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บทคัดยอ
ระบบตรวจสอบรายชื่อเขาชั้นเรียนโดยอุปกรณอัจฉริยะ ถูกพัฒนาขึ้นเพื่อเปรียบเทียบเวลาที่ใช
ในการตรวจสอบรายชื่อเขาชั้นเรียนโดยอุปกรณอัจฉริยะกับการตรวจสอบรายชื่อดวยใบรายชื่อ ผูใชงานของ
ระบบนี้ไดแก ผูสอนและนักศึกษา ผูสอนสามารถเพิ่มรายวิชา รายชื่อนักศึกษา คะแนนในการตรวจสอบ
รายชือ่ เขาชัน้ เรียน และติดตามการเขาชัน้ เรียนของนักศึกษาแตละคนโดยดูจากขอมูลการเขาเรียน ขาดเรียน
และมาสาย นักศึกษาสามารถดูขอมูลและสถิติการเขาชั้นเรียนของตนเองในแตละรายวิชาได เมื่อสิ้นสุด
ภาคการศึกษาผูส อนสามารถแปลงความถีใ่ นการเขาชัน้ เรียนเปนคะแนนตามทีผ่ สู อนกําหนดระบบตรวจสอบ
รายชื่อเขาชั้นเรียนโดยอุปกรณอัจฉริยะถูกนํามาใชในรายวิชา คพ344 การพัฒนาระบบซอฟตแวรเชิงวัตถุ
2 กลุม เรียน ผูว จิ ยั เก็บเวลาในการตรวจสอบรายชือ่ ผานระบบตรวจสอบรายชือ่ เขาชัน้ เรียนโดยอุปกรณอจั ฉริยะ
เปรียบเทียบกับเวลาในการตรวจสอบรายชื่อโดยใชใบรายชื่อกลุมเรียนละ 3 ครั้ง
จากผลการทดลองใชระบบที่นําเสนอสามารถสรุปไดดังนี้ ระบบตรวจสอบรายชื่อเขาชั้นเรียน
โดยอุปกรณอจั ฉริยะมีประสิทธิภาพการทํางานทีส่ งู กวาระบบการตรวจสอบดวยใบรายชือ่ โดยระบบทีน่ าํ เสนอ
* ปรับปรุงเพิ่มเติมเนื้อหาจากบทความ เรื่อง ประสิทธิภาพของระบบการจัดการเรียนการสอนโดยสื่อสารผาน
เครือขายสังคม ที่นําเสนอในการประชุมวิชาการ 2016 International Computer Science and Engineering Conference
(ICSEC2016) 14 -17 ธันวาคม 2559 ณ โรงแรมเชียงใหมออรคิด เชียงใหม
** ผูเขียนหลัก
อีเมล: kongkarn@gmaejo.mju.ac.th
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สามารถตรวจสอบรายชื่อนักศึกษาดวยความเร็ว ถูกตองและสามารถลดขั้นตอนการทํางานลงครึ่งหนึ่ง
เมื่อเปรียบเทียบกับการตรวจสอบรายชื่อดวยใบรายชื่อ

คําสําคัญ
ระบบการเขาชัน้ เรียน ระบบการจัดการชัน้ เรียน ระบบตรวจสอบรายชือ่ เขาชัน้ เรียน อุปกรณอจั ฉริยะ

Abstract
The class attendance checking system using a smart device is developed for comparing
the time to attend the class between the proposed system and manual checklist method. The users
of this system are the instructors and the students. The instructors can add the new subjects, the
student list, the score of the classroom participation and follow up each student attendances by
looking up the statistic of the student participation, missing and late. Each student can check their
statistic by themselves in each subject. At the end of the semester, the instructor can transfer the
frequency of student attendance to the score that he has set already. The class attendance checking
system using a smart device was tested in the CS 344 Object Oriented Software Development, 2 sections.
We recorded the time of using the class attendance checking system using a smart device compare
with the time of manual checklist method, 3 times of each section. The conclusion of using the proposed
system is that it is more effective than manual checklist method. Because of this proposed system can
check the students in the class rapidly, correctly and reduces the amount of procedure of class
attendance checking more than half of the amount of procedure of manual checklist method.

Keywords
Student Attendance System, Classroom Management System, Student Attendance
Checking System, Smart Device

บทนํา
บทเรียนออนไลนนํามาใชแทนการเขาชั้นเรียนในระดับมหาวิทยาลัยนั้นเหมาะสมสําหรับนักศึกษา
บางคนที่สามารถคนหาความรูทางวิชาการทางอินเตอรเน็ตได แตยังไมเหมาะสําหรับนักศึกษาบางกลุม
ทีม่ จี ดุ ออนดานเทคโนโลยีและภาษาอังกฤษ การขาดแคลนในเรือ่ งของงบประมาณ บทเรียนไมสามารถดึงดูด
ความสนใจของผูเ รียนได ความมีทศั นคติดา นลบตอการเรียนผานสือ่ อิเล็กทรอนิกส (Tuntirojanawong, 2014,
51-64) รวมถึงชองทางการสื่อสารกับอาจารยไมมีความหลากหลาย (Serivichayaswadi, 2014, 141 – 158)
นักศึกษากลุม นีจ้ งึ ตองเขาชัน้ เรียนเพือ่ รับความรูแ ละขอแนะนําจากอาจารย การเขาชัน้ เรียนในปริมาณชัว่ โมง
และเวลาที่เหมาะสมจึงยังมีความจําเปน
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การตรวจสอบรายชื่อเขาชั้นเรียนจึงเปนเครื่องมือหนึ่งที่ผูสอนใชเพื่อกระตุนใหนักศึกษาเขาชั้นเรียน
จากเดิมผูสอนตองตรวจสอบรายชื่อนักศึกษาและบันทึกการเขาชั้นเรียนลงในใบรายชื่อ เมื่อจบชั่วโมงเรียน
จึงนํารายชื่อการเขาชั้นเรียนจากใบรายชื่อบันทึกลงในโปรแกรมอีกครั้ง การทํางานดังกลาวนี้ หากจํานวน
นักศึกษาเพิ่มขึ้นสงผลใหระยะเวลาที่ใชในการตรวจสอบรายชื่อนานขึ้น (Janchai, Angskun & Angskun,
2012, 37-55) ผูวิจัยจึงพัฒนาระบบตรวจสอบรายชื่อเขาชั้นเรียนโดยอุปกรณอัจฉริยะเพื่อใหผูสอนสามารถ
ตรวจสอบรายชื่อการเขาชั้นเรียนของนักศึกษาและบันทึกขอมูลลงในฐานขอมูลไดทันที ขณะที่นักศึกษา
สามารถตรวจสอบสถิติการเขาชั้นเรียนของตนเองในแตละรายวิชาที่ลงทะเบียนเรียนได

วัตถุประสงค
1. เพือ่ พัฒนาระบบตรวจสอบรายชือ่ เขาชัน้ เรียนโดยอุปกรณอจั ฉริยะและทดสอบระบบทีน่ าํ เสนอ
ดวยการนําไปใชในหองเรียน
2. เพื่อเปรียบเทียบระยะเวลาที่ใชในการตรวจสอบรายชื่อเขาชั้นเรียนระหวางระบบที่นําเสนอ
(ระบบตรวจสอบรายชือ่ เขาชัน้ เรียนโดยอุปกรณอจั ฉริยะ) และการตรวจสอบรายชือ่ เขาชัน้ เรียนโดยใชใบรายชือ่

ทบทวนวรรณกรรม
ระบบตรวจสอบรายชื่อและจัดการกิจกรรมสําหรับอาจารย เปนแอปพลิเคชันที่พัฒนาผานระบบ
ไอโอเอส เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการสอนใหแกนักศึกษามากยิ่งขึ้น สะดวกและรวดเร็ว จากเดิมที่มี
การจัดการดานกิจกรรมโดยใชกระดาษในการจัดการหรือใชความจําในการสัง่ งานนักศึกษา ระบบตรวจสอบ
รายชือ่ และจัดการกิจกรรมสําหรับอาจารยจะชวยแกไขปญหา โดยขอมูลทุกอยางทีเ่ กิดขึน้ ในระบบจะถูกจัดเก็บ
ในฐานขอมูลทั้งหมด (Achavakul, 2013) ระบบบันทึกการเขาชั้นเรียนอัตโนมัติหรือบลูการด เปนการนํา
เทคโนโลยีบลูทูธที่มีในโทรศัพทเคลื่อนที่และคอมพิวเตอรมาใช ระบบดังกลาวสามารถตรวจสอบไดวา
นักศึกษานัง่ เรียนอยูจ ริงตลอดชัว่ โมงเรียน การประเมินความสามารถในการใชงานของระบบจากผูเ ชีย่ วชาญ
2 มิติ ไดแก การใชแบบสอบถาม ผูใ ชมคี วามพึงพอในระดับมากทีส่ ดุ และการสัมภาษณเชิงลึก พบวาในภาพรวม
ผูเชี่ยวชาญมีความพึงพอใจตอระบบมาก (Janchai, Angskun & Angskun, 2012, 37-55) เทคโนโลยี
เครื่องอานลายนิ้วมือถูกนํามาใชเพื่อยืนยันตัวตนเทียบเทากับการใชบัตรประชาชน การประยุกตเครื่องอาน
ลายนิ้วมือเพื่อตรวจสอบการเขาชั้นเรียนอัตโนมัติจะชวยใหการตรวจสอบการเขาเรียนมีความสะดวก
และรวดเร็ว ผูดูแลระบบสามารถกําหนดชวงเวลาของการอานลายนิ้วมือเพื่อใชระบุสถานะของการเขาเรียน
ระบบสามารถอานลายนิ้วมือนําไปตรวจสอบกับขอมูลการลงทะเบียนจากฐานขอมูล บันทึกเวลาเขาเรียน
ของผูเรียน ผูสอนสามารถสืบคนขอมูลเปนรายวัน รายเดือน และรายภาคเรียน พรอมทั้งออกรายงาน
จากการประเมินการใชงานจากกลุมตัวอยางพบวา ระบบสามารถทํางานไดอยางรวดเร็วและแสดงรายงาน
ไดอยางถูกตอง (Naco, 2013, 11-20) สาเหตุของการขาดเรียนแบงเปน 4 ดาน ดังตอไปนี้ (1) ดานตัวผูเ รียนเอง
เชน ติดเพื่อนชักชวนใหเสพยาเสพติด (2) ดานการเงิน เชน ไมมีทุนทรัพย (3) ดานกฎระเบียบในหองปฏิบัติ
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การทางภาษา เชน กฎระเบียบเขมงวดเกินไป อาจารยเขมงวด และ (4) ดานอุปกรณและสิ่งแวดลอม
เชน อุปกรณชํารุด (Pinsaimoon, Wongprom & Piromruen, 2012) Virtual Learning Tool (VLT)
เปนซอฟตแวรการจัดการรายวิชาบนเครื่องแมขายแบบกาวหนาของ SBC Ameritech และ College of
Engineering and Computer Science (CECS) ที่ University of Michigan-Dearborn ซอฟตแวรนี้อนุญาต
ใหสมาชิกไดพัฒนาความสามารถในการแตงเนื้อหาบนเว็บ และชวยใหโปรแกรมการศึกษาทางไกลไมมี
คาใชจาย (Abovyan, Zakarian, Shridhar & Sengupta, 2012, 1 - 10)

กรอบแนวคิดการวิจัย
ระบบตรวจสอบรายชื่อเขาชั้นเรียนโดยอุปกรณอัจฉริยะถูกพัฒนาขึ้นเพื่อใหสามารถใชงานได
บนอุปกรณอัจฉริยะและบันทึกผลลงในระบบฐานขอมูล โดยมีผูใชงานแบงเปน 2 ประเภท ไดแก ผูสอน
และนักศึกษา ผูส อนสามารถใชงานระบบตรวจสอบรายชือ่ เขาชัน้ เรียนโดยอุปกรณอจั ฉริยะ โดยตองลงทะเบียน
เพือ่ ใชงานกอน หลังจากนัน้ จึงล็อกอินเขาสูร ะบบได ผูส อนสามารถเพิม่ ขอมูลรายวิชาทีส่ อน รายชือ่ นักศึกษา
วันเวลาเรียนและกําหนดคะแนนการเขาหองเรียน ภาคการศึกษาปกติมหาวิทยาลัยกําหนดใหมีการเรียน
การสอน 15 สัปดาห ระหวางภาคการศึกษาผูสอนจึงสามารถตรวจสอบรายชื่อนักศึกษาที่เขาชั้นเรียน
โดยมีสถานะของการเขาเรียน คือ เขาเรียน ขาด และมาสาย ผูสอนสามารถบันทึกการเขาชั้นเรียนของ
แตละวิชาไดตามวันเวลาทีก่ าํ หนดเปนตารางเรียน การติดตามการเขาชัน้ เรียนระบบจะแสดงรายชือ่ นักศึกษา
ทั้งหมดในรายวิชาและจํานวนครั้งที่มาเรียน ขาดเรียน และมาสายตามจํานวนครั้งที่มีการตรวจสอบรายชื่อ
การเขาชั้นเรียน เมื่อสิ้นภาคการศึกษาผูสอนสามารถแปลงจํานวนการเขาชั้นเรียน ขาดเรียนและมาสาย
ของนักศึกษาแตละคนเปนคะแนนตามที่ไดกําหนด ดังภาพที่ 1
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วิธีการวิจัย
1. การทบทวนวรรณกรรม ทําใหผวู จิ ยั ทราบปญหาทีเ่ กิดขึน้ ไดแก การขาดเรียน ระบบการตรวจสอบ
รายชื่อที่ใชเวลานาน การนําเทคโนโลยีเพื่อแกปญหาการตรวจสอบรายชื่อเขาเรียน
2. ศึกษาเทคโนโลยีที่ใชพัฒนาระบบตรวจสอบรายชื่อเขาชั้นเรียนโดยอุปกรณอัจฉริยะเพื่อให
สามารถพัฒนาไดเร็วและสามารถนํามาใชไดจริง
3. วิเคราะหระบบและออกแบบระบบโดยใช Star UML จากปญหาที่รวบรวมไดในชั้นเรียน
ผูวิจัยไดทําการออกแบบระบบใหสามารถใชงานไดงายโดยผานอุปกรณอัจฉริยะพรอมทั้งออกแบบหนาจอ
ใหสนับสนุนการทํางานของผูใชเมื่อผูสอนตรวจสอบรายชื่อนักศึกษาเรียบรอยแลว สามารถบันทึกขอมูล
การเขาชั้นเรียนของนักศึกษาเขาสูระบบฐานขอมูล
4. สรางระบบฐานขอมูลโดยใชเอสคิวแอลเซิรฟเวอร (SQL Server) และพัฒนาระบบตรวจสอบ
รายชื่อเขาชั้นเรียนโดยอุปกรณอัจฉริยะโดยใชภาษาซีชารป (C#) และ N-Hibernate Framework รูปแบบ
การพัฒนา Responsive Interface
5. ทดสอบการใชระบบตรวจสอบรายชื่อเขาชั้นเรียนโดยอุปกรณอัจฉริยะ ในรายวิชา คพ 344
การพัฒนาระบบซอฟตแวรเชิงวัตถุ กลุมเรียนที่ 1 นักศึกษา จํานวน 43 คน และกลุมเรียนที่ 2 นักศึกษา
จํานวน 49 คน โดยจับเวลาที่ผูสอนตรวจสอบรายชื่อนักศึกษาทั้งหมดทั้งการใชระบบที่ไดนําเสนอ และ
การใชใบรายชื่อ กลุมเรียนละ 3 ครั้ง การจับเวลาในการตรวจสอบรายชื่อทั้งการใชระบบตรวจสอบรายชื่อ
เขาชั้นเรียนโดยอุปกรณอัจฉริยะและการใชใบรายชื่อดําเนินการในชั่วโมงบรรยายเดียวกัน
6. เก็บขอมูลการใชงานระบบตรวจสอบรายชือ่ เขาชัน้ เรียนโดยอุปกรณอจั ฉริยะและสรุปผลการใชงาน

การออกแบบและพัฒนาระบบ
การออกแบบระบบตรวจสอบรายชื่อเขาชั้นเรียนโดยอุปกรณอัจฉริยะแบงออกเปน 3 สวนไดแก 1)
ระบบการกรอกขอมูลพืน้ ฐานรายวิชาและรายชือ่ นักศึกษา 2) ระบบการตรวจสอบรายชือ่ นักศึกษาในชัน้ เรียน
และการตรวจทานสถานะการเขาชั้นเรียน และ 3) ระบบฐานขอมูลที่เก็บขอมูลพื้นฐานของรายวิชา รายชื่อ
นักศึกษาและการตรวจสอบรายชื่อเขาชั้นเรียน สถาปตยกรรมของระบบตรวจสอบรายชื่อเขาชั้นเรียน
โดยอุปกรณอัจฉริยะ ดังภาพที่ 2
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Bootstrap

N-Hibernate

ภาพที่ 2: สถาปตยกรรมของระบบตรวจสอบรายชื่อเขาชั้นเรียนโดยอุปกรณอัจฉริยะ

ผลการวิจัย
เวลาที่ใชตรวจสอบรายชื่อเขาชั้นเรียนโดยระบบที่นําเสนอและการใชใบรายชื่อ ผูวิจัยไดนําระบบ
ตรวจสอบรายชือ่ เขาชัน้ เรียนโดยอุปกรณอจั ฉริยะมาใชตดิ ตามการเขาชัน้ เรียนในรายวิชา คพ 344 การพัฒนา
ระบบซอฟตแวรเชิงวัตถุ กลุมเรียนที่ 1 มีนักศึกษา 43 คน และกลุมเรียนที่ 2 มีนักศึกษา 49 คน ทําการเก็บ
เวลาที่ใชตรวจสอบรายชื่อนักศึกษา 3 ครั้ง เปรียบเทียบกับเวลาที่ใชตรวจสอบรายชื่อนักศึกษาเขาชั้นเรียน
แบบใชใบรายชือ่ ไดขอ มูลตามตารางที่ 1 การเปรียบเทียบเวลาทีใ่ ชในการตรวจสอบรายชือ่ นักศึกษาเขาชัน้ เรียน
กลุม เรียนที่ 1 และตารางที่ 2 การเปรียบเทียบเวลาทีใ่ ชในการตรวจสอบรายชือ่ นักศึกษาเขาชัน้ เรียน กลุม เรียนที่ 2
ตารางที่ 1
การเปรียบเทียบเวลาที่ใชในการตรวจสอบรายชื่อนักศึกษาเขาชั้นเรียน กลุมเรียนที่ 1

ª·¸µ¦
¦³¦ª°¦µ¥ºÉ°Á oµ´Ê Á¦¸¥Ã¥°»¦r
°´¦·¥³ (¦³¸ÉµÎ Á°)
µ¦¦ª°¦µ¥ºÉ°ÂÄoÄ¦µ¥ºÉ°

¦´Ê ¸É (µ¸)
1
2
3
2.10 2.10 2.07
2.32

2.23

2.12

n µÁ¨¸É¥
(µ¸)
2.09

S.D.

2.22

0.10

0.02
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ตารางที่ 2
การเปรียบเทียบเวลาที่ใชในการตรวจสอบรายชื่อนักศึกษาเขาชั้นเรียน กลุมเรียนที่ 2

ª·¸µ¦
¦³¦ª°¦µ¥ºÉ°Á oµ´Ê Á¦¸¥Ã¥°»¦r
°´¦·¥³ (¦³¸ÉµÎ Á°)
µ¦¦ª°¦µ¥ºÉ°ÂÄoÄ¦µ¥ºÉ°

¦´Ê¸É (µ¸)
1
2
3
2.21 2.16 2.15
2.38

2.34

2.20

S.D.

nµÁ¨¸É¥
(µ¸)
2.17

0.03

2.31

0.09

สําหรับความถี่ของจํานวนขั้นตอนในการทํางาน ในรายวิชา คพ 344 การพัฒนาระบบซอฟตแวร
เชิงวัตถุ ผูวิจัยไดทําการตรวจสอบรายชื่อ แบบบันทึกการเขาชั้นเรียนในใบรายชื่อ 2 กลุมเรียน ๆ ละ 3 ครั้ง
รวม 2 กลุม เรียนเปนทัง้ หมด 6 ครัง้ มีขนั้ ตอนคือ ตรวจสอบรายชือ่ ในชัว่ โมงเรียนลงในใบรายชือ่ แลวนําขอมูล
การตรวจสอบรายชื่อไปบันทึกในโปรแกรม ผูสอนตองทํางานทั้งหมด 12 ครั้ง เพื่อบันทึกการเขาชั้นเรียนของ
นักศึกษาแตการตรวจสอบรายชื่อผานระบบตรวจสอบรายชื่อเขาชั้นเรียนโดยอุปกรณอัจฉริยะ ผูสอนทํางาน
ทั้งหมดเพียง 6 ครั้ง
สําหรับความเร็วในการรับรูข อ มูลการตรวจสอบรายชือ่ การตรวจสอบรายชือ่ ผูเ ขาชัน้ เรียนโดยผูส อน
ใชระบบตรวจสอบรายชื่อเขาชั้นเรียนโดยอุปกรณอัจฉริยะนั้น นักศึกษาทุกคนสามารถติดตามขอมูลการเขา
ชั้นเรียนของตนเองไดทุกครั้งทั้งหมดคนละ 3 ครั้งตามจํานวนครั้งที่มีการตรวจสอบรายชื่อเขาชั้นเรียนไดทันที
ในขณะที่การตรวจสอบรายชื่อเขาชั้นเรียนโดยใชใบรายชื่อ นักศึกษาตองรอผูสอนประกาศรายชื่อนักศึกษา
จํานวนครั้งที่ตรวจสอบรายชื่อและสถิติการเขาชั้นเรียนตาง ๆ เพียงครั้งเดียว

อภิปรายผลการวิจัย
การวิเคราะหเวลาที่ใชสําหรับการตรวจสอบรายชื่อ จากตารางที่ 1 การเปรียบเทียบเวลาที่ใชใน
การตรวจสอบรายชื่อนักศึกษาเขาชั้นเรียน ระหวางการใชระบบตรวจสอบรายชื่อเขาชั้นเรียนโดยอุปกรณ
อัจฉริยะกับการเช็คชื่อโดยใชใบรายชื่อ อยางละ 3 ครั้ง ในรายวิชา คพ 344 การพัฒนาระบบซอฟตแวร
เชิงวัตถุ 2 กลุมเรียน กลุมเรียนที่ 1 มีนักศึกษา 43 คน กลุมเรียนที่ 2 มีนักศึกษา 49 คน ผลปรากฏวา
กลุมเรียนที่ 1 การใชระบบตรวจสอบรายชื่อเขาชั้นเรียนโดยอุปกรณอัจฉริยะ ใชเวลาเฉลี่ย 2.09 นาที
สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.02 ในขณะที่การตรวจสอบรายชื่อแบบใชใบรายชื่อใชเวลาเฉลี่ย 2.22 นาที
สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.10 กลุมเรียนที่ 2 การใชระบบตรวจสอบรายชื่อเขาชั้นเรียนโดยอุปกรณอัจฉริยะ
ใชเวลาเฉลี่ย 2.17 นาที สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.03 ในขณะที่การตรวจสอบรายชื่อแบบใชใบรายชื่อใช
เวลาเฉลี่ย 2.31 นาที สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.09 จากคาเฉลี่ย การตรวจสอบรายชื่อนักศึกษาเขาชั้นเรียน
โดยใชระบบตรวจสอบรายชือ่ เขาชัน้ เรียนโดยอุปกรณอจั ฉริยะใชเวลาโดยเฉลีย่ นอยกวาการตรวจสอบรายชือ่
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โดยใชใบรายชือ่ และคาเวลาทีไ่ ดจากระบบตรวจสอบรายชือ่ เขาชัน้ เรียนโดยอุปกรณอจั ฉริยะ มีคา ใกลเคียงกัน
มากกวาคาเวลาที่ไดจากการตรวจสอบรายชื่อโดยใชใบรายชื่อ
การวิเคราะหความถี่สําหรับขั้นตอนในการทํางาน จากการตรวจสอบรายชื่อการเขาชั้นเรียนของ
ผูส อน 1 ครัง้ การตรวจสอบรายชือ่ นักศึกษาลงในใบรายชือ่ ผูส อนมีขนั้ ตอนคือ ลงชือ่ นักศึกษาลงในใบรายชือ่
และเมื่อหมดชั่วโมงสอนจึงนําขอมูลจากใบรายชื่อบันทึกขอมูลการเขาหองเรียนลงในโปรแกรม ในขณะที่
การตรวจสอบรายชือ่ โดยใชระบบตรวจสอบรายชือ่ เขาชัน้ เรียนโดยอุปกรณอจั ฉริยะ ผูส อนสามารถตรวจสอบ
รายชื่อการเขาชั้นเรียนของนักศึกษาและบันทึกไดทันที
การวิเคราะหความเร็วสําหรับการทราบขอมูลตรวจสอบรายชื่อ การใชระบบตรวจสอบรายชื่อ
เขาชัน้ เรียนโดยอุปกรณอจั ฉริยะทัง้ หมด 3 ครัง้ ทําใหนกั ศึกษาสามารถติดตามสถิตกิ ารเขาชัน้ เรียนของตนเอง
ไดทั้งหมด 3 ครั้งไดอยางรวดเร็วและทันที ขณะที่การตรวจสอบรายชื่อเขาชั้นเรียนแบบใชใบรายชื่อนั้น
นักศึกษาสามารถรูสถิติการเขาชั้นเรียนของตนเองไดเมื่อผูสอนประกาศเทานั้น

สรุป
ระบบตรวจสอบรายชื่อเขาชั้นเรียนโดยอุปกรณอัจฉริยะไดถูกออกแบบ พัฒนา และนําไปใชตรวจ
สอบรายชื่อการเขาชั้นเรียนของนักศึกษา ในรายวิชา คพ 344 การพัฒนาระบบซอฟตแวรเชิงวัตถุ 2 กลุม
เรียนโดยกลุมเรียนที่ 1 มีนักศึกษา 43 คน และกลุมเรียนที่ 2 มีนักศึกษา 49 คน ผลการใชงานปรากฏวา
การตรวจสอบรายชื่อนักศึกษาที่เขาชั้นเรียนของผูสอนโดยใชระบบตรวจสอบรายชื่อเขาชั้นเรียนโดยอุปกรณ
อัจฉริยะ สามารถตรวจสอบรายชื่อนักศึกษาไดทั้งหมดรวดเร็วกวาการตรวจสอบรายชื่อเขาชั้นเรียนโดยใช
ใบรายชื่อ สวนจํานวนขั้นตอนการทํางานนั้น การตรวจสอบรายชื่อเขาชั้นเรียนโดยใชระบบตรวจสอบรายชื่อ
เขาชั้นเรียนโดยอุปกรณอัจฉริยะมีจํานวนขั้นตอนเปนครึ่งหนึ่งของการใชตรวจสอบรายชื่อดวยใบรายชื่อ
ระบบตรวจสอบรายชื่อเขาชั้นเรียนโดยอุปกรณอัจฉริยะทําใหนักศึกษาทราบสถิติการเขาชั้นเรียนของตนเอง
ไดอยางรวดเร็วและถูกตอง ซึง่ แตกตางจากการตรวจสอบรายชือ่ เขาชัน้ เรียนโดยใชใบรายชือ่ ทีน่ กั ศึกษาทราบ
ขอมูลเมื่อผูสอนประกาศเทานั้น ดังนั้น สรุปไดวา ระบบตรวจสอบรายชื่อเขาชั้นเรียนโดยอุปกรณอัจฉริยะ
ทํางานดวยความรวดเร็ว สามารถลดขั้นตอนการทํางานเมื่อเปรียบเทียบกับระบบเดิมและใหขอมูลที่ถูกตอง
สูงกวาการตรวจสอบรายชื่อดวยใบรายชื่อ
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