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บทคัดย่อ
การวิจัยเรื่อง “ผลกระทบของข้ อผิดพลาดที่เกิดขึ้นในระบบการบริหารงานในส่วนงาน
ด้ านบริ การหลั งการขายที่ส่งผลต่ อรายงานผลการดําเนินงานที่มีประสิทธิภาพ การไฟฟ้ าส่วน
ภูมิภาค” มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาข้ อผิดพลาดในระบบบริหารงานบริการในส่วนงานบริการหลัง
การขายที่ส่งผลกระทบต่อรายงานผลการดําเนินงานที่มีประสิทธิภาพ การวิจัยนี้เป็ นการศึกษาเชิง
พรรณนาโดยใช้ แบบสอบถามเป็ นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้ อมูลจากกกลุ่มตัวอย่างประชากร
คือ พนักงานการไฟฟ้ าส่วนภูมิภาคที่ปฏิบัติงานในระบบงานบริหารงานบริการในส่วนงานบริการ
หลังการขาย จํานวน 60 คนและทดสอบสมมติฐานโดยใช้ การวิเคราะห์สมการถดถอยถดถอยอย่าง
ง่าย
ผลการวิจัยพบว่า ผลกระทบของข้ อผิดพลาดที่เกิดขึ้นในระบบการบริหารงานในส่วน
งานด้ านบริการหลังการขายที่ส่งผลต่อรายงานผลการดําเนินงานที่มีประสิทธิภาพ ได้ แก่ การสร้ าง
กฎการชําระบัญชีในใบสั่งงานไม่ถูกต้ องด้ านต้ นทุน ด้ านรายงานผลการดําเนินงานรวม ซึ่งเป็ นของ
ส่วนงานของใบสั่งงาน การเลือกประเภทกิจกรรมต้ นทุน Cost Activity Type ไม่สมั พันธ์กบั งานที่
ทําด้ านต้ นทุน ด้ านรายงานผลการดําเนินงานรวม เป็ นในส่วนงานของประเภทกิจกรรมต้ นทุน
Cost Activity Type และต้ นทุนของใบสั่งงานระบุจาํ นวนไม่ถูกต้ องด้ านรายได้ และด้ านต้ นทุน
ของส่วนงานการระบุจาํ นวนหน่วยผิด โดยข้ อผิดพลาดในส่วนงานของประเภทกิจกรรม PM ทั้ง
ด้ านรายได้ ด้ านต้ นทุน และด้ านรายงานผลการดําเนินงานรวมไม่ส่งผลกระทบต่อรายงานผลการ
ดําเนินงานที่มีประสิทธิภาพในระบบงานบริหารงานในส่วนงานด้ านบริ การหลังการขายอย่ างมี
นัยสําคัญทางสถิติ 0.05
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1. บทนํา
ปัจจุบันนี้ไฟฟ้ าถือเป็ นสิ่งจําเป็ นและมีความสําคัญอย่างยิ่งสําหรับมนุษย์เพื่อใช้ ในการ
ดํารงชีวิตของประชาชนทั่วไปและยังเป็ นสิ่งที่จาํ เป็ นในการประกอบธุรกิจด้ านต่าง ๆ ซึ่งล้ วน
แล้ วแต่ต้องใช้ พลังงานไฟฟ้ าทั้งสิ้น นอกจากนั้นแล้ วยังเป็ นปัจจัยสําคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ
และสังคม ประกอบกับรัฐบาลมีนโยบายในการเปิ ดเสรีทางการค้ าให้ มีการแข่งขันในการผลิตและ
การจําหน่ายพลังงานไฟฟ้ า มีการพัฒนาพลังงานทดแทนมาใช้ แทนพลังงานไฟฟ้ า อีกทั้งความ
ต้ องการทั้งในด้ านปริมาณ คุณภาพและบริการที่รวดเร็วของผู้ใช้ ไฟฟ้ าที่เพิ่มขึ้น ทําให้ ในปัจจุบัน
การไฟฟ้ าส่วนภูมิภาคขยายเขตระบบจําหน่ายและจ่ายกระแสไฟฟ้ าไปตามหมู่บ้านทั่วประเทศ การ
ไฟฟ้ าส่วนภูมิภาคจะดําเนินการด้ วยวิธขี ยายเขตระบบจําหน่ายปักเสาพาดสายไฟฟ้ า
สํ า ห รั บ ก า ร ไ ฟ ฟ้ า ส่ ว น ภู มิ ภ า ค เ ป็ น รั ฐ วิ ส า ห กิ จ ส า ธ า ร ณู ป โ ภ ค ใ น สั ง กั ด
กระทรวงมหาดไทย ได้ รับการสถาปนาตามพระราชบัญญัติการไฟฟ้ าส่วนภูมิภาค เมื่อวันที่ 28
กันยายน 2503 มีภาระหน้ าที่หลักคือ การผลิต จัดให้ ได้ มา จัดส่ง และจาหน่ายพลังงานไฟฟ้ า
ให้ แก่ประชาชน ธุรกิจและอุตสาหกรรมต่างๆ ในเขตจังหวัด 74 จังหวัดทั่วประเทศ ยกเว้ น
กรุงเทพมหานคร นนทบุรี และสมุทรปราการครอบคลุมพื้นที่ 51,000 ตารางกิโลเมตร เทียบได้
เท่ากับร้ อยละ 99.4 ของพื้นที่ประเทศไทย
การไฟฟ้ าส่ ว นภูมิ ภ าคมี ภ ารกิ จ ในการบริ ก ารไฟฟ้ าให้ แ ก่ ป ระชาชนในเขตความ
รับผิดชอบทั่วประเทศ โดยวางเป้ าหมายในการดําเนินการ คือ ปรับปรุงการจัดหาและการบริการ
พลั งงานไฟฟ้ าให้ มีประสิทธิภ าพ ปลอดภัย มีค วามมั่น คง สมํ่าเสมอ เชื่ อถือ ได้ เพี ยงพอและ
รวดเร็ ว ทั น ต่ อ ความต้ องการใช้ พลั ง งานไฟฟ้ าที่ เ พิ่ ม ขึ้ นและสอดคล้ องกั บ สถานการณ์ ท่ี
เปลี่ยนแปลง ยังพั ฒนากิจการด้ านต่ าง ๆ เพื่ อเพิ่ มรายได้ ให้ เลี้ยงตนเองได้ มีกาํ ไรพอสมควร
ตลอดจนมีเงินทุนเพียงพอต่ อการขยายงาน และพัฒนาการบริหารงานองค์กร การบริหารงาน
บุคคลและการจัดการทรัพยากรให้ มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด การไฟฟ้ าส่วนภูมิภาคยัง
มีภารกิจหลักที่สาํ คัญอีกคือ การบริการและจําหน่ายกระแสไฟฟ้ าไปยังประชาชนซึ่งต้ องรับผิดชอบ
ครอบคลุมพื้นที่ท่วั ประเทศ ซึ่งการบริการและจําหน่ายกระแสไฟฟ้ านั้นจะต้ องมีการให้ บริการใน
สายงานต่างๆ
นอกจากนี้ การไฟฟ้ าส่วนภูมิภาค ได้ ให้ การบริการเสริมต่างๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับการ
จําหน่ายกระแสไฟฟ้ า โดยแบ่งธุรกิจเสริมออกเป็ น 3 ประเภทหลักๆ คือ ธุรกิจด้ านการก่อสร้ าง
และบํารุงรักษาระบบไฟฟ้ า ธุรกิจด้ านวิศวกรรมไฟฟ้ าและธุรกิจด้ านสารสนเทศและสื่อสาร (ซึ่ง
ธุ รกิจเสริ มดั งกล่ า วได้ ทาํ การยกเลิ กแล้ วเนื่องจากมีการปรั บโครงสร้ างใหม่ ) รวมทั้งจะมีก าร
พิจารณาเรื่องการร่ วมลงทุนกับผู้ประกอบการอื่นๆ ในธุรกิจด้ านพลังงานไฟฟ้ าและธุรกิจที่
เกี่ยวเนื่อง การไฟฟ้ าส่ วนภูมิภาคประกอบธุรกิจเสริ มหลายรูปแบบและมีรายได้ เสริมจากการ
ดําเนินงานของการไฟฟ้ าเขตทุกเขต ดังนั้น จึงได้ มีการพัฒนาระบบงานประมวลผล ทั้งทางด้ าน
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จัดเก็บรวบรวมข้ อมูลการประมวลผลในทุกสาขาพร้ อมทั้งจัดหาเครื่องประมวลผลที่เหมาะสมกับ
การดํา เนิ น งานทั้ง ในส่ ว นกลางและส่ ว นภูมิ ภ าค นอกจากนี้ ยั ง มี ก ารพั ฒ นานํา วิ ท ยาการและ
เทคโนโลยีท่ที นั สมัยมีประสิทธิภาพและเหมาะสม มาใช้ ในการพัฒนาระบบการสื่อสารที่ทนั สมัย
และเหมาะสมมาใช้ ในกิจการมากขึ้น
ดังนั้ น การไฟฟ้ าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) จึงนําระบบ
คอมพิวเตอร์ซอฟต์แวร์สาํ เร็จรูปสําหรับธุรกิจหลัก (รซธ.) PEA Core Business Software
Package
(PEA-CBS) มาใช้ งาน เพื่ อ พั ฒ นาระบบเทคโนโลยี ส ารสนเทศให้ ทัน สมั ย มี
ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล สามารถให้ บริ การผู้ ใช้ ไฟฟ้ าได้ อย่ างรวดเร็ว ทันต่ อความต้ องการ
สนับสนุนกระบวนการปฏิบัตงิ านและเป็ นข้ อมูลสนับสนุนการตัดสินใจของผู้บริหาร ประการสําคัญ
เพื่อรองรับโครงการ Smart Grid
ประโยชน์ท่ไี ด้ รับจากโครงการระบบคอมพิวเตอร์ซอฟต์แวร์สาํ เร็จรูปสําหรับธุรกิจหลัก
(รซธ.) PEA Core Business Software Package (PEA-CBS) ช่วยในการ ลดการจ้ างบุคลากร
ทดแทนผู้เกษียณอายุ ลดการทํางานล่วงเวลา ลดต้ นทุนการอ่านมิเตอร์ ลดเวลาการออกใบแจ้ งหนี้
และเก็บหนี้ได้ เร็วขึ้น ลดการลักลอบการใช้ ไฟ สามารถลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน และการจัดเก็บ
ข้ อมูลที่ซาํ้ ซ้ อนภายในองค์กร สามารถลดปริมาณของเอกสาร/รายงานที่ใช้ ในองค์กรได้ สามารถ
ลดต้ นทุนและระยะเวลาในการพั ฒนาโปรแกรมขึ้นเอง ทั้งยังช่ วยเพิ่มประสิทธิภาพการทํางาน
ภายในองค์กร เพิ่มความแม่นยําของใบแจ้ งหนี้ การบริหารสินทรัพย์ให้ มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น ทํา
ให้ สร้ างความเชื่อมั่นแก่นักลงทุนได้
การไฟฟ้ าส่วนภูมิภาคได้ นาํ ระบบต่าง ๆ ออกใช้ งานตั้งแต่ปี 2549 โดยเริ่มจากระบบ
บริหารทรัพยากรองค์กร (SAP R/3) หรือที่เรียกว่าระบบ Back Office เป็ นระบบที่ใช้ ในการ
จัดการและวางแผนการใช้ ทรัพยากรต่าง ๆ ขององค์กร เป็ นระบบที่เชื่อมโยงระบบงานต่าง ๆ เข้ า
ด้ วยกัน ประกอบด้ วย ระบบบั ญชี และการเงิน ระบบทรั พยากรบุ คคล ระบบงานพั สดุ ระบบ
บริหารงานโครงการและระบบบริหารบํารุงรักษา จากการนําระบบออกใช้ งานทําให้ การไฟฟ้ าส่วน
ภูมิภาคได้ รับประโยชน์ โดยสามารถลดกิจกรรมที่ไม่ก่อให้ เกิดรายได้ และมีการใช้ ทรัพยากรมนุษย์
อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น เช่น ลดค่าใช้ จ่ายจากการบริหารพัสดุคงคลัง ลดปริมาณงานในการ
ประมวลผลและบันทึกข้ อมูล ลดปริมาณงานในการจัดทํารายงาน ลดเวลาในการปฏิบัติงานจาก
การค้ นหาข้ อมูลหรือการติดต่อขอข้ อมูลจากหน่ วยงานอื่น เนื่องจากระบบมีการเชื่อมโยงกันและ
ส่งเสริมความเป็ นมาตรฐานของการปฏิบัติงานทั่วทั้งองค์กร สามารถควบคุมประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงานของหน่วยงานทั่วประเทศได้ ดีย่งิ ขึ้น
ปี 2552 กฟภ. ได้ นาํ ระบบบริหารไฟฟ้ าขัดข้ อง (OMS) ออกใช้ งาน ยกระดับ
มาตรฐานการให้ บริการแก่ผ้ ูใช้ ไฟ กรณีท่มี ีปัญหาไฟฟ้ าขัดข้ องและกรณีวางแผนดับไฟล่ วงหน้ า
สําหรับงานสาธารณูปโภค (SAP IS-U) เป็ นระบบงานที่มีความสําคัญต่อองค์กรที่ให้ การ
สนับสนุ นในส่วนของการบริหารงานหน้ างานที่จะต้ องให้ บริการผู้ใช้ ไฟฟ้ า หรือที่เราเรียกกันว่ า
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ระบบ Front Office ซึ่งการนําระบบงานสาธารณูปโภค (SAP IS-U) มาใช้ จะช่วยเพิ่มขีด
ความสามารถในการให้ บริ การระหว่ างการไฟฟ้ าส่วนภูมิภาคกับลู กค้ าหรื อผู้ ใช้ ไฟฟ้ าได้ อย่ าง
ต่อเนื่อง โดย กฟภ. นําระบบงานสาธารณูปโภค (SAP IS-U) นําร่ องใช้ งาน ณ สํานักงานใหญ่
และการไฟฟ้ าส่วนภูมิภาค เขต 1 (ภาคกลาง) จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เมื่อปี 2551 และในปี
2554 กฟภ. ได้ นาํ ระบบงานสาธารณูปโภค (SAP IS-U) ออกใช้ งานในพื้นที่การไฟฟ้ าส่วน
ภูมิภาค 8 เขต
SAP (System Application Products in Data Processing) เป็ นโปรแกรมสําเร็จรูป
ทางธุรกิจประเภท ERP (Enterprise Resource Planning ) ที่ช่วยจัดการสายงานของธุรกิจให้
สามารถเข้ าถึงข้ อมูลได้ อย่างรวดเร็วและได้ ข้อมูลที่ถูกต้ องแม่นยํา สามารถนําไปใช้ ประกอบการ
ดําเนินกิจกรรมของธุรกิจได้ และผู้บริหารสามารถเรียกดูข้อมูลและตรวจสอบข้ อมูลสถานะของ
องค์กรได้ การบันทึกรายการเป็ นแบบ Online และ Real Time สามารถตรวจสอบ ติดตามสถานะ
ของข้ อมูล และวิเคราะห์รายงานได้ โดยไม่ต้องรอให้ ปิดบัญชีก่อน การตรวจสอบหรือวิเคราะห์
ข้ อมูลสามารถทําได้ ท้งั บนหน้ าจอ หรือจากการพิมพ์ มีความยืดหยุ่นในการปรับระบบให้ เหมาะสม
กับความต้ องการของแต่ละสภาพธุรกิจ ขั้นตอนการทํางานของทุกระบบเป็ นมาตรฐานเดียวกัน
การนําระบบ SAP IS-U ออกใช้ งาน ถือเป็ นระบบคอมพิวเตอร์ซอฟต์แวร์สาํ เร็จรูป
สําหรับธุรกิจหลักใช้ งานครบทุกระบบทั่วทั้งองค์กรอย่างเต็มรูปแบบ ช่ วยเพิ่มประสิทธิภาพการ
ดําเนินงานและสร้ างความพึงพอใจให้ แก่ผ้ ูใช้ บริการของ กฟภ.มากยิ่งขึ้น ระบบงานแบ่งออกเป็ น
3 กลุ่ม คือ (1.) ระบบบริหารทรัพยากรองค์กร (SAP R/3) (2.) ระบบบริหารไฟฟ้ าขัดข้ อง
(OMS) (3.) ระบบงานสาธารณูปโภค (SAP IS-U) รวม
ระบบบริหารทรัพยากรองค์กร (SAP R/3) เป็ นระบบงานที่เป็ นแกนหลักในการ
ขับเคลื่อนกระบวนงานเชิงธุรกิจขององค์กร เพื่อช่วยให้ องค์กรสามารถวางแผน และบริหารจัดการ
ทรัพยากรทางธุรกิจที่มีอยู่ให้ เกิดประสิทธิผลสูงสุด โดยซอฟต์แวร์ SAP R/3 ที่ กฟภ. นํามาใช้
งานประกอบไปด้ วย ระบบงานหลักที่เกี่ยวข้ อง ดังนี้ ระบบบัญชีการเงิน (Financial Accounting FI) ระบบบัญชีเพื่อการจัดการ (Managerial Accounting - CO) ระบบบริหารทรัพยากรบุคคล
(Human Resource - HR) ระบบบริหารพัสดุ (Material Management - MM) ระบบบริหารงาน
บํารุงรักษา (Plant Maintenance - PM) และระบบบริหารงานโครงการ (Project System -PS)
ระบบบริหารไฟฟ้ าขัดข้ อง (OMS) ทําหน้ าที่เป็ นศูนย์กลางในกระบวนงานการแก้ ไข
ไฟฟ้ าขัดข้ องของ กฟภ. เช่น การรับข้ อมูลการแจ้ งเหตุ การจ่ายงานแก้ ไขไฟฟ้ าขัดข้ อง การ
ติดตามสถานะของงานแก้ ไขไฟฟ้ าขัดข้ อง รวมถึงการจําลองเครือข่ายระบบไฟฟ้ า และการจัดทํา
รายงานต่าง ๆ
ระบบงานสาธารณูปโภค IS–U (Industrial Solution Utilities ) IS-U เป็ นส่วนหนึ่ง
ของ SAP (System Application Products in Data Processing) คือ ซอฟต์แวร์ ทางด้ าน ERP
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(Enterprise Resources Planning) ที่การจัดเก็บข้ อมูลแบบรวมศูนย์ (Centralized) และมีการบูร
ณาการ (Integration) ข้ อมูลของระบบงาน (Module) ต่าง ๆ เข้ าด้ วยกันแบบเป็ นปัจจุบัน (Real
Time)
SAP IS-U - ระบบงานสําหรับกิจการด้ านสาธารณูปโภค (Industrial Solution –
Utilities: IS-U) ทําหน้ าที่สนับสนุ นการปฏิบัติงานในขั้นตอนต่าง ๆ ของ กฟภ. เพื่อให้
กระบวนงานบริ การผู้ ใช้ ไฟสามารถดําเนินการได้ อย่ างมีประสิทธิภาพ และมีการเชื่อมโยงกับ
กระบวนงานเชิงธุรกิจขององค์กรในภาพรวมได้ อย่างเหมาะสม โดยซอฟต์แวร์ SAP IS-U ที่
กฟภ. นํามาใช้ ประกอบด้ วยระบบงานหลักได้ แก่ ระบบบริการลูกค้ า (Customer Service - CS)
ระบบบริหารข้ อมูลมิเตอร์และอุปกรณ์ประกอบ (Device Management - DM) ระบบการคํานวณ
ค่าไฟและแจ้ งหนี้ค่าไฟ (Billing System - BILL) ระบบรับชําระเงินและบัญชีผ้ ูใช้ ไฟฟ้ า
(Contract Account - FI-CA) ระบบจัดการข้ อมูลพลังงานไฟฟ้ า (Energy Data Management EDM) ระบบบริหารงานบริการ (Work Management System - WMS)
ระบบงานที่ นํา มาศึ ก ษาเป็ นระบบงานเกี่ ย วกั บ ระบบบริ ห ารงานบริ ก าร Work
Management System : WMS) ระบบบริหารงานบริการ มีวัตถุประสงค์ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพใน
การให้ บริการลูกค้ า ตั้งแต่ ข้ันตอนในการวางแผน จนเสร็จสิ้นการให้ บริการ โดยระบบงานต้ อง
สร้ างและจัดพิมพ์ใบสั่งงานในลักษณะต่าง ๆ ให้ ข้อมูลเพื่อติดตามความก้ าวหน้ าในการปฏิบัติงาน
จัด ทํา ตารางการปฏิบั ติ งาน ประมาณการใช้ ทรั พ ยากรที่เกี่ย วข้ อ งโดยต้ อ งครอบคลุ มงานทุ ก
ประเภท ได้ แก่ การแก้ ไขไฟฟ้ าขัดข้ อง การบํารุงรักษา และงานโครงการ เป็ นต้ น ระบบบริหารงาน
บริการที่ กฟภ. นํามาใช้ จะถูกกําหนดให้ ใช้ งานในเรื่องที่เกี่ยวกับงานที่เกี่ยวข้ องกับลูกค้ าโดยจะ
แยกงานออกเป็ น 2 ประเภทใหญ่ๆ คือ
1. งานด้านมิเตอร์
เป็ นงานด้ า นมิเตอร์ ซี ที วี ที และอุป กรณ์ป ระกอบ ทุ ก ประเภท ทุ ก ระดับ แรงดั น
ครอบคลุมถึงมิเตอร์ ซีที วีทีและอุปกรณ์ประกอบของลูกค้ า รวมทั้งมิเตอร์ ซีที วีทีจุดแบ่งแดน
และในสถานีจ่ายไฟของ กฟภ. ที่ต้องอ่านหน่วย ซึ่งคณะทํางาน ฯ ได้ แยกกระบวนการทํางาน
ออกได้ 9 กระบวนงานซึ่งได้ แก่ งานติดตั้งอุปกรณ์ (Device Installation) งานรื้อถอนอุปกรณ์
(Device Removal) งานงดจ่ายไฟฟ้ า (Disconnection) งานต่อกลับมิเตอร์ (Reconnection)
งานเพิ่มหรือลดขนาดอุปกรณ์ (Installation Upgrade/ Downgrade) งานอ่านหน่วยมิเตอร์
(Meter Reading Confirmation) งานตรวจสอบมิเตอร์ติดตั้ง (Installation Inspection) งาน
ตรวจสอบมิเตอร์ตามแผนปฏิบัติงาน (Plan Inspection) งานปรับปรุงมิเตอร์ (Meter
Improvement)
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2.

งานด้านบริการหลังการขาย
เป็ นงานที่ ใ ห้ บริ ก ารต่ า งๆ ทุ ก อย่ า งที่ ลู ก ค้ ามี ค วามต้ องการ รวมทั้ ง งานแก้
กระแสไฟฟ้ าขัดข้ อง ในส่วนที่ต้องเข้ าไปดําเนินการแก้ ไขระบบไฟฟ้ าในสถานที่ของผู้ใช้ ไฟ เช่ น
หม้ อ แปลงเฉพาะรายของลู ก ค้ า คณะทํา งานฯ ได้ ร วบรวมงานประเภทต่ า งๆ ที่ กฟภ. มีไ ว้
ให้ บริการ ดังนี้
2.1 งานตรวจสอบระบบและอุปกรณ์ไฟฟ้ าภายในโรงงานและใบรับรอง ใช้ ในการ
ตรวจสอบและออกใบรับรอง รวมทั้งงานให้ บริการด้ านวิศวกรรมที่ลูกค้ ามีความประสงค์ ขอให้
กฟภ. ดําเนินการ สําหรับระบบไฟฟ้ าภายในโรงงานอุตสาหกรรม หรือหน่วยงานราชการงาน
บํารุงรักษาหม้ อแปลงของลูกค้ า กรณีลูกค้ ามีความประสงค์ขอให้ กฟภ. บํารุงรักษาหม้ อแปลง
เปลี่ยนถ่ายนํา้ มัน ซิลิก้าเยล บุชชิ่งแรงสูง แรงตํ่า ซีล ฯลฯ
2.2 งานให้ เช่าเครื่องยนต์กาํ เนิดไฟฟ้ าของการไฟฟ้ าส่วนภูมิภาค กรณีลูกค้ ามีความ
ประสงค์ขอเช่าเครื่องยนต์กาํ เนิดไฟฟ้ า เพื่อสํารองจ่ายในกิจการ,เช่าเพื่อใช้ จ่ายกระแสไฟฟ้ าเป็ น
การชั่วคราว
2.3 งานเช่ าฉนวนครอบสายไฟฟ้ าและฉนวนครอบลูกถ้ วยไฟฟ้ า กรณีลูกค้ าขอเช่ า
ฉนวนครอบสายและลูกถ้ วย เพื่อใช้ ในงานก่อสร้ างอาคารที่อยู่ใกล้ บริเวณระบบจําหน่าย 22-33
เควี ทั้งของ กฟภ.และลูกค้ า
2.4 งานให้ บริการทําความสะอาดอุปกรณ์ไฟฟ้ าสําหรับลูกค้ าระบบแรงดัน 22 –
115 เควี. กรณีลูกค้ ามีความประสงค์ขอให้ ทาํ ความสะอาดอุปกรณ์ไฟฟ้ า เช่นลูกถ้ วยตั้ง ลูกถ้ วย
แขวน บุชชิ่งหม้ อแปลง
2.5 งานให้ บริการตรวจหาความร้ อนในระบบจําหน่ ายและอุปกรณ์ไฟฟ้ าของลูกค้ า
กรณีลูกค้ ามีความประสงค์ขอให้ ไปตรวจหาจุดต่อสายแรงสูง ในระบบจําหน่ายของลูกค้ าและแจ้ ง
ให้ ลูกค้ าทราบและทําการแก้ ไขภายหลัง
2.6 งานให้ เช่าหม้ อแปลง ใช้ ในกรณีท่ลี ูกค้ ามีความประสงค์ขอเช่าหม้ อแปลงแทน
ชํารุด หรือ กรณีลูกค้ าจัดหาหม้ อแปลงเองระหว่างการรอหม้ อแปลงและจําเป็ นต้ องใช้ ไฟเร่งด่วน
ซึ่งจะใช้ หม้ อแปลงที่ผ่านการใช้ งานแล้ วเท่านั้นไปติดตั้งให้ กบั ลูกค้ า ยกเว้ นบางงานซึ่งสามารถใช้
หม้ อแปลงใหม่ไปให้ เช่าได้
2.7 งานบริการบํารุงรักษาสถานีไฟฟ้ าให้ กบั ลูกค้ า ใช้ ในกรณีลูกค้ ามีความประสงค์
ให้ ดูแลและบํารุงรักษาระบบควบคุมและอุปกรณ์ต่างๆที่อยู่ในสถานีไฟฟ้ าของลูกค้ า เช่น สวิตช์
เกียร์ เคเบิลหรือรีเลย์ ให้ อยู่ในสภาพที่ใช้ งานได้ อย่างปกติ
2.8 งานให้ บริการข้ อมูลการใช้ ไฟฟ้ า (Load Profile) ใช้ ในกรณีท่ลี ูกค้ ามีความ
ประสงค์ทราบข้ อมูลการใช้ ไฟในแต่ละช่วงเวลาเพื่อนําไปบริหารการใช้ พลังงานอย่างประหยัด
2.9 งานติดตั้งมิเตอร์เปรียบเทียบ ( Installation Inspection) กรณีติดตั้งมิเตอร์
เปรียบเทียบ
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2.10 งานอื่น ๆ เช่น งานตรวจนับเสาให้ เช่าพาดสายสัญญาณเคเบิ้ลทีวี โทรศัพท์
เคเบิ้ลใยแก้ ว งานสับเปลี่ยนมิเตอร์ ย่อยที่ลูกค้ าจัดหามิเตอร์ไว้ แล้ ว งานทดสอบมิเตอร์ซีทีวีที
หม้ อแปลงเคเบิ้ลใต้ ดินของลูกค้ า งานซ่ อมอุปกรณ์ของลูกค้ า เช่ นหม้ อแปลง มิเตอร์ งานจ้ าง
เหมาตัดต้ นไม้ ให้ ลูกค้ างานภายในของ กฟภ.
ระบบบริหารงานบริการสามารถใช้ บริหารงานด้ านมิเตอร์และด้ านบริการหลังการ
ขายเพื่อเก็บต้ นทุนของงาน ใช้ ในการวิเคราะห์ของระบบบัญชีบริหาร ควบคุมการทํางานให้ อยู่ใน
ระบบ ติดตามและตรวจสอบงาน และสามารถเก็บประวัติและค้ นหาประวัติงานด้ านมิเตอร์และ
บริการหลังการขายได้
ระบบบริหารงานบริการ จะกําหนดประเภทของงานที่ทาํ ออกเป็ น 6 ประเภท เพื่อ
สะดวกในการเก็บข้ อมูลค่าใช้ จ่ายที่เป็ นต้ นทุนที่เกี่ยวข้ องกับงานที่มีรายได้ และไม่มีรายได้ ของงาน
แต่ละประเภทตามระบบของบัญชีบริหาร เนื่องจากงานที่ทาํ ในระบบบริหารงานบริการ จะต้ องทํา
กระจายค่าใช้ จ่ายต่าง ๆ ไปยังศูนย์ต้นทุน ที่กาํ หนดไว้ ของแต่ละศูนย์งานที่เป็ นเจ้ าของงานนั้น ๆ
ในการทํางานของระบบบริหารงานบริการ จะมีใบสั่งงานเป็ นตัวกําหนดในการทํางานแต่ ละงาน
ใบสั่งงานจะถูกสร้ างมาจากระบบงาน IS-U
ใบสั่งงาน (Work Order) คือ ที่เก็บรวบรวมข้ อมูลด้ านช่าง และด้ านบัญชี ซึ่งระบบ
จะทําการกําหนดเลขที่ใบสั่งงานเป็ นเลข 12 หลัก ให้ อตั โนมัติ เมื่อมีการสร้ างใบสั่งงานในระบบ
โดยแยกตามประเภทใบสั่งงาน และ แยกตามกิจกรรมงานบริการนั้นๆ ดังนี้
ประเภทใบสั่งงาน
ZW01
ZW02
ZW03
ZW04
ZW05
ZW06

NUMBER RANGE
110000000001-119999999999
120000000001-129999999999
130000000001-139999999999
140000000001-149999999999
150000000001-159999999999
160000000001-169999999999

ในการทํางานของระบบบริหารงานบริการ ผู้ปฏิบัติงานจะต้ องใช้ ฟังก์ช่ันการทํางาน
ของระบบบริหารงานบริการ ในระบบ SAP ในการปฏิบัติงานระบบจะใช้ ใบสั่งงาน (Work Order)
เป็ นหลักในการทํางาน ใบสั่งงานจะถูกสร้ างจากระบบอื่นหรือในระบบเองก็ได้ ดังนั้นขั้นตอนใน
การปฏิบัติอาจเกิดความซับซ้ อน และอาจเกิดปั ญหาและข้ อผิดพลาดในระบบบริหารงานบริการ
ในประเภทงานดังต่อไปนี้
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1. เลือกประเภทใบสั่งงานผิด เมื่อสร้ างใบสั่งงานจากคําร้ องหรือสร้ างใบสั่งโดยตรง
หากเลือกประเภทใบสั่งไม่ถูกต้ อง จะทําให้ ไม่สามารถเลือกกิจกรรม PM ที่ถูกต้ องได้ เนื่องจากไม่
มีในประเภทใบสั่งดังกล่ าว ส่ งผลกระทบต่ อการสรุปรายงานใบสั่งงานหากต้ องการทราบว่ ามี
กิจกรรมดังกล่ าวจํานวนเท่าใด รวมไปถึงกฎการชําระบัญชีของแต่ ละประเภทใบสั่งงานมีความ
แตกต่างกัน หากเลือกไม่ตรงกับงานจะทําให้ ค่าใช้ จ่ายในใบสั่งงานได้ รับการกระจายค่าใช้ จ่ายไป
ผิดบัญชีท่ไี ด้ ออกแบบไว้
2. เลือกประเภทกิจกรรม PM ผิดส่งผลกระทบต่อรายงานสรุปจํานวนใบสั่งงาน
ตามประเภทกิจกรรม
กิจกรรม PM หมายถึง รหัสให้ เลือกใช้ ตามประเภทกิจกรรมในการทํางานแต่ละ
อย่างเป็ นกลุ่มตามประเภทใบสั่งงาน ดังนี้
ประเภทใบสั่ง
ZW01
ZW02
ZW03
ZW04
ZW05
ZW06

คําอธิบายประเภทใบสั่ง
ใบสั่งงานที่เป็ นทรัพย์สนิ
ใบสั่งงานสับเปลี่ยนที่เป็ นทรัพย์สนิ
ใบสั่งงานบริการหลังการขาย
ใบสั่งงานที่เป็ นค่าใช้ จ่าย
ใบสั่งงานงดจ่ายไฟฟ้ า
ใบสั่งงานต่อกลับ

กิจกรรม PM
Z01-Z07
Z25-Z28
Z31-Z60
Z61-Z72
Z80-Z82
Z91-Z92

3. ระบุจาํ นวนและหน่วยผิด ส่งผลกระทบต่อต้ นทุนของใบสั่งงานทําให้ ทางบัญชี
ต้ นทุนมองเห็นต้ นทุนของใบสั่งงานไม่ถูกต้ อง และส่งผลต่อการยืนยันการปฏิบัติงานโดยขณะที่ทาํ
การยืนยันการปฏิบัติงานในระบบยังสามารถแก้ ไขจํานวนและหน่ วยให้ ถูกต้ องได้ เพื่อให้ ต้นทุน
จริงของใบสั่งงานงานถูกต้ อง แต่ต้นทุนวางแผนของใบสั่งงานต้ องทําการแก้ ไขที่แท็ปปฏิบัติงานให้
ถูกต้ องต้ นทุนวางแผนจึงจะถูกต้ องตาม
4. ระบุกจิ กรรม Activity Type ผิด ส่งผลกระทบต่อต้ นทุนของใบสั่งงานไม่ถูกต้ อง
และในกรณีให้ ผ้ ูรับจ้ างปฏิบัติงานหากเลือกกิจกรรมผิดจะส่งผลกระทบต่ อรายงานสรุปผลการ
ดําเนินการจ้ างผู้รับเหมา คิดค่าตอบแทนให้ กบั ผู้รับจ้ างไม่ถูกต้ อง
ประเภทกิจกรรมต้ นทุน (Cost Activity Type) หมายถึง ประเภทกิจกรรมต้ นทุน
เป็ นฐานในการแสดงค่าแรงในใบงาน เพื่อเป็ นการแสดงอัตราค่าแรงต่อชั่วโมงของพนักงานช่ าง
หรือวิศวกรแต่ ละระดับ และ เป็ นค่ าแรงต่ อการทํางานของผู้รับเหมากรณีบุคคลภายนอก หรือ
ผู้รับเหมา โดยหน่ วยวัดสามารถกําหนดเป็ นจํานวนชั่วโมงในการปฏิบัติงาน (H) สําหรับกรณี
พนักงาน กฟภ. และต่อการปฏิบัติงาน กรณีบุคคลภายนอก หรือผู้รับเหมา
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ในการทํางานของระบบงานบริหารงานบริการ ผู้ปฏิบัติงานจะต้ องใช้ ฟังก์ช่ันการทํางาน
ของ ระบบงานบริหารงานบริการ ในระบบ SAP ในการปฏิบัติงานระบบจะใช้ ใบสั่งงาน (Work
Order) เป็ นหลักในการทํางานและในการทํางานในระบบ SAP จะต้ องมีการออกรายงานผลการ
ดํา เนิ น งานซึ่ ง ได้ แ ก่ รายงานกํา ไร(ขาดทุ น ) ของใบสั่ง งาน จะแสดงรายได้ แ ละต้ น ทุ น การ
ดําเนินงานของแต่ละใบสั่งงานเพื่อนํารายงานมาวิเคราะห์หาข้ อผิดพลาดและนําผลการวิเคราะห์ท่ี
มีข้อผิดพลาดมาปรั บปรุงแก้ ไขเพื่อให้ รายงานผลการดําเนิ นงานมีประสิทธิภาพ ถู กต้ อง และ
ครบถ้ วนสมบูรณ์
ดั ง นั้ น ผู้ วิ จั ย จึ ง สนใจศึ ก ษาถึ ง ผลกระทบของข้ อ ผิ ด พลาดที่เ กิ ด ขึ้ นในระบบการ
บริ ห ารงานในส่ ว นงานด้ านบริ ก ารหลั ง การขายที่ ส่ ง ผลต่ อ รายงานผลการดํา เนิ น งานที่ มี
ประสิทธิภาพ การไฟฟ้ าส่วนภูมิภาค

2. คําถามการวิจยั (Research Question : RQ)
1. ข้ อผิดพลาดในการปฏิบัติงานในระบบบริหารงานบริการในส่วนงานบริการหลังการ
ขาย เกิดจากสาเหตุใดบ้ าง
2. ข้ อผิดพลาดในการปฏิบัติงานในระบบบริหารงานบริการในส่วนงานบริการหลังการ
ขายส่งผลกระทบต่อรายงานผลการดําเนินงานที่มีประสิทธิภาพอย่างไร

3. วัตถุประสงค์ของการวิจยั (Research Objective: RO)
1. เพื่อศึกษาข้ อผิดพลาดในระบบบริหารงานบริการในส่วนงานบริการหลังการขาย
2. เพื่อศึกษาข้ อผิดพลาดในระบบบริหารงานบริการในส่วนงานบริการหลังการขาย ที่
ส่งผลกระทบต่อรายงานผลการดําเนินงานที่มีประสิทธิภาพ

4. สมมติฐานการวิจยั (Research Hypothesis: RH)
H1 : ประเภทใบสั่งงานผิดส่งผลกระทบต่อรายงานผลการดําเนินงานที่มีประสิทธิภาพ
H2 : ประเภทกิจกรรม PM
ผิดส่งผลกระทบต่ อรายงานผลการดําเนินงานที่มี
ประสิทธิภาพ
H3 : ประเภทกิจกรรมต้ นทุน Cost Activity Type ผิดส่งผลกระทบต่อรายงานผล
การดําเนินงานที่มีประสิทธิภาพ
H4 : ระบุ จํา นวนและหน่ ว ยผิ ด ส่ ง ผลกระทบต่ อ รายงานผลการดํา เนิ น งานที่ มี
ประสิทธิภาพ
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5. ขอบเขตของการวิจยั
1. ประชากร คือ พนักงานการไฟฟ้ าส่วนภูมิภาคที่ปฏิบัติงานในระบบงานบริหารงาน
บริการในส่วนงานบริการหลังการขาย จํานวน 84 คน
2. กลุ่มตัวอย่ าง
สําหรับงานวิจัยนี้ เลือกกลุ่มตัวอย่ างโดยใช้ วิธีเฉพาะเจาะจง
(Purposive Sampling) ได้ ตัวอย่างที่เป็ นพนักงานการไฟฟ้ าส่วนภูมิภาคที่ปฏิบัติงานในระบบงาน
บริหารงานบริการในส่วนงานบริการหลังการขาย จํานวน 60 คน
3. ขอบเขตด้ านเนื้ อหา ศึ ก ษาปั จ จั ย เชิ ง สาเหตุ ข องข้ อผิ ด พลาดในระบบงาน
บริหารงานบริการในส่วนงานบริ การหลังการขาย ซึ่งประกอบด้ วย 4 ปั จจัยที่เป็ นตัวแปรอิสระ
ได้ แก่ 1) ประเภทใบสั่งงาน 2) กิจกรรม PM 3) ประเภทกิจกรรมต้ นทุน Cost
Activity
Type4) การระบุจาํ นวนและหน่วยผิด ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อตัวแปรตาม 1 ตัวแปร ได้ แก่ รายงาน
ผลการดําเนินงานที่มีประสิทธิภาพ
4. ช่ วงเวลาที่ทาํ การวิจัยในครั้งนี้ใช้ ระยะเวลา 3 เดือน ตั้งแต่ เดือนกุมภาพั นธ์ ถึง
เดือนเมษายน 2558

6. ประโยชน์ทีค่ าดว่าจะได้รบั
เป็ นแนวทางในการวางแผน แก้ ไขปั ญหาและปรับปรุงข้ อผิดพลาด เพื่อพัฒนาการใช้
งานในระบบบริหารงานบริการในส่วนงานบริการหลังการขาย ให้ ถูกต้ องและเกิดประสิทธิภาพ
สูงสุดในการดําเนินงาน

7. ระเบียบวิธีวิจยั
เครื่องมือที่ใช้ ในการรวบรวมข้ อมูลสําหรับการวิจัยครั้งนี้ คือ แบบสอบถาม โดยมี
ส่วนประกอบ 2 ส่วนดังนี้
ส่ ว นที่ 1 ข้ อ มู ล ลั ก ษณะส่ ว นบุ ค คล ประกอบด้ ว ย เพศ อายุ สถานภาพ ระดั บ
การศึกษา และสายงานปฏิบัติงาน เป็ นแบบสอบถามแบบ Check List
ส่วนที่ 2 ข้ อมูลเกี่ยวกับปั จจัยเชิงสาเหตุของข้ อผิดพลาดในระบบงานบริการของงาน
บริการหลังการขาย เป็ นแบบสอบถามแบบมาตราส่วนประเมินค่า (Rating Scale) 5 ระดับ ตาม
แนวของ Likert ซึ่งจะได้ แต่ละช่วงคะแนนดังนี้
ค่าเฉลี่ย 4.50-5.00 เห็นด้ วยในระดับมากที่สดุ
ค่าเฉลี่ย 3.50-4.49 เห็นด้ วยในระดับมาก
ค่าเฉลี่ย 2.50-3.49 เห็นด้ วยในระดับปานกลาง
ค่าเฉลี่ย 1.50-2.49 เห็นด้ วยในระดับน้ อย
ค่าเฉลี่ย 1.00-1.49 เห็นด้ วยในระดับน้ อยที่สดุ
ส่วนที่ 3 เป็ นแบบสอบถามปลายเปิ ดเกี่ยวกับความคิดเห็นอื่น ๆ และข้ อเสนอแนะ
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8. ผลการวิจยั
ผลการวิเคราะห์ทดสอบสมมติฐานของข้ อผิดพลาดในระบบบริหารงานบริการในส่วน
งานด้ านบริการหลังการขายแบ่งออกเป็ น 2 ส่วน มีรายละเอียดดังนี้
ส่วนที่ 1 พบว่ามีตัวแปรที่ส่งผลกระทบต่อรายงานผลการดําเนินงานที่มีประสิทธิภาพ
อันได้ แก่
1.1 การสร้ างกฎการชําระบัญชีในใบสั่งงานไม่ถูกต้ องด้ านต้ นทุนอย่างมีนัยสําคัญทาง
สถิติ
1.2 การสร้ างกฎการชําระบัญชีในใบสั่งงานด้ านรายงานผลการดําเนินงานรวมอย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติ
1.3 การเลือกประเภทกิจกรรมต้ นทุน Cost Activity Type ไม่สมั พันธ์กบั งานที่ทาํ
ด้ านต้ นทุนอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ
1.4 การเลือกประเภทกิจกรรมต้ นทุน Cost Activity Type ไม่สมั พันธ์กบั งานที่ทาํ
ด้ านรายงานผลการดําเนินงานรวมอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ
1.5 ต้ นทุนของใบสั่งงานระบุจาํ นวนไม่ถูกต้ องด้ านรายได้ อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ
1.6 ต้ นทุนของใบสั่งงานระบุจาํ นวนไม่ถูกต้ องด้ านต้ นทุนอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ
ส่วนที่ 2 พบว่ า มี ตั ว แปรที่ ไ ม่ ส่ ง ผลกระทบต่ อ รายงานผลการดํ า เนิ น งานที่ มี
ประสิทธิภาพ อันได้ แก่
2.1 ประเภทใบสั่งงาน ได้ แก่ การเปิ ดใบสั่งงานไม่สอดคล้ องกับคําอธิบายใบสั่งงาน
การระบุลงรหัสกิจกรรมไม่สองคล้ องกับงานที่ทาํ ทั้งด้ านรายได้ ด้ านต้ นทุน ด้ านรายงานผลการ
ดําเนินงานรวม รวมทั้งการสร้ างกฎการชําระบัญชีในใบสั่งงานไม่ถูกต้ องทางด้ านรายได้
2.2 ประเภทกิจกรรม PM ได้ แก่ การระบุรหัส Service Mat ไม่สอดคล้ องกับ
คําอธิบาย การระบุรหัส Service Mat ผิดประเภทงาน การระบุรหัส Service Mat และปริมาณที่
เบิกผิด ทั้งด้ านรายได้ ด้ านต้ นทุน และด้ านรายงานผลการดําเนินงานรวม
2.3 ประเภทต้ นทุนกิจกรรมต้ นทุน Cost Activity Type ได้ แก่ การเลือกประเภท
กิจกรรมต้ นทุน Cost Activity Type ไม่ สัมพันธ์กับงานที่ทาํ การบันทึกยืนยันชั่วโมงการ
ปฏิบัติงาน (Time Confirm) ไม่สอดคล้ องกับต้ นทุนที่เกิดขึ้น การเลือกประเภทกิจกรรมต้ นทุน
Cost Activity Type ไม่ถูกต้ อง ทั้งด้ านรายได้ ด้ านต้ นทุน ด้ านรายงานผลการดําเนินงานรวม
รวมทั้งการเลือกประเภทกิจกรรมต้ นทุน Cost Activity Type ทางด้ านรายได้
2.4 การระบุจาํ นวนหน่วยผิด ได้ แก่ การระบุจาํ นวนค่าแรงงานในใบสั่งงานไม่ถูกต้ อง
ต้ นทุนของใบสั่งงานระบุจาํ นวนไม่ ถูกต้ อง และคํานวณจํานวนต้ นทุนไม่ ถูกต้ อง ทั้งด้ านรายได้
ด้ านต้ นทุน ด้ านรายงานผลการดําเนินงานรวม รวมทั้งต้ นทุนของใบสั่งงานระบุจาํ นวนไม่ถูกต้ อง
ทางด้ านรายงานผลการดําเนินงานรวม

435

9. อภิปรายผลการวิจยั
จากผลการวิจัยพบว่ า
ตัวแปรที่ส่งผลกระทบต่ อรายงานผลการดําเนินงานที่มี
ประสิทธิภาพในระบบการบริหารงานในส่วนงานบริการหลังการขาย ได้ แก่ การสร้ างกฎการชําระ
บัญชีในใบสั่งงานไม่ถูกต้ องด้ านต้ นทุน และด้ านรายงานผลการดําเนินงานรวม การเลือกประเภท
กิจกรรมต้ นทุน Cost Activity Type ไม่สมั พันธ์กบั งานที่ทาํ ด้ านต้ นทุน และด้ านรายงานผลการ
ดําเนินงานรวม ตลอดจนต้ นทุนของใบสั่งงานระบุจาํ นวนไม่ถูกต้ องด้ านรายได้ และด้ านต้ นทุน มี
ผลกระทบต่อรายงานผลการดําเนินงานที่มีประสิทธิภาพ ซึ่งสอดคล้ องกับงานวิจัยที่ศึกษาถึงปัจจัย
ที่มีผลกระทบต่ อแนวทางในการปฏิบัติงานบัญชีของนั กบัญชีไทยโดยส่วนใหญ่ จะมีการศึกษา
งานวิจัยในแนวทัศนคติของผู้ประกอบการ/ผู้บริหาร/นายจ้ าง และนักบัญชี เพื่อนํามาเป็ น
แนวทางในการสรุปผลทางด้ านปั จจัยทางแนวคิดของผู้มีหน้ าที่ในการจัดทํางบการเงินและผู้ทาํ
บัญชี ว่ามีผลต่อการปฏิบัติงานทางด้ านบัญชี ผลการศึกษาพบว่า ผู้มีหน้ าที่ในการจัดทํางบการเงิน
ส่วนมากให้ ความสําคัญกับการจัดทํางบการเงินเพื่อยื่นชําระภาษีต่อกรมสรรพากรมากกว่ าการ
นําไปใช้ ประโยชน์ในด้ านการบริหารและตัดสินใจ ซึ่งสะท้ อนให้ เห็นว่าข้ อมูลทางการเงินที่นักบัญชี
ได้ สร้ างสรรค์ผลงานออกมายังไม่บรรลุวัตถุประสงค์กบั การตอบสนองในสิ่ง ที่ผ้ ูมีหน้ าที่ จัดทํางบ
การเงินในฐานะของผู้บริหารที่เป็ นผู้หนึ่งที่ต้องใช้ ข้อมูลสรุปทางบัญชีเพื่อที่จะมาใช้ ประโยชน์และ
เพื่อตอบโจทย์ในงานด้ านบริหารและการตัดสินใจได้ เพื่อเป็ นการเพิ่มศักยภาพในด้ านแนวทางการ
ปฏิบัติงานของนักบัญชีไทยในมุมมองของผู้ประกอบการ/ผู้บริหาร/นายจ้ าง มีความต้ องการให้
นักบัญชีมีทกั ษะและเทคนิคในการปฏิบัติงานด้ านวิเคราะห์และแก้ ปัญหา และด้ านการสื่อสารกับ
บุคคลในองค์กรได้ อย่างมีประสิทธิภาพส่วนด้ านของผู้จัดทําบัญชีโดยส่วนมากมีทศั นคติท่ดี ีต่อการ
รับรู้และมีความเข้ าใจต่ อแนวทางในการปฏิบัติงานบัญชีให้ เป็ นไปตามหลักการบัญชีท่ีรับรอง
โดยทั่วไป ด้ านมาตรฐานการบัญชีและแม่บทการบัญชี การมีทศั นคติท่ดี ีต่อการปฏิบัติงานตาม
แนวทางดังกล่าว เป็ นปัจจัยหนึ่งที่ส่งผลทําให้ ผลงานทางด้ านข้ อมูล สรปุทางการบัญชีท่ปี รากฏ
ออกสู่สาธารณชนมีคุณภาพมากยิ่งขึ้น (สุภาพร แช่มช้อย:2555)

10. ข้อเสนอแนะในการวิจยั
จากผลการวิจัยทําให้ ทราบว่า ผลกระทบของข้ อผิดพลาดที่เกิดขึ้นในระบบบริหารงาน
บริ ก ารในส่ ว นงานด้ า นบริ ก ารหลั ง การขายส่ ง ผลกระทบต่ อ รายงานผลการดํา เนิ น งานที่ มี
ประสิทธิภาพ ดังนั้น ผู้ท่มี ีส่วนเกี่ยวข้ องในการปฏิบัติงานในส่วนงานด้ านบริการหลังการขายควร
จะต้ องมีการศึกษาข้ อมูลของข้ อผิดพลาดและวิธกี ารแก้ ไขในการบันทึกข้ อมูลงานให้ ถูกต้ อง และมี
การจัดฝึ กอบรมถึงวิธีการปฏิบัติงานเพื่อที่จะให้ ผ้ ูปฏิบัติงานได้ มีความรู้ถึงข้ อผิดพลาดที่อาจจะ
เกิดขึ้นซึ่งอันจะส่งผลต่อรายงานผลการดําเนินงานทั้งด้ านรายได้ และด้ านต้ นทุน ซึ่งจะทําให้ การ
ทํางานเกิดประสิทธิภาพสูงสุดและบรรลุถงึ วัตถุประสงค์ท่ตี ้ องการ
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11. กิตติกรรมประกาศ
การศึกษาค้ นคว้ าเฉพาะบุคคลฉบับนี้ ประสบความสําเร็จได้ ด้วยความกรุณาอย่างสูง
จากผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดารณี เอื้อชนะจิต อาจารย์ท่ปี รึกษาที่ได้ สละเวลาอันมีค่าในการให้
คํา ปรึ ก ษา พร้ อ มทั้ง ตรวจทานและแก้ ไ ขข้ อ บกพร่ อ งต่ า ง ๆ ตั้ ง แต่ เ ริ่ ม แรกของการทํา วิ จั ย
จนกระทั่งเสร็จสมบูรณ์ ด้ วยความเอาใจใส่อย่างดีย่ิง ตลอดจนผู้บังคับบัญชีหน่ วยงานที่ได้ ให้
คําแนะนําความรู้ในครั้งนี้ เพื่อความถูกต้ องมากยิ่งขึ้น ผู้ศึกษาจึงขอกราบขอบพระคุณเป็ นอย่างสูง
ไว้ ณ โอกาสนี้
ผู้วิจัยขอขอบพระคุณ พนักงานการไฟฟ้ าส่วนภูมิภาค 12 เขต ทุกท่านที่กรุณาสละ
เวลาอันมีค่าสําหรับการตอบแบบสอบถามและเสนอแนะความคิดเห็นต่ าง ๆ ทําให้ การศึกษา
ค้ นคว้ าด้ วยตนเองฉบับนี้สาํ เร็จลุล่วงไปได้ ด้วยดี
สุดท้ ายนี้ผ้ ูศึกษาขอกราบขอบพระคุณ บิดา มารดา ญาติพ่ีน้อง ตลอดจนเพื่อน ๆ
และเจ้ าหน้ าที่โครงการปริญญาโททุกท่านที่สนับสนุนให้ กาํ ลังใจและให้ ความช่วยเหลือในการเรียน
เป็ นอย่างดี
ผู้ วิจัย หวัง ว่ า การศึ ก ษาค้ น คว้ า อิส ระฉบับ นี้ คงเป็ นประโยชน์ ไ ม่ มากก็น้ อ ย สํา หรั บ
ผู้สนใจในการนําไปใช้ ประโยชน์ต่อไป หากมีข้อผิดพลาดประการใด ผู้ศึกษาขออภัยและน้ อมรับไว้
ณ โอกาสนี้
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