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บทคัดย่อ
งานวิจัยนีเ้ สนอถึงการใช้เหมืองกระบวนการ
ในการวิเ คราะห์กระบวนการให้สิ นเชื่ อของธนาคาร
แห่ ง หนึ่ ง ในประเทศเนเธอร์แ ลนด์ เ พื่ อ วิ เ คราะห์
กระบวนการให้สิ นเชื่ อ เริ่ม ตั้ง แต่การกรอกใบสมัคร
การตรวจสอบเอกสาร การตรวจสอบเครดิต การเสนอ
สิ น เสื่ อ การขอเอกสารเพิ่ ม เติ ม การอนุมัติ เ อกสาร
จนถึงการอนุมัติหรือปฏิเสธสินเชื่อ เพื่อค้นหาปั ญหา
คอขวดของกระบวนการทางธุรกิจ พร้อมทัง้ วิเคราะห์
เกี่ยวกับการใช้ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์ เพื่อหาว่ามี
กิจ กรรมและการใช้ทรัพ ยากรมากหรื อน้อ ยอย่ า งไร
พร้อมทัง้ จัดทาข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุ งกระบวน
การอนุ มัติ สิ น เชื่ อ ให้มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพเพิ่ ม ขึ ้น โดยมี
ขัน้ ตอนการวิจยั ดังนี ้ 1) การศึกษาข้อมูลจากงานวิจยั
ที่เ กี่ ยวข้อง 2)การศึกษาข้อมูล จากไฟล์ล็ อก 3) การ
วิเ คราะห์กระบวนการทางธุ ร กิจ 4) วิเ คราะห์ข้อ มูล
ด้ว ยเทคนิ ค เหมื อ งกระบวนการ ผลจากการศึ ก ษา
แสดงให้เห็นถึงปั ญหาในกระบวนการให้สิ นเชื่ อที่ ยัง
ต้องมีการปรับปรุ ง และปั ญหาการจัดสรรทรัพยากรที่
ยังขาดความเหมาะสม ซึ่งผูว้ ิจัยได้เสนอแนวทางใน
การปรับปรุงประสิทธิภาพการดาเนินการ ซึ่งสามารถ
นาไปใช้เป็ นแนวทางปรับใช้กบั กรณีท่เี กิดขึน้ จริง
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คำสำคัญ: เหมืองกระบวนการ, เครือข่ายสังคม, การ
ให้สินเชื่อ, บันทึกเหตุการณ์
Abstract
This research emphasizes applying
Process Mining for analyzing loan approval
processes of private banking in the Netherlands,
based on data from the BPI conference 2017. The
analysis covers all loan giving processes starting
from application, document verification,
validation, offering, document request, document
approval until loan approval or refusal. To
research focuses on the bottleneck of the
business process and resource utilization
including providing the recommendation. The
research has the following steps 1) Research
from relevant paper 2) Analyzing event log file 3)
Business Process analyse 4) Data analysis using
process mining techniques. Accordingly, the
proposed approach in this study can be used as
a guideline for the improvement of the loan
approval process to increase the performance of
loan offerings.
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บทนา
รายได้จากดอกเบีย้ เป็ นรายได้ของธนาคารที่มี
สัด ส่ ว นสูง ที่ สุด กว่ า รายได้ท่ี ม าจากรายได้อ่ื น เช่ น
ค่าธรรมเนียม การบริการ การลงทุน และรายได้อ่ืน ๆ
ดังนัน้ ผลิตภัณฑ์หรือบริการหลักของธนาคาร คือการ
ให้บริการสินเชื่อ ได้แก่ สินเชื่อบ้าน สินเชื่อรถ สินเชื่อ
ส่วนบุคคล เป็ นต้น กลยุทธ์ในการแข่งขันของธนาคาร
นอกเหนือจากการแข่งขันกันในด้านการเสนอดอกเบีย้
และ เงื่อนไขการผ่อนชาระที่จูงใจกลุ่มลูกค้าแล้ว การ
ให้บริการอานวยความสะดวกแก่ผูม้ าใช้ขอใช้บริการ
สิ นเชื่ อของธนาคาร ก็จ ะเป็ นการช่ วยเพิ่ม โอกาสให้
ลูกค้าได้ใช้บริการสิ นเชื่ อของธนาคารมากขึน้ สร้าง
ประสบการณ์ท่ี ดี ใ นการใช้บ ริ ก ารของลูก ค้า ท าให้
ลูกค้าเกิดความพึงพอใจ
กระบวนการให้บ ริ ก ารสิ น เชื่ อ ของธนาคาร
ประกอบด้ว ยข้อ มู ล จ านวนมหาศาล และมี ค วาม
ซับซ้อนเป็ นอย่างมาก ยากที่จะทาการวิเคราะห์ดว้ ย
วิ ธี ก ารทั่ว ๆ ไป การใช้เ หมื อ งกระบวนการเพื่ อ มา
วิ เ คราะห์ก ระบวนการการให้บ ริ ก ารสิ น เชื่ อ จึ ง มี
บทบาทสาคัญ ที่ช่ วยให้องค์กรธุ รกิจ สามารถค้นพบ
กระบวนการที่ ไ ม่ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ และออกแบบ
กระบวนการทางธุรกิจให้มีประสิทธิภาพเพิ่มขึน้ โดย
การลดระยะเวลาและขัน้ ตอนการปฏิบตั ิงาน และเพิ่ม
ความพึงพอใจของลูกค้าที่ใช้บริการ
เหมื อ งกระบวนการเป็ น เทคนิ ค หนึ่ ง ในการ
วิ เ คราะห์ ข้ อ มู ล ซึ่ ง มี วั ต ถุ ป ระสงค์ ห ลั ก คื อ แสดง
กระบวนการท างานทางธุ ร กิ จ ในรู ป แบบแผนผั ง
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ขั้ น ตอนการปฏิ บั ติ ง าน และเวลาที่ ใ ช้ ใ นแต่ ล ะ
กระบวนการ จากข้อมูลเหตุการณ์หรือการกระทาของ
ผู้ใ ช้ท่ี ถู ก บัน ทึ ก ไว้ใ นฐานข้อ มูล ซึ่ ง เรี ย กว่ า บัน ทึ ก
เ ห ตุ ก า ร ณ์ (Event log) โ ด ย ใ น เ ท ค นิ ค เ ห มื อ ง
กระบวนการนั้ น มี ห ลากหลายซอฟต์ แ วร์ และ
อัลกอริทมึ ให้เลือกใช้
ง า น วิ จั ย นี ้ จึ ง เ ส น อ ถึ ง ก า ร วิ เ ค ร า ะ ห์
กระบวนการให้สิ น เชื่ อ ของธนาคารแห่ ง หนึ่ ง ใน
ประเทศเนเธอร์แลนด์ โดยใช้ขอ้ มูลจากงานสัม มนา
ท า ง วิ ช า ก า ร 13th International Workshop on
Business Process Intelligence (BPI) 2017 ซึ่ ง เป็ น
ข้อ มูล การสมัค รสิ น เชื่ อ ในระหว่ า ง ปี 2016 จนถึ ง
กุมภาพันธ์ ปี 2017 เพื่อค้นหากระบวนการทางธุรกิจ
และการใช้งานทรัพยากรที่ดอ้ ยประสิทธิภาพ และหา
แนวทางในการปรับปรุ ง กระบวนการทางธุรกิ จ และ
การใช้งานทรัพยากร ให้มีประสิทธิภาพสูงขึน้ อันจะ
ช่วยส่งเสริมกลยุทธ์ในการแข่งขันทางธุรกิจ เพิ่มรายได้
และผลกาไรในระยะยาว
2. ทฤษฎีทเี่ กี่ยวข้อง
2.1 เหมืองกระบวนการ
คื อ เทคนิ ค การวิ เ คราะห์ข้ อ มู ล โดยมี ส่ ว น
สาคัญแบ่งออกเป็ น 3 ส่วนคือ การค้นพบกระบวนการ
การตรวจสอบความสอดคล้อง และการปรับปรุ งให้ดี
ขึ น้ ดัง รู ป ที่ 2 โดยข้อ มูล ที่ น ามาวิ เ คราะห์นั้น จะใช้
ข้อมูล บันทึกเหตุการณ์ (Event log) ที่ผใู้ ช้งานกระทา
ขึน้ จริงบนระบบ [3]
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3. แนวทางการศึกษาวิจัย
ผูว้ ิจยั ได้ตงั้ แนวทางการวิจยั ไว้ ดังนี ้
• ทาการค้นคว้าวิจัยเพื่อทาความเข้าใจข้อมูล
จาก Log
• ศึกษาและทาความเข้าใจในเชิ งลึกเกี่ ยวกับ
กระบวนการทางธุรกิจ
• ศึกษาและทาความเข้าใจกระบวนการหลัก
• ศึ ก ษาท าความเข้ า ใจความสั ม พั น ธ์ ข อง
กิจกรรมต่าง ๆ ระหว่างกระบวนการ
• ตัง้ ประเด็นที่จะทาการศึกษา และหาคาตอบ
มี 2 ประเด็น ดังต่อไปนี ้
1) กระบวนการทางธุรกิจที่เป็ นคอขวดที่มีผล
ทาให้เกิดความล่าช้า
2) วิเคราะห์ Workload ของกิจกรรมและการ
ใช้ทรัพยากร
• จัดทาข้อเสนอแนะในการปรับปรุง

รูปที่ 1 Process mining model [2]

2.2 บันทึกเหตุการณ์
บันทึกเหตุการณ์คือชุดของเหตุการณ์ท่ใี ช้เป็ น
ข้อมูลนาเข้าของการใช้เทคนิคเหมืองกระบวนการ โดย
เหตุการณ์นนั้ จะต้องเกิดขึน้ ภายในระบบโดยอัตโนมัติ
จึงจะเป็ นบันทึกเหตุการณ์ท่ีสมบูรณ์ โดยส่วนสาคัญ
ป ร ะ ก อ บ ด้ ว ย ก ร ณี (Case) กิ จ ก ร ร ม (Activity)
ท รั พ ย า ก ร (Resource) แ ล ะ ป ร ะ ทั บ เ ว ล า
(Timestamp) [4] [5] ดั ง นั้ น จะต้ อ งทราบถึ ง ความ
ต้อ งการของอัล กอริทึม แต่ ล ะตัว ก่ อ นที่ จ ะออกแบบ
ฐานข้อมูลเพื่อให้ได้บนั ทึกเหตุการณ์ท่ีตรงตามความ
ต้องการก่อนการวิเคราะห์จึงเป็ นสิ่งสาคัญ

รูปที่ 2 ตัวอย่างบันทึกเหตุการณ์ [5]
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4. การศึกษาข้อมูลจากบันทึกเหตุการณ์
จากบัน ทึ ก เหตุ ก ารณ์ (Event Log) ของใบ
สมัครขอสินเชื่อจานวน 31,509 ตัวอย่าง ในปี 2015 2016 ประกอบด้วยจานวน 1,202,267 เหตุการณ์ เริ่ม
ตัง้ แต่การเริ่มสมัครสินเชื่อจนถึงสิน้ สุดขัน้ ตอน ได้แก่
การ ได้รบั อนุมตั ิสินเชื่อ การยกเลิก หรือปฏิเสธการให้
สินเชื่อ
บันทึกเหตุการณ์เกี่ ยวข้องกับลาดับขั้นตอน
การสมัครขอสินเชื่อที่เกิดขึน้ และอธิบายขั้นตอนการ
สมัครในแต่ละขัน้ ตอนจนครบทุกขัน้ ตอน ตามลักษณะ
ของบันทึกเหตุการณ์ สามารถแบ่งได้เป็ น 3 ประเภท
ได้แก่ A, O, และ W ประเภทเหตุการณ์ท่ีเริมต้นด้วย
A_หมายถึงขัน้ ตอนการรับสมัคร O_ขัน้ ตอนการเสนอ
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ให้สินเชื่อ และ W_ ขัน้ ตอนการปฏิบตั ิงาน ซึ่งสามารถ
ดูรายละเอียดได้ในตารางดังนี ้
ตารางที่ 1 ชื่อกิจกรรมและคาอธิบายกิจกรรม
ชื่อของกิจกรรม
คาอธิบาย
A_Create
การกรอกใบสมัคร
Application
A_Submitted ลูกค้าส่งใบสมัคร
A_Concept
เอกสารรอตรวจสอบ
A_Accepted
ใบสมัครแล้วเสร็จพร้อม
จัดทาข้อเสนอ
A_Complete ลูกค้าลงลายมือชื่อใน
เอกสารและส่งกลับ
A_Validating การตรวจสอบเอกสารที่
ลูกค้าส่งกลับ
A_Incomplete เอกสารไม่สมบูรณ์
A_Pending
ธนาคารอนุมติสินเชื่อ และ
จ่ายเงินให้ลกู ค้า
A_Denied
ธนาคารไม่อนุมตั ิสินเชื่อ
A_Cancelled ใบสมัครถูกยกเลิก
O_Created
การสร้างข้อเสนอการให้
offer
สินเชื่อ
O_Created
การสร้างข้อเสนอแล้วเสร็จ
O_Sent (mail ส่งข้อเสนอไปให้ลกู ค้าทาง
online)
เมล์ และออนไลน์
O_Sent
ข้อเสนอถูกส่งไปให้ลกู ค้า
(online only) ทางออนไลน์
O_Accepted
ข้อเสนอถูกยอมรับ
O_Returned
ลูกค้าส่งเอกสารกลับ
O_Refused
การปฏิเสธให้สินเชื่อ
O_Cancelled สินเชื่อถูกยกเลิก
W_Call after
การโทรหาลูกค้าเพื่อติดตาม
offers
การให้สินเชื่อ
W_Handle
การตรวจสอบใบสมัคร
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leads
W_Complete
application
W_Validate
application
W_Asses
potential fraud
W_Call
incomplete
files
W_Personal
loan collection
W_Shorten
application

พนักงานโทรหาลูกค้าเพื่อ
กรอกใบสมัครให้สมบูรณ์
การตรวจสอบใบสมัครที่คืน
มาโดยลูกค้า
การตรวจสอบการโกง
(Fraud)
โทรหาลูกค้าเพื่อเรียกเอกสาร
เพิ่มเติมเพราะข้อมูลไม่
สมบูรณ์
ขัน้ ตอนพิเศษเพื่อดาเนินการ
เฉพาะกรณี
ขัน้ ตอนพิเศษรวบรัดการ
สมัครกรณีท่ีลกู ค้าประวัติดี

จากข้ อ มู ล ในบั น ทึ ก เหตุ ก ารณ์ ดั ง กล่ า ว
สามารถจาแนกจานวนของกิจกรรมต่าง ๆ เป็ นสัดส่วน
จานวนตามตารางดังต่อไปนี ้
ตารางที่ 2 จานวนความถี่ของกิจกรรม
จานวน
กิจกรรม
เหตุการณ์
W_Validate application 209496
W_Call after offers
191092
W_Call incomplete
files
168529
W_Complete
application
148900
W_Handle leads
47264
O_Created
42995
O_Create Offer
42995
O_Sent
39707
A_Validating
38816
A_Concept
31509
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ร้อยละ
17.43
15.89
14.02
12.39
3.93
3.58
3.58
3.30
3.23
2.62
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A_Create Application
A_Accepted
A_Complete
O_Returned
A_Incomplete
O_Cancelled
A_Submitted
A_Pending
O_Accepted
A_Cancelled
O_Refused
A_Denied
W_Assesspotential
fraud
O_Sent (online only)
W_Shortened
completion

31509
31509
31362
23305
23055
20898
20423
17228
17228
10431
4695
3753

2.62
2.62
2.61
1.94
1.92
1.74
1.70
1.43
1.43
0.87
0.39
0.31

3282
2026

0.27
0.17

238

0.02

รูปที่ 3 วัตถุประสงค์การขอสินเชื่อ

5. ข้อมูลการศึกษาเรื่องสินเชื่อ
วัตถุประสงค์ของการขอสินเชื่อ 3 ลาดับแรก
ได้แก่ สินเชื่อรถยนต์ สินเชื่อปรับปรุงบ้าน และสินเชื่อ
สาหรับลูกค้าเดิม (Refinance) และอื่น ๆ ที่เ กี่ ยวกับ
บ้านและรถยนต์ โดยแบ่ง ลัก ษณะของลูก ค้าเป็ น 2
ประเภท คือลูกค้ารายเดิมขอเพิ่มวงเงิน และลูกค้าราย
ใหม่ ขอสิ นเชื่ อใหม่ โดยมี ระยะเวลาการให้สินเชื่ อ 5
เดื อ น ถึ ง 180 เดื อ น ขึ น้ อยู่ กับ ประเภทสิ น เชื่ อ และ
วงเงิน
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จากใบสมั ค รขอสิ น เชื่ อ 31,509 ใบ มี ก าร
อนุมตั ิสินเชื่อทัง้ หมด 17,228 ใบ หรือร้อยละ 55 ลูกค้า
ยกเลิ ก การขอสิ น เชื่ อ 10,431 ใบ หรื อ ร้อ ยละ 33
ธนาคารปฏิเสธการให้สินเชื่ อ 3,720 ใบ หรือร้อยละ
12 อย่ า งไรก็ ต าม ใน Log ไม่ ไ ด้ร ะบุส าเหตุท่ี ลูก ค้า
ยกเลิกการขอสิ นเชื่ อ แต่อาจเกิดขึน้ ได้ห ลายปั จ จัย
เช่น ได้เงินกูจ้ ากแหล่งอื่น ไม่พอใจวงเงิน หรือดอกเบีย้
หรือการดาเนินการล่าช้า เป็ นต้น อนึ่ง วัตถุประสงค์
ของการศึ ก ษานี ้ ไม่ ไ ด้ มุ่ ง เน้ น การหาข้ อ พิ สู จ น์
ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยด้านกระบวนการที่มีผลต่อ
การอนุมตั ิ ไม่อนุมตั ิ หรือการยกเลิกการขอสินเชื่อ แต่
มุ่งเน้นเรื่องกระบวนการหรือ Workload เป็ นหลัก
6. ข้อมูลการศึกษาเกี่ยวกับ Business Process
การให้สิ น เชื่ อ ของธนาคาร แบ่ ง ออกเป็ น 8
ขัน้ ตอน/กลุม่ กิจกรรม ดังรูปที่ 4
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ทั้งหมด 31,509 เคส ใช้เวลาในการดาเนินการเฉลี่ย
19 วัน ต่อเคส โดยมีเคสที่ลา่ ช้าที่สดุ ใช้เวลาดาเนินการ
286 วัน และเร็วที่สดุ น้อยกว่า 1 วัน

รูปที่ 4 แผนผังแสดงกระบวนการให้สินเชื่อ [7]
รูปที่ 5 แผนผังของกระบวนการให้บริการสินเชื่อ

จากแผนผังสามารถอธิบายได้ ดังนี ้
1) การกรอกใบสมัครผ่านเว็บไซต์ และส่งแบบฟอร์ม
หรือกรอกใบสมัครที่ธนาคาร
2) ใบสมัครถูกรับไว้เพื่อดาเนินการ หรือตรวจสอบ
ข้อมูลเพิ่มเติม
3) รับเอกสารไว้ตรวจสอบ และทาให้สมบูรณ์
4) ทาการสร้างข้อเสนอและส่งข้อมูลแจ้งลูกค้า
5) โทรติดตามลูกค้า
6) ตรวจสอบเอกสาร
7) เรียกเอกสารเพิ่มเติม
8) จบขัน้ ตอนการให้สินเชื่อ

รูปที่ 6 Throughput ของกระบวนการให้บริการสินเชื่อ

จากการวิ เ ค ร าะ ห์ ข้ อ มู ล สา มา ร ถ ส รุ ป
กระบวนการใดที่ มี ค วามล่า ช้า หรื อ ใช้เ วลานานได้
ดังนี ้

7. การวิเคราะห์กระบวนการทางธุรกิจ
ใ น ก า ร วิ เ ค ร า ะ ห์ ข้ อ มู ล ผู้ วิ จั ย ไ ด้ ใ ช้
แอพพลิเคชั่น Celonis Snap บน Cloud ในการจัดทา
แผนผัง การไหลของงาน และทาการวิเ คราะห์ขอ้ มูล
ซึ่งสามารถสรุปข้อมูลได้ว่า มีจานวนเคสหรือใบสมัคร
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ตารางที่ 3 กระบวนการที่เป็ นคอขวด
ระยะ จานวน
กระบวนการ
เวลา
เคส
W_Call
5 วัน 15,800
incomplete files > O_Accept
O_Sent (mail &
5 วัน 15,800
online) ->W_Call
after offer
W_Call after offer 5 วัน 15,800
--> Create offer

O_Sent (mail & online) ->W_Call after offer ซึ่งเป็ น
กิจกรรมที่ธนาคารติดต่อลูกค้าหลังจากยื่นข้อเสนอไป
แล้ว และกระบวนการ W_Call after offer --> Create
offer ซึ่ง เป็ นขั้นตอนหลัง จากที่ธ นาคารติดต่อ ลูก ค้า
และมาสร้าง Order ซึ่งจะใช้เวลาแต่ละกระบวนการ
ประมาณ 5 วัน ซึ่งกรณีหากต้องผ่าน 3 ขัน้ ตอน จะต้อง
ใช้เวลาถึง 15 วัน เป็ นอย่างน้อย

เคสที่
กระทบ
28%

13 %

ตารางที่ 4 ความสัมพันธ์ระหว่างกิจกรรม และ User

13 %

ผูว้ ิจยั ได้ทดลองทาการ Filter กิจกรรม W_Call
incomplete file, O_Cancel, A_Cancel ออกไปพบว่า
ระยะเวลาดาเนินการลดลงจาก 19 วัน เหลือเพียง 12
วัน ทั้งนีไ้ ม่ได้หมายความว่าในทางปฏิบัติจริงเราจะ
สามารถยกเลิกขัน้ ตอนนี ้ เพียงแต่ชใี ้ ห้เห็นว่า กรณีหาก
ต้องมีการขอเอกสารเพิ่มเติม จะทาให้ระยะเวลาการ
ดาเนินการเพิ่มสูงขึน้

รูปที่ 7 แผนภูมิกรณีท่ไี ม่มีเรียกเอกสารเพิ่ม

จากผลการศึ ก ษากรณี เคสที่ ใช้ ร ะยะ
เวลานานกว่าปกติ สรุปได้ว่า กิจกรรมที่ใช้เวลานานมี
3 ขั้น ตอน ได้แ ก่ กระบวนการ W_Call incomplete
files -> O_Accept ซึ่ง เป็ นขั้นตอนที่ธ นาคารโทรหา
ลูก ค้า เพื่ อ เรี ย กเอกสารเพิ่ ม เติ ม และกระบวนการ
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กิจกรรม

ระดับความสัมพันธ์กบั User

A_Accept
A_Cancel
A_Complete
A_Concept
A_Denied
A_Incomplete
A_Pending
A_Submit
A_Validating
O_Accepted
O_Cancel
O_Create Offer,
O_Create
O_Refused
O_Returned
O_Sent (Online)
W_Call after offer
W_Complete
application
W_Personal loan
collection
W_Validate
application

มาก
ปานกลาง
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อย
น้อย
น้อยมาก
มาก
น้อย
มาก
มาก
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มาก
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ดังนัน้ จึงมีขอ้ เสนอแนะดังนี ้
1) กรณีท่ลี กู ค้าสมัครผ่านเว็บไซต์ ควรมีการแจ้งข้อมูล
ให้ชัด เจนว่ า ต้อ งใช้เ อกสารประเภทใดบ้า ง เพื่ อ ลด
เวลาในการติดต่อลูกค้าเพื่อขอข้อมูลเพิ่มเติม
2) ควรจะลดระยะเวลาในการติดต่อลูกค้าให้สั้น ลง
เช่น ภายใน 3 วันทาการ หรือแจ้งผ่านช่องทางอื่น ๆ
เช่น SMS เป็ นต้น หรือมีช่องทางออนไลน์ให้ลกู ค้าเข้า
มาตรวจสอบการขออนุมัติสินเชื่ อได้เอง ทั้งนี ้ หากมี
การติดตามลูกค้าในเชิ ง รุ ก ก็จ ะเพิ่ม โอกาสในการที่
ลูกค้ามาใช้บริการสินเชื่อของทางธนาคารได้เพิ่มขึน้
5. การวิเคราะห์ Utilization
การวิเคราะห์ Resource utilization เป็ นการ
หา workload ของกิจ กรรม หรือทรัพ ยากร ซึ่ง ในที่นี ้
หมายถึงพนักงานของธนาคาร เพื่อหาว่ากิจกรรมใด
เกิดขึน้ จานวนมากหรือทรัพยากรใดมีการใช้งานมาก
เพื่อนาไปหาคาตอบส าหรับการปรับปรุ ง 2 เรื่องคือ
การเพิ่มประสิทธิภาพโดยการลดกิจกรรมที่ไม่จาเป็ น
หรือมีการใช้หรือจัดสรรทรัพยากรอย่างไม่ เหมาะสม
เช่ น มากหรื อ น้อ ยเกิ น ไปในแต่ ล ะกิ จ กรรม เป็ น ต้น
ผูว้ ิจยั ได้สรุปแนวทางการวิเคราะห์ Utilization ไว้ดงั นี ้
1) การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่าง resource กับ
activity โดยใช้ซอฟต์แวร์ Rapid miner การวิเคราะห์
ความสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า ง resource โดยใช้ Social
Network Algorithm

รูปที่ 8 ความสัมพันธ์ระหว่าง Resource และ Activity

พนักงานธนาคารมี จ านวนทั้ง หมด 149 คน
จากรู ป ภาพแสดงความสัม พัน ธ์ร ะหว่ า ง Resource
(User) และ Activity โดยจะเห็นได้ว่าในบางกิจ กรรม
จะเกี่ยวกลุ่มของ User ในเกือบทุกกิจกรรม หรือ บาง
กิ จ กรรม ยกตัว อย่ า งเช่ น W_Call after offer มี ส่ ว น
เกี่ ยวข้ อ ง กั บ User จ านวนมาก หรื อ กิ จ กรรม
A_Pending เกี่ยวข้องกับบาง User ที่มีอานาจอนุมัติ
เป็ นต้น การจัดทาแผนผังความสัมพันธ์ของกิจกรรม
และ User จะช่วยทาให้เราทราบถึงว่า กิจกรรมใด มี
ส่วนเกี่ยวข้องกับ User ใดบ้างในระบบ มากหรือน้อย
เพียงใด นอกจากนัน้ แล้ว ยังอาจบ่งบอกว่า บางงาน
อาจจะมี manual process มาก

รูปที่ 9 Model Social Network เพื่อแสดงความสัมพันธ์
ระหว่าง Resources

2) วิเคราะห์ Utilization ของ User และ Process โดย
ใช้ซ อฟต์แ วร์ Celonis ทั้ ง นี ้ เพื่ อ หาว่ า บุ ค คล หรื อ
กระบวนการใดมีภาระงานมากกว่ากระบวนการอื่น ๆ
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มากน้อยเพียงใด ผลการวิเคราะห์ Utilization โดยใช้
Process Intelligence Social พบว่า มี 4 กระบวนการ
หลักที่มี การดาเนินการมากที่สุด ได้แก่ W_Validate
application, W_Call after offer, W_Call incomplete
files, W_Complete application ต า ม ล า ดั บ แ ล ะ
สามารถแสดงสถิติจานวน Case และ User Utilization
ทัง้ ในเชิงปริมาณ Activity และ Throughput

ตารางที่ 5 Workload ของ User ในแต่ละ Process
กระบวนการ

W_Validate
application

W_Call after
offer

W_Call
incomplete
files

ผูใ้ ช้งาน
ระบบ
User_87
User_30
User_123
User_1
User_3
User_5
User_18
User_49
User_100
User_2
User_29
User_75
User_30
User_1
User_49
User_3

จานวน
เวลา
เหตุการณ์ ทางาน
ต่อวัน
(ชม.)
70
56
61
44
76
38
44
27
31
47
27
22
26
47
33
43

489.7
495
494.8
716
540
546.2
552.1
527
439
629.8
583
558.4
573.7
550
586
564

รูปที่ 10 Workload ของ User ในแต่ละ Process

ใน 4 กระบวนการหลัก ดั ง กล่ า ว สามารถ
แสดง activity ที่เชื่อมโยง และความถี่ของเหตุการณ์
และ throughput time ซึ่งสามารถนาไปวิเคราะห์ว่ามี
กระบวนการใดที่เชื่ อมโยงกันอยู่บ้าน ทั้งนีใ้ นแง่ของ
การหาแนวทางการปรับ ปรุ ง กระบวนการท างาน
อาจจะจาเป็ นต้องศึกษากระบวนการที่เกี่ยวเนื่องหรือ
เชื่อมโยงกันด้วย
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รูปที่ 11 Start to End Process ของ W_Call incomplete
files
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รูปที่ 12 Start to End Process ของ W_Validate application

3) วิ เ คราะห์ Utilization ในช่ ว งวัน ของแต่ ล ะเดื อ น
ผูว้ ิจยั ได้นาเข้าข้อมูลเข้าไปยังโปรแกรม Rapid Miner
เพื่อวิเคราะห์รูปแบบของ workload ที่เข้ามาในแต่ละ
วันของเดือนพบว่า workload จะเข้ามามากในช่วงต้น
เดือน และ Peak สุดในระหว่างวันที่ 6 ถึง 8 ของเดือน

รูปที่ 16 แสดง Workload ที่เข้ามาในช่วงของเดือน

รูปที่ 13 Start to End Process ของ W_Validate
application

รูปที่ 14 Start to End Process ของ W_Validate
application

จากข้อมูล ข้างต้น สามารถวาดแผนผัง การ
เชื่อมโยงของ 4 กระบวนการหลัก ได้ดงั นี ้
W_Complete application
W_Validate application
W_Call after offer
W_Call incomplete files

รูปที่ 15 แผนผังการเชื่อมโยงของ 4 กระบวนการหลัก
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6. สรุปและข้อเสนอแนะ
งานวิจัยการวิเคราะห์กระบวนการให้บริการ
สิ น เชื่ อ ของธนาคารเอกชนแห่ ง หนึ่ ง โดยใช้เ หมื อ ง
กระบวนการ แสดงให้เห็นถึงการวิเคราะห์จากบันทึก
เหตุการณ์จริงบนระบบ จากการศึกษาวิจัย สามารถ
สรุปและข้อเสนอแนะ ดังนี ้
1) ปรับ ปรุ ง กระบวนการรับ สมัค รและการ
กรอกใบสมัคร
การที่ มี ภ าระงานในการติ ด ตามเอกสารมี
สาเหตุมาจากการที่ลูกค้าให้ขอ้ มูลหรือส่งเอกสารไม่
ครบถ้วน ซึ่งเป็ นสาเหตุท่ที าให้เกิดความล่าช้าของงาน
เนื่องจากมีงานติดตามเอกสารจานวนมาก และทาให้
เกิดกิจกรรมการรอเกิดขึน้ ควรจะต้องปรับปรุ งวิธีการ
และขั้นตอนการสมัครบนเว็บไซต์ ซึ่ง ต้องมี การระบุ
ประเภทเอกสารที่ตอ้ งใช้ในการกูย้ ืมเงินให้ชดั เจน เพื่อ
เพิ่มประสิทธิภาพของการให้บริการสินเชื่อเพิ่มขึน้
2) ปรับปรุ งประสิทธิภาพในการติดต่อลูกค้า
และ KPI
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ลดระยะเวลาในการติ ด ต่ อ ลู ก ค้า ให้สั้น ลง
• การรวบรวมข้ อ มู ล จากภายในและ
(Call after offer, Call incomplete files และเพิ่มความ
ภายนอกเพื่ อ เตรี ย มข้อ มูล ส าหรับ การ
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ตัดสินใจให้สินเชื่อ
O_Create Order) นอกจากนั้ น แล้ ว ควรจะมี ก าร
• การใช้ machine learning หรื อ วิ ธี ก าร
กาหนด KPI กากับในการทางานในแต่ละขัน้ ตอน
ทางสถิติอย่างง่ายเพื่อใช้ในการตัดสินใจ
3) ปรับปรุงการกระจายงาน
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วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม, vol. 20,
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นี ้ พิ จ ารณาได้ว่ า อาจมี รู ป แบบของกิ จ กรรมทาง
ศกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม, vol.16, issue
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