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บทคัดยอ
การวิจัยนี้เปนการวิเคราะหพฤติกรรมการเรียนของผูเรียนผานทางระบบ e-learning ที่ใช
PowerPoint เปนสื่อในการเรียนการสอน เพื่อนำผลลัพธท่ีไดมาใชในการปรับปรุงเนื้อหาใหตรงตอ
ความตองการของผูเรียน ผานการวิเคราะหความพยามที่ผูเรียนตองใชในการเรียนรูแตละหนาของ
เนื้อหาที่อยูในสื่อที่ถูกบันทึกไวในบันทึกเหตุการณ (Event Log) ของระบบ e-learning ดวยเทคนิค
เหมื อ งกระบวนการ (Process Mining) เพื่ อ สรางแบบจำลองเส น ทางการเรีย นรู ที่ ส ามารถนำมา
วิเคราะห โดยมีขั้นตอนการวิจัยดังนี้ 1) ศึกษากระบวนการการทำงาน และวิธีการจัดเก็บขอมูลของ
ระบบ LMS Moodle 2) ออกแบบและพัฒนาโปรแกรมบันทึกเหตุการณ เพื่อเก็บพฤติกรรมการเขา
เรียนผานระบบ e-Learning แบบอัตโนมัติ 3) การเตรียมชุดขอมูลบันทึกเหตุการณ (Preprocessing)
4) การวิเคราะห ข อ มู ล ด วยเหมื องกระบวนการ ผลลัพ ธที่ ได จากการวิจัยนี้ ท ำให ไดโมเดลที่ แ สดง
เสนทางการเรียนรูของผูเรียนอยางละเอียดที่ใชในการเรียนรู เชน ผูเรียนกำลังดู PowerPoint หนา
ไหน และใชเวลานานเทาไหร ใชเวลานานเกินคาเฉลี่ยเมื่อเปรียบเทียบกับตนเองและเพื่อนๆ หรือไม
PowerPoint หน าไหนที่ ผู เรีย นต อ งกลั บ มาดู ซ้ ำๆ บ อ ยครั้ ง เป น ต น สามารถนำข อ มู ล เหล านี้ ม า
วิเคราะหความยากงายของเนื้อหาหรือการนำเสนอในแตละหนา เพื่อใหสามารถนำมาปรับปรุงใหการ
ทำสื่อการเรียนการสอนมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น และตรงตอความตองการที่แทจริงของผูเรียน เนื่องจาก
เปนการวิเคราะหจากขอมูลที่เกิดขึ้นจริง ไมใชความคิดเห็นสวนตัวหรือการคาดเดา
คำสำคัญ: PowerPoint, เหมืองกระบวนการ, Moodle, บันทึกเหตุการณ
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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.

Keywords: PowerPoint, Process Mining, Moodle, Event log
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บทที่ 1
บทนำ
1.1 ความเปนมาและความสำคัญของปญหา
ในโลกปจจุบันที่อยูในรูปแบบดิจิทัล และมีการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว โดยเฉพาะอยางยิ่ง
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
เช น Moodle ซึ ่ ง เป น ระบบ open source ที ่ น ิ ย มใช ก ั น อย า งแพร ห ลายให ส ามารถเก็ บ ข อ มู ล
พฤติกรรมผูใชได เชน ผูเรียนกำลังดู PowerPoint หนาไหนอยู และใชเวลานานเทาไหร ขอมูลเหลานี้
สามารถนำมาวิเคราะหดวยเทคนิคเหมืองกระบวนการ (Process Mining) เพื่อสรางแบบจำลอง
พฤติกรรมที่สามารถนำมาวิเคราะห และนำมาปรับปรุงไดอยางมีประสิทธิภาพ
1.2 วัตถุประสงคของการวิจัย
1.2.1. ศึกษากระบวนการทำงานของ LMS ของระบบ e-learning
1.2.2. พัฒนาระบบการจัดเก็บขอมูลบันทึกเหตุการณในระบบ e-learning
1.2.3. สรางแบบจำลองกระบวนการเพื่อใชในการวิเคราะหพฤติกรรมการเรียนรูดวยเทคนิค
เหมืองกระบวนการ
1.2.4. เพื่อเพิ่มคุณภาพของเนื้อหาที่ใชในระบบ e-learning

1.3 ขอบเขตของการวิจัย
งานวิจัยนี้จะทำการศึกษาเสนทางการเรียนของผูเรียนที่ใช 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 งานวิจัยนี้สามารถแบงขั้นตอนการวิจัยออกเปน 4 ขั้นตอนดังนี้
1) ศึกษากระบวนการการทำงาน และวิธีการจัดเก็บขอมูลของระบบ LMS Moodle
2) ออกแบบและพัฒนาโปรแกรมบันทึกเหตุการณ เพื่อเก็บพฤติกรรมการเขาเรียนผานระบบ
e-Learning แบบอัตโนมัติ
3) การเตรียมชุดขอมูลบันทึกเหตุการณ (Preprocessing)
4) การวิเคราะหขอมูลดวยเหมืองกระบวนการ
1.5 ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ
1) เขาใจกระบวนการการทำงาน และวิธีการจัดเก็บขอมูลของระบบ LMS Moodle
2) ไดฐานขอมูลที่สามารถบันทึกเหตุการณ เพื่อเก็บพฤติกรรมการเรียนผานระบบ
e-Learning ของ LMS Moodle แบบอัตโนมัติ
3) ไดโมเดลในการวิเคราะหพฤติกรรมผูเรียนในรูปแบบของ Process map
4) การวิเคราะหขอมูลดวยเหมืองกระบวนการ เปนการวิเคราะหจากขอมูลที่เกิดขึ้นจริง
สามารถนำไปใชในการปรับนำมาปรับปรุงการทำสื่อการเรียนการสอนใหมีประสิทธิภาพ
ยิ่งขึ้น และตรงตอความตองการที่แทจริงของผูเรียน

บทที่ 2
ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวของ
2.1 ทฤษฎีที่เกี่ยวของ
2.1.1 Moodle [1]
Moodle ยอมาจาก Modular Object-Oriented Dynamic Learning Environment คื อ
ระบบจัดการเรียนการสอนแบบระบบออนไลนผานระบบเครือขายอินเตอรเน็ต หรือเรียกวา LMS
(Learning Management System) ที่มีความสามารถสูง เปนที่นิยมใชกันอยางแพรหลาย สามารถ
ดาวนโหลดติดตั้งใชงานไดฟรีรวมทั้งสามารถพัฒนาเพิ่มเติมไดอีกดวย และเปนระบบจัดการเรียนการ
สอนที่สนับสนุนการเรียนในหองเรียนอีกดวย นอกจากนี้ Moodle ยังมีการแบงสิทธิการเขาใชงาน
ระบบไวหลายระดับดวยกัน เชน
1) ผูเยี่ยมชม (Guest) สามารถเขาเยี่ยมชมที่เว็บไซตของระบบ LMS ได แตไมสามารถเขาดู
บทเรียน, ทำแบบฝกหัด หรือทำแบบทดสอบ และอื่น ๆ ที่ผูสอนไมไดเปดเปนแบบสาธารณะ
2) ผู เ รี ย น หรื อ นั ก ศึ ก ษา (Student) สามารถเข า ดู บ ทเรี ย น, ทำแบบฝ ก หั ด หรื อ ทำ
แบบทดสอบ, ดูผลสอบ ไดเปนตน
3) ผูสอน หรืออาจารย (Teacher) สามารถเปดรายวิชา, สรางบทเรียน, สรางแบบฝกหัด,
สรางแบบทดสอบ, กำหนดเงื่อนการเขาเรียนรูในรายวิชา, 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 เปนซอฟตแวรที่สามารถติดตั้งไดในระบบปฏิบัติการหลายชนิด เชน Linux, Windows,
Mac OS และอื่น ๆ ตัวอยางเชน การติดตั้งบนระบบ Linux ไดรับการพัฒนาบนเฟรมเวิรก LAMP
แบบโอเพนซอรส (open source) ซึ่งประกอบดวย Linux (ระบบปฏิบัติการ), Apache (เว็บ
เซิรฟเวอร), MySQL (ฐานขอมูล) และ PHP (ภาษาโปรแกรม). เนื่องจากความสามารถในการพกพา
ของสวนประกอบเหลานี้และความเปนโมดูลของ Moodle เอง และสามารถรองรับการใชงานได
หลากหลายระบบระบบฐานขอมูลและเว็บเซิรฟเวอร ดังแสดงใหเห็นงายๆในภาพที่ 2.1

ภาพที่ 2.1 ภาพรวมของสถาปตยกรรมโดยรวมของ Moodle [1]
จากภาพที่ 2.1 ชั้นที่อยูลางสุดคือระบบปฏิบัติการ ในขณะที่ Linux เปนแพลตฟอรมที่ตองการ แต
สามารถรองรับอนุพันธอื่น ๆ ของ Unix เชน Solaris และ AIX พรอมทั้งระบบปฏิบัติการ Windows
และ Mac OS X, สวน PHP เปนภาษาโปรแกรมที่เขียน Moodle (มาพรอมกับไฟล HTML,
JavaScript และ CSS) เปนสวนประกอบเดียวที่ไมสามารถแทนที่ได ในขณะที่ MySQL เปน
ฐานขอมูลทางเลือกสำหรับแอปพลิเคชันแบบโอเพนซอรสสวนใหญ นอกจากนั้นยังสามารถใชระบบ
ฐานขอมูลอื่น ๆ ไดดวย เชน Microsoft SQL Server, Oracle, PostgreSQL และ MongoDB เปน
ตน ในขณะที่ Apache ไดกลายเปนมาตรฐานโดยพฤตินัยสำหรับเว็บแอปพลิเคชันขนาดใหญ ตาม
ดวย Microsoft IIS เว็บเซิรฟเวอรทั้งสองไดรับการสนับสนุนเชนเดียวกัน
แผนภาพตอไปนี้แสดงการทำงานรวมกันขององคประกอบในสถาปตยกรรมของ Moodle
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ภาพที่ 2.2 แสดงการทำงานรวมกันขององคประกอบในสถาปตยกรรมของ Moodle [1]
ในภาพที่ 2.2 เมื่อผูใชรองขอรับบริการผานทางอินเทอรเฟสของเว็บเบราวเซอรหรือแอปพลิเคชันของ
Moodle บนมืออุปกรณถือ (ตัวอยางเชน เพื่อแสดงแหลงเรียนรู) เว็บเบราวเซอรจะทำการสงคำขอไป
ยังเว็บเซิรฟเวอรซึ่งจะทำการเรียกโมดูล PHP ที่รับผิดชอบ จากนั้น PHP โมดูลจะทำการเรียกไปที่
ฐานขอมูลเพื่อการดำเนินการ (คิวรี, อัพเดต, แทรก หรือลบการดำเนินการ) จากนั้นจะทำการสงคืน
ขอมูลที่รองขอ โดยโมดูล PHP จะสงกลับขอมูล (โดยปกติจะอยูในรูปแบบของ HTML หรือ
JavaScript) ไปยังเว็บเซิรฟเวอรซึ่งสงผานขอมูลที่จะแสดงผลกลับไปยังเบราวเซอรหรือแอปพลิเคชัน
ของผูใช
เลเยอรของ Moodle
รายละเอียดเพิ่มเติมที่เลเยอร Moodle ดังแสดงในภาพที่ 2.3

ภาพที่ 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 เอนทิตีอื่น ๆ จะแสดงในรูปของโคต และจะถูกเก็บไวในระบบไฟล
เสมอในรูปแบบไดเรกทอรี ซึ่ง Moodle เรียกวา dirroot ซึ่งระบุไวในชวงขั้นตอนการติดตั้ง โคด
ประกอบดวยองคประกอบทั้งหมดที่จัดการกับการดำเนินการแบ็กเอนด (เซิรฟเวอร) และสวนหนา
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(สวนตอประสานผูใช) หลักสูตร, ผูใช, บทบาท, กลุม, เกรด และ ขอมูลอื่น ๆ เชน ทรัพยากรการ
เรียนรูที่ครูเพิ่มโพสต, ในฟอรัมที่นักเรียนเพิ่มเขาไป และการตั้งคาระบบเพิ่มโดยผูดูแลระบบ, สวน
ใหญจะเก็บไวในระบบฐานขอมูลของ Moodle. อยางไรก็ตาม, ไฟล เชน รูปภาพของผูใช หรือ งานที่
อัปโหลดจะถูกเก็บไวใน Moodle ไดเรกทอรีอื่นที่เรียกวา moodledata ซึ่งอยูในไดเรกทอรีที่เรียกวา
dataroot ขอมูลเกี่ยวกับไฟล (ขอมูลเมตา เชน ชื่อ, ตำแหนง, การแกไขลาสุด, ใบอนุญาต และ
ขนาด) จะถูกเก็บไวในฐานขอมูลซึ่งอางอิงไฟลที่เกี่ยวของ
แมแตการคัดลอกไฟลจากโฟลเดอรหนึ่งไปยังอีกโฟลเดอรหนึ่ง หรือ เพิ่มไฟลดวยตัวเองก็
อาจจะทำใหความสอดคลองของระบบเสียหายได และไมสามารถทำนายพฤติกรรมที่จะเกิดขึ้นได
ภายใน Moodle ใชกลไกที่เรียกวา SHA1 hashing Moodle รองรับชื่อไฟล Unicode อยางสมบูรณ
และยังหลีกเลี่ยงการจัดเก็บขอมูลซ้ำซอนเมื่อมีการใชไฟลเดียวกันสองครั้ง (แมโดยผูใชที่แตกตางกัน)
ตองไมแกไขไฟล Moodle ใด ๆ ในระดับระบบ
2.1.2. Big Data
Big Data คือ ขอมูลจำนวนมากมหาศาลที่ไดจัดเก็บโดยระบบสารสนเทศของแตละองคกร
ทุกแงมุม ทุกรูปแบบ เปนไดทั้งขอมูลที่มีโครงสรางชัดเจน (Structured Data) เชน ขอมูลที่เก็บอยูใน
ตารางขอมูลตาง ๆ ของระบบสารสนเทศ หรือขอมูลกึ่งมีโครงสราง (Semi-Structured Data) เชน
ขอมู ล ล็ อกไฟล (Log files) หรือข อมูล ที่ ไมมีโครงสราง (Unstructured Data) เชน ขอมูล ที่มีการ
โพสตผานสื่อสังคมเครือขาย (Social Network) คุณลักษณะสำคัญของ Big Data คือ ตองเปนขอมูล
ที่มีจำนวนมากขนาดมหาศาล (Volume) มีความหลากหลาย (Variety) มักเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว
อยู ต ลอดเวลา (Velocity) และยั ง ไม ส ามารถนำมาใช เ ป น ข อ มู ล ที่ ส มบู ร ณ เ พื่ อ นำมาใช ใ นการ
ประกอบการพิจารณาไดเนื่องจากมีความไมแนนอนอยูดวย (Veracity)

2.1.3. เหมืองกระบวนการ [2]
เหมืองกระบวนการ (Process mining) เปนเทคนิคการวิเคราะหขอมูลที่เนนไปที่พฤติกรรมที่อยู
ในขอมูลของบันทึกเหตุการณ (Event log) ดังนั้นเหมืองกระบวนการจึงเปนเทคนิคที่สามารถนำเขา
มาเปนเครื่องมือเพื่อชวยในการแกปญหาที่ทุกองคกรสวนใหญพบอยูก็คือ การที่มีสารสนเทศอยาง
จำกัด ในการที่ จ ะบ งบอกได ว ามี เหตุการณ อะไรเกิดขึ้ น จริง ๆในองค กร เหมื องกระบวนการ เป น
เทคโนโลยีที่อุบัติขึ้นมาใหมเมื่อไมนานมานี้ เปนเทคนิคที่ใชในการคนหาคุณคา (value) จากขอมูลที่
เกิ ด ขึ้ น จริ งในบั น ทึ ก เหตุ ก ารณ โดยมี วั ต ถุ ป ระสงค ห ลั ก 3 ประการคื อ การค น พบกระบวนการ
(process discovery), การตรวจสอบความสอดคล อ ง (conformance checking), และ การ
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ปรับปรุงใหดีขึ้น (enhancement) ภาพรวมการทำงานของการทำเหมืองกระบวนการไดแสดงใน
ภาพที่ 2.4

ภาพที่ 2.4 ภาพรวมของการทำเหมืองกระบวนการ [2]
ผลลั พ ธ ของการทำเหมื อ งกระบวนการทำให ผูใชส ามารถมองเห็ น ความสัม พั น ธร ะหวาง
กิจกรรมตาง ๆของขอมูลเหตุการณอยางลึกซึ้งตั้งแตตนกระบวนการจนจบกระบวนการธุรกิจ จึงทำให
ไดรับความสนใจเพิ่มมากขึ้นจากทั้งในภาคอุตสาหกรรม นักวิจัย นักพัฒนา และยังไดรับการสนับสนุน
จาก IEEE Task Force on Process mining ในป ค.ศ.2009 อีกดวย
เครื่องมือ
ปจจุบันมีเครื่องมือจำนวนมากที่สนับสนุนการทำเหมืองกระบวนการทั้งในรูปแบบของ open
source และ เชิงพาณิชย ในบทความนี้จะไดแนะนำตัวอยางที่มาจากทั้งสองคายที่ไดรับความนิยม
อยางมากและสามารถนำมาทดลองใชได
ProM [3]
ProM [3] เป น ตั ว อย า งของซอฟต แ วร ที่ เป น open source ที่ มี ชุ ด ของเครื่ อ งมื อ ที่ ใช ในการ
สนับสนุ นเทคนิ คในการทำเหมืองกระบวนการที่หลากหลายโดยการสนับสนุนสถาปตยกรรมแบบ
Plug-in ทำใหนักวิจัยสามารถเพิ่มอัลกอริทึมใหมๆเขาไปเพิ่มเติมได ProM ใชขอมูลเขาในรูปแบบของ
MXML, SA-MXML, หรือ XES ตัวอยางของโปรแกรม ProM version 6.9 ไดแสดงไวในภาพที่ 2.5

8

ภาพที่ 2.5 ProM 6.9
Disco [4]
เปนเครื่องมือเชิงพาณิชยที่สนับสนุนเทคนิคในการทำเหมืองกระบวนการที่เปนมิตรกับผูใช
มี
ความสะดวกในการใชและเรียนรูโดยไมจำเปนตองมีประสบการณในการทำเหมืองกระบวนการ แต
สนับสนุนการทำงานหลักๆเฉพาะ Fuzzy miner (https://fluxicon.com/disco/) ดังแสดงในภาพที่
2.6 ขอมูลเขาในรูปแบบของ MXML, SA-MXML, หรือ XES และที่สำคัญอีกประการหนึ่งคือ Disco
สามารถรับขอมูลที่อยูในรูปแบบของ csv ได ทำใหมีความสะดวกในการใชงาน พรอมทัง้ สามารถ
export ขอมูลออกไปเพื่อใชในการวิเคราะหดวยอัลกอริทึมอื่น ๆ ที่โปรแกรม ProM สามารถทำการ
วิเคราะหไดอีกดวย

ภาพที่ 2.6 Disco [4]
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บันทึกเหตุการณ
บันทึกเหตุการณ (Event Log) คือ ชุดของเหตุการณใชเพื่อเปนขอมูลเขาของการทำเหมือง
กระบวนการ ดังตัวอยางที่แสดงในภาพที่ 2.7
ประทับเวลา

กรณี

กิจกรรม

ภาพที่ 2.7 ตัวอยางของขอมูลในบันทึกเหตุการณ
โดยที่เหตุการณไมมีความจำเปนที่ถูกจัดเก็บไวในแฟมบันทึกที่แยกออกมาโดยเฉพาะ เชน เหตุการณ
อาจจะถู กบั น ทึ กกระจั ดกระจายอยูในตารางที่ตางกัน ในระบบฐานขอมูล เชน ขอมูล ของอุ ป กรณ
sensor แตละตัว ดังนั้นการรวบรวมขอมูลเหลานี้ใหมีความสอดคลองและถูกตองกอนการนำไปใชงาน
จึงเปนสิ่งที่สำคัญและมีความจำเปนอยางยิ่ง โดยทั่วไปบันทึกเหตุการณจะประกอบไปดวยสารสนเทศ
ที่เกี่ยวกับเหตุการณที่อางถึงกิจกรรม (activity) ตาง ๆที่เกิดขึ้น และ กรณี (case) โดยที่ กรณี หรือ
บางครั้งเรียกวา กระบวนการ ณ ขณะนั้น (process instance) คือ สิ่งที่เราตองการบริหารจัดการ
นั่นเอง เชน คำสั่งซื้อของลูกคา, ผูปวยในโรงพยาบาล เปนตน สวนกิจกรรม หมายถึงการดำเนินการที่
มีในกรณีนั้น ๆ นอกจากนั้นแลวบันทึกเหตุการณมักจะประกอบดวยประทับเวลา (timestamp) เพื่อ
เปนการบงชี้เวลาที่เหตุการณตาง ๆเกิดขึ้นเปนการบอกลำดับของกิจกรรมที่เกิดขึ้น และเมื่อมีบุคคล
เขามาเกี่ยวของ บันทึกเหตุการณมักจะมีการบันทึกบุคคลที่กระทำในแตละกิจกรรมไวดวย ซึ่งขอมูล
เหลานี้สามารถใชในการทำเหมืองกระบวนการเพื่อหาเครือขายสังคม (social network) ได
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2.2 งานวิจัยที่เกี่ยวของ
ปจจุบันและเมื่อไมนานมานี้ไดมีการนำเทคนิคของเหมืองกระบวนการเขามาใชในการ
วิเคราะหขอมูลทางการศึกษามากขึ้นโดย Alejandro Bogarín [7] ไดทำแบบสำรวจการใชเหมือง
กระบวนการในทางการศึกษา ไดกลาววาการทำเหมืองกระบวนการทางการศึกษา (Educational
Process Mining (EPM)) เปนสาขาที่เกิดขึ้นใหมมีวัตถุประสงคเพื่อใหความรูในสิ่งที่ไมไดแสดงออกมา
ชัดเจนและอำนวยความสะดวกใหทำความเขาใจในกระบวนการศึกษาไดดีขึ้น โดยการใชขอมูลบันทึก
ที่รวบรวมโดยเฉพาะจากสภาพแวดลอมทางการศึกษาเพื่อคนพบ, วิเคราะห และใหภาพแสดง
กระบวนการศึกษาที่สมบูรณ และศักยภาพของเทคโนโลยีนี้ในโดเมนการศึกษา นอกจากนี้ยังอธิบาย
ถึงประเด็นที่เกี่ยวของอื่นๆ เชน การทำเหมืองเพื่อหาเจตนา (Intentional mining) การทำเหมืองเพื่อ
หารูปแบบตามลำดับ (Sequential pattern mining) และ การทำเหมืองกราฟ (Graph mining).
Mohamad Hasbullah bin Abu Bakar และ คณะ [6] ไดนำเสนอการใช Fuzzy Miner ซึ่งเปน
เทคนิคหนึ่งของเหมืองกระบวนการเพื่อสรางแผนที่การเรียนรูของนักเรียนในสภาพแวดลอมการ
เรียนรูออนไลนบนระบบ LMS ของ Moodle จากบันทึกเหตุการณที่บันทึกไวในระบบ ทำใหทราบ
พฤติกรรมโดยรวมของการเรียนบนระบบออนไลน Antoine van den Beemt และคณะ [8] กลาว
วาการใชระบบดิจิทัลเพื่อสนับสนุนการเรียนรูที่เพิ่มขึ้นนำไปสูการเติบโตของขอมูลเกี่ยวกับ
กระบวนการเรียนรูและบริบทที่เกี่ยวของ
การวิเคราะหการเรียนรูสามารถนำเสนอขอมูลเชิงลึกที่
สำคัญจากขอมูลเหลานี้ผานนวัตกรรมการผสมผสานของเครื่องมือและเทคนิค
ดวยการสำรวจ
กิจกรรมของผูเรียนใน MOOC เปนการผสมผสานระหวางพฤติกรรมการเรียนรูและความคืบหนาใน
การเรียนรูโดยมีวัตถุประสงคเพื่อใหไดมาขอมูลเชิงลึกเกี่ยวกับวิธีที่นักเรียนที่สอบผานและลมเหลว
Alejandro Bogarín และคณะ [9] ใช อัลกอริทึม Inductive Miner มาใชในการวิเคราะหขอมูลจาก
ระบบ LMS โดยใชขอมูลจากปฏิสัมพันธของนักศึกษามหาวิทยาลัยบนแพลตฟอรม Moodle 2.0
ขอมูลถูกดึงออกมาจากบันทึกเหตุการณของแพลตฟอรม หลังจากการประมวลผลลวงหนา และไดบท
สรุปวา Inductive Miner เปนอัลกอริทึมที่นอกจากจะใหผลลัพธที่ดีกวาแบบอื่นและมีโมเดลที่ถูกตอง
ซึ่งสามารถตีความในแงการศึกษา Saman Rizvi [10] ไดทำการศึกษาการมีสวนรวมและการออกแบบ
การเรียนรูใน Massive Open Online Courses (MOOCs) เพื่อทำความเขาใจวาผูคนเรียนรูในเรื่อง
นี้อยางไร สภาพแวดลอมการเรียนรูแบบไมเปนทางการรูปแบบใหม เพื่อพัฒนาความเขาใจวิธีที่ผูคน
เรียนรูใน MOOC โดยแบงผูเรียนสามกลุมตามพฤติกรรมการคลิกของพวกเขา เพื่อหาขอมูลเชิงลึกใน
การกำหนดเปาหมายของการแทรกแซงตามการวิเคราะหที่ไดเพื่อสนับสนุนผูเรียนและแจงผูออกแบบ
MOOC เกีย่ วกับการปรับการเรียนรูกิจกรรมใหกับผูเรียนกลุมตาง ๆ ตามเปาหมายของพวกเขา ภูริ
เดช อาภาสัตย และคณะ [11] ใชเหมืองกระบวนการเพื่อคนพบการทำงานรวมกันของผูเรียนในชั้น
เรียนงานวิจัยนี้นำเสนอการใชเหมืองกระบวนการในการวิเคราะหขอมูลที่เกิดขึ้นจริงที่ไดมีการบันทึก
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ไวในบันทึกเหตุการณของระบบอีเลิรนนิ่ง โดยใชอัลกอลิทึม Social network เพื่อแสดงการทำงาน
รวมกันของผูเรียนในการทำแบบฝกหัดทายบทเรียน ผลลัพธในการทดลองแสดงใหเห็นถึงรูปแบบการ
จับกลุม, จำนวนกลุมของการทำงานรวมกันของผูเรียน และสามารถคนพบถึงผูเรียนที่ทำงานรวมกัน
ผลลัพธนี้สามารถนำมาอางอิงเพื่อนำไปสูการพัฒนาแนวทางการจัดกลุมผูเรียน
ใหผูเรียนมีการ
ชวยเหลือซึ่งกันและกันมากขึ้น เชนการนำผูเรียนที่ผลการเรียนดีแยกกันเพื่อไปดูแลผูเรียนที่ผลการ
เรียนต่ำเพื่อพัฒนาการเขาสังคมของผูเรียนที่ผลการเรียนดีและพัฒนาความสามารถของผูเรียนที่ผล
การเรียนต่ำ เปนตน เอนก นามขันธ และ คณะ [12] ไดทำการวิเคราะหพฤติกรรมผูเรียนในการใช eleaning ดวยเทคนิคการทำเหมืองกระบวนการโดยใช เทคนิค Fuzzy Miner จากโปรแกรม Disco
และ ProM เพื่อสรางแบบจำลองเสนทางกระบวนการ และ ความถี่ของเหตุการณตามเงื่อนไขตาง ๆ
ที่สงผลกระทบตอการเรียนของผูเรียน เพื่อใหไดมาซึ่งรูปแบบในการใชงาน ระบบ e-learning ของ
ผูเรียนอยางแทจริง
งานวิ จั ย ส ว นใหญ จ ะเน น ที่ ก ารใช เหมื อ งกระบวนการเพื่ อ ทำการวิเคราะห ภ าพรวมของ
พฤติกรรมการเรียนรูของผูเรียน ไมไดศึกษาถึงรายละเอียดของเนื้อหาที่ใชเปนสื่อในการเรียนการสอน
การวิจัยนี้จึงเปนการเติมเต็มในสวนนี้ โดยเนนที่จะวิเคราะหพฤติกรรมของผูเรียนอยางละเอียดตอสื่อ
การเรียนในแตละหนาของ PowerPoint เพื่ อใชในการปรับ ปรุงเนื้ อหาของสื่ อใหมีคุณภาพตรงกับ
ความตองการของผูเรียนอยางแทจริง

บทที่ 3
วิธีดำเนินการวิจัย
งานวิจัยนี้ เปนการศึกษา ทดลอง และพัฒนากระบวนการการจัดเก็บขอมูลแบบอัตโนมัติ ซึ่ง
ไดเริ่มตนจากการศึกษาถึง Workflow การทำงานของระบบ LMS Moodle วิธีการจัดเก็บขอมูล
พฤติกรรมเกี่ยวกับการเรียนรูผานระบบ
ศึกษาโครงสรางขอมูลที่ถูกจัดเก็บไวในระบบฐานขอมูล
วิเคราะหแนวทางการนำขอมูลที่จัดเก็บไวในระบบฐานขอมูลออกมาใชประโยชน รวมทั้งวิเคราะหแนว
ทางการประมวลผลขอมูล
งานวิจัยนี้สามารถแบงขั้นตอนการวิจัยออกเปน 4 ขั้นตอนดังนี้
1) ศึกษากระบวนการการทำงาน และวิธีการจัดเก็บขอมูลของระบบ LMS Moodle
2) ออกแบบและพัฒนาโปรแกรมบันทึกเหตุการณ เพื่อเก็บพฤติกรรมการเขาเรียนผานระบบ
e-Learning แบบอัตโนมัติ
3) การเตรียมชุดขอมูลบันทึกเหตุการณ (Preprocessing)
4) การวิเคราะหขอมูลดวยเหมืองกระบวนการ
3.1 ศึกษากระบวนการการทำงาน และวิธีการจัดเก็บขอมูลของระบบ LMS Moodle
ในขั้นตอนนี้จะทำการศึกษาการทำงานของระบบ Moodle โดยเฉพาะการจัดเก็บบันทึก
เหตุการณเพื่อนำมาใชในการวิเคราะหดวยเทคนิคเหมืองกระบวนการ
การติดตั้งระบบ LMS Moodle
ดวยระบบ LMS Moodle เปน Software Open Souse ที่สามารถใชสำหรับจัดการเรียน
การสอนผานระบบ Online ที่เรียกวาระบบ e-Learning ไดเปนอยางดี การติดตั้งระบบเพื่อใชงานนั้น
จะตองติดตั้งโปรแกรมประกอบดวยโปรแกรม Web Server สำหรับใหบริการเว็บไซตผานโพรโทคอล
HTTP ทางเว็บเบราวเซอร, โปรแกรมฐานขอมูล และโปรแกรม LMS Moodle ในงานวิจัยนี้ไดทดลอง
ติดตั้งระบบโดยใชเครื่องมือ XAMPP ซึ่งเปนเครื่องมือที่ทำการติดตั้ง Apache web server,
โปรแกรมฐานขอมูล MariaDB และคอมไพเลอรภาษา PHP โดยไดแสดงกรณีตัวอยาง การติดตั้ง
ระบบบนระบบปฏิบัติการ
Microsoft
Windows
10
ซึ่งสามารถดาวนโหลดไดที่
https://www.apachefriends.org/download.html ตัวอยางดังภาพที่ 3.1
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ภาพที่ 3.1 รายการ XAMPP ที่สามารถ Download เพื่อติดตั้ง
จากภาพที่ 3.1 จะตองเลือก Download File XAMPP Version ที่สามารถติดตั้ง Moodle
LMS ได ซึ่ ง Moodle LMS มี ค วามต อ งการด า นโปรแกรม (Software Requirements) ขั้ น ต่ ำ
ประกอบด ว ย PHP 7.2, MariaDB 10.2.29 หรื อ MySQL 5.7 หรื อ Postgres 9.6 หรื อ MSSQL
2012 หรือ Oracle 11.2 ในกรณีศึกษานี้ ไดเลือก XAMPP Version 8.0.0 เพื่อทดลองในงานวิจัยนี้
เมื่อคลิก Download File จะปรากฏดังภาพที่ 3.2

ภาพที่ 3.2 แสดงหนาจอบันทึก File XAMPP ที่ Download
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ในการ Download สามารถ Download File ไปจัดเก็บไวที่ใดของเครื่องคอมพิวเตอรก็ได
ตามที่ผูติดตั้งไดจัดเตรียมพื้นที่ไว หลังจาก Download เสร็จเรียบรอยแลวสามารถ Double Click ที่
File xampp-windows-x64-8.0.0-2-VS16-installer.exe เพื่อทำการติดตั้งไดเลยจะปรากฏดังภาพ
ที่ 3.3

ภาพที่ 3.3 แสดงหนาจอติดตั้ง XAMPP
จากภาพที่ 3.3 แสดงหนาจอตอนรับเขาสูการติดตั้งโปแกรม XAMPP ใหดำเนินการคลิกที่
ปุม Next ไปขั้นตอนตอไปเพื่อเลือกติดตั้งโปแกรมที่ตองการใชงาน โดยจะตองเลือกโปรแกรม
ประกอบดวย Apache, MySQL ในที่นี้ คือ MariaDB, PHP และ phpMyAdmin สวนโปรแกรมอื่น
จะเลือกหรือไมก็ได ดังแสดงในภาพที่ 3.4 และภาพที่ 3.5 แสดงตำแหนงการติดตั้งโปรแกรม ซึ่ง
สามารถเลือกติดตั้งยังตำแหนงที่จัดเตรียมไวไดตามตองการ ภาพที่ 3.6 เลือกภาษาสำหรับแสดงผล
เมนูใชงาน
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ภาพที่ 3.4 เลือกรายการโปรแกรมที่ติดตั้ง

ภาพที่ 3.5 แสดงตำแหนงการติดตั้งโปรแกรม

16

ภาพที่ 3.6 เลือกภาษาสำหรับแสดงผลเมนูใชงานโปรแกรม

ภาพที่ 3.7 แสดงการติดตั้งโปรแกรม Bitnami เพื่อให XAMPP รองรับการติดตั้งโปรแกรม Open
Source ได
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ภาพที่ 3.8 แสดงหนาจอเริ่มตนการติดตั้งโปรแกรม XAMPP

ภาพที่ 3.9 แสดงหนาจอเริ่มกระบวนการติดตั้งโปรแกรม XAMPP
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ภาพที่ 3.10 แสดงหนาจอใหกำหนดคา Firewall เพื่อเปดใหผูใชบริการเขา Apache

ภาพที่ 3.11 แสดงกระบวนการติดตั้งโปรแกรม bitnami for XAMPP
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ภาพที่ 3.12 แสดงเสร็จสิ้นกระบวนการติดตั้งโปรแกรม XAMPP

ภาพที่ 3.13 แสดงวิธีการเปด XAMPP Control Panel เพื่อติดตั้ง Service Apache และ MySQL
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โดยปกติห ลังจากติ ดตั้งโปรแกรม XAMPP เสร็จ Service Apache และ MySQL ยังไมถูก
ติ ด ตั้ ง ลงในเครื่ อ งคอมพิ ว เตอร ซึ่ งทำให เวลาต อ งการใช ง าน Apache และ MySQL จะต อ งเป ด
XAMPP Control Panel เพื่อ Start Service ดวยตนเองทุกครั้งที่มีการเปดเครื่องคอมพิวเตอรใหม
ดังนั้นวิธีการแกไข ตองใชวิธีเปด XAMPP Control Panel ดวยคลิกขวาที่ Application ชื่อ xamppcontrol เลือกเปดดวยสิทธิของผูดูแลระบบ (Run as administrator) เพื่อติดตั้ง Service Apache
และ MySQL ลงใน Windows Service ของเครื่องคอมพิว เตอร พรอมทั้งตั้งคาให Start Service
แบบอั ต โนมั ติ เมื่ อ เป ด เครื่ อ งคอมพิ ว เตอร ดั ง ภาพที่ 5.14 แสดง XAMPP Control Panel และ
Service ที่จำเปนตองใชงาน เมื่อ Service ของ Apache และ MySQL อยูในสถานะ Start แสดงให
เห็นวา Apache web server และฐานขอมูล มีความพรอมสำหรับติดตั้ง Moodle LMS

ภาพที่ 3.14 แสดง XAMPP Control Panel และ Service ที่จำเปนตองใชงาน
วิธีติดตั้ง Moodle
การติดตั้ง Moodle จะตองดำเนินการ Download File เพื่อติดตั้งไดที่
https://download.moodle.org/ ดังภาพที่ 3.15 แสดงเว็บไซต Download Moodle โดยเลือก
Version ที่เปนปจจุบันที่สุด เชน Version 3.10 เปนตน
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ภาพที่ 3.15 แสดงเว็บไซต Download Moodle

ภาพที่ 3.16 แสดงรายการ Version Moodle สำหรับ Download
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ภาพที่ 3.17 แสดงหนาจอบันทึก File Moodle ที่ Download
ในการ Download สามารถ Download File ไปจัดเก็บไวที่ใดของเครื่องคอมพิวเตอรก็ได
ตามที่ผูติดตั้งไดจัดเตรียมพื้นที่ไว เมื่อ Download เสร็จเรียบรอยจะได File ที่ถูกบีบอัดมาดวยสกุล
.zip ผูติดตั้งตองดำเนินการแยกไฟลที่ถูกบีบอัดออกมาดังภาพที่ 3.18 แสดงการแยกไฟล .zip ดวย
โปรแกรม WinRAR โดยวิธีคลิกขวาที่ไฟลเลือกเมนู แยกไฟลไปที่ moodle-larest-310 ตามชื่อของ
ไฟล

ภาพที่ 3.18 แสดงการแยกไฟล .zip ดวยโปรแกรม WinRAR
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ภาพที่ 3.19 แสดงการ Copy Folder Moodle
หลังจากแยกไฟลสำเร็จแลวใหดำเนินการ Copy Folder ชื่อ Moodle ไปไวภายใต Folder
ชื่อ xampp\htdocs\ ดังภาพที่ 3.20 ตำแหนงไฟลสำหรับติดตั้ง Moodle

ภาพที่ 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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ระบบฐานขอมูลที่ไดตั้งคาไว พรอมทั้งสรางฐานขอมูลตามตองการ ดังตัวอยางในภาพที่ 3.21 การ
สรางฐานขอมูลดวยเครื่องมือ phpMyAdmin และไดผลดังภาพที่ 3.22 แสดงฐานขอมูลที่สรางสำเร็จ

ภาพที่ 3.21 การสรางฐานขอมูลดวยเครื่องมือ phpMyAdmin

ภาพที่ 3.22 แสดงฐานขอมูลที่สรางสำเร็จ
หลังจากสรางฐานขอมูลเรียบรอยแลว ไมจำเปนตองสรางตาราง (Table) ในฐานขอมูล
ดังกลาวใหดำเนินการติดตั้ง Moodle ดวยวิธีการพิมพ http://localhost/moodle ใน address
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bar ของ Web Browser ระบบจะแสดงหนาจอสำหรับติดตั้ง พรอมทั้งใหเลือกภาษาสำหรับติดตั้ง
และแสดงผลบนหนาเว็บไซตหลังจากติดตั้งระบบเสร็จสมบูรณ

ภาพที่ 3.23 แสดงหนาจอเริ่มตนการติดตั้ง และเลือกภาษา ขั้นตอนที่ 1

ภาพที่ 3.24 แสดงตำแหนงติดตั้งระบบและแหลงจัดเก็บขอมูล ขั้นตอนที่ 2
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ภาพที่ 3.25 เลือกโปแกรมฐานขอมูลสำหรับใชจัดเก็บขอมูล ขั้นตอนที่ 3

ภาพที่ 3.26 ตั้งคาการเชื่อมโยงฐานขอมูล (Database settings) ขั้นตอนที่ 4
จากภาพที่ 3.26 ขั้นตอนนี้จะตองกำหนดคาดังนี้
1) ระบุชื่อของ Database host ในที่นี้คือ localhost
2) ระบุชื่อ Database ที่สรางไวชื่อ db_learning
3) ระบุชื่อผูเขาใชฐานขอมูล Database user
4) ระบุรหัสผานสำหรับเขาใชงานฐานขอมูล Database password
5) ระบุขอความขึ้นตนสำหรับสราง Table ในฐานขอมูล
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6) ระบุ port สำหรับเขาใชงานฐานขอมูล สวนนี้ขึ้นอยูกับเครื่อง Server ที่ติดตั้งฐานขอมูล
ไดมีการกำหนด port สำหรับเขาใชงานฐานขอมูลหรือไม หากไมไดกำหนด port ไว ไมจำเปนตองใส
คาสวนนี้

ภาพที่ 3.27 แสดงเงื่อนไขการติดตั้งใชงานโปรแกรม Moodle ขั้นตอนที่ 5

ภาพที่ 3.28 แสดงการแจงเตือนใหตรวจสอบ extension ที่จำเปนสำหรับการใชงาน Moodle
ขั้นตอนที่ 6
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จากภาพที่ 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.
เมื่อดำเนินการปรับ แกคำสั่งตามตัวอยางเรียนรอยแลว ให Stop Service Apache และ
Start Service Apache ใหมอีกครั้ง หลังจากนั้นใหดำเนินการ Reload ระบบสำหรับติดตั้ง Moodle
อี ก หนึ่ งครั บ และสำรวจในส ว นของ Server Checks โดยดู ที่ Status ของ Extensions ทั้ งหมด
แสดงผลเป น OK ทั้ งหมดหรือไม ดังแสดงในภาพที่ 3.29 แสดง Status รายการ Server Checks
หาก Status ของ Extensions ทั้งหมดแสดงผลเปน OK สามารถติดตั้งขั้นตอนตอไปไดทันที ดังภาพ
ที่ 3.30 การติดตั้ง Moodle โดยระบบจะเริ่มติดตั้งทีละ Module จนครบทุก Module ที่จะตองใช
งานในระบบ e-Learning
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ภาพที่ 3.29 แสดง Status รายการ Server Checks
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ภาพที่ 3.30 การติดตั้ง Moodle

ภาพที่ 3.31 ตั้งคาผูเขาใชงานระดับผูดูและระบบ และทำการ Update ขอมูล
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3.2 ออกแบบและพัฒนาโปรแกรมบันทึกเหตุการณ เพื่อเก็บพฤติกรรมการเขาเรียนผานระบบ
e-Learning แบบอัตโนมัติ
เมื่อตั้งคา และ Update ขอมูลเรียบรอยแลวจะเขาสูกระบวนการปรับแตงโครงการของ
ระบบ e-Learning ใหเหมาะสมตามการใชงาน ดวยการดำเนินการดวยวิธีการติดตั้งระบบ LMS
Moodle ทดลองใชระบบจัดการเรียนการสอนเพื่อจัดเก็บขอมูลบันทึกเหตุการณพฤติกรรมการเขา
เรียนผานระบบ LMS Moodle พบวากระบวนการการทำงานของระบบที่ไดจากการศึกษาขอมูลที่
จัดเก็บไวในบันทึกเหตุการณ (Event log) สามารถวาดเปน Workflow กระบวนการการทำงานตาง
ๆ ไดดังแสดงในภาพที่ 3.32

ภาพที่ 3.32 Workflow แสดงการเขาเรียนรูผานระบบ LMS Moodle และการจัดเก็บขอมูลบันทึก
เหตุการณ เพื่อเก็บพฤติกรรมการเรียนผานระบบ e-Learning

ภาพที่ 3.32 แสดงใหเห็นถึง Workflow กระบวนการการเขาใชงานระบบ e-Learning ของ
ผูเรียน ซึ่งการเขาใชงานในแตละครั้งระบบไดบันทึกขอมูลประวัติการเขาใชงานทุกขั้นตอนของผูเรียน
ไว ใน ฐ า น ข อ มู ล ที่ เรี ย ก ว า บั น ทึ ก เห ตุ ก า ณ (Event log) โ ด ย จั ด เก็ บ ไว ใน ต า ร า ง
logstore_standard_log ซึ่งมีโครงสรางตารางดังภาพที่ 3.33 และแผนผังดังแสดงในภาพที่ 3.34

ภาพที่ 3.33 โครงสรางตาราง logstore_standard_log
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ภาพที่ 3.34 แผนผัง logstore_standard_log (From
https://moodleschema.zoola.io/tables/logstore_standard_log.html)
จากภาพที่ 3.33 แสดงโครงสรางตาราง logstore_standard_log จากการศึกษาพบวามี
ขอมูลที่สามารถนำมาวิเคราะหผลดวยเทคนิคเหมืองกระบวนการไดประกอบดวยขอมูลในคอลัมน
ตอไปนี้
− Userid คือคอลัมนที่จัดเก็บขอมูลรหัสผูใชงานระบบ
− Component คือคอลัมนที่จัดเก็บขอมูลการคลิกเขาใชงานสวนประกอบการทำงาน
ยอยภายในระบบ LMS สวนใด
− Eventname คือคอลัมนที่จัดเก็บขอมูลพฤติกรรมโดยรวมของผูใชงานวาคลิกเขาไปที่
Component ใดมีการกระทำอะไรใน Component นั้นๆ
− Action คือคอลัมนที่จัดเก็บการกระทำของผูใชตอ Component นั้นๆ เชน เขาไปเพื่อ
View ดูขอมูล หรือเขาไปเพื่อเปดดูแบบฝกหัด หรือคลิกเพื่อสงงาน
− Target คือคอลัมนที่จัดเก็บการกระทำตอ Component ยอย เชน ผูใชคลิกเขาดู
Component mod_scorm และคลิกเขาไปที่ Component ยอยชื่อ sco เพื่อเปด
File หรือเรียกใชสื่อการเรียนการสอนที่ถูกสรางไวในแพ็กเกจของ scorm
− Objecttable คือคอลัมนที่จัดเก็บขอมูลแหลงที่มาของขอมูลวาการกระทำในแตละครั้ง
นั้นเรียกใชขอมูลจากตารางใด และบันทึกลงตารางใด
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− Coursed คือคอลัมนที่จัดเก็บขอมูลวาผูใชเขาเรียนในรายวิชาใด
− TimeCreate คือคอลัมนที่จัดเก็บขอมูล วัน/เดือน/ป และเวลาที่ผูใชคลิกเขาเรียนในแต
ละครั้ง ซึ่งขอมูลนี้ถูกจัดเก็บรูปแบบ UNIX timestamp เปน Bigint เมื่อตองการ
นำมาใชงานตอง Convert ขอมูลดังกลาวใหเปน Data Time โดยใชฟงกชัน
FROM_UNIXTIME(timeCreate)
− Ip คือคอลัมนที่จัดเก็บขอมูลวาผูเรียนเขาเรียนรูจากที่ใด

ภาพที่ 3.35 ขอมูลตัวอยางในตาราง logstore_standard_log
โดยจะมีการจัดเก็บบันทึกเหตุการณ เริ่มตั้งแตกระบวนการที่ผูเรียนเขาสูหนาหลัก (Home
Page) ของระบบ e-Learning จะเริ่มจัดเก็บขอมูล Event log ไวในตาราง logstore_standard_log
ทันที แตขอมูลเริ่มตนใชงานระบบ เชน เปดหนาหลักของระบบ คลิกเมนูตาง ๆ โดยที่ยังไมได Login
เขาระบบ สถานะของผูเรียนทุกคนจะถูกจัดเก็บเปนผูเยี่ยมชม (Guest) ซึ่งยังไมสามารถระบุตัวตน
ของผูเรียนได ดังนั้นเพื่อความชัดเจนในการวิเคราะหพฤติกรรมของผูเรียน โดยใชเทคนิค Process
mining นั้นตองสามารถระบุตัวตนผูเขาเรียนได และสามารถศึกษาพฤติกรรมของผูเรียนได ผูวิจัยจึง
ไดเลือกเฉพาะขอมูลของผูเขาเรียนที่ไดดำเนินการ login เขาสูระบบ จนถึงขั้นตอนที่ผูเรียน logout
ออกจากระบบ เป น จุ ดเริ่มต น ในการจัดเก็บ ขอมูล ที่ส ามารถนำขอมูล ไปใชป ระโยชนในดานการ
วิเคราะหพฤติกรรมของผูเรียนได ทั้งนี้กระบวนการที่เริ่มปรากฏใน Workflow ของกระบวนการการ
เรียนของผูเรียนนั้น ระบบLMS Moodle ไดจัดเก็บขอมูลเชิงประวัติไวในบัณทึกเหตุการณ (Event
Log) ตั้ งแต การเข าเรีย นผ านระบบ e-Learning ไวในตาราง logstore_standard_log ตามลำดับ
ขั้นตอน หรือตามพฤติกรรมของผูเรียนที่คลิกเมนูตาง ๆ ของระบบ e-Learning ดังตัวอยางใน ภาพที่
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3.36 ที่แสดงถึง Workflow การเขาใชงานระบบ e-Learning กรณี ที่ผูเรียนเลือกเขาเรียนรูผานสื่อ
PPT, PDF, Video ของ MLS Moodle

ภาพที่ 3.36 แสดง Workflow การเขาใชงานระบบ e-Learning กรณีที่เลือกเขาเรียนรูผานสื่อ PPT,
PDF, Video
จากภาพที่ 3.36 มีขั้นตอนการทำงานของระบบ และการจัดเก็บขอมูลเชิงประวัติในบันทึก
เหตุการณของการเขาเรียนผานระบบ e-Learning ดังตอไปนี้
1. ผูเรียนเริ่มเขาสูระบบ ในขั้นตอนนี้ระบบเริ่มจัดเก็บขอมูลการเขาใชงานของผูเรียนโดยระบุ
ชื่อ Component ที่คลิกเขาใชงาน จากภาพที่ 3.36 จะเห็นวาผูเรียนคลิกเขาใชงาน Component
core เปน Component ระบบแกนกลางของระบบ LMS Moodle ที่ทำหนาที่ในการบริหารจัดการ
ระบบทั้งหมด เชน ระบบการแสดงผลเมนูการใชงาน ระบบตรวจสอบสิทธิของผูใชงาน เปนตน การ
จัดเก็บขอมูลเหตุการณของ LMS Moodle ในขั้นตอนที่ 1 ระบบจะจัดเก็บขอมูลการกระทำของผูใช
โดยระบุวา user Logged in เขาใชงาน Component core ณ วันเวลาใด (Timestamp) ลงไวใน
ตาราง logstore_standard_log
2. หลังจากเขาสูระบบสำเร็จแลว ระบบแสดงหนา Dashboard ตามสิทธิของผูใช ในขั้นตอน
นี้ระบบจะสงขอมูลบันทึกเหตุการณวาผูเรียนเขาใชงาน Component ชื่อ core ไดกระทำการเขาดู
Dashboard ในวั น เวลา 31/05/2018 2:00:49 ไว ในตาราง logstore_standard_log ของระบบ
LMS Moodle
3. กรณีที่ผูเรียนคลิกเขาเรียนในรายวิชาใด ๆ ผานหนา Dashboard ระบบจะแสดงเนื้อหา
รายวิ ช าภาพรวมทั้ ง หมดให ผู เรี ย นได เห็ น ในส ว นของ Viewed Course เช น Course Syllabus,
Topic, Assignment, Quiz หรื อ อื่ น ๆ ในขั้ น ตอนนี้ ร ะบบจะจั ดเก็ บ ข อ มู ล โดยระบุ เหตุ การณ ว า
ผูเรียนเขาใชงาน Component ชื่อ mod_url ไดกระทำการเขาดูเนื้อหารายวิชา รวมทั้งระบุวันเวลา
(Timestamp) ไปจัดเก็บไวในตาราง logstore_standard_log ของระบบ LMS Moodle
4. กรณี ที่ผูเรียนคลิกเขาเรียนใน Topic ใด ๆ ที่อาจารยผูสอนไดจัดทำไวทั้งรูปแบบ PPT,
PDF, Video หรื อ YouTube ระบบจะระบุ เ หตุ ก ารณ ว า ผู เ รี ย นเข า ใช ง าน Component ชื่ อ
mod_url ไดกระทำการเขาดูสื่อการสอนใน Topic นั้น ๆ พรอมทั้งแสดงเนื้อหาในสื่อการสอนนั้ น
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ขึ้นมา ทั้งในรูปแบบ Download File หรือ เปดดู Online ผานระบบ ในขั้นตอนนี้ระบบจะจัดเก็บ
ขอมูลเหตุการณไวในตาราง logstore_standard_log ของระบบ LMS Moodle โดยระบุวาผูเรียน
ไดคลิก Viewed course_module ณ วันเวลาใด (Timestamp)
5. กรณีที่ผูเรียนคลิกออกจากระบบ ในขั้นตอนนี้ระบบจะระบุเหตุการณวาผูเรียนเขาใชงาน
Component ชื่ อ core และส ง ข อ มู ล การกระทำของผู เ รี ย นว า Logged out ณ วั น เวลาใด
(Timestamp) ไปจัดเก็บไวในตาราง logstore_standard_log ของระบบ LMS Moodle
สวน Workflow การเขาใชงานระบบ e-Learning กรณีที่เลือกเขาเรียนรูผานสื่อ SCORM
ของ LMS Moodle ไดแสดงไวในภาพที่ 3

ภาพที่ 3.37 แสดง Workflow การเขาใชงานระบบ e-Learning กรณีที่เลือกเขาเรียนรูผานสื่อ
SCORM
จากภาพที่ 3.37 กรณีที่ผูเรียนเขาเรียนรูโดยเลือกเรียนผานสื่อ SCORM ระบบจะดำเนินการจัดเก็บ
ขอมูลประวัติการคลิกเมนู เริ่มจากขั้นตอนที่ 1 ถึงขั้นตอนที่ 7 สามารถอธิบายไดดังนี้
1. ผูเรียนเริ่มเขาสูระบบ ในขั้นตอนนี้ระบบเริ่มจัดเก็บขอมูลการเขาใชงานของผูเรียนโดยระบุ
ชื่อ Component ที่คลิกเขาใชงาน จากภาพที่ 3.37 จะเห็นวาผูเรียนคลิกเขาใชงาน Component
core เปน Component ระบบแกนกลางของระบบ LMS Moodle ที่ทำหนาที่ในการบริหารจัดการ
ระบบทั้งหมด เชน ระบบการแสดงผลเมนูการใชงาน ระบบตรวจสอบสิทธิของผูใชงาน เปนตน การ
จัดเก็บขอมูลเหตุการณของ LMS Moodle ในขั้นตอนที่ 1 ระบบจะจัดเก็บขอมูลการกระทำของผูใช
โดยระบุวา user Logged in เขาใชงาน Component core ณ วันเวลาใด (Timestamp) ลงไวใน
ตาราง logstore_standard_log
2. หลังจากเขาสูระบบสำเร็จแลว ระบบแสดงหนา Dashboard ตามสิทธิของผูใช ในขั้นตอน
นี้ระบบจะสงขอมูลบันทึกเหตุการณวาผูเรียนเขาใชงาน Component ชื่อ core ไดกระทำการเขาดู
Dashboard ในวั น เวลา 31/05/2018 2:00:49 ไว ในตาราง logstore_standard_log ของระบบ
LMS Moodle
3. กรณีที่ผูเรียนคลิกเขาเรียนในรายวิชาใด ๆ ผานหนา Dashboard ระบบจะแสดงเนื้อหา
รายวิ ช าภาพรวมทั้ ง หมดให ผู เรี ย นได เห็ น ในส ว นของ Viewed Course เช น Course Syllabus,
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Topic, Assignment, Quiz หรื อ อื่น ๆ ในขั้ น ตอนนี้ ร ะบบจะจั ด เก็ บ ข อ มู ล โดยระบุ เหตุ การณ ว า
ผูเรียนเขาใชงาน Component ชื่อ mod_url ไดกระทำการเขาดูเนื้อหารายวิชา รวมทั้งระบุวันเวลา
(Timestamp) ไปจัดเก็บไวในตาราง logstore_standard_log ของระบบ LMS Moodle
4. กรณีที่ผูเรียนคลิกเขาเรียนใน Topic ที่จัดทำในรูปแบบ scorm ระบบจะจัดเก็บขอมูล
ผูเรียนไดเขาใชงาน Component ชื่อ mod_scorm ไดเขาดูสื่อการสอนรูปแบบ scorm ในสวนนี้
ระบบจะแสดงหนาเนื้อหาของสื่อการสอนที่สรางดวยมาตราฐาน scorm ขึ้นมาในมุมมองแสดงผล
กอนคลิ กไปยังหั วข อต าง ๆ ที่ สรางไวใน scorm จากภาพที่ 3.37 จะเห็ นวาระบบจึงสงขอมูล การ
กระทำของผู เ รี ย นเข า ไปจั ด เก็ บ ในตาราง logstore_standard_log ว า ผู เ รี ย นทำการ Viewed
course_module ร ว ม ทั้ 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. กรณีที่ผูเรียนคลิกเขาเรียนรูใน หัวขอใด ๆ ที่ถูกสรางไวใน scorm ระบบจะสงขอมูลไป
จัดเก็บโดยระบุวาผูเรียนเขาใชงาน Component ชื่อ mod_scorm ไดกระทำการเขาดูสื่อการสอน
หั ว ข อ นั้ น ๆ และส ง ข อ มู ล การกระทำของผู เ รี ย นว า launched sco รวมทั้ ง ระบุ วั น เวลา
(Timestamp) ไปจัดเก็บไวในตาราง logstore_standard_log
6. กรณีที่ผูเรียนคลิกปดสื่อ scorm หรือยกเลิกการเรียนรู ระบบจะสงขอมูลไปจัดเก็บในใน
ตาราง logstore_standard_log วาผูเรียนเขาใชงาน Component ชื่อ mod_scorm ไดกระทำการ
ป ด สื่ อ หรือยกเลิ กการเรี ย นแล ว ระบบจะระบุ วาผูเรีย น submitted status รวมทั้งระบุวัน เวลา
(Timestamp) ไปจัดเก็บไวในตาราง
7. กรณีที่ผูเรียนคลิกออกจากระบบ ในขั้นตอนนี้ระบบจะระบุเหตุการณวาผูเรียนเขาใชงาน
Component ชื่ อ core และส ง ข อ มู ล การกระทำของผู เ รี ย นว า Logged out ณ วั น เวลาใด
(Timestamp) ไปจั ด เก็ บ ไว ในตาราง logstore_standard_log ของระบบ LMS Moodle แต ถ า
ผูเ รียนไมคลิกออกจากระบบกระบวนการของ Workflow จะสิ้นสุดเพียงขั้นตอนที่ 6 เทานั้น
เนื่องจากวิเคราะหดวยเทคนิคเหมืองกระบวนการนั้น จะตองขอมูลที่ประกอบดวย
a) CaseID หมายถึง กรณีที่ตองการศึกษา,
b) Activity หมายถึง กิจกรรมที่เกิดขึ้นในแตละกรณี,
c) Timestamp หมายถึง วัน/เดือน/ป และเวลา ที่ไดทำกิจกรรมในแตละกรณี เปนอยาง
นอย
ดั งนั้ น ผู วิ จั ย จึ ง ได ศึ ก ษาโครงสร า งข อ มู ล จากข อ มู ล บั น ทึ ก เหตุ ก ารณ ข อง Component
ดังตอไปนี้
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1) Mod Login เปน Component เริ่มตนตรวจสอบความมีตัวตน และระบุตัวตนกอนเขา
เรียนรูผานระบบ e-Learning
2) Mod Logout เปน Component ที่บงบอกถึงจุดสิ้นสุดการเขาเรียนรูผานระบบ eLearning
3) Mod Course เปน Component ที่ใชบริหารจัดการรายวิชา เชน สรางรายวิชา ตั้งคา
เงื่อนไขรายวิชา เพิ่ม/ลบ สื่อการเรียนการสอน เพิ่ม/ลบกิจกรรมการเรียนการสอนใน
รายวิชานั้น ๆ รวมทั้งแสดงขอมูลและหัวขอทั้งหมดของรายวิชา
4) Mod Dashboard เปน Component ที่แสดงหนาเริ่มตนใชงานระบบของผูใชแตละคน
ซึ่งจะแสดงหลังจากที่ผูใชระบบไดทำการ Login เขาสูระบบเรียบรอยแลว
5) Mod URL เปน Component สำหรับเชื่อมโยงไปยังเว็บเพจอื่น ทั้งในเว็บไซตเดียวกัน
และเว็บไซตจากภายนอก
6) Mod scorm เปน Component สำหรับเรียกใชสื่อการเรียนการสอนที่ถูกสรางดวย
มาตรฐาน scorm
7) Mod assign เปน Component สำหรับการบริหารจัดการดานกิจกรรมแบบฝกหัด เชน
สรางชุดแบบฝกหัด ผูเรียสงแบบฝกหัด อาจารยผูสอนตรวจแบบฝกหัด พรอมใหคะแนน
8) Mod Quiz เปน Component สำหรับการบริหารจัดการดานชุดขอสอบ เชน สรางขอ
คำถาม สรางชุดขอสอบ ตั้งเงื่อนไขการเขาทำขอสอบ ผูเรียนเขาทำแบบทุดสอบ แจงผล
คะแนน
จากการศึกษา Component ทั้ง 8 Component พบวาขอมูลบันทึกเหตุการณ พฤติกรรม
การที่จัดเก็บไวในตาราง logstore_standard_log ทำใหทราบถึง Workflow ของพฤติกรรมการคลิก
เขาใชงาน Component หลักเทานั้น ยังไมสมารถแสดงใหเห็นถึง Workflow พฤติกรรมของกิจกรรม
ยอยภายใน Component นั้ น ๆ ไดตามที่ตองการ จะตองมีการออกแบบตารางเพื่อจัดเก็บ ขอมูล
เหลานี้เพิ่มเติม
ดังนั้นจึงจำเปนตองมีการออกแบบตารางเพิ่มเติมเพื่อจัดเก็บขอมูลเหลานี้ จึงไดพัฒนาระบบ
ที่สามารถบันทึกเหตุการณจัดการสื่อการเรียนการสอนรูปแบบ PPT พฤติกรรมการเรียนผานระบบ eLearning ของผู เรี ย นทุ ก การกระทำ รวมทั้ งสามารถวิเคราะห Workflow พฤติ กรรมผู เรี ย นด ว ย
เทคนิ ค Process Mining ได ชั ด เจน และสามารถเชื่ อ มโยงกั บ LMS Moodle เพื่ อ ส ง ค า ตั ว แปร
เกี่ยวกับขอมูลของผูเรียน, ขอมูลรายวิชา,หัวขอการเรียนรู ไปประมวลผลในระบบจัดการสื่อเพื่อการ
เรีย นการสอนรูป แบบ PPT ซึ่ งในระบบดังกลาวไดบั น ทึ กขอมูล พฤติกรรมของผูเรีย น เชน Start,
Active, และ End รวมทั้งวันเวลาในการกระทำในกิจกรรมนั้น ๆ ทำใหมี Workflow ใหมดังแสดงใน
ภาพที่ 3.38
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ภาพที่ 3.38 Workflow กระบวนการการเขาใชงานระบบ e-Learning ของผูเรียนทั้งระบบ
ปจจุบัน และติดตั้ง Plugin GAcPPT
โดยการสราง Table ชื่อ tb_eventlogsppt ไวในฐานขอมูลที่แยกออกมาตางหากเพื่อไมให
กระทบกับระบบเดิมโดยรวม โดยมีโครงสราง Table ดังตอไปนี้
tb_eventlogsppt (ขอมูลประวัติการเขาเรียนรูผานสื่อ Microsoft PowerPoint)
Column
Type
Null Default Comments
ID (Primary)

int(6)

PageN

varchar(50) No

หมายเลขหนา PPT ที่เขาดู

PageTopic

varchar(MAX) No

ชื่อหัวขอที่นำเสนอในหนา PPT นั้น ๆ

Datetime

No

วัน/เดือน/ป และเวลาที่เขาเรียนรูในหนา
PPT นั้น ๆ

No

วัน/เดือน/ป และเวลาที่ออกจากหนา PPT
นั้น ๆ

AttemptDate
datetime
EndAttemptDate

No

รหัสรายการบันทึกขอมูล

SDate

date

No

วัน/เดือน/ป คลิกเขาหนา PPT

STime

time

No

เวลา คลิกเขาหนา PPT
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ActivityUser

varchar(100) No

กิจกรรมที่ทำ เชน Start, Active, End

STDID

varchar(13) No

รหัสนักศึกษา

ip_address

varchar(100) No

Ip Address ของผูเขาเรียน

COURSEID

int(11)

รหัสรายวิชา

No

Indexes
Keyname Type Unique Packed Column Collation Null Comment
PRIMARY BTREE Yes

No

ID

A

No

โดยตารางนี้กเมื่อดูจากระบบ Moodle จะแสดงในภาพที่ 3.39

ภาพที่ 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;
นอกจากการเพิ่มตารางเพื่อใชในการเก็บขอมูลแลว 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/addins/reference/requirement-sets/powerpoint-api-requirement-sets) ที่ Microsoft ไดพัฒนา
เพื่อใหสามารถใชงาน Object ตาง ๆ ของ Microsoft PowerPoint ผาน web browser ทั้งนี้ API
ดังกลาวเมื่อมีการปรับปรุง Version ของโปรแกรมในแตละ Version มักพบปญหาดานการเชื่อมโยง
API อยูบอยครั้งทำใหการแสดงผล Microsoft PowerPoint บนเว็บ web browser ไมสามารถแสดง
ผลได รวมถึงความหลากของอุปกรณของผูเขาใชงานยังเปนสวนหนึ่งที่ทำใหเกิดปญหาดังกลาว ดังนั้น
เพื่อใหสามารถนำสื่อการเรียนการสอนที่อาจารยผูสอนสรางดวย Microsoft PowerPoint ทั้งสกุล
PPTX หรือ PPT ไปแสดงผลผาน Web browser จึงจำเปนตอง Convert File PPTX หรือ PPT ให
เปนรูปภาพเพื่อนำไปแสดงผลผาน Web browser ไดรวมทั้งรูปภาพสามารถแสดงผลบนอุปรกณของ
ผู ใช งานได ห ลากหลายระบบปฏิ บั ติ ก าร เช น Windows, Mac, IOS และ Android นอกจากนี้ ยั ง
สามารถควบคุมการแสดงผล การจัดเก็บพฤติกรรมของผูเขาดูสื่อการเรียนไดทุกการกระทำที่กระทำ
บนหนา Web browser จึงตองมีการพัฒนา Module GAcPPT เพื่อทำหนาที่ดังกลาวเพิ่มเติมดวย
โดยมีวิธีติดตั้ง Module GAcPPT เพื่อจัดเก็บขอมูลพฤติกรรมการเขาเรียนรูสื่อการสอบแบบ
Microsoft PowerPoint ดังนี้
1. สราง Table ชื่อ tb_eventlogsppt ไวในฐานขอมูลของระบบ LMS Moodle โดยมี
โครงสรางดังตอไปนี้
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ภาพที่ 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 ที่อยูใน folder course ของระบบ LMS Moodle (.../
course/view.php)
4. ใหดำเนินการเพิ่มคำสั่ง ประมาณบรรทัดที่ 300 ของ file view.php โดยเขียนคำสั่ง
ตอไปนี้
$_SESSION["COURSEID"] = $COURSE->id;
$_SESSION["COURSENAME"] = $COURSE->fullname;

ภาพที่ 3.41 แสดงตัวอยางการเพิ่มคำสั่งเพื่อสงคาไปยัง Plugin GAcPPT
5. เมื่อเพิ่มคำสั่งเรียบรอยแลวให บันทึก File ชื่อ view.php ขั้นตอนการติดตั้งเสร็จสมบูรณ
การใชงาน
อาจารยผูสอนสามาถจัดเตรียมสื่อการสอนโดยใช Plugin GAcPPT อาจารยผูสอนสามารถใช
โปรแกรม Microsoft PowerPoint ในการจัดเตรียมสื่อการสอน หรือนำสื่อการสอนที่มีอยูแลวบันทึก
File นามสกุล PPT หรือ PPTX สงเขาสูระบบ e-Learning เพื่อใชเปนสื่อการเรียนการสอน และเพื่อ
จัดเก็บขอมูลพฤติกรรมของผูเรียน ระหวางที่เขาเรียนรูสื่อการสอน โดยมีขั้นตอนตอไปนี้
1. อาจารยผูสอน Login เขาสูระบบ e-Learning และคลิกเขาในรายวิชาของตนเอง
2. คลิกเมนู Upload file PPT ในกลุมเมนู GAcPPT อยูดานขวามือของระบบ
3. อาจารยคลิกปุม Choose File ดังภาพที่ 3.42 เพื่อเลือก File ที่ตองการ Upload
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ภาพที่ 3.42 แสดงวิธีการเลือก File เพื่อทำการ Upload
4. เมื่ อเลือก File ที่ ต องการ Upload ตามภาพที่ 1 เรีย บรอยแล ว คลิ กที่ ปุ ม Open แสดง
หนาจอดังภาพที่ 3.43 เมื่อตรวจสอบความถูกตองของ File แลว คลิกที่ปุม Upload File
เพื่อสง File ไปเก็บไวใน Plugin GAcPPT

ภาพที่ 5.43 แสดงชื่อ File ที่ตองการ Upload
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ภาพที่ 3.44 แสดงสถานะการ Upload File

ภาพที่ 3.45 แจง Upload File เสร็จสมบูรณ พรอมแจง URL สำหรับเรียกใชงาน

5. จากภาพที่ 3.45 อาจารยผูสอนสามารถ Copy URL ดังกลาวไปเพิ่มลงใน URL module
ของระบบ e-Learning ดั ง ภาพที่ 3.46 การเพิ่ ม กิ จ กรรม หรื อ สื่ อ การสอนในระบบ eLearning

ภาพที่ 3.46 การเพิ่มกิจกรรม หรือสื่อการสอนในระบบ e-Learning
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ภาพที่ 3.47 การเพื่อสื่อการสอนโดยใช URL module ในระบบ e-Learning

ภาพที่ 3.48 แสดงการกำหนดคาใน URL module ของระบบ e-Learning
6. จากภาพที่ 3.48 อาจารย ผู ส อนจะต อ งระบุ หั ว ข อ การสอนลงไปในช อ ง Name ใส URL
สำหรั บ เรี ย กใช Plugin GAcPPT ตามที่ ร ะบบแจ ง ให ท ราบตอน Upload File ลงไปในช อ ง
External URL และในสวนของการแสดงผลแนะนำใหเลือก Appearance Display เปนแบบ In
pop-up เพื่อใหระบบแสดงหนาระบบจัดเก็บพฤติกรรมขึ้นมา เมื่อกำหนดคาแลวคลิกที่ปุม Save
and return to course จะปรากฏหั วข อสื่อการสอนดังภาพที่ 3.49 เมื่อหัวขอกิจ กรรมแสดง
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ขึ้นมา การจัดเตรียมสื่อการสอนสำหรับใช งานใน Plugin GAcPPT ในสวนของอาจารยผู สอน
เสร็จสมบูรณแลว

ภาพที่ 3.49 แสดงหัวขอกิจกรรม
7. ทดสอบการแสดงผลกิจกรรมดวยการคลิกที่ หัวขอกิจกรรมแสดงดังภาพที่ 3.50 และ ภาพที่
3.51

ภาพที่ 3.50 แสดงตอบรับเขาสูเรียน

ภาพที่ 3.51 แสดงเนื้อหาในบทเรียน

3.3 การเตรียมชุดขอมูลบันทึกเหตุการณ (Preprocessing)
ถึงแมวาเราจะไดสรางระบบในการจัดเก็บบันทึกเหตุการณ ไวอยางถูกตองตามรูปแบบที่
ตองการเรียนรอยแลวซึ่งไฟลที่ไดจะอยูในรูปแบบของ CSV หรือ Excel กอนการวิเคราะหขอมูลดวย
เทคนิคเหมืองกระบวนการนั้น จะตองมีการตรวจสอบอีกครั้งและนำขอมูลที่ไมสมบูรณตางๆออกไป
1) เพื่อทำใหขอมูลมีความเปนสวนตัว จึงมีการแปลงรหัสประจำตัวนักศึกษาเปน Case ID
แทนทั้งหมด ดังแสดงในภาพที่ 3.52
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ภาพที่ 3.52 แสดงตัวอยางขอมูลที่มีการแปลงขอมูลเปน Case ID
2) ในกรณีที่ขอมูลที่ดึงออกมาจากระบบสวนที่เปนวันที่ไมมีการแสดงเวลาในระดับวินาที
ซึ่งมีความจำเปนในการวิจัย ดังแสดงในภาพที่ 3.53

ไมมีการแสดงเวลาในระดับวินาที

ภาพที่ 3.53 ขอมูลที่ไมแสดงเวลาในระดับวินาที
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สามารถแกไขไดดวยการเลือกคอลัมนนั้น แลวกดปุมขวาบนเมาส แลวเลือกที่ Format
Cell จะปรากฏดังภาพที่ 3.54

ภาพที่ 3.54 เมื่อกด Format Cell
จากนั้นเลือกที่ Custom และในชอง General ใหพิมพ d/mm/yyyy h:mm:ss ลงไปก็จะ
ไดขอมูลที่แสดงคาในระดับวินาทีดังแสดงในภาพที่ 3.55

ภาพที่ 3.55 ขอมูลที่แสดงเวลาในระดับวินาที
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3) ประเด็นถัดไปที่ตองจัดการคือ การที่มีคาเปน NULL ดังแสดงในภาพที่ 3.56 ใหทำการ
ลบระเบียนนั้นออกไป

ภาพที่ 3.56 ขอมูลที่คาเปน NULL
3.4 การวิเคราะหขอมูลดวยเหมืองกระบวนการ
การวิเคราะหขอมูลดวยเหมืองกระบวนการ สามารถดำเนินการไดเปนขั้นตอนยอย ๆ 4
ขั้นตอนดวยกันคือ 1) นำเขาขอมูล 2) ตรวจสอบกระบวนการ 3) ตรวจสอบคาทางสถิติ 4) ตรวจสอบ
รายกรณี
1) นำเขาขอมูล
เมื่อไดขอมูลที่สมบูรณเรียบรอยแลวจากขั้นตอนการเตรียมชุดขอมูลที่ไดกลาวมาแลวใน
หัวขอ
3.3
ก็จะเปนขั้นตอนในการนำเขาขอมูลและทำการวิเคราะหขอมูลดวยเทคนิคเหมือง
กระบวนการ ขอมูลนำเขาโปรแกรมทำเหมืองกระบวนการ Disco พรอมการกำหนดคาที่จำเปน ไดแก
ก) กรณี (Case ID)
ข) กิจกรรม (Activity)
ค) ประทับเวลา (Timestamp)
ดังแสดงในภาพที่ 3.57.
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ภาพที่ 3.57 การนำเขาขอมูลสูโปรแกรม Disco
2) ตรวจสอบกระบวนการ
ทันทีทคี่ ลิก 'เริ่มนำเขา' โปรแกรม Disco จะประมวลผลชุดขอมูลและแสดงแผนผัง
กระบวนการที่แสดงใหเห็นวากระบวนการดำเนินการจริง ๆ เปนอยางไร โดยไมจำเปนตองมี
แบบจำลองกระบวนการอยูในมือ
แตการใชเหมืองกระบวนการทำใหเราคนพบกระบวนการโดย
อัตโนมัติจากขอมูลในอดีต
ภาพโดยรวมขอโมเดลการเรียนรูที่ไดจากขอมูลที่นำเขาในภาพที่ 3.57 ไดแสดงไวในภาพที่
3.58 โดยแสดงในรูปความถี่ของกิจกรรมที่เกิดขึ้นที่ระดับ 100 เปอรเซ็นต และ path ที่เกิดขึ้นที่
ระดับ 100 เปอรเซ็นต ซึ่งจะเห็นวามีความซับซอนมาก ยากที่จะเขาใจและนำไปใชประโยชนได
ในทางเทคนิคเรียกโมเดลในลักษณะเชนนี้วา Spaghetti model.
อยางก็ ตามโปรแกรมทำเหมื องกระบวนการ Disco สามารถอำนวยความสะดวกในการ
เลื อ กความละเอี ย ดของกิ จ กรรม และ path ที่ ร ะดั บ ใดๆ ก็ ได เพื่ อ ให เกิ ด ความเหมาะสมในการ
วิเคราะหขอมูลในแตละกรณีไดอีกดวย ดังตัวอยางที่จะไดแสดงใหเห็นในภาพตอ ๆ ไป
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ภาพที่ 3.58 Spaghetti model ของขอมูลในภาพที่ 3.57

ภาพที่ 3.59 แสดงโมเดลของขอมูลในภาพที่ 3.57 ที่แสดงที่ระดับ 50 เปอรเซ็นต
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ภาพที่ 3.60 แสดงโมเดลของขอมูลในภาพที่ 3.57 ที่แสดงในรูปความถีที่เกิดขึ้นที่ Activity 100
เปอรเซ็นต และ Path 10 เปอรเซ็นต

ภาพที่ 3.61 แสดงโมเดลของขอมูลในภาพที่ 3.57 ที่แสดงในรูปความถีที่เกิดขึ้นที่ Activity 100
เปอรเซ็นต และ Path 5 เปอรเซ็นต
นอกจากการแสดงโมเดลในรูปของความถี่แลวยังสามารถแสดงเปนเชิงเวลที่เกิดขึ้นในแตละกิจกรรม
ไดอีกดวยดังแสดงตัวอยางที่แสดงในภาพที่ 3.62
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ภาพที่ 3.62 แสดงโมเดลของขอมูลในภาพที่ 3.57 ที่แสดงเวลาที่เกิดขึ้นที่ Activity 100 เปอรเซ็นต
และ Path 5 เปอรเซ็นต
3) ตรวจสอบคาทางสถิติ
นอกจากโมเดลที่แสดงเสนทางแลวยังใหคาทางทางสถิติที่เปนประโยชน เชน การแสดงคา
ทางสถิติของของขอมูลในภาพที่ 3.57 ไดแสดงในภาพที่ 3.63 และ ภาพที่ 3.64 เปนตน

ภาพที่ 3.63 แสดงคาทางสถิติทั้งหมดของขอมูลในภาพที่ 3.57
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ภาพที่ 3.64 แสดงคาทางสถิติของขอมูลในภาพที่ 3.57 ที่แสดงเฉพาะเชิงภาพรวม
จากภาพที่ 3.64 แสดงใหเห็นวา ขอมูลในภาพที่ 3.57 มีเหตุการณที่เกิดขึ้นทั้งหมด (Events) 13,932
เหตุการณ, มีจำนวนกรณี (Cases) ทั้งหมด 82 กรณี ซึ่งเทากับวามีจำนวนนักศึกษาที่ใชในการ
วิเคราะหเทากับ 82 คนนัน่ เอง ตอไปคือจำนวนกิจกรรม (Activities) มีทั้งหมด 53 กิจกรรม ซึ่งในที่นี้
คือจำนวนหนาของ PowerPoint ทั้งหมดที่ใชในการสอนนั่นเอง ในแตละกรณีใชเวลาเฉลี่ยเทากับ
62.3 นาที (Median case duration) และ 96 นาที (Mean case duration) ทายสุดเปนชวงเวลาที่
เกิดขึ้นและสิ้นสุดของขอมูล คือเริ่มตนจาก วันที่ 15 กรกฎาคม 2564 เวลา 09:16:33 ถึง วันที่ 16
กรกฎาคม 2564 เวลา16:59:14

ภาพที่ 3.65 แสดงภาพรวมขอมูลในภาพที่ 3.57 มีเหตุการณทั้งหมดที่เปน Active case overtime
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ภาพที่ 3.65 แสดงภาพรวมขอมูลในภาพที่ 3.57 มีเหตุการณทั้งหมดที่เปน Active case overtime

ภาพที่ 3.66 แสดงภาพรวมขอมูลในรูปของ Activity

ภาพที่ 3.67 แสดงรายละเอียดของขอมูลในรูปของ Activity

จากภาพที่ 3.67 แสดงใหเห็นวามี กิจกรรมทั้งหมด 53 กิจกรรม โดยที่แตละกิจกรรมมี
ความถี่ต่ำสุดเทากับ 124 ครั้ง ซึ่งก็คือจำนวนครั้งที่นักศึกษาเขามาดู PowerPoint เปนตน
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4) ตรวจสอบรายกรณี
ก่อนที่เราจะเน้นที่ปัญหาด้านประสิทธิภาพที่คน้ พบ เรายังสามารถเจาะลึกลงไปอีกหนึ่ง
ขัน้ ตอนเพื่อตรวจสอบอินสแตนซ์ของกระบวนการแต่ละรายการโดยเปลี่ยนเป็ นแท็บ "กรณี" ดัง
แสดงในภาพที่ 3.68 ที่แสดงรายละเอียดของแตละกรณี (case)

ภาพที่ 3.68 แสดงภาพรวมขอมูลในรูปของแตละกรณี (Case)
โดยสรุป โปรแกรมที่สนับสนุนการวิเคราะหดวยเทคนิคเหมืองกระบวนการ สามารถใหขอมูลที่เปน
ภาพแสดงเสนทางการเรียนรูและขอมูลทางสถิติที่จำเปนในการวิเคราะหขอมูล และขอมูลเจาะลึกเปน
รายกรณีไดอีกดวย จึงทำใหสามารถระบุประเด็นปญหาตาง ๆที่อาจเกิดขึ้นไดอยางชัดเจนพรอมขอมูล
ที่สนับสนุน

บทที่ 4
ผลการวิจัย
จากขอมูลที่ไดรับในบทที่ 3 สามารถนำมาใชในการวิเคราะหตาง ๆ ได เพื่อใหเห็น
ภาพประกอบชัดเจนจึงขอนำภาพทีแ่ สดงไวในภาพที่ 3.59 ที่แสดงโมเดลของขอมูลในภาพที่
3.57 ในภาพทีค่ วามถีที่เกิดขึ้นที่ Activity 100 เปอรเซ็นต และ Path 10 เปอรเซ็นต มาแสดงอีกครั้ง
ในภาพที่ 4.1 และ โมเดลของขอมูลในภาพที่ 3.57 ในเชิงที่เวลาที่เกิดขึ้นที่ Activity 100 เปอรเซ็นต
และ Path 10 เปอรเซ็นต ในภาพที่ 4.2 ถึงแมวาระดับความระเอียดของโมเดลสามารถเลือกที่ระดับ
ใดก็ได ในการวิจัยนี้เลือกที่ Activity 100 เปอรเซ็นต และ Path 10 เปอรเซ็นต สาเหตุที่เลือกจำนวน
Activity ที่ 100 เปอรเซ็นต เนื่องจากตองการใหมองเห็นทุกหนาของ PowerPoint ทีใ่ ชในการเรียน
การสอน สวน Path ที่ 10 เปอรเซ็นตเพื่อใหสามารถแสดงโมเดลที่มีความซับซอนอยูในเกณฑที่
สามารถเขาใจได ถึงแมวาในภาพที่ 4.1 และ 4.2 จะสามารถแสดงรายละเอียดไดครบถวน แตก็มี
ขนาดเล็กยากที่จะมองเห็นไดอยางชัดเจน จึงไดมีการขยายบางสวนของโมเดลคือ สวน A, สวน B
และ สวน C ทัง้ ในภาพทีเ่ ปนแบบของความถี่และเวลา อีกครั้งดังแสดงในภาพที่ 4.3 - 4.8.

A
B

C

ภาพที่ 4.1 แสดงโมเดลของขอมูลในภาพที่ 3.57 ที่แสดงความถีที่เกิดขึ้นที่ Activity 100 เปอรเซ็นต
และ Path 10 เปอรเซ็นต
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A
B

C

ภาพที่ 4.2 แสดงโมเดลของขอมูลในภาพที่ 3.57 ที่แสดงเวลาที่เกิดขึ้นที่ Activity 100 เปอรเซ็นต
และ Path 10 เปอรเซ็นต

ภาพที่ 4.3 แสดงรายละเอียดของโมเดลของสวน A ในภาพที่ 4.1
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ภาพที่ 4.4 แสดงรายละเอียดของโมเดลของสวน A ในภาพที่ 4.2
เนื่องจากการวิเคราะหขอมูลตองพิจารณาจากทั้งในมิติของความถี่และเวลาควบคูกันไปจึงไดนำภาพที่
4.3 และ 4.4 มาแสดงใหเห็นคูกันอยางชัดเจนอีกครั้งหนึ่งดังแสดงในภาพที่ 4.5

ก) แสดงความถี่
ข) แสดงเวลา
ภาพที่ 4.5 เปรียบเทียบภาพที่ 4.3 และ ภาพที่ 4.4
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ในภาพทีแ่ สดงความถี่ ภาพสี่เหลี่ยมหมายถึงแตจะกิจกรรม ในที่นี้คือแตละหนาของ PowerPoint ตัว
เลขที่แสดงในกลองสี่เหลี่ยมมีสองสวนคือสวนบนคือชื่อของแตละกิจกรรม ในที่นี้คอื แตละหนาของ
ของ PowerPoint เชน 6 หมายถึง PowerPoint หนาที่ 6 เปนตน สวนตัวเลขดานลางเชน 572 ที่
แสดงอยูคูกับ PowerPoint หนาที่ 6 คือความถี่ที่นักศึกษาทั้งหมดเขามาดูที่หนานี้นั่นเอง สวนความ
เขมของสีของกลองสี่เหลี่ยมก็จะแสดงตามจำนวนความถี่ที่แตกตางกัน
ถาความถี่สูงก็จะมีสีเขม
มากกวาที่มีความถี่ต่ำกวาเพื่อความสะดวกในการสังเกตุ สวนของลูกศรที่วิ่งเขาและออกกลองจะมี
หมายเลขกำกับแสดงจำนวนความถี่ที่เขามาและออกจากแตละกิจกรรม

ภาพที่ 4.6 แสดงรายละเอียดของโมเดลของสวน B ในภาพที่ 4.1
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ภาพที่ 4.7 แสดงรายละเอียดของโมเดลของสวน A ในภาพที่ 4.2
ในภาพทีแ่ สดงเวลา ภาพสี่เหลี่ยมหมายถึงแตจะกิจกรรม ในที่นี้คือแตละหนาของ PowerPoint ตัว
เลขที่แสดงในกลองสี่เหลี่ยมมีสองสวนคือสวนบนคือชื่อของแตละกิจกรรม ในที่นี้คือแตละหนาของ
ของ PowerPoint เชน 6 หมายถึง PowerPoint หนาที่ 6 เปนตน สวนตัวเลขดานลางเชน 945
mills ที่แสดงอยูคูกับ PowerPoint หนาที่ 6 คือเวลาเฉลี่ยที่นักศึกษาทั้งหมดเขามาดูที่หนานี้นั่นเอง
สวนความเขมของสีของกลองสี่เหลี่ยมก็จะแสดงตามจำนวนเวลาที่แตกตางกัน ถาใชเวลามากก็จะมีสี
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เขมมากกวาที่ใชเวลานอยกวาเพื่อความสะดวกในการสังเกตุ สวนของลูกศรที่วิ่งเขาและออกกลองจะ
มีตัวเลขกำกับแสดงจำนวนเวลาที่ใชในการขามไปทำแตละกิจกรรม

ก) แสดงความถี่
ข) แสดงเวลา
ภาพที่ 4.8 เปรียบเทียบภาพที่ 4.6 และ ภาพที่ 4.7
สวนวงกลมที่แสดงในภาพที่ 4.8 เปน self-loop คือการดูกิจกรรมนั้นซ้ำ ๆ ซึ่งในกรณีไมมีปญหา
เนื่องจากมีจำนวนความถี่และใชเวลาไมมาก หากมีความถี่สูงตองใหการพิจารณาวา PowerPoint
หนานี้นาจะมีประเด็นที่เขาใจไดยากหรือไม
ภาพที่ 4.9 แสดงบางสวนของภาพที่ 4.3 เพื่อใชอธิบายประเด็นในการวิเคราะห จากภาพ
จะเห็นวาเมื่อนักศึกษามาดู PowerPoint หนาที่ 6 แลวจะไปดูที่หนาที่ 7 มีจำนวน 347 ครั้งตาม
ลูกศร B หลังจากนั้นก็กลับมาดูที่หนาที่ 6 อีกครั้งจำนวน 165 ครั้งที่แสดงดวยลูกศร A คิดเปนจำนวน
เทากับ 47.5 เปอรเซ็นต แสดงใหเห็นวา PowerPoint ทัง้ สองหนามีเนื้อหาที่เกี่ยวของกันมาก

66

B
D

A

C

ภาพที่ 4.9 แสดงบางสวนของภาพที่ 4.3
ในทำนองเดียวกันจะเห็นไดวาเมื่อนักศึกษามาดู PowerPoint หนาที่ 7 แลวจะไปดูที่หนาที่
8 มีจำนวน 303 ครั้งตามลูกศร D หลังจากนั้นก็กลับมาดูที่หนาที่ 7 อีกครั้งจำนวน 123 ครั้งทีแ่ สดง
ดวยลูกศร C คิดเปนจำนวนเทากับ 40.5 เปอรเซ็นต แสดงใหเห็นวา PowerPoint ทัง้ สองหนามี
เนื้อหาที่เกี่ยวของกันมากพอสมควรเชนกัน

ภาพที่ 4.10 แสดงรายละเอียดของโมเดลของสวน C ในภาพที่ 4.1
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ภาพที่ 4.11 แสดงรายละเอียดของโมเดลของสวน C ในภาพที่ 4.2
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ก) แสดงความถี่
ข) แสดงเวลา
ภาพที่ 4.12 เปรียบเทียบภาพที่ 4.10 และ ภาพที่ 4.11
ในภาพที่ 4.11 แสดงใหเห็นวา PowerPoint หนาที่ 50 ผูเรียนใชเวลาเฉลี่ยในการดูหนานี้มากกวา
หนาอื่น ๆ เปนอันมากซึ่งจะแสดงในภาพทีด่ วยสีเขมมาก (ในโปรแกรม Disco แสดงดวยสีแดงเขม)
ผูสอนจึงตองไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมในหนาดังกลาวเพื่อใหทราบสาเหตุที่แทจริงและทำการแกไข
ตอไป

บทที่ 5
สรุปผลการวิจัยและขอเสนอแนะ
5.1 สรุปผลการวิจัย
งานวิจัยนี้ไดทำการวิเคราะหการใช PowerPoint เปนสื่อในการเรียน ในระบบ e-learning
ที่ใช Moodle เปน Learning management system เพื่อแสดงการเขามาดูสื่อในแตละหนาและ
เวลาที่ ใชในแตละหน าดวยเทคนิ คเหมืองกระบวนการ (Process Mining) เพื่อสรางแบบจำลองที่
สามารถนำมาใชในการวิเคราะห และนำมาปรับปรุงเนื้อหาไดอยางมีประสิทธิภาพ งานวิจัยนี้ใหผล
ลัพธเปนไปตามวัตถุประสงคในการวิจัยหลักสองประการคือ
1) ฐานขอมูลที่ใชในการจัดเก็บบันทึกเหตุการณ (Event log) ที่ใชกับระบบ e-learning ที่ใช
Moodle เป น Learning management system ที่ ส ามารถนำมาใช ใ นการวิ เคราะห ข อ มู ล ด ว ย
เทคนิคเหมืองกระบวนการ ดังที่ไดแสดงรายละเอียดไวในบทที่ 3
2) ได โมเดลที่ สามารถนำมาใชในการติดตามรองรอยการเขาใช PowerPoint จากบันทึ ก
เหตุการณ แสดงใหเห็นเสนทางในการเรียนรูของนักศึกษาโดยรวมหรือแมแตนักศึกษาแตละคนไดอีก
ดวย ดังตัวอยางที่แสดงในภาพที่ 5.1.

ภาพที่ 5.1 ตัวอยางแบบจำลองที่ใชในการวิเคราะห
แบบจำลองที่ไดนี้ผูวิเคราะหขอมูลสามารถศึกษารายละเอียดที่ระดับความระเอียดในระดับที่
ตนเองตองการได เชน การดูรายละเอียดที่ 100 เปอรเซ็นต ดังแสดงในภาพที่ 5.2 เปนตน ตลอดจน
การ zoom-in และ zoom-out เพื่อดูรายละเอียดในเฉพาะสวนที่ตองการตามแตละวัตถุประสงค

70

ภาพที่ 5.2 ตัวอยางแบบจำลองที่ระดับรายละเอียด 100 เปอรเซ็นต
นอกจากนั้นยังมีคาทางสถิติตางๆ เพื่อใชในการประกอบกับแบบจำลองในการวิเคราะห
ขอมูลในแบบตาง ๆ ดังแสดงในภาพที่ 5.3, 5.4 และ 5.5.

ภาพที่ 5.3 แสดงคาทางสถิติทั้งหมดของขอมูล
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ภาพที่ 5.4 แสดงภาพรวมขอมูลในรูปของกิจกรรม (Activity)

ภาพที่ 5.5 แสดงภาพรวมขอมูลในรูปของแตละกรณี (Case)
สวนประเด็นหลัก ๆ ที่นาสนใจที่ไดจากแบบจำลองที่ควรนำมาพิจารณานอกจากเสนทางการ
เรียนรูของนักศึกษามีสองประเด็นดวยกันดังตอไปนี้
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แบบจำลอง

ประเด็นที่นาสนใจ
1) กิจกรรมทีแ่ สดงเชิงเวลา จะเปนการแสดงเวลาเฉลี่ยที่นักศึกษา
ทั้งหมดใชในการเขาดู PowerPoint แตละหนา หากแสดงดวยสี
เขม (ในโปรแกรม Disco แสดงดวยสีแดงเขม) แสดงวากิจกรรมนี้
ใชเวลาเกินกวาคาเฉลี่ยมากนอยตามระดับความเขมของสี ถามีสี
เขมมากแสดงวามีคาเกินกวาคาเฉลี่ยมากเปนตน ซึ่งเปนจุดบงชี้วา
เนื้อหาที่อยูใน PowerPoint หนานี้ทำความเขาใจไดยากกวาหนา
อื่นหรือไม หรือมีประเด็นอื่นที่สมควรไดรับการพิจารณาหรือ
ปรับปรุงแกไขเปนตน

2) การเกิดการวนกลับ (Loop) ดังแสดงในรูปดานซายมือระหวาง
PowerPoint หนาที่ 7 กับหนาที่ 8 จะเห็นไดวาเมื่อนักศึกษามาดู
PowerPoint หนาที่ 7 แลวจะไปดูที่หนาที่ 8 มีจำนวน 303 ครั้ง
ซึ่งเปนลำดับที่ผูสอนจัดเตรียมไว แตหลังจากนั้นก็กลับมาดูที่หนาที่
7 อีกครั้งจำนวน 123 ครั้ง คิดเปนจำนวนเทากับ 40.5 เปอรเซ็นต
แสดงใหเห็นวา PowerPoint ทั้งสองหนามีเนื้อหาที่เกี่ยวของกัน
มากพอสมควร และเปนทีส่ นใจของผูเรียนจึงตองการยอนกลับมา
ทบทวนอีกครั้ง จึงเปนสิ่งที่ผูสรางสื่อจะตองใหความสนใจมากขึ้น
วาจะสื่อสารใหผูเรียนไดเขาใจไดงายขึ้นอยางไรเพิ่มเติมตอไปเปน
ตน
งานวิจัยนี้แสดงให เห็ นถึงวิธีการในการวิเคราะหขอมูลเพื่ อใหเห็นเสนทางการเรียนรูของ
ผู เรี ย นบนระบบ E-learning ด ว ยเทคนิ ค เหมื อ งกระบวนการ และแสดงผลออกมาในรู ป แบบ
แบบจำลอง พบวาพฤติกรรมในการอานเนื้อหาของผูเรียนผานแบบจำลองสามารถแสดงไดในทั้งเชิง
ความถี่ แ ละเวลาของกระบวนการอานบทเรียนทั้ งหมด แสดงถึงกระบวนการอ านเนื้ อหาที่ มี การ
กลับมาอานหนาเดิมซ้ำเปนจำนวนมาก ซึ่งหมายถึงการที่ผูเรียนอาจจะไมมีความเขาใจในเนื้อหา ณ
จุดนั้น ซึ่งรูปแบบการเรียนโดยทั่วไปจะมีรูปแบบเปนเสนตรงตามที่ผูสอนไดจัดเตรียมสื่อการสอนไว
ควรมีการกลับมาอานหนาเดิมซ้ำเปนจำนวนไมมากนัก ดังนั้นจึงควรปรับปรุงเนื้อหาในหนาดังกลาวให
กระชับมากขึ้น โดยอางอิงจากความสัมพันธกับเนื้อหาในหนากอนหนานั้น นอกจากนั้นแบบจำลองใน
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เชิงเวลาที่แสดงดวยสีที่เขมมากยังเปนการบอกวานักศึกษาใชเวลาในการอานหรือทำความเขาใจหนา
นั้น ๆ มากกวาคาเฉลี่ยของเวลาที่ใชในการอานหนาอื่น ๆ เปนจำนวนมาก สมควรไดรับการพิจารณา
ปรับปรุงแกไขใหเนื้อหาสามารถเขาใจไดงายยิ่งขึ้น หรือแยกออกมาเปนหนายอย ๆ หลายหนาเพื่อให
ทำความเขาใจไดงายขึ้น เปนตน ผลลัพธที่ไดจากการวิจัยจึงเปนประโยชนใหกับผูสรางสื่อการสอนใน
การนำไปแกไขปรับปรุงเนื้อหาของสื่อการสอนใหไดตรงประเด็นโดยไมตองคาดเดาเอาเองอีกตอไป
อันจะทำใหการเรียนการสอนมีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้นและตรงตอความตองการของผูเรียนอีกดวย

5.2 ขอเสนอแนะ
เนื่องจากการวิจัยนี้เนนในการใชขอมูลที่เกิดขึ้นจริงในระบบสารสนเทศ ดังนั้นหากสามารถ
เก็บขอมูลบันทึกเหตุการณไดมากขึ้นยอมจะสามารถนำมาวิเคราะและแสดงผลพฤติกรรมโดยรวมไดดี
ยิ่งขึ้น นอกจากนั้นหากสามารถจัดเก็บขอมูลของรายวิชาอื่น ๆ ที่มลี ักษณะใกลเคียงนำมาเปรียบเทียบ
กันก็จะสามารถเขาใจวิธีการเรียนของผูเรียนผานสื่อในแตละกลุมประเภทวิชาที่ตางกันมากได
นอกจากนั้นในอนาคตผูวิจัยคาดวาการใชสื่อวิดีโอ (Video) มาเปนสื่อในการเรียนรูนา จะมีแนวโนม
เพิ่มมากขึ้นเรื่อย ๆ เนื่องจากใหความสะดวกแกผูเรียน ดังนั้นการวิเคราะหสื่อการเรียนรูโดยใชวิดีโอ
จึงเปนสิ่งที่นาสนใจ
และสามารถนำเอาเทคนิคการวิเคราะหดวยเหมืองกระบวนการไปใชไดใน
ลักษณะเดียวกัน
ก็จะเปนประโยชนในการประเมินคุณภาพของสื่อที่ใชในการเรียนรูและสามารถ
ปรับปรุงใหมีคณ
ุ ภาพเพิ่มขึ้นในอนาคต
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