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วิท ยานิ พ นธ์ นี นํา เสนอตัว แบบการเรี ยงลํา ดับ ผลลัพ ธ์ก ารค้น คื น ของเอกสารบน
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ของเอกสาร และเทคนิ ค Query Independent Ranking คื อ เทคนิ ค ที มีก ารนําคุ ณ ภาพและ
ส่วนประกอบอืนๆ ของเอกสารเข้ามามีส่วนในการเรี ยงลําดับผลลัพธ์การค้นคืน โดยการนําความ
เชือมโยงของเอกสารภายในเครื อข่ายเป็ นส่วนประกอบในการเรี ยงลําดับผลลัพธ์การค้นคืน ซึงเป็ น
การใช้ Similarity Feature ประกอบด้วย ชื อเอกสาร (Title) รายละเอียดเอกสาร (Detail) ชื อ
หน่วยงาน (Department) และความเชือมโยงของเอกสารในเครื อข่าย (Location) มาใช้ในการสร้าง
ดัชนี (Index) จากผลการทดลองเบื องต้น ด้วยผูท้ ดสอบจํานวน 35 ผูท้ ดสอบ และคําค้นทังหมด
จํานวน 105 คําสืบค้น พบว่า การเรี ยงลําดับโดยใช้เทคนิ ค Query Independent Ranking ผสมผสาน
กับความเชือมโยงของเอกสารภายในเครื อข่ายให้ผลลัพธ์การค้นคืนเอกสาร 20 อันดับแรกดีกว่าการ
เรี ยงลําดับผลลัพธ์การค้นคืนโดยใช้เทคนิค Query Dependent Ranking เพียงอย่างเดียว จากผลการ
ทดลองสรุ ปได้ว่า ผูใ้ ช้ให้ค วามสําคัญกับผลลัพธ์ก ารค้น คื น ของเอกสารที มีค วามเกี ยวข้องกับ
หน่วยงานทีสังกัดมากกว่าเอกสารทัวๆ ไป
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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 reranking 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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1.1 ทีมาและความสําคัญของงาน
ในปั จ จุบัน เทคโนโลยีสารสนเทศและอิน เทอร์ เน็ต ถูก พัฒนาไปอย่างรวดเร็ ว ทําให้
ปริ มาณสารสนเทศต่ างๆ ถูก เผยแพร่ บนระบบอิน เทอร์ เน็ ต (WWW) และบนระบบอิน ทราเน็ ต
(Intranet) ภายในองค์กรต่างๆ อย่างมากมายมหาศาล ซึงข้อมูลส่ วนใหญ่เป็ นข้อมูลสารสนเทศทีมี
ความสําคัญในด้านต่าง ๆ เช่น ข่าวสาร การศึกษา การวิจยั เป็ นต้น การพัฒนาระบบสื บค้นภายใน
องค์กรเป็ นทีต้องการมากยิงขึน ทังนี เพืออํานวยความสะดวกในการสื บค้นข้อมูลทีเป็ นประโยชน์
สําหรับใช้ในการปฏิบตั ิ งานต่างๆ และผลจากการทีข้อมูลมีปริ มาณเพิ มมากขึนอยู่ตลอดเวลาจึ ง
ส่งผลให้การสืบค้นข้อมูลเกิดปั ญหาและใช้เวลาในการคัดกรองข้อมูลทีตรงกับความต้องการของ
ผูใ้ ช้มากยิงขึน และผูใ้ ช้ส่วนใหญ่ขาดความรู้ความเข้าใจเกียวกับการใช้คาํ ค้น (Query) ทีเหมาะสม
สําหรับการสืบค้น ซึงมีผลทําให้ระบบไม่สามารถค้นคืนข้อมูลทีตรงกับความต้องการของผูใ้ ช้ได้
อย่างแท้จริ ง เนื องจากระบบจะแสดงผลลัพธ์การค้นคืน (Results) เฉพาะเอกสารทีตรงกับคําค้น
เท่ านัน (ศิรั ต น์ ศิร นานนท์ : 2549,น.1) และอีก ปั ญหาที พบบ่ อยในระบบสื บ ค้น ข้อมูลภายใน
มหาวิทยาลัย คือ เอกสารทีมีประกาศภายในมหาวิทยาลัย เอกสารจะมีการเปลียนแปลงหลายครัง
และประชาสัมพันธ์บนเว็บไซต์ทงหมด
ั
เมือทําการสื บค้นผลลัพธ์ของเอกสารทีได้จะไม่เรี ยงลําดับ
ผลลัพธ์การค้นคืนตามความต้องการของผูใ้ ช้ ซึงในบางครังทําให้ผใู้ ช้เกิดความสับสนในการเลือก
ดูผลลัพธ์เพือนําไปใช้ประโยชน์ ปั ญหาต่อมาทีพบได้บ่อยในการพัฒนาระบบสื บค้นเกิดจากการ
สร้างดัชนีทีไม่มีคุณภาพ ขาดเทคนิ คการวิเคราะห์องค์ประกอบทีเกียวข้องกับสถาปั ตยกรรมและ
โครงการสร้างของเว็บเพจ (Web Page) และส่ วนประกอบอืนๆ ทีปรากฏอยู่นอกเหนื อเอกสารมา
เป็ นส่วนประกอบในการสร้างดัชนี (วรสิ ทธิ ชูชยั วัฒนา : 2555) ซึงปั ญหาดังกล่าวก็ส่งผลให้การ
เรี ยงลําดับผลลัพธ์การค้นคืนไม่ตรงกับความต้องการของผูใ้ ช้เช่นเดียวกัน
การพัฒนาระบบสื บค้น (Search Engine) ภายในองค์กรส่ วนใหญ่นิยมพัฒนาโดยใช้
เทคนิคการทํา Full Text Search หรื อ Full Text Indexing คือการสืบค้นจากคําทีมีทงหมดในเอกสาร
ั
โดยจะนําคําค้น (Query) ไปเปรี ยบเทียบกับเอกสารทังหมดทีมีอยู่ในฐานข้อมูล (Database) ซึงเป็ น
ทีนิ ยมและมีการใช้งานในฐานข้อมูลบรรณานุ กรมออนไลน์มาตังแต่ ปี ค.ศ.1990 เช่นเว็บสื บค้น
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ข้อมูล AltaVista ใช้เทคนิคการสืบค้นข้อมูลแบบ Full Text Search โดยการสร้างดัชนีจากส่ วนหนึ ง
ของเอกสารบนหน้าเว็บไซต์ทีมีอยูท่ งหมดในฐานข้
ั
อมูล เมือผูใ้ ช้ทาํ การสื บค้นระบบก็จะทําการนํา
คําค้นไปเปรี ยบเทียบกับคําทังหมดทีมีอยูใ่ นคลังเอกสาร (Document Corpus) และแสดงผลลัพธ์การ
ค้นคืนออกมา ซึงเกิดปัญหา คือ ผูใ้ ช้จะเสียเวลาในการเข้าถึงข้อมูลค่อนข้างมาก ขาดประสิ ทธิภาพ
และไม่ตรงกับความต้องการของผูใ้ ช้ ต่อมาจึงมีผคู้ ิดค้นวิธีการนําเสนอผลลัพธ์แบบใหม่ โดยการ
นําเอาผลลัพธ์มาจัดกลุ่ม (Clustering) เพืออํานวยความสะดวกให้กบั ผูใ้ ช้ในการเลือกพิจ ารณาดู
ผลลัพธ์ (เว็บไซต์ Clusty.com ปัจจุบนั yippy.com) ซึงจะแบ่งผลลัพธ์การค้นหาออกเป็ นหมวดหมู่
ต่างๆ ซึงจะส่ งผลให้ผใู้ ช้สามารถเลือกดูผลลัพธ์ตามหมวดหมู่ทีตนเองต้องการได้ทนั ที (วรสิ ทธิ
ชูชยั วัฒนา : 2555, น.81-82) ระบบสืบค้นในยุคปัจจุบนั คือ กูเกิ ล (Google.com) มีการนําเอาเทคนิค
ต่างๆ มาผสมผสานกันเพือให้ได้ผลลัพธ์ก ารค้น คืน ที มีประสิ ทธิ ภ าพมากยิ งขึ น โดยการนําเอา
เทคนิค Query Dependent Ranking หรื อ Similarity Ranking คือ เทคนิคการนําคําค้นไปเปรี ยบเทียบ
กับคําในเอกสาร และเทคนิ ค Query Independent Ranking หรื อ Static Ranking คือ เทคนิ คการ
นําเอาปั จ จัยที เกี ยวข้องกับเอกสารเข้ามามาพิจ ารณาร่ ว มด้วย ตัว อย่างเช่น คุณ ภาพของเอกสาร
(Document Quality) การเชือมโยงระหว่างเอกสารทีอยู่ในเครื อข่าย (Location) ประวัติการค้นคืน
(Query Log) ความเกียวพันธ์กบั ผูใ้ ช้ (User Relevance) (ขวัญเรื อน โสอุบล : 2557, น.1) และมีการ
นําปัจจัยเรื องความใหม่ของเอกสาร (Freshness Documents) ความรวดเร็ วในการแสดงผลลัพธ์และ
หน้าเว็บไซต์ทีรองรับการใช้งานบน Smart Devices หรื อ Mobile Friendly เข้ามาร่ วมในการ
พิจารณาการเรี ยงลําดับผลลัพธ์การค้นคืนอีกด้วย ซึงพบว่าให้ผลการเรี ยงลําดับผลลัพธ์การค้นคืน
เป็ นทีน่าพึงพอใจกับผูใ้ ช้มากยิงขึน
ในการศึกษางานวิจยั นีทําการทดลองสร้างตัวแบบ DRU Internet Search เพือพิสูจน์ตวั
แบบในการเรี ยงลําดับ ผลลัพ ธ์ก ารค้น คื น ด้ว ยเทคนิ ค การเรี ยงลําดับ แบบ Query Independent
Ranking ผสมผสานกับความเชื อมของเอกสารในเครื อข่ าย (Location) ให้ผลลัพธ์ดี ก ว่าการ
เรี ยงลําดับแบบ Query Dependent Ranking เพียงอย่างเดียว ในการสร้างดัชนี ตน้ แบบของทัง 2 วิธี
จะใช้ตวั อย่างเอกสารจากอินทราเน็ต มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี และมุ่งเน้นไปทีความเชือมโยงของ
เอกสารในเครื อข่ายเป็ นหลัก
1.2 วัตถุประสงค์ของงานวิจยั
1. เพือสร้างตัวแบบสําหรับการเรี ยงลําดับผลลัพธ์การค้นคืนของเอกสารบนอินทราเน็ต
2. เพือวัดประสิทธิผลของตัวแบบสําหรับการเรี ยงลําดับผลลัพธ์การค้นคืนของเอกสารบน
อินทราเน็ต
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1.3 สมมติฐานของการวิจยั
ถ้า มี ก ารนํา ข้อ มูล ของเอกสารบนระบบอิ น ทราเน็ ต ซึ งได้แ ก่ ชื อเอกสาร (Title)
รายละเอียดเอกสาร (Detail) ชือหน่วยงาน (Department) และหมวดหมู่ของเอกสาร (Category) มา
เข้ากระบวนการสร้ างตัว แบบสําหรั บการเรี ย งลําดับผลลัพธ์ก ารค้น คื น โดยใช้เทคนิ ค Hybrid
Ranking ซึงได้แก่การผสมผสานระหว่าง Query Dependent Ranking มาผสมผสานกับ Ranking ที
สร้างจากความเชือมโยงของเอกสารทีอยู่ในเครื อข่าย (Location) คือ Query Independent Ranking
จะให้ผลลัพธ์การค้นคืนทีดีกว่าการเรี ยงลําดับผลลัพธ์การค้นคืนแบบ Query Dependent Ranking
เพียงอย่างเดียว

PU

D

1.4 ประโยชน์ ทีคาดว่าจะได้ รับ
สามารถนําตัวแบบทีได้จากการวิจยั มาปรับปรุ งการเรี ยงลําดับผลลัพธ์การค้นคืนของ
เอกสารบนระบบอินทราเน็ตภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ซึงจะส่งผลให้การเรี ยงลําดับผลลัพธ์
การค้นคืนของเอกสารบนระบบอินทราเน็ตมีประสิ ทธิผลและตรงกับความต้องการของผูใ้ ช้มาก
ยิงขึน
1.5 ขอบเขตของการศึกษา
1. ด้านเนือหา
เก็บรวบรวมข้อมูลสารสนเทศจากระบบอินทราเน็ตภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏ-ธนบุรี
ซึงประกอบด้วยเว็บไซต์คณะฯและหน่วยงานรวมจํานวน 19 เว็บไซต์
2. ด้านประชากร
ประชากรตัว อย่า งเป็ นนัก ศึ ก ษาระดับ ปริ ญญาตรี บุ ค ลากรและอาจารย์ภ ายใน
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี จํานวน 35 ตัวอย่าง เพือประเมินผลลัพธ์การค้นคืนเอกสาร
3. ขอบเขตด้านเวลา
ช่วงเวลาทีเก็บข้อมูลคือ เดือนมกราคม พ.ศ. 2559 – เดือนมีนาคม พ.ศ. 2560
1.6 เหตุผลเชิงวิชาการทีสนใจศึกษางานวิจยั
1. ต้องการศึกษาวิธีการวัดประสิ ทธิผลของการเรี ยงลําดับผลลัพธ์การค้นคืนของเอกสารบน
ระบบอินทราเน็ต
2. ต้องการปรับปรุ งคุณภาพในระบบค้นคืนเอกสารบนระบบอินทราเน็ต
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3. เพือนําเสนอโมเดลตัวแบบผสมผสานสําหรับการเรี ยงลําดับผลลัพธ์การค้นคืนเอกสารบน
ระบบอินทราเน็ต
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1.7 ประเด็นปัญหาและคําถามวิจยั
1. รู ปแบบของการสร้างดัชนีของเอกสารมีผลต่อการเรี ยงลําดับผลลัพธ์การค้นคืนอย่างไร
2. การให้ค่านําหนักของฟิ ลด์เอกสารทีแตกต่างกัน (Field Boost) จะส่งผลให้ผลลัพธ์ของการ
เรี ยงลําดับผลลัพธ์การค้นคืนดีขึนได้อย่างไร
3. การจัดอันดับที สร้างจากความเชือมโยงของเอกสารที อยู่ในเครื อข่าย (Location) เข้ามามี
ส่วนในการเรี ยงลําดับผลลัพธ์การค้นคืน จะส่งผลให้ผลลัพธ์การค้นคืนมีประสิทธิผลและตรงความ
กับต้องการของผูใ้ ช้หรื อไม่
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1.8 นิยามศัพท์
เสิร์ชเอนจิน (search engine) หรือโปรแกรมค้ นหา คือ โปรแกรมทีช่วยในการสื บค้น
ข้อมูล โดยเฉพาะข้อมูลบนอินเทอร์ เน็ตโดยครอบคลุมทังข้อความ รู ปภาพ ภาพเคลือนไหว เพลง
ซอฟต์แวร์ แผนที ข้อมูลบุ ค คล กลุ่มข่ าว และอืน ๆ ซึ งแตกต่ างกัน ไปแล้ว แต่ โ ปรแกรมหรื อผู้
ให้บริ การแต่ละรายเสิร์ช เอนจินส่วนใหญ่จะค้นหาข้อมูลจากคําสําคัญ (คียเ์ วิร์ด) ทีผูใ้ ช้ป้อนเข้าไป
จากนันก็จะแสดงรายการผลลัพธ์ทีคิดว่าผูใ้ ช้น่าจะต้องการขึนมา ในปัจจุบนั เสิร์ชเอนจินบางตัว เช่น
กูเกิล จะบันทึกประวัติการค้นหาและการเลือกผลลัพธ์ของผูใ้ ช้ไว้ดว้ ย และจะนําประวัติทีบันทึกไว้
นันมาช่วยกรองผลลัพธ์ในการค้นหาครังต่อๆ ไป
Information Retrieval (IR) คือ การค้นหาข้อมูลหรื อสารสนเทศซึงมีเป้ าหมายในการ
ค้นเป็ นจํานวนมากให้ได้มาอย่างรวดเร็ ว และการค้นหาข้อมูลต้องสอดคล้องกับความต้องการใน
การค้นหา
Crawler Based Search Engines คือ เครื องมือการค้นหาบนอินเตอร์เน็ตแบบอาศัยการ
บันทึกข้อมูล และจัดเก็บข้อมูลเป็ นหลัก ซึงจะเป็ นจําพวก Search Engine ทีได้รับความนิ ยมสูงสุ ด
เนืองจากให้ผลการค้นหาแม่นยําทีสุด และการประมวลผลการค้นหาสามารถทําได้อย่างรวดเร็ ว จึง
ทําให้มีบทบาทในการค้นหาข้อมูลมากทีสุดในปัจจุบนั
เว็บครอว์เลอร์ (Web Crawler) เป็ นบอตอินเทอร์เน็ตทีทํางานท่องไปบนเวิลด์ไวด์เว็บ
มีจุดประสงค์เพือทําการจัดทําดัชนีสาํ หรับระบบค้นคืน
คําค้นหา (Query) หมายถึง ประโยคคําค้นทีใช้คน้ คืน ซึงผูใ้ ช้ป้อนเข้าระบบ
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คําหยุด (Stop Word) หมายถึง คําทีมีอยูใ่ นทุกเอกสาร เช่น คําบุพบท คําสันธาน
ตัวอย่างเช่น ที และ หรื อ เป็ นต้น
Term หมายถึง คําตามพจนานุกรมทีตัดได้จาก Query หรื อเอกสาร
Stemming หมายถึง การทํารากศัพท์เช่ น swim, swimming, swam จะเก็บเป็ นคํา
เดียวกันคือ swim เป็ นการลดจํานวนคําศัพท์ในการจัดเก็บข้อมูล
ค่ านําหนักของเอกสาร (Term Weight) หมายถึง ค่านําหนักทีบ่งบอกถึงความสําคัญ
ของคําแต่ละคําทีอยูใ่ นคลังเอกสารจะถูกปรับค่าตามอัตราส่ วนระหว่างจํานวนเอกสารทังหมดกับ
จํานวนเอกสารทีมีคาํ นีปรากฏอยู่
คลังเอกสาร (Document Corpus) หมายถึง ฐานข้อมูลหรื อทีเก็บรวมรวบเอกสารของ
ระบบค้นคืนในงานวิจยั นีจะหมายถึงเอกสารทีอยู่บนระบบอินทราเน็ตภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏ
ธนบุรี
การวิเคราะห์ คํา (Parsing) หมายถึง การวิเคราะห์เอกสาร HTML ทีได้จากการ Crawl
ตามโครงสร้าง เพือสกัดข้อมูลทีต้องการให้อยูใ่ นรู ปแบบของฟิ ลด์ (Field)
โทเคนไนซิ ง (Tokenizing) หมายถึง กระบวนการประมวลผลข้อความในเอกสาร
เพือให้อยู่ในรู ปแบบของคํา ซึ งในการวิ จ ัยนี จะหมายถึ งคําและข้อความที เป็ นภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษจากเอกสารบนระบบอินทราเน็ตภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรีเท่านัน
ลูซีน (Lucene) เป็ นซอฟต์แวร์โอเพนซอร์สสําหรับใช้เป็ นส่ วนต่อประสานโปรแกรม
ประยุกต์ในการค้นคื นสารสนเทศ ลูซีน เหมาะกับการใช้งานใดทีต้องการการสร้างดัชนี ขอ้ ความ
อย่างเต็มรู ปแบบ (Full-text indexing) มีความสามารถในการค้นคืนข้อความแบบเต็มรู ปแบบ (Fulltext searching)
ThaiAnalyzerLucene เป็ นซอฟต์แวร์โอเพนซอร์สทีพัฒนาโดยทีมสรรสารสําหรับใช้
เป็ นส่วนต่อประสานโปรแกรมประยุกต์ในการค้นคืนสารสนเทศทีเป็ นภาษาไทยและภาษาอังกฤษมี
หน่วยโปรแกรมทีทําหน้าทีวิเคราะห์การเรี ยงตัวของอักขระภาษาไทย(Parser) และทําการสกัดคํา
เพือนําไปสร้างดัชนี (Index)
อินทราเน็ต (Intranet) หมายถึง เครื อข่ายคอมพิวเตอร์ เชือมโยงการสื อสารด้วยระบบ
โปรโตคอล (TCP/IP) ซึงใช้ในการสือสารแลกเปลียนข้อมูลภายในองค์กร
Judgment Score หมายถึง คะแนนหรื อเกณฑ์ทีได้จากความเกียวข้องระหว่างเอกสาร
กับคําค้น (Query) โดยแบ่งเกณฑ์หรื อคะแนนออกเป็ น 5 ระดับ คือ 0 – 4 โดยคะแนนเท่ากับ 0 คือ
เอกสารไม่มีความเกียวข้องกับคําค้น และคะแนนเท่ากับ 4 คือ เอกสารมีความเกียวข้องกับคําค้นมาก
ทีสุด

บทที 2
ทฤษฎีและงานวิจัยทีเกียวข้ อง
ในบทนีจะกล่าวถึงทฤษฎีทีสําคัญ แนวคิด องค์ความรู้และงานวิจยั ทีเกียวข้องสําหรับ
การดําเนิ นการวิจ ัยและประเมินผล ซึงแบ่งออกเป็ น 2 ส่ ว นคือทฤษฎีและงานวิจยั ทีเกียวข้องกับ
ระบบค้นคืนในด้านต่างๆ ดังต่อไปนี
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2.1 ทฤษฎี
2.1.1 ตัวแบบการค้นคืนแบบปริ ภูมิเว็กเตอร์ (Vector Space Model)
แนวความคิดของเว็กเตอร์ คือ การใช้เว็กเตอร์ แต่ละมิติ (Dimension) เป็ นตัวแทนของ
เอกสารและคําค้น จากสมการที 2.1 แทนเอกสาร

PU
= (

เมือ

,

,…,

,)

(2.1)

แทนเว็กเตอร์ของ Index Term
แทนจํานวน Index Term เช่น คํา (Words) สเตม (Stems) วลี (Phrases) และอืนๆ
แทนค่านําหนักของ Term ทีตําแหน่ง

เมือคลังเอกสารมีจาํ นวน เอกสาร เขียนปริ ภูมิเว็กเตอร์ ดว้ ยเมตริ กค่านําหนักของคํา
ตามภาพที 2.1 ได้ดงั นี
…
…
…

…

…

…

ภาพที 2.1 ปริ ภูมิเว็กเตอร์เอกสาร
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ในลักษณะเดียวกัน แทนคําค้น ด้วยเว็กเตอร์ ของ Term Weight เขียนเซตของคําใน
เอกสาร หรื อคําในคําค้นได้ตามสมการที 2.2
= ( ,

,…,

,)

เมือ

(2.2)
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แทนคําค้น
แทนค่านําหนักของคําในเอกสารหรื อในคําค้น
จากภาพที 2.2 เป็ นตัวอย่างของปริ ภูมิเว็กเตอร์ของเอกสารกับจํานวน Term ทีปรากฏอยู่
ในแต่ละเอกสาร เมือแต่ละแถวคือค่านําหนักของคํา (Term) และแต่ละคอลัมน์คือเอกสาร เมือนํา
เว็กเตอร์มาใช้แทนเอกสารและคํา สามารถหมุนแกนทังสองได้ตามความเหมาะสม ตัวอย่างเอกสาร
แทนด้วยเว็กเตอร์ (1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1)และคําค้น
“ทุนการศึกษาต่อเนือง 2559” แทนด้วยเว็กเตอร์ (0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0,
0, 1) เพือให้เข้าใจง่ายขึนแทนเว็กเตอร์ดว้ ยภาพ 3 มิติได้ตามภาพที 2.3
D1 รับสมัครนักศึกษาทุนเรี ยนดี เกรดเฉลีย 3.00 สําหรับนักศึกษารุ่ น 58 ภาคปกติ
D2 ผลการคัดเลือกนักศึกษาเข้ารับทุนต่อเนืองภาคเรี ยนที 2/2558
D3 รับสมัครนักศึกษาทุนต่อเนือง ปี การศึกษา 2559
Term

รับสมัคร
นักศึกษา
ทุน
เรี ยน
ดี
เกรดเฉลีย
3.00
สําหรับ

ภาพที 2.2 Term –document matrix ของเอกสาร

Document
D1 D2 D3
1 0 1
2 1 1
1 0 1
1 0 0
1 0 0
1 0 0
1 0 0
1 0 0
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58
ภาค
ปกติ
ผล
การคัดเลือก
เข้า
รับ
ทุนการศึกษา
ต่อเนือง
ปี การศึกษา
2558
2559

Document
D1 D2 D3
1
0
0
1
0
0
1
0
0
0
0
0
0
1
0
0
1
0
0
1
0
0
1
0
0
1
1
0
1
1
0
1
0
0
0
1

ภาพที 2.2 (ต่อ)

ภาพที 2.3 เว็กเตอร์ของเอกสารและคําค้น
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ซึงในความเป็ นจริ งแล้วมิติของทังเอกสารและ Term เองนัน มีปริ มาณมหาศาล ทวีคูณ
มากกว่าจํานวนเอกสารเกินกว่าทีจะแสดงออกมาเป็ นภาพสามมิติได้ เพือให้ง่ายต่อการคํานวณ จึง
ต้องแทนแต่ละมิติดว้ ยจุด (Point) แล้ววัดระยะห่ าง (Distance) ระหว่างมุมของเว็กเตอร์ คิดได้จาก
สมการที 2.3 เรี ยกค่านีว่า Similarity Measure หรื อ Cosine Similarity Ranking เป็ นผลรวมของ Dot
Product ระหว่าง Term Weight ของเอกสารกับคําค้น โดยทํา Normalized ค่าคะแนนนี ด้วย Product
Length ของเว็กเตอร์ทงสอง
ั
นันหมายความว่าถ้าระยะห่างมีค่าเข้าใกล้ศนู ย์หรื อเป็ นศูนย์ แสดงว่าคํา
ทีอยูใ่ นเอกสารสองเอกสารหรื อคําค้นไม่มีความเกียวข้องระหว่างกัน
∑

( , )=

D

∑

.
.∑

(2.3)

PU

ปัจจัยทีมีผลกับ Vector Space Model คือ Term ทีปรากฏอยูใ่ นเอกสารและจํานวน Term
ทีตรงกับคําค้น ซึงจะเห็นว่าการทีเอกสารมีความยาวทีมากกว่าย่อมมีจาํ นวน Term ทีมากกว่า เพือ
ลดผลกระทบทีเกิดขึน จําเป็ นต้องนําความยาวเอกสารมาพิจารณาเพิ มคือ Term Frequency และ
จํานวนเอกสารที Term นันปรากฏ เรี ยกว่าค่า Term Weights ค่านําหนักของคํานีคิดจาก .
พิจารณาเป็ น 2 ค่าด้วยกันคือ
Term Frequency (tf) ค่าความถีของคําในเอกสาร บ่งบอกถึงความสําคัญของคําทีอยูใ่ น
เอกสารนัน คํานวณได้จากสมการที 2.4
=

เมือ

∑

(2.4)

แทน Term Frequency Weight ของคํา kในเอกสาร
แทน จํานวนครังทีคํา k ปรากฏในเอกสาร
Inverse document frequency (idf) เป็ นการพิจารณาถึงความสําคัญของคําทีอยูใ่ นคลังเอกสาร
โดยดูจาก Term นันปรากฏอยูใ่ นเอกสารใดบ้าง ตามสมการที 2.5 จะเห็นว่าค่าความสําคัญของ Term จะ
ถูกลดทอนลงและมีค่าเข้าใกล้ศนู ย์ เมือคํานันปรากฏอยู่ในทุกเอกสาร ซึงหมายความว่าคํานันจะไม่มี
ประโยชน์ต่อการสืบค้น
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(2.5)

=

2.1.1 Normalized Discounted Cumulative Gain (NDCG)
เป็ นการวัดประสิทธิภาพของผลลัพธ์การค้นคืนเอกสารของระบบแนะนํา ระบบค้นคืน เว็บ
สืบค้น และแอปพลิเคชันทีเกียวข้อง โดยใช้เกรดเป็ นเกณฑ์ให้คะแนนกับเอกสารทีเกียวข้องและให้
ความสําคัญกับเอกสารทีอยูใ่ นลําดับต้นๆ ตามสมการที 2.6
(2

D

=

− 1)
(1 + )

(2.6)

เมือ

PU

P แทนจํานวนผลลัพธ์การค้นคืน
แทนคะแนนทีได้จาก Judgment Score ความเกียวข้องระหว่างเอกสารกับคําค้น ใน
งานวิจยั นี แบ่งระดับของคะแนนหรื อเกณฑ์ออกเป็ น 5 ระดับ (5 Point Scale) คือ 0 – 4 โดย 0 คือ
เอกสารไม่มีค วามเกี ยวข้องกับคําค้น และ 4 คื อ เอกสารมีค วามเกี ยวข้องกับ คําค้น มากที สุ ด
ตามลําดับ
แทนปั จ จัยที ทําให้ค ะแนนของเอกสารในตําแหน่ งต่ างๆ ถูก ลดทอนลงตาม
อัตราส่ วนการเปรี ยบเทียบค่า NDCG Perfect แทนด้วย IDCG (Ideal DCG) คือค่าทีมากทีสุ ดที
สามารถเป็ นไปได้เป็ นลําดับการค้นคืนทีผูใ้ ช้แต่ตอ้ งการ และเป็ นการเรี ยงลําดับเอกสารทีมีความ
เกียวข้องกับคําค้นมากทีสุด ถึงน้อยทีสุดคํานวณได้ตามสมการที 2.7
=

(2.7)

2.1.2 Mean Average Precision (MAP)
การวัดประสิทธิภาพโดยการหาค่าเฉลียความถูกต้องเป็ นการประเมินเอกสารทีได้จาก
การค้นคืนถูกต้องตรงกับความต้องการของผูใ้ ช้มากน้อยเพียงใด จะตัดคะแนนความถูกต้องจาก 0
ถึง 4 ด้วยค่าคะแนนเท่ากับ 3 ถ้าเอกสารทีได้คะแนนเท่ากับ 0 ถึง 2 หมายถึงเอกสารนันไม่เกียวข้อง
กับคําค้น และคะแนนเท่ากับ 3 ถึง 4 หมายถึงเอกสารมีความเกียวข้องกับคําค้น ดังสมการที 2.8

11
=

∑

( )

(2.8)

PU

D

2.2 งานวิจยั ทีเกียวข้ อง
Chen, Hearst and Lin (1999) ได้ศึกษาและพัฒนาระบบ Cha-Cha : ระบบสําหรับการจัด
อันดับผลการค้นหาบนอินทราเน็ต ระบบถูกออกแบบมาเพือให้ผใู้ ช้ทีมีความหลากหลายของทักษะ
การใช้คอมพิวเตอร์สามารถใช้งานได้สะดวกจากอินเตอร์ เฟซ (Interface) ทีคุน้ เคย และยังสามารถ
ใช้งานได้ดีกบั คอมพิวเตอร์ทีมีประสิทธิภาพตํา การเชือมต่อแบนด์วิดธ์ตาและการใช้
ํ
เว็บเบราเซอร์
รุ่ นเก่าเนืองจากการออกแบบอินเตอร์เฟซของระบบลดการใช้กราฟิ คของคอมพิวเตอร์ ในส่ วนของ
ผลการค้นหาเว็บไซต์เว็บจะทําการบันทึกเส้นทางทีสันทีสุ ดในแง่ของการเชือมโยงหลายมิติจาก
หน้าเว็บเซิร์ฟเวอร์ไปยังหน้าเว็บทุกหน้าภายในอินทราเน็ตเพือให้ได้ผลลัพธ์ทีรวดเร็ ว ในส่ วนของ
การสร้างดัชนีระบบจะสร้างจากเนือหาทังหมด (Full text) ของหน้าเว็บและแอตทริ บิวต์ขอ้ มูลทีอยู่
ในเมตาดาต้าไฟล์ (Metadata Files) ทําให้การเข้าถึงผลลัพธ์มีประสิทธิภาพมากยิงขึน
พิมพ์รําไพ เปรมสมิทธ์ (2545) ได้ศึกษาเกียวกับโปรแกรมค้นหา (Search Engine) :
การสื บค้นและการประเมิน โดยเฉพาะในเรื องของประสิ ทธิภาพการค้นหา Gordon and Pathak
(1999: น. 146-147) เสนอลัก ษณะ 7 ประการทีจะนํามาทําในการประเมิน เป็ นไปอย่างถูกต้อง
แม่นยําและให้เนือหาสาระ และมีเป้ าหมายทีจะประเมินโปรแกรมค้นหาโดยการค้นหาจริ ง ลักษณะ
ดังกล่าวได้แก่
1. การสืบค้นควรจะเกิดมาจากความต้องการสารนิเทศจริ งของผูใ้ ช้
2. ถ้าทําการทดลองสื บค้นในหัวข้อทีผูอ้ ืนระบุ ไว้ก็ตอ้ งพยามสื บค้นให้ครอบคลุมให้
มากทีสุดตามบริ บทของความต้องการของผูน้ นั
3. ควรทําการสื บ ค้น ให้มากเพียงพอที จะสามารถนํามาประเมิน ประสิ ทธิ ภ าพของ
โปรแกรมค้นหาได้
4. ควรทดลองกับโปรแกรมค้นหาทีสําคัญๆ ให้มากทีสุด
5. การวิเคราะห์ประสิ ทธิภาพของโปรแกรมค้นหาแต่ละโปรแกรมควรจะใช้ลกั ษณะ
พิเศษของแต่ละโปรแกรม ซึงหมายความว่าไม่จาํ เป็ นต้องใช้กลยุทธ์การสื บค้นเดียวกันในแต่ละ
โปรแกรมเพราะอาจจะไม่ได้ใช้งานคุณสมบัติพิเศษทีมีในระบบ
6. ผูท้ ีต้องการสารนิเทศจะต้องตัดสินความตรงต่อความต้องการของผลการค้นหา
7. การทดลองทีดีซึงหมายถึงการทดลองทีทําตามการออกแบบอย่างดีมีการใช้เกณฑ์เป็ น
ทียอมรับในการค้นคืนสารนิเทศและการใช้เทคนิคทางสถิติในการประเมินโปรแกรมค้นหาอาจไม่มี
การดําเนิ น การตามลักษณะทีควรจะเป็ นครบทัง 7 ประการ แต่สิ งทีการประเมิน จะใช้ก็คือ การ
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ตัดสินความตรงต่อความต้องการผลการค้นหาและให้คะแนนผลการสืบค้นดังเช่น คะแนนสูงสุ ด 5
คะแนน ให้ก ับการค้น ได้เอกสารเนื อหาทังหมด หรื อข้อมูลที ครอบคลุมเกี ยวกับเรื องที ค้น ให้
4 คะแนน สําหรับบทความหรื อเพจทีเกียวข้องกับเรื องให้ 3 คะแนน สําหรับเอกสารทีชีแนะไปยัง
เอกสารทีอยูใ่ นระดับ 5 หรื อ 4 ให้ 2 คะแนน สําหรับโฮมเพจทัวๆไปให้ 1 คะแนน สําหรับเอกสาร
ทีมีการกล่าวถึงเรื องทีค้นบ้าง และ 0 คะแนน สําหรับเอกสารทีไม่มีเนื อหาทีต้องการ จากนันก็นาํ
คะแนนไปคํานวณอัตราความถูกต้องตามความต้องการ
Sato, Sakai and Uehara (2004) ได้ศึกษาเกียวกับความสดใหม่ของเอกสารตามเกณฑ์
การให้คะแนนสําหรับการดึงข้อมูลในระบบค้นคืน โดยในบทความนี ได้นาํ เสนอเกณฑ์ก ารให้
คะแนนความสดใหม่ของเอกสารโดยการประเมินค่า FTF-IDF ซึงเป็ นวิธีการทีใช้ FTF (Fresh
Term Frequency multiplied by Inverse Document Frequency) TF คือความสดใหม่ของเนื อหาบน
เอกสาร แทน TF-FTF โดยกําหนดให้เอกสารทีมีความสดใหม่กว่ามีความสําคัญมากกว่าเอกสาร
เก่า จากการประเมินค่า FTF-IDF จากเว็บไดอารี ภาษาญีปุ่ นและใช้คาํ ภาษาญีปุ่ นทังหมดจะถูก
รวมอยูใ่ นดัชนี และทดลองวิธีทีง่ายในการตรวจสอบคําหยุด (stop word) ทีจะพิจารณาคําทีมี IDF
ค่าน้อยกว่าหรื อเท่ากับ 1.0 และพบ Stop Word 87 คํา และจากการรวบรวมข้อมูลจากเว็บไดอารี
ภาษาญี ปุ่ นในเดือนมกราคม ค.ศ. 2004 พบยอดรวมของ TF เป็ น 2,437,341 คําและลดลงเป็ น
1,034,149 คํา หลังจากมีการวิเคราะห์ Stop Word ซึงมีผลทําให้ค่าเฉลียของ TF ลดลงเป็ น 15.63 %
จาก 36.84 % เนืองจากคําทีไม่มีความหมายทีจะค้นหาในเอกสารส่ วนใหญ่จะถูกลบออก และใน
สมุดบันทึกโดย Dr.Tatsumi Hosokawa ได้มีการยืนยันว่าเอกสารทีเนื อหาสดใหม่กว่าจะจัดอันดับ
ให้อยูด่ า้ นบนในการแสดงผลลัพธ์ เนื องจากคุณค่าของเอกสารไม่ได้อยู่ทีเนื อหาของเอกสารเพียง
อย่างเดียวเท่านัน แต่เวลาและความสดใหม่ของเอกสารก็มีความสําคัญเช่นเดียวกัน
Hang, Yunbo, Jun, Yunhua, Shenjie and Dmitriy (2005) ได้ศึกษาวิธีการใหม่ในการ
สืบค้นบนระบบอินทราเน็ต (Intranet) บนพืนฐานของการสกัดข้อมูลโดยการการวิเคราะห์ความ
ต้องการของการสืบค้นข้อมูลจึงแบ่งหมวดหมู่ของความต้องการของระบบค้นคืนดังนี เวลา When
(time) สถานที Where (place) เหตุผล Why (reason) คํานิยาม What is (definition) ผูเ้ ชียวชาญ Who
knows about (expert) ใคร Who is (person) วิธีใช้ How to (manual) ความเกียวพันธ์ Tell me about
(relevance) กลุ่ม (Group) บุค คล (Person) สิ นค้า (Product) เทคโนโลยี (Technology) บริ การ
(Services) บัน ทึ ก การค้น หา (Query Log) หมวดหมู่ของเอกสาร (Categories) คําค้น จากผูใ้ ช้
(Query) ผลลัพธ์ (Result) เอกสารทีผูใ้ ช้คลิก (Clicked) เครื อข่ายของผูค้ น้ หา (Network) และการ
สํารวจความต้องการของผูใ้ ช้ (Survey) จากการตรวจสอบปั ญหาที เกิ ด ขึ นในการสื บค้น บน
อินทราเน็ตจึงได้ขอ้ สรุ ปคือ
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1. การวิเคราะห์ผลการสํารวจและการวิเคราะห์การบันทึกการค้นหา (Search Log Data)
พบว่าการสืบค้นบนอินทราเน็ตมีความต้องการโดยสามารถแบ่งออกเป็ นลําดับชัน
2.ได้นาํ เสนอแนวทางใหม่ในการค้น หาบนระบบอินทราเน็ต โดยใช้เทคนิ คระบุชนิ ด
ของข้อมูล
3.ได้มีการพัฒนาระบบทีเรี ยกว่า “Information Desk”
ในการบริ การสืบค้นข้อมูลสีประเภทของข้อมูล – การหาคําจํากัดความยาวหน้าแรกของ
กลุ่มหรื อข้อมูลส่วนบุคคลหรื อพนักงาน และข้อมูลผูเ้ ชียวชาญในหัวข้อนันๆ ระบบถูกนําไปใช้กบั
ระบบอินทราเน็ตของไมโครซอฟท์และได้รับเข้าใช้บริ การประมาณ 500 คนต่อเดือน แสดงให้เห็น
ว่าวิธีการทีนําเสนอมีประสิ ทธิ ภาพและระบบช่ ว ยให้พนัก งานสามารถหาข้อมูลทีต้องการได้ 4
ประเภทของการค้นหาจากการใช้เทคโนโลยีการสกัดข้อมูลได้รับการใช้ในการสกัดฟิ วส์และสรุ ป
ข้อมูลล่วงหน้า และการพัฒนาเทคโนโลยีทีมีประสิทธิภาพสูงสําหรับการทําเหมืองข้อมูล
ชูชาติ หฤไชยะศักดิ (2548) ได้ศึกษาและพัฒนาระบบค้นคืนข้อมูลโดยไลบรารี ลูซีนใน
ขันตอนการประมวลผลข้อความไม่ว่าจะในระหว่างการสร้างดัชนี หรื อการค้นคืนจะต้องมีการใช้
Analyzer ให้เหมาะกับลักษณะของข้อความซึงรวมถึงภาษาทีใช้ สําหรั บภาษาไทยนันเนื องจาก
ภาษาไทยมีการเขียนแบบต่อเนื องโดยไม่มีการเว้นวรรคตอนที แน่ นอน ที มสรรสารจึงได้พฒั นา
ThaiAnalyzer ซึงสามารถวิเคราะห์ได้ทงภาษาไทยและภาษาอั
ั
งกฤษ ในกรณี ทวไปการสร้
ั
างดัชนี
หรื อการค้น คื น ก็ ค วรจะใช้ Analyzer แบบเดี ยวกัน ตัว อย่างต่ อไปนี แสดงให้เห็ น ถึ งการใช้
ThaiAnalyzer ในการวิเคราะห์คิว รี สําหรั บ QueryParser รวมทังการใช้ Query ที เหมาะสมกับ
ภาษาไทย
ตัวอย่างข้อความ: ข้อความทีใช้ในการทดสอบมี 5 ชุดเป็ นภาษาไทยทังหมด ซึงเมือใช้
ThaiAnalyzer จะมีการแบ่งคํา (Tokenizing) และส่งไปทําการสร้างดัชนี ดังนี
ข้อความชุดที 1 : รัฐบาลไทยร่ วมสนับสนุนการท่องเทียวในประเทศ
[รัฐบาล] [ไทย] [ร่ วม] [สนับสนุน] [การ] [ท่องเทียว] [ใน] [ประเทศ]
ข้อความชุดที 2 : เทียวทัวไทยในแบบอเมซิ งไทยแลนด์
[เทียว] [ทัว] [ไทย] [ใน] [แบบ] [อ] [เม] [ซิ งไทย] [แลนด์]
ข้อความชุดที 3 : นักท่องเทียวจากต่างประเทศเดินทางมาประเทศไทย
[นักท่องเทียว] [จาก] [ต่าง] [ประเทศ] [เดินทาง] [มา] [ประเทศ] [ไทย]
การตัดคําแม้จะเป็ นคําเดียวกันแต่ถา้ ปรากฏอยู่ในข้อความแวดล้อมทีต่างกันก็อาจจะ
ให้ผลทีต่างกันได้ เช่น คําว่า “ท่องเทียว” ในข้อความชุดที 1 และข้อความชุดที 2
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การตัดคําทีไม่ปรากฏอยู่ในพจนานุ กรม (Unknown word) อาจจะมีความผิดพลาดได้
เช่น คําว่า “อเมซิ ง” ซึงอาจทําให้การตัดคําผิดพลาดไปถึงคําทีอยูถ่ ดั ไป
ข้อความชุดที 4 : การทดสอบข้อความภาษาอังกฤษเมือใช้ ThaiAnalyzer
“The XY&Z Corporation: -xyz@example.com”
[xy] [z] [corporation] [xyz] [example.com]
ข้อความชุดที 5 : การทดสอบข้อความภาษาอังกฤษและภาษาไทยเมือใช้ ThaiAnalyzer
“กทม.ร่ วมสนับสนุนการท่องเทียว Amazing Thailand 2005”
[กทม] [ร่ วม] [สนับสนุน] [การ] [ท่องเทียว] [Amazing] [Thailand] [2005]
จากผลทีได้จะเห็นว่า ThaiAnalyzer สามารถวิเคราะห์ขอ้ ความทีเป็ นภาษาไทยได้ดีทาํ
ให้ ThaiAnalyzer เหมาะสําหรับการใช้งานการค้นคื นเอกสารที เป็ นภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
นอกจากทําให้ผลลัพธ์ก ารค้นคื น ทีถูก ต้องและรวดเร็ วแล้ว ยังช่ ว ยประหยัดเนื อที ในการจัดเก็บ
ฐานข้อมูลดัชนี
ศิรั ต น์ ศิร นานนท์ (2549) ได้ศึก ษาการสื บค้น สารสนเทศโดยใช้ก ฎความสัมพัน ธ์
ร่ ว มกับผลสะท้อนกลับจากผูใ้ ช้ โดยนําเสนอการทดสอบประสิ ทธิ ภ าพของระบบการค้น คื น
เอกสารทีใช้เทคนิ คปริ ภูมิเวกเตอร์ ร่ วมกับกฎความสัมพันธ์และผลสะท้อนกลับจากผูใ้ ช้ โดยจะ
เปรี ยบเทียบกับระบบค้นคืนเอกสารทีใช้เทคนิคปริ ภูมิเวกเตอร์และระบบค้นคืนเอกสารทีใช้เทคนิ ค
ปริ ภูมิเวกเตอร์ร่วมกับกฎความสัมพันธ์ของคํา ซึงในเทคนิ คปริ ภูมิเวกเตอร์ จะมีการแปลงเอกสาร
และข้อสอบถามให้อยู่ในรู ปของเวกเตอร์ ส่ ว นเทคนิ คกฎความสัมพันธ์เป็ นเทคนิ ค ของการทํา
เหมืองข้อมูล โดยหาความสัมพัน ธ์ข องคําที เกิ ดขึ นพร้ อมกัน บ่อยครั งในเอกสาร เพือเพิ มคําที มี
ความสัมพันธ์กบั คําในข้อสอบถามก่อนนําไปใช้ดึงเอกสาร ส่วนเทคนิคผลสะท้อนกลับจากผูใ้ ช้คือ
เทคนิคทีใช้ผลสะท้อนกลับจากผูใ้ ช้ในการปรับข้อสอบถามให้เข้าใกล้กลุ่มเอกสารทีเกียวเนื องกับ
ข้อสอบถามมากยิงขึน งานวิจยั นีเป็ นงานวิจยั เชิงทดลอง โดยใช้เอกสารนิตยสาร TIME จํานวน 425
เอกสารและข้อสอบถามจํานวน 83 ข้อสอบถามทดลองเปรี ยบเทียบประสิ ทธิภาพของระบบค้นคืน
เอกสารโดยการคํานวณค่าเฉลียฮาร์ โมนิ คของระบบค้นค้นเอกสารทัง 3 รู ปแบบ ดังกล่าวข้างต้น
จากการวิเคราะห์ผลการทดลองสรุ ปได้ว่าระบบค้นคืนเอกสารทีใช้เทคนิคปริ ภูมิเวกเตอร์ร่วมกับกฎ
ความสัมพันธ์ของคําสามารถทําให้ประสิ ทธิภาพดีขึนกว่าการใช้เทคนิ คปริ ภูมิเวกเตอร์ แต่เมือใช้
เทคนิคปริ ภูมิเวกเตอร์ร่วมกับกฎความสัมพันธ์และผลสะท้อนกลับจากผูใ้ ช้ทาํ ให้ประสิ ทธิภาพของ
ระบบการค้นคื นเอกสารมากกว่าการใช้เทคนิ ค ปริ ภูมิเวกเตอร์ เพียงอย่างเดียว แต่ ตากว่
ํ าการใช้
เทคนิคปริ ภูมิเวกเตอร์ร่วมกับเทคนิคการใช้กฎความสัมพันธ์ของคํา

15

PU

D

พิมลพรรณ ไชยนันท์ (2548) ได้ศึกษาถึงบทบาทของเสิร์ชเอนจินทีมีบริ การสื บค้นด้วย
ภาษาไทยในการคัดเลือกเนื อหาทีนําเสนอให้แก่ผใู้ ช้บริ การโดยใช้ระเบียบวีธีวิจยั เชิงคุณภาพ คือ
การศึกษาเอกสารการสัมภาษณ์เชิงลึกและระเบียบวิธีวิจยั เชิงปริ มาณ คือ การทดลองสื บค้นข้อมูล
ผลการวิจยั สรุ ปได้คือ
1. เว็บไซต์เสิ ร์ชเอนจินทีทําการศึกษาส่ วนใหญ่เป็ นการให้บริ การเว็บไซต์ในลัก ษณะ
ของเว็บท่าซึงเสิร์ชเอนจินเป็ นบริ การหลักอย่างหนึงในเว็บไซต์
2. ข้อตกลงการให้บริ การของเสิร์ชเอนจินระหว่างประเทศทีทําการศึกษาส่ วนใหญ่จะมี
ใจความหลักทีคล้ายคลึงกัน คือการปฏิเสธความรับผิดชอบและการรับประกันต่อเนือหาทีผูใ้ ช้ได้รับ
ผ่านบริ ก ารของเว็บไซต์ ส่ วนเสิ ร์ ชเอนจิน ของไทยยังไม่มีก ารกําหนดข้อตกลงการให้บริ การที
ชัดเจน
3. เสิร์ชเอนจินทีมีกระบวนการทํางานในลักษณะทีเป็ นเสิ ร์ชเอนจินแบบสมบูรณ์จะใช้
วิธีการคัดเลือกและรวบรวมข้อมูลผ่านกระบวนการหลัก 4 ประเภท คือ 1) การเก็บรวบรวมข้อมูล
อัตโนมัติโดยเว็บครอเลอร์ 2) การลงทะเบียนเพิ มชือไว้ในฐานข้อมูลของเสิ ร์ชเอนจินโดยเว็บไซต์
ต่างๆ 3) การจ่ายเงินเพือให้เว็บไซต์ถกู จัดเก็บไว้ในฐานข้อมูล และ 4) การใช้ฐานข้อมูลของเว็บได
เร็ กทอรี
4. การจัด อัน ดับของผลลัพธ์การสื บค้น ของเสิ ร์ ชเอนจิ นจะใช้หลัก เกณฑ์ในการจัด
อันดับทีคล้ายคลึงกัน คือ จํานวนลิงค์ Anchor Text โครงสร้างของเว็บเพจความทันสมัยของเว็บเพจ
คุณภาพและปริ มาณของเนือหาในเว็บเพจ การจ่ายเงินและความนิยมของเว็บเพจ
5. เสิ ร์ชเอนจิน ทีให้บริ การระหว่างประเทศจะไม่มีการกลันกรองเนื อหาก่อนทําการ
จัดเก็บไว้ในฐานข้อมูล แต่ มีการจัดกลไกไว้สาํ หรับให้ผใู้ ช้ตงค่
ั าการกลันกรองเนื อหาได้เองซึ ง
สามารถกลันกรองเนื อหาได้เฉพาะเนื อหาที มีการแสดงออกทางเพศอย่างโจ่ งแจ้งเท่ านันส่ ว น
เสิ ร์ ชเอนจิ นของไทยจะมีก ารกลันกรองเนื อหาในส่ ว นของการจัดเก็บและคัดเลือกเนื อหาไว้ใน
ฐานข้อมูลโดยมีเจ้าหน้าทีเป็ นผูจ้ ดั การดูแลเนือหา
Stenmark (2006) ได้ศึก ษาและวิเคราะห์เนื อหาจากบัน ทึ ก ของเครื องมือค้น หาบน
อินทราเน็ต โดยการทําความเข้าใจพฤติก รรมการค้น หาบนอินทราเน็ตจากการเปรี ยบเทียบแฟ้ ม
บันทึกการสืบค้นของบริ ษทั ขนาดใหญ่ 3 ช่วงเวลาทีแตกต่างกันได้แก่ปี 2000 ปี 2002 และปี 2004
ทําให้สามารถวิเคราะห์ความต้องการข้อมูลจากการสื บค้นข้อมูลของพนักงานในบริ ษทั ซึงทําให้
ทราบว่าความต้องการข้อมูลของพนักงานจะเปลียนแปลงไปตามเวลาและจากการวิเคราะห์ความถี
ของคําค้นแสดงให้เห็นถึงความต้องการและทําให้พบว่าผูใ้ ช้สืบค้นข้อมูลบนอินทราเน็ต (Intranet)
มากกกว่าการสื บค้น จากเว็บสาธารณะ และส่ วนใหญ่ค าํ ค้นและเงื อนไขจะถูก แทนที เป็ นคําค้น
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ใหม่ๆ ในแต่ ละปี เนื องจากความต้องการข้อมูลมีค วามผันแปรอยู่ต ลอดเวลา ดังนันจึงต้องมีการ
ติดตามความต้องการสารสนเทศทังในปัจจุบนั และอนาคตและพร้อมทีจะปรับปรุ งให้ขอ้ มูลมีความ
สอดคล้องกันกับความต้องการของผูใ้ ช้อยูต่ ลอดเวลา
Kharazmi, Nejad, and Abolhassani (2009) ได้ศึกษาการค้นหาจากความสดใหม่โดย
การปรับปรุ งประสิทธิภาพของเครื องมือค้นหาโดยใช้เทคนิคการทําเหมืองข้อมูล ความสดใหม่เป็ น
หนึงในตัวชีวัดประสิทธิภาพการทํางานของเครื องมือค้นหาจึงได้พฒั นาโปรแกรมรวบรวมข้อมูลที
ชือ IFCrawlerโดยสร้างฟังก์ชนั ของการทําเหมืองข้อมูลและกฏทีใช้ในการรวบรวมด้านเวลาเข้าไป
ในระบบ ซึงมีประสิทธิภาพทีดีในการวัดข้อมูลใหม่ๆ และใช้รวบรวมข้อมูลใหม่ๆ เป็ นระยะไม่ที
ไม่ห่างกันเช่น รวบรวมข้อมูลสัปดาห์หรื อเดือนละครังเพือเป็ นการปรับปรุ งเนื อหาและดัชนี ทีมีอยู่
และสามารถรวบรวมเอกสารใหม่ ๆ เพื อใช้ในการค้น หา ซึ งทําให้เห็ น ว่า การทําเหมือ งข้อมูล
สามารถปรับปรุ งวิธีการรวบรวมข้อมูลใหม่และสามารถปรับปรุ งประสิทธิภาพของโปรแกรมค้นหา
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
Vaughan and Zhang (2007) ได้ศึกษาการวัดอัตราความใหม่ขอ้ มูลของดัชนี เครื องมือ
ค้น หาเว็บ จากวิเคราะห์เว็บค้น หาทีนิ ยม เช่น Google, Yahoo, MSN และพบว่า Google จะ
ดําเนินการโดยแสดงผลลัพธ์ทีดีทีสุดในหน้าเว็บและมีการปรับปรุ งความสดใหม่ของข้อมูลอยู่เป็ น
ประจําทุกวัน แต่ MSN สามารถทีจะปรับปรุ งหน้าทังหมดภายในเวลาช่วงน้อยกว่า 20 วัน ในแง่ของ
รู ปแบบการจัดทําดัชนีพวกเขาพบว่าวิธีการทีแตกต่างกันในเครื องมือทีแตกต่างกัน ในขณะที MSN
แสดงให้เห็นรู ปแบบการปรับปรุ งทีชัดเจน ส่ วน Google จะแสดงค่าผิดปกติบางอย่างและขันตอน
การปรับปรุ งของดัชนี ส่ วน Yahoo ยังไม่มีความชัดเจนในการสร้างดัชนี สรุ ปได้ว่าคุณภาพของ
ดัชนีทีแตกต่างกันมีผลกระทบต่อผลลัพธ์ทีแตกต่างเช่นเดียวกัน
วิภาพร กุศลชูกุล (2552) ได้ศึกษาการจัดเก็บและค้นคืนกรณี ทดสอบและผลของการ
ทดสอบโดยใช้ผลป้ อนกลับทีตรงประเด็นจากผูใ้ ช้ โดยนําเสนอการจัดเก็บและค้นคืนกรณี ทดสอบ
และผลของการทดสอบโดยอาศัยโครงสร้างของเอกสารและเพิ มวิธีการค้นคืนโดยใช้ผลป้ อนกลับที
ตรงประเด็นจากผูใ้ ช้ของกรณี ทดสอบ และผลของการทดสอบด้วยการเปลียนแปลงเทอมในคิวรี
และการเปลียนแปลงค่านําหนัก ของเทอมในคิว รี ด้ว ยวิธีก ารค้น คื น โดยใช้ผลป้ อนกลับที ตรง
ประเด็นจากผูใ้ ช้แบบเวคเตอร์ สเปซ (Vector Space) ซึงในการค้นคืนโดยใช้ผลป้ อนกลับทีตรง
ประเด็นจากผูใ้ ช้ จะอาศัยส่วนต่อประสานกับผูใ้ ช้เพือให้ผใู้ ช้สามารถเลือกเอกสารทีค้นคืนได้และ
สามารถเลือกคําบนฮิสโทแกรมของคําทีค้นคืนได้พร้อมทังสามารถกําหนดนําหนักให้กบั คําในแต่
ละส่วนประกอบได้ ในงานวิทยานิพนธ์ใช้ค่าเรี ยกคืนและค่าความแม่นยําในการวัดประสิทธิผลของ
ระบบค้นคืนกรณี ทดสอบและผลของการทดสอบของ 3 กรณี ดังนี
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จากผลการทดลองทีได้ให้ค่าความแม่นยําแตกต่างกันดังนี ในการค้นคืนกรณี ทดสอบ
ด้วยกรณี ที (2) เทียบกับ (1) และ (3) เทียบกับ (1) และ (3) เทียบกับ (2) ให้ผลค่าความแม่นยําเพิ มขึน
ร้อยละ 2.51, 2.57 และ 2.97 ตามลําดับ และในการค้นคืนผลของการทดสอบด้วยกรณี ที (2) เทียบ
กับ (1) ให้ค่าความแม่นยําเพิ มขึนร้อยละ 7.91 และให้ค่าความแม่นยําลดลงด้วยกรณี ที (3) กับ (1)
และ (3) เทียบกับ (2) ร้อยละ 33.30 และ 37.47 ตามลําดับ
Jomsri, Sanguansintukul and Choochaiwattana (2010) ได้การศึก ษาการเรี ยงลําดับ
ผลลัพธ์การค้นคื นบนความวิจยั โดยใช้ Similarity Ranking ร่ ว มกับเวลาเผยแพร่ บทความ (Post
time) โดยใช้ข ้อมูลจาก CiteULike และสร้ างดัชนี จ าก Tag Title และ Abstract (TTA) ในการ
ทดลองได้กาํ หนดค่านําหนักระหว่าง Similarity กับ Static Rank เป็ น 50:50 80:20 และ 90:10
ผลลัพธ์ทีได้จากการประเมินโดยใช้ NDCG ของเอกสาร 15 ลําดับแรกพบว่า CSTRank (90:10) มี
ค่า NDCG สูงสุด
Lincheng (2011) ได้ศึกษาการสื บค้นข้อมูลขนาดใหญ่ ด ้วยเทคนิ ค แบบ Full Text
Searchingโดยใช้ไลบรารี ลูซีน (Lucene) เพือทดสอบประสิ ทธิภาพของเครื องมือค้นหาโดยจะใช้
Analyzer ที สามารถรองรั บ การใช้ง านหลายภาษาที เป็ นมาตรฐานที ใช้ในการวิเคราะห์ค าํ คื อ
1.SimpleAnalyzer 2.StandardAnalyzer และหลักของการสร้างดัชนีในลูซีนจะใช้พืนฐานของการ
ดึงข้อความทังหมดคือการสร้างดัชนี จากข้อความโดยวิเคราะห์ความหมายของคําเพือรองรับการ
สื บค้น ทีมีประสิ ทธิ ภาพมากขึ นจากการทดสอบประสิ ทธิภ าพของระบบค้นหาที ได้ด าํ เนิ น การ
ทดลองจําลองบางส่วน ผลการทดสอบจากการดําเนิ นการกับคอมพิวเตอร์ Pentium duo 1.86GHz,
RAM 2048 MB พืนทีค้นหาทีมีประมาณ 530,000 ระเบียน ทีอยู่ในเครื อข่ายคอมพิวเตอร์ องค์กร
(Intranet) จากการใช้แบบสอบถาม (Query) ไปยังระบบผลการค้นหาจะใช้เวลาในการตอบสนอง
ประมาณ 3000 มิลลิวินาทีและเพือทดสอบประสิ ทธิภาพการทํางานจึ งเปรี ยบเทียบการสอบถาม
โดยตรงกับฐานข้อมูลโดยการดําเนินการประโยค SQL เช่น "Computer" หรื อ "Network"จากข้อมูล
ประมาณ 550,000 ระเบียน จะใช้เวลาการตอบสนองคื อ 200 มิลลิวิน าทีแต่ถา้ มีการสื บค้น จาก
ฐานข้อมูลโดยตรงจะใช้เวลาตอบสนองถึง 750 มิลลิวินาที เห็นได้ชดั ว่าประสิ ทธิภาพการทํางาน
ของลูซีนมีประสิทธิภาพมากว่าการสืบค้นจากฐานข้อมูลโดยตรง
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วรสิทธิ ชูชยั วัฒนา (2555) ได้นาํ เสนอแนวคิดและเทคนิคการปรับปรุ งประสิ ทธิผลของ
ระบบค้นคืนสารสนเทศและโปรแกรมการค้นหา โดยเริ มจากการกล่าวถึงสถาปั ตยกรรมของระบบ
ค้นคืนสารสนเทศและโปรแกรมการค้นหา และอธิบายฟังก์ชนั การทํางานของส่ วนประกอบต่างๆ
ของระบบ มีการอภิปรายถึงแนวทางและเทคนิคสําหรับการปรับปรุ งคุณภาพของการจัดทําดัชนีการ
เรี ยงลําดับผลลัพธ์ก ารค้น คืน รวมทังการออกแบบส่ วนแสดงผลลัพธ์ก ารค้น คื น การปรั บปรุ ง
ประสิทธิผลการทํางานของระบบค้นคืนสารสนเทศและโปรแกรมการค้นหาสามารถทําได้ดว้ ยการ
ปรับปรุ งความสามารถในการทํางานของส่ วนประกอบต่างๆของระบบ ไม่ว่าจะเป็ นการปรับปรุ ง
คุณภาพของดัชนีดว้ ยการวิเคราะห์โครงสร้างของเว็บเพจ การนําเอาบันทึกการใช้งานของผูใ้ ช้มา
เป็ นข้อมูลตอบกลับ หรื อการนําเอาข้อมูลอืนๆ นอกเหนือจากข้อมูลทีปรากฏในเอกสารหรื อเว็บเพจ
มาใช้ในการสร้างดัชนี นอกจากนันแล้วการคิดค้นและพัฒนาวิธีการเรี ย งลําดับผลลัพธ์การค้นหา
และการปรับปรุ งแนวทางในการออกแบบส่ วนแสดงผลลัพธ์การค้นหาก็มีบทบาททีสําคัญในการ
ปรับปรุ งประสิทธิผลของระบบค้นคืนสารสนเทศ
ขวัญเรื อน โสอุบล และ วรสิ ทธิ ชูชยั วัฒนา (2557) ได้ศึกษาการสร้างตัวแบบสําหรับ
การเรี ยงลําดับผลลัพธ์การค้นคืนบทความวิจยั โดยการใช้ขอ้ มูลทางบรรณานุกรม โดยพิจารณาความ
เหมือนระหว่างคําสื บค้นและดัชนี ข องเอกสารและยังพิจารณาปั จจัยที เกี ยวข้องกับคุ ณภาพของ
บทความวิจยั และแหล่งตีพิมพ์ คุณ ภาพของบทความวิจยั พิจ ารณาจากจํานวนของบรรณานุ กรม
จํานวนของการถูกอ้างอิงโดยบทความอืน และคุณภาพของแหล่งตีพิมพ์การทดลองได้ถูกจัดขึ น
โดยมีก ารใช้ NDCG และ MAP เป็ นตัว วัด สําหรั บการประเมิน ประสิ ทธิ ผลของตัว แบบการ
เรี ยงลําดับผลลัพธ์การค้นคืน จากผลการประเมินด้วยค่าเฉลีย NDCG พบว่า Hybrid2 มีการเรี ยงลําดับ
ผลลัพธ์การค้นคืนในลําดับที 2 ถึง 5 สูงทีสุด ซึงเป็ นวิธีการนําข้อมูลทางบรรณานุกรมเข้ามาเป็ นปั จจัยใน
การเรี ยงลําดับใหม่ ได้แก่ จํานวนการอ้างอิงเอกสาร (References) และการถูกอ้างอิงจากเอกสารอืน
(Citation) เป็ นตัวแปรทีใช้วดั คุณภาพของบทความวิจยั จะเห็นว่าเมือจํานวนของการอ้างอิงสูงจะส่ งผลให้
สามารถดันลําดับของบทความขึ นไปในลําดับต้นๆ ได้ แต่ค่ านี ตัวเลขที ได้เป็ นค่ าคงที ที จะไม่มีการ
เปลียนแปลง ส่ วนค่ าการถูกอ้างอิงจากบทความวิจ ัยอืนๆ โดยค่ านี เป็ นตัวแปรที ส่ งผลให้สามารถดัน
ลําดับของเอกสารขึนไปอยูใ่ นลําดับต้นๆ ได้เช่นกัน และเมือเวลาผ่านไปจํานวนการถูกอ้างอิงถึงนี จะต้อง
เพิ มขึ นอย่างต่อเนื องด้วย เมือมีบทความใหม่ๆ เผยแพร่ ตี พิมพ์ออกมาใหม่แล้วมี Reference ถึงอย่าง
ต่อเนืองส่วนทีสองคือคุณภาพของแหล่งตีพิมพ์กาํ หนดให้บทความวิจยั ทีตีพิมพ์ในวารสารวิชาการมีค่า
นําหนักมากกว่างานประชุมวิชาการเนืองจากกระบวนการคัดกรอง ตรวจสอบจากผูเ้ ชียวชาญและขันตอน
ในการประเมินทีเน้นคุณภาพมากกว่า และสุดท้ายจํานวนการอ้างอิงถึงมายังบทความวิจยั ทีแหล่งตีพิมพ์
นี เป็ นผูจ้ ดั พิมพ์ เมือระยะเวลาเพิ มขึนแล้วจํานวนการอ้างอิงถึงบทความวิจยั ของแหล่งตีพิมพ์ดงั กล่าว
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เพิ มขึนอย่างต่อเนื อง ซึงสอดคล้องกับการวัดคุณภาพของบทความวิจยั ในส่ วนแรกส่ วนของการให้ค่ า
นําหนักข้อมูลแต่ละฟิ ลด์ (Field Boost) เข้ามาเป็ นปั จจัยเสริ มร่ วมกับการทํา Similarity Ranking นันพบว่า
ถ้า Term ที อยู่ในFieldทีเพิ มค่ านําหนักมากๆ จะมีจ าํ นวน Term น้อยซึ งจะส่ งผลให้ค่ าคะแนนของ
Similarity Score นันสูงตามไปด้วยเนื องจากมีการนําความยาวของฟิ ลด์มาคิดร่ วมด้วย ตัวอย่างเช่น ชื อ
บทความวิจยั เป็ นหัวข้อหลักทีมีความสําคัญมากสุ ดให้ค่านําหนักเท่ากับ 3 เป็ นฟิ ลด์ทีมี Term น้อย และ
ค่านําหนักสูงสุ ดจึงส่ งผลให้ค่า Similarity Score สูงกว่าแบบไม่ใช่ Field Boost ซึงเมือนําปั จจัยทังหมด
ร่ วมพิจารณาแล้วทําให้ Hybrid2 มีค่า NDCG ของเอกสารในลําดับต้นๆ ของลิสต์ดีกว่าดัชนี อืนๆค่าเฉลีย
ความถูกต้อง (Mean Average Precision: MAP) เป็ นการวัดค่าแบบไบนารี คือ จริ ง จะหมายถึงบทความ
เกียวข้องกับคําค้น และเท็จซึงจะหมายถึงบทความทีค้นคืนออกมาไม่เกียวข้องกับคําค้น เมือพิจารณาดู
แล้วการประเมินเป็ นแบบคะแนน 5 ช่วง คือ 4 – 0 จึงตัดค่าของความถูกต้องที 3 โดยช่วงคะแนนที 3-4
และ 0-2 พบว่า Hybrid2 ให้ค่าเฉลียความถูกต้องสูงสุดซึงสอดคล้องกับการหาค่าเฉลีย NDCG สูงแสดงว่า
บทความทีแสดงอยู่ในลําดับต้นๆ นันตรงกับความต้องการของผูใ้ ช้และค่าเฉลียความถูกต้องสูงตามไป
ด้วยเช่นกันการประเมินผลพิจารณาเฉพาะคุณภาพของบทความวิจยั และแหล่งตีพิมพ์ เมือบทความมีการ
เผยแพร่ ไปได้ช่วงเวลาหนึงจะทําให้ปริ มาณการอ้างอิงถึงมีเพิ มมากขึนส่ งผลลําดับการค้นคืนเปลียนไป
ด้วย ตรงส่วนนีทําให้การค้นคืนไม่สามารถค้นคืนบทความวิจยั ทีเพิ งถูกตีพิมพ์ออกมาใหม่ขึนมาอยู่ใน
ลําดับต้นๆ ได้โดยเฉพาะอย่างยิงบทความทีเกียวข้องกับเทคโนโลยีใหม่ การคิดค้นประดิษฐ์วิธีการใหม่ๆ
ทียังไม่เคยมีใครนํามาใช้
Kaushik, Gaur and Singh (2014) ได้ศึกษาการเพิ มประสิ ทธิภาพของเครื องมือค้นหา
โดยการใช้แคช(Cache) เพือบันทึกการค้นหาโดยนําเสนอวิธีการทีจะทําให้กระบวนการค้นหาใน
เครื องมือค้นหาได้อย่างรวดเร็ ว โดยการใช้แคช (Cache)ในการเพิ มประสิ ทธิภาพเครื องมือค้นหา
(Search Engine) เนืองจากแคชเป็ นเทคนิคทีมีประสิทธิภาพในเครื องมือค้นหาสําหรับการปรับปรุ ง
เวลาตอบสนอง และลดระยะเวลาในการประมวลผลแบบสอบถามและลดการใช้แบนด์วิธเครื อข่าย
แคชจะกระทําโดยใช้บัน ทึ ก ประวัติ ข องแบบสอบถามเพือให้ก ารใช้ง านเครื องมือค้น หามีก าร
ตอบสนองอย่างรวดเร็ วโดยมุ่งเน้นไปทีการค้นหาจากคําสั งเชือมโยงจากการบันทึกแบบสอบถาม
(Query Logs) ของเครื องมือค้นหานอกจากนีเครื องมือค้นหาดําเนินการเชือมโยงเอกสารทีเกียวข้อง
ไปยัง แบบสอบถามล่ ว งหน้าจากการบัน ทึ ก ประวัติ ก ารค้น หาของแคชซึ งจะสามารถช่ ว ยลด
ระยะเวลาในการค้นหาได้อย่างมีประสิทธิภาพการพัฒนาแคชเพือใช้บนั ทึกแบบสอบถามจะบันทึก
แบบสอบถามที กําหนดโดยผูใ้ ช้ทีใช้ในการค้นหาบ่ อยครั งและในการทํางานของแคชจะใช้ก ฎ
ความสัมพันธ์ของการทําเหมืองข้อมูล (Data Mining) ทีมีให้สาํ หรับเครื องมือค้นหาเมือผูใ้ ช้ทาํ การ
สอบถามแคชจะสามารถเรี ยกข้อมูลทุกเพจทีเกียวข้องจากฐานข้อมูลได้อย่างรวดเร็ ว ดังนันการใช้
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แคชเพือช่ ว ยเพิ มประสิ ทธิ ภ าพของเครื องมือค้น หายังเป็ นเทคนิ ค ที นิ ยมใช้ก ับระบบสื บค้น ใน
ปัจจุบนั อีกด้วย
สุธาสินี ยกระดับชัน และ มหศักดิ เกตุฉาํ (2557) ได้ศึกษาและพัฒนาระบบช่วยเหลือ
และแก้ไขปัญหาการใช้งานเว็บไซต์สาํ หรับบุคลากรสายวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุ นันทา
ในการรวบรวมปัญหาและแนวทางการแก้ไขปั ญหาเว็บไซต์ (Moodle) โดยการประยุกต์ใช้ CaseBased Reasoning ในการสืบค้นแนวทางแก้ไขปัญหาในอดีตมาเป็ นแนวทางการแก้ไขปั ญหาใหม่ที
เกิดขึน โดยการค้นคืนเอกสารใช้วิธีการเปรี ยบเทียบความเหมือนของคําในเอกสารในรู ปแบบของ
เวกเตอร์ (Vector) และการให้นาํ หนักคํา (Term Weighting) ด้วยวิธี TF-IDF (Term Frequency Inverse Document Frequency)จากผลการทดสอบประสิ ทธิภาพการค้นคืนข้อมูลของระบบได้ค่า
ความแม่นยํา (Precision) เท่ากับ 0.80 ค่าความครบถ้วน (Recall) เท่ากับ 0.63 และ ค่า F-Measure
เท่ากับ 0.71 จึงสรุ ปได้ว่า ระบบสามารถใช้งานได้ในระดับดีจากการประเมินคุณภาพของระบบโดย
ผูเ้ ชียวชาญได้ค่าเฉลียเท่ากับ 4.43 และค่าส่ วนเบียงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.41 จากผูด้ ูแลระบบได้
ค่าเฉลียเท่ากับ 4.25 และค่าส่วนเบียงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.31 จากผูใ้ ช้งานได้ค่าเฉลียเท่ากับ 4.30
และค่าส่วนเบียงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.45 ซึงสรุ ปได้ว่าระบบทีพัฒนาขึนมีคุณภาพอยูใ่ นระดับดี
จากงานวิจ ัยที เกี ยวข้องมีก ารนําข้อ มูล และส่ ว นประกอบอื นๆ ที อยู่น อกเหนื อจาก
เอกสารมาเป็ นส่ วนหนึ งในการสร้างดัชนี (Index)และการเรี ยงลําดับผลลัพธ์การค้นคืน เช่น การ
พิจารณาคุณภาพของเอกสาร (Document Quality)การใช้บนั ทึกการค้นหา (Query Log) ความใหม่
ของเอกสาร (Freshness Documents) เครื อข่ายและทีอยู่ของเอกสาร (Location) การให้ค่านําหนัก
ส่ วนต่างๆ ของเอกสารทีแตกต่างกัน (Weighting Schema) การใช้ Analyzer ให้เหมาะกับเอกสาร
และการประเมินโปรแกรมค้นหาโดยใช้ค่าเฉลีย NDCG และ(Mean Average Precision: MAP) เป็ น
ต้น ซึงสามารถช่วยเพิ มประสิ ทธิผลให้การเรี ยงลําดับผลลัพธ์การค้นคืนตรงกับความต้องการของ
ผูใ้ ช้มากยิงขึนในการวิจยั นีจึงนําเอาแนวความคิดทีได้มาประยุกต์ใช้ในการสร้างเป็ นตัวแบบสําหรับ
การเรี ยงลําดับผลลัพธ์การค้นคืนเอกสารบนระบบอินทราเน็ตซึงกล่าวในบทถัดไป
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การศึก ษาวิธีก ารสร้ างตัว แบบผสมผสานสําหรั บการเรี ยงลํา ดับผลลัพธ์ก ารค้น คื น
เอกสารบนระบบอินทราเน็ตโดยใช้เทคนิ ค Hybrid Ranking โดยนํา Query Dependent Ranking ที
ดึงข้อมูลจากฟิ ลด์ทงหมด
ั
4 ฟิ ลด์ ได้แก่ ชือเอกสาร (Title) รายละเอียดของเอกสาร (Detail) ชือ
หน่วยงาน (Department) และหมวดหมู่ของเอกสาร (Category) มาผสมผสานกับ Ranking ทีสร้าง
จากการเชือมโยงของเอกสารทีอยู่ในเครื อข่าย (Location) คือ Query Independent Ranking จะให้
ผลลัพธ์การค้นคืนทีดีกว่าการเรี ยงลําดับผลลัพธ์การค้นคืนแบบ Query Dependent Ranking นันมี
รายละเอียดในการศึกษาวิจยั สามารถแบ่งเป็ นขันตอนได้ดงั ต่อไปนี
3.1 การเก็บรวบรวมข้อมูลและการวิเคราะห์ขอ้ มูล
3.2 การสร้างดัชนี
3.3 การสร้างตัวแบบ
3.4 การทดลอง
3.5 การประเมินผล
3.6 เครื องมือทีใช้
3.1 การเก็บรวบรวมและการวิเคราะห์ ข้อมูล (Data Preparation)
กระบวนการเตรี ยมข้อมูลสําหรับนําเข้าในขันตอนถัดไปคือการสร้างดัชนี (Indexing)
ของระบบ ค้นคืน เนืองจากดัชนีเป็ นสิ งจําเป็ นสําหรับการค้นคืนสารสนเทศ เพราะดัชนีเป็ นตัวชีไป
ยังข้อมูลและแหล่งข้อมูล ผูใ้ ช้ดชั นีสามารถสืบค้นสารสนเทศทีต้องการได้ตรงประเด็นและชีแหล่ง
เก็บข้อมูลสารสนเทศได้อย่างถูกต้อง รวดเร็ ว ประหยัดเวลาและเพิ มประสิทธิภาพในการค้นหาซึงมี
ขันตอนดังนี
3.1.1 การครอลว์ขอ้ มูล (Crawl)
Crawler ทําหน้าทีอ่านข้อมูลเอกสารทีมีรูปแบบโครงสร้างอยู่ในลักษณะของ HTML
จากระบบอินทราเน็ต (Intranet) ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ลักษณะของข้อมูลในเว็บเพจที
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ได้จะมีลกั ษณะเป็ นสตรี มไบต์และนําเข้ากระบวนการวิเคราะห์คาํ ต่อไปเพือตัดเอาเฉพาะเนื อหา
สําคัญ
3.1.2 การวิเคราะห์และการคัดกรองข้อมูล (Parsing)
ข้อมูลทีได้จาก Crawler มีรูปแบบโครงสร้างอยู่ในลักษณะของ HTML Element หรื อ
HTML Tags โดย Parser จะทําการวิเคราะห์ ข ้อมูลที อยู่ภายใต้ Element ที ต้องการ เพือสกัด
(Extraction) ข้อมูลทีเป็ นข้อความภายในเอกสาร HTML ออกมาเท่านันโดยไม่สกัดข้อความทีอยู่ใน
รู ปแบบโครงสร้างอืน เช่น เอกสารในรู ปแบบ .doc และ .pdf เป็ นต้น การสกัดข้อมูลแต่ละครังจะ
ถูกจัดเก็บลงในฐานข้อมูล MySQL
3.1.3 การวิเคราะห์จดั เก็บข้อมูล
การสร้างดัชนีดาํ เนินการรวบรวมข้อมูลจากระบบอินทราเน็ตภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ประกอบด้วยเว็บไซต์ของหน่วยงานต่างๆ ในระหว่างเดือนมกราคม พ.ศ. 2559 – มีนาคม
พ.ศ.2560 ประกอบด้ว ยเอกสารจํา นวน 2,892 เอกสาร ซึ งในแต่ ล ะหน่ ว ยงานจะมี เ อกสาร
ประชาสัมพันธ์ผา่ นเว็บไซต์ซึงสามารถแบ่งประเภทของเอกสารต่างๆ เช่น ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าว
กิจกรรม ข่าวอบรม/สัมมนา ประกาศจากมหาวิทยาลัย ประกาศจากหน่ วยงาน และเอกสารอืนๆ ที
เกียวข้องในการปฏิบตั ิงานภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี เป็ นต้น ในการทดลองวิจยั ครังนี ได้
กําหนดฟิ ลด์ (Field) ของข้อมูลทีใช้ในการสร้างดัชนี ได้แก่ ชือเอกสาร (Title) รายละเอียดเอกสาร
(Detail) ชือหน่ วยงาน (Department) หมวดหมู่ของเอกสาร (Category) ซึงข้อมูลแต่ละส่ วนจะถูก
แยกเก็บในฟิ ลด์ (Field) บนฐานข้อมูล MySQL
3.2 การสร้ างดัชนี (Indexing)
ดัชนีเป็ นกระบวนการวิเคราะห์ทีเกียวข้องกับเนือหาของเอกสาร โดยการอธิบายเนื อหา
ของเอกสารออกมาเป็ นคําหรื อวลีสันๆ เพือชีไปยังตําแหน่ งทีอยู่ของเอกสารโดยการแปลงข้อมูล
จากเอกสารบนระบบอินทราเน็ตภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี โดยการวิเคราะห์โครงสร้างของ
เว็บเพจและส่ วนประกอบอืนๆทีเกียวข้องเพือให้ระบบค้นคืนสามารถเข้าถึงข้อมูลและสื บค้นได้
อย่างรวดเร็ ว มีประสิ ทธิ ภ าพและนํามาใช้เป็ นฐานข้อมูลเอกสารหรื อคลังเอกสาร (Document
Corpus) ซึ งในขันตอนของการสร้ างดัชนี ก ารวิจ ัย ในครั งนี จะใช้ไลบรารี ลูซีน (Lucene) และ
ThaiAnalyzer เป็ นเครื องมือทีช่วยทําหน้าทีในการวิเคราะห์เอกสาร ข้อความ และคําทีอยูใ่ นเอกสาร
ซึ งข้อ มู ล ส่ ว นใหญ่ เ ป็ นคํา และข้อ ความภาษาไทย จากนั นจะนํา มาจํา แนกข้อ มู ล ที ได้จ าก
กระบวนการวิเคราะห์คาํ (Parsing) ออกเป็ นฟิ ลด์ (Field) ต่างๆ โดยทีเอกสารทีจะนํามาสร้างดัชนี
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ต้องนํามาผ่านในส่วนสําหรับประมวลผลข้อความ (Text Processing Module) ก่อนเพือสกัดเอาคําที
สําคัญไปสร้างดัชนี (ชูชาติ หฤไชยะศักดิ : 2548)
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ภาพที 3.1 ขันตอนการวิเคราะห์คาํ เพือสร้างและค้นคืนผ่านดัชนี

จากภาพที 3.1 ข้อมูลแต่ละฟิ ลด์จะถูกนําเข้ามาเพือผ่านกระบวนการตัดคํา (Tokenized)
จัดเก็บลงในคลังเอกสารรู ปแบบของ Inverted Index ทําให้การค้นคืนมีประสิ ทธิภาพและยืดหยุ่น
มากยิงขึนเพือเข้าสู่กระบวนการสร้างส่วนติดต่อกับผูใ้ ช้และสร้างตัวแบบสําหรับการทดสอบ และ
ประเมินผลในขันตอนถัดไป
ในส่วนแรกเป็ นการสร้างดัชนี ขอ้ มูลนําเข้าจะได้จากฐานข้อมูลทีละเอกสาร และแยก
ออกเป็ นฟิ ลด์ (Field) เพือแบ่งแยกข้อมูลออกเป็ นหมวดหมู่ทีชัดเจน จากนัน ThaiAnalyzer จะนํา
เอกสารมาตัดคํา (Tokenized) เพือคํานวณหาค่า Term Weight ให้ Index Writer เขียนลงในคลัง
เอกสารข้อมูลแต่ละฟิ ลด์ แสดงตามตารางที 3.1 ส่วนทีสองเป็ นการอ่านหรื อการค้นคืนคําทีได้จาก
ผูใ้ ช้งาน จะต้องผ่านกระบวนการเช่นเดียวกับการนําเข้า แต่สิ งทีได้จาก Index Reader คือรายการ
ของเอกสารที Hit กับคําค้นเข้าสู่ตวั แบบเพือเรี ยงลําดับผลลัพธ์การค้นคืนใหม่ ซึงจะอธิบายการ
คํานวณในหัวข้อถัดไป

24
3.3 การสร้ างตัวแบบ
ในการศึกษาวิจยั ในครังนี ได้ทาํ การทดลองสร้างต้นแบบดัชนีทงหมด
ั
2 ตัวแบบ ดังนี
3.3.1 Index0 แทน Full-Text Index ได้แก่ ชือเอกสาร (Title) รายละเอียดเอกสาร (Detail) ชือ
หน่วยงาน (Department) หมวดหมู่ของเอกสาร (Category) ดังภาพที 3.2

D
ภาพที 3.2 ตัวแบบ Index0

PU

3.3.2 Index1 แทน Full-Text Index + Location ได้แก่ ชือเอกสาร (Title) รายละเอียดเอกสาร
(Detail) ชือหน่ วยงาน (Department) หมวดหมู่ของเอกสาร (Category) และความเชือมโยงของ
เอกสารในเครื อข่าย (Location) ดังภาพที 3.3

ภาพที 3.3 ตัวแบบ Index1
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ซึงจากตัวแบบทัง 2 วิธีสามารถคํานวณได้จากสมการที 3.1 โดยค่าคะแนนทีได้หมายถึง
Similarity Measure ระหว่างแต่ ละ Team ใน Query เปรี ยบเทียบกัน แต่ละเอกสารและ Hybrid
Model โดยการนํา Similarity Feature จาก Index0 ผสมผสานกับความเชือมโยงของเอกสารใน
เครื อข่าย (Location) คือ Index1
( , ) =

( (

) ×

× ( , ) ×

( ) ×

( .

)×

( ))

(3.1)

( )

เมือ
) แทน Term Frequency

(

D

แทน Inverse Document Frequency
( ) แทน
คือNormalized ของ Field คิดจากจํานวน Term ใน Field
( , ) แทน
( , ) จํานวน Term ใน Query ทีปรากฏในเอกสาร
( )ค่า Normalized ของคะแนนแต่ละ Query Term
แทน
( )
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ข้อมูลเอกสารในงานวิจยั นีเรี ยกว่า Document Quality เมือพิจารณาถึงฟิ ลด์ขอ้ มูลทีเป็ น
ตัวแปรสําคัญ ตามภาพที 3.4
Similarity Score

Documents
- Title
- Detail

- Department

- Category

Location

ภาพที 3.4 กรอบแนวคิดการสร้างตัวแบบ

Hybrid Score
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จากภาพที 3.2 กําหนดให้ความสัมพันธ์ระหว่าง Similarity Feature กับ Document Feature
ของเอกสารเพือคํานวณค่า Hybrid Score ตามสมการที 3.2
=

(∝) +

(3.2)

(1−∝)+LT(1−∝)

เมือ
∝ แทน ค่านําหนัก

D

แทน Similarity Score ของคําค้น
แทน Document Score คิดจากค่าเฉลียจากการวัดค่าคุณภาพของเอกสาร ร่ วมกับชือ
เอกสาร ประเภทเอกสาร รายละเอียดเอกสารและหน่วยงาน
LT แทนความเชือมโยงของเอกสารในเครื อข่าย
ตารางที 3.1 ฟิ ลด์ขอ้ มูลทีใช้ทาํ ดัชนี
ลําดับ
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

รายละเอียด
หมายเลขเอกสาร
ชือเอกสาร
รายละเอียดเอกสาร
หมวดหมู่ของเอกสาร
วันเดือนปี ทีเผยแพร่
URL ของเอกสาร
ระดับของหน่วยงาน
ชือหน่วยงาน
ไอพีของหน่วยงาน

ดัชนี
Not Analyzed
Tokenized
Tokenized
Tokenized
Not Analyzed
Not Analyzed
Not Analyzed
Tokenized
Tokenized

ประเภท
Numeric
String
String
String
Numeric
String
String
String
String

PU

1.

ฟิ ลด์
Doc_ID
Title
Detail
Category
Date_Public
Doc_Url
Groupname
Department
IPDEPT
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3.4 การทดลอง
การทดสอบเพือพิสูจน์ตวั แบบทีสร้างขึนจะสามารถเรี ยงลําดับผลลัพธ์การค้นคืนทีดีขึน
ตามสมมุติฐาน จึงจัดทําระบบ DRU Intranet Search เป็ นหน้าเว็บ GUI ให้ผใู้ ช้ติดต่อกับระบบค้น
คืนในการทดสอบตัวแบบ โดยนักศึกษา บุคลากร และอาจารย์ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุ รี
จํานวน 35 คนจํานวนคําค้นทังหมด 105 คําสืบค้น โดยทําการมอบหมายงานให้ผทู้ ดสอบแต่ละคน
ใส่คาํ ค้นทีต้องการเป็ นคํา หรื อประโยคใดๆ ในระบบ DRU Intranet Search ระบบจะสื บค้นข้อมูล
จากดัชนีจาก Index0 และ Index1 เพือคํานวณหาค่า Similarity Score และนําคะแนนทีดีทีสุ ดนําเข้า
สู่ต ัวแบบเพือผสมผสานกับความเชื อมโยงของเอกสารที อยู่ในเครื อข่ าย (Location) เพือเข้าสู่
กระบวนการประมวลผลภายใต้ตวั แบบเพือหาค่า Hybrid Score อีกครัง โดยก่อนทีจะแสดงผลให้ผู้
ทดสอบประเมิน ระบบจะตรวจสอบเอกสารทีได้ในแต่ละดัชนีทีเป็ นเอกสารเดียวกัน โดยระบบจะ
รวมผลลัพธ์ให้เหลือเพียงเอกสารเดียว ทังนี เพือไม่ให้มีการแสดงผลลัพธ์การคืนค้นซํา หน้าเว็บที
แสดงผลลัพธ์จะแสดงรายละเอียดของเอกสาร ได้แก่ ชือเอกสาร (Title) รายละเอียดเอกสาร (Detail)
หมวดหมู่ของเอกสาร (Category) ชือหน่ วยงาน (Department) วันทีประชาสัมพันธ์ (Date_Public)
โดยผูท้ ดสอบจะต้องอ่านรายละเอียดทังหมดและให้คะแนนเอกสาร (Judgment Score) ที กําลัง
พิจารณาว่ามีความเกียวข้อง (Relevance) กับคําค้นมากน้อยเพียงใด ซึงคะแนนทีได้ดงั กล่าวจะนําไป
ประเมินผลตัวแบบโดยการทดสอบมีขนตอนดั
ั
งนี
1. ผูท้ ดสอบระบุคาํ ค้นทีต้องการในหน้าเว็บ โดยระบุเป็ นคําหรื อประโยคทังภาษาไทย
หรื อภาษาอังกฤษทีต้องการค้นหา
2. การค้นคืนเอกสาร 20 ลําดับแรกของแต่ละดัชนี ดังรายละเอียดต่อไปนี
3. การค้นคืนเอกสาร 20 ลําดับของดัชนี Index0 จะเรี ยงลําดับผลลัพธ์จากเทคนิ ค Query
Dependent Ranking หรื อ Similarity Ranking
4. การค้นคืนเอกสาร 20 ลําดับของดัชนี Index1 จะเรี ยงลําดับผลลัพธ์จากเทคนิ ค Query
Independent Ranking หรื อ Static Ranking และผสมผสานกับความเชือมโยงของเอกสารทีอยู่ใน
เครื อข่าย (Location)
5. จากนันนําผลลัพธ์ของทัง 2 Index มาผสมผสานกัน (Combination) และระบบจะหา
ค่าคะแนนทีดีทีสุดของการเรี ยงลําดับผลลัพธ์การค้นคืน
6. การแสดงผลลัพธ์จะแสดงแบบสุ่ม (Random) ดังนันผูท้ ดสอบจะไม่ทราบว่าผลลัพธ์
การค้นคืนมาจากดัชนีตวั แบบใด และผูท้ ดสอบจะไม่ทราบว่าผลลัพธ์นันอยู่ในลําดับใด ทังนี เพือ
ป้ องกันการเกิดความลําเอียงในการประเมินผล
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7. ผูท้ ดสอบให้คะแนน (Judgment Score) แต่ละเอกสารโดยพิจารณาความเกียวข้อง
ระหว่างคําค้นกับผลลัพธ์การค้นคืนโดยคะแนนอยูร่ ะหว่าง 0 ถึง 4 ตามตารางที 3.2
ตารางที 3.2 Judgments Score
คะแนน

คําอธิบาย
มีความเกียวข้องกันอย่างมาก (Very Relevant)

3

มีความเกียวข้อง (Relevant)

2

มีความเกียวข้องกันบางส่วน (Somewhat Relevant)

1

มีความเกียวข้องกันเป็ นส่วนน้อย (Only Slightly Relevant)

0

ไม่มีความเกียวข้องกัน (Non-Relevant)

PU
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4

3.5 การประเมินผล
เมือได้ผล Judgment Score ของเอกสารจากการประเมินของผูท้ ดสอบจากนันจะถูก
นํามาประเมินผล 2 แบบ คือแบบแรกคิดค่า Normalized Discounted Cumulative Gain (NDCG) เป็ น
การประเมินลําดับผลลัพธ์การค้นคืนที ได้มีประสิ ทธิผล (Effectiveness) โดยนําเอกสารทังหมด
เรี ยงลําดับตาม Judgment Score นํามาคํานวณเป็ น DCG Perfect หรื อ Ideal DCG คะแนนทีได้มี
ความหมาย คื อ คําค้น (Query) มีค วามเกียวพันธ์ (Relevance) กับผลลัพธ์ของเอกสารนันๆ ที
ตําแหน่ง k เมือกําหนดให้คาํ ค้น q และเซตของเอกสารจากการสืบค้น ซึงคะแนนของเอกสารในแต่
ละตําแหน่ งสามารถคํานวณได้จากผลลัพธ์การค้นคืนของเอกสารลําดับแรกจนถึงเอกสารลําดับ
สุดท้าย ส่วนทีสองคือการวัดประสิทธิภาพคือการหาค่าเฉลียความถูกต้องของการค้นหาแต่ละครัง
เรี ยกว่า Mean Average Precision (MAP) เป็ นการประเมินผลลัพธ์ของเอกสารทีได้จากการค้นคืน
ถูกต้องตรงกับความต้องการของผูใ้ ช้มากน้อยเพียงใด โดยจะตัดคะแนนความถูกต้องจาก 0 ถึง 4
ด้วยค่าคะแนนเท่ ากับ 3 ถ้าเอกสารที ได้คะแนนเท่ ากับ 0 ถึง 2 หมายถึงผลลัพธ์การค้น คืน ของ
เอกสารนันไม่เกียวข้องกับคําค้น และคะแนนเท่ากับ 3 ถึง 4 หมายถึง ผลลัพธ์ของเอกสารมีความ
เกียวข้อง (Relevance) กับคําค้น (Query)

29

PU

D

3.6 เครืองมือทีใช้ ในการวิจยั
วิธีก ารดําเนิ นการวิจยั เป็ นวิธีก ารเรี ยงลําดับผลลัพธ์การค้นคื นของเอกสารบนระบบ
อิน ทราเน็ต ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุ รีมีขนตอนต่
ั
างๆ ตังแต่ การเก็บรวบรวมข้อมูล การ
วิเคราะห์ขอ้ มูล การสร้างดัชนีและระบบค้นคืนสําหรับทดลองดัชนี ตวั แบบ มีเครื องมือทีใช้ในการ
วิจยั ดังนี
1. Crawler โปรแกรมทีพัฒนาด้วย Java Application เพืออ่านข้อมูลบนเว็บ และจัดเก็บข้อมูล
ทีต้องการลงในฐานข้อมูล
2. MySQL ฐานข้อมูลสําหรับเก็บข้อมูลทีได้จากการวิเคราะห์คาํ
3. Lucene จาวาไลบรารี สาํ หรับการสร้างดัชนีเอกสารทีเป็ นภาษาไทยและภาษาอังกฤษเพือใช้
เป็ นคลังเอกสารในระบบค้นคืน
4. ThaiAnalyzer ใช้ในการวิเคราะห์คิ ว รี สําหรั บ Query Parser รวมทังการใช้ Query ที
เหมาะสมกับภาษาไทย
5. Java server pages (JSP) ภาษา java application เพือใช้สร้างหน้า GUI ระบบค้นคืนเพือใช้
ในการทดสอบตัวแบบ

บทที 4
ผลการศึกษา
จากผลการทดลองระบบ DRU Intranet Search เพือประเมิน Judgment Score ทีได้จากผู้
ทดสอบ และนําไปคํานวณค่า DCG Perfect Score จากผลการทดสอบเบืองต้นมีผทู้ ดสอบทังสิ น 35
ผูท้ ดสอบ โดยมีจาํ นวนคําค้นทังหมด 105 คําสืบค้น จากการสร้างตัวแบบของทัง 2 วิธี ได้ผลดังนี
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4.1 ค่าเฉลีย NDCG
เป็ นการประเมินลําดับผลลัพธ์การค้นคื นทีได้มีประสิ ทธิผล (Effectiveness) โดยนํา
เอกสารทังหมดเรี ยงลําดับตาม Judgment Score นํามาคํานวณเป็ น DCG Perfect หรื อ Ideal DCG
คะแนนทีได้มีความหมาย คือ คําค้น (Query) มีความเกียวพันธ์ (Relevance) กับผลลัพธ์ของเอกสาร
นันๆ ที ตําแหน่ ง k เมือกําหนดให้ค าํ ค้น q และเซตของเอกสารจากการสื บค้น ซึ งคะแนนของ
เอกสารในแต่ละตําแหน่ งสามารถคํานวณได้จากผลลัพธ์การค้น คืนของเอกสารลําดับแรกจนถึง
เอกสารลําดับสุดท้าย ตามสมการที 2.7 ซึงกล่าวไปแล้วในบทที 2
ตารางที 4.1 ค่าเฉลีย NDCG
k
5
10
15
20

Index0
0.87918
0.85239
0.83485
0.82020

Index1
0.92443
0.89877
0.88866
0.88155

31

กราฟเปรียบเทียบค่าเฉลีย NDCG ของแต่ละดัชนี
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ภาพที 4.1 เปรี ยบเทียบค่าเฉลีย NDCG ของแต่ละดัชนี
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เมือพิจารณาจากกราฟแสดงดังภาพที 4.1 พบว่า NDCG ของ Index0 ทีตําแหน่ งเอกสาร
K5 เท่ ากับ 0.87918 และ Index1 ทีตําแหน่ งเอกสาร K=5 เท่ากับ 0.92443 ดังตารางที 4.1 เมือ
พิจารณาค่าเฉลีย NDCG ของ Index0 และ Index1 จะสังเกตเห็นว่าทุกช่วงของตําแหน่ ง K5 ถึง K20
ของ Index1 ให้ผลลัพธ์การค้น คืน เอกสารมีประสิ ทธิผลดีก ว่า Index0 โดยพิจ ารณาผลลัพธ์จาก
ค่าเฉลีย NDCG ของทัง 2 ตัวแบบ
4.2 ค่า MAP
เป็ นการหาค่ า เฉลียความถูก ต้องของการค้น หาแต่ ละครั ง เรี ยกว่ า Mean Average
Precision (MAP) ตามสมการที 2.8 ซึงได้กล่าวไปแล้วในบทที 2 เป็ นการประเมินผลลัพธ์ของ
เอกสารทีได้จากการค้นคืนถูกต้องตรงกับความต้องการของผูใ้ ช้มากน้อยเพียงใด โดยจะตัดคะแนน
ความถูกต้องจาก 0 ถึง 4 ด้วยค่าคะแนนเท่ากับ 3 ถ้าเอกสารทีได้คะแนนเท่ากับ 0 ถึง 2 หมายถึง
ผลลัพธ์การค้นคืนของเอกสารนันไม่เกียวข้องกับคําค้น และคะแนนเท่ากับ 3 ถึง 4 หมายถึง ผลลัพธ์
ของเอกสารมีความเกียวข้อง (Relevance) กับคําค้น (Query)
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ตารางที 4.2 ค่า MAP
Index0
0.74043

Index1
0.81892
กราฟเปรียบเทียบค่า MAP ของแต่ละดัชนี
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0.70000

Index0

Index1

ภาพที 4.2 เปรี ยบเทียบค่า MAP ของแต่ละดัชนี

เมือพิจารณาจากกราฟแสดงดังภาพที 4.2 พบว่าค่า MAP ของ Index0 = 0.74043 และ
Index1 = 0.81892 ดังตารางที 4.2 สรุ ปได้ว่า Index1 สามารถค้นคืนเอกสารได้ถูกต้องมากกว่า
Index0 ทีคะแนน 0.07849 โดยพิจารณาจากผลลัพธ์ค่า MAP ของทัง 2 ตัวแบบ
จากการประเมิน ประสิ ทธิ ผลของตัว แบบสําหรั บการเรี ยงลํา ดับผลลัพธ์ก ารค้น คื น
เอกสารบนอินทราเน็ตทัง 2 ตัวแบบ จึงสรุ ปได้ว่า ค่าเฉลีย NDCG และค่า MAP เป็ นไปในทิศทาง
เดียวกัน คือ ตัวแบบ Index1 ให้ผลลัพธ์การค้นคืนเอกสารมีประสิ ทธิผลดีกว่า Index0 ซึงสามารถดู
ตัวอย่างการประเมินทัง 2 วิธีได้ในภาคผนวก ฉ

บทที 5
สรุป อภิปรายผล และข้ อเสนอแนะ
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ในงานวิจยั นีมีวตั ถุประสงค์เพือพัฒนาตัวแบบสําหรับการเรี ยงลําดับผลลัพธ์การค้นคืน
ของเอกสารบนอิน ทราเน็ ต และการศึก ษาวิจ ัยพบว่า ถ้ามีก ารนําข้อมูลของเอกสารบนระบบ
อินทราเน็ตซึงได้แก่ ชือเอกสาร (Title) รายละเอียดเอกสาร (Detail) ชือหน่ วยงาน (Department)
และหมวดหมู่ของเอกสาร (Category) มาเข้ากระบวนการสร้างตัวแบบสําหรับการเรี ยงลําดับ
ผลลัพธ์ก ารค้น คื น โดยใช้เทคนิ ค Hybrid Ranking ซึ งได้แ ก่ ก ารผสมผสานระหว่า ง Query
Dependent Ranking มาผสมผสานกับ Ranking ที สร้างจากความเชือมโยงของเอกสารทีอยู่ใน
เครื อข่าย (Location) คือ Query Independent Ranking จะให้ผลลัพธ์การค้นคืนทีดีกว่าการเรี ยงลําดับ
ผลลัพธ์การค้นคืนแบบ Query Dependent Ranking เพียงอย่างเดียว ดังนันในการเพิ มประสิ ทธิภาพ
และประสิทธิผลในการสร้างตัวแบบจึงต้องมีการนําปั จจัยอืนๆ เข้ามามีส่วนในการสร้างดัชนี และ
เรี ยงลําดับผลลัพธ์การค้นคืน เช่น การนําปั จจัยความใหม่ของเอกสาร การนําปั จจัยของการบันทึก
การค้นหา การลดระยะเวลาและขนาดของการสร้างดัชนี และการพัฒนา Crawler เป็ นต้น จากผล
การทดลองสามารถสรุ ป อภิปรายผลการดําเนินการวิจยั ปั ญหาและอุปสรรค ข้อจํากัดของงานวิจยั
และข้อเสนอแนะ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี
5.1 อภิปรายผล
จากผลการทดลองระบบ DRU INTRANET SEARCH และประเมิน ด้วยค่ าเฉลีย
NDCG โดยการนําเทคนิค Query dependent Ranking ผสมผสานกับความเชือมโยงของเอกสารใน
เครื อข่ายและเรี ยงลําดับผลลัพธ์การค้นคืนด้วยเทคนิ ค Query Independent Ranking โดยมีผรู้ ่ ว ม
ทดสอบจํานวนทังสิ น 35 คน และจํานวนคําสื บค้นทังสิ น 105 คําค้น พบว่าตัวแบบ Index1 มีการ
เรี ยงลําดับผลลัพธ์การค้นคืนเอกสาร 20 อันดับแรกดีทีสุ ด โดยทีเอกสารทีมีความเชือมโยงภายใน
เครื อข่ายและเอกสารทีเกียวข้องกับหน่ วยงานของผูใ้ ช้จะถูกดันผลลัพธ์การค้นคืนให้อยู่ในอันดับ
ต้นๆ ได้
ค่าความถูกต้อง (Mean Average Precision : MAP) เป็ นการหาค่าเฉลียความถูกต้องของ
การสื บค้น แต่ ละครั งจากการค้น คื น ถูก ต้องตรงกับความต้องการของผูใ้ ช้มากน้อยเพียงใด ใน
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การศึกษาวิจยั นี จะตัด คะแนนความถูก ต้องจาก 0 ถึง 4 ด้ว ยค่าคะแนนเท่ากับ 3 ถ้าเอกสารทีได้
คะแนนเท่ากับ 0 ถึง 2 หมายถึงผลลัพธ์การค้นคืนของเอกสารนันไม่เกียวข้องกับคําค้น และคะแนน
เท่ากับ 3 ถึง 4 หมายถึง ผลลัพธ์ของเอกสารมีความเกียวข้องกับคําค้น พบว่าค่าเฉลีย MAP ของ
Index1 ให้ค่าเฉลียความถูกต้องของการค้นคืนเอกสารได้ถกู ต้องมากกว่า Index0 ทีคะแนน 0.07849
โดยพิจารณาจากผลลัพธ์ค่าเฉลีย MAP ของทัง 2 ตัวแบบ
จากผลการทดลองสรุ ปได้ว่า ตัวแบบ Index1 ให้ประสิทธิผลของการค้นคืนเอกสารบน
อินทราเน็ตดีกว่าตัวแบบ Index0 ทังในด้านมุมมองและความสอดคล้องกับพฤติกรรมของผูใ้ ช้ทีให้
ความสําคัญกับเอกสารที เกียวข้องกับหน่ วยงานทีตนเองสังกัด มากกว่าผลลัพธ์ ของเอกสารอืนๆ
ดังนันตัว แบบที ศึก ษาวิจ ัยจึ งเหมาะสําหรั บการประเมิน คุณ ภาพเอกสารจากความเชื อมโยงของ
เอกสารในเครื อข่าย (Location)
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5.2 ปัญหาและอุปสรรค
การวิจยั ในครังนีได้ใช้ตวั อย่างข้อมูลบนอินทราเน็ตมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรีในการ
พัฒนาตัวแบบการเรี ยงลําดับผลลัพธ์การค้นคืนของเอกสารบนอินทราเน็ต พบปัญหาดังนี
1. โครงสร้างเว็บไซต์ของแต่ละหน่วยงานมีโครงสร้างของหน้าเว็บทีแตกต่างกันโดยสิ นเชิง
2. เอกสารมีความซําซ้อนกันค่อนข้างสูง
ซึงปัญหาดังกล่าวมีผลทําให้เสียเวลาในการปรับแต่ง Crawler และคัดกรองเอกสารเพือ
เก็บลงในฐานข้อมูลและสร้างดัชนี

5.3 ข้ อจํากัดของงานวิจยั
จากการทดลองการค้นคืนเอกสารในงานวิจยั นี มีขอ้ จํากัดบางประการดังนี
1. ผลการทดลองของงานวิจยั นี ได้จากการประเมิน Judgment Score จากผูท้ ดสอบทังสิ น 35
คน และจํานวนคําสืบค้นทังสิ น 105 คําค้น เท่านัน เนืองจากมีเวลาจํากัด
2. Crawler จะไม่อ่านเอกสารทีอยู่ในรู ปแบบ .PDF แต่จะอ่านเฉพาะเอกสารทีอยู่ในรู ปแบบ
HTML เท่านัน
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5.4 ข้ อเสนอแนะ
ในการพัฒนาระบบค้นคืนของเอกสารบนอินทราเน็ตในครังต่อไปควรมีการนําปั จจัย
อืนๆ ทีไม่เกียวข้องกับเอกสารมาเป็ นส่ ว นประกอบในการสร้างดัชนี และเพิ มประสิ ทธิภาพและ
ประสิทธิผลในการเรี ยงลําดับผลลัพธ์การค้นคืน ดังนี
1. ควรนําปัจจัยของความใหม่ของเอกสาร (Freshness Documents) เข้ามาเป็ นส่ วนประกอบ
ในการสร้างตัวแบบเพือให้เอกสารทีความใหม่กว่าแสดงผลลัพธ์การค้นคืนอยูใ่ นอันดับต้นๆ
2. ควรนําบันทึกการค้นหา (Query Log) เข้ามาเป็ นส่ วนประกอบในการสร้างตัวแบบเพือใช้
เป็ นปัจจัยในการช่วยเพิ มประสิทธิภาพและความรวดเร็ วในการแสดงผลลัพธ์การค้นคืน
3. การลดระยะเวลาและขนาดของการสร้างดัชนีจะช่วยทําให้การแสดงผลลัพธ์การค้นคืนมี
ความรวดเร็ วมากยิงขึน
4. พัฒนา Crawler ทีสามารถเก็บรวบรวมเอกสารทีมีความแตกต่างกันของโครงสร้างเอกสาร
บนเว็บไซต์
5. เพิ มการทดสอบทางสถิติเพือหานัยสําคัญของผลลัพธ์การค้นคืนของแต่ละตัวแบบ
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ตารางที ข.1 ตาราง Article เก็บรายละเอียดข้อมูลเอกสาร
แอทริบิวต์
Doc_ID
Title
Detail
Category
Date_Public
Doc_Url
Groupname
Department
IPDEPT

ความหมาย
ลําดับเอกสาร
ชือเอกสาร
รายละเอียดเอกสาร
หมวดหมู่ของเอกสาร
วันเดือนปี ทีเผยแพร่
URL ของเอกสาร
ระดับของหน่วยงาน
ชือหน่วยงาน
ไอพีของหน่วยงาน

D

ลําดับ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

ชนิด
Integer
Text
Text
Text
Date
Text
Text
Text
Text

คีย์
PK

ตารางที ข.2 ตาราง JD_SCORE เก็บข้อมูล Judgment Score จากการประเมินระบบ

7.
8.

PU

ลําดับ
1.
2.
3.
4.
5.
6.

แอทริบิวต์
Jd_id
Uid
Doc_id
Sim_score
IR_model
Doc_no
Jd_score
Datesave

ความหมาย

ชนิด
ลําดับ
Integer
รหัสผูป้ ระเมิน
Integer
ลําดับเอกสาร
Integer
คะแนน Similarity Score
Double
รหัสตัวแบบดัชนี
Integer
ลําดับการประเมินเอกสารแต่ Integer
ละครัง
คะแนน Judgment Score
Integer
วันทีประเมิน
Timestamp

คีย์
PK

FK
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ตารางที จ.1 ตัวอย่างการประเมิน Judgment Score
Location
สถาบันวิจยั และ
พัฒนา

Doc_Detail
สํานักงานคณะกรรมการวิจยั แห่งชาติ ขอเชิญเข้าร่ วม
ประชุมชีแจงกรอบวิจยั ประจําปี งบประมาณ 2559 โดย
ผูส้ นใจสามารถดูรายละเอียดเพิ มเติมได้ที
www.nrct.go.th และ www.nrms.go.th มีจาํ นวน 4 ครัง
ดังนี 1) 6 กรกฎาคม 2559 ณ กรุ งเทพมหานคร 2) 9
กรกฎาคม 2558 ณ จังหวัดเชียงราย 3) 21 กรกฎาคม 2558
ณ จังหวัดอุบลราชธาณี 4) 24 กรกฎาคม 2558 ณ จังหวัด
สุ ราษฎร์ธานี หรื อสอบถามเพิ มเติมได้ที 0-2579-2284
หลักสูตรบัญชีบณ
ั ฑิต
หลักสูตรบัญชีบณ
ั ฑิตและฝ่ ายจัดหารายได้ คณะวิทยาการ
และฝ่ ายจัดหารายได้
จัดการ ได้จดั อบรม CPD 2 หลักสูตรแก่ผทู้ ีสนใจ โดยนับ
คณะวิทยาการจัดการ ได้ ชัวโมงอบรมบัญชีหลักสูตรละ 6 ชม. หลักสูตรละ 700
จัดอบรม CPD 2
บาท (ราคานีรวมเอกสาร อาหารว่าง และอาหารกลางวัน)
หลักสูตรแก่ผทู้ ีสนใจ
ในวันเสาร์ที 19 และวันอาทิตย์ที 20 พฤศจิกายน พ.ศ.
โดยนับชัวโมงอบรม
2554 เวลา 8.30-16.30 น. ***รับจํานวนจํากัด 200 ท่าน
แรกเท่านัน***
บัญชีหลักสูตรละ 6 ชม
โครงการอบรมเชิง
กาํ หนดการ ?การจัดการความรู้และแนวทางปฏิบตั ิทีดี
ปฏิบตั ิการ ?การจัดการ
(Knowledge mannewagement and Best Practice)? คณะ
ความรู้และการปฏิบตั ิที
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
เป็ นเลิศ (Knowledge
วันพุธที 2 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 ณ ห้อง 1712 อาคาร 1
mannewagement and
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏ
Best Practice)?
ธนบุรี
โครงการอบรม
โครงการอบรมเทคโนโลยีมือถือ วันที 20 ? 21 กุมภาพันธ์
เทคโนโลยีมือถือ
พ.ศ. 2557 ณ. ห้องปฏิบตั ิการอินเทอร์เน็ต อาคาร 2 ชัน
11 มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี มหาวิทยาลัยราชภัฎธนบุรี
เป็ น Advance Course android on Google Maps API
version 2 ความรู้พืนฐานทีควรมีคือ เบสิ กแอนดรอนด์
บน android Studio
โครงการอบรมเชิง
ขอเชิญชวนคณาจารย์คณะวิทยาการจัดการทุกท่าน เข้า
ปฏิบตั ิการเรื องการพัฒนา ร่ วมโครงการอบรมเชิงปฏิบตั ิการเรื อง การพัฒนาผลงาน
ผลงานทางวิชาการของ
ทางวิชาการ บรรยายโดย รศ.วรารัตน์ เขียวไพรี ในวัน
อาจารย์คณะวิทยาการ
ศุกร์ที 7 มีนาคม 2557 เวลา 9:00 - 12:00 น. ณ ห้อง
จัดการ
ประชุมศรี เจริ ญ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

D

คณะวิทยาการ
จัดการ

Title
ประชุมชีแจงกรอบ
วิจยั ประจําปี งบประมาณ
2559

0.32434222

2

0.08101243

2

PU

คณะวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี

SimScore JudgeScore
0.19082718
1

คณะวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี

คณะวิทยาการ
จัดการ

0.14439006

2

0.29669234

3
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ตารางที จ.1 (ต่อ)
Location
คณะวิทยาการ
จัดการ

D

Title
Doc_Detail
โครงการอบรม เรื อง ?นัก เมือวันจันทร์ที 20 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 13.00 ? 16.00
ธุ รกิจรุ่ นใหม่ เริ มต้น
น. สาขาการจัดการ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัย
ธุ รกิจอย่างไรให้สาํ เร็ จ
ราชภัฏธนบุรี สมุทรปราการ ได้จดั โครงการอบรม เรื อง ?
นักธุ รกิจรุ่ นใหม่ เริ มต้นธุ รกิจอย่างไรให้สําเร็ จ? วิทยากร
: คุณกันตินนั ท์ ศรี สุริยประภา โดยมีอาจารย์ธัชกร ภัทร
พันปี รองผูอ้ าํ นวยการ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
สมุทรปราการ เป็ นประธานในพิธี ซึ งภายในงานมี
อาจารย์และนักศึกษาให้ความสนใจเข้าร่ วมโครงการเป็ น
จํานวนมาก ผูจ้ ดั งาน : อาจารย์พทั ธนันท์ มังมี อาจารย์
สาขาการจัดการ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราช
ภัฏธนบุรี สมุทรปราการ
โครงการอบรมการใช้
คําสั งคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราช
ชีวิตอย่างมีคุณภาพ
ภัฏธนบุรีที ๖๙/๒๕๕๗ โครงการอบรมเชิงปฏิบตั ิการ ?
สําหรับนักศึกษาใหม่
สัมมนาผูน้ าํ นักศึกษา สื บสานวัฒนธรรม และจิตอาสา
ประจําปี การศึกษา 2557 กับการประกันคุณภาพเพือเตรี ยมความพร้อมสู่ประชาคม
อาเซี ยน? วันที ๔-๕ กรกฎาคม ๒๕๕๗ ห้องประชุม
เฉลิมพระเกียรติ อาคาร ๑ ชัน ๑๕
โครงการอบรมและการ คณะวิทยาการจัดการ จัดโครงการอบรมและการจัดการ
จัดการแข่งขันผสม
แข่งขันผสมเครื องดืม ครังที 12 เพือสู่ความเป็ นเลิศทาง
เครื องดืม ครังที 12
อุตสาหกรรมบริ การ และการท่องเทียว ในวันศุกร์ที 13
มกราคม 2560 ณ โรงอาหารอาคาร 2 มีวตั ถุประสงค์ 1.
เพือให้เยาวชนและประชาชนทัวไปทีสนใจได้ร่วม กิจ
กรรรมในรู ปแบบของการจัดงานการบรรยายวิชาการ การ
แข่งขัน และการประกวดต่างๆ 2.เพือให้คณะได้มีส่วน
ร่ วมในกิจกรรมต่างๆ กับ ชุมชนและประชาชนทัวไป 3.
เพือบริ การวิชาการแก่ประชาชนทัวไปในเรื องทีน่าสนใจ
ต่างๆ 4. เพือบูรณาการกับการเรี ยนการสอนรายวิชา บาร์
และเครื องดืม 5. เป็ นการพัฒนาทักษะทางวิชาชีพเพือ
รองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซี ยน 6.เพือเป็ นการ
ประชาสัมพันธ์หลักสูตรอุตสากรรม บริ การและการ
ท่องเทียว โดยมีผชู้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.ยุวลักษณ์ เวช
วิทยาขลัง อธิ การบดีกล่าวเปิ ดงาน และมีอาจารย์รวีวรรณ
วิโรจน์วรรณ และอาจารย์นุชรา แสวงสุ ข ผูร้ ับผิดชอบ
โครงการ

คณะวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี

SimScore JudgeScore
0.2838458
2

0.13666023

PU

คณะวิทยาการ
จัดการ

0.27742258

2

2
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ตารางที จ.1 (ต่อ)
Title
โครงการอบรมนักศึกษา
เรื อง ?การจัดทําธุ รกิจ
จําลอง?

คณะวิทยาการ
จัดการ

เมือวันพุธ ที 20 สิ งหาคม
2557 ทีผ่านมา อาจารย์
ดร. ปรี ยาวดี ผลเอนก
คณะวิทยาการจัดการ จัด
อบรม ?เทคนิคการเขียน
บทความวิจยั และ
บทความวิชาการเพือ
ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ
โดยมี ผศ.ดร.กาญจนา
บุญภักดิ รองค

Doc_Detail
"เมือวันอังคาร ที 20 ธันวาคม 2559 ทีผ่านมา คณะ
วิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี จัดโครงการ
อบรมนักศึกษาเรื อง ?การจัดทําธุ รกิจจําลอง? โดยมี
อาจารย์ ดร. จิระพงค์ เรื องกุน ประธานหลักสูตร
บริ หารธุ รกิจ เป็ นประธานกล่าวเปิ ดงาน ซึ งมีอาจารย์ปฐม
พงษ์ บําเริ บ เป็ นวิทยากรบรรยายให้ความรู้เกียวกับการทํา
ธุ รกิจจําลองในครังนี ณ ห้อง 9214 ณ มหาวิทยาลัยราช
ภัฏธนบุรี สมุทรปราการ"
เมือวันพุธ ที 20 สิ งหาคม 2557 ทีผ่านมา อาจารย์ ดร.
ปรี ยาวดี ผลเอนก คณะวิทยาการจัดการ จัดอบรม ?
เทคนิคการเขียนบทความวิจยั และบทความวิชาการเพือ
ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ โดยมี ผศ.ดร.กาญจนา บุญภักดิ
รองคณบดีกาํ กับดูแลงานด้านวิจยั และบริ หารองค์ความรู้
คณะครุ ศาสตร์อุตสาหกรรม สถาบันเทคโนโลยี พระจอม
เกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง เป็ นวิทยากรบรรยาย เพือให้
คณาจารย์และบุคลากรของคณะมีการจัดการความรู้อย่าง
เป็ นระบบ มีการถ่ายทอดความรู้และเรี ยนรู้ร่วมกัน ช่วย
เพิ มศักยภาพในการวิจยั และการสอน ณ ห้องประชุมคณะ
วิทยาการจัดการ อาคาร 3 ชัน 4
"เมือวันจันทร์ที 30 มกราคม 2560 เวลา 09.00 -16.00 น.
คณะวิทยาการจัดการ ได้จดั โครงการอบรมเชิงปฏิบตั ิการ
?การจัดการความรู้ธุรกิจระหว่างประเทศต่อการจับกลุ่ม
เศรษฐกิจอาเซี ยน? ณ ห้องประชุมอาคาร 2 ชัน 8 โดยมี
อาจารย์ ดร.ภัทรา สุ ขะสุ คนธ์ คณบดี เป็ นประธานในพิธี
เปิ ด ซึ งมีอาจารย์และนักศึกษาให้ความสนใจเข้าร่ วม
โครงการดังกล่าวเป็ นจํานวนมาก"
เมือวันพุธ ที 20 สิ งหาคม 2557 ทีผ่านมา อาจารย์ ดร.
ปรี ยาวดี ผลเอนก คณะวิทยาการจัดการ จัดอบรม ?
เทคนิคการเขียนบทความวิจยั และบทความวิชาการเพือ
ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ โดยมี ผศ.ดร.กาญจนา บุญภักดิ
รองคณบดีกาํ กับดูแลงานด้านวิจยั และบริ หารองค์ความรู้
คณะครุ ศาสตร์อุตสาหกรรม สถาบันเทคโนโลยี พระจอม
เกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง เป็ นวิทยากรบรรยาย เพือให้
คณาจารย์และบุคลากรของคณะมีการจัดการความรู้อย่าง
เป็ นระบบ มีการถ่ายทอดความรู้และเรี ยนรู้ร่วมกัน ช่วย
เพิ มศักยภาพในการวิจยั และการสอน ณ ห้องประชุมคณะ
วิทยาการจัดการ อาคาร 3 ชัน 4

SimScore JudgeScore
0.29026908
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Location

คณะวิทยาการ
จัดการ

คณะวิทยาการจัดการ ได้
จัดโครงการอบรมเชิง
ปฏิบตั ิการ

คณะวิทยาการ
จัดการ

เมือวันพุธ ที 20 สิ งหาคม
2557 ทีผ่านมา อาจารย์
ดร. ปรี ยาวดี ผลเอนก
คณะวิทยาการจัดการ จัด
อบรม ?เทคนิคการเขียน
บทความวิจยั และ
บทความวิชาการเพือ
ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ
โดยมี ผศ.ดร.กาญจนา
บุญภักดิ รองค

0.322925

2

0.6525013
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ตารางที จ.1 (ต่อ)
Location
คณะวิทยาการ
จัดการ

Title
โครงการอบรม เรื อง ?
วัยรุ่ นไทยรู้และเข้า
ใจความปลอดภัยใน
เพศสัมพันธ์ (Save Sex)

D

Doc_Detail
"เมือวันจันทร์ที 20 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 8.30 ? 12.00 น.
สาขาการจัดการ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราช
ภัฏธนบุรี สมุทรปราการ ได้จดั โครงการอบรม เรื อง ?
วัยรุ่ นไทยรู้และเข้าใจความปลอดภัยในเพศสัมพันธ์
(Save Sex)? วิทยากร : คุณจิตติมา ภาณุ เตชะ ผอ.มูลนิธิ
สร้างความเข้าใจเรื องสุ ขภาพหญิง(สคส.) โดยมีอาจารย์
ธัชกร ภัทรพันปี รองผูอ้ าํ นวยการ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ธนบุรี สมุทรปราการ เป็ นประธานในพิธี ซึ งภายในงานมี
อาจารย์และนักศึกษาให้ความสนใจเข้าร่ วมโครงการเป็ น
จํานวนมาก ผูจ้ ดั งาน : อาจารย์พทั ธนันท์ มังมี อาจารย์
สาขาการจัดการ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราช
ภัฏธนบุรี สมุทรปราการ "
เชิญนักศึกษาทีสนใจและ เชิญนักศึกษาทีสนใจและต้องฝึ กงาน บริ ษทั เอ็มไอแ◌ิ อด
ต้องฝึ กงาน บริ ษทั เอ็มไอ ไวส์ซอรี เป็ นบริ ษทั วิจยั ทางด้านการตลาด เปิ ดรับนศ.
แ◌ิ อดไวส์ซอรี เป็ น
ฝึ กงาน ทางบริ ษทั ได้มีโครงการรับนักศึกษาฝึ กงาน ใน
บริ ษทั วิจยั ทางด้าน
ระหว่างภาคเรี ยน เพือเสริ มทักษะ ความชํานาญ และ
การตลาด เปิ ดรับนศ.
ประสบการณ์ในการทํางาน ให้สามารถนําความรู้ทาง
ฝึ กงาน
วิชาการมาประยุกต์ใช้ในงานได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
โครงการนีเริ มตังแต่เดือน ตุลาคม 2554 ลักษณะงาน :
การประมวลผลและตรวจสอบข้อมูล เช่น การลงรหัส
ข้อมูล การคียข์ อ้ มูล การทําแผนภูมิ เป็ นต้น คุณสมบัติ
ผูเ้ ข้าร่ วมโครงการโดยย่อ คือ เป็ น นศ.อุดมศึกษา ปี 3-4 มี
ทัศนคติ ความกระตือรื อร้น และความรับผิดชอบทีดีใน
การทํางาน และมีค่าเบียเลียงให้ดว้ ย
โครงการอบรม เรื อง ?
คณะวิทยาการจัดการ จัดโครงการอบรม เรื อง ?การ
การบริ หารทรัพยากร
บริ หารทรัพยากรมนุษย์ ยุค 4.0? ในวันพุธที 11 มกราคม
มนุษย์ ยุค 4.0
2560 เวลา 12.00-17.00 น. ณ ห้องประชุมศรี เจริ ญ อาคาร
3 ชัน 5 มีวตั ถุประสงค์ 1.เพือแลกเปลียนประสบการณ์
ด้านการบริ หาร ทรัพยากรมนุษย์ ให้นกั ศึกษา เยาวชน
และบุคคลทัวไป ได้รับความรู้จากวิทยากรทีมีความ
เชียวชาญ 2.2 เปิ ดโอกาสในการสร้าง เครื อข่ายความ
ร่ วมมือระหว่างหลักสูตรบริ หารธุ รกิจกับองค์กรภายนอก
โดยมีอาจารย์จิระพงค์ เรื องกุน อาจารย์ประพัฒน์ เขียว
ประภัสสร อาจารย์เฉลิมชัย ศุขไพบูลย์ รอง
ศาสตราจารย์วรารัตน์ เขียวไพรี และอาจารย์วสุ ธิดา นัก
เกษม นํานักศึกษาเข้า ร่ วมกิจกรรมในครังนี

คณะวิทยาการ
จัดการ
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ตารางที จ.1 (ต่อ)
Location
คณะวิทยาการ
จัดการ

Title
โครงการอบรมเชิง
ปฏิบตั ิการ เรื องการเขียน
บทความวิชาการ เพือ
ตีพิมพ์ในวารสาร
ระดับชาติและนานาชาติ

D

Doc_Detail
คณะวิทยาการจัดการ จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบตั ิการ
เรื องการเขียนบทความวิชาการ เพือตีพิมพ์ในวารสาร
ระดับชาติและนานาชาติ ระหว่างวันที 14-16 พฤศจิกายน
2559 ซึ งมีอาจารย์ สุ ทธิ ชยั ฉายเพชรากร รองอธิ การบดี
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี เป็ นประธานกล่าวเปิ ดการ
อบรม โดยรองศาสตราจารย์ ดร. พยอม วงศ์สารศรี เป็ น
วิทยากรบรรยายในครังนี เพือให้คณาจารย์และบุคลากร
ได้รับความรู้เพือเป็ นแนวทางในการเขียนบทความ
วิชาการทีสามารถนําไปสู่การตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติ
และนานาชาติและได้เผยแพร่ ต่สาธารณชน จัดขึน ณ ห้อง
ประชุมเฉลิมพระเกียรติ อาคาร 2 ชัน 8 มหาวิทยาลัยราช
ภัฏธนบุรี
ขอเชิญส่ งบทความวิจยั เข้าประกวดในโครงการประกวด
บทความวิจยั ด้านพัฒนบริ หารศาสตร์ ประจําปี 2013
ระดับชาติ (อาจารย์ นักวิชาการ และบุคคลทัวไป) ระดับ
บัณฑิตศึกษา (นักศึกษา ปริ ญญาเอก และโท) 10
สาขาวิชา ระดับชาติ แต่ละสาขาวิชา ดีเยียม เกียรติบตั ร
พร้อมเงินรางวัล สาขาวิชาละ 30,000 บาท ดี เกียรติบตั ร
พร้อมเงินรางวัล สาขาวิชาละ 15,000 บาท ชมเชย เกียรติ
บัตร รางวัลระดับบัณทิตศึกษา แต่ละสาขาวิชา ระดับ
ปริ ญญาเอก ดีเยียม เกียรติบตั รพร้อมเงินรางวัล สาขาวิชา
ละ 15,000 บาท ดี เกียรติบตั รพร้อมเงินรางวัล สาขาวิชา
ละ 7,500 บาท ชมเชย เกียรติบตั ร ระดับปริ ญญาโท ดี
เยียม เกียรติบตั รพร้อมเงินรางวัล สาขาวิชาละ 10,000
บาท ดี เกียรติบตั รพร้อมเงินรางวัล สาขาวิชาละ 5,000
บาท ชมเชย เกียรติบตั ร สามารถ ดาวน์โหลดจากเอกสาร
แนบ และได้ที www.nida.ac.th/researchaward2013 โดย
ส่ งบทความวิจยั ฉบับสมบูรณ์ทางไปรษณี ย ์ หรื อ email :
nidaresearch@hotmail.com ภายในวันที 7 มกราคม 2012
มือวันเสาร์ที 13 ธันวาคม 2557 สาขาวิชาเทค โนโลยี
สารสนเทศ จัดครงการอบรมเชิงปฏิบตั ิการ เรื องการ
ประกอบอาชีพเสริ มด้วยคอมพิวเตอร์ดว้ ย โปรแกรม
Photoshop เบืองต้น ให้กบั บุคคลทัว ไปทีสนใจ

คณะวิทยาการ
จัดการ
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ขอเชิญส่ งบทความวิจยั
เข้าประกวดในโครงการ
ประกวดบทความวิจยั
ด้านพัฒนบริ หารศาสตร์
ประจําปี 2013
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คณะวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี

โครงการอบรมเชิง
ปฏิบตั ิการเรื องการ
ประกอบอาชีพเสริ มด้วย
คอมพิวเตอร์ จากหน้าจอ
ลงสู่ผลิตภัณฑ์ดว้ ย
Photoshop

0.08101243
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ภาคผนวก ฉ
ตัวอย่ างการคํานวณค่ าเฉลีย NDCG
ค่ า Mean Average Precision : MAP
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D

ภาพที ฉ.1 ตัวอย่างการคํานวณค่าเฉลีย NDCG
แหล่งทีมา : http://people.cs.georgetown.edu/~nazli/classes/ir-Slides/Evaluation-13.pdf

PU
ภาพที ฉ.2 ตัวอย่างการคํานวณค่า MAP
แหล่งทีมา : http://www.cs.cornell.edu/courses/cs4300/2013fa/lectures/metrics-2-4pp.pdf
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ภาคผนวก ช
บทความการประชุ มวิชาการ
โครงการประชุ มวิชาการบัณฑิตศึกษาระดับชาติและนานาชาติ ครังที 6
เรือง“สหวิทยาการสร้ างสรรค์ เพือการพัฒนาทียังยืน”
และโครงการประชุ มวิชาการระดับชาติและนานาชาติ“สหวิทยาการ
สร้ างสรรค์ เพือการพัฒนาทียังยืน”
มหาวิทยาลัยศิลปากร
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ประวัตผิ ้เู ขียน
ชือ-นามสกุล
ประวัติการศึกษา

ตําแหน่งและสถานทีทํางานปัจจุบนั
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พิศิษฐ์ บวรเลิศสุธี
ปี การศึกษา 2555 สําเร็ จการศึกษาระดับปริ ญาตรี
สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
ตังอยูเ่ ลขที 172 ถนนอิสรภาพ แขวง วัดกัลยาณ์
เขตธนบุรี กรุ งเทพฯ 10600

