
บทที่ 1 
บทน ำ 

 
 การคน้ควา้แบบอิสระเร่ือง “การพฒันาระบบวิเคราะห์เหตุและผลส าหรับตวับ่งช้ีคุณภาพ
การศึกษา คณะแพทยศาสตร์ มหาวทิยาลยัเชียงใหม่” เป็นการพฒันาระบบเพื่อสนบัสนุนการท างาน
ดา้นประกนัคุณภาพการศึกษาคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ โดยมีท่ีมาและหลกัการ
เหตุผลดงัต่อไปน้ี 
1.1 ควำมเป็นมำและควำมส ำคัญของปัญหำ 

ปัจจุบนัไดมี้ขอ้บงัคบั มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ว่าดว้ยระบบ หลกัเกณฑ์และวิธีการประกนั
คุณภาพการศึกษา   มีการให้คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลยั ก าหนดให้มีแผนประกนัคุณภาพ
การศึกษาประจ าปี  ด าเนินการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา ส าหรับ คณะวิทยาลัย บณัฑิต
วิทยาลัย สถาบัน ส านัก โดยตรวจประเมินตามตัวบ่งช้ีคุณภาพของส านักงานคณะกรรมการ
อุดมศึกษา  (สกอ.) ตวับ่งช้ีของส านกังานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) 
และตวับ่งช้ีเพิ่มเติมของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ปรับเปล่ียนตามแผนประกันคุณภาพการศึกษา
ประจ าปีนั้นๆ จึงตอ้งมีการพฒันาระบบสารสนเทศเพื่อรองรับตวับ่งช้ีนั้นๆ โดยพฒันาระบบท่ีมีการ
รองรับใหอ้งคก์รรู้จกัสถานภาพของตนเอง รู้วา่มีปัญหาและควรปรับปรุงแกไ้ขในส่วนใด เคร่ืองมือ
ท่ีไดรั้บความนิยมมากตวัหน่ึงนัน่ก็คือ แผนผงัเหตุและผล (Ishikawa Diagram หรือ Cause and   
Effect Diagram)  ช่วยให้ผูบ้ริหาร ระดบัสูงสามารถบริหารงาน ไดทุ้กๆ ส่วน โดยมีการสั่งงานจาก
ส่วนกลาง เพราะรู้เหตุและผลท่ีเช่ือมโยงกนั ท าให้ทราบวา่หากมีการเปล่ียนแปลง องคป์ระกอบตวั
ใดก็จะมีผลกระทบไปยงัตวัอ่ืนๆ ดว้ยในการจดัท าแผนผงัเหตุและผล จ าเป็นตอ้งอาศยัตวัช้ีวดั  (Key 
Performance Indicators : KPI) ประกอบในการจดัท าดว้ย ตวัช้ีวดั ดงักล่าวจะเป็นเคร่ืองมือท่ีท าให้
ทราบว่ามุมมองแต่ละด้านนั้นมีปัจจยัใด ท่ีองค์กรให้ความส าคญัในการประเมินผล  ถือเป็น
เคร่ืองมือท่ีถูกน ามาใชใ้นการบริหารจดัการเพื่อท าให้ทราบถึงผลลพัธ์ท่ีเกิดข้ึนจากงานท่ีไดป้ฏิบติั
ไปและไดรั้บการกล่าวถึงอยา่งมากวา่เป็นเคร่ืองมือท่ีมีประสิทธิภาพและครอบคลุมทุกมิติท่ีเอ้ือต่อ
ความส าเร็จขององค์การได้แก่ มิติด้านการเงิน (Financial) ลูกคา้ (Customer) กระบวนการ
ปฏิบติังานภายใน (Internal Business Process) การเรียนรู้และการเจริญเติบโตของพนักงาน      
(Learning and Growth) หากน า 4 มิติ มาใชใ้นการบริหารงานไดอ้ยา่งสมดุลจะส่งผลให้องคก์ารมี
รากฐานท่ีแขง็แกร่ง ซ่ึงเอ้ือต่อการเจริญเติบโตอยา่งต่อเน่ืองและมัน่คง    
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ดังนั้ น จึงจ าเป็นอย่างยิ่งท่ีมีการพฒันาระบบวิเคราะห์เหตุและผลของตวับ่งช้ีคุณภาพ
การศึกษาคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการติดตาม
ความกา้วหน้าของผลการด าเนินงานตามตวับ่งช้ีคุณภาพการศึกษา และสนบัสนุนการตดัสินใจใน
การวางแผนก าหนดนโยบาย   กลยุทธ์ในการปฏิบติังานของผูบ้ริหารในระดับต่างๆของคณะ
แพทยศาสตร์ และจะท าให้เกิดการบริหารจดัการท่ีมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลอย่างมาก และ
สามารถเตรียมความพร้อมส าหรับการตรวจประเมินตามตัวบ่งช้ี คุณภาพของส านักงาน
คณะกรรมการอุดมศึกษา  (สกอ.) ตวับ่งช้ีของส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพ
การศึกษา (สมศ.) และตวับ่งช้ีเพิ่มเติมของมหาวทิยาลยัเชียงใหม่ 
1.2 วตัถุประสงค์ของกำรศึกษำ 
       1)  เพื่อพฒันาระบบวิเคราะห์เหตุและผลของตวับ่งช้ีคุณภาพการศึกษาคณะแพทยศาสตร์
มหาวทิยาลยัเชียงใหม่ ผา่นระบบอินทราเน็ต 
       2)  เพื่อพฒันาระบบฐานขอ้มูลผลการด าเนินงานเพื่อสนบัสนุนการวเิคราะห์ขอ้มูลของผูบ้ริหาร
และเจา้หนา้ท่ีแต่ละหน่วยงาน 
1.3 ประโยชน์ทีจ่ะได้รับจำกกำรศึกษำเชิงทฤษฎีและ/หรือเชิงประยุกต์ 

1) ไดร้ะบบวเิคราะห์เหตุและผลท่ีเช่ือมโยงกนัของตวับ่งช้ีคุณภาพการศึกษา 
2) ได้ฐานขอ้มูลผลการด าเนินงาน และฐานข้อมูลตวับ่งช้ีผลการด าเนินงานเพื่อใช้ในการ

บริหารงานของผูบ้ริหารคณะแพทยศาสตร์ มหาวทิยาลยัเชียงใหม่ 
1.4  แผนด ำเนินกำร ขอบเขตและวธีิกำรวจัิย   

1.4.1 แผนด ำเนินงำน 
1) เสนอแนวความคิดต่อผูบ้งัคบับญัชาเพื่อใหเ้กิดการตระหนกัและยอมรับการ ด าเนินงานใน 

เบ้ืองตน้และใหก้ารสนบัสนุนในการด าเนินงานทั้งในส่วนฮาร์ดแวร์และซอฟตแ์วร์ 
2) ศึกษาโครงสร้างของระบบ ขั้นตอนการด าเนินงานจดัเก็บข้อมูล และวิเคราะห์ระบบ

รายงานการประเมินตนเอง (SAR) คณะแพทยศาสตร์มหาวทิยาลยัเชียงใหม่ 
3) ศึกษาตวับ่งช้ีคุณภาพของส านกังานคณะกรรมการอุดมศึกษา (สกอ.) ตวับ่งช้ีของส านกังาน

รับรองมาตรฐานและประ เ มิน คุณภาพการ ศึกษา  (สมศ . )  และตัวบ่ ง ช้ี เพิ่ ม เ ติ มของ
มหาวทิยาลยัเชียงใหม่ พร้อมทั้งเหตุและผลท่ีเช่ือมโยงกนัของตวับ่งช้ี 

4) ออกแบบระบบวิเคราะห์เหตุและผลท่ีเช่ือมโยงกนัของตวับ่งช้ีคุณภาพการศึกษา ทางดา้น
ฐานขอ้มูล และหนา้จอติดต่อกบัผูใ้ชง้าน ทั้งขอ้มูลน าเขา้ และขอ้มูลน าออก 

5) พฒันาโปรแกรมวิเคราะห์เหตุและผลท่ีเช่ือมโยงกนัของตวับ่งช้ีคุณภาพการศึกษา โดยท า
เฉพาะตวับ่งช้ีเชิงปริมาณและรายงานทางดา้นสารสนเทศ 
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6) ท าการติดตั้งและทดสอบระบบสารสนเทศท่ีพฒันา 
7) ประเมินความถูกตอ้งและความตอ้งการของระบบสารสนเทศและแกไ้ขขอ้ผดิพลาด 
8) จดัท าเอกสารประกอบการคน้ควา้แบบอิสระ 
1.4.2 ขอบเขตกำรศึกษำ 

การศึกษาคร้ังน้ีเป็นการศึกษาเพื่อพฒันาระบบวิเคราะห์เหตุและผลท่ีเช่ือมโยงกนัของ
ตวับ่งช้ีคุณภาพการศึกษา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ การพฒันาระบบดงักล่าวจะ
ประกอบดว้ยระบบงานต่างๆ ท่ีตอ้งท างานร่วมกนั มีขอบเขต ดงัน้ี 

1) ขอบเขตด้ำนฐำนข้อมูล  
- ขอ้มูลบุคลากร 
- ขอ้มูลการเขา้สู่ระบบ User Name , Password 
- ขอ้มูลสังกดั 
- ขอ้มูลตวับ่งช้ีคุณภาพของส านกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา(สกอ.)จ านวน 23 
ตวับ่งช้ี 

- ขอ้มูลตวับ่งช้ีคุณภาพของส านกังานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา
(สมศ.)จ านวน 18 ตวับ่งช้ี 

- ขอ้มูลตวับ่งช้ีคุณภาพของมหาวทิยาลยัเชียงใหม่ จ  านวน 2 ตวับ่งช้ี 
2) ขอบเขตด้ำนระบบงำน 

(1) ระบบบริหารจดัการขอ้มูลผูใ้ช ้
- ก าหนดสิทธิในการเขา้ถึงส่วนยอ่ยของโปรแกรม  
- ก าหนดผูรั้บผดิชอบตวับ่งช้ีแต่ละตวับ่งช้ี(KPI Owner) 
- ก าหนดผูรั้บผดิชอบขอ้มูลผลการด าเนินงานตามตวับ่งช้ี(Data Owner)    

(2) ระบบบริหารจดัการขอ้มูลองคป์ระกอบต่างๆของตวัช้ีวดั  
- จดัการขอ้มูลเกณฑม์าตรฐาน 
- จดัการขอ้มูลองคป์ระกอบคุณภาพ 
- จดัการขอ้มูลตวัช้ีวดัคุณภาพ 
- จดัการขอ้มูลพื้นฐานตวัช้ีวดัคุณภาพ 
- สร้างสูตรค านวณใหก้บัตวัช้ีวดั 
- สร้างการเช่ือมโยงของตวัช้ีวดัย่อยเพื่อน าไปวิเคราะห์เหตุและผลของตวัช้ีวดั และ
น าไปใชใ้นการกรอกผลโดยน าผลไปใชร่้วมกนักบัตวัช้ีวดัยอ่ยท่ีเช่ือมโยงกนั 
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- สร้างชุดค าสั่งเอสคิวแอลเพื่อดึงผลการด าเนินของตวับ่งช้ีเชิงปริมาณจากระบบงาน
ยอ่ย 

- สร้างขอ้มูลเง่ือนไขระดบัคุณภาพ 
(3) ระบบกรอกผลการด าเนินงาน 

- กรอกผลการด าเนินงานของตวัช้ีวดั 
- ปรับปรุงขอ้มูลผลการด าเนินงานตวัช้ีวดั 
- น าเขา้แฟ้มขอ้มูลประกอบหลกัฐานประกอบตวัช้ีวดั 

(4) ระบบตรวจสอบยนืยนัผลการด าเนินงานตวัช้ีวดั 
- ยนืยนัความถูกตอ้งของขอ้มูลการด าเนินงานตวัช้ีวดัคุณภาพ 

(5) ระบบรายงานประเมินตนเอง 
- รายงานผลการประเมินตนเอง 
- รายงานเปรียบเทียบผลการด าเนินงานปียอ้นหลงั 
- รายงานคะแนนผลการด าเนินงานแต่ละตวับ่งช้ี 

(6) ระบบวเิคราะห์เหตุและผลของตวัช้ีวดั 
- วิเคราะห์สถานะของตวับ่งช้ีโดยแจง้เตือนสถานะ เขียว เหลือง แดง โดยท่ี เขียวคือ
สถานะท่ีค่าคะแนนสูงกวา่เกณฑ์เป้าหมาย เหลือง คือสถานะท่ีค่าคะแนนอยูใ่นช่วงท่ี
ยอมรับได ้และแดงคือสถานะท่ีค่าคะแนนต ่ากวา่เกณฑ ์

- วเิคราะห์เหตุและผลท่ีเช่ือมโยงกนัของตวับ่งช้ีเชิงปริมาณของส านกังาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา(สกอ.)จ านวน 4 ตวับ่งช้ีและส านกังานรับรองมาตรฐาน
และประเมินคุณภาพการศึกษา(สมศ.)จ านวน 10 ตวับ่งช้ี จากสูตรค านวณของแต่ละ
ตวับ่งช้ีโดยแสดงเป็นแผนผงัเหตุและผล 
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รูป 1.1 แสดงตวัอยา่งแผนผงัเหตุและผล 
1.4.3 วธีิกำรศึกษำ 

(1) วธีิกำรด ำเนินกำร 
- น าเสนอแนวคิดต่อผูบ้งัคบับญัชา เพื่อให้เกิดการยอมรับหลกัการของระบบใน

เบ้ืองตน้ เพื่อใหก้ารสนบัสนุนการด าเนินงาน 
- ศึกษาระบบงานปัจจุบนั ในส่วนของผลการด าเนินงานตามตวับ่งช้ีคุณภาพ

การศึกษา โดยการสัมภาษณ์ และศึกษาเอกสารท่ีเก่ียวขอ้งกบัตวับ่งช้ีคุณภาพการศึกษา 
พร้อมทั้งศึกษาความตอ้งการของผูบ้ริหาร หน่วยประกนัคุณภาพ ผูรั้บผิดชอบตวับ่งช้ี 
และผูก้รอกผลการด าเนินงาน 

- ออกแบบฐานขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งกบัระบบ และท าการการนอร์มลัไลเซชนั (Nor-
malization)  

- ออกแบบหนา้จอ รูปแบบรายงาน และน าเสนอต่อผูใ้ชง้าน เพื่อให้เกิดระบบงาน 
ท่ีสนองตอบต่อการใชง้าน มากท่ีสุด 

- พฒันาโปรแกรมวเิคราะห์เหตุและผลท่ีเช่ือมโยงกนัของตวับ่งช้ีคุณภาพการศึกษา
โดยใช้มายเอสคิวแอล (MySQL) เป็นฐานขอ้มูล และภาษาพีเอชพีเป็นภาษาในการ
พฒันาระบบ 

- ท าการติดตั้งระบบสารสนเทศ เพื่อทดสอบข้อผิดพลาด และประเมินความ
ถูกตอ้งของระบบ พร้อมทั้งแกไ้ขขอ้ผดิพลาดของระบบ 

- จดัท าเอกสารประกอบการใชง้านของระบบสารสนเทศ 
- จดัท าเอกสารประกอบและน าเสนอการคน้ควา้แบบอิสระ 
 

               
                         

                               (   .)

                                

                                             

                                                        

                         

                                

                                      

         /                                  



6 

   (2) เคร่ืองมือทีใ่ช้ในกำรศึกษำ  
- ซอฟตแ์วร์ ท่ีใชใ้นการพฒันาระบบ 
 ระบบปฏิบติัการไมโครซอฟทว์นิโดวส์ เอก็ซ์พี (Microsoft Windows XP) 
 โปรแกรมแอพเซิร์ฟ(Appserv) ประกอบดว้ยมายเอสคิวเอล 5.1.33 พีเอชพ ี

5.2.9 
 เคร่ืองมือซีเคอีดิเตอร์(CKEditor) เป็นโปรแกรมแก้ไขข้อความท่ีจะใช้

ภายในหนา้เวบ็ 
 เคร่ืองมือฟิวชนั ชาร์ต(Fusion Charts) ใช้ในการแสดงกราฟ แสดง Cause 

and Effect Relation 
 โปรแกรมสร้างเวบ็เพจ ดรีมวบีเวอร์ ซีเอส5 (Dreamweaver CS5) 

- ฮาร์ดแวร์ ท่ีใชใ้นการพฒันาระบบ 
 เคร่ืองคอมพิวเตอร์รุ่น คอร์ทูดูโอ (Cor2Duo) ความเร็วหน่วยประมวลผล

กลาง 2.0 อุปกรณ์บนัทึกผล ฮาร์ดดิสก์ (Hard Disk) ขนาด 80 กิกะไบต ์
หน่วยความจ า ส ารอง (RAM) ขนาด 2.0 กิกะไบต ์

 ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ภายในองคก์ร (Local Area Network)  
 เคร่ืองคอมพิวเตอร์แม่ข่าย ท่ีมีความเร็วในการประมวลผล 

 
1.5  สถำนทีท่ีใ่ช้ในกำรด ำเนินกำรวจัิยและรวบรวมข้อมูล   

1) คณะแพทยศาสตร์ มหาวทิยาลยัเชียงใหม่  
2) ส านกัหอสมุด มหาวทิยาลยัเชียงใหม่ 
3) สาขาวชิาเทคโนโลยสีารสนเทศและการจดัการ บณัฑิตวทิยาลยั มหาวทิยาลยัเชียงใหม่ 

 


