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การประยุกต์ใช้โปรแกรมสนทนาอัตโนมัติเพื่อแสดงผลข้อมูลการเดินทาง 
ด้วยระบบรถไฟฟ้า 

Applying Chatbot Program to Provide the Information for Train Journey. 
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บทคัดย่อ 
 

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาโปรแกรมสนทนาอัตโนมัติเพื่อแสดงผลข้อมูลการเดินทางด้วยระบบ
รถไฟฟ้าแอร์พอร์ตเรลลิงก์ โดยใช้เทคนิคองค์ความรู้เกี่ยวกับนวัตกรรมจากความก้าวหน้าของปัญญาประดิษฐ์ (Artificial 
intelligence) ในการทำวิจัย 

เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์เป็นศาสตร์แขนงใหญ่สามารถแยกย่อยออกได้หลายสาขา แต่สาขาที่ผู้วิจัย
ทำการศึกษาเพื่อนำมาพัฒนาโปรแกรมสนทนาอัตโนมัติ ได้แก่ การเรียนรู้ของเครื่องจักร (Machine Learning) และการ
ประมวลภาษาธรรมชาติ (Natural Language Processing) โดยผู้วิจัยได้ดำเนินการวิจัยตามหลักการของแนวคิดเชิง
ออกแบบ (Design Thinking) โดยเริ่มศึกษาจากปัญหาทีผ่่านมาร่วมกับการสืบค้นงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องเพื่อเลือกเครื่องมือที่
มีประสิทธิภาพมาประยุกต์สร้างเครื่องมือในการทำวิจัยโปรแกรมสนทนาอัตโนมัติพร้อมทั้งทดลองใช้กับกลุ่มตัวอย่าง
ผู้โดยสารรถไฟฟ้าแอร์พอร์ตเรลลิงก์และวัดผลความถูกต้องในการแสดงผลข้อมูลการเดินทางด้วยระบบรถไฟฟ้าที่
พัฒนาขึ้น 

จากผลของงานวิจัยโปรแกรมสนทนาอัตโนมัติซึ่งเป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ ก่อให้เกิดการใช้
ประโยชน์ของผู้โดยสารในระดับมาก อีกทั้งเป็นการเพิ่มช่องทางการสื่อสารข้อมูลการเดินทางสร้างความสะดวกสบายและ
ง่ายต่อการใช้งาน ทั้งนี้ผู้วิจัยจะนำผลที่เกิดจากการศึกษาครั้งน้ีไปต่อยอดเพิ่มโอกาสพัฒนาการให้บริการในด้านอ่ืนต่อไป 

 
คำสำคัญ : ปัญญาประดิษฐ ์โปรแกรมสนทนาอัตโนมตัิ การเรียนรู้ของเครื่อง การประมวลภาษาธรรมชาติ 

 

ABSTRACT 
 

The objective of this research is to develop a program for chatbot system to display travel 
information using the Airport Rail Link system. The researchers attach importance to the use of 
knowledge and innovation resulting from the advancement of artificial intelligence in this research. 
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Artificial intelligence technology is a branch of science that can be divided into many 
branches. But the fields that the researcher studied to develop chatbot, such as machine learning 
and natural language processing. The researcher conducted the research in accordance with the 
principles of design thinking, starting with the previous problems together with searching for relevant 
research to select effective tools to apply to create research tools, chatbot . As well as experimenting 
with a sample of the Airport Rail Link passenger and measure the accuracy of the data display 
traveling with the developed electric train system. 

As a result of the chatbot accordance with the objectives. High levels of utilization must be 
balanced against the need to serve the travelling public effectively as well as increasing 
communication channels for traveling information and ease of use. The researcher will continue to 
use the results from this study to increase opportunities for further development of services. 
 
Keywords : Artificial Intelligence, Chabot, Machine Learning, Natural Language Processing  
 

บทนำ 
เทคโนโลยี คือสิ่งประดิษฐ์ที่มนุษย์สร้างขึ้น ซึ่งก้าวหน้าทุกวินาทีทุกช่ัวโมงและทุกวันเพื่อที่จะรองรับความ

ต้องการและความปรารถนาของสังคมมนุษย์ เทคโนโลยีเป็นเครื่องมืออุปกรณ์ที่นำความสะดวกสบายสู่การดำร
ชีวิตประจำวัน (V. Ashley, 2017) เทคโนโลยีการสื่อสาร คือระบบที่ใช้วิธีการทางเทคนิคในการส่งข้อมูลจากที่หนึ่งไปยัง
อีกที่หนึ่งหรือจากบุคคลหนึ่งไปยังอีกบุคคลหนึ่ง การสื่อสารถูกนำมาใช้เพื่อวัตถุประสงค์หลากหลายประการ เพื่อ
ถ่ายทอดความคิดแลกเปลี่ยนข้อมูลและใช้ในการแสดงออกทางอารมณ์ (Rame, 2013) 

ปัจจุบันเทคโนโลยีมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องอยู่ตลอดเวลาเพื่อสนองต่อความต้องการของผู้ใช้บริการ 
ปัญญาประดิษฐ์ (Artificial intelligence) หรือ (AI) เป็นศาสตร์แห่งการสร้างเครื่องจักรที่ทำสิ่งต่าง ๆ ที่คิดว่าเป็น
อัจฉริยะหากทำโดยมนุษย์ (Davies, 2017) เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์เป็นศาสตร์แขนงใหญ่ที่สามารถแยกออกได้หลาย
สาขา แต่สาขาที่ เกี่ยวข้องกับการพัฒนาระบบสนทนาอัตโนมัติ  (Chatbot) ในการศึกษานี้  คือ การประมวล
ภาษาธรรมชาติ (Natural Language Processing) หรือ NLP และ การเรียนรู้ของเครื่อง (Machine Learning) หรือ 
ML ซึ่งเป็นสาขาที่ช่วยให้ระบบคอมพิวเตอร์มีความสามารถในการเรียนรู้โดยไม่ต้องลงโปรแกรม (Samuel, 1959)  ยุค
ดิจิทัลที่เทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทกับชีวิตประจำวันมากขึ้น ก่อให้เกิดการพัฒนาและเรียนรู้ของระบบต่าง ๆ โดยนำมา
ประยุกต์ใช้ในอุตสาหกรรมและธุรกิจเพื่อก่อให้เกิดประโยชน์ต่อการดำรงชีวิต เช่น โปรแกรม siri ที่ถูกพัฒนาขึ้นเพื่อเป็น
ผู้ช่วยส่วนตัวของผู้ใช้งานในระบบปฏิบัติการ IOS เป็นต้น 

ประโยชน์มากมายของระบบสนทนาอัตโนมัติ ธุรกิจจะสามารถประหยัดค่าใช่จ่ายในขณะที่รายได้เพิ่มขึ้นจาก
ความช่วยเหลือของระบบสนทนาอัตโนมัติ ซึ่งสามารถทำงานได้ทุกวันตลอด 24 ช่ัวโมง ด้วยความก้าวหน้าของ
ปัญญาประดิษฐ์ การประมวลภาษาธรรมชาติ และ การเรียนรู้ของเครื่อง ทำให้ระบบโปรแกรมสนทนาอัตโนมัติ ได้ถูก
พัฒนาให้มีความฉลาดมากขึ้น (Maruti Techlaps, 2018) โปรแกรมสนทนาอัตโนมัติ นำเอาปัญญาประดิษฐ์มาใช้ในเชิง
อุตสาหกรรม ไม่ใช่เพียงแค่เป็นการเพิ่มช่องทางในการสื่อสารระหว่างระบบโปรแกรมสนทนาอัตโนมัติกับผู้ใช้งานเท่านั้น 
แต่มันจะกลายเป็นเครื่องมือช้ันดีด้านการสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้า (Customer Relationship Management) หรือ 
CRM ที่ทำให้ได้รับข้อมูลที่มีคุณค่าจากผู้ใช้งาน ข้อมูลจะถูกบันทึกรวบรวม และกลายเป็นคลังข้อมูลสำคัญที่ช่วยให้ วาง
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แผนการตัดสินใจแนวทางการประกอบธุรกิจให้ง่ายขึ้น และสามารถสื่อสารกับผู้ใช้งานได้อย่างตรงจุดมากข้ึน ซึ่งจะส่งผล
ต่อตราสินค้าหรือแบรนด์ในการสร้างความเข้าใจและนำเสนอสิ่งที่ตรงตามพฤติกรรมและความสนใจของผู้บริโภคแบบ
ส่วนตัว (Personalize) ผ่านแนวคิดการออกแบบโปรแกรมสนทนาอัตโนมัติ ที่ให้ความสำคัญด้านประสบการณ์ของ
ผู้ใช้งาน (User Experience) หรือ UX ประสานกับผู้ใช้ (User Interface) หรือ UI หากจะกล่าวถึงคำว่า โปรแกรม
สนทนาอัตโนมัติ เพียงคำเดียวซึ่งอาจไม่ครบถ้วนถูกต้องทั้งหมด เพราะโปรแกรมสนทนาอัตโนมัติถือเป็นเรื่องของการนำ
ปัญญาประดิษฐ์ไปช่วยพัฒนาในภาคของธุรกิจ เพียงแต่โปรแกรมสนทนาอัตโนมัติเป็นช่องทางที่ทำให้ตราสินค้าได้ข้อมูล
มาง่ายที่สุด (กรัณย์ วระพงษ์สิทธิกุล)  

โดยผู้วิจัยได้ทำการศึกษาปัญญาประดิษฐ์ซึ่งเป็นศาสตร์แขนงใหญ่สามารถแยกย่อยออกได้หลายสาขา แต่
สาขาที่ผู้วิจัยได้ทำการศึกษานั้น ได้แก่ สาขาที่เกี่ยวข้องกับการใช้การเรียนรู้ของเครื่องโดยไม่ต้องลงโปรแกรม และการ
ประมวลภาษาธรรมชาติในการพัฒนาโปรแกรมสนทนาอัตโนมัติ ซึ่งเป็นเครื่องมือหลักต่อการทำวิจัยที่มีประโยชน์  

การพัฒนาระบบสนทนาอัตโนมัติ คล้ายกับการพัฒนาแอปพลิเคชันบนอุปกรณ์เคลื่อนที่ โปรแกรมสนทนา
อัตโนมัติควรมอบประสบการณ์ที่มีประโยชน์และน่าสนใจมุ่งเน้นการเก็บรายละเอียดเล็ก ๆ น้อย ๆ ที่ทำให้เกิดความ
เหนือกว่า ก็จะทำให้ประสบความสำเร็จได้มากกว่า การสร้างประสบการณ์ที่ดีโดยคำนึงถึงผู้ใช้เป็นหัวใจสำคัญของการ
ออกแบบ ไม่ว่าคุณจะพัฒนาแอปพลิเคช่ันหรือระบบใดก็ตาม ควรเริ่มจากผู้ใช้เสมอ โดยการตั้งคำถามว่าพวกเขาเป็นใคร 
พวกเขาต้องการอะไร โปรแกรมสนทนาอัตโนมัติของคุณจะประสบความสำเร็จเป็นไปตามที่ต้องการได้หรือไม่อย่างไรนั้น
ขึ้นอยู่กับการให้ความสำคัญกับการสร้างประสบการณ์ที่ดีต่อผู้ใช้งาน ส่งผลให้เกิดความต้องการใช้และถ้าโปรแกรม
สนทนาอัตโนมัติมีประโยชน์อย่างแท้จริงเป็นท่ีน่าพอใจผู้ใช้ก็จะเลือกใช้ต่อไป (Hall, 2016) 

ประเทศไทยได้กลายเป็นประเทศที่ผู้บริโภคในยุคนี้เริ่มมีการติดต่อสื่อสารกันผ่านโทรศัพท์ (Mobile First 
Country) ด้วยจำนวนผู้ใช้อินเทอร์เน็ตผ่านโทรศัพท์มือถือมากถึง 44 ล้านคน ทำให้มือถือกลายเป็นศูนย์กลางของโลก
ดิจิทัล ด้วยเหตุนี้แอปพลิเคชันไลน์จึงตั้งเป้าที่จะเป็นศูนย์กลางของสมาร์ทโฟน (Mobile Portal) เพื่อให้ชีวิตคนไทยง่าย
และสะดวกขึ้น (อริยะ พนมยงค์ 2 มีนาคม 2560) จากข้อมูลดังกล่าวข้างต้นในขณะที่โลกมีการเปลี่ยนแปลงของ
เทคโนโลยีอย่างรวดเร็วตลอดเวลาทำให้ภาคธุรกิจและภาคอุตสาหกรรมนั้นคงต้องปรับตัวค่อนข้างมาก ไม่อย่างนั้นจะ
กลายเป็นธุรกิจที่ตกยุคไม่ทันโลกปัจจุบัน 

โดยการวิจัยนี้ทำการทดลองการให้บริการผ่านโปรแกรมสนทนาอัตโนมัติด้วยโปรแกรมสำเร็จรูป Dialogflow 
เชื่อมต่อร่วมกับระบบไลน์แอบพลิเคช่ัน โดยเน้นการเก็บข้อมูลการมีส่วนร่วมของกลุ่มตัวอย่างจากประสบการณ์ที่ได้รับ
ของผู้ใช้งานเออาร์แอลโมไบล์แอบพลิเคช่ัน (ARL Mobile Application) เพื่อนำไปพัฒนาประยุกต์ใช้กับการให้บริการ
ผ่านโปรแกรมสนทนาอัตโนมัติผ่านไลน์แอบพลิเคช่ัน ซึ่งเป็นการเพิ่มช่องทางในการสื่อสารเนื้อหาข้อมูลการเดินทางด้วย
ระบบรถไฟฟ้าแอร์พอร์ตเรลลิงก์ให้กับผู้โดยสารให้ได้รับความสะดวกในการเดินทางมากยิ่งข้ึน 

 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย  
เพื่อพัฒนาโปรแกรมสนทนาอัตโนมัติเพื่อแสดงผลข้อมูลการเดินทางด้วยระบบรถไฟฟ้าแอร์พอร์ตเรลลงิก ์

 

สมมติฐานงานวิจัย 
โปรแกรมสนทนาอัตโนมัตเิพื่อความถูกต้องในการแสดงผลข้อมลูการเดินทางด้วยระบบรถไฟฟ้าที่พัฒนาขึ้น

ส่งผลต่อการใช้ประโยชน์ของผู้โดยสารในระดับมาก 
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วิธีดำเนินการวิจัย  
การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงทดลองการประยุกต์ใช้โปรแกรมสนทนาอัตโนมัติเพื่อแสดงผลข้อมูลการเดินทาง

ด้วยระบบรถไฟฟ้าที่ทำการศึกษาสร้างขึ้นในงานนี้ เพื่อเพิ่มช่องทางการให้บริการ เป็นแหล่งที่มาของข้อมูลเป็นข้อมูล
บริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จำกัด หรือ แอร์พอร์ตเรลลิงก์ ที่ได้เปิดให้บริการเดินรถไฟฟ้าโดยมีเส้นทางการให้บริการ 8 สถานี 
ในการดำเนินงานเพื่อให้ได้ข้อมูลมาประกอบการวิจัยผู้วิจัยได้ดำเนินการตามขั้นตอนดังนี้ 

1. ด้านกลุ่มตัวอย่าง 
- สัมภาษณ์แบบไม่เป็นทางการและเก็บข้อมูลกลุ่มตัวอย่างผู้โดยสารรถไฟฟ้าแอร์พอร์ตเรลลิงก์จำนวน  

30 ท่านถึงประสบการณ์ในการใช้เออาร์แอลโมไบล์แอปพลิเคชัน (ARL Application)  
- ทดลองใช้โปรแกรมสนทนาอัตโนมัติโดยวิธีเฉพาะเจาะจงของผู้ใช้บริการระบบรถไฟฟ้าแอร์พอร์ต 

เรลลิงก์จำนวนท้ังสิ้น 15 ท่าน 
2. การดำเนินงานวิจัย 

งานวิจัยนี้ได้แบ่งขั้นตอนการดำเนินงานออกเป็น 5 ขั้นตอนตามหลักการของแนวคิดเชิงออกแบบ (Design 
Thinking) ดังนี ้

ขั้นตอนที่ 1 การศึกษาข้อมูลและการสืบค้นงานวิจัยที่เกี่ยวข้องผ่านปัญหาที่เกิดจากการใช้บริการเออาร์แอล
โมไบล์แอปพลิเคชัน (ARL Application) ที่ให้บริการอยู่ปัจจุบัน จากการสัมภาษณ์และเก็บข้อมูลอย่างไม่เป็นทางการ
ของผู้วิจัยกับผู้ใช้บริการจริงจำนวน 30 ท่าน (Empathize) 

ขั้นตอนที่ 2 เลือกเครื่องมือเพื่อใช้ในการทำวิจัย โดยใช้ผลการศึกษาข้อมูลและการสืบค้นงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
เพื่อหาเครื่องมือที่เหมาะสมและเกิดประสิทธิภาพในการทดลองการสร้างโปรแกรมการสนทนาอัตโนมัติ (Define) 

ขั้นตอนที่ 3 เขียนโปรแกรมสนทนาอัตโนมัติผ่านโปรแกรมสำเร็จรูปที่มีหลักการทำงานจากการพัฒนาระบบ
สนทนาอัตโนมัติทำโดยการแปลงการพูด การพิมพ์ข้อความของผู้ใช้ด้วยภาษาไทย ให้เป็นข้อมูลที่สามารถประมวลผลได้
ด้วยเจตนาในการสื่อสาร (Intent) โดยที่ผู้ใช้ส่งข้อมูลด้วยวิธีการพูด หรือการพิมพ์ที่ใกล้เคียงหรือตรงกันกับข้อมูลคำ หรือ
กลุ่มคำที่โปรแกรมได้ทำการเรียนรู้ไว้แล้ว จากการใส่ข้อมูลลงไปจากผู้วิจัย (Training Phase) ที่ถูกบันทึกไว้และกำหนด
ไว้ด้ วยโปรแกรมในเจตนา เจตนาเหล่ านั้ น เป็นหัวข้อที่ ใช้ดำเนินการตามความต้องการสอบถามของผู้ ใช้  
(Ideate/Prototype)  

ขั้นตอนที่ 4 ทดลองใช้โปรแกรมสนทนาอัตโนมัติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจงจากผู้โดยสารรถไฟฟ้าแอร์พอร์ตเรลลิงก์
ผ่านการสแกนคิวอาร์โค้ด (QR Code)  ทำการทดลองใช้โปรแกรมกับผู้โดยสารจำนวนทั้งสิ้น 15 ท่าน (Test) 

ขั้นตอนท่ี 5 วัดผลการใช้โปรแกรมสนทนาอัตโนมตัิ โดยใช้มาตราส่วนประมาณค่าแบบซีแมนติก ดิฟเฟอเรเชียล 
(Semantic differential rating scale) กับผู้โดยสารรถไฟฟ้าแอร์พอร์ตเรลลิงก์ เพื่อวัดผลความถูกต้องในการแสดงผล
ข้อมูลการเดินทางด้วยระบบรถไฟฟ้าที่พัฒนาขึ้นส่งผลต่อการใช้ประโยชน์ของผู้โดยสารในระดับมาก (Test)  
 

วิธีการวิจัย  
ผู้วิจัยได้ทำการศึกษาประสบการณ์ของผู้โดยสารรถไฟฟ้าแอร์พอร์ตเรลลิงก์ (User Expérience หรือ UX) 

จากกลุ่มประชากรตัวอย่างที่ต้องการศึกษาคือ ผู้โดยสารรถไฟฟ้าแอร์พอร์ตเรลลิงก์ในประเทศไทย ผ่านการสัมภาษณ์
อย่างไม่เป็นทางการถึงประสบการณ์การใช้งานโดยเจาะจงไปที่ “เออาร์แอลโมบายแอบพลิเคช่ัน (ARL Mobile 
Application)” ที่ให้บริการผ่านระบบ IOS และ Android อยู่ในปัจจุบัน และได้ทราบถึงปัญหาจากการใช้งานที่ผ่านมา 
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อีกทั้งความต้องการในการสื่อสารเนื้อหาโปรแกรมข้อมูลการเดินทางด้วยระบบรถไฟฟ้าของผู้วิจัยที่ได้ดำเนินการหาผล
การศึกษาท่ีเกี่ยวข้อง จนได้ข้อสรุปในการตัดสนิใจเลอืกเครื่องมือวิจัยในการศึกษาครั้งนี้ โดยใช้ไลน์แอบพลิเคช่ันไลน์ และ
โปรแกรม Dialogflow  

โดยที่ทั้ง 2 โปรแกรมสามารถปฏิบัติงานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพในการทำการวิจัยสร้างโปรแกรม
สนทนาอัตโนมัติผ่านระบบไลน์แอบพลิเคชันที่รองรับการใช้งานภาษาไทย ซึ่งในขั้นตอนการเขียนโปรแกรมนั้น นอกจาก
โปรแกรม Dialogflow แล้วต้องมีการศึกษาเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเขียน JSON (JavaScript Object Notation) และ 
ความรู้เกี่ยวกับ HTTPS ในการเก็บไฟล์ข้อมูลที่เป็นไฟล์ภาพเพื่อให้ไฟล์ภาพเกิดความปลอดภัยต่อการใช้งาน 

 

 
ภาพที่ 1 ประกอบการเขียนโปรแกรมโดยใช้ JSON Code ผ่าน Dialogflow 

ผู้วิจัยได้กำหนดแนวทางการพัฒนาโปรแกรมสนทนาอัตโนมัตินี้ไว้เป็นประเภทท่ีให้ความสำคัญกับเจตนาของ
ผู้ใช้ (Intent-Based Chatbot) คือ แชทบอทที่หาเจตนาความต้องการ (Intent) ของผู้ใช้จากข้อความคำถามที่สื่อสาร 
(Query) ด้วยการพิมพ์ คำ กลุ่มคำ หรือประโยค ผ่านโปรแกรมสนทนาอัตโนมัติ หรือด้วยคำพูดข้อความเสียงจากอุปกรณ์
ต่าง ๆ ซึ่งเสียงจะถูกแปลงเป็นข้อความด้วยโปรแกรมรู้จำคำพูด (Speech Recognition) แล้วโปรแกรมจะค้นหาคำตอบ
ที่เหมาะสมสำหรับความตั้งใจนั้น ๆ  

ผู้วิจัยจะออกแบบเพื่อจัดการการสนทนาด้วยความช่วยเหลือจากข้อมูลบริบท (Context) ลำดับความสำคัญ
ของเจตนา (Intent Priority) การดึงข้อมูลสำคัญจากคำพูดของผู้ใช้ (Action and Parameters) การพัฒนาระบบ
โปรแกรมสนทนาอัตโนมัตินั้นสามารถทำได้โดยการแปลงคำพูดในการทดลองนี้กำหนดใช้เฉพาะภาษาไทยผ่านการ ใช้ที่
เป็นภาษาธรรมชาติให้เป็นข้อมูลที่สามารถประมวลผลได้  

 
ภาพที่ 2 ตัวอย่างประกอบการสรา้งข้อมูล  
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ผู้วิจัยกำหนดให้คำตอบเป็นการเลือกหรือสุ่มคำตอบที่กำหนดไว้ (Static Response) โดยระบบจะส่งคำตอบ
ให้กับผู้ใช้บริการเป็นข้อความ (Text) หรือส่งออกเป็นคำตอบแบบพลวัต (Dynamic Response) ที่สร้างจากการประมวล
โปรแกรมเพิ่มเติมผ่านช่องทาง API (Fulfillment) ซึ่งเช่ือมต่อระบบสนทนาอัตโนมัติกับบริการ API ภายนอกอื่นๆ 
(External APIs) เป็นระบบการจัดการฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ (Relational Database Management System หรือ 
RDBMS) โดยที่ระบบจะตอบกลับข้อความในรูปแบบของ สติ๊กเกอร์ รูปภาพ เป็นต้น ทำให้ครบองค์ประกอบการสนทนา
ระหว่างมนุษย์และระบบสนทนาอัตโนมัติเพื่อสนองตอบความต้องการของผู้โดยสารรถไฟฟ้าแอร์พอร์ตเรลลิงก์และเป็นไป
วัตถุประสงค์ของงานวิจัย 

 
ภาพที่ 3 แผนภาพแสดงหลักการทำงานผ่าน Line Application และ Dialogflow 

 
การทดลองนี้เป็นการประยุกต์ใช้เทคนิคทางปัญญาประดิษฐ์ (Artificial intelligence) คัดแยกเจตนาจาก

คำพูด ผ่านการเรียนรู้ของเครื่อง (Machine Learning) มาช่วยทำให้โปรแกรมเรียนรู้เข้าใจและตอบได้จากการประมวล
ภาษาธรรมชาติ (Natural Language Processing) ซึ่งเป็นการทำงานร่วมกันระหว่างเทคโนโลยีและโปรแกรมก่อให้เกิด
ประสิทธิภาพอย่างสุงสูงต่อผู้ใช้บริการ  

การทดลองใช้โปรแกรมสนทนาอัตโนมัติจริงกับผู้โดยสารรถไฟฟ้าแอร์พอร์ตเรลลิงก์ในบริเวณสถานีที่
ให้บริการทั้ง 8 สถานี ได้แก่ สถานีพญาไท สถานีราชปรารภ สถานีมักกะสัน สถานีรามคำแหง สถานีหัวหมาก สถานีบ้าน
ทับช้าง สถานีลาดกระบัง และสถานีสุวรรณภูมิ จากนั้นใช้แบบสอบถามวัดผลด้วยวิธีการเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง 
(Purposive Sampling) ผ่านเครื่องมือมาตราส่วนประมาณค่าแบบซีแมนติก ดิฟเฟอเรเชียล (Semantic differential 
rating scale) จนได้ผลสรุปในการทำวิจัยครั้งนี้ เพื่อนำผลที่ได้จากการวิจัยไปต่อยอดเพิ่มโอกาสพัฒนาการให้บริการ
ต่อไป 

ผลการวิจัย  
1. การศึกษาข้อมูลจากการสัมภาษณแ์ละเก็บข้อมลูอย่างไม่เป็นทางการของผู้วิจัยกับผูโ้ดยสารรถไฟฟ้า 

แอร์พอร์ตเรลลิงก์จริง พบว่าจำนวนมากกว่า 20 ท่าน จากจำนวน 30 ท่านนั้นไม่ประสงค์ดาวน์โหลดแอปพลิเคชันอ่ืนท่ี
นอกเหนือจากที่ใช้บริการเป็นประจำปัจจุบัน โดยมีข้อจำกัดด้านความจำเครื่องโทรศัพท์เคลื่อนที่ในการดาวโหลด และ
ปัญหาการใช้งานท่ีซับซ้อนผ่านโมไบล์แอปพลเิคชัน โดยอยากไดร้ับความสะดวกและง่ายต่อการใช้งานมากกว่านี้ 

2. การสืบค้นข้อมูลเพื่อศึกษาเพิ่มเติมเพื่อแก้ไขปัญหาของการเลือกช่องทางการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ 
และตรงกลุ่มเป้าหมาย จึงได้ข้อมูลว่าการสื่อสารผ่านไลน์แอปพลิเคชันซึ่งมีฐานกลุ่มผู้ใช้บริการคนไทยอยู่แล้วปัจจุบัน
มากกว่า 44 ล้านคน เป็นช่องทางที่น่าสนใจในการเข้าถึงผู้ใช้บริการ ยิ่งไปกว่านั้นผลจากการสัมภาษณ์ผู้โดยสารรถไฟฟ้า
แอร์พอร์ตเรลลิงก์ทั้ง 30 ท่าน ทั้งหมดใช้บริการไลน์แอปพลิเคชันอยู่แล้ว จึงเลือกไลน์แอปพลิเคชันเป็นเครื่องมือหลักใน
การทำวิจัย โดยต้องศึกษาหาโปรแกรมเพื่อทำงานร่วมกับไลน์แอปพลิเคชัน  

3. ผลจากการศึกษาข้อมูลด้านโปรแกรมสนทนาอัตโนมัติที่สามารถทำงานร่วมกับไลน์แอปพลิเคชันได้  
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รวมทั้งมีคุณสมบัติอื่นที่เหมาะสมต่อการนำมาพัฒนาโปรแกรมสนทนาอัตโนมัติ เช่น มีการให้บริการในภาษาไทย มี
ประสิทธิภาพสูงในการใช้งาน ใช้งานง่ายสะดวก  

ผู้วิจัยให้ความสำคัญกับการคัดเลือกเครื่องมือในการพัฒนาระบบสนทนาอัตโนมัติ โดยผู้วิจัยทำการสืบค้น
เอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวข้องจากผู้ที่ได้ทำการศึกษาข้อมูลในประเด็นดังกล่าวไว้ นอกจากโปรแกรมต้องสามารถใช้งาน
ร่วมกับแอปพลิเคช่ันไลน์และรองรับสำหรับผู้ใช้งานภาษาไทยได้แล้ว ยังมีปัจจัยอื่นที่สนับสนุนและจะส่งผลต่อการ
ให้บริการ ซึ่งปัจจัยที่ผู้ทำการวิจัยได้ทำการสืบค้นมี ดังนี้ 

3.1 ความสามารถในการเชื่อมต่อกับ Messenging Platform ที่หลากหลายเมื่อศึกษาความสามารถ 
ในการเช่ือมต่อกับ Messenging Platform ที่หลากหลาย พบว่า Google Dialogflow สามารถเช่ือมต่อกับเครือข่าย
สังคม (Social Network) ได้มากที่สุดถึง 16 Messenging Platform ซึ่งรวมถึง Platform ยอดนิยมของคนไทยอย่าง
ไลน์แอปพลิเคชั่นซึ่งผู้วิจัยเลือกจะใช้เป็นเครื่องมือหลักในการทำวิจัยครั้งนี้ 

 

 
ภาพที่ 4 ประกอบแสดงโปรแกรมสนับสนุนฯ จากหน้า Website Dialogflow 

 
3.2 การสนับสนุนภาษาไทยผู้วิจัยศึกษาและให้ความสำคัญกับเรื่องการสนับสนุนภาษาไทยของ 

โปรแกรม และพบว่ามีเพียงเครื่องมือการพัฒนาระบบสนทนาอัตโนมัติจาก Dialogflow เท่านั้นที่มีการสนับสนุน
ภาษาไทยในปัจจุบัน 

3.3 ประสิทธิภาพในการทำการคัดแยกจากเจตนาจากคำพูด (Intent Classification) และความ 
แม่นยำมาตรฐานโดยเฉลี่ยในการใช้งาน 
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ภาพที่ 5 กราฟเปรียบเทียบความแม่นยำมาตรฐานโดยเฉลี่ยในการใช้งาน Konstantin Savenkov, Dmitry Labazkin, 
Grigory Sapunov, NLU / Intent Detection Benchmark by Intento, August 2017 

จากงานวิจัยประสิทธิภาพความแม่นยำเครื่องมือในการพัฒนาระบบสนทนาอัตโนมัติโดย  Konstantin 
Savenkov, Dmitry Labazkin และ Grigory Sapunov ในเดือนสิงหาคม ปี คศ. 2017 นั้น พบว่าเครื่องมือที่มีความ
แม่นยำโดยวัดจากค่า Avg Adjust Standardized Precision เป็นหลัก สูงที่สุด 3 ลำดับแรกก็คือ 1. Dialogflow 
(API.AI) 0.993 2. IBM Watson 0.992 และ 3. Microsoft Luis and Snips 0.988 

 
3.4 โปรแกรมสนทนาอัตโนมัติ โดยมีหลักการทำงานเมื่อผู้ใช้บริการส่งคำถามด้วยการจัดกลุ่ม 

ประโยคที่มีเจตนาต้องการ (Intent) เหมือนกันให้โปรแกรมได้เรียนรู้จะถูกแปลงเป็นหัวข้อเจตนา โดยใช้หลักการเทียบ
ความเหมือนกับความคล้ายของคำพูดของผู้ใช้ว่าใกล้เคียงกับกลุ่มคำพูดตัวอย่างของเจตนา (Training Phase) ซึ่งได้
กำหนดไว้ล่วงหน้าแล้วหรือไม่อย่างไร โดยระบบจะพิจารณาหัวข้อเจตนา ( Intent) ที่เหมาะสม สามารถใช้บริบท 
(Context) เป็นตัวกำหนดเจตนาที่จะนำมาพิจารณาในการคัดเลือก โดยที่หากเจตนาที่ไม่ตรงกับบริบทที่กำหนดไว้ ก็จะ
ไม่ถูกคัดเลือก  

 

 
ภาพที่ 6 ตัวอย่างการใช้งานหน้า Dialogflow ผ่านโปรแกรม Line 

โดยที่การแปลงเจตนานี้ (Intent Classification) เกิดขึ้นเมื่อผู้ใช้งานใส่ข้อมูล ที่ใกล้เคียงหรือตรงกันกับข้อมูล 
(Training Phase) ของหนึ่งในเจตนาที่นักวิจัยกำหนดไว้ สำหรับคำตอบของแต่ละความต้องการ ถ้าคำตอบที่ผู้ วิจัย
กำหนดไว้มีหลายคำตอบ โปรแกรมจะสุ่มเลือกคำตอบ (Random Responses Phase) จากชุดคำตอบเพื่อตอบผู้ใช้งาน 
ราคาค่าโดยสาร เป็นต้น นอกจากนี้ยังมีข้อมูลด้านการให้บริการอื่นในด้านรูปแบบบัตรโดยสาร ส่วนลดประเภทบัตร
โดยสาร เป็นต้น โดยมีตัวอย่างตามรูปภาพประกอบ 
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ภาพที่ 7 และ 8 ประกอบตัวอย่างหน้าระบบสนทนาอัตโนมตัิตารางเวลา และส่วนลดประเภทบตัร 

 
3.5 ผลการทดลองใช้โปรแกรมสนทนาอัตโนมัติจริง กับผู้โดยสารรถไฟฟ้าแอร์พอร์ตเรลลิงก์บริเวณสถาน ี

ทั้ง 8 สถานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กับผู้โดยสารจำนวนทั้งสิ้น  15 ท่าน แบ่งเป็น 5 กลุ่ม กลุ่มละ 3 ท่าน โดยใช้
แบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่าแบบซีแมนติก ดิฟเฟอเรเชียล (Semantic differential rating scale) โดยผู้วิจัยใช้
คำคุณศัพท์วัดผลในการแสดงความรู้สึก ความคิดเห็น และพฤติกรรมที่มีผลหลังการทดลองใช้โปรแกรมสนทนาอัตโนมัติ 
ซึ่งแต่ละข้อมีลักษณะเป็นความหมายที่ตรงข้ามกันและแสดงระดับพฤติกรรมตั้งแต่ระดับสูงสุดไปถึงต่ำสุด ได้แก่ ใช้ง่าย-
ใช้ยาก ถูกต้อง-ผิดพลาด สนใจ-ไม่สนใจ เหมาะสม-ไม่เหมาะสม รวดเร็ว-ล่าช้า สะดวก-ลำบาก มีประโยชน์-ไม่มี
ประโยชน์ และอยากใช้-ไม่อยากใช้ จากการวัดผลจากการทดลองใช้โปรแกรมสนทนาอัตโนมัติของผู้โดยสารรถไฟฟ้าแอร์
พอร์ตเรลลิงก์ผลคือ อยู่ในระดับดีถึงดีมาก 

 

 

ภาพที่ 9 ตารางแสดงผลสรุปมาตราส่วนประมาณค่าแบบซีแมนติก ดิฟเฟอเรเชียล 
 

สรุปผลการวิจัย 
การทดลองนี้เป็นการประยุกต์ใช้เทคนิคทางปัญญาประดิษฐ์ คัดแยกเจตนาจากคำพูดผ่านการเรียนรู้ของ

เครื่อง ช่วยทำให้โปรแกรมเรียนรู้เข้าใจและตอบได้จากการประมวลภาษาธรรมชาติ ส่งผลให้ผู้วิจัยได้เครื่องมือในการ
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ทดลองที่มีหลักในการทำงานร่วมกันระหว่างเทคโนโลยีและโปรแกรมสนทนาอัตโนมัติเป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้
อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้จากการทดลองใช้ที่เป็นผู้โดยสารรถไฟฟ้าแอร์พอร์ตเรลลิงก์ และทำแบบสอบถามมาตราส่วน
ประมาณค่าแบบซีแมนติก ดิฟเฟอเรเชียล ตามภาพท่ี 9 ที่แสดงข้างต้นนั้น จึงสรุปได้ว่าโปรแกรมสนทนาอัตโนมัติใช้งาน
ง่ายเหมาะสม มีความน่าสนใจ สะดวกรวดเร็วส่งผลให้เกิดการอยากใช้งาน อีกทั้งมีความถูกต้องแม่นยำในการแสดงผล
ข้อมูลการเดินทางด้วยระบบรถไฟฟ้าแอร์พอร์ตเรลลิงก์ ส่งผลต่อการใช้ประโยชน์ของผู้โดยสารในระดับมาก โดยผู้วิจัยจะ
นำผลการศึกษาที่ได้รับจากการทำวิจัยครั้งนี้ไปต่อยอดเพิ่มโอกาสพัฒนาธุรกิจและจะนำไปประยุกต์ใช้กับการให้บริการใน
อนาคตที่จะเกิดขึ้นต่อไป 
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