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การศึกษาความพึงพอใจในการน า SAP มาใช้ในการปฏิบัติงาน:  
กรณีศึกษาเจ้าหน้าที่ระดับปฏิบัติการของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จังหวัดตาก 

Study Satisfaction of SAP to Use in Operation:  
Case Study Operational Level Officer of Provincial Electricity Authority, 

Tak Province 
 

กัญฐณา ดิษฐ์แก้ว1, พิมพ์ลักษณ์ พุ่มช่วย1 และศิริพร เผ่าถนอม1 
 

1อาจารย์ประจ้าสาขาการบญัชี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลา้นนา ตาก 
2เจ้าหน้าท่ีประจ้าคณะบรหิารธรุกิจและศลิปะศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลล้านนา ตาก 

3นักศึกษาสาขาการบญัชี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลา้นนา ตาก 
 
บทคัดย่อ 

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1) ศึกษาความพึงพอใจในการใช้โปรแกรม SAP ของ
เจ้าหน้าที่ระดับปฏิบัติการของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จังหวัดตาก 2) เพ่ือศึกษาปัญหาและอุปสรรคที่
เกิดขึ้นจากการใช้โปรแกรม SAP ของเจ้าหน้าที่ระดับปฏิบัติการของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จังหวัด
ตาก โดยเก็บรวบรวมข้อมูลจากเจ้าหน้าที่ระดับปฏิบัติการของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จังหวัดตาก แบบ
เจาะจง จ้านวน 30 คน โดยใช้แบบสอบถาม วิเคราะห์ข้อมูลจากค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  
ผลการวิจัยพบว่า เจ้าหน้าที่ระดับปฏิบัติการของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จังหวัดตาก มีความพึงพอใจ
ต่อการน้าโปรแกรม SAP มาใช้ในการปฏิบัติงาน ด้านรูปแบบและการใช้งาน และด้านระบบความ
ปลอดภัย อยู่ในระดับมาก ส่วนด้านความพึงพอใจที่มีประโยชน์ในภาพรวมที่มีต่อองค์กรของโปรแกรม 
SAP อยู่ในระดับมาก  

ดังนั้นผู้บริหารการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จังหวัดตาก สามารถทราบถึงความพึงพอใจมีต่อ
โปรแกรม SAP ของเจ้าหน้าที่ระดับปฏิบัติการ และทราบปัญหาที่เกิดขึ้นจากการใช้โปรแกรม SAP 
เพ่ือหาวิธีการแก้ไขต่อไป 
ค าส าคัญ: ความพึงพอใจ  โปรแกรม SAP  เจ้าหน้าที่ระดับปฏิบัติการ  การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 
 
Abstract 
 This research had aimed to 1) study satisfaction of using SAP program by 
operational level officers of Provincial Electricity Authority, Tak province 2) study 
problem and obstacle that occurred from using SAP program by operational level 
officer of Provincial Electricity Authority, Tak province. Collecting information was from 
operational level officers of Provincial Electricity Authority, Tak province in specific 30 
persons by using questionnaires. Analysis information was from average and standard 
division. The result research found that operational level officers of Provincial 
Electricity Authority, Tak province had satisfied to take SAP program to use in operation. 
In term of pattern and using, and security system was in high level. In the part of 
satisfaction for utility overall of SAP program was in high level. 
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 Therefore, executive of Provincial Electricity Authority, Tak province could know 
the satisfaction of operational level officers to SAP program and know the problem 
that happened after using SAP program in order to find the solution then.  
Keywords: satisfaction, SAP Program, operational level officers, Provincial Electricity 
Authority 
 
ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 
 ปัจจุบันโปรแกรม SAP มีความส้าคัญต่อองค์กรต่างๆ รวมถึงทั้งองค์กรภาครัฐ เอกชน และ
รัฐวิสาหกิจ  โดยโปรแกรม SAP เป็นใจกลางความส้าคัญที่จะอ้านวยความสะดวกในการจัดท้าบัญชี
ของพนักงาน ปัจจัยที่ส้าคัญที่สุดจะสร้างสรรค์งานให้เจริญก้าวหน้า องค์กรจะประสบความส้าเร็จตาม
วัตถุประสงค์ได้นั้น ผู้บริหารจะต้องแน่ใจได้ว่าบุคลากรทุกคนจะต้องปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
ถ้าบุคลากรท้างานไม่เต็มที่จะส่งผลให้ธุรกิจต้องมีการเปลี่ยนแปลงหรือต้องมีการพัฒนาการด้าเนินงาน
ให้ทันต่อสถานการณ์ปัจจุบัน 
 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จังหวัดตาก เป็นธุรกิจที่ด้าเนินงานด้วยความเชี่ยวชาญ ไม่ว่าองค์กรจะ
ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงไปในทางใดต้องเก่ียวข้องกับบุคคลากรทั้งสิ้น อาจกล่าวได้ว่า ตัวชี้วัดความส้าเร็จ
อย่างยั่ งยืนขององค์กรขึ้นอยู่ที่คุณภาพของคนจะเห็นได้ว่าปัจจัยหลักที่ส้าคัญที่องค์กรจะ
เจริญก้าวหน้าและอยู่รอดได้นั้นเจ้าหน้าที่ในองค์จะต้องมีประสิทธิภาพในการท้างาน เจ้าหน้าที่จะ
ท้างานได้อย่างมีประสิทธิภาพจะต้องขึ้นอยู่กับความร่วมมือและเสียสละในการท้างานอย่างจริงจังของ
เจ้าหน้าที่ในองค์กรที่จะมีความพึงพอใจที่จะใช้โปรแกรม SAP ด้วยความสมัครใจในการปฏิบัติงาน 
เพ่ือท้าให้องค์กรบรรลุเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพเพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุดที่จะไปสู่ความส้าเร็จ
ตามวัตถุประสงค์ท่ีตั้งเป้าหมายไว้ 
 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จังหวัดตาก เป็นองค์กรที่มีความคล่องตัวในการปรับสภาพที่เข้ากับ
สถานการณ์ของประเทศ มีการปรับตัวขององค์กรที่เอาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และโปรแกรม  SAP 
และด้านการเงินมาปรับใช้ เนื่องจากด้านบัญชีถือเป็นงานที่ส้าคัญขององค์กร องค์กรจะไม่สามารถ
ประสบความส้าเร็จในการด้าเนินงานได้ถ้าไม่มีระบบบัญชีที่ดีและเหมาะสมที่ใช้เป็นเครื่องมือของ
องค์กร ซึ่งก่อนจะมีโปรแกรม SAP การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จังหวัดตาก มักท้าบัญชีด้วยมือและได้น้า
โปรแกรมต่างๆ มาปรับใช้บ้างเพ่ือให้เหมาะสมกับองค์กร แต่เนื่องจากการจัดท้าบัญชีด้วยมือมี
ข้อจ้ากัดในการจัดเก็บข้อมูลและความเหมาะสมทางเวลา และขั้นตอนในการท้างานมีความซับซ้อน
และเกิดข้อผิดพลาดได้ง่ายและจะท้าการตรวจสอบได้ยาก โดยเฉพาะหน่วยราชการที่เจริญเติบโตขึ้น 
ความส้าคัญของระบบสารสนเทศภายในองค์กรจึงเพ่ิมขึ้น เพราะจะเป็นส่วนที่ช่วยสนับสนุนในการ
ปฏิบัติงานประจ้าวัน และช่วยในการตัดสินใจของผู้บริหาร จึงมีการน้าโปรแกรม  SAP เพ่ือเพ่ิม
ประโยชน์ของการแข่งขันทางกาลเวลา 

ในองค์กรได้น้าโปรแกรม SAP ซึ่งเป็นโปรแกรมที่มีการใช้งานอย่างหลากหลายตามความ
ต้องการและความเหมาะสม องค์กรต้องการใช้โปรแกรมเพ่ือใช้เฉพาะด้านทางบัญชี และต้องการ
โปรแกรมที่เชื่อมโยงระหว่างหน่วยงาน เช่น ส่วนงานบัญชีและการเงิน โดยโปรแกรม  SAP เป็น
โปรแกรมส้าเร็จรูปทางการบัญชีเพ่ือบริหารงานทั้งองค์กร แต่การเลือกใช้โปรแกรม  SAP ต้องขึ้นอยู่
กับข้อจ้ากัดและความต้องการของแต่ละองค์กร 
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 อย่างไรก็ตาม เนื่องจากงานบัญชีเกี่ยวข้องกับองค์กรและประกอบกับโปรแกรม  SAP มี
ข้อจ้ากัดบางส่วน ปัจจัยที่องค์กรจะพิจารณาการเลือกโปรแกรม SAP ต้องค้านึงถึงความเหมาะสมกับ
การใช้งานได้ตรงกับความต้องการขององค์กร การจัดท้ารายงาน และการบริหารงานขององค์กรได้
อย่างมีประสิทธิภาพ การเลือกใช้โปรแกรม SAP เพ่ือให้บุคลากรมองเห็นความส้าคัญของปัจจัยต่างๆ 
ที่มีผลต่อการเลือกใช้โปรแกรมภายในองค์กร เพราะปัจจุบันมีการแข่งขันสูง จึงท้าให้องค์กรมีการ
ปรับปรุงการท้างานเพ่ือให้สอดคล้องกับโปรแกรม SAP (ปาจรีย์ ผลประเสริฐ และกัญฐณา ดิษฐ์แก้ว, 
2557, น.39-41) 
 
วัตถุประสงค์ของวิจัย 

1. เพ่ือศึกษาความพึงพอใจของเจ้าหน้าที่ระดับปฏิบัติการในการใช้โปรแกรม SAP 
2. เพ่ือศึกษาปัญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้นจากการใช้โปรแกรม SAP 

 
วิธีด าเนินการวิจัย 
 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ เจ้าหน้าที่ท่ีท้างานอยู่ในการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดตาก 
จ้านวน 100 คน กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ เจ้าหน้าที่ระดับปฏิบัติการที่ใช้โปรแกรม  SAP 
จ้านวน 30 คน ใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive Sampling) เพ่ือให้เกิดความสอดคล้อง
กับวัตถุประสงค์ของงานวิจัย 

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
 เครื่องมือที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูลเป็นแบบสอบถามที่ผู้วิจัยได้สร้างขึ้นเพ่ือศึกษาความพึง
พอใจในการใช้โปรแกรม SAP ของบุคลากรของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดตาก ซึ่งส่วนหนึ่งของการ
สร้างแบบสอบถามได้สร้างขึ้นจากเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง โดยผู้วิจัยได้แบ่งแบบสอบถาม
ออกเป็น 3 ส่วน เพ่ือให้ครอบคลุมข้อมูลที่ต้องการในการประเมินผลวิจัย ดังนี้ 

ตอนที่ 1 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับลักษณะส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ การศึกษา และ
ต้าแหน่งหน้าที่ปัจจุบัน โดยแบบสอบถามเป็นแบบเลือกตอบ 

ตอนที่ 2 แบบสอบถามที่เกี่ยวข้องกับความพึงพอใจในการใช้โปรแกรม SAP ลักษณะ
แบบสอบถามเป็นแบบการให้คะแนน 5 ระดับ โดยแต่ละระดับก้าหนดคะแนนไว้ ดังนี้ 
  5     หมายถึง     มีความพึงพอใจมากท่ีสุด 
  4     หมายถึง     มีความพึงพอใจมาก 
  3     หมายถึง     มีความพึงพอใจปานกลาง 
  2     หมายถึง     มีความพึงพอใจน้อย 
  1     หมายถึง     มีความพึงพอใจน้อยที่สุด     
 แล้วหาค่าเฉลี่ยของค้าตอบแบบสอบถาม โดยใช้แปลความหมายค่าเฉลี่ย ดังนี้  
  ค่าเฉลี่ยระหว่าง 4.21 - 5.00 หมายถึง ความพึงพอใจในระดับมากท่ีสุด 
  ค่าเฉลี่ยระหว่าง 3.41 - 4.20 หมายถึง ความพึงพอใจในระดับมาก 
  ค่าเฉลี่ยระหว่าง 2.27 – 3.40 หมายถึง ความพึงพอใจในระดับปานกลาง 
  ค่าเฉลี่ยระหว่าง 1.81 – 2.26 หมายถึง ความพึงพอใจในระดับน้อย 
  ค่าเฉลี่ยระหว่าง 1.00 – 1.80 หมายถึง ความพึงพอใจในระดับน้อยที่สุด 
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ตอนที่ 3 ข้อค้าถามเกี่ยวกับปัญหาและอุปสรรคในการใช้โปรแกรม SAP ซึ่งเป็นลักษณะ
แบบสอบถามปลายเปิด ประกอบด้วยจ้านวน 3 ข้อ 

ตอนที ่4 ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการใช้โปรแกรม SAP ซึ่งเป็นค้าถามปลายเปิด 
การวิเคราะห์ข้อมูล 

 ผู้วิจัยได้ท้าการประมวลผลและวิเคราะห์ข้อมูล โดยมีขั้นตอนการประมวลผลข้อมูลดังนี้ 
1. การตรวจสอบข้อมูล (Editing) ท้าการตรวจสอบความถูกต้องสมบูรณ์ ของแบบสอบถาม

ทั้งหมด ที่ได้รับกลับคืนมาจากตัวอย่าง ซึ่งในการเก็บข้อมูลจากการวิจัยในครั้งนี้ ข้อมูลมีความถูกต้อง
สมบูรณ์ทั้ง 30 ฉบับ เนื่องจากผู้วิจัยได้ท้าการลงพ้ืนที่เก็บข้อมูลด้วยตนเอง 

2. การลงรหัสข้อมูล (Coding) น้าข้อมูลของแบบสอบถามทั้งหมดมาแปรเป็นสัญลักษณ์
ตัวเลขแทนค่าตัวแปรต่างๆ ท้าการลงรหัสตามท่ีก้าหนดไว้ 

3. น้าแบบสอบถามที่ผ่านการลงรหัส บันทึกข้อมูลลงเครื่องคอมพิวเตอร์ด้านโปรแกรม
ส้าเร็จรูปทางสถิติ เพ่ือค้านวณค่าทางสถิติ วิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ และข้อมูลที่ได้จากแบบสอบถาม 
ซึ่งสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลลักษณะเชิงประชากรศาสตร์ของกลุ่มตัวอย่างใช้สถิติเชิงพรรณนา 
(Descriptive Statistics) โดยใช้ตารางแสดงจ้านวนร้อยละ (Percentage) ส่วนการวิเคราะห์ข้อมูล
ระดับความพึงพอใจในการใช้โปรแกรม SAP นั้น ใช้ตารางแสดงค่าเฉลี่ย (Means) ค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (Standard Deviation) และท้าการจ้าแนกระดับความพึงพอใจในการใช้โปรแกรม SAP 
 
สรุปผลการวิจัย 
 
ตารางที่ 1 จ้านวนและร้อยละของข้อมูลทั่วไปจ้าแนกตามเพศ อายุ การศึกษา และต้าแหน่งหน้าที่
ปัจจุบัน 

ลักษณะส่วนบุคคล (จ านวน 30 คน) จ านวน ร้อยละ 
เพศ 
ชาย 18 60 
หญิง 12 40 
อาย ุ
15 - 20 ปี 0 0 
21 - 25 ปี 12 40 
26 - 30 ปี 8 26.7 
31 - 35 ปี 1 3.3 
36 - 40 ปี 0 0 
มากกว่า 40 ปี 9 30 
การศึกษา 
ต่้ากว่าปริญญาตรี 7 23.3 
ปริญญาตรี 23 76.7 
ปริญญาโท 0 0 
ปริญญาเอก 0 0 
อ่ืนๆ 0 0 
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ตารางที่ 1 จ้านวนและร้อยละของข้อมูลทั่วไปจ้าแนกตามเพศ อายุ การศึกษา และต้าแหน่งหน้าที่
ปัจจุบัน (ต่อ) 

ลักษณะส่วนบุคคล (จ านวน 30 คน) จ านวน ร้อยละ 
ต าแหน่งหน้าที่ปัจจุบัน 
ผู้จัดการ 0 0 
หัวหน้าแผนก 2 6.7 
พนักงาน 12 40 
ลูกจ้างชั่วคราว 16 53.3 

 
จากตารางที่ 1 พบว่าเจ้าหน้าที่ระดับปฏิบัติการของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จังหวัดตาก เป็น

เพศชายมากกว่าเพศหญิง (ร้อยละ 60 และ 40 ตามล้าดับ)โดยมีอายุ 21-25 ปีมากที่สุด (ร้อยละ 40) 
รองลงมาคืออายุ มากกว่า 40 ปีขึ้นไป (ร้อยละ 30) ระดับการศึกษาคือปริญญาตรีมากที่สุด (ร้อยละ 
76.7) รองลงมาคือต่้ากว่าปริญญาตรี (ร้อยละ 23.3) ต้าแหน่งหน้าที่ปัจจุบันคือลูกจ้างชั่วคราวมาก
ที่สุด (ร้อยละ 53.3) รองลงมาคือพนักงาน (ร้อยละ 40)   
 
ตารางท่ี 2 ความพึงพอใจในการน้าโปรแกรม SAP มาใช้ในการปฏิบัติงาน 

ความพึงพอใจ �̅� S.D. ระดับความพึงพอใจ 
1.รูปแบบการใช้งาน       
1.1 การจัดเมนูหรือหมวดหมู่สามารถใช้งานง่าย 3.83 0.531 มาก 
1.2 ระบบข้อมูลมีความถูกต้องน่าเชื่อถือ 4.13 0.571 มาก 
1.3 ระบบสามารถช่วยสนับสนุนการท้างาน 4.23 0.568 มากที่สุด 
1.4 ระบบช่วยควบคุมกระบวนการให้เป็นไปตาม
ระเบียบราชการ 4.13 0.571 มาก 
1.5 ระบบสามารถท้างานได้รวดเร็วไม่ติดขัด 3.7 0.702 มาก 

รวม 4.0067 0.39821 มาก 
2. ระบบความปลอดภัย    
2.1 การเข้าใช้ระบบฯ มีความง่ายต่อการใช้งาน 3.97 0.556 มาก 
2.2 ความถูกต้องของข้อมูลในระบบบัญชี 4.2 0.61 มาก 
2.3 ก้าหนดสิทธิการเข้าใช้งานช่วยให้ระบบมีความ
ปลอดภัย 4.23 0.679 มากที่สุด 
2.4 ระบบช่วยให้ท่านเก็บข้อมูลการท้างานได้ดี 4.27 0.583 มากที่สุด 
2.5 ระบบมีความม่ันคงไม่ล้มเหลว 3.73 0.785 มาก 

รวม 4.08 0.39862 มาก 
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ตารางท่ี 2 ความพึงพอใจในการน้าโปรแกรม SAP มาใช้ในการปฏิบัติงาน (ต่อ) 

ความพึงพอใจ �̅� S.D. ระดับความพึงพอใจ 
3. ความพึงพอใจที่ มีประโยชน์ในภาพรวมของ
โปรแกรม SAP    
3.1 โปรแกรมสามารถให้ค้าแนะน้าอย่างชัดเจน 3.7 0.75 มาก 
3.2 ความสะดวกรวดเร็วจากโปรแกรม 4 0.587 มาก 
3.3 โปรแกรมมีความทันสมัย 4.2 0.714 มาก 
3.4 โปรแกรมทุกออกแบบมาเพ่ือใช้งานง่าย 3.7 0.596 มาก 

รวม 3.9867 0.47542 มาก 
 

จากตารางที่ 2 พบว่าความพึงพอใจในด้านรูปแบบการใช้งาน มีการจัดเมนูหรือหมวดหมู่
สามารถใช้ งานง่าย มีความพึงพอใจในระดับมาก (�̅� = 3.83) ระบบข้อมูลมีความถูกต้องน่าเชื่อถือ มี
ความพึงพอใจใน ระดับมาก (�̅� = 4.13) ระบบสามารถช่วยสนับสนุนการท้างาน มีความพึงพอใจใน
ระดับมากที่สุด (�̅� = 4.23) ระบบช่วยควบคุมกระบวนการให้เป็นไปตามระเบียบราชการ มีความพึง
พอใจในระดับมาก (�̅� = 4.13) ระบบสามารถท้างานได้รวดเร็วไม่ติดขัด มีความพึงพอใจในระดับมาก 
(�̅� = 3.7) และด้านระบบความปลอดภัย มีการเข้าใช้ระบบฯ มีความง่ายต่อการใช้งาน มีความพึง
พอใจในระดับมาก (�̅� = 3.97) ความถูกต้องของข้อมูลในระบบบัญชี มีความพึงพอใจในระดับมาก (�̅� 
= 4.2) การก้าหนดสิทธิการเข้าใช้งานช่วยให้ระบบมีความปลอดภัย มีความพึงพอใจในระดับมากที่สุด 
(�̅� = 4.23) ระบบช่วยให้เก็บข้อมูลในการท้างานได้ดี มีความพึงพอใจในระดับมากที่สุด (�̅� = 4.27) 
ระบบมีความมั่นคงไม่ล้มเหลว มีความพึงพอใจในระดับมาก (�̅� = 3.73) และความพึงพอใจของ
ประโยชน์ในภาพรวมของโปรแกรม SAP โดยโปรแกรมสามารถให้ค้าแนะน้าอย่างชัดเจน มีความพึง
พอใจในระดับมาก (�̅� = 3.7) ความสะดวกรวดเร็วจากโปรแกรม มีความพึงพอใจในระดับมาก (�̅� = 
4) โปรแกรมมีความทันสมัย มีความพึงพอใจในระดับมาก (�̅� = 4.2) โปรแกรมออกแบบมาเพ่ือให้ใช้
งานง่าย มีความพึงพอใจในระดับมาก (�̅� = 3.7) 

 
ผลการวิจัยในปัญหาและอุปสรรค 

ส่วนที่ 1 เกี่ยวกับระบบโปรแกรม SAP 
โปรแกรม SAP ใช้งานได้เฉพาะด้าน ถ้าเกิดกรณีผิดพลาด จะแก้ไขได้ยาก มีความล่าช้าใน

การประมวลผล โปรแกรม SAP มีจ้านวน user น้อย ไม่เพียงพอในการใช้งาน เนื่องจากโปรแกรม 
SAP มีราคาค่อนข้างสูง ผู้สูงอายุส่วนใหญ่มีปัญหาในการใช้โปรแกรม SAP เนื่องจากยากและซับซ้อน 
ระบบล่มง่าย สามารถเข้าใช้งานได้ทีละครั้ง ไม่สามารถเข้าโปรแกรมได้พร้อมๆ กัน (เฉพาะแผนก) 
และถ้าหากเกิดกรณีไฟดับหรือไฟตก ก็จะท้าให้ข้อมูลล่าช้า 

ส่วนที่ 2 ความไวของระบบโปรแกรม SAP 
การใช้งานใช้ได้ไม่ต่อเนื่อง ท้าให้เกิดการล่าช้า การประมวลผลของระบบโปรแกรม  SAP จะ

ประมวลผลได้ช้า และอาจขึ้นอยู่กับระบบความเร็วของอินเตอร์เน็ต บางครั้งก็ไม่สามารถเข้าใช้งานได้
เลย หากเกิดกรณีที่พนักงานใช้โปรแกรมพร้อมกันหลายเครื่อง ก็จะท้าให้โปรแกรม SAP อาจล่มได้ 
และบางครั้ง การใช้งานโปรแกรม SAP อาจขึ้นอยู่กับสถานะของ Server 
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ส่วนที่ 3 ความน่าเชื่อถือโปรแกรม SAP 
การใช้งานของโปรแกรม SAP เมื่อบันทึกแล้วไม่สามารถแก้ไขได้ จึงต้องท้างานใหม่ทั้งหมด 

โปรแกรม SAP มีความเชื่อถือได้ 99% อาจมีข้อผิดพลาดจากการขึ้นระบบในช่วงแรก ผู้ใช้งานไม่มี
ความเชี่ยวชาญและมีความรู้มากพอในการใช้โปรแกรม โปรแกรม SAP มีความน่าเชื่อถือดีพอใช้ได้ แต่
มีข้อจ้ากัดในการกรอกข้อมูลยังไม่แน่นอน 

 
ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการใช้โปรแกรม SAP 

โปรแกรม SAP ไม่มีความคล่องตัวในการเข้ารหัส มี Password น้อยไปกับระบบงานระบบ
ของโปรแกรม SAP เป็นระบบที่ดี ดังนั้นต้องเรียนรู้ท้าความเข้าใจในการใช้โปรแกรมเพ่ือจะบันทึก
ข้อมูลได้อย่างมีประสิทธิภาพ การใช้โปรแกรม SAP ไม่สามารถเข้าใช้ได้พร้อมกัน ผู้ใช้งานควรศึกษา
การใช้โปรแกรมSAP อย่างละเอียด และต้องมีความรู้ในการใช้โปรแกรม SAP อย่างดี ถึงจะใช้ได้
สะดวกและถูกต้อง 
 
อภิปรายผลการวิจัย 

1. ลักษณะส่วนบุคคลของเจ้าหน้าที่ระดับปฏิบัติการของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จังหวัด
ตาก 

เจ้าหน้าที่ระดับปฏิบัติการของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จังหวัดตากเป็นเพศชายมากกว่า
เพศหญิง อายุอยู่ระหว่าง 21-25 ปี รองลงมาคืออายุมากกว่า 40 ปีขึ้นไประดับการศึกษาอยู่ใน
ปริญญาตรี มากที่สุด รองลงมาคือต่้ากว่าปริญญาตรี ต้าแหน่งหน้าที่ปัจจุบันมีจ้านวนเจ้าหน้าที่ที่เป็น
ลูกจ้างชั่วคราวมากท่ีสุด รองลงมาคือพนักงาน  

2. ความพึงพอใจในการน าโปรแกรม SAP มาใช้ในการปฏิบัติงาน 
ปัจจัยที่มีผลต่อความพึงพอใจในระดับความพึงพอใจมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านอยู่ใน

ระดับความพึงพอใจมากอยู่ 2 ด้าน โดยค่าเฉลี่ยเรียงตามล้าดับจากน้อยไปมากดังนี้ ด้านรูปแบบการ
ใช้งาน 4.0067 และ ด้านระบบความปลอดภัย 4.08 ผลการวิจัยรายด้านพบว่า 

1) ด้านรูปแบบการใช้งาน ภาพรวมอยู่ในระดับความพึงพอใจมากเมื่อพิจารณารายข้อ
ส่วนใหญ่อยู่ในระดับความพึงพอใจมาก ยกเว้นในประเด็น ระบบสามารถช่วยสนับสนุนการท้างานอยู่
ในระดับความพึงพอใจมากที่สุด 

2) ด้านระบบความปลอดภัย ภาพรวมอยู่ในระดับความพึงพอใจมากเมื่อพิจารณาราย
ข้ออยู่ในระดับมากที่สุด ยกเว้นในประเด็นการเข้าใช้ระบบฯ มีความง่ายต่อการใช้งานและระบบมี
ความมั่นคงไม่ล้มเหลว อยู่ในระดับความพึงพอใจมาก 

3) ด้านความพึงพอใจที่มีประโยชน์ในภาพรวมของโปรแกรม SAP อยู่ในระดับความพึง
พอใจมากเมื่อพิจารณารายข้อส่วนใหญ่อยู่ในระดับความพึงพอใจมากท่ีสุด  

3. ข้อค าถามเกี่ยวกับปัญหาและอุปสรรคในการใช้โปรแกรม SAP 
1) เกี่ยวกับระบบโปรแกรม SAP 

ปัญหาและอุปสรรคเกี่ยวกับระบบโปรแกรม SAP โดยส่วนใหญ่ เกิดจากการใช้งาน
โปรแกรม SAP หากเกิดการลงข้อมูลผิดพลาด จะแก้ไขได้ยาก และระบบเกิดความล่าช้าในการ
ประมวลผล 

2) ความไวของระบบโปรแกรม SAP  
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ปัญหาและอุปสรรคจะขึ้นอยู่กับระบบความเร็วของอินเตอร์ เน็ต ถ้าระบบ
อินเตอร์เน็ตล่าช้า จะท้าให้การประมวลผลของระบบโปรแกรม SAP มีความล่าช้าตามไปด้วย 

3) ความน่าเชื่อถือของโปรแกรม SAP 
โปรแกรมมีความน่าเชื่อถือพอใช้ เพราะผู้ใช้งานโปรแกรมควรจะต้องมีความรู้ และมี

ความเชี่ยวชาญในการใช้โปรแกรม SAP จึงจะท้าให้ข้อมูลที่ได้ถูกต้องสมบูรณ์ 
4. ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการใช้โปรแกรม SAP 

มี Password ในการเข้าใช้งานโปรแกรม SAP น้อย และไม่สามารถเข้าใช้ได้พร้อมกัน 
 
ข้อเสนอแนะ 
 ข้อเสนอแนะในการน าผลการวิจัยไปใช้ 
 ผลการวิจัยในครั้งนี้ท้าให้ทราบถึงโปรแกรม SAP ซึ่งผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะที่คาดว่าน่าจะเป็น
ประโยชน์ในการน้าไปใช้ 

1. ส่งเสริมให้มีการใช้โปรแกรม SAP อาจจ้าเป็นต้องมีการฝึกอบรมก่อนใช้โปรแกรม 
2. มีการพัฒนาโปรแกรมให้เข้าใจง่ายและน่าสนใจ 

 ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป 
1. ควรมีการศึกษาเปรียบเทียบประสิทธิผลของการใช้โปรแกรม SAP เพ่ือเป็นแนวทางใน

การหาประสิทธิภาพในการใช้ครั้งต่อไป 
2. ท้าการศึกษาด้านอ่ืนๆที่นอกเหนือจากการวิจัยในครั้งนี้ เพ่ือให้ได้ผลวิจัยที่ครอบคลุม

และสามารถน้าไปใช้ 
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