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บทคัดยอ 

 

การวิจัยน้ีเปนการวิเคราะหพฤติกรรมการเรียนของผูเรียนผานทางระบบ e-learning ที่ใช 

PowerPoint เปนสื่อในการเรียนการสอน เพ่ือนำผลลัพธที่ไดมาใชในการปรับปรุงเน้ือหาใหตรงตอ

ความตองการของผูเรียน ผานการวิเคราะหความพยามที่ผูเรียนตองใชในการเรียนรูแตละหนาของ

เน้ือหาที่อยูในสื่อที่ถูกบันทึกไวในบันทึกเหตุการณ (Event Log) ของระบบ e-learning ดวยเทคนิค 

เหมืองกระบวนการ (Process Mining) เพ่ือสรางแบบจำลองเสนทางการเรียนรูที่สามารถนำมา

วิเคราะห โดยมีขั้นตอนการวิจัยดังน้ี 1) ศึกษากระบวนการการทำงาน และวิธีการจัดเก็บขอมูลของ

ระบบ LMS Moodle 2) ออกแบบและพัฒนาโปรแกรมบันทึกเหตุการณ เพ่ือเก็บพฤติกรรมการเขา

เรียนผานระบบ e-Learning แบบอัตโนมัติ 3) การเตรียมชุดขอมูลบันทึกเหตุการณ (Preprocessing) 

4) การวิเคราะหขอมูลดวยเหมืองกระบวนการ ผลลัพธที่ไดจากการวิจัยน้ีทำใหไดโมเดลที่แสดง

เสนทางการเรียนรูของผูเรียนอยางละเอียดที่ใชในการเรียนรู เชน ผูเรียนกำลังดู PowerPoint หนา

ไหน และใชเวลานานเทาไหร ใชเวลานานเกินคาเฉลี่ยเมื่อเปรียบเทียบกับตนเองและเพ่ือนๆ หรือไม 

PowerPoint หนาไหนที่ผูเรียนตองกลับมาดูซ้ำๆ บอยครั้ง เปนตน สามารถนำขอมูลเหลาน้ีมา

วิเคราะหความยากงายของเน้ือหาหรือการนำเสนอในแตละหนา เพ่ือใหสามารถนำมาปรับปรุงใหการ

ทำสื่อการเรียนการสอนมีประสิทธิภาพย่ิงขึ้น และตรงตอความตองการที่แทจริงของผูเรียน เน่ืองจาก

เปนการวิเคราะหจากขอมูลที่เกิดขึ้นจริง ไมใชความคิดเห็นสวนตัวหรือการคาดเดา 

 

คำสำคัญ: PowerPoint, เหมืองกระบวนการ, Moodle, บันทึกเหตุการณ 
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Research Title:  Big Data Analysis using Process Mining Technique for efficient  

improving of Learning process 

Researcher:   Prof. Dr. Wichian Premchaiswadi  

 

ABSTRACT  

 

This research analyzes learners' learning behavior through an e-learning 

system that uses PowerPoint as a teaching aid. To use the results obtained to 

improve the content to meet the needs of the learners. By analyzing the effort that 

students have to use in learning each page of the content contained in the media 

recorded in the event log of the e-learning system with Process Mining technique to 

create a behavioral model that can be used. The research steps are as follows: 1) 

Study the working process and how to store data of the LMS Moodle system 2) 

Design and develop event log programs to collect attendance behavior through an 

automated e-learning system. 3) Preparation of event log datasets. (Preprocessing) 4) 

Data Analysis with Process Mining. The research results were obtained as a model 

that detailed the learner's learning path, for example, which PowerPoint page the 

student was looking at and how long it took. Does it take longer than the average to 

compare with peers? PowerPoint pages that students need to revisit often. These 

data can be used to analyze the difficulty of the content or presentation on each 

page. It can improve the teaching materials to be more effective and meet the 

learners' real needs based on an analysis of actual data: not personal opinions or 

guesses. 
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บทท่ี 1 

บทนำ 

 

1.1 ความเปนมาและความสำคัญของปญหา 

ในโลกปจจุบันที่อยูในรูปแบบดิจิทัล และมีการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว โดยเฉพาะอยางย่ิง

ในยุค Covid-19 ดังนั้นองคกรจะอยูรอดไดจะตองมีการทำงานอยางมีประสิทธิภาพ การที่จะทำ

เชนนั้นไดก็ตองมีบุคคลาการที่มีคุณภาพ จึงตองมีการ re-skill หรือ up-skill เปนจำนวนมาก ระบบ 

e-Learning จึงเปนทางออกหนึ่งในการฝกอบรมหรือการเรียนการสอน ทำใหผูเรียนสามารถเขาถึง

เนื้อหาไดทุกเวลาและทุกสถานที่ ลดขอจำกัดทางกายภาพ แตอยางไรก็ตามเนื้อหาที่ใชในการเรียน

การสอนไมวาจะถูกสรางขึ้นโดยผูสอน ผูเชี่ยวชาญ หรือแมแตการสรางขึ้นจากความรวมมือระหวาง

ผูเรียนกับผูสอนก็ตาม ก็ไมไดรับประกันวาจะประสบความสำเร็จ เนื่องจากไมมีการนำพฤติกรรม

ผูเรียนมาใชในการสรางบทเรียน ระบบ e-learning ในปจจุบันไมสามารถจัดเก็บพฤติกรรมของผูเรียน

อยางละเอียดได การวิจัยนี้จึงตองการแกขอบกพรองดังกลาง โดยการพัฒนาใหระบบ e-learning 

เชน Moodle ซึ ่งเปนระบบ open source ที ่นิยมใชกันอยางแพรหลายใหสามารถเก็บขอมูล

พฤติกรรมผูใชได เชน ผูเรียนกำลังดู PowerPoint หนาไหนอยู และใชเวลานานเทาไหร ขอมูลเหลาน้ี

สามารถนำมาวิเคราะหดวยเทคนิคเหมืองกระบวนการ (Process Mining) เพื ่อสรางแบบจำลอง

พฤติกรรมที่สามารถนำมาวิเคราะห และนำมาปรับปรุงไดอยางมีประสิทธิภาพ 

    

1.2  วัตถุประสงคของการวิจัย 

1.2.1. ศกึษากระบวนการทำงานของ LMS ของระบบ e-learning 

1.2.2. พัฒนาระบบการจัดเก็บขอมูลบันทึกเหตุการณในระบบ e-learning 

1.2.3. สรางแบบจำลองกระบวนการเพ่ือใชในการวิเคราะหพฤติกรรมการเรียนรูดวยเทคนิค 

         เหมืองกระบวนการ 

1.2.4. เพ่ือเพ่ิมคุณภาพของเน้ือหาที่ใชในระบบ e-learning    

 

    

1.3  ขอบเขตของการวิจัย 

 งานวิจัยน้ีจะทำการศึกษาเสนทางการเรียนของผูเรียนที่ใช PowerPoint เปนสื่อในการ

เรียนการสอนบนระบบ LMS ของ Moodle  
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1.4  วิธีดำเนินการวิจัย 

งานวิจัยนี้ เปนการศึกษา ทดลอง และพัฒนากระบวนการการจัดเก็บขอมูลแบบอัตโนมัติ ซึ่ง

ไดเริ่มจากศึกษาถึงการทำงานของระบบ LMS Moodle วิธีการจัดเก็บขอมูลพฤติกรรมเกี่ยวกับการ

เรียนรูผานระบบ ศึกษาโครงสรางขอมูลที่ถูกจัดเก็บไวในระบบฐานขอมูล วิเคราะหแนวทางการนำ

ขอมูลที่จัดเก็บไวในระบบฐานขอมูลออกมาใชประโยชน รวมทั้งวิเคราะหแนวทางการประมวลผล

ขอมูล งานวิจัยน้ีสามารถแบงขั้นตอนการวิจัยออกเปน 4 ขั้นตอนดังน้ี 

1) ศึกษากระบวนการการทำงาน และวิธีการจัดเก็บขอมูลของระบบ LMS Moodle  

2) ออกแบบและพัฒนาโปรแกรมบันทึกเหตุการณ เพ่ือเก็บพฤติกรรมการเขาเรียนผานระบบ      

    e-Learning แบบอัตโนมัติ  

3) การเตรียมชุดขอมูลบันทึกเหตุการณ (Preprocessing)  

4) การวิเคราะหขอมูลดวยเหมืองกระบวนการ 

 

1.5 ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ 

1) เขาใจกระบวนการการทำงาน และวิธีการจัดเก็บขอมูลของระบบ LMS Moodle  

2) ไดฐานขอมูลที่สามารถบันทึกเหตุการณ เพ่ือเก็บพฤติกรรมการเรียนผานระบบ     

    e-Learning ของ LMS Moodle แบบอัตโนมัติ  

3) ไดโมเดลในการวิเคราะหพฤติกรรมผูเรียนในรูปแบบของ Process map  

4) การวิเคราะหขอมูลดวยเหมืองกระบวนการ เปนการวิเคราะหจากขอมูลที่เกิดขึ้นจริง  

    สามารถนำไปใชในการปรับนำมาปรับปรุงการทำสื่อการเรียนการสอนใหมีประสิทธิภาพ 

    ย่ิงขึ้น และตรงตอความตองการที่แทจริงของผูเรียน 

 

  

 

 



 

 

บทที ่2 

ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวของ 

 

 

2.1 ทฤษฎีท่ีเกี่ยวของ 

   2.1.1 Moodle [1]  

Moodle ยอมาจาก Modular Object-Oriented Dynamic Learning Environment คือ 

ระบบจัดการเรียนการสอนแบบระบบออนไลนผานระบบเครือขายอินเตอรเน็ต หรือเรียกวา LMS 

(Learning Management System) ท่ีมีความสามารถสูง เปนท่ีนิยมใชกันอยางแพรหลาย สามารถ

ดาวนโหลดติดตั้งใชงานไดฟรีรวมท้ังสามารถพัฒนาเพ่ิมเติมไดอีกดวย และเปนระบบจัดการเรียนการ

สอนท่ีสนับสนุนการเรียนในหองเรียนอีกดวย นอกจากนี้ Moodle ยังมีการแบงสิทธิการเขาใชงาน

ระบบไวหลายระดับดวยกัน เชน  

1) ผูเยี่ยมชม (Guest) สามารถเขาเยี่ยมชมท่ีเว็บไซตของระบบ LMS ได แตไมสามารถเขาดู

บทเรียน, ทำแบบฝกหัด หรือทำแบบทดสอบ และอ่ืน ๆ ท่ีผูสอนไมไดเปดเปนแบบสาธารณะ  

2) ผู เรียน หรือนักศึกษา (Student) สามารถเขาดูบทเรียน , ทำแบบฝกหัด หรือทำ

แบบทดสอบ, ดูผลสอบ ไดเปนตน  

3) ผูสอน หรืออาจารย (Teacher) สามารถเปดรายวิชา, สรางบทเรียน, สรางแบบฝกหัด, 

สรางแบบทดสอบ, กำหนดเง่ือนการเขาเรียนรูในรายวิชา, ตรวจแบบฝกหัด, สงขอความถึงผูเรียน ได

เปนตน  

4) ผูสรางบทเรียน (Course Creator) สามารถสรางบทเรียน หรือเปนผูชวยอาจารยในการ

สรางเนื้อหารายวิชาได  

5) ผูดูแลระบบ (Admin) สามารถบริหารจัดการระบบ LMS Moodle 

 

2.1.1.1 การติดตั้ง Moodle 

Moodle สามารถติดตั้งไดในหลายสภาพแวดลอม ตั้งตอไปนี้: 

• การติดตั้ง Moodle ในสภาพแวดลอม LAMP / Unix 

• การติดตั้ง Moodle ในสภาพแวดลอม Windows 

• การติดตั้ง Moodle ในสภาพแวดลอม Mac OS X 

• การติดตั้ง Moodle ผาน Command Line Interface (CLI) 
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2.1.1.2 สถาปตยกรรมของ Moodle 

Moodle เปนซอฟตแวรท่ีสามารถติดตั้งไดในระบบปฏิบัติการหลายชนิด เชน Linux, Windows, 

Mac OS และอ่ืน ๆ ตัวอยางเชน การติดตั้งบนระบบ Linux ไดรับการพัฒนาบนเฟรมเวิรก LAMP 

แบบโอเพนซอรส (open source) ซ่ึงประกอบดวย Linux (ระบบปฏิบัติการ), Apache (เว็บ

เซิรฟเวอร), MySQL (ฐานขอมูล) และ PHP (ภาษาโปรแกรม). เนื่องจากความสามารถในการพกพา

ของสวนประกอบเหลานี้และความเปนโมดูลของ Moodle เอง และสามารถรองรับการใชงานได

หลากหลายระบบระบบฐานขอมูลและเว็บเซิรฟเวอร ดังแสดงใหเห็นงายๆในภาพท่ี 2.1 

 

 
ภาพท่ี 2.1 ภาพรวมของสถาปตยกรรมโดยรวมของ Moodle [1] 

 

จากภาพท่ี 2.1 ชั้นท่ีอยูลางสุดคือระบบปฏิบัติการ ในขณะท่ี Linux เปนแพลตฟอรมท่ีตองการ แต

สามารถรองรับอนุพันธอ่ืน ๆ ของ Unix เชน Solaris และ AIX พรอมท้ังระบบปฏิบัติการ Windows 

และ Mac OS X, สวน PHP เปนภาษาโปรแกรมท่ีเขียน Moodle (มาพรอมกับไฟล HTML, 

JavaScript และ CSS) เปนสวนประกอบเดียวท่ีไมสามารถแทนท่ีได ในขณะท่ี MySQL เปน

ฐานขอมูลทางเลือกสำหรับแอปพลิเคชันแบบโอเพนซอรสสวนใหญ นอกจากนั้นยังสามารถใชระบบ

ฐานขอมูลอ่ืน ๆ ไดดวย เชน Microsoft SQL Server, Oracle, PostgreSQL และ MongoDB เปน

ตน ในขณะท่ี Apache ไดกลายเปนมาตรฐานโดยพฤตินัยสำหรับเว็บแอปพลิเคชันขนาดใหญ ตาม

ดวย Microsoft IIS เว็บเซิรฟเวอรท้ังสองไดรับการสนับสนุนเชนเดียวกัน 

แผนภาพตอไปนี้แสดงการทำงานรวมกันขององคประกอบในสถาปตยกรรมของ Moodle 

 



 5 

 
ภาพท่ี 2.2 แสดงการทำงานรวมกันขององคประกอบในสถาปตยกรรมของ Moodle [1] 

 

ในภาพท่ี 2.2 เม่ือผูใชรองขอรับบริการผานทางอินเทอรเฟสของเว็บเบราวเซอรหรือแอปพลิเคชันของ 

Moodle บนมืออุปกรณถือ (ตัวอยางเชน เพ่ือแสดงแหลงเรียนรู) เว็บเบราวเซอรจะทำการสงคำขอไป

ยังเว็บเซิรฟเวอรซ่ึงจะทำการเรียกโมดูล PHP ท่ีรับผิดชอบ จากนั้น PHP โมดูลจะทำการเรียกไปท่ี

ฐานขอมูลเพ่ือการดำเนินการ (คิวรี, อัพเดต, แทรก หรือลบการดำเนินการ) จากนั้นจะทำการสงคืน

ขอมูลท่ีรองขอ โดยโมดูล PHP จะสงกลับขอมูล (โดยปกติจะอยูในรูปแบบของ HTML หรือ 

JavaScript) ไปยังเว็บเซิรฟเวอรซ่ึงสงผานขอมูลท่ีจะแสดงผลกลับไปยังเบราวเซอรหรือแอปพลิเคชัน

ของผูใช 

 

เลเยอรของ Moodle 

รายละเอียดเพ่ิมเติมท่ีเลเยอร Moodle ดังแสดงในภาพท่ี 2.3 

 
ภาพท่ี 2.3 รายละเอียดเลเยอรของ Moodle [1] 

 

Moodle แยกความแตกตางระหวางโคด (สวนใหญเขียนดวย PHP, HTML และ CSS) และ ขอมูล 

(สวนใหญผานทางอินเทอรเฟซของ Moodle) ไลบรารีของ Moodle,  โมดูล (เชน ทรัพยากรและ

กิจกรรม), บล็อก, ปลั๊กอิน และ เอนทิตีอ่ืน ๆ จะแสดงในรูปของโคต และจะถูกเก็บไวในระบบไฟล

เสมอในรูปแบบไดเรกทอรี ซ่ึง Moodle เรียกวา dirroot ซ่ึงระบุไวในชวงข้ันตอนการติดตั้ง โคด

ประกอบดวยองคประกอบท้ังหมดท่ีจัดการกับการดำเนินการแบ็กเอนด (เซิรฟเวอร) และสวนหนา 
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(สวนตอประสานผูใช) หลักสูตร, ผูใช, บทบาท, กลุม, เกรด และ ขอมูลอ่ืน ๆ เชน ทรัพยากรการ

เรียนรูท่ีครูเพ่ิมโพสต, ในฟอรัมท่ีนักเรียนเพ่ิมเขาไป และการตั้งคาระบบเพ่ิมโดยผูดูแลระบบ, สวน

ใหญจะเก็บไวในระบบฐานขอมูลของ Moodle. อยางไรก็ตาม, ไฟล เชน รูปภาพของผูใช หรือ งานท่ี

อัปโหลดจะถูกเก็บไวใน Moodle ไดเรกทอรีอ่ืนท่ีเรียกวา moodledata ซ่ึงอยูในไดเรกทอรีท่ีเรียกวา 

dataroot  ขอมูลเก่ียวกับไฟล (ขอมูลเมตา เชน ชื่อ, ตำแหนง, การแกไขลาสุด, ใบอนุญาต และ 

ขนาด) จะถูกเก็บไวในฐานขอมูลซ่ึงอางอิงไฟลท่ีเก่ียวของ 

แมแตการคัดลอกไฟลจากโฟลเดอรหนึ่งไปยังอีกโฟลเดอรหนึ่ง หรือ เพ่ิมไฟลดวยตัวเองก็

อาจจะทำใหความสอดคลองของระบบเสียหายได และไมสามารถทำนายพฤติกรรมท่ีจะเกิดข้ึนได 

ภายใน Moodle ใชกลไกท่ีเรียกวา SHA1 hashing Moodle รองรับชื่อไฟล Unicode อยางสมบูรณ 

และยังหลีกเลี่ยงการจัดเก็บขอมูลซ้ำซอนเม่ือมีการใชไฟลเดียวกันสองครั้ง (แมโดยผูใชท่ีแตกตางกัน) 

ตองไมแกไขไฟล Moodle ใด ๆ ในระดับระบบ 

 

   2.1.2. Big Data 

Big Data คือ ขอมูลจำนวนมากมหาศาลท่ีไดจัดเก็บโดยระบบสารสนเทศของแตละองคกร 

ทุกแงมุม ทุกรูปแบบ เปนไดท้ังขอมูลท่ีมีโครงสรางชัดเจน (Structured Data) เชน ขอมูลท่ีเก็บอยูใน

ตารางขอมูลตาง ๆ ของระบบสารสนเทศ หรือขอมูลก่ึงมีโครงสราง (Semi-Structured Data)  เชน 

ขอมูลล็อกไฟล (Log files) หรือขอมูลท่ีไมมีโครงสราง (Unstructured Data) เชน ขอมูลท่ีมีการ

โพสตผานสื่อสังคมเครือขาย (Social Network) คุณลักษณะสำคัญของ Big Data คือ ตองเปนขอมูล

ท่ีมีจำนวนมากขนาดมหาศาล (Volume) มีความหลากหลาย (Variety) มักเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว

อยูตลอดเวลา (Velocity) และยังไมสามารถนำมาใชเปนขอมูลท่ีสมบูรณ เพ่ือนำมาใชในการ

ประกอบการพิจารณาไดเนื่องจากมีความไมแนนอนอยูดวย (Veracity) 

 

 

   2.1.3. เหมืองกระบวนการ [2] 

เหมืองกระบวนการ (Process mining) เปนเทคนิคการวิเคราะหขอมูลท่ีเนนไปท่ีพฤติกรรมท่ีอยู

ในขอมูลของบันทึกเหตุการณ (Event log) ดังนั้นเหมืองกระบวนการจึงเปนเทคนิคท่ีสามารถนำเขา

มาเปนเครื่องมือเพ่ือชวยในการแกปญหาท่ีทุกองคกรสวนใหญพบอยูก็คือ การท่ีมีสารสนเทศอยาง

จำกัดในการท่ีจะบงบอกไดวามีเหตุการณอะไรเกิดข้ึนจริง ๆในองคกร เหมืองกระบวนการ เปน

เทคโนโลยีท่ีอุบัติข้ึนมาใหมเม่ือไมนานมานี้ เปนเทคนิคท่ีใชในการคนหาคุณคา (value) จากขอมูลท่ี

เกิดข้ึนจริงในบันทึกเหตุการณ โดยมีวัตถุประสงคหลัก 3 ประการคือ การคนพบกระบวนการ 

(process discovery), การตรวจสอบความสอดคลอง (conformance checking), และ การ
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ปรับปรุงใหดีข้ึน (enhancement)  ภาพรวมการทำงานของการทำเหมืองกระบวนการไดแสดงใน

ภาพท่ี 2.4 

 

ภาพท่ี 2.4  ภาพรวมของการทำเหมืองกระบวนการ [2] 

ผลลัพธของการทำเหมืองกระบวนการทำใหผูใชสามารถมองเห็นความสัมพันธระหวาง

กิจกรรมตาง ๆของขอมูลเหตุการณอยางลึกซ้ึงตั้งแตตนกระบวนการจนจบกระบวนการธุรกิจ จึงทำให

ไดรับความสนใจเพ่ิมมากข้ึนจากท้ังในภาคอุตสาหกรรม นักวิจัย นักพัฒนา และยังไดรับการสนับสนุน

จาก IEEE Task Force on Process mining ในป ค.ศ.2009 อีกดวย 

 

เครื่องมือ 

ปจจุบันมีเครื่องมือจำนวนมากท่ีสนับสนุนการทำเหมืองกระบวนการท้ังในรูปแบบของ open 

source และ เชิงพาณิชย  ในบทความนี้จะไดแนะนำตัวอยางท่ีมาจากท้ังสองคายท่ีไดรับความนิยม

อยางมากและสามารถนำมาทดลองใชได 

ProM [3] 

ProM [3] เปนตัวอยางของซอฟตแวรท่ีเปน open source ท่ีมีชุดของเครื่องมือท่ีใชในการ

สนับสนุนเทคนิคในการทำเหมืองกระบวนการท่ีหลากหลายโดยการสนับสนุนสถาปตยกรรมแบบ 

Plug-in ทำใหนักวิจัยสามารถเพ่ิมอัลกอริทึมใหมๆเขาไปเพ่ิมเติมได ProM ใชขอมูลเขาในรูปแบบของ 

MXML, SA-MXML, หรือ XES ตัวอยางของโปรแกรม ProM version 6.9 ไดแสดงไวในภาพท่ี 2.5 
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ภาพท่ี 2.5 ProM 6.9  

Disco [4] 

เปนเครื่องมือเชิงพาณิชยท่ีสนับสนุนเทคนิคในการทำเหมืองกระบวนการท่ีเปนมิตรกับผูใช มี

ความสะดวกในการใชและเรียนรูโดยไมจำเปนตองมีประสบการณในการทำเหมืองกระบวนการ แต

สนับสนุนการทำงานหลักๆเฉพาะ Fuzzy miner (https://fluxicon.com/disco/) ดังแสดงในภาพท่ี 

2.6 ขอมูลเขาในรูปแบบของ MXML, SA-MXML, หรือ XES  และท่ีสำคัญอีกประการหนึ่งคือ Disco 

สามารถรับขอมูลท่ีอยูในรูปแบบของ csv ได ทำใหมีความสะดวกในการใชงาน พรอมท้ังสามารถ 

export ขอมูลออกไปเพ่ือใชในการวิเคราะหดวยอัลกอริทึมอ่ืน ๆ ท่ีโปรแกรม ProM สามารถทำการ

วิเคราะหไดอีกดวย 

 
ภาพท่ี 2.6 Disco [4]  

 

 

https://fluxicon.com/disco/)%20%E0%B8%94%E0%B8%B1%E0%B8%87
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บันทึกเหตุการณ 

บันทึกเหตุการณ (Event Log) คือ ชุดของเหตุการณใชเพ่ือเปนขอมูลเขาของการทำเหมือง

กระบวนการ ดังตัวอยางท่ีแสดงในภาพท่ี 2.7 

 

 

 

ภาพท่ี 2.7 ตัวอยางของขอมูลในบันทึกเหตุการณ 

 

โดยท่ีเหตุการณไมมีความจำเปนท่ีถูกจัดเก็บไวในแฟมบันทึกท่ีแยกออกมาโดยเฉพาะ เชน เหตุการณ

อาจจะถูกบันทึกกระจัดกระจายอยูในตารางท่ีตางกันในระบบฐานขอมูลเชน ขอมูลของอุปกรณ 

sensor แตละตัว ดังนั้นการรวบรวมขอมูลเหลานี้ใหมีความสอดคลองและถูกตองกอนการนำไปใชงาน

จึงเปนสิ่งท่ีสำคัญและมีความจำเปนอยางยิ่ง โดยท่ัวไปบันทึกเหตุการณจะประกอบไปดวยสารสนเทศ

ท่ีเก่ียวกับเหตุการณท่ีอางถึงกิจกรรม (activity) ตาง ๆท่ีเกิดข้ึน และ กรณี (case) โดยท่ี กรณี หรือ 

บางครั้งเรียกวา กระบวนการ ณ ขณะนั้น (process instance) คือ สิ่งท่ีเราตองการบริหารจัดการ

นั่นเอง เชน คำสั่งซ้ือของลูกคา, ผูปวยในโรงพยาบาล เปนตน สวนกิจกรรม หมายถึงการดำเนินการท่ี

มีในกรณีนั้น ๆ  นอกจากนั้นแลวบันทึกเหตุการณมักจะประกอบดวยประทับเวลา (timestamp) เพ่ือ

เปนการบงชี้เวลาท่ีเหตุการณตาง ๆเกิดข้ึนเปนการบอกลำดับของกิจกรรมท่ีเกิดข้ึน และเม่ือมีบุคคล

เขามาเก่ียวของ บันทึกเหตุการณมักจะมีการบันทึกบุคคลท่ีกระทำในแตละกิจกรรมไวดวย ซ่ึงขอมูล

เหลานี้สามารถใชในการทำเหมืองกระบวนการเพ่ือหาเครือขายสังคม (social network) ได 

   

ประทบัเวลา กรณี กิจกรรม 
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2.2 งานวิจัยท่ีเกี่ยวของ 

 ปจจุบันและเม่ือไมนานมานี้ไดมีการนำเทคนิคของเหมืองกระบวนการเขามาใชในการ

วิเคราะหขอมูลทางการศึกษามากข้ึนโดย Alejandro Bogarín  [7] ไดทำแบบสำรวจการใชเหมือง

กระบวนการในทางการศึกษา ไดกลาววาการทำเหมืองกระบวนการทางการศึกษา (Educational 

Process Mining (EPM)) เปนสาขาท่ีเกิดข้ึนใหมมีวัตถุประสงคเพ่ือใหความรูในสิ่งท่ีไมไดแสดงออกมา

ชัดเจนและอำนวยความสะดวกใหทำความเขาใจในกระบวนการศึกษาไดดีข้ึน โดยการใชขอมูลบันทึก

ท่ีรวบรวมโดยเฉพาะจากสภาพแวดลอมทางการศึกษาเพ่ือคนพบ, วิเคราะห และใหภาพแสดง

กระบวนการศึกษาท่ีสมบูรณ และศักยภาพของเทคโนโลยีนี้ในโดเมนการศึกษา นอกจากนี้ยังอธิบาย

ถึงประเด็นท่ีเก่ียวของอ่ืนๆ เชน การทำเหมืองเพ่ือหาเจตนา (Intentional mining) การทำเหมืองเพ่ือ

หารูปแบบตามลำดับ (Sequential pattern mining) และ การทำเหมืองกราฟ (Graph mining). 

Mohamad Hasbullah bin Abu Bakar และ คณะ [6] ไดนำเสนอการใช Fuzzy Miner ซ่ึงเปน

เทคนิคหนึ่งของเหมืองกระบวนการเพ่ือสรางแผนท่ีการเรียนรูของนักเรียนในสภาพแวดลอมการ

เรียนรูออนไลนบนระบบ LMS ของ Moodle จากบันทึกเหตุการณท่ีบันทึกไวในระบบ ทำใหทราบ

พฤติกรรมโดยรวมของการเรียนบนระบบออนไลน Antoine van den Beemt และคณะ [8] กลาว

วาการใชระบบดิจิทัลเพ่ือสนับสนุนการเรียนรูท่ีเพ่ิมข้ึนนำไปสูการเติบโตของขอมูลเก่ียวกับ

กระบวนการเรียนรูและบริบทท่ีเก่ียวของ การวิเคราะหการเรียนรูสามารถนำเสนอขอมูลเชิงลึกท่ี

สำคัญจากขอมูลเหลานี้ผานนวัตกรรมการผสมผสานของเครื่องมือและเทคนิค ดวยการสำรวจ

กิจกรรมของผูเรียนใน MOOC เปนการผสมผสานระหวางพฤติกรรมการเรียนรูและความคืบหนาใน

การเรียนรูโดยมีวัตถุประสงคเพ่ือใหไดมาขอมูลเชิงลึกเก่ียวกับวิธีท่ีนักเรียนท่ีสอบผานและลมเหลว 

Alejandro Bogarín และคณะ [9] ใช อัลกอริทึม Inductive Miner มาใชในการวิเคราะหขอมูลจาก

ระบบ LMS โดยใชขอมูลจากปฏิสัมพันธของนักศึกษามหาวิทยาลัยบนแพลตฟอรม Moodle 2.0 

ขอมูลถูกดึงออกมาจากบันทึกเหตุการณของแพลตฟอรม หลังจากการประมวลผลลวงหนา และไดบท

สรุปวา Inductive Miner เปนอัลกอริทึมท่ีนอกจากจะใหผลลัพธท่ีดีกวาแบบอ่ืนและมีโมเดลท่ีถูกตอง

ซ่ึงสามารถตีความในแงการศึกษา Saman Rizvi [10] ไดทำการศึกษาการมีสวนรวมและการออกแบบ

การเรียนรูใน Massive Open Online Courses (MOOCs) เพ่ือทำความเขาใจวาผูคนเรียนรูในเรื่อง

นี้อยางไร สภาพแวดลอมการเรียนรูแบบไมเปนทางการรูปแบบใหม เพ่ือพัฒนาความเขาใจวิธีท่ีผูคน

เรียนรูใน MOOC โดยแบงผูเรียนสามกลุมตามพฤติกรรมการคลิกของพวกเขา เพ่ือหาขอมูลเชิงลึกใน

การกำหนดเปาหมายของการแทรกแซงตามการวิเคราะหท่ีไดเพ่ือสนับสนุนผูเรียนและแจงผูออกแบบ 

MOOC เก่ียวกับการปรับการเรียนรูกิจกรรมใหกับผูเรียนกลุมตาง ๆ ตามเปาหมายของพวกเขา ภรูิ

เดช อาภาสัตย และคณะ [11] ใชเหมืองกระบวนการเพ่ือคนพบการทำงานรวมกันของผูเรียนในชั้น

เรียนงานวิจัยนี้นำเสนอการใชเหมืองกระบวนการในการวิเคราะหขอมูลท่ีเกิดข้ึนจริงท่ีไดมีการบันทึก
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ไวในบันทึกเหตุการณของระบบอีเลิรนนิ่ง โดยใชอัลกอลิทึม Social network เพ่ือแสดงการทำงาน

รวมกันของผูเรียนในการทำแบบฝกหัดทายบทเรียน ผลลัพธในการทดลองแสดงใหเห็นถึงรูปแบบการ

จับกลุม, จำนวนกลุมของการทำงานรวมกันของผูเรียน และสามารถคนพบถึงผูเรียนท่ีทำงานรวมกัน 

ผลลัพธนี้สามารถนำมาอางอิงเพ่ือนำไปสูการพัฒนาแนวทางการจัดกลุมผูเรียน ใหผูเรียนมีการ

ชวยเหลือซ่ึงกันและกันมากข้ึน เชนการนำผูเรียนท่ีผลการเรียนดีแยกกันเพ่ือไปดูแลผูเรียนท่ีผลการ

เรียนต่ำเพ่ือพัฒนาการเขาสังคมของผูเรียนท่ีผลการเรียนดีและพัฒนาความสามารถของผูเรียนท่ีผล

การเรียนต่ำ เปนตน เอนก นามขันธ และ คณะ [12] ไดทำการวิเคราะหพฤติกรรมผูเรียนในการใช e-

leaning ดวยเทคนิคการทำเหมืองกระบวนการโดยใช เทคนิค Fuzzy Miner จากโปรแกรม Disco 

และ ProM เพ่ือสรางแบบจำลองเสนทางกระบวนการ และ ความถ่ีของเหตุการณตามเง่ือนไขตาง ๆ 

ท่ีสงผลกระทบตอการเรียนของผูเรียน เพ่ือใหไดมาซ่ึงรูปแบบในการใชงาน ระบบ e-learning ของ

ผูเรียนอยางแทจริง  

งานวิจัยสวนใหญจะเนนท่ีการใชเหมืองกระบวนการเพ่ือทำการวิเคราะหภาพรวมของ

พฤติกรรมการเรียนรูของผูเรียน ไมไดศึกษาถึงรายละเอียดของเนื้อหาท่ีใชเปนสื่อในการเรียนการสอน 

การวิจัยนี้จึงเปนการเติมเต็มในสวนนี้ โดยเนนท่ีจะวิเคราะหพฤติกรรมของผูเรียนอยางละเอียดตอสื่อ

การเรียนในแตละหนาของ PowerPoint เพ่ือใชในการปรับปรุงเนื้อหาของสื่อใหมีคุณภาพตรงกับ

ความตองการของผูเรียนอยางแทจริง 

 



บทท่ี 3 

วิธีดำเนินการวิจัย 

 

งานวิจัยนี้ เปนการศึกษา ทดลอง และพัฒนากระบวนการการจัดเก็บขอมูลแบบอัตโนมัติ ซ่ึง

ไดเริ่มตนจากการศึกษาถึง Workflow การทำงานของระบบ LMS Moodle วิธีการจัดเก็บขอมูล

พฤติกรรมเก่ียวกับการเรียนรูผานระบบ ศึกษาโครงสรางขอมูลท่ีถูกจัดเก็บไวในระบบฐานขอมูล 

วิเคราะหแนวทางการนำขอมูลท่ีจัดเก็บไวในระบบฐานขอมูลออกมาใชประโยชน รวมท้ังวิเคราะหแนว

ทางการประมวลผลขอมูล 

งานวิจัยนี้สามารถแบงข้ันตอนการวิจัยออกเปน 4 ข้ันตอนดังนี้ 

1) ศึกษากระบวนการการทำงาน และวิธีการจัดเก็บขอมูลของระบบ LMS Moodle  

2) ออกแบบและพัฒนาโปรแกรมบันทึกเหตุการณ เพ่ือเก็บพฤติกรรมการเขาเรียนผานระบบ  

    e-Learning แบบอัตโนมัติ  

3) การเตรียมชุดขอมูลบันทึกเหตุการณ (Preprocessing)  

4) การวิเคราะหขอมูลดวยเหมืองกระบวนการ 

 

3.1 ศึกษากระบวนการการทำงาน และวิธีการจัดเก็บขอมูลของระบบ LMS Moodle  

 ในข้ันตอนนี้จะทำการศึกษาการทำงานของระบบ Moodle โดยเฉพาะการจัดเก็บบันทึก

เหตุการณเพ่ือนำมาใชในการวิเคราะหดวยเทคนิคเหมืองกระบวนการ 

การติดตั้งระบบ LMS Moodle  

 ดวยระบบ LMS Moodle เปน Software Open Souse ท่ีสามารถใชสำหรับจัดการเรียน

การสอนผานระบบ Online ท่ีเรียกวาระบบ e-Learning ไดเปนอยางดี การติดตั้งระบบเพ่ือใชงานนั้น

จะตองติดตั้งโปรแกรมประกอบดวยโปรแกรม Web Server สำหรับใหบริการเว็บไซตผานโพรโทคอล 

HTTP ทางเว็บเบราวเซอร, โปรแกรมฐานขอมูล และโปรแกรม LMS Moodle ในงานวิจัยนี้ไดทดลอง

ติดตั้งระบบโดยใชเครื่องมือ XAMPP ซ่ึงเปนเครื่องมือท่ีทำการติดตั้ง Apache web server, 

โปรแกรมฐานขอมูล MariaDB และคอมไพเลอรภาษา PHP โดยไดแสดงกรณีตัวอยาง การติดตั้ง

ระบบบนระบบปฏิบัติการ Microsoft Windows 10 ซ่ึงสามารถดาวนโหลดไดท่ี 

https://www.apachefriends.org/download.html  ตัวอยางดังภาพท่ี 3.1 
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ภาพท่ี 3.1 รายการ XAMPP ท่ีสามารถ Download เพ่ือติดตั้ง 

 

จากภาพท่ี 3.1 จะตองเลือก Download File XAMPP Version ท่ีสามารถติดตั้ง Moodle 

LMS ได  ซ่ึง Moodle LMS มีความตองการดานโปรแกรม (Software Requirements) ข้ันต่ำ

ประกอบดวย PHP 7.2, MariaDB 10.2.29 หรือ MySQL 5.7 หรือ Postgres 9.6 หรือ MSSQL 

2012 หรือ Oracle 11.2 ในกรณีศึกษานี้ ไดเลือก XAMPP Version 8.0.0 เพ่ือทดลองในงานวิจัยนี้ 

เม่ือคลิก Download File จะปรากฏดังภาพท่ี 3.2 

 

 
ภาพท่ี 3.2 แสดงหนาจอบันทึก File XAMPP ท่ี Download 
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ในการ Download สามารถ Download File ไปจัดเก็บไวท่ีใดของเครื่องคอมพิวเตอรก็ได

ตามท่ีผูติดตั้งไดจัดเตรียมพ้ืนท่ีไว หลังจาก Download เสร็จเรียบรอยแลวสามารถ Double Click ท่ี 

File xampp-windows-x64-8.0.0-2-VS16-installer.exe เพ่ือทำการติดต้ังไดเลยจะปรากฏดังภาพ

ท่ี 3.3 

 

 
ภาพท่ี 3.3 แสดงหนาจอติดตั้ง XAMPP 

 

 จากภาพท่ี 3.3 แสดงหนาจอตอนรับเขาสูการติดตั้งโปแกรม XAMPP ใหดำเนินการคลิกท่ี

ปุม Next ไปข้ันตอนตอไปเพ่ือเลือกติดตั้งโปแกรมท่ีตองการใชงาน โดยจะตองเลือกโปรแกรม

ประกอบดวย Apache, MySQL ในท่ีนี้ คือ MariaDB, PHP และ phpMyAdmin สวนโปรแกรมอ่ืน

จะเลือกหรือไมก็ได ดังแสดงในภาพท่ี 3.4 และภาพท่ี 3.5 แสดงตำแหนงการติดตั้งโปรแกรม ซ่ึง

สามารถเลือกติดตั้งยังตำแหนงท่ีจัดเตรียมไวไดตามตองการ ภาพท่ี 3.6 เลือกภาษาสำหรับแสดงผล

เมนูใชงาน 
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ภาพท่ี 3.4 เลือกรายการโปรแกรมท่ีติดตั้ง 

 

 
ภาพท่ี 3.5 แสดงตำแหนงการติดตั้งโปรแกรม 
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ภาพท่ี 3.6 เลือกภาษาสำหรับแสดงผลเมนูใชงานโปรแกรม 

 

 
ภาพท่ี 3.7 แสดงการติดตั้งโปรแกรม Bitnami เพ่ือให XAMPP รองรับการติดตั้งโปรแกรม Open 

Source ได 
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ภาพท่ี 3.8 แสดงหนาจอเริ่มตนการติดตั้งโปรแกรม XAMPP 

 

 
ภาพท่ี 3.9 แสดงหนาจอเริ่มกระบวนการติดตั้งโปรแกรม XAMPP 
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ภาพท่ี 3.10 แสดงหนาจอใหกำหนดคา Firewall เพ่ือเปดใหผูใชบริการเขา Apache  

 

 
ภาพท่ี 3.11 แสดงกระบวนการติดตั้งโปรแกรม bitnami for XAMPP 
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ภาพท่ี 3.12 แสดงเสร็จสิ้นกระบวนการติดตั้งโปรแกรม XAMPP 

 

 

 
ภาพท่ี 3.13 แสดงวิธีการเปด XAMPP Control Panel เพ่ือติดตั้ง Service Apache และ MySQL 
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โดยปกติหลังจากติดตั้งโปรแกรม XAMPP เสร็จ Service Apache และ MySQL ยังไมถูก

ติดตั้งลงในเครื่องคอมพิวเตอรซ่ึงทำใหเวลาตองการใชงาน Apache และ MySQL จะตองเปด 

XAMPP Control Panel เพ่ือ Start Service ดวยตนเองทุกครั้งท่ีมีการเปดเครื่องคอมพิวเตอรใหม 

ดังนั้นวิธีการแกไข ตองใชวิธีเปด XAMPP Control Panel ดวยคลิกขวาท่ี Application ชื่อ xampp-

control เลือกเปดดวยสิทธิของผูดูแลระบบ (Run as administrator) เพ่ือติดตั้ง Service Apache 

และ MySQL ลงใน Windows Service ของเครื่องคอมพิวเตอร พรอมท้ังตั้งคาให Start Service 

แบบอัตโนมัติเม่ือเปดเครื่องคอมพิวเตอร ดังภาพท่ี 5.14 แสดง XAMPP Control Panel และ 

Service ท่ีจำเปนตองใชงาน เม่ือ Service ของ Apache และ MySQL อยูในสถานะ Start แสดงให

เห็นวา Apache web server และฐานขอมูล มีความพรอมสำหรับติดตั้ง Moodle LMS 

 

 
ภาพท่ี 3.14 แสดง XAMPP Control Panel และ Service ท่ีจำเปนตองใชงาน 

 

วิธีติดตั้ง Moodle 

การติดตั้ง Moodle จะตองดำเนินการ Download File เพ่ือติดตั้งไดท่ี 

https://download.moodle.org/ ดังภาพท่ี 3.15 แสดงเว็บไซต Download Moodle โดยเลือก 

Version ท่ีเปนปจจุบันท่ีสุด เชน Version 3.10 เปนตน 



21 

 

 
ภาพท่ี 3.15 แสดงเว็บไซต Download Moodle 

 

 

 

 
ภาพท่ี 3.16 แสดงรายการ Version Moodle สำหรับ Download 
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ภาพท่ี 3.17 แสดงหนาจอบันทึก File Moodle ท่ี Download 

 

ในการ Download สามารถ Download File ไปจัดเก็บไวท่ีใดของเครื่องคอมพิวเตอรก็ได

ตามท่ีผูติดตั้งไดจัดเตรียมพ้ืนท่ีไว เม่ือ Download เสร็จเรียบรอยจะได File ท่ีถูกบีบอัดมาดวยสกุล 

.zip ผูติดตั้งตองดำเนินการแยกไฟลท่ีถูกบีบอัดออกมาดังภาพท่ี 3.18 แสดงการแยกไฟล .zip ดวย

โปรแกรม WinRAR โดยวิธีคลิกขวาท่ีไฟลเลือกเมนู แยกไฟลไปท่ี moodle-larest-310 ตามชื่อของ

ไฟล  

 

 
ภาพท่ี 3.18 แสดงการแยกไฟล .zip ดวยโปรแกรม WinRAR 
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ภาพท่ี 3.19 แสดงการ Copy Folder Moodle 

 

หลังจากแยกไฟลสำเร็จแลวใหดำเนินการ Copy Folder ชื่อ Moodle ไปไวภายใต Folder 

ชื่อ xampp\htdocs\ ดังภาพท่ี 3.20 ตำแหนงไฟลสำหรับติดตั้ง Moodle 

 

 
ภาพท่ี 3.20 ตำแหนงไฟลสำหรับติดตั้ง Moodle 

 

การดำเนินการติดตั้ง Moodle จะตองสรางฐานขอมูลสำหรับจัดเก็บของมูลขอระบบ 

Moodle ใหเรียบรอยกอน โดยใชเครื่องมือ phpMyAdmin ดวยวิธีการพิมพ 

http://localhost/phpmyadmin ใน address bar ของ Web Browser และดำเนินการเขาสู
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ระบบฐานขอมูลท่ีไดตั้งคาไว พรอมท้ังสรางฐานขอมูลตามตองการ ดังตัวอยางในภาพท่ี 3.21 การ

สรางฐานขอมูลดวยเครื่องมือ phpMyAdmin และไดผลดังภาพท่ี 3.22 แสดงฐานขอมูลท่ีสรางสำเร็จ 

 

 
ภาพท่ี 3.21 การสรางฐานขอมูลดวยเครื่องมือ phpMyAdmin 

 

 

 
ภาพท่ี 3.22 แสดงฐานขอมูลท่ีสรางสำเร็จ 

 

หลังจากสรางฐานขอมูลเรียบรอยแลว ไมจำเปนตองสรางตาราง (Table) ในฐานขอมูล

ดังกลาวใหดำเนินการติดตั้ง Moodle ดวยวิธีการพิมพ http://localhost/moodle ใน address 
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bar ของ Web Browser ระบบจะแสดงหนาจอสำหรับติดตั้ง พรอมท้ังใหเลือกภาษาสำหรับติดตั้ง 

และแสดงผลบนหนาเว็บไซตหลังจากติดตั้งระบบเสร็จสมบูรณ 

 

 
ภาพท่ี 3.23 แสดงหนาจอเริ่มตนการติดตั้ง และเลือกภาษา ข้ันตอนท่ี 1 

 

 

 
ภาพท่ี 3.24 แสดงตำแหนงติดตั้งระบบและแหลงจัดเก็บขอมูล ข้ันตอนท่ี 2 
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ภาพท่ี 3.25 เลือกโปแกรมฐานขอมูลสำหรับใชจัดเก็บขอมูล ข้ันตอนท่ี 3 

 

 

 
ภาพท่ี 3.26 ตั้งคาการเชื่อมโยงฐานขอมูล (Database settings)  ข้ันตอนท่ี 4 

 

จากภาพท่ี 3.26 ข้ันตอนนี้จะตองกำหนดคาดังนี้  

1) ระบุชื่อของ Database host ในท่ีนี้คือ localhost   

2) ระบุชื่อ Database ท่ีสรางไวชื่อ db_learning  

3) ระบุชื่อผูเขาใชฐานขอมูล Database user  

4) ระบุรหัสผานสำหรับเขาใชงานฐานขอมูล Database password  

5) ระบุขอความข้ึนตนสำหรับสราง Table ในฐานขอมูล  
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6) ระบุ port สำหรับเขาใชงานฐานขอมูล สวนนี้ข้ึนอยูกับเครื่อง Server ท่ีติดตั้งฐานขอมูล

ไดมีการกำหนด port สำหรับเขาใชงานฐานขอมูลหรือไม หากไมไดกำหนด port ไว ไมจำเปนตองใส

คาสวนนี้ 

 

 
ภาพท่ี 3.27 แสดงเง่ือนไขการติดตั้งใชงานโปรแกรม Moodle ข้ันตอนท่ี 5 

 

 

 
ภาพท่ี 3.28 แสดงการแจงเตือนใหตรวจสอบ extension ท่ีจำเปนสำหรับการใชงาน Moodle 

ข้ันตอนท่ี 6 
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จากภาพท่ี 3.28 สามารถแกไขไดดวยวิธีการปรับแกการตั้งคาของ PHP โดยเปดไฟลชื่อ 

php.ini และทำแกไขในสวนของ การเปดใชงาน Dynamic Extensions, [intl] และ [opcache] 

ดังตอไปนี้ 

[PHP] 

;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 

; About php.ini   ; 

;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 

; PHP's initialization file, generally called php.ini, is responsible for 

; configuring many of the aspects of PHP's behavior. 

;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 

; Dynamic Extensions ; 

;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 

extension=php_intl.dll 

extension=php_xmlrpc.dll 

extension=php_com_dotnet.dll 

zend_extension=php_opcache.dll 

extension=bz2 

extension=curl 

;extension=ffi 

extension=fileinfo 

extension=gd2 

extension=gettext 

;extension=gmp 

;extension=intl 

;extension=imap 

;extension=ldap 

extension=mbstring 

extension=exif      ; Must be after mbstring as it depends on it 

extension=mysqli 

;extension=oci8_12c  ; Use with Oracle Database 12c Instant Client 
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;extension=odbc 

;extension=openssl 

;extension=pdo_firebird 

extension=pdo_mysql 

;extension=pdo_oci 

;extension=pdo_odbc 

;extension=pdo_pgsql 

extension=pdo_sqlite 

;extension=pgsql 

;extension=shmop 

;extension=snmp 

extension=soap 

;extension=sockets 

;extension=sodium 

;extension=sqlite3 

;extension=tidy 

;extension=xmlrpc 

;extension=xsl 

 

[intl] 

intl.default_locale = en_utf8 

intl.error_level = E_WARNING 

 

 

 

[opcache] 

opcache.enable = 1 

opcache.memory_consumption = 128 

opcache.max_accelerated_files = 10000 

opcache.revalidate_freq = 60 
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; Required for Moodle 

opcache.use_cwd = 1 

opcache.validate_timestamps = 1 

opcache.save_comments = 1 

opcache.enable_file_override = 0 

 

; If something does not work in Moodle 

;opcache.revalidate_path = 1 ; May fix problems with include paths 

;opcache.mmap_base = 0x20000000 ; (Windows only) fix OPcache crashes with 

event id 487 

 

; Experimental for Moodle 2.6 and later 

;opcache.fast_shutdown = 1 

;opcache.enable_cli = 1 ; Speeds up CLI cron 

;opcache.load_comments = 0 ; May lower memory use, might not be 

compatible with add-ons and other apps. 

 เม่ือดำเนินการปรับแกคำสั่งตามตัวอยางเรียนรอยแลว ให Stop Service Apache และ 

Start Service Apache ใหมอีกครั้ง หลังจากนั้นใหดำเนินการ Reload ระบบสำหรับติดตั้ง Moodle 

อีกหนึ่งครับ และสำรวจในสวนของ Server Checks โดยดูท่ี Status ของ Extensions ท้ังหมด

แสดงผลเปน OK ท้ังหมดหรือไม ดังแสดงในภาพท่ี 3.29 แสดง Status รายการ Server Checks 

หาก Status ของ Extensions ท้ังหมดแสดงผลเปน OK สามารถติดตั้งข้ันตอนตอไปไดทันที ดังภาพ

ท่ี 3.30 การติดตั้ง Moodle โดยระบบจะเริ่มติดตั้งทีละ Module จนครบทุก Module ท่ีจะตองใช

งานในระบบ e-Learning 
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ภาพท่ี 3.29 แสดง Status รายการ Server Checks 
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ภาพท่ี 3.30 การติดตั้ง Moodle 

 

 

 
ภาพท่ี 3.31 ตั้งคาผูเขาใชงานระดับผูดูและระบบ และทำการ Update ขอมูล 
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3.2 ออกแบบและพัฒนาโปรแกรมบันทึกเหตุการณ เพ่ือเก็บพฤติกรรมการเขาเรียนผานระบบ  

      e-Learning แบบอัตโนมัติ  

เม่ือตั้งคา และ Update ขอมูลเรียบรอยแลวจะเขาสูกระบวนการปรับแตงโครงการของ

ระบบ e-Learning ใหเหมาะสมตามการใชงาน ดวยการดำเนินการดวยวิธีการติดตั้งระบบ LMS 

Moodle ทดลองใชระบบจัดการเรียนการสอนเพ่ือจัดเก็บขอมูลบันทึกเหตุการณพฤติกรรมการเขา

เรียนผานระบบ LMS Moodle พบวากระบวนการการทำงานของระบบท่ีไดจากการศึกษาขอมูลท่ี

จัดเก็บไวในบันทึกเหตุการณ (Event log)  สามารถวาดเปน Workflow กระบวนการการทำงานตาง 

ๆ ไดดังแสดงในภาพท่ี 3.32  

 

 
ภาพท่ี 3.32 Workflow แสดงการเขาเรียนรูผานระบบ LMS Moodle และการจัดเก็บขอมูลบันทึก

เหตุการณ เพ่ือเก็บพฤติกรรมการเรียนผานระบบ e-Learning 



 

ภาพท่ี 3.32 แสดงใหเห็นถึง Workflow กระบวนการการเขาใชงานระบบ e-Learning ของ

ผูเรียน ซ่ึงการเขาใชงานในแตละครั้งระบบไดบันทึกขอมูลประวัติการเขาใชงานทุกข้ันตอนของผูเรียน

ไว ใ น ฐ า น ข อ มู ล ท่ี เ รี ย ก ว า  บั น ทึ ก เห ตุ ก า ณ  (Event log) โ ด ย จั ด เ ก็ บ ไ ว ใ น ต า ร า ง 

logstore_standard_log ซ่ึงมีโครงสรางตารางดังภาพท่ี 3.33 และแผนผังดังแสดงในภาพท่ี 3.34 

 

 

 
ภาพท่ี 3.33 โครงสรางตาราง logstore_standard_log  
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ภาพท่ี 3.34 แผนผัง logstore_standard_log  (From 

https://moodleschema.zoola.io/tables/logstore_standard_log.html) 

 

จากภาพท่ี 3.33 แสดงโครงสรางตาราง  logstore_standard_log จากการศึกษาพบวามี

ขอมูลท่ีสามารถนำมาวิเคราะหผลดวยเทคนิคเหมืองกระบวนการไดประกอบดวยขอมูลในคอลัมน

ตอไปนี้    

− Userid คือคอลัมนท่ีจัดเก็บขอมูลรหัสผูใชงานระบบ  

− Component คือคอลัมนท่ีจัดเก็บขอมูลการคลิกเขาใชงานสวนประกอบการทำงาน

ยอยภายในระบบ LMS สวนใด  

− Eventname คือคอลัมนท่ีจัดเก็บขอมูลพฤติกรรมโดยรวมของผูใชงานวาคลิกเขาไปท่ี 

Component ใดมีการกระทำอะไรใน Component นั้นๆ   

− Action คือคอลัมนท่ีจัดเก็บการกระทำของผูใชตอ Component นั้นๆ เชน เขาไปเพ่ือ 

View ดูขอมูล หรือเขาไปเพ่ือเปดดูแบบฝกหัด หรือคลิกเพ่ือสงงาน  

− Target คือคอลัมนท่ีจัดเก็บการกระทำตอ Component ยอย เชน ผูใชคลิกเขาดู 

Component mod_scorm และคลิกเขาไปท่ี Component ยอยชื่อ sco เพ่ือเปด 

File หรือเรียกใชสื่อการเรียนการสอนท่ีถูกสรางไวในแพ็กเกจของ scorm  

− Objecttable คือคอลัมนท่ีจัดเก็บขอมูลแหลงท่ีมาของขอมูลวาการกระทำในแตละครั้ง

นั้นเรียกใชขอมูลจากตารางใด และบันทึกลงตารางใด  



 36 

− Coursed คือคอลัมนท่ีจัดเก็บขอมูลวาผูใชเขาเรียนในรายวิชาใด  

− TimeCreate คือคอลัมนท่ีจัดเก็บขอมูล วัน/เดือน/ป และเวลาท่ีผูใชคลิกเขาเรียนในแต

ละครั้ง ซ่ึงขอมูลนี้ถูกจัดเก็บรูปแบบ UNIX timestamp เปน Bigint เม่ือตองการ

นำมาใชงานตอง Convert ขอมูลดังกลาวใหเปน Data Time โดยใชฟงกชัน 

FROM_UNIXTIME(timeCreate)  

− Ip คือคอลัมนท่ีจัดเก็บขอมูลวาผูเรียนเขาเรียนรูจากท่ีใด  

 

 
ภาพท่ี 3.35 ขอมูลตัวอยางในตาราง logstore_standard_log  

 

โดยจะมีการจัดเก็บบันทึกเหตุการณเริ่มตั้งแตกระบวนการท่ีผูเรียนเขาสูหนาหลัก (Home 

Page) ของระบบ e-Learning จะเริ่มจัดเก็บขอมูล Event log ไวในตาราง logstore_standard_log 

ทันที แตขอมูลเริ่มตนใชงานระบบ เชน เปดหนาหลักของระบบ คลิกเมนูตาง ๆ โดยท่ียังไมได Login 

เขาระบบ สถานะของผูเรียนทุกคนจะถูกจัดเก็บเปนผูเยี่ยมชม (Guest) ซ่ึงยังไมสามารถระบุตัวตน

ของผูเรียนได ดังนั้นเพ่ือความชัดเจนในการวิเคราะหพฤติกรรมของผูเรียน โดยใชเทคนิค Process 

mining นั้นตองสามารถระบุตัวตนผูเขาเรียนได และสามารถศึกษาพฤติกรรมของผูเรียนได ผูวิจัยจึง

ไดเลือกเฉพาะขอมูลของผูเขาเรียนท่ีไดดำเนินการ login เขาสูระบบ จนถึงข้ันตอนท่ีผูเรียน logout 

ออกจากระบบ เปนจุดเริ่มตนในการจัดเก็บขอมูล ท่ีสามารถนำขอมูลไปใชประโยชนในดานการ

วิเคราะหพฤติกรรมของผูเรียนได ท้ังนี้กระบวนการท่ีเริ่มปรากฏใน Workflow ของกระบวนการการ

เรียนของผูเรียนนั้น ระบบLMS Moodle ไดจัดเก็บขอมูลเชิงประวัติไวในบัณทึกเหตุการณ (Event 

Log) ตั้งแตการเขาเรียนผานระบบ e-Learning ไวในตาราง logstore_standard_log ตามลำดับ

ข้ันตอน หรือตามพฤติกรรมของผูเรียนท่ีคลิกเมนูตาง ๆ ของระบบ e-Learning ดังตัวอยางใน ภาพท่ี 
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3.36 ท่ีแสดงถึง Workflow การเขาใชงานระบบ e-Learning กรณีท่ีผูเรียนเลือกเขาเรียนรูผานสื่อ 

PPT, PDF, Video ของ MLS Moodle  

 

 
ภาพท่ี 3.36 แสดง Workflow การเขาใชงานระบบ e-Learning กรณีท่ีเลือกเขาเรียนรูผานสื่อ PPT, 

PDF, Video  

จากภาพท่ี 3.36 มีข้ันตอนการทำงานของระบบ และการจัดเก็บขอมูลเชิงประวัติในบันทึก

เหตุการณของการเขาเรียนผานระบบ e-Learning ดังตอไปนี้ 

1. ผูเรียนเริ่มเขาสูระบบ ในข้ันตอนนี้ระบบเริ่มจัดเก็บขอมูลการเขาใชงานของผูเรียนโดยระบุ

ชื่อ Component ท่ีคลิกเขาใชงาน จากภาพท่ี 3.36 จะเห็นวาผูเรียนคลิกเขาใชงาน Component 

core เปน Component ระบบแกนกลางของระบบ LMS Moodle ท่ีทำหนาท่ีในการบริหารจัดการ

ระบบท้ังหมด เชน ระบบการแสดงผลเมนูการใชงาน ระบบตรวจสอบสิทธิของผูใชงาน เปนตน การ

จัดเก็บขอมูลเหตุการณของ LMS Moodle ในข้ันตอนท่ี 1 ระบบจะจัดเก็บขอมูลการกระทำของผูใช

โดยระบุวา user Logged in เขาใชงาน Component core ณ วันเวลาใด (Timestamp) ลงไวใน

ตาราง logstore_standard_log  

2. หลังจากเขาสูระบบสำเร็จแลว ระบบแสดงหนา Dashboard ตามสิทธิของผูใช ในข้ันตอน

นี้ระบบจะสงขอมูลบันทึกเหตุการณวาผูเรียนเขาใชงาน Component ชื่อ core ไดกระทำการเขาดู 

Dashboard ในวันเวลา 31/05/2018 2:00:49 ไวในตาราง logstore_standard_log ของระบบ 

LMS Moodle 

3. กรณีท่ีผูเรียนคลิกเขาเรียนในรายวิชาใด ๆ ผานหนา Dashboard ระบบจะแสดงเนื้อหา

รายวิชาภาพรวมท้ังหมดใหผูเรียนไดเห็นในสวนของ Viewed Course เชน Course Syllabus, 

Topic, Assignment, Quiz หรือ อ่ืน ๆ ในข้ันตอนนี้ระบบจะจัดเก็บขอมูลโดยระบุเหตุการณวา

ผูเรียนเขาใชงาน Component ชื่อ mod_url ไดกระทำการเขาดูเนื้อหารายวิชา รวมท้ังระบุวันเวลา 

(Timestamp) ไปจัดเก็บไวในตาราง logstore_standard_log ของระบบ LMS Moodle 

4. กรณีท่ีผูเรียนคลิกเขาเรียนใน Topic ใด ๆ ท่ีอาจารยผูสอนไดจัดทำไวท้ังรูปแบบ PPT, 

PDF, Video หรือ YouTube ระบบจะระบุ เหตุการณ วาผู เรียน เขาใช งาน Component ชื่ อ 

mod_url ไดกระทำการเขาดูสื่อการสอนใน Topic นั้น ๆ พรอมท้ังแสดงเนื้อหาในสื่อการสอนนั้น
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ข้ึนมา ท้ังในรูปแบบ Download File หรือ เปดดู Online ผานระบบ ในข้ันตอนนี้ระบบจะจัดเก็บ

ขอมูลเหตุการณไวในตาราง logstore_standard_log ของระบบ LMS Moodle โดยระบุวาผูเรียน

ไดคลิก Viewed course_module ณ วันเวลาใด (Timestamp)   

5. กรณีท่ีผูเรียนคลิกออกจากระบบ ในข้ันตอนนี้ระบบจะระบุเหตุการณวาผูเรียนเขาใชงาน 

Component ชื่ อ  core และส งขอ มูลการกระทำของผู เรียนวา Logged out ณ วัน เวลาใด 

(Timestamp) ไปจัดเก็บไวในตาราง logstore_standard_log ของระบบ LMS Moodle 

สวน Workflow การเขาใชงานระบบ e-Learning กรณีท่ีเลือกเขาเรียนรูผานสื่อ SCORM 

ของ LMS Moodle ไดแสดงไวในภาพท่ี 3 

 

 

 
ภาพท่ี 3.37 แสดง Workflow การเขาใชงานระบบ e-Learning กรณีท่ีเลือกเขาเรียนรูผานสื่อ 

SCORM 

จากภาพท่ี 3.37 กรณีท่ีผูเรียนเขาเรียนรูโดยเลือกเรียนผานสื่อ SCORM ระบบจะดำเนินการจัดเก็บ

ขอมูลประวัติการคลิกเมนู เริ่มจากข้ันตอนท่ี 1 ถึงข้ันตอนท่ี 7 สามารถอธิบายไดดังนี้  

1. ผูเรียนเริ่มเขาสูระบบ ในข้ันตอนนี้ระบบเริ่มจัดเก็บขอมูลการเขาใชงานของผูเรียนโดยระบุ

ชื่อ Component ท่ีคลิกเขาใชงาน จากภาพท่ี 3.37 จะเห็นวาผูเรียนคลิกเขาใชงาน Component 

core เปน Component ระบบแกนกลางของระบบ LMS Moodle ท่ีทำหนาท่ีในการบริหารจัดการ

ระบบท้ังหมด เชน ระบบการแสดงผลเมนูการใชงาน ระบบตรวจสอบสิทธิของผูใชงาน เปนตน การ

จัดเก็บขอมูลเหตุการณของ LMS Moodle ในข้ันตอนท่ี 1 ระบบจะจัดเก็บขอมูลการกระทำของผูใช

โดยระบุวา user Logged in เขาใชงาน Component core ณ วันเวลาใด (Timestamp) ลงไวใน

ตาราง logstore_standard_log  

2. หลังจากเขาสูระบบสำเร็จแลว ระบบแสดงหนา Dashboard ตามสิทธิของผูใช ในข้ันตอน

นี้ระบบจะสงขอมูลบันทึกเหตุการณวาผูเรียนเขาใชงาน Component ชื่อ core ไดกระทำการเขาดู 

Dashboard ในวันเวลา 31/05/2018 2:00:49 ไวในตาราง logstore_standard_log ของระบบ 

LMS Moodle 

3. กรณีท่ีผูเรียนคลิกเขาเรียนในรายวิชาใด ๆ ผานหนา Dashboard ระบบจะแสดงเนื้อหา

รายวิชาภาพรวมท้ังหมดใหผูเรียนไดเห็นในสวนของ Viewed Course เชน Course Syllabus, 
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Topic, Assignment, Quiz หรือ อ่ืน ๆ ในข้ันตอนนี้ระบบจะจัดเก็บขอมูลโดยระบุเหตุการณวา

ผูเรียนเขาใชงาน Component ชื่อ mod_url ไดกระทำการเขาดูเนื้อหารายวิชา รวมท้ังระบุวันเวลา 

(Timestamp) ไปจัดเก็บไวในตาราง logstore_standard_log ของระบบ LMS Moodle 

4. กรณีท่ีผูเรียนคลิกเขาเรียนใน Topic ท่ีจัดทำในรูปแบบ scorm ระบบจะจัดเก็บขอมูล

ผูเรียนไดเขาใชงาน Component ชื่อ mod_scorm ไดเขาดูสื่อการสอนรูปแบบ scorm ในสวนนี้

ระบบจะแสดงหนาเนื้อหาของสื่อการสอนท่ีสรางดวยมาตราฐาน scorm ข้ึนมาในมุมมองแสดงผล

กอนคลิกไปยังหัวขอตาง ๆ ท่ีสรางไวใน scorm จากภาพท่ี 3.37 จะเห็นวาระบบจึงสงขอมูลการ

กระทำของผู เรียนเขาไปจัดเก็บในตาราง logstore_standard_log วาผู เรียนทำการ Viewed 

course_module ร ว ม ท้ั ง ร ะ บุ วั น เ ว ล า  ( Timestamp)  ไ ป จั ด เ ก็ บ ไ ว ใ น ต า ร า ง 

logstore_standard_log 

5. กรณีท่ีผูเรียนคลิกเขาเรียนรูใน หัวขอใด ๆ ท่ีถูกสรางไวใน scorm ระบบจะสงขอมูลไป

จัดเก็บโดยระบุวาผูเรียนเขาใชงาน Component ชื่อ mod_scorm ไดกระทำการเขาดูสื่อการสอน

หั วข อนั้ น  ๆ และส งข อ มูลการกระทำของผู เรียนวา launched sco รวม ท้ั งระบุ วัน เวลา 

(Timestamp) ไปจัดเก็บไวในตาราง logstore_standard_log 

6. กรณีท่ีผูเรียนคลิกปดสื่อ scorm หรือยกเลิกการเรียนรู ระบบจะสงขอมูลไปจัดเก็บในใน

ตาราง logstore_standard_log วาผูเรียนเขาใชงาน Component ชื่อ mod_scorm ไดกระทำการ

ปดสื่อ หรือยกเลิกการเรียนแลว ระบบจะระบุวาผูเรียน submitted status รวมท้ังระบุวันเวลา 

(Timestamp) ไปจัดเก็บไวในตาราง 

7. กรณีท่ีผูเรียนคลิกออกจากระบบ ในข้ันตอนนี้ระบบจะระบุเหตุการณวาผูเรียนเขาใชงาน 

Component ชื่ อ  core และส งขอ มูลการกระทำของผู เรียนวา Logged out ณ วัน เวลาใด 

(Timestamp) ไปจัดเก็บไวในตาราง logstore_standard_log ของระบบ LMS Moodle แตถา

ผูเรียนไมคลิกออกจากระบบกระบวนการของ Workflow จะสิ้นสุดเพียงข้ันตอนท่ี 6 เทานั้น 

เนื่องจากวิเคราะหดวยเทคนิคเหมืองกระบวนการนั้น จะตองขอมูลท่ีประกอบดวย  

a) CaseID หมายถึง กรณีท่ีตองการศึกษา,  

b) Activity หมายถึง กิจกรรมท่ีเกิดข้ึนในแตละกรณี,  

c) Timestamp หมายถึง วัน/เดือน/ป และเวลา ท่ีไดทำกิจกรรมในแตละกรณี เปนอยาง

นอย  

ดังนั้นผูวิจัยจึงไดศึกษาโครงสรางขอมูลจากขอมูลบันทึกเหตุการณของ Component 

ดังตอไปนี้  
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1) Mod Login เปน  Component เริ่มตนตรวจสอบความมีตัวตน และระบุตัวตนกอนเขา

เรียนรูผานระบบ e-Learning  

2) Mod Logout เปน Component ท่ีบงบอกถึงจุดสิ้นสุดการเขาเรียนรูผานระบบ e-

Learning  

3) Mod Course เปน Component ท่ีใชบริหารจัดการรายวิชา เชน สรางรายวชิา ตั้งคา

เง่ือนไขรายวิชา เพ่ิม/ลบ สื่อการเรียนการสอน เพ่ิม/ลบกิจกรรมการเรียนการสอนใน

รายวิชานั้น ๆ รวมท้ังแสดงขอมูลและหัวขอท้ังหมดของรายวิชา  

4) Mod Dashboard เปน Component ท่ีแสดงหนาเริ่มตนใชงานระบบของผูใชแตละคน 

ซ่ึงจะแสดงหลังจากท่ีผูใชระบบไดทำการ Login เขาสูระบบเรียบรอยแลว  

5) Mod URL เปน Component สำหรับเชื่อมโยงไปยังเว็บเพจอ่ืน ท้ังในเว็บไซตเดียวกัน 

และเว็บไซตจากภายนอก  

6) Mod scorm เปน Component สำหรับเรียกใชสื่อการเรียนการสอนท่ีถูกสรางดวย

มาตรฐาน scorm  

7) Mod assign เปน Component สำหรับการบริหารจัดการดานกิจกรรมแบบฝกหัด เชน 

สรางชุดแบบฝกหัด ผูเรียสงแบบฝกหัด อาจารยผูสอนตรวจแบบฝกหัด พรอมใหคะแนน  

8) Mod Quiz เปน Component สำหรับการบริหารจัดการดานชุดขอสอบ เชน สรางขอ

คำถาม สรางชุดขอสอบ ตั้งเง่ือนไขการเขาทำขอสอบ ผูเรียนเขาทำแบบทุดสอบ แจงผล

คะแนน  

จากการศึกษา Component ท้ัง 8 Component พบวาขอมูลบันทึกเหตุการณพฤติกรรม

การท่ีจัดเก็บไวในตาราง logstore_standard_log ทำใหทราบถึง Workflow ของพฤติกรรมการคลิก

เขาใชงาน Component หลักเทานั้น ยังไมสมารถแสดงใหเห็นถึง Workflow พฤติกรรมของกิจกรรม

ยอยภายใน Component นั้น ๆ ไดตามท่ีตองการ จะตองมีการออกแบบตารางเพ่ือจัดเก็บขอมูล

เหลานี้เพ่ิมเติม 

ดังนั้นจึงจำเปนตองมีการออกแบบตารางเพ่ิมเติมเพ่ือจัดเก็บขอมูลเหลานี้ จึงไดพัฒนาระบบ

ท่ีสามารถบันทึกเหตุการณจัดการสื่อการเรียนการสอนรูปแบบ PPT พฤติกรรมการเรียนผานระบบ e-

Learning ของผูเรียนทุกการกระทำ รวมท้ังสามารถวิเคราะห Workflow พฤติกรรมผูเรียนดวย

เทคนิค Process Mining ไดชัดเจน และสามารถเชื่อมโยงกับ LMS Moodle เพ่ือสงคาตัวแปร

เก่ียวกับขอมูลของผูเรียน, ขอมูลรายวิชา,หัวขอการเรียนรู ไปประมวลผลในระบบจัดการสื่อเพ่ือการ

เรียนการสอนรูปแบบ PPT ซ่ึงในระบบดังกลาวไดบันทึกขอมูลพฤติกรรมของผูเรียน เชน Start, 

Active, และ End รวมท้ังวันเวลาในการกระทำในกิจกรรมนั้น ๆ ทำใหมี Workflow ใหมดังแสดงใน

ภาพท่ี 3.38 
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ภาพท่ี 3.38 Workflow กระบวนการการเขาใชงานระบบ e-Learning ของผูเรียนท้ังระบบ

ปจจุบัน และติดตั้ง Plugin GAcPPT 

 

 โดยการสราง Table ชื่อ tb_eventlogsppt ไวในฐานขอมูลท่ีแยกออกมาตางหากเพ่ือไมให

กระทบกับระบบเดิมโดยรวม โดยมีโครงสราง Table ดังตอไปนี้ 

 

tb_eventlogsppt (ขอมูลประวัติการเขาเรียนรูผานสื่อ Microsoft PowerPoint) 

Column Type Null Default Comments 

ID (Primary) int(6) No  รหัสรายการบันทึกขอมูล 

PageN varchar(50) No  หมายเลขหนา PPT ท่ีเขาดู 

PageTopic varchar(MAX) No  ชื่อหัวขอท่ีนำเสนอในหนา PPT นั้น ๆ 

AttemptDate  

Datetime 
No  วัน/เดือน/ป และเวลาท่ีเขาเรียนรูในหนา 

PPT นั้น ๆ 

EndAttemptDate  

datetime 
No  วัน/เดือน/ป และเวลาท่ีออกจากหนา PPT 

นั้น ๆ 

SDate  date No  วัน/เดือน/ป  คลิกเขาหนา PPT 

STime  time No  เวลา คลิกเขาหนา PPT 
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ActivityUser  varchar(100) No  กิจกรรมท่ีทำ เชน Start, Active, End 

STDID varchar(13) No  รหัสนักศึกษา 

ip_address varchar(100) No  Ip Address ของผูเขาเรียน 

COURSEID int(11) No  รหัสรายวิชา 

 

Indexes 

Keyname Type Unique Packed Column Collation Null Comment 

PRIMARY BTREE Yes No ID A No  

 

โดยตารางนี้กเม่ือดูจากระบบ Moodle จะแสดงในภาพท่ี 3.39 

 

 
ภาพท่ี 3.39 แสดงโครงสรางตารางสำหรับจัดเก็บขอมูลขอมูลพฤติกรรมการเขาเรียนรูสื่อการ

สอบแบบ Microsoft PowerPoint 

 

สราง Table โดยใชคำสั่งตอไปนี้ 

CREATE TABLE tb_eventlogsppt ( 

   ID int(6) NOT NULL, 

   PageN varchar(255) NOT NULL, 

   PageTopic varchar(50) NOT NULL, 
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   AttemptDate datetime NOT NULL, 

   EndAttemptDate datetime DEFAULT NULL, 

   SDate date NOT NULL, 

   STime time NOT NULL, 

   ActivityUser varchar(100) NOT NULL, 

   STDID varchar(13) NOT NULL, 

   ip_address varchar(255) NOT NULL, 

   COURSEID int(11) NOT NULL 

) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8; 

 

นอกจากการเพ่ิมตารางเพ่ือใชในการเก็บขอมูลแลว เนื่องจากการแสดงผลของ Microsoft 

PowerPoint บ น เว็ บ  web browser โด ย ใช  JavaScript API for PowerPoint PowerPoint 

JavaScript API [5] (https://docs.microsoft.com/en-us/office/dev/add-

ins/reference/requirement-sets/powerpoint-api-requirement-sets) ท่ี Microsoft ไดพัฒนา

เพ่ือใหสามารถใชงาน Object ตาง ๆ ของ Microsoft PowerPoint ผาน web browser ท้ังนี้ API 

ดังกลาวเม่ือมีการปรับปรุง Version ของโปรแกรมในแตละ Version มักพบปญหาดานการเชื่อมโยง 

API อยูบอยครั้งทำใหการแสดงผล Microsoft PowerPoint บนเว็บ web browser ไมสามารถแสดง

ผลได รวมถึงความหลากของอุปกรณของผูเขาใชงานยังเปนสวนหนึ่งท่ีทำใหเกิดปญหาดังกลาว ดังนั้น

เพ่ือใหสามารถนำสื่อการเรียนการสอนท่ีอาจารยผูสอนสรางดวย Microsoft PowerPoint ท้ังสกุล 

PPTX หรือ PPT ไปแสดงผลผาน Web browser จึงจำเปนตอง Convert File PPTX หรือ PPT ให

เปนรูปภาพเพ่ือนำไปแสดงผลผาน Web browser ไดรวมท้ังรูปภาพสามารถแสดงผลบนอุปรกณของ

ผูใชงานไดหลากหลายระบบปฏิบัติการ เชน Windows, Mac, IOS และ Android นอกจากนี้ยัง

สามารถควบคุมการแสดงผล การจัดเก็บพฤติกรรมของผูเขาดูสื่อการเรียนไดทุกการกระทำท่ีกระทำ

บนหนา Web browser จึงตองมีการพัฒนา Module GAcPPT เพ่ือทำหนาท่ีดังกลาวเพ่ิมเติมดวย 

โดยมีวิธีติดตั้ง Module GAcPPT เพ่ือจัดเก็บขอมูลพฤติกรรมการเขาเรียนรูสื่อการสอบแบบ 

Microsoft PowerPoint ดังนี้ 

1. สราง Table ชื่อ tb_eventlogsppt ไวในฐานขอมูลของระบบ LMS Moodle โดยมี

โครงสรางดังตอไปนี้ 
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ภาพท่ี 3.40 แสดงโครงสรางตารางสำหรับจัดเก็บขอมูลขอมูลพฤติกรรมการเขาเรียนรูสื่อการ

สอบแบบ Microsoft PowerPoint 

 

หรือสราง Table โดยใชคำสั่งตอไปนี้ 

CREATE TABLE tb_eventlogsppt ( 

  ID int(6) NOT NULL, 

  PageN varchar(255) NOT NULL, 

  PageTopic varchar(50) NOT NULL, 

  AttemptDate datetime NOT NULL, 

  EndAttemptDate datetime DEFAULT NULL, 

  SDate date NOT NULL, 

  STime time NOT NULL, 

  ActivityUser varchar(100) NOT NULL, 

  STDID varchar(13) NOT NULL, 

  ip_address varchar(255) NOT NULL, 

  COURSEID int(11) NOT NULL 

) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8; 

 

2. ทำการ Copy Folder ชื่อ GAcPPT ไปวางไวภายใต Root Folder ของระบบ LMS 

Moodle 
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3. เปด File ชื่อ view.php ท่ีอยูใน folder course ของระบบ LMS Moodle (.../

course/view.php) 

4. ใหดำเนินการเพ่ิมคำสั่ง ประมาณบรรทัดท่ี 300 ของ file view.php โดยเขียนคำสั่ง

ตอไปนี้ 

 $_SESSION["COURSEID"] = $COURSE->id; 

 $_SESSION["COURSENAME"] = $COURSE->fullname; 

 

 
ภาพท่ี 3.41 แสดงตัวอยางการเพ่ิมคำสั่งเพ่ือสงคาไปยัง Plugin GAcPPT 

 

5. เม่ือเพ่ิมคำสั่งเรียบรอยแลวให บันทึก File ชื่อ view.php ข้ันตอนการติดตั้งเสร็จสมบูรณ 

 

การใชงาน 

อาจารยผูสอนสามาถจัดเตรียมสื่อการสอนโดยใช Plugin GAcPPT อาจารยผูสอนสามารถใช

โปรแกรม Microsoft PowerPoint ในการจัดเตรียมสื่อการสอน หรือนำสื่อการสอนท่ีมีอยูแลวบันทึก 

File นามสกุล PPT หรือ PPTX สงเขาสูระบบ e-Learning เพ่ือใชเปนสื่อการเรียนการสอน และเพ่ือ

จัดเก็บขอมูลพฤติกรรมของผูเรียน ระหวางท่ีเขาเรียนรูสื่อการสอน โดยมีข้ันตอนตอไปนี้ 

1. อาจารยผูสอน Login เขาสูระบบ e-Learning และคลิกเขาในรายวิชาของตนเอง 

2. คลิกเมนู Upload file PPT ในกลุมเมน ูGAcPPT อยูดานขวามือของระบบ 

3. อาจารยคลิกปุม Choose File ดังภาพท่ี 3.42 เพ่ือเลือก File ท่ีตองการ Upload 
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ภาพท่ี 3.42 แสดงวิธีการเลือก File เพ่ือทำการ Upload 

 

4. เม่ือเลือก File ท่ีตองการ Upload ตามภาพท่ี 1 เรียบรอยแลว คลิกท่ีปุม Open แสดง

หนาจอดังภาพท่ี 3.43 เม่ือตรวจสอบความถูกตองของ File แลว คลิกท่ีปุม Upload File 

เพ่ือสง File ไปเก็บไวใน Plugin GAcPPT 

 

 
ภาพท่ี 5.43 แสดงชื่อ File ท่ีตองการ Upload 
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ภาพท่ี 3.44 แสดงสถานะการ Upload File 

 

 

 
ภาพท่ี 3.45 แจง Upload File เสร็จสมบูรณ พรอมแจง URL สำหรับเรียกใชงาน 

 

 

5. จากภาพท่ี 3.45 อาจารยผูสอนสามารถ Copy URL ดังกลาวไปเพ่ิมลงใน URL module 

ของระบบ e-Learning ดังภาพท่ี 3.46 การเพ่ิมกิจกรรม หรือสื่อการสอนในระบบ e-

Learning 

 
ภาพท่ี 3.46 การเพ่ิมกิจกรรม หรือสื่อการสอนในระบบ e-Learning 

 



 48 

 
ภาพท่ี 3.47 การเพ่ือสื่อการสอนโดยใช URL module ในระบบ e-Learning 

 

 

 
ภาพท่ี 3.48 แสดงการกำหนดคาใน URL module ของระบบ e-Learning 

 

6. จากภาพท่ี  3.48 อาจารยผูสอนจะตองระบุหัวขอการสอนลงไปในชอง Name ใส  URL 

สำหรับเรียกใช Plugin GAcPPT ตามท่ีระบบแจงใหทราบตอน Upload File ลงไปในชอง 

External URL และในสวนของการแสดงผลแนะนำใหเลือก Appearance Display เปนแบบ In 

pop-up เพ่ือใหระบบแสดงหนาระบบจัดเก็บพฤติกรรมข้ึนมา เม่ือกำหนดคาแลวคลิกท่ีปุม Save 

and return to course จะปรากฏหัวขอสื่อการสอนดังภาพท่ี 3.49 เม่ือหัวขอกิจกรรมแสดง
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ข้ึนมา การจัดเตรียมสื่อการสอนสำหรับใชงานใน Plugin GAcPPT ในสวนของอาจารยผูสอน

เสร็จสมบูรณแลว 

 

 

 
ภาพท่ี 3.49 แสดงหัวขอกิจกรรม 

 

7. ทดสอบการแสดงผลกิจกรรมดวยการคลิกท่ี หัวขอกิจกรรมแสดงดังภาพท่ี 3.50 และ ภาพท่ี 

3.51 

 

 
ภาพท่ี 3.50 แสดงตอบรับเขาสูเรียน 

 
ภาพท่ี 3.51 แสดงเนื้อหาในบทเรียน 

 

 

3.3 การเตรียมชุดขอมูลบันทึกเหตุการณ (Preprocessing)  

 ถึงแมวาเราจะไดสรางระบบในการจัดเก็บบันทึกเหตุการณไวอยางถูกตองตามรูปแบบท่ี

ตองการเรียนรอยแลวซ่ึงไฟลท่ีไดจะอยูในรูปแบบของ CSV หรือ Excel กอนการวิเคราะหขอมูลดวย

เทคนิคเหมืองกระบวนการนั้น จะตองมีการตรวจสอบอีกครั้งและนำขอมูลท่ีไมสมบูรณตางๆออกไป 

 1) เพ่ือทำใหขอมูลมีความเปนสวนตัว จึงมีการแปลงรหัสประจำตัวนักศึกษาเปน Case ID 

แทนท้ังหมด ดังแสดงในภาพท่ี 3.52 



 50 

 
ภาพท่ี 3.52 แสดงตัวอยางขอมูลท่ีมีการแปลงขอมูลเปน Case ID 

 

 2) ในกรณีท่ีขอมูลท่ีดึงออกมาจากระบบสวนท่ีเปนวันท่ีไมมีการแสดงเวลาในระดับวินาที 

ซ่ึงมีความจำเปนในการวิจัย ดังแสดงในภาพท่ี 3.53 

 

 
ภาพท่ี 3.53 ขอมูลท่ีไมแสดงเวลาในระดับวินาที 

 
ไมมีการแสดงเวลาในระดับวินาท ี
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 สามารถแกไขไดดวยการเลือกคอลัมนนั้น แลวกดปุมขวาบนเมาส แลวเลือกท่ี Format 

Cell จะปรากฏดังภาพท่ี 3.54 
 

 
ภาพท่ี 3.54 เม่ือกด Format Cell 

 

 จากนั้นเลือกท่ี Custom และในชอง General ใหพิมพ d/mm/yyyy h:mm:ss ลงไปก็จะ

ไดขอมูลท่ีแสดงคาในระดับวินาทีดังแสดงในภาพท่ี 3.55 
 

 
ภาพท่ี 3.55 ขอมูลท่ีแสดงเวลาในระดับวินาที 
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 3) ประเด็นถัดไปท่ีตองจัดการคือ การท่ีมีคาเปน NULL ดังแสดงในภาพท่ี 3.56 ใหทำการ

ลบระเบยีนนั้นออกไป 

 
ภาพท่ี 3.56 ขอมูลท่ีคาเปน NULL 

 

3.4 การวิเคราะหขอมูลดวยเหมืองกระบวนการ 

 การวิเคราะหขอมูลดวยเหมืองกระบวนการ สามารถดำเนินการไดเปนข้ันตอนยอย ๆ 4 

ข้ันตอนดวยกันคือ 1) นำเขาขอมูล 2) ตรวจสอบกระบวนการ 3) ตรวจสอบคาทางสถิติ 4) ตรวจสอบ

รายกรณี 

 1) นำเขาขอมูล  

เม่ือไดขอมูลท่ีสมบูรณเรียบรอยแลวจากข้ันตอนการเตรียมชุดขอมูลท่ีไดกลาวมาแลวใน

หัวขอ 3.3 ก็จะเปนข้ันตอนในการนำเขาขอมูลและทำการวิเคราะหขอมูลดวยเทคนิคเหมือง

กระบวนการ ขอมูลนำเขาโปรแกรมทำเหมืองกระบวนการ Disco พรอมการกำหนดคาท่ีจำเปน ไดแก 

 ก) กรณี (Case ID) 

 ข) กิจกรรม (Activity) 

 ค) ประทับเวลา (Timestamp) 

ดังแสดงในภาพท่ี 3.57. 
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ภาพท่ี 3.57 การนำเขาขอมูลสูโปรแกรม Disco 

 

 2) ตรวจสอบกระบวนการ  

ทันทีท่ีคลิก 'เริ่มนำเขา' โปรแกรม Disco จะประมวลผลชุดขอมูลและแสดงแผนผัง

กระบวนการท่ีแสดงใหเห็นวากระบวนการดำเนินการจริง ๆ เปนอยางไร โดยไมจำเปนตองมี

แบบจำลองกระบวนการอยูในมือ แตการใชเหมืองกระบวนการทำใหเราคนพบกระบวนการโดย

อัตโนมัติจากขอมูลในอดีต 

ภาพโดยรวมขอโมเดลการเรียนรูท่ีไดจากขอมูลท่ีนำเขาในภาพท่ี 3.57 ไดแสดงไวในภาพท่ี 

3.58 โดยแสดงในรูปความถ่ีของกิจกรรมท่ีเกิดข้ึนท่ีระดับ 100 เปอรเซ็นต และ path ท่ีเกิดข้ึนท่ี

ระดับ 100 เปอรเซ็นต ซ่ึงจะเห็นวามีความซับซอนมาก ยากท่ีจะเขาใจและนำไปใชประโยชนได 

ในทางเทคนิคเรียกโมเดลในลักษณะเชนนี้วา Spaghetti model. 

 อยางก็ตามโปรแกรมทำเหมืองกระบวนการ Disco สามารถอำนวยความสะดวกในการ

เลือกความละเอียดของกิจกรรม และ path ท่ีระดับใดๆ ก็ไดเพ่ือใหเกิดความเหมาะสมในการ

วิเคราะหขอมูลในแตละกรณีไดอีกดวย ดังตัวอยางท่ีจะไดแสดงใหเห็นในภาพตอ ๆ ไป 
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ภาพท่ี 3.58 Spaghetti model ของขอมูลในภาพท่ี 3.57 

 

 

 
ภาพท่ี 3.59 แสดงโมเดลของขอมูลในภาพท่ี 3.57 ท่ีแสดงท่ีระดับ 50 เปอรเซ็นต 
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ภาพท่ี 3.60 แสดงโมเดลของขอมูลในภาพท่ี 3.57 ท่ีแสดงในรูปความถีท่ีเกิดข้ึนท่ี Activity 100 

เปอรเซ็นต และ Path 10 เปอรเซ็นต 

 

 
ภาพท่ี 3.61 แสดงโมเดลของขอมูลในภาพท่ี 3.57 ท่ีแสดงในรูปความถีท่ีเกิดข้ึนท่ี Activity 100 

เปอรเซ็นต และ Path 5 เปอรเซ็นต 

 

นอกจากการแสดงโมเดลในรูปของความถ่ีแลวยังสามารถแสดงเปนเชิงเวลท่ีเกิดข้ึนในแตละกิจกรรม

ไดอีกดวยดังแสดงตัวอยางท่ีแสดงในภาพท่ี 3.62 
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ภาพท่ี 3.62 แสดงโมเดลของขอมูลในภาพท่ี 3.57 ท่ีแสดงเวลาท่ีเกิดข้ึนท่ี Activity 100 เปอรเซ็นต 

และ Path 5 เปอรเซ็นต 

 

3) ตรวจสอบคาทางสถิติ 

 นอกจากโมเดลท่ีแสดงเสนทางแลวยังใหคาทางทางสถิติท่ีเปนประโยชน เชน การแสดงคา

ทางสถิติของของขอมูลในภาพท่ี 3.57 ไดแสดงในภาพท่ี 3.63 และ ภาพท่ี 3.64 เปนตน 

 

 
ภาพท่ี 3.63 แสดงคาทางสถิติท้ังหมดของขอมูลในภาพท่ี 3.57 

 



 57 

 
ภาพท่ี 3.64 แสดงคาทางสถิติของขอมูลในภาพท่ี 3.57 ท่ีแสดงเฉพาะเชิงภาพรวม 

 

จากภาพท่ี 3.64 แสดงใหเห็นวา ขอมูลในภาพท่ี 3.57 มีเหตุการณท่ีเกิดข้ึนท้ังหมด (Events) 13,932 

เหตุการณ, มีจำนวนกรณี (Cases) ท้ังหมด 82 กรณี ซ่ึงเทากับวามีจำนวนนักศึกษาท่ีใชในการ

วิเคราะหเทากับ 82 คนนัน่เอง ตอไปคือจำนวนกิจกรรม (Activities) มีท้ังหมด 53 กิจกรรม ซ่ึงในท่ีนี้

คือจำนวนหนาของ PowerPoint ท้ังหมดท่ีใชในการสอนนั่นเอง ในแตละกรณีใชเวลาเฉลี่ยเทากับ 

62.3 นาที (Median case duration) และ 96 นาที (Mean case duration) ทายสุดเปนชวงเวลาท่ี

เกิดข้ึนและสิ้นสุดของขอมูล คือเริ่มตนจาก วันท่ี 15 กรกฎาคม 2564 เวลา 09:16:33 ถึง วันท่ี 16 

กรกฎาคม 2564 เวลา16:59:14 

 

 
ภาพท่ี 3.65 แสดงภาพรวมขอมูลในภาพท่ี 3.57 มีเหตุการณท้ังหมดท่ีเปน Active case overtime 
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ภาพท่ี 3.65 แสดงภาพรวมขอมูลในภาพท่ี 3.57 มีเหตุการณท้ังหมดท่ีเปน Active case overtime 

 

 
ภาพท่ี 3.66 แสดงภาพรวมขอมูลในรูปของ Activity 

 

 

 
ภาพท่ี 3.67 แสดงรายละเอียดของขอมูลในรูปของ Activity 

 

 

 จากภาพท่ี 3.67 แสดงใหเห็นวามี กิจกรรมท้ังหมด 53 กิจกรรม โดยท่ีแตละกิจกรรมมี

ความถ่ีต่ำสุดเทากับ 124 ครั้ง ซ่ึงก็คือจำนวนครั้งท่ีนักศึกษาเขามาดู PowerPoint เปนตน  
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4) ตรวจสอบรายกรณี 

 ก่อนท่ีเราจะเนน้ท่ีปัญหาดา้นประสิทธิภาพที่คน้พบ เรายงัสามารถเจาะลกึลงไปอีกหนึ่ง

ขัน้ตอนเพื่อตรวจสอบอินสแตนซข์องกระบวนการแต่ละรายการโดยเปลี่ยนเป็นแท็บ "กรณี" ดัง

แสดงในภาพท่ี 3.68 ท่ีแสดงรายละเอียดของแตละกรณี (case)  

 

 
ภาพท่ี 3.68 แสดงภาพรวมขอมูลในรูปของแตละกรณี  (Case) 

 

โดยสรุป โปรแกรมท่ีสนับสนุนการวิเคราะหดวยเทคนิคเหมืองกระบวนการ สามารถใหขอมูลท่ีเปน

ภาพแสดงเสนทางการเรียนรูและขอมูลทางสถิติท่ีจำเปนในการวิเคราะหขอมูล และขอมูลเจาะลึกเปน

รายกรณีไดอีกดวย จึงทำใหสามารถระบุประเด็นปญหาตาง ๆท่ีอาจเกิดข้ึนไดอยางชัดเจนพรอมขอมูล

ท่ีสนับสนุน 

 

 

 



 

บทที่ 4 

ผลการวิจัย 

 

 จากขอมูลที่ไดรับในบทที่ 3 สามารถนำมาใชในการวิเคราะหตาง ๆ ได เพ่ือใหเห็น

ภาพประกอบชัดเจนจึงขอนำภาพทีแ่สดงไวในภาพที ่3.59  ที่แสดงโมเดลของขอมูลในภาพที ่

3.57 ในภาพทีค่วามถีที่เกิดขึ้นที่ Activity 100 เปอรเซ็นต และ Path 10 เปอรเซ็นต มาแสดงอีกครั้ง

ในภาพที ่4.1 และ โมเดลของขอมูลในภาพที ่3.57 ในเชิงที่เวลาที่เกิดขึ้นที่ Activity 100 เปอรเซ็นต 

และ Path 10 เปอรเซ็นต ในภาพที ่ 4.2 ถึงแมวาระดับความระเอียดของโมเดลสามารถเลือกที่ระดับ

ใดก็ได ในการวิจัยน้ีเลือกที่ Activity 100 เปอรเซ็นต และ Path 10 เปอรเซ็นต สาเหตุที่เลือกจำนวน 

Activity ที่ 100 เปอรเซ็นต เน่ืองจากตองการใหมองเห็นทุกหนาของ PowerPoint ทีใ่ชในการเรียน

การสอน สวน Path ที ่ 10 เปอรเซน็ตเพ่ือใหสามารถแสดงโมเดลที่มีความซับซอนอยูในเกณฑที่

สามารถเขาใจได ถึงแมวาในภาพที ่ 4.1 และ 4.2 จะสามารถแสดงรายละเอียดไดครบถวน แตก็มี

ขนาดเล็กยากที่จะมองเห็นไดอยางชัดเจน จึงไดมีการขยายบางสวนของโมเดลคือ สวน A, สวน B 

และ สวน C ทัง้ในภาพทีเ่ปนแบบของความถี่และเวลา อีกครั้งดังแสดงในภาพที ่4.3 - 4.8. 

 

 
ภาพที ่4.1 แสดงโมเดลของขอมูลในภาพที ่3.57 ที่แสดงความถีที่เกิดขึ้นที่ Activity 100 เปอรเซ็นต 

และ Path 10 เปอรเซ็นต 

 

A 

B 

C 
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ภาพที ่4.2 แสดงโมเดลของขอมูลในภาพที ่3.57 ที่แสดงเวลาที่เกิดขึ้นที่ Activity 100 เปอรเซ็นต 

และ Path 10 เปอรเซ็นต 

 

 

 
 

ภาพที ่4.3 แสดงรายละเอียดของโมเดลของสวน A ในภาพที ่4.1 

A 

B 

C 
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ภาพที ่4.4 แสดงรายละเอียดของโมเดลของสวน A ในภาพที ่4.2 

 

เน่ืองจากการวิเคราะหขอมูลตองพิจารณาจากทั้งในมิติของความถี่และเวลาควบคูกันไปจึงไดนำภาพที่ 

4.3 และ 4.4 มาแสดงใหเหน็คูกันอยางชัดเจนอีกครั้งหน่ึงดังแสดงในภาพที่ 4.5 

 

  
                        ก) แสดงความถ่ี                                                                 ข) แสดงเวลา 

ภาพที ่4.5 เปรียบเทียบภาพที่ 4.3 และ ภาพที ่4.4 
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ในภาพทีแ่สดงความถี่ ภาพสี่เหลี่ยมหมายถงึแตจะกิจกรรม ในที่น้ีคือแตละหนาของ PowerPoint ตัว

เลขที่แสดงในกลองสี่เหลี่ยมมีสองสวนคือสวนบนคือช่ือของแตละกิจกรรม ในที่น้ีคอืแตละหนาของ

ของ PowerPoint เชน 6 หมายถึง PowerPoint หนาที่ 6 เปนตน สวนตัวเลขดานลางเชน 572 ที่

แสดงอยูคูกับ PowerPoint หนาที่ 6 คือความถี่ที่นักศึกษาทั้งหมดเขามาดูที่หนาน้ีน่ันเอง สวนความ

เขมของสีของกลองสี่เหลี่ยมก็จะแสดงตามจำนวนความถี่ที่แตกตางกัน ถาความถี่สูงก็จะมีสีเขม

มากกวาที่มีความถี่ต่ำกวาเพ่ือความสะดวกในการสังเกตุ สวนของลูกศรที่ว่ิงเขาและออกกลองจะมี

หมายเลขกำกับแสดงจำนวนความถี่ที่เขามาและออกจากแตละกิจกรรม 

 

 
ภาพที ่4.6 แสดงรายละเอียดของโมเดลของสวน B ในภาพที ่4.1 
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ภาพที ่4.7 แสดงรายละเอียดของโมเดลของสวน A ในภาพที ่4.2 

 

ในภาพทีแ่สดงเวลา ภาพสี่เหลี่ยมหมายถึงแตจะกิจกรรม ในที่น้ีคือแตละหนาของ PowerPoint ตัว

เลขที่แสดงในกลองสี่เหลี่ยมมีสองสวนคือสวนบนคือช่ือของแตละกิจกรรม ในที่น้ีคือแตละหนาของ

ของ PowerPoint เชน 6 หมายถึง PowerPoint หนาที ่6 เปนตน สวนตัวเลขดานลางเชน 945 

mills ที่แสดงอยูคูกับ PowerPoint หนาที่ 6 คือเวลาเฉลี่ยที่นักศึกษาทั้งหมดเขามาดูที่หนาน้ีน่ันเอง 

สวนความเขมของสีของกลองสี่เหลี่ยมก็จะแสดงตามจำนวนเวลาที่แตกตางกัน ถาใชเวลามากก็จะมีสี
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เขมมากกวาที่ใชเวลานอยกวาเพ่ือความสะดวกในการสังเกตุ สวนของลูกศรที่ว่ิงเขาและออกกลองจะ

มีตัวเลขกำกับแสดงจำนวนเวลาที่ใชในการขามไปทำแตละกิจกรรม 

 

  
                        ก) แสดงความถ่ี                                                                 ข) แสดงเวลา 

ภาพที ่4.8 เปรียบเทียบภาพที่ 4.6 และ ภาพที ่4.7 

 

สวนวงกลมที่แสดงในภาพที ่ 4.8 เปน self-loop คือการดูกิจกรรมน้ันซ้ำ ๆ ซึ่งในกรณีไมมีปญหา

เน่ืองจากมีจำนวนความถี่และใชเวลาไมมาก หากมีความถี่สูงตองใหการพิจารณาวา PowerPoint 

หนาน้ีนาจะมีประเด็นที่เขาใจไดยากหรือไม 

 ภาพที ่ 4.9 แสดงบางสวนของภาพที่ 4.3 เพ่ือใชอธิบายประเด็นในการวิเคราะห จากภาพ

จะเห็นวาเมื่อนักศึกษามาดู PowerPoint หนาที่ 6 แลวจะไปดูที่หนาที่ 7 มีจำนวน 347 ครั้งตาม

ลูกศร B หลังจากน้ันก็กลับมาดูที่หนาที่ 6 อีกครั้งจำนวน 165 ครั้งที่แสดงดวยลูกศร A คิดเปนจำนวน

เทากับ 47.5 เปอรเซ็นต แสดงใหเห็นวา PowerPoint ทัง้สองหนามีเน้ือหาที่เกี่ยวของกันมาก  
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ภาพที ่4.9 แสดงบางสวนของภาพที่ 4.3 

 

 ในทำนองเดียวกันจะเห็นไดวาเมื่อนักศึกษามาดู PowerPoint หนาที่ 7 แลวจะไปดูที่หนาที่ 

8 มีจำนวน 303 ครั้งตามลูกศร D หลังจากน้ันก็กลับมาดูที่หนาที่ 7 อีกครั้งจำนวน 123 ครั้งทีแ่สดง

ดวยลูกศร C คดิเปนจำนวนเทากับ 40.5 เปอรเซ็นต แสดงใหเห็นวา PowerPoint ทัง้สองหนามี

เน้ือหาที่เกี่ยวของกันมากพอสมควรเชนกัน 

 
ภาพที ่4.10 แสดงรายละเอียดของโมเดลของสวน C ในภาพที ่4.1 

C 

A 

D 

B 
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ภาพที ่4.11 แสดงรายละเอียดของโมเดลของสวน C ในภาพที ่4.2 
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  ก) แสดงความถ่ี                                                                 ข) แสดงเวลา 

ภาพที ่4.12 เปรียบเทียบภาพที่ 4.10 และ ภาพที่ 4.11 

 

ในภาพที ่4.11 แสดงใหเห็นวา PowerPoint หนาที ่50 ผูเรียนใชเวลาเฉลี่ยในการดูหนาน้ีมากกวา

หนาอ่ืน ๆ เปนอันมากซึ่งจะแสดงในภาพทีด่วยสีเขมมาก (ในโปรแกรม Disco แสดงดวยสีแดงเขม) 

ผูสอนจึงตองไปดูรายละเอียดเพ่ิมเติมในหนาดังกลาวเพ่ือใหทราบสาเหตุที่แทจริงและทำการแกไข

ตอไป 

 



 

บทท่ี 5 

สรุปผลการวจิัยและขอเสนอแนะ 

 

5.1 สรุปผลการวิจัย 

งานวิจัยน้ีไดทำการวิเคราะหการใช PowerPoint เปนสื่อในการเรียน ในระบบ e-learning 

ที่ใช Moodle เปน Learning management system เพ่ือแสดงการเขามาดูสื่อในแตละหนาและ

เวลาที่ใชในแตละหนาดวยเทคนิคเหมืองกระบวนการ (Process Mining) เพ่ือสรางแบบจำลองที่

สามารถนำมาใชในการวิเคราะห และนำมาปรับปรุงเน้ือหาไดอยางมีประสิทธิภาพ งานวิจัยน้ีใหผล

ลัพธเปนไปตามวัตถุประสงคในการวิจัยหลักสองประการคือ 

1) ฐานขอมูลที่ใชในการจัดเก็บบันทึกเหตุการณ (Event log) ที่ใชกับระบบ e-learning ที่ใช 

Moodle เปน Learning management system ที่สามารถนำมาใชในการวิเคราะหขอมูลดวย

เทคนิคเหมืองกระบวนการ ดังที่ไดแสดงรายละเอียดไวในบทที่ 3 

2) ไดโมเดลที่สามารถนำมาใชในการติดตามรองรอยการเขาใช PowerPoint จากบันทึก

เหตุการณ แสดงใหเห็นเสนทางในการเรียนรูของนักศึกษาโดยรวมหรือแมแตนักศึกษาแตละคนไดอีก

ดวย ดังตัวอยางที่แสดงในภาพที ่5.1. 
 

 
ภาพที ่5.1 ตัวอยางแบบจำลองที่ใชในการวิเคราะห 

 

แบบจำลองที่ไดน้ีผูวิเคราะหขอมูลสามารถศึกษารายละเอียดที่ระดับความระเอียดในระดับที่

ตนเองตองการได เชน การดูรายละเอียดที่ 100 เปอรเซ็นต ดังแสดงในภาพที ่5.2 เปนตน ตลอดจน

การ zoom-in และ zoom-out เพ่ือดูรายละเอียดในเฉพาะสวนที่ตองการตามแตละวัตถุประสงค 
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ภาพที ่5.2 ตัวอยางแบบจำลองที่ระดับรายละเอียด 100 เปอรเซ็นต 

 

นอกจากน้ันยังมีคาทางสถิติตางๆ เพ่ือใชในการประกอบกับแบบจำลองในการวิเคราะห

ขอมูลในแบบตาง ๆ ดังแสดงในภาพที ่5.3, 5.4 และ 5.5. 
 

 
ภาพที ่5.3 แสดงคาทางสถิติทั้งหมดของขอมูล 
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ภาพที ่5.4 แสดงภาพรวมขอมูลในรูปของกจิกรรม (Activity) 

 

 

 
ภาพที ่5.5 แสดงภาพรวมขอมูลในรูปของแตละกรณี (Case) 

 

สวนประเด็นหลัก ๆ ที่นาสนใจที่ไดจากแบบจำลองที่ควรนำมาพิจารณานอกจากเสนทางการ

เรียนรูของนักศึกษามีสองประเด็นดวยกันดังตอไปน้ี 
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แบบจำลอง ประเด็นที่นาสนใจ 

 

 

 

 

1) กิจกรรมทีแ่สดงเชิงเวลา จะเปนการแสดงเวลาเฉลี่ยที่นักศึกษา

ทั้งหมดใชในการเขาดู PowerPoint แตละหนา  หากแสดงดวยสี

เขม (ในโปรแกรม Disco แสดงดวยสีแดงเขม) แสดงวากิจกรรมน้ี

ใชเวลาเกินกวาคาเฉลี่ยมากนอยตามระดับความเขมของส ีถามีสี

เขมมากแสดงวามีคาเกินกวาคาเฉลี่ยมากเปนตน ซึ่งเปนจุดบงช้ีวา

เน้ือหาที่อยูใน PowerPoint หนาน้ีทำความเขาใจไดยากกวาหนา

อ่ืนหรือไม หรอืมีประเด็นอ่ืนที่สมควรไดรับการพิจารณาหรือ

ปรับปรุงแกไขเปนตน 

 

 

 

 

 

2) การเกิดการวนกลับ (Loop) ดังแสดงในรูปดานซายมือระหวาง 

PowerPoint หนาที่ 7 กับหนาที่ 8 จะเห็นไดวาเมื่อนักศึกษามาดู 

PowerPoint หนาที่ 7 แลวจะไปดูที่หนาที่ 8 มีจำนวน 303 ครั้ง 

ซึ่งเปนลำดับที่ผูสอนจัดเตรียมไว แตหลังจากน้ันก็กลับมาดูที่หนาที่ 

7 อีกครั้งจำนวน 123 ครั้ง คดิเปนจำนวนเทากับ 40.5 เปอรเซ็นต 

แสดงใหเห็นวา PowerPoint ทั้งสองหนามีเน้ือหาที่เกี่ยวของกัน

มากพอสมควร และเปนทีส่นใจของผูเรียนจงึตองการยอนกลับมา

ทบทวนอีกครั้ง จึงเปนสิ่งที่ผูสรางสื่อจะตองใหความสนใจมากขึ้น

วาจะสื่อสารใหผูเรียนไดเขาใจไดงายขึ้นอยางไรเพ่ิมเติมตอไปเปน

ตน 

 

งานวิจัยน้ีแสดงใหเห็นถึงวิธีการในการวิเคราะหขอมูลเพ่ือใหเห็นเสนทางการเรียนรูของ

ผู เรียนบนระบบ E-learning ดวยเทคนิคเหมืองกระบวนการ และแสดงผลออกมาในรูปแบบ

แบบจำลอง พบวาพฤติกรรมในการอานเน้ือหาของผูเรียนผานแบบจำลองสามารถแสดงไดในทั้งเชิง

ความถี่และเวลาของกระบวนการอานบทเรียนทั้งหมด แสดงถึงกระบวนการอานเน้ือหาที่มีการ

กลับมาอานหนาเดิมซ้ำเปนจำนวนมาก ซึ่งหมายถึงการที่ผูเรียนอาจจะไมมีความเขาใจในเน้ือหา ณ 

จุดน้ัน ซึ่งรูปแบบการเรียนโดยทั่วไปจะมีรูปแบบเปนเสนตรงตามที่ผูสอนไดจัดเตรียมสื่อการสอนไว 

ควรมีการกลับมาอานหนาเดิมซ้ำเปนจำนวนไมมากนัก ดังน้ันจึงควรปรับปรุงเน้ือหาในหนาดังกลาวให

กระชับมากขึ้น โดยอางอิงจากความสัมพันธกับเน้ือหาในหนากอนหนาน้ัน นอกจากน้ันแบบจำลองใน
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เชิงเวลาที่แสดงดวยสีที่เขมมากยังเปนการบอกวานักศึกษาใชเวลาในการอานหรือทำความเขาใจหนา

น้ัน ๆ มากกวาคาเฉลี่ยของเวลาที่ใชในการอานหนาอ่ืน ๆ เปนจำนวนมาก สมควรไดรับการพิจารณา

ปรับปรุงแกไขใหเน้ือหาสามารถเขาใจไดงายย่ิงขึ้น หรือแยกออกมาเปนหนายอย ๆ หลายหนาเพ่ือให

ทำความเขาใจไดงายขึ้น เปนตน ผลลัพธที่ไดจากการวิจัยจึงเปนประโยชนใหกับผูสรางสื่อการสอนใน

การนำไปแกไขปรับปรุงเน้ือหาของสื่อการสอนใหไดตรงประเด็นโดยไมตองคาดเดาเอาเองอีกตอไป 

อันจะทำใหการเรียนการสอนมีประสิทธิภาพเพ่ิมมากขึ้นและตรงตอความตองการของผูเรียนอีกดวย 

 

5.2 ขอเสนอแนะ 

 เน่ืองจากการวิจัยน้ีเนนในการใชขอมูลที่เกดิขึ้นจริงในระบบสารสนเทศ ดังน้ันหากสามารถ

เก็บขอมูลบันทึกเหตุการณไดมากขึ้นยอมจะสามารถนำมาวิเคราะและแสดงผลพฤติกรรมโดยรวมไดดี

ย่ิงขึ้น นอกจากน้ันหากสามารถจัดเก็บขอมูลของรายวิชาอ่ืน ๆ ที่มลีักษณะใกลเคียงนำมาเปรียบเทียบ

กันก็จะสามารถเขาใจวิธีการเรียนของผูเรียนผานสื่อในแตละกลุมประเภทวิชาที่ตางกันมากได

นอกจากน้ันในอนาคตผูวิจัยคาดวาการใชสื่อวิดีโอ (Video) มาเปนสื่อในการเรียนรูนาจะมีแนวโนม

เพ่ิมมากขึ้นเรื่อย ๆ เน่ืองจากใหความสะดวกแกผูเรียน ดังน้ันการวิเคราะหสื่อการเรียนรูโดยใชวิดีโอ 

จึงเปนสิ่งที่นาสนใจ และสามารถนำเอาเทคนิคการวิเคราะหดวยเหมืองกระบวนการไปใชไดใน

ลักษณะเดียวกัน ก็จะเปนประโยชนในการประเมินคุณภาพของสื่อที่ใชในการเรยีนรูและสามารถ

ปรับปรุงใหมีคณุภาพเพ่ิมขึ้นในอนาคต 
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