
บทที่ 2 
เอกสารและงานวจัิยทีเ่กี่ยวข้อง 

 
การพฒันาระบบวเิคราะห์เหตุและผลท่ีเช่ือมโยงกนัของตวับ่งช้ีคุณภาพการศึกษา  

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ ดงักล่าว ผูศึ้กษาไดศึ้กษาเอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง 
โดยน าเสนอรายละเอียดการศึกษาเอกสารและงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้งตามล าดบัหวัขอ้ดงัน้ี 

2.1 ตวัช้ีวดัผลการด าเนินงาน (Key Performance Indicators: KPI) 
2.2 แผนผงัเหตุและผล (Ishikawa Diagram หรือ Cause and Effect Diagram)   
2.3 คู่มือการประกนัคุณภาพการศึกษา มหาวทิยาลยัเชียงใหม่ ประจ าปี 2554 
2.4 งานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง 

2.1 ตัวช้ีวดัผลการด าเนินงาน  
ดนยั  เทียนพุฒ.(2544) Key Performance Indicator คือ เคร่ืองมือท่ีใชว้ดัผลการด าเนินงาน

หรือประเมินผลการด าเนินงานในดา้นต่างๆ ขององค์กรซ่ึงสามารถแสดงผลของการวดัหรือการ
ประเมิน ในรูปข้อมูลเชิงปริมาณเพื่อสะท้อนประสิทธิภาพ ประสิทธิผลในการปฏิบติังานของ
องคก์รหรือหน่วยงานภายในองคก์ร   ตวัช้ีวดัดงักล่าวจะเป็นเคร่ืองมือท่ีท าใหท้ราบวา่มุมมอง แต่ละ
ด้านนั้ นมีปัจจัยใด ท่ีองค์กรให้ความส าคัญในการประเมินผล โดยมุมมองด้านต่างๆ จะ 
ประกอบดว้ย  

2.1.1 มุมมองดา้นการเงิน (Financial Perspectives)  
เป็นมุมมองท่ีมีความส าคญัอย่างยิ่งเพราะสามารถท าให้ทราบว่ากิจการขณะน้ีมีผลการ
ด าเนินงานเป็นอยา่งไร ดา้นการเงินจะมีการพิจารณาตวัช้ีวดั (KPI) ในดา้น   

1) การเพิ่มข้ึนของก าไร (Increase Margin) 
2) การเพิ่มข้ึนของรายได ้(Increase Revenue)  
3) การลดลงของตน้ทุน (Reduce Cost) และ อ่ืนๆ 

2.1.2 มุมมองดา้นลูกคา้ (Customer Perspectives)     
เป็นมุมมองท่ีจะตอบค าถามท่ีว่า “ลูกคา้มองเราอย่างไร” โดยจะมีการพิจารณาตวัช้ีวดัใน
ดา้น   

1) ความพึงพอใจของลูกคา้ (Customer Satisfaction)   
2) ส่วนแบ่งตลาด (Market Share)  
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3) การรักษาฐานลูกคา้เดิม (Customer Retention)  
4) การเพิ่มลูกคา้ใหม่ (Customer Acquisition) และ อ่ืนๆ 

2.1.3 มุมมองดา้นกระบวนการภายใน (Internal Process Perspectives)     
เป็นส่วนท่ีช่วยท าให้องค์กรสามารถน าเสนอคุณค่า (Value) ท่ีลูกคา้ตอ้งการไดโ้ดยมีการ
พิจารณาตวัช้ีวดัในดา้น   

1) ผลิตภาพ (Productivity)  
2) ทกัษะของพนกังาน (Employee Skill)  
3) คุณภาพ (Quality)  
4) วงจรเวลา (Cycle Time)  
5) การปฏิบติังาน (Operations) และ อ่ืนๆ 

2.1.4 มุมมองดา้นการเรียนรู้และการเติบโตขององคก์ร (Learning and Growth Perspec-
tives)  
เป็นมุมมองท่ีผูบ้ริหารจะให้ความส าคญักบับุคลากรในองค์กร โดยมีการพิจารณา ตวัช้ีวดั
ในดา้น   

1) ความพึงพอใจและทศันคติของพนกังาน (Satisfaction and Attitude of employee) 
2) ทกัษะ (Skill) ของพนกังาน  
3) อตัราการเขา้ออกของพนกังาน (Turnover) และอ่ืนๆ 

2.2 แผนผงัเหตุและผล  
  จุฑา เทียนไทย (เหตุ2548)แผนผงักา้งปลาหรือเรียกเป็นทางการวา่แผนผงัเหตุและผล 
(Cause and Effect Diagram)เป็นแผนผงัท่ีแสดงถึงความสัมพนัธ์ระหวา่งปัญหา (Problem) กบัเหตุ
ทั้งหมดท่ีเป็นไปไดท่ี้อาจก่อให้เกิดปัญหานั้น (Possible Cause)เราอาจคุน้เคยกบัแผนผงัเหตุและผล
ในช่ือของ "ผงักา้งปลา (Fish Bone Diagram)" เน่ืองจากหนา้ตาแผนภูมิมีลกัษณะคลา้ยปลาท่ีเหลือ
แต่กา้งหรือหลายๆ คนอาจรู้จกัในช่ือของแผนผงัอิชิกาวา่ (Ishikawa Diagram) ซ่ึงไดรั้บการพฒันา
คร้ังแรกเม่ือปี ค.ศ. 1943 โดย ศาสตราจารยค์าโอรุ อิชิกาวา่ แห่งมหาวทิยาลยัโตเกียว   
2.2.1 วธีิการสร้างแผนผงัเหตุและผลหรือผงักา้งปลา 
               ส่ิงส าคญัในการสร้างแผนผงั คือ ตอ้งท าเป็นทีมเป็นกลุ่มโดยใช้ขั้นตอน 6 ขั้นตอน
ดงัต่อไปน้ี 

1) ก าหนดประโยคปัญหาท่ีหวัปลา 
2) ก าหนดกลุ่มปัจจยัท่ีจะท าใหเ้กิดปัญหานั้นๆ  
3) ระดมสมองเพื่อหาเหตุในแต่ละปัจจยั 
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4) หาเหตุหลกัของปัญหา 
5) จดัล าดบัความส าคญัของเหตุ 
6) ใชแ้นวทางการปรับปรุงท่ีจ าเป็น 

2.2.2 การก าหนดปัจจยับนกา้งปลา 
        เราสามารถท่ีจะก าหนดกลุ่มปัจจยัอะไรก็ได ้แต่ตอ้งมัน่ใจวา่กลุ่มท่ีเราก าหนดไวเ้ป็น
ปัจจยันั้นสามารถท่ีจะช่วยใหเ้ราแยกแยะและก าหนดเหตุต่างๆ ไดอ้ยา่งเป็นระบบ และเป็นเหตุเป็น
ผลโดยส่วนมากมกัจะใชห้ลกัการ 4M 1E เป็นกลุ่มปัจจยั (Factors) เพื่อจะน าไปสู่การแยกแยะเหตุ
ต่างๆ ซ่ึง 4M 1E น้ีมาจาก            
M – Man   คนงาน หรือพนกังาน หรือบุคลากร 
M – Machine เคร่ืองจกัรหรืออุปกรณ์อ านวยความสะดวก 
M – Material วตัถุดิบหรืออะไหล่ อุปกรณ์อ่ืนๆ ท่ีใชใ้นกระบวนการ 
M – Method กระบวนการท างาน 
E – Environment อากาศ สถานท่ี ความสวา่ง และบรรยากาศการท างาน 

แต่ไม่ไดห้มายความวา่ การก าหนดกา้งปลาจะตอ้งใช ้4M 1E เสมอไป เพราะหากเราไม่ได้
อยูใ่นกระบวนการผลิตแลว้ ปัจจยัน าเขา้ (input) ในกระบวนการก็จะเปล่ียนไป เช่น ปัจจยัการน าเขา้
เป็น 4P ไดแ้ก่ Place , Procedure, People และ Policy หรือเป็น 4S Surrounding, Supplier, System 
และ Skill ก็ได ้หรืออาจจะเป็น MILK Management, Information, Leadership, Knowledge ก็ได ้
นอกจากนั้น หากกลุ่มท่ีใชก้า้งปลามีประสบการณ์ในปัญหาท่ีเกิดข้ึนอยูแ่ลว้ ก็สามารถท่ีจะก าหนด
กลุ่ม ปัจจยัใหม่ใหเ้หมาะสมกบัปัญหาตั้งแต่แรกเลยก็ได ้เช่นกนั 
2.2.3 การก าหนดหวัขอ้ปัญหาท่ีหวัปลา 
                วนัรัตน์ จนัทกิจ (2546)การก าหนดหัวขอ้ปัญหาควรก าหนดให้ชัดเจนและมีความ
เป็นไปได ้ซ่ึงหากเราก าหนดประโยคปัญหาน้ีไม่ชดัเจนตั้งแต่แรกแลว้ จะท าให้เราใช้เวลามากใน
การคน้หา เหตุ และจะใชเ้วลานานในการท าผงักา้งปลาการก าหนดปัญหาท่ีหวัปลา เช่น อตัราของ
เสีย อตัราชัว่โมงการท างานของคนท่ีไม่มีประสิทธิภาพ อตัราการเกิดอุบติัเหตุ หรืออตัราตน้ทุนต่อ
สินคา้หน่ึงช้ิน เป็นตน้ ซ่ึงจะเห็นไดว้า่ ควรก าหนดหวัขอ้ปัญหาในเชิงลบเทคนิคการระดมความคิด
เพื่อจะไดก้า้งปลาท่ีละเอียดสวยงาม คือ การถาม ท าไม ท าไม ท าไม ในการเขียนแต่ละกา้งยอ่ยๆ 
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รูป 2.1 ผงักา้งปลา 

 2.2.4 ผงักา้งปลา  
ประกอบดว้ยส่วนต่างๆ ดงัต่อไปน้ี 

1) ส่วนปัญหาหรือผล (Problem or Effect) ซ่ึงจะแสดงอยูท่ี่หวัปลา 
2) ส่วนเหตุ (Causes) จะสามารถแยกยอ่ยออกไดอี้กเป็น 

(1) ปัจจยั (Factors) ท่ีส่งผลกระทบต่อปัญหา (หวัปลา) 
(2) เหตุหลกั 
(3) เหตุยอ่ย 

ซ่ึงเหตุของปัญหา จะเขียนไวใ้นกา้งปลาแต่ละกา้ง กา้งยอ่ยเป็นเหตุของกา้งรองและกา้งรอง
เป็นเหตุของกา้งหลกั เป็นตน้  
 หลักการเบ้ืองตน้ของผงัก้างปลา คือการใส่ช่ือของปัญหาท่ีต้องการวิเคราะห์ ลงทาง
ดา้นขวาสุดหรือซ้ายสุดของแผนภูมิ โดยมีเส้นหลกัตามแนวยาวของกระดูกสันหลงั จากนั้นใส่ช่ือ
ของปัญหายอ่ย ซ่ึงเป็นเหตุของปัญหาหลกั 3 - 6 หวัขอ้ โดยลากเป็นเส้นกา้งปลา (sub-bone) ท ามุม
เฉียงจากเส้นหลกั เส้นกา้งปลาแต่ละเส้นให้ใส่ช่ือของส่ิงท่ีท าให้เกิดปัญหานั้นข้ึนมา ระดบัของ
ปัญหาสามารถแบ่งย่อยลงไปได้อีก ถ้าปัญหานั้ นยงัมีเหตุท่ีเป็นองค์ประกอบย่อยลงไปอีก 
โดยทัว่ไปมกัจะมีการแบ่งระดบัของเหตุยอ่ยลงไปมากท่ีสุด 4 – 5 ระดบั เม่ือมีขอ้มูลในแผนภูมิท่ี
สมบูรณ์แลว้ จะท าใหม้องเห็นภาพขององคป์ระกอบทั้งหมด ท่ีจะเป็นเหตุของปัญหาท่ีเกิดข้ึน  
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2.2.5 ขอ้ดีและขอ้เสียผงักา้งปลา 
1) ขอ้ดี  

(1) ไม่ตอ้งเสียเวลาแยกความคิดต่าง ๆ ท่ีกระจดักระจายของแต่ละสมาชิก ผงั
กา้งปลาจะช่วยรวบรวมความคิดของสมาชิกในทีม  

(2) ท าให้ทราบเหตุหลัก ๆ และเหตุย่อย ๆ ของปัญหา ท าให้ทราบเหตุท่ี
แทจ้ริงของปัญหา ซ่ึงท าใหเ้ราสามารถแกปั้ญหาไดถู้กวธีิ  

2) ขอ้เสีย 
(1) ความคิดไม่อิสระเน่ืองจากมีผงัก้างปลาเป็นตวัก าหนดซ่ึงความคิดของ

สมาชิกในทีมจะมารวมอยูท่ี่ผงักา้งปลา  
(2) ตอ้งอาศยัผูท่ี้มีความสามารถสูง จึงจะสามารถใช้ผงักา้งปลาในการระดม

ความคิด  
2.3 คู่มือการประกนัคุณภาพการศึกษา มหาวทิยาลยัเชียงใหม่ ประจ าปี 2554 

2.3.1 หลกัเกณฑก์ารประกนัคุณภาพการศึกษาภายใน 
   หลกัเกณฑก์ารประกนัคุณภาพการศึกษาภายในท่ีระบุในกฎกระทรวงให้พิจารณา
จากประเด็นต่อไปน้ี 

1) ระบบการประกันคุณภาพภายในของคณะวิชาและสถานศึกษาระดับ 
อุดมศึกษา โดยค า นึง ถึงมาตรฐานการศึกษาระดับอุดมศึกษาตามท่ี
กระทรวงศึกษาธิการประกาศก าหนด 

2) ผลการปฏิบติังานของคณะวชิาและสถานศึกษาระดบัอุดมศึกษาตามระบบการ
ประกนัคุณภาพภายในท่ีก าหนดไว ้

3) ประสิทธิภาพและประสิทธิผลการด าเนินงานตามระบบการประกนัคุณภาพ
ภายในท่ีส่งผลต่อคุณภาพการศึกษาตามตวับ่งช้ีคุณภาพการศึกษา 

2.3.2 วธีิการประกนัคุณภาพการศึกษาภายใน 
   วิธีการประกนัคุณภาพการศึกษาภายในท่ีระบุในกฎกระทรวงให้ใช้แนวปฏิบติั
ดงัน้ี 

1) ใหค้ณะวชิาและสถานศึกษาระดบัอุดมศึกษาจดัให้มีหน่วยงานหรือคณะกรรมการ
ท่ีรับผิดชอบการด าเนินการดา้นการประกนัคุณภาพข้ึน โดยมีหนา้ท่ีพฒันา บริหารและติดตามการ
ด าเนินการประกนัคุณภาพภายใน ตลอดจนประสานกบัหน่วยงานภายนอก เพื่อให้เกิด      ความ
มัน่ใจวา่การจดัการศึกษาจะเป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพ 
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2) ให้คณะวิชาและสถานศึกษาระดับอุดมศึกษาพฒันาระบบการประกันคุณภาพ
ภายใน เพื่อใช้ก ากบั ติดตาม ตรวจสอบและประเมินคุณภาพการศึกษาให้มีประสิทธิภาพภายใต้
กรอบนโยบายและหลกัการท่ีส านกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษาก าหนด 

3) ให้คณะวิชาและสถานศึกษาระดบัอุดมศึกษาด าเนินการตามระบบ           การ
ประกนัคุณภาพภายใน โดยถือเป็นส่วนหน่ึงของกระบวนการบริหารการศึกษา  

4) คณะวชิาและสถานศึกษาระดบัอุดมศึกษาจดัให้มีระบบและกลไกควบคุมคุณภาพ
ขององคป์ระกอบต่างๆ ท่ีใชใ้นการผลิตบณัฑิต ดงัน้ี (1) หลกัสูตรการศึกษาในสาขาวิชาต่างๆ (2) 
คณาจารยแ์ละระบบการพฒันาคณาจารย ์(3) ส่ือการศึกษาและเทคนิคการสอน (4) ห้องสมุดและ
แหล่งการเรียนรู้อ่ืน (5) อุปกรณ์การศึกษา (6) สภาพแวดลอ้มในการเรียนรู้และบริการการศึกษา (7) 
การวดัผลการศึกษาและสัมฤทธิผลทางการเรียนของนกัศึกษา (8) องค์ประกอบอ่ืนตามท่ีแต่ละ
สถานศึกษาระดบัอุดมศึกษาเห็นสมควร 
   ทั้งน้ี ให้แต่ละคณะวิชาและสถานศึกษาระดบัอุดมศึกษาจดัให้มีระบบ           การ
ติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาตามท่ีเห็นสมควร  โดยให้ส านักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษาส่งเสริมและสนบัสนุนให้มีการพฒันาดา้นการประกนัคุณภาพการศึกษาในระดบัคณะ
วชิาของสถานศึกษาระดบัอุดมศึกษาอยา่งต่อเน่ือง  

2.3.3 การรายงานผลการประกนัคุณภาพการศึกษา 
 ระบบการประกนัคุณภาพภายในถือเป็นส่วนหน่ึงของกระบวนการบริหารการศึกษาท่ีคณะวิชา
และสถานศึกษาระดับอุดมศึกษาต้องด า เนินการอย่างมีระบบและต่อเน่ือง สถานศึกษา
ระดบัอุดมศึกษาตอ้งจดัท ารายงานประจ าปีท่ีเป็นรายงานการประเมินคุณภาพภายในเสนอต่อ สภา
สถาบนั  หน่วยงานตน้สังกดั และหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งเพื่อพิจารณาและเปิดเผยต่อสาธารณชน  โดย
ให้สอดคลอ้งกบัเจตนารมณ์และแนวทางของพระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แกไ้ข
เพิ่มเติม (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ. 2545 

2.3.4 การติดตามตรวจสอบของตน้สังกดั 
ให้หน่วยงานต้นสังกัดของสถานศึกษาระดับอุดมศึกษาจดัให้มีการติดตามตรวจสอบคุณภาพ
การศึกษานั้นอย่างน้อยหน่ึงคร้ังในทุกสามปีและแจ้งผลให้สถานศึกษาระดับอุดมศึกษาทราบ 
รวมทั้งเปิดเผยผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาต่อสาธารณชน 

2.3.5 แนวทางการพฒันาระบบและกลไกการประกนัคุณภาพการศึกษาภายใน 
1) ระบบการประกนัคุณภาพการศึกษา 

   สถาบนัอุดมศึกษาอาจพฒันาระบบประกนัคุณภาพท่ีเหมาะสมสอดคลอ้งกบัระดบั
การพฒันาของสถาบนั  โดยอาจเป็นระบบประกนัคุณภาพท่ีใช้กนัแพร่หลายในระดบัชาติหรือ



13 

นานาชาติ หรือเป็นระบบเฉพาะท่ีสถาบนัพฒันาข้ึนเอง  แต่ไม่ว่าจะเป็นระบบคุณภาพแบบใด
จะต้องมีกระบวนการท างานท่ีเร่ิมตน้จากการวางแผน การด าเนินงานตามแผน การตรวจสอบ
ประเมิน และ         การปรับปรุงพฒันา ทั้งน้ี เพื่อใหก้ารด าเนินภารกิจของสถาบนับรรลุเป้าประสงค์
และมีพัฒนาการอย่างต่อเน่ือง  ขณะเดียวกันก็เป็นหลักประกันแก่สาธารณชนให้มั่นใจว่า
สถาบนัอุดมศึกษาสามารถสร้างผลผลิตทางการศึกษาท่ีมีคุณภาพ 

2) มาตรฐาน ตวับ่งช้ีและเกณฑป์ระเมินคุณภาพ 
   มาตรฐานเป็นกรอบส าคญัในการด าเนินงานของสถาบนัอุดมศึกษา คือ มาตรฐาน
การอุดมศึกษา อย่างไรก็ตาม ในปัจจุบนัสถาบนัอุดมศึกษาต่าง ๆ ยงัต้องด าเนินการให้ได้ตาม
มาตรฐานและหลกัเกณฑอ่ื์น ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งอีกมาก เช่น มาตรฐานสถาบนัอุดมศึกษา กรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ  เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดบัอุดมศึกษา มาตรฐานเพื่อการ
ประเมินคุณภาพภายนอกของ สมศ. กรอบการปฏิบติัราชการตามมิติด้านต่าง ๆ ของส านักงาน
คณะกรรมการพฒันาระบบราชการ (ก.พ.ร.) ในกรณีมหาวทิยาลยัของรัฐ เป็นตน้  
 ตวับ่งช้ีเป็นขอ้ก าหนดของการประกนัคุณภาพภายในท่ีพฒันาข้ึนในองค์ประกอบคุณภาพ 9 
ดา้นท่ีมีความครอบคลุมพนัธกิจหลกั 4 ประการของการอุดมศึกษาและพนัธกิจสนบัสนุน ไดแ้ก่ (1) 
ปรัชญา ปณิธาน วตัถุประสงค์และแผนด าเนินการ (2) การผลิตบณัฑิต  (3) กิจกรรมการพฒันา
นกัศึกษา (4) การวิจยั (5) การบริการทางวิชาการแก่สังคม (6) การท านุบ ารุงศิลปะและวฒันธรรม 
(7) การบริหารและการจดัการ (8) การเงินและงบประมาณ และ (9) ระบบและกลไกการประกนั
คุณภาพ  ซ่ึงตวับ่งช้ีดงักล่าวสามารถช้ีวดัคุณลกัษณะท่ีพึงประสงค์ตามมาตรฐานการอุดมศึกษา 
มาตรฐานและหลกัเกณฑอ่ื์น ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัองคป์ระกอบคุณภาพนั้นๆ ไดท้ั้งหมด   
 เกณฑ์การประเมินเป็นมาตรวดัของแต่ละตวับ่งช้ีซ่ึงพฒันาจากเกณฑ์และแนวปฏิบติัท่ีเป็น
มาตรฐานซ่ึงก าหนดโดยส านกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา หรือโดยหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง อาทิ 
สมศ. ทั้งน้ี เพื่อใหก้ารประเมินคุณภาพการศึกษามีความสอดคลอ้งไปในแนวทางเดียวกนั 

3) กลไกการประกนัคุณภาพ 
   ในด้านของกลไกการประกนัคุณภาพ ผูท่ี้มีความส าคญัส่งผลให้การด าเนินงาน
ประสบความส าเร็จและน าไปสู่การพฒันาคุณภาพอย่างต่อเน่ืองคือ คณะกรรมการระดบันโยบาย
และผูบ้ริหารสูงสุดของสถาบนัท่ีจะตอ้งให้ความส าคญัและก าหนดนโยบายการประกนัคุณภาพ
การศึกษาท่ีชัดเจนและเขา้ใจร่วมกันทุกระดบั โดยมอบหมายให้หน่วยงานหรือคณะกรรมการ
รับผิดชอบใน         การติดตาม ตรวจสอบ ประเมิน และกระตุน้ให้เกิดการพฒันาคุณภาพอย่าง
ต่อเน่ือง หน้าท่ีส าคญัประการหน่ึงของคณะกรรมการหรือหน่วยงานน้ี คือ การจดัระบบประกนั
คุณภาพพร้อมทั้งตวับ่งช้ีและเกณฑ์การประเมินคุณภาพท่ีเหมาะสมส าหรับสถาบนั ระบบประกนั
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คุณภาพท่ีใช้ต้องสามารถเช่ือมโยงให้เกิดคุณภาพของการปฏิบติังาน ตั้ งแต่ระดับบุคคล ระดับ
ภาควชิาหรือสาขาวชิา ระดบัคณะวิชาไปจนถึงระดบัสถาบนั โดยอาจจ าเป็นตอ้งจดัท าคู่มือคุณภาพ
ในแต่ละระดับเพื่อก ากับการด า เนินงาน แต่ท่ีส าคัญคณะกรรมการหรือหน่วยงานน้ีต้อง
ประสานงานและผลกัดนัใหเ้กิดระบบฐานขอ้มูลและสารสนเทศท่ีมีประสิทธิภาพซ่ึงสามารถใชง้าน
ร่วมกนัไดใ้นทุกระดบั 

4) ระบบฐานขอ้มูลและระบบสารสนเทศ 
   การวิเคราะห์และวดัผลด าเนินงานเป็นส่ิงจ าเป็นในกระบวนการประกนัคุณภาพ 
การวดัและวิเคราะห์ผลการด าเนินงานจะไม่สามารถท าไดอ้ย่างถูกตอ้งและมีประสิทธิภาพหาก
ปราศจากฐานขอ้มูลและระบบสารสนเทศท่ีเป็นจริง ถูกตอ้งตรงกนัทุกระดับตั้งแต่ระดบับุคคล 
ภาควิชา คณะวิชา และสถาบนั ตลอดจนเป็นขอ้มูลท่ีสามารถเรียกใชไ้ดอ้ยา่งรวดเร็ว ดงันั้น ระบบ
สารสนเทศท่ีดี มีประสิทธิภาพจึงเป็นปัจจยัส าคญัยิ่งท่ีจะส่งผลต่อความส าเร็จของการประกัน
คุณภาพการศึกษา และส่งผลต่อคุณภาพในทุกขั้นตอนการด าเนินงานตั้ งแต่การวางแผน การ
ปฏิบติังานประจ า การตรวจสอบประเมิน ตลอดจนถึงการปรับปรุงและพฒันา 

5) ก าหนดตวับ่งช้ีเป็น 2 ประเภท คือ ตวับ่งช้ีเชิงคุณภาพและตวับ่งช้ีเชิงปริมาณ ดงัน้ี 
(1) ตัวบ่งช้ี เชิงคุณภาพจะระบุเกณฑ์มาตรฐานเป็นข้อๆ ก าหนดเกณฑ ์          

การประเมินตวับ่งช้ีเป็น 5 ระดบั มีคะแนนตั้งแต่ 1 ถึง 5  การประเมินจะนบัจ านวนขอ้และระบุว่า
ผล       การด าเนินงานไดก่ี้ขอ้ ไดค้ะแนนเท่าใด กรณีท่ีไม่ด าเนินการใดๆ หรือด าเนินการไม่ครบท่ี
จะได ้          1 คะแนน ใหถื้อวา่ได ้0 คะแนน 

(2) ตัวบ่งช้ีเชิงปริมาณอยู่ในรูปของร้อยละหรือค่าเฉล่ีย ก าหนดเกณฑ ์          
การประเมินเป็นคะแนนระหวา่ง 1 ถึง 5 โดยเป็นค่าต่อเน่ือง (มีจุดทศนิยม) ส าหรับการแปลงผล             
การด าเนินงานตามตัวบ่งช้ี (ซ่ึงอยู่ในรูปร้อยละหรือค่าเฉล่ีย) เป็นคะแนนท าโดยการเทียบ
บญัญติัไตรยางศ ์โดยท่ีแต่ละตวับ่งช้ีจะก าหนดค่าร้อยละหรือค่าเฉล่ียท่ีคิดเป็นคะแนน 5 ไว ้
 
2.4 งานวจัิยทีเ่กีย่วข้อง 
 อรรฆพล  อกัษรนิตย ์(2550)ไดท้  าการศึกษาวิจยัเร่ือง “ การพฒันาระบบสารสนเทศเพื่อ
การบริหารงานตามตวัช้ีวดัผลการด าเนินงานของธนาคารออมสินภาค 6 ” โดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อ
พฒันา ระบบสารสนเทศเพื่อการ บริหารงานตามตวัช้ีวดัผลการด าเนินงานของธนาคารออมสินภาค  
6  ผ่านระบบอินทราเน็ต  โดยระบบสามารถน าเสนอขอ้มูลผลการด าเนินงานตามตวัช้ีวดั   ต่อ
ผูบ้ริหารของธนาคารออมสินภาค 6  ในระดบัต่างๆ เพื่อใชใ้นการบริหารงานและประเมินผลการ
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ปฏิบติังานของหน่วยงานในสังกดั  และพฒันาระบบฐานขอ้มูลผลการด าเนินงาน  เพื่อสนบัสนุน
การวเิคราะห์ขอ้มูลของเจา้หนา้ท่ีในกลุ่มงานแผนและพฒันางานสาขา 
 จิตรตรา  เพ็ชรแสนงาม (2551) ได้ท าการศึกษาวิจยัเร่ือง “ ระบบรายงานตวัช้ีวดัการ
ปฏิบติังานส าหรับภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ ” โดยมีวตัถุประสงค์เพื่อ
พัฒนาระบบรายงานตัว ช้ี ว ัดก ารปฏิบัติ ง านส าห รับ  ภาควิช าวิทย าการคอมพิว เตอ ร์ 
มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ เพื่อน าเสนอรายงานต่อผูบ้ริหารไดท้นัทีจากการประมวลผลจากฐานขอ้มูล 
ของนักศึกษา งานวิจยั  อาจารยป์ระจ าภาควิชา  และขอ้มูลท่ีเป็นตวัช้ีวดัทั้งหมด การพฒันา
ระบบงานน้ีเป็นระบบท่ีมีประสิทธิภาพในการรายงานตวัช้ีวดั  เพราะขอ้มูลท่ีไดม้า ไดจ้ากขอ้มูล
จริงจากการบนัทึกของผูรั้บผิดชอบขอ้มูลจริง  รายงาน ท่ีไดจ้ากระบบเป็นรายงานเป้าหมายการ
ด าเนินการรายปี ในรูปแบบตาราง  และแสดงผลในรูปแบบกราฟ  ในระบบงานมีการตรวจสอบ
สิทธิกลุ่มผูใ้ช ้และผูดู้แลระบบ 
 


