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บทคัดย่อ 
 ปัจจุบันการสร้างแบบสอบถามของอาจารย์ บุคลากร และ
นักศึกษา ในมหาวิทยาลัย เทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน เพื่อ
ประเมินผลงานวิจัย งานโครงการต่างๆ ยังคงอยู่ในรูปแบบเอกสาร ท าให้
เกิดความล่าช้าในการประมวลผลและวิเคราะห์หาค่าสถิติ อีกทั้งยังใช้ระยะ
เวลานานในการติดตามแบบสอบถาม ขณะเดียวกันเทคโนโลยีสารสนเทศ
บนเว็บแอพพลิเคชั่น (Web Application) สามารถจัดการข้อมูลได้รวดเร็ว
และมีความถูกต้อง ดังนั้นผู้วิจัยจึงได้จัดสร้างระบบช่วยสร้างแบบสอบถาม
การวิจัยออนไลน์ โดยใช้โปรแกรม MySQL ในการสร้างฐานข้อมูล ใช้
ภาษา PHP ในการพัฒนาระบบงาน และการหาค่าสถิติเบื้องต้นโดยใช้
ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ซ่ึงผลการพัฒนาระบบสามารถ
น าไปใช้งานได้จริง และผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้งานต่อระบบ 
โดยภาพรวมอยู่ในระดับดีมาก (4.58) 

ค าส าคัญ: ระบบช่วยสร้างแบบสอบถามการวิจัยออนไลน์ , เว็บ
แอพพลิเคชั่น 

Abstract 
 Nowadays, the lecturers, the staffs and the students 
of Rajamangala University of Technology Lanna Nan have 
made the paper questionnaires for project and research 
evaluation. These has let to delay of data processing and 
analyzing. Moreover,it has taken time to collect paper 
questionnaires. At the present,web application can be used for 
data management quickly and accurately. Thus the 
researchers developed an Online Research Questionnaires 
Assisted System by using PHP with MySQL database. This 
system could analyze statistic average and standard deviation. 
It was found that users were satisfied with this system at the 
high level (4.58). 
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1. บทน า 
 ปัจจุบันมีการท าวิจัยอย่างแพร่หลายในหลายๆ ด้าน ทั้ง
ด้านวิทยาศาสตร์ ด้านการเกษตร ด้านการศึกษา ด้านธุรกิจ ฯลฯ ซ่ึง
การท าวิจัยจะเป็นแนวทางหนึ่งที่ใช้ในการแสวงหาความรู้ในเรื่องใด
เรื่องหนึ่งด้วยวิธีการเชิงวิทยาศาสตร์หรือวิธีการอย่างมีระบบ เพื่อ
ค้นหาสาเหตุและศึกษาหาแนวทางแก้ไขปัญหาด้านต่างๆ เพื่อน า
ผลการวิจัยมาช่วยในการตัดสินใจได้ถูกต้องมากยิ่งขึ้น โดยทั่วไป
ขั้นตอนการท าวิจัยจะเร่ิมจากการก าหนดปัญหาและหัวข้อส าหรับการ
วิจัย ตามด้วยการก าหนดวัตถุประสงค์ ก าหนดขอบเขตที่ต้องการ
ศึกษา ก าหนดแบบแผนการวิจัย การเก็บรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์
ข้อมูล และการเขียนรายงาน ซ่ึงเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูลที่ได้รับ
การยอมรับและใช้งานกันอย่างแพร่หลายวิธีหนึ่งคือ แบบสอบถาม ซ่ึง
การท าแบบสอบถามในแต่ละครั้งอาจเกิดปัญหาต่างๆ เช่น ค่าใช้จ่าย
ค่อนข้างสูง ระยะเวลาในการส ารวจ ปริมาณการใช้กระดาษจ านวน
มาก การเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายในสถานที่ต่างๆ จ านวนกลุ่มตัวอย่าง 
จ านวนแบบสอบถามที่ได้รับคืนมาไม่ครบตามที่ก าหนด การตรวจสอบ
ข้อมูล และการวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้น ฯลฯเทคโนโลยีสารสนเทศที่
ส าคัญและเข้ามามีบทบาทในการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารได้สะดวก
และรวดเร็วคือ การสื่อสารผ่านเครือข่ายคอมพิวเตอร์ และเครือข่าย
คอมพิวเตอร์ที่ทั่วโลกรู้จักกันดีและใช้กันอย่างแพร่หลายในปัจจุบันก็
คือ "อินเทอร์เน็ต" จึงท าให้อินเทอร์เน็ตกลายเป็นเครื่องมือในการ
ติดต่อสื่อสารและเป็นคลังเก็บข้อมูลขนาดใหญ่ที่สามารถใช้งานได้
ตลอดระยะเวลา และไม่จ ากัดระยะทาง ด้วยเหตุนี้ ผู้ศึกษาจึงได้เสนอ
โครงงานเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ "ระบบช่วยสร้างแบบสอบถามการ
วิจัยออนไลน์" เพื่อเป็นการสนับสนุนให้อาจารย์ บุคลากร และ
นักศึกษาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน ใช้เป็น
เครื่องมือในการวิจัย ท าให้สามารถใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจ ากัด
พัฒนาการวิจัยให้บรรลุตามเป้าหมายที่วางไว้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 
2. ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
2.1 ระบบช่วยสร้างแบบสอบถามการวิจัยออนไลน์ 
 การพัฒนาระบบช่วยสร้างแบบสอบถามการวิจัยออนไลน์
ถูกพัฒนาให้กับหน่วยงานภาครัฐ เพื่อตอบสนองความต้องการในการ
ใช้งานของอาจารย์ นักวิจัย เพื่อเพิ่มความสะดวกและรวดเร็ว โดยมี



งานวิจัยของ พรรษชล ปันสีทอง (2545) ได้กล่าวว่าการพัฒนาโปรแกรม
สร้างแบบสอบถามและวิเคราะห์ระบบ ซ่ึงโปรแกรมสามารถสร้าง
แบบสอบถามประเภทแบบเลือกตอบหรือแบบเติมค าตอบที่เหมาะสม 
สร้างแบบการวิเคราะห์ บันทึกการตอบแบบสอบถาม และแสดงผลความถี่
ตามแบบการวิเคราะห์ที่สร้างได้ ในขั้นตอนการพัฒนานั้นได้ท าการพัฒนา
โดยใช้โปรแกรม Delphi ร่วมกับฐานข้อมูล SQL Server และใช้ 
Microsoft Windows 98 เป็นระบบปฏิบัติการ ผลการทดสอบโปรแกรม
พบว่าโปรแกรมมีประสิทธิภาพอยู่ในระดับดี สามารถน าไปประยุกต์ใช้งาน
ได ้

2.2 การพัฒนาระบบด้วยเว็บแอพพลิเคชั่น 
 Web Application คือการจัดสร้างโปรแกรมให้ท างาน
อัตโนมัติอยู่บนเว็บไซต์ ซ่ึงโปรแกรมส่วนหนึ่งจะวางตัวอยู่บน Rendering 
Engine ซ่ึงท าหน้าที่หลัก คือน าเอาชุดค าสั่งหรือรูปแบบโครงสร้างข้อมูลที่
ใช้ในการแสดงผล น ามาแสดงผลบนพื้นที่ส่วนหนึ่งในจอภาพ นอกจากนี้
โปรแกรมส่วนที่วางตัวอยู่บน Rendering Engine จะท าหน้าที่ คือการ
เปลี่ยนแปลงแก้ไขสิ่งที่แสดงผล จัดการตรวจสอบข้อมูลที่รับเข้ามาเบื้องต้น 
และการประมวลบางส่วน แต่ส่วนการท างานหลักๆ จะวางตัวอยู่บนเซอร์
เวอร์ ในทางปฏิบัติสามารถมีได้มากกว่าหนึ่งตัว ส าหรับข้อดี คือ สามารถ
กระท าได้โดยง่ายโดยไม่ต้องท าระบบโหลดแพ็ท (Patch) หรือปรับปรุง
เวอร์ชั่นใหม่ๆ ให้กับไคลเอนต์จ านวนมากบ่อยๆ ส่วนข้อเสีย คือ ไม่
เหมาะสมส าหรับโปรแกรมที่ออกแบบมาเพื่อใช้งานกับข้อมูลส่วนบุคคลที่
ไม่จ าเป็นต้องแบ่งปันให้กับผู้อื่น รวมถึงข้อมูลที่อาจจะมีความลับสูง ถ้าต้อง
ส่งผ่านอินเทอร์เน็ต ที่แม้จะเข้ารหัสไว้แล้ว แต่อาจจะถูกเจาะและถอดรหัส
น าข้อมูลออกมาไปใช้ได้ 

3. วิธีการด าเนินการวิจัย 

 การด าเนินงานวิจัยใช้หลักการของวงจรการพัฒนาระบบงาน 
(System Development Life Cycle: SDLC) ซ่ึงคิดค้นโดย James 
Wetherbe โดยเริ่มต้นจากการรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์และออกแบบ
ระบบ พัฒนาโปรแกรมและระบบ ติดตั้ง ทดสอบ และท าการประเมินผล 
โดยระบบช่วยสร้างแบบสอบถามการวิจัยออนไลน์ แบ่งออกเป็น 3 ส่วน 
คือ ส่วนของผู้ดูแลระบบ ส่วนของผู้สร้างแบบสอบถาม และส่วนของผู้ตอบ
แบบสอบถาม ดังนี ้

 ผู้ดู แลระบบ สามารถสร้ า งแบบสอบถาม แก้ ไข  ค้ นหา ตอบ
แบบสอบถามได้  จัดการข้อมูลต่างๆได้  และ เรียกดูผลสรุปของ
แบบสอบถามได ้ 

 ผู้สร้างแบบสอบถาม สามารถสร้างแบบสอบถาม แก้ไข ค้นหา ตอบ
แบบสอบถามได้ และเรียกดูผลสรุปของแบบสอบถามได ้

 ผู้ตอบแบบสอบถาม สามารถตอบ ค้นหาแบบสอบถาม และแสดงความ
คิดเห็นในเว็บบอร์ดได้ 

 ระบบช่วยสร้างแบบสอบถามฯ นี้ ถูกพัฒนาในรูปแบบเว็บไซต์
ด้วยโปรแกรม MySQL ในการสร้างฐานข้อมูล และใช้ภาษา PHP ในการ
พัฒนาระบบงาน โดยการหาค่าสถิติเบื้องต้นจะใช้สูตรหาค่าเฉลี่ย และส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน 
 นอกจากนี้ ยังมีการวิเคราะห์ระบบช่วยสร้างแบบสอบถามฯ ใน
รูปแบบแผนภาพ Use Case Diagram ดังรูปที่ 1 โดยมีกระบวนการคือ 

ผู้สร้างแบบสอบถามต้องเข้าสู่ระบบ โดยจะมีการตรวจสอบสิทธิ์ของ
ผู้ใช้งานว่ามีสถานะเป็นสมาชิกของระบบหรือไม่ จากนั้นถ้าต้องการ
สร้างแบบสอบถาม จะต้องท าการกรอกรายละเอียดของฟอร์ม
แบบสอบถาม อาทิเช่น ชื่อแบบสอบถาม, จ านวนคนที่ต้องการส ารวจ 
ก าหนดระยะเวลาในการตอบแบบประเมิน , หลักเกณฑ์การตอบ
แบบสอบถาม ซ่ึงหลักเกณฑ์การตอบแบบสอบถามนั้นสามารถเลือกได้ 
ได้แก่ 1) ตอบได้หลายครั้ง ไม่จ ากัดสมาชิกและเครื่องคอมพิวเตอร์      
2) ตอบได้ 1 ครั้ง ต่อคอมพิวเตอร์ 1 เครื่อง  3) ตอบได้เฉพาะสมาชิก
เท่านั้น และสามารถเพิ่มตอนแบบสอบถามได้ โดยสามารถเลือก
ประเภทตอนแบบสอบถามได้ 2 แบบ ได้แก่ 1) ตารางวัดระดับ          
2) เลือกตอบได้หลายค าตอบ เป็นต้น หลังจากนั้นผู้ตอบแบบสอบถาม
สามารถค้นหาแบบสอบถามที่ต้องการและตอบแบบสอบถามได้ และ
ผู้ดูแลระบบสามารถปรับปรุงแก้ไขข้อมูลหลักของระบบช่วยสร้าง
แบบสอบถามฯ ได ้
 ส าหรับการวิ เคราะห์ข้อมูลในรูปแบบแผนภาพ E-R 
Diagram เพื่อช่วยในการออกแบบฐานข้อมูล ท าให้เห็นความสัมพันธ์
ระหว่างข้อมูลที่ต้องจัดเก็บและแอตทริบิวต์ต่างๆ ของข้อมูลได้อย่าง
ชัดเจน จึงท าให้วิเคราะห์ ความส าคัญของข้อมูลได้อย่างถูกต้องและ
สามารถที่จะเก็บข้อมูลส าคัญได้อย่างครบถ้วน ซ่ึ ง ร ะ บ บ ช่ ว ย ส ร้ า ง
แบบสอบถามฯ นี้ ประกอบด้วย 6 ตาราง (Tables) โดยแต่ละเอนทิตี้ 
(Entities) มีความสัมพันธ์ ดังรูปที่ 2                                     

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
รูปที่ 2 E-R Diagram ของระบบช่วยสรา้งแบบสอบถามฯ 

 

 

 

รูปที่ 2 Use Case Diagram ของระบบจองฯ 

 
 
 
 
 

รูปที่ 1 Use Case Diagram ของระบบช่วยสร้างแบบสอบถามฯ 

 

 



4. ผลการวิจัย 

 จากการพัฒนาระบบช่วยสร้างแบบสอบถามการวิจัยออนไลน์ 
ได้ระบบที่สามารถท างานได้ตามวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้ โดยมีหน้า
จอแสดงผลที่ส าคัญ อาทิเช่น รูปที่ 3 แสดงหน้าจอหลักของระบบ โดย
ผู้ใช้งานจะต้องกรอกชื่อและรหัสผ่านเพื่อเข้าสู่ระบบระบบช่วยสร้าง
แบบสอบถามฯ โดยจะมีการตรวจสอบสิทธิ์ผู้ใช้งาน จากนั้นจะแสดงเมนู
ของแต่ละสิทธิ์ รูปที่ 4 แสดงหน้าจอของการสร้างแบบสอบถาม โดย
ผู้ใช้งานกรอกรายละเอียดให้ครบ แล้วบันทึก และกดปุ่มเร่ิมสร้างเพื่อสร้าง
ตอนของแบบสอบถาม ตามรูปที่ 5 แสดงหน้าจอการสร้างตอนของ
แบบสอบถาม  ส่วนรูปที่ 6 แสดงหน้าจอรายการแบบสอบถาม และรูปที่ 7 
แสดงผลสรุปของแบบสอบถาม  

 
 
 
 
 

 
 
 
 

รูปที่ 3 หน้าจอหลักของระบบชว่ยสร้างแบบสอบถามฯ 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
รูปที่ 4 หน้าจอของการสร้างแบบสอบถามฯ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 5 หน้าจอการสร้างตอนของแบบสอบถาม 

 

 

 

 

 

 

 
รูปที่ 6 หน้าจอรายการแบบสอบถาม 

  
 
 
 
 
 
 
 
  

 รูปที่ 7 หน้าจอแสดงผลสรุปของแบบสอบถาม 

 หลังจากการพัฒนาระบบฯ เสร็จสิ้น ระบบถูกน าไปติดตั้ง
และใช้งาน พร้อมท าการประเมินผลความพึงพอใจของผู้ใช้งานต่อ
ระบบฯ โดยใช้แบบสอบถาม ใช้เกณฑ์ในการแปลความหมายของ
ค่าเฉลี่ย ดังนี้ 
ค่าเฉลี่ยตั้งแต่ 4.51-5.00 หมายถึง มีความพึงพอใจในระดับดีมาก 
ค่าเฉลี่ยตั้งแต่ 3.51-4.50 หมายถึง มีความพึงพอใจในระดับดี 
ค่าเฉลี่ยตั้งแต่ 2.51-3.50 หมายถึง มีความพึงพอใจในระดับปานกลาง 
ค่าเฉลี่ยตั้งแต่ 1.51-2.50 หมายถึง มีความพึงพอใจในระดับพอใช้ 
ค่าเฉลี่ยตั้งแต่ 1.00-1.50  หมายถึง มีความพึงพอใจในระดับควรปรับปรุง 

 จากการน าระบบฯ ไปให้ผู้ใช้งานทดลองใช้ จ านวน 30 คน 
โดยแบ่งเป็นชาย 16 คน หญิง 14 คน ระดับการศึกษาส่วนใหญ่อยู่ใน
ระดับปริญญาตรี อายุตั้งแต่ 20-40 ปี พบว่า ทุกคนสามารถท าได้ตาม
ขั้นตอนต่างๆ ในคู่มือการใช้ระบบฯ และผลการประเมินความพึงพอใจ
ของผู้ใช้งานต่อระบบฯ ดังแสดงในตารางที่ 1 

ตารางที่ 1 ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้งานต่อระบบฯ 

รายการ ค่าเฉลี่ย 
ส่วน

เบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

1. กระบวนการ ขั้นตอนการให้ใช้งาน 4.60 0.21 

2. ความพึงพอใจของผู้ใช้งาน/ผู้ดูแลระบบ 4.58 0.18 

3. การอ านวยความสะดวก 4.55 0.35 

4. คุณภาพการให้บรกิาร 4.60 0.56 

รวม 4.58 0.33 

 

 

 

 

 



 จากตารางที่ 1 พบว่า ความพึงพอใจของผู้ใช้งานต่อระบบฯ 
โดยภาพรวม อยู่ในระดับดีมาก (4.58) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า 
ด้านกระบวนการ ขั้นตอนการให้ใช้งาน ได้แก่ ความเหมาะสมต่อการใช้
งาน ความถูกต้อง ความสวยงาม และการจัดล าดับเมนู อยู่ในระดับดีมาก 
(4.60) ด้านความพึงพอใจของผู้ใช้งาน/ ผู้ดูแลระบบ ได้แก่ การตอบสนอง
ต่อความต้องการ ความสามารถของระบบ การใช้งานง่าย และความ
เหมาะสมของเมนู อยู่ในระดับดีมาก (4.58) ด้านการอ านวยความสะดวก 
ได้แก่ คู่มือการใช้งาน และการติดตามการใช้งาน อยู่ในระดับดีมาก (4.55) 
และด้านคุณภาพการให้บริการ ได้แก่ การได้รับความรู้และทักษะจาก
ระบบ ความพึงพอใจในการใช้งาน การใช้งานระบบตรงตามความคาดหวัง 
แ ล ะ ป ร ะ โ ย ช น์ ที่ ไ ด้ รั บ จ า ก ร ะ บ บ  อ ยู่ ใ น ร ะ ดั บ ดี ม า ก  ( 4 . 6 0 )  
 หลังจากการพัฒนาระบบฯ เสร็จสิ้น ระบบถูกน าไปติดตั้งและ
ใช้งานบนเว็บไซต์ http://sat.nan.rmutl.ac.th/worktest ของคณะ
วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน  

5.สรุปผลการวิจัย 

 จากปัญหาการท าแบบสอบถามในแต่ละครั้งอาจเกิดปัญหา
ต่างๆ เช่น ค่าใช้จ่ายค่อนข้างสูง ระยะเวลาในการส ารวจ ปริมาณการใช้
กระดาษจ านวนมาก การเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายในสถานที่ต่างๆ จ านวนกลุ่ม
ตัวอย่าง จ านวนแบบสอบถามที่ได้รับคืนมาไม่ครบตามที่ก าหนด การ
ตรวจสอบข้อมูล และการวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้น ที่อาจมีการผิดพลาด ท า
ให้มีการพัฒนาระบบช่วยสร้างแบบสอบถามการวิจัยออนไลน์ขึ้นมาใช้งาน 
โดยระบบนี้ทางผู้พัฒนาได้ใช้เครื่องมือพัฒนาในรูปแบบเว็บไซต์ด้วย
โปรแกรม EditPlus และใช้ APACHE ส าหรับจ าลองเครื่องคอมพิวเตอร์
ส่วนบุคคลให้ท าหน้าที่เป็นเว็บเซิร์ฟเวอร์ (Web Server) และจัดการ
ฐานข้อมูล (Database) ด้วยโปรแกรม MySQL รวมถึงติดตั้งน าไปใช้งาน
ได้จริง นอกจากนี้ระบบช่วยสร้างแบบสอบถามการวิจัยออนไลน์ ได้ท าการ
ประเมินผลความพึงพอใจของผู้ใช้งานต่อระบบฯ โดยใช้แบบสอบถาม ซ่ึง
ผลการประเมินงานระบบ อยู่ในระดับดีมาก ดังนั้นการพัฒนาวิจัยนี้ ท าให้
ได้ระบบช่วยสร้างแบบสอบถามการวิจัยออนไลน์ ซ่ึงเพิ่มช่องทางการ
บริการเกี่ยวกับงานวิจัยให้กับบุคลากรภายใน นักวิจัย ส่งผลเกิดความ
รวดเร็วในการด าเนินงานในองค์กร 
 ในงานวิจัยนี้ยังมีข้อเสนอแนะส าหรับการพัฒนาในอนาคต คือ 
ควรปรับปรุงวิธีการวิเคราะห์ข้อมูลของระบบ ซ่ึงยังไม่ครอบคลุมทุกค่า
ในทางสถิติตามที่ผู้วิจัยต้องการ สามารถน าวิธีการวิเคราะห์ทางสถิติอื่นๆ 
เข้ามาพัฒนาต่อไปได้ 
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