
 
บทท่ี 1 
บทนํา 

 
1.1 หลักการและเหตุผล 

การไฟฟาสวนภูมิภาคเปนรัฐวิสาหกิจสาขาสาธารณูปโภค กอต้ังข้ึนตามพระราชบัญญัติ
การไฟฟาสวนภูมิภาค พ.ศ. 2503 โดยโอนรับบรรดาทรัพยสิน หนี้สินและความรับผิดชอบของ
องคการไฟฟาสวนภูมิภาคในขณะน้ันมาดําเนินการ โดยวัตถุประสงคท่ีสําคัญของการไฟฟาสวน
ภูมิภาค ไดแก การผลิต จัดใหไดมา จัดสงและจัดจําหนายพลังงานไฟฟาใหแกประชาชน ธุรกิจและ
อุตสาหกรรมตาง ๆ ในเขตจําหนายท่ัวประเทศ และประเทศใกลเคียง (การไฟฟาสวนภูมิภาค, 2547) 

การไฟฟาสวนภูมิภาคมีสํานักงานใหญต้ังอยูท่ีกรุงเทพมหานคร มีหนาที่กําหนดนโยบาย
และแผนงาน ใหคําแนะนํา ตลอดจนจัดหาวัสดุอุปกรณตางๆใหหนวยงานในสวนภูมิภาค โดยแบง
การบริหารงานออกเปนผูวาการ รองผูวาการ ผูชวยผูวาการ ฝายและกอง สําหรับในสวนภูมิภาค 
แบงการบริหารงานออกเปน 4 ภาค คือ ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลางและภาคใต 
แตละภาคประกอบดวย 3 การไฟฟาเขต (เทียบเทาระดับฝาย)รวมเปน 12 การไฟฟาเขต มีหนาท่ี
ควบคุมและใหคําแนะนําแกสํานักงานการไฟฟาตางๆ ในสังกัด รวม 936 แหง ในเขตความ
รับผิดชอบ 73 จังหวัดท่ัวประเทศ ท้ังนี้จะครอบคลุมพื้นท่ีประมาณ 510,000 ตารางกิโลเมตร หรือ
คิดเปนรอยละ 99 ของพ้ืนท่ีท่ัวประเทศ โดยมีจํานวนผูใชไฟประมาณ 14.8 ลานราย และเพ่ิมข้ึน
ประมาณปละ 3 แสนราย (กองเศรษฐกิจพลังไฟฟา การไฟฟาสวนภูมิภาค, 2552) 

การไฟฟาสวนภูมิภาค มีโครงสรางขององคกร ประกอบดวยสํานักผูวาการอยูในระดับ
สูงสุด และมีสายการบริหารแบงแยกเปน สํานักรองผูวาการ 13 สํานักดังนี้ (กองวิเคราะหและ
ประเมินผล การไฟฟาสวนภูมิภาค, 2552:ระบบออนไลน)  

1) สํานักรองผูวาการ สายจําหนาย และบริการภาค 1 
2) สํานักรองผูวาการ สายจําหนาย และบริการภาค 2 
3) สํานักรองผูวาการ สายจําหนาย และบริการภาค 3 
4) สํานักรองผูวาการ สายจําหนาย และบริการภาค 4 
5) สํานักรองผูวาการพัฒนาองคกร 
6) สํานักรองผูวาการบัญชี และการเงิน 
7) สํานักรองผูวาการสายปฏิบัติการและเครือขาย 
8) สํานักรองผูวาการบริหารทรัพยากรมนุษย 
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9) สํานักรองผูวาการวางแผน และพัฒนาระบบไฟฟา 
10)  สํานักรองผูวาการอํานวยการ 
11)  สํานักรองผูวาการสายธุรกิจกอสรางและบํารุงรักษา 
12)  สํานักรองผูวาการธุรกิจวิศวกรรม 
13)  สํานักงานสายธุรกิจสารสนเทศและส่ือสาร 
โดยแตละสํานักรองผูวาการแบงเปนฝายตางๆ ท้ังในสวนกลาง และสวนภูมิภาคท่ัว

ประเทศ ท้ังนี้ฝายสารสนเทศ ซ่ึงอยูภายใตสํานักรองผูวาการธุรกิจสารสนเทศ และส่ือสาร ทําหนาท่ี
ในการบริหารจัดการเทคโนโลยีและสารสนเทศขององคกร เปนหนวยงานท่ีมีทําหนาท่ีในการ
ปรับปรุงระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ท่ีใชอยูในปจจุบันใหมีประสิทธิภาพ  มีความยืดหยุน และ
คลองตัว เพื่อใหสามารถใหการบริการผูใชไฟไดอยางรวดเร็ว ทันตอความตองการ สามารถ
สนับสนุนขอมูลเพื่อการตัดสินใจของผูบริหาร โดยปจจุบันระบบคอมพิวเตอรซอฟตแวรของการ
ไฟฟาสวนภูมิภาคสนับสนุนงานในสองสวนหลักคือ สนับสนุนการบริหารงานดานบัญชีและ
การเงิน และระบบคอมพิวเตอรซอฟตแวรท่ีสนับสนุนงานดานการปฏิบัติงานและงานวิศวกรรม 
(การไฟฟาสวนภูมิภาค, 2547) 

ในสวนของระบบบัญชีการเงิน การไฟฟาสวนภูมิภาคมีระบบรวมศูนยการประมวลผลที่
มีขอมูลคอนขางสมบูรณ ขอมูลจะถูกบันทึกจากหนวยงานของการไฟฟา และรวมศูนยขอมูลอยูท่ี
สํานักงานใหญ ในสวนของระบบคอมพิวเตอรซอฟตแวรท่ีสนับสนุนงานดานการปฏิบัติงานและ
งานวิศวกรรม ยังคงไมมีระบบคอมพิวเตอรซอฟตแวรรองรับมากนัก ระบบสวนใหญเปนระบบท่ี
พัฒนาสําหรับใชงานเฉพาะหนาท่ีงานในสํานักงานการไฟฟาเทานั้น ขาดการเช่ือมตอกับระบบอ่ืน 
การสงขอมูลระหวางสํานักงานไฟฟาซ่ึงเปนจุดนําเขาขอมูลและสํานักงานใหญซ่ึงเปนจุด
ประมวลผล และรวบรวมขอมูลเพื่อจัดทํารายงานเพ่ือการบริหาร ใชการสงไฟลขอมูลผานทาง
ดิสกเก็ต อิเล็กทรอนิกสเมล หรือ ไอซีคิว เปนตน  สําหรับงานดานระบบอ่ืน เชน การวางแผนงาน
ซอมบํารุง งานโครงการกอสราง การบันทึกและจัดการดานไฟฟาขัดของ การบันทึกประวัติและ
ขอมูลทรัพยสินในระบบเครือขาย เปนตนรวมท้ังยังขาดการนําระบบคอมพิวเตอรซอฟตแวรเขาชวย
ในการบริหารจัดการ (การไฟฟาสวนภูมิภาค, 2547) 

การไฟฟาสวนภูมิภาคจึงดําเนินการเชาระบบคอมพิวเตอรสําหรับธุรกิจหลัก โดยมี
ระยะเวลาการเชา 5 ป เร่ิมต้ังแต ป 2550 ซ่ึงการไฟฟาสวนภูมิภาคไดจัดทําขอกําหนดการเชาระบบ 
โดยมีเง่ือนไขตามขอกําหนด (TOR: Terms of Reference) ทุกระบบงาน เพื่อใหผูเสนอราคาศึกษา
และย่ืนขอเสนอดานเทคนิค เพื่อใหการไฟฟาสวนภูมิภาคคัดเลือกผูเสนอราคาท่ีประสิทธิภาพ และ
ราคาท่ีดีท่ีสุด โดยระบบตองสามารถสนับสนุนกระบวนการปฏิบัติงานของการไฟฟาสวนภูมิภาค 
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และใหขอมูลเพื่อสนับสนุนการตัดสินใจของผูบริหารใหเปนไปอยางถูกตองและมีประสิทธิภาพ 
รวมท้ังสามารถรองรับการปรับโครงสรางของอุตสาหกรรมการผลิตและจําหนายไฟฟาในอนาคต
ได (การไฟฟาสวนภูมิภาค, 2547) 

ระบบคอมพิวเตอรสําหรับธุรกิจหลักประกอบดวยระบบงาน (Module) ดังตอไปนี ้ (การ
ไฟฟาสวนภูมิภาค, 2547) 

1) ระบบบริหารขอมูลลูกคา 
2) ระบบชําระหนี้ซ้ือขายไฟฟา  
3) ระบบบริหารงานบริการ 
4) ระบบบริหารพัสดุ  
5) ระบบบริหารการเงิน 
6) ระบบบริหารทรัพยากรบคุคล  
7) ระบบบริหารงานบํารุงรักษา  
8) ระบบฐานขอมูลสินทรัพย/อุปกรณไฟฟา  
9) ระบบบริหารไฟฟาขัดของ 

ระบบงานดังกลาวขางตนจะตองสามารถเช่ือมโยงถึงกันไดโดยอัตโนมัติ  (Enterprise-
wide integrated system) โดยจะใชโปรแกรมซอฟตแวรสําเร็จรูป SAP (System Application 
Products in Data Processing)  ท้ังหมด ยกเวนระบบบริหารไฟฟาขัดของจะใชโปรแกรม e-Respond  
ซ่ึงไดมีการทําสัญญาเชาแลวกับ บริษัทคารวม SPIES1 ซ่ึงประกอบดวย บริษัท Siemens จํากัด  
บริษัท PortalNet จํากัด  บริษัท IBM จํากัด  โดยระบบงานท้ังหมดไดแบงออกเปน 3 สวนคือ 

สวนท่ี 1 ไดนําระบบออกใชงานในป 2549 ดังนี้ 
1) ระบบบริหารพัสดุ  
2) ระบบบริหารการเงิน 
3) ระบบบริหารทรัพยากรบุคคล  
4) ระบบบริหารงานบํารุงรักษา  
5) ระบบฐานขอมูลสินทรัพย/อุปกรณไฟฟา  

ในสวนท่ี 2 ไดนําระบบออกใชงานในป 2551  มีระบบดังนี ้
1) ระบบบริหารขอมูลลูกคา 
2) ระบบชําระหนี้ซ้ือขายไฟฟา  

                                                 
1

 คํายอจากการรวมกิจการของ 3 บริษทัไดแก บริษัท Siemens จํากัด  บริษัท Portalnet จํากัด และ  บริษัท IBM จํากัด สวน 
ES ยอมาจาก Energy Solution 
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3) ระบบบริหารงานบริการ 
ในสวนท่ี 3 ไดนําระบบออกใชในป 2552 คือ ระบบบริหารไฟฟาขัดของ 
ผูศึกษาในฐานะท่ีเปนคณะทํางานรวมของโครงการ ในระบบบริหารงานบริการซ่ึงเร่ิมใช

งานต้ังแตป 2551 จึงสนใจศึกษา ในสวนของวิธีการทํางานของโครงการ  ต้ังแตการรวมออกแบบ 
ทดสอบระบบ และการนําระบบออกใชงาน เพื่อทําการวิเคราะหและสรุปผลการประยุกตใช
ซอฟตแวรสําเร็จรูปวาสามารถดําเนินการตามวัตถุประสงคของโครงการ  ตามท่ีหัวหนาคณะทํางาน
ไดมอบนโยบายใหกับคณะทํางานของโครงการ และเปนไปตามวัตถุประสงคท่ีกําหนดไว รวมท้ัง
ศึกษาความพึงพอใจของผูใชระบบบริหารงานบริการ หลังจากไดใชระบบดังกลาวไประยะเวลา
หนึ่งแลว 
1.2 วัตถุประสงคของการศึกษา 

เพื่อศึกษาการประยุกตใชระบบซอฟตแวรสําเร็จรูปกับระบบบริหารงานบริการของการ
ไฟฟาสวนภูมิภาค    
1.3 ประโยชนท่ีไดรับจากการศึกษา 

1. เพื่อทราบข้ันตอนการประยุกตใชซอฟตแวรสําเร็จรูปกับระบบบริหารงานบริการของ
การไฟฟาสวนภูมิภาค 

 2. เพื่อนําไปทําการปรับปรุงหลังการใชงานใหตรงกับความตองการของคณะทํางาน และ
ความตองการของผูใชงาน 

3. เพื่อประเมินความพึงพอใจของผูใชระบบบริหารงานบริการ 
1.4 นิยามศัพท 

การประยุกตใช หมายถึง การนําระบบซอฟตแวรสําเร็จรูป SAP มาประยุกตใชในระบบ
บริหารงานบริการ ของไฟฟาสวนภูมิภาค  

ซอฟตแวรสําเร็จรูป หมายถึงซอฟตแวรท่ีสามารถนําไปใชงานตามหนาท่ีของการทํางาน 
ในความสามารถแตละดาน โดยสามารถปรับปรุงแกไขใหเขากับการดาํเนินงานของหนวยงานนั้นๆ 
ได 

ระบบการบริหารงานบริการ (Work Management System:WMS)  การไฟฟาสวน
ภูมิภาค หมายถึง ระบบงานท่ีใหบริการลูกคาของการไฟฟาสวนภูมิภาค โดยมีงาน 2 ดานคือ 

1. งานบริการดานมิเตอร ซีที วีที และอุปกรณประกอบ ทุกประเภท เชนการติดต้ัง 
สับเปล่ียน ร้ือถอนมิเตอร   

2. งานบริการหลังการขายเปนงาน การแกไขไฟฟาขัดของ การบํารุงรักษาอุปกรณดาน
ระบบไฟฟา เปนตน  
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การไฟฟาสวนภูมิภาค หมายถึง รัฐวิสาหกิจสาขาสาธารณูปโภค โดยการผลิต จัดให
ไดมา จัดสงและจัดจําหนายพลังงานไฟฟาใหแกประชาชน ธุรกิจและอุตสาหกรรมตาง ๆ ในเขต
จําหนายท่ัวประเทศ 73 จังหวัด และประเทศใกลเคียง  

TOR (Terms of Reference)  หมายถึง ขอกําหนดของผูวาจาง (การไฟฟาสวนภูมิภาค) ซ่ึง
จะมีรายการรายละเอียดท่ีผูวาจางมีความประสงคจะใหผูรับจางทําการจัดหา Software Packages ท่ี
นํามาใชกับการไฟฟาสวนภูมิภาค โดยการบอกขอบเขตของงานใหชัดเจนซ่ึงในระบบงานหลักของ
การไฟฟาสวนภูมิภาคมี 9 ระบบงานหลัก และระยะเวลาท่ีตองการ คุณสมบัติของผูรับจางท่ีผูวาจาง
ตองการใหทํางานตามขอบเขตดังกลาว ซ่ึงประกอบดวย 

1) ส่ิงท่ีผูวาจางตองการใหดําเนนิการ  
2) ข้ันตอนแตละข้ันตอนการทาํงาน 
3)  การปฏิบัติงานตามสัญญาไดผลตอบแทนเปนจํานวนเทาไร 
4) ผิดสัญญาจะถูกปรับอัตราใด 
5) วิธีการดูแลงานของผูวาจาง  
6) การมีท่ีปรึกษาดูแลแทน 
ความพึงพอใจในการใชระบบบริหารงานบริการ หมายถึงความรูสึกท่ีเกิดข้ึนของผูใชงาน

ระบบบริหารงานบริการ ในดานของ ความแมนยําถูกตอง ความสมบูรณ การใชไดทันเวลา ความ
สะดวกตอการใชงาน และ ความสามารถตรวจสอบได  

Customization  หมายถึงการปรับปรุงกําหนดคาของซอฟตแวรใหสอดคลองกับความ
ตองการเฉพาะซ่ึงเปนความสามารถอยางหนึ่งของซอฟตแวรสําเร็จรูป ท่ีสามารถปรับปรุงลักษณะ
การทํางานหลายๆ อยางเพื่อใหสอดคลองกับความตองการเฉพาะของผูใชงาน 

Work Order หมายถึงใบส่ังงานของระบบบริหารงานบริการ เพื่อปฏิบัติงานตามลูกคา
รองขอและการทํางานของการไฟฟาสวนภูมิภาค 

Help Desk หมายถึง กลุมพนักงานจากบริษัทท่ีทําหนาท่ีในการรับขอปญหาจากผูใชงาน
ระบบ SAP โดยแนะนําวิธีใชงานหรือแกไขปญหาจากการใชระบบ SAP 

 
 


