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เซิรฟเวอรสอบออนไลนบนเครื่องโนตบุกรองรับผูเขาสอบ 500,000 คน
Online test server on a notebook handles 500,000 testers
สมพันธุ ชาญศิลป1, คะชา ชาญศิลป2
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บทคัดยอ

ระบบสอบออนไลน ถูกออกแบบและพัฒนาโดยทีมงานวิจัยโอเพนซอรสของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
มาตั้งแตป พ.ศ. 2548 ตอมาในป พ.ศ. 2557 มีการปรับปรุงพัฒนาตอยอดและออกแบบครั้งสําคัญเพื่อใหสามารถ
รองรับการสอบเมื่อมีผูเขาสอบในปริมาณมากเปนจํานวนหลักแสนคน แตในปจจุบันยังขาดการทดลองในเชิงวิจัยที่
ทดสอบระบบสอบดังกลาววาสามารถรองรับจํานวนผูเขาสอบไดเทาไร งานวิจัยชิ้นนี้จึงเปนการศึกษาและปรับแตง
ระบบสอบที่จะถูกติดตั้งในเครื่องคอมพิวเตอรโนตบุก ใหสามารถรองรับการสอบของผูเขาสอบจํานวน 500,000 คน
จากการจําลองการสอบพบวาระบบสอบที่ไดทําการศึกษาและปรับแตงในครั้งนี้ สามารถรองรับการสอบของผูเขาสอบ
จํานวน 500,000 คนไดอยางถูกตอง
คําสําคัญ : ระบบสอบออนไลน, การสอบดวยคอมพิวเตอร, การสอบดวยคอมพิวเตอรสําหรับผูเขาสอบจํานวนมาก
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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 ไดรับการพัฒนาโดยทีมงานวิจัยและพัฒนาโอเพนซอรสของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
สุรนารี (ระบบบริหารจัดการการสอบออนไลน 6008, 2561) ประกอบดวย 2 สวนคือ ระบบปฏิบัติการซึ่งใชลินุกอูบุนตู
(Ubuntu, 2018 และ Richard Blum, 2008) เปนพื้นฐาน และโปรแกรมจัดการการสอบที่ไดถูกพัฒนาเพิ่มเติมขึ้นใหม
ดวยการใชภาษาสั่งงานพีเอชพี (V. Vaswani, 2009) และใชดาตาเบส (Database) มายเอสคิวเอล (MySQL) (Paul
DuBois, 2009 และ A. Ahmad, N. Khan & A. Abbas, 2013) กอนหนานี้ มีการนําเสนอบทความเรื่องระบบสอบ
ออนไลน ที่สมบู รณ แบบสําหรับ โรงเรียนไทย (Chansilp, S., Chansilp, K., Pongpanich, P. & Chaimongkol, S.,
2011) และในป พ.ศ. 2559 ไดทําการปรับแตงระบบใหสามารถทําการติดตั้งลงบนโซลิดสเตตไดรฟแบบยูเอสบี (USB
SSD) สําหรับใชบูตระบบและทําเปนเซิรฟเวอรสอบ (สมพันธุ ชาญศิลป และ คะชา ชาญศิลป, 2559) จากนั้นในป
2560 ไดพัฒนาปรับแตงจนสามารถเพิ่มความเร็วในการประมวลผลไดเร็วเพิ่มขึ้น 7 เทา (Chansilp, S. & Chansilp,
K., 2017) ระบบนี้ไดถูกพัฒนามาตั้งแตป พ.ศ. 2548 และไดทําการปรับปรุงพัฒนาตอยอดมาจนถึงปจจุบันคือตนป
พ.ศ. 2561 รวมทั้งหมด 29 ครั้ง ซึ่งรุนปจจุบันมีชื่อวา ระบบบริหารจัดการการสอบออนไลน 6008 (SOTS: Standalone Online Test System 6008)
ในป พ.ศ. 2557 ทีมงานไดรับทุนสนับสนุนใหพัฒนาระบบสอบเพื่อใหสอดคลองกับความตองการของสถาบัน
ทดสอบทางการศึกษาแหงชาติ (องคการมหาชน) หรือ สทศ. เพือ่ จะนําไปใชงานสําหรับการสอบของนักเรียนจํานวน
มากและเปนการสอบแบบกระจายไปทั่วทุกภูมภิ าคของประเทศ ทางทีมงานจึงไดออกแบบระบบเพิ่มเติม ดังแสดงใน
รูปที่ 1

รูปที่ 1: การสอบแบบกระจาย
จากรูปที่ 1 จะเห็นวาเครื่องเซิรฟเวอรสอบมีอยูดวยกัน 5 ระดับคือ เครื่องเซิรฟเวอรรายงานผลสอบ (SRS:
Score Report Server) อยูระดับที่ 1 บนสุด สําหรับรับตัวขอสอบ รายชื่อผูเขาสอบและรายงานผลสอบเมื่อสอบเสร็จ
ขอมูลสําหรับการสอบจะถูกสงตอลงไปยัง เครื่องเซิรฟเวอรในลําดับที่ 2, 3, 4 และ 5 ตามลําดับ เครื่องในระดับต่ําสุด
เปนเครื่องในระดับที่ 5 คือเครื่องเซิรฟเวอรประจําหองสอบ (RTS: Room Test Server) จะเปนเครื่องที่ผูเขาสอบใน
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หองสอบนั้นๆ ทําการล็อกอินเขาระบบสอบและทําการสอบ เมื่อสอบเสร็จ ผลการทําสอบจะถูกรวมเขาดวยกันแลวสง
ตอขึ้นไปยังเครื่องเซิรฟเวอรระดับที่สูงกวา และทายสุดผลการสอบจะถูกสงตอไปจนถึงเครื่องระดับที่ 1 ที่อยูบนสุด
เครื่องเซิรฟเวอรในแตละระดับมีการเชื่อมตอเขาดวยกันอยางเปนระบบ มีการกําหนดชื่อผูใชและรหัสผานสําหรับการ
เชื่อมตอ แตละลิงกของการเชื่อมตอจะถูกเขารหัสถึงสองชั้น
การทํางานตามรูป ที่ 1 เครื่องเซิรฟ เวอรที่ตองรับโหลดการสอบแบบตามเวลาจริง (Realtime) คือเครื่อง
เซิ รฟ เวอรประจําหอ งสอบซึ่ งอยูในระดับ ที่ 5 และโหลดการทํางานจะขึ้น อยู กับ จํานวนผู เขาสอบในห อ งนั้ น ๆ ซึ่ ง
โดยทั่วไปไมเกิน 100 คน แตระบบสอบไดถูกออกแบบเตรียมไวสําหรับรองรับ 200 คนไวแลว ทีมงานไดออกแบบให
สอดคลองกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวรัชกาลที่ 9 โดยกําหนดใหใชเครื่อง
คอมพิวเตอรโนตบุกสําหรับการติดตั้งระบบสอบเพื่อทําเปนเครื่องเซิรฟเวอร ซึ่งขอดีของการใชเครื่องคอมพิวเตอร
โนตบุกคือ เปนเครื่องคอมพิวเตอรที่มีอยูแลวโดยทั่วไปและราคาไมสูง ประกอบกับเปนเครื่องที่ใชแบตเตอรี่อยูแลว จึง
ไมจําเปนตองใชเครื่องสํารองไฟ (UPS: Uninterrupted Power Supply) ในระหวางการสอบ การติดตั้งเซิรฟเวอรทุก
ตัวในทุกระดับสามารถติดตัง้ โดยใชซอฟตแวรตัวเดียวกัน และซอฟตแวรทั้งหมด (ระบบปฏิบัติการและโปรแกรมบริหาร
จัดการการสอบ) ที่ถูกรวมกันเปนระบบนั้น เปนโอเพนซอรสที่ผูสนใจสามารถดาวนโหลดไปใชงาน รวมทั้งพัฒนาตอ
ยอดโดยไมตองเสียคาใชจาย
เมื่อพิจารณาระบบสอบนี้ อาจเกิดคําถามวา ระบบสอบนี้สามารถรองรับการสอบสําหรับผูเขาสอบพรอมกัน
ไดจํานวนเทาไร ผูพัฒนามั่นใจมาโดยตลอดวา ระบบนี้สามารถรองรับการสอบไดเทากับจํานวนเครื่องคอมพิวเตอรที่มี
แตเมื่อมาพิจารณาดูใหละเอียดแลวจึงมีคําถามวา ถาการสอบครั้งหนึ่งมีผูเขาสอบจํานวน 500,000 คน ระบบสอบยัง
จะทํางานไดอยางถูกตองหรือไม จากรูปที่ 1 การทํางานของเครื่องเซิรฟเวอรในระดับที่ 2 ถึงระดับที่ 5 ไมมีปญหา
เพราะไมวาจะเปนการสอบที่มีผูเขาสอบจํานวนมากหรือนอย โหลดของเครื่องเซิรฟเวอรไมตางกันมาก นั่นคือเครื่อง
เซิรฟเวอรในระดับที่ 5 อาจจะถูกใชสอบหลายรอบ สวนเครื่องเซิรฟเวอรในระดับที่ 2 ถึงระดับที่ 4 เปนเพียงแคการ
เพิ่มจํานวนครั้งของการสงตอขอมูลผานลิงกขึ้นไปเทานั้น สิ่งที่เหลือที่นาจะพิจารณาเพียงที่เดียวคือเครื่องเซิรฟเวอรที่
อยูระดับที่ 1 บนสุดซึ่งเปนเครื่องปลายทาง วาจะสามารถรองรับขอมูลการสอบจํานวนมากนั้นไดหรือไม และจะยังคง
สามารถประมวลผลการสอบไดอยางถูกตองหรือไม คําถามเหลานี้ตองการคําตอบและจึงเปนที่มาของงานวิจัยครั้งนี้
วัตถุประสงคของการวิจัย
1. เขียนโปรแกรมเพื่อจําลองการทําสอบจํานวนมากที่เครื่องเซิรฟเวอรรายงานผลสอบที่อยูในระดับที่ 1
2. ทดสอบระบบสอบเดิมวาสามารถรองรับการสอบไดถึง 500,000 คน หรือไม
3. ถาพบวาไมสามารถรองรับการสอบจํานวน 500,000 คน จะทําการแกไขปรับปรุง
4. ทดสอบความถูกตองของระบบสอบดวยการจําลองการทําสอบและประเมินผลสอบเมื่อมีผเู ขาสอบ
500,000 คน
สมมติฐานของการวิจัย
เมื่อการสอบดําเนินการตามรูปที่ 1 โดยลิงกตางๆ ของการเชื่อมตอระหวางเครื่องเซิรฟเวอรในแตละระดับ
สามารถทํางานไดอยางถูกตอง หลังสอบเสร็จขอมูลการทําสอบทั้งหมดจะถูกสงจากเครื่องเซิรฟเวอรระดับที่ 5 ไปยัง
เครื่องเซิรฟเวอรระดับที่ 1 ดานบนสุดไดอยางถูกตอง
2
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วิธีดําเนินการวิจัย
จากการพัฒนาระบบสอบแบบกระจาย (รูปที่ 1) เนื่องจากมีเพียงจุดเดียวคือการทํางานของเครื่องเซิรฟเวอร
ในระดับที่ 1 ที่ตองพิจารณาทดลอง ดังนั้นในงานวิจัยนี้จึงทําการจําลองการทําสอบเฉพาะที่เครื่องเซิรฟเวอรในระดับที่
1 เท านั้ น โดยจะดํ าเนิ นการตามขั้น ตอนตางๆ ตามวัตถุ ประสงค ดวยการใช เครื่องคอมพิ วเตอรโน ตบุ กที่ มีห น วย
ประมวลผลกลาง (CPU) เปน Intel(R) Core(TM) i5-3230M CPU @ 2.60GHz 4 cores มีหนวยความจําหลัก (RAM)
ขนาด 8 GB ดังรายละเอียดตอไปนี้
1. เขียนโปรแกรมเพื่อจําลองการทําสอบ
เพื่อใหการทดสอบคลายการสอบจริงมากที่สุด จึงกําหนดใหคําถามมีทั้งหมด 120 ขอ เปนคําถามแบบปรนัย
ที่มี 5 ตัวเลือก คําตอบที่ถูกมีเพียงตัวเลือกเดียว เมื่อตอบถูกหมดจะไดคะแนนเต็ม 120 คะแนน จากการศึกษาการ
ทํางานของระบบสอบพบวา ผู เข าสอบแตละคนเมื่อ สอบเสร็จจะมีไฟลข อมูล การทํ าสอบจํานวน 5 ไฟล คื อ ไฟล
B580nnnn_map.php, B580nnnn.php, B580nnnn_progress.php, B580nnnn_score.php แ ล ะ
B580nnnn_timing.php นอกจากไฟล ข อ มู ล แล ว ยั ง มี ก ารเก็ บ ล็ อ ก (Log) การทํ าสอบของแต ล ะคนไวในเทเบิ ล
(Table) ต า งๆ ของดาต า เบสประกอบด ว ย tb_log, tb_score และ tb_user หลั ง สอบเสร็ จ ในแต ล ะรอบ
เครื่องเซิรฟเวอรประจําหองสอบ (RTS) จะทําการรวมไฟลขอมูลการทําสอบของทุกคนและเทเบิลตางๆ ของดาตาเบส
เขาดวยกันแลวทําการบีบอัด (Zip) แลวสงตอขึ้นไปจนถึงเครื่องเซิรฟเวอรรายงานผลสอบดานบนสุด ขอมูลนั้นจึงจะถูก
แตกออกไปรวมเขาดวยกัน ดังนั้นโปรแกรมจําลองการทําสอบ จึงตองทําการสรางไฟลขอมูลทําสอบของผูเขาสอบ
พรอมกับสรางล็อกการทําสอบของแตละคนขึ้นมา และเนื่องจากโปรแกรมจําลองการทําสอบใชภาษาพีเอชพีประกอบ
ดวยคําสั่งประมาณ 500 บรรทัด ไมเหมาะที่จะนํามาแสดงทั้งหมด จึงแสดงเฉพาะสวนหัวของโปรแกรม
การจําลองการสอบสามารถกําหนดไดดวยการกําหนดคาของตัวแปรดังนี้
$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 นี้ไฟลดาตาเบสจะโตถึง 1.5 GB
2

2

จากการกํ า หนดค า ตามตั ว อย า ง จะเป น การกํ า หนดการจํ า ลองการสอบของผู เข า สอบ 100,000 คน
(10 รอบๆ ละ 10,000 คน) ใหเปนการสอบแบบทําตอบถูกทุกขอ เมื่อรันโปรแกรมแลวจะไดผลแสดงทีห่ นาจอดังแสดง
ในรูปที่ 2 และตอเนื่องในรูปที่ 3

รูปที่ 2: การจําลองการทําสอบสําหรับผูเ ขาสอบ 100,000 คน
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รูปที่ 3: การจําลองการทําสอบสําหรับผูเ ขาสอบ 100,000 คน(ตอ)
เมื่อจําลองการสอบสําหรับผูเขาสอบจํานวน 100,000 คนเสร็จแลว ตองล็อกอินเขาไปยังวิชาที่กําลังสอบแลว
ทําการประมวลผลสอบ จะไดผลที่หนาจอดังแสดงในรูปที่ 4 ซึ่งแสดงจํานวนผูทําสอบ 100,000 คน และใชเวลาในการ
คํานวณผลสอบ 5 นาที 12 วินาที

รูปที่ 4: คํานวณผลสอบ
เมื่อแสดงผลสอบดวยการแสดงคะแนนเปนรายคนและแสดงกราฟคะแนน จะไดผลดังแสดงในรูปที่ 5 และรูป
ที่ 6 ซึ่งแสดงใหเห็นวา การจําลองการสอบครั้งนี้เปนแบบการกําหนดใหตอบถูกทุกขอจํานวน 120 คําถามสําหรับผูเขา
สอบทั้งหมด 100,000 คน

รูปที่ 5: แสดงคะแนนเปนรายคน
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รูปที่ 6: แสดงกราฟคะแนน
2. ทดสอบระบบสอบเดิมวาสามารถรองรับการสอบไดถึง 500,000 คน หรือไม
เมื่ อ ตรวจสอบระบบสอบแล ว ได พ บขอ มู ล ดังแสดงในตารางที่ 1 เมื่ อ N_testers คื อจํ านวนผู เข าสอบ,
System_size คือผลรวมขอมูลการทําสอบและดาตาเบสเขาดวยกันแลวทําการบีบอัดแลว, Data_size คือขอมูลการ
ทําสอบ, Db_size คือขนาดของขอมูลในดาตาเบส และ N_files คือ จํานวนของไฟลขอมูลการสอบ โปรดสังเกตวา
ระบบสอบจะเก็บขอมูลการสอบไวในไฟล ไมไดเก็บไวในดาตาเบส จึงทําใหเกิดไฟลขอมูลจํานวนมาก
ตารางที่ 1: ขนาดของขอมูลการทําสอบ
N_testers System_size Data_size DB_size
100,000
200,000
300,000
400,000
500,000

289M
580M
870M
1.2G
1.5G

1.3G
2.7G
4.0G
5.4G
6.7G

2.1G
4.1G
6.2G
8.3G
10.4G

N_files
500,000
1,000,000
1,500,000
2,000,000
2,500,000

ระบบสอบเดิมรุน 5910 ตามปกติจะถูกติดตั้งลงบนฮารดดิสกขนาด 20 GB และเมื่อใชคําสั่ง df ใน terminal
จะไดผลดังนี้
a@sots:~$ df
Filesystem
udev
tmpfs
/dev/sdb1
tmpfs
tmpfs
tmpfs
tmpfs

1K-blocks
Used Available Use% Mounted on
4009796
0
4009796
0% /dev
805988
12868
793120
2% /run
20027260 7246124 11740752 39% /
4029940
180
4029760
1% /dev/shm
5120
4
5116
1% /run/lock
4029940
0
4029940
0% /sys/fs/cgroup
805988
40
805948
1% /run/user/1000

เมื่อดูที่บรรทัด /dev/sdb1 จะพบวาระบบสอบมีเนื้อที่ฮารดดิสกทั้งหมด 20.02 GB เหลือเนื้อที่วางอยู 11.74
GB (ตัวเลขที่แสดงมีหนวยเปน K) ตัวเลขนี้บอกถึงขนาดของพื้นที่บนระบบสอบที่สามารถใชเก็บขอมูลไดมีหนวยเปน
ไบต เห็นไดชัดวา ขนาดของฮารดดิสก 20 GB ที่ใชติดตั้งระบบสอบ ไมสามารถรองรับการสอบถึง 500,000 คนได
เพราะไมสามารถรองรับขนาดของไฟลขอมูลการทําสอบที่เก็บในไฟลและดาตาเบสได
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3. ทําการแกไขปรับปรุงระบบเพื่อใหรองรับตามจํานวนที่กําหนด
เมื่อพบวาระบบเดิมไมสามารถรองรับการสอบไดเทาจํานวนตามกําหนด เพื่อใหรองรับการสอบไดในจํานวนที่
มากขึ้น จําเปนตองขยายเนื้อที่ของฮารดดิสกที่ใชติดตั้งระบบสอบ จากการทดลองพบวา ตองติดตั้งระบบสอบลงบน
ฮารดดิสกขนาด 50 GB เมื่อระบบสอบถูกติดตั้งลงบนฮารดดิสกขนาด 50 GB แลว และใชคําสั่ง df ใน terminal จะ
ไดผลดังนี้
a@sots:~$ df
Filesystem
udev
tmpfs
/dev/sdb1
tmpfs
tmpfs
tmpfs
tmpfs

1K-blocks
Used Available Use% Mounted on
4009796
0
4009796
0% /dev
805988
12876
793112
2% /run
50264772 7254328 40434060 16% /
4029940
124
4029816
1% /dev/shm
5120
4
5116
1% /run/lock
4029940
0
4029940
0% /sys/fs/cgroup
805988
40
805948
1% /run/user/1000

เมื่อดูที่บรรทัด /dev/sdb1 จะพบวาระบบมีเนื้อที่ฮารดดิสกทั้งหมด 50.26 GB เหลือเนื้อที่วางอยู 40.43 GB
ตัวเลขนี้บอกถึงขนาดของพื้นที่บนระบบสอบที่สามารถใชเก็บขอมูลไดมีหนวยเปนไบต และเมื่อระบบนี้ตองรองรับการ
สรางไฟลจํานวนมาก จึงใชคําสั่ง df -i ใน terminal จะไดผลดังนี้
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

เมื่อดูที่บรรทัด /dev/sdb1 จะพบวามีจํานวน inode ทั้งหมด 3.20 M ตําแหนง ยังเหลือ inode วางอยู 2.95
M ตําแหนง ตัวเลขนี้บอกจํานวนตําแหนงที่ใชเก็บโครงสรางของไฟลและไดเร็กทอรี่ จึงสามารถกลาวไดวา ตัวเลขนี้บง
บอกถึงจํานวนของไฟลและไดเร็กทอรี่ที่สามารถสรางขึ้นมาไดในระบบสอบ (Wikipedia : inode, 2018) จํานวน
2.95 Mตําแหนงที่สามารถสรางไฟลขึ้นมาได แตจากการศึกษาเพิ่มเติมพบวา ในตอนฟอรแม็ต (Format) ฮารดดิสก ถา
ใชคําสั่ง mkfs.ext4 -T news /dev/sdb1 สวนออฟชัน -T news จะทําใหไดจํานวน inode เพิ่มมากขึ้นซึ่งเมื่อฟอร
แม็ตตามนั้นแลว และใชคําสั่ง df -i ใน terminal จะไดผลดังนี้
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

เมื่อดูที่บรรทัด /dev/sdb1 จะพบวายังมีตําแหนงวางสําหรับสรางไฟลและไดเร็กทอรี่ไดถึง 12.55 M ตําแหนง
สิ่งที่ปรับแตงโดยสรุปคือการเพิ่มขนาดของฮารดดิสกที่ใชใหมีขนาดไมต่ํากวา 50 GB ฟอรแม็ตฮารดดิสกดวยออฟชัน
-T news นอกจากนั้นยังตองทําการปรับแตงโปรแกรมอีกหลายสวนเพื่อใหสามารถรองรับขนาดของไฟลขอมูลที่โตขึ้น
เปลี่ยนโปรแกรมบางสวนสําหรับการคํานวณเวลาประมวลผลสอบ และปรับโปรแกรมเพือ่ ใหรองรับขอมูลการทําสอบ
และขอมูลดาตาเบสที่มีขนาดใหญ เพื่อใหการบริหารจัดการการสอบเปนไปอยางถูกตองและสมบูรณ
4. ทดสอบความถูกตองของระบบสอบดวยการจําลองการทําสอบและประเมินผลสอบ
หลังจากไดทําการปรับแตงระบบสอบตามขั้นตอนที่ 3 แลว จึงดําเนินการจําลองการสอบสําหรับผูเขาสอบ
ทั้งหมด 5 ขั้นคือ ขั้น 100,000 คน, ขั้น 200,000 คน, ขั้น 300,000 คน, ขั้น 400,000 คนและขั้น 500,000 คน โดย
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ในแตละขั้นจะทําการจําลองทําการสอบ 3 รูปแบบคือ ทุกคนทําสอบถูกหมดทุกขอ ทุกคนทําสอบผิดหมดทุกขอ และ
ทุกคนทําสอบแบบสุม (บางขอตอบถูกบางขอตอบผิด)
ผลการวิจัย
หลังจากการปรับแตงระบบสอบแลว ผลการทดลองเมื่อทําการจําลองการทําสอบสําหรับจํานวนผูเขาสอบ
ตั้งแต 100,000 คนไปจนถึง 500,000 คน พบวาการสอบแบบตอบถูกทุกขอ การสอบแบบตอบผิดทุกขอ และการตอบ
แบบสุมของทุกการทดลอง ระบบสอบทําการประมวลผลไดอยางถูกตอง เพื่อลดเนื้อที่ของการนําเสนอขอมูล จึงนําผล
การประมวลผลสอบในขั้นแรกสําหรับผูเขาสอบจํานวน 100,000 คน ดังแสดงในรูปที่ 6, 7 และ 8 และในขั้นสุดทาย
สําหรับผูเขาสอบจํานวน 500,000 คน ดังแสดงในรูปที่ 9, 10 และ 11 ตามลําดับ

รูปที่ 6: กราฟคะแนนสําหรับการสอบ 100,000 คนเมื่อตอบถูกทั้งหมด

รูปที่ 7: กราฟคะแนนสําหรับการสอบ 100,000 คนเมื่อตอบผิดทั้งหมด
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รูปที่ 9: กราฟคะแนนสําหรับการสอบ 500,000 คนเมื่อตอบถูกทั้งหมด

รูปที่ 10: กราฟคะแนนสําหรับการสอบ 500,000 คนเมื่อตอบผิดทัง้ หมด

รูปที่ 11: กราฟคะแนนสําหรับการสอบ 500,000 คนเมื่อมีการสุม ทําถูกและทําผิด
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อภิปรายผล
เมื่ อทํ าการปรับ แตงระบบสอบตามขั้นตอนที่ 3 และได ทําการจําลองการทํ าสอบ ตามขั้น ตอนที่ 4 แล ว
ผลจากการทดลองทํ า ให เกิ ด ความมั่ น ใจว า การสอบด ว ยการใช ร ะบบบริ ห ารจั ด การการสอบออนไลน 6008
ตามรูปแบบการสอบดังแสดงในรูปที่ 1 เมื่อเครื่องเซิรฟเวอรสําหรับประมวลผลสอบใชเครื่องโนตบุกสําหรับติดตั้งระบบ
สอบดวยการฟอรแม็ตฮารดดิสกพรอมออฟชัน -T news โดยใชเนื่อที่ฮารดดิสกไมนอยกวา 50 GB และหนวยความจํา
(RAM) ไมนอยกวา 8 GB ซึ่งสามารถรองรับการสอบเมื่อมีผูเขาสอบจํานวน 500,000 คนไดอยางถูกตอง
ขอเสนอแนะ
หลังจากที่ไดอานบทความนี้แลว อาจมีคําถามขึ้นมาวา ในเมื่อสามารถปรับระบบสอบใหสามารถรองรับการ
สอบไดจํานวนมากถึง 500,000 คนแลว ทําไมไมทดสอบหรือปรับปรุงและพัฒนาตอ เพื่อใหสามารถรองรับการสอบ
สําหรับผูเขาสอบจํานวน 1,000,000 คน ผูวิจัยมีความเห็นวาเครื่องคอมพิวเตอรโนตบุกมีราคาไมสูง สามารถใชติดตั้ง
ระบบสอบและรองรับจํานวนผูเขาสอบไดถึง 500,000 คน ซึ่งเปนจํานวนที่มากพอสมควร ถาจะมีการสอบที่มีจํานวนผู
เขาสอบมากกวานี้ ควรแบงโหลดการสอบโดยใชเครื่องคอมพิวเตอรโนตบุกมากกวาหนึ่งเครื่อง
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