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 งานคนควาอิสระฉบับนี้สําเร็จไดดวยความอนุเคราะหและกรุณาเปนอยางยิ่งจาก ผูชวย
ศาสตราจารย ดร.ประณต   บุญไชยอภิสิทธ์ิ อาจารยท่ีปรึกษา ท่ีไดใหคําแนะนํา คําปรึกษา และ
ขอคิดในการจัดทํา ตลอดจนชวยพิจารณาแกไขปรับปรุงในสวนท่ีบกพรองใหถูกตอง อีกท้ังยังทํา
ใหผูวิจัยไดรับความรูและเขาใจในเร่ืองท่ีศึกษาชัดเจนมากยิ่งข้ึน ผูวิจัยขอกราบขอบพระคุณเปน
อยางสูงมา ณ ท่ีนี้ดวย 
 ขอขอบคุณผูตอบแบบสอบถามทุกทาน ท่ีใหความอนุเคราะหในการตอบแบบสอบถาม
ท่ีเปนประโยชนแกการวิจัยคร้ังนี้ ขอบคุณเพ่ือนรวมงานในบริษัทเมโทรโปรเฟสช่ันแนลโปรดักส
ทุกทาน ท่ีใหความชวยเหลือในเร่ืองการแจกแบบสอบถามและหลายอยางท่ีมีสวนชวยใหการ
ทํางานซ่ึงเปนสวนหนึ่งท่ีสําคัญในการทําวิจัยคร้ังนี้ ขอบคุณครอบครัว และเพื่อนๆ ผูท่ีเกี่ยวของทุก
ทาน ซ่ึงไมอาจกลาวนามไดหมดท่ีใหกําลังใจ และความชวยเหลือในการทํางานคนควาคร้ังนี้ 
 อนึ่ง หากงานคนควาอิสระฉบับนี้มีคุณคาและเปนประโยชนตอการศึกษาแกผูท่ีสนใจ 
ผูวิจัยขออุทิศความใหแก บุพการี คณาจารย และผูมีพระคุณทุกทาน หากมีขอผิดพลาดและ
ขอบกพรองประการใด ทางผูวิจัยขอรับไวแตเพียงผูเดียว 
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หัวของานคนควาอิสระ ปจจัยท่ีสงผลตอการตัดสินใจควบรวมระบบเซิรฟเวอรและ 
อุปกรณจัดเก็บขอมูลภายใตโซลูช่ันเทคโนโลยีระบบเสมือนจริง 
กรณีศึกษา : ผูดูแลระบบไอทีกลุมลูกคาในเครือเมโทรและ 
ผูดูแลระบบไอทีท่ัวไป 
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สาขาวิชา เทคโนโลยีคอมพิวเตอรและการส่ือสาร 

 
ปการศึกษา 2553 

บทคัดยอ  

 
 การศึกษาเร่ือง ปจจัยท่ีสงผลตอการตัดสินใจควบรวมระบบเซิรฟเวอรและอุปกรณ
จัดเก็บขอมูลภายใตโซลูช่ันเทคโนโลยีระบบเสมือนจริง กรณีศึกษา : ผูดูแลระบบไอทีกลุมลูกคาใน
เครือเมโทรและผูดูแลระบบไอทีท่ัวไป เปนการวิจัยเชิงสํารวจมีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาปจจัยท่ีมี
ความสําคัญ ลําดับความสําคัญของแตละปจจัย และศึกษาพฤติกรรมการรับรูทางการตลาดท่ี
กอใหเกิดการตัดสินใจควบรวมระบบ โดยการแจกแบบสอบถามจํานวน 286 ตัวอยาง และใชสถิติ
การวิเคราะหหาคาสถิติเชิงพรรณนา ไดแก อัตรารอยละ คาความถ่ี คาเฉล่ีย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
 ผลการวิจัยพบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนเพศชาย เปนกลุมผูดูแลระบบ คิด
เปนรอยละ 43.4 มีการศึกษาระดับปริญญาตรี คิดเปนรอยละ 75.2 และมีรายไดเฉล่ียตอเดือน
ระหวาง 20,000 – 40,000 บาท คิดเปนรอยละ 57.0 ขอมูลดานวัฒนธรรมการใชงานขององคกร รอย
ละ 81.8 ใชระบบปฏิบัติการวินโดว ขนาดของผูใชสวนใหญไมเกิน 200 คน บุคลากรสวนมากเปนผู
ท่ีมีความรูเกี่ยวกับเทคโนโลยีระบบเสมือนจริง คิดเปนรอยละ 81.5 รูเกี่ยวกับระบบประมวลผลแบบ
กลุมเมฆ คิดเปนรอยละ 75.2 โดยมีความคิดเห็นเกี่ยวกับระบบเทคโนโลยีระบบเสมือนจริงวา
เทคโนโลยีนี้ชวยลดตนทุนดานฮารดแวรไดมากท่ีสุดคิดเปนรอยละ 25.1 ความคิดเห็นเกี่ยวกับ
ระบบประมวลผลแบบกลุมเมฆ สวนมากคิดวาเปนเร่ืองท่ีไกลตัวไมมีโอกาสไดใช  

ขอมูลทางดานการตลาดและเทคโนโลยีท่ีสงผลตอการควบรวมระบบ พบวาแนวทางท่ี
ใชสําหรับพิจารณาการสั่งซ้ือโซลูช่ัน สวนมากใหความสําคัญสําหรับ การวางแผนลวงหนาในการ
ส่ังซ้ือในระดับมาก ความสนใจในขาวสารหรือเทคโนโลยีสวนมากใหความสนใจในเร่ืองของ
ระบบเสมือนจริง การควบรวมระบบ แซนโซลูช่ัน ปจจัยหลักสําหรับการจัดซ้ือโซลูช่ันไอทีเพื่อ
องคกร พบวา สวนมากใหความสําคัญในเร่ืองของงบประมาณ ในระดับ มากท่ีสุด  
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ABSTRACT 
 

This study of Factors affecting consideration server and storage system consolidation 
based on virtualization technology, Case study : IT System admin are customers in Metro 
Professional Products Co,.Ltd. group and IT System admin general. This research is Survey 
Research has objective for study important, priority of factors and behavior marketing 
acknowledge as to system consolidation. It’s using the questionnaire selecting the 286 persons for 
gather the information. The statistical procedures used in analyzing data were percentage, mean, 
standard deviation. 

The sexual of population group is male more than female. The most of IT system 
admin group is 43.4 percents. The 75.2 percents of graduated in Bachelor degree. And the most 
monthly income average between 20,000 – 40,000 Bath. The used and culture of organization, the 
81.8 percents used windows operating system. The size is less than 200 persons. The 81.5 
percents of personal are knowledge virtualization technology. The 75.2 percents knowledge about 
cloud computing. The 25.1 percents of opinion about virtualization technology reduce to hard 
ware cost. The most of opinion about cloud computing is so far and it’s for used.  
  The marketing and technology affecting consolidate system. The most of solution 
purchase consideration important to planning before purchasing. The population is interest for 
virtualization, system consolidation, SAN solution technology. The main factors for purchase IT 
solution with in budged importance is most.  
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บทท่ี 1 
บทนํา 

 
1.1  ท่ีมาและความสําคัญของปญหา 

ปจจุบันอุปกรณทางดานไอทีในทางกายภาพ เชน ซีพียู หนวยความจํา อุปกรณจัดเก็บ
ขอมูล ลวนมีประสิทธิภาพที่กาวหนาจนในบางคร้ังมากเกินความจําเปนสําหรับการใชงานตอ
อุปกรณหนึ่งช้ิน ทําใหอุปกรณท่ีจัดซ้ือมาไมสามารถถูกใชงานไดเต็มประสิทธิภาพ เชน เคร่ือง
เซิรฟเวอร สตอรเรจ สงผลใหมูลคาการใชงานเกิดความไมคุมคาจากการลงทุน อุปกรณท่ีใช
ประสิทธิภาพยิ่งสูง ยิ่งตองการพลังงานท่ีมาก ทําใหมีภาระตองเพ่ิมคาใชจายทางดานพลังงานมาก
ข้ึน ท้ังยังสงผลใหโลกรอนมายิ่งข้ึน 

ในยุคปจจุบันซ่ึงเปนยุคของขอมูล  องคกรเกือบทุกองคกรไดปรับเปล่ียนลักษณะการ
ทํางานจากกระดาษเปนการเก็บขอมูลในระบบดิจิตอล เพื่อใหทันตอรูปแบบธุรกิจในปจจุบันที่เปน
แบบ อี-บิสซิเนส ซ่ึงทําใหความตองการเร่ืองการแลกเปล่ียนขอมูลและความยืดหยุนในการจัดการ
เพิ่มมากข้ึน และน่ีก็เปนอีกเหตุผลหน่ึงท่ีทําใหโครงสรางทางระบบเครือขาย มีอิทธิพลกับโลกธุรกิจ
ในปจจุบัน 

จากการที่เก็บขอมูลเปนในรูปแบบดิจิตอลไฟล มีเพิ่มมากข้ึนนั้น ทําใหแตละองคกรตอง
จัดสรรท้ังงบประมาณ และทรัพยากรอ่ืนๆ เพื่อทําใหระบบขอมูลขององคกรพรอมใชงานอยูเสมอ 
ขณะเดียวกัน ยังตองเตรียมระบบขององคกรเพื่อรองรับแอพพลิเคช่ัน อี-บิสซิเนสท่ีสําคัญ ความ
ตองการใชอุปกรณในการจัดเก็บขอมูลจึงเพิ่มมากข้ึน ซ่ึงอาจตองเสียงบประมาณดานไอทีถึงสองใน
สามสวนไปกับอุปกรณจัดเก็บขอมูลเลยทีเดียว จึงทําใหเกิดแนวความคิด ของระบบเสมือนจริง 
(Virtualization) เกิดข้ึน 

ตนแบบแนวคิดของระบบเสมือนจริง สามารถเห็นไดจากเร่ือง Time sharing ท่ีเกิด
ข้ึนมาในชวงปลายทศวรรษ 1950 ถึงตนทศวรรษ 1960  ซ่ึงการทํางานแบบ Time-sharing เปน
ส่ิงจําเปนสําหรับรูปแบบระบบแบบกระจาย เนื่องจากเทคโนโลยีในสมัยนั้นมีราคาแพงจึงไมเหมาะ
ท่ีจะยกระบบคอมพิวเตอรท้ังระบบใหกับผูใชเพียงคนเดียว ดังนั้นระบบในการจัดสรรทรัพยากร
ใหกับผูใชหลาย ๆ คนจึงเกิดข้ึน แบบแผนท่ีใชบอยคือ Executive programming ท่ี ซีพียูจะ
ประมวลผลและสนใจคําส่ังของผูใชเฉพาะบางเวลาเทานั้น ซ่ึงการประมวลผลรูปแบบนี้จะคลาย ๆ 
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จากปญหาดังกลาวจึงไดมีแนวคิดสําหรับการบริหารและจัดการกับทรัพยากรที่มีอยู
เหลานั้นเพื่อใหเกิดการใชงานท่ีคุมคาตอการลงทุน แนวทางหรือทางเลือกสําหรับการแกปญหา
ดังกลาว ทําใหองคกรตองพิจารณาถึงโซลูช่ันท่ีจําเปนตองควบรวมระบบท้ังเซิรฟเวอร  ระบบ
จัดเก็บขอมูล และคิดคนเทคโนโลยีท่ีจะมาชวยแกปญหา ซ่ึงเทคโนโลยีดังกลาวจะเปนเทคโนโลยี
ระบบเสมือนจริง (Virtualization) ระบบประมวลผลแบบกอนเมฆ (Cloud Computing) ซ่ึงปจจุบัน
มีความเปนไปไดและถูกนํามาใชงานอยางแพรหลาย ความสําคัญของการใชทรัพยากรคอมพิวเตอร
บนระบบสารสนเทศแบบเสมือนจริง และเครือขายอินเตอรเน็ต เพื่อแบงความสามารถในระดับ
ประมวลผล เพื่อรองรับการใหบริการซอฟตแวรในรูปแบบบริการสาธารณูปโภคพ้ีนฐานใหมีความ
เหมาะสมและคุมคามากยิ่งข้ึน  

ในการวิจัยนี้จะเปนการศึกษาถึงรูปแบบความตองการท่ีจะนําเทคโนโลยีในอนาคตมา
ใช เพื่อรองรับการขยายระบบและสงผลใหเกิดความคุมคาท้ังตนทุนทางตรง  เชนการลดคาใชจายท่ี
ตองซ้ืออุปกรณเซิรฟเวอรใหม อุปกรณจัดเก็บขอมูลใหม การลดคาไฟฟา และตนทุนทางออม เชน
นโยบายการลดโลกรอน ความมีเสถียรภาพของระบบท่ียังคงอยูและมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน การ
เปล่ียนยายระบบที่สงผลกระทบตอผูใชระบบนอยท่ีสุดหรืออาจจะไมเกิดเลย  

อยางไรก็ตามจากความหลากหลายของรูปแบบการพัฒนาระบบและทางเลือกสําหรับ
ผูบริโภคมีอยูมากมายบนตลาดโซลูช่ันสําหรับไอทีในปจจุบันซ่ึงแตกตางกันออกไป ดังนั้น
การศึกษาสํารวจขอมูลจึงเปนวิธีหนึ่ง ท่ีจะทําใหทราบถึงปจจัยในดานตางๆวาดานใดท่ีมีผลตอการ
ตัดสินใจควบรวมระบบและเลือกโซลูช่ันใหเหมาะสมกับองคกรหรือผูใช จึงเปนท่ีมาของการวิจัยนี้ 
โดยมี ผูดูแลระบบไอทีซ่ึงเปนกลุมลูกคาของบริษัทในเครือเมโทรโปรเฟสช่ันแนลโปรดักสจํากัด 
ซ่ึงเปนบริษัทท่ีใหการบริการโซลูช่ันไอทีสําหรับองคกรท่ัวไป และกลุมผูท่ีทํางานทางดานไอที
ท่ัวไป เปนกรณีศึกษา 

 
1.2  วัตถุประสงคของการวิจัย 

วัตถุประสงคของการวิจยั  มีดังตอไปนี ้
1. ศึกษาปจจัยท่ีมีความสําคัญตอการตัดสินใจควบรวมระบบและโซลูช่ัน ของผูดูแล

ระบบไอที ซ่ึงเปนกลุมลูกคาของบริษัทในเครือเมโทร และผูดูแลระบบไอทีท่ัวไป 
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2. ศึกษาลําดับความสําคัญของแตละปจจัยท่ีมีความสําคัญตอการตัดสินใจควบรวม
ระบบและโซลูช่ัน ของผูดูแลระบบไอที ซ่ึงเปนกลุมลูกคาของบริษัทในเครือเมโทร และผูดูแล
ระบบไอทีท่ัวไป 

3. ศึกษาพฤติกรรมการรับรูส่ือการตลาดท่ีกอใหเกิดการตัดสินใจควบรวมระบบและ
โซลูช่ัน ของผูดูแลระบบไอที ซ่ึงเปนกลุมลูกคาของบริษัทในเครือเมโทร และผูดูแลระบบไอที
ท่ัวไป 

 
1.3 สมมุติฐานในการวิจัย 

สมมุติฐานในการวิจัยมีดังตอไปนี้ 
1. ปจจัยดานสวนบุคคล สงผลตอพฤติกรรมการตัดสินใจควบรวมระบบและโซลูช่ัน 

ของผูดูแลระบบไอที ซ่ึงเปนกลุมลูกคาของบริษัทในเครือเมโทร และผูดูแลระบบไอทีท่ัวไป 
2. ปจจัยดานใชงานและวัฒนธรรมองคกร สงผลตอพฤติกรรมการตัดสินใจควบรวม

ระบบและโซลูช่ัน ของผูดูแลระบบไอที ซ่ึงเปนกลุมลูกคาของบริษัทในเครือเมโทร และผูดูแล
ระบบไอทีท่ัวไป 
 
1.4 ขอบเขตของการวิจัย 

การศึกษาวิจัยคร้ังนี้เปนการศึกษาโดยรวบรวมขอมูลจากปจจัยดานตางๆท่ีมีผลตอ
พฤติกรรมการตัดสินใจซ้ือระบบและโซลูช่ันสําหรับองคกร โดยกลุมของประชากรที่จะศึกษาคือ 
ผูดูแลระบบไอทีซ่ึงเปนกลุมลูกคาของบริษัทในเครือเมโทร และผูดูแลระบบไอทีท่ัวไป โดยศึกษา
ในชวงเดือน สิงหาคม 2552 – เมษายน 2553 
 
1.5 ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ 

ประโยชนที่คาดวาจะไดรับมีดังตอไปนี ้
1. เพื่อทราบถึงปจจัยท่ีมีผลตอการตัดสินใจควบรวมระบบและโซลูช่ัน ของผูดูแล

ระบบไอที ซ่ึงเปนกลุมลูกคาของบริษัทในเครือเมโทร และผูดูแลระบบไอทีท่ัวไป 
2. เพื่อทราบถึงลําดับความสําคัญของแตละปจจัยท่ีมีความสําคัญตอพฤติกรรมการ

ตัดสินใจควบรวมระบบและโซลูช่ัน ของผูดูแลระบบไอที ซ่ึงเปนกลุมลูกคาของบริษัทในเครือเม
โทร และผูดูแลระบบไอทีท่ัวไป 
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3. เพื่อทราบถึงพฤติกรรมการรับรู แนวโนม หรือทิศทางของเทคโนโลยีโซลูช่ันท่ีนํามา
ประยุกตใชใหเหมาะสมสําหรับองคกร ท่ีมีผลตอการตัดสินใจควบรวมระบบและโซลูช่ัน ของ
ผูดูแลระบบไอที ซ่ึงเปนกลุมลูกคาของบริษัทในเครือเมโทร และผูดูแลระบบไอทีท่ัวไป 

 
1.6 นิยามศัพทเฉพาะ 

1. การควบรวมเซิรฟเวอร (Server Consolidation) คือการรวมเอาเซิรฟเวอร ท่ีมีอยู
ท้ังหมดเขามารวมกันเพื่อเปนเซิรฟเวอร ขนาดใหญเพียงตัวเดียว แทนท่ีจะปลอยแตละเซิรฟเวอร 
ใหแยกกันอยู และเปนเพียงเซิรฟเวอร เล็กๆเพียงอยางเดียว  การนําเทคโนโลยีระบบเสมือนจริง มา
ชวยรวมเซิรฟเวอร เขาดวยกันทําใหมีการใชงานอุปกรณตางๆ รวมกัน และคาใชจายลดลง 
เนื่องจากอุปกรณตางๆ เปนการแชรทรัพยากรรวมกัน และนอกจากนี้ยังทําใหมีความซับซอน
นอยลง รวมไปถึงสามารถดูขอมูล และบริหารจัดการเซิรฟเวอรท้ังหมดไดในหนาจอเดียวกัน 

2. ระบบเสมือนจริง(Virtualization) คือ เทคโนโลยีท่ีชวยใหสามารถแชรทรัพยากร 
เชน ซีพียู หนวยความจํา อุปกรณจัดเก็บขอมูล เปนตน ของคอมพิวเตอร 1 เคร่ืองหรือมากกวานั้น 
ใหสามารถรันซอฟตแวร และโปรแกรมประยุกต ในจํานวนมากๆ หรือแมแตรันระบบปฏิบัติการ
หลายๆตัวได และสามารถทํางานพรอมกันหลายๆอยางได โดยไมข้ึนกับสถาปตยกรรมหรือความ
แตกตางของฮารดแวร  

3. ระบบประมวลผลกลุมเมฆ (Cloud Computing) คือ บริการทางอินเทอรเน็ตท่ีเปน
แบบการรวบรวมทรัพยากรตางๆท่ีจําเปนมาเช่ือมโยงไวดวยกัน โดยมีการทํางานสอดประสานกัน
แบบรวมศูนย โดยผูจัดสรรทรัพยากรนั้นเรียกวา Third-Party Provider หรือผูใหบริการบุคคลท่ี 3 มี
หนาท่ีรวบรวมพื้นฐานตางๆท่ีจําเปนเขาไวดวยกัน ระบบประมวลผลกลุมเมฆจะทํางานโดยเม่ือผู
ขอใชบริการตองการใชส่ิงใดก็สงรองขอไปยังซอฟตแวรระบบ แลวซอฟตแวรระบบก็จะรองขอไป
ระบบเพื่อจัดสรรทรัพยากรและบริการใหตรงกับความตองการของผูขอใชบริการตอไป โดยผูขอใช
บริการมีหนาท่ีเสียคาใชบริการเพื่อความสามารถในการทํางานตามตองการโดยไมตองทราบหรือ
เขาใจหลักการทํางานเบ้ืองหลัง 

4. บริษัทเมโทรโปรเฟสช่ันแนลโปรดักสจํากัด คือ บริษัทท่ีผูทําการวิจัยสังกัด เปน
บริษัทท่ีนําเสนอโซลูช่ันทางดานไอทีใหกับลูกคาท่ัวไปโดยมีกลยุทธทางการตลาดท่ีสําคัญคือการ
เขาถึงลูกคาเพื่อนําเสนอโซลูช่ันท่ีเหมาะสมกับองคกรของลูกคา ปจจุบันบริษัทมีฐานลูกคามากกวา
2,000 รายในระบบฐานขอมูล 

5. ประชากร / ผูบริโภค คือ กลุมผูดูแลระบบไอทีซ่ึงเปนกลุมลูกคาในเครือของบริษัท
เมโทรและกลุมผูดูแลระบบไอทีท่ัวไป (เฉพาะงานวิจัย) 
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6. ปจจัยท่ีสงผลตอการตัดสินใจซ้ือ คือ ส่ิงกระตุนท่ีอาจเกิดข้ึนจากภายในและภายนอก
รางกาย ซ่ึงถือเปนเหตุจูงใจใหเกิดการซ้ือสินคาและบริการ เชน ปจจัยสวนบุคคล ปจจัยดาน
จิตวิทยา ปจจัยดานการตลาด 

7. พฤติกรรม คือ การกระทําหรือการแสดงใดๆของบุคคลท่ีแสดงปฏิกิริยาออกมาซ่ึงมี
ความสําคัญและมีการตอบสนองตอส่ิงกระตุนภายในและภายนอก  อาจเปนพฤติกรรมท่ีพึง
ประสงคหรือไมพึงประสงคก็ได 

8. พฤติกรรมของผูบริโภค คือ กิจกรรมในการเลือกซ้ือและการใชสินคาและบริการ 
เพื่อสนองความตองการโดยมีปจจัยภายนอกเปนแรงกระตุนในการตัดสินใจเลือกซ้ือ 

9. การตัดสินใจเลือกซ้ือ คือ พฤติกรรมท่ีบุคคลแสดงออกถึงทางเลือกตอส่ิงเราท่ีมา
กระตุนเกิดข้ึนโดยลําดับ  เร่ิมจากการตระหนักถึงความตองการ การเสาะแสวงหาขาวสารการ
ประเมินคาทางเลือก และการตัดสินใจเลือกซ้ือสินคาและบริการ 
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บทที่ 2 

แนวคิด ทฤษฎี  และผลงานวิจัยที่เกี่ยวของ 
 

การศึกษาเร่ืองปจจัยท่ีสงผลตอการตัดสินใจควบรวมระบบเซิรฟเวอรและอุปกรณ
จัดเก็บขอมูล ภายใตโซลูช่ันเทคโนโลยีระบบเสมือนจริง กรณีศีกษา : ผูดูแลระบบไอที ซ่ึงเปนกลุม
ลูกคาของบริษัทในเครือเมโทรโปรเฟสช่ันแนลโปรดักสจํากัด และผูดูแลระบบไอทีท่ัวไป ผูศึกษา
ไดรวบรวมแนวคิด ทฤษฎี และผลงานวิจัยท่ีเกี่ยวของ เพื่อเปนกรอบในการศึกษา ดังนี้  

 
2.1 แนวคิดเก่ียวกับวิวัฒนาการลําดับขั้นการพัฒนาของไอทีสําหรับองคกร 

วิวัฒนาการลําดับข้ันการขยายตัวของระบบไอที สําหรับองคกร ซ่ึงจะบรรยายเก่ียวกับ

ความจําเปนของการใชงานระบบและความจําเปนของการขยายระบบเพื่อรองรับการเติบโตทาง

ธุรกิจโดยสามารถอธิบายเปนลําดับข้ันไดดังนี้ 

2.1.1   ระบบเร่ิมตนสําหรับองคกรหรือธุรกิจท่ีเพิ่งเปดดําเนินการแบบงายๆ 

ปกติองคกรหรือธุรกิจท่ีเร่ิมเปดดําเนินการจะมีการนําระบบไอทีมาใชในรูปแบบงายๆ 

ซ่ึงมีเพียงเคร่ืองคอมพิวเตอรไมกี่เคร่ืองเช่ือมตอผานอุปกรณฮับ หรือสวิตซเพียง 1 เคร่ืองและมี

โมเด็มสําหรับเช่ือมตออินเทอรเน็ต การดําเนินงานก็สามารถเกิดข้ึนได ขอเสียของระบบแบบงายๆ

นี้ก็คือ ระบบเปนแบบตางคนตางใชงาน ไมมีการรวมขอมูลเขาดวยกัน ซ่ึงสามารถอธิบายไดดังภาพ

ท่ี 2.1  

 
 

ภาพท่ี 2.1  ระบบไอทีสําหรับองคกรเร่ิมตนแบบงาย 
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2.1.2  ระบบไอที สําหรับองคกรเริ่มตน กับการใชงานเซิรฟเวอรทุกอยางในเคร่ืองเดียว 

ระบบไอทีในระดับนี้ยังมีลักษณะการใชงานแบบงายๆ เพียงแตเร่ิมมีระบบ เซิรฟเวอร

เขามาชวยงานธุรกิจ แตยังคงเปนเซิรฟเวอรแบบทําทุกอยางในเคร่ืองเดียว เชนทําเปนท่ีจัดเก็บขอมูล

รวมกัน แบงปนการใชขอมูลหรือพื้นท่ีสําหรับจัดเก็บขอมูล  ขอดีคือไมจําเปนตองมีผูดูแลระบบท่ี

ตองใชความสามารถมากนัก ขอเสียคือถาเซิรฟเวอรมีปญหา ระบบก็จะมีปญหาตามไปดวยสงผลให

ระบบงานท่ีใชรวมกันเกิดความเสียหายท้ังระบบ สามารถอธิบายไดดังภาพท่ี 2.2  

 

 
 

ภาพท่ี 2.2  ระบบไอทีสําหรับองคกรเร่ิมตนกับการใชเซิรฟเวอรเคร่ืองเดียว 
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2.1.3   ระบบไอที สําหรับองคกรขนาดเล็ก 

 ระบบสําหรับองคกรขนาดเล็กเร่ิมมีความจําเปนท่ีจะตองใชระบบงานรวมกันมากข้ึน ทํา

ใหตองมีเคร่ืองเซิรฟเวอรสําหรับการใชทรัพยากรรวมกัน(File Server) ท่ีแยกออกมาจากเซิรฟเวอร

เพียงเคร่ืองเดียวเพื่อเปนการทําหนาท่ีเฉพาะมากยิ่งข้ึน เม่ือผูใชมากข้ึนความจําเปนตองแสดงตัวเพื่อ

รับสิทธิประโยชนสําหรับการเขาใชหรือเขาถึงทรัยากรในระบบเครือขายตองถูกออกแบบและแยก

สวนออกมาเปนอีกเซิรฟเวอรตางหากเพื่อรับผิดชอบ ในระบบแสดงตัวตนเพ่ือเขาใชงานและเขาถึง

ระบบ (Authentication Server) ระบบฐานขอมูล (Data Base) ก็เปนสวนท่ีจําเปนตองแยกออก

ตางหากเพื่อบงบอกถึงหนาท่ีของเซิรฟเวอรใหชัดเจนมากข้ึน สามารถอธิบายไดดังภาพท่ี 2.3  

 
 

ภาพท่ี 2.3  ระบบไอทีสําหรับองคกรขนาดเล็ก 

DPU



9 

2.1.4   ระบบ ไอที สําหรับองคกรขนาดกลาง 
 ระบบสําหรับองคกรขนาดกลางซ่ึงมีการใชระบบงานรวมกันอยางเปนปกติอยูแลว ยังคง

ตองเพิ่มปริมาณเซิรฟเวอรเพื่อขยายระบบใหเพียงพอตอการใชงาน เชนตองเพ่ิมเคร่ืองเซิรฟเวอร

สําหรับการใชทรัพยากรรวมกัน (File Server) สาเหตุหลักที่จําเปนตองเพ่ิมเซิรฟเวอร เนื่องจาก

ขอมูลมีปริมาณท่ีมากข้ึนจนเกินกวาท่ีหนวยจัดเก็บขอมูลจะรับไดหรือพ้ืนท่ีจัดเก็บเต็ม และสําหรับ

ระบบฐานขอมูล (Data Base) การเพิ่มเซิรฟเวอรเพื่อชวยแบงโหลดการทํางานหรือเพื่อรองรับ

ระบบงานใหมๆ ท่ีพรอมจะขยายเพื่อใหเติบโตไปพรอมกับธุรกิจตอไป สามารถอธิบายไดดังภาพท่ี 

2.4  

 
 

ภาพท่ี 2.4  ระบบไอทีสําหรับองคกรขนาดกลาง 
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2.1.5  ระบบไอที สําหรับองคกรขนาดกลางแตเพิ่มระบบการสํารองขอมูล 
 ระบบสําหรับองคกรขนาดกลางซ่ึงมีการใชระบบงานรวมกันอยางเปนปกติอยูแลว ยังคง

ตองเพ่ิมปริมาณเซิรฟเวอรเพ่ือขยายระบบใหเพียงพอตอการใชงาน นอกจากนี้ เม่ือระบบมีขอมูลท่ี

เพิ่มข้ึนจากผลประกอบการที่ผานไป ขอมูลท่ีมีอยูจึงมีความสําคัญมากข้ึนตามไปดวย ดังนั้นจึงตอง

นําโซลูช่ันการสํารองขอมูลมาชวยเพ่ิมประสิทธิภาพโดยใชลักษณะของการใชรูปแบบเทป ตอตรง

กับเซิรฟเวอรนั้นๆ และในสวนของระบบการแสดงตัวตนเม่ือผูใชมีมากข้ึนระบบตองเพ่ิมความ

ม่ันคงข้ึน จึงตองทําเคร่ืองสํารองเพิ่มเติม ระบบการจัดการไวรัส ซ่ึงเดิมทีใชแบบเคร่ืองตอเคร่ืองก็

เพียงพอแลว เม่ือระบบขยายมากข้ึนจําเปนตองมีการบริหารจัดการโปรแกรมไวรัสแบบสวนกลาง

เพื่อใหงายตอการอัพเดทขอมูลการปองกันไวรัสและใชงานรวมกันใหมีประสิทธิภาพมากข้ึน  

สามารถอธิบายไดดังภาพท่ี 2.5  

 
 

ภาพท่ี 2.5  ระบบไอทีสําหรับองคกรขนาดกลางและเร่ิมมีระบบการสํารองขอมูล 
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2.1.6  ระบบไอทีสําหรับองคกรขนาดใหญระดับ การควบรวมอุปกรณจัดเก็บขอมูล 
 ระบบสําหรับองคกรขนาดใหญระดับนี้  มีการตอระบบจากเคร่ืองเซิรฟเวอรเช่ือมโยง

ไปยังสตอเรจ โดยผานสายเช่ือมตอชนิดไฟเบอร หรืออ่ืนๆ ข้ึนกับลักษณะของสตอเรจนั้นๆ  จาก
การใชงานตามปกติจะเริ่มมีการนําโซลูช่ันการควบรวมหนวยจัดเก็บขอมูลจากปจจุบันท่ีจัดเก็บบน
เคร่ืองเซิรฟเวอรไปสูการจัดเก็บบนอุปกรณจัดเก็บภายนอก หรือ สตอเรจ ซ่ึงจะชวยใหลักษณะการ
ขยายระบบเปนไปดวยความคุมคามากยิ่งข้ึน เชนเม่ือแยกระบบจัดเก็บขอมูลออกมาอิสระแลวการ
จัดสรรพื้นท่ีสําหรับใหผูใชจะมีความเหมาะสมมากยิ่งข้ึน และประสิทธิภาพของสตอเรจเองไดถูก
ออกแบบมาใหทํางานเฉพาะดานจึงมีความเช่ือม่ันในประสิทธิภาพที่มากข้ึน สามารถอธิบายไดดัง
ภาพท่ี 2.6  

 
 

ภาพท่ี 2.6  ระบบไอทีสําหรับองคกรขนาดใหญระดับการควบรวมอุปกรณจัดเก็บขอมูล 
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2.1.7  ระบบไอทีสําหรับองคกรขนาดใหญ ระดับท่ีไมตองการใหเกิดภาวะหยุดชะงัก 
 ระบบสําหรับองคกรขนาดใหญท่ีไมตองการใหระบบเกิดการหยุดชะงักหรือไมตองการ

ใหระบบหยุดการบริการ เพราะผลของการเกิดความผิดพลาดเหลานั้นสรางความเสียหายตอรายได
หรือผลประโยชนท่ีมีมูลคาสูง เชนระบบ ฐานขอมูล หรือระบบโรงพยาบาลท่ีตองเปดบริการตลอด 
24 ช่ัวโมง ดังนั้นเม่ือมีการควบรวมระบบแลว โซลูช่ันตอมาจะพิจารณาถึงระบบคลัสเตอร ซ่ึง
ระบบคลัสเตอรมีคุณสมบัติท่ีสามารถถายเทงานจากเคร่ืองเซิรฟเวอร หนึ่งๆ ไปยังเคร่ืองอ่ืนๆ ใน
ระบบท่ีไดทําการติดต้ังเอาไว ไดอยางอัตโนมัติ จากภาพจะเห็นวา มีการติดต้ังระบบคลัสเตอรเอาไว 
2 ชุด ชุดแรกเปนระบบฐานขอมูล (Database Cluster) ชุดท่ี 2 เปนการทําคลัสเตอรระบบการใช
ขอมูลรวมกัน (File Cluster) เพื่อทําใหระบบสามารถตอบโจทยงานเหลานั้นได  สามารถอธิบายได
ดังภาพท่ี 2.7   

 
 

ภาพท่ี 2.7  ระบบไอทีสําหรับองคกรขนาดใหญ ระดับท่ีไมตองการใหระบบหยุดชะงัก 
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2.1.8 ระบบไอทีสําหรับองคกรขนาดใหญ ระดับท่ีไมตองการใหเกิดภาวะหยุดชะงักและ
ตองการขยายระบบมากขึ้น 

 ระบบสําหรับองคกรขนาดใหญท่ีไมตองการใหระบบเกิดการหยุดชะงักหรือไมตองการ
ใหระบบหยุดการบริการและตองการขยายระบบเพ่ิมข้ึนเชนตองการเพิ่มเซิรฟเวอรใหสามารถ
เช่ือมตอสตอเรจไดหลายๆเคร่ืองมากข้ึน โดยปกติสตอเรจสามารถตอไดตรงกับเซิรฟเวอร เรียกวา 
DAS (Direct Attach Storage) แตมีขอจํากัดคือไมมีชองสําหรับรองรับเซิรฟเวอรไดมากนัก จึงเปน
เหตุท่ีตองพิจารณาถึงโซลูช่ัน แซน (SAN, Storage Attach Network) ซ่ึงถือเปนการเตรียมโซลูช่ัน
สําหรับขยายระบบท่ีเปนการเพ่ิมขีดความสามารถใหมากยิ่งข้ึน จากภาพท่ี 2.8 จะเห็นวามีอุปกรณ
แซนสวิตซเพิ่มข้ึนมาอีก 1 อัน ท่ีสําคัญ ซ่ึงถือวาเปนระบบท่ีเรียกวา SAN ไดอยางสมบูรณ  สามารถ
อธิบายไดดังภาพท่ี 2.8  

 
 

ภาพท่ี 2.8  ระบบไอทีสําหรับองคกรขนาดใหญ SAN Solution 
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2.1.9  ระบบไอทีสําหรับองคกรขนาดใหญ ระดับเพิ่มสวนตอขยายผานแซน (SAN) 
 ระบบสําหรับองคกรขนาดใหญท่ีไมตองการใหระบบเกิดการหยุดชะงักหรือไมตองการ

ใหระบบหยุดการบริการและเพิ่มสวนตอขยายดวยโซลูช่ันการสํารองขอมูลดวยอุปกรณสํารอง
ขอมูลแบบมือกล โดยผานการเช่ือมตอดวยสายไฟเบอรท่ีตอเขากับแซนสวิตซ ทําใหเคร่ือง
เซิรฟเวอรอ่ืนๆท่ีอยูในระบบสามารถเขามาใชงานรวมกันไดอยางยืดหยุนและเพิ่มชองทางสําหรับ
การสํารองหรือกูคืนไดรวดเร็วมากข้ึนเพราะชองทางเช่ือมโยงกันดวยสายไฟเบอร ซ่ึงมีคุณสมบัติท่ี
สงผานขอมูลไดปริมาณมากกวาและเร็วกวาเม่ือเทียบกับระบบสายแลนปกติ สามารถอธิบายไดดัง
ภาพท่ี 2.9   

 
 

ภาพท่ี 2.9  ระบบไอทีสําหรับองคกรขนาดใหญ ระดับเพิ่มสวนตอขยายผานแซน 
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2.1.10  ระบบไอทีสําหรับองคกรขนาดใหญ ระดับเพิ่มความคงทนของแซนสวิตซ 
 ระบบสําหรับองคกรขนาดใหญท่ีไมตองการใหระบบเกิดการหยุดชะงักหรือไมตองการ

ใหระบบหยุดการบริการและตองการลดขอผิดพลาดกรณีท่ีแซนสวิตซเสียหาย โดยการติดต้ังระบบ
Redundant SAN Switch เพื่อใหสวิตซชวยกันทํางานเพ่ือเพิ่มประสิทธิภาพใหระบบมากยิ่งข้ึน 
สามารถอธิบายไดดังภาพท่ี 2.10  
 

 
 

ภาพท่ี 2.10  ระบบไอทีสําหรับองคกรขนาดใหญ ระดับเพิ่มความคงทนของแซนสวิตซ 
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2.1.11  ระบบไอทีสําหรับองคกรขนาดใหญ ระดับเพิ่มความคงทนของสตอเรจ 
 ระบบสําหรับองคกรขนาดใหญท่ีไมตองการใหระบบเกิดการหยุดชะงักหรือไมตองการ

ใหระบบหยุดการบริการและตองการลดขอผิดพลาดกรณีท่ีสตอเรจเสียหาย โดยการติดต้ังสตอเรจคู
กัน ซ่ึงสามารถติดต้ังใหทํางานทดแทนกันได และสามารถชวยเพิ่มความเร็วในการคัดลอกขอมูล
ระหวางสตอเรจ โดยคุณสมบัตินี้จะมีอยูเฉพาะบนอุปกรณท่ีเปนสตอเรจเทานั้น สามารถอธิบายได
ดังภาพท่ี 2.11   

 

 
 

ภาพท่ี 2.11  ระบบไอทีสําหรับองคกรขนาดใหญ ระดับเพิ่มความคงทนของสตอเรจ 
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2.1.12  ระบบไอทีสําหรับองคกรขนาดใหญมากกับโซลูชั่นการขยายระบบ 
 ระบบสําหรับองคกรขนาดใหญมาก จะมีความตองการขยายระบบแบบไมส้ินสุด ท้ังนี้

ระบบไอทีสามารถสะทอนถึงความเติบโตของธุรกิจไดเปนอยางมาก การเตรียมความพรอมให
ระบบตองสัมพันธกับวิสัยทัศนของผูบริหาร และผูดูแลไอที ท่ีวางโซลูช่ันเอาไวยืดหยุนหรือรองรับ
เทคโนโลยีในอนาคตมากนอยแคไหน สามารถอธิบายไดดังภาพท่ี 2.12  

 

 
 

ภาพท่ี 2.12  ระบบไอทีสําหรับองคกรขนาดใหญมากกับโซลูช่ันการขยายระบบ 
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2.1.13  การควบรวมระบบเซิรฟเวอร (Server Consolidation) 
 จากภาพวิวัฒนาการในแตละระดับของแตละระบบสําหรับแตละองคกร ท่ีผานมา การ

ควบรวมระบบ เปนโซลูช่ัน ท่ีตองไดรับการพิจารณาเพราะขนาดของอุปกรณท่ีมากข้ึน ทําใหการ
ดูแลจัดการก็ยากตามไปดวย แนวคิดของการควบรวมเซิรฟเวอรอันดับตนๆ คงเปนการนํา
เทคโนโลยีของเบลดมาใชแทน ดวยโซลูช่ันการออกแบบมาให 1 ตูเล็ก สามารถบรรจุเซิรฟเวอรได
มากกวาสิบเคร่ือง และการจัดการปญหาสายเช่ือมตอใหนอยลง แตรองรับระบบงานไดเทากับขนาด
เซิรฟเวอรปกติ จากภาพท่ี 2.13 จะเห็นวาเซิรฟเวอรท่ีมีอยูมากมาย ถูกควบรวมใหอยูภายในตูแค
กลองเดียว แตยังคงสามารถทําโซลูช่ันเหมือนท่ีผานมาไดท้ังหมด แตการเลือกโซลูช่ัน ข้ึนอยูกับ
วิสัยทัศนของผูบริหารหรือผูดูแลไอที วามองการเติบโตขององคกรเปนแบบไหน สามารถอธิบาย
ไดดังภาพท่ี 2.13  

 

 
 

ภาพท่ี 2.13  การควบรวมเซิรฟเวอร (Server Consolidation) 
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2.1.14  การควบรวมระบบเซิรฟเวอร บนเทคโนโลยีเสมือนจริง (Virtualization) 
 จากภาพวิวัฒนาการในแตละระดับของแตละระบบสําหรับแตละองคกร ท่ีผานมา การ

ควบรวมระบบ เปนโซลูช่ัน ท่ีตองไดรับการพิจารณาเพราะขนาดของอุปกรณท่ีมากข้ึน ทําใหการ
ดูแลจัดการก็ยากตามไปดวย แนวคิดของการควบรวมเซิรฟเวอรอันดับถัดมา คงเปนการนํา
เทคโนโลยีของระบบเสมือนจริง (Virtualization) มาใชแทน ดวยโซลูช่ันการควบรวมเพ่ือจัดสาร
ทรัพยากรใหเกิดการใชงานท่ีเหมาะสมมากข้ึน และการจัดการปญหาสายเช่ือมตอใหนอยลง แต
รองรับระบบงานไดเทากับขนาดเซิรฟเวอรปกติ แตท้ังนี้การเลือกโซลูช่ัน ข้ึนอยูกับวิสัยทัศนของ
ผูบริหารหรือผูดูแลไอที วามองการเติบโตขององคกรเปนแบบไหน สามารถอธิบายไดดังภาพท่ี 
2.14  

  

 
 

ภาพท่ี 2.14  การควบรวมเซิรฟเวอรบนเทคโนโลยีของระบบเสมือนจริง (Virtualization) 
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2.2  ระบบเสมือนจริง (Virtualization)  
ระบบเสมือนจริง (Virtualization)  เปนเทคโนโลยีท่ีมีมาต้ังแต ป พ.ศ.2503 แตถูกใชบน

เคร่ืองเมนเฟรม ของไอบีเอ็ม รันภายใตระบบปฏิบัติการยูนิกส ใชอยูในหนวยงานขนาดใหญ และ
ราคาแพง จึงไมนิยมแพรหลายมากนัก ตอมาราคาของเซิรฟเวอรและอุปกรณตอพวงมีราคาถูกลง จึง
มีการนําเอาเทคโนโลยีระบบเสมือนจริงมาประยุกตใชงาน โดยมีหลักการที่คลายกับการใชงาน
แบบเดิม ตางกันเพียงแต ไมจําเปนตองรันภายใตเคร่ืองเมนเฟรมท่ีมีขนาดใหญ ราคานับลาน ก็มา
รันบนเคร่ืองพีซี หรือโนตบุคราคาหม่ืนกวาบาท และซอฟตแวร ก็มีขนาดเล็กลง (พรพล ชุนชฎา
ธาร : 2553) 

เทคโนโลยีระบบเสมือนจริงเร่ิมใชกันอยางแพรหลายประมาณป พ.ศ.2543 มีซอฟตแวร
ท่ีใชการทํา Virtualization หรือทํา Virtual Machine หรือท่ีเรียก VM ท่ีช่ือ VMWare ออกสู
ทองตลาดเปนท่ีนิยมใชกัน และเปนซอฟตแวรท่ีเปนฟรีแวร จึงมีการนํามาใชกับเคร่ืองพีซี หรือ
โนตบุคกันอยางแพรหลายแสดงไดดังภาพท่ี 2.15 
 

 
 
ภาพท่ี 2.15  การนําเทคโนโลยีเสมือนจริงมาประยุกตใชรวมกับคอมพิวเตอรท่ัวไป 
 
ท่ีมา : http://blogs.msdn.com/blogfiles/volkerw/image_4.png 
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ระบบเซิรฟเวอรเสมือนจริงเปนเทคโนโลยีการจําลองเซิรฟเวอรเคร่ืองจริง (Physical 
Server) 1 เคร่ือง ใหเปนเซิรฟเวอรเสมือน (Virtual Server เรียกยอวา VM) หลายๆ เคร่ือง โดยแตละ
เคร่ืองสามารถลงระบบปฏิบัติการ (OS) และแอพพลิเคช่ันตางกันได โดยสามารถใหบริการรองรับ
จากผูใชปลายทางเช่ือมตอเขามาใชงานไดทุกท่ีทุกเวลา ซ่ึงเซิรฟเวอรเสมือนแตละเคร่ืองมีอิสระตอ
กัน หากเซิรฟเวอรเสมือนตัวใดตัวหนึ่งเสียหายตัวอ่ืนยังคงสามารถทํางานไดอยางปกติ แสดงไดดัง
ภาพท่ี 2.16 
 

 
 

ภาพท่ี 2.16  การสรางเคร่ืองเซิรฟเวอรจําลองภายใตเทคโนโลยีเสมือนจริง 
 
ท่ีมา : http://www.assured-networks.com/solutions/virtualization 
 

ประโยชนของระบบเสมือนจริง ไดแก 
1. ลดตนทุนในการ ซ้ือ เ ซิรฟ เวอร เพราะ ซ้ือตัว เดี ยวแตสามารถลงไดหลาย

ระบบปฏิบัติการ เชน วินโดว ยูนิกส ลินุกส ในเซิรฟเวอรเพียงเคร่ืองเดียวได  
2. รองรับการเช่ือมตอเขาจากเคร่ืองในระบบไดจากทุกท่ีทุกเวลา 
3. งายตอการโอนยายระบบ กรณีเปล่ียนเซิรฟเวอร การดูแลรักษาเซิรฟเวอรทําไดงาย 
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4.  เมื่อลดจํานวนเคร่ืองเซิรฟเวอรลงได ก็ประหยัดพลังงาน ลดคาใชจาย บางองคกรมี
เซิรฟเวอร และเคร่ืองลูกขาย อยูเปนจํานวนมาก เคร่ืองแตละเคร่ืองก็ลงแคระบบปฏิบัติการเพียงตัว
เดียวหรือใหเหลือนอยท่ีสุด  

5.  ลดตนทุน คาใชจายในดานบุคลากร เพราะเปนระบบท่ีงายตอการดูแลระบบ 
6.  แบงสรรทรัพยากร ทางดานเครือขายเพ่ือใหสามารถใชงานทรัพยากรรวมกัน อยางมี

ประสิทธิภาพ 
กระบวนการทํางานของระบบเสมือนจริง มีดังตอไปนี้ 
1.  ผูใชปลายทางเช่ือมตอเขาสูเซิรฟเวอร โดยปอนไอพี แอดเดรส และรหัสผาน 
2.  เซิรฟเวอรจะเขาสูระบบปฏิบัติการ 
3.  ใชงานโปรแกรมอ่ืนๆไดเหมือนธรรมดา 
4.  เม่ือเลิกใชงานก็จะลบสวนท่ีเซิรฟเวอรจําลองข้ึนมา สวนไฟลท่ีใชผูใชสรางข้ึนมาจะ

ถูกแยกเก็บเปนโปรไฟล แยกตางหาก  
องคกรแบบใดท่ีเหมาะสําหรับการนําเทคโนโลยีระบบเสมือนจริงไปใช มีลักษณะดังนี้ 
1.  องคกรหรือหนวยงาน ท่ีมีจํานวนเซิรฟเวอร และ เคร่ืองลูกขายอยูจํานวนมาก การใช

เทคโนโลยีเสมือนจริง เปนการลดจํานวนเซิรฟเวอรในองคกรลงไดมาก ประหยัดงบประมาณดาน
บํารุงรักษาดานบุคลากรจัดการไดง าย ข้ืน  งายตอการจัดการการรวมเซิรฟเวอร  (Server 
Consolidation) ในองคกรใหเหลือนอยลงเปนหนทางท่ีดีท่ีสุด 

2.  บริษัท ท่ีรับพัฒนาซอฟตแวร เพราะจะชวยในเร่ืองของการทดสอบระบบจะทําไดงาย
ข้ึน ยิ่งตองทดสอบบนระบบปฏิบัติการท่ีแตกตางกันยิ่งใชประโยชนของการทําเซิรฟเวอรเสมือน
จริง ไดมากข้ึน 

3.  หนวยงานการศึกษา เพราะมีนักศึกษาและบุคลากรอยูเปนจํานวนมาก 
 
2.3  ระบบเวอรชวลไลเซชันโซลูชั่นสําหรับ แซน และแนส      

ในชวงเวลาไมกี่ปท่ีผานมาระบบสตอเรจเวอรชวลไลเซชันหรือบล็อกเวอรชวลไลเซชัน 
(block virtualization) ไดพิสูจนแลววาเหมาะสมในการนําไปใชในองคกรระดับองคกรขนาดใหญ
และพัฒนาจากโซลูชันราคาแพงไปสูโซลูชันท่ีทุกองคกรสามารถหามาไวใชได ดวยการเปน
คุณสมบัติหลักในสตอเรจอารเรยทุกระดับโดยเฉพาะในระดับมิดเทียรท่ีเปนท่ีนิยมท่ีสุด สตอเรจ
เวอรไลเซชันไดชวยใหการบริหารระบบจัดเก็บขอมูลสําหรับองคกรขนาดกลางและเล็กทําไดดีข้ึน
อยางกวางขวางในขณะเดียวกันโซลูชันระดับทอปเทียรซ่ึงใหผลตอบแทนการลงทุน สูงสุดใหกับ
องคกรขนาดใหญท่ีใชระบบแซน(SAN) ซ่ึงตองการความพรอมในการใชงานของขอมูลในระดับสูง  
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สตอเรจเวอรชวลไลเซชันสรางเลเยอรสมมติระหวางสวนจัดเก็บขอมูลโฮสต และสวนจัดเก็บขอมูล
กายภาพซ่ึงเปนตัวกําหนดคุณสมบัติบงช้ีเฉพาะของอุปกรณจัดเก็บขอมูลแตละตัว เม่ือทําการติดต้ัง
การทํางานนี้ในแซน (SAN) จะทําใหผูบริหารระบบสามารถระบบจัดเก็บขอมูลทุกบล็อกเลเวล ได
จากจุดเดียวอาจสรุปไดงายๆวาสตอเรจเวอรชวลไลเซชันไดรวมเอาอุปกรณจัดเก็บขอมูลบน
เครือขายท่ีมีความแตกตางกันหลายๆ ตัวและแสดงผลออกมาเปนชุดโวลุมของเวอรชวลสตอเรจ
สําหรับการใชงานของโฮสต ดังภาพท่ี 2.17 นี้ 
 

 
 

ภาพท่ี 2.17  รายละเอียดของทั้ง SAN และ NAS สําหรับทําเวอรชวลไลเซชัน  
 
ท่ีมา : Storage Virtualization Paves the Way to the Ubiquitous Storage Era (Apr 09,2007)  

 
นอกเหนือจากการสรางพูล(Pool) ของสวนจัดเก็บขอมูลท่ีประกอบดวยดิสกเชิงกายภาพ

จากอารเรยท่ีแตกตางกันแลว  สตอเรจเวอรชวลไลเซชันยังใหการบริการที่หลากหลายโดยนําเสนอ
บริการในแนวทางท่ีสอดคลองกันอีกดวย การเพิ่มเติมความสามารถในการบริหารบริการน้ีเร่ิม
ตั้งแตการบริหารโวลุมพื้นฐานซ่ึงรวมท้ังมาสกิงของลัน LUN (logical unit number) สวนสายโซ
ของโวลุม (concatenation) การรวมกลุมและแยกสไตรพของโวลุมไปจนถึงการทําธินโพรวิชันนิง
(Thin provisioning) และการยายการใชงานของขอมูล (Migration) แบบอัตโนมัติ การปองกันขอมูล
และการกูคืนระบบหลังหายนะภัย (disaster recovery) รวมท้ังการทําสแนปชอตและมิรเรอร โดย 
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สรุปแลวโซลูชันเวอรชวลไลเซชันสามารถใชเปนสวนการควบคุมกลางสําหรับการกําหนดนโยบาย
การบริหารสวนจัดเก็บขอมูลและทําใหคุณไดรับระดับการใหบริการตามสัญญา SLA (Service 
Level Agreement) สูงข้ึนได (ประสงค ศุภวรรณาภรณ, 2009 : 23-06) 

ในมุมมองเชิงสถาปตยกรรมระบบนั้น มี 4 วิธีการในการติดต้ังบริการสตอเรจเวอรชวล
ไลเซชันลงบนแฟบริกของเวอรชวลไลซแซน ดังนี้ 

4. ติดต้ังเปนอุปกรณอินแบนด (In Band) อุปกรณอินแบนดจะดําเนินการประมวลผล
ขอมูล การควบคุมและดาตาพาธในอุปกรณตัวเดียว หรืออธิบายไดวาการบริหารเมตะดาตา และ
ฟงกชันการควบคุมจะแบงการทํางานรวมกับดาตาพาธ ซ่ึงการทําเชนนี้อาจทําใหเกิดคอขวดภายใน
เครือขายแซนด ท่ีมีการจราจรคับค่ังได เพราะการรองขอการทํางานจากโฮสตท้ังหมดจะไหลผาน
จุดควบคุมเพียงจุดเดียว ผูคาอุปกรณอินแบน รูถึงปญหาเร่ืองการขยายระบบเพื0E48อรองรับงานท่ี
เพิ่มข้ึน ดวยการเพ่ิมคลัสเตอริงและแคชชิงระดับกาวหนาลงไปในผลิตภัณฑ ผูคาหลายรายสามารถ
อางอิงถึงไซตระดับเอนเตอรไพรซท่ีใชแซนด ซ่ึงไดนําเอาโซลูชันของตนไปแกปญหาเร่ืองการ
ขยาย และสมรรถนะรวมของระบบหลายแหงดวยกัน ตัวอยางของโซลูชันแบบอินแบนด ไดแก 
DataCore SANsymphony, FalconStor IPStor และ IBM SAN Volume Controller 

5. ติดต้ังเปนอุปกรณแบบเอาทแบนด (Out Band) อุปกรณแบบเอาทออฟแบนด ดึงเอา
การปฏิบัติการดานการบริหารและควบคุมเมตะดาตาออกไปจากดาตาพาธ โดยนํางานดานน้ีไป
ใหกับสวนประมวลผลแยกตางหาก ขอดอยคือจะตองมีการติดต้ังซอฟตแวรเอเจนตลงบนโฮสตทุก
ตัว งานของเอเจนตคือการดึงการรองขอเมตาดาตาและการควบคุมจากดาตาสตรีมและสงมันไปยัง
อุปกรณเอาทออฟแบนด เพื่อประมวลผล ทําใหโฮสตสามารถท่ีจะมุงเนนไปท่ีการรับและสงขอมูล
กับอุปกรณจัดเก็บขอมูลได ผูคาอุปกรณแบบเอาทออฟแบนด มีเพียงบริษัทเดียวนั่นคือ LSI Logic 
ซ่ึงอุปกรณสตอเรจ ของบริษัทสามารถนําไปประยุกตกับการใชงานท้ังแบบเอาทออฟแบนด หรือ 
สปลิทพาธ    

6. ใชวิธีแบบผสม (hybrid) ที่เรียกวาสถาปตยกรรมแบบสปลิท พาธ เวอรชวลไลเซชั่น 
(split path virtualization) ระบบแบบ สปลิทพาธ ใชความสามารถในการประมวลผลในระดับพอรต 
(port-level processing) ของสวิตชระดับอัจฉริยะเพื่อรับโหลดของขอมูลเมตะดาตาและการควบคุม
ไปจากดาตาพาธ ส่ิงท่ีแตกตางจากโซลูชันแบบอุปกรณเอาทออฟแบนด ก็คือพาธจะถูกแบงท่ีโฮสต 
ระบบแบงพาธจะแบงพาธของขอมูลและการควบคุมในเครือขายท่ีอุปกรณอัจฉริยะของโซลูชัน 
ระบบแบบสปลิทพาธ จะสงขอมูลเมตะดาตาและการควบคุมไปยังเอ็นจิ้นประมวลผลบนอุปกรณ 
เอาทออฟแบนด เพื่อประมวลผลและสงขอมูลดาตาพาธไปยังอุปกรณจัดเก็บขอมูล ดังนั้นระบบ
แบบ สปลิทพาธ จะกําจัดความจําเปนในการมีเอเจนตท่ีระดับโฮสตไปได โดยปกติแลวซอฟตแวร

DPU



25 

เวอรชวลไลเซชันแบบสปลิทพาธ จะทํางานบนสวิตชอัจฉริยะ ผูคาระบบเวอรชวลไลเซชัน
คอนโทรลเลอรแบบสปลิทพาธ ไดแก EMC (Invista), Incipient และ LSI Logic (StoreAge SVM) 

7. Controller-based virtualization อารเรยคอนโทรลเลอรเปนเลเยอรท่ัวไปท่ีมีการใช
งานบริการเวอรชวลไลเซชัน อยางไรก็ตามตัวคอนโทรลเลอรปกติจะทําเวอรชวลไลซเฉพาะดิสก
เชิงกายภาพใหกับระบบจัดเก็บขอมูลเทานั้น แตการดําเนินการนี้ไดเปล่ียนไปแลวโดยการใชงาน
เวอรชวลไลเซชันอินเทลลิเจนซบนคอนโทรลเลอรซ่ึงสามารถทําเวอรชวลไลซไดสําหรับท้ังกับ
ระบบจัดเก็บขอมูลท้ังภายในและภายนอกเชนเดียวกับอุปกรณแบบอินแบนด  อุปกรณ
คอนโทรลเลอรจะทําการประมวลผลพาธท้ัง 3 ไดแก ขอมูลการควบคุม และเมตาดาตาท้ังหมด 
ตัวอยางหลักของโซลูชันท่ีใชการประมวลผลแบบ controller-based virtualization นี้ก็คือ Hitachi 
Universal Storage Platform 

 
2.4  ระบบประมวลผลกลุมเมฆ (Cloud Computing)   

ระบบประมวลผลกลุมเมฆ (Cloud Computing) เปนแนวคิดสําหรับแพลตฟอรมของ
ระบบคอมพิวเตอร ในยุคหนา เพื่อเปนทางเลือกใหแกผูใชในการลดภาระดานการลงทุนใน
เทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology: IT) ท้ังการใชงานในระดับองคกรธุรกิจ และ ผูใช
ระดับสวนบุคคล โดยถือหลักการนําทรัพยากรของระบบไอทีท้ังฮารดแวรและซอฟตแวรมาแบงปน
ในรูปแบบการใหบริการ ในระดับการประมวลผลผานเครือขายอินเทอรเน็ต โดยผูใชไมจําเปนตอง
มีเคร่ืองคอมพิวเตอรประสิทธิภาพสูง หรือติดต้ังซอฟตแวรระบบ ตลอดจนซอฟตแวรแอพพลิเคช่ัน
จํานวนมากๆ เพื่อการทํางานท่ีซับซอน แตสามารถใชบริการ การประมวลผล และแอพพลิเคช่ัน
ตางๆจากผูใหบริการ ระบบการประมวลผลกลุมเมฆ และสามารถชําระคาบริการตามอัตราการใช
งานท่ีเกิดข้ึนจริง (ประสงค ศุภวรรณาภรณ, 2009 : 27-06) 
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ดังนั้นในอนาคตบริการดานไอทีจะมีลักษณะเป นบริการสาธารณูปโภคพื้นฐาน
เชนเดียวกับบริการไฟฟาหรือโทรศัพท ตัวอยางเชนบริการโฮสตเว็บไซต ซ่ึงในอดีตจะถูกกําหนด
ดวยขนาดของพื้นท่ีและความสามารถในการรองรับจํานวนผูเขาชมพรอมกัน แตในสภาพแวดลอม
การใหบริการโอสตเว็บไซตบนกลุมเมฆ ขนาดของพ้ืนท่ีและความสามารถในการรองรับจํานวนผู
เขาชมจะสามารถปรับเพิ่มลดขนาดไดมากๆ และอัตราคาบริการจะถูกคํานวณตามขนาดพ้ืนท่ี ท่ีใช
งานจริง และจํานวนผูเขาชมเว็บไซตท่ีเกิดขึ้นจริง แสดงไดดังภาพท่ี 2.18  

 

 
 

ภาพท่ี 2.18  ลักษณะการบริการของระบบประมวลผลแบบกลุมเมฆ  
 
ท่ี ม า  : http://xtravirtpaul.wordpress.com/2009/07/20/cloud-computing-the-components-methodo 
logy-benefits-and-pitfalls/ 
 

สภาพแวดลอมของระบบประมวลผลกลุมเมฆ จําเปนตองพัฒนาประสิทธิภาพและ
ความสามารถของการส่ือสารขอมูลบนเครือขายอินเทอรเน็ตใหมีศักยภาพดานอัตราความเร็วและ
เสถียรภาพเพื่อยกระดับการแลกเปลี่ยน จากระดับการแลกเปลี่ยนขอมูลบนสภาพแวดลอมใน
ปจจุบัน ไปสูการ แลกเปล่ียนในระดับแอพพลิเคช่ัน บนสภาพแวดลอมแบบกลุมเมฆในอนาคต 
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2.4.1  ลักษณะการทํางานของระบบการประมวลผลแบบกลุมเมฆ  
กลุมเมฆเปรียบเสมือนเครือขายอินเทอรเน็ต ท่ีปกคลุมทองฟามีการเช่ือมโยงกันเปนผืน

เมฆเดียวกันหอหุมโลกใบนี้ไว เชนเดียวกับเครือขายอินเทอรเน็ตท่ีมีการเช่ือมตอระหวางเคร่ือง 
คอมพิวเตอรจํานวนมากหลายเคร่ืองจากท่ัวทุกมุมโลกเปนเครือขายใยแมงมุมขนาดใหญ นอกจากนี้
กลุมเมฆยังทําหนาท่ี ปดบังซอนเรน ไมใหเรามองเห็นส่ิงท่ีเกิดข้ึน ณ จุดท่ีสูงข้ึนไป หรือเกี่ยวของ
กับกิจกรรมเบ้ืองบนนั้น เปรียบเสมือนระบบเสมือนจริง (Virtualization) ท่ีเคร่ืองคอมพิวเตอรของ
ผูใช ทําหนาท่ีเพียงติดตอสวนของผูใช (User Interface) เพื่อแสดงผลและรับคําส่ัง และส่ือสารไปยัง
บริการตางๆ บนกลุมเมฆคอมพิวเตอร เพื่อการจัดเก็บหรือเรียกใชขอมูล ประมวลผล และการใช
โปรแกรมประยุกต (Application Programs) ท่ีหลากหลาย แสดงไดดังภาพท่ี 2.19 

 

 
 

ภาพท่ี 2.19  ระบบประมวลผลแบบกลุมเมฆ  
 
ท่ีมา : information Cloud computing linear utility or complex ecosystem 
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1. กลุมเมฆของเซิรฟเวอร (cloud server) ซ่ึงเปนเซิรฟเวอรจํานวนมหาศาลนับหม่ืนนับ
แสนเครื่องท่ีตั้งอยูในท่ีเดียวกันในระบบน้ีจะใชซอฟตแวรระบบเสมือนจริงในการทํางานเพ่ือให
โปรแกรมประยุกตข้ึนกับระบบนอยท่ีสุด  

2. สวนติดตอกับผูใช (User interaction interface) ทําหนาท่ีรับคําขอบริการจากผูใชใน
รูปแบบเว็บโปรโตคอล 

3. สวนจัดเก็บรายการบริการ (Services Catalog) ทําหนาท่ีเก็บและบริหารรายการของ
บริการ ผูใชสามารถคนดูบริการท่ีมีจากท่ีนี่ 

4. สวนบริหารงาน (system management) ทําหนาท่ีกําหนดทรัพยากรท่ีเหมาะสมเม่ือ
ผูใชเรียกใชบริการ เม่ือมีการขอใชบริการ ขอมูลการรองขอจะถูกสงผานใหสวนนี้ 

5. สวนจัดหาทรัพยากร (provisioning services) สวนบริหารงาน จะติดตอกับสวนนี้ เพื่อ
จองทรัพยากรจากกลุมเมฆและเรียกใชโปรแกรมประยุกตแบบเวบท่ีเหมาะสมให เม่ือโปรแกรม
ประยุกตทํางานแลวก็จะสงผลที่ไดใหผูใชท่ีเรียกใชบริการตอไป 

6. สวนตรวจสอบขอมูลการใชงาน (Monitoring and Metering) สําหรับเพื่อใชในการเก็บ
คาบริการหรือเก็บขอมูลสถิติเพื่อปรับปรุงระบบตอไป 

 
2.4.2  โครงสรางการประมวลผลแบบกลุมเมฆเมฆ  

ระบบประมวลผลกลุมเมฆ จําเปนตองอาศัยองคประกอบท่ีสําคัญคือ อินเทอรเน็ตท่ีมี
ชองสัญญาณ เทคโนโลยีระบบเสมือนจริง สถาปตยกรรมเครือขายท่ีรองรับการเขาถึงพรอมกัน
จํานวนมาก การใชงานไดของเซิรฟเวอรประสิทธิภาพสูง แสดงไดดังภาพท่ี 2.20 

 

 
 
ภาพท่ี 2.20  โครงสรางการประมวลผลแบบกลุมเมฆ  
 
ท่ีมา : cloud expo (Introducing the Cloud Pyramid" 
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ระบบปฏิบัติการกลุมเมฆประกอบดวยบริการท่ีสําคัญ 3 สวนคือโครงสรางพื้นฐาน 
แพลทฟอรม และแอพพลิเคช่ัน 

1. โครงสรางพื้นฐานกลุมเมฆ (Cloud Infrastructure) ผูใหบริการโครงสรางพื้นฐาน 
เปนระดับเร่ิมตนของสภาพแวดลอมระบบประมวลผลกลุมเมฆในลักษณะของเคร่ืองคอมพิวเตอร
เสมือน (Virtual Machine) ใหบริการดานการจัดสมดุลยปริมาณงาน (Load-balancing) และพ้ืนท่ี
จัดเก็บขอมูล (Storage) รองรับแพลทฟอรมกลุมเมฆ และแอพพลิเคช่ันกลุมเมฆ ผูใหบริการ
โครงสรางพื้นฐานสามารถปรับเปล่ียนคุณสมบัติ บริการ และควบคุมระบบประมวลผลกลุมเมฆ
ไดสูงสุด 

2. แพลทฟอรมกลุมเมฆ (Cloud Platform)ผูใหบริการแพลทฟอรม จะกําหนดมาตรฐาน
ของแอพพลิเคช่ันสําหรับผูพัฒนา แตแพลทฟอรมจําเปนตองข้ึนกับลักษณะของโครงสรางพื้นฐาน
ของเคร่ืองคอมพิวเตอรเสมือน 

3. แอพพลิเคช่ันกลุมเมฆ (Cloud Application) การใหบริการซอฟตแวรบนเครือขายใน
ลักษณะ SAAS (Software As A Service) โดยรูปแบบใหบริการเปนลักษณะระบบเสมือนจริง 
กลาวคือเปนเว็บแอพพลิเคช่ัน มีสวนติดตอกับผูใช (User interface) บนหนาเว็บเบราวเซอร โดย
แยกสวนโปรแกรมและสวนประมวลผลอยูบนเครือขาย ผูใชจึงไมจําเปนตองติดต้ังแอพพลิเคช่ัน
ในเคร่ืองคอมพิวเตอร  

2.4.3  คุณลักษณะของระบบประมวลผลกลุมเมฆ 
คุณลักษณะของระบบประมวลผลกลมเมฆมีดังตอไปนี้ 
1. ชวยลดคาใชจายดานการลงทุน ในระบบไอทีโดยผูใหบริการจะเปนผูลงทุนใน

โครงสรางพื้นฐานของระบบไอที และผูใชไมจําเปนตองลงทุนติดต้ัง หรือซ้ือไลเซนส ของ
ซอฟตแวร 

2. เพ่ิมความสามารถในการแบงปนทรัพยากรเปนการรวมศูนยของโครงสรางพ้ืนฐาน
เพื่อลดตนทุนท้ังคาเชาสถานท่ี และคาใชจายอ่ืน ๆ และเพ่ิมความสามารถรองรับชวงเวลาทํางาน
หนัก (Peak-load capacity) รวมทั้งชวยปรับปรุงประโยชนใชสอยและประสิทธิภาพ (Utilization 
and efficiency) ของทรัพยากรไอที 

3. ความสามารถในการปรับเปล่ียนขนาด (Scalability) สามารถเลือกใชทรัพยากรได
อยางยืดหยุนตามความตองการใชงานจริงในแตละชวงเวลา 

4. ความเชื่อถือได (Reliability) การมีมาตรการปองกันระบบลม เพื่อใหระบบพรอม
ใหบริการตลอดเวลา (Redundant)  
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5. ความปลอดภัย (Security) สําหรับขอมูลและทรัพยากรของระบบ อยางไรก็ตามยังมี
ความกังวลเกี่ยวกับการสูญเสียความสามารถในการกํากับดูแลการเขาถึงและความปลอดภัยของ
ขอมูลท่ีออนไหว 

6. ประสิทธิภาพ (Performance) สามารถกํากับดูแลและมีความเสถียร แตอาจไดรับ
ผลกระทบจากการส่ือสารบนอินเทอรเน็ตท่ีไมมีประสิทธิภาพ หรือชวงเวลาท่ีมีการใชงานพรอม
กันจํานวนมาก 

7. อุปกรณและสถานท่ีตั้งไมข้ึนตอกัน (Device and location independence) ผูใช
สามารถเขาถึงระบบจากสถานที่ใดก็ตาม และสามารถใชอุปกรณไดหลากหลายรูปแบบ 
(คอมพิวเตอร หรือโทรศัพทเคล่ือนท่ี) 
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2.4.4   การประยุกตใชระบบประมวลผลกลุมเมฆ 
ตัวอยางของการนําระบบประมวลผลกลุมเมฆไปประยุกตใชมีดังตอไปนี้ 
1. กูเกิ้ลแอพเอนจิ้น (Google App Engine) เปนการตอยอดโดยอนุญาตใหผูใชสราง

กลุมเสมือนและมีบริการซอฟตแวรเชน อีเมล ปฏิทินนัดหมาย การส่ือสารแบบแชท ครบวงจร
ภายในกลุม นอกจากนั้นยังมีการเปดใหพัฒนา กูเกิ้ลแอพ ท่ีทํางานแบบเว็บเซอรวิสบนระบบเมฆ
ของกูเกิ้ลโดยใช เอไอพี (API) ของกูเกิ้ลเอนจิ้น แสดงไดดังภาพท่ี 2.21 
 

 

 
ภาพท่ี 2.21  กูเกิ้ลแอพเอนจิน้ 
 
ท่ีมา : http://code.google.com/intl/th/googleapps 
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2. ไมโครซอฟท ไดพัฒนาแพลตฟอรมออนไลนภายใตช่ือ วินโดว อะซัว (Windows 
Azure) สําหรับใหนักพัฒนาซอฟตแวรใชเพื่อสรางโปรแกรมออนไลนหรือพื้นท่ีไวใหผูบริโภค
เก็บขอมูลจํานวนมากไวบนอินเทอรเน็ต โดยจะทํางานภายใตโครงสรางพื้นฐานในดาตาเซ็นเตอร
ของไมโครซอฟท ทําใหมีความนาเช่ือถือและมีความปลอดภัยสูง และยังสามารถขยายระบบและ
จัดการผูใชไดมากยิ่งข้ึน แสดงไดดังภาพท่ี 2.22 
 

 

 
ภาพท่ี 2.22  แพลทฟอรมไมโครซอฟท วินโดว อะซัว 
 
ท่ีมา : http://www.temi.co.uk/windows-azure-microsoft-clouds-computing 
 

3. อเมซอน (Amazon EC2) ประยุกตใชในสวนการรับโฮสต คอมพิวเตอรเสมือน 
(Virtual Machine) ของผูใชและเก็บเงินโดยคิดตามการใชงานซีพียู และปริมาณการรับสงขอมูล 
สําหรับขอมูลตางๆจะถูกเก็บบน อเมซอนเอสสาม (Amazon S3, Amazon Simple Storage 
Services) เปนบริการเก็บขอมูลซ่ึงใชหลักการของระบบประมวลผลกลุมเมฆ สําหรับการใชงาน 
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ผูใชตองสรางคอมพิวเตอรเสมือนเรียกวาเอเอ็มไอ (AMI, Amazon Machine Images) ข้ึนบนระบบ
เอสสาม (S3) ซ่ึงเปนสวนเก็บขอมูล คอมพิวเตอรเสมือน เอเอ็มไอ นี้จะประกอบไปดวย
ระบบปฏิบัติการและซอฟตแวรท่ีตองการใชงาน ทางอเมซอนไดจัดหาโปรแกรมท่ีสามารถสราง
และควบคุมเอเอ็มไอ ใหผูใชเรียบรอยแลว จากนั้นผูใชตองโหลดเอเอ็มไอของตนเองไปยังอเม
ซอนเอสสาม แลวลงทะเบียนใชงานกับระบบ อีเอ็มสอง (EC2) ทายท่ีสุดเม่ือผูใชส่ังใหเอเอ็มไอ
ทํางาน ทางอเมซอนก็จะเร่ิมเก็บเงินตามอัตราท่ีกําหนดไว การติดตอกับคอมพิวเตอรเสมือนท่ี
ทํางานจะทําผานเว็บเซอรวิสโดยใชจาวาเปนหลัก  
 
2.5  แนวโนมท่ีสงผลกระทบตอโครงสราง พื้นฐานทางเทคโนโลยีในอีก 5 ปขางหนา  

นักวิเคราะหอุตสาหกรรมของการทเนอรคาดการณวา ผูใชจะมีความสามารถมากข้ึนใน
การหลบเล่ียงการปองกันของระบบไอทีเพื่อออกสูโลกของเครือขายสังคม การพัฒนาแอพพลิเคชัน
ดวยมัชอัพและการจัดการธุรกิจบนอุปกรณมือถือ อยางไรก็ตามในทางกลับกันไอทีก็จะมีการนําเอา
เทคโนโลยีตางๆ เชน ไคลเอ็นตเวอรชวลไลเซชันมาใชงานมากข้ึน ซ่ึงไคลเอ็นตแบบเสมือนท่ีถูก
บริหารจัดการจากศูนยกลางน้ีจะนํามาซ่ึงเปาหมายใหมในการใชงานระบบไดตามความตองการท่ี
แทจริง (David Cappuccio : หัวหนาผูบริหารฝายวิจัยของทีมโครงสรางพ้ืนฐานท่ีการทเนอร
กลาว)  นอกจากนี้ David Cappuccio ยังเห็นวาการขยายตัวอยางรวดเร็วของสภาพแวดลอมแบบ
เวอรชวลนี้จะเปนตัว เรงใหมีการเลิกใชเซิรฟเวอรปกติเร็วข้ึนการทเนอรยังระบุวา “พลังงาน” เปน
ปญหาท่ีผูใชเร่ิมใหความสําคัญมากข้ึนในปจจุบัน และจะไดยินคําถามเกี่ยวกับวิธีการใชพลังงาน
อยางคุมคาบอยคร้ังข้ึน (David Cappuccio. 2010) 

แนวโนมท่ีกําลังสงผลกระทบตอโครงสราง พื้นฐานทางเทคโนโลยีในอีก 5 ปขางหนา 
มีอะไรบางท่ีฝายไอที และผูใชจะตองหาทางควบคุมเทคโนโลยีเหลานั้น การทเนอรจัด อันดับ
แนวโนมในอนาคต ออกเปน 10 อันดับ ประกอบดวย 

1. ไคลเอ็นตเวอรชวลไลเซชัน เปนแนวโนมท่ีกําลังสงผลเปนอันดับแรก 
2. การใชหนวยจัดเก็บขอมูลท่ีมีการพวงตอเปนลําดับช้ันโดยอัตโนมัติ ในอีก 5 ป

ขางหนา ปริมาณขอมูลขององคกรจะเพิ่มข้ึนถึงรอยละ 650 โดยท่ีขอมูลสวนใหญจะเปนขอมูลแบบ
ไมมีโครงสราง หรือไมถูกนําไปจัดเก็บไวในฐานมูลใดๆ ขอมูลท่ีเพิ่มข้ึนจะทําใหเราตองเสีย
คาใชจายอีกมากหากไมมีวิธีการ จัดการท่ีดีพอ วิธีการลดปริมาณขอมูลจะหมายถึงการนําเอาวิธีการ
ตางๆ มาใช อาทิ การลดการจัดเก็บขอมูลท่ีมีความซํ้าซอนกัน และการใชหนวยจัดเก็บขอมูลท่ีมีการ
พวงตอเปนลําดับช้ันโดยอัตโนมัติ ซ่ึงจะชวยยายขอมูลท่ีไมคอยถูกเรียกใชงานไปไวบนระบบ
จัดเก็บขอมูลท่ี มีราคาถูกกวาโดยอิงกับความเส่ียง และความตองการขอมูลขององคกร 
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3. กรีนไอทีจะเกี่ยวของกับเร่ืองของประสิทธิภาพ และทําใหองคกรตางๆ คํานึงถึง
วิธีการใชงานระบบไอที และคาใชจายดานพลังงานที่ตามมา ในอดีตนั้นกรณีนี้สวนใหญแลว
ผูจัดการดานไอทีจะไมสามารถพูดได เพราะคาใชจายดานพลังงานของฝายไอทีมักถูกจายรวมไปกับ
งบประมาณดานส่ิงอํานวยความสะดวก ซ่ึงในอนาคตจะเห็นการแยกคาใชจายดานพลังงานของฝาย
ไอทีออกจากฝายอาคาร สถานท่ีเกิดมากข้ึน 

4. แนวโนมท่ีตามมากับกรีนไอทีก็คือการติดตามทรัพยากรที่มีความซับซอนสูงข้ึน 
โดยใชเคร่ืองมือสําหรับการเฝาดูระดับการใชพลังงาน รวมทั้งจัดการการใชงานพลังงานใหได
ประโยชนสูงสุดโดยอัตโนมัติ ซ่ึงตามปกติจะดูแคประสิทธิภาพของระบบ ก็ตองมาดูเร่ืองของการ
ใชพลังงานอยางมีประสิทธิภาพมากข้ึน 

5. การใชงานติดตอส่ือสารออนไลนหรือสังคมเครือขาย องคกรสวนมากจะเร่ิม
ตระหนักวาถาองคกรไมยอมใหบุคคลากรในท่ีทํางานใช วิกิพีเดีย ทวิตเตอร หรือ เฟซบุคส ในการ
ติดตอส่ือสารทางธุรกิจ บุคคลกรเหลานั้นก็จะหาทางใชงานเทคโนโลยีเหลานั้นใหไดไมทางใดก็
ทางหนึ่ง การทเนอรแนะนําวาทางทีดีควรมีการสรางกฎเกณฑในการใชงาน มีการเฝาดูและติดตาม 
การเขาไปมีสวนรวมโดยอาจนําเอาแนวคิดดังกลาวมาใชภายในเว็บไซตขององคกรกอนก็ได 

6. การรวมระบบใหเปนหนึ่งเดียว องคกรตางๆจะพยายามรวมระบบการติดตอส่ือสาร
ของตนเองเขาเปนหนึ่งเดียวใหไดมากท่ีสุด ไมวาจะเปนการส่ือสารผานเว็บ เครือขายสังคม และ
แพลตฟอรมอ่ืนๆ แตองคกรก็ตองมีการควบคุมทิศทางของการรวมระบบเหลานี้บางพอสมควร 

7. แอพพลิเคช่ันสําหรับอุปกรณพกพา ปจจุบันมีคนจํานวนมากข้ึนท่ีใชประโยชนจาก
แอพพลิเคชันตางๆ บนอุปกรณแบบพกพา และแอพพลิเคชันสําหรับการใชงานแบบไรสายท่ีมีท้ัง
ใหบริการฟรี หรือมีราคาในระดับท่ีไมแพงมากนัก แนวโนมการใชอุปกรณมือถือจะเพิ่มมากข้ึน 
และแอพพลิเคชันเหลานั้นจะถูกพัฒนาออกมาอยางตอเนื่อง  

8. ภายใน 3 ป คาใชจายดานพลังงานสําหรับเซิรฟเวอรจะมากกวาคาใชจายในการซ้ือ 
เซิรฟเวอร ซ่ึงจะเปนส่ิงท่ีชวยนําไปสูแนวคิดในการสรางส่ิงท่ีเกิดจากความตองการท่ีแทจริงในศูนย
ขอมูล ฮารดแวรในรูปแบบของเบลด จะนําไปสูการสรางเซิรฟเวอรแบบประกอบเปนช้ินสวน ซ่ึง
เปนการติดต้ังทรัพยากรตางๆ ตามความตองการได ไมวาจะเปน หนวยจัดเก็บขอมูล โพรเซสเซอร 
หรือ ไอโอ เปนตน แนวคิดนี้จะถูกนําไปใชในศูนยขอมูลมากข้ึน 

9. มัชอัพท่ีผูใชเปนผูสรางข้ึนมา ก็เปนส่ิงท่ีฝายไอทีตองจัดการดวย การทเนอร เตือนวา 
หากเราไมระมัดระวัง ส่ิงเหลานี้อาจถูกนําไปใชในทางไมสมเหตุสมผล ซ่ึงไมกอประโยชนใดๆ ตอ
องคกรก็เปนได 
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10.  คลาวดคอมพิวติง โดยเฉพาะไพรเวทคลาวดจะทําใหผูใชไมตองมาวุนวายกับการ
ตัดสินใจเกี่ยวกับ การเลือกใชเทคโนโลยี เนื่องจากคลาวดคอมพิวติงไดเปล่ียนระบบไอทีใหมาอยู
ในรูปของการบริการ ซ่ึงจะชวยใหฝายไอทีมีเวลาในการตัดสินใจไดวาควรซ้ือหาเทคโนโลยีอะไร
มา ใชงานเมื่อไหร การทเนอรกลาววา พับลิกคลาวดมีแนวโนมวาจะโตชากวาไพรเวทคลาวด 
(ท่ีมา : http://www.c4zone.com ) 

 
2.6  ปจจัยสําคัญท่ีมีอิทธิพลตอพฤติกรรมผูบริโภค  

การศึกษาปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอพฤติกรรมผูบริโภค เพื่อทราบถึงลักษณะความตองการ
ของผูบริโภคทางดานตางๆ และเพื่อท่ีจะจัดส่ิงกระตุนทางการตลาดใหเหมาะสมเม่ือผูซ้ือไดรับส่ิง
กระตุนทางการตลาดหรือส่ิงกระตุนอ่ืนๆ ผานเขามาในความรูสึกนึกคิดของผูซ้ือซ่ึงเปรียบเสมือน
กลองดําท่ีผูขายไมสามารถคาดคะเนได งานของผูขายและนักการตลาดก็คือ คนหาวาลักษณะของผู
ซ้ือและความรูสึกนึกคิดไดรับอิทธิพลส่ิงใดบาง การศึกษาถึงลักษณะของผูซ้ือท่ีเปนเปาหมายจะมี
ประโยชนสําหรับนักการตลาดคือ ทราบความตองการและลักษณะของลูกคาเพ่ือท่ีจะจัดสวน
ประสมทางการตลาดตางๆ ใหกระตุนและใหสามารถสนองความตองการของผูซ้ือท่ีเปนเปาหมาย
ไดถูกตอง 

ลักษณะของผูซ้ือไดรับอิทธิพลจากปจจัยดานวัฒนธรรม ปจจัยดานสังคม ปจจัยสวน
บุคคล และปจจัยทางจิตวิทยา โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

1. ปจจัยดานวัฒนธรรม (Cultural Factor) วัฒนธรรมเปนเคร่ืองผูกพันบุคคลในกลุมไว
ดวยกัน บุคคลจะเรียนรูวัฒนธรรมของเขาภายใตกระบวนการทางสังคม วัฒนธรรมเปนส่ิงท่ีกําหนด
ความตองการและพฤติกรรมของบุคคล วัฒนธรรมแบงออกเปน วัฒนธรรมพื้นฐาน วัฒนธรรมกลุม
ยอย หรือขนบธรรมเนียมประเพณีและช้ันของสังคม 

1.1 วัฒนธรรมพื้นฐาน (Culture) เปนส่ิงท่ีกําหนดความตองการซ้ือและพฤติกรรม
การซ้ือของบุคคล ตัวอยางลักษณะนิสัยของคนไทยซ่ึงเกิดจากการหลอหลอมพฤติกรรมของ
สังคมไทย ไดแก รักความอิสระ รักพวกพอง มีใจเอ้ือเฟอเผ่ือแผ ชอบความโออา ปจจัยเหลานี้จะมี
อิทธิพลตอการบริโภคสินคา 

1.2 วัฒนธรรมกลุมยอยหรือขนบธรรมเนียมประเพณี (Subculture) วัฒนธรรมกลุม
ยอยมีรากฐานมาจากเช้ือชาติ ศาสนา สีผิว พื้นท่ีทางภูมิศาสตรท่ีแตกตางกัน ทําใหวัฒนธรรมยอยแต
ละกลุมจะมีพฤติกรรมการซ้ือและการบริโภคสินคาแตกตางกัน และในกลุมเดียวกันจะมีพฤติกรรม
ท่ีคลายคลึงกัน ตัวอยางการซ้ืออาหารในแตละกลุมวัฒนธรรมยอยจะมีลักษณะท่ีแตกตางการเสนอ
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ขายผลิตภัณฑในเขตทองท่ีตองคํานึงถึงวาเปนท่ีตองการของวัฒนธรรมยอยหรือไม และตอง
คํานึงถึงวาผลิตภัณฑนั้นไมขัดตอวัฒนธรรมพื้นฐานและวัฒนธรรมกลุมยอย 

1.3 ช้ันของสังคม (Social Class) การจัดลําดับบุคคลในสังคมออกเปนกลุมท่ีมี
ลักษณะคลายคลึงกันจากระดับสูงไประดับต่ํา ส่ิงท่ีนํามาใชในการแบงช้ันของสังคม คือ อาชีพ 
ฐานะ รายได ตระกูล หรือชาติกําเนิด ตําแหนงหนาท่ี บุคลิกลักษณะของบุคคล การศึกษาช้ันของ
สังคมจะเปนแนวทางในการแบงสวนการตลาดและกําหนดเปาหมาย กําหนดตําแหนงผลิตภัณฑ 
และศึกษาความตองการของตลาดเปาหมาย รวมทั้งจัดสวนประสมทางการตลาดใหสามารถสนอง
ความตองการไดถูกตอง 
 นักการตลาดพบวาช้ันของสังคมมีประโยชนมากสําหรับการแบงสวนตลาดสินคา การ
กําหนดการโฆษณาการใหบริการ และกิจกรรมทางการตลาดตางๆ แตละช้ันของสังคมจะแสดง
ความแตกตางกันในดานการตัดสินใจซ้ือผลิตภัณฑ และการบริโภคผลิตภัณฑ (Kotler, 1997 : 172) 

2. ปจจัยดานสังคม (Social Factors) เปนปจจัยท่ีเกี่ยวของในชีวิตประจําวันและมี
อิทธิพลตอพฤติกรรมการซื้อ ลักษณะทางสังคมประกอบดวยกลุมอางอิง ครอบครัว บทบาทและ
สถานะของผูซ้ือ กลุมอางอิงจะมีอิทธิพลตอบุคคลในกลุมทางดานการเลือกพฤติกรรมและการ
ดําเนินชีวิต รวมทั้งทัศนคติและแนวความคิดของบุคคล เนื่องจากบุคคลตองการใหเปนท่ียอมรับ
ของกลุมจึงตองปฏิบัติตาม และยอมรับความคิดเห็นตางๆ จากกลุมอิทธิพลนักการตลาดควรทราบ
วากลุมอางอิงท่ีมีอิทธิพลตอการตัดสินใจของผูบริโภคอยางไร 

3. ปจจัยสวนบุคคล (Personal Factors) การตัดสินใจของผูซ้ือไดรับอิทธิพลจาก
ลักษณะสวนบุคคลของคนทางดานตางๆ ไดแก อายุ ข้ันตอนวัฎจักรชีวิตครอบครัว อาชีพ โอกาส
ทางเศรษฐกิจ การศึกษา รูปแบบการดํารงชีวิตบุคลิกภาพและแนวความคิดสวนบุคคล 
 ปจจัยดานจิตวิทยา (Psychological Factors) ถือวาเปนปจจัยภายในตัวบุคคลหรือ
ความรูสึกนึกคิดของบุคคลซ่ึงเปนความตองการภายในตัวมนุษยท่ีมีอิทธิพลตอพฤติกรรมผูบริโภค 
ปจจัยภายใน ไดแก (1) การจูงใจ (2) การรับรู (3) การเรียนรู (4) ความเช่ือถือและทัศนคติ (5) 
บุคลิกภาพ และ (6) แนวความคิดเกี่ยวกับตนเอง (ศิริวรรณ เสรีรัตน และคณะ.2541:83) 

 
 
 
 
 

DPU



37 

2.7  งานวิจัยท่ีเก่ียวของ 
เจษฎากานต แสงรัตน (2552) ศึกษาเร่ือง ระบบจัดการภาระงานของบริการโครงสราง

พื้นฐานแบบกลุมเมฆโดยมีวัตถุประสงค เพื่อพัฒนาระบบจัดการภาระงานของบริการโครงสราง
พื้นฐานแบบกลุมเมฆ ซ่ึงมีคุณสมบัติสําหรับใหบริการเคร่ืองเสมือนตามคําส่ังใหถูกตอง จัดการ
เคร่ืองเสมือนในระบบเพื่อใชระบบใหเปนประโยชนมากกวาการจัดการเครื่องเสมือนโดยผูดูแล
ระบบ เพื่อหาทางแกปญหาและจัดการคอมพิวเตอรท่ีใหบริการซ่ึงมีปริมาณเพ่ิมมากข้ึนจนไม
สามารถตอบสนองความตองการของผูใชได เชนปญหาการใหบริการคอมพิวเตอรในหนวยงาน 
โดยเฉพาะอยางยิ่งในสถาบันการศึกษา ผูใชแตละคนตองการใชซอฟตแวรแตกตางกัน และทํางาน
ในสภาวะแวดลอมแตกตางกัน ข้ึนอยูกับงานท่ีผูใชทําและความถนัดของผูใช แตเคร่ืองคอมพิวเตอร
ท่ีหนวยงานใหบริการไมตอบสนองความตองการของผูใช เพราะผูใชไมสามารถเลือกเคร่ือง
คอมพิวเตอรประจําตัวได ดังนั้นผูใชตองติดต้ังซอฟตแวรและเตรียมสภาวะแวดลอมใหมทุกคร้ังท่ี
ผูใชยายไปใชคอมพิวเตอรเคร่ืองอ่ืน 

อีกปญหาหนึ่งคือ ผูใหบริการเซิรฟเวอรมีลูกคาจํานวนมาก ลูกคาแตละรายมีความ
ตองการใชระบบปฏิบัติการ และซอฟตแวรแตกตางกัน หากดําเนินงานตามปกติ ผูใหบริการตองมี
คอมพิวเตอรอยางนอยหนึ่งเคร่ืองตอหนึ่งระบบปฏิบัติการที่เปดใหบริการ เนื่องจากไมสามารถเปด
ระบบปฏิบัติการมากกวาหนึ่งระบบไดในคอมพิวเตอรเคร่ืองเดียว ซ่ึงการแกปญหาดังกลาวทําได
โดยใหบริการโครงสรางพื้นฐานแบบกลุมเมฆ ผูใหบริการจะสรางเคร่ืองเสมือน เพื่อใหบริการผูใช
แทนการใหบริการดวยเคร่ืองจริง เคร่ืองเสมือนนี้จะเปนเพียงโปรเซสหนึ่งในเครื่องจริง ดังนั้น ผูใช
จะไดใชเคร่ืองเสมือนสวนตัว ซ่ึงติดต้ังซอฟตแวรและกําหนดคาไดอยางอิสระ โดยไมสงผลกระทบ
ตอผูใชอ่ืนในระบบ 

นอกจากผูใชจะใชงานไดอยางอิสระแลว ผูใชยังไดประโยชนจากบริการนี้อีกสอง
ประการ ประการแรกคือ ผูใชไมจาเปนตองทราบลักษณะของเคร่ืองจริง รวมถึงไมตองดูแลรักษา
เคร่ืองจริงดวย ผูดูแลระบบบริการโครงสรางพื้นฐานแบบกลุมเมฆจะเปนผูควบคุมและดูแลให
ท้ังหมด สวนประการที่สองคือ ในกรณีท่ีบริการดังกลาวเปนบริการแบบเสียคาใชจาย ผูใชจะเสีย
คาใชจายนอยลง เพราะผูใชสามารถจายคาบริการแบบจายเทาท่ีใชไดจริง การใหบริการโครงสราง
พื้นฐานแบบกลุมเมฆสําหรับผูใชจํานวนมาก จําเปนตองใชคอมพิวเตอรหลายเคร่ืองใหบริการ
รวมกัน เพื่อใหมีทรัพยากรเพียงพอตอการใหบริการ ถาหากผูดูแลระบบจัดสรรทรัพยากรไดไมดีพอ 
อาจเกิดปญหาการใชทรัพยากรอยางไมเปนประโยชน ทําใหผูใหบริการเสียคาดูแลระบบมากขึ้น 
และผูใหบริการอาจตัดสินใจซ้ือคอมพิวเตอรเคร่ืองใหมโดยไมจําเปน  
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ระบบงานนี้จะพัฒนาระบบจัดการภาระงานสําหรับบริการ โดยใชระบบปฏิบัติการลิ
นุกซสําหรับการประมวลผลสมรรถสูงของคอมพิวเตอร ใชเซนต โอเอส (CentOS) เปนฐานการ
พัฒนา บนระบบจัดการภาระงานหรือระบบคลัสเตอร เพ่ือรองรับการกระจายภาระงานระหวาง
เคร่ืองในคลัสเตอร มีการนําระบบเสมือน (Virtualization) มาชวยจัดสรรทรัพยากรของระบบดวย
ซอฟตแวร เพ่ือสรางสภาพแวดลอมเสมือนข้ึนมาใหม เพ่ือใหมีทรัพยากรเชนเคร่ืองเซิรฟเวอร ท่ี
ตองใชอยางเพียงพอตอการพัฒนา 

สาโรช โศภีรักข (2548) ศึกษาเร่ืองการพัฒนาคอรสแวรท่ีสอนบนเว็บวิชาระเบียบวิธี
วิจัยทางเทคโนโลยี การวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพ่ือ 1) พัฒนาคอรสแวรท่ีสอนบนเว็บ วิชาระเบียบ
วิธีจัยทาง เทคโนโลยีการศึกษา 2) เพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนิสิตปริญญาโท
สาขาเทคโนโลยีการศึกษาท่ีมีทักษะทางคอมพิวเตอรและไมมีทักษะทางคอมพิวเตอร 3) เพื่อ
เปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนิสิตปริญญาโทสาขาเทคโนโลยีการศึกษาที่มีบุคลิกภาพ
แตกตางกัน 

การออกแบบคอรสแวรสําหรับการเรียนการสอนบนเว็บนั้น เพื่อเปดโอกาสใหผูเรียน
สามารถเรียนรูไดทุกเวลา  ทุกสถานท่ี การเรียนการสอนผานเครือขายคอมพิวเตอร เปนอีกทางเลือก
หนึ่งท่ีผูเรียนสามารถเรียนรูจากเครือขายฯไดทุกเวลา ทุกสถานท่ี อีกท้ังยังสามารถทบทวนวิชาท่ี
กําลังเรียนผานทางเว็บไดตลอดเวลานอกจากน้ียังเปนการประหยัดคาใชจายในการเดินทาง และ
สามารถพิมพบทเรียนในลักษณะของรูปเลมได 

จากเหตุผลดังกลาวผูวิจัยสนใจท่ีจะพัฒนาคอรสแวรท่ีสอนบนเว็บวิชาระเบียบวิธีวิจัย
ทางเทคโนโลยีการศึกษาเพื่อสอนนิสิตปริญญาโทช้ันปท่ี 2 ภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษาข้ึน การ
พัฒนาคอรสแวรเพื่อสอนบนเว็บหรือท่ีเรียกวา การเรียนการสอนผานเครือขายคอมพิวเตอรเพื่อให
ผูเรียนและผูสอนมีทางเลือกอีกทางหนึ่งในการเรียนการสอนโดยการนําเทคโนโลยีมาใช เปนการ
นําเอาระบบส่ือประสม ภาพเคล่ือนไหว ภาพนิ่งและเสียงใสในบทเรียน เพื่อชวยใหผูเรียนมีความ
สนใจในบทเรียน สามารถเขาใจในเนื้อหาบทเรียนไดดี และเรียนไดอยางมีประสิทธิภาพ 

กลุมทดลองท่ีใชในการวิจัยคร้ังนี้คือนิสิตปริญญาโทสาขาเทคโนโลยีการศึกษา
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ท่ีเรียนวิชา ระเบียบวิธีวิจัยทางเทคโนโลยีการศึกษา ภาควิชาเทคโนโลยี
การศึกษา ภาคเรียนท่ี 2 ปการศึกษา2547 จํานวน 58 คน แบงเปนกลุมท่ีมีทักษะทางคอมพิวเตอร 29 
คนกับกลุมท่ีไมมีทักษะทางคอมพิวเตอร 29 คน โดยใชวิธีการสุมแบบมีระบบเคร่ืองมือท่ีใชในการ
วิจัยคร้ังนี้คือคอรสแวรท่ีสอนบนเว็บวิชา169591 ระเบียบวิธีวิจัยทางเทคโนโลยีการศึกษาท่ี
ผูวิจัยพัฒนาข้ึน แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนและแบบวัดบุคลิกภาพ วิเคราะหขอมูลโดย
ใชคารอยละ คาเฉล่ีย คาเบ่ียงเบนมาตรฐานและ t –test ผลการวิจัยปรากฏวา 1) ภายหลังจากเรียน

DPU



39 

ดวยบทเรียนคอรสแวรบนเว็บวิชาระเบียบวิธีวิจัยนิสิตท่ีมีทักษะคอมพิวเตอรแตกตางกันมี
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนไมแตกตางกัน 2) ภายหลังจากเรียนดวยบทเรียนคอรสแวรบนเว็บวิชา
ระเบียบวิธีวิจัยนิสิตท่ีมีบุคลิกภาพแตกตางกันมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนไมแตกตางกัน นิสิตปริญญา
โทท่ีเรียนบนเว็บมีความคิดเห็นโดยรวมในระดับดีถึงดีมาก 

จตุรภัทร สุนทรัช (2548) ศึกษาเร่ือง ปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอพฤติกรรมการซ้ือคอมพิวเตอร
สวนบุคคล ของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาพฤติกรรมการซ้ือท่ีมี
ลักษณะดานประชากรศาสตรแตกตางกัน และปจจัยสวนประสมการตลาดท่ีมีอิทธิพลตอพฤติกรรม
การซ้ือ โดยใชการวิจัยแบบเชิงสํารวจ ใชแบบสอบถามเปนเคร่ืองมือในการเก็บรวมรวมขอมูล 
จํานวน 400 ตัวอยาง ดวยวิธีสุมตามสะดวก การวิเคราะหขอมูลใชการแจกแจงความถ่ี คารอยละ 
คาเฉล่ีย สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน การทดสอบสมมติฐานดวยสถิติไค-สแควร และผลสรุปกลุมตัวอยาง
เปนเพศหญิงมากกวาเพศชาย ชวงอายุระหวาง 21-30 ปมากท่ีสุด ในเร่ืองพฤติกรรมการซ้ือพบวานิยม
ซ้ือซีพียูของอินเทล เพนเทียม4 มากท่ีสุด สถานท่ีท่ีนิยมไปซ้ือมากท่ีสุดคือ พันธทิพยพลาซา สวน
ปจจัยสวนประสมทางการตลาดไดใหความสําคัญเกี่ยวกับเร่ืองการพัฒนาที่สูงและเร็วของผลิตภัณฑ 
การบริการหลังการขาย และการรับประกัน 

สุภาพร ลือกิตติศัพท (2549) ศึกษาเร่ือง ปจจัยท่ีเกี่ยวกับพฤติกรรมการเลนเกมออนไลน
ของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายในเขตกรุงเทพมหานคร เปนการวิจัยเชิงสํารวจ โดยใชวิธีการสุม
ตัวอยางแบบเจาะจง เฉพาะผูท่ีกําลังศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายในเขตกรุงเทพมหานคร
เทานั้น จากนั้นจึงใชวิธีการเลือกสุมตัวอยางแบบ Simple Random Sampling โดยนําโรงเรียนท้ัง
รัฐบาลและเอกชนมารวมกัน แลวเลือกโรงเรียนตามเขตพื้นท่ีการศึกษา โดยใชแบบสอบถามชนิดให
กลุมตัวอยางกรอกคําตอบเอง จํานวน 489 ชุด  ในสวนของการวิเคราะหขอมูลแบงการประเมินผล
ออกเปน 2 สวนคือ การวิเคราะหขอมูลโดยใชสถิติเชีงพรรณา และสถิติเชิงอนุมาน การสรุปผล
ตัวอยางพบวาเพศชายมากกวาเพศหญิงเล็กนอย สวนใหญอาศัยอยูกับบิดามารดา มีสมาชิกในบาน
จํานวน  1 - 4 คน ในสวนของพฤติกรรมการเลนเกมสวนใหญมีคอมพิวเตอรและอินเทอรเน็ตในบาน
รอยละ 92.00 เวลาในการเลนเกมสวนใหญอยูระหวาง 2 – 4 ช่ัวโมง สวนประเภทของเกมออนไลนท่ี
ชอบมากท่ีสุดคือเกมประเภทผจญภัย ปจจัยทางจิตวิทยาที่เกี่ยวของคือการพักผอนหยอนใจ ชวยคลาย
ความเหงา 

ศิริพร อัจฉริยโกศล (2550) ศึกษาเร่ือง ความรู ทัศนคติ และพฤติกรรมการใชระบบ
เครือขาย Outlook Web Access เปนเคร่ืองมือส่ือสารในองคการของพนักงานระดับปฎิบัติการ
ธนาคารกรุงเทพ จํากัด(มหาชน) ซ่ึงมีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาถึงความสัมพันธของลักษณะทาง
ประชากรศาสตรของพนักงานระดับปฎิบัติการธนาคารกรุงเทพ ตอเร่ืองดังกลาว โดยใชวิธีการวิจัย
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เชิงปริมาณในรูปแบบการวิจัยเชิงสํารวจ โดยมีกลุมตัวอยางจํานวน 400 คนจากการสุมตัวอยางแบบ
หลายข้ันตอนและใชแบบสอบถามวัดผลเพียงคร้ังเดียว การวิเคราะหขอมูลใชสถิติเชิงพรรณนา 
ไดแก คาความถ่ี คาเฉลี่ย และสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ผลการวิจัยพบวากลุมประชากร มีคาเฉล่ีย
ความรูตอการใชระบบในระดับปานกลาง มีทัศนคติตอระบบในเชิงบวก ความถ่ีในการใชระบบไม
บอยคร้ังนัก กลุมประชากรศาสตรท้ังหมดท่ีแตกตางกันไมมีความสัมพันธกับความรูตอการใชงาน
ระบบ ยกเวนตําแหนงงานและสถานท่ีทํางาน ท่ีมีความสัมพันธกับความรูดังกลาว ลักษณะทางดาน
สายงานและสถานท่ีทํางานมีผลตอการใชงานระบบ นอกนั้นไมมีผล ความรูเกี่ยวกับระบบเครือขาย
และทัศนคติ มีความสัมพันธกับพฤติกรรมการใชระบบ  สวนขอเสนอแนะท่ีไดคือ ทางธนาคารควร
ใหความสําคัญและสงเสริมความรูในการใชงานเทคโนโลยีระบบเครือขาย ใหกับพนักงานอยาง
ท่ัวถึง 
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บทที่ 3 

ระเบียบวิธีวิจัย 
 

การศึกษาเร่ืองปจจัยท่ีสงผลตอการตัดสินใจควบรวมระบบเซิรฟเวอรและอุปกรณ
จัดเก็บขอมูล ภายใตโซลูช่ันเทคโนโลยีระบบเสมือนจริง กรณีศีกษา : ผูดูแลระบบไอทีซ่ึงเปนกลุม
ลูกคาของบริษัทในเครือเมโทรโปรเฟสช่ันแนลโปรดักสจํากัด และผูดูแลระบบไอทีท่ัวไปใช
รูปแบบการวิจัยเชิงสํารวจ (Survey Research) โดยการรวบรวมแบบสอบถาม เพื่อศึกษาถึง
พฤติกรรมการตัดสินใจควบรวมระบบเซิรฟเวอรและอุปกรณจัดเก็บขอมูล ภายใตโซลูช่ัน
เทคโนโลยีระบบเสมือนจริง และวิเคราะหหาปจจัยท่ีมีความจําเปนตอการพิจารณาเลือกโซลูช่ันท่ี
เหมาะสม โดยมีรายละเอียดดังตอไปนี้  

 
3.1 ขั้นตอนการดาํเนินการ  

ข้ันตอนการดําเนินการมีดังตอไปนี ้
1. กําหนดกรอบแนวคิดในการศึกษา 
2. กําหนดประชากรและวิธีการสุมตัวอยาง 
3. สรางเคร่ืองมือท่ีใชในการวิจยั 
4. เก็บรวบรวมขอมูล 
5. วิเคราะหขอมูล 
6. สรุปผลและเขียนรายงานการวิจัย 

 
3.2 กรอบแนวคิดในการศึกษา 

การศึกษาคร้ังนี้ มุงศึกษาถึงปจจัยดานตางๆท่ีมีผลตอพฤติกรรมการตัดสินใจควบรวม
ระบบเซิรฟเวอรและอุปกรณจัดเก็บขอมูล ภายใตโซลูช่ันเทคโนโลยีระบบเสมือนจริง ของกลุม
ผูดูแลระบบไอที ซ่ึงเปนกลุมลูกคาของบริษัทในเครือเมโทรโปรเฟสชั่นแนลโปรดักสจํากัด และ
ผูดูแลระบบไอทีท่ัวไป โดยจําแนกประชากรตามเพศ  การศึกษา ประเภทองคกรท่ีสังกัด เพื่อนํา
ขอมูลท่ีไดจากการวิจัยเปนแนวทางในการพัฒนาโซลูช่ันท่ีเหมาะสมใหแตละองคกร เพื่อสราง
ยอดขายและกําไรใหกับธุรกิจและยังทําใหสามารถตอบสนองความตองการท่ีแทจริงของผูดูแล
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ระบบไอทีและผูบริหารได สรุปกรอบแนวคิดในการศึกษาไดดังภาพที่ 3.1 โดยมีตัวแปรอิสระ/ตน 
คือ ปจจัยดานประชากร ปจจัยดานวัฒนธรรมการใชงานขององคกร ปจจัยดานการตลาด และตัว
แปรตาม คือ การตัดสินใจควบรวมระบบเซิรฟเวอรและอุปกรณจัดเก็บขอมูล ภายใตโซลูช่ัน
เทคโนโลยีระบบเสมือนจริง กรณีศึกษา: กลุมผูดูแลระบบไอที ซ่ึงเปนกลุมลูกคาของบริษัทในเครือ
เมโทรโปรเฟสช่ันแนลโปรดักสจํากัด และผูดูแลระบบไอทีท่ัวไป 

 
ตัวแปรตน     ตัวแปรตาม 

 

 
 
 
 
 
 
                                                                                     
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 3.1  กรอบแนวคิดในการศึกษา 
 
 

ปจจัยท่ีมีอิทธิพล 
ปจจัยดานประชากร 
- เพศ 
- องคกรท่ีสังกัด 
- ตําแหนงงาน 
- การศึกษา 
- รายได 
ปจจัยดานวัฒนธรรมการใชงานขององคกร 
- ระบบท่ีใชในองคกร 
- ปริมาณของผูใชงาน 
- ความรูเกี่ยวกบัไอที 
- ความเช่ือม่ันดานไอที 
- แนวทางการบริหารไอที 
ปจจัยดานการตลาด 
- ความสนในดานขาวสารเทคโนโลยีไอที 
- วิสัยทัศนดานไอที 
- ปจจัยหลักสําหรับการพิจารณนําไอทีมาใช 
- ปญหาหลักท่ีตองนํามาพิจารณากอนตัดสินใจ 

พฤติกรรมการตัดสินใจเลือก
โซลูช่ันสําหรับองคกร 
- โซลูช่ันการควบรวมเซิรฟเวอร 
- โซลูช่ันการควบรวมสตอรเรจ 
- โซลูช่ันระบบเสมือนจริง 
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3.3   ประชากรและวิธีการสุมตัวอยาง 
ประชากรท่ีใชในการวิจัย  ไดแกกลุมผูดูแลระบบไอที ซ่ึงเปนกลุมลูกคาของบริษัทใน

เครือเมโทรโปรเฟสช่ันแนลโปรดักสจํากัด และผูดูแลระบบไอทีท่ัวไป ซ่ึงมีจํานวนทั้งส้ิน 985 
บริษัท รวมท้ังราชการและบริษัทเอกชน การกําหนดกลุมตัวอยางท่ีใชในการวจิัยคร้ังนี้ใชตารางของ 
Taro Yamane และกําหนดคาความคลาดเคล่ือนไวท่ีรอยละ 5 ดังนั้น จึงตองใชกลุมตัวอยางใน
การศึกษาจํานวน 286 ตัวอยาง(ภาคผนวก ก) สําหรับวิธีการเลือกกลุมและการเก็บตัวอยาง แสดงได
ดังตารางท่ี 3.1 

 
ตารางท่ี 3.1  วิธีการเลือกกลุมและการเก็บตัวอยาง 

 
วิธีการเก็บตัวอยาง จํานวน : ตัวอยาง 

1. ใหลูกคาตอบแบบสอบถาม เนื่องจากทางบริษัทเมโทรไดจัดสัมมนา
ใหกับลูกคาและไดเชิญลูกคามารวมสัมมนาโดยมีวัตถุประสงคในการ
นําเสนอโซลูชั่นตางๆใหเหมาะสมกับความตองการในแตละองคกรโดย
มีเปาหมายสําหรับการขาย ซ่ึงมีหัวขอการสัมมนาดังนี้ 

- เทคโนโลยีระบบเสมือนจริงมีประโยชนกับองคกรอยางไร 
- ทําอยางไรถาจะทําการควบรวมระบบ 
- เทคโนโลยีระบบประมวลผลกลุมเมฆเหมาะกับใคร 

176 
 
 
 
 
 

2. ใหฝายขายใชวิธีการสงเมลแลวใหลูกคาตอบกลับแบงเปน 2 รูปแบบ 
- สงไปพรอมบัตรเชิญสัมมนา โดยพิจารณาจากการพูดคุยถาลูกคา
ไมสะดวกมาสัมมนา ใหชวยตอบแบบสอบถามเพ่ือเปนขอมูล
สําหรับการขอเขาพบตอไป 

- สงหลังจากจบงานสัมนาเพ่ือแจงใหลูกคาทราบเกี่ยวกับกิจกรรมท่ี
จัดสําหรับลูกคา 

50 
 

 
 

3. ใชวิธีการแจกแบบสอบถาม ตามสํานักงานของลูกคา โดยใหเอ็นจิเนียร 
ท่ีไปพบลูกคาในระหวางไปติดต้ังระบบ เปนคนแจก พรอมอธิบาย
วัตถุประสงค และใหลูกคาตอบแบบสอบถาม 

60 
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3.4 เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย 
เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัยคร้ังนี้ เปนแบบสอบถาม  (Questionnaire) จํานวน 286 ชุด 

ประกอบดวย 4 สวน ดังนี้ 
สวนท่ี 1 ขอมูลท่ัวไปของผูดูแลระบบไอทีเพื่อทราบเกี่ยวกับเพศ ระดับการศึกษา รายได

เฉล่ียตอเดือน และองคกรท่ีสังกัด ซ่ึงมีลักษณะเปนแบบสอบถามปลายปด มีจํานวน 5 ขอ 
สวนท่ี 2 ขอมูลเกี่ยวกับวัฒนธรรมการใชงานขององคกรท่ีมีผลตอพฤติกรรมการ

ตัดสินใจ ควบรวมระบบเซิรฟเวอรและอุปกรณจัดเก็บขอมูล ภายใตโซลูช่ันเทคโนโลยีระบบ
เสมือนจริง เพื่อทราบเกี่ยวกับ ระบบที่ใชงานในปจจุบัน ขนาดของระบบ ความเช่ียวชาญเกี่ยวกับ
ระบบ และวิสัยทัศนท่ีมีตอระบบไอที ซ่ึงมีลักษณะเปนแบบสอบถามปลายปด มีจํานวน 15 ขอ 

สวนท่ี 3 ปจจยัทางการตลาดท่ีมีผลตอพฤติกรรมการตัดสินใจควบรวมระบบเซิรฟเวอร
และอุปกรณจดัเก็บขอมูล ภายใตโซลูช่ันเทคโนโลยีระบบเสมือนจริง โดยแบงตามสวนประสมทาง
การตลาด ไดแก ดานเทคโนโลยี ดานความจําเปนตองใช และดานการสงเสริมการตลาด ดานความ
เช่ียวชาญของบุคลากร ซ่ึงมีลักษณะเปนแบบสอบถามปลายปด มีจํานวน 5 ขอ ลักษณะของคําถาม
เปนแบบมาตราสวนประมาณคา (Rating Scale) แบงออกเปน 5 ระดับ คือ มากท่ีสุด มาก ปานกลาง 
นอย นอยท่ีสุด โดยมีหลักเกณฑในการใหคะแนนดังนี ้

ระดับความสําคัญของปจจัย ไดแก   
ระดับมากท่ีสุด  เทากับ  5 
ระดับมาก   เทากับ  4 
ระดับปานกลาง  เทากับ  3 
ระดับนอย   เทากับ  2 
ระดับนอยท่ีสุด  เทากับ  1 

วิธีการคํานวณระดับคะแนนของการปรความหมายคาเฉล่ีย ใชเกณฑการแบงชวงเทากัน 
โดยแบงอันตรภาคช้ันเปน 5 ระดับ (พนิดา,2546 : 311) ซ่ึงมีสูตรในการคํานวณดังสมการท่ี 3.1 

Class Interval  = 
คาสูงสุด – คาตํ่าสุด 

(3.1) 
จํานวนช้ัน 

 แทนคา 

Class Interval  = 
5 – 1 

5 
             =           0.8 
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ชวงของคาเฉล่ียท่ีไดจากการวิเคราะหนํามาเปรียบเทียบเกณฑท่ีกําหนดได คือ 
   คาเฉล่ีย 4.21 – 5.00 เทากับ  มากท่ีสุด 
   คาเฉล่ีย 3.41 – 4.20 เทากับ  มาก 
   คาเฉล่ีย 2.61 – 3.40 เทากับ  ปานกลาง 
   คาเฉล่ีย 1.81 – 2.60 เทากับ  นอย 
   คาเฉล่ีย 1.00 – 1.80 เทากับ  นอยท่ีสุด 

 
สวนท่ี  4  ขอเสนอแนะของกลุมตัวอยางในการตัดสินใจควบรวมระบบเซิรฟเวอรและ

อุปกรณจัดเก็บขอมูล ภายใตโซลูช่ันเทคโนโลยีระบบเสมือนจริง ซ่ึงมีลักษณะเปนแบบสอบถาม
ปลายเปดใหผูตอบแบบสอบถามแสดงความคิดเห็น 

โดยข้ันตอนการสรางเคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัยมีดังตอไปนี้ 
1. ศึกษาทฤษฎี หลักการและแนวคิดจากตํารา เอกสาร และงานวิจัยท่ีเกี่ยวของ เพื่อเปน

แนวทางในการสรางแบบสอบถาม  
2. พิจารณาปจจัยท่ีคาดวาจะสงผลตอพฤติกรรมการตัดสินใจควบรวมระบบเซิรฟเวอร

และอุปกรณจัดเก็บขอมูล ภายใตโซลูช่ันเทคโนโลยีระบบเสมือนจริง จากเอกสาร เทคโนโลยี และ
งานวิจัยท่ีเกี่ยวของ เพื่อสรุปถึงปจจัยตางๆที่จะใชในการศึกษา และเพ่ือใหสอดคลองกับ
วัตถุประสงค  

3. สรางแบบสอบถามฉบับราง โดยกําหนดประเด็นและขอบเขตคําถามใหสอดคลอง
กับวัตถุประสงคของงานวิจัย  

4. นําแบบสอบถามฉบับรางไปใหอาจารยท่ีปรึกษาและผูเช่ียวชาญตรวจสอบจํานวน 2 
ทาน ดังมีรายนามตอไปน้ีดังนี้ 

4.1 ผศ. ดร.ประณต บุญไชยอภิสิทธ์ิ ผูอํานวยการหลักสูตรวิทยาศาสตรมหา 
บัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอรและการส่ือสาร มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย 

4.2 น.อ. ดร.วีระชัย เชาวกําเนิด ผูอํานวยการหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 

สาขาวิชาการจัดการโทรคมนาคม มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย 
5. ทําการปรับปรุงแกไขแบบสอบถามตามขอเสนอแนะของผูเช่ียวชาญ 
6. นําแบบสอบถามท่ีไดปรับปรุงแลวไปทําการทดสอบเบ้ืองตนกับกลุมตัวอยาง

จํานวน 20 คน เพ่ือหาคาความเช่ือม่ัน (Reliability) ของแบบสอบถามดวยวิธีหาคาสัมประสิทธ์ิ
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อัลฟา (α -Coefficient) ของครอนบัค (Cronbach’s alpha coefficient) (กัลยา  วานิชยบัญชา.2547 : 
447-454)  
 คาความเช่ือม่ัน (Reliability) การทดสอบหาคาความเช่ือม่ันของแบบสอบถาม โดยวิธี
หาคาสัมประสิทธ์ิอัลฟา (α -Coefficient) ของครอนบัค (Cronbach’s alpha coefficient) ดังสมการท่ี 
3.2 

⎥
⎥
⎥
⎥

⎦

⎤

⎢
⎢
⎢
⎢

⎣

⎡ ∑=−−= 2
TS

n

1i
2
iS

1
1N

Nα                                                                           (3.2) 

โดยท่ี  
α   คือ คาสัมประสิทธ์ิของความเท่ียงของเคร่ืองมือท่ีใชวัด 

2
iS   คือ ผลรวมของความแปรปรวนของคะแนนท่ีวัดไดแตละขอ 
2
TS   คือ คาความแปรปรวนของคะแนนจากคําถามทุกขอ 

N   คือ จํานวนขอคําถาม 
N   คือ จํานวนผูตอบ (จํานวนชุดของแบบสอบถาม) 

  
 ซ่ึงคาอัลฟาจะแสดงถึงระดับความคงท่ีของแบบสอบถาม  โดยจะมีคาอยูระหวาง 0 ≤  
α  ≤  1 คาท่ีใกลเคียงกับ 1 มากแสดงวามีความเช่ือม่ันสูง 

การทดสอบคาความเช่ือม่ัน (Reliability) ของแบบสอบถาม ไดคาความเช่ือม่ัน ดังนี้ 
- แบบสอบถามสวนท่ี 1 ซ่ึงเปนขอมูลสวนบุคคลที่สงผลตอพฤติกรรมการ

ตัดสินใจควบรวมระบบเซิรฟเวอรและอุปกรณจัดเก็บขอมูล ภายใตโซลูช่ันเทคโนโลยีระบบเสมือน
จริง ไดคา Reliability Coefficient เทากับ 0.735 

- แบบสอบถามสวนท่ี 2 ซ่ึงเปนขอมูลเกี่ยวกับวัฒนธรรมขององคกรท่ีมีผลตอ
พฤติกรรมการตัดสินใจควบรวมระบบเซิรฟเวอรและอุปกรณจัดเก็บขอมูล ภายใตโซลูช่ัน
เทคโนโลยีระบบเสมือนจริง ไดคา Reliability Coefficient เทากับ 0.778 

- แบบสอบถามสวนท่ี 3 ซ่ึงเปนขอมูลเกี่ยวกับปจจัยทางการตลาดท่ีสงผลตอ
พฤติกรรมการตัดสินใจควบรวมระบบเซิรฟเวอรและอุปกรณจัดเก็บขอมูล ภายใตโซลูช่ัน
เทคโนโลยีระบบเสมือนจริง ไดคา Reliability Coefficient เทากับ 0.762 
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3.5 การเก็บรวบรวมขอมูล 
ขอมูลท่ีใชในการประกอบการวิจัยในเร่ืองน้ี  ใชขอมูลท่ีจําแนกตามแหลงท่ีมา 2 สวน  

คือ ขอมูลปฐมภูมิ (Primary data) โดยการแจกสอบถามโดยตรงแกกลุมผูดูแลระบบไอที ซ่ึงเปน
กลุมลูกคาของบริษัทในเครือเมโทรโปรเฟสชั่นแนลโปรดักสจํากัด และผูดูแลระบบไอทีท่ัวไป  
สวนขอมูลทุติยภูมิ (Secondary data) เปนขอมูลท่ีไดจากการศึกษาคนควา เอกสาร  ตําราวิชาการ  
บทความจากอินเทอรเน็ต เอกสารงานวิจัย และวิทยานิพนธ  ท่ีมีขอมูลท่ีเกี่ยวกับงานวิจัยคร้ังน้ี 
 
3.6 การวิเคราะหขอมูล 

การวิเคราะหขอมูลในการศึกษาปจจัยท่ีสงผลตอการตัดสินใจควบรวมระบบเซิรฟเวอร
และอุปกรณจัดเก็บขอมูล ภายใตโซลูช่ันเทคโนโลยีระบบเสมือนจริง กรณีศีกษา : ผูดูแลระบบไอที 
ซ่ึงเปนกลุมลูกคาของบริษัทในเครือเมโทรโปรเฟสช่ันแนลโปรดักสจํากัด และผูดูแลระบบไอที
ท่ัวไป คร้ังน้ี นําขอมูลท่ีไดจาการตอบแบบสอบถามของกลุมตัวอยางมาวิเคราะหโดยใชโปรแกรม
สําเร็จรูป SPSS for Windows (Statistical Package for Social Sciences) 

สถิติท่ีใชในการวิเคราะหขอมูลในการศึกษาปจจัยท่ีสงผลตอการตัดสินใจควบรวม
ระบบเซิรฟเวอรและอุปกรณจัดเก็บขอมูล ภายใตโซลูช่ันเทคโนโลยีระบบเสมือนจริง กรณีศีกษา : 
ผูดูแลระบบไอที ซ่ึงเปนกลุมลูกคาของบริษัทในเครือเมโทรโปรเฟสช่ันแนลโปรดักสจํากัด และ
ผูดูแลระบบไอทีท่ัวไป ในคร้ังน้ี ใชสถิติการวิเคราะหหาคาสถิติเชิงพรรณนา ไดแก อัตรารอยละ 
(Percentage) คาความถ่ี (Frequency) คาเฉล่ีย (Mean) สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Diviation) 
ระดับความพึงพอใจ   และ การวิเคราะหหาคาสถิติเชิงอนุมานท่ีใชบรรยายถึง ปจจัยท่ีสงผลตอการ
ตัดสินใจควบรวมระบบเซิรฟเวอรและอุปกรณจัดเก็บขอมูล ภายใตโซลูช่ันเทคโนโลยีระบบเสมือน
จริง กรณีศีกษา : ผูดูแลระบบไอที ซ่ึงเปนกลุมลูกคาของบริษัทในเครือเมโทรโปรเฟสช่ันแนลโปร
ดักสจํากัด และผูดูแลระบบไอทีท่ัวไป ไดแก T – test, One – Way Anova และ Chi – Square test 
สําหรับคานัยสําคัญทางสถิติในการศึกษาวิจัยคร้ังน้ี ผูวิจัยไดกําหนดไวท่ีระดับ 0.05 
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3.7 ระยะเวลาในการดําเนินการวิจัย 
ระยะเวลาในการดําเนินการวิจัยสรุปไดดังตารางท่ี 3.2 

 
ตารางท่ี 3.2  ระยะเวลาในการดําเนินการวิจัย 

 
 เดือน 

กิจกรรม 1 2 3 4 5 6 7 8 
1. ศึกษาเอกสารท่ีเกี่ยวของ         
2. สรางเคร่ืองมือเก็บรวบรวมขอมูล         
3. เก็บรวบรวมขอมูล         
4. วิเคราะหขอมูล / แปลผล         
5. อภิปรายผล / สรุป และเขียน
รายงาน 
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บทที่ 4 

ผลการวิเคราะหขอมูล 

 
การวิเคราะหขอมูลเร่ืองปจจัยท่ีสงผลตอการตัดสินใจควบรวมระบบเซิรฟเวอรและ

อุปกรณจัดเก็บขอมูล ภายใตโซลูช่ันเทคโนโลยีระบบเสมือนจริง ทางผูวิจัยไดใชแบบสอบถามท่ี
เก็บรวบรวมไดจํานวน 286  ตัวอยาง มาทําการวิเคราะหโดยวิธีการทางสถิติตามท่ีไดกําหนดใน
ระเบียบวิธีวิจัย ซ่ึงสามารถนําเสนอในรูปของตารางรอยละและทดสอบความสัมพันธ และตาราง
ทดสอบคาเฉล่ีย โดยไดแบงผลการวิเคราะหออกเปน 4 สวน ดังตอไปนี้ 

สวนท่ี 1  ขอมูลดานลักษณะทางประชากรศาตรของกลุมตัวอยาง 
สวนท่ี 2  ขอมูลดานวัฒนธรรมการใชงานขององคกร 
สวนท่ี 3  ขอมูลทางดานการตลาดและเทคโนโลยี 
สวนท่ี 4  ผลการทดสอบสมมติฐานไดแก  

1. การทดสอบความแตกต า ง  ความสัมพันธของ ลักษณะทางด าน
ประชากรศาสตรกับพฤติกรรมการตัดสินใจควบรวมระบบและโซลูช่ันไอทีสําหรับองคกร 

2. การทดสอบความแตกตาง ความสัมพันธของลักษณะวัฒนธรรมการใชงาน
ขององคกรท่ีมีตอพฤติกรรมการตัดสินใจควบรวมระบบและโซลูช่ันไอทีสําหรับองคกร 

 
เพื่อเปนงายแกการเขาใจ ทางผูวิจัยจึงไดกําหนดสัญลักษณท่ีใชแทนตัวแปรดังนี้ 
X   แทน คาเฉล่ีย (Mean) 
S.D.  แทน คาเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

χ2  แทน คาไคสแควร (Chi Square) 
df  แทน คา degree of freedom 
P-Value  แทน คาความนาจะเปน (ระดับนัยสําคัญท่ี 0.05) 
 

4.1  ขอมูลดานลักษณะทางประชากรศาตรของกลุมตัวอยาง 
 ขอมูลดานลักษณะทางประชากรศาตรของกลุมตัวอยางในการวิจัยคร้ังนี้ คือ เพศ 
องคกรท่ีสังกัด ตําแหนงงาน ระดับรายได ระดับการศึกษา สรุปไดดังตารางท่ี 4.1 ดังตอไปนี้ 
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ตารางท่ี 4.1  จํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถามจําแนกตามลักษณะสวนบุคคล 
 

ลักษณะสวนบุคคล จํานวน รอยละ 
1. เพศ 

ชาย 
หญิง 

 
216 
70 

 
75.5 
24.5 

รวม 286 100.0 
2. องคกรท่ีสังกัด 

สามารถใหขอมูลได 
ไมสามารถใหขอมูลได 

 
236 
50 

 
82.5 
17.5 

รวม 286 100.0 
3. ตําแหนงงาน(แบงตามกลุมลักษณะของการทํางาน) 

กลุมผูบริหารไอที 
กลุมผูดูแลระบบไอที 
กลุมผูพัฒนาระบบงาน 
อ่ืนๆ 
ไมสามารถใหขอมูลได 

 
44 

124 
53 
24 
41 

 
15.4 
43.4 
18.5 
8.4 

14.3 
รวม 286 100.0 

4. ระดับการศึกษา 
ต่ํากวาปริญญาตรี 
ปริญญาตรี 
ปริญญาโท 
อ่ืนๆ 

 
26 

215 
44 
1 

 
9.1 

75.2 
15.4 
0.3 

รวม 286 100.0 
5. ระดับรายได 

ต่ํากวา 20,000 บาท 
20,000 – 40,000 บาท 
40,001 – 60,000 บาท 
มากกวา 60,000 บาท 

 
101 
163 
20 
2 

 
35.3 
57.0 
7.0 
0.6 

รวม 286 100.0 
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 จากตารางท่ี 4.1 ผลการวิเคราะหคารอยละของจํานวนผูตอบแบบสอบถามจากกลุม
ตัวอยางเกี่ยวกับคุณลักษณะสวนบุคคลจากแบบสอบถามจํานวนท้ังส้ิน 286 ชุด ซ่ึงประกอบไปดวย 

1. เพศ ผูตอบแบบสอบถามเปนเพศชายมากท่ีสุด จํานวน 216 คน คิดเปนรอยละ 75.5 
รองลงมาเปนเพศ หญิง จํานวน 70 คน คิดเปนรอยละ 24.5  

2. องคกรท่ีสังกัด  โดยแบงตามความสะดวกสําหรับการใหขอมูลของผูตอบ
แบบสอบถาม ซ่ึงสามารถสรุปผลที่ไดดังนี้ ผูตอบแบบสอบถามสะดวกใหขอมูล จํานวน 237 ชุด 
คิดเปนรอยละ 82.9 และไมสะดวกใหขอมูล จํานวน 49 ชุด  

3. ตําแหนงงาน แบงเปนกลุมตามลักษณะของการทํางานโดยนิยามการแบงกลุมเปน 4 
กลุม ซ่ึงกลุมท่ีหนึ่งคือกลุมผูบริหารฝายไอที จะรวมถึงผูจัดการแผนกไอที หัวหนางาน ท่ีมีอํานาจ
สําหรับการอนุมัติงาน กลุมท่ีสองคือกลุมผูดูแลระบบหมายรวมถึงกลุมวิศวกรระบบ ชางเทคนิค 
ผูเช่ียวชาญทางดานเครือขาย กลุมท่ีสามคือกลุมผูพัฒนาระบบหมายรวมถึงกลุมโปรแกรมเมอร 
นักวิเคราะหระบบ นักออกแบบเว็บ หรือผูท่ีงานทางดานซอฟตแวรเปนหลัก และกลุมท่ีส่ีคือกลุม
อ่ืนๆ หมายรวมถึงผูท่ีไมไดทํางานทางดานไอทีโดยตรงแตมีความรูเร่ืองของเทคโนโลยีทางดานไอ
ที   ซ่ึงสามารถสรุปผลท่ีได ตามกลุมดังนี้ กลุมตําแหนงงานท่ีผูสอบถามทําอันดับแรกคือกลมผูดูแล
ระบบ จํานวน 125 คน คิดเปนรอยละ 15.4 รองลงมาคือกลุมผูพัฒนาระบบ จํานวน 53 คน คิดเปน
รอยละ 18.5  กลุมผูบริหารฝายไอที จํานวน 44 คน คิดเปนรอยละ 15.4 และ ตําแหนงงานอ่ืนๆซ่ึง
สวนใหญเปนตําแหนงตามราชการท่ีไมใชตําแหนงตามที่ระบุแตไดรับหนาท่ีใหดูแลงานไอที 
จํานวน 24 คน คิดเปนรอยละ 8.4  

4. ระดับการศึกษา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญมีการศึกษาระดับปริญญาตรี จํานวน 
215 คน คิดเปนรอยละ 75.2 รองลงมาเปนระดับปริญญาโท จํานวน 44 คน คิดเปนรอยละ 15.4 และ
ต่ํากวาปริญญาตรี จํานวน 26 คน คิดเปนรอยละ 9.1 

5. รายไดเฉล่ียตอเดือน ผูตอบแบบสอบถามมีรายไดระหวาง 20,000 – 40,000 บาท 
มากท่ีสุด คิดเปนรอยละ 57.0 รองลงมามีรายไดต่ํากวา 20,000 คิดเปนรอยละ 35.3 และอยูระหวาง 
40,001 – 60,000 บาท คิดเปนรอยละ 7.0 ตามลําดับ 
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4.2  ขอมูลดานวัฒนธรรมการใชงานขององคกร 
 ขอมูลดานวัฒนธรรมการใชงานขององคกร โดยจําแนกตามรูปแบบขององคกร พบวา 
ผูตอบแบบสอบถามสวนมากเปนผูทํางานท่ีสังกัดใน บริษัทเอกชน เปนสวนใหญ คิดเปนรอยละ 
81.8 รองลงมาเปน เปนราชการ คิดเปนรอยละ 13.6 ลําดับท่ีสามเปนองคกรรัฐวิสาหกิจคิดเปนรอย
ละ 8 และสุดทายคือองคกรอ่ืนๆ  เชนองคกรการกุศลหรือองคกรท่ีไมแสวงหาผลกําไร คิดเปนรอย
ละ 1.7 แสดงไดตามตารางท่ี 4.2 
 
ตารางท่ี 4.2  จํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถามจําแนกตามลักษณะขององคกร 
 

รูปแบบองคกรท่ีสังกัด จํานวน รอยละ 
 บริษัทเอกชน 
ราชการ 
รัฐวิสาหกจิ 
อ่ืนๆ 

234 
39 
8 
5 

81.8 
13.6 
2.8 
1.7 

รวม 286 100 
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 ขอมูลดานวัฒนธรรมการใชงานขององคกร โดยจําแนกตาม ระบบปฏิบัติการท่ีใช
ปจจุบันในองคกร พบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนมากจะใชระบบปฏิบัติการแบบ วินโดว คิดเปน
รอยละ 74.0 ลําดับท่ี 2 ใชระบบปฏิบัติการแบบ ลินุกส คิดเปนรอยละ 16.0 ลําดับท่ี 3 ใช ระบบ 
ปฏิบัติการแบบ ยูนิกส คิดเปนรอยละ 7.8 และลําดับสุดทาย ระบบปฏิบัติการอื่นๆ เชน ระบบ
เมนเฟรม คิดเปนรอยละ 1.9 ซ่ึงในแตละองคกรอาจจะมีระบบปฏิบัติการท่ีมากกวาหนึ่งระบบได 
แสดงไดตามตารางท่ี 4.3 
 
ตารางท่ี 4.3 จํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถามจําแนกตามระบบปฏิบัติการที่ใชใน
ปจจุบัน สําหรับองคกร 
 

ระบบปฏิบัติการท่ีใชในปจจบัุน จํานวน รอยละ 
วินโดว 
ลินุกส 
ยูนิกส 
ระบบปฏิบัติการอ่ืนๆ 

276 
61 
29 
7 

74.0 
16.4 
7.8 
1.9 

รวม ระบบปฏิบัติการตางๆท่ีองคกรใช 373 100 
 
 ขอมูลดานวัฒนธรรมการใชงานขององคกร โดยจําแนกตาม ความสําคัญในการเลือก
ระบบปฏิบัติการ พบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนมากใหความสําคัญในเร่ืองของ ความคุนเคยใน
การใชงาน คิดเปนรอยละ 58.1 ซ่ึงใหความสําคัญมากกวาความเสถียรของระบบเล็กนอย โดยบาง
องคกรใหความสําคัญท้ังสองเร่ืองดังกลาว แสดงไดตามตารางท่ี 4.4 
 
ตารางท่ี 4.4 จํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถามจําแนกตามความสําคัญในการเลือก
ระบบปฏิบัติการ 
 

ส่ิงท่ีใหความสําคัญสําหรับการเลือกระบบปฏิบัติการ จํานวน รอยละ 
ความคุนเคยการใชงาน 
ความมีเสถียรภาพของระบบ 

201 
145 

58.1 
41.9 

รวม 346 100 
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 ขอมูลดานวัฒนธรรมการใชงานขององคกร โดยจําแนกตาม ระบบงานท่ีองคกรใชใน
ปจจุบัน พบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนมากใชระบบงาน เอสคิวแอลเซิรฟเวอร ซ่ึงเปนระบบงาน
ฐานขอมูล  เปนลําดับแรก คิดเปนรอยละ 50.9 ระบบ ออราเคิลเซิรฟเวอร เปนลําดับท่ี 2 คิดเปนรอย
ละ 18.4 ระบบ เอ็กซเชนเมลเซิรฟเวอร เปนลําดับท่ี 3 คิดเปนรอยละ 17.1 และสุดทายเปนระบบงาน
อ่ืนๆซ่ึงสวนใหญเปนระบบบัญชีเอ็กซเพรส คิดเปนรอยละ 13.6 แตละองคกรอาจมีการใช
ระบบงานไดมากกวาหนึ่งระบบแสดงไดตามตารางท่ี 4.5 
 
ตารางท่ี 4.5 จํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตาม ระบบงานท่ีองคกรใชใน
ปจจุบัน 
 

ระบบงานท่ีองคกรใชในปจจบัุน จํานวน รอยละ 
เอสคิวแอล เซิรฟเวอร 
เอ็กซเชนเมล เซิรฟเวอร 
ออราเคิล เซิรฟเวอร 
ระบบงานอ่ืนๆ 

188 
63 
68 
50 

50.9 
17.1 
18.4 
13.6 

รวมระบบงานตางๆท่ีองคกรใชในปจจุบัน 369 100 
 
 ขอมูลดานวัฒนธรรมการใชงานขององคกรโดยจําแนกตาม จํานวนผูใชระบบใน
องคกร ปรากฏวา จํานวนผูใชท่ีมีนอยกวา 50 คน และอยูระหวาง 50 -200 คน มีคาท่ีใกลเคียงกัน คิด
เปนรอยละ 34.6 และ 34.3 ตามลําดับ รองลงมาเปนขนาดระหวาง 201 – 500 คน คิดเปนรอยละ 
23.4 สวนขนาดมากกวา 500 คน คิดเปนรอยละ 7.3 แสดงไดตามจากตารางท่ี 4.6 
  
ตารางท่ี 4.6 จํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถามจําแนกตาม จํานวนผูใชงานในองคกร 
 

จํานวนผูใชงานระบบในองคกร จํานวน รอยละ 
นอยกวา 50 
ระหวาง 50 – 200 
ระหวาง 201 – 500 
มากกวา 500 

99 
98 
67 
22 

34.6 
34.3 
23.4 
7.6 

รวม 286 100 
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 ขอมูลดานวัฒนธรรมการใชงานขององคกรโดยจําแนกตาม ความรูเกี่ยวกับเทคโนโลยี
ระบบเสมือนจริงพบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนมากเปนผูท่ีมีความรูเกี่ยวกับเทคโนโลยีระบบ
เสมือนจริง จํานวน 233 คน คิดเปนรอยละ 81.5 และอีกรอยละ 18.5 ตอบวาไมรูจัก แสดงไดตาม
ตารางท่ี 4.7 ดังนี้ 
 
ตารางท่ี 4.7 จํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถามจําแนกตามความรูเกี่ยวกับระบบเสมือนจริง 
 

ความรูเกี่ยวกบัเทคโนโลยีระบบเสมือนจริง จํานวน รอยละ 
รูจักเทคโนโลยีระบบเสมือนจริง 
ไมรูจักเทคโนโลยีระบบเสมือนจริง 

233 
53 

81.5 
18.5 

รวม 286 100 
 
 ขอมูลดานวัฒนธรรมการใชงานขององคกร โดยจําแนกตาม ความคิดเห็นเกี่ยวกับ
ระบบเทคโนโลยีระบบเสมือนจริง พบวาผูตอบแบบสอบถามสวนมากคิดวาเทคโนโลยีนี้ชวยลด
ตนทุนดานฮารดแวรลงมากท่ีสุดคิดเปนรอยละ 25.1 รองลงมารอยละ 18.9 คิดวาไมคอยมั่นใจใน
เสถียรภาพของเทคโนโลยี ลําดับถัดมารอยละ 16.6 คิดวาจะชวยลดคาไฟเนื่องจากการลดฮารดแวร
ลง รอยละ 14.9 คิดวามีความยืดหยุนสูง และรอยละ 10.7 คิดวามีความสามารถในการโยกยายระบบ
ไดงายข้ึนไดตามตารางท่ี 4.8 
 
ตารางท่ี 4.8 รอยละของผูตอบแบบสอบถามจําแนกตาม ความคิดเห็นเกี่ยวกับระบบเสมือนจริง 
 

ความคิดเหน็เกี่ยวกับระบบเทคโนโลยีระบบเสมือนจริง จํานวน รอยละ 
คิดวาเปนเทคโนโลยีท่ีชวยใหการบริหารจดัการท่ีงาย 
คิดวาไมคอยมัน่ใจในเสถียรภาพของเทคโนโลยี 
คิดวาเทคโนโลยีนี้จะชวยลดตนทุนดานคาไฟฟาลง 
คิดวาเทคโนโลยีนี้จะชวยลดตนทุนดานฮารดแวรลง 
คิดวาเทคโนโลยีนี้จะมีความยืดหยุนสูง 
คิดวาเทคโนโลยีนี้มีความสามารถโยกยายระบบไดงาย 
ความคิดเหน็อ่ืนๆ 

75 
109 
96 

145 
86 
62 
4 

13.0 
18.9 
16.6 
25.1 
14.9 
10.7 
0.7 

รวม 577 100 

DPU
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 เร่ืองขอมูลดานวัฒนธรรมการใชงานขององคกร โดยจําแนกตาม ความรูท่ีมีเกี่ยวกับ
ระบบประมวลผลแบบกลุมเมฆ พบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนมากมีความรูหรือรูจักระบบ
ประมวลผลแบบกลุมเมฆ จํานวน 215 คน คิดเปนรอยละ 75.2 อีก รอยละ 24.8 ตอบวาไมรูจัก ซ่ึง
แสดงไดตามตารางท่ี 4.9 
 
ตารางท่ี 4.9 จํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถามจําแนกตาม ความรูท่ีมีเกี่ยวกับระบบ
ประมวลผลแบบกลุมเมฆ 
 

ความรูเกี่ยวกบัเทคโนโลยีระบบประมวลผลแบบกลุมเมฆ จํานวน รอยละ 
เคยไดยินหรือรูจักเทคโนโลยีนี ้
ไมเคยไดยินหรือไมรูจักเทคโนโลยีนี้ 

215 
71 

75.2 
24.8 

รวม 286 100 
 
 ขอมูลดานวัฒนธรรมการใชงานขององคกร โดยจําแนกตาม ความคิดเห็นเกี่ยวกับระบบ
ประมวลผลแบบกลุมเมฆ พบวา รอยละ 56.5 ของผูตอบแบบสอบถามสวนมากคิดวาเปนเร่ืองท่ีไกล
ตัวไมมีโอกาสไดใช รอยละ 21.8 คิดวาเปนเร่ืองท่ีเปนไปไดแตเปนเร่ืองในอนาคตอีกไกล อีกรอย
ละ 20.8 คิดวาเปนเร่ืองท่ีเปนไปไดและนาสนใจแสดงไดตามตารางท่ี 4.10 
  
ตารางท่ี 4.10 จํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถามจําแนกตาม ความคิดเห็นเกี่ยวกับระบบ
ประมวลผลแบบกลุมเมฆ 
 

ความคิดเหน็เกี่ยวกับระบบประมวลผลแบบกลุมเมฆ จํานวน รอยละ 
คิดวาเปนเร่ืองท่ีไกลตัวไมมีโอกาสไดใช 
คิดวาเปนเร่ืองท่ีเปนไปไดและนาสนใจ 
คิดวาเปนเร่ืองท่ีเปนไปไดแตยังไมสนใจและคิดวาเปนเร่ืองอนาคตอีกไกล 
ความคิดเหน็อ่ืนๆ 

122 
45 
47 
2 

56.5 
20.8 
21.8 
0.9 

รวม 216 100 
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 ขอมูลดานวัฒนธรรมการใชงานขององคกรโดยจําแนกตามปญหาการดูแลเคร่ือง
เซิรฟเวอรท่ีมีมาก พบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนมากไมเคยเจอปญหานี้ เปนจํานวน 207 คน คิด
เปนรอยละ 72.4 ซ่ึงสาเหตุท่ีผูตอบไมเคยเจอปญหาดังกลาวนี้เปนจํานวนมาก เกี่ยวเนื่องกับขนาด
ขององคกร ท่ีมีจํานวนผูใชงานนอยกวา 200 คน เปนสวนใหญ ทําใหเคร่ืองเซิรฟเวอรท่ีมีในองคกร
นอยกวา 10 เคร่ืองสัมพันธตามโครงสรางไปดวยแสดงไดตามตารางท่ี 4.1 
 
ตารางท่ี 4.11 จํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถามจําแนกตาม ปญหาการดูแลเคร่ือง
เซิรฟเวอรท่ีมีมาก 
 

ปญหาการดูแลเคร่ืองเซิรฟเวอรท่ีมีมากกวา 10 เคร่ือง จํานวน รอยละ 
เคยเจอปญหาดังกลาวนี ้
ไมเคยเจอปญหาดังกลาวนี ้

79 
207 

27.6 
72.4 

รวม 286 100 
 
 ขอมูลดานวัฒนธรรมการใชงานขององคกร โดยจําแนกตาม ปญหาเคร่ืองเซิรฟเวอร
หมดประกันแตจําเปนตองใชงาน พบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนมากเคยเจอปญหาดังกลาวนี้ เปน
จํานวน 188 คน คิดเปนรอยละ 65.7 ซ่ึงจะสัมพันธกับผูตอบแบบสอบถามในขอตําแหนงงานท่ี
สวนมากเปนผูดูแลระบบ โดยหนาท่ีและความรับผิดชอบหลักจะดูแลท้ัง ฮารดแวร และระบบของ
องคกร สวนอีก รอยละ 34.3 ไมเคยเจอปญหานี้ จะสัมพันธกับผูตอบแบบสอบถามซ่ึงเปนตําแหนง
อ่ืนๆ เชน ผูพัฒนาระบบโดยสวนมากจะไมมีหนาท่ีโดยตรงกับการดูแลเคร่ืองเซิรฟเวอร แสดงได
ตามตารางท่ี 4.12 
 
ตารางท่ี 4.12 จํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถามจําแนกตาม ปญหาเคร่ืองเซิรฟเวอรหมด
ประกันแตยังมีความจําเปนตองใชงาน 
 
ปญหาเคร่ืองเซิรฟเวอรเกาและหมดประกนัแลวแตยังจําเปนตองใชงานตอไป จํานวน รอยละ 
เคยเจอปญหาดังกลาวนี ้
ไมเคยเจอปญหาดังกลาวนี ้

188 
98 

65.7 
34.3 

รวม 286 100 
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 ขอมูลดานวัฒนธรรมการใชงานขององคกร โดยจําแนกตาม การใชเทคนิคการควบ
รวมระบบ พบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนมากยังไมเคยนําเทคนิคดังกลาวมาประยุกตใชเปน
สวนมาก คิดเปนรอยละ 80.4 และเคยนํามาใชคิดเปนรอยละ 19.6 แสดงไดตามตารางท่ี 4.13 
 
ตารางท่ี 4.13 จํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถามจําแนกตาม การใชเทคนิคการควบรวม
ระบบ 
  

การนําเทคนิคการควบรวมระบบมาประยกุตใช จํานวน รอยละ 
เคยใชเทคนิคดังกลาวนี ้
ไมเคยนําเทคนิคดังกลาวนี ้

56 
236 

19.6 
80.4 

รวม 286 100 
  
 ขอมูลดานวัฒนธรรมการใชงานขององคกร โดยจําแนกตาม ความตองการควบรวม
เคร่ืองเซิรฟเวอร พบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนมากตอบวาไมตองการควบรวมในอนาคต
อันใกลนี้ คิดเปนรอยละ 48.6 ตองการภายใน 2-3 ป รอยละ 40.9 และตองการภายใน 1 ป มีเพียง
รอยละ 10.5 ซ่ึงคําถามในขอนี้จะสัมพันธกับการตอบในหัวขอท่ีตองมีเซิรฟเวอรมากกวา 10 เคร่ือง
จึงจะเหมาะสมท่ีจะทําการควบรวมระบบเซิรฟเวอร แตผลจากคําถามขอดังกลาวนั้น สวนมากมี
เคร่ืองเซิรฟเวอรท่ีดูแลนอยกวา 10 เคร่ือง สงผลใหความตองการควบรวมระบบนอยตามไปดวย 
แสดงไดตามตารางท่ี 4.14 
 
ตารางท่ี 4.14 จํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถามจําแนกตาม ความตองการควบรวมเคร่ือง
เซิรฟเวอร 
  

ความคิดเหน็หรือความตองการควบรวมเครื่องเซิรฟเวอร จํานวน รอยละ 
คิดวาตองการควบรวมภายใน 1 ป 
คิดวาตองการควบรวมภายใน 2 - 3 ป 
คิดวาไมตองการควบรวมในอนาคตอันใกลนี้ 

30 
117 
139 

10.5 
40.9 
48.6 

รวม 286 100 
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 ขอมูลดานวัฒนธรรมการใชงานขององคกร โดยจําแนกตาม ความตองการควบรวม
อุปกรณจัดเก็บขอมูล พบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนมากตอบวาไมตองการควบรวมในอนาคต
อันใกลนี้ คิดเปนรอยละ 43.0 ตองการภายใน 2-3 ป รอยละ 31.8 และตองการภายใน 1 ป มีเพียง
รอยละ 25.2 แสดงไดตามจากตารางท่ี 4.15 
 
ตารางท่ี 4.15 จํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถามจําแนกตาม ความตองการควบรวม
อุปกรณจัดเก็บขอมูล 
  

ความคิดเหน็หรือความตองการควบรวมอุปกรณจดัเก็บขอมูล จํานวน รอยละ 
คิดวาตองการควบรวมภายใน 1 ป 
คิดวาตองการควบรวมภายใน 2 - 3 ป 
คิดวาไมตองการควบรวมในอนาคตอันใกลนี้ 

72 
91 

123 

25.2 
31.8 
43.0 

รวม 286 100 
 
 ขอมูลดานวัฒนธรรมการใชงานขององคกร โดยจําแนกตาม การแกปญหาเม่ือระบบที่
ใชงานเกิดปญหา พบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนมากมีการจัดทําระบบสํารองขอมูลเอาไวคิดเปน
รอยละ 40.3 รองลงใชวิธีการเรียกผูขายระบบมาจัดการคิดเปนรอยละ 27.7 มีทีมงานผูดูแลระบบท่ีมี
ความเชี่ยวชาญและแกไขไดเองคิดเปนรอยละ 16.9 มีเคร่ืองสํารองท่ีทํางานแบบคูขนานคิดเปนรอย
ละ 14.0 และวิธีการอ่ืนๆเชน ทําการจัดทําอิมเมจของระบบจัดเก็บเอาไว แสดงไดตามตารางท่ี 4.16 
 
ตารางท่ี 4.16 จํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถามจําแนกตาม แนวทางการแกปญหา 
  

การแกปญหาเม่ือระบบท่ีใชงานเกิดลมหรือมีปญหา จํานวน รอยละ 
มีการจัดทําระบบสํารองขอมูลเอาไวควบคู 
มีเคร่ืองสํารองท่ีทํางานแบบคูขนานและสามารถนํามาทดแทนได 
เรียกผูขายระบบมาจัดการ 
มีทีมงานผูดูแลระบบท่ีมีความเช่ียวชาญและแกไขไดเอง 
วิธีการอ่ืนๆ 

221 
77 

152 
93 
6 

40.3 
14.0 
27.7 
16.9 
1.1 

รวม 549 100 
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4.3  ขอมูลทางดานการตลาดและเทคโนโลยีท่ีสงผลตอการควบรวมระบบ 
 ขอมูลทางดานการตลาดและเทคโนโลยีท่ีสงผลตอการควบรวมระบบโดยจําแนกตาม
แนวทางท่ีใชสําหรับพิจารณาการส่ังซ้ือโซลูช่ัน พบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนมากใหความสําคัญ
สําหรับ การวางแผนลวงหนาในการส่ังซ้ือในระดับมาก ซ่ึงมีคาเฉล่ีย 3.94 รองลงมาใหความสําคัญ
ในเร่ืองของการส่ังซ้ือเม่ือระบบเกิดปญหาในระดับมาก โดยมีคาเฉล่ีย 3.17 และใหความสําคัญใน
เร่ืองของการส่ังซ้ือเม่ือมีเทคโนโลยีใหมท่ีตองการนํามาใชในระดับนอย โดยมีคาเฉล่ีย 2.47 
สามารถแสดงไดตามตารางท่ี 4.17 
 
ตารางท่ี 4.17   จํานวนรอยละและคาเฉล่ียของผูตอบแบบสอบถามจําแนกตาม แนวทางสําหรับการ
เลือกโซลูช่ันเพื่อองคกร 
 

แนวทาง หรือ
ทัศนคติ แบบใดท่ี
ใชสําหรับพิจารณา 
การส่ังซ้ือโซลูช่ัน

เพื่อองคกร 

ระดับความสําคัญของปจจัย 

X  S.D. 

ความ 
หมาย 
ของ

คาเฉล่ีย 
 

มาก
ท่ีสุด 

 

มาก 
 

ปาน
กลาง 

นอย 
 

นอย
ท่ีสุด 

รอยละ รอยละ รอยละ รอยละ รอยละ 
1. จะซ้ือเม่ือ

ระบบเกิดปญหา 
36 75 94 60 19 3.17 1.107 มาก 

12.6 26.2 32.9 21.0 6.6 
2. จะซ้ือเม่ือมี
ระบบหรือ
เทคโนโลยีใหมๆ 
ท่ีนาสนใจ 

9 55 61 95 64 2.47 1.132 นอย 
3.1 19.2 21.3 33.5 22.5 

3. มีการวางแผน
ลวงหนาสําหรับ
การส่ังซ้ือ 

96 101 67 20 2 3.94 0.955 มาก 
33.6 35.3 23.4 7.0 0.7 
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 ขอมูลทางดานการตลาดและเทคโนโลยีท่ีสงผลตอการควบรวมระบบโดยจําแนกตาม
ขาวสารหรือเทคโนโลยีท่ีสนใจพบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนมากใหความสนใจในเร่ืองของ
เทคโนโลยีระบบเสมือนจริง ในระดับ มาก ซ่ึงมีคาเฉล่ีย 3.78 รองลงมาใหความสนใจในเร่ืองของ
เทคโนโลยีการควบรวมระบบ ในระดับ มาก โดยมีคาเฉล่ีย 3.56 ลําดับท่ีสามใหความสนใจในเร่ือง
ของเทคโนโลยีระบบแซนโซลูช่ัน ในระดับ มาก โดยมีคาเฉล่ีย 3.43  ลําดับท่ีส่ีใหความสนใจใน
เร่ืองของเทคโนโลยีระบบคลัสเตอรร่ิง ในระดับ ปานกลาง โดยมีคาเฉล่ีย 3.39 และสุดทายใหความ
สนใจในเร่ืองของระบบประมวลผลกลุมเมฆ ในระดับ ปานกลาง โดยมีคาเฉล่ีย 2.85 แสดงไดตาม
ตารางท่ี 4.18 
 
ตารางท่ี 4.18 จํานวนรอยละและคาเฉลี่ยของผูตอบแบบสอบถามจําแนกตาม ความสนใจใน
ขาวสารหรือเทคโนโลยี 
 

ความสนใจใน
ขาวสาร หรือ

เทคโนโลยี เกีย่วกับ
เร่ืองใดมากท่ีสุด 

ระดับความสําคัญของปจจัย 

X  S.D. 

ความ 
หมาย
ของ

คาเฉล่ีย 

มาก
ท่ีสุด 

มาก 
 

ปาน
กลาง 

นอย 
 

นอย
ท่ีสุด 

รอยละ รอยละ รอยละ รอยละ รอยละ 
1.  การควบรวม
ระบบ (System 
Consolidation) 

49 116 76 36 9 3.56 1.017 มาก 
17.1 40.6 26.6 12.6 3.1 

2.  ระบบเสมือนจริง
(Virtualization) 

85 103 58 30 10 3.78 1.091 มาก 
29.7 36.0 20.3 10.5 3.5 

3. ระบบประมวลผล
กลุมเมฆ(Cloud 
Computing) 

40 49 77 68 52 2.85 1.292 ปาน
กลาง 14.0 17.1 26.9 23.8 18.2 

4.  คลัสเตอร 
(Cluster) 

51 81 103 30 21 3.39 1.118 ปาน
กลาง 17.8 28.3 36.0 10.5 7.3 

5.  แซนโซลูช่ัน  
(SAN Solution) 

51 89 94 35 17 3.43 1.099 มาก 
17.8 31.1 32.9 12.2 5.9 
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 ขอมูลทางดานการตลาดและเทคโนโลยีท่ีสงผลตอการควบรวมระบบโดยจําแนกตาม
ปจจัยหลักสําหรับการจัดซ้ือโซลูช่ันไอทีเพื่อองคกร พบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนมากให
ความสําคัญในเร่ืองของงบประมาณ ในระดับ มากท่ีสุด ซ่ึงมีคาเฉล่ียสูงท่ีสุดเทากับ 4.35 รองลงมา
ใหความสําคัญในเร่ืองของวิสัยทัศนผูบริหาร ในระดับ มาก โดยมีคาเฉล่ีย 4.10 และสุดทายให
ความสําคัญในเร่ืองของความจําเปนตองใชงาน ในระดับ มาก โดยมีคาเฉล่ีย 4.06 แสดงไดตาม
ตารางท่ี 4.19 
 
ตารางท่ี 4.19 จํานวนรอยละและคาเฉล่ียของผูตอบแบบสอบถามจําแนกตาม ปจจัยหลักสําหรับ
การจัดซ้ือโซลูช่ันไอทีเพื่อองคกร 
 

 
  
 
 
 
 
 
 
 

อะไรเปนปจจยั
หลักสําหรับการ
จัดซ้ือโซลูช่ันไอที 
เพื่อองคกร 

ระดับความสําคัญของปจจัย 

X  S.D. 

ความ 
หมาย  
ของ

คาเฉล่ีย 

มาก
ท่ีสุด 

มาก 
 

ปาน
กลาง 

นอย 
 

นอย
ท่ีสุด 

รอยละ รอยละ รอยละ รอยละ รอยละ 
1.  งบประมาณ 168 71 28 17 2 4.35 0.931 มากท่ีสุด 

58.7 24.8 9.8 5.9 0.7 
2.  ความจําเปน 
ตองใชงาน 

85 146 44 8 3 4.06 0.810 มาก 
29.7 51.0 15.4 2.8 1.0 

3.  วิสัยทัศน
ผูบริหาร 

110 106 60 10 0 4.10 0.852 มาก 
38.5 37.1 21.0 3.5 0.0 
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 ขอมูลทางดานการตลาดและเทคโนโลยีท่ีสงผลตอการควบรวมระบบโดยจําแนกตาม
ปญหาหลักสําหรับการจัดซ้ือโซลูช่ันไอทีเพื่อองคกร พบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนมากให
ความสําคัญในเร่ืองของความไมเขาใจในเทคโนโลยีและเร่ืองการบริการของผูขายท่ีไมดี ในระดับ 
ปานกลาง ซ่ึงมีคาเฉล่ียเทากับ 3.18 ซ่ึงเปนระดับเดียวกันท้ังสองปจจัย สุดทายใหความสําคัญใน
เร่ืองของการมองไมเห็นประโยชนจากการนําเทคโนโลยีนั้นๆมาใช  ในระดับ ปานกลาง โดยมี
คาเฉล่ีย 3.14 แสดงไดตามตารางท่ี 4.20 
 
ตารางท่ี 4.20 จํานวนรอยละและคาเฉล่ียของผูตอบแบบสอบถามจําแนกตาม ปญหาหลักสําหรับ
การพิจารณาจัดซ้ือโซลูช่ันไอที   
 

อะไรเปนปญหา
หลักสําหรับการ
พิจารณาจดัซ้ือ
โซลูช่ันไอที เพื่อ

องคกร 

ระดับความสําคัญของปจจัย 

X  S.D. 

ความ 
หมาย 
ของคา 
เฉล่ีย 

มาก
ท่ีสุด 

 

มาก 
 

ปาน
กลาง 

นอย 
 

นอย
ท่ีสุด 

รอยละ รอยละ รอยละ รอยละ รอยละ 
1.  ความไมเขาใจ
ในเทคโนโลยแีละ
การนํามาใช 

19 87 111 65 4 3.18 0.907 ปาน
กลาง 6.6 30.4 38.8 22.7 1.4 

2.  การบริการของ
ผูขายท่ีไมด ี

24 87 97 73 5 3.18 0.967 ปาน
กลาง 8.4 30.4 33.9 25.5 1.7 

3.  มองไมเห็น
ประโยชนจากการ
นําเทคโนโลยนีั้นๆ
มาใช   

19 80 116 63 8 3.14 0.928 ปาน
กลาง 6.6 28.0 40.6 22.0 2.8 
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 ขอมูลทางดานการตลาดและเทคโนโลยีท่ีสงผลตอการควบรวมระบบโดยจําแนกตาม
ส่ิงท่ีใหความสําคัญสําหรับการจัดซ้ือโซลูช่ันไอที พบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนมากให
ความสําคัญในเร่ืองของเทคโนโลยีท่ีจะนํามาใชในระดับ ปานกลาง ซ่ึงมีคาเฉล่ียเทากับ 3.30 
รองลงมาใหความสําคัญในเร่ืองยี่หอ ในระดับ ปานกลาง โดยมีคาเฉล่ีย 3.28 และสุดทายให
ความสําคัญในเร่ืองของชื่อเสียงและความเช่ียวชาญของผูขาย ในระดับ ปานกลาง โดยมีคาเฉล่ีย 
3.22 แสดงไดตามตารางท่ี 4.21 
 
ตารางท่ี 4.21 จํานวนรอยละและคาเฉล่ียของผูตอบแบบสอบถามจําแนกตาม ส่ิงท่ีใหความสําคัญ
สําหรับการเลือกซ้ือโซลูช่ันไอที 
 

ส่ิงใดเปนส่ิงท่ีให
ความสําคัญ

สําหรับการเลือก
ซ้ือโซลูช่ันไอที 

ระดับความสําคัญของปจจัย 

X  S.D. 

ความ
หมาย 
ของ
คา 
เฉล่ีย 

มาก
ท่ีสุด 

 

มาก 
 

ปาน
กลาง 

นอย 
 

นอย
ท่ีสุด 

รอยละ รอยละ รอยละ รอยละ รอยละ 
1.  ช่ือเสียงและ
ความเช่ียวชาญ 
ของผูขาย 

24 79 136 29 18 3.22 0.960 ปาน
กลาง 8.4 27.6 47.6 10.1 6.3 

2.  ยี่หอ 
 

25 87 122 46 6 3.28 0.908 ปาน
กลาง 8.7 30.4 42.7 16.7 2.1 

3.  เทคโนโลยีท่ีจะ
นํามาใช 

39 83 102 50 12 3.30 1.044 ปาน
กลาง 13.6 29.0 35.7 17.5 4.2 
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4.4  ผลการทดสอบสมมติฐาน 
 1.  การทดสอบความแตกตาง ความสัมพันธของลักษณะทางดานประชากรศาสตรกับ
พฤติกรรมการซ้ือโซลูช่ันไอทีสําหรับองคกร 
 สมมติฐานท่ี 1.1 กลุมประชากรท่ีมีเพศตางกันจะมีแนวทางหรือทัศนคติการเลือก
โซลูช่ันไอทีแตกตางกัน โดยใชการทดสอบแบบสมมติฐานทางสถิติ ณ ระดับนัยสําคัญ 0.05 ผลการ
ทดสอบสรุปไดดังตารางท่ี 4.22 
  สมมติฐานทางสถิติ 

  H1 :  μ1  =  μ2 

  H2 :  μ1  ≠  μ2 

   
  แทนคาจากสมมติฐานทางสถิติ 
  H1 :  แนวทางการเลือกโซลูช่ันไอทีของประชากรชายและหญิงไมแตกตาง
กัน 

  H2 :  แนวทางการเลือกโซลูช่ันไอทีของประชากรชายและหญิงแตกตางกัน 

 
ตารางท่ี 4.22 คาระดับนัยสําคัญท่ีทดสอบสมมติฐานเกี่ยวกับความแตกตางในแนวทางการเลือก
โซลูช่ันไอที สําหรับประชากรท่ีมีเพศแตกตางกัน 
 

เพศ จํานวน คาเฉล่ีย สวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

คาสถิติท่ีใชในการ
ทดสอบ 

P-Value 

ชาย 216 3.182 0.681 
0.375 0.539 

หญิง 70 3.214 0.649 

 
 จากตารางท่ี 4.22 พบวา คาสถิติท่ีใชในการทดสอบมีคาเทากับ 0.375 ซ่ึงคา P-Value 
เทากับ 0.539 และมีคามากกวาระดับนัยสําคัญ 0.05 คาสถิติท่ีใชในการทดสอบสมมติฐานไมตกอยู
ในขอบเขตวิกฤต ดังนั้นจึงยอมรับสมมติฐานทางสถิติท่ีระดับนัยสําคัญ 0.05 และปฏิเสธสมมติฐาน
การวิจัย นั่นคือ เพศแตกตางกันมีแนวทางในการพิจารณาเลือกโซลูช่ันที่แตกตางกัน 
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 สมมติฐานท่ี 1.2 กลุมประชากรท่ีมีเพศตางกันจะมีความสนใจขาวสารทางดานเทคโนโลยี
แตกตางกัน โดยใชการทดสอบแบบสมมติฐานทางสถิติ ณ ระดับนัยสําคัญ 0.05 ผลการทดสอบ
สรุปไดดังตารางท่ี 4.23 
  สมมติฐานทางสถิติ 

  H1 :  μ1  =  μ2 

  H2 :  μ1  ≠  μ2 

   
  แทนคาจากสมมติฐานทางสถิติ 
  H1 : ความสนใจในขาวสารทางดานเทคโนโลยีของประชากรชายและ
หญิงไมแตกตางกัน 

  H2 : ความสนใจในขาวสารทางดานเทคโนโลยีของประชากรชายและ
หญิงแตกตางกัน 

 
ตารางท่ี 4.23 คาระดับนัยสําคัญท่ีทดสอบสมมติฐานเกี่ยวกับความแตกตางในดานความสนใจ
ขาวสารทางเทคโนโลยี สําหรับประชากรท่ีมีเพศแตกตางกัน 
 

เพศ จํานวน คาเฉล่ีย สวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

คาสถิติท่ีใชในการ
ทดสอบ 

P-Value 

ชาย 216 3.384 0.834 
0.033 0.855 

หญิง 70 3.448 0.898 

 
 จากตารางท่ี 4.23 พบวา คาสถิติท่ีใชในการทดสอบมีคาเทากับ 0.033 ซ่ึงคา P-Value 
เทากับ 0.855 และมีคามากกวาระดับนัยสําคัญ 0.05 คาสถิติท่ีใชในการทดสอบสมมติฐานไมตกอยู
ในขอบเขตวิกฤต ดังนั้นจึงยอมรับสมมติฐานทางสถิติท่ีระดับนัยสําคัญ 0.05 และปฏิเสธสมมติฐาน
การวิจัย นั่นคือ เพศแตกตางกันมีความสนใจขาวสารทางดานเทคโนโลยีท่ีแตกตางกัน 
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 สมมติฐานท่ี 1.3 กลุมประชากรที่มีเพศตางกันจะมีปจจัยหลักสําหรับการพิจารณาซ้ือ
โซลูช่ันไอทีแตกตางกัน โดยใชการทดสอบแบบสมมติฐานทางสถิติ ณ ระดับนัยสําคัญ 0.05 ผลการ
ทดสอบสรุปไดดังตารางท่ี 4.24 
  สมมติฐานทางสถิติ 

  H1 :  μ1  =  μ2 

  H2 :  μ1  ≠  μ2 

   
  แทนคาจากสมมติฐานทางสถิติ 
  H1 :  ปจจัยหลักสําหรับการพิจารณาซ้ือโซลูช่ันไอทีของประชากรชายและ
หญิงไมแตกตางกัน 

  H2 :  ปจจัยหลักสําหรับการพิจารณาซ้ือโซลูช่ันไอทีของประชากรชายและ
หญิงแตกตางกัน 

 
ตารางท่ี 4.24  คาระดับนัยสําคัญท่ีทดสอบสมมติฐานเกี่ยวกับความแตกตางของปจจัยหลักสําหรับ
การพิจารณาซ้ือโซลูช่ันไอทีของประชากรที่มีเพศแตกตางกัน 
 

เพศ จํานวน คาเฉล่ีย สวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

คาสถิติท่ีใชในการ
ทดสอบ 

P-Value 

ชาย 216 4.131 0.703 
3.237 0.073 

หญิง 70 4.309 0.612 

 
 จากตารางท่ี 4.24  พบวา คาสถิติท่ีใชในการทดสอบมีคาเทากับ 3.237 ซ่ึงคา P-Value 
เทากับ 0.073 และมีคามากกวาระดับนัยสําคัญ 0.05 คาสถิติท่ีใชในการทดสอบสมมติฐานไมตกอยู
ในขอบเขตวิกฤต ดังนั้นจึงยอมรับสมมติฐานทางสถิติท่ีระดับนัยสําคัญ 0.05 และปฏิเสธสมมติฐาน
การวิจัย นั่นคือ เพศแตกตางกันมีปจจัยหลักสําหรับการพิจารณาซ้ือโซลูช่ันไอทีท่ีแตกตางกัน 
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 สมมติฐานท่ี 1.4 กลุมประชากรท่ีมีเพศตางกันจะมีความเห็นเกี่ยวกับปญหาหลักในการ
ซ้ือโซลูช่ันไอทีแตกตางกัน โดยใชการทดสอบแบบสมมติฐานทางสถิติ ณ ระดับนัยสําคัญ 0.05 ผล
การทดสอบสรุปไดดังตารางท่ี 4.25 
  สมมติฐานทางสถิติ 

  H1 :  μ1  =  μ2 

  H2 :  μ1  ≠  μ2 

   
  แทนคาจากสมมติฐานทางสถิติ 
  H1 :  ความเห็นเกี่ยวกับปญหาหลักในการซ้ือโซลูช่ันไอทีของประชากรชาย
และหญิงไมแตกตางกัน 

  H2 :  ความเห็นเกี่ยวกับปญหาหลักในการซ้ือโซลูช่ันไอทีของประชากรชาย
และหญิงแตกตางกัน 

 
ตารางท่ี 4.25  คาระดับนัยสําคัญท่ีทดสอบสมมติฐานเกี่ยวกับความแตกตางในความเห็นเกี่ยวกับ
ปญหาหลักในการซ้ือโซลูช่ันไอที สําหรับประชากรท่ีมีเพศแตกตางกัน 
 

เพศ จํานวน คาเฉล่ีย สวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

คาสถิติท่ีใชในการ
ทดสอบ 

P-Value 

ชาย 216 3.180 0.703 
0.581 0.447 

หญิง 70 3.142 0.751 

 
 จากตารางท่ี 4.25 พบวา คาสถิติท่ีใชในการทดสอบมีคาเทากับ 0.581 ซ่ึงคา P-Value 
เทากับ 0.447 และมีคามากกวาระดับนัยสําคัญ 0.05 คาสถิติท่ีใชในการทดสอบสมมติฐานไมตกอยู
ในขอบเขตวิกฤต ดังนั้นจึงยอมรับสมมติฐานทางสถิติท่ีระดับนัยสําคัญ 0.05 และปฏิเสธสมมติฐาน
การวิจัย นั่นคือ เพศแตกตางกันมีความเห็นเกี่ยวกับปญหาหลักในการซ้ือโซลูช่ันไอทีท่ีแตกตางกัน 
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 สมมติฐานท่ี 1.5 กลุมประชากรท่ีมีเพศตางกันจะมีส่ิงท่ีพิจารณาสําหรับการเลือกซ้ือ
โซลูช่ันไอทีแตกตางกัน โดยใชการทดสอบแบบสมมติฐานทางสถิติ ณ ระดับนัยสําคัญ 0.05 ผลการ
ทดสอบสรุปไดดังตารางท่ี 4.26 
  สมมติฐานทางสถิติ 

  H1 :  μ1  =  μ2 

  H2 :  μ1  ≠  μ2 

   
  แทนคาจากสมมติฐานทางสถิติ 
  H1 :  ส่ิงท่ีพิจารณาสําหรับการเลือกซ้ือโซลูช่ันไอทีของประชากรชายและ
หญิงไมแตกตางกัน 

  H2 :  ส่ิงท่ีพิจารณาสําหรับการเลือกซ้ือโซลูช่ันไอทีของประชากรชายและ
หญิงแตกตางกัน 

 
ตารางท่ี 4.26 คาระดับนัยสําคัญท่ีทดสอบสมมติฐานเกี่ยวกับความแตกตางในส่ิงท่ีพิจารณา
สําหรับการเลือกซ้ือโซลูช่ันไอที สําหรับประชากรท่ีมีเพศแตกตางกัน 

 
เพศ จํานวน คาเฉล่ีย สวนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 
คาสถิติท่ีใชในการ

ทดสอบ 
P-Value 

ชาย 216 3.216 0.743 
0.300 0.584 

หญิง 70 3.409 0.794 

 
 จากตารางท่ี 4.26  พบวา คาสถิติท่ีใชในการทดสอบมีคาเทากับ 0.300 ซ่ึงคา P-Value 
เทากับ 0.584 และมีคามากกวาระดับนัยสําคัญ 0.05 คาสถิติท่ีใชในการทดสอบสมมติฐานไมตกอยู
ในขอบเขตวิกฤต ดังนั้นจึงยอมรับสมมติฐานทางสถิติท่ีระดับนัยสําคัญ 0.05 และปฏิเสธสมมติฐาน
การวิจัย นั่นคือ เพศแตกตางกันมีส่ิงท่ีพิจารณาสําหรับการเลือกซ้ือโซลูช่ันไอทีท่ีแตกตางกัน 
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 สมมติฐานท่ี 1.6 ตําแหนงงานของกลุมประชากรมีความสัมพันธกับรายไดเฉล่ีย โดยใช
วิธีวัดระดับความสัมพันธดวยคาสัมประสิทธ์ิ ณ ระดับนัยสําคัญ 0.05 ผลการทดสอบสรุปไดดัง
ตารางท่ี 4.27 
  สมมติฐานทางสถิติ 

  H1 :  μ1  =  μ2 

  H2 :  μ1  ≠  μ2 

   
  แทนคาจากสมมติฐานทางสถิติ    
  H1 :  ตําแหนงงานและรายไดเฉล่ียของประชากรเปนอิสระตอกัน 

  H2 :  ตําแหนงงานและรายไดเฉล่ียของประชากรไมเปนอิสระตอกัน 

 
ตารางท่ี 4.27  คาระดับนัยสําคัญท่ีทดสอบสมมติฐานเกี่ยวกับความเปนอิสระระหวางตําแหนงงาน
และรายไดเฉล่ีย 
 

0ตําแหนงงาน 
  

รายไดเฉล่ียตอเดือน 

รวม 
  

 
P-Value 

 
ต่ํากวา 

20000 บาท 
20000 ถึง 

40000 บาท 
40001 ถึง

60000 บาท 

 กลุมผูบริหารไอที 2 30 12 44 

0.000 
 

 กลุมผูดูแลระบบ 52 70 3 125 

  กลุมผูพัฒนาระบบ 11 37 4 52 

  อ่ืนๆ 18 6 0 24 

รวม 83 143 19 245 

 
 จากตารางท่ี 4.27  พบวา คาสถิติท่ีใชในการทดสอบมีคา P-Value เทากับ 0.000 และมี
คานอยกวาระดับนัยสําคัญ 0.05 คาสถิติท่ีใชในการทดสอบสมมติฐานตกอยูในขอบเขตวิกฤต 
ดังนั้นจึงปฏิเสธสมมติฐานทางสถิติท่ีระดับนัยสําคัญ 0.05  นั่นคือ ตําแหนงงานมีความสัมพันธกับ
รายไดเฉล่ียตอเดือน 
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 สมมติฐานท่ี 1.7  ระดับการศึกษาของกลุมประชากรมีความสัมพันธกับรายไดเฉล่ีย 
โดยใชวิธีวัดระดับความสัมพันธดวยคาสัมประสิทธ์ิ ณ ระดับนัยสําคัญ 0.05 ผลการทดสอบสรุปได
ดังตารางท่ี 4.28    
  สมมติฐานทางสถิติ 

  H1 :  μ1  =  μ2 

  H2 :  μ1  ≠  μ2 

   
  แทนคาจากสมมติฐานทางสถิติ 
  H1 :  ระดับการศึกษาและรายไดเฉล่ียของประชากรเปนอิสระตอกัน 

  H2 :  ระดับการศึกษาและรายไดเฉล่ียของประชากรไมเปนอิสระตอกัน 

 
ตารางท่ี 4.28 คาระดับนัยสําคัญท่ีทดสอบสมมติฐานเกี่ยวกับความเปนอิสระระหวางระดับการ 
ศึกษาและรายไดเฉล่ีย 
 

0ระดับการศึกษา 
  

รายไดเฉล่ียตอเดือน 

รวม 
  

 
P-Value 

 
ต่ํากวา 

20000 บาท 
20000 ถึง 

40000 บาท 
40001 ถึง

60000 บาท 

 ต่ํากวาปริญญาตรี 23 3 0 0 

0.000 
 

 ปริญญาตรี 75 138 2 0 

  ปริญญาโท 2 22 18 1 

  อ่ืนๆ 1 0 0 0 

รวม 83 101 163 20 

 
 จากตารางท่ี 4.28  พบวา คาสถิติท่ีใชในการทดสอบมีคา P-Value เทากับ 0.000 และมี
คานอยกวาระดับนัยสําคัญ 0.05 คาสถิติท่ีใชในการทดสอบสมมติฐานตกอยูในขอบเขตวิกฤต 
ดังนั้นจึงปฏิเสธสมมติฐานทางสถิติท่ีระดับนัยสําคัญ 0.05  นั่นคือ ระดับการศึกษามีความสัมพันธ
กับรายไดเฉล่ียตอเดือน 
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สมมติฐานท่ี 1.8 ตําแหนงงานของกลุมประชากรมีความสัมพันธกับการพิจารณา
แนวทางการซื้อโซลูช่ันกรณีเม่ือระบบเกิดปญหา โดยใชวิธีวัดระดับความสัมพันธดวยคา
สัมประสิทธ์ิ ณ ระดับนัยสําคัญ 0.05 ผลการทดสอบสรุปไดดังตารางท่ี 4.29 
  สมมติฐานทางสถิติ 

  H1 :  μ1  =  μ2 

  H2 :  μ1  ≠  μ2   
 
  แทนคาจากสมมติฐานทางสถิติ 
  H1 :  ตําแหนงงานมีความสัมพันธกับแนวทางการซ้ือโซลูช่ันเม่ือระบบเกิด
ปญหา 

  H2 :  ตําแหนงงานไมมีความสัมพันธกับแนวทางการซ้ือโซลูช่ันเม่ือระบบ
เกิดปญหา 

  
ตารางท่ี 4.29  คาระดับนัยสําคัญท่ีทดสอบสมมติฐานเกี่ยวกับความสัมพันธ ระหวางตําแหนงงาน
กับแนวทางการซ้ือโซลูช่ันกรณีเม่ือระบบเกิดปญหา 

 

ตําแหนงงาน 
  

ระดับความสําคัญของการซ้ือ เม่ือระบบเกดิปญหา 
รวม χ2 

P-
Value นอยท่ีสุด นอย ปานกลาง มาก มากท่ีสุด 

 กลุมผูบริหารไอที 4 11 19 2 8 44 

 
24.222 

 
0.019 

  กลุมผูดูแลระบบ 8 23 46 34 14 125 

  กลุมผูพัฒนาระบบ 3 12 18 16 4 53 

  อ่ืนๆ 2 3 3 13 3 24 

รวม 17 49 86 65 29 246 

 
 จากตารางท่ี 4.29  พบวา คาสถิติท่ีใชในการทดสอบมีคา P-Value เทากับ 0.019 และมี
คานอยกวาระดับนัยสําคัญ 0.05 คาสถิติท่ีใชในการทดสอบสมมติฐานตกอยูในขอบเขตวิกฤต 
ดังนั้นจึงปฏิเสธสมมติฐานทางสถิติท่ีระดับนัยสําคัญ 0.05  นั่นคือ ตําแหนงงานมีความสัมพันธกับ
แนวทางการซ้ือโซลูช่ันกรณี เม่ือระบบเกิดปญหา  
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 สมมติฐานท่ี 1.9 ตําแหนงงานของกลุมประชากรมีความสัมพันธกับการพิจารณาแนว
ทางการซ้ือโซลูช่ันกรณีเม่ือมีเทคโนโลยีใหมท่ีนาสนใจ โดยใชวิธีวัดระดับความสัมพันธดวยคา
สัมประสิทธ์ิ ณ ระดับนัยสําคัญ 0.05 ผลการทดสอบสรุปไดดังตารางท่ี 4.30 
  สมมติฐานทางสถิติ 

  H1 :  μ1  =  μ2 

  H2 :  μ1  ≠  μ2   
 
  แทนคาจากสมมติฐานทางสถิติ 
  H1 :  ตําแหนงงานมีความสัมพันธกับแนวทางการซ้ือโซลูช่ันเม่ือมี เทคโน 
โลยีใหมท่ีนาสนใจ 

  H2 :  ตําแหนงงานไมมีความสัมพันธกับแนวทางการซ้ือโซลูช่ันเม่ือมีเทค 
โนโลยีใหมท่ีนาสนใจ 

  
ตารางท่ี 4.30 คาระดับนัยสําคัญท่ีทดสอบสมมติฐานเกี่ยวกับความสัมพันธ ระหวางตําแหนงงาน
กับแนวทางการซ้ือโซลูช่ันกรณีเม่ือมีเทคโนโลยีใหมท่ีนาสนใจ 

 

ตําแหนงงาน 
  

ระดับความสําคัญของการซ้ือ  
เม่ือมีเทคโนโลยีใหมท่ีนาสนใจ รวม χ2 

P-
Value 

นอยท่ีสุด นอย ปานกลาง มาก มากท่ีสุด 

 กลุมผูบริหารไอที 13 18 2 11 0 44 

 
57.451 

 
0.000 

  กลุมผูดูแลระบบ 41 48 19 16 1 125 

  กลุมผูพัฒนาระบบ 9 15 18 11 0 53 

  อ่ืนๆ 0 3 14 5 2 24 

รวม 63 84 53 43 3 246 

 
 จากตารางท่ี 4.30  พบวา คาสถิติท่ีใชในการทดสอบมีคา P-Value เทากับ 0.000 และมี
คานอยกวาระดับนัยสําคัญ 0.05 คาสถิติท่ีใชในการทดสอบสมมติฐานตกอยูในขอบเขตวิกฤต 
ดังนั้นจึงปฏิเสธสมมติฐานทางสถิติท่ีระดับนัยสําคัญ 0.05  นั่นคือ ตําแหนงงานมีความสัมพันธกับ
แนวทางการซ้ือโซลูช่ันกรณี เม่ือมีเทคโนโลยีใหมท่ีนาสนใจ  
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 สมมติฐานท่ี 1.10 ตําแหนงงานของกลุมประชากรมีความสัมพันธกับการพิจารณาแนว
ทางการซ้ือโซลูช่ันกรณีมีการวางแผนการส่ังซ้ือลวงหนา โดยใชวิธีวัดระดับความสัมพันธดวยคา
สัมประสิทธ์ิ ณ ระดับนัยสําคัญ 0.05 ผลการทดสอบสรุปไดดังตารางท่ี 4.31 
  สมมติฐานทางสถิติ 

  H1 :  μ1  =  μ2 

  H2 :  μ1  ≠  μ2   
 
  แทนคาจากสมมติฐานทางสถิติ 
  H1 :  ตําแหนงงานมีความสัมพันธกับแนวทางการซ้ือโซลูช่ันกรณีมีการวาง
แผนการส่ังซ้ือลวงหนา 

  H2 :  ตําแหนงงานไมมีความสัมพันธกับแนวทางการซ้ือโซลูช่ันกรณีมีการ
วางแผนการส่ังซ้ือลวงหนา 

    
ตารางท่ี 4.31 คาระดับนัยสําคัญท่ีทดสอบสมมติฐานเกี่ยวกับความสัมพันธ ระหวางตําแหนงงานกับ
แนวทางการซ้ือโซลูช่ันกรณีมีการวางแผนการส่ังซ้ือลวงหนา 

 

ตําแหนงงาน 
  

ระดับความสําคัญของการซ้ือ  
โดยมีการวางแผนการส่ังซ้ือลวงหนา รวม χ2 

P-
Value 

นอยท่ีสุด นอย ปานกลาง มาก มากท่ีสุด 

 กลุมผูบริหารไอที 0 4 3 12 25 0 

 
25.183 

 
0.014 

  กลุมผูดูแลระบบ 0 8 35 46 36 0 

  กลุมผูพัฒนาระบบ 1 6 12 20 14 1 

  อ่ืนๆ 0 1 10 7 6 0 

รวม 1 19 60 85 81 246 

  
 จากตารางท่ี 4.31  พบวา คาสถิติท่ีใชในการทดสอบมีคา P-Value เทากับ 0.014 และมี
คานอยกวาระดับนัยสําคัญ 0.05 คาสถิติท่ีใชในการทดสอบสมมติฐานตกอยูในขอบเขตวิกฤต 
ดังนั้นจึงปฏิเสธสมมติฐานทางสถิติท่ีระดับนัยสําคัญ 0.05  นั่นคือ ตําแหนงงานมีความสัมพันธกับ
แนวทางการซ้ือโซลูช่ันกรณี มีการวางแผนการส่ังซ้ือลวงหนา 
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 สมมติฐานท่ี 1.11 ตําแหนงงานของกลุมประชากรมีความสัมพันธกับปจจัยหลักดาน
งบประมาณ โดยใชวิธีวัดระดับความสัมพันธดวยคาสัมประสิทธ์ิ ณ ระดับนัยสําคัญ 0.05 ผลการ
ทดสอบสรุปไดดังตารางท่ี 4.32 
  สมมติฐานทางสถิติ 

  H1 :  μ1  =  μ2 

  H2 :  μ1  ≠  μ2   
 
  แทนคาจากสมมติฐานทางสถิติ 
  H1 :  ตําแหนงงานมีความสัมพันธกับปจจัยหลักดานงบประมาณ 

  H2 :  ตําแหนงงานไมมีความสัมพันธกับปจจัยหลักดานงบประมาณ 

    
ตารางท่ี 4.32 คาระดับนัยสําคัญท่ีทดสอบสมมติฐานเกี่ยวกับความสัมพันธ ระหวางตําแหนงงาน
กับปจจัยหลักดานงบประมาณ 

 

ตําแหนงงาน 
  

ระดับความสําคัญของงบประมาณ 
รวม χ2 

P-
Value นอยท่ีสุด นอย ปานกลาง มาก มากท่ีสุด 

 กลุมผูบริหารไอที 0 4 4 6 30 44 

 
30.460 

 
0.002 

  กลุมผูดูแลระบบ 1 7 18 19 80 125 

  กลุมผูพัฒนาระบบ 1 5 2 19 26 53 

  อ่ืนๆ 0 1 2 13 8 24 

รวม 2 17 26 57 144 246 

  
 จากตารางท่ี 4.32  พบวา คาสถิติท่ีใชในการทดสอบมีคา P-Value เทากับ 0.002 และมี
คานอยกวาระดับนัยสําคัญ 0.05 คาสถิติท่ีใชในการทดสอบสมมติฐานตกอยูในขอบเขตวิกฤต 
ดังนั้นจึงปฏิเสธสมมติฐานทางสถิติท่ีระดับนัยสําคัญ 0.05  นั่นคือ ตําแหนงงานมีความสัมพันธกับ
ปจจัยหลักดานงบประมาณ  
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 สมมติฐานท่ี 1.12 ตําแหนงงานของกลุมประชากรมีความสัมพันธกับปจจัยหลักดาน
ความจําเปนตองใช โดยใชวิธีวัดระดับความสัมพันธดวยคาสัมประสิทธ์ิ ณ ระดับนัยสําคัญ 0.05 ผล
การทดสอบสรุปไดดังตารางท่ี 4.33 
  สมมติฐานทางสถิติ 

  H1 :  μ1  =  μ2 

  H2 :  μ1  ≠  μ2   
 
  แทนคาจากสมมติฐานทางสถิติ 
  H1 :  ตําแหนงงานมีความสัมพันธกับความจําเปนตองใช 
  H2 :  ตําแหนงงานไมมีความสัมพันธกับความจําเปนตองใช 
      
ตารางท่ี 4.33 คาระดับนัยสําคัญท่ีทดสอบสมมติฐานเกี่ยวกับความสัมพันธ ระหวางตําแหนงงาน
กับปจจัยหลักดานความจําเปนตองใช 
 

ตําแหนงงาน 
  

ระดับความสําคัญของความจําเปนตองใช 
รวม χ2 

P-
Value นอยท่ีสุด นอย ปานกลาง มาก มากท่ีสุด 

 กลุมผูบริหารไอที 0 0 5 32 7 44 

 
17.039 

 
0.148 

  กลุมผูดูแลระบบ 3 5 20 65 32 125 

  กลุมผูพัฒนาระบบ 0 1 7 25 20 53 

  อ่ืนๆ 0 2 1 13 8 24 

รวม 3 8 33 135 67 246 

 
 จากตารางท่ี 4.33  พบวา คาสถิติท่ีใชในการทดสอบมีคา P-Value เทากับ 0.148 และมี
คามากกวาระดับนัยสําคัญ 0.05 คาสถิติท่ีใชในการทดสอบสมมติฐานตกอยูในขอบเขตวิกฤต 
ดังนั้นจึงยอมรับสมมติฐานทางสถิติท่ีระดับนัยสําคัญ 0.05  นั่นคือ ตําแหนงงานมีความไมสัมพันธ
กับปจจัยหลักความจําเปนตองใช  
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 สมมติฐานท่ี 1.13 ตําแหนงงานของกลุมประชากรมีความสัมพันธกับวิสัยทัศน
ผูบริหาร โดยใชวิธีวัดระดับความสัมพันธดวยคาสัมประสิทธ์ิ ณ ระดับนัยสําคัญ 0.05 ผลการ
ทดสอบสรุปไดดังตารางท่ี 4.34 
  สมมติฐานทางสถิติ 

  H1 :  μ1  =  μ2 

  H2 :  μ1  ≠  μ2   
 
  แทนคาจากสมมติฐานทางสถิติ 
  H1 :  ตําแหนงงานมีความสัมพันธกับวิสัยทัศนของผูบริหาร 

  H2 :  ตําแหนงงานไมมีความสัมพันธกับวิสัยทัศนของผูบริหาร 

     
ตารางท่ี 4.34 คาระดับนัยสําคัญท่ีทดสอบสมมติฐานเกี่ยวกับความสัมพันธ ระหวางตําแหนงงาน
กับวิสัยทัศนผูบริหาร 

 

ตําแหนงงาน 
  

ระดับความสําคัญของวิสัยทัศนผูบริหาร 
รวม χ2 

P-
Value นอยท่ีสุด นอย ปานกลาง มาก มากท่ีสุด 

 กลุมผูบริหารไอที 1 9 10 24 44 1 

 
15.935 

 
0.068 

  กลุมผูดูแลระบบ 3 25 58 39 125 3 

  กลุมผูพัฒนาระบบ 1 14 15 23 53 1 

  อ่ืนๆ 2 3 10 9 24 2 

รวม 7 51 93 95 246 7 

 
 จากตารางท่ี 4.34  พบวา คาสถิติท่ีใชในการทดสอบมีคา P-Value เทากับ 0.068 และมี
คามากกวาระดับนัยสําคัญ 0.05 คาสถิติท่ีใชในการทดสอบสมมติฐานตกอยูในขอบเขตวิกฤต 
ดังนั้นจึงยอมรับสมมติฐานทางสถิติท่ีระดับนัยสําคัญ 0.05  นั่นคือ ตําแหนงงานมีความไมมี
ความสัมพันธกับวิสัยทัศนผูบริหาร  
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 2. การทดสอบความแตกตาง ความสัมพันธของลักษณะดานวัฒนธรรมการใชงาน
ขององคกรท่ีมีตอพฤติกรรมการซ้ือโซลูช่ันไอทีสําหรับองคกร 
 สมมติฐานท่ี 2.1 กลุมประชากรท่ีมีความรูเร่ืองเทคโนโลยีเสมือนจริงตางกันจะมีความ
สนใจขาวสารเทคโนโลยีแตกตางกัน โดยใชการทดสอบแบบสมมติฐานทางสถิติ ณ ระดับนัยสําคัญ 
0.05 ผลการทดสอบสรุปไดดังตารางท่ี 4.35 
  สมมติฐานทางสถิติ 

  H1 :  μ1  =  μ2 

  H2 :  μ1  ≠  μ2 

   
  แทนคาจากสมมติฐานทางสถิติ 
  H1 :  ความสนใจขาวสารเทคโนโลยีของประชากรท่ีมีความรูเร่ืองเทคโน 
โลยีระบบเสมือนจริงไมแตกตางกัน 

  H2 :  ความสนใจขาวสารเทคโนโลยีของประชากรท่ีมีความรูเร่ืองเทคโน 
โลยีระบบเสมือนจริงแตกตางกัน 

 
ตารางท่ี 4.35 คาระดับนัยสําคัญท่ีทดสอบสมมติฐานเกี่ยวกับความแตกตางในความสนใจขาวสาร
เทคโนโลยีของประชากรท่ีมีความรูเร่ืองเทคโนโลยีระบบเสมือนจริงแตกตางกัน 
 

ความรูเร่ืองเทคโนโลยีระบบเสมือนจริง จํานวน X  S.D. F P-Value 
มีความรูเกี่ยวกับเทคโนโลยี 233 3.520 0.749 

3.310 0.070 
ไมมีความรูเกี่ยวกับเทคโนโลยี 53 2.871 0.887 

 
 จากตารางท่ี 4.35  พบวา คาสถิติท่ีใชในการทดสอบมีคาเทากับ 3.310 ซ่ึงคา P-Value 
เทากับ 0.070 และมีคามากกวาระดับนัยสําคัญ 0.05 คาสถิติท่ีใชในการทดสอบสมมติฐานไมตกอยู
ในขอบเขตวิกฤต ดังนั้นจึงยอมรับสมมติฐานทางสถิติท่ีระดับนัยสําคัญ 0.05 และปฏิเสธสมมติฐาน
การวิจัย นั่นคือ ความรูเร่ืองเทคโนโลยีเสมือนจริงตางกันจะมีความสนใจขาวสารเทคโนโลยี ท่ี
แตกตางกัน 
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 สมมติฐานท่ี 2.2 กลุมประชากรที่มีความรูในเร่ืองระบบประมวลผลกลุมเมฆตางกันจะ
มีความสนใจขาวสารเทคโนโลยีแตกตางกัน โดยใชการทดสอบแบบสมมติฐานทางสถิติ ณ ระดับ
นัยสําคัญ 0.05 ผลการทดสอบสรุปไดดังตารางท่ี 4.36 
  สมมติฐานทางสถิติ 

  H1 :  μ1  =  μ2 

  H2 :  μ1  ≠  μ2 

   
  แทนคาจากสมมติฐานทางสถิติ 
  H1 :  ความสนใจขาวสารเทคโนโลยีของประชากรที่มีความรูเร่ืองระบบ
ประมวลผลกลุมเมฆไมแตกตางกัน 

  H2 :  ความสนใจขาวสารเทคโนโลยีของประชากรที่มีความรูเร่ืองระบบ
ประมวลผลกลุมเมฆแตกตางกัน 

 
ตารางท่ี 4.36 คาระดับนัยสําคัญท่ีทดสอบสมมติฐานเกี่ยวกับความแตกตางในความสนใจขาวสาร
เทคโนโลยีของประชากรท่ีมีความรูเร่ืองเทคโนโลยีระบบเสมือนจริงแตกตางกัน 
 

ความรูเร่ืองระบบประมวลผลกลุมเมฆ จํานวน X  S.D. F P-Value 
มีความรูเกี่ยวกับระบบประมวลผลกลุมเมฆ 215 3.509 0.812 

1.390 0.239 
ไมมีความรูเกี่ยวกับระบบประมวลผลกลุมเมฆ 71 3.067 0.877 

 
 จากตารางท่ี 4.36  พบวา คาสถิติท่ีใชในการทดสอบมีคาเทากับ 1.390 ซ่ึงคา P-Value 
เทากับ 0.239 และมีคามากกวาระดับนัยสําคัญ 0.05 คาสถิติท่ีใชในการทดสอบสมมติฐานไมตกอยู
ในขอบเขตวิกฤต ดังนั้นจึงยอมรับสมมติฐานทางสถิติท่ีระดับนัยสําคัญ 0.05 และปฏิเสธสมมติฐาน
การวิจัย นั่นคือ ความรูเร่ืองเทคโนโลยีเสมือนจริงตางกันจะมีความสนใจขาวสารเทคโนโลยี ท่ี
แตกตางกัน 
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 สมมติฐานท่ี 2.3 ประเภทขององคกรมีอิทธิพลกับการพิจารณาแนวทางการซ้ือโซลูช่ัน
กรณีเม่ือระบบเกิดปญหา ผลการทดสอบสรุปไดดังตารางท่ี 4.37 
  สมมติฐานทางสถิติ 

  H1 :  μ1  =  μ2 

  H2 :  μ1  ≠  μ2 

   
  แทนคาจากสมมติฐานทางสถิติ 
  H1 :  ประเภทขององคกรมีอิทธิพลกับแนวทางการซ้ือโซลูช่ันเม่ือระบบเกิด
ปญหา 

  H2 : ประเภทขององคกรไมมีอิทธิพลกับแนวทางการซ้ือโซลูช่ันเม่ือระบบ
เกิดปญหา   
   
ตารางท่ี 4.37 คาระดับนัยสําคัญท่ีทดสอบสมมติฐานเกี่ยวกับประเภทขององคกรท่ีมีอิทธิพลตอ
แนวทางการพิจารณาซ้ือโซลูช่ันไอทีกรณีเม่ือระบบเกิดปญหา 

 

ประเภทขององคกร 
ระดับความสําคัญของการซ้ือ เม่ือระบบเกดิปญหา 

รวม χ2 P-Value 
นอยท่ีสุด นอย ปานกลาง มาก มากท่ีสุด 

 บริษัทเอกชน 12 52 81 58 31 234 

 
26.233 

 
0.010 

  ราชการ 5 7 11 14 3 40 

  รัฐวิสาหกจิ 2 3 1 0 2 8 

  อ่ืนๆ 0 0 0 4 0 4 

รวม 19 62 93 76 36 19 

   
 จากตารางท่ี 4.37  พบวา คาสถิติท่ีใชในการทดสอบมีคา P-Value เทากับ 0.010 และมี
คานอยกวาระดับนัยสําคัญ 0.05 คาสถิติท่ีใชในการทดสอบสมมติฐานตกอยูในขอบเขตวิกฤต 
ดังนั้นจึงปฏิเสธสมมติฐานทางสถิติท่ีระดับนัยสําคัญ 0.05  นั่นคือ ประเภทขององคกรมีอิทธิพลกับ
แนวทางการซ้ือโซลูช่ันกรณี เม่ือระบบเกิดปญหา  
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 สมมติฐานท่ี 2.4 ประเภทขององคกรมีอิทธิพลกับการพิจารณาแนวทางการซ้ือโซลูช่ัน
กรณีมีระบบหรือเทคโนโลยีใหมท่ีนาสนใจ ผลการทดสอบสรุปไดดังตารางท่ี 4.38 
  สมมติฐานทางสถิติ 

  H1 :  μ1  =  μ2 

  H2 :  μ1  ≠  μ2 

   
  แทนคาจากสมมติฐานทางสถิติ 
  H1 : ประเภทขององคกรมีอิทธิพลกับการพิจารณาแนวทางการซ้ือโซลูช่ัน
เม่ือมีเทคโนโลยีใหม 
  H2 :   ประเภทขององคกรไมมีอิทธิพลกับการพิจารณาแนวทางการซ้ือ
โซลูช่ันเมื่อมีเทคโนโลยีใหม 
   
ตารางท่ี 4.38 คาระดับนยัสําคัญท่ีทดสอบสมมติฐานเกีย่วกับประเภทขององคกรท่ีมีอิทธิพลตอ
แนวทางการพจิารณาซ้ือโซลูช่ันไอทีกรณเีม่ือมีระบบหรือเทคโนโลยีใหมท่ีนาสนใจ 

 

ประเภทขององคกร 
ระดับความสําคัญของการซ้ือ  

เม่ือมีระบบหรือเทคโนโลยีใหมท่ีนาสนใจ รวม χ2 P-Value 
นอยท่ีสุด นอย ปานกลาง มาก มากท่ีสุด 

 บริษัทเอกชน 62 79 48 39 6 234 

 
22.124 

 
0.036 

  ราชการ 2 13 11 12 2 40 

  รัฐวิสาหกจิ 0 5 1 2 0 8 

  อ่ืนๆ 0 0 2 2 0 4 

รวม 64 97 62 55 8 286 

   
 จากตารางท่ี 4.38  พบวา คาสถิติท่ีใชในการทดสอบมีคา P-Value เทากับ 0.036 และมี
คานอยกวาระดับนัยสําคัญ 0.05 คาสถิติท่ีใชในการทดสอบสมมติฐานตกอยูในขอบเขตวิกฤต 
ดังนั้นจึงปฏิเสธสมมติฐานทางสถิติท่ีระดับนัยสําคัญ 0.05  นั่นคือ ประเภทขององคกรมีอิทธิพลกับ
แนวทางการซ้ือโซลูช่ันกรณี เม่ือมีระบบหรือเทคโนโลยีใหมท่ีนาสนใจ  
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 สมมติฐานท่ี 2.5 ประเภทขององคกรมีอิทธิพลกับการพิจารณาแนวทางการซ้ือโซลูช่ัน
กรณีมีการวางแผนการซ้ือลวงหนา ผลการทดสอบสรุปไดดังตารางท่ี 4.39 
  สมมติฐานทางสถิติ 

  H1 :  μ1  =  μ2 

  H2 :  μ1  ≠  μ2 

   
  แทนคาจากสมมติฐานทางสถิติ 
  H1 :  ประเภทขององคกรมีอิทธิพลกับการพิจารณาแนวทางการซ้ือโซลูช่ัน
กรณีมีการวางแผนการซ้ือลวงหนา 

  H2 :  ประเภทขององคกรไมมีอิทธิพลกับการพิจารณาแนวทางการซ้ือโซลู 
ช่ันกรณีมีการวางแผนการซ้ือลวงหนา 
   
ตารางท่ี 4.39 คาระดับนัยสําคัญท่ีทดสอบสมมติฐานเกี่ยวกับประเภทขององคกรท่ีมีอิทธิพลตอ
แนวทางการพิจารณาซ้ือโซลูช่ันไอทีกรณีมีการวางแผนการซ้ือลวงหนา 

 

ประเภทขององคกร 
ระดับความสําคัญของการซ้ือ  
โดยมีการวางแผนลวงหนา รวม χ2 P-Value 

นอยท่ีสุด นอย ปานกลาง มาก มากท่ีสุด 

 บริษัทเอกชน 2 20 59 81 72 234 

 
16.154 

 
0.184 

  ราชการ 0 0 6 17 17 40 

  รัฐวิสาหกจิ 0 0 0 2 6 8 

  อ่ืนๆ 0 0 2 1 1 4 

รวม 2 20 67 101 96 286 

  
 จากตารางท่ี 4.39  พบวา คาสถิติท่ีใชในการทดสอบมีคา P-Value เทากับ 0.184 และมี
คามากกวาระดับนัยสําคัญ 0.05 คาสถิติท่ีใชในการทดสอบสมมติฐานไมตกอยูในขอบเขตวิกฤต 
ดังนั้นจึงยอมรับสมมติฐานทางสถิติท่ีระดับนัยสําคัญ 0.05  นั่นคือ ประเภทขององคกรไมมีอิทธิพล
กับแนวทางการซ้ือโซลูช่ันกรณีมีการวางแผนการซ้ือลวงหนา  
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 สมมติฐานท่ี 2.6 ประเภทขององคกรมีอิทธิพลกับปจจัยหลักดานงบประมาณการซ้ือ
โซลูช่ันไอที ผลการทดสอบสรุปไดดังตารางท่ี 4.40 
  สมมติฐานทางสถิติ 

  H1 :  μ1  =  μ2 

  H2 :  μ1  ≠  μ2 

   
  แทนคาจากสมมติฐานทางสถิติ 
  H1 :  ประเภทขององคกรมีอิทธิพลกับปจจัยหลักดานงบประมาณการซ้ือ
โซลูช่ันไอที 

  H2 :  ประเภทขององคกรไมมีอิทธิพลกับปจจัยหลักดานงบประมาณการซ้ือ
โซลูช่ันไอที 
     
ตารางท่ี 4.40 คาระดับนัยสําคัญท่ีทดสอบสมมติฐานเกี่ยวกับประเภทขององคกรท่ีมีอิทธิพลตอ
ปจจัยหลักดานงบประมาณการซ้ือโซลูช่ันไอที 

 

ประเภทขององคกร 
ระดับความสําคัญของงบประมาณ 

รวม χ2 P-Value 
นอยท่ีสุด นอย ปานกลาง มาก มากท่ีสุด 

 บริษัทเอกชน 2 13 24 57 138 234 

 
13.124 

 
0.360 

  ราชการ 0 1 2 13 24 40 

  รัฐวิสาหกจิ 0 2 1 0 5 8 

  อ่ืนๆ 0 1 0 1 2 4 

รวม 2 17 27 71 169 286 

  
 จากตารางท่ี 4.40  พบวา คาสถิติท่ีใชในการทดสอบมีคา P-Value เทากับ 0.360 และมี
คามากกวาระดับนัยสําคัญ 0.05 คาสถิติท่ีใชในการทดสอบสมมติฐานไมตกอยูในขอบเขตวิกฤต 
ดังนั้นจึงยอมรับสมมติฐานทางสถิติท่ีระดับนัยสําคัญ 0.05  นั่นคือประเภทขององคกรไมมีอิทธิพล
กับปจจัยหลักดานงบประมาณการซ้ือโซลูช่ันไอที โดยประเภทขององคกรทุกองคกรสวนใหญมี
พฤติกรรมการส่ังซ้ือซ่ึงใหความสําคัญกับเร่ืองงบประมาณในระดับมากท่ีสุด  
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 สมมติฐานท่ี 2.7 ประเภทขององคกรมีอิทธิพลกับปจจัยหลักดานความจําเปนตองใช
สําหรับการซ้ือโซลูช่ันไอที ผลการทดสอบสรุปไดดังตารางท่ี 4.41 
  สมมติฐานทางสถิติ 

  H1 :  μ1  =  μ2 

  H2 :  μ1  ≠  μ2 

   
  แทนคาจากสมมติฐานทางสถิติ 
  H1 :  ประเภทขององคกรมีอิทธิพลกับความจําเปนตองใช 
  H2 :  ประเภทขององคกรไมมีอิทธิพลกับความจําเปนตองใช 
       
ตารางท่ี 4.41 คาระดับนยัสําคัญท่ีทดสอบสมมติฐานเกีย่วกับประเภทขององคกรท่ีมีอิทธิพลตอ
ปจจัยหลักดานความจําเปนตองใชสําหรับการซ้ือโซลูช่ันไอที 

 

ประเภทขององคกร 
ระดับความสําคัญของความจําเปนตองใช 

รวม χ2 P-Value 
นอยท่ีสุด นอย ปานกลาง มาก มากท่ีสุด 

 บริษัทเอกชน 3 5 32 125 69 234 

 
13.894 

 
0.308 

  ราชการ 0 2 11 16 11 40 

  รัฐวิสาหกจิ 0 1 0 3 4 8 

  อ่ืนๆ 0 0 0 3 1 4 

รวม 3 8 43 147 85 286 

  
 จากตารางท่ี 4.41  พบวา คาสถิติท่ีใชในการทดสอบมีคา P-Value เทากับ 0.360 และมี
คามากกวาระดับนัยสําคัญ 0.05 คาสถิติท่ีใชในการทดสอบสมมติฐานไมตกอยูในขอบเขตวิกฤต 
ดังนั้นจึงยอมรับสมมติฐานทางสถิติท่ีระดับนัยสําคัญ 0.05 นั่นคือประเภทขององคกรไมมีอิทธิพล
กับปจจัยหลักดานความจําเปนตองใชสําหรับการซ้ือโซลูช่ันไอที  
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 สมมติฐานท่ี 2.8 ประเภทขององคกรมีอิทธิพลกับวิสัยทัศนผูบริหารสําหรับการซ้ือ
โซลูช่ันไอที ผลการทดสอบสรุปไดดังตารางท่ี 4.42 
  สมมติฐานทางสถิติ 

  H1 :  μ1  =  μ2 

  H2 :  μ1  ≠  μ2 

   
  แทนคาจากสมมติฐานทางสถิติ 
  H1 :  ประเภทขององคกรมีอิทธิพลกับวิสัยทัศนผูบริหาร 

  H2 :  ประเภทขององคกรไมมีอิทธิพลกับวิสัยทัศนผูบริหาร 
  
ตารางท่ี 4.42 คาระดับนัยสําคัญท่ีทดสอบสมมติฐานเกี่ยวกับประเภทขององคกรท่ีมีอิทธิพลตอ
วิสัยทัศนผูบริหารสําหรับการซ้ือโซลูช่ันไอที 

 

ประเภทขององคกร 
ระดับความสําคัญของวิสัยทัศนผูบริหาร 

รวม χ2 P-Value 
นอยท่ีสุด นอย ปานกลาง มาก มากท่ีสุด 

 บริษัทเอกชน 7 45 93 89 234 7 

 
12.356 

 
0.194 

  ราชการ 3 9 12 16 40 3 

  รัฐวิสาหกจิ 0 3 0 5 8 0 

  อ่ืนๆ 0 2 2 0 4 0 

รวม 10 59 107 110 286 10 

 
 จากตารางท่ี 4.42  พบวา คาสถิติท่ีใชในการทดสอบมีคา P-Value เทากับ 0.194 และมี
คามากกวาระดับนัยสําคัญ 0.05 คาสถิติท่ีใชในการทดสอบสมมติฐานไมตกอยูในขอบเขตวิกฤต 
ดังนั้นจึงยอมรับสมมติฐานทางสถิติท่ีระดับนัยสําคัญ 0.05 นั่นคือประเภทขององคกรไมมีอิทธิพล
กับวิสัยทัศนสําหรับการซ้ือโซลูช่ันไอที  
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 สมมติฐานท่ี 2.9 ขนาดขององคกรมีอิทธิพลกับการพิจารณาแนวทางการซ้ือโซลูช่ัน
กรณีเม่ือระบบเกิดปญหา ผลการทดสอบสรุปไดดังตารางท่ี 4.43 
  สมมติฐานทางสถิติ 

  H1 :  μ1  =  μ2 

  H2 :  μ1  ≠  μ2 

   
  แทนคาจากสมมติฐานทางสถิติ 
  H1 : ขนาดขององคกรมีอิทธิพลกับการแนวทางการซ้ือโซลูช่ันเม่ือระบบ
เกิดปญหา 

  H2 : ขนาดขององคกรไมมีอิทธิพลกับการแนวทางการซ้ือโซลูช่ันเม่ือ
ระบบเกิดปญหา 
  
ตารางท่ี 4.43 คาระดับนัยสําคัญท่ีทดสอบสมมติฐานเกี่ยวกับขนาดขององคกรท่ีมีอิทธิพลตอแนว
ทางการพิจารณาซ้ือโซลูช่ันไอทีกรณีเม่ือระบบเกิดปญหา 

 

ขนาดขององคกร 

ระดับความสําคัญของการซ้ือ  
เม่ือระบบเกดิปญหา 

รวม χ2 P-Value 
นอย
ท่ีสุด 

นอย ปาน
กลาง 

มาก มาก
ท่ีสุด 

 ผูใชนอยกวา 50 6 9 39 37 8 99 

 
36.945 

 
0.000 

  ระหวาง 50 - 200 6 25 28 27 13 99 

  ระหวาง 201 - 500 4 24 19 6 14 67 

  มากกวา 500 3 4 7 6 1 21 

รวม 19 62 93 76 36 286 

   
 จากตารางท่ี 4.43  พบวา คาสถิติท่ีใชในการทดสอบมีคา P-Value เทากับ 0.000 และมี
คานอยกวาระดับนัยสําคัญ 0.05 คาสถิติท่ีใชในการทดสอบสมมติฐานตกอยูในขอบเขตวิกฤต 
ดังนั้นจึงปฏิเสธสมมติฐานทางสถิติท่ีระดับนัยสําคัญ 0.05  นั่นคือ ขนาดขององคกรมีอิทธิพลกับ
แนวทางการซ้ือโซลูช่ันกรณีเม่ือระบบเกิดปญหา  
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 สมมติฐานท่ี 2.10 ขนาดขององคกรมีอิทธิพลกับการพิจารณาแนวทางการซ้ือโซลูช่ัน
กรณีเม่ือมีระบบหรือเทคโนโลยีใหมท่ีนาสนใจ ผลการทดสอบสรุปไดดังตารางท่ี 4.44 
  สมมติฐานทางสถิติ 

  H1 :  μ1  =  μ2 

  H2 :  μ1  ≠  μ2 

   
  แทนคาจากสมมติฐานทางสถิติ 
  H1 : ขนาดขององคกรมีอิทธิพลกับการแนวทางการซ้ือเม่ือมีเทคโนโลยี
ใหมท่ีนาสนใจ 

  H2 : ขนาดขององคกรไม มี อิทธิพลกับการแนวทางการซื้ อ เ ม่ือ มี
เทคโนโลยีใหมท่ีนาสนใจ 
  
ตารางท่ี 4.44 คาระดับนัยสําคัญท่ีทดสอบสมมติฐานเกี่ยวกับขนาดขององคกรท่ีมีอิทธิพลตอแนว
ทางการพิจารณาซ้ือโซลูช่ันไอทีกรณีเม่ือมีระบบหรือเทคโนโลยีใหมท่ีนาสนใจ 

 

ขนาดขององคกร 

ระดับความสําคัญของการซ้ือ  
เม่ือมีระบบหรือเทคโนโลยีใหมท่ีนาสนใจ 

รวม χ2 P-Value 
นอย
ท่ีสุด 

นอย ปาน
กลาง 

มาก มาก
ท่ีสุด 

 ผูใชนอยกวา 50 31 28 25 12 3 99 

 
19.727 

 
0.072 

  ระหวาง 50 - 200 20 34 22 21 2 99 

  ระหวาง 201 - 500 10 28 13 15 1 67 

  มากกวา 500 3 7 2 7 2 21 

รวม 64 97 62 55 8 286 

    
 จากตารางท่ี 4.44  พบวา คาสถิติท่ีใชในการทดสอบมีคา P-Value เทากับ 0.072 และมี
คามากกวาระดับนัยสําคัญ 0.05 คาสถิติท่ีใชในการทดสอบสมมติฐานไมตกอยูในขอบเขตวิกฤต 
ดังนั้นจึงยอมรับสมมติฐานทางสถิติท่ีระดับนัยสําคัญ 0.05  นั่นคือขนาดขององคกรไมมีอิทธิพลกับ
แนวทางการซ้ือโซลูช่ันกรณีเม่ือมีระบบหรือเทคโนโลยีใหมท่ีนาสนใจ  
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 สมมติฐานท่ี 2.11 ขนาดขององคกรมีอิทธิพลกับการพิจารณาแนวทางการซ้ือโซลูช่ัน
กรณีมีการวางแผนการซ้ือลวงหนา ผลการทดสอบสรุปไดดังตารางท่ี 4.45 
  สมมติฐานทางสถิติ 

  H1 :  μ1  =  μ2 

  H2 :  μ1  ≠  μ2 

   
  แทนคาจากสมมติฐานทางสถิติ 
  H1 : ขนาดขององคกรมีอิทธิพลกับการแนวทางการซื้อโดยมีการวางแผน
ลวงหนา 

 H2 : ขนาดขององคกรไมมีอิทธิพลกับการแนวทางการซ้ือโดยมีการ
วางแผนลวงหนา 
  
ตารางท่ี 4.45 คาระดับนัยสําคัญท่ีทดสอบสมมติฐานเกี่ยวกับขนาดขององคกรท่ีมีอิทธิพลตอแนว
ทางการพิจารณาซ้ือโซลูช่ันไอทีกรณีมีการวางแผนการซ้ือลวงหนา 

 

ประเภทขององคกร 

ระดับความสําคัญของการซ้ือ  
โดยมีการวางแผนลวงหนา 

รวม χ2 P-Value 
นอย
ท่ีสุด 

นอย ปาน
กลาง 

มาก มากท่ีสุด 

 ผูใชนอยกวา 50 2 20 59 81 72 234 

 
16.154 

 
0.184 

  ระหวาง 50 – 200 0 0 6 17 17 40 

  ระหวาง 201 – 500 0 0 0 2 6 8 

  มากกวา 500 0 0 2 1 1 4 

รวม 2 20 67 101 96 286 

  
 จากตารางท่ี 4.45  พบวา คาสถิติท่ีใชในการทดสอบมีคา P-Value เทากับ 0.184 และมี
คามากกวาระดับนัยสําคัญ 0.05 คาสถิติท่ีใชในการทดสอบสมมติฐานไมตกอยูในขอบเขตวิกฤต 
ดังนั้นจึงยอมรับสมมติฐานทางสถิติท่ีระดับนัยสําคัญ 0.05  นั่นคือ ประเภทขององคกรไมมีอิทธิพล
กับแนวทางการซ้ือโซลูช่ันกรณีมีการวางแผนการซ้ือลวงหนา  
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 สมมติฐานท่ี 2.12 ขนาดขององคกรมีอิทธิพลกับปจจัยหลักดานงบประมาณการซ้ือ
โซลูช่ันไอที ผลการทดสอบสรุปไดดังตารางท่ี 4.46 
  สมมติฐานทางสถิติ 

  H1 :  μ1  =  μ2 

  H2 :  μ1  ≠  μ2 

   
  แทนคาจากสมมติฐานทางสถิติ 
  H1 :  ขนาดขององคกรมีอิทธิพลกับปจจัยหลักดานงบประมาณ 

  H2 :  ขนาดขององคกรไมมีอิทธิพลกับปจจัยหลักดานงบประมาณ 
    
ตารางท่ี 4.46 คาระดับนัยสําคัญท่ีทดสอบสมมติฐานเกี่ยวกับขนาดขององคกรท่ีมีอิทธิพลตอปจจัย
หลักดานงบประมาณการซ้ือโซลูช่ันไอที 

 

ขนาดขององคกร 

ระดับความสําคัญของ 
งบประมาณการซ้ือโซลูช่ันไอที 

รวม χ2 P-Value 
นอย
ท่ีสุด 

นอย ปาน
กลาง 

มาก มากท่ีสุด 

 ผูใชนอยกวา 50 0 10 8 34 47 99 

 
29.043 

 
0.004 

  ระหวาง 50 – 200 0 5 15 19 60 99 

  ระหวาง 201 – 500 1 1 4 15 46 67 

  มากกวา 500 1 1 0 3 16 21 

รวม 2 17 27 71 169 286 

  
 จากตารางท่ี 4.46  พบวา คาสถิติท่ีใชในการทดสอบมีคา P-Value เทากับ 0.004 และมี
คานอยกวาระดับนัยสําคัญ 0.05 คาสถิติท่ีใชในการทดสอบสมมติฐานตกอยูในขอบเขตวิกฤต 
ดังนั้นจึงปฏิเสธสมมติฐานทางสถิติท่ีระดับนัยสําคัญ 0.05  นั่นคือขนาดขององคกรมีอิทธิพลกับ
ปจจัยหลักดานงบประมาณ  
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 สมมติฐานท่ี 2.13 ขนาดขององคกรมีอิทธิพลกับปจจัยหลักดานความจําเปนตองใช ผล
การทดสอบสรุปไดดังตารางท่ี 4.47 
  สมมติฐานทางสถิติ 

  H1 :  μ1  =  μ2 

  H2 :  μ1  ≠  μ2 

   
  แทนคาจากสมมติฐานทางสถิติ 
  H1 :  ขนาดขององคกรมีอิทธิพลกับปจจัยหลักดานความจําเปนตองใช 
  H2 :  ขนาดขององคกรไมมีอิทธิพลกับปจจัยหลักดานความจําเปนตองใช 
      
ตารางท่ี 4.47 คาระดับนัยสําคัญท่ีทดสอบสมมติฐานเกี่ยวกับขนาดขององคกรท่ีมีอิทธิพลตอปจจัย
หลักดานความจําเปนตองใช 
 

ขนาดขององคกร 

ระดับความสําคัญของ 
ความจําเปนตองใช 

รวม χ2 P-Value 
นอย
ท่ีสุด 

นอย ปาน
กลาง 

มาก มากท่ีสุด 

 ผูใชนอยกวา 50 3 3 18 53 22 99 

 
13.362 

 
0.343 

  ระหวาง 50 – 200 0 4 16 48 31 99 

  ระหวาง 201 – 500 0 1 7 36 23 67 

  มากกวา 500 0 0 2 10 9 21 

รวม 3 8 43 147 85 286 

  
 จากตารางท่ี 4.47  พบวา คาสถิติท่ีใชในการทดสอบมีคา P-Value เทากับ 0.343 และมี
คามากกวาระดับนัยสําคัญ 0.05 คาสถิติท่ีใชในการทดสอบสมมติฐานไมตกอยูในขอบเขตวิกฤต 
ดังนั้นจึงยอมรับสมมติฐานทางสถิติท่ีระดับนัยสําคัญ 0.05 นั่นคือขนาดขององคกรไมมีอิทธิพลกับ
ปจจัยหลักดานความจําเปนตองใช  
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 สมมติฐานท่ี 2.14 ขนาดขององคกรมีอิทธิพลตอวิสัยทัศนของผูบริหาร ผลการทดสอบ
สรุปไดดังตารางท่ี 4.48 
  สมมติฐานทางสถิติ 

  H1 :  μ1  =  μ2 

  H2 :  μ1  ≠  μ2 

   
  แทนคาจากสมมติฐานทางสถิติ 
  H1 :  ขนาดขององคกรมีอิทธิพลตอวิสัยทัศนของผูบริหาร 

  H2 :  ขนาดขององคกรไมมีอิทธิพลตอวิสัยทัศนของผูบริหาร  
    
ตารางท่ี 4.48 คาระดับนัยสําคัญท่ีทดสอบสมมติฐานเกี่ยวกับขนาดขององคกรท่ีมีอิทธิพลตอ
วิสัยทัศนของผูบริหาร 

 

ขนาดขององคกร 

ระดับความสําคัญของ 
วิสัยทัศนผูบริหาร 

รวม χ2 P-Value 
นอย
ท่ีสุด 

นอย ปาน
กลาง 

มาก มากท่ีสุด 

 ผูใชนอยกวา 50 4 29 45 21 99 4 

 
24.021 

 
0.004 

  ระหวาง 50 – 200 4 19 32 44 99 4 

  ระหวาง 201 – 500 2 10 23 32 67 2 

  มากกวา 500 0 1 7 13 21 0 

รวม 10 59 107 110 286 10 

 
 จากตารางท่ี 4.48  พบวา คาสถิติท่ีใชในการทดสอบมีคา P-Value เทากับ 0.004 และมี
คานอยกวาระดับนัยสําคัญ 0.05 คาสถิติท่ีใชในการทดสอบสมมติฐานตกอยูในขอบเขตวิกฤต 
ดังนั้นจึงปฏิเสธสมมติฐานทางสถิติท่ีระดับนัยสําคัญ 0.05 นั่นคือขนาดขององคกรมีอิทธิพลตอ
วิสัยทัศนของผูบริหาร  
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บทท่ี 5 

สรุปผลการศึกษา 

 
การวิจัยคร้ังนี้มีวัตถุประสงคเพื่อ ศึกษาถึงปจจัยท่ีมีความสําคัญตอการตัดสินใจควบ

รวมระบบและการเลือกโซลูช่ัน ศึกษาลําดับความสําคัญของแตละปจจัยที่มีความสําคัญตอการ
ตัดสินใจควบรวมระบบและการเลือกโซลูช่ัน และศึกษาพฤติกรรมการรับรูส่ือการตลาดท่ีกอใหเกิด
การตัดสินใจควบรวมระบบและการเลือกโซลูช่ัน ของผูดูแลระบบไอทีซ่ึงเปนกลุมลูกคาของบริษัท
ในเครือเมโทร และผูดูแลระบบไอทีท่ัวไป 

ลักษณะของการวิจัยเปนการวิจัยเชิงสํารวจ ขอมูลท่ีใชในการประกอบการวิจัยในเร่ืองนี้
ใชขอมูลท่ีจําแนกตามแหลงท่ีมา 2 สวน คือขอมูลปฐมภูมิ (Primary data) โดยการแจกสอบถาม
จํานวน 286 ตัวอยางจากกลุมผูดูแลระบบไอที ซ่ึงเปนกลุมลูกคาของบริษัทในเครือเมโทรโปร
เฟสช่ันแนลโปรดักสจํากัด และผูดูแลระบบไอทีท่ัวไป สําหรับสถิติท่ีใชไดแก สถิติเชิงพรรณาเพื่อ
การบรรยาย คือการแจกแจงความถ่ี คารอยละ คาเฉล่ีย คาเบ่ียงเบนมาตรฐาน และสถิติเชิงอนุมาน
เพื่อทดสอบสมมติฐานคือคาไคสแควร สวนขอมูลทุติยภูมิ (Secondary data) เปนขอมูลท่ีไดจาก
การศึกษาคนควา เอกสาร ตําราวิชาการ บทความจากอินเทอรเน็ต เอกสารงานวิจัย และวิทยานิพนธ
ท่ีมีขอมูลที่เกี่ยวกับงานวิจัยคร้ังนี้ 
 
5.1  สรุปผลการศึกษา 

จากผลการวิจัยท่ีไดสามารถสรุปผลที่สําคัญตามวัตถุประสงคการวิจัยไดดังนี ้
1. ขอมูลดานลักษณะทางประชากรศาตรของผูตอบแบบสอบถามจากผลการศึกษา

พบวาเปนเพศชายมากกวาเพศหญิง โดยเพศชายคิดเปนรอยละ 75.5 เพศหญิงคิดเปนรอยละ 24.5
ตําแหนงงาน ซ่ึงอันดับแรกคือกลมผูดูแลระบบ คิดเปนรอยละ 43.4 รองลงมาคือกลุมผูพัฒนาระบบ 
คิดเปนรอยละ 18.5 กลุมผูบริหารฝายไอที คิดเปนรอยละ 15.4 ระดับการศึกษาสวนใหญมีการศึกษา
ระดับปริญญาตรี คิดเปนรอยละ 75.2 รองลงมาเปนระดับปริญญาโท คิดเปนรอยละ 15.4 รายได
เฉล่ียตอเดือน ผูตอบแบบสอบถามมีรายไดระหวาง 20,000 – 40,000 บาท มากท่ีสุด คิดเปนรอยละ
57.0 รองลงมามีรายไดต่ํากวา 20,000 คิดเปนรอยละ 35.3 และอยูระหวาง 40,001 – 60,000 บาท คิด
เปนรอยละ 7.0 ตามลําดับ 

ขอมูลดานวัฒนธรรมการใชงานขององคกร จากการศึกษาไดผลการศึกษาดังตอไปนี้ 

 

2. 
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2.1 ผลการศึกษา รูปแบบขององคกร พบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนมากเปนผู
ทํางานท่ีสังกัดใน บริษัทเอกชน เปนสวนใหญ คิดเปนรอยละ 81.8 รองลงมาเปน เปนราชการ คิด
เปนรอยละ 13.6 ลําดับท่ีสามเปนองคกรรัฐวิสาหกิจ คิดเปนรอยละ 8 และสุดทายคือองคกรอ่ืนๆ  
เชนองคกรการกุศลหรือองคกรท่ีไมแสวงหาผลกําไร คิดเปนรอยละ 1.7 

2.2 ผลการศึกษา เกี่ยวกับระบบปฏิบัติการที่ใชปจจุบันในองคกร พบวา สวนมาก
จะใชระบบปฏิบัติการแบบ วินโดว คิดเปนรอยละ 74.0 ลําดับท่ี 2 ใชระบบปฏิบัติการแบบ ลินุกส 
คิดเปนรอยละ16.0 และใชระบบปฏิบัติการแบบ ยูนิกส คิดเปนรอยละ 7.8 ระบบงานท่ีองคกรใชใน
ปจจุบัน พบวาสวนมากใชระบบงาน เอสคิวแอลเซิรฟเวอร ซ่ึงเปนระบบงานฐานขอมูล  เปนลําดับ
แรก คิดเปนรอยละ 50.9 ระบบ ออราเคิลเซิรฟเวอร เปนลําดับท่ี 2 คิดเปนรอยละ 18.4 ระบบ เอ็กซ
เชนเมลเซิรฟเวอร เปนลําดับท่ี 3 คิดเปนรอยละ 17.1  

2.3 ผลการศึกษา โดยจําแนกตามขนาดของผูใชระบบในองคกร ปรากฏวา จํานวน
ผูใชท่ีมีนอยกวา 50 คน และอยูระหวาง 50 -200 คน มีคาท่ีใกลเคียงกัน คิดเปนรอยละ 34.6 และ 
34.3 ตามลําดับ รองลงมาองคกรมีขนาดระหวาง 201 – 500 คน คิดเปนรอยละ 23.4 สวนขนาด
มากกวา 500 คน คิดเปนรอยละ 7.3 

2.4 ผลการศึกษา ท่ีจําแนกตาม ความรูเกี่ยวกับเทคโนโลยีเสมือนจริง พบวา ผูตอบ
แบบสอบถามสวนมากเปนผูท่ีมีความรูเกี่ยวกับเทคโนโลยีระบบเสมือนจริงเปนสวนมาก คิดเปน
รอยละ 81.5 และอีกรอยละ 18.5 ตอบวาไมรูจัก ความรูท่ีมีเกี่ยวกับระบบประมวลผลแบบกลุมเมฆ 
พบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนมากมีความรูหรือรูจักระบบประมวลผลแบบกลุมเมฆ คิดเปนรอย
ละ 75.2 อีก รอยละ 24.8 ตอบวาไมรูจัก  

2.5 ผลการศึกษา โดยจําแนกตาม ความคิดเห็นเกี่ยวกับระบบเทคโนโลยีระบบ
เสมือนจริง พบวาผูตอบแบบสอบถามสวนมากคิดวาเทคโนโลยีนี้ชวยลดตนทุนดานฮารดแวร
ไดมากท่ีสุดคิดเปนรอยละ 25.1 รองลงมารอยละ 18.9 คิดวาไมคอยม่ันใจในเสถียรภาพของ
เทคโนโลยี ลําดับถัดมารอยละ 16.6 คิดวาจะชวยลดคาไฟเนื่องจากการลดฮารดแวรลง รอยละ 14.9 
คิดวามีความยืดหยุนสูง และรอยละ 10.7 คิดวามีความสามารถในการโยกยายระบบไดงายข้ึน สวน
ความคิดเห็นเกี่ยวกับระบบประมวลผลแบบกลุมเมฆ พบวา รอยละ 56.5 ของผูตอบแบบสอบถาม
สวนมากคิดวาเปนเร่ืองท่ีไกลตัวไมมีโอกาสไดใช รอยละ 21.8 คิดวาเปนเรื่องท่ีเปนไปไดแตเปน
เร่ืองในอนาคตอีกไกล อีกรอยละ 20.8 คิดวาเปนเร่ืองท่ีเปนไปไดและนาสนใจ 

 สาเหตุหลักท่ีผูสอบถามมีความรูเกี่ยวกับเทคโนโลยีดังกลาวคาดวาเปนผลมา
จากการจัดงานสัมมนาในหัวขอท่ีเกี่ยวกับเร่ืองดังกลาวทําใหผูเขาสัมมนาซ่ึงเปนกลุมประชากร
ตัวอยางไดความรูเพิ่มมากข้ึนจึงสามารถตอบในแบบสอบถามได 
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2.6 ผลการศึกษา โดยจําแนกตาม ปญหาการดูแลเคร่ืองเซิรฟเวอรท่ีมีมาก พบวา 
ผูตอบแบบสอบถามสวนมากไมเคยเจอปญหาน้ี คิดเปนรอยละ 72.4 ซ่ึงสาเหตุท่ีผูตอบไมเคยเจอ
ปญหาดังกลาวนี้เปนจํานวนมาก เกี่ยวเนื่องกับขนาดขององคกร ท่ีมีจํานวนผูใชงานนอยกวา 200 
คน เปนสวนใหญ ทําใหเคร่ืองเซิรฟเวอรท่ีมีในองคกรนอยกวา 10 เคร่ืองสัมพันธตามโครงสรางไป
ดวย   

2.7 ผลการศึกษาโดยจําแนกตาม ปญหาเคร่ืองเซิรฟเวอรหมดประกันแตยังมีความ
จําเปนตองใชงาน พบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนมากเคยเจอปญหาดังกลาวนี้ คิดเปนรอยละ 65.7 
ซ่ึงจะสัมพันธกับผูตอบแบบสอบถามในขอตําแหนงงานท่ีสวนมากเปนผูดูแลระบบ โดยหนาท่ีและ
ความรับผิดชอบหลักจะดูแลท้ัง ฮารดแวร และระบบขององคกร สวนอีก รอยละ 34.3 ไมเคยเจอ
ปญหาน้ี จะสัมพันธกับผูตอบแบบสอบถามซ่ึงเปนตําแหนงอ่ืนๆ เชน ผูพัฒนาระบบโดยสวนมาก
จะไมมีหนาท่ีโดยตรงกับการดูแลเคร่ืองเซิรฟเวอร 

2.8 ผลการศึกษา โดยจําแนกตาม ความตองการควบรวมเคร่ืองเซิรฟเวอร พบวา 
ผูตอบแบบสอบถามสวนมากตอบวาไมตองการควบรวมในอนาคตอันใกลนี้ คิดเปนรอยละ 48.6 
ตองการภายใน 2-3 ป รอยละ 40.9 และตองการภายใน 1 ป มีเพียงรอยละ 10.5 ซ่ึงคําถามในขอนี้จะ
สัมพันธกับการตอบในหัวขอท่ีตองมีเซิรฟเวอรมากกวา 10 เคร่ืองจึงจะเหมาะสมท่ีจะทําการควบ
รวมระบบเซิรฟเวอร แตผลจากคําถามขอดังกลาวนั้น สวนมากมีเคร่ืองเซิรฟเวอรท่ีดูแลนอยกวา 10 
เคร่ือง สงผลใหความตองการควบรวมระบบนอยตามไปดวย 

2.9 ผลการศึกษา โดยจําแนกตาม ความตองการควบรวมอุปกรณจัดเก็บขอมูล 
พบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนมากตอบวาไมตองการควบรวมในอนาคตอันใกลนี้ คิดเปนรอยละ 
43.0 ตองการภายใน 2-3 ป รอยละ 31.8 และตองการภายใน 1 ป มีเพียงรอยละ 25.2  

2.10  ผลการศึกษา โดยจําแนกตาม การแกปญหาเม่ือระบบท่ีใชงานเกิดปญหา พบวา 
ผูตอบแบบสอบถามสวนมากมีการจัดทําระบบสํารองขอมูลเอาไวคิดเปนรอยละ 40.3 รองลงใช
วิธีการเรียกผูขายระบบมาจัดการคิดเปนรอยละ 27.7 มีทีมงานผูดูแลระบบท่ีมีความเช่ียวชาญและ
แกไขไดเองคิดเปนรอยละ 16.9 และมีเคร่ืองสํารองท่ีทํางานแบบคูขนานคิดเปนรอยละ 14.0  

3. ขอมูลทางดานการตลาดและเทคโนโลยีท่ีสงผลตอการควบรวมระบบ ไดผล
การศึกษาดังตอไปนี้ 

1.1 ผลการศึกษา โดยจําแนกตามแนวทางที่ใชสําหรับพิจารณาการส่ังซ้ือโซลูช่ัน 
พบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนมากใหความสําคัญสําหรับ การวางแผนลวงหนาในการส่ังซ้ือใน
ระดับ มาก ซ่ึงมีคาเฉลี่ย 3.94 ใหความสําคัญในเร่ืองของการส่ังซ้ือเม่ือระบบเกิดปญหา ในระดับ 
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1.2 ผลการศึกษา โดยจําแนกตามขาวสารหรือเทคโนโลยีท่ีสนใจ พบวา ผูตอบ
แบบสอบถามสวนมากใหความสนใจในเร่ืองของเทคโนโลยีระบบเสมือนจริง ในระดับ มาก ซ่ึงมี
คาเฉล่ีย 3.78 รองลงมาใหความสนใจในเร่ืองของเทคโนโลยีการควบรวมระบบ ในระดับ มาก โดย
มีคาเฉล่ีย 3.56  ใหความสนใจในเร่ืองของเทคโนโลยีระบบแซนโซลูช่ัน ในระดับ มาก มีคาเฉล่ีย 
3.43 ใหความสนใจในเร่ืองของเทคโนโลยีระบบคลัสเตอรร่ิง ในระดับ ปานกลาง โดยมีคาเฉล่ีย 
3.39 และใหความสนใจในเร่ืองของเทคโนโลยีระบบประมวลผลกลุมเมฆ ในระดับ ปานกลาง โดย
มีคาเฉล่ีย 2.85 ตามลําดับ 

1.3 ผลการศึกษา โดยจําแนกตามปจจัยหลักสําหรับการจัดซ้ือโซลูช่ันไอทีเพื่อ
องคกร พบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนมากใหความสําคัญในเร่ืองของงบประมาณ ในระดับ มาก
ท่ีสุด ซ่ึงมีคาเฉลี่ยสูงท่ีสุดเทากับ 4.35 รองลงมาใหความสําคัญในเร่ืองของวิสัยทัศนผูบริหาร ใน
ระดับ มาก โดยมีคาเฉล่ีย 4.10 และใหความสําคัญในเร่ืองของความจําเปนตองใชงาน ในระดับ มาก 
โดยมีคาเฉล่ีย 4.06 

1.4 ผลการศึกษา โดยจําแนกตามปญหาหลักสําหรับการจัดซ้ือโซลูช่ันไอทีเพื่อ
องคกร พบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนมากใหความสําคัญกับปญหาในเร่ืองของความไมเขาใจใน
เทคโนโลยีและเร่ืองการบริการของผูขายท่ีไมดี ในระดับ ปานกลาง ซ่ึงมีคาเฉล่ียเทากับ 3.18 ซ่ึงเปน
ระดับเดียวกันท้ังสองปจจัย โดยสามารถเรียงลําดับความสําคัญจากมากไปนอยไดดังนี้ และให
ความสําคัญกับปญหาในเร่ืองของการมองไมเห็นประโยชนจากการนําเทคโนโลยีนั้นๆมาใช  ใน
ระดับ ปานกลาง โดยมีคาเฉล่ีย 4.10 

1.5 ผลการศึกษา โดยจําแนกตามส่ิงท่ีใหความสําคัญสําหรับการจัดซ้ือโซลูช่ันไอที 
พบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนมากใหความสําคัญในเร่ืองของเทคโนโลยีท่ีจะนํามาใชในระดับ 
ปานกลางซ่ึงมีคาเฉล่ียเทากับ 3.30 โดยสามารถเรียงลําดับความสําคัญจากมากไปนอยไดดังนี้ให
ความสําคัญในเร่ืองยี่หอ ในระดับปานกลางโดยมีคาเฉลี่ย 3.28 ใหความสําคัญในเร่ืองของช่ือเสียง
และความเช่ียวชาญของผูขาย ในระดับ ปานกลาง โดยมีคาเฉล่ีย 3.22 

4. ผลการทดสอบสมมติฐาน โดยใชการทดสอบแบบสมมติฐานทางสถิติ ณ ระดับ
นัยสําคัญ 0.05 ไดผลการทดสอบดังตอไปนี้ 

1.1 คาระดับนัยสําคัญท่ีทดสอบสมมติฐานเกี่ยวกับความแตกตางในแนวทางการ
เลือกโซลูช่ันไอที สําหรับประชากรที่มีเพศแตกตางกัน ผลการทดสอบพบวาเพศตางกันมีแนวทาง
ในการพิจารณาเลือกโซลูช่ันที่แตกตางกัน 
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1.2 คาระดับนัยสําคัญท่ีทดสอบสมมติฐานเกี่ยวกับความแตกตางในดานความ
สนใจขาวสารทางเทคโนโลยี สําหรับประชากรท่ีมีเพศแตกตางกัน ผลการทดสอบพบวาเพศ
แตกตางกันมีความสนใจขาวสารทางดานเทคโนโลยีท่ีแตกตางกัน 

1.3 คาระดับนัยสําคัญท่ีทดสอบสมมติฐานเกี่ยวกับความสัมพันธ ระหวางตําแหนง
งานและรายไดเฉล่ีย ผลการทดสอบพบวาตําแหนงงานมีความสัมพันธกับรายไดเฉล่ียตอเดือน 

1.4 คาระดับนัยสําคัญท่ีทดสอบสมมติฐานเกี่ยวกับความเปนสัมพันธระหวางระดับ
การ ศึกษาและรายไดเฉล่ีย ผลการทดสอบพบวา ระดับการศึกษามีความสัมพันธกับรายไดเฉล่ียตอ
เดือน 

1.5 คาระดับนัยสําคัญท่ีทดสอบสมมติฐานเกี่ยวกับความสัมพันธ ระหวางตําแหนง
งานกับแนวทางการซ้ือโซลูช่ันกรณีเม่ือระบบเกิดปญหา ผลการทดสอบพบวาตําแหนงงานมี
ความสัมพันธกับแนวทางการซื้อโซลูช่ันกรณีเมื่อระบบเกิดปญหา โดยตําแหนงงานในกลุม
ผูบริหารไอที และกลุมผูดูแลระบบ ใหความสําคัญดานการซื้อเมื่อระบบเกิดปญหาในระดับ ปาน
กลาง เปนสวนใหญ กลุมผูพัฒนาระบบใหระดับความสําคัญในระดับ มาก 

1.6 คาระดับนัยสําคัญท่ีทดสอบสมมติฐานเกี่ยวกับความสัมพันธ ระหวางตําแหนง
งานกับแนวทางการซ้ือโซลูช่ันกรณีมีการวางแผนการส่ังซ้ือลวงหนา ผลการทดสอบพบวาตําแหนง
งานมีความสัมพันธกับแนวทางการซ้ือโซลูช่ันกรณีเม่ือมีเทคโนโลยีใหมท่ีนาสนใจ โดยกลุม
ตําแหนงงานผูบริหารไอทีสวนใหญใหระดับความสําคัญ มากท่ีสุด กลุมผูดูแลระบบและกลุม
ผูพัฒนาระบบสวนใหญใหระดับความสําคัญ มาก สวนกลุมอ่ืนๆ ใหความสําคัญปานกลาง 

1.7 คาระดับนัยสําคัญท่ีทดสอบสมมติฐานเกี่ยวกับความแตกตางในความสนใจขาว 
สารเทคโนโลยีของประชากรท่ีมีความรูเร่ืองเทคโนโลยีแตกตางกัน ผลการทดสอบพบวาประชากร
ท่ีมีความรูเร่ืองเทคโนโลยีตางกันจะมีความสนใจขาวสารเทคโนโลยี ท่ีแตกตางกัน 

1.8 คาระดับนัยสําคัญท่ีทดสอบสมมติฐานเกี่ยวกับ ประเภทขององคกร ท่ีมีอิทธิพล
ตอแนวทางการพิจารณาซ้ือโซลูช่ันไอทีกรณีเม่ือระบบเกิดปญหา ผลการทดสอบพบวาประเภทของ
องคกรมีอิทธิพลกับแนวทางการซ้ือโซลูช่ันกรณีเม่ือระบบเกิดปญหา โดยประเภทขององคกร
เอกชนมีพฤติกรรมการส่ังซ้ือเม่ือระบบเกิดปญหาในระดับปานกลาง ราชการมีพฤติกรรมการส่ังซ้ือ
ในระดับมาก รัฐวิสาหกิจมีพฤติกรรมการส่ังซ้ือในระดับนอย 

1.9 คาระดับนัยสําคัญท่ีทดสอบสมมติฐานเกี่ยวกับประเภทขององคกร ท่ีมีอิทธิพล
ตอแนวทางการพิจารณาซ้ือโซลูช่ันไอทีกรณีเม่ือมีระบบเทคโนโลยีใหมท่ีนาสนใจ ผลการทดสอบ
พบวาประเภทขององคกรมีอิทธิพลกับแนวทางการซ้ือโซลูชั่นกรณี เม่ือมีระบบเทคโนโลยีใหมท่ี
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1.10  คาระดับนัยสําคัญท่ีทดสอบสมมติฐานเกี่ยวกับประเภทขององคกร ท่ีมีอิทธิพล
ตอแนวทางการพิจารณาซ้ือโซลูช่ันไอทีกรณีมีการวางแผนการซ้ือลวงหนา ผลการทดสอบพบวา
ประเภทขององคกรไมมีอิทธิพลกับแนวทางการซ้ือโซลูช่ันกรณีมีการวางแผนการซ้ือลวงหนา โดย
ประเภทขององคกรเอกชนสวนใหญมีพฤติกรรมการส่ังซ้ือโดยมีการวางแผนการซ้ือลวงหนาใน
ระดับมาก ราชการและรัฐวิสาหกิจสวนใหญมีพฤติกรรมการส่ังซ้ือโดยมีการวางแผนการซื้อ
ลวงหนาในระดับมากท่ีสุด 

1.11  คาระดับนัยสําคัญท่ีทดสอบสมมติฐานเกี่ยวกับขนาดขององคกรท่ีมีอิทธิพลตอ
แนวทางการพิจารณาซ้ือโซลูช่ันไอทีกรณีเมื่อระบบเกิดปญหา ผลการทดสอบพบวาขนาดของ
องคกรมีอิทธิพลกับแนวทางการซ้ือโซลูช่ันกรณีเม่ือระบบเกิดปญหา โดยองคกรท่ีมีขนาดผูใชนอย
กวา200 สวนใหญมีพฤติกรรมการส่ังซ้ือเม่ือระบบมีปญหาในระดับปานกลาง องคกรท่ีมีขนาดผูใช
ระหวาง 200 – 500 ใหความสําคัญในระดับนอย 

1.12  คาระดับนัยสําคัญท่ีทดสอบสมมติฐานเกี่ยวกับขนาดขององคกรท่ีมีอิทธิพล
ตอปจ จัยหลักดานงบประมาณการซ้ือโซลูช่ันไอที ผลการทดสอบพบวาขนาดขององคกรมีอิทธิพล
กับปจจัยหลักดานงบประมาณ โดยขนาดขององคกรทุกองคกรสวนใหญใหความสําคัญกับเร่ือง
งบประมาณในระดับมากที่สุด 
 
5.2  อภิปรายผลการศึกษา 

จากผลการศึกษาท่ีไดสามารถอภิปรายผลการวิจัยท่ีสําคัญไดดังนี ้
1. ขอมูลดานลักษณะทางประชากรศาตรของผูตอบแบบสอบถาม จากผลการศึกษา

พบวาเปนเพศชายมากกวาเพศหญิง แสดงใหเห็นวาผูท่ีตอบแบบสอบถามซ่ึงเปนผูทํางานทางดาน
ไอที เปนผูชายสวนใหญ และเปนกลุมผูดูแลระบบมากท่ีสุดมีระดับการศึกษาปริญญาตรี ซ่ึงสะทอน
ใหเห็นวาผูชายมีความรูหรือความเหมาะสมสําหรับการทํางานในกลุมนี้มากท่ีสุดเนื่องจากงานใน
กลุมของผูดูแลระบบมีความจําเปนตองมีความรูเกี่ยวกับเทคโนโลยีทางดานกายภาพ และตองนํา
เทคโนโลยีเหลานั้นมาประยุกตเขาใชงานดวยกันเพื่อกอใหเกิดโซลูช่ันท่ีเหมาะสมและเกิด
ประโยชนแกองคกรมากท่ีสุด 

2. ขอมูลดานวัฒนธรรมการใชงานขององคกร จากการศึกษาและวิเคราะหพบวากลุม
ประชากรหรือกลุมลูกคาของบริษัทเมโทรโปรเฟสช่ันแนลสวนใหญเปนบริษัทเอกชน มีลักษณะ
การใชงานภายใตระบบปฎิบัติการของคายไมโครซอฟท มีขนาดขององคกรอยูในระดับกลาง
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3. ขอมูลทางดานการตลาดและเทคโนโลยีท่ีสงผลตอการควบรวมระบบ จากผล
การศึกษาและวิเคราะหพบวาองคกรตางๆใหความความสนใจในเร่ืองของเทคโนโลยีการควบรวม
ระบบ เทคโนโลยีระบบแซนโซลูช่ันในระดับมาก กลุมประชากรท่ีสนใจระบบนี้คือกลุมประชากร
ท่ีคาดวาตองการขยายระบบท่ีมีใหยืดหยุนเพื่อรองรับการเติบโตทางธุรกิจท่ีมากข้ึน ใหความสนใจ
ในเร่ืองของเทคโนโลยีระบบคลัสเตอรร่ิงในระดับ ปานกลาง ซ่ึงกลุมประชากรที่สนใจโซลูช่ันนี้
สวนมากจะเปนกลุมท่ีตองมีการทํางานหรือใหบริการระบบฐานขอมูลเซิรฟเวอรตลอด 24 ช่ัวโมง 
และใหความสนใจในเร่ืองของเทคโนโลยีระบบประมวลผลกลุมเมฆ ในระดับปานกลาง ซ่ึง
สะทอนใหเห็นวาผูตอบแบบสอบถามใหความสําคัญในเร่ืองของกระประยุกตใชเทคโนโลยีเขา
ดวยกันมากกวาการใชงานแบบแยกกันทํา 
 
5.3  ขอเสนอแนะ 

จากผลการตอบแบบสอบถามสวนใหญผูท่ีตอบแบบสอบถามใหขอเสนอแนะดังนี้ 
1. อยากใหทางบริษัทมีการจัดอบรมหรือใหความรูเกี่ยวกับการนําเทคโนโลยีใหมๆ

มาประยุกตใชมากกวาการนําสินคาทางกายภาพมาขายเพียงอยางเดียว 
2. มีความสนใจในเร่ืองของการควบรวมเซิรฟเวอร แตไมรูวาจะจัดการอยางไร

เนื่องจากระบบท่ีใชอยูมีความแตกตางกัน อยากใหมีผูเชี่ยวชาญมาชวยพิจารณา    
3. อยากรูเกี่ยวกับการทํางานแบบคลัสเตอรในเร่ืองของการทํางานทดแทนกันในกรณี

ท่ีเคร่ืองเซิรฟเวอรมีปญหา มีหลักในการติดต้ังอยางไร หรือตองมีองคประกอบอะไรบาง 
4. ถาสนใจอยากนําระบบประมวลผลกลุมเมฆมาประยุกตใชในประเทศไทยตองทํา

อยางไร อยากใหมีการนําเสนอหรือวิธีการในคร้ังตอไป  
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________________.  ไอบีเอ็ม ซิสเต็มส สตอเรจ โซลูชั่น (แผนพับ).  กรุงเทพฯ:  ผูแตง. 
________________.  ไอบีเอ็ม โซลูชั่น คําตอบในการเลือกเซิรฟเวอรท่ีฉับไว ตรงใจ และตรงงาน 

(แผนพับ).  กรุงเทพฯ:  ผูแตง. 
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วารสาร 

 
ประสงค ศุภวรรณาภรณ.  (บรรณาธิการ)   (2553, 16-30 เมษายน).   “คลาวดปะทะเครือขายภายใน

รันแอพไหนดีท่ีสุด”  คอมพิวเตอรเวิลด,  18,  8.  หนา 11. 
___________________.  (2552, 1-15 ธันวาคม).   “ฮิตาชิเผย JP1 เวอรช่ันใหมรองรับเวอรชวล

ไลเซชัน”  คอมพิวเตอรเวิลด,  17,  23.  หนา 12. 
___________________.  (บรรณาธิการ)  (2552, 16-31 สิงหาคม).   “ศูนยขอมูลแขงขันดุเดือด”  

คอมพิวเตอรเวิลด,  17,  16.  หนา 14. 
___________________.  (2552, 16-31 พฤษภาคม).   “วีเอ็มแวรสถาปนาเวอรชวลไลเซชันเปน

เมนเฟรมรุนใหม”  คอมพิวเตอรเวิลด,  17,  10.  หนา 10. 
___________________.  (2552, 16-31 เมษายน).   “คล่ืนเวอรชวลไลเซชันพุงเขาหา SME แลว”  

คอมพิวเตอรเวิลด,  17,  8.  หนา 25. 
___________________.  (2552, 16-31 เมษายน).   “ระดับความพรอมในการใชงานไอทีของ

องคกร”  คอมพิวเตอรเวิลด,  17,  8.  หนา 38. 
___________________. (2552, 1-15 เมษายน).   “ปนี้ตลาดระบบจัดเก็บขอมูลยังเติบโตตอ”  

คอมพิวเตอรเวิลด,  17,  7.  หนา 9. 
___________________.  (2552, 1-15 เมษายน).   “ระบบประมวลผลคลาวดยังไมพรอมรองรับการ

ทํางานขององคกร”  คอมพิวเตอรเวิลด,  17,  7.  หนา 11. 
___________________.  (2552, 16-31 มีนาคม).   “ระบบประมวลผลคลาวดท่ีแผนกไอทีตองชอบ”  

คอมพิวเตอรเวิลด,  17,  6.  หนา 27. 
___________________.  (2552, 16-31 มกราคม).  “วินโดว อะซัว เซอรวิส แพลตฟอรม”  

คอมพิวเตอรเวิลด,  17,  2.  หนา 25. 
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วิทยานิพนธ 

 
จตุรภัทร สุนทรัช.  (2548).  ปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอพฤติกรรมการซ้ือคอมพิวเตอรสวนบุคคลของ

ผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร. วิทยานิพนธปริญญามหาบัณฑิต  สาขาวิชา
บริหารธุรกิจ.  กรุงเทพฯ:  มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย. 

จุลวิทย ปตเมฆ.  (2548).  กลยุทธการส่ือสารการตลาดของบริษัท แอดวานซ อินโฟรเซอรวิสจํากัด 
(มหาชน).  วิทยานิพนธปริญญามหาบัณฑิต  สาขาวิชาบริหารธุรกิจ.  กรุงเทพฯ:  
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย. 

สุภาพร ลือกิตติศัพท.  (2549).  ปจจัยท่ีเก่ียวกับการเลนเกมออนไลนของนักเรียนมัธยมศึกษาตอน
ปลายในเขตกรุงเทพมหานคร. วิทยานิพนธปริญญามหาบัณฑิต  สาขาวิชาบริหารธุรกิจ.  
กรุงเทพฯ:  มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย. 

ศิริพร อัจฉริยโกศล.  (2550).  ความรู ทัศนคติ และพฤติกรรมการใชระบบเครือขาย Outlook Web 
Access เปนเคร่ืองมือส่ือสารภายในองคการของพนักงานระดับปฏิบัติการ ธนาคาร
กรุงเทพ จํากัด (มหาชน).  วิทยานิพนธปริญญามหาบัณฑิต  สาขาการจัดการส่ือสาร
ภาครัฐและเอกชน.  กรุงเทพฯ:  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร. 

 
สารสนเทศจากส่ืออิเล็กทรอนิกส 

 
เจษฎา แสงรัตน.  (2547).  ระบบจัดการภาระงานของบริการโครงสรางพ้ืนฐานแบบกลุมเมฆ.  

สืบคนเม่ือ 12 เมษายน 2553, จาก  http://garnet.cpe.ku.ac.th/report.pdf. 
มานิดา มณีอินทร.  (2547).  วิสัยทัศนของผูเช่ียวชาญดานเทคโนโลยีทางการศึกษาสาขาวิทยา

ศาสรตการแพทยคณะแพทยศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยในชวงอีก 10 ปขางหนา
(พ.ศ.2546-2556)โดยใชเทคนิควิจยัอนาคต.  สืบคนเม่ือ 23 กุมภาพนัธ 2553, จาก 
ฐานขอมูลวิทยานิพนธไทย. 

สาโรช โศภีรักข.  (2548).  การพัฒนาคอรสแวรท่ีสอนบนเว็บวิชาระเบียบวิธีวจิัยทางเทคโนโลยี.  
สืบคนเม่ือ 10 มีนาคม 2553, จาก ฐานขอมูลวิทยานิพนธไทย. 
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ภาษาตางประเทศ 
 

BOOKS 
 

Avocent.  Data Center Solution (Brochure).  Bankok: Author  
IBM Thailand.  IBM CloudBurst A Breakthrough in Service Delivery for Data Center 

Workload (Brochure).  Bankok: Author  
IBM Thailand.  IBM Power System Reduce Costs Improve Service Manage Risk (Brochure).  

Bankok: Author  
IBM Thailand.  I.T Solutions Made Simple (Brochure).  Bankok: Author  
IBM Thailand.  IBM System Storage Solutions for Microsoft Hyper – V (Brochure).  Bankok: 

Author  
Intel Thailand. Boot camp Lab Book Enterprise Products & Services Division. Bankok: 

Author  
Kotler, Philip and Gary Armstrong (1997). Principle of Marketing (8th ed.). NJ: Prentice Hall. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DPU



104 
  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก 
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ภาคผนวก ก 

ตารางการกําหนดขนาดกลุมตัวอยางของทาโร ยามาเน 
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ตารางการกําหนดขนาดกลุมตัวอยางของทาโร ยามาเน 
 

ขนาดของ
ประชากร 

ขนาดของตัวอยางประชากร (ก) เม่ือมีคาความคลาดเคล่ือน 
+ รอยละ 1 + รอยละ 2 + รอยละ 3 + รอยละ 4 + รอยละ 5 + รอยละ 10 

500 B b B B 222 83 
1,000 B b B 385 286 91 
1,500 B b 638 441 316 94 
2,000 B b 714 476 333 95 
2,500 B 1,250 769 500 345 96 
3,000 B 1,364 811 517 353 97 
3,500 B 1,458 843 530 359 97 
4,000 B 1,538 870 541 364 98 
4,500 b 1,607 891 579 367 98 
5,000 b 1,667 909 556 370 98 
6,000 b 1,765 938 566 375 98 
7,000 b 1,842 959 574 378 99 
8,000 b 1,905 976 580 381 99 
9,000 b 1,957 989 584 383 99 
10,000 5,000 2,000 1,000 588 385 99 
15,000 6,000 2,143 1,034 600 390 99 
20,000 6,667 2,222 1,053 606 392 100 
25,000 1,743 2,273 1,064 610 394 100 
50,000 8,333 2,381 1,087 617 397 100 
100,000 9,901 2,439 1,099 621 398 100 
∞ 10,000 2,500 1,111 625 400 100 

 
ท่ีมา : Yamane. Taro Statistics, An Introductory Analysis : Harper and Row 1967 P.886-887 
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ภาคผนวก ข  

แบบสอบถามเพ่ือการวิจัย 
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เลขที่แบบสอบถาม………….. 

คําแนะนํา 
โปรดเขียน    √   ใน (       ) หรือ เขียนคําตอบ ท่ีตรงกับความคิดเห็นของทาน 
สวนท่ี 1 ขอมูลสวนบุคคล 
1. เพศ                      (      ) ชาย                        (      ) หญิง 
2. องคกรท่ีทานสังกัด  ........................................................................................................ 
3. ตําแหนงงาน   

(     ) ผูจัดการฝายไอที     (     ) ผูดูแลระบบ         
(     ) ผูพัฒนาระบบ  (     ) อ่ืนๆ (โปรดระบุ)................................... 

4. ระดับการศึกษา 
(     ) ต่ํากวาปริญญาตรี     (     ) ปริญญาตรี 
(     ) ปริญญาโท  (     ) อ่ืนๆ (โปรดระบุ).................. 

5. รายไดเฉล่ียตอเดือน  
(     ) ต่ํากวา 20,000 บาท      (     ) 20,000 – 40,000 บาท   
(     ) 40,001 – 60,000 บาท   (     ) มากกวา 60,000 บาท 

 
สวนท่ี 2 วัฒนธรรมการใชงานของผูใชในองคกร 
6. รูปแบบองคกรท่ีทานสังกัด 

(     ) บริษัทเอกชน         (     ) ราชการ      
(     ) รัฐวิสาหกิจ        (     ) อ่ืนๆ (โปรดระบุ).............................. 

7. ระบบปฏิบัติการ(OS)ใด ท่ีทานใชอยูในปจจุบัน (ตอบไดมากกวา 1 ขอ) 
        (     ) Windows     (      ) Linux            
        (     ) Unix   (     ) อ่ืนๆ (โปรดระบุ).............................. 
8. ทานใหความสําคัญกับเร่ืองใดในการเลือกระบบปฎิบัติการ (OS) ท่ีทานใชอยู 
      (     ) ความคุนเคยการใชงาน     (     ) ความเสถียรของระบบ 
 
9. ระบบงานใดท่ีทานใชอยูในปจจุบัน (ตอบไดมากกวา 1 ขอ) 
         (     ) SQL Server  (     ) Exchange Mail Server 
       (     ) Oracle Server  (     ) อ่ืนๆ (โปรดระบุ).......................................... 
10. ผูใชงานระบบในองคกรของทานมีจํานวนประมาณเทาใด 
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(     ) นอยกวา 50   (     ) 50 – 200   
(     ) 201 – 500   (     ) มากกวา 500   

11. ทานรูจักระบบเสมือนจริง (Virtualization) หรือไม 
          (      ) รู   (      ) ไมรู (ขามขอ 12) 
12. ทานมีแนวคิดอยางไรเกี่ยวกับการทําระบบเสมือนจริง (Virtualization)  (ตอบไดมากกวา 1 ขอ) 
        (     ) เปนการบริหารจัดการท่ีงาย (     ) ไมคอยม่ันใจในเสถียรภาพ   
        (     ) ชวยลดตนทุนดานคาไฟฟา (     ) ชวยลดตนทุนดานฮารดแวร 
        (     ) มีความยืดหยุนสูง  (     ) สามารถโยกยายระบบไดงาย 
        (     ) อ่ืนๆ (โปรดระบุ)..................................................................................................... 
13. ทานเคยไดยิน หรือ รูจัก ระบบประมวลผลแบบกลุมเมฆ (Cloud Computing) หรือไม 
            (      ) เคย   (      ) ไมเคย (ขามขอ 14) 
14. ทานคิดวาระบบประมวลผลแบบกลุมเมฆ (Cloud Computing) เปนอยางไร 
            (      ) เปนเร่ืองท่ีไกลตัวไมมีโอกาสไดใช   (      ) เปนเร่ืองท่ีเปนไปไดและนาสนใจ 
            (      ) เปนเร่ืองท่ีเปนไปไดแตยังไมสนใจและคิดวาเปนเร่ืองของอนาคตอีกหลายป  
        (     ) อ่ืนๆ (โปรดระบุ).................................................................................................... 
15. ทานเคยเจอปญหาเคร่ืองเซิรฟเวอรท่ีมีมากกวา 10 เคร่ือง แลวดูแลลําบากหรือไม 
             (      ) เคย    (      ) ไมเคย 
16. ทานเคยเจอปญหาเคร่ืองเซิรฟเวอรหมดประกันแลว แตตองทนใชงานท่ีอยูบนความเสี่ยงหรือไม 
             (      ) เคย    (      ) ไมเคย 
17. ทานเคยมีการนํา เทคนิคการควบรวมระบบ มาประยุกตใชหรือไม 
             (      ) เคย    (      ) ไมเคย 
18. ในอนาคตอันใกลนี้ทานคิดจะทําการควบรวมเซิรฟเวอร (Server Consolidation) หรือไม 

     (     ) ตองการภายใน 1 ป   (     ) ตองการภายใน 2-3 ป (     ) ไมตองการ 
19. ในอนาคตอันใกลนี้ทานคิดจะทําการควบรวบอุปกรณจัดเก็บขอมูล (Storage Consolidation) 
หรือไม 

     (     ) ตองการภายใน 1 ป   (     ) ตองการภายใน 2-3 ป (     ) ไมตองการ 
20. ทานทําอยางไรเมื่อระบบท่ีมีการใชงานอยูเปนประจําเกิดลมหรือเสียหาย (ตอบไดมากกวา 1 ขอ) 

     (     ) มีระบบสํารองขอมูล    (     ) มีเคร่ืองสํารองท่ีทํางานคูขนานและทดแทนได 
     (     ) เรียกผูขายระบบมาจัดการ(     ) ผูดูแลระบบมีความเช่ียวชาญและแกไขไดเอง 

             (     ) อ่ืนๆ (โปรดระบุ).................................................................................................. 
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สวนท่ี 3. ปจจัยทางการตลาดท่ีสงผลตอการตัดสินใจเลือก ควบรวมระบบ 
 

ปจจัยท่ีสงผลตอการตัดสินใจควบรวมระบบ เซิรฟเวอร 
และอุปกรณจัดเก็บขอมูล ภายใตโซลูชัน่ เทคโนโลยีระบบเสมือนจริง 

ระดับความสําคัญของปจจัย 
มาก
ท่ีสุด 
( 5 ) 

มาก 
 

( 4 ) 

ปาน
กลาง 
( 3 ) 

นอย 
 

( 2 ) 

นอย
ท่ีสุด 
( 1 ) 

21. ทานมี แนวทาง หรือทัศนคต ิแบบใดสําหรับพิจารณา การส่ังซ้ือ
โซลูชั่นสําหรับองคกร 

     

1. จะซ้ือ เม่ือระบบเกิดปญหา      
2. จะซ้ือ เม่ือมีระบบหรือเทคโนโลยีใหมๆ ท่ีนาสนใจ      

3. วางแผนลวงหนาสําหรับการส่ังซ้ือ      

22. ทานใหความสนใจขาวสาร หรือเทคโนโลยี เก่ียวกับเร่ืองใดมากท่ีสุด      

1. System Consolidation      
2. Virtualization      

3. Cloud Computing      
4. Clustering      
5. SAN Solution      

23. ทานคิดวาอะไรเปน ปจจัยหลัก สําหรับการจัดซ้ือโซลูชั่นไอที      

1. งบประมาณ      
2. ความจําเปนตองใช      

3. วิสัยทัศนผูบริหาร      
24.  ทานคิดวาอะไรเปน ปญหาหลัก สําหรับการจัดซ้ือโซลูชั่นไอที        

1. ความไมเขาใจในเทคโนโลยแีละการนํามาใช      

2. การบริการของผูขายท่ีไมด ี      

3. มองไมเห็นประโยชนจากการนําเทคโนโลยีนั้นๆมาใช        
25. ทานพิจารณาอะไรเปนหลักสําหรับการเลือกซ้ือโซลูชั่นไอที       

1. ช่ือเสียงของผูขายและความเชี่ยวชาญของผูขาย      

2. ยี่หอ      
3. เทคโนโลยี      
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สวนท่ี 4. ขอเสนอแนะ 
ขอเสนอแนะเก่ียวกับเทคโนโลยีระบบเสมือนจริงและความเปนไปไดของการนํามาใชจริง 
 
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.......................................... 
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ประวัติผูเขียน 
 

ช่ือ-นามสกุล นาย ธีระ   แสงทอง 
ประวัติการศึกษา   
ป 2544 
  

 
คอมพิวเตอรบริหารธุรกิจบัณฑิต คณะ
บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย   

ตําแหนงและสถานที่ทํางานปจจุบัน ผูจัดการสวนงานพัฒนาธุรกจิ 
บริษัทเมโทรโปรเฟสช่ันแนลโปรดักสจํากัด
98/44 หมู5 ต.ไรขิง  อ.สามพราน จ.นครปฐม 

ประสบการณทํางานและตําแหนงงาน 
ป 2553 – ปจจบัุน 
 
ป 2549 – 2553 
 
 
ป 2547 – 2549 
 
ป 2545 – 2547 
 
ป 2544 – 2545 
 

 
ผูจัดการ สวนงานพัฒนาธุรกิจ 
บริษัทเมโทรโปรเฟสช่ันแนลโปรดักสจํากัด 
วิศวกรระบบสารสนเทศ อาวุโส  
สวนงานพัฒนาธุรกิจ 
บริษัทเมโทรโปรเฟสช่ันแนลโปรดักสจํากัด 
วิศวกรระบบสารสนเทศ สวนงานพัฒนาธุรกิจ 
บริษัทเมโทรโปรเฟสช่ันแนลโปรดักสจํากัด 
ผูดูแล ฝายบริการหลังการขาย แผนกพีซี 
บริษัทเมโทรโปรเฟสช่ันแนลโปรดักสจํากัด 
คอนเซาแทนน 
บริษัทเอเชียนาคอมพิวเตอรจํากัด 
 

ทุนการศึกษา 
ป 2548 ระยะเวลา 7 เดือน 
เจาของทุน 
สถานท่ีศึกษา 

หลักสูตร ประกาศนียบัตรวิศวกรระบบ 
ไมโครซอฟท (MCSE) 
บริษัทเมโทรโปรเฟสช่ันแนลโปรดักสจํากัด 
บางกอกแอดวานซเลิรนนิ่ง 

     
   
  
     

DPU
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