
 
 

บทที่ 2 

เอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวของ 

งานคนควาอิสระน้ี ผูคนควาไดทําการศึกษา คนควา และทบทวน แนวคิด ทฤษฎี 
เอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวของกับการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการประเมินแผนยุทธศาสตร 
ของมหาวิทยาลัยพายัพ ผูคนควาพบแนวคิด ทฤษฎี เอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวของ โดยแบง 
ออกเปน 4 ประเดน็ ดังตอไปนี้ 
 
2.1 แนวคิด ทฤษฎีเก่ียวกับการบริหารจัดการเชิงกลยุทธ 

สุพานี  สฤษฎวานิช (2553) กลาววา การบริหารเชิงกลยุทธ หมายถึง การบริหารองคการ
โดยรวมใหมีกลยุทธหลักและกลยุทธการแขงขัน ตลอดจนมีขอไดเปรียบในการแขงขันเหนือกวา
กิจการอ่ืน ๆ โดยจะตองมีการศึกษาและวิเคราะหสภาพแวดลอมท้ังภายในและภายนอกองคการ 
เ พ่ือสรางแผนกลยุทธ ท่ี เหมาะสมกับโอกาสและอุปสรรคจากสภาพแวดลอมภายนอก 
และกับจุดออนและจุดแข็งขององคการนั้น ๆ เพื่อใหสามารถนําแผนกลยุทธนั้นไปปฏิบัติ 
ใหบังเกิดผล  ตลอดจนมีการติดตามและประเมินผลเชิงกลยุทธไดอยางถูกตองเหมาะสม 
เ พื่ อ สร า ง ทิ ศท า งและอนาคต ท่ี เหม าะสมขององค ก า ร อย า ง ยั่ ง ยื น ได ในระยะย า ว  
การบริหารเชิงกลยุทธจึงเปนการบริหารอยางมีระบบ เปนการบริหารที่ตองอาศัยวิสัยทัศน 
ทางธุรกิจของผูนําองคการ เปนการบริหารท่ีมีการวางแผนอยางเปนข้ันตอนและมีการวิเคราะห 
อยางมีหลักเกณฑ 

ณัฏฐพันธ  เขจรนันทน (2552) กลาววา การจัดการเชิงกลยุทธ (Strategic Management) 
หมายถึง กระบวนการท่ีประกอบดวยการวิเคราะหสภาพแวดลอมและขอมูลสําคัญของธุรกิจ 
ท่ี ใ ช ในก า รประกอบการ ตัด สิน ใ จ  ก า รว า งแนวทา งก า รดํ า เ นิ น ง าน  และควบ คุม 
การปฏิบัติงานเชิงกลยุทธขององคการ เพื่อท่ีจะสรางความม่ันใจวาองคการสามารถท่ีจะดําเนินการ
ไดอยางสอดคลองกับสภาพแวดลอมและสถานการณท่ีเกิดข้ึน ตลอดจนสามารถมีพัฒนาการ 
และสามารถแขงขันในอุตสาหกรรมไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยมีเปาหมายสําคัญ 2 ประการ คือ 

1) สรางและดํารงความสามารถในการแขงขัน  (Competitive Capacity)  
ในการเป ล่ียนแปลงของสภาพแวดลอมทําให ธุรกิจตองปรับตัวอยู เสมอ  การกํ าหนด
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และการดําเนินกลยุทธจะชวยใหธุรกิจมีความพรอมตอการเปล่ียนแปลง และสามารถพัฒนาตนเอง
ใหมีศักยภาพในการแขงขันอยางตอเนื่อง  

2) สรางคุณคา (Create Value) การจัดการเชิงกลยุทธชวยสรางคุณคา (Value)  
แกเจาของหรือผูถือหุน (Shareholder) ตลอดจนสรางความพอใจใหแกผูมีสวนไดสวนเสีย 
(Stakeholder) ของธุรกิจ 

ปจจุบันกลยุทธไมได ถูกจํากัดขอบเขตวาเปนงานของผูบริหารระดับสูงเทานั้น  
หลายองคการไดจัดต้ังหนวยงานท่ีปฏิบัติหนาท่ีเชิงกลยุทธของธุรกิจข้ึน โดยมีบุคคลที่มีอํานาจ 
และหนาท่ีรับผิดชอบการปฏิบัติงานเกี่ยวเน่ืองกับฝายบริหาร โดยปกติผูจัดการดานกลยุทธ 
(Strategic Manager) ตองประเมินศักยภาพขององคการและเปรียบเทียบกับอิทธิพล 
ของสภาพแวดลอมภายนอก  เพื่อกําหนดอนาคตและแนวทางการดําเนินงานท่ีเหมาะสม  
โดยเฉพาะสถานการณปจจุบันท่ีมีการเปลี่ยนแปลงเกิดข้ึนไดอยางมากมายและรวดเร็ว จึงนับไดวา 
มีความจําเปนอยางยิ่งท่ีองคการจะตองมีการปรับตัวใหสมดุลกับกระแสของพลวัตท่ีเกิดข้ึน 
อยางเหมาะสมและไมหยุดยั้ง เพื่อสรางและรักษาความไดเปรียบในการดํารงอยูขององคการตอไป 

ณรงควิทย  แสนทอง (2551) กลาววา การท่ีองคกรมีเพียงแผนกลยุทธระยะยาว 
เพียงอยางเดียวยังไมสามารถนํามาใชในการบริหารงานในแตละปได เนื่องจากยังขาดรายละเอียด 
ในแงของการนํ าไปปฏิบัติ  เปน เพียงแผนกว าง  ๆ  และเป าหมายในภาพรวมมากกว า  
ดังนั้นจึงจําเปนตองแปลงแผนกลยุทธระยะยาวลงมาใหใกลเคียงกับการดําเนินงานในแตละป  
โดยผานกระบวนการกําหนดและทบทวนแผนกลยุทธประจําป การกําหนดแผนกลยุทธประจําป
เปนข้ันตอนท่ีสําคัญมากสําหรับระบบการบริหารผลงานสมัยใหม เพราะเปนจุดเช่ือมตอท่ีสําคัญ 
ในการแปลงความฝนขององคกรระยะยาวลงมาสูภาคปฏิบัติในแตละป ถาเปาหมายการบริหารงาน
แตละปประสบความสําเร็จ แนนอนวาเปาหมายระยะยาวขององคกรก็ประสบความสําเร็จ 
ไปโดยอัตโนมัติ  แตในทางกลับกัน  ถ า เป าหมายประจํ าปใดปหนึ่ งไมบรรลุ เป าหมาย  
จะสงผลใหการกําหนดเปาหมายในปตอ ๆ ไปจะยากข้ึนอีก 

อุทิศ  ขาวเธียร (2549) กลาววา การติดตามและการประเมินผลเปนภารกิจท่ีจําเปน 
ในการจัดการสมัยใหม เพื่อใหทราบวา การดําเนินการตามแผนฯ บรรลุตามท่ีตองการและ/หรือ 
ตามวัตถุประสงคของแผนหรือไม และหากไมเปนไปตามแผนฯ จะตองมีการปรับกลยุทธ 
และแนวทางการดําเนินงานใหสอดรับกับการเปลี่ยนแปลงของสภาวะแวดลอมแคไหน เพียงไร 
อยางไร  และแมนวาจะเปนไปตามแผนแลว  ก็ควรปรับแนวทางให เกิดการดํา เนินการ 
ท่ีมีประสิทธิผลกวาเดิมไดหรือไม อยางไร 
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การตรวจสอบติดตามผลความกาวหนาและการประเมินผล ทําใหทราบสถานการณ 
ท่ีเกิดข้ึนแตละข้ันตอนการพัฒนา ท้ังปญหาท่ีอาจเกิดแตแรกเร่ิม ท่ีอาจเกิดจากปจจัยการลงทุน 
ท่ีไมเหมาะสม อุปสรรคระหวางการดําเนินการ ดานปริมาณและคุณสมบัติของผลผลิตท่ีได 
ต่ํากวาระดับ ตลอดจนระดับท่ีบรรลุของผลกระทบตามปรารถนา ท้ังนี้ การติดตามประเมินผล
ดังกลาว สามารถสงผลตอการปรับเปล่ียน ปรับเสริมแนวทางดําเนินการพัฒนาได หากการติดตาม
ประเมินผลวิเคราะหพบวา การพัฒนา (แผนงาน/โครงการ) ไดเกิดผลลัพธตามท่ีคาดหวังไวหรือไม
เพียงใด 

 
2.2 แนวคิด ทฤษฎีเก่ียวกับบาลานซสกอรการด และตัวชี้วัดความสําเร็จ  

เรวัตร  ชาตรีวิศิษฏ และคณะ (2553) กลาววา Kaplan และ Norton ไดคิดคนบาลานซ
สกอรการด (Balanced Scorecard) ข้ึนมาเนื่องจากท้ังคูเห็นวาวิธีการท่ีองคกรธุรกิจท่ัวไป 
ใชในการประเมินผลนั้นยึดติดกับการวัดผลดานการเงินมากเกินไป (Financial Indicators)  
ซ่ึงท้ังคู เห็นวาการประเมินผลดานการเงินนั้นไมเพียงพอสําหรับการแขงขันในยุคปจจุบัน  
ท้ังนี้เนื่องจากการประเมินผลดานการเงินไมสามารถวัดสินทรัพยท่ีจับตองไมได (Intangible Assets) 
เชน  ช่ือ เ สียง  หรือ  ภาพพจนขององคกร  นอกจากนี้ การประเ มินผลทางด านการ เ งิน 
ยังบอกให เรารูแต เฉพาะส่ิงท่ี เกิด ข้ึนไปแลวในอดีต  โดยไมสามารถบอกให รู ถึงปญหา 
บาลานซสกอรการด หรือโอกาสท่ีจะเกิดข้ึนในอนาคต 

Kaplan และ Norton ไดเสนอแนวคิดท่ีวาในการประเมินนั้นองคกรไมควรจะมอง 
จากมุมมองหรือมิติ (Perspective) ทางการเงินเพียงอยางเดียว แตควรจะประเมินจากท้ังหมด  
4 มุมมอง ไดแก 

1) มุมมองดานการเงิน (Financial Perspective) เพื่อบอกวาในสายตาผูถือหุน 
เราทําไดดีเพียงใด  

2) มุมมองดานลูกคา (Customer Perspective) ลูกคามองเราอยางไร ใหการยอมรับ
มากนอยแคไหน  

3) มุมมองดานกระบวนการภายใน (Internal Business Process)  เรามีจุดแข็งตรงไหน
บาง ตัววัดคือ ตนทุนตอหนวยที่ต่ํา เปนตน 

4) มุมมองดานการเรียนรูและการพัฒนา (Learning and Innovation) เพื่อดูวาองคกร 
มีศักยภาพในการเพิ่มมูลคาของผลิตภัณฑไปไดอีกหรือไม ตัววัดคือ ระยะเวลาท่ีใชในการพัฒนา
ผลิตภัณฑใหม ๆ 
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ภายใตแนวคิดของบาลานซสกอรการด นั้น ภายใตมุมมองแตละมุมมองยังประกอบ 
ไปดวยชองอีก 5 ชอง ไดแก 

1) วัตถุประสงค (Objectives) ซ่ึงแสดงถึงส่ิงท่ีองคกรอยากจะบรรลุ เชน ภายใต
มุมมองดานลูกคานั้น องคกรสวนใหญมักจะมีวัตถุประสงคท่ีอยากจะสรางความพึงพอใจของลูกคา 

2) การวัดผล (Measures) ไดแก ดัชนีหรือเคร่ืองช้ีวัดท่ีจะใชบอกวาองคกรบรรลุ 
ในวัตถุประสงคท่ีตองการหรือไม เชน ถาวัตถุประสงคท่ีอยากจะบรรลุไดแกความพึงพอใจ 
ของลูกคา ดัชนีหรือเคร่ืองมือท่ีจะบอกใหเรารูวา ลูกคามีความพึงพอใจหรือไม ไดแก ดัชนี 
การสํารวจความพึงพอใจของลูกคาหรืออัตราการรองเรียนจากลูกคา เปนตน 

3) ขอมูลพื้นฐานในปจจุบัน (Baseline Data) ไดแกขอมูลในปจจุบันของตัวช้ีวัดนั้น  
ซ่ึงขอมูลในปจจุบันนี้ สวนใหญจะใชเปนเคร่ืองมือพื้นฐานในการกําหนดเปาหมายที่ตองการ 
ท่ีจะบรรลุตอไป 

4) เปาหมายท่ีตองการบรรลุ (Target) ไดแก ตัวเลขของตัวช้ีวัด ท่ีเราตองการ 
ท่ีจะบรรลุ เชน จากดัชนีการสํารวจความพึงพอใจของลูกคานั้น เปาหมายท่ีตองการท่ีจะบรรลุ  
ไดแก ลูกคาอยางนอยรอยละ 80 มีความพึงพอใจในสินคาและบริการของเรา 

5) ส่ิงท่ีจะทําเพื่อใหบรรลุเปาหมาย (Initiatives) ไดแก แผนงานหรือกิจกรรม 
ท่ี เราจะทําเพื่อชวยใหบรรลุเปาหมาย  เชน  ส่ิง ท่ีจะทําเพื่อให ลูกคาอยางนอยรอยละ  80  
มีความพึงพอใจไดแก การเพิ่มชองในการใหบริการใหมากข้ึน 

จะเห็นไดวาชอง 5 ชองภายใตแตละมุมมองนั้น คอนขางจะเปนส่ิงท่ีมีความเปนเหตุ 
เปนผลและเปนหลักการสากลท่ัวไปท่ีเขาใจไดงาย  อีกท้ังยังสามารถนําไปประยุกตใช 
กับงานหลาย ๆ ประเภท เชน ใชกับชีวิตประจําวันไดดวย เชน การลดน้ําหนัก นอกจากนี้  
เม่ือนําหลักการนี้มาใชในการทํางานท่ัว ๆ ไป ยังทําใหเรามีวัตถุประสงคในการทํางานท่ีชัดเจน  
มีวิธีการวัดท่ีจับตองได มีเปาหมายท่ีตองบรรลุ และมีแนวทางของส่ิงท่ีเราจะทําเพ่ือใหบรรลุ
เปาหมาย 

วรภัทร  ภูเจริญ และคณะ (2550) กลาววา ตัวช้ีวัดความสําเร็จ (Key Performance 
Indicator : KPI) เปนการวัดผลท้ังท่ีเปนรูปธรรมและนามธรรม ใชไดในทุกองคกร ซ่ึงตัวช้ีวัด
ความสําเร็จนั้นถูกนํามาใชเพื่อใหผูบริหารไดทราบถึง ขีดความสามารถ สมรรถนะ ความคืบหนา 
คุณภาพ ปริมาณของกิจกรรมตาง ๆ ท่ีไดทําไปตามแผนหรือตามยุทธศาสตร ตัวช้ีวัดความสําเร็จ 
จะแตกตางกันไปตามแตประเภทของธุรกิจ กิจกรรม ยุทธศาสตร บางคร้ังอาจจะใชคําวา ดัชนี 
วัดความสําเร็จท่ีสําคัญ (Key Success Indicators : KSI)  



11 
 

ตัวช้ีวัดความสําเร็จมักเปนตัวสะทอน (Reflect) วากิจกรรมตาง ๆ ในองคกรไดเปนไป
ตามแผนตามยุทธศาสตรตาง ๆ ท่ีวางไวหรือไม การท่ีจะบอกวาดัชนีตัวไหน  เปนตัวช้ีวัด
ความสําเร็จ ก็ข้ึนอยูกับมุมมอง ความสนใจ หรือนโยบายของผูบริหาร วามีนโยบายอยางไร  
เนนเร่ืองอะไร เชน ในธุรกิจท่ีเติบโตอยางรวดเร็ว ผูบริหารอาจจะสนใจเร่ืองดัชนีการเจริญเติบโต 
(Revenue growth) สวนแบงการตลาด กระแสเงินสด ฯลฯ แตอยางไรก็ตาม เพื่อไมใหผูบริหาร 
หลงประเด็น มุงไปสนใจในเร่ืองใดเร่ืองหนึ่งมากเกินไป ผูบริหารควรมีมุมมองครบท้ัง 4 มุมมอง 
คือ กระบวนการภายใน การเงิน ลูกคา และการเรียนรู ซ่ึงการใช ตัวช้ีวัดความสําเร็จเพื่อศึกษา 
และพิจารณาในท้ัง 4 มุมมองน้ี ก็คือมิติมุมมองของบาลานซสกอรการด นั่นเอง 

 
2.3 แผนพัฒนามหาวิทยาลัยพายัพ 

ในป พ.ศ.2551 สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาไดประกาศกรอบแผนอุดมศึกษา
ระยะยาว ฉบับท่ี 2 (พ.ศ. 2551 - 2565) และจัดทํารางแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา  
ฉบับท่ี 10 (พ.ศ.2551 - 2554) เพื่อเปนทิศทางในการบริหารอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยพายัพ 
จึงเห็นความจําเปนในการปรับแผนพัฒนามหาวิทยาลัยพายัพ ฉบับท่ี 4 ปการศึกษา 2549 - 2554  
ใหสอดคลองกับทิศทางการพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษาของประเทศ และสามารถทําจุดแข็ง
ของมหาวิทยาลัยสรางจุดเดนและศักยภาพในการแขงขัน จึงได มีการปรับปรุงแผนพัฒนา
มหาวิทยาลัยพายัพใหม โดยประกาศใชตั้งแตปการศึกษา 2552 - 2554  

มหาวิทยาลัยพายัพไดนําผลจากการวิ เคราะหองคกร  ท้ังสภาพแวดลอมภายใน  
และภายนอกโดยเฉพาะจุดแข็งและโอกาสมากําหนดทิศทาง และเปาหมายในการพัฒนา
มหาวิทยาลัยในปการศึกษา 2552 - 2554 เพื่อเปนแนวทางในการพัฒนามหาวิทยาลัย ดังนี้ 
วิสัยทัศน 

แหลงความรูระดับสากล พัฒนาคนใหมีศักยภาพสูงและมีน้ําใจรับใชสังคม 
เปาหมายหลัก 

เปาหมายท่ี 1 :  เปนมหาวิทยาลัยท่ีมุงเนนความเปนนานาชาติ (Internationalization 
Focus) 

เปาหมายท่ี 2 :  เปนมหาวิทยาลัยคุณภาพท่ีเนนการสรางบัณฑิตใหเปนคนท่ีสมบูรณ 
เปาหมายท่ี 3 :  เปนมหาวิทยาลัยท่ีมีระบบบริหารจัดการท่ีมีประสิทธิภาพ มีศักยภาพ 

ในการแขงขัน (Competitiveness) เพื่อสรางความแข็งแกรง และเติบโตอยางยั่งยืน 
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ในการกําหนดเปาหมายหลักท้ัง 3 ประการ ก็เพื่อใหมหาวิทยาลัยพายัพมีเปาหมาย  
หรือเข็มมุงท่ีชัดเจน ในระยะ 3 ป วาจะดําเนินการไปในทิศทางใด และเพ่ือใหเปาหมายหลัก
ดังกลาวประสบผลสัมฤทธ์ิท่ีเปนจริง มหาวิทยาลัยจึงไดกําหนด 7 ยุทธศาสตร ไวดังนี้ 

ยุทธศาสตรท่ี 1 : สรางศักยภาพ มิติมุมมอง ท่ีเนนความเปนนานาชาติ ในทุกพันธกิจ
ของมหาวิทยาลัย 

ยุทธศาสตรท่ี 2 : ผลิตบัณฑิตใหมีคุณลักษณะท่ีพึงประสงค  ตรงกับความตองการ 
ของสังคม 

ยุทธศาสตรท่ี 3 : สงเสริมการทําวิจัย และการผลิตผลงานทางวิชาการ เพื่อพัฒนา 
การเรียนการ สอน พัฒนาชุมชน และประเทศ 

ยุทธศาสตรท่ี 4 : สรางศักยภาพในการใหบริการวิชาการ เพื่อตอบสนองความตองการ
ของชุมชนและสังคม 

ยุทธศาสตรท่ี 5 : พัฒนามหาวิทยาลัยใหเปนแหลงเรียนรู ทํานุบํารุงศาสนา  
และศิลปวัฒนธรรม 

ยุทธศาสตรท่ี 6 : พัฒนาศักยภาพเทคโนโลยีสารสนเทศ และการส่ือสารเพื่อการเรียน
การสอน และการบริหารจัดการ 

ยุทธศาสตรท่ี 7 : การบริหารจัดการองคกรอยางมีประสิทธิภาพ 
เพื่อการไปสูเปาหมายตามแผนพัฒนามหาวิทยาลัยพายัพ มหาวิทยาลัยจึงไดกําหนด 

ใหมีการประเมินแผนยุทธศาสตรและตัวช้ีวัดระดับมหาวิทยาลัย  เพื่อประเมินผลสัมฤทธ์ิ 
การดําเนินงานของมหาวิทยาลัยในแตละป โดยกําหนดใหมีการประเมินแผนยุทธศาสตร 
และตัวช้ีวัดระดับมหาวิทยาลัยในชวงกลางปการศึกษาและปลายปการศึกษา 
การประเมินแผนพัฒนามหาวิทยาลัย ฉบับท่ี 4 ปการศึกษา 2549 – 2554  

เ ม่ือส้ินสุดระยะเวลาในการดําเนินงานตามแผนพัฒนามหาวิทยาลัย  ฉบับท่ี  4  
ปการศึกษา 2549 – 2554 มหาวิทยาลัยพายัพกําหนดใหมีการประเมินแผนพัฒนามหาวิทยาลัย  
เพ่ือประเมินผลสัมฤทธ์ิการดําเนินงานของมหาวิทยาลัยวา มีการดําเนินงานตามผลการปฏิบัติงาน 
ท่ีไดจริงกับเปาหมายหลักท่ีกําหนดไว โดยประเมินตัวช้ีวัด ผลสัมฤทธ์ิ และแผนตามท่ีกําหนดไว 
เพื่อนําผลการประเมินดังกลาวเปนขอมูลสําหรับจัดทําแผนพัฒนามหาวิทยาลัยตอไป 

จากการศึกษาแผนพัฒนามหาวิทยาลัยพายัพ พบวา ในแตละปตัวช้ีวัดความสําเร็จ 
ในแผนพัฒนามหาวิทยาลัย มีการเปล่ียนแปลงไปตามสภาพการณตาง ๆ ดังนั้นผูคนควาจึงจะพัฒนา
ระบบสารสนเทศเพื่ อการประเมินแผนยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัยพายัพแบบรายป  
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โดยใชแผนยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยพายัพ ปการศึกษา 2553 ซ่ึงมี 54 ตัวช้ีวัดความสําเร็จ  
เปนตนแบบในการพัฒนาระบบ ดังแสดงรายละเอียดไวใน ภาคผนวก ค 

 
2.4 งานวิจัยท่ีเก่ียวของ 

มณฑิชา  ปองปอม (2553) ไดคนควาแบบอิสระเร่ือง “การพัฒนาระบบสารสนเทศ 
เพื่ อการบริหารติ ดตามโครงการตามการวางแผนปฏิ บัติ  ของคณะพยาบาลศาสตร 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม” โดยมีวัตถุประสงคเพื่อการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการบริหาร
ติดตามโครงการตามการวางแผนปฏิบัติ ของคณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม  
ใหสามารถติดตามแผนงานท่ีกํ าหนดได  ผลวิจัยนี้พบว า  จากการทดลองใชงานระบบ 
ในสวนตาง ๆ โดยมีผูใชงานจํานวน 11 คน ประกอบดวย ผูบริหาร ผูดูแลระบบ เจาหนาท่ีงาน
นโยบายและแผน เจาหนาท่ีงานการเงินคลังและพัสดุ และผูปฏิบัติงาน และไดทําการปรับปรุงแกไข
ในแตละสวนงานใหเปนไปตามกระบวนการและความตองการจนเปนท่ีนาพอใจของผูใชงาน 

จิตรตรา  เพ็ชรแสนงาม (2551) ไดคนควาอิสระเร่ือง “ระบบรายงานตัวช้ีวัด 
การปฏิบัติงานสําหรับภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอรมหาวิทยาลัยเชียงใหม” โดยมีวัตถุประสงค 
เพื่อพัฒนาระบบรายงานตัว ช้ีวัดการปฏิบัติงานสําหรับภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร
มหาวิทยาลัยเชียงใหม เพื่อนําเสมอรายงานตอผูบริหารไดทันที กระบวนการทํางานของระบบ 
แบงออกเปน 5 สวนหลัก ๆ คือ สวนการจัดการขอมูลผูใชงาน สวนการตรวจสอบสิทธิการใชงาน 
สวนการนําเขาขอมูลหลัก/ตั้งคาในระบบ สวนการนําเขาขอมูลตัวช้ีวัด และสวนการออกรายงาน
ขอมูลตัว ช้ีวัด  ผลวิจัยนี้พบว า  สามารถนําไปใชงานในภาควิชาวิทยาการคอมพิว เตอร 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม โดยมีการนําขอมูลยอนหลัง 5 ปมาทดสอบกับการทํางานของระบบ 
ปรากฏวา บรรลุตามวัตถุประสงคของการศึกษาท่ีตั้งไว 

อรรฆพล  อักษรนิตย (2550) ไดคนควาอิสระเร่ือง “การพัฒนาระบบสารสนเทศ 
เพื่อการบริหารงานตามตัวช้ีวัด ผลการดําเนินงานของธนาคารออมสินภาค 6” โดยมีวัตถุประสงค
เพื่อทําการวิเคราะหความตองการของผูใช เพื่อพัฒนาระบบการติดตามผลการดําเนินงาน 
ตามตัวช้ีวัด สามารถตอบสนองขอมูลสารสนเทศกับผูระดับตาง ๆ ในการติดตามความกาวหนา 
ผลการดําเนินงานตามตัวช้ีวัดของหนวยงานในสังกัด เปนรายเดือน โดยแสดงผลในรูปแบบ 
ตารางคะแนน กราฟ เพิ่มความสะดวกรวดเร็ว ใหกับเจาหนาท่ีกลุมงานแผนและพัฒนางานสาขา  
ในการกําหนด เปล่ียนแปลง เปาหมายผลการดําเนินงานตามตัวช้ีวัดของธนาคารออมสินเขต/สาขา 
มีขอมูลเ ชิงสถิติผลการดําเนินงานตามตัว ช้ีวัด  เ พ่ือใชในการวิ เคราะหวางแผนกลยุทธ  
ในการดําเนินงาน ผลการวิจัยนี้ พบวา โดยรวมอยูในเกณฑ ดี ถึง ดีมาก 
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วาสิฎฐี  แสงสวาง (2549) ไดคนควาโครงงานเร่ือง “ระบบสารสนเทศตัวช้ีวัดผล 
การดําเนินงาน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี” โดยมีวัตถุประสงคเพื่อใชเปน
กรณีศึกษาในการท่ีจะปรับเปล่ียนวิธีกระบวนการในการทํางานใหมีระบบงานเขามารองรับ  
และ เปนตนแบบของระบบสารสนเทศตัว ช้ีวั ดผลการดํ า เนินงานตาม ท่ีไดออกแบบ  
ส า ม า ร ถนํ า ร ะ บบต น แบบที่ พั ฒ น า ข้ึ น ม า นี้ นํ า เ ส น อ ต อ หน ว ย ง า น ก อ ง แ ผน ง า น  
เ พื่ อ ให ส าม า รถมอง เห็ นภ าพรวมของระบบง าน ท่ี จ ะ เ กิ ด ข้ึน ใหม  ผลวิ จั ยนี้ พบว า  
การพัฒนาไดบรรลุวัตถุประสงคท่ีไดวางไว  

เฉลิมพล   เ ช้ือเย็น  (2548) ไดคนควาสารนิพนธเ ร่ือง  “ระบบติดตามประเมินผล 
การดําเนินงานตามยุทธศาสตร  สําหรับคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ  สถาบันเทคโนโลยี 
พระจอมเกลาพระนครเหนือ” โดยมีวัตถุประสงคเพื่อพัฒนาระบบติดตามประเมินผลการดําเนินงาน
ตามยุทธศาสตร  สําหรับคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ  สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลา 
พระนครเหนือ เพื่อใหการดําเนินงานตามยุทธศาสตรบรรลุตามเปาหมาย และเปนไปตามวิสัยทัศน
ท่ีไดกําหนดไว ผลการวิจัยนี้พบวา สามารถรอบรับการจัดเก็บขอมูลผลการดําเนินงาน การอนุมัติ 
ผลการดําเนินงาน และการแสดงผลการดําเนินงานตัวช้ีวัด สามารถแสดงผลท้ังในรูปแบบตัวเลข 
และรูปแบบกราฟ  ชวยให เจ าหน า ท่ี ท่ี มีหน า ท่ี รับผิดชอบในการจัดการขอมูลตัว ช้ีวัด 
สามารถทําการจัด เก็บขอ มูลผลการดํ า เนินงานของตัว ช้ีวัดไดสะดวก  รวด เ ร็วยิ่ ง ข้ึน  
แ ล ะ ยั ง ช ว ย ใ ห ก า ร นํ า เ ส น อ ผ ล ก า ร ดํ า เ นิ น ง า น ทํ า ไ ด ง า ย  ส ว ย ง า ม  แ ล ะ ถู ก ต อ ง  
โดยผลจากการประ เ มินระบบโดย ผู เ ช่ี ย วชาญและ ผู ใ ช ง านระบบ  อยู ใน เกณฑ ท่ี ดี  
ซ่ึงสรุปไดวาระบบท่ีพัฒนาข้ึนมามีประสิทธิภาพการทํางานในระดับดี 


