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1.1 หลักการและเหตุผล 

แชตโรบอทเปนสวนหนึ่งของปญญาประดิษฐ (Artificial Intelligence) เปนการเรียนรู
เกี่ยวกับกระบวนการการคิด การใหเหตุผลและการอนุมาน ท่ี เกี่ยวของกับวิธีการที่ ทําให
คอมพิวเตอรมีความสามารถคลายมนุษยหรือเลียนแบบพฤติกรรมมนุษย โดยเฉพาะความสามารถ
ในการคิดเองได โดยใชหลักตรรกศาสตรในการคิดหาคําตอบอยางมีเหตุผล ซ่ึงเปนการประมวลผล
การตัดสินใจของเทคโนโลยีภายใตกฏตางๆ โดยการพัฒนาแชตโรบอทสามารถนํามาประยุกตใช
งานคอมพิวเตอรไดหลายระบบ เชน ระบบตอบคําถามอัตโนมัติในเว็บไซต  ตูสอบถามขอมูลตางๆ   
เปนตน แตปญหาของแชตโรบอทท่ียังไมไดรับการพัฒนาตอ เนื่องจากมีสาเหตุหลายประการ เชน 
ขาดการพัฒนาโปรแกรมเชิงตรรกะในการแกปญหาท่ีซับซอนหรือไมมีคําตอบในฐานขอมูล  
ปญหาเร่ืองการประมวลผลทางภาษาหรือท่ีเรียกวาการตัดคํา เพื่อท่ีจะแยกแตละคําในประโยค เพื่อ
นําไปใชในการประมวลผลภาษาธรรมชาติ และการวิเคราะหกฎเกณฑในการตอบคําถามของคู
สนทนา  ตลอดจนขาดการพัฒนาในสวนของการคนหาความรูเพิ่มเติมจากแหลงขอมูลท่ีเช่ือถือได
เพื่อหาคําตอบใหคูสนทนาและนํามาจัดเก็บเพื่อเปนองคความรูใหมใหกับระบบแชตโรบอท  

การตัดคําเปนกระบวนการพื้นฐานของการประมวลผลภาษาธรรมชาติ โดยมีจุดมุงหมายท่ี
จะทําใหคอมพิวเตอรมีความสามารถในการใชภาษา เขาใจภาษา และประยุกตกับงานดานตางๆ เชน 
การตรวจสอบตัวสะกดในโปรแกรมประมวลคํา ตรวจสอบการใชประโยคท่ีกํากวม ตรวจสอบ
ไวยากรณท่ีอาจผิดพลาด  ซ่ึงการตัดคําภาษาไทยไดรับการพัฒนาโดยใชวิธีการตางๆ ท่ีตางกัน ซ่ึง
แตละวิธีมีขอดีและขอเสียแตกตางกันไป ดังนั้นวิธีพัฒนาการตัดคําใหมีประสิทธิภาพและเพ่ิมความ
ถูกตองในการตัดคํา จึงตองใชหลักการหลายวิธีรวมกัน โดยผูจัดทําไดสรางระบบฐานขอมูล
เร่ืองอัญมณีเปนกรณีศึกษาเร่ิมตน  ในการพัฒนาตนแบบแชตโรบอทภาษาไทย เนื่องจากเร่ืองอัญ
มณี เปนเร่ืองราวท่ีคนใหความสนใจมาก โดยแชตโรบอทสามารถใชหลักทางตรรกศาสตรเพื่อตอบ
คําถามท่ีถูกตอง จากกฏตาง ๆ ท่ีมีอยูในฐานขอมูลเร่ิมตนเร่ืองอัญมณีได  

ดังนั้นผูศึกษาจึงตองการพัฒนาตนแบบแชตโรบอทภาษาไทย โดยใชระบบฐานขอมูล
เร่ืองอัญมณีเปนกรณีศึกษาเร่ิมตน   โดยมีการพัฒนาในสวนของการตัดคําและกรอกคําท่ีมี
ประสิทธิภาพเพื่อนํามาใชวิเคราะหและเทียบกฎในการหาตอบคําถามท่ีถูกตอง  สามารถตอบปญหา
ท่ีซับซอนและตอบคําถามท่ีไมมีคําตอบในระบบฐานขอมูลเร่ิมตนได  โดยใหแชตโรบอทสามารถ
พัฒนาระบบไดเองในสวนของการคนหาความรูเพิ่มเติมจากแหลงขอมูลในเว็บไซตท่ีเช่ือถือไดเพื่อ
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ตอบคําถามดานอ่ืน ๆ   แลวนํามาจัดเก็บเปนองคความรูใหมใหกับระบบตนแบบแชตโรบอท
ภาษาไทย  ซ่ึงจะทําใหมีการพัฒนาฐานความรูของระบบใหมีขนาดใหญข้ึนและขยายวงกวางไปใน
ความรูดานอ่ืน ๆ  ตอไป 
 
1.2 วัตถุประสงค 

1.2.1  เพื่อพัฒนาระบบการตัดคําของแชตโรบอทภาษาไทย ใหสามารถประมวลผล
ภาษาธรรมชาติและเทียบกฎในการหาตอบคําถามไดอยางมีประสิทธิภาพและถูกตอง 

1.2.2 เพื่อพัฒนาตนแบบแชตโรบอท ใหสามารถตอบคําถามจากฐานขอมูลเร่ิมตนและ
พัฒนาระบบในสวนของการคนหาความรูเพิ่มเติมเพื่อตอบคําถามดานอ่ืนๆ และนํามาจัดเก็บเปน
องคความรูใหมใหกับระบบแชตโรบอท 

 
1.3 ประโยชนท่ีจะไดรับจากการศึกษาเชิงประยุกต 

1.3.1  ไดระบบแชตโรบอทท่ีสามารถสนทนาดวยภาษาไทย  โดยผานระบบการ
ประมวลผลภาษาธรรมชาติโดยสามารถตอบคําถามไดอยางมีประสิทธิภาพและถูกตอง 

1.3.2 ไดระบบตนแบบแชตโรบอทภาษาไทยท่ีสามารถตอบคําถามเร่ืองเกี่ยวกับอัญมณี
ซ่ึงเปนฐานขอมูลเร่ิมตน  และระบบสามารถพัฒนาในสวนของการคนหาความรูเพิ่มเติมจาก
แหลงขอมูลอ่ืนๆ  และนํามาจัดเก็บเปนองคความรูใหมใหกับระบบแชตโรบอท 

 
1.4 แผนการดําเนนิการ ขอบเขต และวิธีการศึกษา 

1.4.1  แผนการดําเนนิการ          
 ในการพัฒนาตนแบบแชตโรบอทภาษาไทย (Development of Thai Language Chat 

Robot Prototype) ผูศึกษาไดกําหนดแผนการดําเนินงานดังตอไปนี้ 

1. ศึกษาขอมูลและงานวิจัยท่ีเกี่ยวของ 

2. ศึกษาโปรแกรมคอมพิวเตอรท่ีเหมาะสมในการพัฒนา 

3. ออกแบบระบบฐานขอมูล รวบรวมความรูเกี่ยวกับอัญมณี และคําศัพทท่ีเกี่ยวของ 
4. พัฒนาระบบตนแบบแชตโรบอท 

5. ทดสอบระบบ ทดสอบปอนขอมูล ทดสอบความถูกตองและแกไขขอผิดพลาด ของ
ระบบตนแบบแชตโรบอท 

6. สรุปผลการศึกษาและจัดทํารายงานการคนควาแบบอิสระ 
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1.4.2 ขอบเขต 

ในการพัฒนาตนแบบแชตโรบอทภาษาไทย (Development of Thai Language Chat 

Robot Prototype) มีขอบเขตดังนี้ 
1)  ขอบเขตของฐานขอมูล 

-  ฐานขอมูลท่ีเก็บขอมูลเกี่ยวกับคําท่ีใชในการประมวลผลภาษาธรรมชาติ  
คลังคํา-ขอความ  พจนานุกรม และกฎ  ท่ีใชในการตอบคําถาม 

-  ฐานขอมูลเร่ิมตน  ท่ีเก็บขอมูลเกี่ยวกับอัญมณี   
-  สวนติดตอผูใช โดยสามารถ เพิ่ม แกไข และลบฐานขอมูลได 

 2)  ขอบเขตของการประมวลผล 
-  การประมวลผลทางภาษาหรือท่ีเรียกวาการตัดคําและกรอกคํา เพื่อแยกแตละคําใน
ประโยค เพื่อนํามาใชวิเคราะหและเทียบกฎในการหาตอบคําถามท่ีถูกตอง    

-  การแกปญหาดวยวิธีการคนหา เทียบกฎ และดึงขอมูลคําตอบจากฐานขอมูลเร่ิมตน 
ในการหาตอบคําถามท่ีถูกตอง 

-  การคนหาขอมูลคําตอบจากแหลงขอมูลในเว็บไซตท่ีเช่ือถือไดเพื่อตอบคําถาม  ดาน
อ่ืนๆ   และนํามาจัดเก็บเปนองคความรูใหมใหกับระบบตนแบบแชตโรบอท 

-  ระบบจัดเก็บประวัติการใชงานของผูใช (History Log)  
3)  ขอบเขตของรูปแบบการแสดงผล 

-  ระบบสามารถแสดงบทสนทนาระหวางระบบกับผูใช โดยผานระบบเครือขาย
อินเทอรเน็ต 
 

1.4.3  วิธีการศึกษา 
การเก็บรวบรวมขอมูล ประกอบดวย 

1. คนควาและศึกษาผลงานวิจัยท่ีเกี่ยวของ เพื่อท่ีจะไดนํามาเปนประโยชนในการ
กําหนดแนวทางการคนควา และความเปนไปไดของการศึกษา 

2. ศึกษาโปรแกรมคอมพิวเตอรท่ีเหมาะสมในการพัฒนาตนแบบแชตโรบอทภาษาไทย 

3. รวบรวมความรูเกี่ยวกับอัญมณี และจัดเก็บขอมูลในรูปแบบของฐานขอมูลโดยใช
โปรแกรม Microsoft Access เพื่อใชเปนฐานขอมูลเร่ิมตนในการพัฒนาตนแบบแชตโรบอท
ภาษาไทย 
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4. พัฒนาตนแบบแชตโรบอทภาษาไทย โดยใชขอมูลท่ีรวบรวมและเรียบเรียงไวแลว 
และเขียนโปรแกรมในสวนติดตอผูใชใหสามารถโตตอบกับผูใชได 

5. ทดสอบและแกไขขอบกพรอง ของระบบตนแบบแชตโรบอทภาษาไทย 

6. จัดทําเอกสารประกอบการคนควาอิสระและคูมือใชงานระบบตนแบบแชตโรบอท
ภาษาไทย 
 
1.5  เคร่ืองมือท่ีใชในการศึกษา 

1.5.1 รายละเอียดของซอฟตแวร 
ในการศึกษาจะใชซอฟตแวรหลักในการดาํเนินการดังนี ้
1. ระบบปฏิบัติการ 

-  ระบบปฏิบัติการ (Operating System) ไมโครซอฟท วินโดวส เอ็กซ พี (Microsoft 
Windows XP) 

2. ซอฟตแวรสําหรับเว็บเซิรฟเวอร 
-  โปรแกรมเว็บเซิรฟเวอร  Internet Information Service Version 6.0 (IIS6) สําหรับ
ประมวลผลภาษา ASP 

3. ซอฟตแวรท่ีใชในการพัฒนา 
-  โปรแกรม Adobe Photoshop CS2 ท่ีใชชวยในการพัฒนาดานกราฟก  
-  โปรแกรม Microsoft FrontPage 2003 สําหรับการพัฒนาระบบ และใชภาษา ASP 
ในการพัฒนาระบบ  

4. ซอฟตแวรสนับสนุนอื่นๆ ตามความจําเปน เพื่อชวยในการพัฒนาระบบ  
-  โปรแกรม Microsoft Visio 2003 ใชออกแบบระบบกระแสงาน  
-  โปรแกรม Microsoft Word 2003 ใชจัดพิมพเอกสาร 
-  โปรแกรม Microsoft Access 2003 ใชในการจัดการฐานขอมูลเบ้ืองตน 
-  โปรแกรม FileZilla สําหรับ รับสงขอมูลกับเซิรฟเวอร 

 
1.5.2  รายละเอียดของฮารดแวร 

                 เคร่ืองคอมพิวเตอรสวนบุคคลใชในการศึกษาและพัฒนาระบบ มีคุณสมบัติดังนี ้
-  หนวยประมวลผลกลาง (CPU) รุนเพนเทียม 
    ความเร็วของสัญญาณนาฬกิา 2.4 กิกะเฮิรตซ 
-  หนวยความจําหลัก (RAM) ขนาด 2 กิกะไบต 
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-  หนวยความจําสํารอง (Hard Disk ) ขนาด 80 กิกะไบต 
-  ไดรฟดวีีดี (DVD Drive)  
-  จอภาพ แอล ซี ดี (Monitor LCD) ขนาด 17 นิ้ว 
-  เคร่ืองพิมพเลเซอร (Laser Printer)  
-  ใชบริการเชา ระบบเช่ือมตออินเทอรเน็ตแบบ เอ ดี เอส แอล (ADSL Internet) ความ 
เร็วในการรับสงขอมูล 3 เมกะไบต  

-  ใชบริการเชาคอมพิวเตอรแมขาย (Host Computer) ขนาดพื้นท่ีจํานวน 10 กิกะไบต 
เพื่อใชเปนท่ีวางฐานขอมูล (Database Server) และเว็บไซต (Web Server) 

 
1.6  สถานท่ีท่ีใชในการดําเนินการศึกษาและรวบรวมขอมูล 

1. สํานักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม 
2. สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการจัดการ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม 

 
1.7  นิยามศัพท 

1. ระบบตนแบบ คือ ระบบแชทโรบอทตนแบบท่ีสามารถตอบคําถามเร่ืองเกี่ยวกับอัญมณีซ่ึง
เปนฐานขอมูลเร่ิมตนและระบบตนแบบสามารถพัฒนาในสวนของการคนหาความรู
เพิ่มเติมจากแหลงขอมูลในเว็บไซตท่ีเช่ือถือไดเพื่อตอบคําถามดานอ่ืนๆ   และนํามาจดัเก็บ
เปนองคความรูใหมใหกับระบบ  

2. แชตโรบอทภาษาไทย คือ ระบบท่ีสามารถโตตอบและสนทนาภาษาไทยกับผูใชได
อัตโนมัติ ผานระบบเครือขายอินเทอรเน็ต 

 


