
 
บทท่ี 3 

ระเบียบวิธีการศึกษา 
 
 การประยุกตใชซอฟตแวรสําเร็จรูปสําหรับระบบบริหารงานบริการของการไฟฟาสวน    
ภูมิภาค มีระเบียบวิธีการศึกษา ดังนี้ 
3.1 ขอบเขตการศึกษา 

3.1.1 ขอบเขตเนื้อหา 
การศึกษาข้ันตอนกระบวนการติดต้ังซอฟตแวรสําเร็จรูปสําหรับระบบบริหารงานบริการ

ของการไฟฟาสวนภูมิภาค โดยการเปรียบเทียบกับแนวคิดของ SDLC  ในการติดต้ังซอฟตแวร
สําเร็จรูปมี 8 ข้ันตอนดังนี้   

1) การสํารวจระบบ  
2) การศึกษา และวิเคราะหระบบ  
3) การออกแบบระบบ   
4) การเขียนโปรแกรม   
5) การทดสอบระบบ และการปรับใช   
6) การนําไปติดต้ัง และการเปล่ียนระบบ 
7) การดําเนนิการและการบํารุงรักษา 
8) การประเมินผลความพึงพอใจจากผูใชระบบบริหารงานบริการ 

    
 3.1.2 ขอบเขตของประชากร 
 ขอบเขตของประชากรในการศึกษา คือพนักงานการไฟฟาสวนภูมิภาคประกอบดวย 
พนักงานท่ีไดรับการแตงต้ังเปนคณะทํางานระบบบริหารงานบริหารจํานวน 10 คน ท่ีปรึกษาบริษัท
คารวม 3 คนและพนักงานผูใชระบบบริหารงานบริการของการไฟฟาสวนภูมิภาคเขต 1 จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา ซ่ึงเปนพนักงานท่ีใชระบบบริการงานบริการ ในโครงการนํารองในป 2551  มี
กลุมประชากรตัวอยาง 99 คน 
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3.2 แหลงขอมูล และขั้นตอนการเก็บรวบรวมขอมูล 

วิธีการศึกษาเพื่อเก็บขอมูลในดานตางๆ เพื่อวิเคราะหผลการดําเนินการของโครงการฯ ใน
ระบบริหารงานบริการ 

1) แหลงขอมูลปฐมภูมิ   
1.1 ขอมูลจากการสัมภาษณและ สังเกต ท่ีปรึกษาบริษัทคารวม SPIES  3 คน 
1.2 ขอมูลจากการสัมภาษณ คณะทํางานระบบบริหารงานบริการจํานวน 10 คน   
1.3 ขอมูลจากแบบสอบถามผูใชงานระบบบริหารงานบริการจํานวน 99 คน  

 2) แหลงขอมูลทุติยภูมิ   
2.1 การคนควาศึกษาตํารา ขอมูลท่ีเกี่ยวของดานการนําระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 

มาใชในองคกร  
2.2 ขอมูลจากเอกสารกําหนดผูวาจาง (TOR) ระบบคอมพิวเตอรซอฟตแวร

สําเร็จรูปสําหรับระบบบริหารงานบริการของการไฟฟาสวนภูมิภาค 
2.3 ขอมูลจากเอกสารการทํางานตางๆ ของโครงการ 

 การเก็บรวบรวมขอมูลปฐมภูมิ จากการสัมภาษณและ สังเกตไดดําเนินการโดยการ
ติดตามการทํางานของบริษัทคารวม SPIES และคณะทํางานตามตารางดังนี้ 
 

ตาราง 3.1 แสดงตารางการติดตามการทํางานของบริษัทคารวม SPIES และคณะทํางาน 
 
เลขท่ีงาน 

หัวขอ
รายละเอียด
ของงาน 

             ระยะเวลา ระยะเวลา หมายเหตุ 

  วันเร่ิมตน วันส้ินสุด   
      
 
 ขอมูลจากแบบสอบถามใชในการแจกแบบสอบถามไปยังผูใชงานระบบบริหารงาน
บริการจํานวน 99 คน ดวยวิธีการดังนี้ 
 1. สงบันทึกจากผูจัดการฝายบริหารและจัดการ โครงการ ใหทุกหนวยงานในสังกัดการ
ไฟฟาสวนภูมิภาคเขต 1 ภาคกลาง ทางระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกสเพื่อขอความอนุเคราะหแจง
ผูใชระบบบริหารงานบริการทราบวัตถุประสงคของแบบสอบถาม  
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 2. จัดสงแบบสอบถามเปนแฟมขอมูลไมโครซอฟทเอกเซล ทางระบบ SAP Mail ซ่ึงเปน
ระบบ E-Mail ในโปรแกรม SAP และใหพนักงานผูใชงานทําการบันทึกแบบสอบถาม พรอมกับ
จัดสงใหกับผูศึกษารวบรวมขอมูลทาง SAP Mail  
3.3 เคร่ืองมือท่ีใชในการศึกษา 
  การเก็บขอมูลใชเคร่ืองมือคือแบบสอบถาม และการสัมภาษณ ดังนี้ 

1) การสัมภาษณ สําหรับคณะทํางานระบบบริหารงานบริการ  เพื่อนําขอมูลไปวิเคราะห 
และประเมินผลการติดต้ังซอฟตแวรสําเร็จรูปสําหรับระบบบริหารงานบริการ ของ
การไฟฟาสวนภูมิภาค 

2) แบบสอบถาม สําหรับผูใชระบบบริหารงานบริการ เพื่อนําขอมูลไปวิเคราะหความพึง

พอใจของระบบโดยแบบสอบถามมี 2 สวน ดังน้ี 
1. ขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม 
2. ขอมูลเกี่ยวกับความพึงพอใจในการใชระบบบริหารงานบริการ (WMS) 

ประกอบดวย คุณสมบัติท่ีดีของระบบสารสนเทศ 5 ดานคือ ความแมนยํา
ถูกตอง ความสมบูรณ ใชไดทันเวลา สะดวกตอการใชงาน และ สามารถ
ตรวจสอบได โดยเปนแบบสอบถามลักษณะมาตราสวนประมาณคา (Rating 
scale) ตามแบบลิเคอรท (Likert)  โครงสรางแบบสอบถามมีคาคะแนนระดับ
ความพึงพอใจ แบงออกเปน 5 ระดับ  

คะแนน 5  สําหรับระดับมีความพึงพอใจมากท่ีสุด 
คะแนน 4  สําหรับระดับมีความพึงพอใจมาก 
คะแนน 3  สําหรับระดับมีความพึงพอใจปานกลาง 
คะแนน 2  สําหรับระดับมีความพึงพอใจนอย 
คะแนน 1  สําหรับระดับมีความพึงพอใจนอยท่ีสุด 

สถิติท่ีใชในการศึกษา 
  ขอมูลท่ีไดจะนํามาวิเคราะหโดยจะผานการตรวจสอบความถูกตองขอมูลของแบบสอบถาม

กอนจึงจะนําไปวิเคราะห  ดังนี้ 
  1. คาความถ่ี (Frequency) คารอยละ (Percentage)  ใชอธิบายลักษณะสวนบุคคลของ

ประชากร  คือ  เพศ  อายุ  ระดับการศึกษา  อายุการทํางาน  ตําแหนงงาน  แผนกงาน และประสบการณ
การใชคอมพิวเตอรในการทํางาน 

 2.  คาเฉล่ีย (Mean)ใชอธิบายระดับความพึงพอใจในการใชระบบบริหารงานบริการ (WMS) 
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3.4  การวิเคราะหขอมูล 
1. รวบรวมขอมูลข้ันตอนกระบวนการประยุกตใชซอฟตแวรสําเร็จรูปสําหรับระบบ

บริหารงานบริการของการไฟฟาสวนภูมิภาค เปรียบเทียบกับแนวคิดและทฤษฎีท่ีเกี่ยวของกับการ
พัฒนาระบบ หรือ SDLC 

2. ประเมินผลความพึงพอใจของระบบบริหารงานบริการ จากผูใชระบบของผูใชกลุม
พนักงานผูปฏิบัติงาน ผูวิจัยไดทําการคํานวณโดยหาคาเฉล่ียความพึงพอใจ รายขอของแบบประเมิน 
และแปลผลตามมาตราสวนประมาณคาท่ีคํานวณได เพื่อนําผลท่ีไดประเมินผลความพึงพอใจของ 
ระบบสารสนเทศ โดยมีน้ําหนักคะแนนดังนี้ (ประคอง กรรณสูตร, 2535) 

4.50 – 5.00 หมายถึง ระดับมีความพึงพอใจมากท่ีสุด 
3.50 – 4.49 หมายถึง ระดับมีความพึงพอใจมาก 
2.50 – 3.49 หมายถึง ระดับมีความพึงพอใจปานกลาง 
1.50 – 2.49 หมายถึง ระดับมีความพึงพอใจนอย 
1.00 – 1.49 หมายถึง ระดับมีความพึงพอใจนอยท่ีสุด 

3.5 ระยะเวลาท่ีใชในการดาํเนินการ 
ตาราง 3.2 แสดงระยะเวลาที่ใชในการดําเนนิการ 

                                     ระยะเวลา 
 
การดําเนนิการ 

ระยะเวลา 

2552 
เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1.ศึกษาทฤษฎี และแนวคิดท่ี
เกี่ยวของ 

      

2. เก็บรวบรวมขอมูล       
3. วิเคราะห และสรุปขอมูล       
4.จัดทําเอกสารประกอบการคนควา
แบบอิสระ และรายงาน 

      

 แสดงระยะเวลาในการทํางาน 
3.6 สถานท่ีใชในการดําเนนิการศึกษาและรวบรวมขอมูล 

1) การไฟฟาสวนภูมิภาค 200 ถ.งามวงศวาน จตุจกัร  กรุงเทพมหานคร 
2) การไฟฟาสวนภูมิภาคในสังกัด เขต 1 ภาคกลาง จังหวดัพระนครศรีอยุธยา  
3) สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการจัดการ  บัณฑติวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยเชียงใหม 
4) สํานักหอสมุด  มหาวทิยาลัยเชียงใหม 


