
เอกสารความรู้ที�ได้จากการวเิคราะห์และสังเคราะห์
จากงานวจิัย  โครงการบริการวชิาการแก่สังคม

การนําข้อค้นพบจากการวจิัยเรื�อง “การพฒันาระบบ
กระดานสนทนาให้คาํปรึกษาสาํหรับนักศกึษาทางไกล”

ไปสู่การให้บริการวชิาการแก่สังคม 
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ข้อค้นพบที
ได้จากการวจิยัการพฒันาระบบกระดาน
สนทนาให้คาํปรึกษาสําหรับนักศึกษาทางไกล 

โดย อาจารย์ ดร. ขจิตพรรณ  กฤตพลวมิาน

การบรรยายนี)เป็นส่วนหนึ
งของ โครงการบริการวชิาการแก่สังคม
การนําข้อค้นพบจากการวจิัยเรื
อง “การพฒันาระบบกระดานสนทนาให้
คาํปรึกษาสําหรับนักศึกษาทางไกล”ไปสู่การให้บริการวชิาการแก่สังคม

สาขาวชิาวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ี 
มหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช

ขอบเขตงานวจิยั

งานวิจัยนี �ใ ห้ความสําคัญต่อการสร้าง  ระบบกระดานสนทนาให้

คาํปรึกษาสําหรับนักศกึษาทางไกล เป็นหลกั โดยใช้ข้อมลูสนบัสนนุการสร้างระบบ
จากการรวบรวม แบบสอบถามประเมินความพึงพอใจการใช้ระบบกระดาน

สนทนาเดมิและระบบกระดานสนทนาใหม่ ที,ต้องการ รวมถึงข้อมลูแบบสอบถาม
ประเมินความพงึพอใจหลงัจากทดลองใช้ระบบกระดานสนทนาใหม่ต้องการไปแล้ว 

ข้อมลูแบบสอบถามที,ได้รวบรวมไว้จะถูกนําไปวิเคราะห์และสรุปผลเพื,อหา
แนวทางในการพัฒนาระบบกระดานสนทนาให้สามารถตอบสนองต่อความต้องการ
ผู้ใช้งานระบบ DS-SOS ได้

3

รูปแบบการปฏิสัมพนัธ์นักศึกษาทางไกลทั
วไป

4

โทรศัพท์สายตรง

จดหมาย

สายด่วนนักศึกษาทางไกล

เว็บบอร์ด

สาขาวิชา/
มหาวิทยาลัย

ศูนย์บริการสารสนเทศ/
สํานักทะเบียน

การปฏิสัมพันธ์ที'ล้มเหลว
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6

แผนผังการสร้างระบบกระดานสนทนา ระบบการทํางานที
สําคญั
• ระบบล็อกอินเข้าใช้ระบบ ผู้ ใช้งานระบบต้องทําการลงทะเบียนเพื,อเข้าใช้

งานก่อน 
• ระบบประมวลผลคําถาม  การตรวจสอบลําดบัความสําคญัของปัญหา การ

แยกประเภทของปัญหา การค้นหาคําถามถามบ่อย และการเก็บข้อมูลการใช้
งานระบบ

• ระบบควบคุมการปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้ใช้งาน เป็นระบบที,ทํางานเมื,อมีการ
ตั �งกระทู้ คําถามใหม่เกิดขึ �น เพื,อสร้างความต่อเนื,องในการติดต่อสื,อสารกัน
ระหว่างผู้ ใช้งานไม่ว่าจะเป็นผู้ ตั �งกระทู้ คําถาม หรือผู้ ตอบคําถาม (ฟังก์ชัน
กําหนดตารางปฏิบัติงานตอบปัญหา การอีเมลแจ้งผู้ ปฏิบัติงาน ผู้ ตั �งกระทู้  
รวมถึงผู้ ถาม/ตอบคนอื,นๆเพิ,มเติมในกระทู้  เมื,อมีความเคลื,อนไหวในกระทู้
นั �นๆ)
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การสมัครสมาชิกหรือการลงทะเบียนเข้าใช้งาน

8

ระบบประมวลผลคาํถาม
(Query Processing) 

• การตรวจสอบลําดบัความสําคญัของปัญหา (Query Priority 

Check)

– การสอบถามอาจารย์โดยตรง มีข้อความแจ้งแก่ผู้ตั �งกระทู้ ว่า การถามตอบ
ของกระทู้นี�จะถูกส่งไปยงัอีเมลอาจารย์ผู้รับผิดชอบตอบปัญหา และอาจารย์
ผู้ รับผิดชอบตอบปัญหาประจําวนันั �นจะได้รับอีเมลแจ้งเตือน 

– การสอบถามหรือแจ้งข่าวแก่เพื,อน มีข้อความแจ้งแก่ผู้ตั �งกระทู้ว่า ไม่ส่งอีเมล
แจ้งแก่อาจารย์ตอบปัญหา นั,นคือการถามตอบในกระทู้ดังกล่าวจะไม่มีการ
แจ้งอีเมลแก่อาจารย์ผู้ รับผิดชอบประจําวันนั �น แต่จะมีอีเมลแจ้งความ
เคลื,อนไหวในกระทู้ดงักลา่วเฉพาะผู้ ที,เข้าไปโพสต์ข้อความถามตอบเท่านั �น

9



18/05/57

3

กรณีตั)งคาํถามใหม่ประเภทสอบถามอาจารย์โดยตรง

10

กรณีตั)งคาํถามใหม่ประเภทสอบถามหรือแจ้งข่าวแก่เพื
อน

11

ระบบประมวลผลคาํถาม
(Query Processing) 

• การแยกประเภทของปัญหา (Query Classification)

– ผู้ ตั �งคําถามใหม่สามารถแยกประเภทของปัญหาที,ต้องการสอบถามหรือ
ประกาศแจ้งข่าวได้ โดยประเภทของปัญหาสามารถแบง่ย่อยได้เป็น 8 หมวด

– นอกจากนี �ผู้ดูแลระบบยังสามารถเพิ,มเติมประเภทของปัญหาได้ตามความ
เหมาะสม โดยใช้ฟังก์ชนั เพิ'มประเภท 
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การเพิ'มประเภทของปัญหา

13
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ระบบประมวลผลคาํถาม
(Query Processing)

• การบนัทึกการใช้งานระบบ (Data Logging)

– ข้อมูลวันเวลาที,โพสต์ ข้อมูลจํานวนครั �งการโพสต์ ข้อมูล ข้อมูลจํานวนครั �ง
การอ่านโพสต์ จํานวนครั �งที,อีเมลแจ้งเตือนไป ข้อมูลประเภทคําถาม ข้อมูล
การใช้งานต่างๆ เหล่านี �ถูกเก็บไว้เพื,อใช้สําหรับเรียกดหูรือค้นคืนในภายหลัง 
และสามารถแสดงได้ในรูปแบบแตกตา่งกนัขึ �นกบัจดุประสงค์ของผู้ใช้งาน

– โดยการเลือกหมวดที,แสดงข้อมูลจะปรากฏเรียงลําดับตามตัวอักษร เช่น 
หัวข้อ ประเภทคําถาม และผู้ตอบกระทู้ล่าสุด หรือเรียงลําดับตามจํานวน
ตวัเลข เชน่ ผู้ เข้าชม (จํานวนผู้อ่าน) ผู้ตอบกระทู้   (จํานวนผู้ตอบกระทู้) และ
ข้อมลูวนัที,โพสต์ จะปรากฏตามลําดบัก่อนหลงั
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ระบบประมวลผลคาํถาม
(Query Processing)

• การคน้หาคําถามถามบ่อย (Frequently Asked Question)

– จากการเลือกประเภทของคําถามในขั �นตอนการตั �งคําถามใหม่ ระบบกระดาน
สนทนา DS-SOS ทําการบนัทึกข้อมลูประเภทของคําถามที,ผู้ตั �งกระทู้ เลือก
สมัพนัธ์กบั ชื,อหวัข้อกระทู้  จํานวนผู้ เข้าชม จํานวนผู้ตอบกระทู้   และวนัเวลาที,
โพสต์ 

–  เมื,อเรียกใช้ฟังก์ชนั ค้นหา ผู้ ใช้งานต้องระบุประเภทคําถามที,ต้องการสืบค้น
ก่อน หลงัจากนั �นระบบจะทําการสืบค้นหวัข้อคําถามที,ตรงกับประเภทคําถาม
ที,เลือกไว้ แล้วแสดงข้อมลูเกี,ยวข้องที,เหลือบนหน้าเวบ็กระดานสนทนา

16

ตวัอย่างการใช้งานฟังก์ชัน ค้นหา
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ระบบควบคุมการปฏิสัมพนัธ์ระหว่างผู้ใช้งาน 
(Interactive Session Control)

• ตารางปฏิบตัิงานตอบปัญหา (Advisory Schedule)

โดยผู้ดูแลระบบจะทําการใส่ข้อมลูอาจารย์แต่ละท่านที,ได้รับมอบหมายให้
ปฏิบัติงานตอบปัญหาในแต่ละวัน โดยระบบจะบันทึกเวลาการปฏิบัติงานบนระบบ
กระดานสนทนาเริ,มตั �งแต่เวลา 16:31 ของวนัก่อนหน้า จนถึงเวลา 16:30 ของ
วันปฏิบัติงานที, ไ ด้ กําหนดไว้ นั,นคือหากวันปฏิบัติงานใดที,วันก่อนหน้าเป็น
วนัหยุดราชการ (ไม่มีการกําหนดผู้ รับผิดชอบตอบปัญหา) ผู้ปฏิบตัิงานในวนัถัดไป
นั �นต้องรับหน้าที,ตอบปัญหาแทนหากมีนักศึกษาตั �ง คําถามใหม่ขึ �นมาในช่วง
วันหยุดราชการ กระบวนการทํางานดังกล่าวนี �ทําให้สามารถช่วยเหลือนักศึกษาที,
ต้องการความชว่ยเหลือได้อย่างต่อเนื,อง 
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ระบบควบคุมการปฏิสัมพนัธ์ระหว่างผู้ใช้งาน 
(Interactive Session Control)

• การอีเมลแจ้งผูป้ฏิบตัิงาน (Staff Notification)

เป็นฟัง ก์ชันการทํางานที,สนับสนุนการปฏิสัมพันธ์ระหว่างอาจารย์
ผู้ปฏิบัติงานตอบปัญหาแต่ละวันและนักศึกษาผู้ตั �งคําถามให้มีความรวดเร็วยิ,งขึ �น 
ในทันทีที,มีการตั �งกระทู้ คําถามใหม่และระบุว่าเป็นการสอบถามอาจารย์โดยตรง 
ระบบ DS-SOS จะเข้าไปที,ฐานข้อมลูตารางปฏิบัติงานเพื,อตรวจสอบว่าอาจารย์
ทา่นใดปฏิบตัิงานในชว่งเวลาดงักล่าว และนํา id_user ของอาจารย์ท่านนั �นมาสืบ
ค้นหาอีเมลจากฐานข้อมลูผู้ ใช้งาน จากนั �นระบบ DS-SOS ทําการส่งอีเมลไปยัง
อาจารย์ทา่นนั �นต่อไป
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ระบบควบคุมการปฏิสัมพนัธ์ระหว่างผู้ใช้งาน 
(Interactive Session Control)

• การอีเมลแจ้งผูใ้ช้งานที+ถาม/ตอบในกระทู้ (User Notification)

– ผู้ ใช้งานทุกคนที,เข้าไปตอบกระทู้  หรือถามคําถามเพิ,มเติมในกระทู้นั �นๆ จะ
ได้รับอีเมลแจ้งเตือนทกุครั �งที,มีความเคลื,อนไหวหรือการโพสต์ข้อความต่างๆ 
เพิ,มเติมในกระทู้นั �นๆ แม้วา่จะมีการโพสต์ข้อความเพิ,มเติมในวนัอื,นภายหลงัก็
ตาม

22 23

• การบนัทึกขอ้มูลสถิติการปฏิสมัพนัธ์ (Interactive Record)

– ระบบ DS-SOS สามารถบันทึกข้อมูลการปฏิสัมพันธ์ระหว่างอาจารย์ผู้
ปฏิบตัิหน้าที,ตอบปัญหากบันกัศกึษาได้ 

– ผู้ดูแลระบบสามารถเรียกใช้ฟังก์ชันนี �ได้ผ่านเมนู นับจํานวนคําถามและ
ตอบของอาจารย์  แล้วเลือกช่วงเวลาที,ต้องการให้ระบบ DS-SOS แสดง
ข้อมลูทางสถิติ จากตวัอย่างต้องการให้แสดงผลระหว่างวนัที, 1 มีนาคม -27 
มีนาคม 2555 ผลลัพธ์ที,ได้ประกอบด้วย ชื,อ-สกุล อาจารย์ที,อยู่ในระบบ 
(Fullname) จํานวนคําถาม (ถาม) จํานวนคําตอบ (ตอบ)  และวนัเวลา
ที,ทําการตอบลา่สดุ (ตอบลา่สดุ) ของอาจารย์แตล่ะทา่น
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ตัวอย่างการปฏิสัมพนัธ์นอกเหนือเวลา
ปฏิบัติงานตอบปัญหา

26

ตัวอย่างการปฏิสัมพนัธ์นอกเหนือเวลา
ปฏิบัติงานตอบปัญหา (ต่อ)

27

ตัวอย่างการปฏิสัมพนัธ์อย่างทนัททีนัใดและการติดตามแก้ไขปัญหาแก่
นักศึกษานอกเหนือเวลาปฏิบัติงานตอบปัญหา 
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ตัวอย่างการปฏิสัมพนัธ์อย่างทนัททีนัใดและการติดตามแก้ไขปัญหาแก่
นักศึกษานอกเหนือเวลาปฏิบัติงานตอบปัญหา  (ต่อ)

29
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ตัวอย่างการปฏิสัมพนัธ์ระหว่างนักศึกษา

30

แนวทางการพฒันา 
• ปรับปรุงระบบบนัทึกข้อมลูการตอบลา่สดุใหม่ให้สมัพนัธ์กบัการใช้งาน

จริง
• ปรับปรุงระบบอีเมลแจ้งเตือน โดยตั �งคา่อีเมลไม่ต้องแจ้งกลบัไปยงัผู้ ที,

ตอบกระทู้  แตอ่ีเมลแจ้งเตอืนความเคลื,อนไหวของกระทู้ แก่ผู้ใช้งานอื,น
ในกระทู้นั �นๆ

• ปรับเนื �อหาในอีเมลโดยระบวุ่าการตอบกระทู้ ที,แจ้งเตอืนมานั �นเกิดขึ �น
จากผู้ใด

• ควรมีข้อความตอบรับการโพสต์ข้อความสาํเร็จ แล้วหน้าเว็บย้อนกลบั
ไปที,หน้ากระทู้ เดมิที,เพิ,งตอบไป

31

ขอขอบคุณผู้เข้าร่วมอบรมทุกท่าน
หากโครงการนี)ได้รับการพฒันา และนําไปใช้จริงอย่างเป็น

ระบบ สําหรับการตอบปัญหาและติดตามปัญหาของ
ประชาชนในส่วนปกครองท้องถิ
นได้อย่างมปีระสิทธิภาพ

Q & A ?

32


