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บทคัดยอ
งานวิจัยเสนอแนวทางการสรางแบบจําลองเวลาที่ใชในการพิมพของผูฝกพิมพดีด
ภาษาไทย เนื่องจากการสรางแบบฝกใหม หรือการจัดตําแหนงแปนพิมพใหม ซึ่งจําเปนตองใช
มนุษยมาทดลอง แตดวยขอจํากัดทางดานเวลา และงบประมาณ ซึ่งเมื่อกลุมตัวอยางผานการฝก
ไปแลวจะไมสามารถใชกลุมตัวอยางนั้น ๆ มาทดลองไดอีก ผูวิจัยจึงไดเสนอแนวทางการสราง
ตั ว แทนชาญฉลาดมาทดลองแทนกลุ ม ตั ว อย า งดั ง กล า ว เพื่ อ ให ไ ด แ บบฝ ก หรื อ แป น พิ ม พ ที่
เหมาะสมกับผูใชแตละคนที่มีทักษะแตกตางกัน
ในงานวิจัยนี้ไดเสนอวิธีการที่ใชแบบจําลองตนไมที่ใชขอมูลอินพุตที่ถูกจัดกลุมดวย
อัลกอริทึมคาเฉลี่ยเคกลุม เพื่อสรางแบบจําลองที่เหมาะกับผูใช โดยเปรียบเทียบผลที่ไดจากวิธีการ
นําเสนอกับผลการทดลองที่ไดจากแบบจําลองตนไมปกติ โครงขายประสาทเทียม และการถดถอย
เชิงเสน โดยวัดจากรากที่สองของความผิดพลาดยกกําลังสองเฉลี่ย (Root Mean Square Error,
RMSE) ผลการทดลองพบวา วิธีการที่นําเสนอนั้น มีคา RMSE เฉลี่ยจากการทดสอบแบบไขวขาม
สิบกลุม (10-fold cross validation) เทากับ 3.135 ซึ่งดีกวาคาที่ไดจากโครงขายประสาทเทียม
และการถดถอยเชิงเสนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ
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Abstract
This research proposes a new method of modeling typing time of each Thai
typing learner. Because, in building new typing exercise or re-aligning keyboard layout,
testing by human is needed. Due to time, cost and human constraint (that human can
test only once), this research proposes a method in which an intelligent agent is trained
instead of a user to construct typing lesson or keyboard layout that best fit with each
user.
This research proposes an idea of using a tree model which uses clustered
data by K-means algorithm to construct a regression model that best fit with each user.
The experimental results comparing the ordinary Model Tree, Artificial Neural Network
and Linear Regression were measured by Root Mean Square Error (RMSE). The
average RMSE obtained from the proposed method is 3.135 centiseconds which is
significantly better than other methods run in our experiments using 10-fold cross
validation method.
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