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การทาวิทยานิพนธ์เรื่องการพัฒนาวิธีเปรียบเทียบคาอธิบายรายวิชาของมหาวิทยาลัย เพื่อการ
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ผู้ชานาญ เพื่อให้งานวิจัยนี้ผ่านลุล่วงไปได้ด้วยดี ผู้วิจัยขอขอบพระคุณบิดาและมารดาที่ คอยช่วยเหลือ
ให้คาปรึกษา และคอยให้กาลังใจในยามที่เจอกับอุปสรรคต่าง ๆ ในการทางาน ซึ่งเป็นสิ่งสาคัญในการ
ทางานวิจัยนี้ให้สาเร็จได้ด้วยดี
ขอขอบพระคุณ ดร.ณัฏฐ์ ดิษเจริญ อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ที่ให้คาปรึกษา คาแนะนา คา
ชี้แนะต่าง ๆ มากมาย เมื่อพบเจออุปสรรคในการทางาน จนทาให้วิทยานิพนธ์นี้สาเร็จ ช่วยแก้ไขปัญหา
ตลอดระยะเวลาในการพัฒนาระบบ
ขอขอบพระคุณ อาจารย์ในหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศทุก
ท่านที่อบรม ถ่ายทอดวิชาความรู้ ประสบการณ์ และขอบคุณเพื่อน ๆ นักศึกษาปริญญาโทสาขาวิชา
เทคโนโลยีสารสนเทศทุกคนที่คอยให้ความช่วยเหลือในการทางาน ผู้วิจัยจะนาความรู้ที่ได้จากการทา
วิทยานิพนธ์นี้ไปใช้เป็นประโยชน์ต่อไป
สราธิป เตชาวิวัฒนบูลย์
ผูว้ ิจัย

ข

บทคัดย่อ
เรื่อง

: การพัฒนาวิธีเปรียบเทียบคาอธิบายรายวิชาของมหาวิทยาลัย เพื่อการเทียบ
โอนหน่วยกิตด้วยวิธีผสมผสาน
ผู้วิจัย
: สราธิป เตชาวิวัฒนบูลย์
ชื่อปริญญา
: วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชา
: เทคโนโลยีสารสนเทศ
อาจารย์ที่ปรึกษา: ดร.ณัฏฐ์ ดิษเจริญ
คาสาคัญ
: การวัดความคล้ายคลึงของข้อความ คาอธิบายรายวิชา การเทียบโอนหน่วยกิต
เวกเตอร์สเปซ
การเทียบโอนหน่วยกิตของรายวิชาที่ได้เรียนมาแล้วอาจส่งผลให้นักศึกษาสามารถจบการศึกษา
ได้เร็วขึ้น ซึ่งในกระบวนการเทียบโอนหน่วยกิตจะพิจารณาความคล้ายคลึงของคาอธิบายรายวิช า
ร่วมกับชื่อวิชา วิทยานิพนธ์นี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาวิธีการเปรียบเทียบคาอธิบายรายวิชาร่วมกับชื่อ
วิชา และพัฒนาระบบเทียบโอนหน่วยกิตของรายวิชาระดับมหาวิทยาลัย ด้วยวิธีวัดความคล้ายคลึงของ
ข้อความที่แทนด้วยเวกเตอร์ โดยประยุกต์ใช้วิธีวัดระยะทางเชิงมุมร่วมกับความถี่ของคาที่ปรากฏใน
เอกสาร กระบวนทางาน ประกอบด้วย 6 ขั้นตอน ได้แก่ 1) การตัดคาไทยภาษาไทย 2) การรวม
ความหมายคาโดยใช้พจนานุกรมเป็นฐาน 3) การกาจัดคาหยุด 4) การวิเคราะห์คาเชิงความหมาย
5) การหาค่าน้าหนักของคา และ 6) การวัดความคล้ายคลึงของรายวิชา ข้อมูลที่ใช้ในการทดลองเป็น
ข้อมูลคาอธิบายรายวิชาที่เขียนด้วยภาษาไทย ในหลักสูตรปริญญาตรีสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
หลักสูตรปริญญาตรี สาขาวิชาเทคโนโลยีส ารสนเทศ และหลักสูตรปริญญาโทสาขาวิชาเทคโนโลยี
สารสนเทศคณะวิ ท ยาศาสตร์ มหาวิ ท ยาลั ย อุ บ ลราชธานี การประเมิ น ประสิ ท ธิ ภ าพท าโดยการ
เปรี ย บเทีย บผลการเทีย บโอนหน่ ว ยกิต ที่แ นะน าจากระบบกับ ผลจากการพิจ ารณาของหลั ก สู ต ร
ผลการวิจัย พบว่า วิธีการเปรียบเทียบคาอธิบายรายวิชาเพื่อการเทียบโอนหน่วยกิตที่พัฒนาขึ้น ได้ค่า
ความถูกต้อง เท่ากับ 82.61% ค่าความแม่นยา เท่ากับ 100% ค่า ความระลึก เท่ากับ 80.95 และค่า
ความถ่ว งดุล เท่ากับ 89.47% ซึ่งสามารถนาไปประยุกต์ใช้ในการตรวจสอบความคล้ ายคลึ งของ
คาอธิบายรายวิชาเพื่อการเทียบโอนหน่วยกิตได้ และการประเมินประสิทธิภาพของระบบในเบื้องต้น
ด้วยแบบสอบถามความพึงพอใจของผู้ใช้งานจานวน 30 คน พบว่าค่าเฉลี่ยความพึงพอใจอยู่ในระดับ
มาก (ค่าเฉลี่ย เท่ากับ 4.27 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 0.63) ระบบที่พัฒนาขึ้นนี้ช่วยสนับสนุน
กระบวนการเทียบโอนหน่วยกิตให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
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Credit transferring of studied courses may lead to students’ graduation sooner. In
credit transfer process, the similarities of course descriptions and course names are
evaluated. The objectives of this thesis were to present an alternative approach to
course description and course name comparison and to develop university credit
transfer system using a vector- based text similarity measurement in which cosine
distance and term frequency were applied. The comparison process consisted of 6
steps including 1) Thai word segmentation, 2) dictionary- based meaning combination
3) stop word elimination, 4) lexical semantic analysis, 5) term weighting, and 6) course
similarity measurement. Course descriptions, collected from B.Sc. program in Computer
Science, and B.Sc. and M.Sc. program in Information Technology, Faculty of Science,
Ubon Ratchathani University, written in Thai were used in experiments. The approach
was evaluated by comparing results suggested from the system with those from
program director judgement. The experimental results showed that the accuracy,
precision, recall, and F-measure of our proposed approach were 82.61%, 100%, 80.95%,
and 89. 47% , respectively, which is able to be applied in course description similarity
measurement for credit transfer process. The system was preliminarily evaluated in
terms of user satisfaction using questionnaires with 30 users. The testing results showed
that the average of the users’ satisfaction was at a good level ( X = 4.27, SD = 0.63).
The developed system is able to support the university credit transfer process more
efficiently.
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1

บทที่ 1
บทนำ
1.1 ควำมเป็นมำและควำมสำคัญของปัญหำ
ระบบการศึกษาของไทยในปัจจุบันได้เปิดให้นักศึกษาสามารถเทียบโอนหน่วยกิตได้ ในปัจจุบันมี
การเปิดให้เทียบโอนหลากหลายวิธีเช่น การเทียบโอนภายในมหาวิทยาลัยเดียวกันหรือการเทียบโอน
ข้ามมหาวิทยาลั ย ซึ่งพัฒ นาหลั กสูตรตาม TQF (Thailand Qualifications Framework) และอาจ
นาไปสู่แนวทางเทียบโอนสาหรับการศึกษาระดับประเทศ ASEAN (NQF -National Qualifications
Framework) ซึ่งการเทียบโอนผลการเรียนจะเป็นประโยชน์อย่างมากหากนักศึกษาคนนั้นได้เรียนวิชา
ดังกล่าวมาแล้ว จะได้ไม่เสียเวลาเรียนวิชาเดิมซ้าอีก การเทียบโอนผลการเรียนของแต่ละมหาวิทยาลัย
จะมีหลักเกณฑ์พิจารณาที่ใกล้เคียงกันตามระเบียบที่สานักงานคณะกรรมการอุดมศึกษากาหนด ซึ่ง
อาจจะมีแนวปฏิบัติที่แตกต่างกันบ้างในบางมหาวิทยาลัย แต่โดยทั่วไปหากพิจารณาจากชื่อรายวิชาที่
เหมือนกันแล้ว อาจจะยังต้องพิจารณารายละเอียดของคาอธิบายรายวิชา หากจะเทียบโอนหน่วยกิตได้
จาเป็นต้องมีเนื้อหาคล้ายคลึงกันถึงสามในสี่ขึ้นไป ในกระบวนการขอเทียบโอนหน่วยกิต นักศึกษา
จะต้องยื่นคาร้องขอไปยังหลักสูตรที่เข้าศึกษา ผ่านเจ้าหน้าที่งานวิชาการเสนอผ่านหัวหน้างานเพื่อให้
คณะกรรมการบริหารหลักสูตรพิจารณาเทียบเคียงคาอธิบายรายวิชา ซึ่งบางครั้งจาเป็นต้องอาศัยการ
ตัดสิ น ใจจากอาจารย์ ผู้ ส อนประจ ารายวิช านั้ น ๆ ในการพิ จารณาเปรียบเที ยบคาอธิบ ายรายวิช า
เพิ่มเติมอีกด้วย จากกระบวนการดังกล่าวจะพบว่าต้องใช้เวลา และความเชี่ยวชาญจากบุคคลในการ
พิจารณาความคล้ายคลึงของคาอธิบายรายวิชา ซึ่งอาจเกิดข้อผิดพลาดและเกิดความล่าช้าได้ ในการ
ลดปัญหาดังกล่าวถ้ามีระบบที่ให้นักศึกษาสามารถตรวจสอบความคล้ายคลึงก่อนยื่น คาร้องขอเทียบ
โอนหน่ ว ยกิ ต กั บ เจ้ า หน้ า ที่ เพื่ อ ตรวจสอบว่ าควรยื่ น เที ย บโอนรายวิ ช าใดบ้ า งจากผลของระบบ
ตรวจสอบความคล้ายคลึง จะสามารถช่วยแก้ปัญหาดังกล่าวได้
จากการศึกษางานวิจั ยทางด้านการวัดความคล้ ายคลึ งกันของเอกสาร ข้อความหรือประโยค
(Text Similarity) พบว่า มีงานวิจัยจานวนมากที่นาเสนอวิธีที่แม่นยาในการตรวจวัดความคล้ายคลึง
กัน ของข้อความ ดังเช่น แสดงใน [1] ที่นาเสนอระบบตรวจสอบการคัดลอกข้อความโดยใช้วิธีการ
เปรียบเทียบความคล้ายคลึงของเอกสารด้วยวิธีการสไลด์ดิ่งวินโดวส์ (Sliding Windows) ที่มีผลการ
ประเมินการใช้งานระบบอยู่ในระดับดี การประยุกต์ใช้เอ็นแกรม (N-Gram) ในการหาความคล้ายคลึง
ของรายวิชาที่เขียนด้วยภาษาอารบิค [2] ซึ่งพบว่า 3-Grams ให้ผลการวิจัยดีที่สุด การใช้เทคนิคการ
จัดกลุ่มด้วยโครงข่ายประสาทเทียมในการเทียบโอนรายวิชาภาษาไทย [3] ที่ให้ผลการวิจัยสอดคล้อง
กับการประเมินโดยผู้เชี่ยวชาญ และยังมีการนาเวกเตอร์สเปซ (Vector Space) มาใช้ในการเทียบโอน
รายวิช าภาษาไทยด้วยเช่นกัน [4] ซึ่งจากผลการวิจัยดั งกล่ าวได้ค่าความคล้ ายคลึ งของเอกสารที่ดี
เวกเตอร์สเปซได้นามาประยุกต์ใช้อย่างแพร่หลายดังเช่นในการพัฒนาโมเดลจัดลาดับความคล้ายคลึง
ของเอกสารกับคาค้นของผู้ใช้สาหรับระบบสื บค้นข้อมูลด้านการท่องเที่ยว [5] อย่างไรก็ตามในการนา
เวกเตอร์สเปซมาประยุกต์ใช้ต้องทาร่วมกับวิ ธีวัดระยะทางของเวกเตอร์ ซึ่งยังมีวิธีวัดระยะทางเพื่อ

2
เปรียบเทียบความคล้ายคลึงของข้อความอีกหลากหลายวิธีดังแสดงใน [6] ที่สามารถนามาประยุกต์ใช้
เพื่อวัดความคล้ายคลึงของคาอธิบายรายวิชาภ าษาไทย และอาจจะเพิ่มความแม่นยาในการวัดความ
คล้ายคลึงของคาอธิบายรายวิชาได้
ด้วยเหตุผ ลดังกล่ าวข้างต้น ผู้ วิจัยจึงสนใจที่จะพั ฒ นาวิธีเปรียบเทียบคาอธิบ ายรายวิช าของ
มหาวิทยาลัยเพื่อการเทียบโอนหน่วยกิตด้วยการผสมผสานวิธีในการวัดความคล้ายคลึงของข้อความ
ต่าง ๆ ประยุกต์ใช้กระบวนการทางการประมวลผลภาษาธรรมชาติ (Natural Language Processing)
และการทาเหมืองข้อความ (Text Mining) สาหรับภาษาไทย เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและความแม่นยา
ในการเปรียบเทียบ และพัฒนาเป็นระบบในรูปแบบเว็บแอปพลิเคชันสาหรับอานวยความสะดวกให้กับ
ผู้ดูแลระบบ นักศึกษา เจ้าหน้าที่ ประธานหลักสูตร และคณบดี ในการเทียบโอนหน่วยกิตของรายวิชา
ภายในหลักสูตรเดียวกันหรือระหว่างหลักสูตรของมหาวิทยาลัยต่อไป
1.2 วัตถุประสงค์
1.2.1 พัฒนาวิธีเปรียบเทียบคาอธิบายรายวิชาโดยผสมผสานวิธีวัดความคล้ายคลึงของข้อความ
ร่วมกับการประยุกต์ใช้เทคนิคทางการประมวลผลภาษาธรรมชาติและการทาเหมืองข้อความ
1.2.2 พัฒนาระบบเทียบโอนหน่วยกิตของมหาวิทยาลัยด้วยวิธีการเปรียบเทียบความคล้ายคลึง
ของคาอธิบายรายวิชา
1.3 สมมติฐำนของกำรวิจัย
1.3.1 ความแม่ น ย าของวิ ธี วั ด ความคล้ า ยคลึ ง ของค าอธิ บ ายรายวิ ช าที่ เขี ย นด้ ว ยข้ อ ความ
ภาษาไทย ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70
1.3.2 ค่าเฉลี่ยของความพึงพอใจของผู้ใช้งานระบบที่พัฒนาขึ้น ไม่น้อยกว่า 4.00 (จากคะแนน
เต็ม 5)
1.4 ขอบเขตของกำรวิจัย
1.4.1 ข้ อ มู ล รายวิ ช าทั้ ง หมดที่ ใช้ ในการทดลองเป็ น ข้ อ มู ล รายวิ ช าของคณะวิ ท ยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ซึ่งรวบรวมจากผลการพิจารณาเทียบโอนหน่วยกิตในปีการศึกษา 2555 –
2559
1.4.2 ใช้เทคนิคการตัดคาจะใช้ API ของโปรแกรม TLex
1.4.3 ใช้ฐานข้อมูลคาศัพท์จาก NECTEC's Lexitron Dictionary
1.4.4 ใช้ฐานข้อมูล Thai WordNet
1.4.5 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
1.4.5.1 Microsoft Excel
1.4.5.2 โปรแกรม Xampp Sublime Text 3 HeidiSQL
1.4.5.3 ภาษาโปรแกรม PHP Laravel Framework JavaScript HTML CSS MySQL
1.4.6 ระบบพัฒนาในรูปแบบ Web Application ด้วยภาษา PHP
1.4.7 สามารถวัดความคล้ายคลึงของรายวิชาที่นามาเทียบกันได้
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1.5 เครื่องมือที่ใช้ในกำรพัฒนำ
1.5.1 ฮาร์ดแวร์ เครื่องคอมพิวเตอร์ จานวน 1 เครื่อง โดยมีรายละเอียดดังนี้
1.5.1.1 หน่วยประมวลผลกลาง Intel Core i5 ความเร็ว 2.4 GHz
1.5.1.2 หน่วยความจาความจุ 4 GB.
1.5.1.3 ฮาร์ดดิสก์ความจุ 1 TB.
1.5.1.4 จอภาพ ขนาด 15 นิ้ว
1.5.2 ซอฟต์แวร์
1.5.2.1 Microsoft Windows 10 Professional 64 Bit
1.5.2.2 Xampp v3.2.2
1.5.2.3 Visual Studio Code
1.5.2.4 Google Chrome
1.5.2.5 Microsoft Excel
1.5.2.6 HeidiSQL 9.4
1.6 ขั้นตอนกำรดำเนินงำน
1.6.1 ศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
1.6.2 ศึกษาและรวบรวมข้อมูลรายวิชาและข้อมูลเกี่ยวกับการเทียบโอนผลการเรียน
1.6.3 ศึกษาเทคนิควัดความควายคลึงกันของข้อความ
1.6.4 ออกแบบระบบจากเทคนิคที่ศึกษา
1.6.5 ทดสอบเทคนิคและพัฒนาระบบ
1.6.6 วิเคราะห์ผลการทดลอง
1.6.7 ประเมินประสิทธิภาพวิธีวัดความคล้ายคลึง
1.6.8 ประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้งานระบบ
1.6.9 สรุปผลการวิจัย
1.7 ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับ
1.7.1 ได้ระบบยื่นคาร้องขอเทียบโอนหน่วยกิตและระบบการวัดความคล้ายคลึงของรายวิชา
1.7.2 นักศึกษาได้รับการตรวจสอบการโอนผลการเรียนที่รวดเร็วขึ้นและสะดวก

บทที่ 2
ทฤษฎีและเอกสารที่เกี่ยวข้อง
2.1 การทาเหมืองข้อความ
การท าเหมื อ งข้ อ ความ (Text Mining) [7] หรื อ การค้ น หาความรู้ ใ นฐานข้ อ มู ล เอกสาร
(Knowledge Discovery in Document Databases) เป็นวิธีการค้นหารูปแบบ (pattern) ของข้อมูล
จากข้อความจานวนมหาศาลโดยอัตโนมัติ โดยใช้ขั้นตอนวิธีจากวิชาสถิติ การเรียนรู้ของเครื่อง และ
การรู้จาแบบ หรือในอีกนิยามหนึ่ง การทาเหมืองข้อความ คือ กระบวนการที่กระทากับข้อความ (โดย
ส่วนใหญ่จะมีจานวนมาก) เพื่อค้นหารูปแบบ แนวทาง และความสัมพันธ์ที่ซ่อนอยู่ในชุดข้อความนั้น
โดยอาศั ย หลั ก สถิ ติ การรู้ จ า การเรี ย นรู้ ข องเครื่ อ ง หลั ก คณิ ต ศาสตร์ หลั ก การประมวลเอกสาร
(Document Processing) หลักการประมวลผลข้อความ (Text Processing) และหลักการประมวลผล
ภาษาธรรมชาติ (Natural Language Processing)
2.1.1 ความรู้ที่ได้จากการทาเหมืองข้อความมีหลายรูปแบบ ได้แก่
2.1.1.1 การสรุ ป เอกสารข้อความ (Document Summarization) เป็นการลดความ
ซับซ้อนและขนาดของเอกสารข้อความโดยไม่ทาให้ความหมายหรือสาระสาคัญของข้อมูลเอกสาร
สูญเสียไป
2.1.1.2 การแบ่งประเภทเอกสารข้อความ (Document classification) จัดแบ่งประเภท
ของกลุ่มเอกสารข้อความออกเป็นคลาส โดยการใช้ชุดข้อมูลตัวอย่างของเอกสารข้อความที่เรียกว่า
Training Set สาหรับสร้าง Classifier Model และทดสอบ Classifier Model ด้วย Test Set ขั้นตอน
วิธี ได้แก่ Supervised Learning Neural Networks และ C4.5 Decision Tree
2.1.1.3 การแบ่ ง กลุ่ ม เอกสารข้ อ ความ (Document clustering) จั ด แบ่ ง เอกสาร
ข้อความออกเป็นกลุ่ม โดยใช้การวัดความคล้ายคลึงและความแตกต่างของคุณลักษณะของเอกสาร
ข้อความ เพื่อนาไปใช้ประโยชน์ในด้านการข่าว ข้อมูลเอกสารจะถูกแปลงให้เป็นชุดข้อมูลตัวเลขโดย
วิธีการ DFxIDF (Vector Space Model) จากนั้นถึงใช้ขั้นตอนวิธีการแบ่งกลุ่มข้ อมูล ได้แก่ K-Mean
Unsupervised Learning Neural Networks และ Hierarchical Clustering
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2.1.2 กระบวนการดาเนินงานของการทาเหมืองข้อความ

ภาพที่ 2.1 กระบวนการดาเนินงานของการทาเหมืองข้อความ [7]
จากภาพที่ 2.1 สามารถอธิบายกระบวนการดาเนินงานของการทาเหมืองข้อความตาม
ขั้นตอนต่าง ๆ ได้ดังนี้
ขั้นตอนที่ 1 การระบุเรื่องที่สนใจต้องการวิเคราะห์ (Issue Identification) การวิเคราะห์
เรื่องทีส่ นใจ
ขั้นตอนที่ 2 การคัดเลือกแหล่งข้อมูล/ฐานข้อมูล (Selection of Information Sources)
แหล่งข้อมูลเชิงวิชาการมีอยู่มากมาย ควรมีความเข้าใจอย่างดีในแต่ละแหล่งข้อมูล เพื่อให้เป็นข้อมูล
ดิบที่ทาหน้าที่เป็นตัวแทนที่ดีที่สุดสาหรับการวิเคราะห์
ขั้ น ตอนที่ 3 การสื บ ค้ น /ค้ น คื น ข้ อ มู ล ออนไลน์ (Search Refinement and Data
Retrieval) ควรมีความเข้าใจในการสร้างกลยุทธ์ในการสืบค้นในแต่ละฐานข้อมูลเป็นอย่างดี เพื่อให้ผล
การสืบค้นถูกต้องที่สุด
ขั้นตอนที่ 4 การตรวจสอบเพื่อขจัดข้อมูลที่ผิดออก (Data Cleaning) โดยปกติในข้อมูลช
ดิบมักมีข้อมูลที่ผิดพลาดปนเข้ามาด้วย ฉะนั้นจาเป็นต้องมีขบวนการนี้ ตัวอย่างเช่น การลบข้อมูลที่ซ้า
กันออก การจัดข้อมูลกลุ่มย่อย (group) เฉพาะที่สนใจ การนารวมข้อมูลจากต่างฐานข้อมูลเข้าด้วยกัน
ขั้นตอนที่ 5 การประมวลผล/วิเคราะห์เบื้องต้น (Basic Analyses) การวิเคราะห์แบบ
ส ารวจภาพรวม (Exploratory Analyses) เป็นการนับจานวนของเขตข้อ มูล ในข้อมูล ดิบออกมา
ตัวอย่าง จานวนข้อมูลดิบจานวนชื่ อผู้แต่งจานวนรายชื่อหน่วยงาน จานวนรายชื่อผู้แต่ง ฯลฯ การ
วิ เ คราะห์ เ พื่ อ จั ด ล าดั บ (Producing List) เป็ น การวิ เ คราะห์ ใ นแต่ ล ะเขตข้ อ มู ล ที่ ส นใจ เพื่ อ ให้
ประมวลผลหาลาดับสูงสุดไล่เรียงลงมา ด้วยการสร้างรายการ (List) การวิเคราะห์เพื่อหาความสัมพันธ์
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ของ 2 เขตข้อมูล (Matrices) คือ การนา list 2 รายการ มาไขว้กัน เพื่อให้เห็นภาพ ลักษณะ 2D
ตัวอย่างเช่น คาสาคัญ ในบทความ X ปี แสดงให้ทราบถึงช่วงเวลาที่คาสาคัญนั้นเกิดขึ้น
ขั้ น ตอนที่ 6 การประมวลผล/วิ เ คราะห์ ขั้ น สู ง (Advanced Analyses) เป็ น การ
ประมวลผลขั้น สู งเพื่ อให้ ได้ผ ลลั พธ์เป็นลั กษณะ Knowledge Network เครือข่ายของความรู้และ
Mapping แผนที่ลักษณะความสัมพันธ์
ขั้น ตอนที่ 7 การน าเสนอตัวแทนผลการวิเคราะห์ (Representation) เป็นการเลื อก
รูปแบบการนาเสนอ เช่น ตาราง กราฟ ที่แสดงผลแนวโน้มของ เทคโนโลยีเจ้าของสิทธิบัตร ผู้ประดิษฐ์
ให้เข้าใจง่าย
ขั้นตอนที่ 8 การตีความ (Interpretation) จาเป็นต้องมีผู้รู้/เชี่ยวชาญ ในเรื่องที่ทาการ
วิเคราะห์ เพื่อทาการตีความให้ความหมายของผลลัพธ์ที่ ได้ ดาเนินการโดยผู้ที่มีความรู้ /เชี่ยวชาญ ใน
เรื่องที่ทาการวิเคราะห์ เพื่อทาการตีความให้ความหมายของผลลัพธ์ที่ได้ ซึ่งเป็นการแปรผลที่ได้จาก
ขั้นตอนที่ 7 เพื่อนาไปวิเคราะห์แนวโน้มของเทคโนโลยี ว่าอยู่ในช่วงใดของวัฏจักรเทคโนโลยีผู้ เป็น
เจ้าของสิทธิ (key player) ผู้ประดิษฐ์ และ เทคโนโลยีย่อยที่เป็นส่วนประกอบว่าเรื่องใดมีมากน้อย
เพียงใด และควรวิจัยและพัฒนาต่อหรือไม่
ขั้นตอนที่ 9 การนาไปใช้ประโยชน์ (Utilization) เป็นการนาข้อมูลที่ได้จากขั้นตอนที่ 8
ไปวางแผน กาหนดนโยบาย เพื่อให้มีทิศทางที่สอดคล้องกับสถานการณ์จริงของโลก หรือ ศึกษาต่อ
ยอด จากสถานภาพปัจจุบัน เป็นต้น
2.2 การตัดคาภาษาไทย
การตัดคาภาษาไทย [8] หรือการแบ่งคาไทยสาหรับมนุษย์นั้นเป็นเรื่องพื้นฐานที่เข้าใจได้ง่าย แต่
ส าหรั บ คอมพิ ว เตอร์ แ ล้ ว ไม่ ส ามารถเข้ า ใจได้ เ หมื อ นมนุ ษ ย์ เพราะคอมพิ ว เตอร์ จ ะรู้ จั ก เพี ย งแค่
รหัสอักษร ไม่เข้าใจความหมายของคา และเนื่องจากประโยคในภาษาไทยจะเขียนคาติดต่อกันโดยไม่ มี
ขอบเขตของคาดังเช่นภาษาอังกฤษ ดังนั้นในการประมวลผลข้อความด้วยคอมพิวเตอร์จึงจาเป็ นต้องมี
การระบุขอบเขตของคาก่อน วิธีการตัดคาภาษาไทยแบ่งได้เป็น 3 แนวทางหลักคือ
2.2.1 การใช้กฎ การสร้างพยางค์ไทยที่ประกอบด้วยพยัญชนะ สระ วรรณยุกต์ ตัวสะกด ตัว
การันต์ แนวทางนี้ทาได้ง่ายที่สุด ทางานได้เร็วที่สุด แต่แบ่งคาพยางค์เดียวได้เท่านั้น ไม่สามารถจัดการ
กับคาหลายพยางค์ได้ อีกทั้งยังไม่สามารถแก้ปัญหาความกากวมของพยัญชนะที่เป็นได้ทั้งพยัญชนะต้น
และตัวสะกด ดังเช่น “ก” ใน “ตากลม” ได้
2.2.2 การใช้พจนานุกรม โดยต้องทารายการคาเอาไว้ล่วงหน้า เมื่อต้องการแบ่งคาก็เปรียบเทียบ
ข้อความที่ต้องการแบ่งกับรายการคาที่เก็บ ไว้ในพจนานุกรม วิธีนี้สามารถแก้ปัญหาคาหลายพยางค์ได้
แต่ยังไม่สามารถแก้ปัญหาคากากวมได้ทั้งหมด
2.2.3 การใช้เทคนิคการเรียนรู้ด้วยเครื่อง (Machine Learning) เป็นวิธีที่ได้รับความนิยมที่สุด
ในปัจจุบัน โดยการฝึกฝนระบบด้วยคลังข้อความขนาดใหญ่ที่มีการแบ่งคาไว้อย่างถูกต้องแล้ว เพื่อให้
เครื่องได้เรียนรู้ด้วยตนเอง จากการเก็บสถิติ และคานวณค่าความน่าจะเป็นของการปรากฏร่วมของคา
ที่อยู่ติด ๆ กัน ประสิทธิภาพของวิธีนี้ ขึ้นอยู่ กับความถูกต้องและขนาดของคลังข้อความ ตัวอย่างการ
ตัดคาภาษาไทยที่ใช้เทคนิคการเรียนรู้ด้วยเครื่องคือทีเล็กส์
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ทีเล็กส์ (TLex: Thai Lexeme Analyser) คือโปรแกรมตัดคาภาษาไทยซึ่งพัฒนาด้วยเทคนิคการ
เรียนรู้ด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์โดยอาศัยหลักการของ Conditional Random Field ในการเรียนรู้
และใช้คลังข้อมูลของ BEST2009 ขนาดห้าล้านคาในการฝึกฝนโปรแกรม โดยในปัจจุบันทางศูนย์
เทคโนโลยีอิเล็กทรกนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (NECTEC) ได้ให้บริการ Tlex ในรูปแบบเว็ป API
(Application Programming Interface) คื อ ช่ อ งทางการเชื่ อ มต่ อ ระหว่ า งเว็ บ ไซต์ ห นึ่ ง ไปยั ง อี ก
เว็บไซต์หนึ่ง หรือเป็นการเชื่อมต่อระหว่าผู้ใช้งานกับ Server หรือจาก Server เชื่อมต่อไปหา Server
ซึง่ API นี้เปรียบได้เป็นภาษาคอมพิวเตอร์ที่ทาให้คอมพิวเตอร์สามารถสื่อสารและแลกเปลี่ยนข้อมูลกัน
ได้อย่างอิสระ ซึ่งสามารถติ ดต่อขอใช้ ได้ฟรีที่ http://www.sansarn.com/tlex/ แสดงเพิ่มเติมใน
ภาพที่ 2.2

ภาพที่ 2.2 หน้าจอใช้งานระบบ Tlex
2.3 พจนานุกรมอิเล็กทรอนิกส์ไทย
พจนานุกรมอิเล็กทรอนิกส์ไทย (NECTEC's LEXiTRON Dictionary) [9] คือการนาเทคโนโลยี
ฐานข้ อ มู ล ขนาดใหญ่ เ ข้ า มาช่ ว ยในการวิ จั ย และพั ฒ นา ร่ ว มกั บ ศาสตร์ ใ นสาขาการประมวลผล
ภาษาธรรมชาติ เรียกว่า การสร้างพจนานุกรมจากฐานข้อมูลขนาดใหญ่ (Corpus-Based Dictionary)
และใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์รวบรวมและคัดเลือกคา ประโยค หรือข้อความ ที่มีใช้จริง และมีอัตรา
การปรากฏสูงในบริบทต่าง ๆ ของการใช้ภาษา จากแหล่งข้อมูลและข่าวสารที่เผยแพร่ทางอินเทอร์เน็ต
และแหล่งข้อมูลอื่น ๆ ที่เชื่อถือได้ เช่น วรรณกรรม บทความ เอกสารทางวิชาการ ข้อมูลข่าวสารจาก
หนังสือพิมพ์
พจนานุกรมอิเล็กทรอนิกส์คู่ภาษาไทยอังกฤษ [10] พัฒนาขึ้นโดยศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรกนิกส์
และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (NECTEC) คาว่า LEXiTRON เกิดจากคาว่า lexicon (คลังศัพท์) ผนวกกับ
electron (อนุภาคมูลฐาน) เพื่อใช้ในความหมายว่า คาศัพท์ที่บรรจุอยู่ในรูปของสื่ออิเล็กทรอนิกส์
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ในเวอร์ชั่น 2.5 มีคาศัพท์อังกฤษ-ไทย จานวน 79,000 คา ประกอบด้วย คาศัพท์ภาษาอังกฤษ
คาแปลภาษาไทย คาอ่าน คาหลัก คาค้นหา คาพ้องและคาตรงข้ามความหมายภาษาไทย คาพ้องและ
คาตรงข้ามความหมายภาษาอังกฤษ และตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษที่อ้างอิงจากคลังข้อความขนาด
ใหญ่ (Corpus-Based Sentence) และมีคาศัพท์ไทย-อั งกฤษ จานวน 51,000 คา ประกอบด้ว ย
คาศัพท์ภาษาไทย คาแปลภาษาอังกฤษ คาพ้องความหมายภาษาไทย คาตรงข้ามความหมายภาษาไทย
คานิยามศัพท์ คาลักษณะนาม และตัวอย่างประโยคภาษาไทย
ตารางที่ 2.1 ตัวอย่างพจนานุกรม NECTEC's Lexitron Dictionary
คาในพจนานุกรม NECTEC's Lexitron Dictionary
เกี่ยวกับ
จานวนเต็ม
ความสัมพันธ์
ต้นไม้
กินข้าว
2.4 เวิร์ดเน็ตภาษาไทย
เวิร์ดเน็ตภาษาไทย (Thai WordNet) คือ ฐานข้อมูลเกี่ยวกับคาศัพท์ที่เป็นภาษาไทยขนาดใหญ่
[11] ประกอบด้วยคานาม คากริยา คาคุณศัพท์ คากริยาวิเศษ เป็นกลุ่มคาภาษาไทยที่เป็นกลุ่มของคา
พ้องความหมาย (synonyms) เรียกว่า synset และความสัมพันธ์ทางความหมายระหว่างกลกลุ่มคา
ไวพจน์ต่าง ๆ โดยส่วนประกอบดังกล่าวจะถูกจัดให้อยู่ในหมวดของคาที่มีความหมายคล้ายคลึงกัน
ฐานข้อมูลเชิงความหมายทั้งหมด 86,081 คา
WordNet ประกอบไปด้วยคานาม (Nouns), คากริยา (Verbs) คาคุณศัพท์ (Adjectives) และ
คาวิเศษณ์ (Adverbs) โดยคาที่มีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกันจะนามาเกี่ยวโยงกันด้วย synonym sets
(synsets) โดยข้อมูลใน synsets จะเกี่ยวโยงกันด้วย senses คาหนึ่งคาที่มีความหมายมากกว่าหนึ่ง
ความหมาย จะมี senses มากกว่าหนึ่ง senses นอกจากนี้ WordNet ยังมีความสัมพันธ์ระหว่างคา
นอกเหนือจาก synonym อีก 2 รูปแบบ คือ ความสัมพันธ์แบบ Is-A หรือเรียกว่า Hyponym และ
Hypernym และความสัมพันธ์แบบ Part-Of หรือเรียกว่า Meronym และ Holonym
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ตารางที่ 2.2 ตัวอย่างข้อมูลเวิร์ดเน็ตภาษาไทย
รหัสคาศัพท์
06000644-n
06000644-n
06000644-n
06000644-n
00031921-n
00031921-n

คาศัพท์
คณิตศาสตร์
คณิต
เลข
แม็ท
รีเลชัน
ความสัมพันธ์

2.5 การสกัดคุณลักษณะของเอกสาร
การสกัดคุณลักษณะของเอกสาร [12] คือการหาลักษณะตัวแทนของเอกสารนั้น ๆ โดยพิจารณา
จากความถี่คาที่ปรากฏในเอกสาร (Term Frequency: 𝑡𝑓) และการหาน้าหนักของคาที่ปรากฏใน
เอกสารด้วยค่า 𝑡𝑓 ∗ 𝑖𝑑𝑓 (Term Frequency-Inverse Document Frequency) [6] ซึ่งเป็นการวัด
ค่าน้าหนักที่เอาไว้ประเมินค่าความสาคัญของคานั้น ๆ ในกลุ่มของเอกสาร ที่คานวณได้จากสมการ
(2.1)
(2.1)

𝑊𝑒𝑖𝑔ℎ𝑡 = 𝑡𝑓 ∗ 𝑖𝑑𝑓

ซึง่ 𝑡𝑓 แทนด้วยจานวนที่มีการปรากฏเทอม 𝑡 ในเอกสาร 𝐷 และ 𝑖𝑑𝑓 ได้มาจากการคานวณด้วย
สมการ (2.2)
𝑖𝑑𝑓(𝑡, 𝐷) = 𝑙𝑜𝑔

(2.2)

𝑁
|{𝑑∈𝐷∶𝑡∈𝑑}|

โดยที่ N แทนจานวนเอกสารทั้งหมดและ 𝐷𝑓 แทนจานวนเอกสารที่พบเทอม 𝑡 ทั้งหมด
ตารางที่ 2.3 ตัวอย่างข้อมูลในเอกสารทั้งหมด (ใน collection) 806,791 documents
คาที่ปรากฏในเอกสาร
Car
Auto
Insurance
Best

ความถีข่ องคา
18,165
6,732
19,241
25,235

น้าหนักของคา
1.65
2.08
1.62
1.5

จากตาราง 2.3 สามารถอธิ บ ายได้ ดั ง นี้ ค่ า ของ 𝑖𝑑𝑓 ของค าว่ า car ได้ ม าจาก log
(806791/18165) = 1.6475 และค่าของคาอื่น ๆ ก็ใช้วิธีการคานวณเช่นเดียวกัน การคานวณค่า
น้าหนักของคา ของเอกสารนี้สามารถคานวณได้จากค่า 𝑡𝑓 ∗ 𝑖𝑑𝑓 ซึ่งจะได้มาจากสมการ (2.2)
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ตารางที่ 2.4 ตัวอย่างความถี่ของคาแต่ละเอกสาร
คาที่ปรากฏในเอกสาร
Car
Auto
Insurance
Best

เอกสาร 1
27
3
0
14

เอกสาร 2
4
33
33
0

เอกสาร 3
24
0
29
17

จากตาราง 2.4 คือการแจกแจงความถี่ของคาที่พบในแต่ะเอกสาร และหลังจากนั้น จะทาการ
กาหนดค่าน้าของคา เช่น car ที่พบใน เอกสารที่ 1 มีค่า 𝑡𝑓 ∗ 𝑖𝑑𝑓 = 1.65x27 = 44.55 และคานวณ
ค่าของคาอื่น ๆ ตามลาดับ ดังตารางที่ 2.5
ตารางที่ 2.5 ตัวอย่างผลคานวณค่าของ
คาที่ปรากฏในเอกสาร
Car
Auto
Insurance
Best

𝑡𝑓 ∗ 𝑖𝑑𝑓

เอกสาร 1
44.55
6.24
0
21

เอกสาร 2
6.6
68.64
53.46
0

เอกสาร 3
39.6
0
46.98
25.5

2.6 การวัดความคล้ายคลึงของข้อความ
2.6.1 การวั ด ระยะทางเชิ ง มุ ม (Cosine Distance) [13] เป็ น วิ ธี ก ารเปรี ย บเที ย บความ
คล้ า ยคลึ ง ของเอกสารสองเอกสาร โดยแต่ ล ะเอกสารจะถู ก แทนด้ ว ยเวกเตอร์ ข นาดเอ็ น
(N-Dimensional Vector) ซึ่ ง เก็ บ ค่ า น้ าหนั ก ค าแต่ ล ะค าในเอกสารนั้ น การเปรี ย บเที ย บความ
คล้ายคลึงของเอกสารจะเปรียบเทียบโดยดูจากมุมโคไซน์ของมุมระหว่าง 2 เวกเตอร์ของเอกสาร หาก
เอกสารทั้งสองเอกสารคล้ายคลึงกันมาก เวกเตอร์ของเอกสารทั้ง 2 จะทับกันเกือบสนิท มุมจึงมีค่า
น้อย ค่าโคไซน์ที่ได้จะมีค่ามาก ตัวอย่างในการวัดค่าความคล้ายคลึงระหว่างเวกเตอร์ X และเวกเตอร์
Y แสดงดังสมการ (2.3)
𝐶𝑜𝑠𝑖𝑛𝑒 = 𝐶𝑜𝑠(𝑋, 𝑌) =

𝑋.𝑌
||𝑋|| ||𝑌||

(2.3)
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ตัวอย่างการวัดระยะทางเชิงมุม
X = (1, 1, 0, 0, 3, 0)
Y = (2, 2, 1, 0, 2, 0)
X.Y = (1 x 2) + (1 x 2) + (0 x 1) + (0 x 0) + (3 x 2) + (0 x 0)
= 10
||X||

= √12 + 12+ 02 + 02 + 32 + 02
= √11
= 3.32

||Y||

= √22 + 22+ 12 + 02 + 22 + 02
= √13
= 3.61

2.6.2 การวั ด ระยะทางแบบเบร์ - เคอร์ ทิ ส (Bray-Curtis Distance) หรื อ Sorensen
Distance [6] คานวณค่าความคล้ายระหว่างเวกเตอร์ U และ V จากสมการ (2.4) ซึ่งมีค่าระหว่าง 1
และ 0 ถ้าค่าที่ได้จากสมการมีค่าเท่ากับ 0 แสดงว่ามีค่าความคล้ายคลึงใกล้เคียงกันมาก ซึ่งถ้าค่าที่ได้
เท่ากับ 1 แสดงว่ามีความคล้ายคลึงใกล้เคียงกันน้อย
∑𝑛 |𝑈𝑖 −𝑉𝑖 |

(2.4)

𝑑 = ∑𝑖=1
𝑛

𝑖=1 |𝑈𝑖 +𝑉𝑖 |

ตัวอย่างการวัดระยะทางแบบเบร์-เคอร์ทิส
X = (1, 1, 0, 0, 3, 0)
Y = (2, 2, 1, 0, 2, 0)
|𝑋𝑖 − 𝑌𝑖 | = |1 – 2| + |1 – 2| + |0 – 1| + |0 - 0| + |3 – 2| + |0 – 0|
|𝑋𝑖 + 𝑌𝑖 | = |1 + 2| + |1 + 2| + |0 + 1| + |0 + 0| + |3 + 2| + |0 + 0|

ค่าความคล้ายคลึง แบบเบร์-เคอร์ทิส =

4
12

= 33%

= 4
= 12
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2.6.3 การวัดระยะทางแบบยูคลิด (Euclidean Distance) [13] ใช้วัดระยะทางแนวเส้นตรง
ระหว่างจุดสองจุดบนปริภูมิสองมิติ (2-Dimensional Space) โดยจุดทั้งสองจุดนั้น สามารถแทนได้
ด้วยคู่อันดับ A = (xa, ya) และ A = (xb, yb) และค่าระยะทางแบบยูคลิดระหว่าง จุด A และจุด B
คานวณได้ด้วยสมการ (2.5)
(2.5)

𝐷 = √∑𝑛𝑖=1(𝑋𝑖 − 𝑌𝑖 )2

ตัวอย่างการวัดระยะทางแบบยูคลิด
X = (1, 1, 0, 0, 3, 0)
Y = (2, 2, 1, 0, 2, 0)
(𝑋𝑖 − 𝑌𝑖 )2 =

(1 - 2)2 + (1 - 2)2 + (0 - 1)2 + (0 - 0)2+(3 - 2)2+(0 - 0)2
=1+1+1+0+1+0
=4

การวัดระยะทางแบบยูคลิด

𝐷 = √4

=2
1

1

การคานวณหาค่าความคล้ายคลึง = 1+ 𝐷 = 1+ 2

= 33%

2.7 การวัดประสิทธิภาพ
Confusion Matrix [14] คื อ การประเมิ น ผลลั พ ธ์ ก ารท านาย (หรื อ ผลลั พ ธ์ จ ากโปรแกรม)
เปรียบเทียบกับผลลัพธ์จริงๆ ที่หาโดยคน
(1) True Positive (TP) คือ สิ่งที่โปรแกรมทานายว่าจริง และคนบอกว่ามันจริง
(2) True Negative (TN) คือ สิ่งที่โปรแกรมทานายว่าไม่จริง และคนบอกว่ามันไม่จริง
(3) False Positive (FP) คือ สิ่งที่โปรแกรมทานายว่าจริง แต่คนบอกว่าไม่จริง
(4) False Negative (FN) คือ สิ่งที่โปรแกรมทานายว่าไม่จริง แต่คนบอกว่าจริง
2.7.1 ค่าความถูกต้อง (Accuracy) คือ ค่าที่บอกว่าโปรแกรมสามารถทานายได้แม่นยาขนาด
ไหน
Accuracy

TP+TN

= TP+TN+FP+FN

(2.6)
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2.7.2 ค่าความแม่นยา (Precision) คือ ค่าที่บอกว่าโปรแกรมทานายว่าจริงถูกต้องเท่าไร
Precision

=

TP
TP+FP

(2.7)

2.7.3 ค่าความระลึก (Recall) คือ ค่าที่บอกว่าโปรแกรมทานายได้ว่าจริง เป็นอัตราส่วนเท่าไร
ของจริงทั้งหมด
TP
Recall
= TP+FN
(2.8)
2.7.4 ค่าความถ่วงดุล (F-Measure) คือ ค่าความสัมพันธ์ระหว่าง ค่าความแม่นยา และค่า
ความระลึก
2TP
F-Measure = 2TP+FN+FP
(2.9)
2.8 เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
ในปี 2549 ต่อพงษ์ กังสวร [15] พัฒนาโปรแกรมสืบค้นหนังสือห้องสมุดโดยวิธีเวกเตอร์สเปซ
โมเดลโดยอาศัยหลักการที่ว่า เอกสารที่ตกลงในพื้นที่เวกเตอร์ ที่ใกล้เคียงกันย่อมมีความคล้ายคลึงกัน
สูง โดยจะทาการแปลงคาค้นที่ต้องการค้นหาและเอกสารในฐานข้อมูลให้อยู่ในรูปของเวกเตอร์ ก่อนที่
จะนามาทาการเปรียบเที ยบความคล้ายคลึงกันก่อนที่จะแสดงผลลัพธ์ โดยใช้การค้นหาแบบตามชื่อ
เรื่อง (Title) ผลลัพธ์ ของความแม่นยาของการสืบค้นอยู่ที่ 84% และ 76% โดยผลการวิจัยแสดงให้
เห็นว่าวิธีการ เวกเตอรสเปซโมเดล ค้นหาข้อมูลไดในระดับดีแต่มีประสิทธิภาพต่ากว่าวิธีการของ
ห้องสมุดกลางของสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ควรแกไขโดยการพัฒนาวิธีการ
สืบค้นหนังสือโดยเทคนิคตัวชี้ลาเทนท ซีแมนติก
ในปี 2550 ณัฐพร หอมเมือง [16] พัฒนาระบบถามตอบภายใต้แบบจาลองเวกเตอร์สเปซแบบ
ผสมผสาน ซึ่งนาหลักการที่ว่าด้วยเอกสารที่ตกลงในพื้นที่เวกเตอรที่ใกล้เคียงกันย่อมมีความคล้ายคลึง
กัน โดยจะนาคาขอที่ผู้ใช้ต้องการมาเปรียบเทียบ กับคาที่ต้องการค้นหาในเอกสารฐานข้อมูลแล้วนามา
เปรียบเทียบความคล้ายคลึงกัน โดยการนาคาถามที่มีอยู่แล้วสร้างเป็นโมเดล แล้วนาคาที่ผู้ค้นหามา
เปรียบเทียบ หากมีความใกล้เคียงกันระบบจะส่งคาตอบของคาถามให้ผู้ค้นหา หลังจากพัฒนาระบบ
เสร็จแล้วได้ทาการทดสอบระบบและประเมินประสิทธิภาพของระบบด้วยวิธีการเปรียบเทียบค่าร้อยละ
ในการค้นหา โดยกาหนดคาดัชนีในการค้นหาเพื่อเปรียบเทียบกันกับวิธีทั้ง 3 วิธี จึงได พบว่าการค้นหา
แบบวิธีทั้ง 3 วิธี ให้ค่าความแม่นยาเป็น 71.7% 50.7% และ 41.7%
ในปี 2554 ดวงแข ไกรษี [17] พั ฒ นาเทคนิ ค การจั ด จ าแนกหมวดหมู่ เ อกสารทางด้ า น
คอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยีสารสนเทศโดยใช้เทคนิค Text Categorization ในการค้นหาเอกสาร
งานวิจั ย ต่างๆ ที่อยู่ ในรู ป แบบไฟล์ ปัญหาอย่างหนึ่งคือ เอกสารที่ได้มาไม่ตรงตามความต้ อ งการ
เอกสารสาคัญๆเป็นภาษาที่ไม่ถนัด จึงทาให้เกิดความยุ่งยากและเสียเวลาในการค้นหาเอกสารงานวิจัย
นี้นาเสนอ ระบบจัดจาแนกหมวดหมู่เอกสารทางด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศที่เขียน
ด้วยภาษาอังกฤษ โดยอาศัยทฤษฎีทางด้านการทาเหมืองข้อความและเทคนิคการใช้ความถี่ของคาการ
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การระบุหมวดหมู่โมเดลที่ใช้จาแนกหมวดหมู่เอกสารแบ่งออกเป็น 11 หมวด โมเดลที่ได้จะใช้ในการ
พัฒนาโปรแกรมที่สร้างด้วยด้วยภาษา C# โปรแกรมจะช่วยอานวยความสะดวกในการตัดสินใจเลือก
เอกสารภาษาอังกฤษที่ค้นหามาว่าตรงตามความต้องการคิดเป็น 50%
ในปี 2555 สุทิน อหิงสะโร และผุสดี บุญรอด [18] พัฒนาและประเมินระบบตรวจสอบการ
คัดลอกข้อความโดยใช้วิธีการเปรียบเทียบความคล้ายคลึงของเอกสาร ซึ่งพัฒนาขึ้นในรูปแบบเว็บแอป
พลิเคชันที่มีการประยุกต์ใช้การตัดคาแบบยาวที่สุด (Longest Matching) จากนั้นระบบจะทาการ
สร้างดรรชนีให้กับเอกสารและจัดเก็บเป็นคลังข้อความ ซึ่งทาการค้นหาข้อความในเอกสารโดยใช้
วิธีการสไลด์ดิ่งวินโดวส์ (Sliding Window) จากนั้นทาการเปรียบเทียบ วิเคราะห์และ คานวณหาค่า
ความคล้ายคลึงของข้อความแล้วทาการ สรุปผลลัพธ์ที่ไดในรูปแบบเปอร์เซ็นต์ความคล้ายคลึงโดยใช้
วิ ธี ก ารทดสอบแบบกล่ อ งด า (Black Box Testing) ผลการประเมิ น ประสิ ท ธิ ภ าพของระบบโดย
ผู้เชี่ยวชาญโดยภาพรวมอยู่ในระดับดีและผลการประเมินความพึง พอใจโดยผู้ใช้งานที่มีต่อระบบที่
พัฒนาขึ้นโดยรวมอยู่ในระดับดี
ในปี 2555 ณัฐ พล ธรรมศรี และจีระศักดิ์ นาประดิษฐ์ [19] พัฒ นาระบบสื บค้นข้ อ มู ล การ
ท่องเที่ยวบนเครือข่ายอินเตอร์เน็ตโดยใช้เวกเตอร์สเปซโมเดล ซึ่งผู้วิจัยใช้เทคนิคการทาเหมืองเนื้อหา
เว็บ (Web Content Mining) ในการจัดเก็บเว็บไซต์ลงคลังเอกสาร (Corpus) และใช้เทคนิคเวกเตอร
สเปซโมเดล (Vector Space Model) ค านวณความคล้ า ยคลึ ง ของเอกสารแบบโคไซน์ (Cosine
Similarity) ท าให้ ผู้ ใ ช้ ค้ น หาข้ อ มู ล การท องเที่ ย วได แม่ น ย ามากขึ้ น โดยได ผลการประเมิ น ค่ า
ประสิ ทธิภ าพของเอกสารที่เก็บ ในคลั งเอกสารทั้งหมด 2,992 ชุด มีค่าเฉลี่ ยของค่าความแม่นยา
(Precision) เท่ากับ 0.7013 และค่าเฉลี่ยของค่าความถูกต้องในการค้นคืนเอกสาร (Recall) เท่ากับ
0.8094 แสดงให้เห็นว่าสามารถค้นคืนเอกสารได้แม่นยา
ในปี 2555 ภิญโญ อาจสาลี และสิรภัทร เชี่ยวชาญวัฒนา [20] ทาการสืบค้นเชิงความหมายจาก
สารบัญหนังสืออิเล็กทรอนิกส์โดยใช้เทคนิคการวัดความคล้าย การสืบค้นหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ นั้น มี
วิธีการที่หลากหลายแต่สิ่งที่สาคัญที่สุด ก็คือการสืบค้นให้ได้ผลลัพธ์ ที่ถูกต้องตรงกับคาสาคัญที่บ่งบอก
เนื้อหาในหนังสือ งานวิจัยนี้มีแนวคิดไดนาเอาสารบัญของหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ มาเป็นตัวแทนหนังสือ
สาหรับใช้ในการสืบค้น โดยใช้เทคนิคการหาค่าความคล้ายด้วยการใช้เวิร์ดเน็ตเข้ามาช่วย ผนวกกับ
วิธีการหาค่า น้าหนักคาเพื่อให้ไดคาที่เป็นตัวแทนสาหรับใช้ในการสืบค้นและสุดท้ายนาผลการทดลอง
ที่ไดจากการวัดประสิทธิภาพของการสืบค้นด้วยค่า Recall มีค่าเท่ากับ 92.34% พบว่าการสืบค้นใน
ส่วนของสารบัญมีความถูกต้อ มากกว่าการสืบค้นในส่วนของชื่อเรื่อง
ในปี 2555 บารมี โอสธีรกลุ และธวัชชัย งามสันติวงศ์ [4] พัฒนาระบบเทียบโอนรายวิชาโดยใช้
แบบจาลองเวกเตอร์สเปซวัดความคล้ายคลึงของรายวิชาด้วยการวัดความคล้ายคลึงเชิงมุมโคไซน์ โดย
ทดลองกับสาขาวิชาระบบสารสนเทศและคอมพิวเตอร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณ
ภูมิ ผลการทดสอบประสิทธิภาพ พบว่ า ระบบสามารถทางานได้ถูกต้องคิดเป็น 86.66% เป็นไปตาม
วัตถุประสงค์ของการค้นคว้า
ในปี 2555 บารมี โอสธีรกลุ [21] พัฒนาระบบเทียบโอนรายวิชาและการวัดความคล้ายคลึ ง
รายวิชาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ในการดาเนินงานประยุกต์ใช้การตัดคา และ
นาคาที่ได้นั้นไปเปรียบเทียบกับพจนานุกรม จากนั้นนาคาที่มีความหมายมาเก็บไว้เพื่อเป็นคาหลักใน
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รายวิ ช านั้ น ๆ ซึ่ ง ต้ น แบบที่ น ามาใช้ ใ นการเปรี ย บเที ย บ คื อ แบบจ าลองเวกเตอร์ ส เปซ เป็ น การ
เปรียบเทียบคาโดยที่ไม่ต้องมีคาที่ตรงกันทั้งหมด ขึ้นอยู่กับความคล้ายคลึง และการวัดความคล้ายคลึง
ของเอกสารภาษาไทย ผลการทดสอบประสิทธิภาพพบว่าระบบสามารถทางานได้ถูกต้องคิดเป็น
95.29% และใช้วิธีใน การวัดความคล้ายคลึงโดยมีการทาเวทไฮรากี ระบบสามารถทางานได้ถูกต้องคิด
เป็น 96.47% หลังจากนั้นใช้การวัดประสิทธิภาพความเที่ยงตรงและความแม่นยา
ในปี 2557 พรเทพ จันทร์เพ็ง [22] ทาการเปรียบเทียบเทคนิคการวัดความคล้ายคลึงของเอกสาร
แบบจาลองปริภูมิเวกเตอร์เพื่อการตรวจข้อสอบอัตนัย สาหรับเนื้อหาวิชาโปรแกรมภาษาคอมพิวเตอร์
ชั้น สู งที่มีความยาวเฉลี่ ย ของคาตอบ 1 - 41 คา เปรียบเทียบวิธีวัดค่าความคล้ ายคลึ ง 4 เทคนิค
ประกอบด้วยเทคนิค Inner Product Dice Cosine และ Jaccard โดยทาการทดสอบโปรแกรมโดยใช้
ข้อสอบอัตนัยชนิดจากัดคา ตอบทั้งหมด 4 กลุ่ม ๆ ละ 3 ข้อ ๆ ละ 40 คาตอบ จากผลการทดสอบโดย
เปรียบเทียบประสิทธิภาพของวิธีการวัดความคล้ายคลึงของเอกสารภายใต้เงื่อนไขค่าคะแนนของ ค่า
ความคล้ายคลึงเท่ากับค่าคะแนนผู้สอนตรวจ ซึ่งผลการทดลองเพื่อเปรียบเทียบการตรวจคา ตอบแบบ
อัตนัยได้ค่าความแม่นยา คิดเป็นร้อยละ Inner Product = 33.96 Jaccard = 32.29 Dice = 29.79
และ Cosine 27.50 ซึ่งเทคนิ ควัดการคล้ ายคลึ ง แบบ Inner Product ให้ ผ ลลั พธ์ที่ใกล้ เคียงกับที่
มนุษย์เป็นผู้ตรวจมากที่สุด
ในปี 2558 สุพัตรา วิริยะวิสุทธิสกุล และคณะ [6] นาเสนอวิธีการเปรียบเทียบความคล้ายคลึง
ของข้อวามเพื่อจาแนกประเภทข้อความในสื่อโซเชียลออนไลน์ โดยใช้สมการวัดความคล้ายคลึงทั้งหมด
10 แบบด้วยกัน ดังนี้ Euclidean, Chebyshev Bray Curtis, Correlation, Canberra, Minkowski,
Cosine, Jaccard, City Block, Roger-Tanimoto และได้ ท าการก าหนดน้ าหนั ก ของค าก่ อ นที่ จ ะ
นามาเข้าสู่กระบวนการวัดความคล้ายด้วยค่า TF และ TF-IDF ซึ่งผลวิจัย พบว่า สมการที่สามารถวัด
ความคล้ายคลึงได้ดีที่สุดคือ Bray Curtis ร่วมกับการกาหนดคุณลักษณะแบบ TF
ในปี 2559 สุพัฒชยา ปัญโญ และทศนัย ชุ่มวัฒนะ [3] พัฒนาเทคนิคการเทียบโอนผลการเรียน
จากคา อธิบายรายวิชาภาษาไทยโดยใช้เทคนิคการจัดกลุ่มข้อมูล กรณีศึกษามหาวิทยาลัยรังสิต ซึ่งทา
การจัดเตรียมข้อมูล โดยการนาข้อมูลคาอธิบายรายวิชามาผ่านกระบวนการตัดคาไทยโดยใช้โปรแกรม
TLex และท าการจั ด กลุ่ ม ข้ อ มู ล โดยใช้ เ ทคนิ ค การจั ด กลุ่ ม ข้ อ มู ล แบบโครงข่ า ยประสาท (Neural
Networks) เพื่อลดระยะเวลาในการค้นหาข้อมูล และเพิ่มประสิทธิภาพในพิจารณาการเทียบโอน จาก
คาอธิบายรายวิชาให้มีความถูกต้อง แม่นยามากยิ่งขึ้น โดยผลการทดลองสรุปว่างานวิจัยนี้สามารถ
นาไปใช้เพื่อการเทียบโอนรายวิชาได้ โดยแบ่งผลเป็น 2 กลุ่มดังนี้ 1) กลุ่มรายวิชาที่สามารถเทียบโอน
ได้ จะมี 5 รายวิชาที่มีค่าเปอร์เซ็นต์ที่มีความคล้ายคลึงกันของข้อมูลที่เทียบเท่าหรือมากกว่า 70% ขึ้น
ไปจึงสามารถทาการเทียบโอนผลการเรียนได้ 2) กลุ่มรายวิชาที่ไม่สามารถเทียบโอนกับ รายวิชาใด ๆ
ใน ระบบได้เลยเนื่องจากมีค่าเปอร์เซ็นต์ที่มีความคล้ายคลึงต่ากว่า 70%
จากการศึกษางานวิจัย ทางด้านการวัดความคล้ ายคลึ งกันของเอกสาร ข้อความหรือประโยค
(Text Similarity) พบว่า มีงานวิจัยจานวนมากที่นาเสนอวิธีที่แม่นยาในการตรวจวัดความคล้ายคลึง
กันของข้อความ ดังเช่นแสดงใน [1] ที่นาเสนอระบบตรวจสอบการคัดลอกข้อความโดยใช้วิธี การ
เปรียบเทียบความคล้ายคลึงของเอกสารด้วยวิธีการสไลด์ดิ่งวินโดวส์ (Sliding Windows) ที่มีผลการ
ประเมินการใช้งานระบบอยู่ในระดับดี การประยุกต์ใช้เอ็นแกรม (N-Gram) ในการหาความคล้ายคลึง
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ของรายวิชาที่เขียนด้วยภาษาอารบิค [2] ซึ่งพบว่า 3-Grams ให้ผลการวิจัยดีที่สุด การใช้เทคนิคการ
จัดกลุ่มด้วยโครงข่ายประสาทเทียมในการเทียบโอนรายวิชาภาษาไทย [3] ที่ให้ผลการวิจัยสอดคล้อง
กับการประเมินโดยผู้เชี่ยวชาญ และยังมีการนาเวกเตอร์สเปซ (Vector Space) มาใช้ในการเทียบโอน
รายวิชาภาษาไทยด้วยเช่นกัน [4] ซึ่งจากผลการวิจัยดังกล่าวได้ค่าความคล้ายคลึงของเอกสารที่ดี
เวกเตอร์สเปซได้นามาประยุกต์ใช้อย่างแพร่หลายดังเช่นในการพัฒนาโมเดลจัดลาดับความคล้ายคลึง
ของเอกสารกับคาค้นของผู้ใช้สาหรับระบบสืบค้นข้อมูลด้านการท่องเที่ยว [5] อย่างไรก็ตามในการนา
เวกเตอร์สเปซมาประยุกต์ใช้ต้องทาร่วมกับวิธีวัดระยะทางของเวกเตอร์ ซึ่งยังมีวิธีวัดระยะทางเพื่อ
เปรียบเทียบความคล้ายคลึงของข้อความอีกหลากหลายวิธีดังแสดงใน [6] ที่สามารถนามาประยุกต์ใช้
เพื่อวัดความคล้ายคลึงของคาอธิบายรายวิชาภาษาไทย และอาจจะเพิ่ มความแม่นยาในการวัดความ
คล้ายคลึงของคาอธิบายรายวิชาได้

บทที่ 3
วิธีการดาเนินการ
การดาเนินการวิจัยแบ่งออกเป็น 2 ส่วนหลัก คือ การพัฒนาวิธีเปรียบเทียบคาอธิบายรายวิชา
ของมหาวิทยาลัย เพื่อการเทียบโอนหน่วยกิตด้วยวิธีผสมผสานโดยใช้หลักการทาเหมืองข้อความและ
กระบวนการประมวลผลภาษาธรรมชาติรายละเอียดดังบทที่ 2 และส่วนของการพัฒนาระบบที่ใช้ใน
การเที ย บโอนผลการเรี ย น ซึ่ ง พั ฒ นาในรู ป แบบเว็ ป แอพพลิ เ คชั่ น ตามหลั ก กระบวนการพั ฒ นา
ซอฟต์แวร์ ภาพรวมของการดาเนินการวิจัย ดังภาพที่ 3.1

ภาพที่ 3.1 ภาพรวมของการดาเนินการวิจัย
จากภาพที่ 3.1 การพัฒนาวิธีเปรียบเทียบคาอธิบายรายวิชาของมหาวิทยาลัยคือ Text Mining
and NLP และ ส่ ว นของการพั ฒ นาระบบที่ ใ ช้ ใ นการเที ย บโอนผลการเรี ย นคื อ Credit Transfer
System
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3.1 การพัฒนาวิธีเปรียบเทียบคาอธิบายรายวิชาของมหาวิทยาลัย

Testing Course Description
Course Description Collection
Word Segmentation

Dictionary-based meaning
combination

Stop Word Elimination

Lexical Semantic Analysis

Word Segmentation

NECTEC's Lexitron
Dictionary

Dictionary-based meaning
combination
Stop Word Elimination

Stop Word

Lexical Semantic Analysis
Thai WordNet
Term Weighting

Term Weighting

Text Similarity Measurement
Vector Space

% of Similarity

ภาพที่ 3.2 สถาปัตยกรรมของระบบ
จากภาพที่ 3.2 สถาปัตยกรรมของระบบนี้จะพัฒนาหาขั้นตอนวิธีวัดความคล้ายคลึงของข้อความ
เปรี ย บเที ย บค าอธิ บ ายรายวิ ช าร่ ว มกั บ ชื่ อ วิ ช า เพื่ อ การเที ย บโอนหน่ ว ยกิ ต กระบวนท างาน
ประกอบด้วย 5 ขั้นตอน ได้แก่ 1) การตัดคาไทยภาษาไทย 2) การเปรียบเทียบคากับ พจนานุกรม
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3) การกาจัดคาหยุด 4) การวิเคราะห์คาเชิงความหมาย 5) การหาค่าน้าหนักของคา และ 6) การวัด
ความคล้ายคลึงของรายวิชา ข้อมูลที่ใช้ในการทดลองเป็นข้อมูลคาอธิบายรายวิชาที่เขียนด้วยภาษาไทย
จากคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
3.1.1 การเก็บรวบรวมข้อมูล
การเก็บรวบรวมข้อมูลคาอธิบายรายวิชา (Course Description Collection) ข้อมูลที่ใช้
ในการวิ จั ย นี้ ร วบรวมมาจากข้ อ มู ล การเที ย บโอนรายวิ ช าของหลั ก สู ต รในคณะวิ ท ยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดยเลือกรายวิชาที่มีนักศึกษายื่นคาร้องขอเทียบโอนหน่วยกิต และมีผลการ
เทียบโอนที่พิจารณาเห็นชอบแล้วโดยประธานหลักสูตร ซึ่งมีทั้งรายวิชาที่เทียบโอนได้และเทีย บโอน
ไม่ ไ ด้ คั ด เลื อ กแบบเจาะจงมาใช้ ท ดสอบ จ านวน 3 หลั ก สู ต รคื อ หลั ก สู ต รปริ ญ ญาตรีส าขาวิ ช า
วิทยาการคอมพิวเตอร์ หลักสูตรปริญญาตรี สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ และหลักสูตรปริญญาโท
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ บันทึกข้อมูลลง ฐานข้อมูล ตัวอย่างข้อมูลรายวิชาแสดงดังตารางที่ 3.1
ตารางที่ 3.1 ตัวอย่างข้อมูลคาอธิบายรายวิชา
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
คาอธิบายรายวิชาภาษาไทย
1104102
คณิตศาสตร์ดิสครีต
เซต ตรรกศาสตร์ หลั กการนั บ และความน่ า จะเป็น
(1)
(Discrete Mathematics) เบื้ อ งต้ น ความสั ม พั น ธ์ แ ละกราฟมี ทิ ศ ทาง ฟั ง ก์ ชั น
ทฤษฎีกราฟเชิงต้น ทรี ความสัมพันธ์ลาดับ พีชคณิต
บู ลี น จ ากั ด โครงสร้ า งทางพี ช คณิ ต ได้ แ ก่ กึ่ ง กลุ่ ม
กลุ่มภาษาและเครื่องคานวณสถานะจากัด
1104102 คณิตศาสตร์เต็มหน่วย คณิตศาสตร์พื้นฐานเกี่ยวกับเซต ล าดับ จานวนเต็ม
(Discrete Mathematics) เมทริกซ์และโครงสร้างทางคณิตศาสตร์ เช่น กึ่งกลุ่ ม
และกลุ่ ม ตรรกศาสตร์ แ ละการพิ สู จ น์ การนั บ
ความสั ม พั น ธ์ เ วี ย นเกิ ด ความสั ม พั น ธ์ แ ละไดกราฟ
ฟังก์ชัน พีชคณิตบูลีนจากัด ต้นไม้และกราฟ
1104155 หลักการเขียนโปรแกรมเชิง กระบวนการแก้ปัญหาด้วยแนวคิดเชิงวัตถุ แนวคิดของ
วัตถุ (Object-oriented การห่ อหุ้ มการสื บ ทอดคุณสมบัติ ภาวะ พหุ สั ณฐาน
Programming)
การวิเคราะห์ออกแบบระบบเชิงวัตถุเบื้องต้น
1104156 โครงสร้างข้อมูล (Data โครงสร้ า งข้ อ มู ล และขั้ น ตอนวิ ธี ใ นการแก้ ปั ญ หา
Structures)
โครงสร้างข้อมูล ทั้งแบบเชิงเส้น ได้แก่ อาร์เรย์ ลิงค์
ลิสต์ แสตก คิว โครงสร้างข้อมูลแบบไม่เชิงเส้น ได้แ ก่
ทรี และกราฟ การนาโครงสร้างข้อมูลไปประยุกต์ใช้ใน
งานต่างๆ การเรียงลาดับและการค้นหาข้อมูล
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ตารางที่ 3.1 ตัวอย่างข้อมูลคาอธิบายรายวิชา (ต่อ)
รหัสวิชา ชื่อวิชา
1104157 องค์ประกอบ
สถาปัตยกรรม
คอมพิวเตอร์ (Computer
Organization and
Architecture)

คาอธิบายรายวิชาภาษาไทย
วงจรตรรกะเชิ ง ตั ว เลข การแทนข้ อ มู ล ระบบบั ส
หน่วยความจา ภายในและภายนอก อุปกรณ์รับส่งข้อมูล
ส่วนสนับสนุนระบบปฏิบัติการ ได้แก่ หน่วยประมวลผล
กลาง หน่วยคานวณตรรกะ ชุดคาสั่งและหน่วยควบคุ ม
วิวัฒนาการและรูปแบบของสถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์
แบบต่างๆ หลักการภาษาแอสเซมบลี

3.1.2 การตัดคาภาษาไทย
การตัดคาภาษาไทย (Word Segmentation) เนื่องจากประโยคในภาษาไทยไม่มีขอบเขต
ของคา ขั้นตอนแรกในการประมวลผลคือการตัดประโยคภาษาไทยออกเป็นคาหรือเทอม (term)
งานวิ จั ย นี้ เ ลื อ กใช้ ก ระบวนการตั ด ค า TLex (http://www.sansarn.com/tlex) ในการตั ด ค า
ภาษาไทย ซึง่ ตัวอย่างของการตัดภาษาไทยดังตารางที่ 3.2
ตารางที่ 3.2 ตัวอย่างการตัดคาภาษาไทย วิชาคณิตศาสตร์เต็มหน่วย
รหัสวิชา
คาอธิบายรายวิชาภาษาไทย
1104102 คณิตศาสตร์พื้นฐานเกี่ยวกับเซต ลาดับ
จานวนเต็ม เมทริกซ์และโครงสร้างทาง
คณิตศาสตร์ เช่น กึ่งกลุ่มและกลุ่ม
ตรรกศาสตร์และการพิสูจน์ การนับ
ความสัมพันธ์เวียนเกิด ความสัมพันธ์
และไดกราฟ ฟังก์ชัน พีชคณิตบูลีน
จากัด ต้นไม้และกราฟ

คาอธิบายรายวิชาภาษาไทยหลังการตัดคา
คณิตศาสตร์ พื้นฐาน เกี่ยว กับ เซต ลาดับ
จานวน เต็ม เมทริกซ์ และ โครงสร้าง ทาง
คณิตศาสตร์ เช่น กึ่ง กลุ่ม และ กลุ่ม
ตรรกศาสตร์ และ พิสูจน์ การ นับ ความ
สัมพันธ์ เวียน เกิด ความ สัมพันธ์ และ ได
กราฟ ฟังก์ชัน พีชคณิตบูลีน จากัด ต้น ไม้
และกราฟ

3.1.3 การรวมความหมายคาโดยใช้พจนานุกรมเป็นฐาน
การรวมความหมายค าโดยใช้ พ จนานุ ก รมเป็ น ฐาน (Dictionary-based meaning
combination) ผลจากขั้นตอนการตัดคาภาษาไทยด้วยโปรแกรม TLex ทาให้เกิดคามูลจานวนมากซึ่ง
คามูลเหล่านี้สามารถรวมกันเป็นคาประสมที่มีความหมาย ดังเช่น พบว่าคาว่า "เกี่ยว" และ "กับ" โดย
ตัดแยกออกจากกัน ซึ่งสามารถรวมกัน ได้ กลายเป็ น คาว่ า "เกี่ยวกับ" ในขั้นตอนนี้จึ ง ประยุ ก ต์ ใ ช้
ฐานข้อมูล พจนานุกรมอิเล็กทรอนิกส์ (NECTEC's Lexitron Dictionary) ในการตรวจสอบคาที่อยู่
บริเวณใกล้เคียงกันระยะห่าง 3 คา (3-Grams) [1] หากพบคาในพจนานุกรมจะทาการรวมคามูลเป็น
ค าประสมเพี ย งค าเดี ย ว ตั ว อย่ า งข้ อ มู ล พจนานุ ก รมแสดงดั ง ตารางที่ 3.3 ตั ว อย่ า งผลการรวม
ความหมายคาแสดงดังตารางที่ 3.4
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ตารางที่ 3.3 ตัวอย่างพจนานุกรม NECTEC's Lexitron Dictionary
คาในพจนานุกรม NECTEC's Lexitron Dictionary
เกี่ยวกับ
จานวนเต็ม
ความสัมพันธ์
ต้นไม้
กินข้าว
ตารางที่ 3.4 ตัวอย่างการรวมความหมายคา วิชาคณิตศาสตร์เต็มหน่วย
รหัสวิชา

คาอธิบายรายวิชาภาษาไทย

1104102 คณิตศาสตร์ พื้นฐาน เกี่ยว กับ เซต
ลาดับ จานวน เต็ม เมทริกซ์ และ
โครงสร้าง ทาง คณิตศาสตร์ เช่น กึ่ง,
กลุ่ม และ กลุ่ม ตรรกศาสตร์ และ
พิสูจน์ การ นับ รีเลชัน เวียน เกิด
ความ สัมพันธ์ และ ได กราฟ ฟังก์ชัน
พีชคณิตบูลีน จากัด ต้น ไม้ และ กราฟ

คาอธิบายรายวิชาภาษาไทยหลังการรวม
ความหมายคา
คณิตศาสตร์ พื้นฐาน เกี่ยวกับ เซต ลาดับ
จานวนเต็ม เมทริกซ์ และ โครงสร้าง ทาง
คณิตศาสตร์ เช่น กึ่ง กลุ่ม และ กลุ่ม,
ตรรกศาสตร์ และ พิสูจน์ การ นับ
ความสัมพันธ์ เวียนเกิด รีเลชัน และ ได
กราฟ ฟังก์ชัน พีชคณิตบูลีน จากัด ต้นไม้
และกราฟ

3.1.4 การกาจัดคาหยุด
ค าหยุ ด (Stop word) เป็ น ค าที่ ไ ม่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ เอกสาร หรื อ ค าที่ ป รากฏบ่ อ ยครั้งใน
เอกสารแต่ไม่ได้บ่งบอกคุณลักษณะของเอกสารนั้น เป็นคาขยายให้แก่คาอื่น เช่น คาเชื่อม คาสันธาน
คาบุพบท หรือคาที่มักจะถูกใช้ บ่อยๆ ในขั้นตอนนี้คาเหล่านี้จะถูกตัดทิ้งโดยที่ไม่ทาให้ความหมายของ
เอกสารเปลี่ยนไป ตัวอย่างข้อมูลคาหยุดแสดงดังตารางที่ 3.5 ตัวอย่างผลการตัดคาหยุดแสดงดังตาราง
ที่ 3.6
ตารางที่ 3.5 ตัวอย่างคาหยุด
คาหยุด
และ
การ
ให้
เช่น
ไว้
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ตารางที่ 3.6 ตัวอย่างการตัดคาหยุด วิชาคณิตศาสตร์เต็มหน่วย
รหัสวิชา

คาอธิบายรายวิชาภาษาไทย

1104102 คณิตศาสตร์ พื้นฐาน เกี่ยวกับ เซต ลาดับ
จานวนเต็ม เมทริกซ์ และ โครงสร้าง ทาง
คณิตศาสตร์ เช่น กึ่ง กลุ่ม และ กลุ่ม
ตรรกศาสตร์ และ พิสูจน์ การ นับ
ความสัมพันธ์ เวียนเกิด รีเลชัน และ ได
กราฟ ฟังก์ชัน พีชคณิตบูลีน จากัด ต้นไม้
และ กราฟ

คาอธิบายรายวิชาภาษาไทยหลังการ
กาจัดคาหยุด
คณิตศาสตร์ พื้นฐาน เกี่ยวกับ เซต ลาดับ
จานวนเต็ม เมทริกซ์ และ โครงสร้าง ทาง
คณิตศาสตร์ เช่น กึ่ง กลุ่ม และ กลุ่ม
ตรรกศาสตร์ และ พิสูจน์ การ นับ
ความสัมพันธ์ เวียนเกิด รีเลชัน และ ได
กราฟ ฟังก์ชัน พีชคณิตบูลีน จากัด ต้นไม้
และ กราฟ

3.1.5 การวิเคราะห์คาเชิงความหมาย
การวิเคราะห์คาเชิงความหมาย (Lexical Semantic Analysis) เนื่องจากในคาอธิบาย
รายวิชาของแต่ละหลักสูตรโดยเฉพาะหลักสูตรที่มีลักษณะใกล้เคียงกันหรือเป็นหลักสูตรสัมพัน ธ์กัน
คาอธิบายรายวิชาหลายวิชาใช้คาที่แตกต่างกันแต่ความหมายเหมือนกัน เช่น คาว่า “เหมืองข้อมูล”
“ดาต้า ไมน์นิง” หรือ “คณิตศาสตร์” “คณิต” “เลข” “แม็ท” คาเหล่านี้สื่อความหมายเหมือนกัน จึง
ควรถู ก พิ จ ารณานั บ ความถี่ ข องค าในค าอธิ บ ายรายวิ ช ารวมกั น เพื่ อ เพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพในการ
เปรียบเทียบความคล้ายคลึงของคาอธิบายรายวิชา ในขั้นตอนนี้จึงประยุกต์ใช้ฐานข้อมูลเวิร์ดเน็ต
ภาษาไทยมาใช้ในการวิเคราะห์คาเชิงความหมาย ตัวอย่างข้อมูลในเวิร์ดเน็ตภาษาไทยแสดงดังตารางที่
3.7 ตัวอย่างผลการวิเคราะห์คาเชิงความหมาย แสดงดังตารางที่ 3.8
ตารางที่ 3.7 ตัวอย่างข้อมูลเวิร์ดเน็ตภาษาไทย
รหัสคาศัพท์
06000644-n
06000644-n
06000644-n
06000644-n
00031921-n
00031921-n

คาศัพท์
คณิตศาสตร์
คณิต
เลข
แม็ท
รีเลชัน
ความสัมพันธ์
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ตารางที่ 3.8 ตัวอย่างการวิเคราะห์คาเชิงความหมาย วิชาคณิตศาสตร์เต็มหน่วย
รหัสวิชา

คาอธิบายรายวิชาภาษาไทย

1104102 คณิตศาสตร์ พื้นฐาน เกี่ยวกับ เซต
ลาดับ จานวนเต็ม เมทริกซ์
โครงสร้าง ทางคณิตศาสตร์ กึ่ง กลุ่ม
กลุ่ม ตรรกศาสตร์ พิสูจน์ นับ
ความสัมพันธ์ เวียนเกิด รีเลชัน
กราฟ ฟังก์ชัน พีชคณิตบูลีน จากัด
ต้นไม้ กราฟ

คาอธิบายรายวิชาภาษาไทยหลังการ
วิเคราะห์คาเชิงความหมาย
คณิตศาสตร์ พื้นฐาน เกี่ยวกับ เซต ลาดับ
จานวนเต็ม เมทริกซ์ โครงสร้าง ทาง
คณิตศาสตร์ กึ่ง กลุ่ม กลุ่ม ตรรกศาสตร์
พิสูจน์ นับ ความสัมพันธ์ เวียนเกิด
ความสัมพันธ์ กราฟ ฟังก์ชัน พีชคณิตบูลีน
จากัด ต้นไม้ กราฟ

3.1.6 การหาค่านาหนักของคา
การหาค่าน้าหนักของคาหรือเทอม (Term Weighting) เพื่อสกัดคุณลักษณะของเอกสาร
ด้วยการคานวณค่า TF (รายละเอียดอธิบายในหัวข้อ 2.5) หลังจากการวิเคราะห์คาเชิงความหมายแล้ว
คาอธิบายรายวิชาทั้งหมดจะถูกแปลงให้อยู่ในรูปแบบของเวกเตอร์ของคาที่ให้ค่าน้าหนักด้ว ย TF ดัง
ตารางที่ 3.9
ตารางที่ 3.9 ตัวอย่างเวกเตอร์ TF ของคาอธิบายรายวิชา
รายวิชา
กราฟ
1104102(1)
1
1104102
2
1104155
0
1104156
1
1104157
0

กลุม่
1
2
0
0
0

เกี่ยวกับ ควบคุม
0
0
1
0
0
0
0
0
0
1

ความสัมพันธ์
3
2
0
0
1

ข้อความ
0
0
0
0
0

3.1.7 การวัดความคล้ายคลึงของข้อความ
การวัดความคล้ายคลึงของข้อความ (Text Similarity Measurement) หลังจากคานวณ
ค่าน้าหนักของคาในเอกสารด้วยวิธี TF แล้วจึงคานวณค่าความคล้ายคลึงจากเวกเตอร์ของคาที่คานวณ
ค่าน้าหนัก TF ด้วยวิธีวัดระยะทาง 3 วิธี ได้แก่ Cosine Euclidean และ Bray-Curtis โดยใช้สมการ
วัดความคล้ายคลึง (รายละเอียดอธิบายในหัวข้อ 2.6) โดยคานวณในแต่ละคู่เวกเตอร์ของคาอธิบาย
รายวิชา และชื่อของรายวิชาด้วยเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของการเทียบโอนหน่วยกิต เช่น เวกเตอร์ TF
ของรายวิชา 1104102 เทียบกับเวกเตอร์ TF ของรายวิชา 1106201 เป็นต้น
ขั้นตอนการดาเนินงานหลังจากทาการจัดเตรียมข้อมูล เพื่อทาการวัดความคล้ายคลึงกันของ
2 ชุ ด ข้ อ มู ล หลั ง จากได้ น าเข้ า สมการวัด ความคล้ า ยคลึ ง แล้ ว จะแสดงผลออกมาในรู ป แบบของ
เปอร์เซ็นต์ของความคล้าย ดังตารางที่ 3.10
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ตารางที่ 3.10 ตัวอย่างผลการวัดความคล้ายคลึงของข้อความ
รหัสวิชา 1
1104102
1104102
1104102
1104102
1104102

รหัสวิชา 2
1106201
1106213
1106203
1104493
1106330

ความคล้ายคลึง (%)
คาอธิบาย
78.39
54.52
55.67
100.0
66.75

ชื่อวิชา
100.0
70.71
70.71
100.0
91.29

ค่าเฉลี่ย
89.20
62.62
63.19
100.0
79.02

จากตารางที่ 3.10 จะเห็นว่ารายวิชาที่ขอเทียบคือ 1104102 สามารถเทียบโอนกับรายวิชา
1104493 ได้เพราะว่าค่าเฉลี่ยความคล้ายคลึงมีค่ามากที่สุดคือ 100%
3.1.8 ตัวอย่างภาพรวมขันตอนของการเปรียบเทียบคาอธิบายรายวิชา
คาอธิบายรายวิชา 1104102 คณิตศาสตร์เต็มหน่วย
คณิตศาสตร์พื้นฐานเกี่ยวกับเซต ลาดับ จานวนเต็ม เมทริกซ์และโครงสร้างทางคณิตศาสตร์
เช่น กึ่งกลุ่มและกลุ่มตรรกศาสตร์และการพิสูจน์ การนับ ความสัมพันธ์เวียนเกิด
ความสัมพันธ์ และไดกราฟ ฟังก์ชัน พีชคณิตบูลีนจากัด ต้นไม้ และ กราฟ
Word Segmentation โดยใช้
โปรแกรม TLex

คณิตศาสตร์ พื้นฐาน เกี่ยว กับ เซต ลาดับ จานวน เต็ม เมทริกซ์ และ โครงสร้าง ทาง
คณิตศาสตร์ เช่น กึ่ง กลุ่ม และ กลุ่ม ตรรกศาสตร์ และ การ พิสูจน์ การ นับ ความ สัมพันธ์
เวียน เกิด ความ สัมพันธ์ และ ไดกราฟ ฟังก์ชัน พีชคณิตบูลีน จากัด ต้น ไม้ และ กราฟ
Dictionary-based meaning combination

คณิตศาสตร์ พื้นฐาน เกี่ยวกับ เซต ลาดับ จานวนเต็ม เมทริกซ์ และ โครงสร้าง ทาง
คณิตศาสตร์ เช่น กึ่งกลุ่ม และ กลุ่ม ตรรกศาสตร์ และ การ พิสูจน์ การนับ ความสัมพันธ์
เวียน เกิด ความสัมพันธ์ และ ไดกราฟ ฟังก์ชัน พีชคณิตบูลีน จากัด ต้นไม้ และ กราฟ
Stop-word Elimination

คณิตศาสตร์ พื้นฐาน เกี่ยวกับ เซต ลาดับ จานวนเต็ม เมทริกซ์ และ โครงสร้าง ทาง
คณิตศาสตร์ เช่น กึ่งกลุ่ม และ กลุ่ม ตรรกศาสตร์ และ การ พิสูจน์ การนับ ความสัมพันธ์
เวียน เกิด ความสัมพันธ์ และ ไดกราฟ ฟังก์ชัน พีชคณิตบูลีน จากัด ต้นไม้ และ กราฟ
Lexical Semantics Analysis

คณิตศาสตร์ พืนฐาน เกี่ยวกับ เซต ลาดับ จานวนเต็ม เมทริกซ์ โครงสร้าง คณิตศาสตร์ กึ่ง
กลุ่ม กลุ่ม ตรรกศาสตร์ พิสูจน์ การนับ ความสัมพันธ์ เวียน เกิด ความสัมพันธ์ ไดกราฟ
ฟังก์ชัน พีชคณิตบูลีน จากัด ต้นไม้ กราฟ
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3.1.9 การทดสอบประสิทธิภาพ
ผู้วิจัยทดสอบประสิทธิภาพของวิธีเปรียบเทียบความคล้ายคลึงของคาอธิบายรายวิชาเพื่อ
การเทียบโอนหน่วยกิต ด้วยการคานวณหาค่าความถูกต้อง (Accuracy) ค่าความแม่นยา (Precision)
ค่าความระลึก (Recall) และค่าความถ่วงดุล (F-Measure) (รายละเอียดอธิบายในหัวข้อ 2.7) โดยการ
ทดสอบประสิทธิภาพพิจารณาจากผลการเทียบโอนหน่วยกิตที่แนะนาจากระบบเปรียบเทียบกับผล
การเทียบโอนจริงที่ได้จากหลักสูตร
3.2 การพัฒนาระบบเทียบโอนผลการเรียน
ผู้วิจัยได้ศึกษาทฤษฎีที่เกี่ยวข้องและได้พัฒนาวิธีการเปรียบเทียบคาอธิบายรายวิชาเรียบร้อยแล้ว
จึงได้ทาการพัฒนาระบบวิธีเปรียบเทียบความคล้ายคลึงของคาอธิบายรายวิชาเพื่อการเทียบโอนหน่วย
กิต ในรูปแบบเว็บแอปพลิเคชันด้วยภาษาพีเอชพี (PHP) เพื่อเพิ่มความสะดวกในการเทียบโอนหน่วย
กิต ความรวดเร็วและความแม่นยาในการเทียบโอนหน่วจกิตให้ดีมากยิ่งขึ้น เนื่องจากเว็บแอปพลิเคชัน
สามารถใช้งานได้ทุกที่ทุกเวลาและรวดเร็ว จึงได้วิเคราะห์และออกแบบระบบได้ดังนี้
3.2.1 ความสามารถของระบบและสิทธิ์การใช้งานระบบ
สิทธิ์ผู้ใช้งานระบบ
3.2.1.1 นักศึกษา
1) ยื่นคาร้องขอเทียบโอนรายวิชา
2) ตรวจสอบผลการเทียบโอนรายวิชา
3.2.1.2 เจ้าหน้าที่
1) จัดการข้อมูลคาร้องขอเทียบโอนรายวิชาของนักศึกษา ประกอบด้วยการ
ตรวจสอบข้อมูล การเสนอคาร้องเทียบโอนรายวิชาและการแจ้งผลการเทียบโอนรายวิชา
2) จัดการข้อมูลรายวิชา
3.2.1.3 ประธานหลักสูตรสามารถตรวจสอบคาอธิบายรายวิชาและให้ผลการเทียบโอน
3.2.1.4 คณบดีสามารถตรวจสอบและอนุมัติการขอเทียบโอนรายวิชา
3.2.1.5 ผู้ดูแลระบบ
1) จัดการข้อมูลคณะ ภาควิชาและสาขาวิชา
2) จัดการข้อมูลคาหยุด
3) จัดการข้อมูลคานาหน้าชื่อ
4) จัดการข้อมูลคาศัพท์ในพจนานุกรม
5) จัดการสิทธิ์ของประธานหลักสูตร
6) จัดการข้อมูลรายวิชา
7) จัดการข้อมูลนักศึกษาและอนุมัติสิทธิ์
8) จัดการการเปิดปิดรายวิชาที่จะขอเทียบโอน
9) จัดการผลการเทียบโอน
3.2.1.6 ผู้ใช้งานระบบทุกคนสามารถวิเคราะห์ความคล้ายคลึงของรายวิชา
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3.2.2 การออกแบบกระบวนการทางานด้วยผังงานระบบ
ผังงาน (Flowchart) [25] คือ รูปภาพ (Image) หรือสัญลักษณ์ (Symbol) ที่ใช้เขียน
แทนขั้น ตอน คาอธิบ าย ข้อความ หรือคาพูด ที่ใช้ในอัล กอริทึม (Algorithm) เพราะการนาเสนอ
ขั้นตอนของงานให้เข้าใจตรงกัน ระหว่างผู้เกี่ยวข้อง ด้วยคาพูด หรือข้อความ ทาได้ยากกว่าเมื่อใช้
รูปภาพ หรือสัญลักษณ์ ที่แสดงถึงขั้นตอนการทางานของโปรแกรมหรือระบบที ละขั้นตอน รวมไปถึง
ทิศทางการไหลของข้อมูลตั้งแต่แรกจนได้ผลลัพธ์ตามที่ต้องการ สัญลักษณ์ผังงาน ประกอบไปด้วย
การใช้ส ัญ ลัก ษณ์ม าตรฐานต่า ง ๆ ที่เ รีย กว่า สัญ ลัก ษณ์ ANSI (American National Standards
Institute) ในการสร้า งผัง งาน ดัง ตัว อย่า งที ่แ สดงตารางที ่ 3.11 และผู ้วิจ ัย ได้น าไปออกแบบ
กระบวนการทางาน ดังแสดงในภาพที่ 3.3
ตารางที่ 3.11 สัญลักษณ์ที่ใช้ในการสร้างผังงาน
สัญลักษณ์

ความหมาย
จุดเริ่มต้น/สิ้นสุดการทางาน
ลูกศรแสดงการไหลของทิศทางการทางานและการไหลของ
ข้อมูล
ใช้แสดงคาสั่งในการทางาน หรือประมวลผล

แสดงการอ่านข้อมูลแสดงผลลัพธ์จากการประมวลผล

การตรวจสอบเงื่อนไขเพื่อตัดสินใจ โดยมีเส้นลูกศรเพื่อแสดงทิศ
ทางการทางานต่อไปเงื่อนไขจริงหรือเท็จ
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ภาพที่ 3.3 การออกแบบ Flowchart Diagram ระบบเทียบโอนหน่วยกิต
จากภาพที่ 3.3 จะอธิบายถึงกระบวนการเทียบโอนหน่วยกิต ในขั้นตอนแรกนักศึกษา
จะต้องยื่นคาร้องขอเทียบโอนกับเจ้าหน้าที่ เจ้าหน้าที่จะทาการตรวจสอบข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับคาร้อง
แล้วยื่นคาร้องให้ประธานหลักสูตรเพื่อตรวจสอบรายวิชาว่าสามารถเทียบโอนกันได้หรือไม่แล้วส่งผลให้
เจ้าหน้าที่ดาเนินการต่อ เจ้าหน้าที่จะยื่นผลให้คณบดีรับรองคาร้อง หลังจากคณบดีรับรองคาร้ อง
เจ้าหน้าที่จะทาการตรวจสอบและส่งผลการพิจารณาให้นักศึกษา
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3.2.3 การวิเคราะห์และออกแบบระบบด้วยแผนภาพกระแสข้อมูล
ในการพัฒนาและออกแบบระบบนี้ผู้วิจัยใช้ สัญลักษณ์ Context Diagram และ Data
Flow Diagram [24] ดังตารางที่ 3.12 ในการวิเคราะห์และออกแบบระบบ ดังภาพที่ 3.4-3.8
ตารางที่ 3.12 สัญลักษณ์ที่ใช้ในการออกแบบ Context Diagram และ Data Flow Diagram
สัญลักษณ์

ความหมาย
สิ่งที่อยู่ภายนอก
(External Entity)
การประมวลผล
(Process)
แหล่งเก็บข้อมูล
(Data Store)
กระแสข้อมูล
(Data Flow)
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ภาพที่ 3.4 การไหลของข้อมูล (Context Diagram)
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ภาพที่ 3.5 การไหลของข้อมูล Level 0

31

ภาพที่ 3.6 การไหลของข้อมูล Level 1 Process 1
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ภาพที่ 3.7 การไหลของข้อมูล Level 1 Process 3

33

ภาพที่ 3.8 การไหลของข้อมูล Level 1 Process 4
3.2.4 ความสัมพันธ์ระหว่างกลุ่มข้อมูลของฐานข้อมูล
แบบจาลองที่ใช้อธิบายโครงสร้างของฐานข้อมูลอธิบายออกมาในลักษณะของรูปภาพ ซึ่ง
ในระบบจะใช้ ER Diagram แบบ Crow’s foot มีส่วนประกอบของแบบจาลอง [26] ดังภาพที่ 3.9
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ภาพที่ 3.9 ความสัมพันธ์ระหว่างกลุ่มข้อมูลของฐานข้อมูล
3.2.5 พจนานุกรมข้อมูล
พจนานุ กรมข้อมูล (Data Dictionary) เป็นเอกสารอ้างอิงจะอธิบายถึงส่ ว นประกอบ
ข้อมูลที่ใช้เก็บในฐานข้อมูลของระบบที่พัฒนาขึ้น ซึ่งมีรายละเอียดตามตารางดังนี้
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ตารางที่ 3.13 รายละเอียดชื่อตารางในฐานข้อมูล
ลาดับ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

ชื่อตาราง

ความหมาย

users
dictionary_master
department
faculty
major
stopword
subjects
subject_keyword
subject_thesis_result
subject_weight
title
transfer_process
transfer_process_detail
transfer_status
userstatus
wordnet
transfer_log_remark

ผู้ใช้งานระบบ
ฐานข้อมูลคาศัพท์ภาษาไทยปรังปรุง
ภาควิชา
คณะ
สาขา
ฐานข้อมูลคาศัพท์ที่ไม่สาคัญ
รายวิชา
คาศัพท์ที่ไม่พบในฐานข้อมูลคาศัพท์
ผลการเทียบโอนที่มีผลจริง
ข้อมูลน้าหนักคา
คานาหน้าชื่อ
คาร้องขอเทียบโอน
รายละเอียดคาร้องขอเทียบโอน
สถานะคาร้องขอเทียบโอน
สถานะผู้ใช้งาน
ฐานข้อมูลคาศัพท์ความเหมือน
ประวัติความคิดเห็นของคาร้อง

ตารางที่ 3.14 รายละเอียดข้อมูลตาราง users
คอลัมน์
id
username
password
title_id
userstatus_id
lname
fname
address
faculty
department
major
active

ประเภท
int
varchar
varchar
int
int
varchar
varchar
text
int
int
int
int

ความยาว
ความหมาย
หมายเหตุ
11
รหัสuser
PK
255
ชื่อที่ใช้ในการเข้าระบบ
255
รหัสผ่านในการเข้าระบบ
11
รหัสคานาหน้าชื่อ
FK (title)
11
รหัสสถานะผู้ใช้
FK (userstatus)
255
นามสกุล
255
ชื่อ
ที่อยู่
11
รหัสคณะ
FK (faculty)
11
รหัสภาควิชา
FK (department)
11
รหัสสาขาวิชา
FK (major)
11
สถานะ
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ตารางที่ 3.14 รายละเอียดข้อมูลตาราง users (ต่อ)
คอลัมน์
created_at
updated_at

ประเภท ความยาว
timestamp
timestamp

ความหมาย
วันเวลาที่สร้าง
วันเวลาที่อัพเดทล่าสุด

หมายเหตุ

ตารางที่ 3.15 รายละเอียดข้อมูลตาราง department
คอลัมน์
dept_id
dept_name
fac_id

ประเภท
int
varchar
int

ความยาว
11
50
11

ความหมาย
รหัสภาควิชา
ชื่อภาควิชา
รหัสคณะ

หมายเหตุ
PK
FK (faculty)

ตารางที่ 3.16 รายละเอียดข้อมูลตาราง dictionary_master
คอลัมน์
dictionary_id
dictionary_tsearch

ประเภท
int
varchar

ความยาว
11
255

ความหมาย
รหัสคาศัพท์
ชื่อคาศัพท์

หมายเหตุ
PK

ตารางที่ 3.17 รายละเอียดข้อมูลตาราง faculty
คอลัมน์
fac_id
fac_name

ประเภท
int
varchar

ความยาว
11
255

ความหมาย
รหัสคณะ
ชื่อคณะ

หมายเหตุ
PK

ความหมาย
รหัสสาขา
ชื่อคณะ
รหัสภาควิชา
รหัสคณะ

หมายเหตุ
PK

ตารางที่ 3.18 รายละเอียดข้อมูลตาราง major
คอลัมน์
major_id
major_name
dept_id
fac_id

ประเภท
int
varchar
int
int

ความยาว
11
255
11
11

FK (department)
FK (faculty)

ตารางที่ 3.19 รายละเอียดข้อมูลตาราง stopword
คอลัมน์
stopword_id
dictionary_id

ประเภท
int
varchar

ความยาว
11
255

ความหมาย
รหัสคาหยุด
รหัสคาศัพท์

หมายเหตุ
PK
FK (dictionary_master)
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ตารางที่ 3.20 รายละเอียดข้อมูลตาราง subjects
คอลัมน์
subject_id
subject_name
subject_fact
subject_dept
subject_major
subject_code
subject_credit
subject_detail
subject_owner
admin_status
subject_file
created_at
updated_at

ประเภท ความยาว
int
11
varchar
250
int
11
int
11
int
11
varchar
50
varchar
50
text
int
11
int
text
timestamp
timestamp

ความหมาย
หมายเหตุ
รหัสวิชา
PK
ชื่อวิชา
รหัสคณะ
FK (faculty)
รหัสภาควิชา
FK (department)
รหัสสาขาวิชา
FK (major)
รหัสรายวิชา
หน่วยกิต
รายละเอียดเพิ่มเติม
รหัสผู้ใช้
FK (users)
สถานะวิชา
ไฟล์รายวิชา
วันเวลาที่สร้าง
วันเวลาที่อัพเดทล่าสุด

ตารางที่ 3.21 รายละเอียดข้อมูลตาราง subject_keyword
คอลัมน์
keyword_id
keyword_name

ประเภท
int
varchar

ความยาว
11
255

ความหมาย
รหัสคาศัพท์
ชื่อคาศัพท์

หมายเหตุ
PK

ความยาว
ความหมาย
11
รหัสผลลัพธ์การเทียบโอน
50
รหัสวิชาที่ถูกเทียบโอน
50
รหัสวิชาที่นามาเทียบโอน
ผลลัพธ์เป็นเปอเซ็นต์
รหัสคนเทียบโอน
11
ผลลัพธ์

หมายเหตุ
PK
FK (subjects)
FK (subjects)

ตารางที่ 3.22 รายละเอียดข้อมูลตาราง subject_thesis_result
คอลัมน์
result_id
result_sub1
result_sub2
result_title_cal
result_descrip_cal
result_flag

ประเภท
int
int
int
double
double
int
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ตารางที่ 3.23 รายละเอียดข้อมูลตาราง subject_weight
คอลัมน์
weight_id
keyword_id
wordnet_id
subject_id
weight

ประเภท
int
varchar
varchar
int
Int

ความยาว
11
50
50
11
11

ความหมาย
หมายเหตุ
รหัสความถี่คา
PK
รหัสคา
FK (subject_keyword)
รหัสคาเหมือน
FK (wordnet)
รหัสวิชา
FK (subjects)
ความถี่ของคา

ตารางที่ 3.24 รายละเอียดข้อมูลตาราง title
คอลัมน์
title_id
title_name

ประเภท
int
varchar

ความยาว
ความหมาย
2
รหัสคานาหน้าชื่อ
20
ชือ่ คานาหน้า

หมายเหตุ
PK

ตารางที่ 3.25 รายละเอียดข้อมูลตาราง transfer_process
คอลัมน์

ประเภท

process_id
int
process_title
text
process_student_id
int
process_transcript_file
text
process_remark
text
status_id
int
created_at
timestamp

ความ
ยาว
11
11
11

ความหมาย

หมายเหตุ

รหัสคาร้อง
PK
ชื่อคาร้อง
รหัสผู้ใช้
ไฟล์เอกสารแนบ
หมายเหตุคาร้อง
สถานะคาร้อง FK (transfer_status)
วันเวลาที่สร้าง
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ตารางที่ 3.26 รายละเอียดข้อมูลตาราง transfer_process_detail
คอลัมน์

ประเภท

process_detail_id
process_id

int
int

ความ
ยาว
11
11

ความหมาย

11
11
11
11
11
11
11
11
5
11

รหัสคณะ
รหัสภาค
รหัสสาขา
รหัสวิชา
รหัสคณะ
รหัสภาค
รหัสสาขา
รหัสวิชา
เกรด
หมายเหตุ
หมายเหตุ
สถานะร้อง
วันที่สร้าง
วันที่อนุมัติ

process_detail_subject1_fact
int
process_detail_subject1_dept
int
process_detail_subject1_major
int
process_detail_subject1_id
int
process_detail_subject2_fact
int
process_detail_subject2_dept
int
process_detail_subject2_major
int
process_detail_subject2_id
int
process_detail_subject_grade_id varchar
process_detail_remark_student
int
process_detail_remark_student
text
process_detail_status
text
created_at
timestamp
approved_at
timestamp

หมายเหตุ

รหัสข้อมูล PK
รหัสคาร้อง FK

(transfer_process)
FK (faculty)
FK (department)
FK (major)
FK (subjects)
FK (faculty)
FK (department)
FK (major)
FK (subjects)

ตารางที่ 3.27 รายละเอียดข้อมูลตาราง transfer_status
คอลัมน์
status_id
status_name
created_at

ประเภท
int
varchar
timestamp

ความยาว
11
50
11

ความหมาย
รหัสสถานะคาร้อง
ชื่อสถานะคาร้อง
รหัสคณะ

หมายเหตุ
PK

ความหมาย
รหัสประเภทผู้ใช้
ชื่อประเภทผู้ใช้

หมายเหตุ
PK

ตารางที่ 3.28 รายละเอียดข้อมูลตาราง userstatus
คอลัมน์
userstatus_id
userstatus_name

ประเภท
int
varchar

ความยาว
11
50
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ตารางที่ 3.29 รายละเอียดข้อมูลตาราง wordnet
คอลัมน์
wordnet_id
wordnet_name

ประเภท
varchar
text

ความยาว
50

ความหมาย
รหัสคาเหมือน
ชื่อคาเหมือน

หมายเหตุ
PK

ตารางที่ 3.30 รายละเอียดข้อมูลตาราง transfer_log_remark
คอลัมน์
log_remark_id
process_id

ประเภท
int
text

remark
int
process_status
int
process_user_update
int
process_user_update_status
int
created_at
timestamp

ความ
ความหมาย
ยาว
11 รหัสประวัติความคิดเห็น
รหัสคาร้อง
11
11
11
11

หมายเหตุ
PK
FK
(users)

ประวัติความคิดเห็น
สถานะคาร้อง
รหัสผู้ใช้ที่ทาการอัพเดท
สถานะของผู้ใช้งาน
วันเวลาที่สร้าง

3.2.6 การออกแบบส่วนติดต่อกับผู้ใช้งาน
การออกแบบส่วนติดต่อกับผู้ใช้งาน (User Interface) ของงานวิจัยนี้ผู้วิจัยมีวัตถุประสงค์
หลั กคือ ผู้ ใช้ ส ามารถใช้งานได้ ง่าย ใช้ทักษะส่ ว นบุคคลน้ อย มีการฝึ กอบรมการใช้งานน้อ ย เพิ่ม
มาตรฐานการออกแบบส่วนต่อประสานในระบบ นอกจากนี้การออกแบบส่วนติดต่อกับผู้ใช้งานที่ดีจะ
ทาให้ สามารถใช้งานและเรียนรู้ได้ง่าย
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แบนเนอร์
เกี่ยวกับระบบ
เข้าสู่ระบบ
ชื่อผู้ใช้
รหัสผ่าน
ตกลง

ฟุทเตอร์
ภาพที่ 3.10 หน้าเข้าสู่ระบบ
จากภาพที่ 3.10 ในส่วนของแบนเนอร์จะแสดงชื่อระบบและภาพประกอบ ในแถบของ
ส่วนเกี่ยวกับระบบ ก็จะลิงค์ไปหาความเป็นมา และรายละเอียดเกี่ยวกั บระบบ ในส่วนของการเข้าสู่
ระบบก็จะให้ผู้ใช้ได้กรอกชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านเพื่อเข้าใช้งานระบบ ส่วนของฟุทเตอร์จะใช้สาหรับเป็น
ช่องทางการติดต่อกับผู้ดูแลระบบเพื่อขอความช่วยเหลือในด้านต่าง ๆ ในการใช้งานระบบ
แบนเนอร์
แสดงชื่อผู้ใช้ ออกจากระบบ

แสดงผลเมนู
เมนูหลัก

ฟุทเตอร์
ภาพที่ 3.11 หน้าจอหลักของระบบ
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จากภาพที่ 3.11 หน้าจอหลักของระบบ ประกอบด้วยเมนูดังนี้
เมนูยืนยันผู้ใช้ คือ ตรวจสอบผู้ใช้งาน
เมนูจัดการคณะ คือ เพิ่มลบแก้ไขข้อมูลคณะ
เมนูจัดการสาขา คือ เพิ่มลบแก้ไขข้อมูลสาขา
เมนูจัดการคานาหน้าชื่อ คือ เพิ่มลบแก้ไขคาข้อมูลนาหน้าชื่อ
เมนูเปิด-ปิด รายวิชา คือ เปิดและปิดรายวิชาที่กาลังอยู่ในหลักสูตร
เมนูรายวิชา คือ เพิ่มลบแก้ไขข้อมูลรายวิชา
เมนูคลังคาหยุด คือ คลังที่รวมคาหยุดที่นาไปใช้ในการเปรียบเทียบความคล้ายคลึงของ
คาอธิบายรายวิชา
เมนูคลังพจนานุกรม คือ คลังของพจนานุกรมนาไปใช้ในการเปรียบเทียบความคล้ายคลึง
ของคาอธิบายรายวิชา
เมนูยืนคาร้องขอเทียบโอนผลการเรียน คือ เมนูสาหรับนักศึกษายื่นคาร้องขอเทียบโอน
รายวิชา
3.2.7 การพัฒนาระบบ
การพัฒนาวิธีเปรียบเทียบคาอธิบายรายวิชาของมหาวิทยาลัย เพื่อการเทียบโอนหน่วยกิต
ด้วยวิธีผสมผสาน ทาให้ทราบถึงขั้นตอนและวิธีการในการพัฒนาระบบเพื่อให้สามารถพัฒนาได้อ ย่างมี
แบบแผน ขั้ น ตอนการพั ฒ นาระบบเที ย บโอนหน่ ว ยกิ ต พั ฒ นาด้ ว ยภาษาพี เ อชพี (PHP) โดยใช้
Bootstrap Framework มาช่วยในการจัดวางองค์ประกอบของหน้าจอให้ทางานได้แบบ Responsive
ที่สามารถแสดงผลได้บนอุปกรณ์ที่แตกต่างกัน ใช้โปรแกรม Xampp จัดการฐานข้อมูล ตกแต่งและจัด
วางรู ป แบบของระบบด้ ว ยโปรแกรม Sublime Text 3 และทดสอบ Web browser โปรแกรม
Google Chrome ผู้วิจัยได้แบ่งการพัฒนาระบบออกเป็น 5 ส่วน ได้แก่ การพัฒนาระบบในส่วนของ
ผู้ดูแลระบบ ส่วนของประธานหลักสูตร ส่วนของนักศึกษา ส่วนของคณบดี และส่วนของเจ้าหน้าที่
ในการท าระบบเที ย บโอนหน่ ว ยกิ ต ในรู ป แบบ Web Application ได้ ใ ช้ ก ารตั ด ค า
ภาษาไทยชื่อว่า Tlex ของ Nectec โดยใช้วิธีการติดต่อกันด้ว ย API (Application Programming
Interface)
3.2.8 การทดสอบประสิทธิภาพของระบบ
หลังการที่ผู้วิจัยได้ดาเนินการตามขั้นตอนและพัฒ นาเสร็จเรียบร้อยแล้ว ก่อนที่จะนา
ระบบไปใช้งานจริ งก็ต้องมีการทดสอบระบบโดยทดลองใช้กับกลุ่ มตัว อย่าง เพื่อทดลองใช้เ พื่ อหา
ข้อผิดพลาด ต่าง ๆ ซึ่งจะทาให้ระบบที่พัฒนาขั้นมีประสิทธิภาพในแต่ละด้านเพิ่มมากยิ่งขึ้น โดยการ
ทดสอบระบบประกอบด้วยโครงสร้างหัวข้อการทดสอบในส่วนต่าง ๆ ดังต่อไปนี้
การออกแบบการทดสอบระบบด้ว ย Black-box testing ระบบเทียบโอนผลการเรียน
สามารถแบ่งได้เป็น 13 ส่วนที่สาคัญดังฟังก์ชั่นในตารางที่ 3.31 –3.43
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ตารางที่ 3.31 การทดสอบการเข้าใช้งาน
หัวข้อการทดสอบ
1) เข้าสู่ระบบ

เงื่อนไขในการทดสอบ
ผลลัพธ์ในการทดสอบ
1. ใส่รหัสผู้ใช้และรหัสผ่านถูกต้อง
1. จะเข้าสู่หน้าจอที่เป็นหน้าหลัก
2. ใส่รหัสผู้ใช้และรหัสผ่านไม่ถูกต้อง ของระบบ
2. ระบบจะแสดงกล่องข้อความ
“รหัสผู้ใช้หรือรหัสผ่านไม่
ถูกต้อง” และกลับไปกรอกรหัส
ผู้ใช้งานกับรหัสผ่านใหม่อีกครั้ง

ตารางที่ 3.32 การทดสอบการจัดการข้อมูลรายวิชา
หัวข้อการทดสอบ
2) การจัดการข้อมูล
รายวิชา

เงื่อนไขในการทดสอบ
1. เรียกดูข้อมูลรายวิชาทั้งหมดใน
ระบบ
2. ทาการเพิ่มข้อมูลรายวิชา
3. ทาการแก้ไขข้อมูลรายวิชา
4. ทาการลบข้อมูลรายวิชา

ผลลัพธ์ในการทดสอบ
1. แสดงหน้าจอข้อมูลรายวิชาใน
ระบบ
2. แสดงรายละเอียดข้อมูล
3. แสดงผลการแก้ไขข้อมูล
4. แสดงกล่องข้อความยืนยันการ
ลบข้อมูลรายวิชา

ตารางที่ 3.33 การทดสอบการจัดการข้อมูลผู้ใช้งานในระบบ
หัวข้อการทดสอบ
3) การจัดการข้อมูล
ส่วนตัว

เงื่อนไขในการทดสอบ
1. เรียกดูของตัวเองในระบบ
2. ทาการเพิ่มข้อมูลส่วนตัว
3. ทาการแก้ไขข้อมูลส่วนตัว

ผลลัพธ์ในการทดสอบ
1.แสดงหน้าจอข้อมูลผู้ใช้งาน
2. แสดงผลการเพิ่มข้อมูล
3. แสดงผลการแก้ไขข้อมูล

ตารางที่ 3.34 การทดสอบการวัดความคล้ายคลึงของคาอธิบายรายวิชา
หัวข้อการทดสอบ
เงื่อนไขในการทดสอบ
ผลลัพธ์ในการทดสอบ
4) การวัดความคล้ายคลึง 1. ทาการกรอกคาอธิบายรายวิชา 1. แสดงคาอธิบายรายวิชาที่กรอก
ของคาอธิบายรายวิชา
หรือเลือกรายวิชาที่มีในระบบ
หรือแสดงคาอธิบายรายรายวิชาใน
2. ทาการวัดความคล้ายคลึง
ระบบที่เลือก
2. แสดงรายละเอียดความ
คล้ายคลึงกับรายวิชาที่มีในระบบ
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ตารางที่ 3.35 การทดสอบการจัดการข้อมูลยื่นคาร้องขอเทียบโอนผลการเรียน
หัวข้อการทดสอบ
5) การยื่นคาร้องขอเทียบ
โอนผลการเรียน
6) การยื่นคาร้องขอเทียบ
โอนผลการเรียน

เงื่อนไขในการทดสอบ
1. เรียกดูข้อมูลคาร้องทั้งหมดใน
ระบบ
2. ทาการเพิ่มข้อมูลคาร้อง
3. ทาการแก้ไขข้อมูลคาร้อง
4. ทาการลบข้อมูลคาร้อง

ผลลัพธ์ในการทดสอบ
1. แสดงหน้าจอข้อมูลคาร้องใน
ระบบ
2. แสดงรายละเอียดข้อมูล
3. แสดงผลการแก้ไขข้อมูล
4. แสดงกล่องข้อความยืนยันการ
ลบข้อมูลคาร้อง

ตารางที่ 3.36 การทดสอบการยืนยันสิทธิ์ผู้ใช้งานระบบ
หัวข้อการทดสอบ
เงื่อนไขในการทดสอบ
ผลลัพธ์ในการทดสอบ
7) การยืนยันสิทธิ์ผู้ใช้งาน 1. เรียกดูข้อมูลผู้ใช้งานทั้งหมดใน 1. แสดงหน้าจอข้อมูลผู้ใช้งานใน
ระบบ
ระบบ
ระบบและสถานะการใช้งาน
2. ทาการแก้ไขสิทธิ์ผู้ใช้งานระบบ 2. แสดงผลการแก้ไขข้อมูล
ตารางที่ 3.37 การทดสอบการจัดการข้อมูลคณะ
หัวข้อการทดสอบ
8) การจัดการข้อมูลคณะ

เงื่อนไขในการทดสอบ
1. เรียกดูข้อมูลคณะทั้งหมดใน
ระบบ
2. ทาการเพิ่มข้อมูลคณะ
3. ทาการแก้ไขข้อมูลคณะ
4. ทาการลบข้อมูลคณะ

ผลลัพธ์ในการทดสอบ
1. แสดงหน้าจอข้อมูลคณะทั้งหมด
ในระบบ
2. แสดงรายละเอียดข้อมูล
3. แสดงผลการแก้ไขข้อมูล
4. แสดงกล่องข้อความยืนยันการ
ลบข้อมูลคณะ

ตารางที่ 3.38 การทดสอบการจัดการข้อมูลภาควิชา
หัวข้อการทดสอบ
9) การจัดการข้อมูล
ภาควิชา

เงื่อนไขในการทดสอบ
1. เรียกดูข้อมูลภาควิชาทั้งหมด
ในระบบ
2. ทาการเพิ่มข้อมูลภาควิชา
3. ทาการแก้ไขข้อมูลภาควิชา
4. ทาการลบข้อมูลภาควิชา

ผลลัพธ์ในการทดสอบ
1. แสดงหน้าจอข้อมูลภาควิชา
ทั้งหมดในระบบ
2. แสดงรายละเอียดข้อมูล
3. แสดงผลการแก้ไขข้อมูล
4. แสดงกล่องข้อความยืนยันการ
ลบข้อมูลภาควิชา
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ตารางที่ 3.39 การทดสอบการจัดการข้อมูลสาขาวิชา
หัวข้อการทดสอบ
10) การจัดการข้อมูล
สาขาวิชา

เงื่อนไขในการทดสอบ
1. เรียกดูข้อมูลสาขาวิชา
ทั้งหมดในระบบ
2. ทาการเพิ่มข้อมูลสาขาวิชา
3. ทาการแก้ไขข้อมูลสาขาวิชา
4. ทาการลบข้อมูลสาขาวิชา

ผลลัพธ์ในการทดสอบ
1. แสดงหน้าจอข้อมูลสาขาวิชา
ทั้งหมดในระบบ
2. แสดงรายละเอียดข้อมูล
3. แสดงผลการแก้ไขข้อมูล
4. แสดงกล่องข้อความยืนยันการ
ลบข้อมูลสาขาวิชา

ตารางที่ 3.40 การทดสอบการจัดการข้อมูลคานาหน้าชื่อ
หัวข้อการทดสอบ
เงื่อนไขในการทดสอบ
11) การจัดการข้อมูลคา 1. เรียกดูข้อมูลคานาหน้าชื่อ
นาหน้าชื่อ
2. ทาการเพิ่มข้อมูลคานาหน้า
ชื่อ
3. ทาการแก้ไขข้อมูลคานาหน้า
ชื่อ
4. ทาการลบข้อมูลคานาหน้า

ผลลัพธ์ในการทดสอบ
1. แสดงหน้าจอข้อมูลคานาหน้าชื่อ
ที่มีในระบบ
2. แสดงหน้าจอผลการเพิ่มคา
นาหน้าชื่อ
3. แสดงหน้าจอผลการแก้ไขข้อมูล
คานาหน้าชื่อ
4. แสดงกล่องข้อความยืนยันการลบ
ข้อมูลคานาหน้า

ตารางที่ 3.41 การทดสอบการจัดการข้อมูลคาศัพท์
หัวข้อการทดสอบ
12) การจัดการข้อมูล
คาศัพท์

เงื่อนไขในการทดสอบ
1. เพิ่มคาศัพท์ให้เป็นคาหยุด
2. ทาการแก้ไขข้อมูลคาศัพท์
3. ทาการลบข้อมูลคาหยุด
4. ทาการลบข้อมูลคาศัพท์

ผลลัพธ์ในการทดสอบ
1. แสดงหน้าจอผลการเพิ่มคาหยุด
2. แสดงหน้าจอผลการแก้ไขข้อมูล
คาศัพท์
3. แสดงกล่องข้อความยืนยันการลบ
ข้อมูลคาหยุด
4. แสดงกล่องข้อความยืนยันการลบ
ข้อมูลคาศัพท์
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ตารางที่ 3.42 การทดสอบการจัดการข้อมูลผลการเทียบโอน
หัวข้อการทดสอบ
13) การจัดการข้อมูล
ผลการเทียบโอน

เงื่อนไขในการทดสอบ
1. เรียกดูข้อมูลผลการเทียบโอน
ทั้งหมดในระบบ
2. ทาการเพิ่มข้อมูลผลการเทียบโอน
3. ทาการแก้ไขข้อมูลผลการเทียบโอน
4. ทาการลบข้อมูลผลการเทียบโอน

ผลลัพธ์ในการทดสอบ
1. แสดงหน้าจอข้อมูลผลการ
เทียบโอนในระบบ
2. แสดงรายละเอียดข้อมูล
3. แสดงผลการแก้ไขข้อมูล
4. แสดงกล่องข้อความยืนยัน
การลบข้อมูลผลการเทียบโอน

3.2.9 การเก็บรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลผลการวิจัย
3.2.9.1 การเก็บรวบรวมข้อมูลการวิจัย
ผู้ วิ จั ย ใช้ แ บบสอบถามความคิ ด เห็ น จากผู้ ใ ช้ ง านระบบ ทั้ ง หมด 5 สิ ท ธิ์
ประกอบด้วย ผู้ดูแลระบบ เจ้าหน้าที่ ประธานหลักสูตร คณบดี และนักศึกษา โดยการสุ่มเลือกแบบ
เจาะจง ทาการประเมินคุณภาพของระบบรวบรวมโดยใช้ Google Form แสดงในภาพที่ 3.13
3.2.9.2 การวิเคราะห์ข้อมูลการวิจัย
ในการประเมินคุณภาพของระบบใช้เกณฑ์การประเมินวิธีของลิเคิร์ท (Likert)
[27] โดยใช้แบบสอบถาม ดังภาพที่ 3.12 ประกอบด้วยระดับเชิงคุณภาพ (Rating Scale) 5 ระดับ
และระดับเชิงปริมาณ 5 ระดับ ดังตารางที่ 3.44 ซึ่งวิเคราะห์ข้อมูลการวิจัย ผู้วิจัยใช้โปรแกรม Excel
ในการหาค่า ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD)
ตารางที่ 3.43 เกณฑ์การแปลความหมายของข้อมูล
ระดับเกณฑ์การให้คะแนน
เชิงปริมาณ
เชิงคุณภาพ
4.51 - 5.00
มากที่สุด
3.51 - 4.50
มาก
2.51 - 3.50
ปานกลาง
1.51 - 2.50
น้อย
1.00 - 1.50
น้อยที่สุด
ที่มา: บุญชม ศรีสะอาดและบุญส่ง นิลแก้ว [28]
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ภาพที่ 3.12 แบบสอบถามความพึงพอใจผู้ใช้งานระบบ
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ก) ส่วนของนักศึกษา

ข) ส่วนของประธานหลักสูตร

ภาพที่ 3.12 แบบสอบถามความพึงพอใจผู้ใช้งานระบบ (ต่อ)
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ค) ส่วนของผู้ดูแลระบบ

ง) ส่วนของคณบดี

ภาพที่ 3.12 แบบสอบถามความพึงพอใจผู้ใช้งานระบบ (ต่อ)
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จ) ส่วนของเจ้าหน้าที่
ภาพที่ 3.12 แบบสอบถามความพึงพอใจผู้ใช้งานระบบ (ต่อ)

บทที่ 4
ผลการพัฒนาและทดสอบระบบ
ในบทนี้เป็นการนาเสนอผลการวิจัย และผลการทดสอบประสิทธิภาพ ซึ่งประกอบด้วย 2 ส่วน
หลั ก ได้ แ ก่ ผลการพั ฒ นาและทดสอบประสิ ท ธิ ภ าพของวิ ธี เ ปรี ย บเที ย บค าอธิ บ ายรายวิ ช าของ
มหาวิ ท ยาลั ย เพื่ อ การเที ย บโอนหน่ ว ยกิ ต ด้ ว ยวิ ธี ผ สมผสาน และผลการพั ฒ นาและทดสอบ
ประสิทธิภาพของระบบที่พัฒนาขึ้น โดยมีรายละเอียดดังนี้
4.1 ผลการพัฒนาและทดสอบประสิทธิภาพของวิธีเปรียบเทียบคาอธิบายรายวิชา
จากการพัฒนาและทดสอบประสิทธิภาพของวิธีเปรียบเทียบคาอธิบายรายวิชาในบทที่ 3 (หัวข้อ
3.1) ผลการทดลองพัฒนาวิธีเปรียบเทียบคาอธิบายรายวิชาของมหาวิทยาลัย เพื่อการเทียบโอนหน่วย
กิตด้วยวิธีผสมผสาน โดยใช้วิธี วัดระยะทางแบบเบร์-เคอร์ทิส (Bray-Curtis Distance) วิธีวัดระยะทาง
เชิงมุม (Cosine Distance) และวิธีวัดระยะทางแบบยูคลิด (Euclidean Distance) ข้อมูลที่ใช้ในการ
ทดลองเป็ น ข้ อ มู ล ค าอธิบ ายรายวิช าที่เ ขี ยนด้ ว ยภาษาไทย จากคณะวิ ท ยาศาสตร์ มหาวิ ท ยาลั ย
อุบลราชธานี จานวน 3 สาขาวิชา ได้แก่สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ (ป.ตรี) สาขาวิชาเทคโนโลยี
สารสนเทศ (ป.ตรี) และสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ (ป.โท) ทั้งหมด 23 คู่รายวิชา ที่มีผลจากการ
เที ย บโอนจริ ง จากผู้ เชี่ ย วชาญ ซึ่ ง ผ่ า นการตั ด ค าด้ ว ยโปรแกรมที เล็ ก ส์ (TLex) การก าจั ด ค าหยุด
การคานวณความคล้ายคลึงของเวกเตอร์ด้วยสมการวัดระยะความคล้ายเชิงมุม การคานวณน้าหนัก
ของคาเพื่อสกัดคุณลักษณะของข้อความแปลงให้อยู่ในรูปเวกเตอร์ ของความถี่ของเทอม (TF) และการ
ให้น้าหนักของเทอม (TF-IDF) โดยได้ทาการทดลองเปรียบเทียบผลของสมการวัดระยะความคล้ายคลึง
3 วิธี และเปรียบเทียบผลการคานวณน้าหนักคา 2 แบบ พบว่า วิธีวัดระยะความคล้ายเชิงมุมและการ
ให้ น้ าหนั กคาด้ว ย TF ให้ ผ ลความคล้ ายคลึ งสู งที่สุ ด เมื่อวิเคราะห์ เปอร์เซ็นต์ความคล้ ายคลึ งที่ไ ด้
เปรี ย บเทีย บกับ เกณฑ์ในการเทีย บโอนหน่ว ยกิต พบว่ามีความสอดคล้ องกัน กล่ าวคือ รายวิช าที่
สามารถเทียบโอนกันได้ต้องมีความคล้ายคลึงกันสามในสี่ ผลการดาเนินงานแสดงดังตารางที่ 4.1 และ
ตารางที่ 4.2
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ตารางที่ 4.1 ผลการคานวณค่าความคล้ายคลึงของรายวิชา
รายวิชาที่
นามาเทียบ
1104102
1104102
1104102
1104102
1104102

รายวิชาที่
ถูกเทียบ
1104103
1106201
1104251
1106261
1106602

Cosine
TF TF-IDF
75.714 60.615
50.395 28.526
44.451 39.876
44.451 39.876
39.841 32.115

Euclidean
TF
TF-IDF
53.976 27.403
33.786 18.259
29.814 17.082
9.0282 20.937
37.617
0.473

Bray-Curtis
TF
TF-IDF
54.167 34.650
11.429 5.001
32.558 16.666
32.558 12.220
21.622 9.926

จากตารางที่ 4.1 ผลการทดลองคานวณค่าความคล้ ายคลึ งของรายวิช าจานวน 33 รายวิชา
(33 รายวิชา มาจาก 23 คู่รายวิชา ที่มีผลจากการเทียบโอนจริงจากผู้เชี่ยวชาญ โดยนารายวิชาที่ซ้ากัน
ออก) ซึ่ ง จะแสดงแค่ 5 ล าดั บ แรกที่ มี ค่ า เปอร์ เ ซ็ น ต์ ค วามคล้ า ยคลึ ง ใกล้ เ คี ย งกั บ รายวิ ช าที่ ใ ช้
เปรียบเทียบ ซึง่ รายวิชาที่ใช้เปรียบเทียบคือ รายวิชา 1104102 ซึ่งได้ผลค่าความคล้ายคลึงที่ 75.71%
ที่มีค่ามากที่สุด
ตารางที่ 4.2 ผลการเทียบโอนหน่วยกิต
รหัสวิชาที่
ขอเทียบ
1104157
1104283
1104156
1104493
1106402
1106213
1106161
1106170
1104155
1104102
1104153
1104251
1104456
1104482
1106100
1106230

รหัสวิชาที่ ความคล้ายคลึง (%) ค่าเฉลี่ย ผลการเทียบ
ถูกเทียบ คาอธิบาย ชื่อวิชา
ระบบ
1106201 78.39
100.0
89.20
เทียบได้
1106213 54.52
70.71
62.62
เทียบไม่ได้
1106203 55.67
70.71
63.19
เทียบไม่ได้
1104493 100.0
100.0
100.0
เทียบได้
1106330 66.75
91.29
79.02
เทียบได้
1104271 67.63
77.46
72.55
เทียบได้
1106203 100.0
100.0
100.0
เทียบได้
1106102 51.96
100.0
75.98
เทียบได้
1106102 23.34
100.0
61.67
เทียบไม่ได้
1104102 66.95
57.74
62.35
เทียบไม่ได้
1106101 74.43
70.71
72.57
เทียบได้
1106202 75.49
100.0
87.75
เทียบได้
1106503 70.56
89.44
80.00
เทียบได้
1106602
56.80
100.0
78.40
เทียบได้
1106101
81.56
100.0
90.78
เทียบได้
1106211
53.14
100.0
76.57
เทียบได้

ผลการเทียบ
หลักสูตร
เทียบได้
เทียบไม่ได้
เทียบได้
เทียบได้
เทียบได้
เทียบได้
เทียบได้
เทียบได้
เทียบได้
เทียบได้
เทียบได้
เทียบได้
เทียบได้
เทียบได้
เทียบได้
เทียบได้
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ตารางที่ 4.2 ผลการเทียบโอนหน่วยกิต (ต่อ)
รหัสวิชาที่
ขอเทียบ
1106231
1106261
1106342

รหัสวิชาที่ ความคล้ายคลึง (%)
ถูกเทียบ คาอธิบาย ชื่อวิชา
1106403 96.61
100.0
1106202 84.86
100.0
1106301 84.24
100.0

ค่าเฉลี่ย
98.31
92.43
92.12

ผลการเทียบ
ระบบ
เทียบได้
เทียบได้
เทียบได้

ผลการเทียบ
หลักสูตร
เทียบได้
เทียบได้
เทียบได้

จากตารางที่ 4.2 จะแสดงผลความคล้ายคลึงของคาอธิบายรายวิชา ชื่อรายวิชา ค่าเฉลี่ยของผล
ความคล้ายคลึงคาอธิบายรายวิชาร่วมกับชื่อรายวิชา ผลการเปรียบเทียบความคล้ายคลึงของรายวิชาที่
ได้จ ากระบบ และผลที่เคยผ่ านการเทียบโอนจริงที่ได้จากหลั กสู ตร การทดสอบประสิ ทธิภ าพจะ
พิจารณาจากผลการเทียบโอนหน่วยกิตที่แนะนาจากระบบเปรียบเทียบกับผลการเทียบโอนจริงที่ได้
จากหลักสูตร โดยใช้ Confusion Matrix ดังตาราง 4.3
ตารางที่ 4.3 ผลการประเมินประสิทธิภาพด้วย Confusion Matrix
ผลการเทียบโอนจากหลักสูตร
เทียบได้
เทียบไม่ได้

ผลจากระบบแนะนา
เทียบได้
เทียบไม่ได้
17
4
0
2

จากตารางที่ 4.3 รายวิชาทั้งที่ทาการทดสอบประสิทธิภาพทั้งหมด 23 คู่รายวิชา ผลการประเมิน
มีดังนี้ การคานวณค่า
ความถูกต้องมีค่าเท่ากับ = (17+2) / (17+4+0+2)
=
82.61%
ค่าความแม่นยามีค่าเท่ากับ = (17) / (17+0)
=
100%
ค่าความระลึกมีค่าเท่ากับ = (17) / (17+4)
=
80.95
ค่าความถ่วงดุลมีค่าเท่ากับ = 2(17) / ( 2(17)+4+0)
=
89.47%
4.2 ผลการพัฒนาระบบและทดสอบระบบ
4.2.1 ผลการพัฒนาระบบ
4.2.1.1 การเข้าสู่ระบบ จะเป็นหน้าจอหลักเมื่อเปิดเข้าใช้งาน จะมีเมนูเกี่ยวกับระบบที่
จะแสดงรายละเอียดและความเป็นมาของระบบ ด้านบนมุมขวามือจะเป็นส่วนของการเข้าใช้งานระบบ
ซึง่ ไม่ว่าจะเป็นสิทธิ์ของผู้ดูแลระบบ เจ้าหน้าที่ ประธานหลักสูตร คณบดี และนักศึกษา ต้องใช้รหัสผู้ใช้
และรหัสผ่านเพื่อยืนยั นตัว ตนของผู้ ใช้และเรียกใช้งานเมนูต่าง ๆ ภายในระบบต่อ ตามที่ต้องการ
เรียกใช้ ดังภาพที่ 4.1 ถ้ายืนยันสิทธิ์การเข้าใช้งานสาเร็ จจะนาไปยังหน้าการใช้งาน ดังภาพที่ 4.2 แต่
ถ้าไม่สาเร็จจะแสดงกล่องข้อความแจ้งเตือน เพื่อให้ทราบว่ากรอกข้อมูลผิดพลาด และให้กรอกข้อมูล
ใหม่ ดังภาพที่ 4.3
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ภาพที่ 4.1 หน้าหลักของระบบ

ภาพที่ 4.2 เข้าสู่ระบบสาเร็จ
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ภาพที่ 4.3 เข้าสู่ระบบไม่สาเร็จ
4.2.1.2 การจัดการข้อมูลรายวิชา จะสามารถเรียกดูข้อมูลต่าง ๆ ของรายวิชาทั้งหมดที่มี
ในระบบ ซึ่งในส่วนนี้ผู้ดูแลระบบจะสามารถ เพิ่ม แก้ไข หรือลบข้อมูลรายวิชาภายในระบบได้ ดังภาพ
ที่ 4.4

ภาพที่ 4.4 การจัดการข้อมูลรายวิชา
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4.2.1.3 แก้ไขข้อมูลส่วนตัว หลังจากยืนยันสิทธิ์การเข้าสู่ระบบเรียบร้อยแล้ว จะสามารถ
แก้ไขข้อมูลส่วนตัวของตัวเองได้ ดังภาพที่ 4.5

ภาพที่ 4.5 แก้ไขข้อมูลส่วนตัว
4.2.1.4 หน้าฟอร์มกรอกข้อมูลรายวิชา ในหน้านี้จะเป็นฟอร์มสาหรับกรอกข้อมูลต่าง ๆ
โดยเมื่อกรอกข้อมูลครบแล้วคลิกที่ปุ่ม ‘เพิ่ม’ ระบบจะทาการบันทึกข้อมูลรายวิชาและนาคาอธิบาย
รายวิชาเข้ากระบวนการเตรียมข้อมูลสาหรับการเทียบโอนผลการเรียน ดังภาพที่ 4.6
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ภาพที่ 4.6 หน้าฟอร์มกรอกข้อมูลรายวิชา
4.2.1.5 กระบวนการเตรียมข้อมูลสาหรับการเทียบโอนผลการเรีย น จะต่อเนื่องหัวข้อที่
4.2.4 หลังจากที่ได้ทาการเพิ่มข้อมูลรายวิชาแล้ว จะต้องนาคาอธิบายรายวิชานั้นเข้ากระบวนการเพื่อ
เตรียมข้อมูลสาหรับการเทียบโอนผลการเรียน ขั้นแรกแรกคือการตัดคา ขั้นตอนที่สองคือเปรียบเทียบ
คากับพจนานุกรมเพื่อรวมคา ขั้นตอนที่สามคือการตัดคาหยุด ขั้นตอนที่สี่คือการเปรียบเทียบความ
เหมือนของคา ขั้นตอนที่ห้าคือการกาหนดค่าน้าหนักของคา โดยมี Source Code แสดงและอธิบาย
ขั้นตอนการทางาน ดังภาพที่ 4.7–4.12
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public function Tlex($des){
$curl = curl_init();
$description = $des;
$description = curl_escape($curl, $description);
$url="http://sansarn.com/api/tlex.php?key=473d5d89065d74f96856582a5143
06aa&text=".$description;
curl_setopt_array($curl, array(
CURLOPT_URL => $url,
CURLOPT_RETURNTRANSFER => true,
CURLOPT_ENCODING => "",
CURLOPT_MAXREDIRS => 10,
CURLOPT_TIMEOUT => 30,
CURLOPT_HTTP_VERSION => CURL_HTTP_VERSION_1_1,
CURLOPT_CUSTOMREQUEST => "POST",
CURLOPT_HTTPHEADER => array(
"cache-control: no-cache",
"postman-token: 5ed8bb09-2ac9-fe4b-674a-5ebc75e0716b"
),
));
$response = curl_exec($curl);
$err = curl_error($curl);
curl_close($curl);
$path = explode("|", $response);
$path = implode(" ",$path);
$path = explode(" ", $path);
$path = array_slice($path, 1, -1);
$path = array_values(array_filter($path));
return $path;
}
ภาพที่ 4.7 Source code การตัดคาภาษาไทย
จากภาพที่ 4.7 จะเป็ น ฟั ง ก์ ชั่ น Thai Lexeme Analyser Tlex การตั ด ค า
ภาษาไทย ซึ่งพัฒนาโดยใช้เทคนิคการเรียนรู้ด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์ โดยการนาคาอธิบายรายวิชาที่ได้
จากการเพิ่ ม รายวิ ช า ในตั ว แปร $des ส่ ง ผ่ า น API (Application Programming Interface) ซึ่ ง
หมายถึงช่องทางการเชื่อมต่อระหว่างเว็บไซต์หนึ่งไปยังอีกเว็บไซต์หนึ่ง หลังจากส่งคาอธิบายรายวิชา
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ผ่าน API ผลลัพธ์ที่จะได้กลับมาในรูปแบบสตริงแต่ละคาจะถูกคั่นด้วย “|” จึงได้ทาการแยกแต่ละคา
ด้วยคาสั่ง explode("|", $response) เข้าอาเรย์ในตัวแปรชื่อว่า $path และทาการตัดช่องว่างออก
จากอาเรย์ด้วยคาสั่ง array_values(array_filter($path)) ก่อนคืนค่าจากออกจากฟังก์ชัน
function Includeword($path){
$newdata = array();
for ($i=0; $i < count($path) ; $i++) {
if(count($path) - $i >= 3){
if(DB::table('dictionary_master')>where('dictionary_word',$path[$i].$path[$i+1].$path[$i+2])->count() > 0){
array_push($newdata,$path[$i].$path[$i+1].$path[$i+2]);
$i+=2;
}elseif(DB::table('dictionary_master')>where('dictionary_word',$path[$i].$path[$i+1])->count() > 0){
array_push($newdata,$path[$i].$path[$i+1]);
$i+=1;
}else{
array_push($newdata,$path[$i]);
}
}elseif(count($path) - $i >= 2){
if(DB::table('dictionary_master')>where('dictionary_word',$path[$i].$path[$i+1])->count() > 0){
array_push($newdata,$path[$i].$path[$i+1]);
$i+=1;
}else{
array_push($newdata,$path[$i]);
}
}else{
array_push($newdata,$path[$i]);
}
}
return $newdata;
}
ภาพที่ 4.8 Source code เปรียบเทียบคากับพจนานุกรมเพื่อรวมคา
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จากภาพที่ 4.8 จะเป็ น การรวมความหมายค าโดยใช้ พ จนานุ ก รมเป็ น ฐาน
(Dictionary-based meaning combination) ผลจากขั้ น ตอนการตั ด ค าภาษาไทยด้ ว ยโปรแกรม
TLex รับเข้าฟังก์ชันในตัวแปร $path ในการตรวจสอบคาที่อยู่บริเวณใกล้เคียงกันระยะห่าง 3 คา
(3-Grams) โดยนาคา 3 คามารวมกันค้นหากับฐานข้อมูล “dictionary_master” หากพบจะนาคานั้น
เข้าไปเก็บที่ตัวแปรใหม่ชื่อว่า $newdata หากรวม 3 คาแล้วไม่พบในฐานข้อมูล จะลด Grams เป็น
การรวม 2 คา ไล่ลาดับลงไปจนถึง 1 คา หากพบจะคานั้นจะเก็บเข้าตัวแปร $newdata เช่นกัน ทุก
ครั้งที่ทาเก็บเข้าตัวแปร $newdata จะต้องทาการเลื่อนลาดับของอาเรย์ออกไปตามจานวนการรวมคา
แล้วพบในฐานข้อมูล ทาจนครบทุกคาและคืนค่าจากออกจากฟังก์ชัน
function stopword($path){
foreach($path as $key => $value) {
if(DB::table('stopword')
->Join('dictionary_master','dictionary_master.dictionary_id','=',
'stopword.dictionaryid')
->where('dictionary_word' , $value)->count() > 0){
unset($path[$key]);
}
}
return $path;
}
ภาพที่ 4.9 Source code การกาจัดคาหยุด
จากภาพที่ 4.9 จะรับค่าผลจากขั้นตอนการรวมความหมายคา เข้ามาในตัวแปร
$path เพื่อมากาจัดคาที่ไม่เกี่ยวข้องกับเอกสาร หรือคาที่ปรากฏบ่อยครั้งในเอกสารแต่ไม่ได้บ่งบอก
คุณลักษณะของเอกสารนั้ น โดยทาการวนเช็คทุกคาของอาเรย์ $path เปรียบเทียบกับฐานข้อมูล
stopword หากพบจะทาการตัดคานั้นออกจากอาเรย์ด้ว ยคาสั่ง unset($path[$key]) ทาจนครบทุก
คาในอาเรย์แล้วคืนค่าที่ถูกตัดคาหยุดแล้วออกจากฟังก์ชัน
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function getIDWordnetDictionaryUnknow($path){
foreach ($path as $key => $value) {
$wordnet_id = DB::table('wordnet')->where('li',$value)->get();
if($wordnet_id){
$path[$key] = $wordnet_id[0]->synsetid;
}else{
$dictionary_id=DB::table('dictionary_master')>where('dictionary_word',$value)->get();
if($dictionary_id){
$path[$key] = strval($dictionary_id[0]->dictionary_id);
}else{
$unknow_id=DB::table('subject_keyword')->where('keywordname',$value)>get();
if($unknow_id){
$path[$key] = $unknow_id[0]->keywordid;
}else{
unset($path[$key]);
}
}
}
}
return $path;
}
ภาพที่ 4.10 Source code การเปรียบเทียบความเหมือนของคา
จากภาพที่ 4.10 จะรับค่าจากขั้นตอนการกาจัดคาหยุดไว้ในตัวแปร $path เพื่อ
มาเปรียบเทียบความเหมือนของคา นาตัวแปร $path ค้นหาคาในฐานข้อมูล เวิร์ดเน็ตภาษาไทยทีละ
คาจนครบ หากคาไหนถูกพบในฐานข้อมูล เวิร์ดเน็ตภาษาไทย จะนา Id ของฐานข้อมูลมาแทนที่คาที่
น าไปตรวจสอบด้ว ยคาสั่ ง $path[$key] = $wordnet_id[0]->synsetid หากไม่พบในฐานข้อมู ล
เวิร์ดเน็ตภาษาไทย จะทาการค้นหาในฐานข้อมูล “dictionary_master” หรือ “subject_keyword”
แทนตามลาดับ หากคานั้นถูกตรวจสอบพบที่ฐานข้อมูลไหนจะต้องนา id ของฐานข้อมูลนั้นมาแทนที่
คาที่นั้น ในอาเรย์แล้วคืนค่าออกจากฟังก์ชัน
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$res = array_count_values($path);
ภาพที่ 4.11 Source code การกาหนดค่านาหนักของคา
จากภาพที่ 4.11 หลังจากที่ผ่านกระกวนการ จากภาพ 4.7-4.10 เก็บค่าไว้ในตัว
แปร $path ระบบจะทาการกาหนดค่าน้าหนักของคาที่ถูกวิเคราะห์ด้วยคาสั่ง array_count_values
($path) คาสั่งจะทาการค้นหา id ที่เหมือนกันในอาเรย์แล้วนับจานวนของคาที่ซ้ากัน แล้วเก็บไว้ในตัว
แปร $res และบันทึกข้อมูลทั้งหมดลงฐานข้อมูล
public function getChecktransfer($des,$subjectId1)
{
$path = $this->Tlex($des);
$path = $this->stopword($path);
$path = $this->getIDWordnetDictionaryUnknow($path);
$res = array_count_values($path);
$realdata = $res;
$crouses = DB::table('subjects')->get();
try{
$num = 1;
foreach($crouses as $crouse ) {
$result_transfer = DB::table('result_transfer')
->where('subjectid1' , $subjectId1)
->where('subjectid2' , $crouse->subject_id)->count();
if($result_transfer > 0){
echo "<tr>
<td>".$num++ ."</td>
<td>".$crouse->subject_code ."</td>
<td>".$crouse->subject_name."</td>
<td style='text-align:center'>100.00% (มีผลจริงเเล้ว)</
td>
</tr>";
}else{
$weight = DB::table('subject_weight')
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->where('subject_id',$crouse->subject_id)
->whereRaw('(case when wordnet_id is null then keywordid
else wordnet_id end ) NOT IN (SELECT dictionaryid FROM stopword)')
->groupBy('wordid')->orderBy(DB::raw('sum(weight)'),'desc')
->selectRaw('(case when wordnet_id is null then keywordid
else wordnet_id end ) AS wordid,sum(weight) as weight,wordnet_id,keywordid')
->get();
$maxtrem = $weight[0]->weight;
$text1 = array();
$text2 = array();
$text1tfidf = array();
$text2tfidf = array();
foreach($weight as $data ) {
array_push($text1, $data->weight);
array_push($text1tfidf, 1);
if(isset($realdata[$data->wordid])){
array_push($text2, $realdata[$data->wordid]);
$appear = DB::table('subject_weight')
->whereRaw('case when wordnet_id is null then
keywordid else wordnet_id end = "'.$data->wordid .'"')
->count();
$tfidf = ($realdata[$data->wordid]/$maxtrem ) *
(log(count($crouses) / ( $appear))) ;
array_push($text2tfidf, $tfidf);
}
else{
array_push($text2, 0);
array_push($text2tfidf, 0);
}}
echo "<tr>
<td>".$num++ ."</td>
<td>".$crouse->subject_code ."</td>
<td>".$crouse->subject_name."</td>
<td style='text-align:center'>".$this>Cosine($text1,$text2)."%</td>

64
</tr>";
}
}
}catch (Exception $e) {
echo 'Caught exception: ', $e->getMessage(), "\n";
} return "";
}
ภาพที่ 4.12 Source code การเปรียบเทียบความคล้ายคลึงของคาอธิบายรายวิชา
จากภาพที่ 4.12 ฟังก์ชันนี้จะทาการรับค่าคาอธิบายรายวิชาที่จะนามาขอเทียบ
โอนและรหัสรายวิชาที่จะทาการเทียบ มาทาการเปรียบเทียบความคล้ายคลึง โดยนาคาอธิบายรายวิชา
ที่เข้ามาเก็บเข้าตัวแปร $des และทากระบวนการตามภาพ 4.7-4.11 จะได้ค่าน้าหนักของคาอธิบาย
รายวิชาเก็บเข้าตัวแปร $realdata หลังจากนั้นจะทาการเปรียบเทียบกับคาอธิบายรายวิชาทั้งหมดใน
ระบบ จะต้องทาการดึงข้อมูลรายวิชาทั้งหมดมาเก็บไว้ในตัวแปร $crouses และทาการ loop เพื่อทา
การเปรียบเทียบทีละรายวิชาจนครบและแสดงผล
4.2.1.6 หน้าหลักสาหรับนักศึกษาหลังจากเข้าสู่ระบบ นักศึกษาจะมีเมนูยื่นคาร้องขอ
เทียบโอนหน่วยกิตเพียงอย่างเดียว หน้านี้จะแสดงรายการที่นักศึกษายื่นคาร้องขอเทียบโอนหน่วยกิต
ทั้งหมด ว่าคาร้องนั้น ๆ กาลังดาเนินการถึงขั้นตอนไหน เช่น ยังไม่ยื่นคาร้อง แก้ไขคาร้อง ยื่นคาร้อง
แล้ว รอผลการพิจารณา รอตรวจสอบผลการพิจารณา หรือผลการพิจารณา และจะมีปุ่ม “เพิ่มคาร้อง
ขอเทียบโอน” อยู่มุมขวาบนของหน้า เพื่อเพิ่มคาร้องขอเทียบโอนใหม่ ดังภาพที่ 4.13

ภาพที่ 4.13 หน้าจอหลักสาหรับนักศึกษา
4.2.1.7 หน้าหลักสาหรับเจ้าหน้าที่หลังจากเข้าสู่ระบบ เจ้าหน้าที่จะมีเมนูหลักอยู่ 2 เมนู
เมนู ตรวจสอบคาร้ อง หน้ านี้ จ ะแสดงรายการที่นักศึกษายื่นคาร้องขอเที ยบโอนหน่ว ยกิต โดยจะ
แบ่งเป็น 2 ส่วน ส่วนแรกคือด้านบนคือคาร้องที่กาลังดาเนินการอยู่ ส่วนที่สองคือด้านล่างจะเป็นคา
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ร้องที่เสร็จสมบูรณ์แล้ว ส่วนด้านบนจะแบ่งสถานะของคาร้องทั้งหมด 3 สถานะ ตรวจสอบคาร้อง
เบื้องต้น ตรวจสอบผลจากประธานหลักสูตร และตรวจสอบผลจากคณบดี ส่วนที่สองหรือส่วนล่ าง
สาหรับสถานะคาร้องที่เสร็จสิ้นกระบวนการแล้ว หากการกดปุ่ม ‘ดูรายละเอียด’ จะแสดงข้อมูล เมนู
รายวิชาคือการจัดการรายวิชาในระบบ ดังภาพที่ 4.14

ภาพที่ 4.14 หน้าจอเมนูตรวจสอบคาร้อง
4.2.1.8 หน้าหลักสาหรับประธานหลักสูตรที่หลังจากเข้าสู่ระบบ ประธานหลักสูตรจะมี
เมนูคาร้องขอเทียบโอนหน่วยกิตเพียงอย่างเดียว หน้านี้จะแสดงรายการที่รายวิชานักศึกษายื่นคาร้อง
ขอเที ย บโอนหน่ ว ยกิ ต ผู้ เ ชี่ ย วชาญจะมี ห น้ า ที่ ต รวจสอบความคล้ า ยคลึ ง ของรายวิ ช า จะมี ปุ่ ม
“ตรวจสอบความคล้ายคลึง” อยู่มุมขวาบนของหน้า เพื่อตรวจสอบความคล้ายคลึงรายวิชาที่ขอเทียบ
โอน ดังภาพที่ 4.15

ภาพที่ 4.15 หน้าตรวจสอบรายละเอียดคาร้อง
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4.2.1.9 หน้าสาหรับเจ้าหน้าที่ เมนูตรวจสอบคาร้อง สถานะตรวจสอบผลจากประธาน
หลักสูตร สถานะนี้จะแสดงก็ต่อเมื่อรายการคาร้องนั้น ๆ ได้ผลการตรวจสอบจากประธานหลักสูตร
ครบทุกรายวิชาแล้ว เจ้าหน้าที่จะมีหน้าที่ตรวจสอบความถูกต้องของคาร้องและผลการเทียบโอน จะมี
ปุ่ม “ตรวจสอบคาร้อง” เพื่อตรวจสอบเบื้องต้นว่าคาร้องมีความถูกต้อง เช่นผลรายวิชาที่ขอเทียบ จาก
ประธานหลักสูตร มีความผิดพลาดหรือไม่ ดังภาพที่ 4.16

ภาพที่ 4.16 หน้าจอเมนูตรวจสอบคาร้องสถานะตรวจสอบผลจากประธานหลักสูตร
4.2.1.10 หน้าหลักสาหรับคณบดีที่หลังจากเข้าสู่ระบบ คณบดีจะมีเมนูคาร้องขอเทียบ
โอนหน่วยกิตเพียงอย่างเดียว หน้านี้จะแสดงรายการที่นักศึกษายื่นคาร้องขอเทียบโอนหน่วยกิต เข้ามา
ทั้งหมด คณบดีจะมีหน้าที่ตรวจสอบคาร้องว่ามีความถูกต้องตามหลัก เกณฑ์ที่มหาลัยกาหนด จะมีปุ่ม
“ตรวจสอบคาร้อง” เพื่อตรวจสอบความคล้ายคลึงรายวิชาที่ขอเทียบโอน ดังภาพที่ 4.17

ภาพที่ 4.17 หน้าจอเมนูตรวจสอบคาร้องของคณบดี
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4.2.1.11 หน้าหลักสาหรับผู้ดูแลระบบ จะมีเมนูหลัก ๆ อยู่ 6 เมนู 1. เมนูยืนยันสิทธิ์ 2.
เมนูจัดการประธานหลักสูตร 3.เมนูจัดการคณะ ภาควิชา สาขาวิชา 4.เมนูจัดการคานาหน้าชื่อ 5.เมนู
รายวิชา เมนู 6.เกี่ยวกับงานวิจัย ดังภาพที่ 4.18

ภาพที่ 4.18 หน้าจอหลักของผู้ดูแลระบบ
4.2.2 ผลการวิเคราะห์แบบสอบถาม
หลังจากการพัฒนาแบบจาลองและพัฒนาระบบ ผู้วิจัยได้ทาการออกแบบสอบถามความ
พึงพอใจของผู้ใช้งานที่มีต่อระบบ โดยใช้วิธี Black-Box Testing ประกอบด้วย แบบสอบที่หนึ่งความ
พึงพอใจวิธีการยื่นคาร้องขอเทียบโอนหน่วยกิตในปัจจุบัน ผลปรากฏว่าความพึงพอใจอยู่ในระดับน้อย
( X = 1.22, SD = 0.46) เนื่ อ งจากการเที ย บโอนหน่ ว ยกิ ต ในปั จ จุ บั น มี ค วามล่ า ช้ า ขั้ น ตอนการ
ดาเนินงานที่ยากและซับซ้อน แบบสอบถามที่สองความพึงพอใจของผู้ใช้งานที่มีต่อระบบ แบ่งเป็นเป็น
8 ข้อ ดังตารางที่ 4.4
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ตารางที่ 4.4 ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้งานที่มีต่อระบบ
ด้านการประเมิน

ค่าเฉลี่ย
(X)

แปลผล

4.13
4.39
4.35
4.03
4.35
4.16

ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน
(SD)
0.76
0.62
0.66
0.80
0.61
0.52

1) ความเร็วในการตอบสนองของระบบ
2) ความสวยงาม ทันสมัย ในการออกแบบระบบ
3) ความสะดวกของการใช้งานระบบ
4) ความปลอดภัยของข้อมูลในการใช้งานระบบ
5) ความง่าย (User Friendly) ของการใช้งานระบบ
6) ความพึงพอใจของการจัดการระบบยื่นคาร้องขอ
เทียบโอนหน่วยกิต
7) ความพึงพอใจโดยรวม ที่มีต่อระบบ
8) คุณคิดว่าระบบใหม่สามารถใช้งานได้ดีกว่าระบบ
เดิม
ค่าเฉลี่ย

4.19
4.58

0.48
0.56

มาก
มากที่สุด

4.27

0.63

มาก

มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก

จากตารางที่ 4.3 พบว่าค่าเฉลี่ยความพึงพอใจของผู้ใช้งานระบบอยู่ในระดับมาก ( X =
4.27, SD = 0.63) โดยประเด็นระบบใหม่ที่พัฒนาขึ้นสามารถใช้งานได้ดีกว่าระบบเดิมมีค่าเฉลี่ยความ
พึงพอใจสูงที่สุด ซึ่งสรุปได้ว่า เว็บแอปพลิเคชันที่พัฒนาขึ้นนี้ สามารถนาไปใช้สนับสนุนการทางานของ
คณบดี ประธานหลักสูตร เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ได้

บทที่ 5
สรุปผลการวิจัยและข้อเสนอแนะ
ใบบทนี้ก็จะเป็น ส่วนของการสรุปผลการดาเนินการวิจัย ตั้งแต่การสารวจและสอบถามความ
ต้องการของระบบ การออกแบบ ไปถึงการพัฒนาและทดสอบระบบ ประกอบด้วยปัญหาและอุปสรรค
ที่พบระหว่างดาเนินงาน ข้อเสนอแนะ และแนวทางในการพัฒนาในอนาคต มีรายละเอียดดังนี้
5.1 สรุปผลการวิจัย
การดาเนินการวิจัยในครั้งนี้เป็น การพัฒนาขั้นตอนวิธีการเปรียบเทียบคาอธิบายรายวิชาร่วมกับ
ชื่อวิชาที่เขียนด้วยภาษาไทย ซึ่งจะนาวิธีการเปรียบเทียบคาอธิบายรายวิชาร่วมกับชื่อวิชา ทีไ่ ด้ไปใช้ใน
การพัฒนาระบบในรูปแบบเว็บแอปพลิเคชัน (Web Application) โดยใช้ข้อมูลรายวิชาและผลการ
เที ย บโอนจาก 3 สาขาวิช า ได้ แ ก่ สาขาวิช าวิท ยาการคอมพิ ว เตอร์ (ป.ตรี ) สาขาวิช าเทคโนโลยี
สารสนเทศ (ป.ตรี) และสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ (ป.โท) คณะวิทยาศาสตร์ จากนั้นนาข้อมูลที่
ได้มาศึกษาโดยการหาทฤษฎีที่เกี่ยวข้องหรือใกล้เคียง เพื่อนามาปรับใช้ให้เหมาะสมกับชุดข้อมูลที่มี
และทดสอบเพื่อหาค่าความถูกต้อง เมื่อได้ วิธีการเปรียบเทียบคาอธิบายรายวิชาที่มีค่าความถูกต้อง
เหมาะสมแล้ว จะเลือกเครื่องมือที่ใช้ในการพัฒนาระบบ ในส่วนนี้ผู้วิจัยเลือกใช้ ชุดโปรแกรม Xampp
และภาษา PHP Laraval Framework ในการพั ฒ นาระบบเนื่ องจากเป็ น เครื่อ งมือ ที่ นิ ย มกั นอย่าง
แพร่ ห ลาย เสร็ จ แล้ ว น าปั ญ หาและความต้ อ งการของนั ก ศึ ก ษามาพั ฒ นาระบบโดยยึ ด วิ ธี ก าร
เปรียบเทียบคาอธิบายรายวิชาร่วมกับชื่อวิชา ที่ได้ทาการทดสอบมาเป็นเกณฑ์ในการเปรียบเทียบ
คาอธิบายรายวิชาร่วมกับชื่อวิชา โดยความต้องการของผู้ใช้งานระบบ (นักศึกษา) มีความต้องการที่จะ
หาเครื่องมือหรืออุป กรณ์ที่สนั บสนุ นเพื่อช่วยในการตัดสินใจ ผู้วิจัยจึงพัฒ นาแบบจาลองแล้วสร้าง
ระบบเพื่อตอบสนองความต้องการของนักศึกษา
หลังจากการพัฒนาระบบและทดสอบวิธีการเปรียบเทียบคาอธิบายรายวิชาเสร็จสิ้นแล้ว ผลการ
ทดลองคานวณค่าความคล้ายคลึงของการเทียบโอนหน่วยกิตของรายวิชาจาก 3 สาขาวิชา หลักสูตร
ปริญญาตรีวิทยาการคอมพิวเตอร์ หลักสูตรปริญญาตรีเทคโนโลยีสารสนเทศ และหลักสูตรปริญญาโท
เทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี สุ่มเลือกแบบเจาะจงมาจานวน
23 คู่รายวิชา การทดสอบประสิทธิภาพพิจารณาจากผลการเทียบโอนหน่วยกิตที่แนะนาจากระบบ
เปรี ย บเที ย บกั บ ผลการเที ย บโอนจริ งที่ ได้ จ ากหลั ก สู ต ร โดยใช้ การค านวณหาค่ า ความถู ก ต้ อ ง
(Accuracy) ค่าความแม่นยา (Precision) ค่าความระลึก (Recall) และค่าความถ่วงดุล (F-Measure)
ผลการคานวณค่าความถูกต้อง มีค่าเท่ากับ 82.61% ค่าความแม่นยา เท่ากับ 100% ค่าความระลึก
เท่ ากับ 80.95 และค่ าความถ่ว งดุ ล เท่ ากั บ 89.47% และการประเมิ น ประสิ ท ธิภ าพของระบบใน
เบื้องต้นด้วยแบบสอบถามความพึงพอใจของผู้ใช้งานจานวน 30 คน พบว่าค่าเฉลี่ยความพึงพอใจอยู่
ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย เท่ากับ 4.27 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 0.63) ระบบที่พัฒนาขึ้นนี้ช่วย
สนับสนุนกระบวนการเทียบโอนหน่วยกิตให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
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5.2 ปัญหาและอุปสรรค
5.2.1 ข้อมูลผลการเทียบโอน บางรายวิชามีความซับซ้อนอาจส่งผลต่อความถูกต้องและความ
แม่นยาของระบบต้องใช้เวลาในการคัดกรอง
5.2.2 เนื่องจากการตัดคาภาษาไทย ผู้วิจัยได้ขอใช้งานโปรแกรม Tlex ของ NECTEC ซึ่งเป็น
Api เชื่อมต่อกับระบบที่พัฒนาขึ้น ซึ่ง Api Tlex ตัวนี้จะมีอายุการใช้งานแค่ 3 เดือน และต้องทาเรื่อง
ขอใหม่หรือต่ออายุ ทาให้เกิดปัญหาในการทาวิจัย
5.3 ข้อเสนอแนะและแนวทางการพัฒนาในอนาคต
5.3.1 กระบวนการตัดคาไทยมีผลกระทบสาคัญต่อกระบวนการวิเคราะห์ความหมายของคาเพื่อ
ใช้ในการหาน้าหนักของคาในคาอธิบายรายวิชาด้วย หากผลลัพธ์ของการตัดคามีประสิทธิภาพสูงก็จะ
ส่งผลให้การวัดความคล้ายคลึงกันของรายวิชาเพื่อการเทียบโอนหน่วยกิตมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
5.3.2 ความยืนหยุ่นของระบบ เพราะในอนาคตอาจต้องเพิ่มหรือตัด ข้อมูลส่วนหนึ่งส่วนใด ที่
ผู้วิจัยคิดว่าจาเป็นต้องเพิ่มหรือตัดออกตามความเหมาะสม
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คู่มือการติดตั้งระบบ
ในการติดตั้งระบบเทียบโอนผลการเรียน จะประกอบด้วยโปรแกรม และส่วนต่างๆดังนี้
1 ติดตั้งชุดโปรแกรม Xampp
2 Copy ไฟล์งาน Project (PHP)
3 ติดตั้งฐานข้อมูล
4 ทดสอบการใช้งาน
1 ติดตั้งโปรแกรม Xampp
1.1 ให้ ท าการดาวน์ โ หลดชุ ด โปรแกรม Xampp Version 3.2.2 ได้ จ ากเว็ บ ไซ ต์
https://www.apachefriends.org/download.html
1.2 หลังจากทาการดาวน์โหลดโปรแกรม Xampp Version 3.2.2 แล้วให้ทาการดับเบิลคลิก
ที่ไฟล์ xampp-version-installer.exe ที่ดาวน์โหลดมา ดังภาพที่ ก.1

ภาพที่ ก.1 ดับเบิลคลิกที่ไฟล์ xampp-version-installer.exe
1.3 ก็จะเริ่มเข้าสู่ขั้นตอนของการติดตั้งโดยจะปรากฏหน้าจอ ยินดีต้อนรับเข้าสู่โปรแกรม
Xampp ให้ทาการคลิกปุ่ม Next > ดังภาพที่ ก.2

ภาพที่ ก.2 หน้าจอยินดีต้อนรับสู่การติดตั้งโปรแกรม Xampp
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1.4 ทาการเลือก Components ที่เราต้องการ สาหรับระบบเทียบโอนผมการเรียนใช้แค่
Apache/MySQL หลังจากเลือก ให้คลิกปุ่ม Next > ไปสู่ขั้นตอนถัดไป ดังภาพที่ ก.3

ภาพที่ ก.3 หน้าจอแสดง Components
1.5 เข้าสู่หน้าจอ การเลือกตาแหน่งในการติดตั้ง ในที่นี้เราจะทาการติดตั้งลงที่ C:\xampp
ให้คลิกปุ่ม Next > ไปสู่ขั้นตอนถัดไป ดังภาพที่ ก.4

ภาพที่ ก.4 หน้าจอแสดงการเลือกตาแหน่งในการติดตั้ง

79
1.6 เข้าสู่หน้าจอ Bitnami for XAMPP หากคุณไม่เช็คเครื่องหมายถูก หลังข้อความ Learn
more about Bitnami for XAMPP ออก ก็จะเปิดหน้าเว็บไซต์ของ Bitnami ขึ้นมา ซึ่ง Bitnami คือ
ตัวช่วยในการพัฒนาเว็บประเภท CMS หลังจากนั้น ให้คลิกปุ่ม Next > ดังภาพที่ ก.5

ภาพที่ ก.5 หน้าจอรายละเอียด Bitnami for XAMPP
1.7 เข้ า สู่ ห น้ า จอการ Ready to Install จะบอกรายละว่ า คุ ณ พร้ อ มจะติ ด ตั้ ง Xampp
หรือไม่ หากพร้อม ทาการคลิกปุ่ม Next > ดังภาพที่ ก.6

ภาพที่ ก.6 หน้าจอ Ready to Install
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1.8 เข้าสู่หน้าจอการแสดงความคืบหน้าในการติดตั้งโปรแกรม Xampp ดังภาพที่ ก.7

ภาพที่ ก.7 หน้าจอแสดงความคืบหน้าในการติดตั้งโปรแกรม Xampp
1.9 รอสั ก ครู่ ห ลั ง จากท าการติ ด ตั้ ง เสร็ จ แล้ ว จะปรากฏหน้ า จอ แสดงข้ อ ความว่ า
“Completing the Xampp Setup Wizard” แสดงว่าการติดตั้งโปรแกรม Xampp เสร็จสมบูรณ์ ให้
ทาการคลิกที่ปุ่ม Finish ดังภาพที่ ก.8

ภาพที่ ก.8 หน้าจอแสดงการติดตั้งโปรแกรม Xampp ที่เสร็จสมบูรณ์
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1.10 หลังจากติดตั้งโปรแกรมเสร็จ สิ้น Control Panel ของ Xampp จะทางานและแสดงที่
หน้าจอ จะต้องทาการคลิก Start Apache และ Mysql ตามลาดับ ดังภาพที่ ก.9

ภาพที่ ก.9 หน้าจอโปรแกรมส่วน Control Panel Xampp
หลั ง จากท าการติ ด ตั้ ง ชุ ด โปรแกรม Xampp เสร็ จ เรี ย บร้ อ ยแล้ ว ต่ อ ไปจะท าการ
ทดสอบและใช้งาน ซึ่งมีขั้นตอนดังนี้
1.11 ให้เปิดบราวเซอร์ขึ้นมา และที่ช่อง Address ให้พิมพ์ URL คือ http://localhost/ จะ
ปรากฏหน้าจอ ในหน้าแรกของโปรแกรม Xampp ซึ่งจะแสดงรายละเอียดของเวอร์ชั่นต่าง ๆ ของ
โปรแกรม ตัว ก.10
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ภาพที่ ก.10 หน้าแรกของโปรแกรม Xampp (http://localhost/)
1.12 ลองทดสอบการใช้งานของ PHP โดยเขียนโปรแกรมง่ายๆเพื่อทดสอบการประมวลผล
ของโปรแกรม ดังภาพที่ ก.11
<?php
echo "Congratulation! Xampp is Installed successfully.";
?>
ภาพที่ ก.11 คาสั่ง PHP ทดสอบชุดโปรแกรม Xampp
ให้ทาการบันทึกไฟล์โปรแกรมนี้เก็บไว้ที่ c:/xampp/www/htdocs (ตรงนี้เป็น Root
Directory ซึ่งหมายถึงที่เก็บไฟล์ PHP ทั้งหมด) หลังจากนั้นให้ทาการพิมพ์ URL ในช่อง Address ของ
บราวเซอร์เป็น http://localhost/test.php (ในที่นี้สมมุติว่าได้ทาการบันทึกไฟล์ด้วยชื่อ test.php)
ภาพที่ ก.12

ภาพที่ ก.12 การทดสอบการทางานของ PHP
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1.13 ระบบการจัดเก็บไฟล์ของโปรแกรม Xampp
หลังจากทาการติดตั้งโปรแกรม Xampp เสร็จเรียบร้อยแล้ว โปรแกรมจะจัดเก็บไฟล์
ต่างๆทั้งหมดไว้ภายใน C:/xampp ดังภาพที่ ก.13

ภาพที่ ก.13 โครงสร้างไฟล์ภายใน C:/xampp
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2 Copy ไฟล์งาน Project (PHP)
ท าการ Copy Folder ชื่ อ credit_transfer ที่ ใ ช้ เ ก็ บ ไฟล์ ข้ อ มู ล ระบบไว้ น ามาวางไว้ ที่
C:\xampp\htdocs ดังแสดงในภาพ ก.14

ก) Folder ที่ใช้เก็บไฟล์ทั้งหมด

ข) ไฟล์งานภายใน Folder credit transfer

ภาพที่ ก.14 แสดง Folder ไฟล์ Project
3 ติดตั้งฐานข้อมูล
3. 1 เ ปิ ด Browser แ ล้ ว พิ ม พ์ localhost/ phpmyadmin ที่ URL เ พื่ อ เ ข้ า สู่ ห น้ า จ อ
phpMyAdmin Database Manager ดังภาพที่ ก.15

ภาพที่ ก.15 แสดงหน้าหลักของ Database Manager
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3.2 เมื่ อ เข้ า มาแล้ ว ให้ ตั้ ง ชื่ อ ฐานข้ อ มู ล ที่ จ ะสร้ า ง โดยผู้ วิ จั ย ตั้ ง ชื่ อ ฐานข้ อ มู ล ว่ า
credit_transfer จากนั้นคลิกที่ปุ่มสร้าง ดังภาพที่ ก.16

ภาพที่ ก.16 การสร้างฐานข้อมูล
3.3 เมื่อสร้างฐานข้อมูลสาเร็จแล้ว จากนั้นคลิกทีเ่ มนู Import ดังภาพที่ ก.17

ภาพที่ ก.17 การคลิกเพื่อนาข้อมูลเข้า
3.4 คลิกที่ปุ่ม เลือกไฟล์ จะมีหน้าต่างขึ้นมา ให้ทาการเลือกไฟล์ข้อมูลนาเข้า (ไฟล์ .sql) จากนั้น
คลิกที่ปุ่ม Open แล้วคลิกที่ปุ่ม Go เพื่อดาเนินการเพิ่มข้อมูล ดังแสดงในภาพที่ ก.18
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ภาพที่ ก.18 การเลือกไฟล์ข้อมูลลงในฐานข้อมูล
3.5 โปรแกรมก็จะแสดงข้อความตอบรับว่าสาเร็จ แล้วจะมีรายการตารางข้อมูลแสดงให้เห็น ดัง
ภาพที่ ก.19

ภาพที่ ก.19 รายการตารางข้อมูลที่นาเข้า
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4 ทดสอบการใช้งานระบบ
4.1 เมื่อทาการติดตั้งโปรแกรม และส่วนต่าง ๆ เสร็จเรียบร้อยหมดแล้ว ก็จะทดสอบระบบ
โดยการ เปิด Browser แล้วเข้าไปที่ localhost/credit_transfer จากนั้นจะแสดงหน้าจอ ดังภาพที่
ก.20

ภาพที่ ก.20 หน้าหลักของระบบ
4.2 ทดสอบการเข้าระบบเมื่อกรอกข้อมูลผู้ใช้งาน ผิดพลาด ดังภาพที่ ก.21

ภาพที่ ก.21 การเข้าใช้งานผิดพลาด
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4.3 ทดสอบการเข้าระบบเมื่อกรอกข้อมูลผู้ใช้งานถูกต้อง และเข้าสู่ระบบได้สาเร็จ ดังภาพที่
ก.22

ภาพที่ ก.22 หน้าจอเมื่อเข้าสู่ระบบสาเร็จ
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คู่มือการใช้งานในส่วนของผู้ดูแลระบบ
หน้าหลักสาหรับผู้ดูแลระบบ จะมีเมนูหลัก ๆ อยู่ 6 เมนู 1. เมนูยืนยันสิทธิ์ 2. เมนูจัดการประธาน
หลั กสู ตร 3. เมนู จั ดการคณะ ภาควิชา สาขาวิชา 4. เมนูจัดการคานาหน้าชื่อ 5. เมนูรายวิชา เมนู
6. เกี่ยวกับงานวิจัย ดังภาพที่ ข.1

ภาพที่ ข.1 หน้าหลักของระบบหลังจากเข้าสู่ระบบ
การใช้งานระบบของผู้ดูแลระบบมีดังนี้
1. คลิกที่เมนูยืนยันสิทธิ์ผู้ใช้ที่เมนูด้านซ้าย หลังจากได้มีการสมัครสมาชิกเพื่อขอใช้งานระบบ
เรียบร้อยแล้วจะยังไม่สามารถเข้าใช้งานระบบได้ทันที จาเป็นจะต้องได้รับยืนยันสิทธิ์จากผู้ดูแลระบบ
หรือเจ้าหน้าที่ก่อนถึงจะสามารถเข้าใช้งานระบบได้ และจัดการข้อมูลผู้ใช้งานที่มีทั้งหมดในระบบ ดัง
ภาพที่ ข.2

ภาพที่ ข.2 หน้าจอแสดงการคลิกยืนยันสิทธิ์ผู้ใช้
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2. หน้าจอยืนยันสิทธิ์ผู้ใช้ จะแสดงข้อมูล ผู้ใช้ทั้งหมดในระบบ สามารถเลือกทารายการเพิ่ม
แก้ไข และลบ ข้อมูลผู้ใช้ภายในระบบได้ ดังภาพที่ ข.3

ภาพที่ ข.3 หน้าจอจัดการข้อมูลผู้ใช้
3. เมื่อคลิกเพิ่มหรือแก้ไข ก็จะมายังหน้าจอกรอกข้อมูลผู้ใช้ ซึ่งในส่วนนี้ผู้ดูแลระบบสามารถเพิ่ม
ผู้ใช้งานและกาหนดรหัสผ่าน โดยกาหนดสิทธิ์ ต่าง ๆ ได้ จากนั้นกดบันทึก (อาจจะยังไม่กรอกในส่วน
ของข้อมูลส่ว นตัว อื่น ๆ ก็ได้) ซึ่งผู้ใช้เองสามารถเข้าสู่ระบบเพื่อแก้ไขข้อมูลส่ว นตัว รวมถึงเปลี่ ยน
รหัสผ่านหลังจากเข้าสู่ระบบแล้ว ดังภาพที่ ข.4

ภาพที่ ข.4 หน้าจอเพิ่ม/แก้ไขข้อมูลแพทย์
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4. เมื่อกรอกหรือแก้ไขข้อมูลแพทย์เสร็จแล้วเมื่อคลิ กปุ่ม บัน ทึก ข้อมูลผู้ใช้จะปรากฏในหน้ า
ข้อมูลผู้ใช้ทั้งหมดในระบบ ดังภาพที่ ข.5

ภาพที่ ข.5 หน้าจอแสดงผลการเพิ่ม/แก้ไข ข้อมูลผู้ใช้
5. เมนูจัดการประธานหลักสูตรจะเหมือนเมนูยืนยันสิทธิ์ผู้ใช้ จัดการประธานหลักสูตรในหน้านี้จะ
แสดงข้อมูลประธานหลักสูตรทั้งหมดในระบบ โดยผู้ดูแลระบบสามารถแก้ไขข้อมูลพื้นฐานของประธาน
หลักสูตร รวมไปถึงการจัดการสังกัดสาขาวิชาและยกเลิกสิทธิ์การใช้งานของประธานหลักสูตร ดังภาพที่
ข.6

ภาพที่ ข.6 หน้าจอเมนูจัดการประธานหลักสูตร
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6. เมนูจัดการข้อมูล คณะ ภาควิชา สาขาวิชา ในหน้านี้จะแสดงข้อมูล คณะ ภาควิชา สาขาวิชา
และสามารถเพิ่มลบแก้ไขข้อมูลได้ ดังภาพที่ ข.7 - ข.9

ภาพที่ ข.7 หน้าจอเมนูจัดการข้อมูล คณะ ภาควิชา สาขาวิชา

ภาพที่ ข.8 หน้าจอเพิ่มข้อมูล คณะ ภาควิชา สาขาวิชา

ภาพที่ ข.9 หน้าจอแก้ไขข้อมูล คณะ ภาควิชา สาขาวิชา
7. เมนูจัดการข้อมูลพื้นฐานคานาหน้าชื่อ ในหน้านี้จะแสดงข้อมูลพื้นฐานคานาหน้าชื่อทั้งหมด
ในระบบ โดยผู้ดูแลระบบสามารถแก้ไขข้อมูลคานาหน้าชื่อ หรือจะเลือกเพิ่มข้อมูลคานาหน้าชื่ออื่น ๆ
ลงในระบบได้ ดังภาพที่ ข.10 - ข.11
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ภาพที่ ข.10 หน้าจอเมนูจัดการคานาหน้าชื่อ

ภาพที่ ข.11 หน้าจอแก้ไขคานาหน้าชื่อ
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8. เมนูการจัดการข้อมูลรายวิชา จะสามารถเรียกดูข้อมูลต่าง ๆ ของรายวิชาทั้งหมดที่มีในระบบ
ซึ่งในส่วนนี้ผู้ดูแลระบบจะสามารถ เพิ่ม แก้ไข หรือลบข้อมูลรายวิชาภายในระบบได้ ดังภาพที่ ข.12

ภาพที่ ข.12 หน้าจอเมนูการจัดการข้อมูลรายวิชา
9. เมื่อคลิกเพิ่มหรือแก้ไข หน้าฟอร์มกรอกข้อมูลรายวิชาจะแสดงขึ้นมา ในหน้านี้จะเป็นฟอร์ม
สาหรับกรอกข้อมูลต่าง ๆ ของรายวิชา โดยเมื่อกรอกข้อมูลครบแล้วคลิกที่ปุ่ม ‘เพิ่ม’ ระบบจะทาการ
บันทึกข้อมูลรายวิชาและนาคาอธิบายรายวิชาเข้ากระบวนการเตรียมข้อมูลสาหรับการเทียบโอนผล
การเรียน ดังภาพที่ ข.13

ภาพที่ ข.13 หน้าฟอร์มกรอกข้อมูลรายวิชา
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10. เมนู เปิด-ปิด รายวิชา จะสามารถ เปิด -ปิด รายวิชาว่ารายวิชานั้น ๆ จะขอเทียบโอนได้
หรือไม่ หากรายวิชานั้นไม่มีในหลักสูตร ก็ทาการปิดรายวิชาไม่ให้เทียบโอน ดังภาพที่ ข.14

ภาพที่ ข.14 หน้าจอเมนู เปิด-ปิด รายวิชา
11. เมนูจัดการคาศัพท์ที่ไม่พบในพจนานุกรม จะแสดงคาศัพท์ทั้งหมดที่ไม่พบและสามารถทา
การแก้ไขคาศัพท์และลบคาศัพท์นั้นได้ ดังภาพที่ ข.15 - ข.16

ภาพที่ ข.15 หน้าจอเมนูจัดการคาศัพท์ที่ไม่พบในพจนานุกรม
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ภาพที่ ข.16 หน้าจอแก้ไขคาศัพท์ที่ไม่พบในพจนานุกรม
12. เมนู คลั ง พจนานุ กรม จะแสดงคาศัพท์ทั้งหมดที่ มีใ นพจนานุกร สามารถทาการ ค้น หา
คาศัพท์ แก้ไขคาศัพท์ ลบคาศัพท์ และสามารถเพิ่มคาศัพท์นั้น ๆ ให้เป็นคาหยุดได้ ดังภาพที่ ข.17

ภาพที่ ข.17 หน้าจอเลือกจัดการข้อมูลคานาหน้าชื่อ
13. เมนูคลังคาหยุด จะแสดงคาหยุดทั้งหมด และสามารถลบคาหยุดนั้น ๆ ได้ ดังภาพที่ ข.18

ภาพที่ ข.18 หน้าจอจัดการข้อมูลคานาหน้าชื่อ
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14. เมนูเพิ่มผลการเทียบโอน จะแสดงผลการเทียบโอนทั้งหมดในระบบ สามารถเพิ่มลบแก้ไข
ผมการเทียบโอนได้ ข.19

ภาพที่ ข.19 หน้าจอเมนูเพิ่มผลการเทียบโอน
15. หลังจากกดปุ่ม เพิ่มผลการเทียบโอน จะแสดงหน้าจอการกรอกข้อมูลผลการเทียบโอน
รายวิชาที่ขอเทียบ และรายวิชาที่จะเทียบ สามารถค้นหาได้ และรายละเอียดต่าง ๆ ดังภาพที่ ข.20

ภาพที่ ข.20 หน้าแบบฟอร์มการเพิ่มผลการเทียบโอน
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16. เมนู ผ ลวิจั ย โดยรวม จะแสดงผลการเทีย บโอนทั้ง หมดในระบบและอั ตราร้ อยละ หรือ
เปอร์เซ็นต์ ของความคล้ายคลึง ดังภาพที่ ข.21

ภาพที่ ข.21 หน้าจอเมนูผลวิจัยโดยรวม
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คู่มือการใช้งานระบบของนักศึกษา
ในส่วนนี้เป็นคู่มือการใช้งานระบบของนักศึกษา มีดังนี้
1. หน้าหลักสาหรับนักศึกษาหลังจากเข้าสู่ระบบ นักศึกษาจะมีเมนูยื่นคาร้องขอเทียบโอนหน่วย
กิตเพียงอย่างเดียว หน้านี้จะแสดงรายการที่นักศึกษายื่นคาร้องขอเทียบโอนหน่วยกิตทั้งหมด ว่าคา
ร้องนั้น ๆ กาลังดาเนินการถึงขั้นตอนไหน เช่น ยังไม่ยื่นคาร้อง แก้ไขคาร้อง ยื่นคาร้องแล้ว รอผลการ
พิจารณา รอตรวจสอบผลการพิจารณา หรือผลการพิจารณา และจะมีปุ่ม “เพิ่มคาร้องขอเทียบโอน”
อยู่มุมขวาบนของหน้า เพื่อเพิ่มคาร้องขอเทียบโอนใหม่ ดังภาพที่

ภาพที่ ค.1 หน้าหลักของระบบหลังนักศึกษาเข้าสู่ระบบ
2. ปุ่มสถานะสามารถกดดูรายละเอียดคาร้องได้ ดังภาพที่ ค.2

ภาพที่ ค.2 รายละเอียดคาร้อง
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3. หลังจากได้กดปุ่ ม “สร้างคาร้องขอเทียบโอนรายวิช า” ระบบจะเข้าสู่ หน้าสร้างคาร้องขอ
เทียบโอนรายวิชา หน้านี้จะแสดงรายละเอียดของคาร้อง ลาดับ วิชาที่ขอเทียบเพื่อเทียบรายวิชาอะไร
เกรดของรายวิชาที่ขอเทียบ หมายเหตุในการเทียบ และไฟล์ผลการเรียน (Transcript) เพื่อใช้ในการ
พิจารณาคาร้อง ที่หน้าจอจะมีปุ่ม “เพิ่มรายวิชา” คือการเพิ่มรายวิชาที่จะทาการขอเทียบโอนหน่วย
กิต หากกรอกข้อมูลรายละเอียดคาร้องครบต้องกดปุ่ม “ยื่นคาร้อง” หากไม่กดระบบคาร้องจะยังไม่ถูก
ส่ งไปตรวจสอบและจะสามารถแก้ ไขค าร้องได้ หากส่ งไปแล้ วจะไม่ส ามารถแก้ไขคาร้อ งนั้ นได้อี ก
นอกจากผู้ตรวจสอบข้อมูลเบื้องต้นจะเปิดให้แก้ไขข้อมูลบางส่วน ดังภาพที่ ค.3

ภาพที่ ค.3 หน้าสร้างคาร้องขอเทียบโอนรายวิชา
4. หลังจากได้กดปุ่ม “เพิ่มรายวิชา” จะแสดงหน้าฟอร์มกรอกข้อมูลเกี่ยวกับการขอเทียบโอน
หน่วยกิต หน้านี้จะต้องกรอกข้อมูลเกรดรายวิชาที่ขอเทียบ คาอธิบายว่าทาไมต้องขอเทียบโอน และ
ต้องทาการเลือกรายวิชาที่ขอเทียบ และวิชาที่จะเทียบโอน โดยเมื่อกรอกข้อมูลครบแล้ วคลิกที่ปุ่ม
‘บันทึก’ ระบบจะทาการบันทึกข้อมูลคาร้องและกลับไปยังหน้าสร้างคาร้อง ดังภาพที่ ค.4 - ค.5
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ภาพที่ ค.4 หน้าฟอร์มกรอกข้อมูลคาร้องขอเทียบโอนหน่วยกิต

ภาพที่ ค.5 ข้อมูลหลังจากเพิ่มรายวิชาคาร้อง
5. หลังจากกรอกรายละเอียดครบถ้วน ต้องกดปุ่ม ‘ยื่นคาร้อง’ ระบบจะกลับไปที่หน้าหลักของ
นักศึกษาเพื่อติดตามสถานะของคาร้องนั้น ๆ หากคา ร้องเสร็จสิ้นกระบวนการจะขึ้นสถานะ ผลการ
พิจารณา เมื่อคลิกคาว่า ‘ผลการพิจารณา’ จะแสดงรายละเอียดคาร้องและผลการเปรียบเทียบ ดัง
ภาพที่ ค.6

ภาพที่ ค.6 หน้าผลการพิจารณาคาร้อง
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ในส่วนนี้เป็นคู่มือการใช้งานระบบของประธานหลักสูตร มีดังนี้
1. หน้าหลักสาหรับประธานหลักสูตรที่หลังจากเข้าสู่ระบบ ประธานหลักสูตรจะมีเมนูคาร้อ งขอ
เทียบโอนหน่วยกิตเพียงอย่างเดียว หน้านี้จะแสดงรายการที่รายวิชานักศึกษายื่นคาร้องขอเทียบโอน
หน่ วยกิต ผู้เชี่ยวชาญจะมีหน้ าที่ตรวจสอบความคล้ายคลึงของรายวิชา จะมีปุ่ม “ตรวจสอบความ
คล้ายคลึง” อยู่มุมขวาบนของหน้า เพื่อตรวจสอบความคล้ายคลึงรายวิชาที่ขอเทียบโอน ดังภาพที่ จ.1

ภาพที่ จ.1 หน้าหลักของระบบหลังประธานหลักสูตรเข้าสู่ระบบ
2. หลังจากได้กดปุ่ม “ตรวจสอบความคล้ายคลึง” ระบบจะแสดงข้อมูลรายละเอียดของรายวิชา
ที่ เที ย บและข้ อ เที ย บ ความคล้ า ยคลึ ง ที่ ได้ จ ากระบบ เกรดของนั ก ศึ ก ษา ผู้ เชี่ ย วชาญจะท าการ
ตรวจสอบรายวิชา ตรวจสอบผลการเรียนกับหลักเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกาหนด และตรวจสอบความ
คล้ายคลึ งของคาอธิบายรายวิชา หากมีความคล้ ายคลึ งกันตามต้องเกณฑ์ที่มหาลัยกาหนด กดปุ่ม
“เทียบโอนได้” หากไม่ผ่านเกณฑ์ที่มหาลัยกาหนด กดปุ่ม “เทียบโอนไม่ได้” ดังภาพที่ จ.2

ภาพที่ จ.2 หน้าตรวจสอบรายวิชาที่ขอเทียบ

112

ภาคผนวก ฉ
คู่มือการใช้งานระบบของคณบดี

113

คู่มือการใช้งานระบบของคณบดี
ในส่วนนี้เป็นคู่มือการใช้งานระบบของคณบดี มีดังนี้
1. หน้าหลักสาหรับคณบดีที่หลังจากเข้าสู่ระบบ คณบดีจะมีเมนูคาร้องขอเทียบโอนหน่ว ยกิ
ตเพียงอย่างเดียว หน้านี้จะแสดงรายการที่นักศึกษายื่นคาร้องขอเทียบโอนหน่วยกิตเข้ามาทั้งหมด
คณบดีจะมีหน้าที่ตรวจสอบคาร้องว่ามีความถูกต้องตามหลักเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกาหนด จะมีปุ่ม
“ตรวจสอบคาร้อง” เพื่อตรวจสอบความคล้ายคลึงรายวิชาที่ขอเทียบโอน ดังภาพที่ ฉ.1

ภาพที่ ฉ.1 หน้าหลักของระบบหลังคณบดีเข้าสู่ระบบ
2. หลังจากได้กดปุ่ม “ตรวจสอบคาร้อง” ระบบจะแสดงข้อมูลรายละเอียดของคาร้องนั้น ๆ
คณบดีจะทาการตรวจสอบรายวิชาทั้งหมดที่มีในคาร้อง และตรวจสอบผลการเทียบโอนจากประธาน
หลักสูตร หากตรวจสอบแล้วไม่มีความผิดพลาดและผ่านเงื่อนไขของมหาวิทยาลัยต้องกดปุ่ม “อนุมัติ
คาร้อง” เพื่อเข้าสู่กรับวนการถัดไป หากไม่ผ่านเงื่อนไขของมหาลัยหรือข้อมูลเกิดผิดพลาด ต้องกดปุ่ม
“ไม่อนุมัติคาร้อง” และต้องกรอกหมายเหตุว่าที่ไม่ผ่านเพราะอะไร เนื่องจากหมายเหตุนี้จะถูกส่งกลับ
ไปให้นักศึกษา และทาการแก้ไขให้ถูกต้องต่อไป ดังภาพที่ ฉ.2

ภาพที่ ฉ.2 หน้าหลักของระบบหลังคณบดีเข้าสู่ระบบ
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