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งานวิิจัยั นี้้�มีีจุดุ ประสงค์์เพื่่�อแก้้ไขสาเหตุุการคำนวณเงิินนำส่่งไม่่ถููกต้้อง ลดรอบเวลาการทำงาน และลดเวลาปฏิิบัติั งิ าน
ของพนัักงานระดัับกลางในกระบวนการคำนวณเงิินนำส่่งกองทุุนคุ้้�มครองเงิินฝากและกองทุุนเพื่่�อการฟื้้�นฟููและพััฒนาระบบ
สถาบัันการเงิิน โดยแบ่่งการดำเนิินงานออกเป็็น 4 ส่่วน ได้้แก่่ การเพิ่่�มกระบวนการตรวจสอบและแก้้ไขข้้อมููลอััตโนมััติิ
ในกระบวนการรัับข้้อมููลเข้้าระบบสำรองข้้อมููล การเพิ่่�มผู้้�ตรวจสอบในกระบวนการป้้อนข้้อมููลเข้้าระบบบััญชีี การปรัับปรุุง
กระบวนการคำนวณเงิินนำส่่งให้้เป็็นมาตรฐาน และการประยุุกต์์ใช้้ระบบอััตโนมััติแิ บบหุ่่�นยนต์์เพื่่�อทดแทนการปฏิิบัติั งิ านของ
พนัักงาน ผลการวิิจััยพบว่่า สามารถตรวจสอบและแก้้ไขสาเหตุุการคำนวณเงิินนำส่่งไม่่ถููกต้้องได้้ รอบเวลาการทำงานลดลง
จากเดิิม 26 วััน เหลืือ 10 วััน และเวลาปฏิิบััติิงานของพนัักงานลดลงจากเดิิม 577 นาทีี เหลืือ 85 นาทีี
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Abstract
The purpose of this research is to reduce causes of incorrect premium remittance calculation, cycle
time, and operation time of middle-level employees in the calculation process of premium remittance for
Deposit Protection Agency and Financial Institution Development Fund. The improvement is composed of
4 parts, adding automatic data verification and correction in a backup data acquisition process, adding an
auditor in a data input process of an accounting system, standardizing a premium remittance calculation
process, and adopting robotic process automation to replace human operations. The results of the
research show that causes of incorrect premium remittance calculation can be detected and reduced,
the cycle time is reduced from 26 days to 10 days, and the operating time is reduced from 577 minutes
to 85 minutes.
Keywords: Robotic Process Automation, Human Error, Process Improvement, Premium Remittance, Deposit
Protection Agency, Financial Institution Development Fund
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1. บทนำ
เทคโนโลยีีอััตโนมััติิแบบหุ่่�นยนต์์ (Robotic Process
Automation; RPA) เป็็นอีีกหนึ่่�งเทคโนโลยีีอััตโนมััติิที่่�ได้้รัับ
ความนิิยมอย่่างมากโดยคาดว่่าจะมีีอััตราเติิบโตเฉลี่่�ยต่่อปีี
ร้้อยละ 33.6 ในช่่วง พ.ศ. 2563–2570 [1] เนื่่�องจากมีีผลการ
ตอบแทนการลงทุุนสููง (ROI) สามารถลดต้้นทุุนจากการจ้้าง
พนัักงานได้้เฉลี่่�ยร้้อยละ 80 ต่่อกระบวนการ [2] หรืือกล่่าว
ได้้ว่่า RPA เป็็นแรงงานดิิจิิตอลที่่�ปฏิิบััติิงานแทนพนัักงานได้้
อััตโนมััติแิ ละแม่่นยำ จึึงลดความผิิดพลาดของมนุุษย์์และเพิ่่�ม
ความรวดเร็็วในการปฏิิบัติั งิ านได้้มากกว่่าร้้อยละ 30–75 ของ
กระบวนการเดิิม [3] เหมาะสำหรัับนำมาจััดการกระบวนการ
หลัังบ้้านซึ่่�งเป็็นกิิจกรรมที่่�ไม่่สร้้างมููลค่่าให้้แก่่ธุุรกิิจ [4] โดย
RPA สามารถปฏิิบััติิงานภายใต้้กรอบการทำงานและเงื่่�อนไข
ที่่�กำหนดเท่่านั้้�น [5] ปััจจุุบัันมีีการนำ RPA มาใช้้งานอย่่าง
แพร่่หลาย เช่่น
1) การปรัับปรุุงกระบวนการออกจดหมายแจ้้งเลื่่�อน
ตำแหน่่ง และปรัับเงิินเดืือน จากเดิิมพนัักงานใช้้เวลา 40
ชั่่ว� โมง ในการสร้้างจดหมาย 500 ฉบัับ หลัังประยุุกต์์ใช้้พบว่่า
เวลาลดลงเหลืือ 4 ชั่่�วโมง [6]
2) การปรัับปรุุงกระบวนการออกใบแจ้้งหนี้้�เพื่่�อเพิ่่�ม
ประสิิทธิิภาพการทำงาน และลดความผิิดพลาดที่่�เกิิดจาก
มนุุษย์์ หลัังประยุุกต์์ใช้้พบว่่า เวลาลดลงเหลืือ 180 วิินาทีี
จากเดิิม 600 วิินาทีี [7]
3) การปรัั บปรุุ ง กระบวนการออกใบเสร็็ จ เพื่่� อ เพิ่่� ม
ประสิิทธิิภาพการทำงาน หลัังประยุุกต์์ใช้้พบว่่า จำนวนการ
ออกใบเสร็็จเพิ่่�มขึ้้�นร้้อยละ 20 ของกระบวนการเดิิม [8]
พระราชบััญญััติิธุุรกิิจสถาบัันการเงิิน พ.ศ. 2551 [9]
กำหนดให้้ธนาคารมีีหน้้าที่่�นำส่่งเงิินให้้แก่่กองทุุนคุ้้�มครอง
เงิินฝาก (DPA) เพื่่�อเสริิมสร้้างความมั่่�นใจให้้แก่่ผู้้�ฝากว่่า
จะได้้รัับเงิินคืืนเมื่่�อธนาคารถููกเพิิกถอนใบอนุุญาต [10]
และกองทุุนเพื่่�อการฟื้้�นฟููและพััฒนาระบบสถาบัันการเงิิน
(FIDF) เพื่่�อช่่วยเหลืือสถาบัันการเงิินที่่�เกิิดวิิกฤตและรัักษา
เสถีียรภาพโดยรวมของระบบสถาบัันการเงิิน [11]
ธนาคารมีีระบบสารสนเทศ 4 ระบบ ได้้แก่่
1) ระบบบริิหารข้้อมููลหลัักของธนาคาร (CBS) เพื่่�อ
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รููปที่่� 1 ความสััมพัันธ์์ของฐานข้้อมููล
บริิหารข้้อมููลที่่�เกิิดจากการทำธุุรกรรมของลููกค้้า
2) ระบบบััญชีี เพื่่�อบริิหารข้้อมููลธุุรกรรมของธนาคาร
3) ระบบจััดเก็็บออนไลน์์ เพื่่�อจััดเก็็บรายงานสรุุปยอด
เงิินประจำเดืือนของระบบ CBS
4) ระบบสำรองข้้อมููล เป็็นระบบจััดเก็็บข้้อมููลขนาด
ใหญ่่เพื่่�อสำรองข้้อมููลจากระบบ CBS และระบบบััญชีี โดย
ข้้อมููลในระบบนี้้�จะถููกนำไปคำนวณเงิินนำส่่งดัังรููปที่่� 1
กระบวนการคำนวณเงิินนำส่่งเป็็นการทำงานร่่วมกัันของ
พนัักงานระดัับกลาง 7 แผนก และมีี 7 กระบวนการย่่อย ดัังนี้้�
1) ดาวน์์โหลดข้้อมููล
2) ตรวจสอบความครบถ้้วน
3) ตรวจสอบเงื่่�อนไขกองทุุน
4) แยกประเภทข้้อมููลตามเงื่่�อนไขกองทุุน
5) กระทบยอดกัับงบการเงิิน
6) กระทบยอดกัับชุุดข้้อมููล
7) คำนวณเงิินนำส่่งและสร้้างรายงาน
โดยมีีลำดัับการทำงานดัังรููปที่่� 2 กระบวนการนี้้�มีีรอบ
เวลาการทำงาน (Cycle Time) 26 วััน ปฏิิบััติิงานทุุกวัันที่่� 1,
10, 13, 19 และ 26 รายละเอีียดดัังตารางที่่� 1 โดยมีีสาเหตุุ
จากการรอคอย ดัังนี้้�
	วัันที่่� 2–9 รอรายงานสรุุปยอดเงิินประจำเดืือน
	วัันที่่� 11–12 รอรายงานงบการเงิิน
	วัันที่่� 14–18 รอชุุดข้้อมููลสรุุปเงิินฝากตามประเภท
		
ผู้้�ฝาก
	วัันที่่� 20–25 รอพนัักงานว่่างจากการปฏิิบััติิงานหลััก
พนัักงานใช้้เวลาปฏิิบัติั งิ านในกระบวนการนี้้� 577 นาทีี
เป็็นงานที่่เ� กิิดมููลค่่า (VA) 34 นาทีี ได้้แก่่ การคำนวณเงิินนำส่่ง
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่�
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1

แก้้ไขข้้อมููลในระบบสำรองข้้อมููล, 2 แก้้ไขข้้อมููลในระบบบััญชีี ระบบสำรองข้้อมููล, 3 แก้้ไขข้้อมููลที่่�ใช้้ในการคำนวณ

รููปที่่� 2 กระบวนการคำนวณเงิินนำส่่งก่่อนการปรัับปรุุงกระบวนการและประยุุกต์์ใช้้ RPA

และสร้้างรายงาน เป็็นงานที่่�ไม่่เกิิดมููลค่่าแต่่จำเป็็นต้้องทำ
(ENVA) 543 นาทีี ได้้แก่่ การดาวน์์โหลดข้้อมููล การแยก
ประเภทข้้อมููล การตรวจสอบความครบถ้้วน การกระทบยอด
ข้้อมููล และการแก้้ไขข้้อมููล
	ปััจจุุบัันธนาคารไม่่สามารถคำนวณเงิินนำส่่งได้้ถููกต้้อง
ส่่งผลให้้รายงานผลการคำนวณผิิดจึึงต้้องสููญเสีียค่่าปรัับ และ
ได้้ผลการคำนวณล่่าช้้าส่่งผลให้้พนัักงานต้้องเร่่งรีีบจััดเตรีียม
เงิิน และเอกสารเพิ่่�มเติิมเพื่่�อให้้ทันั ในวัันกำหนดส่่งเงิิน รวมถึึง
ธนาคารต้้องการลดการปฏิิบััติิงานของพนัักงานระดัับกลาง
ซึ่่�งเป็็นพนัักงานทัักษะสููงในกระบวนการนี้้�เนื่่�องจากเป็็นงาน
ไม่่สร้้างมููลค่่าให้้ธนาคาร ดัังนั้้�นผู้้�วิิจััยจึึงศึึกษากระบวนการ
ทำงานปััจจุุบันั เพื่่�อวิิเคราะห์์หาสาเหตุุของปััญหาและกำหนด
มาตการแก้้ไขดัังตารางที่่� 2

ตารางที่่� 1 กำหนดการทำงานในกระบวนการคำนวณเงิิน
นำส่่งก่่อนการประยุุกต์์ใช้้ RPA
วัันที่่�

1
10
13
19
26

-

กระบวนการ
ดาวน์์โหลดข้้อมููล
ดาวน์์โหลดข้้อมููล
ตรวจสอบความครบถ้้วน
ตรวจสอบเงื่่�อนไขกองทุุน
แยกประเภทข้้อมููลตามเงื่่�อนไข
กองทุุน
กระทบยอดกัับงบการเงิิน
กระทบยอดกัับชุุดข้้อมููล
กระทบยอดกัับงบการเงิิน
คำนวณเงิินนำส่่งและสร้้างรายงาน

แผนก
A
F, G
B, D, F, G
C
C, F, G
A, B, C, D
B
E, F, G
E
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ตารางที่่� 2 การวิิเคราะห์์สาเหตุุของปััญหาและมาตการแก้้ไข

ปััญหา
สาเหตุุลำดัับที่่� 1
สาเหตุุลำดัับที่่� 2
สาเหตุุลำดัับที่่� 3
1. การคำนวณเงิินนำส่่ง 1. ข้้อมููลในระบบสำรอง ระบบบริิหารข้้อมููลหยุุด
ไม่่ถููกต้้อง
ข้้อมููลไม่่ครบถ้้วน
ทำงานขณะรัับข้อ้ มููลเข้้า
ระบบ
2. ข้้ อ มููลในระบบบัั ญ ชีี พนัักงานป้้อนข้้อมููลเข้้า พนัักงานเร่่งรีีบปฏิิบัติั งิ าน
ไม่่ถููกต้้อง
ระบบผิิด
เนื่่�องจากปริิมาณงานต่่อ
วัันมาก
3. พนัั กงานแก้้ ไ ขข้้ อมููล พนัักงานต้้องแก้้ไขข้้อมููล ข้้ อ มููลถููกแยกเป็็ น หลาย
ไม่่ถููกต้้อง
หลายไฟล์์
ไฟล์์ตามเงื่่�อนไขกองทุุน
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มาตรการแก้้ไขปััญหา
เพิ่่�มกระบวนการตรวจสอบ และ
แก้้ไขอััตโนมััติใิ นกระบวนการรัับ
ข้้อมููลเข้้าระบบสำรองข้้อมููล
เพิ่่�มผู้้�ตรวจสอบในกระบวนการ
ป้้อนข้้อมููลเข้้าระบบบััญชีี
สร้้างเครื่่อ� งมืืออำนวยความสะดวก
ในการปฏิิบััติิงานจากโปรแกรม
Excel

พนัักงานลืืมแก้้ไขดอกเบี้้�ย ไฟล์์ ข้้ อ มููลแสดงเงิิ น ต้้ น
ให้้สอดคล้้องกัับเงิินต้้น และดอกเบี้้�ยแยกหน้้ากััน
4. พนัักงานแยกประเภท พนัักงานเลืือกข้้อมููลผิิด ต้้องคลิิกเลืือกข้้อมููลทีีละ ปรัั บปรุุ ง เงื่่� อ นไขการสอบถาม
ข้้อมููลตามเงื่่�อนไขกองทุุน
รายการในไฟล์์ Excel
ข้้อมููลในกระบวนการดาวน์์โหลด
ไม่่ถููกต้้อง
ข้้ อ มููลเพื่่� อ กำจัั ด กระบวนการ
แยกประเภทข้้อมููล
5. พนัักงานใช้้ข้อ้ มููลในการ แผนกอื่่�นส่่งข้้อมููลให้้ผิิด
ประยุุกต์์ใช้้ RPA
คำนวณเงิินนำส่่งผิิดไฟล์์ ไฟล์์
6. ขาดการตรวจสอบ ไม่่มีีมาตรฐานการทำงาน
กำหนดมาตรฐานการทำงาน
เงื่่อ� นไขกองทุุนในบางแผนก
7. กระบวนการตรวจสอบ ใช้้ ก ารตรวจสอบแบบ
เพิ่่�มการตรวจสอบความครบถ้้วน
ความครบถ้้วนไม่่สามารถ กระทบยอดกัับรายงาน
แบบนัับจำนวนข้้อมููล
ตรวจสอบได้้ทุุกข้้อมููล
สรุุปยอดเงิินประจำเดืือน
2. ได้้ ผล การคำนวณ พนัักงานไม่่ว่า่ งปฏิิบัติั งิ าน การคำนวณเงิินนำส่่งไม่่ใช่่
ประยุุกต์์ใช้้ RPA
เงิินนำส่่งช้้า
งานหลัักของพนัักงาน
3. การใช้้พนัักงานระดัับ นโยบายการเข้้าถึึงข้้อมููล
ประยุุกต์์ใช้้ RPA
กลางในการปฏิิบััติิงาน ของลููกค้้าของธนาคาร
ที่่�ไม่่สร้้างมููลค่่า

ขอบเขตงานวิิจััย มีีดัังนี้้� 1) ดำเนิินการปรัับปรุุงจริิง
เฉพาะระบบสำรองข้้อมููลและระบบบััญชีี และ 2) ประยุุกต์์ใช้้
RPA ในกระบวนการคำนวณเงิินนำส่่งและสร้้างแบบจำลอง
เพื่่�อทดสอบวิิธีีการแก้้ปััญหา
2. วััสดุุ อุุปกรณ์์และวิิธีีการวิิจััย
เพื่่�อแก้้ไขสาเหตุุการคำนวณเงิินนำส่่งไม่่ถููกต้้อง ลดรอบ
เวลาการทำงาน และลดเวลาปฏิิบัติั งิ านของพนัักงาน จึึงแบ่่ง

การปรัับปรุุงเป็็น 4 ส่่วน ได้้แก่่
1) เพิ่่�มกระบวนการตรวจสอบ และแก้้ไขอััตโนมััติิใน
กระบวนการรัับข้้อมููลเข้้าระบบสำรองข้้อมููล เพื่่�อให้้ข้้อมููลที่่�
ใช้้ในการคำนวณเงิินนำส่่งครบถ้้วนสมบููรณ์์
2) เพิ่่�มผู้้ต� รวจสอบในกระบวนการป้้อนข้้อมููลเข้้าระบบ
บััญชีี เพื่่�อให้้ข้้อมููลใช้้ในการคำนวณเงิินนำส่่งถููกต้้อง
3)	ปรัับปรุุงกระบวนการคำนวณเงิินนำส่่ง เพื่่�อเพิ่่�ม
ประสิิ ทธิิ ภ าพการทำงาน และเตรีียมกระบวนการก่่ อ น
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ประยุุกต์์ใช้้ RPA โดยปรัับปรุุงเงื่่�อนไขการสอบถามข้้อมููล
(Query) เพิ่่�มการตรวจสอบความครบถ้้วนแบบนัับจำนวน
ข้้อมููล กำหนดมาตรฐานการปฏิิบััติิงาน และสร้้างเครื่่�องมืือ
อำนวยความสะดวกในการปฏิิบััติิงานจากโปรแกรม Excel
4) ประยุุกต์์ใช้้ RPA ในกระบวนการคำนวณเงิินนำส่่ง
โดยเริ่่�มจากศึึกษากระบวนการทำงานเดิิม และศึึกษาความ
ต้้องการของผู้้�ใช้้งานเพื่่�อวิิเคราะห์์ และกำหนดเป็็นฟัังก์์ชััน
ของ RPA จากนั้้�นออกแบบข้้อมููลนำเข้้าระบบ ส่่วนเชื่่�อมต่่อ
ผู้้ใ� ช้้งาน กำหนดการทำงานของระบบ และผัังงานระบบ รวมถึึง
สร้้างแบบจำลองจากโปรแกรม UiPath และทดสอบด้้วยวิิธีี
การทดสอบเพื่่�อการยอมรัับ (User Acceptance Test) โดย
การกำหนดกรณีีตรวจสอบ (Test Case)
3. ผลการทดลอง
3.1 ปรัับปรุุงกระบวนการรัับข้้อมููลเข้้าระบบสำรองข้้อมููล
เนื่่�องจากระบบบริิหารข้้อมููลหยุุดทำงานขณะรัับข้อ้ มููล
เข้้าระบบซึ่่�งส่่งผลให้้ข้้อมููลในระบบไม่่ครบถ้้วน แต่่ธนาคาร
ไม่่ต้้องการปรัับปรุุงอุุปกรณ์์ซึ่่�งมีีค่่าใช้้จ่่ายสููง ดัังนั้้�นการเพิ่่�ม
ขั้้น� ตอนการตรวจสอบ และการแก้้ไขข้้อมููลอััตโนมััติใิ นระบบ
สำรองข้้อมููลจึึงเป็็นทางเลืือกในการแก้้ไขปััญหานี้้� โดยระบบ
จะเปรีียบเทีียบจำนวนระเบีียนและผลรวมยอดเงิินของข้้อมููล
ที่่รั� บั เข้้าระบบสำรองข้้อมููลกัับข้อ้ มููลในระบบ CBS และระบบ
บััญชีี หากตรวจพบความคลาดเคลื่่�อนจะดำเนิินการลบข้้อมููล
และดาวน์์โหลดใหม่่ ดัังรููปที่่� 3
ภายหลัังการปรัับปรุุงพบว่่า การรัับข้้อมููลเข้้าระบบ
สำรองข้้อมููลทั้้�งหมด 245 ครั้้�ง พบข้้อมููลที่่�ไม่่ครบถ้้วน 2 ครั้้�ง
โดยระบบตรวจสอบอััตโนมััติิสามารถตรวจพบและดำเนิิน
การแก้้ไขข้้อมููลได้้ทั้้�งหมด สามารถลดเวลาแก้้ไขข้้อมููลใน
กระบวนการคำนวณเงิินนำส่่งได้้ 12 นาทีี
3.2 ปรัับปรุุงกระบวนการป้้อนข้้อมููลเข้้าระบบบััญชีี
เนื่่�องจากผู้้�ป้อ้ นข้้อมููลเร่่งรีีบปฏิิบัติั งิ านส่่งผลให้้เกิิดการ
ป้้อนข้้อมููลเข้้าระบบผิิดซึ่่ง� ธนาคารไม่่ต้อ้ งการลดปริิมาณงาน
ต่่อวัันของพนัักงาน ดัังนั้้�นการเพิ่่�มผู้้�ตรวจสอบจึึงเป็็นทาง
เลืือกในการแก้้ไขปััญหานี้้� โดยพนัักงานมัักป้้อนรหััสบััญชีีผิิด

รููปที่่� 3 กระบวนการรัับข้อ้ มููลเข้้าระบบสำรองข้้อมููลหลัังการ
ปรัับปรุุง

รููปที่่� 4 กระบวนการป้้ อ นข้้ อ มููลเข้้ า ระบบบัั ญ ชีีหลัั ง การ
ปรัับปรุุง
จึึงกำหนดให้้พนัักงานผู้้�มีีความรู้้เ� กี่่ย� วกัับรหััสบััญชีีตรวจสอบ
เลขบััญชีีและยอดเงิินก่่อนบัันทึึกข้้อมููล หากพบข้้อมููลผิิดจะ
ดำเนิินการแจ้้งพนัักงานผู้้�ป้้อนข้้อมููลเพื่่�อแก้้ไขให้้ถููกต้้อง ดััง
รููปที่่� 4
ภายหลัังการปรัับปรุุงพบว่่า ในช่่วงเวลาที่่�ดำเนิินการ
เก็็บผลการปรัับปรุุงมีีการป้้อนข้้อมููลเข้้าระบบบััญชีี 36 ครั้้�ง
เกิิดการป้้อนข้้อมููลผิิด 4 ครั้้ง� ซึ่่ง� ผู้้ต� รวจสอบสามารถตรวจพบ
ข้้อผิิดพลาด และดำเนิินการแจ้้งพนัักงานเพื่่�อแก้้ไขข้้อมููลให้้
ถููกต้้องก่่อนการบัันทึึกข้้อมููลเข้้าสู่่�ระบบได้้ และสามารถ
ลดเวลาในการแก้้ไขข้้อมููลในกระบวนการคำนวณเงิินนำส่่งซึ่่ง�
เป็็นงานที่่ไ� ม่่เกิิดมููลค่่าแต่่จำเป็็นต้้องทำได้้ 9 นาทีี โดยการเพิ่่�ม
ผู้้ต� รวจสอบช่่วยให้้ข้อ้ มููลที่่บั� นั ทึึกเข้้าระบบมีีความถููกต้้องมากขึ้้น�
แต่่การใช้้ผู้ต�้ รวจสอบมีีความเสี่่ย� งในการตรวจไม่่พบข้้อผิิดพลาด
ทั้้�งนี้้�ผู้ต�้ รวจสอบ และผู้้�ป้อ้ นข้้อมููลควรได้้รับั การอบรมให้้เข้้าใจ
เรื่่�องรหััสบััญชีีซึ่่�งเป็็นสาเหตุุหลัักในการป้้อนข้้อมููลผิิด
3.3 ปรัับปรุุงกระบวนการคำนวณเงิินนำส่่ง
เพื่่�อแก้้ไขสาเหตุุการคำนวณเงิินนำส่่งไม่่ถููกต้้อง และ
เตรีียมกระบวนการก่่อนประยุุกต์์ใช้้ RPA จึึงปรัับปรุงุ เงื่่อ� นไข
การสอบถามข้้อมููลในกระบวนการดาวน์์โหลดข้้อมููล เพื่่�อ
กำจััดกระบวนการแยกประเภทข้้อมููลซึ่่ง� พนัักงานไม่่สามารถ
แยกได้้ถููกต้้อง เพิ่่�มการตรวจสอบความครบถ้้วน แบบนัับ
จำนวนข้้อมููลเพื่่�อใช้้ตรวจสอบข้้อมููลที่่�ไม่่สามารถตรวจสอบ
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รููปที่่� 6 การสร้้างรายการสำหรัับนัับจำนวนข้้อมููล

รููปที่่� 5 ลำดัับขั้้�นตอนการปฏิิบััติิงานมาตรฐาน
ได้้ด้้วยวิิธีีเดิิม ซึ่่�งใช้้วิิธีีการกระทบยอดกัับรายงานสรุุปยอด
เงิินประจำเดืือน และกำหนดมาตรฐานการปฏิิบััติิงาน ส่่งผล
ให้้มีีลำดัับขั้้น� ตอนการปฏิิบัติั งิ านมาตรฐาน ดัังรููปที่่� 5 รวมถึึง
สร้้างเครื่่�องมืืออำนวยความสะดวกในการปฏิิบััติิงานจาก
โปรแกรม Excel ทั้้�งหมด 2 ไฟล์์ ดัังนี้้�
ไฟล์์ที่่� 1: ไฟล์์ตรวจสอบความครบถ้้วนและตรวจสอบ
เงื่่�อนไขกองทุุน
เดิิมพนัักงานต้้องคำนวณหาผลต่่างระหว่่างข้้อมููลที่่�ใช้้
ในการคำนวณกัับรายงานสรุุปยอดเงิินประจำเดืือน และนัับ
จำนวนข้้อมููลเพื่่�อตรวจสอบความครบถ้้วน นัับรายชื่่อ� สถาบััน
การเงิินในเว็็บไซต์์กองทุุน DPA เพื่่�อตรวจสอบเงื่่อ� นไขเรื่่อ� งการ
ยกเว้้นเงิินนำส่่งลููกค้้าสถาบัันการเงิิน หากมีีการเปลี่่ย� นแปลง
รายชื่่อ� ต้้องแก้้ไขข้้อมููลโดยกำหนดยอดเงิินหลัังวัันสิ้้น� สุุดการ
เป็็นสถาบัันการเงิินของรายการนั้้�นให้้เป็็นศููนย์์ ซึ่่�งเครื่่�องมืือ
ที่่�สร้้างขึ้้�นช่่วยให้้พนัักงานปฏิิบััติิงานได้้ง่่าย และเร็็วขึ้้�นเพีียง
คััดลอกข้้อมููลที่่�ใช้้ในการคำนวณเงิินนำส่่ง รายงานสรุุปยอด
เงิินประจำเดืือน และรายชื่่�อสถาบัันการเงิินจากเว็็บไซต์์
กองทุุนมาวางไว้้ในตำแหน่่งที่่�กำหนด สร้้างรายการสำหรัับ
ตรวจสอบความครบถ้้วนแบบนัับจำนวนข้้อมููล โดยรายการนี้้�
สร้้างเพีียงครั้้�งเดีียวเมื่่�อเริ่่�มต้้นใช้้งาน และสร้้างเพิ่่�มเมื่่�อมีี
รายการใหม่่ดัังรููปที่่� 6 จากนั้้�นตรวจสอบผลในส่่วนแสดงผล
การตรวจสอบดัังรููปที่่� 7 และ 8 หากกองทุุนเปลี่่�ยนแปลง

รููปที่่� 7 ส่่วนแสดงผลการตรวจสอบความครบถ้้วน

รููปที่่� 8 ส่่วนแสดงผลการตรวจสอบเงื่่�อนไขกองทุุน

รููปที่่� 9 การแก้้ไขข้้อมููลเมื่่�อกองทุุนเปลี่่�ยนแปลงเงื่่�อนไข
เงื่่อ� นไขสามารถแก้้ไขได้้โดยการป้้อนข้้อมููลวัันสิ้้น� สุุดการเป็็น
สถาบัันการเงิินในตำแหน่่งที่่ก� ำหนดและกดปุ่่�ม “Edit Data”
เพื่่�อให้้ไฟล์์ Excel แก้้ไขข้้อมููลแบบอััตโนมััติิดัังรููปที่่� 9
ไฟล์์ที่่� 2: ไฟล์์กระทบยอดกัับงบการเงิิน ชุุดข้้อมููล และ
คำนวณเงิินนำส่่ง
เดิิ ม พนัั ก งานต้้ อ งกระทบยอดโดยการคำนวณหา
ผลต่่างระหว่่างข้้อมููลที่่ใ� ช้้ในการคำนวณเงิินนำส่่งกัับรายงาน
งบการเงิิน และชุุดข้้อมููล หากตรวจพบผลต่่างพนัักงานดำเนิินการ
แก้้ไขข้้อมููลที่่�ใช้้ในการคำนวณเงิินนำส่่งโดยต้้องแก้้ไขข้้อมููล
หลายไฟล์์และแก้้ไขดอกเบี้้�ยให้้สััมพัันธ์์กัับเงิินต้้นส่่งผลให้้
พนัักงานแก้้ไขข้้อมููลผิิด จากนั้้�นคำนวณเงิินนำส่่ง และสร้้าง
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ใ์ นกระบวนการคำนวณเงิินนำส่ง่ กองทุุน
คุ้้�มครองเงิินฝากและกองทุุนเพื่่�อการฟื้้�นฟููและพััฒนาระบบสถาบัันการเงิิน.”
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รููปที่่� 12 ส่่วนแสดงผลการคำนวณเงิินนำส่่งกองทุุน
รููปที่่� 10 ส่่วนแสดงผลการกระทบยอดกัับรายงานงบการเงิิน
และชุุดข้้อมููล

รููปที่่� 11 ส่่วนแก้้ไขข้้อมููล
รายงานตามรููปแบบกองทุุนกำหนด ซึ่่�งเครื่่�องมืือที่่�สร้้างขึ้้�น
ช่่วยให้้พนัักงานปฏิิบััติิงานได้้ง่่ายขึ้้�นเพีียงคััดลอกข้้อมููลที่่�
ต้้องการคำนวณเงิินนำส่่ง รายงานงบการเงิิน และชุุดข้้อมููล
มาวางไว้้ในตำแหน่่งที่่�กำหนด จากนั้้�นตรวจสอบผลการ
กระทบยอดจากส่่วนการแสดงผลการตรวจสอบดัังรููปที่่� 10
หากตรวจพบผลต่่างสามารถแก้้ไขข้้อมููลได้้จากส่่วนแก้้ไข
ข้้อมููลซึ่่�งถููกออกแบบเพื่่�อลดการแก้้ไขข้้อมููลหลายไฟล์์ และ
มีีแถบสีีแจ้้งเตืือนพนัักงานเพื่่�อป้้องกัันการลืืมแก้้ไขดอกเบี้้�ย
ดัังรููปที่่� 11 จากนั้้�นคััดลอกรายงานผลการคำนวณเงิินนำส่่ง
เพื่่�อนำไปใช้้งาน ดัังรููปที่่� 12
3.4 ประยุุกต์์ใช้้ระบบอััตโนมััติิแบบหุ่่�นยนต์์
RPA สามารถปฏิิบััติิงานได้้เสมืือนมนุุษย์์ปฏิิบััติิบน
ระบบคอมพิิวเตอร์์โดยสร้้าง RPA ได้้จากโปรแกรมที่่�มีีคำสั่่�ง
สำเร็็ จ รููปซึ่่� ง มีีวิิ ธีี การสร้้ า งเช่่ น เดีียวกัั บ การวาดผัั ง งาน
ดัังรููปที่่� 13 และทดสอบระบบโดยการตรวจสอบผลลััพธ์์ [12]
	ดัังนั้้�นผู้้�วิิจััยจึึงนำ RPA เข้้ามาปฏิิบััติิงานแทนพนัักงาน

รููปที่่� 13 การสร้้าง RPA
ในกระบวนการคำนวณเงิินนำส่่ง โดยการพััฒนา RPA เริ่่ม� จาก
การศึึกษากระบวนการทำงานเดิิม และศึึกษาความต้้องการ
ของผู้้�ใช้้งานเพื่่�อวิิเคราะห์์และกำหนดเป็็นฟัังก์์ชัันของ RPA
ซึ่่ง� กระบวนการที่่ร� ะบบสามารถปฏิิบัติั งิ านแทนพนัักงานได้้นั้้น�
ต้้องเป็็นงานที่่�ปฏิิบััติิบนระบบคอมพิิวเตอร์์ มีีลำดัับการ
ทำงานที่่แ� น่่ชัดั และมีีรููปแบบการแสดงข้้อมููลที่่เ� ป็็นมาตรฐาน
ส่่งผลให้้ RPA มีีหน้้าที่่�ดัังนี้้�
1) ดาวน์์โหลดข้้อมููลที่่ใ� ช้้ในการคำนวณเงิินนำส่่ง ได้้แก่่
เงิินฝาก เงิินกู้้�ยืืม และตราสารหนี้้� จากระบบสำรองข้้อมููล
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2) ดาวน์์โหลดรายงานสรุุปยอดเงิินประจำเดืือนจาก
ระบบจััดเก็็บออนไลน์์
3)	คััดลอกรายชื่่�อสถาบัันที่่�ได้้รัับการยกเว้้นเงิินนำส่่ง
จากเว็็บไซต์์กองทุุน
4) วางข้้อมููลในไฟล์์ Excel ที่่� 1 ซึ่่ง� ได้้สร้้างขึ้้น� ในหััวข้้อ 3.3
สร้้างรายการตรวจสอบความครบถ้้วนแบบนัับจำนวนของข้้อมููล
เงิินฝาก และตราสารหนี้้� จากนั้้�นทำการอ่่านผลการตรวจสอบ
ความครบถ้้วน และเงื่่�อนไขกองทุุนจากส่่วนแสดงผลการ
ตรวจสอบ
5)	รัับรายงานงบการเงิินจากพนัักงาน
6) ดาวน์์โหลดชุุดข้้อมููลจากระบบสำรองข้้อมููล
7) วางข้้อมููลในไฟล์์ Excel ที่่� 2 และอ่่านผลการกระทบ
ยอดกัับรายงานงบการเงิิน และชุุดข้้อมููลจากส่่วนแสดงผล
การตรวจสอบ
8)	ส่่งรายงานผลการคำนวณเงิินนำส่่งให้้พนัักงาน
9) แจ้้งเตืือนพนัักงานเมื่่�อเกิิดสถานการณ์์ที่่�กำหนด
	ดัังแผนผัังแสดงการทำงานรููปที่่� 14 อย่่างไรก็็ตาม RPA
ยัังไม่่สามารถทดแทนการทำงานของพนัักงานได้้ทั้้�งหมด
เนื่่� องจากฐานข้้อมููลที่่�อนุุญ าตให้้ RPA เข้้าถึึงได้้มีีข้้ อ มููล
ไม่่เพีียงพอเพื่่�อให้้ระบบสามารถสร้้างรายการตรวจสอบข้้อมููล
ได้้อััตโนมััติิ และรายงานงบการเงิิน ไม่่ปรากฏในฐานข้้อมููล
ใดของธนาคาร เป็็นเหตุุให้้ผู้้�วิิจััยออกแบบให้้ RPA แจ้้งเตืือน
พนัักงานผ่่านช่่องทางอีีเมลเมื่่�อเกิิดสถานการณ์์ ดัังนี้้�
1)	ต้้องการให้้พนัักงานแก้้ไขข้้อมููล เมื่่�อ RPA ตรวจพบ
การเปลี่่ย� นแปลงเงื่่อ� นไขกองทุุน และตรวจพบผลต่่างระหว่่าง
ข้้อมููลที่่�ใช้้ในการคำนวณเงิินนำส่่งกัับรายงานงบการเงิิน
และชุุดข้้อมููล
2)	ต้้องการให้้พนัักงานเพิ่่�มรายการตรวจสอบความ
ครบถ้้วนแบบนัับจำนวนข้้อมููลเงิินกู้้�ยืืม
3) พนัักงานลืืมส่่งรายงานงบการเงิินให้้ RPA
เนื่่�องจากการปฏิิบััติิงานของพนัักงานลดลง จึึงแก้้ไข
กำหนดการทำงานเพื่่�อให้้ได้้ผลการคำนวณเงิินนำส่่งเร็็วขึ้้�น
โดยระบบจะปฏิิบัติั งิ านทุุกวัันที่่� 10, 13, 16 และ 19 รายละเอีียด
ดัังตารางที่่� 3 ซึ่่�งได้้จากการจััดกลุ่่�มกระบวนการที่่�สามารถ
ปฏิิบััติิงานภายในวัันเดีียวกััน และกำหนดระยะห่่างระหว่่าง
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รููปที่่� 14 การทำงานของ RPA
กลุ่่�ม 3 วััน เพื่่�อหลีีกเลี่่�ยงวัันปิิดทำการ โดยเริ่่�มปฏิิบััติิงาน
และเสร็็จสิ้้�นได้้เร็็วที่่�สุุดในวัันที่่� 10 และ 19 ตามลำดัับ
เนื่่�องจากกระบวนการคำนวณเงิินนำส่่งต้้องอาศััยข้้อมููลจาก
กระบวนการก่่อนหน้้าซึ่่�งมีีกำหนดแล้้วเสร็็จในวัันที่่� 9 และ
18 ตามลำดัับ
ตารางที่่� 3 กำหนดการทำงานในกระบวนการคำนวณเงิิน
นำส่่งหลัังการประยุุกต์์ใช้้ RPA
กลุ่่�ม
1

วัันที่่�
10

2
3
4

13
16
19

กระบวนการ
- ดาวน์์โหลดข้้อมููล
- ตรวจสอบความครบถ้้วน
- ตรวจสอบเงื่่�อนไขกองทุุน
- ส่่งงบการเงิินให้้แก่่ RPA
- กระทบยอดกัับงบการเงิิน
- กระทบยอดกัับชุุดข้้อมููล
- ส่่งรายงานผลการคำนวณเงิินนำส่่ง
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แก้้ไขระบบสำรองข้้อมููล, 2 แก้้ไขรายการตรวจสอบจำนวนข้้อมููล, 3 แก้้ไขวัันสิ้้�นสุุดการเป็็นสถาบัันการเงิิน, 4 แก้้ไขข้้อมููลที่่�ใช้้ในการคำนวณ

รููปที่่� 15 กระบวนการคำนวณเงิินนำส่่งหลัังปรัับปรุุงกระบวนการและประยุุกต์์ใช้้ RPA

เพื่่�อพิิสููจน์์การแก้้ปัญ
ั หาในหััวข้้อ 3.3 และ 3.4 จึึงสร้้าง
แบบจำลอง และทดสอบด้้วยวิิธีีการทดสอบเพื่่�อการยอมรัับ
โดยใช้้กรณีีทดสอบสอบได้้ผลดัังนี้้�
1) เงื่่อ� นไขการสอบถามข้้อมููลใหม่่สามารถแยกประเภท
ข้้อมููลได้้ถููกต้้อง
2) การตรวจสอบความครบถ้้วนแบบนัับจำนวนข้้อมููล
สามารถตรวจสอบข้้อมููลได้้ถููกต้้อง
3) ไฟล์์ Excel สามารถตรวจพบการแก้้ไขข้้อมููลผิิดของ
พนัักงานได้้
4) RPA สามารถปฏิิบัติั งิ านแทนพนัักงานได้้ตามฟัังก์์ชันั

ที่่ก� ำหนด ส่่งผลให้้กระบวนการคำนวณเงิินนำส่่งเปลี่่ย� นแปลง
ดัังรููปที่่� 15 และลดรอบเวลาการทำงานจาก 26 วััน เหลืือ 10 วััน
และลดเวลาปฏิิบัติั งิ านของพนัักงานได้้ 473 นาทีี แบ่่งเป็็นเวลา
ที่่เ� กิิดมููลค่่า 34 นาทีี และงานที่่ไ� ม่่เกิิดมููลค่่าแต่่จำเป็็นต้้องทำ
439 นาทีี
4. สรุุป
จากการศึึกษากระบวนการคำนวณเงิินนำส่่งทั้้�งสองกองทุุน
ของธนาคารพบปััญหาทั้้�งหมด 3 ข้้อ ได้้แก่่
ปััญหาที่่� 1: การคำนวณเงิินนำส่่งไม่่ถููกต้้อง มีีสาเหตุุจาก
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1)	ข้้อมููลในระบบสำรองข้้อมููลไม่่ครบถ้้วน
2)	ข้้อมููลในระบบบััญชีีไม่่ถููกต้้อง
3) พนัักงานแก้้ไขข้้อมููลไม่่ถููกต้้อง
4) พนัักงานแยกประเภทข้้อมููลตามเงื่่�อนไขกองทุุนผิิด
5) พนัักงานใช้้ข้้อมููลในการคำนวณเงิินนำส่่งผิิดไฟล์์
6) ขาดการตรวจสอบเงื่่�อนไขกองทุุนในบางแผนก
7) กระบวนการตรวจสอบความครบถ้้วนไม่่สามารถ
ตรวจสอบได้้ทุุกข้้อมููล
	ปััญหาที่่� 2: ได้้ผลการคำนวณเงิินนำส่่งช้้า
	มีีสาเหตุุจากการรอพนัักงานว่่างจากงานหลัักส่่งผลให้้
กระบวนการคำนวณเงิินนำส่่งมีีรอบเวลาการทำงาน 26 วััน
ปััญหาที่่� 3: การใช้้พนัักงานระดัับกลางในการปฏิิบัติั งิ าน
ที่่�ไม่่สร้้างมููลค่่าให้้แก่่ธนาคาร
	มีีสาเหตุุจากนโยบายการเข้้าถึึงข้้อมููลของลููกค้้าของ
ธนาคารซึ่่�งกำหนดสิิทธิ์์�ให้้เฉพาะพนัักงานระดัับกลางขึ้้�นไป
หรืือระบบอััตโนมััติิ โดยพนัักงานใช้้เวลาในการปฏิิบััติิงาน
577 นาทีี เป็็นงานที่่�เกิิดมููลค่่า (VA) 34 นาทีี และงานที่่�ไม่่
เกิิดมููลค่่าแต่่จำเป็็นต้้องทำ (ENVA) 543 นาทีี
เพื่่�อแก้้ไขปััญหาจึึงแบ่่งการปรัับปรุุงเป็็น 4 ส่่วน ได้้แก่่
1) เพิ่่�มกระบวนการตรวจสอบและแก้้ไขข้้อมููลอััตโนมััติิ
ในกระบวนการรัับข้้อมููลเข้้าระบบสำรองข้้อมููล เพื่่�อแก้้ไข
สาเหตุุที่่� 1 ของปััญหาที่่� 1
2) เพิ่่�มผู้้ต� รวจสอบในกระบวนการป้้อนข้้อมููลเข้้าระบบ
บััญชีี เพื่่�อแก้้ไขสาเหตุุที่่� 2 ของปััญหาที่่� 1
3) ปรัับปรุงุ กระบวนการคำนวณเงิินนำส่่งโดยปรัับปรุงุ
เงื่่อ� นไขการสอบถามข้้อมููล เพิ่่�มการตรวจสอบความครบถ้้วน
แบบนัับจำนวนข้้อมููล กำหนดมาตรฐานการทำงาน และสร้้าง
เครื่่อ� งมืืออำนวยความสะดวกในการปฏิิบัติั งิ านจากโปรแกรม
Excel เพื่่�อแก้้ไขสาเหตุุที่่� 3, 4, 6 และ 7 ของปััญหาที่่� 1
4) ประยุุกต์์ใช้้ RPA เพื่่�อแก้้ไขสาเหตุุที่่� 5 ของปััญหาที่่� 1
ทดแทนการปฏิิบัติั งิ านของพนัักงานในกระบวนการคำนวณเงิิน
นำส่่งเพื่่�อแก้้ไขปััญหาที่่� 2 และ 3 โดยผู้้�วิิจััยได้้สร้้างแบบ
จำลองและทดสอบด้้วยวิิธีีการทดสอบเพื่่�อการยอมรัับพบว่่า
ระบบสามารถปฏิิ บัั ติิ ง านแทนพนัั ก งานได้้ ต ามฟัั ง ก์์ ชัั น ที่่�
กำหนด ยกเว้้นกระบวนการแก้้ไขข้้อมููล

จากการดำเนิินงานทั้้�ง 4 ขั้้น� ตอน พบว่่า สามารถตรวจสอบ
และแก้้ไขสาเหตุุของปััญหาการคำนวณเงิินนำส่่งไม่่ถููกต้้องได้้
ทั้้�ง 7 สาเหตุุ รอบเวลาการทำงานลดลงเหลืือ 10 วััน ส่่งผล
ให้้พนัักงานสามารถจััดเตรีียมเงิินและเอกสารเพิ่่�มเติิมโดยไม่่
เร่่งรีีบเนื่่�องจากได้้ผลการคำนวณเร็็วขึ้้น� และเวลาการปฏิิบัติั ิ
งานของพนัักงานลดลงเหลืือ 85 นาทีี สำหรัับใช้้ในการแก้้ไข
ข้้อมููลซึ่่ง� เป็็นงานที่่ไ� ม่่เกิิดมููลค่่า แต่่จำเป็็นต้้องทำ และในส่่วน
ของงานที่่เ� กิิดมููลค่่านั้้�น RPA สามารถปฏิิบัติั งิ านแทนพนัักงาน
ได้้ทั้้�งหมด โดยมีีรายละเอีียดการลดลงของเวลาปฏิิบััติิงาน
ดัังตารางที่่� 4
ตารางที่่� 4 การลดลงของเวลาปฏิิบััติิงาน
ขั้้�นตอนการดำเนิินงาน
1.	ปรัับปรุุงกระบวนการรัับ
ข้้อมููลเข้้าระบบสำรองข้้อมููล
2.	ปรัับปรุงุ กระบวนการป้้อน
ข้้อมููลเข้้าระบบบััญชีี
3.	ปรัั บปรุุ ง กระบวนการ
คำนวณเงิินนำส่่ง
4.	ประยุุกต์์ใช้้ RPA
รวม

เวลาปฏิิบััติิงานที่่�ลดลง (นาทีี)
VA
ENVA
0
12
0

7

0

177

34
34

262
458

จากการศึึกษา RPA พบว่่า ระบบนี้้�เหมาะสำหรัับ
กระบวนการที่่มีีขั้้
� น� ตอนการทำงานที่่แ� น่่ชัดั โดยระบบสามารถ
ตัั ด สิิ น ใจภายใต้้ เ งื่่� อ นไขที่่� ก ำหนดเท่่ า นั้้� น สามารถนำไป
ประยุุกต์์ใช้้ได้้กับทุ
ั กุ กระบวนการที่่ป� ฏิิบัติั งิ านบนคอมพิิวเตอร์์
โดยไม่่ส่่งผลกระทบต่่อการทำงานเดิิม
	ข้้อเสนอแนะเพื่่�อลดความเสี่่ย� งในการคำนวณเงิินนำส่่ง
ไม่่ถููกต้้องที่่�อาจเกิิดขึ้้�นได้้จากการปฏิิบััติิงานโดยพนัักงาน
ควรศึึกษาปััจจััยที่่�ก่่อให้้เกิิดการแก้้ไขรายงานงบการเงิินที่่�มีี
ผลกระทบต่่อการคำนวณเงิินนำส่่งเพื่่�อลดการแก้้ไขข้้อมููลที่่ใ� ช้้
ในการคำนวณ รวมถึึงอนุุญาตให้้ RPA เชื่่อ� มต่่อกัับฐานข้้อมููล
ที่่มีีข้
� อ้ มููลเพีียงต่่อการใช้้งาน ปรัับปรุงุ รายงานงบการเงิินโดย
กำหนดสิิทธิ์์ใ� ห้้เฉพาะผู้้เ� กี่่ย� วข้้องสามารถเข้้าถึึง และอััปโหลดขึ้้น�
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ระบบออนไลน์์เพื่่�อให้้ RPA ปฏิิบััติิงานแทนพนัักงานใน
กระบวนการตรวจสอบความครบถ้้วนแบบนัับจำนวนข้้อมููล
ได้้ทุุกข้้อมููลและดาวน์์โหลดรายงานงบการเงิินแบบอััตโนมััติิ
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