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บทคัดย่อ 

 การวิจัยมีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาความคิดเห็นของผู้ใช้งานระบบ SAP ของ กลุ่มบริษัทเอสเอ็มเอส 
กรุ๊ป หลังจากมีการใช้งานมาเปน็ระยะเวลาหลายปี ในด้าน ประโยชน์ที่เกิดขึ้นจากการใชง้าน ปัญหาของการ
ใช้งานระบบ การพัฒนาผู้ใช้งาน ความต้องการของผู้ใช้งาน โดยจ าแนกตามสถานภาพสว่นบุคคล ได้แก ่เพศ 
อายุ  อายงุานกับบริษทั  ระดบัการศึกษา  ระยะเวลาในการใช้งานระบบ SAP กับเอสเอ็มเอสกรุ๊ป ฟังก์ชั่น
งาน  ระดบัขั้น   

 ประชากรในการวิจัยนี้คือ พนักงานของกลุ่มบริษัทเอสเอ็มเอสกรุ๊ป ที่ใช้งานระบบ SAP ในการ
ท างาน กลุ่มตัวอย่างที่ตอบแบบ สอบถามจ านวน 137 คน เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล คือ  
แบบสอบถาม ด าเนินการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูปทางคอมพิวเตอร์ หาค่าความถี่ ค่าร้อยละ  

ค่าเฉลี่ย ( ̅)  ส่วนเบี่ยงเบนมาตราฐาน (SD)    

ผลการวิจัยพบว่า พนักงานผู้ตอบแบบสอบถามทัง้หมด 137 คนส่วนใหญ่ เปน็เพศหญิงจ านวน 96 
คน คิดเป็นร้อยละ70.1   มีอายุไม่เกิน 30 ปี จ านวน 48 คน คิดเป็นร้อยละ 35.0  มีอายุงานกบับริษัท 2 ถึง 
5 ปี  จ านวน 58 คน คิดเปน็ร้อยละ 42.3  มีระดับการศึกษา ปริญญาตร ีจ านวน  83 คน คิดเป็นร้อยละ 
60.6  มีระยะเวลาในการใช้งาน SAP  2 ถึง 4 ปี จ านวน  44 คน คิดเป็นร้อยละ 32.1  มีฟังก์ชั่นการท างาน
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ฝ่ายผลิต QC วิศวกรรม  มีจ านวน  39 คน คิดเป็นร้อยละ 28.5 มีระดับขั้นต าแหน่ง PC5-PC6  
จ านวน 61 คน คิดเป็นร้อยละ 44.5  

ผลการวิจัยพบว่า ความคิดเห็นของผู้ใช้งานระบบSAP ของกลุ่มบริษัทเอสเอ็มเอสกรุ๊ป โดยภาพรวม
อยู่ในระดับมาก  เมื่อพิจารณาเป็นรายดา้น พบว่าดา้นที่มีระดบัความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก คือ ด้านความ
ต้องการ  ด้านการพัฒนาผู้ใช้งาน  ด้านประโยชน ์ส่วนดา้นทีม่ีระดับความคิดเห็นอยู่ในระดบัปานกลาง คือ
ด้านปัญหา ตามล าดบั 

ค าส าคัญ: ความคิดเห็น; ผู้ใช้งาน; กลุ่มบริษัทเอสเอ็มเอสกรุ๊ป 

ABSTRACT  

 The study of user’s opinion on SAP system of  SMS GROUP have objective to study 
the opinion of users on SAP system after using system over several years. The Benefits of 
using SAP System.  The problem from working on SAP system. The development of staff. 
The user’s requirement.  Classify by personal status, sex, age, duration of working with the 
company, Education, Duration of using the SAP system with SMS GROUP, job function, 
level of working. The population in this study is employees of SMS GROUP that using on 
SAP system. The sample survey is 137 people. The tools used to collect the data. Data 

were analyzed using the computer program for frequency percentage,  ̅, standard 
deviation (SD).  

 The research found that all respondents 137 people. Most are female 96 peoples 
representing 70.1%.  Most aged less than 30 year 48 people representing 35.0%. Mostly 
have duration working 2 to 5 year 58 peoples representing 42.3%. Most have Bachelor’s 
degree 83 people representing 60.6%. Mostly, duration of working with SAP 2 to 4 year 44 
people representing 32.1%. Mostly working in production department, QC, engineering 39 
people representing 28.5%. Mostly have level PC5-PC6 61 people representing 44.5%.  

 The research found user’s opinion on SAP system of SMS GROUP, the overall are 
high level. When considering each aspect, it was found that at a high level aspect is User's 
requirement, Development of user and the benefit of system but the problem side is 
moderate. 

Keywords: opinion; user; SMS GROUP 
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บทน า 

ในการด าเนินธุรกิจในปัจจุบันแต่ละบริษัทจ าเป็นต้องมีระบบการจัดการที่มีประสิทธิภาพเพื่อการ
บริหารจัดการในส่วนต่างๆ ของบริษัทให้เป็นไปได้อย่างรวดเร็ว แม่นย า ถูกต้อง น าไปสู่การตัดสินใจของ
ผู้บริหารในระดับต่างๆ  บนข้อมูลสารสนเทศขององค์กรนั้น เอสเอ็มเอส กรุ๊ป ก็จ าเป็นต้องมีระบบการ
จัดการในองค์กรที่เหมาะสมกับธุรกิจที่มีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วตามกระแสของโลกธุรกิจ ซึ่งบางสิ่ง
ก็เกิดขึ้นและบางสิ่งก็หายไป ดังนั้นผู้บริหารของเอสเอ็มเอส กรุ๊ป จึงได้ตัดสินใจเลือกระบบ ERP  
(Enterprise Resource Planning) ที่ชื่อ SAP มาใช้งานในส่วนงานต่าง ๆ ของบริษัทตั้งแต่ปี 2554 และใน
ปัจจุบันการท างานของในแต่ละหน่วยงานเอง ก็มีการเปลี่ยนแปลง ในส่วนของผู้ใช้งาน และกระบวนการทาง
ธุรกิจก็มีการเพิ่มเติมตามนโยบายของผู้บริหาร ผู้ศึกษาจึงมีความสนใจที่จะศึกษาความคิดเห็นของผู้ใช้งาน
ระบบSAPหลังจากมีการใช้งานมาเป็น ระยะเวลาหลายปี  เพื่อเป็นข้อมูลน าเสนอผู้บริหาร ในการที่จะท าการ
ปรับปรุงในโอกาสต่อไป เพื่อเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพ ของการบริหารจัดการข้อมูล ขององค์กร ให้ดียิ่งขึ้น 

  
วัตถุประสงค์        
 เพื่อศึกษาความคิดเห็นของผู้ใช้งานระบบ SAP ของกลุ่มบริษัท เอสเอ็มเอส กรุ๊ป 
 
ขอบเขตของการวิจัย    
 ในการศึกษาวิจัยเรื่อง  ความคิดเห็นของผู้ใช้งานระบบ SAP ของกลุ่มบริษัท เอสเอ็มเอส กรุ๊ป  มี
ขอบเขตการวิจัย ดังนี้ 
 
 ขอบเขตด้านเนื้อหา 
 ตัวแปรอิสระ คือ ปัจจัยส่วนบุคคลของพนักงาน ประกอบด้วย  
 เพศ อายุ อายุงานกบับริษัท ระดับการศึกษา ระยะเวลาในการใช้งานระบบ SAP กับเอสเอ็มเอส 
กรุ๊ป ฟังก์ชั่นงาน ระดับขั้น  
 ตัวแปรตาม คือ ความคิดเห็นของผู้ใช้งานระบบ SAP ของกลุ่มบริษัทเอสเอ็มเอส กรุ๊ป ในด้าน 
    ประโยชน ์ ปัญหาของการใช้งาน การพัฒนาผู้ใช้งาน  ความตอ้งการ  
 
 ขอบเขตด้านประชากร 
 ประชากรที่ใช้ในการวิจัย คือพนักงานของกลุ่มบริษัท เอสเอ็มเอส กรุ๊ป จ ากัด ที่ใช้งานระบบ SAP   
จ านวน 137 คน  (ที่มา : ผู้ใช้งานระบบ SAP เดือน กันยายน 2562) 
 ขอบเขตด้านระยะเวลา  
 การวิจัยคร้ังนี้ท าการวิจัยตั้งแต่เดือน สิงหาคม-กันยายน 2562 
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ประโยชน์ทีไ่ด้รับจากการวิจัย 

 1. ท าให้ทราบถึงความคิดเห็นของพนักงาน ผู้ที่ใชง้านระบบ SAP ของกลุ่มบริษัทเอสเอ็มเอส กรุ๊ป 
 2. สามารถจะน าผลการวิจัย มาใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาปรับปรุงระบบงาน SAP ให้กับผู้ใช้งาน
ในส่วนตา่ง ๆ เพื่อเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการท างาน และสามารถที่ จะน าข้อมูลจาก ระบบ SAP ไปใช้
ในการบริหารจัดการให้ดียิ่งขึ้น 

 
กรอบแนวคิดในการวิจัย  

                        ตัวแปรต้น                                          ตัวแปรตาม 

ปัจจัยส่วนบุคคล 
1. เพศ  
2. อายุ 
3. อายุงานกบับริษัท  
4. ระดับการศึกษา  
5. ระยะเวลาในการใช้งาน

ระบบ SAP 
6. ฟังก์ชั่นงาน  
7. ระดับขั้น       
    

แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

แม็คลอยด์ และคณะ(Mcleod, et al.,2001: 12) นิยามว่า สารสนเทศคือข้อมูลที่ผ่านการ
ประมวลผลแล้ว           
 กอร์ดอน และกอร์ดอน (Gordon and Gordon, 1999:6) ให้ความหมายว่า สารสนเทศ คือ การ
ประมวลผลข้อมูล ซึ่งข้อมูลจะถกูจัดการ แปลความ จัดรปูแบบ วิเคราะห์และสรุป  

 

การใช้งานระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร 

 ERPกับงานธุรกิจ 
   โดยปกติ องค์กรแต่ละแห่งจะแบ่งออกเป็นแผนกต่างๆ อย่างเช่น แผนกบุคคล แผนกคลังสนิค้า 
และแผนกการเงิน แตล่ะแผนกจะมีระบบคอมพิวเตอร์ของตนเองอยู่แล้ว โดยระบบแต่ละอย่างครอบคลุม
รูปแบบการท างานพิเศษของแผนกนั้นๆ แต่ระบบ ERP จะผสานฟังก์ชนัเหล่านีท้ั้งหมดเข้าเป็นโปรแกรม

  ความคิดเห็นของผู้ใช้งานระะบบ     
SAP ของเอสเอ็มเอสกรุ๊ป 

     1. ประโยชน์                                         
2. ปัญหาของการใช้งาน                     
3.  การพัฒนาผู้ใช้งาน                       
4.  ความต้องการ 
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ซอฟต์แวร์แบบอินทิเกรตตัวเดียวที่ท างานบนฐานข้อมูลเดียว  ดังนั้นแผนกแต่ละแผนกจะสามารถแชร์ข้อมูล 
และติดต่อ  สื่อสารระหว่างกนัได้งา่ยขึ้น รูปแบบที่อินทิเกรตกันนี้จะให้ประโยชน์มหาศาลถ้าองค์กรติดตั้ง
ซอฟต์แวร์อย่างถูกต้อง ตัวอย่างเช่น ระบบรบัค าสัง่ซื้อจากลูกคา้ ซึ่งโดยปกติ จะเร่ิมในรูปแบบของกระดาษที่
เดินทางจากตะกร้าของแผนกหนึ่งไปยังตะกร้าของอีกแผนกหนึ่งไปจนทั่วบริษัท ตลอดเสน้ทางดังกล่าว 
มักจะต้องมีการพิมพ์ข้อมูล และคีย์ข้อมูลซ้ าลงในระบบคอมพิวเตอร์ของแผนก ที่แตกต่างกัน รูปแบบ
ดังกล่าวท าให้เกิดความล่าช้า มีโอกาสสูญหายของใบสั่งซื้อ และการพิมพ์ข้อมูลเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ที่
แตกต่างกันมีโอกาสเกิดข้อผิดพลาดสงู ในขณะเดียวกัน ไม่มีใครในองค์กรที่รู้สถานะของค าสัง่ซื้อ ณ จุดนั้น
จริงๆ เพราะไม่มีทางที่แผนกการเงินจะเข้าไปในระบบคอมพิวเตอร์ของแผนกคลังสินค้าเพือ่ดูว่าสินคา้ถูก
ส่งออกไปหรือยัง วิธีการเดียวที่จะท าได้ คือโทรไปสอบถาม แต่ ERP จะให้กระบวนการท างานอัตโนมัติ
ส าหรับงานที่เก่ียวข้องกับการด าเนินงานทางธุรกิจ ด้วย ERP เมือ่ตัวแทนบริการลูกค้ารับค าสัง่ซื้อจากลูกค้า 
เขาจะมีข้อมูลทั้งหมดที่จ าเปน็ตอ่การเติมค าสั่งซื้อให้สมบูรณ์ เช่น ประวัติการสั่งซื้อ และอัตราเครดิตของ
ลูกค้า ระดับสต็อกสินคา้ของบริษัท และตารางเวลาขนส่งสนิค้า  เมื่อแผนกหนึ่งเสร็จงานกับค าสั่งซื้อนั้นแลว้ 
ค าสั่งซื้อนัน้ก็จะเดินทางอัตโนมตัิผ่านระบบ ERP ไปยังแผนกถัดไป การค้นหาว่าค าสั่งซื้อดังกล่าวอยู่ที่ใด
ในขณะใดขณะหนึ่ง พวกเขาก็เพียงแต่ล็อกอินเข้าสู่ระบบ ERP และติดตามข้อมูลที่อยากรู้ ดว้ยการท างาน
ลักษณะนีลู้กค้าจะได้รับสินค้าทีส่ั่งซื้อเร็วกว่าและมีข้อผิดพลาดน้อยกว่าที่เคยเป็นมา อย่างไรก็ตาม การ 
Implementระบบ ERP ไม่ได้จบลงแค่การติดตัง้ Solution ERP เพียงอย่างเดียวเท่านัน้ องค์กรธุรกิจ
จ าเป็นต้องตระหนักว่า ERP เป็นระบบที่ต้องการ การปรับเปลี่ยนอย่างสม่ าเสมอ และเดินทางผา่นขั้นตอน
การพัฒนาที่แตกต่างกนั ถ้าองค์กรหนึ่งที่ตัดสินใจก้าวสู่โลกของ ERP แล้ว จะต้องท าการตัดสนิใจอย่างหนัก
เก่ียวกับโครงสร้างขององค์กร  กระบวนการท างาน  ข้อมูล และโครงสรา้งข้อมูล  การรักษาความปลอดภัย  
และการฝึกอบรม เพราะจะมีการเปลี่ยนแปลงหลักๆ เกิดขึ้นมากมาย อาทิเชน่ การตั้งค่ามาตรฐานใหม่ การ
ยกเลิกระบบรุ่นเก่า และที่ส าคญัคือการเปลี่ยนแปลงแนวปฏิบตัิใหม่ ในนโยบาย หรือวัฒนธรรมขององค์กร 
บ่อยครั้งที่ผู้ใช้งานจะพบวา่ระบบ ERP ที่ Implement ไปนัน้ไม่ตอบสนองความต้องการในการท างานของ
เขา เช่น ไม่สามารถติดตามข้อมูลการผลิตได้อย่างถูกต้อง 

ประโยชน์ของ ERP ต่อธุรกิจ 
          ERP  มีบทบาทส าคัญในการปรบัปรุงกระบวนการท างานให้ดีขึ้นผ่านรูปแบบที่ครอบคลุมทัง้ทาง
เทคโนโลยี  กลยุทธ์ และข้อก าหนดทางการด าเนินงานของระบบ ERP ในรูปแบบทีไ่อทีท าหนา้ที่เป็น Back 
bone ของโครงสร้างพื้นฐาน และการรองรับการอ านวยความสะดวก และตดิตามดูแลทรัพยากรที่แตกต่าง
กันทั่วทั้งองค์กรในระดับที่หลากหลายจึงมีโอกาสมากส าหรับองค์กรที่ต้องการดึงคุณค่าและศักยภาพทางการ
แข่งขันจากระบบ ERP ที่มีอยู่ เหตุผลหลักสามอย่างที่บริษทัต่างๆ ต้องหันมาให้ความใส่ใจกับระบบ ERP คือ  

 1. เพื่ออินทิเกรตข้อมูลทางการเงิน จากเดิมที่แต่ละแผนกอาจจะมีตัวเลขของตัวเอง แต่เมื่อรวมเป็น
ระบบ ERP ข้อมูลจะมีอยู่เพียงชุดเดียว        
 2. เพื่อสร้างมาตรฐานในกระบวนการผลิต ดว้ยระบบคอมพิวเตอร์แบบอินทิเกรตเพียงตัวเดียว 
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 3. เพื่อสร้างมาตรฐานข้อมูลทรพัยากรบุคคล โดยเฉพาะในบริษัทที่มีหน่วยธุรกิจหลายหน่วย ฝ่าย
บุคคลจะมีวิธีการที่ง่ายและเปน็อันหนึ่งอันเดียวกันในการติดตาม และติดต่อสื่อสารกับพนักงาน 
 

ตัวอย่างประโยชน์ของ ERP 
             ERP ในช่วยในการบนัทึกธุรกรรมประจ าวัน ระบบ ERP จะใช้ฐานข้อมูลรวม ซึ่งจะชว่ยให้
พนักงานและเจ้าหน้าทีส่ามารถสื่อสารกันได้เป็นอย่างดี เช่น ฝ่ายวางแผนจัดซื้อสามารถเห็นข้อมูลค าสั่งซื้อ
ของลูกค้า และน าข้อมูลไปใช้ในการวางแผน ฝ่ายบัญชีสามารถด าเนินการเก็บเงินภายหลังจากการส่งมอบ
สินค้า เปน็ต้น ข้อมูลในระบบจะเชื่อมต่อกันหมด ท าให้การท างานของทั้งองค์กรเกิดการบูรณาการณ์ 
(Integration) ขึ้นซึ่งหมายถึงความมีประสทิธิภาพของการท างานขององค์กร และผู้บริหารในองค์กรสามารถ
รู้ความเป็นไปได้ในองค์กรแบบทันที (Real time) ตลอดเวลา ท าให้สามารถท าการตัดสนิใจบนพื้นฐานของ
ข้อมูลที่เป็นปัจจบุันได้เปน็ต้น  

 ข้อมลูกลุ่มบริษัท เอสเอ็มเอส กรุ๊ป        
 เอสเอ็มเอส กรุ๊ป คือกลุ่มบริษัทที่ประกอบธุรกิจ ผลิตและจ าหน่าย แป้งมนัส าปะหลังแปรรูป 
ประกอบไปด้วย บริษัท สยามมอดิฟายด์สตาร์ช จ ากัด บริษัท สยามควอลิตี้สตาร์ช จ ากัด บริษัท เอสเอ็มเอส 
คอร์ปอเรชั่น จ ากัด โดยเร่ิมต้นได้ก่อตั้งบริษัท  สยามมอดิฟายด์สตาร์ช จ ากัด และโรงงานแห่งแรกที่ อ าเภอ
ลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานีเมื่อปี 1985    และต่อมาในป ี 1993 ได้ก่อตั้งบริษัท  สยามควอลิตี้สตารช์ 
และโรงงานทีจ่ังหวัดชัยภูมิ     ในปี 2015 ได้ท าการสร้างโรงงานที่สองของ บริษัท สยามมอดิฟายด์สตาร์ช ที่
อ าเภอประค า จังหวัดบุรีรัมย์   และก่อตั้งบริษัท  เอสเอ็มเอส คอร์ปอเรชั่นที่ตั้งอยู่ที่เดียวกับโรงงานสยาม
มอดิฟายด์สตาร์ช จ ากัด  จงัหวัดปทุมธานี   เพื่อท าการตลาด และการขาย  ให้กับ เอสเอ็มเอส กรุ๊ป  ในปี 
2019  ทั้งสามโรงงาน ของเอสเอ็มเอส กรุ๊ป มีก าลังการผลิตรวมสูงสุด  400,000 ตัน   เอสเอ็มเอส กรุ๊ป มี
หน่วยงานวิจัย คิดค้นและพฒันา  innovation product  โดยการน า มันส าปะหลัง มาท าการผลิตเป็น แป้ง
มันส าปะหลัง (Tapioca Starch) และแปรรูป (Modified) ซึ่งเป็นการเพิ่ม value ให้กับ มันส าปะหลัง  ซึ่ง
ถือว่า เป็นพืชเกษตรกรรมส าคัญของเกษตรกรชาวไทย   เอสเอ็มเอส กรุ๊ป เป็นผู้ผลิตและจ าหน่ายแป้งมนั
ส าปะหลังดัดแปร (Modified tapioca starch) โดยน าไปใช้เป็นวัตถุดิบในอุตสาหกรรม การผลิตสนิค้า
อาหารและอ่ืนๆ โดยมีการส่งสนิค้าทั้งในประเทศ  และส่งออกไปยังประเทศต่างๆ ทั่วโลก  ในปี 2011 
ผู้บริหารของ เอสเอ็มเอส กรุ๊ป ได้ท าการลงทนุในระบบ ERP โดยได้ตัดสินใจเลือกระบบ SAP  เพื่อใช้เป็น
เครื่องมือในการบริหารงานตา่ง เพื่อให้สามารถที่จะเชื่อมโยงข้อมูลในแต่ละหนว่ยงานเข้าด้วยกนั  

งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

 ภรัณยา ปรางมาศ  (2550)  ศีกษาปัจจัยที่จากการใช้โปรแกรมส าเร็จรูป SAP มหาวิทยาลัยราช
ภัฏเชียงราย จากผลการวิจัยพบว่า ข้อมูลทั่วไปของ กลุ่มตัวอย่างที่เก็บเป็นข้อมูลของผู้ที่ท างานตั้งแต่ก่อนมี
ระบบ SAP คือมีระยะการท างานประมาณ 1-2ปี ปัจจัยที่ส่งผลกระทบคือความรู้ความเข้าใจของผู้ปฏิบัติงาน 
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ดังนั้นร้อยละ 34.51 เป็นปัญหา ด้านความรู้ความเข้าใจของผู้ระบบ  ซึ่งสาเหตุมาจากไม่มีความเข้าใจ
เก่ียวกับระบบเพียงพอ  รองลงมา ไม่ได้มีการทดลองใช้ทันทีหลังฝึกอบรมท าให้หลงลืมร้อยละ 21.96 ปัญหา
ด้านเครือข่าย การเชื่อมโยงข้อมูลเช่น เครือข่ายล่มและล่าช้า  ส่วนปัญหาด้านระบบพบว่าร้อยละ 44.13  
คือสภาพเครื่อง คุณภาพเครื่องคอมพิวเตอร์ รองลงมาร้อยละ 35.47 จ านวนเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ไม่เพียงพอ 
ส่วน ปัญหาด้านซอฟต์แวร์ร้อยละ 25 มักเกิดปัญหาในการท างานบ่อยครั้ง เช่นไม่มีการบันทึกข้อมูลระหว่าง 
การบันทึก เมื่อข้อมูลเสียหายต้องป้อนข้อมูลใหม่ปัญหาด้านความช่วยเหลือที่เกิดบ่อยที่สุดคือ ไม่มี เมนู
ช่วยเหลือ (Help Menu) ร้อยละ 41.42 รองลงมาคือคู่มือการใช้งานที่อ่านเข้าใจยาก ร้อยละ 34.02 

 

 วงเดือน สุขรื่น (2551) ศึกษาถึงปัจจัยที่มีส่วนสนบัสนุนให้การใช้ระบบโปรแกรมส าเร็จรูป SAP ใน
การบริหารจัดการประสบผลส าเร็จ และความคิดเห็นของเจ้าหน้าที่ส านักงานภาควิชาที่มีต่อระบบ โปรแกรม
ส าเร็จรูป SAP ผลการศึกษาพบว่า ปัจจัยที่มีผลต่อความส าเร็จของการใช้ระบบโปรแกรมส าเร็จรูป SAPใน
ส่วนของความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้คอมพิวเตอร์ทักษะและความช านาญในการ ใช้คอมพิวเตอร์ใน
ระดับใช้การได้การฝึกอบรมในการใช้คอมพิวเตอร์และการใช้ระบบโปรแกรม ส าเร็จรูป  ผู้บ ริหารให้การ
สนับสนุนในการจัดสรรงบประมาณเคร่ืองคอมพิวเตอร์และซอฟแวร์ อย่างเพียงพอ และการให้การสนับสนุน
การปฏิบัติงานให้เข้ารับการฝึกอบรมด้านคอมพิวเตอร์ และระบบ SAP  รวมถึงการจัดสรรงบประมาณที่ได้มี
ความเหมาะสมและเพียงพอเป็นปัจจัยที่มีผลต่อ  ความรู้ด้านคอมพิวเตอร์และระบบ SAP ผลการวิจัยพบว่า
ผู้ใช้งานระบบการจัดซื้อจัดจ้าง วัสดุคุรุภัณฑ์ ระบบงบประมาณ รายจ่ายประจ าปี ระบบบริหารงานบุคคล
ค่าตอบแทนและระบบบริหารงานบุคคล-ข้อมูลการลา พบว่า ระบบโปรแกรมส าเร็จรูป SAP ที่ใช้งานอยู่ท า
ให้ท างานได้อย่างรวดเร็วข้ึน ช่วยอ านวยความ สะดวกในการเรียกดูงานข้อมูลได้รวดเร็วและเข้าใจง่ายงานที่
ได้จากโปรแกรมระบบงานตรงตามความต้องการของผู้ใช้ เข้าใจและตรวจสอบได้ง่าย ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพ
ในการปฏิบัติงาน และมีความพอใจในการใช้งานระบบ SAP ในระดับปานกลางส าหรับปัญหาของระบบ
โปรแกรมส าเร็จรูป SAP ที่น ามาใช้นั้น ผู้ใช้งานทั้งระบบพบว่าปัญหาที่พบเห็นปัญหาในส่วนของ
ความสามารถ ในการเชื่อมโยงของระบบโปรแกรม มีความล่าช้าติดขัดบ่อย ไม่มีความสะดวกในการใช้งาน มี
ขั้นตอนการ ปฏิบัติงานที่ยุ่งยาก ซับซ้อนอีกทั้งไม่ช่วยในการลดทรัพยากรในด้านอัตราก าลังและจ านวนการ
ใช้กระดาษที่ใช้งานให้ลดน้อยลง และจากผลการวิจัยผู้ ใช้งานของระบบบางส่วนยังเห็นว่า เครื่อง
คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์การใช้งานเครื่องคอมพิวเตอร์คุณภาพดี และมีขีดความสามารถสูง ยังไม่เพียงพอ
ต่อหน่วยงาน รวมถึงเจ้าหน้าที่ที่ส่วนกลาง ยังไม่สามารถแก้ไขระบบได้อย่างรวดเร็ว เมื่อเกิดปัญหาในการใช้
งานยังไม่มีความรู้ความช านาญในการใช้ระบบโปรแกรมส าเร็จรูป SAP อย่างเพียงพอ ข้อเสนอแนะการวิจัย
คร้ังนี้ ผู้บริหารควรมีการวางแผนพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้  ความช านาญในการใช้คอมพิวเตอร์และระบบ
โปรแกรมส าเร็จรูป SAP ทั้งในส่วนของผู้ใช้งานและเจ้าหน้าที่ส่วนกลางให้มีทักษะและมีความรู้ในระบบอย่าง
ดี หาแนวทางแก้ไขปัญหาทางด้านระบบเครือข่าย การเชื่อมโยงข้อมูลโดยการพัฒนาระบบโปรแกรมให้มี
ความสะดวกรวดเร็วในการใช้งาน และมีขั้นตอนการปฏิบัติงานที่ไม่ซ้ าซ้อน และพิจารณาถึงการน าฐานข้อมูล
ที่ได้รับจากระบบ SAP ให้สามารถน ามาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด  และส ารวจความต้องการเครื่อง
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คอมพิวเตอร์ เพื่อจะได้จัดสรรให้กับหน่วยงานต่างๆได้อย่างครบถ้วนและทั่วถึงรวมถึงให้ผู้ใช้งานได้มีส่วนร่วม
ในการเสนอ ความคิดเห็นในการออกแบบระบบงานต่างๆเพื่อให้สอดคล้องกับภาระงานและได้รับข้อมูลที่
ถูกต้อง สมบูรณ์ ซึ่งข้อเสนอแนะความคิดเห็นเหล่านี้จะเป็นปัจจัยที่ท าให้การน าระบบโปรแกรมส าเร็จรูป 
SAP  มาใช้ในคณะแพทย์ศาสตร์ศิริราชพยาบาล เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสบความส าเร็จบรรลุ 
ตามจุดประสงค์ 

 

 พิทักษ์ ศีลรัตนา (2555) ศึกษาเร่ือง ประโยชน์ของระบบ SAP โมดูล FI  พบวา่  ช่วยลดขัน้ตอน
การท างานเนื่องจาก ระบบมีการสร้างรายการบัญชีอัตโนมตัิจากงานส่วนหน้า เช่นงานซื้อ งานขาย 
คลังสินคา้ และอ่ืน ๆ เป็นต้น มีการก าหนดรายการบัญชีซ้ า ๆ (Recurring Posting) ง่ายและสะดวก เพื่อ
บันทึกรายการบัญชทีุกงวด เชน่ ค่าเชา่ต่างๆ ค่าวารสารเป็นต้น มีการกลับรายการบัญชีทีผ่ดิพลาดได้งา่ย 
และไม่มีกระบวนการปิดงวดบญัชี จึงสามารถเดินรายการบัญชีงวดต่อไปได้เลย ช่วยปรับปรุงระบบการ
ควบคุมและรักษาความปลอดภัย เพราะมีระบบรักษาความปลอดภัยในการเข้าถึงระบบ (User ID and 
Password) มีการควบคุมสิทธกิารใช้งานของผูป้ฎิบัตงิานในแต่ละคน (User  Authorization) และมีระบบ
บันทึกการท างานของผู้ปฏบิัติงานแต่ละคน ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการท างานเนื่องจากรายการบันทึกบัญชี
สามารถเรียกดูรายการที่เกี่ยวข้อง (drill down) ได้โดยไมต่้องร้องขอหน่วยงานต้นทาง และระบบมีการ 
ท างานแบบ Real Time Online ท าให้ข้อมูลและรายงานตา่งๆ ในระบบจงึเป็นปัจจบุัน นอกจากนั้นทุกคร้ัง
ที่ท าการบนัทึกรายการบัญชีระบบจะปรับปรุงงบดุลงบก าไรขาดทุนทนัทีจึงท าให้สามารถเรียกดูงบการเงิน
และรายการตา่งๆได้ถูกต้องโดยไม่มีกระบวนการปิดงวดบัญชี 
 
  
วิธีด าเนินการวิจัย          
 ใช้การวิจัยเชิงส ารวจ (Survey  Research) และใช้วิธีการเก็บขอ้มูลด้วยแบบสอบถาม 
(Questionnaire)   

 ประชากร 
 ประชากรที่ใช้ในการวิจัย  คือพนักงานของกลุ่มบริษัท เอสเอ็มเอส กรุ๊ป จ ากัด ที่ใช้งานระบบ SAP   
จ านวน  137 คน  (ที่มา : ผู้ใช้งานระบบ SAP เดือน กันยายน 2562)  ดังนั้นผู้วิจัยขอใช้ประชากรทั้งหมดใน
การตอบแบบสอบถาม 

 
 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
 ได้แก่แบบสอบถาม (Questionnaire)  แบบสอบถามที่ใช้ในการศึกษานี้ ประกอบด้วย 2 ตอน คือ 
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       ตอนที่ 1 เป็นแบบสอบถามเก่ียวกับปัจจัยส่วนบุคคลของพนักงานของกลุ่มบริษัท เอสเอ็มเอส กรุ๊ป 
จ ากัด ที่ใช้งานระบบ SAP จ านวน 7 ข้อ ได้แก ่เพศ อายุ อายุงานกับบริษัท ระดบัการศึกษา  ระยะเวลาใน
การใช้งานระบบ SAP กับ เอสเอ็มเอสกรุ๊ป ฟังก์ชั่นการท างาน  ระดับขั้นต าแหน่ง    
       ตอนที่ 2 เป็นแบบสอบถามเก่ียวกับความคิดเห็นของผู้ใช้งานระบบ SAP ของ กลุ่มบริษัท เอสเอ็ม
เอส กรุ๊ป ลักษณะแบบสอบถามเป็น 5 ระดับดังนี ้มากที่สุด=5, มาก=4,ปานกลาง=3, น้อย=2, น้อยที่สุด=1 
 ส าหรับวัดความคิดเห็น ด้านละ 8 ข้อ ใน 4 ด้านดงันี ้  
 ด้านประโยชน ์ ปัญหาของการใช้งาน  การพัฒนาผู้ใช้งาน   ความต้องการ  
 
 การตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือ      

แบบสอบถามฉบับนี้ผู้วจิัยไดส้ร้างขึ้นเองมีขั้นตอนในการสร้าง ดังนี้ 
   1. ศึกษาแนวคิดทฤษฎี และงานวิจัยที่เก่ียวข้องในเร่ือง การใช้งานระบบ SAP 

 2. สร้างแบบสอบถามเก่ียวกับความคิดเห็นของผู้ใช้งานระบบ SAP ของ เอสเอ็มเอส กรุ๊ป และ
ตรวจสอบเนื้อหาของแบบสอบถามว่าครอบคลุมวัตถุประสงค์หรือไม่ จากนั้นน าไปให้ผู้เชี่ยวชาญจ านวน 3 
คน พิจารณาตรวจสอบความเที่ยงตรงและความถูกต้องของเนื้อหา ตลอดจนความชัดเจนและการใช้ภาษาที่
เหมาะสมของข้อค าถาม ซึ่งมีเกณฑ์ในการตรวจพิจารณาให้คะแนนในแต่ละข้อค าถามดังนี ้  
 ค่า  +1  หมายถึง สอดคล้อง 
 ค่า    0  หมายถึง ไม่แน่ใจ 
 ค่า   -1  หมายถึง ไม่สอดคล้อง 
 3.  ขอรับแบบสอบถามคืนจากผู้เชี่ยวชาญ แล้วน ามาค านวณคา่ดัชนีความสอดคล้อง และวัดผล
โดยพิจารณาจากคะแนน IOC ดังนี ้        
      1. ข้อค าถามที่มีคะแนน IOC ตั้งแต่ 0.50 – 1.00 มีค่าความเที่ยงตรงใช้ได ้               

       2. ข้อค าถามที่มีคะแนน IOC ต่ ากว่า 0.50 ต้องปรับปรุง ยงัใช้ไม่ได ้
            4. น าแบบสอบถามมาปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะของผู้เชีย่วชาญ แล้วเสนอต่ออาจารย์ที่
ปรึกษา เพื่อพิจารณาขั้นสุดทา้ย แล้วน ามาปรบัปรุงเพื่อความสมบูรณ์อีกครั้ง 
 

การทดสอบวัดค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถาม (Reliability) 

 การทดสอบโดยการน าแบบสอบถามไปทดลองใช้กับกลุ่มตัวอย่างจ านวน   30 ชุด เพื่อตรวจสอบ
ความน่าเชื่อถือ และค้นหาข้อบกพร่องของข้อค าถาม โดยได้น าโปรแกรมส าเร็จรูปทางคอมพิวเตอร์ มาใช้ใน
การทดสอบความน่าเชื่อถือของแบบสอบถาม  

 การเก็บรวมรวมข้อมูล 
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 ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อใช้ในการศีกษาได้ด าเนินการตามขัน้ตอนดังต่อไปนี้  
 1. แจกแบบสอบถามให้แก่ประชากรที่ก าหนดไว้     
 2. ตอบข้อซักถามบางประการทีผู่้ตอบแบบสอบถามอาจจะต้องการค าอธิบายเพิ่มเติม 
 3. เก็บรวบรวมแบบสอบถามทีไ่ด้ข้อมูลครบถ้วนแล้ว เพื่อน าไปจัดท าและเตรียมส าหรับ การ
วิเคราะห์ 

  การวิเคราะห์ข้อมูล        
 ท าการประมวลผลวิเคราะห์ข้อมูลด้วยเคร่ืองคอมพิวเตอร์ โดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูปทาง
คอมพิวเตอร์   

 สถิติที่ใชใ้นการวิเคราะห์ข้อมูล  

 โดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูปทางคอมพิวเตอร์ ซึ่งสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้แก่  
 1. ค่าร้อยละ (Percentage) ส าหรับการวิเคราะห์เพื่อการบรรยายปัจจัยส่วนบุคคล  

 2. ค่าเฉลี่ย   ̅           
 3. ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตราฐาน (SD)  

ส าหรับวิเคราะห์ ความคิดเห็นของผู้ใช้งานระบบ SAP ของกลุ่มบริษัท เอสเอ็มเอส กรุ๊ป 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูล         
 ตอนที่ 1 การวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไป ตามสถานภาพส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถามจ านวน 
137 คน ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงจ านวน 96 คน คิดเป็นร้อยละ70.1 และเพศชาย จ านวน 41 คน คิดเป็นร้อย
ละ 29.9   ส่วนใหญ่ มีอายุไม่เกิน 30 ป ีจ านวน 48 คน คิดเป็นร้อยละ 35.0  รองลงมาคือ 31 ถึง 35 ป ี
จ านวน 34 คน คิดเป็นร้อยละ 24.8,  มากกว่า 45 ป ี จ านวน 33 คน คิดเป็นร้อยละ 24.1,  36 ถึง 40 ปี 
จ านวน 15 คน คิดเปน็ร้อยละ 10.9, 41 ถึง 45 ป ีจ านวน  7 คน คิดเป็นร้อยละ 5.1 ตามล าดับ   ส่วนใหญ ่
มีอายุงานกบับริษัท 2 ถึง 5 ปี จ านวน 58 คน คิดเปน็ร้อยละ 42.3  รองลงมาคือมากกว่า 10 ป ีจ านวน 41 
คนคิด เป็นร้อยละ 29.9,  ต่ ากว่า 2 ปี จ านวน 27 คน คิดเป็นร้อยละ19.7,  6 ถึง 10 ป ีจ านวน 11 คน คิด
เป็นร้อยละ 8.0 ตามล าดบั ส่วนใหญ่ มี ระดับการศึกษาปริญญาตรี จ านวน  83 คน คิดเป็นร้อยละ 60.6 
รองลงมาคือ ต่ ากว่าปริญญาตร ี จ านวน 28 คน คิดเป็นร้อยละ 20.4 , ปริญญาโท จ านวน  22 คน คิดเป็น
ร้อยละ 16.1, ปริญญาเอก  จ านวน  4 คน คิดเป็นร้อยละ 2.9 ตามล าดับ ส่วนใหญ่มีระยะเวลาในการใช้งาน 
SAP 2 ปีแต่ไม่ถึง 4 ปี จ านวน 44 คน คิดเป็นร้อยละ32.1 รองลงมา มีระยะเวลาในการใช้ SAP  มากกว่า 6 
ปี จ านวน 35 คน คิดเป็นร้อยละ25.5,  4 ปีแต่ไม่ถึง 6 ปีจ านวน 25 คน คิดเป็นร้อยละ18.2, 1 ปีแต่ไม่ถึง 2 
ปี  จ านวน 22 คน คิดเป็นร้อยละ16.1, ต่ ากว่า  1 ป ีจ านวน 11 คน คิดเป็นร้อยละ8.0 ตามล าดับ ส่วนใหญ ่
ฟังก์ชั่นงาน   ผลิต QC วิศวกรรม  จ านวน 39 คน และ  จัดซือ้ คลังสินคา้ จัดสง่ store จ านวน  39 คน คิด
เป็นร้อยละ 28.5  รองลงมาคือ  อ่ืนๆ จ านวน  24 คนคิดเป็นรอ้ยละ17.5,  บัญชีการเงินจ านวน  22 คน คิด
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เป็นร้อยละ16.1, sale business support จ านวน  13 คนคิดเป็นร้อยละ9.5 ตามล าดบั   ส่วนใหญ่ระดับ
ขั้นต าแหน่ง PC5-PC6 จ านวน 61 คน คิดเป็นร้อยละ 44.5 รองลงมาต่ ากว่า PC5 จ านวน 60 คน คิดเป็น
ร้อยละ 43.8, PC7-PC8 จ านวน 12 คน คิดเป็นร้อยละ 8.8 สูงกว่า PC8 จ านวน 4 คน คิดเป็นร้อยละ 2.9 
ตามล าดับ         
 ตอนที่ 2 ผลการวิเคราะห์ข้อมูล ความคิดเห็นของผู้ใช้งานระบบ SAP ของกลุ่มบริษัท เอสเอ็มเอส 
กรุ๊ป มี 4 ด้าน  ได้แก่ ด้านประโยชน ์ ดา้นปัญหา  ด้านการพฒันาผู้ใช้งาน  ด้านความต้องการ ด้วยค่าเฉลี่ย 

( ̅) และสว่นเบี่ยงเบนมาตราฐาน (SD) พบวา่ ความคิดเห็นของผูใ้ช้งานระบบ SAP ของกลุ่มบริษัท เอสเอ็ม

เอส กรุ๊ป โดยรวมอยู่ในระดับมาก (  ̅ = 3.55 ) เมื่อพิจารณาเปน็รายด้าน พบว่า อยู่ในระดับมาก คือ ด้าน

ความต้องการ ด้านการพัฒนาผูใ้ช้งาน  ด้านประโยชน์  (  ̅ = 3.90,   ̅ = 3.60,   ̅ = 3.58 )  ส่วนด้าน

ปัญหา อยู่ในระดับปานกลาง (  ̅ = 3.10 ) ตามล าดบั  
 
สรุปผลการวิจัย          
 1.สถานภาพส่วนบุคคล        
 การศึกษาเร่ือง ความคิดเห็นของผู้ใช้งานระบบ SAP ของกลุ่มบริษัท เอสเอ็มเอส กรุ๊ป มีพนกังาน
ผู้ตอบแบบสอบถามทัง้หมด จ านวน 137 คน  ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จ านวน 96 คน คิดเป็นร้อยละ70.1 
และเพศชาย จ านวน 41 คน คิดเป็นร้อยละ 29.9  ส่วนใหญ่ มอีายุไม่เกิน 30 ป ีจ านวน 48 คน คิดเป็นร้อย
ละ 35.0 รองลงมาคือ 31 ถึง 35 ปี จ านวน 34 คน คิดเป็นร้อยละ 24.8,  มากกว่า 45 ปี   จ านวน 33 คน 
คิดเป็นร้อยละ24.1, 36 ถึง 40 ปี จ านวน 15 คน คิดเป็นร้อยละ 10.9, 41 ถึง 45 ปี จ านวน  7 คน คิดเป็น
ร้อยละ 5.1ตามล าดับ   ส่วนใหญ่ มีอายุงานกับบริษัท 2 ถึง 5 ปี  จ านวน 58 คน คิดเป็นร้อยละ 42.3 
รองลงมาคือ   มากกว่า 10 ป ีจ านวน 41 คน คิดเป็นร้อยละ 29.9,   ต่ ากว่า 2 ปีจ านวน 27คน คิดเป็นร้อย
ละ 19.7, 6 ถึง 10 ปี จ านวน 11 คน คิดเปน็ร้อยละ 8.0 ตามล าดับ ส่วน ใหญ่ มีระดับการศึกษาปริญญาตร ี
จ านวน  83 คน คิดเป็นร้อยละ 60.6 รองลงมาคือ ต่ ากว่าปรญิญาตร ีจ านวน 28 คน คิดเป็นร้อยละ 20.4, 
ปริญญาโท จ านวน  22 คน คิดเป็นร้อยละ 16.1, ปริญญาเอก  จ านวน  4 คน คิดเป็นร้อยละ 2.9 
ตามล าดับ  ส่วนใหญ่มีระยะเวลาในการใช้งาน SAP  2 ปีแต่ไมถ่ึง 4 ปี จ านวน  44 คน คิดเป็นร้อยละ32.1  
รองลงมา  มีระยะเวลาในการใช้ SAP  มากกว่า 6 ปี จ านวน 35 คน คิดเป็นร้อยละ25.5,   4 ปีแต่ไม่ถึง 6 ป ี
จ านวน 25 คน คิดเป็นร้อยละ18.2,  1 ปีแต่ไม่ถึง 2 ป ี  จ านวน 22 คน คิดเป็นร้อยละ16.1, ต่ ากว่า  1 ป ี
จ านวน 11 คน คิดเป็นร้อยละ8.0  ตามล าดบั  ส่วนใหญ่ ฟังก์ชัน่งาน   ผลติ qc วิศวกรรม  และ จัดซื้อ 
คลังสินคา้ จัดส่ง store  เท่ากัน มีจ านวน  39 คน คิดเป็นร้อยละ28.5  รองลงมา  อ่ืนๆ  จ านวน  24 คน  
คิดเป็นร้อยละ17.5,  บัญชีการเงิน จ านวน  22 คน คิดเป็นร้อยละ16.1, sale, business support 
จ านวน  13 คน คิดเป็นร้อยละ 9.5 ตามล าดับ  ส่วนใหญ ่ระดับขั้นต าแหนง่ PC5-PC6  จ านวน 61 คน คิด
เป็นร้อยละ 44.5  รองลงมาคือ ต่ ากว่า PC5 จ านวน 60 คน คิดเป็นร้อยละ 43.8, PC7-PC8 จ านวน 12 คน 
คิดเป็นร้อยละ 8.8, สูงกว่า PC8 จ านวน 4 คน คิดเป็นร้อยละ 2.9 ตามล าดับ  
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 2. ความคิดเห็นของผู้ใช้งานระบบ SAP ของกลุ่มบริษัท เอสเอ็มเอส กรุ๊ป   
 โดยรวม อยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปน็รายดา้น พบวา่ อยู่ในระดับมาก คือด้านความต้องการ   
ด้านการพฒันาผู้ใชง้าน ด้านประโยชน์ ส่วนด้านปญัหา อยู่ในระดับปานกลาง 

 อภิปรายผล          
 การศึกษาเร่ือง คิดเห็นของผู้ใช้งานระบบ SAP ของกลุ่มบริษัท เอสเอ็มเอส กรุ๊ป โดยภาพรวมอยู่ใน
ระดับมาก  เรียงล าดับจากด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ  ด้านความต้องการ    ด้านการพัฒนาผู้ใช้งาน    ด้าน
ประโยชน์    ส่วนด้านปัญหา อยู่ในระดับปานกลาง  โดยมปีระเด็นอภิปรายเพิ่มเติมดังนี ้  

 1. ด้านประโยชน์           
 โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ข้อที่มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก คือ 
ตรวจสอบข้อมูลย้อนหลังได้  ท าให้การท างานมีประสิทธิภาพ  ท าให้คนท างานเป็นระบบ เป็นระบบ
workflowการท างานจากหน่วยงานไปยังหน่วยงานอ่ืนต่อไป   มีรายงานที่ใช้เป็นข้อมูลในการตัดสินใจ   
ค้นหาข้อมูลได้ง่ายมีระบบการจัดการที่ดี  ช่วยลดขั้นตอนหรือเวลาในการท างาน    ส่วนข้อที่มีความ
คิดเห็นอยู่ในระดับปานกลาง คือ ท าให้เห็นจุดที่เป็นการท างานที่ผิดพลาด  ตามล าดับ  ซึ่งสอดคล้อง กับ
แนวคิดของ   พิทักษ์ ศีลรัตนา (2555)  พบว่า ช่วยลดขั้นตอนการท างาน เนื่องจาก ระบบมีการสร้าง
รายการบัญชีอัตโนมัติจากงานส่วนหน้า เช่นงานซื้อ งานขาย คลังสินค้า และอ่ืน ๆ เป็นต้นมีการก าหนด
รายการบัญชีซ้ า ๆ (Recurring Posting) ง่ายและสะดวก เพื่อบันทึกรายการบัญชีทุกงวด เช่น ค่าเช่าต่างๆ 
ค่าวารสารเป็นต้น มีการกลับรายการบัญชีที่ผิดพลาดได้ง่าย และไม่มีกระบวนการปิดงวดบัญชี จึงสามารถ
เดินรายการบัญชีงวดต่อไปได้เลย 

 2. ด้านปัญหา  
 โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ทุกข้อมีความคิดเห็นอยู่ในระดับปาน
กลาง คือ ผู้ใช้งานขาดความรู้ความเข้าใจในการใช้งานระบบ   การเพิ่มฟอร์มเอกสารท าได้ยากใช้
เวลานาน     ขั้นตอนการท างานที่ซับซ้อน  ไม่รู้ว่าจะหาข้อมูลที่ต้องการจากส่วนไหนจากรายงานไหน   ไม่มี
รายงานในการวิเคราะห์ข้อมูล   ยังไม่มีรายงานตามที่ต้องการ   เสถียรภาพของระบบมีdowntimeไม่
สามารถใช้งานได้ในบางเวลา  ระบบตอบสนองได้ช้า   ซึ่งสอดคล้องกับ ภรัณยา ปรางมาศ  (2550) พบว่า 
ข้อมูลทั่วไปของ กลุ่มตัวอย่างที่เก็บ เป็นข้อมูลของผู้ที่ท างานตั้งแต่ก่อนมีระบบ SAP ปัจจัยที่ส่งผลกระทบคอื 
ด้านความรู้ความเข้าใจของผู้ใช้ระบบซึ่งสาเหตุมาจากไม่มีความเข้าใจเกี่ยวกับระบบเพียงพอ รองลงมา 
ไม่ได้มีการทดลองใช้ทันทีหลังฝึกอบรมท าให้หลงลืม ปัญหาด้านเครือข่าย การเชื่อมโยงข้อมูลเช่นเครือข่าย
ล่มและล่าช้าส่วนปัญหาด้านระบบ คือสภาพครื่อง คุณภาพเครื่องคอมพิวเตอร์  
 
 3. ด้านการพัฒนาผู้ใช้งาน  
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 โดยรวมอยู่ในระดับมาก  เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ทุกข้อมีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก คือ  
ให้ผู้ใช้งานมีการท างานเป็นระบบสอดคล้องกับ SAP   ให้มีระบบงานอ่ืนๆที่สามารถเชื่อมต่อข้อมูลกับ SAP   
การจัดอบรมผู้ใช้งานในเรื่องการท างานของแต่ละหน่วยงาน   การจัดอบรมประจ าปีในเรื่องภาพรวม
ของระบบ SAP  ให้หัวหน้างานมีการตรวจสอบการท างานของในแผนกตัวเอง   มีการท า workshopของ
กลุ่มผู้ใช้งานที่เกี่ยวข้องกันเพื่อลดปัญหาระหว่างหน่วยงาน   ให้ผู้ใช้งานมีการตรวจสอบการท างานของ
ตัวเอง   ให้มีการสร้างฐานข้อมูลปัญหาและแนวทางการแก้ปัญหาของแต่ละหน่วยงานโดยผู้ใช้งานเอง ซึ่ง
สอดคล้องกับ วงเดือน สุขรื่น (2551)  มีข้อเสนอแนะการวิจัยครั้งนี้ผู้บริหารควรมีการวางแผนพัฒนา
บุคลากรให้มีความรู้ความ ช านาญในการใช้คอมพิวเตอร์และระบบโปรแกรมส าเร็จรูป SAP ทั้งในส่วน
ของผู้ใช้งาน และเจ้าหน้าที่ส่วนกลางให้มีทักษะและมีความรู้ในระบบอย่างดี หาแนวทางแก้ไขปัญหา
ทางด้านระบบเครือข่าย การเชื่อมโยงข้อมูลโดยการพัฒนาระบบโปรแกรมให้มีความสะดวกรวดเร็วในการใช้
งาน และมี  ขั้นตอนการปฏิบัติงานที่ไม่ชับซ้อนและพิจารณาถึงการน าฐานข้อมูลที่ได้รับจากระบบ SAP ให้ 
สามารถน ามาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดและส ารวจความต้องการเคร่ืองคอมพิวเตอร์  

  4. ด้านความต้องการ          
 โดยรวมอยู่ในระดับมาก  เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ  พบว่า ทุกข้อมีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก คือ   
เมื่อเกิดปัญหาในการใช้งานแก้ปัญหาได้อย่างรวดเร็ว   ท าให้การ ใช้งานระบบ SAP ไม่ซับซ้อน    การ
ปรับปรุงข้อมูลให้ท าได้ง่าย     มีระบบบันทึกข้อมูลหรือเอกสารเพื่อสืบค้นปัญหาที่เคยเกิดขึ้นในการท างาน
และแนวทางการแก้ปัญหา    รายงานตรงตามความต้องการ    ปรับระบบSAPให้เข้ากับการท างาน    มี
รายงานในเชิงวิเคราะห์    ปรับการท างานให้เข้ากับระบบ SAP   ซึ่งสอดคล้องกับ วงเดือน สุขรื่น (2551)  
พบว่า  การพัฒนาระบบโปรแกรมให้มีความสะดวกรวดเร็วในการใช้งาน  และมี ขั้นตอนการปฏิบัติงานที่
ไม่ซับซ้อน  และพิจารณาถึงการน าฐานข้อมูลที่ได้รับจากระบบ SAP ให้ สามารถน ามาใช้ให้เกิดประโยชน์
สูงสุด และส ารวจความต้องการเครื่องคอมพิวเตอร์ เพื่อจะได้ จัดสรรคให้กับหน่วยงานต่างๆ ได้อย่าง
ครบถ้วนและทั่วถึงรวมถึง ให้ผู้ใช้งานได้มีส่วนร่วมในการเสนอ ความคิดเห็นในการออกแบบระบบงานต่างๆ
เพื่อให้สอดล้องกับภาระงาน และได้รับข้อมูลที่ถูกต้อง สมบูรณ์  

 

 

 ข้อเสนอแนะจากผลการวิจัย 

  จากผลการศีกษาเรื่อง ความคิดเห็นของผู้ใช้งานระบบ SAP ของกลุ่มบริษัทเอสเอ็มเอส กรุ๊ป 
สามารถสรุปข้อเสนอแนะจากผลการวิจัย ดังนี้  

  1. ด้านประโยชน์   

  สิ่งที่ต้องปรับปรุง คือ  ควรส่งเสริม หรือ จัดฝึกอบรมให้รู้วิธีการ ในระบบ SAP เพื่อให้ผู้ที่พึ่งจะใช้
งานระบบ  SAP  สามารถที่จะท าการตรวจสอบการท างานได้   และ สนับสนุนให้พนักงานใช้ข้อมูลจาก
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ระบบ SAP ไปเพิ่มประสิทธิภาพในการท างานในหน่วยงานของตัวเอง  และใช้เป็นเครื่องมือที่ช่วยท าให้
คนท างานเป็นระบบ โดยที่ไม่ขึ้นกับตัวบุคคลเอง  และส่งเสริมให้มีความเข้าใจและท างานเป็น workflow 
จากหน่วยงานไปยังหน่วยงานอ่ืน ต่อไป  ได้อย่างรวดเร็ว และถูกต้อง 

  2. ด้านปัญหา   

    สิ่งที่ควรปรับปรุง คือ  ควรจัดอบรมหรือเพิ่มความรู้ความเข้าใจในการท างานกับระบบ SAP  และ
ควรจัดหาโปรแกรมเมอร์เพิ่ม เพื่อที่ จะท าการเพิ่มเอกสาร หรือฟอร์ม ตามความต้องการของผู้ใช้งานได้
อย่างรวดเร็ว  และควรที่จะหาวิธีให้การท างานใน SAP ให้ง่ายและไม่ซับซ้อน  เพื่อลดความผิดพลาดในการ
ท างาน   ควรจัดให้มีประชุม ในแต่ละกลุ่มของผู้ใช้งานระบบ SAP เพื่อท าให้ผู้ที่พึ่งเข้ามาใช้งาน ที่ไม่รู้ว่าจะ
หาข้อมูลได้จากรายงานไหน สามารถจะสอบถาม หรืออธิบายความต้องการได้  และเพื่อที่จะให้มีความเข้าใจ
และใช้รายงานต่าง ๆ ที่มีอยู่ ได้อย่างเกิดประโยชน์ 

  3. ด้านการพัฒนาผู้ใช้งาน   

  สิ่งที่ควรปรับปรุงคือ   ส่งเสริมให้ผู้ใช้งานในแต่ละหน่วยงาน ให้ท างานได้สอดคล้องกับระบบ  SAP  
และสนับสนุนให้มีการพัฒนาระบบงานต่าง ๆให้สามารถเชื่อมต่อข้อมูล เข้ากับระบบ SAP ได้ เป็นการ
พัฒนาต่อยอด   การใช้ข้อมูลองค์กร ในแต่ละส่วนเข้ากับระบบหลัก ควรส่งเสริมให้มีการอบรม ในแต่ละ
หน่วยงานเอง  และจัดให้มี  Refreshment Training ระบบ SAP เพิ่อให้ผู้ที่พึ่งเข้ามาใช้งานระบบ SAP 
เข้าใจภาพรวมของระบบ  และในส่วนย่อย ของแต่ละหน่วยงานเอง 

  4. ด้านความต้องการ    

  สิ่งที่ควรปรับปรุงคือ  ให้มีการแก้ไขปัญหาได้อย่างรวดเร็วเมื่อเกิดปัญหาในการท างานและควรจะ
ท าการ ปรับขั้นตอน หรือท าให้การท างานในระบบ SAP ให้ง่าย และไม่ซับซ้อน และส่งเสริมหรือจัดหาระบบ
เพื่อท าการเก็บบันทึกหรือสืบค้นข้อปัญหาและแนวทางการแก้ปัญหาที่เคยเกิดขึ้นกับผู้ใช้งานเพราะปัญหาที่
เกิดขึ้นมาแล้วก็อาจจะเกิดปัญหานั้นขึ้นได้อีกกับ ผู้ใช้งานคนใหม่ ๆ และควรส่งเสริมให้มีกระบวนการ
ถ่ายทอดองค์ความรู้ที่แต่หน่วยงาน มีขึ้นทั้งในเร่ืองของการท างาน และกับระบบ SAP 

  

  

 ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป 

  1. ควรท าการศีกษาวิจัยเพื่อเปรียบเทียบกับการใช้งานระบบ SAP ในบริษัทอ่ืน ๆ หรือ ธุรกิจที่
เหมือน หรือต่างกันออกไป 

  2. ควรจะน ามาเป็นตัวแปรในการวิจัยครั้งต่อไป คือ กลยุทธ์ หรือ นโยบายของการใช้งานระบบ 
SAP ขององค์กร เช่น การปรับระบบ SAP ให้เข้ากับการท างานมากที่สุด หรือ การปรับระบบการท างานใน
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องค์กร ให้เข้ากับ SAP ความคิดเห็นในเร่ืองการใช้รายงานต่าง ๆ ควรจะใช้ รายงาน standard ที่มีในระบบ 
SAP หรือ การที่จะท า customize รายงานให้เข้ากับการท างาน ซึ่งจะท าให้การวิจัยในเร่ืองนี้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น 
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