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การศึกษาวิจยั ในครัง้ นีม้ วี ตั ถุประสงค์ เพือ่ ศึกษาแนวทางการจัดการการใช้งานระบบ SAP ในโรงงานอุตสาหกรรม ทีส่ ง่ ผลต่อ
การยอมรับของพนักงาน โดยใช้ระเบียบวิธวี จิ ยั เชิงปริมาณ เก็บข้อมูลจากกลุม่ ตัวอย่างซึง่ เป็นพนักงานผูใ้ ช้งานระบบ SAP ของโรงงาน
อุตสาหกรรม จ�านวน 170 คน โดยสถิติในการวิเคราะห์ข้อมูลในครั้งนี้ ใช้สถิติเชิงพรรณนา อธิบายค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าส่วนเบี่ยง
เบนมาตรฐาน และใช้สถิติเชิงอนุมานในการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว ด้วยวิธีเปรียบเทียบเชิงซ้อนที่มีเงื่อนไขในล�าดับถัดไป
เพื่อหาค่าความแตกต่างทางสถิติ การวิเคราะห์การถดถอยพหุ วิธีคัดเลือกแบบขั้นตอน เพื่อทดสอบสมมติฐานของงานวิจัยในรูปของ
การท�านายตัวแปรตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ ผลการวิจัยพบว่า กลุ่มตัวอย่างผู้ใช้งานะรบบ SAP ส่วนใหญ่เป็นเพศชายร้อยละ 54.7 กลุ่ม
ผู้ใช้งานส่วนใหญ่มีอายุระหว่าง 26-33 ปี ระดับการศึกษาของพนักงานส่วนใหญ่จบการศึกษาระดับปริญญาโท ต�าแหน่งงานที่รับผิด
ชอบส่วนใหญ่เป็นเจ้าหน้าที่ (ระดับปฏิบัติการ) โดยส่วนมากมีประสบการณ์ในการใช้งานระบบ SAP มาแล้ว 1-2 ปี จากผลการส�ารวจ
ส่วนใหญ่ท�างานอยู่ใน ฝ่ายบริหาร / ส�านักงาน / บัญชีการเงิน ส่วนแนวทางการจัดการการใช้งานระบบ SAP ที่ส่งผลต่อการยอมรับ
ของพนักงาน พบว่า แนวทางการจัดการด้านค่าตอบแทนมีอิทธิพลต่อการยอมรับสูงที่สุด รองลงมาคือ ด้านการให้ค�าแนะน�าปรึกษา
ที่ดีเชื่อถือได้ ด้านความส�าเร็จ และด้านการก�าหนดเป้าหมายงานที่ชัดเจน ตามล�าดับ
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This study aims to study the management guidelines for SAP system implementation in industrial factories
influencing the acceptance of employees. The study was conducted by using quantitative research method and
data were collected from the sample group consisted of 170 employees who used SAP system of industrial factories. Statistics used for data analysis were descriptive statistics for explaining frequency percentage and standard
deviation whereas inferential statistics were used for analyzing One-Way ANOVA by using multiple comparisons
with conditions to find statistic differences. Stepwise Multiple Regression Analysis was used for hypothesis testing
of the study in the form of prediction of defined hypothesis. The results revealed that most samples using SAP
system were male calculated to be 54.7% with the age ranged from 26-33 years. Most of them graduated with
master’s degree and held the position of staffs at the practitioner level. Most of them had work experience in
SAP systems for 1-2 years. From survey results, most of them worked under Administration Department/Office/
Accounting and Finance Department. For management guidelines for SAP system implementation influencing
acceptance of employees, it was found that management guidelines on compensation had the highest level
of influence on acceptance followed by good and reliable consulting and suggestion, success, and explicit goal
setting, respectively.
management guidelines, acceptance, SAP system

บทนา

ในปัจจุบันสถานการณ์ที่เต็มไปด้วยความไม่แน่นอน
และแนวโน้ ม การเปลี่ ย นแปลงของโลกในอนาคต (Global
Trends) การตระหนักถึงปัจจัยหรือเหตุการณ์ที่จะส่งผลต่อการ
พัฒนาประเทศ การประเมินระดับความรุนแรงจากผลกระทบ
ของเหตุการณ์ในมิติต่าง ๆ รวมถึงการคาดการณ์ผลกระทบที่จะ
มีผลต่อภาคอุตสาหกรรมของประเทศโดยภาพรวม ผู้วิจัยขอยก
ตัวอย่างเหตุการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิค-19 ที่เริ่มต้น
ในจีนและขยายวงกว้างไปยังประเทศอื่น ๆ ทั่วโลก ซึ่งในเบื้อง
ต้นอาจจะมองว่าเป็นเรื่องไกลตัว แต่เมื่อในหลายประเทศได้
ออกมาตรการควบคุมการแพร่ระบาดอย่างเข้มงวด รวมถึงการ
ปิดประเทศ มีการจ�ากัดการเดินทางของประชาชน มีการปิดการ
ด�าเนินการของธุรกิจ ส่งผลให้อุปสงค์ และอุปทานลดลงจนเกิด
การชะลอตัวของเศษฐกิจโลก ในแง่ของอุปสงค์ ความไม่แน่นอน
ของสถานการณ์ท�าให้ผู้บริโภคขาดความเชื่อมั่นในเศรษฐกิจ
ชะลอการซือ้ สินค้า ส่วนในแง่ของอุปทาน การปิดโรงงานในหลาย
ประเทศได้ส่งผลต่อห่วงโซ่อุปทาน (Supply Chain) กล่าวคือ

กระบวนการต่าง ๆ ที่ท�างานประสานกันตั้งแต่ การจัดซื้อ จัดหา
การผลิต การเคลื่อนย้าย การขนส่ง การจัดเก็บ การจัดหน่าย
กระบวนการต่าง ๆ ดังที่กล่าวมาไม่สามารถด�าเนินการได้อย่าง
คล่องตัว ตัวแปรเหล่านี้จึงเป็นสถานการณ์ที่เกิดขึ้นอย่างที่ไม่
อาจจะคาดเดาได้และยังส่งผลกระทบต่อภาคอุตสาหกรรมโดย
รวมของประเทศเป็นอย่างมาก ในขณะเดียวกันจากเหตุการณ์
ดังกล่าวที่ผู้วิจัยได้ยกตัวอย่างมาข้างต้นนั้นเป็นเพียงหนึ่งกรณี
ตัวอย่าง ในหลายเหตุการณ์ที่อาจส่งผลกระทบได้ทั้งทางตรง
และทางอ้อม ดังนั้นผู้ประกอบการอุตสาหกรรมจ�าเป็นต้องเร่ง
พัฒนาประสิทธิภาพด้านการจัดการห่วงโซ่อปุ ทานภายในองค์กร
ซึ่งมีความส�าคัญในการตอบสนองความต้องการของผู้บริโภค
หรือลูกค้า เพื่อเพิ่มโอกาสในการแข่งขันทางธุรกิจ ส่วนหนึ่งขึ้น
อยู่กับฐานข้อมูลที่จะน�ามาประกอบการบริหารจัดการเพื่อน�า
ข้อมูลต่าง ๆ มาจัดท�านโยบายเพื่อการวางแผนการด�าเนินงาน
ในการปรับปรุงและพัฒนาองค์กร จึงมีความจ�าเป็นต้องอาศัย
กระบวนการของการวิเคราะห์ และการประเมินเหตุการณ์ที่อาจ
จะมีโอกาสเกิดขึน้ ได้ในอนาคต (Foresight) ให้เห็นภาพอย่างรอบ
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ด้าน ผนวกกับสามารถประเมินผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับองค์กร
ภายใต้สถานการณ์ต่าง ๆ และน�าไปสู่การตัดสินใจเชิงกลยุทธ์
(Strategic Option) เพือ่ ขับเคลือ่ นองค์กรไปสูเ่ ป้าหมายหรือภาพ
แห่งความส�าเร็จทีต่ อ้ งการได้อย่างชัดเจน ในสถานการณ์ปจั จุบนั
ปฏิเสธไม่ได้เลยว่าการน�าเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีประสิทธิภาพ
มาใช้ในการแลกเปลีย่ นข้อมูลแบบอิเลกทรอนิกส์ เพือ่ การบริหาร
จัดการข้อมูลในการด�าเนินการจึงถือได้ว่ามีความส�าคัญมากใน
การแข่งขันและพัฒนาไปสู่อุตสาหกรรม 4.0 การเตรียมความ
พร้อมรับมือกับการเปลี่ยนแปลงอย่างครอบคลุมและรอบด้าน
จะช่วยในการพัฒนาองค์กรให้เติบโตได้อย่างยัง่ ยืน ซึง่ สอดคล้อง
กับ ยุทธศาสตร์การพัฒนาอุตสาหกรรมไทย 4.0 ระยะเวลา 20
ปี (พ.ศ. 2560 – 2579) ภายใต้วิสัยทัศน์ที่ว่า “มุ่งสู่อุตสาหกรรม
ที่ขับเคลื่อนด้วยปัญญาและเชื่อมโยงกับเศรษฐกิจโลก” โดย
มีแนวคิดที่ว่า การพัฒนาของเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมใน
ระดับโลกมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาจากความก้าวหน้าทาง
เทคโนโลยี การติดต่อสื่อสาร ส่งผลให้เกิดการขยายตัวทาง
เศรษฐกิจ การแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร ซึ่งแต่ละประเทศต่างมี
การเตรียมพร้อมในการปรับปรุงวิสยั ทัศน์ และยุทธศาสตร์ในการ
พัฒนาอุตสาหกรรมให้สอดคล้องกับบริบทต่าง ๆ ที่เปลี่ยนแปลง
ไป (ที่มา : กระทรวงอุตสาหกรรม ตุลาคม 2559)
ดังนั้นองค์กรธุรกิจต่าง ๆ จึงมีการน�าระบบซอฟต์แวร์
ส�าเร็จรูปมาใช้งานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลของ
องค์ ก ร ซึ่ ง หนึ่ ง ในซอฟต์ แวร์ ส� า เร็ จ รู ป ที่ อ งค์ ก รธุ ร กิ จ ระดั บ
อุตสาหกรรมขนาดใหญ่น�ามาใช้มากที่สุดระบบหนึ่งคือระบบ
ERP (Enterprise Resource Planning) หมายถึง การวางแผน
ทรัพยากรทางธุรกิจทั้งหมดขององค์กรให้เชื่อมโยงกันเพื่อให้
เกิ ด การใช้ ป ระโยชน์ อ ย่ า งสู ง สุ ด ของทรั พ ยากรทางธุ ร กิ จ ใน
องค์กร (Duangchem, 2010) ระบบการวางแผนทรัพยากร
ทางธุรกิจขององค์กร คือระบบสารสนเทศที่ท�าหน้าที่เชื่อมโยง
ข้อมูลกิจกรรมต่าง ๆ เข้าไว้ด้วยกัน เพื่อไว้เป็นฐานข้อมูลในการ
จัดการต่าง ๆ ภายในองค์กรที่ส�าคัญ ๆ เช่น ฝ่ายการเงิน ฝ่ายการ
ผลิต ฝ่ายการขายและการตลาด ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ เป็นต้น
ธุ ร กิ จ ประเภทโรงงานอุ ต สาหกรรมขนาดใหญ่ ยกตั ว อย่ า ง
โรงงานกรณีศึกษาจากงานวิจัยฉบับนี้ เป็นธุรกิจบริษัทที่จด
ทะเบียนและก่อตั้งในประเทศไทย ด�าเนินธุรกิจเป็นผู้ผลิตและ
จัดจ�าหน่ายเหล็กกล้าคาร์บอนรีดร้อนแผ่นม้วนประเภทหน้า

แคบและเหล็กกล้าส�าหรับงานก่อสร้างและโครงสร้างเหล็กแบบ
ครบวงจร โรงงานอุตสาหกรรมแห่งนี้ได้พัฒนาระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศภายในองค์กร โดยน�าระบบ SAP คือโปรแกรม
ส�าเร็จรูปประเภท ERP ที่จะช่วยวางแผน บริหารรายรับ-ราย
จ่าย สร้างมาตรฐานที่เป็นขั้นตอนในการท�างาน และลดระยะ
เวลาในการท�างาน รวมทั้งประสานงานกับแผนกอื่นๆ โดยที่
ผู้บริหาร และคนท�างานสามารถเรียกดูข้อมูลได้ตลอดเวลา
หลักการก็คือการที่บันทึกหรือใส่ข้อมูลลงไปในที่เดียว แต่คน
ทุกแผนกสามารถเรียกดูข้อมูลนี้ได้ (Rakyutitamkul, 2001)
ทั้งนี้ สิ่งส�าคัญในการน�าระบบ SAP ไปใช้งานคือ ระบบ SAP
มีความยุ่งยาก ซับซ้อน มีต้นทุนสูง และอาจเกิดปัญหาส�าคัญ
ซึ่งหลีกเลี่ยงไม่ได้ คือปัญหาด้านบุคคลากรขององค์กรที่จะเป็น
ตัวแปรส�าคัญที่มีผลต่อความส�าเร็จ หรือความล้มเหลวในการน�า
ระบบ SAP เข้ามาช่วยงานในองค์กร
ในงานวิ จั ย ฉบั บ นี้ ผู ้ วิ จั ย จึ ง มี ค วามสนใจที่ จ ะศึ ก ษา
ว่า ผู้ประกอบการในระดับโรงงานอุตสาหกรรมได้เตรียมการ
รับมือกับแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงของโลก (Global Trends)
ในระยะ 10-20 ปีข้างหน้านี้อย่างไร โดยในงานวิจัยฉบับนี้ได้
ท� า การศึ ก ษาเกี่ ย วกั บ แนวทางด้ า นการจั ด การในการใช้ ง าน
ระบบ ERP (Enterprise Resource Planning) หรือระบบ
การวางแผนทรัพยากรทางธุรกิจขององค์กรโดยรวมมาใช้ เพื่อ
เก็บข้อมูลไว้เพียงแห่งเดียว ผู้ใช้งานจะได้รับข้อมูลเดียวกัน
ทั้งองค์กร สามารถรับรู้ถึงสถานการณ์ของแต่ละกระบวนการ
เป็ น การเพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพในการวางแผนด� า เนิ น การ การ
วิเคราะห์ การตัดสินใจได้อย่างรวดเร็วถูกต้องและแม่นย�า ซึ่ง
มีหลายปัจจัยหลายองค์ประกอบทีจะท�าให้การลงทุนในการ
เปลี่ยนแปลงระบบเทคโนโลยีสารสนเทศภายองค์กรประสบ
ความส�าเร็จได้ กล่าวโดยสรุปคือ การที่โรงงานอุตสาหกรรมได้
เปลี่ยนระบบซอฟต์แวร์การบริหารจัดการทรัพยากรองค์กรมา
ใช้ระบบ SAP ซึ่งเป็นระบบ ERP ประเภทหนึ่งนั้น ถึงแม้ว่า
มูลค่าของระบบ SAP จะมีมูลค่าสูง ก็มิได้มีสิ่งใดมายืนยันได้ว่า
กระบวนการในการท�างานที่ใช้ระบบ SAP ในทุก ๆ ส่วนภายใน
โรงงานอุตสาหกรรมแห่งนี้จะประสบผลส�าเร็จดังเป้าหมายหรือ
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ เนื่องจากระบบ SAP ไม่สามารถท�างานด้วย
ตัวมันเองได้ ต้องอาศัยผู้ใช้งาน หรือ User เป็นคนป้อนข้อมูล
ต่าง ๆ ลงไป ระบบถึงจะมีการประมวลผลลัพธ์ออกมาเป็นข้อมูล
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ได้ ดังนั้นแล้วการลงทุนเปลี่ยนแปลงระบบในครั้งนี้จะประสบ
ผลส�าเร็จมากหรือน้อย แนวทางการจัดการเกี่ยวกับการใช้งาน
ระบบที่เชื่อมโยงไปถึงผู้ใช้งานมีส่วนส�าคัญมากเป็นอย่างยิ่ง

ั ถุป

าน ิ ัย

1. เพื่อศึกษาคุณลักษณะของปัจจัยส่วนบุคคลที่แตก
ต่างกันมีผลต่อการยอมรับการใช้งานระบบ SAP ของพนักงาน
ในโรงงานอุตสาหกรรม
2. เพื่อศึกษาแนวทางการจัดการเพื่อการใช้งานระบบ
SAP ที่มีผลต่อการยอมรับการใช้งานระบบ SAP ของพนักงาน
ในโรงงานอุตสาหกรรม

นิยาม ั ท

ระบบบริ ห ารจั ด การทรั พ ยากรองค์ ก ร ERP (Enterprise Resource Planning) หมายถึง ระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศทีใ่ ช้ในการวางแผนการจัดการภายในองค์กร โดยมีการ
ท�างานเชื่อมโยงกันของทุก ๆ แผนกภายในองค์กร โดยข้อมูลจะ
ส่งผ่านกันแบบเรียลไทม์ ส่งผลให้ผู้บริหารสามารถน�าข้อมูลที่ได้
มาวิเคราะห์สถานการณ์ได้อย่างทันท่วงทีเพือ่ การตัดสินใจในการ
แก้ไขปัญหาต่าง ๆ ได้อย่างรวดเร็วทันเวลา เพือ่ ให้องค์กรสามารถ
ท�าก�าไรได้สูงสุด ในต้นทุนที่ต�่าสุด
ระบบ SAP (System Applications & Products
in Data Processing) หมายถึง โปรแกรม ERP ขนาดใหญ่ ที่
ครอบคลุมการท�างานต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็น การซื้อ การผลิต การ
ขาย หรือบัญชี ฯลฯ เข้าไว้ด้วยกัน หรืออีกความหมายหนึ่ง SAP
ใช้ส�าหรับ ระบบบริหารจัดการทรัพยากรองค์กร เป็นโปรแกรม
ส�าเร็จรูปทางธุรกิจตัวหนึ่งที่มีประสิทธิภาพสูง
แนวทางการจัดการการใช้งานระบบ SAP ในงานวิจัย
ฉบับนี้ หมายถึงการที่พนักงานมีเป้าหมายหรือวัตถุประสงค์ร่วม
กัน ในการใช้งานทรัพยากรเทคโนโลยีสารสนเทศภายในองค์กร
ร่วมกัน จัดการการท�างานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ตลอด
จนได้ผลผลิตที่มีประสิทธิผลไปพร้อมกันด้วย ในยุคปัจจุบันนี้ไม่
ว่าจะองค์กรเล็กหรือองค์กรใหญ่ต่างก็ต้องการการจัดการที่ดีทั้ง
สิ้น เพื่อให้องค์กรสามารถก้าวหน้าได้ดีที่สุด
การยอมรับการใช้งานระบบ SAP ในงานวิจัยฉบับนี้
หมายถึงกระบวนการทีพ่ นักงานได้ศกึ ษาหาความรูเ้ กีย่ วกับระบบ

การใช้งาน และน�ามาวิเคราะห์ ประมวลเปรียบเทียบกับความ
ต้องการ ศักยภาพและบริบทของตนเอง ปรึกษาหารือและขอ
ความเห็นจากบุคคลรอบข้าง ตลอดจนการทดลองใช้ระบบ SAP
ในบริบทของตนเองก่อนจะมีการตัดสินใจ ซึ่งกระบวนการตั้งแต่
พนักงานผู้ใช้ได้รู้จักระบบ SAP จนถึงการยอมรับหรือปฏิเสธ
ระบบ SAP

บเ

า ิ ัย

1. ประชากรในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ก�าหนด
กลุ่มประชากรคือ พนักงานผู้ใช้งานระบบ SAP ในโรงงาน
อุตสาหกรรมจากกรณีศกึ ษาแห่งหนึง่ ซึง่ เป็นโรงงานผลิตเหล็กรีด
ร้อนชนิดม้วนประเภทหน้าแคบ ตัง้ อยูใ่ นนิคมอุตสาหกรรมอมตะ
ซิตี้จังหวัดระยอง จ�านวน 286 คน
2. กลุ่มตัวอย่างในครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ท�าการก�าหนดกลุ่ม
ตัวอย่างในกรณีทที่ ราบจ�านวนประชากร โดยการแทนค่าสูตรค�า
นวณของเครซีแ่ ละอมร์แกน (Krejcie and Morgan, 1970 อ้างใน
ธีรวุฒิ เอกะกุล, 2543) เนื่องจากเป็นที่ยอมรับและสามารถใช้ได้
กับกลุ่มประชากรขนาดเล็กตั้งแต่ 10 คนขึ้นไป โดยการค�านวณ
จากประชากร 286 คน ผลลัพธ์ทไี่ ด้คอื 165 ตัวอย่าง แต่เพือ่ ความ
น่าเชือ่ ถือและป้องกันความผิดพลาดจากการตอบแบบสอบถามที่
อาจจะไม่ครบถ้วน ผู้วิจัยจึงเพิ่มกลุ่มตัวอย่างเป็น 170 ตัวอย่าง
จากผูใ้ ช้งานระบบ SAP ทีเ่ กีย่ วข้องและใช้งานจริงในแต่ละแผนก
โดยอาศัยหลักความน่าจะเป็นในการสุ่มตัวอย่างตามระดับขั้น
ของการท�างานดังนี้ เจ้าหน้าที่ระดับปฏิบัติการ 90 คน หัวหน้า
งาน 53 คน ผู้จัดการ 7 คน ระดับงานอื่น ๆ 20 คน และในการ
ส�ารวจข้อมูลในครัง้ นีย้ อมรับให้เกิดความคลาดเคลือ่ นของการสุม่
ตัวอย่างได้ 5% ที่ระดับความเชื่อมั่น 95%
3. ขอบเขตด้านเนื้อหา เนื้อหาของงานวิจัยในครั้งนี้
เป็นการวิจัยเชิงปริมาณในการศึกษาถึงปัจจัยส่วนบุคคลตาม
ลักษณะประชากรศาสตร์จ�าแนกตาม เพศ อายุ ระดับการศึกษา
ระดับต�าแหน่งงาน แผนกที่สังกัด/หน่วยงาน และประสบการณ์
ในการใช้งานระบบ SAP ศึกษาเกี่ยวกับแนวทางการจัดการการ
ใช้งานระบบ SAP ตามหลักทฤษฎีแบบผสมผสานของ แฮร์ริง
ตัน อีเมอร์สัน และ แฟรเดอริก เฮอร์เซเบิร์ก ในด้านการก�าหนด
เป้าหมายงานทีช่ ดั เจน การให้คา� แนะน�าปรึกษาทีด่ เี ชือ่ ถือได้ ด้าน
ความส�าเร็จ ด้านการยอมรับนับถือ ด้านค่าตอบแทน และด้าน
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ความมัน่ คงในการท�างาน และตัวแปรในด้านของการยอมรับการ
ใช้งานระบบ SAP เพื่อวิเคราะห์ข้อมูลตามสมมติฐานที่ตั้งไว้
4. ขอบเขตด้านเวลา การท�างานวิจัยและการเก็บ
รวบรวมข้อมูลของงานวิจัย “แนวทางการจัดการ การใช้งาน
ระบบ SPA ในโรงงานอุตสาหกรรม ที่ส่งผลต่อการยอมรับของ
พนักงาน” ในครั้งนี้อยู่ในช่วงเวลาตั้งแต่ เดือนธันวาคม 2562
- กันยายน 2563

น ิ

ท ษ ี

ด้านประชากรศาสตร์ ภัทรดนัย พิริยะธนภัทร (2558)
ได้ ก ล่ า วถึ ง ลั ก ษณะประชากรศาสตร์ ไว้ ว ่ า ความหมายของ
ลักษณะทางประชากรศาสตร์ ประกอบด้วย อายุ เพศ ขนาด
ครอบครัว สถานภาพ รายได้ อาชีพ ระดับการศึกษา องค์
ประกอบเหล่านี้เป็นเกณฑ์ที่นิยมน�ามาใช้ในการแบ่งส่วนการ
ตลาด ลักษณะประชากรศาสตร์เป็นสิ่งที่ส�าคัญและสถิติที่วัด
ได้ของประชากรที่จะสามารถก�าหนดขนาดของกลุ่มเป้าหมาย
รวมทั้งท�าให้ง่ายต่อการวัดมากกว่าตัวแปรทางด้านอื่น ๆ ส่วน
เปรมกมล หงส์ยนต์ (2562) ได้กล่าวไว้ว่า ลักษณะปัจจัยด้าน
ประชากรศาสตร์เป็นปัจจัยที่นักการตลาดนิยมน�ามาใช้เป็น
เกณฑ์ในการแบ่งส่วนตลาด เช่น เพศ อายุ ระดับการศึกษา ราย
ได้ เป็นต้น บุคคลที่มีลักษณะทางประชากรศาสตร์ที่แตกต่างกัน
ย่อมมีความคิด ทัศนติ และพฤติกรรมที่แตกต่างกัน
แนวทางการจัดการ การจัดการเป็นกระบวนการที่
ประกอบด้วยขั้นตอนที่ส�าคัญ 5 ขั้นตอน คือ การวางแผน การ
จัดองค์กร การบังคับบัญชา การประสานงาน และการควบคุม
สรุป ความหมายของ “การจัดการ” หมายถึง กระบวนการ
กิ จ กรรมหรื อ การศึ ก ษาเกี่ ย วกั บ การปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ใ นอั น ที่ จ ะ
เชื่อมั่นได้ว่า กิจกรรมต่าง ๆ ด�าเนินไปในแนวทางที่จะบรรลุผล
ส�าเร็จตามวัตถุประสงค์ที่ก�าหนดไว้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งหน้าที่อัน
ที่จะสร้างและรักษาไว้ซึ่งสภาวะที่จะเอื้ออ�านวยต่อการบรรลุ
วัตถุประสงค์ ด้วยความพยายามร่วมกันของกลุ่มบุคคล อิทธิพล
โพธิ์ทองค�า (2554) ให้ความหมายเกี่ยวกับแนวคิดการจัดการ
ไว้ว่า แนวคิดการจัดการแต่ละแนวมีเป้าหมายไปในทิศทาง
เดียวกันคือ การท�างานให้ส�าเร็จตามวัตถุประสงค์ขององค์กร
แต่ละแนวคิดต่าง ๆ มีจุดุม่งเน้นหรือวิธีการจัดการเพื่อไปให้ถึง
ยังเป้าหมายที่แตกต่างกันออกไป

การยอมรับเทคโนโลยี ภานุพงศ์ เสกทวีลาภ (2557)
ได้อธิบายเกี่ยวกับการยอมรับเทคโนโลยีไว้ว่า เป็นขั้นตอนที่เกิด
ขึ้นทางจิตใจภายในบุคคลเริ่มจากได้ยินเรื่องราวของวิทยาการ
นั้ น ๆ จนน� า ไปใช้ ใ นที่ สุ ด ซึ่ ง กระบวนการนี้ มี ลั ก ษณะคล้ า ย
กับกระบวนการเรียนรู้และการตัดสินใจ ส่วน เอกลักษณ์ ธน
เจริญพิศาล (2554) ได้ให้ค�านิยามของการยอมรับเทคโนโลยี
ว่า เป็นการน�าเทคโนโลยีนั้นมาใช้ให้เป็นไปได้ โดยสิ่งที่ตามมา
คือ ก่อให้เกิดการลงทุนกับการยอมรับในระบบเทคโนโลยีหรือ
ระบบซอฟต์แวร์ใหม่ ๆ เพื่อการปรับปรุงและพัฒนา
ทฤษฎีแรงจูงใจ กมลพร กัลยาณมิตร (2559) ได้กล่าว
ไว้ในบทความปริทัศน์เรื่อง แรงจูงใจ 2 ปัจจัย พลังสู่ความส�าเร็จ
โดยได้ให้ใจความในบทคัดย่อไว้ว่า การที่องค์การใดจะบรรลุเป้า
หมายแห่งความส�าเร็จนั้น ย่อมขึ้นอยู่กับผลการปฏิบัติงานของ
บุคคลในองค์การอันเป็นปัจจัยส�าคัญประการหนึ่งในบรรดา
ทรัพยากรบริหารที่เรียกย่อว่า 4Ms ได้แก่ คน เงิน วัสดุ อุปกรณ์
การบริหาร แม้ว่าการก�าหนดลักษณะงานและเป้าหมายผลงาน
จะมีส่วนช่วยให้บุคลากรปฏิบัติงานให้เป็นไปตามผลที่คาดหวัง
ไว้ แต่หากบุคลากรมี “แรงจูงใจ” ในการท�างานแล้ว ย่อมท�าให้
บุคลากรมีความตั้งใจ กระตือรือร้นในการท�างานเพิ่มมากขึ้น
เพราะแรงจูงใจเปรียบเสมือนแรงขับที่ซ่อนอยู่ภายในจิตใจของ
บุคลากร ช่วยขับเคลื่อนพลังในการท�างานให้รุกไปข้างหน้า มุ่ง
ต่อความส�าเร็จองค์การ

มม ิ าน

าน ิ ัย

สมมติ ฐ านที่ H 1: ปั จ จั ย ส่ ว นบุ ค คลลั ก ษณะด้ า น
ประชากรศาสตร์ทแี่ ตกต่างกันมีผลต่อการยอมรับการใช้งานระบบ
SAP ของพนักงานในโรงงานอุตสาหกรรม โดยมีสมมติฐานย่อยดังนี้
สมมติฐานที่ H1a: ปัจจัยส่วนบุคคล ด้านเพศ ที่แตก
ต่างกัน มีผลต่อการยอมรับการใช้งานระบบ SAP ของพนักงาน
ในโรงงานอุตสาหกรรม
สมมติฐานที่ H1b: ปัจจัยส่วนบุคคล ด้านอายุ ที่แตก
ต่างกัน มีผลต่อการยอมรับการใช้งานระบบ SAP ของพนักงาน
ในโรงงานอุตสาหกรรม
สมมติฐานที่ H1c: ปัจจัยส่วนบุคคล ด้านระดับการ
ศึกษา มีผลต่อการยอมรับการใช้งานระบบ SAP ของพนักงาน
ในโรงงานอุตสาหกรรม
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สมมติฐานที่ H1d: ปัจจัยส่วนบุคคล ด้านต�าแหน่งงาน
ที่แตกต่างกันมีผลต่อการยอมรับการใช้งานระบบ SAP ของ
พนักงานในโรงงานอุตสาหกรรม
สมมติฐานที่ H1e: ปัจจัยส่วนบุคคล ด้านแผนกทีส่ งั กัด/
หน่วยงาน ทีแ่ ตกต่างกัน มีผลต่อการยอมรับการใช้งานระบบ SAP
ของพนักงานในโรงงานอุตสาหกรรม
สมมติฐานที่ H1f: ปัจจัยส่วนบุคคล ด้านประสบการณ์
ในการใช้งานระบบ SAP ที่แตกต่างกัน มีผลต่อการยอมรับการ
ใช้งานระบบ SAP ของพนักงานในโรงงานอุตสาหกรรม
สมมติฐานที่ H2: แนวทางการจัดการเพื่อการใช้งาน
ระบบ SAP มีอิทธิพลต่อการยอมรับการใช้งานระบบ SAP ของ
พนักงานในโรงงานอุตสาหกรรม โดยมีสมมติฐานย่อยดังนี้
สมมติฐานที่ H2a: แนวทางการจัดการเพื่อการใช้งาน
ระบบ SAP ด้านการก�าหนดเป้าหมายงานที่ชัดเจน เชื่อถือได้
มีอิทธิพลต่อการยอมรับการใช้งานระบบ SAP ของพนักงานใน
โรงงานอุตสาหกรรม
ภาพที่ 1
กรอบแนวคิดในการวิจัย

สมมติฐานที่ H2b: แนวทางการจัดการเพื่อการใช้งาน
ระบบ SAP ด้านการให้คา� แนะน�าปรึกษาที่ดี เชื่อถือได้ มีอิทธิพล
ต่อการยอมรับการใช้งานระบบ SAP ของพนักงานในโรงงาน
อุตสาหกรรม
สมมติฐานที่ H2c: แนวทางการจัดการเพื่อการใช้งาน
ระบบ SAP ด้านความส�าเร็จ มีอิทธิพลต่อการยอมรับการใช้งาน
ระบบ SAP ของพนักงานในโรงงานอุตสาหกรรม
สมมติฐานที่ H2d: แนวทางการจัดการเพื่อการใช้งาน
ระบบ SAP ด้านการยอมรับนับถือ มีอิทธิพลต่อการยอมรับการ
ใช้งานระบบ SAP ของพนักงานในโรงงานอุตสาหกรรม
สมมติฐานที่ H2e: แนวทางการจัดการเพื่อการใช้งาน
ระบบ SAP ด้านค่าตอบแทน มีอิทธิพลต่อการยอมรับการใช้งาน
ระบบ SAP ของพนักงานในโรงงานอุตสาหกรรม
สมมติฐานที่ H2f: แนวทางการจัดการเพื่อการใช้งาน
ระบบ SAP ด้านความมัน่ คงในการท�างาน มีอทิ ธิพลต่อการยอมรับ
การใช้งานระบบ SAP ของพนักงานในโรงงานอุตสาหกรรม
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ภาพที่ 2
การสุ่มตัวอย่างแบบชั้นภูมิ

ิ ี าเนิน า ิ ัย

กลุ่มตัวอย่างในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ คือ พนักงานผู้ใช้
งานระบบ SAP ในโรงงานอุตสาหกรรมจากกรณีศึกษาจ�านวน
170 คน จากนั้นผู้วิจัยได้ท�าการสุ่มตัวอย่างแบบสะดวกตาม
จ�านวนกลุม่ ตัวอย่างข้างต้น ยอมรับให้เกิดความคลาดเคลือ่ นของ
การสุ่มตัวอย่างได้ 5% ที่ระดับความเชื่อมั่น 95%
การสุ่มตัวอย่าง ผู้วิจัยได้ใช้การสุ่มตัวอย่างแบบชั้นภูมิ
(Stratified sampling) โดยอาศัยความน่าจะเป็น (Probability
sampling) ดังภาพการสุ่มตัวอย่างแบบชั้นภูมิ ต่อไปนี้
เ ่ ม ที่
า
บ
ผู้วิจัยได้ก�าหนดเป็นแบบสอบถามเพื่อเก็บรวมรวบ
ข้อมูล โดยได้แบ่งแบบสอบถามออกเป็น 3 ตอน ดังต่อไปนี้
ตอนที่ 1. แบบสอบถามข้อมูลพื้นฐานลักษณะส่วน
บุคคลของผู้ตอบแบบสอบถามเพื่อเก็บข้อมูลพื้นฐานได้แก่ เพศ
อายุ ระดับการศึกษา ระดับต�าแหน่งงาน ประสบการณ์ในการใช้

งานระบบ SAP หน่วยงานที่สังกัดเป็นต้น เป็นค�าถามชนิดปลาย
ปิดจ�านวน 6 ข้อค�าถาม
ตอนที่ 2. แบบสอบถามเกี่ยวกับ แนวทางการจัดการ
การใช้งานระบบ SAP เพื่อการยอมรับของพนักงาน ได้แก่ ด้าน
การก�าหนดเป้าหมายงานที่ชัดเจน ด้านการให้ค�าปรึกษาแนะน�า
ที่ดีเชื่อถือได้ ด้านความส�าเร็จ ด้านการยอมรับนับถือ ด้านค่า
ตอบแทน ด้านความมั่นคงในการท�างาน จ�านวน 30 ข้อค�าถาม
ตอนที่ 3. เป็นแบบสอบถามเกีย่ วกับ การยอมรับการใช้
งานระบบ SAP โดยเป็นค�าถามชนิดปลายปิด จ�านวน 2 ข้อค�าถาม
การตรวจสอบเครื่ อ งมื อ ที่ ใช้ ใ นการวิ จั ย ครั้ ง นี้ ได้ มี
การหาค่าความเที่ยงตรงของเนื้อหาโดยผู้ทรงคุณวุฒิจ�านวน 3
ท่านเพื่อตรวจสอบความเที่ยงตรงของเนื้อหา จากนั้นได้ท�าการ
หาความเชื่อมั่นของเครื่องมือซึ่งใช้วิธีการของแอลฟาครอนบัค
(Cronbach’s alpha) จากกลุ่มตัวอย่างจ�านวน 30 ตัวอย่าง
ซึ่งจากการหาค่าความเชื่อมั่นจากกลุ่มตัวอย่างมีค่า Cronbach
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Alpha อยูท่ ี่ 0.901 ซึง่ ถือได้วา่ แบบสอบถามนีส้ ามารถน�าไปเป็น
เครื่องมือในการวิจัยฉบับนี้ได้ (ลัดดาวัลย์ เพชรโรจน์ และอัจฉรา
ช�านิประศาสน์, 2545)
าเบ บ ม ม
ผูว้ จิ ยั ได้ทา� การแจกแบบสอบถามจ�านวน 170 ตัวอย่าง
ให้กับกลุ่มตัวอย่างที่เป็นพนักงานผู้ใช้งานระบบ SAP ภายใน
โรงงานอุตสาหกรรมกรณีศึกษา โดยมีระยะเวลาในการเก็บ
รวบรวมข้อมูล 2 เดือน ระหว่างวันที่ 1 กรกฎาคม 2563 ถึงวัน
ที่ 30 สิงหาคม 2563 จากนัน้ จึงเก็บรวบรวมเพือ่ น�าข้อมูลทีไ่ ด้มา
วิเคราะห์ เพื่อหาค่าทางสถิติ
ถิ ิที่ น าน ิ ัย
ในงานวิจัยฉบับนี้ได้ใช้โปรแกรมส�าเร็จรูปทางสถิติเข้า
มาช่วยในการวิเคราะห์ข้อมูลและประมวลผล มีการใช้สถิติเชิง
พรรณนาในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ค่าร้อยละ (Percentage)
ค่าเฉลี่ย (Mean) ค่าความเบี่ยงแบนมาตรฐาน (Standard Deviation) เพื่อทดสอบคุณลักษณะของปัจจัยส่วนบุคคล แนวทาง
การจัดการการใช้งานระบบ SAP และทัศนคติต่อการยอมรับ
ปรับเปลี่ยนระบบเทคโนโลยีสารสนเทศภายในองค์กร และสถิติ
เชิงอนุมานที่ใช้ทดสอบสมมติฐาน โดยใช้การวิเคราะห์ความ
แปรปรวนทางเดียว (One-Way Analysis of Variance : One
Way ANOVA) ค่าความแตกต่างทางสถิติ t-test เพื่อทดสอบ
ความแตกต่างของปัจจัยส่วนบุคคลที่มีผลต่อการยอมรับการใช้
งานระบบ SAP ของพนักงาน และ ใช้การวิเคราะห์การถดถอย
(Regression Analysis) เพื่อทดสอบสมมติฐาน แนวทางการ
จัดการการใช้งานระบบ SAP มีอิทธิพลต่อการยอมรับการใช้งาน
ระบบ SAP ของพนักงาน ในโรงงานอุตสาหกรรม

า

ษา

การน�าเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูล ในการวิจัยครั้งนี้ ผู้
วิจัยได้น�าเสนอผลการวิเคราะห์ในรูปแบบของตาราง และความ
เรียง เพื่อให้มีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของงานวิจัยดัง
ต่อไปนี้
1. ผลการศึกษาข้อมูลทั่วไป ของผู้ตอบแบบสอบถาม
ซึ่งเป็นผู้ใช้งานระบบ SAP จ�านวน 170 คน พบว่าส่วนใหญ่เป็น
เพศชายคิดเป็นร้อยละ 54.70 ผูใ้ ช้งานมีอายุระหว่าง 26-33 ปี คิด
เป็นร้อยละ 37.1 โดยส่วนใหญ่จบการศึกษาระดับปริญญาโทคิด

เป็นร้อยละ 45.9 ผูใ้ ช้งานส่วนใหญ่เป็นเจ้าหน้าทีร่ ะดับปฏิบตั กิ าร
คิดเป็นร้อยละ 52.90 ส่วนด้านประสบการณ์ในการใช้งานระบบ
SAP พบว่าส่วนใหญ่เคยใช้งานระบบ SAP ทัง้ จากองค์กรเดิมและ
องค์กรปัจจุบันมาก่อนแล้ว 1-2 ปี คิดเป็นร้อยละ 39.4 และผู้ใช้
งานส่วนใหญ่มีฝ่ายงานที่สังกัด/หน่วยงาน อยู่ใน ฝ่ายบริหาร/
ส�านักงาน/บัญชีการเงิน คิดเป็นร้อยละ 51.8
2. ข้อมูลเกี่ยวกับแนวทางการจัดการแบบผสมผสาน
เพื่อการยอมรับการใช้งานระบบ SAP จากผลการศึกษาพบว่า
2.1 ด้านการก�าหนดเป้าหมายงานทีช่ ดั เจน ค่าเฉลีย่ โดย
ภาพรวมอยู่ที่ 3.84 (S.D. = .527) ซึ่งแปลผล อยู่ในระดับมาก
2.2 ด้านการให้คา� ปรึกษาทีด่ เี ชือ่ ถือได้ ค่าเฉลีย่ โดยภาพ
รวมอยู่ที่ 3.71 (S.D. = .593) แปลผลอยู่ในระดับมาก
2.3 ด้านความส�าเร็จ ค่าเฉลี่ยโดยภาพรวมอยู่ที่ 3.81
(S.D.= .717) แปลผลอยู่ในระดับมาก
2.4 ด้านการยอมรับนับถือ ค่าเฉลี่ยโดยภาพรวมอยู่ที่
4.082 (S.D. = .703) แปลผลอยู่ในระดับมาก
2.5 ด้านค่าตอบแทน ค่าเฉลี่ยโดยภาพรวมอยู่ที่ 3.69
(S.D.=.840) ซึ่งแปลผลอยู่ในระดับมาก
2.6 ด้านความมั่นคง ค่าเฉลี่ยโดยภาพอยู่ที่ 3.94
(S.D.=.766) ซึ่งแปลผลอยู่ในระดับมาก
3. การวิเคราะห์ข้อมูลการยอมรับการใช้งานระบบ
SAP ในส่วนนี้เพื่อทราบถึงสัดส่วนแห่งการยอมรับการใช้งาน
ระบบ SAP ในองค์กร โดยผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ยอมรับ
การใช้งาน 93 คน คิดเป็นร้อยละ 54.7 รองลงมาคือยอมรับ
แบบมีเงื่อนไข (การยอมรับแบบมีเงื่อนไข หมายถึง การยอมรับ
การใช้งานแต่ต้องการให้มีการปรับปรุงระบบในด้านต่าง ๆ
เพิ่มขึ้น) จ�านวน 63 คน คิดเป็นร้อยละ 37.1 และส่วนน้อยยัง
ไม่ยอมรับการใช้งานจ�านวน 14 คน คิดเป็นร้อยละ 8.2 จาก
จ�านวนผู้ตอบแบบสอบถามและเป็นผู้ใช้งานระบบทั้งสิ้น 170
คนการวิเคราะห์ปัจจัยส่วนบุคคลที่มีผลต่อการยอมรับการใช้
งานระบบ SAP ในโรงงานอุตสาหกรรมของพนักงาน โดยใช้สถิติ
เชิงอนุมาน (Inferential Statistics) เพื่อทดสอบสมมติฐานของ
งานวิจัย โดยการวิเคราะห์ปัจจัยส่วนบุคคลที่มีผลต่อการยอมรับ
การใช้งานระบบ SAP ในโรงงานอุตสาหกรรมของพนักงาน เพื่อ
เปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยจ�าแนกตามเพศ 2 กลุ่ม
และวิเคราะห์เปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยของความ
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คิดเห็นระหว่างกลุ่ม เกี่ยวกับปัจจัยที่ส่งผลต่อการยอมรับการ
ใช้งานระบบ SAP จ�าแนกตาม อายุ ระดับการศึกษา ต�าแหน่ง
งาน แผนกที่สังกัด/หน่วยงาน และประสบการณ์ในการใช้งาน

ระบบ SAP โดยวิธี One-way ANOVA ด้วยวิธีการเปรียบเทียบ
เชิงซ้อนที่มีเงื่อนไข LSD (Least-Significant Difference) ใน
ล�าดับถัดไป

ตารางที่ 1
ผลการทดสอบสมมติฐานที่ H1 ปัจจัยส่วนบุคคลด้านประชากรศาสตร์ที่แตกต่างกันมีผลต่อการยอมรับ
การใช้งานระบบ SAP ของพนักงานในโรงงานอุตสาหกรรม

จากตารางที่ 1 ผลการวิเคราะห์ Significant หรือผลการ
วิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว มีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ
0.05 หรือทีร่ ะดับความเชือ่ มัน่ 95% จาการทดสอบสมมติฐานที่
H1 ปัจจัยส่วนบุคคลด้านประชากรศาสตร์ทแี่ ตกต่างกันมีผลต่อการ
ยอมรับการใช้งานระบบ SAP ของพนักงานในโรงงานอุตสาหกรรม
จากการวิเคราะห์พบว่ามีตัวแปรที่มีผลต่อการยอมรับการใช้งาน
ระบบ SAP อย่างน้อย 2 ตัวแปรทีม่ ผี ลต่อการยอมรับการใช้งาน
ระบบ SAP คือตัวแปรด้านเพศ มีคา่ Sig. = .001 และ ด้านอายุ มีคา่
Sig = .011 ซึง่ มีระดับนัยส�าคัญทางสถิตทิ รี่ ะดับ 0.05 โดยมีคา่ เฉลีย่
อย่างน้อย 1 คู่ ทีแ่ ตกต่างกัน ผูว้ จิ ยั จึงได้ทา� การทดสอบภายหลังการ
วิเคราะห์ความแปรปรวน หรือการเปรียบเทียบพหุคณ
ู (Multiple
Comparisons) ด้วยวิธกี ารเปรียบเทียบเชิงซ้อน LSD (Least-Significant Different) ดังต่อไปนี้ จากการวิเคราะห์ขอ้ มูลเปรียบเทียบ
ค่าเฉลีย่ รายคูร่ ะหว่าง ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคลด้านอายุ ต่อการ

ยอมรับการใช้งานระบบ SAP ในโรงงานอุตสาหกรรมของพนักงาน
จากการวิเคราะห์พบว่าผูต้ อบแบบสอบถามทีม่ อี ายุ 18-25 ปี มีการ
ยอมรับการใช้งานระบบ SAP มากกว่าผูต้ อบแบบสอบถามทีม่ อี ายุ
34-41 ปี ส่วนผูต้ อบแบบสอบถามทีม่ อี ายุ 26-33 ปี มีการยอมรับ
การใช้งานระบบ SAP มากกว่า ผูต้ อบแบบสอบถามทีม่ อี ายุ 34-41
ปี และผูต้ อบแบบสอบถามทีม่ อี ายุ 34-41 ปี มีการยอมรับการใช้
งานมากกว่าผูต้ อบแบบสอบถามทีม่ อี ายุ 42-49 ปี อย่างมีนยั ส�าคัญ
ทางสถิตทิ รี่ ะดับ 0.05
การวิเคราะห์แนวทางการจัดการการใช้งานระบบ SAP
ที่มีอิทธิพลต่อการยอมรับของพนักงานในโรงงานอุตสาหกรรม
โดยใช้สถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistics) โดยใช้การ
วิเคราะห์การถดถอยพหุเชิงเส้น (Multiple Linear Regression)
วิธีคัดเลือกแบบขั้นตอน (Stepwise Selection) มาใช้ในการ
ทดสอบ ที่ระดับนัยส�าคัญ .05
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ตารางที่ 2
ผลการทดสอบสมมติฐานที่ H2 แนวทางการจัดการเพื่อการใช้งานระบบ SAP มีอิทธิพลต่อการยอมรับ
การใช้งานระบบ SAP ของพนักงานในโรงงานอุตสาหกรรม

จากตารางที่ 2 การทดสอบสมมติฐานที่ H2: แนวทาง
การจัดการเพื่อการใช้งานระบบ SAP มีอิทธิพลต่อการยอมรับ
การใช้งานของพนักงานในโรงงานอุตสาหกรรม มีอิทธิพลต่อ
การยอมรั บ การใช้ ง านระบบ SAP ของพนั ก งานในโรงงาน
อุตสาหกรรม อย่างมีนยั ส�าคัญทางสถิติ ซึง่ เมือ่ พิจารณาจากข้อมูล
ในตารางที่ 2 พบว่าค่า Sig. t (p-value) เท่ากับ .000 ซึ่งน้อย
กว่าระดับนัยส�าคัญทางสถิตทิ ี่ 0.05 จึงปฏิเสธ H0 และยอมรับ H1
ในสมมติฐานที่ว่า แนวทางการจัดการเพื่อการใช้งานระบบ SAP
มีอิทธิพลต่อการยอมรับการใช้งานระบบ SAP ของพนักงานใน
โรงงานอุตสาหกรรม โดยมีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์พหุคูณ (R)
อยู่ที่ .903 และสามารถพยากรณ์การยอมรับการใช้งานระบบ
SAP ในโรงงานอุตสาหกรรมได้รอ้ ยละ (R2) 81.6 โดยมีความคลาด
เคลื่อนมาตรฐานในการพยากรณ์เท่ากับ ± .345
จากการตรวจสอบตอบค่าตัวแปรอิสระจะต้องไม่มี
ความสัมพันธ์กันเอง (ไม่เกิด Multicollinearity) โดยการตรวจ

สอบ จะใช้ค่า Variance Inflation factor (VIF) และค่า Tolerance พบว่า จะมีตัวแปรอิสระ 4 ตัวแปร จากทั้งสิ้น 6 ตัวแปร
จ�าแนกรายด้าน ได้แก่ ด้านการก�าหนดเป้าหมายงานที่ชัดเจน
ด้านการให้ค�าแนะน�าปรึกษาที่ดีเชื่อถือได้ ด้านความส�าเร็จ ด้าน
ค่าตอบแทน ที่ส่งผลต่อตัวแปรตามและมีค่าสมบูรณ์ที่สุด จาก
ผลการวิเคราะห์จะพบว่า ค่า Tolerance ที่มีค่าน้อยที่สุดอยู่ที่
.179 ซึ่งมากกว่า 0.15 และมีค่ามากที่สุดอยู่ที่ 0.553 ซึ่งมากกว่า
0.15 และไม่เกิน 1 ส่วนค่า VIF ที่มีค่าน้อยที่สุดอยู่ที่ 1.809 และ
มากที่สุดอยู่ที่ 5.591 ซึ่งอยู่ในเกณฑ์ที่ก�าหนดไว้คือ Variance
Inflation factor (VIF) ที่เหมาะสมไว้ที่ไม่เกิน 10.0 และค่า
Tolerance ก�าหนดไว้ว่าต้องมีค่าเกิน 0.15 แต่ไม่เกิน 1 ผลการ
วิเคราะห์จึงกล่าวได้ว่าตัวแปรทั้ง 4 ตัวแปรนี้ ไม่มีความสัมพันธ์
กันเอง (ไม่เกิด Multicollinearity)
เมื่ อ พิ จ ารณาค่ า สั ม ประสิ ท ธิ์ ถ ดถอยของตั ว แปร
พยากรณ์ พบว่าแนวทางการจัดการการใช้งานระบบ SAP ใน
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ข้อบ่งชี้ที่ว่าด้วยเรื่องของค่าตอบแทน สามารถพยากรณ์ถึงการ
มีอิทธิพลต่อการยอมรับการใช้งานระบบ SAP ของพนักงานได้
สูงสุดเป็นอันดับที่ 1 และมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดย
มีค่าสัมประสิทธิ์การถดถอยในรูปแบบคะแนนมาตรฐาน หรือค่า
Beta -.373 ถัดมาคือ แนวทางการจัดการการใช้งานระบบ SAP
ด้านการให้ค�าปรึกษาแนะน�าที่ดีเชื่อถือได้ โดยมีนัยส�าคัญทาง
สถิติที่ระดับ 0.05 และมีค่าสัมประสิทธิ์การถดถอยในรูปแบบ
คะแนนมาตรฐาน หรือค่า Beta อยู่ที่ -.304 ต่อมาคือ ด้านความ
ส�าเร็จ โดยมีนยั ส�าคัญทางสถิตทิ รี่ ะดับ 0.05 มีคา่ สัมประสิทธิก์ าร
ถดถอยในรูปแบบคะแนนมาตรฐาน หรือค่า Beta อยู่ที่ .182
และแนวทางการจัดการการใช้งานระบบ SAP ทีม่ อี ทิ ธิพลต่อการ
ยอมรับการใช้งานของพนักงาน เป็นล�าดับสุดท้ายคือ ด้านการ
ก�าหนดเป้าหมายงานที่ชัดเจน โดยมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ
0.05 มีค่าสัมประสิทธิ์การถดถอยในรูปแบบคะแนนมาตรฐาน
หรือค่า Beta อยู่ที่ .120

ิป าย

จากการศึกษาวิจัยเรื่อง แนวทางการจัดการการใช้
งานระบบ SAP ในโรงงานอุตสาหกรรมที่ส่งผลต่อการยอมรับ
ของพนักงาน ซึ่งเป็นระบบ SAP เพื่อศึกษาถึงปัจจัยส่วนบุคคล
และ ปัจจัยด้านแนวทางการจัดการในการใช้งานระบบ SAP ที่มี
อิทธิพลต่อการยอมรับของพนักงาน เพื่อที่จะได้นา� ผลการศึกษา
วิจยั ทีไ่ ด้ในครัง้ นีใ้ ช้เป็นแนวทางในเรือ่ งของการบริหารจัดการใน
การใช้งานระบบ ให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล จากผลการ
ศึกษาพบว่า
ปัจจัยส่วนบุคคลด้านประชากรศาสตร์ที่แตกต่างกันมี
ผลต่อการยอมรับการใช้งานระบบ SAP ของพนักงานในโรงงาน
อุตสาหกรรม โดยมีตัวแปร ด้านเพศ ด้านอายุ ด้านระดับการ
ศึกษา ด้านต�าแหน่งงาน ด้านแผนกงานที่สังกัด / หน่วยงาน
ด้านประสบการณ์ในการใช้งานระบบ SAP ส่วนในงานวิจัยฉบับ
นี้จะไม่ขอน�าปัจจัยด้านเพศมาเป็นสาระส�าคัญเพราะผู้ตอบ
แบบสอบถามเป็นเพศชายมากกว่าเพศหญิง จึงขอเน้นที่ปัจจัยที่
มีผลต่อการยอมรับการใช้งานระบบ SAP ของพนักงานในด้านอืน่
ๆ และจากผลการทดสอบสมมติฐานโดยการเปรียบเทียบค่าเฉลีย่
ระหว่างกลุม่ ด้วยวิธกี าร LSD พบว่า ตัวแปรทีม่ ผี ลต่อการยอมรับ
การใช้งานคือ อายุ มีผลต่อการยอมรับการใช้งานระบบ SAP ของ

พนักงานผู้ตอบแบบสอบถามที่มีอายุ 18-25 ปี มีการยอมรับการ
ใช้งานระบบ SAP มากกว่าผู้ตอบแบบสอบถามที่มีอายุ 34-41 ปี
ส่วนผูต้ อบแบบสอบถามทีม่ อี ายุ 26-33 ปี มีการยอมรับการใช้งาน
ระบบ SAP มากกว่า ผู้ตอบแบบสอบถามที่มีอายุ 34-41 ปี และ
ผู้ตอบแบบสอบถามที่มีอายุ 34-41 ปี มีการยอมรับการใช้งาน
มากกว่าผู้ตอบแบบสอบถามที่มีอายุ 42-49 ปี อย่างมีนัยส�าคัญ
ทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ จิรัสย์ สิรินิ
วัฒน์กุล (2557) ที่ได้ท�าการศึกษาเรื่องปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการ
ยอมรับการใช้งานระบบ SAP ของหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ กรณี
ศึกษา สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
พบว่าทัศนคติของผู้ใช้งานและประชากรศาสตร์ ด้านอายุ ส่ง
ผลต่อการยอม อย่างเป็นเหตุเป็นผล ส่วนตัวแปรด้านระดับการ
ศึกษา ด้านระดับต�าแหน่งงาน ด้านผนกทีส่ งั กัด / หน่วยงาน ด้าน
ประสบการณ์ในการใช้งานระบบ SAP ไม่มผี ลต่อการยอมรับการ
ใช้งานระบบ SAP ของพนักงาน
แนวทางการจัดการเพือ่ การใช้งานระบบ SAP มีอทิ ธิพล
ต่อการยอมรับการใช้งานของพนักงานในโรงงานอุตสาหกรรม
จากผลการศึกษาพบว่า แนวทางการจัดการการใช้งานระบบ
SAP ในข้อบ่งชี้ที่ว่าเรื่องของค่าตอบแทน เป็นตัวแปรที่มีอิทธิพล
มากที่สุดต่อการยอมรับการใช้งานระบบ SAP ของพนักงาน รอง
ลงมาคือ
ตัวแปรด้านการใช้ค�าปรึกษาแนะน�าที่ดีเชื่อถือได้ ต่อ
มาคือ ตัวแปรด้านความส�าเร็จ และล�าดับสุดท้ายคือ ตัวแปร
ด้านการก�าหนดเป้าหมายงานที่ชัดเจน โดยมีนัยส�าคัญทางสถิติ
ที่ระดับ 0.05 และทั้ง 4 ตัวแปรนี้ ไม่มีความสัมพันธ์กันเอง (ไม่
เกิด Multicollinearity) จากผลการวิเคราะห์แสดงให้เห็นว่า
พนักงานผูใ้ ช้งานระบบให้ความส�าคัญกับเรือ่ งของค่าตอบแทนใน
การท�างาน เนื่องจากค่าตอบแทน (Compensation) ค่าใช้จ่าย
ต่าง ๆ ทีอ่ งค์การจ่ายให้แก่ผปู้ ฏิบตั งิ าน ค่าใช้จา่ ยนีอ้ าจจ่ายในรูป
ตัวเงินหรือมิใช่ตวั เงินก็ได้ เพือ่ ตอบแทนการปฏิบตั งิ านตามหน้าที่
ความรับผิดชอบ จูงใจให้มกี ารปฏิบตั งิ านอย่างมีประสิทธิภาพส่ง
เสริมขวัญก�าลังใจของผูป้ ฏิบตั งิ าน และเสริมสร้างฐานะความเป็น
อยู่ของครอบครัวผู้ปฏิบัติงานให้ดีขึ้นเนื่องจากค่าตอบแทนนั้น
เพราะเมือ่ องค์กรมีการปรับปรุงประบบการท�างานใหม่ พนักงาน
ผู้ใช้งานจึงจ�าเป็นต้องเรียนรู้ท�าความเข้าใจกับระบบนั้น ๆ โดย
พนักงานผู้ใช้งานอาจมีความคาดหวังว่า หากตั้งใจเรียนรู้การใช้
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งานระบบจนท�างานได้ดีแล้วอาจจะมีผลท�าให้ได้รับค่าตอบแทน
เพิ่มขึ้นได้ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ ธวัชชัย สมตระกูล
(2557) ที่ศึกษาเรื่อง ระบบการบริหารค่าตอบแทนของพนักงาน
ธุรกิจดูแลรักษารถยนต์ที่มีผลต่อเป้าหมายรายได้ของธุรกิจ พบ
ว่าพนักงานเห็นด้วยมากกับภาพรวมรายได้คา่ ตอบแทน โดยเรียง
ล�าดับความเห็นด้วยล�าดับแรกด้านองค์ประกอบของค่าตอบแทน
ที่เกี่ยวกับเงินเดือน เป้าหมายรายได้และล�าดับสุดท้ายองค์
ประกอบของค่าตอบแทนที่เกี่ยวกับสิทธิประโยชน์โดยพนักงาน
เห็นด้วยมากต่อความพึงพอใจภาพรวม

เ น น าน ิ ัย

1.จากการศึกษาวิจัยเรื่อง แนวทางการจัดการเพื่อการ
ใช้งานระบบ SAP มีอทิ ธิพลต่อการยอมรับการใช้งานของพนักงาน
ในโรงงานอุตสาหกรรม จากการศึกษาในครั้งนี้ได้ศึกษากลุ่ม

บ

ตัวอย่างจากโรงงานอุตสาหกรรมผลิตเหล็กรีดร้อนเป็นตัวอย่างใน
กรณีศกึ ษา ในการท�าวิจยั ครัง้ ต่อไปในอนาคต อาจให้มกี ารศึกษา
วิจัยในโรงงานอุตสาหกรรมประเภทอื่น ๆ หรือองค์กรหน่วยงาน
อื่น ๆ ที่ใช้งานระบบ ERP ประเภทเดียวกัน เพื่อเพิ่มพูนความรู้
และเป็นทางเลือกให้ผู้ที่ศึกษาค้นคว้าหาข้อมูล หรือผู้ประกอบ
การจะได้น�าข้อมูลไปใช้เพื่อเป็นประโยชน์ และเป็นแนวทางใน
การตัดสินใจในการลงทุนเกี่ยวกับระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
ภายในองค์ของตนต่อไปได้ในอนาคต
2.ควรท�าการศึกษาตัวแปรอิสระตัวอื่น ๆ ที่มีส่งผลต่อ
การยอมรับการใช้เทคโนโลยี ในตัวแปรด้านอื่น ๆ เพิ่มเติม เพื่อ
ค้นหาปัจจัยที่ส�าคัญตัวอื่น ๆ ต่อไป เช่น พนักงานต้องการให้
ปรับปรุงระบบ SAP ในด้านใดเพิ่มขึ้นบ้างเพื่อให้การลงทุนใน
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศภายในองค์กรเกิดประโยชน์คุ้มค่า
สูงสุด
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