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บทคัดย่อ: การจัดทาแอปพลิเคชั่นขั้นตอนการโอนเงินสวัสดิการและเงินพึงได้อื่นๆ สาหรับพนักงานการไฟฟ้าส่วน ภูมภิ าคเขต 3 (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)
จังหวัดนครราชสีมา ผ่านระบบ KTB Corporate Online มีวัตถุประสงค์เพื่อต้องการลดปริมาณการใช้กระดาษ และลดต้นทุนค้าใช้จ่ายค่าวัสดุสานักงานของ
องค์กร เพื่ออานวยความสะดวกให้กับเจ้าหน้าที่การเงินและเจ้าหน้าที่บัญชีในการค้นหาขั้นตอนการโอนเงินสวัสดิการและเงินพึงได้อื่นๆ และเพื่อให้เจ้าหน้าที่
การเงินทราบถึงขั้นตอนการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการและเงินพึงได้อื่นๆที่แน่นอน ทาให้การทางานง่าย รวดเร็ว และดียิ่งขึ้น ผลการทดสอบการทดลองใช้งาน
แอปพลิเคชั่นขั้นตอนการโอนเงินสวัสดิการและเงินพึงได้อื่นๆ สาหรับพนักงานการไฟฟ้าส่วน ภูมิภาคเขต 3 (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) จังหวัดนครราชสีมา
ผ่านระบบ KTB Corporate Online พบว่าสามารถลดปริมาณการใช้กระดาษได้ถึง 880 แผ่น คิดเป็นเงินรวมเข้าเล่ม 4,640 บาท เนื่องจากพนักงานได้ใช้
แอปพลิเคชั่นดังกล่าวในการศึกษาขั้นตอนการโอนเงินสวัสดิการและเงินพึงได้อื่นๆ จึงไม่เสียค่าใช้จ่ายในการจัดทาคู่มือ และยังพบว่า เจ้าหน้าที่การเงิน และ
เจ้าหน้าที่บัญชี ทางานได้รวดเร็วขึ้น และยังสามารถประหยัดเวลาได้อย่างมาก เนื่องจากแอปพลิเคชั่นดังกล่าว มีรายละเอียดและขั้นตอนที่ เป็นสัดส่วน
จัดเรียงเป็นหมวดหมู่ หาข้อมูลได้ง่าย มีภาพประกอบ ง่ายต่อการอ่านและง่ายต่อการศึกษาไม่ต้องเสียเวลาเปลี่ยนหน้าหาข้อมูลไปมา
ABSTRACT: Application making, process for money transfers, welfare and other income. For the employees of the Provincial
Electricity Authority Region 3 (Northeast), Nakhon Ratchasima Province through the KTB Corporate Online system, the objective is to
reduce paper usage. And reduce trade costs, expenditures for office supplies of the organization To facilitate financial officers and
accountants in finding procedures for money transfers, welfare and other income. And to let financial officers know the exact
procedures for disbursement of welfare and other income. Makes work easier, faster, and better Test results of the application trial,
steps for money transfers, benefits and other income For the employees of the Provincial Electricity Authority, Region 3 (Northeast),
Nakhon Ratchasima Province, through the KTB Corporate Online system, it was found that the amount of paper can be reduced by
up to 880 sheets, which is a total of 4,640 baht, because the employees have used the application. As mentioned in the study of
the process of transferring welfare and other income. Therefore not incurring the cost of creating manuals and also finding that
financial officers And accounting officer Work faster And can also save a lot of time Due to the said application With proportions
and detailed steps Arranged by category Easy to find information, illustrated, easy to read and easy to study, no need to waste time
changing pages to find information back and forth.

คาสาคัญ: แอปพลิเคชั่น , ระบบ KTB Corporate Online , ขั้นตอน , ต้นทุนค้าใช้จ่าย

1 ที่มาและความสาคัญ
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต 3 (ภาคตะวันออกเฉี ยงเหนือ) หรือ กฟฉ.3 ทาหน้าที่รับผิดชอบการบริการในพื้นที่ 4
จังหวัด ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนใต้ ได้แก่ นครราชสีมา ชัยภูมิ บุรีรัมย์ และสุรินทร์ โดยการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
เขต 3 (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) จังหวัดนครราชสีมา เป็นองค์กรขนาดใหญ่ที่มีพนักงานจานวนมาก มีการดูแล
สวัสดิการของพนักงานและอานวยความสะดวกให้กับผู้เบิกจ่ายเงินสวัสดิการและเงินพึงได้อื่นๆอย่างเป็นระบบ โดย
งานการเงิน แผนกบริหารงานทั่วไป สังกัดกองอานวยการ ได้อานวยความสะดวกในการจ่ายเงินสวัสดิการและเงินพึง
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ได้อื่นๆ ให้กับพนักงานในองค์กร เดิมทีการจ่ายเงินสวัสดิการและเงินพึงได้อื่นๆ ของพนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จะ
ได้รับเป็นเงินสดจากเจ้าหน้าที่การเงิน เจ้าหน้าที่การเงินจะต้องเดินทางไปเบิกเงินกับการไฟฟ้าที่มีรายได้เป็นของ
ตนเอง เนื่องจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต ไม่ได้มีการรับจ่ายค่าไฟฟ้าจากประชาชนจึงไม่มีรายได้ เป็นของตนเอง ใน
ที่นี้ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต 3 (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) จังหวัดนครราชสีมา จึงต้องทารายการเบิกเงินสดกับการ
ไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จังหวัดนครราชสีมา เพื่อนามาเบิกจ่ายเงินสวัสดิการและเงินพึงได้อื่นๆ ให้กับพนักงาน และทางด้าน
ของพนั กงานที่ม าขอรั บ เงิน สวัส ดิ การและเงิ นพึ่ ง ได้ อื่นๆ ก็จาเป็นที่จะต้องเดินทางมาดาเนิน การและขอรั บ เงิ น
สวัสดิการด้วยตนเอง แต่เนื่องจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ได้เล็งเห็นถึงปัญหา จึงมีการพัฒนาและจัดทาระบบขึ้นมาใหม่
ให้ง่ายและสะดวกมากยิ่งขึ้น โดยเปลี่ยนจากการจ่ายเงินสดค่าสวัสดิการและเงินพึงได้ อื่นๆ เป็นการโอนเงินสวัสดิการ
และเงิน พึงได้อื่น ๆ ผ่ านระบบ KTB Corporate Online เข้าบัญชีธ นาคารกรุงไทย จากัด (มหาชน) ซึ่งเป็นบัญชี
เงินเดือนของพนักงานโดยตรงแทน เพื่อลดภาระงานและความเสี่ยงของเจ้าหน้าที่การเงิน ในการเดินทางเพื่อเบิก
จ่ายเงินสดจากธนาคาร เพื่ออานวยความสะดวก ลดระยะเวลาและขั้นตอนในการรับเงินของพนักงานผู้ขอรับสวัสดิการ
และเงินพึงได้อื่นๆ และยังช่วยลดปริมาณการใช้กระดาษภายในองค์กร ทั้งนี้ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคได้ปรับเปลี่ยน
ระบบเอาเทคโนโลยีเข้ามาอานวยความสะดวกให้กับพนักงานในหลายด้าน เพื่อเตรียมตัวก้าวเข้าสู่ยุคดิจิตอล นอกจาก
การเปลี่ยนระบบการจ่ายเงินสวัสดิการให้กับพนักงานแล้ว ยังมีการจัดประชุมแบบไร้กระดาษ หรือที่เรียก Paperless
Meeting Syetem (PLMS) ที่ใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยในเรื่องของภาวะโลกร้อนจากการใช้กระดาษจานวนมากและยัง
ช่วยลดต้นทุนค่าใช้จ่ายภายในองค์กรอีกด้วย ทางการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคได้เล็งเห็นปัญหาดังกล่าว จึงได้ให้ความสาคัญ
กับปัญหาดังกล่าวเป็นอย่างมาก
จากที่ได้กล่าวมาข้างต้น การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ได้ปรับเปลี่ยนระบบการจ่ายเงินสวัสดิการและเงินพึงได้อื่นๆให้
สะดวกมากยิ่งขึ้น แต่ทั้งนี้ระบบจะเริ่มใช้งานในเดือนกันยายน 2562 เจ้าหน้าที่การเงินและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องจึงจะต้อง
ศึกษากระบวนงานดังกล่ าวให้ เข้าใจอย่ างถ่องแท้ก่อนเริ่มใช้งานจริง รวมถึงพนักงานภายในองค์กรก็ควรศึก ษา
กระบวนงานดังกล่าวให้เข้าใจด้วยเช่นกัน ฉะนั้น การจัดทาแอปพลิเคชั่นขั้นตอนการโอนเงินสวัสดิการและเงิ นพึงได้
อื่นๆ สาหรับพนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต 3 (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) จังหวัดนครราชสีมา ผ่านระบบ KTB
Corporate Online ของธนาคารกรุงไทย จากัด (มหาชน) นี้ เพื่อใช้ในการศึกษากระบวนงานการโอนเงินสวัสดิการ
และเงินพึงได้อื่นๆ ให้เจ้าหน้าที่การเงินปฏิบัติงานได้ อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ การจัดทาแอปพลิเคชั่นดังกล่าว
แทนการจัดทาคู่มือที่ต้องใช้กระดาษ ยังช่วยให้เกิดความสะดวกมากยิ่งขึ้น และประหยัดงบประมาณ ช่วยลดปริมาณ
การใช้กระดาษอีกด้วย
2 วัตถุประสงค์ของโครงการ
1) เพือ่ ลดปริมาณการใช้กระดาษ และลดต้นทุนค้าใช้จ่ายค่าวัสดุสานักงานขององค์กร
2) เพือ่ ให้เจ้าหน้าที่การเงินและพนักงานที่เกี่ยวข้อง ทราบถึงขั้นตอนการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการและเงินพึงได้อื่นๆ
ที่แน่นอน ทาให้การทางานง่ายและรวดเร็วยิ่งขี้น
3) เพื่ออานวยความสะดวกให้กับเจ้าหน้าที่การเงินและพนักงานที่เกี่ยวข้องในการค้นหาขั้นตอนการโอนเงิน
สวัสดิการและเงินพึงได้อื่นๆ
3 แนวคิดและทฤษฏี
3.1 แนวคิดเกี่ยวกับสวัสดิการ
สวัสดิการเป็นผลตอบแทนที่นอกเหนือจากค่าจ้างและเงินเดือน เป็นงานที่มีความสาคัญต่อทุกหน่วยงาน ถือ
ว่าเป็นการสร้างขวัญและกาลังใจให้แก่บุคลากรในหน่วยงานนั้น ๆ ให้เกิดความมั่นคงในการทางาน ดังนั้นทุกหน่วยงาน
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ของทางราชการจึงพยายามจัดให้มีขึ้นในหน่วยงานของตนมากที่สุด เพราะเป็นที่ทราบกันอยู่แล้วว่า เงินเดือนหรือ
ค่าตอบแทนของข้าราชการนั้นเมื่อเปรียบเทียบกับภาคเอกชนในระดับเดียวกันแล้ว การทางานในภาคเอกชนจะได้รับ
เงินเดือนหรือค่าตอบแทนที่สูงกว่า ซึ่งถ้าปล่อยให้ช่องว่างนี้ห่างกันมากเกินไป ก็จะทาให้เกิดภาวะสมองไหล คือ
บุคลากรที่มีความรู้ความสามารถในภาครัฐ ลาออกไปทางานในภาคเอกชนหมด หรือผู้ที่จบการศึกษาใหม่ มีความรู้
ความสามารถสู ง สมั ค รเข้ าท างานในภาคเอกชนหมด ในภาครัฐ ก็จะขาดบุค ลากรที่ มี ความรู้ค วามสามารถที่ จ ะ
ปฏิบั ติงาน หรื อก็มีแต่คุณภาพต่า ทาให้ ป ระเทศชาติไม่พัฒ นาเท่าที่ควร ทั้งนี้ เพราะการพัฒ นาให้ ประเทศชาติ
เจริญก้าวหน้าไปได้ ข้าราชการเป็นกลไกหลักและเป็น เครื่องมือของรัฐบาลในการบริหารประเทศ หากเครื่องมือหรือ
กลไกหลักขาดประสิทธิภาพ ก็ไม่สามารถที่จะพัฒนาประเทศชาติให้เจริญก้าวหน้าได้ ถึงแม้ว่ารัฐบาลจะมีความตั้งใจ
เพียงใดก็ตามดังนั้น การสร้างแรงจูงใจอย่างหนึ่งให้ผู้มีความรู้ความสามารถ อยู่ในภาครัฐต่อไปก็คือ "การสวัสดิการ" ที่
ดีนั่นเอง ถึงแม้ในภาพรามแล้วจะสู้ภาคเอกชนไม่ได้แต่ถ้ามีความใกล้เคียงไม่ต่างกันมากนัก ก็จะสามารถรักษาบุคลากร
ที่มีคุณค่าเหล่านี้ไว้ได้ เพราะในส่วนนของข้าราชการยังมีสิ่งอื่นชดเชยให้อีกคือ ความมั่นคงในอาชีพและความมีเกียรติ
ในสังคม
3.2 ความสาคัญเละความจาเป็นในการพัฒนา Mobile Application
โมบายแอปพลิเคชั่นเป็นโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่ถูกออกแบบให้สามารถใช้งานได้บนสมาร์ทโฟน หรือแท็บ
เล็ต ได้อย่างรวดเร็ว สะดวก และเรียบง่าย ดังนั้นจึงจะเห็นว่า ในปัจจุบันมีโมบายแอปพลิเคชั่นต่าง ๆ ที่ถูกพัฒนา
ออกมาอย่างมากมาย ทั้งแอพพลิเคชั่นที่เกี่ยวกับการท่องเที่ยว แอปพลิเคชั่นการทาธุรกรรมออนไลน์ ความบันเทิง
แอปพลิเคชั่นเกมส์ต่างๆ เป็นต้น ซึ่งจากที่กล่ าวมา จึงปฏิเสธไม่ได้ว่า ในตอนนี้แอปพลิเคชั่นได้กลายเป็นจุดสาคัญใน
การทาธุรกิจ หรือกิจกรรมต่าง ๆ ไปแล้ว โมบายแอปพลิเคชั่นจะแบ่งออกเป็น 3 ประเภท คือ
1. Native App
2. Hybrid Application
3. Web Application
ในปัจจุบันแอปพลิเคชั่นเรียกได้ว่าเป็นที่นิยมอย่างทั่วโลก ดังนั้นหลายๆ บริษัท หรือผู้พัฒนาต่างๆ จึงเล็งเห็น
ถึงโอกาสในการสร้างกาไร หรือชื่อเสียงเป็นของตนเอง ดังนั้นผู้พัฒนาจึงต้องสร้างระบบปฏิบัติการ เป็นของตนเอง
ขึ้ น มา เพื่ อ เป็ น เอกลั ก ษณ์ ใ ห้ กั บ องค์ ก รนั้ น ๆ เช่ น iOS ที่ เ ป็ น ของ Apple, Android ที่ เ ป็ น ของ Google เป็ น ต้ น
นอกจากนี้การตรวจสอบขนาดไฟล์ของแอปพลิเคชั่น ว่ามีขนาดไฟล์ที่ตรงกันในทุก 0S หรือไม่เช่น แอปพลิเคชั่นบน
0S ขนาดไฟล์ 175 MB แต่ Android แค่ 12 MB ทั้ ง ที่ ชื่ อ เหมื อ นกั น และประเภทของแอปพลิ เ คชั่ น เหมื อ นกั น
นอกจากนี้ยังมีจุดสังเกตอีกอย่างหนึ่งคือ หากเป็นแอปพลิเคชั่นดัง ๆ อาจมีเว็บไซต์ของผู้พัฒนา ดังนั้นผู้ใช้งานอาจเข้า
ไปอ่านข้อมูล หรือการแจ้งเตือนต่าง ๆ ได้
3.3 ข้อมูลด้านการออกแบบแอพพลิคชันบนสมาร์ทโฟน
ความละเอียดของหน้าจอ (ขนาด) หน้าจอโทรศัพท์มือถือยิ่งเล็กเท่าไหร่ความละเอียดของหน้าจอก็ยิ่งน้อยลง
เท่านั้น ซึ่งทาให้หน้าจอแสดงข้อมูลได้น้อยลงด้วยเช่นกัน
ความเร็วในการดาวน์โหลด ถึงแม้ว่าอินเทอร์เน็ตจะเร็วขนาดไหนก็ยังคงมีปัญหาเรื่องการดาวน์โหลดข้อมูล
ได้ช้า
ป้อนข้อมูลบนสัมผัส ค่อนข้างจะแตกต่างกับการใช้คอมพิวเตอร์ที่ป้อนข้อมูลโดยใช้เมาส์ หรือใช้ทัชแพด ซึ่ง
กับโทรศัพท์มือถือหรือสมาร์ทโฟนนี้ใช้นิ้วหรือปากกาในการป้อนข้อมูลแทน
คีย์บอร์ด คีย์บอร์ดสาหรับโทรศัพท์มือถือนั้นไม่ได้ใช้งานได้สะดวกสบายเหมือนคีย์บอร์ดของคอมพิวเตอร์
หรือแล็ปท็อป
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การทดสอบและการโปรโมท สร้างมัลติเทียร์แอปพลิเคชั่น อัพเดทและปรับปรุงแอปพลิเคชั่น ตั้งชื่อให้
เหมาะสม ทาการสารวจและใช้ชื่อที่ง่ายที่สุดสาหรับแอปพลิเคชั่นของคุณ ตั้งชื่อที่จะไม่มีใครเข้าใจผิดแต่ต้องไม่ผิด
ลิขสิทธิ์ใดๆ คุณต้องใส่ ข้อมูล ให้ ค รบถ้วนในแอปพลิ เคชั่นข้อมูล แบบเป็นรายการย่อยจะทาให้ ง่ายในการอ่าน ใส่
แอพพลิเคชั่นให้ถูกกลุ่ม ถามเพื่อนว่าจะหาสินค้าของเราได้จากกลุ่มไหนสร้างแอปพลิเคชั่นฟรีและตัวเลือกในการสั่งซื้อ
ที่หลัง สร้างแบบฟรีและแบบการค้าและนาเข้าสู่ตลาดพร้อมกัน กลยุทธ์ของมัลติเทียร์แอปพลิเคชั่น <<freemium>>
เป็นแอปพลิเคชั่นฟรีแบบพื้นฐานและอื่น ๆ ที่เพิ่มขึ้นจะทาเป็นการค้า กลยุทธ์แบบนี้จะช่วยป้องกันเรื่องลิขสิทธิ์
สร้างไอคอนแอปพลิเคชั่นที่น่าสนใจ แสดงรูปแบบโชว์ของแอปพลิเคชั่นในรูปภาพหน้าจอแบ่งปันโฆษณา
ของคุณในแอปพลิเคชั่นอื่นๆ แจ้งผู้ใช้ งาน คลิปใน Youtube สร้างหัวข้อใน Twitterเครือข่ายสังคมออนไลน์สร้างแบ
รนด์ สร้างไซต์เกี่ยวกับแอปพลิเคชั่น เว็บไซต์ของผู้ผลิต คงรูปแบบเดิมไว้ทดสอบการใช้งานของแอปพลิเคชั่นเพื่อดูผล
ตอบรับจากผู้ ใช้งานรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับผู้ ใช้งานเช่น เพศและอายุ ภูมิภาค การขาย และความบ่อยในการใช้
แอปพลิเคชั่น ความซับซ้อนของแอปพลิเคชั่น การใช้งาน ระบบปฏิบัติการและประเภทของอุปกรณ์ เป็นต้น
การพัฒนาแอปพลิเคชั่นเป็นสิ่งที่จาเป็นที่จะต้องให้ความสนใจ นอกเหนือไปจากการตลาด ในปัจจุบันและ
ผู้ใช้งานและความกล้าที่จะเสี่ยงและแน่นอนว่าอุปกรณ์และทางออกใหม่ ๆ มักจะดึงดูดใช้งานได้
4 ระเบียบวิธี หรือการทาการแก้ไขปรับปรุงการทางาน
4.1 ศึกษารายละเอียดของกระบวนงานการจ่ายเงินสวัสดิการและเงินพึงได้อื่นๆ
เป็นการศึกษารายละเอียดต่างๆ ของกระบวนงานการจ่ายเงินสวัสดิการและเงินพึงได้อื่นๆที่เป็นกระบวนการ
เดิม ทั้งการตั้งหนี้ เพื่อจัดทาใบสาคัญจ่ายด้วยระบบ SAP กระบวนการการจ่ายเงินสวัสดิการและเงินพึงได้อื่นๆของ
เจ้าหน้าที่การเงิน ขั้นตอนการเก็บเอกสารหลักฐานการเบิกเงิน ดังกล่าว เพื่อให้เข้าใจกระบวนงานใหม่มากยิ่งขึ้น และ
ยังศึกษารายละเอียดของกระบวนงานการจ่ายเงินสวัสดิการและเงินพึงได้อื่นๆ ด้วยวิธีการโอน ที่ทางการไฟฟ้าได้
ปรับเปลี่ยนกระบวนการจ่ายเงินสวัสดิการดังกล่าวควบคู่ไปด้วย
4.2 การออกแบบขั้นตอนการทางานของแอปพลิเคชั่น
การออกแบบขั้นตอนการทางานของโปรแกรมมีความสาคัญมาก เนื่องจากเป็นการควบคุมทิศทางการทางาน
ของโปรแกรม ให้ทางานได้อย่างเป็นขั้นตอนและมีแบบแผนในการทางาน ซึ่งการออกแบบขั้นตอนการทางานของ
โปรแกรมที่ดีจะส่งผลทาให้โปรแกรมทางานอย่างมีประสิทธิภาพ และทางานได้ตรงตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ ทางผู้จัดทาได้
ออกแบบขั้นตอนการทางานของโปรแกรม ดังนี้
4.2.1 หน้าจอแสดงแอปพลิเคชั่น
4.2.2 ขั้นตอนการทางานโดยรวมของโปรแกรม
4.2.3 ขั้นตอนการทางานของหน้าขั้นตอนการทาใบสาคัญจ่ายรวม
4.2.4 ขั้นตอนการทางานของหน้าขั้นตอนการส่งข้อมูลไปยัง KTB
4.2.5 ขั้นตอนการทางานของหน้าขั้นตอนการรับข้อมูลจาก KTB

ภาพที่ 1 ICON ของแอปพลิเคชั่น
ขั้นตอนการโอนเงินสวัสดิการและเงินพึงได้อื่นๆ
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ขั้นตอนการทางานโดยรวมของโปรแกรม

เริ่มต้น

เข้าสู่รายการ

เลือก

ใบสาคัญจ่ายรวม

ส่งข้อมูลไปยัง KTB

ตัวอย่าง
ใบสาคัญจ่ายรวม

ตรวจสอบยอด
การทารายการโอน

รับข้อมูลจาก KTB

ตัวอย่างเอกสาร
รายงานจาก KTB

โอนเงินไม่สาเร็จ

ขั้นตอนการแก้ไข

Text - File

จบ
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ภาพที่ 2 หน้าจอเมนูหลักของแอปพลิเคชั่น

ภาพที่ 3 หน้าจอการรับข้อมูลจาก KTB

4.3 การทางานออฟไลน์บนเครื่องคอมพิวเตอร์
เนื่องจากแอปพลิเคชั่นขั้นตอนการโอนเงินสวัสดิการและเงินพึงได้อื่นๆ สาหรับสาหรับพนักงานการไฟฟ้าส่วน
ภูมิภาคเขต 3 (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) จังหวัดนครราชสีมา ผ่านระบบ KTB Corporate Online ที่ได้พัฒนาขึ้นนั้น
เป็นการทดลองใช้ภายใน 15 วัน หลังจากนั้นระบบจะทาการลบแอปพลิเคชั่นออกอัตโนมัติ ทางผู้จัดทาได้ทดลองใช้
ในช่ ว งวั น ที่ 1 กั น ยายน 2562 – 15 กั น ยายน 2562 ซึ่ ง เป็ น ช่ ว งที่ ก ารไฟฟ้ า ส่ ว นภู มิ ภ าคเขต 3 (ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ) จังหวัดนครราชสีมา ได้มีการเปลี่ยนระบบการจ่ายเงินสวัสดิการและเงินพึงได้อื่นๆ ทั้งนี้หาก
ต้องการอัปโหลดลง App store หรือ Play store นั้น จะต้องเสียค่าใช้จ่ายในราคา 780 บาทต่อเดือน หากทางการ
ไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต 3 (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) จังหวัดนครราชสีมา ต้องการให้อัปโหลดทางผู้จัดทาสามารถให้
โปรแกรมที่ได้พัฒนาขึ้นกับทางการไฟฟ้าได้เลย แต่เนื่องจากทางการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจะต้องดาเนินการขออนุมัติและ
นาเข้าที่ประชุม ทางผู้จัดทาจึง ได้เตรียมคู่มือขั้นตอนการโอนเงินสวัสดิการและเงินพึงได้อื่นๆ สาหรับสาหรับพนักงาน
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต 3 (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) จังหวัดนครราชสีมา ผ่านระบบ KTB Corporate Online ไว้
เป็นไฟล์ออฟไลน์ลงเครื่องคอมพิวเตอร์ (ไฟล์ PDF) ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต 3 ทีส่ ามารถเปิดดูได้ หรือสามารถป
ริ้นออกมาเป็นคู่มือได้เช่นกัน

ภาพที่ 4 หน้าขั้นตอนการจัดทาใบสาคัญจ่ายรวมของคู่มือบนคอมพิวเตอร์
นางสาวนัทธ์สมน แสงรัตนพงษ์  หน้าที่ 6/9

แอปพลิเคชั่นขั้นตอนการโอนเงินสวัสดิการและเงินพึงได้อื่นๆ สาหรับพนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 3 (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) จ.นครราชสีมา
ผ่านระบบ KTB Corporate Online

5 ผลที่ได้จากการทาการแก้ไขปรับปรุงงาน
ผลการดาเนินการเป็นไปตามเป้าหมาย และวัตถุประสงค์ของการทาโครงงานที่ตั้งไว้ โดยวัดจากการทดสอบการ
เปรียบเทียบการใช้งานแอปพลิเคชั่นกับคู่มือ และการวิเคราะห์ข้อมูลค่าใช้จ่ายและการใช้กระดาษหากจัดทารูปเล่ม
คู่มือ โดยมีรายละเอียดดังนี้
5.1 ผลการทดสอบการเปรียบเทียบการใช้งานแอปพลิเคชั่นกับคู่มือ
ตารางแสดงการเปรียบเทียบระยะเวลาในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่การเงิน โดยเฉลี่ย ณ การไฟฟ้าส่วน
ภูมิภาคเขต 3 (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) จ.นครราชสีมา โดยการใช้งานคู่มือกระบวนงานการโอนเงินสวัสดิการและ
เงินพึงได้อื่นๆ ผ่านธนาคารกรุงไทย จากัด (มหาชน) กับแอปพลิเคชั่นขั้นตอนการโอนเงินสวัสดิการและเงินพึงได้อื่นๆ
สาหรับสาหรับพนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต 3 (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) จ.นครราชสีมา ผ่านระบบ KTB
Corporate Online
ระยะเวลาที่ใช้ในการจัดทา

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน

คู่มือ

แอปพลิเคชั่น

1. ขั้นตอนการจัดทาใบสาคัญจ่ายรวม (รวมเวลาการปฏิบัติตามคู่มือ)
15 นาที
8 นาที
2. ขั้นตอนการส่งข้อมูลไปยัง KTB (รวมเวลาการปฏิบัติตามคู่มือ)
13 นาที
9 นาที
3. ขั้นตอนการรับข้อมูลจาก KTB (รวมเวลาการปฏิบัติตามคู่มือ)
8 นาที
5 นาที
4. ขั้นตอนการปฏิบัติหลังการโอนเงินไม่สาเร็จ (รวมเวลาการปฏิบัติตามคู่มือ)
11 นาที
9 นาที
รวม
47 นาที
31 นาที
ตารางที่ 1 ตารางการเปรียบเทียบเวลาการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่การเงิน
จากการทดสอบเวลาการปฏิบัติงานของคู่มือกับแอปพลิเคชั่น โดยเจ้าหน้าที่การเงิน พบว่าแอปพลิเคชั่น
ขั้นตอนการโอนเงินสวัสดิการและเงินพึงได้อื่นๆ สามารถลดเวลาในการปฏิบัติงานการโอนเงินสวัสดิการและเงินพึงได้
อื่นๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และสามารถลดระยะเวลาที่ใช้ในการหาข้อมูลศึกษาจากเล่มคู่มือได้อย่างมีประสิทธิภาพ
5.2 การวิเคราะห์ข้อมูลค่าใช้จ่ายและการใช้กระดาษหากจัดทารูปเล่มคู่มือ
จากการศึกษาข้อมูล คู่มือ 1 เล่ม จะใช้กระดาษจานวน 55 แผ่น หากใช้กระดาษจัดทาคู่มือกระบวนงานการ
โอนเงินสวัสดิการและเงินพึงได้อื่นๆ ผ่าน ธนาคารกรุงไทย จากัด (มหาชน) เป็นรูปเล่มให้กับพนักงานที่เกี่ยวข้อง
ทั้งหมด จะมีรายละเอียดดังนี้
ลาดับ

รายการ

จานวนคน

จานวนกระดาษ

1.

เจ้าหน้าที่การเงิน

3

165

2.

พนักงานบัญชีประจาฝ่าย

3

165

3.

พนักงานบัญชีประจากอง

10

550

รวมกระดาษที่ใช้

880

ตารางที่ 2 แสดงปริมาณ/รายละเอียดกระดาษที่ใช้ในการจัดทารูปเล่มคู่มือ
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แอปพลิเคชั่นขั้นตอนการโอนเงินสวัสดิการและเงินพึงได้อื่นๆ สาหรับพนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 3 (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) จ.นครราชสีมา
ผ่านระบบ KTB Corporate Online

จากตารางสรุ ป ได้ว่า หากจั ดทารู ปเล่ มคู่มือ กระบวนงานการโอนเงินสวัส ดิ การและเงิน พึง ได้ อื่น ๆ ผ่ าน
ธนาคารกรุ ง ไทย จ ากั ด (มหาชน) ให้ กั บ พนั ก งานที่ เ กี่ ย วข้ อ งทั้ ง หมดในการไฟฟ้ า ส้ ว นภู มิ ภ าค เขต 3 (ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ) จังหวัดนครราชสีมา จานวน 16 คน จะต้องใช้กระดาษจานวน 880 แผ่น
หากจั ดทาเล่ มคู่มื อ กระบวนงานการโอนเงินสวัส ดิ ก ารและเงิน พึ งได้ อื่นๆ ผ่ าน ธนาคารกรุงไทย จากั ด
(มหาชน) ให้กับพนักงานที่เกี่ยวข้อง จะมีค่าใช้จ่าย ดังนี้
ลาดับ
รายการ
ราคาต่อหน่วย
จานวน
รวมเป็นเงิน
1. ถ่ายเอกสารสี
5.880 แผ่น
4,400.2. เข้าเล่ม
15.16 เล่ม
240.รวมเป็นเงิน
4,640.ตารางที่ 3 แสดงปริมาณ/รายละเอียดค่าใช้จ่ายที่ใช้ในการจัดทารูปเล่มคู่มือ
จากตารางสรุ ป ได้ว่า หากจั ดทารู ปเล่ มคู่มือ กระบวนงานการโอนเงินสวัส ดิ การและเงิน พึง ได้ อื่น ๆ ผ่ าน
ธนาคารกรุ ง ไทย จ ากั ด (มหาชน) ให้ กั บ พนั ก งานที่ เ กี่ ย วข้ อ งทั้ ง หมดในการไฟฟ้ า ส้ ว นภู มิ ภ าค เขต 3 (ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ) จังหวัดนครราชสีมา จานวน 16 เล่ม จะมีค่าใช้จ่ายในการถ่ายเอกสารสี แผ่นละ 5 บาท จานวน
880 แผ่น คิดเป็นเงิน 4,400 บาท และมีค่าเข้าเล่มคู่มือจานวน 16 เล่ม เล่มละ 15 บาท คิดเป็นเงิน 240 บาท รวม
ค่าใช้จ่ายในการจัดทารูปเล่มทั้งสิ้น 4,640 บาท
6 ประโยชน์ที่ได้จากการสหกิจศึกษา
1. ได้เรียนรู้และปฏิบัติงานในสถานประกอบการจริง
2. ได้เรียนรู้การทางานร่วมกับผู้อื่น
3. ได้ฝึกความอดทนจากแรงกดดันในสถานประกอบการ
4. ได้ฝึกการมีความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย
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แอปพลิเคชั่นขั้นตอนการโอนเงินสวัสดิการและเงินพึงได้อื่นๆ สาหรับพนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 3 (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) จ.นครราชสีมา
ผ่านระบบ KTB Corporate Online
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กิตติกรรมประกาศ
การที่ข้าพเจ้าได้มาปฏิบัติงานสหกิจศึกษา ณ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต 3 (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) จังหวัด
นครราชสีมา ตั้งแต่วันที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2562 ถึงวันที่ 11 ตุลาคม พ.ศ. 2562 ส่งผลให้ข้าพเจ้าได้รับความรู้และ
ประสบการณ์ต่างๆ ที่มีคุณค่ามากมาย สาหรับรายงานสหกิจศึกษาฉบับนี้สาเร็จลงได้ด้วยดีจากความร่วมมือ และการ
สนับสนุนจากหลายฝ่าย ดังนี้
1. นางทศพร สายเชื้อ
(ผู้นิเทศงาน/หัวหน้าแผนก)
2. นางสุทธินันทน์ หงส์ชุมแพ (ผู้ช่วยหัวหน้าแผนก)
3. อาจารย์พรสวัสดิ์ สิงห์ยาม (อาจารย์นิเทศ)
4. อาจารย์กัลยา นารีจันทร์ (อาจารย์นิเทศ)
นอกจากนี้ยังมีบุคคลท่านอื่นๆ ที่ไม่ได้กล่าวไว้ ณ ที่นี้ ซึ่งท่านเหล่านั้นได้กรุณาให้คาแนะนาในการจัดทา
รายงานฉบับนี้ จึงขอขอบพระคุณทุกท่านที่ได้มีส่วนร่วมในการให้ข้อมูล คาแนะนา และวิธีของการปฏิบัติงาน รวมถึง
เป็นที่ปรึกษาในการจัดทารายงานฉบับนี้จนเสร็จสมบูรณ์
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