
บทที่ 3 
วิธีดําเนินการ 

 

ผูวิจัยไดศึกษาและวางแผนในการประเมินการใชงานระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ

วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหมดังนี้ 

 

ขอบเขตเนื้อหา 
การศึกษาครั้งนี้เปนการประเมินการใชงานระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการของวิทยาลัย

อาชีวศึกษาเชียงใหม ใน 3 ดานไดแก ความพึงพอใจการใชงานระบบของกลุมผูใชท่ีเกี่ยวของ ระดับ

การใชงาน และปญหาในการใชระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ ซ่ึงมีดวยกัน 3 ระบบคือ  

1) ระบบบริหารจัดการบุคลากร  

2) ระบบบริหารจัดการนักเรียน นักศึกษา 

3) ระบบงานสารบรรณ 

   

ขอบเขตประชากร 
ประชากรในการศึกษาครั้งนี้เปนบุคลากรภายในวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหมท่ีเกี่ยวของ

กับระบบการทํางานตามหนาท่ี แบงออกเปน 3 กลุม (ขอมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2552) 

1) ครูท่ีปรึกษา  จํานวน 101 คน เลือกผูท่ีทําหนาท่ีเปนครูท่ีปรึกษา เพราะครูท่ีปรึกษาเปน

ผูท่ีใชงานระบบไดอยางเต็มท่ีโดยเฉพาะระบบบริหารจัดการนักเรียน นักศึกษา ซ่ึงครู

ท่ีปรึกษาสามารถใชงานระบบไดครบทุกฟงกชันการทํางานของระบบ นอกจากนี้ครูท่ี

ปรึกษาทุกทาน เปนผูท่ีผานการใชงานระบบมา 1 ป 

2) เจาหนาท่ีฝายงานตางๆ จํานวน 33 คน เจาะจงเลือกกลุมเจาหนาท่ี ท่ีทํางานดาน

สํานักงาน และมีการทํางานเกี่ยวของกับขอมูลสารสนเทศในวิทยาลัยเปนประจํา และมี

เครื่องคอมพิวเตอรพรอมระบบอินเทอรเน็ตในวิทยาลัยใหใช 

3) นักเรียน นักศึกษา ระดับช้ัน ปวช.2  ปวช.3 และ ปวส.2 จํานวน 1,956 คน สําหรับ

นักศึกษานั้นจะสํารวจเฉพาะผูท่ีใชงานระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการมาอยางนอย 1 

ป หรือ 2 ภาคเรียน จึงกําหนดใหอยูในระดับช้ัน ปวช.2 ปวช.3 และ ปวส.2 เทานั้น 
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  การศึกษาครั้งนี้จะเปนการศึกษาจากกลุมเปาหมาย ท่ีไดคัดเลือกเอาไวโดยกลุมท่ี 1 และ 

กลุมท่ี 2 เปนการศึกษาจากประชากรทั้งหมด สวนกลุมท่ี 3 จะศึกษาจากการสุมตัวอยางจาก

กลุมเปาหมายในแตละกลุมตามทฤษฎีการกําหนดจํานวนประชากรตัวอยางโดยใชการคํานวณของ  

Taro Yamane  ซ่ึงมีสูตรดังตอไปนี ้
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เมื่อ n  คือ จํานวนตัวอยางประชากร   

        N  คือ จํานวนของประชากรทั้งหมด 

               e คือ ความคลาดเคลื่อน กําหนดใหเทากับ 5% 

ดังนั้นจํานวนประชากรของแตละกลุมท่ีเลือกสุมมาสํารวจเปน 

นักเรียน นักศึกษา จํานวน 1,956 คน 
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จากการคํานวณจึงกําหนดกลุมตัวอยางนักเรียน นักศึกษาเทากับ 333  คน โดยกําหนด

สัดสวนตามคณะที่เรียนดังนี้  

 

ตารางที่ 3.1 แสดงการคํานวณสัดสวนตัวอยางของนักเรียน นักศึกษา แตละระดับ 

 

การแบงกลุมตัวอยาง จํานวน เปอรเซ็นต 

จํานวนจากการ

คํานวณกลุม

ตัวอยาง 

จํานวนสํารวจ 

จริง 

จํานวนนักเรียน นักศึกษา 1956 100 332.1 333 

ระดับ ปวช. 1454 74 246.42 246 

ระดับ ปวส. 502 26 86.58 87 
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ตารางที่ 3.2 แสดงการคํานวณสัดสวนตัวอยางของนักเรียนปวช. แยกตามแตละคณะ 

 

นักเรียน 
ระดับปวช. จํานวน เปอรเซ็นต 

จํานวนจากการ
คํานวณกลุม
ตัวอยาง 

จํานวนสํารวจ
จริง 

พณิชยกรรม 749 52 127.92 128 

ศิลปกรรม 326 22 54.12 54 

คหกรรม 379 26 63.96 64 

รวม 1,454 100 246 246 
 

ตารางที่ 3.3 แสดงการคํานวณสัดสวนตัวอยางของนักศึกษาปวส. แยกตามแตละคณะ 

 

นักศึกษา 
ระดับปวส. จํานวน เปอรเซ็นต 

จํานวนจากการ
คํานวณกลุม
ตัวอยาง 

จํานวนสํารวจ
จริง 

บริหาร 285 57 49.59 50 

ศิลปกรรม 50 10 8.70 9 

คหกรรม 99 20 17.40 17 

อุตสาหกรรมทองเทีย่ว 68 13 11.31 11 

รวม 502 100 87 87 
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วิธีการศึกษา 
ศึกษาขอมูลและรวบรวมขอมูลแบบสอบถาม  จาก 2 แหลงดังนี ้

1)  แหลงขอมูลปฐมภูมิ   
การเก็บขอมูลจากแบบสอบถามในการประเมินการใชงานระบบสารสนเทศเพื่อ  

การจัดการวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม 

2)   แหลงขอมูลทุติยภูมิ   
การคนควาศึกษาตํารา ขอมูลท่ีเกี่ยวของดานการประเมินการใชงานระบบ   

สารสนเทศเพื่อการจัดการ  

ขอมูลจากแผนยุทธศาสตรวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม 

 

เคร่ืองมือที่ใชในการศึกษา 
เครื่องมือท่ีใชในการศึกษาครั้งนี้ไดแก  แบบสอบถาม ซ่ึงแบงออกเปน 3 สวนดวยกัน ดังนี้ 

สวนที่ 1 ขอมูลท่ัวไปและพฤติกรรมการใชงานของบุคลากรภายในวิทยาลัย
อาชีวศึกษาเชียงใหมท่ีใชบริการของระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ 

สวนที่ 2  ขอมูลความพึงพอใจตอการใชงานระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ ใน

สวนนี้จะมีการแบงแยกกลุมบุคลากร  

โดยลักษณะของแบบสอบถามความพึงพอใจตอการใชงาน จะเปนแบบปลายปด 

กําหนดคําตอบ ใชมาตรการวัดของ (Rating Scale) เพื่อแบงระดับความพึงพอใจเปน 5 

ระดับ  ไดแก 5 หมายถึง ระดับความพึงพอใจมากที่สุด 4 หมายถึงระดับความพึงพอใจ

มาก 3 หมายถึงระดับความพึงพอใจปานกลาง 2 หมายถึงระดับความพึงพอใจนอย 1 

หมายถึงระดับความพึงพอใจนอยท่ีสุด 

สวนที่  3  ปญหาและขอเสนอแนะการใชระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ สําหรับ

แบบสอบถามดานปญหาจะใชแบบสอบถามแบบปลายปด กําหนดคําตอบแบบมี

มาตรการวัด ใชมาตรการวัด (Rating Scale) เพื่อแบงระดับปญหาที่สงผลกระทบเปน 5 

ระดับ  เพื่อการวิเคราะหปญหาที่มีขอบเขตชัดเจน ไดแก 5 หมายถึงระดับปญหามาก

ท่ีสุด 4 หมายถึงระดับปญหามาก 3 หมายถึงระดับปญหาปานกลาง 2 หมายถึงระดับ

ปญหานอย และ1 หมายถึงระดับปญหานอยท่ีสุด  

สําหรับแบบสอบถามนั้น จะแบงแบบสอบถามออกเปน 3 ชุด สําหรับผูใชงานแต

ละกลุม โดยแบงดังนี ้
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ชุดท่ี 1 สําหรับสอบถามครูท่ีปรึกษา  

ชุดท่ี 2 สําหรับการสอบถามนักเรียน นักศึกษา 

ชุดท่ี 3 สําหรับสอบถามเจาหนาท่ี 

กระบวนการสอบถาม จะใหกรอกขอมูลผานทางเว็บไซตเพื่อความสะดวกในการ

จัดการขอมูล และประหยัดงบประมาณเปนหลัก แตหากกลุมตัวอยางบางกลุมไม

สะดวกในการกรอกขอมูลใชวิธีการใหกรอกลงในเอกสาร เชน ครูท่ีมีภาระการสอน

มาก และไมคอยไดใชคอมพิวเตอร เปนตนเมื่อทําการสํารวจแลว จะใชซอฟตแวรดาน

สถิติและการวิจัย เพื่อชวยในการสรุปและวิเคราะหผลเพ่ือประเมินการใชงานระบบ

สารสนเทศเพื่อการจัดการ 

 
การวิเคราะหผลการศึกษา 

ขอมูลท่ีไดจากแบบสอบถามจะทําการวิเคราะหโดยใชการวิเคราะหขอมูลดวยสถิติเชิง

พรรณนา (Descriptive Statistics) โดยแบงออกเปน 3 สวนดังนี้ 

สวนที่ 1 การวิเคราะหขอมูลพ้ืนฐานและพฤติกรรมการใชงานระบบสารสนเทศเพื่อการ

จัดการของกลุมเปาหมาย ใชคารอยละเพื่อแจกแจงความถี่ในการจัดลําดับตามลักษณะสวนบุคคล

ของกลุมเปาหมายแตละกลุม อธิบายลักษณะทั่วๆไปของขอมูลท่ีเก็บ และการแบงระดับการใชงาน

ระบบตางๆ โดยมีการแบงระดับการใชงานดังนี ้

       ระดับการใชงาน    คาเฉลี่ย 
มากที่สุด มีคาเฉล่ียเทากับ  4.50-5.00 

มาก  มีคาเฉล่ียเทากับ  3.50-4.49 

ปานกลาง มีคาเฉล่ียเทากับ  2.50-3.49 

นอย  มีคาเฉล่ียเทากับ  1.50-2.49 

นอยท่ีสุด มีคาเฉล่ียเทากับ  1.00-1.49 

สวนที่ 2  การวิเคราะหขอมูลความพึงพอใจตอระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ  โดยใชการ

วิเคราะหขอมูลดวยสถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) ไดแก    คาเฉล่ีย ( x )   สวนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน (S.D.) แลวนําเสนอในรูปตารางประกอบคําบรรยาย 

โดยการกําหนดระดับความพึงพอใจนั้นจะใช (Rating Scale) ซ่ึงกําหนดไว 5 ระดับ  

จากนั้นจึงนําคะแนนที่ผูตอบแบบสอบถามระบุ  มาคิดคํานวณน้ําหนักเฉล่ียแลวนําไปเปรียบเทียบ

กับชวงท่ีกําหนดไวดังนี้คือ 
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     ระดับความพึงพอใจ    คาเฉลี่ย 
มากที่สุด มีคาเฉล่ียเทากับ  4.50-5.00 

มาก  มีคาเฉล่ียเทากับ  3.50-4.49 

ปานกลาง มีคาเฉล่ียเทากับ  2.50-3.49 

นอย  มีคาเฉล่ียเทากับ  1.50-2.49 

นอยท่ีสุด มีคาเฉล่ียเทากับ  1.00-1.49 

สวนที่ 3  การวิเคราะหขอมูลปญหาการใชระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการโดยใช คาเฉล่ีย 

( x )  สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) แลวนําเสนอในรูปตารางประกอบคําบรรยายโดยใหผูตอบ

แบบสอบถามเลือกตอบความคิดเห็น มีเกณฑการใหคะแนนตามระดับผลกระทบของปญหาที่มีผล

ตอการใชบริการของผูใช  5 ระดับ ซ่ึงสามารถนําคะแนนที่ไดจะนํามาหาคาเฉล่ียเลขคณิต และแปล

ความหมายคาเฉล่ียไดดังนี ้

                ระดับของปญหา                                               คาเฉลี่ย   

              มากที่สุด มีคาเฉล่ียเทากับ  4.50-5.00 

  มาก  มีคาเฉล่ียเทากับ  3.50-4.49 

  ปานกลาง มีคาเฉล่ียเทากับ  2.50-3.49 

  นอย  มีคาเฉล่ียเทากับ  1.50-2.49 

  นอยท่ีสุด มีคาเฉล่ียเทากับ  1.00-1.49 

 สวนที่ 4 การวิเคราะหความแตกตางของความพึงพอใจและปญหาการใชงานระบบ

สารสนเทศเพื่อการจัดการ รวมไปถึงปญหาอ่ืนๆในภาพรวมที่มีผลกระทบตอการใชงาน โดยใช

วิธีการ  t-test เพื่อเปรียบเทียบความแตกตางระหวางประชากร  2 กลุมท่ีเปนอิสระตอกัน 

(Independent Sample Test) โดยการทดสอบมีระดับความเชื่อม่ัน 0.95 มีความคลาดเคลื่อน 0.05  ซ่ึง

ผลของการเปรียบเทียบความแตกตางนั้น จะใชคาความนาจะเปน (Probability) ใชสัญลักษณ P. 

โดยกําหนดให มีเงื่อนไขการยอมรับวาแตกตางหรือไมแตกตางคือ 

1) หากคา P. มีคาไมเกิน 0.05 แสดงวา ผลการเปรียบเทียบมีความแตกตางกันที่ระดับ

นัยสําคัญทางสถิติ 0.05 

2) หากคา P. มีคามากกวา 0.05 แสดงวา ผลการเปรียบเทียบไมมีความแตกตางกันที่รับ

นัยสําคัญทางสถิติ 0.05 
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ระยะเวลาในการดําเนินงานวิจัย 
ตามแผนการดําเนินการ เริ่มตั้งแตเดือน สิงหาคม 2552 ถึงเดือน กรกฏาคม 2553 เปน

ระยะเวลา 11 เดือน 

                  ระยะเวลา 

                  ดําเนินการ   

แผนงาน 

รายละเอียด 

พ.ศ. 2552 พ.ศ. 2553 

ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. 

ศึกษาขอมูลและ

รวบรวมเอกสารดาน

ทฤษฎี งานวิจัยท่ี

เกี่ยวของ และการใช

งานโปรแกรมดาน

สถิต ิ

            

ดําเนินการสราง

แบบสอบถามผานทาง

เว็บไซตและจัดทํา

แบบสอบถามเปน

เอกสาร 

            

ดําเนินการเก็บและ

รวบรวมขอมูลจาก

แบบสอบถามจาก

กลุมตัวอยาง 

            

วิเคราะหผลท่ีไดจาก

การเก็บขอมูล 

            

สรุปและทํารายงาน

การวิจัย 
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สถานที่ที่ใชในการดําเนินการวิจัยและรวบรวมขอมูล 
1. วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม 
2. สํานักหอสมุดมหาวิทยาลัยเชียงใหม 
3. สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการจัดการ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม 

 


