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ความขัดของของฮารดดิสเปนปญหาที่มีความสําคัญทั้งในดานคุณภาพของผลิตภัณฑและ

ความนาเชื่อถือจากลูกคา บริษัทผูผลิตฮารดดิสจําเปนตองตระหนักถึงการแกไขปญหาความขัดของ

และหาวิธีปองกันปญหาที่อาจเกิดขึ้นบนผลิตภัณฑของพวกเขาอีกในอนาคต ประสิทธิภาพของ

กระบวนการการวิเคราะหความขัดของขึ้นอยูกับความรูและประสบการณที่ติดอยูกับตัวบุคคลผู

วิเคราะหเปนสําคัญ หากบริษัทผูผลิตฮารดดิสขาดบุคคลผูมีประสบการณไปจะทําใหประสิทธิภาพใน

กระบวนการวิเคราะหความขัดของลดลงตามไปดวย หากมีระบบที่สามารถจัดเก็บขอมูลความรูการ

วิเคราะหความขัดของและสามารถสืบคนความรูกลับมาใชใหมไดจะชวยใหวิศวกรนักวิเคราะหใหม

สามารถเรียนรูการวิเคราะหความขัดของไดงายและรวดเร็วขึ้นซึ่งเปนการลดปญหาชองวางของความรู

ระหวางวิศวกรใหมกับวิศวกรผูเชี่ยวชาญลงได 

โครงงานมหาบัณฑิตนี้เสนอการออกแบบและพัฒนาระบบจัดการความรูในกระบวนการ

วิเคราะหความขัดของของฮารดดิสโดยใชเทคนิคการใหเหตุผลดวยฐานกรณี โดยวิศวกรนักวิเคราะห

สามารถสืบคนกรณีความขัดของเดิมที่ถูกจัดเก็บไวในระบบเปรียบเทียบกับกรณีความขัดของใหมที่

ตองการวิเคราะห เพื่อนําความรูจากกรณีความขัดของเดิมมาประยุกตใชสําหรับการวิเคราะหครั้งใหม 

เมื่อกรณกีารวิเคราะหความขัดของใหมดาํเนินการเสร็จสิ้นจะถูกจัดเก็บกลับเขาไปในระบบและพรอม

สําหรับการถูกสืบคนในอนาคต  ซึ่งระบบตนแบบไดถูกพัฒนาขึ้นและผลการประเมินสรุปไดวา

สามารถชวยทําใหกระบวนการวิเคราะหความขัดของของฮารดดิสมีประสิทธิภาพมากขึ้น 
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 Hard disk failure is a serious problem in term of product quality and 
credibility to customers. All hard disk drive companies need to be aware and to 
address how to get rid of failure and prevent the repeat of the problem in their 
products. The quality of failure analysis process depends on the person who has the 
most experience. It would not be so efficient if the company has no experienced 
person to perform the analysis. A knowledge management system can store the 
knowledge of experienced engineers. It can help new engineers to learn the craft. It 
would reduce a knowledge gap issues and bring up efficiency for failure solving 
process. This paper presents the design and implementation of knowledge 
management system for failure analysis in hard disk with case-based reasoning. The 
existing cases are stored and a new case can be compared to the existing one in 
order to retrieve the relevant existing knowledge to help the analysis.  Once the new 
case is solved, it can be stored to aid the future cases. A prototype of the system 
has been implemented and the assessment of user satisfaction shows that it can 
improve the failure analysis process effectively. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Department ..Computer Engineering.. Student’s signature................................................... 

Field of study..Software Engineering…Advisor’s signature..................................................... 

Academic year  …..…..…..…..2016



ฉ 

 

กิตติกรรมประกาศ 

ขาพเจาขอขอบคุณ ศ.ดร. ประภาส จงสถิตยวัฒนา อาจารยที่ปรึกษาโครงงานมหาบัณฑิตท่ี

เสียสละเวลาชวยเหลือใหคําปรึกษาคําแนะนําและขอคิดเห็นที่เปนประโยชนทําใหการจัดทําโครงงาน

สําเรจ็ลุลวงไปดวยดี 

ขอขอบคุณ ผศ. นครทิพย พรอมพูล ประธานกรรมการสอบโครงงาน และ ผศ. ดร. เกริก 

ภิรมยโสภา คณะกรรมการสอบโครงงาน ที่กรุณาใหคําแนะนําตางๆ ที่เปนประโยชนทําใหโครงงาน

สมบูรณมากยิ่งขึ้น 

ขอขอบคุณ คุณพอ คุณแม และญาติพี่นองที่ใหความรักความเปนหวงคอยใหกําลังใจอยู

ตลอดเวลาทําใหมีกําลังใจและแรงผลักดันในการทําโครงงานใหประสบความสําเร็จ 

ขอขอบคุณ คุณบวร ปญญาวรวัจน หัวหนางาน และเพื่อนรวมงานทุกคนที่มีความเขาใจ เห็น

อกเห็นใจ และชวยเหลืออยูเสมอทําใหมีเวลาในการทําโครงงานมากขึ้น 

ขอขอบคุณ เพื่อนๆ สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟตแวร คณะวิศวกรรมศาสตร จุฬาลงกรณ

มหาวิทยาลัย ทุกคนที่ใหคําปรึกษาและแลกเปลี่ยนความรู แนวคิด และวิธีการทําโครงงาน 

สุดทายขอขอบคุณหองปฏิบัติการวิศวกรรมซอฟตแวรสําหรับท่ีทํางานอันแสนอบอุน

ตลอดเวลาท่ีไดนั่งทํางานรวมกันกับเพื่อนๆ  ทุกคน 



สารบัญ 

 
  หนา 

 

บทคัดยอภาษาไทย ..............................................................................................................................ง 
บทคัดยอภาษาอังกฤษ ........................................................................................................................จ 
กิตติกรรมประกาศ................................................................................................................................ฉ 
สารบัญ ................................................................................................................................................ช 
สารบัญตาราง ......................................................................................................................................ซ 
สารบัญรูป ..........................................................................................................................................ฌ 

บทที่ 1 บทนํา .......................................................................................................................................... 1 
    1.1 ความเปนมาและความสําคัญของปญหา ..................................................................................... 1 
    1.2 วัตถุประสงคของโครงงาน ........................................................................................................... 2 
    1.3 ขอบเขตของโครงงาน .................................................................................................................. 2 
    1.4 ขั้นตอนการดําเนินโครงงาน ........................................................................................................ 2 
    1.5 ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ .......................................................................................................... 3 
    1.6 ผลงานตีพิมพ ............................................................................................................................... 4 
บทที่ 2 ทฤษฎีและงานวิจัยที่เก่ียวของ .................................................................................................... 5 
    2.1 แนวคิดและทฤษฎี ....................................................................................................................... 5 
        2.1.1 การจัดการความรู ............................................................................................................... 5 
        2.1.2 การแกปญหาและการใหเหตุผลดวยฐานกรณี ................................................................... 6 
        2.1.3 การจัดเก็บและคนคืนสารสนเทศ ....................................................................................... 8 
        2.1.4 แบบจําลองปรภูมิเวกเตอรและการวัดความคลายเชิงมุม ............................................... 11 
        2.1.5 ระเบียบแปดขอสําหรับการแกไขปญหา .......................................................................... 12 
    2.2 เอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวของ ............................................................................................... 13 
บทที่ 3 แนวคิดและวิธีดาํเนินโครงงาน ................................................................................................ 17 
    3.1 กระบวนการจัดเตรียมขอมูล .................................................................................................... 17 
    3.2 การคัดกรองเอกสารเพ่ือใชเปนขอมูลตั้งตนสําหรับพัฒนาระบบ ............................................ 23 
    3.3 การกําหนดแอกสารแมแบบ ..................................................................................................... 26 
บทที่ 4 การออกแบบและพัฒนาระบบ ................................................................................................ 31 
    4.1 การกําหนดรายการความตองการของระบบ ........................................................................... 31 
    4.2 การวิเคราะหและออกแบบระบบ ............................................................................................. 32 
    4.3 สภาพแวดลอมและการพัฒนาระบบ ........................................................................................ 50 
    4.4 การทดสอบระบบ ..................................................................................................................... 51 
บทที่ 5 การประเมนิผล ......................................................................................................................... 56 
    5.1การประเมินความพึงพอใจของผูมีสวนเก่ียวของกับระบบ ........................................................ 56 
    5.2การประเมินความสามารถในการสืบคนของระบบ ................................................................... 57 
บทที่ 6 บทสรุป ..................................................................................................................................... 60 
    6.1 สรุปผลการดาํเนินโครงงาน ...................................................................................................... 60 



สารบัญ (ต่อ) 
 

  หนา้ 

 

ซ 

    6.2 ปญหาและขอจํากัด .................................................................................................................. 60 
    6.3 ขอเสนอแนะในการดําเนินงานตอ ............................................................................................ 60 
รายการอางอิง ....................................................................................................................................... 61 
ภาคผนวก .............................................................................................................................................. 62 
    ภาคผนวก ก ตัวอยางสวนตอประสานของระบบตนแบบ .............................................................. 63 



สารบัญตาราง 

 
  หนา 

 

 

ตารางท่ี 1 ตารางแสดงกลุมประเภทของขอมูลที่จําเปนสําหรับการพัฒนาระบบ .............................. 18 
ตารางท่ี 2 ตารางแสดงชุดคาํถามในแบบสํารวจความเห็นเก่ียวกับกระบวนการวิเคราะหความขัดของ
ของฮารดดิสในปจจุบัน ......................................................................................................................... 19 
ตารางท่ี 3 ตารางแสดงกลุมประเภทของขอมูลและผลการวิเคราะหเรียงลําดับตามผลการสํารวจ ... 23 
ตารางท่ี 4 ตารางการจับคูกลุมประเภทของขอมูลในกระบวนการวิเคราะหความขัดของของฮารดดสิก
เขากับโครงสรางของเอกสาร 8D .......................................................................................................... 27 
ตารางท่ี 5 รายการความตองการที่เปนหนาที่หลักของระบบ.............................................................. 31 
ตารางท่ี 6 รายการความตองการที่ไมใชหนาท่ีหลักของระบบ ............................................................ 32 
ตารางท่ี 7 คําอธิบายยูสเคสการสืบคนกรณีท่ีตรงกับความตองการ .................................................... 37 
ตารางท่ี 8 คําอธิบายยูสเคสการสรางเอกสารกรณีใหมจากเอกสารแมแบบ ....................................... 39 
ตารางท่ี 9 คําอธิบายยูสเคสการสรางเอกสารกรณีใหมจากกรณีอางอิงท่ีมีในระบบ .......................... 40 
ตารางท่ี 10 คําอธิบายยูสเคสการปรับปรุงเอกสาร .............................................................................. 41 
ตารางท่ี 11 CRC Card สําหรับอธิบายรายละเอียดของคลาส CaseTemplate ............................... 43 
ตารางท่ี 12 CRC Card สําหรับอธิบายรายละเอียดของคลาส Case.................................................. 43 
ตารางท่ี 13 CRC Card สําหรับอธิบายรายละเอียดของคลาส User .................................................. 45 
ตารางท่ี 14 CRC Card สําหรับอธิบายรายละเอียดของคลาส Failure .............................................. 45 
ตารางท่ี 15 CRC Card สําหรับอธิบายรายละเอียดของคลาส CaseCollection .............................. 46 
ตารางท่ี 16 CRC Card สําหรับอธิบายรายละเอียดของคลาส IR Module ....................................... 46 
ตารางท่ี 17 CRC Card สําหรับอธิบายรายละเอียดของคลาส SearchResult .................................. 47 
ตารางท่ี 18 กรณทีดสอบที่ 1 ............................................................................................................... 51 
ตารางท่ี 19 กรณทีดสอบที่ 2 ............................................................................................................... 52 
ตารางท่ี 20 กรณทีดสอบที่ 3 ............................................................................................................... 52 
ตารางท่ี 21 กรณทีดสอบที่ 4 ............................................................................................................... 53 
ตารางท่ี 22 กรณทีดสอบที่ 5 ............................................................................................................... 54 
ตารางท่ี 23 ผลการสาํรวจความพึงพอใจของผูมีสวนเก่ียวของกับระบบ ............................................ 56 
ตารางท่ี 24 ผลการประเมินความสามารถในการสืบคนของระบบแบบปกติ ...................................... 58 
ตารางท่ี 25 ผลการประเมินความสามารถในการสืบคนของระบบแบบมีการใชเทคนิคขยายคําคน .. 58 
ตารางท่ี 27 ขอมูลพจนานุกรมแสดงคาํเหมือนสําหรับใชขยายคําคน ................................................. 67 

ซ 



สารบัญรูปภาพ 

 
  หนา 

 

รูปที่ 1 วงจรชีวิตของความรูในระบบจัดการความรู ............................................................................... 6 
รูปที่ 2 การแกปญหาดวยวิธีการใหเหตุผลดวยฐานกรณี ........................................................................ 7 
รูปที่ 3 ระบบจัดเก็บและคนคืนสารสนเทศ ............................................................................................. 8 
รูปที่ 4 แผนภาพออยเลอรแสดงความสัมพันธของเอกสารในระบบคนคืนสารสนเทศ ....................... 10 
รูปที่ 5 เวกเตอรของเอกสารในสามมิติ ................................................................................................ 11 
รูปที่ 6 สวนประกอบระบบสนับสนุนความรูสาํหรับการแกไขปญหา .................................................. 13 
รูปที่ 7 ภาพรวมของแนวคิดและวิธีดาํเนินงาน .................................................................................... 17 
รูปที่ 8 เอกสารแมแบบที่ถูกนิยาม ........................................................................................................ 30 
รูปที่ 9 สถาปตยกรรมโดยรวมของระบบ ............................................................................................. 33 
รูปที่ 10 แผนภาพกิจกรรมแสดงกระบวนการทํางานของระบบ ......................................................... 34 
รูปที่ 11 โครงสรางของโดเมนระบบ ..................................................................................................... 35 
รูปที่ 12 แผนภาพยูสเคสแสดงฟงกชันงานหลักของระบบ .................................................................. 37 
รูปที่ 13 แผนภาพคลาสแสดงโครงสรางของระบบ .............................................................................. 42 
รูปที่ 14 ขั้นตอนการทํางานโดยไมมีเอกสารอางอิงในระบบ ............................................................... 48 
รูปที่ 15 ขั้นตอนการทํางานโดยมีเอกสารอางอิงในระบบ ................................................................... 49 
รูปที่ 16 สถานะของเอกสารในระบบ ................................................................................................... 50 
รูปที่ 17 หนาจอสําหรับรับคําคนสําหรับการสืบคน ............................................................................. 63 
รูปที่ 18 หนาจอสําหรับแสดงผลการสืบคน ......................................................................................... 64 
รูปที่ 19 หนาจอสําหรับแสดงรายละเอียดของกรณีที่เลือกจากผลการสืบคน .................................... 64 
รูปที่ 20 หนาจอสําหรับสรางเอกสารกรณีใหม .................................................................................... 65 
รูปที่ 21 หนาจอสําหรับปรับปรุงเนื้อหาของเอกสาร ........................................................................... 66 

ฌ 



 

 

บทที่  1 

บทนํา 

1.1 ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 

การวิเคราะหความขัดของเปนกระบวนการท่ีมีความสําคัญในอุตสาหกรรมฮารดดิสเนื่องจาก

ความขัดของที่เกิดข้ึนสงผลตอกระทบตอคุณภาพของผลิตภัณฑและความนาเชื่อถือของลูกคา  ดังนั้น

ผูผลิตฮารดดิสทุกรายจึงจําเปนตองใหความสําคัญกับกระบวนการวิเคราะหหาสาเหตุรากของความ

ขัดของเพ่ือหาวิธีแกไขและปองกัน 

ประสิทธิภาพของการวิเคราะหความขัดของนั้นขึ้นอยูกับความสามารถและประสบการณของ

วิศวกรนักวิเคราะหเปนหลัก  ซึ่งองคกรจะเกิดผลกระทบหากขาดบุคลากรนักวิ เคราะหผู มี

ประสบการณเนื่องจากองคความรูท่ีสําคัญในกระบวนการวิเคราะหที่ติดอยูกับตัวบุคคลจะสูญหายไป

ดวย  ดังนั้นสนิทรัพยควรถูกจัดการใหอยูในระบบคอมพิวเตอรซึ่งสามารถจัดเก็บไมใหเกิดการสูญหาย

และสามารถสืบคนขอมูลความรูกลับมาใชใหเกิดประโยชนไดโดยยึดหลักการจัดการความรู 

(knowledge management) ซึ่งกระบวนการมีความครอบคลุมต้ังแต การระบุความรู การรวบรวม

ความรู การประมวลความรู การสืบคนความรู การแบงปนความรู และการใชความรูใหเกิดประโยชน

ตอองคกร  ซึ่งหลักกระบวนดังกลาวจะชวยลดชองวางความรูในกระบวนการวิเคราะหความขัดของได 

การใหเหตุผลดวยฐานกรณี (case-based reasoning) เปนเทคนิคที่สามารถนํามาปรับใชใน

การจัดการความรูได โดยนําวิธีการแกปญหาในอดีตมาปรับใชเพื่อแกปญหาในปจจุบันท่ีมีลักษณะ

ใกลเคียงกัน หลักการดังกลาวมีความคลายกับวิธีวิเคราะหความขัดของของฮารดดิสท่ีนําความรูและ

ประสบการณในอดีตมาใชในการวิเคราะหความขัดของในปจจุบัน ดังนั้นเทคนิคน้ีจึงมีความเหมาะสม

ที่จะนํามาปรบัใชในการพัฒนาระบบเพื่อแกไขปญหา 

โครงงานมหาบัณฑิตนี้เสนอวิธีการออกแบบและพัฒนาระบบจัดการความรูในกระบวนการ

วิเคราะหความขัดของของฮารดดิสโดยใชเทคนิคการใหเหตุผลดวยฐานกรณี  โดยระบบจะแบง

ออกเปน 3 มุมมองไดแก มุมมองของผูใช กลาวคือผูใชงานระบบมีกระบวนการทํางานรวมกับระบบ

อยางไร มุมมองของแอพพลิเคชัน กลาวคือระบบจะตองมีฟงกชันใดบางเพื่อรองรับและควบคุม

กระบวนการทํางานใหเปนไปตามทฤษฎีของการใหเหตุผลดวยฐานกรณี และสุดทายคือมุมมองของ

ระบบ กลาวคือระบบจะตองมีสวนประมวลผลใดบางเพื่อรองรับการทํางานหลักซึ่งโดยสวนมากจะ

ไมไดติดตอกับผูใชงานโดยตรง ในข้ันตอนการออกแบบระบบจะแสดงดวยแบบจําลองระบบทั้งหมด 3 

แบบจําลองไดแก แบบจําลองเชิงฟงกชัน แบบจําลองเชิงโครงสราง และแบบจําลองเชิงพฤติกรรม ให
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มีความครอบคลุมและเปนไปตามหลักของวิศวกรรมซอฟตแวร ในข้ันตอนสุดทายระบบตนแบบที่ถูก

พัฒนาขึ้นไดรับการประเมินความพึงพอใจของผูมีสวนเก่ียวของกับระบบ และการประเมินประสิทธิผล

ในการคนคืนของระบบ ซึ่งรายละเอียดจะแสดงในเน้ือหาของโครงงานแตละบทตามลําดับ 

1.2 วัตถุประสงคของโครงงาน 

1.2.1  ออกแบบระบบจัดการความรูในกระบวนการการวิเคราะหความขัดของของฮารดดิสโดยใช

เทคนิคการใหเหตุผลดวยฐานกรณี 

1.2.2  พัฒนาระบบตนแบบของระบบจัดการความรูในกระบวนการการวิเคราะหความขัดของ

ของฮารดดิสโดยใชเทคนิคการใหเหตุผลดวยฐานกรณี 

1.2.3  เสนอเอกสารแมแบบที่มีโครงสรางเหมาะสมกับการจัดเก็บขอมูลสินทรัพยความรูใน

กระบวนการวิเคราะหความขัดของของฮารดดิส 

1.3 ขอบเขตของโครงงาน 

1.3.1  ระบบที่เสนอในงานวิจัยนี้จะรองรับเฉพาะภาษาอังกฤษเทานั้น 

1.3.2  เอกสารนําเขาจะใชเอกสารที่เกิดจากการใชงานจริงในกระบวนการวิเคราะหความขัดของ

ของฮารดดิสจากบริษัทเวสเทรินดิจิตอลเทานั้น 

1.3.3  ระบบท่ีเสนอในงานวิจัยนี้ออกแบบสําหรับใชในแผนกเซอรโวบริษัทเวสเทิรนดิจิตอล

เทานั้น 

1.3.4  การประเมินความตรงประเด็น (relevant) ของเอกสารเปรียบเทียบกับคําคน (query) จะ

ใชการตัดสินจากวิศวกรผูเชี่ยวชาญในแผนกเซอรโวบริษัทเวสเทิรนดิจิตอลเทานั้น 

1.4 ข้ันตอนการดําเนินโครงงาน 

1.4.1 ศึกษาทฤษฎีและทบทวนทบทวนวรรณกรรมที่เก่ียวของ 

1)  ศึกษาความรูพื้นฐานเรื่องการจัดการความรู 

2)  ศึกษาความรูพื้นฐานการแกปญหาและการใหเหตุผลดวยฐานกรณี 

3)  ศึกษาความรูพื้นฐานการจัดเก็บและการคนคืนสารสนเทศ 
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4)  ศึกษาความรูพื้นฐานเรื่องการวัดความคลายเชิงมุมและแบบจําลองปริภูมิเวกเตอร 

5)  ศึกษาหาขอมูลเก่ียวกับระเบียบแปดขอสําหรับการแกไขปญหา 

6)  ทบทวนวรรณกรรมที่เก่ียวของ 

7)  จัดเตรียมขอมูลที่จําเปนตองใชในโครงงาน 

8)  สรางรายการตรวจสอบความสมบูรณของเอกสารบันทึกการวิเคราะหความขัดของของ

ฮารดดิส 

1.4.2  คัดเลือกเอกสารบันทึกการวิเคราะหความขัดของของฮารดดิสท่ีผานเกณฑที่กําหนดโดยใช

รายการตรวจสอบความสมบูรณของเอกสารที่ไดกําหนดไว 

1)  วิเคราะหออกแบบเอกสารแมแบบที่จะใชสําหรับบันทึกความรูในกระบวนการวิเคราะห

ความขัดของของฮารดดิส 

1.4.3  ออกแบบและพัฒนาระบบ 

1)  กําหนดรายการความตองการของระบบ 

2)  ออกแบบระบบและสรางแบบจําลองของระบบ 

3)  พัฒนาระบบตนแบบ 

4)  ทวนสอบระบบเทียบกับรายการความตองการ 

1.4.4  ประเมินผล 

1.4.5  สรุปผล 

1.4.6  จัดทําบทความวิชาการและเอกสารวิจัย 

1.5 ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ 

1.5.1  ไดระบบจัดการความรูสําหรับกระบวนการวิเคราะหความขัดของของฮารดดิส 

1.5.2  สงเสริมใหเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรูและแบงปนความรูภายในองคกร 
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1.5.3  เพิ่มประสิทธิภาพในการทํางานโดยวิศวกรสามารถทํางานไดเร็วขึ้น 

1.5.4  ลดโอกาสการสูญเสยีองคความรูเนื่องจากการลาออกของพนักงานผูเชี่ยวชาญ 

1.6 ผลงานตีพิมพ 

 สวนหนึ่งของโครงงานมหาบัณฑิตนี้ไดรับการตอบรับเพื่อตีพิมพเปนบทความวิจัยในหัวขอ

เรื่อง “Knowledge Management System for Failure Analysis in Hard Disk Using  

Case-based Reasoning” โดย Parinya Wichawong และ Prabhas Chongstitvatana ในงาน

ประชุมวิชาการระดับนานาชาติ “18th IEEE/ACIS International Conference on Software 

Engineering, Artificial Intelligence, Networking and Parallel/Distributed Computing  

: SNPD 2017” ซึ่งจัดข้ึนโดย IEEE Computer Society และ International Association for 

Computer and Information (ACIS) ณ เมืองอิชิคาวา (Ishikawa) ประเทศญี่ปุน ระหวางวันที่  

26-28 มิถุนายน 2560 



 

 

บทที่  2 

ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวของ 

 ในบทนี้จะอธิบายถึงทฤษฎีและงานวิจัยที่เก่ียวของซึ่งเปนสวนสําคัญสําหรับนําไปประยุกตใช

กับโครงงานมหาบัณฑิตฉบับนี้ เนื้อหาภายในบทนี้จะประกอบดวย 2 สวน โดยจะแบงเปน การศึกษา

แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวของ และการศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวของ โดยจะอธิบายในรายละเอียด 

แตละสวนดังนี้ 

2.1 แนวคิดและทฤษฎี 

ทฤษฎีพื้นฐานที่เก่ียวของกับงานวิจัยนี้ประกอบดวย การจัดการความรู การแกปญหาและ

การใหเหตุผลดวยฐานกรณี การจัดเก็บและการคนคืนสารสนเทศ แบบจําลองปริภูมิเวกเตอรและการ

วัดความคลายเชิงมุม และระเบียบแปดขอสําหรับการแกไขปญหา ซึ่งจะอธิบายรายละเอียดตามลําดับ

ดังน้ี 

2.1.1 การจัดการความรู 

การจัดการความรู (knowledge management) คือแนวทางและวิธีการบริหารสินทรัพย

ความรูภายในองคกรเพื่อสนับสนุนใหเกิดการสราง นิยาม รวบรวม และกระจายองคความรู 

ใหทั่วองคกรเพื่อใหเกิดการตอยอดความรู และนําความรูไปปรับใชใหเกิดประโยชน รวมถึงกอใหเกิด

วัฒนธรรมแหงการเรียนรูภายในองคกรข้ึน [1] 

ความรู (knowledge) ไดถูกนิยามวาเปนความเขาใจและความคุนเคยท่ีเกิดจากการศึกษา 

การสังเกตหรือจากประสบการณที่สะสมมาเปนเวลายาวนาน โดยความรูสามารถแบงไดเปน  

2 ประเภท ไดแก ความรูชัดแจง (explicit knowledge) และ ความรูฝงลึก (tacit knowledge) [2] 

โดยความรูชัดแจงคือความรูที่มีการบันทึกจัดเก็บ และเผยแพรใหผูอ่ืนสามารถเขาถึงเพื่อศึกษาเรียนรู

ได  สวนความรูฝงลึกเปนความรูท่ีฝงอยูในตัวบุคคล เชนความรูท่ีเกิดจากประสบการณตรง เทคนิค

การทํางานท่ีคนพบดวยตนเอง ซึ่งเปนสิ่งที่มีคุณคาแตยากตอการอธิบายใหบุคคลทั่วไปเขาใจได

โดยงาย แตยังมีความรูฝงลึกบางประเภทที่สามารถเปลี่ยนเปนความรูชัดแจงไดซึ่งความรูประเภทนี้ถูก

เรียกวาความรูโดยนัย (implicit knowledge) [3] โดยหนึ่งในวิธีการของการจัดการความรู 

(knowledge management) นั้นคือการแปลงจากความรูโดยนัยใหเปนความรูชัดแจงและทําใหเกิด

การแลกเปลี่ยนเรียนรูภายในองคกร 
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ระบบจัดการความรู (knowledge management system) เปนเครื่องมือที่ออกแบบและ

พัฒนาขึ้นสําหรับชวยสนับสนุนกิจกรรมของการจัดการความรูภายในองคกร เชน ชวยสนับสนุนการ

สรางองคความรู การรวบรวมความรู การจัดเก็บองคความรู การเผยแพรองคความรู การแบงปนองค

ความรู และการใชองคความรูใหเกิดประโยชน ดังท่ีแสดงภาพรวมของระบบจัดการความรูในรูปที่ 1  

 

 

รูปที่ 1 วงจรชีวิตของความรูในระบบจัดการความรู [4] 

 

2.1.2 การแกปญหาและการใหเหตุผลดวยฐานกรณี 

การแกปญหาเปนกระบวนการเพื่อจัดการความยุงยากและอุปสรรคที่เกิดขึ้นโดยใชความรู 

และประสบการณสําหรับการตัดสินใจแกไขปญหา โดยการนําเอาวิธีการแกไขปญหาที่มีลักษณะ

คลายกันในอดีตมาปรับใชในการแกปญหาใหมนั้นสามารถชวยทําใหการแกไขปญหาครั้งใหมมี

ประสิทธิภาพมากขึ้น [5] 

การใหเหตุผลดวยฐานกรณี (case-based reasoning) เปนวิธีการแกไขปญหาโดยนําเทคนิค

ของปญญาประดิษฐมาปรับใชซึ่งเปนที่นิยมและมีการใชกันอยางแพรหลาย  โดยวิธีการของการให

เหตุผลดวยฐานกรณีคือใชความรูและขอมูลจากกรณีที่คลายกันในอดีตเพื่อแกไขปญหาในปจจุบัน[6] 

โดยมีโครงสรางแสดงในรูปที่ 2 ประกอบดวย 4 ขั้นตอนดังตอไปนี้ 
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1) Retrieve คือการคนคืนกรณีเกาที่มีความคลายกับกรณีใหมเพื่อนําความรูจากกรณีที่

คลายกันในอดีตมาปรับใช 

2)  Reuse คือการเลือกกรณีตัวอยางที่มีความคลายมากที่สุดมาปรับใชกับกรณีใหมอาจมีการ

เพิ่ม ลด หรือ แกไข เพื่อใหเหมาะสมกับกรณีใหม 

3)  Revise คือการปรับปรุงขอมูลวิธีการแกไขปญหาซึ่งเปนผลลัพธที่ไดจากการแกไขปญหา

จากกรณใีหม 

4) Retain คือการจัดเก็บขอมูลความรูของกรณีใหมไวเพื่อเปนประโยชนสําหรับการแกไข

ปญหาในอนาคต  

 

รูปที่ 2 การแกปญหาดวยวิธีการใหเหตุผลดวยฐานกรณี [6] 

 

จากรูปที่ 2 จะเห็นไดวาการแกปญหาดวยวิธีการใหเหตุผลดวยฐานกรณีจําเปนตองเรียกใช

ขอมูลสินทรัพยความรูที่ถูกจัดเก็บไวในฐานขอมูลและตองมีการจัดเก็บขอมูลสินทรัพยความรูใหมที่

เกิดจากการแกไขปญหากรณีใหมซึ่งจําเปนตองใชความรูและเทคนิคในศาสตรของการจัดเก็บและคน

คืนสารสนเทศซึ่งจะกลาวถึงรายละเอียดในหัวขอที่ 2.1.3 เรื่องการจัดเก็บและคนคืนสารสนเทศ 
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2.1.3 การจัดเก็บและคนคืนสารสนเทศ 

การจัดเก็บและคนคืนสารสนเทศ [7] เปนศาสตรทางดานเทคโนโลยีคอมพิวเตอรที่วาดวย

เรื่องของการการจัดเก็บ การคนคืน และการนําเสนอผลลัพธของสารสนเทศใหตรงกับความตองการ

ของผูใชโดยเปรียบเทียบกับขอคําถามที่ผูใชกําหนด โดยแบงเปน 3 สวน คือ 1) กระบวนการจัดเก็บ

สารสนเทศ โดยกระบวนการจัดเก็บสารสนเทศเริ่มจากการกําหนดโครงสรางขอมูลของเอกสาร

สารสนเทศที่ตองการจัดเก็บ จากนั้นประมวลผลเอกสารสารสนเทศเพื่อจัดเก็บตามโครงสรางที่ได

กําหนดไว จากนั้นสรางดัชนีคําสําคัญ (index term) เพื่อใชเปนตัวแทนของเอกสาร 2) กระบวนการ

คนคืนสารสนเทศเริ่มจากระบบรับขอคําถามซึ่ งระบุโดยผูใช จากนั้นระบบจะทําการสืบคน 

เอกสารสารสนเทศโดยใชวิธีการเปรียบเทียบคาความคลาย (similarity) ระหวางขอคําถามกับดัชนี 

คําสําคัญซึ่งเปนตัวแทนของแตละเอกสาร จากนั้นแสดงผลลัพธเปนรายการของเอกสารที่ มี 

ความเก่ียวของกับขอคําถามโดยเรียงลําดับ (ranking) จากเอกสารสารสนเทศที่มีความเก่ียวของ 

มากท่ีสุดไปยังเอกสารสารสนเทศที่มีความเกี่ยวของนอยที่สุดตามลําดับ และ 3) การประเมิน

ประสิทธิผลของผลลัพธท่ีไดจากการคนคืนเอกสารสารสนเทศ ซึ่งจะแสดงภาพรวมของกระบวนการ

ทํางานของการจัดเก็บและคนคนืสารสนเทศ ดังแสดงในรูปที่ 3  

 

 

รูปที่ 3 ระบบจัดเก็บและคนคืนสารสนเทศ 
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 1) ขั้นตอนการจัดเก็บสารสนเทศ [7] มีวัตถุประสงคเพื่อจัดเก็บเอกสารสารสนเทศลงใน

คลังขอมูลและสรางดัชนีคําสําคัญ (indexing) สําหรับใชเปนตัวแทนเอกสารเพื่อใชในการเปรียบเทียบ

ความคลายกับขอคําถามที่ผูใชกําหนดเริ่มจากกําหนดโครงสรางเอกสารท่ีตองการจัดเก็บจากนั้นทํา

การสกัดเนื้อหาของเอกสารตามโครงสรางที่ไดกําหนดไว จากนั้นดําเนินการสกัดคําจากเนื้อหาของ

เอกสารสวนที่ตองการสรางดัชนีคําสําคัญสําหรับใชในการสืบคน และนํากลุมคําท่ีไดมาประมวลผล

ขอความ (text processing) ประกอบดวยการกําจัดคําท่ีเปนสตอปเวิรด (stop-word elimination) 

ซึ่งเปนคําท่ีไมมีความสําคัญในเชิงความหมายและไมกอใหเกิดประโยชนตอการจําแนกเอกสาร เชน a, 

and, the, for เปนตน จากนั้นทําการหารากศัพท (stemming) เพื่อลดขนาดของดัชนีคําสําคัญเชน

การตัดคาํที่ลงทายดวย -s, -ing, -ed เปนตน หลังจากนั้นนํารากศัพทที่ไดไปคนหาคําสําคัญอื่นๆ ที่มี

ความเกี่ยวของกันในเชิงความหมายทั้งความหมายเชิงลึกและความหมายเชิงกวางเพื่อเพิ่มเขามาใน

กลุมของดัชนีคาํสําคัญ และดําเนินการจัดเก็บลงในตารางดัชนีคําสําคัญในฐานขอมูล 

2) ขั้นตอนการคนคืนสารสนเทศ [7] มีวัตถุประสงคเพื่อคนคืนเอกสารสารสนเทศที่ใกลเคียง

กับขอคําถามที่กําหนดโดยผูใชใหมากที่สุด โดยรูปแบบการแสดงผลลัพธของการสืบคนจะเปนรายการ

เอกสารสารสนเทศเรียงลําดับจากเอกสารที่มีความคลายกับขอคําถามของผูใชมากไปนอยตามลําดับ 

โดยกระบวนการเริ่มจากผูใชระบุขอคําถามที่ตองการสืบคนเขามาในระบบผานสวนตอประสาน 

จากนั้นระบบจะนําขอคําถามของผูใชไปประมวลผลขอความ (text processing) เพื่อใหไดดัชนีคํา

สําคัญของขอคําถาม และคํานวณหาคาความคลายเปรียบเทียบระหวางดัชนีคําสําคัญของขอคําถาม

กับดัชนีคําสําคัญของเอกสารที่ถูกจัดเก็บไวในระบบ จากนั้นทําการเรียงลําดับจากเอกสารท่ีมีคาความ

คลายมากที่สุดไปยังเอกสารที่มีคาความคลายนอยที่สุดตามลําดับ และสุดทายทําการแสดงผลลัพธ

ของการคนคืนที่ไดใหกับผูใชโดยแสดงผลผานสวนตอประสานของระบบซึ่งแบบจําลองที่ใชสําหรับการ

คนคนืสารสนเทศสามารถจําแนกไดเปน 3 ชนิดหลักดังนี้ 

(1) แบบจําลองเชิงตรรกกะ (boolean model) จะทําการเปรียบเทียบคําที่ปรากฏ

ในขอคําถามวาปรากฏในเอกสารท่ีพิจารณาหรือไมผานตัวดําเนินการเชิงตรรกกะไดแก AND, 

OR, และ NOT ซึ่งผลลัพธที่ไดจะบอกเพียงแคมีคําที่สนใจปรากฏอยูในเอกสารหรือไมเทานั้น 

ซึ่งมีขอดีคือสามารถเขาใจไดงายไมซับซอนแตจะไมสามารถระบุระดับความคลายระหวางขอ

คําถามกับเอกสารได และไมสามารถจัดลําดบั (ranking) ของเอกสารได 

(2) แบบจําลองความนาจะเปน (Probabilistic Model) เปนแบบจําลองท่ีใชคาสถิติ

การเกิดของคํามาคํานวณหาคะแนนความนาจะเปนที่เอกสารในเซตของคําจะสนองตอขอ

คําถามจากผูใชโดยคะแนนความนาจะเปนท้ังหมดรวมกันจะตองมีคาเปน 1 เหมือนกับการ

คํานวณฟงกชันสมาชิกตามคอมพลีเมนตของเซต็ ซึ่งมีขอดีคือมีวิธีการคํานวณความนาจะเปน

ที่ไดรับการยอมรับ แตมีความซับซอนยากตอการนํามาประยุกตใชงาน 
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(3) แบบจําลองพีชคณิต (algebraic Models) ตัวอยางของแบบจําลองในกลุมนี้เชน

แบบจําลองปริภูมิเวคเตอร (vector space model)[9] เปนแบบจําลองท่ีพัฒนามาจาก

แบบจําลองเชิงตรรกกะโดยมีการระบุคาน้ําหนัก(weight) โดยดูจากความถี่ของคําที่ปรากฏ

ในเอกสาร ดังนั้นเวกเตอรของเอกสารจะมีมิติเทากับจํานวนของคําที่ไมซ้ํากันทั้งหมดที่

ปรากฏในเอกสาร โดยคาของแตละมิติสามารถวัดไดจากจํานวนความถี่ของคํานั้นๆ มีขอดีคือ

ใชคณิตศาสตรแบบเรยีบงายในการคิด และสามารถบอกระดับความคลายระหวางขอคําถาม

กับแตละเอกสารไดทําใหสามารถจัดลําดับของเอกสารได แตมีขอเสียคือจะไมสนใจโครงสราง

และความหมายของคาํ 

 

จากขอดีและขอจํากัดของแตละแบบจําลองท่ีไดกลาวมาแบบจําลองปริภูมิเวกเตอรที่มี

รูปแบบการใชคณิตศาสตรที่ไมซับซอนและสามารถใชบอกระดับความคลายระหวางเอกสารไดจึงมี

ความเหมาะสมที่จะนํามาประยุกตใชในการพัฒนาระบบในงานวิจัยนี้ ซึ่งจะกลาวถึงรายละเอียดใน

หัวขอที่ 2.1.4 เรื่องแบบจําลองปริภูมิเวกเตอรและการวัดความคลายเชิงมุม (cosine similarity) 

3) ขั้นตอนการประเมินผล[7] มีวัตถุประสงคเพื่อวัดประสิทธิผลของการคนคืนสารสนเทศ 

โดยมีแนวคิดวาระบบคนคนืสารสนเทศที่ดีจะตองสามารถดึงเอาเอกสารสารสนเทศที่มีความเกี่ยวของ

กับขอคําถามมาแสดงผลไดอยางถูกตองและครบถวนโดยเรียงลําดับจากเอกสารท่ีมีความเก่ียวของ

มากไปนอยตามลําดับ  โดยในการคนคืนเอกสารสารสนเทศแตละครั้งจะประกอบดวยกลุมเอกสาร

ไดแก เอกสารทั้งหมดที่มีในระบบ กลุมเอกสารที่มีความเก่ียวของกับคําคนท้ังหมด และกลุมของ

เอกสารที่คนคนืมาไดทั้งหมด ดังแสดงในรูปที่ 4 โดยจะมีตัวชี้วัดที่สําคัญ 2 ตัวไดแก  

 

 

รูปที่ 4 แผนภาพออยเลอรแสดงความสัมพันธของเอกสารในระบบคนคืนสารสนเทศ 
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(1) คาความแมนยํา (precision) คอือัตราสวนของเอกสารที่คนคืนมาไดและถูกตอง

ตามความตองการของผูใชเทียบจากเอกสารที่คนคืนมาไดทั้งหมด ดังแสดงในสมการที่ (1) 

 

𝑃𝑟𝑒𝑐𝑖𝑠𝑖𝑜𝑛 =  
| ∩ |

| |
    (1) 

 

(2) คาระลึก (recall) คืออัตราสวนของเอกสารที่คนคืนมาไดและถูกตองตามความ

ตองการของผูใชเทียบจากเอกสารที่ถูกตองตามความตองการของผูใชทั้งหมดดังแสดงใน

สมการที่ (2) 

 

𝑅𝑒𝑐𝑎𝑙𝑙 =  
| ∩ |

| |
    (2) 

 

2.1.4 แบบจําลองปรภูมิเวกเตอรและการวัดความคลายเชิงมุม 

แบบจําลองปริภูมิเวกเตอร[8] เปนหนึ่งในแบบจําลองที่สามารถใชอางอิงถึงเนื้อหาในเอกสาร

โดยกําหนดใหเอกสารแตละฉบับประกอบดวยเวกเตอรของคํา ซึ่งขนาดของเวกเตอรจะขึ้นอยูกับ

จํานวนความถี่ของคําที่ปรากฏอยูในเอกสารฉบับน้ัน 

ถากําหนดให 𝑾𝒊𝒌 คือน้ําหนักของคํา k ที่ปรากฏในเอกสาร 𝑫𝒊 ดังนั้นเวกเตอรสําหรับ

เอกสาร 𝑫𝒊 สามารถเขียนแทนไดดวย 𝑫𝒊 = (𝑾𝒊𝟏, 𝑾𝒊𝟐,…, 𝑾𝒊𝒌) ดังน้ันเอกสารชุดหนึ่งจะมีมิติ

เทากับ k มิติโดยท่ี k คือจํานวนของคําที่ไมซ้ํากันในชุดของเอกสารทั้งหมด [3] [8] ตัวอยางเชน

เวกเตอรของเอกสารท่ีประกอบดวยคําท่ีไมซ้ํากันท้ังหมด 3 คําจะมีมิติเทากับ 3 มิติ ดังแสดงในรูปที่ 5  

 

 

รูปที่ 5 เวกเตอรของเอกสารในสามมิติ 

 

W1 

W2 

W3 

D1 = (W11, W12, W13) 

D2 = (W21, W22, W23) 
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การวัดความคลายคลึงเชิงมุม (cosine similarity measurement) [9] เปนเทคนิคการวัด

ความคลายของเอกสารดวยวิธีการวัดความคลายคลึงเชิงมุมโดยแตละเอกสารถูกแทนดวยเวกเตอร

โดยที่การเปรียบเทียบความคลายของเอกสารจะวัดจากมุมโคไซนของระหวาง 2 เวกเตอรของเอกสาร 

หากเอกสารทั้งสองเอกสารมีความคลายกันมากคาเวกเตอรของเอกสารทั้ง 2 จะเปนไปในทิศทาง

เดียวกันทําใหมุมระหวางเวกเตอรของทั้งสองเอกสารมีคาเขาใกล 0 ทําใหคาโคไซนที่ไดจะมีคาเขาใกล 

1 ในทางกลับกันหากคาเวกเตอรของเอกสารทั้งสองไปในทิศทางที่แตกตางกันมุมระหวางเวกเตอรของ

เอกสารทั้งสองจะมีคามากทําใหคาโคไซนมีคานอยเขาใกล 0 [4][9] ตามสมการท่ี (4) 

 

𝑠𝑖𝑚(𝑥, 𝑦) = 𝑐𝑜𝑠𝑖𝑛𝑒(𝑥,⃗ �⃗�) =  
⃗. ⃗

| ⃗|| ⃗|
   (4) 

 

2.1.5 ระเบียบแปดขอสําหรบัการแกไขปญหา 

ระเบียบแปดขอสาํหรับการแกไขปญหา[10] เปนวิธีการทีพ่ัฒนาข้ึนโดยบรษิัท Ford Motor 

ซึ่งมุงเนนไปที่การปรับปรงุคุณภาพของผลิตภัณฑและกระบวนการ ซึ่งประกอบดวยระเบียบวิธีท้ังหมด 

8 ขอดังนี้ 

D1: จัดตั้งคณะทํางาน คณะทํางานจะประกอบไปดวยผูเชี่ยวชาญจากสายงานตางๆท่ี

เกี่ยวของกับปญหาโดยเลือกจากสมาชิกที่มีความรูความสามารถเหมาะสมและมีอํานาจในการ

ตัดสินใจ 

D2: ทําความเขาใจถึงลักษณะอาการของปญหา การอธิบายชี้เฉพาะลงไปวาปญหาน้ันๆ มี

ลักษณะท่ีเปนรูปธรรมอยางไร โดยมีการเสนอการใชเทคนิค 5W2H (What, Where, When, Why, 

Who, How, How many) เพื่อระบุปญหา 

D3: วางแผนปฏิบัติการแกไขอาการของปญหาเพ่ือใหเกิดผลชั่วคราว เปนการแกปญหา

เฉพาะหนาระยะสั้นเพื่อปองกันผลกระทบจนกวาจะมีการแกปญหาอยางถาวรในระยะยาว 

D4: สืบหาและทวนสอบสาเหตุท่ีแทจริงของปญหา เปนการตั้งสมมติฐานที่สามารถเปนไปได

ทั้งหมดสําหรับปญหา และดําเนินการทดสอบสมมติฐานแตละขอกับลักษณะอาการของปญหาโดยมี

การเก็บขอมูลหลักฐานยืนยันเพื่อใชวางแผนแกไขปญหาท่ีแทจริง 

 D5: ทวนสอบการปฏิบัติการแกไข ทําการยืนยันวาการปฏิบัติการแกไขสามารถปองกันการ

เกิดปญหาซ้ําไดโดยไมเกิดผลกระทบตอลูกคา 

 D6: นําแผนปฏิบัติการแกไขอยางถาวรมาใช ลงมือปฏิบัติตามแผนที่ไดวางไวและตรวจสอบ

ผลลัพธหลังจากที่ไดปฏิบัติตามแผนการแกไขปญหาอยางถาวรไปแลว 



 

 

 D7: วางมาตรการปองกันการเกิดซ้ํา ทําการแกไขกําหนดเอกสารตางๆ ท่ีเกี่ยวของทั้งหมด

รวมถึงการฝกอบรมเพื่อปองกันการเกิดปญหาซ้ําในอนาคต

 D8: แสดงความยินดีกับคณะทํางาน ทาํการรายงานผลตอฝายบริหาร แ

ความรูสําหรับองคกร 

2.2 เอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวขอ

โครงงานมหาบัณฑิตนี้ไดศึกษางานวิจัยที่เก่ียวของทั้งหมด 

ศึกษาแนวคิดและเทคนิคตางๆ เพ่ือนํามาปรับปรุงใชในโครงงานมหาบัณฑิตนี้ใหมีประสิทธิภาพมาก

ขึ้น โดยประกอบดวยรายการของงานวิจัยท่ีเกี่ยวของดังตอไปนี้

2.2.1 Knowledge support for problem

of knowledge discovery and case

งานวิจัยนี้เสนอระบบสนับสนุนความรูเพื่อชวยแกปญหาในกระบวนการผลิตโดยใชเทคนิค

การใหเหตุผลดวยฐานกรณีเริ่มตนจากผูใชทําการสืบคนสถานการณท่ีคลายกันในอดีตเพื่อนําความรู

และแนวทางการแกไขปญหามาปรับใชในการแกปญหาปจจุบันในกระบวนการผลิต

เสนอแนวทางการแกปญหาที่เปนไปไดพรอมกับเอกสารความรูที่เก่ียวของสําหรับสถานการณนั้นๆ ซึ่ง

ระบบที่นําเสนอมีโครงสรางประกอบดวย

 

รูปที่ 6 สวนประกอบระบบสนับสนุนความรูสําหรับการแกไขปญหา

  

วางมาตรการปองกันการเกิดซํ้า ทําการแกไขกําหนดเอกสารตางๆ ที่เก่ียวของทั้งหมด

รวมถึงการฝกอบรมเพื่อปองกันการเกิดปญหาซ้ําในอนาคต 

แสดงความยินดีกับคณะทํางาน ทาํการรายงานผลตอฝายบริหาร และเผยแพรเปนองค

เอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวของ 

โครงงานมหาบัณฑิตนี้ไดศึกษางานวิจัยท่ีเก่ียวของทั้งหมด 3 งานวิจัยโดยมีวัตถุประสงคเพื่อ

ศึกษาแนวคิดและเทคนิคตางๆ เพื่อนํามาปรับปรุงใชในโครงงานมหาบัณฑิตนี้ใหมีประสิทธิภาพมาก

ะกอบดวยรายการของงานวิจัยที่เก่ียวของดังตอไปนี ้

Knowledge support for problem-solving in a production process: A hybrid 

of knowledge discovery and case-based reasoning [5] 

งานวิจัยนี้เสนอระบบสนับสนุนความรูเพื่อชวยแกปญหาในกระบวนการผลิตโดยใชเทคนิค

การใหเหตุผลดวยฐานกรณีเร่ิมตนจากผูใชทําการสืบคนสถานการณที่คลายกันในอดีตเพ่ือนําความรู

และแนวทางการแกไขปญหามาปรับใชในการแกปญหาปจจุบันในกระบวนการผลิต

การแกปญหาท่ีเปนไปไดพรอมกับเอกสารความรูที่เกี่ยวของสําหรับสถานการณนั้นๆ ซึ่ง

ระบบท่ีนําเสนอมีโครงสรางประกอบดวย 3 สวนหลักดงัแสดงในรูปที่ 6  

สวนประกอบระบบสนับสนนุความรูสาํหรับการแกไขปญหา 
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วางมาตรการปองกันการเกิดซ้ํา ทําการแกไขกําหนดเอกสารตางๆ ที่เก่ียวของท้ังหมด

ละเผยแพรเปนองค

งานวิจัยโดยมีวัตถุประสงคเพื่อ

ศึกษาแนวคิดและเทคนิคตางๆ เพื่อนํามาปรับปรุงใชในโครงงานมหาบัณฑิตนี้ใหมีประสิทธิภาพมาก

solving in a production process: A hybrid 

งานวิจัยนี้เสนอระบบสนับสนุนความรูเพื่อชวยแกปญหาในกระบวนการผลิตโดยใชเทคนิค

การใหเหตุผลดวยฐานกรณีเริ่มตนจากผูใชทําการสืบคนสถานการณที่คลายกันในอดีตเพื่อนําความรู

และแนวทางการแกไขปญหามาปรับใชในการแกปญหาปจจุบันในกระบวนการผลิต โดยระบบจะ

การแกปญหาที่เปนไปไดพรอมกับเอกสารความรูท่ีเก่ียวของสําหรับสถานการณนั้นๆ ซึ่ง
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1) สวนของกระบวนการแกไขปญหา (problem-solving process module)  การทํางาน

ในสวนนี้จะใชเทคนิคการใหเหตุผลดวยฐานกรณี (case-based reasoning: CBR) โดยผูใชจะทําการ

สืบคนกรณีปญหาท่ีคลายกันในอดีตจากนั้นระบบจะแสดงผลแนวทางการแกไขปญหาและผลกระทบ

ที่อาจเกิดข้ึนของแตละแนวทางโดยใชขอมูลสนับสนุนจากสวนของการแนะนําความรู (knowledge 

recommendation module) จากนั้นดําเนินการแกไขปญหา หลังจากแกไขปญหาเสร็จสิ้นระบบจะ

จัดเก็บประวัติบันทึกวิธีการแกไขปญหาใหมกลับเขาไปในระบบสําหรับใหสวนของการคนพบความรู 

(knowledge discovery module) นําไปประมวลผลตอไป 

2) สวนของการคนพบความรู (knowledge discovery module)  การทํางานในสวนนี้มี

หนาที่ประมวลผลเอกสารบันทึกการแกไขปญหาในอดีตในกระบวนการผลิตเพ่ือสกัดรูปแบบของ

สถานการณและการตอบสนองตอสถานการณ จากน้ันทําการจัดกลุมดวยการวัดคาความคลาย

ระหวางสถานการณใหมเปรียบเทียบกับกลุมของสถานการณเกาที่มีอยูในระบบโดยใชเทคนิคปริภูมิ

เวกเตอรและการวัดความคลายเชิงมุม หากความคลายมีคาสูงกวาเกณฑท่ีกําหนดระบบจะตัดสินวา

เปนสถานการณเกาและดําเนินการปรับปรุงความรูในกลุมนั้นจากกรณีใหมที่เพิ่มเขาไป แตถาหากคา

ความคลายต่ํากวาเกณฑที่กําหนดระบบจะตัดสินใจวาเปนสถานการณใหมและทําการเพ่ิมเขาไปใน

ระบบจากนั้นกําหนดโพรไฟลของแตละสถานการณโดยใชคากลางของเอกสารที่ใชในสถานการณนั้นๆ 

เพื่อใชเปนตัวแทนของขอมูลสําหรับแนะนําเอกสารความรูใหกับผูใชงาน 

3) สวนของการแนะนําความรู (knowledge recommendation module) การทํางานสวน

นี้ระบบจะสรางโครงขายความรูเชื่อมโยงระหวางแตละสถานการณที่ถูกกําหนดจากสวนของการ

คนพบความรู เพื่อแสดงความสัมพันธระหวางสถานการณใหกับผูใชเห็นกอนตัดสินใจเลือกวิธีการ

แกไขปญหา 

จากงานวิจัยนี้ผูวิจัยเสนอระบบสนับสนุนการตัดสินใจแกไขปญหาโดยใชขอมลูในอดีต โดยใช

เทคนิคการใหเหตุผลดวยฐานกรณีเพื่อระบุกรณีที่คลายกันในอดีตสําหรับใชสนับสนุนการตัดสินใจ

แกไขปญหา มีการใชเทคนิคการสกัดคําจากเอกสารเพื่อใชเปนคําสําคัญที่สามารถใชระบุถึง

สถานการณใดสถานการณที่เฉพาะเจาะจงและมีการสรางและกําหนดโพรไฟลของแตละสถานการณ

โดยใชเทคนิคการวัดความคลายเชิงมุมจากปริภูมิเวกเตอร และมีการสรางกฎความสัมพันธท่ีแสดง

ความเชื่อมโยงระหวางแตละสถานการณเพื่อใหเห็นถึงภาพรวมและผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นกอนการ

ตัดสินใจ  ซึ่งผูจัดทําโครงงานมหาบัณฑิตเห็นถึงขอดีของวิธีการวัดความคลายดวยเทคนิคการวัดความ

คลายเชิงมุมจากปริภูมิเวกเตอร เนื่องจากแบบจําลองมีลักษณะไมซับซอนและสามารถบอกระดับ

ความคลายของแตละกรณีไดซึ่งมีความเหมาะสมกับลักษณะของระบบที่จะเสนอในโครงงาน

มหาบัณฑิตนี้ และสามารถนําไปประยุกตใชในการพัฒนาได 
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2.2.2 Development of Failure Analysis Case-Based Expert System for Computer 

Network Equipment Products [6] 

งานวิจัยนี้เสนอการบูรณาการของฐานกรณีและระบบผูเชี่ยวชาญเพื่อชวยวิเคราะหความ

ขัดของและแกปญหาของผลิตภัณฑเครือขายคอมพิวเตอร โดยระบบมีการเก็บรวบรวมขอมูลวิธีการ

แกปญหาที่ประสบความสําเร็จจากผูเชี่ยวชาญในกระบวนการคนหาสาเหตุรากของปญหาที่เกิดข้ึนกับ

ผลิตภัณฑ โดยกระบวนการทํางานของระบบท่ีผูวิจัยนําเสนอเริ่มจากผูใชกําหนดขอมูลนําเขาเปน

อาการของปญหาที่เกิดขึ้นตามโครงสรางท่ีระบบกําหนดไว จากนั้นระบบจะทําการคาํนวณหาคาความ

คลายของกรณีปจจุบันเปรียบเทียบกับทุกกรณีในอดีตที่จัดเก็บไวในระบบดวยเทคนิค k nearest 

neighbor (KNN) โดยมีการใหคาน้ําหนัก (weight) ของขอมูลปญหาผลิตภัณฑเพื่อทําใหการสืบคน

กรณีตัวอยางมีความเหมาะสมกับลักษณะของปญหาและตรงตอความตองการมากข้ึน จากน้ันระบบ

ทําการแสดงผลลัพธการสืบคนเปนรายการของกรณีในอดีตที่เกี่ยวของเรียงลําดับจากคาความคลาย

มากไปนอยตามลําดับ จากนั้นผูใชเลือกกรณีตัวอยาง และประยุกตใชความรูเพ่ือแกไขปญหา เมื่อ

แกไขปญหาสําเร็จระบบจะทําการจัดเก็บขอมูลเพื่อใชเปนกรณีสําหรับใชแกไขปญหาในอนาคต จาก

การทดสอบและประเมินผลพบวาระบบที่ผูวิจัยพัฒนาขึ้นสามารถชวยใหการทํางานมีประสิทธิภาพดี

ขึ้นวัดจาก 4 ปจจัยไดแก  จํานวนรายการที่สรุปผลการวิเคราะหความขัดของได จํานวนรายการงาน

คงคาง รอบเวลาที่บรรลุเปาหมาย และความถูกตองของการสรุปผลการวิเคราะห 

จากงานวิจัยนี้แสดงใหเห็นถึงวิธีการนําเทคนิคของการใหเหตุผลดวยฐานกรณีไปปรับใชใน

กระบวนการวิเคราะหความขัดของและแกปญหาผลิตภัณฑ มีการใชเทคนิคการใหคาน้ําหนักขอมูล

ดานตางๆ ของปญหาในขั้นตอนการวัดความคลายเปรียบเทียบระหวางขอคําถามและขอมูลของกรณี

เกา ซึ่งเหมาะสมกับลักษณะงานเฉพาะทางทําใหการสืบคนไดกรณีตัวอยางที่ตรงตอความตองการ

มากกวาการสืบคนดวยอัลกอริทึมพื้นฐานเพียงอยางเดียว ซึ่งผูจัดทําโครงงานมหาบัณฑิตเห็นถึงขอดี

ของการใหคาน้ําหนักในขั้นตอนการวัดความคลาย ดังน้ันการนําเทคนิคนี้ไปประยุกตใชในโครงงาน

มหาบัณฑิตต 

2.2.3 Automatic Knowledge Learning Using Case-Based Reasoning [11] 

งานวิจัยน้ีไดประยุกตใชวิธีการของการใหเหตุผลดวยฐานกรณีสําหรับแนะนําการเดินรถไฟ

โดยมีวัตถุประสงคหลักคือตองการใชพลังงานและเวลาในการเดินรถนอยที่สุด  โดยกระบวนการ

ทํางานเริ่มตนจากผูใชระบุปญหาหรือเงื่อนไขในการเดินรถเขาไปในระบบ จากนั้นระบบจะทําการ

ประมวลผลเพื่อแตกปญหาออกเปนปญหายอยและทําการสืบคนกรณีกอนหนาที่มีความคลายกับแต

ละปญหายอยมาท้ังหมด 50 กรณีตอ 1 ปญหายอยเพื่อใชเปนขอมูลนําเขาใหกับ genetic algorithm 
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(GA) สําหรับคํานวณหาคาตัวแปรวิธีการเดินรถท่ีมีความเหมาะสมที่สุดสําหรับแตละปญหายอย 

จากนั้นทวนสอบผลที่ได หากผลท่ีไดถูกตองจะถูกนําไปใชในการแนะนําการเดินรถและจัดเก็บขอมูล

ไวสําหรับใชในอนาคตตอไป แตถาผลท่ีไดไมถูกตองจะเขาสูกระบวนการวิเคราะหสาเหตุและแกไข

ปญหาเพื่อใหไดผลลัพธใหมเพื่อกลับไปสูขั้นตอนการทวนสอบอีกครั้ง  ผลการทดสอบพบวาวิธีการที่

นําเสนอประสบความสําเร็จโดยสามารถลดอัตราการใชพลังงานและระยะเวลาการเดินทางลงได 

จากงานวิจัยงานวิจัยที่เก่ียวของทั้งหมดแสดงใหเห็นวาทฤษฎีการแกปญหาโดยใชเทคนิคการ

ใหเหตุผลดวยฐานกรณีนั้นมีการนําไปประยุกตใชอยางหลากหลายและไดผลลัพธเปนที่นาพอใจ  

ดังน้ันผูทําโครงงานจึงตัดสินใจออกแบบและพัฒนาระบบจัดการความรูโดยเลือกใชเทคนิคนี้  โดยนํา

ขอดีของแตละงานวิจัยที่ไดศึกษามาปรับใชกับระบบที่พัฒนาในโครงงานมหาบัณฑิตนี้ 



 

 

ขั้นตอนการออกแบบและพัฒนาระบบนั้นประกอบดวย 

จัดเตรียมขอมูล(data gathering process)

document template template)

development process) ดังแสดงใน

จัดเตรียมขอมูล และกระบวนการกําหนดเอกสารแมแบบ

กลาวในบทที่ 4 

รูปที่ 

3.1 กระบวนการจัดเตรียมขอมูล

 การจัดเตรียมขอมูลมีวัตถุประสงคเพื่อใหไดขอมูลที่เปนประโยชนสําหรับการออกแบบและ

พัฒนาระบบ และใชเปนขอมูลต้ังตนสําหรับระบบตนแบบเพื่อ

บทที่  3 

แนวคิดและวิธีดําเนนิโครงงาน 

ขั้นตอนการออกแบบและพัฒนาระบบนั้นประกอบดวย 3 กระบวนการไดแก กระบวนการ

data gathering process)  กระบวนการกําหนดเอกสารแมแบบ

document template template) และกระบวนการพัฒนาซอฟตแวรระบบ

ดังแสดงในรูปที่ 7 โดยในบทนี้จะอธิบายในรายละเอียดของ

กระบวนการกําหนดเอกสารแมแบบ สวนกระบวนการพัฒนาซอฟตแวรระบบจะ

รูปที่ 7 ภาพรวมของแนวคิดและวิธีดําเนินงาน 

กระบวนการจัดเตรียมขอมลู 

การจัดเตรียมขอมูลมีวัตถุประสงคเพื่อใหไดขอมูลที่เปนประโยชนสําหรับการออกแบบและ

และใชเปนขอมูลตั้งตนสําหรับระบบตนแบบเพื่อในการทดสอบและประเมินผล 

กระบวนการไดแก กระบวนการ

กระบวนการกําหนดเอกสารแมแบบ(define 

ระบบ (software 

ยในบทนี้จะอธิบายในรายละเอียดของกระบวนการ

สวนกระบวนการพัฒนาซอฟตแวรระบบจะ

 

การจัดเตรียมขอมูลมีวัตถุประสงคเพื่อใหไดขอมูลที่เปนประโยชนสําหรับการออกแบบและ

และประเมินผล  
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โดยกระบวนการจัดเตรียมขอมูลน้ันประกอบดวย 3 ขั้นตอน ไดแก การกําหนดกลุมประเภทของ

ขอมูล การกําหนดรายการความตองการของผูมีสวนไดสวนเสีย และการคัดเลือกเอกสารสําหรับเปน

ขอมูลตั้งตนใหกับระบบตนแบบ โดยจะอธิบายในรายละเอียดของแตละขั้นตอนดังนี้ 

3.1.1 การกําหนดกลุมประเภทของขอมูล 

เนื่องจากขอมูลในกระบวนการวิเคราะหความขัดของถูกจัดเก็บอยูในสื่อตางๆ ที่หลากหลาย

เชน เอกสารบันทึกการวิเคราะหความขัดของ จดหมายอิเล็คทรอนิครายงานผลการวิเคราะหความ

ขัดของ และเอกสารรายงานความคืบหนาการวิเคราะหความขัดของรายสัปดาห ซ่ึงเอกสารแตละ

ประเภทมีลักษณะโครงสรางท่ีแตกตางกันกัน แตขอมูลที่บรรจุอยูในเอกสารจะมีทั้งขอมูลสวนท่ี

คลายคลึงกันและแตกตางกัน เชน ขอมูลอาการความขัดของจะบรรจุอยูในเอกสารทุกประเภท แต

ขอมูลแนวทางการแกไขและปองกันความขัดของอาจมีเฉพาะในจดหมายอิเล็กโทรนิค รายงานผลการ

วิเคราะหความขัดของ หรือเอกสารรายงานความคืบหนาการวิเคราะหความขัดของรายสัปดาห แตไม

มีในเอกสารบันทึกการวิเคราะหความขัดของ เปนตน  ดังน้ันการกําหนดกลุมประเภทของขอมูลใน

กระบวนการวิเคราะหความขัดของจึงเปนขั้นตอนแรกที่จําเปนตองทําในกระบวนการจัดเตรียมขอมูล

เพื่อเปนการรวบรวมประเภทของขอมูลทั้งหมดท่ีมีในกระบวนการกอนการออกแบบและพัฒนาระบบ 

ขั้นตอนการกําหนดกลุมประเภทของขอมูลเริ่มตนโดยจัดกลุมของเอกสารตามลักษณะของ

ความขัดของ จากนั้นเลือกเอกสาร 1 ถึง 2 ฉบับจากแตละกลุมเพื่อเปนตัวแทนขอมูลของเอกสารของ

แตละกลุมความขัดของ จากนั้นดําเนินการวิเคราะหเปรียบเทียบขอมูลในแตละเอกสารที่ไดคัดเลือก

มาเพื่อกําหนดกลุมประเภทของขอมูล ในขั้นตอนสุดทายทําการวิเคราะห คัดเลือก และกําหนดกลุม

ประเภทของขอมูลที่จําเปนสําหรับการพัฒนาระบบ โดยผลลัพธที่ไดแสดงในตารางท่ี 1 

ตารางที่ 1 ตารางแสดงกลุมประเภทของขอมูลที่จําเปนสําหรับการพัฒนาระบบ 

ลําดับที ่ กลุมประเภทของขอมูล คําอธิบาย 

1 ชื่อรุนของผลิตภัณฑ คาํที่ใชสื่อความหมายระบุถึงรุนของผลิตภัณฑ 

2 ขั้นตอนหรือกระบวนการ

ท่ีพบความขัดของ 

สถานท่ีเกิดความขัดของ เชน การใชงานของลูกคา หรือ 

การทดสอบความนาเชื่อถือของ เปนตน 

3 ลักษณะอาการของความ

ขัดของ 

ขอมูลและลักษณะเบื้องตนของความขัดของ 
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ตารางที่ 1 ตารางแสดงกลุมประเภทของขอมูลที่จําเปนสําหรับการพัฒนาระบบ (ตอ) 

ลําดับที ่ กลุมประเภทของขอมูล คําอธิบาย 

4 ขั้นตอนและวิธีการ

วิเคราะหความขัดของ 

ขั้นตอนและวิธีการที่ใชในการดําเนินการวิเคราะหหา

สาเหตุรากของความขัดของ 

5 วิธีการที่ใชแกปญหา

ความขัดของ 

วิธีการที่เสนอสําหรับการแกไขความขัดของและปองกัน

ไมใหความขัดของเดิมเกิดข้ึนอีกในอนาคต 

 

3.1.2 การเก็บขอมูลความตองการจากผูมีสวนเกี่ยวของ 

ในข้ันตอนนี้ผูจัดทําโครงงานมหาบัณฑิตดําเนินการสํารวจและรวบรวมขอมูลความคิดเห็น

จากผูมีสวนเกี่ยวของในกระบวนการวิเคราะหความขัดของของฮารดดิสก  โดยมีวัตถุประสงคเพื่อ

ตองการไดมาซึ่งขอมูลเชิงคุณภาพและขอมูลเชิงลึกในกระบวนการทํางาน โดยข้ันตอนการดําเนินงาน

เริ่มตนจากการวิเคราะหเพื่อออกแบบชุดคําถามสําหรับการสํารวจดังแสดงในตารางที่ 2  

ตารางที่ 2 ตารางแสดงชุดคําถามในแบบสํารวจความเห็นเก่ียวกับกระบวนการวิเคราะหความขัดของ
ของฮารดดิสในปจจุบัน 

ลําดับ คําถาม วัตถุประสงค ประเภท ชุดคําตอบ 

1 คุณคิดวาขอมูลใด

ตอไปนี้เปนประโยชน

และสามารถชวยให

การวิเคราะหความ

ขัดของในปจจุบันมี

ประสิทธิภาพและ

รวดเร็วขึ้น 

- เพื่อทราบถึงระดับ

ความสําคัญเชิงคุณภาพ

ของขอมูลแตละประเภท

ในกระบวนการวิเคราะห

ความขัดของ 

- เพื่อเปนขอมูลนําเขา

สําหรับออกแบบรายการ

ตรวจสอบเพื่อคัดกรอง

เอกสารและการออกแบบ

ระบบ 

เลือกได

มากกวา 

1 

คําตอบ 

- ลักษณะอาการของ

ความขัดของ 

- ขั้นตอนและวิธีการ

ดําเนินการวิเคราะห

ความขัดของ 

- วิธีการที่ใชแกปญหา

ความขัดของ 

- ขั้นตอนหรือ

กระบวนการที่พบความ

ขัดของ 

- ชื่อรุนของผลิตภัณฑ 

- อ่ืนๆ ………………….. 
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ตารางท่ี 2 ตารางแสดงชุดคาํถามในแบบสํารวจความเห็นเก่ียวกับกระบวนการวิเคราะหความขัดของ
ของฮารดดิสในปจจุบัน (ตอ) 

ลําดับ คําถาม วัตถุประสงค ประเภท ชุดคําตอบ 

2 คุณพบความขัดของที่

มีลักษณะใกลเคียงกับ

ความขัดของที่เคยทํา

ไปแลวในอดีตบอยแค

ไหน 

- เพื่อประเมินความ

ประสบความสาํเร็จของ

โครงการกอนเริ่มการ

ออกแบบและพัฒนา

ระบบ 

เลือกได

เพียง

คําตอบ

เดียว 

- 0% = ไมเคยพบความ

ขัดของที่ใกลเคยีงกับใน

อดีตเลย 

- นอยกวา 10% = พบ

ความขัดของท่ีใกลเคียง

กับในอดีตบาง 

- 10% ถึง 30% =พบ

ความขัดของท่ีใกลเคียง

กับในอดีตเปนประจํา 

- มากกวา 30% = พบ

ความขัดของท่ีใกลเคียง

กับในอดีตบอยมาก 

3 คุณบันทึกขั้นตอนหรือ

วิธีการวิเคราะหความ

ขัดของในปจจุบันดวย

วิธีการใด 

- เพื่อทราบถึงแหลงของ

ขอมูลความรูที่เก่ียวของ

กับกระบวนการวิเคราะห

ความขัดของของ

ฮารดดิสกทั้งหมด 

- เพื่อทราบถึงลักษณะ

การทํางานที่เปนอยูใน

ปจจุบันเพื่อใชออกแบบ

ระบบใหม 

เลือกได

มากกวา 

1 

คําตอบ 

- บันทึกลงในเอกสาร

กระดาษ 

- บันทึกในเอกสาร

อิเล็กทรอนิกส เชน ms-

word, ms-excel, หรือ 

ms-power point เปน

ตน 

- บันทึกในจดหมาย

อิเล็กทรอนิกส 

- บันทึกในโปรแกรม

สําเรจ็รูป เชน ms-

onenote เปนตน 

- อ่ืนๆ ………………….. 
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ตารางท่ี 2 ตารางแสดงชุดคาํถามในแบบสํารวจความเห็นเก่ียวกับกระบวนการวิเคราะหความขัดของ
ของฮารดดิสในปจจุบัน (ตอ) 

ลําดับ คําถาม วัตถุประสงค ประเภท ชุดคําตอบ 

4 คุณเคยพบปญหา

ใดบางในข้ันตอนการ

สืบคนเอกสาร 

- เพื่อใหทราบถึงปญหาที่

พบในกระบวนการทํางาน

ในปจจุบัน 

- เพื่อใชสําหรับทวนสอบ

ในขั้นตอนสุดทายวา

ระบบที่พัฒนาข้ึนสามารถ

ชวยแกปญหาไดหรือไม 

เลือกได

มากกวา 

1 

คําตอบ 

- ไมแนใจวาไดมีการ

บันทึกเอกสารในเรื่องท่ี

ตองการจะสืบคนไว

หรือไมอยางไร 

- ไมสามารถเขาถึง

เอกสารบันทึกได

เนื่องจากเอกสาร

ดังกลาวไมไดถูกแบงปน 

(share)  

- ไมมันใจวาเอกสารท่ี

ตองการถูกจัดเก็บไวที่

ไหน 

- ใชเวลาในการคนหา

นาน 

- เอกสารท่ีตองการ

สืบคนสูญหายไป 

- อ่ืนๆ ………………….. 

 

หลังจากไดแบบสอบถามตามตารางที่ 2 แลวดําเนินการสงแบบสํารวจความคิดเห็นใหกับผูมี

สวนเกี่ยวของในกระบวนการวิเคราะหความขัดของ จากนั้นรวบรวมผลการตอบแบบสํารวจ และ

สุดทายดําเนินการวิเคราะหเพื่อนําขอมูลไปใชตอในขั้นตอนถัดไป โดยผลการสํารวจสามารถสรุปได

ตามแตละประเด็นคาํถามดังตอไปนี้ 

1) คุณคิดวาขอมูลใดตอไปนี้เปนประโยชนและสามารถชวยใหการวิเคราะหความขัดของใน

ปจจุบันมีประสิทธิภาพและรวดเร็วขึ้น   

ผลการสํารวจพบวาผูตอบแบบสอบถามแสดงคิดเห็นวาลักษณะอาการของความ

ขัดของเปนประโยชนและสามารถชวยใหการวิเคราะหความขัดของในปจจุบันมีประสิทธิภาพ

และรวดเร็วข้ึนมากที่สุดดวยคะแนน 95.7% รองลงมาคือขั้นตอนหรือกระบวนการที่พบ

ความขัดของ ดวยคะแนน 82.6% ขั้นตอนและวิธีการดําเนินการวิเคราะหความขัดของ ดวย
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คะแนน 78.3% วิธีการที่ใชแกปญหาความขัดของ ดวยคะแนน 60.9% และชื่อรุนของ

ผลิตภัณฑ ดวยคะแนน 26.1% ตามลําดับ ขอมูลผลการสํารวจสวนน้ีจะถูกนําไปใชเปนขอมูล

นําเขาในข้ันตอนการออกแบบรายการตรวจสอบเพื่อคัดกรองเอกสารสําหรับใชเปนขอมูลตั้ง

ตนของระบบและการพัฒนาระบบ 

2) คุณพบความขัดของที่มีลักษณะใกลเคียงกับความขัดของท่ีเคยทําไปแลวในอดีตบอยแค

ไหน   

ผลการสํารวจพบวาผูตอบแบบสอบถามพบความขัดของที่มีลักษณะใกลเคียงกับ

ความขัดของท่ีเคยทําไปแลวในอดีตมากกวารอยละ 30 มากถึง 47.8% รองลงมาคือ ระหวาง

รอยละ 10 ถึง 30 ดวยคะแนน 39.1% และ พบความขัดของที่มีลักษณะใกลเคียงกับความ

ขัดของที่เคยทําไปแลวในอดีตนอยกวารอยละ 10 เพียง 13.0% จากผลการสํารวจผูมีสวน

เกี่ยวของสวนใหญพบความขัดของที่มีลักษณะใกลเคียงกับในอดีตซึ่งมีความนาจะเปน

คอนขางสูงที่โครงการจะประสบความสําเร็จเนื่องจากขอมูลของความขัดของในอดีตนาจะ

ชวยใหการทํางานมีประสิทธิภาพมากขึ้น ดังน้ันผูทําโครงงานมหาบัณฑิตจึงตัดสินใจดําเนิน

โครงการตอไปตามแผนที่วางไว 

3) คุณบันทกึขั้นตอนหรือวิธีการวิเคราะหความขัดของในปจจุบันดวยวิธีการใด  

ผลการสํารวจพบวาผูตอบแบบสอบถามมีการจดบันทึกข้ันตอนหรือวิธีการวิเคราะห

ความขัดของดวยวิธีบันทึกในเอกสารอิเล็กทรอนิกสมากที่สุด ดวยคะแนน 82.6% รองลงมา

ไดแก บันทึกในจดหมายอิเล็กทรอนิกส ดวยคะแนน 73.9% บันทึกในโปรแกรมสําเร็จรูป 

ดวยคะแนน 43.5% บันทึกลงในเอกสารกระดาษ ดวยคะแนน 34.8% และบันทึกดวยวิธีการ

อ่ืนๆ 8.7% จากผลการสํารวจผูจัดทําโครงการเลือกวิเคราะหขอมูลและคัดกรองเอกสารเพื่อ

ใชเปนขอมูลจากเอกสารอิเล็กทรอนิกสเพียงอยางเดียวเน่ืองจากครอบคลุมถึงผูมีสวนเกียว

ของถึง 82.6% ซึ่งมากพอสําหรับใชออกแบบและพัฒนาระบบตนแบบ อีกทั้งยังเปนการลด

ความซ้ําซอนของขอมูลในข้ันตอนการคัดกรองเอกสารสําหรับใชเปนขอมูลตั้งตนของระบบได

อีกดวย 

4) คุณเคยพบปญหาใดบางในขั้นตอนการสืบคนเอกสาร  

ผลการสํารวจพบวาปญหาที่วาผูตอบแบบสอบถามพบมากที่สุดในขั้นตอนการสืบคน

เอกสาร คือไมมันใจวาเอกสารที่ตองการถูกจัดเก็บไวที่ไหน ดวยคะแนน 82.6% รองลงมาคือ 

ไมแนในวาไดมีการบันทึกเอกสารในเรื่องที่ตองการจะสืบคนไวหรือไมอยางไร ดวยคะแนน 

73.9% ใชเวลาในการคนหานาน ดวยคะแนน 69.6% เอกสารที่ตองการสืบคนสูญหาย ดวย

คะแนน 52.2% ไมสามารถเขาถึงเอกสารบันทึกไดเนื่องจากเอกสารดังกลาวไมไดถูกแบงปน 

ดวยคะแนน 43.5% และปญหาอื่นๆ 4.3% 
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จากผลการตอบแบบสอบถามทําใหทราบถึงวิธีการทํางานในปจจุบันซึ่งเปนขอมูลสําคัญ

สําหรับใชกําหนดรายการความตองการของระบบ และเปนขอมูลนําเขาสําหรับการสรางรายการ

ตรวจสอบเพื่อประเมินประสิทธิผลของระบบหลังการพัฒนาวาสามารถชวยลดหรือแกไขปญหาไดมาก

นอยเพียงใด 

3.2 การคดักรองเอกสารเพื่อใชเปนขอมูลตั้งตนสําหรับพัฒนาระบบ 

 ในขั้นตอนน้ีมีวัตถุประสงคเพื่อคัดเลือกเอกสารสําหรับใชเปนขอมูลตั้งตนในการพัฒนาระบบ 

โดยมีขั้นตอนในการดําเนินงานเริ่มตนจากข้ันตอนการกําหนดรายการตรวจสอบ จากนั้นดําเนินการ

คัดกรองเอกสารโดยใชรายการตรวจสอบ และขั้นตอนสุดทายการจัดรูปแบบโครงสรางเอกสารที่ผาน

การคัดเลือกโดยแบงสวนของเน้ือหาตามกลุมประเภทของเนื้อหาตามที่ไดกําหนดไวในข้ันตอนท่ี 1 

การกําหนดกลุมประเภทของขอมูล โดยจะอธิบายในสวนของรายละเอียดของแตละข้ันตอนดังตอไปนี้ 

3.2.1 ขั้นตอนการกาํหนดรายการตรวจสอบ 

ในขั้นตอนน้ีเปนการกําหนดรายตรวจสอบเอกสารโดยมีขอมูลนําเขาท้ังหมด 2 อยางไดแก 

กลุมประเภทของขอมูลท่ีไดจากขั้นตอนที่ 3.1.1 และ ขอมูลผลการสํารวจที่ไดจากขั้นตอนที่ 3.1.2 

โดยกระบวนการเริ่มจากกําหนดรายการที่ควรจะมีในเอกสารตามประเภทของขอมูลจากขั้นตอนที่ 

3.1.1 ไดแก ชื่อรุนของผลิตภัณฑ ข้ันตอนหรือกระบวนการที่พบความขัดของ ลักษณะอาการของ

ความขัดของ ข้ันตอนและวิธีการวิเคราะหความขัดของ และวิธีการที่ใชแกปญหาความขัดของ  

จากนั้นทําการจัดเรียงลําดับตามผลการสํารวจในขั้นตอนท่ี 3.1.2 จากมากไปนอย ในขั้นตอนตอไป

ดําเนินการวิเคราะหและกําหนดเกณฑท่ีใชในการคัดกรองเอกสารดังแสดงในตารางที่ 3 

ตารางที่ 3 ตารางแสดงกลุมประเภทของขอมูลและผลการวิเคราะหเรียงลําดับตามผลการสํารวจ 

ลําดับ ประเภทของขอมูล ผลการ

สํารวจ 

ผลการวิเคราะห 

และเกณฑในการคัดกรองเอกสาร 

1 ลักษณะอาการของความขัดของ 95.7 % ตองมีเทานั้น 

เนื่องจากเปนขอมูลท่ีอธิบายถึง

ลกัษณะอาการของความขัดของที่

เกิดขึ้นและมีความจําเปนสําหรับ

ขั้นตอนการสืบคน 
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ตารางท่ี 3 ตารางแสดงกลุมประเภทของขอมูลและผลการวิเคราะหเรียงลําดับตามผลการสํารวจ (ตอ) 

ลําดับ ประเภทของขอมูล ผลการ

สํารวจ 

ผลการวิเคราะห 

และเกณฑในการคัดกรองเอกสาร 

2 ขั้นตอนหรือกระบวนการที่พบความ

ขัดของ 

82.6 % มีหรือไมมีก็ได 

ถึงแมจะไดคะแนนผลการสํารวจวามี

ความสาํคัญคอนขางสูง แตใน

กระบวนการทํางานนั้นมีความขัดของ

หลายประเภทที่สามารถเกิดขึ้นไดใน

ทุกขั้นตอน อีกทั้งโดยสวนมากมักจะมี

การบันทกึอยูในสวนของลักษณะ

อาการของความขัดของอยูแลว ดังนั้น

ขอมูลสวนนี้จึงถือวาดีถามีการบันทึก

ไวแตถาไมมีการบันทึกไวก็ไมสงผล

กระทบตอการทํางาน 

3 ขั้นตอนและวิธีการดําเนนิการ

วิเคราะหความขัดของ 

78.3 % ตองมีเทานั้น 

เนื่องจากเปนขอมูลท่ีอธิบายถึง

ขั้นตอนและวิธีการวิเคราะหความ

ขัดของซึ่งเปนขอมูลสวนท่ีจําเปนและ

สาํคัญที่สุดของระบบที่นําเสนอ 

4 วิธีการที่ใชแกปญหาความขัดของ 60.9 % มีหรือไมมีก็ได 

เนื่องจากมีการวิเคราะหความขัดของ

หลายกรณีท่ีไมพบสาเหตุรากของ

ปญหาจึงไมมีการบันทึกวิธีการที่ใช

แกไขตามไปดวย แตยังมีขอมูลในสวน

ของอาการความขัดของและขั้นตอน

การวิเคราะหซึ่งยังเปนประโยชนตอ

การทํางาน ดังนั้นขอมูลสวนน้ีถือวาดี

ถามีการบันทึกไวแตถาไมมีการบันทึก

ไวก็ไมสงผลกระทบตอการทํางาน 
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ตารางท่ี 3 ตารางแสดงกลุมประเภทของขอมูลและผลการวิเคราะหเรียงลําดับตามผลการสํารวจ (ตอ) 

ลําดับ ประเภทของขอมูล ผลการ

สํารวจ 

ผลการวิเคราะห 

และเกณฑในการคัดกรองเอกสาร 

5 ชื่อรุนของผลิตภัณฑ 26.1 % มีหรือไมมีก็ได 

เนื่องจากความขัดของสวนใหญนั้น

สามารถเกิดขึ้นไดกับทุกรุนของ

ผลิตภัณฑ ดังนั้นขอมูลน้ีจึงไมสงผล

กระทบตอการวิเคราะหความขัดของ

ซึ่งเปนไปในทิศทางเดียวกับผลการ

สาํรวจ ดังนั้นขอมูลสวนนี้จึงถือวาดี

ถามีการบันทึกไวแตถาไมมีการบันทึก

ไวก็ไมสงผลกระทบตอการทํางานมาก

นัก 

 จากการวิเคราะหเอกสารที่จะผานการคัดกรองจําเปนตองมีขอมูลในสวนของ ลักษณะอาการ

ของความขัดของ และขั้นตอนและวิธีการดาํเนินการวิเคราะหความขัดของบันทึกอยูในเอกสารเทานั้น 

สวนขอมูลอ่ืนๆ นอกเหนือจากนี้จะมีหรือไมมีก็ได 

3.2.2 ขั้นตอนการคัดกรองเอกสาร 

ในขั้นตอนนี้ดําเนินการตรวจสอบเอกสารโดยใชรายการตรวจสอบที่ไดจากข้ันตอนที่ 3.2.1 

เพื่อคัดกรองเอกสารสําหรับใชเปนขอมูลตั้งตนในการพัฒนาระบบ  ถึงแมวารายการตรวจสอบจะมี

เพียง 2 รายการท่ีจําเปนตองมีเทานั้น แตการดําเนินการในข้ันตอนนี้ผูจัดทําโครงงานมหาบัณฑิตให

ความสําคัญกับขั้นตอนหรือกระบวนการที่พบความขัดของดวยโดยเอกสารท่ีผานการคัดกรองจะถูก

แบงออกเปน 2 กลุม คือมีหรือไมมีขอมูลของขั้นตอนหรือกระบวนการท่ีพบความขัดของ หากจํานวน

เอกสารที่มีขอมูลขั้นตอนหรือกระบวนการท่ีพบความขัดของมีมากพอสําหรับใชเปนขอมูลตั้งตน 

เอกสารท่ีไมมีขอมูลขอมูลสวนนี้จะไมถูกนํามาใชเพื่อเพ่ิมคุณภาพของขอมูลนําเขา แตถาจํานวน

เอกสารที่จะใชเปนขอมูลนําเขามีไมมากพอสําหรับการพัฒนาและการประเมินผล เอกสารกลุมที่ไมมี

ขอมูลของขั้นตอนหรือกระบวนการที่พบความขัดของจะถูกนําเขาเพื่อเพ่ิมปริมาณเอกสารทําให

สามารถดําเนินการพัฒนาและประเมินตอไปไดถึงแมวาคณุภาพของเอกสารจะลดลง 
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 จากผลการคัดกรองไดเอกสารที่ผานเกณฑท้ังหมดนอยดังนั้นผูจัดทําโครงงานมหาบัณฑิตจึง

ตัดสินใจใชเอกสารท้ังหมดรวมทั้งเอกสารที่ไมมีขอมูลสวนของขั้นตอนหรือกระบวนการที่พบความ

ขัดของดวยเพื่อใหไดปริมาณของเอกสารมากขอสําหรับการใชเปนขอมูลตั้งตนสําหรับการพัฒนาและ

ประเมินระบบ 

3.2.3 ขั้นตอนการจัดโครงสรางเอกสารที่ผานการคัดเลือก 

ในข้ันตอนน้ีเปนการจัดโครงสรางของเอกสารที่ผานการคัดเลือกใหมีโครงสรางเหมือนกัน

ทั้งหมดเพื่อทําใหขั้นตอนการนําเขาเอกสารเขาสูระบบสามารถทําไดงายและเกิดความผิดพลาดนอย

ที่สุด โดยโครงสรางของเอกสารจะเปนไปตามเอกสารแมแบบซึ่งจะอธิบายถึงรายละเอียดในถัดไป 

3.3 การกําหนดแอกสารแมแบบ 

ระบบที่เสนอในโครงงานมหาบัณฑิตนี้เปนระบบที่จะชวยวิศวกรนักวิเคราะหความขัดของใน

การสืบคนเอกสารบันทึกการวิเคราะหความขัดของในอดีตที่ถูกจัดเก็บไวในระบบ  เพื่อนําความรูใน

เอกสารมาปรับใชสําหรับการวิเคราะหความขัดของใหม  จากนั้นสรางและจัดเก็บเอกสารบันทึกการ

วิเคราะหความขัดของใหมเขาไปในระบบเพื่อรองรับการสืบคนกลับมาใชใหมในอนาคต ดังนั้นรูปแบบ

และโครงสรางของเอกสารจึงมีความสําคัญตอระบบ เอกสารแมแบบ (document template) เปน

วิธีการหนึ่งที่สามารถชวยใหเอกสารที่จะถูกจัดเก็บในระบบนั้นมมีาตรฐานท่ีใกลเคียงกันและทําใหการ

ออกแบบและพัฒนาระบบมีประสิทธิภาพมากขึ้น  ดังนั้นในสวนนี้จะนําเสนอขั้นตอนการกําหนด

เอกสารแมแบบสําหรับใชในระบบ 

ขั้นตอนในการกําหนดเอกสารแมแบบประกอบดวย 2 ข้ันตอนไดแก การวิเคราะหและ

กําหนดโครงสรางเอกสาร การจับคูโครงสรางเอกสารกับรายการเอกสารระเบียบแปดขอสําหรับการ

แกไขปญหา (8D) จากนั้นกําหนดเอกสารแมแบบ โดยจะอธิบายในรายละเอียดแตละขั้นตอน

ดังตอไปนี ้

3.3.1 การจับคูโครงสรางเอกสารกับระเบียบแปดขอสําหรับการแกไขปญหา 

ในขั้นตอนน้ีเปนการจับคู (mapping) กลุมประเภทของขอมูลที่ไดนิยามไวในขอท่ี 3.1.1 เขา

กับโครงสรางของเอกสาร 8D จากนั้นทําการเลือกวาเนื้อหาใดบางควรปรากฏในเอกสารแมแบบ  

พรอมใหเหตุผลดังแสดงในตารางที่ 4 
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ตารางที่ 4 ตารางการจับคูกลุมประเภทของขอมูลในกระบวนการวิเคราะหความขัดของของฮารดดิสก
เขากับโครงสรางของเอกสาร 8D 

กลุมประเภทของขอมูลใน

กระบวนการวิเคราะหความ

ขัดของของฮารดดิสก 

โครงสรางของเอกสาร 8D 
ใชใน

เอกสาร

แมแบบ 

เหตุผล 

- D1 จัดตั้งคณะทํางาน ไมใช เนื่องจากระบบท่ีจะ

พัฒนาอกแบบสําหรับ

รองรับการทํางานใน

ลักษณะที ่1 เอกสาร

จะมีเจาของเพียง 1 

คนเทานั้น 

ลักษณะอาการของความ

ขัดของ 

D2 ทําความเขาใจถึงลักษณะ

อาการของปญหา 

ใช เนื่องจากลักษณะ

อาการของความ

ขัดของที่เกิดขึ้นมี

ความสาํคัญและชวย

ใหผูใชสามารถสืบคน 

กรณีตัวอยางเพื่อชวย

แกไขปญหาใหมได 

ขั้นตอนหรือกระบวนการท่ี

พบความขัดของ 

- ใช เนื่องจากขอมูลสวนนี้

ทําใหทราบถึง

กระบวนการที่เกิด

ความขัดของซึ่งจะชวย

ใหสามารถจํากัด

วิธีการวิเคราะหลงได 
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ตารางท่ี 4 ตารางการจับคูกลุมประเภทของขอมูลในกระบวนการวิเคราะหความขัดของของฮารดดิสก
เขากับโครงสรางของเอกสาร 8D (ตอ) 

กลุมประเภทของขอมูลใน

กระบวนการวิเคราะหความ

ขัดของของฮารดดิสก 

โครงสรางของเอกสาร 8D ใชใน

เอกสาร

แมแบบ 

เหตุผล 

- D3 วางแผนปฏิบัติการแกไข

อาการของปญหาเพ่ือให

เกิดผลชั่วคราว 

ใช เนื่องจากขอมูลสวนนี้

ชวยลดความรุนแรง

ของปญหาที่เกิดข้ึนได

ในระยะสั้นกอนหา

วิธีการแกปญหาโดย

แกไขท่ีสาเหตุราก

ตอไป 

ขั้นตอนและวิธีการดําเนินการ

วิเคราะหความขัดของ 

D4 สืบหาและทวนสอบ

สาเหตุท่ีแทจริงของปญหา 

ใช เนื่องจากเปนขอมูล

ความรูซึ่งมีการอธิบาย

ถึงวิธีการวิเคราะหหา

สาเหตุรากของความ

ขัดของซึ่งมีสวนสําคัญ

ท่ีสุดของระบบ 

วิธีการที่ใชแกปญหาความ

ขัดของ 

D5 ทวนสอบการปฏิบัติการ

แกไข 

ใช เนื่องจากเปนขอมูล

ความรูซึ่งมีการอธิบาย

วิธีการจัดการแกไข

ปญหาความขัดของ 

ชื่อรุนของผลิตภัณฑ - ใช เนื่องจากเปนขอมูลใน

องคกรท่ีซึ่ง

นักวิเคราะห

จําเปนตองทราบกอน

เริ่มการวิเคราะห 
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ตารางท่ี 4 ตารางการจับคูกลุมประเภทของขอมูลในกระบวนการวิเคราะหความขัดของของฮารดดิสก
เขากับโครงสรางของเอกสาร 8D (ตอ) 

กลุมประเภทของขอมูลใน

กระบวนการวิเคราะหความ

ขัดของของฮารดดิสก 

โครงสรางของเอกสาร 8D ใชใน

เอกสาร

แมแบบ 

เหตุผล 

- D6 นําแผนปฏิบัติการแกไข

อยางถาวรมาใช 

ไมใช เนื่องจากขอมูลสวนนี้

อยูนอกเหนือของเขต

ของการวิเคราะหหา

สาเหตุของความ

ขัดของ 

- D7 วางมาตรการปองกันการ

เกิดซ้ํา 

ใช เนื่องจากทาํใหทราบ

ถึงวิธีการปองกันไมให

ปญหาเกิดซ้ํา 

- D8 แสดงความยินดีกับ

คณะทํางาน 

ไมใช เนื่องจากขอมูลสวนนี้

อยูนอกเหนือของเขต

ของการวิเคราะหหา

สาเหตุของความ

ขัดของ 

3.3.2 การกําหนดเอกสารแมแบบ 

หลังจากผานขั้นตอนการจับคูจากขอ 3.3.1 แลวจะได 7 กลุมประเภทของขอมูลที่ควจจะ
ปรากฏในเอกสารแมแบบไดแก ลักษณะอาการของความขัดของ (background) ข้ันตอนหรือ
กระบวนการที่พบความขัดของ (failed location) การแกไขอาการของปญหาเพื่อใหเกิดผลชั่วคราว 
(containment action) วิธีการดําเนินการวิเคราะหความขัดของ (root cause analysis) วิธีการท่ีใช
แกปญหาความขัดของ (corrective action) ชื่อรุนของผลิตภัณฑ (product name) และการปองกัน
การเกิดซ้ํา (preventive action) จากนั้นทําการวิเคราะหและทวนสอบความครบถวนของขอมูลท่ีพึง
จะมีในเอกสารแมแบบโดยพิจารณาจากรายการความตองการของระบบในหัวขอที่ 4.1 ทําใหไดกลุม
ประเภทของขอมูลเพิ่มเติมท้ังหมด 4 รายการ ไดแก ชื่อของความขัดของ (failure name) รหัสของ
เอกสาร (case id) รหัสของเอกสารท่ีถูกอางอิง (reference case) และรุนของเฟริมแวร (firmware 
version) จากนั้นทําการนิยามเอกสารแมแบบในขั้นตอนสุดทายดังแสดงในรูปที่ 8 



 

 

  

รูปที่ 8 เอกสารแมแบบที่ถูกนิยาม 
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บทที่  4 

การออกแบบและพัฒนาระบบ 

ในบทนี้อธิบายกระบวนการออกแบบและพัฒนาระบบโดบแบงออกเปน 3 หัวขอหลักไดแก

การกําหนดรายการความตองการของระบบ การวิเคราะหและออกแบบระบบ สภาพแวดลอมที่ใชใน

การพัฒนาระบบ และการทดสอบระบบ โดยจะอธิบายรายละเอียดในแตละหัวขอดังตอไปนี้ 

4.1 การกําหนดรายการความตองการของระบบ 

 ในสวนนี้เปนการกําหนดรายการขอกําหนดความตองการของระบบ โดยแบงออกเปน 2 

ประเภทไดแก ความตองการที่เปนหนาท่ีหลักของระบบ (functional requirement) และความ

ตองการที่ไมใชหนาที่หลักของระบบ (non-functional requirement) โดยจะอธิบายในตารางท่ี 5

และตารางที่ 6 ดังตอไปนี้ 

ตารางท่ี 5 รายการความตองการที่เปนหนาที่หลักของระบบ 

รหัส ขอกําหนดความตองการ 

FR_00 ผูใชสามารถสืบคนเอกสารการวิเคราะหความขัดของในอดีตที่ถูกจัดเก็บไวในระบบ

โดยใชคําคนภาษาธรรมชาตไิด 

FR_01 ผูใชสามารถสรางเอกสารการวิเคราะหความขัดของโดยอางอิงจากเอกสารการ

วิเคราะหความขัดของเดิมท่ีถูกจัดเก็บไวในระบบได 

FR_02 ผูใชสามารถสรางเอกสารการวิเคราะหความขัดของโดยไมมีเอกสารอางอิงได 

FR_03 ผูใชสามารถวิเคราะหความขัดของโดยใชขอมูลความรูจากเอกสารการวิเคราะหความ

ขัดของที่ถูกอางอิงได 

FR_04 ผูใชสามารถแกไขเอกสารการวิเคราะหความขัดของเดิมที่ถูกจัดเก็บไวในระบบได 

FR_05 ระบบสามารถแสดงผลการสบืคนโดยเรยีงลําดับจากเอกสารที่ตรงกับความตองการ

มากไปยังเอกสารที่ตรงกับความตองการนอยตามลําดับได 
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ตารางท่ี 6 รายการความตองการที่ไมใชหนาท่ีหลักของระบบ 

รหัส ขอกําหนดความตองการ 

NFR_00 ระบบสามารถตอบสนองไดในเวลาไมเกิน 5 วินาทีในข้ันตอนการสืบคน  

NFR_01 ผลการสืบคน 10 อันดับแรกที่ไดจากระบบจะตองตรงตอความตองการของผูใช

มากกวาหรือเทากับ 4 รายการ 

 

4.2 การวิเคราะหและออกแบบระบบ 

ในขั้นตอนนี้เสนอการออกแบบระบบซึ่งประกอบดวย 4 สวน ไดแก สถาปตยกรรมโดยรวม

ของระบบ แบบจําลองเชิงฟงกชันของระบบ แบบจําลองเชิงโครงสรางของระบบ แบบจําลองเชิง

พฤติกรรมของระบบ เพื่อใชสําหรับการพัฒนาระบบในขั้นตอนตอไปโดยจะอธิบายในรายละเอียดแต

ละหัวขอดังตอไปนี้ 

4.2.1 สถาปตยกรรมโดยรวมของระบบ 

 โครงสรางโดยรวมของระบบที่นําเสนอแบงออกเปน 3 มุมมองดังแสดงในรูปที่ 9 

ประกอบดวยมุมมองของโดเมนผูใชซึ่งจะเปนสวนของกระบวนการทํางานของผูใช จากนั้นมีมุมมอง

ของแอพพลิเคชั่นโดเมนทําหนาที่รองรับกระบวนการทํางานตามทฤษฏีของการแกปญหาดวยเทคนิค

การใหเหตุผลดวยฐานกรณี และสุดทายมุมมองของโดเมนระบบทําหนาที่ในการจัดการกับขอมูล

ความรูท้ังหมดในระบบทั้งการจัดเก็บและการสืบคนเอกสารความรู โดยรายละเอียดของแตละโดเมน

จะอธิบายดังตอไปนี้ 



 

 

1) โดเมนผูใช (User domain

การสืบคน การนาํกรณีที่ถูกสืบคนมาปรบัใช

วเิคราะหครั้งใหม และการจัดเก็บ

ที่ 10 โดยกิจกรรมเร่ิมตนจากผูใช

เอกสารอางอิงโดยใชอาการของความขัดของเปนคําคนภาษาธรรมชาติ 

การสืบคนเปนรายการของเอกสารบันทึกการวิเคราะหความขัดของโดยเรียงลําดับจากเอกสารที่มี

ความคลายกับคําคนมากไปนอยตามลําดับ จากนั้นผูใชศึกษาขอมูลความรูจากแตละเอกสารถามี

เอกสารที่สามารถใชอางอิงในการวิเคราะหความขัดของใหมผูใชสามา

เอกสารอางอิงสําหรับการสรางเอกสารวิเคราะหความขัดของใหม แตถาไมมีเอกสารใดตรง

ตองการผูใชสามารถสรางเอกสารใหมโดยไมมีเอกสารอางอิงได  ในข้ันตอนตอไปผูใชดําเนินการ

วเิคราะหความขัดของโดยปรับใชความรูจากเอกสารอางอิง เม่ื

ผูใชสามารถบันทึกเอกสาร และในขั้นตอน

  

รูปที่ 9 สถาปตยกรรมโดยรวมของระบบ 

 

User domain) แสดงกระบวนการทํางานของผูใชงานระบบซึ่ง

กรณีที่ถูกสืบคนมาปรับใช การปรับปรุงเนื้อหาความรูจากประสบการณที่ไดจากการ

และการจดัเก็บตามทฤษฎีและแนวคิดของการใหเหตุผลดวยฐานกรณี

กิจกรรมเริ่มตนจากผูใชมีความขัดของใหมตองการวิเคราะห จากนั้นผูใชดําเนินการสืบคน

เอกสารอางอิงโดยใชอาการของความขัดของเปนคําคนภาษาธรรมชาติ หลังจากนั้นระบบจะแสดงผล

การสืบคนเปนรายการของเอกสารบันทึกการวิเคราะหความขัดของโดยเรียงลําดับจากเอกสารที่มี

ความคลายกับคําคนมากไปนอยตามลําดับ จากนั้นผูใชศึกษาขอมูลความรูจากแตละเอกสารถามี

เอกสารที่สามารถใชอางอิงในการวิเคราะหความขัดของใหมผูใชสามารถใชเอกสารดังกลาวเปน

เอกสารอางอิงสําหรับการสรางเอกสารวิเคราะหความขัดของใหม แตถาไมมีเอกสารใดตรง

ตองการผูใชสามารถสรางเอกสารใหมโดยไมมีเอกสารอางอิงได  ในขั้นตอนตอไปผูใชดําเนินการ

วิเคราะหความขัดของโดยปรับใชความรูจากเอกสารอางอิง เมื่อผูใชวิเคราะหความขัดของสําเร็จแลว

และในขั้นตอนสุดทายระบบจะทําการประมวลผลเพื่อสรางไฟลเอกสาร
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แสดงกระบวนการทํางานของผูใชงานระบบซึ่งประกอบดวย 

เนื้อหาความรูจากประสบการณที่ไดจากการ

ตามทฤษฎีและแนวคิดของการใหเหตุผลดวยฐานกรณีดังแสดงในรูป

วิเคราะห จากนั้นผูใชดําเนินการสืบคน

หลังจากนั้นระบบจะแสดงผล

การสืบคนเปนรายการของเอกสารบันทึกการวิเคราะหความขัดของโดยเรียงลําดับจากเอกสารที่มี

ความคลายกับคําคนมากไปนอยตามลําดับ จากนั้นผูใชศึกษาขอมูลความรูจากแตละเอกสารถามี

รถใชเอกสารดังกลาวเปน

เอกสารอางอิงสําหรับการสรางเอกสารวิเคราะหความขัดของใหม แตถาไมมีเอกสารใดตรงกับความ

ตองการผูใชสามารถสรางเอกสารใหมโดยไมมีเอกสารอางอิงได  ในขั้นตอนตอไปผูใชดําเนินการ

อผูใชวิเคราะหความขัดของสําเร็จแลว

สุดทายระบบจะทําการประมวลผลเพ่ือสรางไฟลเอกสาร



 

 

และจัดเก็บไวในระบบพรอมท้ังสรางดัชนีเพื่อใชสาํหรับการสืบคนตอไปในอนาคต

 

รูปที่ 10 แผนภา

 

 

  

และจัดเก็บไวในระบบพรอมทั้งสรางดัชนีเพื่อใชสําหรับการสืบคนตอไปในอนาคต 

แผนภาพกิจกรรมแสดงกระบวนการทํางานของระบบ 
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2) โดเมนแอพพลิเคชั่น

ผูใชและโดเมนของระบบเพื่อทําหนาที่เปนสวนตอประสานระหวางระบบกับผูใช

ทํางานของโปรแกรมจะถูกควบคุมในโดเมนสวนนี้ใหเปนไปตามทฤษฎีของการใหเหตุผลดวยฐานกรณี 

และมีฟงกชันการทํางานดังนี้ 

(1) ฟงกชันการสืบคน

ความขัดของเปนภาษาธรรมชาติ

(2) ฟงกชันการแนะนํา

วิเคราะหความขัดของ

(3) ฟงกชันการนําเสนอขอมูล

การวิเคราะหความขัดของ

(4) ฟงกชันการสรางเอกสาร

(5) ฟงกชันการจัดเก็บ

3) โดเมนระบบ (System domain

ผู ใชงานระบบโดยตรงซ่ึงจะ

ประกอบดวย 4 สวนหลักดังแสดงใน

ทํางานรวมกนัซึ่งจะอธิบายในรายละเอียดดงัตอไปนี้

  

โดเมนแอพพลิเคชั่น (Application domain) เปนโดเมนท่ีอยูตรงกลางระหวางโดเมนของ

ผูใชและโดเมนของระบบเพื่อทําหนาท่ีเปนสวนตอประสานระหวางระบบกับผูใชโดยขั้นตอนการ

ทํางานของโปรแกรมจะถูกควบคุมในโดเมนสวนนี้ใหเปนไปตามทฤษฎีของการใหเหตุผลดวยฐานกรณี 

  

ฟงกชันการสืบคน เพื่อสืบคนกรณีที่จัดเก็บไวในระบบจากการใสคําคนปนอาการ

ความขัดของเปนภาษาธรรมชาต ิ

ฟงกชนัการแนะนํา เพื่อแนะนํากรณีในอดีตจากผลการสืบคนเพื่อใชเปนอางอิงในการ

วิเคราะหความขัดของ 

ฟงกชันการนําเสนอขอมูลสารสนเทศ เพื่อใหขอมูลจากกรณีอางอิงกับ

การวิเคราะหความขดัของ 

ฟงกชนัการสรางเอกสาร เพื่อสรางเอกสารบันทึกการวิเคราะหความขัดของใ

ฟงกชนัการจัดเก็บ เพ่ือจัดเก็บเอกสารบันทึกการวิเคราะหความขัดของไวในระบบ

System domain) เปนสวนของฟงกชันหลักของระบบที่

ซึ่งจะรับผิดชอบการคํานวณและประมวลผลทั้งหมดภายในระบบ โดย

สวนหลักดังแสดงในรูปที่ 11 โดยในแตละสวนจะประกอบไปดวยหลายโมดูลซ่ึง

ทํางานรวมกันซึ่งจะอธิบายในรายละเอียดดังตอไปน้ี 

รูปที่ 11 โครงสรางของโดเมนระบบ 
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เปนโดเมนที่อยูตรงกลางระหวางโดเมนของ

โดยขั้นตอนการ

ทํางานของโปรแกรมจะถูกควบคุมในโดเมนสวนนี้ใหเปนไปตามทฤษฎีของการใหเหตุผลดวยฐานกรณี 

กรณีที่จัดเก็บไวในระบบจากการใสคําคนปนอาการ

กรณีในอดีตจากผลการสืบคนเพื่อใชเปนอางองิในการ

เพื่อใหขอมูลจากกรณีอางอิงกับผูใชระหวาง

บันทึกการวิเคราะหความขัดของใหม 

เอกสารบนัทึกการวิเคราะหความขัดของไวในระบบ 

หลักของระบบที่ไมไดติดตอกับ

รับผิดชอบการคํานวณและประมวลผลทั้งหมดภายในระบบ โดย

โดยในแตละสวนจะประกอบไปดวยหลายโมดูลซ่ึง
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(1) สวนการจัดเก็บเอกสาร (storage) ทําหนาที่ในการรับเอกสารบันทึกการ

วิเคราะหความขัดของมาจากโดเมนแอพพลิเคชั่นจากนั้นประมวลผลเอกสารเพ่ือจัดเก็บไวใน

ระบบ โดยสวนของการจัดเก็บเอกสารประกอบดวยการทํางานรวมกันของ 2 โมดูลเริ่มจาก

โมดูลการสกัดนื้อหาของเอกสารเพื่อรอการประมวลผล จากนั้นโมดูลการจัดการเอกสารจะ

ทําการประมวลผลเพื่อจัดเก็บไฟลเอกสารไวในไลบารีฐานความรูพรอมทั้งสงเนื้อหาบางสวน

ของเอกสารตามที่ไดกําหนดไวลวงหนาใหกับสวนของ Lucene.NET เพื่อสรางดัชนีของ

เอกสารตอไป  

 (2) สวนของการคนคืนเอกสาร (retrieval) ทําหนาที่ในการสืบคนเอกสารที่ตรงตอ

ความตองการของผูใชโดยประกอบดวยการทํางานรวมกันของ 2 โมดูลเริ่มจากโมดูลการ

สืบคนรบัคําคนเปนภาษาธรรมชาติจากโดเมนแอพพลิเคชั่น จากนั้นใชเทคนิคการขยายคําคน 

(query expansion) โดยการทําขอมูลพจนานุกรม (data dictionary) ที่บรรจุขอมูลคําที่ใช

ในแวดลงนักวิเคราะหความขัดของของฮารดดิส จากนั้นสงตอใหกับ Lucene.NET เพื่อทํา

การประมวลผลตอ จากนั้นโมดูลการแสดงผลรายการเอกสารจากการสืบคนจาก 

Lucene.NET และทําการดึงเนื้อหาจากไฟลเอกสารที่ถูกจัดเก็บอยูในไลบรารี่ฐานความรูเพื่อ

นํามาใชสรางเนื้อหาของแตละเอกสารสําหรับใชแสดงผลจากนั้นสงรายการเอกสารผลการ

สืบคนที่พรอมแสดงผลกลับไปใหกับโดเมนแอพพลิเคชั่นเพื่อดําเนินการตอ 

 (3) Lunene.NET เปนไลบรารี่ที่รองรับการพัฒนาระบบการจัดเก็บและคนคืน

สารสนเทศ โดยในโครงงานมหาบัณฑิตนี้จะแบงสวนเพื่ออธิบายการใชงานออกเปน 2 สวน

ไดแก สวนของการจัดเก็บเอกสารโดยมีโมดูลการสรางดัชนีทําหนาที่รับเนื้อหาของเอกสารท่ี

ตองการจัดเก็บเพื่อใชเปนขอมูลอางอิงของเอกสารในขั้นตอนการสืบคน สวนที่สอง

ประกอบดวยโมดูลการคาํนวณคาความคลายเพื่อเปรียบเทียบระดับความคลายระหวางคําคน

กับขอมูลสวนของอาการความขัดของในเอกสารท้ังหมดที่มีในระบบ และโมดูลการเรียงลําดับ

เอกสารซึ่งมีหนาที่เรียงลําดับผลการสืบคนจากเอกสารที่มีความคลายมากไปนอยตามลําดับ 

 (4) สวนของการจัดการขอมูลจะรบัผิดชอบในการจัดการกับขอมูลเทานั้นโดยจะไมมี

สวนของการประมวลผล โดยมีขอมูล 2 ประเภทอยูในสวนนี้ไดแก ขอมูลฐานความรูซึ่งเปน

ไฟลไลบรารี่ซึ่งจะจัดเก็บเอกสารบันทึกการวิเคราะหความขัดของทั้งหมดที่มีในระบบ โดย

ไฟลที่จัดเก็บทั้งหมดจะอยูในรูปแบบของเอ็กเอ็มแอล (XML) สวนขอมูลอีกประเภทคือขอมูล

ทั่วไปของเอกสารวิเคราะหความขัดของซึ่งจะเปนฐานขอมูลตารางซึ่งจัดเก็บขอมูลทั่วไปเชน 

หมายเลขของเอกสาร ชื่อเอกสาร สถานะเอกสาร เปนตน 
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4.2.2 แบบจําลองเชิงฟงกชันของระบบ 

 ในสวนน้ีจะใชแผนภาพยูสเคส (use case diagram) สําหรับการอธิบายฟงกชันของระบบดัง

แสดงในรูปที่ 12 ซึ่งประกอบดวย 5 ฟงกชันไดแก การสืบคนกรณีที่ตรงกับความตองการ การสราง

เอกสารกรณีใหมจากเอกสารแมแบบ การสรางเอกสารจากกรณีอางอิงที่มีในระบบ การปรับปรุง

เอกสาร และ การวิเคราะหความขัดของใหม ซึ่งจะอธิบายดวยรายละเอียดยูสเคส (use case 

description) ในแตละฟงกชันตามตารางตอไปนี้ 

user

search relevant cases

create new case

edit case

<<extend>>

<<extend>>

create new case from 
document template

create new from 
reference case

<<extend>><<extend>>

 

รูปที่ 12 แผนภาพยูสเคสแสดงฟงกชันงานหลักของระบบ 

ตารางที่ 7 คําอธิบายยูสเคสการสืบคนกรณีท่ีตรงกับความตองการ 

ชื่อยูสเคส:สืบคนกรณีที่ตรงกับความ

ตองการ 

รหัส: UC_1 ระดับความสาํคัญ:สูง 

ผูกระทําหลัก:ผูใชงานระบบ ชนิดของยูสเคส:รายละเอียด 

ผูมีสวนไดเสียและความสนใจ: 

ผูใชงานระบบ - ตองการสืบคนกรณีในอดีตที่มีลักษณะอาการของความขัดของใกลเคียงกับกรณี

ใหม 
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ตารางท่ี 7 คําอธิบายยูสเคสการสืบคนกรณีท่ีตรงกับความตองการ (ตอ) 

คําอธิบาย:ยูสเคสนี้อธิบายวาผูใชงานระบบสามารถดําเนินการสืบคนกรณีในอดีตที่มลีักษณะอาการ

ของความขัดของใกลเคียงกับกรณีใหมไดอยางไร 

สิ่งกระตุน:ผูใชงานระบบเขาใชงานและมีขอมูลอาการความขัดของของฮารดดิสที่ตองการสืบคน

จากระบบ 

 

ชนิด: กระตุนจากภายนอกระบบ 

ความสัมพันธ: 

Association:ผูใชงานระบบ 

กระบวนการปกติ: 

1. ผูใชงานระบบเปดหนาการคนหาของระบบ 

2. ผูใชงานระบบใสคําคนขอมูลอาการความขัดของของฮารดดิสเปนภาษาธรรมชาติในกลองรับ

ขอความคําคนของระบบ 

3. ผูใชงานระบบกดปุมคนหา 

4. ระบบสงคาํคนไปประมวลผลเพื่อคนหากรณีที่ใกลเคียงกับคําคน 

5. ระบบแสดงผลรายการการสืบคนใหกับผูใชงานระบบ โดยเรียงลําดับจากกรณีที่มีคะแนนความ

คลายมากไปยังกรณีท่ีมีคะแนนความคลายนอยตามลาํดับ  

6. ผูใชงานระบบพิจารณาเลือกกรณีที่มีความใกลเคียงกับความขัดของใหม  

กระบวนการยอย: - 

กระบวนการยอยภายใตเงื่อนไข: - 
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ตารางที่ 8 คําอธิบายยูสเคสการสรางเอกสารกรณีใหมจากเอกสารแมแบบ 

ชื่อยูสเคส:สรางเอกสารกรณใีหมจาก

เอกสารแมแบบ 

รหัส: UC_2 ระดับความสาํคัญ:สูง 

ผูกระทําหลัก:ผูใชงานระบบ ชนิดของยูสเคส: รายละเอียด 

ผูมีสวนไดเสียและความสนใจ: 

ผูใชงานระบบ - ตองการสรางเอกสารกรณีใหมจากเอกสารแมแบบ 

คําอธิบาย:ยูสเคสนี้อธิบายวาผูใชงานระบบสามารถดําเนินการสรางเอกสารกรณีใหมในระบบจาก

เอกสารแมแบบไดอยางไร 

สิ่งกระตุน:ผูใชงานระบบเขาใชงานและตองการสรางเอกสารใหมโดยไมมีเอกสารกรณเีดิมในระบบ

ที่ตองการใชเปนเอกสารอางอิง 

 

ชนิด: กระตุนจากภายนอกระบบ 

ความสัมพันธ: 

Association:ผูใชงานระบบ 

Generalization:สรางกรณีใหม 

กระบวนการปกติ: 

1. ผูใชงานระบบเลือกรายการสรางเอกสารใหมจากแถบรายการ 

2. ระบบแสดงแบบฟอรมเอกสารที่มีโครงสรางเหมือนเอกสารแมแบบ โดยไมมีการกําหนด

เอกสารอางอิง 

3. ผูใชงานระบบบันทึกขอมูลการวิเคราะหความของลงในเอกสารที่ถูกสราง 

4. ผูใชงานระบบกดปุมบันทึกเอกสาร 

5. ระบบจัดเก็บเอกสารไวในระบบพรอมทั้งจัดทําดัชนี 

กระบวนการยอย: - 

กระบวนการยอยภายใตเงื่อนไข: - 
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ตารางท่ี 9 คําอธิบายยูสเคสการสรางเอกสารกรณีใหมจากกรณีอางอิงท่ีมีในระบบ 

ชื่อยูสเคส:สรางเอกสารกรณใีหมจากกรณี

อางอิงท่ีมีในระบบ 

รหัส: UC_3 ระดับความสาํคัญ:สูง 

ผูกระทําหลัก:ผูใชงานระบบ ชนิดของยูสเคส: รายละเอียด 

ผูมีสวนไดเสียและความสนใจ: 

ผูใชงานระบบ - ตองการสรางเอกสารกรณีใหมจากกรณีอางอิงท่ีมีในระบบ 

คําอธิบาย:ยูสเคสนี้อธิบายวาผูใชงานระบบสามารถดําเนินการสรางเอกสารกรณีใหมในระบบจาก

เอกสารกรณีอางอิงท่ีมีในระบบไดอยางไร 

สิ่งกระตุน:ผูใชงานระบบเขาใชงานและตองการสรางเอกสารใหมโดยมีเอกสารกรณีเดิมในระบบที่

ตองการใชเปนเอกสารอางอิง 

ชนิด: กระตุนจากภายนอกระบบ 

ความสัมพันธ: 

Association:ผูใชงานระบบ 

Extend:สืบคนกรณทีี่ตรงกับความตองการ 

Generalization:สรางกรณีใหม 

กระบวนการปกติ: 

1. ผูใชงานระบบไดเอกสารที่ใกลเคยีงกับอาการของความขัดของใหมที่ตองการวิเคราะหจากผล

การสืบคน 

2. ผูใชงานระบบเลือกเมนูทําซ้ํา (duplicate) จากรายการเอกสารที่เลือก 

3. ระบบสรางเอกสารบันทึกการวิเคราะหความขัดของใหมโดยมีเอกสารกรณีที่ถูกเลือกเปนเอกสาร

กรณีอางอิง 

4. ผูใชงานระบบบันทึกขอมูลการวิเคราะหความของลงในเอกสารที่ถูกสราง 

5. ผูใชงานระบบคลิ๊กปุมบันทึกเอกสาร 

6. ระบบจัดเก็บเอกสารไวในระบบพรอมทั้งจัดทําดัชนี 

กระบวนการยอย: - 

กระบวนการยอยภายใตเงื่อนไข: - 
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ตารางที่ 10 คําอธิบายยูสเคสการปรับปรุงเอกสาร 

ชื่อยูสเคส:ปรับปรุงเอกสาร รหัส: UC_4 ระดับความสาํคัญ: สูง 

ผูกระทําหลัก:ผูใชงานระบบ ชนิดของยูสเคส: รายละเอียด 

ผูมีสวนไดเสียและความสนใจ: 

ผูใชงานระบบ - ตองการแกไขปรับปรุงเนื้อหาของเอกสารบันทึกความขัดของ 

คําอธิบาย:ยูสเคสนี้อธิบายวาผูใชงานระบบสามารถดําเนินการปรับปรุงเอกสารกในระบบไดอยางไร 

สิ่งกระตุน:ผูใชงานระบบเขาใชงานและตองการปรับปรงุเนื้อหาในเอกสาร 

 

ชนิด: กระตุนจากภายนอกระบบ 

ความสัมพันธ: 

Association:ผูใชงานระบบ 

กระบวนการปกติ: 

1. ผูใชงานระบบเปดเอกสารบันทึกการวิเคราะหความขัดของในระบบ 

2. ระบบแสดงหนาสําหรับการปรับปรุงเอกสาร 

3. ผูใชงานระบบดําเนินการบันทกึผลการวิเคราะหความขัดของใหมลงในเอกสารท่ีตองการ

ปรับปรุง 

4. ผูใชงานระบบบันทึกเอกสารที่ไดรับการปรับปรุง 

5. ระบบประมวลผลเอกสารเพื่อจัดเก็บเอกสารกลับเขาไปในระบบ 

กระบวนการยอย: 

กระบวนการยอยภายใตเงื่อนไข: 

1.1. ผูใชงานระบบเปดเอกสารบันทึกการวิเคราะหความขัดของโดยการสรางเอกสารใหมโดยไมมี

เอกสารอางอิง 

1.2. ผูใชงานระบบเปดเอกสารบันทึกการวิเคราะหความขัดของโดยการสรางเอกสารใหมโดยทําซ้ํา

จากเอกสารอางอิง 

 

 
  



 

 

ตารางที่ 10 คําอธิบายยูสเคสการปรับปรุงเอกสาร

1.3. ผูใชงานระบบเปดเอกสารบันทึกการวเิคราะหความขัดของโดยการแกไขเอกสารเดิมที่ถูก

จัดเก็บไวในระบบ 

2.1 ระบบแสดงหนาสําหรับปรับปรุงเอกสารโดยมีขอมูลการ

ทางดานซายมือของเอกสารที่ตองการปรับปรุง

2.1 ระบบแสดงหนาสําหรับปรับปรุงเอกสารโดยไมมีขอมูลการวิเคราะหจากกรณีอางอิง

3.1 ผูใชงานระบบวิเคราะหความขัดของใหมโดยอางอิงการวิเคราะหเดิมจากกรณีอางอิง

3.2 ผูใชงานระบบวิเคราะหความขัดของใหมโดยไมมีกรณอีางอิง

 

4.2.3 แบบจําลองเชงิโครงสรางของระบบ

ในสวนนี้จะใชแผนภาพคลาสสําหรับ

ประกอบดวย 7 คลาสไดแก 

Module, และ SearchResult 

 

รูปที่ 

  

การปรับปรงุเอกสาร (ตอ) 

ผูใชงานระบบเปดเอกสารบนัทกึการวิเคราะหความขดัของโดยการแกไขเอกสารเดิมที่ถูก

ระบบแสดงหนาสําหรับปรับปรุงเอกสารโดยมขีอมลูการวเิคราะหจากกรณีอางอิงแสดงอยู

ทางดานซายมือของเอกสารที่ตองการปรับปรุง 

ระบบแสดงหนาสําหรับปรับปรุงเอกสารโดยไมมีขอมลูการวิเคราะหจากกรณีอางอิง

ผูใชงานระบบวิเคราะหความขัดของใหมโดยอางอิงการวิเคราะหเดิมจากกรณีอางอิง

หความขัดของใหมโดยไมมีกรณีอางอิง 

แบบจําลองเชิงโครงสรางของระบบ 

ผนภาพคลาสสําหรับอธิบายโครงสรางของระบบดังแสดงใ

คลาสไดแก CaseTemplate, Case, User, Failure, CaseCollection, IR 

SearchResult ซ่ึงจะอธิบายดวย CRC Cards สาํหรับแตละคลาสตามตารางตอไปนี้

รูปที่ 13 แผนภาพคลาสแสดงโครงสรางของระบบ 
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ผูใชงานระบบเปดเอกสารบันทึกการวิเคราะหความขัดของโดยการแกไขเอกสารเดมิที่ถูก

วิเคราะหจากกรณีอางอิงแสดงอยู

ระบบแสดงหนาสําหรับปรับปรุงเอกสารโดยไมมขีอมูลการวิเคราะหจากกรณีอางอิง 

ผูใชงานระบบวิเคราะหความขดัของใหมโดยอางอิงการวิเคราะหเดิมจากกรณีอางองิ 

อธิบายโครงสรางของระบบดังแสดงในรูปที่ 13 ซ่ึง

CaseTemplate, Case, User, Failure, CaseCollection, IR 

สําหรับแตละคลาสตามตารางตอไปน้ี 
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ตารางที่ 11 CRC Card สําหรับอธิบายรายละเอียดของคลาส CaseTemplate 

ชื่อคลาส: CaseTemplate รหัส: CR_1 ชนิด: Abstract 

คําอธิบาย:เปนคลาสนามธรรมท่ีแสดงโครงสรางของเอกสารภายในระบบ 

ความรับผิดชอบ:ใชเปนแมแบบสําหรับทุกเอกสารภายในระบบ 

คุณสมบัติ:  

- caseID (text) = รหัสของเอกสาร 

- failureName (text) = ชื่อของเอกสาร หรือ ชื่อของความขัดของ 

- product (text) = ชื่อของรุนผลติภัณฑ 

- firmwareVersion (text) = ชื่อรุนของเฟรมแวร 

- location (text) = ตําแหนงของการทดสอบที่เกิดความขัดของ 

- background (text) = ขอมูลอาการของความขัดของ 

- containmentAction (text) = วิธีการบรรเทาความรุนแรงของความขัดของระยะสั้น 

- rootcauseAnalysis (text) = ขั้นตอนและวิธีการวิเคราะหความขัดของ 

- correctiveAction (text) = วิธีการแกไขปญหาในระยะยาว 

- preventiveAction (text) = วิธีการปองกันปญหา 

- caseReference (Case) = เอกสารกรณีอางอิง 

ความสัมพันธ: 

Generalization: Case 

Aggregation: - 

Other Associations: - 

 

ตารางที่ 12 CRC Card สําหรับอธิบายรายละเอียดของคลาส Case 

ชื่อคลาส: Case รหัส: CR_2 ชนิด: Concrete 

คําอธิบาย:เปนคลาสเอกสารบันทึกการวิเคราะหความขัดของใชเก็บขอมูลของการวิเคราะหความ

ขัดของ 
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ตารางท่ี 12 CRC Card สําหรับอธิบายรายละเอียดของคลาส Case (ตอ) 

ความรับผิดชอบ: 

- create = สรางเอกสาร 

- update = ปรับปรุงเอกสาร 

- submit = จัดเก็บเอกสาร 

- duplicate = สรางเอกสารใหมโดยมีเอกสารอางอิง 

คุณสมบัติ: (ถายทอดมาจากคลาส CaseTemplate) 

- caseID (text) = รหัสของเอกสาร 

- failureName (text) = ชื่อของเอกสาร หรือ ชื่อของความขัดของ 

- product (text) = ชื่อของรุนผลติภัณฑ 

- firmwareVersion (text) = ชื่อรุนของเฟรมแวร 

- location (text) = ตําแหนงของการทดสอบที่เกิดความขัดของ 

- background (text) = ขอมูลอาการของความขัดของ 

- containmentAction (text) = วิธีการบรรเทาความรุนแรงของความขัดของระยะสั้น 

- rootcauseAnalysis (text) = ขั้นตอนและวิธีการวิเคราะหความขัดของ 

- correctiveAction (text) = วิธีการแกไขปญหาในระยะยาว 

- preventiveAction (text) = วิธีการปองกันปญหา 

- caseReference (Case) = เอกสารกรณีอางอิง 

ความสัมพันธ: 

Generalization: CaseTemplate 

Aggregation: SearchResult, CaseCollection 

Other Associations: Case, User 
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ตารางที่ 13 CRC Card สําหรับอธิบายรายละเอียดของคลาส User 

ชื่อคลาส: User รหัส: CR_3 ชนิด: Concrete 

คําอธิบาย:เปนคลาสของผูใชงานระบบ 

ความรับผิดชอบ: 

- login = ลงชื่อเขาใชงาน 

- logout = ออกจากระบบ 

คุณสมบัติ:  

- id (text) = รหัสของผูใชงานระบบ 

- name (text) = ชื่อของผูใชงานระบบ 

- username (text) = ชื่อบัญชีผูใชงานระบบ 

- password (text) = รหัสผานของผูใชงานระบบ 

ความสัมพันธ: 

Generalization: - 

Aggregation: Failure 

Other Associations: CaseCollection, Case 

ตารางที่ 14 CRC Card สําหรับอธิบายรายละเอียดของคลาส Failure 

ชื่อคลาส: Failure รหัส: CR_4 ชนิด: Concrete 

คําอธิบาย:เปนคลาสของความขัดของท่ีผูใชงานระบบตองการวิเคราะห 

ความรับผิดชอบ: - 

คุณสมบัติ:  

- description (text) = อาการของความขัดของ 

ความสัมพันธ: 

Generalization: - 

Aggregation: User 

Other Associations: - 
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ตารางที่ 15 CRC Card สําหรับอธิบายรายละเอียดของคลาส CaseCollection 

ชื่อคลาส: CaseCollection รหัส: CR_5 ชนิด:Concrete  

คําอธิบาย:เปนฐานความรูซึ่งมีหนาที่จัดการเอกสารกรณีการวิเคราะหความขัดของทั้งหมดในระบบ 

ความรับผิดชอบ: 

- insert = เพิ่มเอกสารกรณีใหมเขาไปในระบบ 

- update = ปรับปรุงเอกสารกรณเีดิมท่ีมีในระบบ 

- search =  คนหาเอกสารกรณีที่มใีนระบบท่ีใกลเคียงกับคําคน 

คุณสมบัติ:  

- cases = รายการเอกสารกรณีทั้งหมดในระบบ 

ความสัมพันธ: 

Generalization: - 

Aggregation: IR Module, Cas 

Other Associations: User, SearchResult 

 

ตารางที่ 16 CRC Card สําหรับอธิบายรายละเอียดของคลาส IR Module 

ชื่อคลาส: IR Module รหัส: CR_6 ชนิด: Concrete 

คําอธิบาย:เปนคลาสที่ทําหนาที่ในการจัดเก็บและคนคืนสารสนเทศ 

ความรับผิดชอบ: 

- indexing = ประมวลผลเอกสารเพ่ือสรางตารางดัชนี 

- searching = สืบคนเอกสารที่ตรงกับคําคน 

- similarityMeasure = ประมวลผลคํานวณหาคะแนนความคลายระหวางคําคนกับแคละ

เอกสารในระบบ 

- ranking = จัดอันดับผลการสืบคนจากมากไปนอย 
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ตารางท่ี 16 CRC Card สําหรับอธิบายรายละเอียดของคลาส IR Module (ตอ) 

คุณสมบัติ:  

-  

ความสัมพันธ: 

Generalization: - 

Aggregation: CaseCollection 

Other Associations: - 

 

ตารางที่ 17 CRC Card สําหรับอธิบายรายละเอียดของคลาส SearchResult 

ชื่อคลาส: SearchResult รหัส: CR_7 ชนิด: Concrete 

คําอธิบาย:เปนคลาสสําหรับสดงผลการสืบคน 

ความรับผิดชอบ: 

- generate = สรางรายการของผลการสืบคนเพื่อการแสดงผล 

- select = สําหรับเลือกเอกสารจากรายการที่แสดงผล 

- display = แสดงผลออกทางหนาจอ 

คุณสมบัติ:  

- cases = รายการเอกสารกรณีที่เปนผลจากการสืบคน 

ความสัมพันธ: 

Generalization: - 

Aggregation: Case 

Other Associations: CaseCollection 

 

 

  



 

 

4.2.4 แบบจําลองเชงิพฤติกรรมของระบบ

 ในสวนนี้จะใชแผนภาพลําดับและแผนภาพสถานะในการอธิบายพฤติกรรมการทํางานของ

ระบบโดบจะอธิบายในรายละเอียดดังนี้

 1) แผนภาพลําดับ (Sequence diagram)

ระบบโดบประกอบดวย 2 เหตุการณหลักไดแก การทํางาน

ทํางานโดยมเีอกสารอางอิงในระบบ ซึ่งจะอธิบายใรายละเอยีดดังตอไปนี้

(1) การทํางานโดยไมมีเอกสารอางอิงในระบบ

สรางเอกสารใหมในระบบ จากนั้นดํา

ทําการสงเอกสารเพือ่จัดเก็บในระบบ หลังจากนั้นระบบจะ

ในรายการเอกสารท่ีรวบรวมไวและดําเนินการประมวลผลเอกสารเพื่อจัดทําดัชนีสําหรับ

เอกสารใหมที่ถูกจัดเก็บหลังจากนั้นหากมีการปรับปรุงเอกสาร ระบบจะดําเนินการปรับปรุง

ขอมูลเอกสารในรายการเอกสารที่รวบรวมไวและดําเนินการประมวลผลเอกสารเพื่อจัดทํา

ดัชนีใหม 

รูปที่ 14

  

แบบจําลองเชิงพฤติกรรมของระบบ 

ในสวนนี้จะใชแผนภาพลําดับและแผนภาพสถานะในการอธิบายพฤติกรรมการทํางานของ

ระบบโดบจะอธิบายในรายละเอยีดดังนี้ 

(Sequence diagram) จะใชสําหรับอธิบายพฤติกรรมการทํางานของ

เหตุการณหลักไดแก การทํางานโดยไมมีเอกสารอางอิงในระบบ และ

ทํางานโดยมีเอกสารอางอิงในระบบ ซึ่งจะอธบิายใรายละเอียดดังตอไปนี ้

การทํางานโดยไมมีเอกสารอางอิงในระบบ  จากรูปที่ 14 การทํางานเร่ิมจากผูใช

สรางเอกสารใหมในระบบ จากนั้นดําเนินการวิเคราะหและบันทึกเนื้หาเขาไปในเอกสารและ

อจัดเก็บในระบบ หลังจากนั้นระบบจะทําการเพิ่มเอกสารกรณีใหมเขาไป

กสารที่รวบรวมไวและดําเนินการประมวลผลเอกสารเพื่อจัดทําดัชนีสําหรับ

เอกสารใหมที่ถูกจัดเก็บหลังจากนั้นหากมีการปรับปรุงเอกสาร ระบบจะดําเนินการปรับปรุง

ขอมูลเอกสารในรายการเอกสารที่รวบรวมไวและดําเนินการประมวลผลเอกสารเพื่อจัดทํา

 

14 ขั้นตอนการทํางานโดยไมมีเอกสารอางอิงในระบบ 
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ในสวนนี้จะใชแผนภาพลําดับและแผนภาพสถานะในการอธิบายพฤติกรรมการทํางานของ

จะใชสําหรับอธิบายพฤติกรรมการทํางานของ

โดยไมมีเอกสารอางอิงในระบบ และการ

การทํางานเร่ิมจากผูใช

การวิเคราะหและบันทึกเนื้หาเขาไปในเอกสารและ

ทาํการเพิ่มเอกสารกรณีใหมเขาไป

กสารท่ีรวบรวมไวและดําเนินการประมวลผลเอกสารเพื่อจัดทําดัชนีสําหรับ

เอกสารใหมที่ถูกจัดเก็บหลังจากนั้นหากมีการปรับปรุงเอกสาร ระบบจะดําเนินการปรับปรุง

ขอมูลเอกสารในรายการเอกสารที่รวบรวมไวและดําเนินการประมวลผลเอกสารเพื่อจัดทํา
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(2) การทํางานโดยมีเอกสารอางอิงในระบบ จากรูปท่ี 15 การทํางานเริ่มจากผูใชทํา

การสืบคนโดยใชขอมูลอาการความขัดของใหม จากนั้นโมดูการจัดเก็บและคนคืนจะ

ประมวลผลเพื่อหาคะแนนความคลายระหวางคาํคนกับทุกเอกสารท่ีมีในระบบและทําการจัด

อันดับจากเอกสารท่ีมีความคลายมากไปนอยตามลําดับ จากนั้นสรางรายการแสดงผลกลับไป

ใหผู ใช ในข้ันตอนถัดไปผูใชเลือกเอกสารที่ตรงตอความตองการมากที่สุดเพื่อใชเปน

เอกสารอางอิงสําหรับสรางเอกสารใหม จากนั้นผูใชงานระบบดําเนินการวิเคระหและ

ปรับปรุงเนื้อหาในเอกสารการวิเคราะหใหมและทําการบันทึกเขาไปในระบบ หลังจากนั้น

ระบบจะทําการเพิ่มเอกสารกรณีใหมเขาไปในรายการเอกสารที่รวบรวมไวและดําเนินการ

ประมวลผลเอกสารเพื่อจัดทําดัชนีสําหรับเอกสารใหมที่ถูกจัดเก็บหลังจากนั้นหากมีการ

ปรับปรุงเอกสารระบบจะดําเนินการปรับปรุงขอมูลเอกสารในรายการเอกสารที่รวบรวมไว

และดําเนินการประมวลผลเอกสารเพื่อจัดทําดัชนีใหม 

 

รูปที่ 15 ขั้นตอนการทํางานโดยมีเอกสารอางอิงในระบบ 
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2) แผนภาพสถานะ (State machine diagram) 

 ในขั้นตอนนี้จะใชแผนภาพสถานะเพ่ือแสดงสถานะทั้งหมดที่สามารถเปนไปไดของเอกสาร

บันทึกการวิเคราะหความข้ันของดังแสดงในรูปที่ 16 โดยเริ่มตนเมื่อผูใชสรางเอกสารนั้นตัวเอกสารจะ

มีสถานะเปน draft จากนั้นเอกสารจะเปลี่ยนสถานะเปน active ก็ตอเมื่อผูใชงานทําการบันทึกและ

เพิ่มเอกสารใหมเขาไปในรายการเอกสารท่ีรวบรวมไวในระบบ โดยเอกสารสามารถเปลี่ยนสถานะ

กลับไปเปน draft ไดอีกครั้งเมื่อผูใชทําการปรับปรงุเอกสาร 

Draft Active
[create] [submit]

[edit][edit]

 

รูปที่ 16 สถานะของเอกสารในระบบ 

4.3 สภาพแวดลอมและการพัฒนาระบบ 

ระบบตนแบบไดถูกพัฒนาข้ึนตามแนวคิดและวิธีการที่ไดนําเสนอไวในบทกอนหนาโดยใช

เครื่องมือตางๆไดแก Microsoft Visual Studio 2015, ASP.NET, MySQL database และ 

Lucene.net library โดยระบบตนแบบที่พัฒนาขึ้นนั้นจะรองรับการจัดการความรูในกระบวนการ

วิเคราะหความขัดของของฮารดดิสโดยใชเทคนิคการใหเหตุผลดวยฐานกรณี เริ่มตนระบบจะมีสวนตอ

ประสานผูใชสําหรับการสืบคนเอกสารกรณีในอดีตที่มีความใกลเคียงกับอาการของความขัดของใหมท่ี

ตองการวิเคราะห จากนั้นระบบจะแสดงผลลัพธการสืบคนผานทางหนาจอเปนรายการของเอกสาร

พรอมรายละเอียดพอสังเขปโดยเรียงลําดับจากเอกสารที่มีความคลายมากไปนอยตามลําดับ ใน

ขั้นตอนถึงไปเมื่อผูใชเลือกสรางเอกสารโดยอางอิงจากเอกสารกรณีเการะบบจะแสดงสวนตอประสาน

สําหรับการบันทึกการวิเคราะหความขัดของโดยมีขอมูลภายในเอกสารบันทึดที่ถูกอางอิงแสดงอยูทาง

ซายมือเพื่อชวยในการวิเคระหความขัดของใหม เมื่อผูใชบันทึกเอกสารใหมเขาไปในระบบหลังจากจบ

กระบวนการวิเคราะหแลว ระบบจะประมวลผลเอกสารและจัดเตรียมสําหรับการถูกใชเปน

เอกสารอางอิงในอนาคตตอไป ตัวอยางของสวนตอประสานผูใชของระบบตนแบบที่ถูกพัฒนาแสดงใน

ภาคผนวก ก. 
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4.4 การทดสอบระบบ 

 การทดสอบระบบทําในชวงหลังจากที่ระบบตนแบบไดถูกัฒนาเสร็จแลว  โดยมีวัตถุประสงค

เพื่อทดสอบฟงกชันงานและการทํางานของระบบในมุมมองของผูใชงานระบบโดยมีกรณีทดสอบ

ทั้งหมด 5 กรณีดังนี้ 

 

ตารางท่ี 18 กรณทีดสอบที่ 1 

รหัสกรณีทดสอบ TC_01 

ชื่อกรณีทดสอบ การสืบคนเอกสารวิเคราะหความขัดของโดยใชคําคนภาษาธรรมชาติ 

วัตถุประสงค เพื่อทดสอบวาระบบสามารถสืบคนเอกสารวิเคราะหความขัดของโดยใชคําคน
ภาษาธรรมชาติได 

ขอมูลนําเขา คําคนภาษาธรรมชาติ ท่ีแสดงถึงอาการความขัดของของฮารดดิสเปน
ภาษาอังกฤษ 

ขอมูลออก รายการเอกสารวิเคราะหความขัดของที่ถูกจัดเก็บไวในระบบที่มีความ
เก่ียวของกับคําคน 

ลําดับการทํางาน 1. เลือกเมนูสืบคน 

2. ใสขอความภาษาธรรมชาติที่ตองการทดสอบลงในกลองรบัขอความคาํคน 

3. กดปุมคนหา 

ผลลัพธท่ีคาดหวัง ไดผลการสืบคนเปนรายการเอกสารที่เก็บไวในระบบที่เก่ียวของกับคําคน 

ผลลัพธท่ีได เปนไปตามผลลัพธที่คาดหวัง 

ผลการประเมิน ผาน 
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ตารางท่ี 19 กรณทีดสอบที่ 2 

รหัสกรณีทดสอบ TC_02 

ชื่อกรณีทดสอบ การสรางเอกสารการวิเคราะหความขัดของโดยไมมีเอกสารอางอิง 

วัตถุประสงค เพื่อทดสอบวาระบบสามารถสรางเอกสารการวิเคราะหความขัดของโดยไมมี
เอกสารอางอิงได 

ขอมูลนําเขา อาการความขัดของใหมที่ตองการบันทึกในระบบ 

ขอมูลออก เอกสารวิเคราะหความขัดของใหมที่ไมมีเอกสารกรณอีางอิง 

ลําดับการทํางาน 1. เลือกเมนูสรางเอกสารกรณีใหม 

2. ตั้งชื่อเอกสารจากอาการความขัดของ 

3. ใสขอมูลความขัดของและปรับปรุงเน้ือหาของเอกสาร 

4. กดปุมบันทึกเอกสาร 

ผลลัพธท่ีคาดหวัง ไดเอกสารวิเคราะหความขัดของใหมท่ีไมมีเอกสารกรณอีางอิง 

ผลลัพธท่ีได เปนไปตามผลลัพธที่คาดหวัง 

ผลการประเมิน ผาน 

 

ตารางท่ี 20 กรณทีดสอบที่ 3 

รหัสกรณีทดสอบ TC_03 

ชื่อกรณีทดสอบ การสรางเอกสารการวิเคราะหความขัดของโดยอางอิงจากเอกสารการ
วิเคราะหความขัดของเดิมที่ถูกจัดเก็บไวในระบบ 

วัตถุประสงค เพื่อทดสอบวาระบบสามารถสรางเอกสารการวิเคราะหความขัดของโดยอางอิง
จากเอกสารการวิเคราะหความขัดของเดิมท่ีถูกจัดเก็บไวในระบบได 

ขอมูลนําเขา คําคนภาษาธรรมชาติ ท่ีแสดงถึงอาการความขัดของของฮารดดิสเปน
ภาษาอังกฤษ 



 

   

 

53

ตารางท่ี 20 กรณทีดสอบที่ 3 (ตอ) 

ขอมูลออก เอกสารวิเคราะหความขัดของใหมที่มีเอกสารกรณอีางอิง 

ลําดับการทํางาน 1. เลือกเมนูสืบคน 

2. ใสขอความภาษาธรรมชาติที่ตองการทดสอบลงในกลองรบัขอความคาํคน 

3. กดปุมคนหา 

4. เลือกเอกสารที่ตรงกับความตองการ 

5. กดปุมทําซ้ํา (duplicate) 

6. ตั้งชื่อเอกสารจากอาการความขัดของ 

7. ใสขอมูลความขัดของและปรับปรุงเน้ือหาของเอกสาร 

8. กดปุมบันทึกเอกสาร 

ผลลัพธท่ีคาดหวัง ไดเอกสารวิเคราะหความขัดของใหมท่ีมีเอกสารกรณีอางอิง 

ผลลัพธท่ีได เปนไปตามผลลัพธที่คาดหวัง 

ผลการประเมิน ผาน 

 

ตารางท่ี 21 กรณทีดสอบที่ 4 

รหัสกรณีทดสอบ TC_04 

ชื่อกรณีทดสอบ การแกไขเอกสารการวิเคราะหความขัดของเดิมที่ถูกจัดเก็บไวในระบบ 

วัตถุประสงค เพื่อทดสอบวาระบบสามารถแกไขเอกสารการวิเคราะหความขัดของเดิมที่ถูก
จัดเก็บไวในระบบได 

ขอมูลนําเขา ขอมูลการวิเคราะหใหมท่ีตองการปรับปรุง 

ขอมูลออก เอกสารวิเคราะหความขัดของใหมที่มีเอกสารกรณอีางอิง 
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ตารางท่ี 21 กรณทีดสอบที่ 4 (ตอ) 

ลําดับการทํางาน 1. เลือกเมนูสืบคน 

2. ใสขอความภาษาธรรมชาติที่ตองการทดสอบลงในกลองรบัขอความคาํคน 

3. กดปุมคนหา 

4. เลือกเอกสารที่ตองการปรับปรุงเนื้อหาของเอกสาร 

5. กดปุมแกไข (edit) 

6. แกไขเนื้อหาของเอกสารจามขอมูลที่ตองการปรับปรุง 

7. กดปุมบันทึกเอกสาร 

ผลลัพธท่ีคาดหวัง เน้ือหาของเอกสารวิเคราะหความขัดของที่เลือกถูกปรับปรุง 

ผลลัพธท่ีได เปนไปตามผลลัพธที่คาดหวัง 

ผลการประเมิน ผาน 

 

ตารางท่ี 22 กรณทีดสอบที่ 5 

รหัสกรณีทดสอบ TC_05 

ชื่อกรณีทดสอบ การนําเสนอขอมูลบันทึกการวิเคราะหจากเอกสารอางอิงระหวางการวิเคราะห
ความขัดของใหม 

วัตถุประสงค เพื่อทดสอบวาระบบสามารถแกไขเอกสารการวิเคราะหความขัดของเดิมที่ถูก
จัดเก็บไวในระบบได 

ขอมูลนําเขา ขอมูลการวิเคราะหใหมท่ีตองการปรับปรุง 

ขอมูลออก เอกสารวิเคราะหความขัดของใหมที่มีเอกสารกรณอีางอิง 
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ตารางท่ี 22 กรณทีดสอบที่ 5 (ตอ) 

ลําดับการทํางาน 1. สรางเอกสารบันทึกการวิเคราะหใหมโดยมีเอกสารอางอิง 

2. ตั้งชื่อเอกสารจากอาการความขัดของ 

3. กดปุมบันทึก 

4. ระบบจะนําไปหนาแกไขเอกสารโดยมขีอมูลจากเอกสารอางอิงแสดงอยูทาง
ซายมือ 

ผลลัพธท่ีคาดหวัง ระบบสามารถแสดงขอมูลจากเอกสารกรณีอางอิงระหวางการปรับปรุงเนื้อหา
ของเอกสารใหมได 

ผลลัพธท่ีได เปนไปตามผลลัพธที่คาดหวัง 

ผลการประเมิน ผาน 



 

 

บทที่  5 

การประเมินผล 

 การประเมินผลแบงออกเปน 2 สวนไดแก การประเมินความพึงพอใจของผูมีสวนเก่ียวของกับ

ระบบ และ การประเมินความสามารถในการสืบคนของระบบซึ่งมีรายละเอียดในแตละสวนดังตอไปนี้ 

5.1การประเมินความพึงพอใจของผูมีสวนเกี่ยวของกับระบบ 

 ในสวนน้ีจะประเมินความพึงพอใจของผูที่มีสวนเกี่ยงของในกระบวนการวิเคราะหความ

ขัดของของฮารดดิสโดยใชวิธีการสงแบบสํารวจไปยังพนักงานผูที่ทํางานในกระบวนการวิเคราะหความ

ขัดของของบริษัทผูผลิตฮารดดิสรายหนึ่ง แบบประเมินนั้นมีวัตถุประสงคเพื่อวัดผล 4 หัวขอหลักไดแก 

เพื่อประเมินความคาดหวังในดานการแลกเปลี่ยนเรียนรูภายในองคกร  เพื่อประเมินความเหมาะสม

ของระบบในการชวยปรับปรุงกระบวนการวิเคราะหความลมเหลว  เพ่ือประเมินความคิดเห็นวาระบบ

จะสามารถชวยลดเวลาในกระบวนการวิเคราะหความขัดของหรือไม  และเพื่อประเมินวาระบบจะ

ชวยลดความผิดพลาดในการวิเคราะหความขัดของไดหรือไม โดยในแตละขอจะมีคะแนนอยูในชวง

ระหวาง 1 ถึง 5 คะแนน โดยที่ 5 คือคะแนนความพึงพอใจที่สูงท่ีสุด และ 1 คือคะแนนความพึงพอใจ

ที่นอยท่ีสุด ในการประเมินนั้นผูทําแบบประเมินจะไดศึกษากระบวนการทํางานระบบตนแบบพรอม

ตัวอยางการใชงานกอนเริ่มทาํการประเมิน 

 แบบประเมินไดถูกสงไปยังพนักงานผูเก่ียวของในกระบวนการวิเคราะหความขัดของทั้งหมด 

92คนในบริษัทผูผลิตฮารดดิสรายหนึ่ง โดยไดรับการตอบกลับทั้งสิ้น 23คนโดยที่ 65% ของผูท่ีตอบ

แบบประเมินมีประสบการณในกระบวนการวิเคราะหความขัดของมากกวา 5 ป รองลงมาคือ 23% มี

ประสบการณอยูระหวาง 3 ป ถึง 5 ป และสุดทาย 22% มีประสบการณนอยกวา 3 ป โดบผลการ

สํารวจจะแสดงในตารางที่ 23 

ตารางท่ี 23 ผลการสาํรวจความพึงพอใจของผูมสีวนเกี่ยวของกับระบบ 

หัวขอท่ีประเมิน ผลคะแนนการประเมิน (5=สงูท่ีสุด, 1=ต่ําที่สุด) 

5 4 3 2 1 เฉลี่ย 

การแลกเปลี่ยนเรียนรูภายในองคกร 
14 7 2 0 0 4.52 
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ตารางท่ี 23 ผลการสาํรวจความพึงพอใจของผูมสีวนเกี่ยวของกับระบบ (ตอ) 

หัวขอท่ีประเมิน ผลคะแนนการประเมิน (5=สงูท่ีสุด, 1=ต่ําที่สุด) 

5 4 3 2 1 เฉลี่ย 

การปรับปรุงกระบวนการวิเคราะห
ความลมเหลว 

11 10 2 0 0 4.39 

การลดเวลาในกระบวนการวิเคราะห
ความขัดของ 

10 12 1 0 0 4.39 

การลดความผิดพลาดในการวเิคราะห
ความขัดของ 

7 14 2 0 0 4.22 

 จากตารางที่ 23 ความคาดหวังในดานการแลกเปลี่ยนเรียนรูภายในองคกรไดคะแนนเฉลี่ยสูง

ที่สุดคือ 4.39 คะแนน รองลงมาคือความเหมาะสมของระบบในการชวยปรับปรุงกระบวนการ

วิเคราะหความลมเหลว และการลดเวลาในกระบวนการวิเคราะหความขัดของดวยคะแนนเทากันท่ี 

4.39 คะแนน และสุดทายคือการลดความผิดพลาดในการวิเคราะหความขัดของ ดวยคะแนน 4.22 

คะแนน โดยผลการประเมินเปนไปในทิศทางที่ดี ดังนั้นสรุปไดวาระบบที่นําเสนอประสบความสําเร็จ

ในดานของความพึงพอใจของผูมีสวนเกี่ยวของและมีความนาจะเปนที่จะประสบความสําเร็จหากนํา

ระบบไปใชงานจริงในกระบวนการวิเคราะหความขัดของของฮารดดิส 

5.2 การประเมินความสามารถในการสืบคนของระบบ 

ในสวนน้ีจะประเมินความสามารถในการสืบคนของระบบเพื่อวัดวาผูใชจะไดรับเอกสารที่ตรง

ตอความตองการในข้ึนตอนการสืบคนเอกสารมากนอยเพียงใดและไดเอกสารที่ตรงตอความตองการ

อยูในอันดับตนๆ ของผลการสืบคนหรือไมโดยใชวิธีการวัดความแมนยําที่ 5 อันดับแรก (precision at 

5 หรือ P@5) และการวัดความแมนยําท่ี 10 อันดับแรก (precision at 10 หรือ P@10) ซึ่งผลการ

ประเมินจะมีคะแนนสูงหากการสืบคนไดเอกสารที่ตรงตอความตองการอยูในอันดับตนๆ ของรายการ

ผลการสืบคน 

ขั้นตอนการประเมินเริ่มจากกําหนดคําคนเปนภาษาธรรมชาติ ความยาวตั้งแต 2 ถึง 8 คํา 

ความยาวเฉลี่ยของคําคนประมาณ 4 คํา เพื่อใชเปนชุดคําถามสําหรับใชในการสืบคนเพือ่การประเมนิ 

จากนั้นทําการสืบคนและประเมินวาผลการสืบคนที่ไดมคีวามเก่ียวของกับคําคนหรือไม ถามีความ
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คลายใหคะแนนเทากับ 1 หรือใหคะแนนเทากับ 0 หากไมเก่ียวของกับคําคน ทําการประเมินจนครบ

ทั้ง 10 ขอคําถาม โดยทดสอบที่การตั้งคาระบบแบบปกติ และการตั้งคาระบบแบบมีการใชเทคนิค

ขยายคําคน ซึ่งผลการประเมินที่ไดแสดงในตารางที่ 24 และตารางที่ 25 ดังตอไปนี้ 

 

ตารางท่ี 24 ผลการประเมินความสามารถในการสืบคนของระบบแบบปกติ 

 
ranks 

query number 
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

se
ar

ch
 re

su
lt 

(re
le

va
nt

 =
 1

) 

1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 
2 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 
3 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 
4 1 0 1 0 0 0 1 0 0 1 
5 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 
6 1 0 0 1 1 0 0 1 0 0 
7 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 
8 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 
9 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 
10 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
11 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 
12 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 
13 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 
14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

P@5 1.0 0.6 0.4 0.4 0.6 0.6 0.8 0.6 0.6 1.0 

P@10 1.0 0.3 0.3 0.5 0.4 0.3 0.4 0.5 0.3 0.5 

 

ตารางท่ี 25 ผลการประเมินความสามารถในการสืบคนของระบบแบบมีการใชเทคนิคขยายคําคน 

 
ranks 

query number 
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

se
ar

ch
 re

su
lt 

1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 
2 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 
3 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 
4 1 1 0 0 0 0 1 0 0 1 
5 1 1 0 0 0 0 1 0 1 1 
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ตารางท่ี 26 ผลการประเมินความสามารถในการสืบคนของระบบแบบมีการใชเทคนิคขยายคําคน 

(ตอ) 

 6 1 1 0 1 1 0 1 0 0 0 
7 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 
8 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 
9 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 
10 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 
11 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 
12 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 
13 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 
14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

P@5 1.0 1.0 0.2 0.6 0.6 0.6 1.0 0.2 0.6 1.0 

P@10 1.0 0.6 0.2 0.4 0.4 0.3 0.6 0.5 0.3 0.5 

 

จากตารางท่ี 24 และ ตารางที่ 25 จะเห็นวา P@5 ของตารางท่ี 24 ไดคะแนนเฉลี่ยที่ 0.66 

คะแนน และ P@10 ไดคะแนนเฉลี่ยที่ 0.45 คะแนน และ P@5 ของตารางที่ 24 ไดคะแนนเฉลี่ยที่ 

0.68 คะแนน และ P@10 ไดคะแนนเฉลี่ยที่ 0.48 คะแนน  ซ่ึงแสดงใหเห็นวาผูใชจะไดรับเอกสารที่

เก่ียวของกับคําคนมากกวาครึ่งสําหรับเอกสาร 5 อันดับแรกของผลการสืบคน และไดเอกสารที่

เก่ียวของกับคําคนมากกวา 40% สาํหรับเอกสาร 10 อันดับแรก และการใชเทคนิคการขยายคาํคน

ใหผลการสืบคนที่ดีกวาแบบปกติ ดังนั้นสรุปไดวาจะบบสามารถใหผลการสืบคนในเกณฑที่ยอมรับได  



 

 

บทที่  6 

บทสรุป 

6.1 สรุปผลการดําเนนิโครงงาน 

โครงงานมหาบัณฑิตน้ีเสนอวิธีการออกแบบและพัฒนาระบบจัดการความรูสําหรับการ

วิเคราะหความขัดของของฮารดดิสโดยใชเทคนิคการใหเหตุผลดวยฐานกรณี เอกสารแมแบบถูก

ออกแบบขึ้นโดยอางอิงจากขอมูลที่ใชจริงในการบวนการวิเคราะหความขัดของในบริษัทผูผลิต

ฮารดดิสรายหนึ่ง ระบบตนแบบไดถูกพัฒนาข้ึนโดยไดรับผลการประเมินท้ังหมด 2 สวนไดแก การ

ประเมินความพึงพอใจของผูมีสวนเก่ียวของกับระบบ และ การประเมินความสามารถในการสืบคน

ของระบบ โดยไดรับผลการประเมินไปในทิศทางที่ดี ดังน้ันสรุปไดวามีโอกาสประสบความสําเร็จสูง

หากมีการนําระบบไปพัฒนาและใชงานจริงในกระบวนการวิเคราะหความขัดของของฮารดดิส 

6.2 ปญหาและขอจํากัด 

มีเอกสารท่ีผานเกณฑในข้ันตอนการคัดกรองเอกสารสําหรับใชเปนขอมูลต้ังตนของระบบ

คอนขางนอย ทําใหฐานความรูท่ีระบบมีอาจไมมากพอที่จะครอบคลุมอาการความขัดของทั้งหมดซึ่ง

สงผลกระทบในข้ันตอนการประเมินผลเนื่องจากไมสามารถใชคําคนที่มีความเฉพาะเจาะจงสูงได

เนื่องจากจะทําใหไดผลการสืบคนที่นอยมากซึ่งยากตอการประเมนิ อยางไรก็ตามหามีการนําระบบ

ไปใชงานเอกสารจะถูกเพิ่มเขาไปในระบบจากผูใชแตละรายทําใหฐานขอมูลความรูนั้นใหญข้ึนซึ่งจะ

สามารถแกปญหาดังกลาวได 

6.3 ขอเสนอแนะในการดําเนนิงานตอ 

ระบบท่ีนําเสนอในโครงงานมหาบัณฑิตน้ีใชขอความในการอางอิงถึงเอกสารกรณีความ

ขัดของและใชขอความในการสืบคนหาความขัดของที่คลายกันในอดีตไดเทานั้น แตในกระบวนการ

ทํางานจริงรูปภาพในกระบวนการสามารถใชอางถึงปญหาความขัดของไดเชนกัน ดังนั้นหากสามารถ

สืบคนหาความขัดของที่ใกลเคียงกันจากรูปภาพจะสามารถชวยใหการวิเคราะหความขัดของมี

ประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 
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ภาคผนวก ก 

ตัวอยางสวนตอประสานของระบบตนแบบ 

 

 ในภาคผนวก ก. จะแสดงตัวอยางสวนตอประสานผูใชของระบบตนแบบท่ีถูกพัฒนาข้ึนซึ่ง

ประกอบดวย 5 หนาจอ ไดแก หนาจอสําหรับรับคําคนสําหรับการสืบคน หนาจอสําหรับแสดงผลการ

สืบคน หนาจอสําหรับแสดงรายละเอียดของกรณีที่เลือกจากผลการสืบคน หนาจอสําหรับสราง

เอกสารกรณีใหม หนาจอสําหรับปรับปรุงเนื้อหาของเอกสาร 

 

 

รูปที่ 17 หนาจอสําหรับรับคําคนสําหรับการสืบคน  
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รูปที่ 18 หนาจอสําหรับแสดงผลการสืบคน 

 

 

รูปที่ 19 หนาจอสําหรับแสดงรายละเอียดของกรณีที่เลือกจากผลการสืบคน 
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รูปที่ 20 หนาจอสําหรับสรางเอกสารกรณีใหม 
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รูปที่ 21 หนาจอสําหรับปรับปรุงเนื้อหาของเอกสาร 
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ตารางท่ี 27 ขอมูลพจนานุกรมแสดงคําเหมือนสําหรับใชขยายคําคน 

กลุ่มที ขอมูลคาํเหมือน 

1 wrro, wedge rro 

2 wus, pwus 

3 write unsafe 

4 ssm, sync mark 

5 sam, address Mark, sync mark 

6 rdx/rdy, rdx rdy, rdxy 

7 dfh, dynamic fly height 

8 dbs, debugstop 

9 dsa, dual stage actuator 

10 dram, sram, memory 

11 depop, depopulation 

12 glist, plist, grown defect 

13 fw, firmware 

14 otw, off-track write 

15 ort, rdt, reliability 

16 td, touch down 

17 tare, relocation 

18 stw, track writer 

19 snr, signal to noise ratio 

20 rev, revolution 

21 psa/rsa, pitch roll 

22 rtp, ramp touch point 

23 sim, index mark 

24 sgate, sg, servo gate 

25 raff, saff, vibe, Vibration 

26 pzt, piezo 

27 r/w, read write 

28 pm, power management 
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ตารางท่ี 27 ขอมูลพจนานุกรมแสดงคําเหมือนสําหรับใชขยายคําคน (ตอ) 

กลุ่มที ขอมูลคาํเหมือน 

29 mst, best 

30 mba, motorbase 

31 lul, load unload 

32 lba, logical block 

33 jits, just in time seeks 

34 gwl, grease wear leveling 

35 hd, head 

36 psm, power saving mode 

37 rco, read channel optimization 

38 ds, datashack 

39 dlg, data lifeguard 

40 dfh, dynamic fly height 

41 doe, experiment 

42 erc, error rejection curve 

43 fiq, fast interrupt request 

44 fc, function code 

45 blp, base line pop 

46 bln, base line noise 

47 bemf, backemf 

48 arco, channel 

49 api, interface 

50 cbs, circular burst scan 

51 ca, corrective action 

52 clk, clock 

53 ct, circular track 

54 ctf, continuous time filter 

55 dac, digital to analog converter 

56 dam, data address mark 
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ตารางท่ี 27 ขอมูลพจนานุกรมแสดงคําเหมือนสําหรับใชขยายคําคน (ตอ) 

กลุ่มที ขอมูลคาํเหมือน 

57 adc, analog digital converter 

58 afc, adaptive Feedforward Control 

59 cannot, not 

60 init, ready 

61 fatal, recovery 

 


