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บทที่ 3
วิธีการดาเนินโครงงาน
ในการจัดทาโครงงานนักศึกษา “ระบบบริหารจัดการแบบสอบถามออนไลน์” ได้มีขั้นตอนของ
การดาเนินโครงงาน ดังนี้
3.1 วิเคราะห์ระบบงานเดิม
3.2 เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล
3.3 การวิเคราะห์และออกแบบระบบงานใหม่
3.4 การวิเคราะห์ข้อมูล
3.5 การพัฒนาระบบ
3.6 การทดสอบระบบ
3.7 การซ่อมบารุงระบบ
3.1 วิเคราะห์ระบบงานเดิม
ในทุกมหาวิทยาลัยที่มีหลักสูตรให้นักศึกษาจัดทาโครงงานนักศึกษาหรืองานวิจัย นักศึกษาต้อง
สร้างแบบสอบถามที่สอดคล้องกับงานวิจัยที่ตนกาลังศึกษาอยู่ ซึ่งสิ้นเปลื องทั้งค่าใช้จ่ายและกระดาษ
เมื่ อ น าผลการตอบแบบสอบถามไปประเมิ น ผลทางสถิ ติ ซึ่ งมี ค วามยุ่ งยากหลายขั้ น ตอน ยั งต้ อ ง
ระมัดระวังในการใช้โปรแกรม SPSS เป็นอย่างมาก เพราะหากกรอกข้อมูลผิดพลาดก็สามารถทาให้
ผลการวิจัยคลาดเคลื่อนได้ จะเห็น ได้ว่าระบบการออกแบบสอบถามในรูปแบบเดิมมีปัญหาในการ
ทางานดังต่อไปนี้
3.1.1 ปัญหาของระบบงานเดิม
3.1.1.1 ความล่าช้าในการแจกแบบสอบถาม
1) แบบสอบถามที่ต้องแจกมีจานวนมาก
2) ต้องรอกลุ่มเป้าหมายตอบแบบสอบถามเป็นเวลานาน
3.1.1.2 ปัญหาการตอบแบบสอบถามไม่ครบถ้วน
1) กลุ่มเป้าหมายตอบแบบสอบถามไม่ครบตามที่กาหนด
2) แบบสอบถามสูญหาย
3) แบบสอบถามชารุด
3.1.1.3 ปัญหาการกรอกข้อมูลในโปรแกรม SPSS
1) ต้องกรอกผลการตอบแบบสอบถามเป็นจานวนมาก
2) กรอกข้อมูลผิดพลาดทาให้ผลการวิจัยคลาดเคลื่อนจากความเป็นจริง
จากปั ญหาที่กล่าวมา เราสามารถสรุปผลให้ อยู่ ในรูปของแผนผังแสดงปัญหา (Cause-andEffect Diagram) เพื่อแสดงให้เห็นถึงปัญหาและสาเหตุที่ทาให้การทางานของการทางานแบบเดิมมี
ประสิทธิภาพไม่เพียงพอ
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ความล่าช้าในการแจกแบบสอบถาม
ปัญหาการตอบแบบสอบถามไม่ครบถ้วน
แบบสอบถาม
แบบสอบถามชารุด
ที่ต้องแจกมีจานวนมาก
แบบสอบถามสูญหาย
ต้องรอการตอบ
กลุ
ม
่
เป้
า
หมายตอบ
แบบสอบถามเป็นเวลานาน
แบบสอบถามไม่ครบ
การทางานที่ไม่มีประสิทธิภาพ
การกรอกข้อมูลผิดพลาดทาให้
ต้องกรอกแบบสอบถามเป็นจานวนมาก
ผลการวิจัยตลาดเคลื่อน
ปัญหาการกรอกข้อมูลในโปรแกรม SPSS

ภาพที่ 3.1 แผนผังแสดงปัญหาของระบบงานเก่า (Cause-and-Effect Diagram)
3.1.2 วิเคราะห์ความต้องการใช้งาน
ผู้ที่ต้องการสร้างแบบสอบถามสามารถเข้าสู่ระบบ เพื่อสร้างแบบสอบถามตามความ
ต้ อ งการของงานวิ จั ย และโครงการ เมื่ อ สร้ า งแบบสอบถามได้ ต ามที่ ต้ อ งการแล้ ว สามารถส่ ง
แบบสอบถามผ่านทางเครือข่ายอินเทอร์เน็ตให้ กับผู้ตอบแบบสอบถามหรือกลุ่มเป้าหมายได้ ทันที
หลังจากแบบสอบถามได้รับการตอบครบตามจานวนที่ต้องการแล้ว ผู้ใช้งานสามารถเลือกผลการ
ประเมิน ทางสถิติ ได้ต ามความต้อ งการ และน าผลการประมวลผลทางสถิติ ไปใช้ กับ งานวิจัย และ
โครงการของตนตามความเหมาะสม
3.2 เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล
เครื่องมือที่ใช้ในการเก็ บ รวบรวมข้อมูลในการศึกษาครั้งนี้ ผู้จัดทาโครงงานได้ใช้วิธีการเก็บ
รวบรวมข้อมูล 2 วิธี ได้แก่
3.2.1 รวมข้อมูลโดยวิธีการสัมภาษณ์ ซึ่งทาให้มีโอกาสพบปะ พูดคุย สนทนากับผู้ให้ข้อมูล
โดยตรง อีกทั้งข้อมูลที่ได้รับจะมีความคลาดเคลื่อนน้อย โดยผู้จัดทาโครงงานได้สัมภาษณ์อาจารย์และ
นั กศึกษา ท าให้ ทราบถึงปั ญ หาและความต้องการของผู้ ใช้งานระบบบริห ารจัดการแบบสอบถาม
ออนไลน์
3.2.2 รวมข้อมูลโดยการส่งแบบสอบถาม หลังจากที่ผู้จัดทาโครงงานได้เก็บข้อมูลจากการ
สัมภาษณ์แล้ว จากนั้ นก็นาข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์มาสร้างเป็นแบบสอบถาม เพื่อเก็บข้อ มูล
เพิ่มเติม เพื่อให้ง่ายต่อ การวิเคราะห์ข้อมูล เนื่องจากผู้ตอบแบบสอบถามจะตอบคาถามที่มีรูปแบบ
เหมือนกัน และคาถามอย่างเดียวกัน โดยแบ่งแบบสอบถามออกเป็น 3 ส่วน ได้แก่
ส่วนที่ 1 ข้อมูลผู้ตอบแบบสอบถาม เป็นคาถามเกี่ยวกับลักษณะบุคคล ซึ่งลักษณะของ
แบบสอบถามเป็นแบบตรวจสอบรายการ (Check Lists)
ส่วนที่ 2 ข้อมูลการแสดงความคิดเห็นของผู้ใช้ เป็นคาถามเกี่ยวกับความพึงพอใจใน
การใช้งานระบบบริหารจัดการแบบสอบถามออนไลน์ ลักษณะของแบบสอบถามเป็นแบบเลือกตอบ
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แบบมาตราส่ ว นการประเมิ น ค่ า ของลิ เคิ ร์ ท (Likert Scale) ซึ่ งแต่ ล ะค าถาม มี ค าตอบให้ เลื อ ก
ตามล าดับ ความสาคัญ 5 ระดับ คือ มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย และน้อยที่สุด โดยกาหนดค่า
น้าหนักของการประเมิน ดังนี้
คะแนน 5 สาหรับความพึงพอใจในระดับมากที่สุด
คะแนน 4 สาหรับความพึงพอใจในระดับมาก
คะแนน 3 สาหรับความพึงพอใจในระดับปานกลาง
คะแนน 2 สาหรับความพึงพอใจในระดับน้อย
คะแนน 1 สาหรับความพึงพอใจในระดับน้อยที่สุด
ส่ว นที่ 3 ข้อเสนอแนะ เป็ น การรับข้อคิดเห็ นจากตอบแบบสอบถาม เพื่อให้ ทราบถึงความ
ต้องการและข้อเสนอแนะ
3.3 การวิเคราะห์และออกแบบระบบงานใหม่
หลังจากที่ได้ศึกษาระบบงานเดิมทาให้ทราบปัญหาและความต้องการของผู้ใช้ ซึ่งเป็นแนวทาง
ให้ผู้พัฒนาระบบได้วิเคราะห์ ระบบบริหารจัดการแบบสอบถามออนไลน์ โดยอาศัยแผนภาพการไหล
ของข้อมูล (Data Flow Diagram : DFD) เป็นเครื่องมือที่ใช้ในการอธิบายถึงขั้นตอนการทางานใน
ส่ วนต่าง ๆ ของระบบ แสดงทิศ ทางการไหลของข้อมูล ซึ่งเป็ น การอธิบายให้ ผู้ พั ฒ นาระบบ ผู้ ใช้
รวมทั้งผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องได้ทราบรายละเอียดการทางานได้ดียิ่งขึ้น โดยเริ่มจากแผนภาพระดับสูงสุด
(Context Diagram) หลังจากนั้ นผู้พัฒ นาได้ใช้เครื่องมือในการสร้างข้อมูลแผนภาพอี -อาร์ (Entity
Relationship Diagram : E-R Diagram) ซึ่งแสดงความสัมพันธ์ของข้อมูลทั้งระบบแล้วใช้แผนภาพอีอาร์ เขียนข้อมูลอย่างมีหลักเกณฑ์
3.3.1 ขั้นตอนการทางาน
ระบบบริหารจัดการแบบสอบถามออนไลน์ ที่ได้ออกแบบและพัฒนาขึ้น มีขั้นตอนการ
ทางานดังต่อไปนี้
3.3.1.1 บุคคลเข้าสู่ระบบ
3.3.1.2 ระบบจะตรวจสอบว่ามีชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านหรือไม่
3.3.1.3 หากยังไม่มี ให้สมัครสมาชิกเพื่อเข้าใช้งานระบบ
3.3.1.4 หากมีชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านแล้ว สามารถล็อกอินเข้าสู่ระบบได้ทันที หากกรอก
ผิด ระบบจะมีข้อความเตือนให้กรอกชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านใหม่อีกครั้ง
3.3.1.5 หากเข้าสู่ระบบได้แล้ว ระบบจะตรวจสอบสถานะผู้ใช้
3.3.1.6 หากการล็อกอินเข้าสู่ระบบเป็นสถานะผู้ดูแลระบบสูงสุด จะได้รับสิทธิ์ในการ
จัดการกับส่วนต่าง ๆ ได้ดังต่อไปนี้
1) จัดการส่วนของผู้ดูแลระบบทั่วไป
2) จัดการส่วนของข้อมูลสมาชิก
3) จัดการส่วนของข้อมูลแบบสอบถาม
3.3.1.7 หากการล็อกอินเข้าสู่ระบบเป็นสถานะผู้ดูแลระบบทั่วไป จะได้รับสิทธิ์ในการ
จัดการกับส่วนต่าง ๆ ได้ดังต่อไปนี้
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1) จัดการส่วนของข้อมูลสมาชิก
2) จัดการส่วนของข้อมูลแบบสอบถาม
3.3.1.8 หากการล็อกอินเข้าสู่ระบบเป็นสถานะสมาชิก จะได้รับสิทธิ์ในการจัดการกับ
ส่วนต่าง ๆ ได้ดังต่อไปนี้
1) จัดการข้อมูลส่วนตัว
2) จัดการส่วนของข้อมูลแบบสอบถาม
3.3.1.9 หากการเข้าสู่ระบบเป็นแบบบุคคลภายนอกที่ไม่ได้ทาการสมัครสมาชิกและ
เข้าสู่ระบบด้วยชื่อผู้ใช้และรหัสผ่าน จะได้รับสิทธิ์ดังนี้
1) ตอบแบบสอบถาม
2) ส่งต่อหรือเผยแพร่แบบสอบถามผ่านทางเครือข่ายอินเทอร์เน็ต
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เริ่ม ทางาน
ยังไม่มี

มีชื่อ ผู้ใช้+รหัสผ่านหรือยัง

สมัค รสมาชิก

กรอกชื่อ ผู้ใช้+รหัสผ่าน

ไม่ถูก

ชื่อผู้ใช้+รหัสผ่านไม่
ถูกต้อ ง
ถูก
เช็ค สถานะการเข้าสู่ระบบ

Super Admin

ใช่

-จัดการผู้ดูแลระบบทั่ว ไป
-จัดการข้อมูลสมาชิก
-จัดการข้อมูลแบบสอบถาม

ไม่ใช่
Admin

ใช่

-จัดการข้อมูลสมาชิก
-จัดการข้อมูลแบบสอบถาม

ใช่

-จัดการข้อมูลส่ว นตัว
-จัดการข้อมูลแบบสอบถาม

ไม่ใช่
สมาชิก

ไม่ใช่
บุคคลภายนอก

ใช่

-ตอบแบบสอบถาม

ไม่ใช่

ออกจากระบบ
จบการทางาน

ภาพที่ 3.2 แผนผังแสดงขั้นตอนการทางานของระบบงานใหม่
3.3.2 วิเคราะห์ระบบ
หลังจากที่ได้ศึกษาระบบงานเดิมทาให้ทราบปัญหาและความต้องการของผู้ใช้ ซึ่งเป็น
แนวทางให้ผู้พัฒนาระบบได้วิเคราะห์ระบบบริหารจัดการแบบสอบถามออนไลน์ โดยอาศัยเครื่องมือ
คือ แผนภาพการไหลของข้อมูล (Data Flow Diagram : DFD) เป็นเครื่องมือที่อธิบายถึงขั้นตอนการ
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ทางานของระบบ แสดงทิศทางการไหลของข้อมูลซึ่งอธิบายให้ผู้พัฒนาระบบ ผู้ใช้ รวมทั้งผู้ที่มีส่วน
เกี่ ย วข้ อ งได้ ท ราบรายละเอี ย ดการท างานได้ ดี ยิ่ ง ขึ้ น โดยใช้ แ ผนภาพกระแสข้ อ มู ล ระดั บ สู ง สุ ด
(Context Diagram)
แผนภาพกระแสข้ อ มู ล ระดั บ สู งสุ ด (Context Diagram) ของระบบบริ ห ารจั ด การ
แบบสอบถามออนไลน์ ซึ่งเป็นแผนภาพทั้งหมดของระบบ สามารถแสดงให้ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องแต่ละ
กลุ่มมีหน้าที่ใด ๆ บ้างภายในระบบ สามารถเขียนได้ดังภาพที่ 3.3

ผู้ดูแลระบบทั่วไป

0
ระบบบริหารจัดการ
แบบสอบถามออนไลน์

สมาชิกหรือเจ้าของ
แบบสอบถาม

บุคคลภายนอก

ภาพที่ 3.3 แสดงแผนภาพกระแสข้อมูลระดับสูงสุด (Context Diagram)
จากแผนภาพกระแสข้อมูล ระดับ สู งสุ ด (Context Diagram) ระบบได้กาหนดสิ ท ธิ์และ
หน้าที่ของกลุ่มผู้ใช้งานระบบแต่ละกลุ่ม รวมทั้ งแหล่งข้อมูลจากภายนอกที่สามารถนาเข้าสู่ระบบโดย
เกี่ ย วข้ อ งและน าข้ อ มู ล ต่ าง ๆ ที่ มี อ ยู่ ไปใช้ ป ระโยชน์ ต ามสิ ท ธิ์ที่ ก าหนดโดยผ่ า นระบบเครื อ ข่ า ย
อินเทอร์เน็ตซึ่งกาหนดหน้าที่และสิทธิ์ของกลุ่มผู้ใช้ดังนี้
3.3.2.1 ผู้ดูแลระบบสูงสุด คือ ผู้ใช้งานระบบที่มีหน้าที่รับผิ ดชอบและสามารถจัดการ
กับระบบทุกส่วน โดยมีหน้าที่หลักคือ ควบคุมดูแลผู้ดูแลระบบทั่วไป จัดการข้อมูลผู้ดูแลระบบทั่วไป
จัดการข้อมูลสมาชิก จัดการข้อมูลแบบสอบถาม สามารถเพิ่ม ลบ แก้ไข ข้อมูลทุกส่วนในระบบได้
และรักษาความปลอดภัยของระบบ
3.3.2.2 ผู้ดูแลระบบทั่วไป คือ ผู้ใช้งานระบบที่มีหน้าที่รับผิดชอบส่วนต่าง ๆ ในระบบ
โดยมีหน้าที่หลักคือ จัดการข้อมูลสมาชิก จัดการข้อมูลแบบสอบถาม สามารถเพิ่ม ลบ แก้ไข ข้อมูลใน
ระบบได้ และรักษาความปลอดภัยของระบบ
3.3.2.3 สมาชิกหรือเจ้าของแบบสอบถาม คือ ผู้ที่เข้าสู่ระบบในฐานะผู้ใช้งาน สามารถ
สร้าง ลบ แก้ไข แบบสอบถาม เลือกผลการประเมินทางสถิติที่ต้องการ และส่งต่อแบบสอบถามผ่าน
ทางเครือข่ายอินเทอร์เน็ตได้
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3.3.2.4 บุ ค คลภายนอก หรื อ ผู้ ต อบแบบสอบถาม คื อ ผู้ ที่ ใช้ ง านระบบในฐานะ
บุคคลภายนอก ได้รับสิทธิ์ในการใช้งานระบบเพียงการตอบแบบสอบถาม และส่งต่อแบบสอบถาม
ผ่านทางเครือข่ายอินเทอร์เน็ตเท่านั้น
3.3.3 แผนภาพการไหลของข้อมูล (Dataflow Diagram : DFD) แสดงถึงการไหลของข้อมูล
เข้าและข้อมูลออกในแต่ละขั้นตอนการทางานต่าง ๆ ของระบบบริหารจัดการแบบสอบถามออนไลน์
ดังภาพที่ 3.4
ข้อมูลผู้ดูแลระบบ
ทั่วไป
ข้อมูลสมาชิก

ผู้ดูแลระบบทั่วไป

ข้อมูลการตอบแบบสอบถาม

P5
จัดการข้อ มูล
แบบสอบถามที่ผู้ใช้
ตอบ

ข้อมูลที่ผู้ใช้ตอบ

ข้อมูลที่ผู้ใช้ตอบ

ข้อมูลสมาชิก

P1
จัดการข้อ มูลผู้ดูแล
ระบบทั่วไป

ข้อมูลสมาชิก

ข้อมูลส่วนตัว สมาชิก

ข้อมูลสมาชิก

P4
จัดการข้อ มูลสมาชิก

ข้อมูลสมาชิก
ข้อมูลสิทธิ์การเข้าใช้

สมาชิก

ข้อมูลผู้สร้างแบบสอบถาม
ข้อมูลแบบสอบถาม
ข้อมูลตอน
ข้อมูลข้อคาถาม
ข้อมูลตัวเลือ ก

P2
จัดการข้อ มูลสิทธิ์
การใช้

P3
จัดการข้อ มูล
แบบสอบถาม

ข้อมูลการเข้าใช้

ข้อมูลผู้สร้างแบบสอบถาม
ข้อมูลแบบสอบถาม
ข้อมูลตอน
ข้อมูลข้อคาถาม
ข้อมูลตัวเลือ ก

ข้อมูลแบบสอบถาม

ผู้ตอบแบบสอบถาม

ข้อมูลการตอบแบบสอบถาม

ภาพที่ 3.4 แผนภาพรวม DFD ระบบบริหารจัดการแบบสอบถามออนไลน์
3.3.4 รายการปัญหาของระบบงานเดิม
3.3.4.1 ความล่ าช้ าในการแจกแบบสอบถาม เนื่ องจากแบบสอบถามที่ ต้ องแจกมี
จานวนมาก และยังต้องรอกลุ่มเป้าหมายตอบแบบสอบถามเป็นเวลานาน
3.3.4.2 ปัญหาการตอบแบบสอบถามไม่ครบถ้วน กลุ่มเป้าหมายตอบแบบสอบถามไม่
ครบตามที่กาหนด แบบสอบถามสูญหายไปจากจานวนที่กาหนด และแบบสอบถามชารุดเสียหาย
3.3.4.3 ปั ญ หาการกรอกข้อมูล ในโปรแกรม SPSS เนื่ องจากต้องกรอกผลการตอบ
แบบสอบถามเป็นจานวนมากทาให้เสียเวลาและอาจเกิดการผิดพลาดได้ง่าย และทาให้ผลการวิจัย
คลาดเคลื่อนจากความเป็นจริง
3.3.5 ออกแบบฐานข้อมูลด้วยแผนภาพแสดงความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูล (E-R Diagram)
จากการวิเคราะห์ระบบด้วยแผนภาพกระแสข้อมูลระดับสูงสุด (Context Diagram)
และ Data Flow Diagram Level 1 ทาให้ทราบว่ามีข้อมูลใดบ้างที่จะต้องจัดเก็บลงฐานข้อมูล ซึ่ง
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สามารถออกแบบฐานข้อมูล ด้วยแผนภาพแสดงความสั มพัน ธ์ระหว่างข้อมูล (E-R Diagram) เพื่ อ
อธิบายความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูลได้ ดังนี้

M
1

M

M

1
M

1

1

M

1
-

-

ภาพที่ 3.5 แผนภาพแสดงความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูล (E-R Diagram)
3.3.6 การออกแบบระบบฐานข้อมูล
จากรูปที่ 3.5 มีเอนทิตี้ 6 เอนทิตี้ ดังนั้นจึงสามารถนามาสร้างเป็นตารางในฐานข้อมูลได้
ทั้งหมด 6 ตาราง โดยแต่ละตารางมีรายละเอียด ดังนี้ (ในคอลัมน์ “คุณสมบัติ” อักษร ย่อ PK คือ
Primary และ FK คือ Foreign Key)
ตารางที่ 3.1 โครงสร้างข้อมูลผู้ดูแลระบบ (admin)
ลาดับที่
1
2
3
4
5
6

ชื่อฟิลด์
admin_id
username
password
admin_name
status
email

ชนิดข้อมูล
INT
VARCHAR
VARCHAR
VARCHAR
VARCHAR
VARCHAR

ความยาว
3
10
10
20
20
30

คาอธิบาย
รหัสแอดมิน
ชื่อผู้ใช้
รหัสผ่าน
ชื่อ-นามสกุล
สถานะ
อีเมล

หมายเหตุ
PK
-
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ตารางที่ 3.2 โครงสร้างข้อมูลสมาชิก (member_tbl)
ลาดับที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

ชื่อฟิลด์
member_id
name
lastname
birthday
gender
address
phone

ชนิดข้อมูล
INT
VARCHAR
VARCHAR
DATE
VARCHAR
text
VARCHAR

ความยาว
11
100
100
10
20
20

image
email
password
level
create_date
update_date
question_choice_id
question_choice_name
question_id

VARCHAR
VARCHAR
VARCHAR
INT
DATE/TIME
DATE/TIME
INT
TEXT
INT

255
255
255
5
11
-

คาอธิบาย หมายเหตุ
รหัสสมาชิก
PK
ชื่อ
นามสกุล
ว/ด/ป เกิด
เพศ
ที่อยู่
เบอร์
โทรศัพท์
รูปประจาตัว
อีเมล
รหัสผ่าน
ระดับสมาชิก
วันที่สมัคร
วันที่แก้ไข
รหัสตัวเลือก
ชื่อตัวเลือก
รหัสคาถาม
-

ตารางที่ 3.3 โครงสร้างข้อมูลคาตอบ (answer_tbl)
ลาดับที่
1
2
3
4
5
6
7

ชื่อฟิลด์
answer_id
answer
question_type
form_id
question_id
create_date
update_date

ชนิดข้อมูล
INT
INT
INT
DATE/TIME
VARCHAR
VARCHAR
VARCHAR

ความยาว
10
10
10
20
30
20

คาอธิบาย
รหัสคาตอบ
คาตอบ
ชนิดคาถาม
รหัสฟอร์ม
รหัสคาถาม
วันที่สร้าง
วันที่แก้ไขข้อมูล

หมายเหตุ
PK
-
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ตารางที่ 3.4 โครงสร้างข้อมูลตารางฟอร์ม (form_tbl)
ลาดับที่
1
2
3
4
5
6
7
8

ชื่อฟิลด์
form_id
member_id
form_name
form_objective
form_explanation
form_status
create_date
update_date

ชนิดข้อมูล ความยาว
คาอธิบาย
INT
10
รหัสฟอร์ม
INT
10
รหัสสมาชิก
INT
10
ชื่อฟอร์ม
DATE/TIME
วัตถุประสงค์
VARCHAR
20
คาชี้แจง
VARCHAR
30
สถานะฟอร์ม
VARCHAR
20
วันที่สร้างฟอร์ม
VARCHAR
10
วันที่แก้ไขฟอร์ม

หมายเหตุ
PK
-

ตารางที่ 3.5 โครงสร้างข้อมูลตารางเช็คสถานะผู้เข้าใช้ (check_login)
ลาดับที่

ชื่อฟิลด์

ชนิดข้อมูล

ความยาว

คาอธิบาย

หมายเหตุ

1
2
3
4
5

check_id
check_username
check_pw
check_type
last_login

INT
INT
INT
VARCHAR
DATE/TIME

10
10
10
10
-

ตรวจสอบรหัส
ตรวจสอบชื่อผู้ใช้
ตรวจสอบรหัสผ่าน
ตรวจสอบประเภท
วันที่เข้าใช้ล่าสุด

PK
-

ตารางที่ 3.6 โครงสร้างข้อมูลตารางคาถาม (question_tbl)
ลาดับที่
1
2
3
4
5
6
7

ชื่อฟิลด์
question_id
question_name
maseges_type
question_type
form_id
create_date
update_date

ชนิดข้อมูล
INT
TEXT
TEXT
INT
INT
DATE/TIME
INT

ความยาว
11
10
10
5
10
30
11

คาอธิบาย
หมายเหตุ
รหัสคาถาม
PK
ชื่อคาถาม
ข้อความช่วยเหลือ
ประเภท
รหัสฟอร์ม
วันที่สร้างคาถาม
วันที่แก้ไข
-

3.3.7 ออกแบบหน้าจอสาหรับแสดงข้อมูล
การออกแบบหน้าจอแสดงข้อมูลของระบบบริหารจัดการแบบสอบถามออนไลน์ ได้
แบ่งออกเป็นส่วนต่าง ๆ ดังต่อไปนี้
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1) หน้าแรกของระบบเมื่อเปิดขึ้นมา โดยบุคคลทั่วไปสามารถมองเห็นได้ แสดงข้อมูล
ดังภาพที่ 3.6

Login

ภาพที่ 3.6 แสดงการออกแบบหน้าแรกของระบบ
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2) ออกแบบหน้าจอ Login ของผู้ดูแลระบบ

Username
Password

ภาพที่ 3.7 แสดงการออกแบบหน้า Login ของผู้ดูแลระบบ
3) ออกแบบหน้าบริหารจัดการในส่วนของผู้ดูแลระบบ

ภาพที่ 3.8 แสดงการออกแบบหน้าบริหารจัดการในส่วนของผู้ดูแลระบบ
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3.4 การวิเคราะห์ข้อมูล
ข้อมูลที่ได้ มาจากแบบสอบถามจะทาการเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อใช้ในการศึกษา และทาการ
วิเคราะห์ข้อมูล โดยใช้สถิติในการวิเคราะห์ข้อมูลคุณภาพของระบบ และความพึงพอใจของผู้ตอบ
แบบสอบถามในการใช้งานระบบบริหารจัดการแบบสอบถามออนไลน์ ดังนี้
3.4.1 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล โดยใช้โปรแกรมสาเร็จรูปวิเคราะห์ข้อมูล
1) ค่าเฉลี่ย (Mean)
2) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)
3.4.2 มาตราวัดแบบสอบถาม
ในแบบสอบถาม เป็นการสอบถามความพึงพอใจและประเมินคุณภาพเกี่ยวกับระบบ ซึ่ง
ลักษณะแบบสอบถามที่สร้างขึ้น เป็นคาถามแบบปลายเปิด (Open – Ended Question) ลักษณะ
ของคาถามมีคาตอบให้เลือก 5 ระดับ คือ ดีมาก ดี ปานกลาง พอใช้ ควรปรับปรุง
การแปลผลการศึกษา ความคิดเห็ นความพึงพอใจของและการประเมินคุณภาพจาก
อาจารย์และนักศึกษา
เกณฑ์ ก ารให้ ค ะแนน และแปลผลในการศึ ก ษาโครงงานครั้งนี้ ผู้ จั ด ท าโครงงานได้
กาหนดให้คะแนน ดังนี้
คะแนน 5 หมายถึง สาหรับความพึงพอใจมากที่สุด
คะแนน 4 หมายถึง สาหรับความพึงพอใจมาก
คะแนน 3 หมายถึง สาหรับความพึงพอใจปานกลาง
คะแนน 2 หมายถึง สาหรับความพึงพอใจน้อย
คะแนน 1 หมายถึง สาหรับความพึงพอใจน้อยที่สุด
เกณฑ์การแปลผล ผู้จัดทาโครงงานได้กาหนดระดับการแปลผลโดยใช้สูตรการคานวณ
อัตราภาคชั้น =

ค่าพิสัย / จานวนชั้น

ค่าพิสัย

คะแนนต่าสุด – คะแนนสูงสุด
จานวนชั้น

=

ดังนั้นเกณฑ์แปลผลค่าเฉลี่ยความพึงพอใจและคุณภาพระบบมีดังนี้
ค่าคะแนนเฉลี่ย
ค่าคะแนนเฉลี่ย
ค่าคะแนนเฉลี่ย
ค่าคะแนนเฉลี่ย
ค่าคะแนนเฉลี่ย

4.50 – 5.00
3.50 – 4.49
2.50 – 3.49
1.50 – 2.49
1.00 – 1.49

หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง

มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
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3.5 การพัฒนาระบบ
ในการพัฒนาระบบบริหารจัดการแบบสอบถามออนไลน์ ผู้จัดทาโครงงานได้ใช้เครื่องมือต่าง ๆ
ในการพัฒนาระบบ ดังนี้
3.5.1 โปรแกรมที่ใช้ในการพัฒนา
ผู้จัดทาโครงงานได้ใช้โปรแกรมในการพัฒนาระบบ ดังนี้
3.5.1.1 โปรแกรมใช้สาหรับจาลองเครื่องพีซี (Personal Computer : PC) ให้เป็นเว็บ
เซิร์ฟเวอร์ ผู้จัดทาโครงงานได้เลือกใช้ XAMPP Control Panel ซึ่งข้อดีของโปรแกรม XAMPP อยู่ที่
มีเมนูควบคุมใช้งานที่ค่อนข้างเป็นมิตรกับผู้ใช้ ผู้ใช้งานสามารถควบคุมรายละเอียดต่าง ๆ ได้ที่จุด ๆ
เดียวลักษณะ One Stop Service
3.5.1.2 โปรแกรมสร้า งเว็ บ เพจแบบเสมื อ นจริง Adobe Dreamweaver เนื่ อ งจาก
คุณสมบัติของโปรแกรมที่มีความสะดวกต่อการใช้งาน มีฟังก์ชันที่ทาให้ผู้ใช้สามารถจัดวางข้อความ
รูป ภาพ ตาราง ฟอร์ม วิดีโอ รวมถึงองค์ประกอบอื่น ๆ ภายในเว็บเพจได้ อย่างสวยงามตามที่ผู้ใช้
ต้องการ
3.5.1.3 โปรแกรมออกแบบภาพกราฟิก Adobe Photoshop เป็นโปรแกรมออกแบบ
ภาพกราฟิกที่นิยมใช้กันอย่างแพร่หลาย โดยใช้สร้างภาพเพื่อตกแต่งเว็บไซต์ ไม่ว่าจะเป็น ภาพหัว
เว็บไซต์ ปุ่มเมนู ตลอดจนภาพประกอบต่าง ๆ เป็นต้น
3.5.1.4 โปรแกรมจัดการฐานข้อมูล MySQL (มายเอสคิวแอล) ซึ่งข้อดีของ MySQL
(มายเอสคิวแอล) คือ สามารถนาไปใช้ได้กับแพลตฟอร์ม เช่น PHP ASP JSP เป็นต้น สามารถรองรับ
การใช้งานหลายแพลตฟอร์ม ค่าใช้จ่ายน้อย และเป็นที่นิยม จึงหาข้อมูลการใช้งานได้ง่าย
3.5.2 ภาษาที่ใช้ในการพัฒนาระบบ
ผู้จัดทาโครงงานได้เลือกใช้ภาษาสาหรับพัฒนาระบบ 5 ภาษา ได้แก่ ภาษาพีเอชพี
(PHP) ภาษาเอชทีเอ็มแอล5 (HTML5) ภาษาเอสคิวแอล (SQL) ภาษาจาวาสคริป (JavaScript) และ
เจคิวรี่ (JQuery)
3.6 การทดสอบระบบ
หลังจากที่ได้พัฒนาระบบจนสามารถใช้งานได้แล้ว จากนั้นก็ได้ทาการทดสอบระบบด้วยตนเอง
ก่อน เมื่อพบข้อผิดพลาดจึ งดาเนิน การแก้ไขแล้วนามาทดสอบระบบอีกครั้ง หลัง จากที่ได้ทดสอบ
ระบบเสร็จเรียบร้อยแล้วจึงนาระบบนั้นไปติดตั้ง โดยให้นักศึกษาในคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏบุรีรัมย์ทดลองใช้งานเพื่อหาข้อผิดพลาด ตลอดจนข้อเสนอแนะต่าง ๆ จากผู้ใช้ เพื่อใช้ในการ
แก้ไขและดูแลรักษาระบบต่อไป
3.7 การซ่อมบารุงระบบ
หลังจากได้ทาการพัฒนาระบบบริหารจัดการแบบสอบถามออนไลน์ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ซึ่งใน
ขั้น ตอนนี้จะนาข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้นของระบบ และข้อบกพร่องในด้านการทางานของโปรแกรมที่
ค้นพบและเก็บรวบรวมคาร้องขอให้ปรับปรุงระบบ ซึ่งจะดาเนินการแก้ไขให้ถูกต้อง ดังนี้
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3.7.1 จากคาร้องของผู้ใช้ที่ ต้องการให้เพิ่มตัวเลือก ‘อื่น ๆ ’ ในข้อคาถามชนิดหลายตัวเลือก
(Multiple Choice) และสามารถกรอกค าตอบเองได้ ผู้ พั ฒ นาได้ ท าการแก้ ไขและปรั บ ปรุง ตาม
ข้อผิดพลาดดังกล่าว จนระบบสามารถใช้งานได้ตามความต้องการของผู้ใช้เรียบร้อยแล้ว
3.7.2 แก้ไขให้ผู้ใช้สามารถกาหนดให้คาถามแต่ละข้อมีตัวเลือก บังคับ/ไม่บังคับตอบ ตามที่ผู้
ทดสอบระบบได้ร้องขอให้มีการปรับปรุง
3.7.3 แก้ไขให้ข้อคาถามแบบ Rating Scale สามารถกดเพิ่ม เพิ่มตัวเลือกได้ครั้งละ 3, 4, 5,
ข้อ ตามคาร้องจากผู้ทดสอบระบบที่ต้องการให้เพิ่มได้ครั้งละหลายข้อ โดยไม่เสียเวลาคลิกเพิ่ มหลาย
ครั้ง
3.7.4 แก้ไขให้ตารางสรุปผลที่ไม่มีข้อมูลการตอบจากผู้ทาแบบสอบถาม มีการจัดเรียงที่เป็น
ระเบียบและเข้าใจง่าย

