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งานวิจยัเร่ือง การศึกษาความส าเร็จของการใช้ระบบสารสนเทศเพื่อการส่ือสารภายใน
บริษทั นวมินทร์ออโตไ้ทร์ จ ากดั ผ่านระบบบริหารจดัการสินคา้ ออเดอร์ และการขาย (Cesstant 
Cloud) มีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษาเปรียบเทียบก่อนและหลงัการทดลองของการรับรู้คุณภาพของ
ขอ้มูล คุณภาพของระบบ คุณภาพบริการ ความตั้งใจในการใชง้าน พฤติกรรมการใชง้าน ความพึง
พอใจในการส่ือสารภายในองค์กรและการส่ือสารกบัลูกคา้จากการใช้งานระบบ และประโยชน์ 
จากการใช้ระบบบริหารจัดการสินค้า ออเดอร์ และการขาย (Cesstant Cloud) ของพนักงาน 
บริษทั นวมินทร์ออโตไ้ทร์ จ ากดั  

การวิจยัน้ีเป็นวิจยัแบบผสมผสานระหว่างการวิจยัเชิงคุณภาพ ดว้ยการสัมภาษณ์เชิงลึกกบั
ผูใ้ห้ขอ้มูลส าคญั ไดแ้ก่ ผูบ้ริหาร และวิจยัเชิงปริมาณจากการสอบถามขอ้มูลก่อนและหลงัการใช้
งานจากพนักงาน บริษทั นวมินทร์ออโตไ้ทร์ จ ากัด ท่ีมีประสบการณ์การการใช้งานระบบของ
บริษทัและสามารถเปรียบเทียบคุณภาพของระบบก่อนและหลงัการใช้งานระบบบริหารจดัการ
สินคา้ ออเดอร์ และการขาย (Cesstant Cloud) จ านวน 10 คน และน าขอ้มูลมาวิเคราะห์หาค่าความ
แตกต่างดว้ยการเปรียบเทียบค่าเฉล่ียของกลุ่มตวัอยา่ง (Paired Sample t-test)    

ผลการวิจยัเชิงคุณภาพพบว่า หลงัการใช้ระบบบริหารจดัการสินคา้ ออเดอร์ และการขาย 
(Cesstant Cloud) การด าเนินงานมีความเป็นระเบียบและสะดวกมากขึ้น อีกทั้งยงัสามารถให้บริการ
ลูกคา้ไดร้วดเร็วและมีความแม่นย  ามากขึ้นอีกดว้ย เช่นเดียวกบัผลวิจยัเชิงปริมาณ พบว่า พนกังาน
บริษทั  นวมินทร์ออโต้ไทร์ จ ากัด มีความคิดเห็นการใช้งานระบบโดยรวมสูงขึ้นกว่าก่อนการ
ทดลองทุกดา้น  
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  The research entitled ‘A study of success in using Cesstant Cloud to facilitate better 
communication in Nawamin Auto Tyre company’ aimed at undertaking comparative study before 
and after the trial of Cesstant Cloud, the product and sales order management system, as well as, 
examining its users’  perceived information quality, percieved management system quality, 
perceived service quality, intention of use, usage behavior, internal communication satisfaction, 
customer communication satisfaction following system usage, and perceived benefit after using.  

This study employed a qualitative and quantitative methodology, collecting data  
from before- and-after query, then analyzing by paired sample t-test.  The samples were  
Nawamin Auto Tyre employees, who were experienced in using the company system and able to 
compare  
the system quality before and after implementing Cesstant Cloud.  

The result of qualitative research revealed that after using Cesstant Cloud, the operations 
went smoothly and more conveniently.  Employees were able to provide fast and more accurate 
service to customers. And likewise, the result of quantitative research showed that the overall level 
of agreement among employees was higher than pre-trial in all aspects, namely, information 
quality, system quality, intention of use, usage behavior, internal communication satisfaction, 
customer communication satisfaction, and benefit after using.  
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