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บทคัดย่อ 

การวิจัยมีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาการจัดการสินค้าคงคลังด้วยระบบ SAP ของบริษัท เดอะมอลล์ กรุ๊ป 
จ ากัด ได้แก่ ด้านความปลอดภัยของข้อมูล ด้านรูปแบบการใช้งาน ด้านการจัดการสินค้าคงคลัง ด้านสนับสนุน
ธุรกิจ และด้านความพึงพอใจของผู้ใช้งาน  โดยจ าแนกตามสถานภาพส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ ระยะเวลา
ในการท างาน แผนกสังกัด ต าแหน่งงาน กลุ่มประชากรในงานวิจัยนี้ คือ พนักงานแผนกบริหารสินค้าของ
บริษัท เดอะมอลล์ กรุ๊ป จ ากัด กลุ่มตัวอย่างที่ตอบแบบสอบถาม จ านวน 276 คน เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บ
รวบรวมข้อมูล คือ แบบสอบถาม ด าเนินการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ โปรแกรมส าเร็จรูปทางคอมพิวเตอร์ 

หาค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ( x̄ ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) 
ผลการวิจัยพบว่า พนักงานตอบแบบสอบถามทั้งหมด 276 คน ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จ านวน 175 

คน คิดเป็นร้อยละ 63.4  และเพศชาย จ านวน 101 คน คิดเป็นร้อยละ 36.6 ส่วนใหญ่มีอายุ 31–40 ปี 
จ านวน 114 คน คิดเป็นร้อยละ 41.3 รองลงมาคือ 22–30 ปี จ านวน 71 คน คิดเป็นร้อยละ 25.7, 41–50 ปี 
จ านวน 54 คน คิดเป็นร้อยละ 19.6 และ 51–60 ปี จ านวน 37 คน คิดเป็นร้อยละ 13.4 ตามล าดับ ส่วนใหญ่ 
มีระยะเวลาในการท างานมากกว่า 5 ปี จ านวน 100 คน คิดเป็นร้อยละ 36.2 รองลงมาคือ 3–5 ปี จ านวน 72 คน 
คิดเป็นร้อยละ 26.1, 1–2  ปี จ านวน 56 คน คิดเป็นร้อยละ 20.3 และน้อยกว่า 1 ปี จ านวน 48 คน คิดเป็นร้อยละ 
17.4 ตามล าดับ ส่วนใหญ่ท างานที่แผนกสังกัดบริหารสินค้าซุปเปอร์ จ านวน 106 คน คิดเป็นร้อยละ 38.4 
รองลงมาคือ แผนกบริหารสินค้า Power Mall จ านวน 86 คน คิดเป็นร้อยละ 31.2, แผนกบริหารสินค้าดีพาร์ท 
จ านวน 61 คน คิดเป็นร้อยละ 22.1, และแผนกอื่น ๆ จ านวน 23 คน คิดเป็นร้อยละ 8.3 ตามล าดับ ส่วนใหญ่ 
มีต าแหน่งงานผู้จัดการฝ่าย (ระดับ 8) จ านวน 88 คน คิดเป็นร้อยละ 31.9 รองลงมาคือ ต าแหน่งงาน
ผู้จัดการแผนก (ระดับ 6) จ านวน 71 คน คิดเป็นร้อยละ 25.7, ผู้จัดการส่วน (ระดับ 7) จ านวน 60 คน 
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คิดเป็นร้อยละ 21.7, เจ้าหน้าที่ (ระดับ 4–5) จ านวน 27 คน คิดเป็นร้อยละ 9.8, ผู้จัดการฝ่ายอาวุโส (ระดับ 9) 
จ านวน 23 คน คิดเป็นร้อยละ 8.3 และระดับ 9 ข้ึนไป จ านวน 7 คน คิดเป็นร้อยละ 2.5 ตามล าดับ 
   การจัดการสินค้าคงคลังด้วยระบบ SAP ของบริษัท เดอะมอลล์ กรุ๊ป จ ากัด โดยรวมอยู่ในระดับมาก 
เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านอยู่ในระดับมาก คือ ด้านความปลอดภัยของข้อมูล ด้านการจัดการสินค้าคงคลัง 
ด้านสนับสนุนธุรกิจ ตามล าดับ ส่วนข้อที่มีความคิดเห็นอยู่ในระดับปานกลาง คือ ด้านรูปแบบการใช้งาน 
ด้านความพึงพอใจของผู้ใช้งาน ตามล าดับ 
 
ค าส าคัญ: การจัดการสินค้าคงคลังด้วยระบบ SAP ของบริษัท เดอะมอลล์ กรุ๊ป จ ากัด, ด้านความปลอดภัย
ของข้อมูล, ด้านรูปแบบการใช้งาน, ด้านการจัดการสินค้าคงคลัง, ด้านสนับสนุนธุรกิจ, ด้านความพึงพอใจ
ของผู้ใช้งาน 
 
ABSTRACT 
 The research of Inventory Management with SAP Systems of The Mall Group Company 
Limited. The Objective is to study the Inventory Management by SAP Systems of The Mall 
Group Company Limited, including data security, In terms of usage patterns, Inventory 
Management, Business support and the satisfaction of users Classified by personal status such 
as gender, duration of work. Department, Position. The sample consisted of 276 respondents. 
The instruments used to collect the data were analyzed using computer programs for 

frequency percentage frequency values ( x̄ ) standard deviation (SD). 
The research found that the customers all respondents 276 people. Most are female 

175 peoples representing 63.4%, are male 101 peoples representing 36.6%. Most aged 31–40 
years old 114 peoples representing 41.3% followed by the 22–30 years old 71 peoples 
representing 25.7%, 41–50 years old 54 peoples representing 19.6%, and 51-60 years old  
37 peoples representing 13.4% respectively. Most of the work duration is more than 5 years 
100 peoples representing 36.2% followed by the 3-5 years 72 peoples representing 26.1%, 
1-2 years 56 peoples representing 20.3%, and less than 1 years 48 peoples representing 17.4% 
respectively. Most work in the department under Product Management Department (Super) 
106 peoples representing 38.4% followed by Power Mall product management 86 peoples 
representing 31.2%, Product management (Department) 61 peoples representing 22.1%, and 
other departments 23 peoples representing 8.3% respectively. Most of the positions were 
department manager (level 8) 88 peoples representing 31.9% followed by positions Division 
manager work (level 6) 71 peoples representing 25.7%, section manager (level 7) 60 peoples 
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representing 21.7%, Staff (level 4-5) 27 peoples representing 9.8%, senior manager (Level 9) 
23 peoples representing 8.3%, and level 9 up 7 peoples representing 2.5% respectively. 

The research of Inventory Management with SAP System of The Mall Group Company 
Limited. Considering in each side, that side is the high level of Information security, Inventory 
management, Business support respectively, while the items with moderate level of opinions 
were the usage patterns and the last is users satisfaction support. 
 
Keyword: Inventory Management with SAP System of The Mall Group Company Limited. 
Data security, In terms of usage patterns, Inventory Management, Business support and  
the satisfaction of users Classified by personal 
 
บทน า 

สินค้าคงคลัง (Inventory) คือ วัสดุหรือสินค้าที่เก็บไว้ในคลังสินค้า เพื่อใช้ประโยชน์ในการด าเนิน
ธุรกิจ อาจจะเก็บไว้เพื่อขาย ด าเนินการผลิต หรือด าเนินการในด้านอื่น ๆ ซึ่งการจัดการสินค้าคงคลังที่ดี 
ช่วยท าให้สินค้ามีเพียงพอต่อความต้องการของลูกค้า  ทั้งนี้ยังท าให้บริษัทมีสินค้าคงคลังตามปริมาณ 
ที่เหมาะสม ท าให้เกิดการหมุนเวียนของเงินทุน ขจัดความสูญเปล่า ช่วยลดต้นทุนการจัดเก็บสินค้าคงคลัง 
ส่งผลให้องค์กรเกิดผลก าไรมากขึ้น 

 จากความส าคัญของการจัดการสินค้าคงคลังที่กล่าวมาข้างต้น ท าให้องค์กรใหญ่ ๆ หลายองค์กร  
ได้หันมาตระหนักและให้ความส าคัญมากข้ึน  เทคโนโลยีสารสนเทศก็เป็นสิ่งจ าเป็น ทั้งองค์กรภาครัฐและเอกชน
ต่างก็หาเครื่องมือที่ช่วยให้การท างาน เพื่ออ านวยความสะดวก ท าให้ข้อมูลมีความถูกต้องแม่นย าเชื่อถือได้ 
ทั้งยังช่วยลดต้นทุนในการด าเนินงาน ลดระยะเวลาในการท างาน สามารถต่อสู้กับคู่แข่งขันได้อย่างทันเวลา  

ระบบ SAP เป็นระบบซอฟท์แวร์ขนาดใหญ่ ใช้ในการวางแผนทางการด าเนินการธุรกิจด้านต่าง ๆ 
เหมาะกับองค์กรขนาดใหญ่ที่ต้องการควบคุมการจัดการที่มีประสิทธิภาพ บริษัท เดอะมอลล์ กรุ๊ป จ ากัด 
เป็นองค์กรขนาดใหญ่ มีการท างานร่วมกันหลายสาขา ท าให้ข้อมูลมีความหลายหลากและซับซ้อน  โดยแต่เดิม
ทางบริษัทใช้ระบบมือ และแรงงานคน ต่อมาได้พัฒนาโดยน าระบบ AS400 เข้ามาใช้ในองค์กร ซึ่งทั้งสอง
ระบบข้างต้นไม่รองรับการท างานขององค์กร ท าให้มีปัญหาเรื่องการจัดการสินค้าคงคลัง ท าให้บริษัท เดอะมอลล์ 
กรุ๊ป จ ากัด ต้องน าระบบ SAP เข้ามาจัดการการท างานด้านต่าง ๆ เพื่อเข้ามาช่วยจัดการสินค้าคงคลังให้กับ
แผนกบริหารสินค้า ไม่ว่าจะเป็น แผนกบริหารสินค้าซุปเปอร์มาร์เก็ต แผนกบริหารสินค้า Power Mall 
(เครื่องใช้ไฟฟ้า) แผนกบริหารสินค้าดีพาร์ท เป็นต้น 

จากสภาพดังกล่าว ผู้ศึกษาเป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยรามค าแหง สาขาวิชาการจัดการ จึงมีความสนใจ
ที่จะศึกษาเรื่องการจัดการสินค้าคงคลังด้วยระบบ SAP ของบริษัท เดอะมอลล์ กรุ๊ป จ ากัด เนื่องจากเป็นเรื่อง 
ที่เกี่ยวข้องกับสาขาที่เรียน ก่อให้เกิดความรู้แก่ผู้ศึกษา จึงท าวิจัยขึ้นเพื่อศึกษาว่าบริษัท เดอะมอลล์ กรุ๊ป จ ากัด 
ใช้ระบบ SAP ช่วยการจัดการสินค้าคงคลังด้านใดบ้าง และระบบ SAP ให้ประโยชน์กับองคก์รมากน้อยเพียงใด 
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เพื่อเป็นประโยชน์ให้กับองค์กรที่สามารถน าไปปรับปรุงและพัฒนาได้  เป็นความรู้แก่บุคคลทั่วไปที่ได้ศึกษา 
สามารถน าไปปรับประยุกต์ใช้ในการท างานได้ 

 
วัตถุประสงค์ 

เพื่อศึกษาการจัดการสินค้าคงคลังด้วยระบบ SAP ของบริษัท เดอะมอลล์ กรุ๊ป จ ากัด 
 
ขอบเขตการวิจัย 
  ในการศึกษาวิจัย เร่ืองการจัดการสินค้าคงคลังด้วยระบบ SAP ของบริษัท เดอะมอลล์ กรุ๊ป จ ากัด 
มีขอบเขตวิจัยดังนี ้
 
 ขอบเขตด้านเนื้อหา 
     ตัวแปรต้น ประกอบด้วย 

1. ปัจจัยส่วนบุคคลของพนักงาน ได้แก่ เพศ อายุ ระยะเวลาในการท างาน แผนกสังกัด ต าแหน่งงาน 
ตัวแปรตาม ประกอบด้วย 
1. ปัจจัยด้านการจัดการสินค้าคงคลังด้วยระบบ SAP ของบริษัท เดอะมอลล์ กรุ๊ป จ ากัด ทั้ง 5 ด้าน 

ได้แก่ ด้านความปลอดภัยของข้อมูล ด้านรูปแบบการใช้งาน ด้านการจัดการสินค้าคงคลัง ด้านสนับสนุนธุรกิจ 
และด้านความพึงพอใจของผู้ใช้งาน 
   

ขอบเขตด้านประชากร 
     ประชากรที่ใช้ในการวิจัย คือ พนักงานของบริษัท เดอะมอลล์ กรุ๊ป จ ากัด แผนกบริหารสินค้าจ านวน 
895 คน โดยผู้วิจัยได้ใช้วิธีการค านวณขนาดตัวอย่างด้วยวิธีการใช้สูตรการค านวณของ ทาโร่ ยามาเน่ 
(Taro Yamae) ที่ระดับความเชื่อมั่น 95% ซึ่งก าหนดค่าความคาดเคลื่อนของการสุ่มตัวอย่างเท่ากับ 5% ได้
กลุ่มตัวอย่างจ านวน 276 คน 
 
  ขอบเขตด้านระยะเวลา 
  ด าเนินการวิจัยตั้งแต่เดือนสิงหาคม–กันยายน พ.ศ. 2562 
 
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รบั 

1. สามารถรวบรวมระบบและเก็บบันทึกการกระท าของข้อมูลที่เวลาจริง (Real Time System) 
  2. ช่วยลดขั้นตอนการท างาน ท าให้การท างานรวดเร็วยิ่งขึ้น ประหยัดเวลาและจ านวนคนในการ
ท างาน ช่วยให้ระบบการจัดการสินค้าคงคลังมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
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กรอบแนวคิดในการวิจัย 
กรอบแนวคิดในการวิจัยเรื่อง การจัดการสินค้าคงคลังด้วยระบบ SAP ของบริษัท เดอะมอลล์ กรุ๊ป 

จ ากัด ผู้วิจัยได้ศึกษาแนวคิดทฤษฎีและงานวิจัยที่เก่ียวข้อง ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้    
 

     ตัวแปรต้น                 ตัวแปรตาม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
  แนวคิดเกี่ยวกับคุณสมบัติของระบบสารสนเทศที่ดี 
 (Alter 1996: 170175, Stair and Reynolds 2001: 6-7, จิตติมา เทียมบุญประเสริฐ 2544: 12-15, 
ณัฏฐพันธ์ เขจรนันทน์ และไพบูลย์ เกียรติโกมล 2545:  41-42 และทิพวรรณ หล่อสุวรรณรัตน์ 2545: 12-15) 
ได้กล่าวว่า คุณลักษณะของสารสนเทศที่ดี ได้แก่  
 1. สารสนเทศที่ดีต้องมีความถูกต้อง (Accurate) และไม่มีความผิดพลาด 
 2. ผู้ที่มีสิทธิใช้สารสนเทศสามารถเข้าถึง (Accessible) สารสนเทศได้ง่าย ในรูปแบบ และเวลา 
ที่เหมาะสมตามความต้องการของผู้ใช้ 
 3. สารสนเทศต้องมีความชัดเจน (Clarity) ไม่คลุมเครือ 
 4. สารสนเทศที่ดีต้องมีความสมบูรณ์ (Complete) บรรจุไปด้วยข้อเท็จจริง ที่มีความส าคัญครบถ้วน 
 5. สารสนเทศต้องมีความกะทัดรัด (Conciseness) หรือรัดกุม เหมาะสมกับผู้ใช้ 
 6. กระบวนการผลิตสารสนเทศต้องมีความประหยัด (Economical) ผู้ที่มีหน้าทีต่ัดสนิใจมักจะต้อง
สร้างดุลยภาพระหว่างคุณค่าของสารสนเทศกับราคาที่ใช้ในการผลิต 
 7. ต้องมีความยืดหยุ่น (Flexible) สามารถในไปใช้ในหลายเป้าหมาย หรือหลายวัตถุประสงค ์
 8. สารสนเทศที่ดีต้องมีรูปแบบการน าเสนอ (Presentation) ที่เหมาะสมกับผู้ใช้ หรือผู้ที่เก่ียวข้อง 
 9. สารสนเทศที่ดีต้องตรงกับความต้องการ (Relevant/Precision) ของผู้ที่ท าการตัดสินใจ 
 10. สารสนเทศที่ดีต้องมีความน่าเชื่อถือ (Reliable) เช่น เป็นสารสนเทศที่ได้มาจากกรรมวิธีรวบรวม 
ที่น่าเชื่อถือ หรือแหล่งที่น่าเชื่อถือ เป็นต้น 
 11. สารสนเทศที่ดีควรมีความปลอดภัย (Secure) ในการเข้าถึงของผู้ไม่มีสิทธิใช้สารสนเทศ 

ปัจจัยส่วนบุคคล 
1. เพศ 
2. อาย ุ
3. ระยะเวลาในการท างาน 
4. แผนกสงักัด 
5. ต าแหน่งงาน 

การจัดการสินค้าคงคลังด้วยระบบ SAP  
ของบริษัท เดอะมอลล์ กรุ๊ป จ ากัด 

  1. ด้านความปลอดภัยของข้อมูล 
  2. ด้านรูปแบบการใช้งาน 
  3. ด้านการจัดการสนิค้าคงคลงั 
  4. ด้านสนบัสนุนธุรกิจ 
  5. ด้านความพึงพอใจของผู้ใช้งาน 
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 12. สารสนเทศที่ดีควรใช้งานง่าย (Simple) มีรายละเอียดที่เหมาะสม ไม่มากเกินความจ าเป็น 
 13. สารสนเทศที่ดีต้องมีความแตกต่างจากข้อมูลชนิดอื่น ๆ 
 14. สารสนเทศที่ดีต้องทันเวลา (Just in Time: JIT) หรือทันต่อความต้องการ (Timely) ของผู้ใช้ หรือ
สามารถส่งถึงผู้รับได้ในเวลาที่ผู้ใช้ต้องการ 
 15. สารสนเทศที่ดีต้องเป็นปัจจุบัน (Up to Date) หรือมีความทันสมัย มีความใหม่อยู่เสมอ มิเช่นนั้น
จะไม่ทันต่อการเปลี่ยนแปลงที่ด าเนินไปอย่างรวดเร็ว 
 16. สารสนเทศที่ดีต้องสามารถพิสจูน์ได้ (Verifiable) หรือตรวจสอบจากหลาย ๆ แหล่งได้ว่ามีความถูกต้อง 
 
 วารสารของบริษัท เดอะมอลล ์กรุ๊ป จ ากัด  
 ทางบริษทั ฯ ประชาสัมพันธ์ถึงประโยชน์ 10 ข้อที่จะได้รับเมื่อใช้ระบบ SAP ในการด าเนนิงาน 
 1. ช่วยปรับปรุงระบบการจัดการของบริษัท เพื่อให้สามารถควบคุมการใช้ทรัพยากรได้ 
 2. สามารถเพิ่มความสามารถของรายงานทางการเงินทั้งภายในและภายนอกบริษัท 
 3. สามารถบริหารจัดการข้อมูลการท างาน ได้ทั้งกลุ่มบริษัทด้วยเพียงระบบเดียว 
 4. ปรับปรุงการบริการลูกค้าด้วย รายงานที่ได้มาจากระบบ 
 5. เพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการจัดการ การจัดส่งสนิค้า และทรัพยากรอื่น ๆ ของบริษัท 
 6. ลดต้นทุนในการจัดซื้อ และเพิ่มประสิทธิภาพ ในการจัดการสินค้าคงคลัง 
 7. สามารถเข้าถึงข้อมูล แก้ไข และตอบสนองต่อการปรับปรุงไดอ้ย่างรวดเร็ว 
 8. ระบบการท างานอัตโนมัตสินบัสนนุธุรกิจ ช่วยให้ลดขั้นตอนและประหยัดเวลา 
 9. ง่ายต่อการปรับปรุงการใช้งาน เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงด้านการด าเนินงาน 
 10. เพิ่มความปลอดภัยให้กับระบบ IT ของบริษัท 
  
 ข้อมูลของบริษัท เดอะมอลล์ กรุ๊ป จ ากัด 
 บริษัท เดอะมอลล์  กรุ๊ป จ ากัดได้ เริ่มด าเนินการศูนย์การค้าและห้างสรรพสินค้า เมื่อวันที่ 
25 มิถุนายน 2524 ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันบริษัท เดอะมอลล์ กรุ๊ป จ ากัดมีจ านวนทั้งหมด 9 สาขาแบ่งเป็น
สาขาราชด าริได้ปิดตัว พร้อมให้นายทุนได้เช่าพื้นที่ด าเนินการธุรกิจ เดอะมอลล์รามค าแหง 2 อยู่ในระหว่างการ
ปรับปรุงพร้อมเปิดให้บริการในอีก 5-6 ปี เพื่อรองรับรถไฟฟ้าสายสีส้ม เดอะมอลล์รามค าแหง 4 ได้หมด
สัญญาเช่าจึงรื้อถอนตัวห้างสรรพสินค้า แล้วปรับเปลี่ยนเป็นที่จอดรถของพนักงาน ส่วนสาขาที่ยังเปิดให้บริการ
ในปัจจุบัน ประกอบไปด้วยสาขาเดอะมอลล์สาขารามค าแหง 3 ที่เป็นส านักงานใหญ่ และมีสาขาย่อยอย่าง
สาขาบางกะปิ สาขาท่าพระ สาขาบางแค สาขางามวงศ์วาน สาขานครราชสีมา เป็นต้น 
  
  งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
 วิชิต บุญฤทธิ์ (2555) ศึกษาเรื่อง ความพึงพอใจของพนักงานในการใช้งานระบบ SAP กรณีศึกษา 
บริษัท สยามอุตสาหกรรมเกษตรอาหาร จ ากัด (มหาชน) พบว่ามีค่าเฉลี่ย ด้านความพึงพอใจอยู่ในระดับพึงพอใจ
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มาก การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ทราบถึงความพึงพอใจของพนักงานที่มีต่อการใช้งานจากระบบ SAP 
ในลักษณะของผลกระทบหรือประโยชน์ที่เกิดขึ้น โดยสามารถสนองตอบต่อทัศนคติและความคาดหวังของ
พนักงานที่มีต่อระบบ ซึ่งผู้ศึกษาได้รับการถ่ายทอดประสบการณ์  ความรู้สึกมาจากการให้สัมภาษณ์ของพนักงาน
ปฏิบัติการที่มีทักษะและความช านาญจากฝ่ายต่าง ๆ ที่ใช้ระบบ SAP เป็นเครื่องมือในการปฏิบัติงาน และ
จากมุมมองของผู้บริหารในแง่ของการใช้ประโยชน์จากระบบ โดยผลการศึกษาพบว่าพนักงานมีทัศนคติที่ดีต่อ
ระบบ SAP ส่งผลให้เกิดความพึงพอใจในการใช้งาน เนื่องจากตัวระบบได้แสดงให้เห็นถึงคุณประโยชน์ที่มีต่อ
การปฏิบัติงานในด้านต่าง ๆ ได้เป็นอย่างดีตามลักษณะกระบวนการท างานและความต้องการของพนักงาน  
ที่ได้รบัจากประสบการณ์จริง เช่น ความสะดวกรวดเร็วในการท างาน ความถูกต้องของข้อมูล ลดปัญหาความซ้ าซ้อน
ของข้อมูล ลดขั้นตอนการท างาน การใช้ข้อมูลในการบริหารจัดการงานในด้านต่าง ๆ ได้อย่างเหมาะสม เป็นต้น 
 ศิริวรรณ ธัญยาธีรพงษ์ (2556) ศึกษาเรื่อง ปัจจัยที่มีผลต่อการยอมรับระบบ SAP ของพนักงานในเครือ
บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จ ากัด (มหาชน) มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาถึงปัจจัยที่มีผลต่อการยอมรับการใช้งาน
ระบบการบริหารทรัพยากรองค์กรของพนักงาน ในเครือบริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จ ากัด (มหาชน) โดยน าต้นแบบ
การจ าลองการยอมรับเทคโนโลยี (Technology Acceptance Model: TAM) มาประยุกต์ใช้ ผลจากการ
วิจัยสรุปได้ว่า ความเข้ากันได้กับองค์กร ความเชื่อร่วมกันในองค์กรและชื่อเสียงของซอฟต์แวร์ความรู้และ
การมีส่วนร่วมของพนักงาน มีความสัมพันธ์ในเชิงบวกต่อรูปแบบการยอมรับเทคโนโลยี มากที่สุด เมื่อ
พนักงานในองค์กรมีความเชื่อร่วมกันในองค์กรเกี่ยวกับการรับรู้ถึงประโยชน์ที่ได้รับ รวมถึงการให้ความรู้ 
ความเข้าใจ เพื่อให้พนักงานรับรู้ถึงความง่ายต่อการใช้งาน และจะส่งผลต่อการยอมรับ และน าไปสู่ความส าเร็จ 
ในการใช้โปรแกรมในการปฏิบัติงานให้องค์กรในที่สุด 
 ภิรมย์การณ์ เกียรติธีรธนา (2557) ศึกษาเรื่อง แนวทางการลดปัญหาสินค้าขาดสต็อกด้วยระบบ SAP 
ของบริษัทผลิตและจ าหน่ายไอศกรีม ในการศึกษาครั้งนี้ศึกษาจากกลุ่มพนักงานในบริษัทประกอบด้วย 
แผนกการตลาด แผนกขาย แผนกโลจิสติกส์และศูนย์กระจายสินค้า โดยเครื่องมือที่ใช้ในครั้งนี้คือแบบสัมภาษณ์ 
ผลการศึกษาพบว่า ปัญหาที่ท าให้สินค้าขาดสต็อกเกิดจากการท างานภายในของแต่ละแผนกที่ซ้ าซ้อนและ
ล่าช้า ผู้ศึกษาจึงได้ศึกษาหาล าดับสาเหตุ เมื่อท าการวิเคราะห์โดยแผนภาพก้างปลา และน าทฤษฎี ABC 
มาประยุกต์ใช้ บวกกับระบบ SAP ที่บริษัทมีเครื่องมืออยู่แล้ว จึงท าให้มูลค่าความเสียหายของสินค้าขาดสต็อก
ลดลงถึง 40% ของมูลค่าสินค้าที่ขาดสต็อก ผู้ศึกษาจึงมีข้อเสนอแนะ ว่าควรมีการเปลี่ ยนแปลงระบบ 
การบริหารสินค้าคงคลัง โดยการน าโปรแกรมส าเร็จรูปที่มีการใช้งานอยู่แล้ว SAP เข้ามาช่วย 
  นาคเนตร งามภักดิ์ (2560) ศึกษาเรื่อง อิทธิพลของคุณภาพสารสนเทศต่อการใช้งานระบบ ความ
พึงพอใจของผู้ใช้งาน และประโยชน์สุทธิของผู้ใช้งานระบบบริหารจัดการลานตู้ของท่าเรือกรุงเทพ งานวิจัยนี้
มีวัตถุประสงค์ คือ (1) เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการใช้งานระบบสารสนเทศบริหารจัดการลานตู้ของ
ท่าเรือกรุงเทพ อันได้แก่ คุณภาพสารสนเทศ ซึ่งประกอบไปด้วย มิติด้านเนื้อหา มิติด้านความถูกต้อง มิติด้าน
รูปแบบ มิติด้านความสมบูรณ์ และมิติด้านความตรงตามเวลา (2) เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความพึงพอใจ
ของผู้ใช้งาน อันได้แก่ คุณภาพสารสนเทศ และการใช้งานระบบสารสนเทศบริหารจัดการลานตู้ของท่าเรือกรุงเทพ 
(3) เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อประโยชน์สุทธิของผู้ใช้งาน อันได้แก่ การใช้งาน และความพึงพอใจของ
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ผู้ใช้งานระบบบริหารจัดการลานตู้ของท่าเรือกรุงเทพ ผู้วิจัยใช้ระเบียบวิธีการศึกษาวิจัยเชิงปริมาณใช้
แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลจากผู้ใช้งาน จ านวน 148 คน สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์
ข้อมูล ได้แก่ การแจกแจงความถี่ การหาค่าร้อยละ การหาค่าเฉลี่ย การหาค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และ
การวิเคราะห์เส้นทาง ผลการวิจัยพบว่า (1) คุณภาพสารสนเทศในมิติด้านรูปแบบมีอิทธิพลทางบวกต่อการ
ใช้งาน (2) คุณภาพสารสนเทศในมิติด้านความสมบูรณ์มีอิทธิพลทางบวกต่อการใช้งาน (3) คุณภาพ
สารสนเทศในมิติด้านความตรงตามเวลามีอิทธิพลทางบวกต่อการใช้งาน (4) คุณภาพสารสนเทศในมิติด้าน
เนื้อหามีอิทธิพลทางบวกต่อความพึงพอใจของผู้ใช้งาน (5) คุณภาพสารสนเทศในมิติด้านความถูกต้องมีอิทธิพล
ทางบวกต่อความพึงพอใจของผู้ใช้งาน (6) คุณภาพสารสนเทศในมิติด้านความสมบูรณ์มีอิทธิพลทางบวกต่อ
ความพึงพอใจของผู้ใช้งาน (7) คุณภาพสารสนเทศในมิติด้านความตรงตามเวลามีอิทธิพลทางบวกต่อความ 
พึงพอใจของผู้ใช้งาน (8) การใช้งานมีอิทธิพลทางบวกต่อความพึงพอใจของผู้ใช้งาน (9) การใช้งานมีอิทธิพล
ทางบวกต่อประโยชน์สุทธิของผู้ใช้งาน และ (10) ความพึงพอใจของผู้ใช้งานมีอิทธิพลทางบวกต่อประโยชน์สุทธิ
ของผู้ใช้งาน 
 ปรัชญาวุฒิ ขันติโชติ (2561) ศึกษาเรื่อง การวิจัยนี้ศึกษาปัจจัยความส าเร็จของระบบ Systems, 
Applications and Products in Data Processing (SAP) ในการเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของ
พนักงานการไฟฟ้านครหลวงเขตมีนบุรีและเขตลาดกระบัง ใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวม
ข้อมูล ผลการศึกษาพบว่าภาพรวมของการน าระบบ SAP เพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานในระดับปานกลาง 
และความส าเร็จของระบบ SAP ในการเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติของพนักงานการไฟฟ้า 4 ด้านคือ 
ด้านคุณภาพของระบบ SAP มีการก าหนดรหัสผ่านในการเข้าใช้งาน ด้านคุณภาพของสารสนเทศ ข้อมูลที่ได้
จากระบบ SAP มีความรวดเร็วและเชื่อถือได้ ด้านการใช้สารสนเทศ มีความสะดวกในการใช้งานและง่าย  
ไม่ซับซ้อน และด้านผลกระทบต่อบุคคล ต้องมีการฝึกอบรมพนักงานอย่างต่อเนื่อง การใช้งานระบบ SAP 
ท าให้มีผลต่อประสิทธิภาพทั้ง 3 ด้านในการปฏิบัติงาน คือ 1. ด้านความประหยัดต้นทุน 2. เสร็จทันตามก าหนดเวลา 
และ 3. คุณภาพของงาน 
  
วิธีด าเนินการ 
  การวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative  Research) โดยใช้การวิจัยเชิงส ารวจ (Survey Research)
และใช้วิธีการเก็บข้อมูลด้วยแบบสอบถาม (Questionnaire) 
 
 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 ประชากรที่ใช้ในการวิจัยคือ พนักงานของบริษัท เดอะมอลล์ กรุ๊ป จ ากัด จ านวน 895 คน (ที่มา: 
แผนกทรัพยากรบุคคล บริษัท เดอะมอลล์ กรุ๊ป จ ากัด 2562) 
 กลุ่มตัวอย่าง ผู้วิจัยท าการค านวณหากลุ่มตัวอย่างโดยใช้สูตรการค านวณที่มีระดับความเชื่อมั่น 95 % 
ซึ่งก าหนดค่าความคลาดเคลื่อนของการสุ่มตัวอย่าง เท่ากับ 5% ได้กลุ่มตัวอย่าง 895 คน ใช้วิธสีุม่ตัวอย่าง
แบบบงัเอิญ 
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 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
 เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาคร้ังนี้ ได้แก่ แบบสอบถาม โดยประกอบด้วย 2 ตอน คือ 
 ตอนที่ 1 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับปัจจัยส่วนบุคคลของพนักงานบริษัท เดอะมอลล์ กรุ๊ป จ ากัด 
ได้แก่ เพศ อายุ ระยะเวลาในการท างาน แผนกสังกัด ต าแหน่งงาน 
  ตอนที่ 2 แบบสอบถามให้ผู้ตอบแสดงระดับความคิดเห็นการจัดการสินค้าคงคลังด้วยระบบ SAP 
ของบริษัท เดอะมอลล์กรุ๊ป จ ากัด โดยแบ่งเป็น 5 ระดับ ดังต่อไปนี้ มากที่สุด=5, มาก=4, ปานกลาง=3, น้อย=2, 
น้อยที่สุด=1 
 
 การตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือ 
 สร้างแบบสอบถามเกี่ยวกับ การจัดการสินค้าคงคลังด้วยระบบ SAP ของบริษัท เดอะมอลล์ กรุ๊ป จ ากัด 
และตรวจสอบเนื้อหาของแบบสอบถามว่าครอบคลุมวัตถุประสงค์หรือไม่จากนัน้น าไปให้ผู้เชี่ยวชาญพิจารณา
ตรวจสอบความเที่ยงตรงและความถูกต้องของเนื้อหา ตลอดจนความชัดเจนและการใช้ภาษาที่เหมาะสม 
ซึ่งมีเกณฑ์ในการตรวจพิจารณาให้คะแนนในแต่ละข้อค าถาม ดังนี้ 
 วัดผลโดยพิจารณาจากคะแนน IOC ดังนี ้
 1. ข้อค าถามที่มีคะแนน IOC ตั้งแต่ 0.50 - 1.00 มีค่าความเทีย่งตรง ใช้ได ้
 2. ข้อค าถามที่มีคะแนน IOC ต่ ากว่า 0.50 ต้องปรับปรุง ยังใช้ไม่ได ้
 
 การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 การศึกษาคร้ังนี้ได้ด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล โดยน าแบบสอบถามที่ได้ทดสอบแล้วไปแจกให้แก่
พนักงาน เมื่อรับแบบสอบถามคืนจะน ามาตรวจความถูกต้องและสมบูรณ์ และให้คะแนนแบบสอบถาม
ทั้งหมดตามเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ 
 
 การวิเคราะห์ข้อมูล 
 ท าการประมวลผลวิเคราะห์ข้อมูลด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์โดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูปทางคอมพิวเตอร์ 
 
 สถิติที่ใชใ้นการวิเคราะห์ข้อมูล 
 ผู้วิจัยวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูปทางคอมพิวเตอร์ ซึ่งสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก ่
 1. ค่าร้อยละ (Percentage) ส าหรับการวิเคราะห์เพื่อการบรรยายปัจจัยส่วนบุคคล 

 2. ค่าเฉลี่ย ( x̄ ) ส าหรับการวิเคราะห์ระดับความเป็นจริงที่เกี่ยวกับการจัดการสินค้าคงคลังด้วย
ระบบ SAP ของบริษัท เดอะมอลล์ กรุ๊ป จ ากัด 
 3. ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) ส าหรับการวิเคราะห์ระดับความเป็นจริงที่เกี่ยวกับการจัดการ
สินค้าคงคลังด้วยระบบ SAP ของบริษัท เดอะมอลล์ กรุ๊ป จ ากัด 
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ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลตอนที่ 1 การวิเคราะห์ข้อมูลปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม 276 คน 
ส่วนใหญ่เป็นส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จ านวน 175 คน คิดเป็นร้อยละ 63.4 และเพศชายจ านวน 101 คน 
คิดเป็นร้อยละ 36.6 ส่วนใหญ่มีอายุ 31-40 ปี จ านวน 114 คน คิดเป็นร้อยละ 41.3รองลงมาคือ 22-30 ปี 
จ านวน 71 คน คิดเป็นร้อยละ 25.7, 41-50 ปี จ านวน 54 คน คิดเป็นร้อยละ 19.6 และ 51-60 ปี จ านวน 
37 คน คิดเป็นร้อยละ 13.4 ตามล าดับ ส่วนใหญ่มีระยะเวลาในการท างานมากกว่า 5 ปี จ านวน 100 คน คิดเป็น
ร้อยละ 36.2 รองลงมาคือ 3-5 ปี จ านวน 72 คน คิดเป็นร้อยละ 26.1, 1-2  ปี จ านวน 56 คน คิดเป็นร้อยละ 
20.3 และน้อยกว่า 1 ปีจ านวน 48 คน คิดเป็นร้อยละ 17.4 ตามล าดับ ส่วนใหญ่ท างานที่แผนกสังกัดบริหาร
สินค้าซุปเปอร์ จ านวน 106 คน คิดเป็นร้อยละ 38.4 รองลงมาคือ แผนกบริหารสินค้า Power Mall จ านวน 
86 คน คิดเป็นร้อยละ 31.2, แผนกบริหารสินค้าดีพาร์ท จ านวน 61 คน คิดเป็นร้อยละ 22.1 และแผนกอื่น ๆ 
จ านวน 23 คน คิดเป็นร้อยละ 8.3 ตามล าดับ ส่วนใหญ่มีต าแหน่งงานผู้จัดการฝ่าย (ระดับ 8) จ านวน 88 คน 
คิดเป็นร้อยละ 31.9 รองลงมาคือ ต าแหน่งงานผู้จัดการแผนก (ระดับ 6) จ านวน 71 คน คิดเป็นร้อยละ 25.7, 
ผู้จัดการส่วน (ระดับ 7) จ านวน 60 คน คิดเป็นร้อยละ 21.7, เจ้าหน้าที่ (ระดับ 4-5) จ านวน 27 คน คิดเป็น 
ร้อยละ 9.8, ผู้จัดการฝ่ายอาวุโส (ระดับ 9) จ านวน 23 คน คิดเป็นร้อยละ 8.3 และระดับ 9 ขึ้นไป จ านวน 7 คน 
คิดเป็นร้อยละ 2.5 ตามล าดับ 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูลตอนที่ 2 การวิเคราะห์การจัดการสินค้าคงคลังด้วยระบบ SAP ของบริษัท 
เดอะมอลล์ กรุ๊ป จ ากัด มีองค์ประกอบ 5 ด้าน ได้แก่ ด้านความปลอดภัยของข้อมูล ด้านรูปแบบการใช้งาน 

ด้านการจัดการสินค้าคงคลัง ด้านสนับสนุนธุรกิจ และด้านความพึงพอใจของผู้ใช้งาน ด้วยค่าเฉลี่ย ( x̄ ) และ 
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) พบว่า การจัดการสินค้าคงคลังด้วยระบบ SAP ของบริษัท เดอะมอลล์ กรุ๊ป จ ากัด 

โดยรวมอยู่ในระดับมาก (x̄ = 3.45) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ข้อที่มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก คือ 

ด้านความปลอดภัยของข้อมูล ด้านการจัดการสินค้าคงคลัง ด้านสนับสนุนธุรกิจ (x̄  = 3.58, x̄  = 3.53, x̄  = 3.46) 
ตามล าดับ ส่วนข้อที่มีความคิดเห็นอยู่ในระดับปานกลาง คือ ด้านรูปแบบการใช้งาน ด้านความพึงพอใจ 

ของผู้ใช้งาน (x̄  = 3.37, x̄  = 3.33) ตามล าดับ 
 
สรุปผลการวิจัย 
 สถานภาพส่วนบุคคล 
  การศึกษาเรื่องการจัดการสินค้าคงคลังด้วยระบบ SAP ของบริษัท เดอะมอลล์ กรุ๊ป จ ากัด มีพนักงาน
ผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมดจ านวน 276 คน ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จ านวน 175 คน คิดเป็นร้อยละ 63.4 
และเพศชาย จ านวน 101 คน คิดเป็นร้อยละ 36.6 ส่วนใหญ่มีอายุ 31-40 ปี จ านวน 114 คน คิดเป็นร้อยละ 
41.3 รองลงมาคือ 22-30 ปี จ านวน 71 คน คิดเป็นร้อยละ 25.7, 41-50 ปี จ านวน 54 คน คิดเป็นร้อยละ 19.6 
และ 51-60 ปี จ านวน 37 คน คิดเป็นร้อยละ 13.4 ตามล าดับ ส่วนใหญ่มีระยะเวลาในการท างานมากกว่า 5 ปี 
จ านวน 100 คน คิดเป็นร้อยละ 36.2 รองลงมาคือ 3-5 ปี จ านวน 72 คน คิดเป็นร้อยละ 26.1, 1-2 ปี จ านวน 
56 คน คิดเป็นร้อยละ 20.3 และน้อยกว่า 1 ปีจ านวน 48 คน คิดเป็นร้อยละ 17.4 ตามล าดับ ส่วนใหญ่ท างาน
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ที่แผนกสังกัดบริหารสินค้าซุปเปอร์ จ านวน 106 คน คิดเป็นร้อยละ 38.4 รองลงมาคือ แผนกบริหารสินค้า 
Power Mall จ านวน 86 คน คิดเป็นร้อยละ 31.2, แผนกบริหารสินค้าดีพาร์ท จ านวน 61 คน คิดเป็นร้อยละ 
22.1 และแผนกอื่น ๆ จ านวน 23 คน คิดเป็นร้อยละ 8.3 ตามล าดับ ส่วนใหญ่มีต าแหน่งงานผู้จัดการฝ่าย 
(ระดับ 8) จ านวน 88 คนคิดเป็นร้อยละ 31.9 รองลงมาคือ ต าแหน่งงานผู้จัดการแผนก (ระดับ 6) จ านวน 71 
คน คิดเป็นร้อยละ 25.7, ผู้จัดการส่วน (ระดับ 7) จ านวน 60 คน คิดเป็นร้อยละ 21.7, เจ้าหน้าที่ (ระดับ 4-5) 
จ านวน 27 คน คิดเป็นร้อยละ 9.8, ผู้จัดการฝ่ายอาวุโส (ระดับ 9) จ านวน 23 คน คิดเป็นร้อยละ 8.3 และ
ระดับ 9 ขึ้นไป จ านวน 7 คน คิดเป็นร้อยละ 2.5 ตามล าดับ 
 

การจัดการสินค้าคงคลังด้วยระบบ SAP ของบริษัท เดอะมอลล์ กรุ๊ป จ ากัด 
โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านอยู่ในระดับมาก คือ ด้านความปลอดภัย

ของข้อมูล ด้านการจัดการสินค้าคงคลัง ด้านสนับสนุนธุรกิจ ตามล าดับ ข้อที่มีความคิดเห็นอยู่ในระดับ 
ปานกลาง คือ ด้านรูปแบบการใช้งาน ด้านความพึงพอใจของผู้ใช้งาน ตามล าดับ 
 
อภิปรายผล 

การวิจัยเรื่องการจัดการสินค้าคงคลังด้วยระบบ SAP ของบริษัท เดอะมอลล์ กรุ๊ป จ ากัด โดยรวม
อยู่ในระดับมาก เรียงล าดับจากด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ด้านความปลอดภัยของข้อมูล ด้ านการจัดการ
สินค้าคงคลัง ด้านสนับสนุนธุรกิจ ตามล าดับ ข้อที่มีความคิดเห็นระดับปานกลาง คือ ด้านรูปแบบการใช้งาน 
ด้านความพึงพอใจของผู้ใช้งาน โดยมีประเด็นอภิปรายเพิ่มเติม ดังนี้ 

 
1. ด้านความปลอดภัยของข้อมูล  
โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ทุกข้อมีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก 

คือ มีการควบคุมระบบ SAP จากบุคคลภายในองค์กร ท าให้ข้อมูลขององค์กรไม่รั่วไหล การจัดเก็บข้อมูล 
ในระบบ Cloud เพื่อป้องกันการสูญหายของข้อมูล ระบบมีความเสถียรภาพ ระบบมีการก าหนดสิทธิ์ในการเข้าถึง
ข้อมูล ช่วยให้ข้อมูลปลอดภัยจากผู้ที่ไม่เกี่ยวข้อง ระบบมีการแจ้งเตือนกรณีเพิ่ม ลบ บันทึกก่อนทุกครั้ง ตามล าดับ 
ซึ่งสอดคล้องกับการวิจัยของปรัชญาวุฒิ ขันติโชติ (2561) ศึกษาเรื่อง การน าระบบ SAP เข้ามาใช้งานเพื่อ
เพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน พนักงานการไฟฟ้านครหลวงเขตมีนบุรีและเขตลาดกระบัง ผลการศึกษา
พบว่าพิจารณารายด้านของด้านคุณภาพของระบบ ภาพรวมอยู่ในระดับความเห็นด้วยมาก โดยมีรายละเอียด
ในเร่ืองระบบ SAP มีการก าหนดรหัสในการเข้าใช้งานท าให้ระบบมีความปลอดภัยสูง สามารถเรียกดูข้อมูล
ได้สะดวกขึ้น ข้อมูลที่ได้จากระบบ SAP มีความถูกต้อง ช่วยให้ท างานได้รวดเร็วยิ่งขึ้น มีความเห็นด้วยมาก 
ตามล าดับ 
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2. ด้านรูปแบบการใช้งาน 
โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง  เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ข้อที่มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก คือ 

การเข้าถึงแต่ละเมนูท าได้รวดเร็วโดยใช้คีย์ลัด (T-Code) ส่วนข้อที่มีความคิดเห็นอยู่ในระดับปานกลาง ง่ายต่อ
การปรับปรุงการใช้งานเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงด้านการด าเนินงาน เมนูของระบบสอดคล้องกับการท างาน เข้าถึง
ข้อมูล แก้ไข และตอบสนองต่อการปรับปรุงได้อย่างรวดเร็ว รูปแบบ ของระบบช่วยให้ท างานง่าย ตามล าดับ 
ซึ่งไม่สอดคล้องกับผลวิจัยของนาคเนตร งามภักดิ์ (2560) ศึกษาเร่ือง อิทธิพลของคุณภาพสารสนเทศต่อการ
ใช้งานระบบ ความพึงพอใจของผู้ใช้งาน และประโยชน์สุทธิของผู้ใช้งานระบบบริหารจัดการลานตู้ของท่าเรือ
กรุงเทพ ผลการวิเคราะห์ระดับการรับรู้ต่อปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับคุณภาพสารสนเทศในมิติด้านรูปแบบของ
ผลลัพธ์ พบว่า คุณภาพสารสนเทศในมิติด้านรูปแบบของผลลัพธ์ มีค่าเฉลี่ย 3.496 แปลความว่าอยู่ในระดับ
ระดับปานกลาง สรุปได้ว่า ผลลัพธ์ที่ได้จากระบบ CTMS แสดงในรูปแบบที่ง่ายต่อการใช้งานจะส่งผลให้พนักงาน
ในท่าเรือกรุงเทพสามารถใช้งานที่ใช้ระบบ CTMS อย่างหลากหลาย ในขณะเดียวกันในการจัดวางรูปแบบของ
ระบบ CTMS ได้ดีก็จะส่งผลให้เกิด ประโยชน์ต่อการท างานของพนักงาน 
 

3. ด้านการจัดการสินค้าคงคลัง  
โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ทุกข้อที่มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก คือ ระบบ
ช่วยในการเก็บข้อมูลต่าง ๆ ท าให้ข้อมูลเป็นปัจจุบัน เนื่องจากทุกฝ่ายใช้ข้อมูลร่ วมกัน ระบบช่วยเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการจัดส่งสินค้า และทรัพยากรอื่น ๆ ของบริษัท ระบบช่วยบริหารจัดการสินค้าแตกหัก, การ 
รับคืนสินค้า รายงานสรุปยอดสั่งซื้อและรายงานสินค้าคงคลังมีความถูกต้อง และเป็นปัจจุบัน (Update)การส่ง
ใบสั่งซื้อสินค้าให้กับผู้ขายแบบอัตโนมัติ โดยการตั้งค่าจากระบบ ระบบมีการแจ้งเตือนกรณีสั่งซื้อสินค้า 
เกินจ านวน (Over Stock) ระบบสามารถตั้งค่าจ านวนการสั่งซื้อสินค้าสูงสุด (Max Stock), ต่ าสุด (Min Stock), 
จุดสั่งซื้อซ้ า (Reorder Point) สามารถเรียกดูรายงาน เพื่อช่วยการตัดสินใจในการสั่งซื้อสินค้าได้ ตามล าดับ 
ซึ่งสอดคล้องกับผลวิจัยของภิรมย์การณ์ เกียรติธีรธนา (2557) ท าการวิจัยเรื่องแนวทางการลดปัญหาสินค้า
ขาดสต็อกด้วยระบบ SAP ของบริษัทผลิตและจ าหน่ายไอศกรีม จากผลการศึกษา พบว่าพนักงานแผนกต่าง ๆ 
ภายในบริษัทที่มีส่วนเก่ียวข้องกับการสั่งสินค้า เม่ือท าการวิเคราะห์หาสาเหตุโดยแผนภาพก้างปลาแล้ว และ
น าทฤษฎี ABC มาประยุกต์ใช้บวกกับระบบ SAP ที่บริษัทมีเครื่องมืออยู่แล้ว จึงท าให้มูลค่าความเสียหาย
ของสินค้าขาดสต็อกลดลงถึง 40% ของมูลค่าสินค้าที่ขาดสต็อก 
  

4.ด้านสนับสนุนธุรกิจ  
โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ข้อที่มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก คือ 

ระบบช่วยขจัดการท างานที่ซ้ าซ้อน ท าให้การท างานสะดวก รวดเร็ว ระบบมีความทันสมัย เหมาะสมกับองค์กร 
สามารถน ารายงานผลที่ได้จากระบบไปปรับปรุงการบริการลูกค้า ลดต้นทุนในการท างาน ระบบช่วยลดการ
ใช้ทรัพยากรธรรมชาติ เช่น ช่วยลดการใช้กระดาษ ตามล าดับ ส่วนข้อที่มีความคิดเห็นระดับปานกลาง คือ 
ลดปัญหาเรื่องต้นทุนจมเนื่องจากสั่งซื้อสินค้ามากเกินความจ าเป็น ลดพื้นที่ในการจัดเก็บสินค้าคงคลัง 
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ตามล าดับ ซึ่งไม่สอดคล้องกับผลวิจัยของศิริวรรณ ธัญยาธีรพงษ์ (2556) ศึกษาเรื่อง ปัจจัยที่มีผลต่อการ
ยอมรับระบบ SAP ของพนักงานในเครือบริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จ ากัด (มหาชน) จากผลการศึกษาพบว่าโดย

ประเด็นการรับรู้ประโยชน์ที่ได้รับ มีความคิดเห็นโดยเฉลี่ยอยู่ในระดับเห็นด้วยปานกลาง ค่าเฉลี่ยรวม 4.16 (x̄ ) 
ประกอบไปด้วย การใช้ระบบ SAP ช่วยให้ท่านท างานเสร็จเร็วขึ้น ลดขั้นตอนในการท างาน ผลการปฏิบัติงาน
ดีขึ้น สามารถใช้ฐานข้อมูลร่วมกับโปรแกรมคอมพิวเตอร์อื่นได้ ท าให้องค์กรประหยัดค่าใช้จ่ายโดยรวม 
ลดความซ้ าซ้อนของข้อมูลจากการใช้ฐานข้อมูลเดียวกันทั้งระบบ  ช่วยเชื่อมโยงข้อมูลกับหน่วยงานอื่นใน
องค์กรได้ ท างานแบบ Real Time ท าให้ข้อมูลมีความทันสมัยอยู่เสมอ 

 
5. ด้านความพึงพอใจของผู้ใช้งาน 
โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ทุกข้อมีความคิดเห็นอยู่ในระดับ

ปานกลาง คือ อ านวยความสะดวกให้ผู้ใช้งาน ผู้ใช้งานมีประสิทธิภาพในการท างานเพิ่มขึ้น ความรวดเร็วใน
การค้นหาข้อมูล ผู้ใช้งานเกิดแรงจูงใจในการท างาน ความพึงพอใจต่อภาพรวมต่อการใช้งานของระบบ 
ตามล าดับ ซึ่งไม่สอดคล้องกับผลวิจัยของวิชิต บุญฤทธิ์ (2555) ศึกษาเร่ืองความพึงพอใจของพนักงานในการ
ใช้งานระบบ SAP กรณีศึกษา บริษัท สยามอุตสาหกรรมเกษตรอาหาร จ ากัด (มหาชน) พบว่ามีค่าเฉลี่ยด้าน
ความพึงพอใจอยู่ในระดับพึงพอใจมาก พนักงานมีทัศนคติที่ดีต่อระบบ SAP ส่งผลให้เกิดความพึงพอใจใน
การใช้งาน เนื่องจากตัวระบบได้แสดงให้เห็นถึงคุณประโยชน์ที่มีต่อการปฏิบัติงานในด้านต่าง ๆ ได้เป็นอย่างดี 
เช่น ความสะดวกรวดเร็วในการท างาน ความถูกต้องของข้อมูล ลดปัญหาความซ้ าซ้อนของข้อมูล ลดขั้นตอน
การท างาน การใช้ข้อมูลในการบริหารจัดการงานในด้านต่าง ๆ ได้อย่างเหมาะสม เป็นต้น 
 
ข้อเสนอแนะจากผลการวิจัย 

 จากผลการศึกษาเร่ือง การจัดการสินค้าคงคลังด้วยระบบ SAP ของบริษัท เดอะมอลล์ กรุ๊ป จ ากัด 
สามารถสรุปข้อเสนอแนะจากผลการวิจัย ดังนี้  

 
1. ด้านความปลอดภัยของข้อมูล  
 สิ่งที่ต้องปรับปรุง พัฒนา เพิ่มเติม คือ บริษัทฯ ควรให้บุคคลภายในองค์กรควบคุมระบบ SAP เช่น 

แผนก IT เป็นผู้ดูแลข้อมูล, แก้ไข, Upload ข้อมูลเอง เพื่อเป็นการป้องกันข้อมูลขององค์กรไม่ให้รั่วไหลไปยัง 
คู่แข่งขันทางการค้า  ทั้งยังต้องเพิ่มการจัดเก็บข้อมูลในระบบ Cloud เพื่อป้องกันการสูญหายของข้อมูล 
ช่วยลดความเสี่ยงกรณีเซิร์ฟเวอร์เสียหาย อีกทั้งต้องเพิ่มประสิทธิภาพของระบบ SAP ให้มีความเสถียรภาพ
มากขึ้น เช่น การช่วยท าให้ผู้ใช้งานสามารถเข้าถึงระบบได้ทุกพื้นที่ของหน่วยงาน 

   
2. ด้านรปูแบบการใช้งาน 
สิ่งที่ต้องปรับปรุง พัฒนา เพิ่มเติม คือ บริษัทฯ ควรเพิ่มความยืดหยุ่นของระบบให้ง่ายต่อการปรับปรุง 

หากมีการเปลี่ยนแปลงด้านการด าเนินงาน เช่น ปรับปรุงโครงสร้างของระบบให้สามารถรองรับการท างาน 
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ที่หลากหลาย และอาจปรับเปลี่ยนในอนาคต เนื่องจากบริษัท เดอะมอลล์ กรุ๊ปจ ากัด เป็นองค์กรใหญ่ ต้องท างาน
ร่วมกันหลายสาขา และมีการด าเนินงานหลายขั้นตอน ทั้งยังต้องค านึงถึงรูปแบบโปรแกรม เพื่อให้ผู้ใช้งานท างาน
ได้ง่าย สามารถเข้าใจได้รวดเร็ว  ซึ่งแต่ละเมนูของระบบ SAP นั้นต้องสอดคล้องกับการท างานด้วย 

  
3.ด้านการจัดการสินค้าคงคลัง 
สิ่งที่ต้องปรับปรุง พัฒนา เพิ่มเติม คือ ระบบ SAP ควรมีการเก็บข้อมูลต่าง ๆ ไว้ศูนย์กลางเพื่อท าให้

ข้อมูลเป็นปัจจุบัน เนื่องจากทุกฝ่ายใช้ข้อมูลร่วมกัน เช่น จัดการปรับปรุงข้อมูลจากเดิมที่ยังเป็นอิสระต่อกัน
ให้ข้อมูลสามารถใช้ร่วมกันได้ เพื่อให้ทุกฝ่ายได้รับข้อมูลที่ถูกต้อง เป็นปัจจุบัน และระบบต้องช่วยเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการจัดส่งสินค้า และทรัพยากรอื่น ๆ ของบริษัท ช่วยบริหารจัดการสินค้าแตกหัก การรับคืน
สินค้า เช่น การออกรายงานอัตโนมัติทุก ๆ เดือนส าหรับรายการสินค้าที่แตกหักบ่อยครั้ง ผู้ขายที่จัดส่งสินค้า
ล่าช้ากว่าก าหนด เพื่อช่วยให้ผู้ใช้งานในการตัดสินใจในการสั่งซื้อในครั้งต่อไป  ทั้งยังต้องปรับปรุงรายงาน
สรุปยอดสั่งซื้อและรายงานสินค้าคงคลัง ให้มีความถูกต้อง และเป็นปัจจุบันมากยิ่งขึ้น (Update) 

 
 4.ด้านสนับสนุนธุรกิจ 
 สิ่งที่ต้องปรับปรุง พัฒนาเพิ่มเติม คือ ระบบ SAP ต้องช่วยขจัดกระบวนการท างานที่ซ้ าซ้อนให้ดียิ่งขึ้น 

เพื่อท าให้การท างานสะดวก รวดเร็ว เช่น การเรียกดูรายงานเรียกดูได้ภายในหน้าเดียวกัน ไม่แบ่งแยกหน้า
โปรแกรม เป็นต้น  และระบบ SAP ต้องมีความทันสมัย เหมาะสมกับองค์กร คือต้องเหมาะกับกลยุทธ์และ
การด าเนินงานขององค์กรมากกว่านี้ และรายงานผลที่ได้จากระบบต้องสามารถน าไปปรับปรุงการบริการ
ลูกค้าได้มากขึ้น เช่น สามารถน ายอดสั่งซื้อสินค้าขายดีไปท าการตลาด เพื่อจัดโปรโมชั่นให้กับลูกค้า ทั้งยัง
ต้องช่วยลดต้นทุนในการท างาน เช่น ลด OT ในการท างานล่วงเวลา, ช่วยลดค่าน้ า ค่าไฟ ในการท างาน
ล่วงเวลา รวมถึงเพิ่มศักยภาพของระบบให้มีความรวดเร็วในการค้นหาข้อมูล 

 
5.ด้านความพึงพอใจของผู้ใช้งาน 
สิ่งที่ต้องปรับปรุง พัฒนา เพิ่มเติม คือ ระบบ SAP ต้องอ านวยความสะดวกให้ผู้ใช้งาน เช่น ลดการใช้

แรงงานคน และช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการท างานให้กับผู้ใช้งานมากยิ่งขึ้น รวมถึงเพิ่มศักยภาพของระบบ
ให้มีความรวดเร็วในการค้นหาข้อมูล 
 
ข้อเสนอแนะในการท าวิจัยครั้งต่อไป 

 1. เนื่องจากการวิจัยครั้งนี้ท าหลังจากบริษัท เดอะมอลล์ กรุ๊ป จ ากัด ใช้ระบบ SAP เพียงระยะเวลา
สั้น ๆ ดังนั้นผู้ศึกษาควรท าการวิจัยเรื่องนี้ในอีก 1–2 ปีข้างหน้า เพื่อน าผลการวิจัยที่ได้มาเปรียบเทียบกัน แล้วน า
ข้อเสนอแนะไปปรับปรุง และพัฒนาในการด าเนินงานเพื่อให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

2. ในการศึกษาเรื่องการจัดการสินค้าคงคลังด้วยระบบ SAP ของบริษัท เดอะมอลล์ กรุ๊ป จ ากัด 
ที่ผู้วิจัยน ามาวิจัยนั้น ยังมีเงื่อนไขอื่น ๆ ที่เป็นผลกระทบเรื่อง การจัดการสินค้าคงคลังด้วยระบบ SAP ของ
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บริษัท เดอะมอลล์ กรุ๊ป จ ากัดอีกหลายประการ ซึ่งควรจะน ามาเป็นตัวแปรในการวิจัยครั้งต่อไป คือ ปัจจัยด้าน
ความยืดหยุ่นการใช้งาน ด้านความน่าเชื่อถือ ด้านความเที่ยงตรง ด้านความถูกต้องของข้อมูล เป็นต้น 
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