
 

บทคดัยอ่ 
 

บทความนี	ต้องการแสดงให้เห็นถึงผลงานของการวิจัย
ปฏิบัติการในส่วนของ ”ตัวสร้างแบบสอบถาม” ซึ&งเป็นผลลพัธ์
ในวงรอบหนึ&งของการพัฒนาซอฟต์แวร์เพื&อสังคม “คุยโพล” ที&
พัฒนามาจากระบบสถาปนาองค์ความรู้ หรือเรียกสั	นๆว่า “คุย” 
(Knowledge Unifying Initiator: KUI) งานวิจัยนี	ได้แสดงให้
เ ห็นถึงกระบวนการต่างๆ  ในฟังก์ ชันงานของตัวสร้าง
แบบสอบถาม ได้แก่ การใช้งานตัวสร้างแบบสอบถาม และการ
ติดตามผลการตอบแบบสอบถาม โดยในขณะนี	ได้ติดตั	งและมี
หลายองค์กรนาํไปใช้งานจริงแล้ว แผนงานในระยะถัดไปจะ
เพิ&มฟังก์ชันในการแปลงข้อมูลจากฐานข้อมูลคุยโพลให้อยู่ใน
รูปแบบของโปรแกรมตารางคาํนวณ รวมถึงความสามารถใน
การให้บริการตอบแบบสอบถามจากโทรศัพท์เคลื&อนที&ด้วย 
 
คาํสําคญั: ตวัสร้างแบบสอบถาม, แบบประเมิน,ซอฟตแ์วร์เพื�อ

สงัคม,  คุยโพล, การวจิยัปฏิบติัการ 
 

Abstract 
 

This paper introduces a tool to create online 
questionnaire called "Questionnaire Builder". It is one 
part of action research project on a social software 
named “KuiPOLL”. This social software derived from 
Knowledge Unifying Initiator or KUI. The tool consists of 
various functions of the questionnaire builder from usage 
of the questionnaire builder to monitor and interpret the 
results using an online questionnaire. Presently, 
KuiPOLL together with the questionnaire builder feature, 
is now available for services via  Kui Society’s web site 

“http://www.thaisocial.net”. Some organizations already 
use KuiPOLL's questionnaire builder service. Requested 
additional features such as export of KuiPOLL data into 
spreadsheet format and service on mobile telephones will 
be added in the short coming future. 
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1. บทนํา 
การศึกษาแสวงหาความรู้ด้วยการสํารวจความคิดเห็น 

(opinion) จากมวลชน เพื�อใชต้อบคาํถามในสิ�งที�สงสัย ในยุค
ของเทคโนโลยสีารสนเทศนี3  สามารถกระทาํไดส้ะดวกขึ3นผ่าน
เครือข่ายอินเทอร์ เ น็ต กระบวนการในการทําโพลด้วย
แบบสอบถามแบบดั3งเดิมที�ใชแ้บบสาํรวจที�เป็นกระดาษนั3นใช้
ตน้ทุนสูงในการจัดการขอ้มูลในหลายๆ ขั3นตอน โดยเฉพาะ
อยา่งยิ�งขั3นตอนการจดัเก็บขอ้มูล และขั3นตอนการประมวลผล
ขอ้มูล ซึ� งวิธีการแบบดั3งเดิมนี3 ยงัคงมีความจาํเป็นอยู่ในงานที�
ประชากรตัวอย่างย ังไม่สามารถเข้าถึงระบบอินเทอร์เน็ต 
อย่างไรก็ตามแนวโน้มที�ประชาชนจะสามารถเข้าถึงระบบ
อินเทอร์เน็ตเพิ�มขึ3 นอย่างรวดเร็ว นักวิจัยมีทางเลือกที�จะใช้
เครื� องมือใหม่ที�ทันสมัยมากขึ3 นโดยปรับรูปแบบวิธีการให้
เหมาะสมกับกรณีวิจัยของพวกเขา ในขณะเดียวกันเพื�อ
ตอบสนองความต้องการในกระบวนการจัดการความรู้ของ
ชุมชน ทาํให้เกิดเครื�องมือใหม่ๆ เกิดขึ3นบนเทคโนโลยีที�ใชใ้น
การจดัเก็บเนื3อหาแบบมีโครงสร้างที�เรียกว่า Semantic Web 
หรือ Web 2.0 ในรูปแบบของซอฟต์แวร์เพื�อสังคม (Social 

Software) ในบรรดาซอฟต์แวร์เหล่านี3  คุยโพล (KuiPOLL) 
เป็นซอฟต์แวร์ที�สามารถใช้ตอบสนองกิจกรรมการแสวงหา

ตวัสร้างแบบสอบถามในคุยโพล 
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ความรู้ด้วยการสํารวจความคิดเห็นจากมวลชนในลักษณะ
ดงักล่าวได ้

ซอฟตแ์วร์คุยโพลเป็นผลิตผลจากงานวิจยัภายใตโ้ครงการ
พฒันาซอฟต์แวร์เพื�อสังคมฐานความรู้ งานวิจัยนี3 ใช้วิธีวิทยา
แบบการวิจยัปฏิบติัการ (Action Research) ซึ� งเป็นวิธีการวิจยั
ที�เป็นที�นิยมใชใ้นงานวจิยัทางสงัคมและวทิยาศาสตร์การแพทย ์
แต่ในปัจจุบนัสามารถนาํมาประยกุตใ์ชก้บังานดา้นเทคโนโลยี
สารสนเทศไดเ้ป็นอย่างดี โดยเฉพาะอยา่งยิ�งการนาํซอฟต์แวร์
ไปปฏิบัติการจริงกับผูใ้ช ้เพื�อประโยชน์ในการเปลี�ยนแปลง 
(Change) ให้เป็นประโยชน์ต่อผูใ้ชง้าน อยา่งไรก็ตามในการ
นาํเสนองานวจิยัครั3 งนี3 ไม่ไดน้าํเสนอในรูปแบบของรายงานการ
วจิยัปฏิบติัการ (Action Research Report) ทั3งหมด แต่ตอ้งการ
แสดงให้เห็นถึงผลงานที�ได้จากการวิจัยปฏิบติัการในวงรอบ
หนึ� งของงานวิจยั ซึ� งประกอบดว้ยเรื�องของโพล (Poll) และ
แบบสอบถาม (Questionnaire) โดยตอ้งการที�จะนาํเสนอใน
ส่วนของตวัสร้างแบบสอบถาม (Questionnaire Builder) เป็น
หลกั 

การจัดเรียงเนื3อหาในบทความนี3  ถดัจากส่วนของบทนาํนี3  
ในส่วนที�สองจะกล่าวถึงความเป็นมาและเทคโนโลยทีี�เกี�ยวขอ้ง 
ส่วนที�สามแสดงถึงวธีิการดาํเนินการวจิยั รวมถึงอธิบายฟังก์ชนั
การใช้งานในคุยโพล โดยเน้นเฉพาะเนื3อหาที�เกี�ยวขอ้งกบัตวั
สร้างแบบสอบถาม ส่วนที�สี� เป็นผลการศึกษาและการติดตั3งใช้
งาน และในส่วนสุดท้ายเป็นการสรุปผลการนําตัวสร้าง
แบบสอบถามจากคุยโพลไปใชง้าน นอกจากนั3นเนื�องจากการ
วจิยัครั3 งนี3 เป็นการวจิยัปฏิบติัการ ดงันั3นจึงให้ความสาํคญัต่อผล
สะท้อนกลับ (Feedback) ที�จะเป็นกิจกรรมวิจัยในวงรอบ
ถดัไป 

 

2. ความเป็นมาและเทคโนโลยทีี�เกี�ยวข้อง 
ในส่วนนี� จะเ ริ� มต้นด้วยการอธิบายความเป็นมาและ

วตัถุประสงค์ของซอฟต์แวร์คุยโพล ทั� งนี� เพื�อทบทวนความ
เป็นมาของงานวจิยันี� ในวงรอบของการวจิยัปฏิบติัการก่อนหนา้ 
อย่างไรก็ตามรายงานฉบับนี� ไม่ใช่รายงานการวิจัยปฏิบัติการ
ของโครงการ แต่จะเน้นรายงานเฉพาะผลงานในวงรอบที�
เ กี� ยวเนื� องกับตัวสร้างแบบสอบถาม จากนั� นจะกล่าวถึง
เทคโ นโลยี ปัจ จุ บันโด ยทั�วๆ  ไป  ที� เ กี� ยวข้องกับ ระบ บ

แบบสอบถาม และตวัสร้างแบบสอบถามที�ให้บริการออนไลน์
บนอินเทอร์เน็ต 

2.1 ความเป็นมาและวตัถุประสงค์ของซอฟต์แวร์คุยโพล 
ซอฟตแ์วร์คุยโพลเป็นซอฟตแ์วร์เพื�อสงัคมที�มีวตัถุประสงค์

หลักเพื�อส่งเสริมการสร้างองค์ความรู้ใหม่ของชุมชนผ่าน
เครือข่ายอินเทอร์เน็ต และก่อใหเ้กิดกิจกรรมการทาํงานร่วมกนั
ภายในชุมชนออนไลน์ เพื�อการพฒันาชุมชนสังคมฐานความรู้ 
ในวงรอบแรกๆ ของการพฒันาซอฟตแ์วร์คุยโพล ประกอบดว้ย
ฟังก์ชันหลักๆ ได้แก่ โพลเพื�อให้สมาชิกนําเสนอหัวข้อที�
น่าสนใจและให้แสดงความคิดเห็น โดยมีทั�งแบบโพลเปิดและ
โพลปิด รวมถึงฟังก์ชันการจัดการถามตอบแบบสอบถาม 
ฟังกช์นัการดึงข่าวสาร (Crawler) จากอินเทอร์เน็ต รายละเอียด
ปรากฏใน “ซอฟตแ์วร์เพื�อสังคม : คุยโพล” [1]  คุยโพลเป็น
ซอฟต์แวร์ที�แตกแขนงมาจาก (Derive) ระบบสถาปนาองค์
ความรู้ (Knowledge Unifying Initiator) เรียกชื�อยอ่วา่ “KUI” 
หรือ “คุย”  พฒันาโดย ดร.วิรัช ศรเลิศลํ�าวาณิชและทีมงานจาก
ห้องวิจัยภาษาศาสตร์คํานวณ [2] ซึ� ง เป็นระบบพัฒนา
ฐานความรู้ออนไลน์แบบโอเพนซอร์ส ถูกใชเ้ป็นเครื�องมือใน
การสร้างและรวบรวมความตามกระบวนการความคิดของ
มนุษยโ์ดยเริ�มจากเรื�องใดเรื�องหนึ�ง มีการเสนอความคิดเห็นใน
เรื�องดงักล่าว และแลกเปลี�ยนทศันะในชุมชน ทาํประชาพิจารณ์ 
รวมถึงการลงมติในประเด็นนั� นๆ ด้วยวิธีลงคะแนน โดยใช้
แนวคิดการสร้างชุมชนความรู้ออนไลน์ที�ผูใ้ช้อินเทอร์เน็ต
สามารถมีส่วนร่วมในการสร้างองค์ความรู้ได้ตลอดเวลา มี
ความเท่าเทียมและเป็นไปอยา่งทั�วถึง 

 

2.2 ระบบแบบสอบถาม 
ในวงรอบตน้ๆ ของงานวจิยัเพื�อพฒันาซอฟตแ์วร์เพื�อสังคม

ฐานความรู้ การสํารวจความคิดเห็นจากมวลชนได้จากระบบ
คาํถามในลกัษณะของโพลแบบคาํถามเดี�ยว ซึ� งมีทั� งโพลแบบ
ปิดและโพลแบบเปิด ในระบบโพลแบบปิดผูใ้ชส้ามารถเลือก
โหวตหัวข้อที� เห็นชอบด้วย และในระบบโพลแบบเปิดผูใ้ช้
สามารถเพิ�มความคิดเห็นของตนลงไปเพื�อให้ผูใ้ชร้ายอื�นโหวต
ให้คะแนน อยา่งไรก็ตามในการนาํซอฟตแ์วร์ไปใชป้ฏิบติังาน
จริง มีผลสะท้อนกลับให้มีระบบแบบสอบถามเพิ�มเติมใน
ซอฟตแ์วร์คุยโพล 



 

แบบสอบถามถูกใชเ้ป็นเครื�องมือในการวดัและประเมินผล 
โดยแบบสอบ ถามที� ใช้ในก ารสํารวจใน วิ ธีดั� ง เ ดิม เ ป็ น
แบบสอบถามแบบใชก้ระดาษ ขอ้ดีของแบบสอบถามแบบนี� ที�
เห็นไดช้ดัคือใช้งานง่ายและสะดวก สามารถที�จะนาํไปใชก้ับ
ผูต้อบแบบสอบถามได้ทุกที�  ทุกเวลา แบบสอบถามแบบนี�
สามารถที�จะเลือกผูต้อบในเฉพาะกลุ่มเป้าหมายได้ ลกัษณะ
แบบนี� ทําให้เกิดความลําเอียงได้ การนับคะแนนและการ
คาํนวณผลลพัธ์สําหรับโพล หรือแบบสอบถามบนกระดาษนี�
จะต้องทําด้วยมือทําให้ เ สีย เวลา นอกจากนั� นในการนํา
แบบสอบถามกลบัมาใชใ้หม่ ก็ตอ้งทาํใหม่ทั�งหมด ไม่สามารถ
นาํมาใชป้ระโยชน์ได ้

การสร้างแบบสอบถามแบบออนไลน์ เพื�อใช้งานบน
อินเทอร์เน็ต สามารถทาํขึ�นใช้เองได้ไม่ยาก แต่ตอ้งคาํนึงถึง
ความสามารถของระบบในการควบคุมการใชแ้บบสอบถามให้
พน้จากกรณีปั�นคะแนนคาํตอบ โดยเฉพาะอย่างยิ�งการปั�น
คะแนนคาํตอบจากผูใ้ช้ทั�วไปบนอินเทอร์เน็ตที�ไม่สามารถ
ตรวจทราบตวัตนและแหล่งที�ใชง้านได ้ 

 
2.3 ตวัสร้างแบบสอบถาม 
บนอินเทอร์เน็ตมีซอฟต์แวร์ที�ทาํงานในลกัษณะตวัสร้าง

โพลและแบบสอบถามในระดบัสากลไดแ้ก่ QuestionPro [3] 
เป็นซอฟต์แวร์เชิงพาณิชย์ ที�สามารถสร้างแบบสอบถามได้
หลายรูปแบบ อนุญาตให้ใช้งานได้ฟรีเฉพาะแบบสอบถาม
ขนาดเล็ก สามารถแนบไฟลแ์ละใชง้านผ่านโทรศพัท์มือถือได ้
ตวัต่อมาไดแ้ก่ ซอฟตแ์วร์ Poll Pro [4] มีค่าใชจ่้ายในการใช้
งาน สามารถใส่รูปภาพลงในโพลได ้อยา่งไรก็ตามซอฟต์แวร์
ตวันี� ไม่สามารถใชส้ร้างแบบสอบถามได ้ซอฟต์แวร์ตวัถดัไป
ไดแ้ก่ CJ Questionnaire Builder [5] มีค่าใชจ่้ายในการใชง้าน 
สามารถใช้สร้างแบบสอบถามไดร้ายละเอียดมากกว่า ยกเวน้
การสร้างคาํถามแบบตารางเลือก อย่างไรก็ตามซอฟต์แวร์ที�
กล่าวถึงทั�งหมดไม่สนบัสนุนการใชง้านเป็นภาษาไทย 

 

3.  วธีิการดําเนินการวจัิยและฟังก์ชันการใช้งานคุยโพล  
ส่วนนี� จะอธิบายถึงวิธีวิทยาที�ใชใ้นการดาํเนินการวิจยั ตาม

ดว้ยฟังก์ชนัการใชง้านคุยโพลในส่วนที�เกี�ยวเนื�องกบัตวัสร้าง

แบบสอบถามของคุยโพล ซึ� งได้แก่การใช้งานตัวสร้าง
แบบสอบถาม และการติดตามผลการตอบแบบสอบถาม 

3.1 วธีิดาํเนินการวจิยั 
งานวิจยัครั� งนี�  ประยุกต์ใชว้ิธีวิทยาของการวิจยัปฏิบติัการ

(Action research) ซึ� งเป็นระเบียบวิธีสําหรับการเรียนรู้จาก
ประสบการณ์ เป็นการสร้างและจดัการความรู้ในลกัษณะของ
การสอบถาม เริ�มตั�งแต่ขั�นตอนของการสร้างซอฟตแ์วร์ตน้แบบ
คุยโพล (KuiPOLL prototype) ที�สืบทอดคุณสมบติัพื�นฐานมา
จากซอฟตแ์วร์คุย นาํไปติดตั�งใชง้านทาํกิจกรรมกบัชุมชนต่างๆ 
เก็บรวบรวมผลสะท้อนกลบั มาปรับปรุงแก้ไข เพิ�มเติมหรือ
ปรับเปลี�ยนฟังกช์นัต่างๆ ในคุยโพลเพื�อให้ไดเ้ครื�องมือสาํหรับ
กิจกรรมการจัดการความรู้ที� ดียิ�งขึ� น โดยจะมีการกระทําซํ� า
กิจกรรมในวงจรการพฒันาโปรแกรมคุยโพล จนกว่าจะได้
ซอฟตแ์วร์คุยโพลที�สมบูรณ์มากที�สุด ฟังก์ชนัการใชง้านในคุย
โ พ ล ถึ ง ว ง ร อ บ ก า ร วิ จัย ปั จ จุ บัน  ไ ด้แ ก่ โ พ ล  ( ภ า ย ใ น ) 
แบบสอบถาม (ภายใน) โพลสาธารณะ ตวัอย่างของตวัสร้าง
โ พ ล ส า ธา ร ณ ะ ด้ว ย คุ ย โ พ ล  แ สด ง ไ ว้ใ น ภา พ ที�  1 แ ล ะ
แบบสอบถามสาธารณะ อย่างไรก็ตามในงานวิจัยฉบับนี� เน้น
เฉพาะในฟังก์ชั�นแบบสอบถามสาธารณะในส่วนของตวัสร้าง
แบบสอบถามเท่านั�น 

 

 
 

ภาพที! 1: ตวัสร้างโพลสาธารณะดว้ยคุยโพล 

 
3.2 การใช้งานตวัสร้างแบบสอบถาม 
ผูใ้ชท้ั�วไปสามารถสมคัรสมาชิกคุยโพลได ้สมาชิกคุยโพล

เท่านั� นที� มีสิทธิใช้งานตัวสร้างแบบสอบถามในคุยโพลได ้



 

สมาชิกนาํซอร์สโคด้แบบสอบถามหรือแบบประเมินที�สร้างขึ�น
ไปไวบ้นเว็บไซต์หรือบล็อก (Blog) ของสมาชิก เพื�อใช้
แบบสอบถามหรือแบบประเมินนั� นในการสํารวจข้อมูล
เรื� องราวต่างๆ ที�ออกแบบไว ้สมาชิกคนหนึ� งสามารถสร้าง
แบบสอบถามไดไ้ม่จาํกดั แบบสอบถามทั�งหมดจะอยูเ่ฉพาะใน
พื�นที� ใช้งานของสมาชิกผู ้สร้างแบบสอบถาม โดยผู ้สร้าง
แบบสอบถามสามารถจดัการกบัแบบสอบถามที�ตนเองสร้างขึ�น 
เช่น เพิ�มหรือลบขอ้คาํถามในแบบสอบถาม ตรวจสอบความ
สมบูรณ์ของแบบสอบถามก่อนที�จะนาํไปเผยแพร่ใชง้านต่อไป 

 
3.3 การตดิตามผลการตอบแบบสอบถาม 
เมื�อผูส้ร้างแบบสอบถามนําโค้ดแบบสอบถามที�คุยโพล

สร้างให้ไปวางไว้บนเว็บไซต์ใดๆ แล้ว ผู ้ใช้งานเว็บไซต์
ดังกล่าวสามารถตอบแบบสอบถามจากเว็บไซต์เหล่านั� น 
คาํตอบทั�งหมดจะถูกบันทึกไวบ้นเครื�องแม่ข่ายคุยโพล ใน
บริเวณพื�นที� เฉพาะของผูส้ร้างแบบสอบถามนั�น เมื�อผูส้ร้าง
แบบสอบถามล็อกอินเขา้สู่ระบบ จะสามารถทราบผลสรุปการ
ตอบแบบสอบถามของตนไดแ้บบออนไลน์ ในรายงานผลสรุป
นี� จะประกอบด้วยจํานวนผู ้ตอบแบบสอบถาม ผลการตอบ
แบบสอบถามในแต่ละตวัเลือกเป็นจาํนวนและเปอร์เซ็นต์ที�มี
ผูต้อบตวัเลือกนั�น ตวัอยา่งผลสรุปการตอบแบบสอบถามดูภาพ
ที� 2 

 

 
ภาพที! 2: ผลสรุปการตอบแบบสอบถาม 

 

4. ผลการศึกษาและการติดตั-งใช้งาน  
ในส่วนนี� จะพูดถึงการติดตั�งใชง้านซอฟต์แวร์คุยโพลและ

เวบ็ไซต์ที�เกี�ยวขอ้ง โดยเฉพาะอยา่งยิ�งเวบ็ไซตข์องกลุ่มสังคม
คุย (Kui Society) ที�สามารถใชเ้ป็นเวบ็ท่า (Web portal) เขา้ใช้
งานซอฟต์แวร์ต่างๆ ในกลุ่มของสังคมคุย จากนั�นจะกล่าวถึง
วิธีการใชง้านตวัสร้างแบบสอบถามในคุยโพล โดยจะเน้นให้
เห็นว่าซอฟต์แวร์คุยโพลไม่ตอ้งการละเมิดความเป็นส่วนตวั
ของสมาชิก และในตอนสุดท้ายของส่วนนี� จะกล่าวถึงการ
ประเมินตวัซอฟตแ์วร์คุยเอง 

4.1 การตดิตั-งใช้งานซอฟต์แวร์คุยโพล 
ซอฟต์แวร์คุยโพลสามารถเขา้ถึงไดผ้่านเว็บไซต์ของกลุ่ม

สังคมคุยที� http://www.thaisocial.net โดยคลิกที�สัญลกัษณ์
ข อ ง คุ ย โ พ ล  ห รื อ เ ข้ า สู่ โ ป ร แ ก ร ม โ ด ย ต ร ง ที�   
http://www.thaisocial.net/kuipoll  ผูใ้ช้ที� เป็นสมาชิกของ
กลุ่มสังคมคุย จะสามารถเขา้สู่คุยโพลได้โดยตรง ดูภาพที� 3 
ผูใ้ชที้�เป็นสมาชิกแลว้สามารถใชง้านในส่วนของแบบสอบถาม
นี� ได้ คู่มือการใช้งานฟังก์ชันต่างๆ ของคุยโพลปรากฎใน
เวบ็ไซตคุ์ยโพลโดยผูใ้ชท้ั�วไปสามารถเขา้ถึงไดอ้ยา่งอิสระ 

 

 
ภาพที� 3: หนา้แรกของคุยโพล 

 
การใช้ประโยชน์จากซอฟต์แวร์คุยโพล ในแต่ละฟังก์ชัน

ของคุยโพลแตกต่างกัน ผูใ้ช้งานโพล (ภายใน) และผูใ้ช้งาน
แบบสอบถาม (ภายใน) ไดแ้ก่ สมาชิกคุยโพล ปัจจุบนัมีมากกวา่ 
ห้าร้อยราย สําหรับโพลสาธารณะ มีผูใ้ช้นําไปสร้างโพลบน
เว็บไซต์หรือบล็อกของตนเองมากกว่าสองร้อยแห่ง ในส่วน
ของแบบสอบถามสาธารณะหรือตวัสร้างแบบสอบถาม ซึ� งเป็น
ฟังก์ชันใหม่ล่าสุดของคุยโพลในขณะนี�  จากการตรวจสอบ
พบวา่มีองคก์รนาํไปติดตั�งใชง้านบนเวบ็ไซตข์องหน่วยงานบา้ง



 

แลว้ ตวัอยา่งเวบ็ไซตที์�ใชบ้ริการแบบสอบถามจากคุยโพลอยา่ง
ต่อเนื�องในปัจจุบนั เช่น  เวบ็ไซต์หลกัของกรมอุตุนิยมวิทยา 
(http://www.tmd.go.th/) เ ว็ บ ไ ซ ต์ ห ลั ก ข อ ง วิ ท ย า ลัย ก า ร
ส า ธ า ร ณ สุ ข สิ ริ น ธ ร  จั ง ห วั ด ข อ น แ ก่ น 
(http://www.scphkk.ac.th/)   เ ว็บไ ซต์ภายใ นขอ งวิท ยาลัย
พยาบาลบรมราชชนนี จังหวัดตรัง (http://www.bnct.in.th/) 
เว็บไซต์มิเรอร์แห่งชาติ (http://www.mirror.in.th/) ของ
สํานักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ เว็บไซต์
หลักของคณะวิทยาศาตร์ (http://www.sci.buu.ac.th/)  และ
เวบ็ไซตอี์เลิร์นนิง (http://course.buu.ac.th/)  มหาวทิยาลยับูรพา 
เป็นตน้ รวมจาํนวนเวบ็ไซต์ที�ติดตั3งแบบสอบถามจากคุยโพล
ในปัจจุบันมากกว่ายี�สิบแห่ง โดยคาดว่าหากมีการทําการ
ประชาสัมพนัธ์เพิ�มขึ3น จะมีจํานวนผูใ้ช้งานฟังก์ชันตัวสร้าง
แบบสอบถามสาธารณะมากขึ3น 

 
4.2 การใช้งานตวัสร้างแบบสอบถามในคุยโพล 
ซอฟต์แวร์คุยโพลไม่มีฟังก์ชนัที�ใชใ้นการเฝ้าดูการทาํงาน

ของสมาชิก ขอ้มูลแบบประเมินหรือแบบสอบถามที�สมาชิก
สร้างขึ� น ตลอดจนผลลัพธ์จากการตอบแบบประเมินหรือ
แบบสอบถามดงักล่าว เป็นเอกสิทธิJ เฉพาะของสมาชิก ผูส้ร้าง
แบบสอบถามเหล่านั�นเท่านั�นสามารถที�จะเขา้ถึงและดูคาํตอบ
ได ้อย่างไรก็ตามจากการเฝ้าติดตามเวบ็ไซต์ขององค์กรต่างๆ 
พบว่ามีการใช้ฟังก์ชันตัวสร้างแบบสอบถามจากคุยโพล ทั� ง
แบบเปิดเผยโลโกข้องคุยโพล และไม่เปิดเผยโลโกข้องคุยโพล
เวบ็ไซตที์�เปิดเผยโลโกข้องคุยโพล เช่น เวบ็ไซตมิ์เรอร์แห่งชาติ
ที� http://www.mirror.in.th จะช่วยประชาสัมพนัธ์ให้ฟังก์ชนั
ตวัสร้างแบบสอบถามของคุยโพลเป็นที�รู้จักและถูกนําไปใช้
ประโยชน์มากยิ�ง ขึ� น สําหรับกรณีที�บางเว็บไซต์ที� ไม่ได้
เปิดเผยโลโก้ของคุยโพลนั� น ถือได้ว่าเป็นผลสะท้อนกลับ
รูปแบบหนึ� งที� ทีมงานวิจัยคุยโพลกําลังศึกษาเหตุผลเพื�อ
ปรับปรุงส่วนติดต่อกบัผูใ้ช ้(Interface) ของซอฟตแ์วร์คุยโพล
ต่อไป ดูตวัอยา่งโลโกข้องคุยโพล ในภาพที� 4 

 

 
ภาพที! 4 : ตวัอยา่งโลโกข้องคุยโพล 

 
4.3 การประเมนิซอฟต์แวร์คุย 
นกัวจิยัในโครงการพฒันาชุมชนสังคมฐานความรู้ ตอ้งการ

ที�จะคน้หาคาํตอบวา่ จะทาํอยา่งไรจึงจะไดซ้อฟตแ์วร์เพื�อสังคม
ที�ใช้ประโยชน์ได้ในสังคมไทย คุยโพลเป็นผลงานหนึ� งจาก
โครงการนี�  โดยออกแบบใหคุ้ยโพลสามารถใชเ้ป็นเครื�องมือใน
การรวบรวมขอ้มูลความคิดเห็น (Opinion) ของผูค้นในสังคม
ในเรื�องราวต่างๆ ที�เป็นที�สนใจกนัในวงกวา้ง และมุ่งหวงัที�จะ
ใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศประมวลหาความรู้ (Knowledge) จาก
ขอ้มูลเหล่านั�น เพื�อที�จะไดค้าํตอบที�สนใจ จึงไดมี้การประเมิน
ซอฟตแ์วร์คุยอยูอ่ยา่งต่อเนื�อง ในส่วนหนึ�งของการประเมินได้
มีการสร้างแบบประเมินซอฟต์แวร์คุย ด้วยเครื� องมือของ
ซอฟต์แวร์คุยเองอย่างต่อเนื�องในทุกๆ วงรอบของการวิจัย 
ขอ้มูลที�ไดจ้ากการประเมินถูกจดัให้เป็นผลสะทอ้นกลบัอย่าง
หนึ� งในการดําเนินการวิจัยในรอบถัดไป แบบประเมินที�
กล่าวถึงสามารถพบไดบ้นเวบ็ไซตที์�เกี�ยวขอ้งกบังานวจิยันี�  

จากการตรวจสอบผลการประเมินซอฟต์แวร์คุยโพลล่าสุด
ดว้ยแบบสอบถามบนเวบ็ไซตข์องคุยโพลที�วดัความพึงพอใจใน
ส่วนของขั3นตอนการสมคัรสมาชิก วดัความพึงพอใจในส่วน
ของโพล และวดัความพึงพอใจในส่วนของแบบสอบถาม ใน
แง่มุมต่างๆ ที� เกี�ยวข้องนั3 น ข้อสรุปของผลการประเมิน คือ 
ขั3นตอนการสมคัรสมาชิก ความรวดเร็วของโปรแกรม และ



 

ความง่ายของการสมคัรสมาชิก รวมไปถึงความสะดวกของการ
วางตาํแหน่งเมนูการใชง้านต่าง ๆ นั3นอยูใ่นระดบัดีถึงดีมาก  

ความคิดเห็นในส่วนของการใช้งานโพล ความง่าย ความ
สะดวก รูปแบบเวบ็ สีอกัษรและพื3นหลงัอยูใ่นระดบัดีถึงดีมาก 
ความรวดเร็วของโปรแกรม และความเหมาะสมของเครื�องมือ 
อยูใ่นระดบัปานกลางถึงดี รายงานต่างๆ อยูใ่นระดบัดี 

ความคิดเห็นในส่วนของแบบสอบถาม ความง่ายและความ
สะดวกของเครื�องมือในการสร้างแบบสอบถามอยู่ในระดบัดี 
ความเหมาะสมของเครื�องมือของการสร้างแบบสอบถามอยูใ่น
ระดับปานกลางถึงดี รายงานต่างๆอยู่ในระดับดี ภาพที�  5 
แสดงผลการประเมินซอฟตแ์วร์คุยโพลดงักล่าว นอกจากนั3นยงั
มี ข้อ เ ส น อ แ น ะ ใ ห้ พัฒ น า ฟั ง ก์ ชัน ก า ร ใ ช้ ง า น ตัว ส ร้ า ง
แบบสอบถาม ให้สามารถใชเ้ป็นเครื�องมือสําหรับงานวิจยัใน
การศึกษาสาเหตุของพฤติกรรมมนุษย ์โดยเฉพาะอยา่งยิ�งการทาํ
วจิยัดว้ยรูปแบบทฤษฎีปฏิสมัพนัธ์นิยม (Interactionism model) 

 

 
 

ภาพที! 5 : สรุปความพึงพอใจการใชง้านคุยโพล 

 

5. สรุปอภิปรายผลและกจิกรรมในอนาคต  
มีการนาํตวัสร้างแบบสอบถามจากคุยโพลไปใชง้านจริงบน

เว็บไซต์หลายๆ แห่ง ส่วนมากใช้ประโยชน์ในการนําไป
ประเมินผลการใช้ประโยชน์จากเว็บไซต์ของตนเอง ข้อมูล

เหล่านี� เป็นประโยชน์ต่อองค์กรทําให้ได้ข้อมูลมาประกอบ
ความคิดเห็นในการพฒันาบริการขององค์กร และสามารถใช้
ประโยชน์ในการประเมินองค์กรได้ทางหนึ� ง ผู ้ใช้สามารถ
กํา ห น ด วัต ถุ ป ร ะ ส ง ค์ ใ น ก า ร ป ร ะ เ มิ น  จ า ก นั� น ส ร้ า ง
แบบสอบถามด้วยคุยโพลให้ตอบสนองวตัถุประสงค์ในการ
ประเมินที�กาํหนด จากนั�นนาํแบบสอบถามที�สร้างขึ�นไปวางไว้
บนเวบ็ไซตที์�ใชเ้ป็นสื�อปฏิสัมพนัธ์กบัผูต้อบแบบสอบถามนั�น 
ซอฟตแ์วร์คุยโพลจะทาํการประมวลผลค่าทางสถิติและรายงาน
ผลการประเมินแบบออนไลน์ในทันที  อย่างไรก็ตามใน
ระยะแรกนี� กิจกรรมที�ผูใ้ชบ้ริการตวัสร้างแบบสอบถามในคุย
โพลยงัเป็นกิจกรรมสาํรวจความคิดเห็นโดยทั�วๆ ไป ทั�งๆ ที�คุย
โพลสามารถประยุกต์ใช้งานให้เป็นประโยชน์กับงานวิจัยที�
ตอ้งการศึกษาแสวงหาความรู้ดว้ยการสํารวจความคิดเห็นของ
ประชากรไดม้ากกว่านี�  ในส่วนนี�ผูว้ิจยัพบว่าหากมีการเพิ�มขีด
ความสามารถของคุยโพล ด้วยการให้ข้อมูลผลลัพธ์จาก
ฐานข้อมูลคุยโพลสามารถที�จะแปลงให้อยู่ในรูปแบบของ
โปรแกรมตารางคาํนวณที�เป็นที�นิยมกันทั�วไป เนื�องจากเป็น
รูปแบบที�นกัวิจยัส่วนใหญ่คุน้เคย ซึ� งผลสะทอ้นกลบัตรงนี� จะ
เป็นส่วนหนึ� งในการพฒันาซอฟต์แวร์คุยโพลโดยจะถูกใชใ้น
วงรอบการวิจยัถดัไป ซึ� งรวมถึงแผนงานที�จะพฒันาคุยโพลให้
สามารถบริการแบบสอบถามจากโทรศพัทเ์คลื�อนที�ไดด้ว้ย 
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