
 

บทที่ 3 
วิธีดําเนินการศึกษา 

 

ในการดําเนินการศึกษาครั้งนี้ เริ่มจากการศึกษาคนควาและเก็บรวบรวมขอมูลทุติยภูมิ 

ท่ีมีอยูในวิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม รวมท้ังการศึกษาจากเอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวของ   จากน้ัน 

ทําการเลือกกลุมตัวอยางเพ่ือทําการศึกษา โดยการจัดการประชุมระดมสมองเพ่ือทําการวิเคราะห 

SWOT การสํารวจการใหคะแนนประเด็นสําคัญสภาพแวดลอมภายในและภายนอกวิทยาลัย รวมท้ัง

การสัมภาษณเชิงลึกแบบมีโครงสราง สําหรับใชในการเก็บรวบรวมขอมูลปฐมภูมิ โดยมี

รายละเอียดวิธีการดําเนินการดังตอไปนี ้

3.1 ประชากรและกลุมตัวอยาง 

กลุมตัวอยางในการศึกษาครั้งนี้ แบงออกเปน 2 กลุม ไดแก 

1) กลุมตัวอยางผูรวมระดมความคิด เพ่ือใชในการศึกษาปจจัยท่ีมีผลตอสภาพแวดลอม

ท่ีเปนจุดแข็ง จุดออน โอกาส และอุปสรรค ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา วิทยาลัยเทคนิค

เชียงใหม ใชวิธีการคัดเลือกโดยวิธีเจาะจง ไดแก 

 จํานวน(คน) 
ผูบริหารและบุคลากร  

ฝายแผนงานและความรวมมือ 7 

ฝายบริหารทรัพยากร 9 

ฝายวิชาการ 18 

ฝายพัฒนาการศึกษา 6 

องคกรท่ีเกี่ยวของ  

ประธานชมรมผูปกครองและครู วท.เชียงใหม 1 

นายกสมาคมศิษยเกา วท.เชียงใหม 1 

รวมท้ังส้ิน 42 
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2) กลุมตัวอยางท่ีใชในการสัมภาษณเชิงลึก เพ่ือทําการวิเคราะหประเด็นสําคัญของ

สภาพแวดลอมภายในและภายนอกวิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม  ซ่ึงไดรับการเสนอมาจากท่ีประชุม

จัดทําแผนระบบสารสนเทศเชิงกลยุทธดานการบริหารจัดการ  โดยทําการรวบรวมประเด็นท่ีไดจาก

การประชุม ไดแก จุดแข็ง จุดออน โอกาส และอุปสรรค   และการศึกษาแนวทางการวางแผนระบบ

สารสนเทศตามความตองการ  ไดแก 

 จํานวน(คน) 
ผูบริหารผูรับผิดชอบแตละฝาย 4 

หัวหนาหนวยงานแตละฝาย 8 

รวมท้ังส้ิน 12 

 

3.2 เคร่ืองมือที่ใชในการศึกษา 

เครื่องมือท่ีใชในการเก็บรวบรวมขอมูลครั้งนีไ้ดแก 

1) แบบบันทึกผลการประชุมระดมความคิด  เพ่ือใชในการศึกษาปจจัยท่ีมีผลตอ

สภาพแวดลอมท่ีเปนจุดแข็ง จุดออน โอกาส และอุปสรรค ทั้งภายในและภายนอกองคกร ในเร่ืองท่ี

เกี่ยวกับระบบสารสนเทศและเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยมีหัวขอการประชุมดังนี ้

(1) วิเคราะหแรงผลักดันท่ีมีผลตอการใชงานระบบสานสนเทศดานการบริหาร

ของวิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม 

(2) ศึกษาประเด็นสําคัญสําหรับการเขียนภาพอนาคต (Scenario) 

(3) กําหนดเปาหมายสุดทาย (Ultimate Goal) 

(4) วิเคราะหสภาพแวดลอมองคกร (SWOT) 

(5) จัดทํากลยุทธเทคโนโลยีสารสนเทศดานการบริหารจัดการ 

2) แบบสัมภาษณเชิงลึก (Dept Interview) แบบมีโครงสราง   เปนแบบสัมภาษณท่ีใชเก็บ

รวบรวมขอมูลโดยละเอียดของแตละฝายหรือแตละงานยอยในฝาย สําหรับทําการศึกษา แนวทาง 

การวางแผนระบบสารสนเทศเชิงกลยุทธดานการบริหารการศึกษา ประกอบดวยขอคําถาม

ดังตอไปนี ้

(1) ฝายหรืองานของผูใหสัมภาษณ 
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(2) ช่ือผูใหสัมภาษณ 

(3) ตําแหนง 

(4) หนาท่ีของฝายหรืองาน 

(5) แหลงขอมูลนําเขามาในฝายหรืองาน 

(6) ขอมูลท่ีฝายหรืองานสามารถเผยแพรสูสาธารณะได 

(7) ซอฟตแวรท่ีฝายหรืองานนั้นใชอยูในปจจุบัน 

(8) ปญหาและอุปสรรคตางๆ ท่ีเกี่ยวของหรือมีสวนเกี่ยวของกับระบบสารสนเทศ 

(9) ความตองการตางๆ สําหรับระบบสารสนเทศในฝายหรืองาน 

(10) ขอเสนอแนะ 

 

3.3 การสรางเคร่ืองมือที่ใชในการศึกษา 

ผูศึกษา ทําการสรางเครื่องมือในการศึกษาดวยตนเอง โดยดําเนินการตามขั้นตอนตอไปนี ้

1) ศึกษาแนวคิด หลักการ ท่ีเกี่ยวของกับการจัดทําแผนระบบสารสนเทศเชิงกลยุทธ 

จากเอกสาร วารสาร บทความ ตํารา และวรรณกรรมท่ีเกี่ยวของ ท้ังในแบบท่ีจัดพิมพบนกระดาษ

และแบบท่ีออนไลนบนเครือขายอินเทอรเน็ต แลวทําการกําหนดขอบขายของเครื่องมือ 

2) เตรียมการจัดเก็บขอมูลจากการประชุมจัดทําแผนระบบสารสนเทศเชิงกลยุทธดาน

การบริหารจัดการ ซ่ึงไดจากการระดมความคิดในการศึกษาปจจัยท่ีมีผลตอสภาพแวดลอมท่ีเปน 

จุดแข็ง จุดออน โอกาส และอุปสรรค ทั้งภายในและภายนอกองคกร ในเร่ืองท่ีเกี่ยวกับระบบ

สารสนเทศและเทคโนโลยีสารสนเทศ เปนบันทึกผลการประชุม และผลการวิเคราะห 

ประเด็นสําคัญของสภาพแวดลอมภายในและภายนอกวิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม 

3) จัดสรางเครื่องมือท่ีใชเปนกรอบสัมภาษณกลุมตัวอยางท่ีกําหนด โดยเปน 

แบบสัมภาษณเชิงลึกอยางมีโครงสราง เพ่ือใชในการรวบรวมขอมูลแนวทางการวางแผนระบบ

สารสนเทศเชิงกลยุทธดานการบริหารการศึกษาตอไป 
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3.4 การเก็บรวบรวมขอมูล 

การศึกษาในครั้งนี้ ผูศึกษาไดดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูลดวยตนเอง ระหวาง 

เดือนตุลาคม พ.ศ.2551 จนถึงเดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2553 ดังนี ้

ขอมูลปฐมภูมิ 

1) ทําการศึกษา ปจจัยท่ีมีผลตอสภาพแวดลอมท่ีเปนจุดแข็ง จุดออน โอกาส และ

อุปสรรค ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม โดยจดัการประชุม ในวันท่ี 

29 มีนาคม 2553 เวลา 08.30 – 17.00 น. ณ หองสุทธาสิริ วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม มีผูเขารวม

ประชุม ซ่ึงเปนกลุมตัวอยางท่ีคัดเลือกแบบเจาะจง ไดแก 

 จํานวน(คน) 
ผูบริหารและบุคลากร  

ฝายแผนงานและความรวมมือ 5 

ฝายบริหารทรัพยากร 3 

ฝายวชิาการ 7 

ฝายพัฒนาการศึกษา 2 

องคกรท่ีเกี่ยวของ  

ประธานชมรมผูปกครองและครู วท.เชียงใหม - 

นายกสมาคมศิษยเกา วท.เชียงใหม 1 

รวมท้ังส้ิน 18 
ท้ังนี้ การมีผูเขารับการประชุมไมครบตามจํานวนท่ีกําหนดเนื่องจากผูมีสวน

เกี่ยวของสวนใหญติดราชการเรงดวน 

2) ทําการวิเคราะหประเด็นสําคัญของสภาพแวดลอมภายในและภายนอก

วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม  ซ่ึงไดรับการเสนอมาจากท่ีประชุมจัดทําแผนระบบสารสนเทศเชิงกลยุทธ

ดานการบริหารจัดการ  โดยทําการรวบรวมประเด็นท่ีไดจากการประชุม ไดแก จุดแข็ง จุดออน 

โอกาส และอุปสรรค  โดยผูศึกษาไดนําประเด็นท่ีไดจากการประชุมดังกลาวไปใหกลุมตัวอยางท่ีใช
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ในการสัมภาษณเชิงลึก เพ่ือทําการสรุปประเด็นสภาพแวดลอมท่ีสําคัญ หลังจากวันประชุมดังกลาว

เปนเวลา 3 วัน จํานวน 12 ชุด และเก็บคืนไดท้ังส้ิน 10 ชุด 

3) ทําการสัมภาษณบุคคลตัวตอตัวหรือตอกลุม จากกลุมตัวอยางท่ีใชในการ

สัมภาษณเชิงลึกท่ีไดกําหนดไว เพ่ือเก็บรวบรวมขอมูลโดยละเอียดของแตละฝายหรือแตละงานยอย

ในฝาย สําหรับทําการศึกษาแนวทางการวางแผนระบบสารสนเทศเชิงกลยุทธดานการบริหาร

การศึกษา และศึกษาแนวทางการวางแผนระบบสารสนเทศตามความตองการ และทําการบันทึก

คําตอบดวยตนเอง 

4) นําขอมูลท่ีเก็บรวบรวมมาทําการเรียงลําดับ จัดหมวดหมู และดําเนินการ

วิเคราะหขอมูล 

 

ขอมูลทุติยภูมิ 

คนควาจากแผนยุทธศาสตรการบริหารการศึกษาของวิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม และ

สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา และเอกสาร งานวิจัยอ่ืนๆ ท่ีเกี่ยวของ 

 

3.5 การวิเคราะหขอมูล 

เม่ือผูศึกษาไดทําการเก็บรวบรวมขอมูลจากบันทึกผลการประชุม แบบสํารวจ และการ

สัมภาษณผูบริหารและหัวหนางานแตละฝายท่ีเกี่ยวของกับการบริหารการศึกษาแลว มาทําการ

วิเคราะหความตองการสารสนเทศของฝายบริหารฝายตางๆ ในวิทยาลัยฯ ดวยการจัดแยกขอมูล  

ทําความเขาใจกับขอมูล พิจารณาความสอดคลองและความสัมพันธของขอมูลโดยวิธีการอุปมาน 

สรุป อภิปรายผล  และรายงานผลโดยการจัดทําแผนโครงการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 

3.6 ระยะเวลาในการศึกษา 

ระหวางป พ.ศ.2551-2553   รวมเวลาศึกษา   2   ป 


