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 การด าเนินการตามแนวทาง Six sigma นั้น จะเน้นการแก้ 
ปัญหาเป็นหลัก โดยเฉพาะปัญหาที่เกิดขึ้นเร้ือรัง (Chronic Waste)  
ทั้งนี้ ในการปรับปรุงตามแนวทาง Six sigma มีขั้นตอนอยู่ 5 ขั้นตอน 
คือ 
 

1. ขั้นตอนการก าหนดหัวข้อปัญหา (Define Phase) 
2. ขั้นตอนการวัด (Measure Phase) 
3. ขั้นตอนการวิเคราะห์ (Analyze Phase) 
4. ขั้นตอนการปรับปรุง (Improve Phase) 
5. ขั้นตอนการควบคุม (Control Phase)  

การด าเนินการวิจัยตามแนวทาง Six Sigma 
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ที่มาและความส าคัญของปัญหา 
      ปัจจุบัน มจธ. มีระบบสารสนเทศที่ใช้งานอยู่ภายในมหาวิทยาลัยเป็นจ านวนมาก  
โดยส่วนใหญ่จะเป็นระบบสารสนเทศส าหรบัการปฏิบัตงิานในชวีิตประจ าวัน 
(Operational Data) แยกตามกลุ่มหลกัๆ 2 ด้าน ได้แก่ ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร
การศึกษา การวิจัย และเผยแพร่ประชาสัมพันธ ์และระบบสารสนเทศเพือ่การบริหาร
จัดการ *  
       ต่อมาในปี 2551 มหาวิทยาลัยได้พัฒนาระบบบริการสารสนเทศ มจธ. หรือ 
ระบบ KISS (KMUTT Information Service System) ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพือ่ให้
เป็นระบบที่จะรวบรวมข้อมูลส าคัญด้านต่างๆ ได้แก่ ด้านบุคลากร นักศึกษา การเงิน และ
งานวิจัย จากระบบสารสนเทศส าหรับการปฏิบัติงานในชีวิตประจ าวันเดมิท่ีมีอยู่เดิมมารวม
ไว้บริการในระบบเดียว  เพื่อใหห้น่วยงานทั้งระดับคณะ และมหาวิทยาลัยน าข้อมูลไปใช้ใน
การด าเนินงานไดอ้ย่างสะดวกและรวดเร็ว 

1.Define Phase 

หมายเหตุ  * การแบ่งกลุ่ม แบ่งตามรายงานของส านักคอมพิวเตอร์ 
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ที่มาและความส าคัญของปัญหา (ต่อ) 
      หลังการใช้งานระบบ KISS มาได้ระยะหนึ่ง พบว่า ผู้ใช้งานระบบ KISS ใน
หลายหน่วยงานได้แจ้งว่าระบบ KISS ยังมีความไม่สมบูรณ์ในการน ามาใช้งานใน
หลายๆ ด้าน  อาทิ 
      - ข้อมูลไม่ถูกต้อง (ไม่อัพเดท / ไม่ตรงกับหน่วยงาน) 
      - ใช้งานไม่สะดวก (เปิดหาข้อมูลที่ต้องการยาก) 
      - ข้อมูลไม่ครบถ้วนตามที่ต้องการ 
 

ดังนั้น กองแผนงานในฐานะหน่วยงานที่ดูแลระบบคลังข้อมูลของมหาวิทยาลัย
และเป็นผู้พัฒนาระบบ KISS ร่วมกับส านักคอมพิวเตอร์ จึงได้วางแผนในการ
ปรับปรุงระบบ KISS ให้สามารถใช้งานได้อย่างสมบูรณ์ขึ้น 

Define Phase 
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Top Level Management 

Middle Level Management 

Operational Level 
Management TPS 

MIS 

ESS 

EIS 

Define Phase – เปรียบเทียบระบบ KISS กับระดับของสารสนเทศในองค์กร 

มจธ.          KISS 

- ระบบประมวลผลรายการ (Transaction Processing Systems : TPS) คือระบบสารสนเทศที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูลที่เป็นกระบวนการทาง
ธุรกิจต่างๆเข้ามาประมวลผลเบื้องต้น แล้วเก็บไว้เป็นข้อมูลขององค์กรที่จะน าไปใช้ประโยชน์ต่อไป 
- ระบบการจัดการสารสนเทศ (Management Information Systems : MIS) คือ ระบบจัดการทั่วไปที่ท าหน้าที่ดูแลควบคุมการปฏิบัติการ
ภายในองค์กร และจัดท ารายงานเพื่อให้ผู้บริหารระดับกลางใช้ช่วยในการตัดสินใจ ส่วนใหญ่จะเป็นรายงานที่เกี่ยวกับความผิดปกติของการท างาน 
(Exception Report) หรือรายงานสรุปผลการปฏิบัติงาน (Summary Report) โดยได้รับข้อมูลมาจาก TPS ของหน่วยงานหรือที่หน้างานต่างๆ 
ในองค์กร  
- ระบบสนับสนุนการท างานของผู้บริหารระดับสูง (Executive Support Systems : ESS  หรือ  Executive Information Systems : EIS) 
เป็นระบบท่ีช่วยในการตัดสินใจและการท างานของผู้บริหารระดับสูง ซึ่งส่วนใหญ่เป็นการตัดสินใจแบบไม่มีรูปแบบ (Unstructured) โดยใช้ข้อมูล
ทั้งภายในและภายนอกองค์กรมาช่วยการตัดสินใจ และมีการน าเสนอโดยเป็นรูปแบบของเมนูและกราฟ (Graphical User Interface) 
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การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ 

ระบบบริการสารสนเทศ มจธ. (KISS) 

Macro Process Mapping – ของระบบบริการสารสนเทศ มจธ.(KISS) 

การปฏิบัติงานภายในมหาวิทยาลัย 
หากข้อมูลจาก KISS ไม่สมบูรณ์ 
จะขาดข้อมูลสนับสนุนในการ
ปฏิบัติงานในด้านต่างๆ ได้แก่ 
1. การวางแผน (Planning) 
2. การติดตามและประเมินผล 
   (Controlling/Monitoring) 
3. การบริหารและควบคุม 
   งบประมาณ (Budgeting) 

การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ 

การค้นหาปัญหาหรือโอกาส 

ระบบฐานข้อมูลต่างๆ  

8 
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กองแผนงาน 

ระบบบริการสารสนเทศ มจธ. (KISS) 

Micro Process Mapping – ระหว่างระบบ KISS กับกองแผนงาน 

- ตรวจสอบความถูกต้อง 
- ขอข้อมูลเพิ่มใหม่ 
- ฯลฯ 

ข้อมูลสมบูรณ ์

เสนอผู้บริหารมหาวิทยาลัย /  
ปฏิบัติงานด้านอื่นๆ 

ข้อมูลไม่สมบูรณ ์

หน่วยงานเจ้าของข้อมูล / 
คณะ / ส านัก / สถาบัน 

เร็ว 

ข้อมูลเชิงปริมาณ 

ช้า สูญเสียโอกาสในการแข่งขัน 

แก้ปัญหาได้ไม่ทันเวลา  

ผลกระทบต่อมหาวิทยาลัย 

9 
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SIPOC Model  : กระบวนการปรับปรุงระบบบริการสารสนเทศ มจธ. (KISS) 

Suppliers Inputs Process Output Customer 
หน่วยงานภายใน

มหาวิทยาลัย 
 

ความต้องการในการ
ปรับปรุงระบบ
บริการสารสนเทศ 
มจธ. (KISS) 

Design :  1) ท าความเข้าใจความ
ต้องการใช้ระบบในภาพรวม        
2) วางแผนการท างานร่วมกับ   
รองอธิการบดีฝ่ายแผนและ
สารสนเทศ ผู้อ านวยการกอง-
แผนงาน และงานติดตามและ-
ประเมินผล  
 

Production : 1) สอบถามความ
ต้องการจากผู้เกี่ยวข้อง  
2) ศึกษารายงานต่างๆ* ว่าต้องการ
ใช้ข้อมูลใดบ้าง และในรูปแบบ 
(format) ใด 

ระบบบริการ
สารสนเทศ มจธ. 
(KISS) ที่ปรับปรุงแล้ว 

หน่วยงานภายใน
มหาวิทยาลัย  

: ทั้งผู้บริหารและ
เจ้าหน้าที่ผู้ใช้งาน 

 

(ทั้งนี้ ผู้บริหารจะ
เป็นลูกค้าทางอ้อม 

โดยเจ้าหน้าที่จะเป็น
ผู้น าข้อมูลจาก KISS 

ไปจัดท าเป็น
สารสนเทศของ
หน่วยงานและ
น าเสนอต่อ
ผู้บริหาร) 

10                                   

หมายเหตุ  * สารสนเทศ / รายงานประจ าปี / รายงานเสนอสภามหาวิทยาลัย / แผนฯ 11 / Super KPIs 
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Suppliers Inputs Process Output Customer 
3) ศึกษารูปแบบระบบสารสนเทศที่เป็น 
Best Practice จากเว็บไซต์ของ
มหาวิทยาลัยในต่างประเทศ 
(ส่วนใหญ่ใช้ค าว่า Facts and Figure) 
4) ออกแบบระบบสารสนเทศฯ 
5) ประสานงานกับส านักคอมพิวเตอร์
ในการพัฒนาระบบ 
6) ทดสอบและปรับปรุงระบบ 
 

Sale : น าเสนอระบบสารสนเทศต่อ        
ทุกหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย 
 

Research : ติดตามผลการใช้งานและ
ปรับปรุงระบบ 

SIPOC Model  : กระบวนการปรับปรุงระบบบริการสารสนเทศ มจธ. (KISS) (ต่อ) 
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Project Metric : ตัวชี้วัดของกระบวนการปรับปรุงระบบบริการสารสนเทศ มจธ. (KISS)  

KPIs มาตรวัด สูตรค านวณ 

1. ร้อยละของความถูกต้องของ
ข้อมูลในฐานข้อมูลแต่ละด้าน
ในระบบ KISS 
 

- ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90  
    ในแต่ละด้าน 
 

- จ านวนตารางที่มีข้อมูลถูกต้อง x100)  /   
  จ านวนตารางทั้งหมด 
 

นิยาม ความถูกต้องของข้อมูล หมายถึง    
        1. มีการอัพเดทข้อมูลตามรอบเวลาที่ก าหนดไว้ 
        2. ข้อมูลที่ปรากฏในรายงานที่ออกจากระบบ KISS มีความถูกต้อง ตรงตามความเป็นจริง 
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Define Phase - พิจารณาผู้มีส่วนเกี่ยวขอ้งกับการพัฒนาระบบ KISS 

ผูอ้อกแบบระบบ ผูด้แูลระบบ ผูพ้ฒันาระบบ ผูใ้ชร้ะบบ 

- กองแผนงาน 
- กองคลงั 
  (ด้านการเงิน) 

- ส านักคอมพิวเตอร ์ - ผูบ้ริหาร 
- เจ้าหน้าท่ีใน
หน่วยงานต่างๆ 

- ส านักคอมพิวเตอร ์
- กองแผนงาน 

ท าความเข้าใจกบัความต้องการใช้ระบบ KISS 

ต้นน้ า ปลายน้ า 
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Define Phase - เคยมีการสอบถามความเห็นของผู้ใช้งาน KISS บ้างหรือไม่? 

     การสัมมนา 6+1 Flagships Track 2 ครั้งที่ 12 หัวข้อ “ความคาดหวังและ
ข้อตกลงร่วมในการจัดการข้อมูลระบบ KISS” เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2555 

ผู้เข้าร่วมประชุม จ านวน 60 คน แบ่งเป็น 
1.  ผู้บริหารมหาวิทยาลัย จ านวน 5 คน  : ให้ข้อเสนอแนะภาพรวมในเชิงนโยบาย 
2.  บุคลากรใน สนง.อธิการบดี จ านวน 55 คน จ าแนกได้เป็น 2 กลุ่มหลัก คือ 
กลุ่มต้นน้ า – บุคลากรที่ท าหน้าท่ีน าเขา้ข้อมูล * 
กลุ่มปลายน้ า – บุคลากรที่เป็นผู้ใช้ข้อมูล * 

             ทั้งนี้ ได้แบ่งการระดมสมองเป็น 4 กลุ่ม 
•  กลุ่มที่ 1 – ข้อมูลด้านนักศึกษา  
•  กลุ่มท่ี 2 – ข้อมูลด้านวิจัยและบริการวิชาการ 
•  กลุ่มท่ี 3 – ข้อมูลด้านบุคลากร  
•  กลุ่มที่ 4 – ข้อมูลด้านการเงิน 

หมายเหตุ * บุคลากรกลุ่มต้นน้ าส่วนใหญ่จะเป็นปลายน้ าด้วย 
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ความคิดเห็นของบุคลากร นศ. บุคลากร วิจัย การเงิน รวม 

1. ขาดระบบ operation รองรับข้อมูลดิบ  1 

2. ขาดการน าเข้าข้อมูลดิบเข้าสู่ระบบ operation   2 

3. มีข้อมูลในระบบ operation แล้ว แต่ขาดการน าเข้า
ระบบ KISS (ยังไม่รายงานใน KISS) 

   3 

4. ข้อมูลดิบไม่ได้แยกประเภทไว้ ท าให้ไม่สามารถดึง 

ตามความต้องการที่เกิดขึ้นใหม่ได้  

 1 

5. ขาดค านิยามของข้อมูลที่ปรากฏในระบบ KISS    3 

6. ไม่มั่นใจข้อมูลใน KISS / ไม่ตรงกับข้อมูลในระบบอื่น    3 

7. ไม่เข้าใจวิธีการใช้ / เข้าใช้ยาก   1 

Define Phase - สรุปความคิดเห็นของบุคลากรที่มีต่อระบบ KISS 

ที่มา : สรุปจากรายงานการประชุมของศูนย์นวัตกรรมระบบ (SI) 
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ความคิดเห็นของบุคลากร นศ. บุคลากร วิจัย การเงิน รวม 

8. ขาดการระบุช่วงเวลาว่าเป็นข้อมูล ณ เมื่อใด  1 

9. ไม่ได้แจ้งสิทธิ์การใช้ข้อมูลให้หน่วยงานทราบ  1 

10. ขาดการเชื่อมโยงระหว่างฐานข้อมูลให้มองได้
ในหลายมิติ 

 1 

11. เครื่อง server ยังไม่มีประสิทธิภาพ            
(ดึงรายงานได้ช้า) 

 1 

12. ยังไม่มีการจัดหมวดหมู่ข้อมูลให้เป็นระเบียบ  1 

13. ข้อมูลไม่ครบถ้วน / ผู้รับผิดชอบไม่บันทึก
ข้อมูลลงระบบ 

 1 

14. ข้อมูลไม่เป็นปัจจุบัน  1 

รวม 5 6 6 4 

สรุปความคิดเหน็ของบุคลากรทีม่ีต่อระบบ KISS (ต่อ) 
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0

1

2

3

3 6 2 5 1 4 7 8 9 10 11 12 13 14

จ านวนฐานข้อมูลที่มีปัญหา 

หัวข้อปัญหา 

ส าคัญ - มีเล็กน้อย 

จิ๊บจ๊อย - มีมากมาย 

สรปุความคดิเห็นของบคุลากรทีม่ตีอ่ระบบ KISS - พาเรโต 

แต่ละฐานข้อมูลมีปัญหาซ้ ากันในเรื่องใดบา้ง ? 

6 
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ความคิดเห็นของบุคลากร นศ. บุคลากร วิจัย การเงิน รวม 

1. ขาดระบบ operation รองรับข้อมูลดิบ  1 

2. ขาดการน าเข้าข้อมูลดิบเข้าสู่ระบบ operation   

 

2 

3. มีข้อมูลในระบบ operation แล้ว แต่ขาดการน าเข้าระบบ 
KISS (ยังไม่รายงานใน KISS) 

   3 

4. ข้อมูลดิบไม่ได้แยกประเภทไว้ ท าให้ไม่สามารถดึง 

ตามความต้องการที่เกิดขึ้นใหม่ได้  

 1 

5. ขาดค านิยามของข้อมูลที่ปรากฏในระบบ KISS    3 

6. ไม่มั่นใจข้อมูลใน KISS / ข้อมูลไม่ตรงกับระบบอื่น    3 

7. ไม่เข้าใจวิธีการใช้ / เข้าใช้ยาก   1 

Define Phase - ฐานข้อมูลที่จะเลือกมาเป็นกรณศีึกษา 

ฐานข้อมูลด้านบุคลากร และฐานข้อมูลด้านการวิจัยมีจ านวนปัญหาเท่ากัน 6 ปัญหา แต่ฐานวิจัยมี
ปัญหาส าคัญตามทฤษฏี 80/20 มากกว่า จึงเลือกฐานข้อมูลด้านการวิจัยเป็นกรณีศึกษา 
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ปัญหาในฐานข้อมูลด้านการวิจัย เลือกปัญหา 

ที่สนใจ 

ความสอดคล้องกับ  

Project Metrics 

2. ขาดการน าเข้าข้อมูลดิบที่มีเข้าสู่ระบบ
ฐานข้อมูลด้านการวิจัย 

 

 

การอัพเดทข้อมูลตามรอบเวลา 

3. มีข้อมูลในระบบฐานข้อมูลด้านการวิจัยแล้ว 
แต่ขาดการน าเข้าสู่ระบบ KISS  

(ยังไม่มีรายงาน) 

 
สามารถแก้ไขได้ทันที 

(กองแผนฯ ออกแบบ
รายงาน) 

5. ขาดค านิยามของข้อมูลที่ปรากฏในระบบ 
KISS 

 
สามารถแก้ไขได้ทันที 

(เพิ่มค านิยามเข้าไป) 

6. ข้อมูลในฐานข้อมูลด้านการวิจัย ไม่ตรงกับ
ระบบ KISS 

 ความถูกต้องของข้อมูล 

Define Phase - นิยามปัญหาที่สนใจในฐานข้อมูลด้านการวิจัย 
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ฐานข้อมูล 
ด้านการวิจัย 
ในระบบ KISS 

บุคลากรวิจัย 

1. อาจารย์และนักวิจัย 
2. อาจารย์และนักวิจัย – กลุ่มวิจัย 
3. ร้อยละอาจารย์ได้ทุนวิจัยภายใน 
4. ร้อยละอาจารย์ได้ทุนวิจัยภายนอก 

1. โครงการวิจัยภายนอก - นักวิจัย 
2. โครงการวิจัยภายใน - นักวิจัย 
3. โครงการวิจัย - งบประมาณ 
4. โครงการวิจัย – ประเภทแหล่งทุน 
5. โครงการวิจัย – บุคลากรเพื่อการวิจัย 
6. ร้อยละโครงการวิจัยต่อบุคลากรเพ่ือการวิจัย 
7. ผลจากโครงการวิจัย 

โครงการวิจัย 

1. บทความวิจัยเฉลี่ย 
2. บทความวิจัย – เทียบเท่าวารสาร 
    นานาชาติ / ภูมิภาค 
3. สิทธิบัตร / อนุสิทธิบัตร 
 

ผลงานวิจัย 

งบประมาณวิจัย (ทุนวิจัย) 

1. ทุนวิจัยภายนอก 
2. ทุนวิจัยภายใน ซ้ ากัน 

20 

Define Phase – ร้อยละของความถูกต้องของฐานข้อมูลด้านการวิจัยในระบบ KISS 
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ด้านบุคลากรวิจัย ข้อมูลในระบบ KISS ความถูกต้อง 

1. อาจารย์และนักวิจัย 767 คน  

2. อาจารย์และนักวิจัย – กลุ่มวิจัย 767 คน  

3. ร้อยละอาจารย์ได้ทุนวิจัยภายใน 0  

4. ร้อยละอาจารย์ได้ทุนวิจัยภายนอก 0  

Define Phase – ร้อยละของความถูกต้องของฐานข้อมูลด้านการวิจัยในระบบ KISS 

ด้านผลงานวิจัย ข้อมูลในระบบ KISS ความถูกต้อง 

1. บทความวิจัยเฉลี่ย 18  

2. บทความวิจัย – เทียบเท่าวารสาร 
    นานาชาติ / ภูมิภาค 

8.833 
(ค านวณมาจากข้อ 1) 

 
 

3. สิทธิบัตร / อนุสิทธิบัตร 0  

หมายเหตุ เกณฑ์การตัดสินใจเทียบเคียงกับหนังสือรายงานประจ าปี 2554  มจธ. (จัดท าโดยกองแผนงาน) 
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ด้านโครงการวิจัย ข้อมูลในระบบ KISS ความถูกต้อง 

1. โครงการวิจัยภายนอก - นักวิจัย 0  

2. โครงการวิจัยภายใน - นักวิจัย 0  

3. โครงการวิจัย - งบประมาณ 0  

4. โครงการวิจัย – ประเภทแหล่งทุน 0  

5. โครงการวิจัย – บุคลากรเพื่อการวิจัย 0  

6. ร้อยละโครงการวิจัยต่อบุคลากรเพ่ือการวิจัย 0  

7. ผลจากโครงการวิจัย 0  

Define Phase – ร้อยละของความถูกต้องของฐานข้อมูลด้านการวิจัยในระบบ KISS 

ด้านงบประมาณวิจัย (ทุนวิจัย) ข้อมูลในระบบ KISS ความถูกต้อง 

1. ทุนวิจัยภายนอก 0  

2. ทุนวิจัยภายใน 0  

สรุป    จ านวนตารางที่ถูกต้องมี 2 ตาราง จากทั้งหมด 16 ตาราง คิดเป็น 12.5% 
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ร้อยละ 90 

ร้อยละของความถูกต้อง 
ของฐานข้อมูลด้านการวิจัยใน

ระบบ KISS 

Actual 

GAP 
Should 

ร้อยละ 12.5 

Define Phase – การวิเคราะห์เพื่อหา GAP และสรุปหัวข้อปัญหา 

สรุปหัวข้อปัญหา  
“การเพ่ิมร้อยละของความถูกต้องของฐานข้อมูลด้านการวิจัยในระบบ KISS 
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2. Measure Phase – การประเมินระบบวัด 

• Gauge คือ ตาราง Check Sheet ข้างต้น  
• ในการทวนสอบ Gauge : อ้างอิงกับหนังสือรายงานประจ าปี 2554 ของ

มหาวิทยาลัย โดยพิจารณาข้อมูลด้านการวิจัยที่ปรากฏในรายงานประจ าปี  
น ามาเปรียบเทียบความถูกต้องกับข้อมูลที่ปรากฏในระบบ KISS 
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ตัวอย่างที่ 1 

Measure Phase - ความถูกต้องของฐานข้อมูลด้านการวิจัยในระบบ KISS 

ข้อมูลจากรายงานประจ าปี : มจธ. มีแหล่งทุนภายนอก เฉลี่ยปีละ 243.33 ล้านบาท  
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ตัวอย่างที่ 2 

Measure Phase - ความถูกต้องของฐานข้อมูลด้านการวิจัยในระบบ KISS 

ข้อมูลจากรายงานประจ าปี : มจธ. มีบทความวิจัย เฉลี่ยปีละ 1,254 บทความ 
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ตัวอย่างที่ 3 

Measure Phase - ความถูกต้องของฐานข้อมูลด้านการวิจัยในระบบ KISS 

ข้อมูลจากรายงานประจ าปี : มจธ. มีสิทธิบัตร-อนุสิทธิบัตร เฉลี่ยปีละ 7 เรื่อง 
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Measure Phase – การประเมินระบบวัด 

1. เหตุผลที่เชื่อว่าข้อมูลในหนังสือรายงานประจ าปี มีความน่าเชื่อถือ/ถูกต้อง เนื่องจาก 
    - เป็นเอกสารที่ผ่านการเก็บข้อมูลมาอย่างมีระบบ ครบถ้วน 
      ภาควิชา       คณะ        ศูนย์ส่งเสริมงานวิจัยฯ 
   -  ผ่านการตรวจสอบโดยหน่วยงานที่รับผิดชอบ (ศูนย์ส่งเสริมงานวิจัยฯ) และ 
      ได้รับการตรวจสอบจากหัวหน้าศูนย์ส่งเสริมงานวิจัยฯ อีกครั้งก่อนจัดส่งมา 
      จัดท าเป็นรายงานประจ าปี 
    - กองแผนงานได้วิเคราะห์และตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลในภาพรวม  
      มหาวิทยาลัย ก่อนน ามาสรุปเป็นรายงานประจ าปี 
2. ผู้ตรวจสอบ : มีความเข้าใจในเกณฑ์การวัด และมีประสบการณ์ในการเก็บข้อมูลของ
มหาวิทยาลัยในทุกด้านมากว่า 16 ปี เนื่องจากปฏิบัติงานอยู่ในหน่วยงาน * ที่ต้องดูแล
ระบบคลังข้อมูลของมหาวิทยาลัย  
      หมายเหตุ  * งานวิจัยสถาบันและสารสนเทศ กองแผนงาน 
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KMUTT 

KISS 

Axapta 

ACIS 

HPB 

แผน 

วิจัย 

เจ้าของข้อมูล 

เจ้าของข้อมูล 

เจ้าของข้อมูล 

เจ้าของข้อมูล 

เจ้าของข้อมูล 

Intranet 

Central Portal  

Measure Phase – จุดเกิดเหตุ : ฐานข้อมูลด้านการวิจัยในระบบ KISS 

Intranet 
ที่มา : ปรับปรุงจากสไลด์ของงานประกันคุณภาพ 
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KISS ระบบฐานข้อมูล
งานวิจัย 

บุคลากรวิจัย 

ผลงานวิจัย* 

โครงการวิจัย 

ครุภัณฑ์วิจัย/ 
ห้องปฏิบัติการ

วิจัย 

ศูนย์ส่งเสริมงานวิจัย
และทรัพย์สินทาง

ปัญญา 
แหล่งทุนวิจัย 

        หมายถึง  เป็นข้อมูลส่วนท่ีมีการน าข้อมูลเข้าสู่ระบบ
ฐานข้อมูลงานวิจัย แต่ไม่มีการน าเข้าระบบ KISS 
 

  * ในส่วนน้ียกเว้นบทความวิจัย ซึ่งมีโปรแกรมรองรับให้   
    นักวิจัยทุกคนสามารถเข้าไปกรอกข้อมูลออนไลน์ได้ด้วยตนเอง 

หน่วยงาน
ภายใน ม. 

ต้นน้ า ปลายน้ า 
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Measure Phase – Process Mapping ฐานข้อมูลด้านการวิจัยในระบบ KISS 

http://2.bp.blogspot.com/-RcStZD0SMAo/TsVYejWZO-I/AAAAAAAADoE/preX-KOn13k/s1600/computer+and+leptop+cartoons+(5).jpg
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ประเภทของข้อมูลในฐานข้อมูลด้านการวิจัยที่ปรากฏในระบบ KISS 

ฐานข้อมูล 
ด้านการวิจัย 
ในระบบ KISS 

บุคลากรวิจัย 

1. อาจารย์และนักวิจัย 
2. อาจารย์และนักวิจัย – กลุ่มวิจัย 
3. ร้อยละอาจารย์ได้ทุนวิจัยภายใน 
4. ร้อยละอาจารย์ได้ทุนวิจัยภายนอก 

1. โครงการวิจัยภายนอก - นักวิจัย 
2. โครงการวิจัยภายใน - นักวิจัย 
3. โครงการวิจัย - งบประมาณ 
4. โครงการวิจัย – ประเภทแหล่งทุน 
5. โครงการวิจัย – บุคลากรเพื่อการวิจัย 
6. ร้อยละโครงการวิจัยต่อบุคลากรเพ่ือการวิจัย 
7. ผลจากโครงการวิจัย 

โครงการวิจัย 

1. บทความวิจัยเฉลี่ย 
2. บทความวิจัย – เทียบเท่าวารสาร 
    นานาชาติ / ภูมิภาค 
3. สิทธิบัตร / อนุสิทธิบัตร 
 

ผลงานวิจัย 25 % 19 % 

44 % 12 % งบประมาณวิจัย (ทุนวิจัย) 

1. ทุนวิจัยภายนอก 
2. ทุนวิจัยภายใน ซ้ ากัน 
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กลุ่มวิจัย 

นักวิจัย 

อาจารย ์
แหล่งทุน
ภายใน 

ผล
โครงการวิจัย 

แหล่งทุน
ภายนอก 

เทียบเท่าวารสาร
นานาชาติ /ภูมิภาค 

ภายใน 

ภายนอก 

การเชื่อมโยงภายในฐานข้อมูลด้านการวิจัยในระบบ KISS 

หมายถึง  มีการเชื่อมโยงระหว่างฐานข้อมูล 

หมายถึง  มีการจ าแนกเป็นฐานข้อมูลย่อย 

สิทธิบัตร /  

อนุสิทธิบัตร 
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ความถูกต้องและการอัพเดทข้อมูลในฐานข้อมูลด้านการวิจัย 
งบประมาณวิจัย ปีงบประมาณ 2554 

ข้อมูลไม่ตรงกับรายงานประจ าปี 2554  
ซึ่งเท่ากับ 76.23 ล้านบาท  

ข้อมูลไม่ตรงกับรายงานประจ าปี 2554  
ซึ่งเท่ากับ 112.99 ล้านบาท  

33 
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ความถูกต้องและการอัพเดทข้อมูลในฐานข้อมูลด้านการวิจัย 
บทความวิจัย ปีงบประมาณ 2554 

ข้อมูลไม่ตรงกับรายงานประจ าปี 2554 ซึ่งเท่ากับ 340 / 41 / 463 / 321 บทความ ตามล าดับ 

34 
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ความถูกต้องและการอัพเดทข้อมูลในฐานข้อมูลด้านการวิจัย 
สิทธิบัตรและอนุสิทธิบัตร ปีงบประมาณ 2554 

ข้อมูลไม่ตรงกับรายงานประจ าปี 2554 ซึ่งระบุสิทธิบัตรเท่ากับ 3 และอนุสิทธิบัตรเท่ากับ 12 
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Micro Process Mapping – ภาพรวมฐานข้อมูลด้านการวิจัย 

 

 หมายเหตุ * ในส่วนนี้มีโปรแกรมรองรับให้บุคลากรท่ีท าวิจัยทุกคนสามารถเข้าไปกรอกข้อมูลออนไลน์ได้ด้วยตนเอง 

ระบบฐานข้อมูล 
ด้านการวิจัย 

บุคลากรวิจัย ผลงานวิจัย 
(บทความวิจัย)* 

โครงการวิจัย 
ครุภัณฑ์วิจัย/ 
ห้องปฏิบัติการ

วิจัย 
งบประมาณวิจัย 

ผลงานวิจัย 
(ทรัพย์สินทาง

ปัญญา) 

คุณ A คุณ C 

คุณ B 

หน่วยงาน
ภายใน ม. 

กรอก  ข้อมูล แบบ 1 แบบ 3 แบบ 2 
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กรมทรัพย์สินทางปัญญา 
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ระดมสมองโดยใช้เทคนิคแผนภาพ KJ 

• บุคลากรของศูนย์ส่งเสริมงานวิจัยและทรัพย์สินทางปัญญา ที่เกี่ยวข้องกับ
ฐานข้อมูลด้านการวิจัย จ านวน 3 คน (คุณ A, B, C) วันที่ 25 กรกฎาคม 2555 
เวลา 14.00 – 15.00 น. 
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Cause and Effect Diagram : กระบวนการในการจัดส่งข้อมูลเขา้ระบบ 
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3.Analyze Phase – ทวนสอบสาเหตุของปัญหาและเลือกสาเหตุที่คาดว่าส่งผลต่อปัญหา 

1.คณะส่งข้อมูลมาให้ 
(ศูนย์ส่งเสริมงานวิจัยฯ) 

ช้ากว่าก าหนด 

2. ข้อมูลที่คณะส่งมาไม่
ครบถ้วน / ไม่ถูกต้อง 

หัวหน้าศูนย์ส่งเสริมงานวิจัยและทรัพย์สิน
ทางปัญญา (ดร.ผ่องศรี เวสารัช) 

• สัมภาษณ์ ดร.ผ่องศรี เพื่อทวนสอบ “สาเหตุของปัญหา” ที่ท าให้ข้อมูลในระบบฐานข้อมูล
ด้านการวิจัยไม่ถูกต้อง 

• และให้ ดร.ผ่องศรี เลือกสาเหตุที่คาดว่าส่งผลต่อปัญหามากที่สุด (รุนแรงที่สุด) 2 สาเหตุ 

สาเหตุรุนแรง 2 สาเหตุ 

ความเห็น ดร.ผ่องศรี 
- เกี่ยวข้องกับนักวิจัยทั้งมหาวิทยาลัย 
- น่าจะแก้ด้วยนโยบายได ้
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Analyze Phase :  วิเคราะห์การจัดส่งขอ้มูลของหน่วยงานระดับคณะ 

ครศุาสตร ์

พลงังาน 

วศิวฯ 

วทิยาศาสตร ์

สถาปตัย ์

ทรพัย ์

IT 

ศลิปศาสตร ์

GMI 

JGSEE 

สรบ. 

LI 

สวท. 

ครศุาสตร ์

พลงังาน 

วศิวฯ 

วทิยาศาสตร ์

สถาปตัย ์

การจัดส่งข้อมูล     
ด้านการวิจัยของคณะ 

การจัดส่งข้อมูล     
ด้านการวิจัยของคณะ 

ทรพัย ์

IT 

ศลิปศาสตร ์

GMI 

JGSEE 

สรบ. 

LI 

สวท. 

ที่มาข้อมูล : จากการสัมภาษณ์หัวหน้างาน / เจ้าหน้าที่ศูนย์ส่งเสริมฯ 

เป็นหน่วยงานท่ีมีหน่วยงานย่อยภายใต้สายบังคับบัญชา (ภาควิชา/สายวิชา/ศูนย)์ 
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Analyze Phase :  วิเคราะห์การจัดส่งขอ้มูลของหน่วยงานระดับคณะ 

 

ครศุาสตรฯ์ 

 

พลงังานฯ 

 

วศิวฯ 

 

วทิยาศาสตร ์

 

สถาปตัยฯ์ 

มีการบริหารงานแบบ
กระจายอ านาจให้แก่
หน่วยงานย่อยภายใต้

สายบังคับบัญชา 
(ภาควิชา/สายวิชา/

ศูนย)์ 

มีการบริหารงานแบบ
รวมศูนย์ (ไม่มีภาควิชา/

สายวิชา/ศูนย์  
ภายใต้สังกัด) 
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สัมภาษณ์เจ้าหน้าที่ของคณะ (ที่มีภาควิชาภายใต้สังกัด) ทั้ง 4 คณะ จ านวน 4 คน 

Analyze Phase :  สัมภาษณ์เจ้าหน้าที่ของคณะ (ที่มีภาควิชา) 

ชื่อ-สกุล คณะ วัน/เวลา ที่สัมภาษณ์ 

1. คุณสุปราณี พาณิชนอก คณะครุศาสตร์ฯ 29 ก.ย.55 / เวลา  13.30 น. 

2.  คุณปรียานุช รัชตะหิรัญ คณะพลังงานสิ่งแวดล้อมและวัสดุ 29 ก.ย.55 / เวลา  14.00 น. 

3.  คุณเอมอร เศรษฐว์รกิจ คณะวิศวกรรมศาสตร์ 11 ก.ย. 55 / เวลา 13.30 น. 

4.  คุณนวนิต มาดาน คณะวิทยาศาสตร์ 5 ก.ย. 55 / เวลา 10.40 น. 

ค าถามส าหรับการสัมภาษณ์ 

43 



King  Mongkut’s  University  of  Technology  Thonburi 

University Research 

สาเหตุที่อาจารย์ / นักวิจัย ไม่ส่งข้อมูล หรือส่งให้ช้า 

 มีภาระงานมาก ท าให้ไม่มีเวลารวบรวมข้อมูล 

ไม่อยากกรอกข้อมูลซ้ าอีก ในกรณีที่เคยกรอกข้อมูล
เดียวกันมาแล้วในระบบอื่น เช่น My Evaluation 
(กรอกประเมินภาระงาน) 

มีข้อมูลไม่ครบตามแบบฟอร์มที่ขอมา จึงต้องใช้เวลา
ในการค้นหาข้อมูลเพ่ิม 

อาจารย์ / นักวิจัยในโครงการเดียวกัน ส่งข้อมูลมาไม่ตรงกัน 
หรือไม่ตรงกับข้อมูลที่ให้ไว้ก่อนหน้า 

Analyze Phase :  สรุปประเด็นจากการสัมภาษณ์ 

1. ประเด็นด้านอาจารย์ / นักวิจัย 

44 
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กรณีมีการเปลี่ยนเจ้าหน้าที่ในการท างานบ่อยเกินไป และไม่มี  
การสอนงานที่ดีให้กับผู้ที่มาปฏิบัติงานต่อ จะท าให้เจ้าหน้าที่ขาด
ทักษะและความช านาญ  เนื่องจากฐานข้อมูลด้านการวิจัยจะมี
ความซับซ้อนและรายละเอียดในการจัดรวบรวมข้อมูลมากกว่า
ฐานข้อมูลอื่น 

ได้รับมอบหมายให้กรอกข้อมูลและตัดสินใจแทนอาจารย์ / 
นักวิจัย ท าให้บางครั้งกรอกข้อมูลคลาดเคลื่อนจากความเป็นจริง 
เช่น นักวิจัย 2 ท่าน อยู่คนละคณะ มีสัดส่วนภาระงานวิจัยเป็น 
60 : 40 แต่อาจารย์มอบหมายให้กรอกแทน เจ้าหน้าที่ไม่ทราบ
สัดส่วนภาระงาน ได้ตัดสินใจกรอกสัดส่วนภาระงาน เป็น 50 : 50 
ส่งผลให้ข้อมูลคลาดเคลื่อน  มีผลกระทบต่องานอื่น เช่น การคิด 
FTERO 

Analyze Phase :  สรุปประเด็นจากการสัมภาษณ์ (ต่อ) 
 

2. ประเด็นด้านเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบรวบรวมข้อมูล 
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อาจารย์ / นักวิจัยไม่รายงานความคืบหน้าให้คณะทราบ ในหลายกรณี
ส่งผลให้ฐานข้อมูลของคณะไม่ครบถ้วน  เช่น  

กรณีที่อาจารย์ / นักวิจัย ด าเนินโครงการวิจัยต่อเอง 
หลังจากที่คณะขออนุมัติโครงการวิจัยให้ 

Analyze Phase :  สรุปประเด็นจากการสัมภาษณ์ (ต่อ) 

3. ประเด็นด้านการสื่อสารภายในคณะ (ระหว่างคณะกับภาควิชา หรือระหว่าง   
    คณะกับอาจารย์ / นักวิจัยโดยตรง) 

กรณีที่อาจารย์ / นักวิจัย กรอกข้อมูลเข้าระบบเอง 
ทางคณะจะไม่ทราบข้อมูล เนื่องจากไม่มีการก าหนด
สิทธิ์ให้เข้าดูระบบได้ 
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 สัมภาษณ์เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานที่เป็น Best Practice จากความเห็นของ
หัวหน้าศูนย์ส่งเสริมงานวิจัยฯ (ดร. ผ่องศรี เวสารัช) 

Analyze Phase :  สัมภาษณ์เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานที่เป็น Best Practice 

ชื่อ-สกุล คณะ วัน/เวลา ที่สัมภาษณ์ 

1. คุณวาสนา นาคเกิด สถาบันพัฒนาและฝึกอบรม 

โรงงานต้นแบบ 

27 ก.ย.55 / เวลา  11.00 น. 

ค าถามส าหรับการสัมภาษณ์ 
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Analyze Phase :  สรุปประเด็นจากการสัมภาษณ ์Best Practice 

มีการติดตามข้อมูลสม่ าเสมอทุก 3 เดือน 

ใช้เจ้าหน้าที่ในการดูแลฐานข้อมูล 2 คน (ประสานงานภาพรวม 
1 คน ลงข้อมูลในระบบของศูนย์ส่งเสริมงานวิจัยฯ 1 คน) 

มีโปรแกรมที่จ้างบุคคลภายนอกออกแบบให้ สามารถใช้งาน 
online ภายในหน่วยงาน และเปิดสิทธิ์ให้นักวิจัยเข้ามากรอก
ข้อมูลได ้ท าให้สะดวกในการบริหารและรวบรวมข้อมูล 

มีการก าหนด KPI ให้นักวิจัยต้องกรอกข้อมูล หรือส่งข้อมูล     
(ถ้าไม่กรอกจะไม่ได้คะแนนส าหรับ KPI ตัวนี้) 
มีการ Recheck ข้อมูลภายในหน่วยงาน ท าให้ข้อมูลถูกต้อง 
เชื่อถือได้ เช่น recheck กับฝ่ายบุคคลว่ามีการอนุมัติบุคลากรไป
น าเสนองานวิจัยที่ใดบ้าง รายละเอียดตรงกันหรือไม่ 

ระบบของ สรบ. กับระบบของศูนย์ส่งเสริมงานวิจัยฯ ยังไม่ได้
เชื่อมต่อกัน แต่ก็กรอกข้อมูลเข้าระบบให้ศูนย์ส่งเสริมฯ อย่าง
สม่ าเสมอ (เท่ากับกรอกข้อมูลลง 2 ระบบ) 
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4. Improve Phase : เสนอแนวทางในการปรับปรุง 

 จากผลการวิเคราะห์ดังกล่าว ผู้วิจัยขอเสนอแนวทางในการปรับปรุงระบบฐานข้อมูลด้าน-
การวิจัย เพื่อที่จะส่งผลดีต่อระบบฐานข้อมูล KISS และเป็นแนวทางในการปรับปรงุฐานข้อมูลอื่นๆ 
ในระบบ KISS ดังนี้ 

 

 

1. ข้อมูลใดที่สามารถให้นักวิจัยกรอกข้อมูลโดยตรงได้ 
ควรปรับปรุงระบบ (โปรแกรม) ให้สามารถกรอก
ออนไลน์ได้ท้ังหมด *   

  

 

- ช่วยให้นักวิจัยไม่ต้องส่งข้อมูลไปรวมที่คณะ
ก่อน ท าให้สะดวกและลดขั้นตอนการส่งข้อมูล  

- ช่วยให้นักวิจัยหลายท่านท างานร่วมกัน 
สามารถกรอกข้อมูลเพียงครั้งเดียว แล้วข้อมูล 
ไปปรากฏท่ีนักวิจัยครบทุกคน (ลดความซ้ าซ้อน 
และแก้ไขปัญหาข้อมูลไมต่รงกัน) 

- ลดปัญหาคณะไม่ได้รับรายงานความคืบหน้า
จากนักวิจัย (ต้องเพิ่มสิทธิ์ให้คณะเข้าดูข้อมลูได)้ 

แนวทางการปรับปรุง การเชื่อมโยงกับปัญหา 

หมายเหตุ * หากส านักคอมพิวเตอร์มีภาระงานมาก ควรให้จ้าง  
                บริษัทภายนอกเข้ามาพัฒนาระบบได้ 
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Improve Phase : เสนอแนวทางในการปรับปรุง 

 

 

1. ข้อมูลใดที่สามารถให้นักวิจัยกรอกข้อมูลโดยตรงได้ 
ควรปรับปรุงระบบ (โปรแกรม) ให้สามารถกรอก
ออนไลน์ได้ท้ังหมด    

  

 

แนวทางการปรับปรุง การเชื่อมโยงกับปัญหา 

- การเปลี่ยนให้ทุกหน่วยงานรับผิดชอบ
ความถูกต้องของข้อมูลที่กรอกไปเอง   
(จากเดิมที่ศูนย์ส่งเสริมงานวิจัยฯ       
เป็นผู้รับผิดชอบ) จะช่วยลดปัญหา    
คอขวดที่ศูนย์ส่งเสริมฯ ต้องตรวจและ
รับผิดชอบความถูกต้องของข้อมูลใน
ระบบเองทั้งหมด 

 

2. ให้ฐานข้อมูลด้านการวิจัยเป็นต้นทางส าหรับการ
เชื่อมโยงกับฐานข้อมูลอื่นๆ ที่ต้องใช้ข้อมูลเดียวกัน 
เช่น โปรแกรม My Evaluation 

 

- ช่วยให้เกิดความสะดวกไม่ต้องกรอกซ้ า
หลายครั้ง และลดความคลาดเคลื่อนของ
ข้อมูลที่เกิดจากการกรอกหลายครั้ง 

- ช่วยให้นักวิจัยไม่เกิดความเบื่อหน่าย 
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Improve Phase : เสนอแนวทางในการปรับปรุง 

 

 

3. ควรแจ้งรอบเวลาที่ชัดเจนส าหรับการกรอกข้อมูล
ให้ทราบเป็นลายลักษณ์อักษร โดยอาจประกาศเป็น
ข้อตกลงระดับการให้บริการ (SLA) ระหว่าง        
ทุกหน่วยงานกับศูนย์ส่งเสริมงานวิจัยฯ (ฐานข้อมูล
ด้านการวิจัยจะมีรอบระยะเวลาการอัพเดทถี่กว่าฐาน
อื่นๆ อีกทั้งยังมีความแตกต่างกันของเวลาในการเก็บ
ข้อมูลแตล่ะด้าน) 

 

  

 

แนวทางการปรับปรุง การเชื่อมโยงกับปัญหา 

- การมีรอบเวลาในการกรอกข้อมูลที่
ชัดเจน ช่วยลดปัญหาการส่งข้อมูลช้า  
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5. Control Phase : การควบคุม 

ติดตามและประเมินผลความพึงพอใจของผู้ใช้งาน  หากมีจุดที่จะต้องแก้ไข/ปรับปรุง                
ให้ที่ประชุม “คณะอนุกรรมการส่งเสริมและประสานงานวิจัยและพัฒนา” เป็นผู้พิจารณา 

ศูนย์ส่งเสริมงานวิจัยฯ ควรมีการสุ่มตรวจข้อมูลที่กรอกเข้าระบบเป็นระยะ และหาก
หน่วยงานใด มีตัวเลขผิดปกติ ต้องแจ้งให้หน่วยงานนั้นทราบทันท ีและหากมีการผิดพลาด
ซ้ าๆ ในหน่วยงานเดิม ควรเข้าไปตรวจสอบและให้ค าแนะน าอย่างใกล้ชิด 

จัดท าคู่มือส าหรับการกรอกข้อมูลออนไลน์ พร้อมจัดอบรมวิธีการใช้งานส าหรับ        
ทุกหน่วยงาน 

น าผลการกรอกข้อมูลในระบบฐานข้อมูลด้านการวิจัย เสนอในที่ประชุม “คณะกรรมการ
ประสานงานบริหารมหาวิทยาลัย” เพื่อให้ผู้บริหารของแต่ละหน่วยงานได้รับทราบ และ
กระตุ้นให้นักวิจัยภายในหน่วยงานของตน กรอกข้อมูลอย่างสม่ าเสมอ (ควรก าหนดเป็น   
ทุกไตรมาส) 



King  Mongkut’s  University  of  Technology  Thonburi 

University Research 
54 

จบการน าเสนอ 
ขอบคุณค่ะ  

Q & A 


