
บทที่ 1 

บทนํา 

เอกสารงานคนควาอิสระ เร่ือง การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการประเมินแผน
ยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัยพายัพ จัดทําข้ึนเพ่ือเปนประโยชนในการพัฒนาระบบสารสนเทศ  
เพื่อใชในการติดตามการประเมินผลตัวช้ีวัดระดับมหาวิทยาลัย ตามแผนยุทธศาสตรในแตละป  
และชวยใหผูบริหารและคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยพายัพ นําขอมูลท่ีไดไปประกอบ 
การตัดสินใจ ในการบริหารจัดการมหาวิทยาลัยพายัพใหมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด 

 
1.1 ความเปนมาและความสําคญัของปญหา 

สํ านั กนโยบายและแผนสถา บัน  มหาวิทยาลั ยพายัพ  เ ป นหน วยง านกลาง 
ของมหาวิทยาลัยท่ีปฏิบัติภารกิจเกี่ยวกับการวางนโยบาย หลักเกณฑ แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดทํา 
และการประเมินแผนยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัย ประสานงานการจัดทําแผนพัฒนามหาวิทยาลัย 
และแผนการปฏิบัติงานของหนวยงานภายในมหาวิทยาลัย โดยทําการรวบรวม ติดตาม ประมวลผล 
สังเคราะห ประเมินแผน และจัดทํารายงานสรุป การวิเคราะหขอมูลตาง ๆ เสนอผูบริหาร 
และคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยพายัพ เพื่อสนับสนุนดานการบริหารจัดการ การพัฒนา
มหาวิทยาลัย และสงเสริมการดําเนินงานของมหาวิทยาลัยใหบรรลุตามนโยบายและเปาหมาย 
ท่ีกําหนดไว 

แผนพัฒนามหาวิทยาลัยพายัพในแตละป  จะมีการกําหนดตัวช้ีวัดความสําเ ร็จ 
(Key Performance Indicator : KPI) และมีการเปล่ียนแปลงไปตามสภาพการณตาง ๆ  
ซ่ึงในปการศึกษา 2553 ไดมีการกําหนดตัวช้ีวัดความสําเร็จไว 54 ตัวช้ีวัดความสําเร็จ  
ดังนั้น ผูคนควาเห็นวาในการที่จะสนับสนุนและสงเสริมการดําเนินงานของมหาวิทยาลัย 
ใหสําเร็จลุลวงดวยดีไดนั้น ควรที่จะมีการรวบรวมจัดเก็บขอมูล แผนยุทธศาสตร เปาหมาย กลยุทธ
ในการปฏิบัติงาน เปาหมายตัวช้ีวัด และรายละเอียดอ่ืน ๆ ท่ีมีความสําคัญไวในฐานขอมูล  
เพื่อท่ีจะสามารถติดตาม ประเมินผล ลดความผิดพลาดและปญหาในการประเมินติดตามตัวช้ีวัดผล
การดําเนินงานไดอยางรวดเร็วและถูกตองในที่เดียว (One-Stop Information Service)   
ซ่ึงจะชวยให ผูบ ริหารและคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยพายัพ  นําขอ มูลท่ีไดไปใช
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เพื่อประกอบการวิ เคราะหวางแผน  ตัดสินใจในการดํา เนินงานของมหาวิทยาลัยพายัพ 
ไดอยางถูกตอง รวดเร็ว นําไปสูการพัฒนามหาวิทยาลัยใหไดรับการยอมรับในระดับสากลตอไป 
แตในความเปนจริงท่ีประจักษ  ซ่ึงผูคนควา เองพึ่ ง เขามาปฏิบัติหนา ท่ีในสํานักนโยบาย 
และแผนสถาบัน ในอัตรายืมตัวมาจากสํานักทะเบียนและบริการการศึกษา ทําใหมองเห็นถึงปญหา
ของขอมูลสวนใหญ ซ่ึงยังอยูในรูปของเอกสาร ขาดการจัดการอยางเปนระบบเกิดความสับสน 
ยากลําบากในการจัดเก็บ เรียบเรียง ซ่ึงเอกสารหนึ่ง อาจอางอิงเอกสารอีกชนิดหนึ่ง ไมตอบสนอง
ความตองการในการติดตาม ประเมินแผนจากผูกํากับดูแล และยากตอการปฏิบัติหนาท่ีของบุคลากร
ในการจัดทําแผน ติดตาม และประเมินแผนไดทันทวงที แมจะมีการพัฒนาโปรแกรมเพื่อจัดเก็บ
ขอมูลแผนยุทธศาสตรบางสวนไวในฐานขอมูลไมโครซอฟทแอคเซส 2003 มีการเช่ือมโยง
ยุทธศาสตร เปาหมาย ตัวช้ีวัดความสําเร็จ และกลยุทธในการปฏิบัติงาน แตก็มีความยุงยาก 
ในการใชงานและเขาถึงเพื่อการติดตาม ประเมินผลคาเปาหมายตัวช้ีวัด เนื่องจากโปรแกรมดังกลาว
ถูกพัฒนาข้ึนจากผูปฏิบัติงาน จึงขาดการวิเคราะหและออกแบบระบบอยางเหมาะสม ไมสามารถ
ตอบสนองความตองการของผูบริหารและคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยพายัพ ในการติดตาม
ตรวจสอบขอมูลการดําเนินงานตามแผนยุทธศาสตรประจําปได ซ่ึงอาจทําใหมหาวิทยาลัยสูญเสีย
โอกาสในดานตาง  ๆ  ดังนั้นผูคนควา  จึง เกิดความสนใจวาจะแกไขปญหานี้ไดอยางไร  
และหากมีการพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือการประเมินแผนยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัยพายัพข้ึน
ใชงานจะสามารถแกไขปญหาดังกลาวไดดีข้ึนหรือไม ซ่ึงจะตองมีการวางระบบและออกแบบ  
ในการศึกษาใหสอดคลองกับทฤษฎีในเร่ืองของการวิเคราะหออกแบบระบบอยางเปนข้ันเปนตอน 
และสอดคลองกับทฤษฎีในการบริหารจัดการแผนยุทธศาสตรใหประสบความสํา เ ร็จ  
และเปนระบบบริหารจัดการท่ีมีประสิทธิภาพ  ซ่ึงจะทําใหมหาวิทยาลัยพายัพไดรับประโยชนตาง ๆ 
ในดานของการบริหารงานท่ีดี การทํางานท่ีมีประสิทธิภาพจะตองเขาถึงขอมูลไดรวดเร็ว  
ในขณะท่ีการเรียนรูและการรับรูของแตละคนไมเหมือนกัน แตหากมีวิธีการหรือนําเคร่ืองมือใด ๆ 
มาชวยสนับสนุนในการทํางานและทําความเขาใจใหตรงกัน ยอมจะทําใหการทํางานรวดเร็วยิ่งข้ึน 
ซ่ึงผูคนควาจะไดออกแบบเว็บแอพพลิเคชัน (Web Application) เพื่อท่ีจะชวยแกไขปญหานี้ 

ดังนั้น ผูคนควาจะทําการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการประเมินแผนยุทธศาสตร 
ของมหาวิทยาลัยพายัพ เพื่อจัดเก็บรวบรวม ติดตาม ประมวลผล สังเคราะห ประเมินแผน  
และจัดทํารายงานสรุป การวิเคราะหขอมูลตาง ๆ เพื่อชวยแกไขปญหาในการติดตามผลการประเมิน
แผนยุทธศาสตรในแตละปให มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลท่ีดี  และชวยให ผูบริหาร 
และคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยพายัพ นําขอมูลท่ีไดไปประกอบการตัดสินใจ ในการบริหาร
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จัดการมหาวิทยาลัยพายัพ รวมถึงพิจารณาจัดสรรทรัพยากรที่มีอยูอยางจํากัดใหเกิดประโยชนสูงสุด
ตอมหาวิทยาลัยพายัพตอไป 

 
1.2 วัตถุประสงคของการศึกษา 

เพื่อพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือการประเมินแผนยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัยพายัพ 
 
1.3 ประโยชนท่ีจะไดรับจากการศึกษา เชิงทฤษฎีและ/หรือเชิงประยุกต 

1) ไดระบบสารสนเทศเพ่ือการประเมินแผนยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัยพายัพ 
2) สามารถเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดทํา ติดตาม และประเมินแผนยุทธศาสตร 

ของมหาวิทยาลัยพายัพ ท่ีมีความถูกตอง รวดเร็ว 
 
1.4 แผนการดาํเนนิงาน 

1) ศึกษาระบบงานเดิม รวบรวมความตองการของระบบงานใหมโดยวิธีสัมภาษณ 
การประชุมปรึกษาหารือกับผู อํานวยการ  เจาหนาท่ีงานจัดทําแผน  เจาหนาท่ีงานติดตาม 
และประเมินแผน และงานในสวนอ่ืน ๆ ท่ีเกี่ยวของ 

2) ศึกษาเอกสารที่เกี่ยวของกับงานนโยบายและแผนสถาบัน และเอกสารงานวิจัย 
ท่ีเกี่ยวของ หนังสือ คูมือตาง ๆ เพื่อนํามาวิเคราะหหาแนวทางในการพัฒนาระบบ 

3) วิเคราะหและออกแบบระบบ ตามตัวช้ีวัดของแผนยุทธศาสตร มหาวิทยาลัยพายัพ 
ปการศึกษา 2553 และความตองการใชงานอยางเหมาะสม 

4) พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการประเมินแผนยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยพายัพ  
ในรูปแบบของเว็บแอพพลิเคช่ัน ซ่ึงจะสามารถติดตอประสานงานกับหนวยงานตาง ๆ ในการ
ดําเนินงานใหสอดคลองกับยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัยพายัพ 

5) ทดสอบระบบ โดยการนําเขาขอมูลยุทธศาสตร เปาประสงค ตัวช้ีวัดความสําเร็จ 
หมวดหมูงบประมาณ โครงการ ลงในระบบฐานขอมูล ติดต้ังโปรแกรมในเคร่ืองแมขาย (Server) 
ใหผูท่ีเกี่ยวของทดลองใชงาน และดําเนินการปรับปรุงแกไขโปรแกรมตามความเหมาะสม 

6) ประเมินผลการทํางานของระบบ โดยออกแบบสอบถามการใชงานระบบ สําหรับ
ฝายงานตาง ๆ ท่ีเกี่ยวของ 

7) จัดทําเอกสารการใชงานระบบสารสนเทศเพ่ือการประเมินแผนยุทธศาสตร 
ของมหาวิทยาลัยพายัพ 

8) จัดทํารายงานการคนควาอิสระ  
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1.5 ขอบเขตการศึกษา 

สรางระบบสารสนเทศเพ่ือการประเมินแผนยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัยพายัพ  
โดยมีขอบเขตดังนี้ 

1) ขอบเขตขอมูล 
(1) แผนพัฒนามหาวิทยาลัยพายัพ ฉบับท่ี 4 ปการศึกษา 2549 - 2554 (ฉบับ

ปรับปรุง ปการศึกษา 2552 - 2554) 
(2) ตัวช้ีวัดตามแผนยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยพายัพ ปการศึกษา 2553 

2) ขอบเขตของระบบงาน 
(1) ระบบตรวจสอบสิทธ์ิผูใชงาน กําหนดสิทธ์ิการเขาใชงานโดยผูดูแลระบบ 
(2) ระบบจัดการขอมูล ยุทธศาสตร เปาหมาย ตัวช้ีวัดความสําเร็จ 
(3) ระบบบันทึกรายละเอียดขอมูลตามตัวชี้วัดความสําเร็จ  
(4) ระบบบันทึกผลการประเมินจากหนวยงานผูกํากับดูแล 
(5) ระบบรายงานขอมูลสารสนเทศสําหรับ ผูกํากับดูแล เจาหนาท่ีงานติดตาม 

และประเมินแผน ผูบริหารและคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยพายัพ 
 

1.6 วิธีการวิจัย 
1) ศึกษาตัวช้ีวัดผลการดําเนินงานและการจัดเก็บขอมูลตัวช้ีวัดตามแผนยุทธศาสตร

ประจําป 2553 ของมหาวิทยาลัยพายัพ 
2) วิเคราะหระบบงานโดยใชแผนผังกระแสขอมูล (Data Flow Diagram : DFD) เปน

เคร่ืองมือในการวิเคราะหระบบงานใหม 
3) ติดตั้งระบบปฏิบัติการไมโครซอฟทวินโดวสเซิรฟเวอร 2003 (Microsoft 

Windows Server 2003) สําหรับเคร่ืองคอมพิวเตอรแมขาย 
4) ออกแบบและสรางฐานขอมูลโดยใชระบบจัดการฐานขอมูลออราเคิล 10จี เอ็กซ

เพรส อิดิชัน (Oracle Database 10g Express Edition) 
5) พัฒนาระบบโดยใชภาษาเอเอสพีดอทเน็ต (ASP.NET) และภาษาซีชารป (C#) 

ติดต้ังบนระบบปฏิบัติการไมโครซอฟทวินโดวส 7 (Microsoft Windows 7) 
6) ทดสอบการทํางานของระบบ 
7) สรุปผล แกไข และนําเสนอผลที่ได 
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1.7 เคร่ืองมือท่ีใชในการศึกษา 

1) ฮารดแวร 
(1) เคร่ืองคอมพิวเตอรเซิรฟเวอร ยี่หอเดล โปรเซสเซอร อินเทล ซีออน อี5530 

ความเร็ว 2.40 กิกะเฮิรตซ แรม 1.0 กิกะไบต ฮารดดิสก 40 กิกะไบต (Dell Server Processor Intel® 
Xeon® CPU E5530 @ 2.40 GHz, 1.00 GB of RAM, HDD 40 GB) จํานวน 1 เคร่ือง 

(2) เคร่ืองคอมพิวเตอรโนตบุค ยี่หอ เอเซอร อินเทล คอร ไอ 5 ความเร็ว 2.40 กิ
กะเฮิรตซ แรม 2.0 กิกะไบต ฮารดดิสก 500 กิกะไบต (Acer Notbook Processor Intel® Core™ i5 
@ 2.40 GHz, 2.00 GB of RAM, HDD 500 GB) จํานวน 1 เคร่ือง  

2) ซอฟตแวร  
(1) ระบบปฏิบัติการไมโครซอฟทวินโดวสเซิรฟเวอร 2003 
(2) ระบบปฏิบัติการไมโครซอฟทวินโดวส 7 
(3) ระบบจัดการฐานขอมูลออราเคิล 10จี เอ็กซเพรส อิดิชัน  
(4) ภาษาเอเอสพีดอทเน็ตและภาษาซีชารป 
(5) โปรแกรมเว็บเบราวเซอร (Web Browser) ไดแก อินเทอรเน็ต  

เอ็กซโพลเรอร (Internet Explorer), มอซีลลา ไฟรฟอกซ  (Mozilla Firefox) 
 
1.8 นิยามศัพท 

“สํานักนโยบายและแผนสถาบัน” หมายถึง หนวยงานวางแผน ติดตาม ประเมินผลดาน
บริหารจัดการ เพื่อสนับสนุนการพัฒนามหาวิทยาลัยพายัพ ตั้งอยูท่ี หอง PG205 อาคารปฐมกาล ช้ัน
ท่ี 2 มหาวิทยาลัยพายัพ เขตแมคาว ถนนซุปเปอรไฮเวยเชียงใหม-ลําปาง อําเภอเมือง จังหวัด
เชียงใหม 

“คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพายัพ” (กบห.) หมายถึง อธิการบดี รองอธิการบดี 
และผูชวยอธิการบดีทุกฝาย 

“ผูกํากับดูแล” หมายถึง ผูท่ีกํากับดูแลประเมินความเส่ียงของการบรรลุเปาหมายตาม
ตัวช้ีวัด โดยคาดหวังการผลักดันความสําเร็จ 
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1.9 สถานท่ีท่ีใชในการดําเนินการวิจัยและรวบรวมขอมูล 

1) สํานักนโยบายและแผนสถาบัน มหาวิทยาลัยพายัพ 
2) ส าข า วิ ช า เ ท ค โนโล ยี ส า รสน เ ทศแล ะก า ร จั ด ก า ร  บัณฑิ ต วิ ท ย า ลั ย 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม 
3) สํานักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม 
4) สํานักหอสมุด มหาวิทยาลัยพายัพ 


