย 

ผลการวิจยัตามขนัตอนการวิจยัขนัที 2 

การเก็บรวบรวมขอ้มูล ธนาคารมีหน่วย
ให้บริการ 3 หน่วยบริการ หน่วยบริการแรกเป็น
การฝาก-ถอน หน่วยบริการที 2 เปิด-ปิดบัญชี 
ATM หน่วยบริการที 3 ชาํระสินคา้และบริการ มี
การแบ่งหนา้ทีในการทาํงานเพือความสะดวกต่อ
บริการ 

ผลการวิจยัตามขนัตอนการวิจยัขนัที 3 

ผลการวิเคราะห์ระบบแถวคอย 
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วนั (09: 0-

10:30) 

(10:30-

12:00) 

(12:00-

13:30) 

(13:30-

15:00) 

(15:00-

16:30) 

จนัทร์ 6.67 11.66 10 9.34 4 

องัคาร 8.33 9.34 11.33 8.66 4 

พธุ 7.67 10.67 9.67 5.66 2.66 

พฤหสับดี 4 9.67 9.34 7.67 3.67 

ศุกร์ 7 9.67 10.67 9.67 4.33 

ตารางที 1 ตารางแสดงอตัราการเขา้รับบริการของ
ลูกคา้ λ (คน/ชวัโมง) 

อตัราการเขา้รับบริการเฉลีย (λ) คือ 7.81 
คน/ชวัโมง 

ส่วนอตัราการให้บริการเฉลีย (μ) ใชว้ิธีจบั
เวลาการใหบ้ริการฝากถอนของพนกังานต่อลูกคา้
จาํนวน  คน ในเวลา  วนั นาํมาหาค่าเฉลีย
เป็นนาทีต่อคน หลงัจากนนันาํค่าเฉลียดงักล่าวมา
หาส่วนกลบั แลว้แปลงค่าเป็นหน่วยคนต่อชวัโมง 
มีค่าเท่ากบั .  คนต่อชวัโมง 

ผูรั้บบริการให้ข้อมูลเวลารอคอยเข้ารับ
บริการทีพึงประสงค์เฉลียเท่ากบั คือ 11.25 นาที 
จากจาํนวนลูกคา้ผูที้ใหข้อ้มูลทงัหมด 200 คน 

ผลการวิ เ ค ราะ ห์ ตัว แปร ต่ า ง  ๆ  เ พื อ
ตรวจสอบความเหมาะสมของแถวคอย เริมจากนาํ
ค่า λ และ μ ทีไดข้า้งตน้ มาคาํนวณหาค่าตวัแปร
อืนในตวัแบบแถวคอย ได้แก่ ความน่าจะเป็นที
ระบบจะว่าง (P0) ความยาวของแถวคอยก่อนเขา้
รับบริการ (Lq) ความยาวของแถวคอยทงัระบบ 
(Ls) เวลาเฉลียของแถวคอยก่อนเขา้รับบริการ 
(Wq) และเวลาเฉลียของแถวคอยทงัระบบ (Ws) 
โดยแยกผลตามวนั (จนัทร์ถึงศุกร์) และช่วงเวลา 
เนืองจากขอ้จาํกัดของพืนทีนําเสนอ ในทีนี จะ
แสดงตวัอยา่งผลของวนัจนัทร์ ดงันี 

ตวั
แปร 

(09: 0-

10:30) 

(10:30-

12:00) 

(12:00-

13:30) 

(13:30-

15:00) 

(15:00-

16:30) 

 0.5616 0.233 0.3421 0.3859 0.7368 

 0.3423 2.523 1.2649 0.9769 0.0940 

 0.7808 3.295 1.9227 1.5910 0.3572 

 3.0811 13.003* 7.5877 6.2786 1.4098 

 7.0274 16.949 11.5340 10.2249 5.3562 

*ค่าทีไดมี้ค่าสูงเกินกวา่ค่าเวลารอคอยเฉลียทีลูกคา้พึงประสงค ์

ตารางที 2 ตารางผลการวิเคราะห์แถวคอย (วนั
จนัทร์) 

พบว่า เวลาเฉลียของแถวคอยก่อนเขา้รับ
บริการ (Wq) ของลูกคา้ ในวนัจันทร์ ระหว่าง
เวลา 10:30-12:00 น. มีค่าเท่ากบั .  นาที ซึง
มีค่ามากกว่าค่าเวลารอคอยเขา้รับบริการเฉลียที
พึงประสงคที์ไดจ้ากการสอบถามลูกคา้มีค่าเฉลีย
เท่ากบั 11.25 นาที จึงเสนอใหธ้นาคารกรณีศึกษา
เพิมจาํนวนหน่วยให้บริการในวนัและช่วงเวลา
ดงักล่าวเป็นจาํนวน  หน่วยใหบ้ริการ 

ตัวแปร 10:30-12:00 น 
(1 หน่วยบริการ) 

0:3 - :0  น 
 (2 หน่วยบริการ) 

 0.2328 0.4455 

 2.5227 0.1323 

 3.2949 0.8995 

 13.0028 0.6808 

 16.9491 4.6271 

ตารางที 3 ตารางเปรียบเทียบก่อน-หลงัขอ้เสนอ
การเพิมหน่วยบริการ (วนัจนัทร์) 
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จะเห็นว่าเมือเพิมจาํนวนหน่วยให้บริการ
แลว้ ระยะเวลารอคอยเฉลียทีผูม้ารับบริการรอใน
แถวคอย มี ค่ าลดลงมาก  จน มี ค่ าน้อยกว่ า
ระยะเวลาเฉลียทีผูม้ารับบริการพึงพอใจ ทีจะรอ
รับบริการ ดังนัน ถ้าทาํการเพิมจาํนวนหน่วย
ให้บริการจากเดิมอีก 1 หน่วย จะทาํให้ผูม้ารับ
บริการ เกิดความพึงพอใจต่อการมารับบริการ
ทัง นี ขึนอยู่กับทางธนาคารพิจารณาความ
เหมาะสมทีจะนําไปใช้ในจริง เพราะมีเพียง 2 

ช่วงเวลาทีเกินค่าเวลาเฉลียทีลูกคา้พึงประสงค ์

นอกจากตัวอย่างการวิ เคราะห์ตัวแปร
แถวคอยในวนัจนัทร์แลว้ ผลการวิเคราะห์วนัอืน
แยกตามช่วงเวลา สามารถสรุปไดด้งัตารางที  

วนั 
(09:00-

10:30) 

(10:30-

12:00) 

(12:00-

13:30) 

(13:30-

15:00) 

(15:00-

16:30) 

จนัทร์ 
1 หน่วย 2 หน่วย 1 หน่วย 1 หน่วย 1 หน่วย 

องัคาร 
1 หน่วย 1 หน่วย 2 หน่วย 1 หน่วย 1 หน่วย 

พธุ 
1 หน่วย 1 หน่วย 1 หน่วย 1 หน่วย 1 หน่วย 

พฤหสับดี 
1 หน่วย 1 หน่วย 1 หน่วย 1 หน่วย 1 หน่วย 

ศุกร์ 
1 หน่วย 1 หน่วย 1 หน่วย 1 หน่วย 1 หน่วย 

ตารางที  ตารางเสนอแนะจาํนวนใหห้น่วย
บริการของแต่ละช่วงเวลา 

 

 

 

สรุปผลการวิจัย 

 จากการศึกษาวิเคราะห์การรอคอยหรือ
การเขา้รับบริการในกรณีศึกษาธนาคารซึงผูว้ิจยั
ขอสรุปผลการวิจยัดงันี 

ประเด็นที  1 เพือศึกษาระบบแถวคอย
ของธนาคารกรณีศึกษาตงัแต่วนัที  กุมภาพนัธ์ 

 ถึงวนัที  กุมภาพนัธ์  รวมระยะเวลา 
 วัน  โดยนําข้อมูลมาวิ เคราะห์ด้วยวิธี การ

คาํนวณหาค่าเฉลียหาจาํนวนหน่วยให้บริการจาก
ระยะเวลาโดยเฉลียทีผูม้ารอรับบริการพึงพอใจ 
คือ 11.25 นาที ซึงเปรียบเทียบกบัค่าเวลาเฉลียทีผู ้
มารับบริการรอในแถวคอย (Wq) มีค่าน้อยกว่า
ระยะเวลารอคอยเฉลียทีผูม้ารับบริการพึงพอใจที
จะรอรับบริการ แสดงว่าการเปิดให้บริการ 1 

หน่วย  มีความเพียงพอทีจะไม่ต้องเปิดหน่วย
บริการเพมิ 

ประเดน็ที  เพือพฒันาระบบแถวคอยใน
ก า รบ ริ ก า ร ในแ ต่ ล ะ ช่ ว ง เ ว ล า แล ะ จัดทํา
ขอ้เสนอแนะในการปรับปรุง ผลจากการวิเคราะห์
ขอ้มูลมีค่าเวลาเฉลียทีผูม้ารับบริการในแถวคอย 
(Wq) เกินกว่าค่าเฉลียผูม้ารับบริการพึงพอใจ คือ 

.  นาที อยู่ 2 ช่วงเวลาคือวันจันทร์ 10:30-

12:00 น. มีค่าเวลาทีรอคอยคือ .  นาทีและ 
วนัองัคาร 12:00-13:30 น. มีค่าเวลาทีรอคอยคือ

. นาที จาํเป็นตอ้งเปิดหน่วยให้บริการเพิม
เป็น 2 หน่วย จะได้ค่าเวลาทีรอคอยคือ .  
และ .  ตามลาํดบั เพือไม่ให้เกินค่าเฉลียของ
ผูม้ารับบริการทีพึงพอใจ ที 11.25 นาที นนัจะเห็น
ไดว้่าระยะเวลารอคอยเฉลียทีผูม้ารับบริการรอใน
แถวคอย ทีเปิดให้บริการ 2 หน่วย มีค่าน้อยกว่า
ระยะเวลารอคอยเฉลียทีผูม้ารับบริการพึงพอใจที
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จะรอรับบริการ ทาํให้ผูม้ารับบริการหรือลูกคา้
เกิดความพึงพอใจในการมารับบริการ 

ข้อเสนอแนะ 
วิจัยเล่มนีเก็บข้อมูลในส่วนของการ 

ฝาก-ถอน เท่านนั ควรเพิมการเก็บขอ้มูลจากการ 
เปิด-ปิดบญัชี ,กองทุน ฯลฯ เพือความครบถว้น 

รายการอ้างองิ 

จาฏุพจัน์ เจียมกลัชาญ. ( ). การประยุกต์ใช้
ทฤษฎีแถวคอยสําหรับเคาน์เตอร์ฝาก - 
ถอนธนาคาร .  ปริญญาวิทยาศาสตร
ม ห า บัณ ฑิ ต  ส า ข า วิ ช า ส ถิ ติ  คณ ะ
วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลยัขอนแก่น. 

จิตรัตน์ มานะดี เเละปิยนนัท์ สุภรัตนกูล. ( ). 
การ ศึกษาระบบแถวคอยกรณี ศึกษา 
โรงพยาบาลสัตว์คณะสัตว์แพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น  .  ปริญญาวิทยา
ศาสตรบัณฑิต  สาขา วิชาส ถิ ติ  คณะ
วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลยัขอนแก่น 

ชัชวาล เรืองประพันธ์. ( ). สถิติพืนฐาน .  
(พิมพ์ครังที ). ขอนแก่น: ขอนแก่นการ
พิมพ.์ 

ดาํรงฤทธิ ผลสุวตัถิ. ( ). การวิเคราะห์ระบบ
แถวคอย กรณีศึกษาการรับสมัครนักศึกษา 
มหาวทิยาลยัเทคโนโลยีพระนคร วิทยาเขต
พระนครเหนือ  (รายงานผลการวิจัย) . 
กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระ
นคร. 

ธนิญา ชนะเพีย เเละพิริยา พุทธศรี. ( ). ระบบ
แถวคอยโดยใช้ทฤษฎีแถวคอย กรณีศึกษา
ธนาคาร เ พื อกร เกษตรและสหกรณ์
การเกษตร สาขาขอนแก่น. ปริญญาวิทยา
ศ าสตรบัณ ฑิ ต  ภ าค วิ ช าส ถิ ติ  คณะ
วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลยัขอนแก่น. 

นนัทิพร ดิษฐศรีพร. ( ). การศึกษาปัญหาและ
ป รั บ ป รุ ง ร ะ บ บ คิ ว ลู ก ค้ า เ พื อ เ พิ ม
ประสิทธิภาพในการบริการ ของหอการค้า
ไทยและสภาหอการค้าไทย สํานักงานใหญ่. 
ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชา
การจัดการโลจิสติกส์  บัณฑิตวิทยาลัย 
มหาวิทยาลยัหอการคา้ไทย 

ปิยพร สุวรรณรัตน์. ( ). การวิเคราะห์ระบบ
แถวคอยของผู้ใช้ทางการพิเศษกรณีศึกษา
ด่านประชาชืน .  ปริญญาเศรษฐศาสตร
มหาบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์การ
จดัการ มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ. 

สกลุรัตน์ ปันคง. ( ). การแก้ปัญหาความล่าช้า
ในระบบแถวคอยของเคาน์เตอร์บริการ . 
ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชา
การจัดการการขนส่งและโลจิสติกส์
คณะโลจิสติกส์ มหาวิทยาลยับูรพา.  

สุทธิมา ชาํนาญเวช. ( ). การวิจัยดําเนินงาน. 
(พิมพค์รังที ). กรุงเทพฯ: พิมพดี์การพิมพ.์ 
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