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บทคดัย่อ 
 

สารนิพนธ์น้ีไดน้าํเสนอขั้นตอนและวิธีการสกดัขอ้มูลสินคา้สาํหรับเวบ็คอรเลอร์ท่ีใช้
ในโปรแกรมคน้หาสินคา้ โดยเนน้การวิเคราะห์โครงสร้างของเอกสาร และการวิเคราะห์คาํสาํคญั 
ขั้นตอนและวิธีการท่ีเสนอ เร่ิมตน้จากการวิเคราะห์โครงสร้างหนา้รวมของเวบ็ขายสินคา้ จากนั้นทาํ
การคน้หาโหนดของสินคา้โดยการวิเคราะห์รูปและราคา และนาํโหนดของสินคา้ท่ีไดไ้ปทาํการ
สกดัรายละเอียดของขอ้มูลสินคา้  

สําหรับการประเมินประสิทธิผลของการทาํงานของขั้นตอนและวิธีการสกัดขอ้มูล
สินคา้  ผลลพัธ์ท่ีไดจ้ากการทาํงานของขั้นตอนวิธีการสกดัขอ้มูลสินคา้ท่ีเสนอ จะถูกเปรียบเทียบ
กบัผลลพัธ์การสกดัขอ้มูลสินคา้โดยมนุษย ์ในการทดลองผูว้ิจยัทาํการสุ่มเลือกยอูาร์แอลจากชนิด
ของเวบ็ไซตพ์าณิชยอิ์เลก็ทรอนิกส์ 3 ประเภทไดแ้ก่ เวบ็ร้านคา้ออนไลน์ เวบ็ไซตแ์คตตาลอ็กสินคา้
ออนไลน์ และเว็บตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ จาํนวนทั้งส้ิน 60 ยูอาร์แอล ผลการประเมินพบว่า
ขั้นตอนและวิธีการสกดัขอ้มูลสินคา้และวิธีการสกดัขอ้มูลสินคา้ท่ีเสนอมีความแม่นยาํในการสกดั
ขอ้มูลสินคา้ร้อยละ 88.4 สาํหรับเวบ็ร้านคา้ออนไลน์และเวบ็แคตตาลอ็กสินคา้ออนไลน์ ในขณะท่ีมี
ความแม่นยาํในการสกดัขอ้มูลสินคา้ร้อยละ 77.3 สาํหรับเวบ็ตลาดกลางอิเลก็ทรอนิกส์ 

อยา่งไรกดี็ขั้นตอนและวิธีการสกดัขอ้มูลสินคา้ท่ีนาํเสนอยงัคงมีปัญหาในการทาํงานใน
บางสถานการณ์เน่ืองจากวิธีการดังกล่าวให้ความสําคญักบัการระบุตาํแหน่งรูปภาพสินคา้ก่อน
ส่งผลทาํใหว้ิธีการท่ีเสนอไม่สามารถทาํการสกดัขอ้มูลสินคา้ท่ีไม่มีรูปภาพได ้นอกจากนั้นแลว้การ
วิเคราะห์ราคาผิดพลาดก็เป็นอีกสาเหตุท่ีสาํคญัท่ีส่งผลต่อประสิทธิผลของการทาํงานของขั้นตอน
และวิธีการสกดัขอ้มูลสินคา้ท่ีนาํเสนอ 
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ABSTRACT 
 

This thematic aims at proposing an algorithm of product information extraction on 
web pages for web crawler in product search engine focused on web document structure analysis 
and keyword analysis. The proposed algorithm starts with analyzing web document structure. The 
algorithm, then, finds product information nodes by analyzing product image and price.  Finally, 
the product information is extracted. 

For evaluating the proposed algorithm, the results obtained from the proposed 
algorithm is compare with the results from manually extraction by human.  In the experiment, 
URLs were randomly selected from three categories URLs list, which are E-Shop website, E-
catalogue website, and E-Marketplace website. The total number of URLs is 60 URLs. The 
results showed that the proposed algorithm had an accuracy in extracting product information of 
88.4% for E-shop website and E-catalogue website, while the proposed algorithm had an 
accuracy of 77.3% for E-Marketplace website. 

The proposed algorithm, however, still had problems in some situations because the 
proposed algorithm focused on locating product images first. As a result, the proposed algorithm 
could not extract product information on web pages that did not have product images. In addition, 
the problem in finding product price information is another main cause that affect an effectiveness 
of the proposed algorithm. 
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บทที ่1 
บทนํา 

 
1.1 ทีม่าและความสําคญัของงาน 

เน่ืองจากในปัจจุบนัการซ้ือขายสินคา้ผ่านระบบอินเทอร์เน็ตในประเทศไทยนั้นมีการ
ขยายตวัมากข้ึน และพฤติกรรมการซ้ือสินคา้ออนไลน์กลายเป็นส่วนหน่ึงในชีวิตประจาํวนัของคน
รุ่นใหม่ ในขณะเดียวกันมีการเพิ่มข้ึนของเว็บไซต์ในประเทศไทยโดยเฉพาะเว็บพาณิชย์
อิเล็กทรอนิกส์ ส่งผลให้การคน้หาสินคา้ท่ีตรงกบัความตอ้งการนั้นกลายเป็นภารกิจหน่ึงของผูท่ี้
สนใจซ้ือสินคา้ออนไลน์ ในปัจจุบนัผูใ้ชง้านอินเทอร์เน็ตในประเทศไทย มีการใชโ้ปรแกรมคน้หา
ขอ้มูล (search engine) เช่น www.google.com สูงถึง 99.2% (ศูนยว์ิจยันวตักรรมอินเทอร์เน็ตไทย, 
2555) แต่ผลลพัธ์การคน้หาท่ีได ้ยงัคงไม่ตรงกบัความตอ้งการของผูใ้ชง้านท่ีตอ้งการคน้หาขอ้มูล
สินคา้ ดงันั้นทาํให้ผูใ้ชง้านยงัคงตอ้งเขา้ไปดูผลลพัธ์การคน้หา เพ่ือพิจารณาว่าเน้ือหาในเวบ็ไซตท่ี์
เป็นผลลพัธ์นั้น ตรงตามความตอ้งการของตนเองหรือไม่ เน่ืองจากมีหลายเวบ็ไซตท่ี์นาํมาแสดงใน
ผลลพัธ์การคน้หา เป็นเวบ็ท่ีใหข้อ้มูลสินคา้ หรือเวบ็ข่าวเก่ียวกบัสินคา้ หรือคาํวิจารณ์สินคา้ ไม่ใช่
เวบ็สาํหรับขายสินคา้โดยตรง ส่งผลให้ผูใ้ชง้านตอ้งเสียเวลาในการคน้หาเวบ็ขายสินคา้ ดงันั้นจึงมี
การพฒันาโปรแกรมคน้หาสินคา้ (Product Search Engine) เพื่ออาํนวยความสะดวกใหก้บัผูใ้ชง้าน 
และทาํใหไ้ดผ้ลลพัธ์ท่ีตรงกบัความตอ้งการมากข้ึน 

อย่างไรก็ดี จากการศึกษาเวบ็ไซต ์priceza.com ซ่ึงเป็นเวบ็ไซตท่ี์ทาํงานใกลเ้คียงกบั
โปรแกรมคน้หาสินคา้มากท่ีสุดท่ีมีอยู่ในประเทศไทย พบว่าให้ผลการคน้หาท่ีไม่ตรงกับความ
ตอ้งการ เน่ืองจากมีการนาํเอาขอ้มูลสินคา้จากร้านคา้ท่ีไม่ไดเ้ปิดดาํเนินการบนอินเทอร์เน็ตเขา้มา
รวมอยูใ่นผลลพัธ์การคน้หาดว้ย จากการทดลองใส่คาํคน้หา “Apple iPhone 4S 64GB” ลงใน 
priceza.com พบว่า ให้ผลลพัธ์เพียง 2 รายการ เม่ือเปรียบเทียบราคาสินคา้จากในเวบ็พบว่ามาจาก
เวบ็ขายสินคา้เพียง 3 เวบ็ไซตแ์ละ 1 ร้านคา้เท่านั้น ทาํใหผ้ลลพัธ์การคน้หาของเวบ็น้ีไม่ครอบคลุม
เวบ็ขายสินคา้ท่ีมีมากมายในประเทศไทย  

ดงันั้นเพื่อทาํให้โปรแกรมคน้หาสินคา้มีความครอบคลุมของขอ้มูลมากยิ่งข้ึน การเพิ่ม
ความสามารถให้กบัเวบ็ครอเลอร์ดว้ยการวิเคราะห์แยกส่วนขอ้มูลท่ีจาํเป็นเช่น ช่ือสินคา้ รูปภาพ 
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ราคา และรายละเอียด เพื่อลดภาระในการทาํงานของส่วนการจัดทาํดัชนีข้อมูล จะส่งผลให้
โปรแกรมคน้หาสินคา้ทาํงานไดอ้ยา่งรวดเร็วและเป็นอตัโนมติัมากข้ึน 

ดงันั้นงานวิจยัช้ินน้ีจึงเสนอขั้นตอนและวิธีการสกดัขอ้มูลสินคา้สาํหรับเวบ็ครอเลอร์ 
เพื่อทาํการเกบ็รวบรวมขอ้มูลสินคา้ และนาํไปใชใ้นโปรแกรมคน้หาสินคา้ 

 
1.2 วตัถุประสงค์ของการศึกษา 

1.2.1 เพื่อออกแบบขั้นตอนและวิธีการสกดัขอ้มูลสินคา้สาํหรับเวบ็ครอเลอร์ เพื่อวิเคราะห์แยก
ส่วนขอ้มูลท่ีจาํเป็นเก่ียวกบัสินคา้เช่น รูปภาพ ราคา รายละเอียดยอ่ และยอูาร์แอลสินคา้ สาํหรับเวบ็
ขายสินคา้ในประเทศไทย 

1.2.2 เพื่อวดัประสิทธิผลของขั้นตอนและวิธีการสกดัขอ้มูลสินคา้ ตามท่ีไดอ้อกแบบในงานวิจยั
น้ี 

 
1.3 ประโยชน์และผลทีค่าดว่าจะได้รับ 

1.3.1 เพื่อเป็นแนวทางในการสกดัขอ้มูลสินคา้ให้กบัเว็บครอเลอร์สําหรับโปรแกรมคน้หา
สินคา้ 

1.3.2 เพื่อเป็นแนวทางในการสกดัขอ้มูลสาํหรับโปรแกรมรูปแบบอ่ืนๆ 
 

1.4 ขอบเขตการศึกษา/ข้อตกลงเบือ้งต้นของการศึกษา 
1.4.1 หน้าเวบ็ขายสินคา้ท่ีนาํมาทาํการทดลองนั้น คือหน้ารวมสินคา้ท่ีภายในหน่ึงหน้าเวบ็มี

สินคา้มากกว่า 1 สินคา้และแต่ละสินคา้มีรูปภาพแสดงเพียงหน่ึงรูป และรูปภาพสินคา้ตอ้งมีขนาด
กวา้งและยาวกวา่ 50 พิกเซล  

1.4.2 สินคา้แต่ละสินคา้แยกกนัอยูภ่ายใน DOM ของภาษา HTML 
1.4.3 ใชส้กดัขอ้มูลโดยมนุษยเ์ป็นเกณฑใ์นการวดัประสิทธิผลของวิธีการ 
1.4.4 เวบ็ขายสินคา้ท่ีใชใ้นการวิจยัเป็นเวบ็ในรูปแบบของ เวบ็ร้านคา้ออนไลน์ (E-Shop Web 

Site) และเวบ็ตลาดกลางอิเลก็ทรอนิกส์ (E-Marketplace) 
1.4.5 งานวิจยัน้ีคาํนึงถึงประสิทธิผลของขอ้มูลสินคา้ท่ีไดท้าํการสกดัออกมา โดยไม่นาํปัจจยัท่ี

เก่ียวขอ้งกบัการวดัประสิทธิภาพ เช่น ความเร็วของการสกดัขอ้มูล มาพิจารณา 
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1.5 นิยามศัพท์ 
ในสารนิพนธ์ฉบบัน้ีไดนิ้ยามศพัทท่ี์ใชใ้นการวิจยัไว ้ดงัน้ี 
เว็บครอเลอร์ (WEB CRAWLER)  มีช่ือเรียกหลายช่ือเช่น Robot Spider เวบ็ครอเลอร์ 

คือ โปรแกรมหน่ึงในโปรแกรมคน้หาท่ีมีหน้าท่ีในการไปเก็บขอ้มูลจากยูอาร์แอลต่างๆ ซ่ึงมี
วตัถุประสงคเ์พื่อเก็บรวบรวมขอ้มูลเพิ่มหรืออพัเดทขอ้มูลท่ีมีอยู่แลว้ในโปรแกรมคน้หา สาํหรับ
โปรแกรมคน้หาสินคา้ เวบ็ครอเลอร์มีหนา้ท่ีไปเกบ็ขอ้มูลสินคา้จากเวบ็ขายสินคา้  
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บทที ่2 
วรรณกรรมและงานวจิัยทีเ่กีย่วข้อง 

 
2.1 แนวคดิและทฤษฏีทีเ่กีย่วข้อง 

2.1.1 โปรแกรมคน้หา (search engine) 
เน้ือหาในหวัขอ้น้ีอา้งอิงจาก (อรวรรณ บึงพรรัตน์, 2549, กนัยายน) 
หลกัการของโปรแกรมคน้หา เร่ิมจากเวบ็ครอเลอร์รวบรวมเวบ็เพจจากอินเตอร์เน็ตมา

ทาํดชันีให้อยู่ในรูปแบบท่ีง่ายต่อการสืบคน้ขอ้มูล เม่ือผูใ้ชท้าํการบอกส่ิงท่ีตอ้งการกบัโปรแกรม
คน้หา โปรแกรมจะสืบคน้และแนะนาํแหล่งขอ้มูลท่ีคาดวา่ตรงกบัความตอ้งการมากท่ีสุดใหแ้ก่ผูใ้ช ้

2.1.1.1 ส่วนประกอบของโปรแกรมคน้หา 
1) เวบ็ครอเลอร์ (Web crawler) คือ โปรแกรมไปเก็บรวบรวมขอ้มูลเวบ็เพจ

ตามลาํดบัคิวท่ีไดมี้การจดัไว ้ลงในฐานขอ้มูลขนาดใหญ่ ซ่ึงจะกล่าวถึงรายละเอียดในหวัขอ้ 2.1.2 
2) ส่วนดชันี (Indexer) คือ โปรแกรมท่ีทาํหนา้ท่ีสร้างดชันีจากเอกสาร HTML ท่ี

อยูใ่นฐานขอ้มูล ท่ี Web crawler รวบรวมมา  
การทาํดชันีมีวตัถุประสงค ์3 ขอ้ในการคน้คืนสารสนเทศคือ 
- ทาํใหก้ารหาท่ีอยูข่องเอกสารตามหวัเร่ืองไดโ้ดยง่ายและรวดเร็ว 
- นิยามสาขาของหวัเร่ืองและความสมัพนัธ์ของเอกสารอนัหน่ึงกบัอีกอนัหน่ึง 
- ทาํนายความเก่ียวขอ้งของเอกสารท่ีกาํหนดเขา้กบัความตอ้งการของข่าวสารท่ีระบุ 

3) หนา้เวบ็คน้หา (Searcher) คือ โปรแกรมท่ีรับคาํคน้หาของผูใ้ชง้านซ่ึงเป็นส่ิงท่ี
ผูใ้ชต้อ้งการ เขา้สู่ระบบ จากนั้นก็จะทาํการเปรียบเทียบคาํคน้หากบัดชันีท่ีไดส้ร้างไว ้และส่งเป็น
ผลลพัธ์การคน้หากลบัไป 

2.1.1.2 ชนิดของโปรแกรมคน้หา 
1) Crawler Based Search Engines 

Crawler Based Search Engines คือ โปรแกรมคน้หาบนอินเตอร์เน็ตแบบอาศยัการ
บนัทึกขอ้มูล และจดัเก็บขอ้มูลเป็นหลกั ซ่ึงเป็นโปรแกรมคน้หาท่ีไดรั้บความนิยมสูงสุดเน่ืองจาก
ให้ผลการคน้หาแม่นยาํท่ีสุด และการประมวลผลการคน้หาสามารถทาํไดอ้ย่างรวดเร็ว จึงทาํให้มี
บทบาทในการคน้หาขอ้มูลมากท่ีสุดในปัจจุบนั 
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Crawler Based Search Engines มีองคป์ระกอบหลกั 2 ส่วน ส่วนแรกคือ ฐานขอ้มูล 
โดยส่วนใหญ่แลว้ Crawler Based Search Engine เหล่าน้ีจะมีฐานขอ้มูลเป็นของตวัเองท่ีมีระบบการ
ประมวลผล และการจัดอนัดับท่ีเฉพาะเป็นเอกลกัษณ์ของตนเองอย่างมาก และส่วนท่ีสองคือ 
ซอฟต์แวร์ คือ เคร่ืองมือหลกัสําคญัท่ีสุดอีกส่วนหน่ึงของโปรแกรมคน้หาประเภทน้ีคือ เว็บครอ
เอลร์ หรือท่ีเรียกว่า  Spider หรือ Search Engine Robots ซ่ึงสามารถแบ่งชนิดของเวบ็ครอเอลร์ได้
เป็น 2 ชนิดคือ 

(1) Horizontal crawler หรือ Breadth-first search ซ่ึงทาํงานดว้ยการเก็บ
รวบรวมขอ้มูลหนา้เวบ็ทั้งหมด โดยไม่กาํหนดหวัเร่ืองท่ีตอ้งการเกบ็ 

(2) Vertical crawler หรือ focus crawler หรือ topical crawler มีการทาํงาน
ดว้ยการเกบ็รวบรวมขอ้มูลเฉพาะท่ีตรงประเดน็กบัหวัขอ้ท่ีไดก้าํหนดไวก่้อนแลว้เท่านั้น 

Crawler Based Search Engine ไดแ้ก่ Google , Yahoo, MSN, Live, Search เป็นตน้ 
2) Web Directory หรือ Blog Directory 

Web Directory หรือ Blog Directory คือ สารบญัเวบ็ไซตท่ี์สามารถคน้หาข่าวสารขอ้มูล
ดว้ยหมวดหมู่ข่าวสารขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งกนั ในปริมาณมากๆ คลา้ยกบัสมุดหนา้เหลือง ซ่ึงจะมีการ
สร้าง ดรรชนี มีการระบุหมวดหมู่ อย่างชดัเจนซ่ึงจะช่วยให้การคน้หาขอ้มูลต่างๆ ตามหมวดหมู่
นั้นๆ ไดรั้บการเปรียบเทียบอา้งอิงเพื่อหาขอ้เท็จจริงไดใ้นขณะท่ีเราคน้หาขอ้มูล เพราะว่าจะมี
เวบ็ไซต ์หรือ Blog จาํนวนมากท่ีมีเน้ือหาลกัษณะเดียวกนัในหมวดหมู่เดียวกนั ใหเ้ลือกหาขอ้มูลได้
อยา่งตรงประเดน็ท่ีสุดตวัอยา่งโปรแกรมคน้หาชนิดน้ีไดแ้ก่ 

(1) ODP หรือ Dmoz คือ Web Directory ท่ีใหญ่ท่ีสุดในโลก Search Engine 
หลายแห่งก็ใชข้อ้มูลจากท่ีแห่งน้ีเกือบทั้งส้ิน เช่น Google, AOL, Yahoo, Netscape และอ่ืนๆ อีก
มากมาย ODP มีการบนัทึกขอ้มูลประมาณ 80 ภาษาทัว่โลกรวมถึงภาษาไทย (URL : 
http://www.dmoz.org ) 

(2) สารบญัเวบ็ไทย SANOOK.com คือ Web Directory ท่ีมีช่ือเสียงอีกเช่นกนั
และเป็นท่ีรู้จกัมากท่ีสุดในเมืองไทย (URL: http://webindex.sanook.com ) 

3) Meta Search Engine 
Meta Search Engine คือโปรแกรมคน้หาท่ีใชห้ลกัการในการคน้หาโดยอาศยั Meta Tag 

ในภาษา HTML ซ่ึงมีการประกาศชุดคาํสั่งต่างๆ เป็นรูปแบบของ Tex Editor ดว้ยภาษา HTMLเช่น 
ช่ือผูพ้ฒันา คาํคน้หา เจา้ของเวบ็ หรือ บลอ็กคาํอธิบายเวบ็หรือบลอ็กอยา่งยอ่ 
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ผลการคน้หาของ Meta Search Engine น้ี มกัไม่แม่นยาํเน่ืองจากบางคร้ังผูใ้ห้บริการ
หรือผูอ้อกแบบเวบ็สามารถใส่อะไรเขา้ไปไดม้ากมาย เพ่ือให้เกิดการคน้หาและพบเวบ็หรือบลอ็ก
ของตนเอง 

2.1.2 ความรู้เบ้ืองตน้เก่ียวกบัเวบ็ครอเลอร์ 
เน้ือหาในหวัขอ้น้ีอา้งอิงจาก (นิรันดร์ องัควฒันวิทย,์ 2546: 3-5) 
เว็บครอเลอร์เป็นโปรแกรมท่ีพฒันาข้ึนเพื่อใชป้ระโยชน์ในการรวบรวมเว็บเพจจาก

อินเทอร์เน็ต กลุ่มวิจยัหลากหลายกลุ่มต่างพยายามออกแบบและสร้างเว็บครอเลอร์ให้สามารถ
ทาํงานไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพสูงสุดอย่างไรก็ตามการออกแบบและลกัษณะการทาํงานยงัคงยึดอยู่
บนพื้นฐานเดียวกนั และปรับปรุงเปล่ียนแปลงมาจากแบบจาํลองพื้นฐานแบบเดียวกนั 

2.1.2.1 แบบจาํลองพื้นฐานของเวบ็ครอเลอร์ 

 

ภาพท่ี 2.1 แบบจาํลองพื้นฐานของเวบ็ครอเลอร์ 

ท่ีมา: นิรันดร์ องัควฒันวิทย ์(2546: 3) 
 

เวบ็ครอเลอร์เป็นโปรแกรมท่ีสามารถรวบรวมเวบ็เพจไดโ้ดยอตัโนมติั โดยเร่ิมเก็บเวบ็
เพจจากยูอาร์แอลเร่ิมตน้ จากนั้นยูอาร์แอลใหม่ท่ีอยู่ในเว็บเพจนั้นจะถูกแยกออกมาและนําไป
ตรวจสอบว่าก่อนหนา้น้ีไดเ้ก็บเวบ็เพจจากยอูาร์แอลน้ีมาก่อนหรือไม่ หากตรวจสอบพบว่าเคยเก็บ
มาก่อนจะไม่เก็บซํ้ าซอ้นอีก แต่หากพบว่าไม่เคยเก็บมาก่อนเวบ็ครอเลอร์จะตอ้งเก็บเวบ็เพจจากยู
อาร์แอลนั้น ขั้นตอนเหล่าน้ีจะถูกทาํงานวนรอบเสมอจนกว่าจะถึงจุดส้ินสุดการทาํงานซ่ึงมี 2 กรณี
คือ เกบ็เวบ็เพจไดค้รบตามจาํนวนท่ีกาํหนด หรือไม่พบยอูาร์แอลท่ีสามารถเกบ็ต่อไปได ้
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แบบจาํลองพื้นฐานของเว็บครอเลอร์ประกอบด้วย 3 ส่วนหลกั ไดแ้ก่ ยูอาร์แอลคิว 
(URL queue) ตวัดาวน์โหลด (Downloader) และตวัพาร์สเซอร์ยอูาร์แอล (URL Parser) ดงัภาพท่ี 1 
โดยแต่ละส่วนประกอบจะมีลกัษณะดงัน้ี 

1) ยอูาร์แอลคิว ทาํหนา้ท่ีเก็บยอูาร์แอลท่ีเวบ็ครอเลอร์พบในเวบ็เพจ แต่ยงัไม่ได้
ไปเก็บรวบรวมมา มีลกัษณะเป็นยอูาร์แอลคิวแบบเขา้ก่อนออกก่อน ยูอาร์แอลคิวน้ีจะมีกลไกใน
การตรวจสอบว่า ยอูาร์แอลท่ีเขา้มาเป็นยอูาร์แอลท่ีเวบ็ครอเลอร์เคยเก็บมาก่อนหรือไม่ หากเคยเก็บ
มาแลว้ยอูาร์แอลนั้นจะไม่ถูกนาํมาใส่ในยอูาร์แอลคิว ทั้งน้ีเพื่อป้องกนัความซํ้ าซอ้นในการรวบรวม
เวบ็เพจ โดยกลไกของยอูาร์แอลคิวน้ีแสดงดงัภาพท่ี 2.2            

 

ภาพท่ี 2.2 กลไกการตรวจสอบยอูาร์แอลก่อนนาํไปใส่ในยอูาร์แอลคิว 

ท่ีมา: นิรันดร์ องัควฒันวิทย ์(2546: 4) 
 

2) ตวัดาวน์โหลด ทาํหนา้ท่ีเก็บเวบ็เพจจากอินเทอร์เน็ต โดยตวัดาวน์โหลดจะดึง
ยอูาร์แอลออกจากยอูาร์แอลคิว 

3) ตวัพาร์สเซอร์ยูอาร์แอล ทาํหน้าท่ีแยกส่วนของยูอาร์แอลท่ีพบในเว็บเพจ
ออกมา โดยยอูาร์แอลท่ีปรากฏในเวบ็เพจจะถูกกาํกบัดว้ยแทก็ของภาษาเอชทีเอม็แอล (HTML) ตวั
พาร์สเซอร์ยอูาร์แอลจะอ่านเวบ็เพจและแยกส่วนของยอูาร์แอลท่ีอยูภ่ายในแทก็ <a href=URL >
ออกมาเพื่อนาํไปใส่ในยอูาร์แอลคิวต่อไป 
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2.1.2.2 การหายอูาร์แอลเร่ิมตน้ เทคนิคท่ีใชใ้นการหายอูาร์แอลเร่ิมตน้มี 3 วิธี 
1) ผูใ้ชก้าํหนดเอง (User Defined) วิธีน้ีมกัพบในเวบ็ครอเลอร์ท่ีถูกสร้างข้ึนเป็น

ระบบใหญ่ โดยกาํหนดใหผู้ใ้ชใ้ส่ยอูาร์แอลเร่ิมตน้ดว้ยตนเอง การใหผู้ใ้ชส้ามารถกาํหนดยอูาร์แอล
เร่ิมตน้เองไดเ้ป็นส่ิงท่ีดี เน่ืองจากผูใ้ชอ้าจมีความเช่ียวชาญในหวัเร่ืองนั้นอยูก่่อนแลว้ เวบ็ ครอเลอร์
จึงอาจไดย้อูาร์แอลเร่ิมตน้ท่ีดีท่ีสุด อยา่งไรก็ตามหากผูใ้ชค้นหน่ึงไม่เช่ียวชาญในหวัเร่ือง ทาํใหก้าร
กาํหนดยอูาร์แอลเร่ิมตน้เองโดยผูใ้ชมี้ขอ้ดอ้ยมากกวา่ขอ้ดี 

2) การใชเ้สิร์จเอน็จ้ิน (Search Engine) วิธีน้ีเป็นการหายอูาร์แอลเร่ิมตน้แบบ
อตัโนมติัโดยการนาํคาํสาํคญัของหัวเร่ืองท่ีกาํหนดให้ไปสืบคน้กบัเสิร์จเอน็จ้ิน จากนั้นนาํผลลพัธ์
จากการสืบค้นมาเป็นยูอาร์แอลเร่ิมต้น  โดยวิธี น้ีไม่ต้องใช้ผู ้เ ช่ียวชาญเข้าไปเก่ียวข้องกับ
กระบวนการเก็บรวบรวมเวบ็เพจ อยา่งไรก็ตามประสิทธิภาพของเสิร์จเอน็จ้ินตอ้งมีผลกระทบต่อยู
อาร์แอลเร่ิมตน้อยา่งหลีกเล่ียงไม่ได ้หากผลลพัธ์จากการสืบคน้ผิดพลาด ยอูาร์แอลเร่ิมตน้เหล่านั้น
อาจนาํเวบ็ครอเลอร์ไปในเสน้ทางท่ีไม่ดีกเ็ป็นได ้

3) ไดเร็กทอร่ี ท่ีสร้างโดยมนุษยผ์ูเ้ช่ียวชาญ (Expert human-edited Directory) ซ่ึง
ไดเร็กทอร่ี คือกลุ่มของเว็บเพจท่ีถูกจดัหมวดหมู่ตามหัวเร่ืองท่ีกาํหนด ภายในหัวเร่ืองหน่ึงจะ
ประกอบไปดว้ยเวบ็เพจท่ีกล่าวถึงเร่ืองนั้น วิธีน้ีเป็นการใชเ้วบ็เพจท่ีถูกจดัหมวดหมู่แลว้ นาํมาเป็นยู
อาร์แอลเร่ิมตน้ใหแ้ก่เวบ็ครอเลอร์ ไดเร็กทอร่ีสามารถสร้างได ้2 แบบคือ ใชร้ะบบอตัโนมติั และใช้
มนุษยผ์ูเ้ช่ียวชาญ แน่นอนวา่ไดเร็กทอร่ีท่ีสร้างโดยระบบอตัโนมติัมกัมีความถูกตอ้งนอ้ยกว่าไดเร็ก
ทอร่ีท่ีสร้างดว้ยผูเ้ช่ียวชาญ ดงันั้นการหายอูาร์แอลเร่ิมตน้จากไดเร็กทอร่ีแบบสร้างเองโดยมนุษย์
ย่อมได้ยูอาร์แอลเร่ิมตน้ท่ีมีความเก่ียวขอ้งกับหัวเร่ืองอย่างแน่นอน ตวัอย่างไดเร็กทอร่ี ได้แก่ 
DMOZ ในประเทศไทยไดแ้ก่ Truehits Directory, Sanook Directory, Narak Directory เป็นตน้ 

2.1.3 โปรแกรมคน้หาสินคา้ (Product Search Engine) 
 โปรแกรมคน้หาสินคา้ คือ โปรแกรมคน้หาชนิดหน่ึงท่ีมีความจาํเพาะเจาะจงไปท่ีขอ้มูล

สินคา้เท่านั้น ซ่ึงแตกต่างจากโปรแกรมคน้หาธรรมดาท่ีเก็บขอ้มูลทุกรูปแบบจากทุกเวบ็ไซต ์และ
การแสดงผลก็ไม่ไดแ้สดงแค่เพียงช่ือเวบ็กบัยูอาร์แอลเท่านั้น แต่มีการแสดงรูปภาพสินคา้ ยูอาร์-   
แอลสินคา้ ราคาสินคา้ และรายละเอียดโดยย่อของสินคา้ ตวัอย่างโปรแกรมคน้หาสินคา้ได้แก่ 
Google shopping, Bing shopping, Yahoo shopping และเวบ็ในประเทศไทยท่ีมีรูปแบบใกลเ้คียงกบั
โปรแกรมคน้หาสินคา้มากท่ีสุดไดแ้ก่ Priceza.com 

2.1.4 เวบ็ไซต ์Google.com  
เวบ็ไซต ์Google (www.Google.com) เป็นเวบ็ไซตท่ี์ให้บริการในการคน้หาขอ้มูลบน

อินเตอร์เน็ต โดยคน้หาขอ้มูลจากขอ้ความหรือตวัอกัษรท่ีพิมพ์เขา้ไป แลว้ทาํการคน้หาขอ้มูล
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รูปภาพ หรือเวบ็เพจท่ีเก่ียวขอ้งนาํมาแสดงผล เวบ็ไซต ์Google ไดรั้บความนิยมอยา่งมากในกลุ่ม
ผูใ้ชง้านอินเทอร์เน็ตท่ีตอ้งการคน้หาขอ้มูล เวบ็ไซต ์Google แบ่งหมวดหมู่ของการคน้หาออกเป็น 
4 หมวดหมู่ดว้ยกนัดงัตารางท่ี 2.1 

ตารางท่ี 2.1  หมวดหมู่การคน้หาของเวบ็ไซด ์Google.com 

เวบ็ (Web) เป็นการคน้หาขอ้มูลในรูปแบบของเวบ็ไซตต่์างๆ ทัว่โลก โดยการแสดงผล 
จะแสดงเวบ็ไซตท่ี์มีคาํท่ีเป็น Keyword อยูภ่ายเวบ็ไซตน์ั้น 

รูปภาพ (Images) เป็นการคน้หารูปภาพจากการแปลคาํ Keyword 

กลุ่มข่าว (News) เป็นการคน้หาขอ้มูลท่ีเป็นเน้ือหาท่ีอยู่ในข่าวซ่ึงมีการระบุช่ือผูเ้ขียนข่าว 
หวัขอ้ข่าว วนัท่ีและเวลาท่ีโพสตข่์าว 

สารบบเวบ็ (Web 
Directory) 

Google มีการจดัประเภทของเวบ็ไซตอ์อกเป็นหมวดหมู่ซ่ึงเราสามารถคน้หา
เวบ็ในเร่ืองท่ีตอ้งการตามหมวดหมู่ท่ีมีอยูแ่ลว้ไดเ้ลย 

 
2.1.5 เวบ็ไซต ์Priceza.com 

คือ เวบ็ไซดท่ี์ใหบ้ริการคน้หาขอ้มูลราคาสินคา้ ท่ีเก็บรวบรวมขอ้มูลจากร้านคา้ ทั้งจาก
ร้านคา้ท่ีมีหนา้ร้านจริง (ร้านแบบออฟไลน์) เช่น Central, Power buy, Index living mall, Home pro, 
Big c, Jay mart, It city, World camera เป็นตน้และร้านคา้ออนไลน์หรือเวบ็พาณิชยอิ์เลก็ทรอนิกส์
รายใหญ่ เช่น tarad.com, shoppingpping.com, shopping.co.th, shopat7.com, trendyday.com เป็น
ตน้(Priceza.com, 2551) 

2.1.6 รูปแบบของเวบ็ขายสินคา้ E-Commerce 
ภาวุธ พงษว์ิทยภานุ (2551)  รูปแบบของการทาํเวบ็ไซต ์E-Commerce มีหลายประเภท

ตามรูปแบบการทาํงานของเวบ็ไซตด์งัน้ี 
2.1.6.1 การประกาศซ้ือ-ขาย (E-Classified)  
เป็นรูปแบบเวบ็ไซต ์E-Commerce ท่ีเปิดโอกาสให้ผูท่ี้สนใจประกาศความตอ้งการ  

ซ้ือ-ขาย สินคา้ของตนไดภ้ายในเวบ็ไซต ์โดยเวบ็ไซตจ์ะทาํหนา้ท่ีเสมือนกระดานข่าวและตวักลาง
ในการแสดงขอ้มูลสินคา้ต่างๆ และหากมีคนสนใจสินคา้ท่ีประกาศไว ้ก็สามารถติดต่อตรงไปยงัผู ้
ประกาศไดท้นัทีจากขอ้มูลท่ีประกาศอยู่ภายในเวบ็ไซต ์โดยส่วนใหญ่จะมีการแบ่งหมวดหมู่ของ
ประ เภทสินค้า เอ าไว้ เพื่ อ ให้ ง่ า ย ต่อการ เข้า ไป เ ลือก ซ้ือ -ขาย สินค้า ใน เว็บไซต์  เ ช่น 
http://www.thaisecondhand.com/ การซ้ือขายรูปแบบน้ี ผูข้ายไม่จาํเป็นตอ้งมีเวบ็ไซตข์องตวัเอง แต่
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ทาํไดโ้ดยอาศยัพื้นท่ีของเวบ็ท่ีเปิดโอกาสให้ประกาศขายของ ก็สามารถเร่ิมตน้การคา้ขายไดแ้ลว้ 
ขอ้ดี คือ เร่ิมตน้ไดง่้ายทนัที และฟรี ขอ้เสีย คือ ไม่เหมาะกบัผูท่ี้มีสินคา้เป็นจาํนวนมากๆ 

2.1.6.2 เวบ็ไซตแ์คตตาลอ็คสินคา้ออนไลน์ (Online Catalog Web Site)  
เป็นรูปแบบจดัทาํเวบ็ไซต ์E-Commerce ในรูปแบบแคตตาลอ็คออนไลน์ ท่ีมีรูปภาพ

และรายละเอียดสินคา้พร้อมท่ีอยู่เบอร์โทรติดต่อ ไม่มีระบบการชาํระเงินผ่านทางเว็บไซต์ หรือ 
ตะกร้าสินคา้ออนไลน์ ถา้ลูกคา้สนใจสามารถโทรสอบถามและส่ังซ้ือสินคา้ได้ ซ่ึงเป็นการใช้
เว็บไซต์ เหมือนเป็นโบร์ชัวร์หรือแคตตาล็อคออนไลน์ เพื่อให้ลูกค้าสามารถเข้ามาเลือกดู
รายละเอียดสินคา้และราคาได ้จากทัว่ประเทศหรือทัว่โลกผา่นทางเวบ็ไซต ์ขอ้ดีของเวบ็แบบน้ีคือ 
สร้างไดง่้ายเหมาะกบัการคา้ในพ้ืนท่ีหรือประเทศเดียวกนั ขอ้เสียคือ ไม่สามารถขายและรับเงินได้
ทนัทีจากลูกคา้ท่ีตอ้งการชาํระเงินผา่นเวบ็ไซต ์

2.1.6.3 ร้านคา้ออนไลน์ (E-Shop Web Site)  
เป็นรูปแบบเวบ็ไซต ์E-Commerce สมบูรณ์แบบ ท่ีมีทั้งระบบการจดัการสินคา้ ระบบ

ตะกร้าสินคา้ (Shopping Cart) ระบบการชาํระเงิน รวมถึงการขนส่งสินคา้ครบสมบูรณ์แบบ ทาํใหผู้ ้
ซ้ือสามารถสั่งซ้ือสินคา้และทาํการชาํระเงินผ่านเวบ็ไซตไ์ดท้นัที โดยการชาํระเงินส่วนใหญ่เป็น
การชาํระผา่นบตัรเครดิต 

ในการจดัทาํเวบ็ไซตล์กัษณะน้ี จาํเป็นตอ้งมีระบบหลายๆ อยา่งประกอบอยูภ่ายใน ซ่ึงมี
ความซับซ้อนและมีรายละเอียดในการจัดทาํค่อนขา้งมาก อย่างไรก็ตาม ในขณะน้ีมีเว็บไซต ์         
E-Commerce สาํเร็จรูป ท่ีพร้อมให้บริการและมีการทาํงานท่ีสมบูรณ์ ทาํให้สามารถเร่ิมตน้ทาํเวบ็
ลกัษณะน้ีไดอ้ยา่งรวดเร็ว หากท่านสนใจ ร้านคา้ออนไลน์ สามารถสมคัรใชบ้ริการฟรี 

2.1.6.4 การประมูลสินคา้ (Auction)  
เป็นเวบ็ไซต ์E-Commerce ท่ีมีรูปแบบของการนาํสินคา้มาประมูลขาย โดยการแข่งขนั

เสนอราคาสินคา้ หากผูใ้ดเสนอราคาสินคา้ไดสู้งสุดในช่วงเวลาท่ีกาํหนด ก็จะชนะการประมูลและ
สามารถซ้ือสินคา้ช้ินนั้นไปได ้ดว้ยราคาท่ีไดก้าํหนดไว ้โดยส่วนใหญ่สินคา้ท่ีนาํมาประมูล หาก
เป็นสินคา้ใหม่ ซ่ึงหลงัการประมูลสินคา้จะมีราคาท่ีไม่สูงกว่าราคาทอ้งตลาด ยกเวน้สินคา้เก่าบาง
ประเภท หากยิ่งเก่ามากยิ่งมีราคาสูง เช่น ของเก่า ของสะสม เป็นตน้ เช่น http://auction.tarad.com/ 
และ http://www.ebay.com/ 

2.1.6.5 ตลาดกลางอิเลก็ทรอนิกส์ (E-Marketplace)  
เป็นเวบ็ไซต ์E-Commerce ท่ีมีรูปแบบเป็นตลาดนดัขนาดใหญ่ โดยภายในเวบ็ไซตจ์ะมี

การรวบรวมเวบ็ไซตข์องร้านคา้และบริษทัต่างๆ มากมาย โดยมีการแบ่งหมวดหมู่ของสินคา้เอาไว ้
เพ่ือให้ผูใ้ชส้ามารถเขา้ไปดูสินคา้ภายในร้านคา้ต่างๆ ภายในตลาดไดง่้ายและสะดวก โดยรูปแบบ
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ของตลาดกลางอิเลก็ทรอนิกส์ บางแห่งมีการแบ่งออกเป็นหลายรูปแบบ ตามลกัษณะของสินคา้ท่ีมี
อยู่ภายในตลาดแห่งนั้น เช่น ตลาดสินคา้ทัว่ไป http://www.tarad.com/ เว็บไซต์ตลาดกลาง
อิเล็กทรอนิกส์เก่ียวกับอาหาร http://www.foodmarketexchange.com/ เว็บไซต์ตลาดกลาง
อิเลก็ทรอนิกส์ของสินคา้ OTOP อยา่ง http://www.thaitambon.com/ เป็นตน้ 

 
2.2 งานวจัิยทีเ่กีย่วข้อง 

 งานวิจยัในดา้นน้ีปรากฏใหเ้ห็นในกลางปี 1990 และนกัวิเคราะห์เทคโนโลยใีนขณะนั้น
ไดมี้การทาํนายว่า จะมีผลกระทบอยา่งมากต่อผูข้ายและวิธีการดาํเนินธุรกิจในอนาคต ตวัอยา่งเวบ็ 
ครอเลอร์สาํหรับโปรแกรมคน้หาสินคา้ในยคุแรกเรียกว่า Shopbot ซ่ึงใชส้าํหรับการเปรียบเทียบ
ราคาคือ BargainFinder พฒันาโดย (B.T. Krulwich, 1996: 258-263) ซ่ึงอนุญาตใหผู้ใ้ชส้ามารถ
เปรียบเทียบราคาของซีดีเพลงจากร้านคา้ปลีกออนไลน์ แต่ร้านคา้ปลีกจาํนวนมากเร่ิมบล็อกการ
เขา้ถึงของเวบ็ครอเลอร์จาก BargainFinder เพราะเวบ็ครอเลอร์จาก bargainfinder นั้นมีการประเมิน
ผูข้ายจากราคาจากราคาเท่านั้นและละเวน้คุณสมบติัอ่ืนๆ ทั้งหมดท่ีร้านคา้ปลีกเพลงออนไลน์ได้
สร้างไวใ้นเวบ็ไซตข์องตน ในท่ีสุด BargainFinder ตอ้งหยดุปฏิบติัการ 

 
 
 
 

 

ภาพท่ี 2.3 การทาํงานของ Shopbot (R.B. Doorenbos, O. Etzioni, and D.S.Weld) 

ท่ีมา: R.B. Doorenbos, O. Etzioni, and D.S.Weld.(1997: 43) 
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จากปัญหาท่ี BargainFinder พบทาํใหมี้การพฒันา (R.B. Doorenbos, O. Etzioni, and 
D.S.Weld., 1997:39-48) ซ่ึงมีการทาํงานดงัภาพท่ี 2.3 โดยเวบ็ครอเลอร์ท่ีตอ้งทาํงานผา่นตวักลางท่ี
เรียกว่า wrapper ซ่ึงมีหนา้ท่ีในการสกดัขอ้มูล ราคา รายละเอียดสินคา้ หรือขอ้มูลท่ีมกัใชใ้นการ
ตดัสินใจซ้ือสินคา้ ออกมาจากเวบ็ไซดแ์ต่ละเวบ็ดว้ยวิธี “screen-scraping” คือเขา้ไปอ่านขอ้มูลจาก
หนา้เวบ็ไซตท่ี์ตอ้งการแลว้สกดัเอาขอ้มูลและแทก็ภาษา HTML ท่ีไม่ตอ้งการท้ิงไป ใหเ้หลือเฉพาะ
ขอ้มูลท่ีตอ้งการวิธีน้ีค่อนขา้งยุ่งยาก ถ้าเว็บไซต์ตน้ทางมีการเปล่ียนโครงสร้างก็จะตอ้งแก้ไข
โปรแกรมตาม และนอกจากน้ี wrapper แต่ละตวัทาํงานไดก้บัเวบ็เพียง 1 เวบ็ Shopbot น้ีถูกเปล่ียน
ช่ือในเวลาต่อมาเป็น jango และถูกซ้ือและจดทะเบียนธุรกิจโดย excite ในปี 1997 

 

ภาพท่ี 2.4 การทาํงานของ Shopbot ใน (Maria Fasli) 

ท่ีมา: Maria Fasli.(2006: 72) 
ต่อมาไดมี้การพฒันาเวบ็ครอเลอร์ท่ีไปติดต่อกบัส่วนจดัการขอ้มูลของเว็บขายสินคา้

โดยตรงคือ (Maria Fasli, 2006:69-75) มีการทาํงานดงัรูปภาพท่ี 2.4 โดยมีการนาํเทคโนโลยใีหม่ๆ
เขา้มาช่วยไดแ้ก่ เวบ็เซอร์วิส (web service) และใชท้ฤษฎีในดา้นออนโทโลยีในการจดัแบ่ง
หมวดหมู่สินคา้ เว็บครอเลอร์จะทาํงานโดยการร้องขอขอ้มูลไปท่ีเวบ็เซอร์วิสของเวบ็ขายสินคา้
โดยตรงทาํให้ได้ขอ้มูลท่ีถูกตอ้งแม่นยาํและประหยดัเวลา แต่เน่ืองจากงานวิจยัช้ินน้ีทาํข้ึนเพื่อ
โปรแกรมคน้หาสินคา้ในประเทศไทยซ่ึงมีเพียงไม่ก่ีเวบ็เท่านั้นท่ีใชเ้ทคโนโลยีเวบ็เซอร์วิส วิธีน้ีจึง
ไม่เหมาะท่ีจะนาํมาใชง้าน 

ดงันั้นงานวิจยัน้ีจึงออกแบบและพฒันาเวบ็ครอเลอร์ใหมี้ความสามารถในการคดัแยก
ขอ้มูลสินคา้บางอยา่งเช่น ราคา รูปภาพ ช่ือสินคา้ ลิงคสิ์นคา้ และรายละเอียดโดยไม่ผา่นตวักลาง
หรือ wrapper (R.B. Doorenbos, O. Etzioni, and D.S.Weld., 1997: 39-48) และเกบ็ขอ้มูลจากเวบ็
ขายสินคา้ในประเทศไทยใหไ้ดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 
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บทที ่3 
วธีิการดาํเนินการและเคร่ืองมอื 

 
 การวิจยัน้ีเป็นการวิจยัเพื่อหาขั้นตอนและวิธีการสกดัขอ้มูลสินคา้บนเวบ็เพจสําหรับ
เวบ็ครอเลอร์ เพื่อนาํไปใชใ้นโปรแกรมคน้หาสินคา้ 
 3.1  การศึกษาคน้ควา้ขอ้มูล 
 3.2  การออกแบบขั้นตอนและวิธีการสกดัขอ้มูลสินคา้ 
 3.3  การกาํหนดแบบแผนการวดัประสิทธิผล 
 3.4  การวดัประสิทธิผล 
 3.5  เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยั 
 
3.1  การศึกษาค้นคว้าข้อมูล 
  ผูว้ิจยัไดศึ้กษาและคน้ควา้ขอ้มูลจากแหล่งต่างๆ ในหวัขอ้ต่อไปน้ี  

3.1.1  ศึกษาเก่ียวกบัโปรแกรมคน้หาสินคา้ 
งานวิจยัน้ีไดท้าํการศึกษาโปรแกรมคน้หาท่ีมีอยูใ่นปัจจุบนัและกาํลงัเป็นท่ีนิยม ทั้งใน

ต่างประเทศเช่น Google Product Search, Shopping.com, Price Grabber และ Shopzilla และของ
ไทยเช่น priceza.com ซ่ึงพบว่า ขอ้มูลท่ีสาํคญัและจาํเป็นท่ีสุดสาํหรับโปรแกรมคน้หาสินคา้ไดแ้ก่ 
ช่ือสินคา้ รูปภาพสินคา้ ราคาสินคา้ ยอูาร์แอลสินคา้ และรายละเอียดยอ่ของสินคา้ดงัภาพท่ี 3.1 

จากการศึกษาการใช้งานโปรแกรมคน้หาสินคา้ พบว่าขอ้มูลขา้งตน้น้ีส่งผลถึงความ
สะดวกสบายและใชง้านง่ายของผูใ้ช ้เช่น การจดัเรียงลาํดบัตามราคาสินคา้ การคน้หาตามช่ือสินคา้ 
หรือรายละเอียดสินคา้ เป็นตน้ ดงันั้นการสกดัขอ้มูลขา้งตน้ให้ออกมาอยา่งถูกตอ้งจึงมีส่วนสาํคญั
อยา่งยิง่ต่อโปรแกรมคน้หาสินคา้ 
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ภาพท่ี 3.1 ผลการคน้หาจาก Google Product Search  
 
ท่ีมา:  www.google.com/shopping, 2554, ธนัวาคม 20. 
 

3.1.2  ศึกษาเก่ียวกบัเวบ็ขายสินคา้ 
จากการศึกษาเวบ็ขายสินคา้ในประเทศไทย ส่วนใหญ่จะมีหน้ารวมสินคา้ท่ีมีการรวม

สินคา้หลายๆอยา่งท่ีมีในเวบ็ไวใ้นหนา้เดียว ดงัภาพท่ี 3.2 โดยจะแสดงขอ้มูลแต่ละสินคา้เช่น ราคา
สินคา้ รูปสินคา้ รายละเอียดย่อ และยอูาร์แอลสินคา้ ซ่ึงจะเห็นว่าเป็นขอ้มูลท่ีครบถว้นและจาํเป็น
สําหรับโปรแกรมค้นหาสินค้าดังท่ีกล่าวในหัวข้อ 3.1.1 และทาํให้เว็บครอเลอร์ท่ีใช้งานใน
โปรแกรมคน้หาสินคา้ไม่จาํเป็นตอ้งเขา้ไปเกบ็ทุกๆ ยอูาร์แอลในเวบ็ขายสินคา้นั้นๆ ดว้ย ดงันั้นจาก
ประโยชน์ของหน้ารวมสินคา้ทาํให้เราหาทางสร้างขั้นตอนวิธีการสกดัขอ้มูลสินคา้จากหน้ารวม
เหล่าน้ี 
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ภาพท่ี 3.2 ตวัอยา่งหนา้รวมสินคา้จากเวบ็ขายสินคา้  
 
ท่ีมา:   จาก http://www.computer4u.com, 2554, ธนัวาคม 25. 
 

3.1.3  ศึกษาเก่ียวเวบ็ครอเลอร์ท่ีใชใ้นการสกดัขอ้มูลสินคา้ 
จากงานวิจยัท่ีกล่าวถึงในหัวขอ้ท่ี 2.2 จะพบว่า วิธีการสกดัขอ้มูลสินคา้นั้นทาํไดห้ลาย

อย่างตั้ งแต่อดีตจนถึงปัจจุบนั จนพบว่าทางเป็นไปได้ท่ีจะทาํการสกัดขอ้มูลสินคา้จากเว็บใน
ประเทศไทยนั้น ไม่สามารถใช้เทคโนโลยีเว็บเซอร์วิสได้ ดังนั้นจึงตอ้งใช้การสกัดขอ้มูลจาก
โครงสร้างภาษา HTML ท่ีเรียกวา่ DOM แทน ซ่ึงคือ การสร้างโหนดในของ HTML Tag ข้ึนมา โดย
มีโครงสร้างลกัษณะตน้ไม ้หรือ DOM Tree ดงัภาพท่ี 3.3 ซ่ึงมีลาํดบัชั้นของโหนดลดหลัน่ลงไป 
โดยโหนดท่ีอยูเ่หนือกว่าเรียกว่า โหนดแม่ โหนดท่ีอยูต่ ํ่ากว่าเรียกว่า โหนดลูก และโหนดขา้งเคียง
คือ โหนดพี่นอ้ง ซ่ึงโหนดแม่จะมีโหนดลูกไดห้ลายโหนด แต่โหนดลูกสามารถมีโหนดแม่ไดเ้พียง
โหนดเดียว ตวัอยา่งเช่น โหนด TEXT ท่ีลาํดบัล่างสุด (ในกรอบเส้นปะ) มีโหนดแม่ คือ P ซ่ึงจะ
เห็นว่าโหนด TEXT ทั้ง 2 อนัจะมีโหนดแม่ไดเ้พียงโหนดเดียว แต่โหนด P สามารถมีโหนดลูก
เท่าไหร่กไ็ด ้
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ภาพท่ี 3.3 ตวัอยา่ง DOM Tree 

 
3.2 การออกแบบข้ันตอนและวธีิการสกดัข้อมูลสินค้า 
 การออกแบบขั้นตอนและวิธีการสกดัขอ้มูลสินคา้ จะใชก้ารวิเคราะห์ DOM Tree เพื่อ
หาโหนดและขอ้มูลสินคา้ซ่ึงแบ่งเป็นขั้นตอน ดงัต่อไปน้ี 

3.2.1 วิเคราะห์ DOM ในหนา้รวมสินคา้ของเวบ็ขายสินคา้ 
  จากการศึกษา DOM ในหนา้รวมสินคา้พบว่า แต่ละสินคา้จะอยู่แยกกนัดงัภาพท่ี 3.4 
ดงันั้น ตอ้งหาวิธีการแยกโหนดแต่ละอนัออกจากกนั โดยเรียกโหนดแต่ละอนัว่า โหนดสินคา้ และ
ส่ิงท่ีเห็นไดช้ดัเจนท่ีสุดคือ รูปภาพของสินคา้ (IMG) ซ่ึงจะมี 1 โหนด ต่อ 1 รูปสินคา้เท่านั้น เพราะ
ราคาสินคา้ในแต่ละโหนดบางคร้ังอาจจะมีหลายราคาเช่น ราคาปกติ ราคาลด ราคาขาย เป็นตน้ จึง
ทาํให้เรามุ่งความสนใจไปท่ีรูปภาพสินคา้ว่าควรจะใชเ้ป็นตวัแยกโหนดสินคา้ออกจากกนั แต่ใน
หนา้เวบ็นั้นประกอบไปดว้ยรูปภาพต่างๆ ทั้งรูปท่ีไม่ใช่รูปสินคา้ เช่น ไอคอนและแบนเนอร์ ดงันั้น
เราจึงตอ้งกาํจดัรูปท่ีไม่จาํเป็นเหล่าน้ีออกไป 
 จากการศึกษางานวิจยั (Worasit Choochaiwattana, Winyu Niranatlamphong, and 
Michael B.Spring., 2007) ซ่ึงนาํเสนอวิธีการแยกรูปภาพสาํคญัในหนา้เวบ็ โดยการตดัรูปไอคอน 
และแบนเนอร์ออกไป ดว้ยวิธีการใชข้นาดของรูปภาพไดแ้ก่ ความกวา้ง ความยาว และอตัราส่วน

BODY HEAD 

HTML 

TABLE 

TR 

TD TD 

SPAN P IMG TEXT 

TR 

TD TD 

IMG TEXT DIV TEXT 

IMG Tag เน้ือหาขอ้มูล 
TEXT TEXT 
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ภาพ ซ่ึงพบว่าเป็นวิธีท่ีง่ายและมีประสิทธิภาพ เราจึงนํามาประยุกต์ใช้ในงานวิจัยน้ีโดยมีการ
ปรับเปล่ียนเกณฑก์ารกาํจดัรูป ดงัน้ี 
 1. ความกวา้งตอ้งไม่นอ้ยกวา่ 50 พิกเซล 
 2. ความยาวตอ้งไม่นอ้ยกวา่ 50 พิกเซล 
 3. อตัราส่วนกวา้งต่อยาว ระหวา่ง 0.5 ถึง 2 
 เกณฑต่์างๆ ไดจ้าการสาํรวจหนา้รวมสินคา้จากเวบ็ขายสินคา้ 20 เวบ็และใชข้นาดท่ีตํ่า
ท่ีสุดท่ีพบ 

 

ภาพท่ี 3.4 ตวัอยา่งโหนดในภาษา HTML กบัโหนดสินคา้ 1 โหนด 1 สินคา้ 

 และเม่ือไดรู้ปภาพท่ีผา่นเกณฑข์า้งตน้ ต่อไปก็จะทาํการตรวจสอบว่าโหนดท่ีคาดว่าจะ
เป็นโหนดสินคา้คือโหนดใด จากการสาํรวจขา้งตน้ พบวา่ แต่ละโหนดสินคา้จะมีรูปภาพเพียง 1 รูป
ดงันั้น จึงทาํการเล่ือนลาํดบัชั้นของ DOM Tree จนกระทัง่พบรูปภาพท่ีผา่นเกณฑม์ากกว่า 1 รูป จึง
ระบุไดว้่าโหนดลาํดบัล่างก่อนหน้าท่ีจะเล่ือนข้ึนมาคร้ังล่าสุดอาจจะเป็นโหนดสินคา้ ท่ีใช้คาํว่า 
อาจจะเป็นโหนดสินคา้เน่ืองมาจากตอ้งผา่นขั้นตอนการวิเคราะห์หาราคาต่อไปเพื่อใหแ้น่ใจว่าเป็น
โหนดสินคา้จริงๆ 

BODY HEAD 

HTML 

TABLE 

TR 

TD TD 

IMG TEXT IMG TEXT 

TR 

TD TD 

IMG TEXT IMG TEXT 

รูปสินคา้ 
ขอ้มูลสินคา้ 

โหนดสินคา้ 
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3.2.2  การวิเคราะห์หาราคาสินคา้ 
โดยใชก้ารวิเคราะห์ทางภาษาเช่น หน่วยของเงิน เงินบาท (ไทย: บาท; ตวัละติน: Baht; 

สัญลกัษณ์: ฿; รหัสสากลตาม ISO 4217: THB) (encyclopedia.) โดยพิจารณาไดว้่า ตวัแรกท่ีอยูก่่อน
หนา้หน่วยเหล่าน้ี คือ ราคาสินคา้ หรือจากคาํเร่ิมตน้เช่น ราคา price ก็จะพบว่าตวัเลขท่ีอยูห่ลงัจาก
คาํเหล่าน้ีคือ ราคาสินคา้ 

ขอ้มูลท่ีใชใ้นการวิเคราะห์คือ โหนดท่ีอาจจะเป็นโหนดสินคา้ท่ีไดจ้ากการวิเคราะห์ใน
หวัขอ้ 3.2.1 โดยกาํจดั HTML Tag ออกไป ใหเ้หลือเพียงขอ้มูลท่ีเป็น TEXT เท่านั้น เม่ือตรวจพบ
ราคาแลว้ จึงมัน่ใจไดว้า่น้ีคือ โหนดสินคา้ จากนั้นจึงหาวิธีสกดัขอ้มูลท่ีตอ้งการท่ีเหลือต่อไป 

สาํหรับกรณีท่ีพบราคามากกว่า 1 ราคาเช่น ราคาปกติ กบั ราคาขาย ระบบจะสกดัราคา
ท่ีตํ่ากวา่ออกมา 

3.2.3  การวิเคราะห์หายอูาร์แอลสินคา้ 
จากการสาํรวจหนา้เวบ็ขายสินคา้พบว่า ยูอาร์แอลสินคา้จะครอบรูปของสินคา้อยู่ดงัน้ี 

<a href=”ยอูาร์แอลสินคา้” >รูปสินคา้</a>ดงันั้นเราจึงทาํการสกดัยอูาร์แอลสินคา้ซ่ึงอยูภ่ายใน A 
Tag และอยูใ่น Attribute href ออกมา 

3.2.4  การวิเคราะห์หารายละเอียดยอ่ของสินคา้ 
รายละเอียดยอ่ของสินคา้เราจะใชข้อ้มูลท่ีเป็น TEXT ทั้งหมดหลงัจากกาํจดั HTML Tag 

ออกไปเป็นรายละเอียดยอ่ของสินคา้ 
  

3.3  การกาํหนดแบบแผนการวดัประสิทธิผล 
การกาํหนดแผนการวดัประสิทธิผลแบ่งเป็นขั้นตอนได ้ดงัต่อไปน้ี 

3.3.1  การสร้างเวบ็ครอเลอร์เพื่อวดัประสิทธิผล 
 เวบ็ครอเลอร์โดยรวมมีกระบวนการดงัภาพท่ี 3.5 ซ่ึงสามารถอธิบายไดด้งัน้ี 
 1. ยอูาร์แอลเร่ิมตน้ คือ ยอูาร์แอลแรกท่ีตอ้งการใหเ้วบ็ครอเลอร์เขา้ไปดาํเนินการดาวน์
โหลดขอ้มูล 
 2. ยูอาร์แอลคิว คือ ลาํดบัของยูอาร์แอลท่ีตอ้งการให้เวบ็ครอเลอร์เขา้ไปดาวน์โหลด
ขอ้มูล 
 3. ฐานขอ้มูล คือ ท่ีเก็บรวบรวมขอ้มูลทั้งหมดท่ีเว็บครอเลอร์ดาวน์โหลดหรือสกัด
ออกมาได ้
 4. ส่วนภายในกรอบเสน้ประคือส่วนของงานวิจยัน้ี 
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ภาพท่ี 3.5 กระบวนการทาํงานของเวบ็ครอเลอร์ 

 
 ดงันั้นงานวิจยัน้ีไม่ไดส้ร้างเวบ็ครอเลอร์แบบสมบูรณ์แต่จะสร้างเฉพาะกระบวนการใน
กรอบเส้นประเพ่ือใชใ้นการประเมินประสิทธิผลของขั้นตอนวิธีสกดัขอ้มูลสินคา้เท่านั้น ซ่ึงเว็บ 
ครอเลอร์น้ีจะมีหนา้ท่ีดงัน้ี 
 1. ดาวน์โหลดหน้ารวมเว็บขายสินคา้ ซ่ึงยูอาร์แอลท่ีได้นั้นมาจากการคดัเลือกโดย
มนุษย ์
 2. สกดัขอ้มูลสินคา้ซ่ึงจะดาํเนินตามขั้นตอนท่ีไดจ้ากการวิเคราะห์ในหวัขอ้ 3.2 

3.3.2  การสร้างหนา้เวบ็แสดงผลท่ีไดจ้ากการสกดัขอ้มูลสินคา้ของเวบ็ครอเลอร์ 
 เน่ืองจากขั้นตอนและวิธีการท่ีเราได้พฒันานั้นสามารถแยกขอ้มูลสินคา้ได้ 4 อย่าง
ดว้ยกนั คือ รูปสินคา้ ราคาสินคา้ รายละเอียดย่อสินคา้ และยอูาร์แอลสินคา้ และใชก้ารสกดัขอ้มูล
จากมนุษยเ์ป็นเกณฑ์ในการวดัประสิทธิผล ดังนั้นจึงตอ้งออกแบบหน้าแสดงผลให้ง่ายต่อการ
ตรวจสอบความถูกตอ้งของขอ้มูลท่ีไดส้กดัมา โดยสร้างหนา้เวบ็แสดงผลดงัภาพท่ี 3.6 

ดาวน์โหลดหนา้เวบ็ 

สกดัขอ้มูลสินคา้ 

ยอูาร์แอลเร่ิมตน้ ยอูาร์แอล 

ขอ้มูลหนา้เวบ็ 

นาํยอูาร์แอลท่ีไม่ใช่สินคา้มาใส่ในยอูาร์แอลคิว 

ยอูาร์แอลคิว 

นาํขอ้มูล รูปภาพ ราคา รายละเอียดยอ่ย 
และยูอ า ร์ แอล สินค้า ไป เก็บลง ใน
ฐานขอ้มูลเพื่อรอดาํเนินการทาํดชันี 

ฐานขอ้มูล 

ยอูาร์แอลท่ีไม่ใช่สินคา้ 

กระบวนการทาํงานใน
งานวจิยัน้ี DPU
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ภาพท่ี 3.6 ตวัอยา่งหนา้เวบ็ผลลพัธ์การสกดัขอ้มูลสินคา้ 

 
 จากภาพท่ี 3.6 สามารถอธิบายส่วนต่างๆ ของหน้าเว็บ ตามตวัเลขสีแดงท่ีปรากฏ ได้
ดงัต่อไปน้ี 
 1. ช่องสาํหรับกรอกยอูาร์แอลของหนา้รวมสินคา้ท่ีไดจ้ากการคดัเลือกของมนุษย ์
 2. แสดงจาํนวนผลลพัธ์ท่ีไดท้ั้งหมด 
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 3. คอลมัน์สาํหรับเช็คความถูกตอ้ง ช่องน้ีเป็นช่องสาํหรับเช็คขอ้มูลความถูกตอ้งโดยใช้
มนุษยเ์ป็นผูต้รวจสอบว่าขอ้มูลในแถวนั้น มีรายละเอียดใดถูกตอ้งบา้ง ถา้ถูกตอ้งก็จะทาํการเช็คท่ี
ช่องหนา้ขอ้มูลแต่ละอนั เช่น image คือ รูปภาพถูกตอ้ง detail คือ รายละเอียดยอ่ถูกตอ้ง link คือ ยู
อาร์แอลสินคา้ถูกตอ้ง และ price คือ ราคาสินคา้ถูกตอ้ง 
 4. คอลมัน์รูปภาพสินคา้ ช่องน้ีจะแสดงรูปภาพสินคา้ท่ีไดส้กดัออกมา 
 5. คอลมัน์รายละเอียดยอ่กบัยอูาร์แอลสินคา้ 
 6. คอลมัน์ปุ่มสาํหรับกดเพื่อเช็คว่ายูอาร์แอลท่ีไดน้ั้นตรงกบัยูอาร์แอลในหนา้เวบ็จริง
หรือไม่ 
 7. คอลมัน์ราคาสินคา้ 
 8. ช่องสาํหรับกรอกจาํนวนสินคา้จากหนา้เวบ็จริง ท่ีไดจ้ากการตรวจสอบโดยมนุษย ์
 9. ปุ่มสาํหรับกดเพื่อแสดงผลการประเมิน 

3.3.3  การคดัเลือกยอูาร์แอลท่ีใชใ้นการทดลอง 
 เวบ็ไซตข์ายสินคา้ท่ีมีอยูใ่นประเทศไทยนั้นมีอยูด่ว้ยกนั 5 รูปแบบ 
(ภาวุธ พงษว์ิทยภานุ, 2551) คือ เวบ็ประมูลสินคา้ (E-Auction) เวบ็แคตตาลอ็คออนไลน์ (Online 
Catalog Web Site) เวบ็ประกาศซ้ือ-ขาย (E-Classified) เวบ็ร้านคา้ออนไลน์ (E-Shop Web Site) 
และเวบ็ตลาดกลางอิเลก็ทรอนิกส์ (E-Marketplace) ท่ีกล่าวรายละเอียดในหวัขอ้ 2.1.6  

ตารางท่ี 3.1  ผลการสาํรวจรูปแบบเวบ็ไซตใ์นโปรแกรมคน้หาสินคา้ จาก 100 ผลการคน้หา 

เวบ็ไซต์ E- Auction E- Catalog E-Shop E- Marketplace E- Classified 
Google.com/Product 0 3 92 5 0 
Pricegrabber.com 3 3 89 5 0 

 
 จากการศึกษาโปรแกรมคน้หาสินคา้ระดบัโลกพบว่าให้ผลดงัตารางท่ี 3.1 พบว่า เวบ็ท่ี
เหมาะสมกบัโปรแกรมคน้หาสินคา้มีเพียง 3 รูปแบบคือ เวบ็ร้านคา้ออนไลน์ (E-Shop Web Site) 
เว็บแคตตาล็อคออนไลน์ (Online Catalog Web Site)และเว็บตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์                
(E-Marketplace)  
 แมว้่าในประเทศไทยจะมีสารบญัเวบ็ท่ีแยกหมวดหมู่ของเวบ็ไซตใ์นประเทศไทย แต่
ยงัคงไม่มีเวบ็ไซดใ์ดท่ีแยกหมวดหมู่ออกมาไดอ้ยากละเอียดถึงรูปแบบเวบ็ E-Commerce ดงันั้นการ
เลือกยอูาร์แอลจึงทาํการเลือกจากโปรแกรมคน้หา Google โดยใส่คาํคน้หาเป็นรูปแบบเวบ็  
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E-Commerce ดงัตารางท่ี 3.1โดยเลือกผลลพัธ์ในหนา้แรกจาํนวน 3 เวบ็ต่อคาํคน้สาํหรับเวบ็ร้านคา้
ออนไลน์ และ 10 เวบ็ต่อคาํคน้สาํหรับเวบ็ตลาดกลางอิเลก็ทรอนิกส์ โดยเกณฑก์ารเลือกนั้นจะสุ่ม
เลือกจากผลการคน้หา 

ตารางท่ี 3.2  คาํคน้หาท่ีใชใ้นการสุ่มเลือกจากผลลพัธ์การคน้หาใน Google 

 
ชนิดเวบ็ไซต์ E-Commerce 

 
คาํค้นหา 

จํานวนเวบ็ทีท่าํการสุ่ม
จากผลลพัธ์การค้นหาต่อ

คาํค้น 
เวบ็ร้านคา้ออนไลน์ “ขายหนงั” “ขายเส้ือผา้” “ขายเคร่ืองสาํอาง” “ขายจี

พีเอส” “ขายรองเท้า” “ขายแบตเตอร์ร่ี” “ขาย
เคร่ืองประดบั” “ขายนํ้าหอม” “ขายคอม” “ขายเกม” 

 
3 

เวบ็ตลาดกลาง
อิเลก็ทรอนิกส์ 

“ร้านคา้ออนไลน์” 10 

  
 คาํคน้ในตารางท่ี 3.2 นั้นไดจ้ากการทดลองหาคาํคน้ท่ีให้ผลลพัธ์เป็นเวบ็ในรูปแบบท่ี
ตอ้งการ พบว่า เวบ็ร้านคา้ออนไลน์ใชค้าํคน้เป็น “ขาย” กบัชนิดสินคา้จะให้ผลลพัธ์เป็นเวบ็ร้านคา้
ออนไลน์ แต่ท่ีแยกเป็นหลายชนิดเพื่อความหลากหลายของขอ้มูลท่ีใชใ้นการประเมินผล สาํหรับ
เว็บชนิดตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์นั้ นใช้คาํค้นเพียงคาํเดียวว่า “ร้านค้าออนไลน์” ก็เพียงพอ
เน่ืองจากเวบ็ชนิดตลาดกลางอิเลก็ทรอนิกส์นั้น เป็นเสมือนตลาดท่ีมีสินคา้หลากหลายอยูแ่ลว้ 
 จากนั้นเม่ือไดเ้วบ็ขายสินคา้ท่ีเลือกมาแลว้จะทาํการเลือกหนา้เวบ็ภายในเวบ็ไซตท่ี์เก็บ
หนา้รวมสินคา้ เช่น หนา้แรก หรือหนา้แยกหมวดหมู่สินคา้ เป็นตน้ โดย 1 เวบ็จะเลือกมา 3 ยอูาร์
แอลดงัตารางท่ี 3.3 

ตารางท่ี 3.3  ชนิดและจาํนวนเวบ็ไซตท่ี์ใชใ้นการทดลอง 

ชนิดเวบ็ไซต ์E-Commerce ในไทย จาํนวนหนา้เวบ็ 
เวบ็ร้านคา้ออนไลน์ 30 
เวบ็ตลาดกลางอิเลก็ทรอนิกส์ 30 

 
3.3.4 ขอ้มูลผูป้ระเมิน 

 นกัศึกษาในระดบัปริญญาโทของมหาวิทยาลยัธุรกิจบณัฑิตย ์

DPU



 23 

3.4 การวดัประสิทธิผล 
จากท่ีกล่าวไวใ้นส่วนของขอบเขตการวิจยัว่า ใชก้ารสกดัขอ้มูลโดยมนุษยเ์ป็นเกณฑใ์น

การวดัประสิทธิผล ดงันั้นขั้นตอนการวดัประสิทธิผล จึงมีขั้นตอนใหผู้ป้ระเมินปฏิบติัดงัน้ี 
3.4.1  กรอกยอูาร์แอลในช่องหมายเลข 1 ดงัภาพท่ี 3.7    

ซ่ึงจะขอยกตวัอยา่งเป็นยอูาร์แอลต่อไปน้ี  
http://www.f10shop.com/category.aspx?id=040&pi=0&p=1 โดยการนํา ยูอ า ร์แอล 

ดงักล่าวไปกรอกในช่องหมายเลข 1 จากนั้นกดปุ่ม “GO” ระบบจะทาํการส่งยอูาร์แอลไปยงั 
เว็บครอเลอร์เพื่อทาํการดาว์นโหลด และสกัดขอ้มูล เม่ือเว็บครอเลอร์ทาํการสกัดขอ้มูลเสร็จ
เ รี ย บ ร้ อ ย   จ ะ ส่ ง ก า ร แสด งผลหน้ า เ ว็ บ  ดั ง ภ าพ ท่ี  3 . 7  ซ่ึ ง ผ ลก า รสกัด ข้อ มู ล จ า ก 
http://www.f10shop.com/category.aspx?id =040&pi=0&p=1 ท่ีมีหนา้เวบ็ดงัภาพท่ี 3.8 
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ภาพท่ี 3.7 ตวัอยา่งผลลพัธ์การสกดั 1 สินคา้  
 
ท่ีมา:  http://www.f10shop.com/category.aspx?id =040&pi=0&p=1 
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ภาพท่ี 3.8 ตวัอยา่งหนา้รวมสินคา้ท่ีใชใ้นการประเมิน  

ท่ีมา : http://www.f10shop.com/category.aspx?id=040&pi=0&p=1, 2555, กมุภาพนัธ์ 26. 
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3.4.2  ทาํการเปิดหนา้เวบ็ดว้ยยอูาร์แอลเดียวกบัขอ้ท่ี 3.3.1 ดว้ยเวบ็เบราเซอร์ดงัภาพท่ี 3.8 
 เม่ือเปิดหน้าเว็บเสร็จแลว้ต่อไป ผูป้ระเมินจะทาํการตรวจสอบ ในหน้าเว็บนั้น ว่ามี
สินคา้ทั้งหมดก่ีสินคา้และนาํไปกรอกใส่ช่องท่ี 8 

3.4.3  ทาํการตรวจสอบผลลพัธ์ท่ีไดจ้ากขั้นตอนท่ี 3.3.1 
 วิธีการตรวจสอบทาํไดโ้ดยการตรวจเช็ค ว่ามีรายละเอียดใดถูกตอ้งบา้ง ถา้ถูกตอ้งก็จะ
ทาํการเช็คท่ีช่องหนา้ขอ้มูลแต่ละอนั เช่น image คือ รูปภาพถูกตอ้ง detail คือ รายละเอียดยอ่ถูกตอ้ง 
link คือ ยอูาร์แอลสินคา้ถูกตอ้ง และ price คือ ราคาสินคา้ถูกตอ้ง  
 การตรวจเช็คนั้นจะใชต้วัอยา่งในภาพท่ี 3.9 และ ภาพท่ี 3.10 ในการอธิบาย 
 

 

ภาพท่ี 3.9 ตวัอยา่งผลลพัธ์การสกดั 1 สินคา้ 

 

ภาพท่ี 3.10 ตวัอยา่งสินคา้ 1 สินคา้จากหนา้เวบ็ 

 
 จากภาพท่ี 3.9 และ 3.10 เป็นสินคา้ช้ินเดียวกนั ซ่ึงภาพท่ี 3.9 เป็นภาพท่ีไดจ้ากผลการ
สกดัขอ้มูลสินคา้ และภาพท่ี 3.10 เป็นภาพจริงจากหนา้เวบ็และสามารถตรวจสอบไดด้งัน้ี 
 1. รูปภาพเป็นรูปเดียวกนัถือว่าการสกดัรูปออกมาไดอ้ยา่งถูกตอ้ง ผูป้ระเมินจะทาํการ
เช็คในช่องหนา้ image  
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 2. ดูรายละเอียดย่อ คือ เน้ือหาทั้งหมดในโหนดสินคา้ซ่ึงก็คือเน้ือหาทั้งหมดในภาพท่ี 
3.10 ซ่ึงสกดัออกมาไดถู้กตอ้ง ผูป้ระเมินจะทาํการเช็คในช่องหนา้ detail 
 3. ผูป้ระเมินทาํการกดท่ีปุ่ม “GO” จะแสดงหนา้เวบ็ออกมาดงัภาพท่ี 3.11 พบว่าเป็น
หนา้เวบ็เดียวกนักบัเม่ือผูป้ระเมินกดท่ียอูาร์แอลบนรูปภาพสินคา้ในภาพท่ี 3.10 ถือวา่การสกดั 
ยอูาร์แอลสินคา้ออกมาไดอ้ยา่งถูกตอ้ง ผูป้ระเมินจะทาํการเช็คในช่องหนา้ link  
 

 

ภาพท่ี 3.11 หนา้เวบ็เม่ือกดท่ีปุ่ม “GO” จากภาพท่ี 3.9 

ท่ีมา:  http://www.f10shop.com/products.aspx?0124, 2555, กมุภาพนัธ์ 26. 
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 4. ราคาท่ีแยกออกมาไดจ้ากทั้งภาพท่ี 3.9 คือ 90 บาทซ่ึงขั้นตอนสกดัราคาไดท้าํการ
วิเคราะห์เลือกราคาท่ีตํ่าท่ีสินคา้ในหน้าขายสินคา้นั้นออกมา ซ่ึงเม่ือเทียบกบัภาพท่ี 3.10 พบเป็น
ราคาท่ีตํ่าท่ีสุดคือ 90 บาท  ถือวา่การราคาออกมาไดอ้ยา่งถูกตอ้ง ผูป้ระเมินจะทาํการเช็คในช่องหนา้ 
price 
 จากนั้นจะดาํเนินการตรวจสอบจนครบทุกสินคา้ท่ีแสดงในหนา้ผลลพัธ์การสกดัขอ้มูล 

3.4.4  การคาํนวณผลการประเมิน 
 เม่ือผูป้ระเมินไดท้าํการดาํเนินการตรวจสอบจนครบทุกสินคา้ในหนา้ผลลพัธ์การสกดั
ขอ้มูลแลว้ ผูป้ระเมินจะทาํการกดปุ่ม “Check Score” ดงัภาพท่ี 3.7 หมายเลข 9 จะแสดงหนา้ต่างดงั
ภาพท่ี 3.12 เพื่อนาํผลท่ีไดไ้ปบนัทึกขอ้มูลและทาํการคาํนวณค่าความถูกตอ้ง โดยการคาํนวณจะใช้
สูตรการคาํนวณความถูกตอ้งดงัสมการท่ี 1 

 

ภาพท่ี 3.12 ตวัอยา่งผลการคาํนวณจาํนวนความถูกตอ้งโดยมนุษย ์แยกแต่ละรายละเอียด 

Accuracy = TP + TN / (TP + TN + FP + FN)(encyclopedia,2007) (1) 
TP (True Positive) คือจาํนวนขอ้มูลสินคา้ทั้งหมดท่ีสกดัออกมาไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 
TN (True Negative) คือจาํนวนขอ้มูลท่ีไม่ใช่สินคา้และไม่ไดท้าํการสกดัออกมา 
FP (False Positive) คือจาํนวนขอ้มูลท่ีไม่ใช่ขอ้มูลสินคา้แต่ถูกสกดัออกมา 
FN (False Negative) คือจาํนวนขอ้มูลสินคา้ท่ีไม่ไดถู้กสกดัออกมา 
 จากขอ้มูลในภาพท่ี 3.12 สามารถคาํนวณค่าความถูกตอ้งได ้ดงัตารางท่ี 3.4 
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ตารางท่ี 3.4  ตวัอยา่งตารางบนัทึกค่าความถูกตอ้งจากยอูาร์แอล  
http://www.f10shop.com/category.aspx?id=040&pi=0&p=1 

ยอูาร์แอลท่ีตรวจสอบ การสกดัดว้ย 
ผูป้ระเมิน 

การสกดัดว้ยวธีิในงานวิจยั  
Accuracy TP TN FP FN 

http://www.f10shop.com/category.aspx?i
d=040&pi=0&p=1 

11 11 0 0 0 1 

 
3.5 เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจัิย 

3.5.1 ฮาร์ดแวร์ 
PC Computer 
Processor : Intel® Core™ i5-2400 CPU @ 3.10 GHz 3.30 GHz 
Ram : 4.00 GB 
System : Windows 7 Ultimate 32 bit 

3.5.2 ซอฟตแ์วร์ 
Firefox และ  Netbean 7.0  
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บทที4่ 
ผลการศึกษา 

 
4.1 ผลการออกแบบขั้นตอนและวธีิการสกดัข้อมูลสินค้า 
 จากการออกแบบขั้นตอนและวิธีการสกัดขอ้มูลสินคา้ ทาํให้ได้ผลออกมาเป็นขั้นตอน
ดงัต่อไปน้ี 

4.1.1 ดาวน์โหลดหนา้เวบ็ 
เวบ็ครอเลอร์ทาํการเกบ็ขอ้มูลหนา้เวบ็ในภาษา HTML 

4.1.2 การสกดัโหนดสินคา้ 
แบ่งออกเป็นกระบวนการยอ่ยไดด้งัรูปท่ี 3.3. และมีรายละเอียดดงัน้ี 

4.1.2.1 ทาํการสร้างโหนด DOM element ดว้ย Htmlparser ไลบราร่ี 
ทาํการสร้างออฟเจ็คในภาษาจาวาท่ีเป็น โหนดของภาษา HTML ใน DOM Structure 

โดยมีไลบราร่ีสาํเร็จรูปในการสร้าง จากนั้นจะสามารถใช ้ method ในการจดัการเก่ียวกบั element 
ใน DOM Structure ตวัอยา่งเช่น getParent(), getChildren() เป็นตน้ รวมถึงการคดักรองชนิดของ 
HTML Tag เช่น TagNameFilter หรือ AttributeFilter เป็นตน้ โดยเราจะใช ้DOM ท่ีไดจ้าก IMG 
Tag ทั้งหมดในหนา้เวบ็นั้นๆ มาดาํเนินการ 

 

ภาพท่ี 4.1 โครงสร้าง DOM 1 โหนด 1 สินคา้ 

TABLE 

TR 

TD TD 

IMG TEXT IMG TEXT 

TR 

TD TD 

IMG TEXT IMG TEXT 

รูปสินคา้ 
ขอ้มูลสินคา้ 

โหนดสินคา้ 
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4.1.2.2 การตรวจสอบรูปภาพสินคา้ 
 จากโครงสร้างเวบ็ขายสินคา้ดงัรูปท่ี 3.1 แสดงให้เห็นว่าแต่ละสินคา้จะมีส่วนประกอบ
ท่ีเหมือนกนั และท่ีเด่นชดัท่ีสุดคือรูปภาพซ่ึงไดม้าจากขั้นตอนในหัวขอ้ 3.2.3.1 จาก IMG tag ใน
ภาษา HTML ดงันั้นงานวิจยัน้ีจึงใชรู้ปภาพเป็นปัจจยัแยกในการสกดัขอ้มูลสินคา้โดยใชเ้กณฑท่ี์ได้
จากหวัขอ้ 3.2.1 ดงัน้ี 
 1. ความกวา้งตอ้งไม่นอ้ยกวา่ 50 พิกเซล 
 2. ความยาวตอ้งไม่นอ้ยกวา่ 50 พิกเซล 
 3. อตัราส่วนระหวา่ง 0.5 ถึง 2 

4.2.3.3 การเลือกโหนดหรือ Element ท่ีใชใ้นการสกดัขอ้มูลสินคา้ 
 จากตวัอยา่งโครงสร้าง DOM ในรูปท่ี 4.1 จะเห็นว่าในแต่ละโหนดสินคา้หน่ึงโหนด จะมี
รูปสินคา้เพียงรูปเดียวดงัโครงสร้างในรูปท่ี 3.4 ดงันั้นการเลือกโหนดจึงจะเลือกเฉพาะโหนดท่ีมีรูป
สินคา้เพียงรูปเดียว จากรูปท่ี 3.2 จะเห็นว่าจะใชก้ารคดักรองเร่ิมตน้จาก IMG Tag ดงันั้นจุดเร่ิมใน
แต่ละ Loop จะเขา้ไปท่ีรูปภาพสินคา้โดยตรง แต่จะใชก้ารตรวจสอบโดยการเล่ือนออกมาท่ีโหนด
แม่ดว้ย getParent() เร่ือยๆ จนพบ รูปสินคา้ 2 รูปเราก็จะทาํการเลือกโหนดก่อนหนา้คือ โหนด
ล่าสุดท่ียงัมีรูปสินคา้รูปเดียวอยู ่

4.1.2.4 การสกดัราคาสินคา้ 
โดยการวิเคราะห์ทางภาษาเช่น หน่วยของเงิน เงินบาท (ไทย: บาท; ตวัละติน: Baht; 

สัญลกัษณ์: ฿; รหัสสากลตาม ISO 4217: THB) โดยพิจารณาไดว้่า ตวัแรกท่ีอยูก่่อนหนา้หน่วย
เหล่าน้ี คือ ราคาสินคา้ หรือจากคาํเร่ิมตน้เช่น ราคา price ก็จะพบว่า ตวัเลขท่ีอยูห่ลงัจากคาํเหล่าน้ี
คือ ราคาสินคา้ 

และจากผลการสกดัราคาสินคา้ถา้โหนดใดไม่สามารถสกดัราคาสินคา้ออกมาไดก้็จะไม่
ถือว่าเป็นโหนดสินค้า และจะไปดําเนินการรับรูปภาพใหม่ตั้ งแต่ขั้นตอนท่ี 4.2.2.2 อีกคร้ัง
จนกระทัง่ไม่มีรูปภาพเหลือในหนา้เวบ็นั้น 

4.1.3 การสกดัขอ้มูลสินคา้ 
หลงัจากท่ีไดร้าคามาแลว้ทาํให้เรามัน่ใจไดว้่าโหนดนั้นเป็นโหนดของสินคา้ ก็จะมา

ดาํเนินการสกดัขอ้มูลสินคา้ต่อไป 
4.1.3.1 สกดัยอูาร์แอลของสินคา้  
โดยทาํการเกบ็ยอูาร์แอลท่ีครอบอยูก่บัรูปภาพสินคา้ดงัรูปแบบภาษา HTML ดงัน้ี  

<a href=”ยอูาร์แอลของสินคา้” ><imgsrc=”รูปภาพสินคา้” ></a> 
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4.1.3.2 สกดัรายละเอียดยอ่ยของสินคา้  
โดยทาํการเกบ็ขอ้มูลจากโหนดของสินคา้ท่ีไดผ้า่นการตดั HTMLTag ออกไปหมดแลว้ 

ถึงแมว้่าในส่วนน้ีจะไม่ใช่ช่ือสินคา้โดยตรง แต่จะทาํใหส่้วนของการทาํดชันีประหยดัเวลาไปอยา่ง
มากในการหาช่ือของสินคา้ เพราะเน้ือหาท่ีไดมี้เพียงไม่มีก็ตวัอกัษรเท่านั้น ต่างกบัการทาํดชันีปกติ 
ท่ีตอ้งอาศยัการวิเคราะห์จากหน้าเวบ็ขายสินคา้ทั้งหน้าก็คือหน้าเว็บท่ีเก็บไดจ้ากยูอาร์แอลในขอ้ 
4.1.3.1 
 จากขั้นตอนขา้งตน้แสดงไดด้งั Flow Chart ดงัภาพท่ี 4.2 DPU
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ภาพท่ี 4.2 กระบวนการสกดัขอ้มูลสินคา้ 

**ตรวจสอบวา่ผา่นเกณฑรู์ปภาพสินคา้หรือไม่ 

ดาวน์โหลดขอ้มูลหนา้เวบ็ 

ทาํการสร้างโหนด DOM  

มีโหนดชนิดimg 
? 

 
กวา้ง >= 50px  
ยาว >= 50px 
สดัส่วน <= 2 

วดัขนาดรูปภาพ 

 
โหนดแม่มี 
รูปภาพสินคา้ 

> 2รูป? 

เล่ือนไปท่ีโหนดแม่ 

เล่ือนไปท่ีโหนดลูกก่อนหนา้ 

มี ราคา ? 

สกดัขอ้มูลสินคา้ 

END 

ใช่ 

ไม่ 

ไม่ 

ใช่ 

ใช่ 

ไม่ 

ใช่ 

ไม่ DPU
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4.2 ผลการประเมินผลขั้นตอนและวธีิการสกดัข้อมูลสินค้า 
 
ตารางท่ี 3.1  ตารางผลการประเมินขั้นตอนการสกดัขอ้มูลสินคา้ 
 

ชนิดเวบ็ไซต์ E-Commerce Accuracy 

เว็บร้านค้าออนไลน์และ  เว็บไซต์แคตตาล็อกสินค้า
ออนไลน์ 

88.4% 

เวบ็ตลาดกลางอิเลก็ทรอนิกส์ 77.3% 
 

จากตารางท่ี 4.1 เป็นผลการประเมินขั้นตอนและวิธีการสกดัขอ้มูลสินคา้บนเว็บเพจ
สําหรับเว็บครอเลอร์ท่ีใช้ในโปรแกรมคน้หาสินคา้ ซ่ึงขอ้มูลการประเมินแบ่งไดเ้ป็น 2 ชุดการ
ทดลองคือแถวแรกของหมวดหมู่เวบ็ร้านคา้ออนไลน์และ เวบ็ไซตแ์คตตาลอ็กสินคา้ออนไลน์ แถว
ท่ีสองของหมวดหมู่เวบ็ตลาดกลางอิเลก็ทรอนิกส์ จากตารางจะเห็นว่าค่าความถูกตอ้งของเวบ็ตลาด
กลางอิเลก็ทรอนิกส์ มีค่าท่ีต ํ่าเน่ืองจากเวบ็รูปแบบน้ีมีความซบัซอ้นของโครงสร้างหนา้เวบ็ท่ียุง่ยาก
มากกวา่รูปแบบแรก 
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บทที5่ 
บทสรุป อภปิรายผล และข้อเสนอแนะ 

 
5.1 สรุปผลการวจัิย 

งานวิจยัช้ินน้ีไดน้าํเสนอขั้นตอนและวิธีการสกดัขอ้มูลสินคา้สาํหรับเวบ็ครอเลอร์ท่ีใช้
ในโปรแกรมคน้หาสินคา้ โดยการเขียนโปรแกรมย่อยตามขั้นตอนวิธีท่ีไดน้ําเสนอ เพื่อทาํการ
ตรวจสอบความถูกตอ้ง โดยใชม้นุษยเ์ป็นผูต้รวจสอบ 

 จากวตัถุประสงคข์องงานวิจยัจึงขอสรุปเป็นหวัขอ้ยอ่ยดงัน้ี 
5.1.1 การนาํเสนอแนวทางการเลือกหนา้สินคา้ 
5.1.2 การออกแบบขั้นตอนและวิธีการสกดัขอ้มูลสินคา้ 
5.1.3 การศึกษาประสิทธิภาพของขั้นตอนและวิธีการสกดัขอ้มูลสินคา้ 

5.1.1 การออกแบบขั้นตอนและวิธีการสกดัขอ้มูลสินคา้ 
จากขั้นตอนและวิธีการสกดัขอ้มูลสินคา้ท่ีไดน้าํเสนอไปนั้นไดใ้ชเ้กณฑ์วดัเป็นขนาด

ของรูปภาพเป็นปัจจยัแรก ดงันั้นถา้เกณฑท่ี์กาํหนดผิดพลาดก็ทาํให้ไม่สามารถหาโหนดสินคา้เจอ
ได ้แต่จากการวิจยัแสดงใหเ้ห็นแลว้วา่เกณฑท่ี์กาํหนดนั้นเป็นท่ีน่าพอใจ 

ดงันั้นถา้ตอ้งการเพิ่มประสิทธิภาพให้กบัขั้นตอนท่ีไดน้าํเสนอนั้น สามารถจดัการกบั
เกณฑต่์างๆ ท่ีกาํหนดทั้ง ขนาดรูปภาพ อตัราส่วนภาพ หรือเกณฑก์ารวิเคราะห์ราคาให้เหมาะสม
ยิง่ข้ึน 

5.1.2 การศึกษาประสิทธิภาพของขั้นตอนและวิธีการสกดัขอ้มูลสินคา้ 
 ประสิทธิภาพของงานวิจยัน้ีจะคาํนึงถึงความถูกตอ้งของขอ้มูลสินคา้ท่ีไดส้กดัออกมา
โดยใชม้นุษยเ์ป็นเกณฑ ์และไม่คาํนึงถึงความผดิพลาดท่ีเกิดข้ึนโดยมนุษย ์ดงันั้นตวัมนุษยเ์องอาจมี
ความผดิพลาด (Human Error) บา้งและส่งผลต่อผลการวิจยับางส่วน แต่เป็นการยอมรับไดเ้พราะใน
ขณะน้ียงัไม่มีขั้นตอนและวิธีการสกดัขอ้มูลสินคา้ท่ีน่าเช่ือถือในภาษาไทย จึงทาํให้การใชม้นุษย์
เป็นเกณฑ ์เป็นส่ิงท่ีเหมาะสมท่ีสุด 
 

DPU



 36 

5.2 ปัญหาทีพ่บในงานวจัิย 
ดว้ยสมมติฐานท่ีว่าสินคา้แต่ละสินคา้อยู่แยกกนัในโหนดของภาษา HTML โดยเร่ิม

ดาํเนินการวิเคราะห์จากรูปภาพว่าเป็นรูปภาพสินคา้หรือไม่ ถา้ใช่จึงทาํการหาโหนดสินคา้ จากนั้น
วิเคราะห์ต่อวา่มีราคาหรือไม่ ถา้มีราคาจึงถือวา่เป็นโหนดสินคา้ และยงัมีเง่ือนไขเพ่ิมเติมอีกคือใน 1 
โหนดสินคา้ตอ้งมีรูปสินคา้เพียงรูปเดียว ดงันั้นจึงสามารถแบ่งความผดิพลาดของระบบมาวิเคราะห์
ไดเ้ป็น 3 ส่วนคือ 

5.2.1 ส่วนการสกดัหาโหนดสินคา้ผิดพลาด เน่ืองจากบางเวบ็ไซตภ์ายในโหนดเดียวมีสินคา้
มากกวา่ 1 สินคา้หรือรูปสินคา้มากกวา่ 1 รูปดงัรูปท่ี 5.1 ระบบจะไม่สามารถแยกขอ้มูลออกมาได ้

5.2.2 ส่วนการวิเคราะห์รูปภาพสินคา้ผดิพลาด เน่ืองจากการตั้งเกณฑ ์ขนาดท่ี 50 พิกเซล และ
อตัราส่วนกวา้งยาวไม่เกิน 2 เท่า ส่งผลให้ขาดความยืดหยุน่ในการแสดงผล เน่ืองจากบางรูปภาพมี
ขนาดเล็กกว่า 50 พิกเซล หรือบางสินคา้ท่ีตอ้งมีรูปภาพแนวยาวเช่น สร้อยคอหรือชุดกระโปรง 
ส่งผลใหมี้อตัราส่วนมากกวา่ 2 เท่า 

5.2.3 ส่วนการวิเคราะห์ราคาผิดพลาด เน่ืองจากบางเว็บไซต์ไม่มีคาํในการช่วยวิเคราะห์หา
ราคาเช่น ราคา บาท หรือ ฿ แต่มีเพียงช่ือสินคา้และตวัเลขราคา จึงส่งผลใหแ้มว้่าเวบ็ครอเลอร์จะหา
โหนดสินคา้เจอแต่ไม่พบราคาสินคา้ และบางคร้ังส่วนในการวิเคราะห์ราคาก็ยงัมีประสิทธิภาพไม่
เพียงพอเน่ืองจากภายในโหนดสินคา้ บางคร้ังมีราคามากกว่า 1 ตาํแหน่งเช่น ราคาเต็ม ราคาจริง 
ราคาลด หรือแมก้ระทั้งตวัเลขอ่ืนๆ ท่ีใกลเ้คียงกบัคาํช่วยวิเคราะห์หาราคา เพราะบางคร้ังหน่วยของ
ราคาสามารถวางไดส้องตาํแหน่งคือทั้งหนา้และหลงัหน่วยเช่น 500 ฿ หรือ ฿ 500 เป็นตน้ 
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ภาพท่ี 5.1 ตวัอยา่งโหนดในภาษา HTML กบัโหนดสินคา้ 1 โหนดหลายสินคา้ 
5.3 ข้อเสนอแนะ 

แบ่งตามปัญหาท่ีพบไดด้งัน้ี 
5.3.1 ส่วนการสกดัหาโหนดสินคา้ผิดพลาด ในการสกดัหาโหนดสินคา้ควรหาวิธีท่ีเหมาะสม

กบัเวบ็ดงัรูปแบบใน รูปท่ี 5.1 
5.3.2 ส่วนวิเคราะห์รูปภาพสินคา้ผดิพลาด ควรมีการวิจยัเพ่ือหาเกณฑใ์นการแยกรูปภาพสินคา้

ท่ีมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน โดยอาจเพ่ิมปัจจยัอ่ืนๆ เช่น เทคโนโลยีการประมวลผลภาพ (Image 
processing) เขา้มารวมดว้ย เช่นการตรวจสอบรูปภาพ วา่เป็นสินคา้ชนิดใด เป็นตน้ 

5.3.3 ส่วนวิเคราะห์ราคาผดิพลาด  
การสร้างเกณฑว์ิเคราะห์ราคาควรมี เกณฑก์ารวิเคราะห์ท่ีนอกเหนือจาก หน่วยสินคา้ 

หรือ คาํกาํหนดราคา เพราะบางเวบ็ไซดไ์ม่มีทั้งสองอยา่ง แต่มีราคาสินคา้อยู ่จึงส่งผลใหไ้ม่สามารถ
แยกขอ้มูลสินคา้ในเวบ็ไซตน์ั้นออกมาได ้

ในอนาคตถ้าตอ้งการนําวิธีการน้ีไปใช้งานจริงในเว็บครอเลอร์ ส่ิงท่ีต้องคาํนึงถึง
นอกจากเกณฑต่์างๆ ท่ีกล่าวถึงขา้งตน้แลว้ การพฒันาโปรแกรมหรือรายละเอียดการเขียนโปรแกรม
ในแต่ละขั้นตอนยงัตอ้งคาํนึงถึงเวลาในการประมวลผลและเก็บรวบรวมขอ้มูลของเวบ็ครอเลอร์
เป็นสําคญั เพราะเน่ืองจากงานวิจยัน้ีไม่ไดเ้น้นไปท่ีโปรแกรม แต่เน้นนาํเสนอวิธีการสกดัขอ้มูล
สินคา้เท่านั้น 

BODY HEAD 

HTML 

TABLE 

TD 

IMG TEXT IMG TEXT 

TR 

TD 

IMG TEXT IMG TEXT 

รปสินคา้ 
ขอ้มูลสินคา้ 

โหนดสินคา้ 

รปสินคา้ 
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ภาคผนวก ก 
ผลการประเมินขั้นตอนการสกดัข้อมูลสินค้า 
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TP TN FP Fn

http://www.music‐blvd.com/store/ 45 45 0 0 0 1

http://www.music‐blvd.com/store/product/Electric_Bass‐215493‐ 42 42 0 0 0 1

http://www.music‐blvd.com/store/product/Acoustic_Electric_Guitars‐

213732‐th.html
26 26 0 0 0 1

http://www.nbfashion.net/index.php?category=17 16 16 0 0 0 1

http://www.nbfashion.net/index.php?category=15 2 2 0 0 0 1

http://www.nbfashion.net/index.php?modules=nbcute 16 12 0 0 4 0.75

http://www.ready4girl.com/ 122 122 0 0 0 1

www.ready4girl.com/เสือ้ผา้แฟช่ันเกาหล/ีกระโปรง‐skirt 8 8 0 0 0 1

www.ready4girl.com/เครือ่งประดับ/กระเป๋าแฟช่ัน 10 10 0 0 0 1

http://www.f10shop.com/category.aspx?id=004&pi=0&p=1 30 28 0 0 0 1

http://www.f10shop.com/category.aspx?id=010&pi=0&p=1 30 20 0 0 0 1

http://www.f10shop.com/category.aspx?id=040&pi=0&p=1 10 6 0 0 0 1

http://www.indigoshirt.com/หมอ้หอ้ม‐บุรุษ 4 4 0 0 0 1

http://www.indigoshirt.com/index.php?lay=show&ac=cat_showcat&l

=1&cid=55413
10 10 0 0 0 1

http://www.indigoshirt.com/index.php?lay=show&ac=cat_showcat&l

=1&cid=55845
1 1 0 0 0 1

www.plabin.com 32 29 0 1 2 0.90625

http://www.plabin.com/product_324962_th 3 3 0 0 0 1

http://www.plabin.com/product_398333_th 5 3 0 7 2 0.25

http://www.missblendy.com/ 24 24 0 0 0 1

www.missblendy.com/รองเทา้แฟช่ันทุกแบบ/รองเทา้บูทเกาหลี 15 15 0 0 0 1

www.missblendy.com/รองเทา้แฟช่ันทุกแบบ/รองเทา้แตะแฟช่ัน 3 3 0 0 0 1

http://www.batt2home.com/ 15 15 0 0 0 1

http://www.batt2home.com/index.php?lay=show&ac=cat_showcat&l

=1&cid=44471
10 10 0 0 0 1

http://www.batt2home.com/index.php?lay=show&ac=cat_showcat&l

=1&cid=49153
10 10 0 0 0 1

http://www.trade‐jewelry.com/store/ 24 18 0 0 4 0.818182

www.trade‐jewelry.com/store/product/แหวน_หลุดจํานํา‐ 37 36 0 1 0 0.972973

www.trade‐jewelry.com/store/product/สนิคา้แนะนํา_มาใหม่‐
1383788‐th.html

25 25 0 3 0 0.892857

http://www.orderbyyou.com/s0126/index.php?pgid=cat:24 14 13 0 0 1 0.928571

http://www.orderbyyou.com/s0110/index.php?pgid= 6 0 0 0 6 0

http://www.orderbyyou.com/s0125/index.php?pgid= 20 0 0 0 20 0

ยูอารแ์อลทีท่ดสอบ
การสกดัดว้ยวธิใีนงานวจิยั

Accuracy
การสกดั

ดว้ยผูป้ระเมนิ

เฉลี่ยความถูกตอ้งในหมวดหมูเ่ว็บรา้นคา้ออนไลนแ์ละ เว็บไซต์
แคตตาล็อกสินคา้ออนไลน์

0.883961
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TP TN FP Fn

http://www.bangkoksync.com/ 25 0 0 0 25 0

www.bangkoksync.com/คอมพิวเตอร/์ส่วนประกอบคอมพิวเตอร/์ 1 0 0 0 1 0

www.bangkoksync.com/นาฬิกา‐แว่นตา/นาฬิกาขอ้มอื/ 5 4 0 0 1 0.8

www.tarad.com/ 8 8 0 2 0 0.8

Www.tarad.com/category/5994/เครือ่งเล่นเกมส ์และเกมส/์Microsoft 

Xbox 360
34 33 0 0 1 0.970588

http://www.tarad.com/event/topshop?l‐id=topshop_060112 35 32 0 0 3 0.914286

http://www.market2u.com/ 21 18 0 2 3 0.782609

http://www.market2u.com/mproduct.php?cat=4_1 7 2 0 2 5 0.222222

http://www.market2u.com/mproduct.php?cat=4_7 1 0 0 0 1 0

http://www.weloveshopping.com/portal/plaza/product.php?catid=5, 42 38 0 0 4 0.904762

http://www.weloveshopping.com/portal/plaza/product.php?catid=11 70 70 0 0 0 1

http://www.weloveshopping.com/portal/plaza/product.php?catid=11 17 16 0 0 1 0.941176

http://www.fashionmall.in.th/ 38 38 0 0 0 1

http://www.fashionmall.in.th/index.php?app=search&cate_id=274 13 13 0 0 0 1

http://www.fashionmall.in.th/index.php?app=search&cate_id=274&b

rand=HERMES
7 7 0 0 0 1

http://www.shop2thai.com/plaza.php?cat_id=31 23 21 0 0 2 0.913043

http://www.shop2thai.com/plaza.php?cat_id=62 2 2 0 0 0 1

http://www.shop2thai.com/plaza.php?cat_id=23 4 4 0 0 0 1

http://www.yeepou.com/category/%E0%B8%A3%E0%B8%96%E0%B8

%A2%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B9%8C‐2
23 20 0 0 3 0.869565

http://www.yeepou.com/category/%E0%B9%80%E0%B8%84%E0%B8%

A3%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%94%E0

%B8%99%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%B5‐11

19 15 0 0 4 0.789474

http://www.yeepou.com/category/%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8

%AC%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%88%E0%B8%B4%E0%B8%A7%E

0%B9%80%E0%B8%A7%E0%B8%A5%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B9%

44 44 0 0 0 1

http://www.oneclickmarket.com/previewgoos.php?cat_id=117 29 29 0 0 0 1

http://www.oneclickmarket.com/previewgoos.php?cat_id=151 27 27 0 0 0 1

http://www.oneclickmarket.com/plaza.php?cat_id=183 29 29 0 0 0 1

http://www.thaionlinemarket.com/subgroup.asp?gid=9&rid=143 4 4 0 0 0 1

http://www.thaionlinemarket.com/ 30 3 0 0 27 0.1

http://www.thaionlinemarket.com/subgroup.asp?gid=2&rid=35 5 5 0 0 0 1

http://1000raan.com/index.php?app=search&cate_id=287&page=2 9 9 0 0 0 1

http://1000raan.com/index.php?app=search&cate_id=3 3 3 0 0 0 1

http://1000raan.com/index.php?app=search&cate_id=20 5 2 0 6 3 0.181818

เฉลี่ยความถูกตอ้งในหมวดเว็บตลาดกลางอิเล็กทรอนกิส์ 0.772985

ยูอารแ์อลทีท่ดสอบ การสกดั
ดว้ยผูป้ระเมนิ

การสกดัดว้ยวธิใีนงานวจิยั
AccuracyDPU
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ประวตัิผู้เขียน 
 
ช่ือ-นามสกลุ นายกลยทุธ  บพิตร 
ประวติัการศึกษา สาํเร็จการศึกษาระดบัปริญญาตรี 

สาขาวิชาวิ ศวกรรมการ บินและอวกาศยาน 
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ ปีการศึกษา 2551 

ตาํแหน่งและสถานท่ีทาํงานปัจจุบนั นกัศึกษาทุนผูช่้วยสอนสาขาวิชาวิศวกรรมเวบ็ 
 

 
DPU
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