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1. บทนํา
ประเทศไทยผ่านการพัฒนาประเทศมาอย่างต่อเนื่อง
เพื่อให้ก้าวหน้าทัดเทียมกับอารยประเทศ ทั้งนี้ประเทศ
ไทยมี กรอบแนวคิ ดในการวางแผนพั ฒนาประเทศมา
ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2457 โดยคณะราษฎรทีไ่ ด้เปลี่ยนแปลงการ
ปกครองจากระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชมาเป็นระบอบ
ประชาธิปไตย และหลังจากดําเนินการปฎิรูปเสร็จแล้ว
จึงได้ประกาศหลัก 6 ประการ เพื่อเป็นแนวในการนําพา
ประเทศสู่การสร้างความสุขสมบูรณ์ให้กับราษฎร [1] ต่อมา
ได้ จั ดตั้ งสภาเศรษฐกิ จแห่ งชาติ เพื่ อไปสู่ การวางแผน
พัฒนาประเทศต่อไป
ประเทศไทยได้ดําเนินการตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2504-2509) จนกระทั่ง
ณ ปัจจุบันนี้เข้าสู่แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) ซึ่งแผนดังกล่าว มีทิศทาง
ในการพัฒนาสรุปได้ดังนี้ (1) การน้อมนําและประยุกต์ใช้
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (2) คนเป็นศูนย์กลาง
ของการพัฒนาอย่างมีส่วนร่วม (3) การสนับสนุนและ
ส่งเสริมแนวคิดการปฏิรูปประเทศ และ (4) การพัฒนาสู่
ความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน สังคมอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข
[2]
สังคมโลกและประเทศไทยได้เข้าสู่ยุคดิจิทัล (Digital)
ซึ่งในยุคสมัยนี้สภาพเศรษฐกิจและสังคมเปลี่ยน แปลงไป
อย่างก้าวกระโดดและรวดเร็ว [3] จึงทําให้หลาย ๆ ประเทศ
ต้องปรั บเปลี่ ยนยุ ทธศาสตร์ และกลยุ ทธในการพั ฒนา
ประเทศ เช่น ประเทศสหรัฐอเมริกาใช้ยุทธศาสตร์ “A
Nation of Makers” และประเทศจีนก็ได้ใช้ยุทธศาสตร์
“Made in China 2025” เป็นต้น [4] สําหรับประเทศ
ไทยได้ใช้ยุทธศาสตร์ “Thailand 4.0” ซึ่งหมายความถึง
วิสัยทัศน์เชิงนโยบายของรัฐบาลอันนําไปสู่ความมั่นคง

มั่งคั่ ง และยังยืน ด้วยการปรับโครงสร้างเศรษฐกิ จให้
ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม (Value-Based Economy)
โดยจะมีด้วยกันห้าด้าน คือ (1) ด้านกลุ่มอุตสาหกรรม
ทางชีวภาพ (2) ด้านกลุ่มอุตสาหกรรมพลังงานทดแทน
(3) ด้านกลุ่มอุตสาหกรรมวิศวกรรมและการออกแบบ (4)
ด้านกลุ่มอุตสาหกรรมเกีย่ วเนื่องกับคุณภาพชีวิต และ (5)
ด้านกลุ่มอุตสาหกรรมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ [4]
ทั้ งนี้ เพื่ อให้ ประเทศก้ าวพ้ นคํ าว่ า “ประเทศกํ าลั ง
พั ฒนา” การศึ กษาจึ งนั บเป็ นรากฐานที่ สํ าคั ญในการ
พัฒนาประเทศให้เจริญก้าวหน้าอย่างมั่นคง มั่งคั่ง และ
ยั่งยืน เนื่องจากการศึกษาเป็นกระบวนการที่ช่วยให้เกิด
การพั ฒ นาตั วบุ ค คลอย่ า งเป็ น ขั้ น ตอนที่ ชั ด เจน และ
ประเมิ น ประสิ ท ธิ ภ าพได้ [5] ประกอบกั บ กระแส
โลกาภิวัฒน์ทําให้ประเทศไทยเกิดการเปลี่ยนแปลงทั้ง
เศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม [6] ทําให้ทุกภาคส่วนที่
เกี่ยวข้องต้องตระหนักถึงการพัฒนาคนและคุณภาพของ
คนสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างยั่งยืน [7] โดย
จะเห็นว่าได้มีการนําเอาระบบสารสนเทศ หรือเทคโนโลยี
ต่าง ๆ มาใช้บริหารจัดการด้านการศึกษา เพื่อให้การจัด
การเรียนการสอนในยุคดิจิทัลเต็มไปด้วยศักยภาพและมี
ประสิทธิภาพ ซึ่งการศึกษาของประเทศไทยแบ่งออกเป็น
สองประเภท คือ (1) การศึกษาขั้นพื้นฐาน และ (2) การ
ศึกษาอุดมศึกษา [8] หากแต่การเรียนการสอนในระดับ
อุดมศึกษานั้น แตกต่างจากการเรียนรู้ในระดับการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน ทําให้นิสิต นักศึกษา บางคนอาจปรับตัวไม่ทัน
ต่อการเรียนการสอนในระดับนี้ และอาจต้องออกจากการ
เรียนกลางคัน สถาบัน อุดมศึกษาจึงมีระบบอาจารย์ที่
ปรึกษาเพื่อให้ความช่วยเหลือ คําแนะนําในการเรียนและ
การใช้ชีวิตในสถาบันอุดมศึกษา ซึ่งก็จะสามารถทําให้
นักศึกษาประสบความสําเร็จในการเรียน และมีความสุข
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ในการใช้ชชีีวิตในสถาบันอุดมศึกษาได้ในระดับหนึ่ง หากกแต่
ระบบอาจจารย์ที่ปรึกษาทีที่ทางสถาบันการ ศึกษาได้จัดดขึ้น
มีข้อจํากัดดบางประการปประกอบกับการรเปลี่ยนแปลงขของ
การดําเนิ นชีวิต เศรษฐฐกิจ และ สังคมตามกระแสแแห่ง
โลกาภิ วั ฒ
ฒน์ อาจทํ าให้ห้ ระบบอาจารย์ ที่ ปรึ กษานั้ นนไม่
สามารถใหห้ความช่วย เหลือ คําแนะนํา และคําปรึกษาาแก่
นิสิต นักศึกษา ไม่ได้อย่างทั
า นท่วงที [9]]
ก
2. ระบบอาจารย์ที่ปรึกษา
C. Chhitbuntao [10] ได้ให้ความมหมายของระบบบ
อาจารย์ ททีี่ ปรึ กษาไว้ ว่ า “หมายถึ งผู้ทีท่ีเป็ นผู้ สอน หหรื อ
บุคลากรสสายงานวิชาการรที่เป็นเจ้าหน้าที
า ่ หรือพนักงาานที่
สังกัดสถาบันการศึกษา ทัท้งภาครัฐและเเอกชน ที่ทําหน้น้าที่
ให้ คํ าปรึ กกษาแนะนํ าแลละช่ วยเหลื อนิ สิ ต นั กศึ กษาาใน
สถาบันอุดดมศึกษาให้ประสบความ
ร
สําเร็จในการศึกกษา
อย่างมีคววามสุข” ดังนั้นหากต้
น
องการใให้นิสิต นักศึกกษา
ประสบความสํ าเร็ จในการเรี ยน และะจบการศึ กษาาไป
อย่ างมี คุ ณ
ณภาพเป็ นบั ณฑิ
ณ ต ที่ พึ่ งประะสงค์ ของสถาาบั น
อุดมศึกษาาและของสถานนประกอบการ อันนําไปสู่การเเป็น
ทรัพยากรรบุคคลที่ดีของงประเทศชาติ บทบาทหน้
บ
าที่ขของ
อาจารย์ที่ปรึกษาจึงเป็นเรื
เ ่องสําคัญอย่างยิ
า ่ง หากแต่ระะบบ
อาจารย์ ททีี่ ป รึ ก ษาที่ มี อยู
อ ่ อ าจมี ปั ญหาต่ อการนํ า ไปปให้
คําปรึ กษาากั บนิ สิตนักศึกษา ในบางปประการ กล่าววคื อ
อาจารย์ททีี่ปรึกษามีภาระะงานค่อนข้างมมากทําให้ไม่มีเววลา
ให้คําปรึกกษา ส่งผลให้ไม่
ไ สามารถให้คํคาปรึกษาได้อยย่าง
ทันท่วงที [9] และนิสิสิต นักศึกษา ก็ไม่มีความใกล้ล้ชิด
สนิทสนมกกับอาจารย์ที่ปรึกษาเท่าที่ควรร อันเป็นเพราะว่า
มุมมองแลละวิถีการใช้ชีวิตของอาจารย์
ต
ทีท่เี ป็นกลุ่ม เบบีบี้ บูม
(Baby Boom) และกลุ่มเจนเอ็กซ์ (Gen X) ในขณ
ณะที่
นิสิต นักศึกษา เป็นกลุ่มเจนวาย (Gen Y) [11] จึงมีคววาม
แตกต่างกััน ยกตัวอย่างเชช่น นิสิต นักศึกษามั
ก กใช้เทคโนนโลยี
สารสนเทศศในชีวิตประจําวันโดยเฉพาะะอย่างยิ่งการใช้ช้สื่อ
สังคมออนนไลน์ในทุกๆ ด้าน
า แต่ในขณะทีที่อาจารย์ที่ปรึกกษา
มั ก ใช้ ก ารรพู ด คุ ย แบบเ ผชิ ญ หน้ า หรืรื อ มั ก ใช้ สื่ อ สั งงคม
ออนไลน์ในนเรื่องงานเท่านัน้น
ก เล็กทรอนินิกส์
3. ระบบอาจารย์ที่ปรึกษาอิ
ระบบสสารสนเทศได้เข้ามามีบทบาทในนการจัดการ ศึกกษา
หลาย ๆ ดด้านเพื่อเพิ่มปรระสิทธิภาพในการบริหารจัดกการ
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ยกกตัวอย่างเช่น ในมหาวิ
ใ
ทยาลั ัย Troy ขอองประเทศ
สหหรัฐอเมริกา ได้นํนาเทคโนโลยีสสารสนเทศ มาปประยุกต์ใช้
กับระบบอาจารย์
บ
ที่ปรึกษา โดยรระบบสารสนเททศดังกล่าว
อออกแบบเป็นห้าองค์
อ ประกอบ กล่าวคือ (1) Academic
A
Reesources (2) Advisor
A
Infformation (3)) Program
Poolicies (4) Career และ (5) UUniversity Infformation
[122]
Academic
A
Resources
R
Advisor

Innformation

Program
Policies

Career

- Library
L
Tutorial
- Academic
A
Calendaar
- Program
P
Catalog
- Course
C
Syllabi andd Textbook Link
- Office
O Hours Scheddule

- Contact
C
Information for Faculty and site Advisors

- Advising
A
Forms andd Instructions
- Welcome
W
Intro to Program
- Do and Don’t in thhe Program
- Important Program
m Direct Links
- Job
J Search Handbo
book
- Internship Informaation
- Fellow
F
Ship Opporrtunities

- Publications
P
and Assoociations Links and Updates
U

- Student Training annd Technical Inforrmation

University
U
- Links to Student Foorm for Withdraw,
D
Incompllete Request, etc.
Information Drop/Add,

- Writing
W
Center and Tutoring Informattion

รูปที
ป ่ 1 รูปแบบระะบบอาจารย์ทปี่ ปรึกษาอิเล็กทรอนิกส์
[12]
จากรูปที่ 1 จะเห็นแต่ละลํลําดับของโครงสสร้างระบบ
อาจารย์ที่ปรึกษาาอิเล็กทรอนิกสส์จะทํางานร่วมกั
ม นโดยใน
า
และ
แต่่ละองค์ประกออบจะดําเนินกาารให้ข้อมูล ข่าวสาร
คํ าแนะนํ าที่ จํ าเป็ป็ นต่ อนิ สิ ต นั ั กศึ กษาของสถาบั นการ
ศึกษาจากรู
ก
ปแบบของระบบสาารสนเทศดังกล่าวที่มหา
วิทยาลั
ท ย Troy ออกแบบมานั
อ
นั่ นแสดงให้ เห็นว่
น าระบบ
อาจารย์ที่ปรึกษาอิ เล็ กทรอนิ กกส์จึ งเป็นส่ วนที
น ่มีสํ าคั ญ
อย่างยิ่งต่อการจัดการศึ
ด กษาของงสถาบันอุดมศึศึกษาในยุค
ปัจจุ
จ บัน ดังนั้น สถถาบันการ ศึกษษาจึงพัฒนาระบบบอาจารย์
ที่ปรึ
ป กษาอิเล็กทรอนิกส์ ขึ้นเพืพื่อดําเนินการแแทนระบบ
อาจจารย์ที่ปรึกษาแแบบเผชิญหน้า [13] เพื่อใช้เป็นช่องทาง
ในการติดต่อสื่อสารระหว่
ส
างอาาจารย์ที่ปรึกษากั
ษ บนิสิต
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4. ระบบอาจารย์ที่ปรึกษาอิเล็กทรอนิกส์แบบอัตโนมัติ
ระบบอาจารย์ที่ปรึกษาอิเล็กทรอนิกส์ที่สถาบัน การศึกษา
ได้สร้างขึ้นมาสามารถดําเนินการให้คําแนะนําคําปรึกษา
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีการนําเสนอในรูปแบบสื่อ
และช่องทางที่หลากหลายเพื่อให้เข้าถึง นิสิต นักศึกษาได้
อย่างทันท่วงที ตามหลักการและแนวคิดในการแก้ปัญหา
ระบบอาจารย์ ที่ ปรึ กษาแบบเผชิ ญหน้ า ดั งที่ ได้ กล่ าว
มาแล้วข้างต้น และในการแก้ปัญหานั้นมักดําเนินการโดย
การสร้างระบบสารสนเทศผ่านเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ต
(Internet) ในรู ป แบบของเว็ บ แอพพลิ เ คชั่ น (Web
Application) หรือแอพพลิเคชั่นบนอุปกรณ์สื่อสารเคลื่อนที่
(Mobile Application) ซึ่งนับว่าช่วยแก้ปัญหาได้ใน
ระดับหนึ่งเท่านั้น เพราะเมื่อพิจารณาให้รอบด้านแล้วยัง
พบว่าระบบอาจารย์ที่ปรึกษาอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าวอาจ
ยังมีบางประเด็นที่ยังไม่ตรงต่อความต้องการของ นิสิต
นักศึกษา เท่าที่ควร [14] ยกตัวอย่างเข่น นิสิต นักศึกษา
ต้องการข้อมูลในช่วงนอกเวลาทําการของสถาบันการศึกษา
โดยเฉพาะอย่ างยิ่ งช่ วงวั นหยุ ดอาจารย์ ที่ ปรึ กษาหรื อ
ผู้รับผิดชอบส่วนงานดังกล่าวไม่สามารถตอบคําถามได้
แบบทันที (Real Time) ทําให้นิสิต นักศึกษาต้องรอให้มี
ผู้ ม าตอบ และหากเข้ า ไปใช้ ร ะบบอาจารย์ ที่ ป รึ ก ษา
อิเล็กทรอนิกส์ในส่วนที่เป็น “คําถามคําตอบที่พบบ่อย”
ก็อาจได้คําตอบที่ไม่ตรงกับความต้องการของนิสิต นักศึกษา
ผู้นั้น ดังนั้นหากเพิ่มความสามารถให้กับระบบอาจารย์ที่
ปรึกษาอิเล็กทรอนิกส์ให้มีความเป็นระบบอัตโนมัติเข้ามา
ประยุกต์ใช้ก็จะช่วยให้การให้คําแนะนํา คําปรึกษาและการ
รับแนะนํา คําปรึกษามีประสิทธิภาพที่ดีขึ้น และ ลดค่าใช้จ่าย
องค์รวม [15] โดยกล่าวได้ว่าการดําเนินการให้ข้อมูล
ข่าวสารที่สําคัญจําเป็นต่อนิสิต นักศึกษาได้อย่างทันท่วงที
โดยไม่ต้องรอให้อาจารย์ที่ปรึกษาเข้ามาตอบปัญหา หรือ
ให้คําแนะนํา ยกตัวอย่างเช่นหากระบบอาจารย์ที่ปรึกษา
อิเล็กทรอนิกส์มีฟังก์ชันที่สามารถใช้ระบบถาม-ตอบ ที่ผู้
ถามสามารถตั้งคําถามได้เองตามที่ต้อง การจากนั้นระบบ
ก็จะสืบค้นคําตอบที่ควรจะตอบจากฐานองค์ความรู้ในระบบ
คอมพิวเตอร์ หรือที่ เรียกว่า แชทบอท (Chatbot) โดย
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แชทบอท หมายถึง “โปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่ใช้สื่อสาร
ด้วยการสนทนาผ่านการพิมพ์คีย์บอร์ดหรือสั่งการด้วย
เสียงหรือด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศระหว่างมนุษย์กับ
คอมพิวเตอร์ด้วยเทคโนโลยีระบบปัญญาประดิษฐ์”[16]
โดยแชทบอทได้นํามาประยุกต์ใช้ในการสร้างความสัมพันธ์
ระหว่างลูกค้ากับองค์กร เพื่อใช้เป็นช่องทางในการติดต่อ
สื่อสารอีกรูปแบบหนึ่งที่เรียกว่า บริการลูกค้าสัมพันธ์ ซึ่ง
องค์ประกอบของ แชทบอท มีสามองค์ประกอบ คือ (1)
พรีเซ็นเทชั่น เลเยอร์ (Presentation Layer) (2) แมชชีน
เลริ์นนิ่ง เลเยอร์ (Machine Learning Layer) และ (3)
ดาต้า เลเยอร์ (Data Layer) [17] ดังรูปที่ 2
NLP : Natural Language Processing
NLU : Natural Language Understanding
NLG : Natural Language Generation

Data Layer

นักศึกษาได้ ดังเห็นได้จากระบบสารสนเทศที่ให้ บริการ
ให้คําแนะนํา คําปรึกษาของสถาบันอุดมศึกษาชั้นนําใน
หลาย ๆ สถาบันการศึกษา

Custom Data
Source
Data Connector

Web
Message Messaging Plain Text NLP/
Facebook Response
Backend
NLU

Slack

Decision
Engine

NLG

Machine Learning Layer

Presentation Layer

Plain Text Array

รูปที่ 2 องค์ประกอบของ แชทบอท [17]
ซึ่งจะเห็นว่าการสร้างแชทบอท เพื่อใช้ในระบบถามตอบนั้ น ต้ อ งประกอบไปด้ ว ยองค์ ป ระกอบทั้ ง สาม
องค์ประกอบโดย พรีเซ็นเทชั่น เลเยอร์ (Presentation
Layer) จะทําหน้าที่เป็นส่วนของโปรแกรมประยุกต์ให้
ผู้ใช้ได้ดําเนินการผ่านทาง เครือข่ายอินเทอร์เน็ต ซึ่งอาจ
อยู่ในรูปแบบของเว็บเบส (Web base) หรือโปรแกรม
ประยุกต์ที่ทํางานผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตอื่น ๆ นอกจากนี้
ยังต้องมี แมชชีนเลริ์นนิ่ง เลเยอร์ (Machine Learning
Layer) เพื่อเป็นส่วนงานที่ให้คอมพิวเตอร์เรียนรู้และสั่ง
สมข้อมูล สารสนเทศ ที่จําเป็นเพื่อใช้ในการตอบคําถาม
ของผู้ใช้งานด้วยเทคโนโลยีของระบบปัญญาประดิษฐ์
ที่ประกอบไปด้วยการประมวลผลด้วยภาษา ธรรมชาติ
(Natural Language Processing), การเข้าใจภาษาธรรมชาติ
(Natural Language Understanding) และ ยุคของ
ภาษาธรรมชาติ (Natural Language Generation) และ
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องค์ประกอบสุดท้ายคือ ดาต้า เลเยอร์ (Data Layer)
เป็นส่วนของฐานองค์ความรู้ เพื่อใช้เก็บข้อมูล สารสนเทศ
ที่สําคัญจําเป็นต่อการใช้ตอบคําถามที่เก็บในรูปแบบของ
ฐานองค์ความรู้ ดังนั้นจะเห็นได้ว่าการสร้าง แชทบอท
ไม่ใช่มีเพียงการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่ให้คอมพิวเตอร์
สามารถตอบสนองความต้องการของผู้ใช้งานเท่านั้น ยังมี
ส่วนสําคัญที่ต้องได้รับการออกแบบและพัฒนา นั่นคือ
ส่วนของฐานองค์ความรู้
5. ฐานองค์ความรู้ (Ontology)
การสร้ างฐานองค์ ความรู้ ถื อได้ ว่ าเป็ นส่ วนสํ าคั ญ
สําหรับการสร้างเทคโนโลยีสารสนเทศที่เป็นระบบปัญญา
ประดิ ษฐ์ เพราะทํ าให้ มนุ ษย์ และคอมพิ วเตอร์ เข้ าใจ
ความหมายเรื่ อ งใดเรื่ อ งหนึ่ ง ให้ ต รงกั น โดยฐาน
องค์ความรู้นั้นเป็นการจัดการกับข้อมูลและสารสนเทศ
เพื่ อแทนความรู้จากมนุษย์ให้อยู่ในรูปแบบของข้อมู ล
ดิจิทัล หรือข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อให้ระบบคอมพิวเตอร์
สามารถจัดการกับข้อมูลดังกล่าวในรูปแบบต่าง ๆ ที่ผู้ใช้
ต้องการได้ [18] โดยจะเป็นการจัดเก็บและรวมรวมองค์
ความรู้อย่างเป็นระบบ ซึ่งจากที่กล่าวมาจะเห็นได้ว่าการ
สร้างระบบสารสนเทศแบบทั่วไปอาจใช้ระบบฐานข้อมูล
สําหรับดําเนินการใดๆ ภายในระบบสารสนเทศได้ หาก
แต่บางระบบไม่อาจใช้เพียงแค่ฐานข้อมูลในการจัดการ
กับข้อมูลบางอย่างได้ ดังนั้นฐานองค์ความรู้จึงเหมาะที่จะ
นํามาใช้งานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของระบบสาร สนเทศให้
มีความสามารถ และมีประสิทธิภาพสูงขึ้น เช่นการสร้าง
ระบบสืบค้นสารสนเทศการท่องเที่ยวเชิงนิเวศภาคใต้
ตอนล่างของประเทศไทย โดยระบบดังกล่าวจะทําการ
วิเคราะห์ข้อมูลแหล่งท่องเที่ยวตามข้อมูลที่ผู้ใช้งานกรอก
เข้ามา จากนั้นจะนําเสนอข้อมูลเพื่อให้คําแนะนําสถานที่
ท่องเที่ยวทีส่ ัมพันธ์กับความต้องการของผู้ใช้งาน [19] ซึ่ง
ที่กล่าวมาเป็นเพียงหนึ่งตัวอย่างเท่านั้น หากแต่ฐานองค์
ความรู้ สามารถนําไปประยุกต์ใช้กับงานในลักษณะอื่น ๆ
ได้หลากหลายเช่น ระบบค้นคืนสารสนเทศเชิงความหมาย
สําหรับงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ ระบบฐานองค์ความรู้
สําหรั บงานประกั นคุณภาพและระบบถามตอบโดยใช้
ความหมายของประโยค เป็นต้น ทั้ งนี้ฐานองค์ความรู้
สามารถแบ่งออกเป็นสองประเภทคือ [20]
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(1) ฐานองค์ความรู้ทั่วไป ซึ่งหมายถึงฐานองค์ความรู้
ที่แทนองค์ความรู้ บนโลกและเป็ นจริงเสมอ เช่ น ฐาน
องค์ความรู้ของภาษาต่าง ๆ และฐานองค์ความรู้แร่ธาตุ
เป็นต้น
(2) ฐานองค์ความรู้ เฉพาะด้าน ซึ่งหมายถึงการแทน
องค์ความรู้ในบางเรื่องบางประเด็นที่ให้ความสนใจและ
เป็นจริงเสมอ เช่น ฐานองค์ความรู้ ข้าวไทย และ ฐาน
องค์ความรู้ การท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ เป็นต้น
ดังนั้นการสร้างระบบฐานข้อมูลสําหรับระบบสารสนเทศ
กับระบบฐานองค์ความรู้สําหรับระบบสารสนเทศจึงมีข้อ
แตกต่างกัน โดยกระบวนการสร้างฐานองค์ความรู้ สําหรับ
ระบบอาจารย์ที่ปรึกษาอิเล็กทรอนิกส์แบบอัตโนมัติมีเจ็ด
ขั้นตอนดังนี้ [21]
(1) กําหนดกรอบและขอบเขต เป็นการกําหนดขอบเขต
ขององค์ความรู้ แหล่งที่มาขององค์ความรู้เป้าหมายและ
วัตถุประสงค์ในการนําฐานองค์ความรู้ ไปใช้งาน
(2) พิ จารณาฐานองค์ ความรู้ ที่ มี อยู่ เป็ นการเลื อก
นําเอาฐานองค์ความรู้ ที่มีผู้สร้างไว้ก่อนหน้านี้มาใช้หรือ
มาปรับใช้
(3) กําหนดนิยามที่สําคัญของฐานองค์ความรู้ เป็น
การกําหนดประเด็นสําคัญขององค์ความรู้ในเรื่องนั้น ๆ
ให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง
(4) กําหนดชั้นและลําดับชั้น เป็นการสร้างและจัด
ลําดับชั้นขององค์ความรู้ที่ได้เก็บรวมรวมขึ้นมาให้เป็น
ชั้นลําดับของแนวคิดที่เป็นระเบียบ
(5) กําหนดคุณสมบัติและโครงสร้าง เป็นการกําหนด
สมบัติของลําดับชั้นความรู้ที่สร้างขึ้น
(6) กําหนดข้อจํากัด เป็นการกําหนดเงื่อนไขของ
ข้อจํากัดต่าง ๆ ของลําดับชั้นความรูท้ ี่สร้างขึ้น
(7) การสร้างตัวอย่างของข้อมูล เป็นการกําหนด
ตัวอย่างของข้อมูลในชัน้ ความรูน้ ั้น ๆ
จากกระบวนการดังกล่าวเพื่อนําไปสู่การสร้างฐาน
องค์ความรู้ จึงจําเป็นต้องมีเครื่องมือหรือโปรแกรมที่ใช้
ในการสร้างฐานองค์ความรู้ ซึ่งในวงการด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ และคอมพิวเตอร์จะมีหลากหลายโปรแกรม
ให้ เลื อกใช้ งาน แต่ ที่ เป็ นที่ รู้ จั กจะมี สองโปรแกรมคื อ
Hozo และ Protégé ซึ่งทั้งสองโปรแกรมจะเป็นการ
อธิ บายและกํ า หนดความสั ม พั นธ์ ร ะหว่ า งข้ อ มู ล ตาม
โดเมนและขอบเขตของสิ่งที่สนใจเพื่อให้คอมพิวเตอร์
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สามารถเข้าใจ ความหมายข้อมูลร่วมกันในรูปแบบของ
ภาษา OWL (Ontology Web Language) โดยที่
(1) Hozo เป็นโปรแกรมที่มีส่วนติดต่อผู้ใช้ที่เป็นรูป
สัญลักษณ์ (Graphic User Interface) ที่พัฒนาโดย
มหาวิทยาลัยโอซากา ประเทศญี่ปุ่น [22]
(2) Protégé เป็นโปรแกรมที่มีลักษณะเช่นเดียวกับ
โปรแกรม Hozo โดยโปรแกรม Protégé นี้ มหาวิทยาลัย
สแตนฟอร์ด ประเทศสหรัฐอเมริกา เป็นผู้พัฒนา [23]
ในการสร้างฐานองค์ความรู้นั้นเป็นเพียงการกําหนด
โครงสร้างกรอบแนวคิดตามขอบเขตของ โมเดนที่ผู้สร้าง
ให้ความสนใจและทําการเชื่อมโยงหรือจัดเก็บองค์ความรู้
ที่สกัดได้จากผู้เชี่ยวชาญอย่างเป็นระบบ แต่หากจะมีการ
นําไปใช้งานต้องมีการสร้างระบบสารสนเทศขึ้นมาเรียกใช้
องค์ความรู้นั้น ๆ หากแต่โปรแกรมที่ใช้ในการสร้างฐาน
องค์ความรู้ จะมีระบบสารสนเทศที่เป็นหัวใจของการนํา
ฐานองค์ความรู้ไปใช้งาน นั้นคือระบบค้นคืนสารสนเทศ
(Information Retrieval System) ซึ่งระบบดังกล่าว
มักจะพบได้ในโปรแกรมที่ใช้สร้างฐานองค์ความรู้อยู่แล้ว
ดังที่อธิบายไว้ในโปรแกรม Hozo และ Protégé

รูปที่ 3 ตัวอย่างโครงสร้างกรอบแนวคิดองค์ความรู้
ระบบอาจารย์ที่ปรึกษาอิเล็กทรอนิกส์แบบ
อัตโนมัติ
ดังนั้นถือได้ว่าระบบค้นคืนสารสนเทศเป็นอีกส่วนหนึ่ง
ที่มีความสําคัญในการสร้างฐานองค์ความรู้ เพราะเป็น
การใช้งานฐานองค์ความรู้ เพื่อค้นหาข้อมูลที่ต้องการได้
อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ โดยการค้นคืนสารสนเทศ
จะเป็นการดําเนินการหลังจากที่ได้สร้างฐานองค์ความรู้
และทําการเชื่อมโยงเข้ากับฐานความรู้เป็นที่เรียบร้อยแล้ว
ทั้งนี้การค้นคืนสารสนเทศจะใช้คําสําคัญ (Keyword) เพื่อ
เป็นตัวแทนของคํานิยามนั้น ๆ ที่นิสิต นักศึกษาต้องการ
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ข้อมูลด้านคําแนะนํา และคําปรึกษาจากระบบ โดยระบบ
ค้นคืนสารสนเทศจะทําการแปลเนื้อความของคําสําคัญ
และพิจารณาความ สัมพันธ์ของข้อมูลต่าง ๆ ทั้งหมดที่มี
อยู่ในฐานองค์ความรู้ [24]
6. ฐานองค์ความรู้ กับระบบอาจารย์ที่ปรึกษา
อิเล็กทรอนิกส์แบบอัตโนมัติ
เพื่อเป็นการอํานวยความสะดวกให้กับ นิสิต นักศึกษา
ขอคําแนะนําหรือคําปรึกษา และสอบถามปัญหาข้อสงสัย
ในการเรียน การทํากิจกรรมต่าง ๆ ในสถาบันอุดมศึกษา
และเช่นการเลือกรายวิชาเพื่อลงทะเบียนเรียน ปัญหาจาก
การชําระเงินค่าเทอมและค่าธรรมเนียม การทําปฏิบัติตน
เมื่อประสบปัญหาในด้านการเรียนหรือการใช้ชีวิตในรั้ว
สถาบันการศึกษา และการพักการศึกษา เป็นต้น ซึ่งจะต้อง
ได้รับความช่วยเหลือหรือคําแนะนําแบบทันทีทันใดโดย
ไม่ต้องคํานึงถึงว่าจะเป็นช่วงเวลาใด เช่นอยู่นอกเวลาทํา
การ หรือช่วงเวลาวันหยุดสุดสัปดาห์ ดังนั้นระบบอาจารย์
ที่ปรึกษาอิเล็กทรอนิกส์แบบอัตโนมัติ จึงเข้ามาช่วยทําให้
สิ่งต่าง ๆ เหล่านั้นดําเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพและ
มีประสิทธิผล แต่สิ่งสําคัญของการสร้างฐานองค์ความรู้
สํ า หรั บ ระบบอาจารย์ ที่ ป รึ ก ษาอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ แ บบ
อัตโนมัตินั้นคือ การดําเนินการอย่างเป็นระบบและเป็น
ขั้นเป็นตอน ทั้งนี้ขั้นตอนสําคัญคือการกําหนดกรอบและ
ขอบเขตแหล่งที่มาขององค์ความรู้ โดยการรวบรวม และ
สกั ด องค์ ความรู้ ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บการให้ คํ าแนะนํ า และ
คําปรึกษาจากผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับงานดังกล่าว เช่นจาก
อาจารย์ที่ปรึกษา เจ้าหน้าที่ส่วนงานทะเบียนและวัดผล
เจ้ าหน้ าที่ ส่วนงานวิ ชาการ เจ้ าหน้ าที่ ส่ วนงานกิจการ
นักศึกษา เจ้าหน้าที่ส่วนงานการเงิน และเจ้าหน้าที่ส่วน
งานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง มาจัดเก็บอยู่ในรูปแบบของข้อมูล
ดิจิทัล ซึ่งกระบวนการนี้ทําได้ยาก เพราะเป็นการสกัด
องค์ความรู้จากมนุษย์ที่เป็นผู้เชี่ยวชาญในศาสตร์ด้านนั้น ๆ
ที่จับต้องไม่ได้แล้ว แต่ต้องบันทึกและจัดเก็บเข้าสู่ระบบ
คอมพิวเตอร์เพื่อให้จับต้องได้ นําไปสู่การจัดการข้อมูลใน
ลักษณะต่าง ๆ ได้ตามความต้องการ ดังนั้นจึงจําเป็นต้อง
มีกระบวนการที่ดําเนินการอย่างเป็นขั้นตอน โดยสรุปได้
ว่าต้องมีขั้นตอนดังต่อไปนี้ (1) การนิยามปัญหา (2) การ
พัฒนาและการใช้แบบจําลอง (3) ออกแบบและลงมือ
ปฏิบัติวิจัยและทดลอง (4) วิเคราะห์ข้อมูล (5) คํานวณ
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และประมวลผล (6) ออกแบบวิธีแก้ป้ญหา (7) ใช้หลักฐาน
ในการยืนยันแนวคิด และ (8) ประเมินผลและสื่อสาร [25]
ซึ่งขั้นตอนดังกล่าวมีลักษณะแนวคิดทางวิศวกรรม ดังนั้น
จึงเป็นที่มาของการทําวิศวกรรมองค์ความรู้นั่นเอง โดย
สถาปัตยกรรมของระบบอาจารย์ที่ปรึกษาอิเล็กทรอนิกส์
แบบอัตโนมัติจะมีโครงสร้างดังรูปที่ 3 ซึ่งเริ่มจาก
ผู้ เชี่ ยวชาญด้ านองค์ ความรู้ สร้ างฐานองค์ ความรู้ ตาม
กระบวนการที่กล่าวมาแล้วข้างต้น
Knowledge Capture
Expert
Response

Data

Officers
API

Teachers

Students

Request

User

DBMS

Data

Ontology
Creation
Business Logic
Ontology
Database
E-Advisor
Database to
Ontology Mapping

Query
Knowledge
Application
Framework

Knowledge
Web / App Server

Retrieve
RDF Dataset
Knowledge
Dataset

รูปที่ 4 สถาปัตยกรรมของระบบอาจารย์ทปี่ รึกษา
อิเล็กทรอนิกส์แบบอัตโนมัติ
โดยหลั กการทํ างานของระบบนั้ นจะแบ่ งออกเป็ น
สาม ส่วน คือส่วนของ 1) ผู้ใช้ (User) 2) แม่ข่าย (Web/
App Server) และ 3) ชุดข้อมูล (Dataset) โดย User
หรื อ ผู้ ใ ช้ นั้ น สามารถแบ่ ง ออกเป็ น สามกลุ่ ม ดั ง นี้ 1)
นักศึกษา (Students) 2) อาจารย์ (Teachers) และ 3)
เจ้าหน้าที่ (Officers) โดยจะรับ-ส่งข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับ
ระบบผ่านหน้าเว็บเพจหรือโปรแกรมบนอุปกรณ์เคลื่อนที่
โดยข้ อมู ลจะถู กจั ดเก็ บไว้ ในฐานข้ อมู ลที่ ผู้ ใช้ สร้ างขึ้ น
โดยตรงและโดยการจัดการของโปรแกรมจัดการฐานข้อมูล
(DBMS) ที่ผู้พัฒนาระบบเลือกนํามาใช้ ทั้งนี้ความรู้หรือ
ข้อมูลที่ผู้ใช้ต้องการจะถูกประมวลผลมาจากชุดข้อมูลที่
อยู่ในรูปของ RDF ที่เป็นการผสานกันระหว่างฐานข้อมูล
(Database) กับฐานองค์ความรู้ (Ontology) ซึ่งฐาน
องค์ความรู้นี้ ผู้เชี่ยวชาญหรือวิศรกรความรู้ได้ดําเนินการ
สร้างขึ้นโดยกําหนดคุณสมบัติ ข้อจํากัด เงื่อนไขต่าง ๆ
(Business Logic) และเมื่อดําเนินการเสร็จแล้วจะทําการ
บันทึกและจัดเก็บฐานองค์ความรู้ของข้อมูลคําแนะนํา
คําปรึกษา เหล่านั้นไว้และทําการเชื่อมโยงเพื่อสร้างความ
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สัมพันธ์ต่าง ๆ เข้าด้วยกันกับฐานข้อมูลสําหรับระบบ
อาจารย์ที่ปรึกษาอิเล็กทรอนิกส์แบบอัตโนมัติ ที่ผู้ดูแล
ระบบฐานข้อมูลได้สร้างขึ้น ทั้งนี้ก็เพื่อรองรับการทํางาน
ของโปรแกรมประยุกต์ที่ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อเรียกใช้งานโดย
โปรแกรมประยุกต์ที่จะนํามาใช้งานนั้นอาจอยู่ในรูปแบบ
ของ Web Application หรือ Mobile Application ก็ได้
โดยไม่ ว่ า จะทํ างานในรู ปแบบใด ก็ จ ะมี ส่ ว นของการ
ประมวลผลที่เกิดจากกรอบการทํางานของ Knowledge
Application Framework ซึ่งจะสามารถพัฒนาให้เป็น
ระบบค้นคืนสารสนเทศที่อยู่ในรูปแบบของ ระบบถามตอบ
(Question Answer System) ผ่านเว็บไซต์ (Website)
หรือที่เรียกโดยทั่วไปว่า “แชทบอท” หรืออยู่ในรูปแบบ
ของระบบแนะนําข้อมูลด้านการให้คําปรึกษาและคําแนะนํา
ผ่ า นอุ ป กรณ์ สื่ อ สารเคลื่ อ นที่ (Recommendation
System) ก็สามารถทําได้ทั้งนี้ขนึ้ อยู่กับความต้องการของ
ผู้ใช้ ที่อาจมีความต้องการที่แตกต่างกันออกไป ซึ่งเมื่อ
ผ่านการประมวลผลจากส่วนของแม่ข่ายแล้ว ข้อมูลหรือ
คําตอบที่ผู้ใช้ต้องการก็จะถูกส่งกลับมายังผู้ใช้
7. บทสรุป
การสร้างและพัฒนาระบบอาจารย์ที่ปรึกษาอิเล็กทรอนิกส์
แบบอัตโนมัติขึ้นมาใช้งานถือได้ว่าเป็นก้าวสําคัญของการ
นําพาประเทศไทยสู่นโยบาย “ไทยแลนด์ 4.0” เพราะเป็น
การนําเอาเทคโนโลยีสารสนเทศมาเป็นตัวขับเคลื่อนองค์กร
ให้พัฒนาอย่างมั่นคง และยั่งยืน ก้าวทันกระแสโลกาภิวัฒน์
ที่มีผลกระทบต่อวิถีชีวิตอย่างรุนแรง ซึ่งเห็นได้จากการ
ดําเนินชีวิต เศรษฐกิจ และสังคม ที่มีการเปลี่ยนแปลงไป
อย่างมากในช่วงเวลาไม่กี่ปีที่ผ่านมา และที่สําคัญอย่างยิ่ง
เมื่อนําระบบดังกล่าวมาใช้งานก็จะส่งผลที่เกิดกับ นิสิต
นักศึกษา ในการศึกษา ระดับอุดมศึกษามีอัตราการออก
การคัน การพักการเรียนที่น้อยลง และช่วยเพิ่มผลการเรียน
ของนิสิต นักศึกษาให้ดีขึ้น เป็นต้น เพราะระบบดังกล่าวเข้า
มาช่ วยลดช่ องว่ างระหว่ าง นิ สิ ต นั กศึ กษา กั บอาจารย์
ที่ปรึกษา และยังสามารถได้รับข้อมูลข่าวสาร กฎ ระเบียบ
ข้อบังคับ และเรื่องการใช้ชีวิตในรั้วของสถาบัน อุดมศึกษาที่
เป็นข้อมูลเฉพาะตน ตรงกับความต้องการข้อมูลได้อย่าง
ตรงประเด็นนําไปสู่การปรับตัว แก้ไขปัญหาได้ตรงจุด ซึ่ง
ถือได้ว่าเป็นประโยชน์สูงสุดที่เกิดขึ้นต่อ นิสิต นักศึกษา
โดยตรง
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การสร้างฐานองค์ความรู้สําหรับใช้เป็นฐานองค์ความรู้
ให้กับระบบอาจารย์ที่ปรึกษาอิเล็กทรอนิกส์แบบอัตโนมัติ
นั้น ถือได้ว่าเป็นการพัฒนากระบวนการทางวิศวกรรม ที่
เรียกว่าวิศวกรรมความรู้โดยฐานองค์ความรู้ที่สร้างขึ้นนั้น
เป็นฐานองค์ความรู้เฉพาะด้าน และเมื่อดําเนินการออกแบบ
และสร้างฐานองค์ความรู้ดังกล่าวตามแนวทางของของ
สถาปัตยกรรมของระบบอาจารย์ และองค์ประกอบต่าง ๆ
ดังรูปที่ 4 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ลําดับต่อไปเป็นการสร้าง
ส่วนติดต่อผู้ใช้ (User) ซึ่งจะใช้งานผ่านทางโปรแกรม
ประยุกต์บนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต โดยอยู่ในรูปแบบของ
เว็ บแอปพลิ เคชั่ น หรื ออยู่ ในรู ปแบบแอปพลิ เคชั่ นบน
อุปกรณ์เคลื่อนที่ หรือที่เรียกว่า “Application Program
Interface : API” ซึ่งส่วนงานดังกล่าวจะเป็นส่วนติดต่อ
ผู้ใช้งานที่รวมอยู่ในระบบอาจารย์ที่ปรึกษาอิเล็กทรอนิสก์
หรือดําเนินการแยกออกมาต่างหากก็ได้ แต่ที่เป็นหัวใจ
สําคัญของระบบนี้ คือการทํางานประสาน งานกันระหว่าง
ระบบฐานข้อมูลและระบบฐานองค์ความรู้ที่ต้องบูรณาการ
ร่วมกันให้เกิดเป็น RDF Dataset ที่ใช้เป็นชุดของข้อมูล
มาตรฐานแบบเปิดเผยข้อมูลเพื่อให้นําองค์ความรู้เหล่านั้น
สืบค้นหรือ ค้นคืนได้ตามความต้องการของผู้ใช้งานแต่ละ
คนได้ และลําดั บสุ ดท้ ายก็ เป็นเขียนชุ ดคําสั่ งให้ ระบบ
คอมพิวเตอร์สามารถเรียนรู้องค์ความรู้ แล้วนําไปวิเคราะห์
ข้อคําถาม นําไปสู่คําตอบที่ถูกต้องและเหมาะสมตรงต่อ
ความต้องการมากที่สุด (Query to Knowledge) ตาม
กรอบแนวคิดของ Knowledge Application Framework
อี กทั้ งยั งทํ าให้ ระบบดั งกล่ าวทํ างานได้ อย่ างชาญฉลาด
ตอบคําถามได้แบบทันที ทันใด ได้ทุกทีทุกเวลาที่ นิสิต
นักศึกษาต้องการ ก่อให้เกิดความสะดวกในการให้และรับ
คําแนะนํา คําปรึกษา ที่ช่วยเอื้อประโยชน์ต่อการศึกษา
เล่าเรียนของนิสิตและนักศึกษา ในระดับอุดมศึกษาได้
อีกทั้งยังช่วยลดภาระงาน และลดขั้นตอนการดําเนินงาน
ของการให้คําปรึกษาของอาจารย์ที่ปรึกษาได้อย่างดียิ่ง
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