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เซิรฟเวอรสอบออนไลนบนเคร่ืองโนตบุกรองรับผูเขาสอบ 500,000 คน 
Online test server on a notebook handles 500,000 testers 

 
สมพันธุ ชาญศิลป1, คะชา ชาญศลิป2 

 

0บทคัดยอ  

ระบบสอบออนไลน ถูกออกแบบและพัฒนาโดยทีมงานวิจัยโอเพนซอรสของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 

มาตั้งแตป พ.ศ. 2548 ตอมาในป พ.ศ. 2557 มีการปรับปรุงพัฒนาตอยอดและออกแบบครั้งสําคัญเพ่ือใหสามารถ

รองรับการสอบเมื่อมีผูเขาสอบในปริมาณมากเปนจํานวนหลักแสนคน แตในปจจุบันยังขาดการทดลองในเชิงวิจัยท่ี

ทดสอบระบบสอบดังกลาววาสามารถรองรับจํานวนผูเขาสอบไดเทาไร งานวิจัยช้ินน้ีจึงเปนการศึกษาและปรับแตง

ระบบสอบท่ีจะถูกติดตั้งในเครื่องคอมพิวเตอรโนตบุก ใหสามารถรองรับการสอบของผูเขาสอบจํานวน 500,000 คน 

จากการจําลองการสอบพบวาระบบสอบท่ีไดทําการศึกษาและปรับแตงในครั้งน้ี สามารถรองรับการสอบของผูเขาสอบ

จํานวน 500,000 คนไดอยางถูกตอง 
2คําสําคัญ : ระบบสอบออนไลน, การสอบดวยคอมพิวเตอร, การสอบดวยคอมพิวเตอรสําหรับผูเขาสอบจํานวนมาก  

 

Abstract 
 The online test system has been designed and developed by Open Source Research Team 

at Suranaree University of Technology since 2005. Until 2014, there was a big leap in modification, 

development and design to make it to be able to handle a lot of testers, i.e. one hundred 

thousand of testers. Nevertheless, there was no experiment nor any research report on how many 

testers were exactly this system could handle.  Therefore, the objective of this research is to do 

experimentation and modify such system to be curtain that it can handle 500,000 testers while the 

system is installed on a notebook.  Simulation was conducted and found that the system that was 

updated and modified could process 500,000 testers correctly. 
Keywords:  Online test server, Testing by using computer, Online test server for a lot of testers 
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บทนํา 
 ระบบสอบออนไลน ไดรับการพัฒนาโดยทีมงานวิจัยและพัฒนาโอเพนซอรสของมหาวิทยาลัยเทคโนโลย ี

สุรนารี (ระบบบริหารจัดการการสอบออนไลน 6008, 2561) ประกอบดวย 2 สวนคือ ระบบปฏิบัติการซึ่งใชลินุกอูบุนตู 

(Ubuntu, 2018 และ Richard Blum, 2008) เปนพ้ืนฐาน และโปรแกรมจัดการการสอบท่ีไดถูกพัฒนาเพ่ิมเติมข้ึนใหม

ดวยการใชภาษาสั่งงานพีเอชพี (V. Vaswani, 2009) และใชดาตาเบส (Database) มายเอสคิวเอล (MySQL) (Paul 

DuBois, 2009 และ A. Ahmad, N. Khan & A. Abbas, 2013) กอนหนาน้ีมีการนําเสนอบทความเรื่องระบบสอบ

ออนไลนท่ีสมบูรณแบบสําหรับโรงเรียนไทย (Chansilp, S., Chansilp, K., Pongpanich, P. & Chaimongkol, S., 

2011) และในป พ.ศ. 2559 ไดทําการปรับแตงระบบใหสามารถทําการติดตั้งลงบนโซลิดสเตตไดรฟแบบยูเอสบี (USB 

SSD) สําหรับใชบูตระบบและทําเปนเซิรฟเวอรสอบ (สมพันธุ ชาญศิลป และ คะชา ชาญศิลป, 2559) จากน้ันในป 

2560 ไดพัฒนาปรับแตงจนสามารถเพ่ิมความเร็วในการประมวลผลไดเร็วเพ่ิมข้ึน 7 เทา (Chansilp, S. & Chansilp, 

K., 2017) ระบบน้ีไดถูกพัฒนามาตั้งแตป พ.ศ. 2548 และไดทําการปรับปรุงพัฒนาตอยอดมาจนถึงปจจุบันคือตนป 

พ.ศ. 2561 รวมท้ังหมด 29 ครั้ง ซึ่งรุนปจจุบันมีช่ือวา ระบบบริหารจัดการการสอบออนไลน 6008 (SOTS: Stand-

alone Online Test System 6008)  
ในป พ.ศ. 2557 ทีมงานไดรับทุนสนับสนุนใหพัฒนาระบบสอบเพ่ือใหสอดคลองกับความตองการของสถาบัน

ทดสอบทางการศึกษาแหงชาติ (องคการมหาชน) หรือ สทศ. เพ่ือจะนําไปใชงานสําหรับการสอบของนักเรียนจํานวน

มากและเปนการสอบแบบกระจายไปท่ัวทุกภูมภิาคของประเทศ ทางทีมงานจึงไดออกแบบระบบเพ่ิมเตมิ ดังแสดงใน

รูปท่ี 1  

รูปท่ี 1: การสอบแบบกระจาย 
 

จากรูปท่ี 1 จะเห็นวาเครื่องเซิรฟเวอรสอบมีอยูดวยกัน 5 ระดับคือ เครื่องเซิรฟเวอรรายงานผลสอบ (SRS: 

Score Report Server) อยูระดับท่ี 1 บนสุด สําหรับรับตัวขอสอบ รายช่ือผูเขาสอบและรายงานผลสอบเมื่อสอบเสร็จ 

ขอมูลสําหรับการสอบจะถูกสงตอลงไปยัง เครื่องเซิรฟเวอรในลําดับท่ี 2, 3, 4 และ 5 ตามลําดับ เครื่องในระดับต่ําสุด

เปนเครื่องในระดับท่ี 5 คือเครื่องเซิรฟเวอรประจําหองสอบ (RTS: Room Test Server) จะเปนเครื่องท่ีผูเขาสอบใน
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หองสอบน้ันๆ  ทําการล็อกอินเขาระบบสอบและทําการสอบ เมื่อสอบเสร็จ ผลการทําสอบจะถูกรวมเขาดวยกันแลวสง

ตอข้ึนไปยังเครื่องเซิรฟเวอรระดับท่ีสูงกวา และทายสุดผลการสอบจะถูกสงตอไปจนถึงเครื่องระดับท่ี 1 ท่ีอยูบนสุด 

เครื่องเซิรฟเวอรในแตละระดับมีการเช่ือมตอเขาดวยกันอยางเปนระบบ มีการกําหนดช่ือผูใชและรหัสผานสําหรับการ

เช่ือมตอ แตละลิงกของการเช่ือมตอจะถูกเขารหัสถึงสองช้ัน  
การทํางานตามรูปท่ี 1 เครื่องเซิรฟเวอรท่ีตองรับโหลดการสอบแบบตามเวลาจริง (Realtime) คือเครื่อง

เซิรฟเวอรประจําหองสอบซึ่งอยูในระดับท่ี 5 และโหลดการทํางานจะข้ึนอยูกับจํานวนผูเขาสอบในหองน้ันๆ ซึ่ง

โดยท่ัวไปไมเกิน 100 คน แตระบบสอบไดถูกออกแบบเตรียมไวสําหรับรองรับ 200 คนไวแลว ทีมงานไดออกแบบให

สอดคลองกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวรัชกาลท่ี 9 โดยกําหนดใหใชเครื่อง

คอมพิวเตอรโนตบุกสําหรับการติดตั้งระบบสอบเพ่ือทําเปนเครื่องเซิรฟเวอร ซึ่งขอดีของการใชเครื่องคอมพิวเตอร

โนตบุกคือ เปนเครื่องคอมพิวเตอรท่ีมีอยูแลวโดยท่ัวไปและราคาไมสูง ประกอบกับเปนเครื่องท่ีใชแบตเตอรี่อยูแลว จึง

ไมจําเปนตองใชเครื่องสํารองไฟ (UPS: Uninterrupted Power Supply) ในระหวางการสอบ การติดตั้งเซิรฟเวอรทุก

ตัวในทุกระดบัสามารถติดตัง้โดยใชซอฟตแวรตัวเดยีวกัน และซอฟตแวรท้ังหมด (ระบบปฏิบัติการและโปรแกรมบรหิาร

จัดการการสอบ) ท่ีถูกรวมกันเปนระบบน้ัน เปนโอเพนซอรสท่ีผูสนใจสามารถดาวนโหลดไปใชงาน รวมท้ังพัฒนาตอ

ยอดโดยไมตองเสียคาใชจาย  
เมื่อพิจารณาระบบสอบน้ี อาจเกิดคําถามวา ระบบสอบน้ีสามารถรองรับการสอบสําหรับผูเขาสอบพรอมกัน

ไดจํานวนเทาไร ผูพัฒนามั่นใจมาโดยตลอดวา ระบบน้ีสามารถรองรับการสอบไดเทากับจํานวนเครื่องคอมพิวเตอรท่ีมี 

แตเมื่อมาพิจารณาดูใหละเอียดแลวจึงมีคําถามวา ถาการสอบครั้งหน่ึงมีผูเขาสอบจํานวน 500,000 คน ระบบสอบยัง

จะทํางานไดอยางถูกตองหรือไม จากรูปท่ี 1 การทํางานของเครื่องเซิรฟเวอรในระดับท่ี 2 ถึงระดับท่ี 5 ไมมีปญหา

เพราะไมวาจะเปนการสอบท่ีมีผูเขาสอบจํานวนมากหรือนอย โหลดของเครื่องเซิรฟเวอรไมตางกันมาก น่ันคือเครื่อง

เซิรฟเวอรในระดับท่ี 5 อาจจะถูกใชสอบหลายรอบ สวนเครื่องเซิรฟเวอรในระดับท่ี 2 ถึงระดับท่ี 4 เปนเพียงแคการ

เพ่ิมจํานวนครั้งของการสงตอขอมูลผานลิงกข้ึนไปเทาน้ัน สิ่งท่ีเหลือท่ีนาจะพิจารณาเพียงท่ีเดียวคือเครื่องเซิรฟเวอรท่ี

อยูระดับท่ี 1 บนสุดซึ่งเปนเครื่องปลายทาง วาจะสามารถรองรับขอมูลการสอบจํานวนมากน้ันไดหรือไม และจะยังคง

สามารถประมวลผลการสอบไดอยางถูกตองหรือไม คําถามเหลาน้ีตองการคําตอบและจึงเปนท่ีมาของงานวิจัยครั้งน้ี  
 

วัตถุประสงคของการวิจัย 
1. เขียนโปรแกรมเพ่ือจําลองการทําสอบจํานวนมากท่ีเครื่องเซิรฟเวอรรายงานผลสอบท่ีอยูในระดบัท่ี 1 
2. ทดสอบระบบสอบเดิมวาสามารถรองรับการสอบไดถึง  500,000 คน หรือไม 
3. ถาพบวาไมสามารถรองรับการสอบจํานวน 500,000 คน จะทําการแกไขปรับปรุง 
4. ทดสอบความถูกตองของระบบสอบดวยการจําลองการทําสอบและประเมินผลสอบเมื่อมีผูเขาสอบ 

500,000 คน 
 

2สมมติฐานของการวิจัย 
 เมื่อการสอบดําเนินการตามรูปท่ี 1 โดยลิงกตางๆ ของการเช่ือมตอระหวางเครื่องเซิรฟเวอรในแตละระดับ

สามารถทํางานไดอยางถูกตอง หลังสอบเสร็จขอมูลการทําสอบท้ังหมดจะถูกสงจากเครื่องเซิรฟเวอรระดับท่ี 5 ไปยัง

เครื่องเซิรฟเวอรระดับท่ี 1 ดานบนสุดไดอยางถูกตอง 
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วิธีดําเนินการวิจัย 
 จากการพัฒนาระบบสอบแบบกระจาย (รูปท่ี 1) เน่ืองจากมีเพียงจุดเดียวคือการทํางานของเครื่องเซิรฟเวอร

ในระดับท่ี 1 ท่ีตองพิจารณาทดลอง ดังน้ันในงานวิจัยน้ีจึงทําการจําลองการทําสอบเฉพาะท่ีเครื่องเซิรฟเวอรในระดับท่ี 

1 เทาน้ัน โดยจะดําเนินการตามข้ันตอนตางๆ ตามวัตถุประสงค ดวยการใชเครื่องคอมพิวเตอรโนตบุกท่ีมีหนวย

ประมวลผลกลาง (CPU) เปน Intel(R) Core(TM) i5-3230M CPU @ 2.60GHz 4 cores มีหนวยความจําหลัก (RAM) 

ขนาด 8 GB ดังรายละเอียดตอไปน้ี 

1. เขียนโปรแกรมเพ่ือจําลองการทําสอบ 
 เพ่ือใหการทดสอบคลายการสอบจริงมากท่ีสุด จึงกําหนดใหคําถามมีท้ังหมด 120 ขอ เปนคําถามแบบปรนัย

ท่ีมี 5 ตัวเลือก คําตอบท่ีถูกมีเพียงตัวเลือกเดียว เมื่อตอบถูกหมดจะไดคะแนนเต็ม 120 คะแนน จากการศึกษาการ

ทํางานของระบบสอบพบวา ผูเขาสอบแตละคนเมื่อสอบเสร็จจะมีไฟลขอมูลการทําสอบจํานวน 5 ไฟล คือ ไฟล 

B580nnnn_map.php, B580nnnn.php, B580nnnn_progress.php, B580nnnn_score.php แ ล ะ 

B580nnnn_timing.php นอกจากไฟลขอมูลแลว ยังมีการเก็บล็อก (Log) การทําสอบของแตละคนไวในเทเบิล 

(Table) ต างๆ  ของดาต า เบสประกอบดวย tb_log, tb_score และ tb_user หลั งสอบ เสร็จ ในแตละรอบ  

เครื่องเซิรฟเวอรประจําหองสอบ (RTS) จะทําการรวมไฟลขอมูลการทําสอบของทุกคนและเทเบิลตางๆ ของดาตาเบส

เขาดวยกันแลวทําการบีบอัด (Zip) แลวสงตอข้ึนไปจนถึง2เครื่องเซิรฟเวอรรายงานผลสอบดานบนสุด ขอมูลน้ันจึงจะถูก

แตกออกไปรวมเขาดวยกัน 2ดังน้ันโปรแกรมจําลองการทําสอบ จึงตองทําการสรางไฟลขอมูลทําสอบของผูเขาสอบ

พรอมกับสรางล็อกการทําสอบของแตละคนข้ึนมา และเน่ืองจากโปรแกรมจําลองการทําสอบใชภาษาพีเอชพีประกอบ 

ดวยคําสั่งประมาณ 500 บรรทัด ไมเหมาะท่ีจะนํามาแสดงท้ังหมด จึงแสดงเฉพาะสวนหัวของโปรแกรม  
การจําลองการสอบสามารถกําหนดไดดวยการกําหนดคาของตัวแปรดังน้ี 

 $ans_type='all';  // all=all correct, some=some correct, none=no correct 
 $num_round=10; // ทําไดหลายรอบ เชน 50 สําหรับการสอบหาแสนคน 
 $num_tester=10000; // ไมควรเกิน 10,000 เพราะแค 10,000 น้ีไฟลดาตาเบสจะโตถึง 1.5 GB 
 

จากการกําหนดคาตามตัวอยาง จะเปนการกําหนดการจําลองการสอบของผู เขาสอบ 100,000 คน  

(10 รอบๆ ละ 10,000 คน) ใหเปนการสอบแบบทําตอบถูกทุกขอ เมื่อรันโปรแกรมแลวจะไดผลแสดงท่ีหนาจอดังแสดง

ในรูปท่ี 2 และตอเน่ืองในรูปท่ี 3 
 

รูปท่ี 2: การจําลองการทําสอบสําหรับผูเขาสอบ 100,000 คน 
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รูปท่ี 3: การจําลองการทําสอบสําหรับผูเขาสอบ 100,000 คน(ตอ) 
 

เมื่อจําลองการสอบสําหรับผูเขาสอบจํานวน 100,000 คนเสร็จแลว ตองล็อกอินเขาไปยังวิชาท่ีกําลังสอบแลว

ทําการประมวลผลสอบ จะไดผลท่ีหนาจอดังแสดงในรูปท่ี 4 ซึ่งแสดงจํานวนผูทําสอบ 100,000 คน และใชเวลาในการ

คํานวณผลสอบ 5 นาที 12 วินาที 

รูปท่ี 4: คํานวณผลสอบ 
เมื่อแสดงผลสอบดวยการแสดงคะแนนเปนรายคนและแสดงกราฟคะแนน จะไดผลดังแสดงในรูปท่ี 5 และรูป

ท่ี 6 ซึ่งแสดงใหเห็นวา การจําลองการสอบครั้งน้ีเปนแบบการกําหนดใหตอบถูกทุกขอจํานวน 120 คําถามสําหรับผูเขา

สอบท้ังหมด 100,000 คน 

รูปท่ี 5: แสดงคะแนนเปนรายคน 

 

 

ภาคบรรยาย   276 

 



การประชุมวิชาการระดับชาติ วิทยาลัยนครราชสีมา คร้ังที่ 5 ประจําป 2561 (5th NMCCON 2018)  

“วิจัยและพัฒนาสูการขับเคล่ือนสังคมอยางยั่งยืน” วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ.2561 ณ วิทยาลัยนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 

_____________________________________________________________________________________________ 

 

รูปท่ี 6: แสดงกราฟคะแนน 
 

2. ทดสอบระบบสอบเดิมวาสามารถรองรับการสอบไดถึง  500,000 คน หรือไม 
 เมื่อตรวจสอบระบบสอบแลว ไดพบขอมูลดังแสดงในตารางท่ี 1 เมื่อ N_testers คือจํานวนผูเขาสอบ, 

System_size คือผลรวมขอมูลการทําสอบและดาตาเบสเขาดวยกันแลวทําการบีบอัดแลว, Data_size คือขอมูลการ

ทําสอบ, Db_size คือขนาดของขอมูลในดาตาเบส และ N_files คือ จํานวนของไฟลขอมูลการสอบ โปรดสังเกตวา

ระบบสอบจะเก็บขอมูลการสอบไวในไฟล ไมไดเก็บไวในดาตาเบส จึงทําใหเกิดไฟลขอมูลจํานวนมาก 
 

ตารางท่ี 1: ขนาดของขอมูลการทําสอบ 
N_testers System_size Data_size DB_size N_files 

100,000 289M 1.3G 2.1G 500,000 
200,000 580M 2.7G 4.1G 1,000,000 
300,000 870M 4.0G 6.2G 1,500,000 
400,000 1.2G 5.4G 8.3G 2,000,000 
500,000 1.5G 6.7G 10.4G 2,500,000 

 

ระบบสอบเดิมรุน 5910 ตามปกติจะถูกติดตั้งลงบนฮารดดิสกขนาด 20 GB และเมื่อใชคําสั่ง df ใน terminal 

จะไดผลดังน้ี 
a@sots:~$ df 
Filesystem     1K-blocks    Used Available Use% Mounted on 
udev             4009796       0   4009796   0% /dev 
tmpfs             805988   12868    793120   2% /run 
/dev/sdb1       20027260 7246124  11740752  39% / 
tmpfs            4029940     180   4029760   1% /dev/shm 
tmpfs               5120       4      5116   1% /run/lock 
tmpfs            4029940       0   4029940   0% /sys/fs/cgroup 
tmpfs             805988      40    805948   1% /run/user/1000 

 

เมื่อดูท่ีบรรทัด /dev/sdb1 จะพบวาระบบสอบมีเน้ือท่ีฮารดดิสกท้ังหมด 20.02 GB เหลือเน้ือท่ีวางอยู 11.74 

GB (ตัวเลขท่ีแสดงมีหนวยเปน K) ตัวเลขน้ีบอกถึงขนาดของพ้ืนท่ีบนระบบสอบท่ีสามารถใชเก็บขอมูลไดมีหนวยเปน

ไบต เห็นไดชัดวา ขนาดของฮารดดิสก 20 GB ท่ีใชติดตั้งระบบสอบ ไมสามารถรองรับการสอบถึง 500,000 คนได 

เพราะไมสามารถรองรับขนาดของไฟลขอมูลการทําสอบท่ีเก็บในไฟลและดาตาเบสได 
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3. ทําการแกไขปรับปรุงระบบเพ่ือใหรองรับตามจํานวนท่ีกําหนด 
เมื่อพบวาระบบเดิมไมสามารถรองรับการสอบไดเทาจํานวนตามกําหนด เพ่ือใหรองรับการสอบไดในจํานวนท่ี

มากข้ึน จําเปนตองขยายเน้ือท่ีของฮารดดิสกท่ีใชติดตั้งระบบสอบ จากการทดลองพบวา ตองติดตั้งระบบสอบลงบน

ฮารดดิสกขนาด 50 GB เมื่อระบบสอบถูกติดตั้งลงบนฮารดดิสกขนาด 50 GB แลว และใชคําสั่ง df ใน terminal จะ

ไดผลดังน้ี 
a@sots:~$ df 
Filesystem     1K-blocks    Used Available Use% Mounted on 
udev             4009796       0   4009796   0% /dev 
tmpfs             805988   12876    793112   2% /run 
/dev/sdb1       50264772 7254328  40434060  16% / 
tmpfs            4029940     124   4029816   1% /dev/shm 
tmpfs               5120       4      5116   1% /run/lock 
tmpfs            4029940       0   4029940   0% /sys/fs/cgroup 
tmpfs             805988      40    805948   1% /run/user/1000 

 

เมื่อดูท่ีบรรทัด /dev/sdb1 จะพบวาระบบมีเน้ือท่ีฮารดดิสกท้ังหมด 50.26 GB เหลือเน้ือท่ีวางอยู 40.43 GB 

ตัวเลขน้ีบอกถึงขนาดของพ้ืนท่ีบนระบบสอบท่ีสามารถใชเก็บขอมูลไดมีหนวยเปนไบต และเมื่อระบบน้ีตองรองรับการ

สรางไฟลจํานวนมาก จึงใชคําสั่ง df -i ใน terminal จะไดผลดังน้ี 
a@sots:~$ df -i 
Filesystem      Inodes  IUsed   IFree IUse% Mounted on 
udev           1002449    565 1001884    1% /dev 
tmpfs          1007485   1525 1005960    1% /run 
/dev/sdb1      3203072 249441 2953631    8% / 
tmpfs          1007485      9 1007476    1% /dev/shm 
tmpfs          1007485      8 1007477    1% /run/lock 
tmpfs          1007485     16 1007469    1% /sys/fs/cgroup 
tmpfs          1007485     24 1007461    1% /run/user/1000 

 

เมื่อดูท่ีบรรทัด /dev/sdb1 จะพบวามีจํานวน inode ท้ังหมด 3.20 M ตําแหนง ยังเหลือ inode วางอยู 2.95 

M ตําแหนง ตัวเลขน้ีบอกจํานวนตําแหนงท่ีใชเก็บโครงสรางของไฟลและไดเร็กทอรี่ จึงสามารถกลาวไดวา ตัวเลขน้ีบง

บอกถึงจํานวนของไฟลและไดเร็กทอรี่ท่ีสามารถสรางข้ึนมาไดในระบบสอบ (Wikipedia : inode, 2018)  จํานวน 

2.95 Mตําแหนงท่ีสามารถสรางไฟลข้ึนมาได แตจากการศึกษาเพ่ิมเติมพบวา ในตอนฟอรแม็ต (Format) ฮารดดิสก ถา

ใชคําสั่ง mkfs.ext4 -T news /dev/sdb1 สวนออฟชัน -T news จะทําใหไดจํานวน inode เพ่ิมมากข้ึนซึ่งเมื่อฟอร

แม็ตตามน้ันแลว และใชคําสั่ง df -i ใน terminal จะไดผลดังน้ี 
a@sots:~$ df -i 
Filesystem       Inodes  IUsed    IFree IUse% Mounted on 
udev            1002449    565  1001884    1% /dev 
tmpfs           1007485   1525  1005960    1% /run 
/dev/sdb1      12806032 249444 12556588    2% / 
tmpfs           1007485     20  1007465    1% /dev/shm 
tmpfs           1007485      8  1007477    1% /run/lock 
tmpfs           1007485     16  1007469    1% /sys/fs/cgroup 
tmpfs           1007485     24  1007461    1% /run/user/1000 

 

เมื่อดูท่ีบรรทัด /dev/sdb1 จะพบวายังมีตําแหนงวางสําหรับสรางไฟลและไดเร็กทอรี่ไดถึง 12.55 M ตําแหนง 

สิ่งท่ีปรับแตงโดยสรุปคือการเพ่ิมขนาดของฮารดดิสกท่ีใชใหมีขนาดไมต่ํากวา 50 GB ฟอรแม็ตฮารดดิสกดวยออฟชัน  

-T news นอกจากน้ันยังตองทําการปรับแตงโปรแกรมอีกหลายสวนเพ่ือใหสามารถรองรับขนาดของไฟลขอมูลท่ีโตข้ึน 

เปลี่ยนโปรแกรมบางสวนสําหรับการคํานวณเวลาประมวลผลสอบ และปรับโปรแกรมเพ่ือใหรองรับขอมูลการทําสอบ

และขอมูลดาตาเบสท่ีมีขนาดใหญ เพ่ือใหการบริหารจัดการการสอบเปนไปอยางถูกตองและสมบูรณ 
4. ทดสอบความถูกตองของระบบสอบดวยการจําลองการทําสอบและประเมินผลสอบ 

หลังจากไดทําการปรับแตงระบบสอบตามข้ันตอนท่ี 3 แลว จึงดําเนินการจําลองการสอบสําหรับผูเขาสอบ

ท้ังหมด 5 ข้ันคือ ข้ัน 100,000 คน, ข้ัน 200,000 คน, ข้ัน 300,000 คน, ข้ัน 400,000 คนและข้ัน 500,000 คน โดย
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ในแตละข้ันจะทําการจําลองทําการสอบ 3 รูปแบบคือ ทุกคนทําสอบถูกหมดทุกขอ ทุกคนทําสอบผิดหมดทุกขอ และ 

ทุกคนทําสอบแบบสุม (บางขอตอบถูกบางขอตอบผิด)  
 

ผลการวิจัย 
 หลังจากการปรับแตงระบบสอบแลว ผลการทดลองเมื่อทําการจําลองการทําสอบสําหรับจํานวนผูเขาสอบ

ตั้งแต 100,000 คนไปจนถึง 500,000 คน พบวาการสอบแบบตอบถูกทุกขอ การสอบแบบตอบผิดทุกขอ และการตอบ

แบบสุมของทุกการทดลอง ระบบสอบทําการประมวลผลไดอยางถูกตอง เพ่ือลดเน้ือท่ีของการนําเสนอขอมูล จึงนําผล

การประมวลผลสอบในข้ันแรกสําหรับผูเขาสอบจํานวน 100,000 คน ดังแสดงในรูปท่ี 6, 7 และ 8 และในข้ันสุดทาย

สําหรับผูเขาสอบจํานวน 500,000 คน ดังแสดงในรูปท่ี 9, 10 และ 11 ตามลําดับ 

 

 

 

 

 
 

รูปท่ี 8: กราฟคะแนนสําหรับการสอบ 100,000 คนเมื่อมีการสุมทําถูกและทําผดิ 
 

รูปท่ี 6: กราฟคะแนนสําหรับการสอบ 100,000 คนเมื่อตอบถูกท้ังหมด 
 

รูปท่ี 7: กราฟคะแนนสําหรับการสอบ 100,000 คนเมื่อตอบผดิท้ังหมด 
 

ภาคบรรยาย   279 

 



การประชุมวิชาการระดับชาติ วิทยาลัยนครราชสีมา คร้ังที่ 5 ประจําป 2561 (5th NMCCON 2018)  

“วิจัยและพัฒนาสูการขับเคล่ือนสังคมอยางยั่งยืน” วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ.2561 ณ วิทยาลัยนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 

_____________________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 
 

 
 

รูปท่ี 10: กราฟคะแนนสําหรับการสอบ 500,000 คนเมื่อตอบผิดท้ังหมด 
 

รูปท่ี 11: กราฟคะแนนสําหรับการสอบ 500,000 คนเมื่อมีการสุมทําถูกและทําผดิ 
 

รูปท่ี 9: กราฟคะแนนสําหรับการสอบ 500,000 คนเมื่อตอบถูกท้ังหมด 
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อภิปรายผล  
 เมื่อทําการปรับแตงระบบสอบตามข้ันตอนท่ี 3 และไดทําการจําลองการทําสอบ ตามข้ันตอนท่ี 4 แลว  

ผลจากการทดลองทําใหเกิดความมั่นใจวา การสอบดวยการใชระบบบริหารจัดการการสอบออนไลน 6008  

ตามรูปแบบการสอบดังแสดงในรูปท่ี 1 เมื่อเครื่องเซิรฟเวอรสําหรับประมวลผลสอบใชเครื่องโนตบุกสําหรับติดตั้งระบบ

สอบดวยการฟอรแม็ตฮารดดิสกพรอมออฟชัน -T news โดยใชเน่ือท่ีฮารดดิสกไมนอยกวา 50 GB และหนวยความจํา 

(RAM) ไมนอยกวา 8 GB ซึ่งสามารถรองรับการสอบเมื่อมีผูเขาสอบจํานวน 500,000 คนไดอยางถูกตอง 
 

ขอเสนอแนะ 
 หลังจากท่ีไดอานบทความน้ีแลว อาจมีคําถามข้ึนมาวา ในเมื่อสามารถปรับระบบสอบใหสามารถรองรับการ

สอบไดจํานวนมากถึง 500,000 คนแลว ทําไมไมทดสอบหรือปรับปรุงและพัฒนาตอ เพ่ือใหสามารถรองรับการสอบ

สําหรับผูเขาสอบจํานวน 1,000,000 คน ผูวิจัยมีความเห็นวาเครื่องคอมพิวเตอรโนตบุกมีราคาไมสูง สามารถใชติดตั้ง

ระบบสอบและรองรับจํานวนผูเขาสอบไดถึง 500,000 คน ซึ่งเปนจํานวนท่ีมากพอสมควร ถาจะมีการสอบท่ีมีจํานวนผู

เขาสอบมากกวาน้ี ควรแบงโหลดการสอบโดยใชเครื่องคอมพิวเตอรโนตบุกมากกวาหน่ึงเครื่อง  
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