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บทคัดยอ
งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพื่อพัฒนาโปรแกรมระบบจัดการแบบสอบถามผานเครือขายอินเตอรเน็ต กรณีศึกษา: คณะ
วิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดยระบบที่พัฒนาขึ้นจะถูกทดสอบกับแบบสอบถามตัวอยางที่มีลักษณะเชิง
ปริมาณที่ใชในกรณีศึกษาตัวอยาง
จากผลการวิจัยพบวาโปรแกรมระบบจัดการแบบสอบถามผานเครือขายอินเตอรเน็ตที่
พัฒนาขึ้น มีความยืดหยุนในการใชงาน งายและสะดวกในการสรางแบบสอบถาม นอกจากนี้ยังสามารถวิเคราะหผลและ
ประมวลผลไดอยางรวดเร็ว ทําใหการจัดการแบบสอบถามของคณะวิศวกรรมศาสตร เปนระบบและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
คําสําคัญ ระบบจัดการแบบสอบถาม, เครือขายอินเตอรเน็ต
Abstract
This research is aimed to develop web-based questionnaire management system in case study of
Engineering faculty of Ubon Ratchathani University. The developed system is tested with sample quantitative
questionnaires which using in case study. From the result, it is showed that the developed web-based questionnaire
management system is flexible and convenient for user interface. In addition, it can compile and analyze data very
quickly. Thus, it is effected that the questionnaire management in case study is to be more systematic and efficiency.
Keywords: Questionnaire Management System, Web-based
บทนํา
ในการประเมิ น ผลเพื่ อ ปรั บ ปรุ ง การทํ า งานและการให บ ริ ก ารของหน ว ยงานต า งๆ โดยทั่ ว ไปจะนิ ย มใช
แบบสอบถามเปนเครื่องมือในการหาขอมูลจากบุคคลที่มาใชบริการของหนวยงาน นอกจากนั้นงานในลักษณะอื่น เชน การ
เรียนการสอน งานบริการวิชาการ งานวิจัย และอื่นๆ ก็จําเปนตองการขอมูลจากบุคคลที่เกี่ยวของในงานนั้น เพื่อไดใหความ
คิดเห็นในประเด็นตางๆ อันเปนประโยชนตอการประเมินผลและปรับปรุงการทํางานในครั้งตอไปเชนกัน ดังนั้นแบบสอบถามจึง
เปนเครื่องมือที่สําคัญในการไดมาซึ่งขอมูลดังกลาว
คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เปนองคกรหนึ่งที่ใชแบบสอบถามในการประเมินผลและ
ปรับปรุงการทํางาน แตเนื่องจากหนวยงานยอยในคณะฯ มีคอนขางมากที่ตองใชแบบสอบถามสําหรับการประเมินผลงาน และ
อีกทั้งตองทําตอเนื่องกันทุกภาคการศึกษาหรือทุกป ทําใหเกิดปญหาในการจัดการแบบสอบถามขึ้นดังตอไปนี้
• ใชปริมาณกระดาษในการทําแบบสอบถามจํานวนมาก
• จํานวนแบบสอบถามที่สงกลับมามีจํานวนนอย ไมครบตามจํานวน
• การประมวลผลแบบสอบถามลาชา
• พื้นที่ในการจัดเก็บแบบสอบถามเพิ่มขึ้นทุกป
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จากปญหาขางตนอาจกลาวไดวาคณะฯ ยังไมมีระบบจัดการแบบสอบถามที่ดีพอ ดังนั้น จึงทําการพัฒนาระบบ
จัดการแบบสอบถามเพื่อใหสามารถเขาถึงไดอยางสะดวก และวิเคราะหประเมินผลไดรวดเร็วขึ้น ก็จะเปนประโยชนตอการ
ปรับปรุงระบบขององคกร หรือหนวยงานอื่น อีกทั้งยังสามารถนําไปใชในงานประกันคุณภาพการศึกษาไดอีกดวย
เหตุผลประการตอมาคือ ในปจจุบันนี้ทุกคนในหนวยตาง ๆ ตางก็มีเครื่องคอมพิวเตอรที่เชื่อมตอเครือขายอินเตอรเน็ต
ดังนั้นถามีระบบจัดการแบบสอบถามที่สามารถทํางานผานเครือขายอินเตอรเน็ตในรูปแบบของ Web Siteได จะทําใหสอดคลอง
และบรรลุวัตถุประสงคที่ตองการได เนื่องจากโปรแกรมที่พัฒนาบนเครือขายอินเตอรเน็ตในปจจุบันมีความสามารถเพียงพอที่จะ
สรางเปนระบบงานจัดการแบบสอบถามบนเครือขายอินเตอรเน็ตได
Questionnaire Manager System (QMS)
เนื่องจากเทคโนโลยีคอมพิวเตอรในปจจุบันนี้มีความกาวหนาเปนอยางมาก คอมพิวเตอรสามารถทํางานตาง ๆ ได
อยางหลากหลาย ทั้งแบบทํางานเพียงเครื่องเดียว หรือบนระบบเครือขายอินเตอรเน็ต ดังนั้นจึงควรนําเอาคอมพิวเตอรมาชวย
ในการทํางานตาง ๆ เนื่องจากสามารถชวยเพิ่มประสิทธิภาพในการทํางานใหมีความนาเชื่อถือและถูกตองมากขึ้น [1, 2] ระบบ
จัดการแบบสอบถามผานเครือขายอินเตอรเน็ตที่พัฒนาขึ้นมีชื่อวา Questionnaire Manager System หรือเรียกวาระบบงาน
QMS อยูที่เว็บไซต http://app.eng.ubu.ac.th/~qms แสดงดังภาพที่ 1

ภาพที่ 1 หนาเริ่มตนของระบบงาน QMS
ระบบจะแบงการทํางานออกเปน 3 สวนหลักคือ สวนแรกเปนสวนของผูสรางแบบสอบถาม สามารถสราง
แบบสอบถามตามขั้นตอนของระบบ สวนที่สอง จะเปนสวนของผูตอบแบบสอบถาม เขามาตอบแบบสอบถามตามที่ผูสราง
แบบสอบถามไดสรางไว และสามารถดูผลการสํารวจที่ผูสรางแบบสอบถามไดอนุญาตไว สวนที่สาม จะเปนสวนของผูดูแลระบบ
เขาไปดูสถานะของผูใชงานในระดับตางๆ [3] การใชงานระบบ QMS จะทํางานผานทางเมนูที่อยูบริเวณดานบน ในเบื้องตน
ผูใชงานทั่วไปสามารถดูรายชื่อและรายละเอียดของแบบสอบถามที่กําลังเปดใหประเมินอยูเทานั้น ดังภาพที่ 2
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ภาพที่ 2 แสดงรายชื่อของแบบสอบถามที่เปดใหประเมินผล (Online Now)
ลักษณะของแบบสอบถามทีใ่ ชในระบบงาน QMS
ตัวอยางแบบสอบถามที่ใ ชในระบบงาน QMS
ไดแก แบบประเมินผลการเรียนการสอนในรายวิช าตัว อยาง,
แบบสอบถามความคิดเห็นในการปฏิบัติงานของเจาหนาที่ และแบบสอบถามอื่นๆ ซึ่งจะเปนแบบสอบถามในเชิงปริมาณ ที่มี
5 ระดับ คือ 5, 4, 3, 2, 1 หมายถึง ผูตอบใหความคิดเห็นในระดับ ดีมาก, ดี, ปานกลาง, นอย, และควรปรับปรุง ตามลําดับ ที่
สามารถใหขอเสนอแนะได ดังในภาพที่ 3 ในระบบงาน QMS สามารถสรางแบบสอบถามไดไมจํากัดจํานวนตอน (หัวขอหลัก)
แตจํานวนหัวขอยอยทั้งหมดในแบบสอบถามนั้น รวมกันในทุกตอนแลวมีไดไมเกิน 50 รายการ และเมื่อมีผูตอบแบบสอบถาม
นั้นๆแลว ผูสรางแบบสอบถามสามารถทราบผลประเมินไดทันที ทําใหการประเมินผลทําไดอยางสะดวกและรวดเร็ว

ภาพที่ 3 ตัวอยางแบบสอบถามที่สามารถนํามาสรางในระบบงาน QMS ได
จากภาพที่ 3 เปนตัวอยางแบบสอบถามสําหรับประเมินผลการสอนของอาจารยโดยนักศึกษา เปนแบบสอบถามที่มี
3 ตอน (หัวขอหลัก) โดยแตละตอนจะมีจํานวนหัวขอยอยเทากับ 3, 7, และ 10 รายการ ตามลําดับ
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การใชงานในระบบ
ผูใชงานใหมจะตองทําการลงทะเบียนกอน ถึงจะมีสิทธิเขาไปใชงานในระบบได ซึ่งในการเขาสูระบบ จะตองทําการ
Login โดยการกรอก Login Name และ Password ตามที่ลงทะเบียนเอาไว สําหรับผูใชงานในระบบ แบงออกเปน 2 ประเภท
คือ เจาของแบบสอบถาม และผูตอบแบบสอบถาม ดังนี้
(1) เจาของแบบสอบถาม จะเปนกลุมที่สามารถสรางแบบสอบถามเองได รวมทั้งสามารถตอบแบบสอบถาม (ของ
คนอื่น) ได เมื่อเขาสูระบบแลว ในการใชงานครั้งแรก จะไมมีแบบสอบถามในฐานขอมูลของตนเอง ตองสรางแบบสอบถามขึ้น
ในที่นี้จะใชแบบสอบถามในภาพที่ 3 เปนตัวอยางสําหรับสรางในระบบ โดยใหคลิกเลือกที่เมนู “เพิ่มแบบสอบถามใหม” แลว
กรอกขอมูลเบื้องตนของแบบสอบถาม ไดแก ชื่อแบบสอบถาม, ป พ.ศ., จํานวนตอน, และ Password ดังภาพที่ 4 สําหรับ
Password ของแบบสอบถามนั้นมีไวเพื่อปองกันบุคคลที่ไมเกี่ยวของมาตอบ โดยถาไมระบุ Password ผูตอบไมตองใชรหัส ก็
สามารถเขามาตอบแบบสอบถามชุดนี้ได แตถาระบุ Password ผูตอบตองปอนรหัสนี้ ถึงจะตอบแบบสอบถามชุดนี้ได และ
เจาของแบบสอบถามจะตองแจง Password นี้ใหกลุมเปาหมายทราบดวย

ภาพที่ 4 ขั้นตอนการกรอกขอมูลเบื้องตนของการสรางแบบสอบถามใหม
จากนั้นกรอกจํานวนรายการยอยของแตละตอน รวมทั้งกรอกชื่อตอนและรายการยอยทั้งหมด ดังภาพที่ 5 รวมทั้งระบุ
การเปดหรือปดของแบบสอบถาม ซึ่งหมายถึงใหสามารถตอบแบบสอบถามนี้ไดหรือไม (Online) เมื่อกรอกเสร็จแลวใหบันทึก
ลงฐานขอมูล และเมื่อมีแบบสอบถามในฐานขอมูลแลว จะสามารถจัดการแบบสอบถาม ไดแก เพิ่ม, แกไข, ลบ, เปดหรือปดการ
Online ได
(2) ผูตอบแบบสอบถาม จะเปนกลุมที่ตอบแบบสอบถามไดอยางเดียวเทานั้น, ไมสามารถสรางแบบสอบถามได
สําหรับกลุมนี้เมื่อเขาสูระบบแลว จะสามารถเห็นรายชื่อแบบสอบถามที่ Online ทั้งหมด รวมทั้งสามารถที่จะเลือกตอบ
แบบสอบถามนั้นได ดังภาพที่ 6 จากนั้นใหเลือกแบบสอบถามที่ตองการตอบ ระบบจะทําการตรวจสอบรหัสผาน (Password)
ตามที่เจาของแบบสอบถามนั้นไดกําหนดไว ถามีจะตองกรอกรหัสผานดังภาพที่ 7
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ภาพที่ 5 ขั้นตอนการกรอกชื่อตอนและรายการยอยทั้งหมด ของการสรางแบบสอบถามใหม

ภาพที่ 6 แสดงรายชื่อแบบสอบถามที่ Online ทั้งหมด

ภาพที่ 7 ตรวจสอบรหัสผาน (Password) ของแบบสอบถาม
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จากภาพที่ 7 ถารหัสผานถูกตอง จะสามารถเขาไปตอบแบบสอบถามนั้นได แสดงดังภาพที่ 8

ภาพที่ 8 การตอบแบบสอบถาม
ในการตอบแบบสอบถามจะตองตอบใหครบทุกขอ ถึงจะทําการบันทึกขอมูลได นอกจากนั้นผูตอบสามารถที่จะตอบ
แบบสอบถามนั้นซ้ํากี่ครั้งก็ได ระบบจะเก็บขอมูลครั้งลาสุดไวเพียงครั้งเดียวเทานั้น และหลังจากที่ตอบเสร็จแลว เจาของ
แบบสอบถามจะไมทราบวาผูตอบคือใคร
การดูผลการประเมิน
เมื่อมีคนตอบแบบสอบถามแลว เจาของแบบสอบถามนั้นสามารถทราบผลประเมินไดทันที โดยดูผลประเมินไดดังนี้
1) ผลสรุปคะแนนเฉลี่ย/รอยละ/คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน แบบแจกแจงเปนรายบุคคล แสดงดังภาพที่ 9

ภาพที่ 9 ผลสรุปคะแนนเฉลี่ย/รอยละ/คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน แบบแจกแจงเปนรายบุคคล

214

ประชุมวิชาการ ม.อบ. วิจัย ครั้งที่ 3
28 -29 กรกฎาคม 2552 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

ในการแจกแจงผลคะแนนเปนรายบุคคลในภาพที่ 9 เจาของแบบสอบถามสามารถเลือกแสดงผลโดยใหเรียงลําดับ
ขอมูล (จากมากไปนอย) ตามลําดับคนที่ตอบ, คาเฉลี่ย, หรือคาเบี่ยงเบนมาตรฐานได
2) ผลสรุปขอเสนอแนะ/ขอคิดเห็นทั้งหมด แสดงดังภาพที่ 10

ภาพที่ 10 ผลสรุปขอเสนอแนะ/ขอคิดเห็น ทั้งหมด
3) ผลสรุปรวมทั้งหมด แยกตามทุกตอน และทุกหัวขอ แสดงดังภาพที่ 11

ภาพที่ 11 ผลสรุปรวมทั้งหมด แยกตามทุกตอนและทุกหัวขอ

เอกสารสืบเนื่องจากการประชุม (Proceeding)
สาขาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
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ผลการประเมินระบบ QMS
ทีมผูวิจัย ไดทําการประเมินระบบ QMS โดยใหกลุมผูใชงานระบบ เขามาตอบแบบสอบถามที่สรางไว ดังในภาพที่ 11
ซึ่งที่มี 2 สวน คือ ประเมินการติดตอของระบบนี้กับผูใชงาน (user interface) และประเมินการทํางานของระบบ ซึ่งมีผูตอบ
แบบสอบถามทั้งสิ้น 46 คน สรุปคาคะแนนประเมินผลของระบบ QMS ทั้ง 2 สวน โดยเฉลี่ย คิดเปนคะแนน 4.28 (จากคะแนน
เต็ม 5) และคาเบี่ยงเบนมาตรฐานเฉลี่ย คิดเปน 0.76 ซึ่งผลการประเมินระบบ QMS ที่พัฒนาขึ้นอยูในเกณฑดี ถึงดีมาก
สรุป
ระบบงาน QMS ไดถูกนําไปทดลองใชจริงในคณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดยตัวอยาง
แบบสอบถาม ไดแก
1) แบบประเมินโครงการสงเสริมและมีกระบวนการสรางความเขาใจดานประกันคุณภาพแกบุคลากรคณะวิศวกรรมศาสตร
2) แบบสํารวจความพึงพอใจในการใชบริการหนวยงานในสํานักงานเลขานุการ ปการศึกษา 2551
3) แบบประเมินการจัดงานการประชุมวิชาการระดับบัณฑิตศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร ม.อุบลราชธานี ครั้งที่ 2
4) แบบสอบถามเพื่อประเมินความพึงพอใจตอการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ สําหรับวิชา 1306100 Computer
Programming for Engineer และวิชา 1309200 Computer Programming ปการศึกษา 2551
5) แบบสอบถามโครงการประชาสัมพันธหลักสูตรบัณฑิตศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 2551
6) แบบประเมินผูบริหาร คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ปการศึกษา 2551
7) แบบประเมินผลการเรียนการสอน ในวิชาวิศวกรรมการบํารุงรักษา (Maintenance Engineering) ปการศึกษา 2551
8) แบบประเมินผลการเรียนการสอน ในวิชา การวางแผนและควบคุมการผลิต ปการศึกษา 2551
ผลการทดสอบระบบพบวา ระบบงาน QMS ที่พัฒนาขึ้นนี้ สามารถทําการวิเคราะหและสรุปผลประเมินใหหนวยงาน
หรือ เจาของแบบสอบถามตางๆ ขางตนไดทราบและติดตามผลไดตลอดเวลา ชวยประหยัดเวลาและลดปริมาณการใชกระดาษ
ในการถายเอกสาร รวมทั้งทําใหมีระบบฐานขอมูลอีเล็กทรอนิกสในการสืบคนดวย
สําหรับขอจํากัดของระบบ QMS คือ แบบสอบถามที่เปนลักษณะเชิงคุณภาพ จะไมสามารถนํามาใชในระบบ QMS
จะตองปรับแบบสอบถามนั้นใหอยูในลักษณะเชิงปริมาณกอน จึงจะนํามาใชในระบบ QMS ได
กิตติกรรมประกาศ
งานวิจัยนี้ไดรับเงินอุดหนุนการวิจัยจากเงินรายไดของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีเพื่อการวิจัย
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