
 
บทที ่6 

สรุป อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 
 

 จากกระบวนการขั้นตอนในการคน้ควา้อิสระในหวัขอ้เร่ือง การพฒันาระบบ
สารสนเทศส าหรับบนัทึกขอ้มูลติดตามและประเมินผลการเขา้ร่วมกิจกรรมของนกัศึกษา ส าหรับ
หน่วยพฒันาคุณภาพนกัศึกษา คณะบริหารธุรกิจ มหาวทิยาลยัเชียงใหม่ ผูค้น้ควา้สามารถพฒันา
ระบบงานส าเร็จ และท าการติดตั้งระบบใหก้บัผูใ้ชง้านไดต้ามความตอ้งการ เพื่อท าให้ทราบถึงผล
การท างาน ของระบบและน ามาเป็นขอ้เสนอแนะ ผูค้น้ควา้ไดจ้ดัท าแบบสอบถามเพื่อท าการ
ประเมินผลระบบและท าการสรุปขอ้เสนอแนะต่าง ๆ ดงัน้ี 
 6.1 สรุปผลการศึกษา 
 6.2 อภิปรายผล 
 6.3 ขอ้คน้พบ 
 6.4 ปัญหาและขอ้จ ากดัของระบบ 
 6.5 ขอ้เสนอแนะ 
 
6.1 สรุปผลการศึกษา 
 การศึกษาคน้ควา้แบบอิสระเร่ือง การพฒันาระบบสารสนเทศส าหรับบนัทึกขอ้มูล
ติดตามและประเมินผลการเขา้ร่วมกิจกรรมของนกัศึกษา ส าหรับหน่วยพฒันาคุณภาพนกัศึกษา 
คณะบริหารธุรกิจ มหาวทิยาลยัเชียงใหม่  ผูศึ้กษาไดเ้ร่ิมตน้จากขั้นตอนการพฒันาระบบ และ
ออกแบบระบบ ทั้งหมด 7 ขั้นตอน ไดแ้ก่ 1) การก าหนดปัญหาและความตอ้งการ (Problem 
Recognition) 2) การวเิคราะห์ระบบ 3) การออกแบบระบบ 4) การพฒันาระบบ 5) การทดสอบ
ระบบ 6) การติดตั้งระบบ 7) การบ ารุงรักษาระบบ สามารถสรุปผลการศึกษาไดด้งัน้ี 
 การก าหนดปัญหาและความตอ้งการ (Problem Recognition) ผูศึ้กษาไดท้  าการศึกษา
ความเป็นไปได ้(Feasibility Study) โดยการสัมภาษณ์ผูช่้วยคณบดีหน่วยพฒันาคุณภาพนกัศึกษา 
เจา้หนา้ท่ีหน่วยพฒันาคุณภาพนกัศึกษา และศึกษาจากเอกสารท่ีเก่ียวขอ้งในการใชง้าน ท าใหไ้ด้
ทราบวา่มีปัญหา ดงัน้ี การจดัเก็บขอ้มูลซ่ึงเป็นรูปแบบเอกสารท าใหมี้การกระจายของขอ้มูล การ
ตรวจสอบการเขา้ร่วมกิจกรรมของนกัศึกษาไม่เป็นไปตามจริง ขอ้มูลไม่เป็นปัจจุบนั การคน้หา
ขอ้มูลมีความล่าชา้ การขอหนงัสือรับรองการท ากิจกรรมของนกัศึกษาเป็นไปดว้ยความล่าชา้ และ
ขาดการติดต่อส่ือสารระหวา่งนกัศึกษาและหน่วยพฒันาคุณภาพนกัศึกษา และมีความตอ้งการให้
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สามารถรองรับในวชิาการเรียนรู้ผา่นกิจกรรม GE (General Education) ซ่ึงนกัศึกษาทุกคนตอ้ง
ลงทะเบียนในวชิาการเรียนรู้ผา่นกิจกรรมตอ้งเขา้กิจกรรมจ านวนชัว่โมงรวม 60 ชัว่โมง แบ่งเป็น 
กิจกรรมหลกั 36 ชัว่โมง และกิจกรรมเสริม 24 ชัว่โมง ซ่ึงถือวา่เป็นวชิาเรียนและเป็นเง่ือนไขหน่ึง
ในการอนุมติัใหส้ าเร็จการศึกษา 
  การวเิคราะห์ระบบ ผูศึ้กษาไดท้  าการศึกษาโดยเร่ิมจากการวเิคราะห์องคก์ร วิเคราะห์
ความตอ้งการระบบสารสนเทศ  การใชแ้ผนผงับริบท (Context Diagram)  และการใชแ้ผนผงั
กระแสขอ้มูล (Data Flow Diagram ) เป็นเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมขอ้มูลในการพฒันาระบบ 
จากการใชเ้คร่ืองมือท าใหไ้ดท้ราบล าดบัชั้นของขอ้มูลกบักระบวนการท างาน จ านวนผูเ้ก่ียวขอ้งกบั
การท างานซ่ึงมีดว้ยกนั 3 ฝ่าย คือ ผูบ้ริหาร เจา้หนา้ท่ีหน่วยพฒันาคุณภาพนกัศึกษา และนกัศึกษา 
 การออกแบบระบบ ผูศึ้กษาไดท้  าการออกแบบฐานขอ้มูล โดยใชแ้นวคิดการออกแบบ
ฐานขอ้มูล ท าใหไ้ดฐ้านขอ้มูลไม่ซ ้ าซอ้นกนั การออกแบบการประมวลผล ไดใ้ชเ้ทคโนโลยขีอง
ภาษาพีเอสพี (PHP) และใชร้ะบบฐานขอ้มูลของมายเอสคิวแอล (MySQL) มาออกแบบวา่สามารถ
ท าการประมวลผลได ้ และการออกแบบการแสดงผล ทั้งส่วนของ การน าเขา้ขอ้มูล (Input Display) 
ส่วนการแสดงผล (Output Display) ส่วนแสดงรายงาน (Report Display) โดยผูศึ้กษาค านึงถึง
ต าแหน่งการจดัวางล าดบัความส าคญั สี สัญลกัษณ์ ความเรียบง่าย ความสม ่าเสมอ รวมไปถึง
หลีกเล่ียงปัญหาท่ีมกัพบในการสร้างเวบ็ไซต ์ท าใหผ้ลการประเมินของผูใ้ช ้มีความเหมาะสม
ค่อนขา้งมาก และการออกแบบตอ้งค านึงถึงการเขา้กิจกรรมของนกัศึกษาใหค้รบตามหลกัสูตร  
ท่ีทางมหาวทิยาลยัก าหนดโดยแบ่งเป็นกิจกรรมหลกั 36 ชัว่โมง และกิจกรรมเสริม 24 ชัว่โมง เพื่อ
นกัศึกษาจะไดน้ าหลกัฐานไปลงทะเบียนวชิาการเรียนรู้ผา่นกิจกรรมไดท่ี้ส านกัทะเบียน และไดท้ า
การออกแบบการประมวลผล ผูศึ้กษาไดท้  าการออกแบบโดยใชแ้นวคิดแนวคิดการประกนัคุณภาพ 
การจดักิจกรรม ซ่ึงก าหนดแนวทางการส่งเสริมการจดักิจกรรมนกัศึกษาสอดคลอ้งกบัวสิัยทศัน์ 
และคุณลกัษณะบณัฑิตท่ีพึงประสงคต์ามกรอบมาตรฐานคุณวฒิุระดบัอุดมศึกษา มีอยูด่ว้ยกนั         
5 ดา้นดงัน้ี 1) คุณธรรมจริยธรรม 2) ความรู้ 3) ทกัษะทางปัญญา  4)ทกัษะความสัมพนัธ์ระหวา่ง
บุคคล และความรับผดิชอบ 5) ทกัษะการวเิคราะห์เชิงตวัเลข การส่ือสาร และการใชเ้ทคโนโลยี
สารสนเทศ และสามารถจ าแนกตามประเภทกิจกรรม อาทิ กิจกรรมวชิาการ กิจกรรมกีฬาและ
ส่งเสริมสุขภาพ กิจกรรมบ าเพญ็ประโยชน์และรักษาส่ิงแวดลอ้ม กิจกรรมนนัทนาการ กิจกรรม
ส่งเสริมศิลปวฒันธรรม สามารถน าไปใชใ้นการประมวลผล ท าใหท้ราบวา่ไดท้  าครบตามแนวคิด
การประกนัคุณภาพ การจดักิจกรรม  และแนวคิดการวเิคราะห์ค่าใชจ่้ายต่อหวันกัศึกษา เพื่อน าไป
จดัท ารายงานให้ผูบ้ริหารทราบ เป็นแนวทางในการวางแผนการจดักิจกรรมคร้ังต่อไป ซ่ึงระบบ
สารสนเทศน้ีไดมี้ระบบการประมวลผลอยู ่3 ระบบ คือ ระบบการประมวลผลของการประเมิน
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ความพึงพอใจของนกัศึกษา ระบบการประมวลผลค่าใชจ่้ายต่อหวัของนกัศึกษา ระบบการ
ประมวลผลจ านวนชัว่โมงการเขา้ร่วมกิจกรรมของนกัศึกษา   
 การพฒันาระบบ ผูศึ้กษาไดใ้ชเ้ทคโนโลยขีองภาษาพีเอสพี (PHP) ระบบฐานขอ้มูล
ของมายเอสคิวแอล (MySQL) และใชเ้ทคนิคการพฒันาโปรแกรมมาประยกุต ์เขา้มาในการพฒันา
ระบบ การพฒันาระบบไดท้ าการพฒันาโปรแกรมตามท่ีไดอ้อกแบบระบบไว ้จึงได ้ระบบ
สารสนเทศส าหรับบนัทึกขอ้มูลติดตาม และประเมินผลการเขา้ร่วมกิจกรรมของนกัศึกษา ส าหรับ
หน่วยพฒันาคุณภาพนกัศึกษา คณะบริหารธุรกิจ มหาวทิยาลยัเชียงใหม่ ระบบท่ีพฒันาข้ึนน้ี
ประกอบดว้ยระบบยอ่ย 12 ระบบ ดงัน้ี 
  - ระบบการจดัการขอ้มูลการจดักิจกรรม 
  - ระบบการจดัการขอ้มูลนกัศึกษา 
  - ระบบการจดัการประชาสัมพนัธ์ทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) 
  - ระบบการจดัการประชาสัมพนัธ์ทางขอ้ความโทรศพัทเ์คล่ือนท่ี (SMS) 
  - ระบบการจดัการรับสมคัรนกัศึกษาเขา้ร่วมกิจกรรม 
  - ระบบการจดัการตอบรับนกัศึกษาเขา้ร่วมกิจกรรมทางจดหมาย

อิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) 
  - ระบบการจดัการตอบรับนกัศึกษาเขา้ร่วมกิจกรรมทางขอ้ความ

โทรศพัทเ์คล่ือนท่ี (SMS) 
  - ระบบการจดัการตรวจสอบการเขา้ร่วมกิจกรรมนกัศึกษา 
  - ระบบการจดัการประเมินออนไลน์ 
  - ระบบการจดัการวิเคราะห์ค่าใชจ่้ายต่อหวันกัศึกษาการจดักิจกรรม 
  - ระบบสืบคน้ขอ้มูล 
  - ระบบการออกรายงาน 
 การทดสอบระบบและประเมินผล พบวา่ผูใ้ชง้านส่วนใหญ่มีความพึงพอใจในระดบัดี 
ต่อระบบสารสนเทศ เพื่อบนัทึกขอ้มูลติดตาม และประเมินผลการจดักิจกรรมนกัศึกษา ส าหรับ
หน่วยพฒันาคุณภาพนกัศึกษา คณะบริหารธุรกิจ มหาวทิยาลยัเชียงใหม่  แต่ยงัตอ้งมีการแกไ้ขให้
ตรงกบัขอ้เสนอแนะของผลประเมิน ซ่ึงผูพ้ฒันาสามารถแกไ้ข และไดร้ะบบท่ีสมบูรณ์ยิง่ข้ึน 
 การติดตั้งระบบ ผูศึ้กษา จะด าเนินการหลงัจาก เสนอระบบต่อคณบดีคณะ
บริหารธุรกิจ และผูบ้ริหารก่อน ใหท้างคณบดีอนุมติัระบบในการใชง้าน จึงจะติดตั้งระบบ ซ่ึงแผน
ท่ีวางไวท่ี้จะเสนอต่อคณบดี จะด าเนินการในช่วงตน้เดือน ธนัวาคม พ.ศ.  2554 
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 การบ ารุงรักษาระบบ ผูศึ้กษาคิดวา่จะด าเนินการแกไ้ขโปรแกรมตาม ขอ้เสนอแนะ
ของผลประเมิน และขอ้เสนอแนะของการคน้ควา้แบบอิสระน้ี ในช่วงสองสัปดาห์สุดทา้ยของเดือน 
พฤศจิกายน พ.ศ. 2554 ก่อนน าเสนอระบบต่อคณบดีคณะบริหารธุรกิจ และเม่ือมีการใชง้านระบบ 
จะมีการส ารองขอ้มูล (Back up) อยา่งนอ้ยเดือนละคร้ัง  
 
6.2 อภิปรายผลการศึกษา 
 การพฒันาระบบสารสนเทศส าหรับบนัทึกขอ้มูลติดตามและประเมินผลการเขา้ร่วม
กิจกรรมของนกัศึกษาส าหรับหน่วยพฒันาคุณภาพนกัศึกษาคณะบริหารธุรกิจ 
มหาวทิยาลยัเชียงใหม่ โดยใชแ้นวคิดวงจรการพฒันาระบบ (Systems Development Life Cycle: 
SDLC) เป็นเคร่ืองมือในการพฒันาระบบ  มีแนวทางในการวเิคราะห์ท่ีเป็นระบบ โดยด าเนินการ
ตามขั้นตอนของวงจรการพฒันาระบบ ดงัน้ี 
 1. การก าหนดปัญหาและความตอ้งการ 
  หลงัจากท่ีไดท้  าการศึกษาขอ้มูลเบ้ืองตน้ของระบบงานเดิมท่ีเก่ียวกบัระบบงาน
การจดักิจกรรม คณะบริหารธุรกิจ มหาวทิยาลยัเชียงใหม่ ไดแ้ก่ ระบบสารสนเทศของ 
คณะบริหารธุรกิจ และการปฏิบติังานเจา้หนา้ท่ีท่ีเก่ียวขอ้ง พบวา่ปัญหาของระบบงานการจดั
กิจกรรม คือการจดัเก็บขอ้มูลเป็นรูปแบบเอกสาร ซ่ึงจากลกัษณะการเก็บขอ้มูลกระจดักระจาย  
ท าใหก้ารคน้หาขอ้มูลมีความล่าชา้ การตรวจสอบการเขา้ร่วมกิจกรรมของนกัศึกษาไม่เป็นไปตาม
จริง ขอ้มูลไม่เป็นปัจจุบนั การขอหนงัสือรับรองการท ากิจกรรมของนกัศึกษาเป็นไปดว้ยความล่าชา้ 
ขาดการติดต่อส่ือสารระหวา่งนกัศึกษาและหน่วยพฒันาคุณภาพนกัศึกษา 
 2. การวเิคราะห์ระบบ 
  โดยเร่ิมจากโครงสร้างองคก์รเพื่อใหท้ราบวา่ ภายในองคก์ร ประกอบดว้ย
หน่วยงานอะไรบา้ง ล าดบัสายบงัคบับญัชาเป็นอยา่งไร ความสัมพนัธ์ระหวา่งหน่วยงานต่างๆ และ
ท าการวเิคราะห์ระบบงานปัจจุบนัวา่ มีระบบการท างานเป็นอยา่งไร โดยใชว้ธีิการ Business 
Systems Planning  (BSP) ท าใหรู้้วา่เกิดปัญหาในการท างานอะไรบา้ง ท าใหท้ราบถึงกระบวนการ
ของการท างาน สามารถน ามาก าหนดความตอ้งการของระบบใหม่ โดยน ามาวเิคราะห์ขอบเขตและ
วตัถุประสงคใ์นการพฒันาระบบสารสนเทศส าหรับบนัทึกขอ้มูลติดตามและประเมินผลการเขา้ร่วม
กิจกรรมของนกัศึกษา ส าหรับหน่วยพฒันาคุณภาพนกัศึกษา คณะบริหารธุรกิจ 
มหาวทิยาลยัเชียงใหม่ 
  นอกจากน้ียงัไดน้ าแนวคิดการประกนัคุณภาพและการจดักิจกรรม ตามส านกั
พฒันาคุณภาพนกัศึกษา มหาวทิยาลยัเชียงใหม่ (2552) ท่ีมีองคป์ระกอบคุณภาพ ตวับ่งช้ีเกณฑ์
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มาตรฐานและการะประเมินคุณภาพ ขอ้มูลพื้นฐานครบถว้นและสอดคลอ้งกบัคุณลกัษณะของ
บณัฑิตท่ีพึงประสงค ์อาทิ จ  านวนและรายช่ือโครงการหรือกิจกรรมนกัศึกษา สามารถจ าแนกตาม
ประเภทกิจกรรม หลกัฐานการสนบัสนุนการจดักิจกรรมนกัศึกษา เอกสารการประเมินผลการจดั
กิจกรรมนกัศึกษา เอกสารเก่ียวกบักิจกรรมของนกัศึกษา การวเิคราะห์ค่าใชจ่้ายต่อหวันกัศึกษา 
สามารถน าผลมาใชใ้นการวางแผนค่าใชจ่้ายในการจดักิจกรรมคร้ังต่อไป 
 3. การออกแบบระบบ 
  ท าการออกแบบโดยเร่ิมตน้จากใช ้แผนผงับริบท (Context Diagram) เพื่อให้
ทราบภาพรวมของระบบ และความสัมพนัธ์ของระบบส่ิงแวดลอ้มท่ีเก่ียวขอ้งกบัระบบ  โดยใช้
แผนผงักระแสขอ้มูล (Data Flows Diagram : DFD) เป็นแผนผงัท่ีใชแ้สดงการไหลของขอ้มูลใน
ระบบระหวา่งกระบวนการต่างๆ จากแผนผงับริบท  และใชแ้บบจ าลองขอ้มูล (Data Modeling) 
หรือ (Entity Relational Diagram : E-R Diagram) เพื่อแสดงความสัมพนัธ์ระหวา่งขอ้มูล จะ
ประกอบไปดว้ย เอนทิตี ความสัมพนัธ์ และแอทริบิวต ์ต่างๆในฐานขอ้มูล จึงจะสามารถน ามาสร้าง
ฐานขอ้มูลน าไปใชง้านไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ  
  ผูศึ้กษาท าการออกแบบฐานขอ้มูลและท าการ Normalization โดยใชแ้นวคิด
การออกแบบฐานขอ้มูล (Database Manage Systems : DBMS) ซ่ึงสอดคลอ้งกบัค าแนะน าของ 
สราวธุ ฐานุสรณ์ (2544) ท่ีกล่าววา่ เป็นโปรแกรมท่ีท าหนา้ท่ีเป็นตวักลางในการติดต่อระหวา่งผูใ้ช ้
(User) กบัฐานขอ้มูลเพื่อจดัการและควบคุมความถูกตอ้ง ความซ ้ าซอ้น และความสัมพนัธ์ระหวา่ง
ขอ้มูลต่างๆ  ท าหนา้ท่ีสร้าง ควบคุม และดูแลระบบฐานขอ้มูล เพื่อช่วยใหผู้ใ้ช ้สามารถเขา้ถึงขอ้มูล 
คดัเลือกขอ้มูล และสามารน าขอ้มูลนั้นมาใชง้านไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ และใชโ้ปรแกรมมายเอส
คิวแอล (MySQL) เป็นฐานขอ้มูล ซ่ึงสอดคลอ้งตามค าแนะน าของ วฒิุพงษ ์ เข่ือนดิน (2553) และ 
ศิริกรณ์ กุดแกว้ (2550) วา่ในเร่ืองของการเขียนค าสั่งควบคุมดว้ยภาษาพีเอชพี ( PHP) ในส่วนติดต่อ
ผูใ้ชแ้ละใชโ้ปรแกรมมายเอสคิวเอล (MySQL) จดัการฐานขอ้มูล 
  นอกจากน้ีผูศึ้กษาท าการออกแบบการประมวลผล  โดยน าแนวคิดการประกนั
คุณภาพ การจดักิจกรรม และแนวคิดการวเิคราะห์ค่าใชจ่้ายต่อหวันกัศึกษามาใช ้  ซ่ึงระบบการ
ประมวลผลมี 3 ระบบ คือ 1) การประมวลผลของการประเมินความพึงพอใจของนกัศึกษา โดยใช้
หลกัเกณฑก์ารใหค้ะแนนตามลิเคิร์ตสเกล (Likert Scale) ตามค าแนะน าของวฒิุพงษ ์เข่ือนดิน 
(2553)  2) การประมวลผลจ านวนชัว่โมงการเขา้ร่วมกิจกรรมของนกัศึกษาโดยใชจ้  านวนชัว่โมง
ของการเขา้ร่วมแต่ละกิจกรรมของนกัศึกษาน ามารวมกนัวา่ครบตามหลกัสูตรท่ีทางมหาวทิยาลยั
ก าหนดไว ้ 3) การประมวลผลค่าใชจ่้ายต่อหวัของนกัศึกษาตามแนวคิดการวิเคราะห์ค่าใชจ่้ายต่อหวั
นกัศึกษา โดยใชสู้ตรดงัน้ี 
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ตน้ทุนต่อหวันกัศึกษาท่ีร่วมโครงการ   
ตน้ทุนทางตรงแต่ละกิจกรรม

จ านวนนกัศึกษาท่ีเขา้ร่วมกิจกรรม   จ านวนวนัท่ีเขา้กิจกรรม
 

  ในการออกแบบพจนานุกรมขอ้มูล (Data Dictionary) ผูศึ้กษาใชแ้นวคิดการ
ออกแบบฐานขอ้มูล (Database Manage Systems : DBMS) ในเร่ืองของเป็นเคร่ืองมือท่ีจดัเรียบเรียง
ความหมายและอธิบายลกัษณะท่ีส าคญัของขอ้มูลในฐานขอ้มูลเขา้ไวด้ว้ยกนัอยา่งเป็นระบบ
ระเบียบ เพื่อใหง่้ายต่อการคน้ควา้และน าไปใชอ้า้งอิงในอนาคต โดยพจนานุกรมขอ้มูลจะเป็น
ประโยชน์ต่อผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบัระบบจดัการฐานขอ้มูล เพราะจะช่วยใหส้ามารถศึกษาและท าความ
เขา้ใจระบบไดง่้ายข้ึน 
  ส่วนการออกแบบส่วนของการตรวจสอบการเขา้ร่วมกิจกรรมของนกัศึกษา    
ผูศึ้กษาไดอ้อกแบบ โดยการใชเ้คร่ืองตรวจสอบแบบยืนยนัตวับุคคลดว้ยลายน้ิวมือ ตามค าแนะน า
ของ นฤพนธ์ พนาวงศ ์(2550) ไดก้ล่าววา่ การตรวจสอบแบบยนืยนัตวับุคคลดว้ยลายน้ิวมือ เพื่อ
ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพ ในการตรวจสอบการเขา้ร่วมกิจกรรมของนกัศึกษา และลดอตัราความ
ผดิพลาดจากการลงช่ือแทนกนัใหเ้หลือ 0 เปอร์เซ็นต ์ซ่ึงตรงกบัปัญหาท่ีเกิดข้ึนกบัระบบเดิม 
  นอกจากน้ีผูศึ้กษาไดก้ารออกแบบส่วนท่ีใชใ้นการติดต่อกบัผูใ้ชง้าน และ
รายงาน ทั้งในส่วนของการน าเขา้ขอ้มูล (Input) ส่วนแสดงผลขอ้มูล (Output) และส่วนรายงาน 
(Report) โดยไดใ้ชแ้นวคิดการออกแบบหนา้เวบ็ไซต ์ซ่ึงสอดคลอ้งกบัค าแนะน าของ ศุภกฤษฏ์ิ นิ
วฒันากลู (2547: ออนไลน์)  ในเร่ืองขององคป์ระกอบพื้นฐานในการออกแบบเวบ็ไซตว์า่ความ
สม ่าเสมอ ความเป็นเอกลกัษณ์ เป็นหวัใจส าคญัในการท าใหเ้วบ็ไซตมี์ประสิทธิภาพในการท างาน 
อีกทั้งสอดคลอ้งกบัค าแนะน าของ ธวชัชยั ศรีสุเทพ (2544: 129) ท่ีแนะน าการวางองคป์ระกอบ
ต่างๆ บนหนา้เวบ็เพจ วา่ผูใ้ชส่้วนใหญ่มีการอ่านจากซา้ยไปขวา และจากบนลงล่าง ควรจดัวางส่ิงท่ี
ส าคญัไวท่ี้ส่วนบนหรือซา้ยของหนา้อยูเ่สมอ เพื่อใหผู้ใ้ชม้องเห็นก่อน เป็นจุดท่ีน า สายตาของผูใ้ช้
มายงัเน้ือหาท่ีตอ้งการน าเสนอ มีการวางจุดสนใจของภาพตามต าแหน่งท่ีคนส่วนใหญ่สนใจเป็น
อนัดบัแรกคือมุมซา้ยบนตามค ากล่าวของ ธวชัชยั ศรีสุเทพ(2544: 129) การออกแบบเมนูนั้นไดอ้ยู่
ในรูปของตวัอกัษร (Text link) ตามค าแนะน าของ ดารินทร์ เลิศรัตนวสุิทธ์ิ (2540)   ท่ีวา่รูปกราฟิก
นั้นอาจท าใหข้นาดของ  เวบ็เพจแต่ละหนา้นั้นใหญ่ ท าให้ผูใ้ชต้อ้งเสียเวลาการดาวน์โหลดมาก อีก
ทั้งยงัใชห้ลกัการออกแบบเวบ็ไซตต์ามค าแนะน าของ ภทัรพร หรุ่นรักวทิย ์(2547) ท่ีสรุปรูปแบบ
การออกแบบเวบ็ไซตว์า่ ขนาดท่ีเหมาะสม ในการออกแบบความยาวของเวบ็เพจไม่ควรเกิน 1-3 
ช่วงจอ สีท่ีใชค้วรใชสี้หลกัเพียง 2-3 สี โดยใชสี้โทนเยน็หรือสีท่ีผสมสีขาว และกลยทุธ์ท่ีจะท าให้
ผูใ้ชก้ลบัมาใชอี้กอยา่งสม ่าเสมอ คือการสร้างเอกลกัษณ์ใหก้บัเวบ็ไซต ์การใชเ้ทคโนโลยใีนการ
พฒันาการออกแบบการดาวน์โหลดขอ้มูลอยา่งรวดเร็ว รวมถึงการปรับปรุงเน้ือหาให้ทนัสมยัอยู่
เสมอ 
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 4. การพฒันาระบบ 
  การศึกษาคร้ังน้ีไดใ้ชโ้ปรแกรมพีเอสพี (PHP) ตามค าแนะน าของ วุฒิพงษ ์ 
เข่ือนดิน (2553) และ ศิริกรณ์ กุดแกว้ (2550) วา่ในเร่ืองของการเขียนค าสั่งควบคุมดว้ยภาษาพีเอชพี 
( PHP) ในส่วนติดต่อผูใ้ชแ้ละใชโ้ปรแกรมมายเอสคิวเอล (MySQL) จดัการฐานขอ้มูล ในการเขียน
โปรแกรมส่วนการติดต่อกบัผูใ้ชง้านเป็นเคร่ืองมือในการพฒันาโปรแกรมตามท่ีไดอ้อกแบบไว ้
และใชโ้ปรแกรมมายเอสคิวเอล (MySQL) จดัการฐานขอ้มูลจนได ้ระบบสารสนเทศส าหรับบนัทึก
ขอ้มูลติดตามและประเมินผลการเขา้ร่วมกิจกรรมของนกัศึกษา ส าหรับหน่วยพฒันาคุณภาพ
นกัศึกษา คณะบริหารธุรกิจ มหาวทิยาลยัเชียงใหม่ 
 5. การทดสอบระบบ 
  ผูศึ้กษาท าการทดสอบระบบ ในวนัท่ี 12 ตุลาคม 2554 เวลา 13.30 น.  หอ้ง1344  
คณะบริหารธุรกิจ มหาวยิาลยัเชียงใหม่ โดยใชแ้นวคิดวงจรการพฒันาระบบ (System Development 
Life Cycle) ในขั้นตอนท่ี 5 คือ การทดสอบระบบ (System Testing) ก่อนจะน าไปใชง้านจริง ดว้ย
การสร้างขอ้มูลจ าลองเพื่อตรวจสอบการท างานของระบบ การใชแ้นวคิดน้ีไดผ้ลดี เพราะวา่สามารถ
หาขอ้บกพร่อง หรือขอ้ผดิพลาดและท าการแกไ้ขก่อนน าไปใชง้านจริง  โดยมีผูเ้ขา้ร่วมการทดสอบ
ดงัน้ี รองศาสตราจารย ์ดร.นิตยา เจรียงประเสริฐ ท่ีปรึกษาในการคน้ควา้อิสระน้ีมาควบคุมการ
ทดสอบระบบ จ านวน 1 คน รองคณบดีหน่วยพฒันาคุณภาพนกัศึกษา จ านวน 1 คน และเจา้หนา้ท่ี
หน่วยพฒันาคุณภาพนกัศึกษา จ านวน 2 คน รวมทั้งหมดจ านวน 4 คน และท าการประเมินเพื่อ
สอบถามความพึงพอใจของผูใ้ชร้ะบบ ในระบบน้ีมีผูใ้ชจ้  านวน 2 คน คือ เจา้หนา้ท่ีหน่วยพฒันา
คุณภาพนกัศึกษา โดยใชแ้บบสอบถาม 
  ผลการประเมินการใชง้านระบบสารสนเทศส าหรับบนัทึกขอ้มูลติดตามและ
ประเมินผลการเขา้ร่วมกิจกรรมของนกัศึกษา ส าหรับหน่วยพฒันาคุณภาพนกัศึกษา  
คณะบริหารธุรกิจ มหาวทิยาลยัเชียงใหม่ เห็นวา่ดา้นประสิทธิภาพของการใชง้านโปรแกรม มี
ประสิทธิภาพท่ีดี  และดา้นการออกแบบเวบ็ไซต ์มีความเหมาะสมดี ซ่ึงแสดงใหเ้ห็นวา่ขั้นตอนการ
ออกแบบ มีผลต่อความพึงพอใจของผูใ้ช ้
 6. การติดตั้งระบบ 

  ในขั้นตอนน้ีผูศึ้กษา ยงัไม่ไดด้ าเนินการ เพราะวา่ ตอ้งน าเสนอต่อคณบดี 

คณะบริหารธุรกิจ และผูบ้ริหาร ก่อนจึงจะท าการติดตั้งระบบ  
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 7. การบ ารุงรักษา 
  ในขั้นตอนน้ีผูศึ้กษายงัไม่ไดด้ าเนินการ เพราะวา่ ระบบสารสนเทศ ยงัไม่ได้
ด าเนินการติดตั้ง 
 
6.3 ข้อค้นพบ 
 จากการศึกษาการพฒันาระบบสารสนเทศส าหรับบนัทึกขอ้มูลติดตามและประเมินผล
การเขา้ร่วมกิจกรรมของนกัศึกษา ส าหรับหน่วยพฒันาคุณภาพนกัศึกษา คณะบริหารธุรกิจ 
มหาวทิยาลยัเชียงใหม่ มีขอ้คน้พบท่ีน่าสนใจ ดงัน้ี 
 1) ปัญหาการจดัเก็บเอกสาร กระจดักระจาย สามารถแกไ้ขไดจ้ากการน าแนวคิดการ
ออกแบบฐานขอ้มูล (Database Manage Systems : DBMS) และใชร้ะบบฐานขอ้มูล ของมายเอสคิว
แอล (MySQL) มาประยกุตใ์ชอ้ยา่งเหมาะสม ท าใหก้ารกระจายของขอ้มูลหมดไป 
 2) การใชม้ายเอสคิวแอล (MySQL) มาพฒันาฐานขอ้มูล และการน าแนวคิดการ
ออกแบบฐานขอ้มูล (Database Manage Systems : DBMS) เขา้มาจดัการในระบบฐานขอ้มูล ท าใหมี้
ความเร็วในการเขา้ถึงขอ้มูลไดดี้ มีความถูกตอ้งของขอ้มูล 
 3) การวเิคราะห์ระบบเดิม โดยใชว้ธีิการ Business Systems Planning  (BSP) ท าให้
ทราบขอ้มูลผูเ้ก่ียวขอ้งมีความสัมพนัธ์กบักระบวนการท างาน เพื่อสามารถน ามาออกแบบในการ
ก าหนดสิทธ์ิในการเขา้ถึงขอ้มูลของแต่ละผูใ้ช ้(User) 
 4) การใชแ้นวคิดการออกแบบหนา้เวบ็ไซต ์เขา้มาจดัการออกแบบหนา้เวบ็ไซต ์ท าให้
ผูใ้ชมี้การใชง้านท่ีง่าย ไม่ซบัซอ้น และใชง้านไดอ้ยา่งสะดวก 
 5) เน่ืองจากโปรแกรม / ภาษาท่ีใชใ้นการพฒันาระบบเป็นไปอยา่งมีระบบขั้นตอนอีก
ทั้งใชโ้ปรแกรม / ภาษาเป็นท่ีนิยมกนัอยา่งแพร่หลายท าใหร้ะบบท่ีพฒันานั้นสามารถเพิ่มเติม แกไ้ข
เมนู และรองรับระบบท่ีเพิ่มข้ึนมาภายหลงัได ้
 6) ระบบท่ีพฒันามานั้น สามารถน าไปประยกุตใ์ชง้านกบัหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งกบั
กิจกรรมนกัศึกษาในระดบัอ่ืนได ้เช่นหากตอ้งการน าไปประยกุตใ์ชก้บันกัศึกษาระดบัปริญญาโท 
ในการจดักิจกรรมสามารถน าไปประยกุตใ์ชไ้ด ้เพราะวา่ขอ้มูลพื้นฐานนกัศึกษาปริญญาตรีกบั
ปริญญาโทนั้นคลา้ยๆ กนั 
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6.4 ปัญหาและข้อจ ากดัของระบบ 
 1) ระบบท่ีพฒันาข้ึนมาน้ีตอ้งใชโ้ปรแกรมพีเอชพี (PHP) ท่ีรองรับเวอร์ชัน่ 5 ข้ึนไป 
ถา้หากใชเ้วอร์ชัน่ท่ีต ่ากวา่น้ี จะท าใหร้ะบบท่ีพฒันาข้ึนไม่สามารถแสดงผลออกมาได ้
 2) จากการทดสอบเคร่ืองตรวจสอบลายน้ิวมือ ซ่ึงเป็นรุ่นเดียวกนัน้ีไดน้ าไปทดลองใช้
ตรวจสอบการเขา้หอ้งเรียนของนกัศึกษาปริญญาโทของคณะบริหารธุรกิจ ไดพ้บปัญหาของเคร่ือง
ตรวจสอบลายน้ิวมือใชเ้วลาในการเก็บลายน้ิวมือมีความล่าชา้ หากนกัศึกษามีน้ิวมือผดิเพี้ยนไปซ่ึง
เกิดไดจ้ากน้ิวมือแหง้เกินไป หรือน้ิวมือเปียก และน้ิวมือมีรอยแผล จึงท าให้นกัศึกษาใชเ้วลาในการ
ตรวจสอบนานเกินไปหรืออาจจะท าใหก้ารตรวจสอบไม่ได ้ท าใหผู้ศึ้กษาคิดวา่อาจจะเกิดปัญหา
เดียวกนัน้ีกบัระบบท่ีพฒันาข้ึน เพราะใชเ้คร่ืองตรวจสอบลายน้ิวมือรุ่นเดียวกนั 
 3) ในขั้นตอนการจดัซ้ือเคร่ืองตรวจสอบลายน้ิวมือ ไม่ไดศึ้กษาคุณสมบติั ของเคร่ือง
นั้นใหค้รบถว้นก่อนการสั่งซ้ือ จึงท าใหเ้คร่ืองตรวจสอบลายน้ิวมือท่ีซ้ือมาไม่สามารถท างาน
ร่วมกบัระบบท่ีพฒันาข้ึนมาไดโ้ดยตรง ตอ้งใชโ้ปรแกรมท่ีใหม้าพร้อมกบัเคร่ืองตรวจสอบ
ลายน้ิวมือของทางผูผ้ลิต ท าใหก้ารใชง้านมีหลายขั้นตอนในการน าขอ้มูลการตรวจสอบลายน้ิวมือ
มาเขา้สู่ระบบท่ีพฒันา 
 4) หากมีเจา้หนา้ท่ีหลายคนน าขอ้มูลกิจกรรมเขา้สู่ระบบ และยงัไม่มีการก าหนดสิทธ์ิ
ในการใช้งานระดบัเจา้หน้าท่ี อาจท าให้มีการน าขอ้มูลเขา้ระบบมีการผิดพลาด  และไม่สามารถ
ตรวจสอบเจา้หนา้ท่ี ท่ีน าขอ้มูลเขา้สู่ระบบได ้
 
6.5 ข้อเสนอแนะ 
 ขอ้เสนอแนะส าหรับระบบสารสนเทศเพื่อบนัทึกขอ้มูลติดตามและประเมินผลการเขา้
ร่วมกิจกรรมของนกัศึกษา ส าหรับหน่วยพฒันาคุณภาพนกัศึกษา คณะบริหารธุรกิจ 
มหาวทิยาลยัเชียงใหม่ มีดงัน้ี 
 1) ควรมีการปรับปรุงแผนภูมิกราฟใหส้ามารถแสดงผลไดห้ลากหลาย สามารถ
ปรับเปล่ียนมุมมองภาพรวมของขอ้มูลชุดเดียวกนัในมุมมองท่ีต่างกนัออกไป เช่นปรับเปล่ียนเป็น
แผนภูมิกราฟวงกลมจะเหมาะในการน าเสนอขอ้มูลค่าตวัเลขหรือค่าสถิติ เพื่อน าเสนอขอ้มูล 
ท่ีสนบัสนุนการบริหารจดัการของผูบ้ริหารใหไ้ดม้ากท่ีสุด 
 2) เพิ่มรูปแบบของรายงานใหม้ากข้ึน เช่นรายงานสรุปการพฒันาการในการเขา้
กิจกรรมของนกัศึกษาแต่ละคน และรายงานสรุปงบประมาณของแต่ละเดือนหรือแต่ละปี  เพื่อท่ีจะ
สามารถน าไปใชใ้นการประกอบการตดัสินใจไดม้ากข้ึน 



126 
 

 3) ควรเพิ่มการก าหนดสิทธ์ิในการเขา้ถึงขอ้มูลระดบัเจา้หนา้ท่ี ใหมี้การใชง้านท่ี
ต่างกนั โดยจะใหก้ารใชง้านไม่เหมือนกนั เช่นระดบัเจา้หนา้ท่ีหน่วยคุณภาพนกัศึกษาจะสามารถเขา้
ใชง้านไดทุ้กเมนูในระบบ แต่เจา้หนา้ท่ีสโมสรนกัศึกษาจะถูกซ่อนเมนูบางเมนูในการใชง้าน เพื่อ
ไม่ใหเ้กิดความผดิพลาดของขอ้มูล 
 4) เน่ืองจากปัจจุบนัสังคมออนไลน์ (Social Network) ไดเ้ขา้มีบทบาทในการส่ือสาร
เป็นอยา่งมากช่วยใหมี้การประชาสัมพนัธ์ในการจดักิจกรรมไดร้วดเร็ว ท าใหร้ะบบควรจะเช่ือมต่อ
เขา้กบัสังคมออนไลน์ได ้เช่น Facebook, Twitter และ Google+ เป็นตน้ 
 5) ควรมีระบบส ารองขอ้มูล (Back up) และควรท าการส ารองขอ้มูลอยา่งนอ้ยเดือนละ
คร้ังเพื่อเป็นการรักษาความปลอดภยัของขอ้มูลในระบบ เพราะขอ้มูลการเขา้กิจกรรมของนกัศึกษา
มีความส าคญัเป็นส่วนหน่ึงของการส าเร็จการศึกษา 
 6) ควรมีคู่มือส าหรับนกัพฒันาโปรแกรม เพื่อใหน้กัพฒันาโปรแกรมนั้นไดเ้ขา้ใจ 
Source Code และไฟลต่์างๆ ในการพฒันาต่อไป 
 7) การส่งขอ้ความโทรศพัทเ์คล่ือนท่ี (SMS) ในการประชาสัมพนัธ์การจดักิจกรรม 
และการประกาศรายช่ือนกัศึกษาในการเขา้ร่วมกิจกรรม ของทางคณะบริหารธุรกิจ นั้น ควรจะส่ง
เป็นช่ือคณะบริหารธุรกิจไม่ใช่เป็นตวัเลข ซ่ึงในการส่งแบบช่ือคณะบริหารธุรกิจนั้น ตอ้งมีการ
พฒันาโปรแกรมข้ึนใหม่ และไดส้อบถามจากบริษทั ไอทวสิท จ ากดั เม่ือวนัท่ี 4 พฤศจิกายน 2554 
ซ่ึงเป็นบริษทัใหบ้ริการส่งขอ้ความ (SMS) สามารถระบุช่ือผูส่้งเป็นภาษาองักฤษได ้11 ตวัอกัษร มี
ค่าบริการขอ้ความละ 0.75 บาท แต่ตอ้งซ้ือ 10,000 ขอ้ความข้ึนไป 
 8) การส ารองขอ้มูลควรจะมีระบบการส ารองแบบอตัโนมติั เพราะเน่ืองจากผูดู้แล
ระบบอาจจะลืมส ารองขอ้มูล หากเกิดระบบมีปัญหาไม่สามารถน าขอ้มูลกลบัมาใชใ้หม่ได ้
 9) การพฒันาระบบท่ีตอ้งใชฮ้าร์ดแวร์ ท่ีซ้ือจากภายนอก เช่น  เคร่ืองตรวจสอบ
ลายน้ิวมือ ควรศึกษา เคร่ืองตรวจสอบลายน้ิวมือวา่มีการเก็บลายน้ิวมือไดจ้  านวนเท่าไหร่ สามารถ
เก็บขอ้มูลไดม้ากท่ีสุดไดจ้  านวนก่ีคร้ัง และควรเลือกซ้ือเคร่ืองตรวจสอบลายน้ิวมือท่ีตรงกบัภาษาท่ี
ใชพ้ฒันาโปรแกรม เพื่อสามารถน ามาปรับปรุงแกไ้ขใหต้รงกบัระบบท่ีพฒันามากท่ีสุด และลด
ขั้นตอนในการท างาน 
 10) ปัจจุบนัขอ้มูลต่างๆ มีความส าคญัมากต่อองคก์ร ดงันั้นระบบท่ีพฒันามานั้น ควร
มีความเสถียร และความปลอดภยัมากข้ึน ผูพ้ฒันาควรจะมีการเขา้รหสัและถอดรหสัขอ้มูล  เพื่อให้
มีความปลอดภยัมากข้ึน และระบบส ารองขอ้มูลใหมี้ความเสถียร ควรมีเคร่ืองส ารองไฟ ในกรณีท่ี
ไฟฟ้าเกิดดบั จะสามารถช่วยลดความเสียหายของฮาร์ดแวร์ ซ่ึงอาจท าใหข้อ้มูลสูญหายได ้  


