
 
บทท่ี 5 

สรุปผลการศึกษา อภิปรายผล ขอคนพบและขอเสนอแนะ 

 
การศึกษาเร่ือง การประยุกตใชซอฟตแวรสําเร็จรูป สําหรับระบบบริหารงานบริการของ

การไฟฟาสวนภูมิภาค    ผูศึกษาสามารถสรุปผลการศึกษาอภิปรายผลและขอคนพบ รวมท้ังมี
ขอเสนอแนะดังตอไปนี้ 
 
5.1 สรุปผลการศึกษา 

ผูศึกษาไดทําการศึกษาการประยุกตใชซอฟตแวรสําเร็จรูปสําหรับระบบบริหารงาน 
บริการของการไฟฟาสวนภูมิภาคโดยใชแนวคิดเกี่ยวกับ ระเบียบวิธีวงจรการพัฒนาระบบ หรือ 
SDLC (System Development Life Cycle)  ในการพัฒนาระบบสารสนเทศโดยสรุปผลการศึกษาได
ดังนี้  
 5.1.1 การสํารวจระบบ   

โครงการซอฟตแวรสําเร็จรูปสําหรับธุรกิจหลักของการไฟฟาสวนภูมิภาคไดแกการเชา
ระบบคอมพิวเตอรสําหรับธุรกิจหลัก ท่ีเปนซอฟตแวรสําเร็จรูปช่ือโปรแกรม SAP 1โดยมีระยะเวลา
การเชา 5 ป เร่ิมต้ังแต ป 2550 โดยมีวัตถุประสงคเพื่อสนับสนุนกระบวนการปฏิบัติงานของการ
ไฟฟาสวนภูมิภาค และใหขอมูลเพื่อสนับสนุนการตัดสินใจของผูบริหารเปนไปอยางถูกตองและมี
ประสิทธิภาพ รวมท้ังสามารถรองรับการปรับโครงสรางของอุตสาหกรรมการผลิตและจําหนาย
ไฟฟาในอนาคตได  

ระบบคอมพิวเตอรสําหรับธุรกิจหลักประกอบดวยระบบงาน (Module) ดังตอไปนี ้
1) ระบบบริหารขอมูลลูกคา  

                     2) ระบบชําระหนี้ซ้ือขายไฟฟา  
3) ระบบบริหารไฟฟาขัดของ 
4) ระบบบริหารงานบริการ 
5) ระบบบริหารพัสดุ  
6) ระบบบริหารการเงิน 
7) ระบบบริหารทรัพยากรบคุคล  

                                                        
1

 ซอฟตแวรสําเร็จรูปประเภทวางแผนทรัพยากรองคกรที่ในการใชงานจะมีการปรับแตงใหเขากับการใชงานขององคกร 
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8) ระบบบริหารงานบํารุงรักษา  
9) ระบบฐานขอมูลสินทรัพย/อุปกรณไฟฟา  
 

โดยระบบยอยท้ัง  9 ระบบงานนั้น ฝายสารสนเทศซ่ึงทําหนาท่ีในการบริหารจัดการ
เทคโนโลยีและสารสนเทศขององคกร เปนหนวยงานที่กําหนดความตองการของระบบงานเพ่ือ
จัดทําขอกําหนดการเชา ซ่ึงมีเง่ือนไขตามขอกําหนด (TOR: Terms of Reference) ทุกระบบงาน  
โดยไดจัดทําสัญญา ตามบันทึกเลขท่ี บ.13/2547 ลว.17 มี.ค.2547 มีกําหนดการพัฒนาระบบ 3 ป 
นับจากวันเร่ิมทําสัญญา และมีระยะเวลาของการเชาระบบงานท้ังหมด 5 ป  ราคาคาเชาท้ัง 9 
ระบบงานเดือนละ 53,567,425 บาท รวมคาเชาท้ัง 5 ป  3,214,045,471 บาท 
 ในข้ันตอนการสํารวจระบบจะมี TOR เพื่อกําหนดขอบเขต หรือความตองการของระบบ
ตามท่ีฝายสารสนเทศไดกําหนดไวแลวดังนั้นในข้ันตอนนี้ผูศึกษาไมไดเปนผูสํารวจท้ัง 9 ระบบงาน
 5.1.2 การศึกษา และวิเคราะหระบบ 
 จากระบบงานท้ัง 9 ระบบนั้น ในการศึกษาคร้ังนี้จะศึกษาเฉพาะระบบบริหารงานบริการ
เทานั้นโดยคณะทํางานของการไฟฟาสวนภูมิภาคและท่ีปรึกษาบริษัท ไดรวมศึกษา TOR และความ
เปนไปไดของระบบงานกับวิธีปฏิบัติงานของผูใชงาน ระเบียบปฏิบัติท่ีเกี่ยวของกับระบบงาน
บริหารงานบริการที่รับผิดชอบ และแบงแยกออกเปน 2  ดาน คืองานดานมิเตอรและงานดานบริการ
หลังการขาย ท้ังนี้ผลการศึกษาและวิเคราะหระบบพบวามีขอกําหนด TOR  ท่ีคณะทํางานและท่ี
ปรึกษาบริษัทไมสามารถดําเนินการได เนื่องจากมีขีดจํากัดของทรัพยากรของการไฟฟาและความ
จําเปนดังนี้ 

1) การเช่ือมโยงใบส่ังงานกับระบบอินเทอรเนต็และอินทราเน็ต 
2) การเช่ือมโยงกบัอุปกรณภาคสนาม 
3) การส่ังงานผานระบบอุปกรณส่ือสารแบบพกพา 
5.1.3 การออกแบบระบบ   
คณะทํางานของการไฟฟาสวนภูมิภาครวมกับท่ีปรึกษาบริษัท ไดออกแบบระบบท่ี

เกี่ยวของกับระบบบริหารงานบริหารทั้งหมด 12 กระบวนงานครอบคลุมท้ังงานดานมิเตอร และงาน
ดานบริการหลังการขาย ซ่ึงจากกระบวนงานดังกลาว มีบางกระบวนงานท่ีไมสามารถท่ีจะใช
โปรแกรมมาตรฐานของโปรแกรม SAP ได คณะทํางานและท่ีปรึกษาบริษัทจึงไดออกแบบเพิ่มเติม 
2 สวนดังนี้ 

1) ออกแบบขอกํ าหนดดานการพัฒนาความสามารถของระบบงานเ พ่ิมเ ติม 
Enhancement Definition Document (EDD)  จํานวน 9 รายการ 
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2) ออกแบบขอกําหนดดานรายงาน เนื่องจากความตองการของคณะทํางานใหรองรับ
การใชงานของระบบงาน จําวนวน 7 รายการ 

5.1.4 การเขียนโปรแกรม 
คณะทํางานของการไฟฟาสวนภูมิภาครวมกับท่ีปรึกษาบริษัท ไดออกแบบระบบใน

รูปแบบผังกระบวนงาน และท่ีปรึกษาบริษัทไดกําหนดคาหรือ Configuration ผานทาง 
Implementation Guide (IMG) เพื่อใหระบบงาน SAP ทํางานไดตามผังกระบวนการทํางาน ดาน
ระบบบริหารงานบริการตามท่ีตองการ 
  ในการเขียนโปรแกรมในระบบ SAP ใชวิธีการเขียนจากโปรแกรม ABAP (Advance 
Business Application Programming ) ซ่ึงแบงออกเปนงานยอยๆได 4 สวนดังนี้ 

1. งาน Dialog Programming คือการเขียนโปรแกรม ABAP ในลักษณะของ 
Transaction 9 รายการ 

2. งาน ABAP Report คือการเขียนโปรแกรม ABAP เพื่อนําเสนอรายงานท่ีเปน 
Customizing Report  7 รายการ 

3. งาน SAPScript คือการเขียน ABAP เพื่อพิมพ Preprint Form ตางๆ เชน Invoice เปน
ตน 

4. การเขียน BDC (Batch Data Communication) Program สําหรับการทํา Data 
Conversion และ Interface Program  

5.1.5 การทดสอบระบบ และการปรับใช   
 หลังจากท่ีไดเขียนโปรแกรม และทําการ Customize โปรแกรม SAP แลวจึงมีการทดสอบ
โปรแกรมโดยการทดสอบระบบแบงเปน 3 ระดับคือ  

1. การทดสอบในแตละสวน (Unit Test:UT) 
2. การทดสอบแบบรวมระบบ (System Integration Test:SIT) 

- คร้ังท่ี 1 ระหวางวันท่ี 17 ตุลาคม 2549 - 30 พฤศจิกายน 2549   
- คร้ังท่ี 2 ระหวาง วันท่ี 27 พฤศจิกายน 2551 – 27 กุมภาพันธ 2551 

  3.  การทดสอบระบบโดยผูใชยอมรับ (User Acceptance Test : UAT) 
- คร้ังท่ี  1 เดือน พฤษภาคม 2549 
- คร้ังท่ี  2 เดือน  พฤษภาคม – มิถุนายน 2551 
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  5.1.6 การนําไปตดิตัง้ และการเปล่ียนระบบ 
  โครงการระบบคอมพิวเตอรซอฟตแวรสําเร็จรูปสําหรับธุรกิจหลักไดมีการจัดฝกอบรม
แบงเปน 2 คร้ังคือ 
 1) การอบรมผูสอน (Train The Trainer)  เปนการอบรมใหกับตัวแทนของ กฟก. 1-3 เขต
ภาคกลาง 3 เขต คือ เขต พระนครศรีอยุธยา เขตชลบุรี และ เขตนครปฐม เพื่อให เปนผูชวยสอนใน
การ สอนใหกับผูใชระบบของตัวเอง โดยจัดฝกอบรมกอนการใชงานจริงเดือน ตุลาคม 2551  มี
ระยะเวลาการอบรมตั้งแต 23 มิถุนายน- 13 สิงหาคม 2551 
  2) การอบรมระดับผูใชงาน (End User) เปนการอบรมผูใชโดยมีการกําหนดผูเขารับการ
อบรมตามแผนกท่ีใชงานของระบบงาน แบบ Graphical User Interface (GUI) มีระยะเวลาการ
อบรมต้ังแต 18 สิงหาคม- 3 ตุลาคม 2551 
  การเตรียมความพรอมในการนําระบบ SAP ใหผูใชไดใชงาน เนื่องจากระบบงาน SAP 
เปนระบบ Centralization ดังนั้นการติดต้ังโปรแกรมของเครื่องท่ีใชงาน มีแตการติดต้ัง SAP GUI 
(Graphic User Interface) บนเคร่ืองคอมพิวเตอรแบบ PC และระบบ Network ท่ีใชในการเช่ือมตอ
กับ Server ซ่ึงอยูท่ีกฟภ.สวนกลาง และมีระบบ Backup อยูท่ีการไฟฟาเขตสวนภูมิภาค เขต  1 ภาค
กลาง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
  การนําขอมูลเดิมมาสูระบบใหม ใชการ Convert รูปแบบขอมูลเดิมท่ีเปนระบบฐานขอมูล 
Oracle และมีการตรวจสอบขอมูลในระบบใหมท่ีอยูในระบบ SAP 
  การนําระบบออกใชของระบบบริหารงานบริการ ระบบชําระหนี้ซ้ือขายไฟฟา  และระบบ
บริหารขอมูลลูกคา ไดเร่ิมใชงานต้ังแตวันท่ี 20 ตุลาคม 2551  โดยวิธีการใชทันที (Direct 
Conversion) และจะใชวิธีการบันทึกขอมูลท่ีหองศูนยปฏิบัติการ War Room  ซ่ึงเปนศูนยบัญชาการ
ใหผูบริหาร คณะทํางาน และ Trainer แนะนําการใชงานใหกับผูใชงาน  
  5.1.7 การดําเนินการและการบํารุงรักษา 
  บริษัท ไดจัดทําระบบการรับแจงขอปญหาประจําสํานักงานใหญ (Help Desk)โดยมี
พนักงานจากบริษัทคอยรับปญหาและตอบคําถามเพ่ือชวยเหลือกับทางผูใชงาน  โดยผลการแกไข
ปญหาไดใสไวในเว็บไซดในสวนอินทราเน็ตขององคกร  
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5.2   อภิปรายผลการศึกษา 
ผูศึกษาไดทําการศึกษาเร่ืองการประยุกตใชซอฟตแวรสําเร็จรูปสําหรับระบบบริหารงาน 

บริการของการไฟฟาสวนภูมิภาค  และไดวิเคราะหเปรียบเทียบกับแนวคิดเกี่ยวกับระเบียบวิธีวงจร
การพัฒนาระบบ หรือ SDLC (System Development Life Cycle)  ในการพัฒนาระบบสารสนเทศ 
ซ่ึงสามารถอภิปรายผลตามแนวคิดไดดังนี้ 
   5.2.1 การสํารวจระบบ   

โครงการระบบคอมพิวเตอรซอฟตแวรสําเร็จรูปสําหรับธุรกิจหลัก ซ่ึงมีฝายสารสนเทศทํา
หนาท่ีหลักในการบริหารจัดการเทคโนโลยีและสารสนเทศขององคกรโดยเปนหนวยงานที่ทํา
หนาท่ีกําหนดความตองการของระบบงานเพ่ือจัดทําขอกําหนดการเชาระบบ (TOR)  ดังนั้นจึงตองมี
การสํารวจระบบงานหลักของการไฟฟาสวนภูมิภาค และกําหนดความตองการของระบบงานท้ัง 9 
ระบบ รวมทั้งคาใชจายท่ีเกิดข้ึนจากการเชาระบบ และผลตอบแทนจากการใชระบบ เพื่อนําไป
กําหนด ใน TOR เพื่อใชเปนแนวทางในการทําสัญญากับผูใหเชานั้น 

ผลการศึกษาสอดคลองกับแนวคิดของ Turban et al. (2001 อางใน ทิพวรรณ   หลอ
สุวรรณรัตน, 2547) ซ่ึงกลาวถึงแนวคิดวงจรการพัฒนาระบบไดกลาวไววา การศึกษาความเปนได
ของโครงการวามี โอกาสความสําเร็จมากนอยเพียงใด รวมท้ังประเมินความเปนไปไดดานเทคนิค 
ความเปนไปไดดานเศรษฐศาสตร และความเปนไปไดดานพฤติกรรม ข้ันตอนนี้มีความสําคัญเพราะ
เปนการปองกันความผิดพลาดท่ีอาจจะเกิดข้ึนได และศรีสมรัก  อินทุจันทรยง (2550)  ซ่ึงกลาวถึง
แนวคิดเร่ืองการจางกลุมบุคคล หรือ หนวยงานภายนอก ท่ีมีความรูความสามารถมาใหบริการตางๆ 
ทางดานระบบสารสนเทศตามท่ีองคกรผูวาจางตองการ โดยการมอบหมายภาระงานและความ
รับผิดชอบท้ังหมดท่ีเกี่ยวของกับบริการนั้นๆ ไปใหกับแหลงภายนอก เชน การจัดหาและดําเนินการ
ประมวลผล การจัดการ การบํารุงรักษา เปนตน ซ่ึงวิธีนี้มีขอดีคือสามารถไดความชํานาญเฉพาะดาน
จากบุคคลภายนอกได  
  5.2.2 การศึกษา และวิเคราะหระบบ 
 คณะทํางานของการไฟฟาสวนภูมิภาค และท่ีปรึกษาบริษัท ไดรวมศึกษา TOR และความ
เปนไปไดของระบบงานกับวิธีปฏิบัติงานของผูใชงาน ระเบียบปฏิบัติท่ีเกี่ยวของกับระบบงาน
บริหารงานบริการ รวมท้ังขอกําหนดใน TOR ท่ีบางรายการไมอาจจะทําไดเนื่องจาก ความไมพรอม
หรือไมเหมาะสมในการปฏิบัติงานของการไฟฟาสวนภูมิภาค   
 ผลการศึกษาสอดคลองกับแนวคิดของ ศรีสมรัก  อินทุจันทรยง (2550) ซ่ึงกลาววา 
การศึกษาระบบ  (System Study) โดยเร่ิมจากการศึกษาความเปนไปไดของระบบ (Feasibility 
Study) เพื่อวิเคราะหถึงโอกาสท่ีระบบจะเกิดข้ึน และประสบความสําเร็จในการนําไปปฏิบัติใชและ
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สงผลตามเปาหมายขององคกร  และสอดคลองกับแนวคิดของ Turban et al. (2001 อางใน 
ทิพวรรณ   หลอสุวรรณรัตน, 2547) ท่ีกลาววา การวิเคราะหระบบ (Systems Analysis) เม่ือ
โครงการไดรับความเห็นชอบจากผูท่ีเกี่ยวของแลว ข้ันตอนตอไปเปนการวิเคราะหระบบ ซ่ึงเปน
การวิเคราะหปญหาขององคการซ่ึงจะแกไขโดยระบบสารสนเทศข้ันตอนนี้จะเกี่ยวของกับการระบุ
ปญหาขององคการ สาเหตุของปญหา การแกปญหา และระบุ ความตองการสารสนเทศ 
(Information Requirement)  

5.2.3 การออกแบบระบบ   
การออกแบบระบบที่เกี่ยวของกับระบบบริหารงานบริหารทั้งหมด 12 กระบวนงาน

ครอบคลุมท้ังงานดานมิเตอร และงานดานบริการหลังการขาย เพื่อกําหนดกระบวนการนําเขา การ
ประมวลผลและการสงออกขอมูลใหกับระบบตอเนื่อง รวมทั้งสวนประกอบท่ีเกี่ยวของ เชน
บุคลากรท่ีทํางาน โปรแกรมท่ีใชงานและเอกสารที่เกี่ยวในแตละข้ันตอนการทํางาน ทําใหสามารถ
พิจารณาขอบเขตของระบบงานท้ังหมดไดโดยไดทําเปนเอกสารการออกแบบกระบวนการทาง
ธุรกิจ (Business Process Definition Document : PDD) มีท้ังหมด  12 กระบวนงานและมีหัวหนา
คณะทํางานท้ังในสวนของ กฟภ. และบริษัทลงช่ือรับรองทุกกระบวนงาน 

ผลการศึกษาสอดคลองกับแนวคิด Laudon and Laudon  (แปลโดย สัลยุทธ  สวางวรรณ, 
2545)   ซ่ึงกลาววาการออกแบบระบบ จะสรางขอกําหนดสําหรับหนทางแกปญหา กระบวนการ
แกปญหาแบบวงจรระบบงานโดยใหความสําคัญกับขอกําหนดฯแบบเปนทางการซ่ึงจะตองมีการ
บันทึกบนกระดาษเพื่อใชในการอางอิงภายหลัง  และสอดคลองกับแนวคิดของ Turban et al. (2001 
อางใน ทิพวรรณ   หลอสุวรรณรัตน, 2547) ท่ีกลาววาวิธีการดําเนินงานโดยประกอบดวย การ
ออกแบบหนาจอใหกับผูใช (User Interface) ฮารดแวร ซอฟตแวร ฐานขอมูล และการส่ือสาร
โทรคมนาคม บุคลากร และกระบวนการ (Procedure) การบูรณาการสวนประกอบตางๆ ดังกลาว
อยางเปนระบบ 

5.2.4 การเขียนโปรแกรม 
ท่ีปรึกษาบริษัทไดกําหนดคาหรือ Configuration ผานทาง Implementation Guide (IMG) 

เพื่อใหระบบงาน SAP ทํางานไดตามระบบบริหารงานบริการที่ไดออกแบบระบบไวไดตามผังของ
กระบวนงานท้ัง 12 กระบวนงาน โดยระบบซอฟตแวรสําเร็จรูป SAP มีรูปแบบและการกําหนดคาท่ี
เปนมาตรฐานในการใชงานโดยท่ัวไป และมีการเขียนโปรแกรมเพิ่มเติมเพื่อรองรับความตองการ
ของคณะทํางาน โดยใชโปรแกรม ABAP (Advance Business Application Programming )  

ผลการศึกษาสอดคลองกับแนวคิดของ Laudon and Laudon  (แปลโดย สัลยุทธ  สวาง
วรรณ, 2545) ซ่ึงกลาวาข้ันตอนการโปรแกรม (Programming) จะแปลขอกําหนดท่ีสรางไวใน
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ข้ันตอนการออกแบบใหเปนโปรแกรมคอมพิวเตอร ผูวิเคราะหระบบจะทํางานรวมกับผูเขียน
โปรแกรมในการแปลความหมายในแตละโปรแกรม และ สอคลองกับแนวคิดท่ีกลาววาซอฟตแวร
สําเร็จรูปประยุกตท่ีมีใชตามองคกรตางๆสวนหนึ่งจะมีลักษณะท่ีเหมือนหรือคลายคลึงกันมาก 
สําหรับงานประยุกตท่ีมีข้ันตอนการทํางานเปนมาตรฐานเดียวกันนี้ ซ่ึงสามารถตอบสนองความ
ตองการของระบบงานองคกรได  ในกรณีท่ีองคกรมีความตองการบางอยางท่ีซอฟตแวรสําเร็จรูป
ท่ัวไปไมสนับสนุน ก็จะตองใชวิธีปรับใหสอดคลองกับความตองการเฉพาะ (Customization) ซ่ึง
หมายถึงขีดความสามารถอยางหนึ่งของซอฟตแวรสําเร็จรูป ท่ียอมใหผูใชสามารถปรับปรุงลักษณะ
การทํางานหลายๆ อยางเพื่อใหสอดคลองกับความตองการเฉพาะของผูใชเอง  

5.2.5 การทดสอบระบบ และการปรับใช   
  การประยุกตใชซอฟตแวรคร้ังนี้จะมีการทดสอบระบบ 3 ระดับคือ การทดสอบในแตละ
สวน (Unit Test: UT) การทดสอบแบบรวมระบบ (System Integration Test:SIT)   และการทดสอบ
ระบบโดยผูใชยอมรับ (User Acceptance Test : UAT)  รวมท้ังมีการจัดทําคูมือสําหรับโปรแกรม
การใชงาน คูมือในการปฏิบัติงานในระบบใหมเพื่อประกอบในการทํางาน 
 ผลการศึกษาสอดคลองกับแนวคิดของ ศรีสมรัก  อินทุจนัทรยง (2550)  ซ่ึงกลาววาการลง
รหัสเขียนโปรแกรม (Coding) และทําการทดสอบ (Testing) เพื่อใหเกดิความม่ันใจวาโปรแกรม
สามารถทํางานไดอยางท่ีตองการ สามารถทําการทดสอบระบบแบงเปน 3 ระดับคือ 
 1) การทดสอบในแตละสวน (Module Test หรือ Unit Test) ในโปรแกรมแตละโปรแกรม
จะประกอบดวยสวนยอยๆ หลายสวนทํางานประสานกัน ในแตละสวนจะมีลักษณะเฉพาะท่ีทํางาน
เบ็ดเสร็จในตนเอง เรียกวา โมดูล การทดสอบในข้ันตอนนี้เปนการทดสอบการทํางานในแตละสวน 
 2) การทดสอบแบบเบ็ดเสร็จ (Integration Test) เปนการทดสอบกลุมของโมดูลท่ีมี
ความสัมพันธเพื่อดูผลการทํางานของโมดูล การเช่ือมประสานในระหวางโมดูล  
 3) การทดสอบระบบ (System Test) เปนการทดสอบระบบท้ังระบบ  
 นอกจากนี้ ศรีสมรัก  อินทุจันทรยง (2550)  ยังกลาวาการจัดทําเอกสารประกอบระบบ 
(Documentation) ท่ีสําคัญคือคูมือการใชงานของผูใช (User Manual)  และคูมือระบบ (System 
Manual) และเอกสารประกอบระบบน้ีจัดทําไดท้ังสองลักษณะ คือจัดทําเปนรูปเลมและจัดทําเปน
ระบบท่ีผูใชสามารถเรียกดูไดทางจอภาพในระหวางทํางานกับระบบ  
 ท้ังนี้ สุธิดา ชัยชมช่ืน (2552 : ระบบออนไลน)  ไดกลาวกระบวนการตรวจสอบและ
ยืนยันความถูกตองของระบบงานเปนกระบวนการท่ีชวยใหผูพัฒนาระบบมีความแนใจวาระบบท่ี
พัฒนานั้น ตรงตามขอกําหนดตกลงไวกับผูใชหรือผูจัดการระบบและตรงกับความตองการของผูใช
ระบบนั้นอยูเสมอ โดยจะตองทําการทดสอบท้ังโปรแกรม และทดสอบระบบ เพื่อท่ีจะตรวจสอบ
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ในดานของประสิทธิภาพ  และขอบกพรองของโปรแกรมโดยจะตองนําขอมูลจริงภายใต
สถานการณจริงมาทําการทดสอบ  ซ่ึงโครงการไมไดทําการทดสอบในดานของประสิทธิภาพ กับ
ขอมูลจริง และกรณีท่ีเกิดปญหา มาดําเนินการทดสอบ 
  5.2.6 การนําไปตดิตัง้ และการเปล่ียนระบบ 
  บริษัทฯ  ไดมีการจัดฝกอบรม 2 คร้ัง สําหรับโครงการฯน้ี คือ การอบรมผูสอน (Train 
The Trainer)  ใหกับตัวแทนของ กฟก. 1-3 เขตภาคกลาง 3 เขต และ การอบรมระดับผูใชงาน (End 
User) รวมท้ังจัดทําคูมือการใชงานโปรแกรม และคูมือในการปฏิบัติงาน 
  การนําระบบออกใชของระบบบริหารงานบริการ โดยวิธีการใชแบบทันที (Direct 
Conversion) และมีการการบันทึกขอมูลท่ีหองศูนยปฏิบัติการ War Room ใหผูบริหาร คณะทํางาน 
และ ผูชวยสอน แนะนําการใชงานใหกับผูใชงาน และชวงแรกดําเนินการเพียงเขตเดียวคือ เขต 
กฟก. 1 เปนโครงการนํารอง (Pilot) กอนนําไปใชในเขตท่ีเหลืออีก 11 เขต 
  ผลการศึกษาสอดคลองกับ แนวคิดของครรชิต มาลัยวงศ (2552:ระบบออนไลน) ซ่ึง
อธิบายวาการติดต้ังใชงานระบบ เปนการติดต้ังระบบและอุปกรณตางๆ ท่ีไดกําหนดไวต้ังแตใน
ข้ันตอนการวิเคราะหระบบลงไวในสถานท่ีทํางานจริง ติดต้ังซอฟตแวรท่ีจัดทําข้ึนไวในเคร่ืองจริงๆ 
และการจัดทําเอกสารตางๆ สําหรับอธิบายการทํางาน อธิบายวิธีการแกปญหาท่ีอาจจะเกิดข้ึน
ระหวางการทํางาน จัดพิมพแบบฟอรมตางๆ ใหเสร็จและพรอมจะใชการได อีกท้ังยังจะตองจัด
ฝกอบรมผูใชและผูบริหารใหสามารถใชระบบท่ีจัดทําข้ึนไดอยางมีประสิทธิภาพ  และสอดคลอง
กับแนวคิดของ Turban et al. (2001 อางใน ทิพวรรณ   หลอสุวรรณรัตน, 2547) ท่ีกลาววาการนํา
ระบบไปติดต้ังเปนการเปล่ียนจากระบบเกาไปสูระบบใหม วิธีการเปล่ียนระบบสามารถทําได โดย
รูปแบบเปล่ียนทันที (Direct)  
  5.2.7 การดําเนินการและการบํารุงรักษา 
  บริษัท ฯ ไดจัดทําระบบการรับแจงขอปญหาประจําสํานักงานใหญ  (Help Desk)โดยมี
พนักงานบริษัทคอยรับปญหาและตอบคําถามเพ่ือชวยเหลือกับผูใชงาน ในกรณีท่ีผูใชงานไม
สามารถปฏิบัติงานในระบบ SAP หรือมีขอสงสัยตองการจะทราบวิธีการแกไขท่ีถูกตองในการ
ทํางาน  โดยผลจากการแกไขปญหาของผูใชงานไดใสไวในเว็บไซดในสวนอินทราเน็ตขององคกร
เพื่อใชศึกษาตอไป  
  ผลการศึกษาสอดคลองกับ แนวคิด Turban et al. (2001 อางใน ทิพวรรณ   หลอสุวรรณ
รัตน, 2547) ซ่ึงกลาววาเม่ือมีการติดต้ังระบบใหมแลว ระบบใหมนี้จะดําเนินการอยูกระท่ังสามารถ
แทนท่ีระบบเกาได และระบบใหมตองการบํารุงรักษา ซ่ึงมีหลายลักษณะคือ 
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1) การตรวจสอบความถูกตองของโปรแกรม (Debugging the Program) เปนข้ันตอนท่ี
ตองทําตอเนื่องไปตลอดอายุของระบบ 

2) การปรับปรุงระบบใหทันสมัยสอดคลองกับการเปล่ียนแปลงของเง่ือนไขการ
ปฏิบัติงานท่ีอาจเปล่ียนแปลงไป เชน มีระเบียบราชการใหม การเพิ่มหนาท่ีทํางาน
ใหกับระบบ (new functionality) โดยไมกระทบการดําเนินงานของระบบ 

 โดยในการศึกษาคร้ังนี้ไดดําเนินการบํารุงรักษาตามลักษณะขอท่ี 1 คือการแกไข
ขอผิดพลาดจากปรับปรุงโปรแกรม (Customize) SAP ท่ีปรับใชกับ กฟภ. 
 5.2.8 การประเมินผลระบบ 
 คณะทํางานไดรับแจงขอปญหาในการปฏิบัติงานจากผูใชระบบ และจาก Help Desk ซ่ึง
ตอบคําถาม และประสิทธิภาพของการทํางานในระบบพบวาในการประมวลผลการสรางใบส่ังงาน
ดานกระบวนงานงดจายไฟประมวลผลคอนขางชา  ทําใหคณะทํางานตองมีการปรับปรุง
กระบวนงานใหม เพื่อปรับปรุงโปรแกรมหลังจากใชงานในระยะเวลา 3 เดือน โดยพบวาใบส่ังงาน
ท่ีใชงานดานกระบวนงานงดจายไฟจะมีปริมาณมากในแตละวัน ซ่ึงทําใหการใชงานของเคร่ืองแม
ขายทํางานสูงข้ึน ในขณะท่ีใบส่ังงานท่ีเกิดข้ึนนั้นไมไดใชงานเนื่องจากการออกแบบระบบได
คํานึงถึงระเบียบและวิธีการปฏิบัติท่ีใชงานเดิม ดังนั้นคณะทํางานจึงไดเสนอใหทางผูบริหารของ
โครงการไดทําการกําหนดระเบียบ และวิธีการปฏิบัติงานใหมใหสอดคลองกับการใชงานของระบบ 
และการทํางานจริงของผูใชงาน 
  ผลการศึกษาสอดคลองกับแนวคิด    Turban et al. (2001 อางใน ทิพวรรณ  หลอสุวรรณ
รัตน, 2547) ซ่ึงกลาววาเม่ือมีการติดตั้งระบบใหมแลว ระบบใหมนี้จะดําเนินการอยูกระท่ังสามารถ
แทนท่ีระบบเกาได และระบบใหมตองการบํารุงรักษา ซ่ึงมีลักษณะคือ การปรับปรุงระบบให
ทันสมัยสอดคลองกับการเปล่ียนแปลงของเง่ือนไขการปฏิบัติงานท่ีอาจเปล่ียนแปลงไป เชน มี
ระเบียบราชการใหม  
  นอกจากนี้ผลการศึกษาพบวา วิธีการหรือข้ันตอนของ SDLC นั้นเหมาะสมกับการ
ประยุกตใชในการพัฒนาระบบหรือซอฟตแวรโดยเฉพาะระบบที่มีความซับซอนเชนเดียวกับท่ี
ดําเนินการอยูนี้ ซ่ึงสอดคลองกับ ธนวรรธน ปุนนะรา (2550) และอินทิรา จาพันดุง (2548) ท่ีไดนํา
แนวคิด SDLC ไปใชในการศึกษาเกี่ยวกับการพัฒนาระบบสารสนเทศเชนกัน โดยมีข้ันตอน SDLC 
เหมือนกันโดยมีข้ันตอนต้ังแตการสํารวจระบบ  การศึกษา และวิเคราะหระบบ การออกแบบระบบ  
การเขียนโปรแกรม  การทดสอบระบบและการปรับใช   การนําไปติดต้ังและการเปล่ียนระบบ การ
ดําเนินการและการบํารุงรักษา แตในสวนท่ีตางกันจะเปนดานรายละเอียดในแตละข้ันตอนวาการ
พัฒนาระบบนั้นเปนหนวยงานที่มีระบบงานท่ีใหญ หรือระเบียบการทํางานขององคกรแตกตางกัน
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ไปซ่ึงข้ึนอยูกับความตองการขององคกรนั้นๆ  รวมท้ังวิธีการสรรหาระบบสารสนเทศนั้นไดมาจาก
การพัฒนาของบุคลากรในองคกรเอง หรือการจางบุคคลภายนอกดําเนินการซ่ึงทําใหรายละเอียดใน
แตละข้ันตอนแตกตางกันไป 
 
5.3  ขอคนพบ 

การศึกษาเร่ืองการประยุกตใชซอฟตแวรสําเร็จรูปสําหรับระบบบริหารงานบริการ ของ 
การไฟฟาสวนภูมิภาค มีขอคนพบดังนี้ 
   5.3.1 การสํารวจระบบ   

 จากการศึกษาพบวาเง่ือนไขตามขอกําหนด (TOR: Terms of Reference) ทุกระบบงาน  ท่ี
ทําสัญญาในบางขอไมสามารถทําได เนื่องจากในสภาพการทํางานจริงหรือความพรอมของ
หนวยงานยังไมมีการใชเคร่ืองมือท่ีกําหนดไวใน TOR เชนการเช่ือมโยงกับอุปกรณภาคสนาม หรือ
อินทราเน็ต  และการสงขอมูลกับระบบอุปกรณส่ือสารแบบพกพา เปนตน 

5.3.2 การศึกษา และวิเคราะหระบบ 
จากการศึกษาพบวาคณะทํางานของการไฟฟาสวนภูมิภาคสวนใหญยังไมมีความรู

พื้นฐานในระบบโปรแกรม SAP ทําใหการใหขอมูลกระบวนการทํางานเดิมกับท่ีปรึกษาเทานั้น แต
ไมสามารถพิจารณาในการปรับกระบวนการทํางานใหแตกตางจากเดิมได 
  ท่ีปรึกษาบริษัทซ่ึงมีความรูในระบบ SAP แตไมมีความรูในดานของระบบงานหรือ 
กระบวนการทํางานของการไฟฟาก็ไมสามารถท่ีจะเขาใจภาพรวม หรืองานเดิมท่ี การไฟฟาทํางาน
ไดอยางละเอียดจึงตองมีการสอบถาม ศึกษาจากเอกสาร ซ่ึงอาจจะเขาใจในบางกระบวนงานและ
ปริมาณงานท่ีคลาดเคล่ือนไป 

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



 

 

104

 

 สําหรับการออกแบบขอกําหนดดานการพัฒนาความสามารถของระบบงานเพ่ิมเติม 
(Enhancement Definition Document :EDD) ซ่ึงการเขียนโปรแกรมดังกลาวไมสามารถท่ีจะใชคําส่ัง 
ของโปรแกรม SAP มาตรฐานไดในการนําไปใชงานกับกระบวนงานท่ีคณะทํางานไดออกแบบ
ระบบไดเต็มประสิทธิภาพ ซ่ึงเปนผลจากการสํารวจระบบที่ไมไดทําการสํารวจรายละเอียดของการ
ทํางานของ กฟภ. 

5.3.4 การเขียนโปรแกรม 
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  

5.3.5 การทดสอบระบบ และการปรับใช   
 จากการทดสอบระบบท้ัง  3 ระดับ พบวาการทดสอบแบบรวมระบบ (System Integration 
Test :SIT)   การทดสอบระบบโดยผูใชยอมรับ (User Acceptance Test : UAT) จะมีปญหา
คอนขางมาก และตองมีการปรับปรุงโปรแกรมพอสมควร ซ่ึงทางคณะทํางานและท่ีปรึกษาบริษัท
ไดประชุมและหาแนวทางในการแกไขปญหาระบบงานท่ีจําเปนตองปรับปรุง แตจะมีกระบวนการ
ท่ีไมสามารถปรับปรุงตามความตองการของผูใชและคณะทํางานได คือ กระบวนงานงดจายไฟ ซ่ึง
มีการทํางานท่ีคอนขางชา โดยการทดสอบระบบโดยผูใชยอมรับ (UAT) ซ่ึงเปนการทดสอบท่ี
สามารถประเมินผลระบบเบ้ืองตนกอนการใชงานจริงได 
  พบวาสวนใหญยังไมพึงพอใจในดานของการใชงานเน่ืองจากระบบ SAP ทํางานคอนขาง
ยากในคร้ังแรก และตองมีการเขาหนาจอดวย T-Code หรือ Menu ท่ีมีลักษณะรวมทําใหคาดการวา
ผูใชงานจะไมสามารถทํางานไดอยางสะดวกและรวดเร็ว เม่ือเทียบกับการใชงานบนระบบการ
ทํางานเดิมของการไฟฟา และการทดสอบระบบไมไดมีการทดสอบประสิทธิภาพในดานของระบบ
โดยรวม รวมทั้งการใชขอมูลท่ีเปนของจริงมาใชในการทดสอบซ่ึงเปนผลจากปริมาณขอมูลท่ี
คอนขางมากของการไฟฟาสวนภูมิภาคการทดสอบดวยขอมูลจริงจะทําใหเสียเวลาในการจัดเตรียม
ขอมูลเพิ่มข้ึนจากเดิม 
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  ท่ีปรึกษาบริษัท พยายามท่ีจะไมสรางโปรแกรมเพิ่มเติมจากความสามารถของระบบ SAP 
มากนัก เนื่องจากหากมีการสรางโปรแกรมใหมหรือมีการ Customize โปรแกรม SAP เพิ่มเติมจาก
มาตรฐานจะทําใหการพัฒนาปรับปรุงรุนของซอฟตแวรใหทันสมัยใหมทําไดยากข้ึน และจะตองทํา
ขอกําหนดเก็บไว เพื่อใหท่ีปรึกษาอ่ืนท่ีมารับชวงตอสามารถทํางานได เพื่อจะไดไมตองศึกษาคูมือ
การกําหนดคามากนัก เนื่องจากระบบ SAP เปนมาตรฐานท่ีเหมือนกันท่ัวโลก 
  5.3.6 การนําไปตดิตัง้ และการเปล่ียนระบบ 
  จากการศึกษาพบวา การอบรมผูใชระบบบางแหงเกิดความเขาใจผิดในการเขารับการ
อบรม หรือ สํานักงานตนสังกัดไมไดนําผูปฏิบัติงานจริงเขารับการอบรม ทําใหผูท่ีเขาอบรมจริง
ไมไดปฏิบัติงานจริง สวนผูปฏิบัติงานจริงไมไดเขาอบรม สงผลทําใหการใชงานจริงปฏิบัติงานบน
ระบบงานผิดพลาด 
  คณะทํางาน ไดมีความเห็นวา การจัดการอบรมยังไมมีความเหมาะสมมากนักเนื่องจาก
การอบรมผูใชระบบไดใชคูมือท่ีเปนลักษณะการทํางานของโปรแกรม แต ไมไดมีคูมือท่ีใชในการ
ทํางานจริง ซ่ึงทําใหผูใชงานหลังจากเขารับการอบรมเขาใจระบบงานแตไมสามารถประยุกตใชกับ
งานจริงไดตามท่ีไดอบรมมา 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 
  5.3.7 การดําเนนิการและการบํารุงรักษา 
  จากการศึกษาพบวา บริษัทไดจัดทําระบบการรับแจงขอปญหาประจําสํานักงานใหญ 
(Help Desk)โดยมีพนักงานจากบริษัทคอยรับปญหา แตท้ังนี้อาจจะไมไดรับคําตอบทันทีทําให
ผูใชงานตองโทรศัพทสอบถามทางคณะทํางาน เนื่องจากพนักงานรับแจงปญหาขาดขอมูลหรือ
ความสามารถในการการตอบคําถามเก่ียวกับระบบงานของ กฟภ. เพื่อชวยเหลือกับผูใชงาน และผล
จากการแกไขปญหาท้ังในสวนตางๆเกี่ยวกับดานโปรแกรมไดแจงใหท่ีปรึกษาบริษัทดําเนินการ
ปรับแกไข สวนวิธีการปฏิบัติการใชงานโปรแกรมไดแจงใหทางผูใชงานทราบวิธีปฏิบัติท่ีถูกตอง  
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และผลจากการแกไขปญหาท้ังหมดท่ีพนักงานบริษัทรับแจงปญหาไดใสไวในเว็บไซดในสวน
อินทราเน็ต  
  คณะทํางานมีความเห็นวา  การบํารุงรักษาระบบโดยมีการเก็บขอมูลปญหาและ
ขอเสนอแนะจากผูใชงาน ไดนําเปนสรุปขอปญหาและการดําเนินแกไข เพื่อท่ีจะนําไปปองกัน และ
แนะนําการใชงานตอไปท่ีเขตการไฟฟาอ่ืนท่ีจะใชระบบตอไป 
   ท่ีปรึกษาบริษัทไดมีความเห็นวา จากการแจงขอปญหาดังกลาว หากเปนเร่ืองท่ีจะมีการ
ปรับปรุงโปรแกรมเพ่ือเปล่ียนแปลงแนวคิด หรือวิธีการใชงานท่ีแตกตางจากรูปแบบของโปรแกรม
ท่ีใชแลวนั้น ซ่ึงมีผลตอการปรับแกไขในสวนตางๆท่ีเกี่ยวของหลายระบบงาน ควรใหคณะทํางาน
ทําหนังสือรองขอแกไข DCR (Design Change Request) เพื่อใหทางท่ีปรึกษาบริษัทนําไปปรับปรุง
แกไขในโปรแกรม SAP ตอไป ท้ังนี้โปรแกรมท่ีถูกปรับปรุงข้ึนใหมจะตองผานการทดสอบการใช
งานจากท่ีปรึกษาและคณะทํางานกอนจึงจะปรับปรุงในการใชงานจริงตอไปได 
  5.3.8 การประเมินผลระบบ 
  จากการศึกษาพบวา การประเมินผลระบบคณะทํางานยังไมไดมีการประเมินผลใน
ลักษณะเปนทางการ ผูศึกษาจึงไดทําการประเมินความพึงพอใจเพื่อนําผลท่ีไดมาวิเคราะหซ่ึงใช
คุณลักษณะท่ีดี และมีคุณภาพของระบบสารสนเทศ ประกอบดวย 5 ดานคือ ความแมนยําถูกตอง 
ความสมบูรณ ใชไดทันเวลา สะดวกตอการใชงาน และ สามารถตรวจสอบได ซ่ึงผลที่ไดรับจาก
ผูใชงานพบวาในดานภาพรวมความพึงพอใจอยูในระดับปานกลาง  
  ท้ังนี้ความแมนยําถูกตองอยูในระดับปานกลาง ซ่ึงอาจสงผลโดยตรงตอการใหบริการ
ใหกับผูใชไฟในดานของการใหบริการ และขอมูลท่ีเก็บในระบบ SAP ดังนั้นจึงตองมีการทบทวน 
หรือมีหนังสือเพื่อแจงผูปฏิบัติงานใหปฏิบัติงานใหตรวจสอบ และบันทึกขอมูลในระบบ SAP อยาง
ถูกตอง 
 
5.4  ขอเสนอแนะจากการศึกษา 

สวนท่ี 1 ขอเสนอแนะสําหรับ กฟภ. ตามแนวคิด SDLC  
   1) การสํารวจระบบ   
 จากการศึกษาพบวาเง่ือนไขตามขอกําหนด TOR(Terms of Reference) ทุกระบบงาน  ท่ี
ทําสัญญาในบางขอไมสามารถทําได ผูศึกษาจึงเสนอวาควรจะสํารวจระบบจากในสภาพการทํางาน
จริง หรือความพรอมของหนวยงานกอนแลวจึงกําหนดในขอกําหนด ไวใน TOR   
 
 



 

 

107

 

 2)  การศึกษา และวิเคราะหระบบ 
จากการศึกษาพบวาลักษณะการทํางานของกฟภ. กับโปรแกรมสําเร็จรูป SAP ท่ีมี

มาตรฐานการใชงานในระดับสากล ผูศึกษามีขอเสนอแนะวาควรมีการแนะนําหรือฝกอบรมระบบ 
SAP ท่ีคณะทํางานจะศึกษากอน  เพื่อจะทําไดกําหนดความตองการของระบบงานและกระบวนงาน
ท้ังระบบท่ีรับผิดชอบและระบบงานที่ตอเนื่องไดอยางถูกตอง  และในสวนของท่ีปรึกษาบริษัทควร
มีความรูในกระบวนการทํางานของการไฟฟา ดีพอท่ีจะแนะนําและมองเห็นภาพรวม หรืองานเดิมท่ี 
การไฟฟาทํางานเพ่ือจะไดเขาใจความตองการของคณะทํางานไดชัดเจน รวมท้ังควรมีผูท่ีปฏิบัติการ
ท่ีเขารวมโครงการต้ังแตการกําหนด TOR ของแตละระบบงานยอย เพื่อส่ือสารขอมูลใหแกทีม
พัฒนาระบบได 

3) การออกแบบระบบ  
 จากการศึกษาพบวาการออกแบบระบบมีความสําคัญในการกําหนดคาในโปรแกรม SAP 
ซ่ึงหากกระบวนงานนี้ทําไดละเอียดจะทําใหไมตองมีการปรับปรุงโปรแกรม หรือการทําหนังสือ
รองขอแกไข DCR (Design Change Request)  ผูศึกษามีขอเสนอแนะวากอนท่ีจะออกแบบระบบ
ควรท่ีจะใหคณะทํางานการไฟฟาสวนภูมิภาคไดทราบความสามารถของระบบ SAP และไดเห็น
ตัวอยางของการออกแบบจากหนวยงานอื่นเพื่อเปนขอมูลอางอิงในการออกแบบ และควรเลือกท่ี
ปรึกษาที่มีประสบการณตรงกับระบบที่ออกแบบโดยตรง นอกจากนี้ควรเลือกคณะทํางาน และท่ี
ปรึกษาท่ีส่ือสารเขาใจกันอยางชัดเจน  

4) การเขียนโปรแกรม 
จากการศึกษาพบวาการออกแบบระบบ หากกําหนดการออกแบบท่ีชัดเจน และ

ครอบคลุมกับขอกําหนด TOR และความตองการของคณะทํางานแลว จะทําใหการกําหนดคาหรือ 
Configuration เพื่อใหระบบงาน SAP ทํางานไดตามระบบบริหารงานบริการท่ีไดออกแบบไว  ผู
ศึกษาจึงมีขอเสนอแนะวาควรมีการอบรมความรูพื้นฐานของระบบ SAP และการศึกษาขอกําหนด 
TOR อยางละเอียด เนื่องจากหากมีการใชงานระบบแลว และไมสามารถตอบสนองกับความ
ตองการของผูใชงาน และขององคกรได ซ่ึงทําใหตองเสียเวลาในการจัดทํา หนังสือรองขอแกไข 
DCR (Design Change Request) และตองทําการทดสอบใหมอีกหลังจากทดสอบ หรือนําไปใชงาน
แลว  

5)  การทดสอบระบบ และการปรับใช   
 จากการศึกษาพบวาการทดสอบในระดับของการทดสอบแบบรวมระบบ (System 
Integration Test :SIT)   และการทดสอบระบบโดยผูใชยอมรับ (User Acceptance Test : UAT) จะ
เปนการประเมินผลเบ้ืองตนกอนการนําระบบไปใชงานไดในระดับ  ผูศึกษาจึงมีขอเสนอแนะวา 
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หากมีขอปญหาจากการทดสอบระบบ ควรทบทวนปญหาท่ีเกิดข้ึน และอาจจะตองยอนกลับเพื่อดู
กระบวนการที่ผานมาวาควรดําเนินการแกไข ในจุดท่ีมีปญหามากท่ีสุด เพื่อท่ีจะไมใหเกิดปญหาใน
การนําระบบออกใชจริง รวมท้ังควรทดสอบประสิทธิภาพระบบกอนการใชระบบจริงดวยขอมูล
จริงมาใชในการทดสอบ ใหกับผูใชในการยอมรับระบบ 
  6) การนําไปติดตั้ง และการเปล่ียนระบบ 
  จากการศึกษาพบวาการฝกอบรมผูใชระบบ นั้นแตละสวนงานไมไดจัดสงพนักงานท่ี
ปฏิบัติงานจริงเขารับการอบรม หรือไมไดใหความสําคัญตอการอบรม ผูศึกษาจึงมีขอเสนอแนะวา
โครงการควรทําความเขาใจกับหัวหนาหนวยงานของทุกหนวยงานท่ีจะตองใหพนักงานเขารับการ
อบรม เนื่องจากการฝกอบรมมีระยะเวลาคอนขางนาน และหัวหนาหนวยงานควรจะจัดสรร
พนักงานท่ีทําหนาท่ีแทนผูท่ีเขารับการอบรม เพื่อจะไดใหคนท่ีเขารับการฝกอบรมมาปฏิบัติงานจริง
ไดอยางถูกตอง และเขาใจในระบบงานและวิธีการปฏิบัติงานในระบบจริงหลังจากเขารับการอบรม 
และควรทําการตรวจสอบขอมูลเดิมกอนนําข้ึนระบบใหอยางถูกตองเพ่ือไมใหเกิดปญหาจากการใช
งาน 
  7) การดําเนินการและการบํารุงรักษา 
  จากการศึกษาพบวาบริษัทไดจัดทําระบบการรับแจงขอปญหาประจําสํานักงานใหญ 
(Help Desk)โดยมีพนักงานจากบริษัทคอยรับปญหา แตท้ังนี้อาจจะไมไดรับคําตอบทันทีทําใหการ
ปฏิบัติงานลาชา ผูศึกษาจึงมีขอเสนอแนะวา สํานักงานแตละแหง ควรจะมีศูนยกลางในการให
คําปรึกษาและหากเปนปญหาท่ีซํ้าๆ กันและไมสามารถแกไขไดควรที่จะรวบรวมขอมูลเพื่อแจงทาง
โครงการเพื่อดําเนินการปรับปรุง หรือเปล่ียนแปลงกระบวนการทํางานเพื่อใหระบบงานสามารถ
ทํางานไดอยางเปนระบบ  
  8) การประเมินผลระบบ 
  จากการศึกษาพบวาผลการการประเมินผลความพึงพอใจของผูใชงานระบบบริหารงาน
บริการ จากแบบสอบถามท่ีไดรับพบวาจะมีความพึงพอใจในหัวขอของระบบสารสนเทศท่ีดีท้ัง 5 
ดานคือ ความแมนยําถูกตอง ความสมบูรณ ใชไดทันเวลา สะดวกตอการใชงาน และ สามารถ
ตรวจสอบได อยูในระดับกลางท้ังหมด ท้ังนี้มีหัวขอยอยดานการนําไปใชไดทันเวลา  การบันทึก
ขอมูลและ การประมวลผลมีความรวดเร็ว ไดรับความพึงพอใจระดับนอย   และในสวนของดาน 
การสนับสนุนการใชงานมีหัวขอยอยคือ การแกไขปญหาจาก Help Desk ทําไดรวดเร็ว ไดรับความ
พึงพอใจในระดับนอย  ผูศึกษาเสนอแนะใหทางโครงการนําผลของการประเมินผลท้ังหมด
ปรับปรุงระบบ และควรจะทําการประเมินผลอยางตอเนื่อง จากทุกหนวยงานหลังจากการปรับปรุง
ระบบแลว เพื่อทราบความพึงพอใจอีกคร้ัง และในดานของการแกไขปญหาจาก Help Desk ควร
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สามารถตอบปญหาท่ีผูใชงานท่ีมีขอปญหาไดทันที ท้ังนี้เพื่อสงผลตอการปฏิบัติงานและภาพลักษณ
ของโครงการ ในการนําซอฟตแวรสําเร็จรูปมาใชงาน เพื่อจะไดใหผูปฏิบัติงานใชงานไดอยาง
ถูกตองและแมนยํา  ท้ังนี้หากไมไดดําเนินการแกไขก็จะสงผลกระทบในการใชงานในเขตของการ
ไฟฟาอ่ืนๆตอไป ท่ัวประเทศ 

สวนท่ี 2 ขอเสนอแนะในการศึกษาคร้ังตอไป 
เนื่องจากระบบคอมพิวเตอรสําหรับธุรกิจหลักของ การไฟฟาสวนภูมิภาคมีระบบหลักท่ี

เกี่ยวของกับผูใชไฟโดยตรง และสงผลตอการใหบริการกับผูใชไฟ การคํานวณคาไฟฟา ซ่ึงการ
ไฟฟาสวนภูมิภาคไดนํามาใชเปนคร้ังแรกเม่ือป 2551 และจะดําเนินการขยายระบบตอไปในป 2552 
ในเขตอ่ืนท่ีเหลือ 11 เขต ดังนั้นจึงขอเสนอแนะเพ่ือในการทําศึกษาคร้ังตอไปดังนี้ 

1. การใชซอฟตแวรสําเร็จรูปกับการบริการใหกับผูใชไฟ 
2. ผลการนําระบบซอฟตแวรสําเร็จรูปท่ีมีตอพนักงาน 
3. ผลกระทบการนําระบบซอฟตแวรสําเร็จรูปท่ีมีตอผูใชไฟ 
4. เปรียบเทียบความคุมคาของการนําระบบคอมพิวเตอรสําหรับธุรกิจหลักโดยวิธีเชา

ระบบของบริษัทคารวม และการพัฒนาระบบสารสนเทศดวยพนักงานของการไฟฟาสวนภูมิภาค
เอง 

สวนท่ี 3 ขอจํากัดในการศึกษา 
เนื่องจากการทําวิจัยในคร้ังนี้ผูศึกษาไดเขารวมเปนคณะทํางานของระบบบริหารงาน

บริการ ซ่ึงเปนสวนหนึ่งของระบบคอมพิวเตอรสําหรับธุรกิจหลัก  ดังนั้นจึงมีขอมูลอีกหลายสวนท่ี
จะตองมีการเช่ือมโยงกัน เชนการทดสอบแบบรวมระบบ (SIT) และการทดสอบระบบโดยผูใช
ยอมรับ (UAT) รวมท้ังการใชงานในระบบ SAP โดยรวม ซ่ึงผูศึกษาไมสามารถท่ีจะศึกษาในสวนท่ี
เกี่ยวของโดยรวมไดท้ังหมด  

นอกจากนี้การนําใชระบบ SAP มาใชงาน ควรมีการปรับปรุงระบบบริหารงานบริการ 
และระบบงานท่ีเกี่ยวของโดยประเมินผลและเก็บขอมูลท่ีเปนปญหาและความตองการของผูใชงาน
ท้ังในระดับผูปฏิบัติงานและในระดับผูบริหารจากหนวยงานที่เกี่ยวของท้ังหมด เพื่อจะไดนําขอมูล
ไปปรับปรุงระบบ SAP ไดความตองการและสามารถแกไขปญหาการใชระบบไดอยางแทจริง 

 


