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บทคัดย่อ 
 

การวิจัยครั้งนี้มีจุดประสงค์เพื่อ 1) พัฒนาระบบส่งและตรวจค าตอบออนไลน์ในการแข่งขันเขียนโปรแกรม
คอมพิวเตอร์ และ 2) ประเมินประสิทธิภาพของระบบ โดยใช้ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง คือ นักเรียนที่เข้าแข่งขันโปรแกรม
คอมพิวเตอร์ ภายในงานสัปดาห์วิชาการคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ ระดับช่วงช้ันที่ 4 
จาก 10 โรงเรียน จ านวน 30 คน เครื่องมือที่ใช้ คือ ระบบส่งและตรวจค าตอบออนไลน์ในการแข่งขันเขียนโปรแกรม
คอมพิวเตอร์ และแบบประเมินความพึงพอใจของระบบ สถิติที่ใช้คือ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

ผลการวิจัย พบว่าได้ 1) ระบบส่งและตรวจค าตอบออนไลน์ในการแข่งขันเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์สามารถท างาน
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และ 2) ผลการประสิทธิภาพของระบบทุกด้านที่ประเมินความพึงพอใจจากกลุ่มเป้าหมาย ในด้าน
ประสิทธิภาพและการออกแบบอยู่ในระดับมาก  
 

ค าส าคัญ: ส่งและตรวจค าตอบ, ออนไลน์, การแข่งขันเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร ์
 

ABSTRACT 
 

The purposes of this research were 1) to develop the send and review answer online in 
computer programming contest system. and 2) to study efficiency with the system. The sample consisted 
at 30 students from 10 schools in competition programing contest academic week fair at Faculty of Arts 
and Science, Sisaket Rajabhat University. The research instruments included the send and review answer 
online in computer programming contest system, an evaluation form. Data were analyzed using mean 
and standard deviation.  

The study results showed that 1) the develop the send and review answer online in computer 
programming contest system had a quality; 2) The user’s satisfaction with learning via the developed the 
send and review answer online in computer programming contest system in overall was at a more level.   
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บทน า 
 

ในการแข่งขันเขียนโปรแกรมหรือจัดการทดสอบการเขียนโปรแกรมในโอกาสต่างๆ ในมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ 
เดิมนั้นใช้การตรวจแบบให้อาจารย์หรือผู้ควบคุมการแข่งขัน เดินตรวจสอบเป็นรายบุคคล ท าให้ขั้นตอนการตรวจสอบนั้นเกิด
การล่าช้า และไม่สะดวกต่อผู้ควบคุมการสอบ รวมไปถึงการตรวจสอบความถูกต้องนั้นอาจจะเกิดการผิดพลาดได้ และการ
แข่งขันในแต่ละครั้งนั้น ยังไม่มีเทคโนโลยีหรือตัวช่วยในการส่งและตรวจ เพื่ออ านวยความสะดวกต่อผู้ควบคุมการแข่งขันและผู้
เข้าแข่งขัน 

จากปัญหาที่กล่าวมาข้างต้น ผู้วิจัยมีแนวคิดเพื่อพัฒนาเครื่องมือส าหรับอ านวยความสะดวกในการ รับ -ส่ง และ
ตรวจข้อสอบของการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ โดยใช้ข้อมูลของผู้แข่งขันหรือผู้เข้ าสอบเป็นข้อมูลน าเข้า จากเครื่อง
คอมพิวเตอร์หลายเครื่อง ส่งมายังเครื่องแม่ข่าย จากนั้นระบบจะท าการแสดงผลโค๊ดโปรแกรมที่ส่งมา เพื่อให้อาจารย์หรือ
เจ้าหน้าท่ีได้ท าการตรวจสอบความถูกต้องและทดสอบโปรแกรม  

ระบบส าหรับใช้ในการตรวจข้อสอบที่ผู้วิจัยพัฒนาขึ้นนี้ จะช่วยให้ผู้ใช้ (หรืออาจารย์) ประหยัดทั้งเวลา ได้ทั้งความ
สะดวกสบาย และเกิดความแม่นย าสูงในการตรวจสอบในแต่ละขั้นตอน 
 

1. วัตถุประสงค์การวิจัย 
 1. เพื่อพัฒนาระบบส่งและตรวจค าตอบออนไลน์ในการแข่งขันเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 

  2. เพื่อประเมินประสิทธิภาพในแต่ละด้าน ของระบบส่งและตรวจค าตอบออนไลน์ในการแข่งขันเขียนโปรแกรม    
คอมพิวเตอร์ 
 

2. เอกสารและงานวจิัยท่ีเกี่ยวขอ้ง 
 วลัยพร ดวงดี (2551) ได้ท าการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์บนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตโดยใช้เทคนิค STAD วิชา การ
เขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง โดยที่บทเรียนคอมพิวเตอร์นี้มีระบบในการท าแบบฝึกหัด
ออนไลน์แต่อยู่ในรูปแบบของค าถามหลายตัวเลือก ซึ่งยังไม่เหมาะสมกับการใช้วัดผลการเรียนรู้การเขียนโปรแกรม
คอมพิวเตอร์  
 ปริศนา ปั้นน้อย (2549) ได้ศึกษาวิจัยการสร้างนวัตกรรม E- Learning เรื่อง การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ด้วย
ภาษาซี โดยที่งานวิจัยนี้ได้พัฒนานวัตกรรม E- Learning ที่มีส่วนของแบบทดสอบก่อนเรียน แบบทดสอบหลังเรียน และ
แบบฝึกหัด บนเครือข่าย 
 จากงานวิจัยที่เกี่ยวข้องส่วนใหญ่พบว่า มีการพัฒนาระบบที่ช่วยในการเรียนการสอนและท าแบบฝึกหัดในรายวิชา 
การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์บนเครือข่ายออนไลน์ แต่ยังไม่มีระบบใดที่สามารถใช้ในการรับส่งชุดค าสั่งโปรแกรม
คอมพิวเตอร์ ซึ่งเป็นส่วนส าคัญในการวัดผลการเรียนรู้ทักษะการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 

 

วิธีด าเนินการวิจัย 

1. ขัน้ตอนการด าเนินการวิจัยประกอบด้วย 10 ขั้นตอน ดังนี้ 
 1.1 ศึกษาเครื่องมือตา่งๆในการด าเนินโครงงาน ท าการศึกษาเครื่องมือท่ีเกี่ยวข้องในการพัฒนาระบบ ที่สามารถ
รองรับการท างานผ่านระบบเครือข่าย 
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 1.2 ศึกษาแนวคิดและทฤษฏีต่างๆที่เกี่ยวข้อง ท าการศึกษาทฤษฏีที่เกี่ยวข้องกับระบบการรบัส่งข้อมูลผ่านเครือข่าย
และการพัฒนาโปรแกรมบนระบบปฏิบัติการวินโดว ์
 1.3 ศึกษาการเช่ือมความสมัพันธ์ระหว่างฐานข้อมูล ศึกษารูปแบบความสัมพันธ์ของตารางฐานข้อมูลที่ได้ออกแบบ  
 1.4 ออกแบบฐานข้อมูล สร้างโครงสร้างความสัมพันธ์ของฐานข้อมูลในโปรแกรมจัดการฐานข้อมูล 
 1.5 สรา้งเงื่อนไขการทดสอบ ส าหรับกระบวนการตรวจสอบ  
 1.6 ก าหนดและออกแบบ ขีดความสามารถของโครงงาน 
 1.7 พัฒนาโครงงานจากเครื่องมือ แนวคิดและทฤษฏีที่ศึกษา 
 1.8 ทดสอบการท างานของโครงงาน โดยตดิตั้งระบบในห้องปฏิบัตกิารคอมพิวเตอร์ จ านวน 10 เครือ่ง และท าการ
ทดสอบระบบตามเงื่อนไขการทดสอบที่ได้ออกแบบ 
 1.9 น าระบบท่ีพัฒนาไปท าการทดสอบประสิทธิภาพระบบส่งและตรวจค าตอบออนไลน์ ในการแข่งขันการเขียน
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ และประเมินโดยกลุ่มเป้าหมายด้วยแบบสอบถามความพึงพอใจ 
 1.10 สรุปผลการวิจัย โดยใช้หลักสถิติค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานกับข้อมลูความพึงพอใจในแต่ละด้าน 
 

2. เคร่ืองมือการวิจัย 
 2.1 ระบบส่งและตรวจค าตอบออนไลน์ในการแข่งขันเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 
 2.2 แบบประเมินความพึงพอใจของระบบ 
 

3. กลุม่เป้าหมาย 
 3.1 นักเรียนระดับช่วงช้ันท่ี 4 ที่เข้าร่วมการแข่งขันทักษะการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ สัปดาห์วิชาการ       
คณะศลิปศาสตร์และวิทยาศาสตร ์มหาวิทยาลัยราชภัฏศรสีะเกษ จ านวน 30 คน จาก 10 โรงเรียนจากพ้ืนท่ีจังหวัด 
ศรีสะเกษ 
 3.2 ผู้ควบคมุการแข่งขันทักษะการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ จากส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาในจังหวัด 
ศรีสะเกษจ านวน 5 คน 
 

4. สถิติที่ใช้ในการวิจัย คือ  ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน โดยน าค่าเฉลี่ยทีไ่ด้เทยีบกับเกณฑ์การประเมิน ดังนี้ 
    ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.50 – 5.00 หมายความว่าพึงพอใจมากท่ีสุด 
    ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.50 – 4.49 หมายความว่าพึงพอใจมาก 
    ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.50 – 3.49 หมายความว่าพึงพอใจปานกลาง 
    ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 1.50 – 2.49 หมายความว่าพึงพอใจน้อย 
    ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 1.00 – 1.49 หมายความว่าพึงพอใจน้อยท่ีสุด 
  

ผลการวิจัย 

 งานวิจัยได้แบง่ส่วนการด าเนินงานออกเป็น 2 ส่วน คือ ส่วนการพัฒนาระบบ และส่วนของการประเมินผล โดยมี
รายละเอียดการด าเนินงาน ดังนี ้
1. ผลการพัฒนาระบบส่งและตรวจค าตอบออนไลน์ในการแข่งขนัเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 
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 การพัฒนาระบบส่งและตรวจค าตอบออนไลน์ในการแข่งขันมีการออกแบบระบบดังรูปที่ 1 ซึ่ง
ประกอบด้วย 3 ส่วน คือ ส่วนของผู้แข่งขันเขียนโปรแกรมซึ่งจะท าการส่งค าตอบในรูปแบบชุดค าสั่งโปรแกรมผ่านระบบที่
พัฒนา ส่วนของกรรมการผู้คุมการแข่งขันที่ท าหน้าท่ีตรวจค าตอบและก าหนดคะแนน และส่วนการแสดงผลผ่านเครื่องฉายโดย
การดึงข้อมูลคะแนนในระบบ 

                                     
                      

           
 

รูปที่ 1 ภาพรวมของระบบ 
 

 ส่วนของผู้แข่งขันเขียนโปรแกรมมีการออกแบบดังรูปที่ 2 ซึ่งประกอบด้วยส่วนการกรอกชุดค าสั่ง และเลือกข้อที่จะ
ท าการส่ง เพื่อเป็นการสื่อสารระหว่างผู้เข้าแข่งขันกับผู้ควบคุมการแข่งขันจะมีส่วนของการส่งข้อค าถามหรือข้อสงสัย ซึ่งจะ
ค าถามและค าตอบของข้อสงสัยจะเป็นแบบเปิดที่ผู้เข้าแข่งขันกลุ่มอื่นๆ เห็นได้เช่นกัน 

                   
รูปที่ 2 หน้าจอระบบส าหรบัผู้เข้าแข่งขันเขียนโปรแกรม 

 

 การออกแบบระบบส่วนของกรรมการผู้ควบคุมการแข่งขันแสดงดังรูปที่ 3 ที่แสดงสถานะของค าตอบแต่ละทีม ซึ่ง
กรรมการผู้ควบคุมการแข่งขันสามารถเข้าถึงค าตอบแต่ละข้อโดยการเลือกในกรอบท่ีแสดงสถานะเพื่อท าการตรวจในแต่ละข้อ
ค าตอบ และมีหน้าแสดงค าถามจากกลุ่มต่างๆ โดยอ้างอิงตามหมายเลขทีมผู้เข้าแข่งขัน เมื่อกรรมการท าการตรวจและให้
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คะแนนระบบจะท าการอัพเดทท่ีหน้าสรุปตารางคะแนนดังรูปที่ 4 พร้อมทั้งส่งข้อความผ่านระบบไปยังผู้เข้าแข่งขันทีมที่ได้ถูก
ตรวจเพื่อแจ้งผลการตรวจ 

  
รูปที่ 3 หน้าจอระบบส าหรบักรรมการผูคุ้มการแข่งขัน 

 
รูปที่ 4 หน้าจอตารางสรุปคะแนนผ่านเครื่องฉาย 

 
2. ผลการประเมินความพึงพอใจของระบบ 
 ผลการวิเคราะห์ความพึงพอใจของระบบการพัฒนาระบบส่งและตรวจค าตอบออนไลน์ในการแข่งขันเขียนโปรแกรม
คอมพิวเตอร์ มผีลการด าเนินการ ดังนี้ 
ตารางที่ 1 ด้านประสิทธิภาพและประโยชน์ของระบบ 

 
รายการ X  SD. ระดับความพึงพอใจ 

1. ความเหมาะสมของเมนูการใช้งาน 4.12 0.98 มาก 

2. ความถูกต้องของการประมวลผลหรอืการท างานของระบบ 4.00 0.88 มาก 

3. ความรวดเร็วในการตอบสนองของระบบ 4.12 0.74 มาก 

4. ความเหมาะสมของขั้นตอนการส่งข้อมูล 4.04 0.75 มาก 
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5. ความเหมาะสมของขั้นตอนการแสดงผลลัพธ์ 4.12 0.79 มาก 

6. การจัดการรักษาความปลอดภัย และก าหนดสิทธิ์ในการเข้าถึงข้อมูลของผู้ใช้งานแต่ละ
ทีม 

4.20 0.65 มาก 

7. การเชื่อมต่อของระบบฐานข้อมูลฯ มปีระสิทธิภาพต่อการใช้งาน 4.12 0.85 มาก 

8. ความง่ายของการใช้งานระบบ 3.83 1.01 มาก 

9. ระบบฐานข้อมูลฯช่วยท าใหก้ารท างานรวดเร็วขึ้นกวา่การใช้กรรมการเดินตรวจหรือไม่ 4.25 0.73 มาก 

10. ระบบฐานข้อมูลฯ ชว่ยลดปริมาณการใช้กระดาษและบุคลากร 4.54 0.50 มาก 

11. ภาษาที่ใช้ในระบบ (ข้อความบนปุ่ม,เมนูต่างๆ) เป็นทางการ ตรงประเด็น และสื่อ
ความหมายชัดเจน 

4.16 0.76 มาก 

12. ความนา่เช่ือถือและแม่นย าของขอ้มูลที่ผู้ใช้น าเข้าระบบ 4.08 0.77 มาก 

13. ความถูกต้องและแม่นย าของผลลัพธ์ที่ระบบแสดงผล 4.12 0.67 มาก 

14. ความง่ายเข้าใจผลลัพธ์ที่ระบบแสดงผล 3.87 0.94 มาก 

โดยรวม 4.09 0.16 มาก 

 
จากตารางที่ 1 พบว่าภาพรวมของฟังก์ชันงานของระบบโดยรวมอยู่ในระดับมาก (X  = 4.09, SD. = 0.16) เมื่อพิจารณาเป็น 
รายด้านพบว่าด้านระบบฐานข้อมูลฯช่วยลดปริมาณการใช้กระดาษและบุคลากร มีระดับความพึงพอใจมากที่สุด (X  = 4.54, 
SD. = 0.50)   
 
 
 

ตารางที่ 2 ด้านการออกแบบ 
รายการ X  SD. ระดับความคิดเห็น 

1. ความสวยงาม ความทันสมยั และน่าสนใจของหน้าต่างโปรแกรม 4.04 0.85 มาก 

2. การจัดวางรูปแบบโปรแกรมง่ายต่อการอ่านและการใช้งาน 3.83 1.04 มาก 

3. ขนาดตัวอกัษร และรูปแบบตวัอักษร อ่านได้ง่ายและสวยงาม 4.12 0.85 มาก 

4. ความเร็วในการแสดงภาพ ตวัอักษร และข้อมูลต่างๆ 4.16 0.86 มาก 

โดยรวม 4.04 0.14 มาก 

 

 จากตารางที่ 2 พบว่า ภาพรวมดา้นการออกแบบระบบ โดยรวมอยู่ในระดับมาก (X  = 4.04, SD. = 0.14) เมื่อ
พิจารณาเป็นรายด้านพบว่าดา้นความเร็วในการแสดงภาพ ตัวอักษร และข้อมูลต่างๆมรีะดบัความพึงพอใจมาก  
(X  = 4.16, SD. = 0.86)      

 

อภิปรายผลการวิจัย 
 

 จากผลการวิจัยได้ระบบส่งและตรวจค าตอบออนไลน์ในการแข่งขันเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ โดยมีการท างานของ
ระบบ 3 ส่วน คือ ส่วนของผู้แข่งขันเขียนโปรแกรมซึ่งจะท าการส่งค าตอบในรูปแบบชุดค าสั่งโปรแกรมผ่านระบบท่ีพัฒนา ส่วน
ของกรรมการผู้คุมการแข่งขันที่ท าหน้าที่ตรวจค าตอบและก าหนดคะแนน และส่วนการแสดงผลผ่านเครื่องฉายโดยการดึง
ข้อมูลคะแนนในระบบ  เมื่อพิจารณาด้านประสิทธิภาพของระบบจากผลความประเมินความพึงพอใจจากผู้เช่ียวชาญและกลุ่ม
ตัวอย่างอยู่ในระดับมากทั้งสองด้านคือ ด้านประสิทธิภาพและประโยชน์ของระบบ  และ ด้านการออกแบบ และจาก
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ข้อเสนอแนะอื่น พบว่ายังต้องใช้เวลานานในการติดตั้งก่อนการแข่งขัน และความยากในการเข้าใจในการใช้งานตัวซอฟต์แวร์  
เนื่องจากซอฟต์แวร์มีปุ่มที่มากจนเกินไป 

ข้อเสนอแนะ 
 

 1. ควรเพิ่มรายละเอียดของการแสดงผลตารางคะแนนในรูปแบบเว็บเพจ เพื่ออ านวยควารมสะดวกแก่
บุคคลภายนอกท่ีต้องการติดตามการแข่งขันผ่านระบบอินเทอร์เน็ต 
 2. ควรมีการจดัวางรูปแบบหน้าจอส่วนประสานผู้ใช้ ให้เข้าใจง่ายและไม่ซับซ้อน  
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