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บทคัดย่อ 

 

 

ธนาคารกรุงเทพ จ ากด  สาาาสดนปา าาาย  จดงหัด เชย งให่า ย่ลูกคา้เาา้่าใชบ้ริการในแตาละ
ัดนเป็นจ านัน่ากเน่ืยงจากเป็นสาาาใหญาายงจดงหัด เชย งให่า ท าให้เกิ ปดญหาการรยคย ายง
ลูกคา้ทย่ าันานในการเาา้รดบบริการ  งานัจิด นย้ จึงศึกษาและัิเคราะห์เพื่ยหาแนัทางในการล เัลา
ในการรยคย ายงลูกคา้และเพิ่่คัา่พึงพยใจายงลูกคา้ตายการให้บริการายงธนาคาร   เทคนิคลยน
ทย่น า่าใช ้ไ แ้กา การปรดบปรุงโ  ใชร้ะบบ ึง การใชร้ะบบคับคุ่ ้ั  สา ตา และการัางแผนผดง
ให่าเพื่ยล เัลาในการเ ินทางในระบบ  เป็นตน้ และ ย่การน าโปรแกร่จ าลยงสถานการณ์ยารยนาา
่าใชใ้นการัเิคราะห์ผลหลดงการปรดบปรุง โ  ไ เ้สนยทางเลืยกในการปรดบปรุงทด้งห่  5 รูปแบบ  
โ  รูปแบบทย่สา่ารถล เัลาการรยคย ในัดนทย่ลูกคา้หนาแนานไ ้่ ากทย่สุ ราั่กดบเทคนิคลยนเป็น
การน ารูปแบบเร่ืยงายงการปรดบพนดกงานให้ท างานเต็่เัลาทุกชายง ปรดบตารางการท างานายง
พนดกงานเพื่ยให้เห่าะส่กดบชาังเัลาทย่ลูกคา้เช้า่าและการัิเคราะห์หาชายงทางทย่เห่าะส่ คืย 7 
ชายงบริการ โ  สา่ารถล เัลาเฉลย่ ายงการรยคย จาก 7.22 นาทย เหลืยย ูาทย่  0.95 นาทย หรืยล ลง 
86.84 % สาันเบย่ งเบน่าตรฐานายงเัลาในการรยคย ล ลงจาก 2.63 นาทยเหลืยทย่ 0.42 นาทยหรืย
ล ลง 84.03 %  สาันเัลาในการเ ินจากจุ นดง่รยไป ดงจุ ให้บริการล ลงจาก 11  ัินาทยเหลืย 8 
ัินาทย หรืยล ลง 27.27 % และเัลาในการเาย นใบรา การล ลงจาก 53.53 ัินาทยเหลืย 45 ัินาทย 
หรืยล ลง 15.93 %  
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Abstract 
 
 Customers of the San Pa Koi Bangkok Bank branch in Chiang Mai  have access to the 
service every day, however as the main branch in  Chiang Mai  have a problem with waiting a 
long time for service. This research study aims to find a way to reduce  waiting time  at the bank 
by using lean techniques and increase customer satisfaction in service. Lean techniques used in 
works such as improving the system, Pull system, Visual control, Plant layout to save time 
transportation systems  and the Arena simulation software were used to analyze the results after 
the improvement. This research presents 5 options to improve service time. The model can reduce 
the delay time during day time operation hours cooperate with lean techniques ; change the 
employee’s working model to full-time, optimize employee's working time to be suitable for 
customer and appropriation evaluate the service center;  customers were most likely to reduce the 
average waiting time of 7.22 to 0.95 minutes, down 86.84%. Standard deviation of the time 
waiting of Arena reduced from 2.63 to 0.42 minutes  (reduction of 84.03 %). Transfer time from 
waiting point to service point decrease from 11 to 8 second or decrease by 27.27%. The time 
taken writing the slip was reduce from 53.53 to 45 seconds, down 15.93%. 
 


