
                Official Online Survey Program to Support Education Quality Assurance Faculty of Nursing, CMU.   

ชื่อเจา้ของผลงาน : นายกริช ศรีธีระจิตต์  นางกมลณัฎฐ์ รัตนวรางค์  นางสาวชุติญาภัค มีพงษ์  นายไพชยันต์ สุโอชมา  นางสาวกชามาศ แสงสุวรรณ  นางมนสัชนก ศรีธีระจิตต์  

                

                      คณะพยาบาลศาสตร์ มีการพัฒนาการด าเนินงานด้านการศึกษา การวิจัย การบริการวิชาการ   
          และการบริหารจัดการอย่างต่อเนื่อง ซึ่งปัจจุบันคณะฯได้น าเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพ่ือการด าเนินการ
ที่เป็นเลิศ หรือ EdPEx (Education Criteria for Performance Excellence) มาใช้เป็นกรอบในการพัฒนา
คุณภาพการด าเนินงาน รวมถึงการด าเนินการตามแผนงานต่าง ๆ ท าให้คณะพยาบาลศาสตร์มีความจ าเป็น
จะต้องมีระบบ การวัด วิเคราะห์ และการจดัการความรู้ ที่ดีเพียงพอ เพื่อที่จะได้ทราบผลลัพธ์ของการด าเนินงาน 
และน าผลที่ได้มาปรับปรุงกระบวนการท างานให้ดียิ่งขึ้น ทั้งนี้การวัด วิเคราะห์ และการจัดการความรู้ นั้น 
สามารถน าเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาช่วยเพ่ิมประสิทธิภาพในการรวบรวม วิเคราะห์ จัดเก็บ และเผยแพร่
ข้อมูล ได้เป็นอย่างดี โดยเฉพาะอย่างยิ่งในปัจจุบันนี้เทคโนโลยีสารสนเทศและการเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ต  
ท าให้ทุกคนสามารถเข้าถึงข้อมูลได้ง่ายและสะดวกขึ้นกว่าเดิมมาก จึงเหมาะสมอย่างยิ่งที่จะน ามาสร้าง 
เป็นเครื่องมือในการวัด วิเคราะห์ ดังนั้นคณะผู้จัดท าจึงมีความต้องการที่จะพัฒนาโปรแกรมแบบส ารวจข้อมูล
ออนไลน์ที่ใช้เป็นส่วนกลางของคณะพยาบาลศาสตร์ และเป็นระบบส ารวจข้อมูลที่ใช้งานอย่างเป็นทางการ 
ของคณะพยาบาลศาสตร์ (Faculty of Nursing Official Survey : FON Survey) โดยมีหน่วยประกันคุณภาพ
การศึกษา สังกดังานนโยบายและแผน และประกันคุณภาพการศึกษา เป็นผู้ควบคุมโปรแกรม ซึ่งการใช้โปรแกรม
นี้จะท าให้คุณภาพของข้อมูลมีมาตรฐานสูงขึ้นด้วย เพราะเป็นการวัด วิเคราะห์ จากหน่วยงานกลางของคณะฯ 
ที่มีความน่าเชื่อถือ โปรแกรมที่พัฒนาขึ้นมานี้สามารถระบุกลุ่มเป้าหมายของแบบส ารวจแต่ละชุดได้ มีระบบ
ติดตามกลุ่มเป้าหมาย เพื่อกระตุ้นให้เกิดการกรอกข้อมูลลงในแบบส ารวจให้ครบทุกชุด มีรายงานการติดตามที่
ครบถ้วน และรองรับการใช้งานกับอุปกรณ์พกพาต่าง ๆ ได้เป็นอย่างดี ในส่วนของการวิเคราะห์ข้อมูลที่เป็นแบบ
เรียลไทม์นั้นท าให้สามารถจัดท ารายงานผลลัพธ์ของการวิเคราะห์ข้อมูลน าเสนอต่อผู้บริหาร และผูท้ี่มีส่วน
เกี่ยวข้องได้ทันทีเมื่อครบก าหนดระยะเวลาของช่วงที่เปิดให้กรอกแบบส ารวจในแต่ละชุด และโปรแกรม 
      ยังสามารถเชื่อมโยงไปยังระบบสารสนเทศที่เกี่ยวข้อง เพื่อน าข้อมูลไปใช้ประโยชน์ต่อไปได ้

สังกัดหน่วยงาน   : คณะพยาบาลศาสตร์  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

                   1. เพื่อพัฒนาโปรแกรมแบบส ารวจข้อมูลออนไลน์ ส าหรับใช้ในงานประกันคุณภาพการศึกษา  
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวทิยาลัยเชียงใหม่ 

           2. เพือ่ศึกษาความพึงพอใจของผู้ใช้งานโปรแกรมแบบส ารวจข้อมูลออนไลน์ คณะพยาบาลศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

                        การประเมินผลโปรแกรม  ด้านประสทิธิภาพและประโยชน์ของโปรแกรม FON Survey 
พบว่า กลุ่มตัวอย่างจ านวน 140 คน มคีวามพึงพอใจอยู่ในระดับมาก ในหัวข้อ ความเหมาะสมของเมนูการใช้
งาน ความรวดเร็วในการตอบสนองของระบบ ความง่าย (User Friendly) ของการใช้งานระบบ ความรวดเร็วใน
การตอบแบบส ารวจ และการมีระบบยืนยันตัวตน และมากที่สุดในหัวขอ้การช่วยลดปริมาณการใช้กระดาษ 

       ส าหรับด้านการออกแบบโปรแกรม FON Survey นัน้ กลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก  
ทุกหัวข้อ ได้แก่ ความสวยงาม ความทันสมัย และความนา่สนใจของโปรแกรม การจัดวางรูปแบบในโปรแกรม
ง่ายต่อการอ่านและการใช้งาน ขนาดตัวอักษรและรูปแบบตัวอักษร อ่านได้ง่ายและสวยงาม ความเร็วในการ
แสดงภาพ ตัวอักษร และข้อมูลต่าง ๆ แต่กลุ่มตัวอย่างบางส่วนให้ข้อเสนอแนะเก่ียวกับขนาดตัวอักษรที่เล็ก
เกินไป และการออกแบบที่ยังดูไม่ทันสมัย 

                           1. ไดร้ะบบสารสนเทศเพื่อรองรับ การวัด วิเคราะห์ ในหมวด 4 ของเกณฑ์คุณภาพ   
              การศึกษาเพ่ือการด าเนินการที่เป็นเลิศ หรือ EdPEx เพิ่มขึ้นอีกหนึ่งระบบ ที่สามารถเชื่อมโยงข้อมูล
ไปใช้งานต่อยังระบบอื่น ๆ ได้ รวมถึงยังช่วยลดการใช้ทรัพยากรต่าง ๆ ลงด้วย 

 2. ผลลัพธ์ที่มคีุณภาพ ถูกต้อง และรวดเร็ว ที่ได้รับจากแบบส ารวจข้อมูลออนไลน์นี้ จะเป็นจุดเริ่มต้นที่ดี  
ที่ก่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรยีนรู้ เพื่อปรับปรุงกระบวนการท างาน ในแต่ละหน่วยงานของคณะพยาบาลศาสตร์
ให้ดียิ่งขึ้น อีกทั้งยังได้รับทราบปัญหาที่แท้จริง ซึ่งจะท าให้เกิดการแก้ปัญหาได้อย่างถูกต้อง ตรงประเด็น 

                              โอภาส เอี่ยมสิริวงศ์. (2551). ระบบฐานข้อมูล . กรุงเทพฯ : ซีเอ็ดยูเคช่ัน 

    กิตติ ภักดีวัฒนะกุล, และ จ าลอง ครูอุตสาหะ. (2550). ระบบฐานข้อมูล. (พิมพ์ครั้งที ่9).  
              กรงุเทพฯ :  เคทีพี  คอมพ์  แอนด์ คอนซัลท์. 

    ศิริพงศ์ ศริสิวัสดิ์. (2549). เครื่องมือช่วยสร้างแบบสอบถามความคิดเห็นบนเว็บ. การค้นคว้าแบบอิสระ  
              บณัฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. 

    เกรียงไกร แก้ววงษ์เขียว. (2555). ระบบช่วยพัฒนาและประเมินผลแบบสอบถามออนไลน์.  
              การค้นคว้าแบบอิสระ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวทิยาลัยเชียงใหม่. 

1. ศึกษากระบวนการเดิม วิเคราะห์ และท าการออกแบบกระบวนการใหม่  
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2. ออกแบบฐานข้อมลูและจัดท าโปรแกรมด้วย PHP MySQL และ Bootstrap 

3. น าโปรแกรม FON Survey ไปทดลองใช้งานและเกบ็ข้อมูลความพึงพอใจจากกลุ่มตัวอย่าง จ านวน 150 คน ประกอบดว้ย 
    นักศึกษา จ านวน 50 คน  อาจารย์ จ านวน 50 คน  และบุคลากรสายสนบัสนนุวิชาการ จ านวน 50 คน  

แผนผงักระบวนการเดิม แผนผงักระบวนการใหม ่


