
บทท่ี 5 
สรุปผลการศึกษาและขอเสนอแนะ 

 
การพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการสวนบริการลูกคาท่ีเกี่ยวกับงานแจงเหตุเสีย

อินเทอรเน็ตความเร็วสูงสําหรับบริษัททีโอที จํากัด (มหาชน) จังหวัดเชียงใหม ผูศึกษาไดดําเนนิการ
พัฒนาและติดต้ังระบบเพื่อทดสอบระบบในชวงวันท่ี 15 กันยายน 2551 เปนตนมา โดยต้ังช่ือ
เว็บไซต  http://118.172.45.254/totadsl/  ผลของการพัฒนาระบบดังกลาวทําใหเกิดประโยชนแก
บริษัททีโอที จํากัด (มหาชน) ดังนี้ 

1. บริษัททีโอที จํากัด (มหาชน) จังหวัดเชียงใหม ไดระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการ
สวนบริการลูกคาท่ีเกี่ยวกับงานแจงเหตุเสียอินเทอรเน็ตความเร็วสูงท่ีมีประสิทธิภาพ  

2.  บริษัททีโอที จํากัด (มหาชน) จังหวัดเชียงใหม ไดเคร่ืองมือในการบริหารงานฐาน 
ขอมูลระบบสารสนเทศงานรับแจงเหตุเสียอินเทอรเน็ตความเร็วสูง เพื่อนํามาใชในการบริหาร
จัดการงานรับแจงเหตุเสีย รวมท้ังงานดานการกํากับติดตามและการประเมินผลงานตามสภาพจริง 

ผลการศึกษาการดําเนินงานพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการสวนบริการลูกคาท่ี
เกี่ยวกับงานแจงเหตุเสียอินเทอรเน็ตความเร็วสูงสําหรับบริษัททีโอที จํากัด (มหาชน) จังหวัด
เชียงใหม สรุปผลการศึกษาไดดังนี้ 
 
5.1  สรุปผลการศึกษา 

จากระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการสวนบริการลูกคาท่ี เกี่ยวกับงานแจงเหตุเสีย
อินเทอรเน็ตความเร็วสูงสําหรับบริษัททีโอที จํากัด (มหาชน) จังหวัดเชียงใหม พัฒนาระบบใน
รูปแบบเว็บแอพพลิเคชัน (Web Application) และเว็บเบส (Web Base) โดยมีวัตถุประสงคเพื่อสราง
ระบบสารสนเทศงานรับแจงเหตุเสียอินเทอรเน็ตความเร็วสูงสําหรับ บริษัท ทีโอที จํากัด (มหาชน) 
จังหวัดเชียงใหมและเพื่อจัดทําฐานขอมูลระบบสารสนเทศงานรับแจงเหตุเสียอินเทอรเน็ตความเร็ว
สูง เพื่อนํามาใชในการบริหารจัดการงานรับแจงเหตุเสีย รวมท้ังงานดานการกํากับติดตามและการ
ประเมินผลงานตามสภาพจริง ท้ังยังเปนแหลงเผยแพรขอมูลดานงานรับแจงเหตุเสียอินเทอรเน็ต
ความเร็วสูงแกบุคคลภายในองคกร ข้ันตอนการพัฒนาระบบใชกระบวนการพัฒนาระบบที่เรียกวา 
ข้ันตอนการพัฒนาระบบซอฟตแวร (Systems Development Life Cycle หรือ SDLC)  ขอบเขต
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การศึกษาประกอบดวย 4 สวนหลัก คือ ระบบสําหรับผูบริหาร ระบบของเจาหนาผูปฏิบัติงาน และ
เจาหนาท่ี Call Center 1177 และ ระบบในสวนของผูดูแลระบบ ผูศึกษาไดใชเคร่ืองมือหลัก ในการ
พัฒนาระบบ คือ สรางฐานขอมูลเชิงสัมพันธโดยโปรแกรมมายเอสคิวแอลภาษา พีเอชพี ในการ
เขียนคําส่ังการทํางานทํางานท่ีเคร่ืองคอมพิวเตอรฝงเซิรฟเวอร ซ่ึงในการศึกษาคร้ังนี้ผูศึกษาได
ศึกษาระบบงานเดิม คือ การสงงานเหตุเสียอินเทอรเน็ตความเร็วสูงADSLใหกับชางและเจาหนาท่ี 
โดยใชวิธีการสงเอกสารแฟกซ และ การโทรศัพท จึงเปนสาเหตุทําใหขอมูลเอกสารตางๆ เหลานี้ได
มีปริมาณมากข้ึนทุกวันมีปญหา ในดานการจัดเก็บ การคนหา การติดตามงานทําไดยาก เนื่องจาก
การจัดเก็บยังไมเปนระบบใชเวลาในการคนหานานกวาจะไดประวัติการแจงเหตุเสียอินเทอรเน็ต
ความเร็วสูงท่ีตองการ เพื่อประโยชนตอระบบงานรับแจงเหตุเสียอินเทอรเน็ตความเร็วสูงจึงตองมี
การสรางระบบงานรับแจงเหตุเสียอินเทอรเน็ตความเร็วสูง ADSL ท่ีใชระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
ทางดานคอมพิวเตอรและระบบฐานขอมูล (Data Base) มาใชในการแกปญหาเพื่อพัฒนางานใหเปน
ระบบและแบงเบาภาระบุคลากรดานงานรับแจงเหตุเสีย รวมท้ังชวยลดปริมาณการใชกระดาษใน
หนวยงาน ชวยลดภาระคาใชจาย ในการดําเนินงานจัดการงานรับแจงเหตุเสียอินเทอรเน็ตความเร็ว
สูง  โดยในสวนของการออกแบบระบบ และฐานขอมูล มีผูท่ีเกี่ยวของกับระบบมี 4 สวน คือ  
ผูบริหาร เจาหนาท่ีผูปฏิบัติงาน เจาหนาท่ี Call Center 1177 และ  ผูดูแลระบบระบบฐานขอมูล เปน
วิธีการที่จะเก็บขอมูลท่ีมีความสัมพันธกันไวในท่ีเดียวกันและรวบรวมขอมูลท่ีไมซํ้าซอนและ
สามารถใชขอมูลรวมกันไดอยางเปนระบบ ใหสะดวกตอการเรียกใชสามารถแกไขและปองกัน
ไมใหผูไมมีสิทธ์ิใชเขาถึงฐานขอมูลได 

การวิเคราะห และออกแบบระบบ เร่ิมจากศึกษา และวิเคราะหระบบงานเดิม สอบถามถึง
ความตองการของผูใชท่ีเกี่ยวของกับระบบ จากนั้นจึงออกแบบผังการไหลของขอมูล เพื่ออธิบาย
การทํางานของกระบวนการและขอมูลท่ีเกี่ยวของกับระบบ และทําการออกแบบฐานขอมูล จอภาพ
และรายงาน 

  
5.2  การประเมินผลการใชงานระบบสารสนเทศ 

จากการพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการสวนบริการลูกคาท่ีเกี่ยวกับงานแจงเหตุเสีย
อินเทอรเน็ตความเร็วสูงสําหรับบริษัททีโอที จํากัด (มหาชน) จังหวัดเชียงใหม ไดติดต้ังระบบท่ี
พัฒนาข้ึน และไดประเมินผลระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการสวนบริการลูกคาท่ีเกี่ยวกับงานแจง
เหตุเสียอินเทอรเน็ตความเร็วสูงสําหรับบริษัททีโอที จํากัด (มหาชน) จังหวัดเชียงใหม โดยใชแบบ
ประเมินความพึงพอใจของผูใชระบบ 4  กลุม ผูบริหาร จํานวน 1 คน เจาหนาท่ีผูปฏิบัติงาน จํานวน 
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70  คน เจาหนาท่ีรับแจงเหตุเสีย 1177 จํานวน 9 คน และ ผูดูแลระบบ จํานวน 1 คน รวมท้ังหมด 81 
คน  สามารถสรุปผลการประเมินการใชงานระบบไดดังนี้ 

เกณฑการประเมินความพึงพอใจจะพิจารณา จากผูใช ไดทําการประเมินตามแบบสอบถาม
ความคิดเห็นซ่ึงมี 5 ระดับ (Likert’s Scale )  มีคาคะแนนต้ังแต 1 ถึง 5 โดยคาคะแนน 1 คือระดับ
ความพึงพอใจนอยท่ีสุด  คาคะแนน 5   คือระดับความพึงพอใจมากท่ีสุด  ดังนี้ 

คาคะแนน  4.51-5.00    =   ความพึงพอใจมากท่ีสุด 
คาคะแนน  3.51-4.50    =   ความพึงพอใจมาก 
คาคะแนน  2.51-3.50    =   ความพึงพอใจปานกลาง 
คาคะแนน  1.51- 2.50   =  ความพึงพอใจนอย 
คาคะแนน  1.00 –1.50   =  ความพึงพอใจนอยท่ีสุด 
โดยไดผลการประเมินความพึงพอใจการใชงานระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการสวน

บริการลูกคาท่ีเกี่ยวกับงานแจงเหตุเสียอินเทอรเน็ตความเร็วสูงสําหรับบริษัททีโอที จํากัด (มหาชน) 
จังหวัดเชียงใหม  ดังตาราง  5.1  

 
ตาราง 5.1  แสดงระดับความพึงพอใจของผูใชงานระบบ 

ระดับความพงึพอใจของผูใชงาน 
 

ลักษณะการใชงานโปรแกรมในดานตาง ๆ มา
กที่

สุด
 

มา
ก 

ปา
นก

ลา
ง 

นอ
ย 

นอ
ยที่

สุด
 

คา
เฉ
ลี่ย

 
1.  ความสะดวกตอการใชงานของผูใช 20 52 7 2 0 4.11 
2. ความสวยงามของเว็บเพจ 9 15 55 1 1 3.37 
3.  ชวยลดข้ันตอนการทํางาน 45 24 9 2 1 4.36 
4.  ลดระยะเวลาการทํางานใหส้ันลง 43 24 10 2 2 4.28 
5.  การจัดวางเมนูการใชงานโปรแกรมบนจอภาพ
เหมาะสม  7 31 39 2 2 3.48 
6.  หนาตางการใชงานโปรแกรมไมซับซอนและ
เขาใจงาย 32 34 12 2 1 4.16 
7.  ความถูกตองของการประมวลผลของระบบ 57 15 7 2 0 4.57 
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ตาราง 5.1  แสดงระดับความพึงพอใจของผูใชงานระบบ (ตอ) 
ระดับความพงึพอใจของผูใชงาน 

 
ลักษณะการใชงานโปรแกรมในดานตาง ๆ มา

กที่
สุด

 

มา
ก 

ปา
นก

ลา
ง 

นอ
ย 

นอ
ยที่

สุด
 

คา
เฉ
ลี่ย

 

8.  ความสมบูรณของขอมูลท่ีมีอยูในรายงาน 25 33 18 3 2 3.94 
9.  ไดสารสนเทศตรงกับความตองการของผูใช 28 26 21 5 1 3.93 
10. สามารถใชเปนตัวอยางหรือแนวทางในการ
พัฒนาโปรแกรมเพ่ือใชกับหนวยอ่ืนๆ 15 37 19 7 3 3.67 
11.  สามารถใช เปนแหลงขอมูลเพื่อใชในการ
ประกอบ การตัดสินใจในดานการบริหาร ติดตาม 
ประเมินผล 14 55 8 3 1 3.96 
12.  การใชงานคูมือการใชโปรแกรม 27 32 31 1 0 3.93 

 
จากตาราง 5.1 แสดงระดับความพึงพอใจของผูใชงานระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการสวน

บริการลูกคาท่ีเกี่ยวกับงานแจงเหตุเสียอินเทอรเน็ตความเร็วสูงสําหรับบริษัททีโอที จํากัด (มหาชน) 
จังหวัดเชียงใหม ซ่ึงมีความพึงพอใจในระดับมากมี  10 ขอคําถามดังนี้  

1) ความสะดวกตอการใชงานของผูใช  โดยมีคาเฉล่ียระดับความพึงพอใจเทากับ 4.11  
2) ชวยลดข้ันตอนการทํางาน โดยมีคาเฉล่ียระดับความพึงพอใจเทากับ 4.36  
3) ลดระยะเวลาการทํางานใหส้ันลง โดยมีคาเฉล่ียระดับความพึงพอใจเทากับ 4.28  
4) หนาตางการใชงานโปรแกรมไมซับซอนและเขาใจงาย โดยมีคาเฉลี่ยระดับความพึงพอใจ

เทากับ 4.16  
5) ความถูกตองของการประมวลผลของระบบ โดยมีคาเฉล่ียระดับความพึงพอใจ เทากับ 

4.57  
6) ความสมบูรณของขอมูลท่ีมีอยูในรายงาน โดยมีคาเฉล่ียระดับความพึงพอใจ เทากับ 

3.94  
7) ไดสารสนเทศตรงกับความตองการของผูใช โดยมีคาเฉล่ียระดับความพึงพอใจ เทากับ 

3.93  
8) สามารถใชเปนตัวอยางหรือแนวทางในการพัฒนาโปรแกรมเพ่ือใชกับหนวยอ่ืนๆ โดย

มีคาเฉล่ียระดับความพึงพอใจเทากับ 3.67  
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9) สามารถใชเปนแหลงขอมูลเพื่อใชในการประกอบการตัดสินใจในดานการบริหารติด 
ตามประเมินผล โดยมีคาเฉล่ียระดับความพึงพอใจเทากับ 3.96  

10) การใชงานคูมือการใชโปรแกรม โดยมีคาเฉล่ียระดับความพึงพอใจเทากับ 3.93 สวน
ระดับความพึงพอใจของผูใชงานระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการสวนบริการลูกคาท่ี
เกี่ยวกับงานแจงเหตุเสียอินเทอรเน็ตความเร็วสูงสําหรับบริษัททีโอที จํากัด (มหาชน) 
จังหวัดเชียงใหม ท่ีมีความพึงพอใจในระดับปานกลางมี  2 ขอคําถามดังนี้ 
- ความสวยงามของเว็บเพจ  โดยมีคาเฉล่ียระดับความพึงพอใจเทากับ 3.37   
- การจัดวางเมนูการใชงานโปรแกรมบนจอภาพเหมาะสม   โดยมีคาเฉล่ียระดับความพึงพอใจ

เทากับ 3.48  
   

5.3  ปญหาและอุปสรรค 
 จากการนําระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการสวนบริการลูกคาท่ีเกี่ยวกับงานแจงเหตุเสีย
อินเทอรเน็ตความเร็วสูงสําหรับบริษัททีโอที จํากัด (มหาชน) จังหวัดเชียงใหม ไปทดลองใชใน
ระบบงานจริง ซ่ึงมีปญหาวาฐานขอมูลท่ีเราเช่ือมตอกับทางสวนกลาง ปรับปรุงขอมูลกันอาทิตยละ
หนึ่งคร้ังจึงมีผลทําใหขอมูลของลูกคาไมเปนปจจุบัน ทางผูพัฒนาระบบจึงตองหาวิธีแกไขโดย
ขอใหทางผูบริหารประสานงานติดตอกับหนวยงานท่ีรับผิดชอบฐานขอมูลลูกคากลางของบริษัทที
โอที จํากัด (มหาชน) ชวยหาวิธีการท่ีทําใหระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการสวนบริการลูกคาท่ี
เกี่ยวกับงานแจงเหตุเสียอินเทอรเน็ตความเร็วสูงสําหรับบริษัททีโอที จํากัด (มหาชน) จังหวัด
เชียงใหม เช่ือมตอฐานขอมูลเปนแบบ Real Time เพื่อจะทําใหระบบใชงานไดอยางมีประสิทธิภาพ 
  
5.4  ขอจํากัดของระบบ 
 ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการสวนบริการลูกคาท่ีเกี่ยวกับงานแจงเหตุเสียอินเทอรเน็ต
ความเร็วสูงสําหรับบริษัททีโอที จํากัด (มหาชน) จังหวัดเชียงใหม เปนระบบท่ีดําเนินการบน
เครือขายอินทราเน็ต และ อินเทอรเน็ต ซ่ึงถาผูใชงานระบบเช่ือมตอเครือขายเขามาทางอินเทอรเน็ต
โดยท่ี Server ของระบบงานอ่ืนๆ อยูในเครือขายอินทราเน็ต ก็จะมีผลทําใหผูใชงานระบบไม
สามารถเขาถึงเว็บเพจของระบบงานนั้นๆ ได 
 
 
 
 



 72 

5.5  ขอเสนอแนะ 
1.  ควรมีการตั้งเซิรฟเวอร ของระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการสวนบริการลูกคาท่ีเกี่ยว 

กับงานแจงเหตุเสียอินเทอรเน็ตความเร็วสูงสําหรับบริษัททีโอที จํากัด (มหาชน) จังหวัดเชียงใหม 
เพื่อรองรับการจัดเก็บขอมูลปริมาณท่ีมากข้ึน ในอนาคต แทนการฝากท่ี Server TOT Web Service  

2.  การพัฒนาระบบในรูปแบบเว็บแอพพลิเคชัน(Web Application) และเว็บเบส (Web 
Base) ควรมีความพรอมในดาน ระบบอินเทอรเน็ต รวมไปถึงการพัฒนาเจาหนาท่ี ท่ีเกี่ยวของใหมี 
ความรู และความพรอมในการใชอินเทอรเน็ต 

3.  การนําระบบสารสนเทศมาใชในหนวยงาน ผูบริหารหนวยงานตองใหความสําคัญ 
และควรจะกําหนดเปนนโยบายใหบุคลากร ในหนวยงานทุกคนไดรับทราบและปฏิบัติไปในแนว 
ทางเดียวกัน และตองสนับสนุนการใชระบบโดยการจัดใหมีการฝกอบรมบุคลากรใหสามารถใช
ระบบไดอยางตอเนื่องและมีประสิทธิภาพ 

4.  ระบบควรพัฒนาเพิ่มโดยท่ีหัวหนางานแตละแผนกล็อกอินเขามาในระบบสามารถดู
งานปริมาณงานของพนักงานในหนวยของตนเองไดทุกคน และพนักงานของแผนกนั้นๆ ล็อกอิน
เขาระบบก็จะเห็นงานของตนเองเทานั้น 

5.  ปจจุบันระบบมีการปรับปรุงขอมูลอาทิตยละหนึ่งคร้ังของระบบฐานขอมูลลูกคาจาก
สวนกลาง ควรที่จะมีการพัฒนาใหระบบใหมีการปรับปรุงขอมูลแบบ Real Time   
 


