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บทคัดยอ 
 ระบบอัจฉริยะในการชวยวางแผนปริมาณบุคลากรท่ีเหมาะสมกับการปฏิบัติงานของศูนยใหบริการ
ขอมูลทางโทรศัพท(คอลเซ็นเตอร: Call Center) โดยใชรูปแบบสมการถดถอยในการวิเคราะห พัฒนาขึ้นโดย
มีวัตถุประสงคเพ่ือนําความรูทางดานวิทยาการคอมพิวเตอร และการวิจัยเชิงปฏิบัติการ (Operation 
Research) มาชวยระบบคอลเซ็นเตอรในการวางแผนจัดเตรียมเจาหนาท่ีสําหรับใหบริการทางโทรศัพท 
(Agent) ใหมีจํานวนเหมาะสมกับปริมาณลูกคาท่ีเขามาใชบริการในแตละชวงเวลา   เพ่ือเปนการเพ่ิม
ประสิทธิภาพในการใหบริการ อันนํามาซ่ึงความพึงพอใจของผูมาใชบริการ และชวยใหบุคลากรขององคกร
สามารถปฏิบัติงานไดอยางเต็มประสิทธิภาพ 

 
คําสําคัญ:  Call Center, Call Center Agent, Workforce Management, Regression Model 

 

1.    บทนํา 
 ในปจจุบันระบบการติดตอส่ือสารเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและสะดวกรวดเร็วขึ้นกวาในอดีต  
ขอจํากัดในเรื่องระยะทางหรือเชื้อชาติท่ีเคยเปนอุปสรรคสําคัญในโลกของการติดตอส่ือสาร  ไดรับการแกไข
โดยอาศัยเทคโนโลยีสมัยใหมในการติดตอส่ือสารท่ีทําใหโลกของเราเสมือนมีขนาดเล็กลง  ไมวาจะเปนระบบ
โทรศัพทท่ีมีการใชงานกันมาเปนระยะเวลากวา 100 ป  หรือระบบอินเตอรเน็ต (Internet) ท่ีเริ่มไดรับความ
นิยมอยางแพรหลายในชวง 10 ปท่ีผานมา สําหรับบุคคลทั่วไปการส่ือสารทางโทรศัพทก็ยังคงเปนท่ีนิยม
มากกวาการส่ือสารทางอินเตอรเน็ต อันเนื่องมาจากการใชงานท่ีงาย มีความคุนเคยสามารถใชงานไดแมจะไม
มีความรูดานการใชงานคอมพิวเตอร และท่ีสําคัญคือสามารถสนทนาโตตอบอีกฝายไดทันที ทําใหการสื่อสาร
ผานโทรศัพทสามารถเขาถึงคนไดทุกกลุม จึงไมเปนที่นาแปลกใจหากจะพบวาการติดตอส่ือสารดวยวิธีนี้ยังคง
เปนชองทางการติดตอส่ือสารท่ีสําคัญของทุกองคกร 

ดวยเหตุนี้องคกรทางธุรกิจตางๆ จึงเริ่มหันมาใหความสนใจกับการใหบริการทางโทรศัพท ไมวาจะ
เปนการใหบริการขอมูลสารสนเทศ ขอมูลการใชงาน การแกไขปญหา ตอบขอซักถาม แนะนําผลิตภัณฑตางๆ 
ระบบศูนยใหบริการขอมูลทางโทรศัพท (คอลเซ็นเตอร: Call Center) จึงกลายเปนหนวยงานสําคัญของ
องคกรในปจจุบันอีกหนวยงานหนึ่ง โดยจะมีการนําระบบคอมพิวเตอรเขามาจัดการการทํางานในสวนตาง ๆ 
ของระบบ  อาทิเชน  การจัดเก็บประวัติและพฤติกรรมการใชบริการ  การจัดเตรียมขอมูลสําหรับรองรับการ
ใหบริการ  เปนตน  ขอมูลการบริการเหลานี้จะชวยสงเสริมประสิทธิภาพในการใหบริการของเจาหนาท่ีผู
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ใหบริการ (Agent) แตเจาหนาท่ีผูใหบริการสวนใหญจะมีทักษะความชํานาญในการใหบริการหลายดาน  ซึ่งใน
แตละชวงเวลา(Period) อาจจะไดรับหนาท่ีความรับผิดชอบเพียงการใหบริการดานใดดานหนึ่งหรือหลายดาน
พรอมกันก็ได  เมื่อมีการเปล่ียนแปลงของปริมาณผูใชบริการในแตละดานอันเนื่องมาจากปจจัยตาง ๆ ท่ีเกิด
จากการดําเนินงานขององคกร  รวมไปถึงการเปลี่ยนแปลงของกําลังคนภายในระบบคอลเซ็นเตอรเอง  อาทิ
เชน การลาออกของเจาหนาท่ีหรือการรับเจาหนาท่ีใหมเพ่ิมเติม  การปรับเปล่ียนจํานวนพนักงานใหเหมาะสม
กับปริมาณงานในแตละชวงเวลาจะสามารถดําเนินการไดทันที  โดยปรับเปล่ียนหนาท่ีความรับผิดชอบของ
เจาหนาท่ี  จากบริการท่ีมีปริมาณผูใชบริการลดลงไปรับผิดชอบในบริการที่มีปริมาณผูมาใชบริการเพ่ิมสูงขึ้น  
หรือการวางแผนจัดฝกอบรมทักษะที่จําเปนแกเจาหนาท่ีในกรณีท่ีตองการใหเจาหนาท่ีเปล่ียนไปรับผิดชอบ
บริการในดานท่ีเจาหนาท่ีไมมีความชํานาญอยูเดิมแตกําลังตองการบุคลากรเพ่ิม  ซึ่งนอกจากจะชวยเจาหนาท่ี
ใหสามารถปฏิบัติงานไดเต็มความสามารถและตรงกับความตองการของระบบแลว  ยังชวยใหการใหบริการ
ของระบบมีประสิทธิภาพสูงสุดอันนํามาซึ่งความพึงพอใจของผูมาใชบริการ 

 จากท่ีกลาวมาขางตนแสดงใหเห็นวา  ยิ่งผูดูแลระบบคอลเซ็นเตอรสามารถประมาณจํานวนบุคลากรท่ี
จําเปนของบริการแตละดานไดรวดเร็วมากเพียงไร  ยิ่งนํามาซ่ึงความพึงพอใจของผูมาใชบริการอันเปนผลดี
ตอองคกรไดเร็วขึ้นเทานั้น  จึงไดเกิดแนวความคิดโครงงานพัฒนาระบบชวยวางแผนจํานวนบุคลากรให
เหมาะสมกับปริมาณงานที่มีในระบบ (Workforce Management) โดยอาศัยขอมูลเดิมท่ีระบบคอลเซ็นเตอรได
จัดเก็บไว มาใชในการวิเคราะหหาจํานวนพนักงานท่ีเหมาะสมกับปริมาณงานในแตละชวงเวลา อันนํามาซ่ึง
ประสิทธิภาพสสูงสุดในการดําเนินงานของระบบคอลเซ็นเตอร 
 
2.    ประโยชนที่คาดวาจะไดรับจากโครงงาน 
 2.1  ผูประกอบการ/ผูดูแลระบบคอลเซ็นเตอรมีเคร่ืองมือท่ีชวยวางแผนในเรื่องจํานวนเจาหนาท่ีท่ีคอย

ใหบริการไดอยางเหมาะสม 

 2.2 ลดความสูญเปลาทางธุรกิจ อันเนื่องมาจากเจาหนาท่ีวางงาน 

 2.3 เพ่ิมผลกําไรทางธุรกิจขององคกรอันเนื่องมาจากการลดจํานวนบุคลากรท่ีไมจําเปน เพ่ือไปเพ่ิม

บุคลากรท่ีจําเปนในดานอื่นหรือจัดฝกอบรมทักษะท่ีจําเปนตอประสิทธิภาพในการบริการแทน 

3.    ทฤษฎีและสมการ 
 จากการศึกษาขอมูลการใหบริการของระบบคอลเซ็นเตอรท่ีผานมาซึ่งเก็บไวในระบบคอมพิวเตอร จะ
เห็นถึงความสัมพันธของตัวแปรสองตัวไดแก ระยะเวลาวางงานของเจาหนาท่ี (Idle time) และระยะเวลารอใช
บริการของลูกคา (Waiting time) ซึ่งผูดูแลระบบคอลเซ็นเตอรตองการใหมีระยะเวลานอยท่ีสุดท้ังคู  โดย
ระยะเวลาดังกลาวจะเพ่ิมขึ้นหรือลดลงสัมพันธกับจํานวนเจาหนาท่ีในทิศทางตรงขามกัน  กลาวคือ  ถาสมมุติ
วาปริมาณงานของระบบคงที่  การเพ่ิมขึ้นของจํานวนเจาหนาท่ีจะชวยใหระยะเวลาในการรอสายของผูมาใช
บริการส้ันลง  แตระยะเวลาที่เจาหนาท่ีวางงานจะเพ่ิมสูงขึ้น  ในทางกลับกันถาเราลดจํานวนเจาหนาท่ีลงจะ
ชวยใหระยะเวลาที่เจาหนาท่ีวางงานลดลง  แตก็จะทําใหระยะเวลาในการรอสายของผูมาใชบริการสูงขึ้น
เชนกัน ดวยเหตุนี้ จึงมีการนําทฤษฎีรูปแบบสมการถดถอยมาใช ซึ่งสมการถดถอยเปนวิธีการวิเคราะหหา
ความสัมพันธของขอมูลระหวางตัวแปร 2 ชุดขึ้นไป โดยอาศัยขอมูลจากการทดลองที่ผานมาเปนหลัก เพ่ือ
นําไปทํานายคาหรือประมาณคาตัวแปรในอนาคต ในที่นี้ใชรูปแบบสมการถดถอยเชิงเสนตรงอยางงาย 
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(Linear Regression) คือศึกษาความสัมพันธของตัวแปรอิสระหนึ่งตัววามีผลตอตัวแปรตาม และรูปแบบของ
สมการเปนแบบเสนตรง จึงสรางรูปแบบสมการไดดังนี้  

 
  (1)   

    
โดย 

λ  คือคาถวงน้ําหนักความสําคัญ  
J คือจํานวนของบริการท้ังหมดท่ีมีอยูในระบบคอลเซ็นเตอร 
Idle Time คือระยะเวลาท่ีเจาหนาท่ีไมมีผูมาติดตอใชบริการ ซึ่งมีความสัมพันธกับจํานวนเจาหนาท่ี

ท่ีพรอมใหบริการในขณะนั้น นั่นคือหากมีเจาหนาท่ีพรอมใหบริการเปนจํานวนมาก ระยะเวลาที่เจาหนาท่ีจะ
ไมมีผูมาติดตอใชบริการมากตามไปดวย 

Waiting Time คือระยะเวลารอสายของผูมาใชบริการ ซึ่งมีความสัมพันธกับจํานวนเจาหนาท่ีท่ีมี
ความชํานาญในการบริการดานนั้น ๆ นั่นคือ หากมีจํานวนเจาหนาท่ีท่ีชํานาญในบริการดานนั้น ๆ พรอม
ใหบริการอยูในระบบเปนจํานวนมาก จะสงผลใหผูใชบริการในดานนั้นใชเวลาในการรอเพื่อใชบริการนอยลง 

 
4.    การทํางานของระบบ 

 หลักการทํางานของระบบอัจฉริยะในการชวยวางแผนปริมาณบุคลากรที่เหมาะสมตอการปฏิบัติงาน
สําหรับระบบศูนยใหบริการขอมูลทางโทรศัพทโดยใชรูปแบบของสมการถดถอย (IWA System) คือ ผูใชงาน
ระบบจะทําการระบุเง่ือนไขเพ่ือกําหนดขอบเขตในการวิเคราะห ระบบจะทําการวิเคราะหขอมูลในฐานขอมูลท่ี
นําเขามาจากระบบของคอลเซ็นเตอรซึ่งอยูในรูปแบบเอ็กเซลลไฟล (MS Excel) เมื่อระบบทําการวิเคราะห
เสร็จส้ินก็จะรายงานผลการวิเคราะหท้ังในรูปแบบที่เปนขอความ (Text) และรูปแบบแผนภาพ (Graph) 
 

 
 

รูป 1: โครงสรางของระบบ 
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 ระบบอัจฉริยะในการชวยวางแผนปริมาณบุคลากรใหเหมาะสมตอการปฏิบัติงาน แบงเมนูการทํางาน
ออกเปน 4 สวนไดแก Appropriate number of Agents, Decision Support Report, Import Service Data 
และ System Data ซึ่งผูใชงานระบบแตละประเภทจะสามารถใชงานเมนูไดตามแตสิทธิ์ของประเภทผูใชงาน
ระบบนั้น  
 4.1 การใชงานเมนู Appropriate number of Agents 

  ในเมนู Appropriate number of Agents ใชสําหรับการวิเคราะหจํานวนเจาหนาท่ีใหเหมาะสม
กับบริการแตละประเภท ซึ่งแยกออกเปนอีก 2 เมนูยอยไดแก  
  4.1.1 Analysis ใชวิเคราะหจํานวนเจาหนาท่ี   
 

 
รูป 2: แสดงหนาการใชงานเมนู Appropriate number of Agents 

 

 
รูป 3: แสดงรายงานการวิเคราะห 
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รูป 4: แสดงกราฟระยะเวลาวางงานของเจาหนาท่ีกับจํานวนเจาหนาท่ี 

 

 
รูป 5: แสดงกราฟเวลารอใชบริการของลูกคากับจํานวนเจาหนาท่ี 

 
  4.1.2 History of Analysis จะแสดงประวัติผลการวิเคราะหท่ีเคยทําการวิเคราะหมาแลว 
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รูป 6: แสดงรายละเอียดการวิเคราะหท่ีผานมาแลว 

 
 4.2 การใชงานเมนู Decision Support Report 
  การทํางานในสวนของ Decision Support Report เปนการแสดงแผนภาพ (Graph) เพ่ือชวย
ในการดูแนวโนมของขอมูลการใหบริการของระบบคอลเซ็นเตอรท่ีเก็บไวในฐานขอมูล ซึ่งสามารถเลือก
รูปแบบความสัมพันธของขอมูลท่ีตองการใหแสดงเปนแผนภาพไดหลากหลาย โดยมีหนาจอของโปรแกรม ดัง
รูป 
 

 
รูป 7: แสดงหนาการใชงานเมนู Decision Support Report 
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 ระบบจะนําขอมูลในฐานขอมูลมาแสดงผลเปนแผนภาพเพ่ือใหผูใชงานเห็นภาพไดชัดเจนและงายขึ้น 
 

 
รูป 8: แสดงกราฟเสนท่ีไดจากการสรางรายงาน 

 

 
รูป 9: แสดงกราฟแทงท่ีไดจากการสรางรายงาน 

208



การประชุมเชิงวิชาการประจําปดานการจัดการโซอุปทานและโลจิสติกส ครั้งท่ี 8 
 

 

  

 4.3 การใชงานเมนู Import Service Data 
  เมนูสวน  Import Service Data ใชสําหรับจัดการนําขอมูลเขาสูระบบ ซึ่งเลือกประเภทบริการ
ไดวาตองการนําเขาขอมูลของประเภทบริการใด และสามารถเลือกไดวาตองการนําเขาขอมูลท่ีอยูในรูปแบบ
ของเอ็กเซลลไฟล (MS Excel) หรือกรอกขอมูลเอง 

 

 
รูป 10: แสดงหนาการใชงานเมนู Import Service Data 

  
เมื่อทําการนําเขาขอมูลสูฐานขอมูลแลว จะปรากฎหนาจอแสดงรายการขอมูลท่ีนําเขา ดังรูป 

 

 
รูป 11: แสดงรายการขอมูลท่ีนําเขาสูระบบ 

 
 4.4 การใชงานเมนู Import Service Data 

  ในสวนเมนู System Data นี้ เปนสวนท่ีใชในการนําเขาหรือแกไขขอมูลท่ีเปนขอมูลพ้ืนฐานของ
ระบบ ซึ่งไดแก ขอมูลประเภทบริการตางๆ และขอมูลผูใชงานระบบ สามารถทําการเพิ่มขอมูลโดยกดที่  
และคนหาขอมูลท่ีตองการได โดยแบงเปน 2 สวนไดแก 

  Service เปนสวนท่ีจัดการเกี่ยวกับรายละเอียดประเภทบริการ อาทิเชน จํานวนเจาหนาท่ีของ
แตละประเภทบริการ ระยะเวลามากสุดท่ีลูกคาตองรอใชบริการของแตละบริการ  

 

209



การประชุมเชิงวิชาการประจําปดานการจัดการโซอุปทานและโลจิสติกส ครั้งท่ี 8 
 

 

  

 
รูป 12: แสดงขอมูลประเภทบริการ 

 
  User เปนสวนท่ีจัดการเกี่ยวกับรายละเอียดผูใชงานระบบ ซึ่งจะแสดงรายละเอียด อาทิเชน ชื่อ 

ท่ีอยู หมายเลขโทรศัพท อีเมลล ชื่อท่ีใชในระบบ รหัสผาน ประเภทของผูใชงานระบบ สถานะ เปนตน 
 

 
รูป 13: แสดงขอมูลผูใชงานระบบ 

 
5.    บทสรุป 

 ระบบชวยวางแผนจํานวนบุคลากรใหเหมาะสมกับปริมาณงานที่มีในระบบ (Workforce Management) 
ท่ีพัฒนาขึ้นมานั้น อาศัยความรูจากหลายแขนง ไมวาจะเปนทางคณิตศาสตร ทางการวิจัยเชิงปฏิบัติการ และ
ทางคอมพิวเตอร ซึ่งใชทฤษฎีสมการถดถอยดังท่ีไดกลาวขางตน โดยนําตัวแปรที่สงผลตอประสิทธิภาพใน
การทํางานของระบบศูนยใหบริการขอมูลทางโทรศัพท มาหาความสัมพันธเพ่ือสรางเปนรูปแบบสมการ 
สําหรับใชวิเคราะหจํานวนบุคลากรท่ีเหมาะสมกับปริมาณงานของระบบศูนยใหบริการขอมูลทางโทรศัพท ซึ่ง
สามารถชวยอํานวยความสะดวกใหองคกร เพ่ือวางแผนปริมาณเจาหนาท่ีใหบริการขอมูลทางโทรศัพทได
อยางเหมาะสมไมมากเกินความจําเปนจนสงผลกระทบตอทรัพยากรขององคกร หรือไมนอยเกินไปจนทําให
ประสิทธิภาพการใหบริการของระบบลดนอยลง ซึ่งถือเปนการใชทรัพยากรขององคกรไดอยางคุมคามากท่ีสุด 
โดยในสวนของผลการใชงานระบบ ในเบ้ืองตน มีความคลาดเคล่ือนในระดับปานกลาง ซึ่งระบบจะสามารถ
พัฒนาการทํางานใหความคลาดเคลื่อนนอยลง เมื่อมีการใชงาน และปริมาณขอมูลผานไปในชวงระยะเวลา
หนึ่ง 
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6. แนวคิดในอนาคต 
 ในอนาคตอาจมีการปรับปรุงการทํางานของระบบชวยวางแผนจํานวนบุคลากรใหเหมาะสมกับปริมาณ

งานท่ีมีในระบบ โดยอาจเพิ่มเติมในสวนของทฤษฎีท่ีใชในการวิเคราะห ซึ่งอาจจะใชทฤษฎีอื่นท่ีเหมาะสมกวา
นี้ หรืออาจใชทฤษฎีปญญาประดิษฐ (Artificial Intelligence) เพ่ือชวยใหการคาดคะเนจํานวนบุคลากรมีความ
เหมาะสมมากย่ิงขึ้น หรือเพ่ิมเติมโมดูลในการทํางาน เพ่ือใหรองรับการทํางานของระบบศูนยใหบริการขอมูล
ทางโทรศัพทไดมากกวาเดิม  นอกจากนี้ อาจมีการปรับปรุงกระบวนการทํางานบางอยางท่ีมีอยูเดิมในระบบ
ใหครอบคลุมกระบวนการทํางานมากย่ิงขึ้นเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ หรือมีการนําอุปกรณฮารดแวรใหมๆ เขามา
ใชงานรวมกับระบบ โดยมีจุดมุงหมายในการชวยใหระบบศูนยใหบริการขอมูลทางโทรศัพททํางานไดอยางมี
ประสิทธิภาพ จํานวนบุคลากรเหมาะสมกับปริมาณงาน และสามารถดําเนินงานไดอยางสะดวกสบายมากขึ้น 
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