
บทที่  3 

ระเบียบวิธีการศึกษา 
 

การศึกษาเรื่อง การจัดทําแผนแมบทสารสนเทศเชิงกลยุทธของศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศ 
มหาวิทยาลัย แมโจ  มีระเบียบวิธีการศึกษา โดยกําหนดขอบเขตการศึกษา วิธีการศึกษา เครื่องมือใน
การวิเคราะห และแผนงานการศึกษา มีรายละเอียดดังตอไปนี ้

 
3.1 ขั้นตอนและวิธีการศึกษา 

3.1.1 การเก็บรวบรวมขอมูล  
การศึกษาครั้งนี้ไดทําการเก็บรวบรวมขอมูลจากแหลงตาง ๆ ดังตอไปนี ้

 3.1.1.1 ขอมูลปฐมภูมิ (primary  source  of  data)   

  โดยมีการเก็บรวบรวมขอมูลจาก 2 ขั้นตอนคือ  
  ขั้นตอนท่ี 1 ใชวิธีประชุมหารือรวมกัน  โดยมีการนําแผนแมบทสารสนเทศ 

และแผนปฏิบัติการประจําป ของปงบประมาณ พ.ศ. 2552 ท่ีผานมาทบทวน เพ่ือประกอบการจัดทํา
แผนแมบทสารสนเทศเชิงกลยุทธดานการบริหารจัดการของศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศ  กําหนด
หัวขอสําหรับการทบทวน เพื่อใหผูเขารวมประชุมระดมความคิดเห็นรวมกัน เพ่ือใหไดมาซ่ึง
รายละเอียดเกี่ยวกับกระบวนการทํางานของแตละงาน รูปแบบสารสนเทศท่ีตองการเพ่ือการ
สนับสนุนการตัดสินใจ  

  ขั้นตอนท่ี 2 ใชวิธีการสัมภาษณจากบุคลากรศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศ              
ซ่ึงไดคัดเลือกผูใหขอมูลแบบเจาะจง (purposive sampling)  (บุญธรรม  กิจปรีดาบริสุทธ์ิ, 2531  :  

56)  ไดแก  รองอธิการบดีฝายสารสนเทศและการส่ือสาร หัวหนางาน 4 คน และบุคลากรศูนย
เทคโนโลยีสารสนเทศ จํานวน  29  คน รวมทั้งส้ิน  34 คน  ดังนี้ 

  1.  รองอธิการบดีฝายสารสนเทศและการส่ือสาร   
  2.  หัวหนางานภายในศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศ จํานวน 4 คน 

2.1 นายสมชาย อารยพิทยา  หัวหนางานวิจัยและพัฒนา 
2.2  นายประวิทย วิมานทอง  หัวหนางานฝกอบรมและ 
  พัฒนาส่ือสารสนเทศ 
2.3  นายวุฒิพล  คลายทิพย หัวหนางานระบบเครือขายและ 
  บริการ อินเทอรเน็ต 
2.4. นางพรสวรรค นักดนตรี หัวหนางานบริหารท่ัวไป 
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3. บุคลากรท่ีสังกัดศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศ จํานวน 29 คน 

 3.1 นายนิพนธ  พิมาสน  
 3.2 นางสาวชุติมา  บุญมี  
 3.3 นางสาวลัดดาพร  ละออง  
 3.4 นายสงา  โปธา 
 3.5 นายสุรเดช  ไชยมงคล    
 3.6 นางสาวศุภวรรณ  สัจจากุล   
 3.7 นางสาวนพมาศ  สุขใจ  
 3.8 นายคลอก  ประถมทรัพย   
 3.9 นางสาวณัฐกฤตา  โกมลนาค   
 3.10 นางสาวดุษฎี  ดวงบาล 
 3.11  นางสาวสุพรรณิการ  สิทธิสังข 
 3.12 นางสาวสุมาลี  สุพรรณนอก  
 3.13 นายปริญญา  ธะนันต  
 3.14 นางสาวอภิญญา  ปญญาสิทธ์ิ  
 3.15 นางสาวกรกช  เจริญทรัพย 
 3.16 นายอาทิตย  แกวถาวร 
 3.17 นายปานศักดิ์  ชัยภักดี  
 3.18 นายบรรพต  โตสิตารัตน 
 3.19 นายพันธมิตร  ใจรินทร 
 3.20 นางสาวนนทิยา  ดวงบาล 
 3.21 นายนภดล  คุณย่ิงยศ 
 3.22 นายเสกสรร   สอนยศ 
 3.23 นายธงชัย  เมืองมา 
 3.24 นางจุรีรัตน   สุยะเขต 
 3.25 นางสาวอารี  พรหมมิตร 
 3.26 นางสาวมนสิชา  มีแสงแกว 
 3.27 นางสาวเนตรนภา  อาทิตย 
 3.28 นายกฤษดาวุฒิ  กรแกว 
 3.29 นายวิทวัส  ขาวอ่ิน 
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3.1.1.2 ขอมูลทุติยภูมิ (secondary source of data) 

 เปนการคนควาจากเอกสาร ตําราท่ีเกี่ยวของท้ังในดานการบริหารจัดการ การ
วางแผนกลยุทธ เอกสาร หนังสือ ตําราท่ีเกี่ยวของกับเทคโนโลยีสารสนเทศและคอมพิวเตอร 
ตลอดจนเก็บรวบรวมขอมูลด านการวางแผนกลยุทธ  การพัฒนาระบบสารสนเทศของ                   
ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและหนวยงานท่ีเกี่ยวของ 

 
3.1.2  เคร่ืองมือที่ใชในการศึกษา 

   เครื่องมือท่ีใชในการเก็บรวบรวมขอมูลในครั้งนี้  คือ แบบสอบถามท่ีใชในการ
สัมภาษณ  ซ่ึงสรางขึ้นโดยอาศัยความสัมพันธระหวางกลยุทธองคกรกับกลยุทธในการจัดการ
เทคโนโลยีสารสนเทศ  โดยมีรายละเอียดของแบบสอบถามท่ีใชในการสัมภาษณ  ดังนี้ 
   1. การวางแผนเทคโนโลยีสารสนเทศเชิงกลยุทธ 
   1.1  กระบวนการทํางานเปนอยางไร 
   1.2  นโยบายการพัฒนากระบวนการทํางานเปนอยางไร 
  2.  การวิเคราะหความตองการของสารสนเทศขององคกร 
   2.1  ใครเปนผูเกี่ยวของในกระบวนการทํางาน 
   2.2  สารสนเทศท่ีใชในกระบวนการทํางานมีอะไรบาง 
   3. การวางแผนจัดสรรทรัพยากรดานเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีมีอยูปจจุบัน 

    มีอะไรบาง 

   4.  การวางแผนโครงการ การลําดับความสําคัญของการพัฒนาโครงการเปนอยางไร 
  

3.1.3 วิธีการศึกษา 
  การจัดทําแผนแมบทสารสนเทศเชิงกลยุทธของศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศ 

มหาวิทยาลัยแมโจ ใชตัวแบบการวางแผนระบบสารสนเทศ 4 ขั้นตอน  (4  stages model  of  

IS/IT  planning) ดังนี้ 
  3.1.3.1 การวางแผนเทคโนโลยีสารสนเทศเชิงกลยุทธ (strategic  IT  planning)  

- การวิเคราะหสภาพแวดลอมภายในศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศ 

- การกําหนดกลยุทธของศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศดานบริหารจัดการ 

- การวางแผนกลยุทธทางดานสารสนเทศ 

- กําหนดกลยุทธดานเทคโนโลยีสารสนเทศ 
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  3.1.3.2  การ วิ เ คร าะ หคว าม ตอ งก าร ส าร สน เท ศขอ งอ งค กร (information 
requirement) 

- การวิเคราะหความตองการสารสนเทศดานการบริหารจัดการแผนงาน
โครงการ 

- การวิเคราะหหนาท่ีของหนวยงาน 

- การจัดทําแผนหลักดานเทคโนโลยีสารสนเทศ  ดานการบริหารจัดการ
แผนงานโครงการ  

3.1.3.3   การวางแผนจัดสรรทรัพยากร  (resource allocation planning) 

- การศึกษาระบบสารสนเทศหรือเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีมีอยูในปจจุบัน 

- การวางแผนการจัดสรรทรัพยากรเพ่ือพัฒนาระบบสารสนเทศและ
เทคโนโลยีสารสนเทศท่ีตองการ 

3.1.3.4   การวางแผนโครงการ (project  planning) 

- การกําหนดความสําคัญของโครงการ 

- การวางแผนพัฒนาโครงการ 
 

3.1.4  วิธีการรายงานผล 
  ในการจัดทําแผนแมบทสารสนเทศเชิงกลยุทธดานการบริหารจัดการของ                
ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยแมโจ  ไดทําการศึกษาตามกระบวนการวางแผนกลยุทธ
ระบบสารสนเทศมีการดําเนินการตามขั้นตอน  ดังตอไปนี ้
  - ผลของการวางแผนสารสนเทศเชิงกลุยทธ 
  - ผลของการวิเคราะหความตองการสารสนเทศขององคกร 

  - ผลของการวางแผนจัดสรรทรัพยากร   

  - ผลของการวางแผนโครงการ 
 
3.2 ระยะเวลาในการศึกษา     

การศึกษาครั้งนี้ใชระยะเวลาในการศึกษาตั้งแตเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2551 ถึงเดือนมกราคม 
2553  รวมระยะเวลา 15  เดือน 
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ตารางที่ 3.1 แสดงระยะเวลาการศึกษา 
 

กิจกรรม 2551 2552 2553 
พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.  ม.ค. 

1. การเสนอ
โครงราง 

               

2. การศึกษา
ขอมูล
เบ้ืองตน 

               

3. การกําหนด
กลยุทธ
องคกร 

               

4. การกําหนด
กลยุทธระบบ
สารสนเทศ 

               

5. การกําหนด
กลยุทธ
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

               

6. สรุปและ
วิเคราะห 

               

7. จัดทําเอกสาร
ประกอบการ
คนควาอิสระ 

               

8. นําเสนอ
ผลงาน 

               

 


