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บทคัดย่อ
ประเทศไทยมีการจัดเก็บข้อมูลการเกิดอุบตั เิ หตุ เพื่อนามาวางแผนความปลอดภัยทางถนน โดยรายงาน
อุบตั ิเหตุรายใหญ่ถูกเผยแพร่ในวงจากัด เนื่องจากต้องสังเคราะห์เนื้อหาด้วยตนเอง ข้อมูลบางส่วนจึงยังมีความ
ผิดพลาด และไม่เป็ นมาตรฐานจากผูใ้ ห้ขอ้ มูลทีแ่ ตกต่างกัน ดังนัน้ งานวิจยั ชิน้ นี้มวี ตั ถุประสงค์เพื่อ 1) ออกแบบและ
พัฒนากระบวนการสกัดข้อมูลรายงานอุบตั เิ หตุทางถนนรายใหญ่ รวบรวมข้อมูลบนเว็บไซต์ดว้ ยเทคนิคการขูดเว็บ
มาสกัดข้อมูล ใน 6 ประเด็น ได้แก่ จังหวัด วันที่ จานวนผู้เสียชีวติ จานวนผู้บาดเจ็บ ประเภทและจานวนของ
ยานพาหนะทีเ่ กิดเหตุ นาเสนอเป็ นภาพข้อมูลแก่ผใู้ ช้ เพื่อเป็ นส่วนหนึ่งในการวางแผนความปลอดภัยทางถนนเชิง
พื้นที่หรือตามช่วงเวลา ผลการประเมินความถูกต้องจากกระบวนการสกัดชื่อ จังหวัด วันที่ และประเภทของ
ยานพาหนะจากการสร้างคลังคาศัพท์ร่วมกับการรูจ้ าเอนทิตม้ี คี วามถูกต้องสูง ขึน้ อยู่กบั ครอบคลุมของคลังคาศัพท์
แต่อย่างไรก็ดี จานวนผูเ้ สียชีวติ จานวนผูบ้ าดเจ็บ และจานวนยานพาหนะทีก่ าหนดรูปแบบอักขระร่วมกับการรูจ้ า
เอนทิต้ี นับว่ามีความถูกต้องค่อนข้างต่ า เมื่อเทียบกับการสร้างคลังคาศัพท์ร่วมกับการรู้จาเอนทิต้ี เนื่องจาก
รูปแบบการบันทึกข้อมูลทีไ่ ม่เป็ นมาตรฐาน 2) ประเมินความสามารถในการนาเสนอสารสนเทศรายงานอุบตั ิเหตุ
ทางถนนรายใหญ่ดว้ ยภาพข้อมูลผ่านเว็บไซต์ จากผูใ้ ช้ 30 คน ด้วยการสุ่มตัวอย่างโดยไม่ใช้ความน่ าจะเป็ นจาก
การเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเฉพาะเจาะจง โดยให้ผใู้ ช้แต่ละคนทดลองใช้งานแล้วประเมินผลผ่านแบบสอบถามคน
ละ 3 ครัง้ แล้วนามาหาค่าเฉลีย่ ผลการประเมินภาพรวมอยู่ในระดับดี เมื่อแบ่งผูใ้ ช้เป็ น 3 กลุ่มตามบริบทการใช้งาน
ได้แก่ กลุ่มผูเ้ ชีย่ วชาญด้านคอมพิวเตอร์ กลุ่มผูท้ าหน้าทีข่ อ้ มูลจราจร และกลุ่มผูใ้ ช้ทวไป
ั ่ แล้ววิเคราะห์ดว้ ยสถิติ
ทดสอบเอฟ แบบ LSD พบว่า กลุ่มผูเ้ ชีย่ วชาญด้านคอมพิวเตอร์ และกลุ่มผูท้ าหน้าทีข่ อ้ มูลจราจร มีความแตกต่าง
ด้านการเรียนรู้อย่างมีนัยสาคัญทางสถิตทิ ่รี ะดับ 0.05 แสดงถึงประสบการณ์ในการใช้งานระบบด้านการจราจรที่
เกี่ยวข้องส่งผลต่อการเรียนรูม้ ากกว่าประสบการณ์ใช้งานคอมพิวเตอร์และสมาร์ตโฟน ทีแ่ ม้จะมีประสบการณ์ใน
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การใช้งานคอมพิวเตอร์และสมาร์ตโฟนมากกว่า แต่ผลการประเมินด้านความสามารถในการเรียนรูต้ ่ากว่า อันเป็ น
แนวทางออกแบบและพัฒนาการสกัดข้อมูลกึง่ มีโครงสร้าง และนาเสนอสารสนเทศด้วยภาพข้อมูลในอนาคต
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Abstract
Thailand has an accident database to be used for road safety planning. The major accident report
is one of the qualitative data waiting to be utilized, because users have to synthesize the content
themselves. Therefore published only in a limited. However, some of the information still contains errors
and is not standardized from the context of different informants. The research aims 1) to design and
develop of a data extraction process. By accessing and collecting data on the website using web scraping
techniques for extract data in 6 issues: province, date, number of deaths, number of injured, vehicle type
and number of vehicles involved in the accident for presented to user on data visualization and use in the
part of road safety planning at the local level in area or periodic. The results of accuracy evaluation from
data extraction process in the issue: “province name”, “date” and “vehicle type” by corpus-based approach
and Named Entity Recognition (NER) method is highly accurate, depend on completely of corpus-based.
However, the accuracy of the “number of deaths”, “number of injured” and “number of vehicles involved in
the accident” by set regular expression for NER method is relatively low compared to corpus-based
approach and NER method. Due to a non-standard report format. 2) to usability testing of information
presentation by data visualization on website from 30 users determine the sample size on non-probability
sampling with purposive sampling, by having each user try it out and evaluate the results through
questionnaires 3 times. The usability testing evaluation is good level. When the user was divided into 3
groups according to the context of use: computer user group, traffic information group and general user
groups for F-test analysis with LSD found statistically significant difference between the computer experts
group and traffic information groups at the 0.05 level in Learnability component. Demonstrate the
experience of using relevant traffic systems, which affects the user experience more than the experience
of computers and smartphones. At a computer expert group, despite having more using computers and
smartphones experience, but the assessment of learnability component is lower than. Which is the design
and development of semi-structured data extraction and information presentation by data visualization in
the future.
Keywords: Data Extraction, Road Accidents, Usability Testing, Data Visualization

บทนา
อุบตั ิเหตุทางถนนนับเป็ นหนึ่งในปั ญหาสาคัญระดับโลก จากการรายงานขององค์การอนามัยโลก [1]
พบว่า มีผู้เสียชีวติ จากการอุบตั เิ หตุทางถนนเฉลี่ยวันละ 3,700 คน ซึ่งประเทศไทยมีผเู้ สียชีวติ จากอุบตั เิ หตุทาง
ถนนสูงทีส่ ุดเป็ นอันดับหนึ่งในเอเชีย และอันดับที่ 9 ของโลก โดยมีผเู้ สียชีวติ เฉลีย่ 60 คนต่อวัน จากความรุนแรง
ของปั ญหาดังกล่าว ประเทศไทยเองเห็นชอบให้ศูนย์อานวยการความปลอดภัยทางถนนจัดทาแผนปฏิบตั ิการ
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ทศวรรษแห่งความปลอดภัยทางถนนกาหนดเป้ าหมายคือลดอัตราการเสียชีวติ จากอุบตั เิ หตุทางถนนต่ากว่า 10
คนต่อประชากรหนึ่งแสนคนในปี พ.ศ. 2563
ประเทศไทยมีการจัดเก็บข้อมูลการเกิดอุบตั เิ หตุในช่วงหลายปี ทผ่ี ่านมา และเผยแพร่ให้เข้าถึงอย่างเป็ น
สาธารณะ เพื่อนาข้อมูลมาช่วยในการวางแผนป้ องกันอุบตั เิ หตุทางถนน แต่การจัดเก็บข้อมูลทีม่ หี ลายหน่ วยงาน
รับผิดชอบ และมีวตั ถุประสงค์ในการเก็บข้อมูลแตกต่างกัน [2] ส่งผลให้ขอ้ มูลมีคลาดเคลื่อน ทาให้ขอ้ มูลอุบตั เิ หตุ
ของประเทศไทยขาดความน่ าเชื่อถือ จึงเป็ นที่มาของการบูรณาการข้อมูลจากกระทรวงสาธารณสุข สานักงาน
ตารวจแห่งชาติ และบริษทั กลางคุม้ ครองผูป้ ระสบภัยจากรถ จากัด ดังนัน้ ข้อมูลทีน่ ่ าเชื่อถือและยังรอการนาไปใช้
ประโยชน์อีกรูปแบบหนึ่ง นัน่ คือการรายงานอุบตั ิเหตุ รายใหญ่ (Major Accident) [3] ที่มผี ู้เสียชีวติ 2 รายขึ้นไป
หรือผูบ้ าดเจ็บ 4 คนขึน้ ไป หรือผูบ้ าดเจ็บและผูเ้ สียชีวติ รวม 4 คน ขึน้ ไป ตลอดจนอุบตั เิ หตุทางถนนทีเ่ ป็ นทีส่ นใจ
ของประชาชน เช่น บุคคลสาคัญหรือบุคคลสาธารณะเกิดบาดเจ็บ พักรักษาตัวทีโ่ รงพยาบาล หรือเสียชีวติ หรือรถ
น้ามัน รถสารเคมีเกิดอุบตั เิ หตุ จนเกิดเพลิงไหม้ หรือสารเคมีฟ้ ุงกระจายไปสู่ชุมชน เป็ นต้น ทีร่ ายงานมายังศูนย์รบั
แจ้งอุบตั เิ หตุและประสานการช่วยเหลือผูป้ ระสบภัยจากรถ บริษทั กลางคุม้ ครองผูป้ ระสบภัยจากรถ จากัด เผยแพร่
ต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ www.thairsc.com เป็ นข้อมูลเพื่อนาไปเยียวยาผูป้ ระสบภัยจากรถให้ได้รบั การคุม้ ครอง
ตามกฎหมาย เพื่อเป็ นแนวทางในการป้ องกันและลดการเกิดอุบตั เิ หตุทางถนน ในรูปแบบของข้อมูลประเภทกึง่ มี
โครงสร้าง (Semi-Structure Data) จากการกาหนดหัวข้อในการบันทึกข้อมูล โดยแต่ละช่องเปิ ดโอกาสให้ผรู้ ายงาน
สามารถใส่ขอ้ มูลตามสถานการณ์ท่เี กิดขึ้นจริง ทาให้ในแต่ละครัง้ ข้อมูลในการรายงานขาดความถูกต้อง ไม่เป็ น
มาตรฐาน และแตกต่างกันไปตามบริบทของผูร้ ายงาน จึงยากต่อการวิเคราะห์และนาไปใช้ประโยชน์ ผูว้ จิ ยั ทราบ
ถึงปั ญหา และเล็งเห็นถึงความสาคัญของข้อมูล จึงออกแบบและพัฒนากระบวนการสกัดข้อมูลรายงานอุบตั เิ หตุราย
ใหญ่จากเว็บไซต์ เพื่อสกัดข้อมูลทีเ่ พิม่ ขึน้ อย่างมากในปั จจุบนั และมีแนวโน้มทีจ่ ะเพิม่ ขึน้ เรื่อย ๆ ในอนาคต ด้วย
วิธีการจัดประเภท การหาความหมายหรือใจความสาคัญจากเอกสารแบบกึ่งมีโครงสร้าง หรือไม่มีโครงสร้าง
เรียกว่าการรูจ้ าชื่อเอนทิต้ี (Named Entity Recognition : NER) [4] เป็ นหนึ่งในวิธกี ารสกัดข้อมูลทีไ่ ด้รบั ความนิยม
อย่างมากในปั จจุบนั โดยใช้วธิ กี ารทาป้ ายลาดับ (Sequence Labeling) ในการกาหนดชื่อเฉพาะ ในลักษณะของ
การหาและระบุตาแหน่ งของข้อความ ตลอดจนแยกประเภทและส่วนประกอบของข้อความให้อยู่ในประเภทที่
ต้องการ รูปแบบทีใ่ ช้แบ่งเป็ น 2 วิธี คือ 1) แบบใช้กฎ (Rule-Based) ข้อดีคอื มีความถูกต้องสูงเพราะมีผเู้ ชีย่ วชาญ
ในการระบุหน้าทีช่ ดั เจน แต่มขี อ้ เสียกับข้อมูลทีต่ ้องการความเชีย่ วชาญเฉพาะทางจะหาได้ยาก นอกจากนี้ยงั ใช้
เวลาค่อนข้างนานตามความซับซ้อนของโมเดล ประกอบด้วยการกาหนดรูปแบบอักขระ (Regular Expression)
การกาหนดด้วยพจนานุ กรม (Dictionary-Based) และการกาหนดโดยไวยากรณ์ (Linguistic Grammar) และ 2)
แบบการเรียนรู้ของเครื่องคอมพิวเตอร์ (Machine Learning) โดยการสร้างตัวแปลงเอกสารอัตโนมัติ (Wrapper)
เพื่อแปลงเอกสารเอชทีเอ็มแอลอยู่ในรูปแบบทีผ่ ใู้ ช้กาหนดไว้ [5]
ปั จจุบนั มีงานวิจยั ทีน่ ามุ่งสกัดข้อมูลด้วยเทคนิคการรูจ้ าชื่อเอนทิต้เี ป็ นจานวนมาก ซึง่ ถูกประยุกต์ใช้อย่าง
กว้างขวางในศาสตร์หลายแขนง หลายภาษา แต่ละงานก็มเี ทคนิคและวิธกี ารแตกต่างกันออกไป เช่น นาการรูจ้ า
ชื่อเอนทิตใ้ี นการจัดการกับปั ญหาของคาภาษาจีนทีไ่ ม่รจู้ กั [6] โดยแบ่งเป็ นประโยคตามลาดับของคาทีร่ จู้ กั แล้วใช้
คลังคาศัพท์ HMM-based ในการกาหนดให้แต่ละคาเป็ นคาทีม่ คี วามหมายด้วยแท็กไฮบริดทีเ่ หมาะสมในการสกัด
โครงสร้างข้อมูลประเภทนิตบิ ุคคล และหมวดหมู่ของนิตบิ ุคคล เป็ นผลให้ระบบสามารถปรับปรุง การเพิม่ คา ชุดวลี
หรือรูปแบบคาลงในคลังพจนานุ กรมภาษาได้ โดยไม่ลดประสิทธิภาพของชุดข้อมูลฝึ กสอน (Training Data) และ
การติดแท็ก ภายหลัง [7] มีการนาเสนอวิธกี ารแยกเอนทิต้ชี ่อื ภาษาไทย เช่น ชื่อบุคคล ชื่อองค์กร สถานที่ วันที่
และเวลา ตลอดจนวลี จากข้อ ความโดยไม่ ต้ อ งใช้ก ารแบ่ ง ส่ ว นค าและการติด แท็ก บางส่ ว น พบว่ า การใช้
พจนานุกรมภาษาไทยขนาดใหญ่และชุดเทมเพลตการจับคู่รปู แบบทีก่ าหนดไว้ล่วงหน้าสามารถตรวจหาเอนทิตท้ี ม่ี ี
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ชื่อถูกต้องประมาณ 68-100% ต่อมา [8] นาการรูจ้ าชื่อเอนทิตม้ี าสกัดข้อมูลของข้อความยาวไม่เกิน 280 ตัวอักษร
หรือทวีต (Tweet) ทีม่ กั เกิดปั ญหากับข้อมูลทีท่ วีตไม่เพียงพอ และการขาดชุดข้อมูลฝึกสอน ด้วยองค์ประกอบหลัก
สามประการ คือ 1) กระบวนการเตรียมข้อมูลก่อนนาไปประมวลผล โดยแก้ไขคาที่มรี ูปแบบไม่ถูกต้องโดยใ ช้
แบบจาลองเชิงเส้น 2) ใช้วธิ กี ารเพื่อนบ้านใกล้ทส่ี ุด (K-Nearest Neighbors: KNN) ในการจัดแบ่งกลุ่มป้ ายลาดับ
จากเอกสารต่าง ๆ และทาป้ ายลาดับโดยใช้แบบจาลองคอนดิชนั นอลแรนดอมฟิ ลด์ (Conditional Random Fields:
CRF) เพื่อค้นหาและระบุขอ้ มูลทีต่ อ้ งการ และ 3) ใช้กรอบการเรียนรูแ้ บบกึง่ มีผสู้ อน (Semisupervised Learning)
ทีช่ ่วยลดการใช้ชุดข้อมูลฝึกสอน ผลลัพธ์แสดงให้เห็นถึงประสิทธิภาพของสกัดข้อมูลทีเ่ พิม่ มากขึน้ จากนัน้ มีการใช้
การรูจ้ าชื่อเอนทิต้ใี นการสกัดภาษาอูรดู (Urdu) [9] เป็ นภาษาหนึ่งในภาษากลุ่มอินโด-อารยัน เริม่ จากพัฒนาคลัง
คาศัพท์ภาษาอูรดู พร้อมใส่คาอธิบายประกอบ จากนัน้ ติดแท็กอย่างน้อย 2 แท็กเพื่อจาแนกประเภท ร่วมกับ การ
ฝั งคาใหม่ 6 คาโดยใช้เทคนิคแบบ fastText, Word2vec และ Glove บนข้อความภาษาอูรดู โดยใช้กระบวนการ
เรียนรู้เชิงลึกแบบโครงข่ายประสาทเทียม (Neural Network) และโครงข่ายประสาทเทียมแบบวนซ้า (Recurrent
Neural Network) สาหรับการรูจ้ าชื่อเอนทิต้ี ผลการทดลอง พบว่า เทคนิคการเรียนรูเ้ ชิงลึกมีผลกระทบของการฝั ง
คาและรูปแบบต่าง ๆ ของชุดข้อมูล นอกจากนัน้ ยังมีการพัฒนาระบบในการดึงและเลือกข้อมูลบุคคลทีม่ ชี ่อื เสียง
ของประเทศไทยจากเว็บไซต์แบบอัตโนมัติ [10] เนื่องจากข้อมูลแบบดัง้ เดิมจะถูกรวบรวมและคัดเลือกด้วยมือ ซึ่ง
ค่อนข้างใช้เวลานานและมักไม่สามารถปรับปรุงข้อมูลได้ เนื่องจากกลุ่มบุคคลดังกล่าวในประเทศไทยมีจานวนมาก
ตลอดจนพบความคลุมเครือและความขัดแย้งที่อาจเกิดขึ้นระหว่างแหล่งข้อมูลบนอินเทอร์เน็ต งานวิจยั นี้ใช้การ
จับคู่รูปแบบและกฎการเชื่อมโยง เพื่อแยกวันเดือนปี เกิด ส่วนสูงและน้าหนักของคนดังจากเว็บไซต์ ผลลัพธ์พบว่า
ระบบสามารถสกัดข้อมูลบุคคลทีม่ ชี ่อื เสียงได้มากกว่าหลายเว็บไซต์ในประเทศไทย และการประยุกต์ใช้เทคนิคการ
รูจ้ าเอนทิต้ี เพื่อสกัดชื่อกษัตริยผ์ สู้ ร้างวัดในสมัยล้านนาจากเอกสารประวัตวิ ดั ในรูปแบบไฟล์ขอ้ ความ [11] เริม่ จาก
การรวบรวมเอกสารข้อ มูลประวัติวดั ในเขตอ าเภอเมือ งเชียงใหม่ โดยน าเข้า ข้อ มูลไฟล์ข้อ ความ เพื่อ ตัด ค า
ภาษาไทยทีเ่ น้นการแยกคาแต่ละคาออกจากกันโดยคงความหมายเดิมด้วยโปรแกรมLexTo ด้วยการกาหนดชื่อ
กษัตริย์และคาสาคัญทีบ่ ่งบอกถึงการสร้างวัดไว้ในพจนานุ กรมข้อมูล เพื่อใช้ในการอ้างอิง เช่นเดียวกับ [12] ใน
โดเมนร้านอาหาร โรงแรม การเลือกซื้อสินค้า และชุดข้อมูลการท่องเทีย่ วของประเทศไทยทีร่ วบรวมจากเว็บไซต์
ด้วยการรูจ้ าชื่อเอนทิต้ี การจัดประเภทข้อความ และการสรุปข้อความ เริม่ จากการรวบรวมข้อมูลการท่องเทีย่ วและ
สร้างคลังคาศัพท์ ได้แก่ การแยกประโยคความสัมพันธ์ และการแยกเอนทิตช้ี ่อื ในการติดแท็ก สาหรับการสร้างชุด
ข้อมูลฝึ กสอนทีเ่ หมาะสม จากนัน้ จะสร้างแบบจาลองการรับรูข้ องประเภทเอนทิต้ี เพื่อแยกชื่อสถานที่ สิง่ อานวย
ความสะดวก ตลอดจนประเภทความสัมพันธ์ และจัดประเภทบทวิจารณ์หรือสรุปบทวิจารณ์ โดยใช้ SpaCy และ
BERT เป็ นเครื่องมือเปรียบเทียบประสิทธิภาพของผลลัพธ์ จากการทบทวนวรรณกรรมและงานวิจยั ทีเ่ กี่ยวข้อง
พบว่า มีหลากหลายแนวคิดในการพัฒนาวิธกี ารเพิม่ ประสิทธิภาพในการสกัดข้อมูล งานวิจยั ชิน้ นี้เป็ นการออกแบบ
และพัฒนากระบวนการสกัดข้อมูลรายงานอุบตั เิ หตุทางถนนรายใหญ่จากเว็บไซต์ ด้วยการสร้างคลังข้อมูลคาศัพท์
และกาหนดรูปแบบอักขระสาหรับสกัดข้อมูลด้วยการรูจ้ าชื่อเอนทิต้ี แล้วนาผลลัพธ์ทไ่ี ด้มานาเสนอสารสนเทศด้วย
ภาพข้อมูลผ่านเว็บไซต์ ทีส่ ามารถนามาเป็ นส่วนหนึ่งในการวางแผนป้ องกันและลดอุบตั เิ หตุในลักษณะนโยบายเชิง
พื้นที่ หรือกาหนดนโยบายตามช่วงระยะเวลา ตลอดจนเสนอแนวทางการออกแบบและพัฒนาการสกัดข้อมูล
ประเภทกึง่ มีโครงสร้าง และนาเสนอสารสนเทศในอนาคต
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วัตถุประสงค์ของการวิ จยั
1. เพื่อออกแบบและพัฒนากระบวนการสกัดข้อมูลรายงานอุบตั เิ หตุทางถนนรายใหญ่
2. เพื่อประเมินความสามารถในการนาเสนอสารสนเทศรายงานอุบตั เิ หตุทางถนนรายใหญ่ดว้ ยภาพข้อมูล
ผ่านเว็บไซต์

วิ ธีดาเนิ นการวิ จยั
งานวิจยั ชิน้ นี้ใช้วงจรการพัฒนาระบบรูปแบบน้ าตกแบบย้อนกลับ ได้ (Adapted Waterfall Model) [13] ที่
ปรับปรุงมาจากรูปแบบน้ าตกแบบดัง้ เดิม [14] โดยรวมคุณสมบัตแิ บบทวนซ้าเป็ นรอบเข้าไป เพื่อตรวจสอบว่าแต่
ละส่วนสามารถทางานร่วมกันได้อย่างไม่มปี ั ญหามาเป็ นกรอบในการดาเนินงาน ประกอบด้วย 5 ระยะ ดังภาพที่ 1

ภาพที่ 1 วงจรการพัฒนาระบบรูปแบบน้าตกแบบย้อนกลับ
1. ระยะการวางแผน รวบรวมข้อมูลจากการศึกษาระบบจัดเก็บข้อมูลการเกิดอุบตั เิ หตุของประเทศไทยที่
มีการเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ คือ 1) ระบบรายงานสถานการณ์อุบตั เิ หตุบนโครงข่ายคมนาคมของกระทรวงคมนาคม
(Thailand Road Accident Management System: TRAMS) ที่ แ สดงต าแหน่ ง และรายละเอี ย ดของการเกิ ด
อุบตั ิเหตุบนระบบสารสนเทศภูมศิ าสตร์ และแสดงข้อมูลสถิติต่าง ๆ และ 2) ระบบบันทึกข้อมูลของบริษัทกลาง
คุม้ ครองผูป้ ระสบภัยจากรถ จากัด ทีส่ ามารถกาหนดจุดเกิดเหตุผเู้ สียชีวติ เพื่อหาสถิตกิ ารเกิดอุบตั เิ หตุในแต่ละจุด
จากข้อมูลผูท้ ม่ี าใช้สทิ ธิตามพระราชบัญญัตคิ มุ้ ครองผูป้ ระสบภัยจากรถของบริษทั กลางคุม้ ครองผูป้ ระสบภัยจากรถ
จากัด ทุกจังหวัดทัวประเทศ
่
ร่วมกับการสังเคราะห์เอกสาร และงานวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้อง
2. ระยะการวิ เคราะห์ จากการศึกษาระบบจัดเก็บข้อมูลการเกิดอุบตั เิ หตุร่วมกับการสังเคราะห์เอกสาร
และงานวิจยั ทีเ่ กี่ยวข้อง พบว่า ส่วนใหญ่เน้นจัดเก็บเพียงข้อมูลเชิงปริมาณเท่านัน้ แต่รายงานอุบตั เิ หตุขนาดใหญ่
บนเว็บไซต์ท่เี ป็ นข้อมูลเชิงคุณภาพนัน้ เพียงแค่เ ผยแพร่แก่ผู้ใช้ในวงจากัด และมิไ ด้ผ่านการประมวลผลเพื่อ
นาไปใช้ประโยชน์ จึงนาทฤษฏีการวิเคราะห์และออกแบบระบบเชิงวัตถุ โดยใช้แบบจาลองกรณีบ่งใช้งานระบบ
(Use Case Diagram) [13] ที่แสดงมุมมองภาพรวมในพฤติกรรมของระบบเบื้องต้น และแสดงแผนภาพความ
ต้องการทางด้านซอฟต์แวร์ทเ่ี ป็ นฟั งก์ชนั การทางานของระบบในรูปสัญลักษณ์ของยูสเคส ดังภาพที่ 2 ร่วมกับการ
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ออกแบบแผนภาพกระแสข้อ มูล (Data Flow Diagram : DFD) [14] เพื่อ แสดงความสัม พัน ธ์ร ะหว่า งข้อ มูลกับ
กระบวนการทางานและคาอธิบายกระบวนการทางาน (Process Description) ดังภาพที่ 3
ข้อมูลรายงานอุบตั เิ หตุรายใหญ่ทร่ี วบรวมจากเว็บไซต์ www.thairsc.com จะนาข้อมูลเข้าสู่กระบวนการ
สกัดข้อมูลโดยผูว้ จิ ยั ตามกระบวนการทีไ่ ด้ออกแบบและพัฒนาไว้ดว้ ยการสร้างคลังคาศัพท์ร่วมกับการรูจ้ าเอนทิต้ี
ใน 6 ประเด็น ได้แก่ จังหวัด วันที่ จานวนผูเ้ สีย ชีวติ จานวนผูบ้ าดเจ็บ ประเภทและจานวนของยานพาหนะทีเ่ กิด
เหตุ เพื่อนาเสนอสารสนเทศด้วยภาพข้อมูลผ่านเว็บไซต์ แบ่งเป็ นการค้นหาข้อมูลเบือ้ งต้น (Basic Search) ผูใ้ ช้จะ
ระบุเงื่อนไขวันเริม่ ต้น วันสิน้ สุด และเลือกจังหวัดทีต่ อ้ งการแสดงผลในแต่ละครัง้ หรือหากผูใ้ ช้ตอ้ งการผลลัพธ์ทม่ี ี
ความละเอีย ดมากขึ้น (Advanced Search) ก็สามารถระบุ เ งื่อ นไขชนิ ด และจ านวนยานพาหนะในที่เ กิด เหตุ
ตลอดจนจานวนผู้บาดเจ็บและจานวนผู้เสียชีวติ ร่วมด้วยได้ จากนัน้ จะทาการสกัดข้อมูลตามกระบวนการที่ได้
ออกแบบและพัฒนาไว้ และแสดงผลแก่ผใู้ ช้ในลักษณะการนาเสนอภาพข้อมูลแบบมีปฏิสมั พันธ์กบั ผูใ้ ช้ ตลอดจน
ผูใ้ ช้สามารถเข้าถึงเนื้อหาต้นฉบับผ่านทางลิงก์รายงานแต่ละรายการ
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ภาพที่ 2 แบบจาลองกรณีบ่งใช้งานกระบวนการสกัดข้อมูลรายงานอุบตั เิ หตุทางถนนรายใหญ่
และนาเสนอสารสนเทศด้วยภาพข้อมูลผ่านเว็บไซต์
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ภาพที่ 3 แผนภาพกระแสข้อมูลกระบวนการสกัดข้อมูลรายงานอุบตั เิ หตุทางถนนรายใหญ่
และความสามารถในการนาเสนอสารสนเทศด้วยภาพข้อมูลผ่านเว็บไซต์
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3. ระยะการออกแบบ กาหนดกระบวนการสกัดข้อมูลรายงานอุบตั เิ หตุทางถนนรายใหญ่ ในลักษณะเว็บ
แอปพลิเคชันที่ปฏิสมั พันธ์กบั ผู้ใช้ผ่านเว็บเบราว์เซอร์ ด้วยภาษา PHP ร่วมกับ Javascript และ AJAX สาหรับ
พัฒนาเว็บเพจแบบไดนามิกส์ในการสกัดข้อมูลรายงานอุบตั เิ หตุขนาดใหญ่ โดยใช้ MySQL เป็ นฐานข้อมูล เพื่อนา
ข้อมูลดังกล่าวมาสร้างการนาเสนอสารสนเทศด้วยภาพข้อมูลผ่านเว็บไซต์ดว้ ย Google Chart และผูว้ จิ ยั คานึงถึง
การใช้งานทีห่ ลากหลาย จึงออกแบบให้เว็บไซต์รองรับการทางานบนขนาดหน้าจอทีแ่ ตกต่างกัน เช่น คอมพิวเตอร์
สมาร์ตโฟน และแท็บเล็ตในเว็บไซต์เดียวตามหลักการออกแบบเรสปอนซีฟเว็บไซต์ (Responsive Web Design)
แบบ Responsive Retrofitting [15] หมายถึง การแปลงเว็บไซต์ทท่ี าขึน้ มาเพื่อรองรับหน้าจอคอมพิวเตอร์ดว้ ยการ
เพิม่ CSS3 Media Query เพื่อให้รองรับการแสดงผลหน้าจอบนอุปกรณ์อ่นื ที่มจี ุดเด่นอยู่ท่คี วามรวดเร็วในการ
พัฒนา เนื่องจากไม่ตอ้ งใช้เวลาในการออกแบบใหม่สาหรับอุปกรณ์ชนิดอื่น จึงได้รบั ความนิยมอย่างสูงในปั จจุบนั
4. ระยะการพัฒนา แบ่งเป็ น 5 ขัน้ ตอน ตามลาดับการทางาน มีรายละเอียดดังนี้
4.1 การเข้าถึงข้อมูลรายงานอุบ ตั เิ หตุรายใหญ่เพื่อนามาประมวลผล เนื่องจากมีขอ้ มูลในเว็บไซต์เป็ น
จานวนมาก การจะเข้าถึงข้อมูลทีละรายการด้วยตนเองไม่ใช่เรื่องง่าย อีกทัง้ รูปแบบข้อมูลทีอ่ ยู่บนเว็บไซต์นัน้ ถูก
ออกแบบมาเพื่อแสดงผลให้กบั ผู้ใช้เท่านัน้ ไม่สามารถนามาวิเคราะห์ได้โดยตรง จึงนาเทคนิคการขูดเว็บ ( Web
Scraping) [16] ทีเ่ สมือนกับว่าเข้าใช้เว็บไซต์ดว้ ยตนเอง แต่ในทางกลับกันจะเขียนคาสั ่ง หรือใช้โปรแกรมสาเร็จรูป
ในการเข้าถึงเว็บไซต์ และคัดลอกข้อมูลในต าแหน่ ง ที่ระบุมาจัด เก็บในรูปของไฟล์ท่ีรอการน าไปประมวลผล
อย่างไรก็ดตี อ้ งระวังมิให้สร้างภาระในการทางานของเครื่องแม่ขา่ ยจนอาจก่อให้เกิดความเสียหาย และการอนุญาต
ให้เข้าถึงและคัดลอกข้อมูลบนเว็บไซต์ ดังนัน้ ผูว้ จิ ยั ทาการทดสอบว่าเว็บไซต์ www.thairsc.com นัน้ อนุญาตการใช้
งานของเว็บครอว์เลอร์ (Web Crawler) [17] ซึ่งเป็ นโปรแกรมอัตโนมัตทิ ใ่ี ช้ในการเก็บข้อมูลจากเว็บไซต์ดว้ ยการ
เขียนโปรแกรมภาษา R ด้วยไลบรารี robots.txt ปรากฏผลลัพธ์คอื การคืนค่า TRUE แสดงถึงเว็บไซต์ดงั กล่าว
สามารถใช้เว็บครอว์เลอร์ในการเก็บข้อมูลได้
งานวิจ ัยชิ้น นี้ เ ข้า ถึงข้อมูลรายงานอุบ ัติเ หตุร ายใหญ่บ นเว็บไซต์ www.thairsc.com ด้ว ยการเขียน
โปรแกรมภาษา R [18] ผ่านไลบรารี Rvest และ xml2 เพื่อเข้าถึงเว็บเพจแต่ละหน้าตามที่กาหนดไว้แบบวนลูป
จากนัน้ จะคัดลอกข้อมูลที่อยู่รูปแบบรายงานภาษาอัง กฤษที่ป รากฏบนเว็บไซต์ตงั ้ แต่ 1 มกราคม 2559 – 31
มี น าคม 2563 รวมทั ้ง สิ้ น 3,025 รายการ แล้ ว น ามาบั น ทึ ก เป็ นไฟล์ CSV (Comma Separated Value)
ประกอบด้วยลาดับ ส่วนหัวของรายงาน ส่วนรายละเอียดของรายงาน และลิงก์การเข้าถึง ดังภาพที่ 4 เพื่อรอนาไป
ประมวลผลในขัน้ ตอนต่อไป

ภาพที่ 4 รายงานอุบตั เิ หตุทางถนนรายใหญ่จาก www.thairsc.com ทีอ่ ยู่ในรูปของ CSV
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4.2 การเปลีย่ นรูปข้อมูลก่อนนาไปประมวลผล ในเบือ้ งต้นผูว้ จิ ยั ทาการคัดกรองข้อมูล (Data Filtering)
เพื่อให้ได้ขอ้ มูลทีม่ คี วามสมบูรณ์ โดยตรวจสอบโครงสร้างของข้อมูลจากขัน้ ตอนทีผ่ ่านมา พบว่า รายงานอุบตั เิ หตุ
รายใหญ่ท่อี ยู่ในรูปแบบภาษาอังกฤษจานวนหนึ่งยังขาดความสมบูรณ์ ในด้านเนื้อหาเมื่อเทียบกับรายงานใน
รูปแบบภาษาไทย เช่น รายงานอุบตั เิ หตุรูปแบบภาษาอังกฤษแต่รายงานด้วยภาษาไทย หรือรายงานด้วยรูปภาพ
อุบตั ิเหตุแต่ไม่มรี ายละเอียดอุบตั เิ หตุ ตลอดจนมีขอ้ มูลเพียงส่วนหัวเท่านัน้ แต่ไม่ปรากฏในส่วนของรายละเอียด
เป็ นต้น ดังนัน้ จึงพิจารณาตัดข้อมูลทีไ่ ม่ตรงตามเงื่อนไขออก คงเหลือข้อมูลทัง้ สิน้ 1,353 รายการ จากนัน้ นาข้อมูล
เข้าสู่โปรแกรม Rstudio อีกครัง้ เพื่อเข้าสู่กระบวนการเตรียมข้อมูลรูปแบบข้อความก่อนนาไปประมวลผลด้วยการ
เขียนโปรแกรมภาษา R เพื่อทาความสะอาดข้อความ (Text Cleaning) โดยการจัดการกับเครื่องหมาย หรืออักขระ
พิเศษทีใ่ ช้ในการแสดงผล ค้นหาและแทนทีต่ วั อักษรภาษาไทยให้เป็ นภาษาอังกฤษทัง้ หมด ปรับรูปแบบของวันที่
ให้อยู่ในรูปแบบมาตรฐาน ตลอดจนตัดข้อความส่วนท้ายของทุก ๆ รายการออก เนื่องจากเป็ นเพียงรายละเอียด
ทีต่ งั ้ และช่องทางการติดต่อเพื่อให้เหลือเฉพาะข้อความทีพ่ ร้อมนาไปประมวลผล
4.3 การสร้างคลังคาศัพท์ เมื่อพิจารณารายละเอียดข้อมูลรายงานอุบตั เิ หตุรายใหญ่ พบว่า มีจานวน
มากทีย่ งั มีความผิดพลาด เช่น ชื่อจังหวัด จาก “Khon Kaen” เป็ น “Khon Kean” รวมถึงชนิดของยานพาหนะในที่
เกิดเหตุทเ่ี รียกแตกต่างกันไปตามบริบทของผู้รายงาน ทัง้ “Bike” และ “Bicycle” ซึ่งเป็ นอุปสรรคต่อการนาไปใช้
ประโยชน์ ดังนัน้ จึงนาข้อมูลดังกล่าวมาสร้างคลังข้อมูลคาศัพท์รายชื่อจังหวัดในประเทศไทย อันจะนามาเป็ น
เงื่อนไขในการค้นคืนสารสนเทศ จากนัน้ นาประเภทของยานพาหนะตามการจาแนกประเภทจากรายงา นการ
วิเคราะห์สถานการณ์อุบตั เิ หตุทางถนนของกระทรวงคมนาคม 10 ลาดับแรก [19] มาสร้างคลังคาศัพท์ และกาหนด
น้าหนักของคาศัพท์ตามจานวนตัวอักษร เพื่อเป็ นเงือ่ นไขการเรียงลาดับในการประมวลผลจากจานวนตัวอักษร
4.4 การสกัดข้อมูล ใน 6 ประเด็น ได้แก่ จังหวัด วันที่ จานวนผู้เสียชีวติ จานวนผู้บาดเจ็บ ประเภท
และจานวนของยานพาหนะทีเ่ กิดเหตุ โดยจะไม่นาข้อมูลส่วนบุคคลของผูป้ ระสบเหตุมาเป็ นส่วนหนึ่งของผลลัพธ์
จากการสกัดข้อมูล โดยสร้างเงื่อนไขในการค้นหารายชื่อจังหวัดจากส่วนหัวของรายงานอุบตั เิ หตุแต่ละรายการ
หากไม่พบข้อมูลจะไปค้นหาในส่วนของรายละเอียด โดยยึดตามความถี่ท่พี บมากที่สุดในเขตข้อมูล และสร้าง
เงื่อนไขในการค้นหาประเภทของยานพาหนะในทีเ่ กิดเหตุจากส่วนของรายละเอียดแบบวนลูป เริม่ จากคาศัพท์ทม่ี ี
ความยาวมากทีส่ ุดไปจนถึงน้อยทีส่ ุด ด้วยการเขียนโปรแกรมภาษา PHP เพื่อค้นหาและระบุตาแหน่งของข้อความ
ตามหลักการรูจ้ าชื่อเอนทิต้ี โดยทางานตามลาดับดังนี้
4.4.1 สกัดข้อมูลรายชื่อจังหวัดจากส่วนหัวของรายงาน ตามทีร่ ะบุไว้ในคลังข้อมูลคาศัพท์ทส่ี ร้าง
ขึน้ แบบวนลูป หากมีผลลัพธ์มากกว่า 1 ค่าจะยึดตามความถีท่ พ่ี บมากทีส่ ุดในเขตข้อมูล
4.4.2 สกัดข้อมูลวันทีจ่ ากส่วนหัวของรายงาน ตามรูปแบบวันที่-เดือน-ปี หากไม่ปรากฏผลลัพธ์จะ
ทาการค้นหาต่อไปในส่วนของรายละเอียด โดยยึดข้อมูลหลังแท็ก Date of Accident: จนถึงช่องว่าง แล้วทาการ
แปลงวันทีใ่ ห้อยู่ในรูปแบบปี -เดือน-วัน ก่อนนาไปแสดงผล
4.4.3 สกัด ข้อ มูลจ านวนผู้เ สีย ชีวิต จากส่ ว นของรายละเอีย ด โดยยึด ตัว เลขหลัง แท็ก List of
Deaths: จนถึงช่องว่าง เช่นเดียวกับจานวนผูบ้ าดเจ็บทีย่ ดึ ตัวเลขหลังแท็ก List of Injured: หากมีตวั อักษรอยู่ร่วม
ในข้อมูล จะทาการกรองเฉพาะตัวเลขเท่านัน้
4.4.4 สกัดข้อมูลประเภทของยานพาหนะในทีเ่ กิดเหตุ จากส่วนของรายละเอียด โดยค้นหาข้อมูล
ทัง้ หมดหลังแท็ก Motor Vehicle(s) involved in the accident จนถึงแท็ก List of Injured: กาหนดเป็ นชุดข้อมูล
สาหรับค้นหาประเภทของยานพาหนะตามทีร่ ะบุไว้ในคลังข้อมูลคาศัพท์ทส่ี ร้างขึน้ แบบวนลูป ผลลัพธ์จะมีจานวน
ไม่แน่ นอน กาหนดขัน้ ต่ าต้องมีขอ้ มูลอย่างน้อ ย 1 ค่า ขึ้นอยู่กบั จานวนยานพาหนะในที่เกิดเหตุ หากมีผลลัพธ์
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มากกว่า 1 ค่าจะเก็บข้อมูลแบบอาร์เรย์ เพื่อนาประเภทของยานพาหนะมาทาการวนลูปอีกครัง้ เพื่อหาจานวน
ยานพาหนะแต่ละชนิดทีป่ รากฏในชุดข้อมูล หากมีตวั อักษรอยู่ร่วมในข้อมูล จะทาการกรองเฉพาะตัวเลขเท่านัน้
4.5 การนาเสนอข้อมูลในลักษณะรูปภาพ เพื่อถ่ายทอดข้อมูลเชิงปริมาณให้ง่ายต่อการทาความเข้าใจ
งานวิจยั ชิ้นนี้ใช้เทคนิคการนาเสนอภาพข้อมูลด้วย Google Charts [20] ที่ทางานผ่านส่วนต่อประสานโปรแกรม
ประยุกต์ (Application Program Interface : API) โดยจะส่งข้อมูลไปประมวลผลที่เครื่องแม่ข่าย และรับข้อมูลมา
แสดงผลบนเว็บไซต์ เพื่อนาเสนอภาพข้อมูลแบบจัดกลุ่ม (Classification) ด้วยแผนภูมวิ งกลม (Pie Chart) ในการ
แสดงผลสถิตยิ านพาหนะทีเ่ กิดอุบตั เิ หตุ และแผนทีป่ ระเทศไทย (Geographical) ในการแสดงผลเปรียบเทียบสถิติ
การเกิดอุบตั ิเหตุ จานวนผู้บาดเจ็บ และจานวนผู้เสียชีวติ แต่ละจังหวัด [21] การแสดงผลจะใช้หลักสีตามลาดับ
(Sequential Color) [22] ในงานวิจยั ชิน้ นี้เลือกใช้สขี าว สีเหลือง สีสม้ และสีแดงในการแสดงผล โดยไล่ลาดับความ
เข้มของสีจากน้อยทีส่ ุดไปยังมากทีส่ ุดตามปริมาณการเกิดอุบตั เิ หตุ
5. ระยะการทดสอบ งานวิจยั นี้เป็ นการวิจยั เชิงปริมาณ (Quantitative Research) โดยใช้วธิ วี จิ ยั รูปแบบ
การสารวจ (Survey Research) เพื่อประเมินความสามารถของกระบวนการสกัดข้อมูลรายงานอุบตั เิ หตุ ทางถนน
รายใหญ่ และความสามารถในการนาเสนอสารสนเทศด้วยภาพข้อมูลผ่านเว็บไซต์ โดยผูว้ จิ ยั กาหนดขัน้ ตอน ดังนี้
5.1 การประเมินความถูกต้องของกระบวนการสกัดข้อมูลรายงานอุบตั เิ หตุทางถนนรายใหญ่ โดยทา
การวัดความถูกต้องของผลลัพธ์จากกระบวนการสกัดข้อมูลใน 6 ประเด็น ได้แก่ จังหวัด วันที่ จานวนผูเ้ สียชีวติ
จานวนผู้บาดเจ็บ ประเภท และจานวนของยานพาหนะที่เกิดเหตุ ด้วยการประเมินผลความถูกต้องของผลลัพธ์
เปรียบเทียบกับต้นฉบับรายงานอุบตั เิ หตุ ดาเนินการโดยผูว้ จิ ยั ร่วมกับผูเ้ ชีย่ วชาญด้านเทคโนโลยีสารสนเทศรวม 3
ท่าน เพื่อนาผลลัพธ์ความถูกต้องในแต่ละประเด็นมาเปรียบเทียบกัน และอภิปรายผลด้วยสถิติเชิงพรรณนา
(Descriptive Statistic)
5.2 การประเมิน ความสามารถในการใช้ง าน (Usability Testing) จากการทบทวนวรรณกรรมที่
เกี่ยวข้อง ซึ่งรวบรวมจากหนังสือ ตารา และเอกสารที่เกี่ยวข้องที่ได้รบั การยอมรับในระดับนานาชาติ แบ่งเป็ น
เป้ าหมายการใช้งานได้ทก่ี าหนดโดยไอเอสโอ [23] ได้กาหนดองค์ประกอบของการใช้งานได้ของระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศในมาตรฐานชุ ด ISO 9241-11 ซึ่งเป็ นมาตรฐานทางการยศาสตร์ท่ีเกี่ย วกับ การทางานของมนุ ษ ย์
ร่วมกับคอมพิวเตอร์ 3 ด้าน ดังนี้ คือ 1) ด้านประสิทธิผล (Effectiveness) คือความถูกต้องของเป้ าหมายที่ผู้ใช้
บรรลุ ใ นขอบเขตของระบบ 2) ด้า นประสิท ธิภ าพ (Efficiency) คือ ปริม าณทรัพ ยากรที่ร ะบบใช้เ พื่อ ให้บ รรลุ
เป้ าหมายอย่างสมบูรณ์ และ 3) ด้านความพึงพอใจ (Satisfaction) คือความสะดวกสบายและความยอมรับของผูใ้ ช้
ในการใช้งานระบบ และเมื่อพิจารณาเป้ าหมายการใช้งานได้ทก่ี าหนดโดยนักวิจยั ได้แก่ [24-29] จัดแบ่งประเภท
เป้ าหมายของการใช้งานได้เป็ น 4 ด้าน คือ 1) ความมีประโยชน์ (Usefulness) ของระบบที่ช่วยผูใ้ ช้ให้บรรลุผล
สาเร็จของงาน และทางานได้ถู กต้อง 2) ประสิทธิผลและประสิทธิภาพ (Effectiveness and Efficiency) คือความ
ง่ายและความรวดเร็วในการทางานให้บรรลุผลสาเร็จ ช่วยป้ องกันข้อผิดพลาดในการทางาน และการแก้ไขเมื่อเกิด
ข้อผิดพลาดขึน้ 3) การเรียนรู้ (Learnability) คือความง่ายในการเรียนรูว้ ธิ ใี ช้งานระบบ หรือหากผูใ้ ช้ไม่ได้ใช้งาน
ระบบระยะเวลาหนึ่ง เมื่อกลับมาใช้งานอีกครัง้ ยังคงจดจาวิธใี ช้งานได้อย่างรวดเร็ว และ 4) ความพึงพอใจของผูใ้ ช้
(Likability) ที่ระบบสามารถทาให้ผู้ใช้เกิดความพึงพอใจในการใช้งานได้เพียงใด สอดคล้องกับ [30] ที่กาหนด
เป้ าหมายของการใช้งานในแนวทางเดียวกันแต่แยกการจดจา (Memorability) ออกมาจากองค์ประกอบด้านการ
เรียนรู้ เพื่อประเมินว่าจะใช้เวลาเพียงใดเมื่อผูใ้ ช้กลับไปใช้งานอีกครัง้ หลังจากไม่ได้ใช้งานเป็ นระยะเวลาหนึ่ง
เมื่อพิจารณาในรายละเอียดทีเ่ กี่ยวข้องกับบริบทของผูใ้ ช้ โดย [31] แบ่งองค์ประกอบความสามารถใน
การใช้งานเป็ น 1) ส่วนทีเ่ ป็ นสมรรถนะของผูใ้ ช้ (Objective) เช่น ประสิทธิภาพของผูใ้ ช้งาน ประสิทธิผลทีไ่ ด้จาก
การใช้ง าน และความสามารถในการเรีย นรู้ข องผู้ใ ช้ง าน และ 2) ส่ ว นที่เ ป็ น ความคิด เห็น ส่ ว นตัว ของผู้ใ ช้
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(Subjective) เช่น ความยืดหยุ่นในการใช้งาน และความพึงพอใจของผู้ใช้ ผลการสังเคราะห์เอกสารที่เกี่ยวข้อง
นามาเปรียบเทียบดังตารางที่ 1 จากนัน้ กาหนดเป็ นองค์ป ระกอบการประเมิน ความสามารถในการใช้ง านใน
งานวิจยั ชิน้ นี้
ตารางที่ 1 องค์ประกอบความสามารถในการใช้งาน
[23] [24] [24]
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5.3 การกาหนดองค์ประกอบในการประเมินความสามารถในการนาเสนอสารสนเทศด้วยภาพข้อมูล
ผ่านเว็บไซต์ ที่เกี่ยวข้อง 5 องค์ประกอบ คือ 1) ด้านประสิทธิภาพ (Efficiency) เพื่อประเมินความเร็วในการ
ปฏิสัม พัน ธ์ร ะหว่ า งผู้ใ ช้กับ ระบบค้น คืน สารสนเทศผ่ า นเว็บ ไซต์ใ นบริบ ทที่แ ตกต่ า งกัน 2) ด้า นประสิท ธิผ ล
(Effectiveness) เพื่อประเมินความถูกต้องของผลลัพธ์ และกระบวนการได้มาซึง่ ผลลัพธ์ 3) ด้านการเรียนรูข้ องผูใ้ ช้
(Learnability) เพื่อประเมินความยากง่ายในการใช้งานทีส่ ่งผลต่อการเรียนรูข้ องผูใ้ ช้ 4) ด้านความยืดหยุ่นในการใช้
งาน (Flexibility) เพื่อประเมินความเหมาะสมในการแสดงผลบนฮาร์ดแวร์หรือซอร์ฟแวร์ทแ่ี ตกต่างกัน และ 5) ด้าน
ความพึงพอใจในการใช้งาน (Satisfaction) เพื่อประเมินความพึงพอใจในการใช้งาน และดึงดูดให้ผใู้ ช้ใช้งานตัง้ แต่
ต้นจนจบกระบวนการ
5.4 การออกแบบเครื่อ งมือ ในการด้ว ยแบบสอบถามเพื่อ ประเมิน ความสามารถในการน าเสนอ
สารสนเทศด้วยภาพข้อมูลผ่านเว็บไซต์ จานวน 20 ข้อ ผ่านการประเมินความเที่ยงตรงตามเนื้อหา (Content
Validity) โดยพิ จ ารณาจากค่ า ความสอดคล้ อ งระหว่ า งข้ อ ถามกั บ วัต ถุ ป ระสงค์ (Index of Item Objective
Congruence: IOC) จากผูเ้ ชีย่ วชาญ 3 ท่าน ได้แก่ 1) ผูเ้ ชีย่ วชาญด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 2) ผูเ้ ชีย่ วชาญด้าน
ข้อมูลจราจร และ 3) ผูเ้ ชีย่ วชาญด้านสถิตแิ ละการวิจยั โดยแบ่งระดับการวัดคุณภาพตามมาตรวัดลิเคิร์ท [32] 5
ระดับ (5 -Point Likert Scale) กาหนดให้ (1) หมายถึง ระดับน้อยทีส่ ุด (2) หมายถึง ระดับน้อย (3) หมายถึง ระดับ
ปานกลาง (4) หมายถึง ระดับมาก และ (5) หมายถึง ระดับมากทีส่ ุด
5.5 การเลือกประชากรและกลุ่มตัวอย่าง ในการประเมินความสามารถนาเสนอสารสนเทศด้วยภาพ
ข้อมูลผ่านเว็บไซต์จากผูใ้ ช้ กาหนดประชากร คือ ผูท้ ส่ี ญ
ั จรด้วยยานพาหนะทางถนนเป็ นหลัก ซึ่งถือว่าทัง้ หมดมี
ส่วนกับอุบตั เิ หตุทางถนนทัง้ ทางตรงและทางอ้อม ไม่ว่าจะเป็ นผูอ้ าจก่อให้เกิดอุบตั เิ หตุ ผูท้ ม่ี สี ่วนได้ส่วนเสีย และผู้
ได้รบั ผลกระทบ ตลอดจนมีส่วนร่วมในการป้ องกันอุบตั เิ หตุ ด้วยการสุ่มตัวอย่างแบบไม่ใช้ความน่ าจะเป็ น (Nonprobability Sampling) จากนัน้ เลือกคัดกลุ่มตัวอย่างแบบเฉพาะเจาะจง (Purposive Sampling) [33] โดยพิจารณา
จากการตัดสินใจของผูว้ จิ ยั เอง เพื่อให้คุณลักษณะของกลุ่มทีเ่ ลือกเป็ นไปตามวัตถุประสงค์ของการวิจยั ทีผ่ ปู้ ระเมิน
ต้องอาศัยความรู้ ความชานาญ และประสบการณ์ในเรื่องนัน้ ๆ ตามแนวคิดการกาหนดจานวนผูป้ ระเมินผลไว้วา่ 5
คน จะพบปั ญหาในระบบได้ 85% และถ้าผู้ทดสอบ 15 คนหรือมากกว่าจะพบปั ญหาทัง้ หมดภายในระบบ [34]
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ดัง นั น้ ในงานวิจ ัย ชิ้น นี้ ก าหนดผู้ป ระเมิน ทัง้ สิ้น 30 คน มีร ะยะเวลาเก็บ ข้อ มู ล ตัง้ แต่ เ ดือ นตุ ล าคม ถึง เดือ น
พฤศจิกายน 2563 รวมทัง้ สิน้ 2 เดือน
5.6 การวิเคราะห์ขอ้ มูลจากแบบสอบถามจานวน 30 ชุด วิเคราะห์ขอ้ มูลด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์
สาเร็จรูปทางสถิตใิ นการวิเคราะห์สถิตเิ ชิงพรรณนา เพื่อนาเสนอผลการประเมินความสามารถนาเสนอสารสนเทศ
ด้วยภาพข้อมูลผ่านเว็บไซต์ ในรูปแบบตารางค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน โดยแปลผลค่าเฉลี่ยในแต่ละ
ด้านว่าอยู่ในระดับใด ตามเกณฑ์ 5 ระดับ [35] กาหนดให้ 4.51 – 5.00 หมายถึง ระดับมากที่สุด , 3.51 – 4.50
หมายถึง ระดับมาก, 2.51 – 3.50 หมายถึง ระดับปานกลาง, 1.51 – 2.50 หมายถึง ระดับน้อย และ 1.00 – 1.50
หมายถึง ระดับน้อยทีส่ ุด
5.7 การแยกผูใ้ ช้ออกเป็ น 3 กลุ่ม กลุ่มละ 10 คน ตามบริบทการใช้งาน ได้แก่ 1) กลุ่มผูเ้ ชีย่ วชาญด้าน
คอมพิวเตอร์ ที่ปฏิบตั ิงานหรือมีประสบการณ์ใช้งานคอมพิวเตอร์ เฉพาะทางมากกว่า 10 ปี ข้นึ ไป 2) กลุ่มผู้ทา
หน้าทีข่ อ้ มูลจราจร ทีป่ ฏิบตั หิ น้าทีบ่ งั คับใช้กฎหมาย การวิจยั และเทคโนโลยีดา้ นจราจร หรือทีเ่ กี่ยวข้อง และ 3)
กลุ่มผูใ้ ช้ทวไป
ั ่ ทีเ่ คยใช้งานระบบสารสนเทศด้านจราจรในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง ด้วยสถิตวิ เิ คราะห์เชิงอนุ มาน
(Inferential Statistic) โดยใช้ส ถิติท ดสอบเอฟ (F-Test Statistic) ส าหรับ วิเ คราะห์ ค วามแปรปรวนทางเดีย ว
ด้วยสถิติ One-way ANOVA แบบ LSD (Least Significant Difference Test) ที่มีลกั ษณะเชิงก้าวหน้ ามากที่สุด
(Most Liberal Test) [36] ของสถิติทใ่ี ช้เพื่อการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยรายคู่ เนื่องจากมีความไวหรืออานาจในการ
เปรียบเทียบสูง เพื่อหาโอกาสทีจ่ ะพบความแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ยผลการทดสอบความสามารถในการใช้งาน
ทัง้ 5 องค์ประกอบของผู้ใช้ทงั ้ 3 กลุ่มที่แตกต่างกันนัน้ มีปฏิสมั พันธ์กันหรือไม่ และเป็ นไปในทิศทางเดียวกัน
หรือไม่

ผลการวิ จยั
งานวิจยั ชิ้นนี้เป็ นงานวิจยั เชิงประยุกต์ มีวตั ถุประสงค์เพื่อ ออกแบบและพัฒนากระบวนการสกัดข้อมูล
รายงานอุ บ ัติเ หตุท างถนนรายใหญ่ ท่รี วบรวมมาจากเว็บ ไซต์ www.thairsc.com ด้ว ยเทคนิ ค การขูด เว็บ และ
ประเมินความสามารถนาเสนอสารสนเทศด้วยภาพข้อมูลผ่านเว็บไซต์ โดยมีผลการวิจยั ดังนี้
1) ผลการออกแบบและพัฒนากระบวนการสกัดข้อมูล เริม่ จากผูว้ จิ ยั นาเข้าข้อมูลรายงานอุบตั ิเหตุทาง
ถนนรายใหญ่ท่ี เข้าสู่ฐานข้อมูล จากนัน้ จะคิวรี่ส่วนหัวของรายงาน และส่วนรายละเอียดของรายงาน เพื่อสกัด
ข้อมูลตามกระบวนการที่ได้ออกแบบและพัฒนาไว้ในลักษณะวนลูป ใน 6 ประเด็น ได้แก่ จังหวัด วันที่ จานวน
ผูเ้ สียชีวติ จานวนผูบ้ าดเจ็บ ประเภทและจานวนของยานพาหนะ ดังภาพที่ 5

[24]

วารสารศรี น คริ น ทรวิ โ รฒวิ จ ั ย และพั ฒ นา (สาขามนุ ษยศาสตร์ แ ละสั ง คมศาสตร์ ) ปี ที่ 14 ฉ บั บ ที่ 27 มกราค ม-มิ ถุ น ายน 2565

ภาพที่ 5 ผลลัพธ์จากการออกแบบและพัฒนากระบวนการสกัดข้อมูลรายงานอุบตั เิ หตุทางถนนรายใหญ่
การน าเสนอสารสนเทศด้ว ยภาพข้อ มูลผ่ า นเว็บ ไซต์ จ ะใช้ง านผ่ า นเว็บ เบราว์ เ ซอร์ (Web Browser)
เบื้องต้นผูใ้ ช้จะต้องระบุเงื่อนไขวันเริม่ ต้น วันสิน้ สุด และเลือกจังหวัดทีต่ อ้ งการแสดงผลในแต่ละครัง้ หรือหากผูใ้ ช้
ต้องการค้นคืนสารสนเทศทีม่ คี วามละเอียดมากขึน้ ก็สามารถระบุเงือ่ นไขชนิ ดและจานวนยานพาหนะในทีเ่ กิดเหตุ
ตลอดจนจานวนผูบ้ าดเจ็บและจานวนผูเ้ สียชีวติ ร่วมด้วยได้ ดังภาพที่ 6
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ภาพที่ 6 การนาเสนอสารสนเทศรายงานอุบตั เิ หตุทางถนนรายใหญ่ดว้ ยภาพข้อมูลผ่านเว็บไซต์
จากภาพที่ 6 การนาเสนอสารสนเทศด้วยภาพข้อมูลผ่านเว็บไซต์ ท่มี ปี ฏิสมั พันธ์กับผู้ใช้แบบแอคทีฟ
ด้วยการนาเมาส์ไปวางบนตามตาแหน่งทีต่ ้องการ แบ่งเป็ นสถิตกิ ารเกิดอุบตั เิ หตุเชิงพืน้ ทีด่ ว้ ยกราฟแผนทีป่ ระเทศ
ไทย เพื่อเปรียบเทียบสถิตภิ าพรวมรายจังหวัด โดยไล่ความเข้มของสีจากสีขาว สีเหลือง สีส้ม และสีแดงในการ
แสดงผลตามปริมาณความถีก่ ารเกิดอุบตั เิ หตุ ซึ่งสามารถเลือกแสดงผลได้ว่าต้องการแสดงผลด้วยจานวนการเกิด
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อุบตั เิ หตุ จานวนผูบ้ าดเจ็บ หรือจานวนผูเ้ สียชีวติ ร่วมกับเปรียบเทียบจานวนการเกิดอุบตั ิเหตุตามประเภทของ
ยานพาหนะด้วยแผนภูมวิ งกลม ตลอดจนการนาเสนอสารสนเทศด้วยตารางทีส่ ามารถเรียงลาดับข้อมูล (Sort) ใน
แต่ละคอลัมน์ทส่ี นใจได้ดว้ ยตนเอง จากมากทีส่ ุดไปยังน้อยทีส่ ุด หรือน้อยทีส่ ุดไปยังมากทีส่ ุด
2) การประเมินความถูกต้องของผลลัพธ์จากกระบวนการสกัดข้อมูลใน 6 ประเด็น ได้แก่ จังหวัด วันที่
จานวนผูเ้ สียชีวติ จานวนผูบ้ าดเจ็บ ประเภทและจานวนของยานพาหนะ ประเมินผลโดยผูว้ จิ ยั ร่วมกับผูเ้ ชีย่ วชาญ
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศรวม 3 ท่าน ด้วยการเลือกเงือ่ นไขหลักเป็ นจังหวัดทีเ่ กิดอุบตั เิ หตุทลี ะจังหวัด จานวน 77
ครัง้ ตามจานวนจังหวัดของประเทศไทย ร่วมกับเงื่อนไขการแสดงผลอื่นๆ (ถ้ามี) เป็ นเงื่อนไขรองแบบสุ่ม แล้ว
ประเมินความถูกต้องของผลลัพธ์แต่ละรายการว่าถูกต้องหรือไม่ หากไม่ปรากฏผลลัพธ์การนาเสนอสารสนเทศ
ด้วยภาพข้อมูล เนื่องจากผลลัพธ์ไม่ตรงกับเงื่อนไขรองใดเลย จะต้องทาการเลือกเงื่อนไขรองใหม่ กาหนดผลการ
ประเมินเป็ นถูกต้องได้ 1 คะแนน และไม่ถูกต้องได้ 0 คะแนน เช่นเดียวกับผลลัพธ์ในข้อใดไม่ชดั เจน ให้ถอื ว่าไม่
ถูกต้อง โดยแต่ละรายการหากมีคะแนนการประเมินมากกว่า 2 ใน 3 จะถือว่าผลลัพธ์นนั ้ ถูกต้อง เมื่อครบรอบจะทา
การประเมินอีกครัง้ จนครบ 3 รอบ แบบเงื่อนไขหลักคงที่ และเงื่อนไขรองเป็ นอิสระต่อกัน แล้วนาผลการประเมิน
มาหาค่าเฉลีย่ เพื่อให้ค่าความคลาดเคลื่อนอยู่ในระดับทีย่ อมรับได้ ผลการประเมินดังตาราง 2
กาหนดการแปลผลเป็ นร้อยละ 5 ระดับ เพื่อให้ง่ายต่อการทาความเข้าใจ โดยดัดแปลงจากวิธกี ารใช้รอ้ ย
ละของคะแนนในการกาหนดช่วง [37] ดังนี้ ต่ ากว่าร้อยละ 50 หมายถึง ต้องปรับปรุง , ร้อยละ 50-59 หมายถึง
พอใช้, ร้อยละ 60-69 หมายถึง ปานกลาง, ร้อยละ 70-79 หมายถึง ดี และ ร้อยละ 80-100 หมายถึง ดีมาก
ตารางที่ 2 ผลการประเมินความถูกต้องของผลลัพธ์จากกระบวนการสกัดข้อมูล
ผลลัพธ์จาก
ผลการประเมิ นความถูกต้องของผลลัพธ์จากกระบวนการสกัดข้อมูล
กระบวนการสกัดข้อมูล
ครัง้ ที่ 1
ครัง้ ที่ 2
ครัง้ ที่ 3
ค่าเฉลี่ย
(N=411)

(N=442)

(N=474)

ผลลัพธ์ที่ ร้อยละ ผลลัพธ์ที่ ร้อยละ ผลลัพธ์ที่ ร้อยละ ร้อยละ แปลผล
ถูกต้อง
ถูกต้อง
ถูกต้อง
1)
2)
3)
4)
5)
6)

จังหวัด
วันที่
จานวนผูเ้ สียชีวติ
จานวนผูบ้ าดเจ็บ
ประเภทของยานพาหนะ
จานวนของยานพาหนะ

403
400
322
296
398
322

98.05
97.32
78.35
72.02
96.84
78.35

434
438
342
285
431
331

98.19
99.10
77.38
64.48
97.51
74.89

466
452
324
309
464
388

98.31
95.36
68.35
65.19
97.89
81.86

98.19
97.26
74.69
67.23
97.41
78.36

ดีมาก
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
ดีมาก
ดี

จากตารางที่ 2 พบว่า ผลการประเมินความถูกต้องของผลลัพธ์จากกระบวนการสกัดข้อมูล ในประเด็น
จัง หวัด วัน ที่ และประเภทของยานพาหนะ อยู่ ใ นระดับ ดีม าก (ค่ า เฉลี่ย ร้อ ยละ 98.19, 97.26 และ 97.41
ตามลาดับ) แสดงถึง กระบวนการสกัดข้อมูลด้วยการสร้างคลังคาศัพท์ร่วมกับการรู้จาเอนทิต้ใี ห้ผลลัพธ์ความ
ถูกต้องในระดับสูง แต่การสร้างคลังคาศัพท์เหมาะสมกับข้อมูลที่กาหนดขอบเขตได้แน่ นอน ดังนัน้ การรวบรวม
ข้อมูลคาศัพท์ต้องมีกระบวนการทีน่ ่ าเชื่อถือ เช่น ประเภทยานพาหนะ หรือรายชื่อจังหวัดทีม่ กั เขียนผิด เป็ นต้น
นอกจากนี้ในประเด็นของจานวนผูเ้ สียชีวติ และจานวนของยานพาหนะอยู่ในระดับดี (ค่าเฉลี่ย ร้อยละ 74.69 และ
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78.36 ตามลาดับ) แสดงถึงการกาหนดการกาหนดรูปแบบอักขระร่วมกับการรู้จาเอนทิต้ี ยังให้ผลลัพธ์การสกัด
ข้อมูลที่น่าพอใจ แต่อย่างไรก็ดี ผลการประเมินความถูกต้องของจานวนผู้บาดเจ็บ ซึ่งใช้กระบวนการสกัดข้อมูล
เดียวกับการสกัดข้อมูลจานวนผูเ้ สียชีวติ แต่ มคี ่าเฉลี่ยความถูกต้องต่าทีส่ ุด จากการตรวจสอบพบว่าเงื่อนไขการ
ค้นหาข้อมูลตามลาดับก่อนหลังมีผลต่อความถูกต้องของการสกัดข้อมูล เนื่องจากรูปแบบการบันทึกข้อมูลทีไ่ ม่เป็ น
มาตรฐาน เช่น การใส่เครื่องหมาย – เมื่อไม่มจี านวนผูเ้ สียชีวติ หรือจานวนผูบ้ าดเจ็บ แทนการใส่ตวั เลข 0 เป็ นต้น
ตลอดจนการใส่รายละเอียดอื่นร่วมกับตัวเลข เช่น 5 (Male:3 Female:2) เป็ นต้น
3) ผลประเมินความสามารถในการนาเสนอสารสนเทศรายงานอุบตั เิ หตุทางถนนรายใหญ่ดว้ ยภาพข้อมูล
ผ่ า นเว็บ ไซต์ จากกลุ่ ม ตัว อย่ า ง 30 คน โดยให้ผู้ใ ช้แ ต่ ละคนก าหนดเงื่อ นไขในการน าเสนออย่ า งอิส ระ แล้ว
ประเมินผลผ่านแบบสอบถามออนไลน์ คนละ 3 ครัง้ ที่แสดงเฉพาะประเด็นข้อคาถามโดยไม่แสดงว่าแต่ละข้อ
คาถามอยู่ในองค์ประกอบการใช้งานด้านใด และในแต่ละครัง้ จะทาการสลับข้อคาถาม จากนัน้ จะนาผลการประเมิน
มาหาค่าเฉลี่ย เพื่อลดค่าความคลาดเคลื่อนเชิงสถิติ (Statistical Error) [38] ให้อยู่ในระดับทีย่ อมรับได้ ในงานวิจยั
ชิน้ นี้แบ่งเป็ น 5 องค์ประกอบ ได้แก่ ด้านประสิทธิภาพ ด้านประสิทธิผล ด้านความสามารถในการเรียนรู้ ด้านความ
ยืดหยุ่น และด้านความพึงพอใจโดยข้อมูลผูใ้ ช้งานมีรายละเอียดดังตารางที่ 3
ตารางที่ 3 ผลการประเมินความสามารถในการนาเสนอสารสนเทศรายงานอุบตั เิ หตุทางถนนรายใหญ่ดว้ ยภาพ
ข้อมูลผ่านเว็บไซต์
ข้อ
ประเด็นคาถามการใช้งาน
x̅ S.D. แปลผล
ด้านประสิ ทธิ ภาพ (Efficiency)
1. ความรวดเร็วในการนาเสนอผลการสกัดข้อมูล
3.23 0.74 ปานกลาง
2. ความรวดเร็วในการนาเสนอภาพข้อมูล
3.57 0.67
ดี
3. ระยะเวลาการตอบสนองของภาพข้อมูลเมื่อถูกกระทา
3.73 0.60
ดี
ค่าเฉลีย่ 3.51 0.64
ดี
ด้านประสิ ทธิ ผล (Effectiveness)
4. ความถูกต้องของการแสดงผลข้อมูลตามเงือ่ นไขการค้นหา
3.37 0.78 ปานกลาง
5. ความถูกต้องของผลการสกัดข้อมูลรายงานอุบตั เิ หตุ
3.30 0.79 ปานกลาง
6. ความถูกต้องของข้อมูลเมื่อนาเสนอในรูปแบบภาพข้อมูล
3.37 0.70 ปานกลาง
7. ความถูกต้องของการจัดวางรายชื่อจังหวัดเพื่อการค้นหา
3.37 0.70 ปานกลาง
8. ความถูกต้องการของการใช้สใี นการแสดงความแตกต่างของข้อมูล
3.77 0.70
ดี
แต่ละประเภท
ค่าเฉลีย่ 3.43 0.73 ปานกลาง
ด้านความสามารถในการเรียนรู้ (Learnability)
9. สามารถเรียนรูก้ ารใช้ระบบได้เอง โดยไม่ตอ้ งใช้ผเู้ ชีย่ วชาญช่วยเหลือ
3.93 0.53
ดี
10. สามารถใช้งานระบบได้อย่างรวดเร็ว
4.00 0.49
ดี
11. สามารถเข้าใจกับข้อมูลทีน่ าเสนอในลักษณะภาพข้อมูลได้งา่ ย
4.33 0.41
ดี
12. สามารถทาความเข้าใจกับกระบวนการได้มาซึง่ ผลลัพธ์ได้ดว้ ยตนเอง
3.87 0.60
ดี
ค่าเฉลีย่ 4.03 0.52
ดี
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ตารางที่ 3 (ต่อ)
ข้อ
ประเด็นคาถามการใช้งาน
ด้านความยืดหยุ่น (Flexibility)
13. การนาเสนอภาพข้อมูลมีการตอบสนองและปรับเปลีย่ นได้
ตามทีผ่ ใู้ ช้ตอ้ งการ
14. ความเหมาะสมของหน้าเว็บไซต์เมื่อแสดงผลบนอุปกรณ์
ทีม่ ขี นาดต่างกัน
15. ความเหมาะสมของหน้าเว็บไซต์เมื่อแสดงผลบนเว็บเบราว์เซอร์
ทีต่ ่างกัน

x̅

S.D.

แปลผล

3.77

0.64

ดี

3.80

0.73

ดี

3.23

0.67

ปานกลาง

ค่าเฉลีย่ 3.60

0.70

ดี

4.13
3.90
3.93
4.13
3.90

0.48
0.46
0.53
0.56
0.58

ดี
ดี
ดี
ดี
ดี

4.00
3.73

0.52
0.63

ดี
ดี

ด้านความพึงพอใจ (Satisfaction)
16. ระบบมีรปู แบบการจัดวางองค์ประกอบทีช่ ดั เจน
17. สีสนั ทีน่ ามาใช้แสดงผลมีความโดดเด่น สวยงาม
18. ขนาดของรูปภาพ และข้อความ มีความเหมาะสม
19. ความเหมาะสมของการเลือกใช้ภาพข้อมูลแต่ละประเภทในการนาเสนอ
20. ความเหมาะสมของการเลือกใช้สใี นการแสดงระดับความรุนแรงของ
อุบตั เิ หตุ
ค่าเฉลีย่
ค่าเฉลี่ยรวมทุกองค์ประกอบ

จากตารางที่ 3 ผลการประเมินสรุปได้ว่าการนาเสนอสารสนเทศรายงานอุบตั เิ หตุทางถนนรายใหญ่ด้วย
ภาพข้อมูลผ่านเว็บไซต์มคี วามสามารถในการใช้งานอยู่ในระดับดี (x̅ = 3.73) เมื่อพิจารณาแต่ละด้าน พบว่า ผล
การประเมินทุกด้านมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากขึน้ ไป โดยองค์ประกอบทีเ่ ป็ นจุดเด่น คือ ด้านความสามารถในการ
เรียนรู้ และด้านความพึงพอใจ ซึง่ มีค่าเฉลีย่ ทีใ่ กล้เคียงกัน (x̅ = 4.03 และ 4.00 ตามลาดับ) อย่างไรก็ดี ระบบยังมี
ปั ญหาในด้านความถูกต้องของข้อมูล อันจะเห็นผลการประเมินด้านประสิทธิผลทีม่ คี ่าเฉลีย่ ในระดับปานกลาง (x̅ =
3.43) ซึ่งเป็ นค่าเฉลี่ยที่ต่าทีส่ ุดจากทุกองค์ประกอบ และเป็ นที่น่าสังเกตว่า ผลการประเมินความถูกต้องของการ
แสดงผลข้อมูลตามเงื่อนไขการค้นหา กับความถูกต้องของผลการสกัดข้อมูลรายงานอุบตั ิเหตุ อันมีท่มี าจาก
กระบวนการสกัดข้อมูลในขัน้ ตอนเดียวกัน ผลการประเมินแตกต่างกันเล็กน้ อย (x̅ = 3.37 และ 3.30 ตามลาดับ)
แต่การกระจายตัวของข้อมูลกลับสูงกว่าประเด็นคาถามอื่น ๆ (S.D. = 0.78 และ 0.79 ตามลาดับ)
จากประเด็นดังกล่าว ผูว้ จิ ยั จึงได้แบ่งผูใ้ ช้เป็ น 3 กลุ่มตามบริบทในการใช้งาน กลุ่มละ 10 คน ได้แก่ กลุ่ม
ผูเ้ ชีย่ วชาญด้านคอมพิวเตอร์ กลุ่มผูท้ าหน้าทีข่ อ้ มูลจราจร และกลุ่มผูใ้ ช้ทวไป
ั ่ เพื่อวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของผล
การประเมินจากผู้ใช้แต่ละกลุ่มเปรียบเทียบหลังการประเมิน รวมด้วยการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดีย ว
สาหรับการเปรียบเทียบไม่เกิน 3 กลุ่มในครัง้ เดียวด้วยสถิตทิ ดสอบเอฟ แบบ LSD รายละเอียดดังตารางที่ 4
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ตารางที่ 4 ผลการประเมินความสามารถในการนาเสนอสารสนเทศรายงานอุบตั เิ หตุทางถนนรายใหญ่ดว้ ยภาพ
ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ แยกตามกลุ่มผูใ้ ช้
1
2
1
3
2
3
องค์ประกอบ
.sig
.sig
.sig
x̅
x̅
x̅
x̅
x̅
x̅
3.37 3.57 .430 3.37 3.60 .442 3.57 3.60 .952
1. ด้านประสิทธิภาพ
3.48 3.34 .592 3.48 3.48 .908 3.34 3.48 .663
2. ด้านประสิทธิผล
3.80 4.30 .020* 3.80 4.00 .133 4.30 4.00 .316
3. ความสามารถในการเรียนรู้
3.63 3.40 .562 3.63 3.77 .893 3.40 3.77 .471
4. ด้านความยืดหยุ่น
3.92 3.94 .929 3.92 4.14 .155 3.94 4.14 .194
5. ด้านความพึงพอใจ
3.66 3.73 .396 3.66 3.81 .106 3.73 3.81 .462
ค่าเฉลี่ยทุกด้าน
* นัยสาคัญทางสถิตทิ ่ี 0.05
** กลุ่ม 1 กลุ่มผูเ้ ชีย่ วชาญด้านคอมพิวเตอร์; กลุ่ม 2 กลุ่มผูท้ าหน้าทีข่ อ้ มูลจราจร; กลุ่ม 3 กลุ่มผูใ้ ช้ทวไป
ั่
จากตารางที่ 4 ผลการประเมินจากผูใ้ ช้ 3 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มที่ 1 กลุ่มผูเ้ ชีย่ วชาญด้านคอมพิวเตอร์ กลุ่ม ที่ 2 กลุ่ม
ผู้ทาหน้าที่ขอ้ มูลจราจร และกลุ่ม ที่ 3 กลุ่มผู้ใช้ทวไปมี
ั่
ค่าเฉลี่ยโดยรวมอยู่ในระดับดี (x̅ = 3.66, 3.73 และ 3.81
ตามลาดับ) เมื่อพิจารณาผลการประเมินในแต่ละด้าน พบว่า กลุ่มผูเ้ ชีย่ วชาญด้านคอมพิวเตอร์ และกลุ่มผูใ้ ช้ทวไป
ั่
มีผลการประเมินด้านความพึงพอใจสูงทีส่ ุด (x̅ = 3.92 และ 4.14 ตามลาดับ) ในขณะทีก่ ลุ่มผูท้ าหน้าทีข่ อ้ มูลจราจร
มีผลการประเมินด้านความสามารถในการเรียนรูส้ ูงทีส่ ุด (x̅ = 4.30) โดยผลการประเมินดังกล่าวมีความแตกต่าง
กันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ (.sig) กับกลุ่มผูเ้ ชีย่ วชาญด้านคอมพิวเตอร์ทร่ี ะดับ 0.05 แสดงให้ถงึ ประสบการณ์ใน
การใช้ง านระบบด้า นการจราจรที่เ กี่ย วข้อ งส่ ง ผลต่ อ ความสามารถในการใช้ง านระบบที่พ ัฒ นาขึ้น มากกว่ า
ประสบการณ์ใช้งานคอมพิวเตอร์และสมาร์ตโฟน

สรุปและอภิ ปรายผล
งานวิจยั ชิน้ นี้ออกแบบและพัฒนากระบวนการสกัดข้อมูลรายงานอุบตั เิ หตุทางถนนรายใหญ่ โดยใช้วงจร
การพัฒนาระบบรูปแบบน้ าตกแบบย้อนกลับได้เป็ นกรอบในการดาเนินงาน รวบรวมข้อมูลเชิงคุณภาพที่อยู่ใน
ลักษณะกึ่งมีโครงสร้างจากเว็บไซต์ www.thairsc.com ด้วยเทคนิคการขูดเว็บ เพื่อนามาสกัดข้อมูลด้วยการสร้าง
คลังคาศัพท์ร่วมกับการรูจ้ าเอนทิตใ้ี น 6 ประเด็น ได้แก่ จังหวัด วันที่ จานวนผูเ้ สียชีวติ จานวนผูบ้ าดเจ็บ ประเภท
และจานวนของยานพาหนะทีเ่ กิดเหตุนาเสนอแก่ผใู้ ช้ในแบบภาพข้อมูลด้วย Google Charts ทีท่ างานส่งข้อมูลจาก
เครื่องลูกข่ายไปประมวลผลยังเครื่องแม่ข่ายก่อนจะนาเสนอสารสนเทศแก่ผู้ใช้ เพื่อเปรียบเทียบสถิติการเกิด
อุบตั ิเหตุในแต่ละมิติ การประเมินความถูกต้องของผลลัพธ์จากกระบวนการสกัดข้อมูล จากผู้เชี่ยวชาญ 3 ท่าน
กาหนดเงื่อนไขหลักคือรายชื่อจังหวัดร่วมกับเงื่อนไขรองอื่น ๆ พบว่า การสกัดข้อมูล ชื่อจังหวัด และประเภทของ
ยานพาหนะด้วยการสร้างคลังคาศัพท์ร่วมกับการรูจ้ าเอนทิตม้ี คี วามถูกต้องสูง (ค่าเฉลีย่ ร้อยละ 98.19 และ 97.41
ตามลาดับ) ระดับความถูกต้องดังกล่าวเป็ นไปในทิศทางเดียวกับกับงานวิจยั ทีใ่ ช้การรูจ้ าเอนทิตท้ี จ่ี ากข้อมูลทีร่ ะบุ
ไว้ในพจนานุ กรม เพื่อสกัดชื่อกษัตริย์ผู้สร้างวัดในสมัยล้านนา [11] มีความถูกต้องถึงร้อยละ 97 เช่นเดียวกับ
ประยุกต์การการรูจ้ าเอนทิต้ี เพื่อแยกข้อมูลภาษาไทย เช่น ชื่อบุคคล ชื่อองค์กร สถานที่ วันทีแ่ ละเวลา เป็ นต้น ที่
กาหนดไว้ในพจนานุ กรม ร่วมกับการจับคู่รูปแบบตามที่กาหนด [7] พบว่า มีความถูกต้องประมาณ 68-100%
ตลอดจนการรวบรวมข้อมูลการท่องเทีย่ วไทย [12] มาสร้างคลังคาศัพท์ เพื่อสกัดข้อมูล เช่น ร้านอาหาร โรงแรม
การเลือกซื้อสินค้า และการท่องเที่ยว เป็ นต้น ด้วยการรู้จาเอนทิต้ี ที่มปี ระสิทธิภาพมากกว่าร้อยละ 90 ดังนัน้
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กระบวนการสกัดข้อมูลด้วยการสร้างคลังคาศัพท์ร่วมกับการรูจ้ าเอนทิตม้ี ปี ระสิทธิภาพสูง แต่เหมาะสมกับข้อมูลที่
มีความเฉพาะเจาะจงสูง และขึน้ อยู่กบั ความครบถ้วนและถูกต้องของคลังคาศัพท์
ผลการประเมินความสามารถในการนาเสนอสารสนเทศด้วยภาพข้อมูลผ่านเว็บไซต์ จากผูใ้ ช้ 30 คน ด้วย
การสุ่มตัวอย่างโดยไม่ใช้ความน่าจะเป็ นจากการเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเฉพาะเจาะจง โดยให้ผใู้ ช้แต่ละคนทดลอง
ใช้งานแล้วประเมินผลผ่านแบบสอบถามคนละ 3 ครัง้ แล้วนามาหาค่าเฉลีย่ เพื่อลดความคลาดเคลื่อนให้อยู่ในระดับ
ที่ยอมรับได้ ผลการประเมินภาพรวมอยู่ในระดับดี แต่ระบบยังมีปัญหาด้านความถูกต้องของข้อมูล เนื่องมาจาก
ความครอบคลุมของคลังคาศัพท์ และรูปแบบการบันทึกข้อมูลที่ไม่เป็ นมาตรฐาน เมื่อแบ่งผู้ใช้เป็ น 3 กลุ่มตาม
บริบทการใช้งานได้แก่ กลุ่มผู้เชี่ยวชาญด้านคอมพิวเตอร์ กลุ่มผู้ทาหน้าที่ขอ้ มูลจราจร และกลุ่มผู้ใช้ทวไป
ั ่ แล้ว
วิเคราะห์ด้วยสถิติทดสอบเอฟ แบบ LSD พบว่า กลุ่มผู้เชี่ยวชาญด้านคอมพิวเตอร์ และกลุ่มผู้ทาหน้าที่ขอ้ มูล
จราจร มีความแตกต่างด้านการเรียนรูอ้ ย่างมีนัยสาคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ 0.05 แสดงถึงประสบการณ์ในการใช้งาน
ระบบด้านการจราจรทีเ่ กีย่ วข้องส่งผลต่อการเรียนรูม้ ากกว่าประสบการณ์ใช้งานคอมพิวเตอร์และสมาร์ตโฟน ทีแ่ ม้
จะมีประสบการณ์ในการใช้งานคอมพิวเตอร์และสมาร์ตโฟนมากกว่า แต่ผลการประเมินด้านความสามารถในการ
เรียนรู้ต่ ากว่า เช่นเดียวกับ [39] ผลการวิจยั ที่พบว่าประสบการณ์ในการใช้งานคอมพิวเตอร์และสมาร์ตโฟนเป็ น
หนึ่งในตัวแปรสาคัญทีม่ ผี ลต่อความสามารถในการใช้งานแชทบอททีน่ าเสนอสารสนเทศในรูปแบบต่าง ๆ ตามที่
กาหนดให้กบั ผู้ใช้ผ่านสมาร์ตโฟน สอดคล้องกับผลการวิจยั ในกลุ่มผู้สูงอายุ [40] พบว่า ประสบการณ์ของผู้ใช้
สมาร์ตโฟนส่งผลต่อความสามารถในการใช้งานของขนาดและรูปร่างของปุ่มกด
เห็นได้ว่าประสบการณ์ ในการใช้งานเป็ นปั จจัยสาคัญที่ส่งผลต่อความสามารถในการใช้งาน ดังนัน้ ทุก
ระบบทีพ่ ฒ
ั นาขึน้ จึงควรคานึงถึงประสบการณ์ของผูใ้ ช้งาน (User eXperience: UX) [41] ทีม่ คี วามสัมพันธ์ต่อการ
ใช้ง านของผู้ใ ช้ง าน (Usability) และการเข้า ถึง (Accessibility) ที่สร้า งปฏิสัม พัน ธ์ข องผู้ใ ช้ง านต่ อ การใช้ ง าน
ระบบงาน ผ่านส่วนต่อปฏิสมั พันธ์กับผู้ใช้ (User Interface: UI) ประเด็นดังกล่าวจึงสอดคล้อ งกับข้อ ค้น พบใน
งานวิจยั ชิ้นนี้ท่ปี ระสบการณ์ใ นการใช้งาน ส่งผลโดยตรงต่อความสามารถในการใช้งาน โดยองค์ประกอบด้าน
ความสามารถในการเรียนรู้ของผู้ใช้แต่ละกลุ่มที่แตกต่างกันนัน้ เป็ นผลมาจากความยากง่ายในการใช้งานของ
ผูใ้ ช้งาน และการเข้าถึงสารสนเทศทัง้ ทีเ่ ป็ นรูปแบบของเว็บไซต์ เว็บแอปพลิเคชัน หรือโมบายแอปพลิเคชัน เป็ น
ต้น จากข้อค้นพบดังกล่าวสามารถนามากาหนดเป็ นแนวทางการนาเสนอสารสนเทศด้วยภาพข้อมูล ที่เหมาะสม
ตามหลัก ประสบการณ์ ข องผู้ใ ช้ง านในงานวิจ ัย ชิ้น นี้ ดัง ภาพที่ 6 ได้แ ก่ 1) หลัก การ Visual Design คือ การ
ออกแบบหน้าตาของเว็บไซต์ให้สวยงาม เช่น การใช้เทคนิค Bootstrap เพื่อออกแบบเรสปอนซีฟเว็บไซต์ทเ่ี หมาะ
กับการแสดงผลกับอุปกรณ์ท่มี ขี นาดหน้าจอแตกต่างกัน เป็ นต้น 2) หลักการ Usability คือ การออกแบบที่เน้น
ความง่ายในการใช้งาน เช่น การใช้ปฏิทนิ (Calendar Datepicker) สาหรับระบุขอ้ มูลในรูปแบบวันทีแ่ ทนการระบุ
ข้อ มูลแบบปกติ เพื่อ ลดโอกาสความผิด พลาดที่อาจจะเกิดขึ้น ได้ เป็ น ต้น 3) หลัก การ Interaction Design คือ
รูปแบบการตอบสนองต่อการใช้งานเช่น การปฏิสมั พันธ์กบั ผูใ้ ช้เมื่อนาเมาส์ไปวางบนตามตาแหน่งของจังหวัดบน
แผนที่ป ระเทศไทยแล้ ว แสดงข้อ มู ล การเกิด อุ บ ัติเ หตุ เป็ น ต้ น และ 4) หลัก การ Accessibility คือ การเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการเข้าถึง เช่น การไล่ความเข้มของสีจากสีขาว สีเหลือง สีส้ม และสีแดงในการแสดงผลตาม
ปริมาณความถีก่ ารเกิดอุบตั เิ หตุ เพื่อสื่อถึงระดับความรุนแรงของผลกระทบจากข้อมูล ตามแนวทาง Web Content
Accessibility Guidelines (WCAG) [42] ของ W3C เป็ นต้น
ข้อเสนอแนะ
ผลลัพ ธ์ จ ากกระบวนการสกัด ข้อ มู ล ในงานวิจ ัย ชิ้น นี้ ไม่ ส ามารถตรวจสอบความถู ก ต้ อ งด้ว ยการ
เปรียบเทียบกับสถิตกิ ารเกิดอุบตั เิ หตุจากแหล่งอ้างอิงใด ๆ ได้ สาเหตุมาจากข้อจากัดด้านปริมาณของข้อมูลตัง้ ต้น
จากแหล่งอ้างอิง ที่ยงั มีจานวนไม่สอดคล้องกับความเป็ นจริง เนื่องมาจากข้อมูลที่ปรากฏบนเว็บ ไซต์ของบริษทั
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กลางคุม้ ครองผูป้ ระสบภัยจากรถ จากัด นัน้ เก็บข้อมูลเฉพาะผูท้ ม่ี าใช้สทิ ธิตามพระราชบัญญัตคิ มุ้ ครองผูป้ ระสบภัย
จากรถเท่านัน้ อย่างไรก็ดี ผลลัพธ์ของงานวิจยั ชิ้นนี้มุ่งนาเสนออีกแนวทางในการออกแบบและพัฒนาระบบสกัด
ข้อมูลกึ่งมีโครงสร้างทีม่ คี วามถูกต้องสูง สามารถนาไปประยุกต์ใช้สกัดข้อมูลลักษณะเดียวกันในอนาคต สิง่ ทีค่ วร
พัฒนาต่อไปคือ การปรับปรุงคลังคาศัพท์ทเ่ี กี่ยวข้องอยู่เสมอ เพื่อ ให้กระบวนการสกัดข้อมูลมีความถูกต้องยิง่ ขึน้
โดยเฉพาะอย่างยิง่ สาหรับชุดข้อมูลภาษาไทย ตลอดจนนาออนโทโลยีเข้ามาช่วยอานวยความสะดวกแก่ผใู้ ช้ในการ
ค้นคืนสารสนเทศด้วยหลักการค้นหาเชิงความหมาย ซึง่ จะดาเนินการต่อไปในอนาคต
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