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บทคัดย่ อ
ในปั จจุ บ นั ระบบสารสนเทศเข้ามามี บ ทบาทกับ ธุ รกิ จขององค์กรมากขึ้ น ตั้งแต่ก ารเก็ บ
ข้อมูลไปจนถึงงานด้านการประมวลผล ทาให้งานด้านสารสนเทศเริ่ มถูกมองว่าเป็ นระบบที่ช่วยลด
ต้นทุนให้กบั องค์กร และช่วยเพิม่ ประสิ ทธิ ภาพในการทางาน องค์ประกอบที่สาคัญที่สุดของระบบ
สารสนเทศคือ “ฮาร์ ดแวร์ ” หากไม่สามารถทางานได้ จะส่ งผลทาให้ธุรกิจเกิดความเสี ยหาย องค์กร
บางแห่ งมีการลงทุนเรื่ องระบบสารสนเทศเป็ นจานวนเงินมหาศาลเพื่อนาระบบสารสนเทศมาเพิ่ม
ประสิ ทธิ ภาพให้กบั หน่ วยงาน แต่ขาดความรู ้ และความสนใจที่ จะจัดเก็บและดูแลรักษาอุปกรณ์
ฮาร์ ดแวร์ ให้อยู่ในสิ่ งแวดล้อมที่ เหมาะสม ปั ญหาที่ เกิ ดขึ้ นเป็ นช่ องทางให้กบั ผูป้ ระกอบการส่ วน
หนึ่ งได้มีแนวคิดริ เริ่ มที่จะประกอบธุ รกิ จให้เช่ าพื้นที่ในศูนย์ขอ้ มูล หรื อเรี ยกบริ การนี้ วา่ “ศูนย์รับ
ฝากเซิ ร์ฟเวอร์ ” (Co-location) ที่จะช่วยแบ่งเบาภาระในด้านการลงทุนก่อสร้างศูนย์ขอ้ มูลให้กบั
องค์กรต่าง ๆ การศึ กษาครั้ งนี้ มีวตั ถุ ประสงค์เพื่ อศึ ก ษาถึ งความพึงพอใจผูใ้ ช้บริ การศูนย์รับฝาก
เซิ ร์ฟ เวอร์ กรณี ศึ ก ษา บริ ษ ัท ซี เอส ล็ อกซอิ นโฟ จากัด (มหาชน) โดยเก็บ รวบรวมข้อ มูล ด้ว ย
แบบสอบถามจากกลุ่ มตัวอย่าง 172 คน และวิเคราะห์ขอ้ มูลด้วยวิธีสถิ ติเชิ งพรรณาหาค่าร้ อยละ
ความถี่ และการทดสอบสมมติฐานด้วยค่าไคสแควร์ กาหนดค่าระดับนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
ผลการศึกษาเรื่ องพฤติ กรรมการใช้บริ การศูนย์รับฝากเซิ ร์ฟ เวอร์ กรณี ศึกษา บริ ษทั ซี เอส
ล็อกซอินโฟ จากัด (มหาชน) พบว่ากลุ่มตัวอย่างส่ วนใหญ่เป็ นเพศชาย มีอายุระหว่าง 31 - 35 ปี ส่ วน
ใหญ่ ท างานต าแหน่ งเจ้าหน้าที่ วิศ วกรรมเครื อข่ าย (Network Engineer) ประเภทขององค์กรเป็ น
บริ ษทั จากัด ดาเนินธุ รกิจการตลาด/การพาณิ ชย์อิเล็กทรอนิกส์ ขนาดขององค์กรจานวน 51-100 คน
ในส่ วนของพฤติ กรรมการใช้งานศูนย์รับฝากเซิ ร์ฟเวอร์ พบว่ากลุ่มตัวอย่างให้ความสาคัญในการ
ใช้งานศูนย์รับ ฝากเซิ ร์ฟ เวอร์ เพื่ อเป็ นระบบส ารองข้อมูล ของบริ ษ ทั และเพื่ อเป็ นระบบหลัก ใน
การดาเนิ นธุ รกิ จของบริ ษทั มี เจ้าหน้าที่ ฝ่ายเทคนิ คขององค์กร เป็ นบุคคลเกี่ ยวข้องที่ มีอิทธิ พลต่อ
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การตัดสิ น ใจใช้บ ริ ก ารศู น ย์รับ ฝากข้อมูล เจ้าหน้าที่ ระดับ บริ ห ารแผนกเทคโนโลยีส ารสนเทศ
(CTO/IT Manager) เป็ นบุคคลที่มีอานาจในการตัดสิ นใจ เดินทางมายังศูนย์บริ การรับฝากเซิร์ฟเวอร์
ด้วยรถยนต์ส่วนตัว ส่ วนใหญ่เข้าใช้บริ การในช่ วงเวลา 13.00 น. - 17.30 น. เข้าใช้บริ การน้อยกว่า
1 ครั้งต่อสัปดาห์ และมีจุดประสงค์ในการเข้ามาใช้งานศูนย์บริ การรับฝากเซิ ร์ฟเวอร์ เพื่อบารุ งรักษา
ตามรอบที่องค์กรกาหนด
ผลการศึกษาเรื่ องความพึงพอใจผูใ้ ช้บริ ก ารศูนย์รับฝากเซิ ร์ฟเวอร์ กรณี ศึกษา บริ ษทั ซี เอส
ล็อกซอินโฟ จากัด (มหาชน) พบว่าปั จจัยด้านผลิตภัณฑ์ที่กลุ่มตัวอย่างให้ความพึงพอใจระดับมาก
ที่สุดในการตัดสิ นใจเลือกใช้บริ การศูนย์รับฝากเซิร์ฟเวอร์ คือ คุณภาพระบบไฟฟ้ าและระบบไฟฟ้ า
สารอง ปั จจัยด้านราคา กลุ่มตัวอย่างให้ความพึงพอใจระดับมาก คือ ราคาเหมาะสมกับคุณภาพของ
ผลิตภัณฑ์และบริ การ ปั จจัย ด้า นช่ องทางการจัดจาหน่ ายกลุ่มตัวอย่างให้ความพึงพอใจระดับมาก
ที่สุด คือ วิธีการและช่ องทางการติดต่อสมัครใช้บริ การสามารถเข้าถึ งได้ง่ายมีความสะดวกรวดเร็ ว
ปั จจัย ด้านการส่ งเสริ มการตลาดกลุ่มตัวอย่างให้ความพึงพอใจระดับมากที่สุด คือ การออกบูธและ
จัดกิ จกรรมส่ งเสริ มการขายมี ความน่ าสนใจ ปั จจัย ด้านพนัก งานกลุ่ มตัวอย่างให้ความพึ งพอใจ
ระดับ มากที่ สุ ด คื อ เจ้า หน้ า ที่ ป ระจ าศู น ย์ แ ต่ ง กายสะอาด สุ ภ าพเรี ย บร้ อ ย ปั จ จัย ด้า นขั้น ตอน
การให้บริ การ กลุ่มตัวอย่างให้ความพึงพอใจระดับ มากที่ สุด คื อ ขั้นตอนและวิธีการในการขอนา
อุปกรณ์เข้ามาติดตั้งใหม่ในศูนย์บริ การมีความสะดวก และปั จจัยด้านกายภาพกลุ่มตัวอย่างให้ความ
พึ ง พอใจระดับ มากที่ สุ ด คื อ พื้ น ที่ ส่ ว นพัก ผ่ อ นมี ที่ นั่ ง และน้ าดื่ ม เพี ย งพอต่ อ ความต้ อ งการ
จากการศึกษาพบว่าปั จจัยส่ วนบุ คลด้านประเภทขององค์กรมี ความสัม พันธ์ กบั ความพึงพอใจใน
ปั จจัยด้านผลิตภัณฑ์ ปั จจัยด้านราคา ปั จจัยด้านการส่ งเสริ มการตลาด ปั จจัยด้านพนักงาน ปั จจัยด้าน
ขั้นตอนการให้บริ การ และปั จจัยด้านกายภาพ ส่ วนปั จจัยส่ วนบุ คลด้านประเภทธุ รกิ จขององค์กร
และปั จจัย ส่ วนบุ ค ลด้านตาแหน่ ง งานหรื อหน้าที่ ที่ ผูต้ อบแบบสอบถามรั บ ผิดชอบในองค์ก รมี
ความสัมพันธ์กบั ความพึงพอใจในทุกปัจจัย
การศึกษาครั้งนี้ มีขอ้ เสนอแนะให้บริ ษทั ปรับปรุ งในเรื่ องของห้องเตรี ยมการและอุปกรณ์ ที่
เกี่ยวข้อง ให้มีความพร้อมใช้ สะดวกสบาย มีความทันสมัย และมีจานวนเพียงพอ ต่อการใช้งานของ
ลูก ค้า ราคาที่ ต้ งั ควรจะเป็ นราคาที่ เหมาะสม เพราะในปั จจุ บ นั เศรษฐกิ จถดถอยผู บ้ ริ โ ภคจะสนใจ
ผลิ ตภัณฑ์ที่ ราคาเหมาะสมกับ คุ ณค่า ที่ ตอ้ งการมากขึ้ น การให้บริ การของพนักงานขาย พนักงาน
ประจาศูนย์ตอ้ งให้บริ การด้วยความรวดเร็ ว สามารถติดต่อได้สะดวก มีความสุ ภาพ มีความเอาใจใส่
ในการติดตามแก้ไขปั ญหาที่ได้รับแจ้ง เต็มใจให้บริ การ และเมื่อเกิดเหตุขดั ข้องภายในศูนย์ตอ้ งแจ้ง
ให้ลูกค้าทราบทันที รวมถึงการพัฒนาในด้านความรู้ ตอ้ งสามารถตอบและแก้ไขปั ญหาให้กบั ลูกค้า
ได้ ขั้นตอนการขอใช้บริ การและการขอนาอุปกรณ์ เข้าออกภายในศูนย์บริ ก าร ต้องมีความสะดวก
รวดเร็ ว และไม่ยงุ่ ยากซับซ้อน ดูแลในเรื่ องความสะอาดและความเป็ นระเบียบของสถานที่รับรองผู้
มาใช้งาน รวมถึงในเรื่ องของที่จอดรถต้องมีความเพียงพอกับลูกค้า
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