
บทท่ี 3 
การออกแบบระบบงานและฐานขอมูล 

 
 ระบบการพัฒนาตนแบบแชตโรบอทภาษาไทย กรณีศึกษา เร่ืองอัญมณี  เปนระบบท่ีใชการ
นําเขาขอมูลท่ีเปนอักขระ เพื่อเขาสูกระบวนการตัดคํา และเขาสูกระบวนการคนหา โดยจะแบงงาน
ออกเปนสามสวนหลัก ดังนี้ 

3.1  ภาพรวมของระบบท่ีจะทําการพัฒนา 
3.2  การออกแบบผังงานระบบ 
3.3  การออกแบบฐานขอมูล 

 

3.1 ภาพรวมของระบบท่ีจะทําการพัฒนา 

 
รูป 3.1 ภาพรวมข้ันตอนการทํางานของระบบ 

 

 ในการพัฒนาตนแบบแชตโรบอทภาษาไทย จะมีคําศัพทท่ีเตรียมไวแลวเบ้ืองตนจํานวน 
4,990 คํา โดยเตรียมคําศัพทจากฐานความรูท้ังหมดท่ีมีในระบบเพ่ือชวยในการตัดคํา และมี
ฐานขอมูลความรูจํานวน 1,137 รายการ ซ่ึงการทํางานแบงออกเปน 3 สวนประกอบดวย 

1)  การรับขอมูลนําเขา จะรับขอมูลผานทางแปนพิมพอักขระ 
2) การประมวลผล ระบบจะทําการตัดคําจากขอความท่ีรับเขามาโดยเปรียบเทียบกับ

คําศัพทท่ีเตรียมไว  แลวนําไปประมวลผล เพื่อสรางขอบเขตคําตอบ และคนหาคําตอบ 
3)  การตรวจสอบคําตอบและแสดงคําตอบ เปนการตรวจสอบคําตอบแบบยอนรอยกลับ 

วาเปนคําตอบท่ีถูกตองหรือไม จากนัน้จะเตรียมขอความเพ่ือแสดงคําตอบตอไป 
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 3.1.1  การรับขอมูลนําเขา 
การนําขอมูลนําเขาสูระบบจะใชวิธีนําเขาขอมูลตัวอักษร (Text) ผานทางแปนพิมพ

อักขระ (Keyboard)  จากนั้นจะนําขอความท่ีไดเขาสูกระบวนการตัดคํา (Word Segmentation) ใน
ข้ันตอนตอไป 
 

3.1.2 การประมวลผล 
การประมวลผลเปนสวนของโปรแกรมท่ีทําการพัฒนา ซ่ึงในข้ันตอนนี้จะนําขอมูล

นําเขามาประมวลผล โดยมีข้ันตอนดังนี้ 
1. การตัดคํา เปนสวนของการตัดคําจากขอมูลท่ีรับเขามาจากผูใชงานระบบ โดยใช

วิธีการตัดคําแบบเทียบคําท่ียาวท่ีสุดกอน เพื่อใหไดคําและความหมายตามท่ีตองการ สวนคําท่ีไม
สามารถตัดไดในข้ันตอนนี้จะนําไปตัดในข้ันตอนการตัดดวยกฏของภาษาไทยอีกคร้ัง 

2. การสรางขอบเขตคําตอบท่ีเปนไปได ข้ันตอนนี้จะนําคําท่ีตัดไดท้ังหมดไป
คนหาจากฐานขอมูลเร่ืองอัญมณี  และเก็บรายการที่คนพบท้ังหมดลงในตารางเก็บขอมูลช่ัวคราว 

3. การสรางคําตอบ เปนสวนของการใหคะแนนรายการท่ีพบโดยทุกๆ คําท่ีพบจะ
ใหคะแนน 1 คะแนน และรายการที่มีคะแนนสูงสุดคือคําตอบท่ีนาจะเปนไปไดท่ีสุด หรือถามี
รายการท่ีมีคะแนนสูงสุดเทากันหลายรายการ จะนําผลลัพธท่ีไดเขาสูข้ันตอนตอไป 
 

3.1.3 การตรวจสอบคําตอบและแสดงคําตอบ 
การตรวจสอบคําตอบ เปนข้ันตอนการตรวจสอบวาคําตอบท่ีไดจะเปนคําตอบท่ี

ถูกตองหรือไม ดวยการตรวจสอบยอนกลับ วาจํานวนคําท่ีพบในรายการท่ีไดคะแนนสูงสุดเทากับ 
หรือ นอยกวา จํานวนคําท่ีตัดไดท้ังหมดมากนอยเทาใด หากเปนคําตอบท่ีถูกตองและยอมรับไดก็จะ
แสดงคําตอบจากรายการท่ีคนพบ แตถาเปนคําตอบท่ียอมรับไมได หรือไมมีคําตอบก็จะแสดงเปน
ขอความวาไมพบคําตอบ 
   
3.2  การออกแบบผงังานระบบ 

เปนแผนภาพที่แสดงถึงผังงานระบบ ประกอบดวยสวนตางๆ ดังตอไปนี้ 

3.2.1  สวนการตัดคํา 
การตัดคําจะใช 2 วิธีรวมกัน คือการตัดคําโดยวิธีเทียบคําท่ียาวท่ีสุดกอนและการตัด

คําโดยกฎภาษาไทย ซ่ึงคําท่ีมีมากกวา 2 ตัวอักษรจะตัดโดยใชวิธีการเทียบคําท่ียาวท่ีสุดกอน 
จากนั้นจึงตัดคําจากประโยคท่ีเหลือดวยกฏภาษาไทย 
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เร่ิมตน

รับขอมูลจากผูใชงาน
(input text)

Len Input text

select * from 
dictionary where 

wordlen >7

i= 2

<1

>1

Do until
i=2

พบ?

เก็บคําท่ีพบลง array 
ลบคําท่ีพบออกจาก

input text

พบ

ไมพบ

EOF=true

i = i-1

ไมใช

ตัดคําที่ยาว= 2 ตัวอักษร โดยใชกฏการ
ผสมพยัญชนะและสระในภาษาไทย

<1

ตัดแตง array

>1

i >= 8

if i >= 8

select * from 
dictionary where 

wordlen = i

DO until 
EOF=true

อานคําศัพทจากพจนานุกรม
(word)

คนหา inputText ดวย
Word

ใช

ใช

ไมใช

Exit 
Loop

Len Input text

ไมใช

ใช

Exit 
Loop

พบตามกฏ

เก็บคําท่ีพบลง array 
ลบคําที่พบออกจาก

input text

Len Input text >1

<1

ชุดคําท่ีแบงแลว จาก
Array เก็บลง
output text

ใช

ไมใช

do until 
len input 
text <1

Exit 
Loop

จบ
 

รูป 3.2 แสดงข้ันตอนการตดัคํา 
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จากรูป 3.2 เม่ือผูใชงานปอนขอมูลคําถามท่ีเปนขอความเขาสูระบบ ระบบจะทํางานดังนี้  
- ตรวจสอบความยาวขอความท่ีรับเขามาจากผูใช (input text) ถามีมากกวา 1 

ตัวอักษร ระบบจะเร่ิมทํางาน เชนผูใชปอนขอมูล “เพชรมีสีอะไรไดบาง” 
- ระบบจะอานคําศัพทจากฐานขอมูล โดยเร่ิมอานจากคําท่ีมีความความยาวมากกวา 8 

ตัวอักษรทีละคํา แลวนําไปเปรียบเทียบกับขอความที่ผูใชปอนเขามา ถาพบจะเก็บคําท่ีพบลง
หนวยความจํา จากนั้นลบคําท่ีพบออกจากขอความของผูใช ถาไมพบก็จะไปสูการตรวจสอบใน
รอบถัดไป โดยทําซํ้าจนกวาความยาวขอความของผูใชท่ีปอนเขามานอยกวา 1 หรือ เม่ือทําซํ้าไป
จนถึงการอานคําศัพทท่ีความยาวเทากับ 3 ตัวอักษร ซ่ึงในข้ันตอนนี้จะสามารถตัดคําจากประโยคท่ี
ผูใชปอนเขามาไดเปน |เพชร|มีสี|อะไร|ได|บาง| (ให “|” แทนสัญลักษณการตัดคํา)  โดยคําวา มี และ 
สี ไมสามารถตัดไดในข้ันตอนนี้ เนื่องจากในพจนานุกรมในการศึกษานี้ไมมีคําวา มีสี 

- เม่ือระบบอานคําจากฐานขอมูลเพื่อนํามาตรวจสอบจนถึงความยาวเทากับสาม
ตัวอักษร และขอความท่ีผูใชปอนเขามายังมีความยาวมากกวา 1 ตัวอักษร จากตัวอยางประโยค 
“เพชรมีสีอะไรไดบาง” คําท่ียังตัดไมไดคือ มีสี  ระบบตัดคําจะใชกฎภาษาไทยในการชวยตัดโดยคํา
วา “มี”  จะใชกฎการผสมพยัญชนะและสระ ซ่ึงจะตัดไดดังนี้  |มี|สี| 

- ผลลัพธท่ีไดจากข้ันตอนนี้คือ ชุดคําท่ีแบงจากขอความท่ีผูใชปอนเขามา โดยจะ
เรียกวา ชุดคําท่ีไดจากการตัดคํา จากตัวอยางคือ |เพชร|มี|สี|อะไร|ได|บาง| 
 

3.2.2  สวนการสรางขอบเขตคําตอบ 
จากรูป 3.3 หลังจากไดชุดคําท่ีไดจากการตัดคําแลว “|เพชร|มี|สี|อะไร|ได|บาง|” จะนํา

คําท่ีไดทุกคําไปคนหาจากฐานขอมูลฐานความรู แลวสรางเปนตารางฐานขอมูลช่ัวคราว เพื่อเปน
ขอบเขตคําตอบ โดยนําคําวา เพชร ไปคนหาจากคําฐานขอมูลอัญมณี ถาพบก็จะเก็บทุกรายการท่ี
พบลงในตารางฐานขอมูลช่ัวคราว จากน้ันก็จะนําคําท่ีเหลือไปคนหาและเก็บลงตารางฐานขอมูล
ช่ัวคราวเชนเดียวกับคําวา เพชร 
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เร่ิมตน

ชุดคําท่ีแบงแลว จาก
Array 

(output text)

i= 0

Loop i

คนหาจาก KB ดวย
output text ดวย

array(i)

ฐานความรู
KB

พบ?

พบ

ไมพบ

เก็บฐานความรูที่พบลง
Buffer

Buffer DB
ขอบเขตของคําตอบ

i= i+1

i =ubound(array)

exit 
Loop

จบ

ใช

ไมใช

 
 

รูป 3.3 แสดงข้ันตอนการสรางขอบเขตคําตอบ 
 
3.2.3  สวนการสรางคําตอบ 
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รูป 3.4 แสดงข้ันตอนการสรางคําตอบ 
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จากรูป 3.4  เม่ือไดขอบเขตของคําตอบท้ังหมด ระบบจะทําการสรางคําตอบโดยการอานคํา
จากชุดคําท่ีไดจากการตัดคําทีละคํา  แลวนํามาเทียบกับคําตอบจากตารางฐานขอมูลช่ัวคราวทีละ
รายการ ถาพบจะใหคะแนนรายการนั้นเปน 1  ถาไมพบจะใหคะแนนเปน 0 และทําซํ้าจนกวาจะ
หมด ซ่ึงสันนิษฐานไดวารายการใดท่ีไดคะแนนสูงสุดรายการนั้นอาจจะเปนคําตอบ โดยจะนํา
รายการท่ีไดไปเขาข้ันตอนการตรวจสอบคําตอบตอไป และในกรณีท่ีมีคะแนนสูงสุดเทากัน หลาย
รายการ ก็จะนําไปเขาข้ันตอนการตรวจสอบคําตอบเชนเดียวกัน 
 

3.2.4  สวนการตรวจสอบและแสดงคําตอบ 
จากรูป 3.5 ในข้ันตอนนี้จะเปนการตรวจสอบคําตอบท่ีไดคะแนนสูงสุด วาจะเปนคําตอบท่ี

ถูกตองหรือไมโดยมีข้ันตอนดังนี้  
- อานฐานขอมูลคําท่ีเปนคําสรอยหรือคําท่ีพบบอย เชน ครับ คะ จะ นะจะ แลวนํามา

เปรียบเทียบกับชุดคําท่ีไดจากการตัดคํา  ถาพบจะตัดคํานั้นออกไป  
- นําคําท่ีเหลือมาคนหาจากตารางฐานความรูช่ัวคราวท่ีมีคะแนนสูงสุด ถาพบจะไปสู

ข้ันตอนการตรวจสอบแบบยอนรอยกลับตอไป ถาไมพบจะออกไปยังข้ันตอนการสรางคําตอบวา
ไมพบ ซ่ึงในการศึกษานี้จะใชขอความวา “ไมทราบคําตอบ แตคุณสามารถหาคําตอบเพ่ิมเติมไดจาก
ลิงคนี้ คลิกท่ีนี่” โดยจะเช่ือมโยงลิงคกลับเคร่ืองมือคนหาของ google.com 

- เม่ือพบคําตอบท่ีไดคะแนนสูงสุด 1 รายการ หรือมากกวา ระบบจะตรวจสอบคําตอบอีก
คร้ังดวยการ นําชุดคําท่ีลบคําท่ีใชบอยออกไปแลว มาคนหาจากรายการในตารางฐานความรู
ช่ัวคราว โดยคนหาทีละคํา ถาพบจะใหคะแนนเพ่ิมเปนบวก 1 ถาไมพบบวกเพิ่มเปน 0 

- คนหารายการท่ีไดคะแนนสูงสุด ถาพบก็จะแสดงคําตอบตามรายการนั้น แตถาไมพบจะ
แสดงคําตอบ “ไมทราบคําตอบ แตคุณสามารถหาคําตอบเพ่ิมเติมไดจากลิงคนี้ คลิกท่ีนี่” 
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รูป 3.5 แสดงข้ันตอนการตรวจสอบคําตอบและการแสดงคําตอบ 
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3.3 การออกแบบระบบฐานขอมูล 
  กระบวนการออกแบบฐานขอมูลของการพัฒนาตนแบบแชตโรบอทภาษาไทย ผูศึกษาได

กําหนดชนิดของขอมูลแอคเซสท่ีใชในฐานขอมูลของระบบฯ ดังแสดงในตาราง 3.1 ดังนี้ 

ตาราง 3.1 ชนิดของขอมูลแอคเซส ท่ีใชในฐานขอมูลของระบบ 

ชนิดของขอมูล คําอธิบาย ตัวอยาง 

Text ขอมูลท่ีเปน String ขนาดเกบ็มีขนาดไมเกนิ 255 ตัวอักษร  Bangkok 

Number เก็บคาจํานวนเต็ม มีต้ังแต -2,147,483,648 ถึง +2,147,483,647  12345 

Memo ขอมูลท่ีเปน String ขนาดเกบ็มีขนาดไมเกนิ65,536 ตัวอักษร  โครงสราง 

AutoNumber ขอมูลท่ีสรางข้ึนอัตโนมัติ 123 

   
ตาราง  3.2  รายละเอียดแฟมขอมูลท้ังหมด 

ลําดับ ชื่อแฟมขอมูล ประเภทตารางขอมูล รายละเอียด 
1 BotCreator Reference Table  ขอมูลผูสรางโรบอต 

2 BrainTemp Master  Table  ขอมูลขอบเขตของคําตอบ 

3 ChatHistory Transaction  Table  ขอมูลประวัติการสนทนา 

4 knowledge Master Table  ขอมูลฐานความรู 
5 SegLog Reference Table  ขอมูลประวัติการตัดคํา 

6 vocab Master Table  ขอมูลคําศัพท 

7 vocabNotuse Master Table  ขอมูลคําศัพทท่ีไมนํามาตัดคํา 
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ตาราง  3.3  รายละเอียดแฟมขอมูล BotCreator 
ช่ือแฟมขอมูล BotCreator 
คําอธิบาย ขอมูลผูสรางโรบอต 
คียหลัก BotId 
คียนอก - 
หมายเหตุ - 

ชื่อฟลด ชนิด 
ขนาด 
(ไบต) 

ความหมาย ตัวอยางขอมูล 

BotId Text 20 รหัสของโรบอต 200567432 
Email Text 50 อีเมลของผูสรางโรบอต narong@yahoo.com 
Password Text 20 รหัสผานของผูสรางบอท 1234 
Nickname Text 30 ช่ือเขาใช Ezeman 
Name Text 50 ช่ือผูสรางโรบอต ณรงค 
Surname Text 50 นามสกุลผูสรางโรบอต โคตรสกิจ 
Address Text 50 ท่ีอยูผูสรางโรบอต 95/8 หมู 2 
Tambon Text 50 ตําบลผูสรางโรบอต สันผักหวาน 
Amphor Text 50 อําเภอผูสรางโรบอต หางดง 
Changwat Text 50 จังหวดัผูสรางโรบอต เชียงใหม 

Admin Text 1 สถานะของผูดูแลระบบ 
0 หมายถึงผูใชท่ี
ลงทะเบียน 
1 หมายถึงผูแลระบบ 

Botname Text 50 ช่ือโรบอต นายรอบรู 

Botdescription Text 255 
คําบรรยายคุณสมบัติของ
โรบอต 

เช่ียวชาญเร่ืองอัญมณี 

Xactive Text 1 สถานะการสรางบอท 

0 หมายถึงยังไมได
สรางบอท 
 1 หมายสรางบอท
แลว 
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ตาราง  3.3  รายละเอียดแฟมขอมูล BotCreator (ตอ) 

Rstatus Text 1 
สถานะของบอทท่ีสราง
แลว 

0 หมายถึงสถานะของ
โรบอทไมพรอมใช
งาน 
1  หมายถึงสถานะ
ของโรบอทพรอมใช
งาน 

userActive Text 1 
สถานะของผูสรางโร
บอต 

1 

 
 

ตาราง  3.4  รายละเอียดแฟมขอมูล BrainTemp 
ช่ือแฟมขอมูล BrainTemp 
คําอธิบาย ขอมูลบัฟเฟอรของคําตอบ 
คียหลัก KbID 
คียนอก BotID,SessID 
หมายเหตุ sessID รับคามาจาก session ของระบบ 

ชื่อฟลด ชนิด 
ขนาด 
(ไบต) 

ความหมาย ตัวอยางขอมูล 

KbID Number 8 รหัสของฐานความรู 16 
question Text 255 คําถามของฐานความรู เพชรมีสีอะไรบาง 
answer Memo 65,536 คําตอบของฐานความรู มีสีขาว สีน้ําเงิน 
BotId Text 20 รหัสของโรบอต 200567432 
SessID Text 30 รหัส session ของผูใช 906132741 

totalpoint Number 4 
ขอมูลคะแนนของ
คําตอบ 

5 
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ตาราง  3.5  รายละเอียดแฟมขอมูล ChatHistory 
ช่ือแฟมขอมูล ChatHistory 
คําอธิบาย ขอมูลประวัติการสนทนา 
คียหลัก ChatID 
คียนอก BotId 
หมายเหตุ - 

ชื่อฟลด ชนิด 
ขนาด 
(ไบต) 

ความหมาย ตัวอยางขอมูล 

ChatID AutoNumber 8 รหัสฐานความรู 2 
ChatQuestion Text 255 คําถามของฐานความรู เพชรมีสีอะไรบาง 
ChatAnswer Memo 65,536 คําตอบของฐานความรู มีสีขาว สีน้ําเงิน 
Chater Text 20 ช่ือของผูถาม You 
ChatSession Text 30 รหัส session ของระบบ 906132741 
BotId Text 20 รหัสของโรบอต 200567432 

ChatDate Text 30 วันท่ีและเวลา 
7/29/2009 11:29:10 
PM 

 
ตาราง  3.6  รายละเอียดแฟมขอมูล knowledge 

ช่ือแฟมขอมูล knowledge 
คําอธิบาย ขอมูลฐานความรู 
คียหลัก KbId 
คียนอก BotId 
หมายเหตุ - 

ชื่อฟลด ชนิด 
ขนาด 
(ไบต) 

ความหมาย ตัวอยางขอมูล 

KbId AutoNumber 8 รหัสฐานความรู 2 
question Text 255 คําถามของฐานความรู เพชรมีสีอะไรบาง 
answer Memo 65,536 คําตอบของฐานความรู มีสีขาว สีน้ําเงิน 
BotId Text 20 รหัสของโรบอต 906132741 
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ตาราง  3.7  รายละเอียดแฟมขอมูล SegLog 
ช่ือแฟมขอมูล SegLog 
คําอธิบาย ขอมูลประวัติการตัดคํา 
คียหลัก SegmentLogId 
คียนอก - 
หมายเหตุ - 

ชื่อฟลด ชนิด 
ขนาด 
(ไบต) 

ความหมาย ตัวอยางขอมูล 

SegmentLogId AutoNumber 8 
รหัสของประวัติการตัด
คํา 

17 

SegmentLogFull Text 255 
ของประวัติการตัดคํา
แบบเต็ม 

|เพชร|มี|สี|อะไรบาง| 

SegmentLogShort Text 255 
ของประวัติการตัดคํา
แบบส้ัน 

|เพชร|สี|อะไรบาง| 

SegDateTime Text 50 
วันท่ีและเวลาของการ
เก็บประวัติ 

8/1/2009 10:55:44 
PM 

 
ตาราง  3.8 รายละเอียดแฟมขอมูล vocab 

ช่ือแฟมขอมูล vocab 
คําอธิบาย ขอมูลคําศัพท 
คียหลัก ID 
คียนอก BotId 
หมายเหตุ - 

ชื่อฟลด ชนิด 
ขนาด 
(ไบต) 

ความหมาย ตัวอยางขอมูล 

ID AutoNumber 8 รหัส 14 
vocabword Text 255 คําศัพท อัญมณี 
wordlong Number 8 จํานวนตัวอักษร 6 
wordType Text 4 ประเภทของคําศัพท N  
BotId Text 20 รหัสของโรบอต 906132741 
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ตาราง  3.9  รายละเอียดแฟมขอมูล vocabNotuse 
ช่ือแฟมขอมูล vocabNotuse 
คําอธิบาย ขอมูลคําศัพทท่ีไมนํามาตัดคํา 
คียหลัก VocabID 
คียนอก - 
หมายเหตุ - 

ชื่อฟลด ชนิด 
ขนาด 
(ไบต) 

ความหมาย ตัวอยางขอมูล 

VocabID AutoNumber 8 รหัสคําท่ีไมนาํมาตัด 1 
VocabWord Text 30 คําท่ีไมนํามาตัด ครับ,คะ,จะ 
 


