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 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพ่ือพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการแบบสอบถาม

ออนไลน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร 1) เพ่ือพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือการ

จัดการแบบสอบถามออนไลน 2) เพ่ือประเมินความพึงพอใจของผูใชงาน ระบบนี้พัฒนาข้ึนโดยใช
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Abstract 
 

Code of project : A58/ 2558 

Project name    : The Information System Development for an Online Questionnaire  

                          Design Management for the Rajamangala University of Technology  

                          RATTANAKOSIN. 

Researcher        : Mr.Yuttapoul Phaichana Mr.Jirasak Reungrungsee  

                          and Mr.Methichon Pratchayangkoon  

 
 The aims of this research were The Information System Development for an 

Online Questionnaire Design Management for the Rajamangala University of 

Technology RATTANAKOSIN 1) to develop a Survey System online for Rajamangala 

University of Technology Rattanakosin., 2) to find the satisfaction of the users to the 

system. The system was developed by using PHP, HTML and, with connected to 

MySQL database, The system is divided into 3 groups : 1) administrative duties in 

administering an online questionnaire. 2) the assessment questionnaire. 3) the query 

builder. Generate query There are two tests is to test the effectiveness of an expert 

system for 3 people and test the satisfaction of a number of 15  

 The results from this study illustrated, the satisfaction of this system was 

good level (    = 4.41, S.D. = 0.57 by panel experts and   = 4.52 , S.D. = 0.51 by 

users). The research revealed that can be used the developed system properly.  

 

 

 

 
 

 

 

Keywords:  “Information Systems”, “Survey online”  
 

E-mail Address : yuttapoul.pha@rmutr.ac.th  

Period of project : 1 October 2014 – 30 September 2015 

XX



ง 
 

สารบัญ  
 

หนา 
กิตติกรรมประกาศ ก 

บทคัดยอภาษาไทย ข 

บทคัดยอภาษาอังกฤษ ค 

สารบัญ ง 

สารบัญตาราง ฉ 

สารบัญภาพ ช 

  

บทท่ี 1 บทนํา 1 
 ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 1 

 วัตถุประสงคการวิจัย 2 

 ขอบเขตการวิจัย 2 

 นิยามศัพท 3 

 ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ 3 

   

บทท่ี 2 "ทบทวนวรรณกรรมท่ีเกี่ยวของ / ทฤษฏีท่ีเกี่ยวของ" 4 

 การสรางและการใชแบบสอบถาม 4 

 การพัฒนาระบบสารสนเทศ 8 

 แนวทางการออกแบบเว็บไซต 18 

 ภาษาท่ีใชในการพัฒนาโปรแกรม 19 

 งานวิจัยท่ีเก่ียวของ 20 

   

บทท่ี 3 ระเบียบวิธีการวิจัย  22 

 ประชากรและกลุมตัวอยาง 22 

  เครื่องมือท่ีใชในการวิจัย 22 

 การศึกษาและรวบรวมขอมูล 22 

 การพัฒนาและทดสอบระบบ 24 

 สถิติท่ีใชในการวิจัย 24 



จ 
 

สารบัญ (ตอ) 
 

หนา 
บทท่ี 4 ผลการวิจัย  25 
 ผลการพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการแบบสอบถามออนไลน  

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร 

25 

 สรุปผลการประเมินความพึงพอใจของระบบโดยผูเชี่ยวชาญ 28 

 สรุปผลการประเมินความพึงพอใจของระบบโดยผูใชงาน 29 

   

บทท่ี 5 สรุปผล อภิปรายผลและขอเสนอแนะ 30 
 สรุปผลการวิจัย 30 

 อภิปรายผล 30 

 ขอเสนอแนะ 31 

   

บรรณานุกรม 32 

  
ภาคผนวก    แบบสอบถามเพ่ือการวิจัย 34 

   

ประวัติผูวิจัย 39 

 



ฉ 
 

สารบัญตาราง  
 

หนา 
ตารางท่ี    

1 เกณฑการแปลความหมายขอมูลพิจารณาจากคาเฉลี่ย 28 

2 ผลสรุปการประเมินความพึงพอใจระบบโดยผูเชี่ยวชาญ 28 

3 แสดงผลของความพึงพอใจของผูใชระบบ  29 

   

   

   

 



ช 
 

สารบัญภาพ  
 

หนา 
ภาพท่ี    

1 แสดงหนาจอ Login เขาสูระบบแบบสอบถามความคิดเห็นของผูใชบัณฑิต 25 

2 แสดงขอมูลสวนตัวนักศึกษา 26 

3 แสดงรูปแบบฟอรมในการกรอกขอมูลการประเมิน  26 

4 แสดงรูปแบบการใหคะแนนในแตละขอคําถาม 27 

5 แสดงการรายงานผลการประเมิน 27 



บทที่ 1 

บทนํา 

ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 
ประเทศท่ีพัฒนาแลวในหลายประเทศสวนใหญ ไดมีการนําระบบคุณภาพการบริหารจัดการ

จัดการมาใชท้ังในภาครัฐและเอกชน เพ่ือใหมีการปรับปรุงกระบวนการอยางตอเนื่อง การพัฒนา

คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐเปนเปาหมายสําคัญของการพัฒนาระบบราชการไทยท่ีตองการให

หนวยงานภาครัฐมีการยกระดับคุณภาพมาตรฐานการทํางานไปสูระดับมาตรฐานสากลโดยแนวคิด

หลัก คือการตองการท่ีจะเห็นหนวยงานภาครัฐใหความสําคัญกับการปฏิบัติราชการท่ีมุงเนนใหการนํา

องคกรเปนไปอยางมีวิสัยทัศน มีความรับผิดชอบตอสังคม ใหความสําคัญกับประชาชนผูรับบริการและ

ผูมีสวนไดสวนเสีย ปรับปรุงระบบการบริหารจัดการใหมีความยืดหยุนคลองตัวสงเสริมใหขาราชการ

พัฒนาตนเอง มีความริเริ่มและเรียนรูอยางตอเนื่อง ตัดสินใจโดยอาศัยขอมูลสารสนเทศอยางแทจริง 

และทํางานโดยมุงเนนผลลัพธเปนสําคัญโดยแบงออกเปน 2 สวน ใหญๆ คือ ลักษณะสําคัญขององคกร 

และเกณฑคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (คูมือคําอธิบายตัวชี้วัดการพัฒนาคุณภาพบริหารจัดการ

ภาครัฐ, 2552) การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐประกอบไปดวยคําถามตางๆ ในแตละ

หมวด ซ่ึงเปนแนวทางในการบริหารจัดการท่ีจะนําสวนราชการไปสูองคกรแหงความเปนเลิศ 

เกณฑคุณภาพบริหารจัดการภาครัฐในหมวดท่ี 3 คือ การใหความสําคัญผูรับผิดบริการและผูมี

สวนไดสวนเสีย ซ่ึงในปจจุบันการดําเนินการในหมวดท่ี 3 เปนหมวดท่ีราชการตางๆ ใหความสําคัญ

มากข้ึน (คูมือคําอธิบายตัวชี้วัดการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ, 2552)   มีชองทาง

สําหรับรับฟงความคิดเห็นของผูรับบริการหลายชองทาง หนวยงานราชการเนนการทํางานเชิงรุก เพ่ือ

นําการบริหารจัดการใหเขาถึงประชาชนมากข้ึน และนําขอมูลท่ีไดมาพัฒนาคุณภาพการบริหารงานให

มีคุณภาพยิ่งข้ึน ชองทางหนึ่งในการรับขอมูลการบริการนั่นคือการทําแบบสอบถาม 

แบบสอบถาม เปนเครื่องมือท่ีถูกสรางข้ึนเพ่ือใชในการวัดผลหรือประเมินคา ประกอบไปดวย

ขอคําถาม คือ ขอความท่ีเปนคําถามท่ีจัดเรียงไวอยางมีระบบ เพ่ือใหกลุมเปาหมายเปนผูตอบคําถาม 

โดยสวนใหญแบบสอบถามจะจัดสรางข้ึนใชในงานวิจัยแตละเรื่องแยกกัน และเปนท่ีนิยมใชในการวิจัย

ทางสังคมศาสตร เนื่องจากคุณสมบัติท่ีเดนอยางหนึ่งคือ สามารถมีขอคําถามไดเปนจํานวนมาก จึงใช

งานไดกับกลุมตัวอยางขนาดใหญ โดยสามารถแจกแจงใหกับกลุมตัวอยางไดอยางมากมาย เชน 

โปรแกรมทําแบบสอบถาม Google.co.th, 2014), และงายวิจัยท่ีพัฒนาแบบสอบถามออนไลน เชน

การพัฒนาระบบชวยสรางแบบสอบถามอิเล็กทรอนิกส (สุรเดช, 2549) ระบบเหลานี้ก็มีขอดี ขอเสีย

แตกตางกัน 

1 



 2 

แตอยางไรก็ตามผูวิจัยไดทําการศึกษาเบื้องตนพบวามีหลายระบบมากท่ียังไมมีการวิเคราะห

ทางสถิติ (สุรเชษฐ, 2548) (พงศกร, 2548) สวนบางระบบท่ีมีก็จะมีเพียงแคการวิเคราะหทางสถิติข้ัน

พ้ืนฐานเทานั้น (สุรเดช, 2549) (ศิริพงศ, 2549) ทุกระดับท่ีศึกษามายังไมมีการวิเคราะหคาความตรง

และความเชื่อม่ันของเครื่องมือของผูเชียวชาญ รวมถึงไมมีการวิเคราะหแบบสอบถามท่ีผูตอบไดตอบ

กลับมาวาแบบสอบถามนั้นมีคุณภาพเหมาะท่ีจะนํามาประเมินหรือไมมรการวิเคราะหแบบสอบถามท่ี

ผูตอบไดตอบกลับมาวาแบบสอบถามนั้นมีคุณภาพเหมาะท่ีจะนํามาประเมินหรือไม ทําใหขอมูลท่ี

รวบรวมมาไดขอมูลท่ีมีประสิทธิภาพไมเพียงพอ จากปญหาดังกลาวผูวิจัยไดเกิดแนวคิดในการพัฒนา

ระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการแบบสอบถามออนไลนข้ึน โดยมีวัตถุประสงคท่ีจะนําเทคโนโลยี

สารสนเทศเขามาประยุกตใชในการจัดการแบบสอบถามออนไลนเพ่ือใหผูใชสามารถสราง

แบบสอบถามไดเองอยางสะดวกรวดเร็ว สามารถบูรณาการขอมูลไดอยางมีประสิทธิภาพ ทําใหการ

วิจัยดําเนินไปอยางมีระบบ มีการวิเคราะหขอมูลตามหลักสถิติ รวมถึงวิเคราะหคําถามจากผูเชี่ยวชาญ

กอนออกแบบสอบถาม และยังเปน Web Portal ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร 

 

วัตถุประสงคการวิจัย 
1. เพ่ือพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการแบบสอบถามออนไลน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี

ราชมงคลรัตนโกสินทร 

2. เพ่ือประเมินความพึงพอใจของผูใชท่ีมีตอระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการ

แบบสอบถาม ออนไลน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร 

  

ขอบเขตการวิจัย 
การวิจัยนี้เปนการพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการแบบสอบถามออนไลน มหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร ดานการบริหารจัดการ มีรายละเอียดดังนี้ 

ระบบแบบสอบถามออนไลนท่ีพัฒนาข้ึนระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการแบบสอบถาม

ออนไลน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร  เพ่ือเปนระบบกลางในการใหบริการ

สารสนเทศดานการบริหารจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัย 

เครื่องมือท่ีใชในการทดลอง คือ ระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการแบบสอบถามออนไลน 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร 

เครื่องมือวัดความพึงพอใจของระบบ คือ แบบสอบถามความพึงพอใจเก่ียวกับระบบ

สารสนเทศเพ่ือการจัดการแบบสอบถามออนไลน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร 
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กลุมตัวอยางท่ีใชในการวิจัยครั้งนี้ไดแก ผูใชงานท่ัวไป คือ บุคลากรท่ีปฏิบัติงานดานสหกิจ

ศึกษาและกิจกรรมนักศึกษา ภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร โดยเลือกกลุม

ตัวอยางแบบเจาะจง จํานวน 15 คน 

 
นิยามศัพท 

แบบสอบถาม หมายถึง เครื่องมือชนิดหนึ่งท่ีสรางข้ึนเพ่ือวัดความคิดเห็นตางๆ หรือวัดความ

จริงท่ีไมทราบ อันจะทําใหไดมาซ่ึงขอเท็จจริง สวนใหญจะอยูในรูปคําถามเปนชุดๆ เพ่ือวัดสิ่งท่ี

ตองการวัด โดยมีคําถามเปนตัวกระตุน ใหบุคคลตอบออกมา   

ระบบฐานขอมูล หมายถึง ระบบท่ีมีการนําเอาคอมพิวเตอรมาชวยในการจัดการกับขอมูล

อยางมีประสิทธิภาพ ท้ังกระบวนการจัดเก็บขอมูล คนหาขอมูล ประมวลผลขอมูล เพ่ือใหได

สารสนเทศท่ีตองการ แลนําไปใชในการปฏิบัติงานและบริหารงานของผูบริหาร โดยอาศัยระบบการ

จัดการฐานขอมูล (Data Base Management System:DBMS) เขามาชวย 

ความพึงพอใจ คือ ความรูสึกท่ีดี ท่ีชอบ หรือพอใจ ท่ีมีตอระบบแบบสอบถามออนไลนท่ี

พัฒนาข้ึน 

มหาวิทยาลัย คือ สถานศึกษาท่ีจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา ในดานวิชาการและวิชาชีพ

ชั้นสูงหลากหลายสาขาวิชา เพ่ือใหประกาศนียบัตร อนุปริญญา หรือปริญญา แกผูสําเร็จการศึกษาใน

หลายระดับรวมถึง ปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก รวมท้ังการทําวิจัยและใหบริการทาง

วิชาการแกสังคม 

 

ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ 
 ได ระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการแบบสอบถามออนไลน ท่ีอํานวยความสะดวกและ

ชวยงานดานบริหารจัดการ  การศึกษาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร เปนการ

ประหยัดเวลาในการจัดทําเอกสารแบบสอบถาม รวมท้ังลดข้ันตอนการรวบรวมขอมูลเพ่ือนํามา

ประมวลผลสามารถหาคาสถิติเบื้องตนไดอยางถูกตองรวดเร็วยิ่งข้ึน  

 

 



บทที่ 2 

"ทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวของ / ทฤษฏีที่เกี่ยวของ" 

ในการพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการแบบสอบถาม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล

รัตนโกสินทร ผูวิจัยไดทําการศึกษาทฤษฎีและงานวิจัยท่ีเก่ียวของกับการพัฒนาระบบการจัดการท่ี

สามารถนํามาประยุกตใชงานได โดยสามารถจําแนกออกเปนหัวขอหลักๆ ดังนี้ 

1. การสรางและการใชแบบสอบถาม 

2. การพัฒนาระบบสารสนเทศ 

3. แนวทางการออกแบบเว็บไซต 

4. ภาษาท่ีใชในการพัฒนาโปรแกรม 

5. งานวิจัยท่ีเก่ียวของ 

 

การสรางและการใชแบบสอบถาม 
1.1 ความรูเบื้องตนเก่ียวกับแบบสอบถาม 

     1.1.1 ของแบบสอบถาม แบบสอบถามเปนชุดของคําถามท่ีจัดเรียงไวอยางเปนระเบียบ 

และเปนระบบสําหรับสงใหกลุมตัวอยางอาน และตอบคําตามไดดวยตนเอง(ศิริชัย , 2552) 

แบบสอบถามสวนมากจะถามเก่ียวกับขอเท็จจริง กับความคิดเห็นของผูตอบแบบสอบถาม  เปน

เครื่องมือท่ีสรางข้ึนเพ่ือใหผูตอบ เติมคําตอบเอง ปกติจะมีรายการขอความหรือคําถามหลายหัวขอ

รวมกัน เพ่ือวัดความคิดเห็นตางๆ หรือวัดความจริง ท่ียังไมทราบ ผลจากแบบสอบถามจะนําไป

เปรียบเทียบกับความจริง ดังนั้นจึงไมนิยมใชแบบสอบถามความจริงท่ีผูวิจัยทราบแลว สวนการวัด

ความคิดเห็นนั้น ก็นําผลจากแบบสอบถามไปตรวจสอบกับพฤติกรรมท่ีเก่ียวของกับความคิดเห็นท่ี

ผูตอบในแบบสอบถาม (อุทุมพร, 2530) 

     1.1.2 ขอดีของแบบสอบถาม คือ แบบสอบถามมีขอดีหลายประการคือ คาลงทุนนอย 

สะดวก และสรุปผลงาย เนื่องจากการตอบแบบสอบถามผูตอบตองตอบขอความท่ีเหมือนกัน และ

แบบฟอรมเดียวกันเปนการควบคุมสภาวะท่ีคลายกัน 

     1.1.3 ขอเสียของแบบสอบถาม คือ แบบสอบถามมีจุดออนหลายประการคือ มักจะได

แบบสอบถามกลับคืนจํานวนนอย และความลําเอียงและไมเห็นความสําคัญของผูตอบแบบสอบถาม 

และแบบสอบถามท่ีดีควรมีขนาดสั้นกะทัดรัด ดังนั้น จึงตองมีขอคําถามไดจํานวนจํากัด  

 

 

 
4 
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1.2 แบบสอบถาม (Questionnaire) 

แบบสอบถามเปนเครื่องมือท่ีใชในการเก็บรวบรวมขอมูล แบบสอบถามเปนชนิดหนึ่งท่ีนิยมใช

กันมากในหมูนักวิจัย โดยเฉพาะการวิจัยทางสังคมศาสตร ท้ังนี้เปนวิธีการท่ีจะสะดวกและมามารถ

ใชไดอยางกวางขวาง อันจะทําใหไดมาซ่ึงขอเท็จจริงท้ังในอดีต ปจจุบัน และการคาดคะเนเหตุการณใน

อนาคต แบบสอบถามสวนใหญจะอยูในรูปของคําถามเปนชุดๆ เพ่ือวัดสิ่งท่ีผูวิจัยตองการวัด โดยมีตัว

คําถามเปนตัวกระตุนเราใหบุคคลแสดงพฤติกรรมตางๆ ออกมา  

     1.2.1 โครงสรางของแบบสอบถาม  

    แบบสอบถามโดยท่ัวไป ประกอบดวย 3 สวน ดังนี้ 

   1.2.1.1 คําชี้แจงในการตอบ เปนสวนแรกของแบบสอบถามท่ีระบุถึง

จุดประสงคท่ีตองการใหตอบแบบสอบถาม การนําคําตอบไปใชประโยชน คําอธิบายลักษณะของ

แบบสอบถาม วิธีการตอบแบบสอบถาม และชื่อท่ีอยูของผูวิจัย 

   1.2.1.2 สถานภาพท่ัวไป เปนรายละเอียดสวนตัวของกลุมตัวอยางใชเปนตัว

แปรตน ในสมมุติฐานของการวิจัย เชน เพศ อายุ ระดับการศึกษา 

   1.2.1.3 ขอคําถามเก่ียวกับพฤติกรรมท่ีจะวัดเปนสวนสุดทายของแบบสอบถาม 

ถามถึงสิ่งท่ีตองการจะวัด อาจแยกเปนคําถามยอย ๆ ก็ไดโดยอาจมีรูปแบบเดียวหรือหลายรูปแบบก็ได  

     1.2.2 รูปแบบของแบบสอบถาม 

    ขอคําถามในแบบสอบถามอาจมีลักษณะเปนแบบปลายเปดหรือปลายปด หรือ

อาจจะเปนแบบผสมก็ไดมี 2 ลักษณะ คือ  

   1.2.2.1 ปลายเปด (Open-ended Form) เปนแบบสอบถามท่ีไมไดกําหนด

คําตอบไวแตเปดโอกาสใหผูตอบไดตอบอิสระ นิยมใชเม่ือตองการทราบเจตคติ ความคิดเห็น และใช

เปนแนวทางในการสรางแบบสอบถามปลายปดได คําถามปลายเปดนี้จะเสียเวลาในการตอบมาก และ

สรุปผลการวิจัยไดยาก ถาใชควบคูกับแบบอ่ืนๆ แลวผูตอบสวนใหญมักไมตอบแบบสอบถามแบบ

ปลายเปด หรือตอบเพียงเล็กนอย ในการสรางแบบสอบถามครั้งแรกผูวิจัยอาจสรางแบบปลายเปดแลว

นําไปทดลองใชเพ่ือท่ีจะไดคําตอบตางๆ ซ่ึงนํามาสรางเปนแบบปลายปด 

   1.2.2.2 ปลายปด ( Closed Form) แบบสอบถามชนิดนี้ประกอบดวย     

ขอคําถามและตัวเลือกท่ีผูวิจัยสรางข้ึนโดยคาดวาใหผูตอบสามารถเลือกตอบไดตามตองการแบบสอบ

ชนิดนี้ใชเวลาสรางมากกวาแบบปลายเปด แตตอบงาย และเร็วกวา สามารถนําไปวิเคราะหไดงายกวา 

มีหลายรูปแบบ จากหนังสือของ บุญชม ศรีสะอาด ไดแบงประเภทของแบบสอบถามเปน 7 แบบ     

ไวดังนี้ 
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   ก) แบบใหเลือกคําตอบท่ีตรงกับความเปนจริง  หรือความคิดเห็นเพียง

คําตอบเดียว จาก 2 คําตอบ 

   ข) แบบใหเลือกคําตอบท่ีตรงกับความเปนจริง  หรือความคิดเห็นเพียง

คําตอบเดียวจากหลายคําตอบ 

   ค) แบบใหเลือกคําตอบท่ีตรงกับความจริง หรือความคิดเห็นไดหลายคําตอบ  

   ง) แบบมาตราสวนประมาณคา Rating Scale แบบใหเลือกตอบตามระดับ

ความคิดเห็นของตน 

   จ) แบบใหเรียงอันดับความสําคัญ Ordering Scale 

   ฉ) แบบเติมคําสั้นๆ ลงในชองวาง ไมถือวาเปนแบบปลายเปดเพราะจะเปน

คําท่ีเฉพาะเจาะจง 

   ช) แบบผสม คือมีหลายรูปแบบอยูดวยกัน  

      1.2.3 ข้ันตอนการสรางแบบสอบถาม 

      การสรางแบบสอบถามมีข้ันตอนดังนี้  

  1.2.3.1 วิเคราะหลักษณะของขอมูลท่ีตองการ เปนข้ันตอนแรกของการสราง

แบบสอบถาม โดยวิเคราะหจากจุดประสงคในการวิจัย ท่ีไดกําหนดวัตถุประสงคของการ              

นําแบบสอบถามไปใชใหชัดเจนแลว เชนเปนเครื่องมือในการวิจัย เปนเครื่องมือในการรวบรวมขอมูล

ของโครงการ หรือเปนเครื่องมือในการประเมิน 

  1.2.3.2 กําหนดประเภทคําถาม กําหนดประเด็นหลักๆ ท่ีตองการสอบถามแลวแยก

ออกเปนประเด็นยอย วัตถุประสงคของการสรางจะเปนตัวกําหนดประเภทของคําถาม 

  1.2.3.3 กําหนดรูปแบบคําถาม รูปแบบคําถามมีท้ังหมด 7 รูปแบบ ดังไดกลาวไป

แลว ในสวนของรูปแบบ 

  1.2.3.4 เขียนแบบสอบถามฉบับราง ตามโครงสรางเนื้อหาของแบบสอบถาม 

  1.2.3.5 ใหผูเชี่ยวชาญพิจารณา นําแบบสอบถามไปใหผูเชี่ยวชาญดานท่ีตองการจะ

ศึกษาพิจารณาหาความเท่ียงตรงของขอคําถามแตละขอแลวนํามาปรับปรุงแกไขใหเหมาะสม 

  1.2.3.6 ทดลองใชและปรับปรุง นําแบบสอบถามไปทดลองใชกับผูท่ีมีลักษณะคลาย

กลุมตัวอยาง เพ่ือพิจารณาความแจมชัดของคําถาม และพิจารณาแบบสอบถามดวย แลวนํามา

ปรับปรุงแบบสอบถาม 

  1.2.3.7 พิมพแบบสอบถามฉบับจริง หลังจากปรับปรุงแลว พิจารณาความถูกตอง

แลวจัดพิมพใหสวยงาม และตองคํานึงถึงความแจมชัดในการอธิบายวัตถุประสงคและวิธีตอบดวย 
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      1.2.4 หลักในการสรางแบบสอบถาม 

  ดร.อุทุมพร จามรมาน ( 2530) กลาวไววา การสรางและการใชแบบสอบถาม      

อาจดูงาย แตการสรางแบบสอบถามท่ีดีและใชอยางเหมาะสมนั้นทําไดยาก ซ่ึงสอดคลองกับท่ีมีผูกลาว

ไวคือนิภา ศรีไพโรจน กลาววาแบบสอบถามเปนเครื่องมือวัดท่ีมีคุณคามากหรือไมนั้นข้ึนอยูกับผูวิจัย

สามารถสรางแบบสอบถามใหมีคุณภาพไดดีเพียงใด ถาแบบสอบถามไมดีหรือมีลักษณะไมเหมาะสม 

ผลท่ีไดจากการวิจัยก็ไมนาเชื่อถือ ดังนั้นจะตองมีหลักในการสรางแบบสอบถามดังนี้ 

  1.2.4.1 กําหนดจุดมุงหมายท่ีแนนอน สอดคลองกับหัวขอท่ีจะทําวิจัย 

  1.2.4.2 สรางคําถามใหตรงจุดมุงหมาย ไมถามนอกประเด็น 

  1.2.4.3 เรียงคําถามใหสัมพันธกัน แบงตามพฤติกรรมยอยๆ ไวใหชัดเจนและงายใน

การตอบ 

  1.2.4.4 คําถามไมมากเกินไป 

  1.2.4.5 ใหผูตอบแบบสอบถามมีความลําบากนอยท่ีสุด ถาเปนไปไดควรใชคําถาม

ปลายปด 

      1.2.5 สรางขอคําถามท่ีมีลักษณะท่ีดี มีลักษณะดังนี้ 

  1.2.5.1 ใชภาษาท่ีชัดเจน เขาใจงาย 

  1.2.5.2 ใชขอความท่ีสั้น กะทัดรัด 

  1.2.5.3 หลีกเลี่ยงคําถามท่ีจะตอบไดหลายทาง 

  1.2.5.4 แตละขอควรถามเพียงปญหาเดียว 

  1.2.5.5 คําถามเหมาะสมกับผูตอบ เชนระดับการศึกษา ความสนใจ 

  1.2.5.6 หลีกเลี่ยงคําถามท่ีจะทําใหผูตอบเบื่อหนาย 

  1.2.5.7 คําตอบท่ีใหเลือกควรครอบคลุม 

  1.2.5.8 ไมถามในสิ่งท่ีรูแลว 

  1.2.5.9 ไมถามในเรื่องทีเปนความลับ 

  1.2.5.10 ไมถามในเรื่องท่ีผูตอบลําบากใจ 

  1.2.5.11 ไมถามคําถามท่ีเปนการชี้นําใหตอบในทางใดทางหนึ่ง 

  1.2.5.12 เลี่ยงคําถามท่ีผูตอบตีความแตกตางกัน เชน บอยๆ เสมอๆ  

      1.2.6 การเก็บรวบรวมขอมูลไดอยางรวดเร็ว 

  การเก็บรวบรวมขอมูลโดยใชแบบสอบถาม อาจทําได 3 วิธี คือ 

  1.2.6.1 การเก็บรวบรวมขอมูลดวยตนเอง กรณีท่ีกลุมตัวอยางอยูกันเปนกลุมวิธีนี้

ชวยใหสามารถรวบรวมขอมูลไดอยางรวดเร็ว 
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  1.2.6.2 การเก็บรวบรวมขอมูลโดยวิธีสัมภาษณ กรณีท่ีกลุมตัวอยางอานหนังสือไมได 

หรืออานออกเขียนไดแตทําไดชามีความลําบาก จึงยากท่ีจะใหความรวมมือตอบแบบสอบถามโดยวิธี

เขียน จึงใชวิธีสัมภาษณ แลวจดบันทึกลงในแบบสอบถามท่ีเตรียมไว 

  1.2.6.3 การเก็บรวบรวมขอมูลโดยสงทางไปรษณีย ผูวิจัยตองสงแบบสอบถามท่ี

เตรียมไวทางไปรษณีย เม่ือกลุมตัวอยางตอบเสร็จก็จัดสงกลับคืนไปยังผูวิจัย วิธีนี้มักไดแบบสอบถาม

คืนนอย เนื่องจากสาเหตุหลายประการ เชน ทําหาย ไมเห็นความสําคัญในการตอบ ไมวาง ฯลฯ 

      1.2.7 ความเชื่อถือไดของแบบสอบถาม 

  แบบสอบถามท่ีจะนํามาวิเคราะหเพ่ือสรุปผลการวิจัย จะตองเปนแบบสอบถามท่ีมี

ความสมบูรณ นาเชื่อถือได ซ่ึงพิจารณาจากเกณฑตอไปนี้ (บุญชม, 2545) 

  1.2.7.1 ในดานตัวแบบสอบถาม เปนคําถามท่ีครอบคลุมประเด็นท่ีตองการทราบ   

ใชภาษาชัดเจนเขาใจงาย ครอบคลุมทุกกลุมตัวอยาง 

  1.2.7.2 ในดานคําตอบของกลุมตัวอยาง จํานวนแบบสอบถามมีจํานวนมากพอท่ีจะ

ถือวาเปนตัวแทนของกลุมผูถูกสอบถาม ผูตอบกรอกขอมูลสวนตัวครบถวน คําตอบแตละขอไมมี

ขอเท็จจริงท่ีขัดแยงกัน 

      1.2.8 ขอดี ของแบบสอบถาม 

  1.2.8.1 ขอดีของแบบสอบถาม 

   ก) สรางไดงาย ใชไดสะดวก  

   ข) คําตอบสามารถนํามาวิเคราะหไดงาย  

   ค) สามารถเก็บขอมูลท่ีอยูหางไกล และ จํานวนมากๆ ได  

  1.2.8.2 ขอจํากัดของแบบสอบถาม 

   ก) ใชไดกับผูท่ีสามารถอานออก เขียนได  

   ข) การสงแบบสอบถามทางไปรษณีย อาจไดรับความรวมมือนอยตอง

เสียเวลาในการติดตาม 

 

การพัฒนาระบบสารสนเทศ 
 การพัฒนาระบบสารสนเทศ   (Information System Development) (ออนไลน. 

แหลงท่ีมา :http://www.thaigoodview.com/web/node/109740. 26 มิถุนายน 2559) 

 2.1 การพัฒนาระบบสารสนเทศ 

         ระบบสารสนเทศสามารถแบงออกเปนระบบยอยไดมากมาย เชน ระบบประมวลผล

ขอมูล ระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการ ระบบสนับสนุนการตัดสินใจ หรือระบบผูเชี่ยวชาญ เปนตน 

ซ่ึงระบบสารสนเทศแตละชนิดจะมีความแตกตางกันในการดําเนินงาน และการใชฐานขอมูล จึงตอง
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ไดรับการพัฒนาข้ึนตามคุณสมบัติเฉพาะ อยางไรก็ตามการพัฒนาระบบสารสนเทศจะมีลักษณะรวมกัน

ของการดําเนินงานท่ีเปนระบบและตองอาศัยความเขาใจในข้ันตอนการดําเนินงาน การศึกษาเรื่องการ

พัฒนาระบบ ( System Development) จึงเปนสิ่งสําคัญ ไมแตเฉพาะบุคคลท่ีปฏิบัติงานเก่ียวกับ

สารสนเทศแตมีความจําเปนสําหรับสมาชิกอ่ืนขององคการท่ีตองเก่ียวของในฐานะผูใชระบบ 

         การพัฒนาระบบสารสนเทศเปนกระบวนการท่ีใชเทคนิคการศึกษา การวิเคราะห และ

การออกแบบระบบสารสนเทศขององคการใหสามารถดําเนินงานอยางมีประสิทธิภาพ โดยบางครั้งจะ

เรียกวิธีการดําเนินงานในลักษณะนี้วา “การวิเคราะหและออกแบบระบบ ( System Analysis and 

Design)” เนื่องจากผูพัฒนาระบบตองศึกษาและวิเคราะหกระบวนการ การไหลเวียนของขอมูล 

ตลอดจนความสัมพันธระหวางปจจัยนําเขา ทรัพยากรดําเนินงาน และผลลัพธ เพ่ือทําการออกแบบ

ระบบสารสนเทศใหม แตในความเปนจริงการพัฒนาระบบมิไดสิ้นสุดท่ีการออกแบบ ผูพัฒนาระบบ

จะตองดูแลการจัดหา การติดตั้ง การดําเนินงาน และกระประเมินระบบวาสามารถดําเนินงานไดตาม

ตองการหรือไม ตลอดจนกําหนดแนวทางในการพัฒนาระบบในอนาคต อยางไรก็ดีจะใชท้ัง        

“การพัฒนาระบบ” และ “การวิเคราะหและออกแบบระบบ ” ในความหมายท่ีทดแทนกัน การพัฒนา

ระบบสารสนเทศเปนงานท่ีละเอียดออนเก่ียวของกับบุคลากรและสวนประกอบขององคการในหลาย

ดาน จึงตองมีแนวทางและแผนดําเนินงานท่ีเปนระบบ เพ่ือท่ีจะใหระบบท่ีถูกพัฒนาข้ึนมีความสมบูรณ

ตรงตามความตองการและสรางความพอใจแกผูใช แตถาระบบท่ีพัฒนาข้ึนมีปญหาหรือขาดความ

เหมาะสม     ก็อาจกอใหเกิดผลเสียท้ังโดยตรงและทางออมแกธุรกิจ โดยเฉพาะในดานคาใชจายท่ีสูง

และความเชื่อม่ันท่ีสูญเสียไป 

 2.2 ความสําคัญของผูใชตอการพัฒนาระบบ 

        ผูใชระบบ ( System User) หมายถึง ผูจัดการท่ีควบคุมและดูแลระบบสารสนเทศ

ขององคการและ หรือเจาหนาท่ีท่ีปฏิบัติงานกับระบบสารสนเทศ ผูใชจะเปนบุคคลท่ีใชงานและ

ปฏิสัมพันธกับระบบสารสนเทศโดยตรง เชน จัดเก็บ ปรับปรุง ประมวลผลขอมูล และนําขอมูลมากใช

งาน เปนตน ดังนั้นผูใชระบบสมควรมีบทบาทท่ีสําคัญในการพัฒนาระบบสารสนเทศ ตั้งแตเริ่มตนท่ีจะ

พัฒนาระบบใหกับองคการ โดยบุคคลหรือกลุมสมควรท่ีจะมีการทํางานท่ีใกลชิดกับทีมงานผูพัฒนา

ระบบ หรือเขาไปเปนสวนหนึ่งของทีมงานผูพัฒนาระบบ เพ่ือใหการพัฒนาระบบใหมสําเร็จลงดวยดีท้ัง

ในดานงบประมาณ กรอบของระยะเวลาและตรงตามวัตถุประสงคท่ีตองการ 

       ปกติการพัฒนาระบบสารสนเทศอาจอาศัยแนวทางการคนพบปญหาท่ีมีอยูและ/หรือ

โอกาสในการแกไขขอบกพรองตาง ๆ เพ่ือใหการดําเนินงานมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน ดังนั้นเม่ือเริ่มตนท่ีจะ

พัฒนาระบบ ผูใชในฐานะบุคคลท่ีมีประสบการณตรง ( Firstname Experience) กับระบบงานจะตอง

ใหขอมูลสําคัญแกทีมงานพัฒนาระบบโดยแจกแจงรายละเอียดเก่ียวกับขอมูลตอไปนี้ 
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        2.2.1 สารสนเทศท่ีองคการหรือหนวยงานตองการ แตยังไมมีระบบใดในปจจุบันท่ีจะ

ชวยใหไดมาซ่ึงขอมูลหรือสารสนเทศนั้น 

        2.2.2 ผูใชระบบไมพอใจตอสิ่งใด ข้ันตอนหรือสวนประกอบใดในระบบปจจุบัน เปน

ตนวาระบบเดิมมีการทํางานท่ียุงยากหรือมีหลายข้ันตอนในการเขาถึงและจัดการขอมูล ทําใหผูใชตอง

เสียเวลานาน และสารสนเทศท่ีไดมาอาจมีความผิดพลาดไมทันเวลา หรือไมตรงตามตองการ เปนตน 

        2.2.3 ผูใชระบบมีความตองการใหระบบใหมมีรูปแบบและคุณลักษณะอยางไร มี

สวนประกอบอะไรบาง และสามารถทํางานไดอยางไร 

       ขอมูลจากผูใชระบบเปนขอมูลเริ่มตนท่ีทีมงานพัฒนาระบบนํามาประกอบการพัฒนา

ระบบใหมใหตรงตามความตองการของผูใช ซ่ึงจะชวยใหผูใชระบบมีสวนรวม และมีความพึงพอใจท่ีจะ

ใชระบบใหมท่ีพัฒนาข้ึน ซ่ึงจะมีผลทางจิตวิทยาตอการยอมรับและการนําระบบใหมไปใชงาน 

 2.3 ขอบกพรองของระบบสารสนเทศในการดําเนินงานขององคการ 

         ปจจุบันหลายองคการไดพัฒนาระบบและใชงานระบบสารสนเทศในระบบท่ีแตกตางกัน 

เชน บางหนวยงานอยูในชวงเริ่มตนของการนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาประยุกต ขณะท่ีบางองคการได

บูรณาการเทคโนโลยีสารสนเทศเขากับทุกสวนงาน เปนตน แตไมวาระบบสารสนเทศ จะมี

ความกาวหนาเพียงใดก็ไมสามารถรักษาความสมบูรณไดตลอดเวลา การเปลี่ยนแปลงท่ีไมหยุดยั้งของ

เทคโนโลยีและสภาพแวดลอมทางธุรกิจ หรือลักษณะของปญหาท่ีเกิดข้ึน ทําใหระบบงานปจจุบันขาด

ความสามารถในการตอบสนองตอปญหาท่ีเกิดข้ึนได โดยเฉพาะปญหาบางอยางท่ีเกิดข้ึนอาจสงผลให

การดําเนินงานเปนไปอยางไปมีประสิทธิภาพ ทําใหผูใชระบบไมพึงพอใจตอการใชระบบปจจุบัน      

จึงเปนสาเหตุท่ีกอใหเกิดความคิดในการท่ีจะพัฒนาระบบใหมข้ึนมาทดแทน หัวขอนี้จะสรุปถึงปญหา

หรือขอบกพรองสําคัญท่ีอาจเกิดข้ึนกับระบบสารสนเทศ ดังตอไปนี้ 

          2.3.1 ความตองการ ระบบปจจุบันไมสามารถตอบสนองความตองการท่ีแทจริงของ

ผูใช ทําใหผูใชระบบไมมีความพึงพอใจและไมอยากท่ีจะใชงาน เชน ผูใชไมสามารถเขาถึงขอมูลท่ี

ตองการหรือระบบไมสามารถทํางานตามทีตองการ เปนตน 

          2.3.2 กลยุทธ ระบบปจจุบันไมสามารถสนับสนุนการดําเนินงานระดับกลยุทธของธุรกิจ 

ระบบสารสนเทศท่ีพัฒนาข้ึนอาจเหมาะสมกับการดําเนินงานในขณะนั้น แตเม่ือเวลาผานไประบบดังกลาวอาจ

ไมสามารถตอบสนองตอการเปลี่ยนแปลง และไมสามารถท่ีจะถูกพัฒนาใหมีขีดความสามารถในการสนับสนุน

การดําเนินงานข้ันสูงของธุรกิจ เนื่องจากมิไดเตรียมการ  สําหรับสถานการณในอนาคต  

          2.3.3 เทคโนโลยี ระบบปจจุบันมีองคประกอบของเทคโนโลยีท่ีไมเหมาะสม 

โดยเฉพาะเทคโนโลยีท่ีใชอยูในปจจุบันอาจลาสมัย มีตนทุนสูง ตองเสียคาใชจายในการบํารุงรักษามาก 

และมีประสิทธิภาพท่ีต่ําเม่ือเปรียบเทียบกับเทคโนโลยีท่ีมีอยูในปจจุบัน 
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          2.3.4 ความซับซอน ระบบปจจุบันมีข้ันตอนในการใชงานยุงยากและซับซอน 

กอใหเกิดความไมสะดวกในการเรียนรู การใชงาน การควบคุมกลไกในการดําเนินงาน การตรวจสอบ

ขอผิดพลาด และรวมไปถึงการบํารุงรักษาขอมูล ชุดคําสั่ง และอุปกรณ 

  2.3.5 ความผิดพลาด ระบบปจจุบันดําเนินงานผิดพลาดบอยครั้ง ซ่ึงกอใหเกิดความ

สูญเสียท้ังโดยทางตรงและทางออมแกองคการ โดยเฉพาะระบบสารสนเทศท่ีเก่ียวของกับการตัดสินใจ

ของผูบริหารท่ีตองการขอมูลท่ีมีประสิทธิภาพ ตรงตามความตองการของปญหา มีความถูกตอง และชัดเจน  

          2.3.6 มาตรฐาน ระบบเอกสารในระบบปจจุบันมีมาตรฐานต่ํา ซ่ึงจะกอใหเกิดความ

ยากลําบากในการปรับปรุงระบบงานและผลลัพธ บางครั้งความตองการหรือขอบกพรองเกิดข้ึนเพียง

เล็กนอย แตไมสามารถแกไขไดทันที เพราะขาดเอกสารอางอิงสําหรับระบบ ซ่ึงจะเปนอันตรายมาก    

ถาขอบกพรองนั้นเปนปญหาใหญและซับซอนแตไมสามารถแกไขไดทันตามขอจํากัดของระยะเวลา

และสถานการณ 

 2.4 ปจจัยในการพัฒนาระบบ 

         เราจะเห็นวาการวิเคราะห การออกแบบ และการพัฒนาระบบเปนงานท่ีมีความซับซอน

เก่ียวของกับผูใชและบุคคลท่ีมีหลากหลาย และประการสําคัญเก่ียวของกับกระบวนการปฏิบัติงานใน

องคการ ดังนั้นการท่ีทีมงานพัฒนาระบบจะสามารถพัฒนาระบบสารสนเทศใหสําเร็จตามตารางเวลา 

อยูในกรอบของงบประมาณ และผูใชมีความพึงพอใจจึงตองพิจารณาปจจัย ดังตอไปนี้ 

          2.4.1 ผูใชระบบ สมควรตองมีสวนรวมตลอดกระบวนการพัฒนาระบบ โดยเฉพาะ

ผูนําหรือบุคคลท่ีบทบาทสําคัญและมีอํานาจในกลุมผูใชไดมีสวนรวมในกระบวนการพัฒนาระบบตั้งแต

เริ่มตนจนเสร็จสมบูรณ เนื่องจากการพัฒนาระบบงานจะตองมีการเปลี่ยนแปลงหรือปรับปรุง

กระบวนการดําเนินงานปจจุบัน ซ่ึงตองการขอมูล ความเห็น และการตัดสินใจท่ีเด็ดขาดจากผูนํากลุม 

          2.4.2  การวางแผน ระบบงานท่ีมีประสิทธิภาพจะเกิดจากการวางแผนการพัฒนาระบบอยาง

รอบคอบและเปนข้ันตอนท่ีชัดเจน เพราะการวางแผนท่ีดีเปนหลักประกันในระดับหนึ่งวา ระบบท่ีพัฒนาข้ึนจะ

สําเร็จลุลวงดวยดี เพราะมีการกําหนดแนวทางในการพัฒนาอยางถูกหลักการหรืออยางมืออาชีพ  

          2.4.3 การทดสอบ ทีมงานพัฒนาระบบตองออกแบบกระบวนการดําเนินงานของระบบท่ี

กําลังศึกษา แลวจึงทําการกําหนดคุณลักษณะของชุดคําสั่งใหสามารถปฏิบัติงานไดเหมาะสมกับระบบงาน 

จากนั้นจึงทําการออกแบบและทดสอบชุดคําสั่งใหสอดคลองกับแนวทางการออกแบบระบบ  

          2.4.4 การจัดเก็บเอกสาร การพัฒนาระบบตองมีระบบจัดเก็บเอกสารท่ีสมบูรณ 

ชัดเจนถูกตอง งายตอการคนหา และอางอิง โดยเฉพาะเม่ือเกิดปญหาหรือความไมเขาใจข้ึน ปกติ

ขอมูลในการพัฒนาระบบจะมีปริมาณมาก และมีความหลากหลาย นักวิเคราะหและพัฒนาระบบท่ีมี

ประสบการณมักจะจัดทําแฟมขอมูลและกําหนดคุณลักษณะขอมูลตั้งแตเริ่มตนงาน 
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          2.4.5 การเตรียมความพรอม มีการวางแผนสรางความเขาใจและฝกอบรมผูใชระบบ 

เพ่ือเปนการเตรียมความพรอมและสรางความม่ันใจวาผูใชระบบจะมีความพอใจ และสามารถ

ปฏิบัติงานกับระบบงานใหมท่ีพัฒนาข้ึนอยางมีประสิทธิภาพ 

          2.4.6 การตรวจสอบและประเมินผล โดยดําเนินการเปนระยะ ๆ ภายหลังจากการ

ติดตั้งระบบ เพ่ือท่ีจะพิจารณาวาระบบสารสนเทศใหม มีความสมบูรณ ขอจํากัด หรือขอบกพรอง

หรือไม ตองปรับปรุงอยางไรใหเหมาะสมกับสถานการณจริงและสอดคลองกับความตองการของผูใช 

          2.4.7 การบํารุงรักษา ระบบสารสนเทศท่ีดี ไมเพียงแตสามารถปฏิบัติงานไดอยางมี

ประสิทธิภาพ แตตองออกแบบใหกระบวนการบํารุงรักษาสะดวก งาย และประหยัด เพราะ 

กระบวนการบํารุงรักษาท่ีงายจะทําใหระบบไดรับการดูแลอยางสมํ่าเสมอ ทําใหระบบไมบกพรอง และ

สามารถถูกใชงานอยางเต็มท่ีตลอดอายุการใชงาน 

          2.4.8 อนาคต เตรียมพรอมสําหรับพัฒนาการในอนาคต ทีมงานพัฒนาระบบสมควร

ออกแบบระบบใหมีความยืดหยุน และสามารถท่ีจะพัฒนาในอนาคต เนื่องจากระบบงานในปจจุบัน

ยอมตองลาสมัย และไมสามารถสนองความตองการของผูใชอยางสมบูรณ แตการพัฒนาระบบแตละ

ครั้งจะมีคาใชจายท้ังทางตรงและทางออมท่ีสูง การออกแบบและเปลี่ยนระบบงานบอย ๆ คงเปนไป   

ไดยาก และไมคุมคาทางเศรษฐกิจ ดังนั้นทีมงานพัฒนาระบบจังตองศึกษาทิศทางและแนวโนมของ

เทคโนโลยีและระบบงานในอนาคตประกอบการออกแบบระบบ เพ่ือเปนแนวทางสําหรับ                                   

การพัฒนาระบบอยางตอเนื่อง   

            การพัฒนาระบบสารสนเทศเปนงานท่ีทาทายและตองดําเนินงานอยางตอเนื่อง 

โดยเฉพาะในสถานการณปจจุบันท่ีการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดลอมเกิดข้ึนอยางรวดเร็ว ทําให

องคการตองปรับตัวอยางเหมาะสมภายใตขอจํากัดของระยะเวลาและทรัพยากร เทคโนโลยีสารสนเทศ

เขามามีบทบาทสําคัญในการดําเนินงานและการแขงขันของธุรกิจ แตเทคโนโลยีท่ีทันสมัยในวันนี้ก็หลีก

ไมพนท่ีจะลาสมัยในอนาคตเชนเดียวกับความรู ทักษะ และความเชี่ยวชาญของบุคคล นักวิเคราะห

และออกแบบระบบไมเพียงแตเปนนักปฏิบัติท่ีทํางานตามอาชีพ ยังเปนศิลปนท่ีสรางผลงานเฉพาะท่ีได

ประโยชนในปจจุบัน และสามารถตอเติมใหคงประโยชนในอนาคต ตองมีความเขาใจและวิสัยทัศนท่ี

สามารถบูรณาการความรูทางเทคโนโลยี ระบบธุรกิจ และทักษะดานมนุษยสัมพันธอยางเหมาะสม 

 2.5 นักวิเคราะหระบบ 

         นักวิเคราะหระบบ ( System Analyst) หรือท่ีเรียกวา SA บางครั้งเรียกนักพัฒนาระบบ 

(System Developer) เปนบุคคลท่ีศึกษาระบบงานโดยตรวจสอบกระบวนการปฏิบัติงาน ขอมูล

นําเขา และสารสนเทศ เพ่ือหาวิธีการพัฒนาใหการทํางานมีประสิทธิภาพ ถาพิจารณาจากความหมาย

นี้เราจะพบวา SA จะเปนงานท่ีครอบคลุมเนื้องานท่ีกวาง โดยเฉพาะกับงานในปจจุบันท่ีตองนํา

เทคโนโลยีสารสนเทศเขาประยุกต บางองคการตองจาง SA ท่ีมีความรูและความชํานาญในเทคโนโลยี
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สารสนเทศเขาบริหารระบบ ขณะท่ีบางองคการเพียงตองการบุคคลท่ีเขาใจกระบวนการทํางานและ

สามารถพัฒนาระบบสารสนเทศตามความตองการของผูใชในแตละหนวยงานไมวาจะเปนงานท่ี

ซับซอนหรือเรียบงาย SA จะทํางานเก่ียวกับการศึกษา วิเคราะห และปรับกระบวนการบุคลากร และ

การนําเทคโนโลยีมาประยุกตใหการปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลข้ึน ซ่ึงการทํางานของ 

SA จะมีบทบาท (Role) สําคัญ 3 ประการตอไปนี้ 

          2.5.1 ท่ีปรึกษา ( Consultant) SA จะเปนท่ีปรึกษาดานการปรับระบบงานของ

องคการ โดยผูบริหารองคการอาจจางท่ีปรึกษาจากภายนอก หรือใชบุคคลในหนวยงานสารสนเทศใน

การศึกษาและใหคําแนะนําในการพัฒนาระบบงาน 

          2.5.2 ผูเชี่ยวชาญ ( Supporting Expert) จะเปนงานของ SA ท่ีปฏิบัติในแตละ

องคการโดยรอจะเปนผูเชี่ยวชาญและใหคําแนะนําดานเทคโนโลยีสารสนเทศ ตั้งแตอุปกรณ ระบบ 

ชุดคําสั่งหรือแกปญหาในการปฏิบัติงานใหกับหนวยงานอ่ืน นอกจากนี้ SA ยังมีสวนในการปรับปรุง

ระบบงานในแตละหนวยงานใหมีประสิทธิภาพข้ึน 

          2.5.3 ตัวแทนการเปลี่ยนแปลง ( Change Agent) การพัฒนาระบบมิไดจบลงดวย

การออกแบบและจัดหาระบบงานใหมเทานั้น แตตองเตรียมความพรอมของบุคลากรท่ีจะใชงานระบบ

ใหมโดย SA ตองเปนตัวแทนการเปลี่ยนแปลงท่ีชวยใหผูใชระบบใหมีทัศนคติท่ีดีและสามารถใชงาน

ระบบงานใหมอยางมีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดข้ึนอยางถอนรากถอนโคน ซ่ึงตองการ

การวางแผนและงานอยางเปนระบบ 

           เราจะเห็นวา SA จะมีบทบาทท่ีหลากหลาย และครอบคลุมงานในทุกสวนขององคการท่ี

มีการใชงานระบบสารสนเทศ ดังนั้นนอกจากทักษะในการวิเคราะหหรือแกปญหา ทักษะดานมนุษย

สัมพันธ จึงเปนสิ่งสําคัญท่ี SA จะตองพัฒนา เนื่องจากการพัฒนาระบบงานจะเก่ียวของกับบุคคล

หลายดาน เชน ผูบริหาร ผูใชระบบ และนักเขียนโปรแกรม เปนตน 

 2.6 ทีมงานพัฒนาระบบ 

         ทีมงานพัฒนาระบบ ( System Development Team) เปนกลุมบุคคลท่ีมีหนาท่ีและ

ความรับผิดชอบและ/หรือมีสวนเก่ียวของในกระบวนการพัฒนาระบบ ปกติการออกแบบและพัฒนา

ระบบสารสนเทศในองคการขนาดใหญจะตองมีการทํางานรวมกันของสมาชิกจากหลายสวน โดย

จัดรูปแบบการทํางานแบบโครงการ ( Project) เนื่องจากกระบวนการปฏิบัติงานท่ีซับซอน และ

ขอบเขตงานหลากหลาย ครอบคลุมไปหลายสวนงาน ดังนั้นความรู ทักษะ และความเขาใจของบุคคล

เพียงคนเดียวจึงไมเพียงพอ ปกติมีทีมงานพัฒนาระบบจะประกอบไปดวยบุคคล ดังตอไปนี้ 

          2.6.1 คณะกรรมการดําเนินงาน ( Steering Committee) มีหนาท่ีตัดสินใจเก่ียวกับ

การดําเนินงานของโครงการพัฒนาระบบ ตั้งแตการกําหนดรูปแบบและวัตถุประสงคของระบบ

สารสนเทศ โดยคณะกรรมการจะถูกจัดตั้งข้ึนจากบุคคลจากหลากหลายสาขา เชน ผูบริหารระดับสูง 
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เจาของระบบงาน และผูเชี่ยวชาญดานสารสนเทศ เปนตน เพ่ือระดมความคิดและตัดสินใจเก่ียวกับ

ระบบงานท่ีพัฒนาอยางเหมาะสม 

          2.6.2 ผูจัดการระบบสารสนเทศ ( MIS Manager) เปนบุคคลท่ีทําหนาท่ีดูแลและ

ประสานงานในการวางแผนงานของโครงงานตาง ๆ ท่ีเก่ียวของกับการออกแบบและการพัฒนาระบบ

สารสนเทศขององคการ 

          2.6.3 ผูจัดการโครงการ ( Project Manager) เปนบุคคลท่ีมีหนาท่ีและความ

รับผิดชอบในการวางแผน การจัดการ และควบคุมใหงานในแตละโครงการดําเนินไปไดอยางราบรื่น

สําเร็จลุลวง และมีประสิทธิภาพ โดยผูจัดการโครงการจะรับผิดชอบในการตัดสินใจ จัดสรรทรัพยากร

การดําเนินงานของโครงการใหเกิดประโยชนอยางเต็มท่ี ภายใตขอกําหนดของงบประมาณและ

ระยะเวลา ซ่ึงเราไดกลาวถึงบทบาทและคุณสมบัติของ SA ในหัวขอท่ีผานมา 

          2.6.4 นักวิเคราะหระบบ (System Analyst) เปนบุคคลสําคัญท่ีกอใหเกิดผลงานข้ึน

ในข้ันตอนตาง ๆ ของการพัฒนาระบบ เชน การวิเคราะหความตองการ การออกแบบและการพัฒนา

ระบบ เปนตน ซ่ึงเราไดกลาวถึงบทบาทและคุณสมบัติของ SA ในหัวขอท่ีผานมา 

          2.6.5 นักเขียนโปรแกรม ( Programmer) เปนบุคคลท่ีทําหนาท่ีเก่ียวกับการพัฒนา

ชุดคําสั่งการดําเนินงานใหกับระบบท่ีกําลังพัฒนา บางครั้งนักเขียนโปรแกรมอาจไมตองพัฒนาชุดคําสั่ง

ข้ึนมาท้ังหมด แตทําการปรับปรุงชุดคําสั่งสําเร็จรูป ( Software Package) ใหสอดคลองกับความ

ตองการของระบบ เลือกโดยพิจารณา ตัดสินใจและประสานงานกับผูขายภายนอก 

          2.6.6 เจาหนาท่ีรวบรวมขอมูล ( Information Center Personnel) ทําหนาท่ี

ชวยเหลือนักวิเคราะหระบบและนักเขียนโปรแกรมในการพัฒนาระบบในสวนท่ีเก่ียวของกับขอมูล   

ตาง ๆ ท่ีเก่ียวของกับการพัฒนาระบบ เพ่ือนํามาใชงานไดตามตองการ โดยเจาหนาท่ีรวบรวมขอมูลจะ

จัดเก็บขอมูลอยางเปนระบบ เพ่ือใหสะดวกและรวดเร็วตอการใชงาน 

          2.6.7 ผูใชและผูจัดการท่ัวไป ( User and General Manager) เปนบุคคลท่ีใหขอมูล

ท่ีเก่ียวกับปญหาท่ีเกิดข้ึนในระบบงานเดิม และชวยกําหนดความตองการในระบบใหมแกทีมงาน

พัฒนาระบบ เพ่ือพัฒนาใหระบบใหมมีประสิทธิภาพและเปนท่ีพึงพอใจของผูใช ประการสําคัญผูใช

เปนบุคคลท่ีเก่ียวของโดยตรงกับการใชงานระบบสารสนเทศจึงสมควรมีสวนรวมท้ังโดยตรงและโดย

ออมในการพัฒนาระบบ โดยนอกจากจะเปนผูใหขอมูลในการพัฒนาระบบแลวเขายังสมควรอยูรวมใน

ทีมงานพัฒนาระบบใหมเพ่ือใหแนใจวาระบบท่ีพัฒนาข้ึนสามารถปฏิบัติงานไดตามท่ีตองการ 

         ปจจุบันเปนการยากท่ีบุคคลเพียงคนเดียวจะปฏิบัติงานไดอยางสมบูรณและมี

ประสิทธิภาพ โดยเฉพาะการพัฒนาระบบสารสนเทศขององคการท่ีตองการความรูและความชํานาญ

จากหลายหนาท่ี ( Cross Function) ทําใหการปฏิบัติงานรวมกันเปนทีม ( Team Work) เปนวิธีการ  

ท่ีเหมาะสม นอกจากนี้ในทางปฏิบัติบุคคลบางคนหรือบางกลุมอาจมีสวนรวมในทีมพัฒนาระบบ       
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โดยทํางานในหลายงานรวมกันเปนทีมมิใชแคการรวบรวมบุคคลจากแหลงตาง ๆ แลวนํามาปฏิบัติงาน

รวมกัน โดยท้ังหัวหนาทีม ( Team Leader) และสมาชิกสมควรไดรับการเตรียมความพรอมดานการ

ประสานงานการสื่อความเขาใจ การแกปญหา และประสานความขัดแยง ตลอดจนการยอมรับในความ

คิดเห็นและความแตกตางของบุคคล เพ่ือสรางวิญญาณของทีม ( Team Spirit) ซ่ึงจะทําใหสมาชิก

ปฏิบัติงานรวมกันอยางมีประสิทธิภาพ 

 2.7 วิธีพ้ืนฐานในการพัฒนาระบบ 

         การพัฒนาระบบสารสนเทศท่ีเหมาะสมกับแตละองคการอาจจะตองใชวิธีท่ีตางกัน 

เนื่องจากองคการหรือหนวยงานแตละแหงจะมีรูปแบบของการดําเนินธุรกิจท่ีมีลักษณะเฉพาะของ

ตนเอง โดยท่ีบางองคการเพียงแคตองการท่ีจะปรับปรุงการดําเนินงานจากระบบเดิมท่ีมีอยูใหเปน

ระบบใหมท่ีสมบูรณข้ึน ขณะท่ีบางองคการตองการระบบสารสนเทศใหมท้ังระบบ นอกจากนั้นแตละ

องคการก็มีวัตถุประสงคในการพัฒนาระบบแตกตางกัน เชน บางองคการตองการมีระบบท่ีทําหนาท่ี

เฉพาะในหนวยงาน แตบางองคการก็ตองการระบบเพ่ือทําหนาท่ีอ่ืนตามความตองการของผูใช เปนตน 

ซ่ึงวิธีการพัฒนาระบบ ( System Development Approach) จะมีผลตอความสําเร็จและ

ประสิทธิภาพการทํางาน ปกติจําแนกวิธีการพ้ืนฐานท่ีใชในการพัฒนาระบบออกเปน 4 วิธี ดังตอไปนี้ 

          2.7.1 วิธีเฉพาะเจาะจง (Adhoc Approach) เปนวิธีการแกปญหาในงานใดงานหนึ่ง

โดยเฉพาะซ่ึงตองดําเนินการอยางรวดเร็ว โดยการดําเนินการจะไมคํานึงถึงงานหรือปญหาอ่ืน ๆ ท่ี

เกิดข้ึน วิธีเฉพาะเจาะจงเหมาะสมกับหนวยงานท่ีมีการเปลี่ยนแปลงรวดเร็วและบอยครั้ง อยางไรก็ดีวิธี

นี้มีใจความสําคัญคือ อาจกอใหเกิดการซํ้าซอนของงานระบบประมวลผลขอมูล คาใชจายท่ีไมจําเปน และขาด

มาตรฐานขององคการ เพราะเม่ือแตละหนวยงานตองการระบบสารสนเทศเพ่ือมาแกปญหาก็จะพัฒนาระบบและ

จัดเก็บขอมูลเอง ซ่ึงอาจจะซํ้าซอนกับขอมูลท่ีมีอยูในสวนอ่ืนขององคการ ดังนั้นการพัฒนาระบบสารสนเทศดวย

วิธีการนี้จึงตองตรวจสอบสถานะและมาตรฐานของระบบสารสนเทศในองคการ เพ่ือปองกันความผิดพลาด 

          2.7.2 วิธีสรางฐานขอมูล (Database Approach) เปนวิธีการท่ีนิยมใชในหลายองคการท่ียัง 

ไมมีความตองการระบบสารสนเทศเชิงกลยุทธ (Strategic Information System) โดยท่ีผูใชใหความสําคัญกับการ

พัฒนาฐานขอมูล เพ่ือใหสามารถรวบรวม จัดเก็บ และประมวลผลขอมูล ไดอยางเปนระบบ ซ่ึงจะงาย

ตอการเรียกขอมูลกลับมาใช เนื่องจากฐานขอมูลเปนระบบสารสนเทศพ้ืนฐานสําหรับการบริหารงาน

ในหลายองคการ โดยผูพัฒนาระบบพยายามจัดการใหขอมูลท่ีเก็บไวใหเกิดประโยชนมากทีสุด 

เนื่องจากระบบสารสนเทศยังไมบูรณาการการเขากับกลยุทธขององคการ ทําใหนักวิเคราะหไมทราบ

ความตองการท่ีแนนอนของผูบริหาร ดังนั้นชุดคําสั่งท่ีใชกับระบบนี้มักเปนชุดคําสั่งเฉพาะท่ีมีลักษณะ

สั้น ๆ และปฏิบัติงานกับขอมูลอยางใดอยางหนึ่งโดยเฉพาะ 

          2.7.3 วิธีจากลางข้ึนบน ( Bottom-up Approach) เปนการพัฒนาระบบสารสนเทศ

จากระบบเดิมท่ีมีอยูภายในองคการไปสูระบบใหมท่ีตองการ โดยท่ีทีมงานพัฒนาระบบจะทําการ
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ตรวจสอบ วาสิ่งใดท่ีมีอยูแลวในระบบปจจุบัน ซ่ึงจะสามารถนํามาพัฒนาหรือเพ่ิมเติมเทคโนโลยีบางอยาง 

ตลอดจนแกไขขอบกพรองท่ีมีอยูในระบบปจจุบัน เพ่ือใหการดําเนินงานมีความสมบูรณและมีประสิทธิภาพข้ึน  

          2.7.4 วิธีจากบนลงลาง (Top-down Approach) เปนวิธีการพัฒนาระบบจากระบบ

จากนโยบายหรือความตองการของผูบริหารระดับสูง โดยไมคํานึงถึงระบบท่ีมีอยูในปจจุบันของ

องคการ การพัฒนาระบบสารสนเทศดวยวิธีนี้จะเริ่มจากสํารวจกลยุทธองคการ ความตองการปจจัย

สําคัญท่ีสนับสนุนการทํางานของผูบริหารระดับสูงใหมีประสิทธิภาพมากข้ึนจากนั้นทีมงานพัฒนา

ระบบจะเริ่มทําการพัฒนาระบบใหมใหตรงกับความตองการของผูบริหาร หลังจากนั้นจึงทําการ

ปรับปรุงระบบเดิมท่ีมีอยูภายในองคการใหเปนไปตามแนวทางของระบบหลัก 

         การพัฒนาระบบสารสนเทศท่ีมีประสิทธิภาพและตอบสนองความตองการของผูใชอยาง

สมบูรณเกิดข้ึนจากหลายปจจัย ตั้งแตการศึกษาความตองการของผูใชระบบตลอดจนวิธีการพัฒนา

ระบบ ซ่ึงทีมงานพัฒนาระบบตองทําการศึกษาอยางรอบคอบ เพ่ือกําหนดแนวทางและข้ันตอนการ

พัฒนาท่ีเปนรูปธรรม เตรียมรับกับปญหาและอุปสรรคท่ีเกิดข้ึน ประการสําคัญผูพัฒนาระบบตองมี

ความคิดสรางสรรคเขาใจภาพรวมของระบบงาน เทคโนโลยี และคํานึงถึงปจจัยดานบุคคล โดยเฉพาะ

การเมือง และการสรางความยอมรับในองคการ 

 2.8 ข้ันตอนการพัฒนาระบบสารสนเทศ 

         เราพบวามีความแตกตางกันในการกลาวถึงข้ันตอนการพัฒนาระบบในหนังสือการ

วิเคราะห ออกแบบ และการพัฒนาระบบสารสนเทศแตละเลม โดยความแตกตางท่ีเกิดข้ึนมาจาก

ความคิดเห็นหรือมุมมองของผูเขียนแตละคน แตถาสังเกตรายละเอียดของทุกข้ันตอนการพัฒนาระบบ

จะเห็นวาผูเขียนสวนใหญจะเริ่มตนจากจุดเดียวกันคือ การสํารวจความตองการเบื้องตน และสิ้นสุด

ดวนการบํารุงรักษา โดยท่ีข้ันตอนท่ีแตกตางกันจะเปนการจัดลําดับข้ันระหวางจุดเริ่มตนกับจุดสุดทาย 

ซ่ึงหนังสือเลมนี้จะแบงการพัฒนาระบบสารสนเทศออกเปน 5 ข้ันตอน ดังตอไปนี้ 

          2.8.1 การสํารวจเบื้องตน ( Preliminary Investigation) เปนข้ันตอนแรกของการ

วิเคราะหและพัฒนาระบบสารสนเทศ โดยผูพัฒนาระบบจะสํารวจหาขอมูลในประเด็นตาง ๆ เก่ียวกับ

ระบบงาน ไดแก ปญหาท่ีเกิดข้ึนในปจจุบัน ความเปนไปไดของการพัฒนาระบบท่ีตองการ สิ่งท่ีจะชวย

เพ่ิมประสิทธิภาพของกลยุทธในการดําเนินงาน และประมาณการของคาใชจายท่ีตองใช โดยขอมูลท่ีได

จะนําเสนอใหกับผูบริหารของหนวยงาน เพ่ือท่ีจะตัดสินใจวาองคการสมควรท่ีจะมีการพัฒนาระบบ

สารสนเทศหรือไม และระบบสารสนเทศทีจะพัฒนาข้ึนสมควรจะมีลักษณะเปนเชนไร 

          2.8.2 การวิเคราะหความตองการ ( Requirement Analysis) เปนข้ันตอนท่ีมุง

เจาะลึกลงในรายละเอียดท่ีมากกวาในข้ันสํารวจเบื้องตน โดยเฉพาะในประเด็นท่ีเก่ียวของกับความ

ตองการของผูใช การใชงานในแตละดานของระบบใหม ขอเดนและขอดอยของวิธีการทํางานใน

ปจจุบัน ตลอดจนการจัดทํารายงานสรุปเพ่ือนําเสนอตอฝายจัดการสําหรับทําการตัดสินใจ 
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          2.8.3 การออกแบบระบบ ( System Design) ทีมงานพัฒนาระบบจะทําการ

ออกแบบรายละเอียดในสวนตาง ๆ ของระบบสารสนเทศ ไดแก การแสดงผลลัพธ การปอนขอมูล 

กระบวนการการเก็บรักษา การปฏิบัติงาน และบุคลากรท่ีเก่ียวของกับระบบงานใหม เพ่ือเปนแนวทาง

ในการจัดหาอุปกรณตาง ๆ สําหรับนํามาพัฒนาเปนระบบใหมตอไป 

          2.8.4 การจัดหาอุปกรณของระบบ ( System Acquisition) ทีมงานพัฒนาระบบ

จะตองกําหนดสวนประกอบของระบบท้ังในดานของอุปกรณและชุดคําสั่ง ตลอดจนบริการตาง ๆ ท่ี

ตองการจากผูขาย ปกติทีมงานพัฒนาระบบจะตองทําการจัดหาสิ่งท่ีตองการ โดยเปดใหมีการ         

ยื่นขอเสนอจากผูขายอุปกรณตาง ๆ โดยทีมพัฒนาระบบจะพิจารณาตัดสินขอเสนอของผูขายแตละ

ราย เพ่ือนําอุปกรณและสวนประกอบของระบบมาติดตั้งและพัฒนาเปนระบบใหมตอไป 

          2.8.5 การติดตั้งระบบและการบํารุงรักษา ( System Implementation and 

Maintenance) ทีมงานพัฒนาระบบจะควบคุมและดูแลการติดตั้งอุปกรณตาง ๆ ของระบบใหมโดย

ดําเนินการดวยตนเองหรือจางผูรับเหมา ทีมงานพัฒนาระบบตองทดสอบการใชงานวา ระบบใหม

สามารถปฏิบัติงานไดตรงตามวัตถุประสงคและรูปแบบท่ีไดทําการออกแบบไวหรือไม นอกจากนี้การ

ติดตั้งควรท่ีจะสําเร็จตามตารางท่ี กําหนด เพ่ือใหระบบสามารถใชงานแทนท่ีระบบเกาไดทันเวลา นอกจากนี้

ทีมงานพัฒนาระบบยังมีหนาท่ีกําหนดกฎเกณฑในการประเมินและการบํารุงรักษาระบบอยางสมํ่าเสมอ เพ่ือปรับปรุง

และบํารุงรักษาใหระบบใหมสามารถปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพ และยาวนานท่ีสุดตลอดอายุของระบบ 

         การพัฒนาระบบสารสนเทศใหมีประสิทธิภาพยังตองมีกระบวนการ หรือข้ันตอนในการ

พัฒนาระบบท่ีดี ประการสําคัญทีมพัฒนาระบบตองเขาใจกระบวนการพัฒนาระบบเปนอยางดี เพ่ือให

สมาชิกแตละคนไดรูหนาท่ีและความรับผิดชอบของตนเองอยางชัดเจน ซ่ึงจะสงผลใหการดําเนินงาน

พัฒนาระบบเปนไปตามเปาหมายท่ีวางไว และสามารถแกปญหาท่ีเกิดข้ึนอยางรวดเร็ว 

 2.9 สรุป 

         การพัฒนาระบบสารสนเทศเปนงานใหญท่ีเก่ียวของท้ังในดานงบประมาณ ทรัพยากร

ขององคการ และระยะเวลา แตสิ่งสําคัญอันดับแรกท่ีจะชวยใหการพัฒนาระบบประสบความสําเร็จ  

คือ ผูใชระบบจะตองใหขอมูลแกทีมงานพัฒนาระบบในดานตาง ๆ คือ สารสนเทศท่ีหนวยงานตองการ

ผูใชตองการใหระบบมีความสามารถอยางไร และปญหาหรือความไมพอใจในระบบปจจุบัน 

ตัวอยางเชน ระบบปจจุบันไมสามารถตอบสนองความตองการของผูใชไดอยางแทจริง ระบบปจจุบันมี

ข้ันตอนในการทํางานท่ียุงยากและซับซอน และระบบปจจุบันมีการทํางานท่ีผิดพลาดบอยครั้ง โดยท่ี

การพัฒนาระบบใหประสบความสําเร็จนั้นข้ึนอยูกับปจจัย ดังตอไปนี้ 

          2.9.1 ผูนําและผูใชระบบมีสวนรวมตลอดกระบวน 

          2.9.2 การวางแผนพัฒนาระบบถูกดําเนินการอยางถูกวิธี 

          2.9.3 มีแนวทางท่ีแนนอนในการออกแบบและทดสอบชุดคําสั่ง 
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          2.9.4 เอกสารท่ีใชประกอบในกระบวนการพัฒนาระบบมีความสมบูรณ 

          2.9.5 มีการวางแผนและการฝกอบรมผูใชระบบท่ีดี 

          2.9.6 มีการตรวจสอบหลักการติดตั้งระบบใหมเปนระยะ 

          2.9.7 มีการวางแผนใหมีกระบวนการในการบํารุงรักษาท่ีงาย 

          2.9.8 การเตรียมความพรอมสําหรับอนาคต โดยเฉพาะการพัฒนาระบบ 

         ปกติทีมงานพัฒนาระบบประกอบดวยบุคคลตอไปนี้ คณะกรรมการ ผูจัดการระบบ

สารสนเทศ ผูจัดการโครงการ นักวิเคราะหระบบ นักเขียนโปรแกรม เจาหนาท่ีรวบรวมขอมูล และผูใช

และผูจัดการท่ัวไป โดยท่ีการพัฒนาระบบจะสามารถทําไดอยู 4 วิธี คือ วิธีเฉพาะเจาะจง วิธีสราง

ฐานขอมูล วิธีจากลางข้ึนบนและวิธีจากบนลงลาง 

         การพัฒนาระบบสารสนเทศจะมีกระบวนการท่ีใหญแบงออกไดเปนหลายข้ันตอน การท่ี

จะพัฒนาระบบใหไดมีประสิทธิภาพทีมพัฒนาระบบจะตองเขาใจถึงข้ันตอนของกระบวนการพัฒนา

เปนอยางอี เพ่ือใหรูถึงหนาท่ีและความรับผิดชอบของทีมงานแตละคน ซ่ึงกระบวนการพัฒนาระบบนั้น

สามารถแบงออกไดเปน 5 ข้ันตอน คือ 

         1. การสํารวจเบื้องตน 

         2. การวิเคราะหความตองการ 

         3. การออกแบบระบบ 

         4. การจัดหาอุปกรณของระบบ  

         5. การติดตั้งระบบและการบํารุงรักษา 

 

แนวทางการออกแบบเว็บไซต 
 3.1 การออกแบบเว็บไซตนั้นไมไดหมายถึงลักษณะหนาตาของเว็บไซตเพียงอยางเดียว แต

เก่ียวของตั้งแตเริ่มตนกําหนดเปาหมายของเว็บไซต ระบุกลุมผูใช การจัดระบบขอมูล การสราง

ระบบเนวิเกชัน การออกแบบหนาเว็บ รวมไปถึงการใชกราฟก การเลือกใชสี และการจัดรูปแบบ

ตัวอักษร (สุรเดช , 2549) นอกจากนั้นยังตองคํานึงถึงความแตกแตงของสื่อกลางในการแสดงผล

เว็บไซตดวย สิ่งเหลานี้ไดแก ชนิดและรุนของบราวเซอร ขนาดของหนาจอมอนิเตอร ความละเอียด

ของสีในระบบรวมไปถึง Plug-in ชนิดตางๆ ท่ีผูใชมีอยูเพ่ือใหผูใชเกิดความสะดวกและความพอใจท่ีจะ

ทองไปในเว็บไซตนั้น (ไพศาล, 2544) 

 3.1 ออกแบบใหตรงกับเปาหมายและลักษณะของเว็บไซต เว็บไซตแตละประเภทตางมี

เปาหมายและลักษณะท่ีแตกตางกัน ตัวอยางเชน เว็บไซตท่ีเปน Search Engine ซ่ึงเปนแหลงรวมท่ี

อยูของเว็บไซตตางๆ ทําหนาท่ีเปนประตูไปสูเว็บไซตอ่ืนๆ เว็บไซตประเภทนี้มีเปาหมายท่ีจะใหขอมูลท่ี

ผูใชตองการอยางรวดเร็ว และจะมีผูเขารวมมาใชบริการคนหาขอมูลเปนจํานวนมากในแตละวันดังนั้น
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สิ่งท่ีสําคัญในการออกแบบเว็บไซตประเภทนี้ก็คือ สามารถแสดงหนาเว็บอยางรวดเร็วเม่ือมีผูเปดเขามา 

และมีระบบสืบคนท่ีมีประสิทธิภาพ เพ่ือใหไดผลลัพธท่ีรวดเร็ว (ฐิติมา, สมชาติ และจิตเกษม, 2544) 

 3.3 องคประกอบของการออกแบบเว็บไซตอยางมีประสิทธิภาพ องคประกอบตอไปนี้ถือเปน

พ้ืนฐานท่ีสําคัญของเว็บไซตท่ีไดรับการออกแบบมาอยางมีประสิทธิภาพ 

 3.4 ออกแบบเพ่ือความสําเร็จของเว็บเหตุผลท่ีผูใชสวนใหญท่ีชอบเขาไปใชบริการในบาง

เว็บไซตเปนประจํา ซ่ึงเปนพ้ืนฐานในการออกแบบเว็บไซตท่ีดี เพราะเปนปจจัยสําคัญท่ีผูใชตองการ

จากเว็บไซต 

 3.5 เริ่มตนออกแบบเว็บไซต การสรางเว็บไซตข้ึนมาใหมสักแหงหนึ่งนั้นตองอาศัยความรูและ

ทักษะตางๆ หลายดานรวมกันเชน พ้ืนฐานภาษา HTML ความสามารถในการสรางและออกแบบ

กราฟกไดอยางเหมาะสม การจัดระเบียบตัวอักษรและองคประกอบตางๆ หรือการเลือกใชชุดสีอยาง

เหมาะสมเปนตน นอกจากนั้นผูออกแบบยังตองติดตามศึกษาหาความรูและเทคนิคใหมๆ มาใชในการ

ปรับปรุงเว็บไซตใหมีประสิทธิภาพอยูเสมอ (อุทุมพร, 2530)    

 

ภาษาท่ีใชในการพัฒนาโปรแกรม 
 4.1 ภาษาสอบถามเชิงโครงสราง ( Structured Query Language) หรือเรียกสั้นๆวา SQL 

(ไพศาล, 2544) เปนภาษาท่ีใชในการจัดการขอมูลของฐานขอมูลเชิงสัมพันธ ท่ีสามารถใชในเรื่องของ

การนิยามขอมูล การเรียกใชในการจัดการขอมูลเชิงสัมพันธ ท่ีสามารถใชในเรื่องของการนิยามขอมูล 

การเรียกใช หรือการควบคุม คําสั่งเหลานี้จะชวยประหยัดเวลาในการพัฒนาระบบงาน หรือนําไปใชใน

สวนของการสรางฟอรมเพ่ือการทํารายงานของระบบตางๆ  

 4.2 ภาษา HTML (Hyper Text Markup Language) ซ่ึงเปนรูปแบบของภาษาท่ีใชในการ

เขียนโปรแกรมในเว็บเพจเพ่ือแสดงผลบนเว็บบราวเซอร ในปจจุบัน HTML ไดมีการพัฒนาใหมีขีด

ความสามารถเพ่ิมเติมมากมายท่ีรวมท้ังความสามารถในดานมัลติมีเดีย (ไพศาล , 2544) เอกสาร 

HTML มีองคประกอบ 2 สวนคือ สวนท่ีเปนเนื้อหา และสวนท่ีเปนคําสั่งหรือแท็ก รูปแบบพ้ืนฐาน

โครงสรางของเอกสาร HTML  

 4.3 MySQL เปนดาตาเบสเซิรฟเวอร (Database Server) เปนโปรแกรมท่ีมีความสามารถสูง

สามารถท่ีจะจัดเก็บขอมูลไดในปริมาณมาก ถือวาเปนดาตาเบสเซิรฟเวอรท่ีมีผูใชงานจํานวนมากท่ีสุด

โปรแกรมหนึ่ง นอกจากนั้นยังสามารถใชกับระบบปฏิบัติการแบบเซิรฟเวอรเชน Window NT หรือ 

Linux ได (สงกรานต,2544) 

 4.4 ภาษา PHP หมายถึง PHP Hypertext Preprocessor ซ่ึงเปนภาษาสคริปตแบบหนึ่งซ่ึง

เรียกวา Server Side Script ท่ีประมวลผลฝงเซิรฟเวอร แลวสงผลลัพธไปฝงไคลเอ็นต ผานเว็บ

บราวเซอรเชนเดียวกับ ASP (Active Server Pages) (ฐิติมา, สมชาย และจิตเกษม ,2544) ปจจุบัน
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ไดรับความนิยมเปนอยางมากในการนํามาชวยพัฒนางานบนเว็บท่ีเรียก Web Development หรือ 

Web Programming เนื่องจากมีจุดเดนหลายประการ รูปแบบของภาษา PHP มีเคาโครงมาจากภาษา 

C และ Perl ท่ีนํามาปรับปรุงทําใหมีประสิทธิภาพสูง และทํางานไดเร็วข้ึน (ไพศาล, 2544) 

 

งานวิจัยท่ีเกี่ยวของ 
 พรรษชล ปนสีทอง ( 2545 : บทคัดยอ) ไดทําการศึกษาเรื่อง การพัฒนาโปรแกรมสราง

แบบสอบถามและวิเคราะหระบบ ซ่ึงโปรแกรมสามารถสรางแบบสอบถามประเภทแบบเลือกตอบหรือ

แบบเติมคําตอบท่ีเหมาะสม สรางแบบการวิเคราะห บันทึกการตอบแบบสอบถาม และแสดงผล

ความถ่ีตามแบบวิเคราะหท่ีสรางได ซ่ึงมีวิธีดําเนินการ 4 ข้ันตอน ข้ันแรกเปนข้ันท่ีการศึกษาและ

รวบรวมขอมูล ข้ันตอนท่ีสองคือ ข้ันตอนการวางแผนและออกแบบโปรแกรม ข้ันตอนท่ีสามคือข้ันตอน

การพัฒนาโปรแกรมและข้ันตอนสุดทาย คือข้ันตอนสุดทายของการทดสอบประสิทธิภาพของ

โปรแกรมดวยวิธีทดสอบแบบ Black Box Testing ในข้ันตอนการพัฒนานั้นไดทําการพัฒนาโดยใช

โปรแกรม Delphi รวมกับฐานขอมูล SOL Server และใช Microsoft Windows 98 เปน

ระบบปฏิบัติการ ผลการทดสอบโปรแกรมพบวาโปรแกรมมีประสิทธิภาพอยูในระดับดี สามารถนํามา

ประยุกตใชงานได 

 ศิริพงศ ( 2549) ไดจัดทําเรื่อง เครื่องมือชวยสรางแบบสอบถามความคิดเห็นบนเว็บมี

วัตถุประสงคเพ่ือสรางเครื่องมือในการชวยสรางแบบสํารวจ แบบสอบถามปลายเปด แบบสอบถาม

แบบเลือกตอบ แบบสอบถามประเมินคา แบบสอบถามแบบตรวจสอบรายการในรูปแบบพรอม

นําไปใชงานโดยผานเครือขายอินเตอรเน็ตและสามารถคํานวณผลเบื้องตนได 

 จีริกาญจน เต็มพรสิน (2549) ไดทําการศึกษาเรื่องการพัฒนาระบบแบบสอบถามออนไลน 

โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือพัฒนาระบบแบบสอบถามออนไลนเพ่ือเปนเครื่องมือชวยเหลือผูวิจัยใหสามารถ

สรางแบบสอบถามออนไลนไดดวยตนเอง สามารถจัดการจัดการกับขอมูลไดอยางมีประสิทธิภาพ

สามารถประเมินผลประสิทธิภาพของระบบท่ีพัฒนาข้ึน และหาความพึงพอใจของผูใชระบบท่ี

พัฒนาข้ึน กลุมตัวอยางท่ีใชในการเก็บรวบรวมขอมูลไดแก ผูเชี่ยวชาญจํานวน 5 คน และนักศึกษา

ปริญญาโทจํานวน 15 คน จากมหาวิทยาลัยสารคราม ในปการศึกษา 2/2548 โดยใชวิธีการคัดเลือก

วิธีเฉพาะเจาะจง ผลการวิจัยพบวา ระบบท่ีพัฒนาข้ึนโดยใชวิธีการประเมินภาพแบบ Black box มีคา

อยูในเกณฑดี (    = 4.20, SD. = 0.55) และผลการประเมินความพึงพอใจของผูใชระบบพบวามีคาอยู

ในระดับดี เชนกัน (     = 3.95 , SD. = 0.60) สรุปไดวาระบบแบบสอบถามออนไลนท่ีพัฒนาข้ึนนี้ 

สามารถนําไปใชงานไดอยางเหมาะสม 

 

 

X
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 นารีวรรณ สรงสุวรรณ (2547) ไดทําการศึกษาเรื่องระบบการสรางแบบสอบถามและเก็บ

รวบรวมขอมูลงานติดตามและประเมินผลผาน ระบบเครือขายอินเตอรเน็ต โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือ

พัฒนาระบบเครือขายอินเตอร และสามารถวิเคราะหขอมูลเบื้องตนตามหลักทางสถิติท่ีถูกตองและ

เหมาะสม โดยการพัฒนาระบบนี้ไดมีการศึกษาระบบงานเดิม เพ่ือนํามาเปนขอกําหนดความตองการ 

จากนั้นทําการออกแบบระบบ และประเมินประสิทธิภาพของระบบดวยวิธีการทดสอบแบบ Block 

Box และประเมินประสิทธิภาพของระบบในการใชงานโดยใหผูมีความรูทางดานคอมพิวเตอร และมี

ความรูในการสรางแบบสอบถามจากผูใชงานท่ีมีความรูดานคอมพิวเตอร มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.37 พบวา

ระบบงานมีประสิทธิภาพในระดับดี และการประเมินภาพโดยรวมของระบบจากผูมีความรูในการสราง

แบบสอบถาม มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.42 ก็พบวาระบบงานมีประสิทธิภาพในระดับดีเชนเดียวกัน 

 เกรียงไกร ( 2555) ไดจัดทําเรื่อง ระบบชวยพัฒนาและประเมินผลแบบสอบถามออนไลน 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนาตาก ไดใชแนวคิดของกระบวนการพัฒนาซอฟตแวรแบบ

เอกภาพ (Rational Unified Process : RUP) โดยเนนการออกแบบเชิงวัตถุเปนหลักใชยูเอ็มแอลเปน

เครื่องมือในการสรางแบบจําลองสําหรับการพัฒนาระบบ ระบบชวยพัฒนาและประเมินผล

แบบสอบถามออนไลนอิมพลีเมนทโดยใชภาษาพีเอชพีเปนภาษาในการพัฒนาโปรแกรมและมายเอส

คิวแอลเปนระบบจัดการฐานขอมูล ระบบแบงออกเปน 3 กลุมไดแก 1) ผูดูแลระบบ ทําหนาท่ีจัดการ

ขอมูลอาจารย และขอมูลการกําหนดสิทธิ์ใหนักศึกษา 2) อาจารยหรือเจาหนาท่ี ทําหนาท่ีจัดการ

ขอมูล 3) นักศึกษาหรือเจาหนาท่ีหรืออาจารยเปนผูใชงานท่ีมีสิทธิ์ตอบแบบสอบถาม 

 ญาณีรัตน หาญประเสริฐ ( 2553) ไดจัดทําเรื่อง การพัฒนาระบบการจัดการแบบสอบถาม

ผานเครือขายอินเทอรเน็ต และประเมินหาคาความพึงพอใจของผูใชท่ีมีตอระบบ โดยระบบจะแบงการ

ทํางานออกเปน 3 สวนหลักคือ สวนแรกเปนสวนของผูใชท่ีมีตอระบบ สามารถสรางแบบสอบถามตาม

ข้ันตอนของระบบ สวนท่ีสอง จะเปนสวนของผูสรางแบบสอบถาม เขามาตอบแบบสอบถามตามท่ี

ผูสรางแบบสอบถามไดสรางไว และสามารถดูผลการสํารวจท่ีผูสรางแบบสอบถามไดอนุญาตไว สวนท่ี

สาม จะเปนสวนของผูดูแลระบบเขาไปดูสถานะของผูใชงานในระดับตางๆ โดยระบบท่ีพัฒนาข้ึนโดย

ใชภาษา PHP,HTML และติดตอกับฐานขอมูล MySQL 

 



บทที่ 3 

ระเบียบวิธีการวิจัย 

 

การวิจัยครั้งนี้เพ่ือการ พัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการแบบสอบถามออนไลน  

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร ในครั้งนี้ ผูวิจัยไดทําการวิจัยตามลําดับข้ันตอน ดังนี้ 

 1. ประชากรและกลุมตัวอยาง  

 2. เครื่องมือท่ีใชในการวิจัย  

 3. การศึกษาและรวบรวมขอมูล   

 4. การพัฒนาและทดสอบระบบ  

 5. สถิติท่ีใชในการวิเคราะห  

 

ประชากรและกลุมตัวอยาง 
 1. ผูเชี่ยวชาญระบบ คือ ผูเชี่ยวชาญดานเทคโนโลยีสารสนเทศหรือสาขาท่ีเก่ียวของ ท่ีมี

ประสบการณสอนในสถาบันอุดมศึกษาไมนอยกวา 3 ป และ บุคลากรผูปฏิบัติงานดานสารสนเทศ 

ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร  

2. กลุมตัวอยาง คือ บุคลากรท่ีปฏิบัติดานสหกิจศึกษาและดานกิจกรรมนักศึกษา  

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร จํานวน 15 คน ไดมาโดยวิธีเลือกแบบเจาะจง 

(Purposive Sampling) 

 

เครื่องมือท่ีใชในการวิจัย 
1. ระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการแบบสอบถามออนไลน  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช

มงคลรัตนโกสินทร 

2. แบบประเมินความพึงพอใจของผูเชี่ยวชาญ และผูใชงานท่ัวไปท่ีมีตอระบบสารสนเทศเพ่ือ

การจัดการแบบสอบถามออนไลน  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร 

 

การศึกษาและรวบรวมขอมูล 
1. ศึกษาขอมูลเบื้องตน ไดแก ศึกษาดานโครงสรางแบบสอบถาม ศึกษารูปแบบคําถามของ 

แบบสอบถาม ศึกษาการใชคําถามของแบบสอบถามท่ีดี และการเลือกใชคาสถิติท่ีเหมาะสม 
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 จากผูวิจัยไดศึกษาขอมูล ภายในหนวยงานตางๆ ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล

รัตนโกสินทร มีการจัดเก็บขอมูลจากแบบสอบถามในรูปแบบเอกสารเปนจํานวนมาก การสราง

แบบสอบถามจะเปนลักษณะของการสรางจาก Word  Excel จากนั้นจะทําการพิมพออกมาเพ่ือ

แจกจายใหกับกลุมเปาหมาย เพ่ือทําการตอบแบบสอบถาม เม่ือไดแบบสอบถามท่ีตอบแลวก็จะนํามา

คียผลเพ่ือหาคาของแบบสอบถามนั้นๆ โดยผูวิจัยไดแบงผูท่ีเก่ียวของกับการดําเนินการได 2 สวน 

หลักๆ ดังนี้ 

1.1 ผูสรางแบบสอบถาม เก่ียวของกับแบบสอบถามโดย 

1.1.1 เปนผูออกแบบสอบถาม จัดพิมพแบบสอบถามและกําหนดเง่ือนไข 

1.1.2 แจกและรับแบบสอบถามคืน จากกลุมเปาหมาย 

1.1.3 รวบรวมขอมูลและสรุปผลการตอบแบบสอบถาม 

1.1.4 วิเคราะหขอมูลท่ีไดจากการรวบรวมแบบสอบถาม 

 1.2 ผูตอบแบบสอบถาม เก่ียวของกับแบบสอบถามโดย  

      2.1.1 รับแบบสอบถาม จากผูแจกแบบสอบถาม  

      2.1.2 ตอบแบบสอบถาม  

      2.1.3 สงแบบสอบถามคืนใหผูแจกแบบสอบถาม  

 จากข้ันตอนขางตนผูวิจัยไดพบปญหาการสรางและประเมินผลแบบสอบถามดังตอไปนี้  

1. ผูสรางแบบสอบถามขาดความรูในการใชโปรแกรมเพ่ือการสรางแบบสอบถามใหมี 

ประสิทธิภาพ  

2. เกิดการทํางานท่ีซํ้าซอน เม่ือเก็บรวบรวมแบบสอบถามแลว ยังตองเสียเวลาในการ 

นําเขาขอมูลของแบบสอบถาม เพ่ือใหไดมาซ่ึงขอมูลท่ีตองการทราบผล 

3. ใชเวลาในการดําเนินการในแตละข้ันตอนนาน 

4. ไมสามารถกําหนดใหผูตอบแบบสอบถามตอบตามเง่ือนไขตางๆ ได 

5. การไดคืนของแบบสอบถามไมครบตามท่ีแจกไป 

1.3 ศึกษาความตองการระบบ และความเปนไปไดในการจะนําเอาแบบสอบถามมาพัฒนา 

เปนระบบแบบสอบถามออนไลน 

1.4 ศึกษาเครื่องมือ สําหรับนํามาใชในการพัฒนาระบบ ไดแก ภาษา PHP และภาษา Html  

รวมถึงระบบการจัดการฐานขอมูล MySQL 
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การพัฒนาและทดสอบระบบ 
 1.1 การพัฒนาระบบ การพัฒนาระบบสารสนเทศ เพ่ือการจัดการแบบสอบถามออนไลน  

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร  ผูวิจัยไดใชโปรแกรมภาษา PHP เปนหลักใน         

การพัฒนา ใชโปรแกรมจัดการฐานขอมูล MySQL และเลือก Web Server โดยใชโปรแกรม  Apache 

(สงกรานต, 2547) ในการพัฒนามีข้ันตอนดังนี้ 

      1.1.1 พัฒนาสวนท่ีติดตอกับผูใช ในสวนของหนาเว็บเพจทุกหนาดวยภาษา           

Html และ PHP  

      1.1.2 พัฒนาระบบฐานขอมูล ตามท่ีไดออกแบบไวแลวโดยใชฐานขอมูล คือ MySQL 

      1.1.3 พัฒนาสคริปต เพ่ือสรางระบบงาน ผูพัฒนาปญหาพิเศษ ไดแบงการทํางานเปน

โปรแกรมยอยๆ เพ่ือสะดวกตอการใชงานของระบบ ระบบกําหนดสิทธิ ระบบสรางชุดแบบสอบถาม 

ระบบการตอบแบบสอบถาม ระบบประมวลผลของการตอบแบบสอบถาม ระบบการรายงานผล 

ระบบการประเมินความเชื่อม่ันแบบสอบถาม 

1.2 การทดสอบระบบ ผูวิจัยไดดําเนินการทดสอบระบบตามข้ันตอนดังนี้ 

     1.2.1 ทดสอบการทํางานของระบบโดยผูใชระบบ โดยนําระบบสารสนเทศ เพ่ือการ

จัดการแบบสอบถามออนไลน  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร ใหผูเชี่ยวชาญ และ

บุคลากรกลุมตัวอยาง ทดลองใชงาน เพ่ือใหไดขอเสนอแนะและนําขอเสนอแนะมาปรับปรุงแกไขให

ระบบมีความสมบูรณ 

  

สถิติท่ีใชในการวิเคราะห 
การวิเคราะหขอมูลในการดําเนินการทดลอง ผูวิจัยไดศึกษาคนควาไดนําขอมูลท่ีไดจากแบบ

ประเมินคุณภาพ และแบบสอบถามความพ่ึงพอใจ มาหาคาสถิติดังนี้ 

1. หาคาเฉลี่ยเลขคณิต 

2. หาคาความเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

 



บทที่ 4 

ผลการวิจัย/ผลการวิเคราะหขอมูล 

 

 การวิจัยครั้งนี้  ผูวิจัยมีวัตถุประสงคเพ่ือพัฒนาระบบการจัดการแบบสอบถามผานเครือขาย

อินเตอรเน็ต และหาคาความพึงพอใจของผูใชระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการแบบสอบถามออนไลน 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร ท่ีพัฒนาข้ึน โดยผลของการดําเนินงานมีรายละเอียด

ดังนี้ 

 1. ผลการพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการแบบสอบถามออนไลน มหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร 

 2. สรุปผลการประเมินหาความพึงพอใจของระบบโดยผูเชี่ยวชาญ 

 3. สรุปผลการประเมินหาความพึงพอใจของระบบโดยผูใชงานท่ัวไป 
 

ผลการพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการแบบสอบถามออนไลน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี  
ราชมงคลรัตนโกสินทร 
 
 เครื่องมือท่ีใชในการวิจัยครั้งนี้คือ ระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการแบบสอบถามออนไลน 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร ประกอบดวย 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 1 แสดงหนาจอ Login เขาสูระบบแบบสอบถามความคิดเห็นของผูใชบัณฑิต 

25 



 26 

 

ภาพท่ี 2 แสดงขอมูลสวนตัวนักศึกษา 

 

 
 

ภาพท่ี 3 แสดงรูปแบบฟอรมในการกรอกขอมูลการประเมิน 
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ภาพท่ี 4 แสดงรูปแบบการใหคะแนนในแตละขอ 

 

 

 
 
 
ภาพท่ี 5 แสดงการรายงานผลการประเมิน 
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เกณฑการแปลความหมายขอมูลพิจารณาจากคาเฉล่ีย 
 
 ผลการประเมินความพึงพอใจของระบบไดแบงออกเปน 5 ดาน ดังตารางท่ี 1  

ตารางท่ี 1 เกณฑการแปลความหมายขอมูลพิจารณาจากคาเฉลี่ย (Mean) 

ระดับเกณฑ ความหมาย 

4.50 – 5.00 ความพึงพอใจของการใชงานของระบบอยูในระดับดีมาก  

3.50 – 4.49 ความพึงพอใจของการใชงานของระบบอยูในระดับดี  

2.50 – 3.49 ความพึงพอใจของการใชงานของระบบอยูในระดับกลาง  

1.50 – 2.49 ความพึงพอใจของการใชงานของระบบอยูในระดับนอย  

1.00 – 1.49 ความพึงพอใจของการใชงานของระบบอยูในระดับนอยท่ีสุด  

 

 จากผลการประเมินความพึงพอใจของผูเชี่ยวชาญจํานวน 3 คน โดยแสดงคาคะแนนเฉลี่ย  

สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) มีรายละเอียดดังนี้ 

 
 
สรุปผลการประเมินหาความพึงพอใจของระบบโดยผูเช่ียวชาญ 
 

ตารางท่ี 2 ผลสรุปการประเมินความพึงพอใจระบบโดยผูเชี่ยวชาญ 

 

หัวขอท่ีประเมิน 

ความพึงพอใจ 

 S.D. ความหมาย 

1.ความพึงพอใจดานความสามารถทํางานตามความตองการผูใช 4.35 0.56 ดี 

2.ความพึงพอใจดานการใชงานของโปรแกรม 4.35 0.56 ดี 

3.ความพึงพอใจดานประสิทธิภาพ 4.40 0.57 ดี 

4.ความพึงพอใจดานการรักษาความปลอดภัย 4.54 0.59 ดีมาก 

รวม 4.41 0.57 ดี 
 

 จากตารางท่ี 2 เม่ือพิจารณาผลสรุปการประเมินความพึงพอใจโดยผูเชี่ยวชาญ จํานวน 3 คน 

ในท้ัง 4 ดาน ดังกลาว พบวามีความพึงพอใจอยูระดับดี ซ่ึงคาเฉลี่ยโดยรวม เทากับ 4.41            

สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.57  

 ดังนั้นความพึงพอใจของผูเชี่ยวชาญท่ีมีตอระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการแบบสอบถาม

ออนไลน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร มีความพึงพอใจอยูในระดับดี 

 

X

X
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สรุปผลการประเมินหาความพึงพอใจของระบบโดยผูใชงานท่ัวไป 
 
ตารางท่ี 3 แสดงผลของความพึงพอใจของผูใชระบบ 

 

 

หัวขอท่ีประเมิน 

ความพึงพอใจ 

 S.D. ความหมาย 

1.ความพึงพอใจดานความสามารถทํางานตามความตองการผูใช 4.49 0.57 ดี 

2.ความพึงพอใจดานการใชงานของโปรแกรม 4.36 0.58 ดี 

3.ความพึงพอใจดานประสิทธิภาพ 4.60 0.42 ดีมาก 

4.ความพึงพอใจดานการรักษาความปลอดภัย 4.63 0.50 ดีมาก 

รวม 4.52 0.51 ดีมาก 
 

 จากตารางท่ี 3 พบวา ผูใชมีความพึงพอใจตอระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการแบบสอบถาม

ออนไลน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร พบวามีความพึงพอใจอยูระดับดีมาก ซ่ึง

คาเฉลี่ยโดยรวม เทากับ 4.52 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.51 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X
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บทที่ 5 

สรุปผล อภิปรายผลและขอเสนอแนะ 

 

การวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยมีวัตถุประสงคเพ่ือพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการแบบสอบถาม

ออนไลน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร และหาคาความพึงพอใจของผูใชท่ีมีตอระบบ

สามารถสรุปผลการวิจัย และขอเสนอแนะสําหรับการวิจัยในครั้งตอไปไดดังนี้ 

 

สรุปผลการวิจัย 
ผลการวิจัยพบวาระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการแบบสอบถามออนไลน มหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร สามารถสรุปผลไดดังนี้ 

1.1 ผลการประเมินระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการแบบสอบถามออนไลน มหาวิทยาลัย 

เทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร โดยผูเชี่ยวชาญ จํานวน 3 ทาน ซ่ึงประกอบดวย 4 ดาน ไดแก   

ดานท่ี 1 ดานความสามารถทํางานตามความตองการผูใช คาเฉลี่ยรวมอยูในระดับดี ดานท่ี 2 ดาน  

การใชงานของโปรแกรม คาเฉลี่ยรวมอยูในระดับดี ดานท่ี 3 ดานประสิทธิภาพคาเฉลี่ยรวมอยูใน  

ระดับดี ดานท่ี 4 ดานการรักษาความปลอดภัยคาเฉลี่ยรวมอยูในระดับดีมาก 

1.2 ผลการประเมินระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการแบบสอบถามออนไลน มหาวิทยาลัย 

เทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร โดยผูปฏิบัติงานดานสหกิจศึกษาและกิจกรรมนักศึกษา 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร จํานวน 15 ทาน ซ่ึงประกอบดวย 4 ดาน ไดแก ดานท่ี 

1 ดานความสามารถทํางานตามความตองการผูใช คาเฉลี่ยรวมอยูในระดับดี ดานท่ี 2 ดานการใชงาน

ของโปรแกรม คาเฉลี่ยรวมอยูในระดับดี ดานท่ี 3 ดานประสิทธิภาพคาเฉลี่ยรวมอยูในระดับดีมาก 

ดานท่ี 4 ดานการรักษาความปลอดภัยคาเฉลี่ยรวมอยูในระดับดีมาก 

 
การอภิปรายผล 

การวิจัยครั้งนี้  เปนการพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการแบบสอบถามออนไลน  

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร  ซ่ึงผลการวิจัย พบวา การประเมินระบบจาก

ผูเชี่ยวชาญ เฉลี่ยรวมทุกดานอยูในระดับ ดี และความพึงพอใจของผูใชงานตอระบบทุกดานอยูใน

ระดับ ดีมาก อาจเปนเพราะความสามารถของระบบซ่ึงชวยอํานวยความสะดวก ทําใหงายตอการใช

งาน โดยเฉพาะดานประสิทธิภาพของระบบและการรักษาความปลอดภัย ทําใหผลลัพธของขอมูลท่ี

ไดมามีความนาเชื่อถือ 
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ขอเสนอแนะ 
เพ่ือใหการทํางานของระบบแบบสอบถามมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน  

1. ควรพัฒนาใหระบบสามารถวิเคราะหแบบสอบถามโดยใชคาสถิติไดมากกวา คาเฉลี่ย  

รอยละ และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

2. ควรพัฒนาระบบใหสามารถบันทึกขอมูลผลการวิเคราะหแบบสอบถามในรูปแบบเชน  

กราฟตางๆ 

3. ควรพัฒนาใหสามารถสรางประเภทของคําตอบไดหลากหลายข้ึน 
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สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ภาควิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ

สถาบันพระจอมเกลาพระนครเหนือ, 2549. 

อุทุมพร  จามรมาน. แบบสอบถาม : การสรางและการใช. คณะครุศาสตร จุฬาลงกรณ มหาวิทยาลัย 

2530. 
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ภาคผนวก   
แบบสอบถามเพ่ือการวิจัย   
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แบบประเมินความพึงพอใจ 
เรื่อง การพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการแบบสอบถามออนไลน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี      

      ราชมงคลรัตนโกสินทร  

คําชี้แจง  โปรดแสดงความคิดเห็นของทานโดยการทําเครื่องหมาย  ลงในชองระดับความคิดเห็น

ตามคิดเห็นตามความหมายของการประเมินคาซ่ึงกําหนดเปน 5 ระดับนี้ 

 คะแนน 5 ความพึงพอใจของการใชงานของระบบอยูในระดับดีมาก  

 คะแนน 4 ความพึงพอใจของการใชงานของระบบอยูในระดับดี  

 คะแนน 3 ความพึงพอใจของการใชงานของระบบอยูในระดับกลาง  

 คะแนน 2 ความพึงพอใจของการใชงานของระบบอยูในระดับนอย  

 คะแนน 1 ความพึงพอใจของการใชงานของระบบอยูในระดับนอยท่ีสุด  

แบบประเมินระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการแบบสอบถามออนไลนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลรัตนโกสินทร โดยผูเช่ียวชาญ 
 

 

รายการประเมิน ระดับความคิดเห็น 
5 4 3 2 1 

1.ดานความสามารถทํางานตามความตองการผูใช 
1.1 ความสามารถในการสราง ลบ และแกไข

แบบสอบถาม 

     

1.2 ความสามารถของระบบในการนําเสนอขอมูล      

1.3 ความสามารถในการวิเคราะหคาสถิติของ

แบบสอบถาม 

     

1.4 ความสามารถของระบบในเรื่องระยะเวลาในการ

ตอบสนอง 

     

1.5 ความสามารถของระบบทํางานไดถูกตองตรงตามท่ี

ตองการ 

     

2.ดานการใชงานของโปรแกรม 
2.1ความงายในการใชระบบ      

2.2ความเหมาะสมของตัวอักษร      

2.3ความชัดเจนของขอความท่ีแสดงบนจอ      

2.4ความนาใชของระบบในการใชงานจริง      

2.5ความเหมาะสมในการใชสีโดยภาพรวม      
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รายการประเมิน ระดับความคิดเห็น 
5 4 3 2 1 

3.ดานความพึงพอใจในประสิทธิภาพ 
3.1 ความเร็วในการบันทึก แกไข ลบ รายงานผล      

3.2 ความเร็วในการประมวลผลดานการคนหา      

3.3 ความเร็วในการนําเสนอขอมูล      

3.4 ความเร็วในการแสดงผลจากการเชื่อมโยง      

4.ดานการรักษาความปลอดภัย 
4.1ความสามารถในการตรวจสอบความถูกตองในการนํา

ขอมูลเขาระบบ 

     

4.2ความเหมาะสมของการกําหนดสิทธิ์ผูใชระบบ      

4.3ความเหมาะสมของระบบการรักษาความปลอดภัย

ของผูดูแลระบบ 

     

 

ขอเสนอแนะ 

.................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ลงชื่อ...........................................................ผูประเมิน 

                                                      (..............................................................)
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แบบประเมินความพึงพอใจ 
เรื่อง การพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการแบบสอบถามออนไลน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี     

      ราชมงคลรัตนโกสินทร  

คําชี้แจง  โปรดแสดงความคิดเห็นของทานโดยการทําเครื่องหมาย  ลงในชองระดับความคิดเห็น

ตามคิดเห็นตามความหมายของการประเมินคาซ่ึงกําหนดเปน 5 ระดับนี้ 

 คะแนน 5 ความพึงพอใจของการใชงานของระบบอยูในระดับดีมาก  

 คะแนน 4 ความพึงพอใจของการใชงานของระบบอยูในระดับดี  

 คะแนน 3 ความพึงพอใจของการใชงานของระบบอยูในระดับกลาง  

 คะแนน 2 ความพึงพอใจของการใชงานของระบบอยูในระดับนอย  

 คะแนน 1 ความพึงพอใจของการใชงานของระบบอยูในระดับนอยท่ีสุด  

 

แบบประเมินระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการแบบสอบถามออนไลนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี    
ราชมงคลรัตนโกสินทร โดยผูใช 
 

รายการประเมิน ระดับความคิดเห็น 
5 4 3 2 1 

1.ดานความสามารถทํางานตามความตองการผูใช 
1.1 ความสามารถในการสรางแบบสอบถาม      

1.2 ความสามารถในการตอบแบบสอบถาม      

1.3 ความสามารถในการวิเคราะหขอมูล      

1.4 ความสามารถของระบบทํางานไดถูกตองตรงตามท่ี

ตองการ 

     

2.ดานการใชงานของโปรแกรม 
2.1ความงายในการใชระบบและการออกจากระบบ      

2.2ความเหมาะสมของตัวอักษร      

2.3ความชัดเจนของขอความท่ีแสดงบนจอ      

2.4ความงายในการหาเมนูท่ีใชงาน      

 



รายการประเมิน ระดับความคิดเห็น 
5 4 3 2 1 

3.ดานความพึงพอใจในประสิทธิภาพ 
3.1 ความเร็วในการบันทึก แกไข ลบ รายงานผล      

3.2 ความเร็วในการประมวลผลดานการคนหา      

3.3 ความเร็วในการนําเสนอขอมูล      

3.4 ความเร็วในการแสดงผลจากการเชื่อมโยง      

4.ดานการรักษาความปลอดภัย 
4.1ความสามารถในการตรวจสอบความถูกตองในการนํา

ขอมูลเขาระบบ 

     

4.2ความเหมาะสมของการกําหนดสิทธิ์ผูใชระบบ      

4.3ความเหมาะสมของระบบการรักษาความปลอดภัย

ของผูดูแลระบบ 

     

 

ขอเสนอแนะ 

.................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................. 
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ประวัติผูวิจัย 
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ประวัติผูวิจัย 
 
ช่ือ  สกุล   นายยุทธพล  ไพชนะ 
 

ตําแหนงปจจุบัน  เจาหนาท่ีบริหารงานท่ัวไป 
 

หนวยงานท่ีสามารถติดตอได 
สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ โทรศัพท  2240 

E-mail :Yuttapoul.pha@rmutr.ac.th 
 

ประวัติการศึกษา 
ปริญญาตรี สถาบันราชภัฎศรีสะเกษ  ศิลปะศาสตรบัณฑิต  สาขารัฐประศาสนศาสตร 

ป 2548 
 

สาขาวิชาการท่ีมีความชํานาญพิเศษ 

    พัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร, ระบบฐานขอมูล 
 

ประสบการณท่ีเก่ียวของกับการบริหาร 

- 

 

ช่ือ  สกุล  นายจิระศักดิ์  เรืองรังสี 

 

ตําแหนงปจจุบัน  นักวิชาการคอมพิวเตอร 

 

หนวยงานท่ีสามารถติดตอได 
 สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ โทรศัพท 2240  

           E-mail : Jirasak.r@rmutr.ac.th 

 

ประวัติการศึกษา  
ระดับปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาระบบสารสนเทศ 

 

สาขาวิชาการท่ีมีความชํานาญพิเศษ  
- 

mailto:Jirasak.r@rmutr.ac.th
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ประสบการณท่ีเกี่ยวของกับการบริหารงานวิจัย 
 ผูอํานวยการแผนงานวิจัย : ชื่อแผนงานวิจัย 

 หัวหนาโครงการวิจัย : ชื่อโครงการวิจัย  การประเมินและเปรียบเทียบความพึง

พอใจของผูใชบริการภายในศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร 

 งานวิจัยท่ีทําเสร็จแลว : ชื่อผลงานวิจัย การประเมินและเปรียบเทียบความพึงพอใจ

ของผูใชบริการภายในศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร       

ปท่ีพิมพ ป 2552 การเผยแพร –และแหลงทุน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร  

 

ช่ือ  สกุล   นายเมธิชญญ  ปรัชญชญางกูร 
 

ตําแหนงปจจุบัน  นักวิชาการศึกษา 
 

หนวยงานท่ีสามารถติดตอได 
สํานักงานประกันคุณภาพ โทรศัพท  2160 

E-mail :Methichon.w@rmutr.ac.th 
 

ประวัติการศึกษา 
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช  รัฐศาสตรบัณฑิต  สาขาการเมืองการปกครอง

ระหวางประเทศ  ป 2539 
 

สาขาวิชาการท่ีมีความชํานาญพิเศษ 

    - 
 

ประสบการณท่ีเก่ียวของกับการบริหาร 

- 
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