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หัวขอวิทยานพินธ ปจจัยที่สงผลตอปญหาและความพึงพอใจของพนักงานบริษัท ทีโอที จํากัด  
                                         (มหาชน) ตอการนําโปรแกรม SAP R/3  มาใชในระบบบัญชีลูกหนี ้
ช่ือผูเขียน  สุนิสา อยูเยาว 
อาจารยที่ปรึกษา  น.อ. ดร.  วีระชัย  เชาวกําเนดิ  
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สาขาวิชา  การจัดการโทรคมนาคม   
ปการศึกษา  2549 
 

บทคัดยอ 
 
 การวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาขอมูลพื้นฐานทั่วไป เปรียบเทียบขอมูลพ้ืนฐานทั่วไป
กับปญหาและความพึงพอใจตอการนําโปรแกรม SAP R/3  มาใชในงานระบบบัญชีลูกหนี้ หาคา                          
สัมประสิทธสหสัมพันธสรางสมการถดถอย และวิเคราะหสหสัมพันธคานอนิคัลของปจจัยที่สงผล
ตอปญหาและความพึงพอใจของพนักงานบริษัท ทีโอที จํากัด(มหาชน)ตอการนําโปรแกรม SAP 
R/3  มาใชในงานระบบบัญชีลูกหนี้ กลุมตัวอยาง ประกอบดวย พนักงานปฏิบัติงานระดับ  4-7  ซ่ึง
ทํางานในสํานักบัญชีการเงิน สํานักงานใหญ  สวนการเงินการบัญชีนครหลวงที่ 1-4  และสวน
การเงินการบัญชีภูมิภาคที่ 1-5  ของบริษัท ทีโอที จํากัด (มหาชน) จํานวนรวมทั้งสิ้น 264  คน  
เครื่องมือที่ใชในการวิจัยเปนแบบสอบถามมาตรสวนประเมินคา 7 ระดับซ่ึงมีคาความเชื่อมั่น
ของครอนบัคเทากับ .98  สถิติที่ใชในการวิจัย  ไดแก  คารอยละ  คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน t-
test , F-test  การวิเคราะหการถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression Analysis)และการวิเคราะห
สหสัมพันธคานอนิคัล (Canonical Correlation Analysis)  

1)  ผลการศึกษา พบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนเพศหญิง มีอายุ 31- 35 ป 
การศึกษาระดับปริญญาตรี มีระยะเวลาการปฏิบัติงานกับโปรแกรม SAP R/3 ประมาณ 1- 2 ปเคย
ไดรับการอบรมงานระบบ SAP R/3 อยางนอย 1 ครั้ง รับผิดชอบลูกหนี้ประเภท One-Time   สวน
บทบาทและหนาที่หลักในการใชงานระบบ SAP R/3 เปนผูใชขอมูลและรายงานจากระบบ 
นอกจากนี้ ปญหาการนําโปรแกรม SAP R/3   มาใชในระบบบัญชีลูกหนี้จัดอยูในระดับคอนขาง
นอย   
                  2)  เมื่อเปรียบเทียบปญหาการนําโปรแกรม SAP R/3 มาใชในระบบบัญชีลูกหนี้ จําแนก
ตามสถานภาพสวนตนของผูตอบแบบสอบถาม พบวา พนักงานที่มีอายุ การศึกษา ระยะเวลา 
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การปฏิบัติงาน และประเภทลูกหนี้ที่ รับผิดชอบที่แตกตางกัน จะมีปญหาการนําโปรแกรม 
SAP R/3  มาใชในระบบบัญชีลูกหนี้แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05   สวนเพศของ 
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Abstract 
 

 The  purposes of  this  research were to study  general  information,  to compare  
employees’ problems and satisfaction to find out  correlation coefficient, to create regression 
equation and  to analyze canonical  correlation of variables which affected employees’ problems 
and satisfaction of  SAP R/3 application in account receivable. Sampling groups were comprised 
of  accounting and finance officers class 4-7, from head office, metropolitan finance and 
accounting sector  1-4, and  regional finance and accounting  sector 1-5,  totaling  264 persons. 
An instrument used for data collection was a questionnaire  with 7 rating scales. The reliability of 
the instrument calculated by cronbrach  alpha coefficient was 0.98. Data was analyzed by using 
mean, standard deviation, t-test, F-test  multiple regression analysis,  and canonical correlation 
analysis.  
 The results of the study were as follows: 

 1) Most  respondents of  accounting and finance officers class 4-7  were  female, 
aged 31-35 years, holding bachelor’s degree, having 1-2 years working experience of SAP R/3  
and being trained at least one time of SAP R/3. Their responsibility and duty was One-Time.  For  
the main role and duties in  SAP R/3 was to use and make a report from the system. Besides, the 
problem  of  SAP R/3 application  in account  receivable was  at the less  level. 
                2) When the problems of SAP R/3 application in account receivable system 
classified by respondent’s personal status were compared, it was found that there were significant 
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differences of problems of SAP R/3 application in account receivable system between 
employees’ age,  education, working experience at .05  level except employees’ gender. 
   3) Employees’ age, education, working experience and satisfaction affected the 
problem of SAP R/3 application in account  receivable system. Besides, there was a relationship 
between employees’ working experience and satisfaction towards SAP R/3  application in 
account  receivable system. 
  4)  Education (X3) and working experience  (X4)  could  predict the  problems of 
SAP R/3  application in account  receivable system at .05 significant level. Thus, if education 
level was higher, then the problem of SAP R/3 application in account  receivable system would 
be increasing. However, if working experience increased, then  the problems SAP R/3 
application in account receivable system would be decreasing. The  regression or predicting  
equation of factors affecting the problems of  SAP R/3 application in account  receivable was: 

 
Y1  =   3.40 – 0.02X2+ 0.13 X  3*  – 0.35 X  4** 
 

The equation had the power of prediction up to 16 % and the errer of the prediction was at .54 . 
  5) Working experience  (X4)  could predict  the  problem of  SAP R/3  application 
in account  receivable  system at .05  significant level.  Thus, if  working experience increased, 
then  the employees’ satisfaction upon SAP R/3 application in account  receivable system would 
be decreasing. The regression or equation of factors affecting employees’ satisfaction upon SAP 
R/3 application in account  receivable was: 

 
Y2  =   3.61  – 0.15 X  4* 

 
The equation had the power of prediction up to 2% and the  error of the prediction was at 0.97 
        6) According to canonical correlation analysis, it revealed that working experience  
was significantly correlated with the problem and employees’ satisfaction upon SAP R/3 
application in account recalibrate at 0.90  more than education which was at 0.37.  
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Keywords: Problem/ Satisfaction/ Program SAP R/3/ Account Receivable System/ Canonical 
Correlation Analysis. 
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บทที่ 1 
บทนํา 

 
1.1 ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 
 ในการวางระบบคอมพิวเตอรนั้น องคกรมักจะตอระบบคอมพิวเตอรเขาตรงกับศูนย
ขอมูลแบบออนไลน เนื่องจากเมื่อลูกคาสั่งซื้อสินคา จายเงิน หรือทําการใด ๆ ก็ตาม พนักงานมักจะ
ทําการปอนขอมูลตาง ๆ เหลานั้นเขาสูระบบ เพื่อทําการประมวลผล บันทึกขอมูล และเก็บขอมูลไว  
จากนั้นเมื่อพนักงานตองการจะเรียกดูขอมูลเมื่อใดก็ตาม  เขาจะสามารถเรียกดูขอมูลไดจากระบบ
ตามตองการ  ทุกที่  ทุกเวลา  เนื่องจากระบบที่ใชเปนระบบออนไลน  ดวยเหตุนี้  ศูนยขอมูลนี้ จึง
จําเปนที่จะตองมีระบบการบันทึก การจัดเก็บ และการประมวลผลทางการบัญชีที่มีคุณภาพและ
ประสิทธิภาพ ตัวอยางเชน ในการชําระคาบริการตาง ๆ ไดแก คาบริการโทรศัพท พนักงานที่
สํานักงานบริการโทรศัพทจะทําการติดตอโดยใชระบบคอมพิวเตอรเชื่อมตอเขาไปที่ศูนยขอมูล
แบบออนไลนวามียอดกําหนดชําระเทาไร เมื่อการจายเงินเสร็จส้ินลง พนักงานก็จะบันทึกรายการ
ไววามีการจายเงิน พรอมออกใบเสร็จใหลูกคาไดเรียบรอย หลังจากนั้นเมื่อจําเปนตองมีการเรียก
ขอมูลจากศูนยขอมูลอีกครั้งก็จะพบขอมูลการรับชําระคาบริการจากลูกคาดังกลาวเชนกัน ดังนั้น
ระบบที่นํามาใชกับขอมูลเหลานี้จึงตองมีความสะดวกในการปอนขอมูลมีความรวดเร็วในการ
คนหาขอมูล  และแกไขขอมูล  
                   สําหรับบริษัท ทีโอที จํากัด (มหาชน) ไดทําการคัดเลือก คือ โปรแกรมสําเร็จรูป หรือ  
SAP R/3 หรือช่ือเต็มๆ คือ System Applications and Products in Data Processing  ซ่ึงเปน
โปรแกรมสําเร็จรูปทางธุรกิจของประเทศเยอรมัน ประเภท Enterprise Resource Planning R/3 คือ 
Real-Time System และ 3 Tier ที่ถูกพัฒนาขึ้นมาโดยบริษัท SAP AG ในป 1972 โดยสํานักงาน
ใหญอยูที่เมือง วอรดอฟร (Walldorf) ประเทศเยอรมัน  ปจจุบันโปรแกรมสําเร็จรูปทางธุรกิจ SAP 
นี้มีอยู 2 ระบบดวยกัน คือ SAP R/2 ซ่ึงทํางานอยูบนระบบเมนเฟรม และ SAP R/3 ซ่ึงเปนระบบ
การทํางานในแบบ Client/Server ที่ไดรับความนิยมแพรหลาย ลักษณะการทํางานจะครอบคลุม
ตั้งแตกระบวนการผลิตสินคาคงคลัง จัดจําหนาย จัดสง การขาย การรับชําระเงิน การบัญชีและอื่นๆ 
ขององคกรเขาไวในโปรแกรมไดทั้งหมด ดวยความสามารถที่จะปรับแตง (Customize) ใหเขากับ
กระบวนการทํางานของแตละองคกรอยางเต็มที่ เพื่อประสิทธิภาพสูงสุดในการแขงขันของ
ตลาดโลก โดยใช ABAP/4 ซ่ึงเปนภาษาที่อยูเบื้องหลังความสําเร็จของ SAP R/3  อีกทั้งเปนภาษาที่
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ใชในการพัฒนาโปรแกรมขึ้นมาเอง และใชในการ Customize ใหเหมาะกับลูกคาแตละรายดวย  
จุดหมายของบริษัท คือ  ความพึงพอใจของลูกคา  ใหสามารถทํากําไร  มีการเจริญเติบโต  รวมทั้ง
ความพึงพอใจของพนักงานอีกดวยเชนกัน  (ประพจน สุขมานนท, 2545: 17-19)  

 อยางไรก็ตาม จากการที่บริษัท ทีโอที จํากัด (มหาชน) ทําการติดตั้งระบบ และพัฒนา
โปรแกรมสําเร็จรูป SAP R/3 เพื่อใชในระบบบัญชีลูกหนี้ ที่ตองมีการสรางขอมูลหลักลูกหนี้  
การบันทึกลูกหนี้ การเปลี่ยนแปลง ยกเลิก ทํารายการใบแจงหนี้และอ่ืน ๆ แลว จะพบปญหาซึ่ง
สามารถสรุปไดดังนี้คือ 

1) ดานความรูความสามรถของพนักงานของบริษัท ทีโอที จํากัด (มหาชน) พบวา
พนักงานสวนมากขาดความรูความเขาใจเกี่ยวกับการใชงานระบบ  จึงสงผลใหพนักงานนั้น ๆ ไม
สามารถปอนขอมูล คนหาขอมูล แกไขขอมูล รวมถึงการออกรายงานขอมูลได ทั้งนี้ อาจเนื่องจาก
พนักงานไมไดรับการอบรมใหสามารถสรางขอมูล หรือ เรียกขอมูล หรือ ประมวลผลผลขอมูลเพื่อ
รายงานลูกคาได  

2) ดานซอฟตแวร  พบวา  โปรแกรมไมสามารถรองรับงานดานบัญชีได 100% ทั้งนี้
เนื่องจากบริษัท ทีโอที จํากัด (มหาชน) มีขอมูลและโครงสรางทางการบัญชีที่มีขนาดใหญและ
ซับซอน จึงทําใหซอฟตแวรสําเร็จรูปอาจไมสามรถรองรับความตองการในการใชงานได 100%   
                    จากความสําคัญ และปญหาในการนําโปรแกรมสําเร็จรูป SAP R/3 มาใชในงานระบบ
บัญชีลูกหนี้ ของบริษัท ทีโอที จํากัด (มหาชน) ผูวิจัยในฐานะพนักงานปฏิบัติงานที่เกี่ยวของกับ
ระบบบัญชีลูกหนี้ของบริษัทฯ จึงไดสนใจศึกษาปญหาดังกลาวเพื่อนําผลที่ไดรับไปใชแนวทางใน 
การปรับปรุงและแกไขระบบ SAP R/3 ใหมีกระบวนการและขั้นตอนการทํางานระบบบัญชีลูกหนี้
ของบริษัท ทีโอที จํากัด (มหาชน) ที่มีประสิทธิภาพ หรือสอดคลองกับวัตถุประสงคที่บริษัท ทีโอที 
จํากัด (มหาชน) กําหนดไวยิ่งขึ้น 
 
1.2 วัตถุประสงคของการวิจัย 
 วัตถุประสงคของการวิจัย มีดังนี้คือ  
 1.2.1 เพื่อศึกษาขอมูลพื้นฐานทั่วไปของตัวแปรที่สงผลตอปญหาและความพึงพอใจ
ของพนักงานของ บริษัท ทีโอที จํากัด (มหาชน) ตอการนําโปรแกรม SAP R/3 มาใชในงานระบบ
บัญชีลูกหนี้ 
 1.2.2 เพื่อเปรียบเทียบขอมูลพ้ืนฐานทั่วไปกับปญหาของพนักงานของ บริษัท ทีโอที 
จํากัด (มหาชน) ตอการนําโปรแกรม SAP R/3 มาใชในงานระบบบัญชีลูกหนี้ 
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 1.2.3 เพื่อศึกษาหาคาสัมประสิทธสหสัมพันธระหวางตัวแปรที่สงผลตอปญหาและ
ความพึงพอใจของพนักงานของ บริษัท ทีโอที จํากัด (มหาชน) ตอการนําโปรแกรม SAP R/3 มาใช
ในงานระบบบัญชีลูกหนี้ 
 1.2.4 เพื่อสรางสมการถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression) ของตัวแปรที่สงผลตอ
ปญหาและความพึงพอใจของพนักงานของบริษัท ทีโอที จํากัด (มหาชน)ตอการนําโปรแกรม 
 SAP R/3 มาใชในงานระบบบัญชีลูกหนี้ 
 1.2.5 เพื่อศึกษาปจจัยที่สงผลตอปญหาและความพึงพอใจของพนักงานของบริษัท  
ทีโอที จํากัด (มหาชน) ตอการนําโปรแกรม SAP R/3 มาใชในงานระบบบัญชีลูกหนี้ โดยใชวิธี 
การวิเคราะหสหสัมพันธคาโนนิคอล (Canonical Correlation Analysis)  
 
1.3 ขอบเขตการศึกษา 

 ขอบเขตการศึกษา มีดังนี้คือ 
 1.3.1 ประชากรและกลุมตัวอยาง  

1.3.1.1 ประชากร ประกอบดวย พนักงานปฏิบัติงาน ของ บริษัท ทีโอที จํากัด  
 (มหาชน) ที่ใชโปรแกรมบัญชี SAP R/3 ในงานระบบบัญชีลูกหนี้ จํานวน 776 คน 
 1.3.1.2 กลุมตัวอยาง ประกอบดวย พนักงานปฏิบัติงานระดับ 4-7 ซ่ึงทํางานใน
สํานักบัญชีการเงิน สํานักงานใหญ สวนการเงินการบัญชีนครหลวงที่ 1-4 และสวนการเงิน 
การบัญชีภูมิภาคที่ 1-5 ของบริษัท ทีโอที จํากัด (มหาชน) รวมเปนจํานวนทั้งส้ิน 264 คน 
  1.3.2 ตัวแปรที่ใชในการวิจัย ประกอบดวย 
   1.3.2.1  ตัวแปรอิสระ  
  1)  สถานภาพสวนตัวของผู ตอบแบบสอบถาม  เช น  เพศ  อายุ 
การศึกษา ระยะเวลาการปฏิบัติงาน  ระบบบัญชีลูกหนี้ที่รับผิดชอบ  บทบาทและหนาที่ใน
การใชงานระบบ SAPR/3 และประสบการณการฝกอบรม 
  2) การนําโปรแกรมสําเร็จรูป SAP R/3 มาใชในงานระบบบัญชี 
ลูกหนี้ (FI-AR) ประกอบดวย  6 ขั้นตอน  คือ (1) การเขาสูระบบ  (2) การสรางขอมูลหลัก 
บัญชีลูกหนี ้ (3)  การบันทึกขอมูลเขาระบบบัญชีลูกหนี้ (4)  การประมวลผลบัญชีลูกหนี้ 
(5) การเปลี่ยนแปลงรายการบัญชีลูกหนี้ และ(6) รายงานที่ไดจากระบบบัญชีลูกหนี้ 
 1.3.2.2 ตัวแปรตาม 
 1) ปญหาที่เกิดขึ้นจากการนําโปรแกรม SAP R/3 มาใชในงานระบบ
บัญชีลูกหนี้ 
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 2) ความพึงพอใจตอการใชโปรแกรม  SAP R/3 ในงานระบบ
บัญชีลูกหนี้ 
 
1.4 กรอบความคิด 

จากขอบเขตการวิจัยดังกลาวขางตน สามารถสรุปเปนกรอบแนวคิดสําหรับการวิจัย 
ดังรูปที่ 1.1 ตอไปนี้ 

 
 ตัวแปรอิสระ       ตัวแปรตาม 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

ภาพที่ 1.1  แสดงกรอบหรือแนวคดิเชิงทฤษฎีสําหรับการวิจัย 

ปจจัยดานสถานภาพสวนตนของ
พนักงานปฏิบัติงานที่ใชโปรแกรมบัญชี 
SAP R/3 ในงานระบบบัญชีลูกหนี้ เชน  
- เพศ  
- อายุ 
- การศึกษา  
- ระยะเวลาการปฏิบัติงาน  
- ระบบบัญชีลูกหนี้ที่รับผิดชอบ  
- ประสบการณการฝกอบรม 
 

ปญหาที่เกิดขึ้นจากการนํา
โปรแกรมสําเร็จรูป SAP R/3 มาใช

ในงานระบบบัญชีลูกหนี้ 

ความพึงพอใจตอการใช 
โปรแกรมสําเร็จรูป SAP R/3 
ในงานระบบบัญชีลูกหนี้ 

การนําโปรแกรม SAP R/3 มาใชงานใน
งานระบบบัญชีลูกหนี้ประกอบดวย 
- การเขาสูระบบ 
- การสรางขอมูลหลักลูกหนี้  
- การบันทึกขอมูลเขาระบบ 
- การประมวลผล 
- การเปลี่ยนแปลงรายการ 
- การรายงานบัญชีลูกหนี้ที่ไดจาก

ระบบSAP R/3 
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1.5 ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ 
 ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ มีดังนี้คือ 
        1.5.1 ผูบริหารของบริษัท ทีโอที จํากัด (มหาชน) สามารถนําผลการวิจัยที่ไดรับไปใช
ในการปรับปรุงและพัฒนาบุคลากร เชน สามารถกําหนดแนวทางการจัดการฝกอบรมใหเหมาะสม
ทั้งนี้เพื่อการลดคาใชจายและชวยประหยัดเวลาอันเนื่องจากการทํางานของพนักงานมีประสิทธิภาพ
ยิ่งขึ้น  
                      1.5.2 ผูพัฒนาระบบสามารถทราบแนวทางในการปรับปรุงระบบหรือเพื่อทํา 
การออกแบบและวางระบบเชื่อมตอของซอฟแวรสําเร็จรูป SAP R/3 ใหเหมาะสมกับการปฏิบัติงาน
และสอดคลองกับระบบปฏิบัติงานบัญชีลูกหนี้ของบริษัท ทีโอที จํากัด (มหาชน) ตอไปในอนาคต 
  1.5.3 พนักงานจะไดรับความสะดวกและรวดเร็วข้ึน ถาบริษัทไดปรับปรุงระบบ
โปรแกรมสําเร็จรูป SAP R/3 ใหมีประสิทธิภาพ  สอดคลอง  และเหมาะสมกับการปฏิบัติงานจริง
ของแตละหนวยงาน 
             1.5.4 ประชาชนหรือหนวยงานที่ เกี่ยวของจะไดรับบริการในการสอบถามขอมูล 
การชําระเงินคาบริการโทรศัพทหรือขอมูลอ่ืนๆที่มีความถูกตองแมนยําและรวดเร็วมากขึ้น  
 
1.6 นิยามศัพท 
 นิยามศัพทที่ใชในการวิจัยมีดังนี้ คือ  

 1.6.1 โปรแกรม System Application and Product in Data Processing (SAP R/3) 
หมายถึง โปรแกรมสําเร็จรูปที่ บริษัท ทีโอที จํากัด (มหาชน) นํามาใชในขอมูลบัญชีและการเงิน 
เฉพาะในระบบบัญชีลูกหนี้ (Finance-Account Receiver) 

 1.6.2  ระบบบัญชีลูกหนี้ หมายถึง ระบบแยกประเภทยอยที่บันทึกรายการและขอมูล
ทางบัญชีของลูกหนี้ทั้งหมด เปนการเชื่อมตอขอมูลกับการขายในระบบขาย และระบบแยกประเภท
ทั่วไป โดยบัญชีลูกหนี้ที่ทําการบันทึกของ บริษัท ทีโอที จํากัด (มหาชน) ประกอบดวย ลูกหนี้ใบ
แจงหนี้พิเศษ ลูกหนี้บริษัทรวมการงาน ลูกหนี้จากบริการ CBR ลูกหนี้จากบริการ ISBN ลูกหนี้
ละเมิด ลูกหนี้พนักงาน ลูกหนี้บุคคลภายนอก ลูกหนี้อ่ืน ๆ 

 1.6.3  ลูกหนี้ใบแจงหนี้พิเศษ หมายถึง สวนงานที่รับผิดชอบในการบันทึกรายการ
ลูกหนี้ที่ใชบริการโทรศัพทที่เปนหนวยงานราชการและรัฐวิสาหกิจ 

 1.6.4 ลูกหนี้บริษัทรวมการงาน หมายถึง สวนงานที่รับผิดชอบในการดําเนินการ
เกี่ยวกับโทรศัพทสาธารณะและบริษัทที่รวมลงทุนที่ไดรับสัมปทานไปแลว 
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 1.6.5 ลูกหนี้จากบริการ CBR (Common Base Radio Telephone) หมายถึง ผูใชบริการ
โทรศัพทเคล่ือนที่เฉพาะกลุม ไดแก ธุรกิจประเภทกลุมรถแท็กซี่ กลุมประกันภัย ฯลฯ  

 1.6.6 ลูกหนี้จากบริการ ISBN หมายถึง ผูใชบริการโทรศัพทระบบ ISBN ซ่ึงเปน
เทคโนโลยีที่ทําการสงสัญญาณดวยความเร็วสูง โดยสัญญาณในสายโทรศัพทจะถูกแบงเปนขอมูล
และเสียง  

 1.6.7 ลูกหนี้ละเมิด หมายถึง บุคคลภายนอกที่ทําใหสินทรัพยของบริษัท ทีโอที จํากัด 
(มหาชน) เสียหายและขอผอนชําระเปนงวด ๆ  

 1.6.8 ลูกหนี้พนักงาน หมายถึง ผูใชบริการโทรศัพทของบริษัท ที่เปนพนักงานของ
บริษัท ทีโอที (มหาชน) จํากัด ที่เบิกสวัสดิการเกินสิทธิ 

 1.6.9 ลูกหนี้บุคคลภายนอก หมายถึงผูใชบริการโทรศัพท/พนักงาน ของบริษัท ทีโอที
จํากัด (มหาชน) ที่เปนคดีความกับ บริษัททีโอทีจํากัด (มหาชน) เชน ผูใชบริการโทรศัพทผิดนัด
ชําระหนี้แลวถูกยกเลิกสัญญาการใหบริการโทรศัพทจาก บริษัททีโอทีจํากัด (มหาชน) แลวฝาย
กฎหมายของบริษัททีโอทีจํากัด (มหาชน) เขาดําเนินการตามกระบวนทางกฎหมาย  ซ่ึงเมื่อ
ผูใชบริการโทรศัพทยอมรับสภาพหนี้หรือทําสัญญาประนอมหนี้แลว บริษัททีโอทีจํากัด (มหาชน) 
ก็จะทําการตั้งเปนลูกหนี้บุคคลภายนอก ในกรณีพนักงานของบริษัท.ทีโอทีจํากัด (มหาชน) เมื่อ
พนักงานทําการทุจริตฝายกฎหมายไดทําการสอบสวน/ตรวจสอบเสร็จสิ้นลง ก็จะทําการตั้งเปน
ลูกหนี้บุคคลภายนอกเชนเดียวกัน  

 1.6.10   ลูกหนี้ อ่ืน  ๆ  หมายถึง  ลูกหนี้ที่ เกิดจากการใหบริการของ  บริษัททีโอที 
ประกอบดวย 

   1) ลูกหนี้การคาอ่ืน ไดแก ลูกหนี้ที่เกิดจาการขายบัตรโทรศัพท TOT Card และ 
PIN Phone ลูกหนี้บุคคลภายนอกคาโทรศัพท TOT, ลูกหนี้เช็คคืน TOT  

   2)  ลูกหนี้การคาอื่นจากการรวมการงานและ/หรือการลงทุน ไดแก ลูกหนี้
บุคคลภายนอก คาโทรศัพท True, TT&T และลูกหนี้เช็คคืน True, TT&T  

   3) ลูกหนี้บริษัทจากการรวมการงานและ/หรือการลงทุน ไดแก ลูกหนี้ที่เกดิจาก
สวนแบงรายได ลูกหนี้คาโทรศัพทสาธารณะ ลูกหนี้ใบแจงหนี้พิเศษ True และ TT&T  

   4) ลูกหนี้สวนแบงโครงขายทางไกลตางประเทศ ไดแก ลูกหนี้ที่ เกิดจาก
คาบริการใชโครงขายทางไกลตางประเทศโดยจะมีการคิดคาบริการระหวาง บริษัททีโอที กับบริษัท
ในตางประเทศ  

   5) ลูกหนี้อ่ืน ไดแก ลูกหนี้พนักงาน ลูกหนี้ฌาปนกิจสงเคราะห ลูกหนี้ละเมิด
เปนตน  
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 1.6.11   พนักงานปฏิบัติงาน หมายถึง พนักงานปฏิบัติงานระดับ 4-7 ที่เกี่ยวของกับ
ระบบ SAP R/3 ที่ทํางานอยูในฝายบัญชี ฝายการเงิน ฝายตนทุน และฝายการคลัง สํานักบัญชี
การเงินสํานักงานใหญ และสวนการเงินการบัญชีนครหลวงที่ 1-4 และ สวนการเงินการบัญชี
ภูมิภาคที่ 1-5 ของบริษัท ทีโอที จํากัด (มหาชน)  

 1.6.12  ปญหาที่เกิดขึ้นจากการนําระบบ SAP R/3 มาใช หมายถึง สภาพที่พบหรือที่
เปนอยู อันเปนอุปสรรคตอการทํางานในดานการเงินและบัญชี เฉพาะในระบบบัญชีลูกหนี้ ในที่นี้
เปนการศึกษาปญหาตั้งแต การเขาสูระบบ การสรางขอมูลหลักลูกหนี้ การบันทึกขอมูลเขาระบบ 
การประมวลผล การเปลี่ยนแปลงรายการ และรายงานที่ไดจากระบบ 

 1.6.13  การเขาสูระบบ หมายถึง ขั้นตอนของการเขาโปรแกรมงานระบบบัญชีลูกหนี้ 
ตั้งแตการเปดเครื่องจนถึงการเขาสูระบบบัญชีลูกหนี้ที่พรอมใชงาน 

 1.6.14  การสรางขอมูลหลักลูกหนี้ หมายถึง การบันทึกขอมูลหลักลูกหนี้ เชน ชื่อ-ที่อยู  
ผูติดตอ และรายละเอียดอื่น ๆ ของขอมูลทางการบัญชี เชน รหัสบัญชี เงื่อนไขการชําระเงิน เปนตน  
 1.6.15   การบันทึกขอมูลเขาระบบ หมายถึง การบันทึกรายการตั้งลูกหนี้ ระบจุํานวนเงิน
ที่จะทําการตั้งยอดลูกหนี้ จํานวนเงินที่รวมภาษี การกําหนดการชําระเงนิของลูกหนี้  

 1.6.16   การประมวลผล  หมายถึ ง  วันที่ เ ร่ิมคํ านวณเงื่ อนไขการรับชํ าระ เงิน 
การตรวจสอบ รายการบัญชี และการประมวลผลรายการที่ทําการบันทึกการชําระเงิน  

 1.6.17  การเปลี่ยนแปลงรายการ หมายถึง การเรียกดูเอกสารที่ตองการเปลี่ยนแปลง  
การเปลี่ยนแปลงเอกสารในสวนหัวเอกสาร ขอมูลบรรทัดรายการ การบันทึกและการยกเลิก 
รายการ  

 1.6.18   รายงานที่ไดจากระบบ  หมายถึง รายงานขอมูลที่อยูในระบบบัญชีลูกหนี้  
โดยสามารถแบงเปนรายงานลูกหนี้รายตัว รายละเอียดประกอบงบการเงิน การรับชําระเงิน แสดง
ยอดคางลูกหนี้ รายงานขอมูลหลักลูกหนี้ แสดงอายุยอดลูกหนี้คงเหลือ รายงานการออกใบแจงหนี้
พิเศษ  

 1.6.19   ลูกหนี้ One-time ประกอบดวย ลูกหนี้บุคคลภายนอกคาโทรศัพท TOT, True, 
TT&T ลูกหนี้เช็คคืน TOT, True, TT&T ลูกหนี้การคาอื่นที่เกิดขึ้นเปนครั้งคราว ลูกหนี้ละเมิด 
ลูกหนี้อ่ืนๆ  

 1.6.20   ลูกหนี้ Permanent ประกอบดวย ลูกหนี้ใบแจงหนี้พิเศษ ลูกหนี้ CBR ลูกหนี้ 
ISBN ลูกหนี้อ่ืน ๆ เชน ลูกหนี้ที่เกิดจาการขายบัตรโทรศัพท TOT Card และ PIN Phone ลูกหนี้
บริษัทจากการรวมการงานและ/หรือการลงทุน ที่มีการออกใบแจงหนี้ รวมถึงลูกหนี้ที่ตองมีการ
บันทึกสวนแบงรายไดเชนลูกหนี้ที่ไดสัมปทาน ลูกหนี้สวนแบงโครงขายทางไกลตางประเทศ 
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ลูกหนี้พนักงานสําหรับเงินกูพนักงาน การเบิกสวัสดิการการเกินสิทธิและรวมถึงการผอนชําระ
คาบริการ และลูกหนี้อ่ืน ๆ ที่ตองมีการติดตออยูเสมอ 

1.6.21  ความพึงพอใจ หมายถึง ความรูสึกของพนักงานบริษัท ทีโอที จํากัด (มหาชน) 
ตอการนําการนําโปรแกรมสําเร็จรูป SAP R/3 มาใชงานในงานระบบบัญชีลูกหนี้ DPU



 

บทที่ 2 
แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวของ 

  
 ในการศึกษาวิจัยเร่ืองปจจัยที่สงผลตอปญหาและความพึงพอใจตอการนําโปรแกรม
สําเร็จรูป SAP R/3  มาใชในระบบบัญชีลูกหนี้ ของพนักงานบริษัท  ทีโอที จํากัด (มหาชน)  ผูวิจัย
ไดศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของดังหัวขอตอไปนี้ 
 2.1  แนวคดิระบบสารสนเทศและระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ   
 2.2  ระบบสารสนเทศทางการบัญชี 

 2.3  ความหมายและหลักการของระบบ SAP R/3   
 2.4  แนวคดิกลยุทธการนําระบบ  SAP R/3   มาใช 
 2.5  หลักการวเิคราะหความสัมพันธของปจจัยที่สงผลตอปญหาและความพึงพอใจตอ
การนําโปรแกรม  SAP R/3  มาใชในระบบบัญชีลูกหนี ้

 2.6  งานวิจยัทีเ่กี่ยวของ 
 2.7  บทสรุป 
 
2.1  แนวคิดระบบสารสนเทศและระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ   

 2.1.1   แนวคดิเรื่องระบบสารสนเทศ 
                 Turban และคณะ (1999) ไดสรุป แนวคิดเรื่องระบบสารสนเทศ ไวดังนี้ ระบบ 

สารสนเทศ คือ การนําขอมูลดิบมาบันทึกและจัดการรวบรวมและประมวลผลโดยโปรแกรม 
ประยุกตเพื่อใหไดขอมูลที่นําไปใชประโยชนแกผูใชงาน หรือสามารถนําขอมูลดิบและขอมูลมา
ประมวลผลโดยอาศัยความเขาใจ ประสบการณ ความรู และความชํานาญ เพื่อใหขอมูลที่มี คุณคา
มากในการตัดสินใจ สําหรับระบบสารสนเทศสามารถแบงออกเปนประเภทตาง ๆ ดังนี้  
                 2.1.1.1  ระบบสารสนเทศที่แบงตามโครงสรางขององคกร (Classification by 
Organizational Structure) เร่ิมตั้งแตระบบสารสนเทศของแตละหนวยงาน (Department 
Information Systems) จะมีระบบสารสนเทศแยกตางหากจากกัน เชน HRIS (Human Resource 
Information System) ซ่ึงจะเก็บรวบรวมขอมูลของหนวยการบริหารบุคคล เชน FIS (Financial 
Information System) จะจัดเปนระบบที่เก็บรวบรวมขอมูลของหนวยงานบริหารการเงิน เปนตน  
ตอมามีการพัฒนาเปนระบบสารสนเทศขององคกร (Enterprise Information Systems) จะเปนระบบ
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ที่รวมขอมูลของทุกหนวยงานเขาดวยกันเปนระบบรวมของทั้งองคกร  และระบบสารสนเทศของ
ธุรกิจ (Inter-Organizational Systems)  จากหลายองคกรในธุรกิจที่เปนพันธมิตรกันโดยใชระบบ
อิเล็กทรอนิกส เชน ระบบการสํารองที่นั่งของสายการบินที่เปนพันธมิตรกันทั่วโลก 
                  2.1.1.2  ระบบสารสนเทศที่แบงตามหนวยงานหลักขององคกร (Classification 
by Functional Area) เปนการจัดแบงตามประเภทของงานที่ทํา ไดแก ระบบสารสนเทศของ
หนวยงานบัญชี (The Accounting Information System)  ระบบสารสนเทศของหนวยงานการเงิน 
(The Finance Information System)  ระบบสารสนเทศของหนวยงานการผลิต (The Manufacturing 
Information System)  ระบบสารสนเทศของหนวยงานการตลาด (The Marketing Information 
System)  และระบบสารสนเทศของหนวยงานการบุคคล (The Human Resources Management 
Information System) เปนตน 
      2.1.1.3 ระบบสารสนเทศที่แบงตามระดับของขอมูล (Classification by Support 
Provided) คือ ระดับของขอมูลที่ถูกประมวลและนําไปใชในการปฏิบัติงาน  ไดแก ระบบ                     
ฐานขอมูลปฏิบัติการ (Transaction Processing System) ซ่ึงใชในการปฏิบัติงานที่ใชบอย  ๆ 
โดยระดับพนักงาน ระบบฐานขอมูลเพื่อการบริหาร (Management Information System) จะใชใน
งานระดับหนวยงานและผูจัดการหนวยงาน  ระบบอัตโนมัติสํานักงาน (Office Automation 
System)ใชในงานของพนักงาน  ระบบที่ใชในการตัดสินใจ (Decision Support System) จะใช
ประมวลขอมูลในการตัดสินใจของผูจัดการและนักวิเคราะห  ระบบขอมูลของผูบริหาร (Executive 
Information or Support System) ใชในการประมวลขอมูลสําหรับผูบริหาร ระบบขอมูลของกลุม 
(Group Support System) ใชในงานของการทํางานรวมกันเปนกลุม ระบบอัจฉริยะ (Intelligent 
Support System) เปนระบบที่มีการตัดสินใจโดยอาศัยเงื่อนไขที่กําหนดไว เพื่อใชในงานที่มีความรู
สูงและกลุมทํางานอื่นๆ   
      2.1.1.4 ระบบสารสนเทศที่แบงตามการสนับสนุนของขอมูลตอกิจกรรม 
(Classification by the Activity Supported) ไดแก  ระบบปฏิบัติการ (Operational System) เปน                   
ขอมูลประจําวันของการปฏิบัติการขององคกร ใชสนับสนุนงานหลักของกระบวนการปฏิบัติงาน 
ระบบขอมูลของผูบริหารและระบบการตัดสินใจอยางงาย   ระบบที่ใชในการบริหาร (Management 
System) เปนขอมูลของการบริหารระยะสั้นของการวางแผน การจัดการ และการควบคุม  และ
ระบบที่ใชในการวางกลยุทธ (Strategic System)  ซ่ึงเปนขอมูลท่ีใชในการตัดสินใจในสาระสําคัญ
ของธุรกิจในระยะยาว เชน การตัดสินใจเรื่องผลิตภัณฑใหม การขยายธุรกิจ เปนตน 
      โดยสรุปแลวระบบสารสนเทศ เปน การสรางระบบเพื่อการเปนฐานขอมูลดิบ 
และสามารถนําขอมูลดิบมาคํานวณ ประมวลผล และใหขอมูลที่เปนผลลัพธออกมา เพื่อชวย
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ประกอบในการตัดสินใจ องคกรแตงละแหงมีการแบงประเภทของระบบสารสนเทศตาม 
ความตองการและความเหมาะสมของแตละองคกร ไดแก ระบบสารสนเทศที่แบงตามโครงสราง
ขององคกร  ระบบสารสนเทศที่แบงตามหนวยงานหลักขององคกร  ระบบสารสนเทศที่แบงตาม
ระดับของขอมูล และระบบสารสนเทศที่แบงตามการสนับสนุนของขอมูลตอกิจกรรม 

 2.1.2  ความสําคัญและผลกระทบของระบบสารสนเทศที่มีตอธุรกิจ 
                การใชงานระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ (Management Information Systems  

หรือ  MIS) ไดขยายขอบเขตซึ่งเกี่ยวของกับหลายหนาที่ในองคกรและเปนประโยชนกับบุคคล
หลายระดับ ตั้งแตการใชงานสวนบุคคล กลุม องคกร และระหวางหนวยงาน MIS ชวยใหผูใช                            
สารสนเทศสามารถแกไขปญหาธุรกิจที่ยุงยากและซับซอนไดอยางมีประสิทธิภาพ ตลอดจนสราง
โอกาสทางธุรกิจใหกับหลายองคกร  ดังที่ โคนค (Kroenke)และแฮทช (Hatch (1994) กลาวถึง
ความสําคัญและผลกระทบของระบบสารสนเทศที่มีตอธุรกิจ  โดยที่ระบบสารสนเทศชวยสราง
คุณคาเพิ่มใหกับการทํางานบุคลากรทุกคนตองมีความรูเกี่ยวกับ MIS   เนื่องจากปจจุบันมกีารพฒันา
และการใชงานสารสนเทศทั่วองคกร  ตลอดจนการขยายตัวของเทคโนโลยีสารสนเทศและการปรับ
รูปของระบบงานอยางตอเนื่อง  และการประยุกตเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อตอบสนองตอความ
ตองการของธุรกิจและการบรรลุเปาหมายขององคกรมากขึ้น 
     ลาวดอน (Laudon (1994)) กลาวในหนังสือ Management Information Systems : 
Organization and Technology เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงที่มีผลตอสภาพแวดลอมในการแขงขันทาง
ธุรกิจ ซ่ึงสามารถสรุปได 2 ประการ ดังนี ้
                 2.1.2.1  การรวมตัวของระบบเศรษฐกิจโลก (Emergence of the Global 
Economy) กอใหเกิดกระบวนการโลกาภิวัตนของตลาด (Globalization of Markets) ที่เกิด                    
การบูรณาการของทรัพยากรทางธุรกิจและการแขงขันทั่วโลก ธุรกิจขยายงานครอบคลุมพื้นที่
กวางขวางจากระดับทองถ่ินสูระดับประเทศ จากระดับประเทศสูระดับภูมิภาค และจากระดับ
ภูมิภาคสูระดับโลก โดยที่การขยายตัวของธุรกิจไมเพียงแตเปนการกระจายสินคาและบริการอยาง
เปนระบบและทั่วถึง แตรวมถึงการจัดตั้ง  การจัดเตรียมทรัพยากร   การผลิตและดําเนินงาน ดังนั้น
องคกรธุรกิจในยุคโลกาภิวัตนจึงตองมีโครงสรางองคกรและการประสานงานที่สอดรับและ
สามารถ                 ควบคุมไดอยางมีประสิทธิภาพ 
      2.1.2.2  การปรับรูปของระบบเศรษฐกิจอุตสาหกรรม (Transformation of 
Industrial Economies)  ประเทศอุตสาหกรรมชั้นนํา เชน สหรัฐอเมริกา แคนาคา ยุโรปตะวันตก 
และญี่ปุน ปรับตัวจากระบบเศรษฐกิจอุตสาหกรรมเขาสูระบบเศรษฐกิจบริการที่อาศัยเทคโนโลยีที่
ทันสมัย ดังจะเห็นไดจากประมาณรอยละ 70 ของรายไดประชาชาติของประเทศที่พัฒนาแลว  จะมา 
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จากธุรกิจบริการและธุรกิจที่ใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการสรางมูลคาเพิ่ม (Value Added)                    
การปรับรูปของระบบเศรษฐกิจจากอุตสาหกรรมเขาสูธุรกิจบริการสงผลกระทบตอการคาและ                     
การลงทุน เชน การแขงขันทวีความรุนแรงและซับซอนขึ้น วงจรชีวิตของผลิตภัณฑและบริการสั้น
ลง ธุรกิจตองตอบสนองและสรางความพอใจแกลูกคา เปนตน ทําใหธุรกิจตองการบุคลากรที่มี
ความรู (Knowledge Worker) ในการสรางคุณคาเพิ่มใหแกองคกรเหลานี้ สงผลใหธุรกิจตองพัฒนา
ทรัพยากรบุคคลอยางตอเนื่อง 
                   กลาวไดวา แรงผลักดันสําคัญของการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นเปนผลมาจาก
เทคโนโลยีการประมวลผลขอมูลและการสื่อสารโทรคมนาคมที่กาวหนา ตลอดจนการพัฒนา
เทคนิคการจัดการขอมูลอยางเปนระบบและมีประสิทธิภาพ สงผลใหคุณภาพของสารสนเทศ
สําหรับการบริหารงานสูงขึ้นและมีความสอดคลองกับความตองการของผูใชมากขึ้น ซ่ึงทาทาย         
ผูบริหารรุนใหมใหตองมีความรูและความเขาใจในหลักการของระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ 
เพื่อที่จะสามารถประยุกตไดในการบริหารงานใหทันสมัยและสรางความแข็งแรงใหกับองคกร 
 2.1.3   ความหมายของระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ   
                                ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ หรือ Management Information Systems ซ่ึงมี
อักษรยอภาษาอังกฤษ คือ MIS ระบบที่รวบรวมและจัดเก็บขอมูลจากแหลงขอมูลตางๆ ทั้งภายใน
และภายนอกองคกรอยางมีหลักเกณฑ เพื่อนํามาประมวลผลและจัดรูปแบบใหไดสารสนเทศที่ชวย
สนับสนุนการทํางานและการตัดสินใจในดานตาง ๆ ของ ผูบริหารเพื่อใหการดําเนินงานขององคกร
เปนไปอยางมีประสิทธิภาพ โดยที่ MIS จะประกอบไปดวยหนาที่หลัก 2 ประการ ตอไปนี้ 
      2.1.3.1 สามารถเก็บรวบรวมขอมูลจากแหลงตางๆ ทั้งจากภายในและภายนอก
องคกรมาไวดวยกันอยางเปนระบบ 
                 2.1.3.2 สามารถทําการประมวลผลขอมูลอยางมีประสิทธิภาพ  เพื่อใหได
สารสนเทศที่ชวยสนับสนุนการปฏิบัติงานและการบรหิารงานของผูบริหาร 
     ดังนั้นถาระบบใดประกอบดวยหนาที่หลัก 2 ประการนี้แลว ตลอดจนสามารถ
ปฏิบัติงานในหนาที่หลักทั้งสองไดอยางครบถวนและสมบูรณ ระบบนั้นก็สามารถถูกจัดเปนระบบ 
MIS ได อยางไรก็ดี เมื่อกลาวถึง MIS คนสวนใหญจะมีความเขาใจวาเปนระบบจัดการขอมูลที่
พัฒนาขึ้นจากระบบคอมพิวเตอรอยางแทจริง MIS ไมจําเปนที่จะตองสรางขึ้นจากระบบ
คอมพิวเตอร MIS อาจสรางขึ้นมาจากอุปกรณอะไรก็ไดแตตองสามารถปฏิบัติหนาที่หลักทั้งสอง
ประการไดอยางครบถวนและสมบูรณ  แต เนื่องจากปจจุบันคอมพิวเตอร เปนอุปกรณที่มี                 
ประสิทธิภาพในการจัดการขอมูลมากกวาอุปกรณชนิดอื่น โดยที่คอมพิวเตอรสามารถทําการบันทึก
ขอมูลจากแหลงตางๆ ในปริมาณมาก หลายรูปแบบ และอยางเปนระบบ  นอกจากนี้ คอมพิวเตอรยงั
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สามารถเรียกขอมูลที่มีอยูกลับมาทําการประมวลผลไดอยางรวดเร็ว ถูกตอง แมนยําและเชื่อถือได   
ดังนั้น เมื่อผูใชเกิดความตองการที่จะออกแบบและพัฒนา MIS  นักวิเคราะหและออกแบบระบบ 
(System Analyst and Designer)  จะตองออกแบบระบบสารสนเทศใหมีคอมพิวเตอรเปนอุปกรณ
หลักในการจัดการสารสนเทศ   ในอนาคตถามีผูประดิษฐอุปกรณชนิดใหมที่สามารถปฏิบัติหนาที่
หลักในการจัดเก็บ จัดระเบียบ ประมวลผล และนําเสนอขอมูลไดอยางสมบูรณ โดยไมเรียกอุปกรณ
ชนิดนั้นวาคอมพิวเตอร แลวนําอุปกรณนั้นมาเปนอุปกรณหลักในการสรางระบบที่เก็บรวบรวม
ขอมูลอยางเปนระเบียบ ตลอดจนสามารถเรียกขอมูลกลับมาประมวลผลเปนสารสนเทศอยาง
ถูกตองและรวดเร็วแลวระบบดังกลาวก็สามารถนับไดวาเปน MIS  
      ถาเราพิจารณายอนกลับไปในอดีต จะพบวา MIS ไดเกิดขึ้นและนํามาใชงานมา
นานแลว แตอาจจะอยูในรูปแบบอื่น เชน การบันทึกขอมูล การจัดทําทะเบียนประวัติ เนื่องจาก
ขอบเขตของการดําเนินธุรกิจยังจํากัดอยูในพื้นที่ไมกวาง  ธุรกิจจะเกี่ยวของกับปริมาณขอมูลที่ไม
มากและไมตองการความรวดเร็วในการดําเนินการ   แตสามารถจัดการไดโดยการบันทึกลงกระดาษ
และประมวลผลโดยใชแรงงานมนุษยก็สามารถทําใหธุรกิจที่กระทําอยูดําเนินไปดวยดีและ              
ประสบผลสําเร็จไดในขณะนั้น  ตอมาเมื่อการคาขายไดขยายตัวมากขึ้นจากระดับทองถ่ินออกไปสู
ระดับประเทศหรือระดับนานาชาติ ประกอบกับผูขายวัตถุดิบลูกคาและคูแขงขันทางการคาที่ทวี
จํานวนมากขึ้น  ทําใหปริมาณของขอมูลที่เกี่ยวของกับการดําเนินธุรกิจมีมากขึ้น  สงผลใหเกิดความ
ตองการสารสนเทศที่รวดเร็วและทันตอเหตุการณ  ทั้งนี้เพื่อประโยชนในทางธุรกิจเพิ่มมากขึ้น  ทํา
ใหการสรางและการพัฒนา MIS มีความจําเปนที่จะตองมองหาอุปกรณชนิดใหมเขามาใช เพื่อท่ีจะ
ปฏิบัติงานกับขอมูลในปริมาณที่มาก และการประมวลผลที่รวดเร็วทําใหรูปแบบและอุปกรณที่
นํามาใชกับระบบสารสนเทศเปลี่ยนแปลงไป 
      สําหรับปจจุบันขอบเขตการทํางานของระบบสารสนเทศขยายตัวจาก  การ                 
รวบรวมขอมูลที่มาจากภายในองคกรไปสูการเชื่อมโยงกับแหลงขอมูลจากสิ่งแวดลอมภายนอก ทั้ง
จากภายในทองถ่ิน ประเทศ และระดับนานาชาติ  ปจจุบันธุรกิจตองใชเทคโนโลยี สารสนเทศที่มี           
ศักยภาพสูงขึ้นเพื่อสราง MIS ใหสามารถปฏิบัติหนาที่ไดอยางมีประสิทธิภาพ และเปนเครื่องมือ
สําคัญที่ชวยเพิ่มขีดความสามารถของธุรกิจและขีดความสามารถในการบริหารงานของผูบริหารใน
ยุคปจจุบัน  แตปญหาที่นาเปนหวง คือ คนสวนใหญยังไมเขาใจในศักยภาพและขอบเขตของการใช
งานระบบสารสนเทศ   นอกจากนี้  บุคลากรบางสวนที่ขาดความเขาใจอยางแทจริงเกี่ยวกับ
เทคโนโลยีสารสนเทศ  มีทัศนคติที่ไมดีตอการใชงานระบบสารสนเทศ  มักไมยอมเรียนรูและ
เปดรับการเปลี่ยนแปลง จึงทําใหความ สนใจหรือความสําคัญกับการปรับตัวเขากับ MIS นอยกวาที่
ควร 
      โดยสรุป    ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการเริ่มมีความสําคัญตอการดําเนินธุรกิจ 
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ในดานการจัดเก็บขอมูลใหมีประสิทธิภาพมากขึ้น  ชวยในการจัดเก็บขอมูลจากทั้งภายในและ                   
ภายนอกองคกร   และสามารถนําขอมูลมาทําการประมวลผลไดอยางมีประสิทธิภาพ ชวยสนับสนุน
การปฏิบัติงานและการบริหารงานของผูบริหารขององคกร แตทั้งนี้บุคลากรตองมีความรู                     
ความเขาใจและยอมรับในการนําระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการมาใชในองคกรดวย  

 2.1.4  สวนประกอบของระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ 
                  ในอดีตสารสนเทศยังไมไดรับการยอมรับวาเปนทรัพยากรที่สําคัญทางธุรกิจเชน
ปจจุบัน ผูจัดการไมจําเปนตองเขาใจกระบวนการรวบรวม จัดเก็บ ประมวลผล และการบริหาร              
สารสนเทศขององคกร หรือ ตองรูจักเทคโนโลยีการจัดการสารสนเทศ  ปจจุบันเทคโนโลยี               
สารสนเทศมีบทบาทสําคัญตอการดําเนินงานทั้งระดับองคกรและอุตสาหกรรม ธุรกิจตองการระบบ
สารสนเทศที่มีอยูอยางมีประสิทธิภาพเพื่อการดํารงอยูและเจริญเติบโตขององคกร   โดยที่
เทคโนโลยีสารสนเทศไดแทรกตัวเขาไปอยูตามสวนตางๆ ขององคกร เทคโนโลยีสารสนเทศที่มี
สวนชวยธุรกิจใหประสบความสําเร็จในอนาคต และสามารถแขงขันกับธุรกิจอื่นในระดับสากล   
ดังนั้น ผูบริหารรุนใหมจึงตองเขาใจวิธีการใชงานและโครงสรางของระบบสารสนเทศ ซ่ึงสามารถ
กลาวไดวา MIS ประกอบดวย สวนประกอบสําคัญ 3 ประการ (ณัฏฐพันธ เขจรนันทน และไพบูลย 
เกียรติโกมล, 2547: 38) ตอไปนี้ 
      2.1.4.1  เครื่องมือในการสรางระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ  หมายถึง              
สวนประกอบ หรือ โครงสรางพื้นฐานที่รวมกันเขาเปน MIS และชวยใหระบบสารสนเทศสามารถ
ดําเนินงานอยางมีประสิทธิภาพ  โดยจําแนกเครื่องมือในการสรางระบบสารสนเทศออกเปนสวน  ๆ  
ไดแก 
                               (1)  ฐานขอมูล (Database) มีผูกลาววา   “ขอมูล”   คือ หัวใจของระบบ 
MIS เพราะวาสารสนเทศที่มีคุณภาพจะมาจากขอมูลที่ดี เชื่อถือได ทันสมัย และถูกจัดเก็บอยางเปน
ระบบ ซ่ึงผูใชสามารถเขาถึงและใชงานไดอยางสะดวกและรวดเร็ว ดังนั้น ฐานขอมูลจึงเปน
สวนประกอบสําคัญที่ชวยใหระบบสารสนเทศมีความสมบูรณและปฏิบัติงานอยางมีประสิทธิภาพ 
                                              (2)  เครื่องมือ (Tools)  เปนเครื่องมือที่ใชจัดเก็บและประมวลผล              
ขอมูล ปกติระบบสารสนเทศจะใชเครื่องคอมพิวเตอรเปนอุปกรณหลักในการจัดการขอมูลซ่ึงจะ
ประกอบดวยสวนประกอบสําคัญตอไปนี้ 
                                                   ก.  อุปกรณ (Hardware) คือ ตัวเครื่อง หรือ สวนประกอบของ
เครื่องคอมพิวเตอร รวมทั้งอุปกรณระบบเครือขายคอมพิวเตอรที่ชวยใหการประมวลผลและ 
การจัดการขอมูลมีความสะดวก รวดเร็วและถูกตอง 

                                           ข. ชุดคําสั่ง (Software) คือ ชุดคําสั่งที่ทําหนาที่รวบรวมและ                
จัดการเก็บขอมูลเพื่อใชในการบริหารงาน หรือ การตัดสินใจ 
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                  2.1.4.2  วิธีการหรือขั้นตอนการประมวลผลขอมูล ปจจุบันธุรกิจตองสามารถ
สังเคราะหสารสนเทศที่เหมาะสมกับการใชงานโดยจัดลําดับและวิธีการของการประมวลขอมูล
เพื่อใหไดสารสนเทศที่ตองการ 
                  2.1.4.3  การแสดงผลลัพธ ปกติผลลัพธที่ไดจากการประมวลผลของระบบ                    
สารสนเทศอยูในรูปของรายงานตางๆ ที่สามารถแสดงไดอยางรวดเร็วและชัดเจน 
                  การศึกษาเรื่อง MIS มีพัฒนาการนับตั้งแตการประดิษฐเครื่องคอมพิวเตอร แตมี
ลักษณะคอยเปนคอยไปจนกระทั่งเทคโนโลยีคอมพิวเตอรสวนบุคคลและการติดตอส่ือสารระบบ                     
เครือขายถูกพัฒนาและนํามาใชงานทางธุรกิจ กอใหเกิดการกระจายการใชงานระบบสารสนเทศสู
บุคคลทั่วไป วิวัฒนาการของการใชงานระบบสารสนเทศเกิดขึ้นแบบกาวกระโดด  และทําใหผูใช
ในระดับบุคคลและองคกรตางนําขอดีของเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชงาน หลายคนที่มีมุมมองใน
ดานนี้จะชื่นชมกับประสิทธิภาพ และศักยภาพของระบบสารสนเทศตลอดจนมี ความเชื่อมั่นวา
ระบบสารสนเทศจะชวยใหเราแกปญหาในการดําเนินงานที่เกิดขึ้น ความจริงเทคโนโลยีและระบบ
สารสนเทศมิไดมีคุณสมบัติเหมือนแกวสารพัดนึกที่สามารถปฏิบัติงานไดทุกอยาง  แตผูใชและ
ผูพัฒนาระบบจะตองเปนบุคคลและกลุมบุคคลที่มีสวนสําคัญในการสรางความสมบูรณใหกับ
ระบบ   ดังนั้น เราทุกคนในฐานะผูใชหรือผูพัฒนาระบบสารสนเทศจึงตองเขาใจพื้นฐาน เกี่ยวกับ 
MIS เพื่อใหการพัฒนาและการใชงานระบบเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ 
      สรุปสวนประกอบของระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ ประกอบดวย สวน
สําคัญ  3 ประการ คือ เครื่องมือในการสรางระบบสารสนเทศ วิธีการหรือขั้นตอนการประมวล
ขอมูลและ การแสดงผลลัทธที่ผูบริหารรุนใหมตองเขาใจวิธีการใชงานโครงสรางของระบบ
สารสนเทศ และ สวนประกอบเพื่อใหเกดิประโยชนในการนําระบบสารสนเทศไปใชในการจัดการ
ไดอยางม ี ประสิทธิภาพ 
 

 2.1.5  ขอมูลและสารสนเทศ 
      ปกติการศึกษา MIS จะกลาวถึงคําศัพทที่สําคัญอยูสองคําคือ ขอมูล (Data) และ
สารสนเทศ (Information)  โดยศัพทสองคํานี้ถือไดวาเปนคําศัพทพื้นฐานที่สําคัญสําหรับผูที่ศึกษา
เร่ืองคอมพิวเตอรและระบบสารสนเทศ เนื่องจากขอมูลและสารสนเทศจะเปนหนวย  พื้นฐานของ
MIS ที่ตองไดรับการจัดการอยางมีประสิทธิภาพ เพื่อใหเปนประโยชนตอการดําเนินงานและการ
ตัดสินใจทางธุรกิจ  โดยทั้งขอมูลและสารสนเทศจะมีความคลายคลึงและเกี่ยวของกัน ใน
ขณะเดียวกันศัพททั้งสองคําก็มีความหมายแตกตางอยางมีนัยสําคัญ  (ณัฏฐพันธ เขจรนันทน และ
ไพบูลย เกียรติโกมล, 2547: 40)  ดังตอไปนี้      
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      2.1.5.1  ขอมูล หมายถึงขอมูลดิบ (Raw Data) ที่ถูกเก็บรวบรวมจากแหลงตางๆ 
ทั้งภายในและภายนอกองคกร โดยขอมูลดิบจะยังไมมีความหมายในการนําไปใชงาน หรือตรงตาม
ความตองการของผูใช เชน รายรับ-รายจายที่เกิดขึ้นในแตละวันของธุรกิจ นิสิต-นักศึกษาที่
ลงทะเบียนเรียน หรือ เงินเดือนของขาราชการ เปนตน 
      2.1.5.2  สารสนเทศ หมายถึง ผลลัพธที่เกิดจากการประมวลผลขอมูลดิบที่ถูก
จัดเก็บไวอยางเปนระบบโดยผลลัพธที่ไดสามารถนําไปประกอบการทํางานหรือสนับสนุน การ
ตัดสินใจของผูบริหาร ซ่ึงเราสามารถกลาวไดวา สารสนเทศเปนขอมูลที่มีความหมายหรือตรงตาม
ความตองการของผูบริหาร เชน ยอดงบดุลรายงาน  สรุปผลการดําเนินงาน หรือประมาณการรายได 
เปนตน  ประการสําคัญ  สารสนเทศถูกนํามาชวยในการตัดสินใจในกิจกรรมการบริหารดานตาง ๆ 
เชน การเงิน การตลาด การผลิต หรือ การจัดการ เปนตน ซ่ึงทําใหผูบริหารสามารถแกไขปญหา 
หรือทางเลือกในการดําเนินงานอยางมีประสิทธิภาพขึ้น 
                 อยางไรก็ดี  ขอมูลและสารสนเทศสามารถใชทดแทนกันในหลายโอกาส แต
บางครั้งอาจมีความหมายที่แตกตางกันมาก เนื่องจากความเจาะจงในการใชงาน ดังนั้น การใชศัพท
ทั้งสองจึงใชตามความเหมาะสมในแตละงานและองคกร เพื่อใหเกิดความชัดเจนสําหรับผูนําไปใช
ใหมีความเขาใจมากขึ้น 
 

2.1.6  คุณสมบัติของขอมูลท่ีดี 
 ขอมูลเปนวัตถุดิบสําคัญของ MIS การที่ธุรกิจจะไดสารสนเทศที่มีคุณภาพ                
เหมาะสมและตรงตามความตองการของผูใช ระบบสารสนเทศจะตองมีขอมูลที่มีความถูกตองและ
มีคุณภาพเพียงพอไวในระบบ เพื่อรอการเรียกกลับมาประมวลผลใหไดสารสนเทศตามที่ตองการ 
ถาขอมูลที่ถูกปอนเขาไปเก็บไวในระบบเปนขอมูลที่มีคุณภาพต่ํา หรือไมมีคุณสมบัติที่ดีสารสนเทศ
ที่ไดก็จะไมมีคุณภาพและขาดคุณลักษณะที่เหมาะสม ทําใหผูบริหารไมสามารถนําไปใชงานได  ถา
นําสารสนเทศนั้นไปใชอาจจะเกิดประโยชนไดไมสูงสุด หรืออาจสรางปญหาแกธุรกิจได ดังคํา
กลาวที่วา “เมื่อใสขยะเขาไปก็จะไดขยะออกมา (Garbage in, Garbage out) หรือ GIGO” (ณัฏฐพันธ                   
เขจรนันทน และไพบูลย   เกียรติโกมล, 2547: 41-42)  ดังตอไปนี้   
 2.1.6.1  ถูกตอง  (Accurate)  ขอมูลที่ดีจะตองมีความถูกตองและปราศจาก 
ความคลาดเคลื่อน  โดยที่ความถูกตองจะชวยสงเสริมใหสารสนเทศที่ไดมาเกิดความนาเชื่อถือมาก
ขึ้น  แตถาขอมูลที่ถูกปอนเขาไปในระบบสารสนเทศเกิดความผิดพลาด หรือมีขอบกพรอง  อาจจะ
สงผลใหสารสนเทศที่ไดมีความผิดพลาด หรือ ไมสามารถนําไปใชประโยชนไดอยางสมบูรณ 
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 2.1.6.2  ทันเวลา  (Timeliness)  ขอมูลจะตองทันตอเหตุการณและไมลาสมัย   
ความลาสมัยของขอมูลทําใหสารสนเทศที่ไดมีประโยชนตอผูใชนอยลง  หรือไมเปนประโยชนตอ
การใชงานเลย  แตความทันตอเวลาจะมีความสําคัญตอผูใชมาก หรือนอยข้ึนอยูกับประเภทของ
ธุรกิจ หรือ ปญหาขององคกร เชน ธุรกิจเกี่ยวกับการคาหลักทรัพยยอมตองการขอมูลท่ีมีความทัน
ตอเวลาในระดับสูง ขณะที่ธุรกิจการคาปลีกอาจไมตองการขอมูลในรอบระยะเวลาสั้น   เปนตน 
 2.1.6.3  สอดคลองกับงาน  (Relevance)  สารสนเทศที่เปนประโยชนตอผูบริหารตอง
ไดมาจากการประมวลผลของขอมูลที่มีสาระตรงกัน หรือสัมพันธกับปญหาของงาน ขอมูลที่ไมมี
ความสัมพันธกับงานถึงแมจะเปนขอมูลท่ีมีความถูกตอง เชื่อถือได และทันตอเหตุการณ แตก็จัดวา
ไมมีคุณภาพ เนื่องจากไมสามารถนําไปประกอบการตัดสินใจ หรือไมสอดคลองกับความตองการ
ของงาน นอกจากนี้ ขอมูลที่มีคุณภาพสูงและมีความสัมพันธกับงานชนิดหนึ่งอาจจะไมเปนที่
ตองการของงานชนิดอ่ืน เชน ขอมูลที่เกี่ยวของกับการผลิตในอุตสาหกรรมปโตรเลียมจะไมมี 
ความเกี่ยวของกับธุรกิจสงออก ขอมูลทางประวัติศาสตรกับการวิจัยทางวิศวกรรมเครื่องกล หรือ
อัตราการรูหนังสือกับการเติบโตของอุตสาหกรรมรถยนต เปนตน 
 2.1.6.4  สามารถตรวจสอบได (Verifiable) ขอมูลบางประเภทอาจมาจากแหลงขอมูล               
ที่ซับซอนและหลากหลายทั้งจากภายในและภายนอกองคกร ซ่ึงผูใชตองทําการตรวจสอบความถูก 
ตองและความนาเชื่อถือไดของสารสนเทศกอนการนํามาใชงาน มิเชนนั้นอาจกอใหเกิดผลเสียขึ้น 
กับองคกร เชน ขอมูลลวงจากคูแขง ขอมูลที่เบี่ยงเบน และขอมูลที่ขาดความสมบูรณเปนตน 
 ผูบริหารในทุกองคกรตางตองการสารสนเทศที่มีคุณภาพ  แตการสังเคราะห                    
สารสนเทศที่มีคุณสมบัติครบถวนทุกประการยอมมีคาใชจายทั้งทางตรงและทางออม ดังนั้น                 
ผูบริหารขอมูลขององคกรที่ตองตัดสินใจโดยเปรียบเทียบความตองการในการใชงาน ตนทุน และ
ผลประโยชนที่ไดรับจากสารสนเทศนั้นวาตองการคุณสมบัติในขอใดและในความสําคัญระดับใด
จึงจะเหมาะสมและเปนประโยชนกับการใชงานของธุรกิจ 
 สรุป ขอมูลที่ดีตองมีคุณสมบัติดังนี้คือ มีความถูกตอง ทันเวลา สอดคลองกับงาน 
สามารถตรวจสอบได ขอมูลที่มีคุณสมบัติดังที่กลาวมาถือวาเปนขอมูลที่มีคุณภาพที่เหมาะสม  
ทําใหสามารถนําไปใชในการปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพและกอใหเกิดประโยชนสูงสุด 
 

 2.1.7  คุณสมบัติของระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ 
      ปจจุบันองคกรสามารถพัฒนาระบบสารสนเทศดวยตนเอง    หรือใหผูเชี่ยวชาญ 
 จากภายนอกเขาดําเนินการ โดยการออกแบบและพัฒนา MIS ที่สอดคลองตามหลักวิชา จะสามารถ
อํานวยประโยชนใหกับองคกรไดอยางเต็มประสิทธิภาพ โดยท่ีการพัฒนาระบบสารสนเทศตอง
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คํานึงถึงคุณสมบัติสําคัญของ MIS  (ณัฏฐพันธ เขจรนันทน และไพบูลย เกียรติโกมล, 2547: 42-43) 
ดังตอไปนี้ 
 2.1.7.1 ความสามารถในการจัดการขอมูล (Data Manipulation) ระบบสารสนเทศ                     
ที่ดีตองสามารถปรับปรุงแกไขและจัดการขอมูล เพื่อใหเปนสารสนเทศที่พรอมสําหรับนําไปใชงาน
อยางมีประสิทธิภาพ ปกติขอมูลตางๆที่เกี่ยวของกับการดําเนินธุรกิจจะมีการเปลี่ยนแปลงอยูตลอด 
เวลา ขอมูลที่ถูกปอนเขาสู MIS ควรที่จะไดรับการปรับปรุงแกไขและพัฒนารูปแบบเพื่อใหมีความ
ทันสมัยและเหมาะสมกับการใชงาน 
  2.1.7.2  ความปลอดภัยของขอมูล (Data Security) สารสนเทศเปนทรัพยากรที่สําคญั
ที่สุดปจจัยหนึ่งขององคกร ถาสารสนเทศบางประเภทรั่วไหลออกไปสูบุคคลภายนอก โดยเฉพาะคู
แขงขัน อาจทําใหเกิดการเสียโอกาสทางการเขงขัน หรือ สรางความเสียหายแกธุรกิจ นอกจากนี้ 
ความสูญเสียที่เกิดขึ้นจากความรูเทาไมถึงการณ หรือการกอการรายตอระบบจะมีผลโดยตรงตอ
ประสิทธิภาพและความอยูรอดขององคกร ดังนั้นผูบริหาร หรือ เจาของระบบจะไมยอมใหผูที่ไม
เกี่ยวของ หรือไมมีหนาที่โดยตรงเกี่ยวกับการจัดการขอมูลเขาถึงฐานขอมูลที่สําคัญของธุรกิจได 
    2.1.7.3 ความยืดหยุน  (Flexibility) สภาพแวดลอมในการดําเนินธุรกิจ  หรือ           
สถานการณแขงขันทางการคาที่เปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว สงผลใหระบบสารสนเทศที่ดีตองมี
ความสามารถในการปรับตัว เพื่อใหสอดคลองกับการใชงาน หรือ ปญหาที่เกิดขึ้น โดยที่ระบบ
สารสนเทศที่ถูกสรางหรือถูกพัฒนาขึ้นตองสามารถตอบสนองความตองการของผูบริหารไดอยู
เสมอ อีกทั้งมีอายุการใชงาน การบํารุงรักษา และคาใชจายที่เหมาะสม 
  2.1.7.4  ความพอใจของผูใช (User Satisfaction) ปกติ MIS ถูกพัฒนาขึ้นโดย         
ความมุงหวังใหผูใชสามารถนํามาประยุกตในงาน หรือ เพิ่มประสิทธิภาพในการทํางาน ดังนั้น
ระบบสารสนเทศที่ดีจะตองกระตุนหรือโนมนาวใหผูใชหันมาใชระบบใหมากขึ้นเนื่องจาก การ
พัฒนาระบบจะตองใชเงินลงทุนสูง จึงตองใชงานใหคุมคา ดังนั้นธุรกิจสมควรที่จะพัฒนาระบบให
ตรงกับความตองการของผูใช และทําใหผูใชเกิดความพอใจตอระบบ เพราะถาระบบไมสามารถให
ส่ิงที่ผูใชตองการ โอกาสที่ระบบจะถูกใชงานและไดรับความนิยมก็จะนอยลง ซ่ึงสงผลใหระบบ
สารสนเทศไมสามารถเพิ่มประสิทธิภาพในการดําเนินงานไดตามคาดหวัง และเปนผลใหเกิดการ
สูญเสียหรือไมคุมคาในการลงทุน 
                   สรุป  ทุกองคกรตองการระบบสารสนเทศที่มีประสิทธิภาพ  แตระบบ
สารสนเทศที่มีประสิทธิภาพไมจําเปนตองมีราคาแพง แตระบบ MIS ที่ดีตองเปนระบบที่เหมาะสม 
สามารถประมวลและจัดขอมูลตามตองการและสะดวกในการใชงานและ/หรือตรงตามความ
ตองการและความสามารถของผูใช ทั้งในปจจุบันและอนาคต 
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 2.1.8  ประโยชนของระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ 
      ปจจุบันเทคโนโลยีสารสนเทศไดรับความสนใจนํามาใชงานในหลายลักษณะ
และเกือบทุกชนิดโดยที่พัฒนาการของเทคโนโลยีสารสนเทศไดสงผลกระทบในวงกวางไปยังทกุวง     
การทั้งภาคเอกชนและราชการ  เนื่องจาก MIS ชวยสรางประโยชนตอการดําเนินงานขององคกรได  
(ณัฏฐพันธ เขจรนันทน  และไพบูลย เกียรติโกมล, 2547:  44-45)  ดังนี้   

2.1.8.1 ชวยใหผูใชสามารถเขาถึงสารสนเทศที่ตองการไดอยางรวดเร็วและทันตอ
เหตุการณ เนื่องจากขอมูลถูกจัดเก็บและบริหารอยางเปนระบบ ทําใหผูบริหารสามารถเขาถึงขอมูล
ไดอยางรวดเร็วในรูปแบบที่เหมาะสม และสามารถนําขอมูลมาใชประโยชนไดทันตอความตองการ 

2.1.8.2 ชวยผูใชกําหนดเปาหมายกลยุทธและการวางแผนปฏิบัติการโดยผูบริหาร 
จะสามารถนําขอมูลที่ไดจากระบบสารสนเทศมาชวยในการวางแผน และกําหนดเปาหมายใน            
การดําเนินงาน เนื่องจากสารสนเทศถูกเก็บรวบรวมและจัดการอยางเปนระบบ ทําใหมีประวัติของ
ขอมูลอยางตอเนื่องสามารถที่จะบงชี้แนวโนมของการดําเนินงานวานาจะเปนไปในลักษณะใด 

2.1.8.3 ชวยผูใชตรวจสอบผลการดําเนินงาน เมื่อแผนงานถูกนําไปปฏิบัติในชวง
ระยะเวลาหนึ่งผูควบคุมจะตองตรวจสอบผลการดําเนินงานโดยนําขอมูลบางสวนมาประมวลผล
เพื่อประกอบการประเมิน สารสนเทศที่ไดจะแสดงใหเห็นผลการดําเนินงานวาสอดคลองกับ
เปาหมายที่ตองการเพียงไร 

2.1.8.4 ชวยผูใชในการศึกษาและวิเคราะหสาเหตุของปญหา ผูบริหารสามารถใช
ระบบสารสนเทศประกอบการศึกษาและการคนหาสาเหตุหรือขอผิดพลาดที่เกิดขึ้นใน การ
ดําเนินงาน ถาการดําเนินงานไมเปนไปตามแผนที่วางเอาไว โดยการคนหาขอมูลเพิ่มเติม จากระบบ 
เพื่อใหทราบถึงความผิดพลาดในการปฏิบัติงานที่เกิดขึ้นวามีจากสาเหตุใด 

2.1.8.5  ชวยใหผูใชสามารถวิเคราะหปญหาหรืออุปสรรคที่เกิดขึ้นเพื่อหาวิธี               
ควบคุม ปรับปรุง และแกไขปญหาสารสนเทศที่ไดจากการประมวลผลจะชวยใหผูบริหารวิเคราะห
วาการดําเนินงานในทางใดจะสามารถแกไขหรือควบคุมปญหาที่เกิดขึ้นไดและดวยวิธีเชนไร ธุรกิจ
ตองทําอยางไรเพื่อปรับเปลี่ยน หรือ พัฒนาใหการดําเนินงานเปนไปตามแผนงาน หรือ เปาหมาย 
      2.1.8.6  ชวยลดคาใชจาย เนื่องจากระบบสารสนเทศที่มีประสิทธิภาพจะชวยให
ธุรกิจลดเวลา  แรงงาน  และคาใชจายในการทํางานลง สาเหตุเพราะระบบสารสนเทศสามารถ
รองรับสภาวะงานที่ตองใชแรงงานจํานวนมาก  ตลอดจนชวยลดขั้นตอนในการทํางาน สงผลให
ธุรกิจสามารถลดจํานวนคนและระยะเวลาในการประสานงานนอยลง   โดยผลงานที่ออกมาอาจเทา
หรือดี     
กวาเดิม ซ่ึงจะเปนการเพิ่มประสิทธิภาพและศักยภาพในการแขงขันของธุรกิจ 
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                 โดยสรุปเทคโนโลยีสารสนเทศมีสวนชวยเพิ่มประสิทธิภาพในการดําเนินงาน
และการแขงขันของธุรกิจทั้งในปจจุบันและอนาคต เนื่องจากระบบสารสนเทศที่มี ประสิทธิภาพจะ
จัดระบบสารสนเทศในองคกรใหสามารถตอบสนองความตองการของผูใช ซ่ึงจะทําใหการ
ปฏิบัติงานและการแกปญหาสะดวก รวดเร็ว   และถูกตอง สงผลตอการเพิ่มประสิทธิภาพในการ
ดําเนินงานของธุรกิจ 
 
2.2  ระบบสารสนเทศทางการบัญชี 
 การพัฒนาระบบสารสนเทศทางการบัญชี หมายถึง การดําเนินการตามขั้นตอนตาง ๆ ที่
กําหนดไวในแผนพัฒนาระบบสารสนเทศทางการบัญชี เพื่อสรางระบบงานคอมพิวเตอรที่ทําหนาที่
รวบรวม เรียบเรียง จัดเก็บ แบงกลุม ประมวลผล วิเคราะห กล่ันกลอง และส่ือสารขอมูลรายการ
ตางๆ ทางบัญชีใหอยูในรูปแบบของสารสนเทศที่งายและมีประโยชนตอการบริหารในการนําไป
ประกอบการบริหารงาน การจัดการ การตัดสินใจ และการกําหนดนโยบายตาง ๆ ทางดานการเงิน
และการบัญชีขององคกร (สุวรรณา เลิศรัตนปรีชา, 2545: 12) โดยมีการใชทรัพยากรบุคคล 
คอมพิวเตอร และอุปกรณรอบขาง (Peripheral) เชน จอภาพ และเครื่องพิมพ เพื่อทําหนาที่หลักใน
การบันทึกขอมูล ประมวลผล และจัดทําสารสนเทศทางการบัญชี  (Accounting Information) ใหแก
ผูใชภายในและภายนอกกิจการ ซ่ึงปจจุบันธุรกิจสวนใหญไดนําเอาเทคโนโลยีที่ทันสมัยเขามาเปน
เครื่องมือในการปฏิบัติงานในดานตาง ๆ  ดังนั้น การจัดทําสารสนเทศทางการบัญชีจึงเปลี่ยนจาก
การจัดเก็บการบันทึก การประมวลผล และจัดทํารายงานดวยมือ (Manual System)  มาเปนการ
จัดเก็บ การบันทึก การประมวลผล และจัดทํารายงานดวยคอมพิวเตอร  (วัชนีพร เศรษฐสักโก, 
2543: 1-2) 
 
 2.2.1  สวนประกอบของระบบสารสนเทศทางการบัญชี 
                 ณัฏฐพันธ เขจรนันทน และไพบูลย เกียรติโกมล (2547:  192-193) ไดกลาวถึง
ระบบสารสนเทศทางการบัญชี วามีสวนประกอบหลัก  2  สวน คือ 1) ระบบบัญชีการเงินเปน         
การบันทึกรายการคาที่ เกิดขึ้นในรูปของตัวเงิน   จัดหมวดหมูรายการตาง  ๆ  สรุปผลและ
ตีความหมายในงบการเงิน ไดแก งบกําไร ขาดทุน งบดุล และงบกระแสเงินสด โดยมีวัตถุประสงค
หลัก คือ นําเสนอสารสนเทศแกผูใชและผูที่สนใจขอมูลทางการเงินขององคกร และ 2) ระบบบัญชี
บริหาร  เปน   การนําเสนอขอมูลทางการเงินแกผูบริหารเพื่อใชในการตัดสินใจทางธุรกิจ ระบบ
บัญชีบริหาร จะประกอบดวย บัญชีตนทุน การงบประมาณ และการศึกษาระบบ  โดยมีลักษณะ
สําคัญคือ เปนการใหความสําคัญกับการจัดการสารสนเทศทางการบัญชีแกผูใชภายในองคกร การ
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ดําเนินงานในอนาคตของธุรกิจ มีขอมูลทั้งที่เปนตัวเงินและไมเปนตัวเงิน และมีความยืดหยุนและ
สามารถรองรับปรับให  สอดคลองกับความตองการใชงาน  

        ประสงค ปราณีพลกรัง และคณะ (2541:  211)  กลาววา ขอมูลสารสนเทศทาง
บัญชีจะเกี่ยวของกับการคา เชน บัญชีลูกหนี้ บัญชีเจาหนี้ การรับเงิน การจายเงิน  การทํางบดุล งบ
ทดลอง และงบกําไรขาดทุน ในทางปฏิบัติแผนกบัญชีจําเปนตองมีขอมูลของทุก แผนกรวบรวมไว
ที่แผนกบัญชี  ซ่ึงสามารถแบงออกเปนกลุม ประกอบดวย ระบบตาง ๆ  ดังนี้ 

 
        2.2.1.1  ระบบประมวลใบสั่งซ้ือ  ประกอบดวย บัญชีลูกหนี้ การเงนิ การจายเงิน  

และบัญชีเจาหนี้ 
        2.2.1.2  ระบบจัดซื้อ ประกอบดวย การสั่งซ้ือ การควบคุมและประมวลผลสินคา  

คงคลัง 
        2.2.1.3  ระบบแยกประเภท  ประกอบดวย บัญชีแยกประเภท รายงานทางการเงิน 
        สรุป  ระบบสารสนเทศทางการบัญชี ประกอบดวย 2  สวน คือ ระบบบัญชี          

การเงิน   ระบบบัญชีบริหาร   สําหรับขอมูลสารสนเทศทางบัญชีจะเกี่ยวของกับการคาที่
ประกอบดวย ระบบประมวลใบสั่งซ้ือ  ระบบจัดซ้ือ ระบบแยกประเภท  จะเห็นไดวาระบบ
สารสนเทศทางการบัญชีเปนขอมูลที่เปนการนําเสนอการบันทึกรายการทางการเงิน การบันทึก
รายรับ รายจายขององคกร ที่สามารถนําขอมูลดังกลาวมาสรุปผลและตีความหมายในงานการเงิน
เพื่อนํามาใชในการประกอบการพิจารณาตัดสินใจในการบริหารตอไป 
    

 2.2.2 การพัฒนาระบบงาน (System Development) 
               พลพลู ปยวรรณ (2537: 63) ระบุวา ระบบงานใด ๆ ก็ตามเมื่อถูกออกแบบและใช

งานไดระยะเวลาหนึ่งก็ตองหมดสภาพไป และระบบงานใหมจะตองถูกนํามาแทนที่ ระบบงานถูก
ออกแบบมาเพื่อใหตอบสนองนโยบายและวัตถุประสงคของกิจการ จากตําราวิชาการของ                
สัลยุทธ สวางวรรณ (2545: 250-255) ไดกลาววา ถาองคกรกําลังเผชิญปญหา เชน  ปญหาที่ผูบริหาร             
รูสึกถึงความไมกาวหนาหรือการปฎิบัติงานขององคกรไมเปนไปตามที่คาดหวัง หรืออาจมาจาก
ความรูสึกที่วาองคกรของตนควรที่จะสรางโอกาสในการแขงขันใหประสบความสําเร็จในระดับที่
สูงกวาเดิม กระบวนการที่นําไปสรางระบบเพื่อนํามาใชแกปญหาขององคกร เรียกวา การพัฒนา
ระบบงาน เปนวิธีการที่มีโครงสรางและขั้นตอนการทํางานที่ชัดเจน คือ 

     2.2.2.1  การวิเคราะหระบบงาน (System Analysis) หมายถึง การวิเคราะหปญหาที่
องคกรกําลังพยายามนําระบบสารสนเทศมาแกไข หรือ ปรับปรุงใหดีขึ้นกวาเดิม ประกอบดวย                    
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ขั้นตอนตาง ๆ คือ การกําหนดตัวปญหา กําหนดเหตุที่สรางปญหา กําหนดวิธีการแกปญหา และ
กําหนดความตองการสําหรับระบบสารสนเทศที่จะตองนํามาใชในการแกปญหานั้น ซ่ึงตองมี 
การนําเสนอการศึกษาทางเลือกที่มีความเปนไปได 

     2.2.2.2  การออกแบบระบบงาน (System Design) แสดงใหเห็นวาระบบงานใหม
ที่นําเสนอมีคุณลักษณะที่สอดคลองกับความตองการ ตอบสนองตามวัตถุประสงคของกิจการ เปน
การวางแผนในภาพรวมสําหรับระบบงานหรือรูปแบบสําหรับระบบงานนั้น 

     2.2.2.3 การแปลงขอกําหนดและความตองการตาง ๆ ที่สรางขึ้นมาใน 2 ขั้นตอน
แรก ใหกลายเปนระบบงานที่สามารถทําไดจริง ขั้นตอนเหลานี้ ไดแก 
                              (1)  การทํางานในชวงวางโปรแกรม (Programming Stage) คือ การนํา
ขอกําหนดที่จัดเตรียมไวในขั้นตอนการออกแบบมาแปลงใหเปนชุดคําสั่ง หรือ โปรแกรม
คอมพิวเตอร หรือ ซอฟตแวร 

                 (2)  การทดสอบระบบงาน ระบบงานใหมจะตองไดรับการทดสอบอยาง
หนักในทุก ๆ  ดานที่สามารถทําการทดสอบได เพื่อใหเกิดความแนใจวาระบบงานใหมจะทํางานได
ถูกตองและเปนไปตามที่ตองการ การทดสอบระบบงานแบงออกเปน 3 ขั้นตอน คือ 
                                         ก.  การทดสอบแตละสวน (Unit Testing) หมายถึง การทดสอบ
โปรแกรมทีละโปรแกรมแยกกันตางหาก เพื่อใหแนใจวาแตละโปรแกรมทํางานไดถูกตอง 
                                             ข.  การทดสอบทั้งระบบ (System Testing) เปนการทดสอบ 
การทํางานรวมกันระหวางโปรแกรมสวนตาง ๆ ของระบบงาน นอกจากนั้นยังประเมิน
ความสามารถในการตอบสนองเมื่อมีผูใชงานจํานวนมากพรอมกัน 

            (3)  การทดสอบเพื่อการยอมรับระบบ (Acceptance Testing) เปนการ
ทดสอบขั้นตอนสุดทาย ผลจากการทดสอบระบบงาน ทั้งระบบจะถูกนํามาพิจารณาโดยพนักงาน  ผูใช
ระบบและ ผูบริหาร เมื่อทุกฝายพอใจในผลการทดสอบ รวมทั้งระบบงานสามารถทํางานไดตาม
มาตรฐานที่ตองการแลว จะถือวาระบบงานไดรับการยอมรับ และสามารถนําไปติดตั้งใชงานได 

                               (4)   การถายโอนระบบงาน  (System  Conversion) หมายถึง กระบวนการ                 
การเปลี่ยนแปลงจากระบบงานเกามาใชระบบงานใหม วิธีที่นิยมใชทั่วไปมีอยู 4 แบบ คือ การถายโอนแบบ
ขนาน การถายโอนแบบทันทีทันใด การใชระบบทดลอง การถายโอนแบบทีละขั้น และที่สําคัญใน
ขั้นตอนนี้ คือ การเตรียมเอกสารคูมือและผูฝกใชใหสามารถใชงานระบบใหมไดอยางถูกตอง      

                    (5)  การใชระบบงานและการซอมบํารุงระบบงาน ภายหลังจากทีรั่บงานใหม
ไดรับการติดตั้งและมีการถายโอนขอมูลเสร็จสิ้นแลว ระบบงานจะอยูในสถานะกําลังใชงาน ใน
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ระหวางนี้ระบบงานจะตองไดรับการตรวจสอบอยูเสมอโดยทั้งผูใชและผูเช่ียวชาญเพื่อประเมินคา
ประสิทธิภาพของระบบงาน 

สรุป การพัฒนาระบบงานมีความจําเปนเปนอยางมาก  ทั้งนี้เมื่อมีการออกแบบ
ระบบงาน และเมื่อระยะเวลาผานไป  ถามีปญหาในการนํามาใชงาน  ก็จําเปนตองมี การพัฒนา
ระบบงานใหเหมาะสมและสอดคลองกับปญหาที่ เกิดขึ้น โดยวิธีการขั้นตอนใน การพัฒนา
ระบบงานสามารถทําไดโดย การวิเคราะหระบบงาน การออกแบบระบบงาน  การแปลงขอกําหนด
และความตองการตาง ๆ การถายโอนระบบงาน การใชระบบงานและการซอมบํารุงระบบงาน 
 
2.3  ความหมายและหลักการของระบบ SAP R/3 

 2.3.1  ประวัตแิละความหมาย 
                ประพจน สุขมานนท (2545: 17-19) ไดกลาวถึงประวัติและความหมายของ SAP 
R/3 ไวดังนี ้

       SAP R/3 หรือช่ือเต็มๆ คือ System Applications and Products in Data 
Processing  เปนโปรแกรมสําเร็จรูปทางธุรกิจของประเทศเยอรมัน ประเภท Enterprise Resource 
Planning R/3 คือ Real-Time System และ 3 Tier ถูกพัฒนาขึ้นมาโดยบริษัท SAP AG ซ่ึงเกิดจาก
การรวมตัวกันของอดีตพนักงานบริษัท IBM ที่ไดกอตั้งบริษัท SAP AG ขึ้นมาในป ค.ศ. 1972 โดย
สํานักงานใหญอยูที่เมือง วอรดอฟร (Walldorf) ประเทศเยอรมัน  ปจจุบันโปรแกรมสําเร็จรูปทาง
ธุรกิจ SAP นี้มีอยู 2 ระบบดวยกัน คือ SAP R/2 ซ่ึงทํางานอยูบนระบบเมนเฟรม และ SAP R/3 ซ่ึง
เปนระบบการทํางานในแบบ Client/Server ที่ไดรับความนิยมแพรหลายในบริษัทขามชาติจํานวน
มาก อนึ่งการทํางานของSAP R/3 จะมีการทํางานครอบคลุมตั้งแตกระบวนการผลิตสินคาคงคลัง 
จัดจําหนาย จัดสง การขาย การรับชําระเงิน การบัญชีและอื่นๆ เรียกไดวาครอบคลุมกระบวนการ
ดําเนินธุรกิจทุกอยางขององคกรเขาไวในโปรแกรมไดทั้งหมด และดวยความสามารถที่จะปรับแตง 
(Customize) ใหเขากับกระบวนการทํางานของแตละองคกรอยางเต็มที่ เพื่อประสิทธิภาพสูงสุดใน
การแขงขันของตลาดโลก โดยใช ABAP/4 ซ่ึงเปนภาษาที่ใชในการพัฒนาโปรแกรมขึ้นมาเอง และ
ใชในการ Customize ใหเหมาะกับลูกคาแตละราย  บริษัท SAP จะแยกการทํางานเปนบริษัทยอย 
หรือหุนสวน หรือพันธมิตรทางธุรกิจทั่วโลก โดยมีจุดหมายของบริษัท คือ  ความพึงพอใจของ        
ลูกคา ในการทํากําไร  การเจริญเติบโต  และความพึงพอใจของพนักงาน 
       บริษัท SAP เปนบริษัทที่มีขนาดใหญเปนอันดับที่ 4 ของโลกซึ่งจํานวนบริษัทที่
ใชมากกวา 22,000 บริษัท มากกวา 100 ประเทศ มีสวนแบงในตลาด Client/server software กวา 
31%   มีผูใชเพิ่ม 50%  ตอป มียอดขาย SAP R/3 6 พันลานดอยซมารคตอป เพิ่มขึ้น 70%  ตอป   
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สามารถรองรับไดถึง  14  ภาษา  บริษัทชั้นนํา  8  แหงจาก  10 แหงของสหรัฐอเมริกาใช SAP  
นอกจากนี้ ยังมีลูกคากวา 7500 ราย ใน 90 ประเทศที่เลือก 
        SAP ทํางานรวมกับคูคาพันธมิตรหลายแหงโดยแชรสวนที่เปนทั่วไปที่สามารถ
ใชรวมกันไดกอนใหเกิดจุดเหมาะสมและคุณคารวมกันของการทํางาน ซ่ึงกอประโยชนใหกับ               
ลูกคาทั้งในดานประสบการณ ความรู ความสามารถ ทักษะ บุคลากร เทคโนโลยีของ SAP และ             
พันธมิตร รวมทั้งการพัฒนาสินคาและบริการใหม ๆ สําหรับลูกคา 
                   สรุป SAP R/3 หรือช่ือเต็มๆ คือ System Applications and Products in Data 
Processing เปนโปรแกรมสําเร็จรูปทางธุรกิจของประเทศเยอรมัน ที่ถูกพัฒนาขึ้นมาโดยบริษัท SAP 
AG จากการรวมตัวกันของอดีตพนักงานบริษัท IBM ที่ไดกอตั้งบริษัท SAP AG ขึ้นมาในป 1972 
สําหรับ SAP R/3 เปนระบบการทํางานในแบบ Client/Server ที่ไดรับความนิยมแพรหลายจาก
บริษัทขามชาติจํานวนมาก มีการทํางานครอบคลุมตั้งแตกระบวนการผลิตสินคาคงคลัง จัดจําหนาย 
จัดสง การขาย การรับชําระเงิน การบัญชี และอ่ืนๆ 
 

 2.3.2  ความหมายของ SAP R/3    
      ประพจน สุขมานนท (2545: 17) ใหความหมายวา SAP วา เปนซอฟตแวร

ทางดาน Enterprise Resource Planning หรือเรียกส้ัน ๆ วา ERP ช้ันนําตัวหนึ่ง ในตลาดซอฟตแวร
ทางดาน ERP หลักการของ ERP คือ  ซอฟตแวรที่มีการ Integrate ในสวนของฟงกชันงานทั้งหมด
ในองคกร หรือมีการเชื่อมโยงในสวนของ โมดูล ทั้งหมดเขาดวยกัน โดยมีการทํางานในลักษณะ
ของ Real Time และ ERP นั้น ถูกสรางขึ้นมาในลักษณะของ Based on Best Practice in Industry คือ
มีการกําหนดในสวนของ Business Process ที่มีการทดสอบและสํารวจมาแลววาเปน Best Practice  
ในอุตสาหกรรมนั้น ๆ     
                  สรุป  SAP R/3 หมายถึง โปรแกรมสําเร็จรูปทางการบัญชี ที่มีการผสมผสาน              
ขอมูลในแตละสวนงานทั้งหมดในองคกร หรือมีการเชื่อมโยงในสวนของโมดูลท้ังหมดเขาดวยกัน 
และนําขอมูลทั้งหมดมาประมวลผลแลวนําเสนอในรูปทางการเงิน 
 

 2.3.3  ระบบคอมพิวเตอร SAP 
       ระบบคอมพิวเตอร SAP (System Application Product in Data Processing) เปน
ซอฟตแวรหรือโปรแกรมสําเร็จรูปประเภท ERP ช้ันนําของโลก ซ่ึงถูกพัฒนาโดยบริษัท SAP AG 
จํากัด  ประเทศเยอรมันนี  ลักษณะการทํางานจะเปนแบบเชื่อมโยงระบบงานที่ใชในการดําเนิน
ธุรกิจอยางสมบูรณ ซ่ึงสามารถครอบคลุมทุกระบบในการทําธุรกิจตั้งแตระบบบริหารการจัดซ้ือ 
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งานพัสดุและสินคาคงคลัง ระบบการขาย การจัดสงสินคา ระบบงานซอมบํารุง ระบบบัญชีการเงิน 
ระบบบริหารบุคคล ระบบการจัดทํารายงานเชิงวิเคราะห อนึ่งขอมูลเหลานี้จะถูกบันทึกเพียงครั้ง
เดียวและกระจายไปสูบุคคลที่ตองการใชอยางรวดเร็ว  เพิ่มความรวดเร็วในการดึงขอมูล สามารถ
เปลี่ยนวิธีการทํางานเปนจากงานเก็บคนหาขอมูล เปนการทํางานเชิงกลยุทธมากขึ้น ชวยสนับสนุน
การตัดสินใจในการบริหารงานของผูบริหารที่ตองการความรวดเร็วและถูกตองของขอมูล และที่
สําคัญยังเพิ่มความเชื่อมั่นในระบบการทํางานใหกับลูกคา ผูถือหุน ไดอีกดวย 
       ระบบ  SAP  ประกอบดวย  หลายโมดูลของแตละสวนของการจัดการที่เอามา
รวมกันและทํางานรวมกัน  เนื่องดวยตลาดและความตองการของลูกคาเปนตัวกระตุนการ
เปลี่ยนแปลงของระบบ มีบริษัท Software ที่พยายามสราง Software ที่เหมาะสมกับธุรกิจ SAP ให
โอกาสลูกคาเลือกใชแคระบบเดียวแตสามารถทํางานไดกับทุกสวนของธุรกิจ ทั้งยังสามารถติดตั้ง
โปรแกรม SAP R/3 มากกวา 1 ตัวเปนการเพิ่มความเร็วในการทํางาน สําหรับ SAP มีหลาย โมดูล มี
หนาที่ที่ตางกัน แตทํางานรวมกันเปนหนึ่งเดียว   แตละโมดูล คือ แตละสวนของธุรกิจตลาดของ 
SAP  มีเกือบทุกอุตสาหกรรมรวมถึงรัฐบาล สถานศึกษา และโรงพยาบาล ดังนั้นเราจะสามารถพบ
ผูใชงาน SAP ในธุรกิจทุกประเภท 

      ระบบคอมพิวเตอร SAP ประกอบไปดวย ระบบหลัก (โมดูล) มีทั้งหมด 12 ระบบ  
ไดแก 
             2.3.3.1   ระบบการขายและการจัดสง (Sale and Distribution System: SD) 

      2.3.3.2   ระบบการบริหารสินคาคงคลัง (Material Management System: MM)  
       2.3.3.3   ระบบการวางแผนการผลิต (Production Planning System: PP) 
       2.3.3.4   ระบบการจกัการดานคุณภาพ (Quality Management System: QM) 
       2.3.3.5   ระบบบํารุงรักษาโรงงาน (Plan Maintenance System: PM ) 
       2.3.3.6   ระบบบริหารงานบุคคล (Human Resource System: HR) 
       2.3.3.7   ระบบวิเคราะหอุตสาหกรรม (Industry Solution System: IS ) 
       2.3.3.8   ระบบการวางผงังาน (Work Flow System: WS) 
       2.3.3.9   ระบบบริหารโครงการ (Project System : PS) 
       2.3.3.10 ระบบการบริหารสินทรัพย (Fixed Assets Management System: AM) 

       2.3.3.11 ระบบควบคุมและประเมินประสิทธิภาพ (Controlling System: CO) 
       2.3.3.12 ระบบบัญชีและการเงิน (Financial Accounting System: FI)  โดยใน 

การศึกษานี้ เปนการศึกษาเฉพาะระบบบัญชีลูกหนี้เทานั้นที่เปนโมดูลหนึ่งของระบบคอมพิวเตอร 
SAP 
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           ระบบคอมพิวเตอร SAP ทั้ง 12 ระบบหลักนี้มีการเชื่อมตอขอมูลเขาดวนกัน ดังภาพที่  2.1 
 

                  
              ภาพที่ 2.1  สวนประกอบ โมดูล  ของ SAP R/3 
                              (ที่มา : ประพจน สุขมานนท, 2545 : 19)   

     
     สําหรับ คําวา การประมวลผลแบบทันที (Real-time Processing) หรือบางครั้งอาจ
เรียกวา การประมวลผลแบบเชื่อมตรง (Online Processing) ลักษณะการทํางานเปนกระบวนการที่
บันทึกรายการคาเพียงครั้งเดียว โดยขอมูลจะเขาสูระบบเพื่อจัดเก็บไดทันทีเพื่อใหขอมูลเปนปจจบุนั
ที่สุด ซึ่งการทํางานแบบนี้ตองยอมรับวามีความยุงยากในการพัฒนาดูแลและนําไปใช อีกทั้งจะตอง
มีระบบการควบคุมภายในกิจการที่ดี เพื่อใหการปฏิบัติงานเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ  
(Boockholdt,J.L. and David H.Li.,1991: 322-325  และวัชนีพร  เศรษฐสักโก, 2543: 5-14) การ
ประมวลผลแบบนี้ตองมีอุปกรณเชื่อมโยงตอโดยตรงเขากับหนวยประมวลผลกลาง เพื่อจุดมุงหมาย
ในการปอนขอมูลเขาไปทําการประมวลผลโดยตรงและเพื่อใชในการสอบถามขอมูลที่ตองการ
ทราบ เชน การประมวลผลของรายการชําระเงินของลูกหนี้สามารถทําไดทันทีที่ลูกคาแตละรายนํา
เงินมาชําระ  
  2.3.4  ระบบพืน้ฐานหลักของ SAP R/3 (Basic System) 
  สําหรับโครงสรางทางสถาปตยกรรมของระบบ SAP R/3 นั้น จะประกอบดวย 
ลําดับชั้นของบริการตางๆ หรือที่เราเรียกวา Service โดยเราจะพิจารณาสวนของบริการตาง ๆ นี้ใน
รูปแบบทางดานซอฟตแวร (Software-Oriented Approach) จะประกอบไปดวย สวนบริการตาง ๆ 
เขาดวยกัน (ประพจน สุขมานนท, 2545:  21-24)  คือ   
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               2.3.4.1  Presentation Service คือ บริการในสวนของรูปแบบหนาจอ Graphical 
User Interface หรือ GUI โดยที่เครื่องคอมพิวเตอรที่ใหบริการงานในสวนนี้ เรียกวา Presentation 
Server จะสามารถทํางานไดในระบบตางๆ คือ Windows, Macintosh, OS/2 และ OSF/Motif 
        2.3.4.2 Application Service  คือ บริการในสวนของการทํางานทางดาน 
Application Logic โดยที่เครื่องคอมพิวเตอรที่ใหบริการงานในสวนนี้เรียกวา Application Server 
สามารถทํางานไดในระบบตางๆ คือ UNIX และ Windows NT 
        2.3.4.3  Database Service คือ บริการในสวนของการดูแลขอมูลในระบบทั้งหมด 
ไมวาจะเปนการจัดเก็บขอมูล การสํารองขอมูล และการฟนคืนสภาพของขอมูล (Data Recovery) 
เรียกวาเปน Database Server จะสามารถเลือกใชระบบจัดการฐานขอมูลตางๆ คือ Oracel, Informix, 
DB/2, ADABAS D และ Microsoft SQL Server 
  

               
 

           ภาพที่ 2.2 สวนประกอบของการบริการของ SAP R/3 
                           (ที่มา : ประพจน สุขมานนท, 2545 : 19) 
   

     ในสวนของ Basis ก็คือสวน System Administration ในระบบ SAP R/3 ส่ิงแรกที่
ควรรูก็คือ SID ของระบบ SAP ซ่ึงใน SID ของระบบ SAP R/3 จะประกอบไปดวย  

      (1)  สวนแรก คือ Presentation Server ซ่ึงก็คือในสวนของหนาจอ  
              (2)  สวนที่สอง คือ Application Server  หรือ สวนของ SAP  R/3 Instance ซ่ึงสวน 
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นี้ก็คือ Kernel ในระบบ SAP เปนสวนทีจ่ะทํางานในดาน Application Logic ของโปรแกรม ABAP 
และสวนสุดทาย ก็คือ Database  Server ซ่ึงเปนสวนที่เก็บขอมูลทั้งหมดในระบบ  SAP R/3 
       ในสวนของ Protocol ที่ใชในการติดตอส่ือสารกันระหวาง Server ตางๆนั้น SAP 
R/3 จะใช TCP/IP เปน Protocol หลักในการติดตอส่ือสารกันระหวาง Presentation Server กับ 
Application Server นั้นจะใช SAP Presentation Protocol ในลักษณะของ Optimized Protocol ใน
การติดตอ โดยขอมูลที่มีการแลกเปลี่ยนกันจะมีปริมาณไมมาก คือ อยูระหวาง 1 ถึง 2 กิโลไบต
เทานั้น ดังนั้น จึงสามารถติดตอผานทาง Wide Area Network (WAN) ได โดยอาจจะใชส่ือเปน
สายโทรศัพทธรรมดาก็ได   สวนการติดตอส่ือสารกันระหวางเครื่อง Application Server กับเครื่อง 
Database Server นั้นจะใช Remote SQL (Structured Query Language) Protocol ในการแลกเปลี่ยน
ขอมูลระหวางกัน จะมีปริมาณขอมูลที่สูงเปนเมกะไบต  ดังนั้น ตองทําการติดตอส่ือสารกันผานทาง 
Local Area Network (LAN) เทานั้น 

      กอนที่จะมีระบบ ERP นั้น เดิมในวงการอุตสาหกรรมประมาณชวงทศวรรษ 
1960 ไดมีการนําเอาระบบคอมพิวเตอรเขามาชวยในสวนของการผลิตทางดานการคํานวณ  ความ
ตองการวัตถุดิบที่ใชในการผลิต หรือท่ีเรียกเปนทางการวา ระบบ Material Requirement Planning 
(MRP) ก็คือ การใชระบบคอมพิวเตอรเขามาชวยในการบริหารและจัดการในสวนของ วัตถุดิบ 
(Material) ที่ใชในการผลิตเทานั้น   ตอมาในชวงประมาณทศวรรษ 1970 ระบบการผลิตใน                       
อุตสาหกรรมมีความซับซอนเพิ่มมากขึ้น  จึงมีการนําเอาระบบคอมพิวเตอรเขามาชวยในสวนของ
การผลิตในดานของเครื่องจักร (Machine)  และสวนของเรื่องการเงิน (Money) นอกเหนือไปจาก
สวนของวัตถุดิบ ซ่ึงเรียกระบบงานเชนนี้วา  Manufacturing  Resource Planning (MRP II) จากจุดนี้
จะมองเห็นภาพคราวๆ ของการนําเอาระบบคอมพิวเตอรเขามาชวยในการบริหารงานใน                     
อุตสาหกรรมได ดังที่มีผูเช่ียวชาญทางดานการจัดการหลายทานไดกลาวไววา ระบบ MRP นั้นจะ
เขามาชวยในการจัดการทางดานวัตถุดิบ  สวนระบบ  MRP II  นั้น จะเขามาชวยในการจัดการและ 
M อีกสองตัวนอกเหนือจากวัตถุดิบ ก็คือ เครื่องจักรและเงิน  

      จะเห็นไดวาในการนําเอาระบบ MRP II เขามาชวยในองคกรหนึ่งๆ นั้น จะยังไม
สามารถสนับสนุนการทํางานทั้งหมดในองคกรได   ที่ยังขาดอยู  คือ ระบบการจัดการทางดาน
ทรัพยากรบุคคล  จึงเปนที่มาของระบบ ERP ซ่ึงจะรวมเอาสวนของ M ตัวสุดทายก็คือ Manpower 
เขาไปไวในในระบบงานที่เรียกตัวเองวา ERP  ดังนั้นระบบ ERP จึงเปนระบบที่ใชใน 
การบริหารงานทรัพยากรทั้งหมดในองคกร (Enterprise Wide) หรือกลาวอีกอยางหนึ่งก็คือ ระบบ 
ERP จะเปนระบบที่ใชในการจัดการ 4 M  ซ่ึงจะประกอบไปดวย Material, Machine, Money และ 
Manpower   ดังนั้นเมื่อเขาไปดูที่เมนูหลักของระบบ ERP จะพบวามีเมนูของทั้ง MRP  และ MRP II    
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รวมอยูดวย เพราะ ERP มีตนกําเนิดมาจากระบบ MRP และ MRPII 
      สําหรับ SAP R/3  ก็คือ ERP ช้ันนําตัวหนึ่งในอุตสาหกรรมซอฟตแวร โดย SAP 

R/3 เปนซอฟตแวรแพ็กเกจที่ไดเตรียมในสวนของ Configuration หรือ Customization ใหสําหรับ
กําหนดคาขอมูลเหลานี้ใหเขากับธุรกิจหรือองคกรนั้นๆ สําหรับประวัติของระบบ SAP มีดังนี้ 

       ในป 1972 พนักงานของ IBM จํานวน 5 คนที่ทําหนาที่เปน System Analyst ได       
ลาออกมาตั้งบริษัทที่ช่ือ Systemanalyse and Programmentwicklung (System Analysis and 
Program  Development) ที่เมือง Mannheim ประเทศเยอรมัน ซ่ึงมีการสรางระบบงานทางดาน 
Financial Accounting ที่เปนลักษณะ Real-time  และ Integrate Software 

      ในปตอ ๆ มา SAP พัฒนาระบบงานเพิ่มทางดาน Material  Management, 
Purchasing,  Inventory Management และ Invoice Verification 

      ในป 1997 ไดเปลี่ยนมาใชช่ือบริษัทเปน Systeme, Anwendungen,  Produkte in 
Der Datenverarbeitung (Systems, Applications, Products in Data Processing) และไดยาย
สํานักงานใหญไปที่เมือง Walldorf 
  จากนั้น SAP ก็ไดพัฒนาระบบงานเพิ่มขึน้ เชน Assets Accounting เปนตน 
  ในป 1978 SAP ไดนําเสนอระบบงานที่เปน Enterprise Wide Solution ที่ช่ือวา
SAP R/2 ซ่ึงทํางานอยูบนระบบ Mainframe พรอมกับเพิม่ระบบงานทางดาน Cost Accounting  
  ในป 1992 SAP ไดนําเสนอระบบที่ทํางานภายใต Environment ที่เปน 3 Tier 
Client/Server บนระบบ UNIX ที่ช่ือวา SAP R/3  
  สวนกระบวนการทํางาน (Work Process) ประกอบดวย การทําหนาที่ชนิดตางๆ 
(ประพจน  สุขมานนท, 2545:  23-24)    ดังนี้ 
  (1)  Dialog เปนกระบวนการทําหนาที่ในสวน  Interactive  กับผูใชระบบ 
  (2) Background เปนกระบวนการทําหนาที่ในการทํางานโปรแกรม ABAP ใน
แบบฉากหลัง หรือ Background (ควรจะมีอยางนอยสองตัว) 
  (3)  Spool เปนกระบวนการทําหนาที่ในสวนของการพิมพงาน คือ จะทําการสง 
Spool Output จากระบบ SAP R/3  ไปใหกับ Spool O.S. เพื่อทํางานตอไป 
  (4)  Enqueue  เปนกระบวนการทําหนาที่ล็อกการใชขอมูลในระบบ SAP ซ่ึงถา
ในโปรแกรม  ABAP มีคําสั่ง Call function ENQUEUE-<Lock object>  ตัวกระบวนการ Enqueue 
ก็จะทํางาน โดยที่เราสามารถตรวจสอบขอมูลการล็อกไดจาก Transaction SM 12 
  (5)  Update (v) เปนกระบวนการทําหนาที่ในสวนของการปรับแตงขอมูลใหม 
ในระบบแบบ Asynchronous Update ก็คือ ถามีคําสั่ง Call Function <Function โมดูล>In Update 
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Task เมื่อกระบวนการ Dialog ทํางานเสร็จก็จะเปนหนาที่ของกระบวนการปรับแตงขอมูลใน การ
ทํางานในสวนของการปรับแตงขอมูลใหมในฐานขอมูลตอไป  เราสามารถที่จะตรวจสอบขอมูล ใน
สวนขอมูลที่มีการแกไขแบบ Asynchronous นี้ไดจาก Transaction SM13  
  เมื่อมีการเรียกขอมูลในสวน Dialog ระบบการทํางานตอไปก็จะเปนหนาที่ของ
กระบวนการ Dialog ในการทํางานจะแสดงสถานภาพการกําลังเขาขอมูล (Running) ซ่ึงในสวนแรก
จะมีการ Roll in ขอมูลที่เรียกวา User Context ไปไวที่ Local Memory ของกระบวนการ Dialog ซ่ึง
ขอมูลในสวน User Context นี้จะถูกโหลดจากฐานขอมูลที่ฐานขอมูล ไปไวที่พื้นที่ Shared Memory 
ใน Application Server ที่เรียกวา Roll Area ในครั้งแรกที่เราทําการ Log On เขาไปใชงานระบบ ซ่ึง
ขอมูลUser Context นี้ จะอยูในระบบตลอดไปจนกวาผูใชระบบคนนั้น ๆ จะทําการ Log on ออก
จากระบบ  และในสวน User Context  นี้ ประกอบดวยขอมูล 3 สวนดวยกัน  (ประพจน สุขมานนท, 
2545:  27-28)  คือ 

       (1)  Administration Data 
       (2)  Authorization Data 
       (3)  General Data (Variable,  Internal, Table,  Report List) 
       ในสวนของ Administration Data นั้น จะเก็บขอมูลพวก Header ขอมูลของ

ระบบ หรือ Pointer ที่จะชี้ไปสวนตอไปของ User Context ใน Memory ซ่ึงพื้นที่สวนแรกนี้จะใช
เนื้อที่ประมาณ 170 ไบต  สวนขอมูลสวนที่ 2 คือ Authorization Data นั้น ก็คือสวนของ 
Authorization Object  ทั้งหมดของผูใชระบบคนนั้นที่ถูก Assign ให จาก Authorization Profile ใน 
User Master Record โดยที่เราสามารถดูขอมูลสวนนี้ใน Memory ไดจาก Transaction SU56  และ
ในสวนสุดทาย คือ General Data ในสวนนี้ จะเปนสวนของ ABAP Variable หรือขอมูลใน Internal 
Table และรวมถึง Report List 

      ขอมูลในระบบ SAP R/3  แบงออกเปน  2  ประเภท คือ (ประพจน สุขมานนท, 
2545:  53-56)     

       (1)  Client Dependent Data  ซ่ึงก็คือ  ขอมูลท่ีขึ้นกับ Client นั่นเอง โดยถาเรา 
Log on เขาไปใชงาน SAP ที่ Client   ใด เราก็จะเห็นขอมูลท่ีเปน Client Dependent Data ของ 
Client นั้นเทานั้น ไมมีสิทธิที่จะเห็นขอมูลใน Client อ่ืนแตอยางใด สําหรับขอมูลท่ีเปน Client 
Dependent Data นั้น ยังแบงออกเปน 3 สวนยอย ๆ ดังนี้ 

                   ก.  User Master  ซ่ึงก็คือ ขอมูลของ User Master Record นั่นเอง ดังนั้นถา
เราจะทําการ Log on เขาไปใชงานระบบ SAP ที่ Client ใดๆ ก็ตาม เราจะตองมี User อยูใน User 
Master Record ของ Client นั้น ๆ  กอนเสมอ สําหรับตารางที่เก็บขอมูลในสวนของ User Master 
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Record นี้ สวนใหญจะขึ้นตนดวย usr เชน   usro2 จะเก็บขอมูลในสวนของ Log on Data ของผูใช
ระบบ   เปนตน 

                    ข.  Customizing คือ ขอมูลในสวน Customization หรือ Configuration ใน 
โมดูล ตาง ๆ   

                           ค.  Application คือ ขอมูลในสวนของ Application Data โดยขอมูลใน
สวนนี้ จะแบงออกเปน 2  สวน คือ  สวนแรก คือ  Master Data เปน Master Data ของ Application 
โมดูล ตาง ๆ เชน Material  Master หรือ Vendor Master เปนตน  และสวนที่สอง คือ Transaction 
Data  เปนขอมูลที่เกิดจากการทํา Transaction  ใน Application โมดูล ตางๆ เชน FI Document 
Posting  เปนตน 
 

                            
 
                  ภาพที่ 2.3 ขอมูลในระบบ SAP R/3   

                                 (ที่มา : ประพจน สุขมานนท, 2545 : 53) 
     
     ขอมูลทั้งหมดในสวนที่เปน Client Dependent Data นี้ ก็คือ ขอมูลที่เก็บอยูใน  

ตารางที่ Database Server  โดยตารางใดที่เก็บขอมูลประเภท Client Dependent Data นี้จะมีจุด
สังเกตงายๆ ก็คือที่ฟลดแรกของตารางจะมีฟลดที่ช่ือ mandt ซ่ึงเปนฟลดที่เก็บคาของ Client  
Number  ปรากฏอยู  
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     (2)  Client Independent Data  คือ ขอมูลที่ไมขึ้นกับ Client   โดยขอมูลสวนนี้  
แบงออกเปน 2 สวน คือ 

               ก.  Customizing  คือ สวน Configuration ของระบบที่ไมขึ้นกับ Client  เชน   
การตั้งวันที่      
   ข.  Repository  คือ สวนของ ABAP  Object  ทั้งหมด  ไมวาจะเปนโปรแกรม 
ABAP หรือฟงกชันตาง ๆ ในระบบ  
     สําหรับขอมูล Client Independent Data  นี้  สามารถเรียกใชจาก Client ใดๆ ก็ได
ในระบบ SAP เชน ไมวาเราจะอยูที่ Client ใดก็ตาม ก็สามารถที่จะเรียกใชโปรแกรม ABAP หรือ 
Printer (Output Device) ไดทุก Client   โดยความเปนจริงแลว ขอมูลท่ีเก็บ Object ที่เปน Client 
Independent  Data นี้ ก็อยูในตารางที่ Database Server เชนเดียวกัน  เพียงแตวาขอมูลท่ีเปนประเภท  
Client Independent Data นี้ จะจัดเก็บอยูที่ตารางที่ไมมีฟลด mandt เปนฟลดแรก   
     สรุป ระบบพื้นฐานหลักของ SAP R/3  นั้น จะประกอบดวย สวนของการบริการ  
3  สวน ไดแก การบริการในสวนของรูปแบบหนาจอ  บริการในสวนของการทํางาน  และบริการใน
สวนของการดูแลขอมูลในระบบทั้งหมด  และแบงไดเปน 2  ประเภท  คือ ขอมูลในสวนของลูกคา 
และขอมูลที่ไมเกี่ยวของกับของลูกคา เชน การตั้งขอมูลและการตั้งวันที่ เปนตน   
 

 2.3.5  แฟมรายการในระบบ SAP 
            ในการ Startup  ระบบ  SAP จะมีการเรยีกใช Profile  ที่ ไดเรกทอรี ที่มีอยู  4 ไฟล

ดวยกัน คือ Startup Profile, Instance Profile,Default  Profileและ Parameters Profileโดย 
รายละเอียดของ แฟมรายการแตละไฟลจะมีดังนี ้(ประพจน สุขมานนท, 2545:85-89) 
  2.3.5.1  Startup Profile 
   Startup Profile เปนไฟลที่เก็บขอมูล Executable File ที่จะตองทํา                
การ Start เมื่อมีการ Start ระบบ SAP ซ่ึงอยูบนเครื่อง Central Instance จะมีโปรแกรมที่จะตองถูก 
Start  คือ Database Startup Script, Message Server เปนตน   
  2.3.5.2  Instance  Profile 
                                           Instance Profile เปนไฟลที่เก็บขอมูล Parameter ตางๆ ของระบบ SAP 
เชน Parameter ที่เกี่ยวกับ Memory ของ SAP Instance หรือ Parameter เกี่ยวกับจํานวน Work 
Process   เปนตน สําหรับ Instance Profile นี้จะมี Naming Convention ของชื่อไฟลตาง ๆ ที่ปรากฏ
ขึ้นบนหนาจอ    
     2.3.5.3 Default Profile 
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                                          Default Profile เปนไฟลที่เก็บขอมูลเบื้องตนที่ใชเปนคาโดยปริยายของ
ระบบ เชน SID ช่ืออะไร หรือ Message Server Host อยูที่เครื่องชื่อวาอะไร เปนตน สําหรับ Naming 
Convention ของ Default Profile จะมีช่ือวา DEFAULT ซ่ึงโดยปกติแลวถาระบบ SAP มีหลาย 
Instance ก็มักจะมี Startup Profile และ Instance Profile แยกตางหากของแตละ SAP Instance แตใน
สวนของ Default Profile จะใชรวมกัน   

 2.3.5.4 Parameters Profile 
                                            Parameter ที่ควรพิจารณาสําหรับระบบ SAP R/3 สามารถแกไขคา 
Parameter เหลานี้ไดทันที และสวนใหญจะแกไขที่ Instance Profile ในกรณีที่ใน Instance Profile 
ของระบบงานไมมี Parameter เหลานี้   ก็สามารถทําการเพิ่มเขาไปใน Instance Profile ได โดยใช 
Transaction RZ10   

     สรุป การ Startup ระบบ SAP จะมีการเรียกใช Profile ของไดเรกทอรีที่มีอยู  4 
ไฟลดวยกัน คือ Startup Profile  เปนการเปดเครื่องกอนเขาสูโปรแกรม  Instance Profile  เปนแฟม
แสดงชื่อไฟล และขอมูลตาง ๆ  ที่ปรากฎบนหนาจอ   Default  Profile  เปนไฟลที่เก็บขอมูล
เบื้องตน  และ Parameters Profile  เปนแฟมที่ใหมีการแกไขขอมูล และตัวเลขได  
 
2.4  แนวคิดกลยุทธการนําระบบ  SAP R/3   มาใช 
  2.4.1 กระบวนการจัดการตามกลยุทธ 
  ศิริวรรณ เสรีรัตนและคณะ (2539) ไดกลาวถึง แนวคิดเรื่องการปฏิบัติตามกลยุทธ  
คือ ผูบริหารจะตองกําหนดภารกิจ (Mission) และเปาหมาย (Goal) การวิเคราะหสถานการณ 
(Situational Analysis) และการพัฒนาการปฏิบัติการเพื่อใหบรรลุเปาหมายเพื่อใหเกิดการทํางาน      
กลยุทธเหลานั้นตองมีการปฏิบัติการ ในขั้นนี้ผูบริหารจะตองสรางการประสานงานภายใตกลยุทธ 
ซ่ึงจะประสบความสําเร็จโดยการประยุกตใชกระบวนการจัดการ 5 ประการ คือ 
      2.4.1.1  การวางแผน (Planning) จะเกี่ยวของกับการกําหนดเปาหมาย และ
ผสมผสาน  ตลอดจนการประสานงานกิจกรรมตาง ๆ ในทุกระดับองคกร เพื่อใหแนใจวาผูบริหาร
เขาใจทิศทางและตารางเวลา รวมถึงความสอดคลองของกลยุทธปฏิบัติการและกลยุทธทั้งหมดของ
องคกร  การจัดสรรทรัพยากร และแกปญหาความซ้ําซอนหรือขอขัดแยงในระหวางระดับตาง ๆ 
หรือในหนาที่ ตาง ๆ 
      2.4.1.2  การจัดองคกร (Organizing) เมื่อกําหนดใหชัดเจนวาจะทําอะไรจึงจัดสรร
ทรัพยากรและความรับผิดชอบสําหรับแตละงานใหกับผูรับผิดชอบ ซ่ึงพิจารณาไดจากทักษะ          
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การผสมผสานการใชทรัพยากรเพื่อใหเกิดการทํางานและการพิจารณาถึงวัฒนธรรมขององคกรให
อยูในทิศทางของกลยุทธดวย 
      2.4.1.3  การชักนํา (Leading) การจัดการทิศทางสําหรับองคกรในทุกระดับการ
ติดตอ ส่ือสารถึงกลยุทธ การจูงใจพนักงานใหเขาใจถึงกลยุทธ และการกระตุนใหทํางานเพื่อ
สนับสนุนกระบวนการปฏิบัติการ 
     2.4.1.4  การควบคุม (Controlling) เพื่อใหการจัดการทรัพยากรขององคกร และ
กระบวน การที่เกี่ยวของในการปฏิบัติตามกลยุทธ ผูบริหารจะประยุกตใชหนาที่ในการควบคุมใน
กระบวนการจัดการเพื่อติดตามและวัดความกาวหนาในการปฏิบัติ  และเพื่อชวยใหบรรลุ                 
เปาหมายที่วางไว และมีการเปลี่ยนแปลงเทคนิคการควบคุมเพื่อความเหมาะสม 
      2.4.1.5  การรักษาการควบคุมกลยุทธ (Maintain Strategic Control) เปนขั้นตอนที่
พิจารณาทั้งส่ิงแวดลอมภายในและภายนอก ซ่ึงเกี่ยวของกับการกําหนดกลยุทธ ผูบริหารใช 
การควบคุมเชิงกลยุทธเพื่อติดตามความกาวหนาของกลยุทธ การประเมินสิ่งแวดลอมที่เปลี่ยนแปลง
หรือปญหาในอนาคตซึ่งเกี่ยวของกับการบรรลุเปาหมายและการปรับปรุงที่จําเปน การใชกลยุทธ                
เกี่ยวกับเปาหมายที่วางแผน   ขั้นนี้ผูบริหารจะกําหนดขอบเขตสําคัญที่จะติดตามและพัฒนาวิธี 
การวัดผล โดยท่ัวไปผูบริหารใชระบบสารสนเทศสําหรับผูบริหาร (MIS) เพื่อรวบรวม เก็บรักษา 
วิเคราะห และรายงานรายละเอียดที่ตองการเพื่อรักษาการควบคุมกลยุทธ และการควบคุมกลยุทธ
จะตองสมดุล 
     สรุปกระบวนการจัดการตามกลยุทธจะสามารถประสบความสําเร็จไดโดย 
การประยุกตใชกระบวนการจัดการ ดังนี้คือ การวางแผน  การจัดองคกร การชักนํา  การควบคุม 
และการรักษาการควบคุมกลยุทธ  
 
 2.4.2 ระบบยอยของ SAP R/3  ของบริษัททีโอที จํากัด (มหาชน) 
 บริษัททีโอที จํากัด (มหาชน) เร่ิมนําระบบ SAP R/3 มาใชในป พ.ศ. 2545  โดยทํา
การจัดจาง บริษัท ที.เอ็น.อินฟอรเมชั่น ซิสเท็มส จํากัด  ทําการปรับปรุงระบบบัญชี การเงิน ระบบ
จัดซื้อ จัดหา ระบบบัญชีพัสดุ ระบบขอมูลเพื่อการบริหารงานพัฒนาทรัพยากรบุคคลและระบบ
บัญชีการเงิน  โดยการติดตั้งซอฟแวร SAP R/3   พรอมปรับเปลี่ยน และโยกยายระบบงานและ              
ขอมูลเดิมสูระบบงานใหม  ระบบที่ทําการติดตั้งมี 11  ระบบดังนี้ 
     2.4.2.1  ระบบบัญชีแยกประเภททัว่ไป 
     2.4.2.2  ระบบบัญชีลูกหนี้ 
     2.4.2.3  ระบบเจาหนีแ้ละการจายเงนิ 
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     2.4.2.4  ระบบระบบบริหารคงคลัง 
     2.4.2.5  ระบบปนสวนตนทุน 
     2.4.2.6  ระบบจัดทํางบประมาณ 
     2.4.2.7  ระบบควบคุมงบประมาณ 
     2.4.2.8  ระบบสินทรัพยถาวร 
     2.4.2.9  ระบบตนทุนงาน 
     2.4.2.10 ระบบบริหารพัสดุ ประกอบดวย ระบบจัดซ้ือจัดหา  ระบบบัญชีพัสดุ 
และระบบบริหารคลังพัสดุ 
     2.4.2.11  ระบบบริหารทรัพยากรบุคคล 

               ระบบบัญชีลูกหนี้เปนระบบแยกประเภทยอย (Sub Lodger) ที่บันทึกรายการและ
ขอมูลทางบัญชีของลูกหนี้ทั้งหมด เปนการเชื่อมตอขอมูลกับการขายในระบบการขาย (Sales and 
Distribution) ซ่ึงเปนขอมูลดานการบัญชี และเชื่อมตอขอมูลกับระบบแยกประเภททั่วไป และระบบ
บริหารเงินสด โดยบัญชีลูกหนี้ที่ทําการบันทึกของ บริษัท ทีโอที จํากัด (มหาชน)  ประกอบดวย 
ลูกหนี้ใบแจงหนี้พิเศษ  ลูกหนี้บริษัทรวมการงาน ลูกหนี้จากบริการ  CBR ลูกหนี้จากบริการ ISBN    
ลูกหนี้ละเมิด ลูกหนี้พนักงาน  ลูกหนี้บุคคลภายนอก  ลูกหนี้อ่ืน ๆ สําหรับเครื่องมือที่สามารถ
ติดตามขอมูลยอดคางชําระและยอดถึงกําหนดชําระ และสามารถเชื่อมตอกับระบบการบริหาร
เครดิต  (Credit Management)   สามารถวิเคราะหขอมูลลูกหนี้รายตัวหรือเปนภาพรวมมี   รายงาน
เตือนสําหรับลูกหนี้ที่มีปญหา  และลูกคาที่ถึงกําหนดชําระ  และการออกจดหมายติดตามหนี้ที่มี
ความยืดหยุนรองรับภาษีขาย  (Output Tax)  และใบเสร็จรับเงิน ใบกํากับภาษี 
     สรุป ระบบยอยของ SAP R/3 ที่บริษัท ทีโอที จํากัด (มหาชน) นํามาใชประกอบ 
ดวย 11  ระบบยอย   โดยรวมเปน 2 ระบบใหญ  ไดแก ระบบบัญชีและการเงิน และระบบ
บริหารงานบุคคล  ซ่ึงเปน 2 ระบบใน  12  ระบบของระบบหลัก SAP R/3        
 
 2.4.3 ระบบยอยของ SAP R/3  ในระบบบัญชลูีกหนี้ (Finance-Account Receiver) 

           ตามระบบบัญชีลูกหนี้ของบริษัททีโอที จํากัด (มหาชน)  ไดนําโปรแกรม SAP 
R/3  มาใช  โดยมีรายละเอียดของความหมายของบัญชีลูกหนี้และรายการลูกหนี้ ดังนี้ 

               2.4.3.1  ระบบบัญชีลูกหนี้  หมายถึง  ระบบแยกประเภทยอยที่บันทึกรายการและ
ขอมูลทางบัญชีของลูกหนี้ทั้งหมด  เปนการเชื่อมตอขอมูลกับการขายในระบบขาย และระบบแยก
ประเภททั่วไป  โดยบัญชีลูกหนี้ที่ทําการบันทึกของ บริษัท ทีโอที จํากัด (มหาชน)  ประกอบดวย 
ลูกหนี้ใบแจงหนี้พิเศษ  ลูกหนี้บริษัทรวมการงาน ลูกหนี้จากบริการ  CBR ลูกหนี้จากบริการ ISBN  
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ลูกหนี้ละเมิด ลูกหนี้พนักงาน  ลูกหนี้บุคคลภายนอก  ลูกหนี้อ่ืน ๆ  นอกจากนี้ ระบบบัญชีลูกหนี้ยัง
แบงเปน 2  ประเภท  

                             (1)   ลูกหนี้ One-time ประกอบดวย ลูกหนี้บุคคลภายนอกคาโทรศัพท 
TOT, True, TT&T  ลูกหนี้เช็คคืน TOT,  True,  TT&T  ลูกหนี้การคาอื่นที่เกิดขึ้นเปนครั้งคราว                
ลูกหนี้ละเมิด  และลูกหนี้อ่ืนๆ  

                         (2)  ลูกหนี้ Permanent ประกอบดวย  ลูกหนี้ใบแจงหนี้พิเศษ   ลูกหนี้ 
CBR   ลูกหนี้ ISBN  ลูกหนี้อ่ืน ๆ เชน ลูกหนี้ที่เกิดจาการขายบัตรโทรศัพท TOT Card และ PIN  
Phone ลูกหนี้บริษัทจากการรวมการงานและ/หรือการลงทุนที่มีการออกใบแจงหนี้  รวมถึงลูกหนี้ที่
ตองมี การบันทึกสวนแบงรายได เชน ลูกหนี้ที่ไดสัมปทาน  ลูกหนี้สวนแบงโครงขายทางไกล
ตางประเทศ ลูกหนี้พนักงานสําหรับเงินกูพนักงาน  การเบิกสวัสดิการเกินสิทธิและรวมถึงการผอน
ชําระคาบริการ และลูกหนี้อ่ืน ๆ ที่ตองมีการติดตออยูเสมอ 

            2.4.3.2 รายการลูกหนี้ 
(1)   ลูกหนี้ใบแจงหนี้พิเศษ หมายถึง สวนงานที่รับผิดชอบในการบันทึก

รายการลูกหนี้ที่ใชบริการโทรศัพทที่เปนหนวยงานราชการและรัฐวิสาหกิจ 
(2)   ลูกหนี้บริษัทรวมการงาน หมายถึง สวนงานที่รับผิดชอบในการ

ดําเนิน การเกี่ยวกับโทรศัพทสาธารณะและบริษัทที่รวมลงทุนที่ไดรับสัมปทานไปแลว 
(3)   ลูกหนี้จากบริการ  CBR (Common Base Radio Telephone) หมายถึง 

ผูใชบริการโทรศัพทเคล่ือนที่เฉพาะกลุม ไดแก ธุรกิจประเภท กลุมรถแท็กซี่ กลุมประกันภัย ฯลฯ  
(4)   ลูกหนี้จากบริการ ISBN หมายถึง ผูใชบริการโทรศัพทระบบ ISBN 

ซ่ึงเปนเทคโนโลยีที่ทําการสงสัญญาณดวยความเร็วสูง โดยสัญญาณในสายโทรศัพทจะถูกแบงเปน
ขอมูลและเสียง    

                         (5)  ลูกหนี้ละเมิด  หมายถึง บุคคลภายนอกที่ทําใหสินทรัพยของบริษัท               
ทีโอที จํากัด (มหาชน)  เสียหายและขอผอนชําระเปนงวด ๆ  

                         (6)  ลูกหนี้พนักงาน  หมายถึง ผูใชบริการโทรศัพทของบริษัท  ที่เปน
พนักงานของบริษัท ทีโอที (มหาชน) จํากัด ที่เบิกสวัสดิการเกินสิทธิ 

                         (7)  ลูกหนี้บุคคลภายนอก หมายถึง ผูใชบริการโทรศัพท/พนักงาน ของ 
บมจ. ทีโอทีจํากัด (มหาชน)  ที่เปนคดีความกับ บมจ. ทีโอทีจํากัด (มหาชน) เชน ผูใชบริการ
โทรศัพทผิดนัดชําระหนี้แลวถูกยกเลิกสัญญาการใหบริการโทรศัพทจากบมจ .ทีโอทีจํากัด 
(มหาชน)  แลวฝายกฎหมายของ บมจ. ทีโอทีจํากัด (มหาชน) เขาดําเนินการตามกระบวนทาง
กฎหมายซึ่งเมื่อผูใชบริการโทรศัพทยอมรับสภาพหนี้หรือทําสัญญาประนอมหนี้แลว บมจ.ทีโอที
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จํากัด (มหาชน)  ก็จะทําการตั้งเปนลูกหนี้บุคคลภายนอก  ในกรณีพนักงานของ บมจ.ทีโอทีจํากัด 
(มหาชน) ทําการทุจริต และฝายกฎหมายไดทําการสอบสวน/ตรวจสอบเสร็จส้ินลง ก็จะทําการตั้ง
เปนลูกหนี้บุคคลภายนอกเชนเดียวกัน  

                         (8)  ลูกหนี้อ่ืน ๆ หมายถึง ลูกหนี้ที่เกิดจากการใหบริการของ บมจ.  ทีโอ
ที ประกอบดวย 

                                    ก.  ลูกหนี้การคาอื่น ไดแก ลูกหนี้ที่เกิดจาการขายบัตรโทรศัพท 
TOT Card และ PIN  Phone ลูกหนี้บุคคลภายนอกคาโทรศัพท TOT  ลูกหนี้เช็คคืน TOT  

                                    ข.  ลูกหนี้การคาอ่ืนจากการรวมการงานและ /หรือการลงทุน                
ไดแก  ลูกหนี้บุคคลภายนอก คาโทรศัพท   True, TT&T และลูกหนี้เช็คคืน True, TT&T   

                                    ค.  ลูกหนี้บริษัทจากการรวมการงานและ/หรือการลงทุน ไดแก                 
ลูกหนี้ที่เกิดจากสวนแบงรายได   ลูกหนี้คาโทรศัพทสาธารณะ  ลูกหนี้ใบแจงหนี้พิเศษ True และ 
TT&T   

                                    ง.  ลูกหนี้สวนแบงโครงขายทางไกลตางประเทศ ไดแก ลูกหนี้ที่เกิด
จากคาบริการใชโครงขายทางไกลตางประเทศโดยจะมีการคิดคาบริการระหวาง บมจ.ทีโอที กับ
บริษัทในตางประเทศ   

                                    จ.  ลูกหนี้อ่ืน ไดแก ลูกหนี้พนักงาน ลูกหนี้ฌาปนกิจสงเคราะห และ
ลูกหนี้ละเมิด เปนตน 

  2.4.3.3 ขั้นตอนของการเขาโปรแกรมงานระบบบัญชีลูกหนี้   
(1)  การเขาสูระบบ หมายถึง ขั้นตอนของการเขาโปรแกรมงานระบบ

บัญชีลูกหนี้  ตั้งแตการเปดเครื่องจนถึงการเขาสูระบบบัญชีลูกหนี้ที่พรอมใชงาน 
(2)  การสรางขอมูลหลักลูกหนี้ หมายถึง การบันทึกขอมูลหลักลูกหนี้  

เชน ช่ือ-ที่อยู  ผูติดตอ และรายละเอียดอื่น ๆ  ของขอมูลทางการบัญชี  เชน รหัสบัญชี เงื่อนไขการ
ชําระเงิน เปนตน   

(3)  การบันทึกขอมูลเขาระบบ หมายถึง การบันทึกรายการตั้งลูกหนี้ ระบุ 
จํานวนเงินที่จะทําการตั้งยอดลูกหนี้ จํานวนเงินที่รวมภาษี การกําหนดการชําระเงินของลูกหนี้   

                          (4)  การประมวลผล หมายถึง วันที่เร่ิมคํานวณเงื่อนไขการรับชําระเงิน   
การตรวจสอบรายการบัญชี และการประมวลผลรายการที่ทําการบันทึกการชําระเงิน  

                          (5)  การเปลี่ยนแปลงรายการ หมายถึง การเรียกดูเอกสารที่ตองการ
เปลี่ยน แปลง เชน การเปลี่ยนแปลงเอกสารในสวนหัวเอกสาร ขอมูลบรรทัดรายการ การบันทึก
และการยกเลิกรายการ  
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                          (6)  รายงานที่ไดจากระบบ หมายถึง รายงานขอมูลที่อยูในระบบบัญชี                
ลูกหนี้  ซ่ึงสามารถแบงเปน รายงานลูกหนี้รายตัว รายละเอียดประกอบงบการเงิน  การรับชําระเงิน  
แสดงยอดคางลูกหนี้  รายงานขอมูลหลักลูกหนี้  แสดงอายุยอดลูกหนี้คงเหลือ  รายงานการออกใบ
แจงหนี้พิเศษ  
 
 2.4.4 ประโยชนที่บริษัททีโอที จํากัด (มหาชน) ไดรับในสวนของงานระบบบัญชี                 
ลูกหนี้ มีดังนี้คือ 
      2.4.4.1 ปดบัญชีลูกหนี้ประจําวัน และการกระทบยอดเงินสดประจําวันระดับ
สํานัก งานบริการ 
      2.4.4.2  ระบบ Interface  มีการเชื่อมโยงกับระบบงานอื่น เชน  ระบบบิล ECR ให
รวดเร็ว  ถูกตอง ละเอียดมากขึ้น เพื่อไดขอมูลที่เปน Real Time 
      2.4.4.3  โครงสรางของขอมูลบัญชีลูกหนี้มีการจัดหมวดหมูในระบบตาง ๆใหม
เพื่อใชในการวิเคราะหขอมูลไดดีขึ้น 
      2.4.4.4  ระบบบัญชีลูกหนี้สามารถตรวจสอบยอดคางชําระและยอดที่จายแลวได
สะดวกรวดเร็ว  
      2.4.4.5  สามารถรองรับการจัดทํารายการประมวลผล การบันทึกรายการ และ            
รายงานผล ใบแจงหนี้  ทําใบเสร็จไดมีประสิทธิภาพมากขึ้น 
 
 2.4.5 แนวคดิการนําระบบ SAP R/3  มาใช 

     มนตชัย แกวจินดา (2544: 41) ใหรายละเอียดไววา กอนการพัฒนาระบบจะเริ่มตน
ขึ้น สวนสําคัญของงานที่ตองทําใหเสร็จสมบูรณในการเตรียมตัว พรอมกับตองตอบคําถามที่สําคัญ 
6 ขอ คือ (1) ทําไมจึงเลือกใชระบบ SAP (2) อะไรคือวัตถุประสงคที่เราพยายามที่จะทําใหสําเร็จ         
(3) อะไรคือระบบยอยที่เราตองการจะติดตั้ง (ขอบเขตของโครงการ)  (4) เราจะวางระบบ R/3 
อยางไร (กําหนดกลยุทธในการวางระบบงาน)   (5) เราจะเริ่มดําเนินการเมื่อไร (กําหนดตารางและ
การเรียงลําดับ)  และ (6) ใครคือผูรับผิดชอบงานหนาที่ตาง ๆ (การบริหารการจัดองคกรของ
โครงการ) 

     บริษัทที่ตองการจะนาํระบบคอมพิวเตอร SAP R/3  มาใชงาน  จะใช  Strategies  
แบบใดแบบหนึ่ง  (Thomas  Huber  and  Hubert, 1998: 86) ดังนี้   
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     1)  Process-Oriented  Approach  บริษัทที่ตองการจะปรับปรุงเปลี่ยนแปลง
กระบวนการทางธุรกิจและนําระบบคอมพิวเตอร  SAP R/3  มาใชกับงานธุรกิจอยูแลว  ซ่ึงวิธีการนี้
จะไดประสิทธิผลมากที่สุดและได  Process  ที่มีประสิทธิภาพ 

     2)  Is-Oriented  Approach  ถาบริษัทตองการที่จะใช   SAP R/3  อยางรวดเร็วบน
พื้นฐานของ  Process เดิมโดยปราศจากการวิเคราะห หรือ Reengineering วิธีนี้จะชวยใหได
ซอฟตแวร ใหมในเวลาไมมากนัก เชน บริษัท All Four ตองการที่จะลดขนาดของโครงการ 
Implement โดยใชการอางอิง Process จากเอกสาร ASAP ทําใหสามารถ Implement  SAP R/3 
โมดูล  Financial และ Logistic จากศูนยกลางไดสําเร็จในเวลา 5 ถึง 6 เดือนเทานั้น และบริษัทยังได
ประโยชนจากประสบการณในการอางอิงดวย สามารถที่จะปรับปรุง  Process ใหดี4ขึ้นไดใน
ชวงเวลาดังกลาว 

    3)  Reference-Based Approach  ASAP  ไดรวบรวมทั้ง  Process-Oriented  และ  
IS-Oriented  Approaches ไวใหแลว  ซ่ึงมีถึง 1000 Reference Process  ใหบริษัทตาง ๆ ไดเลือกเพื่อ
นําไปใช 
 

    สจวต ส. มิลเลอล (Stewart S. Miller,1998 อางถึงใน เกรียงไกร จูเจริญ, 2543: 10-
11)  กลาววา ASAP (Accelerated SAP) เปนวิธีการที่จะนําระบบคอมพิวเตอร SAP R/3 มาใชกับ
งานดานธุรกิจแบบหนึ่ง ซ่ึง ประกอบดวย 5 ขั้นตอนดังนี้ 

    1)  ขั้นเตรียมการโครงการ  (Project  Preparation) 
                   เปนขั้นตอนที่ใชในการเลือกสรรทรัพยากร  วางแผนการ ดําเนินการนํามาใช

ในธุรกิจ   มีการทําความตกลงรวมกันทั่วทั้งองคกรถึงความพรอมในการปรับปรุงระบบการทํางาน
และการนํามาใชงาน  กําหนดวาควรจะนําบุคคลระดับที่สามารถตัดสินใจไดใครบางเขารวม
โครงการเพื่อเปนประโยชนในการดําเนินงานในภายภาคหนา  ทําการกําหนดจุดมุงหมายของ
โครงการ  มี           การสํารวจขบวนการทํางานทั้งหมดเพื่อใหรูวาปญหาอยูที่ไหนและคืออะไร  ทํา
ใหเวลาที่ทีมที่ปรึกษาเขามาจะไดลงมือแกไขไดเลยไมตองเสียเวลา  ทีมที่ปรึกษาจะประเมินวา
จะตองทรัพยากรอะไรบางในการดําเนินงานใหไดตามขอบเขตงาน  โดยทรัพยากรที่ตองการก็จะมี
อยู 3  สวนคือ  เวลา  งบประมาณ  และบุคลากร 

    2)  ขั้นจัดทําแบบธุรกิจ (Business  Blueprint) 
                    เปนการเก็บรวบรวมขอมูลที่ไดมีการออกแบบตัวระบบ  SAP R/3  ไว  โดยได

มีการตอบแบบสอบถามกันภายในกลุมยอย ๆ ที่ไดจากการสํารวจขอมูล เชน กลุมระดับบริหาร  มี    
การสัมมนากันในกลุมหรือใชวิธีการสัมภาษณตัวตอตัว  คําตอบจะชวยใหทีมที่ปรึกษาเขาใจถึงแกน
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ของธุรกิจ (Core Business) และเปนขอมูลที่ใชในการกําหนดขบวนการทางธุรกิจ และความตอง    
การตาง ๆ ในอนาคต 

              3)  ขั้นการปรับแตงระบบ  (Realization) 
                    เปนขั้นที่นําความตองการที่ไดสํารวจมาแลวนั้น   มาทําการเปรียบเทียบกับส่ิง

ที่  SAP R/3 มี วาที่สวนไหนที่ตรงกับความตองการ สวนใดบางที่ไมตรง จะตองทําอยางไรกับสวน
ที่ไมตรง เชน ปรับเปลี่ยนความตองการไดหรือไม ปรับปรุงขบวนการทํางานตาง ๆ ใหสอดคลอง
กับสิ่งที่ SAP R/3   ทําได   รวมถึงการจัดการดานฝกอบรมใหกับทีมที่นําระบบ SAP R/3   มาใชงาน 
และตองมีการถายโอนความรูระหวางสมาชิกในทีมงานกันเองดวย 

      4)  ขั้นเตรียมการขั้นสุดทาย (Final Preparation) 
                     เปนขั้นตอนที่ทําการทดสอบระบบอยางละเอียด  และตองอบรมผูใชงาน

ระดับตาง ๆ ใหทราบถึงวิธีทํางานกับระบบใหมอยางละเอียด  อาจจะเรียกไดวาเปนขั้นตอนการ
เตรียม     การทุกอยางกอนใชงานจริง  ซ่ึงจะประกอบดวย การเตรียมขอมูลที่จะตองยายไปสูระบบ
ใหม  ทดสอบระบบ   และปรับแตงระบบ รวมทั้งการปรับแตงระบบปฏิบัติการใหระบบมี
เสถียรภาพและความสามารถที่ดี 

     5) ขั้นการใชงานจริงและสนับสนุน  (Go  Live  and  Support) 
                   จุดนี้คือจุดที่องคกรไดเร่ิมใชงานระบบ SAP R/3 จะตองมีการเตรียมการใน

เร่ืองตาง ๆ เชน  ตองเขาใจถึงจุดมุงหมายที่ไดนําระบบมาใช  ธุรกิจจะไดอะไรจากการเปลี่ยนแปลง
นี้  ตองมีการจดัทําระเบยีบการทํางาน  วิธีการวัดความสําเร็จ  หลังจากที่ไดนําระบบมาใช 

สรุป  แนวคิดการนําระบบ SAP R/3  มาใชนั้น มีความจําเปนอยางยิ่งที่ตองมี 
การเตรียมตัว และศึกษาโปรแกรมสําเร็จรูป SAP R/3  เพื่อนําไปออกแบบและวางระบบเชื่อมตอให
มีการปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพ  โดยตองมีการพิจารณาวา วัตถุประสงคของการนําระบบ 
SAP R/3  คืออะไร  ระบบยอยที่ตองการติดตอ  มีการวางระบบอยางไร และเร่ิมดําเนินการเมื่อไร 
รวมถึงผูรับผิดชอบงานหนาที่ตาง ๆ  ในการปฏิบัติงาน เมื่อมีการติดตั้งระบบเสร็จสมบูรณแลว 
 
2.5  หลักการวิเคราะหความสัมพันธของปจจัยท่ีสงผลตอปญหาและความพึงพอใจตอการนํา 
       โปรแกรมสําเร็จรูป SAP R/3  มาใชในระบบบัญชีลูกหนี้ 
 2.5.1 การวิเคราะหการถดถอยพหุคณู (Multiple Regression Analysis)  

การศึกษาการถดถอยพหุคูณ  โดยทั่ วๆ  ไปแลว เปนเทคนิคทางสถิติ เพื่ อ 
การพยากรณตัวแปรตามหรือเกณฑจากตัวแปรอิสระหรือตัวทํานายจํานวนหนึ่งจากตัวแปรที่ตอง 
การศึกษาทั้งหมด วิธีการนี้จะใชไดดีตราบเทาที่ขอมูลที่ทําการศึกษาเปนขอมูลที่มีลักษณะตอเนื่อง 
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(Continuous Data) หรือเปนขอมูลที่จัดเรียงลําดับ (Ranked Data) หรือขอมูลท่ีจัดเปนพวกเปนหมู 
(Categorical Data) ก็ได โดยที่ในแตละกลุมหรือระดับของขอมูลท่ีจัดเปนพวกเปนหมูนั้น ประกอบ 
ดวย เลข 2 ประเภท คือ เลข 1 และ 0 กําหนดตัวเลขใหคุณลักษณะของระดับที่ตองการศึกษาในแต
ละระดับมีคาเปน 1 กับคุณลักษณะอื่นที่ไมตองการศึกษามีคาเปน 0 ซ่ึงวิธีการนี้ใชไดดีสําหรับ
การศึกษาตัวแปรอิสระที่มีลักษณะปนกันหลายๆ อยาง (Mixed Mode Independent Variable) 
กลาวคือ อาจเปนตัวแปรที่มีลักษณะตอเนื่อง ตัวแปรที่จัดอันดับ และตัวแปรที่เปนพวกเปนหมูได  
ในเวลาเดียวกันการวิเคราะห การถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression) หมายถึง การวิเคราะหหา
ความสัมพันธระหวางตัวแปรมากกวา 2 ตัว เมื่อขอมูลที่รวบรวมไดอยูในมาตราอัตราสวน ตัวแปรที่
จะนํามาหาสหสัมพันธกันนั้นแบงออกเปน 2 ประเภท (Cohen,  Jacob and Patricia Cohen, 1975)   
คือ 
      2.5.1.1 ตัวเกณฑ (Criteria) มีอยู 1 ตัว เปนตัวแปรที่ผูวิจัยสนใจจะศึกษาวามีคา
เพิ่มขึ้นหรือลดลงขึ้นอยูกับตัวแปรอะไรบาง ตัวเกณฑนี้เทียบไดกับตัวแปรตาม 
    2.5.1.2  ตัวพยากรณ (Predictor) เปนตัวแปรที่ผูวิจัยสนใจจะศึกษาวามีผลตอตัว
เกณฑหรือไม หรือเปนตัวแปรที่ทําใหคาของตัวเกณฑเพิ่มขึ้นหรือลดลงไดหรือไม ตัวพยากรณนี้จะ
มีมากกวา 1 ตัวข้ึนไปเสมอ เกณฑในการเลือกสมการถดถอยเพื่อการพยากรณที่ดีที่สุด ซ่ึงมีเกณฑ
การเลือกอยู 2 ประการ ดังนี้ คือ 

                        1)  ทําใหสมการที่สรางมีประโยชนในการพยากรณมากที่สุด ซ่ึงใน
สมการนั้นควรจะประกอบดวย ตัวแปรอิสระมากที่สุดเทาที่จะมากไดเพื่อคาของตัวแปรตามที่
คํานวณไดมีความเชื่อถือไดสูงสุด 
                        2)  คาใชจายในการวิเคราะหขอมูลโดยใชตัวแปรอิสระจํานวนมากๆ เปน
การสิ้นเปลืองและแทบจะเปนไปไมได จึงควรจะใชตัวแปรอิสระจํานวนนอยที่สุดเทาที่จะทําได 
 

   เนื่องจากขอพิจารณาทั้ง  2 ประการดังกลาว  มีสวนขัดแยงในตัวเอง  วิธีการที่จะ
ประนีประนอมสําหรับเปนขอสรุปในการพิจารณาเลือกสมการพยากรณนั้นก็คือ พยายามเลือก
สมการถดถอยเพื่อการพยากรณที่ดีที่สุดเพื่อไดตัวแปรอิสระที่เหมาะสมจํานวนนอยแตใหผล       
การพยากรณที่เชื่อถือไดสูงเทาที่จะเปนไปได วิธีการเลือกตัวแปรในสมการถดถอยเพื่อการพยากรณ
ตางๆ นั้น สามารถทําไดหลายวิธีและในแตละวิธีความเห็นหรือการตัดสินใจของบุคคลที่เกี่ยวของมี
สวนสําคัญไมนอย สําหรับปญหาในงานวิจัยบางอยางมันเหมาะสมที่จะนําตัวแปรอิสระทีละตัวเขา
ไป โดยมีการสรางเกณฑทางสถิติที่แนนอน วิธีการเหลานี้ใชเมื่อผูวิจัยประสงคที่จะแยกเซตยอยๆ 
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ออกมาทีละกลุมจากตัวแปรทํานาย (Predictor Variable) หลายๆ ตัว ซ่ึงในที่สุดจะใหสมการ       
การทํานายที่ดีที่สุด ซ่ึงประกอบดวย ตัวแปรเพียง 2 – 3 เทอมเทานั้น วิธีการที่ใชกันอยูมี 4 วิธี คือ 

1)  Forward Stepwise Inclusion วิธีการนี้ตัวแปรอิสระถูกนําเขามาโดยการกําหนด
หลักเกณฑทางสถิติที่แนนอนจนครบตามที่ตองการ ลําดับที่ของตัวแปรที่จะนําเขามาในสมการ
ถดถอยจะถูกตัดสินโดยการแจกแจงตามลําดับของการอธิบายความแปรปรวนของตัวแปรแตละตัว 

2)  Backward Elimination วิธีการนี้ตัวแปรทํานายหลายตัวจะถูกกําจัดออกไปทีละ
หนึ่งๆ จากสมการถดถอย โดยที่เร่ิมตนจากตัวทํานายทั้งหมดถูกนําเขาไปกอน จนกระทั่งไดสมการ
ที่เหมาะสมจากการตัดสินใจของผูศึกษา 

3)  Stepwise Solution  เปนวิธีการที่นําเอาวิธี Forward Stepwise Inclusion หรือวิธีนําตัว
แปรเขาทีละตัวมารวมกับการกําจัดตัวแปรออกไป โดยถาตัวแปรอิสระหรือตัวแปรพยากรณตัวใดที่
ไมสงผลตอตัวแปรตามก็จะถูกกําจัดออกไป จะคงไวเฉพาะตัวแปรอิสระหรือตัวแปรพยากรณที่
สงผลตอตัวแปรตาม และตัวแปรพยากรณเหลานี้จะสามารถนําไปทํานายผลเพื่อสรางสมการ
ถดถอย หรือสมการพยากรณได 

4)  Combinatorial Solution เปนวิธีการที่รวมวิธีการที่จะทําไดทั้งหมดในการเลือกตัว
แปรมาใชพิจารณา 
 

สรุปในการวิจัยคร้ังนี้จึงไดเลือกวิธี Stepwise Solution เพราะเปนวิธีการนําตัวแปรเขามา
รวบรวมไวกับการกําจัดตัวแปรออกไปโดยถาตัวแปรอิสระหรือตัวแปรพยากรณตัวใดที่ไมสงผลตอ
ตัวแปรตามก็จะถูกกําจัดออกไป จะคงไวเฉพาะตัวแปรอิสระหรือตัวแปรพยากรณที่สงผลตอ        
ตัวแปรตามและตัวแปรพยากรณเหลานี้จะสามารถนําไปทํานายผลเพื่อสรางสมการถดถอยหรือ      
สมการพยากรณได 
 

2.5.2  การวิเคราะหดวยสหสัมพันธ (Canonical) 
           สถิติที่ใชกันโดยทั่วไปสวนใหญจะมีตัวแปรตามเพียงแคตัวเดียวที่สงผลตอตัว

แปรอิสระหลายตัวแตสําหรับสถิติ Canonical Correlation Analysis  (CCA) เปนสถิติที่มีตัวแปร
อิสระที่อาจมีอิทธิพลตอตัวแปรตามหลายตัว ตัวแปรอิสระเหลานี้มัก จะควบคุมในทางปฏิบัติ
ลําบากมาก  การวิจัยจึงมีโอกาสขาดความตรงภายนอก (External Validity) โดยเฉพาะความตรงใน
แงของการสรุปเปนหลักการ  เพื่อนําไปใชในวงกวาง (Generalization)         

 Canonical Correlation Analysis (CCA) เปนการวิเคราะหทางสถิติเพื่อหาความสัมพันธ
ระหวางชุดตัวแปร 2 ชุด หลักการสําคัญของ CCA อยูที่การสรางฟงกชันเชิงเสนตรงของตัวแปร 2 
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ชุด ที่ทําใหความสัมพันธระหวางตัวแปรทั้ง 2 ชุดมีคาสูงสุด โดยคํานวณน้ําหนักของตัวแปรแตละ
ตัวที่รวมกันเชิงเสนตรง (variate) ภายในแตละชุด แลวหาคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธอยางงาย
ระหวาง variate ทั้ง 2 ชุด มีคาสูงสุด เชน นักวิจัยตองการศึกษาความสัมพันธระหวางชุดตัวแปร
เกี่ยวกับครูซ่ึงมี 3 ตัว ไดแก ความรอบรูเนื้อหาวิชาคณิตศาสตร (X1) ความสามารถในการจัดการ
เรียนการสอนวิชาคณิตศาสตร (X2) และทัศนคติตอการสอนคณิตศาสตร (X3) กับชุดตัวแปร
เกี่ยวกับนักเรียน 2 ตัวแปร คือ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร (Y1) ทัศนคติตอวิชา
คณิตศาสตร (Y2) นักวิจัยอาจใช pearson correlation สําหรับการหาความสัมพันธระหวางตัวแปร 2 
ตัว เชน ความสัมพันธระหวาง X1 กับ X2 ความสัมพันธระหวาง X3 กับ Y2 เปนตน แตถานักวิจัย
ตองการหาความสัมพันธของตัวแปรทั้งหมดในชุด X1, X2, และ X3 กับชุด Y1 และ Y2 จําเปนตอง
ใชสถิติที่สูงขึ้นอยาง CCA คาความสัมพันธที่ไดนี้เรียกวาคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธคาโนนิคอล 

การวิเคราะหสหสัมพันธสวนรวม หรือ Canonical Correlation Analysis นับวาเปน
เทคนิควิธีที่นาจะนําไปใชไดกวางขวางดังที่ Guertin,  Wilson H. and John P.  Bailey, JR.  (1970)  
กลาววาการวิเคราะหสหสัมพันธสวนรวมนี้เปนลูกผสมระหวางการถดถอยพหุคูณ และการ
วิเคราะหองคประกอบ (Factor Analysis) หรืออีกนัยหนึ่งก็คือ เปนแบบรูปทางสถิติที่พัฒนามาอยู
ระหวาง    การถดถอยพหุคูณและการวิเคราะหองคประกอบแบบรูปทางสถิตินี้  ถาเปรียบเทียบการ
ถดถอยพหุคูณกับสหสัมพันธสวนรวมจะเห็นวา  การถดถอยพหุคูณมีเกณฑเพียงตัวเดียว  แต
สหสัมพันธสวนรวมนั้นศึกษาตัวเกณฑไดมากกวาหนึ่งตัวหรือศึกษาตัวเกณฑชุดหนึ่งเทียบกับตัว
ทํานายอีกชุดหนึ่ง ในลักษณะที่  Tatsuoka,  Maurice M. (1971) อธิบายวา  เปนเทคนิคที่จะพิจารณา
สหสัมพันธระหวางชุดตัวทํานายที่สามารถรวมกันเชิงเสนได (Linear Combination) กับชุดตัว
เกณฑที่สามารถรวมกันเชิงเสนไดเชนกัน   

 
สรุปไดวา Canonical Correlation Analysis  (CCA) เปนสถิติที่มีตัวแปรอิสระที่อาจมี

อิทธิพลตอตัวแปรตามหลายตัวซ่ึงแตกตางกับสถิติทั่วไปที่จะมีอิทธิพลตอตัวแปรตามเพียงตัวเดียว 
หลักการสําคัญของ Canonical Correlation Analysis  (CCA)  อยูที่การสรางฟงกชันเชิงเสนตรงของ
ตัวแปร 2 ชุด ที่ทําใหความสัมพันธระหวางตัวแปรทั้ง 2 ชุดที่มีคาสูงสุด โดยคํานวณน้ําหนักของตัว
แปรแตละตัวที่รวมกันเชิงเสนตรง (Variate) ภายในแตละชุด แลวหาคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ
อยางงายระหวาง Variate ทั้ง 2 ชุด มีคาสูงสุด  ถาเปรียบเทียบการถดถอยพหุคูณกับสหสัมพันธคา
โนนิคอลจะเห็นวา  การถดถอยพหุคูณมีเกณฑเพียงตัวเดียว  แตสหสัมพันธคาโนนิคอลนั้นศึกษาตัว
เกณฑไดมากกวาหนึ่งตัวหรือศึกษาตัวเกณฑชุดหนึ่งเทียบกับตัวทํานายอีกชุดหนึ่ง 
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2.6  งานวิจัยท่ีเก่ียวของ 
 จากการทบทวนเอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวของ พบวา มีงานวิจัยที่เกี่ยวของกับการนํา
โปรแกรมสําเร็จรูป SAP  และ SAP R/3  มาใชทั้งขั้นตอนในการประยุกตใช  ระบบที่นํามาใช               
ประสิทธิภาพและปญหาในการนํามาใช ดังนี้ 
 

  ก.  การนําโปรแกรมสําเร็จรูป SAP มาประยุกตใช 
  พวงพยอม สุวรรณมณี (2547) ศึกษาการประยุกตใชระบบ SAP เพื่อพัฒนาระบบบัญชี               

สินทรัพยถาวร กรณีศึกษา ธุรกิจน้ํามัน บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) เปนการศึกษาถึงขั้นตอน    
การนําระบบ SAP มาประยุกตใช ศึกษาหลักการและวิธีการทํางานที่เปลี่ยนแปลงไปจากระบบเดิม 
โดยวิเคราะหเปรียบเทียบขอมูลเชิงพรรณนา โดยสรุปจากการศึกษาสรุปไดวา ระบบ AP เปน
ซอฟตแวรที่เหมาะสมกับการทํางานของระบบบัญชีสินทรัพยถาวรของบริษัท ปตท. จํากัด 
(มหาชน) โดยมีขั้นตอนการพัฒนา 5 ขั้นตอน คือ การเตรียมงานโครงการ การออกแบบ
กระบวนการการทํางาน การเตรียมความพรอมของระบบงานและพนักงาน การเตรียมความพรอม
ขั้นสุดทาย และการเริ่มใชงานจริง สําหรับหลักการและวิธีการทํางานของระบบบัญชีสินทรัพย SAP 
นั้น ระบบทํางานแบบประมวลผลทันที ทําใหขอมูลมีความเปนปจจุบันและถูกตองมากขึ้น   
การเปลี่ยนแปลงกระบวน การทํางานของระบบบัญชีสินทรัพยที่สําคัญ คือ การบันทึกบัญชีจะถูก
บันทึกที่หนวยงานจัดซ้ือ และขอมูลมีการเชื่อมโยงอยางสมบูรณ ตั้งแตระบบจัดซื้อ ระบบ
งบประมาณ ระบบซอมบํารุง และระบบเจาหนี้ ดังนั้น ความเขาใจของพนักงานเปนสิ่งที่สําคญัยิง่ใน
ระบบ SAP เพราะถาขอมูลและ การบันทึกบัญชีไมถูกตองครบถวนแลว ยอมสงผลตอ 
ความสมบูรณ ความถูกตองของงบการเงิน และการวิเคราะหงบการเงิน   จึงควรตั้งศูนยใหคาํปรกึษา
ในการบันทึกบัญชี และจัดอบรมเพื่อเพิ่มทักษะ ความรูในสวนที่เกี่ยวของใหกับพนักงานใน
หนวยงานจัดซื้อ เพื่อการปฏิบัติงานที่ถูกตองตอไป 
 
 ข. ประสิทธิภาพและปญหาการนําโปรแกรมสําเร็จรูป SAP มาใช 

 วินิจ วิจิตรธนาพร (2541)  ศึกษาเรื่องการพัฒนาระบบบัญชีโดยใชระบบ SAP (System 
Application and  Products)  กรณีศึกษา Sub-โมดูล Internal Order  ของบริษัท ไทยโพลีเอที ลีน 
จํากัด โดยมีวัตถุประสงคทางการศึกษา 2 ประการ คือ ประการแรกศึกษาแนวทางการเปลี่ยนระบบ          
การเชื่อมตอทางดานฮารดแวรของคอมพิวเตอร จากการเชื่อมตอแบบรวมศูนยกลางมาเปน             
การเชื่อมตอแบบกระจายที่เรียกวา Client / Server ประการที่สอง คือ ศึกษาหลักการและ วิธี           
การทํางานของ Sub-โมดูล Internal Order ในระบบ SAP ที่ใชกับบริษัทไทยโพลีเอทีลีน (TPE) โดย
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สรุปจากการศึกษา พบวา องคประกอบที่สําคัญของระบบบัญชีที่ใชคอมพิวเตอรประกอบดวย 
สวนหลัก ไดแก สวนฐานขอมูล สวนประมวลผล และสวนแสดงผล ฮารดแวรที่ทําหนาที่แบบ
ประมวลผลแบบศูนยกลางจะมีฐานขอมูลไดหลาย ๆ สวน  แตสวนประมวลผลที่ทําหนาที่สงผลไป
ยังสวนแสดงผลตองมีที่เดียวเทานั้น สําหรับฮารดแวรสวนประมวลผลของการเชื่อมตอแบบกระจาย
ที่เรียกวา Client / Server สามารถที่จะแยกสวนประมวลผลไดหลายที่และสงผลที่ไดไปยังสวน
ประมวลผลไดหลายทาง ขอมูลที่สงสามารถแสดงไดหลายลักษณะ ปจจุบันการเชื่อมตอแบบ Client 
/ Server มีประสิทธิภาพที่สูงกวาการเชื่อมตอแบบศูนยกลาง เนื่องจากเปนระบบเปด เงินลงทุนต่ํา 
สามารถติดตอกับผูใชงานไดแบบกราฟฟก และการประมวลผลขอมูลรวดเร็วกวา ซอฟตแวร
สําเร็จรูป SAP เปนโปรแกรมใหมที่ถูกผลิตขึ้นเพื่อใชงานกับกิจการขนาดใหญ ประกอบดวยหลาย
ระบบ แตละระบบสามารถทํางานเชื่อมตอขอมูลถึงกัน ทําใหสามารถแสดงขอมูลไดสถานะปจจุบัน   
งานวิจัยนี้เปน   การเปลี่ยนแปลง และปรับปรุงการออกแบบและวางระบบเชื่อมตอของซอฟตแวร
สําเร็จรูป SAP  เพื่อใหสอดคลองและเหมาะสมกับระบบการการปฏิบัติงานของบริษัท โดยการ
เชื่อมตอขอมูลในแตละแผนกของของบริษัท  ใหมีการใชงานไดอยางมีประสิทธิภาพ ไมมีปญหาใน 
การนํามาใชในการปฏิบัติงาน   

  
 ขวัญฤทัย เจริญสุข (2542) ศึกษาเรื่อง การเปรียบเทียบระบบบัญชีเจาหนี้ ภายหลัง          

การพัฒนาระบบบัญชีโดยใช Software Application and Products กรณีศึกษา บริษัทปูนซีเมนตไทย 
จํากัด (มหาชน) โดยมีวัตถุประสงคของการดําเนินงาน 3 ประการ คือ ประการแรกเพื่อศึกษา
ขั้นตอนการปฏิบัติงานเกี่ยวกับระบบเจาหนี้ ตั้งแตการรับใบแจงหนี้ การบันทึกรายการเจาหนี้  
ตลอดจนถึงการชําระหนี้   ในระบบบัญชีเจาหนี้ (Sub-โมดูล Accounts Payable) ของระบบ SAP ที่
จะนํามาใชในบริษัท ปูนซีเมนตไทย จํากัด (มหาชน)  ประการที่สอง คือ เพื่อศึกษาหลักการและ  
วิธีการทํางานเกี่ยวกับการจายเช็ค และเงินสดยอย   ในระบบบัญชีเจาหนี้ (Sub-โมดูล Accounts 
Payable) ของระบบ SAP   ที่จะนํามาใชในบริษัทปูนซีเมนตไทย จํากัด (มหาชน) ประการสุดทาย 
คือ เพื่อเปรียบเทียบ  การทํางานเกี่ยวกับระบบเจาหนี้ และเงินสดจายในระบบบัญชีเดิมของ เครือ
ซีเมนตไทย และวิธี   การทํางานที่เกิดขึ้นภายหลังจากการพัฒนาระบบบัญชีโดยใชระบบ SAP วิธี
การศึกษาของงานนี้ คือ เก็บรวบรวมขอมูลปฐมภูมิจากการสัมภาษณพนักงานที่เกี่ยวของ และ 
คณะทํางานระบบบัญชีซ่ึงมีหนาที่ดูแล Sub-โมดูล Accounts Payable   

      สรุปจากการศึกษาพบวาการทํางานของระบบบัญชีเจาหนี้ใน SAP มีการเชื่อมโยง
ขอมูลถึงกันตั้งแต กระบวนการจัดซ้ือ การตรวจรับพัสดุ จนกระทั่งการจายชําระหนี้ มีระบบ 
การจัดเก็บกับเช็คที่สะดวก และรวดเร็วมาก ยิ่งขึ้น ตลอดจนมีการแบงแยกหนาที่บันทึกบัญชีและ 
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การตรวจสอบเอกสารตามหลักการควบคุม ภายในทางบัญชีอยางรัดกุม ที่เปน  การเปรียบเทียบ
ประสิทธิภาพของการนําระบบ SAP  มาใชในระบบบัญชีเจาหนี้ 

 
 เกรียงไกร  จูเจริญ (2543)  ศึกษาการนําระบบคอมพิวเตอร  SAP  R/3  มาใชกับงานขาย

และจัดจําหนายของบริษัทคาเคมีสยามภัณฑจํากัด วัตถุประสงคของการศึกษานี้เพื่อศึกษา 
การทํางานของระบบคอมพิวเตอร  SAP R/3  และลักษณะงานขายและจัดจําหนายของบริษัทคา
เคมีภัณฑสยามจํากัด  ศึกษาขั้นตอนและวิธีการในการนําระบบคอมพิวเตอร  SAP R/3  มาใชกับ
งานขายและ  จัดจําหนาย  รวมทั้งจัดทําเอกสารคูมือการนําระบบคอมพิวเตอร  SAP R/3 มาใช  โดย
ใชวิธีศึกษาจากขอมูลทุติยภูมิที่ไดมีการจัดทําในเบื้องตนไวแลว  และนํามาเรียบเรียงใหม กําหนด
ขั้นตอนตามทักษะและประสบการณของผูศึกษาโดยใชวิธีการสรุปผลเชิงพรรณนาผลการศึกษา
สรุปไดวาระบบคอมพิวเตอร  SAP R/3  เปนซอฟแวรสําเร็จรูปที่มีความคลองตัว  สามารถนํามา
ปรับใชกับองคกรได  บริษัทคาเคมีภัณฑสยามใชชองทางการจัดจําหนายหลักสี่ชองทาง  ไดแก  
ผานผูแทนจําหนาย  ขายตรง  ขายตางประเทศโดยตรง และขายตางประเทศทางออม   ขบวนการ
ขาย ประกอบดวย สามรูปแบบ คือ  ขบวนการขาย  ขบวนการรับคืนสินคา และขบวนการลดหนี้
เพิ่มหนี้  ขั้นตอนวิธีการนําระบบมาใชกับงานขายและจัดจําหนาย ประกอบดวย  ขั้นตอน  
การเตรียมโครงการ การวิเคราะหสถานะปจจุบัน และกระบวนการในอนาคต  การปรับแตงระบบ
และจัดทําระบบทดลอง  การทดสอบระบบและการสงมอบระบบ  การดูแลระบบหลังจากเริ่มใช
งาน  รวมทั้งการจัดทําเอกสารคูมือการนําระบบคอมพิวเตอร SAP R/3 มาใชกับงานขายและ  
จัดจําหนาย  เพื่อเปนประโยชนในการเรียนรูทําความเขาใจดวยตนเอง 

 
 วรรณพิมพ บุณยพันธุ (2544)  ศึกษาเรื่องผลประโยชนจากการใชระบบ SAP R/3 

กรณีศึกษาบริษัทในกลุมแอดวานซ   โดยมีวัตถุประสงคของการศึกษานี้เพื่อศึกษาถึงรายละเอียด
ระบบ SAP R/3  ที่ใชกับบริษัทในกลุมชินแอดวานซและศึกษาถึงประโยชนที่กลุมบริษัทฯไดรับ
จากระบบ SAP R/3 ในรูปของประโยชนที่เปนตัวเงิน   ซ่ึงจะนําผลการศึกษาใชเปนแนวทางใน 
การปรับปรุงระบบ SAP R/3  สําหรับใชกับกลุมบริษัทฯเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น การศึกษา
นี้เปนการศึกษาระบบ SAP R/3 Version 4.0 B ระบบตางๆ ที่ไดนํามาใชกับกลุมบริษัทฯ เทานั้น 
และสรุปผลในลักษณะเชิงพรรณนา โดย  การเขียนบรรยาย อธิบาย ตลอดจนวิเคราะหถึงจุดออน
และจุดแข็งของกลุมบริษัทฯเพื่อเสนอทาง  แกไขเพื่อใชระบบ SAP R/3 อยางมีประสิทธิภาพมาก
ขึ้น  
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 ผลการศึกษาสรุปประโยชนที่กลุมบริษัทฯไดจากการวางระบบ SAP R/3 คือ เพิ่ม
จํานวนใหมีความสามารถในการแขงขันโดยการปรับเปลี่ยนขบวนการทางธุรกิจตามโมเดล Value 
Chain   เทากับเปนการปรับปรุงความสามารถภายในองคกรเอง  โดยลดการทํางานซ้ําซอนและ
ปรับเปล่ียนใหขั้นตอนการทํางานตางๆ มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น  การบริหารทรัพยากรโดยเฉพาะ
ทรัพยากรบุคคลใหมี  ประสิทธิภาพสูงสุด  พรอมทั้งเพิ่มขวัญและกําลังใจในการทํางานกับกลุม
บริษัทฯ  เพื่อให สอดคลองกับเปาหมายของกลุมบริษัทฯโดยปรับขบวนการธุรกิจเปนมาตรฐาน
เดียวกันทั้งกลุมบริษัทฯ  มีระบบคลังขอมูลที่สามารถสนับสนุนกลยุทธทางธุรกิจ ทั้งในสวนของกล
ยุทธขององคกร กลยุทธของธุรกิจ และกลยุทธการปฏิบัติการ รวมทั้งการควบคุมใหกลยุทธเปนไป
ตามเปาหมาย และการมีขอมูลถูกตอง รวดเร็ว ครบถวนในการตัดสินใจกําหนดกลยุทธตางๆ เพื่อ
รองรับจากปจจัยภายนอกภายในอุตสาหกรรม มีระบบที่สามารถรองรับความกาวหนาทาง
เทคโนโลยี เพื่อใหกลุมบริษัทฯสามารถใชเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใชไดอยางมีประสิทธิภาพ  และ
ไดประโยชนสูงสุดโดยใชตนทุนที่เหมาะสมเปนการสอดคลองกับวัฒนธรรมขององคกรอีกเชนกัน 

 
 ค. ปญหาการนําโปรแกรมสําเร็จรูป SAP มาใชในดานของระบบและผูปฏิบัติงาน 

 วาสนา วงศสิทธิ์ (2543)  ศึกษาการใชโปรแกรมสําเร็จรูป SAP ของธนาคารออมสินใน
เขตภาค 5  มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาการปรับการใชโปรแกรมสําเร็จรูป SAP ของธนาคารออมสิน
สาขารวมทั้งปญหาและอุปสรรคการใชโปรแกรมสําเร็จรูป SAP ของธนาคารออมสินในเขตภาค 5  
ปจจัยที่ทําใหการใชโปรแกรมสําเร็จรูป SAP ของธนาคารออมสินประสบความสําเร็จ และ นําเสนอ
ผลการศึกษาตอธนาคารออมสินเปนขอมูลนําไปประยุกตใชตอไป การศึกษาในครั้งนี้ ใชธนาคาร
ออมสินสาขาในเขตภาค 5  จํานวน  66 สาขา โดยทําการเก็บรวบรวมขอมูลจาก ผูจัดการสาขา 
พนักงานบัญชีสาขา ผูชวยพนักงานบัญชีสาขา จํานวน 198 คน โดยสรุปผลของ การศึกษา พบวา
ธนาคารออมสินสาขาสวนใหญใชระบบงานยอย 3  ระบบ  คือ ระบบบัญชีเจาหนี้ ระบบบัญชีแยก
ประเภท  และระบบงาน งบประมาณ  และปญหาที่พบมากที่สุด คือ ความลาชาและการลมเหลว
ของระบบเครือขายเชื่อมโยงขอมูล นอกจากนี้ ยังมีปญหาดานบุคลากรผูใชระบบ ที่ขาดความรู
ความเขาใจเกี่ยวกับระบบอยางเพียงพอเนื่องจากไมไดรับการฝกอบรม และไมมีความรูพื้นฐานดาน
คอมพิวเตอร  ปญหาดานโปรแกรมสําเร็จรูป SAP ทํางานไดชาไมทันเวลา  มีขั้นตอนการปฏิบัติงาน
ที่ยุงยากซับซอน  ปญหาความลาชาในการชวยเหลือเมื่อเกิดปญหาที่ระบบ คูมือการใชงานอาน
เขาใจยาก ไมมีรายการชวยเหลือใน ตัวระบบ และปญหาดานคอมพิวเตอรและอุปกรณมีขีด
ความสามารถนอย จํานวนไมเพียงพอตอการใชงาน 
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2.7  บทสรุป 
 ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการมีความสําคัญอยางมากในการเชื่อมโยงระบบตาง ๆ   

ภายในองคกร โดยเฉพาะระบบสารสนเทศทางการบัญชี  เนื่องจากระบบบัญชี มีระบบยอยจํานวน
มาก  ไดแก  บัญชีแยกประเภท บัญชีลูกหนี้  บัญชีเจาหนี้ และแตละบัญชียังแยกเปนสวนยอย ๆ  อีก
มากมาย   ซ่ึงถามีการจัดการ   การออกแบบ  และวางระบบสารสนเทศทางการบัญชีที่ไมมี                         
ประสิทธิภาพ และไมถูกตอง  จะมีผลตอการปฏิบัติงานในทางบัญชีการเงินอยางมาก  ทั้งขอมูล             
ลาชา  และใหขอมูลที่ไมถูกตอง แมนยํา ไมสามารถนํามาประกอบการพิจารณาตัดสินใจของ
ผูบริหารได   

 จากความสําคัญและความกาวหนาของระบบสารสนเทศ  จึงไดมีการพัฒนาโปรแกรม
สําเร็จรูปทางการบัญชีขึ้นมา เพื่อสนองตอบความตองการของผูใชระบบบัญชี ใหมีความสะดวก
และงายตอการใชงาน  โดยเฉพาะองคกรที่มีขนาดใหญ มีหลายแผนก หลายฝาย  และมาจากหลาย
สาขาทั้งในกรุงเทพ และตางจังหวัด  ที่พนักงานหลายพันคนสามารถเรียกขอมูลมาดูไดพรอมกัน 
และมีการบันทึกขอมูลไดพรอมกัน   โดยโปรแกรมสําเร็จรูปทางการบัญชีที่นิยมนํามาใชกันมาก 
ที่สุดในขณะนี้ คือระบบ SAP R/3   ตัวอยางบริษัทที่ใช  เชน บริษัทในกลุมแอดวานซ  บริษัท ปตท. 
จํากัด (มหาชน)  ธนาคารออมสิน  บริษัทคาเคมีสยามภัณฑจํากัด  และบริษัท บริษัท  ทีโอที จํากัด 
(มหาชน)  เปนตน 
  อยางไรก็ดี การนํา ระบบ SAP R/3  ก็ยังไมราบรื่นและยังมีปญหาหลายประการที่ทําให
บริษัทไมสามารถนําระบบ SAP R/3  มาใชในการปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพ  อาจ
เนื่องมาจากการวางระบบ และการออกแบบอาจไมสอดคลองกับระบบงานยอยตาง ๆ  ภายในบรษิทั  
เปนผลทําใหเกิดความลาชาในการปฏิบัติงาน  เกิดความซ้ําซอนในการทํางาน หรือไมสามารถนํา
ขอมูลที่อยูในระบบสารสนเทศมาประมวลผล  หรือรายงานผลได     
 จากทฤษฎีตลอดจนแนวคิดตาง ๆ ที่นํามาใชเปนกรอบในการศึกษาวิจัยในเรื่องนี้ ทําให
ทราบวาระบบระบบ SAP R/3  นั้นมีศักยภาพในระบบการปฏิบัติงานทางดานบัญชีและการเงินเปน
อยางดี  โดยเฉพาะมีระบบบัญชีลูกหนี้ ที่มีลูกหนี้จํานวนมาก  มีการบันทึกยอดลูกหนี้  เจาหนี้
จํานวนมากทุกวัน ที่ทําใหเกิดความสะดวกและคลองตัวในการปฏิบัติการของพนักงาน  และจาก
การงานวิจัยที่เกี่ยวของพบวา ปญหาที่พบมากที่สุดคือความลาชาและการลมเหลวของระบบ
เครือขายเชื่อมโยงขอมูล นอกจากนี้ยังมีปญหาดานบุคลากรผูใชระบบ ที่ขาดความรูความเขาใจ
เกี่ยวกับระบบอยางเพียงพอเนื่องจากไมไดรับการฝกอบรม  และไมมีความรูพื้นฐานดาน
คอมพิวเตอร  ปญหาดานโปรแกรมสําเร็จรูป SAP ทํางานไดชาไมทันเวลา  และจากงานวิจัยที่
เกี่ยวของพบวาปนการศึกษาปญหาหรือการนําไปใชระบบบัญชี  คือ ระบบบัญชีสินทรัพยถาวร 
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ระบบบัญชีเจาหนี้  ระบบงานขายและจัดจําหนาย  และระบบบัญชีแยกประเภท ระบบงาน
งบประมาณ   ซ่ึงยังไมมีการศึกษาการนําโปรแกรมสําเร็จรูป SAP R/3  ไปใชระบบบัญชีลูกหนี้   
และปญหาที่จากการนําโปรแกรมสําเร็จรูป SAP R/3  ไปใชระบบบัญชีลูกหนี้   ดังนั้นในการวิจัยใน
คร้ังนี้ จึงมุงศึกษาปญหาในการนําโปรแกรมสําเร็จรูป SAP R/3   มาใชในงานระบบบัญชีลูกหนี้  ใน
บริษัท  ทีโอที จํากัด (มหาชน)   ตามแนวความคิดและทฤษฎีที่ปรากฏอยูเพื่อที่จะวิเคราะหปญหาใน
การนํามาใชใน  การปฏิบัติงานของพนักงาน เพื่อเปนแนวทางในการพัฒนาปรับปรุง  การออกแบบ
และวางระบบโปรแกรมสําเร็จรูปทางการบัญชีใหมีความ เหมาะสมกับระบบ  การปฏิบัติงานยอย
ของบริษัท ทีโอที จํากัด (มหาชน) ใหมีประสิทธิภาพมากขึ้นตอไป      
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บทที่ 3 

วิธีดําเนินการวิจัย 
 
 ในการดําเนินการศึกษาปญหาการนําโปรแกรม  SAP R/3 มาใชในระบบบัญชี              
ลูกหนี้ของ บริษัท ทีโอที จํากัด (มหาชน)   ผูวิจัยดําเนินการตามขั้นตอนการวิจัย ดังนี้ 
 3.1  ประชากรและกลุมตวัอยางที่ใชในการวิจัย 

     3.2  การสรางเครื่องมือที่ใชในการวิจัย 
     3.3  การเกบ็รวบรวมขอมูล 
     3.4  การวิเคราะหขอมูล 

 
3.1  ประชากรและกลุมตัวอยางที่ใชในการวจัิย 
          3.1.1  ประชากรและกลุมตัวอยาง มีดังนี้ คือ 

3.1.1.1  ประชากร หมายถึง  พนักงานปฏิบัติงานสายงานการเงินของ บริษัททีโอที 
จํากัด (มหาชน)  ที่ใชโปรแกรมบัญชี SAP R/3  ในงานระบบบัญชีลูกหนี้ จํานวน 776 คน  (บริษัท 
ทีโอที  จํากัด (มหาชน), 2549)   

 3.1.1.2  กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย  หมายถึง พนักงานปฏิบัติงานระดับ  4-7 ซ่ึง
ปฏิบัติงาน ณ สํานักบัญชีการเงิน สํานักงานใหญ  สวนการเงินการบัญชีนครหลวง 1-4  และ สวน
การเงินการบัญชีภูมิภาค 1-5  ของบริษัท ทีโอที จํากัด (มหาชน)  

3.1.2  ขั้นตอนในการเลือกกลุมตัวอยางมีดังนี้ 
  3.1.2.1  กําหนดขนาดตัวอยางและการสุมตัวอยาง  โดยการคํานวณหาขนาดของ
ตัวอยางที่เหมาะสมจากประชากรทั้งหมดจํานวน 776  คน ตามแนวคิดของ Yamane (1973 : 125) 
ซ่ึงเปนวิธีการกําหนดขนาดของตัวอยางที่นิยมใชกับขอมูลระดับชวงมาตรา (Interval Scale) และ
เพื่อทราบจํานวนประชากรที่แนนอน (Finite Population) ซ่ึงในการนี้ผูวิจัยไดกําหนดใหมี 
ความคลาดเคลื่อนของกลุมตัวอยางที่ยอมรับไดรอยละ 5  

3.1.2.2  จากขนาดของกลุมตัวอยางที่คํานวณไดจากสูตรตามแนวคิดของ Yamane 
ในขอ 3.1.2.1 ผูวิจัยจะทําการเลือกกลุมตัวอยางโดยใชวิธีเลือกแบบโควตา (Quota Sampling) 
รายละเอียดปรากฏผลตามตารางที่   3.1  ดังนี้ 

  

DPU



 51 

ตารางที่ 3.1 จํานวนประชากรและกลุมตัวอยางพนกังานปฏิบัติงานสายงานการเงินจําแนกตามสวน 
                    งาน 
 

พนักงานปฏิบตัิงานสายงานการเงิน จํานวนประชากร จํานวนกลุมตวัอยาง 
ก. สํานักงานใหญ 

•    สวนบัญชีที่ 1 
 

39 
 

13 
• สวนบัญชีที่  2 58 20 
• สวนบัญชีที่  3 35 12 
• สวนบัญชีที่ 4 42 14 
• สวนควบคุมเงนิฝาก 40 14 
• สวนจัดการงานและผลประโยชน 1.1 24 8 

ข. ฝายนครหลวงประกอบดวย   
• สวนการเงินการบัญชีนครหลวงที่ 1 134 46 
• สวนการเงินการบัญชีนครหลวงที่ 2 119 40 
• สวนการเงินการบัญชีนครหลวงที่ 3 106 36 
• สวนการเงินการบัญชีนครหลวงที่ 4 106 36 

ค. ฝายภูมิภาคประกอบดวย   
• สวนการเงินการบัญชีภูมิภาค 1 19  6 
• สวนการเงินการบัญชีภูมิภาค 2 20  7 
• สวนการเงินการบัญชีภูมิภาค 3 15  5 
• สวนการเงินการบัญชีภูมิภาค 4  9  3 
• สวนการเงินการบัญชีภูมิภาค 5 10  4 

รวม 776 264 
ที่มา :  บริษัท ทีโอที  จํากัด (มหาชน), 2549.   
 
 จากตารางที่ 3.1 พบวา กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยมีจํานวนรวมทั้งสิ้น 264 คน หรือคิด
เปนรอยละ 34.02 ของประชากรทั้งหมด 776 คน              
 
3.2  เคร่ืองมือท่ีใชในการศึกษา 

    ผูวิจัยไดทําการสรางเครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูลดังตอไปนี้ 
     3.2.1  ขั้นตอนในการสรางเครื่องมือในการวิจัย 
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    1) ศึกษาทฤษฎี หลักการและแนวคิดจากตํารา เอกสาร และงานวิจยัทีเ่กี่ยวของ ซ่ึง
มีลักษณะใกลเคียงกันเพื่อนําขอมูลตางๆมาใชเปนแนวทางในการสรางแบบสอบถาม 

     2) วิเคราะหวัตถุประสงค เนื้อหาโครงสรางของการวิจัยเพื่อกําหนดแนวทางและ
ขอบเขตสําหรับการออกแบบสอบถาม 

     3) สรางแบบสอบถามฉบับรางโดยกําหนดประเด็นและขอบเขตคําถามดวย 
การจัดเปนหมวดหมูใหสอดคลองกับวัตถุประสงคของงานวิจัย 

     4) นําแบบสอบถามฉบับรางไปใหอาจารยที่ปรึกษาและผูเชี่ยวชาญตรวจสอบ 
จํานวน 5 ทานดังมีรายนามตอไปนี้ 
 4.1 ผศ.ดร.ประนต  บุญชัยอภิสิทธิ์  ผูอํานวยการบัณฑิตสาขาวิชาเทคโนโลยี
คอมพิวเตอรและการสื่อสาร  มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย 
 4.2 ดร.รังสิต  ศรจิตติ ผูอํานวยการบัณฑิตสาขาวิชาเทคโนโลยีในอาคาร
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย 
 4.3 ดร . ชัยพร  เขมภาตพันธ  ผู อํานวยการบัณฑิตสาขาวิชาวิศวกรรม
คอมพิวเตอรและโทรคมนาคม  มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย 
 4.4 ดร.ธงชัย  จารณสมบรูณ ผูชวยคณบดีฝายวิชาการวิศวกรรมศาสตร  
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย  
 4.5 นายปราโมทย  เกียรติบํารุง ผูจัดการศูนยควบคุมเงินฝากบัญชีภูมิภาค  
บริษัท ทีโอที จํากัด (มหาชน) 

        ทั้งนี้เพื่อใหผูเชี่ยวชาญไดพิจารณาและใหขอเสนอแนะ โดยการหาความ
เที่ยงตรงเชิงเนื้อหาดวยวิธี การวิเคราะหหาคา IOC  และทําการเลือกขอท่ีมีคะแนนมากกวา .50 ไว 
หลังจากนั้นทําการปรับแกไขภาษาที่ใชใหมีความเหมาะสม   

    5) ปรับปรุงแกไขแบบสอบถามตามขอเสนอแนะของผูเชี่ยวชาญ 
              6) ทดลองใชแบบสอบถามที่ปรับปรุงแลว กับกลุมตัวอยาง จํานวน 30 คน เพื่อหา

คาความเชื่อมั่น (Reliability) ของแบบสอบถามโดยการหาคาสัมประสิทธ์ิแอลฟา (Alpha 
Coefficient) ตามวิธีของครอนบัค (Cronbach Method) ผลการวิเคราะหคาความเชื่อมั่น ไดผลดังนี้                
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ตารางที่ 3.2  แสดงคาความเชื่อมั่น (Reliability) ของแบบวัดระดับนยัสําคัญโดยใชสูตรสัมประสิทธิ์ 
                     แอลฟา (Alpha Coefficient) ตามวิธีของครอนบัค (Cronbach Method)   
 

รายการ α 
ก.  การเขาสูระบบบัญชีลูกหนี้ .96 
ข.  การสรางขอมูลหลักลูกหนี้    .98 
ค.  การบันทึกขอมูลเขาระบบบัญชีลูกหนี้ .95 
ง.  การประมวลผลบัญชีลูกหนี้   .74 
จ.  การเปลี่ยนแปลงรายการบัญชีลูกหนี้   .90 
ฉ.  การรายงานที่ไดรับจากระบบบัญชีลูกหนี้ .98 

รวมทั้งฉบับ .98 
 
จากตารางที่ 3.2 พบวา คาความเชื่อมั่นรวมทั้งฉบับในชวงการทดลองใช (N=30 )  มีคา

เทากับ .98    
 7) นําแบบสอบถามที่ไดแกไขเรียบรอยแลวไปใชเก็บขอมูลในภาคสนามตอไป  

 3.2.2  ลักษณะของเครื่องมือ  
                 เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูลมีลักษณะเปนแบบวัดปญหาที่เกิด        

ขึ้นจากการนําโปรแกรมสําเร็จรูป SAP R/3 มาใชในงานระบบบัญชีลูกหนี้ ประกอบดวย 6 ขั้นตอน  
คือ (1) การเขาสูระบบ  (2) การสรางขอมูลหลักลูกหนี้ (3) การบันทึกขอมูลเขาระบบ  (4) การ
ประมวลผล  (5) การเปลี่ยนแปลงรายการ (6) รายงานที่ไดจากระบบ ลักษณะของแบบสอบถาม
ดังกลาวสามารถแบงออกเปน 3 สวน ดังนี้ 

                สวนที่ 1 สถานภาพสวนตัวของผูตอบแบบสอบถาม ประกอบดวย เพศ อายุ 
การศึกษา ระยะเวลาการปฏิบัติงาน  ระบบบัญชีลูกหนี้ที่รับผิดชอบ  บทบาทและหนาที่ใน
การใชงานระบบ SAP R/3 และประสบการณการฝกอบรม 
  สวนที่ 2  ปญหาที่เกิดขึ้นจากการนําโปรแกรม SAP R/3  มาใชในงานระบบบัญชี 
ลูกหนี้  เปนการสอบถามถึงระดับปญหาในการใชโปรแกรมสําเร็จรูปบัญชีลูกหนี้  ตั้งแตการเขาสู
ระบบ  การสรางขอมูลหลักลูกหนี้   การบันทึกขอมูลเขาระบบ  การประมวลผล  การเปลี่ยนแปลง
รายการ  และรายงานที่ไดจากระบบ  เปนแบบมาตรวัด  Likert’s  Scale  โดยมีเกณฑการใหคะแนน  
1  หมายถึง ปญหาในการใชโปรแกรมสําเร็จรูปบัญชีลูกหนี้นอยที่สุด  ไปจนถึง 7   หมายถึง ปญหา
ในการใชโปรแกรมสําเร็จรูปบัญชีลูกหนี้มากที่สุด   
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  จากมาตรวัด 7 ระดับ สามารถคํานวณแบงชวงระดับความเหมาะสมตามคะแนนที่
ไดจริง  7  ระดับ ดังนี้  คือ 

1 หมายถึง ตัวแปรที่มีอิทธิพลตอปญหาของพนักงานของบริษัท ทีโอที  
                 จํากัด (มหาชน) ตอการนําโปรแกรม SAP R/3 มาใชในงาน 
                   ระบบบัญชี ลูกหนี้  ที่จัดอยู ในระดับนอยที่ สุดกําหนดชวง 
                   คะแนนเฉลี่ยระหวาง  1.00 - 1.49 

2 หมายถึง ตัวแปรที่มีอิทธิพลตอปญหาของพนักงานของบริษัท ทีโอที  
                    จํากัด (มหาชน) ตอการนําโปรแกรม SAP R/3 มาใชในงาน 
                ระบบบัญชีลูกหนี้ ที่จัดอยูในระดับนอย  กําหนดชวงคะแนน 
             เฉล่ียระหวาง  1.50 - 2.49 

3 หมายถึง ตัวแปรที่มีอิทธิพลตอปญหาของพนักงานของบริษัท ทีโอทีจํากัด 
(มหาชน) ตอการนําโปรแกรม SAP R/3 มาใชในงานระบบ
บัญชี ลูกหนี้  ที่ จัดอยู ในระดับคอนข างนอย  กํ าหนดชวง 
คะแนนเฉลี่ยระหวาง 2.50 - 3.49 

4 หมายถึง ตัวแปรที่มีอิทธิพลตอปญหาของพนักงานของบริษัท ทีโอที  
จํากัด  (มหาชน) ตอการนําโปรแกรม  SAP R/3 มาใชในงาน 
ระบบบัญชี ลูกหนี้  ที่จัดอยู ในระดับปานกลาง  กําหนดชวง  
คะแนนเฉลี่ยระหวาง 3.50 - 4.49 

5 หมายถึง ตัวแปรที่มีอิทธิพลตอปญหาของพนักงานของบริษัท ทีโอที   
จํากัด (มหาชน) ตอการนําโปรแกรม SAP R/3 มาใชในงาน 
ระบบบัญชีลูกหนี้ ที่จัดอยูในระดับคอนขางมากกําหนดชวง 
คะแนนเฉลี่ยระหวาง 4.50 - 5.49 

6 หมายถึง ตัวแปรที่มีอิทธิพลตอปญหาของพนักงานของบริษัท ทีโอที   
จํากัด  (มหาชน) ตอการนําโปรแกรม  SAP R/3 มาใชในงาน 
ระบบบัญชีลูกหนี้ ที่จัดอยูในระดับมากกําหนดชวงคะแนนเฉลี่ย
ระหวาง 5.50 - 6.49  

7 หมายถึง ตัวแปรที่มีอิทธิพลตอปญหาของพนักงานของบริษัท ทีโอที      
จํากัด  (มหาชน) ตอการนําโปรแกรม  SAP R/3 มาใชในงาน 
ระบบบัญชีลูกหนี้ ที่จัดอยูในระดับมากที่สุดกําหนดชวงคะแนน
เฉล่ียระหวาง   6.50 - 7.00   
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      สวนที่ 3   ความคิดเห็นและขอเสนอแนะเพิ่มเติม เกี่ยวกับนําระบบ SAP R/3 มาใช
ในงานระบบบัญชีลูกหนี้ เปนคําถามปลายเปด 
 
3.3  การเก็บรวบรวมขอมูล 

 การเก็บรวบรวมขอมูล ผูวิจยัไดดําเนินการรวบรวมขอมูลตามลําดับขั้นตอน ดังนี้คอื 
           3.3.1  ขอหนังสือจากมหาวิทยาลัย เพื่อขอความรวมมือจาก บริษัท  ทีโอที จํากัด 
(มหาชน)  ในการเก็บขอมูล 

3.3.2    ผูวิจัยไดดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูลดังตอไปนี้ 
3.3.2.1ในกรณีที่ ผูวิจัยเก็บรวบรวมขอมูลในเขตนครหลวง  ผูวิจัยไดแจก

แบบสอบถามแกพนักงานที่ปฏิบัติงานสายงานการเงินในแตละสวนงาน ณ สํานักงานใหญสวน
การเงินการบัญชีนครหลวง 1-4  ตามจํานวนกลุมตัวอยางซึ่งปรากฏในตารางที่ 3.1 รวมทั้ง 
การสัมภาษณสภาพปญหาที่ เกิดขึ้น เพื่อประกอบการประเมินปญหาจากแบบสอบถามดวย 
ตนเองดวยวิธีการสุมตัวอยางอยางงาย (Simple Random Sampling) ทั้งนี้ผูวิจัยจะใหเวลาในการตอบ
แบบสอบถามประมาณ  2 สัปดาห 

3.3.2.2  สําหรับการเก็บรวบรวมขอมูลจากพนักงานที่ปฏิบัติงานสายงานการเงิน
สวนการเงินการบัญชีภูมิภาค 1-5 ผูวิจัยไดดําเนินการจัดสงแบบสอบถามดวยวิธีใดวิธีหนึ่ง
ดังตอไปนี้ คือ 1) สงใหพนักงานของบริษัท ทีโอที จํากัด (มหาชน) จัดสงเอกสารใหตามสวนงาน 
หรือ  2) ใสซองเอกสารสงทางไปรษณีย พรอมซองเอกสารติดแสตมปสงรับกลับคืนมายังผูวิจัย 
ทั้งนี้ผูวิจัยจะใหเวลาในการตอบและสงเอกสารกลับคืนมายังผูวิจัยประมาณ   3  สัปดาห  

 3.3.5  ผูวิจัยรวบรวมแบบสอบถามที่ไดรับกลับคืนมา  ทําการตรวจสอบและเลือกฉบับที่
ครบถวนและสมบูรณ  ลงรหัสคะแนน เพื่อนําไปประมวลผลทางสถิติตอไป  
 
3.4 การวิเคราะหขอมูล     

 ผูวิจัยดําเนินการวิเคราะหขอมูล ดังนี้ คือ 
 3.4.1 การวิเคราะหขอมูลดานประชากรและกลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยจะใชสูตร

ดังตอไปนี้ ตามสูตร  
   
    n  =     N 
    1 + Ne2 

  โดย  n  = ขนาดของตัวอยาง 
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         N  = จํานวนประชากรทั้งหมด 
         e  = ความคลาดเคลื่อนที่ยอมรับได 
ดังนั้น 
  n =         776 
    1+ 776 (0.05)2 
   =    776 
    1+ 1.94 
   =  264   
      
 ไดขนาดของตัวอยางพนักงานปฏิบัติงานสายงานการเงิน 264 ราย  และเมื่อคํานวณหา

สัดสวนของตัวอยางแบงตามฝาย ในแตละสวนงาน ตามสูตร   
 
  S  =     n 
    1 + Ne2 

 
  โดย  S  = ขนาดของตัวอยาง 
         n  = จํานวนประชากรในแตละสายงาน 
         N  = จํานวนประชากรทั้งหมด 
         e  = ความคลาดเคลื่อนที่ยอมรับได 
 
 

 3.4.2 การวิเคราะหขอมูลที่ไดจากแบบสอบถามจะมีขั้นตอนดังตอไปนี้  
  3.4.2.1 เมื่อรวบรวมแบบสอบถามไดแลว ผูวิจัยตรวจสอบความสมบูรณของ

แบบสอบถามที่ไดรับกลับคืนมา  
          3.4.2.2  นําขอมูลแตละสวนของแบบสอบถาม มาทําการวิเคราะหและแปลผลดวย

เครื่องคอมพิวเตอร โดยใชโปรแกรมสําเร็จรูปเพื่อการวิจัยทางสังคมศาสตร (Statistical Package for 
Social Sciences หรือ  SPSS/PC )  

          3.4.3.3  สถิติในการวิเคราะห มีดังตอไปนี้ 
1) สถิติบรรยาย (Descriptive Statistics) ไดแก ความถี่ และ คารอยละ 

(Percentage)  เพื่อวิเคราะหขอมูลที่เกี่ยวของกับสถานภาพสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถาม    

DPU



 57 

2) วิเคราะหคาเฉลี่ย (Mean) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard 
Deviation)  ของปญหาที่เกดิขึ้นจากการนาํโปรแกรม SAP R/3  มาใชในระบบบัญชลูีกหนี ้

3) การทดสอบความแตกตางปญหาที่เกิดขึ้นจากการนําโปรแกรม SAP R/3  
มาใชในระบบบัญชีลูกหนี้  จําแนกตามสถานภาพสวนตัว ดวยคาสถิติ t-test  และ F-test และถา
พบวามีความแตกตางกัน ทําการวิเคราะหเปรียบเทียบเปนรายคูดวย  LSD 

4) วิเคราะหปจจัยสวนบุคคลที่มีผลตอปญหาที่เกิดขึ้นจากการนําโปรแกรม 
SAP R/3 มาใชในระบบบัญชีลูกหนี้ของพนักงานบริษัท ทีโอที จํากัด (มหาชน) และความพึงพอใจ
ในการใชโปรแกรมดวยการวิเคราะหการถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression Analysis) 

5) การวิเคราะหปจจัยที่สงผลตอปญหาและความพึงพอใจตอการนํา
โปรแกรมสําเร็จรูป SAP R/3 มาใชในระบบบัญชีลูกหนี้ ของพนักงาน บริษัท ทีโอที จํากัด(มหาชน) 
ใชการวิเคราะหสัมประสิทธิ์สหสัมพันธคาโนนิคอล (Canonical Correlation Analysis) 
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บทที่ 4  

ผลการวิเคราะหขอมูล 
 
 ผลการวิเคราะหขอมูลความคิดเห็นเกี่ยวกับปญหาและความพึงพอใจตอการนํา
โปรแกรม SAP R/3 มาใชในระบบบัญชีลูกหนี้ของพนักงาน บริษัท ทีโอที จํากัด (มหาชน) นําเสนอ
ผลการวิเคราะหเรียงตามลําดับ  ดังนี้ 
 4.1  ขอมูลพื้นฐานทั่วไปของตัวแปรที่สงผลตอปญหาและความพึงพอใจของพนักงาน 
บริษัท ทีโอที จํากัด (มหาชน) ตอการนําโปรแกรม SAP R/3 มาใชในระบบบัญชีลูกหนี้ 
 4.2  การเปรียบเทียบขอมูลพื้นฐานทั่วไปกับปญหาของพนักงานบริษัท  ทีโอที จํากัด 
(มหาชน) ตอการนําโปรแกรม SAP R/3 มาใชในระบบบัญชีลูกหนี้ 
 4.3  ผลการหาคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธระหวางตัวแปรที่สงผลตอปญหาและความพึง 
พอใจของพนักงาน บริษัท ทีโอที จํากัด (มหาชน) ตอการนําโปรแกรม SAP R/3 มาใชในระบบ
บัญชีลูกหนี้ 
                   4.4  ผลการวิเคราะหสมการถดถอยพหุคูณ(Multiple Regression Analysis) หรือสมการ
พยากรณของตัวแปรที่สงผลตอปญหาและความพึงพอใจของพนักงาน บริษัท ทีโอที จํากัด 
(มหาชน) ตอการนําโปรแกรม SAP R/3 มาใชในระบบบัญชีลูกหนี้  
 4.5  ผลการศึกษาปจจัยที่สงผลตอปญหาและความพึงพอใจของพนักงานของ บริษัท  
ทีโอที จํากัด (มหาชน) ตอการนําโปรแกรม SAP R/3 มาใชในงานระบบบัญชีลูกหนี้ โดยใชวิธี 
การวิเคราะหสัมประสิทธิ์สหสัมพันธคาโนนิคอล (Canonical Correlation Analysis) 
 
4.1  ขอมูลพื้นฐานทั่วไปของตัวแปรท่ีสงผลตอปญหาและความพึงพอใจของพนักงานของ บริษัท  
        ทีโอที จํากัด (มหาชน) ตอการนํามาโปรแกรม SAP R/3 มาใชในระบบบัญชีลูกหนี้ 
 จากการตอบแบบสอบถามของพนักงานปฏิบัติงานสายงานการเงินของบริษัท ทีโอที จํากัด 
(มหาชน) จํานวน 264  คน เกี่ยวกับปจจัยที่สงผลตอปญหาและความพึงพอใจของพนักงาน บริษัท 
ทีโอที จํากัด (มหาชน) ตอการนําโปรแกรม SAP R/3 มาใชในระบบบัญชีลูกหนี้ ผลของการศึกษามี
ดังนี้คือ 
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4.1.1 ลักษณะสภาพทั่วไปของผูตอบแบบสอบถามปรากฏผลตามตารางที่  4.1  ดังนี ้
 

ตารางที่ 4.1 จํานวนและรอยละของขอมูลสภาพทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม 
 

ขอมูลสภาพทั่วไป จํานวน รอยละ 
เพศ   
 ชาย    63 23.9 
 หญิง  201 76.1 
 รวม 264 100.0 
อายุ   
 ต่ํากวา 30 ป 11   4.1 
 31 – 35 ป 87 33.0 
 36 – 40 ป 80 30.3 
 40 ป ขึ้นไป 86 32.6 
 รวม 264 100.0 
การศึกษา   
 อนุปริญญา/ปวส/ปวช  41 15.5 
 ปริญญาตรี 203 76.9 
 สูงกวาปริญญาตรี  20   7.6 
 รวม 264 100.0 
ระยะเวลาการปฏิบัติงานกับโปรแกรม   
 นอยกวา 1 ป 18   6.9 
 1 – 2 ป 98 37.1 
 2 – 3 ป 70 26.5 
 มากกวา 3 ป 78 29.5 
 รวม 264          100.0 

 
  จากตารางที่ 4.1  พบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนเพศหญิงจํานวน 201 คนหรือ
คิดเปนรอยละ 76.1  อายุ 31 – 35  ป จํานวน 87  คนหรือคิดเปนรอยละ 33 และ 40 ปขึ้นไปจํานวน 
86 คนหรือคิดเปนรอยละ 32.6 สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีจํานวน 203 คนหรือคิดเปนรอยละ 
76.9 โดยมีระยะเวลาการปฏิบัติงานกับโปรแกรม 1 – 2 ป จํานวน 98 คนหรือคิดเปนรอยละ 37.1   
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ตารางที่ 4.2 จํานวนและรอยละของระบบบัญชีลูกหนี้ทีรั่บผิดชอบ 
 

ประเภทลูกหนี้ จํานวน รอยละ 
  1)  ลูกหนี ้One-Time 96 36.4 
2)  ลูกหนี้ Permanent 92 34.8 
3)  ทั้งลูกหนี้ Permanent และ One-Time 76 28.8 

รวม              264             100.0 
 

 จากตารางที่ 4.2  พบวา ระบบบัญชีลูกหนี้ที่พนักงานบริษัท ทีโอที จํากัด (มหาชน)
สวนมากรับผิดชอบเปนลูกหนี้ประเภท One-Time จํานวน 96 คนหรือคิดเปนรอยละ 36.4  
รองลงมา คือ ลูกหนี้ประเภท Permanent จํานวน 92 คนหรือคิดเปนรอยละ 34.8 และลูกหนี้ประเภท 
Permanent และ One-Time จํานวน 76 คน หรือคิดเปนรอยละ 28.8 
     
ตารางที่ 4.3 จํานวนและรอยละของลักษณะงานยอยๆในระบบบัญชีลูกหนี้ที่พนักงานบริษัท  

 ทีโอที จํากัด (มหาชน) ปฏิบัติการสําหรับลูกหนี้ประเภท Permanent (ตอบมากกวา  
 1 ขอ) 

 
ลักษณะงานยอยๆในระบบ

บัญชีลูกหนี ้
จํานวนที่ตอบ 
(จาก 92 คน) 

รอยละ จํานวนที่ไม
ตอบ 

รอยละ จํานวน 
รวม 

สําหรับผูรับผิดชอบลูกหนี้ 
Permanent 

     

1) ลูกหนี้ใบแจงหนี้พิเศษ   17 18.5 75 81.5 92 
2) ลูกหนี้บริษัทรวมการงาน  12 13.1 80 86.9 92 
3) ลูกหนี้จากบริการ CBR    7   7.6 85 92.4 92 
4) ลูกหนี้จากบริการ ISBN   9   9.8 83 90.2 92 
5) ลูกหนี้ละเมดิ  24 26.1 68 73.9 92 
6) ลูกหนี้พนักงาน   24 26.1 68 73.9 92 
7) ลูกหนี้บุคคลภายนอก  43 46.7 49 53.3 92 
8)  ลูกหนี้ที่เกิดจากการขายบัตร

โทรศัพท  
26 28.3 66 71.7 92 

9) ลูกหนี้อ่ืน ๆ  -  92  100.0 92 
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 จากตารางที่ 4.3  พบวา พนักงานประเภทลูกหนี้ Permanent  สวนมากจะรับผิดชอบงาน
ยอย ๆ ในระบบบัญชีลูกหนี้ประเภทบุคคลภายนอกจํานวน 43 คนหรือคิดเปนรอยละ 46.7 จาก
จํานวนพนักงานประเภทลูกหนี้ Permanent ทั้งหมด 92 คนหรือคิดเปนรอยละ 34.8 
 
ตารางที่ 4.4  จํานวนและรอยของลักษณะงานยอยๆ (ในตารางที่ 4.3) เกี่ยวของกันตามความรับผิด    

 ชอบของพนักงานบริษัท ทีโอที จํากัด (มหาชน) สําหรับลูกหนี้ประเภท Permanent 
 

ลักษณะงานยอยๆ เกี่ยวของกันตามความรบัผิดชอบของ
ลูกหนี้ Permanent 

จํานวน 
 

รอยละ 

1) มีความเกีย่วของกัน 31 33.6 
2) ไมมีความเกีย่วของกัน 16 18.6 
3) ไมตอบ 44 47.8 
 รวม 92         100.0 

 
  จากตารางที่ 4.4 พบวา พนักงานบริษัท ทีโอที จํากัด (มหาชน) ที่รับผิดชอบลูกหนี้
ประเภท Permanent  สวนมาก จํานวน 31  คนหรือคิดเปนรอยละ 33.6  เห็นวาลักษณะงานมี 
ความเกี่ยวของกัน  
 
ตารางที่ 4.5 จํานวนและรอยละของลักษณะงานยอยๆที่มีความเกี่ยวของกันตามที่พนักงาน  
                      บริษัท ทีโอที จํากัด (มหาชน) รับผิดชอบของลูกหนี้ประเภท Permanent 
             

ลักษณะงานทีม่ีความเกีย่วของกันของผูรับผิดชอบลูกหนี้ Permanent จํานวน รอยละ 
1) 
2) 

งานดานการบนัทึกขอมูลกับงานดานการสราง ขอมูลหลักลูกหนี ้
งานดานการบนัทึกขอมูลกับงานดานการใชขอมูล/รายงานจากระบบ 

  4 
- 

  4.4 
- 

3) งานดานการสรางขอมูลหลักลูกหนี้กับงานดานการใชขอมูล/รายงานจาก
ระบบ 

  1   1.0 

4) เกี่ยวของกันทัง้ 3 ดาน คือ การบันทึกขอมูล  การสรางขอมูลลูกหนี้ และการ
ใชขอมูล/รายงานจากระบบ 

26 28.3 
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ตารางที่ 4.5 (ตอ) 

 

ลักษณะงานทีม่ีความเกีย่วของกันของผูรับผิดชอบลูกหนี้ Permanent จํานวน รอยละ 
5) ไมตอบ 61 66.3 
 รวม 92  100.0 

  
 จากตารางที่ 4.5 พบวา พนักงานบริษัททีโอที จํากัด (มหาชน)ที่รับผิดชอบลูกหนี้

ประเภท Permanent จํานวน 26 คนหรือคิดเปนรอยละ 28.3 มีความคิดเห็นวาลักษณะงานยอยๆท่ี
เกี่ยวของกันมี 3 ดาน คือ การบันทึกขอมูล  การสรางขอมูลลูกหนี้ การใชขอมูล/รายงานจากระบบ  
 
ตารางที่ 4.6 จํานวนและรอยละของลักษณะงานยอยๆในระบบบัญชีลูกหนี้ที่พนักงานบริษัท  

 ทีโอที จํากัด (มหาชน) ปฏิบัติการสําหรับลูกหนี้ประเภท One-Time (ตอบมากกวา  
 1 ขอ) 

 
ลักษณะงานยอยๆในระบบ

บัญชีลูกหนี ้
จํานวนที่ตอบ 
(จาก 96 คน) 

รอยละ จํานวนที่ไม
ตอบ 

รอยละ จํานวน
รวม 

สําหรับผูรับผิดชอบลูกหนี้ 
One-Time 

     

1) ลูกหนี้บุคคลภายนอกคา
โทรศัพท TOT 

59 61.4 37 38.6 96 

2) ลูกหนี้เช็คคืน 51 53.2 45 46.8 96 
3) ลูกหนี้ละเมดิ 23 24.0 73 76.0 96 
4) ลูกหนี้อ่ืน ๆ  5   5.2 91 94.8 96 

 
 จากตารางที่ 4.6  พบวา พนักงานที่รับผิดชอบลูกหนี้ประเภท One-Time จํานวน 96 คน  

ลงขอมูลลูกหนี้ประเภท ลูกหนี้บุคคลภายนอกคาโทรศัพท TOT   จํานวน 59 คนหรือคิดเปนรอยละ 
61.4   
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ตารางที่ 4.7  จํานวนและรอยของลักษณะงานยอยๆ (ในตารางที่ 4.3) เกี่ยวของกันตามความรับผิด 
ชอบของพนักงานบริษัท ทีโอที จํากัด (มหาชน) สําหรับลูกหนี้ประเภท One-Time 

 
ความเกีย่วของกันของลักษณะงานผูรับผิดชอบลูกหนี้ One-Time จํานวน รอยละ 

1) มีความเกีย่วของกัน 45 46.8 
2) ไมมีความเกีย่วของกัน 14 14.5 
3) ไมตอบ 37 38.7 
    รวม 96     100.0 

  
จากตารางที่ 4.7 พบวา พนกังานบริษัท ทีโอที จํากัด (มหาชน) ทีรั่บผิดชอบลูกหนี้

ประเภท One-Time สวนมากจํานวน 45 คนหรือคิดเปนรอยละ 46.8 เห็นวาลักษณะงานตามความ
รับผิดชอบมีความเกีย่วของกนั จากจํานวนพนักงานบรษิทั ทีโอที จํากดั (มหาชน) ประเภทลูกหนี้ 
One-Time จํานวน 96 คนหรือคิดเปนรอยละ 36.4  

 
ตารางที่ 4.8 จํานวนและรอยละของลักษณะงานยอยๆที่มีความเกี่ยวของกันตามที่พนักงาน  
                      บริษัท ทีโอที จํากัด (มหาชน) รับผิดชอบของลูกหนี้ประเภท  One-Time 
 

ลักษณะงานทีม่ีความเกีย่วของกันของผูรับผิดชอบลูกหนี้ One-Time จํานวน รอยละ 
1) งานดานการบนัทึกขอมูลกับงานดานการสราง ขอมูลหลักลูกหนี ้ - - 
2) งานดานการบนัทึกขอมูลกับงานดานการใชขอมูล/รายงานจากระบบ  2      2 
3) งานดานการสรางขอมูลหลักลูกหนี้กับงานดานการใชขอมูล/รายงานจาก

ระบบ 
21 21.9 

4) เกี่ยวของกันทัง้ 3 ดาน คือ การบันทึกขอมูล  การสรางขอมูลลูกหนี้ และ
การใชขอมูล/ รายงานจากระบบ 

22 22.9 

5) ไมตอบ 51 53.1 
 รวม 96   100.0 

 
 จากตารางที่ 4.8  พบวา พนักงานบริษัท ทีโอที จํากัด (มหาชน) ที่รับผิดชอบลูกหนี้

ประเภท One-Time  และเลือกงานที่รับผิดชอบมากกวา 1 ขอ มีความเห็นวา ลักษณะงานที่มีความ
เกี่ยวของกันทั้ง 3 ดาน คือ การบันทึกขอมูล  การสรางขอมูลลูกหนี้ และการใชขอมูล/รายงานจาก
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ระบบจํานวน 22 คนหรือคิดเปนรอยละ 22.9 จากจํานวนพนักงานประเภทลูกหนี้ One-Time ที่มี
ความคิดเห็นวาลักษณะงานยอยๆมีความเกี่ยวของกัน (จํานวน 45 คนหรือคิดเปนรอยละ 46.8 ของ
พนักงานลูกหนี้ประเภท  One-Time ทั้งหมด) 
 
ตารางที่ 4.9  จํานวนและรอยละของบทบาทและหนาที่หลักในการใชงานระบบ SAP R/3 ของ 
                      พนักงานบริษัท ทีโอที จํากัด (มหาชน) ผูตอบแบบสอบถาม 
 

บทบาทและหนาที่หลักในการใชงานระบบ จํานวน รอยละ 
1) ผูบันทึกขอมูล  61 23.1 
2) ผูเรียกรายงานจากระบบ  74 28.0 
3) ผูใชขอมูล/รายงานจากระบบ 123 46.6 
4) อ่ืน ๆ    6   2.3 
 รวม 264           100.0 

  
 จากตารางที่ 4.9  พบวา พนักงานบริษัท ทีโอที จํากัด (มหาชน) ซ่ึงตอบแบบสอบถาม
สวนใหญที่เปนผูใชขอมูล/รายงานจากระบบ SAP R/3 จํานวน 123 คนหรือคิดเปนรอยละ 46.6   
 
ตารางที่ 4.10  จํานวนและรอยละของพนักงานบริษัท ทีโอที จํากัด (มหาชน) ที่เคยไดรับการอบรม  
                       ในการใชโปรแกรม SAP R/3 
 
การเคยไดรับการอบรมในการใชโปรแกรม SAP R/3 จํานวน รอยละ 

1) เคยไดรับการอบรม 229 86.7 
2) ไมเคยไดรับการอบรม   35 13.3 
 รวม 264           100.0 

   
  จากตารางที่ 4.10  พบวา พนักงานบริษัท ทีโอที จํากัด (มหาชน) ซ่ึงเปนผูตอบ
แบบสอบถามสวนใหญเคยไดรับการอบรมในการใชโปรแกรม SAP R/3 จํานวน 229 คนหรือคิด
เปนรอยละ 86.7    
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ตารางที่ 4.11 จํานวนและรอยละของความถี่ที่เคยไดรับการอบรมในการใชโปรแกรม SAP R/3  
                      ของพนักงานบริษัท ทีโอที จํากัด (มหาชน)                     
 

จํานวนครั้งที่ไดรับการอบรมในการใช 
โปรแกรม SAP R/3 

จํานวน รอยละ 

 1 คร้ัง 22 9.6 
 2 คร้ัง 21 9.2 
 3 คร้ัง 18 7.9 
 4 คร้ัง 14 6.1 
 5 คร้ัง   3 1.3 
 7 คร้ัง   6 2.6 
 8 คร้ัง 10 4.3 
 จํานวนที่ไมตอบ 135           59.0 

รวม 229         100.0 
 
  จากตารางที่ 4.11  พบวา พนักงานบริษัท ทีโอที จํากัด  (มหาชน) ซ่ึงเปนผูตอบ
แบบสอบถามสวนใหญเคยไดรับการอบรมในการใชโปรแกรม SAP R/3 อยางนอยจํานวน 1 คร้ัง 
มีจํานวน 22 คนหรือคิดเปนรอยละ 9.6   
 

4.1.2   การศึกษาความคิดเห็นของพนักงานบริษัท ทีโอที จํากัด (มหาชน) เกี่ยวกับปญหาและ
ความพึงพอใจตอการนําโปรแกรม SAP  R/3  มาใชในระบบบัญชีลูกหนี้  

จากการตอบแบบสอบถามของพนักงานบริษัท ทีโอที จํากัด (มหาชน) จํานวน 264 คน 
เกี่ยวกับปญหาและความพึงพอใจตอการนําโปรแกรม SAP R/3  มาใชในระบบบัญชีลูกหนี้  
ผลปรากฏตามตารางที่ 4.12 – 4.17 ดังนี้คือ 
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ตารางที่ 4.12  คาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของความคิดเห็นของพนักงานบริษัท ทีโอที    
  จํากัด (มหาชน) เกี่ยวกับปญหาการนําโปรแกรม SAP R/3 มาใชในระบบบัญชีลูกหนี้  
  ดานการเขาสูระบบ 

 
1. การเขาสูระบบ X  S.D. ระดับปญหา 

ระยะเวลาตั้งแตการเปดเครื่องจนถึงการเขาสูระบบ 2.61   .77 คอนขางนอย 
การเรียกชื่อเวบ็ไซตเพื่อเขาสูโปรแกรม 2.69   .86 คอนขางนอย 
การกรอกชื่อผูใช 2.69   .99 คอนขางนอย 
การกรอกรหัสผานเขาใช 2.70 1.34 คอนขางนอย 
การเขาสูรายการใน Sap Menu 2.62 1.00 คอนขางนอย 
การเขาสูรายการใน Accounting 2.78 1.41 คอนขางนอย 
การเขาสูรายการใน Financial Accounting 2.64   .93 คอนขางนอย 
การเขาสูรายการใน Account Receivable 2.70   .95 คอนขางนอย 
การเขาสูรายการใน Master Record 2.61 1.00 คอนขางนอย 

รวม 2.67   .85 คอนขางนอย 
 

 จากตารางที่ 4.12  พบวา พนักงานพนักงานบริษัท ทีโอที จํากัด (มหาชน) สวนมากมี
ความคิดเห็นวาปญหาการนําโปรแกรม SAP R/3 มาใชในระบบบัญชีลูกหนี้ดานการเขาสูระบบ
โดยรวมจัดอยูในระดับคอนขางนอย  ( X = 2.67,  S.D. = .85) 

 
ตารางที่ 4.13  คาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของความคิดเห็นของพนักงานบริษัท ทีโอที    

  จํากัด (มหาชน) เกี่ยวกับปญหาการนําโปรแกรม SAP R/3 มาใชในระบบบัญชีลูกหนี้    
  ดานการสรางขอมูลหลักลูกหนี้ 

 
2. การสรางขอมูลหลักลูกหนี้ X  S.D. ระดับปญหา 

การกําหนดกลุมรหัสลูกหนี ้ 3.05   .72 คอนขางนอย 
การเรียกแบบฟอรมเพื่อมาลงขอมูล 2.98   .72 คอนขางนอย 
การลงบันทึกชื่อลูกหนี้ใหม 3.04   .88 คอนขางนอย 
การลงบันทึกที่อยูของลูกหนี้ใหม 3.08   .91 คอนขางนอย 
การเรียกรายการเพื่อบันทึกรหัสบัญชีลูกหนี้รายใหม 2.90   .89 คอนขางนอย 
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ตารางที่ 4.13  (ตอ) 

 

2. การสรางขอมูลหลักลูกหนี้ X  S.D. ระดับปญหา 
การลงบันทึกรหัสบัญชีลูกหนี้รายใหม 2.95   .85 คอนขางนอย 

การเรียกและลงขอมูลลูกหนี้ในสวนเงื่อนไขการชําระเงิน 3.00   .84 คอนขางนอย 

การบันทึกขอมูลในสวนเงื่อนไขการชําระเงิน 2.88   .62 คอนขางนอย 

การเรียกขอมูลลูกหนี้ประจาํที่ออกใบแจงหนี ้(Permanent) 3.04   .91 คอนขางนอย 

การลงขอมูลลูกหนี้ประจําทีอ่อกใบแจงหนี้ (Permanent) 3.01 1.02 คอนขางนอย 

การเรียกขอมูลลูกหนี้ที่เกดิขึ้นเปนครั้งคราว (One-Time) 2.88   .69 คอนขางนอย 

การลงขอมูลลูกหนี้ที่เกิดขึ้นเปนครั้งคราว (One-Time) 2.87   .74 คอนขางนอย 

การเปลี่ยนแปลงขอมูลหลักลูกหนี ้ 2.89   .66 คอนขางนอย 

การกําหนดเลขที่รหัสลูกคาใหม 2.94   .68 คอนขางนอย 

การเปลี่ยนแปลงแกไขเมื่อลงขอมูลผิด 2.89   .70 คอนขางนอย 

เวลาที่ใชในการแกไขการลบขอมูลหลักของลูกหนี ้ 2.97   .86 คอนขางนอย 

การสรางขอมูลหลักลูกหนีใ้นแตละวัน 2.97   .87 คอนขางนอย 

การปรับปรุงขอมูลหลักลูกหนี้ 3.06 1.02 คอนขางนอย 

การยกเลิกขอมูลหลักลูกหนี ้ 3.06 1.04 คอนขางนอย 

เอกสารตาง ๆ ในการดําเนินการสรางขอมูลลูกหนี ้ 3.00   .91 คอนขางนอย 

รวม 2.97   .68 คอนขางนอย 

 
 จากตารางที่ 4.13  พบวา พนักงานพนักงานบริษัท ทีโอที จํากัด (มหาชน) สวนมากมี

ความคิดเห็นวาปญหาการนําโปรแกรม SAP R/3 มาใชในระบบบัญชีลูกหนี้ดานการสรางขอมูล
หลักลูกหนี้โดยรวมจัดอยูในระดับคอนขางนอย ( X = 2.97,  S.D.=  .68) 

 
ตารางที่ 4.14  คาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของความคิดเห็นของพนักงานบริษัท ทีโอที  

  จํากัด (มหาชน) เกี่ยวกับปญหาการนําโปรแกรม SAP R/3 มาใชในระบบบัญชีลูกหนี้  
  ดานการบันทึกขอมูลเขาระบบ 

                       
3. การบันทึกขอมูลเขาระบบ X  S.D. ระดับปญหา 

การบันทึกวันที่ของเอกสารและวนัที่ผานรายการ 3.23 1.02 คอนขางนอย 

DPU



 

 

68 

ตารางที่ 4.14  (ตอ) 

 

3. การบันทึกขอมูลเขาระบบ X  S.D. ระดับปญหา 
การบันทึกสกลุเงินที่ตองการและอัตราแลกเปลี่ยน 3.08 1.22 คอนขางนอย 

การบันทึกจํานวนเงนิและภาษีขายในการตั้งยอดลูกหนี ้ 2.92 1.07 คอนขางนอย 

การบันทึกการกําหนดการชําระเงินของลูกหนี ้ 2.84 1.01 คอนขางนอย 

การบันทึกรับชําระโดยตรงและการหกัลางรายการลูกหนี้ที่คงคาง
ในระบบ 

3.37 1.35 คอนขางนอย 

การบันทึกขอมูลที่ใชอางอิงในการจดัทําเอกสารตั้งยอดลูกหนี ้ 3.15   .98 คอนขางนอย 

การบันทึกขอมูลเพิ่มเติมในการจัดทําเอกสารตั้งยอดลูกหนี ้ 3.02   .90 คอนขางนอย 

การบันทึกขอมูลรหัสสถานประกอบการ 3.02 1.03 คอนขางนอย 

การบันทึกขอมูลเพื่อทํารายการ Debit ลูกหนี ้ 3.01 1.03 คอนขางนอย 

การบันทึกขอมูลรหัสลูกหนีท้ี่จะบันทกึรายการตั้งหนี ้ 3.09 1.05 คอนขางนอย 

การยอนกลับรายการที่บันทกึ 3.07 1.00 คอนขางนอย 

การยกเลิกเมื่อมีการบันทึกผิดพลาด 2.96   .93 คอนขางนอย 

การกลับรายการบัญชี โดยระบบจะสรางเอกสารใหมเพือ่กลับ            
รายการ 

3.00   .87 คอนขางนอย 

การบันทึกยกเลิกเอกสารในกรณีตนฉบับในการบันทึกบญัชี              
ผิดพลาด 

2.99   .78 คอนขางนอย 

การบันทึกยกเลิกเอกสารที่กลับรายการ 2.98   .77 คอนขางนอย 

การยกเลิกรายการบัญชี และหรือการยกเลิกการหักลางรายการบัญชี 
เมื่อมีการจัดคูผิด 

2.93   .78 คอนขางนอย 

การบันทึกรับชําระเงินที่รับมา 2.84   .92 คอนขางนอย 

การลางรายการหนี้คงคาง 3.33   .95 คอนขางนอย 

การบันทึกรับชําระบางสวน 3.67 1.33 ปานกลาง 
รวม 3.08 .63 คอนขางนอย 

   
จากตารางที่ 4.14  พบวา พนักงานพนักงานบริษัท ทีโอที จํากัด (มหาชน) สวนมากมี

ความคิดเห็นวาปญหาการนําโปรแกรม SAP R/3 มาใชในระบบบัญชีลูกหนี้ดานการบันทึกขอมูล 
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เขาระบบโดยรวมจัดอยูในระดับคอนขางนอย ( X = 3.08,  S.D. = .63) ยกเวนการบันทึกรับชําระ
บางสวนมีปญหาจัดอยูในระดับปานกลาง ( X = 3.08,  S.D. = .63) 

 
ตารางที่ 4.15  คาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของความคิดเห็นของพนักงานบริษัท ทีโอที    

  จํากัด (มหาชน) เกี่ยวกับปญหาการนําโปรแกรม SAP R/3 มาใชในระบบบัญชีลูกหนี้  
  ดานการประมวลผลและการคํานวณ              

 
4. การประมวลผลและการคํานวณ X  S.D. ระดับปญหา 

การคํานวณอตัราแลกเปลี่ยน 3.03 1.11 คอนขางนอย 

การคํานวณจํานวนเงนิและภาษีขาย 2.87 1.05 คอนขางนอย 

การคํานวณเปอรเซ็นตสวนแบงรายไดของ TOT 2.83   .95 คอนขางนอย 

การคํานวณจํานวนเงนิสวนลดที่ตองการใหปรากฏใน
ใบเสร็จรับเงิน 

2.96   .90 คอนขางนอย 

การจัดคูรายการลูกหนี้เพื่อนํามาคํานวณผล 2.87   .88 คอนขางนอย 

การคํานวณคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ 2.91   .93 คอนขางนอย 

การประมวลผลขอมูลในภาพรวม 2.94   .92 คอนขางนอย 

รวม 2.92   .81 คอนขางนอย 

   
จากตารางที่ 4.15  พบวา พนักงานพนักงานบริษัท ทีโอที จํากัด (มหาชน) สวนมากมี

ความคิดเห็นวาปญหาการนําโปรแกรม SAP R/3 มาใชในระบบบัญชีลูกหนี้ดานการบันทึกขอมูล
เขาระบบโดยรวมจัดอยูในระดับคอนขางนอย ( X = 2.92,  S.D. =  .81) 

 
ตารางที่ 4.16  คาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของความคิดเห็นของพนักงานบริษัท ทีโอที  

  จํากัด (มหาชน) เกี่ยวกับปญหาการนําโปรแกรม SAP R/3 มาใชในระบบบัญชีลูกหนี้  
  ดานการเปลี่ยนแปลงรายการ 

 
5. การเปลี่ยนแปลงรายการ X  S.D. ระดับปญหา 

การแกไขขอมลูสวนหัวเอกสาร 2.94 16 คอนขางนอย 

การแกไขขอมลูบรรทัดรายการ 3.01 1.03 คอนขางนอย 

การบันทึกรายการที่ไดมีการแกไข 2.99   .87 คอนขางนอย 
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ตารางที่ 4.16  (ตอ) 

 

5. การเปลี่ยนแปลงรายการ X  S.D. ระดับปญหา 
การยกเลิกรายการที่ตองการแกไข 2.82   .79 คอนขางนอย 

การยกเลิกรายการบัญชีและ/หรือการยกเลิกการหักลางบญัชี 2.82   .79 คอนขางนอย 

ขั้นตอนของระบบในการเปลี่ยนแปลงรายการตาง ๆ 2.89   .88 คอนขางนอย 

รวม 2.91   .73 คอนขางนอย 

 
จากตารางที่ 4.16  พบวา พนักงานพนักงานบริษัท ทีโอที จํากัด (มหาชน) สวนมากมี

ความคิดเห็นวาปญหาการนําโปรแกรม SAP R/3 มาใชในระบบบัญชีลูกหนี้ดานการบันทึกขอมูล
เขาระบบโดยรวมจัดอยูในระดับคอนขางนอย ( X = 2.91,  S.D. =  .73)  
 
ตารางที่ 4.17  คาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของความคิดเห็นของพนักงานบริษัท ทีโอที  

  จํากัด (มหาชน) เกี่ยวกับปญหาการนําโปรแกรม SAP R/3 มาใชในระบบบัญชีลูกหนี้  
  ดานการรายงานที่ไดจากระบบ 

 
6. การรายงานที่ไดจากระบบ X  S.D. ระดับปญหา 

การแสดงรายละเอียดตาง ๆ ของเอกสารทางหนาจอ 3.01   .86 คอนขางนอย 

การเรียกดูรายการเอกสารที่ตองการ 3.29 1.40 คอนขางนอย 

รายงานยอดคงเหลือของลูกหนี ้ 3.26 1.09 คอนขางนอย 

การเรียกรายงานลูกหนีใ้บแจงหนี้พเิศษ 3.77 1.08 ปานกลาง 
การเรียกรายงานลูกหนีจ้ากระบบ CRB 3.29 1.07 คอนขางนอย 

การเรียกรายงานลูกหนี้บริษทัรวมการงาน 3.27 1.20 คอนขางนอย 

การเรียกรายงานลูกหนีจ้ากบริการ ISBN 3.21 1.21 คอนขางนอย 

การเรียกรายงานลูกหนี้ละเมดิ 3.16 1.20 คอนขางนอย 

การเรียกรายงานลูกหนี้บุคคลภายนอก 3.12 1.04 คอนขางนอย 

การเรียกรายงานลูกหนี้ที่เกดิจากขายบัตรโทรศัพท 3.22 1.04 คอนขางนอย 

การเรียกรายงานลูกหนี้อ่ืน 3.24 1.10 คอนขางนอย 

การเรียกรายงานรายละเอยีดลูกหนี้งานราชการคางชําระ 3.33 1.90 คอนขางนอย 

รายงานแสดงยอดคงคางลูกหนี้ (One-Time) 3.44 1.50 คอนขางนอย 
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ตารางที่ 4.17  (ตอ) 

 

6. การรายงานที่ไดจากระบบ X  S.D. ระดับปญหา 
รายงานแสดงยอดคงคางลูกหนี้รายตวั (Permanent) 3.57 1.00 ปานกลาง 
รายงานขอมูลหลักลูกหนี ้ 3.58 1.00 ปานกลาง 
รายงานแสดงระยะเวลาชําระหนี้ของยอดลูกหนี้คงเหลอื 3.59 1.09 ปานกลาง 
รายงานการคํานวณคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ 3.52 1.22 ปานกลาง 
รายงานแสดงรายละเอียดลูกหนี้คงเหลือรายตัว 3.59 1.27 ปานกลาง 
ความครบถวนของขอมูลที่ตองการใช 3.63 1.27 ปานกลาง 
รายงานที่ไดจากระบบสามารถนํามาใชงานไดทันท ี 3.71 1.27 ปานกลาง 
รายงานที่ไดจากระบบสามารถตอบสนองความตองการ
ของผูใช 

3.67 1.30 ปานกลาง 

รวม 3.40   .89 คอนขางนอย 
 

จากตารางที่ 4.17  พบวา พนักงานพนักงานบริษัท ทีโอที จํากัด (มหาชน) สวนมาก      
มีความคิดเห็นวาปญหาการนําโปรแกรม SAP R/3 มาใชในระบบบัญชีลูกหนี้ดานการรายงาน        
ที่ไดจากระบบโดยรวมจัดอยูในระดับคอนขางนอย ( X = 3.40, S.D. = .89) เชน การแสดงราย 
ละเอียดตาง ๆ ของเอกสารทางหนาจอ ( X = 3.01, S.D. = .86) การเรียกดูรายการเอกสารที่ตอง    
การ ( X = 3.29,  S.D. = 1.4)  รายงานยอดคงเหลือของลูกหนี้ ( X = 3.26, S.D. = 1.9) การเรียก
รายงานลูกหนี้จากระบบCRB ( X = 3.29, S.D. =1.07) การเรียกรายงานลูกหนี้บริษัทรวมการงาน  
( X = 3.27, S.D. =1.20) การเรียกรายงานลูกหนี้จากบริการ ISBN ( X = 3.21, S.D. =1.21) การเรียก
รายงานลูกหนี้ละเมิด ( X = 3.16, S.D. = 1.20) การเรียกรายงานลูกหนี้บุคคลภายนอก ( X = 3.12, 
S.D. =1.04) การเรียกรายงานลูกหนี้ที่เกิดจากขายบัตรโทรศัพท ( X = 3.22, S.D. =1.40) การเรียก
รายงานลูกหนี้อ่ืน( X = 3.24, S.D. =1.10) การเรียกรายงานรายละเอียดลูกหนี้งานราชการคางชําระ 
( X = 3.33, S.D. =1.90) รายงานแสดงยอดคงคางลูกหนี้ (One-Time) ( X = 3.44, S.D. = 1.50) 
นอกนั้นจัดอยูในระดับปานกลาง 
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4.2  การเปรียบเทียบความแปรปรวนของตัวแปรที่สงผลตอปญหาของพนักงานบริษัท ทีโอที จํากัด 
(มหาชน) ตอการนําโปรแกรม SAP R/3 มาใชในงานระบบ บัญชีลูกหนี้  

 จากการตอบแบบสอบถามของพนักงานของบริษัท ทีโอที จํากัด (มหาชน) จํานวน 264 
คน ผลการเปรียบเทียบความแปรปรวนของตัวแปรที่สงผลตอปญหาของพนักงานบริษัท ทีโอที 
จํากัด (มหาชน) ตอการนําโปรแกรม SAP R/3 มาใชในงานระบบบัญชีลูกหนี้ปรากฏผลตามตารางที่  
4.18 - 4.50  ดังนี้  
 

ก. เพศ 
 

ตารางที่ 4.18  แสดงการเปรียบเทียบความคิดเห็น ของพนักงานบริษัท ทีโอที จํากัด (มหาชน) ตอ  
ปญหาการนําโปรแกรม SAP R/3 มาใชใน งานระบบบัญชีลูกหนี้ จําแนกตามเพศ 

 
เพศ 

ชาย หญิง 
   ปญหาการนาํโปรแกรม SAP R/3 มาใชใน  
                ระบบบัญชีลูกหนี้     

 
S.D. 

 
S.D. 

คา t P 

1. การเขาสูระบบ 2.59 .72 2.70 .89 .95 .344 
2. การสรางขอมูลหลักลูกหนี้ 2.90 .62 2.99 .70 .99 .352 
3. การบันทึกขอมูลเขาระบบ 3.04 .50 3.09 .66 .63 .526 
4. การประมวลผลและการคํานวณ 2.85 .56 2.94 .88     .98 .382 
5. การเปลี่ยนแปลงรายการ 2.79 .87 2.95 .68   1.30 .196 
6. การรายงานที่ไดจากระบบ 3.47 1.03 3.38 .85 .58 .560 

ความคิดเหน็เกี่ยวกับปญหาโดยรวม 3.03 .58 3.07 .59 .50 .611 
 
  จากตารางที่ 4.18  พบวา เพศชายและเพศหญิงมีปญหาการนําโปรแกรม SAP R/3 มาใช
ในระบบบัญชีลูกหนี้ไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ 
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 ข. อายุ  
 
ตารางที่ 4.19  แสดงการวเิคราะหความแปรปรวนของความคิดเห็นของพนักงานบรษิทั ทีโอที จํากดั 

(มหาชน) ตอปญหาการนําโปรแกรม SAP R/3 มาใชใน งานระบบบัญชีลูกหนี้จําแนก
ตามอาย ุ

 
อายุ 

ต่ํากวา 
30 ป 

31-35 ป 36-40 ป 40 ป        
ขึ้นไป 

ปญหาการนําโปรแกรม 
SAP R/3   มาใช 

 
S.D. 

 
S.D. 

 
S.D. 

 
S.D. 

คา F P 

1. การเขาสูระบบ 3.13 1.09 2.54 .90 2.87 .79 2.56 .79 3.70** .01 
2. การสรางขอมูลหลัก   
    ลูกหนี ้

3.52 .50 3.00 .77 2.90 .72 2.92 .54 2.83** .03 

3. การบันทึกขอมูลเขา 
    ระบบ 

3.66 .28 3.08 .6.3 3.12 .73 2.96 .50 4.35** .005 

4. การประมวลผลและการ  
    คํานวณ 

3.40 .38 2.90 .59 3.18 13 2.63 .57 8.15** .000 

5. การเปลี่ยนแปลงรายการ 3.89 .75 2.96 .56 2.81 .86 2.84 .66 7.98** .000 
6. การรายงานที่ไดจาก  
    ระบบ 

4.43 .64 3.37 .92 3.37 .88 3.33 .84 5.27** .002 

ความคิดเหน็โดยรวม 3.76 .42 3.06 .58 3.08 .67 2.97 .48 6.18** .000 
* มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05  ** มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
 
  จากตารางที่ 4.19 พบวาพนักงานบริษัท ทีโอที จํากัด (มหาชน) ซ่ึงเปนผูตอบแบบสอบ 
ถามที่มีอายุแตกตางกันมีปญหาการนําโปรแกรม SAP R/3 มาใชในระบบบัญชีลูกหนี้ในทุกดาน 
แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และ .01 

    
 เมื่อเปรียบเทียบความแตกตางเปนรายคู ดวยวิธี  LSD ไดผลปรากฏตามตารางที่  4.20- 

4.26 ดังนี้ 
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ตารางที่  4.20  การเปรียบเทียบปญหาการนําโปรแกรม SAP R/3 มาใชในระบบบัญชีลูกหนี้ดาน    
                         การเขาสูระบบ จําแนกตามอายุเปนรายคู 
 

1. การเขาสูระบบ X  ต่ํากวา 30 ป 31-35 ป 36-40 ป 40 ปขึ้นไป 
ต่ํากวา 30 ป 3.13  .58* .25 .57* 
31-35 ป 2.54   .32* .01 
36-40 ป 2.87    .31* 
40 ป ขึ้นไป 2.56     

    * มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05   
  
  จากตารางที่  4.20  พบวา พนักงานบริษัท ทีโอที จํากัด (มหาชน) ที่มีอายุต่ํากวา 30 ป 
มีปญหาในการนําโปรแกรม SAP R/3 มาใชในระบบบัญชีลูกหนี้ดานการเขาสูระบบมากกวา
พนักงานที่มีอายุ 31-35 ป และอายุ 40 ปขึ้นไป นอกจากนี้ ยังพบวาพนักงานที่มีอายุ 36-40  ปมี
ปญหาในการนําโปรแกรม SAP R/3 มาใชในระบบบัญชีลูกหนี้ดานการเขาสูระบบมากกวา
พนักงานที่มีอายุ  40 ปขึ้นไป    
 
ตารางที่  4.21  การเปรียบเทียบปญหาการนําโปรแกรม SAP R/3 มาใชในระบบบัญชีลูกหนี้ดาน 

 การสรางขอมูลหลักลูกหนี้ จําแนกตามอายุเปนรายคู 
 

2. การสรางขอมูลหลักลูกหนี้ X  ต่ํากวา 30 ป 31-35 ป 36-40 ป 40 ปขึ้นไป 
ต่ํากวา 30 ป 3.52  .51* .61* .59* 
31-35 ป 3.00   .10 .07 
36-40 ป 2.90    .02 
40 ป ขึ้นไป 2.92     

    * มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05   
 
  จากตารางที่  4.21  พบวา พนักงานบริษัท ทีโอที จํากัด (มหาชน) ที่มีอายุต่ํากวา 30 ปมี
ปญหาในการนําโปรแกรม SAP R/3 มาใชในระบบบัญชีลูกหนี้ดานการสรางขอมูลหลักลูกหนี้
มากกวาพนักงานที่มีอายุ 31-35 ป  อายุ 36-40 ป  และอายุ 40 ปขึ้นไป    
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ตารางที่  4.22  การเปรียบเทียบปญหาการนําโปรแกรม SAP R/3 มาใชในระบบบัญชีลูกหนี้ดาน 
 การบันทึกขอมูลเขาระบบ จําแนกตามอายุเปนรายคู 

 
3. การบันทึกขอมูลเขาระบบ X  ต่ํากวา 30 ป 31-35 ป 36-40 ป 40 ปขึ้นไป 
ต่ํากวา 30 ป 3.66  .57* .54* .69* 
31-35 ป 3.08   .03 .12 
36-40 ป 3.12    .15 
40 ป ขึ้นไป 2.96     

  * มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 
  จากตารางที่  4.22  พบวา พนักงานบริษัท ทีโอที จํากัด (มหาชน) ที่มีอายุต่ํากวา 30 ป 
มีปญหาในการนําโปรแกรม SAP R/3 มาใชในระบบบัญชีลูกหนี้ดานการบันทึกขอมูลเขาระบบ 
มากกวาพนักงานที่มีอายุ 31-35 ป อายุ 36-40 ป  และอายุ 40 ปขึ้นไป    
 
ตารางที่  4.23  การเปรียบเทียบปญหาการนําโปรแกรม SAP R/3 มาใชในระบบบัญชีลูกหนี้ดาน    

   ประมวลผลและการคํานวณ จําแนกตามอายุเปนรายคู 
 

4. ประมวลผลและการคํานวณ X  ต่ํากวา 30 ป 31-35 ป 36-40 ป 40 ปขึ้นไป 
ต่ํากวา 30 ป 3.40  .49 .22 .76* 
31-35 ป 2.90   .27* .27* 
36-40 ป 3.18    .54* 
40 ป ขึ้นไป 2.63     

    * มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05   
 
  จากตารางที่  4.23  พบวา พนักงานบริษัท ทีโอที จํากัด (มหาชน) ที่มีอายุต่ํากวา 30 ป มี
ปญหาในการนําโปรแกรม SAP R/3 มาใชในระบบบัญชีลูกหนี้ดานประมวลผลและการคํานวณ 
มากกวาพนักงานที่มีอายุ 40 ปขึ้นไป  นอกจากนี้พนักงานที่มีอายุ 36 – 40 ป มีปญหาในการนํา
โปรแกรม SAP R/3 มาใชในระบบบัญชีลูกหนี้ดานประมวลผลและการคํานวณมากกวาพนักงานที่
มีอายุ 31 - 35 ปและอายุ  40 ปขึ้นไป   
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ตารางที่  4.24  การเปรียบเทียบปญหาการนําโปรแกรม SAP R/3 มาใชในระบบบัญชีลูกหนี้ดาน 
   การเปลี่ยนแปลงรายการ จําแนกตามอายุเปนรายคู 

 
5. การเปลี่ยนแปลงรายการ X  ต่ํากวา 30 ป 31-35 ป 36-40 ป 40 ปขึ้นไป 
ต่ํากวา 30 ป 3.89  .93* 1.07* 1.05* 
31-35 ป 2.96   .14 .12 
36-40 ป 2.81    .02 
40 ป ขึ้นไป 2.84     

    * มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05   
 
 จากตารางที่  4.24  พบวา พนักงานบริษัท ทีโอที จํากัด (มหาชน) ที่มีอายุต่ํากวา 30 ป มี

ปญหาในการนําโปรแกรม SAP R/3 มาใชในระบบบัญชีลูกหนี้ดานการเปลี่ยนแปลงรายการมาก 
กวาพนักงานที่มีอายุ 31-35 ป  อายุ 36-40 ป  และอายุ 40 ปขึ้นไป    
 
ตารางที่  4.25  การเปรียบเทียบปญหาการนําโปรแกรม SAP R/3 มาใชในระบบบัญชีลูกหนี้ดาน                          

 การรายงานที่ไดจากระบบ จําแนกตามอายุเปนรายคู 
 

6. การรายงานที่ไดจากระบบ X  ต่ํากวา 30 ป 31-35 ป 36-40 ป 40 ปขึ้นไป 
ต่ํากวา 30 ป 4.43  1.05* 1.06* 1.09* 
31-35 ป 3.37   .01 .04 
36-40 ป 3.37    .03 
40 ป ขึ้นไป 3.33     

    * มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05   
  

 จากตารางที่  4.25  พบวา พนักงานบริษัท ทีโอที จํากัด (มหาชน) ที่มีอายุต่ํากวา 30 ป  มี
ปญหาในการนําโปรแกรม SAP R/3 มาใชในระบบบัญชีลูกหนี้ดานการรายงานที่ไดจากระบบ
มากกวาพนักงานที่มีอายุ 31-35 ป  อายุ 36-40 ป  และอายุ 40 ปขึ้นไป    
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ตารางที่  4.26  การเปรียบเทียบปญหาการนําโปรแกรม SAP R/3 มาใชในระบบบัญชีลูกหนี้จําแนก
  ตามอายุเปนรายคู 
 

รวมปญหา X  ต่ํากวา 30 ป 31-35 ป 36-40 ป 40 ปขึ้นไป 
ต่ํากวา 30 ป 3.76  .70* .67* .79* 
31-35 ป 3.06   .02 .08 
36-40 ป 3.08    .11 
40 ป ขึ้นไป 2.97     

    * มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05   
  
  จากตารางที่  4.26  พบวา พนักงานบริษัท ทีโอที จํากัด (มหาชน) ที่มีอายุต่ํากวา 30 ป มี
ปญหาในการนําโปรแกรม SAP R/3 มาใชในระบบบัญชีลูกหนี้มากกวาพนักงานที่มีอายุ 31-35 ป  
อายุ 36-40 ป  และอายุ 40 ปขึ้นไป    
 

 ค. การศึกษา  
 

ตารางที่ 4.27  แสดงการวิเคราะหความแปรปรวนของความคิดเห็น ของพนักงานบริษัท ทีโอที 
จํากัด (มหาชน) ตอปญหาการนําโปรแกรม SAP R/3 มาใชใน งานระบบบัญชีลูกหนี้ 
จําแนกตามการศึกษา 

 
การศึกษา 

อนุปริญญา/
ปวส./ปวช. 

ปริญญาตรี สูงกวา
ปริญญาตรี 

ปญหาการนําโปรแกรม SAP R/3   
มาใชในระบบบัญชีลูกหนี ้

 
S.D. 

 
S.D. 

 
S.D. 

คา F P 

1. การเขาสูระบบ 2.48 .99 2.64 .79 3.40 .83 8.92** .000 
2. การสรางขอมูลหลักลูกหนี้ 3.02 .59 2.89 .65 3.70 .76 14.29** .000 
3. การบันทึกขอมูลเขาระบบ 3.08 .46 3.00 .60 3.92 .54 22.66** .000 
4. การประมวลผลและการคํานวณ 2.83 .49 2.79 .66 4.37 1.29 45.26** .000 
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ตารางที่ 4.27  (ตอ) 
 

การศึกษา 
อนุปริญญา/
ปวส./ปวช. 

ปริญญาตรี สูงกวา
ปริญญาตรี 

ปญหาการนําโปรแกรม SAP R/3   
มาใชในระบบบัญชีลูกหนี ้

 
S.D. 

 
S.D. 

 
S.D. 

คา F P 

5. การเปลี่ยนแปลงรายการ 2.93 .55 2.87 .73 3.28 .94 2.79 .063 
6. การรายงานที่ไดจากระบบ 3.53 .89 3.33 .90 3.83 .63 3.44* .033 

ความคิดเหน็โดยรวม 3.08 .47 2.99 .56 3.78 .65 18.18** .000 
  *มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ** มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ.01 
  

 จากตารางที่ 4.27 พบวา พนักงานบริษัท ทีโอที จํากัด (มหาชน) ที่สําเร็จการศึกษาแตก 
ตางกันมีความคิดเห็นเกี่ยวกับปญหาการนําโปรแกรม SAP R/3 มาใชในระบบบัญชีลูกหนี้ในทุก
ดานแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05    

 
 เมื่อเปรียบเทียบความแตกตางเปนรายคู ดวยวิธี  LSD ปรากฏผลตามตารางที่  4.28- 4.33  

 
ตารางที่  4.28  การเปรียบเทียบปญหาการนําโปรแกรม SAP R/3 มาใชในระบบบัญชีลูกหนี้ดาน       

การเขาสูระบบ จําแนกตามการศึกษาเปนรายคู 
 

1. การเขาสูระบบ X  
 

อนุปริญญา/
ปวส./ปวช. 

ปริญญาตรี สูงกวา 
ปริญญาตรี 

อนุปริญญา/ปวส./ปวช. 2.48  .15 .91* 
ปริญญาตรี 2.64   .76* 
สูงกวาปริญญาตรี 3.40    

    * มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05   
 
 จากตารางที่  4.28  พบวา พนักงานบริษัท ทีโอที จํากัด (มหาชน) ที่สําเร็จการศึกษา
ระดับสูงกวาปริญญาตรีมีปญหาในการนําโปรแกรม SAP R/3 มาใชในระบบบัญชีลูกหนี้ดาน      
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การเขาสูระบบมากกวาพนักงานที่สําเร็จการศึกษาระดับอนุปริญญา/ปวส./ปวช. และ พนักงานที่
สําเร็จการศึกษาสูงกวาปริญญาตรีมีปญหามากกวาพนักงานที่สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี 
 
ตารางที่  4.29  การเปรียบเทียบปญหาการนําโปรแกรม SAP R/3 มาใชในระบบบัญชีลูกหนี้ดาน   

การสรางขอมูลหลักลูกหนี้ จําแนกตามการศึกษาเปนรายคู 
 

2. การสรางขอมูลหลักลูกหนี้ X  
 

อนุปริญญา/
ปวส./ปวช. 

ปริญญาตรี สูงกวา 
ปริญญาตรี 

อนุปริญญา/ปวส./ปวช. 3.02  .13 .67* 
ปริญญาตรี 2.89   .81* 
สูงกวาปริญญาตรี 3.70    

    * มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05   
  
  จากตารางที่  4.29  พบวา พนักงานบริษัท ทีโอที จํากัด (มหาชน) ที่สําเร็จการศึกษา
ระดับสูงกวาปริญญาตรี มีปญหาในการนําโปรแกรม SAP R/3 มาใชในระบบบัญชีลูกหนี้ดาน    
การสรางขอมูลหลักลูกหนี้มากกวาพนักงานที่สําเร็จการศึกษาระดับอนุปริญญา/ปวส./ปวช. และ    
ระดับปริญญาตรี 
 
ตารางที่  4.30  การเปรียบเทียบปญหาการนําโปรแกรม SAP R/3 มาใชในระบบบัญชีลูกหนี้ดาน 
                         การบันทึกขอมูลเขาระบบ จําแนกตามการศึกษาเปนรายคู 
 

3. การบันทึกขอมูลเขาระบบ X  
 

อนุปริญญา/
ปวส./ปวช. 

ปริญญาตรี สูงกวา 
ปริญญาตรี 

อนุปริญญา/ปวส./ปวช. 3.08  .08 .83* 
ปริญญาตรี 3.00   .92* 
สูงกวาปริญญาตรี 3.92    

    * มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05   
 
  จากตารางที่  4.30  พบวา พนักงานบริษัท ทีโอที จํากัด (มหาชน) ที่สําเร็จการศึกษา
ระดับสูงกวาปริญญาตรี มีปญหาในการนําโปรแกรม SAP R/3 มาใชในระบบบัญชีลูกหนี้ดาน    
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การบันทึกขอมูลเขาระบบมากกวาพนักงานที่สําเร็จการศึกษาระดับอนุปริญญา/ปวส./ปวช. และ    
ระดับปริญญาตรี 
 
ตารางที่  4.31  การเปรียบเทียบปญหาการนําโปรแกรม SAP R/3 มาใชในระบบบัญชีลูกหนี้ดาน 
                         การประมวลผลและการคํานวณ จําแนกตามการศึกษาเปนรายคู 
 

4. ประมวลผลและการคํานวณ X  
 

อนุปริญญา/
ปวส./ปวช. 

ปริญญาตรี สูงกวา 
ปริญญาตรี 

อนุปริญญา/ปวส./ปวช. 2.83  .04 1.53* 
ปริญญาตรี 2.79   1.57* 
สูงกวาปริญญาตรี 4.37    

    * มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05   
 
  จากตารางที่  4.31  พบวา พนักงานบริษัท ทีโอที จํากัด (มหาชน) ที่สําเร็จการศึกษา
ระดับสูงกวาปริญญาตรี มีปญหาในการนําโปรแกรม SAP R/3 มาใชในระบบบัญชีลูกหนี้ดาน    
ประมวลผลและการคํานวณการมากกวาพนักงานที่สําเร็จการศึกษาระดับอนุปริญญา/ปวส./ปวช. 
และระดับปริญญาตรี 
 

ตารางที่  4.32  การเปรียบเทียบปญหาการนําโปรแกรม SAP R/3 มาใชในระบบบัญชีลูกหนี้ดาน 
                         การรายงานที่ไดจากระบบ  จําแนกตามการศึกษาเปนรายคู 
 

5. การรายงานที่ไดจากระบบ X  
 

อนุปริญญา/
ปวส./ปวช. 

ปริญญาตรี สูงกวา 
ปริญญาตรี 

อนุปริญญา/ปวส./ปวช. 2.93  .20 .29 
ปริญญาตรี 2.87   .49* 
สูงกวาปริญญาตรี 3.28    

    * มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05   
 
  จากตารางที่  4.32  พบวา พนักงานบริษัท ทีโอที จํากัด (มหาชน)ที่สําเร็จการศึกษาสูง 
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กวาปริญญาตรีมีปญหาในการนําโปรแกรม SAP R/3 มาใชในระบบบัญชีลูกหนี้ดานการรายงานที่
ไดจากระบบมากกวาพนักงานที่สําเร็จการศึกษาปริญญาตรี 
 
ตารางที่  4.33  การเปรียบเทียบปญหาการนําโปรแกรม SAP R/3 มาใชในระบบบัญชีลูกหนี้จําแนก

ตามการศึกษาเปนรายคู 
 

รวมปญหา X  
 

อนุปริญญา/
ปวส./ปวช 

ปริญญาตรี สูงกวา 
ปริญญาตรี 

อนุปริญญา/ปวส./ปวช 3.08  .09 .69* 
ปริญญาตรี 2.99   .78* 
สูงกวาปริญญาตรี 3.78    

    * มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05   
 
  จากตารางที่  4.33  พบวา พนักงานบริษัท ทีโอที จํากัด (มหาชน) ที่สําเร็จการศึกษา
ระดับสูงกวาปริญญาตรี มีปญหาในการนําโปรแกรม SAP R/3 มาใชในระบบบัญชีลูกหนี้มากกวา
พนักงานที่สําเร็จการศึกษาระดับอนุปริญญา/ปวส./ปวช. และ    ระดับปริญญาตรี 
 

 ง. ระยะเวลาการปฏิบัติงาน 
  

ตารางที่ 4.34  แสดงการวิเคราะหความแปรปรวนของความคิดเห็นของพนักงาน บริษัท ทีโอที   
 จํากัด (มหาชน) ตอปญหาการนําโปรแกรม SAP R/3  มาใชในระบบบัญชีลูกหนี้   
 จําแนกตามระยะเวลาการปฏิบัติงาน 

 
อายุระยะเวลาการปฏิบัติงานใชระบบ 

นอยกวา      
1 ป 

1 – 2 ป 2 – 3 ป มากกวา 3 
ปขึ้นไป 

ปญหาการนํา
โปรแกรม SAP R/3   

มาใช 
X  S.D. X  S.D. X  S.D. X  S.D. 

คา F P 

1. การเขาสูระบบ 2.63 .99 2.83 .95 2.70 .84 2.45 .64 2.90* .035 
2. การสรางขอมูล   
   หลักลูกหนี ้

3.71 .86 2.97 .64 2.98 .69 2.78 .58 9.74** .000 
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ตารางที่ 4.34 (ตอ) 

 

อายุระยะเวลาการปฏิบัติงานใชระบบ 
นอยกวา      

1 ป 
1 – 2 ป 2 – 3 ป มากกวา 3 

ปขึ้นไป 

ปญหาการนํา
โปรแกรม SAP R/3   

มาใช 
X  S.D. X  S.D. X  S.D. X  S.D. 

คา F P 

3. การบันทึกขอมูล   
   เขาระบบ 

3.83 .79 3.20 .35 3.03 .70 2.79 .62 18.07** .000 

4. การประมวลผล 
   และการคํานวณ 

4.26 1.38 2.96 .55 2.90 .80 2.57 .59 27.04** .000 

5. การเปลี่ยนแปลง   
   รายการ 

3.69 .62 2.97 .67 2.92 .70 2.65 .72 11.45** .000 

6. การรายงานที่ได 
   จากระบบ 

3.91 1.07 3.61 .88 3.37 .75 3.05 .87 8.57** .000 

ความคิดเหน็โดยรวม 3.72 .80 3.17 .44 3.05 .57 2.79 .56 16.50** .000 
* มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 * * มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
 

 จากตารางที่ 4.34  พนักงานบริษัท ทีโอที จํากัด (มหาชน) ซ่ึงเปนผูตอบแบบสอบถามที่
มีระยะเวลาการปฏิบัติงานแตกตางกัน มีความคิดเห็นเกี่ยวกับปญหาการนําโปรแกรม SAP R/3   มา
ใชในระบบบัญชีลูกหนี้ในทุกดานแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

 
 เมื่อเปรียบเทียบความแตกตางเปนรายคู ดวยวิธี  LSD ปรากฏผลตามตารางที่ 4.35-4.41 
 

ตารางที่  4.35  การเปรียบเทียบปญหาการนําโปรแกรม SAP R/3 มาใชในระบบบัญชีลูกหนี้ดาน 
การเขาสูระบบ จําแนกตามระยะเวลาการปฏิบัติงานใชระบบ เปนรายคู 

 
1. การเขาสูระบบ X  

 
นอยกวา     

1 ป 
1 – 2 ป 2 – 3 ป มากกวา 

3 ปขึ้นไป 
นอยกวา   1 ป 2.63  .19 .06 .17 
1 – 2 ป 2.83   .13 .37* 
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ตารางที่  4.35 (ตอ) 

 

1. การเขาสูระบบ X  
 

นอยกวา     
1 ป 

1 – 2 ป 2 – 3 ป มากกวา 
 3 ปขึ้นไป 

2 – 3 ป 2.70    .24 
มากกวา 3 ปขึ้นไป 2.45     

    * มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05   
 
  จากตารางที่  4.35  พบวา พนักงานบริษัท ทีโอที จํากัด (มหาชน) ที่มีระยะเวลา         
การปฏิบัติงานมากกวา 3 ปขึ้นไป มีปญหาในการนําโปรแกรม SAP R/3 มาใชในระบบบัญชีลูกหนี้
ดานการเขาสูระบบมากกวาพนักงานที่มีระยะเวลาการปฏิบัติงาน 1-2 ป       
 
ตารางที่  4.36  การเปรียบเทียบปญหาการนําโปรแกรม SAP R/3 มาใชในระบบบัญชีลูกหนี้ดาน 
                         การสรางขอมูลหลักลูกหนี้จําแนกตามระยะเวลาการปฏิบัติงานใชระบบเปนรายคู 
 

2. การสรางขอมูลหลักลูกหนี้ X  
 

นอยกวา     
1 ป 

1 – 2 ป 2 – 3 ป มากกวา    
 3 ปขึ้นไป 

นอยกวา   1 ป 3.71  .73* .72* .92* 
1 – 2 ป 2.97   .00 .19 
2 – 3 ป 2.98    .19 
มากกวา 3 ปขึ้นไป 2.78     

    * มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05   
 
  จากตารางที่  4.36  พบวา พนักงานบริษัท ทีโอที จํากัด (มหาชน)ที่มีระยะเวลา          
การปฏิบัติ งาน นอยกวา  1  ป มีปญหาในการนําโปรแกรม SAP R/3 มาใชในระบบบัญชีลูกหนี้
ดานการสรางขอมูลหลักลูกหนี้มากกวาพนักงานที่มีระยะเวลาการปฏิบัติงาน 1–2 ป  2-3 ป และ 
มากกวา  3 ปขึ้นไป  
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ตารางที่  4.37  การเปรียบเทียบปญหาการนําโปรแกรม SAP R/3 มาใชในระบบบัญชีลูกหนี้ดาน 
                         การบันทึกขอมูลเขาระบบ  จําแนกตามระยะเวลาการปฏิบัติงานใชระบบเปนรายคู 
 
 

3. การบันทึกขอมูลเขาระบบ X  
 

นอยกวา     
1 ป 

1 – 2 ป 2 – 3 ป มากกวา    
 3  ปขึ้นไป 

นอยกวา   1 ป 3.83  .62* .79* 1.03* 
1 – 2 ป 3.20   .62* .17 
2 – 3 ป 3.03    .23* 
มากกวา 3 ปขึ้นไป 2.79     

    * มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05   
 
  จากตารางที่  4.37  พบวา พนักงานบริษัท ทีโอที จํากัด (มหาชน) ที่มีระยะเวลา         
การปฏิบัติงาน นอยกวา  1  มีปญหาในการนําโปรแกรม SAP R/3 มาใชในระบบบัญชีลูกหนี้ดาน
การบันทึกขอมูลเขาระบบมากกวาพนักงานที่มีระยะเวลาการปฏิบัติงาน 1–2 ป 2-3 ป และ มากกวา  
3 ปขึ้นไป นอกจากนี้  พนักงานที่มีระยะเวลาการปฏิบัติงาน 2-3 ป มีปญหามากกวาพนักงานที่มี
ระยะเวลาการปฏิบัติงานมากกวา 3 ปขึ้นไป  
 
ตารางที่  4.38  การเปรียบเทียบปญหาการนําโปรแกรม SAP R/3 มาใชในระบบบัญชีลูกหนี้ดาน  
                         การประมวลผลและการคํานวณจําแนกตามระยะเวลาการปฏิบัติงานใชระบบ 
                         เปนรายคู 
 

4. ประมวลผลและการคํานวณ X  
 

นอยกวา    
1 ป 

1 – 2 ป 2 – 3 ป มากกวา    
3 ปขึ้นไป 

นอยกวา   1 ป 4.26  1.31* 1.36* 1.69* 
1 – 2 ป 2.96   .05 .38* 
2 – 3 ป 2.90    .32* 
มากกวา 3 ปขึ้นไป 2.57     

    * มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05   
 
  จากตารางที่  4.38  พบวา พนักงานบริษัท ทีโอที จํากัด (มหาชน) ที่มีระยะเวลา         
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การปฏิบัติงาน นอยกวา  1  ป มีปญหาในการนําโปรแกรม SAP R/3 มาใชในระบบบัญชีลูกหนี้ดาน
ประมวลผลและการคํานวณมากกวาพนักงานที่มีระยะเวลาการปฏิบัติงาน  1-2 ป 2-3 ป และ 
มากกวา 3 ปขึ้นไป  นอกจากนี้ พนักงานที่มีระยะเวลาการปฏิบัติงาน 1-2 ป มีปญหามากกวา
พนักงานที่มีระยะเวลาการปฏิบัติงานมากกวา 3 ปขึ้นไป และพนักงานที่มีระยะเวลาการปฏิบัติงาน 
2-3 ป มีปญหามากกวาพนังงานที่มีระยะเวลาการปฏิบัติงานมากกวา 3 ปขึ้นไป 
 
ตารางที่  4.39  การเปรียบเทียบปญหาการนําโปรแกรม SAP R/3 มาใชในระบบบัญชีลูกหนี้ดาน 
                         การเปลี่ยนแปลงรายการ จําแนกตามระยะเวลาการปฏิบัติงานใชระบบเปนรายคู 
 

5. การเปลี่ยนแปลงรายการ X  
 

นอยกวา       
1 ป 

1 – 2 ป 2 – 3 ป มากกวา     
3 ปขึ้นไป 

นอยกวา   1 ป 3.69  .71* .76* 1.04* 
1 – 2 ป 2.97   .04 .32* 
2 – 3 ป 2.92    .27* 
มากกวา 3 ปขึ้นไป 2.65     

    * มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05   
 
  จากตารางที่  4.39  พบวา พนักงานพนักงานบริษัท ทีโอที จํากัด (มหาชน) ที่มีระยะเวลา
การปฏิบัติงาน นอยกวา  1 ป มีปญหาในการนําโปรแกรม SAP R/3 มาใชในระบบบัญชีลูกหนี้ดาน
การเปลี่ยนแปลงรายการมากกวาพนักงานที่มีระยะเวลาการปฏิบัติงาน  1-2 ป  2-3 ป และ มากกวา  
3 ปขึ้นไป  นอกจากนี้ พนักงานที่มีระยะเวลาการปฏิบัติงาน 2-3 ป มีปญหามากกวาพนักงานที่มี
ระยะเวลาการปฏิบัติงานมากกวา 3 ปขึ้นไป 
 
ตารางที่  4.40  การเปรียบเทียบปญหาการนําโปรแกรม SAP R/3 มาใชในระบบบัญชีลูกหนี้ดาน 
                         การรายงานที่ไดจากระบบ จําแนกตามระยะเวลาการปฏิบัติงานใชระบบเปนรายคู 
 

6. การรายงานที่ไดจากระบบ X  
 

นอยกวา     
1 ป 

1 – 2 ป 2 – 3 ป มากกวา     
3 ปขึ้นไป 

นอยกวา   1 ป 3.91  .30 .54* .87* 
1 – 2 ป 3.61   .24 .57* 
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ตารางที่  4.40  (ตอ) 

 

6. การรายงานที่ไดจากระบบ X  
 

นอยกวา     
1 ป 

1 – 2 ป 2 – 3 ป มากกวา     
3 ปขึ้นไป 

2 – 3 ป 3.37    .32* 
มากกวา 3 ปขึ้นไป 3.05     

 * มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05   
 
  จากตารางที่  4.40  พบวา พนักงานบริษัท ทีโอที จํากัด (มหาชน) ที่มีระยะเวลา         
การปฏิบัติงาน นอยกวา  1  มีปญหาในการนําโปรแกรม SAP R/3 มาใชในระบบบัญชีลูกหนี้ดาน
การรายงานที่ไดจากระบบมากกวาพนักงานที่มีระยะเวลาการปฏิบัติงาน  2-3 ป และ มากกวา  3 ป
ขึ้นไป  นอกจากนี้ พนักงานที่มีระยะเวลาการปฏิบัติงาน 2-3 ป มีปญหาสูงกวาพนักงานที่มี
ระยะเวลาการปฏิบัติงานมากกวา 3 ปขึ้นไป 
 
ตารางที่  4.41  การเปรียบเทยีบปญหาการนําโปรแกรม SAP R/3 มาใชในระบบบัญชีลูกหนี้จําแนก 
                        ตามระยะเวลาการปฏิบัติงานใชระบบ เปนรายคู 
 

รวมปญหา X  นอยกวา 1 ป 1 – 2 ป 2 – 3 ป มากกวา 3 ป
ขึ้นไป 

นอยกวา   1 ป 3.72  .54* .66* .92* 
1 – 2 ป 3.17   .12 .38* 
2 – 3 ป 3.05    .26* 
มากกวา 3 ปขึ้นไป 2.79     

    * มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05   
  
  จากตารางที่  4.41  พบวา พนักงานบริษัท ทีโอที จํากัด (มหาชน) ที่มีระยะเวลา         
การปฏิบัติงาน นอยกวา 1 ป  มีปญหาในการนําโปรแกรม SAP R/3 มาใชในระบบบัญชีลูกหนี้
มากกวาพนักงานที่มีระยะเวลาการปฏิบัติงาน 1-2 ป 2-3 ป และมากกวา 3 ปขึ้นไป  นอกจากนี้
พนักงานที่มีระยะเวลาการปฏิบัติงาน 1-2 ป มีปญหามากกวาพนักงานที่มีระยะเวลาการปฏิบัติงาน 
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มากกวา 3 ปขึ้นไป และพนักงานที่มีระยะเวลาการปฏิบัติงาน 2-3 ป มากกวาพนักงานที่มีระยะเวลา
การปฏิบัติงานมากกวา 3 ปขึ้นไป 
 

 จ. ประเภทลูกหนี้ท่ีรับผิดชอบ 
 
ตารางที่ 4.42  แสดงการวิเคราะหความแปรปรวนของความคิดเห็นที่สงผลตอปญหาการนํา   

  โปรแกรม SAP R/3 มาใชในระบบบัญชีลูกหนี้ ของพนักงาน บริษัท ทีโอที จํากัด   
  (มหาชน)  จําแนกตามประเภทลูกหนี้ที่รับผิดชอบ 

 
ประเภทลูกหนี้ที่รับผิดชอบ 

One-Time Permanent ทั้ง 2 
ประเภท 

 ปญหาการนําโปรแกรม SAP R/3   
มาใชในระบบบัญชีลูกหนี ้

X  S.D. X  S.D. X  S.D. 

คา F P 

1. การเขาสูระบบ 2.51 .77 2.80 .83 2.72 .96 2.85 .06 
2. การสรางขอมูลหลักลูกหนี้ 2.85 .68 3.15 .65 2.90 .59 5.20** .006 
3. การบันทึกขอมูลเขาระบบ 2.95 .60 3.28 .63 3.00 .60 7.49** .001 
4. การประมวลผลและการคํานวณ 2.84 .57 3.03 .90 2.88 .95 1.36 .257 
5. การเปลี่ยนแปลงรายการ 2.79 .71 2.97 .83 3.00 .60 2.28 .103 
6. การรายงานที่ไดจากระบบ 3.33 .93 3.56 .94 3.30 .76 2.27 .105 

ความคิดเหน็โดยรวม 2.95 .56 3.22 .63 3.01 .53 5.45** .005 
** มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 

 

จากตารางที่ 4.42  พบวา พนักงานบริษัท ทีโอที จํากัด (มหาชน) ซ่ึงเปนผูตอบแบบสอบ 
ถามที่รับผิดชอบลูกหนี้แตกตางกัน มีปญหาการนําโปรแกรม SAP R/3 มาใชในระบบบัญชีลูกหนี้
ในดานสรางขอมูลหลักลูกหนี้  และการบันทึกขอมูลเขาระบบแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ
ที่ระดับ .01   

  
 เมื่อเปรียบเทียบความแตกตางเปนรายคู ดวยวิธี  LSD ปรากฏผลตามตารางที่  4.43- 4.45 
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ตารางที่  4.43  การเปรียบเทียบปญหาการนําโปรแกรม SAP R/3 มาใชในระบบบัญชีลูกหนี้ดาน   
 การสรางขอมูลหลักลูกหนี้ จําแนกตามประเภทของลูกหนี้ที่รับผิดชอบเปนรายคู 

 
2.  การสรางขอมูลหลักลูกหนี้  

 
One-Time Permanent ทั้ง 2 ประเภท 

One-Time 2.85  .30* .05 
Permanent 3.15   .24* 
ทั้ง 2 ประเภท 2.90    

* มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 
 จากตารางที่  4.43 พบวา พนักงานบริษัท ทีโอที จํากัด (มหาชน) ที่รับผิดชอบประเภท 

Permanent มีปญหาในการนําโปรแกรม SAP R/3 มาใชในระบบบัญชีลูกหนี้ดานการสรางขอมูล
หลักลูกหนี้มากกวาพนักงานที่รับผิดชอบประเภท One-Time และ ทั้งประเภท One-Time และ 
Permanent 

 
ตารางที่  4.44  การเปรียบเทียบปญหาการนําโปรแกรม SAP R/3 มาใชในระบบบัญชีลูกหนี้ดาน 

   การบันทึกขอมูลเขาระบบ จําแนกตามประเภทของลูกหนี้ที่รับผิดชอบเปนรายคู   
 

3. การบันทึกขอมูลเขาระบบ X  
 

One-Time Permanent ทั้ง 2 ประเภท 

One-Time 2.95  .32* .04 
Permanent 3.28   .27* 
ทั้ง 2 ประเภท 3.00    
*มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

 
 จากตารางที่  4.44  พบวา พนักงานบริษัท ทีโอที จํากัด (มหาชน) ที่รับผิดชอบประเภท 

Permanent  มีปญหาในการนําโปรแกรม SAP R/3 มาใชในระบบบัญชีลูกหนี้ดานการบันทึกขอมูล
เขาระบบมากกวาพนักงานที่รับผิดชอบประเภท One-Time และ ทั้งประเภท One-Time และ 
Permanent 
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ตารางที่  4.45  การเปรียบเทียบปญหาการนําโปรแกรม SAP R/3 มาใชในระบบบัญชีลูกหนี้จําแนก
ตามประเภทของลูกหนี้ที่รับผิดชอบเปนรายคู 

 
รวมปญหา X  One-Time Permanent ทั้ง 2 ประเภท 

One-Time 2.95  .29* .05 
Permanent 3.22   .21* 
ทั้ง 2 ประเภท 3.01    

   * มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 

 จากตารางที่  4.45 พบวา พนักงานบริษัท ทีโอที จํากัด (มหาชน) ที่รับผิดชอบประเภท 
Permanent  มีปญหาในการนําโปรแกรม SAP R/3 มาใชในระบบบัญชีลูกหนี้มากกวาพนักงานที่
รับผิดชอบประเภท One-Time และ ทั้งประเภท One-Time และ Permanent 

  
 ฉ. บทบาทและหนาท่ีหลักในการใชงานระบบ   

 
ตารางที่ 4.46  แสดงการวิเคราะหความแปรปรวนของความคิดเห็น ของพนักงาน บริษัท ทีโอที   

  จํากัด (มหาชน) ตอปญหาการนําโปรแกรม SAP R/3 มาใชในระบบบัญชีลูกหนี้ 
  จําแนกตามบทบาทและหนาที่หลักในการใชงานระบบ   

 
บทบาทและหนาที่หลักในการใชงานระบบ 

ผูบันทึก
ขอมูล 

ผูเรียก
รายงาน 

ผูใชขอมูล/
รายงาน 

อ่ืน ๆ 
ปญหาการนําโปรแกรม 

SAP R/3   มาใชในระบบ
บัญชีลูกหนี ้

X  S.D. X  S.D. X  S.D. X  S.D. 

คา F P 

1. การเขาสูระบบ 2.38 .72 3.05 1.02 2.56 .72 3.09 .31 9.08** .000 
2. การสรางขอมูลหลัก 
    ลูกหนี ้

2.98 .81 2.98 .66 2.93 .64 3.51 .08 1.41 .240 

3. การบันทึกขอมูลเขา   
    ระบบ 

3.21 .67 2.93 .43 3.10 .70 3.19 .23 2.46 .063 
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ตารางที่ 4.46 (ตอ) 
 

บทบาทและหนาที่หลักในการใชงานระบบ ปญหาการนําโปรแกรม 
SAP R/3   มาใชในระบบ

บัญชีลูกหนี ้

 
X  

S.D. 
 

X  
S.D. 

 
X  

S.D. 
 

X  
S.D. 

คา F P 

4. การประมวลผลและ 
    การคํานวณ 

2.92 .63 2.87 .51 2.93 1.03 3.26 .64 .45 .722 

5. การเปลี่ยนแปลง 
    รายการ 

3.10 .78 2.91 .63 2.78 .73 3.72 .35 5.15** .002 

6. การรายงานที่ไดจาก 
    ระบบ 

3.52 .95 3.64 .70 3.18 .94 3.68 .17 4.94** .002 

ความคิดเหน็โดยรวม 3.11 .66 3.13 .35 2.98 .66 3.43 .01 1.98 .117 
** มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
 

 จากตารางที่ 4.46 พบวา พนักงานบริษัท ทีโอที จํากัด (มหาชน) ซ่ึงเปนผูตอบแบบสอบ 
ถามที่มีบทบาทและหนาที่หลักในการใชงานระบบแตกตางกัน  มีความคิดเห็นเกี่ยวกับปญหา     
การนําโปรแกรม SAP R/3   มาใชในระบบบัญชี ลูกหนี้ในดานการเขาสูระบบ การเปลี่ยนแปลง
รายการ และการรายงานที่ไดจากระบบ แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01    

 
 เมื่อเปรียบเทียบความแตกตางเปนรายคู ดวยวิธี  LSD ปรากฏผลตามตารางที่ 4.47-4.49 

 
ตารางที่  4.47  การเปรียบเทียบปญหาการนําโปรแกรม SAP R/3 มาใชในระบบบัญชีลูกหนี้ดาน  

  การเขาสูระบบ จําแนกตามบทบาทและหนาที่หลัก เปนรายคู 
 

1. การเขาสูระบบ X  ผูบันทึก
ขอมูล 

ผูเรียก
รายงาน 

ผูใชขอมูล/
รายงาน 

อ่ืน ๆ 

ผูบันทึกขอมูล 2.38  .67* .18 .70* 
ผูเรียกรายงาน 3.05   .48* .03 
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ตารางที่  4.47 (ตอ) 

 

1. การเขาสูระบบ X  ผูบันทึก
ขอมูล 

ผูเรียก
รายงาน 

ผูใชขอมูล/
รายงาน 

อ่ืน ๆ 

ผูใชขอมูล/รายงาน 2.56    .52* 
อ่ืน ๆ 3.09     

  * มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 

 จากตารางที่  4.47  พบวา พนักงานบริษัท ทีโอที จํากัด (มหาชน) ที่มีบทบาทและหนาที่
หลักอื่น ๆ การนําโปรแกรม SAP R/3 มาใชในระบบบัญชีลูกหนี้ดานการเขาสูระบบมากกวาพนัก 
งานผูเรียกรายงาน และพนักงานผูบันทึกขอมูล นอกจากนี้ พนักงานผูเรียกรายงานจะมีปญหามาก 
กวาพนักงานผูใชขอมูล/รายงาน และ พนักงานที่มีบทบาทและหนาที่หลักอื่น ๆ จะมีปญหามากกวา
พนักงานผูใชขอมูล/รายงาน 

 
ตารางที่  4.48  การเปรียบเทียบปญหาการนําโปรแกรม SAP R/3 มาใชในระบบบัญชีลูกหนี้ดาน   

 การเปลี่ยนแปลงรายการ จําแนกตามบทบาทและหนาที่หลักเปนรายคู 
 

5.ดานการเปลีย่นแปลงรายการ X  ผูบันทึก
ขอมูล 

ผูเรียก
รายงาน 

ผูใชขอมูล/
รายงาน 

อ่ืน ๆ 

ผูบันทึกขอมูล 3.10  .18 .31* .62* 
ผูเรียกรายงาน 2.91   .12 .80* 
ผูใชขอมูล/รายงาน 2.78    .93* 
อ่ืน ๆ 3.72     

  * มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05   
  

 จากตารางที่  4.48 พบวา พนักงานบริษัท ทีโอที จํากัด (มหาชน) ที่มีบทบาทและหนาที่
หลักอื่น ๆ การนําโปรแกรม SAP R/3 มาใชในระบบบัญชีลูกหนี้ดานการเปลี่ยนแปลงรายการ
มากกวาพนักงานผูบันทึกขอมูล และพนักงานผูใชขอมูล/รายงาน นอกจากนี้พนักงานที่มีบทบาท
และหนาที่หลักอื่น ๆ มีปญหามากกวาพนักงานผูเรียกรายงาน และพนักงานผูใชขอมูล/รายงาน 
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ตารางที่  4.49  การเปรียบเทียบปญหาการนําโปรแกรม SAP R/3 มาใชในระบบบัญชีลูกหนี้ดาน           
   การรายงานที่ไดจากระบบ จําแนกตามบทบาทและหนาที่หลักเปนรายคู 

 
6. การรายงานที่ไดจากระบบ X  ผูบันทึก

ขอมูล 
ผูเรียก
รายงาน 

ผูใชขอมูล/
รายงาน 

อ่ืน ๆ 

ผูบันทึกขอมูล 3.52  .11 .34* .15 
ผูเรียกรายงาน 3.64   .11 .45* 
ผูใชขอมูล/รายงาน 3.18    .49* 
อ่ืน ๆ 3.68     

  * มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 

 จากตารางที่  4.49  พบวา พนักงานบริษัท ทีโอที จํากัด (มหาชน) ที่มีบทบาทและหนาที่
หลักในการบันทึกขอมูลมีปญหาการนําโปรแกรม SAP R/3 มาใชในระบบบัญชีลูกหนี้ดานการราย 
งานที่ไดจากระบบมากกวาพนักงานผูใชขอมูล/รายงาน นอกจากนี้ พนักงานที่มีบทบาทและหนาที่
หลักอื่น ๆ มีปญหามากกวาพนักงานผูเรียกรายงาน และพนักงานผูใชขอมูล/รายงาน 

 
   ช. การเคยไดรับการอบรม 

 
ตารางที่ 4.50  แสดงการเปรียบเทียบความคิดเห็นของพนักบริษัท ทีโอที จํากัด (มหาชน) ตอปญหา

การนําโปรแกรม SAP R/3 มาใชในระบบบัญชีลูกหนี้จําแนกตามบทบาทและหนาที่
หลักในการใชงานระบบ จําแนกตามการเคยไดรับการอบรม 

 
การเคยไดรับการอบรม 
เคย ไมเคย 

ปญหาการนําโปรแกรม SAP R/3   มาใช
ในระบบบัญชลูีกหนี ้

X  S.D. X  S.D. 

คา t P 

1. การเขาสูระบบ 2.67 .85 2.70 .86 .19 .84 
2. การสรางขอมูลหลักลูกหนี้ 2.94 .67 3.18 .74 3.97* .04 
3. การบันทึกขอมูลเขาระบบ 3.05 .63 3.24 .59 1.63 .10 
4. การประมวลผลและการคํานวณ 2.88 .84 3.17 .55 1.97* .05 
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ตารางที่ 4.50 (ตอ) 

 

การเคยไดรับการอบรม 
เคย ไมเคย 

ปญหาการนําโปรแกรม SAP R/3   มาใช
ในระบบบัญชลูีกหนี ้

X  S.D. X  S.D. 

คา t P 

5. การเปลี่ยนแปลงรายการ 2.89 .72 3.08 .80 1.40 .16 
6. การรายงานที่ไดจากระบบ 3.40 .93 3.39 .59 .07 .94 

ความคิดเหน็โดยรวม 3.05 .59 3.19 .56 1.75 .18 
  * มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

 
 จากตารางที่ 4.50  พบวา พนักงานบริษัท ทีโอที จํากัด (มหาชน) ซ่ึงเคยและไมเคยไดรับ

การอบรม มีปญหาการนําโปรแกรม SAP R/3 มาใชในระบบบัญชีลูกหนี้ดานการสรางขอมูลหลัก
ลูกหนี้ และการประมวลผลและการคํานวณแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05    
 
4.3  ผลการหาคาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธระหวางตัวแปรท่ีสงผลตอปญหาและความพึงพอใจของ 

พนักงานบริษัท ทีโอที จํากัด (มหาชน) ตอการนําโปรแกรม SAP R/3 มาใชในงานระบบบัญชี 
ลูกหนี้  

 ในการวิเคราะหขอมูลและแปลความหมายผลการวิเคราะหขอมูลคาสัมประสิทธิ์
สหสัมพันธระหวางตัวแปรที่สงผลตอปญหาและความพึงพอใจและพนักงานบริษัท ทีโอที จํากัด 
(มหาชน) ตอการนําโปรแกรม SAP R/3 มาใชในงานระบบบัญชีลูกหนี้ คร้ังนี้ เพื่อใหเกิดความ
เขาใจตรงกันในการแปลความหมายและเพื่อความสะดวกในการเสนอผลการวิเคราะหขอมูล ผูวิจัย
จึงไดกําหนดอักษรยอและคํายอ ดังตอไปนี้ 
 

X1    แทน เพศ 
X2    แทน อายุ 
X3   แทน การศึกษา 
X4 แทน ระยะเวลาการปฏิบัติงาน  
X5 แทน ประเภทระบบบัญชีลูกหนี้ทีรั่บผิดชอบ 
X6 แทน บทบาทหนาทีใ่นการใชงานระบบ SAP R/3 
X7 แทน การไดรับการอบรม 
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Y1 แทน ปญหาที่เกิดขึน้จากการนําโปรแกรม SAP R/3 มาใชในงาน 
                                         ระบบบัญชีลูกหนี้ 

Y2  แทน ความพึงพอใจตอการนําโปรแกรม SAP R/3  มาใชในงานระบบ 
                                                      บัญชีลูกหนี ้
 
 ผลการศึกษาคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธระหวางตัวแปรในการศึกษาปจจัยที่สงผลตอ
ปญหาและความพึงพอใจของพนักงานบริษัท ทีโอที จํากัด (มหาชน) ตอการนําโปรแกรม SAP R/3 
มาใชในงานระบบบัญชีลูกหนี้ ปรากฏผลตามตารางที่ 4.51 ดังนี้ 
 
ตารางที่ 4.51  แสดงคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธระหวางตวัแปร 
 

ตัวแปร X1 X2 X3 X4 X5 X6 X7 Y1 Y2 
X1 1.00 .143* -.075 .034 .058 -.056 -.096 .031 .013 
X2  1.00 -.052 .382** -.239** .266** .248** -.163** -.085 
X3   1.00 -.131* -.026 .141* .231** .182** -.067 
X4    1.00 -.066 .260** .265** -.377** -.151** 
X5     1.00 -.019 -.269** .053 -.079 
X6      1.00 .255** -.065 -.117 
X7       1.00 .082 -.038 
Y1        1.000 -.326** 
Y2         1.00 

  * มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05   ** มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
 

 จากตารางที่ 4.51  พบวา ตัวแปรที่มีความสัมพันธกับปญหาเกิดขึ้นจากการนําโปรแกรม 
SAP R/3  มาใชในงานระบบบัญชีลูกหนี้ คือ อายุ มีคาความสัมพันธเทากับ .16 ระดับการศึกษามีคา
ความสัมพันธ เทากับ .18 และระยะเวลาการปฏิบัติงาน มีคาความสัมพันธเทากับ .38 สวนตัวแปร
ระยะเวลาการปฏิบัติงานมีความสัมพันธ กับความพึงพอใจมีคาความสัมพันธเทากับ .15 และตัวแปร
ปญหามีความสัมพันธกับความพึงพอใจเทากับ -.33 อยางมีนัยสําคัญที่ .01 และ .05 
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4.4  ผลการวิเคราะหสมการถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression Analysis) หรือสมการพยากรณ
ของตัวแปรท่ีสงผลตอปญหาและความพึงพอใจของพนักงานบริษัท ทีโอที จํากัด (มหาชน) ตอ 
การนําโปรแกรม SAP R/3  มาใชในงานระบบบัญชีลูกหนี้ 
 4.4.1 ผลการวิเคราะหสมการถดถอยหรือสมการพยากรณเปนสมการที่สรางขึ้นเพื่อ

ทํานายหรืออธิบายคาของตัวแปรตามโดยอาศัยคาของตัวแปรอิสระทั้งหลาย กับคาสัมประสิทธิ์   
การถดถอยของตัวแปรอิสระ ซ่ึงจะอยูในรูปของสมการดังนี้ 
 
  สมการถดถอยในรูปของคะแนนดิบดังนี ้
 
  Y = C0 + b1x1+ b2x2+ b3x3+….. bkxk 
   
  Y เปนคาประมาณของตัวแปรตาม 
  C0 เปนคาคงที่  
  x1, x2, x3,…. xk  เปนคาของตัวแปรอิสระตัวที่ 1,2,3,.....K  ในรูปของคะแนนดิบ 
  b1, b2, b3,…..xk  เปนคาสัมประสิทธิ์ถดถอยของตัวแปรอิสระตัวแปร ที่ 1,2,3...K 
 
 การวิเคราะหการถดถอยเพื่อหาสมการถดถอยที่ดีที่สุดในการวิจัยคร้ังนี้ ผูวิจัยใชวิธี 
การวิเคราะหโดยใชวิ ธีการใสตัวแปรที่มีความสัมพันธกับตัวแปรตามพรอมกัน  (Multiple 
Regression  Analysis) ซ่ึงจัดเปนวิธีการคัดเลือกสมการถดถอยที่ดีที่สุดวิธีหนึ่ง โดยนําตัวแปรอิสระ
ทั้งหมดเขาไปในสมการ และทําการคัดเลือกตัวแปรไวและสรางสมการที่เหมาะสมในการทํานายถึง
การเปลี่ยนแปลงของตัวแปรตาม 
 ผลการวิเคราะหขอมูลเพื่อเลือกสมการถดถอยที่ดีที่สุด โดยอาศัยคาของตัวแปรอิสระ 
และคาสัมประสิทธิ์การถดถอยของตัวแปรอิสระผลการศึกษาปรากฏผลตามตารางที่ 4.52 ดังนี้ 
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ตารางที่ 4.52 แสดงคาสัมประสิทธิ์การถดถอย คาความคลาดเคลื่อนมาตรฐานของคาสัมประสิทธ์ิ                       
  การถดถอย คาสัมประสิทธ์ิพหุคูณ คาสัมประสิทธ์ิของตัวกําหนด และคาความ   
  คลาดเคลื่อนของการประมาณคาปญหาที่เกิดขึ้นจากการนําโปรแกรม SAP R/3 มาใช  
  ในระบบบัญชีลูกหนี้   

 
ตัวพยากรณ β Beta T 

Constant 3.40 - 17.12 
X2   1.39 0.02 0.34 
X3 0.16 0.13* 2.34 
X4   0.22 0.35** .568 

R       =      .40 
R2      =      .16 
S.E.   =      .54 

 
 จากตารางที่  4.52  พบวา ปจจัยดานสถานภาพสวนตนที่มีผลตอปญหาการนําโปรแกรม 

SAP R/3  มาใชในระบบบัญชีลูกหนี้  ดวยการวิเคราะหการถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression 
Analysis)  สามารถแสดงผลตามสมการดังนี้ 

 
Y1 =  3.40  - 0.02  X2  + 0.13 X3 *- 0.35 X4**  
                                          (t=0.34)     (t=2.34)     (t= 5.68)     
X2 แทน อายุ 
X3  แทน การศึกษา 
X4  แทน  ระยะเวลาการปฏิบัติงาน  
Y1  แทน  ปญหาที่เกิดขึ้นจากการนําโปรแกรม SAP R/3 มาใชในงานระบบบัญชี 

ลูกหนี้ 
 

 ผลการวิเคราะหขอมูล พบวา ตัวแปรพยากรณทั้ง 3  ตัว ดังกลาวมีความสัมพันธกับ
ปญหาการนําโปรแกรม SAP R/3  มาใชในระบบบัญชีลูกหนี้เทากับ .40 โดยตัวแปรทั้ง 3 ตัว มี
อํานาจในการพยากรณรวมกันไดรอยละ 2.56  และมีคาความคลาดเคลื่อนของการพยากรณปญหา
การนําโปรแกรม  SAP R/3  มาใชในระบบบัญชีลูกหนี้เทากับ .54  โดยท่ี การศึกษาและระยะเวลา
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การปฏิบัติงานสามารถทํานายปญหาการนําโปรแกรม SAP R/3 มาใชในระบบบัญชีลูกหนี้อยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ .05 โดยถาระดับการศึกษามากขึ้น มีผลทําใหปญหาการนําโปรแกรม SAP R/3 
มาใชในระบบบัญชีลูกหนี้เพิ่มขึ้นและถาระยะเวลาการปฏิบัติเพิ่มขึ้น มีผลทําใหปญหาการนํา
โปรแกรม SAP R/3  มาใชในระบบบัญชีลูกหนี้ลดลง  
 

 4.4.2  ความพึงพอใจของพนักงานบริษัท ทีโอที จํากัด (มหาชน) ตอการนําโปรแกรม 
SAP R/3 มาใชในระบบบัญชีลูกหนี้และปจจัยที่มีผลตอความพึงพอใจ 
 
ตารางที่ 4.53  จํานวนและรอยละความพึงพอใจกับการนําโปรแกรม SAP R/3 มาใชในระบบบัญชี   
                       ลูกหนี้โดยภาพรวม 
 

ความพึงพอใจโดยภาพรวม จํานวน รอยละ 
ไมพอใจเลย 11 4.2 
พอใจในระดับนอย 44 16.7 
พอใจในระดับปานกลาง 125 47.3 
พอใจในระดับมาก 54 20.5 
พอใจในระดับมากที่สุด 30 11.4 

  
จากตารางที่ 4.53  ความพึงพอใจตอการนําโปรแกรม SAP R/3 มาใชในระบบบัญชีลูกหนี้ 

โดยภาพรวมจัดอยูในระดับปานกลางจํานวน 125 คนหรือคิดเปนรอยละ 47.3  รองลงมา คือ  
ความพอใจในระดับมากจํานวน 54 คนหรือคิดเปนรอยละ 20.5  และความพอใจในระดับนอย
จํานวน 44 คนหรือคิดเปน รอยละ 16.7 ตามลําดับ 

 
 ผลการวิเคราะหปจจัยดานสถานภาพสวนตนที่มีผลตอความพึงพอใจตอการนํา

โปรแกรม SAP R/3 มาใช  ดวยการวิเคราะหการถดถอยอยางงาย (Simple Regression Analysis) 
แสดงผลตามสมการดังนี้ 
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ตารางที่ 4.54 แสดงคาสัมประสิทธิ์การถดถอย คาความคลาดเคลื่อนมาตรฐานของคาสัมประสิทธิ์    
การถดถอย  คาสัมประสิทธิ์พหุคูณ  คาสัมประสิทธิ์ของตัวกําหนด  และ  คา    
ความคลาดเคลื่อนของการประมาณคาปญหาที่ เกิดขึ้นจากการนําโปรแกรม  
SAP R/3 มาใชในระบบบัญชีลูกหนี้ 

 
ตัวพยากรณ β Beta T 

Constant 3.61 - 19.42 
X4   0.15 -.015* 2.46 

R       =      .15 
R2      =      .02 
S.E.   =      .97 

 
Y2 =   3.61 -  0.15  X4 *              

                                                                        (t=2.46)               
   

X4  แทน    ระยะเวลาการปฏิบัติงาน  
Y2  แทน    ความพึงพอใจตอการนําโปรแกรม SAP R/3  มาใชในงานระบบบัญชี 
                  ลูกหนี้ 

 
 ผลการวิเคราะหขอมูล พบวา ตัวแปรพยากรณ  1 ตัวมีความสัมพันธกับความพึงพอใจ

ตอการนําโปรแกรม SAP R/3 มาใชในระบบบัญชีลูกหนี้เทากับ 0.15 โดยตัวแปรดังกลาวมีอํานาจ
ในการพยากรณไดรอยละ 0.04  และมีคาความคลาดเคลื่อนของการพยากรณความพึงพอใจตอ    
การนําโปรแกรม SAP R/3 มาใชในระบบบัญชีลูกหนี้เทากับ .97 โดยถาระยะเวลาการปฏิบัติเพิ่มขึ้น 
มีผลทําใหความพึงพอใจตอการนําโปรแกรม SAP R/3 มาใชในระบบบัญชีลูกหนี้ลดลง  
 

 4.4.3  ปจจัยที่สงผลตอปญหาและความพึงพอใจของพนักงานบริษัท ทีโอที จํากัด 
(มหาชน) ตอการนําโปรแกรม SAP R/3 มาใชในระบบบัญชีลูกหนี้ 

          จากการศึกษา พบวา ระยะเวลาการปฏิบัติงานเปนตัวแปรที่ทํานายไดทั้งปญหา
การนําโปรแกรม SAP R/3 มาใชในระบบบัญชีลูกหนี้และความพึงพอใจตอการนําโปรแกรมมาใช   
ผูวิจัยจึงไดนําเสนอตารางในกลุมผูที่มีระยะเวลาการปฏิบัติงานที่ตางกัน และมีความพึงพอใจ
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ตางกันกับระดับปญหาการนําโปรแกรม SAP R/3 มาใชในระบบบัญชีลูกหนี้ ผลปรากฏตามตาราง
ที่ 4.55  ดังนี้    

 
   ตารางที่ 4.55 แสดงจํานวนและคารอยละของปญหาและความพึงพอใจตอการนําโปรแกรมมาใช  

จําแนกตามระยะเวลาการปฏิบัติงานความพึงพอใจ และปญหาการนําโปรแกรม  
SAP R/3 มาใชในระบบบัญชีลูกหนี้ 

 
ระดับปญหาในการนําโปรแกรม SAP R/3 มาใชในระบบ

บัญชีลูกหนี ้ระยะเวลาปฏบิัติงาน ความพึงพอใจ 
นอยมาก นอย ปานกลาง รวม 

ต่ํากวา  1  ป ไมพอใจ 
นอย 
 
ปานกลาง 
 
มาก 
มากที่สุด 

- 
5 

(100.0%) 
- 
 
- 
- 

- 
- 
 
- 
 
- 
- 

- 
- 
 

6 
(100.0%) 

- 
7 

(100.0%) 

- 
5 

(27.8%) 
6 

(33.3%) 
- 
7 

(38.9%) 
 รวม 5 

(27.8%) 
- 

13 
(72.2%) 

18 
(100.0%) 

1-2  ป ไมพอใจ 
 
นอย 
 
ปานกลาง 
 

- 
 

1 
(5.3%) 

5 
(14.3%) 

3 
(75.0%) 

16 
(84.2%) 

27 
(77.1%) 

1 
(25.0%) 

2 
(10.5%) 

3 
(8.6%) 

4 
(4.1%) 

19 
(19.4%) 

35 
(35.7%) 
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ตารางที่ 4.55 (ตอ) 

 

ระดับปญหาในการนําโปรแกรม SAP R/3 มาใชในระบบ
บัญชีลูกหนี ้ระยะเวลาปฏบิัติงาน ความพึงพอใจ 

นอยมาก นอย ปานกลาง รวม 
 มาก 

 
มากที่สุด 

- 
- 
- 
- 

14 
(43.8%) 

2 
(25.0%) 

18 
(56.3%) 

6 
(75.0%) 

32 
(32.7%) 

8 
(8.2.%) 

 รวม 6 
(6.1%) 

62 
(63.3%) 

30 
(30.6%) 

98 
(100.0%) 

              2 – 3 ป ไมพอใจ
  
นอย 
 
ปานกลาง 
 
มาก 
 
มากที่สด 

1 
(50.0%) 

- 
- 
9 

(24.3%) 
4 

(28.6%) 
- 
- 

1 
(50.0%) 

5 
(83.3%) 

15 
(40.5%) 

10 
(71.4%) 

11 
(100.0%) 

- 
- 
1 

(16.7%) 
13 

(35.1%) 
- 
- 
- 
- 

2 
(2.9%) 

6 
(8.6%) 

37 
(52.9%) 

14 
(20.0%) 

11 
(15.7%) 

 รวม 
 

14 
20.0% 

42 
60.0% 

14 
20.0% 

70 
100.0% 
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ตารางที่ 4.55 (ตอ) 

 

ระดับปญหาในการนําโปรแกรม SAP R/3 มาใชใน
ระบบบัญชีลูกหนี ้ระยะเวลาปฏบิัติงาน ความพึงพอใจ 

นอยมาก นอย ปานกลาง รวม 
มากกวา 3  ป ไมพอใจ 

 
นอย 
 
ปานกลาง 
 
มาก 
 
มากที่สุด 

5 
(100.0%) 

9 
(64.3%) 

7 
(14.9%) 

3 
(37.5%) 

- 
- 

- 
- 
4 

(28.6%) 
37 

(78.7%) 
3 

(37.5%) 
4 

(100.0%) 

- 
- 
1 

(7.1%) 
3 

(6.4%) 
2 

(25.0%) 
- 
- 

5 
(6.4%) 

14 
(17.9%) 

47 
(60.3%) 

8 
(10.3%) 

4 
(5.1%) 

 รวม 24 
30.8% 

48 
61.5% 

6 
7.7% 

78 
100.0% 

 
 จากตารางที่  4.55 พบวา พนกังานที่มีระยะเวลาการปฏิบัติงานต่ํากวา  1  ป มีปญหาใน

การนําโปรแกรม SAP R/3 มาใชในระบบบัญชีลูกหนี้จดัอยูในระดับปานกลาง มีความพึงพอใจตอ
การใชโปรแกรมในระดับมากที่สุด สวนพนักงานที่มีระยะเวลาการปฏบิัติงาน1- 2 ป 2 – 3 ป และ 
มากกวา  3  ปขึ้นไป มีปญหาในระดับนอย มีความพึงพอใจในระดับปานกลาง  
 
4.5 ผลการศึกษาปจจัยท่ีสงผลตอปญหาและความพึงพอใจของพนักงานของบริษัท ทีโอที จํากัด  
      (มหาชน) ตอการนําโปรแกรมสําเร็จรูป SAP R/3 มาใชในงานระบบบัญชีลูกหนี้ โดยใชวิธี 
       การวิเคราะหสหสัมพันธคาโนนิคอล (Canonical Correlation Analysis) 
 เมื่อวิเคราะหปจจัยดานการศึกษา ระยะเวลาการปฏิบัติ  กับพนักงานที่มีปญหาและไมมี
ปญหากับความพึงพอใจตอการใชโปรแกรมนอยและมาก  ดวยวิธีการวิเคราะหหาคาสัมประสิทธิ์                          
สหสัมพันธคาโนนิคอล (Canonical Coefficient Analysis)ไดคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธคา
สัมประสิทธิ์คาโนนิคอลปรากฏผลตามตารางที่ 4.56 ดังนี้ 
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ตารางที่  4.56  คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธคาโนนิคอลระหวางกลุมตัวแปรอิสระและตัวแปรตาม 
 

ตัวแปร Y1  +  Y2 
X3 -0.37 
X4 0.90 

 
 จากตารางที่ 4.56 พบวา ปจจัยสวนบุคคลดานระยะเวลาการปฏิบัติ (X4) มีความสัมพันธ

กับปญหาและความพึงพอใจ เทากับ 0.90 ซ่ึงมากกวาปจจัยดานการศึกษา (X3) ที่มีคาความสัมพันธ
กับปญหาและความพึงพอใจเทากับ 0.37 
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บทที่ 5  
สรุป อภิปรายผล และขอเสนอแนะ  

 การวิจัย  เร่ือง “ เร่ืองปจจัยที่สงผลตอปญหาและความพึงพอใจของพนักงานบริษัท ทีโอที 
จํากัด (มหาชน) ตอการนําโปรแกรม  SAP R/3 มาใชในระบบบัญชีลูกหนี้” สามารถสรุป
กระบวนการศึกษาวิจัยไดดังนี้ 
  
5.1  วัตถุประสงคของการวจัิย 
 5.1.1 เพื่อศึกษาขอมูลพื้นฐานทั่วไปของตัวแปรที่สงผลตอปญหาที่เกิดขึ้นจากการนํา
โปรแกรม SAP R/3  มาใชในงานระบบบัญชีลูกหนี้ของพนักงานปฏิบัติงานสายงานการเงิน ของ  
บริษัท ทีโอที จํากัด (มหาชน) 
 5.1.2 เพื่อเปรียบเทียบขอมูลพ้ืนฐานทั่วไปกับปญหาที่เกิดขึ้นจากการนําโปรแกรม 
 SAP R/3 มาใชในงานระบบบัญชีลูกหนี้ของพนักงานปฏิบัติงาน สายงานการเงินของ บริษัท ทีโอที 
จํากัด (มหาชน) 
 5.1.3 เพื่อศึกษาหาคาสัมประสิทธสหสัมพันธระหวางตัวแปรที่สงผลตอปญหาที่เกิดขึ้น
จากการนําโปรแกรม SAP R/3  มาใชในงานระบบบัญชีลูกหนี้ของพนักงานปฏิบัติงาน สายงาน
การเงินของ  บริษัท ทีโอที จํากัด (มหาชน) 
 5.1.4 เพื่อสรางสมการถดถอยพหุคูณ(Multiple Regression)ของตัวแปรที่สงผลตอ
ปญหาที่เกิดขึ้นจากการนําโปรแกรม SAP R/3  มาใชในงานระบบบัญชีลูกหนี้ของพนักงาน
ปฏิบัติงานสายงานการเงิน ของ  บริษัท ทีโอที จํากัด (มหาชน) 

 5.1.5 เพื่อศึกษาปจจัยที่สงผลตอปญหาและความพึงพอใจของพนักงานปฏิบัติงานสาย
งานการเงินของ บริษัท ทีโอที จํากัด (มหาชน) ตอการนําโปรแกรม SAP R/3 มาใชในงานระบบ
บัญชีลูกหนี้ โดยใชวิธีการวิเคราะหสหสัมพันธคาโนนิคอล (Canonical Correlation Analysis) 
 
5.2  ประชากรและกลุมตัวอยาง 

5.2.1 ประชากร  ประกอบดวย พนกังานปฏบิัติงาน ของ  บริษัท  ทีโอที จํากัด (มหาชน)   
ที่ใชโปรแกรมบัญชี SAP R/3 ในงานระบบบัญชีลูกหนี้ จํานวน 776  คน  
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5.2.2  กลุมตัวอยาง ประกอบดวยพนักงานปฏิบัติงานระดับ  4-7  ซ่ึงทํางานในสํานัก
บัญชีการเงิน สํานักงานใหญ  สวนการเงินการบัญชีนครหลวงที่ 1-4  และสวนการเงินการบัญชี
ภูมิภาคที่ 1-5  ของบริษัท ทีโอที จํากัด (มหาชน) รวมเปนจํานวนทั้งส้ิน คน 

 
5.3  เคร่ืองมือท่ีใชในการเก็บรวบรวมขอมูล 
 เครื่องมือที่ ใชในการเก็บรวบรวมขอมูลมี ลักษณะเปนแบบสอบถามเกี่ยวกับ                 
สถานภาพสวนตัวของผู ตอบแบบสอบถาม   ลักษณะของแบบสอบถามจะเปนประเภท
เลือกตอบ ซ่ึงแบงออกเปน 3 ตอน มีดังนี้ 

 สวนที่ 1 สถานภาพสวนตัวของผูตอบแบบสอบถาม ประกอบดวย เพศ  อายุ 
การศึกษา ระยะเวลาการปฏิบัติงาน  ระบบบัญชีลูกหนี้ที่รับผิดชอบ  บทบาทและหนาที่ใน
การใชงานระบบ SAP R/3 และประสบการณการฝกอบรม 
  สวนที่ 2  ปญหาที่เกิดขึ้นจากการนําโปรแกรม SAP R/3  มาใชในงานระบบบัญชี 
ลูกหนี้  เปนการสอบถามถึงระดับปญหาในการใชโปรแกรมสําเร็จรูปบัญชีลูกหนี้  ตั้งแตการเขาสู
ระบบ  การสรางขอมูลหลักลูกหนี้   การบันทึกขอมูลเขาระบบ  การประมวลผล  การเปลี่ยนแปลง
รายการ  และรายงานที่ไดจากระบบ  เปนแบบมาตรวัด  Likert’s  Scale  โดยมีเกณฑการใหคะแนน  
1  หมายถึง ปญหาในการใชโปรแกรมสําเร็จรูปบัญชีลูกหนี้นอยที่สุด  ไปจนถึง 7   หมายถึง ปญหา
ในการใชโปรแกรม SAP R/3 บัญชีลูกหนี้มากที่สุด  
  สวนที่ 3   ความคิดเห็นและขอเสนอแนะเพิ่มเติม เกี่ยวกับนําระบบ SAP R/3 มาใช
ในงานระบบบัญชีลูกหนี้ เปนคําถามปลายเปด 
  
5.4 สรุปผลการวิจัย 
        ผลการวิจัยสามารถสรุปไดดังนี้ 
        5.4.1 กลุมตัวอยางสวนใหญเปนเพศหญงิ รอยละ 76.1   มีอายุ 31 – 35 ป  รอยละ 33.0   
การศึกษาปรญิญาตรี รอยละ 76.9 รองลงมาคืออนุปริญญา/ปวส/ปวช  รอยละ 15.5  โดยมีระยะเวลา
การปฏิบัติงานกับโปรแกรม 1.1 – 2 ป  รอยละ 37.1  
 5.4.2  ระบบบัญชีลูกหนี้ที่รับผิดชอบเปนประเภทลูกหนี้ One-time  รอยละ 36.4  และ                   
รับผิดชอบลูกหนี้ Permanent  จํานวน 92  คน ลงขอมูลลูกหนี้ประเภท ลูกหนี้บุคคลภายนอก       
รอยละ 46.7  พนักงานที่รับผิดชอบลูกหนี้ One-time จํานวน 96 คน  ลงขอมูลลูกหนี้ประเภท              
ลูกหนี้บุคคลภายนอกคาโทรศัพท TOT   รอยละ 61.4  มากที่สุด   บทบาทและหนาที่หลักในการใช
งานระบบ SAP R/3 สวนใหญมีบทบาทและหนาที่เปนผูใชขอมูลและรายงานจากระบบ รอยละ 
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46.6  การเคยไดรับการอบรมการใชโปรแกรม   พบวากลุมตัวอยางสวนใหญเคยไดรับการอบรม 
รอยละ 86.7    
 5.4.3  ปญหาการนําโปรแกรม SAP R/3 มาใชในระบบบญัชีลูกหนี้ โดยภาพรวมมี
ปญหาคอนขางนอย  โดยสามารถเรียงลําดับจากมากไปหานอย ไดดังนี้ 
  1) ดานการรายงานที่ไดจากระบบโดยรวมอยูในระดับคอนขางนอย (  = 3.40)
โดยมีปญหาในดานการเรียกรายงานลูกหนี้ใบแจงหนีพ้ิเศษ (  = 3.77)    

2) ดานการบันทึกขอมูลเขาระบบโดยรวมอยูในระดับคอนขางนอย (  = 3.08)   
โดยมีปญหาในดานการบันทึกรับชําระบางสวน (  = 3.67)   

3) ดานการประมวลผลและการคํานวณโดยรวมอยูในระดับคอนขางนอย (  =  
2.92)    

4) ดานการเปลี่ยนแปลงรายการโดยรวมอยูในระดับคอนขางนอย  (  = 2.91)   
ดานการสรางขอมูลหลักลูกหนี้โดยรวมอยูในระดับคอนขางนอย (  = 2.83 

5) ดานการเขาสูระบบโดยรวมอยูในระดับคอนขางนอย (  = 2.67)      
 5.4.4   พนักงานที่มีปญหาการนําโปรแกรม SAP R/3 มาใชในระบบบัญชีลูกหนี้มาใช 
สวนใหญมีอายุต่ํากวา 30 ป (  = 3.76)  มีการศึกษาสูงกวาปริญญาตรี  (  = 3.78)  ระยะเวลาการ
ปฏิบัติงานนอยกวา  1  ป   (  = 3.72)  และทํางานรับผิดชอบลูกหนี้ Permanent   (  = 3.22)   
                     5.4.5  ความพึงพอใจกับการนําโปรแกรม SAP R/3 มาใชในระบบบัญชีลูกหนี้ โดย
ภาพรวมอยูในระดับปานกลาง รอยละ 47.3  โดยปจจัยที่สงผลตอความพึงพอใจคือระยะเวลาการ
ปฏิบัติงาน  

5.4.6  ปจจัยที่มีความสัมพันธกับปญหาในการนําที่เกิดขึ้นจากการนําโปรแกรม SAP 
R/3  มาใชในงานระบบบัญชีลูกหนี้ คืออายุ  (r  = .16)   ระดับการศึกษา  (r = .18)   และระยะเวลา
การปฏิบัติงาน (r = .37)   และความพึงพอใจ  (r = 32)  สวนตัวแปรระยะเวลาการปฏิบัติงาน มี
ความสัมพันธกับความพึงพอใจ  (r = .15)  

5.4.7  ปจจัยที่สงผลตอปญหาในการนําที่เกิดขึ้นจากการนําโปรแกรม SAP R/3  มาใช
ในงานระบบบัญชีลูกหนี้คือ ระดับการศึกษา และระยะเวลาการปฏิบัติงาน  

 
5.5  อภิปรายผล 
 จากผลการศึกษา มีประเด็นที่นานํามาอภิปราบ ดังนี้ 
 5.5.1  ปญหาการนําโปรแกรม SAP R/3 มาใชในระบบบัญชีลูกหนี้  โดยรวมอยูใน
ระดับคอนขางนอย  แสดงใหเห็นไดวาพนักงานสวนใหญแทบจะไมมีปญหาใน การใชโปรแกรม 
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SAP R/3 ในระบบบัญชีลูกหนี้   แตทั้งนี้พนักงานที่เปนกลุมตัวอยางมีปญหาในการรายงานที่ไดจาก
ระบบมากที่สุด  รายงานที่ไดจากระบบ หมายถึง รายงานขอมูลที่อยูในระบบบัญชีลูกหนี้  โดย
สามารถแบงเปนรายงานลูกหนี้รายตัว  รายละเอียดประกอบงบการเงิน  การรับชําระเงิน  แสดงยอด
คางลูกหนี้  รายงานขอมูลหลักลูกหนี้  แสดงอายุยอดลูกหนี้คงเหลือ  รายงานการออกใบแจงหนี้
พิเศษ  ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากการออกแบบระบบโปรแกรม ไมไดมีการสรางระบบใหมีการเรียก
รายงานของแตละฝายได   เชน พนักงานที่ลงบันทึกลูกหนี้ไดทําการบันทึกลงรายการแลว  และฝาย
ที่ตองสรุปยอดตองการเรียกรายงานมาเพื่อสรุปยอดรายการไมสามารถทําได   ทําใหตองเสียเวลาใน
การนําผลจากการพิมพออกมาทํารายการใหม  ซ่ึงจะเห็นไดวาจะมีปญหาในดานการเรียกรายงาน
ลูกหนี้ใบแจงหนี้พิเศษมากที่สุด   ซ่ึงลูกหนี้ใบแจงหนี้พิเศษ  หมายถึงสวนงานที่รับผิดชอบในการ
บันทึกรายการลูกหนี้ที่ใชบริการโทรศัพทที่เปนหนวยงานราชการและรัฐวิสาหกิจ  อาจเนื่องมาจาก
การวางระบบในการเชื่อมตอของลูกหนี้ใบแจงหนี้พิเศษ  เปนความรับผิดชอบในการลงบันทึก
เฉพาะสําหรับพนักงานบางหนวยงานเทานั้น  จึงไมไดวางระบบใหมีการเชื่อมใหฝายอื่นเรียก
รายงานลูกหนี้พิเศษได   และนอกจากนี้ในดานการสรางขอมูลหลักลูกหนี้มีปญหาอยูบาง โดยมี
ปญหาในการเรียกรายการเพื่อบันทึกรหัสบัญชีลูกหนี้รายใหม  เปนปญหาจากการตอบสนองของ
ระบบลาชา กวาจะเรียกขอมูลมาสรางขอมูลลูกหนี้ได  ซ่ึงนาจะเปนผลมาจากระบบเครือขายที่ไม
สามารถตอบสนองกับจํานวนผูใชงานจํานวนมากได     
           เมื่อพิจารณาเปนรายดาน จะเห็นไดวาในดานบันทึกขอมูลเขาระบบนั้น ยังมี
ปญหาในเรื่องการบันทึกบางสวนที่มีปญหาในระดับปานกลาง  แสดงถึงวาระบบของโปรแกรม
สําเร็จรูป SAP R3  ยังไมสามารถรองรับใหมีการชําระหนี้บางสวนได  ทําใหเกิดการผิดพลาดใน
การบันทึกขอมูลได และในดานการรายงานที่ไดจากระบบนั้น จะพบปญหาจากการใชเพื่อการ
รายงานมากกวาดานอื่น คือ รายงานแสดงยอดคงคางลูกหนี้รายตัว (Permanent)  รายงานขอมูลหลัก
ลูกหนี้  รายงานแสดงระยะเวลาชําระหนี้ของยอดลูกหนี้คงเหลือ   รายงานการคํานวณคาเผ่ือหนี้
สงสัยจะสูญ  รายงานแสดงรายละเอียดลูกหนี้คงเหลือรายตัว  ความครบถวนของขอมูลท่ีตองการใช
รายงานที่ไดจากระบบสามารถนํามาใชงานไดทันที   รายงานที่ไดจากระบบสามารถตอบสนอง
ความตองการของผูใช  แสดงใหเห็นไดวาการวางระบบของโปรแกรมดังกลาวนี้ยังไมไดมีการวาง
ระบบการรายงานที่เหมาะสมและสอดคลองกับการใชงานของพนักงานในแตละสวนงาน  และ
ขอมูลที่ใสไวในระบบเพื่อการรายงานยังมีการขาดขอมูลบางสวนที่พนักงานที่รับผิดชอบตองการ
เรียกรายงานมาดูและทําการแกไข เปล่ียนแปลง ก็ไมสามารถที่ทําได โดยเฉพาะในสวนพนักงานที่
ตองทํารายงานใบแจงหนี้ใหลูกคา หรือในสวนบัญชีการเงินที่ตองนํามาใชในการปดงบและทํา
รายงานในแตละเดือน 
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 5.5.2   จากผลการศึกษา พบวา อายุ   การศึกษา  ระยะเวลาการปฏิบัติงาน   และประเภท
ของลูกหนี้ที่ตางกันมีปญหาการนําโปรแกรม SAP R/3   มาใชในระบบบัญชีลูกหนี้ แตกตางกัน  
แสดงใหเห็นไดวาปญหาที่เกิดจากการใชโปรแกรมนี้ขึ้นอยูกับอายุของพนักงานผูใชบริการ  ดังจะ
เห็นไดวากลุมที่มีอายุต่ํากวา 30  ป มีปญหาในการใชโปรแกรมมากกวากลุมอายุอ่ืน   ทั้งนี้อาจ
เนื่องมาจากกลุมที่อายุนอย   ยังมีความรูนอยในการใชโปรแกรมทั้งระบบ  มีความชํานาญในเฉพาะ
ในสวนที่ตนเองรับผิดชอบ  เชน พนักงานที่รับเงินสดจากลูกคาตามสํานักงานสาขาตาง ๆ  ก็จะมี
ชํานาญเฉพาะการลงบันทึกการรับเงินจากลูกคาเทานั้น  และกรณีถาเปนพนักงานในสํานักงานใหญ 
ก็จะรูงานเฉพาะในสวนการทํางบการเงิน และออกใบแจงหนี้ตาง ๆ  ซ่ึงถาอายุนอยก็ไมมีโอกาสที่
ไดเรียนรูในงานสวนอื่น  เมื่อจําเปนตองเขาระบบในสวนอื่น ก็อาจทําใหเกิดปญหาในการใช
โปรแกรมได  ในขณะที่อายุที่มากขึ้น  ไดมีการใชงานในสวนตาง ๆ ของระบบในโปรแกรมที่มาก
ขึ้น  ทําใหเขาใจและไมเกิดปญหาจากการใชโปรแกรม  สวนการศึกษา พบวากลุมตัวอยางที่มี
การศึกษาสูงกวาปริญญาตรี มีปญหาการนําโปรแกรม SAP R/3   มาใชในระบบบัญชีลูกหนี้สูงกวา
กลุมที่มีการศึกษาระดับอนุปริญญาหรือปวส. หรือ ปวช.   และระดับปริญญาตรี    ทั้งนี้อาจ
เนื่องมาจากพนักงานที่ระดับสูงกวาปริญญาตรี  อาจจะทํางานในตําแหนงควบคุมและประสานงาน
มากกวาพนักงานระดับปฏิบัติงานที่มีหนาที่ในเกี่ยวของกับการใชโปรแกรม  SAP R/3   ในระบบ
บัญชีลูกหนี้โดยตรง  ดังนั้นเมื่อกลุมพนักงานนี้จําเปนตองสรางขอมูล   เรียกขอมูลหรือรายงาน
ขอมูลก็อาจเกิดปญหาในการใชโปรแกรมมากกวาพนักงานที่มีการศึกษาระดับที่ต่ํากวา  ที่มีการใช
โปรแกรมทุกวัน และสามารถแกไขปญหาไดดีกวา  และจากการรวบรวมผลงานวิจัยพบวายังไมมี
การศึกษาถึงความสัมพันธระหวางระดับการศึกษากับปญหาในการนําโปรแกรม SAP R/3   มาใช
ในระบบบัญชีลูกหนี้  และพนักงานที่มีระยะเวลาการปฏิบัติงานนอยกวา  1  ป  มีปญหาการนํา
โปรแกรม SAP R/3   มาใชในระบบบัญชีลูกหนี้สูงกวากลุมที่มีระยะเวลาการปฏิบัติงานที่มากกวา   
ผลที่ไดนี้เปนไปตามผลการวิเคราะหดานอายุของพนักงานที่พบวาอายุนอยมีปญหาในการใช
โปรแกรมมากกวาเชนกัน  ทั้งนี้อาจเปนผลมาจากการเรียนรูในการใชโปรแกรม SAP R/3  มากกวา
การมีความรูจากระดับการศึกษา หรือการเคยไดรับการอบรม   ที่จากผลการวิเคราะหพบวาพนักงาน
ที่เคยไดรับการอบรมและไมเคยไดรับการอบรมมีปญหาการใชโปรแกรม SAP R/3 ในระบบ
บัญชีลูกหนี้ไมแตกตางกัน  ดังนั้นจะเห็นไดวาประสบการณการเรียนรูจึงเปนสิ่งสําคัญในการใช
โปรแกรม ถาพนักงานมีอายุนอย และระยะเวลาการปฏิบัติงานนอย การเรียนรูในการใชโปรแกรมก็
นอยตามไปดวย   และกลุมตัวอยางที่รับผิดชอบลูกหนี้ Permanent   มีปญหาการนําโปรแกรม SAP 
R/3   มาใชในระบบบัญชีลูกหนี้สูงกวากลุมที่รับผิดชอบลูกหนี้ประเภท One-time     ทั้งนี้อาจ
เนื่องมาจากลูกหนี้ Permanent  มีรายการลูกหนี้จํานวนมาก และมีรหัสการเขาจํานวนมาก   ซ่ึง
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ประกอบดวย  ลูกหนี้ใบแจงหนี้พิเศษ   ลูกหนี้ CBR   ลูกหนี้ ISBN  ลูกหนี้อ่ืน ๆ เชน ลูกหนี้ทีเ่กดิจา
การขายบัตรโทรศัพท TOT Card และ PIN  Phone ลูกหนี้บริษัทจากการรวมการงานและ/หรือการ
ลงทุน ที่มีการออกใบแจงหนี้  รวมถึงลูกหนี้ที่ตองมีการบันทึกสวนแบงรายไดเชนลูกหนี้ที่ได
สัมปทาน  ลูกหนี้สวนแบงโครงขายทางไกลตางประเทศ ลูกหนี้พนักงานสําหรับเงินกูพนักงาน  
การเบิกสวัสดิการการเกินสิทธิและรวมถึงการผอนชําระคาบริการ และลูกหนี้อ่ืน ๆ ที่ตองมีการ
ติดตออยูเสมอ   การมีลูกหนี้จํานวนมากดังกลาว  จึงทําใหพนักงานตองมีการทํารายการและบันทึก
รายการลูกหนี้ในโปรแกรม SAP R/3   จํานวนบอยครั้ง  ที่อาจทําใหเกิดปญหาในการใชโปรแกรม
ไดมากกวาพนักงานที่รับผิดชอบลูกหนี้ One-time ที่มีการทํารายรายการลูกหนี้จํานวนนอยกวา 
ประกอบดวย ลูกหนี้บุคคลภายนอก  คาโทรศัพท TOT, True, TT&T  ลูกหนี้เช็คคืน TOT,  True,  
TT&T  ลูกหนี้การคาอ่ืนที่เกิดขึ้นเปนครั้งคราว  ลูกหนี้ละเมิด  และลูกหนี้อ่ืน ๆ       
 5.5.3   การศึกษาและระยะเวลาการปฏิบัติงานมีผลตอปญหาการนําโปรแกรม SAP R/3   
มาใชในระบบบัญชีลูกหนี้ โดยที่ระดับการศึกษามากขึ้น มีผลทําใหมีปญหาการนําโปรแกรม SAP 
R/3  มาใชในระบบบัญชีลูกหนี้เพิ่มขึ้น ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากพนักงานที่มีระดับการศึกษามากขึ้น 
อาจทํางานในตําแหนงระดับหัวหนาที่ไมคอยไดใชโปรแกรม ไมมีความทักษะและความชํานาญ  
เมื่อมาใชโปรแกรมทําใหเกิดปญหาในการใชไดซึงสอดคลองกับที่พบวาถาระยะเวลาการปฏิบัติ
ของพนักงานเพิ่มขึ้น มีผลทําใหปญหาการนําโปรแกรม SAP R/3  มาใชในระบบบัญชีลูกหนี้ลดลง  
ทั้งนี้ก็เปนผลมาจากการใชโปรแกรมเปนประจํา ทําใหเกิดทักษะและความชํานาญในการใชระบบ 
และเมื่อเกิดปญหาในการใชระบบก็สามารถแกไขได จึงทําใหเห็นวาไมไดเปนปญหาของกลุม
พนักงานกลุมนี้  
  5.5.4   ความพอใจในการนําโปรแกรม SAP R/3   มาใชในระบบบัญชีลูกหนี้ อยูใน
ระดับปานกลาง   แสดงใหเห็นไดวาถึงแมวาสวนใหญจะพบวามีปญหาในการนําโปรแกรม SAP 
R/3  มาใชในระบบบัญชีลูกหนี้อยูในระดับคอนขางนอย แตพนักงานที่เปนกลุมตัวอยางก็ยังมีความ
พอใจในระดับปานกลาง  อาจจะเนื่องมาจากกวาระบบที่นํามาใชยังไมมีประสิทธิภาพเพียงพอและ
ตอบสนองตอการทํางานไดตามที่พนักงานคาดหวังไว   และเมื่อวิเคราะหความสัมพันธก็จะเห็นได
วาปจจัยระยะเวลาการปฏิบัติงานของพนักงานมีผลตอความพึงพอใจ  โดยถาระยะเวลาการปฏิบัติ
เพิ่มขึ้น มีผลทําใหความพึงพอใจในการนําโปรแกรม SAP R/3  มาใชในระบบบัญชีลูกหนี้ลดลง  
แสดงใหเห็นไดวาพนักงานที่ทํางานมานานอาจเคยใชระบบอื่นมากอน และเมื่อนําโปรแกรมนีม้าใช
ก็อาจไมแตกตางไปจากเดิม จึงทําใหเกิดความพึงพอใจลดลงได   
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5.6  ขอเสนอแนะ 
5.6.1 ขอเสนอแนะจากการวจิัย 

1)  ผูพัฒนาระบบบัญชี ควรดําเนินการดังตอไปนี้ 
1.1 แกไขระบบใหผูใชจากระบบตาง ๆ สามารถปรับปรุงแกไขขอมูลเบื้องตน

ของลูกคา ในกรณีที่ขอมูลมีการเปลี่ยนแปลง เชน ช่ือ ที่อยู และเบอรโทรศัพท ดังนี้ เปนตน 
1.2 แกไขระบบใหผูใชสามารถเรียกขอมูลจากแผนกตางๆได เพื่อลดขั้นตอน

ในการทํางาน 
2)  บริษัท ทีโอที จํากัด (มหาชน) ควรจัดตั้งศูนยใหคําแนะนําเกี่ยวกับการใชงาน

โปรแกรมสําเร็จรูป SAP R/3 และฝกอบรมพนักงานใหเขาใจการทํางานของโปรแกรม เพื่อให 
การทํางานมีประสิทธิภาพสูงสุด 
   
 5.6.2 ขอเสนอแนะในการวิจยัคร้ังตอไป 
  1) การศึกษาปญหาการนําโปรแกรม SAP R/3 มาใชในระบบอื่นๆ เชน ระบบ
บริหารโครงการ (Project System : PS)  เพื่อจะไดทราบถึงในแผนกอื่นมีปญหาในการนําโปรแกรม
มาใชหรือไม อยางไร 
  2) การศึกษาคุณภาพการบริการของผูใชบริการตอการใชระบบโปรแกรม  
SAP R/3  ในสวนพนักงานเคาเตอรเก็บเงินในสํานักงานสาขา เชน ความรวดเร็วของระบบใน 
การชําระเงินคาใชบริการ เพื่อเปนแนวทางในการออกแบบระบบใหสอดคลองกับการปฏิบัติงาน
ของพนักงาน และเพื่อตอบสนองการใหบริการกับประชาชนที่มาใชบริการจํานวนมากไดอยางมี
ประสิทธิภาพ   
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แบบสอบถามเพื่อการวิจัย 

 
 

เรื่อง   
 

ปจจัยท่ีสงผลตอปญหาและความพึงพอใจของพนักงาน บริษทั ทีโอที จํากัด (มหาชน) 
ตอการนําโปรแกรม SAP R/3 มาใชในระบบบัญชีลูกหนี้  

(Factors Affecting towards Problems Employees’ and Satisfaction of 
System Application and Product in Data Processing (SAP R/3) in  Account  

Receivable   at TOT (Public)  Co.,Ltd.) 
 

 
 

โดย 

       นางสาว สุนิสา  อยูเยาว 

 
 
 
 

 
 
 

 
          วิทยานิพนธนี้เปนสวนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  

                สาขาวิชาการจัดการโทรคมนาคม  บัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลยัธุรกิจบัณฑติย 
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คําตอบของทานมีความสําคัญและมีประโยชนตอ 
การวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยจะรักษาเปนความลับไมมีผลกระทบ  
ใด ๆ เก่ียวกับตัวทาน แตจะเปนผลดีตอการนําไปเปน
แนวทางเพื่อเปนขอมูลในการวางแผนปฏิบัติงานและ 
การพัฒนาปรับปรุงระบบ SAP R/3 ใหดีขึ้น 
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คําชี้แจง 

 
1. ผูตอบแบบสอบถามฉบับนี้ คือ  พนักงานปฏิบัติงานระดับ  4-7  ทํางานในสํานักบัญชีการเงิน สํานักงานใหญ  

และสวนการเงินการบัญชีนครหลวงที่ 1-4  และ สวนการเงินการบัญชีภูมิภาค  ที่ 1- 5  ของบริษัท ทีโอที จํากัด 
(มหาชน)    

2. วัตถุประสงคของการวิจัย เพื่อศึกษาปญหาที่เกิดขึ้นจากการนําโปรแกรมสําเร็จรูป SAP R/3  มา ใชในงาน
ระบบบัญชีลูกหนี้ของพนักงานปฏิบัติงาน ของ  บริษัท ทีโอที จํากัด (มหาชน) 

3.   แบบสอบถามฉบับนี้  มี 3 ตอน  ดังนี้ คือ 
      ตอนที่  1   แบบสอบถามสภาพสวนตัวของผูตอบแบบสอบถาม 
      ตอนที่  2  ปญหาที่เกิดขึ้นจากการนําโปรแกรมสําเร็จรูป SAP R/3  มาใชในงานระบบบัญชีลูกหนี้ ดังตอไปนี้ 

1) การเขาสูระบบ 
2) การสรางขอมูลหลักลูกหนี้ 
3) การบันทึกขอมูลเขาระบบ 
4) การประมวลผล และการคํานวณ 
5) การเปลี่ยนแปลงรายการ 
6) การรายงานที่ไดจากระบบ 

      ตอนที่  3  ความคิดเห็นอื่น ๆ  และขอเสนอแนะเพิ่มเติม 
4.  นิยามศัพทที่ใชในการวิจัยมีดังนี้ คือ  
4.1  โปรแกรมสําเร็จรูป SAP R/3  หมายถึง โปรแกรมสําหรับใชงานระบบบัญชีลูกหนี้ในดานตาง ๆ เชน การเขา
สูโปรแกรม การเขาสูระบบ  การสรางขอมูลหลักลูกหนี้ การบันทึกขอมูลเขาระบบ การประมวลผลและการ
คํานวณ การเปลี่ยนแปลงรายการ และ การรายงานที่ไดจากระบบ 
4.1. การเขาสูโปรแกรม ประกอบดวย  ขั้นตอนในการเขาสูโปรแกรม  ต้ังแตการเรียกช่ือเว็บไซด  จนมีรายการเมนู
ใหเลือกในหนาจอ  โดยมีการใหความหมายในแตละคํา ดังนี้ 

 1)  Sap Menu  หมายถึง  ขอความที่แสดงรายการหลักใหเลือกบนหนาจอคอมพิวเตอร  
 2)  Accounting  หมายถึง  การเขาสูรายการปฏิบัติการทางการบัญชีในโปรแกรม  
 3)  Financial  Accounting  หมายถึง  การเขาสูรายการปฏิบัติการทางการเงินในโปรแกรม 
 4)  Account Receivable  หมายถึง  การเขาสูรายการปฏิบัติการบัญชีลูกหนี้ในโปรแกรม  
 5)  Master Record  หมายถึง  การทําการบันทึกขอมูลที่ไดมีการเพิ่ม ลด เปลี่ยนแปลง  คํานวณ  ในสวนหลัก

ของโปรแกรม   
4.1.2  การเขาสูระบบ หมายถึง ขั้นตอนของการเขาโปรแกรมงานระบบบัญชีลูกหนี้  ต้ังแตการเปดเครื่องจนถึงการ
เขาสูระบบบัญชีลูกหนี้ที่พรอมใชงาน 
4.1.3  การสรางขอมูลหลักลูกหนี้ หมายถึง การบันทึกขอมูลหลักลูกหนี้  เชน ช่ือ-ที่อยู  ผูติดตอ  และรายละเอียด
อื่น  ของขอมูลทางการบัญชี  เชน รหัสบัญชี เงื่อนไขการชําระเงิน เปนตน  
4.1.4 การลงขอมูล  หมายถึง  การปอนขอมูลโดยการคียขอมูลช่ือ ที่อยู  และรายการตาง ๆ  เพื่อการบันทึกตอไป 
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4.1.5  การบันทึกขอมูลเขาระบบ หมายถึง การบันทึกรายการตั้งลูกหนี้ ระบุจํานวนเงินที่จะทําการตั้งยอดลูกหนี้ 
จํานวนเงินที่รวมภาษี การกําหนดการชําระเงินของลูกหนี้   
4.1.6  การประมวลผลและการคํานวณ  หมายถึง  วันที่เริ่มคํานวณเงื่อนไขการรับชําระเงิน  การตรวจสอบ  
รายการบัญชี และการประมวลผลรายการที่ทําการบันทึกการชําระเงิน  
4.1.7  การเปล่ียนแปลงรายการ หมายถึง  การเรียกดูเอกสารที่ตองการเปลี่ยนแปลง  การเปลี่ยนแปลงเอกสารใน
สวน         หัวเอกสาร  ขอมูลบรรทัดรายการ  การบันทึกและการยกเลิกรายการ  
4.1.8  การรายงานที่ไดจากระบบ หมายถึง รายงานขอมูลที่อยูในระบบบัญชีลูกหนี้  โดยสามารถแบงเปนรายงาน
ลูกหนี้รายตัว รายละเอียดประกอบงบการเงิน  การรับชําระเงิน  แสดงยอดคางลูกหนี้  รายงานขอมูลหลักลูกหนี้  
แสดงอายุยอดลูกหนี้คงเหลือ  รายงานการออกใบแจงหนี้พิเศษ 
4.2  ระบบลูกหนี้  หมายถึง ลูกหนี้ใบแจงหนี้พิเศษ ลูกหนี้บริษัทรวมการงาน  ลูกหนี้จากบริการ  CBR (Common 
Base Radio Telephone)  ลูกหนี้จากบริการ ISBN  ลูกหนี้ละเมิด  ลูกหนี้พนักงาน  ลูกหนี้บุคคลภายนอก ลูกหนี้
อื่น ๆ เชน ลูกหนี้การคาอื่น ลูกหนี้การคาอื่นจากการรวมการงานและ/หรือการลงทุน ลูกหนี้สวนแบงโครงขาย
ทางไกลตางประเทศ ลูกหนี้อื่น  รวมทั้ง  ลูกหนี้ One-time และ ลูกหนี้ Permanent 
4.2  ลูกหนี้ใบแจงหนี้พิเศษ  หมายถึงสวนงานที่รับผิดชอบในการบันทึกรายการลูกหนี้ที่ใชบริการโทรศัพทที่เปน
หนวยงานราชการและรัฐวิสาหกิจ 
4.2.2  ลูกหนี้บริษัทรวมการงาน  หมายถึง สวนงานที่รับผิดชอบในการดําเนินการเกี่ยวกับโทรศัพทสาธารณะและ
บริษัทที่รวมลงทุนที่ไดรับสัมปทานไปแลว 
4.2.3  ลูกหนี้จากบริการ  CBR (Common Base Radio Telephone)  หมายถึง ผูใชบริการโทรศัพทเคลื่อนที่เฉพาะ
กลุม ไดแก ธุรกิจประเภทกลุมรถแท็กซี่ กลุมประกันภัย ฯลฯ  
4.2.4  ลูกหนี้จากบริการ ISBN  หมายถึง ผูใชบริการโทรศัพทระบบ ISBN ซึ่งเปนเทคโนโลยีที่ทําการสงสัญญาณ
ดวยความเร็วสูง โดยสัญญาณในสายโทรศัพทจะถูกแบงเปนขอมูลและเสียง    
4.2.5  ลูกหนี้ละเมิด  หมายถึง บุคคลภายนอกที่ทําใหสินทรัพยของบริษัท ทีโอที จํากัด (มหาชน)  เสียหายและขอ
ผอนชําระเปนงวด ๆ  
4.2.6  ลูกหนี้พนักงาน  หมายถึง ผูใชบริการโทรศัพทของบริษัท  ที่เปนพนักงานของบริษัท ทีโอที (มหาชน) 
จํากัด ที่เบิกสวัสดิการเกินสิทธิ 
4.2.7  ลูกหนี้บุคคลภายนอก หมายถึงผูใชบริการโทรศัพท/พนักงาน ของบมจ.ทีโอทีจํากัด (มหาชน) ที่เปนคดี
ความกับ บมจ.ทีโอทีจํากัด มหาชน) เชน ผูใชบริการโทรศัพทผิดนัดชําระหนี้แลวถูกยกเลิกสัญญาการใหบริการ
โทรศัพท จากบมจ.ทีโอทีจํากัด (มหาชน) แลวฝายกฎหมายของบมจ.ทีโอทีจํากัด (มหาชน) เขาดําเนินการตาม
กระบวนทางกฎหมายซึ่งเมื่อผูใชบริการโทรศัพทยอมรับสภาพหนี้หรือทําสัญญาประนอมหนี้แลว บมจ.ทีโอที
จํากัด (มหาชน) ก็จะทําการตั้งเปนลูกหนี้บุคคลภายนอก  ในกรณีพนักงานของบมจ.ทีโอทีจํากัด (มหาชน) เมื่อ
พนักงานทําการทุจริตฝายกฎหมายไดทํา    การสอบสวน/ตรวจสอบเสร็จสิ้นลง ก็จะทําการตั้งเปนลูกหนี้
บุคคลภายนอกเชนเดียวกัน  
4.2.8  ลูกหนี้อ่ืน ๆ หมายถึง ลูกหนี้ที่เกิดจากการใหบริการของ บมจ.ทีโอที ประกอบดวย 
          1)  ลูกหนี้การคาอื่น ไดแก ลูกหนี้ที่เกิดจาการขายบัตรโทรศัพท TOT Card และ PIN Phone ลูกหนี้
บุคคลภายนอกคาโทรศัพท TOT และ ลูกหนี้เช็คคืน TO 
          2)  ลูกหนี้การคาอ่ืนจากการรวมการงานและ/หรือการลงทุน ไดแก ลูกหนี้บุคคลภายนอกคาโทรศัพท True, 
TT&T และลูกหนี้เช็คคืน True, TT&T   
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          3)  ลูกหนี้บริษัทจากการรวมการงานและ/หรือการลงทุน ไดแก ลูกหนี้ที่เกิดจากสวนแบงรายได   ลูกหนี้             
คาโทรศัพทสาธารณะ  ลูกหนี้ใบแจงหนี้พิเศษ True และ TT&T   
          4)  ลูกหนี้สวนแบงโครงขายทางไกลตางประเทศ ไดแก ลูกหนี้ที่เกิดจากคาบริการใชโครงขายทางไกล
ตางประเทศโดยจะมีการคดิคาบริการระหวาง บมจ. ทีโอที กับบริษัทในตางประเทศ   
          5)  ลูกหนี้อ่ืน  ไดแก ลูกหนี้พนักงาน ลูกหนี้ฌาปนกิจสงเคราะห และ ลูกหนี้ละเมิด  เปนตน   
4.2.9  ลูกหนี้ One-time ประกอบดวย ลูกหนี้บุคคลภายนอกคาโทรศัพท TOT,True, TT&T ลูกหนี้เช็คคืน TOT, 
True, TT&T ลูกหนี้การคาอื่นที่เกิดขึ้นเปนครั้งคราว  ลูกหนี้ละเมิด และลกูหนี้อื่นๆ  
4.20  ลูกหนี้ Permanent ประกอบดวย  ลูกหนี้ใบแจงหนี้พิเศษ   ลูกหนี้ CBR   ลูกหนี้ ISBN  ลูกหนี้อื่นๆ เชน 
ลูกหนี้ที่เกิดจาการขายบัตรโทรศัพท TOT Card และ PIN  Phone ลูกหนี้บริษัทจากการรวมการงานและ/หรือการ
ลงทุน ที่มีการออกใบแจงหนี้  รวมถึงลูกหนี้ที่ตองมีการบันทึกสวนแบงรายไดเชนลูกหนี้ที่ไดสัมปทาน  ลูกหนี้
สวนแบงโครงขายทางไกลตางประเทศ ลูกหนี้พนักงานสําหรับเงินกูพนักงาน  การเบิกสวัสดิการการเกินสิทธิและ
รวมถึงการผอนชําระคาบริการ และลูกหนี้อื่นๆที่ตองมีการติดตออยูเสมอ 
 
ตอนที่  1  แบบสอบถามสภาพทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม 

คําชี้แจง   กรุณาทําเครื่องหมาย  /  ในชอง    ตามสภาพความเปนจริง 
1.  เพศ  

 1.1    ชาย    1.2     หญิง 
 
2.  อายุ 

  2.1     ตํ่ากวา   30  ป    2.2     31-35 ป 

  2.3     36-40  ป    2.4    40 ปขึ้นไป 
 
3.  การศึกษา 

 3.1    อนุปริญญา/ปวส./ปวช. 3.2   ปริญญาตรี            3.3    สูงกวาปริญญาตรี 
 
4.  ระยะเวลาการปฏิบัติงานกับการใชโปรแกรม SAP R/3 

     4.1     นอยกวา  1  ป                  4.2    1- 2  ป    

     4.3     2 – 3  ป    4.4    มากกวา 3  ป   
 
5.  ระบบบัญชีลูกหนี้ที่รับผิดชอบ  

5.1  ประเภทลูกหนี้ที่รับผิดชอบ 

                       5.1     ลูกหนี้ One-time    5.1.2     ลูกหนี้ Permanent 

         5.1.3     ทั้งลูกหนี้ Permanent  และ One-time 
5.2  ระบบบัญชีลูกหนี้ที่รับผิดชอบสําหรับผูรับผิดชอบลูกหนี้ Permanent  
      (ตอบไดมากกวา 1 ขอ ) 
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        5.2      ลูกหนี้ใบแจงหนี้พิเศษ    5.2.2     ลูกหนี้บริษัทรวมการงาน   

        5.2.3     ลูกหนี้จากบริการ  CBR                    5.2.4     ลูกหนี้จากบริการ ISBN  

 5.2.4      ลูกหนี้ละเมิด      5.2.6     ลูกหนี้พนักงาน   

 5.2.7      ลูกหนี้บุคคลภายนอก                       

 5.2.8     ลูกหนี้ที่เกิดจาการขายบัตรโทรศัพท TOT Card และ PIN  Phone  

                       5.2.9     ลูกหนี้อื่น ๆ 
               5.3 จากขอ 5.2  ในกรณีที่ตอบมากกวา 1 ขอ   ระบบบัญชีลูกหนี้ที่รับผิดชอบดังกลาวนั้นมีลักษณะงานที่
มีความเกี่ยวของกันหรือไม 
                     5.3.1      มีความเกี่ยวของกัน  5.3.2      ไมมีเกี่ยวของกัน  
               5.4  จากขอ  5.3   ถามีความเกี่ยวของกัน  ลักษณะงานใดที่มีเกี่ยวของกัน   
                      5.4.1     งานดานการบันทึกขอมูลกับงานดานการสรางขอมูลหลักลูกหนี้    

5.4.2      งานดานการบันทึกขอมูลกับงานดานการใชขอมูล/รายงานจากระบบ      

5.4.3      งานดานการสรางขอมูลหลักลูกหนี้กับงานดานการใชขอมูล/รายงานจากระบบ         

                      5.4.4     เกี่ยวของกันทั้ง 3  ดาน      

                      5.4.5     อื่น ๆ  ระบุ............................. 
5.5   ระบบบัญชีลูกหนี้ที่รับผิดชอบสําหรับผูรับผิดชอบลูกหนี้ One-time  (ตอบไดมากกวา 1 ขอ ) 

         5.5.1     ลูกหนี้บุคคลภายนอกคาโทรศัพท TOT,True, TT&T   
        5.5.2     ลูกหนี้เช็คคืน TOT, True, TT&T          5.5.3      ลูกหนี้การคาอื่นที่เกิดขึ้นเปนครั้ง

คราว 
       5.5.4      ลูกหนี้ละเมิด             5.5.5     ลูกหนี้อื่น ๆ 

              5.6  จากขอ 5.5  ในกรณีที่ตอบมากกวา 1 ขอ  ระบบบัญชีลูกหนี้ที่รับผิดชอบดังกลาวนั้นมีลักษณะงานที่
มีความเกี่ยวของกันหรือไม 

                    5.6.1    มีความเกี่ยวของกัน   5.6.2     ไมมีเกี่ยวของกัน  
       5.7  จากขอ  5.6   ถามีความเกี่ยวของกัน  ลักษณะงานใดที่มีเกี่ยวของกัน   

                      5.7.1     งานดานการบันทึกขอมูลกับงานดานการสรางขอมูลหลักลูกหนี้    

5.7.2      งานดานการบันทึกขอมูลกับงานดานการใชขอมูล/รายงานจากระบบ      

5.7.3      งานดานการสรางขอมูลหลักลูกหนี้กับงานดานการใชขอมูล/รายงานจากระบบ         

                      5.7.4     เกี่ยวของกันทั้ง 3  ดาน      

                      5.7.5     อื่น ๆ  ระบุ............................. 
6.  บทบาทและหนาที่หลักของทานในการใชงานระบบ SAP  R/3  

      6.1      ผูบันทึกขอมูล    6.2     ผูเรียกรายงานจากระบบ 

 6.3      ผูใชขอมูล/รายงานจากระบบ   6.4     อื่น ๆ  ระบุ............................. 
7.  การเคยไดรับการอบรมการใชโปรแกรม SAP R/3 

7.1    เคยไดรับการอบรม  จํานวน...................ครั้ง 7.2    ไมเคยไดรับการอบรม 
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ตอนที่ 2  ปญหาที่เกิดขึ้นจากการนําโปรแกรม SAP R/3  มาใชในงานระบบบัญชีลูกหนี้ 
คําชี้แจง   ขอใหทานแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับปญหาระบบ SAP R/3  มาใชในระบบบัญชีลูกหนี้ ดังนี้ 
 
ตัวอยางการตอบ 
 

โปรแกรมสําเร็จรูป  
SAP R/3 ในบัญชีลูกหนี้  

ระดับของปญหา 
มากที่สุด                                                                       นอยที่สุด 

  7 6 5 4 3 2 1 

ดานการเขาสูระบบ 
1. ระยะเวลาตั้งแตการเปดเครื่องจนถึงการเขาสูระบบ  
    บัญชีลูกหนี้.............................................................. 

 
 
........... 

 
 

........... 

 
 

........... 

 
 

........ 

 
 

........ 

 
 

........ 

 
 

...√.. 
2. การกรอกชื่อผูใช ................................................. .......... ....... .... √... ........ ........ ....... ..... 

3. การเขาสูรายการใน Accounting  ........................... ... √.... ....... .... .... ........ ........ ....... ..... 

 
จากขอความดังกลาวขางตน ดานการเขาสูระบบ ขอ 1  ทานมีความคิดเห็นวา ระยะเวลาตั้งแตการเปดเครื่องจนถึง
การเขาสูระบบบัญชีลูกหนี้ มีปญหาในการนํามาใช นอยที่สุด (1)   สวน ขอ 2  การกรอกชื่อผูใช มีปญหาในการ
นํามาใชในระดับมาก  (5)  แต ขอ 3 การเขาสูรายการใน Accounting  มีปญหาในการนํามาใชในระดับมากที่สุด 
(7) 
 

โปรแกรมสําเร็จรูป  
SAP R/3 ในบัญชีลูกหนี้  

ระดับของปญหา 
มากที่สุด                                                                 นอยที่สุด 

  7 6 5 4 3 2 1 
ก.   การเขาสูระบบ        
1. ระยะเวลาตั้งแตการเปดเครื่องจนถึงการเขาสูระบบบัญชี 
    ลูกหนี้................................................................................ 

 
.......... 

 
....... 

 
....... 

 
........ 

 
........ 

 
....... 

 
....... 

2. การเรียกช่ือเว็บไซดเพื่อเขาสูโปรแกรม............................. .......... ....... ....... ........ ........ ....... ....... 
3. การกรอกชื่อผูใช .............................................................. .......... ....... ....... ........ ........ ....... ....... 
4. การกรอกรหัสผานเขาใช ................................................. .......... ....... ....... ........ ........ ....... ....... 
5. การเขาสูรายการใน Sap Menu  ........................................ .......... ....... ....... ........ ........ ....... ....... 
6. การเขาสูรายการใน Accounting  ...................................... .......... ....... ....... ........ ........ ....... ....... 
7. การเขาสูรายการใน Financial Accounting ....................... .......... ....... ....... ........ ........ ....... ....... 
8. การเขาสูรายการใน Account Receivable  ........................ .......... ....... ....... ........ ........ ....... ....... 
9. การเขาสูรายการใน Master Record................................... .......... ....... ....... ........ ........ ....... ..... 
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โปรแกรมสําเร็จรูป  
SAP R/3 ในบัญชีลูกหนี้  

ระดับของปญหา 
มากที่สุด                                                                 นอยที่สุด 

  7 6 5 4 3 2 1 
ข. การสรางขอมูลหลักลูกหนี้        
10. การกําหนดกลุมรหัสลูกหนี้............................................ .......... ....... ....... ........ ........ ....... ....... 
11.  การเรียกแบบฟอรมเพื่อมาลงขอมูล .............................. .......... ....... ....... ........ ........ ....... ....... 
12. การลงบันทึกช่ือลูกหนี้ใหม  ........................................... .......... ....... ....... ........ ........ ....... ....... 
13.  การลงบันทึกที่อยูของลูกหนี้ใหม .................................. .......... ....... ....... ........ ........ ....... ....... 
14. การเรียกรายการเพื่อบันทึกรหัสบัญชีลูกหนี้รายใหม....... .......... ....... ....... ........ ........ ....... ....... 
15. การลงบันทึกรหัสบัญชีลูกหนี้รายใหม............................ .......... ....... ....... ........ ........ ....... ....... 
16. การเรียกและลงขอมูลลูกหนี้ในสวนเงื่อนไข 
      การชําระเงิน.................................................................... 

 
.......... 

 
....... 

 
....... 

 
........ 

 
........ 

 
....... 

 
....... 

17. การบันทึกขอมูลในสวนเงื่อนไขการชําระเงิน................ .......... ....... ....... ........ ........ ....... ....... 
18. การเรียกขอมูลลูกหนี้ประจําที่ออกใบแจงหนี้  
      (Permanent) ................................................................... 

 
.......... 

 
....... 

 
....... 

 
........ 

 
........ 

 
....... 

 
....... 

19. การลงขอมูลลูกหนี้ประจําที่ออกใบแจงหนี้  
      (Permanent)..................................................................... 

 
.......... 

 
....... 

 
....... 

 
........ 

 
........ 

 
....... 

 
....... 

20. การเรียกขอมูลลูกหนี้ที่เกิดขึ้นเปนครั้งคราว (One-Time)  .......... ....... ....... ........ ........ ....... ....... 
21. การลงขอมูลลูกหนี้ที่เกิดขึ้นเปนครั้งคราว (One-Time) .. .......... ....... ....... ........ ........ ....... ....... 
22. การเปลี่ยนแปลงขอมูลหลักลูกหนี้ ................................. .......... ....... ....... ........ ........ ....... ....... 
23. การกําหนดเลขที่รหัสลูกคาใหม ..................................... .......... ....... ....... ........ ........ ....... ....... 
24. การเปลี่ยนแปลงแกไขเมื่อลงขอมูลผิด............................ .......... ....... ....... ........ ........ ....... ....... 
25. เวลาที่ใชในการแกไขการลบขอมูลหลักของลูกหนี้ ........ .......... ....... ....... ........ ........ ....... ....... 
26. การสรางขอมูลหลักลูกหนี้ในแตละวัน ........................... .......... ....... ....... ........ ........ ....... ....... 
27. การปรับปรุงขอมูลหลักลูกหนี้ ........................................ .......... ....... ....... ........ ........ ....... ....... 
28. การยกเลิกขอมูลหลักลูกหนี้ ........................................... .......... ....... ....... ........ ........ ....... ....... 
29. เอกสารตางๆในการดําเนินการการสรางขอมูลลูกหนี้..... .......... ....... ....... ........ ........ ....... ....... 
ค. การบันทึกขอมูลเขาระบบ          
30. การบันทึกรายการตั้งลูกหนี้          
       30.1 การบันทึกวันที่ของเอกสารและวันที่ผานรายการ..... .......... ....... ....... ........ ........ ....... ....... 
       30.2 การบันทึกสกุลเงินที่ตองการและอัตราแลกเปลี่ยน... .......... ....... ....... ........ ........ ....... ....... 
       30.3 การบันทึกจํานวนเงิน และภาษีขายในการตั้งยอด 
              ลูกหนี้........................................................................ 

 
.......... 

 
....... 

 
....... 

 
........ 

 
........ 

 
....... 

 
....... 
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โปรแกรมสําเร็จรูป  
SAP R/3 ในบัญชีลูกหนี้  

ระดับของปญหา 
มากที่สุด                                                                 นอยที่สุด 

  7 6 5 4 3 2 1 
       30.4 การบันทึกการกําหนดการชําระเงินของลูกหนี้......... .......... ....... ....... ........ ........ ....... ....... 
       30.5 การบันทึกรับชําระโดยตรง และการหักลางรายการ 
               ลูกหนี้ที่คงคางในระบบ............................................    

 
.......... 

 
....... 

 
....... 

 
........ 

 
........ 

 
....... 

 
....... 

       30.6 การบันทึกขอมูลที่ใชอางอิงในการจัดทําเอกสารตั้ง 
                ยอดลูกหนี้................................................................. 

 
.......... 

 
....... 

 
....... 

 
........ 

 
........ 

 
....... 

 
....... 

30.7 การบันทึกขอมูลเพิ่มเติมในการจัดทําเอกสารตั้งยอด 
         ลูกหนี้....................................................................... 

 
.......... 

 
....... 

 
....... 

 
........ 

 
........ 

 
....... 

 
....... 

       30.8  การบันทึกขอมูลรหัสสถานประกอบการ................ .......... ....... ....... ........ ........ ....... ....... 
       30.9  การบันทึกขอมูล เพื่อทํารายการ Debit ลูกหนี้.......... .......... ....... ....... ........ ........ ....... ....... 

30.10 การบันทึกขอมูลรหัสลูกหนี้ ที่จะบันทึกรายการ 
           ต้ังหนี้..................................................................... 

       

31.  การยอนกลับรายการที่บันทึก........................................... .......... ....... ....... ........ ........ ....... ....... 
32.  การยกเลิก เมื่อมีการบันทึกผิดพลาด................................. .......... ....... ....... ........ ........ ....... ....... 
33.  การบันทึกยกเลิกรายการ   
       33.1 การกลับรายการบัญชี โดยระบบจะสรางเอกสาร 
               ใหมเพื่อกลับรายการ ................................................. 

 
.......... 

 
....... 

 
....... 

 
........ 

 
........ 

 
....... 

 
....... 

 33.2 การบันทึกยกเลิกเอกสาร ในกรณีตนฉบับในการ 
          บันทึกบัญชีผิดพลาด................................................ 

 
.......... 

 
....... 

 
....... 

 
........ 

 
........ 

 
....... 

 
....... 

       33.3 การบันทึกยกเลิกเอกสารที่กลับรายการ .................... .......... ....... ....... ........ ........ ....... ....... 
       33.4 การยกเลิกรายการบัญชี และหรือการยกเลิกการหัก 

         ลางรายการบัญชี เมื่อมีการจับคูผิด ........................... 
 
.......... 

 
....... 

 
....... 

 
........ 

 
........ 

 
....... 

 
....... 

34. การบันทึกรับชําระโดยตรง 
     34.1 การบันทึกรับชําระเงินที่รับมา ................................... 

 
.......... 

 
....... 

 
....... 

 
........ 

 
........ 

 
....... 

 
....... 

     34.2 การลางรายการหนี้คงคาง............................................ .......... ....... ....... ........ ........ ....... ....... 
     34.3 การบันทึกรับชําระบางสวน ....................................... .......... ....... ....... ........ ........ ....... ....... 
ง.  การประมวลผล  และการคํานวณ        
35.  การคํานวณอัตราแลกเปลี่ยน  ......................................... .......... ....... ....... ........ ........ ....... ....... 
36.  การคํานวณจํานวนเงินและภาษีขาย ................................ .......... ....... ....... ........ ........ ....... ....... 
37.  การคํานวณเปอรเซ็นตสวนแบงรายไดของ TOT  ........... .......... ....... ....... ........ ........ ....... ....... 
38.  การคํานวณจํานวนเงินสวนลดที่ตองการใหปรากฏใน 
       ใบเสร็จรับเงิน ................................................................... 

 
.......... 

 
....... 

 
....... 

 
........ 

 
........ 

 
....... 

 
....... 

39.  การจับคูรายการลูกหนี้ เพื่อนํามาคํานวณผล...................... .......... ....... ....... ........ ........ ....... ....... 
40. การคํานวณคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ ..................................... .......... ....... ....... ........ ........ ....... ....... 
41. การประมวลผลขอมูลในภาพรวม...................................... .......... ....... ....... ........ ........ ....... ....... 
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 โปรแกรมสําเร็จรูป  
SAP R/3 ในบัญชีลูกหนี้  

ระดับของปญหา 
มากที่สุด                                                                 นอยที่สุด 

  7 6 5 4 3 2 1 
จ. การเปลี่ยนแปลงรายการ        
42. การแกไขขอมูลสวนหัวเอกสาร ........................................ .......... ....... ....... ........ ........ ....... ....... 
43. การแกไขขอมูลบรรทัดรายการ.......................................... .......... ....... ....... ........ ........ ....... ....... 
44. การบันทึกรายการที่ไดมีการแกไข  .................................... .......... ....... ....... ........ ........ ....... ....... 
45. การยกเลิกรายการที่ตองการแกไข  .................................... .......... ....... ....... ........ ........ ....... ....... 
46. การยกเลิกรายการบัญชีและ/หรือการยกเลิกการหักลาง 
      บัญชี  ................................................................................. 

 
.......... 

 
....... 

 
....... 

 
........ 

 
........ 

 
....... 

 
....... 

47. ขั้นตอนของระบบในการเปลี่ยนแปลงรายการตาง ๆ  ........ .......... ....... ....... ........ ........ ....... ....... 
ฉ. การรายงานที่ไดจากระบบ        
48. การแสดงรายละเอียดตาง ๆ  ของเอกสารทางหนาจอ  
     ไดแก ขอมูลสวนหัวของเอกสาร  ขอมูลบรรทัดรายการ...... 

       

49. การเรียกดูรายการเอกสารที่ตองการ.................................... .......... ....... ....... ........ ........ ....... ....... 
50. รายงานยอดคงเหลือของลูกหนี้ ......................................... .......... ....... ....... ........ ........ ....... ....... 
51. การเรียกรายงาน 
     51 รายงานลูกหนี้ใบแจงหนี้พิเศษ.................................. 

 
.......... 

 
....... 

 
....... 

 
........ 

 
........ 

 
....... 

 
....... 

     51.2  รายงานลูกหนี้จากระบบ CRB .................................. .......... ....... ....... ........ ........ ....... ....... 
     51.3 รายงานลูกหนี้บริษัทรวมการงาน................................ .......... ....... ....... ........ ........ ....... ....... 
     51.4  รายงานลูกหนี้จากบริการ ISBN ............................... .......... ....... ....... ........ ........ ....... ....... 
     51.5  รายงานลูกหนี้ละเมิด................................................ .......... ....... ....... ........ ........ ....... ....... 
     51.6  รายงานลูกหนี้บุคคลภายนอก.................................... .......... ....... ....... ........ ........ ....... ....... 
     51.7 รายงานลูกหนี้ที่เกิดจากการขายบัตรโทรศัพท  
             TOT Card และ PIN Phone......................................... 

 
.......... 

 
....... 

 
....... 

 
........ 

 
........ 

 
....... 

 
....... 

     51.8  รายงานลูกหนี้อื่น ....................................................... .......... ....... ....... ........ ........ ....... ....... 
     51.9  รายละเอียดลูกหนี้งานราชการคางชําระ.................... .......... ....... ....... ........ ........ ....... ....... 
52. รายงานแสดงยอดคงคางลูกหนี้ (One-Time) .................... .......... ....... ....... ........ ........ ....... ....... 
53. รายงานแสดงยอดคงคางลูกหนี้รายตัว (Permanent)......... .......... ....... ....... ........ ........ ....... ....... 
54. รายงานขอมูลหลักลูกหนี้.................................................... .......... ....... ....... ........ ........ ....... ....... 
55. รายงานแสดงระยะเวลาชําระหนี้ของยอดลูกหนี้คงเหลือ... .......... ....... ....... ........ ........ ....... ....... 
56. รายงานการคํานวณคาเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ........................ .......... ....... ....... ........ ........ ....... ....... 
57. รายงานแสดงรายละเอียดลูกหนี้คงเหลือรายตัว ............... .......... ....... ....... ........ ........ ....... ....... 
58. การนําขอมูลจากรายงานที่ไดจากระบบมาใชในงาน .......... ....... ....... ........ ........ ....... ....... 
      58.1 ความครบถวนของขอมูลที่ตองการใช................. .......... ....... ....... ........ ........ ....... ....... 
      58.2 รายงานที่ไดจากระบบสามารถนํามาใชงานไดทันที  .......... ....... ....... ........ ........ ....... ....... 
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โปรแกรมสําเร็จรูป  
SAP R/3 ในบัญชีลูกหนี้  

ระดับของปญหา 
มากที่สุด                                                                       นอยที่สุด 

  7 6 5 4 3 2 1 
59.  รายงานที่ไดจากระบบสามารถตอบสนองความ
ตองการของผูใช.................................................... 

 
.......... 

 
....... 

 
....... 

 
........ 

 
........ 

 
....... 

 
....... 

 
 
60. โดยภาพรวม ทานมีความพึงพอใจกับการนําโปรแกรมสําเร็จรูป SAP R/3 มาใชในระบบบัญชีลูกหนี้ ในระดับ
ใด 

1.     ไมพอใจเลย     2.     พอใจในระดับนอย  

3.     พอใจในระดับปานกลาง   4.     พอใจในระดับมาก  

5.     พอใจในระดับมากที่สุด 
 
ตอนที่  3 ความคิดเห็นอ่ืน ๆ  และขอเสนอแนะเพิ่มเติม 
 
1............................................................................................................................................. 
 
2............................................................................................................................................. 
 
3............................................................................................................................................. 

 
ขอขอบคุณทุกทานมา ณ  ท่ีนี้คะในการตอบแบบสอบ  
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Reliabilityรวม 82  ขอ 
 ****** Method 1 (space saver) will be used for this analysis ****** 
  R E L I A B I L I T Y   A N A L Y S I S   -   S C A L E   (A L P H A) 
Reliability Coefficients 
N of Cases =     30.0                    N of Items = 82 
Alpha =    .9837 
 
Reliability  ดานการเขาสูระบบ 
 ****** Method 1 (space saver) will be used for this analysis ****** 
  R E L I A B I L I T Y   A N A L Y S I S   -   S C A L E   (A L P H A) 
Reliability Coefficients 
N of Cases =     30.0                    N of Items =  9 
Alpha =    .9698 
 
Reliability ดานการสรางขอมูลหลักลูกหนี้ 
 ****** Method 1 (space saver) will be used for this analysis ****** 
  R E L I A B I L I T Y   A N A L Y S I S   -   S C A L E   (A L P H A) 
Reliability Coefficients 
N of Cases =     30.0                    N of Items = 20 
Alpha =    .9833 
 
Reliability ดานการบันทึกขอมูล 
 ****** Method 1 (space saver) will be used for this analysis ****** 
  R E L I A B I L I T Y   A N A L Y S I S   -   S C A L E   (A L P H A) 
Reliability Coefficients 

N of Cases =     30.0                    N of Items = 19 
Alpha =    .9537 
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Reliability การประมวลผล 
 ****** Method 1 (space saver) will be used for this analysis ****** 
  R E L I A B I L I T Y   A N A L Y S I S   -   S C A L E   (A L P H A) 
Reliability Coefficients 
N of Cases =     30.0                    N of Items =  7 
Alpha =    .7447 
 
Reliability การเปล่ียนแปลงรายการ 
 ****** Method 1 (space saver) will be used for this analysis ****** 
  R E L I A B I L I T Y   A N A L Y S I S   -   S C A L E   (A L P H A) 
Reliability Coefficients 
N of Cases =     30.0                    N of Items =  6 
Alpha =    .9033 
 
Reliability การรายงานที่ไดจากระบบ 
 ****** Method 1 (space saver) will be used for this analysis ****** 
  R E L I A B I L I T Y   A N A L Y S I S   -   S C A L E   (A L P H A) 
Reliability Coefficients 
N of Cases =     30.0                    N of Items = 21 
Alpha =    .9842 
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เพศ

63 23.9 23.9 23.9
201 76.1 76.1 100.0
264 100.0 100.0

ชาย
หญิง
Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent

 
อายุ

11 4.2 4.2 4.2
87 33.0 33.0 37.1
80 30.3 30.3 67.4
86 32.6 32.6 100.0

264 100.0 100.0

ต่ํากวา 30
31-35 ป
36-40 ป
40 ปขึ้นไป
Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent

 
การศึกษา

41 15.5 15.5 15.5
203 76.9 76.9 92.4
20 7.6 7.6 100.0

264 100.0 100.0

อนุปริญญษ/ปวส/ปวช
ปริญญาตรี
สูงกวาปริญญาตรี
Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent

 
ระยะเวลา

18 6.8 6.8 6.8
98 37.1 37.1 43.9
70 26.5 26.5 70.5
78 29.5 29.5 100.0

264 100.0 100.0

นอยกวา 1 ป
1.1-2 ป
2.1-3 ป
มากกวา 3 ป
Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent

 
ประเภท

96 36.4 36.4 36.4
92 34.8 34.8 71.2
76 28.8 28.8 100.0

264 100.0 100.0

ลูกหนี้ one-time
ลูกหนี้ permanent
ทั้ง one และ perma
Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent
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ละเมิด * ประเภท * ตอบขอ Crosstabulation

Count

8 35 43
8 35 43
4 1 5
4 1 5

1.00ละเมิด
Total

1.00ละเมิด
Total

ตอบขอ
ตอบมากวา 1 ขอ

ตอบขอเดียว

ลูกหนี้
permanent

ท้ัง one และ
permanent

ประเภท

Total

 
ใบแจงหนี้ * ประเภท * ตอบขอ Crosstabulation

Count

22 21 43
22 21 43
2 1 3
2 1 3

1.00ใบแจงหน้ี
Total

1.00ใบแจงหน้ี
Total

ตอบขอ
ตอบมากวา 1 ขอ

ตอบขอเดียว

ลูกหน้ี
permanent

ท้ัง one และ
permanent

ประเภท

Total

 
ขายบัตร * ประเภท * ตอบขอ Crosstabulation

Count

18 24 42
18 24 42
25 3 28
25 3 28

1.00ขายบัตร
Total

1.00ขายบัตร
Total

ตอบขอ
ตอบมากวา 1 ขอ

ตอบขอเดียว

ลูกหนี้
permanent

ท้ัง one และ
permanent

ประเภท

Total

 
ภายนอก * ประเภท * ตอบขอ Crosstabulation

Count

15 47 62
15 47 62
9 1 10
9 1 10

1.00ภายนอก
Total

1.00ภายนอก
Total

ตอบขอ
ตอบมากวา 1 ขอ

ตอบขอเดียว

ลูกหน้ี
permanent

ทั้ง one และ
permanent

ประเภท

Total

 
ISBN * ประเภท * ตอบขอ Crosstabulation

Count

2 5 7
2 5 7
7 7
7 7

1.00ISBN
Total

1.00ISBN
Total

ตอบขอ
ตอบมากวา 1 ขอ

ตอบขอเดียว

ลูกหน้ี
permanent

ทั้ง one และ
permanent

ประเภท

Total
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บริษัทรวม * ประเภท * ตอบขอ Crosstabulation

Count

15 8 23
15 8 23
2 2
2 2

1.00บริษัทรวม
Total

1.00บริษัทรวม
Total

ตอบขอ
ตอบมากวา 1 ขอ

ตอบขอเดียว

ลูกหนี้
permanent

ท้ัง one และ
permanent

ประเภท

Total

 
อ่ืน ๆ * ประเภท * ตอบขอ Crosstabulation

Count

2 2
2 2

1.00อื่น ๆ
Total

ตอบขอ
ตอบมากวา 1 ขอ

ท้ัง one และ
permanent

ประเภท

Total

 
CBR * ประเภท * ตอบขอ Crosstabulation

Count

7 5 12
7 5 12

1.00CBR
Total

ตอบขอ
ตอบมากวา 1 ขอ

ลูกหนี้
permanent

ท้ัง one และ
permanent

ประเภท

Total

 
พนักงาน * ประเภท * ตอบขอ Crosstabulation

Count

24 24 48
24 24 48
2 1 3
2 1 3

1.00พนักงาน
Total

1.00พนักงาน
Total

ตอบขอ
ตอบมากวา 1 ขอ

ตอบขอเดียว

ลูกหนี้
permanent

ท้ัง one และ
permanent

ประเภท

Total

 
ขอ5.3 * ประเภท * ตอบขอ Crosstabulation

Count

31 33 64
16 38 54
47 71 118
1 1 2
1 1 2

เกี่ยวของกัน
ไมเกี่ยวของกัน

ขอ5.3

Total
เกี่ยวของกันขอ5.3

Total

ตอบขอ
ตอบมากวา 1 ขอ

ตอบขอเดียว

ลูกหนี้
permanent

ท้ัง one และ
permanent

ประเภท

Total

 

DPU



 133 

ขอ5.4 * ประเภท * ตอบขอ Crosstabulation

Count

8 8
4 11 15

1 1 2

25 6 31
30 26 56
1 1
1 1

งานดานการบันทึกขอมูล
งานดานการสรางขอมูลหลกั
งานการใชขอมูล/รายงานจ
ากระบบ
เกี่ยวของกันท้ัง 3 ดาน

ขอ5.4

Total
เกี่ยวของกันท้ัง 3 ดานขอ5.4

Total

ตอบขอ
ตอบมากวา 1 ขอ

ตอบขอเดียว

ลูกหนี้
permanent

ท้ัง one และ
permanent

ประเภท

Total

 
 

ลูกหนี้คาโทรศัพท tot * ประเภท * ตอบONE Crosstabulation

Count

55 18 73
55 18 73
4 1 5
4 1 5

ลูกหนี้บุคคลภายนอกลูกหนี้คาโทรศัพท tot
Total

ลูกหนี้บุคคลภายนอกลูกหนี้คาโทรศัพท tot
Total

ตอบONE
ตอบมากวา 1 ขอ

ตอบขอเดียว

ลูกหนี้
one-time

ท้ัง one และ
permanent

ประเภท

Total

 
ลูกหนี้เช็คคืน * ประเภท * ตอบONE Crosstabulation

Count

47 11 58
47 11 58
4 1 3 8
4 1 3 8

1.00ลูกหน้ีเช็คคืน
Total

1.00ลูกหน้ีเช็คคืน
Total

ตอบONE
ตอบมากวา 1 ขอ

ตอบขอเดียว

ลูกหนี้
one-time

ลูกหนี้
permanent

ท้ัง one และ
permanent

ประเภท

Total

 
ลูกหนี้อ่ืนๆ * ประเภท * ตอบONE Crosstabulation

Count

1 1
1 1
4 1 5
4 1 5

1.00ลูกหนี้อื่นๆ
Total

1.00ลูกหนี้อื่นๆ
Total

ตอบONE
ตอบมากวา 1 ขอ

ตอบขอเดียว

ลูกหนี้
one-time

ท้ัง one และ
permanent

ประเภท

Total
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ลูกหนี้ละเมิด * ประเภท * ตอบONE Crosstabulation

Count

12 15 27
12 15 27
11 4 15
11 4 15

1.00ลูกหนี้ละเมิด
Total

1.00ลูกหนี้ละเมิด
Total

ตอบONE
ตอบมากวา 1 ขอ

ตอบขอเดียว

ลูกหนี้
one-time

ท้ัง one และ
permanent

ประเภท

Total

 
ลูกหนี้ครั้งคราว * ประเภท * ตอบONE Crosstabulation

Count

5 5
5 5

13 8 21
13 8 21

1.00ลูกหนี้ครั้งคราว
Total

1.00ลูกหนี้ครั้งคราว
Total

ตอบONE
ตอบมากวา 1 ขอ

ตอบขอเดียว

ลูกหนี้
one-time

ท้ัง one และ
permanent

ประเภท

Total

 
เกี่ยวของ * ประเภท * ตอบONE Crosstabulation

Count

45 18 63
14 4 18
59 22 81
2 1 3
2 1 3

เกี่ยวของกัน
ไมเกี่ยวของกัน

เกี่ยวของ

Total
เกี่ยวของกันเกี่ยวของ

Total

ตอบONE
ตอบมากวา 1 ขอ

ตอบขอเดียว

ลูกหนี้
one-time

ท้ัง one และ
permanent

ประเภท

Total

 
ขอ5.7 * ประเภท * ตอบONE Crosstabulation

Count

1 1
2 1 3

21 14 35

22 3 25
46 18 64

2 2

2 2

งานดานการบันทึกขอมูล
งานดานการสรางขอมูลหลกั
งานการใชขอมูล/รายงานจ
ากระบบ
เกี่ยวของกันท้ัง 3 ดาน

ขอ5.7

Total
งานการใชขอมูล/รายงานจ
ากระบบ

ขอ5.7

Total

ตอบONE
ตอบมากวา 1 ขอ

ตอบขอเดียว

ลูกหนี้
one-time

ท้ัง one และ
permanent

ประเภท

Total
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Frequencies 
Statistics

168 139
96 125

Valid
Missing

N
ตอบขอ ตอบONE

 
Frequency Table 

ตอบขอ

119 45.1 70.8 70.8
49 18.6 29.2 100.0

168 63.6 100.0
96 36.4

264 100.0

ตอบมากวา 1 ขอ
ตอบขอเดียว
Total

Valid

SystemMissing
Total

Frequency Percent Valid Percent
Cumulative

Percent

 
ตอบONE

84 31.8 60.4 60.4
55 20.8 39.6 100.0

139 52.7 100.0
125 47.3
264 100.0

ตอบมากวา 1 ขอ
ตอบขอเดียว
Total

Valid

SystemMissing
Total

Frequency Percent Valid Percent
Cumulative

Percent

 
ตอบขอ * ประเภท Crosstabulation

Count

48 71 119
44 5 49
92 76 168

ตอบมากวา 1 ขอ
ตอบขอเดียว

ตอบขอ

Total

ลูกหนี้
permanent

ท้ัง one และ
permanent

ประเภท

Total

 
ตอบONE * ประเภท Crosstabulation

Count

60 24 84
34 1 20 55
94 1 44 139

ตอบมากวา 1 ขอ
ตอบขอเดียว

ตอบONE

Total

ลูกหนี้
one-time

ลูกหนี้
permanent

ท้ัง one และ
permanent

ประเภท

Total
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ตอบขอ * ประเภท Crosstabulation

Count

48 71 119
44 5 49
92 76 168

ตอบมากวา 1 ขอ
ตอบขอเดียว

ตอบขอ

Total

ลูกหนี้
permanent

ท้ัง one และ
permanent

ประเภท

Total

 
ตอบONE * ประเภท Crosstabulation

Count

60 24 84
34 1 20 55
94 1 44 139

ตอบมากวา 1 ขอ
ตอบขอเดียว

ตอบONE

Total

ลูกหนี้
one-time

ลูกหนี้
permanent

ท้ัง one และ
permanent

ประเภท

Total

 
 

ตอบขอ * ประเภท * ขอ5.3 Crosstabulation

Count

31 33 64
1 1 2

32 34 66
16 38 54
16 38 54

ตอบมากวา 1 ขอ
ตอบขอเดียว

ตอบขอ

Total
ตอบมากวา 1 ขอตอบขอ

Total

ขอ5.3
เกี่ยวของกัน

ไมเกี่ยวของกัน

ลูกหนี้
permanent

ท้ัง one และ
permanent

ประเภท

Total

 
ตอบขอ * ประเภท * ขอ5.4 Crosstabulation

Count

8 8
8 8

4 11 15
4 11 15
1 1 2

1 1 2

25 6 31
1 1

26 6 32

ตอบมากวา 1 ขอตอบขอ
Total

ตอบมากวา 1 ขอตอบขอ
Total

ตอบมากวา 1 ขอตอบขอ
Total

ตอบมากวา 1 ขอ
ตอบขอเดียว

ตอบขอ

Total

ขอ5.4
งานดานการบันทึกขอมูล

งานดานการสรางขอมูลหลกั

งานการใชขอมูล/รายงานจ
ากระบบ

เกี่ยวของกันท้ัง 3 ดาน

ลูกหนี้
permanent

ท้ัง one และ
permanent

ประเภท

Total

 
 

DPU



 137 

จํานวนครั

22 8.3 23.4 23.4
21 8.0 22.3 45.7
18 6.8 19.1 64.9
14 5.3 14.9 79.8
3 1.1 3.2 83.0
6 2.3 6.4 89.4

10 3.8 10.6 100.0
94 35.6 100.0

170 64.4
264 100.0

1.00
2.00
3.00
4.00
5.00
7.00
8.00
Total

Valid

SystemMissing
Total

Frequency Percent Valid Percent
Cumulative

Percent

 
พึงพอใจ

11 4.2 4.2 4.2
44 16.7 16.7 20.8

125 47.3 47.3 68.2
54 20.5 20.5 88.6
30 11.4 11.4 100.0

264 100.0 100.0

ไมพอใจ
นอย
ปานกลาง
มาก
มากท่ีสุด
Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent

 
 

Descriptive Statistics

264 1.00 4.00 2.6174 .77597
264 1.00 5.00 2.6970 .86274
264 1.00 5.00 2.6932 .99838
264 1.00 6.00 2.7045 1.34384
264 1.00 5.00 2.6212 1.00213
264 1.00 6.00 2.7803 1.41590
264 1.00 5.00 2.6477 .93157
264 1.00 5.00 2.7045 .95717
264 1.00 5.00 2.6136 1.00302
264 1.33 4.44 2.6754 .85620
264

ระบบ1
ระบบ2
ระบบ3
ระบบ4
ระบบ5
ระบบ6
ระบบ7
ระบบ8
ระบบ9
รวมระบบ
Valid N (listwise)

N Minimum Maximum Mean Std. Deviation
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Descriptive Statistics

264 2.00 5.00 3.0530 .72767
264 2.00 5.00 2.9811 .72674
264 2.00 5.00 3.0417 .88619
264 2.00 5.00 3.0833 .91495
264 2.00 5.00 2.9053 .89066
264 2.00 5.00 2.9545 .85321
264 2.00 5.00 3.0000 .84097
264 2.00 5.00 2.8864 .62456
264 2.00 5.00 3.0417 .91573
264 1.00 5.00 3.0152 1.02801
264 1.00 4.00 2.8864 .69924
264 1.00 4.00 2.8712 .74920
264 2.00 5.00 2.8902 .66930
264 2.00 5.00 2.9432 .68150
264 2.00 5.00 2.8939 .70584
264 2.00 5.00 2.9735 .86507
264 1.00 5.00 2.9735 .87816
264 1.00 5.00 3.0606 1.02262
264 1.00 5.00 3.0606 1.04832
264 1.00 5.00 3.0038 .91252
264 2.00 4.45 2.9737 .68818
264

ขอมูล10
ขอมูล11
ขอมูล12
ขอมูล13
ขอมูล14
ขอมูล15
ขอมูล16
ขอมูล17
ขอมูล18
ขอมูล19
ขอมูล20
ขอมูล21
ขอมูล22
ขอมูล23
ขอมูล24
ขอมูล25
ขอมูล26
ขอมูล27
ขอมูล28
ขอมูล29
รวมขอมู
Valid N (listwise)

N Minimum Maximum Mean Std. Deviation

 
Descriptive Statistics

264 1.00 6.00 3.2311 1.02610
264 1.00 7.00 3.0833 1.22733
264 1.00 7.00 2.9205 1.07747
264 1.00 6.00 2.8447 1.01441
264 1.00 6.00 3.3750 1.35360
264 2.00 6.00 3.1515 .98649
264 2.00 5.00 3.0227 .90176
264 1.00 5.00 3.0227 1.03156
264 1.00 6.00 3.0189 1.03348
264 1.00 7.00 3.0985 1.05629
264 1.00 7.00 3.0758 1.00282
264 1.00 6.00 2.9659 .93250
264 1.00 5.00 3.0038 .87421
264 1.00 5.00 2.9924 .78963
264 2.00 5.00 2.9848 .77983
264 2.00 5.00 2.9356 .78944
264 1.00 5.00 2.8485 .92276
264 1.00 5.00 3.3333 .95660
264 2.00 6.00 3.6705 1.33444
264 1.84 4.37 3.0831 .63073
264

บัน30.1
บัน30.2
บัน30.3
บัน30.4
บัน30.5
บัน30.6
บัน30.7
บัน30.8
บัน30.9
บัน30.10
บัน31
บัน32
บัน33.1
บัน33.2
บัน33.3
บัน33.4
บัน34.1
บัน34.2
บัน34.3
รวมบันที
Valid N (listwise)

N Minimum Maximum Mean Std. Deviation
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Descriptive Statistics

264 1.00 6.00 3.0303 1.11975
264 1.00 7.00 2.8788 1.05391
264 1.00 6.00 2.8333 .95660
264 2.00 6.00 2.9659 .90351
264 1.00 6.00 2.8788 .88098
264 1.00 6.00 2.9167 .93955
264 2.00 6.00 2.9470 .92135
264 1.71 6.14 2.9215 .81944
264

ผล35
ผล36
ผล37
ผล38
ผล39
ผล40
ผล41
รวมประมว
Valid N (listwise)

N Minimum Maximum Mean Std. Deviation

 
 

Descriptive Statistics

264 1.00 7.00 2.9470 1.16223
264 1.00 6.00 3.0189 1.03348
264 1.00 5.00 2.9924 .87636
264 1.00 5.00 2.8295 .79286
264 1.00 5.00 2.8220 .79598
264 2.00 5.00 2.8977 .88123
264 1.33 5.00 2.9179 .73580
264

เปล่ี42
เปล่ี43
เปล่ี44
เปล่ี45
เปล่ี46
เปล่ี47
รวมเปล่ี
Valid N (listwise)

N Minimum Maximum Mean Std. Deviation
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Descriptive Statistics

263 1.00 6.00 3.0114 .86264
264 2.00 6.00 3.2955 1.14857
264 2.00 6.00 3.2652 1.09169
264 1.00 5.00 3.7727 1.08281
264 1.00 6.00 3.2992 1.07753
264 1.00 7.00 3.2727 1.20260
264 1.00 7.00 3.2121 1.21480
264 1.00 6.00 3.1629 1.12692
264 1.00 5.00 3.1250 1.04076
264 1.00 5.00 3.2273 1.04347
264 1.00 6.00 3.2462 1.11505
264 1.00 6.00 3.3371 1.19090
264 1.00 6.00 3.4432 1.15878
264 2.00 6.00 3.5758 1.10733
264 1.00 6.00 3.5871 1.10649
264 1.00 6.00 3.5947 1.09550
264 1.00 6.00 3.5265 1.22368
264 1.00 7.00 3.5909 1.27839
263 1.00 6.00 3.6388 1.27316
264 2.00 6.00 3.7121 1.27884
264 1.00 6.00 3.6742 1.30804
264 1.48 5.10 3.4069 .89890
264 1.95 4.32 3.0693 .59282
262

ราย48
ราย49
ราย50
ราย51.1
ราย51.2
ราย51.3
ราย51.4
ราย51.5
ราย51.6
ราย51.7
ราย51.8
ราย51.9
ราย52
ราย53
ราย54
ราย55
ราย56
ราย57
ราย58.1
ราย58.2
ราย59
รวมราย
รวมปญหา
Valid N (listwise)

N Minimum Maximum Mean Std. Deviation
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T-Test 
Group Statistics

63 2.5961 .72099 .09084
201 2.7004 .89555 .06317
63 2.9032 .62501 .07874

201 2.9958 .70684 .04986
63 3.0451 .50010 .06301

201 3.0951 .66709 .04705
63 2.8503 .56937 .07173

201 2.9439 .88340 .06231
63 2.7989 .87075 .10970

201 2.9552 .68632 .04841
63 3.4717 1.04022 .13105

201 3.3866 .85170 .06007
63 3.0364 .58709 .07397

201 3.0796 .59568 .04202

เพศ
ชาย
หญิง
ชาย
หญิง
ชาย
หญิง
ชาย
หญิง
ชาย
หญิง
ชาย
หญิง
ชาย
หญิง

รวมระบบ

รวมขอมู

รวมบันที

รวมประมว

รวมเปลี่

รวมราย

รวมปญหา

N Mean Std. Deviation
Std. Error

Mean

 
Independent Samples Test

5.316 .022 -.842 262 .400 -.1043 .12381 -.34805 .13952

-.942 127.237 .348 -.1043 .11064 -.32320 .11467

2.141 .145 -.932 262 .352 -.0926 .09939 -.28830 .10311

-.994 115.899 .323 -.0926 .09320 -.27719 .09200

8.437 .004 -.548 262 .584 -.0499 .09119 -.22950 .12962

-.635 137.209 .526 -.0499 .07864 -.20544 .10556

7.588 .006 -.790 262 .430 -.0935 .11840 -.32665 .13963

-.984 162.228 .327 -.0935 .09502 -.28114 .09412

6.799 .010 -1.474 262 .142 -.1563 .10601 -.36501 .05245

-1.303 87.468 .196 -.1563 .11991 -.39460 .08203

14.014 .000 .654 262 .513 .0850 .12993 -.17083 .34086

.590 89.566 .557 .0850 .14417 -.20142 .37145

.091 .764 -.504 262 .615 -.0432 .08572 -.21199 .12557

-.508 105.076 .613 -.0432 .08507 -.21188 .12546

Equal variances assumed
Equal variances not
assumed
Equal variances assumed
Equal variances not
assumed
Equal variances assumed
Equal variances not
assumed
Equal variances assumed
Equal variances not
assumed
Equal variances assumed
Equal variances not
assumed
Equal variances assumed
Equal variances not
assumed
Equal variances assumed
Equal variances not
assumed

รวมระบบ

รวมขอมู

รวมบันที

รวมประมว

รวมเปล่ี

รวมราย

รวมปญหา

F Sig.

Levene's Test for
Equality of Variances

t df Sig. (2-tailed)
Mean

Difference
Std. Error
Difference Lower Upper

95% Confidence
Interval of the

Difference

t-test for Equality of Means
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Oneway 
Descriptives

11 3.1313 1.09072 .32887 2.3986 3.8641 2.00 4.44
87 2.5504 .90202 .09671 2.3582 2.7427 1.56 4.44
80 2.8722 .79577 .08897 2.6951 3.0493 1.56 4.00
86 2.5607 .79247 .08545 2.3908 2.7306 1.33 4.44

264 2.6755 .85698 .05274 2.5717 2.7794 1.33 4.44
11 3.5227 .50068 .15096 3.1864 3.8591 3.00 4.00
87 3.0086 .77122 .08268 2.8443 3.1730 2.00 4.45
80 2.9075 .72313 .08085 2.7466 3.0684 2.00 4.45
86 2.9297 .54930 .05923 2.8119 3.0474 2.15 4.25

264 2.9737 .68818 .04235 2.8903 3.0571 2.00 4.45
11 3.6651 .28075 .08465 3.4765 3.8537 3.21 3.95
87 3.0883 .63663 .06825 2.9526 3.2240 1.84 4.26
80 3.1237 .73092 .08172 2.9610 3.2863 2.00 4.37
86 2.9657 .50565 .05453 2.8573 3.0741 2.00 4.32

264 3.0831 .63073 .03882 3.0067 3.1596 1.84 4.37
11 3.4026 .38766 .11688 3.1422 3.6630 2.43 3.71
87 2.9064 .59615 .06391 2.7793 3.0335 2.00 4.14
80 3.1821 1.13491 .12689 2.9296 3.4347 1.71 6.14
86 2.6329 .56997 .06146 2.5107 2.7551 2.00 4.43

264 2.9215 .81944 .05043 2.8222 3.0208 1.71 6.14
11 3.8939 .75378 .22727 3.3875 4.4003 2.83 4.67
87 2.9636 .56458 .06053 2.8433 3.0839 2.00 5.00
80 2.8146 .86866 .09712 2.6213 3.0079 1.33 4.50
86 2.8430 .66586 .07180 2.7003 2.9858 2.00 4.50

264 2.9179 .73580 .04529 2.8288 3.0071 1.33 5.00
11 4.4329 .64610 .19481 3.9988 4.8670 2.81 4.95
87 3.3804 .93044 .09975 3.1821 3.5787 1.48 4.95
80 3.3696 .88041 .09843 3.1737 3.5656 2.00 4.90
86 3.3372 .84353 .09096 3.1564 3.5181 2.05 5.10

264 3.4069 .89890 .05532 3.2980 3.5159 1.48 5.10
11 3.7627 .42600 .12845 3.4766 4.0489 3.34 4.21
87 3.0604 .58146 .06234 2.9365 3.1843 1.95 4.21
80 3.0892 .67033 .07494 2.9400 3.2384 2.00 4.32
86 2.9711 .48362 .05215 2.8674 3.0748 2.05 4.06

264 3.0693 .59282 .03649 2.9974 3.1411 1.95 4.32

ตํ่ากวา 30
31-35 ป
36-40 ป
40 ปข้ึนไป
Total
ตํ่ากวา 30
31-35 ป
36-40 ป
40 ปข้ึนไป
Total
ตํ่ากวา 30
31-35 ป
36-40 ป
40 ปข้ึนไป
Total
ตํ่ากวา 30
31-35 ป
36-40 ป
40 ปข้ึนไป
Total
ตํ่ากวา 30
31-35 ป
36-40 ป
40 ปข้ึนไป
Total
ตํ่ากวา 30
31-35 ป
36-40 ป
40 ปข้ึนไป
Total
ตํ่ากวา 30
31-35 ป
36-40 ป
40 ปข้ึนไป
Total

รวมระบบ

รวมขอมู

รวมบันที

รวมประมว

รวมเปล่ี

รวมราย

รวมปญหา

N Mean Std. Deviation Std. Error Lower Bound Upper Bound

95% Confidence Interval for
Mean

Minimum Maximum

 
ANOVA

7.875 3 2.625 3.684 .013
185.277 260 .713
193.152 263

3.939 3 1.313 2.831 .039
120.615 260 .464
124.555 263

5.044 3 1.681 4.390 .005
99.582 260 .383

104.627 263
15.164 3 5.055 8.141 .000

161.435 260 .621
176.599 263
11.997 3 3.999 7.974 .000

130.391 260 .502
142.388 263
12.169 3 4.056 5.264 .002

200.342 260 .771
212.511 263

6.158 3 2.053 6.186 .000
86.269 260 .332
92.427 263

Between Groups
Within Groups
Total
Between Groups
Within Groups
Total
Between Groups
Within Groups
Total
Between Groups
Within Groups
Total
Between Groups
Within Groups
Total
Between Groups
Within Groups
Total
Between Groups
Within Groups
Total

รวมระบบ

รวมขอมู

รวมบันที

รวมประมว

รวมเปลี่

รวมราย

รวมปญหา

Sum of
Squares df Mean Square F Sig.
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Multiple Comparisons

LSD

.5809* .27014 .032 .0489 1.1128

.2591 .27146 .341 -.2754 .7936

.5706* .27031 .036 .0383 1.1029
-.5809* .27014 .032 -1.1128 -.0489
-.3218* .13076 .015 -.5793 -.0643
-.0103 .12836 .936 -.2630 .2425
-.2591 .27146 .341 -.7936 .2754
.3218* .13076 .015 .0643 .5793
.3115* .13112 .018 .0533 .5697

-.5706* .27031 .036 -1.1029 -.0383
.0103 .12836 .936 -.2425 .2630

-.3115* .13112 .018 -.5697 -.0533
.5141* .21796 .019 .0849 .9433
.6152* .21903 .005 .1839 1.0465
.5931* .21810 .007 .1636 1.0225

-.5141* .21796 .019 -.9433 -.0849
.1011 .10550 .339 -.1066 .3089
.0790 .10357 .446 -.1250 .2829

-.6152* .21903 .005 -1.0465 -.1839
-.1011 .10550 .339 -.3089 .1066
-.0222 .10580 .834 -.2305 .1862
-.5931* .21810 .007 -1.0225 -.1636
-.0790 .10357 .446 -.2829 .1250
.0222 .10580 .834 -.1862 .2305
.5767* .19804 .004 .1868 .9667
.5414* .19901 .007 .1495 .9333
.6993* .19817 .000 .3091 1.0896

-.5767* .19804 .004 -.9667 -.1868
-.0354 .09586 .713 -.2241 .1534
.1226 .09411 .194 -.0627 .3079

-.5414* .19901 .007 -.9333 -.1495
.0354 .09586 .713 -.1534 .2241
.1580 .09613 .102 -.0313 .3473

-.6993* .19817 .000 -1.0896 -.3091
-.1226 .09411 .194 -.3079 .0627
-.1580 .09613 .102 -.3473 .0313
.4962 .25216 .050 -.0003 .9927
.2205 .25339 .385 -.2785 .7194
.7697* .25232 .003 .2729 1.2666

-.4962 .25216 .050 -.9927 .0003
-.2757* .12206 .025 -.5161 -.0354
.2735* .11982 .023 .0376 .5095

-.2205 .25339 .385 -.7194 .2785
.2757* .12206 .025 .0354 .5161
.5493* .12240 .000 .3082 .7903

-.7697* .25232 .003 -1.2666 -.2729
-.2735* .11982 .023 -.5095 -.0376
-.5493* .12240 .000 -.7903 -.3082
.9303* .22662 .000 .4841 1.3766

1.0794* .22773 .000 .6309 1.5278
1.0509* .22677 .000 .6044 1.4974
-.9303* .22662 .000 -1.3766 -.4841
.1490 .10970 .175 -.0670 .3650
.1206 .10768 .264 -.0915 .3326

-1.0794* .22773 .000 -1.5278 -.6309
-.1490 .10970 .175 -.3650 .0670
-.0284 .11000 .796 -.2450 .1882

-1.0509* .22677 .000 -1.4974 -.6044
-.1206 .10768 .264 -.3326 .0915
.0284 .11000 .796 -.1882 .2450

1.0525* .28090 .000 .4994 1.6056
1.0633* .28228 .000 .5074 1.6191
1.0957* .28109 .000 .5422 1.6492

-1.0525* .28090 .000 -1.6056 -.4994
.0108 .13597 .937 -.2570 .2785
.0432 .13348 .746 -.2196 .3060

-1.0633* .28228 .000 -1.6191 -.5074
-.0108 .13597 .937 -.2785 .2570
.0324 .13635 .812 -.2361 .3009

-1.0957* .28109 .000 -1.6492 -.5422
-.0432 .13348 .746 -.3060 .2196
-.0324 .13635 .812 -.3009 .2361
.7023* .18433 .000 .3394 1.0653
.6736* .18523 .000 .3088 1.0383
.7917* .18445 .000 .4285 1.1549

-.7023* .18433 .000 -1.0653 -.3394
-.0288 .08923 .747 -.2045 .1469
.0893 .08759 .309 -.0831 .2618

-.6736* .18523 .000 -1.0383 -.3088
.0288 .08923 .747 -.1469 .2045
.1181 .08947 .188 -.0581 .2943

-.7917* .18445 .000 -1.1549 -.4285
-.0893 .08759 .309 -.2618 .0831
-.1181 .08947 .188 -.2943 .0581

(J) อายุ
31-35 ป
36-40 ป
40 ปขึ้นไป
ต่ํากวา 30
36-40 ป
40 ปขึ้นไป
ต่ํากวา 30
31-35 ป
40 ปขึ้นไป
ต่ํากวา 30
31-35 ป
36-40 ป
31-35 ป
36-40 ป
40 ปขึ้นไป
ต่ํากวา 30
36-40 ป
40 ปขึ้นไป
ต่ํากวา 30
31-35 ป
40 ปขึ้นไป
ต่ํากวา 30
31-35 ป
36-40 ป
31-35 ป
36-40 ป
40 ปขึ้นไป
ต่ํากวา 30
36-40 ป
40 ปขึ้นไป
ต่ํากวา 30
31-35 ป
40 ปขึ้นไป
ต่ํากวา 30
31-35 ป
36-40 ป
31-35 ป
36-40 ป
40 ปขึ้นไป
ต่ํากวา 30
36-40 ป
40 ปขึ้นไป
ต่ํากวา 30
31-35 ป
40 ปขึ้นไป
ต่ํากวา 30
31-35 ป
36-40 ป
31-35 ป
36-40 ป
40 ปขึ้นไป
ต่ํากวา 30
36-40 ป
40 ปขึ้นไป
ต่ํากวา 30
31-35 ป
40 ปขึ้นไป
ต่ํากวา 30
31-35 ป
36-40 ป
31-35 ป
36-40 ป
40 ปขึ้นไป
ต่ํากวา 30
36-40 ป
40 ปขึ้นไป
ต่ํากวา 30
31-35 ป
40 ปขึ้นไป
ต่ํากวา 30
31-35 ป
36-40 ป
31-35 ป
36-40 ป
40 ปขึ้นไป
ต่ํากวา 30
36-40 ป
40 ปขึ้นไป
ต่ํากวา 30
31-35 ป
40 ปขึ้นไป
ต่ํากวา 30
31-35 ป
36-40 ป

(I) อายุ
ต่ํากวา 30

31-35 ป

36-40 ป

40 ปขึ้นไป

ต่ํากวา 30

31-35 ป

36-40 ป

40 ปขึ้นไป

ต่ํากวา 30

31-35 ป

36-40 ป

40 ปขึ้นไป

ต่ํากวา 30

31-35 ป

36-40 ป

40 ปขึ้นไป

ต่ํากวา 30

31-35 ป

36-40 ป

40 ปขึ้นไป

ต่ํากวา 30

31-35 ป

36-40 ป

40 ปขึ้นไป

ต่ํากวา 30

31-35 ป

36-40 ป

40 ปขึ้นไป

Dependent Variable
รวมระบบ

รวมขอมู

รวมบันที

รวมประมว

รวมเปลี่

รวมราย

รวมปญหา

Mean
Difference

(I-J) Std. Error Sig. Lower Bound Upper Bound
95% Confidence Interval

The mean difference is significant at the .05 level.*.  
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Oneway 
Descriptives

41 2.4878 .99811 .15588 2.1728 2.8028 1.78 4.44
203 2.6415 .79471 .05578 2.5315 2.7515 1.33 4.44
20 3.4056 .83947 .18771 3.0127 3.7984 1.56 4.00

264 2.6755 .85698 .05274 2.5717 2.7794 1.33 4.44
41 3.0280 .59561 .09302 2.8400 3.2160 2.50 4.45

203 2.8904 .65604 .04605 2.7996 2.9812 2.00 4.45
20 3.7075 .76524 .17111 3.3494 4.0656 2.30 4.25

264 2.9737 .68818 .04235 2.8903 3.0571 2.00 4.45
41 3.0834 .46408 .07248 2.9370 3.2299 2.47 4.26

203 3.0005 .60892 .04274 2.9162 3.0848 1.84 4.32
20 3.9211 .54710 .12233 3.6650 4.1771 2.58 4.37

264 3.0831 .63073 .03882 3.0067 3.1596 1.84 4.37
41 2.8362 .49648 .07754 2.6795 2.9929 2.00 3.57

203 2.7959 .66459 .04664 2.7039 2.8879 1.71 4.57
20 4.3714 1.29727 .29008 3.7643 4.9786 2.00 6.14

264 2.9215 .81944 .05043 2.8222 3.0208 1.71 6.14
41 2.9309 .55274 .08632 2.7564 3.1054 2.17 4.00

203 2.8793 .73929 .05189 2.7770 2.9816 1.33 5.00
20 3.2833 .93986 .21016 2.8435 3.7232 1.33 4.50

264 2.9179 .73580 .04529 2.8288 3.0071 1.33 5.00
41 3.5401 .89750 .14017 3.2568 3.8234 2.43 4.95

203 3.3378 .91001 .06387 3.2119 3.4637 1.48 5.10
20 3.8357 .63390 .14174 3.5390 4.1324 2.10 4.43

264 3.4069 .89890 .05532 3.2980 3.5159 1.48 5.10
41 3.0892 .47204 .07372 2.9402 3.2382 2.43 4.11

203 2.9950 .56276 .03950 2.9171 3.0729 1.95 4.21
20 3.7823 .65839 .14722 3.4742 4.0905 2.22 4.32

264 3.0693 .59282 .03649 2.9974 3.1411 1.95 4.32

อนุปริญญษ/ปวส/ปวช
ปริญญาตรี
สูงกวาปริญญาตรี
Total
อนุปริญญษ/ปวส/ปวช
ปริญญาตรี
สูงกวาปริญญาตรี
Total
อนุปริญญษ/ปวส/ปวช
ปริญญาตรี
สูงกวาปริญญาตรี
Total
อนุปริญญษ/ปวส/ปวช
ปริญญาตรี
สูงกวาปริญญาตรี
Total
อนุปริญญษ/ปวส/ปวช
ปริญญาตรี
สูงกวาปริญญาตรี
Total
อนุปริญญษ/ปวส/ปวช
ปริญญาตรี
สูงกวาปริญญาตรี
Total
อนุปริญญษ/ปวส/ปวช
ปริญญาตรี
สูงกวาปริญญาตรี
Total

รวมระบบ

รวมขอมู

รวมบันที

รวมประมว

รวมเปลี่

รวมราย

รวมปญหา

N Mean Std. Deviation Std. Error Lower Bound Upper Bound

95% Confidence Interval for
Mean

Minimum Maximum

 
ANOVA

12.339 2 6.169 8.905 .000
180.813 261 .693
193.152 263
12.299 2 6.150 14.298 .000

112.255 261 .430
124.555 263
15.428 2 7.714 22.571 .000
89.199 261 .342

104.627 263
45.545 2 22.773 45.353 .000

131.054 261 .502
176.599 263

2.980 2 1.490 2.790 .063
139.408 261 .534
142.388 263

5.374 2 2.687 3.386 .035
207.137 261 .794
212.511 263
11.304 2 5.652 18.185 .000
81.123 261 .311
92.427 263

Between Groups
Within Groups
Total
Between Groups
Within Groups
Total
Between Groups
Within Groups
Total
Between Groups
Within Groups
Total
Between Groups
Within Groups
Total
Between Groups
Within Groups
Total
Between Groups
Within Groups
Total

รวมระบบ

รวมขอมู

รวมบันที

รวมประมว

รวมเปล่ี

รวมราย

รวมปญหา

Sum of
Squares df Mean Square F Sig.
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Multiple Comparisons

LSD

-.1537 .14251 .282 -.4343 .1269
-.9178* .22701 .000 -1.3648 -.4707
.1537 .14251 .282 -.1269 .4343

-.7641* .19507 .000 -1.1482 -.3800
.9178* .22701 .000 .4707 1.3648
.7641* .19507 .000 .3800 1.1482
.1377 .11229 .221 -.0835 .3588

-.6795* .17887 .000 -1.0317 -.3272
-.1377 .11229 .221 -.3588 .0835
-.8171* .15370 .000 -1.1198 -.5145
.6795* .17887 .000 .3272 1.0317
.8171* .15370 .000 .5145 1.1198
.0829 .10010 .408 -.1142 .2800

-.8376* .15945 .000 -1.1516 -.5236
-.0829 .10010 .408 -.2800 .1142
-.9205* .13701 .000 -1.1903 -.6507
.8376* .15945 .000 .5236 1.1516
.9205* .13701 .000 .6507 1.1903
.0403 .12133 .740 -.1986 .2792

-1.5352* .19327 .000 -1.9158 -1.1546
-.0403 .12133 .740 -.2792 .1986

-1.5755* .16607 .000 -1.9025 -1.2485
1.5352* .19327 .000 1.1546 1.9158
1.5755* .16607 .000 1.2485 1.9025
.2023 .15253 .186 -.0981 .5026

-.2956 .24298 .225 -.7741 .1828
-.2023 .15253 .186 -.5026 .0981
-.4979* .20878 .018 -.9090 -.0868
.2956 .24298 .225 -.1828 .7741
.4979* .20878 .018 .0868 .9090
.0942 .09546 .325 -.0937 .2822

-.6931* .15206 .000 -.9925 -.3937
-.0942 .09546 .325 -.2822 .0937
-.7873* .13066 .000 -1.0446 -.5300
.6931* .15206 .000 .3937 .9925
.7873* .13066 .000 .5300 1.0446

(J) การศึกษา
ปริญญาตรี
สูงกวาปริญญาตรี
อนุปริญญษ/ปวส/ปว
สูงกวาปริญญาตรี
อนุปริญญษ/ปวส/ปว
ปริญญาตรี
ปริญญาตรี
สูงกวาปริญญาตรี
อนุปริญญษ/ปวส/ปว
สูงกวาปริญญาตรี
อนุปริญญษ/ปวส/ปว
ปริญญาตรี
ปริญญาตรี
สูงกวาปริญญาตรี
อนุปริญญษ/ปวส/ปว
สูงกวาปริญญาตรี
อนุปริญญษ/ปวส/ปว
ปริญญาตรี
ปริญญาตรี
สูงกวาปริญญาตรี
อนุปริญญษ/ปวส/ปว
สูงกวาปริญญาตรี
อนุปริญญษ/ปวส/ปว
ปริญญาตรี
ปริญญาตรี
สูงกวาปริญญาตรี
อนุปริญญษ/ปวส/ปว
สูงกวาปริญญาตรี
อนุปริญญษ/ปวส/ปว
ปริญญาตรี
ปริญญาตรี
สูงกวาปริญญาตรี
อนุปริญญษ/ปวส/ปว
สูงกวาปริญญาตรี
อนุปริญญษ/ปวส/ปว
ปริญญาตรี

(I) การศึกษา
อนุปริญญษ/ปวส/ปว

ปริญญาตรี

สูงกวาปริญญาตรี

อนุปริญญษ/ปวส/ปว

ปริญญาตรี

สูงกวาปริญญาตรี

อนุปริญญษ/ปวส/ปว

ปริญญาตรี

สูงกวาปริญญาตรี

อนุปริญญษ/ปวส/ปว

ปริญญาตรี

สูงกวาปริญญาตรี

อนุปริญญษ/ปวส/ปว

ปริญญาตรี

สูงกวาปริญญาตรี

อนุปริญญษ/ปวส/ปว

ปริญญาตรี

สูงกวาปริญญาตรี

Dependent Variabl
รวมระบบ

รวมขอมู

รวมบันที

รวมประมว

รวมราย

รวมปญหา

Mean
Difference

(I-J) Std. Error Sig. Lower Bound Upper Bound
95% Confidence Interval

The mean difference is significant at the .05 level.*. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

DPU



 146 

Oneway 
Descriptives

18 2.6358 .99367 .23421 2.1417 3.1299 1.89 4.00
98 2.8356 .95704 .09668 2.6437 3.0275 1.33 4.44
70 2.7032 .84466 .10096 2.5018 2.9046 1.56 4.44
78 2.4587 .64500 .07303 2.3133 2.6041 1.78 4.44

264 2.6755 .85698 .05274 2.5717 2.7794 1.33 4.44
18 3.7139 .86633 .20420 3.2831 4.1447 2.40 4.45
98 2.9776 .64245 .06490 2.8487 3.1064 2.00 4.00
70 2.9857 .69194 .08270 2.8207 3.1507 2.00 4.25
78 2.7872 .58262 .06597 2.6558 2.9185 2.00 4.45

264 2.9737 .68818 .04235 2.8903 3.0571 2.00 4.45
18 3.8304 .79994 .18855 3.4326 4.2282 2.58 4.37
98 3.2095 .35310 .03567 3.1387 3.2802 2.37 4.00
70 3.0323 .69871 .08351 2.8657 3.1989 1.89 4.32
78 2.7976 .62223 .07045 2.6573 2.9379 1.84 4.32

264 3.0831 .63073 .03882 3.0067 3.1596 1.84 4.37
18 4.2698 1.38322 .32603 3.5820 4.9577 3.00 6.14
98 2.9592 .55651 .05622 2.8476 3.0708 2.00 4.14
70 2.9041 .80251 .09592 2.7127 3.0954 2.00 4.57
78 2.5788 .59812 .06772 2.4439 2.7136 1.71 4.43

264 2.9215 .81944 .05043 2.8222 3.0208 1.71 6.14
18 3.6944 .62164 .14652 3.3853 4.0036 3.00 4.50
98 2.9779 .67632 .06832 2.8423 3.1135 2.00 5.00
70 2.9286 .70629 .08442 2.7602 3.0970 1.33 4.50
78 2.6538 .72413 .08199 2.4906 2.8171 1.67 4.50

264 2.9179 .73580 .04529 2.8288 3.0071 1.33 5.00
18 3.9206 1.07266 .25283 3.3872 4.4541 2.33 4.90
98 3.6200 .88339 .08924 3.4429 3.7971 2.29 4.95
70 3.3741 .75224 .08991 3.1948 3.5535 2.00 4.95
78 3.0501 .87536 .09912 2.8527 3.2474 1.48 5.10

264 3.4069 .89890 .05532 3.2980 3.5159 1.48 5.10
18 3.7215 .80795 .19044 3.3198 4.1233 2.46 4.32
98 3.1794 .44463 .04491 3.0903 3.2686 2.37 4.21
70 3.0544 .57513 .06874 2.9172 3.1915 2.00 4.06
78 2.7938 .56462 .06393 2.6665 2.9211 1.95 4.10

264 3.0693 .59282 .03649 2.9974 3.1411 1.95 4.32

นอยกวา 1 ป
1.1-2 ป
2.1-3 ป
มากกวา 3 ป
Total
นอยกวา 1 ป
1.1-2 ป
2.1-3 ป
มากกวา 3 ป
Total
นอยกวา 1 ป
1.1-2 ป
2.1-3 ป
มากกวา 3 ป
Total
นอยกวา 1 ป
1.1-2 ป
2.1-3 ป
มากกวา 3 ป
Total
นอยกวา 1 ป
1.1-2 ป
2.1-3 ป
มากกวา 3 ป
Total
นอยกวา 1 ป
1.1-2 ป
2.1-3 ป
มากกวา 3 ป
Total
นอยกวา 1 ป
1.1-2 ป
2.1-3 ป
มากกวา 3 ป
Total

รวมระบบ

รวมขอมู

รวมบันที

รวมประมว

รวมเปลี่

รวมราย

รวมปญหา

N Mean Std. Deviation Std. Error Lower Bound Upper Bound

95% Confidence Interval for
Mean

Minimum Maximum

 
ANOVA

6.260 3 2.087 2.903 .035
186.892 260 .719
193.152 263
12.587 3 4.196 9.743 .000

111.968 260 .431
124.555 263
18.157 3 6.052 18.198 .000
86.470 260 .333

104.627 263
42.048 3 14.016 27.084 .000

134.551 260 .518
176.599 263
16.654 3 5.551 11.479 .000

125.735 260 .484
142.388 263
19.209 3 6.403 8.612 .000

193.302 260 .743
212.511 263
14.783 3 4.928 16.501 .000
77.644 260 .299
92.427 263

Between Groups
Within Groups
Total
Between Groups
Within Groups
Total
Between Groups
Within Groups
Total
Between Groups
Within Groups
Total
Between Groups
Within Groups
Total
Between Groups
Within Groups
Total
Between Groups
Within Groups
Total

รวมระบบ

รวมขอมู

รวมบันที

รวมประมว

รวมเปล่ี

รวมราย

รวมปญหา

Sum of
Squares df Mean Square F Sig.
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Multiple Comparisons

LSD

-.1998 .21741 .359 -.6279 .2283
-.0674 .22406 .764 -.5086 .3738
.1771 .22170 .425 -.2594 .6137
.1998 .21741 .359 -.2283 .6279
.1324 .13268 .319 -.1288 .3937
.3769* .12865 .004 .1236 .6302
.0674 .22406 .764 -.3738 .5086

-.1324 .13268 .319 -.3937 .1288
.2445 .13959 .081 -.0304 .5193

-.1771 .22170 .425 -.6137 .2594
-.3769* .12865 .004 -.6302 -.1236
-.2445 .13959 .081 -.5193 .0304
.7363* .16828 .000 .4050 1.0677
.7282* .17343 .000 .3867 1.0697
.9267* .17160 .000 .5888 1.2646

-.7363* .16828 .000 -1.0677 -.4050
-.0082 .10270 .937 -.2104 .1941
.1904 .09958 .057 -.0057 .3864

-.7282* .17343 .000 -1.0697 -.3867
.0082 .10270 .937 -.1941 .2104
.1985 .10804 .067 -.0142 .4113

-.9267* .17160 .000 -1.2646 -.5888
-.1904 .09958 .057 -.3864 .0057
-.1985 .10804 .067 -.4113 .0142
.6210* .14789 .000 .3298 .9122
.7981* .15241 .000 .4980 1.0982

1.0328* .15080 .000 .7359 1.3298
-.6210* .14789 .000 -.9122 -.3298
.1771 .09025 .051 -.0006 .3548
.4119* .08751 .000 .2396 .5842

-.7981* .15241 .000 -1.0982 -.4980
-.1771 .09025 .051 -.3548 .0006
.2348* .09495 .014 .0478 .4217

-1.0328* .15080 .000 -1.3298 -.7359
-.4119* .08751 .000 -.5842 -.2396
-.2348* .09495 .014 -.4217 -.0478

(J) ระยะเวลา
1.1-2 ป
2.1-3 ป
มากกวา 3 ป
นอยกวา 1 ป
2.1-3 ป
มากกวา 3 ป
นอยกวา 1 ป
1.1-2 ป
มากกวา 3 ป
นอยกวา 1 ป
1.1-2 ป
2.1-3 ป
1.1-2 ป
2.1-3 ป
มากกวา 3 ป
นอยกวา 1 ป
2.1-3 ป
มากกวา 3 ป
นอยกวา 1 ป
1.1-2 ป
มากกวา 3 ป
นอยกวา 1 ป
1.1-2 ป
2.1-3 ป
1.1-2 ป
2.1-3 ป
มากกวา 3 ป
นอยกวา 1 ป
2.1-3 ป
มากกวา 3 ป
นอยกวา 1 ป
1.1-2 ป
มากกวา 3 ป
นอยกวา 1 ป
1.1-2 ป
2.1-3 ป

(I) ระยะเวลา
นอยกวา 1 ป

1.1-2 ป

2.1-3 ป

มากกวา 3 ป

นอยกวา 1 ป

1.1-2 ป

2.1-3 ป

มากกวา 3 ป

นอยกวา 1 ป

1.1-2 ป

2.1-3 ป

มากกวา 3 ป

Dependent Variable
รวมระบบ

รวมขอมู

รวมบันที

Mean
Difference

(I-J) Std. Error Sig. Lower Bound Upper Bound
95% Confidence Interval

The mean difference is significant at the .05 level.*. 
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Multiple Comparisons

LSD

1.3107* .18447 .000 .9474 1.6739
1.3658* .19011 .000 .9914 1.7401
1.6911* .18811 .000 1.3207 2.0615

-1.3107* .18447 .000 -1.6739 -.9474
.0551 .11258 .625 -.1666 .2768
.3804* .10916 .001 .1655 .5954

-1.3658* .19011 .000 -1.7401 -.9914
-.0551 .11258 .625 -.2768 .1666
.3253* .11844 .006 .0921 .5585

-1.6911* .18811 .000 -2.0615 -1.3207
-.3804* .10916 .001 -.5954 -.1655
-.3253* .11844 .006 -.5585 -.0921
.7166* .17833 .000 .3654 1.0677
.7659* .18378 .000 .4040 1.1278

1.0406* .18184 .000 .6825 1.3987
-.7166* .17833 .000 -1.0677 -.3654
.0493 .10883 .651 -.1650 .2636
.3240* .10552 .002 .1163 .5318

-.7659* .18378 .000 -1.1278 -.4040
-.0493 .10883 .651 -.2636 .1650
.2747* .11449 .017 .0493 .5002

-1.0406* .18184 .000 -1.3987 -.6825
-.3240* .10552 .002 -.5318 -.1163
-.2747* .11449 .017 -.5002 -.0493
.3006 .22111 .175 -.1348 .7360
.5465* .22787 .017 .0978 .9952
.8706* .22547 .000 .4266 1.3145

-.3006 .22111 .175 -.7360 .1348
.2459 .13493 .070 -.0198 .5116
.5700* .13084 .000 .3123 .8276

-.5465* .22787 .017 -.9952 -.0978
-.2459 .13493 .070 -.5116 .0198
.3241* .14196 .023 .0446 .6036

-.8706* .22547 .000 -1.3145 -.4266
-.5700* .13084 .000 -.8276 -.3123
-.3241* .14196 .023 -.6036 -.0446
.5421* .14014 .000 .2662 .8180
.6672* .14442 .000 .3828 .9516
.9278* .14290 .000 .6464 1.2091

-.5421* .14014 .000 -.8180 -.2662
.1251 .08552 .145 -.0433 .2935
.3857* .08292 .000 .2224 .5489

-.6672* .14442 .000 -.9516 -.3828
-.1251 .08552 .145 -.2935 .0433
.2606* .08997 .004 .0834 .4377

-.9278* .14290 .000 -1.2091 -.6464
-.3857* .08292 .000 -.5489 -.2224
-.2606* .08997 .004 -.4377 -.0834

(J) ระยะเวลา
1.1-2 ป
2.1-3 ป
มากกวา 3 ป
นอยกวา 1 ป
2.1-3 ป
มากกวา 3 ป
นอยกวา 1 ป
1.1-2 ป
มากกวา 3 ป
นอยกวา 1 ป
1.1-2 ป
2.1-3 ป
1.1-2 ป
2.1-3 ป
มากกวา 3 ป
นอยกวา 1 ป
2.1-3 ป
มากกวา 3 ป
นอยกวา 1 ป
1.1-2 ป
มากกวา 3 ป
นอยกวา 1 ป
1.1-2 ป
2.1-3 ป
1.1-2 ป
2.1-3 ป
มากกวา 3 ป
นอยกวา 1 ป
2.1-3 ป
มากกวา 3 ป
นอยกวา 1 ป
1.1-2 ป
มากกวา 3 ป
นอยกวา 1 ป
1.1-2 ป
2.1-3 ป
1.1-2 ป
2.1-3 ป
มากกวา 3 ป
นอยกวา 1 ป
2.1-3 ป
มากกวา 3 ป
นอยกวา 1 ป
1.1-2 ป
มากกวา 3 ป
นอยกวา 1 ป
1.1-2 ป
2.1-3 ป

(I) ระยะเวลา
นอยกวา 1 ป

1.1-2 ป

2.1-3 ป

มากกวา 3 ป

นอยกวา 1 ป

1.1-2 ป

2.1-3 ป

มากกวา 3 ป

นอยกวา 1 ป

1.1-2 ป

2.1-3 ป

มากกวา 3 ป

นอยกวา 1 ป

1.1-2 ป

2.1-3 ป

มากกวา 3 ป

Dependent Variable
รวมประมว

รวมเปล่ี

รวมราย

รวมปญหา

Mean
Difference

(I-J) Std. Error Sig. Lower Bound Upper Bound
95% Confidence Interval

The mean difference is significant at the .05 level.*. 
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Oneway 
Descriptives

96 2.5150 .77302 .07890 2.3584 2.6717 1.67 4.44
92 2.8019 .83014 .08655 2.6300 2.9739 1.56 4.44
76 2.7251 .96293 .11046 2.5051 2.9452 1.33 4.44

264 2.6755 .85698 .05274 2.5717 2.7794 1.33 4.44
96 2.8510 .68825 .07024 2.7116 2.9905 2.00 4.45
92 3.1549 .65394 .06818 3.0195 3.2903 2.00 4.25
76 2.9092 .69146 .07932 2.7512 3.0672 2.00 4.00

264 2.9737 .68818 .04235 2.8903 3.0571 2.00 4.45
96 2.9556 .60697 .06195 2.8326 3.0786 1.89 4.26
92 3.2820 .63722 .06643 3.1501 3.4140 1.84 4.37
76 3.0035 .59993 .06882 2.8664 3.1406 1.84 4.37

264 3.0831 .63073 .03882 3.0067 3.1596 1.84 4.37
96 2.8423 .57610 .05880 2.7255 2.9590 2.00 4.00
92 3.0326 .90996 .09487 2.8442 3.2211 2.00 6.14
76 2.8872 .95142 .10914 2.6698 3.1046 1.71 6.14

264 2.9215 .81944 .05043 2.8222 3.0208 1.71 6.14
96 2.7917 .71737 .07322 2.6463 2.9370 1.67 4.33
92 2.9746 .83715 .08728 2.8013 3.1480 1.33 5.00
76 3.0088 .60301 .06917 2.8710 3.1466 1.67 4.50

264 2.9179 .73580 .04529 2.8288 3.0071 1.33 5.00
96 3.3373 .93597 .09553 3.1477 3.5269 2.05 5.10
92 3.5663 .94535 .09856 3.3705 3.7620 1.57 4.95
76 3.3020 .76876 .08818 3.1263 3.4777 1.48 4.81

264 3.4069 .89890 .05532 3.2980 3.5159 1.48 5.10
96 2.9582 .56932 .05811 2.8429 3.0736 2.05 4.11
92 3.2281 .63614 .06632 3.0964 3.3599 1.98 4.32
76 3.0173 .53040 .06084 2.8961 3.1385 1.95 4.32

264 3.0693 .59282 .03649 2.9974 3.1411 1.95 4.32

ลูกหน้ี one-time
ลูกหน้ี permanent
ทั้ง one และ permanent
Total
ลูกหน้ี one-time
ลูกหน้ี permanent
ทั้ง one และ permanent
Total
ลูกหน้ี one-time
ลูกหน้ี permanent
ทั้ง one และ permanent
Total
ลูกหน้ี one-time
ลูกหน้ี permanent
ทั้ง one และ permanent
Total
ลูกหน้ี one-time
ลูกหน้ี permanent
ทั้ง one และ permanent
Total
ลูกหน้ี one-time
ลูกหน้ี permanent
ทั้ง one และ permanent
Total
ลูกหน้ี one-time
ลูกหน้ี permanent
ทั้ง one และ permanent
Total

รวมระบบ

รวมขอมู

รวมบันที

รวมประมว

รวมเปล่ี

รวมราย

รวมปญหา

N Mean Std. Deviation Std. Error Lower Bound Upper Bound

95% Confidence Interval for
Mean

Minimum Maximum

 
ANOVA

4.130 2 2.065 2.851 .060
189.023 261 .724
193.152 263

4.781 2 2.390 5.209 .006
119.774 261 .459
124.555 263

5.684 2 2.842 7.497 .001
98.943 261 .379

104.627 263
1.828 2 .914 1.365 .257

174.771 261 .670
176.599 263

2.453 2 1.227 2.288 .103
139.935 261 .536
142.388 263

3.637 2 1.819 2.273 .105
208.874 261 .800
212.511 263

3.711 2 1.855 5.459 .005
88.716 261 .340
92.427 263

Between Groups
Within Groups
Total
Between Groups
Within Groups
Total
Between Groups
Within Groups
Total
Between Groups
Within Groups
Total
Between Groups
Within Groups
Total
Between Groups
Within Groups
Total
Between Groups
Within Groups
Total

รวมระบบ

รวมขอมู

รวมบันที

รวมประมว

รวมเปลี่

รวมราย

รวมปญหา

Sum of
Squares df Mean Square F Sig.
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Multiple Comparisons

LSD

-.3038* .09883 .002 -.4985 -.1092
-.0582 .10401 .576 -.2630 .1466
.3038* .09883 .002 .1092 .4985
.2457* .10501 .020 .0389 .4524
.0582 .10401 .576 -.1466 .2630

-.2457* .10501 .020 -.4524 -.0389
-.3264* .08983 .000 -.5033 -.1496
-.0479 .09454 .613 -.2340 .1383
.3264* .08983 .000 .1496 .5033
.2786* .09544 .004 .0906 .4665
.0479 .09454 .613 -.1383 .2340

-.2786* .09544 .004 -.4665 -.0906
-.2699* .08506 .002 -.4374 -.1024
-.0591 .08952 .510 -.2354 .1171
.2699* .08506 .002 .1024 .4374
.2108* .09037 .020 .0328 .3888
.0591 .08952 .510 -.1171 .2354

-.2108* .09037 .020 -.3888 -.0328

(J) ประเภท
ลูกหนี้ permanent
ท้ัง one และ perma
ลูกหนี้ one-time
ท้ัง one และ perma
ลูกหนี้ one-time
ลูกหนี้ permanent
ลูกหนี้ permanent
ท้ัง one และ perma
ลูกหนี้ one-time
ท้ัง one และ perma
ลูกหนี้ one-time
ลูกหนี้ permanent
ลูกหนี้ permanent
ท้ัง one และ perma
ลูกหนี้ one-time
ท้ัง one และ perma
ลูกหนี้ one-time
ลูกหนี้ permanent

(I) ประเภท
ลูกหนี้ one-time

ลูกหนี้ permanent

ท้ัง one และ perma

ลูกหนี้ one-time

ลูกหนี้ permanent

ท้ัง one และ perma

ลูกหนี้ one-time

ลูกหนี้ permanent

ท้ัง one และ perma

Dependent Varia
รวมขอมู

รวมบันที

รวมปญหา

Mean
Difference

(I-J) Std. Error Sig. Lower BoundUpper Bound
95% Confidence Interval

The mean difference is significant at the .05 level.*. 
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Oneway 
Descriptives

61 2.3862 .72934 .09338 2.1994 2.5729 1.56 4.44
74 3.0571 1.03028 .11977 2.8184 3.2958 1.56 4.44

123 2.5691 .72952 .06578 2.4389 2.6993 1.33 4.33
6 3.0926 .31753 .12963 2.7594 3.4258 2.44 3.22

264 2.6755 .85698 .05274 2.5717 2.7794 1.33 4.44
61 2.9869 .81045 .10377 2.7793 3.1945 2.00 4.45
74 2.9865 .66194 .07695 2.8331 3.1398 2.00 4.00

123 2.9329 .64737 .05837 2.8174 3.0485 2.00 4.25
6 3.5167 .08165 .03333 3.4310 3.6024 3.35 3.55

264 2.9737 .68818 .04235 2.8903 3.0571 2.00 4.45
61 3.2157 .67420 .08632 3.0430 3.3884 1.89 4.26
74 2.9317 .43276 .05031 2.8315 3.0320 2.00 3.68

123 3.1031 .70421 .06350 2.9774 3.2288 1.84 4.37
6 3.1930 .24157 .09862 2.9395 3.4465 3.05 3.68

264 3.0831 .63073 .03882 3.0067 3.1596 1.84 4.37
61 2.9204 .63058 .08074 2.7589 3.0819 1.71 4.00
74 2.8707 .51598 .05998 2.7511 2.9902 2.00 4.14

123 2.9361 1.03359 .09320 2.7516 3.1206 2.00 6.14
6 3.2619 .64153 .26190 2.5887 3.9352 3.00 4.57

264 2.9215 .81944 .05043 2.8222 3.0208 1.71 6.14
61 3.1011 .78956 .10109 2.8989 3.3033 1.67 5.00
74 2.9167 .63764 .07412 2.7689 3.0644 1.33 4.00

123 2.7886 .73924 .06666 2.6567 2.9206 2.00 4.50
6 3.7222 .36004 .14699 3.3444 4.1001 3.00 4.00

264 2.9179 .73580 .04529 2.8288 3.0071 1.33 5.00
61 3.5324 .95687 .12252 3.2873 3.7775 2.29 4.95
74 3.6461 .70723 .08221 3.4822 3.8099 2.10 4.95

123 3.1874 .94668 .08536 3.0184 3.3564 1.48 5.10
6 3.6825 .17213 .07027 3.5019 3.8632 3.33 3.76

264 3.4069 .89890 .05532 3.2980 3.5159 1.48 5.10
61 3.1164 .66957 .08573 2.9449 3.2878 2.20 4.21
74 3.1365 .35210 .04093 3.0549 3.2180 2.22 3.73

123 2.9879 .66781 .06021 2.8687 3.1071 1.95 4.32
6 3.4309 .01477 .00603 3.4154 3.4464 3.40 3.44

264 3.0693 .59282 .03649 2.9974 3.1411 1.95 4.32

ผูบันทีกขอมูล
ผูเรียกขอมูลจากระบบ
ผูใชขอมูล/รายงานจากระบบ
อื่น ๆ
Total
ผูบันทีกขอมูล
ผูเรียกขอมูลจากระบบ
ผูใชขอมูล/รายงานจากระบบ
อื่น ๆ
Total
ผูบันทีกขอมูล
ผูเรียกขอมูลจากระบบ
ผูใชขอมูล/รายงานจากระบบ
อื่น ๆ
Total
ผูบันทีกขอมูล
ผูเรียกขอมูลจากระบบ
ผูใชขอมูล/รายงานจากระบบ
อื่น ๆ
Total
ผูบันทีกขอมูล
ผูเรียกขอมูลจากระบบ
ผูใชขอมูล/รายงานจากระบบ
อื่น ๆ
Total
ผูบันทีกขอมูล
ผูเรียกขอมูลจากระบบ
ผูใชขอมูล/รายงานจากระบบ
อื่น ๆ
Total
ผูบันทีกขอมูล
ผูเรียกขอมูลจากระบบ
ผูใชขอมูล/รายงานจากระบบ
อื่น ๆ
Total

รวมระบบ

รวมขอมู

รวมบันที

รวมประมว

รวมเปลี่

รวมราย

รวมปญหา

N Mean Std. Deviation Std. Error Lower Bound Upper Bound

95% Confidence Interval for
Mean

Minimum Maximum

 
ANOVA

18.316 3 6.105 9.079 .000
174.836 260 .672
193.152 263

1.996 3 .665 1.412 .240
122.558 260 .471
124.555 263

2.890 3 .963 2.462 .063
101.737 260 .391
104.627 263

.913 3 .304 .450 .717
175.686 260 .676
176.599 263

7.985 3 2.662 5.149 .002
134.404 260 .517
142.388 263
11.577 3 3.859 4.993 .002

200.934 260 .773
212.511 263

2.068 3 .689 1.984 .117
90.359 260 .348
92.427 263

Between Groups
Within Groups
Total
Between Groups
Within Groups
Total
Between Groups
Within Groups
Total
Between Groups
Within Groups
Total
Between Groups
Within Groups
Total
Between Groups
Within Groups
Total
Between Groups
Within Groups
Total

รวมระบบ

รวมขอมู

รวมบันที

รวมประมว

รวมเปลี่

รวมราย

รวมปญหา

Sum of
Squares df Mean Square F Sig.
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Multiple Comparisons

LSD

-.6709* .14181 .000 -.9501 -.3917
-.1829 .12842 .155 -.4358 .0699
-.7064* .35085 .045 -1.3973 -.0156
.6709* .14181 .000 .3917 .9501
.4880* .12064 .000 .2504 .7255

-.0355 .34808 .919 -.7210 .6499
.1829 .12842 .155 -.0699 .4358

-.4880* .12064 .000 -.7255 -.2504
-.5235 .34284 .128 -1.1986 .1516
.7064* .35085 .045 .0156 1.3973
.0355 .34808 .919 -.6499 .7210
.5235 .34284 .128 -.1516 1.1986
.1844 .12434 .139 -.0604 .4293
.3125* .11259 .006 .0908 .5342

-.6211* .30762 .044 -1.2269 -.0154
-.1844 .12434 .139 -.4293 .0604
.1280 .10578 .227 -.0802 .3363

-.8056* .30519 .009 -1.4065 -.2046
-.3125* .11259 .006 -.5342 -.0908
-.1280 .10578 .227 -.3363 .0802
-.9336* .30060 .002 -1.5255 -.3417
.6211* .30762 .044 .0154 1.2269
.8056* .30519 .009 .2046 1.4065
.9336* .30060 .002 .3417 1.5255

-.1137 .15203 .455 -.4130 .1857
.3450* .13767 .013 .0739 .6161

-.1501 .37613 .690 -.8908 .5905
.1137 .15203 .455 -.1857 .4130
.4587* .12933 .000 .2040 .7134

-.0365 .37316 .922 -.7713 .6983
-.3450* .13767 .013 -.6161 -.0739
-.4587* .12933 .000 -.7134 -.2040
-.4952 .36754 .179 -1.2189 .2286
.1501 .37613 .690 -.5905 .8908
.0365 .37316 .922 -.6983 .7713
.4952 .36754 .179 -.2286 1.2189

(J) บทบาท
ผูเรียกขอมูลจากระบบ
ผูใชขอมูล/รายงานจากร
อ่ืน ๆ
ผูบันทีกขอมูล
ผูใชขอมูล/รายงานจากร
อ่ืน ๆ
ผูบันทีกขอมูล
ผูเรียกขอมูลจากระบบ
อ่ืน ๆ
ผูบันทีกขอมูล
ผูเรียกขอมูลจากระบบ
ผูใชขอมูล/รายงานจากร
ผูเรียกขอมูลจากระบบ
ผูใชขอมูล/รายงานจากร
อ่ืน ๆ
ผูบันทีกขอมูล
ผูใชขอมูล/รายงานจากร
อ่ืน ๆ
ผูบันทีกขอมูล
ผูเรียกขอมูลจากระบบ
อ่ืน ๆ
ผูบันทีกขอมูล
ผูเรียกขอมูลจากระบบ
ผูใชขอมูล/รายงานจากร
ผูเรียกขอมูลจากระบบ
ผูใชขอมูล/รายงานจากร
อ่ืน ๆ
ผูบันทีกขอมูล
ผูใชขอมูล/รายงานจากร
อ่ืน ๆ
ผูบันทีกขอมูล
ผูเรียกขอมูลจากระบบ
อ่ืน ๆ
ผูบันทีกขอมูล
ผูเรียกขอมูลจากระบบ
ผูใชขอมูล/รายงานจากร

(I) บทบาท
ผูบันทีกขอมูล

ผูเรียกขอมูลจากระบบ

ผูใชขอมูล/รายงานจากร

อ่ืน ๆ

ผูบันทีกขอมูล

ผูเรียกขอมูลจากระบบ

ผูใชขอมูล/รายงานจากร

อ่ืน ๆ

ผูบันทีกขอมูล

ผูเรียกขอมูลจากระบบ

ผูใชขอมูล/รายงานจากร

อ่ืน ๆ

Dependent Variabl
รวมระบบ

รวมเปลี่

รวมราย

Mean
Difference

(I-J) Std. Error Sig. Lower Bound Upper Bound
95% Confidence Interval

The mean difference is significant at the .05 level.*. 
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T-Test 
Group Statistics

229 2.6715 .85706 .05664
35 2.7016 .86855 .14681

229 2.9408 .67460 .04458
35 3.1886 .74618 .12613

229 3.0586 .63435 .04192
35 3.2436 .59011 .09975

229 2.8827 .84715 .05598
35 3.1755 .55229 .09335

229 2.8930 .72402 .04784
35 3.0810 .80071 .13534

229 3.4082 .93791 .06198
35 3.3986 .59264 .10017

229 3.0504 .59645 .03941
35 3.1927 .56102 .09483

อบรม
เคย
ไมเคย
เคย
ไมเคย
เคย
ไมเคย
เคย
ไมเคย
เคย
ไมเคย
เคย
ไมเคย
เคย
ไมเคย

รวมระบบ

รวมขอมู

รวมบันที

รวมประมว

รวมเปลี่

รวมราย

รวมปญหา

N Mean Std. Deviation
Std. Error

Mean

 
Independent Samples Test

.881 .349 -.193 262 .847 -.0301 .15582 -.33688 .27675

-.191 44.725 .849 -.0301 .15736 -.34706 .28692

4.516 .035 -1.995 262 .047 -.2477 .12420 -.49229 -.00319

-1.852 42.926 .071 -.2477 .13377 -.51753 .02205

.210 .647 -1.621 262 .106 -.1850 .11412 -.40971 .03970

-1.710 46.852 .094 -.1850 .10820 -.40268 .03268

3.462 .064 -1.980 262 .049 -.2928 .14790 -.58402 -.00157

-2.690 61.660 .009 -.2928 .10885 -.51041 -.07517

2.260 .134 -1.410 262 .160 -.1879 .13329 -.45039 .07452

-1.309 42.929 .197 -.1879 .14355 -.47745 .10157

10.566 .001 .058 262 .953 .0096 .16345 -.31229 .33140

.081 63.623 .936 .0096 .11780 -.22580 .24491

.405 .525 -1.324 262 .187 -.1423 .10744 -.35380 .06930

-1.385 46.555 .173 -.1423 .10269 -.34890 .06440

Equal variances assume
Equal variances not
assumed
Equal variances assume
Equal variances not
assumed
Equal variances assume
Equal variances not
assumed
Equal variances assume
Equal variances not
assumed
Equal variances assume
Equal variances not
assumed
Equal variances assume
Equal variances not
assumed
Equal variances assume
Equal variances not
assumed

รวมระบบ

รวมขอมู

รวมบันที

รวมประมว

รวมเปล่ี

รวมราย

รวมปญหา

F Sig.

Levene's Test for
Equality of Variances

t df Sig. (2-tailed)
Mean

Difference
Std. Error
Difference Lower Upper

95% Confidence
Interval of the

Difference

t-test for Equality of Means
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Crosstabs 
 

SATISFAC * GRPROBLR * DURATION Crosstabulation

Count

5 5
6 6
7 7

5 13 18
3 1 4

1 16 2 19
5 27 3 35

14 18 32
2 6 8

6 62 30 98
1 1 2

5 1 6
9 15 13 37
4 10 14

11 11
14 42 14 70
5 5
9 4 1 14
7 37 3 47
3 3 2 8

4 4
24 48 6 78

low sat
medium
higer sat

SATISFAC

Total
no sat
low sat
medium
hige sat
higer sat

SATISFAC

Total
no sat
low sat
medium
hige sat
higer sat

SATISFAC

Total
no sat
low sat
medium
hige sat
higer sat

SATISFAC

Total

DURATION
นอยกวา 1 ป

1.1-2 ป

2.1-3 ป

มากกวา 3 ป

lower prb low prb mediu prob
GRPROBLR

Total
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Correlations

1 .143* -.075 .034 .058 -.056 -.096 .052 .057 .034 .049 .091 -.040 .031 .013
. .020 .223 .580 .350 .362 .121 .400 .352 .584 .430 .142 .513 .615 .831

264 264 264 264 264 264 264 264 264 264 264 264 264 264 264
.143* 1 -.052 .382* -.239* .266* .248* -.044 -.116 -.156* -.175* -.182* -.123* -.163* -.085
.020 . .404 .000 .000 .000 .000 .474 .061 .011 .004 .003 .046 .008 .169
264 264 264 264 264 264 264 264 264 264 264 264 264 264 264

-.075 -.052 1 -.131* -.026 .141* .231* .208* .145* .213* .317* .074 .028 .182* -.067
.223 .404 . .034 .677 .022 .000 .001 .019 .001 .000 .233 .653 .003 .280
264 264 264 264 264 264 264 264 264 264 264 264 264 264 264
.034 .382* -.131* 1 -.066 .260* .265* -.146* -.242* -.392* -.387* -.297* -.300* -.377* -.151*
.580 .000 .034 . .285 .000 .000 .018 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .014
264 264 264 264 264 264 264 264 264 264 264 264 264 264 264
.058 -.239* -.026 -.066 1 -.019 -.269* .106 .047 .046 .029 .122* -.007 .053 -.079
.350 .000 .677 .285 . .759 .000 .087 .445 .453 .641 .047 .913 .387 .202
264 264 264 264 264 264 264 264 264 264 264 264 264 264 264

-.056 .266* .141* .260* -.019 1 .255* .050 .005 -.031 .033 -.107 -.157* -.065 -.117
.362 .000 .022 .000 .759 . .000 .416 .941 .618 .597 .083 .011 .293 .058
264 264 264 264 264 264 264 264 264 264 264 264 264 264 264

-.096 .248* .231* .265* -.269* .255* 1 .012 .122* .100 .121* .087 -.004 .082 -.038
.121 .000 .000 .000 .000 .000 . .847 .047 .106 .049 .160 .953 .187 .535
264 264 264 264 264 264 264 264 264 264 264 264 264 264 264
.052 -.044 .208* -.146* .106 .050 .012 1 .639* .387* .212* .208* .219* .564* .223*
.400 .474 .001 .018 .087 .416 .847 . .000 .000 .001 .001 .000 .000 .000
264 264 264 264 264 264 264 264 264 264 264 264 264 264 264
.057 -.116 .145* -.242* .047 .005 .122* .639* 1 .690* .433* .398* .567* .862* .302*
.352 .061 .019 .000 .445 .941 .047 .000 . .000 .000 .000 .000 .000 .000
264 264 264 264 264 264 264 264 264 264 264 264 264 264 264
.034 -.156* .213* -.392* .046 -.031 .100 .387* .690* 1 .688* .554* .547* .847* .261*
.584 .011 .001 .000 .453 .618 .106 .000 .000 . .000 .000 .000 .000 .000
264 264 264 264 264 264 264 264 264 264 264 264 264 264 264
.049 -.175* .317* -.387* .029 .033 .121* .212* .433* .688* 1 .564* .488* .684* -.005
.430 .004 .000 .000 .641 .597 .049 .001 .000 .000 . .000 .000 .000 .934
264 264 264 264 264 264 264 264 264 264 264 264 264 264 264
.091 -.182* .074 -.297* .122* -.107 .087 .208* .398* .554* .564* 1 .505* .635* .141*
.142 .003 .233 .000 .047 .083 .160 .001 .000 .000 .000 . .000 .000 .022
264 264 264 264 264 264 264 264 264 264 264 264 264 264 264

-.040 -.123* .028 -.300* -.007 -.157* -.004 .219* .567* .547* .488* .505* 1 .822* .334*
.513 .046 .653 .000 .913 .011 .953 .000 .000 .000 .000 .000 . .000 .000
264 264 264 264 264 264 264 264 264 264 264 264 264 264 264
.031 -.163* .182* -.377* .053 -.065 .082 .564* .862* .847* .684* .635* .822* 1 .326*
.615 .008 .003 .000 .387 .293 .187 .000 .000 .000 .000 .000 .000 . .000
264 264 264 264 264 264 264 264 264 264 264 264 264 264 264
.013 -.085 -.067 -.151* -.079 -.117 -.038 .223* .302* .261* -.005 .141* .334* .326* 1
.831 .169 .280 .014 .202 .058 .535 .000 .000 .000 .934 .022 .000 .000 .
264 264 264 264 264 264 264 264 264 264 264 264 264 264 264

Pearson Cor
Sig. (2-tailed
N
Pearson Cor
Sig. (2-tailed
N
Pearson Cor
Sig. (2-tailed
N
Pearson Cor
Sig. (2-tailed
N
Pearson Cor
Sig. (2-tailed
N
Pearson Cor
Sig. (2-tailed
N
Pearson Cor
Sig. (2-tailed
N
Pearson Cor
Sig. (2-tailed
N
Pearson Cor
Sig. (2-tailed
N
Pearson Cor
Sig. (2-tailed
N
Pearson Cor
Sig. (2-tailed
N
Pearson Cor
Sig. (2-tailed
N
Pearson Cor
Sig. (2-tailed
N
Pearson Cor
Sig. (2-tailed
N
Pearson Cor
Sig. (2-tailed
N

เพศ

อายุ

EDUCA

DURATI

ประเภท

บทบาท

อบรม

รวมระบบ

รวมขอมู

รวมบันที

รวมประม

รวมเปล่ี

รวมราย

PROBLE

SATISFA

เพศ อายุ EDUCAURATIONประเภทบทบาท อบรม รวมระบบรวมขอมรูวมบันทวีมประมวรวมเปล่ี รวมรายROBLEMATISFAC

Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).*. 

Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).**.  
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Regression 
 

Variables Entered/Removedb

DURATIO
N, EDUCA,
อายุ

a . Enter

Model
1

Variables
Entered

Variables
Removed Method

All requested variables entered.a. 

Dependent Variable: PROBLEMb. 
 

Model Summary

.401a .161 .151 .5462
Model
1

R R Square
Adjusted
R Square

Std. Error of
the Estimate

Predictors: (Constant), DURATION, EDUCA, อายุa. 
 

ANOVAb

14.851 3 4.950 16.591 .000a

77.577 260 .298
92.427 263

Regression
Residual
Total

Model
1

Sum of
Squares df Mean Square F Sig.

Predictors: (Constant), DURATION, EDUCA, อายุa. 

Dependent Variable: PROBLEMb. 
 

Coefficientsa

3.401 .199 17.121 .000
-1.39E-02 .040 -.021 -.346 .730

.168 .072 .135 2.347 .020
-.220 .039 -.352 -5.680 .000

(Constant)
อายุ
EDUCA
DURATION

Model
1

B Std. Error

Unstandardized
Coefficients

Beta

Standardi
zed

Coefficien
ts

t Sig.

Dependent Variable: PROBLEMa. 
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Regression 
 

Variables Entered/Removedb

DURATIO
N

a . Enter

Model
1

Variables
Entered

Variables
Removed Method

All requested variables entered.a. 

Dependent Variable: SATISFACb. 
 

Model Summary

.151a .023 .019 .972
Model
1

R R Square
Adjusted
R Square

Std. Error of
the Estimate

Predictors: (Constant), DURATIONa. 
 

ANOVAb

5.741 1 5.741 6.077 .014a

247.532 262 .945
253.273 263

Regression
Residual
Total

Model
1

Sum of
Squares df Mean Square F Sig.

Predictors: (Constant), DURATIONa. 

Dependent Variable: SATISFACb. 
 

Coefficientsa

3.617 .186 19.421 .000
-.156 .063 -.151 -2.465 .014

(Constant)
DURATION

Model
1

B Std. Error

Unstandardized
Coefficients

Beta

Standardi
zed

Coefficien
ts

t Sig.

Dependent Variable: SATISFACa. 
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Discriminant 
 

Analysis Case Processing Summary

264 100.0

0 .0

0 .0

0 .0

0 .0
264 100.0

Unweighted Cases
Valid

Missing or out-of-range
group codes
At least one missing
discriminating variable
Both missing or
out-of-range group codes
and at least one missing
discriminating variable
Total

Excluded

Total

N Percent

 
Group Statistics

202 202.000
202 202.000
62 62.000
62 62.000

264 264.000
264 264.000

EDUCA
DURATION
EDUCA
DURATION
EDUCA
DURATION

GRPRSA
ไมมีปญหา พอใจปานกลางถึ

มีปญหาพอใจนอย

Total

Unweighted Weighted
Valid N (listwise)

 
Analysis 1 
 
Summary of Canonical Discriminant Functions 
 

Eigenvalues

.150a 100.0 100.0 .361
Function
1

Eigenvalue % of Variance Cumulative %
Canonical
Correlation

First 1 canonical discriminant functions were used in the
analysis.

a. 

 
Wilks' Lambda

.870 36.468 2 .000
Test of Function(s)
1

Wilks' Lambda Chi-square df Sig.
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Standardized Canonical
Discriminant Function Coefficients

-.370
.900

EDUCA
DURATION

1
Function

 
Structure Matrix

.930
-.441

DURATION
EDUCA

1
Function

Pooled within-groups correlations between discriminating
variables and standardized canonical discriminant functions 
Variables ordered by absolute size of correlation within
function.

 
Functions at Group Centroids

.214
-.696

GRPRSA
ไมมีปญหา พอใจปานกลางถึ
มีปญหาพอใจนอย

1
Function

Unstandardized canonical discriminant
functions evaluated at group means  
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ประวัติผูเขียน 
 
ช่ือ-สกุล   นางสาวสุนิสา อยูเยาว 
 
วัน เดือน ปเกดิ   5 ตุลาคม  2516 
 
ประวัติการศึกษา    
ระดับมัธยมศกึษา  โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี พ.ศ. 2534 
ระดับอุดมศึกษา   ปริญญาตรีครุศาสตรบัณฑิต 
    สาขาวิชาพลศึกษา  
    จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2538 

ปริญญาโทบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต 
    สาขาการตลาด 
    มหาวยิาลัยศรีปทุม พ.ศ. 2540 
    วิทยาศาสตรมหาบัณฑติ 
    สาขาการจัดการโทรคมนาคม 
    มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑติย พ.ศ. 2550 
 
ประวัติการทํางาน  นักบริหารงบประมาณการเงิน 6 
    งานเช็คคืน สวนควบคุมเงินฝาก 
    บริษัท ทีโอที จํากัด (มหาชน) 2539 - ปจจุบัน 
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