เอกสารความรู้ ทได้
ี จากการวิเคราะห์ และสังเคราะห์
จากงานวิจัย โครงการบริการวิชาการแก่ สังคม
การนําข้ อค้ นพบจากการวิจัยเรื อง “การพัฒนาระบบ
กระดานสนทนาให้ คาํ ปรึกษาสําหรั บนักศึกษาทางไกล”
ไปสู่การให้ บริการวิชาการแก่ สังคม
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ข้ อค้ นพบทีได้ จากการวิจยั การพัฒนาระบบกระดาน
สนทนาให้ คาํ ปรึกษาสํ าหรับนักศึกษาทางไกล

ขอบเขตงานวิจยั

โดย อาจารย์ ดร. ขจิตพรรณ กฤตพลวิมาน
การบรรยายนีเ) ป็ นส่ วนหนึงของ โครงการบริการวิชาการแก่ สังคม
การนําข้ อค้ นพบจากการวิจัยเรือง “การพัฒนาระบบกระดานสนทนาให้
คําปรึกษาสํ าหรับนักศึกษาทางไกล”ไปสู่ การให้ บริการวิชาการแก่ สังคม

งานวิ จั ย นี ให้ ความสํ า คั ญ ต่ อ การสร้ าง ระบบกระดานสนทนาให้
คําปรึกษาสําหรั บนักศึกษาทางไกล เป็ นหลัก โดยใช้ ข้อมูลสนับสนุนการสร้ างระบบ
จากการรวบรวม แบบสอบถามประเมินความพึงพอใจการใช้ ระบบกระดาน
สนทนาเดิมและระบบกระดานสนทนาใหม่ ที,ต้องการ รวมถึงข้ อมูลแบบสอบถาม
ประเมินความพึงพอใจหลังจากทดลองใช้ ระบบกระดานสนทนาใหม่ต้องการไปแล้ ว
ข้ อมูลแบบสอบถามที,ได้ รวบรวมไว้ จะถูกนําไปวิเคราะห์และสรุ ปผลเพื,อหา
แนวทางในการพัฒนาระบบกระดานสนทนาให้ สามารถตอบสนองต่อความต้ องการ
ผู้ใช้ งานระบบ DS-SOS ได้

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยสุ โขทัยธรรมาธิราช
3

รู ปแบบการปฏิสัมพันธ์ นักศึกษาทางไกลทัวไป

การปฏิสัมพันธ์ ท' ลี ้ มเหลว

จดหมาย

โทรศัพท์ สายตรง

สาขาวิชา/
มหาวิทยาลัย

เว็บบอร์ ด

นักศึกษาทางไกล

สายด่ วน

ศูนย์ บริ การสารสนเทศ/
สํานักทะเบียน
4
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แผนผังการสร้ างระบบกระดานสนทนา

ระบบการทํางานทีสํ าคัญ
• ระบบล็อกอินเข้ าใช้ ระบบ ผู้ใช้ งานระบบต้ องทํ าการลงทะเบี ยนเพื, อเข้ าใช้
งานก่อน
• ระบบประมวลผลคําถาม การตรวจสอบลําดับความสําคัญของปั ญหา การ
แยกประเภทของปั ญหา การค้ นหาคําถามถามบ่อย และการเก็บข้ อมูลการใช้
งานระบบ
• ระบบควบคุมการปฏิสัมพันธ์ ระหว่ างผู้ใช้ งาน เป็ นระบบที,ทํางานเมื,อมีการ
ตังกระทู้คํ าถามใหม่ เกิดขึน เพื, อสร้ างความต่ อเนื, องในการติดต่อ สื, อสารกัน
ระหว่า งผู้ใช้ งานไม่ว่ าจะเป็ นผู้ตังกระทู้คํา ถาม หรื อ ผู้ต อบคํ าถาม (ฟั งก์ ชัน
กํ าหนดตารางปฏิ บัติงานตอบปั ญหา การอี เมลแจ้ งผู้ปฏิบัติงาน ผู้ตังกระทู้
รวมถึงผู้ถาม/ตอบคนอื, นๆเพิ,มเติมในกระทู้ เมื, อมี ความเคลื, อนไหวในกระทู้
นันๆ)
6
7

การสมัครสมาชิกหรือการลงทะเบียนเข้ าใช้ งาน

ระบบประมวลผลคําถาม
(Query Processing)
• การตรวจสอบลํ าดับความสํ าคัญของปั ญหา (Query Priority
Check)
– การสอบถามอาจารย์ โดยตรง มี ข้อความแจ้ งแก่ผ้ ูตังกระทู้ว่า การถามตอบ
ของกระทู้นีจะถูกส่งไปยังอี เมลอาจารย์ ผู้รับผิ ดชอบตอบปั ญหา และอาจารย์
ผู้รับผิดชอบตอบปั ญหาประจําวันนันจะได้ รับอีเมลแจ้ งเตือน
– การสอบถามหรื อแจ้ งข่าวแก่เพื,อน มีข้อความแจ้ งแก่ผ้ ตู งกระทู
ั
้ ว่า ไม่ส่งอี เมล
แจ้งแก่ อาจารย์ ตอบปั ญหา นั,นคือการถามตอบในกระทู้ดังกล่าวจะไม่มีการ
แจ้ ง อี เ มลแก่ อ าจารย์ ผ้ ู รั บ ผิ ด ชอบประจํ า วัน นัน แต่ จ ะมี อี เ มลแจ้ ง ความ
เคลื,อนไหวในกระทู้ดงั กล่าวเฉพาะผู้ที,เข้ าไปโพสต์ข้อความถามตอบเท่านัน
8

9
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กรณีต)ังคําถามใหม่ ประเภทสอบถามหรือแจ้ งข่ าวแก่ เพือน

กรณีต)ังคําถามใหม่ ประเภทสอบถามอาจารย์ โดยตรง

10

ระบบประมวลผลคําถาม
(Query Processing)

11

การเพิ'มประเภทของปั ญหา

• การแยกประเภทของปั ญหา (Query Classification)
– ผู้ตังคํ าถามใหม่ ส ามารถแยกประเภทของปั ญ หาที, ต้ องการสอบถามหรื อ
ประกาศแจ้ งข่าวได้ โดยประเภทของปั ญหาสามารถแบ่งย่อยได้ เป็ น 8 หมวด
– นอกจากนีผู้ดูแลระบบยังสามารถเพิ,มเติมประเภทของปั ญหาได้ ตามความ
เหมาะสม โดยใช้ ฟังก์ชนั เพิ'มประเภท

12
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ระบบประมวลผลคําถาม
(Query Processing)
• การบันทึกการใช้งานระบบ (Data Logging)
– ข้ อมูลวันเวลาที,โพสต์ ข้ อมูลจํานวนครั งการโพสต์ ข้ อมูล ข้ อมูลจํานวนครั ง
การอ่านโพสต์ จํานวนครั งที,อีเมลแจ้ งเตือนไป ข้ อมูลประเภทคําถาม ข้ อมูล
การใช้ งานต่างๆ เหล่านีถูกเก็บไว้ เพื,อใช้ สําหรั บเรี ยกดูหรื อค้ นคืนในภายหลัง
และสามารถแสดงได้ ในรูปแบบแตกต่างกันขึนกับจุดประสงค์ของผู้ใช้ งาน
– โดยการเลื อกหมวดที, แ สดงข้ อมูล จะปรากฏเรี ย งลํ าดับ ตามตัวอัก ษร เช่น
หัวข้ อ ประเภทคําถาม และผู้ต อบกระทู้ล่าสุด หรื อเรี ย งลํ าดับ ตามจํ านวน
ตัวเลข เช่น ผู้เข้ าชม (จํานวนผู้อ่าน) ผู้ตอบกระทู้ (จํานวนผู้ตอบกระทู้) และ
ข้ อมูลวันที,โพสต์ จะปรากฏตามลําดับก่อนหลัง
14

ระบบประมวลผลคําถาม
(Query Processing)

15

ตัวอย่ างการใช้ งานฟั งก์ ชัน ค้ นหา

• การค้นหาคําถามถามบ่อย (Frequently Asked Question)
– จากการเลือกประเภทของคําถามในขันตอนการตังคําถามใหม่ ระบบกระดาน
สนทนา DS-SOS ทําการบันทึกข้ อมูลประเภทของคําถามที,ผ้ ตู งกระทู
ั
้ เลือก
สัมพันธ์กบั ชื,อหัวข้ อกระทู้ จํานวนผู้เข้ าชม จํานวนผู้ตอบกระทู้ และวันเวลาที,
โพสต์
– เมื,อเรี ยกใช้ ฟังก์ชนั ค้ นหา ผู้ใช้ งานต้ องระบุประเภทคําถามที,ต้องการสืบค้ น
ก่อน หลังจากนันระบบจะทําการสืบค้ นหัวข้ อคําถามที,ตรงกับประเภทคําถาม
ที,เลือกไว้ แล้ วแสดงข้ อมูลเกี,ยวข้ องที,เหลือบนหน้ าเว็บกระดานสนทนา

16
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ระบบควบคุมการปฏิสัมพันธ์ ระหว่ างผู้ใช้ งาน
(Interactive Session Control)
• ตารางปฏิ บตั ิ งานตอบปั ญหา (Advisory Schedule)
โดยผู้ดูแลระบบจะทําการใส่ข้อมูลอาจารย์ แต่ละท่านที,ได้ รับมอบหมายให้
ปฏิบัติงานตอบปั ญหาในแต่ละวัน โดยระบบจะบันทึกเวลาการปฏิบัติงานบนระบบ
กระดานสนทนาเริ, มตังแต่เวลา 16:31 ของวันก่อนหน้ า จนถึงเวลา 16:30 ของ
วั น ปฏิ บั ติ ง านที, ไ ด้ กํ า หนดไว้ นั, น คื อ หากวั น ปฏิ บั ติ ง านใดที, วั น ก่ อ นหน้ าเป็ น
วันหยุดราชการ (ไม่มีการกําหนดผู้รับผิดชอบตอบปั ญหา) ผู้ปฏิบตั ิงานในวันถัดไป
นั นต้ องรั บ หน้ าที, ต อบปั ญหาแทนหากมี นั ก ศึ ก ษาตั งคํ า ถามใหม่ ขึ นมาในช่ ว ง
วันหยุดราชการ กระบวนการทํางานดังกล่าวนี ทําให้ สามารถช่วยเหลือนักศึกษาที,
ต้ องการความช่วยเหลือได้ อย่างต่อเนื,อง
18

19

ระบบควบคุมการปฏิสัมพันธ์ ระหว่ างผู้ใช้ งาน
(Interactive Session Control)
• การอีเมลแจ้งผูป้ ฏิ บตั ิ งาน (Staff Notification)
เป็ นฟั งก์ ชั น การทํ า งานที, ส นั บ สนุ น การปฏิ สั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า งอาจารย์
ผู้ปฏิบัติงานตอบปั ญหาแต่ละวันและนักศึกษาผู้ตังคําถามให้ มี ความรวดเร็ วยิ, งขึ น
ในทันที ที,มี การตังกระทู้คํ าถามใหม่แ ละระบุว่าเป็ นการสอบถามอาจารย์ โ ดยตรง
ระบบ DS-SOS จะเข้ าไปที,ฐานข้ อมูลตารางปฏิบัติงานเพื,อตรวจสอบว่าอาจารย์
ท่านใดปฏิบตั ิงานในช่วงเวลาดังกล่าว และนํา id_user ของอาจารย์ท่านนันมาสืบ
ค้ นหาอีเมลจากฐานข้ อมูลผู้ใช้ งาน จากนันระบบ DS-SOS ทําการส่งอีเมลไปยัง
อาจารย์ทา่ นนันต่อไป

20
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ระบบควบคุมการปฏิสัมพันธ์ ระหว่ างผู้ใช้ งาน
(Interactive Session Control)
• การอีเมลแจ้งผูใ้ ช้งานที ถ+ าม/ตอบในกระทู้ (User Notification)
– ผู้ใช้ งานทุกคนที,เข้ าไปตอบกระทู้ หรื อถามคําถามเพิ,มเติมในกระทู้นันๆ จะ
ได้ รับอีเมลแจ้ งเตือนทุกครั งที,มีความเคลื,อนไหวหรื อการโพสต์ข้อความต่างๆ
เพิ,มเติมในกระทู้นนๆ
ั แม้ วา่ จะมีการโพสต์ข้อความเพิ,มเติมในวันอื,นภายหลังก็
ตาม

22

23

• การบันทึกข้อมูลสถิ ติการปฏิ สมั พันธ์ (Interactive Record)
– ระบบ DS-SOS สามารถบันทึกข้ อมูลการปฏิสัมพันธ์ ระหว่างอาจารย์ ผ้ ู
ปฏิบตั ิหน้ าที,ตอบปั ญหากับนักศึกษาได้
– ผู้ดูแ ลระบบสามารถเรี ย กใช้ ฟัง ก์ ชัน นีได้ ผ่านเมนู นั บจํา นวนคํา ถามและ
ตอบของอาจารย์ แล้ วเลือกช่วงเวลาที,ต้องการให้ ระบบ DS-SOS แสดง
ข้ อมูลทางสถิติ จากตัวอย่างต้ องการให้ แสดงผลระหว่างวันที, 1 มีนาคม -27
มีนาคม 2555 ผลลัพธ์ ที,ได้ ประกอบด้ วย ชื,อ-สกุล อาจารย์ที,อยู่ในระบบ
(Fullname) จํานวนคําถาม (ถาม) จํานวนคําตอบ (ตอบ) และวันเวลา
ที,ทําการตอบล่าสุด (ตอบล่าสุด) ของอาจารย์แต่ละท่าน

24
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ตัวอย่ างการปฏิสัมพันธ์ นอกเหนือเวลา
ปฏิบัติงานตอบปัญหา (ต่ อ)

ตัวอย่ างการปฏิสัมพันธ์ นอกเหนือเวลา
ปฏิบัติงานตอบปัญหา

26

27

ตัวอย่ างการปฏิสัมพันธ์ อย่ างทันทีทนั ใดและการติดตามแก้ ไขปัญหาแก่
นักศึกษานอกเหนือเวลาปฏิบัติงานตอบปัญหา (ต่ อ)

ตัวอย่ างการปฏิสัมพันธ์ อย่ างทันทีทนั ใดและการติดตามแก้ ไขปัญหาแก่
นักศึกษานอกเหนือเวลาปฏิบัติงานตอบปัญหา
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ตัวอย่ างการปฏิสัมพันธ์ ระหว่ างนักศึกษา

แนวทางการพัฒนา
• ปรับปรุงระบบบันทึกข้ อมูลการตอบล่าสุดใหม่ให้ สมั พันธ์ กบั การใช้ งาน
จริ ง
• ปรับปรุงระบบอีเมลแจ้ งเตือน โดยตังค่าอีเมลไม่ต้องแจ้ งกลับไปยังผู้ที,
ตอบกระทู้ แต่อีเมลแจ้ งเตือนความเคลือ, นไหวของกระทู้แก่ผ้ ใู ช้ งานอื,น
ในกระทู้นนๆ
ั
• ปรับเนือหาในอีเมลโดยระบุว่าการตอบกระทู้ที,แจ้ งเตือนมานันเกิดขึน
จากผู้ใด
• ควรมีข้อความตอบรับการโพสต์ข้อความสําเร็ จ แล้ วหน้ าเว็บย้ อนกลับ
ไปที,หน้ ากระทู้เดิมที,เพิ,งตอบไป
30

31

ขอขอบคุณผู้เข้ าร่ วมอบรมทุกท่ าน
หากโครงการนีไ) ด้ รับการพัฒนา และนําไปใช้ จริงอย่ างเป็ น
ระบบ สํ าหรับการตอบปัญหาและติดตามปัญหาของ
ประชาชนในส่ วนปกครองท้ องถินได้ อย่ างมีประสิ ทธิภาพ
Q&A?
32
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