
 
บทที ่5 

การประเมนิผล การติดตั้ง และการบ ารุงรักษา 
 

 ระบบสารสนเทศเพื่อบนัทึกขอ้มูลติดตามและประเมินผลการจดักิจกรรมนกัศึกษา 
ส าหรับหน่วยพฒันาคุณภาพนกัศึกษา คณะบริหารธุรกิจ มหาวทิยาลยัเชียงใหม่ มีลกัษณะการ
ท างานเป็นการท างานผา่นระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ซ่ึงพฒันาโดยใชโ้ปรแกรมภาษาพีเอชพี 
(PHP) และใชเ้พื่อการติดต่อกบัฐานขอ้มูลมายเอสคิวแอล (MySQL) ดงันั้นในส่วนการท างานของ
โปรแกรมจะอาศยัโปรแกรม Browser เช่น Microsoft Internet Explorer หรือ Web Browser อ่ืนๆ 
เช่น Firefox หรือ Google chrome เป็นตน้ ซ่ึงเป็นโปรแกรมท่ีผูใ้ชท้ ัว่ไปใชใ้นการเขา้สู่เครือข่าย
อินเทอร์เน็ต 
 
5.1 การประเมินผลระบบ  
 การประเมิน ผลการใชง้าน ระบบสารสนเทศ เพื่อบนัทึกขอ้มูลติดตาม และประเมิน 
ผลการจดักิจกรรมนกัศึกษา ส าหรับหน่วยพฒันาคุณภาพนกัศึกษา คณะบริหารธุรกิจ 
มหาวทิยาลยัเชียงใหม่ ท าการทดสอบระบบ ในวนัท่ี 12 ตุลาคม 2554 เวลา 13.30 น.  ห้อง1344 
คณะบริหารธุรกิจ มหาวยิาลยัเชียงใหม่ โดยมีผูเ้ขา้ร่วมการทดสอบดงัน้ี อาจารยร์องศาสตราจารย ์
ดร.นิตยา เจรียงประเสริฐ ท่ีปรึกษาในการคน้ควา้อิสระน้ีมาควบคุมการทดสอบระบบ จ านวน 1 คน 
อาจารยด์ร.เขมกร ไชยประสิทธ์ิรองคณบดีหน่วยพฒันาคุณภาพนกัศึกษา จ านวน 1 คน และ
เจา้หนา้ท่ีหน่วยพฒันาคุณภาพนกัศึกษา คุณครรชิต พิชยั และคุณศรีธร ตาวงัค ์จ  านวน 2 คน รวม
ทั้งหมดจ านวน 4 คน โดยเป็นการประเมินผลจากการทดลองระบบเบ้ืองตน้ เพื่อน าผลมาพิจารณา
ในการปรับปรุงระบบต่อไป นอกจากน้ีไดท้  าการประเมินเพื่อสอบถามความพึงพอใจของผูใ้ชร้ะบบ 
จ านวน 2 คน คือ เจา้หนา้ท่ีหน่วยพฒันาคุณภาพนกัศึกษา โดยใชแ้บบสอบถาม (ตวัอยา่ง
แบบสอบถามดูไดจ้ากภาคผนวก ข) การประเมินไดน้ าเสนอในรูปตารางประกอบค าบรรยาย แบ่ง
ออกไดเ้ป็น 3 ส่วน ตามล าดบัต่อไปน้ี 
 
ส่วนที ่1 ดา้นประสิทธิภาพของการใชง้านโปรแกรม 
 เป็นการประเมินประสิทธิภาพของการใชง้านโปรแกรม โดยสามารถแยกออกเป็นแต่
ละระบบการใชง้าน ซ่ึงผลการประเมินมีดงัน้ี 
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ตาราง 5.1 แสดงผลการประเมินดา้นประสิทธิภาพของการใชง้านโปรแกรม  

ประเมินประสิทธิภาพของการใชง้านโปรแกรม 
จ านวน 
ดี ไม่ดี 

1. ระบบการจดัการโครงการกิจกรรม 2  
2. ระบบประชาสัมพนัธ์ 2  
3. ระบบการลงทะเบียน 2  
4. ระบบการตรวจสอบการเขา้ร่วมกิจกรรม 2  
5. ระบบประเมินการเขา้ร่วมกิจกรรม 2  
6. ระบบขอ้มูลนกัศึกษา 2  
7. รายงานผลกิจกรรม 2  
8. การสืบคน้ขอ้มูลดา้นกิจกรรม 2  

 จากตารางท่ี 5.1 แสดงวา่ผูใ้ชเ้ห็นวา่ประสิทธิภาพของการใชง้าน มีความเหมาะสม
ของการใชง้านระบบการจดัการโครงการกิจกรรม ระบบประชาสัมพนัธ์ใหแ้ก่นกัศึกษาไดอ้ยา่งดี 
ระบบการลงทะเบียน ระบบการตรวจสอบการเขา้ร่วมกิจกรรม ระบบประเมิน ระบบการจดัการ
ขอ้มูลนกัศึกษา การออกรายงาน และการสืบคน้ขอ้มูล มีประสิทธิภาพท่ีดี 
 
ส่วนที ่2 ดา้นการออกแบบเวบ็ไซต ์
 เป็นการประเมินเก่ียวกบัคุณภาพในดา้นการน าเสนอการออกแบบ ซ่ึงผลการประเมิน
มีดงัน้ี 
ตาราง 5.2 แสดงผลการประเมินดา้นการออกแบบเวบ็ไซต์ 

ประเมินเก่ียวกบัการออกแบบเวบ็ไซต์ 
จ านวน 
ดี ไม่ดี 

1. องคป์ระกอบของหนา้เวบ็เพจ 2  
2. การจดัวางต าแหน่งของเน้ือหา 2  
3. เมนูการใชร้ะบบ 2  
4. ขนาด สี และลกัษณะของตวัอกัษร 2  
5. การจดัล าดบัของเน้ือหา 2  
6. ความสม ่าเสมอของเวบ็ไซด ์ 2  
7. การออกแบบหนา้เวบ็เพจ 2  
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 จากตาราง 5.2 แสดงวา่ผูใ้ชเ้ห็นวา่การน าเสนอการออกแบบเวบ็ไซต ์มีความเหมาะสม
ในดา้นองคป์ระกอบของหนา้เวบ็เพจ การจดัวางต าแหน่งของเน้ือหา เมนู ขนาด สี และลกัษณะของ
ตวัอกัษร การจดัล าดบัของเน้ือหา ความสม ่าเสมอของเวบ็ไซด์ การออกแบบหนา้เวบ็เพจ มีการ
ออกแบบไดดี้ 
 
ส่วนที ่3 ขอ้เสนอแนะและแนวทางในการปรับปรุงและพฒันาโปรแกรม 
 ขอ้เสนอแนะและแนวทางในการปรับปรุงและพฒันาโปรแกรม  ท่ีไดรั้บจาก
แบบสอบถาม  และจากการทดสอบโดยท่ีปรึกษาการคน้ควา้อิสระ และรองคณบดีหน่วยพฒันา
คุณภาพนกัศึกษา ไดใ้หค้  าแนะน า โดยสามารถสรุปได ้ดงัน้ี  

1) ถา้หากเจา้หนา้ท่ีสโมสรนกัศึกษาใชร้ะบบกิจกรรมควรจะมีรูปแบบการใชง้าน
ไม่เท่ากบัเจา้หนา้ท่ีหน่วยพฒันาคุณภาพนกัศึกษาเพราะวา่อาจจะเกิดความ
ผดิพลาดในการบนัทึกขอ้มูลได ้  

2) ควรมีระบบส ารองขอ้มูล (Back up) ในกรณีท่ีอาจเกิดปัญหาของขอ้มูลเกิดการ
สูญหายได ้ซ่ึงขอ้มูลในส่วนน้ีมีความส าคญัต่อนกัศึกษาเป็นอยา่งมากในการ
ส าเร็จการศึกษา  

3) การประชาสัมพนัธ์ในสังคมปัจจุบนัน้ี การส่งจดหมายอิเล็กทรอนิกส์           
(E-mail) และขอ้ความโทรศพัทเ์คล่ือนท่ี (SMS) ติดต่อไม่เพียงพอเน่ืองจาก
ส่วนใหญ่นกัศึกษาไดใ้ชเ้ทคโนโลยท่ีีทนัสมยัหรือโทรศพัทมื์อถืออจัฉริยะ 
(Smart Phone) น่าจะสามารถประชาสัมพนัธ์ในส่วนของสังคมออนไลน์ 
(Social Network) เช่น Facebook, Twitter และ Google+ เป็นตน้ เพื่อใหก้าร
ประชาสัมพนัธ์เป็นไปอยา่งรวดเร็วมากข้ึน 

4) การส่งขอ้ความ (SMS) น่าจะส่งระบุช่ือผูส่้งเป็นของคณะบริหารธุรกิจไม่ใช่
เป็นแบบตวัเลขซ่ึงนกัศึกษาอาจจะไม่ทราบวา่เป็นของจริง 

5)  การพฒันาระบบกิจกรรมน่าจะมีคู่มือส าหรับนกัพฒันาโปรกแกรม เพื่อ
นกัพฒันาโปรแกรม  หรือผูท่ี้จะน าไปปรับปรุงสามารถท าการพฒันาโปรแกรม
ต่อไปได ้   

6) ส่วนของรายงานควรจะแสดงจากแผนภูมิกราฟแท่งใหส้ามารถแสดงเป็น
วงกลม เพื่อเสนอผูบ้ริหารแสดงขอ้มูลใหมี้ความละเอียด และควรจะเพิ่ม
รูปแบบของรายงานใหม้ากข้ึน เพื่อตอบสนองต่อความตอ้งการของผูบ้ริหาร
น าไปในการวางแผน การจดักิจกรรมคร้ังต่อไป 
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7) รายงานการเขา้ร่วมกิจกรรมของนกัศึกษา (หนงัสือรับรอง) ควรระบุจ านวน
ชัว่โมงในการเขา้ร่วมกิจกรรมแต่ละคร้ัง และจ านวนชัว่โมงรวมทั้งหมด 
เพื่อใหท้ราบรายละเอียดมากข้ึน 

 สรุปผลการประเมิน พบวา่ผูใ้ชส่้วนใหญ่มีความพึงพอใจในระดบัดี ต่อระบบ
สารสนเทศ เพื่อบนัทึกขอ้มูลติดตาม และประเมินผลการจดักิจกรรมนกัศึกษา ส าหรับหน่วยพฒันา
คุณภาพนกัศึกษา คณะบริหารธุรกิจ มหาวทิยาลยัเชียงใหม่ 
 
5.2 การติดตั้งและบ ารุงรักษาระบบ 
 5.2.1 การติดตั้งโปรแกรม XAMPP 
 ผูศึ้กษาจะด าเนินการติดตั้งระบบ เม่ือเสนอต่อคณบดีคณะบริหารธุรกิจและผูบ้ริหาร
ก่อน ซ่ึงจะด าเนินการติดตั้งตามแผนท่ีวางไวใ้นช่วงไม่เกินตน้เดือนธนัวาคม พ.ศ. 2554 โดยมี
แผนการติดตั้งดงัน้ี ผูศึ้กษาระบบเลือกใชโ้ปรแกรม XAMPP เวอร์ชนั 1.7.1 ซ่ึงเหมาะแก่การพฒันา
ระบบโดยใชภ้าษา PHP ซ่ึงโปรแกรม XAMPP คือโปรแกรมท่ีรวบรวมโอเพนซอร์สซอฟทแ์วร์
หลายๆ อยา่งเขา้ดว้ยกนั ส าหรับวนิโดวส์ 
 XAMPP ไดร้วบรวมโปรแกรมล่าสุดไวใ้นแพค๊เกจน้ีทั้งหมด 

- Apache Web Server เวอร์ชนั 2.2.11 
- PHP 5.2.9 + PEAR (Support for PHP 4 has been discontinued) ใชส้ าหรับการ
ประมวลผลโปรแกรมภาษา PHP 

- MySQL 5.1.33 (Community Server) ใชส้ าหรับเป็น Database Server 
- phpMyAdmin 3.1.3.1 ใชส้ าหรับเป็น Database Managerment 

 โดยมีวธีิการติดตั้งดงัน้ี 
1) คลิกขวาท่ีไอคอน xampp-win32-1.7.1.zip ดงัรูปท่ี 5.1  

 
รูปท่ี 5.1 แสดงไอคอน xampp-win32-1.7.1 
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2) เล่ือนเมาส์มาท่ี winzip และคลิกท่ี Extract to here ดงัรูปท่ี 5.2 

 
รูปท่ี 5.2 แสดงวธีิการ Extract ไฟล ์นามสกุล zip 

3) จะไดโ้ฟลเดอร์ xampp และคลิกเขา้สู่โฟลเดอร์ xampp แสดงดงัรูปท่ี 5.3 

 
รูปท่ี 5.3 แสดงโฟลเดอร์ xampp 
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4) คลิกไอคอน xampp-control.exe จะพบหนา้จอ XAMPP-Control Panel 
Application และท าการคลิก ปุ่ม “start” ของ Apache และ MySql เพื่อให ้
Apache Web Server และ MySQL Database Server ท างาน  ดงัรูปท่ี 5.4 

 
รูปท่ี 5.4 แสดง xampp- Control Panel 

 หลงัจากเสร็จส้ินการติดตั้งโปรแกรม XAMPP ทดสอบการท างานของโปรแกรมโดย
เปิดโปรแกรมเวบ็บราวเซอร์ แลว้พิมพ ์127.0.0.1 ท่ีช่อง Address จะพบหนา้จอดงัรูปท่ี 5.5 

 
รูปท่ี 5.5 แสดงหนา้จอหลกัของโปรแกรม XAMPP  

 เม่ือพบกบัหนา้จอดงัรูป 5.5 แสดงวา่การติดตั้งโปรแกรม XAMPP ท างานไดส้มบูรณ์ 
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 5.2.2 การติดตั้งระบบสารสนเทศเพือ่บันทึกข้อมูลติดตามและประเมินผลการจัด
กจิกรรมนักศึกษา ส าหรับหน่วยพฒันาคุณภาพนักศึกษา คณะบริหารธุรกจิ มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ 

1)   การสร้าง Folder ส าหรับเก็บโปรแกรม สามารถสร้างไดโ้ดยการเปิดโปรแกรม 
Windows Explorer ข้ึนมาแลว้ไปยงั โฟลเดอร์ xampp\ htdocs  ท าการสร้าง
โฟลเดอร์ช่ือ activity ดงัรูป 5.6 

 
รูปท่ี 5.6 แสดงโฟลเดอร์ ส าหรับเก็บโปรแกรม 

2)  ท าการคดัลอกโปรแกรมระบบสารสนเทศเพื่อบนัทึกขอ้มูลติดตามและ
ประเมินผลการจดักิจกรรมนกัศึกษา ส าหรับหน่วยพฒันาคุณภาพนกัศึกษา คณะ
บริหารธุรกิจมหาวทิยาลยัเชียงใหม่ ลงในโฟลเดอร์ activity แสดงดงัรูป 5.7  

 
รูปท่ี 5.7 แสดงรายละเอียดโปรแกรมโฟลเดอร์ activity 
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 5.2.3 การติดตั้งฐานข้อมูล 
1) การสร้างโฟลเดอร์ไดโ้ดยเปิดโปรแกรม Windows Explorer ข้ึนมาแลว้ไปยงั

โฟลเดอร์ xampp\mysql\data  ท าการสร้างโฟลเดอร์ช่ือ is_activity ดงัรูป 5.8 

 
รูปท่ี 5.8 แสดงโฟลเดอร์ ส าหรับเก็บฐานขอ้มูล 

2) ท าการคดัลอกฐานขอ้มูลส าหรับระบบสารสนเทศเพื่อบนัทึกขอ้มูลติดตามและ
ประเมินผลการจดักิจกรรมนกัศึกษา ส าหรับหน่วยพฒันาคุณภาพนกัศึกษา คณะ
บริหารธุรกิจมหาวทิยาลยัเชียงใหม่ ลงในโฟลเดอร์ is_activity 

 3) การติดต่อฐานขอ้มูล สามารถท าไดโ้ดยใชโ้ปรแกรม phpMyAdmin  Database 
Manager โดยเปิดโปรแกรมเวบ็บราวเซอร์ แลว้พิมพ ์127.0.0.1\phpmyadmin  

 ท่ีช่อง Address จะพบหนา้จอดงัรูป 5.9 

 
รูปท่ี 5.9 แสดงฐานขอ้มูล is_activity 
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 5.2.4 การบ ารุงรักษาระบบ 
 ผูศึ้กษาจะด าเนินการส ารองขอ้มูล เม่ือมีการติดตั้งระบบเรียบร้อยแลว้ โดยจะใช้
โปรแกรม Core FTP ในการส ารองขอ้มูล ดงัน้ี 

1) คลิก ไอคอน CoreFTPLE   ดงัรูป 5.10 

 
รูปท่ี 5.10 แสดงไอคอน CoreFTP 

2) จะพบหนา้จอโปรแกรม CoreFTP  ป้อน url หรือ IP Address ของ server และ
ป้อน Username กบั Password แลว้คลิกปุ่ม “Connect” ดงัรูป 5.11 

 
รูปท่ี 5.11 แสดงการเขา้โปรแกรม CoreFTP  
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3) จะพบหนา้จอโปรแกรม CoreFTP ใหท้  าการคดัลอกขอ้มูลดา้นขวามือ มาเก็บไวท่ี้
โฟลเดอร์ดา้นซา้ยมือ ดงัรูป 5.12 

 
รูปท่ี 5.12 แสดงการส ารองขอ้มูล 


