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การออกแบบระบบการสอนอัจฉริยะด้วยการประมวลผลแบบภาษาธรรมชาติในภาษาไทย
โดยใช้เทคนิคการวิเคราะห์ความหมายแฝง
Design of Intelligent Tutoring System of Natural Language Processing in
Thai language using Latent Semantic Analysis
กนกรัตน์ จิรสัจจานุกูล1* และ ปณิตา วรรณพิรุณ2
1. บทนํา
ปัจจุบันเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์เข้ามามีบทบาทใน
ชีวิตประจําวันมากยิ่งขึ้นกลายเป็นส่วนสําคัญอย่างหนึ่ง
ในชี วิ ต อี กทั้ งโปรแกรมต่ างได้ รั บการพั ฒนาขึ้ นอย่ าง
หลากหลายเพื่อตอบสนองความต้ องการ ช่ วยอํ านวย
ความสะดวก รวมไปถึ งพั ฒนาคุ ณภาพชี วิ ตให้ กั บผู้ ใช้
โดยเฉพาะอย่างยิ่งทางการด้านศึกษา คอมพิวเตอร์ได้ถูก
นํามาประยุกต์ใช้เพื่อสนับสนุนการเรียนรู้ ในรูปแบบที่
หลากหลาย ตั้งแต่บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนหนังสือ
เรียนอิเล็กทรอนิกส์ และด้วยความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์
เข้ามาช่วยให้การเรียนสามารถเกิดขึ้นได้ทั้งภายในและ
ภายนอกสถานศึกษา จึงมีการพัฒนารูปแบบการสอน
ผ่านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ บทเรียนออนไลน์ ทําให้
เกิดความยืดหยุ่นทางการเรียน ผู้เรียนสามารถเรียนได้
แบบไม่มีข้อจํากัดในเรื่องเวลาและสถานที่ [1] แต่อย่างไร
ก็ ตามด้ วยความแตกต่ างของผู้ เรี ยนไม่ ว่ าจะเป็ นด้ าน
ความรู้ ความเข้าใจ ทักษะ ประสบการณ์ หรือแม้กระทั่ง
พฤติกรรมของผู้เรียน รูปแบบการนําเสนอบทเรียนผ่าน
บทเรียนออนไลน์นั้นจึงส่งผลให้ผู้เรียนได้รับความรู้ที่ยัง
ไม่เหมาะสมกับแต่ละบุคคล ไม่สามารถตอบสนองความ
แตกต่างระหว่างบุคคลได้ [2] ในขณะที่การเรียนการสอน
โดยมนุษย์นั้นจะมีการปรับวิธีการสอนหรือเลือกเนื้อหาที่
เหมาะสมกับผู้เรียน [3] ด้วยเหตุนี้จึงมีการพัฒนาระบบ
การสอนอัจฉริยะ (Intelligent Tutoring System: ITS)
ระบบการสอนอัจฉริยะ คือ ระบบการปรับกระบวน
การเรียนรู้ให้เข้ากับโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่พัฒนาขึ้น
_______________________________________

เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้เป็นรายบุคคล ช่วยส่งเสริมและ
สนับสนุนการเรียนการสอนแบบมุ่งเน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ
โดยใช้ระบบเทคโนโลยีอัจฉริยะเพื่อการปรับความรู้ตาม
ความจําเป็นของผู้เรียนแต่ละคน [4] เป็นระบบที่พัฒนาขึ้น
จากการผสมผสานองค์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ร่วมกับ
ปัญญาประดิษฐ์ (Artificial intelligence: AI) ในการ
วิเคราะห์ข้อมูล เพื่อเพิ่มความสามารถในการแก้ไขปัญหา
การเรียนรู้ของผู้เรียนได้ อีกทั้งภายในระบบยังมีระบบ
หน่วยย่อยที่สามารถให้คําแนะนํา คําปรึกษากับผู้เรียน
แบบอัตโนมัติด้วยความสามารถของระบบในการปรับ
เนื้ อ หาการเรี ย นรู้ ใ ห้ ส อดคล้ อ งกั บ คุ ณ ลั ก ษณะ หรื อ
พฤติกรรมการเรียนรู้ของผู้เรียนได้อย่างเหมาะสม ตรงกับ
ความสามารถของผู้เรียนจึงช่วยให้เกิดประสิทธิภาพใน
การเรียนรูท้ ี่ตรงตามความต้องการของผู้เรียนแต่ละบุคคล
มากยิ่งขึ้น [5]
นอกจากนี้ระบบการสอนอัจฉริยะเป็นระบบที่พัฒนาขึ้น
เพื่อการจําลองพฤติกรรมของกระบวนการศึกษาโดยใช้
คอมพิ วเตอร์ เป็ นเสมื อนครู สอนพิ เศษด้ วยการจํ าลอง
รูปแบบของหลักสูตรและเทคนิคการศึกษาของครูสอน
พิเศษที่มีตัวตนเสมือนจริงสามารถโต้ตอบกับผู้เรียนได้
โดยใช้ภาษาธรรมชาติ [6] ซึ่งกระบวนการประมวลผลที่
ช่วยให้คอมพิวเตอร์สามารถเข้าใจและโต้ตอบสื่อสารกับ
ผู้ใช้ด้วยภาษาของมนุษย์ได้ นั่นคือ การประมวลผลแบบ
ภาษาธรรมชาติ (Natural Language Processing: NLP)
[7] ทั้งนี้เทคนิคที่ใช้มีด้วยกันหลากหลายเทคนิควิธีแต่มี
เทคนิควิธีหนึ่งที่สามารถวิเคราะห์เนื้อหาข้อความในเชิง
ความหมายได้โดยไม่ต้องอาศัยหลักเกณฑ์ทางไวยากรณ์
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คื อ เทคนิ ค การวิ เ คราะห์ ค วามหมายแฝง (Latent
Semantic Analysis: LSA) [8]
2. ระบบการสอนอัจฉริยะ (Intelligent Tutoring
Systems)
ระบบการสอนอัจฉริยะ หรือ ITS เป็นระบบคอมพิวเตอร์
ที่พยายามเลียนแบบการสอนของมนุษย์และให้คําแนะนํา
ส่วนตัวในการสอน ซึง่ มีผใู้ ห้ความหมายไว้ดงั นี้
ระบบการสอนอั จฉริ ยะ คื อ ระบบการเรี ยนรู้ ด้ วย
คอมพิวเตอร์พัฒนาขึ้นเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้เป็นราย
บุคคล เป็นระบบการใช้เทคโนโลยีอัจฉริยะเพื่อปรับการ
เรียนรู้ตามความต้องการของผู้เรียนแต่ละคน [4] เป็น
ระบบที่พัฒนาขึ้นเพื่อจําลองพฤติกรรมของกระบวนการ
การศึกษา เสมือนคอมพิวเตอร์เป็นครูสอนพิเศษ โดย
จําลองรูปแบบหลักสูตรและเทคนิคการศึกษาของครูสอน
พิเศษที่เป็นมนุษย์จริงๆ ที่มีการโต้ตอบกับผู้เรียนโดยใช้
ภาษาธรรมชาติ [6]
นอกจากนี้ระบบการสอนอัจฉริยะ เป็นระบบการสอน
แบบปรับตัวที่ใช้เทคนิคปัญญาประดิษฐ์เพื่อให้การเรียน
การสอน ให้คําแนะนําที่เหมาะสมเป็นรายบุคคล โดยมี
จุดประสงค์เพื่อกําหนดเป้าหมายการเรียนรู้ให้เหมาะสม
กับความรู้ของผู้เรียนและให้ความช่วยเหลืออย่างชาญ
ฉลาด [9]
จากข้อมูลในข้างต้นกล่าวสรุปได้ว่า ระบบการสอน
อัจฉริยะ (ITS) คือ ระบบการเรียนการสอนที่มุ่งเน้นการ
จัดเนื้อหาการเรียนการสอน และการให้คําแนะนําในการ
เรียนรู้ที่เหมาะสมกับผู้เรียนแบบรายบุคคล โดยใช้เทคนิค
ปัญญาประดิษฐ์เพื่อช่วยในการปรับการเรียนรู้
2.1 องค์ประกอบของระบบการสอนอัจฉริยะ
Four-module เป็ น รู ป แบบองค์ ป ระกอบพื้ น ฐาน
[10-13] ที่ ใ ช้ ใ นการพั ฒ นาระบบสอนอั จ ฉริ ย ะ ซึ่ ง
ประกอบด้วย ส่วนของผู้เรียน (Student model) ส่วน
เนื้อหา (Domain model) ส่วนติวเตอร์ (Tutor model)
และส่วนต่อประสานกับผู้ใช้งาน (User Interface) ดัง
แสดงในรูปที่ 1
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รูปที่ 1 องค์ประกอบระบบการสอนอัจฉริยะ
ตามรูปแบบ Four-module [11]
จากรูปที่ 1 องค์ประกอบระบบการสอนอัจฉริยะแบบ
Four-module เป็นรูปแบบพื้นฐานที่ใช้กันโดยส่วนใหญ่
ซึ่งหน้าที่ของส่วนประกอบแต่ละส่วนสามารถอธิบายได้
ดังนี้ [4, 11-12]
1) ส่วนผู้เรียน (Student Model) เพื่อให้รู้ว่าผู้เรียน
คื อ ใคร โดยทํ า หน้ า ที่ จั ด เก็ บ ข้ อ มู ล ของผู้ เ รี ย น เช่ น
ลักษณะ พฤติกรรมการเรียนรู้ ความสามารถในการเรียน
ของผู้เรียน เป็นต้น
2) ส่วนเนือ้ หา (Domain Model) หรือส่วน
ผู้เชี่ยวชาญความรู้ (Expert knowledge) เพือ่ ให้รู้ว่าจะ
สอนอะไร ทําหน้าที่จดั การเนือ้ หา หน่วยเรียนที่ต้องสอน
3) ส่วนของติวเตอร์ (Tutor Model) หรือ ส่วนการ
สอน (Pedagogical
model) ทํ าหน้ าที่ ควบคุ ม
ปฎิสัมพันธ์กระบวนการสอนของระบบกับผู้เรียน เพื่อ
จัดการกระบวนการสอนให้เหมาะสมกับผู้เรียนนั่นเอง
ซึ่ งในส่ วนนี้ จะมี การจั ดสภาพแวดล้ อมการเรี ยนรู้ ให้
คําแนะนําผู้เรียน รวมทั้งการติดตาม ประเมินกิจกรรม
การเรียนรูข้ องผู้เรียน เรียกได้ว่าเป็นส่วนควบคุมระบบว่า
จะสอนอย่างไร
4) ส่วนต่อประสานกั บผู้ใช้ (User
Interface
Model) ทําหน้าที่ติดต่อประสานระหว่างระบบกับผู้เรียน
ผ่าน GUI (Graphic User Interface)
องค์ ประกอบของระบบการสอนอั จฉริ ยะจะมี สาม
ส่วนที่ บูรณาการเทคนิ คปั ญญาประดิ ษฐ์ เข้ าไปเพื่ อให้
ระบบสามารถจัดการสอนได้อย่างชาญฉลาดนั้นคือ ส่วน
ผู้เรียน ส่วนเนื้อหา และส่วนติวเตอร์หรือการสอน โดย
หลักการในการผสมผสานปัญญาประดิษฐ์เข้าสู่ระบบการ
สอนอัจฉริยะมีสามวิธีการหลักๆ ดังนี้ [9]
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1) ระบบการปรับลําดับเนื้อหาหลักสูตรให้สอดคล้อง
กับผู้เรียน (Curriculum sequencing systems) เป็น
การปรั บโดยจั ดลํ าดั บเนื้ อหาการสอนและรู ปแบบให้
เหมาะสมผู้เรียนแต่ละคน
2) การวิเคราะห์ทางแก้ปัญหาอัจฉริยะ (Intelligent
solution analysis) ช่วยวิเคราะห์โดยปรับปรุงการ
เรียนรู้ ด้ วยการโต้ตอบให้ ข้อเสนอแนะและช่วยแสดง
ความคิดเห็นเพื่อการแก้ปัญหาจากข้อผิดพลาดเพื่อให้
ผู้เรียนได้เรียนรู้จากความผิดพลาดนั้น
3) การแก้ ปั ญหา (Problem
solving) โดย
สนับสนุนการแก้ปัญหาด้วยแนวคิดตามหลักวิธีการการ
สร้ า งองค์ ค วามรู้ (constructivist) แบบการสอนโดย
มนุษย์ เพื่อให้ผู้เรียนสามารถสร้างองค์ความรู้ใหม่ได้และ
ส่งเสริมความรู้ความเข้าใจในหัวข้อที่เรียนรู้
การพั ฒนาระบบการสอนอั จฉริ ยะ นอกจากการ
พัฒนาให้ ระบบมีความสามารถในการเรียนรู้และปรั บ
เนื้ อหาให้ เข้ ากั บผู้ เรี ยนได้ แล้ วนั้ น ระบบควรมี ความ
สามารถในการแนะนําการเรียนรู้ได้เหมือนการสอนแบบ
มนุษย์เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียน หรือเรียกว่า ระบบ
การให้คําปรึกษาอัจฉริยะแบบสนทนา (Conversational
Intelligent Tutoring Systems : CITS) [14] ซึ่งในการ
สนทนานี้จะเป็นการโต้ตอบอัตโนมัติผ่านตัวแทนในการ
สนทนา (Conversation agents : CA) จากงานวิจัย
ต่างๆ ที่ผ่านมา พบว่า ตัวแทนในการสนทนานี้จะช่วย
ส่งเสริมการเรียนการสอน กระตุ้นผู้เรียน นอกจากนี้ ยัง
พบอีกว่า ตัวแทนที่ทําหน้าที่เป็ นตัวผู้เรียน โดยคนให้
คําแนะนํา คอยสนับสนุนการทํางานร่วมกันของผู้เรียน
อันนําไปสู่การเรียนรู้ที่เพิ่มขึ้น ซึ่งตัวแทนในการสนทนานี้
ช่วยลดความวิตกกังวล และส่งเสริมความเอาใจใส่ ตั้งใจ
เรียนของผู้เรียนได้ดีกว่าตัวแทนที่ทําหน้าที่เป็นผู้สอน
เ รี ย ก ว่ า Computer-supported collaborative
learning (CSCL) [15] ซึ่งการสนทนาของระบบกับ
ผู้เรียนนี้มีทั้งรูปแบบการสนทนาผ่านการแชท ผ่านการ
รู้จําแบบเสียง แต่ไม่ว่าจะแบบใดก็ตาม การสนทนานั้น
กล่ าวได้ ว่ าเป็ นการสนทนาผ่ านภาษา ธรรมชาติ ของ
มนุษย์ ดังนั้นเพื่อให้ระบบสามารถเข้าใจและวิเคราะห์
การทํ างานได้ จึ ง ต้ อ งใช้ เทคนิ คการประมวล ผลแบบ
ภาษาธรรมชาติ
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2.2 การประมวลผลแบบภาษาธรรมชาติ
การประมวลผลแบบภาษาธรรมชาติ (Natural
Language Processing) หรือ NLP คือกระบวนการที่ช่วย
คอมพิ วเตอร์ ให้สามารถเข้าใจและสื่ อสารกั บผู้ ใช้ด้ วย
ภาษาของมนุษย์ได้ [7] โดยมุ่งเน้นไปที่การตีความภาษา
ไม่ว่าจะข้อความหรือการพูด เพื่อให้คอมพิวเตอร์สามารถ
นําไปประมวลผลได้ [4]
กระบวนการการประมวลผลข้อความของ NLP เริ่ม
จากการตัดคําจากข้อความ (Tokenization) การวิเคราะห์
การจัดหมวดของคําแต่ละคํา Parts of speech (POS)
ซึ่งในภาษาอังกฤษสามารถทําได้ง่ายเพราะแยกคําตาม
ช่องว่าง แต่สําหรับภาษาจีน ญี่ปุ่น หรือภาษาอื่นๆ [16]
รวมทั้งภาษาไทยนั้น เป็นเรื่องยาก เนื่องจากไม่มีเครื่องหมาย
ขอบเขตของคําศัพท์อย่างชัดเจน
2.3 การวิเคราะห์ความหมายแฝง
การวิเคราะห์ความหมายแฝงเป็นเทคนิคหนึ่งในการ
ประมวลผลภาษาธรรมชาติ (Natural
Language
Processing : NLP) ที่มีลักษณะเฉพาะในการหาความหมาย
ด้ ว ยเหตุ นี้ จึ ง มี ก ารนํ า การวิ เ คราะห์ ค วามหมายแฝง
(Latent Semantic Analysis : LSA) มาใช้กับการค้นคืน
สารสนเทศ (Information Retrival) เนื่องจากในยุคแรก
นั้นใช้คําสําคัญ (Keywords) ในการระบุสิ่งทีต่ ้องการและ
ทําการค้นคืนจากคําสําคัญที่ระบุ แต่ปัญหาที่พบคือ บาง
เอกสารที่ไม่มีคําที่ผู้ใช้ระบุแต่เอกสารตรงกับความต้องการ
(Relevant Document) กลับไม่ถูกค้นคืน ฉะนั้นจึงมี
การนํ าแนวคิ ดในการใช้ มุ มมองคอนเซ็ ปต์ (Concept
Space) หรือมุมมองความหมาย (Semantic Space) ซึ่ง
ให้ผลลัพธ์การวิเคราะห์ได้ดีกว่าแทนคําสําคัญ [8]
ขั้นตอนการทํางานของการวิเคราะห์ความหมายแฝง
ข้อมูลนําเข้ า (Input) คือ หน่ วย (Unit) หรือส่วนย่ อย
ต่าง ๆ เช่น เอกสาร (Documents) ย่อหน้า (Paragraph)
ประโยค (Sentence) หรือข้อความสั้น (Passage) โดย
ขั้นตอนแรกจะทําการสร้างเมทริกซ์คํา-เอกสาร (TermsDocuments Matrix) การทํางานต่อมาคือการคํานวณ
ค่าหามุมมองคอนเซ็ปต์ (Concept Space) หรือมุมมอง
ความหมาย (Semantic Space) ด้วยกระบวนการแยก
ค่าแบบเดี่ยว (Singular Value Decomposition : SVD)
ซึ่งใช้เทคนิคทางคณิตศาสตร์และสถิติ จากนั้นลดขนาด
ของเมทริกซ์เพื่อพิจารณาความสัมพันธ์ทางด้านความหมาย
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ของเนื้อหาที่สําคัญ ด้วยเหตุนี้การวิเคราะห์ความหมาย
แฝงจึงมีความสามารถในการวิเคราะห์เนื้อหาข้อความ
เพื่อหาความคล้ายคลึงระหว่างข้อความที่มีความหมาย
เชิงเนื้อหาหรือการตีความเป็นไปในทิศทางเดียวกันได้
โดยไม่ ต้ อ งอาศั ย หลั ก เกณฑ์ ท างไวยากรณ์ อี ก ทั้ ง ยั ง
สามารถนํามาประยุกต์ในการพัฒนาระบบที่เกี่ยวข้องกับ
การประมวลผลข้อความ (Text Processing) ได้อีกด้วย
[17]
2.4 ตัวอย่างการวิจัยระบบการสอนอัจฉริยะ
Oscar Conversational Intelligent Tutoring
System หรือ Oscar CITS [9] เป็นนวัตกรรมการสนทนา
ของระบบ ITS แบบไดนามิคโดยสามารถปรับเปลี่ยนได้
ตามรูปแบบการเรียนรู้ของแต่ละคนด้วยโมเดล FelderSilverman (FS) ในการนํามาศึกษาและตั้งค่ารูปแบบ
การเรียนรู้ของผู้เรียนแต่ละบุคคลในส่วนของการสนทนา
ถามตอบเกี่ ยวกั บเนื้ อหาที่ เรี ยนโดยจะตั ดสิ นใจเลื อก
คําตอบที่ดีที่เหมาะสมที่สุด ทั้งนี้ในการสนทนาโต้ตอบ
อัตโนมัติของ Oscar CITS ใช้กระบวนการภาษา
ธรรมชาติ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเลียนแบบครูสอนพิเศษ
โดยการตรวจจับและปรับลักษณะการเรียนรู้ของผู้เรียน
ในขณะสนทนา
Beetle II System [10] เป็นระบบการสอนอัจฉริยะ
ที่ ทดสอบการสนทนาโดยรั บข้ อมู ลจากผู้ เรี ยนแบบไม่
จํากัดและทดสอบการสอนการวางแผนบทสนทนาด้วย
ติ ด ต่ อ ผ่ า นทางคี ย์ บ อร์ ด ทั้ ง นี้ บ ทสนทนาถู ก นํ า มา
วิเคราะห์ด้วยภาษาธรรมชาติ NLP เพื่อวิเคราะห์ขอ้ ความ
ที่ซับซ้อนของผู้เรียนและโต้ตอบบแบบอัตโนมัติ โดยการ
วิเคราะห์แยกเนื้อหาความหมายที่เกี่ยวข้อง การวางแผน
ของระบบจะสร้ า งข้ อ ความแบบอั ต โนมั ติ โ ดยใช้ ก าร
วางแผนเนื้อหาเฉพาะโดเมน (domain-specific) และ
แบบที่ไม่ขึ้นอยู่กับโดเมน (domain-independent) เพื่อ
สร้างข้อความที่เหมาะสม
Arabic Grammar Tutor หรือ AG-TUTOR [18]
สอนเนื้อหาเรื่อง ไวยกรณ์ภาษาอาหรับ ที่พัฒนาขึ้นเพื่อ
เลียนแบบพฤติกรรมของอาจารย์และนักเรียน โดยระบบ
จะโต้ตอบอัตโนมัติตามความต้องการของนักเรียนในการ
เรียนรู้ด้วยการใช้การประมวลผลภาษาธรรมชาติ ในการ
วิเคราะห์คําตอบของนักเรียน และตรวจสอบข้อผิดพลาด
ของคําตอบนั้นอีกด้วย ภายในระบบ AG-TUTOR ทําการ
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สร้างโดเมนของการเรียนรู้คําตามหลักกระบวนการของ
AI โดยใช้เทคโนโลยีฐานข้อมูลความรู้ (Knowledge
base: KB) และทํ า การจั ด เก็ บ ฐานข้ อ มู ล ความรู้ ด้ ว ย
โปรแกรม Microsoft Access แสดงการทํางาน กับรูปแบบ
หน้าต่างการแสดงผลของโมดูลต่างๆ ซึ่งประกอบด้วย
โมดูลติวเตอร์ โมดูลคําถาม โมดูลผู้เชี่ยวชาญ
BReast CAncer and Genetics Intelligent
Semantic Tutoring หรือ BRCA Gist [19] เป็นระบบที่
ช่วยผู้หญิงให้มีความรู้ความเข้าใจและในการตัดสินใจ
เกี่ ย วกั บ ความเสี่ ย งของมะเร็ ง เต้ า นม โดยใช้ Fuzzy
Trace Theory (FTT) ซึ่ง เป็นทฤษฎีหลักการใน
การช่วยให้ผู้หญิงมีความเข้าใจและช่วยในการตัดสินใจ
เกี่ ยวกั บการทดสอบทางพั นธุกรรมสํ าหรั บความเสี่ ยง
มะเร็งเต้านม FTT สร้างโดย AutoTutor LITE ซึ่งคือ
รูปแบบ ITS platform บนเว็บที่ช่วยให้ผู้เรียนสามารถ
โต้ตอบผ่านการใช้ภาษาธรรมชาติในภาคภาษาอังกฤษ
ระบบ BRCA Gist ตอบสนองการสนทนากับผู้ใช้งานโดย
ผ่านกล่องข้อความจากการประมวลผลข้อความโดยการ
ใช้ เทคนิ คการวิ เคราะห์ ความหมายแฝง (LSA) เพื่อให้
ข้อเสนอแนะที่เหมาะสมที่สุด
Tutorial Inteligente para la Programación
Orientada a Objetos (ภาษาสเปน) หรือ TIPOO [20]
สอนเนื้อหาวิชาหลักการเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ ซึ่งระบบ
TIPOO ใช้ Model-View- Controller (MVC) ในการ
ออกแบบและพัฒนาสถาปัตยกรรม ประกอบด้วยส่วน
ของ Tutor model, Student model, Domain
model และ User Interface model โดยมุ่งเน้นให้
ระบบ ITS มีความสามารถในการเรียนรู้อารมณ์ของ
ผู้เรียน เพื่ อช่วยส่งเสริมสนับสนุ น กระตุ้น และ สร้าง
แรงจูงใจให้กับผู้เรียน ผ่านการสนทนากับผู้เรียนโดยใช้
เทคนิคออนโทโลยี (Ontology) และใช้สถาปัตยกรรม
REST เพื่อการบูรณาการโมดูลการสนทนาของระบบ โดย
สนทนากับผู้เรียนผ่านหน้าต่างแชทแบบอัตโนมัติด้วย
ภาษาสเปน
3. การออกแบบระบบการสอนอัจฉริยะด้วยการ
ประมวลผลแบบภาษาธรรมชาติในภาษาไทยโดยใช้
เทคนิคการวิเคราะห์ความหมายแฝง
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ระบบการสอนอัจฉริยะแต่ละระบบบนั้นมีการประยยุกต์
ใช้เทคนิคคที่แตกต่างกันออกไป ซึ่งจากกงานวิจัยต่างๆๆ ที่
ผ่านมา แแสดงให้เห็นว่า ระบบการสนทนา หรือตัวแแทน
การสนทนนาของระบบกาารสอนอัจฉริยะนั
ะ ้นใช้เทคนิคกการ
ประมวลผผลภาษาธรรมชชาติ ในการวิเคราะห์
ค และโต้ตตอบ
กับผู้เรียน เพื่อช่วยส่งเสสริมการเรียนรูรู้ นอกจากนี้ จจาก
งานวิจัยที่ผ่านมาในการพัฒนาระบบตััวแทนการสนททนา
ของระบบบ อัลกอริทึมที่ใช้
ใ วิเคราะห์การรสนทนาของระะบบ
ที่ให้ผลลัพพธ์ดีที่สุด คือ เทคนิ
เ คการวิเคราะห์
ค ความหมมาย
แฝง (Lateent Semanticc Analysis) [9,, 19, 21]
การพััฒนาระบบตัวแทนการสนท
ว
ทนาของระบบกการ
สอนอั จ ฉฉริ ย ะกั บภาษาาไทยด้ ว ยเทคนิ คการวิ เคราาะห์
ความหมาายแฝง โดยใช้้องค์ประกอบพพื้นฐานของระะบบ
การสอนออั จฉริ ยะที่ ประะกอบไปด้ วยสสามส่ วนคื อ สส่ วน
ผู้เรียน (SStudent
model) ส่วนเนื้อหา (Dom
main
model) แและส่วนติวเตตอร์ (Tutor
model) ซึ่ งใน
บทความมนี้ เ พิ่ ม เติ ม ใน ส่ ว นของ ตั วแทนการสนททนา
(Converssation Ageent) ทําหน้าที่สนทนาโดยใหห้คํา
แนะนํ า ใให้ คํ าตอบเมื่ อมี การปรึ กษาหหรื อถามเกี่ ยววกั บ
เนื้อหาความรู้ให้กับผู้เรียน
ย ฉะนั้นในส่วนของตั
ว
วแทนการ
สนทนานีจ้จะใช้เทคนิคกาารวิเคราะห์ควาามหมายแฝงในการ
วิเคราะห์เเนื้อหาการสนททนากับส่วนเนือหา
้อ ดังแสดงในนรูป
ที่ 2
Latent Semantic Analysis

Studeent
modeel

Tutoor
model

Domain
model

Conversatioon
Agent

UUser Interface
model
Learner

รูปที่ 2 ระบบการสออนอัจฉริยะด้วยการประมวลลผล
แบบภาษาธรรรมชาติในภาษาาไทยโดยใช้เทคคนิค
การวิเคราะห์ความหมายแฝง
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การทํ างานของตั วแทนการรสนทนากั บเททคนิ คการ
วิเคราะห์
ค ความหมายแฝงนั้นจะะทํางานร่วมกัับส่วนของ
เนื้อหา
อ โดยเมื่อผู้เรียนมีคําถามมหรือข้อปรึกษาสนทนา
ษ
มายังระบบแล้วนัั้นตัวแทนการสสนทนาจะทํากาารวิเคราะห์
เนื้อหาข้
อ อความทีที่ได้รับเข้ามากกับส่วนเนื้อหาาเพื่อเลือก
ข้อมู
อ ลหรือเนื้อหาในหน่วยเรียนทีที่เป็นคําตอบทีที่สอดคล้อง
กั บคํ
บ า ถาม ซึ่ ง การทํ า งานนี้ จจะผ่ า นการคววบคุ ม ตาม
ข้อเท็
อ จจริงและกฎฎระเบียบตามขัขั้ นตอนวิธีของส่ส่วนติวเตอร์
แล้้วจึงแสดงผลผ่านส่
า วนต่อประ สานกับผู้ใช้
4. บทสรุป
บทความนี้ได้นําเสนอแนว ทางการออกแแบบระบบ
การสอนอัจฉริยะกั
ะ บภาษาไทยดด้วยการประมวลผลแบบ
ภาษาธรรมชาติโดยใช้เทคนิคกการวิเคราะห์ความหมาย
ค
แฝง ผ่านตัวแทนการสนทนาขอองระบบการสออนอัจฉริยะ
ที่ช่ชวยสนับสนุน ส่งเสริมการเรีรยนรู้ กระตุ้นผู้เรียน โดย
รองรับการสนทนนา โต้ตอบระหหว่างผู้เรียนกับระบบด้
บ
วย
ด
ภาษาไทย ซึ่งภาษษาไทยเป็นภาษษาที่ไม่มีการจัดหมวดของ
คําแต่ละคํา (POSS) อีกทั้งข้อคววามที่รับเข้าสูระบบนั
่ร
้น มิ
อาจทราบได้ ว่ าผู้ เรี ยนจะใช้ คํ าาหรื อข้ อความมใดในการ
อ ด้วยเหตุผลดังกล่าวในนการออกแบบรระบบสอน
สื่อสาร
อัจฉริ
จ ยะในบทคววามนี้ จึงเลือกกใช้เทคนิคการรวิเคราะห์
คววามหมายแฝงงซึ่ ง มี ค วามสาามารถในการรหาความ
คล้ล้ายคลึงระหว่างข้
ง อความที่มีคความหมายเชิงเนื
เ ้อหาหรือ
การตีความเป็นไปปในทิศทางเดียยวกันได้โดยไมม่ต้องอาศัย
หลัลักเกณฑ์ทางไวยากรณ์ เพื่อให้ห้ระบบสามารถถตอบสนอง
การเรียนรู้ รองรับการแก้
บ
ไขปัญญหา ให้คําตอบบกับผู้เรียน
ได้อย่
อ างชาญฉลาดด
5. กิตติกรรมประกาศ
ขอขอบพระคุ ณคณะวิ ทยาาศาสตร์ และเเทคโนโลยี
มหหาวิทยาลัยราชชภัฏเพชรบุรี แและศูนย์วิจัยการจั
ก ดการ
นวัวัตกรรมและเททคโนโลยี สํานั กวิจัยวิทยาศศาสตร์และ
เท คโนโลยี มหาาวิ ท ยาลั ย เทคคโนโลยี พ ระ จอมเกล้ า
พรระนครเหนือที่ให้หการสนับสนุน
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