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--------------------------------บทคัดย่ อ

การวิจยั นี้มีวตั ถปุระสงค์เพื่อการสํารวจความพร้อมในด้านเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ แม่ข่ายเสมือนสําหรับ
ระบบตรวจวัดข้อ มูลระยะไกลด้านอุ ทกวิทยาของบุค ลากรที่รับผิดชอบระบบในหน่ ว ยงานภาครัฐและเจ้าหน้าที่
บริ ษทั เอกชนที่ดูแลระบบบํารุ งรักษาระบบ ประการที่สองสามารถนํามาวิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลต่อความพร้อมและการ
ยอมรับด้านเทคโนโลยีฯ เพื่อให้เกิดเป็ นตัวผลักดันในการพัฒนาและเกิดการยอมรับการใช้งานแทนระบบเดิมมาเป็ น
ระบบปั จจุบนั และประการสุ ดท้ายคือเพื่อศึกษาประสิ ทธิ ภาพของอุปกรณ์และบุคลากรในการใช้เทคโนโลยีฯ โดย
ผูว้ ิจยั ได้สร้างเครื่ องมือเป็ นแบบสัมภาษณ์ และผ่านการตรวจสอบผูเ้ ชี่ยวชาญ ขนาดของกลุ่มตัวอย่างใช้ทฤษฎี Central
Limit Theorem (CLT) ดําเนินการสัมภาษณ์รวม 52 ตัวอย่าง โดยช่วงระยะเวลาในการเก็บข้อมูลเพื่อทําวิจยั อยูใ่ นเดือน
ธันวาคม พ.ศ. 2560 ถึง มีนาคม พ.ศ. 2561 ผลการวิจยั พบว่าความพร้อมและยอมรับการประยุกต์ใช้งานเทคโนโลยีฯ
ของหน่ ว ยงานในภาครั ฐ ภาพรวมมีค วามพร้ อ มอยู่ในระดับมาก ผลสํารวจส่ ว นมากอายุอยู่ในช่ วง 26 – 40 ปี จบ
การศึกษาปริ ญญาตรี มีประสบการณ์ในการทํางานน้อยกว่า 5 ปี เป็ นระดับผูป้ ฏิบตั ิงาน รู ปแบบบริ การเป็ นผูใ้ ช้งาน
ระบบ และมีทกั ษะทางด้านคอมพิวเตอร์ เล็กน้อย จากการวิเคราะห์ปัจจัยที่เกี่ยวข้องต่อความพร้อมและการยอมรับ
เทคโนโลยีฯ มี 3 ด้าน คือ ด้านความพร้อมด้านเทคโนโลยี ด้านความรู้ความเข้าใจ และด้านการยอมรับเทคโนโลยี มี
ประสิ ทธิ ภาพความพร้อ มด้านเทคโนโลยีและความรู้ความเข้าใจ อยู่ในระดับปานกลาง โดยบุคลากรผูป้ ฏิบตั ิงานมี
ประสบการณ์ในการทํางานน้อย และมีทกั ษะทางด้านคอมพิวเตอร์ น้อย ต้องมีการพัฒนาทักษะด้านเทคโนโลยีและ
ประสบการณ์ ข องบุ ค ลากร ทั้งในเรื่ องความสามารถต่ อ ด้า นการใช้ง านจากอุ ป กรณ์แ ละระบบปฏิ บตั ิ ก ารของ
เทคโนโลยี ส่ วนประสิ ทธิ ภาพด้านการยอมรับเทคโนโลยี อยู่ในระดับมาก จากการสํารวจส่ วนใหญ่อายุอยู่ในช่ว ง
เริ่ มต้นการทํางาน มีประสบการณ์ในการทํางานน้อย เป็ นระดับปฏิบตั ิงานเป็ นหลัก ซึ่งคนในกลุ่มนี้ เป็ นกลุ่มสําคัญที่มี
ต่อการยอมรับนวัตกรรม โดยเฉพาะอย่างยิ่ง นวัตกรรมเชิงพาณิ ชย์ คนกลุ่มนี้ จะเป็ นตัวตัดสิ นได้ว่าสามารถยอมรับ
เทคโนโลยีและนวัตกรรมนั้นได้ทนั ที ถึงแม้จะมีทกั ษะทางด้านคอมพิวเตอร์เล็กน้อยก็ตาม
คําสําคัญ: เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์แม่ข่ายเสมือน, ระบบตรวจวัดข้อมูลระยะไกล, อุทกวิทยา
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ABSTRACT
There were three objectives of this study. The first was to investigate the availability of virtual server
technology for the remote hydrological monitoring systems for the responsible personnel in government agencies,
such as the Office of Water Management and Hydrological Affairs, Royal Irrigation Department as well as the
system maintenance administrators in the private sectors. The second objective was to analyze the factors affecting
the availability of virtual server technology. The hydrological remote sensing system was the driving force behind
the development and adoption of the current system. The third objective was to study the efficiency of virtual host
computer technology application for hydrological remote sensing systems in the government agencies. The
interview schedules were used to obtain data. These scheduled were evaluated by the experts. There were 52
participants. The sample size was based on the Central Limit Theorem (CLT). The period of data collection for this
research was made between December 2560 end March 2561. The findings indicated that the availability of virtual
host computer technology for hydrological remote sensing systems was at the high level. Furthermore, the
demographic groups were aged between 26 and 40 years old with bachelor’s degrees. The working experience were
under 5 years as a system user and had the minimal computer skills. The factors related to readiness and technology
transfer are three aspects: theory of technological readiness, theory of knowledge, and Technology Acceptance
Model (TAM). The technological readiness and knowledge was at the moderate level. The results of the survey
showed that the employees had less work experience and less computer skills. The technology and experience of
the personnel must be developed. The capabilities of the device and the operating system of the technology. Finally,
the TAM was at the high level. The results of most of the surveys are in the early stages of work. A minimum level
of experience. The people in this group are important to the acceptance of innovation. Especially of commercial
innovations. This group will decide whether to accept the technology and innovation immediately, even with a little
computer skills
Keywords: Virtual Computer Technology, Remote Sensing System, Hydrology
1. บทนํา

กรอบนโยบายและแผนงานการบริ หารจัดการทรัพยากรนํ้า มีแผนงานการพัฒนาระบบข้อมูลสนับสนุ นการ
ตัดสิ นใจและเป็ นส่ วนหนึ่งของยุทธศาสตร์ ที่ 6 เรื่ องการบริ หารจัดการ โดยมีเป้ าหมาย หลักคือสนับสนุ นให้ 1) เกิด
ระบบคลังข้อ มูล นํ้าแห่ งชาติและระบบโครงสร้ างพื้ นฐาน ที่รวบรวมและเชื่ อมโยง ข้อ มูลจากทุก หน่ ว ยงาน ด้ว ย
เทคโนโลยีที่มีประสิ ทธิ ภาพสู ง 2) เกิ ดระบบติ ดตาม เฝ้ าระวัง และคาดการณ์ สถานการณ์น้ ําในภาวะปกติ และ
ตัดสิ นใจ แก้ไข บรรเทาอุทกภัย ภัยแล้ง ในภาวะวิกฤต ที่เป็ นเอกภาพ และ 3) เกิดกระบวนการกําหนดทิศทางการ
พัฒนา อนุรักษ์ และซ่อมบํารุ ง อย่างเป็ นระบบ และต่อเนื่ อง (คณะกรรมการกําหนดนโยบายและการบริ หารจัดการ
ทรัพยากรนํ้า, 2558) โดยระบบตรวจวัดข้อมูลทางไกลด้านอุทกวิทยาหรื อระบบโทรมาตร เป็ นส่ วนหนึ่ งในแผนงาน
การพัฒนาระบบข้อมูลสนับสนุนการตัดสิ นใจ เพื่อคาดการณ์ระดับนํ้า อัตรา การไหลของนํ้าในลํานํ้าในลุ่มนํ้า ข้อมูล
จากการคาดการณ์ดงั กล่าวใช้ประกอบการตัดสิ นใจบริ หารจัดการนํ้าทั้งในภาวะปกติและในภาวะช่วงฤดูน้ าํ หลาก ช่วย
วันพฤหัสบดีที ่ ๑๖ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๑

หน้า 2828

จัดโดย บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรังสิต

การประชุมนําเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา
ครัง้ ที่ ๑๓ ปี การศึกษา ๒๕๖๑

บรรเทา อุทกภัย และการเตือนภัยทางนํ้า ระบบพยากรณ์เพือ่ เตือนภัย (แผนยุทธศาสตร์กรมชลประทาน, 2556 - 2559)
ในเรื่ องการพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน ที่หน่วยงานภาครัฐภายในประเทศ เช่น กรมชลประทาน กรมอุตุนิยมวิทยา
และกรมทรั พยากรนํ้า เป็ นต้น เป็ นระบบติ ดตามข้อ มูล สถานการณ์น้ ําเพื่อ เป็ นเครื่ องช่ ว ยในการตัดสิ นใจการ
ดําเนินการบริ หารจัดการสภาวะนํ้าท่วมและนํ้าแล้งในลุ่มนํ้าสายหลักในประเทศไทย มีความจําเป็ นอย่างยิ่งต่อการทํา
ให้ระบบงานมีเสถียรภาพพร้อมใช้งานและสามารถให้บริ การระบบงานได้อย่างต่อเนื่ อง สิ่ งเหล่านี้ จึงส่ งผลกระทบ
และทําให้เกิดปัญหาทั้งในด้านการดูแล, ในเรื่ องของค่าใช้จ่ายในการซ่อมบํารุ ง, เรื่ องบุคคลากรในการดูแล, ค่าไฟฟ้ าที่
เพิ่มสู งขึ้ น, และของพื้นที่ในการเก็บเซิ ร์ฟเวอร์ ที่มีอ ยู่น้ ันเริ่ มจะไม่เ พียงพอ ทั้งนี้ ห น่ วยงานภาครัฐอาทิเ ช่ น กรม
ชลประทาน ได้มีการแก้ไขปั ญหาดังกล่ าว โดยการดําเนิ นการติดตั้งและนําเทคโนโลยีค อมพิว เตอร์ แม่ข่ายเสมือ น
(Server Consolidation) มาใช้สาํ หรับระบบตรวจวัดข้อมูลระยะไกลด้านอุทกวิทยา
1.1 เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์แม่ข่ายเสมือน
เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ เสมือนได้นาํ มาใช้ทาํ การจําลองเครื่ องคอมพิวเตอร์ แม่ข่ายจริ ง ทําให้เป็ นเครื่ อง
คอมพิวเตอร์แม่ข่ายเสมือนพร้อมกันได้หลายๆ ระบบ ทําให้สามารถใช้งานระบบปฏิบตั ิการและแอพพลิเคชัน่ อื่น ๆ
ได้หลายระบบพร้อม ๆ กัน และมีความเป็ นอิสระต่อกันโดย ที่ไม่ข้ ึ นอยู่กบั ทรัพยากรจริ งอันใดอันหนึ่ ง แม้ว่าจะเป็ น
คนละแพล็ทฟอร์มกัน นอกจากนี้ ยงั สามารถที่จะรวบรวมทรัพยากรด้านการประมวลผล การจัดเก็บข้อมูล และการ
ติดต่อสื่ อสารในแต่ละอุปกรณ์มารวมกันไว้ที่ศนู ย์กลาง จากนั้นจึงให้ผใู้ ช้งานสามารถนําทรัพยากรเหล่านั้นไปจัดสรร
ใช้ประโยชน์ได้ตามเหมาะสม แบ่งประเภทของ (ณัฐเศรษฐ์ พ่วงศรี , 2555)

การทํางานของเครื่ องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายปกติ

การทํางานของเครื่ องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายเสมือน

รู ปที่ 1 การทํางานของเครื่ องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายปกติและแม่ข่ายเสมือน (VMware, 2006)
1.2 ระบบตรวจวัดข้อมูลระยะไกลด้านอุทกวิทยา
เป็ นระบบที่ใช้ในการควบคุมหรื อแสดงผลข้อมูลในระยะไกล ทําหน้าที่เป็ นหลายระดับ โดยศูนย์ควบคุม
(สถานีหลัก) จะทําหน้าที่ในการส่ งคําสัง่ ในการควบคุมไปที่หน่ วยควบคุมระยะไกล (Remote Terminal Unit : RTU)
ที่ติดตั้งอยูท่ สี่ ถานีสนามของระบบ ผ่านระบบสื่ อสารข้อมูลทางไกล (Communication System) เพื่อให้ RTU ทําหน้าที่
ในการควบคุมการทํางานของอุ ปกรณ์และประมวลผลข้อมูลที่ส ถานี ส นามก่ อ นที่จะส่ งรายงานไปยังศูนย์ควบคุ ม
(กฤษณ์ อุ่นพิกุล, 2545)
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รู ปที่ 2 แสดงส่ วนประกอบหลักของระบบตรวจวัดข้อมูลระยะไกลด้านอุทกวิทยา (กฤษณ์ อุ่นพิกุล, 2545)
จากเหตุผลที่กล่าวมา ผูว้ ิจยั จึงมีความสนใจที่จะศึกษาสภาพความพร้อมทางด้านเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ แม่
ข่ายเสมือนของบุคลากรและประสิ ทธิภาพการทํางานในหน่ วยงาน ในการใช้ระบบดังกล่าวนั้น มีความพร้อมใช้งาน
อยูใ่ นระดับใด ทั้งด้านความพร้อมของอุปกรณ์และตัวบุคลากร โดยประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รับ (1) เพื่อเป็ นแนวทาง
ในการพัฒนาคุณภาพงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของหน่ วยงานภาครัฐ (2) ได้ทราบข้อมูลเกี่ ยวกับปั จจัยความ
พร้อมในด้านเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์แม่ข่ายเสมือนของบุคลากรในหน่วยงาน ก่อให้เกิดเป็ นตัวผลักดันในการพัฒนา
และให้เกิดการยอมรับการใช้งานมีความพร้อมมากขึ้น มีความสามารถในการปฏิบตั ิหน้าที่ได้ (3) เพื่อนําข้อมูล ที่
ปรับปรุ งเพิ่มประสิ ทธิภาพในการบริ หารจัดการของบุคลากรและเป็ นแนวทางไปสู่การพัฒนาได้อย่างเหมาะสมยิง่ ขึ้น
2. วัตถุประสงค์การวิจัย
2.1. เพื่อ สํารวจความพร้ อ มในด้านเทคโนโลยีค อมพิว เตอร์ แม่ข่ ายเสมือนสําหรั บระบบตรวจวัดข้อ มูล
ระยะไกลด้านอุทกวิทยาของบุคลากรที่รับผิดชอบระบบในหน่ วยงานภาครัฐ เช่น เจ้าหน้าที่สํานักบริ หารจัดการนํ้า
และอุทกวิทยา กรมชลประทาน และเจ้าหน้าที่บริ ษทั เอกชนที่ดูแลระบบบํารุ งรักษาระบบ
2.2. เพื่อวิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลต่อความพร้อมในด้านเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ แม่ข่ายเสมือน สําหรับระบบ
ตรวจวัดข้อมูลระยะไกลด้านอุทกวิทยา เป็ นตัวผลักดันในการพัฒนาและให้เกิดการยอมรับการใช้งานแทนระบบเดิม
มาเป็ นระบบปัจจุบนั
2.3. เพื่อศึกษาประสิ ทธิ ภาพการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ แม่ข่ายเสมือนสําหรับระบบตรวจวัด
ข้อมูลระยะไกลด้านอุทกวิทยาที่รับผิดชอบในหน่วยงานภาครัฐ
3. การดําเนินการวิจัย
3.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากรและกลุ่มตัวอย่างที่ศกึ ษา คือ พนักงานบริ ษทั และเจ้าหน้าที่ในหน่ วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง ส่ วน
งานที่มีการใช้งานเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์แม่ข่ายเสมือนสําหรับระบบตรวจวัดข้อมูลระยะไกลด้านอุทกวิทยา ใช้การ
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สัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) เป็ นเครื่ องมือในการเก็บ รวบรวมข้อมูล โดยการสัมภาษณ์ในสถานที่มีพนักงาน
บริ ษทั ที่ทาํ งานที่เกี่ยวข้องและเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานราชการเช่น กรมชลประทาน กรมทรัพยากรนํ้า เป็ นต้น
โดยขนาดของกลุ่มตัวอย่าง จะใช้ทฤษฎี Central Limit Theorem (CLT) เป็ นทฤษฎีที่ใช้ในการประมาณ
การแจกแจงของค่าเฉลี่ยตัวอย่าง ด้วยการแจกแจงแบบปกติ โดยไม่ตอ้ งคํานึ งว่าประชากรที่เลือกตัวอย่างมานั้นจะมี
การแจกแจงแบบใด เพียงแต่ให้ตวั อย่างสุ่ มมีขนาดใหญ่พอ (n ≥ 30) งานวิจยั Zinkmund (2003)
จาก CLT และ Normal Distribution ทําให้ทราบว่าจากการสุ่ มตัวอย่างเพียงครั้งเดียว หากขนาดของตัวอย่าง
(n) มีค่าตั้งแต่ 30 ตัวอย่างขึ้นไป ค่าเฉลี่ยของตัวอย่าง (𝑥̅ ) ไม่ควรอยูห่ ่ างจากค่าเฉลี่ยของประชากร (μ) เกินกว่าค่า Z ที่
+1.96 คูณด้วยค่าความคลาดเคลื่อนมาตรฐานของค่าเฉลี่ย (σ𝑥̅ ) ด้วยระดับความเชื่อมัน่ 95%
3.2 วิธีการสุ่ มตัวอย่าง
ทําการเลือกตัวอย่างจากกลุ่มประชากรโดยวิธีการเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive Sampling) ด้วย
วิธีพินิจพิจารณาว่าสมาชิกในกลุ่มใดน่าจะเป็ นตัวแทนที่ดีที่เลือกเอาสมาชิกกลุ่ม สรุ ปออกมาในรู ปแบบตารางได้ดงั นี้
ชื่อหน่วยงานราชการและบริ ษทั
(ด้านระบบตรวจวัดข้อมูลระยะไกลด้านอุทกวิทยา)

จํานวนกลุ่มตัวอย่าง

1.เจ้าหน้าที่ศนู ย์โทรมาตรเพื่อการบริ หารจัดการนํ้า กรมชลประทาน

15

2.เจ้าหน้าที่ศนู ย์ป้องกันวิกฤติน้ าํ กรมทรัพยากรนํ้า

5

3.เจ้าหน้าที่กองสารสนเทศระบายนํ้า กรุ งเทพมหานคร

10

4.พนักงานบริ ษทั (AMR Asia)

22

จํานวนรวมทั้งสิ้ น

52

3.3 เครื่ องมือที่ใช้ในงานวิจยั
เครื่ องมือที่ใช้ในการวิจยั ในครั้งนี้เป็ นแบบสัมภาษณ์ (Interview Form) ที่สร้างขึ้นจากการศึกษาเอกสารตํารา
และงานวิ จ ัย ที่ เ กี่ ย วข้อ ง มาสร้ า งแบบสั ม ภาษณ์ ซึ่ ง แบ่ ง แบบสั ม ภาษณ์ ออกเป็ น 3 ตอน เพื่ อ ให้ เ ป็ นไปตาม
วัตถุประสงค์ของงานวิจยั (นพมาศ เสี ยมไหม, 2554) ดังนี้
ตอนที่ 1 สัมภาษณ์เกี่ยวกับข้อมูลทัว่ ไปของผูต้ อบแบบสัมภาษณ์ ประกอบด้วย อายุ ระดับการศึกษา ประสบการณ์ใน
การทํางาน ตําแหน่ งระดับ รู ปแบบบริ ก ารที่ใช้งานและทัก ษะคอมพิวเตอร์ เพื่อสํารวจข้อ มูลความพร้ อ มในด้าน
เทคโนโลยีฯ โดยมีลกั ษณะคําถามเป็ นแบบตัวสอบรายการ (Check List) จํานวนข้อคําถาม 6 ข้อ
ตอนที่ 2 สัมภาษณ์เ กี่ยวกับความคิ ดเห็ นต่ อการศึก ษาความพร้อ มการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีค อมพิว เตอร์ แม่ข่าย
เสมื อ นสําหรั บ ระบบตรวจวัด ข้อ มูล ระยะไกลด้า นอุ ทกวิทยา เพื่อ วิเ คราะห์ ปัจ จัยที่ มีผลต่ อ ความพร้ อ มในด้า น
เทคโนโลยีฯแต่ละด้าน โดยมีลกั ษณะเป็ นคําถามปลายปิ ด จํานวนข้อคําถาม 30 ข้อ ซึ่ งประกอบด้วยคําตอบย่อยที่
วันพฤหัสบดีที ่ ๑๖ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๑

หน้า 2831

จัดโดย บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรังสิต

การประชุมนําเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา
ครัง้ ที่ ๑๓ ปี การศึกษา ๒๕๖๑

แบ่งเป็ น 5 ระดับ โดยใช้มาตรวัดประมาณค่า (Rating Scale) และให้คะแนนแต่ละระดับตั้งแต่ค่าคะแนนมากที่สุดคือ
5 ถึง ค่าคะแนนน้อยที่สุด คือ 1
ตอนที่ 3 สัมภาษณ์ขอ้ เสนอแนะเพิ่มเติมด้านความพร้อมในการใช้งานเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ แม่ข่ายเสมือนเพื่อหา
ประสิ ทธิ ภาพของอุ ปกรณ์และบุคคลากร สําหรับระบบตรวจวัดข้อ มูล ระยะไกลด้านอุทกวิทยาของหน่ วยงานใน
ภาครัฐ โดยมีลกั กษณะเป็ นคําถามปลายเปิ ด
3.4 การตรวจสอบคุณภาพแบบสัมภาษณ์
ตรวจสอบคุณภาพแบบสัมภาษณ์ จากเอกสารและงานวิจยั ต่าง ๆ และสร้างแบบสัมภาษณ์ โดยตั้งคําถามตาม
กรอบแนวความคิด เพื่อให้ได้คาํ ตอบตามวัตถุประสงค์ นําแบบสัมภาษณ์ที่ได้ ให้ผทู้ รงคุณวุฒิ ได้แก่ อาจารย์ที่ปรึ กษา
งานค้นคว้า ผูเ้ ชี่ยวชาญด้านการวิจ ัย และกลุ่มคนที่มีลกั ษณะเดียวกับกลุ่ มตัวอย่าง ตรวจแก้ไข พิจารณาตรวจสอบ
เนื้อหาความเหมาะสมของภาษาและโครงสร้างของแบบสัมภาษณ์ เพื่อตรวจสอบความเที่ยงตรงของเนื้ อหา ข้อคําถาม
ความครอบคลุมของเนื้ อหา ความเข้าใจ และภาษาที่ใช้ มีเกณฑ์ก ารประเมิน 3 ระดับ โดยใช้สู ตรการหาค่าความ
สอดคล้อง (IOC) ค่า IOC หรื อค่าเฉลี่ยที่ได้จะมีค่าระหว่าง +1 และ -1 ในการพิจารณาคัดเลือกแบบสัมภาษณ์ โดยจะ
เลือกแบบสัมภาษณ์ที่มีคะแนนตั้งแต่ 0.50 ขึ้นไป (เกวริ นทร์ ละเอียดดีนันท์, 2557) ซึ่ งจะถือว่าเป็ นแบบสัมภาษณ์ที่
วัดค่ าได้ตรงตามจุ ดประสงค์เ ชิ งพฤติ ก รรม หรื อ จุ ดประสงค์น้ ันวัดได้ค รอบคลุ มเนื้ อ หา โครงสร้าง ตามชื่ อเรื่ อ ง
งานวิจยั สามารถนํามาใช้ได้ แต่ถา้ แบบสัมภาษณ์ขอ้ ใดมีค ะแนนเฉลี่ยน้อยกว่า 0.50 แสดงว่าเนื้ อหา โครงสร้างไม่
ครอบคลุม หรื อมีความสอดคล้องตํ่า ผูว้ ิจยั ต้องปรับปรุ งแก้ไขอย่างใดอย่างหนึ่ ง หรื อตัดออกไม่นาํ ไปใช้ในการเก็บ
ข้อ มูล ซึ่ งจากการตรวจสอบความเที่ยงตรงของเนื้ อ หาสัมภาษณ์จ ากผูเ้ ชี่ยวชาญมีค่า 0.97 และได้ปรับปรุ งแบบ
สัมภาษณ์ตามข้อเสนอแนะของผูเ้ ชี่ยวชาญ ซึ่งได้จดั ทําแบบสัมภาษณ์ฉบับสมบูรณ์เพือ่ ใช้ในการรวบรวมข้อมูล
3.5 การเก็บรวบรวมข้อมูล
การเก็บรวบรวมข้อมูล ที่ใช้ในการวิจ ัย ได้กาํ หนดวัน เวลา และสถานที่สัมภาษณ์ผูใ้ ห้ข ้อมูล สําคัญ (Key
Informants) ผูว้ ิจยั ได้ดาํ เนินการสัมภาษณ์ โดยใช้วิธีการจดบันทึกแบบสัมภาษณ์ผใู้ ห้ขอ้ มูลสําคัญ (Key Informants)
ผูว้ ิจ ัยได้รวบรวมข้อมูลจากผูใ้ ห้ขอ้ มูล สําคัญ (Key Informants) แล้ว นํามาวิเคราะห์ เพื่อให้ขอ้ มูล นั้นเป็ นไปตาม
ระเบียบวิธีวิจยั เชิงคุณภาพ (Qualitative Research) สรุ ปผล และข้อเสนอแนะความคิดเห็ นที่ได้นาํ มาเป็ นแนวทางใน
การแก้ไขปัญหา และให้การส่ งเสริ มสนับสนุน
3.6 การวิเคราะห์ขอ้ มูล
การวิเคราะห์เชิงพรรณนา (Descriptive Statistics Analysis) เป็ นการวิเคราะห์ ข้อมูลด้านประชากรศาสตร์
รวมทั้งระดับ ความสํา คัญ ของทัศ นคติ พร้ อ มด้า นเทคโนโลยีและการยอมรั บ เทคโนโลยีโดยการหาค่ าความถี่
(Frequency) ค่าเฉลี่ย (Means) ค่าร้อยละ (Percentage) และส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)
สถิติอา้ งอิง (Inferential statistics) ใช้ในการวิเคราะห์ขอ้ มูลการแปรปรวนทางเดียว (One-way ANOVA)
เพี่อศึกษาความสัมพันธ์ของปัจจัย (นพมาศ เสี ยมไหม, 2554; เกวริ นทร์ ละเอียดดีนนั ท์, 2557)
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4. ผลการวิจัย
การวิจยั ครั้งนี้ ได้มีการรวบรวมแบบสัมภาษณ์ที่เป็ นเครื่ องมือในการเก็บข้อมูลทั้งสิ้ น 52 ชุด และนํามา
วิเคราะห์ โดยใช้โปรแกรมสําเร็ จรู ป สําหรับการนําเสนอข้อมูล และการแปรผลการวิเคราะห์ขอ้ มูล โดยมีรายละเอียด
ผลการวิจยั แบ่งเป็ น 3 ข้อดังต่อไปนี้
4.1 ผลสํารวจทัว่ ไปของผูต้ อบแบบสัมภาษณ์
ข้อมูลด้านประชากรศาสตร์ พบว่า อายุอยูใ่ นช่วง 26 – 40 ปี มีสัดส่ วนมากที่สุด (ร้อยละ 65.4) รองลงมาคือ
ช่วงอายุ 41 – 55 ปี (ร้อยละ 19.2) รองลงมาคือช่วงอายุ ตํ่ากว่า 25 ปี (ร้อยละ 11.5) และช่วงอายุ 56 ปี ข้ ึนไป และมีนอ้ ย
ที่สุด (ร้อยละ 3.8) ระดับการศึกษาเป็ นผูท้ ี่จบการศึกษา ปริ ญญาตรี มีสัดส่ วนมากที่สุด (ร้อยละ 75.0) รองลงมาคือจบ
การศึกษาระดับสูงกว่าปริ ญญาตรี (ร้อยละ 21.2) โดยกลุ่มตัวอย่างที่จบการศึกษา อนุ ปริ ญญา/ปวส./เทียบเท่าและตํ่า
กว่าอนุปริ ญญา/ปวส. และมีสัดส่ วนน้อยที่สุดเท่ากัน (ร้อยละ 1.9) ประสบการณ์ในการทํางานอยูใ่ นช่วง ตํ่ากว่า 5 ปี มี
สัดส่ วนมากที่สุด (ร้อยละ 42.3) รองลงมาคือช่วง 6 – 15 ปี และ มากกว่า 20 ปี (ร้อยละ 34.6 และ 15.4 ตามลําดับ) โดย
ในช่วง 16 - 20 ปี และมีสัดส่ วนน้อยที่สุดคือมีเพียง (ร้อยละ 7.7) ตําแหน่งส่ วนใหญ่เป็ น ผูป้ ฏิบตั ิงาน (ร้อยละ 78.8) มี
สัดส่ วนมากที่สุด รองลงมาคือมีตาํ แหน่งระดับ หัวหน้างาน (ร้อยละ 17.3) ส่ วนตําแหน่ง ผูบ้ ริ หาร และมีสัดส่ วนน้อย
ที่สุ ดคื อ มีเ พียง (ร้ อ ยละ 3.8) รู ปแบบบริ ก ารที่ใช้งานเป็ นผูใ้ ช้งานระบบ มีสัดส่ ว นมากที่สุ ด คิ ดเป็ นร้ อยละ 71.2
รองลงมาคือกลุ่ม ผูใ้ ห้บริ การระบบ และ ผูพ้ ฒั นาระบบ (ร้อยละ 21.5 และ 7.7 ตามลําดับ) ส่ วนกลุ่ม ผูล้ งทุนระบบ
พบว่าไม่มีในกลุ่มตัวอย่าง ทักษะทางด้านคอมพิวเตอร์มีทกั ษะเล็กน้อย มีสัดส่ วนมากที่สุด (ร้อยละ 57.7) รองลงมาคือ
มีทกั ษะมาก และถนัดเป็ นอย่างดี (ร้อ ยละ 25.0 และ 17.3 ตามลําดับ) โดยผูท้ ่ี ไม่มีความถนัด พบว่าไม่มีในกลุ่ ม
ตัวอย่าง
4.2 ปัจจัยที่มีผลต่อการศึกษา
ความพร้อมการประยุกต์ใช้งานเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์แม่ข่ายเสมือนสําหรับระบบตรวจวัดข้อมูลระยะไกล
ด้านอุทกวิทยาของหน่วยงานในภาครัฐ แบ่งออกเป็ น 3 ด้าน โดยการยอมรับเทคโนโลยี อยู่ในระดับมาก ( 𝑥̅ =
3.62) ความพร้อมในด้านเทคโนโลยีและความรู้ความเข้าใจอยูใ่ นระดับปานกลาง ( 𝑥̅ = 3.18 และ 2.99 ตามลําดับ)
ตารางที่ 1 ตารางรวมปัจจัยด้ านต่าง ๆ

ปัจจัยทีม่ ผี ลต่อการศึกษา
1. ความพร้อมในด้านเทคโนโลยี
2. ความรู้ความเข้าใจ
3. การยอมรับเทคโนโลยี
รวม

�
𝒙
3.1923
2.9904
3.6250
3.4423

S.D.
.78686
.80129
.69926
.66165

ระดับ
ปานกลาง
ปานกลาง
มาก
มาก

4.3 ประสิ ทธิภาพการใช้เทคโนโลยีฯ
จากการสัมภาษณ์พบว่าประสิ ทธิภาพการประยุกต์ใช้งานเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์แม่ข่ายเสมือนของอุปกรณ์
ทั้ง Hardware และ Software รวมถึงบุคลากรสําหรับระบบตรวจวัดข้อมูลระยะไกลด้านอุทกวิทยาของหน่ วยงานใน
ภาครั ฐ ภาพรวมมีค วามพร้ อ มอยู่ในระดับมาก ( 𝑥̅ = 3.44) และการวิเ คราะห์ ผลสัมฤทธิ์ ของความพร้ อ มการ
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ประยุกต์ใช้งานเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์แม่ข่ายเสมือนสําหรับระบบตรวจวัดข้อมูลระยะไกลด้านอุทกวิทยา แสดงดัง
ตารางที่ 2
ตารางที่ 2 ผลสั มฤทธิ์ของความพร้ อ มการประยุก ต์ ใช้ ง านเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ แม่ ข่ายเสมือนสํ า หรับระบบ
ตรวจวัดข้ อมูลระยะไกลด้ านอุทกวิทยา
ความพร้ อมการประยุกต์ใช้ งาน
เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ แม่ข่ายเสมือน
ปัจจัยส่ วนบุคคล
Sig.
ผลการทดสอบ
1. อายุที่แตกต่างกันมีความพร้อมฯ แตกต่างกัน

0.771

ไม่ยอมรับ

2. ระดับการศึกษาทีแ่ ตกต่างกันมีความพร้อมฯ แตกต่างกัน

0.999

ไม่ยอมรับ

3. ประสบการณ์การทํางานทีแ่ ตกต่างกันมีความพร้อมฯ แตกต่างกัน

0.029

ยอมรับ

4. ตําแหน่งระดับทีแ่ ตกต่างกันมีความพร้อมฯ แตกต่างกัน

0.539

ไม่ยอมรับ

5. รู ปแบบบริ การที่ใช้งานทีแ่ ตกต่างกันมีความพร้อมฯ แตกต่างกัน

0.001

ยอมรับ

6. ทักษะคอมพิวเตอร์ที่แตกต่างกันมีความพร้อมฯ แตกต่างกัน

0.000

ยอมรับ

* มีนัยสําคัญทางสถิตทิ รี่ ะดับ 0.05
5. การอภิปรายผล
จากผลการวิจยั ในข้อที่ 4 แสดงให้เ ห็ นว่าความพร้อมการประยุกต์ใช้งานเทคโนโลยีค อมพิว เตอร์ แม่ข่าย
เสมือนสําหรับระบบตรวจวัดข้อมูล ระยะไกลด้านอุทกวิทยาของหน่ ว ยงานในภาครัฐ ภาพรวมมีความพร้อมอยู่ใน
ระดับมาก โดยข้อมูล ทัว่ ไปของผูต้ อบแบบสัมภาษณ์จากการเก็บรวบรวมข้อ มูลแบบสัมภาษณ์จาํ นวน 52 ตัวอย่าง
พบว่าส่ วนใหญ่อายุอยูใ่ นช่วง 26 – 40 ปี จบการศึกษา ปริ ญญาตรี มีประสบการณ์ในการทํางานตํ่ากว่า 5 ปี เป็ นระดับ
ผูป้ ฏิบตั ิงาน รู ปแบบบริ การทีใ่ ช้เป็ นผูใ้ ช้งานระบบและมีทกั ษะทางด้านคอมพิวเตอร์ เล็กน้อย ซึ่ งมีองค์ประกอบด้าน
ปัจจัยต่าง ๆ อันประกอบไปด้วย
ปั จจัยความพร้อมในด้านเทคโนโลยี อยู่ในระดับปานกลาง เนื่ องจากความเจริ ญด้านเทคโนโลยี ความ
พร้อมด้านโครงสร้างพื้นฐาน ความพร้อมในการดูแลบํารุ งรักษาระบบให้พร้อมให้บริ การตลอด 24 ชัว่ โมง ได้เข้ามามี
บทบาทกับหน่วยงาน จากการเก็บข้อมูล ผูว้ ิจยั พิจารณาว่าส่ วนใหญ่ บุคลากรมีประสบการณ์ในการทํางานตํ่ากว่า 5 ปี
เป็ นผูป้ ฏิบตั ิงานและมีทกั ษะทางด้านคอมพิวเตอร์เล็กน้อย จึงต้องมีการพัฒนาทักษะด้านเทคโนโลยีและประสบการณ์
ของบุ ค คลากร ทั้ง ในเรื่ อ ง ความสามารถต่ อ ด้านการใช้ง านจากอุ ปกรณ์แ ละระบบปฏิ บ ัติก ารของเทคโนโลยี
คอมพิวเตอร์แม่ข่ายเสมือน และความพร้อมทางด้านอุปกรณ์ (Hardware) และโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (Software) ของ
เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์แม่ข่ายเสมือน จึงจะเป็ นก้าวหนึ่ งในการเปลี่ยนแปลงสู่ ความมัน่ คงและอยู่ในระดับที่มากขึ้น
ซึ่งพบว่าสอดคล้องกับงานวิจยั ของ (ชาลินี บุญยะศัพท์, 2556) ได้ทาํ การศึกษาความพร้อมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่ อสาร ในการบริ หารงานของบุคลากรในเทศบาลนครนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี พบว่าบุคคลากรจะมีความ
พร้อมเพิ่มมากขึ้นเรื่ อย ๆ เนื่องจากปัจจุบนั ความเจริ ญด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่ อสาร เข้ามามีบทบาทกับ
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งานราชการและชีวิตประจําวันมากขึ้น ซึ่งบุคลากรที่มีอายุน้อยและเติบโตมาพร้อมกับกระแสของเทคโนโลยี นั้นก็มี
ความพร้อมที่มากขึ้น
ปัจจัยความรู้ความเข้าใจ ในระดับปานกลาง ทั้งในเรื่ องได้รู้จกั เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ แม่ข่ายเสมือน มี
ความเข้าใจและสามารถใช้งานคอมพิว เตอร์ แม่ข่ ายเสมือ น สามารถเปรี ยบเทียบและประเมินความสามารถของ
อุปกรณ์เครื่ องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายเสมือน และได้เรี ยนรู้หรื อได้รับการอบรมในเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์แม่ข่ายเสมือน
ซึ่งพบว่าสอดคล้องกับงานวิจยั ของ (นฤมล สุ มรรคา, 2554) ได้ศึกษาเรื่ องปัจจัยที่มีผลต่อความพร้อมของบุคลากรทาง
บัญชีเพื่อรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน : กรณีศึกษา สถานประกอบการจังหวัดสระบุรี กล่าวว่าความสามารถใน
การรั บรู้ และจําเรื่ องต่าง ๆ และความสามารถในการตีค วามหมาย การขยายความ สรุ ปอ้างอิ ง อธิ บายบรรยายใน
เรื่ องราวและเหตุการณ์ต่าง ๆ ทั้งนี้ผวู้ ิจยั พิจารณาว่าความสามารถในการจําหรื อรู้สึกได้ ในการนําเครื่ องมือ อุปกรณ์
และเทคโนโลยีที่มีอยูใ่ นปัจจุบนั อาทิ คอมพิวเตอร์ โทรศัพท์ แท็บเล็ตโปรแกรมคอมพิวเตอร์ และสื่ อออนไลน์ มาใช้
ให้เกิดประโยชน์สูงสุ ด ในการสื่ อสาร การปฏิบตั ิงาน และการทํางานร่ วมกัน หรื อใช้เพื่อพัฒนากระบวนการทํางาน
หรื อระบบงานในองค์กรให้มีความทันสมัยและมีประสิ ทธิภาพ
ปัจจัยการยอมรับเทคโนโลยี ของความพร้อมการประยุกต์ใช้งานเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์แม่ข่ายเสมือน อยู่
ในระดับมาก ในเรื่ องการใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์แม่ข่ายเสมือนมีส่วนสนับสนุนให้เกิดการพัฒนาประสิ ทธิ ภาพใน
การทํางาน ช่วยสนับสนุนการทํางาน ส่ งผลให้เกิดประโยชน์ต่อการทํางาน ช่วยให้งานมีคุณภาพและมีประสิ ทธิ ภาพดี
ขึ้น เป็ นประโยชน์ต่อ ระบบการปฏิ บตั ิ งาน ทําให้เ กิ ดผลลัพธ์ข องการปฏิ บตั ิ งานที่ดีข้ ึน เปิ ดโอกาสในการแสดง
ความสามารถ สนับสนุนให้เกิดการปฏิบตั ิงาน สามารถทํางานได้เร็ วขึ้น ผูเ้ ชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ แม่
ข่ายเสมือนมีส่วนสนับสนุนให้เกิดการใช้เทคโนโลยี ความมุ่งมัน่ มีผลต่อความง่ายในการเรี ยนรู้คอมพิวเตอร์ แม่ข่าย
เสมือน โดยที่ประสบการณ์ในการทํางานช่ วยในการใช้งานได้ง่ายขึ้น การสนับสนุ นจากองค์กรมีผลต่อการรู้ ว่ามี
ประโยชน์ และการรู้ว่ามีประโยชน์ เนื่องมาจากแบบแผนการทํางานขององค์กร ซึ่ งพบว่าสอดคล้องกับงานวิจยั ของ
(นพมาศ เสี ยมไหม, 2554) ได้ศึกษาเรื่ องการยอมรับในการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศ e -Government (G2E) ของ
ข้าราชการในระดับปฏิ บตั ิ ก าร พบว่าผูป้ ฏิบตั ิ งานส่ ว นใหญ่ มีก ารยอมรับในการใช้เ ทคโนโลยีส ารสนเทศ อยู่ใน
ระดับสูง การรับรู้ถึงความง่ายในการใช้ ส่ งผลต่อการรับรู้ของประโยชน์ปัจจัยภายนอกที่ส่งผลกระทบต่อการรับรู้ถึง
ประโยชน์ ของเทคโนโลยีส ารสนเทศ ในมุ ม มองของความแตกต่ างระหว่า งบุ ค คล คื อ ด้า นความมุ่ งมั่น ของ
ผูป้ ฏิบตั ิงาน และระดับการศึกษา ในมุมมองของความเกี่ ยวข้องกับงานปั จจัย ที่ส่งผลต่อการรับรู้ถึงประโยชน์ของ
เทคโนโลยีสารสนเทศ ด้านความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกับงาน ด้านคุณภาพของงานและด้านผลลัพธ์จากการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ และในมุมมองของสภาวะแวดล้อม ปัจจัยที่ส่งผลต่อการรับรู้ถึงประโยชน์ของ เทคโนโลยีสารสนเทศ คือ
ด้านวัฒนธรรมองค์ก ร ด้านบรรทัดฐาน และด้านการสนับสนุ นจากองค์ก ร ปั จ จัยที่ส่ งผลกระทบต่ อ การรั บรู้ ว่ า
เทคโนโลยีสารสนเทศใช้งานง่าย ในมุมมองของความแตกต่างระหว่างบุคคล คือ ในด้านประสบการณ์ของปฏิบตั ิงาน
ผูว้ ิจยั พิจารณาว่าการยอมรับเทคโนโลยีจากมนุษย์แต่ละคนจะมีระดับของการยอมรับเทคโนโลยีได้ต่างกัน
โดยสามารถแบ่งกลุ่มคนทัว่ ไปกับทัศนคติและพฤติกรรมในการยอมรับแบ่งออกเป็ นกลุ่ม เช่น กลุ่มคนทันสมัย เป็ น
คนกลุ่มใหญ่ข องสังคมที่ส ามารถยอมรับเทคโนโลยีและสิ่ งใหม่ๆ ที่เกิ ดขึ้ น กลุ่มคนตามสมัย เป็ นกลุ่ มที่ยอมรั บ
เทคโนโลยีและนวัตกรรมในกลุ่มท้ายๆ เมื่อเห็ นตัวอย่างว่ามีผยู้ อมรับและใช้งานจนเห็ นประโยชน์ที่เกิดขึ้ นได้อย่าง
แพร่ หลาย และกลุ่มสุ ดท้ายคือกลุ่มคนล้าสมัย เป็ นกลุ่มคนที่เหลือในสังคม โดยไม่สนใจต่อเทคโนโลยี นวัตกรรม
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หรื อความใหม่ใด ๆ หรื อหากจําเป็ นจะต้องยอมรับเทคโนโลยี ก็จะเป็ นกลุ่มคนท้ายที่สุดในสังคม ซึ่ งจะสอดคล้องกับ
ผลวิจยั ที่พบว่า กลุ่มประชากรที่สัมภาษณ์ส่วนใหญ่อายุอยูใ่ นช่วงเริ่ มต้นการทํางาน มีประสบการณ์ในการทํางานน้อย
เป็ นระดับ ผูป้ ฏิบตั ิงาน เป็ นหลัก ซึ่ งคนในกลุ่มนี้ เป็ นกลุ่มสําคัญที่มีต่อ การยอมรั บนวัตกรรม โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
นวัตกรรมเชิงพาณิชย์ คนกลุ่มนี้จะเป็ นตัวตัดสิ นได้ว่าจะสามารถยอมรับเทคโนโลยีและนวัตกรรมนั้นได้ทนั ที ถึงแม้
จะมีทกั ษะทางด้านคอมพิวเตอร์เล็กน้อยก็ตาม
6. บทสรุปและข้ อเสนอแนะ
งานวิจยั นี้มีวตั ถุประสงค์เพือ่ การสํารวจความพร้อมในด้านเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ แม่ข่ายเสมือนสําหรับ
ระบบตรวจวัดข้อ มูลระยะไกลด้านอุ ทกวิทยาของบุค ลากรที่รับผิดชอบระบบในหน่ ว ยงานภาครัฐและเจ้าหน้าที่
บริ ษทั เอกชนที่ดูแลระบบบํารุ งรั กษาระบบ โดยส่ ว นมากอายุอยู่ในช่ วง 26 – 40 ปี จบการศึก ษา ปริ ญ ญาตรี มี
ประสบการณ์ในการทํางานน้อ ยกว่า 5 ปี เป็ นระดับผูป้ ฏิ บตั ิ งาน รู ปแบบบริ ก ารเป็ นผูใ้ ช้งานระบบ และมีทกั ษะ
ทางด้านคอมพิวเตอร์เล็กน้อย ซึ่งวิเคราะห์ปัจจัยทีม่ ีผลต่อความพร้อมในด้านเทคโนโลยีฯ มีปัจจัยที่เกี่ยวข้องต่อความ
พร้อมและการยอมรับเทคโนโลยีฯ มีอยู่ 3 ด้าน คือ ด้านความพร้อมด้านเทคโนโลยี ด้านความรู้ความเข้าใจ และด้าน
การยอมรับเทคโนโลยี ปัจจัยทั้ง 3 ด้านเป็ นตัวผลักดันในการพัฒนาและให้เกิดการยอมรับการใช้งานแทนระบบเดิม
มาเป็ นระบบปัจจุบนั และประสิ ทธิภาพการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ แม่ข่ายเสมือนสําหรับระบบตรวจวัด
ข้อมูลระยะไกลด้านอุทกวิทยาที่รับผิดชอบในหน่วยงานภาครัฐ โดยผลสัมฤทธิ์ ของความพร้อมการประยุกต์ใช้งาน
เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์แม่ข่ายเสมือนสําหรับระบบตรวจวัดข้อมูลระยะไกลด้านอุทกวิทยา มีรายละเอียดดังต่อไปนี้
(1) อายุที่แตกต่างกันมีความพร้อมการประยุกต์ใช้งานเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ แม่ข่ายเสมือนสําหรับระบบตรวจวัด
ข้อมูลระยะไกลด้านอุทกวิทยาไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญ (2) ระดับการศึกษาที่แตกต่ างกันมีความพร้อมการ
ประยุกต์ใช้งานเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์แม่ข่ายเสมือนสําหรับระบบตรวจวัดข้อมูลระยะไกลด้านอุทกวิทยาไม่แตกต่าง
กันอย่างมีนัยสําคัญ (3) ประสบการณ์ในการทํางานที่แตกต่ างกันมีความพร้อ มการประยุก ต์ใช้งานเทคโนโลยี
คอมพิวเตอร์แม่ข่ายเสมือนสําหรับระบบตรวจวัดข้อมูลระยะไกลด้านอุทกวิทยาแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญ ซึ่ งเมื่อ
ทดสอบความแตกต่างของประชากรที่แตกต่างกัน พบว่ามีจาํ นวน 2 คู่ได้แก่ กลุ่มที่มีประสบการณ์ในการทํางานตํ่า
กว่า 5 ปี แตกต่างกับกลุ่มที่มีประสบการณ์ในการทํางาน 6 – 15 ปี และกลุ่มที่มีประสบการณ์ในการทํางาน 6 – 15 ปี
แตกต่างกับกลุ่มที่มีประสบการณ์ในการทํางานมากกว่า 20 ปี (4) ตําแหน่ งระดับที่แตกต่ างกันมีความพร้อมการ
ประยุกต์ใช้งานเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์แม่ข่ายเสมือนสําหรับระบบตรวจวัดข้อมูลระยะไกลด้านอุทกวิทยาไม่แตกต่าง
กันอย่างมีนยั สําคัญ (5) แบบบริ การที่ใช้งานที่แตกต่างกันมีความพร้อมการประยุกต์ใช้งานเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ แม่
ข่ายเสมือ นสําหรับระบบตรวจวัดข้อมูลระยะไกลด้านอุทกวิทยาแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญ ซึ่ งเมื่อทดสอบความ
แตกต่างของประชากรทีแ่ ตกต่างกัน พบว่ามีจาํ นวน 1 คู่ได้แก่ กลุ่มผูใ้ ช้งานระบบแตกต่างกับกลุ่มผูพ้ ฒั นาระบบ (6)
ทักษะคอมพิวเตอร์ที่แตกต่างกันมีความพร้อมการประยุกต์ใช้งานเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์แม่ข่ายเสมือนสําหรับระบบ
ตรวจวัดข้อมูลระยะไกลด้านอุทกวิทยาแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญ ซึ่ งเมื่อทดสอบความแตกต่างของประชากรที่มี
แตกต่างกัน พบว่ามีจาํ นวน 2 คู่ได้แก่ กลุ่มมีทกั ษะเล็กน้อยและกลุ่มมีทกั ษะมากแตกต่างกับกลุ่มที่มีถนัดเป็ นอย่างดี
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ข้อเสนอแนะแนวทางการสร้ างความพร้อ มการประยุก ต์ใช้งานเทคโนโลยีค อมพิว เตอร์ แม่ข่ ายเสมือ น
แบ่งเป็ น 2 ด้าน คื อ (1) ด้านบุคลากร ความพร้ อ มสามารถประสบความสําเร็ จ ได้น้ ัน บุคลากรหรื อ เจ้าหน้าที่ใน
หน่ ว ยงานต้อ งรั บ ทราบว่ า เป็ นนโยบายแห่ ง ชาติ โดยที่ ผูบ้ ริ ห ารในหน่ ว ยงานนั้ น ๆ ต้อ งเล็ ง เห็ น ถึ ง การเพิ่ ม
ประสิ ทธิภาพและก่อให้เกิดประสิ ทธิผลในการดําเนินงาน มีการฝึ กอบรมความรู้ดา้ นคอมพิวเตอร์ ของบุคลากรเพี่อที่
จะส่ งผลให้มี ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและผูบ้ ริ หารควรให้ความสําคัญในการจัดฝึ กอบรมและ
ให้ความรู้แก่บุคลากรในการใช้ระบบอยู่เสมอ เน้นทางด้านการใช้ระบบและขั้นตอนในการปฎิบตั ิงาน ส่ งเสริ มให้มี
กระบวนการถ่ายทอดความรู้ เพี่อเป็ นการแพร่ กระจายความรู้แก่ผทู้ ี่เกี่ยวข้อง (2) ด้านเทคโนโลยี ต้องเพียงพอที่จะ
รองรับทุกความต้องการของผูใ้ ช้ ให้การสนับสนุน ทั้ง Hardware และ Software อย่างเพียงพอ ผูบ้ ริ หารในหน่ วยงาน
ควรมีนโยบายหรื อแนวทางในการให้การ สนับสนุนในด้านเทคโนโลยีพร้อมทั้งความรู้ในการใช้หรื อการพัฒนางาน
เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์แม่ข่ายเสมือนควบคู่ไปด้วย
กิตติกรรมประกาศ
การศึกษาวิจยั ฉบับนี้ ผูว้ ิจยั ได้รับรู้ในส่ วนที่เ กี่ยวข้องกับงานวิจยั โดยคิดอย่างเป็ นระบบเป็ นขั้นตอนโดย
สําคัญ ผูว้ ิจยั ยังได้รับความอนุเคราะห์และความกรุ ณายิ่งจากบุคคลหลายท่าน ผูว้ ิจยั จึงขอกราบขอบพระคุณอย่างสู ง
กับ ผศ.ดร.สุ ทธิศกั ดิ์ จันทวงษ์โส อาจารย์ที่ปรึ กษา ที่คอยแนะแนวทาง และคําชี้แนะที่เป็ นประโยชน์ในการแก้ปัญหา
และข้อบกพร่ องต่าง ๆ และขอขอบพระคุณคณาจารย์ทุกท่าน ที่ได้ให้คาํ แนะนําที่ก่อให้เกิดประโยชน์ในการทํางาน
วิจยั ในครั้งนี้จนสําเร็ จลุล่วงไปด้วยดี
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