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บทคดัย่อ 
 

การวจิยัครัง้นี้มจีุดมุ่งหมายเพื่อศกึษาเพื่อศกึษาความคาดหวงัและการรบัรูร้ะบบซอฟต์แวรส์ าเรจ็รูปจดัการ
สายงานธุรกิจของพนักงานบรษิัท เบทาโกร จ ากดั (มหาชน) มีกลุ่มตัวอย่างเป็น พนักงานบรษิัท เบทาโกร จ ากดั 
(มหาชน) จ านวน 210 คน ใชแ้บบสอบถามเป็นเครื่องมอืในการท าวจิยั วเิคราะหข์อ้มลู ค่ารอ้ยละ ค่าเฉลีย่ ค่าเบีย่งเบน
มาตรฐานการทดสอบความแตกต่างโดยใช้สถิตค่าท ีและการวเิคราะห์ค่าความแปรปรวนทางเดียว พบว่า การรบัรู้           
น้อยกว่าความคาดหวงั 

ปจัจัยส่วนบุคคล ประกอบด้วย เพศ อายุ ระดับการศึกษา ระดับงาน และสถานที่ปฏิบัติงานต่างกัน                
มผีลต่อความคาดหวงัระบบซอฟต์แวรโ์ปรแกรมจดัการสายงานธุรกจิของพนักงานบรษิัท เบทาโกร จ ากดั (มหาชน) 
แตกต่างกนั อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 

ปจัจยัส่วนบุคคล ประกอบดว้ย เพศ อายุ ระดบัการศกึษา ระดบังาน และสถานทีป่ฏบิตังิานแตกต่างกนัมกีาร
รบัรูร้ะบบซอฟต์แวรโ์ปรแกรมจดัการสายงานธุรกจิของพนักงานบรษิทั เบทาโกร จ ากดั (มหาชน) แตกต่างกนั อย่างมี
นยัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 

ความคาดหวงัของพนักงานแตกต่างกบัการรบัรูร้ะบบซอฟต์แวรโ์ปรแกรมจดัการสายงานธุรกจิของพนักงาน
บรษิทั เบทาโกร จ ากดั (มหาชน) อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.01 
 
ค าส าคญั: ความคาดหวงั ระบบซอฟตแ์วรส์ าเรจ็รปู บรษิทั เบทาโกร จ ากดั (มหาชน) 
 

ABSTRACT 
  

The purpose of this independent research is to study the expectations and perceptions of the ready-
made software systems that served to manage Betagro employees. The sample consisted of Betagro 
employees. The data was obtained from two hundred and ten companies in Bangkok, using stratified random 
sampling and a questionnaire. The data were analyzed using descriptive statistics, an Independent Sample  
t-test and One-way Analysis of Variance which found that perception were below than expectations. 
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 The research findings were as follows: 
 Individual factors consist of gender, age, educationed level, and job levels and different working 
locations had an effect on expectations. The business line management software program for Betagro 
employees differed at a statistical significance of 0.05.   
 Individual factors consisting of gender, age, educational level, job level and different working 
locations had different effects on the perception of software systems and Betagro business management 
programs company employees had a statistical significance of 0.05.  
 The expectations of employees varied with the perceptions of business line management software 
systems among Betagro employees with a statistical significance of 0.01. 
 
Keywords: Expectations, Ready-Made Software System, BETAGRO Public Company Limited 
  
บทน า 

ปจัจุบันธุรกิจเริ่มมีการเปลี่ยนแปลงเข้าสู่ยุคไทยแลนด์ 4.0 ซึ่งเปลี่ยนจากเศรษฐกิจแบบเดิมที่เน้นด้าน
เทคโนโลยไีปสูเ่ศรษฐกจิแบบใหม่ทีเ่น้นการขบัเคลื่อนดว้ยนวตักรรม ดว้ยเหตุนี้บรษิทั เบทาโกร จ ากดั (มหาชน) จงึได้
มกีารปรบักลยุทธเ์พื่อตอบรบักบัการเปลี่ยนแปลงและเพิม่ศกัยภาพของธุรกจิโดยการลงทุนพฒันาระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อน านวตักรรมใหม่มาทดแทนระบบเดมิทีล่า้สมยั (บรษิทั เบทาโกร, 2561) 

ในปจัจุบนัทางเบทาโกรจงึได้มกีารจดัตัง้โครงการ Transformer เพื่อน าโปรแกรมส าเรจ็รูปทางธุรกจิ SAP 
(System Application Products in Data Processing) ประเภท ERP (Enterprise Resource Planning) มาช่วยในการ
จดัการสายงานธุรกจิ ให้สามารถเขา้ถึงขอ้มูลได้อย่างรวดเรว็และได้ขอ้มูลที่ถูกต้องแม่นย า ผู้บรหิารสามารถเรยีกดู
ขอ้มูลและตรวจสอบข้อมูลสถานะขององค์กรได้ท าให้การตัดสนิใจของผู้บรหิารเป็นไปอย่างถูกต้อง รวดเรว็ และมี
ประสทิธภิาพ ทางเบทราโกรไดน้ า ระบบ SAP (System Application Products in Data Processing; SAP) ซึ่งไดร้บั
การยอมรบัจากผู้ใช้งานหลายกลุ่มว่าเป็นระบบงานที่มีประสทิธิภาพมากที่สุดเพราะข้อมูลมีการเก็บรวบรวมไว้ใน
ฐานขอ้มลูเดยีวกนั จงึช่วยลดปญัหาความซ ้าซอ้นของขอ้มลู (บรษิทั เบทาโกร 2561) 

ดงันัน้ ผูว้จิยัเหน็ว่าควรมกีารด าเนินงานเพื่อบรรลุแผนตามยุทธศาสตรท์ีว่างไวเ้พื่อเพิม่ศกัยภาพแก่องคก์รให้
พรอ้มกบัสถาวะการแขง่ขนัทางธุรกจิ ผูว้จิยัจงึมคีวามสนใจทีจ่ะศกึษาเรื่อง ความคาดหวงัและการรบัรูร้ะบบซอฟต์แวร์
ส าเรจ็รปูจดัการสายงานธุรกจิของพนักงานบรษิทั เบทาโกร จ ากดั (มหาชน) เน่ืองจากระบบ SAP ไดเ้ริม่ใชใ้นบางสว่น
ของธุรกิจไปแล้วตัง้แต่ปี 2560 ยังไม่เกิดประสิทธิผลในการท างานมากนักทัง้ในด้านการลดก าลังคน ลดขัน้ตอน                
ลดเวลา ความสะดวกความถูกต้อง รวดเร็วจากการเชื่อมโยงทัง้ระบบ จากการวิจัยจะน ามาเป็นแนวทางในการ
ตรวจสอบความคาดหวงัของผูใ้ชง้านก่อนการใชง้านและการรบัรูห้ลงัการใชง้านเพื่อด าเนินการปรบัปรุงแกไ้ขในส่วนที่
บกพร่องต่อไป นอกจากนี้ผลการศกึษายงัมปีระโยชน์ในการรองรบัการขยายตวัของธุรกจิในกลุ่มอื่นๆ ของบรษิทัทีย่งั
ไม่ไดน้ าไปใชง้านใหม้ปีระสทิธภิาพยิง่ขึน้อนัน าไปสูก่ารบรรลุเป้าหมายทางกลยุทธต่์างๆ ขององคก์รต่อไป 
 
วตัถปุระสงคข์องการวิจยั 
 1. เพื่อศกึษาความคาดหวงัระบบซอฟตแ์วรส์ าเรจ็รปูจดัการสายงานธุรกจิของพนกังานบรษิทั เบทาโกร จ ากดั 
(มหาชน) จ าแนกตามปจัจยัสว่นบุคคล 
 2. เพื่อศกึษาปจัจยัส่วนบุคคลมผีลต่อการรบัรู้ระบบซอฟต์แวร์ส าเรจ็รูปจดัการสายงานธุรกจิของพนักงาน
บรษิทั เบทาโกร จ ากดั (มหาชน) จ าแนกตามปจัจยัสว่นบุคคล 
 3. เพื่อเปรยีบเทยีบความแตกต่างความคาดหวงักบัการรบัรูร้ะบบซอฟตแ์วรส์ าเรจ็รปูจดัการสายงานธรุกจิของ
พนกังานบรษิทั เบทาโกร จ ากดั (มหาชน) 
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ทบทวนวรรณกรรม 
แนวคิดปัจจัยส่วนบุคคล  ศิริวรรณ  เสรีรัต น์  (2550)ได้กล่าวถึงลักษณะด้านปจัจัยส่วนบุคคล

ประชากรศาสตร์ (Demographic) ประกอบด้วย เพศ อายุ สถานภาพครอบครวั ระดบัการศกึษา อาชีพ รายได้ เป็น
เกณฑท์ีนิ่ยมใชใ้นการแบ่งสว่น ลกัษณะดา้นปจัจยัสว่นบุคคลเป็นลกัษณะทีส่ าคญัทีช่่วยก าหนดเป้าหมาย 

แนวคิดความคาดหวัง De Cecco (1967) กล่าวว่าการก าหนดความคาดหวังของบุคคล ขึ้นอยู่กับ
ประสบการณ์เพราะความคาดหวงัเป็นเรื่องของความรู้สกึนึกคิด และการคาดการณ์ของบุคคลที่มีต่อสิง่หนึ่งสิง่ใด               
โดยสิง่นัน้ๆ อาจจะเป็นรูปธรรมหรอืนามธรรมกไ็ด้และเป็นการประเมนิค่าโดยใช้มาตรฐานของตนเองเป็นเครื่องวดั  
การคาดการณ์หรอืคาดหวงัของแต่ละบุคคลจงึแตกต่างกนัออกไป ทัง้นี้ขึน้อยู่กบัภูมหิลงัประสบการณ์ความเขา้ใจและ
การเหน็ค่าของความส าเรจ็ 

แนวคิดการรบัรู้ เตมิศกัดิ ์คทวณิช (2546) ได้กล่าวไดว้่า การแปลความหมายจากการสมัผสัโดยเริม่ตัง้แต่
การมสีิง่เรา้มากระทบกบัอวยัวะรบัสมัผสัทัง้ 5 และส่งกระแสประสาทไปยงัสมอง เพื่อการแปลความ มกีระบวนการของ
การรบัรู ้ดงันี้ การรูส้กึ ความจ า การเรยีนรู ้การตดัสนิใจ 

แนวคิดการใช้ระบบซอฟต์แวร ์สงิหะ ฉวสีุข และ สุนันทา วงศ์จตุรภทัร (2555) กล่าวไว้ว่า ด้านการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology Acceptance Research) เป็นการศึกษาในเชิงพฤติกรรมมนุษย ์             
เพื่ออธบิายวธิกีารและเหตุผลของแต่ละบุคคลในการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศใหม่ 1. เพื่อพฒันาทฤษฎีทีใ่ช้พยากรณ์
พฤติกรรมบุคคลหรือองค์การในการใช้ระบบสารสนเทศ 2. เพื่อน าไปสู่การให้ค าอธิบายและการพยากรณ์การใช้
เทคโนโลยสีารสนเทศ 3. และการสรา้งความเขา้ใจในอทิธพิลของปจัจยัต่างๆ ที่เป็น ตวัช่วยและตวัเร่งให้เกดิการใช้
เทคโนโลยสีารสนเทศของแต่ละบุคคลหรอืแต่ละองคก์าร 4. การแสดงใหเ้หน็ถงึเหตุผลของการลงทุนดา้นไอทใีนอนาคต 
5. แนวทางการวจิยัดงักล่าวเป็นการศกึษาโดยมทีฤษฎีต่างๆ ที่เกี่ยวขอ้งกบัการเผยแพร่และการยอมรบันวตักรรม  
เป็นพืน้ฐาน 
 
วิธีด าเนินการวิจยั 
 ประชากรท่ีใช้ในการวิจยัครัง้น้ี คือ พนักงานบริษัท เบทาโกร จ ากัด (มหาชน) ที่ใช้ระบบซอฟต์แวร์
ส าเรจ็รปูจดัการสายงานธุรกจิของโครงการขณะพฒันาโปรแกรมของบรษิทั โดยทราบจ านวนประชากรทีแ่น่นอนจ านวน  
 กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจยั เป็นบุคลากรเบทาโกรที่ได้รบัการใช้งานระบบซอฟต์แวร์ส าเร็จรูป ของ
โครงการขณะพฒันาโปรแกรมของบรษิัท จ านวน 402 คน โดยผู้วจิยัค านวณสูตรของ (Yamane  Taro, 1968) จาก
จ านวณประชากรทัง้หมด 402 คน พบว่าตวัอย่างเท่ากบั 210 ตวัอย่าง 
 วิธีการสุ่มกลุ่มตวัอย่าง ใชก้ารสุ่มตวัอย่างแบบแบบง่าย (Simple random sampling) การสุ่มตวัอย่างแบบ
โควตา (Quota Sampling ) การสุ่มตัวอย่างแบบสะดวก (Convenience Sampling) เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลจาก
ประชากรในบรษิทัเบทาโกร ใหไ้ดก้ลุ่มตวัอย่างครบตามจ านวนทีต่อ้งการ คอื 210 ตวัอย่าง 
 เครือ่งมือท่ีใช้ในการวิจยัครัง้น้ี เป็นแบบสอบถาม (Questionnaire) ม ี2 สว่น คอื 
 ส่วนท่ี 1 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกบัปจัจยัส่วนบุคคล มคี าถามทัง้หมด 5 ขอ้ ประกอบดว้ย เพศ อายุ ระดบั
การศกึษา ระดบังาน และสถานทีป่ฏบิตังิานมลีกัษณะตรวจสอบรายการ (Check List) จ านวน 5 ขอ้ 
 ส่วนท่ี 2 เป็นแบบสอบถามเกีย่วกบัการรบัรูใ้นระบบซอฟตแ์วรก์ารรบัรูร้ะบบซอฟตแ์วร ์(SAP) มลีกัษณะเป็น
แบบมาตราประมาณค่า (Rating scale) ตามแบบของ Likert เรยีงจากมากไปหาน้อย แบ่งออกเป็น 7 ด้าน ได้แก่                
ด้านการรับรู้ จ านวน 7 ข้อ รูปแบบซอฟต์แวร์ กระบวนการซอฟต์แวร์ ความน่าเชื่อถือ ความเชื่อมโยง การ
ตดิต่อสื่อสาร ดา้นความปลอดภยั และความมปีระโยชน์ จ านวน 28 ขอ้ ดา้นการรบัรู ้จ านวน 7 ขอ้ รปูแบบซอฟต์แวร ์
กระบวนการซอฟต์แวร ์ความน่าเชื่อถือ ความเชื่อมโยง การติดต่อสื่อสาร ด้านความปลอดภยั และความมปีระโยชน์ 
รวม 28 ขอ้ ม ี5 ระดบั ไดแ้ก่ มากทีส่ดุ มาก ปานกลาง น้อย และน้อยทีส่ดุ 
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ผลการวิจยั 
 ผูว้จิยัสรุปผลการวจิยัตามวตัถุประสงคก์ารวจิยั และวเิคราะหข์อ้มลูการวจิยั มดีงันี้ 

ตารางท่ี  1 แสดงค่าเฉลี่ย  ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน เกี่ยวกับความคิดเห็นของความคาดหวังและ  
ก า ร รับ รู้ ที่ มี ผ ล ต่ อ ร ะ บ บ ซ อ ฟ ต์ แ ว ร์ โ ป ร แ ก รม จั ด ก า ร ส า ย ง า น ธุ ร กิ จ ข อ งพ นั ก ง า น เบ ท า โก ร  
รปูแบบซอฟตแ์วร ์
 

รายการ 
ความคาดหวงั การรบัรูดี้ 

 

S.D. แปลผล  S.D. แปลผล 
1. รปูแบบซอฟตแ์วร ์ 3.85 0.84 ด ี 3.42 0.81 ปานกลาง 
2. กระบวนการซอฟตแ์วร ์ 4.03 0.91 ด ี 3.32 0.96 ปานกลาง 
3. ความน่าเชื่อถอื 4.03 0.88 ด ี 3.43 0.97 ด ี
4. ความเชื่อมโยง 4.05 0.91 ด ี 3.33 0.94 ปานกลาง 
5. การตดิต่อสือ่สาร 4.05 0.89 ด ี 3.47 0.95 ด ี
6. ความปลอดภยั 4.08 0.84 ด ี 3.93 0.84 ด ี
7. ความมปีระโยชน์ 4.01 0.94 ด ี 3.19 1.05 ปานกลาง 

 
 จากตารางที ่1 เมื่อพจิารณาระดบัความคดิเหน็ของพนักงานมต่ีอความคาดหวงัที่มผีลต่อ ทัง้ 7ดา้นโดยรวม
อยู่ในระดับดี ด้านความปลอดภัยมีค่าเฉลี่ยมากที่สุดเท่ากับ 4.08 รองลงมาคือด้านความเชื่อมโยงและด้านการ
ตดิต่อสือ่สาร มคี่าเฉลีย่เท่ากบั 4.05 ดา้นกระบวนการซอฟตแ์วร ์และความน่าเชื่อถอืมคี่าเฉลีย่เท่ากบั 4.03 ดา้นความ
มปีระโยชน์ มคี่าเฉลีย่เท่ากบั 4.01 กระบวนการซอฟตแ์วร ์และรปูแบบซอฟตแ์วร ์มคี่าเฉลีย่เท่ากบั 3.85 ตามล าดบั 
 เมื่อพจิารณาระดบัความคิดเหน็ของพนักงานมีต่อการรบัรู้ที่มผีลต่อ ทัง้ 7 ด้านโดยรวมอยู่ในระดบัดี ด้าน
ความปลอดภยัมคี่าเฉลี่ยมากที่สุดเท่ากบั 3.93 รองลงมาคอืด้านการตดิต่อสื่อสาร มคี่าเฉลีย่เท่ากบั 3.47 ด้านความ
น่าเชื่อถอื มคี่าเฉลีย่เท่ากบั 3.43 ดา้นรปูแบบซอฟต์แวร ์มคี่าเฉลีย่เท่ากบั 3.42 ดา้นกระบวนการซอฟตแ์วร ์มคี่าเฉลีย่
เท่ากบั 3.32 และดา้นความมปีระโยชน์ มคี่าเฉลีย่เท่ากบั 3.19 ตามล าดบั 
 

ตารางท่ี 2 ค่าเฉลี่ย ของความแตกต่างระหว่างความคาดหวงัและการรบัรู้ระบบซอฟต์แวร์จดัการสายงาน
ธุรกจิของพนกังานเบทาโกร 
 
เกณฑก์ารวดัคณุภาพ P E (P-E) แปลผล 

การรบัรู ้ ความคาดหวงั 
รปูแบบซอฟตแ์วร ์ 3.42 3.85 -0.43 พนกังานไม่พงึพอใจ 
กระบวนการซอฟตแ์วร ์ 3.32 4.03 -0.71 พนกังานไม่พงึพอใจ 
ความน่าเชื่อถอื 3.43 4.03 -0.60 พนกังานไม่พงึพอใจ 
ความเชื่อมโยง 3.33 4.05 -0.72 พนกังานไม่พงึพอใจ 
การตดิต่อสือ่สาร 3.47 4.05 -0.58 พนกังานไม่พงึพอใจ 
ดา้นความปลอดภยั 3.93 4.08 -0.15 พนกังานไม่พงึพอใจ 
ความมปีระโยชน์ 3.19 4.01 -0.82 พนกังานไม่พงึพอใจ 

รวม 3.44 4.01 -0.57 พนกังานไม่พงึพอใจ 
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จากตาราง 2 แสดงค่าเฉลี่ย ของความแตกต่างระหว่างความคาดหวงัและการรบัรู้ระบบซอฟต์แวร์จดัการ            
สายงานธุรกิจของพนักงานเบทาโกรพบว่า ความคาดหวงัต ่ากว่าการรบัรู้คือ พนักงานไม่พึงพอใจหลงัจากได้รบั                  
การใช้งาน โดยมีค่าเฉลี่ย -0.57 เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า รูปแบบซอฟต์แวร์ มคี่าเฉลี่ยเท่ากบั -0.43 พนักงาน                
ไม่พึงพอใจในการใช้งาน กระบวนการซอฟต์แวร์ มคี่าเฉลี่ยเท่ากบั -0.71 พนักงานไม่พึงพอใจในการใช้งาน ความ
น่าเชื่อถือ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ -0.60  พนักงานไม่พึงพอใจในการใช้งาน ความเชื่อมโยง มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ -0.72  
พนักงานไม่พึงพอใจในการใช้งาน การติดต่อสื่อสาร มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ  -0.58 พนักงานไม่พึงพอใจในการใช้งาน                 
ด้านความปลอดภัย มีค่าเฉลี่ยเท่ากบั -0.15 พนักงานไม่พึงพอใจในการใช้งาน และ ความมีประโยชน์ มีค่าเฉลี่ย 
เท่ากบั -0.82 พนกังานไม่พงึพอใจในการใชง้าน 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูลความคาดหวังและการรบัรู้ของพนักงานจะเห็นได้ว่าพนักงานส่วนใหญ่ มีผลรวม                
ด้านความคาดหวังและการรับรู้คือพนักงานไม่พึงพอใจในโปรแกรมระบบซอฟต์แวร์จัดการสายงานธุรกิจของ
พนักงานเบทาโกร เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อแล้วพบว่า พนักงานมีความคาดหวงัและการรบัรู้สูงสุดในด้านความมี
ประโยชน์ และพนกังานมคีวามคาดหวงัและการรบัรูต้ ่าสดุในดา้นความปลอดภยั 

สมมติฐานท่ี 1 ปจัจยัสว่นบุคคล ประกอบดว้ย เพศ อายุ ระดบัการศกึษา ระดบังาน และสถานทีป่ฏบิตังิาน 
ทีต่่างกนัมคีวามคาดหวงัต่อระบบซอฟตแ์วรโ์ปรแกรมจดัการสายงานธุรกจิของพนกังานเบทาโกรทีแ่ตกต่างกนั  
 เพศมคี่า Sig. เท่ากบั 0.343 ซึง่มากกว่า 0.05 นัน่หมายความว่า พนักงานทีม่เีพศแตกต่างกนั มผีลต่อความ
คาดหวงัของระบบซอฟต์แวร์โปรแกรมจดัการสายงานธุรกจิ ไม่แตกต่างกนัอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติ ที่ระดบั 0.05 
แสดงว่าความแตกต่างทางเพศไม่มผีลต่อความคาดหวงัของระบบซอฟตแ์วร ์
 อาย ุพบว่า มคี่า Sig. เท่ากบั 0.996 ซึง่มากกว่า 0.05 นัน่หมายความว่า พนกังานทีม่อีายุแตกต่างกนั มคีวาม
คาดหวงัของระบบซอฟต์แวร์โปรแกรมจดัการสายงานธุรกจิ ไม่แตกต่างกนัอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติ  ที่ระดบั 0.05 
แสดงว่าความแตกต่างอายไุม่มผีลต่อความคาดหวงัของระบบซอฟตแ์วร ์
 ระดบัการศึกษา พบว่า มีค่า Sig. เท่ากบั 0.475 ซึ่งมากกว่า 0.05 นัน่ หมายความว่า พนักงานที่มีระดับ
การศึกษาแตกต่างกัน มีความคาดหวงัของระบบซอฟต์แวร์โปรแกรมจดัการสายงานธุรกิจ ไม่แตกต่างกนัอย่างมี
นัยส าคญัทางสถติิ ที่ระดบั 0.05 แสดงว่าความแตกต่างระดบัการศกึษาไม่มผีลต่อความคาดหวงัของระบบซอฟต์แวร์
 ระดับงาน พบว่า มีค่า Sig. เท่ากับ 0.787 ซึ่งมากกว่า 0.05 นัน่ หมายความว่า พนักงานที่มีระดับงาน
แตกต่างกนั มคีวามคาดหวงัของระบบซอฟต์แวรโ์ปรแกรมจดัการสายงานธุรกจิ ไม่แตกต่างกนัอย่างมนีัยส าคญัทาง
สถติ ิทีร่ะดบั 0.05 แสดงว่าความแตกต่างระดบังานไม่มผีลต่อความคาดหวงัของระบบซอฟตแ์วร ์
 สถานทีป่ฏบิตังิาน พบว่า มคี่า Sig. เท่ากบั 0.678 ซึง่มากกว่า 0.05 นัน่ หมายความว่า พนักงานทีม่สีถานที่
ปฏิบตัิงานแตกต่างกนั มีความคาดหวงัของระบบซอฟต์แวร์โปรแกรมจดัการสายงานธุรกิจ ไม่แตกต่างกนัอย่างมี
นยัส าคญัทางสถติ ิทีร่ะดบั 0.05 แสดงว่าความแตกต่างสถานทีป่ฏบิตังิานไม่มผีลต่อความคาดหวงัของระบบซอฟตแ์วร ์
 

สมมติฐานท่ี 2 ปจัจยัสว่นบุคคล ประกอบดว้ย เพศ อายุ ระดบัการศกึษา ระดบังาน และสถานทีป่ฏบิตังิาน 
ทีต่่างกนัมกีารรบัรูต่้อระบบซอฟตแ์วรโ์ปรแกรมจดัการสายงานธุรกจิของพนกังานเบทาโกรทีแ่ตกต่างกนั 
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ตารางท่ี 3 การเปรยีบเทยีบปจัจยัส่วนบุคคลกบัการรบัรูร้ะบบซอฟต์แวรโ์ปรแกรมจดัการสายงานธุรกจิของ
พนกังานเบทาโกร 
 

ล าดบั สมมติฐาน ค่า t / F Sig. 
ผลการ
ทดสอบ 

1 พนักงานที่มีเพศแตกต่างกัน มีการรับรู้ของระบบซอฟต์แวร์
โปรแกรมจดัการสายงานธุรกจิของพนกังานเบทาโกรแตกต่างกนั -1.642 0.151 

ปฏเิสธ
สมมตฐิาน 

2 พนักงานที่มีอายุแตกต่างกัน มีการรับรู้ต่อระบบซอฟต์แวร์
โปรแกรมจดัการสายงานธุรกจิของพนกังานเบทาโกรแตกต่างกนั 

2.344 0.056 
ปฏเิสธ

สมมตฐิาน 

3 พนักงานทีม่รีะดบัการศกึษาต่างกนั มกีารรบัรูต่้อระบบซอฟต์แวร์
โปรแกรมจดัการสายงานธุรกจิของพนกังานเบทาโกรแตกต่างกนั 

3.88* 0.022 
ยอมรบั

สมมตฐิาน 

4 พนักงานที่มีระดับงานต่างกัน มีการรับรู้ต่อระบบซอฟต์แวร์
โปรแกรมจดัการสายงานธุรกจิของพนกังานเบทาโกรแตกต่างกนั 4.703** 0.01 

ยอมรบั
สมมตฐิาน 

5 พนักงานที่มีสถานที่ปฏิบัติงานในการท างานในองค์กรปจัจุบัน
ต่างกัน มีระบบซอฟต์แวร์โปรแกรมจัดการสายงานธุรกิจของ
พนกังานเบทาโกรแตกต่างกนั 

1.627 0.141 
ปฏเิสธ

สมมตฐิาน 

**มนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.01, *มนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 
 
 จากตารางที่ 3 พบว่า เพศมีค่า Sig. เท่ากบั 0.151 ซึ่งมากกว่า 0.05 นัน่หมายความว่า พนักงานที่มีเพศ
แตกต่างกนั มกีารรบัรูข้องระบบซอฟต์แวรโ์ปรแกรมจดัการสายงานธุรกจิ ไม่แตกต่างกนัอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติ                
ทีร่ะดบั 0.05 แสดงว่าความแตกต่างทางเพศไม่มผีลต่อการรบัรูข้องระบบซอฟตแ์วร ์
 อายุ พบว่า มีค่า Sig. เท่ากับ 0.056 ซึ่งมากกว่า 0.05 นัน่หมายความว่า พนักงานที่มีอายุแตกต่างกัน                   
มกีารรบัรูข้องระบบซอฟต์แวร์โปรแกรมจดัการสายงานธุรกจิ ไม่แตกต่างกนัอย่างมนีัยส าคญัทางสถิติ  ที่ระดบั 0.05 
แสดงว่าความแตกต่างอายุไม่มผีลต่อการรบัรูข้องระบบซอฟตแ์วร ์
 ระดับการศึกษา พบว่า มีค่า Sig. เท่ากบั 0.022 ซึ่งน้อยกว่า 0.05 นัน่ หมายความว่า พนักงานที่มีระดับ
การศกึษาแตกต่างกนั มกีารรบัรู้ของระบบซอฟต์แวรโ์ปรแกรมจดัการสายงานธุรกจิแตกต่างกนัอย่างมนีัยส าคญัทาง
สถติ ิทีร่ะดบั 0.05 แสดงว่าความแตกต่างระดบัการศกึษามผีลต่อการรบัรูข้องระบบซอฟตแ์วร ์  
 ระดับงาน พบว่า มีค่า Sig. เท่ากับ 0.01 ซึ่งน้อยกว่า 0.01 นัน่ หมายความว่า พนักงานที่มีระดับงาน 
แตกต่างกนั มกีารรบัรูข้องระบบซอฟตแ์วรโ์ปรแกรมจดัการสายงานธุรกจิแตกต่างกนัอย่างมนีัยส าคญัทางสถติิ ทีร่ะดบั 
0.01 แสดงว่าความแตกต่างระดบังานมผีลต่อการรบัรูข้องระบบซอฟตแ์วร ์
 สถานทีป่ฏบิตังิาน พบว่า มคี่า Sig. เท่ากบั 0.141 ซึง่มากกว่า 0.05 นัน่ หมายความว่า พนักงานทีม่สีถานที่
ปฏบิตังิานแตกต่างกนั มกีารรบัรู้ของระบบซอฟต์แวรโ์ปรแกรมจดัการสายงานธุรกจิ ไม่แตกต่างกนัอย่างมนีัยส าคญั
ทางสถติ ิทีร่ะดบั 0.05 แสดงว่าความแตกต่างสถานทีป่ฏบิตังิานไม่มผีลต่อการรบัรูข้องระบบซอฟตแ์วร ์
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สมมติฐานท่ี 3 ความคาดหวงัของพนักงานแตกต่างกนักบัการรบัรูร้ะบบซอฟตแ์วรโ์ปรแกรมจดัการสายงาน
ธุรกจิของพนกังานเบทาโกร 

ตารางท่ี 4 การเปรียบเทียบการรบัรู้ของพนักงานโดยรวมแตกต่างกันกับการรบัรู้ของระบบซอฟต์แวร์
โปรแกรมจดัการสายงานธุรกจิของพนกังานเบทาโกร 
 

เปรียบเทียบระดบัการรบัรู้
กบัการรบัรูข้องพนักงานกบั
การรบัรูร้ะบบซอฟตแ์วร ์

 SD Paired Samples t-Test 

P E P E t df 
Sig.  

(2-tailed) 

รปูแบบซอฟตแ์วร ์ 3.42 3.85 0.68 0.73 6.16** 209 0.000 

กระบวนการซอฟตแ์วร ์ 3.32 4.03 0.78 0.83 9.54** 209 0.000 

ความน่าเชื่อถอื 3.43 4.03 0.82 0.81 8.16** 209 0.000 

ความเชื่อมโยง 3.33 4.06 0.85 0.87 9.25** 209 0.000 

การตดิต่อสือ่สาร 3.47 4.05 0.79 0.82 7.72** 209 0.000 

ดา้นความปลอดภยั 3.93 4.08 0.71 0.77 2.66** 209 0.008 

ความมปีระโยชน์ 3.19 4.01 0.89 0.86 10.30** 209 0.000 

รวม 3.44 4.01 0.66 0.75 8.80** 209 0.001 

**มนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.01 
 

จากตาราง 4 แสดงการเปรยีบเทยีบการรบัรูข้องพนกังานโดยรวมแตกต่างกนักบัการรบัรูข้องระบบซอฟตแ์วร์
โปรแกรมจดัการสายงานธุรกจิของพนักงานเบทาโกรโดยใชส้ถติ ิPaired Samples t-test ในการทดสอบ พบว่า ความ
แตกต่างระหว่างความคาดหวงักบัการรบัรู้ของระบบซอฟต์แวร์โปรแกรมจดัการสายงานธุรกิจของพนักงานเบทา
โกรโดยรวมทุกด้าน มีค่า Sig. (2-tailed) เท่ากับ 0.001 ซึ่งน้อยกว่า 0.01 นัน่คือ ปฏิเสธสมมติฐานหลกั (H0) และ
ยอมรบัสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่า ความคาดหวงัของพนักงานในระบบซอฟต์แวร์โปรแกรมจดัการสายงาน
ธุรกจิของพนกังานแตกต่างกนักบัการรบัรูข้องพนกังานในระบบซอฟตแ์วรโ์ปรแกรมจดัการสายงานธุรกจิของพนกังาน
ทาโกรอย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.01  

แสดงว่าโดยรวมทัง้ 7 ด้านพนักงานมีความคาดหวงัมากกว่าการรบัรู้พนักงานจงึรู้สกึไม่พงึพอใจกบัระบบ
ซอฟตแ์วรโ์ปรแกรมจดัการสายงานธุรกจิของพนกังานเบทาโกร 
 
สรปุและอภิปรายผล 
 1. ผู้บรหิารควรน าขอ้มูลที่ได้จากการศึกษาการรบัรู้ลกัษณะประชากรศาสตร์ของพนักงานมาประกอบการ
พจิารณาวางแผนบรหิารการจดัการ และก าหนดนโยบายที่จะท าให้เกดิการพฒันาโปรแกรม หรอื พฒันาบุคลากรให้
สามารถใช้งานโปรแกรมได้ เตม็ประสทิธภิาพมากขึน้ โดยควรใหค้วามส าคญักบัพนักงงานเพศหญิงทีม่อีายุระหว่าง  
41 ปีขึ้นไป ระดับการศึกษาปริญญาตรี มีระดับงานต าแหน่งพนักงานระดับบังคับบัญชา (S1-S5) และมีสถานที่
ปฏบิตังิานทีส่ านกังานใหญ่ดงันี้ 

2. ระดบังาน ผู้บรหิารควรให้ความส าคญัด้านการรบัรู้ของต าแหน่งงานเพื่อเพิ่มความรู้ความเข้าใจให้กบั
พนักงานในด้านรูปแบบซอฟต์แวรด์า้นรูปแบบซอฟต์แวรใ์หก้ารจดัวางต าแหน่งของส่วนประกอบและเมนูต่างๆ  ของ
โปรแกรมได้อย่างเหมาะสม การใช้สญัลกัษณ์ หรอื รูปภาพเพื่อสื่อความหมายบนระบบซอฟต์แวร์ การอธิบายสื่อ
ความหมายในระบบซอฟตแ์วรเ์รยีนรูว้่าระบบสามมารถรองรบัไดห้ลายภาษา เช่น ภาษาไทย และภาษาองักฤษ ในสว่น
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ทีเ่หลอืทัง้ดา้นระดบัการศกึษาและดา้นระดบังานผูบ้รหิารควรใหค้วามส าคญั คอืดา้นกระบวนการซอฟตแ์วร ์การท างาน
ของซอฟต์แวรส์ามารถสรา้งขอ้มูลในระบบไดร้วดเรว็ (เช่น การสรา้งใบสัง่ซือ้ผ่านระบบ) การใชง้านขอ้มูลมกีารอพัเดต 
การคน้หาขอ้มูล พมิพร์ายงาน เอกสาร การวเิคราะหผ์ลของแต่ละแผนกเพื่อเสนอขอ้มูลกบัผูบ้งัคบับญัชาไดต้รงความ
ต้องการ และสรา้งความน่าเชื่อถือให้โดยท าใหก้ารท างานมคีวามสะดวกในการท างานเพิม่มากขึน้ สามารถตรวจสอบ
ขอ้มูลยอ้นกลบัเพื่อความถูกต้องของขอ้มูลลูกค้า การก าหนดสทิธิแ์ต่ละบุคคล การท างานของซอฟต์แวรม์กีารส่งต่อ
งานกนัไปยงัฝ่ายอื่นๆ ได้ถูกต้อง ด้านการเชื่อมโยงระบบซอฟต์แวร์ สามารถเชื่อมต่อกบัระบบงานอื่นโดยอตัโนมตั ิ
(Intranet) เพื่อลดภาระการป้อนขอ้มูลและการท างานทีซ่ ้าซอ้นขอ้มลูจะถูกส่งต่อไปทุกแผนกทีเ่กีย่วขอ้ง เช่น การป้อน
ขอ้มูลใบสัง่ซื้อจากลูกค้า ขอ้มูลจะถูกส่งไปที่คลงัสนิค้าได้ทนัท ีและยงัสามารถส่งต่อขอ้มูลออกจากซอฟต์แวร์ไปยงั
ระบบอื่นๆ ได ้(เช่น เวบ็ไซด์ มอืถือ) ดา้นการติดต่อสื่อสารควรแบ่งใหค้นที่มรีะดบัการศกึษาและระดบังานทีแ่ตกต่าง
กันเข้าใจขัน้ตอนในการส่งต่องานการไหลของข้อมูล (Work Flow) แจ้งเตือนผ่าน E-Mail ติดตามสถานะความ
เคลื่อนไหวของสถานะการท างาน ณ เวลาใดเวลาหนึ่งทนัทีทนัใดจะท าให้ผู้บรหิารมีขอ้มู ลในการตัดสนิใจได้อย่าง
ถูกตอ้งและรวดเรว็มากยิง่ขึน้ 
 3. ความคาดหวงัของพนักงานแตกต่างกนักบัการรบัรูร้ะบบซอฟต์แวร์โปรแกรมจดัการสายงานธุรกิจของ
พนักงานบรษิัท เบทาโกร จ ากดั (มหาชน) โดยพนักงงานเบทาโกรได้ตัง้ความคาดหวงัไว้มากกว่าการรบัรู้ที่ได้รบั            
ฉะนัน้เริม่แรกบรษิทัความเร่งการฝึกอบรมพฒันาบุคคลกรใหท้ าความเขา้ใจถงึตวัระบบซอฟต์แวรโ์ปรแกรมมากขึน้ถ้า
หากยงัท างานได้ไม่ดจีงึค่อยเพื่อการแก้ไขพฒันาโปรแกรมให้รองรบัการท างานให้สะดวกขึน้ทัง้ 7 ด้าน คอื รูปแบบ
ซอฟต์แวร ์กระบวนการซอฟต์แวร ์ความน่าเชื่อถอื ความเชื่อมโยง การตดิต่อสือ่สาร ดา้นความปลอดภยั และความมี
ประโยชน์ 
 
ข้อเสนอแนะ 

1. ควรมกีารเพิม่ขอ้ค าถามปลายเปิด เช่น ขอ้เสนอแนะ ขอ้คดิเหน็ของพนักงานเขา้ไปในแบบสอบถามดว้ย 
เพื่อที่จะได้น าข้อเสนอแนะดังกล่าวไปใช้ประกอบการพิจารณา เพื่อพัฒนา หรือ ปรบัปรุงส่วนต่างๆ เพื่อน าเป็น
แนวทางในการวางแผนพฒันาบุคลากร เพื่อจงูใจใหพ้นกังานมคีวามคาดหวงัทีใ่กลเ้คยีงกบัการรบัรูม้ากขึน้ 

2. ควรมีการวิจยัเพิ่มเติมในประเด็นความสมัพันธ์กบัระบบซอฟต์แวร์จดัการสายงานธุรกิจของพนักงาน            
เบทาโกร เช่น การศกึษาวจิยัดา้นความพงึพอใจและแนวโน้มพฤตกิรรมการใชง้าน 

3. ค ว รศึ กษ าก ารย อม รับ เท ค โน โลยี ร ะบ บ ซ อฟ ต์ แ ว ร์ จัด ก ารส าย งาน ธุ รกิ จ ข อ งพ นั ก งาน  
เบทาโกร เพื่อใหไ้ดผ้ลวจิยัทีห่ลากหลายมากยิง่ขีน้ 
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