
 
บทท่ี 4 

รายงานผลการศึกษา 
 
 การประยกุตใชซอฟตแวรสําเร็จรูป สําหรับระบบบริหารงานบริการของการไฟฟาสวน    
ภูมิภาค  ไดรายงานผลตามข้ันตอน 8 ข้ันตอนดังนี ้
4.1 การสํารวจระบบ  

4.1.1 ความเปนมาของโครงการ 
การไฟฟาสวนภูมิภาค (กฟภ.) มีความประสงคท่ีจะเชาระบบคอมพิวเตอรสําหรับธุรกิจ

หลัก โดยมีระยะเวลาการเชา 5 ป เร่ิมต้ังแต ป 2550 ซ่ึงการไฟฟาสวนภูมิภาคไดจัดจางบริษัทท่ี
ปรึกษาธุรกิจ อินทนนท จํากัด เพื่อจัดทําขอกําหนดการเชาระบบ รวมกับคณะทํางานของฝาย
สารสนเทศของการไฟฟาสวนภูมิภาค แตไมไดมีการสํารวจความตองการของผูใชหรือแตละ
หนวยงานในการใชระบบงาน โดยมีเง่ือนไขตามขอกําหนด (TOR: Terms of Reference) ทุก
ระบบงาน และใหผูเสนอราคาศึกษาและยื่นขอเสนอดานเทคนิค เพื่อใหการไฟฟาสวนภูมิภาค
คัดเลือกผูเสนอราคาท่ีมีประสิทธิภาพ และราคาท่ีดีท่ีสุด ท้ังนี้ระบบตองสามารถสนับสนุน
กระบวนการปฏิบัติงานของการไฟฟาสวนภูมิภาค และใหขอมูลเพื่อสนับสนุนการตัดสินใจของ
ผูบริหารอยางถูกตองและมีประสิทธิภาพ  รวมท้ังสามารถรองรับการปรับโครงสรางของ
อุตสาหกรรมการผลิตและจําหนายไฟฟาในอนาคตได จึงกําหนดเปนกรอบของการนําระบบ
คอมพิวเตอรซอฟตแวรสําเร็จรูปมาใชสําหรับธุรกิจหลักประกอบดวยระบบงาน (Module) 9 ระบบ
ดังตอไปนี้ 

1) ระบบบริหารขอมูลลูกคา  
                     2) ระบบชําระหนี้ซ้ือขายไฟฟา  

3) ระบบบริหารงานบริการ 
4) ระบบบริหารพัสดุ  
5) ระบบบริหารการเงิน 
6) ระบบบริหารทรัพยากรบคุคล  
7) ระบบบริหารงานบํารุงรักษา  
8) ระบบฐานขอมูลสินทรัพย/อุปกรณไฟฟา  
9) ระบบบริหารไฟฟาขัดของ 
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โดยมีเง่ือนไขวาระบบงานดังกลาวขางตนจะตองสามารถเช่ือมโยงถึงกันไดโดยอัตโนมัติ  
(Enterprise-wide integrated system) จึงเลือกใชโปรแกรมซอฟตแวรสําเร็จรูป SAP (System 
Application Products in Data Processing) สําหรับ 8 ระบบงานแรก ซ่ึงการเลือกใชโปรแกรม
ซอฟตแวรสําเร็จรูป SAP นั้นไมไดศึกษาและวิเคราะหความเปนไปไดของระบบ (Feasibility 
Study) อยางละเอียดทุกระบบงานรวมทั้งการทวนสอบความตองการ เพื่อวิเคราะหถึงโอกาสท่ี
ระบบจะเกิดข้ึน และประสบความสําเร็จในการนําไปปฏิบัติใช สวนระบบบริหารไฟฟาขัดของจะ
ใชโปรแกรม e-Respond ซ่ึงระบบ SAP ไมมีคุณลักษณะที่ใชในการปฏิบัติงานดานบริหารไฟฟา
ขัดของ   โดยไดมีการทําสัญญาเชาแลวกับ บริษัทคารวม SPIES ซ่ึงเปนคํายอจากการรวมกิจการ
ของ 3 บริษัทไดแก บริษัท Siemens จํากัด  บริษัท Portalnet จํากัด และ  บริษัท IBM จํากัด สวน ES 
ยอมาจาก Energy Solution โดยไดจัดต้ังเปนโครงการในการพัฒนาระบบต้ังแต ป 2547  

4.1.2 โครงสรางผูบริหาร และคณะทํางานโครงการระบบคอมพิวเตอรซอฟตแวร
สําเร็จรูปสําหรับธุรกิจหลัก  

Subject Matter ExpertsSolution Architects Manager

Communications Leader

Training Leader

Org. Readiness Leader

Financial Leader

Logistic Leader

Human Resource Leader

Maintenance Leader

Work Management Leader

Asset Database Leader

Outage Management Leader

CIS & Settlement Leader

Project Steering
Committee

Project Management Office

ผูจดัการฝ ายบริหารและจดัการ
Integration Manager

Change Manager Operation Manager CIS & Settlement Manager Technical Manager

ผู เช่ียวชาญเฉพาะสาขา

ผูจดัการรวม

ผูจดัการดานการเปลี่ยนแปลง

หวัหนาคณะทํางาน
ดานออกแบบและบริหาร

ความพร อม

ผูจดัการระบบบริหารขอมลูลกูคา
และระบบชําระหนีซื้อ้ขายไฟฟ า

ผูจดัการดานเทคนิค

คณะกรรมการกํากบั
และดแูลโครงการ

ผูจดัการสถาปนิกระบบ

Project Administration Manager

ผูจดัการระบบบริหาร
ทรัพยากรองคกร

Back Office Manager

หวัหนาคณะทํางานระบบบริหาร
ขอมลูลกูคาและระบบชําระหนี ้

ซือ้ขายไฟฟ า

หวัหนาคณะทํางาน
ดานสื่อสารประชาสมัพนัธ

หวัหนาคณะทํางาน
ดานฝึกอบรม

ผูจดัการดานปฏิบตัิการ

ผู อํานวยการโครงการ

ผูจดัการโครงการ

หวัหนาคณะทํางาน
บริหารการเงิน

หวัหนาคณะทํางาน
บริหารพสัดุ

หวัหนาคณะทํางาน
บริหารทรัพยากรบคุคล

หวัหนาคณะทํางานบริหาร

หวัหนาคณะทํางาน

หวัหนาคณะทํางาน

บริหารไฟฟ าขดัของ

งานบํารุงรักษา

บริหารงานบริการ

ฐานขอมลูสนิทรัพย/
อปุกรณไฟฟ า

หวัหนาคณะทํางาน

Data Migration Manager
ผูจดัการดานการนําระบบออกใช

Deployment Manager
ผูจดัการดานการโอนยายขอมลู

Project Director

Project Manager

โครงสร างการบริหารโครงการระบบคอมพวิเตอรซอฟตแวร  สาํเร็จรูปสาํหรับธุรกิจหลัก

 
รูป 4.1 แสดงผังโครงสรางผูบริหาร และคณะทํางานของ โครงการระบบคอมพิวเตอรซอฟตแวร

สําเร็จรูปสําหรับธุรกิจหลัก  (ระบบบริหารขอมูลลูกคา และระบบชําระหนี้ซ้ือขายไฟฟา 
เปนผูบริหารคนเดียวกนั) 
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จากระบบงานท้ัง 9 ระบบ โครงการจึงไดกําหนดโครงสรางของผูบริหารและคณะทํางาน
ของโครงการโดยมี สํานักงานบริหารโครงการ  (Programme Management Office : PMO) ซ่ึงข้ึน
ตรงกับคณะกรรมการกํากับและดูแลโครงการ ประกอบดวยผูบริหาร ดังนี้  

- ผูอํานวยการโครงการ 
- ผูจัดการโครงการ 
- ผูจัดการรวม  
- ผูจัดการสถาปนิกระบบ 
- ผูเช่ียวชาญเฉพาะสาขา 
- ผูจัดการฝายบริหารและจัดการโครงการ 
สํานักงานบริหารโครงการ (PMO) เปนผูท่ีจัดเตรียมความพรอมดานอุปกรณ  โครงสราง

และกฎระเบียบตาง ๆ ท่ีจําเปนตอการดําเนินการโครงการและม่ันใจไดวาเปนไปตามวิธีปฏิบัติและ
มาตรฐานของการจัดการโครงการที่ไดรับการเห็นชอบ  เปนผูดําเนินการและจัดการกระบวนการ
สื่อสารระหวางผูสนับสนุนโครงการ  กลุมผูบริหารงานโครงการ  คณะทํางานท้ัง 2 คณะ (กฟภ. 
และ บริษัท SPIES) หนาท่ีความรับผิดชอบของ PMO มีดังตอไปนี้  

- จัดการและบริหารโครงการท้ังหมด 
- ใหมีการสงผานขอมูลตาง ๆ ไปยังผูท่ีเกีย่วของอยางตอเนื่อง 
- จัดทําและปรับปรุงแผนงานหลัก 
- จัดเตรียมแผนงานโดยละเอียดท่ีไดรับการปรับปรุงแลว 
- ติดตามและรายงานความกาวหนาของโครงการโดยเปรียบเทียบกับแผนงาน 
- รับผิดชอบตอความเส่ียงและประเด็นปญหาท่ีถูกบันทึกไว (issue logs) และจัดการให

มีกระบวนการแกไขปญหาดงักลาว 
- นําเสนอประเด็นปญหาและจัดใหมีการตัดสินใจเพื่อแกไขปญหารวดเร็วและมี

ประสิทธิภาพ 
- จัดประชุมคณะกรรมการกํากับและดแูลโครงการ  
ผูจัดการดานการเปล่ียนแปลง มีคณะทํางานยอยนี้มีหนาท่ีรับผิดชอบในดานผูใชงานท่ี

เกี่ยวของกับการนําระบบมาใชดังนี ้
- ติดตอส่ือสารภายในโครงการ  การวิเคราะหความตองการในการฝกอบรมผูใชงาน  

ประเมินผลกระทบท่ีมีตอองคกร  สงมอบแผนงานการฝกอบรมและการประสานงาน
การฝกอบรมในหนวยงานท่ีเกี่ยวของ 

- ยืนยนัความตองการในการกําหนดการเขาถึงระบบของผูใชงาน 
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- ดําเนินการจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการรวมกับผูใชระบบในการสอบทานระบบงานท่ี
ออกแบบไวและการทดสอบ(user acceptance testing) ท่ีไดรับการนําเสนอ 

- พัฒนาและกําหนดกลยุทธและแผนงานในการยกเลิกการใชระบบงานเดิม 
- พัฒนาและกําหนดแผนงานการสนับสนุนภายหลังการนําระบบใหมออกใชปฏิบัติ 
- ใหความชวยเหลือในการจดัทําเอกสารเกี่ยวกับผูใชระบบเปนภาษาไทย 
ผูจัดการดานระบบงานไดแบงออกเปน 3 สวนตามความสัมพันธของระบบงานดังนี ้

1)  ผูจัดการระบบงานบริหารทรัพยากรองคกร 
2) ผูจัดการดานปฏิบัติการ  
3)  ผูจัดการบริหารขอมูลลูกคาและระบบชําระหนี้ซ้ือขายไฟฟา 

 ซ่ึงจะรับผิดชอบระบบงานยอยท้ัง 9 ระบบงานนี้มีหนาท่ีรับผิดชอบในการกําหนด
ขอกําหนดทางเทคนิค (configuration) และพัฒนาระบบงาน  ประกอบไปดวย 

- ออกแบบระบบงานใหมโดยรวมมือกับผูเช่ียวชาญดานระบบงาน SAP เพื่อจัดทํา
ขอกําหนดทางเทคนิค (configuration) และตนแบบระบบ (prototyping) 

- การพัฒนาโปรแกรม ABAP ไดแก  การกําหนดขอกําหนดทางโปรแกรมในสวนของ
งานฟงกช่ัน  การทดสอบโปรแกรมโดยผูใชงานทดสอบโปรแกรมการเช่ือมโยงขอมูล  
การโอนยายขอมูลเขาสูระบบงานตามระยะเวลาท่ีกําหนดไว  การพัฒนารายงาน  
เอกสารและระบบงานเพ่ิมเติม 

- ดําเนินการทดสอบระบบเฉพาะสวน (Unit Test) และทดสอบการเช่ือมโยงระบบ 
(Integration Test) 

- พัฒนาโปรแกรม  ขอกําหนดทางเทคนิค  การดําเนินการและการทดสอบระบบเฉพาะ
สวน (Unit Test) 

- จัดทําเอกสารโครงการตาง ๆ ไดแก คูมือการใชระบบงาน SAP  เอกสารการฝกอบรม   
เอกสารขอกําหนดทางเทคนิคของระบบงาน SAP 

- จัดเตรียมและบํารุงรักษาสภาพแวดลอมเพื่อการใชระบบงานตามท่ี SAP กําหนด  
ไดแก  ระบบท่ีใชในพัฒนา (Development)  ระบบการตรวจสอบ (QA)  ระบบท่ีใชใน
การฝกอบรม (Training)  ระบบกอนการใชงานจริง  (Pre-Production) และระบบท่ีใช
งานจริง (Production)    

- สนับสนุนการดําเนินการโอนยายขอมูล (ในดานเทคนิค) 
- สนับสนุนการดําเนินการดานการฝกอบรม (ในดานเทคนิค) 
- สนับสนุนการดําเนินการในการทดสอบระบบ (ในดานเทคนิค) 
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- สนับสนุนภายหลังการติดต้ังระบบ (ในดานเทคนิค) 
ผูจัดการดานการโอนยายขอมูล มีหนาท่ีดังนี้ 
- โอนยายขอมูล  มีรายละเอียดประกอบดังนี้  การเก็บรวบรวมขอมูล  การเตรียมขอมูล

ท่ีตองการโอนยาย  การโอนยายขอมูลและการตรวจสอบความถูกตองของขอมูลท่ี
โอนยายแลว 

ผูจัดการดานเทคนิค มีหนาท่ีกิจกรรมทางเทคนิคของ SAP ไดแก  การออกแบบ 
โครงสรางพื้นฐาน  การติดต้ังซอฟตแวรและการบํารุงรักษา  การติดต้ังระบบการรักษาความ
ปลอดภัย  ดําเนินการดานการแกไขระบบ SAP และการทรานสปอรตขอกําหนดทางเทคนิคไปยัง
ระบบงาน (CTS-Change and Transportation System)  จัดเตรียมสภาพแวดลอมเพ่ือการใช
ระบบงานตามท่ี SAP กําหนดไว 

ผูจัดการดานการนําระบบออกใช มีหนาท่ีในการประสานงาน และจัดเตรียมความพรอม 
ในสวนท่ีเกีย่วของท้ังหมดในการนําระบบออกใชงาน 
 คณะทํางานท้ังหมดท้ังในสวนของ กฟภ. และ บริษัทคารวม SPIES จะมีบุคลากรเขารวม
ในทุกหนวยงาน เพื่อประสานงานในการปฏิบัติงานตามหนาท่ีๆ รับผิดชอบ และหากมีการ
ประสานงานท่ีตองเช่ือมโยงกับระบบงานท่ีเกี่ยวของ จะนําประเด็นท่ีเกิดข้ึนนําเสนอในท่ีประชุม 
หรือแจงบันทึกใหหนวยงานท่ีรับผิดชอบทราบ 
การเร่ิมโครงการ 

โครงการไดเร่ิมทําสัญญา ตามบันทึกเลขท่ี บ.13/2547 ลว.17 มีนาคม 2547  
ระยะเวลาของโครงการ 
 ระยะเวลาของการติดต้ังระบบงาน 3 ป นับจากวนัท่ีเร่ิมทําสัญญา 
 ระยะเวลาของการเชาระบบงานท้ังหมด 5 ป 
วิธีการดําเนินงาน 

โครงการ ไดจัดกลุมบุคลากร 9 ระบบงาน โดยแบงหนาท่ีความรับผิดชอบในสวน
ผูบริหาร และ ผูปฏิบัติตามระบบงานยอย ซ่ึงคณะทํางานผูปฏิบัติซ่ึงเปนตัวแทนของ พนักงานการ
ไฟฟาสวนภูมิภาคจากสํานักงานท่ัวประเทศ ซ่ึงเรียกกลุมนี้วา Key user หรือคณะทํางาน สวน
เจาหนาท่ีพนักงานของบริษัทคารวม SPIES  เรียกวา ท่ีปรึกษาบริษัท(Consultant) โดยท้ัง 2 คณะท้ัง
จากการไฟฟาและบริษัทจะประชุมและศึกษาระบบงานของ กฟภ. และการกําหนดรูปแบบการใช
งานของโปรแกรม รวมท้ังการเช่ือมโยงกับระบบงานท่ีเกี่ยวของ  เพื่อนํามาพัฒนาระบบใน
โปรแกรม SAP 
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4.1.3  การนําระบบซอฟตแวรสําเร็จรูปมาใชงานเขตนํารอง 
 การไฟฟาสวนภูมิภาคไดเร่ิมสวนท่ี 1 ใชระบบงาน SAP R/3 ในป 2549 เปนระบบงาน
ดานการบริหารงานภายใน (Back Office) ซ่ึงไมมีขอมูลท่ีเกี่ยวของกับผูใชไฟโดยตรง โดยเปน
ระบบงานเก่ียวของกับขอมูลภายในของการไฟฟาเทานั้นโดยมีระบบงานยอยดังนี้  

1) ระบบบริหารพัสดุ (Material Management:MM) 
2) ระบบบริหารการเงิน (Financial Management:FI) 
3) ระบบบริหารทรัพยากรบุคคล (Human Resource Management:HR) 
4) ระบบบริหารงานบํารุงรักษา (Plant Maintenance:PM) 
5) ระบบฐานขอมูลสินทรัพย/อุปกรณไฟฟา (Asset Database System:ADS) 

ในสวนท่ี 2 ไดทดลองใชระบบงานต้ังแตเดือน ตุลาคม 2551 ท่ี การไฟฟาสวนภูมิภาค 
เขต 1 ภาคกลาง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ซ่ึงมีสํานักงานในสังกัด 38 แหง เปนโครงการนํารองซ่ึง
เรียกรวมเปน ระบบบริหารงานสาธารณูปโภค (Industry Solution Utility:IS-U) เปนระบบท่ี
เกี่ยวของกับการใหบริการใหกับผูใชไฟโดยตรง มีระบบงานยอยดังนี้ 

1) ระบบบริหารขอมูลลูกคา (Customer Information System:CIS) 
2) ระบบชําระหนี้ซ้ือขายไฟฟา (Settelment System:STL) 
3) ระบบบริหารงานบริการ (Work Mangement System:WMS) 

ในสวนท่ี 3 ไดมีการทดลองการใช คือระบบบริหารไฟฟาขัดของ (Outage Management 
System :OMS) ในเดือน สิงหาคม 2552 ท่ีการไฟฟาสวนภูมิภาค เขต 1 ภาคกลาง จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา 

จากการนําระบบออกใชงานท้ัง 3 สวนซ่ึงเดิมมีระบบงานยอย  9 ระบบงานดังรูป 4.2  
และจากการนําระบบใชงานทําใหมีการปรับเปล่ียนระบบงานยอย คณะทํางาน และผูบริหาร ตาม
ระบบงานท่ีนํามาใชงานดังนี้  

1) ระบบงานที่นํามาใชงานแลวในป 2549 และคณะทํางานเดิมไดยกเลิกคงเหลือแต
ผูบริหารเทานั้น คือระบบบริหารทรัพยากรองคกร มีระบบงานดังรูป 4.3 

2) ระบบงานท่ีอยูระหวางการนําระบบมาใช ในป 2551 และ2552 ไดมีการปรับปรุง
คณะผูบริหาร และคณะทํางาน มีระบบงานดาน IS-U และ OMS ดังรูป 4.3  

3) ระบบงานระบบบริหารขอมูลลูกคาและระบบชําระหนี้ซ้ือขายไฟฟา (ระบบท่ี 8  และ 
9) รูป 4.2 ไดทําการปรับปรุงระบบงานยอยเปน 5 ระบบงานดังรูป 4.3 

โดยรูป 4.3  ระบบบริหารขอมูลลูกคาไดมีการแบงเปนระบบงานยอย เปน 2 ระบบ คือ 1) 
ระบบบริหารขอมูลลูกคา 2)ระบบบริหารขอมูลมิเตอรและอุปกรณประกอบ สวนระบบชําระหนี้ซ้ือ
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ขายไฟฟา ไดมีการแบงเปนระบบงานยอยเปน 3 ระบบ คือ 1) ระบบคํานวณคาไฟฟาและแจงคา
ไฟฟา 2)ระบบรับชําระเงินและบัญชีผูใชไฟฟา 3)ระบบงานการจัดการขอมูลพลังไฟฟา 

ผูศึกษาซ่ึงเปนคณะทํางานของระบบบริหารงานบริการ จึงทําการศึกษาเฉพาะในสวนของ
ระบบบริหารงานบริการเพียงระบบเดียวเทานั้น 

 
รูป  4.2 แสดงระบบงานยอยเดิมท่ีมีการแบงเปน 3 กลุมงาน ในป 2547 

 

 
รูป 4.3  แสดงระบบงานยอยใหม ปรับปรุงตามระบบงานท่ีนําใชงาน  (ปรับปรุงในป 2551) 



 

 

46

 

 
นอกจากนี้ การไฟฟาสวนภูมิภาค (2552)  มีการขออนุมัติปรับเปล่ียนผูบริหารและ

คณะทํางานของโครงการระบบคอมพิวเตอรซอฟตแวรสําเร็จรูปสําหรับธุรกิจหลัก เพื่อใหการ
ปฏิบัติงานเปนไปดวยความเหมาะสมใหมดังนี้ 

 
รูปท่ี 4.4  แสดงผังโครงสรางการบริหารโครงการระบบคอมพิวเตอรซอฟตแวรสําเร็จรูปสําหรับ

ธุรกิจหลัก ปรับปรุงป 2552 
ผูอํานวยการโครงการ มีอํานาจและหนาท่ีดงันี้  

- บริการจัดการโครงการ 
- บริหารจัดการบุคลาการในโครงการใหสามารถดําเนินโครงการไดอยางมี

ประสิทธิภาพ 
- พิจารณาและจัดการเปล่ียนแปลงขอบเขตการดําเนินโครงการ เพื่อนําเสนอ

คณะกรรมการกํากับและดูแลโครงการ 
- ใหความเห็นชอบกระบวนการปฏิบัติงานทางธุรกิจ เพื่อนําเสนอคณะกรรมการ

กํากับและดูแลโครงการ 
- รายงานผลการดําเนินงานใหคณะกรรมการกํากับและดูแลโครงการทราบเปน 

ระยะ 
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- กํากับดแูลการปฏิบัติงาน ใหเปนไปตามหลักการ นโยบาย มาตรฐาน และ
แผนงานในการดําเนินโครงการ 

- จัดการ และสนับสนุนใหเกดิการถายทอดความรู และพัฒนาบุคลากรภายใน
โครงการ 

- ควบคุม ดูแลการส่ือสาร ขอมูลของโครงการใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ 
- พิจารณาอนุมัติ เพิ่ม ลด เปล่ียนบุคลากรในโครงการไดตามความเหมาะสม 
- พิจารณาอนุมัติปรับปรุง เปล่ียนแปลง มอบหมายอํานาจหนาท่ีของบุคลากรใน

โครงการตามความเหมาะสม 
- พิจารณาอนุมัติการดําเนนิงานโดยใชคาใชจายของโครงการ 

ผูจัดการฝายบริหารและจัดการ มีหนาท่ีดังนี้ 
- บริหารจัดการดําเนินโครงการใหเปนไปโดยความเรียบรอย 
- รวบรวม จดัการประเด็นปญหาท่ีเกิดข้ึนภายในโครงการ 
- รวบรวมผลการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะทํางาน นําเสนอผูจัดการ

คณะทํางาน เพื่อพิจารณาใหความเห็นชอบ 
- ติดตามการดําเนินงานและรายงานความกาวหนา ปญหาอุปสรรค ตอ

ผูอํานวยการโครงการ หรือ รองผูอํานวยการโครงการ หรือ ผูจัดการ
คณะทํางาน 

- ประสานงานกบัสวนอ่ืนๆ ท่ีเกี่ยวของ และกิจการคารวมฯ 
- บริหารจัดการดานธุรการ รวมท้ังคาใชจายของโครงการ 

รองผูอํานวยการ มี 4 ดาน ดงันี้ 
1. รองผูอํานวยการดานการเปล่ียนแปลง 
2. รองผูอํานวยการระบบ IS-U  
3. รองผูอํานวยการระบบ OMS 
4. รองผูอํานวยการระบบบริหารทรัพยากรองคกร 

มีอํานาจและหนาท่ีดังนี ้
- ควบคุม  กํากับดูแลการปฏิบัติงานของผูจัดการคณะทํางานแตละดานท่ี

รับผิดชอบใหเปนไปตามแผน 
- ใหความเห็นชอบกระบวนการปฏิบัติงานทางธุรกิจ และเอกสารสงมอบของ

งานในแตละดานท่ีรับผิดชอบ นําเสนอผูอํานวยการโครงการ 
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- ใหความเห็นชอบการเพ่ิม ลด เปล่ียนแปลงบุคลากร หรือมอบหมายหนาท่ีใน
การปฏิบัติงานในดานท่ีรับผิดชอบตามความเหมาะสม นําเสนอขออนุมัติ
ผูอํานวยการโครงการ 

- บริหารจัดการ ใหคําแนะนําปรึกษา และแกไขประเด็นปญหาท่ีเกิดข้ึนในงาน
ดานท่ีรับผิดชอบ 

- ประเมินผลการปฏิบัติงานของผูจัดการในแตละดานท่ีรับผิดชอบ 
- พิจารณาอนุมัติเอกสารการปรับปรุงโปรแกรม (DCR : Document Change 

Request) ในแตละดานท่ีรับผิดชอบ 
ผูจัดการของคณะทํางานตางๆ ประกอบดวย 

1) ดานการเปล่ียนแปลง 
 ผูจัดการดานส่ือสารประชาสัมพันธ ดานออกแบบและบริหาร
ความพรอม 

 ผูจัดการดานฝกอบรม 
2) ดานระบบ  IS-U (Industry Solution Utility) 

 ผูจัดการดานการนําระบบ IS-U ออกใช 
 ผูจัดการดานระบบ IS-U 
 ผูจัดการดานการโอนยายขอมูลระบบ  IS-U 

3) ดานระบบ OMS (Outage Management System) 
 ผูจัดการดานการนําระบบ OMS ออกใช 
 ผูจัดการดานระบบ OMS 
 ผูจัดการดานการโอนยายขอมูลระบบ  OMS 

4) ดานเทคนิค 
 ผูจัดการดานเทคนิค 

ผูจัดการคณะทํางานมีอํานาจ และหนาท่ีดงันี้ 
- วางแผนการปฏิบัติงานในรายละเอียด รวมท้ังกํากับ ดูแลการปฏิบัติงานใหเปน

ตามแผนงาน 
- ใหความเห็นชอบกระบวนการปฏิบัติงานทางธุรกิจ และเอกสารสงมอบของ

งานในแตละดานท่ีรับผิดชอบ นําเสนอรองผูอํานวยการโครงการ 
- ประมาณการบุคลากร และระยะเวลาในแตละข้ันตอนของงานในแตละดานท่ี

รับผิดชอบ 
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- พิจารณาขออนุมัติเพิ่ม ลด เปล่ียนแปลงบุคลากรในการปฏิบัติงานในงานดานท่ี
รับผิดชอบของโครงการตามความเหมาะสม นําเสนอรองผูอํานวยการโครงการ
ในแตละดานท่ีรับผิดชอบ 

- พิจารณาขออนุมัติปรับปรุง เปล่ียนแปลง มอบหมายหนาท่ีในการปฏิบัติงาน 
ในงานดานท่ีรับผิดชอบของบุคลากรในโครงการตามความเหมาะสม นําเสนอ
รองผูอํานวยการโครงการในแตละดานท่ีรับผิดชอบ 

- ประสานงานกับคณะทํางานอ่ืนๆ และกิจการคารวมฯ  เพื่อใหการปฏิบัติงาน
เปนไปอยางสอดคลองกัน 

- ควบคุม ดูแลการปฏิบัติงานประจําวันของคณะทํางานใหเปนไปอยางมี
ประสิทธิภาพ รวมท้ังตรงตามขอบเขตท่ีกําหนด 

- บริหารจัดการ ใหคําแนะนํา ปรึกษา และแกไขปญหาในการปฏิบัติงานตอ
บุคลากรในคณะทํางาน 

- สอบทาน ควบคุม และดูแลใหผลงานท่ีไดเปนไปอยางมีคุณภาพ และมาตรฐาน
ท่ีกําหนด 

- ควบคุม และติดตาม ประเด็นปญหาท่ีเกิดข้ึนในคณะทํางานของงานในแตละ
ดานท่ีรับผิดชอบ 

- จัดการใหการส่ือสารภายในคณะทํางานเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ รวมท้ัง
จัดการใหมีการถายทอดความรูในคณะทํางานอยางเหมาะสม 

- ประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะทํางานนําเสนอรองผูอํานวยการโครงการ 
- รายงานผลการปฏิบัติงานในแตละดานท่ีรับผิดชอบ 

 ระบบงาน IS-U และระบบ OMS เปนระบบท่ีอยูระหวางทดสอบการใชงานท่ี เขต 1 ภาค
กลาง ซ่ึงไดกําหนดกลุมงานยอยตามลักษณะของระบบงาน และคณะทํางานใหมเพื่อปฏิบัติงานตาม
ระบบงานยอยใหมดังนี้ 

1. ระบบงานบริการลูกคา (Customer Service:CS) 
2. ระบบบริหารขอมูลมิเตอรและอุปกรณประกอบ (Device Management:DM) 
3. ระบบบริหารงานบริการ (Work Management System:WMS) 
4. ระบบงานคํานวณคาไฟฟา และแจงคาไฟฟา (Billing and Invoicing:BIl) 
5. ระบบงานรับชําระเงินและบัญชีผูใชไฟฟา (Financial Contract Account:FI-CA-

AR) 
6. ระบบงานการจัดการขอมูลพลังงานไฟฟา (Energy Data Management:EDM) 
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7. ระบบบริหารไฟฟาขัดของ (Outage Management System:OMS) 
มีหนาท่ี 

- ใหขอมูลและใหความเห็นในการออกแบบระบบงานใหม 
- สอบทานการออกแบบรายละเอียดกระบวนการปฏิบัติงานทางธุรกิจของ

ระบบงานท่ีไดออกแบบใหม 
- พิจารณาผลกระทบของการออกแบบรายละเอียดกระบวนการปฏิบัติงานทาง

ธุรกิจนําเสนอผูจัดการคณะทํางาน 
- ดําเนินการตามกระบวนการปฏิบัติงานทางธุรกิจ รวมท้ังจัดทําผลลัพธตาม

มาตรฐานภายในระยะเวลาท่ีกําหนด 
- มีสวนรวมในการออกแบบสถาปตยกรรมทางเทคนิค 
- มีสวนรวมในการจัดเตรียมโปรแกรม 
- มีสวนรวมในการทดสอบระบบขอมูล 
- มีสวนรวมในการฝกอบรม และการนําระบบออกใชงาน 
- ประสานงานกับผูปฏิบัติงานอ่ืนๆ  เพื่อใหการปฏิบัติงานเปนไปอยางมี

ประสิทธิภาพ 
- รายงานผลการปฏิบัติงานตอผูจัดการคณะทํางานท่ีเกี่ยวของใหทราบเปนระยะ 

ในดานระบบบริหารทรัพยากรองคกร (Back Office) ซ่ึงไดนําระบบออกใชงานแลวในป 
2549  จึงไดแตงต้ังผูจัดการเพื่อดูแลระบบงานดังนี ้

 ผูจัดการระบบบริหารการเงิน 
 ผูจัดการระบบบริหารพัสดุ 
 ผูจัดการระบบบริหารทรัพยากรบุคคล 
 ผูจัดการระบบบริหารโครงการ 
 ผูจัดการระบบบริหารงานบํารุงรักษา 

มีอํานาจและหนาท่ีดังนี ้
- สอบทานควบคุมและดูแลใหผลงานท่ีไดเปนไปอยางมีคุณภาพ และมาตรฐาน

ท่ีกําหนด 
- ประสานงานกับคณะทํางานอ่ืน และกิจการคารวมฯ เพื่อดําเนินการปรับปรุง

ระบบใหการใชงานมีประสิทธิภาพ 
- ควบคุมติดตาม ประเด็นปญหาท่ีเกิดข้ึนในระบบงานท่ีรับผิดชอบ 
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- พิจารณาลงนามในเอกสารปรับปรุงโปรแกรม  (DCR : Document Change 
Request) และนําเสนอรองผูอํานวยการโครงการ เพื่อใหความเหน็ชอบ 

การดําเนินการในข้ันตอนนี้ไดมีการกําหนดเง่ือนไขตามขอกําหนด (TOR: Terms of 
Reference) ทุกระบบงาน  ท่ีทําสัญญาในบางขอไมสามารถทําได เนื่องจากในสภาพการทํางานจริง
หรือความพรอมของหนวยงานยังไมมีการใชเคร่ืองมือท่ีกําหนดไวใน TOR เชนการเชื่อมโยงกับ
อุปกรณภาคสนาม หรืออินทราเน็ต  และการสงขอมูลกับระบบอุปกรณส่ือสารแบบพกพา เปนตน 
 โครงการระบบคอมพิวเตอรซอฟตแวรสําเร็จรูปสําหรับธุรกิจหลักมีระบบงานยอยรวม 9 
ระบบงาน ในการศึกษาคร้ังนี้จะทําการศึกษาเฉพาะระบบบริหารงานบริการเทานั้น 
 
4.2  การศึกษา และวิเคราะหระบบ   
  ในการศึกษาคร้ังนี้มีระบบบริหารงานบริการ (Work Management System: WMS)  เพียง
ระบบเดียวท่ีผูทําการศึกษาไดเขารวมกับโครงการ โดยเปนตัวแทนทางดานเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ของเขต 1 ภาคเหนือ จังหวัดเชียงใหมโดยเขารวม ต้ังแตเดือน กรกฏาคม พ.ศ. 2547 และมีผูเขารวม
โครงการในสวนของ กฟภ. และ ท่ีปรึกษาบริษัท มีรายช่ือและตําแหนงดังนี้ 

คุณฐิติกุล บุณยะกาญจน      ผชก.(ธส.)      หัวหนาคณะทํางาน 
นายศักดิ์ชัย สุวรรณนิคม        หผ.บค.กฟอ.จอมบึง กฟต.1                 คณะทํางาน 
นายสุพจน มูลจวง                  หผ.สธ.น. 3                            
นายกุศล ไชยบุญ                   วศก.6 กฟจ.นศ. กฟต.2          
นายนัคเรศ สุเรือง                   วศก.5 กฟก.2                        
นายพยล ลิขิตเจริญ                วศก.4 กฟก.3                         
นางสาวศิวพรรณ พลแยม        วศก.4 กฟฉ.2                       
นางสาวสุชาดา สุขนิรันดร      นรค.6 กฟต.1                        
นายวีระชัย หวลศรี                  ชผ.ปค. กฟน.1               (ผูทําการศึกษา)        
นายสนธิชัย เยีย่งสกุล             นรค.5 กฟต.3                        
นายเคนท เซอรยาดินาตา           ท่ีปรึกษาบริษทั 
นายเคลเมน หวอง                     ท่ีปรึกษาบริษทั 
นางสาวกรกต เกรียงพนัธุอมร   ท่ีปรึกษาบริษทั  

  4.2.1 การดําเนนิการเก็บขอมูล และวิเคราะหระบบ  
คณะทํางานไดประชุมรวมกันโดยในแตละกระบวนงานของระบบตามขอบเขตของ

ระบบงาน เพื่อจะไดกําหนดวิธีการนําเขาขอมูล การประมวลผล และการสงตอใหกับระบบอ่ืน หรือ
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จบกระบวนการ  และมีคณะทํางานท่ีเกี่ยวของเขารวมประชุม เพื่อเช่ือมโยงกับระบบงานอ่ืนๆเชน
จากตาราง 4.1 เลขท่ีงานหมายถึง ลําดับท่ีของการประชุมของคณะทํางาน กับท่ีปรึกษาบริษัท 
รายละเอียดหัวขอของงาน หมายถึงหัวขอท่ีจะดําเนินการเก็บขอมูลในดานตางๆ เพื่อนําไปพัฒนา
ระบบโปรแกรม SAP ระยะเวลาวันเร่ิมตน และวันท่ีส้ินสุดท่ีมีการเก็บขอมูลท่ีใชในจัดประชุม
รวมกัน และรวมเวลาท่ีใชงานในแตละงาน โดยจะมีตัวอยางดังนี้ 

ตาราง 4.1 แสดงตัวอยางการประชุมเพื่อติดตามงานของคณะทํางานระบบบริหารงานบริการ 
 
เลขท่ีงาน 

หัวขอ
รายละเอียด
ของงาน 

             ระยะเวลา ระยะเวลา หมายเหตุ 
(คณะทํางานท่ี
เกี่ยวของ) 

  วันเร่ิมตน วันส้ินสุด จํานวนวัน  
Wm001 เก็บขอมูล

เบ้ืองตน
เกี่ยวกับงาน
ดานมิเตอร 

4 ต.ค. 2547 29 ต.ค. 2547 20 WMS 

Wm002 การเก็บขอมูล
ดานงาน
บริการหลัง
การขาย 

1 พ.ย. 2547 2 ธ.ค. 2547 22 WMS 

Wm003 เก็บขอมูล
เกี่ยวกับ
กระบวนงาน
ท่ีตอเนื่อง 

1 ธ.ค. 2547 27 ธ.ค. 2547 17 WMS CS DM 

4.2.2 ขอบเขตระบบบริหารงานบริการ (WMS) 
คณะทํางานฯ รวมกับ ท่ีปรึกษาบริษัทคารวม   SPIES  ศึกษาและวิเคราะหระบบสําหรับ

ระบบงานบริหารงานบริการ  โดยแบงออกเปน 2  ดาน คืองานดานมิเตอร งานดานบริการหลังการ
ขาย  เพื่อชวยในการวางแผน และควบคุมการปฏิบัติงาน 

1) งานดานมิเตอร 
เปนงานดานมิเตอร ซีที วีที และอุปกรณประกอบ ทุกประเภท  ทุกระดับแรงดัน  

ครอบคลุมถึงมิเตอร ซีที วีทีและอุปกรณประกอบของลูกคา รวมท้ังมิเตอร ซีที วีทีจุดแบงแดน และ
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ในสถานีจายไฟของ กฟภ. ท่ีตองอานหนวย    ซ่ึงคณะทํางาน ฯ ไดแยกกระบวนการทํางานออกได 
9 กระบวนงานดังนี้ 

1.1 งานติดต้ังอุปกรณ (Device Installation) ใชกับงานติดต้ังมิเตอร ซีที วีที  ทุกขนาดและ
งานตอเช่ือมสายเมนตรงเขาตูโทรศัพท งานตอไฟตรงช่ัวคราวชนิดคาไฟเหมาจาย ท้ังท่ีเปนลูกคา
รายใหมหรือเลิกใชไฟไปแลวและขอกลับมาใชไฟใหม 

1.2 งานร้ือถอนอุปกรณ (Device Removal) ใชในกรณีท่ีตองร้ือถอนมิเตอร ซีที วีที สาย 
เมนตอตรง เม่ือลูกคาไมประสงคจะใชหรือเลิกใชไฟแลว 

1.3 งานงดจายไฟฟา (Disconnection) ใชกับงานงดจายไฟ เม่ือลูกคาไมชําระคาไฟฟาตาม 
กําหนดหรือไมปฏิบัติตามระเบียบขอบังคับของการไฟฟาสวนภูมิภาคที่ปฏิบัติอยูในปจจุบัน มี
วิธีการทํางาน 3 วิธี  คือ  

- ปลดสายหรือฟวส  
- ถอดมิเตอร 
- ผอนผัน 
1.4 งานตอกลับมิเตอร (Reconnection) ใชกับงานตอสาย ใสฟวสและติดต้ังมิเตอร

กลับคืนเม่ือลูกคา ปฏิบัติตามเง่ือนไขของการไฟฟาฯ 
1.5 งานเพ่ิมหรือลดขนาดอุปกรณ  (Installation Upgrade/ Downgrade)  ใชกับงานท่ีลูกคา

มีความประสงคขอเพ่ิม/ลดขนาดมิเตอรและกรณีตัดฝากมิเตอรท่ีขอใชแสงสวางเปนการช่ัวคราว 
1.6 งานอานหนวยมิเตอร  (Meter Reading Confirmation)   ใชกับงานท่ีลูกคามีความ

ประสงคขอเปล่ียนประเภทการใชไฟ และ ขอโอนเปล่ียนช่ือ  โดยท่ีไมมีการสับเปล่ียนมิเตอรหรือ
อุปกรณประกอบ 

1.7 งานตรวจสอบมิเตอรติดต้ัง (Installation Inspection)  ใชกับการติดต้ังมิเตอรใหกับ
ผูใชไฟรายใหญหรือหมอแปลงเฉพาะราย    ซ่ึงตองทําการตรวจสอบการติดต้ังมิเตอรและอุปกรณ
ประกอบภายใน 1 เดือนหลังทําการติดต้ัง 

1.8 งานตรวจสอบมิเตอรตามแผนปฏิบัติงาน (Plan Inspection)  ใชกับการตรวจสอบ
มิเตอรตามแผนการปฏิบัติงานประจําป  เชน มิเตอรรายยอยใหตรวจสอบ 30 % และมิเตอรรายใหญ
ใหตรวจสอบ 100 % หรือทุกราย เพื่อปองกันมิเตอรละเมิดหรือชํารุด 

1.9 งานปรับปรุงมิเตอร (Meter Improvement) ใชกับงานสับเปล่ียนมิเตอรตามวาระ  
สับเปล่ียนมิเตอรและอุปกรณท่ีผิดปกติ เชน ชํารุดจากการใชงานท่ีเกิดจากลูกคา จากธรรมชาติ  จาก
คุณภาพ  รวมถึงการยายมิเตอรท่ีไมไดเปล่ียนสถานท่ีใชไฟ  เพื่อปรับปรุงแกไขใหใชงานไดอยาง
ปกติ 



 

 

54

 

 
 

2) งานบริการหลังการขาย 
เปนงานท่ีใหบริการตางๆ ทุกอยางท่ีลูกคามีความตองการ  รวมท้ังงานแกไขกรณี

กระแสไฟฟาขัดของ ในสวนท่ีตองเขาไปดําเนินการแกไขระบบไฟฟาในสถานท่ีของผูใชไฟ เชน 
หมอแปลงเฉพาะรายของลูกคา  คณะทํางานฯ ไดรวบรวมงานประเภทตางๆ ท่ี กฟภ. มีไวใหบริการ 
ดังนี้ 

2.1 งานตรวจสอบระบบและอุปกรณไฟฟาภายในโรงงานและใบรับรอง    ใชในการ
ตรวจสอบและออกใบรับรอง   รวมทั้งงานใหบริการดานวิศวกรรมที่ลูกคามีความประสงค ขอให 
กฟภ. ดําเนินการ สําหรับระบบไฟฟาภายในโรงงานอุตสาหกรรม หรือหนวยงานราชการ 

2.2 งานบํารุงรักษาหมอแปลงของลูกคา  กรณีลูกคามีความประสงคขอให กฟภ . 
บํารุงรักษาหมอแปลง  เปล่ียนถายน้ํามัน  ซิลิกาเยล  บุชช่ิงแรงสูง  แรงตํ่า  ซีล ฯลฯ 

2.3 งานใหเชาเคร่ืองยนตกําเนิดไฟฟาของการไฟฟาสวนภูมิภาค   กรณีลูกคามีความ
ประสงคขอเชาเครื่องยนตกําเนิดไฟฟา  เพื่อสํารองจายในกิจการ เชาเพื่อใชจายกระแสไฟฟาเปน
การชั่วคราว 

2.4 งานเชาฉนวนครอบสายไฟฟาและฉนวนครอบลูกถวยไฟฟา  กรณีลูกคาขอเชาฉนวน
ครอบสายและลูกถวย  เพื่อใชในงานกอสรางอาคารท่ีอยูใกลบริเวณระบบจําหนาย 22-33 เควี ท้ัง
ของ กฟภ.และลูกคา 

2.5 งานใหบริการทําความสะอาดอุปกรณไฟฟาสําหรับลูกคาระบบแรงดัน 22 – 115 เควี.   
กรณีลูกคามีความประสงคขอใหทําความสะอาดอุปกรณไฟฟา เชนลูกถวยต้ัง ลูกถวยแขวน บุชช่ิง
หมอแปลง  

2.6 งานใหบริการตรวจหาความรอนในระบบจําหนายและอุปกรณไฟฟาของลูกคา กรณี
ลูกคามีความประสงคขอใหไปตรวจหาจุดตอสายแรงสูง  ในระบบจําหนายของลูกคาและแจงให
ลูกคาทราบและทําการแกไขภายหลัง 

2.7 งานใหเชาหมอแปลง    ใชในกรณีท่ีลูกคามีความประสงคขอเชาหมอแปลงแทนชํารุด   
หรือ กรณีลูกคาจัดหาหมอแปลงเองระหวางการรอหมอแปลงและจําเปนตองใชไฟเรงดวน ซ่ึงจะใช
หมอแปลงท่ีผานการใชงานแลวเทานั้นไปติดต้ังใหกับลูกคา ยกเวนบางงานซ่ึงสามารถใชหมอ
แปลงใหมไปใหเชาได 
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2.8 งานบริการบํารุงรักษาสถานีไฟฟาใหกับลูกคา   ใชในกรณีลูกคามีความประสงคให
ดูแลและบํารุงรักษาระบบควบคุมและอุปกรณตางๆท่ีอยูในสถานีไฟฟาของลูกคา เชน สวิตชเกียร 
เคเบิลหรือรีเลย ใหอยูในสภาพท่ีใชงานไดอยางปกติ   

2.9 งานใหบริการขอมูลการใชไฟฟา (Load Profile)  ใชในกรณีท่ีลูกคามีความประสงค 
ทราบขอมูลการใชไฟในแตละชวงเวลาเพ่ือนําไปบริหารการใชพลังงานอยางประหยัด 

2.10 งานติดต้ังมิเตอรเปรียบเทียบ  ( Installation Inspection) กรณีติดต้ังมิเตอร
เปรียบเทียบTOU 

2.11 งานแกไขกระแสไฟฟาขัดของใหกับลูกคา กรณีท่ีระบบภายในของลูกคาเกิดขัดของ
ท่ีไมเกี่ยวของกับมิเตอร มีความประสงคให กฟภ.ดําเนนิการแกไขใหไมวาจะเปนในเวลาทําการ 
หรือนอกเวลาทําการ เชน เปล่ียนสายไฟภายในบานของลูกคา เปล่ียน ฟวส เปนตน 

2.12 งานอ่ืน ๆ  ไดแก  
- งานตรวจนับเสาใหเชาพาดสายสัญญาณเคเบ้ิลทีวี โทรศัพท  เคเบ้ิลใยแกว 
- งานสับเปล่ียนมิเตอรยอยท่ีลูกคาจัดหามเิตอรไวแลว      
- งานทดสอบมิเตอร  ซีที  วีที  หมอแปลง  เคเบ้ิลใตดิน ของลูกคา   
- งานซอม อุปกรณ ของลูกคา  เชนหมอแปลง  มิเตอร 
- งานจางเหมาตัดตนไมใหลูกคา 
- งานภายในของ กฟภ .  
4.2.3 ปญหาและความตองการของระบบบริหารงานบริการ (WMS) 
ในระบบบริหารงานบริการที่ประกอบดวยงาน 2 ดานคือดานมิเตอร และดานบริการหลัง

การขาย ซ่ึงมีความตองการนําระบบสารสนเทศมาใชเพื่อใชในการบริหารและจัดการในงานดาน
บริการ ของกฟภ. ซ่ึงเดิมจะมีปญหาหลักๆท่ีเกิดข้ึนดังนี้ 

- คาใชจายท่ีเกิดข้ึนในการปฏิบัติงานของงานดานบริการไมสามารถควบคุมได 
- การเบิกพัสดุ อุปกรณท่ีใชในการปฏิบัติงานไมสามารถควบคุมการทํางานได 
- การตรวจสอบผลการปฏิบัติงาน หรือการควบคุมการปฏิบัติงานใหอยูในรูปแบบ

มาตรฐานไมสามารถดําเนินการได 
จากปญหาดังกลาวของงานดานบริการ ซ่ึงเดิม กฟภ. ไมไดนําระบบงานน้ีมาใชงานกับ

ระบบคอมพิวเตอร คณะทํางานจึงไดวิเคราะหขอบเขตงานดานบริการของโครงการฯ และความ
ตองการในการใชระบบคอมพิวเตอรในงานดานบริการ ท่ีจะชวยในการจัดการและควบคุมงานดาน
บริการไดดังนี้ 

- สามารถเก็บตนทุนของงานท่ีตองการเพื่อใชประกอบการวิเคราะหในดานบัญชีบริหาร 
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- สามารถควบคุมการเบิกจาย และการสงคืนพัสดุ อุปกรณท่ีใชในการปฏิบัติงานได 
- สามารถบริหารงานดานบริการท่ีเกี่ยวของกับลูกคาท่ีเปนลักษณะ งานดานมิเตอรและ

งานดานบริการหลังการขาย 
  จากการทํางานพบวาคณะทํางานของการไฟฟาสวนภูมิภาคสวนใหญยังไมมีความรู
พื้นฐานในระบบโปรแกรม SAP ทําใหการใหขอมูลกระบวนการทํางานเดิมกับท่ีปรึกษาเทานั้น แต
ไมสามารถพิจารณาในการปรับกระบวนการทํางานใหแตกตางจากเดิมได 
  ท่ีปรึกษาบริษัทซ่ึงมีความรูในระบบ SAP แตไมมีความรูในดานของระบบงานหรือ 
กระบวนการทํางานของการไฟฟาก็ไมสามารถท่ีจะเขาใจภาพรวมหรืองานเดิมท่ีการไฟฟาทํางาน
ไดอยางละเอียด จึงตองมีการสอบถามและศึกษาจากเอกสาร ซ่ึงอาจจะเขาใจในบางกระบวนงาน
และปริมาณงานท่ีคลาดเคล่ือนไป 

 
4.3  การออกแบบระบบ   

การประชุมของคณะทํางาน เพื่อทราบถึงการปฏิบัติงานและความตองการของระบบ
บริการงานบริการ ซ่ึงแตละกระบวนงานท่ีเกี่ยวของกับงานบริการดานมิเตอร และงานบริการหลัง
การขาย ไดทําการออกแบบกระบวนงาน ต้ังแตการรับขอมูล การบันทึก  การประมวลผลหรือการ
ปฏิบัติงาน และการสงตอใหกับระบบงานท่ีตอเนื่อง โดยมีข้ันตอนการออกแบบระบบดังนี้ 
 4.3.1 การออกแบบกระบวนการทางธุรกิจ (Business Process Definition Document : 
PDD) มีท้ังหมด  12 กระบวนงาน ดังนี้ 

1. กระบวนงานติดต้ังอุปกรณ 
2. กระบวนงานร้ือถอนอุปกรณ 
3. กระบวนงานงดจายไฟฟา 
4. กระบวนงานตอกลับมิเตอร 
5. กระบวนงานเพิ่มหรือลดขนาดอุปกรณ 
6. กระบวนงานอานหนวยมิเตอร 
7. กระบวนงานตรวจสอบมิเตอรติดต้ัง และการติดต้ังมิเตอรเปรียบเทียบ 
8. กระบวนงานตรวจสอบมิเตอรตามแผนปฏิบัติงาน 
9. กระบวนงานปรับปรุงมิเตอร 
10. กระบวนงานบริการหลังการขายตามลูกคารองขอ 
11. กระบวนงานโครงสรางเครือขายระบบไฟฟา 
12. กระบวนงานใบงานจากระบบแกไขกระแสไฟฟาขัดของ 



 

 

57

 

ในการออกแบบกระบวนการทางธุรกิจท้ัง 12 กระบวนงาน คณะทํางานไดทําออกแบบ
รวมกับท่ีปรึกษาบริษัท โดยมีการจัดทําเอกสารการออกแบบกระบวนการทางธุรกิจ (Business 
Process Definition Document :PDD)  เพื่อการกําหนดหัวขอหลักและรายละเอียดอธิบายในดาน
ตางๆ ดังนี้ 

1. บุคคลท่ีเกี่ยวของกับเอกสารนี้ ได แก ผูสราง ผูท่ีเปนเจาของกระบวนการ   
2. วันท่ีสราง และแกไขคร้ังสุดทาย 
3. หัวหนาคณะทํางาน เพื่อเซ็นรับรองเอกสาร 
4. ความตองการทางธุรกิจ  

  เอกสารการออกแบบกระบวนการทางธุรกิจ (PDD)โดยในแตละหัวขอยอยท้ัง 4 ได
อธิบายในสวนของผูท่ีเกี่ยวของ เชนผูท่ีเปนเจาของกระบวนงานซ่ึงมีหัวหนาคณะทํางาน และ
คณะทํางานท้ังในสวนของการไฟฟา และท่ีปรึกษาบริษัท วันท่ีดําเนินการสรางเอกสาร และวันท่ี
แกไขคร้ังสุดทาย ซ่ึงจะมีหัวหนาคณะทํางานเซ็นรับทราบเพ่ือใชในการพัฒนาระบบได และในดาน
ของรายละเอียดของงานโดยยอ ไดอธิบายถึงการปฏิบัติงานในแตละกิจกรรมเชน การติดต้ังมิเตอร 
การรื้อถอน หรือการสับเปลี่ยนท้ังหมด  ซ่ึงมีกระบวนการกอนเขาสูการทํางาน และ หลังจากท่ี
ปฏิบัติงานแลวโดยบันทึกขอมูลในระบบงาน SAP  และมีเอกสารท่ีเกี่ยวของกับงานนี้ เพื่อสงงาน
ตอใหกับระบบอ่ืนท่ีเกี่ยวของใชดําเนินการตอไปในระบบ หรือนอกระบบงานได 
  กระบวนการทางธุรกิจท้ัง 12 กระบวนงาน จะมีผังงานกระบวนงานประกอบเพ่ือใชใน
การแสดงลักษณะงานท่ีดําเนนิการในแตละข้ันตอนงานท้ังงานท่ีจะตองบันทึกขอมูลหรือ
ประมวลผลในระบบ SAP และ งานท่ีจะตองดําเนินกจิกรรมนอกระบบ SAP โดยซ่ึงแสดงตัวอยาง
ของกระบวนงานกระบวนงานติดต้ังอุปกรณดังรูปท่ี 4.5-4.9 
 



 

 

58

 

รูป
 4.

5 แ
สด

งตั
วอ

ยา
งผั
งก
ระ
บว

นก
าร
ติด

ตั้ง
มิเ
ตอ

รส
วน

ที่ 
1 

 



 

 

59

 

รูป
  4

.6 
แส

ดง
ตัว

อย
าง
ผัง
กร
ะบ

วน
กา
รติ
ดตั้

งมิ
เต
อร
สว

นที่
 2 

 

 



 

 

60

 

รูป
  4

.7 
 แส

ดง
ตัว

อย
าง
ผัง
กร
ะบ

วน
กา
รติ
ดตั้

งมิ
เต
อร
สว

นที่
 3 

 



 

 

61

 

รูป
  4

.8 
 แส

ดง
ตัว

อย
าง
ผัง
กร
ะบ

วน
กา
รติ
ดตั้

งมิ
เต
อร
สว

นที่
 4 

 



 

 

62

 

รูป
  4

.9 
 แส

ดง
ตัว

อย
าง
ผัง
กร
ะบ

วน
กา
รติ
ดตั้

งมิ
เต
อร
สว

นที่
 5 

 



 

 

63

 

จากรูป 4.5 – 4.9 ไดแสดงถึงตัวอยางของผังงานกระบวนงานติดต้ังอุปกรณ ซ่ึง
รายละเอียดมีดังนี้ 
  1. กระบวนการนําเขา (INPUTS AND SUPPLYS) จะอธิบายในกระบวนการกอนท่ีจะ
ดําเนินการในสวนของระบบบริหารงานบริการ หรือมีขอมูลคาต้ังตนจากระบบงานอ่ืน เชนผูใชไฟ
มายื่นขอใชไฟ ซ่ึงจะตองมีการสงขอมูลมาจากระบบบริการลูกคา (CS) กอนท่ีจะสงตอใหระบบ
บริหารงานบริการ 
  2. คําอธิบายสําหรับผังงานกระบวนการ เปนสวนท่ีระบุข้ันตอนการทํางาน และคําอธิบาย 
รวมท้ังบทบาทของผูปฏิบัติงานวาใหใครเปนผูดําเนินการ วิธีการท่ีใชงานในระบบ SAP (กรอบสี
เทา) หรือนอกระบบ (กรอบโปรงสี)  
  3. ผลลัพธจากกระบวนการ เปนสวนท่ีอธิบายข้ันตอนท่ีสงตอการทํางานหรือสงขอมูล
ใหกับระบบงาน หรือหนวยงานที่ตอเนื่อง เชน สงขอมูลการสํารวจใหกับ กระบวนงานรับคํารอง 
หรือพิมพใบเบิกพัสดุ เพื่อทําการเบิกพัสดุ เพื่อใชในการปฏิบัติงาน รวมถึงข้ันตอนตางๆท่ี จะตอง
ทํางานเม่ือดําเนินการทุกข้ันตอนเรียบรอยแลวเชน การปดใบงานเปนตน 

4. เอกสารการออกแบบกระบวนการทางธุรกิจ (PDD) ทุกกระบวนงานจะมีคําอธิบาย
เพิ่มเติมในสวนท่ีเกี่ยวของของแตละกระบวนงาน เชน  

1) ขอควรพิจารณาจากกระบวนการ ในแตละกระบวนการจะมีการกําหนดความ
ตองการรายงานและแบบฟอรม (Report and Form) ท้ังในระบบ SAP และ 
แบบฟอรมท่ีใชนอกระบบ กรณีท่ีใชแบบฟอรมนอกระบบ SAP จะมีการกําหนด 
เลขที่อางอิงของเอกสารท่ีใชเดิมของหนวยงาน เพื่อจะไดใหผูปฏิบัติงานสามารถ
เช่ือมโยงระหวางระบบ SAP กับการปฏิบัติงานได 

5 ความสามารถระบบ  SAP เพื่อใหผูใช นําไปใชงานตอไดจะไดระบุรายละเอียดของ
ขอมูลเพื่อนําไปประยุกตใชตอไปได ตัวอยางเชนการสงขอมูลตอเนื่องจากระบบ SAP 
เปนไมโครซอฟตออฟฟค (Microsoft Office) 

6 ขอมูลท่ีจะตองนําข้ึนระบบใหมจากระบบเดิม (Converse) เชนรหัสของศูนยงานท่ีจะ
ใชในระบบ SAP  

7 ขอควรพิจารณาสําหรับส่ิงท่ีจะเกิดข้ึนในอนาคต โดยปจจุบันยังไมไดออกแบบ เชน
การเช่ือมโยงกับอุปกรณภาคสนาม หรืออินทราเน็ต  และการสงขอมูลกับระบบ
อุปกรณส่ือสารแบบพกพา 

8 ความสัมพันธของกระบวนงานการทํางานนอกระบบ SAP กับในระบบ SAP  ลักษณะ
การทํางานในระบบ SAP ท่ีจะตองมีการวางแผน และการอนุมัติใบส่ังงาน เพื่อจะได
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สามารถเบิกของจากระบบ และการปดใบส่ังงาน ดังนั้นกําหนดติดต้ังท่ีใชในระบบ 
SAP เพื่อใหสอดคลองกับการทํางานท่ีกําหนดใหมเชน กําหนดความสอดคลอง
ระหวางคลังพัสดุ กับศูนยงานหลัก เปนตน 

9 การเปล่ียนแปลงและผลกระทบทางธุรกิจ  จากการออกแบบใหมดังกลาวซ่ึงจะตองมี
การปฏิบัติทํางานในปจจุบัน และวิธีการทีจ่ะเปนไปในระบบใหม และมีผลประโยชน
ท่ีไดรับจากการนําระบบใหมใชงาน 

  4.3.2 การออกแบบขอกําหนดดานการพัฒนาความสามารถของระบบงานเพ่ิมเติม 
(Enhancement Definition Document :EDD) เนื่องจากการออกแบบกระบวนการทางธุรกิจ (PDD) 
ท้ัง 12 กระบวนงาน ท่ีปรึกษาบริษัทไดหารือกับคณะทํางานวา คําส่ังโปรแกรม (T-code) ของ
โปรแกรม SAP มาตรฐาน ไมสามารถท่ีจะใชงานกับกระบวนงานที่คณะทํางานไดออกแบบระบบ
ไดเต็มประสิทธิภาพ ดังนั้นจึงจําเปนท่ีจะตองออกแบบโปรแกรมเพิ่มเติม เพื่อปรับใชกับลักษณะ
งานของ การไฟฟาสวนภูมิภาคอีก  9 โปรแกรมดังนี้ 

1. การสรางใบงานในการตรวจสอบมิเตอรตามสายการจดหนวย 
2. การปดใบส่ังงานงดจายกระแสไฟฟาและตอกลับไฟฟาโดยอัตโนมัติ 
3. การยาย พื้นท่ีซอมบํารุงปริมาณมาก 
4. การจัดการใบส่ังงานเพ่ือส่ังจาง 
5. การจัดการงานงดจายไฟ สรางใบส่ังงานจากใบเสนองดจายไฟ 
6. การจัดการใบส่ังงาน  
7. การจัดการศูนยงานผูรับจาง 
8. การจัดการราคาของผูรับจาง 
9. การยืนยันปฏิบัติงานสําหรับใบส่ังงานเพ่ือส่ังจาง 

ในการออกแบบขอกําหนดดานการพัฒนาความสามารถของระบบงานเพิ่มเติมไดมีการ
กําหนดหัวขอ อธิบายถึงความตองการ และขอกําหนดดังนี้ 
  การกําหนดความตองการสําหรับการพัฒนาความสามารถเพ่ิมเติม(Enhancement 
Requirement) ตามกระบวนงานทั้ง 12 กระบวนงานท่ีออกแบบนั้น จะมีการใชโปรแกรมยอย
มาตรฐาน หรือ T-Code ของโปรแกรม SAP ซ่ึงสามารถรองรับกระบวนท่ีออกแบบไวได แต
เนื่องจากบางโปรแกรมยอยมาตรฐานของ SAP นั้นไมรองรับการใชงานจากระบบงานที่ออกแบบ
ไว  ดังนั้นท่ีปรึกษาบริษัทจึงไดหารือกับคณะทํางานเพ่ือดําเนินการเขียนโปรแกรมเพิ่มเติมจาก
โปรแกรมยอยมาตรฐานของ SAP  อีก 9 โปรแกรม  ตัวอยางเชน กระบวนงานตรวจสอบมิเตอรตาม
แผนปฏิบัติงาน ซ่ึงท่ีปรึกษาบริษัททราบวาโปรแกรมยอยมาตรฐานของ SAP นั้นไมเหมาะสมกับ
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การปฏิบัติงานของการไฟฟา เนื่องจากการออกไปตรวจสอบมิเตอรนั้น เปนการสุมตรวจ และมี
จํานวนมิเตอรท่ีตองตรวจสอบเปนจํานวนมาก โดยการไฟฟาจะสุมตรวจสอบมิเตอรรายยอยตาม
สายการจดหนวย ซ่ึงในโปรแกรมมาตรฐานของ SAP ท่ีปรึกษาบริษัทไดทําการศึกษาแลวพบวาไม
สามารถปฏิบัติงานตามลักษณะการทํางานของการไฟฟาได  ดังนั้นจึงจําเปนตองมีโปรแกรมพัฒนา
เพิ่มเติมจากโปรแกรมยอยมาตรฐาน SAP  เพื่อรองรับการใชงานเฉพาะบางโปรแกรมยอยมาตรฐาน
ของ SAP ท่ีไมเหมาะสม หรือไมมีใชงาน โดยสวนอ่ืนๆ นั้นยังคงสามารถใชโปรแกรมยอย
มาตรฐานได 
  4.3.3 การออกแบบขอกําหนดดานรายงาน (Report Definition Document:RDD)  
เนื่องจากโปรแกรมยอยมาตรฐาน หรือ T-Code ของโปรแกรม SAP สามารถท่ีจะออกรายงานตาม
มาตรฐานของ SAP ได แตการออกรายงานท่ีจําเปนตองใชเฉพาะการไฟฟาสวนภูมิภาคนั้น ยังไม
สามารถท่ีจะใชงานไดและยังมีผลตอเนื่องจากการออกแบบโปรแกรมเพิ่มเติม ซ่ึงทําใหจําเปนตองมี
การออกแบบขอกําหนดดานรายงานเพ่ือรองรับการใชงานของระบบงานการไฟฟาสวนภูมิภาค ท่ี
เพิ่มเติมจากรายงานมาตรฐานของระบบ SAP มีจํานวนรายงานท่ีพัฒนาเพิ่มเติมดังนี้ 

1. รายงานสรุปผลการดําเนินการจางผูรับเหมาดําเนินงาน 
2. รายงานสรุปผลการดําเนินงานตามประเภทงาน  
3.  รายงานผลการปฏิบัติงานตามศูนยบริการ  
4.  รายงานการตรวจสอบมิเตอรตามแผนการปฏิบัติงาน 
5. รายงานรายการท่ีไมสามารถเบิกพัสดุและเคร่ืองมือไปปฏิบัติงาน 
6. รายงานปริมาณการใชวัสด ุ
7. รายงานเวลา ตนทุน รายได ของธุรกิจเสริม 

 คณะทํางานการไฟฟาสวนภูมิภาคไดรวมกันออกแบบกระบวนงานของการทํางานของ
การไฟฟา แตในดานของระบบ SAP ยังไมสามารถทราบคุณสมบัติท้ังหมด และการส่ือสารระหวาง
คณะทํางานกับท่ีปรึกษาบริษัทอาจจะคลาดเคล่ือนหรือเขาใจผิด เนื่องจากท่ีปรึกษาบริษัทใน
ระยะแรกเปนชาวอินโดนีเซียท่ีมีประสบการณดานระบบงานซอมบํารุง (PM) ซ่ึงมีลักษณะท่ีคลาย
กับระบบบริหารงานบริการ (WMS) แตกระบวนงานของตางประเทศกับลักษณะขององคกรใน
ประเทศไทย จะมีระเบียบและขอบังคับท่ีไมเหมือนกัน ทําใหการออกแบบกระบวนการทํางาน
จะตองปรับใหเขากับองคกรใหมากที่สุด นอกจากนี้ ท่ีปรึกษาบริษัทซ่ึงเปนคนไทยก็ยังขาด
ประสบการณในดานของการใชระบบ SAP ในงานบริหารงานบริการทําใหการออกแบบระบบไม
สามารถกําหนดรูปแบบใหเขากันไดอยางมีประสิทธิภาพสูงสุด 
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4.4 การเขียนโปรแกรม 
ข้ันตอนนี้เปนการประยุกตซอฟตแวรสําเร็จรูปสําหรับธุรกิจ โดยเปนการเปล่ียนรูปแบบ

ดวยการทํา Customizing หรือ Configuration (การกําหนดคา Parameter ตางๆ) ผานทาง 
Implementation Guide (IMG) เพื่อใหระบบงาน SAP เหมาะสมกับการทํางานของ กฟภ. ตามท่ี
ออกแบบกระบวนการท้ัง 12 กระบวนงาน 

สวนในการเขียนโปรแกรมในระบบ SAP ใชการเขียนจากโปรแกรม ABAP (Advance 
Business Application Programming ) ซ่ึงแบงออกเปนงานยอยๆได 3 สวนหลักๆ คืองาน ABAP 
Report คือการเขียนโปรแกรม ABAP เพื่อออกรายงานท่ีเปน Customizing Report งาน Dialog 
Programming คือการเขียนโปรแกรม ABAP ในลักษณะของ Transaction และงาน SAP Script คือ
การเขียน ABAP เพื่อพิมพ Preprint Form ตางๆเชน Invoice เปนตน นอกจากนี้ยังมีสวนของการ
เขียน BDC Program สําหรับการทํา Data Conversion และ Interface Program ซ่ึงเปนสวนหนึ่งของ
งาน ABAP Report  โดยท่ีปรึกษาบริษัทจะนําขอกําหนดดานการพัฒนาความสามารถของระบบ
เพิ่มเติม  จะทําการเขียนโปรแกรมเพ่ิมเติม 2 สวนคือ  
  4.4.1 เขียนโปรแกรมเพ่ิมเติมตามการออกแบบขอกําหนดดานการพัฒนาความสามารถ
ของระบบงานเพ่ิมเติม (EDD) มีการพัฒนาโปรแกรมเพ่ิมเติมมี 9 โปรแกรมดังนี้ 

1) การสรางใบงานในการตรวจสอบมิเตอรตามสายการจดหนวย 
2) การปดใบส่ังงานงดจายกระแสไฟฟาและตอกลับไฟฟาโดยอัตโนมัติ 
3) หนาจอการยาย พื้นท่ีซอมบํารุงปริมาณมาก 
4) การจัดการใบส่ังงานเพ่ือส่ังจาง 
5) การจัดการงานงดจายไฟ สรางใบส่ังงานจากใบเสนองดจายไฟ 
6) การจัดการใบส่ังงาน  
7) การจัดการศูนยงานผูรับจาง 
8) การจัดการราคาของผูรับจาง 
9) ยืนยนัปฏิบัติงานสําหรับใบสั่งงานเพ่ือส่ังจาง 

  4.4.2 เขียนโปรแกรมออกรายงานตามการออกแบบขอกําหนดดานรายงาน (RDD) 
เนื่องจากความตองการของคณะทํางานเพ่ือรองรับการใชงานของระบบงาน ท่ีเพิ่มเติมจากรายงาน
มาตรฐานของระบบ  SAP มีจํานวนรายงานท่ีพัฒนาเพิ่มเติมดังนี้ 

1) รายงานสรุปผลการดําเนินการจางผูรับเหมาดําเนินงาน 
2) รายงานสรุปผลการดําเนินงานตามประเภทงาน  
3)  รายงานผลการปฏิบัติงานตามศูนยบริการ  
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4)  รายงานการตรวจสอบมิเตอรตามแผนการปฏิบัติงาน 
5) รายงานรายการท่ีไมสามารถเบิกพัสดุและเคร่ืองมือไปปฏิบัติงาน 
6) รายงานปริมาณการใชวัสด ุ
7) รายงานเวลา ตนทุน รายได ของธุรกิจเสริม 

  การทํา Customizing หรือ Configuration ระบบ SAP จะดําเนินการโดยท่ีปรึกษาบริษัท 
และมีการทําบนเคร่ืองคอมพิวเตอรแมขายท่ีใชในการทดสอบกอน นําไปใหผูใชงานทดสอบจริง 
โดยจะทําการ Customizing โปรแกรมจนกวาจะถูกตองซ่ึงจะใชเวลาต้ังแต การ Customizing 
โปรแกรมต้ังแตเดือน ตุลาคม 2547 เปนตนมา 
  การเขียนโปรแกรมเพ่ิมเติม และการเขียนโปรแกรมออกรายงานเพ่ิมเติม จะใชทีมงาน
เขียนโปรแกรมซึ่งเรียกวา ผูเขียนโปรแกรม ABAP โดยเขียนโปรแกรมตามที่ท่ีปรึกษาบริษัททุก
ระบบงาน ไดจัดสงขอกําหนดใหกับผูเขียนโปรแกรม ABAP  ซ่ึงเวลาในการเขียนโปรแกรมของ
ระบบบริหารงานบริหารทุกรายการจะเร่ิมต้ังแต 6 กุมภาพันธ 2548 – 10 มิถุนายน 2548 รวม
ประมาณ 4 เดือนกอนการทดสอบในแตละสวน (Unit Test:UT) ท้ังนี้ท่ีปรึกษาบริษัทจะแนะนํา และ
สอนวิธีการใชงานโปรแกรมท่ีเปนมาตรฐาน และโปรแกรมพัฒนาเพิ่มเติม และหากมีขอผิดพลาดก็
จะทําการทยอยสงใหกับคณะทํางานทดสอบโปรแกรมอีกคร้ัง ซ่ึงจะตองอยูในเงื่อนไขกําหนดของ
การออกแบบขอกําหนดดานการพัฒนาความสามารถของระบบงานเพิ่มเติม (EDD) และการ
ออกแบบขอกําหนดดานรายงาน (RDD)  
  ผลการทดสอบของคณะทํางานเบ้ืองตน พบวาสามารถใชงานไดบางสวน แตมีบาง
กระบวนงานหรือบางโปรแกรมยอย คณะทํางานยังไมสามารถทดสอบได เนื่องจากโปรแกรมยังไม
แลวเสร็จ และไมตอบสนองความตองการของคณะทํางาน 

การกําหนดคาหรือ Configuration เพื่อใหระบบงาน SAP ทํางานไดตามระบบบริหารงาน
บริการท่ีไดออกแบบระบบ  ตองมีการเขียนโปรแกรมเพิ่มเติมเพื่อรองรับความตองการของ
คณะทํางาน โดยใชโปรแกรม ABAP (Advance Business Application Programming ) หาก
คณะทํางานตองการปรับเปล่ียน หรือปรับปรุงคาตางๆท่ีใชกําหนดคาการทํางาน คณะทํางานจะตอง
ทําบันทึก หนังสือรองขอแกไข DCR (Design Change Request) ใหกับหัวหนาคณะทํางานของการ
ไฟฟาและผูบริหารของบริษัททราบทุกคร้ังเพื่อปรับปรุงตามเอกสารการปรับปรุงโปรแกรม ท้ังนี้ 
เนื่องจากการกําหนดคา หรือการปรับปรุงโปรแกรมอาจจะสงผลกระทบกับ ระบบงานอ่ืนท่ี
เกี่ยวของ  
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4.5 การทดสอบระบบ และการปรับใช   
 หลังจากการ Customize โปรแกรม SAP  พัฒนาโปรแกรมเพ่ิมเติม และรายงานแลวมีการ
ทดสอบระบบ 3 ระดับคือ  
  1. การทดสอบในแตละสวน (Unit Test:UT) 
  2. การทดสอบแบบรวมระบบ (System Integration Test:SIT) 

3.  การทดสอบระบบโดยผูใชยอมรับ (User Acceptance Test : UAT) 
4.5.1  การทดสอบในแตละสวน (Unit Test:UT) โปรแกรมจะประกอบดวยสวนยอยๆ 

หลายสวนทํางานประสานกนั ในแตละสวนจะมีลักษณะเฉพาะทํางานเบ็ดเสร็จในตนเอง เรียกวา 
โมดูล (Module) การทดสอบในข้ันตอนนี้เปนการทดสอบการทํางานในแตละโมดูล ซ่ึงคณะทํางาน
ไดทําการทดสอบโดยใหครอบคลุมกระบวนงานท้ัง 12 กระบวนงานท่ีออกแบบไวโดยหวัขอท่ี
กําหนดในการทดสอบ แบบ Unit Test   หัวขอเร่ืองยอยท่ีทําการทดสอบโดยรวมครอบคลุมทุก
กระบวนงานดงันี้ 

- การสรางใบงานติดต้ังอุปกรณ 
- การแสดงรายการใบงานติดต้ังอุปกรณ 
- การแกไขใบงานติดต้ังอุปกรณ – ระบุศูนยบริการ พัสดุและเคร่ืองมือท่ีใชในการ 

 ปฏิบัติงาน 
- การแกไขใบงานติดต้ังอุปกรณ – ระบุกฎการกระจายคาใชจาย และอนุมัติใบงาน 
- การเบิกพัสดุเพื่อใชในการปฏิบัติงาน 
- การสงคืนพัสดุท่ีเหลือจากการใชงาน 
- การยืนยันเวลาปฏิบัติงาน 
- การปดใบงานทางเทคนิค และแกไขสถานะผูใช 
- การกระจายคาใชจาย 
- การปดใบงาน 
โดยหัวขอยอยท่ีทําการทดสอบดังกลาว จะตองมีทุกกระบวนงานท่ีตองทดสอบท้ัง 12 

กระบวนงาน ซ่ึงการทดสอบมีแบบฟอรมเพื่อดําเนินการทดสอบดังตาราง 4.2 
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ตาราง 4.2 แสดงตัวอยางการทดสอบในแตละสวน (Unit Test :UT) 
ขั้นตอนการทดสอบ 

รายการ
ท่ี 

รายละเอียด ขอมูลท่ีใชใน
การทดสอบ 

ผลลัพธท่ีได ประเด็นท่ีตอง
ปรับปรุง 

ผูทําการ
ทดสอบ 

1 การสรางใบงานติดตั้งอุปกรณ 
 
 
 
 
 
 
 

การสรางใบ
งานการ
ติดต้ัง
อุปกรณ 

(T-Code- 
IW31) 

หนาจอ: 
จอภาพเร่ิมตน 
ประเภทใบส่ัง : 
ZW01   
Plng Plant :  
ประเภทธุรกิจ :   
กด Enter  หรือ  

 
 

Order saved 
with 

number 
1100000032 

ไมมี วีระชัย 

- รายละเอียดหมายถึง การทํางานหรือการ ใช T-code ในการทํางาน 
- ขอมูลท่ีใชในการทดสอบ คือขอมูลหลักท่ีจะบันทึกในการทดสอบ 
- ผลลัพธท่ีได  คือการบันทึกหรือการทดสอบแลวผลปรากฏผลลัพธท่ีไดคืออะไร ถูก 

หรือผิด 
- ประเด็นท่ีตองปรับปรุง คือ รายละเอียดท่ีตองสงใหท่ีปรึกษา ดําเนินการแกไข 
- ผูทําการทดสอบคือ คณะทํางาน 
ผลการทดสอบในแตละสวน (Unit Test) ไดทําการทดสอบผานท้ังหมด 15 รายการ 

เนื่องจากการทดสอบแบบในแตละสวน จะไมไดมีการนําขอมูลจากระบบงานท่ีเกี่ยวของมาทําการ
ทดสอบ ดังนั้นจึงเปนการสรางขอมูลและทําประมวลผลตามโปรแกรมยอยมาตรฐาน SAP เทานั้น 
ซ่ึงกรณีการทดสอบแบบเช่ือมโยงกับระบบงานอ่ืนตองใชวิธีทําการทดสอบแบบรวมระบบ (SIT) 
และจะไดใชโปรแกรมท่ีทําการพัฒนาเพ่ิมเติมและรายงานเพิ่มเติม โดยใชระยะเวลาในการทดสอบ
ท้ังหมด 4 เมษายน 2548 – 8  เมษายน 2548 
 4.5.2 การทดสอบแบบรวมระบบ (System Integration Test:SIT) เปนการทดสอบแบบ
กลุมของระบบท่ีมีความสัมพันธ เพื่อทราบผลการทํางานของระบบท้ังหมด การเช่ือมโยงในระหวาง
ระบบงาน เชนระบบ CS WMS  DM  FI-CA และ   BILL โดยใหคณะทํางานของแตละระบบงาน
เปนผูทําการทดสอบ ดวยการตั้งกรณีทดสอบท่ีเกิดข้ึนจริงของการทํางานปจจุบัน เหตุการณท่ี



 

 

70

 

เกิดข้ึนในกระบวนงานใหมท่ีออกแบบ เพื่อจะไดทราบวาแตละระบบงานท่ีจําลองการทํางานนั้น
ระบบสามารถทํางานไดตามท่ีออกแบบไว  โดยการทดสอบมี 2 คร้ังดังนี้ 

- คร้ังท่ี 1 ระหวางวันท่ี 17 ตุลาคม 2549 - 30 พฤศจิกายน 2549   
- คร้ังท่ี 2 ระหวาง วันท่ี 4 ธันวาคม 2549 – 27 กุมภาพันธ 2550 

  เนื่องจากกรณีทดสอบมีปริมาณมากจึงจําเปนท่ีจะแบงการทดสอบเปน 2 คร้ัง ซ่ึงมีผลการ
ทดสอบท้ัง 2 คร้ังดังนี้ 

ตาราง 4.3 แสดงผลการทดสอบแบบรวมระบบ (System Integration Test) คร้ังท่ี 1 
ลําดับ รายการ จํานวนรายการ 
1 กรณีทดสอบท่ีผาน 18 
2 กรณีทดสอบท่ีผานการทดสอบ และมีขอเสนอแนะ 53 
3 ยกเลิกเนื่องจากมีข้ันตอนคลายกับชุดกรณีทดสอบอ่ืน 3 
4 กรณีทดสอบท่ีไมผานการทดสอบ เนื่องจากขอผิดพลาด TPR  

(Test Problem Report) 
16 

5 จํานวนชุดกรณีทดสอบท่ีไมสามารถดําเนินการได 10 
6 จํานวนชุดกรณีทดสอบท่ีคณะทํางาน กฟภ IS-U ขอ เพิ่มเติม 5 

 รวม 99 
 

ตาราง 4.4  แสดงผลการทดสอบแบบรวมระบบ (System Integration Test) คร้ังท่ี 2 
ลําดับ รายการ จํานวนรายการ 
1 กรณีทดสอบท่ีผาน 28 
2 กรณีทดสอบท่ีผานการทดสอบ และมีขอเสนอแนะ 45 
3 กรณีทดสอบท่ีไมผานการทดสอบ เนื่องจากขอผิดพลาด TPR  

(Test Problem Report) 
10 

4 จํานวนชุดกรณีทดสอบท่ีไมสามารถดําเนินการได 20 
 รวม 103 
 จากการทดสอบแบบรวมระบบ (System Integration Test :SIT)   ซ่ึงผูท่ีทําการทดสอบคือ
ท่ีปรึกษาบริษัทของแตละระบบงานทําการทดสอบใหกับคณะทํางานทุกระบบงาน โดยผลการ
ทดสอบท้ัง 2 คร้ังมีกรณีทดสอบท่ีผานประมาณ 20 – 30 เปอรเซ็นต กรณีทดสอบท่ีผานการทดสอบ 
และมีขอเสนอแนะประมาณ 40-55 เปอรเซ็นต กรณีทดสอบที่ไมผาน ประมาณ 10-17 เปอรเซ็นต 
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และกรณีทดสอบท่ีไมสามารถดําเนินการไดประมาณ 10-20 เปอรเซ็นต ซ่ึงแสดงใหเห็นเบ้ืองตนวา
การทดสอบท้ัง 2 คร้ังโดยภาพรวมสามารถผานไดเกินคร่ึงหนึ่งทุกคร้ัง แตมีขอเสนอแนะ
คอนขางมาก ซ่ึงสวนใหญจะมีปญหาดานของการใชงานระบบคอนขางยาก และมีการใชรูปแบบ
หนาจอสับสน ท้ังนี้มีกรณีทดสอบท่ีไมผานคือกรณีทดสอบกระบวนงานงดจายไฟ ซ่ึงไมสามารถ
ทํางานไดอยางถูกตอง ซ่ึงจะตองดําเนินการปรับปรุงแกไขเพ่ือทําการทดสอบซํ้า 
  ท้ังนี้ท่ีปรึกษาบริษัท ไดแจงใหคณะทํางานทราบเก่ียวกับการสรางโปรแกรมเพิ่มเติม
ความสามารถของระบบ SAP เพื่อใหใชงานไดงายกวามาตรฐานกวานั้น  จะทําใหการ Upgrade 
หรือปรับปรุงรุนของซอฟตแวรใหทันสมัยทําไดยากข้ึน และตองใชระยะเวลาในการปรับปรุงสวน
ท่ีพัฒนาโปรแกรมเพ่ิมเติม ซ่ึงจะไดในกรณีท่ีจําเปนจริงๆ เทานั้น 
 ดังนั้นการทดสอบคร้ังท่ี 2 มีจํานวนกรณีทดสอบท่ีไมสามารถดําเนินการไดจํานวน 20 
กรณี ซ่ึงท่ีปรึกษาบริษัทไดดําเนินการแกไขกรณีทดสอบ และทําการทดสอบซํ้า จนผานการทดสอบ
ทุกกรณี ซ่ึงทางคณะทํางานสรุปใหผานการทดสอบ และมีขอเสนอแนะ เพื่อนําไปทดสอบใหกับ
ผูใชยอมรับตอไป 

4.5.3 การทดสอบระบบโดยผูใชยอมรับ (User Acceptance Test :UAT)   เปนการ
ทดสอบระบบโดยมีพนักงานจากหนวยงานเกี่ยวของกับระบบงานจริง ท่ีเปนตัวแทนจากท่ัว
ประเทศรวม 12 เขต เปนพยานและยอมรับการทดสอบระบบงานที่เกี่ยวของ และ ผูทดสอบ
ประกอบดวย คณะทํางานของ กฟภ.ของโครงการ รวมกับท่ีปรึกษาบริษัท โดยมีการทดสอบ
ครอบคลุมลักษณะงานท่ีปฏิบัติ และผลลัพธท่ีไดจากการทดสอบ ซ่ึงมีการทดสอบดวยกัน 2 คร้ัง
ดังนี้ 
 -    คร้ังท่ี  1 เดอืน พฤษภาคม 2549 
 -    คร้ังท่ี  2 เดอืน  พฤษภาคม- มิถุนายน 2551 
 วิธีการทดสอบมีการจัดเตรียมดังนี ้

1.จัดกลุมผูทําการทดสอบคือ คณะทํางานของแตละระบบงาน โดยมีวัตถุประสงคให
ดําเนินการจัดทําคูมือการทดสอบ เพื่อนําเสนอใหกับผูใชท่ีมารวมการทดสอบ 

2. จัดเตรียมขอมูลและตรวจสอบเอกสารที่ใชในการทดสอบใหกับผูเขารวมการทดสอบ
 3. ทดสอบขอมูลและ โปรแกรมกอนการนําเสนอ รวมกันทุกระบบงาน 

4. นําเสนอการทดสอบ โดยคณะทํางานทุกคนท่ีเกี่ยวของกับระบบงาน และมีการเก็บ
ขอมูลผลการทดสอบ เพื่อการยอมรับระบบโดยผูใช 
 5. ผูทดสอบเซ็นรับรองผลการทดสอบ  หรือแจงขอผิดพลาด ขอเสนอแนะใหกับ
คณะทํางานเพ่ือดําเนินการปรับปรุงและแกไข 
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 6.  ผลการทดสอบมีแบบฟอรมเพื่อบันทึกผลการทดสอบ โดยมีหัวขอดังนี้ ประเด็นท่ีถาม 
(Issue) กลุมคณะทํางานท่ีรับผิดชอบ (Workgroup) ช่ือระบบงาน (Module) วันท่ี (Date) 
ผูรับผิดชอบ (Who) สถานะของประเด็น (Status) และผลการตอบคําถาม (Answer)  ดังแสดงใน
ตาราง 4.5ตามระบบงาน เพื่อใหคณะทํางานในแตละระบบดําเนินการปรับแกไข หากมีความ
ผิดพลาดจากการทดสอบระบบหรือโปรแกรมผิด   กรณีท่ีตองมีการปรับเปล่ียนรูปแบบท่ีไมตรงกับ
การออกแบบ จะตองใหคณะทํางานดําเนินการจัดทํา DCR เพื่อแจงใหท่ีปรึกษาดําเนินการแจงสวน
ท่ีเกี่ยวของทําการแกไขระบบ 

ตาราง 4.5 แสดงแบบฟอรมรายการคําถามการทดสอบ UAT ระบบ IS-U 
No Issue Workgroup Module Date Who Status Answer 
1 คํ าถาม

ท่ีผูรวม
ทดสอบ
ถาม 

FC-
Function 
Team 

WMS-Work 
Management 

22/05/2549 WMS In-
Progress 

คํ า ต อ บ ท่ี
คณะทํางาน 
แ ล ะ ท่ี
ป รึ ก ษ า
บริษัทรวม 
ตอบ 

 เนื่องจากกรณีทดสอบมีปริมาณมากจึงจําเปนท่ีจะแบงการทดสอบเปน 2 คร้ัง โดยผลการ
ทดสอบจะมีสถานะ  5 สถานะคือ 

1) ปด (Closed) หมายถึงการทดสอบสมบูรณ 
2) ปด (Closed) แลวกลายเปน DCR หมายถึงการทดสอบท่ีผานการทดสอบ แตมี

ขอเสนอแนะเพ่ือดําเนินการแกไขโปรแกรม แตตองมีการทําหนังสือเพื่อขอ ปรับปรุง
โปรแกรม (DCR : Document Change Request) 

3) อยูระหวางดําเนินการ (In-Progress) หมายถึงอยูระหวางการจัดทําการทดสอบ  
4) ทําการทดสอบใหม (Retest) หมายถึง ตองทําการทดสอบใหม เนื่องจากการทดสอบ

ในคร้ังนี้ไมสมบูรณ หรือมีขอผิดพลาด 
5) ยังไมไดดําเนินการทดสอบ (Open) หมายถึง ยังไมไดเร่ิมดําเนินการทดสอบ 

 โดยการทดสอบ UAT คร้ังท่ี 1 จํานวนรายการทดสอบที่ตองมีประเด็นท่ีแกไขมีปญหา 
หรือท่ีผูใชระบบสอบถาม มีท้ังหมด 45 รายการ โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
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ตาราง 4.6 แสดงผลการทดสอบแบบ UAT ระบบ IS-U คร้ังท่ี 1 

สถานะผลการทดสอบ (Status)  จํานวนรายการ 

ปด (Closed) 19 

ปด (Closed) แลวกลายเปน DCR  3 

อยูระหวางดําเนินการ (In-Progress) 5 

ทําการทดสอบใหม (Retest) 1 

 ยังไมไดดําเนนิการทดสอบ (Open) 17 
    
  ผลจากการทดสอบระบบโดยผูใชยอมรับ (User Acceptance Test:UAT)    คร้ังท่ี  1 เดอืน 
พฤษภาคม 2549 ในดานของระบบบริหารงานบริการ(WMS)  จะมีสวนท่ีตองดําเนนิการปรับปรุง
สรุปไดดังนี ้

- การออกแบบหนาจอท่ีจะตองทําหลายหนาจอจะทําใหเกิดความยุงยากในการ
ปฏิบัติงาน 

- การกรอกรายละเอียดยังไมไดเปนรูปแบบฟอรม ท้ังนี้คณะทํางานจะทําการแกไข
ปญหาโดยการสรางรูปแบบฟอรม หรือหัวขอในการบันทึกขอมูลใหงายข้ึน 

- การใชระบบงานยากตอการทําความเขาใจในคร้ังแรก เนื่องจากหนาจอของระบบ 
SAP มีการแปลจากภาษาอังกฤษเปนภาษาไทยซ่ึงยากตอความเขาใจทําใหผูใชงานเกิด
ความสับสนในระยะแรกของการใชงาน 

- ขอมูลบางรายการทางผูใชนําเสนอใหมีการออกแบบ และปรับปรุงโปรแกรมจาก
มาตรฐานของระบบ SAP แตเนื่องจากการสรางโปรแกรมรองรับทุกกรณีจะเกิดความ
ยุงยากในการ Config โปรแกรม แกไขปญหาโดยทําเอกสารภายนอกมาใชควบคุม
ระบบเองซ่ึงจะทําไดงายกวาและปรับปรุงแกไขไดดีกวา 

- จากการนําเสนอทําใหตองมีการพิจารณาการจัดทํา DCR (Design Change Request) 
เพื่อกําหนดความตองการใหมของคณะทํางานใหท่ีปรึกษาเพื่อดําเนินการแกไขตามท่ี 
ผูใชระบบ (UAT) แจงใหคณะทํางานทราบ 

 คร้ังท่ี 2 จํานวนรายการทดสอบท่ีตองมีประเด็นท่ีแกไขมีปญหา หรือท่ีผูใชระบบ
สอบถาม มีท้ังหมด 31 รายการ โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
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ตาราง 4.7 แสดงผลการทดสอบแบบ UAT ระบบ IS-U คร้ังท่ี  2 

   สถานะผลการทดสอบ (Status)  จํานวนรายการ 

ปด (Closed) 14 

ปด (Closed) แลวกลายเปน DCR  0 

อยูระหวางดําเนินการ (In-Progress) 12 

ทําการทดสอบใหม (Retest) 0 

ยังไมไดดําเนนิการทดสอบ (Open) 5 
    
  ผลจากการทดสอบระบบโดยผูใชยอมรับ (User Acceptance Test :UAT)    คร้ังท่ี  2 เดือน  
พฤษภาคม - มิถุนายน 2551 ในดานของระบบบริหารงานบริการ(WMS) จะมีสวนท่ีตองดําเนินการ
ปรับปรุงสรุปไดดังนี้ 

-  ประเด็นท่ีคงคางจากการทดสอบ UAT คร้ังท่ี 1 บางกรณีท่ีเปนมาตรฐานของระบบ 
SAP ซ่ึงไมสามารถปรับปรุงแกไขไดไดช้ีแจงใหกับทางผูเขารับการทดสอบ UAT 
เพื่อเขาถึงขอจํากัดของโปรแกรม SAP ในการปรับปรุงไมสามารถทําไดตามความ
ตองการของผูใชท้ังหมด ท้ังนี้ในสวนท่ีสามารถแกไขได ทางท่ีปรึกษาไดดําเนินการ
จัดทําโปรแกรมเพ่ือรองรับกับงานของ กฟภ. เพิ่มข้ึน 

- กระบวนงานงดจายไฟท่ีมีปริมาณงานมากๆ  ทางคณะทํางานและ ผูเขารวมทดสอบได
ลงความเห็นวาสมควรท่ีจะไดรับการปรับปรุง เนื่องจากกระบวนงานเดิมท่ีออกแบบ
ไวไมสามารถรองรับกับงานได 

- ผลการทดสอบสวนอ่ืนๆท่ี เกี่ยวของเชน  การเพิ่มขอมูลท่ีจําเปนในการปฏิบัติงาน 
หรือ การปรับเปล่ียนรูปแบบของรายงาน ซ่ึงทางคณะทํางานจะไดนําไปปรับปรุงกอน
การฝกอบรมตอไป 

 จากการทดสอบระบบทั้ง  3 ระดับคือ พบวา การทดสอบแบบรวมระบบ (System 
Integration Test :SIT)   การทดสอบระบบโดยผูใชยอมรับ (User Acceptance Test : UAT) จะมี
ปญหาคอนขางมาก และตองมีการปรับปรุงโปรแกรมพอสมควร ซ่ึงทางคณะทํางานและท่ีปรึกษา
บริษัทไดประชุมและหาแนวทางในการแกไขปญหาระบบงานท่ีจําเปนตองปรับปรุง แตจะมี
กระบวนการที่ไมสามารถปรับปรุงตามความตองการของผูใชและคณะทํางานได คือ กระบวนงาน
งดจายไฟ ซ่ึงมีการทํางานท่ีคอนขางชา โดยการทดสอบระบบโดยผูใชยอมรับ (UAT) ซ่ึงเปนการ
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ทดสอบท่ีสามารถประเมินผลระบบเบ้ืองตนกอนการใชงานจริงได  พบวาสวนใหญยังไมพึงพอใจ
ในดานของการใชงานเนื่องจากระบบ SAP ทํางานคอนขางยากในคร้ังแรก และตองมีการเขา
หนาจอดวย T-Code หรือ Menu ท่ีมีลักษณะรวมทําใหคาดการวาผูใชงานจะไมสามารถทํางานได
อยางสะดวกและรวดเร็ว เม่ือเทียบกับการใชงานบนระบบการทํางานเดิมของการไฟฟา 
  ท่ีปรึกษาบริษัท พยายามที่จะไมสรางโปรแกรมเพิ่มเติมจากความสามารถของระบบ SAP 
มากนัก เนื่องจากหากมีการสรางโปรแกรมใหมหรือมีการ Customize โปรแกรม SAP เพิ่มเติมจาก
มาตรฐานจะทําใหการ Upgrade หรือปรับปรุงรุนของซอฟตแวรใหทันสมัยทําไดยากข้ึน และ
จะตองทําขอกําหนดเก็บไว เพื่อใหท่ีปรึกษาอื่นท่ีมารับชวงตอสามารถทํางานได เพื่อจะไดไมตอง
ศึกษาคูมือการกําหนดคามากนัก เนื่องจากระบบ SAP เปนมาตรฐานท่ีเหมือนกันท่ัวโลก 
  กระบวนการทดสอบดังกลาวท้ัง 3 ระดับ พบวาการทดสอบไมไดทํากระบวนการ
ตรวจสอบและยืนยันความถูกตองของระบบงาน เพื่อใหผูใชระบบ หรือคณะทํางานไดทราบครบ
ตามลักษณะของการทดสอบโปรแกรม และทดสอบระบบ เนื่องจากจะเปนการทดสอบที่เปนการ
จําลองขอมูลเสมือนจริง แตไมไดมีการทดสอบทางดานประสิทธิภาพของระบบรวมดวย เชนการ
ประมวลผลท่ีมีการทํารายการมากท่ีสุดในเวลาใดเวลาหนึ่ง หรือชวงเวลาท่ีใชในการทํางานแตละ
รายการ รวมท้ังการทดสอบแบบเม่ือผูใชพบปญหาจะดําเนินการแกไขดวยวิธีการใด 
 
4.6 การนําไปติดตัง้ และการเปล่ียนระบบ 
  4.6.1 การอบรม 
  หลังจาการทดสอบท้ัง 3 สวนดําเนนิการแลวเสร็จ ไดมีการจัดฝกอบรมผูใชงาน 2 คร้ังคือ 
 1) การอบรมผูสอน (Train The Trainer)  ใหกับตัวแทนของ กฟก. 1-3 เขตภาคกลาง 3 
เขต คือ เขต พระนครศรีอยุธยา เขตชลบุรี และ เขตนครปฐม เพื่อให Trainer ไดชวยสอนใหกับผูใช
ระบบของตัวเองโดยจัดฝกอบรม กอนการใชงานจริงเดือน ตุลาคม 2551  มีตารางการอบรมต้ังแต
เดือน 23 มิถุนายน- 13 สิงหาคม 2551 
  2) การอบรมระดับผูใชงาน (End User) มีการกําหนดผูเขารับการอบรมตามแผนกท่ีใช
งานของระบบงาน แบบ Graphical User Interface (GUI) 18 สิงหาคม- 3 ตุลาคม 2551 

1. แผนกบริการลูกคา  
2. แผนกปฏิบัติการและบํารุงรักษา 
3. แผนกกอสราง 
4. แผนกบริการลูกคาและการตลาด 
5. แผนกกอสรางและปฏิบัติการ 
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6. แผนกบัญชีและประมวลผล 
7. แผนกบัญชีและการเงิน 

  โดยวิธีการอบรมให คณะทํางาน และ Trainer เปนผูอบรมใหกับผูใชระบบ และใชขอมูล
ทดสอบเปนของ กฟจ.เพชรบุรี ในการอบรม 
  นอกจากนี้ยังมีการแนะนําการใชงานเพ่ิมเติมกับผูใชงานกอนการใชจริง ต้ังแตวนัท่ี 6 - 17 
ตุลาคม 2551 
  4.6.2 การนําระบบออกใชงาน 
  การเตรียมความพรอมในการนําระบบ SAP ออกใชงาน เนื่องจากระบบงาน SAP เปน
ระบบ Centralization ดังนั้นการติดต้ังโปรแกรมของเคร่ืองท่ีใชงาน มีแตการติดต้ัง SAP Gui 
(Graphic User Interface) บนเคร่ือง PC และระบบ Network ท่ีใชในการเช่ือมตอกับ Server อยู
ท่ีกฟภ.สวนกลาง และมีระบบ Backup อยูท่ี การไฟฟาเขต 1 ภาคกลาง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
  การนําขอมูลเดิมมาสูระบบใหม ใชการ Convert รูปแบบขอมูลเดิมท่ีเปนระบบฐานขอมูล 
ของ ออราเคิล (Oracle) และมีการตรวจสอบขอมูลในระบบใหมท่ีข้ึนในระบบ SAP 
  การนําระบบออกใชของระบบบริหารงานบริการ เร่ิมใชงานต้ังแตวันท่ี 20 ตุลาคม 2551  
โดยวิธีการใชทันที (Direct Conversion) เนื่องจากระบบงานเดิมไมไดบันทึกขอมูลลงในระบบ
คอมพิวเตอร  
  การบันทึกขอมูลในระยะแรกของระบบบริหารงานบริการจะบันทึกท่ีหองศูนยปฏิบัติการ 
War Room  เพื่อปนศูนยบัญชาการใหผูบริหาร คณะทํางาน และ Trainer แนะนําการใชงาน ใหกับ
ผูใชงาน  โดยมีเคร่ืองคอมพิวเตอรและระบบเครือขายระบบการส่ือสาร  เชน  โทรศัพท 
เคร่ืองโทรสาร เพื่อติดตอกับสํานักงานการไฟฟาในสังกัด เขต 1 ภาคกลาง ในการแกไขปญหา รวม
ระยะเวลา 2 เดือน  หากผูใชท่ีสามารถใชงานได ไดมีสอบถาม สัมภาษณโดยคณะทํางานเพ่ือทราบ
ความเขาใจท่ีถูกตองของผูใชงานแตละคน  และวิธีการปฏิบัติท่ีถูกตองตอไปในการใชงานท่ี
สํานักงานของตัวเอง 
  อยางไรก็ตามการอบรมผูใชระบบบางแหงเกิดความเขาใจผิดในการเขารับการอบรม หรือ 
สํานักงานตนสังกัดไมไดนําผูปฏิบัติงานจริงเขารับการอบรม ทําใหผู ท่ีเขาอบรมจริงไมได
ปฏิบัติงานจริง สวนผูปฏิบัติงานจริงไมไดเขาอบรม สงผลทําใหการใชงานจริงปฏิบัติงานบน
ระบบงานผิดพลาด 
  นอกจากนี้คณะทํางานไดมีความเห็นวาการจัดการอบรมยังไมมีความเหมาะสมมากนัก
เนื่องจากการอบรมผูใชระบบไดใชคูมือท่ีเปนลักษณะการทํางานของโปรแกรม แต ไมไดมีคูมือท่ี
ใชในการทํางานจริง ซ่ึงทําใหผูใชงานหลังจากเขารับการอบรมเขาใจระบบงานแตไมสามารถ
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ประยุกตใชกับงานจริงไดตามท่ีไดอบรมมา จึงทําใหตองมาเร่ิมเรียนดวยขอมูลจริงท่ีหองปฏิบัติการ 
War room แทน 
  ท่ีปรึกษาบริษัทไดมีความเห็นวา บริษัทไดแจงผลปญหาของการใชงานระบบ SAP  ของ
ระบบบริหารงานบริการ ใหกับคณะทํางาน ซ่ึงในชวงแรกท่ีประสบปญหาความผิดพลาดของ
โปรแกรมและกระบวนงานทํางาน เนื่องจากปจจัยหลายๆ ดาน เชน บุคลากรท่ีทํางานจริงไมไดเขา
รับการอบรม ขอมูลท่ีทําการ Convert ข้ึนระบบ SAP มีไมครบ หรือขอมูลท่ีบันทึกไมสัมพันธกัน
ตามท่ีระบบ ออกแบบไวในกระบวนงาน และความไมพรอมในดานของผูประสานงานของแตละ
ระบบที่เกี่ยวของ จึงทําใหแตละระบบงานที่ทํางานอาจมีการบันทึกขอมูลผิดพลาดและแกไขยาก  
เนื่องจากการฝกอบรมก็ไมไดฝกอบรมการแกไขปญหาหากเกิดกรณีท่ีบันทึกขอมูลผิดพลาด 
 
4.7  การดําเนินการและการบํารุงรักษา 
  การดําเนินการหลังจากดําเนินการไดในระยะเพียงรอบบิล 2 เดือน บริษัทฯ ไดจัดทํา
ระบบการรับแจงขอปญหาประจําสํานักงานใหญ โดยมีพนักงานจากบริษัทคอยรับปญหาและตอบ
คําถามเพ่ือชวยเหลือกับทางผูใชงาน  กรณีท่ีไมสามารถท่ีจะตอบปญหาก็จะบันทึกเพื่อดําเนินการ
แจงท่ีปรึกษาหรือคณะทํางาน โดยผลการแกไขปญหาไดใสไวในเว็บไซดในสวนอินทราเน็ตของ
องคกร เพื่อใหผูใชงานหรือผูท่ีประสบปญหาไดทําการศึกษาปญหาของสํานักงาน กฟภ.อ่ืน ท่ีพบ
ปญหากอน ซ่ึงสามารถใชเปนแนวทางในการแกไขปญหาของผูใชงานอ่ืนๆ ได  ซ่ึงหากเปนในสวน
ของโปรแกรมผิดพลาดทางพนักงานบริษัทก็จะทําการบันทึกผลการแจงใหกับท่ีปรึกษา เพื่อ
ดําเนินการแกไขขอผิดพลาดในดานของโปรแกรมตอไป 
  คณะทํางานมีความเห็นวา  การบํารุงรักษาระบบโดยมีการเก็บขอมูลปญหาและ
ขอเสนอแนะจากผูใชงาน ควรทําตอเนื่องเพ่ือจะไดสรุปขอปญหา และการดําเนินแกไข เพื่อท่ีจะ
นําไปปองกัน และแนะนําการใชงานตอไปท่ีเขตการไฟฟาอ่ืนท่ีจะใชระบบตอไป 
   ท่ีปรึกษาบริษัทไดมีความเห็นวา จากการแจงขอปญหาดังกลาว หากเปนเร่ืองท่ีจะมีการ
ปรับปรุงโปรแกรมเพ่ือเปล่ียนแปลงแนวคิด หรือวิธีการใชงานท่ีแตกตางจากรูปแบบของโปรแกรม
ท่ีใชแลวนั้น ซ่ึงมีผลตอการปรับแกไขในสวนตางๆที่เกี่ยวของหลายระบบงาน โดยจะตองให
คณะทํางานทําหนังสือรองขอแกไข DCR (Design Change Request) เพื่อใหทางที่ปรึกษาบริษัท
นําไปปรับปรุงแกไขในโปรแกรม SAP ตอไป ท้ังนี้โปรแกรมท่ีถูกปรับปรุงข้ึนใหมจะตองผานการ
ทดสอบการใชงานจากท่ีปรึกษาและคณะทํางานกอนจึงจะปรับปรุงในการใชงานจริงตอไปได 
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4.8 ประเมินผลความพึงพอใจของผูใชงานระบบบริหารงานบริการ 
 ข้ันตอนนี้เปนข้ันตอนท่ีผูศึกษาไดดําเนินการเพิ่มเติมในภายหลัง ซ่ึงไมไดเปนข้ันตอนท่ี
อยูในแผนการดําเนินการต้ังแตแรกโดยจากแบบสอบถามท่ีไดจัดสงใหผูใชงานระบบบริหารงาน
บริการ ของการไฟฟาสวนภูมิภาคเขต 1 ภาคกลาง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จํานวนผูตอบ
แบบสอบถาม 99 คน  สามารถสรุปผลการวิเคราะหขอมูลผูใชงานไดดังนี้ 

สวนท่ี  1  ขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม 
ขอมูลท่ัวไปของพนักงานการไฟฟาสวนภมิูภาคเขต 1 ภาคกลาง ไดแก  เพศ  อายุ ระดับ

การศึกษา  แผนก ตําแหนงงาน ประสบการณใชคอมพวิเตอร และการใชระบบ SAP (ตาราง 4.8 – 
4.14) 

ตาราง  4.8  แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถามจําแนกตามเพศ 
เพศ จํานวน รอยละ 

ชาย 66 66.67% 
หญิง 33 33.33% 
รวม           99 100% 

จากตาราง 4.8   พบวาผูตอบแบบสอบถามจํานวน 99 คน   สวนใหญเปนเพศชายจํานวน  
66  คน คิดเปนรอยละ  66.67 เปนเพศหญิงจํานวน  33  คน คิดเปนรอยละ  33.33 

ตาราง  4.9  แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถามจําแนกตามอายุ 
อายุ จํานวน  รอยละ 

20 – 30 ป 12 12.12% 
31 – 40 ป 36 36.36% 
41 – 50 ป 42 42.42% 
51 – 60 ป 9  9.10% 
รวม 99 100% 

จากตาราง 4.9  พบวาผูตอบแบบสอบถามจํานวน 99  คน   สวนใหญมีอายุอยูในระหวาง 41–
50 ป จํานวน 42 คน คิดเปนรอยละ 42.42 รองลงมาอายุอยูระหวาง 31 – 40 ป  จํานวน 36 คน คิดเปน
รอยละ 36.36 อายุระหวาง 20 – 30 ป  จํานวน 12 คน คิดเปนรอยละ 12.12 และอายุระหวาง 51 – 60 
ป จํานวน 9  คน คิดเปนรอยละ 9.10ตามลําดับ 
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ตาราง  4.10  แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถามจําแนกตามระดับการศึกษา 
ระดับการศึกษา จํานวน  รอยละ 

        ตํ่ากวา  ปริญญาตรี 24 24.24% 
        ปริญญาตรี 69 69.70% 
        ปริญญาโท 6 6.06% 
        ปริญญาเอก 0 0% 

รวม 99 100% 
 
จากตาราง 4.10  พบวาผูตอบแบบสอบถามจํานวน 99 คน   ผูตอบแบบสอบถามมีระดบั

การศกึษาในระดับปริญญาตรีมากท่ีสุดเปนจํานวน 69 คน  คิดเปนรอยละ 69.70รองลงมาคือ ตํ่ากวา
ปริญญาตรี จํานวน 24 คน คิดเปนรอยละ 24.24ปริญญาโท จํานวน 6  คน  คิดเปนรอยละ  6.06 และ  
ปริญญาเอก  ไมมี  คิดเปนรอยละ  0 ตามลําดับ 

ตาราง  4.11 แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถามจําแนกตามแผนก 
แผนกท่ีทํางาน จํานวน รอยละ 

        บัญชีและประมวลผล 18 18.18% 
        บัญชีและการเงิน 15 15.15% 
        บริการลูกคา 15 15.15% 
        บริการลูกคาและการตลาด 3  3.03% 
        มิเตอร 18 18.18% 
        กอสราง 6 6.06% 
        ปฏิบัติการและบํารุงรักษา 6   6.06% 
        กอสรางและปฏิบัติการ  3   3.03% 
        อ่ืน ๆ  15 15.15% 

รวม 99             100% 
จากตาราง 4.11  พบวาผูตอบแบบสอบถาม จํานวน 99  คน   ผูตอบแบบสอบถามมีแผนกท่ี

ทํางาน แผนกมิเตอร กับแผนกบัญชีและประมวลผล มากท่ีสุด จํานวน  18 คน คิดเปนรอยละ 18.18  
รองลงมาคือ แผนกบัญชีและการเงิน กับแผนกบริการลูกคา  อ่ืนๆ เทากัน จํานวน 15 คน คิดเปน
รอยละ 15.15 แผนกกอสราง กับแผนกปฏิบัติการและบํารุงรักษาเทากัน จํานวน 6 คน คิดเปนรอยละ 
6.06 แผนกบริการลูกคาและการตลาด กับแผนกกอสรางและปฏิบัติการ เทากันจํานวน 3 คน คิดเปน
รอยละ  3.03 ตามลําดับ 
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ตาราง  4.12 แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถามจําแนกตามตําแหนงงาน 
ตําแหนงงาน จํานวน  รอยละ 

        พนักงานชาง 45 45.45% 
        วิศวกร 6 6.06% 
        นักบัญชี / พนักงานบัญชี 27 27.27% 
        หัวหนาแผนก/ผูบริหาร 21 21.21% 

รวม 99 100% 
จากตาราง 4.12  พบวาผูตอบแบบสอบถามจํานวน 99  คน   มีตําแหนงงานพนกังานชาง 

มากท่ีสุด จํานวน 45 คน  คิดเปนรอยละ 45.45 รองลงมาคือ นักบัญชี / พนักงานบัญชี จํานวน 27 
คน คิดเปนรอยละ 27.27 หัวหนาแผนก/ผูบริหาร  จํานวน  21 คน  คิดเปนรอยละ  21.21 และวิศวกร
จํานวน 6 คน คิดเปนรอยละ 6.06 ตามลําดับ 

   ตาราง  4.13  แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถามจําแนกตามประสบการณการใช       
คอมพิวเตอร 

ประสบการณการใชคอมพิวเตอร จํานวน  รอยละ 

        นอยกวา 3 ป 18 18.18% 
        3 - 6 ป 18 18.18% 
        มากกวา 6 - 10 ป 27 27.27% 
        10 ปข้ึนไป 36 36.36% 

รวม 99 100% 
จากตาราง 4.13  พบวาผูตอบแบบสอบถามจํานวน 99 คน   มีประสบการณการใชระบบ

คอมพิวเตอร 10 ปข้ึนไป มากท่ีสุด จํานวน 36 คน  คิดเปนรอยละ 36.36 รองลงมาคือ  มากกวา 6 - 
10 ป จํานวน 27 คน  คิดเปนรอยละ 27.27 และนอยกวา 3 ปจํานวน กับ 3 - 6 ปเทากัน 18 คน คิด
เปนรอยละ18.18 ตามลําดับ 

ตาราง  4.14   แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถามจําแนกตามการใชระบบ SAP 

การใชระบบ SAP จํานวน  รอยละ 

        เคยใช 63 63.64% 
       ไมเคย 36 36.36% 

รวม 99 100% 
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จากตาราง 4.14  พบวาผูตอบแบบสอบถาม  จํานวน 99 คน   ผูตอบแบบสอบถามเคยใช
ระบบ SAP กอนการใชระบบบริหารงานบริการ (WMS) จํานวน 63 คน  คิดเปนรอยละ 63.64
รองลงมาคือ ไมเคย  จํานวน 36 คน  คิดเปนรอยละ 36.36 

สวนท่ี  2  ขอมูลความพึงพอใจของผูใชระบบบริหารงานบริการ 
เปนการประเมินความพึงพอใจของผูใชระบบบริหารงานบริการโดยใชคุณลักษณะท่ีดี 

และคุณภาพของระบบสารสนเทศ อันประกอบดวย 5 ดานคือ ความแมนยําถูกตอง ความสมบูรณ 
การใชไดทันเวลา ความสะดวกตอการใชงาน และความสามารถตรวจสอบได ท้ังนี้ไดแยกการ
ประเมินตามลักษณะงาน 2 สวนคืองานดานมิเตอร และงานบริการหลังการขาย (ตาราง 4.15-4.28) 

การวิเคราะหขอมูลระดับความความพึงพอใจในการใชระบบบริหารงานบริการ (WMS) ของ 
ผูตอบแบบสอบถาม โดยจําแนกเปน 5 ระดับ คือ พึงพอใจมากท่ีสุด พึงพอใจมาก พึงพอใจปานกลาง 
พึงพอใจนอย พึงพอใจนอยท่ีสุด ผลการวิเคราะหและคะแนนเฉล่ียดังนี้ 
   4.50 – 5.00 หมายถึง ระดับมีความพึงพอใจมากท่ีสุด 

 3.50 – 4.49 หมายถึง ระดับมีความพึงพอใจมาก 
 2.50 – 3.49 หมายถึง ระดับมีความพึงพอใจปานกลาง 
 1.50 – 2.49 หมายถึง ระดับมีความพึงพอใจนอย 
 1.00 – 1.49 หมายถึง ระดับมีความพึงพอใจนอยท่ีสุด 

ตาราง 4.15 แสดงจํานวน รอยละและคาเฉลี่ยระดับความพึงพอใจในการใชระบบบริหารงาน
บริการ (WMS) งานดานมิเตอร ดานความแมนยําถูกตอง (n = 69)  

ความแมนยําถูกตอง 

ระดับความพึงพอใจการใชระบบ  
คาเฉล่ีย 
แปลผล 

 นอยท่ีสุด นอย ปานกลาง มาก มากท่ีสุด 
จํานวน จํานวน จํานวน จํานวน จํานวน 

(รอยละ) (รอยละ) (รอยละ) (รอยละ) (รอยละ) 
1. การบันทึกและเรียกดูขอมูลมี
ความถูกตอง 

0 18 33 18 0 3.00 
0% 26.09% 47.83% 26.09% 0% ปานกลาง 

2. การเตือนหรือปองกันการบันทึก
ขอมูลผิดพลาด 

3 21 30 15 0 2.83 
4.35% 30.43% 43.48% 21.74% 0% ปานกลาง 

3. การแสดงผลของรายงานทุก
รายงานไดถูกตอง 

3 12 27 24 3 3.17 
4.35% 17.39% 39.13% 34.78% 4.35% ปานกลาง 

รวม 
3.00 

ปานกลาง 
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จากตาราง 4.15  พบวา ผูตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจในการใชระบบบริหารงาน
บริการ (WMS) งานดานมิเตอร ดานความแมนยําถูกตองมีคาเฉล่ียรวมเทากับ 3.00   อยูในระดับปาน
กลางโดยในรายละเอียดมีความพึงพอใจในการแสดงผลของรายงานทุกรายงานไดถูกตองมีคาเฉล่ีย
เทากับ  3.17  อยูในระดับปานกลาง การบันทึกและเรียกดูขอมูลมีความถูกตองมีคาเฉล่ียเทากับ 3.00  
อยูในระดับปานกลาง การเตือนหรือปองกันการบันทึกขอมูลผิดพลาดมีคาเฉล่ียเทากับ 2.83  อยูใน
ระดับปานกลาง ตามลําดับ  

ตาราง 4.16 แสดงจํานวน รอยละและคาเฉลี่ยระดับความพึงพอใจในการใชระบบบริหารงาน
บริการ (WMS) งานบริการหลังการขาย  ดานความแมนยําถูกตอง  (n = 30) 

ความแมนยําถูกตอง 

ระดับความพึงพอใจการใชระบบ  
คาเฉล่ีย 
แปลผล 

 นอยท่ีสุด นอย ปานกลาง มาก มากท่ีสุด 
จํานวน จํานวน จํานวน จํานวน จํานวน 

(รอยละ) (รอยละ) (รอยละ) (รอยละ) (รอยละ) 
1. การบันทึกและเรียกดูขอมูลมี
ความถูกตอง 

0 6 16 8 0 3.07 
0% 20.00% 53.33% 26.67% 0% ปานกลาง 

2. การเตือนหรือปองกันการบันทึก
ขอมูลผิดพลาด 

0 9 14 7 0 2.93 
0% 30.00% 46.67% 23.33% 0% ปานกลาง 

3. การแสดงผลของรายงานทุก
รายงานไดถูกตอง 

0 4 20 6 0 3.06 
0% 13.33% 66.67% 20.00% 0% ปานกลาง 

รวม 
3.02 

ปานกลาง 
จากตาราง 4.16  พบวา ผูตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจในการใชระบบบริหารงาน

บริการ (WMS) งานบริการหลังการขาย ดานความแมนยําถูกตองมีคาเฉล่ียรวมเทากับ 3.02   อยูใน
ระดับปานกลางโดยในรายละเอียดมีความพึงพอใจในการบันทึกและเรียกดูขอมูลมีความถูกตองมี
คาเฉล่ียเทากับ  3.15   อยูในระดับปานกลาง การแสดงผลของรายงานทุกรายงานไดถูกตองมีคาเฉล่ีย
เทากับ 3.09  อยูในระดับปานกลาง การเตือนหรือปองกันการบันทึกขอมูลผิดพลาดมีคาเฉล่ียเทากับ 
2.82  อยูในระดับปานกลาง ตามลําดับ  
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ตาราง  4.17 แสดงจํานวน รอยละและคาเฉล่ียระดับความความพึงพอใจในการใชระบบบริหารงาน
บริการ (WMS) งานดานมิเตอร ดานความสมบูรณ (n = 69)  

ความสมบูรณ 

ระดับความพึงพอใจการใชระบบ  
คาเฉล่ีย 
แปลผล 

 นอยท่ีสุด นอย ปานกลาง มาก มากท่ีสุด 
จํานวน จํานวน จํานวน จํานวน จํานวน 

(รอยละ) (รอยละ) (รอยละ) (รอยละ) (รอยละ) 
1. ขอมูลในระบบสามารถแสดงผล
ครบถวน 

9 12 33 15 0 2.78 
13.04% 17.39% 47.83% 21.74% 0% ปานกลาง 

2. ความสามารถเชื่อมโยงกับระบบ
ท่ีเกี่ยวของ 

3 21 24 21 0 2.91 
4.35% 30.43% 34.78% 30.43% 0% ปานกลาง 

3. ระบบชวยปรับปรุงประสิทธิภาพ
การทํางาน 

6 9 30 24 0 3.04 
8.70% 13.04% 43.48% 34.78% 0% ปานกลาง 

รวม 
2.91 

ปานกลาง 
จากตาราง 4.17  พบวา ผูตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจในการใชระบบบริหารงาน

บริการ (WMS) งานดานมิเตอร ดานความสมบูรณมีคาเฉล่ียรวมเทากับ 2.91 อยูในระดับปานกลาง 
โดยในรายละเอียดมีความพึงพอใจ ระบบชวยปรับปรุงประสิทธิภาพการทํางานมีคาเฉล่ียเทากับ  
3.04 อยูในระดับปานกลาง ความสามารถเช่ือมโยงกับระบบท่ีเกี่ยวของมีคาเฉล่ียเทากับ  2.91  อยูใน
ระดับปานกลาง ขอมูลในระบบสามารถแสดงผลครบถวนมีคาเฉลี่ยเทากับ  2.78  อยูในระดับปาน
กลาง ตามลําดับ 
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ตาราง  4.18 แสดงจํานวน รอยละและคาเฉล่ียระดับความความพึงพอใจในการใชระบบบริหารงาน
บริการ (WMS) งานบริการหลังการขาย ดานความสมบูรณ  (n = 30) 

ความสมบูรณ 

ระดับความพึงพอใจการใชระบบ  
คาเฉล่ีย 
แปลผล 

 นอยท่ีสุด นอย ปานกลาง มาก มากท่ีสุด 
จํานวน จํานวน จํานวน จํานวน จํานวน 

(รอยละ) (รอยละ) (รอยละ) (รอยละ) (รอยละ) 
1. ขอมูลในระบบสามารถแสดงผล
ครบถวน 

0 3 23 4 0 3.03 
0% 10.00% 76.67% 13.33% 0% ปานกลาง 

2. ความสามารถเชื่อมโยงกับระบบ
ท่ีเกี่ยวของ 

0 6 17 7 0 3.03 
0% 20.00% 56.67% 23.33% 0% ปานกลาง 

3. ระบบชวยปรับปรุงประสิทธิภาพ
การทํางาน 

0 6 13 11 0 3.17 
0% 20% 43.33% 36.67% 0% ปานกลาง 

รวม 
3.07 

ปานกลาง 
จากตาราง 4.18  พบวา ผูตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจในการใชระบบบริหารงาน

บริการ (WMS) งานบริการหลังการขาย ดานความสมบูรณมีคาเฉล่ียรวมเทากับ 3.07 อยูในระดับ
ปานกลาง โดยในรายละเอียดมีความพึงพอใจ ระบบชวยปรับปรุงประสิทธิภาพการทํางานมีคาเฉล่ีย
เทากับ  3.17 อยูในระดับปานกลาง ความสามารถเช่ือมโยงกับระบบท่ีเกี่ยวของมีคาเฉล่ียเทากับ  3.03   
อยูในระดับปานกลาง ขอมูลในระบบสามารถแสดงผลครบถวนมีคาเฉล่ียเทากับ  3.03  อยูในระดับ
ปานกลาง ตามลําดับ 
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ตาราง  4.19 แสดงจํานวน รอยละและคาเฉล่ียระดับความความพึงพอใจในการใชระบบบริหารงาน
บริการ (WMS) งานดานมิเตอร ดานการใชไดทันเวลา (n = 69) 

การใชไดทันเวลา 

ระดับความพึงพอใจการใชระบบ  
คาเฉล่ีย 
แปลผล 

 นอยท่ีสุด นอย ปานกลาง มาก มากท่ีสุด 
จํานวน จํานวน จํานวน จํานวน จํานวน 

(รอยละ) (รอยละ) (รอยละ) (รอยละ) (รอยละ) 
1. ขอมูลท่ีใชงานในระบบมี
คุณลักษณะท่ีเปนปจจุบัน 

6 15 27 21 0 2.91 
8.70% 21.73% 39.13% 30.43% 0% ปานกลาง 

2. การบันทึกขอมูลและการ
ประมวลผลมีความรวดเร็ว 

21 18 30 0 0 2.13 
30.43% 26.07% 43.49% 0% 0% นอย 

3. รายงานของระบบมีประสิทธิภาพ
ดีและรวดเร็ว 

12 18 33 6 0 2.48 
17.39% 26.07% 47.82% 8.70% 0% ปานกลาง 

รวม 
2.51 

ปานกลาง 
จากตาราง 4.19  พบวา ผูตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจในการใชระบบบริหารงาน

บริการ (WMS) งานดานมิเตอร ดานการใชไดทันเวลามีคาเฉล่ียรวมเทากับ 2.51   อยูในระดับปาน
กลาง โดยในรายละเอียดมีความพึงพอใจ ขอมูลท่ีใชงานในระบบมีคุณลักษณะท่ีเปนปจจุบันมี
คาเฉล่ียเทากับ  2.91 อยูในระดับปานกลาง รายงานของระบบมีประสิทธิภาพดีและรวดเร็วมีคาเฉล่ีย
เทากับ 2.48  อยูในระดับปานกลาง การบันทึกขอมูลและการประมวลผลมีความรวดเร็วมีคาเฉล่ีย
เทากับ  2.13  อยูในระดับนอย  ตามลําดับ   

สาเหตุท่ีมีความพึงพอใจในหัวขอ การบันทึกขอมูลและการประมวลผลมีความรวดเร็วอยู
ในระดับนอย เนื่องจากกระบวนงานงดจายไฟในการสรางใบส่ังงานมีความเร็วในการประมวลผล
คอนขางชามาก  
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ตาราง  4.20 แสดงจํานวน รอยละและคาเฉล่ียระดับความความพึงพอใจในการใชระบบบริหารงาน
บริการ (WMS) งานบริการหลังการขาย  ดานการใชไดทันเวลา (n = 30) 

การใชไดทันเวลา 

ระดับความพึงพอใจการใชระบบ  
คาเฉล่ีย 
แปลผล 

 นอยท่ีสุด นอย ปานกลาง มาก มากท่ีสุด 
จํานวน จํานวน จํานวน จํานวน จํานวน 

(รอยละ) (รอยละ) (รอยละ) (รอยละ) (รอยละ) 
1. ขอมูลท่ีใชงานในระบบมี
คุณลักษณะท่ีเปนปจจุบัน 

0 6 13 11 0 3.17 
0% 20% 43.33% 36.67% 0% ปานกลาง 

2. การบันทึกขอมูลและการ
ประมวลผลมีความรวดเร็ว 

9 9 12 0 0 2.10 
30.00 % 30.00% 40.00% 0% 0% นอย 

3. รายงานของระบบมีประสิทธิภาพ
ดีและรวดเร็ว 

6 12 8 4 0 2.33 
20.00% 40.00% 26.67% 13.33% 0% นอย 

รวม 
2.53 

ปานกลาง 
จากตาราง 4.20  พบวา ผูตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจในการใชระบบบริหารงาน

บริการ (WMS) งานบริการหลังการขาย ดานการใชไดทันเวลามีคาเฉลี่ยรวมเทากับ 2.53   อยูใน
ระดับปานกลาง โดยในรายละเอียดมีความพึงพอใจ ขอมูลท่ีใชงานในระบบมีคุณลักษณะท่ีเปน
ปจจุบันมีคาเฉล่ียเทากับ  3.17 อยูในระดับปานกลาง รายงานของระบบมีประสิทธิภาพดีและรวดเร็ว
มีคาเฉล่ียเทากับ  2.33 อยูในระดับนอย การบันทึกขอมูลและการประมวลผลมีความรวดเร็วมีคาเฉล่ีย
เทากับ  2.10  อยูในระดับนอย  ตามลําดับ   
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ตาราง  4.21 แสดงจํานวนรอยละและคาเฉล่ียระดับความความพึงพอใจในการใชระบบบริหารงาน
บริการ (WMS) งานดานมิเตอร ดานความสะดวกตอการใชงาน (n = 69) 

ความสะดวกตอการใชงาน 

ระดับความพึงพอใจการใชระบบ  
คาเฉล่ีย 
แปลผล 

 นอยท่ีสุด นอย ปานกลาง มาก มากท่ีสุด 
จํานวน จํานวน จํานวน จํานวน จํานวน 

(รอยละ) (รอยละ) (รอยละ) (รอยละ) (รอยละ) 
1. การใชระบบสามารถบันทึก
ขอมูลหรือตรวจสอบขอมูลได
สะดวก รวดเร็ว และงาย 

15 18 27 9 0 2.43 

21.74% 26.09% 39.13% 13.04% 0% นอย 

2. การลดข้ันตอนการทํางานใหส้ัน
ลง 

21 15 27 6 0 2.26 
30.43% 21.74% 39.13% 8.70% 0% นอย 

3. การประหยัดเวลาในการคนหา
ขอมูลจากระบบงานท่ีเกี่ยวของ 

10 11 29 19 0 2.82 
14.49% 15.94% 42.03% 27.57% 0% ปานกลาง 

รวม 
2.51 

ปานกลาง 
จากตาราง 4.21  พบวาผูตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจในการใชระบบบริหารงาน

บริการ (WMS) งานดานมิเตอร ดานความสะดวกตอการใชงาน มีคาเฉล่ียรวมเทากับ 2.51  อยูใน
ระดับปานกลางโดยในรายละเอียดมีความพึงพอใจ การประหยัดเวลาในการคนหาขอมูลจาก
ระบบงานท่ีเกี่ยวของมีคาเฉล่ียเทากับ  2.82  อยูในระดับปานกลาง การใชระบบสามารถบันทึกขอมูล
หรือตรวจสอบขอมูลไดสะดวก รวดเร็ว และงายมีคาเฉล่ียเทากับ  2.43  อยูในระดับนอย การลด
ข้ันตอนการทํางานใหส้ันลงมีคาเฉล่ียเทากับ 2.26 อยูในระดับนอย ตามลําดับ 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

88

 

ตาราง  4.22 แสดงจํานวนรอยละและคาเฉล่ียระดับความความพึงพอใจในการใชระบบบริหารงาน
บริการ (WMS) งานบริการหลังการขาย ดานความสะดวกตอการใชงาน (n = 30) 

ความสะดวกตอการใชงาน 

ระดับความพึงพอใจการใชระบบ  
คาเฉล่ีย 
แปลผล 

 นอยท่ีสุด นอย ปานกลาง มาก มากท่ีสุด 
จํานวน จํานวน จํานวน จํานวน จํานวน 

(รอยละ) (รอยละ) (รอยละ) (รอยละ) (รอยละ) 
1. การใชระบบสามารถบันทึก
ขอมูลหรือตรวจสอบขอมูลได
สะดวก รวดเร็ว และงาย 

3 9 17 1 0 2.53 

10.00% 30.00% 56.67% 3.33% 0% ปานกลาง 

2. การลดข้ันตอนการทํางานใหส้ัน
ลง 

3 11 13 3 0 2.53 
10.00% 36.67% 43.33% 10.00% 0% ปานกลาง 

3. การประหยัดเวลาในการคนหา
ขอมูลจากระบบงานท่ีเกี่ยวของ 

3 6 15 6 0 2.80 
10.00% 20.00% 50.00% 20.00% 0% ปานกลาง 

รวม 
2.62 

ปานกลาง 
จากตาราง 4.22  พบวาผูตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจในการใชระบบบริหารงาน

บริการ (WMS) งานบริการหลังการขาย ดานความสะดวกตอการใชงาน มีคาเฉล่ียรวมเทากับ 2.62  
อยูในระดับปานกลางโดยในรายละเอียดมีความพึงพอใจ การประหยัดเวลาในการคนหาขอมูลจาก
ระบบงานท่ีเกี่ยวของมีคาเฉล่ียเทากับ  2.80  อยูในระดับปานกลาง การใชระบบสามารถบันทึกขอมูล
หรือตรวจสอบขอมูลไดสะดวก รวดเร็ว และงายมีคาเฉล่ียเทากับ  2.53  อยูในระดับปานกลาง การลด
ข้ันตอนการทํางานใหส้ันลงมีคาเฉล่ียเทากับ 2.53 อยูในระดับปานกลาง ตามลําดับ 
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ตาราง  4.23 แสดงจํานวน รอยละและคาเฉล่ียระดับความความพึงพอใจในการใชระบบบริหารงาน
บริการ (WMS) งานดานมิเตอร ดานความสามารถตรวจสอบได  (n = 69) 

ความสามารถตรวจสอบได 

ระดับความพึงพอใจการใชระบบ  
คาเฉล่ีย 
แปลผล 

 นอยท่ีสุด นอย ปานกลาง มาก มากท่ีสุด 
จํานวน จํานวน จํานวน จํานวน จํานวน 

(รอยละ) (รอยละ) (รอยละ) (รอยละ) (รอยละ) 
1. การตรวจสอบขอมูลบนระบบกับ
การปฏิบัติงานจริง 

6 12 33 15 3 2.96 
8.70% 17.40% 47.83% 21.74% 4.35% ปานกลาง 

2. การบันทึกขอมูลท่ีมีความ
ผิดพลาด 

6 18 36 9 0 2.70 
8.70% 26.07% 52.17% 13.04% 0% ปานกลาง 

3. ความสัมพันธของขอมูลจาก
ระบบท่ีเกี่ยวของ 

0 12 45 12 0 3.00 
0% 15.15% 66.67% 18.18% 0% ปานกลาง 

รวม 
2.88 

ปานกลาง 
จากตาราง 4.23 พบวา ผูตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจในการใชระบบบริหารงาน

บริการ (WMS) งานดานมิเตอร ดานความสามารถตรวจสอบได มีคาเฉล่ียรวมเทากับ 2.88  อยูใน
ระดับปานกลางโดยในรายละเอียดมีความพึงพอใจ ความสัมพันธของขอมูลจากระบบท่ีเกี่ยวของมี
คาเฉล่ียเทากับ  3.00  อยูในระดับปานกลาง  การตรวจสอบขอมูลบนระบบกับการปฏิบัติงานจริงมี
คาเฉล่ียเทากับ  2.96  อยูในระดับปานกลาง การบันทึกขอมูลท่ีมีความผิดพลาดมีคาเฉล่ียเทากับ  2.70  
อยูในระดับปานกลาง ตามลําดับ  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

90

 

ตาราง  4.24 แสดงจํานวน รอยละและคาเฉล่ียระดับความความพึงพอใจในการใชระบบบริหารงาน
บริการ (WMS) งานบริการหลังการขาย ดานความสามารถตรวจสอบได  (n = 30) 

ความสามารถตรวจสอบได 

ระดับความพึงพอใจการใชระบบ  
คาเฉล่ีย 
แปลผล 

 นอยท่ีสุด นอย ปานกลาง มาก มากท่ีสุด 
จํานวน จํานวน จํานวน จํานวน จํานวน 

(รอยละ) (รอยละ) (รอยละ) (รอยละ) (รอยละ) 
1. การตรวจสอบขอมูลบนระบบกับ
การปฏิบัติงานจริง 

0 9 13 8 0 2.97 
0% 30.00% 43.33% 26.67% 0% ปานกลาง 

2. การบันทึกขอมูลท่ีมีความ
ผิดพลาด 

0 6 20 4 0 2.93 
0% 20.00% 66.67% 13.33% 0% ปานกลาง 

3. ความสัมพันธของขอมูลจาก
ระบบท่ีเกี่ยวของ 

0 3 20 7 0 3.13 
0% 10.00% 66.67% 13.33% 0% ปานกลาง 

รวม 
3.01 

ปานกลาง 
จากตาราง 4.24  พบวา ผูตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจในการใชระบบบริหารงาน

บริการ (WMS) งานบริการหลังการขาย ดานความสามารถตรวจสอบได มีคาเฉล่ียรวมเทากับ 3.01  
อยูในระดับปานกลางโดยในรายละเอียดมีความพึงพอใจ ความสัมพันธของขอมูลจากระบบท่ี
เกี่ยวของมีคาเฉล่ียเทากับ  3.13  อยูในระดับปานกลาง  การตรวจสอบขอมูลบนระบบกับการ
ปฏิบัติงานจริงมีคาเฉล่ียเทากับ  2.97  อยูในระดับปานกลาง การบันทึกขอมูลท่ีมีความผิดพลาดมี
คาเฉล่ียเทากับ  2.93  อยูในระดับปานกลาง ตามลําดับ  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

91

 

ตาราง  4.25 แสดงจํานวน รอยละและคาเฉล่ียระดับความความพึงพอใจในการใชระบบบริหารงาน
บริการ (WMS) งานดานมิเตอร ดานการสนับสนุนการใชงาน (n = 69) 

การสนับสนุนการใชงาน   

ระดับความพึงพอใจการใชระบบ  
คาเฉล่ีย 
แปลผล 

 นอยท่ีสุด นอย ปานกลาง มาก มากท่ีสุด 
จํานวน จํานวน จํานวน จํานวน จํานวน 

(รอยละ) (รอยละ) (รอยละ) (รอยละ) (รอยละ) 
1. การติดตามและใหคําแนะนําอยาง
ตอเนื่องในการปฏิบัติงานจากสวน
ท่ีเกี่ยวของ 

9 15 30 15 0 2.74 

13.04% 21.74% 43.49% 21.74% 0% ปานกลาง 

2. การแกไขปญหาจาก Help Desk 
ทําไดรวดเร็ว 

3 33 33 0 0 2.44 
4.35% 47.83% 47.83% 0% 0% นอย 

3. ผูบังคับบัญชาสนับสนุนการ
ดําเนินงานใน 

ระบบ WMS   

6 3 33 15 12 3.35 

8.70% 4.35% 47.83% 21.74% 17.40% ปานกลาง 

รวม 
2.84 

ปานกลาง 
จากตาราง 4.25  พบวา ผูตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจในการใชระบบบริหารงาน

บริการ (WMS) งานดานมิเตอร ดานการสนับสนุนการใชงาน มีคาเฉล่ียรวมเทากับ 2.84  อยูในระดับ
ปานกลางโดยในรายละเอียดมีความพึงพอใจ ผูบังคับบัญชาสนับสนุนการดําเนินงานในระบบ WMS  
มีคาเฉล่ียเทากับ  3.35 อยูในระดับปานกลาง การติดตามและใหคําแนะนําอยางตอเนื่องในการ
ปฏิบัติงานจากสวนท่ีเกี่ยวของมีคาเฉล่ียเทากับ  2.74  อยูในการระดับปานกลาง การแกไขปญหาจาก 
Help Desk ทําไดรวดเร็วมีคาเฉล่ียเทากับ  2.44  อยูในระดับนอย  ตามลําดับ 

สาเหตุท่ีมีความพึงพอใจในหัวขอ การแกไขปญหาจาก Help Desk ทําไดรวดเร็ว อยูใน
ระดับนอย เนื่องจากการใหคําแนะนําหรือแกไขปญหาของพนักงานบริษัทท่ีทําหนาท่ีในการตอบ
คําถามใหกับผูใชงานดานมิเตอร ไมสามารถตอบสนองกับการแกไขปญหาไดทันตอเวลาของ
ผูใชงาน เพราะทางพนักงานบริษัทจะตองนําขอมูลท่ีมีปญหาไปสอบถามกับทางท่ีปรึกษาหรือกับ
คณะทํางานเพ่ือหาคําตอบท่ีแกไขปญหานั้นๆ หลังจากท่ีรับปญหาจากผูใชงาน 
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ตาราง  4.26 แสดงจํานวน รอยละและคาเฉล่ียระดับความความพึงพอใจในการใชระบบบริหารงาน
บริการ (WMS) งานบริการหลังการขาย  ดานการสนับสนุนการใชงาน (n = 30) 

การสนับสนุนการใชงาน   

ระดับความพึงพอใจการใชระบบ  
คาเฉล่ีย 
แปลผล 

 นอยท่ีสุด นอย ปานกลาง มาก มากท่ีสุด 
จํานวน จํานวน จํานวน จํานวน จํานวน 

(รอยละ) (รอยละ) (รอยละ) (รอยละ) (รอยละ) 
1. การติดตามและใหคําแนะนําอยาง
ตอเนื่องในการปฏิบัติงานจากสวน
ท่ีเกี่ยวของ 

0 6 19 5 0 2.97 

0% 20.00% 63.33% 16.67% 0% ปานกลาง 

2. การแกไขปญหาจาก Help Desk 
ทําไดรวดเร็ว 

0 15 11 4 0 2.63 
0% 50.00% 36.67% 13.33% 0% ปานกลาง 

3. ผูบังคับบัญชาสนับสนุนการ
ดําเนินงานใน 

   ระบบ WMS   

0 0 15 11 4 3.63 

0% 0% 50.00% 36.67% 13.33% มาก 

รวม 
3.07 

ปานกลาง 
จากตาราง 4.26  พบวา ผูตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจในการใชระบบบริหารงาน

บริการ (WMS) งานบริการหลังการขาย ดานการสนับสนุนการใชงาน มีคาเฉล่ียรวมเทากับ 3.07  อยู
ในระดับปานกลางโดยในรายละเอียดมีความพึงพอใจ ผูบังคับบัญชาสนับสนุนการดําเนินงานใน
ระบบ WMS  มีคาเฉล่ียเทากับ  3.63 อยูในระดับมาก การติดตามและใหคําแนะนําอยางตอเนื่องใน
การปฏิบัติงานจากสวนท่ีเกี่ยวของมีคาเฉล่ียเทากับ  2.97  อยูในการระดับปานกลาง การแกไขปญหา
จาก Help Desk ทําไดรวดเร็วมีคาเฉล่ียเทากับ  2.63  อยูในระดับปานกลาง  ตามลําดับ 
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ตาราง 4.27 แสดงคาเฉล่ียและระดับระดับความความพึงพอใจในการใชระบบบริหารงาน
บริการ (WMS) งานดานมิเตอรในภาพรวม (n = 69) 

ความพึงพอใจในการใชระบบบริหารงาน
บริการ (WMS) 

คาเฉล่ีย ระดับความคิดเห็น 

          ดานความแมนยํา 
          ดานความสมบูรณ 

3.00 
2.91 

ปานกลาง 
ปานกลาง 

          ดานการใชไดทันเวลา 2.51 ปานกลาง 
          ดานความสะดวกตอการใชงาน 2.51 ปานกลาง 
          ดานความสามารถตรวจสอบได 2.89 ปานกลาง 
          ดานการสนับสนุนการใชงาน 2.84 ปานกลาง 
          ความพึงพอใจในภาพรวม 2.78 ปานกลาง 

 
 
ตาราง 4.28 แสดงคาเฉล่ียและระดับระดับความความพึงพอใจในการใชระบบบริหารงาน

บริการ (WMS) งานบริการหลังการขาย ในภาพรวม (n = 30) 
ความพึงพอใจในการใชระบบบริหารงาน

บริการ (WMS) 
คาเฉล่ีย ระดับความคิดเห็น 

          ดานความแมนยํา 
          ดานความสมบูรณ 

3.02 
3.08 

ปานกลาง 
ปานกลาง 

          ดานการใชไดทันเวลา 2.53 ปานกลาง 
          ดานความสะดวกตอการใชงาน 2.62 ปานกลาง 
          ดานความสามารถตรวจสอบได 3.01 ปานกลาง 
          ดานการสนับสนุนการใชงาน 3.08 ปานกลาง 
          ความพึงพอใจในภาพรวม 2.89 ปานกลาง 

 
หมายเหตุ :     4.50 – 5.00 หมายถึง ระดับมีความพึงพอใจมากท่ีสุด 

 3.50 – 4.49 หมายถึง ระดับมีความพึงพอใจมาก 
 2.50 – 3.49 หมายถึง ระดับมีความพึงพอใจปานกลาง 
 1.50 – 2.49 หมายถึง ระดับมีความพึงพอใจนอย 
 1.00 – 1.49 หมายถึง ระดับมีความพึงพอใจนอยท่ีสุด 


