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บทคัดย่อ
SAP (Systems Applications and Products) เป็ นโปรแกรมสาเร็ จรู ปทางธุ รกิ จ
ประเภท การบริ หารทรัพยากรขององค์กร ของประเทศเยอรมันที่ ใช้ควบคุมดูแลทุกสายงานของ
บริ ษทั SAP เป็ นโปรแกรมที่ช่วยจัดการสายงานทุกสายงานของธุ รกิจให้สามารถเข้าถึงข้อมูล ได้
อย่างรวดเร็ ว และได้ขอ้ มูลที่ถูกต้องแม่นยา สามารถนาไปใช้ประกอบการดาเนิ นกิจกรรมของธุ รกิจ
ได้ และผูบ้ ริ หารสามารถเรี ยกดูขอ้ มูลและตรวจสอบข้อมูลสถานะของบริ ษทั ได้ SAP ได้ออกแบบ
มาให้รองรับการดาเนินงานของธุ รกิจ หรื อหน่วยงาน ด้วยคุณสมบัติที่หลากหลาย ง่ายต่อการใช้งาน
เพื่อที่จะศึกษาว่าระบบ SAP แผนกคลังสิ นค้า ได้เข้าไปช่วยให้บริ ษทั โฟมเทคอินเตอร์ เนชันแนล
จากัด สามรถลดค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับคลังสิ นค้า ได้อย่างได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพและคุม้ ค่าหรื อไม่
จึ ง ได้ท าการวิจยั ด้วยการเก็ บ รวบรวมข้อมู ล โดยใช้แบบสอบสอบถามจากผูใ้ ช้ง านระบบ SAP
แผนกคลังสิ นค้า บริ ษทั โฟมเทคอิ นเตอร์ เนชันแนล จากัด ทั้งหมดจานวน 93 ชุ ด ทั้งนี้ แยกเป็ น
ผูด้ ูแลระบบ จานวน ชุ ด ผูใ้ ช้งานระบบจานวน 6 ชุ ด พบข้อมูลดังนี้ ผูด้ ูแลระบบ พบว่า ผูด้ ูแล
ระบบทั้งหมดเป็ นเพศชาย มีอายุเฉลี่ ยอยู่ที่ 32 ปี โดยทั้งหมดจบการศึกษาระดับปริ ญญาตรี ส่ วน
ใหญ่สาเร็ จการศึกษาจากสาขาสารสนเทศ และผูด้ ูแลระบบทั้งหมด มีประสบการณ์การทางาน อยูท่ ี่
มากกว่า 5 ปี สาหรับในด้านการประเมินประสิ ทธิ ภาพจากการใช้ระบบSAPของแผนกคลังสิ นค้า
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โดยภาพรวมมีคะแนนเฉลี่ยอยูใ่ นระดับมาก ส่ วนปั ญหาที่พบจากการใช้งานระบบ SAP ของแผนก
คลังสิ นค้าพบว่ามี ปัญหาเกี่ ย วกับการประมวลผลการดาเนิ นงานขัดข้องและการส่ งรหัส ผ่านให้
ผูใ้ ช้งานผิดพลาด โดยผูด้ ู แลระบบได้ทาการประเมินว่าต้องทาการแก้ไขปั ญหาที่เกิ ดอยู่ในระดับ
ปานกลาง
ในส่ วนของผูใ้ ช้ระบบ พบว่า ผูใ้ ช้ระบบส่ วนใหญ่เป็ นเพศชาย มี อายุต่ ากว่า 29 ปี จบ
การศึกษาระดับปริ ญญาตรี สาเร็ จการศึกษาจากสาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ และมีประสบการณ์ การ
ทางาน มากกว่า 5 ปี และผูใ้ ช้ระบบส่ วนใหญ่ทางานอยู่ที่นิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบัง ผูใ้ ช้ระบบ
ส่ วนใหญ่เคยผ่านการฝึ กอบรมที่เกี่ ยวข้องกับระบบ SAP ระยะเวลาในการศึกษาระบบ SAP 1–3
เดือน ระยะเวลาในการใช้งานระบบ SAP 1 – 3 ปี โดยเมื่อพบปั ญหาผูใ้ ช้ระบบส่ วนใหญ่จะแจ้ง
ปั ญหาให้ผูด้ ู แลระบบแก้ไข สาหรั บในด้านการประเมินประสิ ทธิ ภาพจากการใช้ระบบSAPของ
แผนกคลังสิ นค้า โดยภาพรวมมีคะแนนเฉลี่ยอยูใ่ นระดับมาก และการประเมินด้านความคุ ม้ ค่าใน
การทางานของระบบการจัดการคลังสิ นค้า SAP พบว่า มีความคุม้ ค่ามากที่สุด เนื่ องจากสามารถ ลด
ภาระงาน ลดระยะเวลาในการทางาน ลดการสู ญหายของข้อมูล ทาให้สามารถตรวจสอบสิ นค้าคง
คลังได้สะดวก อีกทั้งระบบ SAP ยังช่วยสร้างความพึงพอใจให้กบั ผูบ้ ริ หาร โดยระบบทางานได้ตรง
ตามจุดประสงค์การใช้งาน เสริ มสร้างภาพลักษณ์ให้องค์กร และส่ งผลให้พนักงานมีความพึงพอใจ
กับองค์กร
ข้อเสนอแนะของการศึกษาครั้งนี้คือ
ควรแก้ปัญหาที่เกิ ดจากการกระทาผิดพลาดของผูใ้ ช้ระบบ โดยอาจเพิ่มระยะเวลาในการ
ฝึ กอบรมใช้ระบบ ให้มากขึ้ นเพื่อให้ผูใ้ ช้เห็ นความส าคัญของการทางานตามระบบ อี กทั้งการ
ฝึ กอบรมเพิ่มเติมจะช่วยลดการผิดพลาดของการทางานที่ส่วนใหญ่จะเกิดจากตัวผูใ้ ช้เองไม่ใช่เกิ ด
ปัญหาจากระบบ ประสิ ทธิภาพจากการทางานของระบบ SAP ถือว่าเป็ นปั จจัยสาคัญอีกปั จจัยหนึ่ งที่
กลุ่มผูใ้ ช้และบริ ษทั เจ้าของสิ ขสิ ทธิ์ ตอ้ งคานึงถึงเป็ นอันดับต้นๆ ดังนั้นบริ ษทั เจ้าของสิ ขสิ ทธิ์ ควรให้
ความสาคัญในแก้ปัญหา ด้านความขัดข้อง ระบบล่มขณะใช้งาน อีกทั้งควรลดความซับซ้อนของ
ระบบ และพิ จารณาเพิ่ ม ความสะดวกให้ก ับ ผูใ้ ช้ใ นประเทศไทยด้วยการเพิ่ม รู ป แบบภาษาเป็ น
ภาษาไทย
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