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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 ปรับเปลี่ยนการบริหารจัดการองค์กร (Management Transformation)        
กลยุทธ์ที่ 2 กระจายอ านาจบริหารจัดการ (Centralized policy, Decentralized operation) เพ่ือให้
คณะและส่วนงานสามารถบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพและลดขั้นตอนการท างานให้รวดเร็วยิ่งขึ้น 
(กองยุทธศาสตร์,2562) กองคลัง เป็นหน่วยงานสนับสนุนภารกิจของมหาวิทยาลัย โดยมีพันธกิจสนับสนุน
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เงินเดือนของบุคลากรเพียงเล็กน้อยจะท าให้เกิดปัญหาที่ไม่คาดคิดได้มาก ผู้เขียนจึงมีความสนใจใน
การศึกษาเพ่ือพัฒนาระบบการรับข้อมูลรายการหักเงินเดือนเพ่ือช าระหนี้สวัสดิการบุคลากร 
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บทที่ 1 

บทน า 

1.1 ความเป็นมาและความส าคัญ 

การปฏิบัติงานในปัจจุบันต้องอาศัยการท างานที่เป็นระบบ การท างานร่วมกัน และต้องพ่ึงพา
เทคโนโลยีมากขึ้น จะเห็นได้จากองค์กรต่าง ๆ ทั้งรัฐบาลและเอกชนล้วนน าเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ใน
กระบวนการท างานเพ่ือให้ได้ผลงานที่มีคุณภาพมากที่สุด ประกอบกับรัฐบาลได้ผลักดันให้เกิดการใช้
เทคโนโลยีในการปฏิบัติงานมากขึ้นจะเห็นได้จากการที่รัฐบาลมีนโยบายในการน าโมเดลไทยแลนด์ 4.0 มา
ใช้ในการพัฒนาประเทศ (ส านักวิจัยและพัฒนาระบบงานบุคล ส านักงาน ก.พ.,2560) และการน าทักษะ
ความเข้าใจและใช้เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital literacy) ซึ่งเป็นทักษะด้านดิจิทัลพ้ืนฐานที่จะเป็นตัวช่วย
ส าคัญ ส าหรับข้าราชการในการปฏิบัติงาน การสื่อสาร และการท างานร่วมกันกับผู้อ่ืนในลักษณะ “ท า
น้อย ได้มาก” หรือ “Work less but get more impact” และช่วยส่วนราชการสร้างคุณค่า (Value Co-
creation) และความคุ้มค่าในการด าเนินงาน (Economy of Scale) เพ่ือการก้าวไปสู่การเป็นประเทศไทย 
4.0 (โครงการพัฒนาทักษะความเข้าใจและใช้เทคโนโลยีดิจิทัลของข้าราชการและบุคลากรภาครั ฐ
ส านักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน,2563)  

มหาวิทยาลัยขอนแก่นมีแผนยุทธศาสตร์การบริหารมหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ.2563-2566 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 ปรับเปลี่ยนการบริหารจัดการองค์กร (Management Transformation)       กล
ยุทธ์ที่ 2 กระจายอ านาจบริหารจัดการ (Centralized policy, Decentralized operation) เพ่ือให้คณะ
และส่วนงานสามารถบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพและลดขั้นตอนการท างานให้รวดเร็วยิ่งขึ้น  (กอง
ยุทธศาสตร์,2562) กองคลัง เป็นหน่วยงานสนับสนุนภารกิจของมหาวิทยาลัย โดยเป็นหน่วยงานที่เบิก
เงินเดือนให้กับบุคลากรมหาวิทยาลัย จึงเป็นหน่วยงานที่ท าหน้าที่ในการหักเงินเดือนของบุคลากร
มหาวิทยาลัยขอนแก่นตามสวัสดิการที่มหาวิทยาลัยให้การสนับสนุนเองและได้รับการสนับสนุนจาก
หน่วยงานภายนอกที่ท าข้อตกลงกับมหาวิทยาลัย เพ่ือรับและส่งข้อมูลการหักเงินเดือนให้กับหน่วยงาน
ดังกล่าว และเพ่ืออ านวยความสะดวกให้แก่บุคลากรมหาวิทยาลัยขอนแก่น ทั้งบุคลากรที่เป็นสายผู้สอน 
และสายสนับสนุน เพ่ือให้บุคลากรมหาวิทยาลัยได้ใช้สิทธิ์สวัสดิการในการท าธุรกรรมกับหน่วยงาน
ภายนอกที่ท าข้อตกลงกับมหาวิทยาลัยเป็นไปด้วยความสะดวก การปฏิบัติงานดังกล่าวเป็นงานที่มีความ
ละเอียดอ่อน เกี่ยวข้องกับบุคคลและต้องตอบสนองความต้องการต่อการเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลา ความ
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ผิดพลาดของการหักเงินเดือนของบุคลากรเพียงเล็กน้อยจะท าให้เกิดความเสื่อมศรัทธาในองค์กรและ
ปัญหาที่ไม่คาดคิดได้มาก แตป่ัจจุบันการปฏิบัติงานเรื่องการรับและส่งข้อมูลระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ยังใช้วิธีการแบบเดิม โดยส่งขอ้มูลเป็นเอกสาร และไฟล์ข้อมูลในรูปแบบที่แตกต่างกัน รวมทั้งการส่งข้อมูล
ในช่วงเวลาที่ต่างกัน จึงท าให้ผู้ปฏิบัติงานเกิดความสับสน ก่อให้เกิดความผิดพลาดในการหักเงินเดือนได้ 
และประกอบกับในปัจจุบันมีเทคโนโลยีเพ่ืออ านวยความสะดวกหรือเป็นช่องทางในการส่งข้อมูลระหว่าง
กัน ทั้งยังใช้เวลาในการปฏิบัติงานลดลง มีความถูกต้องของข้อมูลมากขึ้น และเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพใน
การปฏิบัติงาน 

จากความเป็นมาและความส าคัญดังกล่าว ผู้เขียนจึงมีความสนใจในการศึกษาเพ่ือพัฒนาระบบ
การรับข้อมูลรายการหักเงินเดือนเพ่ือช าระหนี้สวัสดิการบุคลากร มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

1.2 วัตถุประสงค์ 
1.2.1 เพ่ือศึกษาสภาพปัญหาในการปฏิบัติงานด้านการรับข้อมูลรายการหักเงินเดือนเพ่ือช าระหนี้

สวัสดิการบุคลากร มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

1.2.2 เพ่ือหาแนวทางในการเพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานด้านการรับข้อมูลรายการหัก
เงินเดือนเพื่อช าระหนี้สวัสดิการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เพ่ือความถูกต้อง รวดเร็ว และทันเวลา 

1.3 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

 1.3.1 ทราบถึงปัญหาในการปฏิบัติงานด้านการรับข้อมูลรายการหักเงินเดือนเพ่ือช าระหนี้
สวัสดิการบุคลากร มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

1.3.2 ทราบถึงแนวทางในการเพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานด้านการรับข้อมูลรายการหัก
เงินเดือนเพื่อช าระหนี้สวัสดิการบุคลากร มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

1.4 ขอบเขตของการวิเคราะห์ 

ในการศึกษาครั้งนี้จะท าการศึกษาเฉพาะที่ กองคลัง มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยท าการศึกษา
กระบวนการปฏิบัติงานในหักเงินเดือนเพ่ือช าระหนี้สวัสดิการบุคลากร มหาวิทยาลัยขอนแก่น จากข้อมูล
และเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการหักเงินเดือนเพ่ือช าระหนี้สวัสดิการบุคลากรมหาวิทยาลัยขอนแก่นใน
ปัจจุบัน ซึ่งจะท าให้ทราบข้อมูลที่มาจากปัจจัยภายในและปัจจัยนอกที่มีอิทธิพลกระทบต่อกระบวนการ
หักเงินเดือนเพ่ือช าระหนี้สวัสดิการบุคลากร มหาวิทยาลัยขอนแก่น และแนวทางในการเพ่ิมประสิทธิภาพ
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ในการปฏิบัติงานโดยการหาวิธีการจัดการทางด้านทรัพยากรขององค์กรที่มีอยู่และน าออกมาใช้เพ่ือให้เกิด
ประโยชน์ต่อองค์กรมากท่ีสุด 

1.5 ค าจ ากัดความ 

 ประสิทธิภาพ (Efficiency) หมายถึง หมายถึง กระบวนการ วิธีการ หรือการกระท าใด ๆ ที่
น าไปสู่ผลส าเร็จ โดยใช้ทรัพยากรต่าง ๆ อันได้แก่ ทรัพยากรทางธรรมชาติ แรงงาน เงินทุน และวิธีการ
ด าเนินการหรือประกอบการ ที่มีคุณภาพสูงสุดในการด าเนินการได้อย่างเต็มศักยภาพ อย่างไรก็ตามการ
ด าเนินการใด ๆ นั้นก็ขึ้นอยู่กับทรัพยากร ณ ขณะนั้นด้วยว่ามีคุณภาพและปริมาณเพียงใด หากมีคุณภาพ
มากการจะใช้อย่างเต็มศักยภาพได้นั้นจะต้องใช้ในปริมาณน้อยจึงจะเรียกได้ว่ามีประสิทธิภาพ ต่างกันกับ
ทรัพยากรที่มีปริมาณมากแต่คุณภาพต่ าที่จะต้องเลือกวิธีการดึงศักยภาพของทรัพยากรออกมาให้ได้มาก
ที่สุดจึงจะเรียกว่ามีประสิทธิภาพ (วิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี,2563)  
 ประสิทธิภาพ (Efficiency)  ในที่นี้  หมายถึง  การปฏิบัติ งานของเจ้าหน้าที่ กองคลัง 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น ที่ใช้ระยะเวลาในการปฏิบัติงานเท่าเดิมแต่ได้ปริมาณงานที่มากขึ้นหรือการใช้
ระยะเวลาในการปฏิบัติงานน้อยลง โดยที่ได้ปริมาณงานเท่าเดิมหรือมากข้ึน 

 บุคลากรมหาวิทยาลัย หมายถึง ผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยขอนแก่นและได้รับเงินเดือนและ
ค่าจ้างจากระบบเงินเดือนของมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ระบบ KKUFMIS) 

ผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย หมายถึง พนักงานมหาวิทยาลัย ข้าราชการ ลูกจ้างของส่วน
ราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้างของมหาวิทยาลัย  

สวัสดิการบุคลากรมหาวิทยาลัย หมายถึง สวัสดิการส าหรับผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยตาม
ระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วยค่าตอบแทนและสวัสดิการของพนักงานมหาวิทยาลัย พ .ศ. 2555 
ข้อ 6 

รายการหักเงินเดือน หมายถึง ข้อมูลรายบุคคลตามประเภทรายจ่าย 

ประเภทรายจ่าย หมายถึง ประเภทหนี้สวัสดิการบุคลากรมหาวิทยาลัยขอนแก่นที่ถูกหักจาก
เงินเดือนและค่าจ้างผ่านระบบเงินเดือนและค่าตอบแทนของมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ระบบ KKUFMIS)  

เจ้าหนี้ หมายถึง เจ้าหนี้ของบุคลากรมหาวิทยาลัย ซึ่งมหาวิทยาลัยมีข้อตกลงเรื่องการหัก
เงินเดือนเพื่อช าระหนี้ให้แก่หน่วยงานนั้น  

ร ะบบ  KKUFMIS (Khon Kaen University Fiscal Management Information System) 
หมายถึง ระบบโครงการพัฒนาระบบงบประมาณ พัสดุ การเงินกองทุน โดยเกณฑ์พึงรับ – พึงจ่ายลักษณะ 
3 มิติ และระบบบัญชีต้นทุนรายกิจกรรม มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
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บทที่ 2 

ทฤษฎี และงานวิเคราะห์หรืองานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

2.1 ทฤษฎี  
 2.1.1 หลักการ 4M 1E กับแผนผังก้างปลา 

  หลักการ 4M 1E เป็นกลุ่มปัจจัย (Factors) เพ่ือน าไปสู่การแยกแยะสาเหตุต่าง ๆ ซึ่ง 
4M 1E นี้มาจาก 

 M – Man คนงาน พนักงานหรือบุคลากรทั้งจากภายในและภายนอก 

 M – Machine เครื่องจักรหรืออุปกรณ์อ านวยความสะดวก 

 M – Material ผลิตภัณฑ์ บริการ วัตถุดิบหรืออะไหล่ อุปกรณ์อ่ืน ๆ 

 M – Method กระบวนการท างาน 

 E – Environment อากาศ สถานที่ ความสว่าง และบรรยากาศการท างาน 

หลักการดังกล่าวสามารถน ามาเขียน แผนภูมิก้างปลา คือ 

 1. ปัญหาหรือผล (หัวปลา) จะต้องเป็นปัญหาที่ชัดเจนและจ าเพาะเจาะจง 
 2. สาเหตุใหญ่ (ก้างปลา) แต่ละสาเหตุจะต้องไม่ขึ้นแก่กัน คือแยกจากกันอย่างชัดเจน เช่น 
สาเหตุมาจากคน อุปกรณ์ท่ีใช้ หรือจากวิธีการ 

 3. พยายามหาสาเหตุย่อย (ก้างย่อย) ให้มาก ๆ เพราะจะท าให้ได้สาเหตุมากมาย ทั้งที่แก้ไขได้
และแก้ไขไม่ได้ เลือกสาเหตุที่สามารถแก้ไขได้เป็นรูปธรรมมาปรับปรุง ส่วนที่แก้ไขไม่ได้น าไปเป็น
ข้อเสนอแนะต่อผู้บริหาร 

 4. สาเหตุย่อย หาได้โดยใช้ค าถาม “ท าไม” ๆ ๆ ๆ 

 5. ต้องระวังเรื่อง “เหตุ” และ “ผล” โดยต้องพิจารณาให้แน่ว่า อะไรเป็นเหตุอะไรเป็นผล เช่น 
ถนนลื่นเป็นสาเหตุของอุบัติเหตุ ไม่ใช่ฝนตก (เพราะฝนตกถนนอาจไม่ลื่นก็ได้) 
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ภาพที่ 1 หลักการ 4M 1E กับแผนผังก้างปลา 

   2.1.2 ทฤษฎีและกลยุทธ์การใช้ Kaizen 

Kaizen (ไคเซ็น) แปลตรงตัวว่า ‘การพัฒนา’ หรือ ‘การเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้น’ เป็น 

แนวคิดที่ใช้บริหารการจัดการให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น การใช้ Kaizen ในที่ท างานหมายถึงการพัฒนา
อย่างต่อเนื่องด้วยความร่วมมือของทุกคน – ทัง้หัวหน้าและพนักงาน (Continuous Improvement) 

ค าว่า ‘Kaizen’ มาจาก ‘Kai’ (ไค) ที่แปลว่า การเปลี่ยนแปลง และ ‘Zen’ (เซ็น) ที่ 
แปลว่าความดี ความหมายตรงตัวก็คือการพัฒนาที่ดีนั่นเอง ในมุมมองของการบริหารการปฏิบัติการ 
Kaizen เป็นค าที่มีความเกี่ยวข้องกับ ‘การพัฒนาอย่างต่อเนื่อง’ คนส่วนมากก็เข้าใจวิธีท างานของ 
Kaizen ผิดกัน การเข้าใจผิดก็ท าให้เกินการปฏิบัติที่ผิด ซึ่งก็ท าให้ผลลัพธ์ของ Kaizen ออกมาแย่ลง 
ยกตัวอย่างเช่นการเข้าใจว่าลดค่าใช้จ่ายคือการลดพนักงาน ‘การเปลี่ยนแปลงที่แย่ลง’ เรียกว่า Kaiaku 

(ไคอาคุ) ซึ่งการลดพนักงานไม่ใช่ความตั้งใจของการท า Kaizen หัวใจของการท า Kaizen ไม่ได้มีแค่การ
เพ่ิมประสิทธิภาพ การท า Kaizen ต้องค านึงถึง ‘การเคารพคน’ ด้วย ผู้พัฒนาระบบที่ไม่ได้ค านึงถึงปัจจัย
มนุษย์ก็จะไม่สามารถสร้างผลลัพธ์ที่ดีในระยะยาวได้  

ทฤษฎีและกลยุทธ์การใช้ Kaizen หากคุณลองค้นข้อมูลการท า Kaizen ดู คุณจะเห็นได้ว่า
หลักการวิธีใช้ Kaizen มีอยู่หลายวิธีมาก โดยที่หลักการส่วนมากก็มักจะประยุกต์เครื่องมือการเพ่ิม
ประสิทธิภาพและเครื่องมือการพัฒนาระบบอ่ืนๆ เข้ามาด้วย ยกตัวอย่างเช่น เครื่องมือที่นักบริหารการ
ปฏิบัติการนิยมใช้กันเช่น 5ส, PDCA, หรือ ความสูญเสีย 7 ประการ (Muda – Seven Wastes) เป็นต้น
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หากถามว่าวิธีไหนดีที่สุดหรือวิธีไหนถูกต้องที่สุด ค าตอบที่ได้ก็คือ ‘ทุกวิธีมีข้อดีข้อเสียทั้งนั้น ขึ้นอยู่กับผู้
ปฏิบัติและปัจจัยในองค์กร’ ก่อนที่เราจะเลือกวิธี สิ่งที่ต้องค านึงเกี่ยวกับ Kaizen มีดังนี้  

หัวใจของ Kaizen อยู่ที่การเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้น…ส าหรับทุกคน หลักการปฏิบัติ Kaizen ที่ดีคือ
การสร้างประโยชน์ให้กับทุกคน ไม่ว่าจะเป็นเจ้าของบริษัท พนักงาน หรือแม้แต่ลูกค้า  Kaizen คือการ
พัฒนาเล็กน้อย อย่างต่อเนื่อง หมายความว่า Kaizen จะนิยมการปฏิบัติเล็กน้อยที่สามารถท าได้ทุกวัน
มากกว่าการท าอะไรนาน ๆ ที และ Kaizen ก็คือการลงทุนเล็กน้อยในตอนแรกแต่ได้ผลตอบแทนเยอะใน
ระยะยาว Kaizen ที่ดีต้องสามารถใช้งานในทุกแผนก และไม่จ ากัดอยู่ที่แค่ไลน์การผลิต Kaizen เป็น
เครื่องมือที่ต้องใช้ความร่วมมือของทุกคน การออกแบบระบบ Kaizen ที่ดีควรจะได้รับการยอมรับจากทุก
ส่วนของธุรกิจ และทุกคนควรมีส่วนรับผิดชอบในการปฏิบัติระบบ Kaizen ทั่วบริษัท ตราบใดที่เครื่องมือ
ในการปฏิบัติของเราสามารถตอบโจทย์สามข้อข้างบนได้ ระบบของเราก็จะเข้าข่าย Kaizen ได้เช่นกัน
ผู้ เชี่ยวชาญส่วนมากมักมองหลักการ Kaizen ว่าเป็น ‘แนวคิดการปฏิบัติ’ มากกว่าการเครื่องมือ 
หมายความว่าในการใช้ Kaizen ให้เกิดประโยชน์จริงๆ ผู้ออกแบบระบบก็ควรน าเครื่องมือการพัฒนาการ
ปฏิบัติการมาร่วมใช้ด้วย 

เครื่องมือของ Kaizen การดูแค่แนวคิดอย่างเดียวอาจจะท าให้เราเห็นภาพรวมได้ไม่ชัดเท่าไร ใน
ส่วนนี้เรามาดูกันว่ากระบวนการ Kaizen ที่คนนิยมใช้กันมีอะไรบ้าง  

1. 5ส [5S] – 5ส คือระบบ 5 ขั้นตอน (สะสาง สะดวก สะอาด สร้างมาตรฐาน สร้างวินัย) เพ่ือใช้
เพ่ิมประสิทธิภาพการท างานและลดของเสียหรือของที่ไม่จ าเป็น 5ส เป็นวิธีการที่ถูกคิดขึ้นมาใน
เวลาใกล้เคียงกับ Kaizen และมักเป็นกระบวนการท างานที่ถูกหยิบขึ้นมาใช้คู่กับ Kaizen 

2. PDCA (วงจร PDCA หรือวงจรเดมิง) – เป็นระบบการพัฒนาอย่างต่อเนื่องที่ถูกคิดค้นโดยชาว
อเมริกัน ระบบนี้ท างานด้วยการ วางแผน-ปฏิบัติ-ตรวจสอบ-ปรับปรุง หลักการใช้ PDCA ที่ดีต้อง
สามารถน ากลับมาท าซ้ าได้เรื่อยๆ โดยให้เริ่มจากจุดส าคัญท่ีมีของเสียหรือส่วนน่าพัฒนาที่่สุดก่อน
และน ากลับมาท าซ้ ากับจุดรองลงมาเรื่อย ระบบ PDCA เป็นระบบการท างานที่ค่อนข้างตรงตัว
และอธิบายได้ง่าย ท าให้ฝั่งตะวังตกนิยมใช้เป็นระบบตัวอย่างของ Kaizen 

3. ความสูญเสีย 7 ประการ (Muda – Seven Wastes) – เป็นอีกหนึ่งกระบวนการท างานของคน
ญี่ปุ่นที่ถูกคิดขึ้นมาพร้อมกับ Kaizen และ 5ส ความความสูญเสีย 7 ประการได้แก่การผลิตมาก
เกินไป (Overproduction), การเก็บวัสดุคงคลัง (Inventory), จากการขนส่ง (Transporation), 
การเคลื่อนไหว (Motion), กระบวนการผลิต (Processing), การรอคอย (Delay), และการผลิต
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ของเสีย (Defect) โดยที่การใช้ Kaizen ผ่านระบบนี้ก็คือการพยามยามลดความสูญเสียพวกนี้
อย่างเป็นระบบ 

4. 5W1H – เป็นระบบที่นิยมเพราะสื่อสารได้ง่ายและมีประสิทธิภาพดี 5W1H หมายถึง Who, 

What, Where, When, Why, How (ใคร อะไร ที่ไหน เมื่อไร ท าไม และ อย่างไร) แต่เดิมที่ 
5W1H เป็นเครื่องมือวิเคราะห์ข้อมูลวัดประสิทธิภาพมากกว่า แต่เนื่องจากว่าเครื่องมือนี้สามารถ
ย่อยข้อมูลเยอะๆให้อธิบายออกมาได้ง่าย คนก็เลยนิยมใช้กันเยอะ  

การประยุกต์ใช้เครื่องมือท า Kaizen ท าได้หลายอย่าง บางคนอาจจะใช้ 5W1H กับ ความสูญเสีย 7 
ประการเพ่ือหาจุดอ่อนในการจัดความส าคัญ แล้วค่อยใช้เครื่องมือพัฒนาระบบอย่าง PDCA หรือ 5ส 
ภายหลัง สิ่งที่เราต้องจ าไว้ก็คือ ‘เราสามารถใช้เครื่องมือใดก็ได้’ ตราบใดที่ทุกคนในองค์กรสามารถให้
ความร่วมมือในการปฏิบัติได้ (…หรือตราบใดที่เราสามารถท าให้ทุกคนให้ความร่วมมือได้) เราต้องจ าไว้ว่า
หัวใจของ Kaizen ก็คือการท าอะไรเล็กน้อย ที่สามารถท าได้ทุกวัน…เพ่ือให้เกิดประโยชน์ส าหรับทุกคน 

ความส าคัญของ Kaizen หากเราสามารถประยุกต์ได้อย่างถูกต้อง ข้อดีของ Kaizen มีอยู่หลาย
ข้อ ดังนี้ 

1. ลดของเสีย – แต่เดิมทีหลักการของ Kaizen มีไว้เพ่ือพัฒนาระบบการผลิต อย่างไรก็ตาม ‘ของ
เสีย’ ในเชิงของธุรกิจและการพัฒนาระบบสามารถแปลได้หลายอย่าง ธุรกิจที่สามารถใช้หลักการ
ของความสูญเสีย 7 ประการเพื่อหาจุดพัฒนาในระบบ ที่เหมาะสมได้ 

2. ประสิทธิภาพการท างาน – ประสิทธิภาพกับของเสียเป็นสองค าที่เราจะได้ยินบ่อยมากเวลาพูดถึง
การพัฒนาระบบต่างๆ ยิ่งของเสียลด ประสิทธิภาพก็เพ่ิมมากข้ึน 

3. กระบวนการที่เน้นผลลัพธ์ – ถึงแม้ว่า Kaizen จะเป็นแค่แนวคิด แต่การประยุกต์ใช้ Kaizen 

จ าเป็นต้องใช้เครื่องมือที่วัดผลได้อย่างชัดเจน ยกตัวอย่างเช่น กระบวนการ 5ส และ PDCA ของ
เราต้องสามารถบอกเราได้ว่าผลผลิตของเรามากขึ้นแค่ไหน ของเสียของเราลดลงเท่าไร 

4. คุณภาพ – คุณภาพก็เป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่ส าคัญที่สุดของผู้ผลิต ของเสียจากการผลิตหรือการ
ท างาน (defects) ท าให้คุณภาพของผลผลิตน้อยลง หรือหากเราใช้ Kaizen ในการพัฒนาระบบ 
คุณภาพอาจจะคุณภาพของการท างานโดยรวมก็ได้ 

5. การลดค่าใช้จ่าย – เมื่อธุรกิจท างานโดยมีประสิทธิภาพมากขึ้นและมีของเสียน้อยลง ค่าใช้จ่ายใน
การด าเนินการต่าง ๆ ก็จะลดลงด้วย 
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6. ความได้เปรียบทางธุรกิจ – และเมื่อธุรกิจมีค่าใช้จ่ายน้อย และสามารถผลิตสินค้าที่มีคุณภาพ
ได้มากขึ้น สิ่งที่ตามมาก็คือ ความได้เปรียบทางธุรกิจ (competitve advantage) ซึ่งเป็นหัวใจ
ของกิจการส่วนมากที่มีคู่แข่งเยอะจนไม่สามารถสร้างความแตกต่างได้ 

7. ความปลอดภัย – หัวใจส าคัญของ Kaizen ที่คนมักลืมคิดไปก็คือ ‘ปัจจัยมนุษย์’ การพัฒนาระบบ
ที่ดีคือการสร้างความปลอดภัยให้กับพนักงาน 

8. การพัฒนาอย่างต่อเนื่อง – สุดท้ายแล้ว การพัฒนาที่ดีที่สุดคือการพัฒนาที่ไม่หยุดนิ่ง ธุรกิจที่
สามารถพัฒนาได้อย่างต่อเนื่องจะสามารถหาโอกาสใหม่ๆได้เสมอ 

Kaizen และ บริษัท Toyota บริษัท Toyota เป็นหนึ่งในต้นฉบับของผู้คิดระบบการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
และระบบ Kaizen โดยที่แนวคิดของระบบในสมัยนั้นก็คือ ทุกอย่างสามารถถูกท าให้ดีขึ้นได้ แต่ทุกอย่าง
ต้องใช้เวลาและใช้ความร่วมมือของพนักงานทุกคน  ค าว่า ‘ระบบการผลิตแบบโตโยต้า’ (Toyota 

Production System) เป็นค าที่เราอาจจะพอได้ยินกันมาบ้าง ข้อดีของระบบนี้ก็คือ ‘การขอความร่วมมือ
จากพนักงาน’ ในการพัฒนาระบบให้ดีขึ้น ตั้งแต่การให้ข้อมูล การออกแบบระบบ และการปฏิบัติการใน
ระบบ สิ่งที่คนออกแบบระบบด้านการผลิตมักลืมไปก็คือการคิดถึงปัจจัยมนุษย์ คนส่วนมากมักคิดว่า
คนงานในส่วนการผลิตเป็นแค่ ‘หนึ่งในฟันเฟือง’ ที่สามารถแก้ไขได้ตามใจ ในความเป็นจริงแล้วปัจจัย
มนุษย์มีอะไรมากกว่าเครื่องจักรมาก ซึ่งหากเราไม่สามารถบริหารและดูแลปัจจัยมนุษย์ได้ดี ผลผลิตที่มา
จากเครื่องจักร (ที่ถูกคุมด้วยมนุษย์อีกที) ก็ย่อมเกิดปัญหา ซึ่งก็ท าให้เกิดหลักการคิดแบบ Kaizen ที่
ค านึงถึงทุกฝ่ายในระบบการปฏิบัติการ บางคนก็อาจจะคิดว่า ‘การดูแลพนักงานให้ดี’ เป็นเรื่องง่าย หรือ
เรื่องที่น่าจะคิดกันได้อยู่แล้ว ท าไมถึงต้องมีหลักการอะไรที่ฟังดูยุ่งยากด้วย แต่ถ้าเรามาดูผลประกอบการ
ของ Toyata เราจะเห็นได้ว่าก าไรของ Toyota มีแค่ 6-8% เท่านั้นเอง…หรือจะให้พูดอีกแบบก็คือก าไร
ส่วนการผลิตของอุตสาหกรรมที่มีการแข่งขันสูง (อย่างรถยนต์) นั้นไม่ได้เยอะมากมายขนาดนั้น (แต่ก าไร 
6% ของบริษัทท่ีมียอดขายหลายพันหลายหมื่นล้านบาทก็เยอะอยู่) 

ค าถามต่อไปก็คือ ‘การดูแลพนักงานให้ด’ี นั้นมีค่าใช้จ่ายเท่าไร และ ‘การลดของเสีย’ มีผลดีมาก
พอกันหรือเปล่า…ซึ่งค าตอบของโตโยต้าก็คือ มันคุ้มค่ามาก เพราะถ้าเราลดของเสียได้ 1% เราก็จะ
ประหยัดเงินไปได้หลายพันล้าน Kaizen และการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เป็นการพัฒนาที่ไม่ต้องใช้ ‘เงิน
ลงทุนเยอะ’ ในช่วงแรก เพราะเราสามารถเริ่มจากระบบเล็กๆ น้อยๆ ก่อนก็ได้ อย่างไรก็ตามการลงทุน
ด้วย ‘การจูงใจพนักงาน’ ซึ่งอาจจะมาในรูปแบบการอบรมแบบใหม่ หรือการบริหารการเปลี่ยนแปลง 
(change management) ก็ได้ 
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ตัวอย่าง Kaizen ในโรงงานอุตสาหกรรม Kaizen เป็นกระบวนการที่ถูกคิดมาเพ่ือระบบอุตสาหกรรม 
โดยที่มันถูกนิยมพูดถึงบ่อยคู่กับการผลิตแบบลีน (Lean Manufacturing) หัวใจหลักของธุรกิจประเภท
โรงงานอุตสาหกรรมไม่ได้มาจาก ‘ยอดขาย’ อย่างเดียว บางโรงงานก็ให้ความส าคัญกับ ‘ยอดการผลิต’ 
ไม่แพ้กันด้วย ซึ่งก็ไม่น่าแปลกใจเลยว่าท าไมธุรกิจโรงงานถึงให้ความส าคัญกับ Kaizen ขนาดนี้ ตัวอย่าง
การใช้ Kaizen กับระบบการผลิตได้แก่ 

 การจัดหาและการใช้วัตถุดิบ (Raw material procurement and utilization) 

 แรงงาน (Labour utilization) 

 จุดคอขวดในการจัดการการผลิต (Bottleneck) 

 อัตราการผลิต (Product Rates) 

 การเปลี่ยนแปลง/เปลี่ยนกะในการผลิต (Changeover) โรงงานอุตสาหกรรมไม่ได้มีแค่ฝ่ายผลิต
เท่านั้น กระบวนการ Kaizen ยังมีผลกับส่วนอื่นๆ ในโรงงานด้วยได้แก่ 

 การควบคุมและจัดการคลังสินค้า(Inventory and Warehouse Management) 

 ขนส่งสินค้า (Logistics) 

 การจัดการห่วงโซ่อุปทาน (Supply Chain Management) 
โดยที่โรงงานส่วนมากก็นิยมใช้หลักการ 5ส, Six Sigma หรือ ความสูญเสีย 7 ประการ เป็นเครื่องมือ

ช่วยนั่นเอง 

ตัวอย่าง Kaizen ในออฟฟิศและนอกเหนือโรงงาน Kaizen ไม่ได้ไว้ส าหรับโรงงานหรือการผลิตเป็น
อย่างเดียว ทุกธุรกิจที่มีค่าใช้จ่ายหรือมีของเสียจากระบบการท างานก็สามารถใช้ Kaizen เพ่ือพัฒนา
ระบบเพ่ิมเติมได้ การท างานของ Kaizen จะเหมาะสมที่สุดถ้ามีระบบ หมายความว่ายิ่งเรามีปัจจัยมนุษย์
เยอะ ประโยชน์จากการใช้ Kaizen ก็จะยิ่งดี เพราะองค์กรที่มีขนาดใหญ่ส่วนมากมักจะมีประสิทธิภาพใน
การท างานต่อพนักงานหนึ่งคนต่ า (มีการท างานซ้ า มีความช้าในการตัดสินใจ และมีการจ้างพนักงาน
ส ารองเยอะ) ในความคิดนี้ องค์กรใหญ่ๆอย่าง บริษัทน้ ามัน หรือธนาคารก็สามารถได้ประโยชน์จากการ
น า Kaizen มาใช้ด้วย แต่นั้นก็ไม่ได้หมายความว่าบริษัทเล็ก ๆ อย่าง SME จะใช้ประโยชน์จาก Kaizen 

ไม่ได้เลย การท างานทุกอย่างมีขั้นตอนที่มีประสิทธิภาพที่สุดเสมอ แม้แต่หน้าที่ทั่วไปเช่นการพูดคุยกับ
ลูกค้า การเสิร์ฟอาหาร หรือการล้างรถ หากคนออกแบบระบบสามารถ “สร้างมาตรฐานที่มีประสิทธิภาพ
ดี” ได้ เราก็สามารถท าหลักการของ Kaizen มาเพ่ือพัฒนาระบบอย่างต่อเนื่องได้เช่นกัน 
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ท าไมต้องท า KAIZEN 

ตามหลักการของ Kaizen ข้างต้น Kaizen จึงเป็นแนวคิดที่จะช่วยรักษามาตรฐานที่มีอยู่เดิม 
(Maintain) และปรับปรุงให้ดียิ่งขึ้น (Improvement) หากขาดซึ่งแนวคิดนี้แล้ว มาตรฐานที่มีอยู่เดิมก็จะ
ค่อยๆ ลดลง ความส าคัญในกระบวนการของ Kaizen คือ การใช้ความรู้ความสามารถของพนักงานมาคิด
ปรับปรุงงาน โดยใช้การลงทุนเพียงเล็กน้อย ซึ่งก่อให้เกิดการปรับปรุงทีละเล็กทีละน้อยที่ค่อยๆ เพ่ิมพูน
ขึ้นอย่างต่อเนื่อง ตรงข้ามกับแนวคิดของ Innovation หรือ นวัตกรรม ซึ่งเป็นการเปลี่ยนแปลงขนานใหญ่ 
ที่ต้องใช้เทคโนโลยีซับซ้อนระดับสูง ด้วยเงินลงทุนจ านวนมหาศาล ดังนั้น ไม่ว่าจะอยู่ในสภาวะเศรษฐกิจ
แบบใด เราก็สามารถใช้วิธีการ Kaizen เพ่ือปรับปรุงได้  

1) เทคนิควิธีการเพื่อการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง 
- วงจร PDCA : ประกอบด้วย วางแผน (Plan), ปฏิบัติ (Do), ตรวจสอบ (Check), และ  
  ปรับปรุง แก้ไข (Act)  
- 5ส  
- Basic Industrial Engineering หรือวิศวกรรมอุตสาหการขั้นพ้ืนฐาน  
- Problem Solving Method หรือ กระบวนการแก้ปัญหา  
- Kiken Yochi Training (KYT) หรือการฝึกอบรมเพ่ือเฝ้าระวังความปลอดภัย  
- Suggestion Scheme หรือ ระบบข้อเสนอแนะ  
- Quality Control Circles (QCC) หรือ กลุ่มควบคุมคุณภาพ  
- Just-Time System (JIT) หรือ ระบบการผลิตแบบทันเวลาพอดี  
- Total Productive Maintenance (TPM) หรือ การบ ารุงรักษาทวีผลแบบทุกคนมี   
  ส่วนร่วม  
- Total Quality Management (TQM) หรือ การบริหารคุณภาพโดยรวม  

  2) แนวทางเพื่อเริ่มต้นปรับปรุง 
มีแนวทางง่ายๆ ที่สามารถใช้ปรับปรุงสิ่งต่าง ๆ ได้ นั่นคือ ลองพยายามคิดในแง่ของ  

“การหยุด” “การลด” หรือ “การเปลี่ยน” การหยุด หรือ ลด ได้แก่ 

- หยุดการท างานที่ไม่จ าเป็นทั้งหลาย  
- หยุดการท างานที่ไม่มีประโยชน์ทั้งหลาย  
- หยุดการท างานที่ไม่มีความส าคัญทั้งหลาย   
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อย่างไรก็ตาม มีบางสิ่งบางอย่างที่ไม่สามารถท าให้ “หยุด” ได้ ถ้าเช่นนั้น เราคงต้องมุ่งประเด็น
ไปที่เรื่องการลด เช่น ลดงานที่ไม่มีประโยชน์ งานที่ก่อความร าคาญ น่าเบื่อหน่ายให้มากที่สุดเท่าที่จะท า
ได้ แม้ว่าจะไม่สามารถท าให้หยุดได้ทั้งหมด แต่ก็เกิดมีการปรับปรุงขึ้นแล้ว เริ่มต้นจากการเปลี่ยนแปลงสิ่ง
ที่เปลี่ยนแปลงได ้เปลี่ยนแปลงบางส่วนของงานที่สามารถเปลี่ยนแปลงได้ 

หลักการ ECRS 

E = Eliminate คือ การตัดข้ันตอนการท างานที่ไม่จ าเป็นในกระบวนการออกไป  
C = Combine คือ การรวมข้ันตอนการท างานเข้าด้วยกัน เพ่ือประหยัดเวลาหรือแรงงานในการท างาน  
R = Rearrange คือ การจัดล าดับงานใหม่ให้เหมาะสม  
S = Simplify คือ ปรับปรุงวิธีการท างาน หรือสร้างอุปกรณ์ช่วยให้ท างานได้ง่ายขึ้น 

 

3) วิธีคิดเพื่อหาทางปรับปรุง 
ระบบค าถาม 5W 1H คือการถามค าถามเพ่ือวิเคราะห์หาเหตุผลในการท างานตามวิธี 

เดิม และหาช่องทางปรับปรุงให้ดีขึ้น ประกอบด้วยค าถามดังนี้  
1) What ? ถามเพ่ือหาจุดประสงค์ของการท างาน ท าอะไร ? ท าไมต้องท า ? ท าอย่างอ่ืนได้

หรือไม่ ?  
2) When ? ถามเพ่ือหาเวลาในการท างานที่เหมาะสม ท าเมื่อไหร่ ? ท าไมต้องท าตอนนั้น ? ท า

ตอนอื่นได้หรือไม่ ?  
3) Where ? ถามเพ่ือหาสถานที่ท างานที่เหมาะสม ท าที่ไหน ? ท าไมต้องท าที่นั่น ? ท าที่อ่ืนได้

หรือไม่ ?  
4) Who ? ถามเพ่ือหาบุคคลที่เหมาะสมส าหรับงาน ใครเป็นคนท า ? ท าไมต้องเป็นคนนั้นท า ? 

คนอ่ืนท าได้หรือไม่ ?  
5) How ? ถามเพ่ือหาวิธีการที่เหมาะสมส าหรับงาน ท าอย่างไร ? ท าไมต้องท าอย่างนั้น ? ท าวิธี

อ่ืนได้หรือไม่ ?   
6) Why ? เป็นค าถามที่ถามครั้งที่ 2 ของค าถามข้างต้นเพื่อหาเหตุผลในการท างาน 

 

 

 

 



12 
 

 

2.1.3 PDCA คืออะไร และข้ันตอนการท า PDCA 

 

ภาพที่ 2 วงจรบริหารงานคุณภาพ PDCA 

 

PDCA คืออะไร PDCA คือวงจรหรือแนวคิดการบริหารงานคุณภาพประเภทหนึ่งที่ถูกคิดค้นโดย 
วอล์ทเตอร์ ซิวฮาร์ท (Walter Shewhart) PDCA โดยที่ PDCA นั้นเป็นตัวย่อของศัพท์ภาษาอังกฤษที่
ประกอบไปด้วย P (Plan) คือการวางแผน D (Do) คือการลงมือปฏิบัติ C (Check) คือการตรวจสอบ และ 
A (Action) คือด าเนินการปรับปรุงแก้ไขส่วนที่มีปัญหา โดยที่แบ่งเป็นกระบวนการท า PDCA ได้ดังนี ้ 

PDCA ประกอบไปด้วย 

Plan (P) เริ่มต้นที่ Plan คือขั้นตอนการวางแผนก่อนที่เริมปฏิบัติงานจริง ก าหนดล าดับ
ความส าคัญของงาน และครอบคลุมถึงการก าหนดหัวข้อวัตถุประสงค์ที่ชัดเจนที่ต้องการลงมือปฏิบัติ 
ปรับปรุงเปลี่ยนแปลง หรือพัฒนาสิ่งใหม่ๆ โดยในขั้นตอนนี้พนักงานทุกคนในองค์กรต้องรับทราบและเป็น
ที่เข้าใจตรงกัน เพราะถือว่าเป็นองค์ประกอบที่มีความส าคัญที่จะส่งผลช่วยให้การท างานในขั้นตอนถัดไป
เป็นไปด้วยความราบรื่นและถูกต้องตรงวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ นอกจากนี้การวางแผนสามารถช่วยให้เรา
คาดการณ์สิ่งที่จะเกิดข้ึนในอนาคต และช่วยลดและป้องการสูญเสียทางธุรกิจทั้งด้านบุคลากร เงินทุน และ 
เวลาได้อีกด้วย 
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Do (D) หลังจากที่เราวางแผน (Plan) ก าหนดวัตถุประสงค์อย่างรอบคอบแล้ว ในขั้นตอนถัดไป
นั่นก็คือการลงมือท าหรือการปฏิบัติตามขั้นตอนตามแผนงานที่ได้ก าหนดไว้อย่างเป็นระบบและให้มีความ
ต่อเนื่อง โดยในขั้นตอนการปฏิบัตินี้เราควรศึกษาถึงวิธีการที่เหมาะสมที่สุดส าหรับการท างานนั้น ๆ ด้วย 
เพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพ และ ผลลัพธ์ที่ดีที่สุด รวมถึงในระหว่างการปฏิบัติงานเราควรเก็บข้อมูลที่ส าคัญ 
หรือ ข้อผิดพลาดต่าง ๆ ของงานเอาไว้เพ่ือประโยชน์ในการท างานขั้นตอนต่อไป 

Check (C) คือขั้นตอนการตรวจสอบว่าหลังจากน าแผนที่วางไว้ไปปฏิบัติจริง (Do) แล้วเรา
สามารถบรรลุวัตถุประสงค์หรือมาตรฐานที่เราได้ก าหนดไว้หรือไม่ ทั้งนี้สิ่งที่ควรค านึงถึงก็คือ เราต้องรู้ว่า
จะต้องตรวจสอบอะไรบ้างและจ านวนบ่อยครั้งแค่ไหน การตรวจสอบการท างานควรจะมีการจดบันทึกใน
รูปแบบต่างๆ ไว้ เช่น สมุดบันทึกการตรวจ เอกสารการตรวจสอบ คอมพิวเตอร์ เป็นต้น เพ่ือให้ง่ายในการ
ปรับปรุง และแก้ไขในการท างานครั้งต่อไปเพ่ือให้ข้อมูลที่ได้จากการตรวจสอบเป็นประโยชน์ส าหรับ
ขั้นตอนถัดไปนั่นก็คือการด าเนินการการปรับปรุงแก้ไข (Action) 

Action (A) สุดท้ายคือ Action คือกระบวนการปรับปรุงแก้ไขส่วนที่มีปัญหา โดยขั้นตอนนี้เป็น
การน าเอาผลลัพธ์ที่ได้จากขั้นตอนการตรวจสอบ (Check) มาวิเคราะห์และตรวจสอบสาเหตุความ
ผิดพลาดที่เกิดข้ึนมาประเมินเพื่อพัฒนาแผนและหาแนวทางการแก้ไขปัญหาที่เกิด เพ่ือป้องกันไม่ให้ปัญหา
เดิมเกิดขึ้นอีกในระยะยาว ถึงแม้ว่าจะไม่มีข้อบกพร่องจากกระบวนการท างานที่ผ่านมา แต่เราก็ควรจะมี
วิธีในการพัฒนาปรับปรุงการท างานของตนเองอยู่เสมอ เพ่ือให้การด าเนินงานครั้งต่อไปมีประสิทธิภาพที่ดี
กว่าเดิม 

ในองค์กรหรือบริษัท ญี่ปุ่นก็จะมีวงจรพัฒนาคุณภาพที่คล้ายคลึงกับ PDCA ที่รู้จักกันก็อย่างเช่น 
“Kaizen” ที่เป็นการระบุว่ามีจุดไหนหรือส่วนไหนของการด าเนินการที่ควรปรับปรุง และมีวิธีการปรับปรุง
ที่มีความเหมาะสมอย่างไรบ้าง เป็นต้น 

การท างานของ PDCA โดยที่หลังจากเสร็จกระบวนการการปรับปรุงแก้ไข (Action) แล้ววงจร
บริหารคุณภาพก็จะวนเข้าสู่กระบวนการวางแผน (Plan) เพ่ือเริ่มวางแผนใหม่อีกครั้งนึงส าหรับการ
ปฏิบัติการในครั้งต่อไป ซึ่งวงจรบริหารงานคุณภาพ PDCA จะสามารถวนอย่างนี้ไปได้เรื่อย ๆ โดยไม่มีที่
สิ้นสุดเพื่อเป็นการป้องกันปัญหาที่จะเกิดและเป็นการพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่อง  

ประโยชน์ของ PDCA ต่อองค์กร วงจรบริหารงานคุณภาพ PDCA หรือที่เราเรียกกันว่า วงจรเดม
มิ่ง (Deming Cycle) นั้นสามารถประยุกต์ใช้ได้กับทุก ๆ เรื่องนับตั้งแต่ กิจวัตรประจ าวันหรือกิจกรรม
ส่วนตัวของเรา การตั้งเป้าหมายชีวิต รวมไปจนถึงการท างานในระดับองค์กร ส าหรับหัวข้อในวันนี้ 
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Terebinth เอาเกร็ดความรู้เกี่ยวกับคุณประโยชน์หลักๆ ที่ได้รับจากการน าวงจรบริหารงานคุณภาพ 
PDCA ไปประยุกต์ใช้ในองค์กร โดยที่เราสามารถสรุป ประโยชน์ของ PDCA เป็นประเด็นหลักๆ ได้ดังนี้ 

 
ภาพที่ 3 ประโยชน์ของ PDCA 

1.มีมาตรฐานเดียวกันในการท างาน ช่วยก าหนดมาตรฐานในการท างานร่วมกันใน 

องค์กร ท าให้พนักงานทราบถึงข้ันตอนการปฏิบัตงิานที่ชัดเจน ลดความสับสนในการท างาน และ สามารถ
เตรียมความพร้อมล่วงหน้าได้ ส่งผลให้การท างานเกิดความราบรื่น เป็นไปในทิศทางเดียวกัน และน าไปสู่
การบรรลุวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ร่วมกันได้ 

2.ป้องกันปัญหาที่จะเกิดเป็นผลประโยชน์ที่สืบเนื่องมาจากข้อแรกคือ ท าให้องค์กรมี 
วิธีการวางแผน และการท างานที่มีความรัดกุมมากขึ้น รวมไปถึงช่วยให้ทราบล าดับความส าคัญของงาน
ต่าง ๆ ท าให้ PDCA สามารถป้องกันปัญหาที่จะเกิดขึ้น รวมไปถึงช่วยลดโอกาสที่เกิดปัญหาเดิมซ้ า ๆ ใน
ระยะยาว 

3.แนวทางการแก้ไขปัญหาที่ชัดเจน เมื่อเกิดปัญหาหรือข้อบกพร่องจากการท างาน 

สามารถรับมือและพัฒนาแผนได้ทันทีเนื่องจากเรารู้สาเหตุของปัญหาที่แท้จริงจากกระบวนการตรวจสอบ 
(Check) และ แก้ไขปัญหา (Action) ได้อย่างรวดเร็วก่อนที่ปัญหาจะลุกลาม 

4.พัฒนาปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง หมายความว่าในการปฏิบัติงานทุก ๆ อย่างเราไม่ 
จ าเป็นต้องรอให้ปัญหาเกิดขึ้นก่อนแล้วค่อยมาแก้ไขเสมอไป แต่เราควรมีแนวทางป้องกันเพ่ือไม่ให้เกิด
ปัญหา และรวมไปถึงช่วยให้เราค้นหาวิธีการที่ดีกว่าเดิมมาพัฒนาการท างานของตนเองอยู่เสมอ 
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5.ช่วยลดต้นทุน การใช้วงจรการบริหารงานคุณภาพ PDCA ช่วยให้ธุรกิจมีการวาง 
แผนการท างานที่ดีขึ้นและลดโอกาสที่จะเกิดข้อผิดพลาดจากการด าเนินการในระยะยาว ซึ่งช่วยให้องค์กร
ของคุณประหยัดต้นทุนจากการลดใช้ทรัพยากรมากเกินความจ าเป็นได้ 

2.1.4 การเพิ่มประสิทธิภาพในการท างาน การเพิ่มประสิทธิภาพในองค์กร   
1. ความหมายการเพิ่มประสิทธิภาพในองค์กร การเพิ่มประสิทธิภาพในองค์กร ข้อ 

แตกต่างของค าว่า ประสิทธิผล กับ ประสิทธิภาพประสิทธิผล (Effectiveness) หมายถึง ความส าเร็จใน
การที่สามารถด าเนินกิจการก้าวหน้าไปและสามารถบรรลุเป้าหมายต่าง ๆ ที่องค์กรตั้งไว้  ประสิทธิภาพ 
(Effciency) หมายถึง การเปรียบเทียบทรัพยากรที่ใช้ไปกับผลที่ได้จากการท างานว่าดีขึ้นอย่างไร แค่ไหน 
ในขณะที่ก าลังท างานตามเป้าหมายองค์กร วิธีการใช้ตัวเกณฑ์วัดประสิทธิภาพขององค์กร 

1. เกณฑ์วัดผลตามเป้าหมาย 

2. เกณฑ์การบริหารประสิทธิภาพเชิงระบบ 

3. เกณฑ์การบริหารประสิทธิภาพโดยอาศัยกลยุทธ์ตามสภาพแวดล้อมเฉพาะส่วน 

4. การใช้วิธีการแข่งขันคุณค่าการสร้างองค์กรแห่งคุณภาพ 

การที่องค์กรจะไปสู่คุณภาพนั้น จ าเป็นต้องปรับองค์กร โดยทั่วไปนิยมใช้ 3 วิธีคือ 

1. การลดต้นทุน 

2. การเพ่ิมผลผลิตอย่างต่อเนื่อง 
3. การปรับปรุงคุณภาพอย่างต่อเนื่อง 

นิสัยแห่งคุณภาพมี 7 ประการ ดังนี้ 
1. ความเป็นระเบียบเรียบร้อย 

2. การท างานเป็นทีม 

3. การปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง 
4. การมุ่งที่กระบวนการ 
5. การศึกษาและฝึกอบรม 

6. ประกันคุณภาพ 

7. การส่งเสริมให้พนักงานมีส่วนร่วม 

กลยุทธ์การบริหารเชิงคุณภาพ เป็นเพียงการน าเสนอดังนี้    
1. วงจร PDCA หรือ PDCA 

2. ระบบ 5 ส หรือ 5 S 
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3. กลุ่มระบบ QCC (Quality Contrl Circle:QCC) 
4. ระบบการปรับรื้อ (Re-engineering) 
5. ระบบ TQM (Total Quality Management) 

 

ภาพที่ 4 ระบบ TQM (Total Quality Management) 
2. องค์กรและการจัดการองค์กร ความหมายขององค์กร ตามพจนานุกรมฉบับ 

ราชบัณฑิตยสถาน ได้นิยามความหมายของ “องค์กร” ไว้ว่าองค์กรเป็นศูนย์รวมกิจกรรมที่ประกอบกันขึ้น
เป็นหน่วย ถ้าเป็นงานสาธารณะ เรียกว่า องค์กรบริหารส่วนราชการ ถ้าเป็นหน่วยงานเอกชน เรียกว่า 
องค์กรบริหารธุรกิจลักษณะขององค์กร องค์กรโดยทั่วไป แบ่งออกเป็น 3 ลักษณะใหญ่ ๆ   คือ 

1. องค์กรทางสังคม 

2. องค์กรทางราชการ 

3. องค์กรเอกชน 

1. โครงสร้างขององค์กร โครงสร้างขององค์กร เป็นการมององค์กรในลักษณะที่เต็มที่   
ที่เกี่ยวกับความสัมพันธ์ และบทบาทหน้าที่ที่เป็นระเบียบ เพ่ือการจัดการและบริหารให้มีประสิทธิภาพ
สูงสุด เพื่อความส าเร็จขององค์กร 

2. โครงสร้างขององค์กรจะประกอบด้วยส่วนส าคัญ ดังนี้มีเป้าหมายวัตถุประสงค์มี 
ภาระหน้าที่มีการแบ่งงานกันท ามีสายการบังคับบัญชามีช่วงการควบคุมมีความเอกภาพประเภทของ
องค์กร องค์กรจะมีความแตกต่างกันมากมาย ทั้งในด้านองค์ประกอบและวัตถุประสงค์ ฉะนั้นในการแบ่ง
ประเภทขององค์กร จึงสามารถแบ่งออกได้ 2 ประเภทใหญ่ ๆ คือ  

https://1.bp.blogspot.com/-srdsg0Zu6v0/WjCSqQ4eXvI/AAAAAAAAARY/E_70zB1q8Vg-onkzB_VKRQRlQrt1Okt9QCLcBGAs/s1600/DvuK-OGgmKrM-14351.png
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2.1 องค์กรปฐมและมัธยม  

2.2 องค์กรรูปนัยและอรูปนัย  

เป้าหมายขององค์กร เป็นการก าหนดทิศทางการด าเนินงานของงองค์กร โดยคอยก าหนดแนว
ทางการปฏิบัติ เมื่อองค์กรมีเป้าหมายที่ชัดเจน จะท าให้มีความเข้าใจในการท างาน หลักการจัดองค์กรครั้ง
นี้จะเน้นไปที่ระบบราชการ โดยมีหลักส าคัญดังนี้การก าหนดหน้าที่การงานการแบ่งงานสายการบังคับ
บัญชาอ านาจการบังคับบัญชาช่องการควบคุมแผนภูมิองค์กรสิ่งที่ต้องค านึงถึงในการขัดองค์กร 
นักวิชาการได้กล่าวถึงหลักการจัดองค์กรไว้หลายประการ แต่โดยสรุปได้ดังนี้ 
1. องค์กรมีเป้าหมาย นโยบาย และแผนงานในการด าเนินงานอย่างชัดเจน เพ่ือให้เพ่ือนร่วมงานหรือ
สมาชิกองค์กรทราบ ซึ่งจะท าให้การบริหารองค์กรด าเนินไปด้วยความราบรื่นและมีประสิทธิภาพ 

2. องค์กรต้องจัดให้มีศูนย์กลางในการอ านวยการที่มีประสิทธิภาพ มีความรับผิดชอบและอ านวยการ
โดยตรง 
3. องค์กรจะต้องระบุหน้าที่การงาน ความรับผิดชอบของสมาชิกแต่ละคนให้ชัดเจนมีการแบ่งแยกหน้าที่
ตามความเหมาะสม ตรงตามความรู้ความสามารถ 

4. องค์กรต้องจัดระบบการท างานอย่างเหมาะสม มีเทคนิคในการควบคุมงาน และการประสานงานใน
องค์กร 
5. องค์กรต้องมีระบบการสื่อสารที่ดี มีหลักอ านวยการ การวินิจฉัยสั่งการที่ดี 

ขั้นตอนการจัดองค์กรการจัดองค์กรมีประสิทธิภาพนั้น เออร์เนสต์ เดล ได้เสนอแนะไว้เบื้องต้น 3 
ขั้นตอน ดังนี้การก าหนดรายละเอียดของงานการแบ่งงานให้แต่ละคนในองค์กรได้รับผิดชอบตามความ
เหมาะสมการประสานงาน 

3. พฤติกรรมในองค์กร องค์กรจะสร้างรูปแบบของการด าเนินงาน ตลอดจนการ 

ปฏิบัติงานต่าง ๆ ขึ้น เพ่ือสนองตอบการเปลี่ยนของ สิ่งแวดล้อม และสภาวะที่เกิดจากการด าเนินงานของ
บุคคลและของกลุ่ม หรืออาจจะกล่าวอีกนัยหนึ่งว่า รูปแบบเฉพาะในการด าเนินงานที่องค์กรสร้างขึ้นนั้น 
เป็นผลมาจากการปรับองค์ประกอบต่าง ๆ ให้สอดคล้องกันและกันได้การศึกษาพฤติกรรมต่าง ๆ ใน
องค์กร 3 ระดับ คือ 

1. พฤติกรรมบุคคล (Individual Behavior) 
2. พฤติกรรมกลุ่ม (Group Behavior) 
3. พฤติกรรมองค์กร (Organization Behavior) 
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ความพึงพอใจในการท างาน หมายถึง สภาวะของอารมณ์ ความรู้สึก และเจตคติของบุคคลที่มีต่องานที่เขา
ปฏิบัติอยู่ โดยแสดงออกมาเป็นความสนใจ กระตือรือร้น เต็มใจและสนุก ร่าเริง เป็นต้น เมื่อผู้ปฏิบัติงาน
เกิดความพึงพอใจในงานที่ท า เขาก็จะมีความพยายาม อุตสาหะ มีความสุขในการท างาน และความมุ่งมั่น
จนงานนั้นส าเร็จตามวัตถุประสงค์ความส าคัญของความพึงพอใจในการท างาน วิธีการที่จะปรับปรุง
ประสิทธิภาพการท างานของบุคคลมี 3 วิธีการ คือ 

1. วิธีการบริหารแบบวิทยาศาสตร์ (Scientific Managerial Approach) 
2. วิธีการมนุษยสัมพันธ์ (Human Relation Approach) 
3. วิธีการบริหารทรัพยากรมนุษย์ (Human Resources Management) 

4. การพัฒนาศักยภาพของบุคลากรในองค์กร กลยุทธิ์ในการพัฒนาตนเองเพ่ือให้การ 
พัฒนาตนเองประสบผลส าเร็จ จึงขอเสนอหลักการเพ่ิมเติม เพ่ือการพัฒนาตนเองไปถึงจุดที่ควรจะเป็น 
และพยายามหาวิธีการพัฒนาตนเองอยู่เสมอ โดยบุคคลจะต้องเรียนรู้ตัวเราให้ดีก่อน แล้วจึงน าความ
เข้าใจกับสิ่งที่เรารู้ จากตัวบุคคลจากสิ่งที่ตัวเราที่แท้จริงก่อน เมื่อเป็นเช่นนี้จะท าให้เราสามารถมองเห็น
ข้อบกพร่อง แล้วจึงยึดหลักเพ่ือปฏิบัติตนเอง เพ่ือให้ประสบผลส าเร็จในการประกอบอาชีพ หรือการ
ด าเนินชีวิตดังนี้การเป็นผู้มีจิตใจสงบการเป็นผู้มีจิตใจเบิกบานความเป็นผู้ไม่หวาดหวั่นต่อความยากล าบาก
เป็นผู้ตรงต่อเวลา ความเป็นผู้มีความเชื่อมั่นในตนเองความเป็นผู้ละเอียดรอบคอบการเป็นคนขยันขันแข็ง
ความเป็นผู้เชื่อถือของผู้อ่ืนการสร้างทีมงานความส าเร็จของงานขึ้นอยู่กับปัจจัยการท างานเป็นทีม ภารกิจ
ส าเร็จของนักบริหารจัดการคือ การพยายามท าความเข้าใจกับส่วนประกอบของทีมงาน การก าหนด
วัตถุประสงค์ของทีมงานให้ชัดจน และการท างานอย่างต่อเนื่อง เพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามเป้าหมาย
ขององค์กรนักบริหารจะต้องไม่ลืมความสัมพันธ์ลักษณะระหว่างคุณลักษณะของการท างานเป็น กับ
ความส าเร็จงานบนพ้ืนฐานง่ายๆ ดังนี้ 

การสร้างทีมงาน 

1. การสร้างทีมงาน (Team-Building) 
2. การท างานเป็นทีม (Team- Wok)  
วัตถุประสงค์ในการสร้างทีมงานลักษณะงานที่ต้องการสร้างสรรค์ใหม่ ๆ จะต้องจัดระบบในเรื่อง

ต่าง ๆ ได้แก่ การติดต่อสื่อสารกระบวนการแก้ปัญหา และการท างานเป็นลักษณะงานประจ า และการ
บริการที่อยู่ภายใต้สถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลานี้ เราจะต้องใช้ความคิดสร้างสรรค์และ
สติปัญญา ในอันที่จะเริ่มสร้างสิ่งใหม่ ๆ รวมทั้งเตรียมรับมือกับเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิด และยังต้องอาศัย
ความสามารถอย่างเต็มที่ เพ่ือบรรลุวัตถุประสงค์ร่วมกัน ดังนั้น การตระหนักถึงความจ าเป็นในการท างาน
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ร่วมกัน การสร้างทีมงานจึงมีวัตถุประสงค์ ดังนี้ เพ่ือสร้างความไว้วางใจในหมู่สมาชิกทีมงานเดียวกัน ด้วย
การเห็นคุณค่าของคน และยอมรับในศักยภาพของแต่ละบุคคลการท างานเป็นทีมมีประสิทธิผลมากขึ้น 
เมื่อสมาชิกทีมได้เสริมสร้างทักษะความเชี่ยวชาญมากขึ้นประสิทธิภาพการท างานจะเพ่ิมขึ้น เมื่อการแสดง
ความคิดเห็นในลักษณะข้อมูลป้อนกลับขอทีมงานถือว่าเป็นสิ่งจ าเป็นคนเราจะท างานร่วมกันได้ดีขึ้น เมื่อมี
การเปิดเผยและจริงใจต่อกัน โดยเฉพาะตอนที่มีปัญหาเพ่ือให้การสนับสนุนด้านพัฒนาบุคลิกภาพ รู้จัก
เปิดหน้าต่างการเรียนรู้ โดยรับฟังความคิดเห็นข่าวสารเพ่ือการพัฒนาทักษะในการแก้ไขปัญหาร่วมกัน 
เป็นการช่วยลดการขัดแย่งระหว่างบุคคลเนื่องจากสมาชิกของทีมงานได้เรียนรู้ถึงทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลมากขึ้นส่งเสริมความริเริ่มสร้างสรรค์ในหมู่สมาชิกของทีม และเป็นการสร้างความพึงพอใจ
ในการปฏิบัติงานลักษณะของทีมงานที่ดีทีมงานที่ดี จะมีความสมดุลที่เหมาะสมองทักษะความสามารถ 
รวมทั้งความพอใจทุกคนสามารถแสดงออกด้วยความซื่อสัตย์และเปิดเผย การสนทนาเกี่ยวกับงานจะ
เหมือนกันทั้งภายในและภายนอก องค์กรมีการเผชิญหน้าและเปิดเผย และใช้สื่อกลางส าหรับการเรียนรู้ 
และเมื่อเผชิญกับสถานการณ์ที่ยากล าบาก ดังนั้น การสร้างทีมงานที่ดีควรมีลักษณะดังนี้ ประโยชน์ของ
การท างานเป็นทีมงานดีมีคุณภาพเพ่ิมผลผลิตของตน ลดความขัดแย้งในองค์กร รู้บทบาทหน้าที่ของ
ตนเองปลูกฝังความรับผิดชอบสร้างมิตรสัมพันธ์พัฒนาความคิดสร้างสรรค์ 

5. บุคลิกภาพแนวคิดเกี่ยวกับบุคลิกภาพ บุคลิกภาพ มาจากค าบาลี 2 ค า คือ บุคลิก  
กับ  ภาวหรื อภาพ เมื่ อน ามารวมกันหรื อสมาสกั น เป็ น  บุ คลิ กภาพ ตรงกับภาษา อังกฤษ
ว่า Personality แปลว่า ลักษณะเฉพาะตัวของบุคคลซึ่งแต่ละคนจะมีลักษณะเฉพาะไม่ตรงกันนอกจากนี้ 
นักจิตวิทยาได้ให้ความหมายบุคลิกภาพไว้หลายทัศนะด้วยกัน เช่นบุคลิกภาพ คือ ผลรวมของพันธุกรรม 
และประสบการณ์ทั้งหมดของบุคคลบุคลิกภาพ คือ ลักษณะรวมของบุคคล และวิธีการแสดงออกทาง
พฤติกรรม ซึ่งก าหนดการปรับตัวตามแบบฉบับของแต่ละบุคคลต่องสิ่งแวดล้อมบุคลิกภาพ คือ 
กระบวนการสร้างหรือการจัดส่วนประกอบของแต่ละคน ทั้งภายในและภายนอก (จิตใจและร่างกาย) ซึ่ง
บุคลิกภาพนี้จะท าหน้าที่เป็นเครื่องก าหนด ตัดสินพิจารณาลักษณะพฤติกรรม และความนึกคิดของบุคคล
นั้นสรุป บุคลิกภาพ คือ ลักษณะพิเศษเฉพาะของบุคคลแต่ละบุคคล อันท าให้บุคคลนั้นแตกต่างจากบุคคล
อ่ืน ๆ บุคลิกภาพประกอบด้วยรูปสมบัติและคุณสมบัติองค์ประกอบของบุคลิกภาพบุคลิกภาพ ประกอบไป
ด้วยลักษณะต่าง ๆ ดังนี้ 

1. ลักษณะท่าทาง 
2. ลักษณะทางใจ 

3. ลักษณะทางสังคม 
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4. ลักษณะทางอารมณ์ลักษณะของผู้มีบุคลิกภาพที่ดีบุคลิกภาพที่ดี มักจะเป็นคนที่มีพ้ืนฐานด้าน
สุขภาพจิตดี ท าให้มีการปรับตัวที่ดี และส่งผลถึงการมีบุคลิกภาพท่ีดีด้วย  

ผู้ที่มีบุคลิกภาพท่ีดี จะมีคุณลักษณะและความสามารถทางจิตที่ส าคัญ 6 ประการ ดังต่อไปนี้ 
1. ความสามารถในการรับรู้และเข้าใจสภาพความจริงอย่างถูกต้อง 
2. การแสดงอารมณ์ในลักษณะและขอบเขตที่เหมาะสม 

3. ความสามารถในการสร้างความสัมพันธ์ทางสังคม 

4. ความสามารถในการท างานที่อ านวยคุณประโยชน์ 
5. ความรักและการต้องการทางเพศ 

6. ความสามารถในการพัฒนาตน 

การพัฒนาบุคลิกภาพ ค าว่า บุคลิกภาพ มาจากค าว่า Personality แปลว่า ลักษณะเฉพาะตัวของบุคคล 
ซึ่งไม่เหมือนกัน ดังนั้น บุคลิกภาพเราจึงหมายถึง ลักษณะเฉพาะตัวของเราแต่ละคน ซึ่งไม่มีใครเหมือน 
และไม่เหมือนใคร บุคลิกภาพเป็นเรื่องเฉพาะบุคคล ไม่มีใครสามารถเลียนแบบบุคลิกภาพผู้อ่ืนได้เหมือน
ทุกอย่าง ทุกประการ และบุคลิกภาพสามารถปรับปรุงพัฒนาให้ดีขึ้นได้ประเภทของบุคลิกภาพที่ควร
ปรับปรุง บุคลิกภาพของบุคคลโดยทั่ว ๆ ไป แบ่งเป็น 2 ประเภท 

1. บุคลิกภาพภายนอก 

2. บุคลิกภาพภายใน 

การปรับปรุงบุคลิกภาพภายนอก 

การปรับปรุงบุคลิกภายนอก หมายถึง สิ่งที่สังเกตเห็นได้ชัด หรือ สัมผัสได้ การปรับปรุงแก้ไขก็ท าได้ง่าย 
ใช้เวลาน้อย และวัดผลได้ทันที ได้แก่รูปร่างหน้าตาการปรับปรุงการแต่งกายการปรับปรุงในเรื่องการ
ติดต่อสื่อสารการปรับปรุงการพูดการปรับปรุงการฟังการปรับปรุงบุคลิกภาพภายในการปรับปรุง
บุคลิกภาพภายใน หมายถึง สิ่งที่มองไม่เห็น และ สัมผัสยาก ต้องมีโอกาสท างานร่วมกัน หรืออยู่ด้วยกัน
นาน ๆ บุคลิกภาพภายในจึงจะแสดงออกมา การแก้ไขเปลี่ยนแปลงค่อนข้างยาก ใช้เวลานาน และวัดผล
ล าบาก บุคลิกภาพภายนอก ได้แก่ ความกระตือรือร้น ความซื่อสัตย์ ความสุภาพ ความร่าเริง ความ
ร่วมมือ ความแนบเนียน ความยับยั้งชั่งใจ ความจริงใจ และจินตนาการ 

6. กลยุทธ์การเพิ่มประสิทธิภาพการท างาน ในองค์กรด้วยการสร้างบรรยากาศในการ 

ท างานความหมายของกลยุทธ์ในองค์กร กลยุทธ์ขององค์กร หมายถึง การที่องค์กรได้แสดงความสัมพันธ์
กับสภาพแวดล้อม โดยใช้วิธีการบริหารที่องค์กรไปเกี่ยวข้องกับสภาพแวดล้อมที่มีกลุ่มต่าง ๆ ตัวบุคคล 
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องค์กรอ่ืนและสถาบันประเภทอ่ืนทั้งหลายที่อยู่ภายในองค์กรและนอกองค์กรการบริหารองค์กรให้มี
ประสิทธิภาพมีเรื่องที่ส าคัญท่ีต้องพิจารณา 2 ประการคือ 

ประการแรก ผู้บริหารต้องเข้าใจถึงลักษณะสภาพแวดล้อมที่เก่ียวข้อง 
ประการที่สอง ผู้บริหารต้องเข้าใจว่าองค์กรสัมพันธ์กับสภาพแวดล้อมอย่างไร โดยพิจารณาในแง่

ของการพิจารณาปัจจัยส าคัญต่าง ๆ ตามความหมายของพฤติกรรมองค์กรการจัดชุดของทรัพยากรที่จะใช้
งานในองค์กร ในการจัดชุดทรัพยากรเพ่ือใช้ในการบริหาร องค์กรจะมีวิธีการจัดที่แตกต่างกันออกไป โดย
ทรัพยากรต่าง ๆ สามารถที่จะน ามาพลิกแพลงและจัดท าขึ้นเพ่ือสนองต่อแผนงานในรูปแบบที่แตกต่างกัน
ออกไปสุดแต่ความเหมาะสม 

กลยุทธ์การบริหารที่ทรงคุณภาพนี้ คือ การมีประสิทธิผล ที่สามารถก าหนดเป้าหมายที่ดี และ
สามารถบรรลุผลส าเร็จในเป้าหมายนั้น ๆ ได้ และการมีประสิทธิภาพ ที่สามารถท าส าเร็จในเป้าหมาย
เหล่านั้น โดยมีต้นทุนค่าใช้จ่ายต่ าที่สุดด้วย ลักษณะของกลยุทธ์การบริหารที่ทรงประสิทธิภาพที่จะท าให้
การบริหารสามารถประสบผลส าเร็จได้อย่างดีในทุกสถานการณ์ เงื่อนไขของสภาพแวดล้อมกลยุทธ์การ
บริหาร การบริหารเชิงรวมที่เป็นภารกิจทางการบริหารของผู้บริหาร บรรยากาศในองค์กรบรรยากาศใน
องค์กร จะมีผลต่อประสิทธิภาพในการบริหารองค์กรให้บรรลุเป้าหมายที่ก าหนดไว้ ดังนี้ความไว้วางใจ 
ความเชื่อถือ และความมั่นคงของบุคลากรทุกระดับการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจการให้การสนับสนุน
ความเปิดเผยในการสื่อสารจากเบื้องบนสู่เบื้องล่างการรับฟังความคิดเห็นจากเบื้องล่างสู่เบื้องบน
นักวิชาการหลายท่านได้เสนอบรรยากาศขององค์กรที่มีผลกระทบต่อการรับรู้ที่น าไปสู่การลงความคิดเห็น
เกี่ยวกับบรรยากาศขององค์กรบรรยากาศในองค์กรและความพึงพอใจในการท างาน บรรยากาศในองค์กร 
จะน าไปสู่ความพึงพอใจในการท างาน เมื่อบุคลากรมีความสัมพันธ์อันดีระหว่างกัน มีความเข้าใจใน
วัตถุประสงค์ขององค์กรเป็นอย่างดี มีความไว้เนื้อเชื่อใจกันและกันสูง ย่อมส่งผลถึงการมีบรรยากาศใน
การท างาน มีความพึงพอใจในการท างานมากขึ้น ผลงานดีขึ้น โดยที่บุคลากรไม่เบื่อหน่ายในการท างาน 
และปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายได้เป็นอย่างดีการสร้างบรรยากาศในองค์กรกับความก้าวหน้าของ
บุคลากร 

7. การสื่อสารในองค์กรความหมายของการสื่อสารในองค์กร การสื่อสารในองค์กร  
หมายถึง กระบวนการในการแลกเปลี่ยนข่าวสารของหน่วยงานกับบุคลากรทุกระดับภายในองค์กร ซึ่งมี
ความสัมพันธ์กันภายใต้สภาพแวดล้อม บรรยากาศขององค์กร และสังคม ซึ่ งสามารถเปลี่ยนแปลงไปได้
ตามสถานการณ์กระบวนการสื่อสาร การสื่อสารให้เป็นระบบแล้ว คงจะช่วยให้เข้าใจการสื่อสารได้ดียิ่งขึ้น 
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ด้วยเหตุนี้ กระบวนการสื่อสารประกอบด้วยแหล่งข้อมูล คือ แหล่งที่มาของข้อมูลข่าวสาร หรือเป็นต้นตอ
ของแหล่งข้อมูลข่าวสารนั่นเอง 

ข่าวสาร คือ เนื้อหาสาระที่ต้องส่งไปผู้ส่ง คือ บุคคลที่จะเป็นผู้ด าเนินการส่งข่าวสาร 
ผู้รับ คือ ผู้เป็นเป้าหมายในการรับข่าวสาร ซึ่งถือว่าเป็นเป้าหมายสุดท้ายของการสื่อสารประเภท

ของสื่อที่ใช้ในการสื่อสารในองค์กรสื่อหรือช่องทาง ใช้เพ่ือให้ข่าวสารนั้นไหลหรือถูกพาไปยังผู้รับสาร 
พอจะแบ่งออกได้ 3 ประเภท ดังนี้ประเภทการใช้ภาษา ได้แก่ การพูด ค าพูด ซึ่งการใช้ภาษานับว่าเป็น
การสื่อสารที่ใช้กันมากประเภทไม่ใช้ภาษา ได้แก่ สัญลักษณ์ การเขียนข้อความ ภาพ หรือเครื่องหมาย
ต่างๆ เป็นต้นประเภทอาศัยการแสดง/พฤติกรรมรูปแบบของการสื่อสาร การสื่อสารโดยทั่ว  ๆ ไปแล้ว 
สามารถแยกรูปแบบออกได้ดังนี้การสื่อสารภายในตัวบุคคลการติดต่อสื่อสารระหว่างบุคคลการสื่อสาร
แบบกลุ่มใหญ่ แบบนี้ไม่มีให้เห็นมากนัก แต่ก็มีบางงานใช้การสื่อสารภายในองค์กรการสื่อสารมวลชน
ลักษณะการสื่อสารในองค์กร ลักษณะการสื่อสารในองค์กร โดยทั่ว  ๆ ไปจะมีรูปแบบอยู่ 3 ลักษณะ 
คือ  การสื่อสารระหว่างบุคคล หมายถึง การสื่อสารกันระหว่างพนักงานต่อพนักงาน หรือระหว่างนายจ้าง
กับลูกจ้าง เป็นต้น การสื่อสารระหว่างหน่วยงานราชการ หมายถึง การสื่อสารกันระหว่างหน่วยงาน 
ภายในองค์กร การสื่อสารระหว่างองค์กร หมายถึง การติดต่อที่เกิดขึ้นระหว่างองค์กรต่อองค์กร
จุดมุ่งหมายของการสื่อสารในองค์กรการสื่อสารในองค์กรที่เกิดขึ้นเพ่ือการประสานงาน และสร้างความ
เข้าใจต่อกัน ทั้งนี้ก็เพ่ือให้งานส าเร็จตามเป้าหมาย ฉะนั้นพอจะสรุปจุดมุ่งหมายได้ดังนี้เพ่ือการควบคุมการ
ปฏิบัติงานได้ดีขึ้นเพ่ือการให้ข้อมูลที่เป็นพ้ืนฐานในการตัดสินใจเพ่ือการจูงใจและกระตุ้นให้เกิดความ
ร่วมมือ ร่วมใจกันท างานในองค์กรเพ่ือการแสดงออกซึ่งความรู้สึกต่าง ๆ เพ่ือให้หัวหน้าหรือพนักงาน
ด้วยกันมีความเข้าใจกันเทคนิคการสื่อสารในองค์กร เทคนิคในการสื่อสาร จะมีลักษณะส าคัญ 3 ประการ 
คือ 

1. เทคนิคการสื่อสารจากระดับบนสู่ล่าง ได้แก่ การสื่อสารจากผู้บังคับบัญชาลงสู่ผู้อยู่ใต้บังคับ
บัญชา 

2. เทคนิคการสื่อสารจากระดับล่างสู่บน ได้แก่ การศึกษาจากผู้ใต้บังคับบัญชา ติดต่อขึ้นตาม
ค าสั่ง ตามล าดับขั้น จนถึงผู้บังคับบัญชา 

3. เทคนิคการสื่อสารระดับเดียวกัน เช่น ระหว่างเพ่ือนร่วมงาน บุคคลในระดับเดียวกันรูปแบบ
ของเครือข่ายการติดต่อสื่อสาร ในการจัดเครือข่ายการสื่อสาร เพ่ือให้มีการติดต่อสื่อสารกัน สามารถแบ่ง
ออกได้ดังนี้ 
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1. แบบลูกโซ่ (Chain) เป็นเครือข่ายที่พบความผิดพลาดอยู่เสมอ 

2. แบบวงล้อหรือดาว (Wheel or Star) เป็นเครือข่ายของการประสานงาน 

3. แบบเผด็จการแบบวงกลม (Circle) เป็นการติดต่อข่าวสารกันแบบต่อเนื่องกัน                         

4. แบบว่าว (Kite) เป็นการติดต่อที่ผสมผสานกันทั้งแบบลูกโซ่และแบบวงล้อแบบทุกช่องทาง  (All 

Channel) เป็นเครือข่ายการติดต่อสื่อสารที่มีการประสารกันได้ทุกจุด ท าให้มีประสิทธิภาพมากที่สุด
หลักส าคัญในการติดต่อสื่อสารที่ดี 

2.2 งานวิเคราะห์ และงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง  
การวิเคราะห์เพ่ือพัฒนาระบบการน าส่งข้อมูลรายการหักเงินเดือนเพ่ือช าระหนี้สวัสดิการส าหรับ

บุคลากร มหาวิทยาลัยขอนแก่นนั้น มีผลงานวิจัยและบทความที่เก่ียวข้อง ดังนี้ 
จักรกฤษณ์ ฮ่ันยะลา (2557) ได้ศึกษาวิจัยเรื่องการพัฒนาประสิทธิภาพ กระบวนการผลิตกางเกง

เวสในโรงงานอุตสาหกรรมเสื้อผ้าส าเร็จรูปของนอร์ธเทิร์น แอทไทร์ จ ากัด มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาวิธีการ
ท างานของพนักงานในโรงงานตัวอย่าง เพ่ือน าไปสู่การปรับปรุงและพัฒนาวิธีการท างานใหม่ให้มี
ประสิทธิภาพมากขึน้ โดยใช้หลักการ การก าจัด – การรวมกัน – การจัดใหม่ – การท าให้ง่าย (ECRS) เพ่ือ
ลดขั้นตอนและลดเวลาในกระบวนการผลิต โดยวิธีการศึกษาเวลามาตรฐานของการท างาน ในแต่ละ
ขั้นตอนการผลิตของพนักงานก่อนและหลังการประยุกต์ใช้หลักการ ECRS กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษา
ครั้งนี้เป็นผลิตภัณฑ์กางเกงเวส (กางเกงทหาร) เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลในครั้งนี้คือนาฬิกา
จับเวลาแบบดิจิทัล และแบบบันทึกการจับเวลาวิเคราะห์ข้อมูล ผลการศึกษาพบว่า สามารถลดระยะเวลา
ในกระบวนการผลิตจาก 44.44 นาที เป็น 41.42 นาที หรือลดลงร้อยละ 6.79 และลดขั้นตอนการผลิต
โดยการรวมขั้นตอนการผลิตเข้าด้วยกัน ช่วยท าให้ขั้นตอนในการผลิตลดลงจาก 155 ขั้นตอน เป็น 98 
ขั้นตอน หรือลดลงร้อยละ 36.77 แสดงให้เห็นว่าการประยุกต์ใช้หลักการ การก าจัด – การรวมกัน – การ
จัดใหม่ – การท าให้ง่าย ในการท างานสามารถลดขั้นตอนและลดเวลาในการท างานได้ 

จิณณวัตร นิพันธ์รัมย์ และคณะ (2560) ได้ศึกษาวิจัยเรื่องการปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิต
ขนมปัง กรณีศึกษาโรงงานขนมปัง เลิศรัตน์ เบเกอรี่  งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือน าเสนอแนวทางการ
ปรับปรุงกระบวนการผลิตเพ่ิมประสิทธิภาพ การผลิตของโรงงานขนมปัง เลิศรัตน์ เบเกอรี่ ซึ่งก าหนดกล
ยุทธ์ในการแก้ปัญหาและการเพ่ิมประสิทธิภาพในขั้นตอนการผลิตของโรงงานขนมปัง ผลการศึกษาพบว่า 
มีข้ันตอนทั้งหมดมี 29 ขั้นตอน ซึ่งทางกลุ่ม ผู้วิจัยสามารถวิเคราะห์แผนภูมิกระบวนการไหลของงานก่อน
ท าการปรับปรุงได้ดังนี้ ในกระบวนการผลิตขนมปังนั้นได้ใช้เวลาในการผลิตขนมปัง 236 นาทีต่อรอบ ใช้
ระยะทาง 33 เมตร มีการปฏิบัติงาน 8 ครั้ง มีการเคลื่อนย้าย 12 ครั้ง มีการตรวจสอบ 2 ครั้ง มีการรอ
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คอย 5 ครั้ง คงคลัง 1 ครั้ง และเม่ือทางกลุ่มผู้วิจัยได้ท าการปรับปรุงกระบวนการโดยใช้หลัก 5W1H และ 
ECRS พบว่า สามารถปรับปรุงกระบวนการท างานโดยสามารถลดขั้นตอนการปฏิบัติงานเหลือเพียง 7 ครั้ง 
มีการเคลื่อนย้าย 11 ครั้ง มีการตรวจสอบ 2 ครั้ง มีการรอคอย 5 ครั้ง คงคลัง 1 ครั้ง ใช้เวลาในการท างาน
รอบละ 231 นาทีต่อรอบ ใช้ระยะทางทั้งหมด 31 เมตร โดยพบว่า เมื่อท าการปรับปรุงกระบวนการผลิต
จะสามารถท าให้ประสิทธิภาพในการท างานเพ่ิมมากขึ้น การผลิตแบบเดิมสามารถผลิตได้ 3 รอบต่อวัน ใน
แต่ละรอบสามารถผลิตได้ 10 ลัง มีค่าเวลาเฉลี่ยที่ชิ้นงานอยู่ในระบบ เท่ากับ 223 นาที จ านวนชิ้นงานที่
ค้างอยู่ในระบบ 1 ชิ้น และใช้เวลาในการท างาน 236 นาทีต่อรอบ ซึ่งเมื่อกลุ่มผู้วิจัยได้ท าการปรับปรุง
กระบวนการผลิตโดยการใช้หลักการ 5W1H และหลัก ECRS พบว่ากระบวนการท างาน ภายหลังปรับปรุง
ท าได้ดียิ่งขึ้น โดยสามารถผลิตได้ 4 รอบต่อวัน ในแต่ละรอบสามารถผลิตได้ 10 ลัง ค่าเวลาเฉลี่ยที่ชิ้นงาน
อยู่ในระบบ 238 นาที จ านวนชิ้นงานที่ค้างอยู่ในระบบไม่มี และใช้เวลาในการ ท างาน 231 นาทีต่อรอบ 

เบญจมาศ อ่วมยิ้ม (2562) ได้ศึกษาวิจัยเรื่องการเพ่ิมประสิทธิภาพการจัดการโลจิสติกส์ และซัพ
พลายเชนธุรกิจสื่อสิ่งพิมพ์ กรณี ศึกษาของ บริษัท ที.เค.เอส. เทคโนโลยี จ ากัด (มหาชน) การวิจัยครั้งนี้มี
วัตถุประสงค์เพ่ือพัฒนาและปรับปรุงฝ่ายเทคโนโลยีและระบบสารสนเทศ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพทางการ
ผลิตและลดขั้นตอนการท างานและลดความสูญเสีย ซึ่งเป็นวิจัยเชิงปริมาณโดยมีเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
คือ แบบสอบถาม (Questionnaire) กลุ่มตัวอย่างที่ท าการวิจัย คือ พนักงานในบริษัท ที.เค.เอส สยาม
เพรส เมแนจเม้นท์ จ านวน 250 คน โดยสถิติที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูล ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่า
เบี่ยงเบนมาตรฐาน วิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติด้วยคอมพิวเตอร์โปรแกรมส าเร็จรูป ผลการศึกษาพบว่า 1) 
การพัฒนาและปรับปรุง ระบบฝ่ายเทคโนโลยีและระบบสารสนเทศ พบว่า บริษัท ที.เค.เอส สยามเพรส 
เมแนจเม้นท์ ได้มีการพัฒนาและปรับปรุงฝ่ายเทคโนโลยีและสารสนเทศ ( IT) ให้มีความทันสมัยเพ่ือ
สนับสนุนงานด้านการผลิตที่มีความจ าเป็นต้องอาศัยข้อมูลทั้งภายในเพ่ือปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตให้
มีการผลิตที่มีต้นทุนต่ าและข้อมูลจากภายนอกเป็นข้อมูลลูกค้าเพ่ือใช้ในการผลิตงาน ซึ่งข้อมูลดังกล่าว
ต้องได้รับการป้องกันการเข้าถึงข้อมูลซึ่งเป็นความลับของลูกค้านอกจากนั้นในการปรับปรุง IT เพ่ือรองรับ
มาตรฐานความปลอดภัยข้อมูลสารสนเทศ ( Information Security) ISO 2001 ที่บริษัทฯ ได้รับการ
รับรองจากสถาบัน BUREAU VERITAS THAILAND โดยค่าความพึงพอใจ ในด้านความสามารถในการ
บริหารจัดการของระบบสารเทศ อยู่ในระดับมากที่สุด ค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 4.73 และด้านความสามารถในการ
จัดการการไหลของระบบสารสนเทศ อยู่ในระดับมากที่สุด ค่าเฉลี่ย 4.83 2) การเพ่ิมประสิทธิภาพธุรกิจ
สิ่งพิมพ์ของ บริษัท ที.เค.เอส สยามเพรส เมแนจเม้นท์ ด้านความสามารถในการลดต้นทุน ความสามารถ
ในการบริหารจัดการ การบริหารความเสี่ยงพบว่าค่าคะแนนเฉลี่ยภาพรวมความพึงพอใจในการการเพ่ิม
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ประสิทธิภาพการท างานของ บริษัท ที.เค.เอส สยามเพรส เมแนจเม้นท์ ภาพรวมครั้งนี้ เป็น 4.87 อยู่ใน
เกณฑ์ของระดับความพึงพอใจ ระดับมากที่สุด และ 3) การลดขั้นตอนการท างานและลดการสูญเสีย
บริษัทฯ ได้มีการส่งเสริมให้มีการพัฒนาเพ่ือปรับปรุงขั้นตอนการท างาน เพ่ือลดขั้นตอนการท างานและลด
การสูญเสียในการผลิต ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในการลดต้นทุนการผลิต โดยคอยตรวจสอบการท างานให้มี
ระเบียบแบบแผน การค านวณผลผลิตแต่ละครั้งให้เพียงพอเพ่ือไม่ให้เกิดความเสียหายขึ้นได้ ดังนั้นค่า
ความพึงพอใจในด้านการบริหารความเสี่ยงนั้นอยู่ในระดับมากท่ีสุด ค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 4.84 
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บทที่ 3 

หลักเกณฑ์และวิธีการวิเคราะห์ 
การวิเคราะห์เพ่ือพัฒนาระบบการรับข้อมูลรายการหักเงินเดือนเพื่อช าระหนี้สวัสดิการบุคลากร 

มหาวิทยาลัยขอนแก่น ผู้วิเคราะห์ได้ด าเนินการวิเคราะห์ ตามล าดับขั้นตอนดังนี้ 
- ก าหนดวัตถุประสงค์ของการศึกษา 

- จัดเก็บรวบรวมข้อมูล 

- เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูล 

- แหล่งข้อมูลและการเก็บรวบรวมข้อมูล 

- การวิเคราะห์ข้อมูลและการน าเสนอ 

3.1 ขั้นตอนการก าหนดวัตถุประสงค์  
 ผู้วิเคราะห์ได้ด าเนินการก าหนดวัตถุประสงค์ของการศึกษาว่า เพ่ือศึกษาสภาพปัญหา และเพ่ือ
หาแนวทางในการเพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานด้านการรับข้อมูลรายการหักเงินเดือนเพ่ือช าระหนี้
สวัสดิการบุคลากร มหาวิทยาลัยขอนแก่น  

3.2 ขั้นตอนการเก็บรวบรวมข้อมูล    
ผู้วิเคราะห์ได้ด าเนินการเก็บข้อมูลประเภทรายจ่าย รูปแบบข้อมูลรายการหักเงินเดือน 

กระบวนการปฏิบัติงานในการหักเงินเดือนเพ่ือช าระหนี้  และปริมาณรายการหักเงินเดือนเพ่ือช าระหนี้
สวัสดิการบุคลากร มหาวิทยาลัยขอนแก่นประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561-2562 จากระบบ KKUFMIS 

ซึ่งเป็นระบบงบประมาณ พัสดุ การเงินกองทุน โดยเกณฑ์พึงรับ – พึงจ่ายลักษณะ 3 มิติ และระบบบัญชี
ต้นทุนรายกิจกรรม มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

3.3 เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูล    
เครื่องมอืที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเป็นแผนภาพแสดงล าดับขั้นตอนการท างาน (flow chart) 

กระบวนการปฏิบัติงานในการหักเงินเดือนเพ่ือช าระหนี้ และตารางเก็บรวบรวมข้อมูลที่ผู้วิเคราะห์ได้สร้าง
ขึ้นมาโดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูป Microsoft Excel เพ่ือเก็บรวบรวมข้อมูลรายการหักเงินเดือนเพ่ือช าระ
หนี้สวัสดิการบุคลากร มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561-2562 จากระบบ 
KKUFMIS โดยคิดเป็นร้อยละ 
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3.4 แหล่งข้อมูลและการเก็บรวบรวมข้อมูล    
การวิเคราะห์เพ่ือพัฒนาระบบการรับข้อมูลรายการหักเงินเดือนเพ่ือช าระหนี้สวัสดิการบุคลากร

มหาวิทยาลัยขอนแก่น นี้ ผู้วิเคราะห์ได้เก็บรวบรวมจากแผนภาพแสดงล าดับขั้นตอนการท างาน (flow 

chart) กระบวนการปฏิบัติงานในการหักเงินเดือนเพ่ือช าระหนี้ และข้อมูลประเภทรายจ่าย รูปแบบข้อมูล
รายการหักเงินเดือน และปริมาณรายการหักเงินเดือนเพ่ือช าระหนี้จากระบบ KKUFMIS ซึ่งเป็นระบบ
งบประมาณ พัสดุ การเงินกองทุน โดยเกณฑ์พึงรับ – พึงจ่ายลักษณะ 3 มิติ และระบบบัญชีต้นทุนราย
กิจกรรม มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

3.5 การวิเคราะห์และการน าเสนอ    
ผู้วิเคราะห์ได้ด าเนินการวิเคราะห์ข้อมูลที่เก็บรวบรวมมาได้โดยแสดงแผนภาพล าดับขั้นตอนการ

ท างาน (flow chart) กระบวนการปฏิบัติงานในการหักเงินเดือนเพ่ือช าระหนี้เพ่ือแสดงการเปรียบเทียบ
กระบวนการปฏิบัติงานแบบเดิมและแบบใหม่ และใช้โปรแกรมส าเร็จรูป Microsoft Excel ในการ
วิเคราะห์ ค านวณต่าง ๆ สถิติที่ใช้ร้อยละ และจะน าเสนอข้อมูลในรูปแบบของแผนภูมิเพ่ือแสดงการ
เปรียบเทียบข้อมูลให้เห็นชัดเจนยิ่งขึ้น  
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บทที่ 4 

ผลการวิเคราะห์ 
ผู้วิเคราะห์ได้ท าการวิเคราะห์สภาพทั่วไป วิเคราะห์สภาพปัญหา และการหาแนวทางเพ่ือเพ่ิม

ประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน โดยศึกษาประเภทรายจ่าย รูปแบบข้อมูล กระบวนการปฏิบัติงานในหัก
เงินเดือน และปริมาณข้อมูลรายการหักเงินเดือนเพ่ือช าระหนี้สวัสดิการบุคลากร มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
จากข้อมูลและเอกสารที่เกี่ยวข้อง ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561-2562 เพ่ือวิเคราะห์เปรียบเทียบตาม
ปริมาณและมูลค่ารายการหักเงินเดือน และประเภทรายจ่าย  

4.1 การวิเคราะห์สภาพทั่วไป  
4.1.1 ประเภทรายจ่าย 

ประเภทรายจ่ายที่ต้องจัดท าไฟล์ข้อมูลในรูปแบบ excel file และน าเข้าระบบ KKUFMIS เพ่ือ
ประมวลผลข้อมูลประจ าเดือน แยกตามประเภทเจ้าหนี้ผู้ส่งข้อมูล มีดังนี้  

1) ค่าฌาปนกิจสงเคราะห์มหาวิทยาลัยขอนแก่น (SL0001) รับข้อมูลจากกองทรัพยากรบุคคล 

2) ค่าน้ าประปา (SL0002) ค่าไฟฟ้า (SL0003) และค่าขยะ (SL0004) รับข้อมูลจากกองจัดการ
สาธารณูปโภค พลังงานและสิ่งแวดล้อม  

3) เงินยืมเงินรายได้ (SL0005-SL0006 SL0008-SL0009 และSL1001) รับข้อมูลจากกองคลัง 
(งานการเงิน หน่วยเงินยืมทดรองจ่าย) 
 4) เงินยืมเงินรายได้-เงินยืมแทนเงินเดือน (SL0007 และSL0010) รับข้อมูลจากกองคลัง (งาน
งบประมาณ หน่วยเงินเดือน) 
 5) ค่าลานจอดรถคณะแพทยศาสตร์ (SL1002) รับข้อมูลจากคณะแพทยศาสตร์ 
 6) ค่าท่ีพักวิทยาเขตหนองคาย (SL1003) รับข้อมูลจากวิทยาเขตหนองคาย 

7) ค่าที่พักแฟลตบุคลากร (SL1005) และค่าธรรมเนียมจอดรถ (SL1006) รับข้อมูลจากศูนย์
บริหารจัดการทรัพย์สิน 

8) สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยขอนแก่น (ข้อ6.2) (SL2002) รับข้อมูลจากสหกรณ์ออมทรัพย์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

9) ส านักงาน สกสค.ขอนแก่น (ชพค.) (SL2003) ส านักงาน สกสค.ขอนแก่น (ชพส.) (SL2004) 
รับข้อมูลจากส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา 
(สกสค) หรือ ส านักงาน สกสค.ขอนแก่น 
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10) ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (SL3002) รับข้อมูลจากธนาคารอาคารสงเคราะห์ทุกสาขาที่
บุคลากรไปขอใช้สิทธิ์ของมหาวิทยาลัยขอนแก่น 

11) ธนาคารออมสินศรีจันทร์ (SL3003) รับข้อมูลจากธนาคารออมสินศรีจันทร์ สาขาถนน      
ศรีจันทร์  

12) ธนาคารออมสินสาขาขอนแก่น (SL3004) รับข้อมูลจากธนาคารออมสิน สาขาขอนแก่น 

13) ธนาคารออมสินสาขาย่อยมหาวิทยาลัยขอนแก่น (SL3005) รับข้อมูลจากธนาคารออมสิน 
สาขามหาวิทยาลัยขอนแก่น 

14) เงินหักให้ส่วนราชการภายนอก (SL4002) รับข้อมูลจากส่วนราชการภายนอก อาทิเช่น 
ส านักงานบังคับคดี จังหวัดขอนแก่น ศาลแขวงขอนแก่น กรมบังคับคดี เป็นต้น 

15)  เงินกู้ยืมกองทุน กยศ. (SL4003) และเงินกู้ยืมกองทุน กรอ. (SL4005) รับข้อมูลจากระบบ
รับช าระเงินกู้ยืมคืนของกองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษาผ่านกรมสรรพากร (e-PaySLF) ผ่านหน้าเว็บไซต์ 
https://epayslf.rd.go.th/ ดังภาพที่ 5  

 
ภาพที่ 5 ระบบรับช าระเงินกู้ยืมคืนของกองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา กรมสรรพากร (e-PaySLF) 

 

ความหมายของประเภทรายจ่ายที่ต้องท าไฟล์ข้อมูลในรูปแบบ excel file เพ่ือน าเข้าระบบ 
KKUFMIS โดยประเภทรายจ่ายในระบบ KKUFMIS ประกอบด้วย รหัสรายจ่าย และชื่อรหัสรายจ่าย 
แสดงดังตารางที่ 1  

click 
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ตารางท่ี 1 ความหมายรหัสประเภทรายจ่ายระบบ KKUFMIS 

ล าดับ รหัสรายจ่าย ชื่อรหัสรายจ่าย 

1 SL0001 ค่าฌาปนกิจสงเคราะห์มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

2 SL0002 ค่าน้ าประปา 
3 SL0003 ค่าไฟฟ้า 
4 SL0004 ค่าขยะ 

5 SL0005 เงินยืมเงินรายได้ (ข้อ 5.2) 
6 SL0006 เงินยืมเงินรายได้ (ข้อ 6.3) 
7 SL0007 เงินยืมเงินรายได้ - เงินยืมแทนเงินเดือน 

8 SL0008 เงินยืมเงินรายได้ - เงนิยืมกองทุน 

9 SL0009 เงินยืมเงินรายได้-เงินยืมอ่ืน ๆ 

10 SL0010 เงินยืมเงินรายได้ - เงินยืมแทนเงินเดือน(กรณีตัดเงินเดือนทั้งหมด) 
11 SL1001 เงินยืมกองทุนคณะฯ/หน่วยงาน 

12 SL1002 ค่าลานจอดรถคณะแพทยศาสตร์ 
13 SL1003 ค่าท่ีพักวิทยาเขตหนองคาย 

14 SL1005 ค่าท่ีพักแฟลตบุคลากร 

15 SL1006 ค่าธรรมเนียมจอดรถ 

16 SL2002 สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยขอนแก่น (ข้อ6.2) 
17 SL2003 ส านักงาน สกสค.ขอนแก่น (ชพค.) 
18 SL2004 ส านักงาน สกสค.ขอนแก่น (ชพส.) 
19 SL3002 ธนาคารอาคารสงเคราะห์ 
20 SL3003 ธนาคารออมสินศรีจันทร์ 
21 SL3004 ธนาคารออมสิน สาขาขอนแก่น 

22 SL3005 ธนาคารออมสิน สาขาย่อยมหาวิทยาลัยขอนแก่น 

23 SL4002 เงินหักให้ส่วนราชการภายนอก 

24 SL4003 เงินกู้ยืมกองทุน กยศ. 
25 SL4005 เงินกู้ยืมกองทุน กรอ. 
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4.1.2 รูปแบบข้อมูลรายการหักเงินเดือน 

          รูปแบบข้อมูลรายการหักเงินเดือนเพ่ือช าระหนี้สวัสดิการบุคลากร มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
ที่ได้รับจากหน่วยงานทั้งภายในและภายนอก มีรูปแบบข้อมูลหลายประเภททั้งที่ได้รับในรูปแบบของ
เอกสาร หรือ excel file ท าให้ผู้ปฏิบัติงานต้องใช้เวลาในการรวบรวมข้อมูล การบันทึกข้อมูลจากเอกสาร
ลงใน excel file และการจัดรูปแบบไฟล์ข้อมูลเพ่ือให้ตรงกับรูปแบบไฟล์ข้อมูลของระบบ KKUFMIS เพ่ือ
น าข้อมูลเข้าระบบ KKUFMIS ประมวลผลรายรับ-รายจ่ายประจ าเดือน และนอกจากนี้ในแต่ละเดือนมี
ระยะเวลาที่ได้รับข้อมูลไม่เหมือนกันขึ้นอยู่กับเจ้าหนี้แต่ละหน่วยงานจะส่งข้อมูลให้ ประเภทรายจ่ายที่
ต้องจัดท าข้อมูล แสดงได้ดังตารางที่ 2  

ตารางท่ี 2 สรุปประเภท รูปแบบข้อมูล และระยะเวลารับข้อมูลรายการหักเงินเดือน 

 

 

ล ำดับ ประเภทรำยจ่ำย หน่วยงำนท่ีส่งข้อมูลรำยกำรหักเงินเดือน ระยะเวลำรับ ข้อมูล

1 ค่าสมาชิกฌาปนกิจสงเคราะห์มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 กองทรัพยากรบุคคล excel file ทกุวันที ่1 ของเดือน

2 ค่าน ้าประปา ค่าไฟฟ้า ค่าขยะ กองจัดการสาธารณูปโภค excel file ทกุวันที ่1 ของเดือน

3 เงินยืมเงินรายได้ กองคลัง (งานการเงิน) เอกสาร ทกุวันที ่1 ของเดือน

4 เงินยืมเงินรายได้-เงินยืมแทนเงินเดือน กองคลัง (งานงบประมาณ) บันทกึตรงในระบบ KKUFMIS ก่อนวันที ่10 ของเดือน

5 ค่าลานจอดรถคณะแพทยศาสตร์
 คณะแพทยศาสตร์ excel file เอกสาร
ทกุสิ นปีงบประมาณ หรือ ถ้ามีการ
เปล่ียนแปลงข้อมูลจะแจ้งเป็นคราว
ไป

6 ค่าทีพั่กวิทยาเขตหนองคาย
 วิทยาเขตหนองคาย เอกสาร ก่อนวันที ่10 ของเดือน

7 ค่าทีพั่กแฟลตบุคลากร
 ศูนย์บริหารจัดการทรัพย์สิน เอกสาร ก่อนวันที ่10 ของเดือน

ค่าธรรมเนียมทีจ่อดรถ ศูนย์บริหารจัดการทรัพย์สิน เอกสาร ก่อนวันที ่10 ของเดือน

8 สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยขอนแก่น สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยขอนแก่น excel file ทกุวันที ่1 ของเดือน

9 ส้านักงาน สกสค.ขอนแก่น (ชพค.) ส้านักงาน สกสค.ขอนแก่น เอกสาร ทกุวันที ่1 ของเดือน

ส้านักงาน สกสค.ขอนแก่น (ชพส.) ส้านักงาน สกสค.ขอนแก่น เอกสาร ทกุวันที ่1 ของเดือน

10 ธนาคารอาคารสงเคราะห์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ เอกสาร
ทะยอยส่งข้อมูลไม่ได้ค้านึงถึงรอบ
ระยะเวลาการหักหนี ของ มข .

11 ธนาคารออมสินศรีจันทร์ ธนาคารออมสินศรีจันทร์ เอกสาร ทกุวันที ่1 ของเดือน

12 ธนาคารออมสินสาขาขอนแก่น ธนาคารออมสินสาขาขอนแก่น excel file ทกุวันที ่1 ของเดือน

13 ธนาคารออมสินสาขามหาวิทยาลัยขอนแก่น ธนาคารออมสินสาขาย่อยมหาวิทยาลัยขอนแก่น excel file ทกุวันที ่1 ของเดือน

14 เงินหักให้ส่วนราชการภายนอก เงินหักให้ส่วนราชการภายนอก เอกสาร ทยอยส่งข้อมูลไม่ได้ค้านึงถึงรอบ
ระยะเวลาการหักหนี ของ มข .

15 เงินกู้ยืมกองทนุ กยศ. และ กรอ.
ระบบรับช้าระเงินกู้ยืมคืนของกองทนุเงินให้กู้ยืม
เพ่ือการศึกษาผ่านกรมสรรพากร (e-PaySLF)

excel file ทกุวันที ่5 ของเดือน

รูปแบบข้อมูลท่ีส่งให้กองคลัง
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4.1.3 กระบวนการปฏิบัติงานในการหักเงินเดือน  
       เมื่อได้รับข้อมูลรายการหักเงินเดือนเพ่ือช าระหนี้สวัสดิการบุคลากร มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

กองคลังจะด าเนินการหักเงินเดือนตามกระบวนการปฏิบัติงาน ดังแสดงในภาพที ่6 

 

ภาพที่ 6 กระบวนการปฏิบัติงานในการหักเงินเดือนเพื่อช าระหนี้ 

การรับ ้อมูลรายการหักเงินเดือน เดิม

 

  

 

                                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

2 

3 
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อธิบายกระบวนการปฏิบัติงานในการหักเงินเดือนเพ่ือช าระหนี้ โดยแบ่งออกเป็น 3 ช่วง ดังนี้  
  ช่วงที่ 1 การรับข้อมูลรายการหักเงินเดือนเพ่ือช าระหนี้ 
 

 
 

ช่วงที่ 1 เป็นช่วงที่กองคลังรับข้อมูลรายการหักเงินเดือนเพ่ือช าระหนี้จากหน่วยงานภายในและ
ภายนอกที่ได้ท าข้อตกลงร่วมกัน โดยรูปแบบข้อมูลรายการหักเงินเดือนเพ่ือช าระหนี้ที่เจ้าหนี้ส่งให้ แสดง
ได้ดังตารางที่ 2 

ช่วงที่ 2 การรวบรวมข้อมูลรายการหักเงินเดือนเพ่ือช าระหนี้ และบันทึกข้อมูลใน excel file 

 

 

ช่วงที่ 2 เป็นช่วงที่กองคลังรวบรวมข้อมูลรายการหักเงินเดือนเพ่ือช าระหนี้จากหน่วยงานภายใน
และภายนอกที่ได้รับจากช่วงที่ 1 ดังนี้ 1) กรณีเอกสาร จะด าเนินการบันทึกรายละเอียดรายตัวลงใน 
excel files รวมทั้งการเปลี่ยนแปลงข้อมูลเงินงวด หรือการงดหักเงินเดือนเนื่องจากปิดบัญชีหรือช าระหนี้
หมดเรียบร้อยแล้ว 2) กรณี excel files จะด าเนินการเปลี่ยนแปลงข้อมูลจาก excel files และปรับ
รูปแบบข้อมูลบางส่วนเพ่ือเตรียมข้อมูลให้ตรงกับรูปแบบข้อมูลที่จะบันทึกลงในระบบ KKUFMIS โดย
สามารถอธิบายวิธีด าเนินการรวบรวมข้อมูล การปรับรูปแบบข้อมูลตามประเภทรายจ่าย แสดงได้ดังตาราง
ที่ 3 

 

การรับ ้อมูลรายการหักเงินเดือน เดิม

 

  

 

                                           

 

การรับ ้อมูลรายการหักเงินเดือน เดิม
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ตารางท่ี 3 วิธีด าเนินการรวบรวมข้อมูล การปรับรูปแบบข้อมูลตามประเภทรายจ่าย 

ล าดับ รหัสรายจ่าย ประเภทรายจ่าย รูปแบบข้อมูล วิธีด าเนินการ 
1 SL0001 ค่ า ฌ า ป น กิ จ ส ง เ ค ร า ะ ห์

มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

excel file เทียบไฟล์ข้อมูลของเดือนก่อนกับ
ไฟล์ข้อมูลที่ได้รับใหม่ เพื่อหาข้อมูลว่า
ในเดือนนั้นมีใครบ้างที่จะหักเพิ่ม หรือ 
งดหักเงินเดือน แล้วด าเนินการปรับ
รูปแบบและคัดลอกข้อมูลไปวางลงใน
รูปแบบไฟล์ของระบบ KKUFMIS 

2 
SL0002 

 

ค่าน้ าประปา 
 

excel file 

น าไฟล์ข้อมูลที่ได้รับมาด าเนินการปรับ
รูปแบบและคัดลอกข้อมูลไปวางลงใน
รูปแบบไฟล์ของระบบ KKUFMIS 

3 
SL0003 

 

ค่าไฟฟ้า 
 

excel file 

น าไฟล์ข้อมูลที่ได้รับมาด าเนินการปรับ
รูปแบบและคัดลอกข้อมูลไปวางลงใน
รูปแบบไฟล์ของระบบ KKUFMIS 

4 SL0004 ค่าขยะ excel file 

น าไฟล์ข้อมูลที่ได้รับมาด าเนินการปรับ
รูปแบบและคัดลอกข้อมูลไปวางลงใน
รูปแบบไฟล์ของระบบ KKUFMIS 

5 SL0005 เงินยืมเงินรายได้ (ข้อ 5.2) เอกสาร 
หน่วยเงินเดือนบันทึกตรงในระบบ 
KKUFMIS 

6 SL0006 เงินยืมเงินรายได้ (ข้อ 6.3) เอกสาร 
หน่วยเงินเดือนบันทึกตรงในระบบ 
KKUFMIS 

7 SL0007 
เงินยืมเงินรายได้                 
- เงินยืมแทนเงินเดือน 

- 
หน่วยเงินเดือนบันทึกตรงในระบบ 
KKUFMIS  

8 SL0008 
เงินยืมเงินรายได้                 
- เงินยืมกองทุน 

เอกสาร 

บันทึกข้อมูลจากเอกสารลงใน excel 

file แล้วด าเนินการปรับรูปแบบและ
คัดลอกข้อมูลไปวางลงในรูปแบบไฟล์
ของระบบ KKUFMIS 

9 SL0009 เงินยืมเงินรายได้-เงินยมือื่น ๆ เอกสาร 

บันทึกข้อมูลจากเอกสารลงใน excel 

file แล้วด าเนินการปรับรูปแบบและ
คัดลอกข้อมูลไปวางลงในรูปแบบไฟล์
ของระบบ KKUFMIS 
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ล าดับ รหัสรายจ่าย ประเภทรายจ่าย รูปแบบข้อมูล วิธีด าเนินการ 

10 SL0010 

เงินยืมเงินรายได้ – เงินยมื
แทนเงินเดือน (กรณีตดั
เงินเดือนท้ังหมด) 

- 
หน่วยเงินเดือนบันทึกตรงในระบบ 
KKUFMIS 

11 SL1001 
เงินยืมกองทุนคณะฯ/
หน่วยงาน 

เอกสาร 

บันทึกข้อมูลจากเอกสารลงใน excel 

file แล้วด าเนินการปรับรูปแบบและ
คัดลอกข้อมูลไปวางลงในรูปแบบไฟล์
ของระบบ KKUFMIS 

12 SL1002 
ค่าลานจอดรถคณะ
แพทยศาสตร ์

เอกสาร และ 

excel file 

เทียบไฟล์ข้อมูลเฉพาะเดือนแรกของ
ปีงบประมาณเพื่อตั้งเป็นไฟล์เริ่มต้น 
เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงหน่วยงานจะแจ้ง
เป็นเอกสาร แล้วกองคลังจึงปรับข้อมูล
ที่ไฟล์เริ่มต้นตามการเปลี่ยนแปลง 

13 SL1003 ค่าที่พักวิทยาเขตหนองคาย เอกสาร 

กองคลังจะมีไฟล์คุมยอดเอง เมื่อมีการ
เปลี่ยนแปลงหน่วยงานจะแจ้งเป็น
เอกสาร แล้วกองคลังจึงปรับข้อมูลที่
ไฟล์เริ่มต้นตามการเปลี่ยนแปลง 

14 SL1005 ค่าที่พักแฟลตบุคลากร เอกสาร 

กองคลังจะมีไฟล์คุมยอดเอง เมื่อมีการ
เปลี่ยนแปลงหน่วยงานจะแจ้งเป็น
เอกสาร แล้วกองคลังจึงปรับข้อมูลที่
ไฟล์เริ่มต้นตามการเปลี่ยนแปลง 

15 SL1006 ค่าธรรมเนียมจอดรถ เอกสาร 

กองคลังจะมีไฟล์คุมยอดเอง เมื่อมีการ
เปลี่ยนแปลงหน่วยงานจะแจ้งเป็น
เอกสาร แล้วกองคลังจึงปรับข้อมูลที่
ไฟล์เริ่มต้นตามการเปลี่ยนแปลง 

16 SL2002 
สหกรณ์ออมทรัพย์ มข.     
(ข้อ6.2) 

excel file 

น าไฟล์ข้อมูลที่ได้รับมาด าเนินการปรับ
รูปแบบและคัดลอกข้อมูลไปวางลงใน
รูปแบบไฟล์ของระบบ KKUFMIS 

17 SL2003 
ส านักงาน สกสค.ขอนแก่น 
(ชพค.) 

เอกสาร 

กองคลังจะมีไฟล์คุมยอดเอง เมื่อมีการ
เปลี่ยนแปลงหน่วยงานจะแจ้งเป็น
เอกสาร แล้วกองคลังจึงปรับข้อมูลที่
ไฟล์เริ่มต้นตามการเปลี่ยนแปลง 



36 
 

 

ล าดับ รหัสรายจ่าย ประเภทรายจ่าย ประเภทข้อมูล วิธีด าเนินการ 

18 SL2004 
ส านักงาน สกสค.ขอนแก่น 
(ชพส.) 

เอกสาร 

กองคลังจะมีไฟล์คุมยอดเอง เมื่อมีการ
เปลี่ยนแปลงหน่วยงานจะแจ้งเป็น
เอกสาร แล้วกองคลังจึงปรับข้อมูลที่
ไฟล์เริ่มต้นตามการเปลี่ยนแปลง 

19 SL3002 ธนาคารอาคารสงเคราะห ์ เอกสาร 

กองคลังจะมีไฟล์คุมยอดเอง เมื่อมีการ
เปลี่ยนแปลงหน่วยงานจะแจ้งเป็น
เอกสาร แล้วกองคลังจึงปรับข้อมูลที่
ไฟล์เริ่มต้นตามการเปลี่ยนแปลง 

20 SL3003 ธนาคารออมสินศรีจันทร ์ เอกสาร 

กองคลังจะมีไฟล์คุมยอดเอง เมื่อมีการ
เปลี่ยนแปลงหน่วยงานจะแจ้งเป็น
เอกสาร แล้วกองคลังจึงปรับข้อมูลที่
ไฟล์เริ่มต้นตามการเปลี่ยนแปลง 

21 SL3004 
ธนาคารออมสิน สาขา
ขอนแก่น 

excel file 

น าไฟล์ข้อมูลที่ได้รับมาด าเนินการปรับ
รูปแบบและคัดลอกข้อมูลไปวางลงใน
รูปแบบไฟล์ของระบบ KKUFMIS 

22 SL3005 
ธนาคารออมสิน สาขาย่อย
มหาวิทยาลยัขอนแก่น 

excel file 

น าไฟล์ข้อมูลที่ได้รับมาด าเนินการปรับ
รูปแบบและคัดลอกข้อมูลไปวางลงใน
รูปแบบไฟล์ของระบบ KKUFMIS 

23 SL4002 เงินหักให้ส่วนราชการภายนอก เอกสาร 

กองคลังจะมีไฟล์คุมยอดเอง เมื่อมีการ
เปลี่ยนแปลงหน่วยงานจะแจ้งเป็น
เอกสาร แล้วกองคลังจึงปรับข้อมูลที่
ไฟล์เริ่มต้นตามการเปลี่ยนแปลง 

24 SL4003 เงินกู้ยืมกองทุน กยศ. excel file 

น าไฟล์ข้อมูลที่ได้รับมาด าเนินการปรับ
รูปแบบและคัดลอกข้อมูลไปวางลงใน
รูปแบบไฟล์ของระบบ KKUFMIS 

25 SL4005 เงินกู้ยืมกองทุน กรอ. excel file 

น าไฟล์ข้อมูลที่ได้รับมาด าเนินการปรับ
รูปแบบและคัดลอกข้อมูลไปวางลงใน
รูปแบบไฟล์ของระบบ KKUFMIS 

 

สามารถสรุปวิธีด าเนินการรวบรวมข้อมูล การปรับรูปแบบข้อมูล แยกตามประเภทรายจ่าย 
ออกเป็นจ านวน 6 รูปแบบ ดังแสดงในตารางที่ 4 
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ตารางท่ี 4 สรุปวิธีด าเนินการรวบรวมข้อมูล การปรับรูปแบบข้อมูลตามประเภทรายจ่าย 

รูปแบบ ประเภทรายจ่าย วิธีด าเนินการ 
1 1) ค่าฌาปนกิจสงเคราะห์มหาวิทยาลัยขอนแก่น เทียบไฟล์ข้อมูลของเดือนก่อนกับไฟล์ข้อมูลที่ได้รับ

ใหม่ เพื่อหาข้อมูลว่าในเดือนนั้นมีใครบ้างที่จะหัก
เพิ่ม หรือ งดหักเงินเดือน แล้วด าเนินการปรับ
รูปแบบและคัดลอกข้อมูลไปวางลงในรูปแบบไฟล์
ของระบบ KKUFMIS 

 

2 

1) ค่าน้ าประปา 
2) ค่าไฟฟ้า 
3) ค่าขยะ 

4) สหกรณ์ออมทรัพย์ มข. (ข้อ6.2) 
5) ธนาคารออมสิน สาขาขอนแกน่ 

6) ธนาคารออมสิน สาขาย่อย
มหาวิทยาลยัขอนแก่น 

7) เงินกู้ยืมกองทุน กยศ. 
8) เงินกู้ยืมกองทุน กรอ. 
 

น าไฟล์ข้อมูลที่ได้รับมาด าเนินการปรับรูปแบบและ
คัดลอกข้อมูลไปวางลงในรูปแบบไฟล์ของระบบ 
KKUFMIS 

3 

1) เงินยืมเงินรายได้ (ข้อ 5.2) 
2) เงินยืมเงินรายได้ (ข้อ 6.3) 
3) เงนิยืมเงินรายได้ – เงินยืมแทนเงินเดือน 

4) เงินยืมเงินรายได้ – เงินยืมแทนเงินเดือน  
    (กรณีตัดเงินเดือนท้ังหมด) 
 

หน่วยเงินเดือนบันทึกตรงในระบบ KKUFMIS 

4 

1) เงนิยืมเงินรายได้ - เงินยืมกองทุน 

2) เงินยืมเงินรายได้-เงินยืมอื่น ๆ 

3) เงินยืมกองทุนคณะฯ/หน่วยงาน 

 

บันทึกข้อมูลจากเอกสารลงใน excel file แล้ว
ด าเนินการปรับรูปแบบและคัดลอกข้อมูลไปวางลง
ในรูปแบบไฟล์ของระบบ KKUFMIS 

5 1) ค่าลานจอดรถคณะแพทยศาสตร ์
 

เทียบไฟล์ข้อมูลเฉพาะเดือนแรกของปีงบประมาณ
เพื่อตั้งเป็นไฟล์เริ่มต้น เมื่อมีการเปลี่ยนแปลง
หน่วยงานจะแจ้งเป็นเอกสาร แล้วกองคลังจึงปรับ
ข้อมูลที่ไฟล์เริ่มต้นตามการเปลี่ยนแปลง 
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กลุ่มที ่ ประเภทรายการหักเงินเดือน วิธีด าเนินการ 

6 

1) ค่าที่พักวิทยาเขตหนองคาย 

2) ค่าที่พักแฟลตบุคลากร 
3) ค่าธรรมเนียมจอดรถ 

4) ส านักงาน สกสค.ขอนแก่น (ชพค.) 
5) ส านักงาน สกสค.ขอนแก่น (ชพส.) 
6) ธนาคารอาคารสงเคราะห ์

7) ธนาคารออมสินศรีจันทร ์
8) เงินหักให้ส่วนราชการภายนอก 

กองคลังจะมีไฟล์คุมยอดเอง เมื่อมีการเปลี่ยนแปลง
หน่วยงานจะแจ้งเป็นเอกสาร แล้วกองคลังจึงปรับ
ข้อมูลทีไ่ฟล์เริ่มต้นตามการเปลี่ยนแปลง 

ช่วงที่ 3 การปรับรูปแบบข้อมูล และการน าข้อมูลเข้าระบบ KKUFMIS 

 
 

ช่วงที่ 3 เมื่อได้รับข้อมูลรายการหักเงินเดือนเพ่ือช าระหนี้จากหน่วยงานภายในและภายนอกที่
ได้รับ (ช่วงที่ 1) และจะด าเนินการบันทึกรายละเอียดรายตัว ทั้งการเปลี่ยนแปลงข้อมูลเงินงวดหรือการงด
หักเงินเดือนเนื่องจากปิดบัญชีหรือช าระหนี้หมดเรียบร้อยแล้วลงใน excel files (ช่วงที่ 2) เรียบร้อยแล้ว 
ในช่วงที่ 3 เป็นช่วงที่ผู้ปฏิบัติงานต้องปรับรูปแบบข้อมูลทุกประเภทรายจ่ายเพ่ือให้ตรงกับรูปแบบข้อมูล
ของระบบ KKUFMIS และด าเนินการน าข้อมูลเข้าระบบ KKUFMIS เพ่ือรอประมวลผลประจ าเดือน   
 

4.1.4 ปริมาณรายการหักเงินเดือน 

         ปริมาณข้อมูลรายการหักเงินเดือนเพื่อช าระหนี้สวัสดิการบุคลากร มหาวิทยาลัยขอนแก่น  
ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561-2562 เป็นข้อมูลรายบุคคลตามประเภทหนี้สวัสดิการบุคลากร
มหาวิทยาลัยขอนแก่นที่ถูกหักจากเงินเดือนและค่าจ้างผ่านระบบเงินเดือนและค่าตอบแทนของ

การรับ ้อมูลรายการหักเงินเดือน เดิม
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มหาวิทยาลัยขอนแก่น (ระบบ KKUFMIS) โดยเลือกใช้ข้อมูลรายการหักเงินเดือนเพ่ือช าระหนี้ตาม
ปีงบประมาณเนื่องจากการหักเงินเดือนมีความสัมพันธ์กับการเบิกเงินเดือนโดยตรง การก่อหนี้จะท าได้
มากน้อยเพียงใดขึ้นอยู่กับเงินเดือนที่ได้รับ ถ้าเงินเดือนสูงก็มีแนวโน้มที่จะก่อหนี้สูง และอาจมีผลท าให้
ปริมาณรายการหักเงินเดือนเพื่อช าระหนี้เพ่ิมขึ้นด้วย ซึ่งจะวิเคราะห์เพื่อเปรียบเทียบตาม ปริมาณรายการ
หักเงินเดือน มูลค่ารายการหักเงินเดือน และประเภทรายจ่าย (ระบบ KKUFMIS , Soft Square 

Company ;Limited , 10 พฤษภาคม 2563)  
  4.1.4.1 การวิเคราะห์ปริมาณรายการหักเงินเดือน 

       ปริมาณรายการหักเงินเดือน หมายถึง จ านวนข้อมูลรายการหักเงินเดือน 

ที่ได้รับจากหน่วยงานภายในและภายนอกที่ส่งข้อมูลรายการหักเงินเดือนเพ่ือช าระหนี้ ในแต่ละเดือน โดย
จะแสดงข้อมูลปริมาณรายการหักเงินเดือนตามปีงบประมาณ พ.ศ. 2561-2562 แยกข้อมูลรายการหัก
เงินเดือนตามเดือน แสดงไดดั้งตารางที ่5  

ตารางท่ี 5 ปริมาณรายการหักเงินเดือน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561-2562  

 
ที่มา : ฐานข้อมูลการเบิกจ่ายเงินเดือน มหาวิทยาลัยขอนแก่น , 2563 

จากตารางที่ 5 แสดงการเปรียบเทียบปริมาณรายการหักเงินเดือนตามปีงบประมาณ พ.ศ. 2561-
2562 และแยกข้อมูลรายการหักเงินเดือนตามเดือน ซึ่งจะขออธิบายดังนี้ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 มี
ปริมาณรายการหักเงินเดือนทั้งปี จ านวนทั้งสิ้น 321,428 รายการ หรือ 26,786 รายการต่อเดือน และ

พ.ศ.2561 (รำยกำร) พ.ศ.2562 (รำยกำร)

ต.ค. 26,107 25,584

พ.ย. 26,085 25,640

ธ.ค. 26,801 26,276

ม.ค. 26,821 26,307

ก.พ. 26,876 26,346

มี.ค. 26,976 26,427

เม.ย. 27,034 26,442

พ.ค. 27,028 26,478

มิ.ย. 27,028 26,448

ก.ค. 27,034 26,490

ส.ค. 27,004 26,567

ก.ย. 26,634 26,491

ผลรวมท้ังหมด 321,428 315,496

ปีงบประมำณ 
เดือน



40 
 

 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 มีปริมาณรายการหักเงินเดือนทั้งปี จ านวนทั้งสิ้น 315,496 รายการ หรือ 
26,292 รายการต่อเดือน 

 
ภาพที่ 7 การเปรียบเทียบปริมาณรายการหักเงินเดือน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561-2562 

และจะแสดงการเปรียบเทียบปริมาณรายการหักเงินเดือนตามปีงบประมาณ พ.ศ. 2561-2562 

ซึ่งจะขออธิบายดังนี้ จากภาพที่ 7 จะเห็นว่าปริมาณรายการหักเงินเดือนปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ใน
เดือนเมษายน และเดือนกรกฎาคม มีปริมาณสูงที่สุดเท่ากัน คือ จ านวน 27,034 รายการ ปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2562 ในเดือนสิงหาคมมีปริมาณสูงที่สุดคือ 26,567 รายการ และปริมาณรายการหักเงินเดือน 
รองลงมาในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 คือเดือนพฤษภาคม และเดือนมิถุนายนเท่ากัน คือ จ านวน 27,028 
รายการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 คือเดือนกันยายน จ านวน 26,491 รายการ และจะเห็นว่าเดือนตุลาคม 
เป็นเดือนที่มีปริมาณรายการหักเงินเดือนน้อยที่สุดทั้งสองปีงบประมาณ เนื่องจากเดือนตุลาคมเป็นเดือนที่
มีผู้เกษียณอายุราชการ จึงท าให้ปริมาณรายการหักเงินเดือนไมสู่งนักเมื่อเทียบกับเดือนอ่ืน และนอกจากนี้
ในภาพรวมทั้งปีจะเห็นว่า ปริมาณรายการหักเงินเดือนปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 มีปริมาณสูงกว่า
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เป็นจ านวน 5,932 รายการ 

4.1.4.2 การวิเคราะห์มูลค่ารายการหักเงินเดือน 

       มูลค่ารายการหักเงินเดือน หมายถึง จ านวนข้อมูลเงินงวดของรายการหัก 

เงินเดือนที่ได้รับจากหน่วยงานภายในและภายนอกที่ส่งข้อมูลรายการหักเงินเดือนเพ่ือช าระหนี้ในแต่ละ
เดือน โดยจะแสดงข้อมูลมูลค่ารายการหักเงินเดือนตามปีงบประมาณ พ.ศ. 2561-2562 แยกข้อมูล
รายการหักเงินเดือนตามเดือน แสดงไดดั้งตารางที ่6  
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ตารางท่ี 6 มูลค่ารายการหักเงินเดือน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561-2562 

 
ที่มา : ฐานข้อมูลการเบิกจ่ายเงินเดือน มหาวิทยาลัยขอนแก่น , 2563  

จากตารางที่ 6 แสดงการเปรียบเทียบมูลค่ารายการหักเงินเดือนตามปีงบประมาณ พ.ศ. 2561-
2562 และแยกข้อมูลรายการหักเงินเดือนตามเดือน ซึ่งจะขออธิบายดังนี้ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 มี
มูลค่ารายการหักเงินเดือนทั้งปี จ านวนทั้งสิ้น 1,028,886,921.76 บาท หรือ 1,028.88 ล้านบาท และ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 มีมูลค่ารายการหักเงินเดือนทั้งปี จ านวนทั้งสิ้น 1,065,690,321.60 บาท หรือ 
1,065.69 ล้านบาท  

 
ภาพที่ 8 การเปรียบเทียบมูลค่ารายการหักเงินเดือน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561-2562 

พ.ศ.2561 (จ ำนวนเงิน : บำท) พ.ศ.2562 (จ ำนวนเงิน : บำท)

ต.ค. 83,893,463.86                     85,978,856.33                     

พ.ย. 84,333,502.62                     87,105,209.74                     

ธ.ค. 84,231,503.66                     87,111,796.04                     

ม.ค. 85,378,970.82                     89,963,974.77                     

ก.พ. 84,915,263.08                     86,867,720.31                     

มี.ค. 85,492,045.70                     88,125,197.31                     

เม.ย. 85,777,712.87                     88,502,073.85                     

พ.ค. 86,618,103.60                     89,733,019.88                     

มิ.ย. 87,412,415.84                     88,853,430.40                     

ก.ค. 86,913,523.22                     90,865,925.77                     

ส.ค. 87,796,133.31                     91,918,420.46                     

ก.ย. 86,124,283.18                     90,664,696.74                     

ผลรวมท้ังหมด 1,028,886,921.76                 1,065,690,321.60                

เดือน
ปีงบประมำณ 
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และจะแสดงการเปรียบเทียบมูลค่ารายการหักเงินเดือนตามปีงบประมาณ พ.ศ. 2561-2562 ซึ่ง
จะขออธิบายดังนี้ จากภาพที่ 8 จะเห็นว่ามูลค่ารายการหักเงินเดือนปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 และ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ในเดือนสิงหาคมมีมูลค่าสูงที่สุด คือ จ านวนเงิน 87 ,796,133.31 บาท และ 
91,918,420.46 บาท ตามล าดับ และมูลค่ารายการหักเงินเดือนรองลงมาในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 คือ
เดือนมิถุนายน จ านวนเงิน 87,412,415.84 บาท ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 คือเดือนกรกฎาคม จ านวน
เงิน 90,865,925.77 บาท และเดือนตุลาคม เป็นเดือนที่มีมูลค่ารายการหักเงินเดือนน้อยที่สุดทั้งสอง
ปีงบประมาณ เนื่องจากเดือนตุลาคมเป็นเดือนที่มีผู้เกษียณอายุราชการ จึงท าให้มูลค่ารายการหัก
เงินเดือนไม่สูงนักเมื่อเทียบกับเดือนอ่ืน และนอกจากนี้ในภาพรวมทั้งปีจะเห็นว่า มูลค่ารายการหัก
เงินเดือนปีงบประมาณ พ.ศ.  2562 มีมูลค่าสู งกว่าปีงบประมาณ พ.ศ.  2561 เป็นจ านวนเงิน 
36,803,399.84 บาท หรือ 36.8 ล้านบาท 

4.1.4.3 การวิเคราะห์ปริมาณและมูลค่ารายการหักเงินเดือน 

       ข้อมูลปริมาณและมูลค่ารายการหักเงินเดือน ตามปีงบประมาณ พ.ศ.  
2561-2562 โดยแยกข้อมูลรายการหักเงินเดือนตามเดือน แสดงได้ตามตารางที่ 7 

ตารางท่ี 7 ปริมาณ และมูลค่ารายการหักเงินเดือน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561-2562 

 
ที่มา : ฐานข้อมูลการเบิกจ่ายเงินเดือน มหาวิทยาลัยขอนแก่น , 2563 

จากตารางที่ 7 แสดงการเปรียบเทียบปริมาณและมูลค่ารายการหักเงินเดือน ตามปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2561-2562 และแยกข้อมูลรายการหักเงินเดือนตามเดือน ซึ่งจะขออธิบายดังนี้ 1) ปริมาณรายการ

ปีงบประมำณ พ.ศ. 2561 ปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 ปีงบประมำณ พ.ศ. 2561 ปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 

ปริมำณรำยกำรหักเงินเดือน (รำยกำร) ปริมำณรำยกำรหักเงินเดือน (รำยกำร) มูลค่ำรำยกำรหักเงินเดือน (จ ำนวนเงิน : บำท) มูลค่ำรำยกำรหักเงินเดือน (จ ำนวนเงิน : บำท)

ต.ค. 26,107 25,584 83,893,463.86                                  85,978,856.33                                  

พ.ย. 26,085 25,640 84,333,502.62                                  87,105,209.74                                  

ธ.ค. 26,801 26,276 84,231,503.66                                  87,111,796.04                                  

ม.ค. 26,821 26,307 85,378,970.82                                  89,963,974.77                                  

ก.พ. 26,876 26,346 84,915,263.08                                  86,867,720.31                                  

มี.ค. 26,976 26,427 85,492,045.70                                  88,125,197.31                                  

เม.ย. 27,034 26,442 85,777,712.87                                  88,502,073.85                                  

พ.ค. 27,028 26,478 86,618,103.60                                  89,733,019.88                                  

มิ.ย. 27,028 26,448 87,412,415.84                                  88,853,430.40                                  

ก.ค. 27,034 26,490 86,913,523.22                                  90,865,925.77                                  

ส.ค. 27,004 26,567 87,796,133.31                                  91,918,420.46                                  

ก.ย. 26,634 26,491 86,124,283.18                                  90,664,696.74                                  

ผลรวมท้ังหมด 321,428 315,496 1,028,886,921.76                             1,065,690,321.60                             

เดือน
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หักเงินเดือน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 มีปริมาณรายการหักเงินเดือนทั้งปี จ านวนทั้งสิ้น 321,428 

รายการ และปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 มีปริมาณรายการหักเงินเดือนทั้งปี จ านวนทั้งสิ้น 315,496 

รายการ และ 2) มูลค่ารายการหักเงินเดือน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 มีมูลค่ารายการหักเงินเดือนทั้งปี
จ านวนทั้งสิ้น 1,028,886,921.76 บาท หรือ 1,028.88 ล้านบาท และปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 มีมูลค่า
รายการหักเงินเดือนทั้งปี จ านวนทั้งสิ้น 1,065,690,321.60 บาท หรือ 1,065.69 ล้านบาท  

 
ภาพที่ 9 การเปรียบเทียบปริมาณและมูลค่ารายการหักเงินเดือน ปีงบประมาณ พ.ศ.2561-2562  

และจะแสดงการเปรียบเทียบปริมาณและมูลค่ารายการหักเงินเดือนตามปีงบประมาณ พ.ศ. 
2561-2562 ซึ่งจะขออธิบายดังนี้ จากภาพที่ 9 จะเห็นว่าปริมาณรายการหักเงินเดือนปีงบประมาณ พ.ศ. 
2561 ในเดือนเมษายน และเดือนกรกฎาคม มีปริมาณสูงที่สุดเท่ากัน คือ จ านวน 27,034 รายการ 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ในเดือนสิงหาคมมีปริมาณสูงที่สุดคือ 26,567 รายการ โดยมูลค่ารายการหัก
เงินเดือนปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 และปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ในเดือนสิงหาคมมีมูลค่าสูงที่สุด คือ 
จ านวนเงิน 87,796,133.31 บาท และ 91,918,420.46 บาท ตามล าดับ และนอกจากนี้เดือนตุลาคมเป็น
เดือนที่มีปริมาณ และมูลค่ารายการหักเงินเดือนน้อยที่สุดทั้งสองปีงบประมาณ เนื่องจากเดือนตุลาคมเป็น
เดือนที่มีผู้เกษียณอายุราชการ จึงท าให้ปริมาณ และมูลค่ารายการหักเงินเดือนไม่สูงนักเมื่อเทียบกับเดือน
อ่ืน และนอกจากนี้ในภาพรวมทั้งปีแม้ว่าปริมาณรายการหักเงินเดือนปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 มีปริมาณ
รายการหักเงินเดือนสูงกว่าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เป็นจ านวน 5,932 รายการ แต่มูลค่ารายการหัก
เงินเดือนปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 กลับมีมูลค่าสูงกว่าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 เป็นจ านวนเงิน 
36,803,399.84 บาท หรือ 36.8 ล้านบาท  
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4.1.4.4 การวิเคราะห์ปริมาณรายการหักเงินเดือนตามประเภทรายจ่าย 

ข้อมูลปริมาณรายการหักเงินเดือนตามประเภทรายจ่ายปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2561 แยกข้อมูลรายการหักเงินเดือนตามเดือน แสดงได้ดังตารางที่ 8 ซึ่งการวิเคราะห์เพ่ือพัฒนา
ระบบการรับข้อมูลรายการหักเงินเดือนเพ่ือช าระหนี้สวัสดิการบุคลากร มหาวิทยาลัยขอนแก่น จ านวน
ปริมาณรายการหักเงินเดือนตามประเภทรายจ่ายเป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่ท าให้การบันทึกข้อมูลในระบบ 
KKUFMIS เกิดความคลาดเคลื่อนได้ง่าย เนื่องจากจ านวนประเภทรายจ่ายที่ต้องหักเงินเดือนเพ่ือช าระหนี้
มีจ านวนมากถึง 25 ประเภทรายจ่าย และมีวิธีการด าเนินการในการรับข้อมูล การรวบรวมข้อมูล และการ
ปรับรูปแบบข้อมูลให้เป็นรูปแบบข้อมูลตามระบบ KKUFMIS ก่อนการบันทึกข้อมูลในระบบ KKUFMIS ที่
แตกต่างกันถึง 6 รูปแบบ ดังตารางที่ 4 การเปรียบเทียบปริมาณรายการหักเงินเดือนตามประเภทรายจ่าย
เพ่ือให้เห็นภาพที่ชัดเจนจึงขอใช้ข้อมูลตามปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ประกอบการแสดงผลเนื่องจาก
จ านวนข้อมูลปริมาณรายการหักเงินเดือนตามประเภทรายจ่ายปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 มีจ านวนข้อมูล
มากกว่าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

จากตารางที่ 8 แสดงการเปรียบเทียบปริมาณรายการหักเงินเดือนตาม 

ประเภทรายจ่ายตามปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 และแยกข้อมูลรายการหักเงินเดือนตามเดือน ซึ่งจะขอ
อธิบายดังนี้ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 มีปริมาณรายการหักเงินเดือนตามประเภทรายจ่าย จ านวนทั้งสิ้น 
321,428 รายการ โดยเดือนที่มีปริมาณรายการหักเงินเดือนตามประเภทรายจ่ายเรียงล าดับมากที่สุด 3 
ล าดับแรก ดังนี้ 1) เดือนเมษายน และเดือนกรกฎาคม มีปริมาณสูงที่สุดเท่ากัน จ านวน 27,034 รายการ 
2) เดือนพฤษภาคม และเดือนมิถุนายนเท่ากัน จ านวน 27,028 รายการ และ 3) เดือนสิงหาคม จ านวน 
27,004 รายการ และจะแสดงการเปรียบเทียบปริมาณรายการหักเงินเดือนตามประเภทรายจ่าย
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 และแยกข้อมูลรายการหักเงินเดือนตามเดือน ซึ่งจะขออธิบายดังนี้ จากภาพที่ 
10 จะเห็นว่าปริมาณรายการหักเงินเดือนตามประเภทรายจ่ายปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 มีปริมาณ
รายการหักเงินเดือนตามประเภทรายจ่ายทั้งปี จ านวนทั้งสิ้น 321,428 รายการ โดยประเภทรายจ่ายที่มี
การน าส่งขอ้มูลเพื่อหักเงินเดือนเรียงล าดับมากท่ีสุด 5 ล าดับแรก ดังนี้ 

1) สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยขอนแก่น (ข้อ 6.2) จ านวน 71,491 รายการ 

2) ฌาปนกิจสงเคราะห์มหาวิทยาลัยขอนแก่น จ านวน 48,139 รายการ 

3) ส านักงาน สกสค.ขอนแก่น (ชพค.) จ านวน 47,380 รายการ 

4) ค่าน้ าประปา ค่าไฟฟ้า และค่าขยะ จ านวน 25,977 รายการ 

5) ธนาคารอาคารสงเคราะห์ จ านวน 23,691 รายการ



ตารางท่ี 8 ปริมาณรายการหักเงินเดือนตามประเภทรายจ่าย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

 
 

ล ำดับ ประเภทรำยจ่ำย ต .ค .60 พ .ย.60 ธ .ค .60 ม.ค .61 ก.พ .61 มี.ค .61 เม .ย.61 พ .ค .61 มิ.ย.61 ก.ค .61 ส.ค .61 ก.ย.61 ผลรวมท้ังหมด
1 ฌาปนกิจสงเคราะห์มหาวิทยาลัยขอนแก่น 3,967 3,937 3,950 3,958 3,985 4,033 4,047 4,050 4,046 4,051 4,057 4,058 48,139

2 ค่าน ้าประปา 2,173 2,163 2,167 2,167 2,166 2,165 2,169 2,172 2,173 2,160 2,153 2,149 25,977

3 ค่าไฟฟ้า 2,173 2,163 2,167 2,167 2,166 2,165 2,169 2,172 2,173 2,160 2,153 2,149 25,977

4 ค่าขยะ 2,173 2,163 2,167 2,167 2,166 2,165 2,169 2,172 2,173 2,160 2,153 2,149 25,977

5 เงินยืมเงินรายได้ (ข้อ 5.2) 12 12 12 13 12 12 11 9 9 9 7 7 125

6 เงินยืมเงินรายได้ (ข้อ 6.3) 7 4 7 5 3 6 28 19 27 17 25 20 168

7 เงินยืมเงินรายได้ - เงินยืมแทนเงินเดือน 2 27 7 11 2 3 0 1 10 12 4 1 80

8 เงินยืมเงินรายได้ - เงินยืมกองทนุ 27 24 21 21 20 20 19 20 19 16 16 18 241

9 เงินยืมเงินรายได้-เงินยืมอ่ืน ๆ 0 1 1 2 1 1 1 1 1 1 3 3 16

10 เงินยืมเงินรายได้ - เงินยืมแทนเงินเดือน(กรณีตัดเงินเดือนทั งหมด) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

11 เงินยืมกองทนุคณะฯ/หน่วยงาน 44 44 43 43 42 41 37 24 24 47 44 43 476

12 ค่าลานจอดรถคณะแพทยศาสตร์ 0 0 714 714 717 717 717 717 717 717 717 717 7,164

13 ค่าทีพั่กวิทยาเขตหนองคาย 86 87 87 92 92 92 93 94 94 98 103 107 1,125

14 ค่าทีพั่กแฟลตบุคลากร 15 15 15 16 18 18 18 21 21 20 22 23 222

15 ค่าธรรมเนียมจอดรถ 0 0 0 3 15 18 18 20 20 20 20 20 154

16 สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยขอนแก่น (ข้อ6.2) 5,839 5,846 5,874 5,893 5,921 5,973 6,002 6,008 6,017 6,035 6,036 6,047 71,491

17 ส้านักงาน สกสค.ขอนแก่น(ชพค.) 3,978 3,968 3,963 3,960 3,957 3,957 3,954 3,954 3,935 3,938 3,917 3,899 47,380

18 ส้านักงาน สกสค.ขอนแก่น(ชพส.) 602 601 602 601 600 599 597 596 594 597 596 593 7,178

19 ธนาคารอาคารสงเคราะห์ 1,979 1,975 1,963 1,967 1,964 1,962 1,963 1,967 1,974 1,983 2,000 1,994 23,691

20 ธนาคารออมสินศรีจันทร์ 10 10 10 10 9 9 8 8 9 8 8 8 107

21 ธนาคารออมสินสาขาขอนแก่น 1,017 1,029 1,024 1,016 1,013 1,010 1,007 1,002 999 996 990 982 12,085

22 ธนาคารออมสินสาขาย่อยมหาวิทยาลัยขอนแก่น 2,002 2,007 1,997 1,985 1,997 2,000 1,994 1,988 1,980 1,976 1,967 1,634 23,527

23 เงินหักให้ส่วนราชการภายนอก 1 1 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 28

24 เงินกู้ยืมกองทนุ กยศ. 0 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 39

25 ค่าธรรมเนียมการลดยอดหนี  กองทนุ กยศ . 0 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 39

26 เงินกู้ยืมกองทนุ กรอ. 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11

27 ค่าธรรมเนียมการลดยอดหนี  กองทนุ กรอ . 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11

ผลรวมท้ังหมด 26,107 26,085 26,801 26,821 26,876 26,976 27,034 27,028 27,028 27,034 27,004 26,634 321,428
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ภาพที่ 10 การเปรียบเทียบปริมาณรายการหักเงินเดือนตามประเภทรายจ่าย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (แยกตามเดือน) 
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4.2 การวิเคราะห์สภาพปัญหา  
4.2.1 การศึกษาสภาพปัญหาในปัจจุบัน 

วิเคราะห์สภาพปัญหาการรับข้อมูลรายการหักเงินเดือนเพ่ือช าระหนี้สวัสดิการ 

บุคลากรมหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยใช้หลักการ 4M 1E กับแผนผังก้างปลาเพ่ือศึกษาสภาพปัญหา แสดง
ดังภาพที่ 11 

 

 

ภาพที่ 11 วิเคราะห์การรับข้อมูลรายการหักเงินเดือน โดยใช้ 4M 1E กับแผนผังก้างปลา  
 

จากหลักการ 4M 1E กับแผนผังก้างปลา ที่แสดงดังภาพที่ 11 จะเห็นว่าปัญหาที่พบคือ การหัก
เงินเดือนผิด แบ่งได้ 2 กรณี คือ 1) ผิดคน และ 2) ผิดจ านวนเงิน เนื่องจากเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานอยู่ใน
กระบวนการปฏิบัติงานหลายคน วิธีการรับข้อมูลเพื่อหักเงินเดือน โดยข้อมูลที่ส่งมามีหลายช่องทาง หลาย
ช่วงเวลา การรวบรวมและบันทึกข้อมูลใน excel file การปรับรูปแบบข้อมูลและน าข้อมูลเข้าระบบ 
KKUFMIS สามารถอธิบายได้ดังนี้ 

ปัญหาที่พบคือ การหักเงินเดือนผิด 

4.2.1.1 เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน (Man) ประกอบด้วย 1) เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานของ 
หน่วยงานทั้งภายในและภายนอก ซึ่งเป็นผู้จัดท าข้อมูลและน าส่งข้อมูลรายการหักเงินเดือน (รายงานการ
เรียกเก็บหนี้ประจ าเดือน) ให้กองคลัง และ 2) เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานของกองคลัง เป็นผู้รับข้อมูล รวบรวม
ข้อมูล บันทึกข้อมลู การปรับรูปแบบข้อมูล และน าข้อมูลเข้าระบบ KKUFMIS เพ่ือหักเงินเดือน จะเห็นว่า
มีการปฏิบัติงานที่ซ้ าซ้อนกันในขั้นตอนการจัดท าข้อมูลและการบันทึกข้อมูล รวมทั้งความเข้าใจในการ
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จัดท ารูปแบบข้อมูลของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยซึ่งท าให้ข้อมูลที่ได้รับมี
หลายรูปแบบ 

4.2.1.2 กระบวนการปฏิบัติงาน (Method) หมายถึง วิธีการรับข้อมูลหักเงินเดือน มี
หลายช่องทาง หลายช่วงเวลา หลายช่องทางคือ การรับข้อมูลทางอีเมล์ กองทรัพยากรบุคคล เจ้าหน้าที่
หน่วยงานภายนอกน าส่งเอกสารเอง หรือเจ้าตัวถือเอกสารมาส่งเองที่กองคลัง เป็นต้น และหลายช่วงเวลา
คือ วันที่กองคลังได้รับแจ้งข้อมูลหักเงินเดือนเพ่ือช าระหนี้ประจ าเดือน อาทิเช่น วันที่ 1 ของเดือน หรือ
วันที่อ่ืน ๆ ขึ้นอยู่กับเจ้าหน้าที่หน่วยงานภายนอกจะน าส่งเอกสารหรือข้อมูลเพ่ือหักเงินเดือนทันการหัก
เงินเดือนในรอบประมวลผลของเดือนนั้น ๆ หรือไม่ และหากยังไม่ได้ข้อมูลรายการหักเงินเดือนของเดือน
นั้นผู้ปฏิบัติงานของกองคลังต้องทวงถามหน่วยงานที่น าส่งข้อมูลรายการหักเงินเดือน ท าให้ต้องใช้
ระยะเวลาในการรอคอยข้อมูลจึงท าให้มีเวลาในการปฏิบัติงานลดลงด้วย และเม่ือมีเวลาในการปฏิบัติงาน
ลดลง การปฏิบัติงานเพ่ือรวบรวมข้อมูล แยกข้อมูล และบันทึกข้อมูลเป็นขั้นตอนที่ต้องใช้ความละเอียด
รอบคอบในการปฏิบัติงานนั้น จึงอาจท าให้เกิดความผิดพลาดได้ง่ายจากการปฏิบัติงานทีเ่ร่งรีบ นอกจากนี้
การรวบรวมข้อมูลการหักเงินเดือนเพ่ือช าระหนี้ และบันทึกข้อมูลใน excel file มีวิธีด าเนินการรวบรวม
ข้อมูลและแยกข้อมูลตามประเภทรายการหักเงินเดือนจ านวนมากถึง 6 รูปแบบ ดังตารางที่ 4 ทั้งนี้
ผู้ปฏิบัติงานยังต้องใช้เวลาในการการปรับรูปแบบข้อมูล และการน าข้อมูลเข้าระบบ KKUFMIS อีกด้วย 

4.2.1.3 ข้อมูลรายการหักเงินเดือน (Meterial) ทีห่น่วยงานทั้งภายในและภายนอก  
น าส่งข้อมูลเพ่ือเป็นข้อมูลในการหักเงินเดือนด้วยรูปแบบข้อมูลที่แตกต่างกันทั้งในรูปแบบเอกสาร และ 

excel files ผู้ปฏิบัติงานต้องแยกข้อมูลรายการหักเงินเดือนที่ได้รับตามประเภทรายจ่ายที่ต้องหักเงินเดือน
เพ่ือช าระหนี้ จ านวน 25 ประเภท จากหน่วยงานที่น าส่ง จ านวน 15 หน่วยงาน นอกจากนี้ปริมาณ
รายการหักเงินเดือนในแต่ละเดือนมีจ านวนข้อมูลปริมาณมากแสดงได้ดังตารางที่ 5 และมีมูลค่ารายการ
หักเงินเดือนสูงแสดงได้ดังตารางที่ 6 และสามารถเปรียบเทียบให้เห็นได้ชัดเจนดังแสดงในตารางที่ 8 และ
แผนภูมิรูปภาพที่  10 แสดงการเปรียบเทียบปริมาณรายการหักเงินเดือนตามประเภทรายจ่าย 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (แยกตามเดือน) 

อนึ่งการวิเคราะห์สภาพปัญหาโดยใช้หลักการ 4M 1E กับแผนผังก้างปลา ในส่วนของ 
เครื่องจักรหรืออุปกรณ์ (Machine) และสถานที่ ความสว่าง และบรรยากาศการท างาน (Environment) 
ไม่ได้เป็นสาเหตุในการเกิดปัญหา จึงไม่ได้น ามาใช้ในการวิเคราะห์สภาพปัญหาโดยใช้หลักการ 4M 1E กับ
แผนผังก้างปลา 

ดังนั้นการวิเคราะห์สภาพปัญหาโดยการศึกษาสภาพปัญหาในการปฏิบัติงานด้านการรับ 
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ข้อมูลการหักเงินเดือนเพ่ือช าระหนี้สวัสดิการบุคลากร มหาวิทยาลัยขอนแก่นโดยใช้หลักการ 4M 1E กับ
แผนผังก้างปลา สรุปได้ ดังนี้ ปัญหาที่พบคือ การหักเงินเดือนผิด สาเหตุหลัก ประกอบด้วย 3 สาเหตุ คือ 
1) เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน (Man) 2) กระบวนการปฏิบัติงาน (Method) และ 3) ข้อมูลรายการหักเงินเดือน 
(Meterial)  

4.3 การวิเคราะห์ประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน 

4.3.1 การศึกษาแนวทางเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏบิัติงานในปัจจุบัน 

  หลังจากการวิเคราะห์สภาพปัญหาโดยการศึกษาสภาพปัญหาในการปฏิบัติงานด้านการ
รับข้อมูลรายการหักเงินเดือนเพ่ือช าระหนี้สวัสดิการบุคลากร มหาวิทยาลัยขอนแก่นโดยใช้หลักการ 4M 

1E กับแผนผังก้างปลา จะเห็นว่าปัญหาที่พบคือ การหักเงินเดือนผิด 

ดังนั้นการศึกษาหาแนวทางเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติงานในปัจจุบันจะใช้หลักการ 

ของการท าไคเซ็น (Kaizen) คือ การลดหรือเลิกขั้นตอนส่วนเกิน ส่วนที่ไม่จ าเป็น ด้วยการเปลี่ยนวิธีการ
ท างาน โดยมีเทคนิควิธีการเพ่ือการปรับปรุงอย่างต่อเนื่องโดยใช้วงจร PDCA ประกอบด้วย วางแผน 
(Plan) ปฏิบัติ (Do) ตรวจสอบ (Check) และปรับปรุง แก้ไข (Act) แนวทางที่สามารถใช้ปรับปรุงสิ่งต่าง ๆ 
ได้ หากคิดในแง่ของ “การหยุด” “การลด” หรือ “การเปลี่ยน” ตามหลักการ ECRS ดังนี้ E (Eliminate) 
คือ การตัดขั้นตอนการท างานที่ไม่จ าเป็นในกระบวนการออกไป C (Combine) คือ การรวมขั้นตอนการ
ท างานเข้าด้วยกัน เพ่ือประหยัดเวลาหรือแรงงานในการท างาน R (Rearrange) คือ การจัดล าดับงานใหม่
ให้เหมาะสม S (Simplify) คือ ปรับปรุงวิธีการท างาน หรือสร้างอุปกรณ์ช่วยให้ท างานได้ง่ายขึ้น (แนวคิด 
หลักการ วิธีการปฏิบัติ ประโยชน์ที่ได้รับจาก KAIZEN http://kaizenjapan.blogspot.com/2011/03 
/kaizen.html ออนไลน์,2563 อ้างเมื่อ 16 กุมภาพันธ์ 2563)  

การศึกษาหาแนวทางเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติงานการรับข้อมูลรายการหัก 

เงินเดือนเพ่ือช าระหนี้สวัสดิการบุคลากร มหาวิทยาลัยขอนแก่นประจ าเดือนในปัจจุบัน จะใช้เทคนิค
วิธีการเพ่ือการปรับปรุงอย่างต่อเนื่องโดยใช้วงจร PDCA : ประกอบด้วย วางแผน (Plan) ปฏิบัติ (Do) 
ตรวจสอบ (Check) และการด าเนินงานให้เหมาะสม ปรับปรุง แก้ไข (Act) เพ่ือให้เห็นแนวทางการแก้ไข
ปัญหาที่ชัดเจน และแนวทางเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน โดยสามารถอธิบายได้ดังนี้ 

4.2.2.1  ั้นตอนการวางแผน (P : Plan) เป็นขั้นตอนท่ีจะศึกษาถึงปัญหา การเรียง  
ล าดับความส าคัญของปัญหา การก าหนดกรอบหัวข้อที่ต้องการเปลี่ยนแปลง และรวมถึงการพัฒนาสิ่ง
ใหม่ๆ ซึ่ งการปฏิบัติงานในการรับข้อมูลรายการหักเงินเดือนเพ่ือช าระหนี้สวัสดิการบุคลากร 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น มีปัญหาและอุปสรรคที่พบในกระบวนการปฏิบัติงาน สรุปได้ดังนี้ 

http://kaizenjapan.blogspot.com/2011/03%20/kaizen.html%20ออนไลน์,2563%20อ้างเมื่อ%2016%20กุมภาพันธ์%202563
http://kaizenjapan.blogspot.com/2011/03%20/kaizen.html%20ออนไลน์,2563%20อ้างเมื่อ%2016%20กุมภาพันธ์%202563


50 
 

 

1) ข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ที่มหาวิทยาลัยร่วมกับหน่วยงานภายนอก 

เรื่องการให้ด าเนินการเกี่ยวกับสวัสดิการเพ่ือที่อยู่อาศัยของบุคลากร ซึ่งจากการศึกษาถึงข้อตกลงความ
ร่วมมือซึ่งมีผลตั้งแต่ปี พ.ศ.2529 พบว่าไม่มีแนวปฏิบัติเกี่ยวกับขั้นตอนการรับ-ส่งข้อมูลที่ให้มหาวิทยาลัย
ด าเนินการหักเงินเดือนเพ่ือช าระหนี้สวัสดิการบุคลากร ดังนั้นที่ผ่านมากองคลังได้รับแจ้งข้อมูลจากกอง
ทรัพยากรบุคคลเพ่ือให้ด าเนินการเท่านั้น ซึ่งเป็นการปฏิบัติงานที่มีลักษณะบอกต่อและด าเนินงานตามกัน
มาเท่านั้น 

2) ข้อมูลรายการหักเงินเดือนเพ่ือช าระหนี้สวัสดิการบุคลากรที่ได้รับ มีรูปแบบ 

ที่แตกต่างกัน เช่น ส่งข้อมูลในรูปแบบเอกสาร หรือ excel files ซ่ึงท าให้ผู้ปฏิบัติงานต้องน าข้อมูลที่ได้รับ
จากแต่ละหน่วยงานมาจัดการแยกประเภทข้อมูลรายการหักเงินเดือนตามประเภทรายจ่ายของระบบ 
KKUFMIS จากนั้นผู้ปฏิบัติงานต้องจัดรูปแบบข้อมูลให้เป็นรูปแบบเดียวกันตามรูปแบบข้อมูลของระบบ 
KKUFMIS เพ่ือให้สามารถส่งข้อมูลเหล่านั้นเข้าระบบ KKUFMIS เพ่ือประมวลผลรายรับ-รายจ่าย
ประจ าเดือนได ้ซ่ึงขั้นตอนนี้เป็นขั้นตอนที่มีความเสี่ยงสูงมาก เนื่องจากผู้ปฏิบัติงานเป็นผู้บันทึกข้อมูลด้วย
ตนเอง (Input data manually) ดังนั้นอาจเกิดความผิดพลาดขึ้นได้ง่ายในขั้นตอนการรับข้อมูล การ
รวบรวมข้อมูลการหักเงินเดือนเพ่ือช าระหนี้และบันทึกข้อมูลใน excel file การปรับและจัดรูปแบบข้อมูล 
รวมทั้งการน าข้อมูลเข้าระบบ KKUFMIS เพ่ือประมวลผลรายรับ-รายจ่ายประจ าเดือนในระบบ KKUFMIS 

3) ข้อมูลรายการหักเงินเดือนเพื่อช าระหนี้สวัสดิการบุคลากรที่ได้รับไม่เป็นไป 

ตามรอบระยะเวลาที่ก าหนด ซึ่งหน่วยงานที่ต้องส่งข้อมูลรายการหักเงินเดือนให้กองคลังด าเนินการหัก
เงินเดือนของบุคลากรเพ่ือช าระหนี้จะต้องด าเนินการส่งข้อมูลภายในวันที่ 1 ของทุกเดือน แต่ที่ผ่านมา
พบว่าแต่ละหน่วยงานส่งข้อมูลเพ่ือหักเงินเดือนช าระหนี้แต่ละประเภทข้อมูลรายการหักเงินเดือนไม่พร้อม
กัน โดยมักจะส่งข้อมูลหลังจากวันที่ที่ก าหนดไว้ ท าให้การปฏิบัติงานต้องถูกเลื่อนออกไปจนกระทั่งเหลือ
ระยะเวลาในการปฏิบัติงานน้อยลง เนื่องจากจ าเป็นต้องเร่งด าเนินการให้ทันกับรอบระยะเวลาการ
ประมวลผลรายรับ-รายจ่ายประจ าเดือน ซึ่งเป็นเหตุให้เกิดความผิดพลาดได้ง่ายเนื่องจากเร่งรีบ อีกทั้งท า
ให้ระยะเวลาการปฏิบัติงานในภาพรวมนั้นใช้ระยะเวลานาน 

4) กระบวนการปฏิบัติงานในการหักเงินเดือนเพ่ือช าระหนี้ซ้ าซ้อน ในขั้นตอน 

การรวบรวมข้อมูลการหักเงินเดือนเพ่ือช าระหนี้ และบันทึกข้อมูลใน excel files เกิดการบันทึกข้อมูลซ้ า
ทั้งในส่วนของผู้ส่งข้อมูลรายกาหักเงินเดือนเพ่ือช าระหนี้ให้กองคลัง(ข้อมูลต้นทาง) และผู้ปฏิบัติงานของ
กองคลังที่ท าหน้าที่บันทึกข้อมูลใน excel files และปรับรูปแบบข้อมูลเพ่ือน าข้อมูลเข้าระบบ KKUFMIS 

(ข้อมูลปลายทาง) เป็นเหตุให้ใช้เวลาปฏิบัติงานเพ่ิมข้ึนโดยไม่จ าเป็น 

5) ขาดการปฏิบัติงานแบบบูรณาการร่วมกันระหว่างกองทรัพยากรบุคคล และ 
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กองคลังเนื่องจากมีบางขั้นตอนในการปฏิบัติงานต่างฝ่ายต่างด าเนินการ และเมื่อถึงเวลาที่ต้องส่งข้อมูลต่อ
ในขั้นตอนที่เกี่ยวข้องกับอีกฝ่าย หากอีกฝ่ายไม่ทราบเรื่องมาก่อนอาจท าให้เกิดการปฏิบัติงานที่ไม่
ต่อเนื่องกัน และเมื่อมีการขอข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับเรื่องสวัสดิการของมหาวิทยาลัย หรือข้อมูลการหัก
เงินเดือนเพ่ือช าระหนี้ อาจได้ข้อมูลไม่ตรงกันเนื่องจากข้อมูลเรื่องเดียวกันแต่มี 2 แหล่งข้อมูล ขาดความ
เชื่อมโยงกันของข้อมูลทั้งในเชิงระบบและเชิงเทคนิค 

6) ขาดการติดต่อสื่อสารระหว่างกัน ระหว่างเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานทั้งหน่วยงาน  
ภายในและภายนอกซึ่งเป็นผู้จัดท าข้อมูลและน าส่งข้อมูลรายการหักเงินเดือน และเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน
ของกองคลังทีเ่ป็นผู้รับข้อมูล เพ่ือท าความเข้าใจในวิธีการปฏิบัติงานระหว่างกัน 

สามารถสรุปปัญหาและอุปสรรคที่เกิดจากการปฏิบัติงานในกระบวนการปฏิบัติงานการหัก
เงินเดือนเพื่อช าระหนี้สวัสดิการบุคลากร มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยแสดงให้เห็นถึงความสอดคล้องกันกับ
การวิเคราะห์สภาพปัญหาตามหลักการ 4M 1E กับแผนผังก้างปลา แสดงได้ดังตารางที่ 9 

ตารางท่ี 9 สรุปปัญหาในกระบวนการปฏิบัติงานการหักเงินเดือนเพื่อช าระหนี้แสดงความสัมพันธ์กับ
หลักการ 4M 1E กับแผนผังก้างปลา 

ล าดับ รายการ ปัญหาท่ีพบ 4M 1E กับแผนผังก้างปลา 
1 ไม่มีแนวปฏิบัติเกีย่วกับ

ขั้นตอนการรับและการส่ง
ข้อมูลเพื่อให้มหาวิทยาลัย
ด าเนินการหักเงินเดือน   

- การปฏิบัติงานที่มีลักษณะบอกต่อ
และด าเนินงานตามกันมาเท่านั้น 

- เจ้าหน้าท่ีผู้ปฏิบตัิงาน (Man) 
- กระบวนการปฏิบตัิงาน (Method) 

2 มี ช่ อ งท า ง ก า รส่ ง ข้ อมู ล
หลากหลาย และมีรูปแบบที่
แตกต่างกัน 

- การรวบรวมข้อมูลอาจไม่ครบถ้วน 

- ข้อมูลซ้ า เนื่องจากมีการส่งข้อมูล
มากกว่าสองครั้งขึ้นไป 

- ข้อมูลรายการหักเงินเดือน   
(Meterial) 

- กระบวนการปฏิบตัิงาน (Method) 
3 ช่วงเวลาที่ได้รับข้อมูลหักหนี้ 

ก าหนดให้แต่ละหน่วยงาน
ส่งข้อมูลหักเงินเดือนเพื่อ
ช า ระหนี้ ทุ กวันที่  1 ของ
เดือน 

- การส่งข้อมูลไม่เป็นไปตามเวลาที่
ก าหนด ผู้ปฏิบัติงานได้รับข้อมูล
หลังจากที่ก าหนด หรือเกินช่วง
ประมวลผลรายรั บ - ร ายจ่ าย
ประจ าเดือน  

- กระบวนการปฏิบตัิงาน (Method)  

4 กระบวนการปฏิบัติงานใน
การบันทึกข้อมูลซ้ าซ้อน 

- ใช้เวลาในการปฏิบัติงานเพิ่มขึ้นทั้ง
ในส่วนของผู้ส่งข้อมูลและผู้รับ
ข้อมูล  

- ข้อมูลรายการหักเงินเดือน   
(Meterial) 

- กระบวนการปฏิบตัิงาน (Method) 
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ล าดับ รายการ ปัญหาท่ีพบ 4M 1E กับแผนผังก้างปลา 
5 ขาดการปฏิบั ติ ง านแบบ

บูรณาการร่วมกันระหว่าง
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 

- ไม่มีการเช่ือมต่อข้อมูล 

- มีฐานข้อมูลหลายที่  อาจท าให้
ข้อมูลไม่ตรงกัน 

- เจ้าหน้าท่ีผู้ปฏิบัติงาน (Man) 

6 ข า ด ก า ร ติ ด ต่ อ สื่ อ ส า ร
ระหว่างกัน 

- ไม่เข้าใจในกระบวนการปฏิบัติงาน - เจ้าหน้าท่ีผู้ปฏิบัติงาน (Man) 

 

4.2.2.2  ั้นตอนการปฏิบัติ (D : Do) เมื่อได้ก าหนดปัญหา และเรียงล าดับความส าคัญ 

ของปัญหาในกระบวนการปฏิบัติงานการหักเงินเดือนเพ่ือช าระหนี้ดังแสดงในตารางที่ 9 แล้วนั้น ขั้นตอน
ต่อมาจึงเป็นขั้นตอนการปฏิบัติ ซึ่งเป็นการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงตามทางเลือกที่ได้ก าหนดไว้ คือ การน า
เทคโนโลยีหรือระบบสารสนเทศเข้ามาช่วยในกระบวนการปฏิบัติงาน จะเห็นว่ากระบวนการปฏิบัติงาน
การหักเงินเดือนเพ่ือช าระหนี้ตามที่แสดงในภาพที่ 6 ประกอบด้วยการรับข้อมูล การรวบรวมข้อมูลการหัก
เงินเดือนเพ่ือช าระหนี้ และบันทึกข้อมูลใน excel files ในขั้นตอนการปฏิบัตินี้ต้องมีการตรวจสอบ
ระหว่างการปฏิบัติงาน เพ่ือท าการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงให้เป็นไปตามแผนการที่ได้วางไว้ ดังนั้นในขั้นตอน
นี้จะขอสรุปความส าคัญของปัญหาตามกระบวนการปฏิบัติงานการหักเงินเดือนเพ่ือช าระหนี้ ดังนี้  

ตารางท่ี 10 สรุปความส าคัญของปัญหาตามกระบวนการปฏิบัติงานการหักเงินเดือนเพ่ือช าระหนี้ 

ล าดับ รายการ กระบวนการปฏิบัติงานการหักเงินเดือนเพ่ือช าระหนี ้
1 ไม่มีแนวปฏิบัติเกีย่วกับข้ันตอนการรับและ

การส่งข้อมูลเพื่อให้มหาวิทยาลัยด าเนินการ
หักเงินเดือน   

- ช่วงที่ 1 การรับข้อมูล 

2 มีช่องทางการส่งข้อมูลหลากหลาย และมี
รูปแบบที่แตกต่างกัน 

- ช่วงที่ 2 การรวบรวมข้อมูลการหักเงินเดือนเพื่อช าระหนี้  
และบันทึกข้อมูลใน excel file 

3 ช่วงเวลาที่ได้รับข้อมูลหักหนี้ ก าหนดให้แต่ละ
หน่วยงานส่งข้อมูลหักเงินเดือนเพื่อช าระหนี้
ทุกวันท่ี 1 ของเดือน 

- ช่วงที่ 2 การรวบรวมข้อมูลการหักเงินเดือนเพื่อช าระหนี้ 
และบันทึกข้อมูลใน excel file 

4 กระบวนการปฏิบัติงานในการบันทึกข้อมูล
ซ้ าซ้อน 

- ช่วงที่ 2 การรวบรวมข้อมูลการหักเงินเดือนเพื่อช าระหนี้ 
และบันทึกข้อมูลใน excel file 

5 ขาดการปฏิบัติงานแบบบูรณาการร่วมกัน
ระหว่างหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 
 

- ช่วงที่ 1 การรับข้อมูล 
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ล าดับ รายการ กระบวนการปฏิบัติงานการหักเงินเดือนเพ่ือช าระหนี ้
6 ขาดการติดต่อสื่อสารระหว่างกัน - ช่วงที่ 1 การรับข้อมูล 

 

จากตารางที่ 10 จะเห็นว่าเมื่อจัดล าดับความส าคัญของปัญหาตามกระบวนการปฏิบัติงานการหัก
เงินเดือนเพื่อช าระหนี้แล้วนั้น ต้องปรับปรุงเปลี่ยนแปลงกระบวนการปฏิบัติงานการหักเงินเดือนเพ่ือช าระ
หนี้ในช่วงที่ 1 และช่วงที่ 2 ตามทางเลือกที่ได้ก าหนดไว้โดยการน าเทคโนโลยีหรือระบบสารสนเทศเข้ามา
ช่วยในกระบวนการปฏิบัติงานเพ่ือให้กระบวนการปฏิบัติงานในการรับข้อมูลการหักเงินเดือนเพ่ือช าระหนี้
มีระบบรับข้อมูลเพียงระบบเดียวด้วยช่องทางเพียงช่องทางเดียวเท่านั้น สามารถด าเนินการได้ดังนี้ 

1) เมื่อได้สรุปปัญหาในกระบวนการปฏิบัติงานการหักเงินเดือนเพ่ือช าระหนี้แล้ว จัดให้มีการ
ประชุมร่วมกันระหว่างผู้ปฏิบัติงานเพ่ือหาแนวทางและก าหนดวิธีปฏิบัติในการรับข้อมูล และการรวบรวม
ข้อมลูรายการหักเงินเดือนเพ่ือช าระหนี้ และบันทึกข้อมูลใน excel file  

2) การก าหนดแนวทางและวิธีปฏิบัติงานในการรับข้อมูล และการรวบรวมข้อมูลรายการหัก
เงินเดือนเพ่ือช าระหนี้ และบันทึกข้อมูลใน excel file ต้องค านึงถึงความถูกต้องของข้อมูลและการตรง
เวลาในการรับข้อมูล โดยการน าเทคโนโลยีหรือระบบสารสนเทศเข้ามาช่วยในกระบวนการปฏิบัติงานการ
หักเงินเดือนเพื่อช าระหนี้ เพ่ือให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามแนวทางทีก่ าหนดไว้ 

3) ประสานงานกับนักสารสนเทศกองคลัง เพ่ือร่วมกันก าหนดวิธีการรับข้อมูลการหักเงินเดือน
เพ่ือช าระหนี้จากหน่วยงานต่าง ๆ ผ่านหน้าเว็บไซต์กองคลัง และออกแบบเว็บไซต์เพ่ือให้สามารถรับข้อมูล
รายการหักเงินเดือนเพ่ือช าระหนี้ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ หรือเรียกว่า ระบบรับข้อมูลหักหนี้ (e-Billing) 
โดยก าหนดสัญลักษณ์หรือรูปภาพ (icon) ที่ใช้แทนโปรแกรมที่หน้าเว็บไซต์กองคลังเพ่ือความสะดวกใน
การส่งข้อมูลของหน่วยงานที่มีหน้าที่ส่งข้อมูลรายการหักเงินเดือนเพ่ือช าระหนี้ ดังภาพที่ 12  

 
ภาพที่ 12 icon รับข้อมูลหักหนี้ (e-Billing) 

4) ทดสอบโปรแกรมโดยให้ผู้ปฏิบัติงานทดลองอัพโหลดไฟล์ข้อมูลรายการหักเงินเดือนเพ่ือช าระ
หนี้ผ่านระบบรับข้อมูลรายการหักเงินเดือนเพ่ือช าระหนี้ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ หรือ ระบบรับข้อมูลหัก
หนี้ (e-Billing) หน้าเว็บไซต์กองคลัง ดังภาพที่ 13 
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ภาพที่ 13 หน้าเว็บไซต์กองคลัง ระบบรับข้อมูลหักหนี้ (e-Billing) 

5) ผู้ปฏิบัติงานตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลรายการหักเงินเดือนเพ่ือช าระหนี้ที่ได้ด าเนินการ
อัพโหลดไฟล์ข้อมูลผ่านหน้าเว็บไซต์กองคลัง “ระบบรับข้อมูลหักหนี้ (e-Billing)” เรียบร้อยแล้ว ว่ามี
ความครบถ้วนหรือไม่ โดยใช้ Username และ Password ของผู้ดูแลระบบ e-Billing (admin) เพ่ือเข้า
ตรวจสอบข้อมูล ดังภาพที่ 14  

 
ภาพที่ 14 การอัพโหลดข้อมูล 

6) ก าหนดแนวปฏิบัติให้กับผู้ปฏิบัติงานและหน่วยงานผู้มีหน้าที่ส่งข้อมูลรายการหักเงินเดือนเพ่ือ
ช าระหนี้ประจ าเดือน ดังนี้ 

6.1) การแจ้งแนวปฏิบัติในการส่งข้อมูลรายการหักเงินเดือนเพ่ือช าระหนี้ประจ าเดือนไป 

ยังผู้ปฏิบัติงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (ภาคผนวก ก) แจ้งด้วยหนังสือประกอบด้วยหน่วยงานภายใน
จ านวน 5 หน่วยงาน ดังนี้ กองทรัพยากรบุคคล (ค่าฌาปนกิจสงเคราะห์มหาวิทยาลัยขอนแก่น) กอง-
จัดการสาธารณูปโภค (ค่าน้ าประปา ค่าไฟฟ้า ค่าขยะ) คณะแพทยศาสตร์ (ค่าลานจอดรถคณะ-
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แพทยศาสตร์) วิทยาเขตหนองคาย (ค่าท่ีพักวิทยาเขตหนองคาย) และศูนย์บริหารจัดการทรัพย์สิน (ค่าที่-
พักแฟลตบุคลากร และค่าธรรมเนียมจอดรถ) แจ้งด้วยการเชิญประชุมเนื่องจากเป็นหน่วยงานภายในกอง-
คลังจ านวน 2 หน่วยงาน คือ หน่วยเงินยืม และหน่วยเงินเดือน และหน่วยงานภายนอกมหาวิทยาลัย
จ านวน 6 หน่วยงาน ดังนี้ สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยขอนแก่น ส านักงาน สกสค.ขอนแก่น ธนาคาร
อาคารสงเคราะห์ ธนาคารออมสินสาขาศรีจันทร์ ธนาคารออมสินสาขาขอนแก่น ธนาคารออมสินสาขา
ย่อยมหาวิทยาลัยขอนแก่น และอีก 2 หน่วยงาน ที่ยังคงต้องรับข้อมูลการหักเงินเดือนเพ่ือช าระหนี้
โดยตรงจากหน่วยงานภายนอกตามรูปแบบของหน่วยงานนั้น คือ เงินหักให้ส่วนราชการภายนอก 
(ส านักงานบังคับคดี ศาลแขวง เป็นต้น) และเงินกู้ยืมกองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา (กยศ.) และกองทุน
กู้ยืมเงินเพ่ือการศึกษาที่ผูกกับรายได้ในอนาคต (กรอ.) 

6.2) ก าหนดรูปแบบข้อมูลรายการหักเงินเดือนเพ่ือช าระหนี้ที่ต้องน าส่งกองคลังผ่าน 

หน้าเว็บไซต์กองคลัง “ระบบรับข้อมูลหักหนี้ (e-Billing)” โดยหน่วยงานผู้ส่งข้อมูลต้องจัดรูปแบบข้อมูล
ให้เป็นรูปแบบข้อมูลตามที่กองคลังก าหนด ซึ่งรูปแบบข้อมูลดังกล่าวเป็นรูปแบบข้อมูลของระบบ 
KKUFMIS (ภาคผนวก ข) 
  6.3) ก าหนดขั้นตอนในการส่งข้อมูลรายการหักเงินเดือนเพ่ือช าระหนี้ (ภาคผนวก ค) 
ด้วยการอัพโหลดไฟล์ข้อมูลรายการหักเงินเดือน โดยใช้ Username และ Password ตามท่ีก าหนดให้ 
 

4.2.2.3  ั้นตอนการตรวจสอบ (C : Check)  เมื่อด าเนินการในขั้นตอนการ 
ปฏิบัติ (D : Do) เรียบร้อยแล้ว ขั้นตอนการตรวจสอบนี้จะต้องตรวจสอบวัดผลด้วยมาตรวัดหรือใช้การ
เปรียบเทียบการท างานก่อนและหลังว่าดีขึ้นหรือไม่ ในการปฏิบัติงานการหักเงินเดือนเพ่ือช าระหนี้นั้นจะ
ขอใช้กระบวนการปฏิบัติงานในการหักเงินเดือนเพ่ือช าระหนี้แสดงการเปรียบเทียบการปฏิบัติงานก่อน
และหลังการพัฒนาระบบรับข้อมูลรายการหักเงินเดือนเพ่ือช าระหนี้ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ หรือ ระบบ
รับข้อมูลหักหนี้ (e-Billing) ระหว่างแบบเดิมและแบบใหม่ แสดงการเปรียบเทียบไดด้ังนี้ 
 

การเปรียบเทียบ 

การปฏิบัติงานก่อนและหลังการพัฒนาระบบการรับ ้อมูลรายการหักเงินเดือนเพื่อช าระหนี้ 
โดยจะแสดงการเปรียบเทียบกระบวนการปฏิบัติงานในการหักเงินเดือนเพ่ือช าระหนี้ 2 รูปแบบ 

คือ 1) การรับข้อมูลและการรวบรวมข้อมูลการหักเงินเดือนเพ่ือช าระหนี้ และบันทึกข้อมูลใน excel file 
ประกอบด้วย รูปแบบข้อมูล ระยะเวลา และช่องทางการรับข้อมูล และ 2) แผนภูมกิระบวนการปฏิบัติงาน
ในการหักเงินเดือนเพ่ือช าระหนี้ 
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1.การเปรียบเทียบการรับ ้อมูลและการรวบรวม ้อมูลการหักเงินเดือนเพื่อช าระหนี้ และ
บันทึก ้อมูลใน excel file (รูปแบบ ้อมูล ระยะเวลา และช่องทางการรับ ้อมูล) 

1.1 แบบเดิม คือ 1) รูปแบบข้อมูลเป็นเอกสาร และ excel file ผู้ปฏิบัติงานได้รับข้อมูล 

การหักเงินเดือนเพ่ือช าระหนี้สวัสดิการบุคลากร มหาวิทยาลัยขอนแก่น แต่ละเดือนไม่เหมือนกัน และยังมี
ความหลากหลายของข้อมูล ทั้งที่ได้รับในรูปแบบของเอกสารและไฟล์ข้อมูล 2) ระยะเวลาที่น าส่งข้อมูล
รายการหักเงินเดือนเพ่ือช าระหนี้ให้กองคลัง มีระยะเวลาไม่แน่นอนหลายช่วงเวลา 3) ช่องทางการส่ง
ข้อมูล มีทั้งน าส่งข้อมูลรายการหักเงินเดือนเพ่ือช าระหนี้ทางอีเมล์ เจ้าหน้าที่หรือบุคลากรน าส่งเองที่กอง
คลัง ดังนั้นการที่รูปแบบข้อมูล ระยะเวลาที่น าส่งข้อมูลทั้งเอกสารหรือไฟล์ข้อมูล รวมทั้งช่องทางการส่ง
ข้อมูลทีไ่ม่เหมือนกัน ท าให้ผู้ปฏิบัติงานต้องใช้เวลาในการรับข้อมูล การรวบรวมข้อมูลการหักเงินเดือนเพ่ือ
ช าระหนี้ และบันทึกข้อมูลใน excel file การปรับและจัดรูปแบบข้อมูล เพ่ือน าข้อมูลเข้าระบบ KKUFMIS 

เพ่ิมขึ้น ทั้งนี้ได้แยกประเภทรายจ่ายที่จะต้องจัดท าข้อมูล แสดงได้ดังตารางที่ 2 ตารางสรุปประเภท 
รูปแบบข้อมูล และระยะเวลารับข้อมูลรายการหักเงินเดือน   

1.2 แบบใหม ่คือ ระบบรับข้อมูลรายการหักเงินเดือนเพ่ือช าระหนี้สวัสดิการบุคลากร 
มหาวิทยาลัยขอนแก่นผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ หรือ ระบบรับข้อมูลหักหนี้ (e-Billing) โดยก าหนดแนว
ปฏิบัติให้แก่ผู้ปฏิบัติงานและหน่วยงานผู้มีหน้าที่ส่งข้อมูลรายการหักเงินเดือนเพ่ือช าระหนี้ประจ าเดือน
ด้วยระบบรับข้อมูลหักหนี้ (e-Billing) ผ่านหน้าเว็บไซต์กองคลัง โดยผู้ปฏิบัติงานกองคลังจะเป็นผู้รวบรวม
ข้อมูลรายการหักเงินเดือนเพ่ือช าระหนี้ของหน่วยงานต่าง ๆ ที่ส่งข้อมูลรายการหักเงินเดือนเพ่ือช าระหนี้
ผ่านระบบรับข้อมูลหักหนี้ (e-Billing) ที่ https://finance.kku.ac.th/fin_upload/login.php ดังภาพที่ 
15 โดยทุกไฟล์ข้อมูลที่ส่งผ่านระบบนี้จะมีรูปแบบข้อมูลแบบเดียวกันทั้งหมดตามรูปแบบไฟล์ของระบบ  

KKUFMIS  

  

                                                                      

ภาพที่ 15 การรับข้อมูลรายการหักเงินเดือนเพื่อช าระหนี้ผ่านระบบรับข้อมูลหักหนี้ (e-Billing) 

Scan QR code เพื่อส่งข้อมูลหักหนี้ 
https://bit.ly/2Kan5j4 

https://finance.kku.ac.th/fin_upload/
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จากการเปรียบเทียบกระบวนการปฏิบัติงานแบบเดิมกับกระบวนการปฏิบัติงานแบบใหม่ ในส่วน
ของการเปรียบเทียบการรับข้อมูล การรวบรวมข้อมูลการหักเงินเดือนเพ่ือช าระหนี้ และบันทึกข้อมูลใน 
excel files ประกอบด้วย รูปแบบข้อมูล ระยะเวลา และช่องทางการส่งข้อมูล เพ่ือให้เข้าใจได้ง่าย 
สามารถสรุปไดดั้งแสดงตามตารางที ่11 

ตารางท่ี 11 สรุปการเปรียบเทียบรูปแบบข้อมูล ระยะเวลา และช่องทางการส่งข้อมูล 

ล าดับ รายการ เดิม ใหม่ 
1 รูปแบบข้อมูล เอกสาร และ excel files 

 

excel files ตามรูปแบบไฟล์ของระบบ
KKUFMIS 

2 ระยะเวลาการส่งข้อมลู ไม่แน่นอนหลายช่วงเวลา   
ไม่เป็นไปตามที่ก าหนด 

ทุกวันท่ี 1 ของเดือน 

3 ช่องทางการส่งข้อมูล อีเมล์ หรือน าส่งเอง ระบบรับข้อมลูหักหนี้ (e-Billing)        
 

2.การเปรียบเทียบกระบวนการปฏิบัติงานในการหักเงินเดือนเพื่อช าระหนี้  
กระบวนการปฏิบัติ ง านในการหักเงินเดือนเ พ่ือช าระหนี้ สวัสดิการบุคลากร 

มหาวิทยาลัยขอนแก่น แบ่งขั้นตอนการปฏิบัติงานออกเป็น 3 ช่วง ดังนี้ 1) การรับข้อมูลรายการหัก
เงินเดือนเพ่ือช าระหนี้ 2) การรวบรวมข้อมูลรายการหักเงินเดือนเพ่ือช าระหนี้ และบันทึกข้อมูลใน excel 

files และ 3) การปรับและจัดรูปแบบข้อมูล และการน าข้อมูลเข้าระบบ KKUFMIS เพ่ือรอประมวลผล
รายรับ-รายจ่ายประจ าเดือน การเปรียบเทียบดังกล่าวแสดงให้เห็นว่าวิธีเดิมใช้เวลาในการปฏิบัติงาน รวม
ทั้งสิ้น 5 วัน 7 ชั่วโมง วิธีใหม่คือการรับข้อมูลรายการหักเงินเดือนเพ่ือช าระหนี้ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
หรือ ระบบรับข้อมูลหักหนี้ (e-Billing) ใช้เวลาในการปฏิบัติงานรวมทั้งสิ้น 5 ชั่วโมง ดังนั้น สามารถลด
ระยะเวลาในการปฏิบัติงานในการหักเงินเดือนเพ่ือช าระหนี้สวัสดิการบุคลากร มหาวิทยาลัยขอนแก่น คิด
เป็นจ านวน 5 วัน 2 ชั่วโมง แสดงการเปรียบเทียบได้ดังภาพท่ี 16 
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การเปรียบเทียบกระบวนการปฏิบัติงานในการหักเงินเดือนเพื่อช าระหนี้ 

 
ภาพที่ 16 การเปรียบเทียบกระบวนการปฏิบัติงานในการหักเงินเดือนเพ่ือช าระหนี้แบบเดิมและใหม่ 

กระบวนการปฏิบัติงานในการหักเงินเดือน (เดิม) กระบวนการปฏิบัติงานในการหักเงินเดือน (ใหม่) 

 

  

 

                                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

2 

3 
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การเปรียบเทียบกระบวนการปฏิบัติงานในการหักเงินเดือนเพ่ือช าระหนี้ สวัสดิการบุคลากร
มหาวิทยาลัยขอนแก่นโดยการรับข้อมูลรายการหักเงินเดือนเพ่ือช าระหนี้ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์  หรือ 
ระบบรับข้อมูลหักหนี้ (e-Billing) ดังแสดงในภาพที่ 16 นั้น สามารถสรุปให้เห็นถึงการเพ่ิมประสิทธิภาพ
การปฏิบัติงานได้ ตามหลักการ ECRS ดังนี้   

1. E (Eliminate) คือ การตัดข้ันตอนการท างานที่ไม่จ าเป็นในกระบวนการออกไป จากภาพที่ 16 
จะเห็นว่าช่วงที่ 2 ได้ตัดขั้นตอนที่ไม่จ าเป็นออกไปคือขั้นตอนการรวบรวมข้อมูลเพ่ือส่งเข้าระบบ 
KKUFMIS ซึ่งขั้นตอนนี้แบ่งการปฏิบัติงานเป็น 2 เรื่อง คือ 1) การรวบรวมข้อมูลตามประเภทรายจ่าย 
และ 2) การบันทึกข้อมูลในรูปแบบ excel file ผู้ปฏิบัติงานสามารถเริ่มท าขั้นตอนการจัดรูปแบบข้อมูล 
excel file ให้อยู่ในรูปแบบข้อมูล (format data) ระบบ KKUFMIS ได้ทันที (ช่วงที่ 3) ท าให้ไม่ต้องใช้
เวลาในการปฏิบัติงานในขั้นตอนก่อนหน้า เนื่องจากให้หน่วยงานผู้มีหน้าที่ส่งข้อมูลรายการหักเงินเดือน
เพ่ือช าระหนี้ประจ าเดือนเป็นผู้ด าเนินการส่งข้อมูลแจ้งหนี้ในรูปแบบ excel files ด้วยตนเอง ท าให้
สามารถลดระยะเวลาในการปฏิบัติงานทั้งกระบวนการ คิดเป็นจ านวน 5 วัน 2 ชั่วโมงต่อรอบการท างาน 
1 เดือน หรือคิดเป็นร้อยละ 89.36 และลดขั้นตอนในการท างาน คือ สามารถลดขั้นตอนในการรวบรวม
ข้อมูลรายการหักเงินเดือนทั้งจากเอกสาร และ excel files และการบันทึกข้อมูลรายการหักเงินเดือนที่
ได้รับจากเอกสารในรูปแบบ excel files จากเดิม 5 ขั้นตอน เป็น 3 ขั้นตอน ดังนั้นสามารถลดขั้นตอน
การปฏิบัติงานได้ จ านวน 2 ขั้นตอน ดังแสดงในตารางสรุปการลดขั้นตอนในการปฏิบัติงานระหว่างวิธีการ
ปฏิบัติงานแบบเดิมและแบบใหม่ แสดงได้ดังตารางที่ 12  

2. C (Combine) คือ การรวมขั้นตอนการท างานเข้าด้วยกัน เพ่ือประหยัดเวลาหรือแรงงานใน
การท างานจากภาพที่ 16 จะเห็นว่าช่วงที่ 1 เป็นการรับข้อมูลรายการหักเงินเดือนเพ่ือช าระหนี้ผ่านระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ หรือ ระบบรับข้อมูลหักหนี้ (e-Billing) เป็นการรวมขั้นตอนของการรับข้อมูลในรูปแบบ
เอกสาร excel files บันทึกตรงในระบบ KKUFMIS หรือการน าส่งข้อมูลเพ่ือแจ้งหักเงินเดือนด้วยตนเอง 
ตามตารางที่ 11 ให้เหลือเพียงช่องทางการรับข้อมูลรายการหักเงินเดือนเพ่ือช าระหนี้ เพียงช่องทางเดียว
คือผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ หรือ ระบบรับข้อมูลหักหนี้ (e-Billing) และรูปแบบข้อมูลรูปแบบเดียวคือ
รูปแบบ excel files ตามรูปแบบข้อมูลของระบบ KKUFMIS เท่านั้น 

3. R (Rearrange) คือ การจัดล าดับงานใหม่ให้เหมาะสม โดยการก าหนดแนวปฏิบัติในการ
ท างานให้กับผู้ปฏิบัติงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรให้ทราบเพ่ือความเข้าใจ
และความชัดเจนในการปฏิบัติงาน 

4. S (Simplify) คือ ปรับปรุงวิธีการท างาน หรือสร้างอุปกรณ์ช่วยให้ท างานได้ง่ายขึ้น โดยมีช่อง
ทางการรับข้อมูลรายการหักเงินเดือนเพ่ือช าระหนี้ผ่านหน้าเว็บไซต์กองคลังที่ icon “การรับข้อมูลหักหนี้ 
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(e-Billing)” เป็นการอ านวยความสะดวกให้ผู้ปฏิบัติงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการส่งข้อมูลรายการ
หักเงินเดือนเพื่อช าระหนี้ประจ าเดือนได้ง่ายเพียงช่องทางเดียว ดังภาพที่ 12 

ตารางท่ี 12 สรุปการลดขั้นตอนในการปฏิบัติงานระหว่างวิธีการปฏิบัติงานแบบเดิมและแบบใหม่ 
    เดิม  ใหม่ (e-Billing) 

ล าดับ รายการ ล าดับช่วงที ่ จ านวนวัน ล าดับช่วงที่ จ านวนวัน 

1 
รับข้อมูลแจ้งหักหนี้                         
(เอกสาร หรือ excel files)  

1 - 1 - 

2 
การรวบรวมข้อมูลรายการหักเงินเดือน  
เพื่อช าระหนี้ (เอกสาร และexcel files) 

2 2 ชม. 2 - 

3 
บันทึกข้อมูลรายการหักเงินเดือนเพื่อ   
ช าระหนี้ ใน excel files 

2 5 วัน 2 - 

4 

การปรับและจดัรูปแบบข้อมลู excel files 
ให้อยู่ในรูปแบบข้อมูล (format data) ของ
ระบบ KKUFMIS 

3 3 ชม. 3 3 ชม. 

5 
การน าข้อมูลทีจ่ดัรูปแบบแล้วเข้าระบบ 
KKUFMIS 

3 2 ชม. 3 2 ชม. 

 รวมท้ังสิ้น  5 วัน 7 ชม.  5 ชม. 

 

4.2.2.4  ั้นตอนการด าเนินงานให้เหมาะสม ปรับปรุง แก้ไ  (A : Action)  
หลังการปรับรูปแบบการปฏิบัติงานด้วยหลักการ ECRS แล้วนั้น จะต้องติดตามผลหรือความเปลี่ยนแปลง
ที่เกิดขึ้นภายใน 90 วัน หรือ 3 รอบของการปฏิบัติงานตามรอบการประมวลผลรายรับ-รายจ่าย
ประจ าเดือน หลังจากด าเนินกระบวนการปรับปรุงแก้ไขเพ่ือช่วยรักษามาตรฐานที่มีอยู่เดิม และปรับปรุง
ให้ดียิ่งขึ้น โดยน าผลลัพธ์ที่ได้จากขั้นตอนการตรวจสอบ (Check) มาวิเคราะห์และตรวจสอบหาสาเหตุ
ความผิดพลาดที่เกิดขึ้นมาประเมินเพ่ือพัฒนาแผนและหาแนวทางการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นจากการ
ปฏิบัติงานในการหักเงินเดือนเพ่ือช าระหนี้ เพ่ือให้ผู้ปฏิบัติงานรักษามาตรฐานการปฏิบัติงาน และใน
ขณะเดียวกันต้องทบทวนและปรับปรุงวิธีการปฏิบัติงานให้เป็นปัจจุบันเสมอ 
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บทที่ 5 

สรุปผลการวิเคราะห์ 
การวิเคราะห์เพ่ือพัฒนาระบบการรับข้อมูลรายการหักเงินเดือนเพ่ือช าระหนี้สวัสดิการบุคลากร 

มหาวิทยาลัยขอนแก่น มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาสภาพปัญหาและหาแนวทางในการเพ่ิมประสิทธิภาพใน
การปฏิบัติงานด้านการรับข้อมูลการหักเงินเดือนเพ่ือช าระหนี้สวัสดิการบุคลากร มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
เพ่ือความถูกต้อง รวดเร็ว และทันเวลา 

5.1 สรุปผลการวิเคราะห์ 

ผลการศึกษาการวิเคราะห์สภาพทั่วไปและสภาพปัญหา เพ่ือพัฒนาระบบการรับข้อมูลรายการหัก
เงินเดือนเพื่อช าระหนี้สวัสดิการบุคลากร มหาวิทยาลัยขอนแก่น สรุปผลได้ดังนี้ 

5.1.1 การวิเคราะห์สภาพทั่วไป แบ่งข้อมูลที่ศึกษาออกเป็น 4 หัวข้อ ดังนี้ 
5.1.1.1 ประเภทรายจ่าย แยกตามประเภทเจ้าหนี้ผู้ส่งข้อมูล เพ่ือจัดท าไฟล์ข้อมูลใน 

รูปแบบ excel files จ านวน 15 เจ้าหนี้ และข้อมูลประเภทรายจ่ายที่น าเข้าระบบ KKUFMIS เพ่ือ
ประมวลผลข้อมูลรายรับ-รายจ่ายประจ าเดือน จ านวน 25 รหัสประเภทรายจ่ายตามระบบ KKUFMIS    

5.1.1.2 รูปแบบข้อมูลรายการหักเงินเดือนเพ่ือช าระหนี้ที่ได้รับจากหน่วยงานทั้งภายใน 

และภายนอกมี 3 รูปแบบ คือ เอกสาร ไฟล์ข้อมูล บันทึกตรงในระบบ KKUFMIS (กรณีเงินยืมแทน
เงินเดือน) และระยะเวลาที่ได้รับข้อมูลรายการหักเงินเดือนไม่แน่นอนขึ้นอยู่กับเจ้าหนี้แต่ละหน่วยงานจะ
ส่งข้อมูลให้ 

5.1.1.3 กระบวนการปฏิบัติงานในการหักเงินเดือน แบ่งข้ันตอนการปฏิบัติงานออกเป็น  
3 ช่วง ดังนี้ ช่วงที่ 1) การรับข้อมูลรายการหักเงินเดือนเพ่ือช าระหนี้ ช่วงที่ 2) การรวบรวมข้อมูลรายการ
หักเงินเดือนเพ่ือช าระหนี้ และบันทึกข้อมูลใน excel file และช่วงที่ 3) การปรับรูปแบบข้อมูล และการ
น าข้อมูลเข้าระบบ KKUFMIS เพ่ือประมวลผลรายรับ-รายจ่ายประจ าเดือน ใช้เวลาในการปฏิบัติงาน รวม
ทั้งสิ้น 5 วัน 7 ชั่วโมงต่อรอบการท างาน 1 เดือน 

5.1.1.4 ปริมาณรายการหักเงินเดือน แสดงการวิเคราะห์เพื่อเปรียบเทียบตามปริมาณ 

รายการหักเงินเดือน มูลค่ารายการหักเงินเดือน และปริมาณรายการหักเงินเดือนตามประเภทรายจ่าย 
โดยใช้ข้อมูลปีงบประมาณ พ.ศ. 2561-2562 เป็นข้อมูลรายบุคคลตามประเภทหนี้สวัสดิการบุคลากร
มหาวิทยาลัยขอนแก่นที่ถูกหักจากเงินเดือนและค่าจ้างผ่านระบบเงินเดือนและค่าตอบแทนของ
มหาวิทยาลัยขอนแก่น (ระบบ KKUFMIS) สรุปการวิเคราะห์ได้ดังนี้   
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1) การวิเคราะห์ปริมาณรายการหักเงินเดือน แสดงการเปรียบเทียบปริมาณ 

รายการหักเงินเดือนปีงบประมาณ พ.ศ. 2561-2562 พบว่าปริมาณรายการหักเงินเดือนปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2561 ในเดือนเมษายน และเดือนกรกฎาคม มีปริมาณสูงที่สุดเท่ากัน คือ จ านวน 27,034 รายการ 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ในเดือนสิงหาคมมีปริมาณสูงที่สุดคือ 26,567 รายการ 

2) การวิเคราะห์มูลค่ารายการหักเงินเดือน แสดงการเปรียบเทียบข้อมูลมูลค่า 
รายการหักเงินเดือนปีงบประมาณ พ.ศ. 2561-2562 แยกข้อมูลรายการหักเงินเดือนตามเดือน พบว่า
มูลค่ารายการหักเงินเดือนปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 และปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ในเดือนสิงหาคมมี
มูลค่าสูงที่สุดคือ จ านวนเงิน 87,796,133.31 บาท และ 91,918,420.46 บาท ตามล าดับ และในภาพรวม
ทั้งปีพบว่ามูลค่ารายการหักเงินเดือนปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 มีมูลค่าสูงกว่าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
เป็นจ านวนเงิน 36,803,399.84 บาท หรือ 36.8 ล้านบาท 

3) การวิเคราะห์ปริมาณและมูลค่ารายการหักเงินเดือน แสดงการเปรียบเทียบ 

ข้อมูลปริมาณและมูลค่ารายการหักเงินเดือนปีงบประมาณ พ.ศ. 2561-2562 โดยแยกข้อมูลรายการหัก
เงินเดือนตามเดือน พบว่าปริมาณรายการหักเงินเดือนปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ในเดือนเมษายนและ
เดือนกรกฎาคมมีปริมาณสูงที่สุดเท่ากัน คือ จ านวน 27,034 รายการ และปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ใน
เดือนสิงหาคมมีปริมาณสูงที่สุดคือ 26,567 รายการ โดยมูลค่ารายการหักเงินเดือนปีงบประมาณ พ.ศ. 
2561 และปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ในเดือนสิงหาคมมีมูลค่าสูงที่สุด คือ จ านวนเงิน 87,796,133.31 
บาท และ 91,918,420.46 บาท ตามล าดับ 

4) การวิเคราะห์ปริมาณรายการหักเงินเดือนตามประเภทรายจ่าย แสดงการ 
เปรียบเทียบข้อมูลปริมาณรายการหักเงินเดือนตามประเภทรายจ่ายปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 แยกข้อมูล
รายการหักเงินเดือนตามเดือน พบว่าปริมาณรายการหักเงินเดือนตามประเภทรายจ่าย จ านวนทั้งสิ้น 
321,428 รายการ โดยเดือนที่มีปริมาณรายการหักเงินเดือนตามประเภทรายจ่ายมากที่สุดคือเดือน
เมษายนและเดือนกรกฎาคมมีปริมาณสูงที่สุดเท่ากันคือ จ านวน 27,034 รายการ โดยประเภทรายจ่ายที่มี
การน าส่งข้อมูลรายการหักเงินเดือนเพ่ือช าระหนี้ทั้งปีมากที่สุดคือ สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัย 
ขอนแก่น (ข้อ 6.2) จ านวน 71,491 รายการ  

5.1.2 การวิเคราะห์สภาพปัญหา การวิเคราะห์สภาพปัญหาการรับข้อมูลรายการหักเงินเดือน
เพ่ือช าระหนี้สวัสดิการบุคลากร มหาวิทยาลัยขอนแก่น ใช้หลักการ 4M 1E กับแผนผังก้างปลา ปัญหาที่
พบคือการหักเงินเดือนผิด แบ่งได้ 2 กรณี คือ 1) ผิดคน และ 2) ผิดจ านวนเงิน สาเหตุเนื่องจาก 1) 
เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน (Man) พบว่ามกีารปฏิบัติงานที่ซ้ าซ้อนกันในขั้นตอนการจัดท าข้อมูลและการบันทึก
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ข้อมูล และความเข้าใจในการจัดท ารูปแบบข้อมูลของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานจึงท าให้ข้อมูลที่ได้รับมีหลาย
รูปแบบ (เอกสาร หรือ excel file)  2) กระบวนการปฏิบัติงาน (Method) หมายถึง วิธีการรับข้อมูลหัก
เงินเดือน มีหลายช่องทาง (การรับข้อมูลทางอีเมล์ กองทรัพยากรบุคคล เจ้าหน้าที่หน่วยงานภายนอก
น าส่งเอกสารเอง หรือเจ้าตัวถือเอกสารมาส่งเองที่กองคลัง ) และหลายช่วงเวลาขึ้นอยู่กับเจ้าหนี้แต่ละ
หน่วยงานจะส่งข้อมูลรายการหักเงินเดือนเพ่ือช าระหนี้ให้ อีกทั้งพบว่าการรวบรวมข้อมูลรายการหัก
เงินเดือนเพ่ือช าระหนี้ และบันทึกข้อมูลใน excel file มีวิธีด าเนินการรวบรวมข้อมูลและแยกข้อมูลตาม
ประเภทรายการหักเงินเดือนจ านวนมากถึง 6 รูปแบบ 3) ข้อมูลรายการหักเงินเดือน (Meterial) พบว่า
ผู้ปฏิบัติงานต้องแยกข้อมูลรายการหักเงินเดือนที่ได้รับตามประเภทรายจ่ายที่ต้องหักเงินเดือนเพ่ือช าระ
หนี้ จ านวน 25 ประเภท จากหน่วยงานที่น าส่ง จ านวน 15 หน่วยงาน ประกอบกับปริมาณรายการหัก
เงินเดือนมีปริมาณข้อมูลจ านวนมาก ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 มีปริมาณรายการหักเงินเดือนทั้งปี จ านวน
ทั้งสิ้น 321,428 หรือปริมาณรายการหักเงินเดือนเฉลี่ยเดือนละ 26,786 รายการ และปีงบประมาณ พ.ศ. 
2562 มีปริมาณรายการหักเงินเดือนทั้งปี จ านวนทั้งสิ้น 315 ,496 รายการ หรือปริมาณรายการหัก
เงินเดือนเฉลี่ยเดือนละ 26,292 รายการ 

5.1.3 การหาแนวทางเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน 

การศึกษาหาแนวทางเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติงานการรับข้อมูลรายการหัก 

เงินเดือนเพ่ือช าระหนี้สวัสดิการบุคลากร มหาวิทยาลัยขอนแก่นในปัจจุบัน ใช้เทคนิควิธีการเพ่ือการ
ปรับปรุงอย่างต่อเนื่องโดยใช้วงจร PDCA : ประกอบด้วย วางแผน (Plan) ปฏิบัติ (Do) ตรวจสอบ 
(Check) และการด าเนินงานให้เหมาะสม ปรับปรุง แก้ไข (Act) และใช้หลักการ ECRS ในการวิเคราะห์
ปัญหาที่เกิดจากการรับข้อมูลรายการหักเงินเดือนเพ่ือช าระหนี้ในส่วนขั้นตอนการตรวจสอบ (Check) 
ของวงจร PDCA  
  5.1.3.1 ขั้นตอนการวางแผน (P : Plan) พบว่ามีปัญหาและอุปสรรคในกระบวนการ
ปฏิบัติงานการหักเงินเดือนเพ่ือช าระหนี้สรุปได้จ านวน 6 ข้อ และพบว่าปัญหาและอุปสรรคดังกล่าว
สอดคล้องกับการวิเคราะห์สภาพปัญหาตามหลักการ 4M 1E กับแผนผังก้างปลา คือ เจ้าหน้าที่
ผู้ปฏิบัติงาน (Man) กระบวนการปฏิบัติงาน (Method) และข้อมูลรายการหักเงินเดือน (Meterial)  

5.1.3.2 ขั้นตอนการปฏิบัติ (D : Do) พบว่าเมื่อจัดล าดับความส าคัญของปัญหาตาม 

กระบวนการปฏิบัติงานในการหักเงินเดือนเพ่ือช าระหนี้แล้วนั้น ต้องปรับปรุงเปลี่ยนแปลงกระบวนการ
ปฏิบัติงานในการหักเงินเดือนเพ่ือช าระหนี้ในช่วงที่ 1 และช่วงที่ 2 ตามทางเลือกที่ได้ก าหนดไว้โดยการน า
เทคโนโลยีหรือระบบสารสนเทศเข้ามาช่วยในกระบวนการปฏิบัติงานเพ่ือให้กระบวนการปฏิบัติงานในการ
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รับข้อมูลการหักเงินเดือนเพ่ือช าระหนี้มีระบบรับข้อมูลเพียงระบบเดียวด้วยช่องทางเพียงช่องทางเดียว
เท่านั้น โดยด าเนินการ ประชุมหารือ ก าหนดแนวทางและวิธีปฏิบัติงานในการรับข้อมูลรายการหัก
เงินเดือนเพ่ือช าระหนี้ ออกแบบและทดสอบระบบการรับข้อมูลรายการหักเงินเดือนเพ่ือช าระหนี้ผ่าน
ระบบอิเล็กทรอนิกส์ หรือ ระบบรับข้อมูลหักหนี้ (e-Billing) ก าหนดแนวปฏิบัติให้กับผู้ปฏิบัติงานและ
หน่วยงานผู้มีหน้าที่ส่งข้อมูลรายการหักเงินเดือนเพ่ือช าระหนี้ประจ าเดือน 

5.1.3.3 ขั้นตอนการตรวจสอบ (C : Check)  กระบวนการปฏิบัติงานในการหักเงินเดือน 

เพ่ือช าระหนี้แสดงการเปรียบเทียบการปฏิบัติงานก่อนและหลังการพัฒนาระบบการรับข้อมูลรายการหัก
เงินเดือนเพ่ือช าระหนี้ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ หรือ ระบบรับข้อมูลหักหนี้ (e-Billing) ระหว่างแบบเดิม
และแบบใหม ่แสดงการเปรียบเทียบ 2 รูปแบบ คือ  

1) การรับข้อมูลและการรวบรวมข้อมูลรายการหักเงินเดือนเพ่ือช าระหนี้ และ 

บันทึกข้อมูลใน excel file ประกอบด้วย รูปแบบข้อมูล ระยะเวลา และช่องทางการรับข้อมูล แบบเดิม 
คือ รูปแบบข้อมูลเป็นเอกสาร และ excel file ระยะเวลาที่น าส่งข้อมูลรายการหักเงินเดือนเพ่ือช าระหนี้
ให้กองคลังมีระยะเวลาไม่แน่นอนหลายช่วงเวลา และช่องทางการส่งข้อมูลมีทั้งน าส่งข้อมูลการหัก
เงินเดือนเพ่ือช าระหนี้ทางอีเมล์ เจ้าหน้าที่หรือบุคลากรน าส่งเองที่กองคลัง  แบบใหม่ คือ ระบบการรับ
ข้อมลูรายการหักเงินเดือนเพ่ือช าระหนี้สวัสดิการบุคลากรมหาวิทยาลัยขอนแก่นผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
หรือ ระบบรับข้อมูลหักหนี้ (e-Billing)  และก าหนดให้ส่งข้อมูลในรูปแบบ excel files พร้อมทั้ง
จัดรูปแบบตามรูปแบบไฟล์ของระบบ KKUFMIS และส่งข้อมูลทุกวันที่ 1 ของเดือน  

2) แผนภูมิกระบวนการปฏิบัติงานในการหักเงินเดือนเพื่อช าระหนี้ ใช้หลักการ  
ECRS แสดงการเปรียบเทียบ และแบ่งการปฏิบัติงานออกเป็น 3 ช่วง ดังนี้ 1) การรับข้อมูลหักหนี้ 2) การ
รวบรวมข้อมูลการหักเงินเดือนเพ่ือช าระหนี้ และบันทึกข้อมูลใน excel file และ 3) การปรับและ
จัดรูปแบบข้อมูล และการน าข้อมูลเข้าระบบ KKUFMIS เพ่ือรอประมวลผลรายรับ-รายจ่ายประจ าเดือน 
พบว่า 1) E (Eliminate) เมื่อตัดขั้นตอนที่ไม่จ าเป็นในช่วงที่ 2 ออกไป ท าให้สามารถลดระยะเวลาในการ
ปฏิบัติงานทั้งกระบวนการ คิดเป็นจ านวน 5 วัน 2 ชั่วโมงต่อรอบการท างาน 1 เดือน หรือคิดเป็นร้อยละ 
89.36 และลดขั้นตอนในการปฏิบัติงาน คือ สามารถลดขั้นตอนในการรวบรวมข้อมูลรายการหักเงินเดือน
ทั้งจากเอกสาร และ excel files และการบันทึกข้อมูลรายการหักเงินเดือนที่ได้รับจากเอกสารในรูปแบบ 
excel files จากเดิม 5 ขั้นตอน เป็น 3 ขั้นตอน ดังนั้นสามารถลดขั้นตอนการปฏิบัติงานได้ จ านวน 2 
ขั้นตอน 2) C (Combine) การรวมขั้นตอนการท างานเข้าด้วยกัน เหลือเพียงช่องทางการรับข้อมูลเพียง
ช่องทางเดียวคือผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ หรือ ระบบรับข้อมูลหักหนี้ (e-Billing) และรูปแบบข้อมูลเพียง
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รูปแบบเดียวคือรูปแบบ excel files ตามรูปแบบข้อมูลของระบบ KKUFMIS เท่านั้น 3) R (Rearrange) 
การจัดล าดับงานใหม่ให้เหมาะสม โดยการก าหนดแนวปฏิบัติในการท างานให้กับผู้ปฏิบัติงานของ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรให้ทราบเพ่ือความเข้าใจและความชัดเจนในการ
ปฏิบัติงาน และ 4) S (Simplify) สร้างอุปกรณ์ช่วยให้ท างานได้ง่ายขึ้น โดยมีช่องทางการรับข้อมูลรายการ
หักเงินเดือนเพ่ือช าระหนี้ผ่านหน้าเว็บไซต์กองคลังที่ icon “รับข้อมูลหักหนี้ (e-Billing)” เป็นการอ านวย
ความสะดวกให้กับผู้ปฏิบัติงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการส่งข้อมูลรายการหักเงินเดือนเพ่ือช าระหนี้
ประจ าเดือนได้ง่ายเพียงช่องทางเดียว 

  5.1.3.4 ขั้นตอนการด าเนินงานให้เหมาะสม ปรับปรุง แก้ไข (A : Action) จะต้องติดตาม
ผลหรือความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นภายใน 90 วัน หรือ 3 รอบของการปฏิบัติงานตามรอบการประมวลผล
รายรับ-รายจ่ายประจ าเดือน เพ่ือให้ผู้ปฏิบัติงานรักษามาตรฐานการปฏิบัติงาน และในขณะเดียวกันต้อง
ทบทวนและปรับปรุงวิธีการปฏิบัติงานให้เป็นปัจจุบันเสมอ  

5.2 ข้อเสนอแนะ  
 1) การรับข้อมูลรายการหักเงินเดือนเพ่ือช าระหนี้ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ หรือระบบรับข้อมูล
หักหนี้ (e-Billing) ต้องทบทวนระบบอย่างต่อเนื่องและสม่ าเสมอ 

 2) การสื่อสารประชาสัมพันธ์เพ่ืออธิบายให้บุคลากรมหาวิทยาลัยขอนแก่นเข้าใจถึงวิธีการ
ปฏิบัติงานในการหักเงินเดือนเพ่ือช าระหนี้สวัสดิการบุคลากร มหาวิทยาลัยขอนแก่น ทั้งในส่วนของการ
รับข้อมูลรายการหักเงินเดือนเพ่ือช าระหนี้จากเจ้าหนี้ และการแจ้งผลข้อมูลการหักเงินเดือนเพ่ือช าระหนี้
ประจ าเดือนส่งเจ้าหนี้ 
 3) การแจ้งผลข้อมูลการหักเงินเดือนเพ่ือช าระหนี้ประจ าเดือนส่งเจ้าหนี้  ด้วยหนังสือ
อิเล็กทรอนิกส์ เพ่ือลดการใช้กระดาษ ลดค่าใช้จ่ายในการส่งไปรษณีย์ และลดเวลาการส่งข้อมูล ใน
รูปแบบ PDF files พร้อมแนบไฟล์แจ้งผลข้อมูลการหักเงินเดือนเพ่ือช าระหนี้ประจ าเดือนส่งเจ้าหนี้  และ
ลงลายมือชื่อผู้มีอ านาจลงนามของมหาวิทยาลัยขอนแก่นแบบอิเล็กทรอนิกส์ (Digital Signature) 
 4) ทบทวนระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ และข้อตกลงความร่วมมือในการจัดสวัสดิการให้กับ
บุคลากรมหาวิทยาลัยขอนแก่น  
 5) มีการพัฒนาระบบฐานข้อมูลให้เชื่อมต่อกันระหว่างหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยเพ่ือรับ
ข้อมูลรายการหักเงินเดือนเพ่ือช าระหนี้ ในระบบสารสนเทศเดียวกัน แทนการอัพโหลดไฟล์ข้อมูลผ่าน
ระบบรับข้อมูลหักหนี้ (e-Billing) 
  



66 
 

 

บรรณานุกรม 

 

ส านักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ส านักงาน ก.พ.). Digital literacy คืออะไร. ค้นเมื่อ 28 

มิถุนายน 2563. จาก https://www.ocsc.go.th/DLProject/mean-dlp. 
จักรกฤษณ์ ฮ่ันยะลา. (2557). การพัฒนาประสิทธิภาพกระบวนการผลิตกางเกงเวสในโรงงาน

อุตสาหกรรม เสื้อผ้าส าเร็จรูป กรณีศึกษาบริษัท นอร์ธเทิร์น แอทไทร์ จ ากัด . ค้นเมื่อ 21 

มิถุนายน 2563 จาก https://li01.tci-thaijo.org/index.php/Itech/article/view/29291. 
จิณณวัตร นิพันธ์รัมย์ และคณะ. (2560). การปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตขนมปัง กรณีศึกษาโรงงาน

ขนมปัง (Doctoral dissertation). ค้นเมื่อ 21 มิถุนายน 2563. จาก http://dspace.bru.ac. 
th/xmlui/handle/123456789/6129. 

เบญจมาศ อ่วมยิ้ม. (2562). การเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการโลจิสติกส์ และซัพพลายเชนธุรกิจสื่อ
สิ่งพิมพ์ กรณี ศึกษาของ บริษัท ที.เค.เอส. เทคโนโลยี จ ากัด (มหาชน). ค้นเมื่อ 21 มิถุนายน 
2563. จาก https://so03.tci-thaijo.org/index.php/Logis_j/article/view/210246. 

หลักการ 4M 1E กับแผนผังก้างปลา. ค้นเมื่อ 15 กุมภาพันธ์ 2563. จาก https://nutnaluan.word 
press.com/2015/10/16/หลักการ-4m-1e-กับแผนผังก้างป/. 

Kaizen คืออะไร? กลยุทธ์การใช้งาน และ ตัวอย่างที่ท าตามได้จริง. ค้นเมื่อ 16 กุมภาพันธ์ 2563. จาก 

https://thaiwinner.com/what-is-kaizen/. 
PDCA คืออะไร ขั้นตอนการท า PDCA. ค้นเมื่อ 16 กุมภาพันธ์ 2563. จาก https://www.tereb.in.th/  

erp/pdca-คืออะไร/. 
ประโยชน์ของ PDCA ต่อองค์กร. ค้นเมื่อ 16 กุมภาพันธ์ 2563. จาก https://www.tereb.in.th/erp/
 ประโยชน์ของ-pdca/. 
การเพิ่มประสิทธิภาพในการท างาน การเพิ่มประสิทธิภาพในองค์กร. ค้นเมื่อ 8 มีนาคม 2563. จาก 

http://natty17112540.blogspot.com/2017/12/blog-post.html. 
ลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์ Digital Signature คืออะไร. ค้นเมื่อ 28 กรกฎาคม 2563. จาก https://www.  

bcircle.co.th/2017/09/30/digital-signature/#:~:text=Digital%20Signature%เป็น
ลายเซ็น,บุคคลที่เซ็นเอกสารได้. 

 

 

https://so03.tci-thaijo.org/index.php
https://thaiwinner.com/what-is-kaizen/
https://www.tereb.in.th/
https://www.tereb.in.th/erp/
https://www.tereb.in.th/erp/
https://www/


67 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก 

  



68 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ก 

ตัวอย่างหนังสือแจ้งแนวปฏิบัติให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
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ตัวอย่างรูปแบบข้อมูลเพื่อน าเข้าระบบ KKUFMIS 
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ขั้นตอนการส่งข้อมูลรายการหักเงินเดือนเพื่อช าระหนี้ระบบรับข้อมูลหักหนี้  
(e-Billing) 
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