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บทคัดย่อ 

 
ปัจจุบัน www.Thailongboat.com เป็นเว็บไซด์ประชาสัมพันธ์และแหล่งข้อมูลประเพณี

การแข่งขันเรือยาวทั่วประเทศ รวมถึงการให้บริการถ่ายทอดสดการแข่งขันเรือยาวผ่านอินเทอร์เน็ต
จากการที่ได้ด าเนินการถ่ายทอดสดการแข่งขันเรือยาวทางทีมงานถ่ายทอดสดจะตัดต่อคลิปวิดีโอการ
แข่งขันออกมาเป็นคู่ๆ ซึ่งมีอยู่เป็นจ านวนมาก ทางเว็บไซต์จึงต้องการน าคลิปวิดีโอมาพัฒนาจัดการให้
เป็นระบบแนะน าคลิปวิดีโอการแข่งขันเรือยาวให้กับสมาชิกได้  

สารนิพนธ์นี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาระบบแนะน าคลิปวิดีโอการแข่งขันเรือยาวแต่ละ
สนามแข่งขันเรือยาวทั่ วประเทศ โดยการน าเทคโนโลยี ในปัจจุบันกับเทคนิ คที่ เ รียกว่ า 
Recommendation Systems เพื่อใช้คอมพิวเตอร์ท างานแทนมนุษย์ในการแนะน าคลิปวิดีโอการแข่งขัน
เรือยาวของสมาชิกแต่ละคนโดยรวบรวมข้อมูลสิ่งที่สนใจของสมาชิก จากนั้นจะท าการค้นหาคลิป
วิดีโอในระบบที่มีตรงกับสิ่งที่สมาชิกสนใจนั้นๆ มาแนะน าวิดีโอให้สมาชิกได้ 
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ABSTRACT 
 

In the current time, www.Thailongboat.com is a website publishing and giving 
information about local tradition of boat racing throughout Thailand. It also provides the service 
of live broadcast of boat racing via internet connection. The video of live broadcast will be 
edited to shorter clips, providing the two teams of each racing and uploading to the website. The 
video clips of the racing are easily available in the websites. Thus, the website technicians have 
to systematically provide video recommendation for the members of our websites. 

This individual study aims at studying the development of video recommendation 
system relating boat racing throughout Thailand. The current modern technology 
“Recommendation Systems” is used to encourage computers to work instead of human. To 
provide video recommendation of boat racing for members, interesting and important 
information will be collected and then the system will search for the favorite video clips. By this 
way, the video clips are easily recommended. 
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บทที ่1 
บทน า 

 
1.1 ท่ีมาและความส าคัญของงาน 

การแข่งขันเรือยาวเป็นกีฬาที่อยู่คู่กับสายน้้าไทยมาแต่สมัยกรุงศรีอยุธยา เป็นกีฬา
ชาวบ้านที่ผูกพันและสืบทอดกันมาจนเป็นประเพณี เรียกว่า “เรือยาวประเพณี” ซึ่งกลายเป็นมรดก
วัฒนธรรมทางสายน้้าอันล้้าค่าของประเทศที่คนไทยควรหวงแหนและร่วมกันอนุรักษ์ไว้ เรือยาวแต่
ละล้าสะท้อนถึงความมีชีวิตและอัตลักษณ์ของชุมชนแต่ละแห่ง รวมไปถึงเหล่าฝีพายที่แสดงให้เห็น
ถึงพลังแห่งความมุ่งมั่น ความสามัคคีพร้อมเพรียงที่น้าไปสู่ชัยชนะ ทุกวันนี้ประเพณีการแข่งเรือยาว
มีการแข่งขันทั่วทุกภาคของประเทศไทย สนามแข่งขันที่มีชื่อเสียงทางภาคเหนือ ได้แก่ น่าน 
พิษณุโลก พิจิตร นครสวรรค์ ภาคกลาง ได้แก่ ชัยนาท สิงห์บุรี อ่างทอง สระบุรี พระนครศรีอยุธยา 
กรุงเทพมหานครและนครปฐม ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้แก่ หนองคาย  อุบลราชธานี สุรินทร์ 
บุรีรัมย์ นครราชสีมา และบึงกาฬ ภาคตะวันออก ได้แก่ ฉะเชิงเทรา นครนายก ภาคใต้ ได้แก่ ชุมพร 
สุราษฎร์ธานี และนครศรีธรรมราช  

จากการที่มีการแข่งขันเรือยาวอย่างแพร่หลายทั่วทุกล้าน้้าทุกภาคของประเทศ ส่วนใหญ่
แล้วหน่วยงานปกครองส่วนท้องถิ่นจะเป็นหน่วยงานหลักในการจัดการแข่งขัน อาทิ องค์การ
บริหารส่วนจังหวัด เทศบาลจังหวัด องค์การบริหารส่วนต้าบล ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการสร้าง
ความสามัคคีของคนในท้องถิ่นและต่างท้องถิ่น และยังเป็นการอนุรักษ์ ฟื้นฟู และสืบสานประเพณี
ที่ดีงามซึ่งเป็นมรดกแห่งสายน้้าให้คงอยู่สืบทอดต่อไป อีกทั้งยังเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนการ
ท่องเที่ยวในท้องถิ่นเพื่อเป็นการสร้างรายได้และฟื้นฟูสภาพเศรษฐกิจของท้องถิ่นให้มีความเจริญ 
รวมทั้งยังเป็นการเผยแพร่วัฒนธรรมที่ดีงามแห่งสายน้้าของคนไทยให้ชาวต่างชาติได้ทราบถึงวิถี
ชีวิตและความเป็นอยู่ของชุมชนบริเวณสายน้้าแห่งวัฒนธรรม  

ปัจจุบันเป็นยุคข่าวสาร (Information Age) หรือยุคไร้พรมแดน (Borderless) ในยุคนี้
ข่าวสารหรือสารสนเทศถือเป็นปัจจัยส้าคัญในการด้าเนินงานและด้าเนินกิจกรรมต่างๆ เมื่อ
คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทและมีความส้าคัญอย่างมากต่อประเพณีแข่งขันเรือยาว 
สื่อโทรทัศน์และอินเทอร์เน็ตมีการเผยแพร่ข่าวสารอย่างมากมาย โดยเฉพาะอินเทอร์เน็ตมีเว็บไซต์
ที่เผยแพร่ประชาสัมพันธ์การแข่งขันเรือยาวเกิดขึ้นจ้านวนมาก มีการน้าสัญญาณภาพและเสียงจาก
สนามแข่งขันจริงๆ ถ่ายทอดสดออกมาสู่หน้าเว็บไซต์ อาทิเช่น www.Thailongboat.com ก่อตั้งเมื่อ
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เดือนสิงหาคม พ.ศ.2546 เป็นเว็บไซต์เผยแพร่ประชาสัมพันธ์การแข่งขันเรือยาวประเพณีไทย ได้
ตระหนักถึงคุณค่ากีฬาทางน้้าที่จะเชื่อมโยงสร้างจิตส้านึกให้คนใกล้ชิดและรู้ซึ้งถึงความส้าคัญของ
สายน้้า และเล็งเห็นประเพณีการแข่งขันเรือยาวเป็นประเพณีอันดีงาม นอกจากจะท้าการ
ประชาสัมพันธ์การแข่งขันเรือยาวแล้วยังให้บริการการถ่ายทอดสดการแข่งขันเรือยาวผ่าน
อินเทอร์เน็ตให้ผู้สนใจได้รับชมในเว็บไซต์ ซึ่งปัจจุบันมีผู้สนใจสมัครเป็นสมาชิกเพิ่มขึ้นเป็น
จ้านวนมาก 

การถ่ายทอดสดการแข่งขันเรือยาวประเพณีเป็นการด้าเนินงานในรูปแบบ การ
ถ่ายทอดสดและบันทึกวิดีโอการแข่งขันแต่ละสนามนั้นไว้ แต่ไม่ได้จัดท้าเป็นระบบจัดเก็บวิดีโอ
หรือท้าให้สามารถดูวิดีโอการแข่งขันในภายหลังได้   จึงได้ท้าการพัฒนาระบบแนะน้าวิดีโอการ
แข่งขันเรือยาวประเพณี โดยการใช้โปรไฟล์ของผู้ใช้เปรียบเทียบกับค้าส้าคัญของวิดีโอ ซึ่งระบบจะ
ท้าการค้านวณหาค่าความคล้ายคลึงระหว่าง ชื่อ ค้าอธิบาย Tag ของวิดีโอนั้นๆ กับโปรไฟล์ของผู้ใช้ 
โดยน้าเนื้อหาข้อมูลจากรายละเอียดสิ่งที่สนใจที่ได้จากการสมัครสมาชิกของผู้ใช้ เช่น ค้าส้าคัญ 
(Keywords) วลี (Phrases) จากโปรไฟล์ของผู้ใช้แต่ละคนน้ามาเปรียบเทียบกับฐานข้อมูลวิดีโอใน
ระบบท้าการแมตซ์โปรไฟล์ ระบบจะแนะน้าวิดีโอการแข่งขันเรือยาวที่ผู้ใช้คนนั้นสนใจออกมา
แสดง ซึ่งจะเป็นประโยชน์อย่างมากให้แก่ผู้ใช้และเป็นส่วนเสริมเติมเต็มให้กับเว็บไซต์ที่มีอยู่เดิมได้
มีข้อมูลมัลติมีเดียที่เพิ่มขึ้น  

ในฐานะที่เป็นสื่อออนไลน์ประเภทหนึ่งในการประชาสัมพันธ์การแข่งขันเรือยาว
ประเพณีไทย ให้ประชาชนทุกกลุ่มวัยเข้าถึงรู้จักการแข่งขันเรือยาวประเพณีและเป็นการแพร่หลาย
เปรียบเสมือนการอนุรักษ์ประเพณีการแข่งขันเรือยาวให้คงอยู่สืบไปบนโลกออนไลน์ จึงได้น้า
หลักการของระบบให้การแนะน้า Recommendation System ซึ่งเป็นหนึ่งในเทคโนโลยีสมัยใหม่ที่
ถูกน้ามาใช้ในการแนะน้าข้อมูลต่างๆ ให้ตรงตามความต้องการของผู้ใช้น้ามาพัฒนาระบบแนะน้า
วิดีโอการแข่งขันเรือยาวประเพณี  
 
1.2 วัตถุประสงค์ของการพัฒนาระบบ 

1.  เพื่อพัฒนาระบบแนะน้าวิดีโอการแข่งขันเรือยาวประเพณีแก่ผู้ใช้แต่ละบุคคลได้ โดยพิจารณาจาก
โปรไฟล์ของผู้ใช้ 

2.  เพื่อพัฒนาระบบบริหารจัดการวิดีโอการแข่งขันเรือยาวประเพณีผ่านเว็บไซต์ โดยมีความสามารถ
ค้นหาวิดีโอการแข่งขันย้อนหลังได้ 

3.  เพื่อเป็นการอ้านวยความสะดวกให้กับผู้ใช้ที่ไม่สามารถดูการแข่งขันเรือยาวประเพณีในแต่
ละสนามได้ 
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4.  เพื่อช่วยในการค้นหาข้อมูลวิดีโอการแข่งขันเรือยาวได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
1.3 ประโยชน์และผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 

1.  ได้ระบบต้นแบบส้าหรับการท้าระบบที่เป็นการจัดการข้อมูลวิดีโอในด้านอ่ืนๆ 
2.  นักวิจัยสามารถน้าความต้องการไปพัฒนาในการแนะน้าสินค้าและบริการรวมทั้งข้อมูลอ่ืนๆ ได ้

 
1.4 ขอบเขตของระบบ 

1.4.1  ข้อมูลที่จัดเก็บในฐานข้อมูล 
1. ข้อมูลผู้สมัครสมาชิก 
2. ข้อมูลวิดีโอ 
3. ข้อมูลประเภทการแข่งขัน 
4. ข้อมูลค้าค้นหา 
5. ข้อมูลค้าแนะน้า 
6. ข้อมูลเชื่อมโยงค้าแนะน้า 
7. ข้อมูลผู้งานและผู้ดูแลระบบ 
8. ข้อมูลการแสดงความคิดเห็นของสมาชิก 
9. ข้อมูลค้นหา 

1.4.2  ความสามารถของระบบ 
1. มีระบบ Login/Password ของสมาชิก ผู้ดูแลระบบ 
2. การแสดงความคิดเห็นในวิดีโอการแข่งขันนั้นๆ ต้องเป็นสมาชิกเท่านั้น 
3. ระบบแนะน้าวิดีโอการแข่งขันของผู้ใช้ที่สมัครสมาชิกเข้ามา โดยเปรียบเทียบกับโปรไฟล์

แสดงวิดีโอที่แนะน้าตรงกับสิ่งที่สนใจในเร่ืองราวที่เกี่ยวข้องกับประเพณีการแข่งขันเรือยาวได้ 
4. ระบบแสดงประเภทของวิดีโอได้อย่างชัดเจน 
5. ระบบสามารถแสดงวิดีโอล่าสุดและวิดีโอยอดนิยมได้ 
6. ระบบสามารถนับจ้านวนคร้ังต่อการชมวิดีโอนั้นๆ ได้ 
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บทที ่2 

วรรณกรรมและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

ในบทที่ 2 นี้จะกล่าวถึงทฤษฎีแนวคิดที่เกี่ยวข้องในการด าเนินโครงการอันได้แก่ 
ความหมายของ Recommendation Systems วิธีการของระบบแนะน าในปัจจุบัน ข้อดีข้อเสียของแต่
ละวิธีในปัจจุบัน ซึ่งทั้งหมดมีรายละเอียดของเน้ือหาดังต่อไปนี้ 

 
2.1 ความหมายของระบบแนะน า 

Recommendation Systems หรือระบบแนะน า คือ ระบบที่แนะน าข้อมูล ผลิตภัณฑ์ หรือ
ผู้คนให้กับผู้ใช้ระบบ โดยอ้างอิงจากสมมติฐานการเรียนรู้ข้อมูลความชอบหรือความต้องการ ณ 
ขณะนั้นของผู้ใช้ โดยระบบแนะน ากลายเป็นหัวข้องานวิจัยที่ส าคัญตั้งแต่มีการปรากฏตัวของ
งานวิจัยเร่ือง Collaborative Filtering ในช่วงกลางทศวรรษที่ 1990 โดยความส าเร็จในช่วงแรก ๆ
ของการท าระบบแนะน าเกิดมาจากการเจริญเติบโตของธุรกิจทางด้าน E-Commerce โดยตัวอย่าง
ของ Applications ที่ใช้ระบบแนะน าในการเลือกซื้อสินค้า ซีดีเพลง หรือผลิตภัณฑ์อ่ืนๆ ได้แก่ เว็บ 
Amazon.com และเว็บ CDNow.com เป็นต้น ทั้งนี้เพื่อให้ลูกค้าเกิดความภักดีต่อองค์กร และเพิ่ม
โอกาสทางธุรกิจ อย่างไรก็ตามไม่ว่าระบบแนะน าจะก้าวหน้าไปเช่นไร ระบบแนะน าก็ยังคง
ต้องการการพัฒนาความสามารถมากกว่านี้ เพื่อที่จะท าให้ระบบสามารถแนะน าสิ่งต่างๆ ให้แก่ผู้
ใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นและใช้งานได้ง่ายขึ้นแม้แต่กิจกรรมทั่วๆ ไปชีวิตประจ าวัน เช่น 
การแนะน าแพ็กเกจช่วงเวลาการพักร้อน การซื้อสินค้าในร้านที่มีระบบ Smart Shopping Cart 

ทั้งนี้ ระบบแนะน าสามารถจ าแนกประเภทจากวิธีการแนะน าเป็น 3 ประเภท ได้แก่ 1. 
วิธีพิจารณาจากข้อมูลสิ่งของ (Content-based approach) 2. วิธีพิจารณาการคัดกรองร่วมกัน 
(Collaborative filtering) และ 3. แบบผสม (Hybrid) สาหรับระบบแนะน าด้วยวิธีพิจารณาจากข้อมูล
สิ่งของ ระบบจะแนะน าสิ่งของที่มีความคล้ายคลึงกับสิ่งของอ่ืน ที่ผู้ใช้พึงใจในอดีต สาหรับระบบ
แนะน าด้วยวิธีพิจารณาการคัดกรองร่วมกัน ระบบจะแนะน าสิ่งของจากสิ่งของที่ผู้ใช้คนอ่ืน ใน
ระบบพึงใจ โดยกลุ่มผู้ใช้ดังกล่าวนั้น มีความพึงใจคล้ายคลึงกับผู้ใช้ระบบในปัจจุบันและสาหรับ
ระบบแนะนาแบบผสม ระบบจะนาวิธีพิจารณาจากข้อมูลสิ่งของ และวิธีพิจารณาการคัดกรอง
ร่วมกัน มาใช้ร่วมกัน ซึ่งสามารถนามาประยุกต์ได้หลากหลายรูปแบบ นอกจากนี้ระบบแนะน ายัง
สามารถจ าแนกประเภทได้จากเทคนิคของขั้นตอนวิธี (Algorithm) ได้เป็น 2 ประเภท ได้แก่ 1. วิธี
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พิจารณาจดจ า (Memory-based) และ 2. วิธีพิจารณาตัวแบบ (Model-based) สาหรับวิธีพิจารณา
จดจ ากล่าวได้ว่าเป็นวิทยาการศึกษาสานึก (Heuristics) อย่างหนึ่ง กล่าวคือระบบจะค านวณการ
แนะน าอย่างอัตโนมัติโดยอาศัยข้อมูลกิจกรรมในอดีตของผู้ใช้ในทางตรงกันข้าม  สาหรับวิธี
พิจารณาตัวแบบ ในขั้นต้นระบบจะเรียนรู้กิจกรรมของผู้ใช้ และจัดทาตัวแบบเฉพาะผู้ใช้นั้นจากนั้น
จึงน าตัวแบบดังกล่าวมาใช้เพื่อการแนะน าต่อไป 

ระบบแนะน าจะท าการเปรียบเทียบค าบรรยายลักษณะผู้ใช้ (User profile) กับข้อมูล
เพิ่มเติมอื่นๆ เพื่อคาดการณ์คะแนนสิ่งของที่ผู้ใช้คนดังกล่าว ยังไม่เคยให้คะแนนมาก่อน วิธีการให้
ได้มาซึ่งคะแนนดังกล่าวนี้ อาจได้มาจากวิธีพิจารณาจากข้อมูลสิ่งของ (Content-based approach) 
หรือจากวิธีพิจารณาจากข้อมูลของผู้ใช้ในระบบ (Collaborative filtering approach)  

เมื่อเราต้องการจัดทาค าบรรยายลักษณะผู้ใช้ เราอาจด าเนินการจัดเก็บข้อมูลได้ 2 
ลักษณะคือการเก็บข้อมูลแบบชัดเจน (Explicit) หรือ การเก็บข้อมูลแบบแฝงนัยยะ (Implicit) 

ตัวอย่างของการเก็บข้อมูลแบบชัดเจน ได้แก่  
1. สร้างแบบฟอร์มให้ผู้ใช้ให้คะแนนสิ่งของ โดยแบ่งเป็นระดับความชอบ  
2. สร้างแบบฟอร์มให้ผู้ใช้เรียงลาดับสิ่งของจากความพึงพอใจสูงสุดจนถึงต่ าสุด  
3. น าเสนอสิ่งของ 2 ชิ้นให้กับผู้ใช้ จากนั้นจึงให้เลือกสิ่งของชิ้นที่ผู้ใช้พึงพอใจ  
4. สร้างแบบฟอร์มให้ผู้ใช้ระบุสิ่งของที่ตนพึงพอใจ  
ตัวอย่างของการเก็บข้อมูลแบบแฝงนัยยะ ได้แก่ 
1. สังเกตสิ่งของที่ผู้ใช้เลือกเข้าชม ในร้านค้าออนไลน์ (Online store)  
2. วิเคราะห์จ านวนคร้ังเข้าชมสิ่งของ ของผู้ใช้  
3. จัดเก็บรายการการสั่งซื้อผ่านระบบอินเทอร์เน็ตของผู้ใช้  
4. จัดเก็บรายการสิ่งของที่ผู้ใช้เคยเข้าชมหรือรับฟังจากคอมพิวเตอร์ของผู้ใช้  
5. วิเคราะห์ข้อมูลความสนใจในเร่ืองต่างๆ จากเครือข่ายสังคมออนไลน์  
ปกติแล้วปัญหาของระบบแนะน าได้ถูกลดลงไปจนเหลือเพียงปัญหาของการค านวณ

เรทติ้งสาหรับไอเท็มที่ผู้ใช้ยังไม่เคยเห็น โดยการค านวณนี้จะอาศัยเรทติ้งที่ผู้ใช้คนนั้นๆ ได้ให้ไว้
กับไอเท็มอ่ืนๆ และอาศัยข้อมูลอ่ืนๆ อีกด้วย ถ้าหากเราสามารถค านวณหาเรทติ้งให้กับไอเท็มที่ยัง
ไม่ได้รับการให้เรทติ้ง เราจะสามารถแนะนาไอเท็มที่มีค่าค านวณสูงสุดให้กับผู้ใช้ได้ 

Adomavicius & Tuzhilin (2005) ได้ให้แนวความคิดเกี่ยวกับระบบแนะน าคือระบบที่
แนะน าข้อมูลต่าง ๆ ให้กับผู้ใช้ระบบโดยอ้างอิงจากสมมุติฐานการเรียนรู้ข้อมูลความชอบหรือความ
ต้องการของผู้ใช้ในขณะนั้น ซึ่งในปัจจุบันแบ่งออกเป็น 3 ประเภทคือ วิธีการที่ใช้พื้นฐานจากข้อมูล 
(Content-based Recommendation) วิธีที่ใช้ข้อมูลในอดีต (Collaborative Filtering) และวิธีการแบบ
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ผสม (Hybrid Approaches)  โดยงานวิจัยนี้ได้ใช้หลักการประเมินค่าน้ าหนักคะแนนแบบหลาย
ปัจจัยและหลายมิติเพื่อหาผู้ใช้ที่มีลักษณะความชอบหรือความต้องการใกล้เคียงกัน โดยผู้ใช้จะต้อง
ท าการให้คะแนนสถานที่ท่องเที่ยว ที่พัก ร้านอาหาร ร้านขายของฝาก และร้านขายสินค้าหนึ่งต าบล 
หนึ่งผลิตภัณฑ์ ซึ่งจะเป็นค่าระดับคะแนน 1 ถึง 5 

 
2.2 งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 

ศิริลักษณ์และสุขุมาล [1] มีการท านายความชอบของผู้ชมที่มีต่อภาพวาด โดยบูรณาการ
เทคนิคการท านายซึ่งพิจารณาจากคุณลักษณะพื้นฐานของ  (Basic Characteristics) และความหมาย 
(Semantics) ของภาพวาด เช่น อารมณ์ ความรู้สึกที่ผู้ชมรับรู้ได้เมื่อชมภาพวาด หรือโทนสี เป็นต้น 
ร่วมกับค าท านายโดยพิจารณาจากค าแนะน าจากผู้ชมผู้อ่ืน(Hybrid Content-Based Classification 
and Collaborative Filtering) ซึ่งงานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อการทดสอบคุณลักษณะที่เหมาะสมใน
การท านายโดยเปรียบเทียบระหว่างคุณลักษณะสองแบบ  แบบที่หนึ่งคือคุณลักษณะความหมาย
ร่วมกับคุณลักษณะพื้นฐานและแบบที่สองคุณลักษณะพื้นฐานเพียงอย่างเดียว  นอกจากนี้ยัง
เปรียบเทียบประสิทธิภาพการท านายสามเทคนิค คือ Content-Based Classification ,Collaborative 
Filtering และ Hybrid Content-Based and Collaborative Filtering 

Hung-Chen and Are L.P. Chen [2] ได้มีการออกแบบระบบ Music Recommendation 
System(MRS) เพื่อท าการแนะน า Music ให้กับ User แต่ละคน โดยจะใช้ข้อมูลของ MIDI ในการ
น ามาวิเคราะห์ ซึ่งได้ท าการแบ่งกลุ่มของ music ออกเป็น 6 กลุ่ม ตามคุณลักษณะของ music และ
ได้น าเอาข้อมูลของ user ของการเข้ามาใช้งานในอดีตน ามาวิเคราะห์ด้วย โดยน าเอาเทคนิค content 
Based ,collaborative และ statistic-based recommendation มาใช้ในการวิเคราะห์ ซึ่งการวิเคราะห์
นั้นอยู่บนพื้นฐานของดีกรีความนิยมของ Userต่อกลุ่มของ music 

Choochart, Chatchawal and Sarawoot [3] บทความนี้ได้กล่าวถึงประโยชน์ของระบบ
การให้ค าแนะน าสินค้าซึ่งสามารถเพิ่มยอดขายได้มากขึ้น  และเพื่อให้สามารถตอบสนองความ
ต้องการของลูกค้าแบบทันทีทันใด (Real Time) ซึ่งใช้เทคนิค Content-Based Filtering กับ 
Collaborative Filtering และมีการเพิ่มเทคนิคการ Clustering ท าให้ระบบให้ค าแนะน ามี
ประสิทธิภาพมากขึ้นเนื่องจากช่วยลดเวลาในการแนะน าสินค้าได้ 

Bo Yang, Toa Mei, Xian-Sheng Hua, Linjun Yang, Shi-Qiang Yang and Mingjing Li
(2007) ศึกษาพบว่างานวิจัยแบบเก่าเร่ิมตั้งแต่ปี ค.ศ.1990 หลายๆระบบแนะน าถูกน าเสนอในพื้นที่ที่
หลากหลาย เช่น ภาพยนตร์  ทีวี เว็บไซต์  ซึ่งใช้สันนิษฐานว่า Profile ของผู้ใช้จะสามารถเป็น
ประโยชน์  โดยทั่วไป Profile ของผู้ใช้มาจาก 2 แหล่ง คือ 1. เลือกเองว่าจะใช้อะไรด้วยตนเอง  2. 
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ถูกแนะน าให้ใช้โดยอ้อมจากโดยสรุปแล้วไม่ต้องค านึงถึงแง่ที่ถูกแนะน าวัตถุประสงค์หลัก คือ การ
แนะน ารายการที่เกี่ยวข้องกับการแนะน าแบบเดิมซึ่งขึ้นอยู่กับความสนใจของผู้ใช้เอง อย่างไรก็ตาม
ขณะที่ท่องเว็บไซต์อยู่นั้นคนส่วนใหญ่มักเข้าชมหน้าเว็บที่สนใจวีดีโอออนไลน์  หลายกรณีการเข้า
ชมนั้นเข้าไม่ได้เพราะขาดการติดต่อจาก User 

เทคนิคที่ใช้ในการค้นหาวีดีโอ แบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ text-based (เน้นตามต ารา) 
และ content-based (เน้นตามเนื้อหา) การค้นหาวีดีโอ แบบ  Text-based คือ การค้นหาวีดีโอตาม
ต าราหรือเอกสารที่เกี่ยวข้อง ขณะที่การค้นหาวีดีโอแบบ content-based คือ การใช้เนื้อหาที่เห็น
เด่นชัดเพื่อการค้นหา เมื่อไม่นานมานี้มีการใช้ความพยายามอย่างมากในการใช้การค้นหาวีดีโอ 
แบบ content-based ซึ่ ง เ นื้ อ ห า ถู ก น า ม า ใ ช้ โ ด ย ต ร ง กั บ ก า ร ค า น ว ณค ว า ม เหมื อน กั น
ระหว่าง video ต่างๆ หรือ น ามาใช้กับการประเมินผลแบบมีปฏิสัมพันธ์ของผู้ใช้ โดยใช้วิธีการ
ค้นหาแบบ text based อย่างไรก็ตาม การแนะน าโดยใช้ video แตกต่างจากการค้นหา video อยู่มาก 
ซึ่งท าให้การค้นหาไม่เสถียรในการปรับเทคนิคที่ใช้ในการค้นหาวีดีโอไปสู่การเสนอแนะวีดีโอ 
พวกเราจึงสรุปความแตกต่าง ดังต่อไปนี้ 

วัตถุประสงค์แตกต่างกัน (Different objectives) กล่าวคือ การค้นหาวีดีโอ เป็นการ
ค้นหาวีดีโอที่ส่วนมากเข้ากับ (match) การสืบค้นต่างๆ หรือ ภาพที่ค้นหาในระดับความคิด อย่างไร
ก็ตาม วัตถุประสงค์ของการแนะน าวีดีโอนั้นเป็นการจัดล าดับวีดีโอที่ส่วนมากตรงกับแหล่งที่มา
ของวีดีโอ  

การป้อนข้อมูลแตกต่างกัน (Different inputs) การป้อนข้อมูลแบบ video search มาจาก
ชุดของ Keywords (ค าส าคัญ) หรือ รูปภาพต่างๆ ซึ่งการป้อนข้อมูลทุกชนิดไม่มีอุปกรณ์ใดๆเลย 
ขณะที่การป้อนข้อมูลของการแนะน าวีดีโอประกอบด้วย  video และอุปกรณ์เสริมที่เกี่ยวข้อง 
ยิ่งกว่านั้น อุปกรณ์เสริมต่างปกติก็จะมีคุณสมบัติเฉพาะ เช่น การค้นหา(querry) ชื่อเร่ือง ( title) การ
แท๊ก (tags) การวิจารณ์ ( comments) เป็นต้น 

ดังนั้น การจัดการกับความแตกต่างเกี่ยวกับข้อมูลที่มีรูปแบบหลากหลายจึงเป็นสิ่งที่
น่าสนใจ 

ชาริน ถิ่นพังงา และไพรสน ศิริพูล (2552) พัฒนาระบบแนะน าร้านอาหารบนเว็บไซต์
และการเชื่อมโยงผ่าน Google Map โดยใช้หลักการพิจารณาจากความชอบของผู้ใช้ โดยอาศัย
ความรู้สึกที่มีต่อร้านค้านั้นๆ ยกตัวอย่าง เช่น การเลือกร้านอาหาร ผู้ใช้อาจเลือกจากความรู้สึกต่างๆ 
เช่น ความอร่อย ความสะอาดของร้าน ความรวดเร็ว การบริการ ความคุ้มค่า บรรยากาศภายในร้าน 
นอกเหนือจากนั้นระบบแนะน าร้านอาหารนี้ยังเชื่อมต่อเข้ากับระบบให้บริการแผนที่ของ Google 
หรือที่รู้จักกันว่า Google Maps API ซึ่งแผนที่นี้มีความสามารถพิเศษคือ ผู้ใช้สามารถปักหมุด
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ต าแหน่งของสถานที่ต่างๆได้ โดยอ้างอิงต าแหน่งจากละติจูดและลองติจูดของสถานที่นั้นๆ จึงได้
พัฒนาระบบนี้มาใช้ร่วมกับระบบแนะน าร้านอาหาร เพื่อให้ผู้ใช้สามารถปักหมุดร้านอาหาร และ
สามารถตรวจสอบต าแหน่งของร้านอาหารต่างๆ ได้ เพื่อให้ผู้ใช้ได้เห็นภาพว่าร้านอาหารที่กล่าวถึง
อยู่ต าแหน่งใด ใกล้หรือไกลจากตัวผู้ใช้มากน้อยแค่ไหน เพื่อให้เป็นอีกทางเลือกหนึ่งในการช่วย
ตัดสินใจส าหรับผู้ใช้ 

ทัศนวรรณ แก้วใส และสุพจน์ นิตย์สุวัฒน์ (2552) ได้พัฒนาระบบแนะน าภาพยนตร์
ด้วยเทคนิคตัวกรองเชิงร่วมมือร่วมกับวิธีเคมีน ซึ่งเป็นระบบการแนะน าภาพยนตร์โดยใช้เทคนิคตัว
กรองเชิงร่วมมือมาประยุกต์เพื่อแก้ปัญหา Information Overload และน าเสนอการแก้ปัญหาของ
เทคนิคตัวกรองเชิงร่วมมือด้านขนาดของข้อมูลด้วยอัลกอริทึมแบบเคมีน แบ่งข้อมูลเป็นกลุ่มก่อน
เข้าสู่กระบวนการกรองเชิงร่วมมือ ต่อมาเสนอการออกแบบระบบและพัฒนาระบบด้วยภาษา  PHP 
และ MySQL ท าการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้ต่อระบบด้วยแบบประเมินตามวิธีของไลเคอร์ท 
พบว่าผู้ใช้งานมีความพึงพอใจต่อระบบอยู่ในระดับดี และระบบสามารถน าไปใช้งานได้จริง 

อาคม รัตนศิริ และสุพจน์ นิตย์สุวัฒน์ (2552) ได้พัฒนาระบบแนะน าโฆษณาส าหรับ
โปรแกรมสร้างรูปสไลด์โชว์โดยใช้เทคนิค Text Classification เป็นงานวิจัยเพื่อศึกษาระบบช่วยใน
การแนะน าโฆษณาผ่านเว็บไซต์ (Advertisements Recommend) โดยระบบดังกล่าวสามารถที่จะ
ช่วยให้เกิดการสื่อสารกับผู้บริโภคได้อย่างตรงกลุ่มเป้าหมาย โดยทางผู้จัดท าได้น าหลักการดังกล่าว
เข้ามาใช้งานกับระบบสร้างรูปสไลด์โชว์โดยใช้เทคนิค Naïve Bayesian Classification อันเป็นการ
จัดกลุ่มข้อมูลส่วนบุคคล รวมทั้งข้อมูลของรูปใช้ข้อมูลจาก Tag Metadata ที่ผู้ใช้งานระบบได้น าไป
จัดท าเป็นสไลด์ เพื่อน ามาใช้ในการพิจารณาในการจับคู่ผู้ใช้งานกับโฆษณาที่มีอยู่ในระบบ อันจะ
ก่อให้เกิดประสิทธิภาพของการใช้งานโฆษณาได้อย่างตรงกลุ่มเป้าหมายของผู้ใช้งานอย่างแท้จริง 
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บทที ่3 
วิธีการด าเนินการและเครื่องมือ 

 
การด าเนินการพัฒนาระบบแนะน าวิดีโอการแข่งขันเรือยาวประเพณี คือ การพัฒนา

ระบบขึ้นมาใหม่ โดยการใช้โปรไฟล์ของผู้ใช้เปรียบเทียบกับค าส าคัญของวิดีโอ โดยมีขั้นตอนการ
พัฒนาระบบดังต่อไปนี้ 
 3.1  ศึกษาปัญหาและความต้องการของระบบ 

 3.2  วิเคราะห์และออกแบบระบบ 
 3.3  การพัฒนาระบบ 
 
3.1 ขั้นตอนการศึกษาเพื่อคิดค้นวิธีการพัฒนาระบบแนะน าวิดีโอการแข่งขันเรือยาวประเพณี โดย
การใช้โปรไฟล์ของผู้ใช้เปรียบเทียบกับค าส าคัญและค าอธิบายของวิดีโอ 

เพื่อพัฒนาระบบซึ่งสามารถแนะน าวิดีโอการแข่งขันเรือยาวได้เหมาะสมกับผู้ใช้มาก
ยิ่งขึ้น ผู้วิจัยจึงได้ศึกษาและคิดค้นวิธีการ โดยมีรายละเอียดขั้นตอนที่ท าดังต่อไปนี้  

1. ศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับ Recommendation Systems ที่ผ่านมาเพื่อให้ทราบถึงข้อดี
และข้อเสียของวิธีต่างๆ ของ Recommendation Systems ที่มีอยู่ในปัจจุบัน  

2. ศึกษาเว็บไซต์ที่มีการแนะน าวิดีโอ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ เพื่อให้ทราบถึง
ความสามารถของระบบที่มีอยู่ในปัจจุบัน ซึ่งจากขั้นตอนนี้พบว่าสาหรับเว็บไซต์ต่างๆ ที่แนะน า
คลิปวิดีโอนั้น มีฟังก์ชันในการใช้งาน ซึ่งสามารถแจกแจงฟังก์ชันของตัวอย่างเว็บไซต์แนะน า
ร้านอาหารได้ดังตารางที่ 3.1 ซึ่งจากตารางแล้วจะสามารถสรุปได้ว่าเว็บไซต์ในประเทศนั้นยังคงไม่
มีการน าระบบ Recommendation Systems มาใช้เพื่อท าการแนะน าร้านอาหาร แต่ถ้าเป็นเว็บไซต์ใน
ต่างประเทศอย่างเช่นเว็บไซต์ Zagat ได้มีการน าระบบ Recommendation System มาใช้แนะน า
ร้านอาหารบ้างแล้ว  
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ตารางท่ี 3.1 แสดงชื่อเว็บไซต์ที่มีการแนะน าวิดีโอทั้งในประเทศและต่างประเทศ 

คุณสมบัติ YouTube Blip.tv 
ClipMass 

.com 
SukiFlix 

.com 
ระบบงาน
ผู้วิจัย 

ระบบสมาชิกเว็บไซต์      
Recommender 
Systems  

     

บอกรายละเอียดคลิป
วิดีโอ 

     

คลิปวิดีโอมาใหม่      
เมนูแบ่งหมวดหมู่ 
คลิปวิดีโอ 

     

แนะน าคลิปวิดีโอ
รับชมมากที่สุด 

     

 
3. วิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากการศึกษาเกี่ยวกับ Recommendation Systems ในปัจจุบัน ใน

งานวิจัยต่างๆ ซึ่งกล่าวถึงกระบวนการประมวลผลที่แตกต่างกัน  

3.2  ขั้นตอนการท างานของระบบ 
การท างานของระบบแนะน าวิดีโอการแข่งขันเรือยาวประเพณี โดยการใช้โปรไฟล์ของ

ผู้ใช้เปรียบเทียบกับค าส าคัญและค าอธิบายของวิดีโอ ขั้นตอนแรก ผู้ใช้ต้องลงทะเบียนสมัครเป็น
สมาชิกของระบบก่อน จึงจะมีสิทธิ์ในการเข้าใช้งานระบบ แก้ไขข้อมูลผู้ใช้ ค้นหาวิดีโอ แสดง
ความคิดเห็นวิดีโอ และสามารถโหวตให้คะแนนความชอบหรือไม่ชอบของแต่ละวิดีโอนั้นได้  
หลังจากนั้นจะเข้าสู่กระบวนการ Recommendation System ซึ่งจะค านวณหาค่าความคล้ายคลึง
ระหว่างฐานข้อมูลวิดีโอในระบบกับโปรไฟล์ของผู้ใช้งาน ที่มีความเกี่ยวพันกันมาท าการแนะน า 
ส่วนผู้ดูแลระบบจะท าหน้าที่จัดการข้อมูลสมาชิก จัดการวิดีโอ ดังแสดงในภาพ 
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           �      

           �      

               
          

                   
      

Recommendation
System

 
รูปท่ี 3.1 แสดงขั้นตอนการท างานของระบบ 

 

3.3 ขั้นตอนการพัฒนาระบบ 
การด าเนินการพัฒนาระบบแนะน าคลิปวิดีโอการแข่งขันเรือยาว ทีมงานถ่ายทอดสด

ของเว็บไซต์จะด าเนินการตัดต่อคลิปวิดีโอการแข่งขันของแต่ละสนาม จากนั้นจะท าการอัพโหลด
คลิปวิดีโอเข้าเว็บ YouTube.com เนื่องจากช่วยลดพื้นที่ในการจัดเก็บคลิปวิดีโอและลดปริมาณการ
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เข้าชม เมื่อท าการอัพโหลดคลิปวิดีโอเสร็จเรียบร้อยแล้วจะน าโค้ดของคลิปวิดีโอนั้นๆ มาอัพ
โหลดในระบบของเว็บที่ได้สร้างไว้ และคลิปวิดีโอนั้นๆ จะแสดงในหน้าเว็บแรกของระบบ ใน
การเรียกดูคลิปสามารถดูได้ที่ระบบของเว็บที่สร้างขึ้น โดยคลิปวิดีโอนั้นๆ จะต้องเรียกจากเว็บ 
YouTube น ามาแสดงนั่นเอง 

            

 �                                

Upload

          

               Youtube
 

รูปท่ี 3.2  แสดงขั้นตอนการ Upload วิดีโอเข้าสู่เว็บไซต์ Youtube.com 

 

 

รูปท่ี 3.3  แสดงรหัสโค้ดวิดีโอของเว็บไซต์ Youtube.com 
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โปรแกรมพัฒนาเว็บแอพพลิเคชั่นประกอบด้วย HTML, PHP, CSS, JavaScript, JQuery ในการพัฒนา
ระบบ เพื่อเรียกใช้งานของผู้ใช้ระบบ และสร้างฟังก์ชั่น เพื่อให้เว็บแอปพลิเคชั่น ท าการเรียกใช้
งานตามวัตถุประสงค์ต่างๆ โดยใช้ภาษา SQL ในการบริหารจัดการฐานข้อมูลของระบบแนะน า
คลิปวิดีโอ 

ตารางท่ี 3.2  ระยะเวลาในการด าเนินการพัฒนาระบบ 

ท่ี แผนด าเนินงาน 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
1 ศึกษาระบบงานเดิม วางแผน

ขั้นตอนในการท างาน   ศึกษา
เอกสาร ระบบที่เกี่ยวข้องและสรุป
ความเป็นไปได้ 

         

2 ศึกษาเคร่ืองมือต่างๆและภาษาที่ใช้
ในการพัฒนาโปรแกรม 

         

3 ออกแบบ Interface และ Database          
4 ขั้นตอนการพัฒนาระบบ          
5 ทดสอบโปรแกรมและ 

แก้ไขข้อผิดพลาดของโปรแกรม 
         

6 ทดสอบการติดต้ัง  และใช้งานจริง          
7 น าเสนอผลงานและส่งผลงาน          
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บทที ่4 
ผลการด าเนินงาน 

 

จากการด าเนินการพัฒนาระบบแนะน าวิดีโอแข่งขันเรือยาวประเพณี ได้แบ่งผลการ
ด าเนินการออกเป็น 3 หัวข้อ คือ ผลของการออกแบบและพัฒนาระบบ โดยกล่าวถึงรายละเอียดของ
ระบบหลักๆ เช่น การออกแบบกระบวนการท างานของระบบ  การออกแบบระบบฐานข้อมูล  การ
ออกแบบโครงสร้างของเว็บแอปพลิเคชั่น หน้าจอหลัก หน้าจอแสดงคลิปวีดีโอ หน้าจอแสดงความ
คิดเห็น หน้าจอการเข้าสู่ระบบ หน้าจอการจัดการข้อมูลต่างๆ ของผู้ดูแลระบบ เพื่อติดตามการ
ด าเนินงาน วิธีการแนะน าวิดีโอ โดยการใช้โปรไฟล์ของผู ้ใช้เปรียบเทียบกับค าส าคัญและ
ค าอธิบายของวิดีโอ และส่วนหลังจะเป็นผลของการทดสอบระบบโดยผู้พัฒนาระบบ   

4.1 ผลการออกแบบและพัฒนาระบบ 
4.2 วิธีการแนะน าวิดีโอ โดยการใช้โปรไฟล์ของผู้ใช้เปรียบเทียบกับค าส าคัญและ

ค าอธิบายของวิดีโอ 
4.2 ผลการทดสอบระบบโดยผู้พัฒนาระบบ 

4.1 ผลการออกแบบและพัฒนาระบบ 
หลังจากวิเคราะห์ระบบแนะน าวิดีโอแข่งขันเรือยาวประเพณี โดยการใช้โปรไฟล์ของ

ผู้ใช้เปรียบเทียบกับค าส าคัญและค าอธิบายของวิดีโอ ซึ่งน ามาออกแบบขั้นตอนกระบวนการท างาน
ของระบบ เพื่อจัดวางโครงสร้างและก าหนดรูปแบบของเว็บแอปพลิเคชั่นให้ท างานได้อย่างมี
ระเบียบแบบแผน 
          4.1.1 กระบวนการท างานของระบบ 

ผังภาพแสดงกระบวนการท างานของระบบ โดยผู้เยี่ยมชมทั่วไป สมาชิก และผู้ดูแล
ระบบ จะต้องท าการเข้าระบบ เพื่อใช้งานตามสิทธิ์การเข้าถึงข้อมูลของแต่ละคน 
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รูปท่ี 4.1  แผนภาพแสดง User Case Diagram  ระบบแนะน าวิดีโอ 
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ตารางท่ี 4.1  อธิบายผู้ใช้ระบบงาน  
 

Actor ค าอธิบาย 
ผู้ดูแลระบบ เป็นแอคเตอร์ที่ดูแลระบบทั้งหมดของระบบทั้งการจัดการสมาชิก 

วิดีโอ ค าค้นและค าแนะน า ได้จัดอยู่ในกลุ่มผู้ดูแลระบบ 
สมาชิก 
 

เป็นแอคเตอร์ที่ได้ลงทะเบียนเป็นสมาชิกของระบบ และได้จัดอยู่ใน
กลุ่มสมาชิก 

ผู้ใช้งานทั่วไป 
 

เป็นแอคเตอร์ที่ไม่ได้ลงทะเบียนเป็นสมาชิกของระบบ แต่สามารถดู
วิดีโอได้และได้จัดอยู่ในกลุ่มผู้ใช้งานทั่วไป 

 DPU
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4.1.2 การออกแบบระบบฐานข้อมูล 
ระบบแนะน าคลิปวิดีโอ โดยสรุปโครงสร้างระบบฐานข้อมูลได้ 8 ตาราง ดังแสดงใน

รูปที่ 4.2 ส าหรับ Data Dictionary อยู่ในภาคผนวก ก. การออกแบบฐานข้อมูล 
 

clipvideo

PK level_clipvideo

 name_clip
 pw_clip
 explanation
 tag
 count_visitor
 likes
 no_likes 
 date_postclip
 level_member level_typeboat

comment

PK level_comment

 level_member
 comment
 date_comment
 time_comment
 ip
 likes
 no_likes
 level_clipvideo

guide

PK level_guide

 guide

link_guide

PK level_link_guide

 wordguide
 wordconnection

member

PK level_member

 usernames
 passwords
 nickname
 email
 level_membership
 interest
 date_register
 date_lastuse
 number_post
 confirm
 sid

membership

PK level_membership

 membership search

PK level_search

 keyword
 frequency

typeboat

PK level_typeboat

 typeboat
 imgtypeboat

 

รูปท่ี 4.2  Relationship ผังแสดงความสัมพันธ์โครงสร้างระบบฐานข้อมูล 
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4.1.2 การออกแบบโครงสร้างเว็บแอปพลิเคชั่น 
การออกแบบโครงสร้างของเว็บแอปพลิเคชั่นการพัฒนาระบบแนะน าวิดีโอการแข่งขัน

เรือยาวประเพณี โดยการใช้โปรไฟล์ของผู้ใช้เปรียบเทียบกับค าส าคัญของวิดีโอ  เพื่อให้ทราบ
โครงสร้างว่าทั้งเว็บแอปพลิเคชั่น ประกอบด้วยเนื้อหาอะไรและมีเว็บแอปพลิเคชั่นใดที่เชื่อมโยง
กัน สามารถแสดงได้ดังภาพดังนี้ 

User Login

                                      

            

Dynamic Dynamic Dynamic

User

             

List

          

List Of Search 
Results

Recommender 
List

User

User

List

Dynamic Dynamic

 

รูปท่ี 4.3  แผนภาพแสดงการออกแบบสารสนเทศภาพรวมของระบบระบบแนะน าวิดีโอการแข่งขัน
เรือยาวประเพณี โดยการใช้โปรไฟล์ของผู้ใช้เปรียบเทียบกับค าส าคัญและค าอธิบายของวิดีโอ  
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4.1.3  หน้าจอการท างานของระบบ 
จากการวิเคราะห์และออกแบบระบบแนะน าวิดีโอแข่งขันเรือยาวประเพณี ได้พัฒนา

หน้าจอการท างานของระบบดังนี้ 

 

รูปท่ี 4.4 แสดงหน้าจอหลักของระบบ 
 

จากรูปที่ 4.3 แสดงหน้าจอหลักของระบบ เมื่อผู้เยี่ยมชมทั่วไป หรือสมาชิกที่ยังไม่ได้ท า
การเข้าสู่ระบบ เมื่อเข้ามาใช้งานระบบครั้งแรก ก็จะพบหน้าจอหลักของระบบ 
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รูปท่ี 4.5 แสดงหน้าจอการเข้าสู่ระบบ สมัครสมาชิก และลืมรหัสผ่าน 
 

จากรูปที่ 4.5 แสดงหน้าจอการเข้าสู่ระบบ สมัครสมาชิก และลืมรหัสผ่าน ใช้ส าหรับให้
สมาชิกเข้าสู่ระบบ หรือเพื่อให้ผู้สนใจท าการสมัครสมาชิก 

 

รูปท่ี 4.6 แสดงหน้าจอการสมัครสมาชิก 
 

จากรูปที่ 4.6 แสดงหน้าจอการสมัครสมาชิก ใช้ส าหรับให้ผู้เยี่ยมชม หรือผู้สนใจท าการ
สมัครสมาชิก เพื่อเป็นสมาชิกของระบบได้ 

 

รูปท่ี 4.7 แสดงหน้าจอเมนูของระบบ 
 

จากรูปที่ 4.7 แสดงหน้าจอเมนูของระบบ เพื่อท าการเลือกคลิปวีดีโอที่ต้องการ โดย
เลือกตามประเภทของคลิปวีดีโอได้ 
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รูปท่ี 4.8 แสดงรายการวีดีโอ เมื่อท าการค้นหา ค าว่า “เทพนรสิงห์” 
 

 จากรูปที่ 4.8 แสดงรายการวีดีโอ เป็นหน้าจอเพื่อแสดงรายการของวีดีโอที่อยู่ในระบบ โดย
สามารถเลือกตามประเภทของวีดีโอ หรือให้แสดงตามค าค้นหาที่ต้องการได้ 
 

 

รูปท่ี 4.9 แสดงรายการคลิปวีดีโอ เมื่อไม่พบข้อมูลที่ต้องการค้นหา 
 

 จากรูปที่ 4.9 แสดงรายการคลิปวีดีโอ เมื่อไม่พบข้อมูลที่ต้องการค้นหา เมื่อผู้ใช้งาน
ต้องการค้นหาคลิปวีดีโอ แต่ระบบไม่พบ ระบบจะแสดงดังรูป 
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รูปท่ี 4.10 แสดงหน้าจอหลัก ของผู้ดูแลระบบ 

 

รูปท่ี 4.11 แสดงหน้าจอจัดการสมาชิก 

 
 

รูปท่ี 4.12 แสดงหน้าจอประเภทการแข่งขัน (ประเภทของวิดีโอ) 
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รูปท่ี 4.13 แสดงหน้าจอจัดการวิดีโอ 

 

รูปท่ี 4.14 แสดงหน้าจอจัดการค าแนะน า 
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รูปท่ี 4.15 แสดงหน้าจอจัดการค าเชื่อมโยงค าแนะน า 

 

รูปท่ี 4.16 แสดงหน้าจอเพิ่มข้อมูลสมาชิก 
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รูปท่ี 4.17 แสดงหน้าจอเพิ่มข้อมูลประเภทการแข่งขัน (ประเภทของวีดีโอ) 

 

รูปท่ี 4.18 แสดงหน้าจอเพิ่มข้อมูลวีดีโอ 

 

รูปท่ี 4.19 แสดงหน้าจอเพิ่มข้อมูลค าแนะน า 
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รูปท่ี 4.20 แสดงหน้าจอเพิ่มข้อมูลจับคู่ค าเชื่อมโยง 

4.1 วิธีการแนะน าวิดีโอ แบ่งออกได้เป็นข้ันตอนดังนี้ 
 

Admin

Sim 
(K,P)

�     

Keyword       Profile

      

---------------
---------------
---------------
---------------
---------------

Recomendation

     

       Profile    �              /             

          
Profile

Upload

 

รูปท่ี 4.21 แสดงวิธีการแนะน าวิดีโอ 

1. ผู้ใช้กรอกข้อมูล Profile ตอนสมัครสมาชิกเข้ามา 
2. ผู้ดูแลระบบท าการ Upload วิดีโอ พร้อมบอกชื่อวิดีโอ รายละเอียด Tag 
3. ระบบท าการเปรียบเทียบจับคู่เหมือนระหว่างค าส าคัญของวิดีโอและ Profile ของผู้ใช้ 
4. ระบบท าการแนะน าวิดีโอที่ตรงกับความต้องการของผู้ใช้ 
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4.3  ผลการประเมินความพึงพอใจ 
การประเมินผลระบบพิจารณาจากความพึงพอใจจากกลุ่มตัวอย่างที่ใช้งานระบบ เพื่อ

น ามาวิเคราะห์ข้อมูลและแปรผลการทดสอบระบบ โดยใช้แบบสอบถาม  เพื่อประเมินความพึง
พอใจของระบบจาก 2 กลุ่ม คือ ผู้เชี่ยวชาญจ านวน 5 คน และผู้ใช้งานทั่วไปจ านวน 30 คน โดย
ก าหนดเกณฑ์ในการทดสอบไว้ 5 ระดับ  

 
ตารางท่ี 4.2 เกณฑ์การให้คะแนนของแบบประเมินความพึงพอใจ 
 

เชิงคุณภาพ เชิงปริมาณ ความหมาย 
มากที่สุด 4.51-5 ระบบที่พัฒนามีความพึงพอใจในระดับดีมาก 
มาก 4.01-4.50 ระบบที่พัฒนามีความพึงพอใจในระดับดี 

ปานกลาง 3.51-4.00 ระบบที่พัฒนามีความพึงพอใจในระดับปานกลาง 
น้อย 3.01-3.50 ระบบที่พัฒนามีความพึงพอใจในระดับน้อย 

น้อยที่สุด < 3.00 ระบบที่พัฒนามีความพึงพอใจในระดับน้อยมาก 
 
โดยหัวข้อที่ใช้ในการประเมินมีดังต่อไปนี้ 
1. ความยากง่ายของการใช้งาน 
2. ความถูกต้องของการเลือกวิดีโอออกมาแสดง 
3. สิทธิ์การเข้าใช้งานและความปลอดภัย 
4. การสืบค้นข้อมูลง่ายและสะดวก 
จากผลการประเมินความพึงพอใจที่มีต่อระบบ โดยผู้เชี่ยวชาญจ านวน 5 คน ด้วยแบบ

ประเมินที่สร้างขึ้นการวิเคราะห์ข้อมูลมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.27 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.53 พบว่า
ระบบที่พัฒนาขึ้นมีความพึงพอใจโดยรวมอยู่ในระดับดี การประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้งาน
ทั่วไปจ านวน 30 คน การวิเคราะห์ข้อมูลค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.20 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.50 
แสดงให้เห็นว่าระบบที่พัฒนาขึ้นโดยรวมอยู่ในระดับดี ดังแสดงในตารางที่ 4.3 และตารางที่ 4.4 
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ตารางท่ี 4.3  แสดงผลการประเมินความพึงพอใจที่มีต่อระบบของผู้เชี่ยวชาญ 
 

รายการประเมิน 
ผู้เชี่ยวชาญ ระดับความพึง

พอใจ X SD 
ความยากง่ายของการใช้งาน 4.20 0.53 มาก 
ความถูกต้องของการเลือกวิดีโอออกมาแสดง 4.34 0.48 มาก 
สิทธิ์การเข้าใช้งานและความปลอดภัย 4.40 0.53 มาก 
การสืบค้นข้อมูลง่ายและสะดวก 4.08 0.57 มาก 
สรุปความพึงพอใจที่มีต่อระบบ 4.27 0.53 มาก 
 
ตารางท่ี 4.4  แสดงผลการประเมินความพึงพอใจที่มีต่อระบบของผู้ใช้งานทั่วไป 
 

รายการประเมิน 
ผู้เชี่ยวชาญ ระดับความพึง

พอใจ X SD 
ความยากง่ายของการใช้งาน 4.10 0.49 มาก 
ความถูกต้องของการเลือกวิดีโอออกมาแสดง 4.23 0.48 มาก 
สิทธิ์การเข้าใช้งานและความปลอดภัย 4.37 0.48 มาก 
การสืบค้นข้อมูลง่ายและสะดวก 4.07 0.47 มาก 
สรุปความพึงพอใจที่มีต่อระบบ 4.20 0.50 มาก 
 
4.3  ผลการวัดประสิทธิผลการแนะน าวิดีโอ 

การวัดประสิทธิผลการแนะน าวิดีโอ เพื่อทดสอบระบบสามารถแนะน าวิดีโอได้ตรง
ตามความสนใจของผู้ใช้หรือไม่ ในการทดลอง ผู้วิจัยได้เชิญผู้ที่สนใจในประเพณีแข่งเรือยาว 
จ านวน 30 คน เข้ามาสมัครสมาชิกของระบบแนะน าวิดีโอการแข่งขันเรือยาวประเพณี โดยการใช้
โปรไฟล์ของผู้ใช้เปรียบเทียบกับค าส าคัญของวิดีโอ เพื่อให้ระบบมีข้อมูลโปรไฟล์ที่ใช้ส าหรับการ
แนะน าวิดีโอ ระบบจะท าการแนะน าวิดีโอจากการจับคู่เหมือนระหว่างโปรไฟล์และค าส าคัญของ
วิดีโออย่างอัตโนมัติ และท าการแสดงวิดีโอที่แนะน าจ านวน 10 อันดับแรก ผู้เข้าท าการทดลองจะ
ถูกมอบหมายให้ท าการประเมินว่าวิดีโอที่ระบบแนะน าตรงกับความสนใจหรือไม่ จากการทดลอง
พบว่าระบบสามารถแนะน าวิดีโอได้ตรงกับความสนใจของผู้ใช้ได้  73.607 (% of Correct 
Recommendation Accuracy) ดังรายละเอียดแสดงในตาราง 4.4 
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ตารางท่ี 4.5 แสดงผลการวัดประสิทธิผลการแนะน าวิดีโอ 
 

ผู้ใช้ 
จ านวนวิดีโอท่ีตรงกับความ

ต้องการ 
จ านวนวิดีโอท่ีไม่ตรงกับความ

ต้องการ 
คนที่ 1 8 2 
คนที่ 2 5 5 
คนที่ 3 7 3 
คนที่ 4 6 4 
คนที่ 5 8 2 
คนที่ 6 9 1 
คนที่ 7 7 1 
คนที่ 8 6 4 
คนที่ 9 7 3 
คนที่ 10 8 2 
คนที่ 11 6 4 
คนที่ 12 5 5 
คนที่ 13 9 1 
คนที่ 14 6 4 
คนที่ 15 8 2 
คนที่ 16 9 1 
คนที่ 17 7 3 
คนที่ 18 8 2 
คนที่ 19 7 3 
คนที่ 20 8 2 
คนที่ 21 9 1 
คนที่ 22 7 3 
คนที่ 23 8 2 
คนที่ 24 9 1 
คนที่ 25 6 4 
คนที่ 26 8 2 
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ตารางท่ี 4.5 (ต่อ) 
 

ผู้ใช้ 
จ านวนวิดีโอท่ีตรงกับความ

ต้องการ 
จ านวนวิดีโอท่ีไม่ตรงกับความ

ต้องการ 
คนที่ 27 9 1 
คนที่ 28 7 3 
คนที่ 29 8 2 
คนที่ 30 6 4 
เฉลี่ย 7.36 2.63 

  
จากการวิเคราะห์ประสิทธิผลของการแนะน าวิดีโอที่ไม่ตรงกับความต้องการของผู้ใช้

สาเหตุเกิดขึ้นเนื่องจาก วิธีการแนะน าวิดีโอด้วยค าส าคัญและค าอธิบายมีการใช้ค าส าคัญและ
ค าอธิบายที่เกี่ยวข้องกับสถานที่ ดังนั้น เมื่อมีการจัดแข่งเรือประเพณี ณ สถานที่นั้น ชื่อสถานที่จึง
ปรากฏในค าอธิบายของวิดีโอ ส่งผลท าให้เกิดผลลัพธ์ในการแนะน าวิดีโอที่ไม่ตรงกับความต้องการ
ของผู้ใช้ 
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บทที ่5 
สรุปอภิปรายผลการศึกษาและข้อเสนอแนะ 

ในบทนี้จะกล่าวถึง ข้อสรุปจากการดาเนินโครงงาน ปัญหาและอุปสรรคระหว่างการพัฒนา 
รวมทั้งข้อเสนอแนะต่างๆในการศึกษาต่อไป โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

 
5.1  สรุปผลและวิจารณ์ 

ในการพัฒนาระบบแนะน าวิดีโอการแข่งขันเรือยาวประเพณีโดยการใช้โปรไฟล์ของ
ผู้ใช้เปรียบเทียบกับค าส าคัญและค าอธิบายของวิดีโอ โดยทดลองใช้งานจากผู้เชี่ยวชาญและผู้ใช้งาน
ทั่วไป จากการวิเคราะห์รวมรวมรวบรวมข้อมูลและออกแบบระบบงานเพื่อให้เหมาะสมแก่การใช้
งานได้ออกแบบให้ผู้ใช้สามารถเรียนรู้และใช้งานง่ายที่สุดตามความต้องการของผู้ใช้  โดยสรุปผล
การด าเนินงานดังนี้ 

5.1.1 การแนะน าวิดีโอตรงกับความชอบของผู้ใช้งาน 
5.1.2 การสืบค้นข้อมูลวิดีโอสามารถท าได้สะดวกและรวดเร็ว เนื่องจากมีการแบ่งประเภทวิดีโอ

การแข่งขันและช่องทางการค้นหาวิดีโอที่ง่ายและสามารถการสืบค้นข้อมูลได้อย่างสะดวกและ
รวดเร็ว 

5.1.3 ประสิทธิผลของการแนะน าวิดีโอที่ไม่ตรงกับความต้องการของผู้ใช้เกิดขึ้นเนื่องจาก 
วิธีการแนะน าวิดีโอด้วยค าส าคัญและค าอธิบายมีการใช้ค าส าคัญและค าอธิบายที่เกี่ยวข้องกับ
สถานที่ ดังนั้น เมื่อมีการจัดแข่งเรือประเพณีในสถานที่นั้นๆ จะถูกน าเข้าสู่ระบบ Recommendation 
จะถูกเก็บสถานที่เข้ามาด้วย จึงไม่เกิดผลลัพธ์ในการแนะน าวิดีโอที่ตรงกับความต้องการของผู้ใช้ 
 
5.2  ปัญหาและอุปสรรค 

5.2.1 มีความยากล าบากในการศึกษาวิธีที่มีการน ามาใช้ในระบบแนะน าในปัจจุบัน เพราะมี
หลายวิธีที่เหมาะสมในการน ามาพัฒนาไม่สามารถเลือกวิธีการที่เหมาะสมได้ 

5.2.2 การศึกษาและท าความเข้าใจกับวิธีที่จะน ามาใช้กับระบบแนะน านั้นมีความยากส าหรับ
ผู้ด าเนินการพอสมควร เพราะระบบแนะน าส่วนใหญ่เป็นวิธีอาศัยข้อมูลทางคณิตศาสตร์ จึงท าให้
ไม่เข้าใจเป็นอย่างมาก 
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5.2.3 การเพิ่มค าเชื่อมโยงและค าค้นหาไม่สามารถเป็นอัตโนมัติในการใส่ค าเหล่านี้ไปใน
ฐานข้อมูลได้ ท าให้ต้องเพิ่มข้อมูลเป็นจ านวนมากในวันข้างหน้า 
 
5.3  ข้อเสนอแนะในการศึกษาขั้นต่อไป 

5.3.1 การน าวิธีการใหม่ที่คิดค้นขึ้นไปใช้ในงานจริง สาหรับ Recommendation Systems เพื่อ
การแนะน า Item ต่างๆนั้น ขั้นตอนการสร้าง User Profile และ Profile ของ Item อาจต้องมีการ
เปลี่ยนแปลงไปตามความเหมาะสมและความต้องการในการแนะน า การก าหนด Feature ต่างๆ ก็
ต้องเปลี่ยนแปลงไปตามชนิดของ Item ซึ่งต้องการการศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติม เพื่อการน าไปใช้ต่อไป  

5.3.2 วิธีการที่น าเสนอในงานวิจัยนี้ อาจยังไม่ใช่ข้อสรุปหรือวิธีการที่ดีที่สุด และต้องการ
การศึกษาเพิ่มเติมอีกมาก และในอนาคตเมื่อเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ ขนาดของหน่วยความจ าและ
ความเร็วในการประมวลผลเพิ่มสูงขึ้นอาจท าให้สามารถใช้การค านวณที่ซับซ้อนยิ่งขึ้น เพื่อ
ประสิทธิภาพการท างานที่ดียิ่งขึ้นของ Recommendation Systems  
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ตาราง 1  แสดงรายชื่อของตารางและความหมายของตาราง 
 

ล าดับ ชื่อตาราง ความหมาย 
1 CLIPVIDEO ตารางจัดการคลิปวิดีโอ 
2 TYPEBOAT ตารางประเภทการแข่งขัน 
3 MEMBER ตารางจัดการสมาชิก 
4 MEMBERSHIP ตารางประเภทของผู้ใช้งาน 
5 COMMENT ตารางการแสดงความคิดเห็น 
6 SEARCH ตารางค าค้นหา 
7 GUIDE ตารางค าแนะน า 
8 LINK_GUIDE ตารางเชื่อมโยงค าแนะน า 

 
ตาราง 2  แสดงรายละเอียดฟิลด์ข้อมูลของตาราง Clipvideo 
 

Fields Name Type Size Description Key 
level_clipvideo int 11 รหัสคลิปวีดีโอ  
name_clip varchar 600 ชื่อคลิปวีดีโอ  
pw_clip varchar 150 ลิ้งค์คลิปวีดีโอจาก youtube  
Explanation text  ค าอธิบายคลิปวีดีโอ  
Tag varchar 600 ค าค้นคลิปวีดีโอ  
count_visitor int 11 จ านวนผู้เยี่ยมชม  
Likes int 11 จ านวนผู้ถูกใจคลิปวีดีโอ  
no_likes int 11 จ านวนผู้ไม่ถูกใจคลิปวีดีโอ  
date_postclip date  วันที่โพสคลิปวีดีโอ  
level_member int 11 รหัสสมาชิกผู้โพสคลิปวีดีโอ FK 
number_rating int 11 จ านวนคะแนน  
level_typeboat int 11 ประเภทของคลิปวีดีโอ FK 
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ตาราง 3  แสดงรายละเอียดฟิลด์ข้อมูลของตาราง Comment 
 

Fields Name Type Size Description Key 
level_comment int 11 รหัสความคิดเห็น PK 
level_member int 11 รหัสสมาชิกผู้แสดงความคิดเห็น FK 
Comment varchar 600 รายละเอียดความคิดเห็น  
date_comment date  วันที่ที่แสดงความคิดเห็น  
time_comment time  เวลาที่แสดงความคิดเห็น  
Ip varchar 15 IP ผู้ที่แสดงความคิดเห็น  
Likes int 11 จ านวนผู้ถูกใจความคิดเห็น  
no_likes int 11 จ านวนผู้ไม่ถูกใจความคิดเห็น  
level_clipvideo int 11 รหัสคลิปวีดีโอ FK 
 
ตาราง 4  แสดงรายละเอียดฟิลด์ข้อมูลของตาราง guide 
 
Fields Name Type Size Description Key 
level_guide int 11 รหัสค าแนะน า PK 
Guide varchar 150 ค าแนะน า  
 
ตาราง 5  แสดงรายละเอียดฟิลด์ข้อมูลของตาราง  link_guide 
 
Fields Name Type Size Description Key 
level_link_guide int 11 รหัสเชื่อมโยงค าแนะน า PK 
Wordguide int 11 ค าแนะน า  
wordconnection int 11 ค าเชื่อมโยง  
 
 
 
 

DPU



40 
 
ตาราง 6  แสดงรายละเอียดฟิลด์ข้อมูลของตาราง member 
 

Fields Name Type Size Description Key 
level_member int 11 ล าดับสมาชิก PK 
usernames char 13 รหัสสมาชิก  
passwords char 13 รหัสผ่าน  
nickname varchar 90 ชื่อเล่น  
Email varchar 150 อีเมล์  
level_membership int 11 รหัสประเภทสมาชิก FK 
interest varchar 600 สิ่งที่สนใจ  
date_register date  วันที่สมัครสมาชิก  
date_lastuse date  วันที่เข้าใช้งานระบบล่าสุด  
number_post int 11 จ านวนคลิปวีดีโอที่โพส  
confirm char 1 ยืนยันสถานะสมาชิก  
Sid char 32 รหัสยืนยันสมาชิก  
 
ตาราง 7  แสดงรายละเอียดฟิลด์ข้อมูลของตาราง membership 
 

Fields Name Type Size Description Key 
level_membership int 11 รหัสประเภทสมาชิก PK 
membership varchar 60 ประเภทสมาชิก  
 
ตาราง 8  แสดงรายละเอียดฟิลด์ข้อมูลของตาราง search 
 

Fields Name Type Size Description Key 
level_search int 11 รหัสค าค้น PK 
Keyword int 11 ค าค้น  
Frequency int 11 จ านวนค าค้น  
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ตาราง 9  แสดงรายละเอียดฟิลด์ข้อมูลของตาราง  typeboat 
 

Fields Name Type Size Description Key 
level_typeboat int 11 รหัสประเภทคลิปวีดีโอ PK 
typeboat int 11 ประเภทคลิปวีดีโอ  
imgtypeboat int 11 รูปภาพประเภทคลิปวีดีโอ  
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ภาคผนวก ข 
Use Case Scenario 

  

 

DPU



43 
 

Use Case ID: UC01 
System : การพัฒนาระบบแนะน าวิดีโอการแข่งขันเรือยาวประเพณี โดยการใช้โปรไฟล์

ของผู้ใช้เปรียบเทียบกับค าส าคัญของวิดีโอ 
Use Case Name: ล๊อกอินเข้าสู่ระบบ 

Actors: สมาชิก, ผู้ดูแลระบบ 
Purpose: ล๊อกอินเข้าสู่ระบบ เพื่อเข้าใช้งานระบบ 

Overview: สมาชิกและผู้ดูแลระบบจะต้องจะต้องท าการล็อกอินเข้าสู่ระบบทุก ๆ ครั้งก่อนที่จะ
เริ่มปฏิบัติงานในระบบงานย่อยต่าง ๆ 

Pre Conditions:  
Post Conditions: ระบบอนุญาตให้สิทธ์ิของสมาชิกและผู้ดูแลระบบเข้าไปจัดการข้อมูลในระบบ 

Flow of Events 
Actor Action System Response 

1.สมาชิกและผู้ดูแลระบบป้อนข้อมูลการล็อกอิน  
 2.ระบบดึงข้อมูลผู้ใช้งานจากฐานข้อมูลสมาชิก 
 3.ระบบท าการตรวจสอบข้อมูลผู้ใช้ระบบงานตาม

ข้อมูลท่ีดึงได้ 
 4.ระบบอนุญาตให้เข้าใช้งานระบบ 
 5. ระบบเก็บค่า Session ข้องผู้ใช้งาน 
6.ระบบแสดงหน้าจอหลักในการใช้งานระบบ  

Alternative Flows:  ในขั้นตอนที่ 3 หากพบว่าเจ้าหน้าที่ไม่มีสิทธิในการใช้งานระบบ จะกลับไปที่หน้า 
Login เหมือนเดิม 
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Use Case ID: UC02 
System : การพัฒนาระบบแนะน าวิดีโอการแข่งขันเรือยาวประเพณี โดยการใช้โปรไฟล์

ของผู้ใช้เปรียบเทียบกับค าส าคัญของวิดีโอ 
Use Case Name: อัพโหลดวิดีโอ 

Actors: ผู้ดูแลระบบ 
Purpose: เพื่อท าการอัพโหลดวิดีโอในแต่ละประเภทการแข่งขันเข้าไปในระบบ 

Overview: ผู้ดูแลระบบจะต้องจะต้องท าการล็อกอินเข้าสู่ระบบทุก ๆ ครั้งก่อนที่จะเริ่ม
ปฏิบัติงาน 

Pre Conditions: ล็อกอินเข้าสู่ระบบ 
Post Conditions: ระบบอนุญาตให้สิทธ์ิผู้ดูแลระบบเข้าไปจัดการข้อมูลในระบบ 

Flow of Events 
Actor Action System Response 

1. ผู้ดูแลระบบป้อนข้อมูลการล็อกอิน  
 2. ตรวจสอบสิทธิการเข้าสู่ระบบ 
 3. ระบบอนุญาตให้เข้าใช้งานระบบ 
 4. น ารหัสวิดีโอที่อัพโหลดจากเว็บ Youtube อัพ

โหลดเข้าไปในระบบ 
5. แสดงรายการวิดีโอที่อัพโหลด  

Alternative Flows:  -  
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Use Case ID: UC03 
System : การพัฒนาระบบแนะน าวิดีโอการแข่งขันเรือยาวประเพณี โดยการใช้โปรไฟล์

ของผู้ใช้เปรียบเทียบกับค าส าคัญของวิดีโอ 
Use Case Name: ลบข้อมูลวิดีโอ 

Actors: ผู้ดูแลระบบ 
Purpose: เพื่อลบข้อมูลวิดีโอที่เคยอัพโหลดขึ้นไปแล้ว 

Overview: เป็นการลบวิดีโอเฉพาะที่ผู้ดูแลระบบเท่าน้ัน 
Pre Conditions: เลือกรายการวิดีโอที่ต้องการลบ 

Post Conditions: แสดงรายการวิดีโอท่ีอัพโหลดไว้แล้ว   
Flow of Events 

Actor Action System Response 
1. ผู้ดูแลระบบเลือกวิดีโอที่ต้องการลบ  
 2.แสดงรายการวิดีโอที่ต้องการลบก่อนการด าเนินงาน 
3. ผู้ดูแลระบบเลือกรายการที่ต้องการลบ  
 4. ระบบลบข้อมูลการด าเนินงานจากฐานข้อมูลวิดีโอ 
 5. กลับสู่หน้าหลัก 

Alternative Flows:  ผู้ใช้งานระบบสามารถลบการด าเนินการเฉพาะที่ ผู้ใช้งานเป็นผู้บันทึกข้อมูลเท่าน้ัน 
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Use Case ID: UC04 
System : การพัฒนาระบบแนะน าวิดีโอการแข่งขันเรือยาวประเพณี โดยการใช้โปรไฟล์

ของผู้ใช้เปรียบเทียบกับค าส าคัญของวิดีโอ 
Use Case Name: การสมัครสมาชิก 

Actors: ผู้สมัครสมาชิก 
Purpose: เพื่อสมัครการเป็นสมาชิกในระบบ 

Overview: เป็นการสมัครเข้าใช้งานในระบบสามารถรับชม ค้นหา แสดงความคิดเห็นได้ 
Pre Conditions: เลือกเมนูสมัครสมาชิก  

Post Conditions: กรอกรายละเอียดหน้าการสมัครสมาชิก 
Flow of Events 

Actor Action System Response 
1.ผู้ใช้งานเลือกเมนูการสมัครสมาชิก  
 2. กรอกข้อมูลการสมัครสมาชิก 
 3. ระบบท าการตรวจสอบชื่อสมาชิกและอีเมล์สมาชิก

ว่ามีการซ้ ากันหรือไม่ 
 4. บันทึกข้อมูลการสมัครสมาชิกของผู้ใช้งาน 
5. ส่งข้อมูลการสมัครสมาชิกไปที่อีเมล์ผู้สมัคร
สมาชิก 

 

Alternative Flows:   
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Use Case ID: UC05 
Use Case Name: การพัฒนาระบบแนะน าวิดีโอการแข่งขันเรือยาวประเพณี โดยการใช้โปร

ไฟล์ของผู้ใช้เปรียบเทียบกับค าส าคัญของวิดีโอ 
Actors: ผู้ใช้งาน 

Purpose: การค้นหาวิดีโอ 
Overview: เป็นการดูวิดีโอท่ีต้องรับชม 

Pre Conditions: ล็อกอินเข้าสู่ระบบ และเลือกประเภทการแข่งขัน 
Post Conditions:  

Flow of Events 
Actor Action System Response 

1.ผู้ใช้งานล็อคอินเข้าสู่ระบบ  
 2.ค้นหาวิดีโอท่ีช่องค้นหา 
 3. ผู้ใช้งานใส่  keyword ที่ เป็นค าส าคัญในการ

ค้นหา 
 4.ระบบท าการค้นหาวิดีโอท่ีผู้ใช้ต้องการ 
5. แสดงวิดีโอท่ีผู้ใช้เลือกค้นหาในระบบ  
  

Alternative Flows:  - 
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ภาคผนวก ค 
ผังแสดงกิจกรรมที่เกิดขึ้นของกิจกรรม 
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ตารางท่ี 1 ส่วนประกอบของแอคทิวิตี้ไดอะแกรม 
 

ชื่อสัญลักษณ์ ความหมาย สัญลักษณ์ 
Initial Activity แสดงจุดเริ่มต้นของการท ากิจกรรม  

 
 

Activity ก าหนดกิจกรรมที่กระท าโดยผู้ที่มีส่วน
เก่ียวข้องกับระบบหรือกิจกรรมที่ระบบ
กระท า 

 

 
 

Decision เง่ือนไขที่ใช้ในการตัดสินใจหรือเป็น
ทางเลือกในการท ากิจกรรม 

 
Final Activity แสดงจุดสิ้นสุดของการท ากิจกรรม  
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รูปที่ 1 Activity  การล๊อกอินเข้าสู่ระบบ 

 
User System 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กรอกข้อมูลเพ่ือเข้าระบบ 

ระบบรับข้อมูล 

ระบบดึงข้อมูลสมาชิกจากฐานข้อมูล 

ตรวจสอบข้อมูลผู้ใช้งาน 

อนุญาตเข้าใช้งานระบบ 

เก็บค่า Session ผู้ใช้งาน 

ปฏิเสธการเข้าใช้งานระบบ 

ผ่าน ไม่ผ่าน
ผ่าน 
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รูปที่ 2 Activity  แสดงการอัพโหลดวิดีโอ 
 

Admin System 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

กรอกข้อมูลเพ่ือเข้าระบบ 

ระบบรับข้อมูล 

อนุญาตเข้าใช้งานระบบ 

ระบบดึงข้อมูลผู้ดูแลระบบจากฐานข้อมูล 

ตรวจสอบข้อมูลผู้ดูแลระบบ 

ไม่ผ่าน
ผ่าน 

ผ่าน 

ปฏิเสธการเข้าใช้งานระบบ 

น ารหัสวิดีโอ YouTube  

อัพโหลดเข้าสูระบบ 
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รูปที่ 3 Activity  บันทึกข้อมูลการด าเนินงาน 
 

Admin System 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

         

กรอกข้อมูลเพ่ือเข้าระบบ 

 
แสดงรายการวิดีโอที่ต้องการลบ 

 

เลือกรายการวิดีโอที่ต้องการลบ 

ระบบลบข้อมูลวิดีโอในรายการที่ได้เลือก 

กลับสู่หน้าจอหลักของผู้ดูแลระบบ 
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รูปที่ 4 Activity  การสมัครสมาชิก 
 

User System 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

         

เลือกเมนูการสมัครสมาชิก 

 

กรอกข้อมูลการสมัครสมาชิก 

 

ระบบท าการตรวจสอบชื่อสมาชิกและอีเมล์ 

ระบบการเป็นสมาชิก ปฏิเสธการสมัครสมาชิก 

ส่งข้อมูลการสมัครสมาชิกไป
ที่อีเมล์ผู้สมัคร 

ผ่าน ไม่ผ่าน 
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รูปที่ 5 Activity  การค้นหาวิดีโอ 
 

User System 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

           

สมาชิกล็อคอินเข้าสู่ระบบ 

 

ใส่ค าค้นหาในช่องค้นหา 

 

ระบบท าการดึงข้อมูลค าส าคัญที่ตรงกับวิดีโอ 

แสดงรายการวิดีโอที่พบ แสดงค าว่า “ไม่พบรายการ” 

พบ ไม่พบ 
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ภาคผนวก ง 
การออกแบบส่วนประสานงานผู้ใช้ (Graphical User Interface) 
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        ชื่อคลิป 
        ค าอธิบาย  
        วันที่โพสต์...............จ านวน

เข้าชม.......... 
 
 
 
                 
ชื่อคลิป   ชื่อคลิป      ชื่อคลิป                  ชื่อคลิป 
 
 
 
วันท่ีโพสต์……….. ผู้เข้าชม…    วันท่ีโพสต์……….. ผู้เข้าชม… วันท่ีโพสต์…….. ผู้เข้าชม…  วันท่ีโพสต์…….ผู้เข้าชม… 
 
 
 ชื่อคลิป   ชื่อคลิป       ชื่อคลิป                  ชื่อคลิป 
 
 
 
วันท่ีโพสต์……….. ผู้เข้าชม…    วันท่ีโพสต์……….. ผู้เข้าชม… วันท่ีโพสต์…….. ผู้เข้าชม…  วันท่ีโพสต์…….ผู้เข้าชม…  
 

 
 
 
วันท่ีโพสต์……….. ผู้เข้าชม…    วันท่ีโพสต์……….. ผู้เข้าชม… วันท่ีโพสต์…….. ผู้เข้าชม…  วันท่ีโพสต์…….ผู้เข้าชม…  

 
รูปที่ 1  Layout prototype   หน้าจอ Home Page 
 
 

Clip ล่าสุด 

คลิปล่าสุด 

คลิปยอดนิยม           

คลิปแนะน า           

ค้นหา 

ส่วนหัว LOGO 

กดคลิกแล้วเปิด

หน้าต่างใหม่แล้ว
เอาคลิปไปแสดง 

กดคลิกแล้วเปิด

หน้าต่างใหม่แล้ว
เอาคลิปไปแสดง 

กดคลิกแล้วเปิด

หน้าต่างใหม่แล้ว
เอาคลิปไปแสดง 
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ส่วนหัว LOGO 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
รูปที่ 2  Layout prototype   หน้าจอ Log In เข้าสู่ระบบ 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เมนู ชื่อผู้ใช้      รหัสผ่าน                เข้าสู่ระบบ 

หน้าแรก ประเภทเรือ ประเภทเรือ ประเภทเรือ 

ประเภทเรือ ประเภทเรือ ประเภทเรือ DPU
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หลังจากกดประเภทเรือท่ีเมนูจะแสดงหน้าจอน้ี 
เรียงโดยน าโพสต์ล่าสุดขึ้นก่อน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 3  Layout prototype   หน้าแสดงรายการวิดีโอ 
 
 

รูปที่ 3  Layout prototype   หน้าแสดงรายการวิดีโอ 
 

กดคลิกแล้วเปิดหน้าต่างใหม่

แล้วเอาคลิปไปแสดง 

ประเภทเรือ 

ค้นหา 

ชื่อคลิป 
ค าบรรยาย 
วันท่ีโพสต์   xxxxxxxxxx จ านวนผู้เข้าชม xxxx 

กดคลิกแล้วเปิดหน้าต่างใหม่

แล้วเอาคลิปไปแสดง 
ชื่อคลิป 
ค าบรรยาย 
วันท่ีโพสต์   xxxxxxxxxx จ านวนผู้เข้าชม xxxx 

กดคลิกแล้วเปิดหน้าต่างใหม่

แล้วเอาคลิปไปแสดง 
ชื่อคลิป 
ค าบรรยาย 
วันท่ีโพสต์   xxxxxxxxxx จ านวนผู้เข้าชม xxxx 

กดคลิกแล้วเปิดหน้าต่างใหม่

แล้วเอาคลิปไปแสดง 
ชื่อคลิป 
ค าบรรยาย 
วันท่ีโพสต์   xxxxxxxxxx จ านวนผู้เข้าชม xxxx 

กดคลิกแล้วเปิดหน้าต่างใหม่

แล้วเอาคลิปไปแสดง 
ชื่อคลิป 
ค าบรรยาย 
วันท่ีโพสต์   xxxxxxxxxx จ านวนผู้เข้าชม xxxx 

กดคลิกแล้วเปิดหน้าต่างใหม่

แล้วเอาคลิปไปแสดง 
ชื่อคลิป 
ค าบรรยาย 
วันท่ีโพสต์   xxxxxxxxxx จ านวนผู้เข้าชม xxxx 

กดคลิกแล้วเปิดหน้าต่างใหม่

แล้วเอาคลิปไปแสดง 
ชื่อคลิป 
ค าบรรยาย 
วันท่ีโพสต์   xxxxxxxxxx จ านวนผู้เข้าชม xxxx 
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ชื่อคลิป     
 
ลิงค์คลิป (youtube)   xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
 
ประเภทการแข่งขัน    (เรือยาวประเพณี, เรือยาวโบราณ, เรือยาวมังกร, เรือยาวเมืองน่าน, เรือ
ขึ้นโขนชิงธง, เรือพายสากล)     (เรียกจากฐานข้อมูล) 
 
ปี พ.ศ.       2555     (เรียกจากฐานข้อมูล) 
 
จังหวัด    พิจิตร     (เรียกจากฐานข้อมูล) 
 
สถานท่ีแข่งขัน  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx     (เรียกจากฐานข้อมูล) 
 
ค าอธิบาย 
 

 
 
แท็ก         สุพรรณบุรี เรือยาวประเพณี  
แนะน าแท็ก  สุพรรณบรี+  เรือยาวประเพณี+  เรือยาวโบราณ+  เจ้าแม่ประดู่ทอง+ 
 

รูปที่ 4  Layout prototype   หน้าแสดงการอัพโหลดวิดีโอ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DPU
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 ค าค้น …………………………………………………………........................................... 
จ านวนที่พบ ………………………………….. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 5  Layout prototype   หน้าแสดงรายการของผลการค้นหาวิดีโอ 
 

 

ค้นหา 

กดคลิกแล้วเปิดหน้าต่างใหม่

แล้วเอาคลิปไปแสดง 
ชื่อคลิป 

วันท่ีโพสต์ ..........  จ านวนเข้าชม...... 

..................................................................................... 

กดคลิกแล้วเปิดหน้าต่างใหม่

แล้วเอาคลิปไปแสดง 
ชื่อคลิป 

วันท่ีโพสต์ ..........  จ านวนเข้าชม...... 

............................................................................................................. 

กดคลิกแล้วเปิดหน้าต่างใหม่

แล้วเอาคลิปไปแสดง 
ชื่อคลปิ 

วันท่ีโพสต์ ..........  จ านวนเข้าชม...... 

............................................................................................................. 

กดคลิกแล้วเปิดหน้าต่างใหม่

แล้วเอาคลิปไปแสดง 
ชื่อคลิป 

วันท่ีโพสต์ ..........  จ านวนเข้าชม...... 

............................................................................................................. 

กดคลิกแล้วเปิดหน้าต่างใหม่

แล้วเอาคลิปไปแสดง 
ชื่อคลิป 

วันท่ีโพสต์ ..........  จ านวนเข้าชม...... 

............................................................................................................. 

กดคลิกแล้วเปิดหน้าต่างใหม่

แล้วเอาคลิปไปแสดง 
ชื่อคลิป 

วันท่ีโพสต์ ..........  จ านวนเข้าชม...... 

............................................................................................................. 

กดคลิกแล้วเปิดหน้าต่างใหม่

แล้วเอาคลิปไปแสดง 

ชื่อคลิป 

วันท่ีโพสต์ ..........  จ านวนเข้าชม...... 

กดคลิกแล้วเปิดหน้าต่างใหม่

แล้วเอาคลิปไปแสดง 

ชื่อคลิป 

วันท่ีโพสต์ ..........  จ านวนเข้าชม...... 

กดคลิกแล้วเปิดหน้าต่างใหม่

แล้วเอาคลิปไปแสดง 

ชื่อคลิป 

วันท่ีโพสต์ ..........  จ านวนเข้าชม...... 

กดคลิกแล้วเปิดหน้าต่างใหม่

แล้วเอาคลิปไปแสดง 

ชื่อคลิป 

วันท่ีโพสต์ ..........  จ านวนเข้าชม...... 

คลิปแนะน า DPU
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สมาชิก  
 
รหัสผู้ใช้ 
รหัสผ่าน 
ยืนยันรหัสผ่าน 
ชื่อ 
นามสกุล 
เบอร์โทรศัพท์ 
 
อีเมล์ 
สถานะ   (ผู้ใช้, ผู้ดูแลระบบ)  จะเห็นเฉพาะในส่วนของ Admin 
รหัสป้องกัน  หน่ึง บวก สอง เท่ากับ?    
 
คุณเกิดจังหวัด 
ส่ิงที่สนใจ       สุพรรณบุรี น่าน เรือยาว เจ้าแม่ประดู่ทอง 55 ฝีพาย  เหตุการณ์ เหตการณ์ 
 

 
แนะน าสิ่งท่ีสนใจ  สุพรรณบรี+  เรือยาวประเพณี+  เรือยาวโบราณ+  เจ้าแม่ประดู่ทอง+ 
 
รูปที่ 6  Layout prototype   หน้าฟอร์มสมัครสมาชิก 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

สมัครสมาชกิ ล้างข้อความ 
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ชื่อคลิป………………………….. 
 
 
 
 
 
 
 

เรตติ้ง  
วันท่ีโพสต์คลิป ……………………………..  จ านวนครั้งการรับชม.............. 
ค าบรรยาย……………………………………………… 

ชื่อผู้โพสต์ (เอาช่ือเล่นมาใส)่ 
 
 
 
ชื่อผู้โพสต ์(เอาช่ือเล่นมาใส่) 
..............................................................................................................................................   
.............................................................................................................................................. 

วันที่โพสต์ xx/xx/xx เวลา xx:xx ไอพี :  xxx.xxx.xxx.xxx 
    
ชื่อผู้โพสต ์
.............................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................. 

วันที่โพสต์ xx/xx/xx เวลา xx:xx ไอพี :  xxx.xxx.xxx.xxx 
 
   
 
 

รูปที่ 7  Layout prototype   หน้าแสดงวิดีโอที่กดรับชม        ส่ง 

ชอบ 20 ไม่ชอบ 5 

ชอบ 20 ไม่ชอบ 5 

ชอบ 20 ไม่ชอบ 5 
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ภาคผนวก จ 
ตัวอย่างแบบสอบถาม  
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แบบสอบถาม 
เร่ือง  ขอความอนุเคราะห์ในการตอบแบบสอบถาม 
เรียน  เจ้าหน้าที่ผู้ตอบแบบสอบถาม 

ด้วยข้าพเจ้า นายปริญญา ร่มแสง อยู่ระหว่างท าการศึกษาเร่ือง การพัฒนาระบบแนะน า
วิดีโอการแข่งขันเรือยาวประเพณี โดยการใช้โปรไฟล์ของผู้ใช้เปรียบเทียบกับค าส าคัญของวิดีโอ  
เพื่อใช้ประกอบงานวิจัยระดับปริญญาโท  สาขาวิศวกรรมเว็บ  หลักสูตรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต 
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต จึงใคร่ขอความอนุเคราะห์จากท่านตอบแบบสอบถาม ทั้งนี้ ในการตอบ
แบบสอบถามของท่านไม่มีผลต่อการปฏิบัติงานใดๆ ทั่งสิ้นและข้าพเจ้าขอรับรองว่าจะไม่น าข้อมูล
นี้ไปเปิดเผย จึงขอให้ท่านไว้วางใจ และขอให้ท่านตอบแบบสอบถามให้ตรงกับความเป็นจริงมาก
ที่สุด และโปรดตอบแบบสอบถามให้ครบทุกส่วนการศึกษานี้จะส าเร็จลุล่วงไม่ได้หากไม่ได้รับ
ความอนุเคราะห์จากท่าน จึงหวังเป็นอย่างยิ่งว่า จะได้รับความอนุเคราะห์จากท่าน  และ
ขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้ 
 
ค าชี้แจง 

1. แบบสอบถามมีวัตถุประสงค์เพื่อทราบความพึงพอใจในการใช้งานระบบแนะน าวิดีโอ
การแข่งขันเรือยาวประเพณี โดยการใช้โปรไฟล์ของผู้ใช้เปรียบเทียบกับค าส าคัญของวิดีโอ ส าหรับ
เป็นข้อมูลในการปรับปรุงและพัฒนาระบบให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นในโอกาสต่อไป 

2. ความคิดเห็นที่ท่านได้ตอบแบบสอบถามนี้จะมีคุณค่ายิ่งและจะไม่ส่งผลกระทบต่อ
ผู้ตอบแบบสอบถามใดๆ ทั้งสิ้น 
แบบสอบถามมีทั้งหมด 3 ตอน คือ 

ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
ตอนที่ 2 ข้อมูลความพึงพอใจในการใช้งานระบบ 
ตอนที่ 3 ข้อเสนอแนะและแนวทางในการปรับปรุงและพัฒนาระบบ 

ตอนท่ี 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
โปรดท าเคร่ืองหมาย ลงใน  หน้าข้อความซึ่งตรงกับข้อมูลของท่าน 

ต าแหน่ง 
 ผู้เชี่ยวชาญระบบคอมพิวเตอร์   
 ผู้ใช้งานทั่วไป 
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ตอนท่ี 2 ข้อมูลความพึงพอใจในการใช้งานระบบ 
ระดับความพึงพอใจและความหมาย 

ระดับคะแนน ความหมาย 

5 มากท่ีสุด ระบบมีประสิทธิภาพในระดับดีมากที่สุด 

4 มาก  ระบบมีประสิทธิภาพในระดับดีมาก 

3 ปานกลาง ระบบมีประสิทธิภาพในระดับปานกลาง 
2 น้อย ระบบมีประสิทธิภาพในระดับน้อย 

1 น้อยท่ีสุด  ระบบมีประสิทธิภาพในระดับน้อยที่สุด 
โปรดพิจารณาข้อค าถามแล้วท าเครื่องหมาย  ในช่องท่ีท่านเห็นว่าเป็นจริงท่ีสุด 

รายการ รายการ ระดับความพึงพอใจ 

มาก
ท่ีสุด 

มาก ปาน
กลาง 

น้อย น้อยท่ีสุด 

1. ความยากง่ายของการใช้งาน      
2. ความถูกต้องของการเลือกวิดีโอออกมา
แสดง 

     

3. สิทธิ์การเข้าใช้งานและความปลอดภัย      
4. การสืบค้นข้อมูลง่ายและสะดวก      
 
ตอนท่ี 3 ข้อเสนอแนะและแนวทางในการปรับปรุงและพัฒนาระบบ 
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………  
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ภาคผนวก ฉ 
บทความการประชุมวิชาการการบริหารและการจัดการ ครั้งที่ 8 

“การบริหารจัดการแห่งโลกพลวัต”  
ในวันศุกร์ที่ 12 ตุลาคม 2555 

         ณ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ 
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การพัฒนาระบบแนะน าวิดีโอการแข่งขันเรือยาวประเพณี 
โดยการใช้โปรไฟล์ของผู้ใช้เปรียบเทียบกับค าส าคัญของวิดีโอ 

A  Development of Boat Racing Video Recommender System by Comparing User 
Profile with Video Keyword. 

ปริญญา ร่มแสง1 และ วรสิทธิ์ ชูชัยวัฒนา2 
 

บทคัดย่อ 
ปัจจุบัน www.Thailongboat.com เป็นเว็บไซต์ประชาสัมพันธ์และแหล่งข้อมูลประเพณี

การแข่งขันเรือยาวทั่วประเทศ รวมถึงการให้บริการถ่ายทอดสดการแข่งขันเรือยาวผ่านอินเทอร์เน็ต
จากการที่ได้ด าเนินการถ่ายทอดสดการแข่งขันเรือยาวผ่านหน้าเว็บไซต์   ทางทีมงานถ่ายทอดสดจะ
ตัดต่อคลิปวิดีโอการแข่งขันในแต่ละคู่ออกมา ซึ่งมีอยู่เป็นจ านวนมาก ทางเว็บไซต์จึงต้องการน า
คลิปวิดีโอมาพัฒนาจัดการให้เป็นระบบแนะน าวิดีโอการแข่งขันเรือยาวให้กับสมาชิกได้  โดยการ
น าเทคโนโลยีการสร้างระบบค้นคืนร่วมกับเทคนิคที่เรียกว่า Recommender Systems เพื่อให้ระบบ
สามารถแนะน าวิดีโอการแข่งขันเรือยาวให้แก่สมาชิกแต่ละคนตามความสนใจได้อย่างอัตโนมัติ 
โดยระบบจะท าการเลือกวิดีโอที่ตรงกับค าส าคัญในโปรไฟล์ของสมาชิกน ามาแสดงแนะน าวิดีโอ
ให้สมาชิกได้ 
  ค าส าคัญ-- การแนะน า; วิดีโอ; โปรไฟล์; 
 

Abstract 
In the current time, www.Thailongboat.com is a website publishing and giving 

information about local tradition of boat racing throughout Thailand. It also provides the service 
of live broadcast of boat racing via internet connection. The video of live broadcast will be 
edited to shorter clips, providing the two teams of each racing and uploading to the website. The 

                                                        
1นักศึกษาระดบับัณฑิตศึกษาสาขาวิศวกรรมเว็บ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ  
  มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ 
2อาจารย์ประจ าสาขาวิชาวิศวกรรมเว็บ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ 
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video clips of the racing are easily available in the websites. Thus, the website technicians have 
to systematically provide video recommendation for the members of our websites. 

The current modern technology “Recommender Systems” is used to encourage 
computers to work instead of human. To provide video recommendation of boat racing for 
members, interesting and important information will be collected and then the system will search 
for the favorite video clips. By this way, the video clips are easily recommended. 

Keyword— Recommender; Video; Profile; 
 

1. บทน า 
1.1 ท่ีมาและความส าคัญของปัญหา 

การแข่งขันเรือยาวเป็นกีฬาที่อยู่คู่กับสายน้ าไทยมาแต่สมัยกรุงศรีอยุธยา เป็นกีฬา
ชาวบ้านที่ผูกพันและสืบทอดกันมาจนเป็นประเพณี เรียกว่า “เรือยาวประเพณี” ซึ่งกลายเป็นมรดก
วัฒนธรรมทางสายน้ าอันล้ าค่าของประเทศที่คนไทยควรหวงแหนและร่วมกันอนุรักษ์ไว้ เรือยาวแต่
ละล าสะท้อนถึงความมีชีวิตและอัตลักษณ์ของชุมชนแต่ละแห่ง รวมไปถึงเหล่าฝีพายที่แสดงให้เห็น
ถึงพลังแห่งความมุ่งมั่น ความสามัคคีพร้อมเพรียงที่น าไปสู่ชัยชนะ ทุกวันนี้ประเพณีการแข่งเรือยาว
มีการแข่งขันทั่วทุกภาคของประเทศไทย สนามแข่งขันที่มีชื่อเสียงทางภาคเหนือ ได้แก่ น่าน 
พิษณุโลก พิจิตร นครสวรรค์ ภาคกลาง ได้แก่ ชัยนาท สิงห์บุรี อ่างทอง สระบุ รี พระนครศรีอยุธยา 
กรุงเทพมหานครและนครปฐม ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้แก่ หนองคาย อุบลราชธานี สุรินทร์ 
บุรีรัมย์ นครราชสีมา และบึงกาฬ ภาคตะวันออก ได้แก่ ฉะเชิงเทรา นครนายก ภาคใต้ ได้แก่ ชุมพร 
สุราษฎร์ธานี และนครศรีธรรมราช  

จากการที่มีการแข่งขันเรือยาวอย่างแพร่หลายทั่วทุกล าน้ าทุกภาคของประเทศ ส่วนใหญ่
แล้วหน่วยงานปกครองส่วนท้องถิ่นจะเป็นหน่วยงานหลักในการจัดการแข่งขัน อาทิ องค์การ
บริหารส่วนจังหวัด, เทศบาลจังหวัด, องค์การบริหารส่วนต าบล ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการสร้าง
ความสามัคคีของคนในท้องถิ่นและต่างท้องถิ่น และยังเป็นการอนุรักษ์ ฟื้นฟู และสืบสานประเพณี
ที่ดีงามซึ่งเป็นมรดกแห่งสายน้ าให้คงอยู่สืบทอดต่อไป อีกทั้งยังเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนการ
ท่องเที่ยวในท้องถิ่นเพื่อเป็นการสร้างรายได้และฟื้นฟูสภาพเศรษฐกิจของท้องถิ่นให้มีความเจริญ 
รวมทั้งยังเป็นการเผยแพร่วัฒนธรรมที่ดีงามแห่งสายน้ าของคนไทยให้ชาวต่างชาติได้ทราบถึงวิถี
ชีวิตและความเป็นอยู่ของชุมชนบริเวณสายน้ าแห่งวัฒนธรรม  

ปัจจุบันเป็นยุคข่าวสาร (Information Age) หรือยุคไร้พรมแดน (Borderless) ในยุคนี้
ข่าวสารหรือสารสนเทศถือเป็นปัจจัยส าคัญในการด าเนินงานและด าเนินกิจกรรมต่าง ๆ เมื่อ
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คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทและมีความส าคัญอย่างมากต่อประเพณีแข่งขันเรือยาว 
สื่อโทรทัศน์และอินเทอร์เน็ตมีการเผยแพร่ข่าวสารอย่างมากมาย โดยเฉพาะอินเทอร์เน็ตมีเว็บไซต์
ที่เผยแพร่ประชาสัมพันธ์การแข่งขันเรือยาวเกิดขึ้นจ านวนมาก มีการน าสัญญาณภาพและเสี ยงจาก
การแข่งขันจริงๆ ถ่านทอดสดออกมาสู่หน้าเว็บไซต์ อาทิเช่น www.Thailongboat.com ก่อตั้งเมื่อ
เดือนสิงหาคม พ.ศ.2546 เป็นเว็บไซต์เผยแพร่ประชาสัมพันธ์การแข่งขันเรือยาวประเพณีไทย ได้
ตระหนักถึงคุณค่ากีฬาทางน้ าที่จะเชื่อมโยงสร้างจิตส านึกให้คนใกล้ชิดและรู้ซึ้งถึงความส าคัญของ
สายน้ า และเล็งเห็นประเพณีการแข่งขันเรือยาวเป็นประเพณีอันดีงาม นอกจากจะท าการ
ประชาสัมพันธ์การแข่งขันเรือยาวแล้วยังให้บริการการถ่ายทอดสดการแข่งขันเรือยาวผ่าน
อินเทอร์เน็ตให้ผู้สนใจได้รับชมในเว็บไซต์ ซึ่งปัจจุบันมีผู้สนใจสมัครเป็นสมาชิกเพิ่มขึ้นเป็ น
จ านวนมาก 

การถ่ายทอดสดการแข่งขันเรือยาวประเพณีเป็นการด าเนินงานในรูปแบบถ่ายทอดอย่าง
เดียว ไม่มีการจัดเก็บวิดีโอการแข่งขันนั้นๆ เพื่อจะน ามาให้สมาชิกในเว็บไซต์สามารถดูได้ใน
ภายหลังได้ จึงได้จัดท าระบบค้นหาวิดีโอการแข่งขันเรือยาวที่ได้จากการด าเนินการถ่ายทอดสดการ
แข่งขันเรือยาวประเพณีผ่านทางอินเทอร์เน็ตแต่ละแห่ง ให้สามารถท าการสืบค้นวีดีโอการแข่งขัน
ได้ โดยระบบจะค้นหาจากค าที่ตรงกับค าส าคัญ (Keyword) ที่ป้อนเข้าไป ทั้งภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษ ซึ่งจะเป็นประโยชน์อย่างมากให้แก่ผู้สนใจทั่วไปและเป็นส่วนเสริมเติมเต็มให้กับ
เว็บไซต์ได้มีข้อมูลมัลติมีเดียเพิ่มขึ้น  

ในฐานะที่เป็นสื่อออนไลน์ประเภทหนึ่งในการประชาสัมพันธ์การแข่งขันเรือยาว
ประเพณีไทย ให้ประชาชนทุกกลุ่มวัยเข้าถึงรู้จักการแข่งขันเรือยาวประเพณีและเป็นการแพร่หลาย
เปรียบเสมือนการอนุรักษ์เรือยาวประเพณีให้คงอยู่สืบไปบนโลกออนไลน์น าหลักการของ Search 
Engine ในการสืบค้นสารสนเทศบนอินเทอร์เน็ตมาประยุกต์ใช้ท าระบบค้นหาวิดีโอการแข่งขันเรือ
ยาวประเพณี 
1.2วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

1.2.1 เพื่อพัฒนาระบบบริหารจัดการวิดีโอการแข่งขันเรือยาวประเพณีผ่านเว็บไซต์ โดย
มีความสามารถค้นหาคลิปวิดีโอการแข่งขันย้อนหลังได้ 

1.2.2  เพื่อเป็นการอ านวยความสะอวดให้กับสมาชิกเว็บไซต์ที่ไม่สามารถดูการแข่งขัน
เรือยาวในแต่ละสนามได้ 

1.2.3 เพื่อช่วยในการค้นหาข้อมูลคลิปวิดีโอการแข่งขันเรือยาวได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
1.2.4 เพื่อพัฒนาระบบแนะน าวิดีโอการแข่งขันเรือยาวประเพณีแก่ผู้ใช้แต่ละบุคคลได้  

โดยพิจารณาจากโปรไฟล์ของผู้ใช้ 
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1.4 ความรู้เบื้องต้นและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
 1.4.1 Recommender System หรือระบบแนะน า คือ ระบบที่แนะน าข้อมูล ผลิตภัณฑ์ หรือ
ผู้คนให้กับผู้ใช้ระบบ โดยอ้างอิงจากสมมติฐานการเรียนรู้ข้อมูลความชอบหรือความต้องการ ณ 
ขณะนั้นของผู้ใช้ โดยระบบแนะน ากลายเป็นหัวข้องานวิจัยที่ส าคัญตั้งแต่มีการปรากฏตัวของ
งานวิจัยเร่ือง Collaborative Filtering ในช่วงกลางทศวรรษที่ 1990 โดยความส าเร็จในช่วงแรก ๆ
ของการท าระบบแนะน าเกิดมาจากการเจริญเติบโตของธุรกิจทางด้าน E-Commerce โดยตัวอย่าง
ของ Applications ที่ใช้ระบบแนะน าในการเลือกซื้อสินค้า ซีดีเพลง หรือผลิตภัณฑ์อ่ืนๆ ได้แก่ เว็บ 
Amazon.com และเว็บ CDNow.com เป็นต้น ทั้งนี้เพื่อให้ลูกค้าเกิดความภักดีต่อองค์กร และเพิ่ม
โอกาสทางธุรกิจ อย่างไรก็ตามไม่ว่าระบบแนะน าจะก้าวหน้าไปเช่นไร ระบบแนะน าก็ยังคง
ต้องการการพัฒนาความสามารถมากกว่านี้ เพื่อที่จะท าให้ระบบสามารถแนะน าสิ่งต่างๆ ให้แก่ผู้
ใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นและใช้งานได้ง่ายขึ้นแม้แต่กิจกรรมทั่วๆ ไปชีวิตประจ าวัน เช่น 
การแนะน าแพ็กเกจช่วงเวลาการพักร้อน การซื้อสินค้าในร้านที่มีระบบ Smart Shopping Cart 

ทั้งนี้ ระบบแนะน าสามารถจ าแนกประเภทจากวิธีการแนะน าเป็น 3 ประเภท ได้แก่ 1. 
วิธีพิจารณาจากข้อมูลสิ่งของ (Content-based approach) 2. วิธีพิจารณาการคัดกรองร่วมกัน 
(Collaborative filtering) และ 3. แบบผสม (Hybrid) สาหรับระบบแนะน าด้วยวิธีพิจารณาจากข้อมูล
สิ่งของ ระบบจะแนะน าสิ่งของที่มีความคล้ายคลึงกับสิ่งของอ่ืน ที่ผู้ใช้พึงใจในอดีต สาหรับระบบ
แนะน าด้วยวิธีพิจารณาการคัดกรองร่วมกัน ระบบจะแนะน าสิ่งของจากสิ่งของที่ผู้ใช้คนอ่ืน ใน
ระบบพึงใจ โดยกลุ่มผู้ใช้ดังกล่าวนั้น มีความพึงใจคล้ายคลึงกับผู้ใช้ระบบในปัจจุบันและสาหรับ
ระบบแนะนาแบบผสม ระบบจะนาวิธีพิจารณาจากข้อมูลสิ่งของ และวิธีพิจารณาการคัดกรอง
ร่วมกัน มาใช้ร่วมกัน ซึ่งสามารถนามาประยุกต์ได้หลากหลายรูปแบบ นอกจากนี้ระบบแนะน ายัง
สามารถจ าแนกประเภทได้จากเทคนิคของขั้นตอนวิธี (Algorithm) ได้เป็น 2 ประเภท ได้แก่ 1. วิธี
พิจารณาจดจ า (Memory-based) และ 2. วิธีพิจารณาตัวแบบ (Model-based) สาหรับวิธีพิจารณา
จดจ ากล่าวได้ว่าเป็นวิทยาการศึกษาสานึก (Heuristics) อย่างหนึ่ง กล่าวคือระบบจะค านวณการ
แนะน าอย่างอัตโนมัติโดยอาศัยข้อมูลกิจกรรมในอดีตของผู้ใช้ในทางตรงกันข้าม  สาหรับวิธี
พิจารณาตัวแบบ ในขั้นต้นระบบจะเรียนรู้กิจกรรมของผู้ใช้ และจัดทาตัวแบบเฉพาะผู้ใช้นั้นจากนั้น
จึงน าตัวแบบดังกล่าวมาใช้เพื่อการแนะน าต่อไป  

ระบบแนะน าจะท าการเปรียบเทียบค าบรรยายลักษณะผู้ใช้ (User profile) กับข้อมูล
เพิ่มเติมอื่นๆ เพื่อคาดการณ์คะแนนสิ่งของที่ผู้ใช้คนดังกล่าว ยังไม่เคยให้คะแนนมาก่อน วิธีการให้
ได้มาซึ่งคะแนนดังกล่าวนี้ อาจได้มาจากวิธีพิจารณาจากข้อมูลสิ่งของ (Content-based approach) 
หรือจากวิธีพิจารณาจากข้อมูลของผู้ใช้ในระบบ (Collaborative filtering approach)  
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เมื่อเราต้องการจัดทาค าบรรยายลักษณะผู้ใช้ เราอาจด าเนินการจัดเก็บข้อมูลได้ 2 
ลักษณะคือการเก็บข้อมูลแบบชัดเจน (Explicit) หรือ การเก็บข้อมูลแบบแฝงนัยยะ (Implicit) 

ปกติแล้วปัญหาของระบบแนะน าได้ถูกลดลงไปจนเหลือเพียงปัญหาของการค านวณ
เรทติ้งสาหรับไอเท็มที่ผู้ใช้ยังไม่เคยเห็น โดยการค านวณนี้จะอาศัยเรทติ้งที่ผู้ใช้คนนั้นๆ ได้ให้ไว้
กับไอเท็มอ่ืนๆ และอาศัยข้อมูลอ่ืนๆ อีกด้วย ถ้าหากเราสามารถค านวณหาเรทติ้งให้กับไอเท็มที่ยัง
ไม่ได้รับการให้เรทติ้ง เราจะสามารถแนะนาไอเท็มที่มีค่าค านวณสูงสุดให้กับผู้ใช้ได้ 

1.4.4 งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
งานวิจัยเร่ือง “การท านายความชอบของผู้ชมต่อภาพวาดโดยใช้เทคนิค  Hybrid 

Content-Based Classification and Collaborative Filtering” (ศิริลักษณ์ ปล่องทอง และ สุขุมาล 
กิติสิน, 2552) มีการท านายความชอบของผู้ชมที่มีต่อภาพวาด โดยบูรณาการเทคนิคการท านายซึ่ง
พิจารณาจากคุณลักษณะพื้นฐานของ (Basic Characteristics) และความหมาย (Semantics) ของ
ภาพวาด เช่น อารมณ์ ความรู้สึกที่ผู้ชมรับรู้ได้เมื่อชมภาพวาด หรือโทนสี เป็นต้น ร่วมกับค าท านาย
โดยพิจารณาจากค าแนะน าจากผู้ชมผู้อ่ืน(Hybrid Content-Based Classification and Collaborative 
Filtering) ซึ่งงานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อการทดสอบคุณลักษณะที่เหมาะสมในการท านายโดย
เปรียบเทียบระหว่างคุณลักษณะสองแบบ แบบที่หนึ่งคือคุณลักษณะความหมายร่วมกับคุณลักษณะ
พื้นฐานและแบบที่สองคุณลักษณะพื้นฐานเพียงอย่างเดียว  นอกจากนี้ยังเปรียบเทียบประสิทธิภาพ
การท านายสามเทคนิค คือ Content-Based Classification ,Collaborative Filtering และ Hybrid 
Content-Based and Collaborative Filtering 

งานวิจัยเร่ือง “A music recommendation system based on music data grouping 
and user interests” [2] (Hung-Chen and Are L.P. Chen, pp. 231 – 238, 2001) ได้มีการออกแบบ
ระบบ Music Recommendation System (MRS) เพื่อท าการแนะน า Music ให้กับ User แต่ละคน 
โดยจะใช้ข้อมูลของ MIDI ในการน ามาวิเคราะห์ ซึ่งได้ท าการแบ่งกลุ่มของ music ออกเป็น 6 กลุ่ม 
ตามคุณลักษณะของ music และได้น าเอาข้อมูลของ user ของการเข้ามาใช้งานในอดีตน ามา
วิเคราะห์ด้วย โดยน าเอาเทคนิค content Based ,collaborative และ statistic-based recommendation 
มาใช้ในการวิเคราะห์ ซึ่งการวิเคราะห์นั้นอยู่บนพื้นฐานของดีกรีความนิยมของ  Userต่อกลุ่มของ 
music 

บทความเร่ือง “A Dynamic Framework for Maintaining Customer Profiles in E-
Commerce Recommendaer Systems” (Choochart Haruechaiyasak, Chatchawal 
Tipnoe;Sarawoot Kongyoung, Chaianum Damrongrat, Niran angkawattanawit, pp. 768-771, 
2005) ได้กล่าวถึงประโยชน์ของระบบการให้ค าแนะน าสินค้าซึ่งสามารถเพิ่มยอดขายได้มากขึ้น  
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และเพื่อให้สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าแบบทันทีทันใด  (Real Time) ซึ่งใช้เทคนิค 
Content-Based Filtering กับ Collaborative Filtering และมีการเพิ่มเทคนิคการ Clustering ท าให้
ระบบให้ค าแนะน ามีประสิทธิภาพมากขึ้นเนื่องจากช่วยลดเวลาในการแนะน าสินค้าได้ 

งานวิจัยเร่ือง “Online Video Recommendation Based on Multimodal Fusion and 
Relevance Feedback.” [2] (Bo Yang, Tao Mei, Xian-Sheng Hua, Linjun Yang, Shi-Qiang Yang, 
Mingjing Li., Amsterdam  Natherland, 2007) ศึกษาพบว่างานวิจัยแบบเก่าเร่ิมตั้งแต่ปี ค.ศ.1990 
หลายๆระบบแนะน าถูกน าเสนอในพื้นที่ที่หลากหลาย เช่น ภาพยนตร์   ทีวี เว็บไซต์  ซึ่งใช้
สันนิษฐานว่า Profile ของผู้ใช้จะสามารถเป็นประโยชน์  โดยทั่วไป Profile ของผู้ใช้มาจาก 2 แหล่ง 
คือ 1. เลือกเองว่าจะใช้อะไรด้วยตนเอง  2. ถูกแนะน าให้ใช้โดยอ้อมจากโดยสรุปแล้วไม่ต้อง
ค านึงถึงแง่ที่ถูกแนะน าวัตถุประสงค์หลัก คือ การแนะน ารายการที่เกี่ยวข้องกับการแนะน าแบบเดิม
ซึ่งขึ้นอยู่กับความสนใจของผู้ใช้เอง อย่างไรก็ตามขณะที่ท่องเว็บไซต์อยู่นั้นคนส่วนใหญ่มักเข้าชม
หน้าเว็บที่สนใจวีดีโอออนไลน์  หลายกรณีการเข้าชมนั้นเข้าไม่ได้เพราะขาดการติดต่อจาก User 

งานวิจัยเร่ือง “ระบบแนะน าร้านอาหารบนเว็บไซต์และการเชื่อมโยงผ่าน Google 
Map” (ชาริน ถิ่นพังงาน และ ไพรสน ศิริพูล., 2552) โดยใช้หลักการพิจารณาจากความชอบของ
ผู้ใช้ โดยอาศัยความรู้สึกที่มีต่อร้านค้านั้นๆ ยกตัวอย่าง เช่น การเลือกร้านอาหาร ผู้ใช้อาจเลือกจาก
ความรู้สึกต่างๆ เช่น ความอร่อย ความสะอาดของร้าน ความรวดเร็ว การบริการ ความคุ้มค่า 
บรรยากาศภายในร้าน นอกเหนือจากนั้นระบบแนะน าร้านอาหารนี้ยังเชื่อมต่อเข้ากับระบบ
ให้บริการแผนที่ของ Google หรือที่รู้จักกันว่า Google Maps API ซึ่งแผนที่นี้มีความสามารถพิเศษ
คือ ผู้ใช้สามารถปักหมุดต าแหน่งของสถานที่ต่างๆได้ โดยอ้างอิงต าแหน่งจากละติจูดและลองติจูด
ของสถานที่นั้นๆ จึงได้พัฒนาระบบนี้มาใช้ร่วมกับระบบแนะน าร้านอาหาร เพื่อให้ผู้ใช้สามารถปัก
หมุดร้านอาหาร และสามารถตรวจสอบต าแหน่งของร้านอาหารต่างๆ ได้ เพื่อให้ผู้ใช้ได้เห็นภาพว่า
ร้านอาหารที่กล่าวถึงอยู่ต าแหน่งใด ใกล้หรือไกลจากตัวผู้ใช้มากน้อยแค่ไหน  เพื่อให้เป็นอีก
ทางเลือกหนึ่งในการช่วยตัดสินใจส าหรับผู้ใช้ 

งานวิจัยเร่ือง “ระบบแนะน าภาพยนตร์ด้วยเทคนิคตัวกรองเชิงร่วมมือร่วมกับวิธีเคมีน” 
(ทัศนวรรณ แก้วใส และสุพจน์ นิตย์สุวัฒน์, 2552) ซึ่งเป็นระบบการแนะน าภาพยนตร์โดยใช้
เทคนิคตัวกรองเชิงร่วมมือมาประยุกต์เพื่อแก้ปัญหา  Information Overload และน าเสนอการ
แก้ปัญหาของเทคนิคตัวกรองเชิงร่วมมือด้านขนาดของข้อมูลด้วยอัลกอริทึมแบบเคมีน  แบ่งข้อมูล
เป็นกลุ่มก่อนเข้าสู่กระบวนการกรองเชิงร่วมมือ ต่อมาเสนอการออกแบบระบบและพัฒนาระบบ
ด้วยภาษา PHP และ MySQL ท าการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้ต่อระบบด้วยแบบประเมินตาม
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วิธีของไลเคอร์ท พบว่าผู้ใช้งานมีความพึงพอใจต่อระบบอยู่ในระดับดี และระบบสามารถน าไปใช้
งานได้จริง 

 
2. วิธีด าเนินการวิจัย 

การด าเนินการพัฒนาระบบแนะน าวิดีโอการแข่งขันเรือยาวประเพณี คือ การพัฒนา
ระบบขึ้นมาใหม่ โดยการใช้โปรไฟล์ของผู้ใช้เปรียบเทียบกับค าส าคัญของวิดีโอ โดยมีขั้นตอนการ
พัฒนาระบบดังต่อไปนี้ 
2.1 ขั้นตอนการศึกษาเพื่อคิดค้นวิธีการพัฒนาระบบแนะน าวิดีโอการแข่งขันเรือยาวประเพณี โดย
การใช้โปรไฟล์ของผู้ใช้เปรียบเทียบกับค าส าคัญของวิดีโอ 

เพื่อพัฒนาระบบซึ่งสามารถแนะน าวิดีโอการแข่งขันเรือยาวได้เหมาะสมกับผู้ใช้มาก
ยิ่งขึ้น ผู้วิจัยจึงได้ศึกษาและคิดค้นวิธีการ โดยมีรายละเอียดขั้นตอนที่ท าดังต่อไปนี้  

1. ศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับ Recommender Systems ที่ผ่านมาเพื่อให้ทราบถึงข้อดี
และข้อเสียของวิธีต่างๆ ของ Recommender Systems ที่มีอยู่ในปัจจุบัน  

2. ศึกษาเว็บไซต์ที่มีการแนะน าวิดีโอ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ เพื่อให้ทราบถึง
ความสามารถของระบบที่มีอยู่ในปัจจุบัน ซึ่งจากขั้นตอนนี้พบว่าสาหรับเว็บไซต์ต่างๆ ที่แนะน า
คลิปวิดีโอนั้น มีฟังก์ชันในการใช้งาน ซึ่งสามารถแจกแจงฟังก์ชันของตัวอย่างเว็บไซต์แนะนา
ร้านอาหารได้ดังตารางที่ 3.1 ซึ่งจากตารางแล้วจะสามารถสรุปได้ว่าเว็บไซต์ในประเทศนั้นยังคงไม่
มีการนาระบบ Recommender Systems มาใช้เพื่อท าการแนะนาร้านอาหาร แต่ถ้าเป็นเว็บไซต์ใน
ต่างประเทศอย่างเช่นเว็บไซต์ zagat ได้มีการนาระบบ Recommender System มาใช้แนะนา
ร้านอาหารบ้างแล้ว  

 
ตารางที่ 2.1 แสดงชื่อเว็บไซต์ที่มีการแนะน าวิดีโอทั้งในประเทศและต่างประเทศ 

คุณสมบัติ YouTube Blip.tv ClipMass.com SukiFlix.com Teemv.com 
ระบบงาน 

ของผู้วิจัย 

ระบบสมาชิก
เว็บไซต์ 

มี มี มี มี มี มี 

Recommender 
Systems  

มี ไม่มี มี ไม่มี มี มี 

Option ของคน้หา
คลิปวิดีโอ 

มี มี มี มี มี ไม่มี 
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มีการ Rating คลิป

วิดีโอ 
ไม่มี ไม่มี ไม่มี ไม่มี มี ไม่มี 

บอกรายละเอียด
คลิปวิดีโอ 

มี มี มี มี มี มี 

คลิปวิดีโอมาใหม ่ มี มี มี มี มี มี 
เมนูแบง่หมวดหมู่

คลิปวิดีโอ 
มี มี มี มี มี มี 

แนะน าคลปิวิดีโอ
รับชมมากที่สุด 

มี ไม่มี มี มี มี มี 

แชร์คลิปวิดีโอผ่าน 
Social  

มี มี มี ไม่มี มี ไม่มี 

3. วิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากการศึกษาเกี่ยวกับ Recommender Systems ในปัจจุบัน ใน
งานวิจัยต่างๆ ซึ่งกล่าวถึงกระบวนการประมวลผลที่แตกต่างกัน  
2.2  ขั้นตอนการท างานของระบบ 

การท างานของระบบแนะน าวิดีโอการแข่งขันเรือยาวประเพณี โดยการใช้โปรไฟล์ของ
ผู้ใช้เปรียบเทียบกับค าส าคัญของวิดีโอ ขั้นตอนแรก ผู้ใช้ต้องลงทะเบียนสมัครเป็นสมาชิกของ
ระบบก่อน จึงจะมีสิทธิ์ในการเข้าใช้งานระบบ แก้ไขข้อมูลผู้ใช้ ค้นหาวิดีโอ แสดงความคิดเห็น
วิดีโอ และสามารถโหวตให้คะแนนความชอบหรือไม่ชอบของแต่ละวิดีโอนั้นได้ หลังจากนั้นจะเข้า
สู่กระบวนการ Recommender System ซึ่งจะค านวณหาค่าความคล้ายคลึงระหว่างฐานข้อมูลวิดีโอ
ในระบบกับโปรไฟล์ของผู้ใช้งาน ที่มีความเกี่ยวพันกันมาท าการแนะน า ส่วนผู้ดูแลระบบจะท า
หน้าที่จัดการข้อมูลสมาชิก จัดการวิดีโอ  
2.3 ผลการออกแบบและพัฒนาระบบ 

หลังจากวิเคราะห์ระบบแนะน าคลิปวิดีโอแข่งขันเรือ ยาวประเพณี  ซึ่งน ามาออกแบบ
ขั้นตอนกระบวนการท างานของระบบ  เพื่อจัดวางโครงสร้างและก าหนดรูปแบบของเว็บ
แอปพลิเคชั่นให้ท างานได้อย่างมีระเบียบแบบแผน 
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3. ผลการวิจัย 
การประเมินผลระบบพิจารณาจากความพึงพอใจจากกลุ่มตัวอย่างที่ใช้งานระบบ เพื่อ

น ามาวิเคราะห์ข้อมูลและแปรผลการทดสอบระบบ โดยใช้แบบสอบถาม เพื่อประเมินความพึง
พอใจของระบบจาก 2 กลุ่ม คือ ผู้เชี่ยวชาญจ านวน 5 คน และผู้ใช้งานทั่วไปจ านวน 30 คน โดย
ก าหนดเกณฑ์ในการทดสอบไว้ 5 ระดับ  

ตารางที่ 3.1 เกณฑ์การให้คะแนนของแบบประเมินความพึงพอใจ 
เชิงคุณภาพ เชิงปริมาณ ความหมาย 

มากที่สุด 5 ระบบที่พัฒนามีความพึงพอใจในระดับดีมาก 

มาก 4-4.99 ระบบที่พัฒนามีความพึงพอใจในระดับดี 

ภาพที่ 1 แสดงหน้าจอหลักของระบบ 
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ปานกลาง 3-3.99 ระบบที่พัฒนามีความพึงพอใจในระดับปานกลาง 
น้อย 2-2.99 ระบบที่พัฒนามีความพึงพอใจในระดับน้อย 

น้อยที่สุด 1-1.99 ระบบที่พัฒนามีความพึงพอใจในระดับน้อยมาก 

โดยหัวข้อที่ใช้ในการประเมินมีดังต่อไปนี้ 
1. ความยากง่ายของการใช้งาน 
2. ความถูกต้องของการเลือกวิดีโอออกมาแสดง 
3. สิทธิ์การเข้าใช้งานและความปลอดภัย 
4. การสืบค้นข้อมูลง่ายและสะดวก 
จากผลการประเมินความพึงพอใจที่มีต่อระบบ โดยผู้เชี่ยวชาญจ านวน 5 คน ด้วยแบบ

ประเมินที่สร้างขึ้นการวิเคราะห์ข้อมูลมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.27 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.53 พบว่า
ระบบที่พัฒนาขึ้นมีความพึงพอใจโดยรวมอยู่ในระดับดี การประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้งาน
ทั่วไปจ านวน 30 คน การวิเคราะห์ข้อมูลค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.20 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.50 
แสดงให้เห็นว่าระบบที่พัฒนาขึ้นโดยรวมอยู่ในระดับดี  

 
ตารางที่ 3.2  แสดงผลการประเมินความพึงพอใจที่มีต่อระบบ 

รายการประเมิน 
ผู้เชี่ยวชาญ ผู้ใช้งานท่ัวไป 

X SD X SD 

ความยากง่ายของการใช้งาน 4.20 0.53 4.10 0.49 

ความถูกต้องของการเลือกวิดีโอออกมาแสดง 4.34 0.48 4.23 0.48 

สิทธิ์การเข้าใช้งานและความปลอดภัย 4.40 0.53 4.37 0.48 

การสืบค้นข้อมูลง่ายและสะดวก 4.08 0.57 4.07 0.47 

สรุปความพึงพอใจที่มีต่อระบบ 4.27 0.53 4.20 0.50 

4. อภิปรายผล 

ในส่วนนี้จะกล่าวถึง ข้อสรุปจากการดาเนินโครงงาน ปัญหาและอุปสรรคระหว่างการ
พัฒนา รวมทั้งข้อเสนอแนะต่างๆในการศึกษาต่อไป โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 
4.1  สรุปผลและวิจารณ์ 

ในการพัฒนาระบบแนะน าวิดีโอการแข่งขันเรือยาวประเพณีโดยการใช้โปรไฟล์ของ
ผู้ใช้เปรียบเทียบกับค าส าคัญของวิดีโอ โดยทดลองใช้งานจากผู้เชี่ยวชาญและผู้ใช้งานทั่วไป จาก
การวิเคราะห์รวมรวมรวบรวมข้อมูลและออกแบบระบบงานเพื่อให้เหมาะสมแก่การใช้งาน  ได้
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ออกแบบให้ผู้ใช้สามารถเรียนรู้และใช้งานง่ายที่สุดตามความต้องการของผู้ใช้  โดยสรุปผลการ
ด าเนินงานดังนี ้

 4.1.1 การแนะน าวิดีโอตรงกับความชอบของผู้ใช้งาน 
4.1.2 การสืบค้นข้อมูลวิดีโอสามารถท าได้สะดวกและรวดเร็ว  เนื่องจากมีการแบ่ง

ประเภทวิดีโอการแข่งขันและช่องทางการค้นหาวิดีโอที่ง่ายและสามารถการสืบค้นข้อมูลได้อย่าง
สะดวกและรวดเร็ว 
4.2  ปัญหาและอุปสรรค 

4.2.1 มีความยากล าบากในการศึกษาวิธีที่มีการน ามาใช้ในระบบแนะน าในปัจจุบัน 
เพราะมีหลายวิธีที่เหมาะสมในการน ามาพัฒนาไม่สามารถเลือกวิธีการที่เหมาะสมได้ 

4.2.2 การศึกษาและท าความเข้าใจกับวิธีที่จะน ามาใช้กับระบบแนะน านั้นมีความยาก
ส าหรับผู้ด าเนินการพอสมควร เพราะระบบแนะน าส่วนใหญ่เป็นวิธีอาศัยข้อมูลทางคณิตศาสตร์ จึง
ท าให้ไม่เข้าใจเป็นอย่างมาก 

4.2.3 ปัญหาการออกแบบหน้าเว็บของระบบไม่สวยงาม เพราะผู้ด าเนินการไม่มีความ
ช านาญในการออกแบบระบบมากพอ 
4.3  ข้อเสนอแนะในการศึกษาขั้นต่อไป 

4.3.1 การน าวิธีการใหม่ที่คิดค้นขึ้นไปใช้ในงานจริง สาหรับ Recommender Systems 
เพื่อการแนะน า Item ต่างๆนั้น ขั้นตอนการสร้าง User Profile และ Profile ของ Item อาจต้องมีการ
เปลี่ยนแปลงไปตามความเหมาะสมและความต้องการในการแนะน า การก าหนด Feature ต่างๆ ก็
ต้องเปลี่ยนแปลงไปตามชนิดของ Item ซึ่งต้องการการศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติม เพื่อการน าไปใช้ต่อไป  

4.3.2 วิธีการที่น าเสนอในงานวิจัยนี้ อาจยังไม่ใช่ข้อสรุปหรือวิธีการที่ดีที่สุด และ
ต้องการการศึกษาเพิ่มเติมอีกมาก  และในอนาคตเมื่อเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์  ขนาดของ
หน่วยความจ าและความเร็วในการประมวลผลเพิ่มสูงขึ้น  อาจท าให้สามารถใช้การค านวณที่
ซับซ้อนยิ่งขึ้น เพื่อประสิทธิภาพการท างานที่ดียิ่งขึ้นของ Recommender Systems  
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