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อาจารย์ทีป่รึกษาการค้นคว้าแบบอสิระ  ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.เสมอแข สมหอม
  

บทคัดย่อ 
 
การคน้ควา้แบบอิสระน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อพฒันาระบบวเิคราะห์เหตุและผลส าหรับตวับ่งช้ี

คุณภาพการศึกษาคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ โดยผูศึ้กษาไดท้  าการศึกษาระบบงาน
เดิมของกระบวนการประเมินคุณภาพและวิเคราะห์ผลการด าเนินงานซ่ึงเป็นแบบค้นหาและ
รวบรวมเอกสารดว้ยมือซ่ึงท าให้เกิดความล่าช้าและความซับซ้อนยุ่งยาก จึงไดมี้การพฒันาระบบ
เพื่อใหมี้ประสิทธิภาพในการท างานยิง่ข้ึน 

 ระบบวิเคราะห์เหตุและผลส าหรับตัวบ่ง ช้ี คุณภาพการศึกษาคณะแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ประกอบไปดว้ยระบบการท างานหลกั 4 ระบบย่อย ได้แก่ระบบบริหาร
จดัการขอ้มูลพื้นฐานของระบบ ระบบสร้างการเช่ือมโยงตวัช้ีวดัยอ่ย ระบบการออกรายงานประเมิน
ตนเองและระบบวเิคราะห์เหตุและผลของตวัช้ีวดั 

ระบบวิ เคราะห์เหตุและผลส าหรับตัวบ่ง ช้ี คุณภาพการศึกษาคณะแพทยศาสตร์
มหาวทิยาลยัเชียงใหม่ พฒันาภายใตก้ารท างานระบบปฏิบติัการไมโครซอฟทว์ินโดวส์เอ็กซ์พี โดย
ใช้โปรแกรมดรีมวีบเวอร์เป็นเคร่ืองมือในการพฒันาระบบในส่วนเวบ็แอพพลิเคชัน และพฒันา
ระบบในส่วนเว็บแอพพลิเคชันด้วยภาษาพีเอชพี โดยใช้โปรแกรมมายเอสคิวแอลเป็นระบบ
ฐานขอ้มูล 

ผลการประเมินความพึงพอใจในการใชร้ะบบจ านวน 9 คน พบวา่ ผูใ้ชมี้ความพึงพอใจใน
การใชร้ะบบอยูใ่นระดบัดี นัน่คือระบบสามารถตอบสนองความตอ้งการของผูใ้ชง้านไดเ้ป็นอยา่งดี
และตรงกบัความตอ้งการของผูใ้ชง้านระบบ 
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ABSTRACT 
 
 The objective of this independent study is to develop Cause and Result Analysis System 
for Educational Quality Indices, Faculty of Medicine, Chiang Mai University. The study was 
conducted to evaluate the quality of the original work and analysis of results, which is to find and 
collect the documents by hand, which caused the delay and complexity. Has been developed to 
provide greater performance. 

The Cause and Result Analysis System for the Indicators of the Quality of Education, 
Faculty of Medicine, Chiang Mai University consists of four sub-systems, including fundamental 
database management system, a link creation to the sub-indicators system, self-assessment report 
system, and the cause and effect of the measure analysis system. 

The Cause and Result Analysis System for the Indicators of the Quality of Education, 
Faculty of Medicine, Chiang Mai University is developed on the Windows XP operating system. 
Dreamweaver and PHP were instrumental to the development of web applications. The MySQL is 
used as the Database Management System. 

 The satisfaction in the use of 9 people found that the user is satisfied with the system at a 
good level. That is, the system can meet the demands of users well and meets the needs of the 
system. 
 


