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Abstract
This research discusses the application of an artificial intelligence system for learning through

automated chatbot. This system is done by creating a periodic bot which is a chatbot to help learning about
the periodic table. The students have learned about the periodic table both in high school and university
level which is the fundamental course. The periodic table contains many details which needs to be remem-
bered. In this research, artificial intelligence technology is applied to chatbot by using Dialogflow and Line
applications to be a tool to make learning more efficient. Students can quickly find answers anytime, any
where.
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(บทความวิชาการพเิศษ)

การประยุกตร์ะบบปัญญาประดิษฐต์อบแชทอตัโนมติัเพื�อการเรียนรู้

ปรีชา  ตั�งเกรียงกิจ

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ  มหาวิทยาลยัศรีปทุม

บทคดัย่อ
งานวจิ ัยนี�  ไดก้ล่าวถงึเรื�องการประยุกต์ระบบปญัญาประดิษฐ์ตอบแชทอตัโนมตัิเพื�อการเรียนรู ้ ดว้ยการจัดทาํ

Periodic bot ซึ�งเป็น Chatbot เพื�อช่วยในการเรยีนรูเ้รื�องตารางธาต ุเนื�องจากนกัเรยีนนกัศึกษาไดม้กีารเรยีนรูเ้รื�องตารางธาตุ
ท ั�งในระดบัมธัยม และระดบัมหาวทิยาลยั ซึ�งเป็นพื�นฐานของการเรยีนรูใ้นวชิาเคม ี โดยตารางธาตุมรีายละเอยีดเกี�ยวกบัธาตุ
ต่าง ๆ จาํนวนมาก ซึ�งจาํเป็นตอ้งอาศยัความจาํ ในการวจิยัคร ั�งนี�จึงอาศยัเทคโนโลยรีะบบปญัญาประดษิฐต์อบแชทอตัโนมตัิ
โดยใช ้Dialogflow และ แอปพลเิคชนัไลน ์เพื�อเป็นเครื�องมอืช่วยในการเรยีนรูอ้ยา่งเป็นไปอยา่งมปีระสทิธิภาพ นกัศึกษาสามารถ
หาคาํตอบ ทบทวน ไดอ้ยา่งรวดเรว็ ทกุที�ทกุเวลา
คาํสาํคญั : ระบบปัญญาประดษิฐ,์ แชทบอท, แอปพลเิคชนัไลน,์ ตารางธาตุ
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�. วรรณกรรมที�เกี�ยวขอ้ง
2.1 Dialogflow คือ platform สาํหร ับสรา้ง

Chatbot ของ Google ที�ใชก้ารเรยีนรูข้องเครื�องจกัรดา้น
Natural Language Processing (NLP) มาช่วยโดย
Chatbot สามารถทาํความเขา้ใจความหมายของประโยคที�ผูใ้ช ้
พิมพส์่งเขา้มาไดอ้ย่างถูกตอ้ง ซึ�งทาํให ้ Chatbot สามารถ
โตต้อบกบัผู ใ้ชง้านไดแ้ม่นยาํและตรงประเด็น การใชง้าน
Dialogflow นั�น ช่วยลดความยุ่งยากในการสรา้ง Engine
NLP เนื�องจาก Dialogflow จะจดัการส่วนนี� ให ้ เพียงการ
กาํหนดกลุ่มของคาํถามและกลุ่มของคาํตอบว่าตอ้งการให ้
Chatbot ตอบอะไรเมื� อไดร้บัคาํถาม โดยระบบจะคน้หา
คาํสาํคญัในคาํถามและคน้หาคาํตอบที�เหมาะสมเพื�อตอบใหผู้ใ้ช ้

�.� ไลน์ (Line) คือ แอปพลิเคชนัสาํหรบัการ
สื�อสารยอดนิยม เนื� องจากมีความสามารถหลากหลายและ
ทาํงานไดบ้นหลากหลายอุปกรณ์ ไม่ว่าจะเป็นสมาร์ทโฟน,
แทบ็เลต็ หรอืแมก้ระท ั �งบนเครื�องคอมพวิเตอร ์สามารถสื�อสาร
แลกเปลี�ยนขอ้ความกบัเพื�อน ๆ ไดต้ลอด �� ช ั �วโมงท ั �วโลก
ท ั�งขอ้ความส่วนตวัและสนทนาแบบกลุ่มไลน์ สาํหรบัความ
สามารถเด่น ๆ ที�ทาํใหไ้ลนม์คีวามแตกต่างจากแอปพลเิคชนั
สื� อสารอื�น ๆ ก็คือรูปภาพตวัการ์ตูนสื� ออารมณ์ที� เรียกว่า
สติ �กเกอร์ ประโยชน์ของสติ �กเกอร์ คือช่วยใหล้ดปริมาณ
การพิมพข์อ้ความและใชรู้ปภาพในการสื�อสารถงึอารมณ์และ
ความรูส้ึก สรา้งความแปลกใหม่ในการสนทนาไดเ้ป็นอยา่งดี
ทาํใหใ้นปจัจุบนันี� ไลน์ไดร้บัความนิยมเป็นอย่างมาก ไลน์มี
ความสามารถในการใชง้านไดห้ลายอย่าง ไดแ้ก่ สามารถ
โทรศพัทผ์่านระบบเครื�องข่ายไรส้ายได ้ ซึ�งสามารถโทรแบบ
ใชเ้สยีงเพยีงอย่างเดยีวหรอืโทรแบบใชว้ดีโีอดว้ยได ้ โดยไม่มี
ค่าใชจ่้ายในการโทร มีพื�นที�สาํหรบัเกบ็ไฟลส์่วนตวั (Keep)
สามารถเกบ็ไฟลเ์อกสาร รูปภาพ วดีโีอ เป็นตน้ นอกจากเกบ็
แลว้กส็ามารถแชรใ์หค้นอื�นได ้มไีทมไ์ลนเ์หมอืนกบั Facebook
จึงทาํใหส้ามารถโพสขอ้ความต่าง ๆ เพื�อสื�อสารกบัเพื�อน ๆ
ในไลนข์องเรา สามารถเพิ�มบญัชผูีใ้ชท้ี�เป็นทางการของศิลปิน
ดารา ผูม้ีชื�อเสียงคนโปรดเป็นเพื�อน เพื�อรบัข่าวสารใหม่ ๆ
และคูปองที�ไดเ้ฉพาะในไลนเ์ทา่นั�น นอกจากนี�ไลนย์งัมบีรกิาร
สาํหรบังานทางธุรกจิที�เรยีกวา่ Line@ ทาํใหก้ารประชาสมัพนัธ์
หรอืทาํการตลาดงา่ยขึ�น โดยมกีารคิดค่าบรกิารที�ถกูเมื�อเทยีบ
กับการโฆษณาแบบอื� นที�ตอ้งการส่ งใหถ้ึงคนจาํนวนมาก

ธุรกจิขนาดเลก็สามารถรบัภาระได ้ สามารถตั�งระบบตอบกลบั
อตัโนมตัโิดยกาํหนดคาํสาํคญัของคาํถามเอาไว ้ เป็นขอ้ดเีพราะ
ในเชิงธุรกิจลูกคา้ย่อมตอ้งการการตอบกลบัทนัที ในขณะที�
เจา้ของธุรกจิกไ็มต่อ้งคอยตอบคาํถามที�ซํ �าซาก  สามารถตั�งเวลา
โพสตไ์ดท้าํใหเ้จา้ของธุรกจิมคีวามคลอ่งตวัในการสื�อสารตาม
เวลาที�ตวัเองตอ้งการ และไลนย์งัมีแอปพลเิคชนัเสริมอื�น ๆ
อีกมากมาย เช่น Line TV, Line Camera และ Line
Antivirus เป็นตน้

2.3 Chatbot เป็นโปรแกรมคอมพวิเตอรช์นิดหนึ�ง
ถูกพฒันาขึ�นมาใหม้ีบทบาทในการตอบกลบัการสนทนาดว้ย
ตัวอักษรแบบอตัโนม ัติผ่าน Messaging Application
เสมอืนการโตต้อบของคนจรงิ ๆ หรอือาจเรยีกงา่ย ๆ วา่เป็น
โปรแกรมตอบกลบัอตัโนมตั ิ Chatbot มกัจะใชใ้นระบบการ
โตต้อบเพื�อการปฏิบตัิที�หลากหลายรวมถงึการบริการลูกคา้
หรือการเก็บขอ้มูล โดยใชร้ะบบฐานขอ้มูลบนัทกึคาํถามและ
คาํตอบเอาไวจ้าํนวนหนึ�ง แลว้ตรวจจบัคาํสาํคญัจากคาํถาม
เพื� อประมวลหาคาํตอบส่งกลบัไปหาลูกคา้ (Rule-based
Chatbot) Chatbot บางตัวใชร้ะบบประมวลผลภาษา
ธรรมชาตทิี�ซบัซอ้นโตต้อบเลยีนแบบการสนทนาของคนจรงิ ๆ
ได ้ซึ�งจะใชป้ญัญาประดษิฐ ์(AI) ในการประมวลผลเพยีงระยะ
เวลาไม่กี�ปีคาํวา่ Chabot เริ�มเป็นที�ไดย้นิกนัมากขึ�น เนื�องจาก
รูปแบบการทาํการตลาดที�เปลี�ยนแปลงไปผูซ้ื�อส่วนใหญ่อยู่ใน
โลกออนไลนม์ากขึ�นทาํใหก้ารตดิตอ่สื�อสารผา่นทางสื�อออนไลน์
มากตามไปดว้ย การใชโ้ทรศพัทต์ดิต่อสอบถามมจีาํนวนนอ้ย
ลง Chatbot เริ�มเขา้มาเขา้มามบีทบาทเป็นอยา่งมากเนื�องจาก
สามารถตอบปญัหาเกี�ยวกบัการใชง้านเกี�ยวกบับริการต่าง ๆ
สามารถนาํเสนอข่าวสาร โปรโมชั �นจากรา้นคา้หรือสาํนกัข่าว
ต่าง ๆ สามารถสื�อสารทางธุรกจิออนไลน์กบัคนที�ไม่รูจ้กัใน
วงกวา้งทาํใหช้่วยลดเวลาการทาํงานของมนุษย ์ สามารถให ้
คาํปรึกษาเรื�องเดิมกบัลูกคา้จาํนวนมากเกี�ยวกบัปญัหาหรือ
บรกิารต่าง ๆ   ท ั�งยงัช่วยปรบัปรงุคณุภาพสนิคา้  เป็นผูช้ว่ยดา้น
การเงนิ เช่น American Express ม ี Amex Bot ที�คอย
ช่วยดูเรื�องของสิทธิประโยชน์ แจง้การทาํธุรกรรมหรือแมแ้ต่
อพัเดทวงเงนิ ทาํใหผู้ใ้ชบ้ตัรเครดิตสะดวกขึ�น ทาํใหอ้งค์กร
สามารถเขา้ใกลก้บัลูกคา้ไดม้ากขึ�นโดย สรา้งความพึงพอใจ
ใหแ้ก่ลูกคา้ ทาํใหส้ามารถรกัษาฐานลูกคา้ สรา้งความจงรกั
ภกัดจีากลูกคา้ นอกจาก Chatbot จะถกูใชเ้ป็นเครื�องมอืในการ
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ทาํธุรกิจแลว้ยงัสามารถใชใ้นการเรียนรู ้ ในทางการศึกษาได ้
อกีดว้ย สาํหรบัขอ้ดใีนการใช ้Chatbot ดา้นการศึกษา ไดแ้ก่
Chatbot เป็นผูช้่วยสอนที�มปีระสทิธภิาพ สามารถตอบคาํถาม
ของนกัเรยีนเกี�ยวกบับทเรยีน การบา้นและกาํหนดส่ง ผูส้อน
สามารถตดิตามความคืบหนา้การเรยีนรูข้องนกัเรยีน วเิคราะห์
ความตอ้งการการเรียนรูข้องนักเรียนและแนะนาํเนื� อหาการ
เรยีนรูใ้หเ้หมาะสม โดยการเปลี�ยนการบรรยายเป็นชดุขอ้ความ
เพื�อใหดู้เหมอืนการสนทนาผ่านมอืถอื Chatbot สามารถสรา้ง
ความผูกพนักบันกัศกึษาเนื�องจากความคุน้เคยกบัแพลตฟอรม์
การส่งขอ้ความด่วนและโซเชยีลมเีดยี ทาํใหส้ามารถปรบัปรุง
กระบวนการเรียนรูแ้ละการมีส่วนร่วมของนกัศึกษาอย่างมี
ประสิทธิภาพ การส่งขอ้ความระหว่างผู ส้อนและนักศึกษา
กลายเป็นเรื�องงา่ย สะดวกสาํหรบัผูเ้รยีนที�จะเรยีนรู ้สอบถาม
ขอ้สงสยัอย่างตั�งใจและเต็มใจ

�.� ตารางธาต ุ (Periodic table)  คือ การจดัเรยีง
ธาตุ เคมีในรูปแบบของตารางบนพื� นฐานของเลขอะตอม
การจดัเรยีงอเิลก็ตรอน และสมบตัทิางเคม ีโครงสรา้งพื�นฐาน
ของตารางประกอบดว้ยแถวแนวนอนท ั�ง � ของตารางเรยีกวา่
คาบ โดยปกต ิ โลหะจะอยูฝ่ั �งซา้ย และอโลหะอยูฝ่ั �งขวา ส่วน
แถวแนวตั�ง เรยีกวา่ หมู่ ประกอบขึ�นจากธาตเุคมทีี�มสีมบตัิ
ทางเคมคีลา้ยคลงึกนั  การจดัเรยีงตารางธาตสุามารถใชอ้ธิบาย
ความสมัพนัธข์องสมบตัธิาตุต่าง ๆ และยงัใชท้าํนายสมบตัิ
ทางเคมีและพฤติกรรมของธาตุที�ยงัไม่ไดค้น้พบหรือธาตุที�
สงัเคราะหใ์หม่  ดมตีร ีเมนเดเลเยฟ นกัเคมชีาวรสัเซยี เป็น
ผูต้พีมิพต์ารางธาตเุป็นคนแรกในปี พ.ศ. ���� โดยเรยีงตาม
สมบตัทิางเคมขีองธาตทุี�มใีนขณะนั�น เมนเดเลเยฟ ยงัสามารถ
ทาํนายธาตุที�ยงัไม่ไดค้น้พบแต่คาดว่าจะเติมเต็มช่องว่างใน
ตารางธาตุได ้ แนวคิดของเมนเดเลเยฟถูกตอ้ง เพราะธาตุ
ใหม่ ๆ ไดร้บัการคน้พบและขยายปรบัปรุงเพิ�มขึ�น ทาํใหม้กีาร
พฒันาแบบจาํลองทางทฤษฎใีหม ่ๆ  ที�ใชอ้ธบิายพฤตกิรรมของ
ธาตเุคม ี ซึ�งใหก้รอบความคิดที�เป็นประโยชนต์่อการวเิคราะห์
ปฏกิริยิาเคมแีละถกูใชก้นัอยา่งกวา้งขวางในการศึกษาวชิาเคมี
ฟิสกิสน์ิวเคลยีรห์รอืวทิยาศาสตรส์าขาอื�น ๆ(7)

�. วธิีการวจิยัและผลการวจิยั
ในการศึกษาวิจ ัย เรื� องระบบปัญญาประดิษฐ์

ตอบแชทอตัโนมตัเิพื�อการเรยีนรูน้ี�ใชก้รณีศกึษาเรื�องตารางธาตุ
ที�มีเนื� อหาเกี�ยวขอ้งกบัธาตุต่าง ๆ เช่น เลขอะตอม ชื�อธาตุ

ภาษาไทย ชื�อธาตุภาษาองักฤษ มวลอะตอม การจัดเรียง
อิเลก็ตรอน ชื�อย่อของธาตุ รายละเอียดคุณสมบตัิเกี�ยวกบั
ธาตแุต่ละตวั ขอ้มูลเหลา่นี�ถกูนาํมาสรา้งระบบปญัญาประดษิฐ์
ตอบแชทอตัโนมตัิ โดยใชโ้ปรแกรม Dialogflow และมกีาร
ต่อเชื�อมกบัแอพพลเิคช ั �นไลน ์เพื�อเป็นประโยชนใ์นการเรยีนรู ้
รายละเอยีดเกี�ยวกบัธาตตุ่าง ๆ โดยรายละเอยีดข ั�นตอนการ
ดาํเนินงานวิจ ัยประกอบดว้ย � ข ั�นตอนหลกั ดงัแสดงใน
รูปภาพที� � โดยมรีายละเอยีดดงัต่อไปนี�

�.� ศึ กษาข อ้มู ลเกี� ยวกับตารางธาตุ  ข อ้มู ล
รายละเอยีดสาํคญัเกี�ยวกบัธาตุแต่ละตวั

�.� นาํข อ้มู ลที� สาํคัญเกี� ยวกับธาตุแต่ ละตัว
มาสรา้งภาพ เพื�อแสดงรายละเอยีดเกี�ยวกบัธาตแุต่ละตวั

�.�  จดัเกบ็ขอ้มลูรายละเอยีดเกี�ยวกบัธาตแุต่ละตวั
รวมท ั�งภาพที�แสดงรายละเอียดเกี�ยวกบัธาตุนั�น ๆ ลงใน
โปรแกรม Dialogflow และทาํการเชื�อมต่อกบัแอพพลเิคช ั �น
ไลน์

�.� ทาํการทดสอบการแสดงผลของระบบตอบ
แชทอตัโนมตับินแอพพลเิคช ั �นไลน์

�.� ศึกษาขอ้มูลเกี�ยวกบัตารางธาต ุ ขอ้มูล รายละเอียด
สาํคญัเกี�ยวกบัธาตแุต่ละตวั

ความหมายของตารางธาต ุ (Periodic table) คือ
การจดัเรียงธาตุเคมีในรูปแบบของตารางบนพื�นฐานของเลข
อะตอม การจดัเรียงอิเล็กตรอนและสมบตัิทางเคมี ขอ้มูล
รายละเอยีดที�สาํคญัองคป์ระกอบที�ทาํใหเ้กดิเป็นธาตแุต่ละตวั
ไดแ้ก่ เลขอะตอม มวลอะตอม การจดัเรยีงอเิลก็ตรอน  รวมท ั�ง
สญัลกัษณ์ธาตทุี�แสดงวา่ธาตนุี�คือธาตอุะไร  โดยมรีายละเอยีด
ดงัต่อไปนี�

รูปภาพที� � แสดงถงึขั�นตอนการดาํเนินงานวิจยั
ประกอบดว้ย � ขั�นตอนหลกั
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 รูปภาพที� � แสดงรายละเอยีดเบรลิเลยีม

 รูปภาพที� � แสดงรายละเอยีดธาตโุบรอน

 รูปภาพที�� แสดงรายละเอยีดธาตแุมกนีเซยีม

 รูปภาพที� � แสดงรายละเอยีดธาตอุะลูมเินียม

 รูปภาพที� � แสดงรายละเอยีดธาตสุแกนเดยีม

�.� จดัเกบ็ขอ้มูลรายละเอยีดเกี�ยวกบัธาตแุต่ละตวั รวมทั�ง
ภาพที�แสดงรายละเอยีดเกี�ยวกบัธาตนุั�น ๆ ลงในโปรแกรม
Dialogflow และทาํการเชื�อมต่อกบัแอพพลเิคชั �นไลน์

การจัดเก็บขอ้มูลรายละเอียดเกี�ยวกบัธาตุแต่ละ
ตวั มขี ั�นตอนต่าง ๆ ดงันี�

�. ใชโ้ปรแกรม Dialogflow เพื�อจัดเก็บขอ้มูล
โดยการสรา้ง AGENT ตั�งชื�อ Periodic BOT ซึ�งเป็น Chatbot
สาํหร ับการนาํเสนอขอ้มูลตารางธาตุ บนัทึกขอ้มูลต่าง ๆ
เกี�ยวกบัธาตแุต่ละตวัเพื�อใชเ้ป็นขอ้มูลในการคน้หาคาํสาํคญั
และบนัทกึรูปภาพของธาต ุรวมท ั�งรายละเอยีดคาํอธิบายเกี�ยว
กบัคุณสมบตัติ่าง ๆ เกี�ยวกบัธาตุแต่ละตวัเพื�อเป็นคาํตอบที�
เตรียมไวใ้น Intents โดย Intents หมายถึงการกาํหนด
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บทสนทนาระหว่างผู ใ้ชแ้ละแชทบอท ถา้อยากใหแ้ชทบอท
มคีวามสามารถในการโตต้อบไดเ้หมอืนคนจรงิ ๆ  จาํเป็นที�ตอ้ง
สรา้ง Intents ใหม้ากที�สุดเพื� อความหลากหลายจะทาํให ้
Chatbot มีความสามารถในเขา้ใจคาํถามที�ดี ใชฟ้ ังก์ช ั �น
Integrations ซึ�งเป็นเมนูที�เอาไวเ้ชื�อมต่อกบัแอปพลเิคชั �นไลน์
ใส่ขอ้มูล Channel ID, Channel Secret และ Channel
Access Token เพื�อเชื�อมการตดิต่อระหวา่ง Dialogflow กบั
แอปพลเิคช ั �นไลน์

�. ไปที�เวบ็ไซต ์ LINE developers ในการสรา้ง
New Provider และสรา้ง Channel ใน New Provider
ใส่รายละเอยีดขอ้มูลของ Chatbot เพื�อสรา้ง Periodic BOT

�.  กลบัมาที�เวบ็ Dialogflow ในส่วนเมนู Chan-
nel access token ใหก้ดคาํวา่ Issue จะมขีอ้มูลใหส้ามารถ
นาํไปใส่ในช่อง Channel Access Token Enabled ฟงักช์ ั �น
ท ั�งหมด

�.  นาํ Copy link webhook URL ไปวางใน LINE
developers

�.   กด Start และ Save Chatbot ใน Dialogflow
�. การเผยแพร่ Chatbot ที�สรา้งก็เหมือนกบั

บญัชีไลน์อื�น ๆ ที�ตอ้งกดเพิ�มเพื�อนจึงสามารถพูดคุยหรือ
สอบถามขอ้มูล ใช ้ Line@ Manager ในการสรา้งไอดไีลน์
และ QR code เพื�อใหผู้ใ้ชส้ามารถเพิ�ม Chatbot ในการใชง้าน
เพื�อให ้Periodic BOT ทาํงานในการตอบโตข้อ้ความ ใหเ้ลอืก
ปิดเมนูการส่งขอ้ความตอบกลบั(8-10)

�.� ทาํ การทดสอบการแสดงผลของระบบตอบแชท
อตัโนมตับินแอพพลิเคชั �นไลน์

ทาํการทดสอบการแสดงผลของระบบตอบแชท
อตัโนมตัติารางธาต ุPeriodic BOT บนแอพพลเิคช ั �นไลน ์ โดย
Add ผ่าน QR code ดงัแสดงในภาพที� ��

รูปภาพที� ��
แสดง QR code

ของ Periodic BOT

�.�  ผลการทดลอง
การใช ้งานระบบตอบแชทอัตโนม ัติตารางธาตุ

Periodic BOT บนแอพพลเิคช ั �นไลน ์สามารถตอบสนองกบั
ธาตนุ ั�น ๆ ยกตวัอยา่งเช่น ถา้พมิพเ์ลขอะตอม “1” Periodic
BOT จะตอบสนองดงัรูปภาพที� �� นอกจากนี� ไม่วา่จะพมิพ์
สญัลกัษณ์ของธาตุ, ชื�อธาตภุาษาองักฤษ, ชื�อธาตุภาษาไทย,
มวลอะตอมของธาตุ หรือการจัดเรียงอิเล็กตรอนของธาตุ
Periodic BOT สามารถตอบสนองออกมาอยา่งถกูตอ้ง รวมท ั�ง
ย ังแสดงคาํอธิายคุณสมบ ัติเกี� ยวกับธาตุนั�น ๆ อีกดว้ย
ดงัแสดงในรูปภาพที� ��-��

รูปภาพที� �� แสดงรายละเอยีดการตอบของ
Periodic Bot ในการใสค่่าเลขอะตอม “1“
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  รูปภาพที� �� แสดงรายละเอยีดการตอบของ Periodic
Bot ในการใสส่ญัลกัษณ์ของธาต ุ“Ne”

  รูปภาพที� �� แสดงรายละเอยีดการตอบของ Periodic
Bot ในการใสชื่�อธาตภุาษาองักฤษ “Calcium”

  รูปภาพที� �� แสดงรายละเอยีดการตอบของ Periodic
Bot ในการใสชื่�อธาตภุาษาไทย “โซเดยีม”

  รูปภาพที� �� แสดงรายละเอยีดการตอบของ Periodic
Bot ในการใสค่่ามวลอะตอม “28.085”
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�. บทสรุป
บทความวิจ ัยนี�  ไดน้าํเสนอการศึกษาเกี� ยวกับ

การประยุกต์ระบบปัญญาประดิษฐ์ตอบแชทอัตโนม ัติเพื� อ
การเรยีนรู ้ โดยจดัทาํเป็นระบบตอบแชทอตัโนมตัิตารางธาตุ
Periodic BOT บนแอพพลิเคช ั �นไลน์ซึ�งจะเกิดประโยชน์
อยา่งมากกบัผูใ้ชใ้นกลุม่นกัเรยีนนกัศึกษาที�กาํลงัศึกษาในสาย
วทิยาศาตรห์รอืนกัศึกษาและผูส้นใจที�กาํลงัศึกษาวชิาดา้นเคมี
เนื�องจากผูใ้ชส้ามารถคน้หาความรูท้างดา้นตารางธาตใุนระบบ
ดว้ยตนเองไดท้นัทใีนทกุที�ทกุเวลา สามารถทบทวนการเรยีน
กบักลุ่มเพื�อน และเนื�องจากระบบดงักล่าวถูกพฒันาอยู่บน
แอพพลเิคช ั �นไลน ์ ซึ�งผูใ้ชเ้องมคีวามคุน้เคยกบัแพลตฟอรม์
การส่งขอ้ความด่วนและโซเชียลมีเดียอยู่แลว้จึงทาํใหผู้ ใ้ช ้
สามารถใชง้านไดอ้ย่างสะดวก จากการทดสอบปรากฏว่าให ้
ผลลพัธ์อย่างมีประสิทธิภาพในการเรียนรู  ้ มีเนื� อหาความ
เหมาะสมครอบคลุม สามารถสอบถามขอ้มูลไดใ้นหลายมิติ
จึงทาํใหเ้ป็นเครื�องมือช่วยในการเรียนรูส้าํหรบัผู ใ้ชอ้ย่างมี
ประสทิธิภาพ

 รูปภาพที� �� แสดงรายละเอยีดการตอบของ Periodic
Bot ในการใสค่่าการจดัเรยีงอเิลก็ตรอน “2 8 18 32 15 2”

เนื� องจากระบบตอบแชทอัตโนม ัติ ตารางธาตุ
Periodic BOT บนแอพพลิเคช ั �นไลน์ พฒันาขึ�นสาํหรบั
นกัเรียน นกัศึกษาและผูใ้ชท้ี�มีความรูต้ารางธาตุมาบา้งแลว้
ดงันั�นควรมกีารพฒันาโดยเพิ�มเมนูแสดงฟงัช ั �นต่าง ๆ ในการ
เรียกใชร้ะบบ การอธิบายคาํศัพทท์ี�ใชใ้นตารางธาตุเพื�อให ้
ผูใ้ชท้ ั �วไปสามารถใชร้ะบบไดง้่ายดาย รวมท ั�งมีการเกบ็ขอ้มูล
การใชง้านของผูใ้ชเ้พื�อนาํมาวเิคราะหป์ระสทิธภิาพความสามารถ
ในการเรียนรูข้องผูใ้ชร้ะบบ
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