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บทคดัยอ่ 
การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1) ออกแบบและพัฒนาระบบจัดการสต๊อกอุปกรณ์ส าหรับติดตั้ง

อินเทอร์เน็ต 2) หาประสิทธิภาพของระบบจัดการสต๊อกอุปกรณ์ส าหรับติดตั้งอินเทอร์เน็ต 3) ประเมินความ                
พึงพอใจของผู้ใช้งานระบบจัดการสต๊อกอุปกรณ์ส าหรับติดตั้งอินเทอร์เน็ต กรณีศึกษา บริษัทโทรคมนาคมแห่งชาติ 
จ ากัด (มหาชน) ส านักงานบริการลูกค้าสุโขทัย กลุ่มเป้าหมาย คือ เจ้าหน้าที่และบุคลากรจ านวน 15 คน เครื่องมือ
ที่ใช้ในการวิจัยได้แก ่แบบประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้งานระบบจัดการสต๊อกอุปกรณ์ส าหรับติดตั้งอินเทอร์เน็ต 
สถิติที่ใช้ในการวิเคราะหข้์อมูลได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  

ผลการวิจัยปรากฏว่า 1) การออกแบบและพัฒนาระบบจัดการสต๊อกอุปกรณ์ส าหรับติดตั้งอินเทอร์เน็ต 
กรณีศึกษา บริษัทโทรคมนาคมแห่งชาติ จ ากัด (มหาชน) ส านักงานบริการลูกค้าสุโขทัย สร้างด้วยโปรแกรม Visual 
Studio ใช้ก าหนดโครงสร้างในการจัดเก็บข้อมูลร่วมกับโปรแกรมภาษา PHP ใช้ออกแบบส่วนติดต่อกับผู้ใช้ ได้แก่
เมนูเลือกหน้าแสดงข้อมูล การเพ่ิมข้อมูล การค้นหาข้อมูล การแก้ไขข้อมูล การลบข้อมูล การประมวลผลและการ
รายงานผลข้อมูล มีระดับความพึงพอใจต่อการใช้ระบบจัดการสต๊อกอุปกรณ์ส าหรับติดตั้งอินเทอร์เน็ต มีค่าเฉลี่ย
ในภาพรวมอยู่ในระดับ มากที่สุด 

 

ค าส าคัญ : ระบบจัดการสต๊อกอุปกรณ์ส าหรับติดตั้งอินเทอร์เน็ต, เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย, ความพึงพอใจ 
 

 
1 2 3   สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 3 
1 2 3  Business Computer Program, Northern Vocational Education Institute 3 

* Corresponding author. E-mail: ice36206@gmail.com 
 
 
 

mailto:ice36206@gmail.com


Abstract 
The objectives of this study were to 1) design and develop an Internet device stock 

management system, 2) find the efficiency of the Internet device stock management system, 
and 3) evaluate the satisfaction of users of the Internet device stock management system. 
Internet, Case Study, National Telecommunication Public Company Limited, Sukhothai 
Customer Service Office The target group was 15 officers and personnel. The tools used in the 
research were: Customer Satisfaction Survey Form of Equipment Stock Management System for 
Internet Installation Statistics used in data analysis were percentage, mean and standard 
deviation. 

The results of the research were as follows: 1) Design and development of equipment 
stock management system for installing internet, a case study of National Telecommunication 
Public Company Limited, Sukhothai Customer Service Office. created with Visual Studio 
program; used to define data storage structure in conjunction with PHP language program; 
adding information searching for information Data correction, data deletion, data processing and 
reporting There was a level of satisfaction with using the equipment stock management system 
for installing the Internet. The overall average is at the highest level. 

 

Keywords: Internet installation equipment stock management system, research tools, 
satisfaction 
 

บทน า 
บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จ ากัด (มหาชน) (National Telecom Public Company Limited;                 

ชื่อย่อ: NT Plc.) หรือในชื่อย่อว่า เอ็นที เป็นรัฐวิสาหกิจที่ดูแลการสื่อสารโทรคมนาคมในประเทศไทย ในรูปแบบ
บริษัทมหาชนจ ากัด ภายใต้การก ากับดูแลของกระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม เกิดจากการควบรวมกิจการ
ระหว่าง กสท โทรคมนาคม และทีโอที เพ่ือลดการด าเนินงานที่ซ้ าซ้อนกัน และเพ่ิมศักยภาพในการแข่งขัน 
ให้บริการในรูปแบบการเชื่อมต่อระหว่างประเทศ ด้านโครงข่ายบรอดแบรนด์ โทรศัพท์เคลื่อนที่ บริการที่ใช้คลื่น
ความถี่ และด้านผลิตภัณฑ์ดิจิทัลที่ครบวงจร 

เนื่องจาก บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จ ากัด (มหาชน) ส านักงานบริการลูกค้าสุโขทัย สถานประกอบ           
ที่ได้ฝึกประสบการณ์ เป็นผู้ให้บริการติดตั้งอินเทอร์เน็ตที่ได้รับความนิยมจากผู้ใช้เป็นจ านวนมาก  จึงท าให้ต้องมี
การสต๊อกอุปกรณ์ส าหรับติดตั้งอินเทอร์เน็ตเป็นจ านวนมาก และเกิดปัญหาการนับสต๊อกอุปกรณ์คงเหลือที่ยุ่งยาก
และเกิดความผิดพลาดได้ง่าย ดังนั้นจึงเกิดแนวคิดการพัฒนาระบบจัดการสต๊อกอุปกรณ์ส าหรับติดตั้งอินเทอร์เน็ต  



เพ่ืออ านวยความสะดวกในการนับจ านวนอุปกรณ์คงเหลือ การเบิกจ่ายอุปกรณ์ให้กับบ ริษัทผู้รับเหมา                 
และการรับคืนอุปกรณ์จากลูกค้า ลดความซับซ้อนและผิดพลาดของข้อมูล  

 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
1. ออกแบบและพัฒนาระบบจัดการสต๊อกอุปกรณ์ส าหรับติดตั้งอินเทอร์เน็ต กรณีศึกษา บริษัท

โทรคมนาคมแห่งชาติ จ ากัด (มหาชน) ส านักงานบริการลูกค้าสุโขทัย 
2. หาประสิทธิภาพของระบบจัดการสต๊อกอุปกรณ์ส าหรับติดตั้งอินเทอร์เน็ต กรณีศึกษา บริษัท

โทรคมนาคมแห่งชาติ จ ากัด (มหาชน) ส านักงานบริการลูกค้าสุโขทัย 
3. ประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้งานระบบจัดการสต๊อกอุปกรณ์ส าหรับติดตั้งอินเทอร์เน็ต กรณีศึกษา               

บริษัทโทรคมนาคมแห่งชาติ จ ากัด (มหาชน) ส านักงานบริการลูกค้าสุโขทัย 
 

ทฤษฎแีละงานวจิยัทีเ่กี่ยวข้อง 
การวิจัยครั้งนี้ เพ่ือพัฒนาระบบจัดการสต๊อกอุปกรณ์ส าหรับติดตั้งอินเทอร์เน็ต เพ่ืออ านวยความสะดวก 

ในการนับจ านวนอุปกรณ์คงเหลือ ผู้วิจัยได้ศึกษาทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ 
 

1. ระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการ 
ฤทัยชนนี สิทธิชัย (2540) [1] ได้กล่าวถึงเทคโนโลยีสารสนเทศไว้ว่า หมายถึง เทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับ

การด าเนินงานต่างๆ เพ่ือจัดท าสารสนเทศไว้ใช้งาน ซึ่งประกอบด้วยเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยี
โทรคมนาคมเป็นหลักและยังรวมถึงเทคโนโลยีอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้องกับการน าข้อมูลข่าวสารมาใช้ให้เป็นประโยชน์            
โดยคอมพิวเตอร์จะเป็นเครื่องมือในการจัดการและเก็บข้อมูล ส่วนการสื่อสารโทรคมนาคมใช้เป็นสื่อในการจัดส่ง
ข้อมูลเผยแพร่ภาพและเสียงออกไปเพ่ือการสื่อสารระหว่างกัน 

ยืน ภู่วรวรรณ (2544) [2] ได้เสนอแนวคิดเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการศึกษาไว้ว่ามีบทบาท
โดยตรงกับการสร้างความรู้ (Knowledge Constructor) เทคโนโลยีสารสนเทศเป็นเครื่องมือที่ช่วยในการเก็บ
รวบรวมข้อมูลข่าวสาร ความรอบรู้ การจัดระบบการประมวลผล การส่งผ่านและสื่อสารด้วยความเร็วสูงที่มี  
ปริมาณมาก การน าเสนอและแสดงผลด้วยระบบสื่อต่างๆ ทั้งในด้านข้อมูล รูปภาพ เสียง ภาพเคลื่อนไหว             
วีดีโอ ฯลฯ อีกทั้งยังสามารถสร้างระบบการมีขุมความรู้ที่เรียกว่า เวิลด์ โนว์เล็จ (World Knowledge) ซึ่งมีแหล่ง
ความรู้มากมายกระจายอยู่ทั่วโลก ผู้เรียนต้องเรียนรู้ได้มากและรวดเร็ว รวมทั้งสามารถแยกแยะค้นหาข่าวสาร 
ตลอดจนการแสวงหาสิ่งที่ต้องการได้ตรงความต้องการ 

 
 



จากความหมายที่กล่าวมานั้น ระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการ จึงหมายถึง ระบบที่รวบรวมและจัดเก็บ
ข้อมูลจากแหล่งข้อมูลต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกองค์กรอย่างมีหลักเกณฑ์ เพ่ือน ามาประมวลผลและจัดรูปแบบ
ให้ได้สารสนเทศที่ช่วยสนับสนุนการท างาน และการตัดสินใจในด้านต่างๆ ของผู้บริหารเพ่ือให้การด าเนินงาน          
ขององค์กรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
 

2. แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการจัดการคลังสินค้า 
กมลชนก สุทธิวาทนฤพุฒิ และคณะ (2543) [3] ได้กล่าวว่า การจัดการสินค้าคงคลัง เป็นการจัดลงทุน        

ในสินทรัพย์หมุนเวียนที่ส าคัญอย่างหนึ่งของธุรกิจ เพ่ือตอบสนองการด าเนินงาน ซึ่งการถือครองสินค้าคงคลังไว้            
มากเกินไปอาจก่อให้เกิดต้นทุนมากและมีผลกระทบต่อความสามารถในการท าก าไรของบริษัท  ซึ่งบริษัท         
ควรพิจารณาอย่างรอบคอบก่อนตัดสินใจ 

พิลาศพงษ์ ทรัพย์เสริมศรี (2548) [4] ได้กล่าวว่า การจัดการสินค้าคงคลัง เป็นการจัดการอย่างไรให้มี
สินค้าเพียงพอกับความต้องการของลูกค้า และท าให้ลูกค้าเกิดความพึงพอใจมากที่สุด  แต่ขณะเดียวกันก็ต้อง
บริหารจัดการให้มีนทุนต่ าสุดด้วย นั่นคือ ต้องมีการสต็อกสินค้าไว้น้อยที่สุด ฉะนั้นสินค้าคงคลังจึงมีความส าคัญ         
ต่อธุรกิจอย่างมากและเป็นสิ่งที่ทุกองค์กรควรมีการติดตามและควบคุมให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม ในระยะเวลา            
ที่ก าหนด มิฉะนั้นแล้วจะส่งผลต่อการด าเนินงานขององค์กร 

 

3. โปรแกรม Visual Studio  
ณัฐพล แสนค า. (2563) [5] Visual Studio Code จากบริษัทไมโครซอฟต์ เป็นโปรแกรมประเภท Editor 

ใช้ในการแก้ไขโค้ดที่มีขนาดเล็ก แต่มีประสิทธิภาพสูง เป็น OpenSource โปรแกรมจึงสามารถน ามาใช้งานได้          
โดยไม่มีค่าใช้จ่าย เหมาะส าหรับนักพัฒนาโปรแกรมที่ต้องการใช้งานหลายแพลตฟอร์ม รองรับการ ใช้งานทั้งบน  
Windows, macOS และ Linux รองรับหลายภาษาทั้ง JavaScript, TypeScript และ Node.js ในตัว                   
และสามารถเชื่อมต่อกับ Git ได้ง่าย สามารถน ามาใช้งานได้ง่ายไม่ซับซ้อน มีเครื่องมือและส่วนขยายต่างๆ             
ให้เลือกใช้มากมาย รองรับการเปิดใช้งานภาษาอ่ืนๆ ทั้งภาษา C++, C#, Java, Python ,PHP หรือ Go สามารถ
ปรับเปลี่ยน Themes ได้ มีส่วน Debugger และ Commands  เป็นต้น  
 

4.  โปรแกรม phpMyAdmin 
กุลญาดา รุ่งภูเปี่ยม. (2565) [6] phpMyAdmin คือโปรแกรมที่ถูกพัฒนาโดยใช้ภาษา PHP เพ่ือใช้ในการ

บริหารจัดการฐานข้อมูล Mysql แทนการคีย์ค าสั่ง เนื่องจากถ้าใช้ฐานข้อมูลที่เป็น MySQL บางครั้งจะมี               
ความล าบากและยุ่งยากในการใช้งาน ดังนั้นจึงมีเครื่องมือในการจัดการฐานข้อมูล MySQL ขึ้นมาเพ่ือให้สามารถ
จัดการตัว DBMS ที่เป็น MySQL ได้งา่ยและสะดวกยิ่งข้ึน 
 



5. โปรแกรม Xampp 
บุญเลิศ อรุณพิบูลย์. (2557) [7] โปรแกรม Xampp คือโปรแกรมส าหรับจ าลองเครื่องคอมพิวเตอร์            

ส่วนบุคคลให้ท างานในลักษณะของ Websever ซึ่งเครื่องคอมพิวเตอร์จะเป็นทั้งเครื่องแม่ และเครื่องลูกในเครื่อง
เดียวกัน โดยไม่ต้องเชื่อมต่อกับ Internet ก็สามารถทดสอบกับเว็บไซต์ที่เราสร้างขึ้นมาได้ทุกที่ทุกเวลา อีกทั้ง             
ยังประหยัดเวลาและไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น ซึ่งในปัจจุบันนี้ได้รับความนิยมจากผู้ใช้ CMS ในการสร้างเว็บไซต์ 
XAMPP ประกอบด้วย Apache, PHP, MySQL, PHP MyAdmin, Perl ซึ่งเป็นโปรแกรมพ้ืนฐานที่รองรับการ
ท างาน CMS เป็นชุดโปรแกรม ส าหรับออกแบบเว็บไซต์ที่ได้รับความนิยมในปัจจุบัน ไฟล์ส าหรับติดตั้ง XAMPP 
นั้นอาจมีขนาดใหญ่ เนื่องจาก มีชุดควบคุมการท างานที่ช่วยให้การปรับแต่งส่วนต่าง ๆ ง่ายขึ้น XAMPP นั้นรองรับ
ระบบปฏิบัติการหลายตัว เช่น Windows, Linux, MacOS 
 

6. งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
นายอภิรักษ์ นิ่มพันธุ์. (2560) [8] ระบบจัดการคลังและการเบิกสินค้า กรณีศึกษา ร้าน ลิงก์คอมพิวเตอร์ 

โดยพัฒนาด้วยภาษา Java Script ด้วยโปรแกรม Visual Studio Code และจัดการฐานข้อมูลด้วย Fire base 
โดยระบบสามารถจัดเก็บข้อมูลพนักงาน ข้อมูลสินค้า ข้อมูลสินค้าเข้า ข้อมูลสินค้าออก บันทึกลงฐานข้อมูล           
ซึ่งประกอบด้วยฟังก์ชันการท างานดังนี้การจัดการข้อมูลอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ข้อมูลพนักงาน ข้อมูลรายการขาย 
และข้อมูลสินค้าเข้า-ออกโดยระบบสามารถช่วยบันทึกข้อมูลพนักงาน ข้อมูลสินค้า ข้อมูลของสินค้าเข้า-ออก 
ค านวณราคาสินค้า และค านวณยอดขายได้อย่างถูกต้อง มีความสะดวกรวดเร็ว และเพ่ิมประสิทธิภาพในการ
ท างาน 

ไตรภพ จิตนาริน. (2561) [9] การพัฒนาระบบจัดการคลังสินค้า กรณีศึกษาสินค้าแบรนด์ตรีสรา ผู้วิจัย
ท าการศึกษาขั้นตอนการท างานของการจัดการข้อมูลสินค้าเข้าคลังไม่ตรงกับความต้องการของผู้ประกอบการ  
และท าให้เกิดความล่าช้าและซ้ าซ้อนในการสั่งซื้อสินค้า จึงน าข้อมูลและปัญหาที่เกิดขึ้นมาวิเคราะห์และออกแบบ
ระบบการจัดการคลังสินค้าให้จัดการเก็บข้อมูลสินค้าอย่างเป็นระบบ โดยเครื่องมือที่ใช้ในการพัฒนาคือโปรแกรม 
Microsoft VisualBasic 2010 เป็นภาษาในการพัฒนา และใช้ระบบจัดการฐานข้อมูล Microsoft SQL Server 
2008 R2 ในการจัดเก็บข้อมูล ผลการวิจัยพบว่า ระบบงานนี้สามารถจัดเก็บข้อมูลหลัก เช่น ข้อมูลการซื้อขาย
สินค้าและข้อมูลลูกค้า เป็นต้น โดยการจัดการข้อมูลสินค้า การรับสินค้าเข้าคลังสินค้า และการขายสินค้า รวมทั้ง
การออกรายงานการขายประจ าวัน และความพึงพอใจของผู้ใช้งานที่มีต่อระบบจัดการคลังสินค้า กรณีศึกษา สินค้า
แบรนด์ตรีสรโดยภาพรวมอยู่ ในระดับมาก การน าระบบงานนี้เข้ามาช่วยการจัดการข้อมูลสินค้า ท าให้                    
การตรวจสอบฐานข้อมูลสินค้าเป็นไปได้อย่างรวดเร็วถูกต้องแม่นย า และสามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้จริง 
 
 
 



วิธีการด าเนินการวิจัย 
การพัฒนาระบบจัดการสต๊อกอุปกรณ์ส าหรับติดตั้งอินเทอร์เน็ต กรณีศึกษา บริษัทโทรคมนาคมแห่งชาติ 

จ ากัด (มหาชน) ส านักงานบริการลูกค้าสุโขทัย ผู้ศึกษาวิจัยได้ด าเนินการตามข้ันตอนดังนี้ 
 

กลุ่มเป้าหมาย 
กลุ่มเป้าหมายในการวิจัย คือ เจ้าหน้าที่และบุคลากร บริษัทโทรคมนาคมแห่งชาติ จ ากัด(มหาชน) 

ส านักงานบริการลูกค้าสุโขทัย จ านวน 15 คน 
 

 เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาวิจัย 
เครื่องมือที่ใช้ในการพัฒนาระบบจัดการสต๊อกอุปกรณ์ส าหรับติดตั้งอินเทอร์เน็ต กรณีศึกษา บริษัท

โทรคมนาคมแห่งชาติ จ ากัด (มหาชน) ส านักงานบริการลูกค้าสุโขทัย  เป็นค าถามมาตราส่วน ประมาณค่า           
5 ระดับ โดยก าหนดเกณฑ์การประเมินแต่ละรายการมีระดับผลการประเมิน 5 ระดับ โดยใช้แบบประเมินความพึง
พอใจของผู้ใช้งานระบบจัดการสต๊อกอุปกรณ์ส าหรับติดตั้งอินเทอร์เน็ต จ านวน 15 ข้อ 

 

ผลการวจิยั 
ผลการออกแบบและพัฒนาระบบจัดการสต๊อกอุปกรณ์ส าหรับติดตั้งอินเทอร์เน็ต กรณีศึกษา บริษัท

โทรคมนาคมแห่งชาติ จ ากัด (มหาชน) ส านักงานบริการลูกค้าสุโขทัย 
 

 
จากภาพที่ 1 จะแสดงหน้าข้อมูลลูกค้า มีรายละเอียดข้อมูลของลูกค้า ได้แก่ อีเมล ชื่อ นามสกุล  และ

สามารถจัดการข้อมูลลูกค้า ได้แก่ การเพ่ิม การค้นหา การแก้ไข และการลบ 



 
จากภาพที่ 2 จะแสดงหน้าข้อมูลบริษัทผู้รับเหมา มีรายละเอียดข้อมูลของบริษัทผู้รับเหมา ได้แก่              

ชื่อบริษัท เบอร์โทรติดต่อ และสามารจัดการข้อมูลบริษัทผู้รับเหมา ได้แก่ การเพ่ิม การค้นหา การแก้ไข                  
และการลบ 

 
จากภาพที่ 3 จะแสดงหน้าข้อมูลสินค้า มีรายละเอียดข้อมูลของสินค้า ได้แก่ รหัสตัวสินค้า  ชื่อสินค้า 

สถานะของสินค้า แสดงจ านวนสินค้าที่อยู่ในสต๊อกและไม่ได้อยู่ในสต๊อก และสามารถจัดการข้อมูลสินค้า ได้แก่            
การเพ่ิม การค้นหา การจัดการ และการลบ 
 
 
 



ตารางที่ 1 ตารางแสดงจ านวนร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามเพศ 
 

เพศ จ านวน ร้อยละ 

หญิง 5 33.33 

ชาย 10 66.67 

รวม 15 100.00 
 

จากตารางที่ 1 แสดงให้เห็นว่าผู้ตอบแบบสอบถามเป็นเพศหญิงร้อยละ 33.33 และเป็นเพศชาย ร้อยละ 66.67 
 

ตารางที่ 2 ตารางแสดงจ านวนร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม ประเภทผู้ใช้บริการ 
 

ประเภทผู้ใชบ้ริการ จ านวน ร้อยละ 

พนักงานรัฐวิสาหกิจ 9 60 

ลูกจ้าง 6 40 

รวม 15 100.00 
 

จากตารางที่ 2 แสดงให้เห็นว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นพนักงานรัฐวิสาหกิจ ร้อยละ 60 และเป็นลูกจ้าง
ร้อยละ 40 
 

ตารางที่ 3 แสดงความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบด้วยการวิเคราะห์ข้อมูลและการแปลความหมายของระดับ           
ความคิดเห็น 5 ระดับ 
 

รายการ 
ระดบัความพงึพอใจ 

�̅� S.D. แปลผล 
ด้านตรงตามความตอ้งการ (Function Requirement) 
1. ความสามารถในการเรียกใช้งานในระบบฐานข้อมูล 4.67 0.49 มากที่สุด 
2. ความสามารถของระบบในการเพ่ิมข้อมูล 4.73 0.46 มากที่สุด 
3. ความสามารถของระบบในการปรับปรุงข้อมูล 4.93 0.26 มากที่สุด 
4. ความสามารถของระบบในการน าเสนอข้อมูล 4.73 0.59 มากที่สุด 
5. ระบบฐานข้อมูลมีความถูกต้องครบถ้วน 4.60 0.51 มากที่สุด 

รวม 4.73 0.46 มากทีส่ดุ 



 ดา้นความงา่ยตอ่การใชง้าน (Usability) 
1.ความง่ายในการเรียกใช้ระบบ 4.53 0.52 มากที่สุด 
2. ความเหมาะสมในการออกแบบหน้าจอโดยภาพรวม 4.73 0.46 มากที่สุด 
3. ความชัดเจนของข้อความท่ีแสดงบนจอภาพ 4.47 0.64 มากที่สุด 
4. ความสะดวกในการเข้าใช้ระบบ 4.80 0.41 มากที่สุด 
5. ความน่าใช้ของระบบในภาพรวม 4.67 0.62 มากที่สุด 

รวม 4.64 0.53 มากทีส่ดุ 
ด้านประสทิธภิาพ (Performance) 
1. ความเร็วในการแสดงผลจากการเชื่อมโยงเพจ 4.47 0.52 มากที่สุด 
2. ความเร็วในการติดต่อกับฐานข้อมูล 4.67 0.49 มากที่สุด 
3. ความเร็วในการบันทึก ปรับปรุงข้อมูล 4.13 0.74 มาก 
4. ความเร็วในการน าเสนอข้อมูล 4.60 0.51 มากที่สุด 
5. ความเร็วในการท างานของระบบในภาพรวม 4.67 0.49 มากที่สุด 

รวม 4.51 0.55 มากทีส่ดุ 
รวมทัง้หมด 4.63 0.51 มากทีส่ดุ 

 

จากตารางที่ 3 แสดงให้เห็นถึงผลส ารวจของเจ้าหน้าที่และบุคลากร บริษัทโทรคมนาคมแห่งชาติ จ ากัด 
(มหาชน) ส านักงานบริการลูกค้าสุโขทัย ในการแสดงความคิดเห็นต่อระบบจัดการสต๊อกอุปกรณ์ส าหรับติดตั้ง
อินเทอร์เน็ต จ านวน 15 คน ในเรื่องความพึงพอใจของผู้ใช้งานระบบจัดการสต๊อกอุปกรณ์ส าหรับติดตั้ง
อินเทอร์เน็ต ที่มีค่าเฉลี่ย มากที่สุด คือเรื่อง ความสามารถของระบบในการปรับปรุงข้อมูล ซึ่งอยู่ในด้านตรงตาม
ความต้องการ ค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 4.93 (S.D. = 0.26) อยู่ในระดับ มากที่สุด และรองลงมาคือเรื่อง ความสะดวกในการ
เข้าใช้ระบบ ซึ่งอยู่ในด้านความง่ายต่อการใช้งาน ค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 4.80 (S.D. = 0.41) อยู่ในระดับ มากที่สุด  

 

อภิปรายผล 
 1. การพัฒนาระบบจัดการสต๊อกอุปกรณ์ส าหรับติดตั้งอินเทอร์เน็ต กรณีศึกษา บริษัทโทรคมนาคม
แห่งชาติ จ ากัด (มหาชน) ส านักงานบริการลูกค้าสุโขทัย ทีส่ร้างด้วยโปรแกรม Visual Studio ใช้ก าหนดโครงสร้าง
ในการจัดเก็บข้อมูลร่วมกับ โปรแกรมภาษา PHP ใช้ออกแบบส่วนติดต่อกับผู้ใช้ ได้แก เมนูเลือกหน้าแสดงข้อมูล 
การเพ่ิมข้อมูล การค้นหาข้อมูล การแกไขข้อมูล การลบข้อมูล การประมวลผลและการรายงานผลข้อมูล ระบบงาน
สามารถท างานได้อย่างถูกต้องเหมาะสม อาจเนื่องมาจาก ออกแบบตามหลักการพัฒนาโปรแกรม ใช้เครื่องมือ          
ในการพัฒนาโปรแกรมท่ีเป็นมาตรฐาน ผ่านการตรวจสอบโดยผู้เชี่ยวชาญ มีระดับคุณภาพมากที่สุด สอดคล้องกับ  
ไตรภพ จิตนาริน [9] พบว่า เนื่องจากระบบมีการออกแบบหน้าจอให้ง่ายต่อการใช้งาน ช่วยเหลือผู้ใช้ในการ 



จัดการข้อมูล ช่วยลดขั้นตอนการท างานที่มีความยุ่งยากซับซ้อน ง่ายต่อการตรวจสอบและค้นหาข้อมูล ซึ่งสามารถ
น าไปใช้ในการวางแผนการบริหารจัดการระบบคลังสินค้าได้ และยังเพ่ิมความสะดวกรวดเร็วให้แก่พนักงาน                  
มากยิ่งขึ้นโดยมีผลการประเมินความพึงพอใจจากผู้ใช้ระบบ อยู่ในระดับ มากที่สุด เช่นกัน 

2. ประสิทธิภาพระบบจัดการสต๊อกอุปกรณ์ส าหรับติดตั้งอินเทอร์เน็ต กรณีศึกษา บริษัทโทรคมนาคม
แห่งชาติ จ ากัด (มหาชน) ส านักงานบริการลูกค้าสุโขทัย ด้านประสิทธิภาพ อยู่ระดับ มากที่สุด อาจเนื่องมาจาก
ระบบจัดเก็บข้อมูลได้ถูกต้อง ค้นหาข้อมูลได้รวดเร็ว ประมวลผลถูกต้อง และรายงานผลถูกต้อง สอดคล้องกับ    
นายอภิรักษ์ นิ่มพันธุ์ [8] พบว่า ระบบจัดการคลังและการเบิกสินค้า กรณีศึกษา ร้าน ลิงก์ คอมพิวเตอร์ ที่สามารถ
บันทึกข้อมูลพนักงาน ข้อมูลสินค้า ข้อมูลของสินค้าเข้า-ออก ค านวณราคาสินค้า และค านวณยอดขายได้               
อย่างถูกต้อง มีความสะดวกรวดเร็ว และเพ่ิมประสิทธิภาพในการท างาน    

3. ความพึงพอใจต่อการใช้ ระบบจัดการสต๊อกอุปกรณ์ส าหรับติดตั้ ง อินเทอร์ เน็ต กรณีศึกษา               
บริษัทโทรคมนาคมแห่งชาติ จ ากัด (มหาชน) ส านักงานบริการลูกค้าสุโขทัย อยู่ระดับ มากที่สุด อาจเนื่องมาจาก 
ระบบใช้งานง่าย มีความถูกต้องแม่นย าสูง ลดข้อผิดพลาดของข้อมูล มีความรวดเร็วในการประมวลผล สอดคล้อง
กับ ไตรภพ จิตนาริน [9] พบว่าระดับความพึงพอใจด้านการใช้ระบบจัดการคลังและการเบิกสินค้า กรณีศึกษา  
ร้าน ลิงก์ คอมพิวเตอร์ สามารถช่วยเพ่ิมประสิทธิภาพจัดการระบบคลังสินค้าได้เป็นอย่างมาก ซึ่งความพึงพอใจ  
อยู่ในระดับ มากที่สุด 
 

ข้อเสนอแนะ 
 ข้อเสนอแนะในการสร้างระบบจัดการสต๊อกอุปกรณ์ส าหรับติดตั้งอินเทอร์เน็ต คือ อยากให้สามารถเพ่ิม
อุปกรณ์ได้โดยใช้เครื่องแสกนบาร์โค้ดบนตัวอุปกรณ์ 
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