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บทคดัย่อ 

 

วิทยานิพนธ์นีนําเสนอตัวแบบการเรียงลาํดับผลลัพธ์การค้นคืนของเอกสารบน

อินทราเน็ต ระหว่างเทคนิค Query Dependent Ranking คือ เทคนิคการเปรียบเทียบคาํคน้และดชันี

ของเอกสาร  และเทคนิค Query Independent Ranking  คือ  เทคนิคทีมีการนําคุณภาพและ

ส่วนประกอบอืนๆ ของเอกสารเขา้มามีส่วนในการเรียงลาํดบัผลลพัธ์การคน้คืน  โดยการนาํความ

เชือมโยงของเอกสารภายในเครือข่ายเป็นส่วนประกอบในการเรียงลาํดบัผลลพัธ์การคน้คืน ซึงเป็น

การใช้ Similarity Feature ประกอบด้วย ชือเอกสาร (Title) รายละเอียดเอกสาร (Detail) ชือ

หน่วยงาน (Department) และความเชือมโยงของเอกสารในเครือข่าย (Location) มาใชใ้นการสร้าง

ดชันี (Index) จากผลการทดลองเบืองตน้ด้วยผูท้ดสอบจาํนวน 35 ผูท้ดสอบ และคาํค้นทังหมด

จาํนวน 105 คาํสืบคน้ พบว่า การเรียงลาํดบัโดยใชเ้ทคนิค Query Independent Ranking ผสมผสาน

กบัความเชือมโยงของเอกสารภายในเครือข่ายใหผ้ลลพัธก์ารคน้คืนเอกสาร 20 อนัดบัแรกดีกว่าการ

เรียงลาํดบัผลลพัธก์ารคน้คืนโดยใชเ้ทคนิค Query Dependent Ranking  เพียงอยา่งเดียว จากผลการ

ทดลองสรุปได้ว่า ผูใ้ช้ให้ความสําคัญกับผลลพัธ์การค้นคืนของเอกสารทีมีความเกียวข้องกับ

หน่วยงานทีสงักดัมากกว่าเอกสารทวัๆ ไป 
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ABSTRACT 

 

 This thesis presents a model for re-ranking of document retrieval on an intranet. 

There is a combination of query dependent ranking techniques is a technique for re-ranking model 

search results by comparing keywords and indexes of documents and the query independent 

ranking technique, it brings quality and other components. The document takes part in the re-

ranking of retrieval results. which links the documents within the network. This will use a 

similarity feature, including title, detail, department name, and Location to index. There are 35 

testers and 105 keywords searched. re-ranking using the query independent ranking technique 

combined with the linking of documents within the location. The top 20 search results are better 

than queries using only the query dependent ranking technique. It can be concludes that users 

location more importance on the search results of documents that are closer to oneself and more 

relevant to the agencies than the general documents. 
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บทที 1 

บทนํา 

 

1.1  ทีมาและความสําคญัของงาน 

 ในปัจจุบันเทคโนโลยีสารสนเทศและอินเทอร์เน็ตถูกพฒันาไปอย่างรวดเร็ว ทาํให้

ปริมาณสารสนเทศต่างๆ ถูกเผยแพร่บนระบบอินเทอร์เน็ต (WWW) และบนระบบอินทราเน็ต

(Intranet) ภายในองคก์รต่างๆ อย่างมากมายมหาศาล ซึงขอ้มูลส่วนใหญ่เป็นขอ้มูลสารสนเทศทีมี

ความสาํคญัในดา้นต่าง ๆ เช่น ข่าวสาร การศึกษา การวิจยั เป็นตน้ การพฒันาระบบสืบคน้ภายใน

องคก์รเป็นทีตอ้งการมากยงิขึน ทงันีเพืออาํนวยความสะดวกในการสืบคน้ขอ้มูลทีเป็นประโยชน์

สาํหรับใชใ้นการปฏิบติังานต่างๆ และผลจากการทีข้อมูลมีปริมาณเพิมมากขึนอยู่ตลอดเวลาจึง

ส่งผลใหก้ารสืบคน้ขอ้มลูเกิดปัญหาและใชเ้วลาในการคดักรองขอ้มูลทีตรงกบัความตอ้งการของ

ผูใ้ชม้ากยงิขึน และผูใ้ชส่้วนใหญ่ขาดความรู้ความเขา้ใจเกียวกบัการใชค้าํคน้ (Query) ทีเหมาะสม

สาํหรับการสืบคน้ ซึงมีผลทาํให้ระบบไม่สามารถคน้คืนขอ้มูลทีตรงกบัความตอ้งการของผูใ้ชไ้ด้

อย่างแทจ้ริง เนืองจากระบบจะแสดงผลลพัธ์การค้นคืน (Results) เฉพาะเอกสารทีตรงกบัคาํค้น

เท่านัน (ศิรัตน์ ศิรนานนท์ : 2549,น.1) และอีกปัญหาทีพบบ่อยในระบบสืบค้นข้อมูลภายใน

มหาวิทยาลยั  คือ เอกสารทีมีประกาศภายในมหาวิทยาลยั  เอกสารจะมีการเปลียนแปลงหลายครัง

และประชาสมัพนัธบ์นเวบ็ไซตท์งัหมด เมือทาํการสืบคน้ผลลพัธ์ของเอกสารทีไดจ้ะไม่เรียงลาํดบั

ผลลพัธก์ารคน้คืนตามความตอ้งการของผูใ้ช ้ ซึงในบางครังทาํใหผู้ใ้ชเ้กิดความสับสนในการเลือก

ดูผลลพัธ์เพือนาํไปใชป้ระโยชน์ ปัญหาต่อมาทีพบไดบ่้อยในการพฒันาระบบสืบคน้เกิดจากการ

สร้างดชันีทีไม่มีคุณภาพ ขาดเทคนิคการวิเคราะห์องค์ประกอบทีเกียวขอ้งกบัสถาปัตยกรรมและ

โครงการสร้างของเว็บเพจ (Web Page) และส่วนประกอบอืนๆ ทีปรากฏอยู่นอกเหนือเอกสารมา

เป็นส่วนประกอบในการสร้างดชันี (วรสิทธิ ชูชยัวฒันา : 2555) ซึงปัญหาดงักล่าวก็ส่งผลให้การ

เรียงลาํดบัผลลพัธก์ารคน้คืนไม่ตรงกบัความตอ้งการของผูใ้ชเ้ช่นเดียวกนั 

การพฒันาระบบสืบคน้ (Search Engine) ภายในองค์กรส่วนใหญ่นิยมพฒันาโดยใช้

เทคนิคการทาํ Full Text Search หรือ Full Text Indexing คือการสืบคน้จากคาํทีมีทงัหมดในเอกสาร 

โดยจะนาํคาํคน้ (Query) ไปเปรียบเทียบกบัเอกสารทงัหมดทีมีอยู่ในฐานขอ้มูล (Database) ซึงเป็น

ทีนิยมและมีการใชง้านในฐานขอ้มูลบรรณานุกรมออนไลน์มาตงัแต่ปี ค.ศ.1990 เช่นเว็บสืบค้น
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ขอ้มลู AltaVista ใชเ้ทคนิคการสืบคน้ขอ้มลูแบบ Full Text Search โดยการสร้างดชันีจากส่วนหนึง

ของเอกสารบนหนา้เวบ็ไซตที์มีอยูท่งัหมดในฐานขอ้มลู เมือผูใ้ชท้าํการสืบคน้ระบบก็จะทาํการนาํ

คาํคน้ไปเปรียบเทียบกบัคาํทงัหมดทีมีอยูใ่นคลงัเอกสาร (Document Corpus) และแสดงผลลพัธก์าร

คน้คืนออกมา ซึงเกิดปัญหา คือ ผูใ้ชจ้ะเสียเวลาในการเขา้ถึงขอ้มูลค่อนขา้งมาก ขาดประสิทธิภาพ

และไม่ตรงกบัความตอ้งการของผูใ้ช ้ต่อมาจึงมีผูคิ้ดคน้วิธีการนาํเสนอผลลพัธ์แบบใหม่ โดยการ

นาํเอาผลลพัธ์มาจัดกลุ่ม (Clustering) เพืออาํนวยความสะดวกให้กบัผูใ้ชใ้นการเลือกพิจารณาดู

ผลลพัธ ์(เวบ็ไซต ์Clusty.com ปัจจุบนั yippy.com) ซึงจะแบ่งผลลพัธ์การคน้หาออกเป็นหมวดหมู่

ต่างๆ ซึงจะส่งผลให้ผูใ้ชส้ามารถเลือกดูผลลพัธ์ตามหมวดหมู่ทีตนเองตอ้งการไดท้นัที (วรสิทธิ     

ชูชยัวฒันา : 2555, น.81-82) ระบบสืบคน้ในยคุปัจจุบนั คือ กเูกิ ล (Google.com) มีการนาํเอาเทคนิค

ต่างๆ มาผสมผสานกันเพือให้ไดผ้ลลพัธ์การค้นคืนทีมีประสิทธิภาพมากยิงขึน โดยการนาํเอา

เทคนิค Query Dependent Ranking หรือ Similarity Ranking คือ เทคนิคการนาํคาํคน้ไปเปรียบเทียบ

กบัคาํในเอกสาร และเทคนิค Query Independent Ranking หรือ Static Ranking คือ เทคนิคการ

นาํเอาปัจจยัทีเกียวข้องกบัเอกสารเข้ามามาพิจารณาร่วมด้วย ตวัอย่างเช่น คุณภาพของเอกสาร 

(Document Quality) การเชือมโยงระหว่างเอกสารทีอยู่ในเครือข่าย (Location) ประวติัการคน้คืน 

(Query Log) ความเกียวพนัธก์บัผูใ้ช ้(User Relevance) (ขวญัเรือน โสอุบล : 2557, น.1) และมีการ

นาํปัจจยัเรืองความใหม่ของเอกสาร (Freshness Documents) ความรวดเร็วในการแสดงผลลพัธ์และ

หน้าเว็บไซต์ทีรองรับการใช้งานบน Smart  Devices หรือ Mobile Friendly เขา้มาร่วมในการ

พิจารณาการเรียงลาํดบัผลลพัธ์การคน้คืนอีกดว้ย ซึงพบว่าให้ผลการเรียงลาํดบัผลลพัธ์การคน้คืน

เป็นทีน่าพึงพอใจกบัผูใ้ชม้ากยงิขึน  

 ในการศึกษางานวิจยันีทาํการทดลองสร้างตวัแบบ DRU Internet Search เพือพิสูจน์ตวั

แบบในการเรียงลาํดับผลลพัธ์การค้นคืนด้วยเทคนิคการเรียงลาํดับแบบ Query Independent 

Ranking ผสมผสานกับความเชือมของเอกสารในเครือข่าย  (Location) ให้ผลลพัธ์ดีกว่าการ

เรียงลาํดบัแบบ Query Dependent Ranking เพียงอย่างเดียว ในการสร้างดชันีตน้แบบของทงั 2 วิธี

จะใชต้วัอยา่งเอกสารจากอินทราเน็ต มหาวิทยาลยัราชภฏัธนบุรี และมุ่งเนน้ไปทีความเชือมโยงของ

เอกสารในเครือข่ายเป็นหลกั 

  

1.2  วตัถุประสงค์ของงานวจิยั 

1. เพือสร้างตวัแบบสาํหรับการเรียงลาํดบัผลลพัธก์ารคน้คืนของเอกสารบนอินทราเน็ต 

2. เพือวดัประสิทธิผลของตวัแบบสาํหรับการเรียงลาํดบัผลลพัธก์ารคน้คืนของเอกสารบน

อินทราเน็ต 
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1.3  สมมตฐิานของการวจิยั 

 ถ้ามีการนําข้อมูลของเอกสารบนระบบอินทราเน็ตซึงได้แก่ ชือเอกสาร (Title) 

รายละเอียดเอกสาร (Detail) ชือหน่วยงาน (Department) และหมวดหมู่ของเอกสาร (Category) มา

เข้ากระบวนการสร้างตัวแบบสําหรับการเรียงลาํดับผลลัพธ์การค้นคืนโดยใช้เทคนิค Hybrid 

Ranking ซึงไดแ้ก่การผสมผสานระหว่าง Query Dependent Ranking มาผสมผสานกบั Ranking ที

สร้างจากความเชือมโยงของเอกสารทีอยู่ในเครือข่าย (Location) คือ Query Independent Ranking 

จะให้ผลลพัธ์การคน้คืนทีดีกว่าการเรียงลาํดบัผลลพัธ์การคน้คืนแบบ Query Dependent Ranking 

เพียงอยา่งเดียว 

 

1.4  ประโยชน์ทีคาดว่าจะได้รับ 

 สามารถนาํตวัแบบทีไดจ้ากการวิจยัมาปรับปรุงการเรียงลาํดบัผลลพัธ์การคน้คืนของ

เอกสารบนระบบอินทราเน็ตภายในมหาวิทยาลยัราชภฏัธนบุรี ซึงจะส่งผลใหก้ารเรียงลาํดบัผลลพัธ์

การคน้คืนของเอกสารบนระบบอินทราเน็ตมีประสิทธิผลและตรงกบัความตอ้งการของผูใ้ชม้าก

ยงิขึน 

 

1.5  ขอบเขตของการศึกษา 

1.  ดา้นเนือหา  

 เก็บรวบรวมขอ้มลูสารสนเทศจากระบบอินทราเน็ตภายในมหาวิทยาลยัราชภฏั-ธนบุรี

ซึงประกอบดว้ยเวบ็ไซตค์ณะฯและหน่วยงานรวมจาํนวน 19 เวบ็ไซต ์ 

2.  ดา้นประชากร 

 ประชากรตัวอย่างเป็นนักศึกษาระดับปริญญาตรี บุคลากรและอาจารย์ภายใน

มหาวิทยาลยัราชภฏัธนบุรี จาํนวน 35 ตวัอยา่ง เพือประเมินผลลพัธก์ารคน้คืนเอกสาร 

3.  ขอบเขตดา้นเวลา 

 ช่วงเวลาทีเก็บขอ้มลูคือ เดือนมกราคม พ.ศ.  2559 – เดือนมีนาคม พ.ศ. 2560 

 

1.6  เหตุผลเชิงวชิาการทีสนใจศึกษางานวจิยั 

1. ตอ้งการศึกษาวิธีการวดัประสิทธิผลของการเรียงลาํดบัผลลพัธ์การคน้คืนของเอกสารบน

ระบบอินทราเน็ต 

2. ตอ้งการปรับปรุงคุณภาพในระบบคน้คืนเอกสารบนระบบอินทราเน็ต 
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3. เพือนาํเสนอโมเดลตวัแบบผสมผสานสาํหรับการเรียงลาํดบัผลลพัธ์การคน้คืนเอกสารบน

ระบบอินทราเน็ต 

 

1.7  ประเด็นปัญหาและคาํถามวจิยั 

1. รูปแบบของการสร้างดชันีของเอกสารมีผลต่อการเรียงลาํดบัผลลพัธก์ารคน้คืนอยา่งไร 

2. การใหค่้านาํหนกัของฟิลดเ์อกสารทีแตกต่างกนั (Field Boost) จะส่งผลให้ผลลพัธ์ของการ

เรียงลาํดบัผลลพัธก์ารคน้คืนดีขึนไดอ้ยา่งไร 

3. การจดัอนัดบัทีสร้างจากความเชือมโยงของเอกสารทีอยู่ในเครือข่าย (Location) เขา้มามี

ส่วนในการเรียงลาํดบัผลลพัธก์ารคน้คืน จะส่งผลใหผ้ลลพัธก์ารคน้คืนมีประสิทธิผลและตรงความ

กบัตอ้งการของผูใ้ชห้รือไม่  

 

1.8 นิยามศัพท์ 

 เสิร์ชเอนจนิ (search engine) หรือโปรแกรมค้นหา คือ โปรแกรมทีช่วยในการสืบคน้

ขอ้มลู โดยเฉพาะขอ้มลูบนอินเทอร์เน็ตโดยครอบคลุมทงัขอ้ความ รูปภาพ ภาพเคลือนไหว เพลง 

ซอฟต์แวร์ แผนที ข้อมูลบุคคล กลุ่มข่าว และอืน ๆ ซึงแตกต่างกันไปแลว้แต่โปรแกรมหรือผู ้

ใหบ้ริการแต่ละรายเสิร์ช เอนจินส่วนใหญ่จะคน้หาขอ้มลูจากคาํสาํคญั (คียเ์วิร์ด) ทีผูใ้ชป้้อนเขา้ไป

จากนนัก็จะแสดงรายการผลลพัธที์คิดว่าผูใ้ชน่้าจะตอ้งการขึนมา ในปัจจุบนัเสิร์ชเอนจินบางตวั เช่น 

กเูกิล จะบนัทึกประวติัการคน้หาและการเลือกผลลพัธข์องผูใ้ชไ้วด้ว้ย และจะนาํประวติัทีบนัทึกไว้

นนัมาช่วยกรองผลลพัธใ์นการคน้หาครังต่อๆ ไป 

 Information Retrieval (IR) คือ การคน้หาขอ้มลูหรือสารสนเทศซึงมีเป้าหมายในการ

คน้เป็นจาํนวนมากใหไ้ดม้าอย่างรวดเร็ว และการคน้หาขอ้มูลตอ้งสอดคลอ้งกบัความตอ้งการใน

การคน้หา 

 Crawler Based Search Engines คือ เครืองมือการคน้หาบนอินเตอร์เน็ตแบบอาศยัการ

บนัทึกขอ้มลู และจดัเก็บขอ้มลูเป็นหลกั ซึงจะเป็นจาํพวก Search Engine ทีไดรั้บความนิยมสูงสุด 

เนืองจากใหผ้ลการคน้หาแม่นยาํทีสุด และการประมวลผลการคน้หาสามารถทาํไดอ้ย่างรวดเร็ว จึง

ทาํใหมี้บทบาทในการคน้หาขอ้มลูมากทีสุดในปัจจุบนั 

 เวบ็ครอว์เลอร์ (Web Crawler) เป็นบอตอินเทอร์เน็ตทีทาํงานท่องไปบนเวิลดไ์วดเ์วบ็

มีจุดประสงคเ์พือทาํการจดัทาํดชันีสาํหรับระบบคน้คืน 

 คาํค้นหา (Query) หมายถึง ประโยคคาํคน้ทีใชค้น้คืน ซึงผูใ้ชป้้อนเขา้ระบบ 
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 คาํหยุด (Stop Word) หมายถึง คาํทีมีอยูใ่นทุกเอกสาร เช่น คาํบุพบท คาํสนัธาน 

ตวัอยา่งเช่น ที และ หรือ เป็นตน้ 

 Term หมายถึง คาํตามพจนานุกรมทีตดัไดจ้าก Query หรือเอกสาร 

 Stemming หมายถึง การทาํรากศพัท์เช่น swim, swimming, swam จะเก็บเป็นคาํ

เดียวกนัคือ swim เป็นการลดจาํนวนคาํศพัทใ์นการจดัเก็บขอ้มลู 

 ค่านําหนักของเอกสาร (Term Weight) หมายถึง ค่านาํหนักทีบ่งบอกถึงความสาํคญั

ของคาํแต่ละคาํทีอยูใ่นคลงัเอกสารจะถกูปรับค่าตามอตัราส่วนระหว่างจาํนวนเอกสารทงัหมดกบั

จาํนวนเอกสารทีมีคาํนีปรากฏอยู ่

 คลงัเอกสาร (Document Corpus) หมายถึง ฐานขอ้มูลหรือทีเก็บรวมรวบเอกสารของ

ระบบคน้คืนในงานวิจยันีจะหมายถึงเอกสารทีอยู่บนระบบอินทราเน็ตภายในมหาวิทยาลยัราชภฏั

ธนบุรี 

 การวเิคราะห์คํา (Parsing) หมายถึง การวิเคราะห์เอกสาร HTML ทีไดจ้ากการ Crawl 

ตามโครงสร้าง เพือสกดัขอ้มลูทีตอ้งการใหอ้ยูใ่นรูปแบบของฟิลด ์(Field) 

 โทเคนไนซิง (Tokenizing) หมายถึง กระบวนการประมวลผลข้อความในเอกสาร

เพือให้อยู่ในรูปแบบของคาํ ซึงในการวิจัยนีจะหมายถึงคําและข้อความทีเป็นภาษาไทยและ

ภาษาองักฤษจากเอกสารบนระบบอินทราเน็ตภายในมหาวิทยาลยัราชภฏัธนบุรีเท่านนั 

 ลูซีน (Lucene) เป็นซอฟตแ์วร์โอเพนซอร์สสาํหรับใชเ้ป็นส่วนต่อประสานโปรแกรม

ประยุกต์ในการคน้คืนสารสนเทศ ลูซีนเหมาะกบัการใชง้านใดทีตอ้งการการสร้างดชันีขอ้ความ

อยา่งเต็มรูปแบบ (Full-text indexing) มีความสามารถในการคน้คืนขอ้ความแบบเต็มรูปแบบ (Full-

text searching)  

 ThaiAnalyzerLucene เป็นซอฟตแ์วร์โอเพนซอร์สทีพฒันาโดยทีมสรรสารสาํหรับใช้

เป็นส่วนต่อประสานโปรแกรมประยกุตใ์นการคน้คืนสารสนเทศทีเป็นภาษาไทยและภาษาองักฤษมี

หน่วยโปรแกรมทีทาํหน้าทีวิเคราะห์การเรียงตวัของอกัขระภาษาไทย(Parser) และทาํการสกดัคาํ

เพือนาํไปสร้างดชันี (Index) 

 อนิทราเน็ต (Intranet) หมายถึง เครือข่ายคอมพิวเตอร์เชือมโยงการสือสารดว้ยระบบ

โปรโตคอล (TCP/IP) ซึงใชใ้นการสือสารแลกเปลียนขอ้มลูภายในองคก์ร 

 Judgment Score หมายถึง คะแนนหรือเกณฑที์ไดจ้ากความเกียวขอ้งระหว่างเอกสาร

กบัคาํคน้ (Query) โดยแบ่งเกณฑห์รือคะแนนออกเป็น 5 ระดบั คือ 0 – 4 โดยคะแนนเท่ากบั 0 คือ

เอกสารไม่มีความเกียวขอ้งกบัคาํคน้ และคะแนนเท่ากบั 4 คือ เอกสารมีความเกียวขอ้งกบัคาํคน้มาก

ทีสุด  
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บทที 2 

ทฤษฎีและงานวิจัยทีเกียวข้อง 

 

 ในบทนีจะกล่าวถึงทฤษฎีทีสาํคญั แนวคิด องค์ความรู้และงานวิจยัทีเกียวขอ้งสาํหรับ

การดาํเนินการวิจัยและประเมินผล ซึงแบ่งออกเป็น 2 ส่วนคือทฤษฎีและงานวิจยัทีเกียวขอ้งกับ

ระบบคน้คืนในดา้นต่างๆ ดงัต่อไปนี 

 

2.1 ทฤษฎ ี

2.1.1 ตวัแบบการคน้คืนแบบปริภูมิเวก็เตอร์ (Vector Space Model) 

แนวความคิดของเว็กเตอร์คือ การใชเ้ว็กเตอร์แต่ละมิติ (Dimension) เป็นตวัแทนของ

เอกสารและคาํคน้ จากสมการที 2.1 แทนเอกสาร 

퐷 =  (푑 , 푑 , … , 푑 , ) (2.1) 

เมือ  

퐷  แทนเวก็เตอร์ของ Index Term 

푡 แทนจาํนวน Index Term เช่น คาํ (Words) สเตม (Stems) วลี (Phrases) และอืนๆ 

푑  แทนค่านาํหนกัของ Term ทีตาํแหน่ง 푗 

 

เมือคลงัเอกสารมีจาํนวน 푛 เอกสาร เขียนปริภูมิเว็กเตอร์ดว้ยเมตริกค่านาํหนักของคาํ

ตามภาพที 2.1 ไดด้งันี 

 푇  푇  … 푇  

퐷  푑  푑  … 푑  

퐷  푑  푑  … 푑  …
 

…
    

퐷  푑  푑  … 푑  

 

ภาพที 2.1 ปริภูมิเวก็เตอร์เอกสาร 
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ในลกัษณะเดียวกนั แทนคาํคน้ 푄 ดว้ยเว็กเตอร์ของ Term Weight เขียนเซตของคาํใน

เอกสาร หรือคาํในคาํคน้ไดต้ามสมการที 2.2 

 

푄 =  (푞 , 푞 , … , 푞 , ) (2.2) 

 

เมือ  푄 แทนคาํคน้ 

푡 แทนค่านาํหนกัของคาํในเอกสารหรือในคาํคน้ 

จากภาพที 2.2 เป็นตวัอยา่งของปริภูมิเวก็เตอร์ของเอกสารกบัจาํนวน Term ทีปรากฏอยู่

ในแต่ละเอกสาร เมือแต่ละแถวคือค่านาํหนักของคาํ (Term) และแต่ละคอลมัน์คือเอกสาร เมือนาํ

เวก็เตอร์มาใชแ้ทนเอกสารและคาํ สามารถหมุนแกนทงัสองไดต้ามความเหมาะสม ตวัอย่างเอกสาร

퐷  แทนดว้ยเว็กเตอร์(1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1)และคาํค้น

“ทุนการศึกษาต่อเนือง 2559” แทนดว้ยเวก็เตอร์ 푄 (0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 

0, 1) เพือใหเ้ขา้ใจง่ายขึนแทนเวก็เตอร์ดว้ยภาพ 3 มิติไดต้ามภาพที 2.3 

D1 รับสมคัรนกัศึกษาทุนเรียนดี เกรดเฉลีย 3.00 สาํหรับนกัศึกษารุ่น 58 ภาคปกติ 

D2 ผลการคดัเลือกนกัศึกษาเขา้รับทุนต่อเนืองภาคเรียนที 2/2558 

D3 รับสมคัรนกัศึกษาทุนต่อเนือง ปีการศึกษา 2559 

 

Term 
Document 

D1 D2 D3 

รับสมคัร 1 0 1 

นกัศึกษา 2 1 1 

ทุน 1 0 1 

เรียน 1 0 0 

ดี 1 0 0 

เกรดเฉลีย 1 0 0 

3.00 1 0 0 

สาํหรับ 1 0 0 

 

ภาพที 2.2 Term –document matrix ของเอกสาร 
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Term 
Document 

D1 D2 D3 

58 1 0 0 

ภาค 1 0 0 

ปกติ 1 0 0 

ผล 0 0 0 

การคดัเลือก 0 1 0 

เขา้ 0 1 0 

รับ 0 1 0 

ทุนการศึกษา 0 1 0 

ต่อเนือง 0 1 1 

ปีการศึกษา 0 1 1 

2558 0 1 0 

2559 0 0 1 

 

ภาพที 2.2 (ต่อ) 

 

 

 
 

ภาพที 2.3 เวก็เตอร์ของเอกสารและคาํคน้ 
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ซึงในความเป็นจริงแลว้มิติของทงัเอกสารและ Term เองนัน มีปริมาณมหาศาล ทวีคูณ

มากกว่าจาํนวนเอกสารเกินกว่าทีจะแสดงออกมาเป็นภาพสามมิติได ้เพือให้ง่ายต่อการคาํนวณ จึง

ตอ้งแทนแต่ละมิติดว้ยจุด (Point) แลว้วดัระยะห่าง (Distance) ระหว่างมุมของเว็กเตอร์ คิดไดจ้าก

สมการที 2.3 เรียกค่านีว่า Similarity Measure หรือ Cosine Similarity Ranking เป็นผลรวมของ Dot 

Product ระหว่าง Term Weight ของเอกสารกบัคาํคน้ โดยทาํ Normalized ค่าคะแนนนีดว้ย Product 

Length ของเวก็เตอร์ทงัสอง นนัหมายความว่าถา้ระยะห่างมีค่าเขา้ใกลศ้นูยห์รือเป็นศนูย ์แสดงว่าคาํ

ทีอยูใ่นเอกสารสองเอกสารหรือคาํคน้ไม่มีความเกียวขอ้งระหว่างกนั  

 

퐶표푠푖푛푒(퐷 , 푄) =  
∑ 푑 . 푞

∑ 푑 . ∑ 푞
 (2.3) 

 

ปัจจยัทีมีผลกบั Vector Space Model คือ Term ทีปรากฏอยูใ่นเอกสารและจาํนวน Term 

ทีตรงกบัคาํคน้ ซึงจะเห็นว่าการทีเอกสารมีความยาวทีมากกว่าย่อมมีจาํนวน Term ทีมากกว่า เพือ

ลดผลกระทบทีเกิดขึน จาํเป็นตอ้งนาํความยาวเอกสารมาพิจารณาเพิมคือ Term Frequency และ 

จาํนวนเอกสารที  Term นนัปรากฏ เรียกว่าค่า  Term Weights ค่านาํหนกัของคาํนีคิดจาก  푡푓 . 푖푑푓   

พิจารณาเป็น 2 ค่าดว้ยกนัคือ 

Term Frequency (tf)  ค่าความถีของคาํในเอกสาร บ่งบอกถึงความสาํคญัของคาํทีอยูใ่น

เอกสารนนั คาํนวณไดจ้ากสมการที 2.4 

 

푡푓 =  
푓

∑ 푓
 (2.4) 

 

เมือ 

푡푓  แทน Term Frequency Weight ของคาํ kในเอกสาร 퐷  

푓  แทน จาํนวนครังทีคาํ k  ปรากฏในเอกสาร 퐷  

Inverse document frequency (idf) เป็นการพิจารณาถึงความสาํคญัของคาํทีอยูใ่นคลงัเอกสาร 

โดยดูจาก Term นนัปรากฏอยูใ่นเอกสารใดบา้ง ตามสมการที 2.5 จะเห็นว่าค่าความสาํคญัของ Term จะ

ถกูลดทอนลงและมีค่าเขา้ใกลศ้นูย ์เมือคาํนันปรากฏอยู่ในทุกเอกสาร ซึงหมายความว่าคาํนันจะไม่มี

ประโยชน์ต่อการสืบคน้ 
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푖푑푓 = 푙표푔
푁
푛  (2.5) 

 

2.1.1 Normalized Discounted Cumulative Gain (NDCG) 

เป็นการวดัประสิทธิภาพของผลลพัธก์ารคน้คืนเอกสารของระบบแนะนาํ ระบบคน้คืน เวบ็

สืบคน้ และแอปพลิเคชนัทีเกียวขอ้ง โดยใชเ้กรดเป็นเกณฑ์ให้คะแนนกบัเอกสารทีเกียวขอ้งและให้

ความสาํคญักบัเอกสารทีอยูใ่นลาํดบัตน้ๆ ตามสมการที 2.6 

 

퐷퐶퐺 =  
(2 − 1)
푙표푔 (1 + 푖) (2.6) 

 

เมือ  

P แทนจาํนวนผลลพัธก์ารคน้คืน 

푟푒푙  แทนคะแนนทีไดจ้าก Judgment Score ความเกียวขอ้งระหว่างเอกสารกบัคาํคน้ ใน

งานวิจยันีแบ่งระดบัของคะแนนหรือเกณฑ์ออกเป็น 5 ระดบั (5 Point Scale) คือ 0 – 4 โดย 0 คือ

เอกสารไม่มีความเกียวข้องกับคาํค้น  และ 4 คือเอกสารมีความเกียวข้องกับคาํค้นมากทีสุด 

ตามลาํดับ  푙표푔 푖  แทนปัจจัยทีทาํให้คะแนนของเอกสารในตาํแหน่งต่างๆ ถูกลดทอนลงตาม

อตัราส่วนการเปรียบเทียบค่า NDCG Perfect แทนดว้ย IDCG (Ideal DCG) คือค่าทีมากทีสุดที

สามารถเป็นไปไดเ้ป็นลาํดบัการคน้คืนทีผูใ้ชแ้ต่ตอ้งการ และเป็นการเรียงลาํดบัเอกสารทีมีความ

เกียวขอ้งกบัคาํคน้มากทีสุด ถึงนอ้ยทีสุดคาํนวณไดต้ามสมการที  2.7 

 

푁퐷퐶퐺 =  
퐷퐶퐺
퐼퐷퐶퐺  (2.7) 

 

2.1.2 Mean Average Precision (MAP) 

การวดัประสิทธิภาพโดยการหาค่าเฉลียความถูกตอ้งเป็นการประเมินเอกสารทีไดจ้าก

การคน้คืนถกูตอ้งตรงกบัความตอ้งการของผูใ้ชม้ากนอ้ยเพียงใด  จะตดัคะแนนความถูกตอ้งจาก 0 

ถึง 4 ดว้ยค่าคะแนนเท่ากบั 3 ถา้เอกสารทีไดค้ะแนนเท่ากบั 0 ถึง 2 หมายถึงเอกสารนันไม่เกียวขอ้ง

กบัคาํคน้ และคะแนนเท่ากบั 3 ถึง 4 หมายถึงเอกสารมีความเกียวขอ้งกบัคาํคน้ ดงัสมการที 2.8 
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푀퐴푃 =  
∑ 퐴푣푒푃 (푞)

푄  (2.8) 

 

2.2 งานวจิยัทีเกยีวข้อง 

Chen, Hearst and Lin (1999) ไดศึ้กษาและพฒันาระบบ Cha-Cha : ระบบสาํหรับการจดั

อนัดบัผลการคน้หาบนอินทราเน็ต  ระบบถกูออกแบบมาเพือใหผู้ใ้ชที้มีความหลากหลายของทกัษะ

การใชค้อมพิวเตอร์สามารถใชง้านไดส้ะดวกจากอินเตอร์เฟซ (Interface) ทีคุน้เคย และยงัสามารถ

ใชง้านไดดี้กบัคอมพิวเตอร์ทีมีประสิทธิภาพตาํ การเชือมต่อแบนดว์ิดธ์ตาํและการใชเ้ว็บเบราเซอร์

รุ่นเก่าเนืองจากการออกแบบอินเตอร์เฟซของระบบลดการใชก้ราฟิคของคอมพิวเตอร์ ในส่วนของ

ผลการคน้หาเว็บไซต์เว็บจะทาํการบนัทึกเส้นทางทีสันทีสุดในแง่ของการเชือมโยงหลายมิติจาก

หนา้เวบ็เซิร์ฟเวอร์ไปยงัหนา้เวบ็ทุกหนา้ภายในอินทราเน็ตเพือใหไ้ดผ้ลลพัธ์ทีรวดเร็ว ในส่วนของ

การสร้างดชันีระบบจะสร้างจากเนือหาทงัหมด (Full text) ของหนา้เวบ็และแอตทริบิวต์ขอ้มูลทีอยู่

ในเมตาดาตา้ไฟล ์(Metadata Files) ทาํใหก้ารเขา้ถึงผลลพัธมี์ประสิทธิภาพมากยงิขึน 

พิมพร์ําไพ   เปรมสมิทธ์ (2545)  ไดศึ้กษาเกียวกบัโปรแกรมคน้หา (Search Engine) : 

การสืบคน้และการประเมิน โดยเฉพาะในเรืองของประสิทธิภาพการคน้หา Gordon and Pathak 

(1999: น. 146-147) เสนอลกัษณะ 7 ประการทีจะนาํมาทาํในการประเมินเป็นไปอย่างถูกตอ้ง

แม่นยาํและใหเ้นือหาสาระ และมีเป้าหมายทีจะประเมินโปรแกรมคน้หาโดยการคน้หาจริง ลกัษณะ

ดงักล่าวไดแ้ก่    

1. การสืบคน้ควรจะเกิดมาจากความตอ้งการสารนิเทศจริงของผูใ้ช ้   

2. ถา้ทาํการทดลองสืบคน้ในหัวขอ้ทีผูอื้นระบุไวก้็ตอ้งพยามสืบคน้ให้ครอบคลุมให้

มากทีสุดตามบริบทของความตอ้งการของผูน้นั    

3. ควรทาํการสืบค้นให้มากเพียงพอทีจะสามารถนํามาประเมินประสิทธิภาพของ

โปรแกรมคน้หาได ้  

4. ควรทดลองกบัโปรแกรมคน้หาทีสาํคญัๆ ใหม้ากทีสุด  

5. การวิเคราะห์ประสิทธิภาพของโปรแกรมคน้หาแต่ละโปรแกรมควรจะใชล้กัษณะ

พิเศษของแต่ละโปรแกรม  ซึงหมายความว่าไม่จาํเป็นตอ้งใชก้ลยุทธ์การสืบคน้เดียวกนัในแต่ละ

โปรแกรมเพราะอาจจะไม่ไดใ้ชง้านคุณสมบติัพิเศษทีมีในระบบ  

6. ผูที้ตอ้งการสารนิเทศจะตอ้งตดัสินความตรงต่อความตอ้งการของผลการคน้หา 

7. การทดลองทีดีซึงหมายถึงการทดลองทีทาํตามการออกแบบอยา่งดีมีการใชเ้กณฑเ์ป็น

ทียอมรับในการคน้คืนสารนิเทศและการใชเ้ทคนิคทางสถิติในการประเมินโปรแกรมคน้หาอาจไม่มี

การดาํเนินการตามลกัษณะทีควรจะเป็นครบทงั 7 ประการ แต่สิงทีการประเมินจะใชก้็คือ การ
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ตดัสินความตรงต่อความตอ้งการผลการคน้หาและใหค้ะแนนผลการสืบคน้ดงัเช่น คะแนนสูงสุด 5 

คะแนน ให้กับการค้นได้เอกสารเนือหาทังหมด หรือข้อมูลทีครอบคลุมเกียวกับเรืองทีค้นให ้

4  คะแนน สาํหรับบทความหรือเพจทีเกียวขอ้งกบัเรืองให้ 3 คะแนน สาํหรับเอกสารทีชีแนะไปยงั

เอกสารทีอยูใ่นระดบั 5 หรือ 4  ให ้2  คะแนน สาํหรับโฮมเพจทวัๆไปให ้1 คะแนน สาํหรับเอกสาร

ทีมีการกล่าวถึงเรืองทีคน้บา้ง และ 0  คะแนน สาํหรับเอกสารทีไม่มีเนือหาทีตอ้งการ จากนันก็นาํ

คะแนนไปคาํนวณอตัราความถกูตอ้งตามความตอ้งการ 

Sato, Sakai and Uehara (2004) ไดศึ้กษาเกียวกบัความสดใหม่ของเอกสารตามเกณฑ์

การให้คะแนนสาํหรับการดึงขอ้มูลในระบบค้นคืน โดยในบทความนีไดน้าํเสนอเกณฑ์การให้

คะแนนความสดใหม่ของเอกสารโดยการประเมินค่า  FTF-IDF ซึงเป็นวิธีการทีใช ้FTF (Fresh 

Term Frequency multiplied by Inverse Document Frequency) TF คือความสดใหม่ของเนือหาบน

เอกสาร แทน TF-FTF โดยกาํหนดให้เอกสารทีมีความสดใหม่กว่ามีความสาํคญัมากกว่าเอกสาร

เก่า จากการประเมินค่า  FTF-IDF  จากเว็บไดอารีภาษาญีปุ่นและใชค้าํภาษาญีปุ่นทงัหมดจะถูก

รวมอยูใ่นดชันีและทดลองวิธีทีง่ายในการตรวจสอบคาํหยุด (stop word) ทีจะพิจารณาคาํทีมี IDF 

ค่าน้อยกว่าหรือเท่ากบั 1.0 และพบ Stop Word 87 คาํ และจากการรวบรวมขอ้มูลจากเว็บไดอารี

ภาษาญีปุ่นในเดือนมกราคม ค.ศ. 2004 พบยอดรวมของ TF เป็น 2,437,341 คาํและลดลงเป็น 

1,034,149 คาํ หลงัจากมีการวิเคราะห์ Stop Word  ซึงมีผลทาํใหค่้าเฉลียของ TF ลดลงเป็น 15.63 % 

จาก 36.84 %  เนืองจากคาํทีไม่มีความหมายทีจะคน้หาในเอกสารส่วนใหญ่จะถูกลบออก  และใน

สมุดบนัทึกโดย Dr.Tatsumi Hosokawa ไดมี้การยืนยนัว่าเอกสารทีเนือหาสดใหม่กว่าจะจดัอนัดบั

ใหอ้ยูด่า้นบนในการแสดงผลลพัธ์ เนืองจากคุณค่าของเอกสารไม่ไดอ้ยู่ทีเนือหาของเอกสารเพียง

อยา่งเดียวเท่านนั แต่เวลาและความสดใหม่ของเอกสารก็มีความสาํคญัเช่นเดียวกนั 

Hang, Yunbo, Jun, Yunhua, Shenjie and Dmitriy (2005) ไดศึ้กษาวิธีการใหม่ในการ

สืบคน้บนระบบอินทราเน็ต (Intranet) บนพืนฐานของการสกดัขอ้มูลโดยการการวิเคราะห์ความ

ตอ้งการของการสืบคน้ขอ้มลูจึงแบ่งหมวดหมู่ของความตอ้งการของระบบคน้คืนดงันี เวลา When 

(time) สถานที Where (place) เหตุผล Why (reason) คาํนิยาม What is (definition) ผูเ้ชียวชาญ Who 

knows about (expert) ใคร Who is (person) วิธีใช ้How to (manual) ความเกียวพนัธ์ Tell me about 

(relevance) กลุ่ม (Group) บุคคล (Person) สินคา้ (Product) เทคโนโลยี (Technology) บริการ

(Services) บันทึกการค้นหา  (Query Log) หมวดหมู่ของเอกสาร (Categories) คาํค้นจากผูใ้ช ้

(Query) ผลลพัธ์ (Result) เอกสารทีผูใ้ชค้ลิก (Clicked) เครือข่ายของผูค้น้หา (Network) และการ

สํารวจความต้องการของผูใ้ช้  (Survey) จากการตรวจสอบปัญหาทีเกิดขึนในการสืบค้นบน

อินทราเน็ตจึงไดข้อ้สรุปคือ 
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1. การวิเคราะห์ผลการสาํรวจและการวิเคราะห์การบนัทึกการคน้หา (Search Log Data)  

พบว่าการสืบคน้บนอินทราเน็ตมีความตอ้งการโดยสามารถแบ่งออกเป็นลาํดบัชนั 

2.ไดน้าํเสนอแนวทางใหม่ในการคน้หาบนระบบอินทราเน็ตโดยใชเ้ทคนิคระบุชนิด

ของขอ้มลู  

3.ไดมี้การพฒันาระบบทีเรียกว่า “Information Desk”  

ในการบริการสืบคน้ขอ้มลูสีประเภทของขอ้มลู – การหาคาํจาํกดัความยาวหนา้แรกของ

กลุ่มหรือขอ้มลูส่วนบุคคลหรือพนกังาน  และขอ้มลูผูเ้ชียวชาญในหวัขอ้นนัๆ ระบบถกูนาํไปใชก้บั

ระบบอินทราเน็ตของไมโครซอฟทแ์ละไดรั้บเขา้ใชบ้ริการประมาณ 500 คนต่อเดือน แสดงให้เห็น

ว่าวิธีการทีนําเสนอมีประสิทธิภาพและระบบช่วยให้พนักงานสามารถหาข้อมูลทีต้องการได้ 4 

ประเภทของการคน้หาจากการใชเ้ทคโนโลยกีารสกดัขอ้มูลไดรั้บการใชใ้นการสกดัฟิวส์และสรุป

ขอ้มลูล่วงหนา้  และการพฒันาเทคโนโลยทีีมีประสิทธิภาพสูงสาํหรับการทาํเหมืองขอ้มลู 

ชูชาติ หฤไชยะศกัดิ (2548) ไดศึ้กษาและพฒันาระบบคน้คืนขอ้มลูโดยไลบรารีลูซีนใน

ขนัตอนการประมวลผลขอ้ความไม่ว่าจะในระหว่างการสร้างดชันีหรือการคน้คืนจะตอ้งมีการใช ้

Analyzer ให้เหมาะกบัลกัษณะของข้อความซึงรวมถึงภาษาทีใช ้สาํหรับภาษาไทยนันเนืองจาก

ภาษาไทยมีการเขียนแบบต่อเนืองโดยไม่มีการเวน้วรรคตอนทีแน่นอน ทีมสรรสารจึงไดพ้ฒันา 

ThaiAnalyzer ซึงสามารถวิเคราะห์ไดท้งัภาษาไทยและภาษาองักฤษ ในกรณีทวัไปการสร้างดชันี

หรือการค้นคืนก็ควรจะใช้  Analyzer แบบเดียวกัน ตัวอย่างต่อไปนีแสดงให้เห็นถึงการใช ้ 

ThaiAnalyzer ในการวิเคราะห์คิวรีสาํหรับ QueryParser รวมทังการใช ้ Query ทีเหมาะสมกับ

ภาษาไทย 

 ตวัอยา่งขอ้ความ: ขอ้ความทีใชใ้นการทดสอบมี 5 ชุดเป็นภาษาไทยทงัหมด ซึงเมือใช ้

ThaiAnalyzer  จะมีการแบ่งคาํ (Tokenizing) และส่งไปทาํการสร้างดชันี ดงันี 

ขอ้ความชุดที 1 : รัฐบาลไทยร่วมสนบัสนุนการท่องเทียวในประเทศ 

[รัฐบาล] [ไทย] [ร่วม] [สนบัสนุน] [การ] [ท่องเทียว] [ใน] [ประเทศ] 

ขอ้ความชุดที 2 : เทียวทวัไทยในแบบอเมซิงไทยแลนด ์

[เทียว]  [ทวั]  [ไทย]  [ใน]  [แบบ]  [อ]  [เม]  [ซิงไทย]  [แลนด]์ 

ขอ้ความชุดที 3 : นกัท่องเทียวจากต่างประเทศเดินทางมาประเทศไทย  

[นกัท่องเทียว]  [จาก]  [ต่าง]  [ประเทศ]  [เดินทาง]  [มา]  [ประเทศ]  [ไทย]   

การตดัคาํแมจ้ะเป็นคาํเดียวกนัแต่ถา้ปรากฏอยู่ในขอ้ความแวดลอ้มทีต่างกนัก็อาจจะ

ใหผ้ลทีต่างกนัได ้เช่น คาํว่า “ท่องเทียว” ในขอ้ความชุดที 1 และขอ้ความชุดที 2 
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การตดัคาํทีไม่ปรากฏอยู่ในพจนานุกรม (Unknown word) อาจจะมีความผิดพลาดได ้

เช่น คาํว่า “อเมซิง” ซึงอาจทาํใหก้ารตดัคาํผดิพลาดไปถึงคาํทีอยูถ่ดัไป 

ขอ้ความชุดที 4 : การทดสอบขอ้ความภาษาองักฤษเมือใช ้ThaiAnalyzer 

“The XY&Z Corporation: -xyz@example.com”   

[xy] [z] [corporation] [xyz] [example.com] 

ขอ้ความชุดที 5 : การทดสอบขอ้ความภาษาองักฤษและภาษาไทยเมือใช ้ThaiAnalyzer 

“กทม.ร่วมสนบัสนุนการท่องเทียว Amazing Thailand 2005” 

[กทม]  [ร่วม]  [สนบัสนุน]  [การ]  [ท่องเทียว]  [Amazing]  [Thailand]  [2005] 

จากผลทีไดจ้ะเห็นว่า ThaiAnalyzer สามารถวิเคราะห์ขอ้ความทีเป็นภาษาไทยไดดี้ทาํ

ให้ ThaiAnalyzer เหมาะสําหรับการใชง้านการค้นคืนเอกสารทีเป็นภาษาไทยและภาษาองักฤษ

นอกจากทาํให้ผลลพัธ์การค้นคืนทีถูกตอ้งและรวดเร็วแลว้ยงัช่วยประหยดัเนือทีในการจัดเก็บ

ฐานขอ้มลูดชันี 

ศิรัตน์ ศิรนานนท์ (2549) ได้ศึกษาการสืบค้นสารสนเทศโดยใช้กฎความสัมพนัธ์

ร่วมกับผลสะท้อนกลบัจากผูใ้ช้  โดยนําเสนอการทดสอบประสิทธิภาพของระบบการค้นคืน

เอกสารทีใช้เทคนิคปริภูมิเวกเตอร์ร่วมกบักฎความสัมพนัธ์และผลสะทอ้นกลบัจากผูใ้ช ้โดยจะ

เปรียบเทียบกบัระบบคน้คืนเอกสารทีใชเ้ทคนิคปริภูมิเวกเตอร์และระบบคน้คืนเอกสารทีใชเ้ทคนิค

ปริภูมิเวกเตอร์ร่วมกบักฎความสมัพนัธ์ของคาํ ซึงในเทคนิคปริภูมิเวกเตอร์จะมีการแปลงเอกสาร

และขอ้สอบถามให้อยู่ในรูปของเวกเตอร์ ส่วนเทคนิคกฎความสัมพนัธ์เป็นเทคนิคของการทาํ

เหมืองข้อมูล โดยหาความสัมพนัธ์ของคาํทีเกิดขึนพร้อมกนับ่อยครังในเอกสาร เพือเพิมคาํทีมี

ความสมัพนัธก์บัคาํในขอ้สอบถามก่อนนาํไปใชดึ้งเอกสาร ส่วนเทคนิคผลสะทอ้นกลบัจากผูใ้ชคื้อ

เทคนิคทีใชผ้ลสะทอ้นกลบัจากผูใ้ชใ้นการปรับขอ้สอบถามให้เขา้ใกลก้ลุ่มเอกสารทีเกียวเนืองกบั

ขอ้สอบถามมากยงิขึน งานวิจยันีเป็นงานวิจยัเชิงทดลอง โดยใชเ้อกสารนิตยสาร TIME จาํนวน 425 

เอกสารและขอ้สอบถามจาํนวน 83 ขอ้สอบถามทดลองเปรียบเทียบประสิทธิภาพของระบบคน้คืน

เอกสารโดยการคาํนวณค่าเฉลียฮาร์โมนิคของระบบคน้คน้เอกสารทงั 3 รูปแบบ ดงักล่าวขา้งตน้ 

จากการวิเคราะห์ผลการทดลองสรุปไดว้่าระบบคน้คืนเอกสารทีใชเ้ทคนิคปริภูมิเวกเตอร์ร่วมกบักฎ

ความสมัพนัธข์องคาํสามารถทาํให้ประสิทธิภาพดีขึนกว่าการใชเ้ทคนิคปริภูมิเวกเตอร์ แต่เมือใช้

เทคนิคปริภูมิเวกเตอร์ร่วมกบักฎความสมัพนัธแ์ละผลสะทอ้นกลบัจากผูใ้ชท้าํใหป้ระสิทธิภาพของ

ระบบการค้นคืนเอกสารมากกว่าการใชเ้ทคนิคปริภูมิเวกเตอร์เพียงอย่างเดียว แต่ตาํกว่าการใช้

เทคนิคปริภูมิเวกเตอร์ร่วมกบัเทคนิคการใชก้ฎความสมัพนัธข์องคาํ 
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พิมลพรรณ ไชยนนัท ์(2548) ไดศึ้กษาถึงบทบาทของเสิร์ชเอนจินทีมีบริการสืบคน้ดว้ย

ภาษาไทยในการคดัเลือกเนือหาทีนาํเสนอให้แก่ผูใ้ชบ้ริการโดยใชร้ะเบียบวีธีวิจยัเชิงคุณภาพ คือ 

การศึกษาเอกสารการสมัภาษณ์เชิงลึกและระเบียบวิธีวิจยัเชิงปริมาณ คือ การทดลองสืบคน้ขอ้มูล  

ผลการวิจยัสรุปไดคื้อ  

1. เวบ็ไซตเ์สิร์ชเอนจินทีทาํการศึกษาส่วนใหญ่เป็นการให้บริการเว็บไซต์ในลกัษณะ

ของเวบ็ท่าซึงเสิร์ชเอนจินเป็นบริการหลกัอยา่งหนึงในเวบ็ไซต ์   

2. ขอ้ตกลงการใหบ้ริการของเสิร์ชเอนจินระหว่างประเทศทีทาํการศึกษาส่วนใหญ่จะมี

ใจความหลกัทีคลา้ยคลึงกนั คือการปฏิเสธความรับผดิชอบและการรับประกนัต่อเนือหาทีผูใ้ชไ้ดรั้บ

ผ่านบริการของเว็บไซต์ ส่วนเสิร์ชเอนจินของไทยยงัไม่มีการกาํหนดข้อตกลงการให้บริการที

ชดัเจน  

3. เสิร์ชเอนจินทีมีกระบวนการทาํงานในลกัษณะทีเป็นเสิร์ชเอนจินแบบสมบูรณ์จะใช้

วิธีการคดัเลือกและรวบรวมขอ้มลูผา่นกระบวนการหลกั 4 ประเภท คือ 1) การเก็บรวบรวมขอ้มูล

อตัโนมติัโดยเวบ็ครอเลอร์ 2) การลงทะเบียนเพิมชือไวใ้นฐานขอ้มูลของเสิร์ชเอนจินโดยเว็บไซต ์

ต่างๆ 3) การจ่ายเงินเพือใหเ้วบ็ไซตถ์กูจดัเก็บไวใ้นฐานขอ้มูล และ 4) การใชฐ้านขอ้มูลของเว็บได

เร็กทอรี   

4. การจัดอนัดับของผลลพัธ์การสืบค้นของเสิร์ชเอนจินจะใช้หลกัเกณฑ์ในการจัด

อนัดบัทีคลา้ยคลึงกนั คือ จาํนวนลิงค ์Anchor Text โครงสร้างของเวบ็เพจความทนัสมยัของเวบ็เพจ 

คุณภาพและปริมาณของเนือหาในเวบ็เพจ การจ่ายเงินและความนิยมของเวบ็เพจ  

5. เสิร์ชเอนจินทีให้บริการระหว่างประเทศจะไม่มีการกลนักรองเนือหาก่อนทาํการ

จดัเก็บไวใ้นฐานขอ้มูล แต่มีการจัดกลไกไวส้าํหรับให้ผูใ้ช้ตงัค่าการกลนักรองเนือหาได้เองซึง

สามารถกลนักรองเนือหาได้เฉพาะเนือหาทีมีการแสดงออกทางเพศอย่างโจ่งแจ้งเท่านันส่วน       

เสิร์ชเอนจินของไทยจะมีการกลนักรองเนือหาในส่วนของการจัดเก็บและคัดเลือกเนือหาไวใ้น

ฐานขอ้มลูโดยมีเจา้หนา้ทีเป็นผูจ้ดัการดูแลเนือหา 

Stenmark (2006) ไดศึ้กษาและวิเคราะห์เนือหาจากบนัทึกของเครืองมือคน้หาบน

อินทราเน็ต โดยการทาํความเข้าใจพฤติกรรมการคน้หาบนอินทราเน็ตจากการเปรียบเทียบแฟ้ม

บนัทึกการสืบคน้ของบริษทัขนาดใหญ่ 3 ช่วงเวลาทีแตกต่างกนัไดแ้ก่ปี 2000 ปี 2002 และปี 2004 

ทาํใหส้ามารถวิเคราะห์ความตอ้งการขอ้มูลจากการสืบคน้ขอ้มูลของพนักงานในบริษทั ซึงทาํให้

ทราบว่าความตอ้งการขอ้มลูของพนกังานจะเปลียนแปลงไปตามเวลาและจากการวิเคราะห์ความถี

ของคาํคน้แสดงใหเ้ห็นถึงความตอ้งการและทาํใหพ้บว่าผูใ้ชสื้บคน้ขอ้มูลบนอินทราเน็ต (Intranet) 

มากกกว่าการสืบคน้จากเว็บสาธารณะ และส่วนใหญ่คาํค้นและเงือนไขจะถูกแทนทีเป็นคาํค้น
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ใหม่ๆ ในแต่ละปีเนืองจากความตอ้งการขอ้มูลมีความผนัแปรอยู่ตลอดเวลา ดังนันจึงต้องมีการ

ติดตามความตอ้งการสารสนเทศทงัในปัจจุบนัและอนาคตและพร้อมทีจะปรับปรุงให้ขอ้มูลมีความ

สอดคลอ้งกนักบัความตอ้งการของผูใ้ชอ้ยูต่ลอดเวลา 

Kharazmi, Nejad, and Abolhassani  (2009) ไดศึ้กษาการคน้หาจากความสดใหม่โดย

การปรับปรุงประสิทธิภาพของเครืองมือคน้หาโดยใชเ้ทคนิคการทาํเหมืองขอ้มูล ความสดใหม่เป็น

หนึงในตวัชีวดัประสิทธิภาพการทาํงานของเครืองมือคน้หาจึงไดพ้ฒันาโปรแกรมรวบรวมขอ้มูลที

ชือ IFCrawlerโดยสร้างฟังกช์นัของการทาํเหมืองขอ้มลูและกฏทีใชใ้นการรวบรวมดา้นเวลาเขา้ไป

ในระบบ  ซึงมีประสิทธิภาพทีดีในการวดัขอ้มลูใหม่ๆ และใชร้วบรวมขอ้มูลใหม่ๆ เป็นระยะไม่ที

ไม่ห่างกนัเช่น รวบรวมขอ้มลูสปัดาห์หรือเดือนละครังเพือเป็นการปรับปรุงเนือหาและดชันีทีมีอยู ่

และสามารถรวบรวมเอกสารใหม่ๆ เพือใช้ในการค้นหา ซึงทาํให้เห็นว่าการทําเหมืองข้อมูล

สามารถปรับปรุงวิธีการรวบรวมขอ้มลูใหม่และสามารถปรับปรุงประสิทธิภาพของโปรแกรมคน้หา

ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

Vaughan and Zhang (2007) ไดศึ้กษาการวดัอตัราความใหม่ขอ้มูลของดชันีเครืองมือ

คน้หาเว็บ จากวิเคราะห์เว็บคน้หาทีนิยม เช่น Google, Yahoo, MSN และพบว่า Google จะ

ดาํเนินการโดยแสดงผลลพัธที์ดีทีสุดในหนา้เวบ็และมีการปรับปรุงความสดใหม่ของขอ้มูลอยู่เป็น

ประจาํทุกวนั แต่ MSN สามารถทีจะปรับปรุงหนา้ทงัหมดภายในเวลาช่วงนอ้ยกว่า 20 วนั ในแง่ของ

รูปแบบการจดัทาํดชันีพวกเขาพบว่าวิธีการทีแตกต่างกนัในเครืองมือทีแตกต่างกนั ในขณะที MSN 

แสดงใหเ้ห็นรูปแบบการปรับปรุงทีชดัเจน ส่วน Google จะแสดงค่าผิดปกติบางอย่างและขนัตอน

การปรับปรุงของดชันี ส่วน Yahoo ยงัไม่มีความชดัเจนในการสร้างดชันี สรุปไดว้่าคุณภาพของ

ดชันีทีแตกต่างกนัมีผลกระทบต่อผลลพัธที์แตกต่างเช่นเดียวกนั 

วิภาพร กุศลชูกุล (2552) ไดศึ้กษาการจดัเก็บและคน้คืนกรณีทดสอบและผลของการ

ทดสอบโดยใชผ้ลป้อนกลบัทีตรงประเด็นจากผูใ้ช ้โดยนาํเสนอการจดัเก็บและคน้คืนกรณีทดสอบ 

และผลของการทดสอบโดยอาศยัโครงสร้างของเอกสารและเพิมวิธีการคน้คืนโดยใชผ้ลป้อนกลบัที

ตรงประเด็นจากผูใ้ชข้องกรณีทดสอบ และผลของการทดสอบดว้ยการเปลียนแปลงเทอมในคิวรี 

และการเปลียนแปลงค่านําหนักของเทอมในคิวรี ด้วยวิธีการค้นคืนโดยใช้ผลป้อนกลบัทีตรง

ประเด็นจากผูใ้ชแ้บบเวคเตอร์สเปซ (Vector Space) ซึงในการคน้คืนโดยใชผ้ลป้อนกลบัทีตรง

ประเด็นจากผูใ้ช ้จะอาศยัส่วนต่อประสานกบัผูใ้ชเ้พือให้ผูใ้ชส้ามารถเลือกเอกสารทีคน้คืนไดแ้ละ

สามารถเลือกคาํบนฮิสโทแกรมของคาํทีคน้คืนไดพ้ร้อมทงัสามารถกาํหนดนาํหนักให้กบัคาํในแต่

ละส่วนประกอบได ้ในงานวิทยานิพนธใ์ชค่้าเรียกคืนและค่าความแม่นยาํในการวดัประสิทธิผลของ

ระบบคน้คืนกรณีทดสอบและผลของการทดสอบของ 3 กรณี ดงันี  
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1. การคน้คืนโดยไม่ใหผ้ลป้อนกลบั  

2. การคน้คืนทีใหผ้ลป้อนกลบัโดยการสร้างขอ้คาํถามใหม่ดว้ยการพิจารณาขอ้คาํถาม

เดิม   

3. การค้นคืนทีให้ผลป้อนกลบัโดยการสร้างขอ้คาํถามใหม่ด้วยการไม่พิจารณาข้อ

คาํถามเดิม 

จากผลการทดลองทีไดใ้ห้ค่าความแม่นยาํแตกต่างกนัดงันี ในการคน้คืนกรณีทดสอบ

ดว้ยกรณีที (2) เทียบกบั (1) และ (3) เทียบกบั (1) และ (3) เทียบกบั (2) ใหผ้ลค่าความแม่นยาํเพิมขึน

ร้อยละ 2.51, 2.57 และ 2.97 ตามลาํดบั และในการคน้คืนผลของการทดสอบดว้ยกรณีที (2) เทียบ

กบั (1) ใหค่้าความแม่นยาํเพิมขึนร้อยละ 7.91 และให้ค่าความแม่นยาํลดลงดว้ยกรณีที (3) กบั (1) 

และ (3) เทียบกบั (2) ร้อยละ 33.30 และ 37.47 ตามลาํดบั 

Jomsri, Sanguansintukul and Choochaiwattana (2010) ได้การศึกษาการเรียงลาํดับ

ผลลพัธ์การคน้คืนบนความวิจยัโดยใช ้Similarity Ranking ร่วมกบัเวลาเผยแพร่บทความ (Post 

time) โดยใชข้้อมูลจาก CiteULike และสร้างดชันีจาก Tag Title และ Abstract (TTA) ในการ

ทดลองไดก้าํหนดค่านําหนักระหว่าง Similarity กบั Static Rank เป็น 50:50  80:20 และ 90:10  

ผลลพัธที์ไดจ้ากการประเมินโดยใช ้NDCG ของเอกสาร 15 ลาํดบัแรกพบว่า CSTRank (90:10)  มี

ค่า NDCG สูงสุด 

Lincheng (2011) ได้ศึกษาการสืบค้นข้อมูลขนาดใหญ่ด้วยเทคนิคแบบ Full Text 

Searchingโดยใชไ้ลบรารีลูซีน  (Lucene) เพือทดสอบประสิทธิภาพของเครืองมือคน้หาโดยจะใช้

Analyzer ทีสามารถรองรับการใช้งานหลายภาษาทีเป็นมาตรฐานทีใช้ในการวิเคราะห์คาํคือ 

1.SimpleAnalyzer  2.StandardAnalyzer  และหลกัของการสร้างดชันีในลูซีนจะใชพื้นฐานของการ

ดึงขอ้ความทงัหมดคือการสร้างดชันีจากขอ้ความโดยวิเคราะห์ความหมายของคาํเพือรองรับการ

สืบค้นทีมีประสิทธิภาพมากขึนจากการทดสอบประสิทธิภาพของระบบค้นหาทีได้ดาํเนินการ

ทดลองจาํลองบางส่วน ผลการทดสอบจากการดาํเนินการกบัคอมพิวเตอร์ Pentium duo 1.86GHz, 

RAM 2048 MB พืนทีคน้หาทีมีประมาณ 530,000 ระเบียน ทีอยู่ในเครือข่ายคอมพิวเตอร์องค์กร 

(Intranet) จากการใชแ้บบสอบถาม  (Query) ไปยงัระบบผลการคน้หาจะใชเ้วลาในการตอบสนอง

ประมาณ 3000 มิลลิวินาทีและเพือทดสอบประสิทธิภาพการทาํงานจึงเปรียบเทียบการสอบถาม

โดยตรงกบัฐานขอ้มลูโดยการดาํเนินการประโยค SQL เช่น "Computer" หรือ "Network"จากขอ้มลู

ประมาณ 550,000 ระเบียน จะใชเ้วลาการตอบสนองคือ 200 มิลลิวินาทีแต่ถา้มีการสืบคน้จาก

ฐานขอ้มูลโดยตรงจะใชเ้วลาตอบสนองถึง 750 มิลลิวินาที เห็นไดช้ดัว่าประสิทธิภาพการทาํงาน

ของลซีูนมีประสิทธิภาพมากว่าการสืบคน้จากฐานขอ้มลูโดยตรง 
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วรสิทธิ ชูชยัวฒันา (2555) ไดน้าํเสนอแนวคิดและเทคนิคการปรับปรุงประสิทธิผลของ

ระบบคน้คืนสารสนเทศและโปรแกรมการคน้หา โดยเริมจากการกล่าวถึงสถาปัตยกรรมของระบบ

คน้คืนสารสนเทศและโปรแกรมการคน้หา และอธิบายฟังก์ชนัการทาํงานของส่วนประกอบต่างๆ 

ของระบบ มีการอภิปรายถึงแนวทางและเทคนิคสาํหรับการปรับปรุงคุณภาพของการจดัทาํดชันีการ

เรียงลาํดับผลลพัธ์การค้นคืน รวมทังการออกแบบส่วนแสดงผลลพัธ์การค้นคืน การปรับปรุง

ประสิทธิผลการทาํงานของระบบคน้คืนสารสนเทศและโปรแกรมการคน้หาสามารถทาํไดด้ว้ยการ

ปรับปรุงความสามารถในการทาํงานของส่วนประกอบต่างๆของระบบ ไม่ว่าจะเป็นการปรับปรุง

คุณภาพของดชันีดว้ยการวิเคราะห์โครงสร้างของเว็บเพจ การนาํเอาบนัทึกการใชง้านของผูใ้ชม้า

เป็นขอ้มลูตอบกลบั หรือการนาํเอาขอ้มลูอืนๆ นอกเหนือจากขอ้มลูทีปรากฏในเอกสารหรือเวบ็เพจ

มาใชใ้นการสร้างดชันี นอกจากนันแลว้การคิดคน้และพฒันาวิธีการเรียงลาํดบัผลลพัธ์การคน้หา

และการปรับปรุงแนวทางในการออกแบบส่วนแสดงผลลพัธ์การคน้หาก็มีบทบาททีสาํคญัในการ

ปรับปรุงประสิทธิผลของระบบคน้คืนสารสนเทศ 

ขวญัเรือน โสอุบล และ วรสิทธิ ชูชยัวฒันา (2557) ไดศึ้กษาการสร้างตวัแบบสาํหรับ

การเรียงลาํดบัผลลพัธก์ารคน้คืนบทความวิจยัโดยการใชข้อ้มลูทางบรรณานุกรม โดยพิจารณาความ

เหมือนระหว่างคาํสืบค้นและดชันีของเอกสารและยงัพิจารณาปัจจัยทีเกียวขอ้งกับคุณภาพของ

บทความวิจยัและแหล่งตีพิมพ ์ คุณภาพของบทความวิจยัพิจารณาจากจาํนวนของบรรณานุกรม 

จาํนวนของการถูกอา้งอิงโดยบทความอืน และคุณภาพของแหล่งตีพิมพก์ารทดลองไดถู้กจดัขึน 

โดยมีการใช้ NDCG และ MAP เป็นตัววดัสําหรับการประเมินประสิทธิผลของตัวแบบการ

เรียงลาํดบัผลลพัธ์การคน้คืน จากผลการประเมินดว้ยค่าเฉลีย NDCG พบว่า Hybrid2 มีการเรียงลาํดบั

ผลลพัธก์ารคน้คืนในลาํดบัที 2 ถึง 5 สูงทีสุด ซึงเป็นวิธีการนาํขอ้มลูทางบรรณานุกรมเขา้มาเป็นปัจจยัใน

การเรียงลาํดับใหม่ ได้แก่ จาํนวนการอา้งอิงเอกสาร (References) และการถูกอา้งอิงจากเอกสารอืน 

(Citation) เป็นตวัแปรทีใชว้ดัคุณภาพของบทความวิจยั จะเห็นว่าเมือจาํนวนของการอา้งอิงสูงจะส่งผลให้

สามารถดันลาํดับของบทความขึนไปในลาํดับต้นๆ ได้ แต่ค่านีตัวเลขทีไดเ้ป็นค่าคงทีทีจะไม่มีการ

เปลียนแปลง ส่วนค่าการถูกอา้งอิงจากบทความวิจัยอืนๆ โดยค่านีเป็นตัวแปรทีส่งผลให้สามารถดัน

ลาํดบัของเอกสารขึนไปอยูใ่นลาํดบัตน้  ๆไดเ้ช่นกนั และเมือเวลาผา่นไปจาํนวนการถูกอา้งอิงถึงนีจะตอ้ง

เพิมขึนอย่างต่อเนืองด้วย  เมือมีบทความใหม่ๆ เผยแพร่ตีพิมพอ์อกมาใหม่แลว้มี Reference ถึงอย่าง

ต่อเนืองส่วนทีสองคือคุณภาพของแหล่งตีพิมพก์าํหนดให้บทความวิจยัทีตีพิมพใ์นวารสารวิชาการมีค่า

นาํหนกัมากกว่างานประชุมวิชาการเนืองจากกระบวนการคดักรอง ตรวจสอบจากผูเ้ชียวชาญและขนัตอน

ในการประเมินทีเนน้คุณภาพมากกว่า และสุดทา้ยจาํนวนการอา้งอิงถึงมายงับทความวิจยัทีแหล่งตีพิมพ์

นีเป็นผูจ้ดัพิมพ ์เมือระยะเวลาเพิมขึนแลว้จาํนวนการอา้งอิงถึงบทความวิจยัของแหล่งตีพิมพด์งักล่าว
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เพิมขึนอย่างต่อเนือง ซึงสอดคลอ้งกบัการวดัคุณภาพของบทความวิจยัในส่วนแรกส่วนของการให้ค่า

นาํหนกัขอ้มลูแต่ละฟิลด ์(Field Boost) เขา้มาเป็นปัจจยัเสริมร่วมกบัการทาํ Similarity Ranking นันพบว่า

ถา้ Term ทีอยู่ในFieldทีเพิมค่านาํหนักมากๆ จะมีจาํนวน Term น้อยซึงจะส่งผลให้ค่าคะแนนของ 

Similarity Score นันสูงตามไปดว้ยเนืองจากมีการนาํความยาวของฟิลด์มาคิดร่วมดว้ย ตวัอย่างเช่น ชือ

บทความวิจยัเป็นหวัขอ้หลกัทีมีความสาํคญัมากสุดให้ค่านาํหนักเท่ากบั 3 เป็นฟิลด์ทีมี Term น้อย และ

ค่านาํหนักสูงสุดจึงส่งผลให้ค่า Similarity Score สูงกว่าแบบไม่ใช่ Field Boost ซึงเมือนาํปัจจยัทงัหมด

ร่วมพิจารณาแลว้ทาํให ้Hybrid2 มีค่า NDCG ของเอกสารในลาํดบัตน้ๆ ของลิสต์ดีกว่าดชันีอืนๆค่าเฉลีย

ความถูกตอ้ง (Mean Average Precision: MAP) เป็นการวดัค่าแบบไบนารีคือ จริง จะหมายถึงบทความ

เกียวขอ้งกบัคาํคน้ และเท็จซึงจะหมายถึงบทความทีคน้คืนออกมาไม่เกียวขอ้งกบัคาํคน้ เมือพิจารณาดู

แลว้การประเมินเป็นแบบคะแนน 5 ช่วง คือ 4 – 0 จึงตดัค่าของความถูกตอ้งที 3 โดยช่วงคะแนนที 3-4 

และ 0-2 พบว่า Hybrid2 ใหค่้าเฉลียความถกูตอ้งสูงสุดซึงสอดคลอ้งกบัการหาค่าเฉลีย NDCG สูงแสดงว่า

บทความทีแสดงอยู่ในลาํดบัตน้ๆ นันตรงกบัความตอ้งการของผูใ้ชแ้ละค่าเฉลียความถูกตอ้งสูงตามไป

ดว้ยเช่นกนัการประเมินผลพิจารณาเฉพาะคุณภาพของบทความวิจยัและแหล่งตีพิมพ ์เมือบทความมีการ

เผยแพร่ไปไดช่้วงเวลาหนึงจะทาํให้ปริมาณการอา้งอิงถึงมีเพิมมากขึนส่งผลลาํดบัการคน้คืนเปลียนไป

ดว้ย ตรงส่วนนีทาํให้การคน้คืนไม่สามารถคน้คืนบทความวิจยัทีเพิงถูกตีพิมพอ์อกมาใหม่ขึนมาอยู่ใน

ลาํดบัตน้  ๆไดโ้ดยเฉพาะอยา่งยงิบทความทีเกียวขอ้งกบัเทคโนโลยใีหม่ การคิดคน้ประดิษฐ์วิธีการใหม่  ๆ

ทียงัไม่เคยมีใครนาํมาใช ้

Kaushik, Gaur and Singh (2014) ไดศึ้กษาการเพิมประสิทธิภาพของเครืองมือคน้หา

โดยการใชแ้คช(Cache) เพือบนัทึกการคน้หาโดยนาํเสนอวิธีการทีจะทาํให้กระบวนการคน้หาใน

เครืองมือคน้หาไดอ้ย่างรวดเร็ว โดยการใชแ้คช (Cache)ในการเพิมประสิทธิภาพเครืองมือคน้หา 

(Search Engine) เนืองจากแคชเป็นเทคนิคทีมีประสิทธิภาพในเครืองมือคน้หาสาํหรับการปรับปรุง

เวลาตอบสนอง และลดระยะเวลาในการประมวลผลแบบสอบถามและลดการใชแ้บนด์วิธเครือข่าย

แคชจะกระทาํโดยใช้บันทึกประวติัของแบบสอบถามเพือให้การใช้งานเครืองมือค้นหามีการ

ตอบสนองอยา่งรวดเร็วโดยมุ่งเนน้ไปทีการคน้หาจากคาํสั งเชือมโยงจากการบนัทึกแบบสอบถาม 

(Query Logs) ของเครืองมือคน้หานอกจากนีเครืองมือคน้หาดาํเนินการเชือมโยงเอกสารทีเกียวขอ้ง

ไปยงัแบบสอบถามล่วงหน้าจากการบันทึกประวัติการค้นหาของแคชซึงจะสามารถช่วยลด

ระยะเวลาในการคน้หาไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพการพฒันาแคชเพือใชบ้นัทึกแบบสอบถามจะบนัทึก

แบบสอบถามทีกาํหนดโดยผูใ้ช้ทีใช้ในการค้นหาบ่อยครังและในการทาํงานของแคชจะใช้กฎ

ความสมัพนัธข์องการทาํเหมืองขอ้มลู (Data Mining) ทีมีให้สาํหรับเครืองมือคน้หาเมือผูใ้ชท้าํการ

สอบถามแคชจะสามารถเรียกขอ้มลูทุกเพจทีเกียวขอ้งจากฐานขอ้มูลไดอ้ย่างรวดเร็ว ดงันันการใช้
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แคชเพือช่วยเพิมประสิทธิภาพของเครืองมือค้นหายงัเป็นเทคนิคทีนิยมใช้กับระบบสืบค้นใน

ปัจจุบนัอีกดว้ย 

สุธาสินี ยกระดบัชนั และ มหศกัดิ เกตุฉาํ (2557) ไดศึ้กษาและพฒันาระบบช่วยเหลือ

และแกไ้ขปัญหาการใชง้านเวบ็ไซตส์าํหรับบุคลากรสายวิชาการ มหาวิทยาลยัราชภฏัสวนสุนันทา 

ในการรวบรวมปัญหาและแนวทางการแกไ้ขปัญหาเว็บไซต์ (Moodle) โดยการประยุกต์ใช ้Case-

Based Reasoning ในการสืบคน้แนวทางแกไ้ขปัญหาในอดีตมาเป็นแนวทางการแกไ้ขปัญหาใหม่ที

เกิดขึน โดยการคน้คืนเอกสารใชว้ิธีการเปรียบเทียบความเหมือนของคาํในเอกสารในรูปแบบของ

เวกเตอร์(Vector) และการให้นาํหนักคาํ (Term Weighting) ดว้ยวิธี TF-IDF (Term Frequency - 

Inverse Document Frequency)จากผลการทดสอบประสิทธิภาพการคน้คืนขอ้มูลของระบบไดค่้า

ความแม่นยาํ (Precision) เท่ากบั 0.80 ค่าความครบถว้น (Recall) เท่ากบั 0.63 และ ค่า F-Measure 

เท่ากบั 0.71 จึงสรุปไดว้่า ระบบสามารถใชง้านไดใ้นระดบัดีจากการประเมินคุณภาพของระบบโดย

ผูเ้ชียวชาญไดค่้าเฉลียเท่ากบั 4.43 และค่าส่วนเบียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 0.41 จากผูดู้แลระบบได้

ค่าเฉลียเท่ากบั 4.25 และค่าส่วนเบียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 0.31 จากผูใ้ชง้านไดค่้าเฉลียเท่ากบั 4.30 

และค่าส่วนเบียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 0.45 ซึงสรุปไดว้่าระบบทีพฒันาขึนมีคุณภาพอยูใ่นระดบัดี 

จากงานวิจัยทีเกียวข้องมีการนําข้อมูลและส่วนประกอบอืนๆ ทีอยู่นอกเหนือจาก

เอกสารมาเป็นส่วนหนึงในการสร้างดชันี (Index)และการเรียงลาํดบัผลลพัธ์การคน้คืน เช่น การ

พิจารณาคุณภาพของเอกสาร (Document Quality)การใชบ้นัทึกการคน้หา (Query Log) ความใหม่

ของเอกสาร (Freshness Documents) เครือข่ายและทีอยู่ของเอกสาร (Location) การให้ค่านาํหนัก

ส่วนต่างๆ ของเอกสารทีแตกต่างกนั (Weighting Schema) การใช ้Analyzer ให้เหมาะกบัเอกสาร 

และการประเมินโปรแกรมคน้หาโดยใชค่้าเฉลีย NDCG และ(Mean Average Precision: MAP) เป็น

ตน้ ซึงสามารถช่วยเพิมประสิทธิผลให้การเรียงลาํดบัผลลพัธ์การคน้คืนตรงกบัความตอ้งการของ

ผูใ้ชม้ากยงิขึนในการวิจยันีจึงนาํเอาแนวความคิดทีไดม้าประยกุตใ์ชใ้นการสร้างเป็นตวัแบบสาํหรับ

การเรียงลาํดบัผลลพัธก์ารคน้คืนเอกสารบนระบบอินทราเน็ตซึงกล่าวในบทถดัไป 
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บทที 3 

ระเบียบวิจัย 

 

การศึกษาวิธีการสร้างตัวแบบผสมผสานสําหรับการเรียงลาํดับผลลพัธ์การค้นคืน

เอกสารบนระบบอินทราเน็ตโดยใชเ้ทคนิค Hybrid Ranking โดยนาํ Query Dependent Ranking ที

ดึงขอ้มูลจากฟิลด์ทงัหมด 4 ฟิลด์ ไดแ้ก่ ชือเอกสาร (Title) รายละเอียดของเอกสาร (Detail) ชือ

หน่วยงาน (Department) และหมวดหมู่ของเอกสาร (Category) มาผสมผสานกบั Ranking ทีสร้าง

จากการเชือมโยงของเอกสารทีอยู่ในเครือข่าย (Location) คือ Query Independent Ranking จะให้

ผลลพัธ์การคน้คืนทีดีกว่าการเรียงลาํดบัผลลพัธ์การคน้คืนแบบ Query Dependent Ranking นันมี

รายละเอียดในการศึกษาวิจยัสามารถแบ่งเป็นขนัตอนไดด้งัต่อไปนี 

3.1 การเก็บรวบรวมขอ้มลูและการวิเคราะห์ขอ้มลู 

3.2 การสร้างดชันี  

3.3 การสร้างตวัแบบ  

3.4 การทดลอง 

3.5 การประเมินผล 

3.6 เครืองมือทีใช ้ 

 

3.1 การเกบ็รวบรวมและการวเิคราะห์ข้อมูล (Data Preparation) 

กระบวนการเตรียมขอ้มูลสาํหรับนาํเขา้ในขนัตอนถดัไปคือการสร้างดชันี (Indexing) 

ของระบบ คน้คืน เนืองจากดชันีเป็นสิงจาํเป็นสาํหรับการคน้คืนสารสนเทศ เพราะดชันีเป็นตวัชีไป

ยงัขอ้มลูและแหล่งขอ้มลู ผูใ้ชด้ชันีสามารถสืบคน้สารสนเทศทีตอ้งการไดต้รงประเด็นและชีแหล่ง

เก็บขอ้มลูสารสนเทศไดอ้ยา่งถกูตอ้ง รวดเร็ว ประหยดัเวลาและเพิมประสิทธิภาพในการคน้หาซึงมี

ขนัตอนดงันี 

3.1.1 การครอลวข์อ้มูล (Crawl) 

  Crawler ทาํหน้าทีอ่านขอ้มูลเอกสารทีมีรูปแบบโครงสร้างอยู่ในลกัษณะของ HTML 

จากระบบอินทราเน็ต (Intranet) ภายในมหาวิทยาลยัราชภฏัธนบุรี ลกัษณะของขอ้มูลในเว็บเพจที
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ไดจ้ะมีลกัษณะเป็นสตรีมไบต์และนาํเขา้กระบวนการวิเคราะห์คาํต่อไปเพือตดัเอาเฉพาะเนือหา

สาํคญั 

3.1.2 การวิเคราะห์และการคดักรองขอ้มูล (Parsing) 

 ขอ้มูลทีไดจ้าก Crawler มีรูปแบบโครงสร้างอยู่ในลกัษณะของ HTML Element หรือ 

HTML Tags โดย Parser จะทาํการวิเคราะห์ข้อมูลทีอยู่ภายใต้ Element ทีต้องการ เพือสกัด 

(Extraction) ขอ้มลูทีเป็นขอ้ความภายในเอกสาร HTML ออกมาเท่านนัโดยไม่สกดัขอ้ความทีอยู่ใน

รูปแบบโครงสร้างอืน เช่น เอกสารในรูปแบบ .doc และ .pdf  เป็นตน้ การสกดัขอ้มูลแต่ละครังจะ

ถกูจดัเก็บลงในฐานขอ้มลู MySQL 

3.1.3 การวิเคราะห์จดัเก็บขอ้มลู  

การสร้างดชันีดาํเนินการรวบรวมขอ้มลูจากระบบอินทราเน็ตภายในมหาวิทยาลยัราช-

ภฏัธนบุรี ประกอบดว้ยเวบ็ไซตข์องหน่วยงานต่างๆ ในระหว่างเดือนมกราคม พ.ศ. 2559 – มีนาคม 

พ.ศ.2560 ประกอบด้วยเอกสารจํานวน 2,892 เอกสาร ซึงในแต่ละหน่วยงานจะมีเอกสาร

ประชาสมัพนัธผ์า่นเวบ็ไซตซึ์งสามารถแบ่งประเภทของเอกสารต่างๆ เช่น ข่าวประชาสัมพนัธ์ ข่าว

กิจกรรม ข่าวอบรม/สมัมนา ประกาศจากมหาวิทยาลยั ประกาศจากหน่วยงาน และเอกสารอืนๆ ที

เกียวขอ้งในการปฏิบติังานภายในมหาวิทยาลยัราชภฏัธนบุรี เป็นตน้ ในการทดลองวิจยัครังนีได้

กาํหนดฟิลด ์(Field) ของขอ้มลูทีใชใ้นการสร้างดชันีไดแ้ก่ ชือเอกสาร (Title) รายละเอียดเอกสาร 

(Detail) ชือหน่วยงาน (Department) หมวดหมู่ของเอกสาร (Category) ซึงขอ้มูลแต่ละส่วนจะถูก

แยกเก็บในฟิลด ์(Field) บนฐานขอ้มลู MySQL 

 

3.2 การสร้างดัชน ี(Indexing)  

 ดชันีเป็นกระบวนการวิเคราะห์ทีเกียวขอ้งกบัเนือหาของเอกสาร โดยการอธิบายเนือหา

ของเอกสารออกมาเป็นคาํหรือวลีสันๆ เพือชีไปยงัตาํแหน่งทีอยู่ของเอกสารโดยการแปลงขอ้มูล

จากเอกสารบนระบบอินทราเน็ตภายในมหาวิทยาลยัราชภฏัธนบุรี โดยการวิเคราะห์โครงสร้างของ

เว็บเพจและส่วนประกอบอืนๆทีเกียวขอ้งเพือให้ระบบคน้คืนสามารถเขา้ถึงขอ้มูลและสืบคน้ได้

อย่างรวดเร็ว มีประสิทธิภาพและนํามาใช้เป็นฐานข้อมูลเอกสารหรือคลงัเอกสาร (Document 

Corpus) ซึงในขันตอนของการสร้างดัชนีการวิจัยในครังนีจะใชไ้ลบรารีลูซีน (Lucene) และ  

ThaiAnalyzer เป็นเครืองมือทีช่วยทาํหนา้ทีในการวิเคราะห์เอกสาร ขอ้ความ และคาํทีอยูใ่นเอกสาร

ซึงข้อมูลส่วนใหญ่เป็นคําและข้อความภาษาไทย จากนันจะนํามาจําแนกข้อมูลทีได้จาก

กระบวนการวิเคราะห์คาํ (Parsing)  ออกเป็นฟิลด์ (Field) ต่างๆ โดยทีเอกสารทีจะนาํมาสร้างดชันี
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ตอ้งนาํมาผา่นในส่วนสาํหรับประมวลผลขอ้ความ (Text Processing Module) ก่อนเพือสกดัเอาคาํที

สาํคญัไปสร้างดชันี (ชูชาติ หฤไชยะศกัดิ : 2548)  

 

ภาพที 3.1 ขนัตอนการวเิคราะห์คาํเพือสร้างและคน้คืนผา่นดชันี 

 

 จากภาพที 3.1 ขอ้มลูแต่ละฟิลดจ์ะถกูนาํเขา้มาเพือผ่านกระบวนการตดัคาํ (Tokenized) 

จดัเก็บลงในคลงัเอกสารรูปแบบของ Inverted Index ทาํให้การคน้คืนมีประสิทธิภาพและยืดหยุ่น

มากยงิขึนเพือเขา้สู่กระบวนการสร้างส่วนติดต่อกบัผูใ้ชแ้ละสร้างตวัแบบสาํหรับการทดสอบ และ

ประเมินผลในขนัตอนถดัไป 

 ในส่วนแรกเป็นการสร้างดชันีขอ้มูลนาํเขา้จะไดจ้ากฐานขอ้มูลทีละเอกสาร และแยก

ออกเป็นฟิลด ์(Field) เพือแบ่งแยกขอ้มูลออกเป็นหมวดหมู่ทีชดัเจน จากนัน ThaiAnalyzer จะนาํ

เอกสารมาตดัคาํ (Tokenized) เพือคาํนวณหาค่า Term Weight ให้ Index Writer เขียนลงในคลงั

เอกสารขอ้มลูแต่ละฟิลด ์แสดงตามตารางที 3.1 ส่วนทีสองเป็นการอ่านหรือการคน้คืนคาํทีไดจ้าก

ผูใ้ชง้าน จะตอ้งผ่านกระบวนการเช่นเดียวกบัการนาํเขา้ แต่สิงทีไดจ้าก Index Reader คือรายการ

ของเอกสารที Hit กบัคาํคน้เขา้สู่ตวัแบบเพือเรียงลาํดับผลลพัธ์การค้นคืนใหม่ ซึงจะอธิบายการ

คาํนวณในหวัขอ้ถดัไป 
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3.3 การสร้างตวัแบบ 

 ในการศึกษาวิจยัในครังนี ไดท้าํการทดลองสร้างตน้แบบดชันีทงัหมด 2 ตวัแบบ ดงันี 

  3.3.1 Index0 แทน Full-Text Index ไดแ้ก่ ชือเอกสาร (Title) รายละเอียดเอกสาร (Detail) ชือ

หน่วยงาน (Department) หมวดหมู่ของเอกสาร (Category) ดงัภาพที 3.2 

 

 
 

ภาพที 3.2 ตวัแบบ Index0 

 

   3.3.2 Index1 แทน Full-Text Index + Location ไดแ้ก่ ชือเอกสาร (Title) รายละเอียดเอกสาร 

(Detail) ชือหน่วยงาน (Department) หมวดหมู่ของเอกสาร (Category) และความเชือมโยงของ

เอกสารในเครือข่าย (Location)  ดงัภาพที 3.3 

 

 
 

ภาพที 3.3 ตวัแบบ Index1 
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  ซึงจากตวัแบบทงั 2 วิธีสามารถคาํนวณไดจ้ากสมการที 3.1 โดยค่าคะแนนทีไดห้มายถึง 

Similarity Measure ระหว่างแต่ละ Team ใน Query เปรียบเทียบกนัแต่ละเอกสารและ Hybrid 

Model โดยการนํา Similarity Feature จาก Index0 ผสมผสานกบัความเชือมโยงของเอกสารใน

เครือข่าย (Location) คือ Index1   

 

푆푖푚(푞, 푑)  = (푡푓(푡 푖푛 푑) ×   푖푑푓(푡) ×  푏(푡. 푓푖푒푙푑 푖푛 푑) ×  푙푛(푞))
  

× 푐(푞, 푑)  ×  푞푁(푞) (3.1) 

เมือ  

푡푓(푡 푖푛 푑) แทน Term Frequency 

푖푑푓(푡) แทน Inverse Document Frequency 

푙푛(푞) แทน 푙푒푛푁표푟푚 คือNormalized ของ Field คิดจากจาํนวน Term ใน Field 

푐(푞, 푑) แทน  푐표표푟푑(푞, 푑) จาํนวน Term ใน Query ทีปรากฏในเอกสาร 

푞푁 แทน  푞푢푒푟푦푁표푟푚(푞)ค่า Normalized ของคะแนนแต่ละ Query Term 

 

ขอ้มลูเอกสารในงานวิจยันีเรียกว่า Document Quality เมือพิจารณาถึงฟิลด์ขอ้มูลทีเป็น

ตวัแปรสาํคญั ตามภาพที 3.4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที 3.4 กรอบแนวคิดการสร้างตวัแบบ 

 

 

 

Hybrid Score 

Documents 

- Title 

- Detail 

- Department 

- Category 

Similarity Score 

 

Location 
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จากภาพที 3.2 กาํหนดให้ความสัมพนัธ์ระหว่าง Similarity Feature กบั Document Feature 

ของเอกสารเพือคาํนวณค่า Hybrid Score ตามสมการที 3.2 

 

퐻푦푏푟푖푑 푆푐표푟푒 = 푆푖푚(∝) + 퐷표푐(1−∝)+LT(1−∝) (3.2) 

เมือ   

∝ แทน ค่านาํหนกั 

푆푖푚 แทน Similarity Score ของคาํคน้ 

퐷표푐 แทน Document Score คิดจากค่าเฉลียจากการวดัค่าคุณภาพของเอกสาร ร่วมกบัชือ

เอกสาร ประเภทเอกสาร รายละเอียดเอกสารและหน่วยงาน  

LT แทนความเชือมโยงของเอกสารในเครือข่าย 

 

ตารางที 3.1 ฟิลดข์อ้มลูทีใชท้าํดชันี 

 

ลาํดบั ฟิลด์ รายละเอยีด ดัชน ี ประเภท 
1.  Doc_ID หมายเลขเอกสาร Not Analyzed Numeric 
2.  Title ชือเอกสาร Tokenized String 
3.  Detail รายละเอียดเอกสาร Tokenized String 
4.  Category หมวดหมู่ของเอกสาร Tokenized String 
5.  Date_Public วนัเดือนปีทีเผยแพร่ Not Analyzed Numeric 
6.  Doc_Url URL ของเอกสาร Not Analyzed  String 
7.  Groupname ระดบัของหน่วยงาน Not Analyzed String 
8.  Department ชือหน่วยงาน Tokenized String 
9.  IPDEPT ไอพีของหน่วยงาน Tokenized String 
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3.4 การทดลอง 

 การทดสอบเพือพิสูจน์ตวัแบบทีสร้างขึนจะสามารถเรียงลาํดบัผลลพัธก์ารคน้คืนทีดีขึน

ตามสมมุติฐาน จึงจดัทาํระบบ DRU Intranet Search เป็นหน้าเว็บ GUI ให้ผูใ้ชติ้ดต่อกบัระบบคน้

คืนในการทดสอบตวัแบบ โดยนักศึกษา บุคลากร และอาจารยภ์ายในมหาวิทยาลยัราชภฏัธนบุรี

จาํนวน 35 คนจาํนวนคาํคน้ทงัหมด 105 คาํสืบคน้  โดยทาํการมอบหมายงานใหผู้ท้ดสอบแต่ละคน

ใส่คาํคน้ทีตอ้งการเป็นคาํ หรือประโยคใดๆ ในระบบ DRU Intranet Search ระบบจะสืบคน้ขอ้มูล

จากดชันีจาก Index0 และ Index1 เพือคาํนวณหาค่า Similarity Score และนาํคะแนนทีดีทีสุดนาํเขา้

สู่ตัวแบบเพือผสมผสานกับความเชือมโยงของเอกสารทีอยู่ในเครือข่าย  (Location) เพือเข้าสู่

กระบวนการประมวลผลภายใตต้วัแบบเพือหาค่า Hybrid Score อีกครัง โดยก่อนทีจะแสดงผลให้ผู ้

ทดสอบประเมิน ระบบจะตรวจสอบเอกสารทีไดใ้นแต่ละดชันีทีเป็นเอกสารเดียวกนั โดยระบบจะ

รวมผลลพัธใ์หเ้หลือเพียงเอกสารเดียว ทงันีเพือไม่ให้มีการแสดงผลลพัธ์การคืนคน้ซาํ หน้าเว็บที

แสดงผลลพัธจ์ะแสดงรายละเอียดของเอกสาร ไดแ้ก่ ชือเอกสาร (Title) รายละเอียดเอกสาร (Detail) 

หมวดหมู่ของเอกสาร (Category) ชือหน่วยงาน (Department) วนัทีประชาสัมพนัธ์ (Date_Public) 

โดยผูท้ดสอบจะต้องอ่านรายละเอียดทงัหมดและให้คะแนนเอกสาร (Judgment Score) ทีกาํลงั

พิจารณาว่ามีความเกียวขอ้ง (Relevance) กบัคาํคน้มากนอ้ยเพียงใด ซึงคะแนนทีไดด้งักล่าวจะนาํไป

ประเมินผลตวัแบบโดยการทดสอบมีขนัตอนดงันี 

1. ผูท้ดสอบระบุคาํคน้ทีตอ้งการในหนา้เวบ็ โดยระบุเป็นคาํหรือประโยคทงัภาษาไทย

หรือภาษาองักฤษทีตอ้งการคน้หา 

2. การคน้คืนเอกสาร 20 ลาํดบัแรกของแต่ละดชันี ดงัรายละเอียดต่อไปนี 

3. การคน้คืนเอกสาร 20 ลาํดบัของดชันี Index0 จะเรียงลาํดบัผลลพัธจ์ากเทคนิค Query 

Dependent Ranking หรือ Similarity Ranking 

4. การคน้คืนเอกสาร 20 ลาํดบัของดชันี Index1 จะเรียงลาํดบัผลลพัธจ์ากเทคนิค Query 

Independent Ranking หรือ Static Ranking และผสมผสานกบัความเชือมโยงของเอกสารทีอยู่ใน

เครือข่าย (Location)  

5. จากนนันาํผลลพัธข์องทงั 2 Index มาผสมผสานกนั (Combination) และระบบจะหา

ค่าคะแนนทีดีทีสุดของการเรียงลาํดบัผลลพัธก์ารคน้คืน 

6. การแสดงผลลพัธจ์ะแสดงแบบสุ่ม (Random) ดงันันผูท้ดสอบจะไม่ทราบว่าผลลพัธ์

การคน้คืนมาจากดชันีตวัแบบใด และผูท้ดสอบจะไม่ทราบว่าผลลพัธ์นันอยู่ในลาํดบัใด  ทงันีเพือ

ป้องกนัการเกิดความลาํเอียงในการประเมินผล 
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7. ผูท้ดสอบให้คะแนน (Judgment Score) แต่ละเอกสารโดยพิจารณาความเกียวขอ้ง

ระหว่างคาํคน้กบัผลลพัธก์ารคน้คืนโดยคะแนนอยูร่ะหว่าง 0 ถึง 4 ตามตารางที 3.2 

 

ตารางที 3.2 Judgments Score 

 

คะแนน คาํอธบิาย 

4 มีความเกียวขอ้งกนัอยา่งมาก (Very Relevant) 

3 มีความเกียวขอ้ง (Relevant) 

2 มีความเกียวขอ้งกนับางส่วน (Somewhat Relevant) 

1 มีความเกียวขอ้งกนัเป็นส่วนนอ้ย (Only Slightly Relevant) 

0 ไม่มีความเกียวขอ้งกนั (Non-Relevant) 

 

3.5 การประเมนิผล 

 เมือไดผ้ล Judgment Score ของเอกสารจากการประเมินของผูท้ดสอบจากนันจะถูก

นาํมาประเมินผล 2 แบบ คือแบบแรกคิดค่า Normalized Discounted Cumulative Gain (NDCG) เป็น

การประเมินลาํดบัผลลพัธ์การคน้คืนทีไดมี้ประสิทธิผล  (Effectiveness) โดยนาํเอกสารทงัหมด

เรียงลาํดบัตาม Judgment Score นาํมาคาํนวณเป็น DCG Perfect หรือ Ideal DCG คะแนนทีไดมี้

ความหมาย คือ คาํค้น (Query) มีความเกียวพนัธ์  (Relevance) กบัผลลพัธ์ของเอกสารนันๆ ที

ตาํแหน่ง k เมือกาํหนดใหค้าํคน้ q และเซตของเอกสารจากการสืบคน้ ซึงคะแนนของเอกสารในแต่

ละตาํแหน่งสามารถคาํนวณได้จากผลลพัธ์การค้นคืนของเอกสารลาํดบัแรกจนถึงเอกสารลาํดับ

สุดทา้ย ส่วนทีสองคือการวดัประสิทธิภาพคือการหาค่าเฉลียความถูกตอ้งของการคน้หาแต่ละครัง 

เรียกว่า Mean Average Precision (MAP) เป็นการประเมินผลลพัธ์ของเอกสารทีไดจ้ากการคน้คืน

ถกูตอ้งตรงกบัความตอ้งการของผูใ้ชม้ากน้อยเพียงใด โดยจะตดัคะแนนความถูกตอ้งจาก 0 ถึง 4 

ดว้ยค่าคะแนนเท่ากับ 3 ถา้เอกสารทีได้คะแนนเท่ากบั 0 ถึง 2 หมายถึงผลลพัธ์การคน้คืนของ

เอกสารนนัไม่เกียวขอ้งกบัคาํคน้ และคะแนนเท่ากบั 3 ถึง 4 หมายถึง ผลลพัธ์ของเอกสารมีความ

เกียวขอ้ง (Relevance) กบัคาํคน้ (Query) 
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3.6 เครืองมอืทีใช้ในการวจิยั 

วิธีการดาํเนินการวิจยัเป็นวิธีการเรียงลาํดบัผลลพัธ์การคน้คืนของเอกสารบนระบบ

อินทราเน็ตภายในมหาวิทยาลยัราชภฏัธนบุรีมีขนัตอนต่างๆ ตังแต่การเก็บรวบรวมขอ้มูล การ

วิเคราะห์ขอ้มลู การสร้างดชันีและระบบคน้คืนสาํหรับทดลองดชันีตวัแบบ มีเครืองมือทีใชใ้นการ

วิจยัดงันี 

1. Crawler โปรแกรมทีพฒันาดว้ย Java Application เพืออ่านขอ้มูลบนเว็บ และจดัเก็บขอ้มูล

ทีตอ้งการลงในฐานขอ้มลู 

2. MySQL ฐานขอ้มลูสาํหรับเก็บขอ้มลูทีไดจ้ากการวิเคราะห์คาํ 

3. Lucene จาวาไลบรารีสาํหรับการสร้างดชันีเอกสารทีเป็นภาษาไทยและภาษาองักฤษเพือใช้

เป็นคลงัเอกสารในระบบคน้คืน 

4. ThaiAnalyzer ใช้ในการวิเคราะห์คิวรีสําหรับ Query Parser รวมทังการใช้ Query ที

เหมาะสมกบัภาษาไทย 

5. Java server pages (JSP) ภาษา java application เพือใชส้ร้างหน้า GUI ระบบคน้คืนเพือใช้

ในการทดสอบตวัแบบ 
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บทที 4 

ผลการศึกษา 

 

 จากผลการทดลองระบบ DRU Intranet Search เพือประเมิน Judgment Score ทีไดจ้ากผู ้

ทดสอบ และนาํไปคาํนวณค่า DCG Perfect Score จากผลการทดสอบเบืองตน้มีผูท้ดสอบทงัสิน 35 

ผูท้ดสอบ โดยมีจาํนวนคาํคน้ทงัหมด 105 คาํสืบคน้ จากการสร้างตวัแบบของทงั 2 วิธี ไดผ้ลดงันี 

 

4.1 ค่าเฉลยี NDCG  

 เป็นการประเมินลาํดบัผลลพัธ์การคน้คืนทีไดมี้ประสิทธิผล (Effectiveness) โดยนํา

เอกสารทงัหมดเรียงลาํดบัตาม Judgment Score นาํมาคาํนวณเป็น DCG Perfect หรือ Ideal DCG 

คะแนนทีไดมี้ความหมาย คือ คาํคน้ (Query) มีความเกียวพนัธ ์(Relevance) กบัผลลพัธข์องเอกสาร

นันๆ ทีตาํแหน่ง k เมือกาํหนดให้คาํค้น q และเซตของเอกสารจากการสืบค้น ซึงคะแนนของ

เอกสารในแต่ละตาํแหน่งสามารถคาํนวณได้จากผลลพัธ์การคน้คืนของเอกสารลาํดบัแรกจนถึง

เอกสารลาํดบัสุดทา้ย ตามสมการที 2.7 ซึงกล่าวไปแลว้ในบทที 2 

  

ตารางที 4.1 ค่าเฉลีย NDCG 

 

 

k Index0 Index1 

5 0.87918 0.92443 

10 0.85239 0.89877 

15 0.83485 0.88866 

20 0.82020 0.88155 
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ภาพที 4.1 เปรียบเทียบค่าเฉลีย NDCG ของแต่ละดชันี 

 

 เมือพิจารณาจากกราฟแสดงดงัภาพที 4.1 พบว่า NDCG ของ Index0 ทีตาํแหน่งเอกสาร

K5 เท่ากบั 0.87918 และ Index1 ทีตาํแหน่งเอกสาร K=5 เท่ากบั 0.92443 ดังตารางที 4.1 เมือ

พิจารณาค่าเฉลีย NDCG ของ Index0 และ Index1 จะสงัเกตเห็นว่าทุกช่วงของตาํแหน่ง K5 ถึง K20 

ของ Index1 ให้ผลลพัธ์การคน้คืนเอกสารมีประสิทธิผลดีกว่า Index0 โดยพิจารณาผลลพัธ์จาก

ค่าเฉลีย NDCG ของทงั 2 ตวัแบบ  

 

4.2 ค่า MAP 

 เป็นการหาค่าเฉลียความถูกต้องของการค้นหาแต่ละครัง เรียกว่า Mean Average 

Precision (MAP) ตามสมการที 2.8 ซึงไดก้ล่าวไปแลว้ในบทที 2 เป็นการประเมินผลลพัธ์ของ

เอกสารทีไดจ้ากการคน้คืนถกูตอ้งตรงกบัความตอ้งการของผูใ้ชม้ากนอ้ยเพียงใด โดยจะตดัคะแนน

ความถูกตอ้งจาก 0 ถึง 4 ดว้ยค่าคะแนนเท่ากบั 3 ถา้เอกสารทีไดค้ะแนนเท่ากบั 0 ถึง 2 หมายถึง

ผลลพัธก์ารคน้คืนของเอกสารนนัไม่เกียวขอ้งกบัคาํคน้ และคะแนนเท่ากบั 3 ถึง 4 หมายถึง ผลลพัธ์

ของเอกสารมีความเกียวขอ้ง (Relevance) กบัคาํคน้ (Query) 
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0.78000 
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0.82000 
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กราฟเปรียบเทยีบค่าเฉลยี  NDCG ของแต่ละดัชนี
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ตารางที 4.2 ค่า MAP 

 

Index0 Index1 

0.74043 0.81892 

 

 
 

ภาพที 4.2 เปรียบเทียบค่า MAP ของแต่ละดชันี 

 

 เมือพิจารณาจากกราฟแสดงดงัภาพที 4.2 พบว่าค่า MAP ของ Index0 = 0.74043 และ 

Index1 =  0.81892  ดงัตารางที 4.2  สรุปไดว้่า Index1 สามารถคน้คืนเอกสารไดถู้กตอ้งมากกว่า 

Index0 ทีคะแนน 0.07849 โดยพิจารณาจากผลลพัธค่์า MAP ของทงั 2 ตวัแบบ  

 

 จากการประเมินประสิทธิผลของตัวแบบสําหรับการเรียงลาํดับผลลพัธ์การค้นคืน

เอกสารบนอินทราเน็ตทงั 2 ตวัแบบ จึงสรุปไดว้่า ค่าเฉลีย NDCG และค่า MAP เป็นไปในทิศทาง

เดียวกนั คือ ตวัแบบ Index1 ใหผ้ลลพัธก์ารคน้คืนเอกสารมีประสิทธิผลดีกว่า Index0 ซึงสามารถดู

ตวัอยา่งการประเมินทงั 2 วิธีไดใ้นภาคผนวก ฉ 
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บทที 5 

สรุป อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 

 

 ในงานวิจยันีมีวตัถุประสงคเ์พือพฒันาตวัแบบสาํหรับการเรียงลาํดบัผลลพัธ์การคน้คืน

ของเอกสารบนอินทราเน็ต และการศึกษาวิจัยพบว่า ถ้ามีการนําข้อมูลของเอกสารบนระบบ

อินทราเน็ตซึงไดแ้ก่ ชือเอกสาร (Title) รายละเอียดเอกสาร (Detail) ชือหน่วยงาน (Department) 

และหมวดหมู่ของเอกสาร (Category) มาเขา้กระบวนการสร้างตัวแบบสําหรับการเรียงลาํดับ

ผลลัพธ์การค้นคืนโดยใช้เทคนิค Hybrid Ranking ซึงได้แก่การผสมผสานระหว่าง Query 

Dependent Ranking มาผสมผสานกับ Ranking ทีสร้างจากความเชือมโยงของเอกสารทีอยู่ใน

เครือข่าย (Location) คือ Query Independent Ranking จะใหผ้ลลพัธก์ารคน้คืนทีดีกว่าการเรียงลาํดบั

ผลลพัธก์ารคน้คืนแบบ Query Dependent Ranking เพียงอยา่งเดียว ดงันันในการเพิมประสิทธิภาพ

และประสิทธิผลในการสร้างตวัแบบจึงตอ้งมีการนาํปัจจยัอืนๆ เขา้มามีส่วนในการสร้างดชันีและ

เรียงลาํดบัผลลพัธก์ารคน้คืน เช่น การนาํปัจจยัความใหม่ของเอกสาร การนาํปัจจยัของการบนัทึก

การคน้หา การลดระยะเวลาและขนาดของการสร้างดชันี และการพฒันา Crawler เป็นตน้ จากผล

การทดลองสามารถสรุป อภิปรายผลการดาํเนินการวิจยั ปัญหาและอุปสรรค ขอ้จาํกดัของงานวิจยั 

และขอ้เสนอแนะ โดยมีรายละเอียดดงัต่อไปนี  

 

5.1  อภิปรายผล 

 จากผลการทดลองระบบ DRU INTRANET SEARCH และประเมินด้วยค่าเฉลีย 

NDCG โดยการนาํเทคนิค Query dependent Ranking ผสมผสานกบัความเชือมโยงของเอกสารใน

เครือข่ายและเรียงลาํดบัผลลพัธ์การคน้คืนดว้ยเทคนิค Query Independent Ranking โดยมีผูร่้วม

ทดสอบจาํนวนทงัสิน 35 คน และจาํนวนคาํสืบคน้ทงัสิน 105 คาํคน้ พบว่าตวัแบบ Index1 มีการ

เรียงลาํดบัผลลพัธก์ารคน้คืนเอกสาร 20 อนัดบัแรกดีทีสุด โดยทีเอกสารทีมีความเชือมโยงภายใน

เครือข่ายและเอกสารทีเกียวขอ้งกบัหน่วยงานของผูใ้ชจ้ะถูกดนัผลลพัธ์การคน้คืนให้อยู่ในอนัดบั

ตน้ๆ ได ้ 

 ค่าความถกูตอ้ง (Mean Average Precision : MAP) เป็นการหาค่าเฉลียความถกูตอ้งของ

การสืบค้นแต่ละครังจากการค้นคืนถูกต้องตรงกบัความต้องการของผูใ้ช้มากน้อยเพียงใด ใน
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การศึกษาวิจยันีจะตดัคะแนนความถูกตอ้งจาก 0 ถึง 4 ดว้ยค่าคะแนนเท่ากบั 3 ถา้เอกสารทีได้

คะแนนเท่ากบั 0 ถึง 2 หมายถึงผลลพัธก์ารคน้คืนของเอกสารนนัไม่เกียวขอ้งกบัคาํคน้ และคะแนน

เท่ากบั 3 ถึง 4 หมายถึง ผลลพัธ์ของเอกสารมีความเกียวขอ้งกบัคาํคน้ พบว่าค่าเฉลีย MAP ของ 

Index1 ใหค่้าเฉลียความถกูตอ้งของการคน้คืนเอกสารไดถ้กูตอ้งมากกว่า Index0  ทีคะแนน 0.07849 

โดยพิจารณาจากผลลพัธค่์าเฉลีย MAP ของทงั 2 ตวัแบบ 

 จากผลการทดลองสรุปไดว้่า ตวัแบบ Index1 ใหป้ระสิทธิผลของการคน้คืนเอกสารบน

อินทราเน็ตดีกว่าตวัแบบ Index0 ทงัในดา้นมุมมองและความสอดคลอ้งกบัพฤติกรรมของผูใ้ชที้ให้

ความสาํคญักบัเอกสารทีเกียวขอ้งกบัหน่วยงานทีตนเองสังกดัมากกว่าผลลพัธ์ของเอกสารอืนๆ 

ดงันันตวัแบบทีศึกษาวิจัยจึงเหมาะสาํหรับการประเมินคุณภาพเอกสารจากความเชือมโยงของ

เอกสารในเครือข่าย (Location)  

 

5.2  ปัญหาและอปุสรรค 

 การวิจยัในครังนีไดใ้ชต้วัอย่างขอ้มูลบนอินทราเน็ตมหาวิทยาลยัราชภฏัธนบุรีในการ

พฒันาตวัแบบการเรียงลาํดบัผลลพัธก์ารคน้คืนของเอกสารบนอินทราเน็ต พบปัญหาดงันี 

1. โครงสร้างเวบ็ไซตข์องแต่ละหน่วยงานมีโครงสร้างของหนา้เวบ็ทีแตกต่างกนัโดยสินเชิง 

2.  เอกสารมีความซาํซอ้นกนัค่อนขา้งสูง  

 ซึงปัญหาดงักล่าวมีผลทาํใหเ้สียเวลาในการปรับแต่ง Crawler และคดักรองเอกสารเพือ

เก็บลงในฐานขอ้มลูและสร้างดชันี 

 

5.3  ข้อจาํกดัของงานวจิยั 

 จากการทดลองการคน้คืนเอกสารในงานวิจยันี มีขอ้จาํกดับางประการดงันี 

 1. ผลการทดลองของงานวิจยันี ไดจ้ากการประเมิน Judgment Score จากผูท้ดสอบทงัสิน 35 

คน และจาํนวนคาํสืบคน้ทงัสิน 105 คาํคน้ เท่านนั เนืองจากมีเวลาจาํกดั 

 2. Crawler จะไม่อ่านเอกสารทีอยู่ในรูปแบบ .PDF แต่จะอ่านเฉพาะเอกสารทีอยู่ในรูปแบบ 

HTML เท่านนั  
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5.4  ข้อเสนอแนะ 

 ในการพฒันาระบบคน้คืนของเอกสารบนอินทราเน็ตในครังต่อไปควรมีการนาํปัจจยั

อืนๆ ทีไม่เกียวขอ้งกับเอกสารมาเป็นส่วนประกอบในการสร้างดชันีและเพิมประสิทธิภาพและ

ประสิทธิผลในการเรียงลาํดบัผลลพัธก์ารคน้คืน ดงันี  

 1. ควรนาํปัจจยัของความใหม่ของเอกสาร  (Freshness Documents)  เขา้มาเป็นส่วนประกอบ

ในการสร้างตวัแบบเพือใหเ้อกสารทีความใหม่กว่าแสดงผลลพัธก์ารคน้คืนอยูใ่นอนัดบัตน้ๆ  

 2. ควรนาํบนัทึกการคน้หา (Query Log) เขา้มาเป็นส่วนประกอบในการสร้างตวัแบบเพือใช้

เป็นปัจจยัในการช่วยเพิมประสิทธิภาพและความรวดเร็วในการแสดงผลลพัธก์ารคน้คืน 

 3. การลดระยะเวลาและขนาดของการสร้างดชันีจะช่วยทาํใหก้ารแสดงผลลพัธก์ารคน้คืนมี

ความรวดเร็วมากยงิขึน 

 4. พฒันา Crawler ทีสามารถเก็บรวบรวมเอกสารทีมีความแตกต่างกนัของโครงสร้างเอกสาร

บนเวบ็ไซต ์

 5. เพิมการทดสอบทางสถิติเพือหานยัสาํคญัของผลลพัธก์ารคน้คืนของแต่ละตวัแบบ 
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ภาพที ก.1 ตวัอยา่งหนา้รายการเอกสารบนอินทราเน็ต มหาวิทยาลยัราชภฏัธนบุรี 
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ภาพที ก.2 ตวัอยา่งหนา้ขอ้มลูเอกสารบนอินทราเน็ต มหาวิทยาลยัราชภฏัธนบุรี 
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ภาคผนวก ข 

การออกแบบตารางฐานข้อมูล 
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ตารางที ข.1 ตาราง Article เก็บรายละเอียดขอ้มลูเอกสาร 

 

ลาํดบั แอทริบิวต์ ความหมาย ชนิด คย์ี 

1.  Doc_ID ลาํดบัเอกสาร Integer PK 

2.  Title ชือเอกสาร Text  

3.  Detail รายละเอียดเอกสาร Text  

4.  Category หมวดหมู่ของเอกสาร Text  

5.  Date_Public วนัเดือนปีทีเผยแพร่ Date  

6.  Doc_Url URL ของเอกสาร Text  

7.  Groupname ระดบัของหน่วยงาน Text  

8.  Department ชือหน่วยงาน Text  

9.  IPDEPT ไอพีของหน่วยงาน Text  

 

ตารางที ข.2 ตาราง JD_SCORE  เก็บขอ้มลู Judgment Score จากการประเมินระบบ 

 

ลาํดบั แอทริบิวต์ ความหมาย ชนิด คย์ี 

1.  Jd_id ลาํดบั Integer PK 

2.  Uid รหสัผูป้ระเมิน Integer  

3.  Doc_id ลาํดบัเอกสาร Integer FK 

4.  Sim_score คะแนน Similarity Score Double  

5.  IR_model รหสัตวัแบบดชันี Integer  

6.  Doc_no ลาํดบัการประเมินเอกสารแต่

ละครัง 

Integer  

7.  Jd_score คะแนน  Judgment Score Integer  

8.  Datesave วนัทีประเมิน Timestamp  
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ภาคผนวก ค 

ตวัอย่างการแบ่งคาํ (Tokenizing) และส่งไปทาํการสร้างดชันี 
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ภาพที ค.1 ตวัอยา่งการแบ่งคาํ (Tokenizing) และส่งไปทาํการสร้างดชันี 

 

 
 

ภาพที ค.1 (ต่อ) 
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ภาคผนวก ง 

ตวัอย่างหน้าจอระบบค้นคนืเอกสารบนอนิทราเน็ต 
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ภาพที ง.1 หนา้จอสาํหรับสืบคน้  

 

 
 

ภาพที ง.2 ตวัอยา่งหนา้จอแสดงผลลพัธก์ารคน้คืน 
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ภาคผนวก จ 

ตวัอย่างผลการประเมนิจากผู้ทดสอบ 
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ตารางที จ.1 ตวัอยา่งการประเมิน Judgment Score 
 

Location Title Doc_Detail SimScore JudgeScore 

สถาบนัวิจยัและ

พฒันา 

ประชุมชีแจงกรอบ

วิจยั ประจาํปีงบประมาณ 

2559  

สาํนกังานคณะกรรมการวิจยัแห่งชาติ ขอเชิญเขา้ร่วม

ประชุมชีแจงกรอบวิจยั ประจาํปีงบประมาณ 2559 โดย

ผูส้นใจสามารถดูรายละเอียดเพิมเติมไดที้ 

www.nrct.go.th และ www.nrms.go.th มีจาํนวน 4 ครัง 

ดงันี 1) 6 กรกฎาคม 2559 ณ กรุงเทพมหานคร 2) 9 

กรกฎาคม 2558 ณ จงัหวดัเชียงราย 3) 21 กรกฎาคม 2558 

ณ จงัหวดัอุบลราชธาณี 4) 24 กรกฎาคม 2558 ณ จงัหวดั

สุราษฎร์ธานี หรือสอบถามเพิมเติมไดที้ 0-2579-2284 

0.19082718 1 

คณะวิทยาการ

จดัการ  

หลกัสูตรบญัชีบณัฑิต

และฝ่ายจดัหารายได ้

คณะวิทยาการจดัการ ได้

จดัอบรม CPD 2 

หลกัสูตรแกผู่ที้สนใจ 

โดยนบัชวัโมงอบรม

บญัชีหลกัสูตรละ 6 ชม  

หลกัสูตรบญัชีบณัฑิตและฝ่ายจดัหารายได ้คณะวิทยาการ

จดัการ ไดจ้ดัอบรม CPD 2 หลกัสูตรแกผู่ที้สนใจ โดยนบั

ชวัโมงอบรมบญัชีหลกัสูตรละ 6 ชม. หลกัสูตรละ 700 

บาท (ราคานีรวมเอกสาร อาหารว่าง และอาหารกลางวนั) 

ในวนัเสาร์ที 19 และวนัอาทิตยที์ 20 พฤศจิกายน พ.ศ. 

2554 เวลา 8.30-16.30 น. ***รับจาํนวนจาํกดั 200 ท่าน

แรกเท่านนั*** 

0.32434222 2 

 คณะวิทยาศาสตร์

และเทคโนโลยี 

โครงการอบรมเชิง

ปฏิบติัการ ?การจดัการ

ความรู้และการปฏิบติัที 

เป็นเลิศ (Knowledge 

mannewagement and 

Best Practice)?  

กาํหนดการ ?การจดัการความรู้และแนวทางปฏิบติัทีดี 

(Knowledge mannewagement and Best Practice)? คณะ

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลยัราชภฏัธนบุรี 

วนัพุธที 2 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 ณ หอ้ง 1712 อาคาร 1 

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลยัราชภฏั

ธนบุรี 

0.08101243 2 

 คณะวิทยาศาสตร์

และเทคโนโลยี 

โครงการอบรม

เทคโนโลยีมือถือ  

โครงการอบรมเทคโนโลยีมือถือ วนัที 20 ? 21 กุมภาพนัธ์ 

พ.ศ. 2557 ณ. หอ้งปฏิบติัการอินเทอร์เน็ต อาคาร 2 ชนั 

11 มหาวิทยาลยัราชภฏัธนบุรี มหาวิทยาลยัราชภฎัธนบุรี 

เป็น Advance Course android on Google Maps API 

version 2 ความรู้พืนฐานทีควรมีคือ เบสิกแอนดรอนด ์

บน android Studio 

0.14439006 2 

คณะวิทยาการ

จดัการ  

โครงการอบรมเชิง

ปฏิบติัการเรืองการพฒันา

ผลงานทางวิชาการของ

อาจารยค์ณะวิทยาการ

จดัการ  

ขอเชิญชวนคณาจารยค์ณะวิทยาการจดัการทุกท่าน เขา้

ร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบติัการเรือง การพฒันาผลงาน

ทางวิชาการ บรรยายโดย รศ.วรารัตน ์เขียวไพรี ในวนั

ศุกร์ที 7 มีนาคม 2557 เวลา 9:00 - 12:00 น. ณ หอ้ง

ประชุมศรีเจริญ มหาวิทยาลยัราชภฏัธนบุรี 

0.29669234 3 
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ตารางที จ.1 (ต่อ) 
 

Location Title Doc_Detail SimScore JudgeScore 

คณะวิทยาการ

จดัการ  

โครงการอบรม เรือง ?นกั

ธุรกจิรุ่นใหม่ เริมตน้

ธุรกจิอย่างไรใหส้าํเร็จ  

เมือวนัจนัทร์ที 20 กุมภาพนัธ์ 2560 เวลา 13.00 ? 16.00 

น. สาขาการจดัการ คณะวิทยาการจดัการ มหาวิทยาลยั

ราชภฏัธนบุรี สมุทรปราการ ไดจ้ดัโครงการอบรม เรือง ?

นกัธุรกจิรุ่นใหม่ เริมตน้ธุรกจิอย่างไรใหส้ําเร็จ? วิทยากร 

: คุณกนัตินนัท ์ศรีสุริยประภา โดยมีอาจารยธ์ัชกร ภทัร

พนัปี รองผูอ้าํนวยการ มหาวิทยาลยัราชภฏัธนบุรี 

สมุทรปราการ เป็นประธานในพิธี ซึงภายในงานมี

อาจารยแ์ละนกัศึกษาใหค้วามสนใจเขา้ร่วมโครงการเป็น

จาํนวนมาก ผูจ้ดังาน : อาจารยพ์ทัธนนัท ์มงัมี อาจารย์

สาขาการจดัการ คณะวิทยาการจดัการ มหาวิทยาลยัราช

ภฏัธนบุรี สมุทรปราการ 

0.2838458 2 

 คณะวิทยาศาสตร์

และเทคโนโลยี 

โครงการอบรมการใช้

ชีวิตอย่างมีคุณภาพ

สาํหรับนกัศึกษาใหม่ 

ประจาํปีการศึกษา 2557  

คาํสั งคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลยัราช

ภฏัธนบุรีที ๖๙/๒๕๕๗ โครงการอบรมเชิงปฏิบติัการ ?

สัมมนาผูน้าํนกัศึกษา สืบสานวฒันธรรม และจิตอาสา 

กบัการประกนัคุณภาพเพือเตรียมความพร้อมสู่ประชาคม

อาเซียน? วนัที ๔-๕ กรกฎาคม ๒๕๕๗ หอ้งประชุม

เฉลิมพระเกยีรติ อาคาร ๑ ชนั ๑๕ 

0.13666023 2 

คณะวิทยาการ

จดัการ  

โครงการอบรมและการ

จดัการแข่งขนัผสม

เครืองดืม ครังที 12  

คณะวิทยาการจดัการ จดัโครงการอบรมและการจดัการ

แข่งขนัผสมเครืองดืม ครังที 12 เพือสู่ความเป็นเลิศทาง

อุตสาหกรรมบริการ และการท่องเทียว ในวนัศุกร์ที 13 

มกราคม 2560 ณ โรงอาหารอาคาร 2 มีวตัถุประสงค ์1.

เพือใหเ้ยาวชนและประชาชนทวัไปทีสนใจไดร่้วม กจิ

กรรรมในรูปแบบของการจดังานการบรรยายวิชาการ การ

แข่งขนั และการประกวดต่าง  ๆ2.เพือใหค้ณะไดมี้ส่วน

ร่วมในกจิกรรมต่างๆ กบั ชุมชนและประชาชนทวัไป 3. 

เพือบริการวิชาการแกป่ระชาชนทวัไปในเรืองทีน่าสนใจ

ต่างๆ 4. เพือบูรณาการกบัการเรียนการสอนรายวิชา บาร์

และเครืองดืม 5. เป็นการพฒันาทกัษะทางวิชาชีพเพือ

รองรับการเขา้สู่ประชาคมอาเซียน 6.เพือเป็นการ

ประชาสัมพนัธ์หลกัสูตรอุตสากรรม บริการและการ

ท่องเทียว โดยมีผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.ยุวลกัษณ์ เวช

วิทยาขลงั อธิการบดีกล่าวเปิดงาน และมีอาจารยร์วีวรรณ 

วิโรจนว์รรณ และอาจารยนุ์ชรา แสวงสุข ผูรั้บผิดชอบ

โครงการ 

0.27742258 2 
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ตารางที จ.1 (ต่อ) 
 

Location Title Doc_Detail SimScore JudgeScore 

  โครงการอบรมนกัศึกษา

เรือง ?การจดัทาํธุรกจิ

จาํลอง?  

"เมือวนัองัคาร ที 20 ธันวาคม 2559 ทีผ่านมา คณะ

วิทยาการจดัการ มหาวิทยาลยัราชภฏัธนบุรี จดัโครงการ

อบรมนกัศึกษาเรือง ?การจดัทาํธุรกจิจาํลอง? โดยมี

อาจารย ์ดร. จิระพงค ์เรืองกุน ประธานหลกัสูตร

บริหารธุรกจิ เป็นประธานกล่าวเปิดงาน ซึงมีอาจารยป์ฐม

พงษ ์บาํเริบ เป็นวิทยากรบรรยายใหค้วามรู้เกยีวกบัการทาํ

ธุรกจิจาํลองในครังนี ณ หอ้ง 9214 ณ มหาวิทยาลยัราช

ภฏัธนบุรี สมุทรปราการ" 

0.29026908 2 

คณะวิทยาการ

จดัการ  

เมือวนัพุธ ที 20 สิงหาคม 

2557 ทีผ่านมา อาจารย ์

ดร. ปรียาวดี ผลเอนก 

คณะวิทยาการจดัการ จดั

อบรม ?เทคนิคการเขียน

บทความวจิยัและ

บทความวิชาการเพือ

ตีพิมพใ์นวารสารวิชาการ 

โดยมี ผศ.ดร.กาญจนา 

บุญภกัดิ รองค  

เมือวนัพุธ ที 20 สิงหาคม 2557 ทีผ่านมา อาจารย ์ดร. 

ปรียาวดี ผลเอนก คณะวทิยาการจดัการ จดัอบรม ?

เทคนิคการเขียนบทความวิจยัและบทความวิชาการเพือ

ตีพิมพใ์นวารสารวิชาการ โดยมี ผศ.ดร.กาญจนา บุญภกัดิ 

รองคณบดีกาํกบัดูแลงานดา้นวิจยัและบริหารองคค์วามรู้ 

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม สถาบนัเทคโนโลยี พระจอม

เกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั เป็นวิทยากรบรรยาย เพือให้

คณาจารยแ์ละบุคลากรของคณะมีการจดัการความรู้อย่าง

เป็นระบบ มีการถ่ายทอดความรู้และเรียนรู้ร่วมกนั ช่วย

เพิมศกัยภาพในการวิจยัและการสอน ณ หอ้งประชุมคณะ

วิทยาการจดัการ อาคาร 3 ชนั 4 

0.10060328 3 

คณะวิทยาการ

จดัการ  

คณะวิทยาการจดัการ ได้

จดัโครงการอบรมเชิง

ปฏิบติัการ  

"เมือวนัจนัทร์ที 30 มกราคม 2560 เวลา 09.00 -16.00 น. 

คณะวิทยาการจดัการ ไดจ้ดัโครงการอบรมเชิงปฏิบติัการ 

?การจดัการความรู้ธุรกจิระหว่างประเทศต่อการจบักลุ่ม

เศรษฐกจิอาเซียน? ณ หอ้งประชุมอาคาร 2 ชนั 8 โดยมี 

อาจารย ์ดร.ภทัรา สุขะสุคนธ์ คณบดี เป็นประธานในพิธี

เปิด ซึงมีอาจารยแ์ละนกัศึกษาใหค้วามสนใจเขา้ร่วม

โครงการดงักล่าวเป็นจาํนวนมาก" 

0.322925 2 

คณะวิทยาการ

จดัการ  

เมือวนัพุธ ที 20 สิงหาคม 

2557 ทีผ่านมา อาจารย ์

ดร. ปรียาวดี ผลเอนก 

คณะวิทยาการจดัการ จดั

อบรม ?เทคนิคการเขียน

บทความวจิยัและ

บทความวิชาการเพือ

ตีพิมพใ์นวารสารวิชาการ 

โดยมี ผศ.ดร.กาญจนา 

บุญภกัดิ รองค  

เมือวนัพุธ ที 20 สิงหาคม 2557 ทีผ่านมา อาจารย ์ดร. 

ปรียาวดี ผลเอนก คณะวทิยาการจดัการ จดัอบรม ?

เทคนิคการเขียนบทความวิจยัและบทความวิชาการเพือ

ตีพิมพใ์นวารสารวิชาการ โดยมี ผศ.ดร.กาญจนา บุญภกัดิ 

รองคณบดีกาํกบัดูแลงานดา้นวิจยัและบริหารองคค์วามรู้ 

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม สถาบนัเทคโนโลยี พระจอม

เกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั เป็นวิทยากรบรรยาย เพือให้

คณาจารยแ์ละบุคลากรของคณะมีการจดัการความรู้อย่าง

เป็นระบบ มีการถ่ายทอดความรู้และเรียนรู้ร่วมกนั ช่วย

เพิมศกัยภาพในการวิจยัและการสอน ณ หอ้งประชุมคณะ

วิทยาการจดัการ อาคาร 3 ชนั 4 

0.6525013 4 
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ตารางที จ.1 (ต่อ) 
 

Location Title Doc_Detail SimScore JudgeScore 

คณะวิทยาการ

จดัการ  

โครงการอบรม เรือง ?

วยัรุ่นไทยรู้และเขา้

ใจความปลอดภยัใน

เพศสัมพนัธ์ (Save Sex)  

"เมือวนัจนัทร์ที 20 กุมภาพนัธ์ 2560 เวลา 8.30 ? 12.00 น. 

สาขาการจดัการ คณะวิทยาการจดัการ มหาวิทยาลยัราช

ภฏัธนบุรี สมุทรปราการ ไดจ้ดัโครงการอบรม เรือง ?

วยัรุ่นไทยรู้และเขา้ใจความปลอดภยัในเพศสัมพนัธ์ 

(Save Sex)? วิทยากร : คุณจิตติมา ภาณุเตชะ ผอ.มูลนิธิ

สร้างความเขา้ใจเรืองสุขภาพหญิง(สคส.) โดยมีอาจารย์

ธัชกร ภทัรพนัปี รองผูอ้าํนวยการ มหาวิทยาลยัราชภฏั

ธนบุรี สมุทรปราการ เป็นประธานในพิธี ซึงภายในงานมี

อาจารยแ์ละนกัศึกษาใหค้วามสนใจเขา้ร่วมโครงการเป็น

จาํนวนมาก ผูจ้ดังาน : อาจารยพ์ทัธนนัท ์มงัมี อาจารย์

สาขาการจดัการ คณะวิทยาการจดัการ มหาวิทยาลยัราช

ภฏัธนบุรี สมุทรปราการ " 

0.2838458 2 

คณะวิทยาการ

จดัการ  

เชิญนกัศึกษาทีสนใจและ

ตอ้งฝึกงาน บริษทั เอ็มไอ

แ◌ิอดไวส์ซอรี เป็น

บริษทัวิจยัทางดา้น

การตลาด เปิดรับนศ.

ฝึกงาน  

เชิญนกัศึกษาทีสนใจและตอ้งฝึกงาน บริษทั เอ็มไอแ◌ิอด

ไวส์ซอรี เป็นบริษทัวจิยัทางดา้นการตลาด เปิดรับนศ.

ฝึกงาน ทางบริษทัไดมี้โครงการรับนกัศึกษาฝึกงาน ใน

ระหว่างภาคเรียน เพือเสริมทกัษะ ความชาํนาญ และ

ประสบการณ์ในการทาํงาน ใหส้ามารถนาํความรู้ทาง

วิชาการมาประยุกตใ์ชใ้นงานไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ 

โครงการนีเริมตงัแต่เดือน ตุลาคม 2554 ลกัษณะงาน : 

การประมวลผลและตรวจสอบขอ้มูล เช่น การลงรหสั

ขอ้มูล การคียข์อ้มูล การทาํแผนภูมิ เป็นตน้ คุณสมบติั

ผูเ้ขา้ร่วมโครงการโดยย่อ คือ เป็น นศ.อุดมศึกษา ปี 3-4 มี

ทศันคติ ความกระตือรือร้น และความรับผิดชอบทีดีใน

การทาํงาน และมีค่าเบียเลียงใหด้ว้ย 

0.32091364 3 

คณะวิทยาการ

จดัการ  

โครงการอบรม เรือง ?

การบริหารทรัพยากร

มนุษย ์ยุค 4.0  

คณะวิทยาการจดัการ จดัโครงการอบรม เรือง ?การ

บริหารทรัพยากรมนุษย ์ยุค 4.0? ในวนัพุธที 11 มกราคม 

2560 เวลา 12.00-17.00 น. ณ หอ้งประชุมศรีเจริญ อาคาร 

3 ชนั 5 มีวตัถุประสงค ์1.เพือแลกเปลียนประสบการณ์

ดา้นการบริหาร ทรัพยากรมนุษย ์ใหน้กัศึกษา เยาวชน 

และบุคคลทวัไป ไดรั้บความรู้จากวทิยากรทีมีความ

เชียวชาญ 2.2 เปิดโอกาสในการสร้าง เครือข่ายความ

ร่วมมือระหว่างหลกัสูตรบริหารธุรกจิกบัองคก์รภายนอก 

โดยมีอาจารยจิ์ระพงค ์เรืองกุน อาจารยป์ระพฒัน ์เขียว

ประภสัสร อาจารยเ์ฉลิมชยั ศุขไพบูลย ์รอง

ศาสตราจารยว์รารัตน ์เขียวไพรี และอาจารยว์สุธิดา นกั

เกษม นาํนกัศึกษาเขา้ ร่วมกจิกรรมในครังนี 

0.3100785 2 
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ตารางที จ.1 (ต่อ) 
 

Location Title Doc_Detail SimScore JudgeScore 

 คณะวิทยาการ

จดัการ  

โครงการอบรมเชิง

ปฏิบติัการ เรืองการเขียน

บทความวิชาการ เพือ

ตีพิมพใ์นวารสาร

ระดบัชาติและนานาชาติ  

คณะวิทยาการจดัการ จดัโครงการอบรมเชิงปฏิบติัการ 

เรืองการเขียนบทความวิชาการ เพือตีพิมพใ์นวารสาร

ระดบัชาติและนานาชาติ ระหว่างวนัที 14-16 พฤศจิกายน 

2559 ซึงมีอาจารย ์สุทธิชยั ฉายเพชรากร รองอธิการบดี 

มหาวิทยาลยัราชภฏัธนบุรี เป็นประธานกล่าวเปิดการ

อบรม โดยรองศาสตราจารย ์ดร. พยอม วงศส์ารศรี เป็น

วิทยากรบรรยายในครังนี เพือใหค้ณาจารยแ์ละบุคลากร

ไดรั้บความรู้เพือเป็นแนวทางในการเขียนบทความ

วิชาการทีสามารถนาํไปสู่การตีพิมพใ์นวารสารระดบัชาติ

และนานาชาติและไดเ้ผยแพร่ต่สาธารณชน จดัขึน ณ หอ้ง

ประชุมเฉลิมพระเกยีรติ อาคาร 2 ชนั 8 มหาวิทยาลยัราช

ภฏัธนบุรี 

0.2838458 2 

คณะวิทยาการ

จดัการ  

ขอเชิญส่งบทความวจิยั

เขา้ประกวดในโครงการ

ประกวดบทความวิจยั

ดา้นพฒันบริหารศาสตร์ 

ประจาํปี 2013  

ขอเชิญส่งบทความวจิยัเขา้ประกวดในโครงการประกวด

บทความวจิยัดา้นพฒันบริหารศาสตร์ ประจาํปี 2013 

ระดบัชาติ (อาจารย ์นกัวิชาการ และบุคคลทวัไป) ระดบั

บณัฑิตศึกษา (นกัศึกษา ปริญญาเอก และโท) 10 

สาขาวิชา ระดบัชาติ แต่ละสาขาวิชา ดีเยียม เกยีรติบตัร

พร้อมเงินรางวลั สาขาวิชาละ 30,000 บาท ดี เกยีรติบตัร

พร้อมเงินรางวลั สาขาวิชาละ 15,000 บาท ชมเชย เกยีรติ

บตัร รางวลัระดบับณัทิตศึกษา แต่ละสาขาวิชา ระดบั

ปริญญาเอก ดีเยียม เกยีรติบตัรพร้อมเงินรางวลั สาขาวิชา

ละ 15,000 บาท ดี เกยีรติบตัรพร้อมเงินรางวลั สาขาวิชา

ละ 7,500 บาท ชมเชย เกยีรติบตัร ระดบัปริญญาโท ดี

เยียม เกยีรติบตัรพร้อมเงินรางวลั สาขาวิชาละ 10,000 

บาท ดี เกยีรติบตัรพร้อมเงินรางวลั สาขาวิชาละ 5,000 

บาท ชมเชย เกยีรติบตัร สามารถ ดาวนโ์หลดจากเอกสาร

แนบ และไดที้ www.nida.ac.th/researchaward2013 โดย

ส่งบทความวิจยัฉบบัสมบูรณท์างไปรษณีย ์หรือ email : 

nidaresearch@hotmail.com ภายในวนัที 7 มกราคม 2012 

0.42589822 3 

 คณะวิทยาศาสตร์

และเทคโนโลยี 

โครงการอบรมเชิง

ปฏิบติัการเรืองการ

ประกอบอาชีพเสริมดว้ย

คอมพิวเตอร์ จากหนา้จอ

ลงสู่ผลิตภณัฑด์ว้ย 

Photoshop  

มือวนัเสาร์ที 13 ธันวาคม 2557 สาขาวิชาเทค โนโลยี

สารสนเทศ จดัครงการอบรมเชิงปฏิบติัการ เรืองการ

ประกอบอาชีพเสริมดว้ยคอมพิวเตอร์ดว้ย โปรแกรม 

Photoshop เบืองตน้ ใหก้บับุคคลทวั ไปทีสนใจ 

0.08101243 1 
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ภาคผนวก ฉ 

ตวัอย่างการคาํนวณค่าเฉลยี NDCG 

ค่า Mean Average Precision : MAP  
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ภาพที ฉ.1 ตวัอยา่งการคาํนวณค่าเฉลีย NDCG  

แหล่งทีมา :  http://people.cs.georgetown.edu/~nazli/classes/ir-Slides/Evaluation-13.pdf 

 

 
 

ภาพที ฉ.2 ตวัอยา่งการคาํนวณค่า MAP  

แหล่งทีมา :  http://www.cs.cornell.edu/courses/cs4300/2013fa/lectures/metrics-2-4pp.pdf 
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ภาคผนวก ช 

บทความการประชุมวชิาการ 

โครงการประชุมวชิาการบัณฑติศึกษาระดบัชาตแิละนานาชาต ิครังท ี6 

เรือง“สหวทิยาการสร้างสรรค์เพอืการพฒันาทยีงัยนื” 

และโครงการประชุมวชิาการระดบัชาตแิละนานาชาต“ิสหวทิยาการ

สร้างสรรค์เพอืการพฒันาทยีงัยนื” 

มหาวทิยาลยัศิลปากร  

 

 

 

 

 

 

DPU



60 
 

DPU



61 
 

DPU



62 
 

DPU



63 
 

DPU



64 
 

DPU



65 
 

DPU



66 
 

DPU



67 
 

DPU



68 
 

DPU



69 
 

DPU



70 
 

DPU



71 
 

 
 

 

 

DPU



72 

ประวตัผิู้เขียน 

 

ชือ-นามสกุล พิศิษฐ ์ บวรเลิศสุธี 

ประวติัการศึกษา ปีการศึกษา 2555 สาํเร็จการศึกษาระดบัปริญาตรี 

สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะวิทยาการจดัการ 

มหาวิทยาลยัราชภฏัธนบุรี  

ตาํแหน่งและสถานทีทาํงานปัจจุบนั นกัวิชาการคอมพิวเตอร์ 

คณะวิทยาการจดัการ มหาวิทยาลยัราชภฏัธนบุรี 

ตงัอยูเ่ลขที 172 ถนนอิสรภาพ แขวง วดักลัยาณ์         

เขตธนบุรี กรุงเทพฯ 10600 
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