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บทที่ 4 
ผลการด าเนินโครงงาน 

ในการพัฒนาระบบบริหารจัดการแบบสอบถามออนไลน์  ผู้จัดท าโครงงานได้ก าหนด
วัตถุประสงค์ในการด าเนินโครงงาน ดังนี้ 

 4.1  เพ่ือวิเคราะห์และออกแบบระบบบริหารจัดการแบบสอบถามออนไลน์ 
 4.2  เพ่ือสร้างระบบบริหารจัดการแบบสอบถามออนไลน์ให้ขึ้นมาใช้งานได้จริง 
 

4.1 เพื่อวิเคราะห์และออกแบบระบบบริหารจัดการแบบสอบถามออนไลน์ 
 ในการพัฒนาระบบบริหารจัดการแบบสอบถามออนไลน์ ผู้จัดท าโครงงานได้ท าการวิเคราะห์
และออกแบบระบบ โดยอาศัยเครื่องมือ คือ แผนภาพการไหลของข้อมูล (Data Flow Diagram : 
DFD) เป็นเครื่องมือที่ ใช้อธิบายถึงขั้นตอนการท างานของระบบ แสดงทิศทางการไหลของข้อมูล ซึ่ง
อธิบายให้ผู้จัดท าโครงงานและผู้ใช้รวมทั้งผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องได้ทราบรายละเอียดการท างานได้ดียิ่งขึ้น 
โดยเริ่มจากแผนภาพกระแสข้อมูลระดับสูงสุด (Context Diagram) ดังภาพที่ 3.3 และแผนภาพรวม  
DFD ระบบบริหารจัดการแบบสอบถามออนไลน์ ดังภาพที่ 3.4 ซึ่งจากการวิเคราะห์และออกแบบ
ระบบด้วยแผนภาพกระแสข้อมูลระดับสูงสุด (Context Diagram) และแผนภาพกระแสข้อมูล DFD 
Level 1 ท าให้ทราบว่ามีข้อมูลใดบ้างที่จะต้องจัดเก็บลงฐานข้อมูล โดยผู้จัดท าโครงงานได้ใช้เครื่องมือ
ในการออกแบบฐานข้อมูลที่เรียกว่า แผนภาพแสดงความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูลหรือแผนภาพอี -อาร์ 
(Entity Relationship Diagram : E-R Diagram) เพ่ือแสดงความสัมพันธ์ของข้อมูลทั้งระบบ  
 
4.2 เพื่อสร้างระบบบริหารจัดการแบบสอบถามออนไลน์ ที่สามารถใช้ได้จริง 
 หลังจากที่ได้วิเคราะห์และออกแบบระบบ ผู้จัดท าโครงงานได้ลงมือพัฒนา ระบบบริหารจัดการ
แบบสอบถามออนไลน์ตามวัตถุประสงค์ในข้อที่ 2 นั้นคือ เพ่ือสร้างระบบบริหารจัดการแบบสอบถาม
ออนไลน์ให้ขึ้นมาใช้งานได้จริงแล้วนั้น จะได้ส่วนของผู้ใช้งานออกเป็น 3 ส่วน คือ ส่วนแสดงข้อมูล
ส าหรับบุคคลทั่วไป ส่วนของผู้ดูแลระบบ และส่วนของสมาชิก โดยใช้ภาษา HTML 5 ภาษา PHP 
เป็นภาษาหลัก และใช้ MySQL เป็นตัวจัดการฐานข้อมูล ซึ่งได้หน้าจอของระบบ ดังนี้ 
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4.2.1 แสดงหน้าจอหน้าแรกของระบบบริหารจัดการแบบสอบถามออนไลน์ 
 

 

ภาพที่ 4.1  แสดงหน้าแรกของระบบบริหารจัดการแบบสอบถามออนไลน์ 

 4.2.2. การสมัครสมาชิก เพ่ือขอใช้บริการระบบบริหารจัดการแบบสอบถามออนไลน์   
 

 
 

ภาพที่ 4.2  แสดงหน้าฟอร์มกรอกข้อมูลส าหรับสมัครสมาชิก 
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 4.2.3 หน้าจอแสดงฟอร์มเข้าสู่ระบบของสมาชิก 

 

ภาพที่ 4.3  แสดงฟอร์มเข้าสู่ระบบของสมาชิก 

 4.2.4 เมื่อล็อกอินเข้าสู่ระบบเรียบร้อยแล้ว จะปรากฏปุ่มสร้างแบบสอบถาม  
 

 

ภาพที่ 4.4  แสดงปุ่มสร้างแบบสอบถามหลังล็อกอินเข้าสู่ระบบ 
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 4.2.5 เมื่อกดปุ่มสร้างแบบสอบถาม จะปรากฏหน้าฟอร์มส าหรับสร้างแบบสอบถาม  

 

ภาพที่ 4.5  แสดงฟอร์มส าหรับสร้างแบบสอบถาม 

4.2.6 เมื่อกรอกข้อมูลครบทุกฟอร์ม แล้วกดบันทึก จะปรากฏฟอร์มส าหรับกรอกรายละเอียด
แบบสอบถาม 

 

ภาพที่ 4.6  แสดงฟอร์มส าหรับกรอกรายละเอียดแบบสอบถาม
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 4.2.7 หน้าจอแสดงฟอร์มส าหรับกรอกตัวเลือก ค าถามประเภทหลายตัวเลือก  

 
 

ภาพที่ 4.7  แสดงฟอร์มตัวเลือกค าถามประเภทหลายตัวเลือก 

 4.2.8 เมื่อสร้างแบบสอบถามครบตามที่ต้องการแล้ว ให้กดที่ปุ่ม ‘ดูฟอร์มออนไลน์’ ส่วนบน
ของหน้าสร้างแบบสอบถาม จะปรากฏหน้าแบบสอบถามที่ส าเร็จแล้ว 

 
 

ภาพที่ 4.8  แสดงหน้าจอแบบสอบถามที่ส าเร็จแล้ว 
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 4.2.9 หน้าจอเมื่อกดส่งแบบสอบถามแล้ว  

 
 

ภาพที่ 4.9  แสดงหน้าจอหลังกดส่งแบบสอบถาม 

 4.2.10  หน้าจอแสดงแบบสอบถามทั้งหมดของสมาชิกเมื่อกดปุ่ม ‘แบบสอบถามของฉัน’ โดย
สมาชิกสามารถ เพ่ิม ลบ แก้ไข แบบสอบถามได้ 

 

 

ภาพที่ 4.10  แสดงหน้าแบบสอบถามของฉัน 
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 4.2.11 หน้าจอแสดงรายงานการตอบกลับแบบสอบถาม 

 

ภาพที่ 4.11 แสดงรายงานการตอบกลับแบบสอบถาม 

 4.2.12 หน้าจอแสดงสรุปผลการตอบแบบสอบถาม 

 
 

ภาพที่ 4.12  แสดงสรุปผลการตอบแบบสอบถาม 
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 4.2.13  หน้าแรกส าหรับผู้ดูแลระบบเมื่อต้องการเข้าสู่ระบบให้เลือกเมนู ‘Administrator’ 

 
 

ภาพที่ 4.13  แสดงการจัดการเว็บบอร์ดหรือกระดานสนทนา 

 4.2.14  เมื่อเลือกเมนูส าหรับผู้ดูแลระบบแล้วจะปรากฏฟอร์มส าหรับล็อกอินเข้าสู่ระบบ 

 

ภาพที่ 4.14  แสดงฟอร์มล็อกอินส าหรับผู้ดูแลระบบ 
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 4.2.15  หน้าจอแรกหลังจากผู้ดูแลระบบล็อกอินเข้าสู่ระบบ จะปรากฏหน้าแสดงแบบสอบถาม
ทั้งหมด โดยสามารถ เพ่ิม ลบ แก้ไข และตั้งสถานะอนุญาตแบบสอบถามได้ 

 
 

ภาพที่ 4.15  แสดงหน้าแบบสอบถามทั้งหมดของผู้ดูแลระบบ 
 

 4.2.16  ผู้ดูแลระบบสามารถเรียกดูข้อมูลสมาชิกทั้งหมด โดยสามารถเพ่ิม ลบ แก้ไข ข้อมูล
สมาชิกได้ 

 
 

ภาพที่ 4.16  แสดงหน้าจอข้อมูลสมาชิกทั้งหมด 
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 4.2.17  ผู้ดูแลระบบสามารถเรียกดูข้อมูลส่วนตัวสมาชิกแต่ละคนได้  

 
 

ภาพที่ 4.17  แสดงหน้าข้อมูลส่วนตัวสมาชิก 

4.3 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อหาความพึงพอใจของผู้ใช้ต่อระบบบริหารจัดการแบบสอบถาม
ออนไลน์ 

จากการน าระบบบริหารจัดการแบบสอบถามออนไลน์ ไปทดลองใช้งานจริง เพ่ือหาความพึง
พอใจของผู้ใช้ที่มีต่อระบบ โดยแบ่งกลุ่มผู้ใช้เป็น 2 กลุ่มคือนักศึกษา และอาจารย์ โดยสุ่มตัวอย่างเพ่ือ
ทดลองใช้โปรแกรม และตอบแบบสอบถาม ดังตารางที่ 4.1 

ตารางที่ 4.1  ความพึงพอใจที่มีต่อระบบบริหารจัดการแบบสอบถามออนไลน์ โดยรวมและจ าแนก
ตามกลุ่มผู้ใช้งาน 
 

ผู้ประเมิน 

ระดับความพึงพอใจ 
เชิงปริมาณ 

เชิงคุณภาพ ค่าเฉลี่ย 
(Mean) 

ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (SD.) 

   1 นักศึกษา 4.37 0.55 มากที่สุด 
   2 อาจารย์ 4.54 0.52 มากที่สุด 

สรุปโดยรวม 4.45 0.54 มากที่สุด 
 
จากการแจกแบบสอบถามเพ่ือหาความพึงพอใจของผู้ ใช้ที่มีต่อระบบบริหารจัดการ

แบบสอบถามออนไลน์ โดยรวมพบว่ามีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด มีคะแนนเฉลี่ย 4.45 และ
จ าแนกตามกลุ่มผู้ใช้งานพบว่า กลุ่มอาจารย์และนักเรียนมีความพึงพอใจในระดับมากที่สุด มีคะแนน
เฉลี่ยเท่ากับ 4.54 และ 4.37 ตามล าดับ 
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ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อระบบบริหารจัดการแบบสอบถามออนไลน์  ในรูปแบบ
ออนไลน์โดยรวมและรายข้อ ดังตารางที่ 4.2 

 
ตารางท่ี 4.2  ความพึงใจของนักเรียนที่มีต่อระบบบริหารจัดการแบบสอบถามออนไลน์ โดยรวมและ
รายข้อ 
 

หัวข้อประเมิน 

ระดับความพึงพอใจ 
เชิงปริมาณ 

เชิงคุณภาพ ค่าเฉลี่ย 
(Mean) 

ส่วน
เบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

(SD.) 

1 
การจัดรูปแบบในเว็บไซต์ง่ายต่อการอ่านและ
การใช้งาน 

4.70 0.55 มากที่สุด 

2 
หน้าโฮมเพจมีความสวยงาม มีความทันสมัย 
น่าสนใจ 

4.33 0.85 มาก 

3 สีสันในการออกแบบเว็บไซต์มีความเหมาะสม 4.67 0.62 มากที่สุด 

4 
สีพ้ืนหลังกับสีตัวอักษรมีความเหมาะสมต่อ
การอ่าน 

4.63 0.62 มากที่สุด 

5 ขนาดตัวอักษร และรูปแบบตัวอักษร มีความ
สวยงามและอ่านได้ง่าย 

4.73 0.53 มากที่สุด 

6 
มีความเร็วในการแสดงภาพ ตัวอักษร และ
ข้อมูลต่าง ๆ 

4.50 0.69 มากที่สุด 

7 ภาพประกอบสามารถสื่อความหมายได้ 4.60 0.69 มากที่สุด 
8 ความถูกต้องในการเชื่อมโยงภายในเว็บไซต์ 4.57 0.69 มากที่สุด 
9 ความถูกต้องในการเชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์อ่ืน 4.63 0.63 มากที่สุด 
10 ระบบการลงชื่อเข้าใช้งาน 4.47 0.74 มาก 
11 ระบบการแจ้งเตือนข้อผิดพลาด 4.47 0.69 มาก 
12 การโต้ตอบระหว่างระบบกับผู้ใช้งาน 4.69 0.59 มากที่สุด 

13 
ระบบสามารถเพ่ิม ลบ แก้ไข ข้อมูลได้ตาม
ความต้องการ 

4.63 0.61 มากทีสุ่ด 

14 การแสดงข้อมูลได้ตามความต้องการของผู้ใช้ 4.57 0.69 มากที่สุด 

 จากการแจกแบบสอบถามเพ่ือหาความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อระบบบริหารจัดการ
แบบสอบถามออนไลน์ โดยรวมพบว่ามีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด 11 ข้อ ซึ่งขนาดตัวอักษร 
และรูปแบบตัวอักษร มีความสวยงามและอ่านได้ง่าย มีระดับคะแนนเฉลี่ยสูงสุด คือ 4.73 การ
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จัดรูปแบบในเว็บไซต์ง่ายต่อการอ่านและการใช้งาน มีคะแนนเฉลี่ย 4.70 และการโต้ตอบระหว่าง
ระบบกับผู้ใช้งาน มีคะแนนเฉลี่ย 4.69 ตามล าดับ 

ความพึงพอใจของอาจารย์ที่มีต่อระบบบริหารจัดการแบบสอบถามออนไลน์ โดยรวมและราย
ข้อ ดังตารางที่ 4.3 

ตารางที่ 4.3  ความพึงใจของอาจารย์ที่มีต่อระบบบริหารจัดการแบบสอบถามออนไลน์ โดยรวมและ
รายข้อ 

หัวข้อประเมิน 

ระดับความพึงพอใจ 
เชิงปริมาณ 

เชิงคุณภาพ ค่าเฉลี่ย 
(Mean) 

ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (SD.) 

1 
การจัดรูปแบบในเว็บไซต์ง่ายต่อการอ่านและ
การใช้งาน 

4.73 0.52 มากที่สุด 

2 
หน้าโฮมเพจมีความสวยงาม มีความทันสมัย 
น่าสนใจ 

4.53 0.75 มากที่สุด 

3 สีสันในการออกแบบเว็บไซต์มีความเหมาะสม 4.43 0.84 มาก 

4 
สีพ้ืนหลังกับสีตัวอักษรมีความเหมาะสมต่อ
การอ่าน 

4.67 0.56 มากที่สุด 

5 ขนาดตัวอักษร และรูปแบบตัวอักษร มีความ
สวยงามและอ่านได้ง่าย 

4.63 0.5 มากที่สุด 

6 
มีความเร็วในการแสดงภาพ ตัวอักษร และ
ข้อมูลต่าง ๆ 

4.63 0.69 มากที่สุด 

7 ภาพประกอบสามารถสื่อความหมายได้ 4.50 0.51 มากที่สุด 
8 ความถูกต้องในการเชื่อมโยงภายในเว็บไซต์ 4.77 0.52 มากที่สุด 
9 ความถูกต้องในการเชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์อ่ืน 4.70 0.53 มากที่สุด 
10 ระบบการลงชื่อเข้าใช้งาน 4.60 0.68 มากที่สุด 
11 ระบบการแจ้งเตือนข้อผิดพลาด 4.50 0.64 มากที่สุด 
12 การโต้ตอบระหว่างระบบกับผู้ใช้งาน 4.67 0.68 มากที่สุด 

13 
ระบบสามารถเพ่ิม ลบ แก้ไข ข้อมูลได้ตาม
ความต้องการ 

4.63 0.67 มากที่สุด 

14 การแสดงข้อมูลได้ตามความต้องการของผู้ใช้ 4.77 0.59 มากที่สุด 
 
จากการแจกแบบสอบถามเพ่ือหาความพึงพอใจของอาจารย์ที่มีต่อระบบบริหารจัดการ

แบบสอบถามออนไลน์ โดยรวมพบว่ามีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด 13 ข้อ ซึ่งความถูกต้องใน
การเชื่อมโยงภายในเว็บไซต์และการแสดงข้อมูลได้ตามความต้องการของผู้ใช้ มีระดับคะแนนเฉลี่ย
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สูงสุด คือ 4.77 การจัดรูปแบบในเว็บไซต์ง่ายต่อการอ่านและการใช้งาน มีคะแนนเฉลี่ย 4.73 ความ
ถูกต้องในการเชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์อ่ืน มีคะแนนเฉลี่ย 4.70 ตามล าดับ 


