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บทคดัย่อ — การวิจยัน้ีมีวตัถปุระสงคเ์พือ่ศึกษาปัจจยัทีมี่ผลต่อ

ประสิทธิภาพในการท างานผ่านการใช้เอสเอพี มาใช้งานในองคก์รของ
องคก์ารเภสชักรรม เครือ่งมือทีใ่ช้ในงานวิจยัคือแบบสอบถามออนไลน์ 
โดยศึกษาจากผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้าง ทีเ่คยใช้ระบบ SAP ของ
องคก์ารเภสชักรรม จ านวน 430 คน เมือ่น าข้อมูลมาวิเคราะหด้์วยโมเดล
สมการโครงสร้าง เพือ่ทดสอบสมมติฐาน และหาความสอดคล้องกบัข้อมลู
เชิงประจกัษ์ โมเดลแสดงความเหมาะสมของด้วยค่า P-Value = 0.067, 
x^2/df = 1.264, RMSEA = 0.025, CFI = 0.996 และ TLI = 0.994 จากผล
การศึกษาแสดงให้เหน็ว่าประสิทธิภาพในการท างานได้รบัอิทธิพลเชิงบวก
ผ่านความพึงพอใจของผู้ใช้งานระบบจาก 3 ปัจจยัหลกัได้แก่: (1) ปัจจยั
ด้านทีป่รึกษา (2) ปัจจยัด้านคณุภาพระบบ และ (3) ปัจจยัด้านคณุภาพของ
งานตรวจสอบภายใน  ส่วนปัจจยัด้านองคก์ร และปัจจยัด้านผู้ใช้งาน 
พบว่า ไม่มีอิทธิพลกบัประสิทธิภาพในการท างานผา่นความพึงพอใจของ
ผู้ใช้งานระบบ 

 
ค าส าคญั — เอสเอพี, ความพึงพอใจของผู้ใช้, ประสิทธิภาพในการ

ท างาน 
 
ABSTRACT — The objective of this research is to study factors 

that affect operational efficiency through the use of SAP implemented 
in the Government Pharmaceutical Organization.  The study has been 
conducted with 430 questionnaires to executives and employees of 
the Organization of Pharmaceutical Organizations who have used the 
SAP system.  The data were analyzed through Structural Equation 
Model to test the hypotheses and derive model fit. The model showed 
a goodness-of-fit with P-Value = 0.067, x^2/df = 1.264, RMSEA = 0.025, 
CFI = 0.996 and TLI = 0.994.  According to analysis results, the 
operational efficiency was influenced through the user satisfaction by 
three major factors: (1) consultation factors, (2) system quality 

factors, and (3) internal audit quality factors. The results also show 
that the organizational factors and the users factors have no 
influence on the operational efficiency through the user satisfaction. 
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1. บทน า 
สภาวการณ์ในปจัจุบนัการด าเนินธุรกจิไม่ว่าจะเป็นองค์กรภาครฐัหรอื

ภาคเอกชน ไดม้กีารปรบัตวัใหท้นักบัสภาพแวดลอ้มทีม่กีารเปลี่ยนแปลง
ตลอดเวลา โดยเฉพาะการเปลีย่นแปลงดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศ ทีพ่ฒันา
อย่างรวดเร็ว  เพื่อให้ทนัสมยั รวดเร็ว เกิดประโยชน์และประสิทธภิาพ
สงูสุดท่ามกลางการแขง่ขนัและการเจรญิเตบิโตของเศรษฐกจิ  

องค์การเภสชักรรม (อภ.) ไดน้ า ระบบ SAP (Systems Applications 
and Products) มาใชท้ดแทนระบบเดมิ  เพือ่ใหก้ารบรหิารจดัการองค์กรมี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น และสามารถด าเนินธุรกิจเป็นไปตามนโยบายด้าน
ต่างๆ ทีเ่กีย่วขอ้งได ้ อกีทัง้ไดว้่าจา้งทีป่รกึษาร่วมพฒันาประสทิธภิาพงาน
ตรวจสอบภายใน เพื่อการตรวจสอบการท างานและกระบวนการธุรกจิใน
ระบบ SAP ร่วมกบัผู้ตรวจสอบภายในของ อภ. เพื่อประเมนิความเสี่ยง
และการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องกบัระบบ SAP โดยตรง ที่อาจส่งผล
กระทบต่อความส าเร็จโดยรวมขององค์กรทัง้ด้านธุรกจิ หรอืภาพลกัษณ์
ขององคก์รได ้

ผู้วจิยัได้ทบทวนวรรณกรรม และศึกษาปจัจยัต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับ
ปจัจยัทีส่่งผลต่อประสทิธภิาพในการท างานผ่านการน า SAP มาใช ้ดงันี้ 

ปจัจยัดา้นองคก์ร (Organization Factors: OF) หมายถงึ ตวัแปรต่างๆ 
ทีม่คีวามเกีย่วขอ้งกบัองคก์รโดยตรง  ซึง่จะตอ้งเป็นปจัจยัทีอ่งคก์รสามารถ
ก าหนด ควบคุมใหเ้ป็นไปตามทศิทาง กลยุทธ์ หรอืนโยบายขององคก์รได ้
รวมทัง้จะต้องเป็นปจัจยัที่ต้องสามารถรบัรูไ้ด้ในมุมมองของพนักงานของ
องค์การนัน้ [1] เช่น การสนับสนุนจากผู้บริหาร วัฒนธรรมองค์กร  มี



 

 

ผลงานวจิยัทีพ่บว่า ผูน้ าควรสามารถอ านวยความสะดวกในการสรา้งสรรค์
นวตักรรมของผลติภณัฑ์หรอืกระบวนการ และผู้บรหิารระดบัสูงก าหนด
ความส าเร็จหรอืความล้มเหลวของการน า ERP ไปใช้ในการสนับสนุน
กจิกรรมดา้นนวตักรรมภายในองคก์ร [2] 

ปจัจยัด้านผู้ใช้งาน (Users Factors: UF) หมายถึง ตวัแปรต่างๆ ที่มี
ความเกีย่วขอ้งกบัผู้ใชง้านระบบ เช่น ความรูค้วามเขา้ใจ ทกัษะ ทศันคติ
ของผู้ใช้งาน  มีผลงานวิจัยที่พบว่าทักษะส่วนบุคคลของพนักงานมี
ความสัมพันธ์ในเชิงบวกกับความส าเร็จของการน าระบบการวางแผน
ทรพัยากรองค์กรมาใช้  [3] รวมทัง้ต้องมกีารฝึกอบรมและการศึกษาที่
เพียงพอเกี่ยวกบัระบบแก่ผู้ใช้ทุกคนเพื่อให้แน่ใจว่าผู้ใช้งานสามารถใช้
ระบบได้อย่างมปีระสทิธภิาพและประสทิธผิลซึ่งจะส่งผลให้เกิดความพึง
พอใจ  [4]  

ปจัจยัด้านที่ปรึกษา SAP (Consultation Factors: CF) หมายถึง ตัว
แปรต่าง ๆ ทีม่คีวามเกีย่วขอ้งกบัผูใ้หค้ าปรกึษาการใช้งานของระบบ SAP 
ต่ อผู้ ใช้งานระบบ เช่น  ความสามารถ  (Capability) ประสบการณ์ 
(Experience) และความมีประสิทธิผล (Effectiveness) ของที่ปรึกษา มี
ผลงานวิจยัที่พบว่าที่ปรึกษามทีักษะที่ส าคญัเพื่อความส าเร็จของ ERP 
เนื่องจากพวกเขามคีวามรู้ที่ถูกต้อง มปีระสบการณ์เพียงพอ ทกัษะทาง
เทคนิค เขา้ใจแนวทางปฏบิตัทิีด่ทีีสุ่ดในอุตสาหกรรมและทกัษะการจดัการ
โครงการ ซึง่ถอืเป็นเสาหลกัแห่งความส าเรจ็ของโครงการ ERP [5]  

ปจัจยัคุณภาพระบบ (System Quality Factors: SQ) หมายถงึ ตวัแปร
ต่าง ๆ ที่มีความเกี่ยวข้องกบัคุณภาพของระบบ SAP เช่น ใช้งานง่าย 
(Ease-of-use) มีเสถียรภาพ  (Reliability) รวดเร็ว ในการตอบสนอง 
(Response time) พรอ้มใชง้าน (Availability) สะดวกและใชง้านไดทุ้กทีทุ่ก
เวลา (Convenience of access) มีความสามารถ ในการปรับ ระบบ 
(Adaptability) ซึ่งปจัจัยด้านคุณภาพระบบเป็นปจัจัยหนึ่ งของทฤษฎ ี
DeLone & McLean IS success model  [6] มผีลงานวจิยัที่พบว่า ปจัจยั
ด้านคุณภาพของระบบสารสนเทศทางการบัญชีมีอิทธิพลเชิงบวกต่อ
ประสทิธภิาพการใชส้ารสนเทศทางการบญัช ี [7]  

ปจัจยัด้านคุณภาพของงานตรวจสอบภายใน (Internal Audit Quality 
Factors : IA) หมายถงึ ตวัแปรต่างๆ ของการตรวจสอบภายใน เช่น ทกัษะ
ของผู้ตรวจสอบภายใน  ค าปรึกษา/ข้อเสนอแนะ การติดตามและ
ประเมนิผลการตรวจสอบ เพือ่สรา้งความเชือ่ม ัน่ต่อเทคโนโลยสีารสนเทศที่
ใช้ในการด าเนินงาน โดยการรวบรวมหลกัฐานและประเมนิหลกัฐานที่ได ้
เพื่อใหท้ราบถงึความน่าเชื่อถอืของขอ้มลู การปกป้องดูแลรกัษาทรพัย์สนิ 
การรกัษาความลบั การใช้ทรพัยากรอย่างคุ้มค่าและมปีระสทิธภิาพ และ
ความปลอดภัยของระบบงานสารสนเทศทางด้านคอมพิวเตอร์  [8]  มี
ผลงานวิจัยที่พบว่าการตรวจสอบระบบงานสารสนเทศ ( Information 
System Auditing) เป็นการพสิูจน์ความถูกต้องและเชือ่ถอืไดข้องระบบงาน
และข้อมูลที่ได้จากการประมวลผลด้วยคอมพิวเตอร์ รวมทัง้ระบบการ
เขา้ถงึขอ้มลูในการปรบัปรุงแกไ้ขและการรกัษาความปลอดภยัของขอ้มลู ผู้
ตรวจสอบภายใน จงึจ าเป็นต้องมคีวามรูใ้นระบบงานสารสนเทศนี้ เพื่อให้
สามารถด าเนินการตรวจสอบไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ รวมทัง้การตรวจสอบ
ภายในช่วยใหอ้งค์กรประสบความส าเรจ็ตามวตัถุประสงค์ต่างๆ ทีก่ าหนด  
[9]  

ความพึงพอใจของผู้ใช้งานระบบ (User satisfaction: US) หมายถึง  
ความรูส้กึที่เป็นการยอมรบั ความรูส้กึทีย่นิด ีความรูส้กึชอบ ในการได้รบั

บริการ หรือการใช้งานระบบตามความคาดหวงั  มผีลงานวิจยัที่พบว่า
ความพงึพอใจมอีทิธผิลต่อประสทิธภิาพในการปฏบิตังิานของพนักงานใน
ธุรกจิการขนส่ง จงัหวดัเชยีงราย  [10] 

ประสิทธภิาพในการท างาน (Operational Efficiency : OE) หมายถึง 
ความง่ายในการท างาน การลดขัน้ตอนการท างาน  มปีระโยชน์ต่อองค์กร  
[11]  และมผีลงานวจิยัที่พบว่า ความพงึพอใจในการท างานมอีิทธผิลต่อ
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของพนักงานในธุรกิจการขนส่ง จงัหวดั
เชยีงราย  [10] อกีทัง้ความพงึพอใจของผูใ้ช้รายงานจากระบบสารสนเทศ
ทางการบญัชี ส่วนมากผู้บรหิารของหน่วยงานสามารถใช้ประโยชน์จาก
ระบบสารสนเทศทางการบญัชไีดอ้ย่างเต็มทีจ่ากรายงานผลของระบบทีจ่ดั
ให ้เพือ่แกไ้ขปญัหาขององคก์รไดอ้ย่างทนัท่วงท ี [12] 

จากการทบทวนวรรณกรรม และการศกึษาปจัจยัต่าง ๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกบั
ปจัจยัทีส่่งผลความส าเรจ็ในการน า SAP มาใชง้าน ผูว้จิยัจงึน ามาก าหนด
เป็นกรอบแนวคดิการวจิยั ดงัแสดงในรปูที ่1 

 

 
 

รปูที ่1. กรอบแนวคดิงานวจิยั 
 

2. วตัถุประสงคข์องการวจิยั 
งานวจิยั  เรื่อง “ปจัจยัทีม่ผีลต่อประสทิธภิาพในการท างานผ่านการใช้

เอสเอพี : กรณีศกึษา องค์การเภสชักรรม” มวีตัถุประสงค์ในการศึกษา
งานวจิยัเพื่อศกึษาปจัจยัทีม่อีทิธพิลน าไปสู่ประสทิธภิาพในการท างานของ
พนักงาน ซึ่งถือเป็นความส าเร็จขององค์การเภสชักรรมในการน าระบบ 
SAP มาใช ้
 

3. วธิดี าเนินการวจัยั 
งานวิจัยนี้ เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ (quantitative research) โดยใช้

แบบสอบถามเป็นเครื่องมือเก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างในช่วง
ระหว่างเดือน พ.ค. - มิ.ย 2564 ประชากรคือ ผู้บริหาร พนักงาน และ
ลูกจ้าง ที่เคยใช้ระบบ SAP ขององค์การเภสชักรรม ผู้วิจยัใช้โปรแกรม 
G*Power ในการค านวณขนาดของกลุ่มตวัอย่าง โดยก าหนดค่าเพาเวอร ์
(1-β) เท่ากับ 0.95 ค่าอัลฟา (α) เท่ากับ 0.05 จ านวนตัวแปรท านาย
เท่ากบั 7 ตวัแปร ขนาดของอทิธพิล (effect size) เท่ากบั 0.355  ผลทีไ่ด้
คอืขนาดของกลุ่มตัวอย่างเท่ากบั 391 ตวัอย่าง ซึ่งผู้วจิยัได้ปรบัจ านวน
ขนาดตวัอย่างแบบสอบถามเพิม่เติมเป็น 400 ตวัอย่าง และเพิม่การเก็บ
ขอ้มลูที่ใชส้ าหรบัการศกึษาน าร่อง (pilot study) เพื่อวดัความเทีย่งอกี 40 



 

 

ชุด รวมเป็น 440 ชุด 
4. ผลการวจิยั 

ในการศกึษาวจิยัครัง้นี้มผีู้ตอบแบบสอบถามที่น่าเชื่อถือทัง้หมด 440 
คน เป็นผูท้ีเ่คยใชร้ะบบ SAP ขององคก์ารเภสชักรรม 430 คน และคนทีไ่ม่
เคยใช ้10 คน ผูว้จิยัได้คดัแยกขอ้มูลน าเอาเฉพาะคนที่เคยใชร้ะบบ SAP 
จ านวน 430 คน 

จากการวิเคราะห์สัมประสิทธิสหสัมพันธ์เพียรสันโพดัคโมเมนต์ 
( Pearson Product Moment Correlation Coefficient) โ ด ย ห า ค่ า
สมัประสทิธิส์หสมัพนัธ์ระหว่างตวัแปร 2 ตวัแปร ทีต่วัแปรทัง้สองนัน้เป็น
ขอ้มูลแบบอนัตรภาคชัน้ โดยการทดสอบสมมติฐานที่ระดบัความเชื่อมัน่
รอ้ยละ 95 ผลการวเิคราะหม์รีายละเอยีด ดงัตารางที ่1 

 
ตารางที ่1 ค่าสมัประสทิธิส์หสมัพนัธข์องตวัแปร 

Factor OF UF CF SQ IA US OE 
OF 1       
UF .602** 1      
CF .559** .639** 1     
SQ .617** .721** .564** 1    
IA .533** .591** .614** .630** 1   
US .475** .511** .545** .565** .659** 1  
OE .450** .472** .481** .530** .593** .740** 1 
**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
 
จากตารางที ่1  แสดงผลลพัธ์ทีไ่ดจ้ากการหาความสมัพนัธ์ระหว่างตวั

แปรอสิระและตวัแปรคัน่กลาง ผลการวจิยัพบว่า ตวัแปรปจัจยัดา้นองค์กร 
(OF) มคีวามสมัพันธ์กบัตัวแปรคัน่กลางในระดับต ่า ด้านผู้ใช้งาน (UF) 
ดา้นที่ปรกึษา SAP (CF) ด้านคุณภาพระบบ (SQ) ด้านคุณภาพของงาน
ตรวจสอบภายใน (IA) มคีวามสมัพันธ์กับตัวแปรคัน่กลางในระดบัปาน
กลาง โดยทุกตวัแปรมคีวามสมัพนัธ์กบัตวัแปรอสิระอย่างมนีัยส าคญัทาง
สถติทิีร่ะดบั 0.01 

การวเิคราะหเ์สน้ทาง (Path Analysis) เพื่อวเิคราะหด์ูอทิธพิลทางตรง 
(Direct Effect) และอิทธพิลทางอ้อม (Indirect Effect) โดยใช้สถิติการทด
ถอยอย่างงา่ย (Simple Regression) เป็นพืน้ฐานเพือ่ศกึษาอทิธพิลของตวั
แปรอสิระ ตวัแปรตาม และตวัแปรคัน่กลาง โดยอาศยัโปรแกรม AMOS ใน
การวิเคราะห์ ผู้ว ิจ ัยได้น ากรอบแนวคิดงานวิจัยมาสร้างเป็นโมเดลใน
โปรแกรม AMOS และท าการปรบัแต่งโมเดลเพื่อให้มคีวามสอดคลอ้งกบั
ขอ้มลูเชงิประจกัษ์ (Model Fit) ผลการวเิคราะหค์่าความสอดคลอ้งแสดงใน
ตารางที ่2 

 
ตารางที ่2. ผลการวเิคราะหค์่าความสอดคลอ้ง 

ค่าเกณฑ์
ทางสถิติ 

ระดบัของเกณฑท่ี์
ยอมรบัได้ 

ผลการวิเคราะห ์                   
(หลงัการปรบัปรงุโมเดล) 

ผลการ
ประเมิน 

P-Value >0.05 0.076 ผา่นเกณฑ ์
GFI ≥0.95 0.967 ผา่นเกณฑ ์
AFGI ≥0.90 0.945 ผา่นเกณฑ ์
CFI ≥0.90 0.997 ผา่นเกณฑ ์
NFI ≥0.90 0.918 ผา่นเกณฑ ์
TLI ≥0.95 0.994 ผา่นเกณฑ ์

RMSEA ≤0.08 0.024 ผา่นเกณฑ ์

 
จากนัน้น าโมเดลดงักล่าวมาวเิคราะห์โมเดลสมการโครงสรา้ง เพื่อหา

อทิธพิลของตวัแปรว่ามอีทิธพิลต่ออกีตวัแปรหรอืไม่ โดยสามารถวเิคราะห์
ผล ออกมาดงัรปูที ่2 และ ตารางที ่2 

 
รปูที ่2. ค่าสมัประสทิธิเ์สน้ทางมาตรฐานของโมเดลตามสมมตฐิานงานวจิยั 

 
ตารางที ่2. ผลการวเิคราะหอ์ทิธพิลเชงิสาเหตุภายในโมเดล 

ตวั
แปร
ตาม 

อิทธิพ
ล 

ตวัแปรต้น 

OF UF CF SQ IA US 

US ทางตรง 0.022 -0.190 0.221* 0.303** 0.522*** - 

 ทางออ้ม - - - - - - 
OE ทางตรง - - - - - 0.876*** 

 ทางออ้ม 0.019 -0.167 0.194* 0.265* 0.457* - 
หมายเหตุ *p ≤ 0.05, **p ≤ 0.01, ***p < 0.001 
 

จากขอ้มลูผลการวจิยัสามารถสรุปผลการวจิยัเทยีบกบัสมมุตฐิานของ
งานวจิยัไดด้งัตารางที ่3  

 
ตารางที ่3. สรุปผลการทดสอบสมมตฐิานในการวจิยั 

สมมติฐาน ผลการวิจยั สรปุผลการวิจยั 
1 ปจัจยัดา้นองคก์รมี

อทิธพิลกบัประสทิธภิาพ
ในการท างาน ผา่นความ
พงึพอใจของผูใ้ชง้าน
ระบบ 

ปฏเิสธ ไมม่อีทิธพิล เนื่องจากค่า 
P เทา่กบั 0.750 ซึง่
มากกวา่ระดบันยัส าคญัคอื 
0.05 

2 ปจัจยัดา้นผูใ้ชง้านมี
อทิธพิลกบัประสทิธภิาพ
ในการท างาน ผา่นความ
พงึพอใจของผูใ้ชง้าน
ระบบ 

ปฏเิสธ ไมม่อีทิธพิล เนื่องจากค่า 
P เทา่กบั 0.150 ซึง่
มากกวา่ระดบันยัส าคญัคอื 
0.05 

3 ปจัจยัดา้นทีป่รกึษามี
อทิธพิลกบัประสทิธภิาพ
ในการท างาน ผา่นความ
พงึพอใจของผูใ้ชง้าน
ระบบ 

ยอมรบั มอีทิธพิล คดิเป็นค่า
น ้าหนกั 0.194 มี
ความสมัพนัธท์ศิทาง
เดยีวกนัอย่างมนียัส าคญั
ทางสถติทิีร่ะดบั 0.05  

4 ปจัจยัดา้นคณุภาพระบบ ยอมรบั มอีทิธพิล คดิเป็นค่า



 

 

สมมติฐาน ผลการวิจยั สรปุผลการวิจยั 
มอีทิธพิลกบั
ประสทิธภิาพในการ
ท างาน ผา่นความพงึ
พอใจของผูใ้ชง้านระบบ 

น ้าหนกั 0.265 มี
ความสมัพนัธท์ศิทาง
เดยีวกนัอย่างมนียัส าคญั
ทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 

H
5 

ปจัจยัดา้นคณุภาพของ
งานตรวจสอบภายในมี
อทิธพิลกบัประสทิธภิาพ
ในการท างาน ผา่นความ
พงึพอใจของผูใ้ชง้าน
ระบบ 

ยอมรบั มอีทิธพิล คดิเป็นค่า
น ้าหนกั 0.457 มี
ความสมัพนัธท์ศิทาง
เดยีวกนัอย่างมนียัส าคญั
ทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 

H
6 

ความพงึพอใจมอีทิธพิล
กบัประสทิธภิาพในการ
ท างาน ผา่นความพงึ
พอใจของผูใ้ชง้านระบบ 

ยอมรบั มมีอีทิธพิล คดิเป็นคา่
น ้าหนกั 0.876 มี
ความสมัพนัธท์ศิทาง
เดยีวกนัอย่างมนียัส าคญั
ทางสถติทิีร่ะดบั 0.001 

 
5. สรุปและอภปิรายผล 

จากผลการศึกษาและวิจยัเรื่องปจัจยัที่มีผลต่อประสิทธิภาพในการ
ท างานผ่านการใช้เอสเอพี กรณีศึกษา องค์การเภสัชกรรม ผู้วิจ ัยได้
ด าเนินการวเิคราะห์ผลการวจิยัอยู่บนพื้นฐานทฤษฎ ีบทความ งานวจิยัที่
เกีย่วขอ้ง ผูว้จิยัขอสรุปผลเป็นประเดน็ต่างๆ ดงันี้ 

ป ัจจัยด้ านองค์ก ร  จากผลการศึกษ าพบว่า  ไม่มีอิท ธิพ ลกับ
ประสทิธภิาพในการท างาน ผ่านความพึงพอใจของผู้ใช้งานระบบ ซึ่งไม่
สอดคล้องกับงานวิจัยของ [1] รวมทัง้งานวิจัยของ [2]  ซึ่งอาจเกิด
โครงสรา้งขององคก์ารเภสชักรรมมกีารก าหนดส่วนแบ่งงานและหน้าทีข่อง
แต่ละหน่วยงาน และนโยบายต่างๆ อย่างชดัเจน รวมทัง้ พนักงานมคีวาม
ตระหนกัถงึบทบาทหน้าทีข่องตนเองอยู่แลว้ แต่ทัง้นี้พนกังานบางส่วนเหน็
ว่ากฎระเบยีบและโครงสรา้งองค์กร ทีม่คีวามยนืหยุ่นและลดความซ ้าซ้อน 
จะช่วยให้การปฏบิตังิานเป็นไปตามขัน้ตอนที่ระบบได้ออกแบบไวเ้ป็นไป
อย่างสากล  ซึ่งผู้บริหารควรต้องเพิ่มการสื่อสารเกี่ยวกับนโยบายให้
ผูใ้ชง้านทราบในการเปลีย่นแปลงทีเ่กดิขึน้ เพือ่ใหม้กีารปรบัปรุงวฒันธรรม
องค์กร รวมทัง้ส่งเสรมิการอบรมส าหรบัพนกังานใหม่เพือ่เรยีนรูก้ารใชง้าน
อย่างมปีระสทิธภิาพมากขึน้  

ปจัจัยด้านผู้ ใช้งาน  จากผลการศึกษาพบว่า ไม่มีอิทธิพลกับ
ประสทิธภิาพในการท างาน ผ่านความพึงพอใจของผู้ใช้งานระบบ ซึ่งไม่
สอดคล้องกับ  [3] และของ  [4]  โดยข้อมูลจากแบบสอบถามพนักงาน
บางส่วนเห็นว่าการถ่ายทอดวธิกีารท างานหรอืการแบ่งปนัความรู้ซึ่งกนั
และกนัอาจไม่สามารถแกป้ญัหาในการใช ้SAP ไดทุ้กครัง้ ดงันัน้ควรมคีู่มอื
การใช้งานระบบที่ง่ายต่อการน าไปปฏบิตั ิส่งผลใหผู้ใ้ชง้านระบบท างานมี
ประสทิธภิาพมากขึ้น ลดการใช้แรงงานและเวลาในการท างาน  รวมทัง้
ผูใ้ชง้านควรเปิดใจรบัเทคโนโลยใีหม่ ๆ  และไดร้บัการอบรม เพื่อใหเ้ขา้ใจ
ในการท างานของระบบและเกดิความช านาญในการปฏบิตังิาน  

ปจัจยัดา้นทีป่รกึษา จากผลการศกึษาพบว่า มอีทิธพิลกบัประสทิธภิาพ
ในการท างาน ผ่านความพึงพอใจของผู้ใช้งานระบบ แสดงให้เห็นว่า
พนักงานส่วนใหญ่ให้ความส าคัญกับที่ปรึกษาที่จะต้องมีประสบการณ์ 
ความเชี่ยวชาญในธุรกิจขององค์กรและระบบ SAP เพื่อให้สามารถ
วเิคราะหแ์ละออกแบบระบบตามความตอ้งการขององคก์รออกมาไดอ้ย่างมี

ประสทิธภิาพ  และแกป้ญัหาในการใชร้ะบบไดอ้ย่างถูกตอ้ง  ซึ่งสอดคลอ้ง
กบังานวิจยัของ  [5] ที่กล่าวว่าพบว่า ที่ปรกึษามทีักษะที่ส าคญั เพื่อให ้
ERP มคีวามส าเร็จ เนื่องจากพวกเขามคีวามรู้ที่ถูกต้อง มปีระสบการณ์
เพยีงพอ ทกัษะทางเทคนิค เขา้ใจแนวทางปฏบิัติทีด่ทีีสุ่ดในอุตสาหกรรม
และทักษะการจดัการโครงการ ซึ่งถือเป็นเสาหลกัแห่งความส าเร็จของ
โครงการ ERP 

ปจัจัยด้านคุณภาพระบบ จากผลการศึกษาพบว่า มีอิทธิพลกับ
ประสทิธภิาพในการท างาน ผ่านความพงึพอใจของผูใ้ช้งานระบบ แสดงให้
เห็นว่าพนักงานส่วนใหญ่ให้ความส าคญักบัคุณภาพของระบบ ที่จะต้อง
สามารถท าใหข้อ้มลูต่าง ๆ เชือ่มต่อกนัตัง้แต่กระบวนการผลติ จดัจ าหน่าย 
จดัส่ง  การขาย การรบัช าระเงนิ การบญัชีและอื่นๆ ซึ่งจะช่วยลดความ
คลาดเคลือ่นของขอ้มลู และระบบควรความยดืหยุ่น สามารถปรบัเปลีย่นได ้ 
สะดวก รวดเรว็ มคีวามเสถยีร ช่วยลดขัน้ตอน และง่ายในการด าเนินงาน 
อีกทัง้ข้อมูลที่ได้นัน้ต้องมีความถูกต้อง สามารถตรวจสอบได้ เพื่อให้
สามารถน าไปต่อยอดอื่น ๆ ได้ อีกทัง้ระบบ SAP นัน้ยงัเป็นที่ยอมรบัใน
ระดับสากล จึงช่วยให้ส่งเสริมภาพลักษณ์ ในการใช้ระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศขององค์การเภสัชกรรมได้อีกด้วย ซึ่งสอดคล้องกับทฤษฎ ี
DeLone & McLean IS success model  [6] ที่กล่าวว่าคุณภาพของระบบ 
(System Quality) เป็นตัววัดผลการท างานและประสิทธิภาพของระบบ
สารสนเทศ รวมทัง้งานวจิยัของ  [7] ทีพ่บว่าปจัจยัดา้นคุณภาพของระบบ
สารสนเทศทางการบัญชีมีอิทธิพลเชิงบวกต่อประสิทธิภาพการใช้
สารสนเทศทางการบญัช ี 

ปจัจยัด้านคุณภาพของงานตรวจสอบภายใน จากผลการศกึษาพบว่า 
มอีทิธพิลกบัประสทิธภิาพในการท างาน ผ่านความพงึพอใจของผู้ใช้งาน
ระบบ แสดงใหเ้หน็ว่าพนกังานส่วนใหญ่ใหค้วามส าคญักบัคุณภาพของงาน
ตรวจสอบภายใน ผูต้รวจสอบภายในขององคก์ารเภสชักรรมจงึตอ้งมคีวาม
พรอ้มในดา้นความรูค้วามสามารถ ในการตรวจสอบการปรบัเปลีย่นระบบ
และกระบวนการใหม่  ๆ   เพื่ อรายงานปญัหาของระบบงาน  และ
ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ ต่อผู้บริหาร และผู้ใช้งานระบบให้ทราบ 
รวมทัง้ติดตามผลการด าเนินงานเพื่อให้ปญัหาหรือข้อบกพร่องต่าง ๆ 
ไดร้บัการแกไ้ขอย่างทนัท่วงทแีละมปีระสทิธภิาพ ซึง่การที ่อภ. ไดว้่าจา้งที่
ปรกึษาร่วมพฒันาประสทิธภิาพงานตรวจสอบภายใน ร่วมกบัผูต้รวจสอบ
ภายใน จึงมสี่วนส าคญัที่ช่วยให้การใช้ระบบ SAP มีประสิทธิภาพมาก
ยิง่ขึน้ ซึ่งสอดคลอ้งกบังานวจิยัของ  [9] ทีก่ล่าวว่ากจิกรรมใหค้วามเชื่อมัน่
และการใหค้ าปรกึษาทีเ่ป็นอสิระมวีตัถุประสงค์เพื่อเพิม่มลูค่าและปรบัปรุง
การด าเนินงานขององค์กร ช่วยให้องค์กรประสบความส าเร็จตาม
วตัถุประสงคต่์างๆ ทีก่ าหนด  

ความพงึพอใจของผูใ้ชง้านระบบ จากผลการศกึษาพบว่า มอีทิธพิลต่อ
ประสิทธิภาพในการท างาน แสดงให้เห็นว่าพนักงานส่วนใหญให้
ความส าคญักบัความพงึพอใจของผู้ใช้งานระบบ  ซึ่งการที่องค์การเภสชั
กรรมได้น าระบบ SAP มาใช้ทดแทนระบบเดิมที่พนักงานเคยใช้และมี
ความคุน้เคยอยู่แลว้นัน้ จะต้องเป็นทีย่อมรบัของพนกังาน และสามารถให้
ความรู้สึกที่ดีหรือเป็นตามที่พนักงานได้คาดหวังไว้ ซึ่งสอดคล้องกับ
งานวิจยัของ  [10] ที่กล่าวว่า ปจัจยัที่มอีิทธิผลต่อประสิทธิภาพในการ
ปฏบิตังิานของพนกังานในธุรกจิการขนส่ง จงัหวดัเชยีงราย ไดแ้ก่ ความพงึ
พอใจในการท างาน รวมทัง้งานวจิยัของ  [12] ทีก่ล่าวว่าความพงึพอใจของ
ผู้ใช้รายงานจากระบบสารสนเทศทางการบัญชีส่วนมากผู้บริหารของ



 

 

หน่วยงานสามารถใชป้ระโยชน์จากระบบสารสนเทศทางการบญัชไีดอ้ย่าง
เตม็ทีจ่ากรายงานผลของระบบทีจ่ดัให ้เพื่อแกไ้ขปญัหาขององคก์รไดอ้ย่าง
ทนัท่วงท ี 

 
6. ขอ้เสนอแนะ 

เนื่ อ งจากการศึกษ าวิจัย ในครัง้นี้  เป็น การศึกษ าอิทธิพ ล ต่ อ
ประสทิธภิาพในการท างานผ่านการใช ้SAP เฉพาะขององคก์ารเภสชักรรม 
ที่มีกระบวนการทางธุรกิจที่มีความซับซ้อนและหลากหลาย  ดังนั ้น
ผลการวจิยัดงักล่าวสามารถน าไปวเิคราะหเ์พื่อจดัการองคก์รและแกป้ญัหา
ทีส่่งผลต่อประสทิธภิาพในการท างานได ้รวมทัง้สามารถน าไปใชเ้ป็นแนว
ทางการวจิยัในรฐัวสิาหกจิ หรอืองคก์รขนาดใหญ่อื่น ๆ ทีน่ าระบบงานของ 
SAP มาใช้ ซึ่งการศกึษาในอนาคตผู้วจิยัเห็นว่าควรท าการศึกษาโดยใช้
วธิกีารวจิยัเชงิคุณภาพควบคู่กบัการวจิยัเชงิปรมิาณเพือ่ใหไ้ดผ้ลการวจิยัที่
ชดัเจนมากยิง่ขึน้  
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