
 

บทที ่1 
บทน ำ 

 

1.1 หลกักำรและเหตุผล 
เป้าหมายเชิงยทุธศาสตร์แผนพฒันาการศึกษาระดบัอุดมศึกษา ฉบบัท่ี 10 (พ.ศ. 2551-

2554) ระบุวา่เม่ือส้ินสุดระยะเวลาของแผน ผูส้ าเร็จการศึกษาระดบัอุดมศึกษาจะตอ้ง เป็นผูมี้ทกัษะ
วชิาการ มีทกัษะวชิาชีพ มีความรับผดิชอบ มีคุณธรรมจริยธรรม มีวนิยั และมีจิตส านึกของการเป็น
ผูป้ระกอบการสามารถปรับตวัส าหรับงานท่ีเกิดข้ึนตลอดชีวติ นอกจากน้ีแลว้ยงัตอ้งมีความสามารถ
ดา้นวเิคราะห์ สังเคราะห์ สามารถใชเ้ทคโนโลยพีื้นฐานไดเ้ป็นอยา่งดี มีทกัษะในการส่ือสารทั้ง
ภาษาไทย และภาษาต่างประเทศ ซ่ึงมหาวทิยาลยัเชียงใหมไ่ดน้ าแผนฯ ดงักล่าวมาใชใ้นการก าหนด
ยทุธศาสตร์ของแต่ละคณะ รวมทั้งคณะบริหารธุรกิจ ท่ีไดน้ ายทุธศาสตร์มาใชเ้พื่อปรับปรุงในการ
เรียนการสอนใหเ้ป็นไปตามเป้าหมายการพฒันาระดบัอุดมศึกษาของชาติ (แผนพฒันาการศึกษา
ระดบัอุดมศึกษา ฉบบัท่ี 10 พ.ศ.2551-2554,2551 :31) ดว้ย 

คณะบริหารธุรกิจ มหาวทิยาลยัเชียงใหม่ แต่เดิมเป็นสาขาวชิาท่ีเปิดสอนมาตั้งแต่ปี
2508 ต่อมาไดจ้ดัตั้งเป็นคณะในปี 2534 โดยปัจจุบนัไดเ้ปิดการเรียนการสอนในระดบัปริญญาตรี    
2 หลกัสูตร คือหลกัสูตรการบญัชี หลกัสูตรการบริหารธุรกิจ โดยแยกเป็นสาขา 4 สาขาวชิาไดแ้ก่ 
สาขาการบญัชี  สาขาการเงินและการธนาคาร  สาขาการจดัการ  และสาขาการตลาด มีจ านวน
นกัศึกษาทั้งหมด 1,737 คน  จ านวนคณาจารย ์49 คน และจ านวนเจา้หนา้ท่ี 50 คน (รายงานประเมิน
ตนเองปีการศึกษา2552,  2553: 6)  โดยมีพนัธกิจของคณะบริหารธุรกิจวา่ดว้ยการพฒันาการ 
จดัการศึกษาในระดบัปริญญาตรีเพื่อใหไ้ดบ้ณัฑิตท่ีมีคุณธรรมและคุณภาพตามความตอ้งการของ
ประเทศ เพื่อตอบสนองต่อแผนพฒันาการศึกษาระดบัอุดมศึกษา ฉบบัท่ี 10  ซ่ึงคณะฯไดก้ าหนด
นโยบายหลกัในการพฒันาคุณภาพนกัศึกษาใน 7 ดา้นหรือ 7Qs ซ่ึงประกอบดว้ย 1) IQ (Intelligence 
Quotient) พฒันาใหมี้ทกัษะกระบวนการคิด กระบวนการเรียนรู้ มีความเฉลียวฉลาดข้ึน ใฝ่หา
ความรู้อยา่งต่อเน่ือง 2) EQ (Emotional Quotient) พฒันาใหรู้้จกัตนเองและมีความมัน่คงทาง
อารมณ์ 3) MQ  (Morality Quotient)  พฒันาจริยธรรม คุณธรรม และส านึกการเสียสละเพื่อ
ส่วนรวม  4) TQ (Technology Quotient) พฒันาความคล่องแคล่วในการใชเ้ทคโนโลยแีละรู้จกั
เลือกใชเ้ทคโนโลยตี่าง ๆ ใหเ้หมาะสมกบัความตอ้งการ 5)  PQ (Protean-Career Quotient)   พฒันา
ทกัษะในการแกปั้ญหา ท่ีไม่เคยพบมาก่อน และกลา้ท่ีจะเผชิญสถานการณ์ท่ีหลากหลาย สามารถ
ปรับตวัใหท้นัต่อการเปล่ียนแปลงท าใหไ้ดดี้ในสภาวะท่ีกดดนั 6)  CQ (Cultural Quotient) พฒันา
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ทกัษะทางวฒันธรรมทั้งไทยและสากลแต่มุ่งเนน้จิตส านึกในวฒันธรรมไทยเป็นหลกั 7) ES-Q 
(Entrepreneurial-Spirit Quotient) สร้างจิตวญิญาณในการเป็นผูป้ระกอบการ แสวงหาโอกาสอยู่
เสมอ (รายงานประเมินตนเองปีการศึกษา 2552, 2553: 14) 

หน่วยพฒันาคุณภาพนกัศึกษา เป็นหน่วยงานหลกัของคณะฯ ท่ีท าหนา้ท่ีรับผิดชอบ
ดา้นการจดักิจกรรมพฒันานกัศึกษา เพื่อเสริมทกัษะ นอกเหนือจากทกัษะดา้นวชิาการ ซ่ึงแบ่ง
กิจกรรมหลกัๆ เป็น 2 ส่วน คือ กิจกรรมท่ีจดัโดยหน่วยพฒันาคุณภาพนกัศึกษา และกิจกรรมท่ีจดั
โดยสโมสรนกัศึกษา โดยมีการจ าแนกประเภทกิจกรรม ออกเป็น 5 ประเภท ส าหรับปริญญาตรี 
ไดแ้ก่ 1) กิจกรรมวชิาการท่ีส่งเสริมคุณลกัษณะบณัฑิตท่ีพึงประสงค ์2) กิจกรรมกีฬาหรือการ
ส่งเสริมสุขภาพ 3) กิจกรรมบ าเพญ็ประโยชน์หรือรักษาส่ิงแวดลอ้ม 4) กิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรม
และจริยธรรม 5) กิจกรรมส่งเสริมศิลปะและวฒันธรรม (คู่มือการประกนัคุณภาพการศึกษาภายใน 
สถานศึกษา ระดบัอุดมศึกษา พ.ศ.2553, 2553: 118) 

ผลจากการพฒันากิจกรรมของนกัศึกษาตามหลกันโยบาย 7Qs ท าใหมี้การจดักิจกรรม
สนบัสนุนท่ีหลากหลาย ความถ่ีในการจดักิจกรรมบ่อยคร้ัง แต่เน่ืองจากนกัศึกษาคณะบริหารธุรกิจ
มีจ านวนมาก ท าให้ระบบขอ้มูลจึงมีความจ าเป็นและมีความส าคญั ทั้งดา้น ความส าเร็จ 7Qs ของ
นกัศึกษา และความส าคญั ดา้นการเงิน การควบคุมงบประมาณอยา่งมีประสิทธิภาพของคณะฯ 
ผูบ้ริหารคณะฯจึงมีแนวคิดวา่คณะควรจะทราบวา่ผลลพัธ์ท่ีสามารถวดัไดจ้ากการจดัแต่ละกิจกรรม
นั้นคุม้ค่าหรือไม่ และสามารถวดัหลกันโยบาย 7Qs ของนกัศึกษาในการรับรู้ และพฒันาการของ
นกัศึกษาได ้จากการศึกษาเบ้ืองตน้ของผูศึ้กษาพบวา่ในกระบวนการจดักิจกรรมของหน่วยพฒันา
คุณภาพนกัศึกษาท่ีผา่นมา มีปัญหาหลกัจ านวน 6 ประเด็นไดแ้ก่ 1) ปัญหาจดัเก็บขอ้มูลซ่ึงเป็น
รูปแบบเอกสาร 2) การตรวจสอบการเขา้ร่วมกิจกรรมของนกัศึกษาไม่เป็นไปตามจริง 3) ขอ้มูลไม่
เป็นปัจจุบนั 4) การคน้หาขอ้มูลมีความล่าชา้ 5) การขอหนงัสือรับรองการท ากิจกรรมของนกัศึกษา
เป็นไปดว้ยความล่าชา้ และ 6) ขาดการติดต่อส่ือสารระหวา่งนกัศึกษาและหน่วยพฒันาคุณภาพ
นกัศึกษา (วสุิทธร จิตอารี, 2553: สัมภาษณ์) 

ดงันั้นผูศึ้กษาจึงมีความสนใจศึกษาและท าการพฒันาระบบสารสนเทศเพื่อสนบัสนุน
การจดักิจกรรมนกัศึกษา ส าหรับหน่วยพฒันาคุณภาพนกัศึกษา  และรองรับการปรับเปล่ียน
กระบวนการเรียนการสอนของคณะบริหารธุรกิจในปีการศึกษา 2554 รวมไปถึงการออกแบบ
ฐานขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจดักิจกรรม นอกจากน้ีผูศึ้กษาจึงไดก้ าหนดแนวทางการพฒันา
โปรแกรมท่ีใชป้ระโยชน์บนอินเทอร์เน็ต ท่ีอยูใ่นรูปแบบเสนอบริการผา่นอินเทอร์เน็ตแบบ www 
(World Wide Web) เน่ืองจาก ปัจจุบนัอินเทอร์เน็ต (Internet) เป็นระบบเครือข่ายท่ีไดเ้ขา้มามี
บทบาทอยา่งมากทั้งดา้นการติดต่อส่ือสาร การรับส่งขอ้มูล การสืบคน้ขอ้มูลต่าง ๆ ซ่ึงจะเห็นไดว้า่ 
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มีผูใ้ชบ้ริการอยา่งแพร่หลายทัว่โลก เพราะมีประสิทธิภาพและมีความสะดวกรวดเร็วในการท า
ธุรกรรมต่าง ๆ โดยผลลพัธ์ท่ีหน่วยพฒันาคุณภาพนกัศึกษาจะได ้ คือสรุปผลการจดักิจกรรม 
ประเภทกิจกรรม การพิจารณาการใหทุ้น การเปรียบเทียบการเขา้กิจกรรมของนกัศึกษา ผลการ
ประเมินแต่ละกิจกรรมของนกัศึกษา และสรุปรายงานแจง้ผูบ้ริหารเพื่อทราบความคุม้ค่าของการ 
จดักิจกรรมในเร่ืองงบประมาณ การวดัค่า 7Qs ในการพฒันาของนกัศึกษาวา่น ้าหนกัอยูท่ี่ขอ้ไหน
เพื่อน ามาพิจารณาในการจดักิจกรรมคร้ังต่อไป เพื่อเป็นแนวทางการจดักิจกรรมเพื่อพฒันาทกัษะ 
ในดา้นใด ใหแ้ก่นกัศึกษาแต่ละชั้นปี และประกอบการตดัสินใจในการจดัสรรงบประมาณในการ
จดักิจกรรมปีต่อไป นอกจากน้ีแลว้ในส่วนของนกัศึกษาเองสามารถท่ีจะไดห้นงัสือรับรองการเขา้
ร่วมกิจกรรม (Transcript) ไดอ้ยา่งถูกตอ้งและรวดเร็ว 
 

1.2 วตัถุประสงค์ของกำรศึกษำ 
 เพื่อพฒันาระบบสารสนเทศส าหรับบนัทึกขอ้มูลการติดตามและประเมินผลการเขา้
ร่วมกิจกรรมของนกัศึกษา ส าหรับหน่วยพฒันาคุณภาพนกัศึกษา คณะบริหารธุรกิจ 
มหาวทิยาลยัเชียงใหม่ 
 

1.3 ประโยชน์ทีไ่ด้รับจำกกำรศึกษำ 
 1. ไดร้ะบบสารสนเทศเพื่อบนัทึกขอ้มูลการติดตามและประเมินผลการเขา้ร่วม
กิจกรรมนกัศึกษาส าหรับ คณะบริหารธุรกิจมหาวทิยาลยัเชียงใหม่ 
 2. ไดฐ้านขอ้มูลท่ีเป็นปัจจุบนั มีความถูกตอ้งไม่ซ ้ าซอ้น และสามารถสืบคน้ขอ้มูล
ของการจดัการกิจกรรมนกัศึกษาส าหรับ คณะบริหารธุรกิจ มหาวทิยาลยัเชียงใหม่ไดอ้ยา่งสะดวก
รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ 

 

1.4 แผนกำรด ำเนินกำร ขอบเขต และวธีิกำรศึกษำ 
 1.4.1 แผนการด าเนินการ 
          1) เก็บรวมรวมขอ้มูลต่างๆ ของหน่วยพฒันาคุณภาพนกัศึกษา  
คณะบริหารธุรกิจ มหาวทิยาลยัเชียงใหม่ 
         2) ออกแบบโครงสร้างฐานขอ้มูลของ หน่วยพฒันาคุณภาพนกัศึกษา 
 คณะบริหารธุรกิจ มหาวทิยาลยัเชียงใหม่ 
        3) พฒันาระบบฐานขอ้มูล 
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  4) ออกแบบระบบสารสนเทศของ หน่วยพฒันาคุณภาพนกัศึกษา  
คณะบริหารธุรกิจ มหาวทิยาลยัเชียงใหม่ 
  5) พฒันาระบบสารสนเทศและเช่ือมโยงระบบ 
  6) ทดสอบ ปรับปรุงและแกไ้ขระบบ 
  7) จดัท าเอกสารประกอบการพฒันาระบบ และคู่มือการใชโ้ปรแกรม 
  
 1.4.2 ขอบเขตการศึกษา 
 การพฒันาระบบสารสนเทศเพื่อบนัทึกขอ้มูลติดตามและประเมินผลการเขา้ร่วม
กิจกรรมนกัศึกษา ส าหรับหน่วยพฒันาคุณภาพนกัศึกษา คณะบริหารธุรกิจ มหาวทิยาลยัเชียงใหม่ 
ประกอบดว้ยระบบงานต่างๆ ท่ีตอ้งท างานร่วมกนั   มีขอบเขตดงัน้ี 
 
ตารางท่ี 1.1  แสดงการเปรียบเทียบความตอ้งการของผูใ้ชก้บัระบบท่ีพฒันา   

ควำมต้องกำรของผู้ใช้ ระบบทีพ่ฒันำ 
ระบบการจดัการเก็บขอ้มูล 

- ขอ้มูลนกัศึกษา 
- ขอ้มูลแผนงานกิจกรรม 

ระบบการเข้าถึงข้อมูล ผู ้ดูแลระบบสามารถ
ก าหนดสิทธ์ิ การใชง้านของผูใ้ชง้านระบบ 
ระบบการจดัการขอ้มูลนกัศึกษา 
ระบบการจดัการขอ้มูลขั้นพื้นฐาน 

- ช่ือโครงการการจดักิจกรรม, ประเภท
กิจกรรม, ก าหนดค่า 7Qs, งบประมาณ 

- ขอ้มูลนกัศึกษา 
- ปฏิทินกิจกรรม 

ระบบประชาสัมพนัธ์ 
- E-mail, SMS 

ระบบประชาสัมพนัธ์ 
- E-mail, SMS 

ระบบรับสมคัรนกัศึกษาเขา้ร่วมกิจกรรม 
ระบบตอบรับนกัศึกษาเขา้ร่วมกิจกรรม 

- ยนืยนัการเขา้ร่วมกิจกรรม 
- Email, SMS 
- แสดงรายช่ือเข้าร่วมกิจกรรมตามเวลา

จริง 
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ตารางท่ี 1.1 แสดงการเปรียบเทียบความตอ้งการของผูใ้ชก้บัระบบท่ีพฒันา (ต่อ) 
ควำมต้องกำรของผู้ใช้ ระบบทีพ่ฒันำ 

ระบบการติดตาม 
- การติดตามโครงการการจัดเข้า ร่วม

กิจกรรมส าหรับนกัศึกษา 
- หนงัสือรับรองการเขา้ร่วมกิจกรรม 
- ตรวจสอบการเขา้ร่วมกิจกรรม 

ระบบการติดตามการเขา้ร่วมกิจกรรมนกัศึกษา 
- ตรวจสอบพิสูจน์ตวัตนดว้ยลายน้ิวมือ 

ระบบสืบคน้ขอ้มูล 
- นกัศึกษาตรวจสอบการเขา้กิจกรรม 
- เจา้หนา้ท่ีตรวจสอบการเขา้ร่วมกิจกรรม

ของนกัศึกษา 
ระบบแสดงรายงานและสรุปผลการจดักิจกรรม 

- รายงานการเขา้ร่วมกิจกรรม 
- รายงานกิจกรรมแต่ละประเภท 
- รายงานงบประมาณ 
- การประเมินผลโครงการ และติดตาม

แผนงานในระยะเวลาท่ีก าหนด 
- รายงานประเมินผลความพึงพอใจของ

นกัศึกษาต่อโครงการท่ีจดัท า 
- รายงานพฒันาการของนักศึกษาในการ

เขา้ร่วมกิจกรรม 

ระบบการประเมินออนไลน์ 
ระบบวิเคราะห์ค่าใช้จ่ายต่อหัวนักศึกษาการจดั
กิจกรรม 
ระบบการจดัท ารายงาน 

- รายงานหนังสือรับรองการเข้า ร่วม
กิจกรรมของนกัศึกษา 

- รายงานการประเมินกิจกรรม 
- รายงานสรุปแยกประเภทกิจกรรม 
- รายง านส ถิ ติก าร เข้า ร่ วม กิจกรรม

นกัศึกษา 
- รายงานงบประมาณการจดักิจกรรม 
- รายงานสรุปผล 7Qs กิจกรรม 
- รายงานพฒันาการของนักศึกษาในการ

เขา้ร่วมกิจกรรม  
- รายงานค่าใช้จ่ายต่อหัวนักศึกษาการจดั

กิจกรรม 
- รายงานอ่ืนๆ 

 
 
 
   

 



6 

 1.4.3 วธีิการศึกษา 
  1) ศึกษาขอ้มูลและการจดัเก็บขอ้มูลในการจดักิจกรรม เอกสารต่างๆ และการ  
      สัมภาษณ์ผูบ้ริหาร เจา้หนา้ท่ีของหน่วยพฒันา คุณภาพนกัศึกษา  
        คณะบริหารธุรกิจ มหาวทิยาลยัเชียงใหม่ ใน 4 ดา้นไดแ้ก่ 
    - ขอ้มูลนกัศึกษา 
    - ขอ้มูลกิจกรรม 
    - ขอ้มูลการประเมินการจดักิจกรรม 
    - ขอ้มูลการเขา้ร่วมกิจกรรมนกัศึกษา 
  2) วเิคราะห์ระบบงานโดยใชแ้ผนผงักระแสขอ้มูล (Data Flow Diagram :  
       DFD) เป็นเคร่ืองมือในการวเิคราะห์ระบบงานใหม่ 
  3) การออกแบบและสร้างฐานขอ้มูล โดยใช ้มายเอสคิวแอล (MySQL) เป็น  
       ระบบการจดัการฐานขอ้มูล 
  4) ออกแบบหนา้จอ  รูปแบบรายงาน และการน าเสนอต่อผูใ้ชง้าน เพื่อให้เกิด 
       ระบบงาน ท่ีตอบสนองต่อการใชง้าน มากท่ีสุด 
  5) พฒันาระบบโดยใชภ้าษาพีเอสพี (PHP) ในการพฒันาระบบตามขอบเขต 
       ดา้นระบบงาน ขา้งตน้ 
  6) ท ำกำรติดตั้งระบบสำรสนเทศ เพื่อทดสอบขอ้ผดิพลำด และประเมินควำม 
        ถูกตอ้งของระบบ พร้อมทั้งแกไ้ขขอ้ผดิพลำดของระบบ 
  7) จดัท ำเอกสำรประกอบกำรใชง้ำนของระบบสำรสนเทศ 
 

1.5 เคร่ืองมือทีใ่ช้ในกำรศึกษำ 
 1.5.1 ซอฟตแ์วร์ ท่ีใชใ้นการพฒันาระบบ 
  - ระบบปฏิบติัการไมโครซอฟตว์นิโดวส์ 7 (Microsoft  Windows7) 
  - ภาษาพีเอชพี (PHP) 
  - ภาษาเอชทีเอม็แอล (HTML) 
  - ภาษาเอสคิวแอล (SQL Language) 
  - โปรแกรม XAMPP V. 1.7.1 ส าหรับ วินโดวส์ ประกอบดว้ย Apache 

2.2.11, MySQL 5.1.33 (Community Server), PHP 5.2.9, phpMyAdmin 
3.1.3.1 
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 1.5.2 ฮาร์ดแวร์ ท่ีใชใ้นการพฒันาระบบ 
  - เคร่ืองคอมพิวเตอร์รุ่น คอร์ทูดูโอ (Cor2Duo) ความเร็วหน่วยประมวลผล 
     กลาง 2.0 อุปกรณ์บนัทึกผล ฮาร์ดดิส (Hard Disk) ขนาด 80 กิกะไบต ์  
        หน่วยความจ าส ารอง (RAM) ขนาด 2.0 กิกะไบต ์
  - เคร่ืองตรวจสอบลายน้ิวมือ (Finger Scan) 
 
1.6 นิยำมศัพท์ 
 ระบบสารสนเทศเพื่อบนัทึกขอ้มูลติดตามและประเมินผลการจดักิจกรรมนักศึกษา
หมายถึง ระบบท่ีเก็บรวมรวมขอ้มูลการจดักิจกรรมของนกัศึกษา ท่ีมีการจดัเก็บและการใชง้านอยา่ง
เป็นระบบ โดยใชเ้คร่ืองคอมพิวเตอร์ช่วย 
 หน่วยพฒันาคุณภาพนกัศึกษา หมายถึง หน่วยงานท่ีด าเนินงานการจดักิจกรรมให้
นกัศึกษาคณะบริหารธุรกิจ มหาวทิยาลยัเชียงใหม่ 
 นกัศึกษา หมายถึง นกัศึกษาระดบัปริญญาตรี คณะบริหารธุรกิจ มหาวทิยาลยัเชียงใหม่ 
 กิจกรรมนกัศึกษา หมายถึง  โครงงาน/โครงการกิจกรรมท่ีนกัศึกษาหรือมหาวทิยาลยั
จดัข้ึนเพื่อเพิ่มพนูประสบการณ์  และส่งเสริมพฒันาการในดา้นต่าง ๆ  โดยนกัศึกษาไดเ้ขา้ร่วม
กิจกรรมนั้น ๆ 
 
1.7 สถำนทีท่ีใ่ช้ในกำรด ำเนินกำรศึกษำและรวบรวมข้อมูล 
 1) คณะบริหารธุรกิจ มหาวทิยาลยัเชียงใหม่ 
 2) ส านกัหอสมุด มหาวทิยาลยัเชียงใหม่ 


