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บทคัดย่อ 

 
 เค ร่ืองมือสืบค้นรูปภาพบนอินเทอร์เน็ตในปัจจุบันน้ี ช่วยให้การสืบค้นข้อมูล
สะดวกสบายเป็นอย่างมาก ปัจจุบันการสืบค้นข้อมูลกลายเป็นปัจจัยหลักของการใช้งาน
อินเทอร์เน็ตท่ีนิยมอยา่งแพร่หลาย ดงันั้นเพื่อสร้างรูปแบบการแสดงผลการคน้คืนภาพแบบจดักลุ่ม
ของเคร่ืองมือสืบคน้รูปภาพบนอินเทอร์เน็ตเพื่อการเขา้ถึงผลลพัธ์ท่ีมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึนนั้น 
การน ารูปแบบการแสดงผลการค้นคืนภาพของเคร่ืองมือสืบค้นรูปภาพบนอินเทอร์เน็ตมา
เปรียบเทียบ โดยใช้แบบทดสอบท่ีประกอบดว้ยค าคน้และภาพท่ีก าหนดให้สืบคน้เพื่อการเขา้ถึง
ผลลัพธ์กว่า 120 คร้ัง เป็นการหลีกเล่ียงความเบ่ียงเบนท่ีอาจเกิดต่อผลการทดสอบ และ
แบบสอบถามเก่ียวกบัประสบการณ์การใชง้านเคร่ืองมือสืบคน้รูปภาพของกลุ่มผูท้ดสอบทั้งหมด 
60 คน  
 จากผลประเมินการเปรียบเทียบรูปแบบการแสดงผลการค้นคืนภาพเพื่อการเข้าถึง
ผลลพัธ์จากผูท้ดสอบ 60 คน Clusty Search ใชเ้วลาเขา้ถึงผลลพัธ์ไดเ้ร็วกวา่ Google Images Search 
ถึง 11 วินาที ดว้ยผลลพัธ์ท่ีถูกตอ้งตามท่ีก าหนดให้ และผูท้ดสอบยงัคงเคยชินกบัเคร่ืองมือสืบคน้
รูปภาพบนอินเทอร์เน็ตเดิมๆ อย่าง Google Images Search มากกว่าจะยอมรับว่ารูปแบบการ
แสดงผลการคน้คืนภาพแบบจดักลุ่มอย่าง Clusty Search ช่วยให้เขา้ถึงผลลพัธ์การคน้คืนภาพได้
ดีกวา่จากผลทดสอบการใชง้านเปรียบเทียบกบัแบบสอบถามเก่ียวกบัประสบการณ์การใชง้านของผู ้
ทดสอบ   
 ดังนั้นรูปแบบการแสดงผลการค้นคืนภาพแบบจดักลุ่ม จึงมีส่วนช่วยให้การเข้าถึง
ผลลพัธ์การคน้คืนภาพของเคร่ืองมือสืบคน้รูปภาพบนอินเทอร์เน็ตมีประสิทธิภาพมากยิง่ข้ึนได ้  
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ABSTRACT 
 

 Nowadays, Internet searching tool help and facilitates users in searching for data easily 
and also being used widely. There are many searching algorithms in order to create searching 
patterns to be able to access the actually requested data efficiently. Internet searching patterns are 
compared by testing of searching criteria between texts and images using the tested subject which 
provide the result of 120 times. It is to avoid the deviation which might affect the test result and 
the questionnaire about the experience using Internet searching tools of 60 persons test subjects  

From the evaluation of the accessed result of image retrieval from 60 testers, “Clusty 
Search” provides the correct result faster than ”Google Images Search” 11 seconds. According to 
the questionnaire, the testers familiar using “Google Images Search” more, even “Clusty Search” 
provides the faster search result. 

Therefore, Clustered Image Retrieval Patterns helps accessing the result of image 
retrieval internet searching tools efficiently. 
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บทที ่1 
บทน ำ 

 
1.1 ทีม่ำและควำมส ำคัญของงำน 
 "เสมือนการท่องโลกเพียงปลายน้ิวสัมผสั" ขอ้ความดงักล่าวแสดงให้เห็นถึงประสิทธิภาพ
ของอินเตอร์เน็ต ซ่ึงเป็นเทคโนโลยีพื้นฐานท่ีสามารถใชบ้ริการไดท้ัว่ทุกมุมโลก เพื่อรับรู้ รับฟัง 
น าเสนอ เผยแพร่ความรู้ ข่าวสารดา้นต่างๆ อาทิ ดา้นธุรกิจและการพาณิชย ์ ใชเ้ป็นส่ือกลางในการ
ติดต่อซ้ือขายสินคา้หรือบริการต่างๆ ดา้นความบนัเทิง เพื่อการพกัผอ่นหยอ่นใจหรือสันทนาการ 
ดา้นการศึกษา เป็นแหล่งคน้ควา้ทางวิชาการ ขอ้มูลมหาศาลจึงไม่ใช่เร่ืองน่ากงัวลนกัในยุครุ่งเรือง
ของเสิร์ชเอนจ้ิน หากแต่ควรให้ความส าคญักบัรูปแบบการแสดงผลการคน้คืนเพื่อให้การเขา้ถึง
ขอ้มูลเป็นไปอยา่งรวดเร็ว ถูกตอ้ง แม่นย  า และชดัเจนตรงความตอ้งการของผูใ้ชม้ากท่ีสุด 
 จากการคน้หาขอ้มูลทางสถิติ ของการใชเ้สิร์ชเอนจิ้น ในเดือนเมษายน 2555 ดงัรูปภาพ
ต่อไปน้ี 
 

 
 
ภำพที ่1.1 แผนภาพแสดงขอ้มูลทางสถิติของผูใ้ชเ้สิร์ชเอนจ้ิน 
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 จากรูปภาพท่ี 1.1 สามารถอธิบายไดว้า่ขอ้มูลทางสถิติ ของการใชเ้สิร์ชเอนจิ้น ในเดือน
เมษายน 2555 มีผูค้นใช้ Search Engine Google มากท่ีสุดเป็นจ านวนร้อยละ 99.06 มีผูใ้ช ้ Search 
Engine Bing เป็นจ านวนร้อยละ 0.61 และเสิร์ชเอนจ้ิน Yahoo ตกอนัดบัการส ารวจ  
 ในการศึกษาเก่ียวกบัการใชเ้คร่ืองมือสืบคน้นั้น จะพบวา่มีการศึกษาอยูอ่ยา่งต่อเน่ืองใน
การส ารวจผูใ้ชเ้ก่ียวกบัความเช่ือมัน่ ความพึงพอใจ ความเช่ือถือ ท่ีมีต่อเคร่ืองมือสืบคน้ ซ่ึง Fallows 
พบวา่ผูใ้ชส่้วนใหญ่มีความรู้สึกท่ีดีต่อการสืบคน้ออนไลน์ โดยเช่ือวา่ผลท่ีไดก้ลบัมาจากการคน้คืน
นั้นไม่มีความล าเอียง และนิยมท่ีจะใช้เคร่ืองมือสืบคน้เดิมๆ ท่ีตนคุน้เคย ซ่ึงตรงกบังานวิจยัของ 
iProspect พบว่าผูใ้ช้ร้อยละ 56.7 ท่ียงัคงนิยมใชเ้คร่ืองมือสืบคน้เดิม และยงัพบว่าผูใ้ช้ถึงร้อยละ 
81.7 ท่ีอ่านผลลพัธ์เพียง 3 หนา้จอแรกเท่านั้น ไม่วา่ระบบจะคน้คืนสารนิเทศมาให้มากเพียงใดก็
ตามนอกจากน้ียงัมีหน่วยงานและองคก์รต่างๆ ท่ีจดัล าดบัความยอดนิยมให้กบัเคร่ืองมือสืบคน้ ซ่ึง
จะพบวา่ปัญหาส่วนใหญ่ผูใ้ชป้ระสบปัญหาในช่วงก่อนปี 2000 นั้นเก่ียวกบัระยะเวลาท่ีใชใ้นการรอ
ผล และการสืบคน้ท่ีไดผ้ลลพัธ์ในปริมาณท่ีมากไป รวมทั้งพบว่าสารนิเทศหลายตวัท่ีคน้พบจาก
ระบบหายไปจากอินเทอร์เน็ต ส่วนเคร่ืองมือสืบคน้ท่ีผูใ้ชส่้วนใหญ่นิยมคือ Alta Vista ในขณะท่ีผล
การส ารวจผูใ้ชห้ลงัปี 2000 นั้นกลบัพบวา่เคร่ืองมือสืบคน้ยอดนิยมเป็น Google ทั้งน้ีอาจจะเป็นผล
จากการท่ี Google ไดมี้การพฒันาดา้นประสิทธิภาพในการคน้คืน ส่งผลให้ใชร้ะยะเวลาในการคน้
คืนน้อยกว่าเคร่ืองมือสืบค้นอ่ืน รวมทั้งการเอ้ือประโยชน์ทางด้านภาษาต่างๆ ท าให้มีการเพิ่ม
ปริมาณผูใ้ชอ้อกสู่วงกวา้ง ในขณะเดียวกนัก็มีนกัวิจยัท่ีศึกษาพฤติกรรมของผูใ้ชต่้อผลของการคน้
คืนท่ีระบบแสดงผล Jansen and Spink พบวา่ผูใ้ชเ้คร่ืองมือสืบคน้จะดูเอกสารไม่เกิน 5 รายการท่ี
ระบบคน้คืนให ้ร้อยละ 66 ของผูใ้ชดู้เพียง 2-3 เอกสาร และผูใ้ชร้้อยละ 55 ดูผลลพัธ์เพียง 1 รายการ
ต่อ 1 ค  าคน้ และอีกร้อยละ 20 ใชเ้วลาในการดูเอกสารนอ้ยกวา่ 1 นาที สอดคลอ้งกบั Beitzel et al. 
พบวา่ร้อยละ 81 ของผูใ้ชเ้คร่ืองมือสืบคน้ดูผลคน้คืนเฉพาะหนา้แรก และพบวา่เคร่ืองมือสืบคน้แต่
ละตวัมีเทคนิคและกระบวนการในการท างานท่ีแตกต่างกนั เพราะมีการแสดงผลซ ้ าซ้อนบนหนา้จอ
แรกในเคร่ืองมือสืบคน้ Google, Ask, และ Yahoo เพียงร้อยละ 3 เท่านั้น  
 ส าหรับงานวิจยัดา้นการแสดงผลการคน้คืนของเคร่ืองมือสืบคน้ส่วนใหญ่เป็นงานวิจยั
เป็นเฉพาะกรณีหรือศึกษาองคป์ระกอบแต่ละส่วน เช่น Leporini, Andronico and Buzzi แนะน า
รูปแบบในการน าเสนอ ควรใชข้นาดหัวขอ้ท่ีมีขนาดต่างกนัในการแสดงรายการผลลพัธ์ ควรแยก
ผูส้นบัสนุนออกมาจากเน้ือหาอ่ืนๆ และควรจดัเรียงผลลพัธ์โดยใส่ล าดบัรายการ พร้อมแจง้จ านวน
รายการท่ีพบ นอกจากน้ียงัเสนอให้มีการใช้เสียงเตือนเหตุการณ์ต่างๆ Kule, Kustanowits and 
Shneiderman ศึกษาองคป์ระกอบหลกัท่ีมีประโยชน์ คือ ช่ือเร่ือง เน้ือหายอ่ URL ขนาดแฟ้มขอ้มูล 
มาวเิคราะห์จดักลุ่มตามความหมาย โดยเพิ่มเติมขอ้มูลส่วน Metadata ท่ีมีประโยชน์ลงไป ซ่ึงผลของ
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การจดักลุ่มนั้น มีประโยชน์ในเคร่ืองมือสืบคน้ทัว่ไปถึง ร้อยละ 76-90 และสามารถน าผลของการ
แบ่งกลุ่มผลลพัธ์ไปใช้ในการออกแบบการน าเสนอผลซ่ึงเป็นส่วนการแนะน า หรือช่วยผูค้น้คืน
ขอ้มูลใหไ้ดข้อ้มูลท่ีตรงความตอ้งการโดยเร็วท่ีสุด  

จากผลส ารวจสถิติการใชง้าน Search Engine Google ท่ีคงความนิยมเป็นอนัดบั 1 นั้น 
อาจเป็นเพราะ Google เป็นเคร่ืองมือสืบคน้เดิมๆ ท่ีผูใ้ช้คุน้เคยเท่านั้น รูปแบบการแสดงผลการคน้
คืนแบบเรียงล าดบั (List) อาจมิไดท้  าใหก้ารเขา้ถึงผลลพัธ์เป็นท่ีน่าพึงพอใจอยา่งแทจ้ริง ดงันั้นผูว้ิจยั
จึงสนใจน ารูปแบบการแสดงผลการคน้คืนภาพของเคร่ืองมือการสืบคน้รูปภาพบนอินเทอร์เน็ต 
(Search Engine) มาศึกษาโดยการเปรียบเทียบรูปแบบการแสดงผลการคน้คืนภาพแบบเรียงล าดบั 
(List) และแบบจดักลุ่ม (Clustering) เพื่อการเขา้ถึงผลลพัธ์ท่ีมีประสิทธิภาพมากยิง่ข้ึน  
 
1.2 วตัถุประสงค์ของกำรศึกษำ 

 เพื่อสร้างรูปแบบการแสดงผลการคน้คืนภาพแบบจดักลุ่ม (Clustering) ของเคร่ืองมือ
การสืบคน้รูปภาพบนอินเทอร์เน็ตเพื่อการเขา้ถึงผลลพัธ์ท่ีมีประสิทธิภาพมากยิง่ข้ึน 
 
1.3 สมมติฐำนของกำรวจัิย 

จากท่ีมาของปัญหารูปแบบการแสดงผลการคน้คืนภาพแบบเรียงล าดบั (List) ของ
เคร่ืองมือการสืบคน้รูปภาพบนอินเทอร์เน็ตท่ีกล่าวไปขา้งตน้ จึงมีแนวความคิดว่าหากมีการสร้าง
รูปแบบการแสดงผลการคน้คืนภาพแบบจดักลุ่มของเคร่ืองมือการสืบคน้รูปภาพบนอินเทอร์เน็ตจะ
ท าใหก้ารเขา้ถึงผลลพัธ์มีประสิทธิภาพและเป็นท่ีน่าพึงพอใจอยา่งแทจ้ริง 
 
1.4 ประโยชน์และผลทีค่ำดว่ำจะได้รับ 

สามารถน ารูปแบบการแสดงผลการคน้คืนภาพแบบจดักลุ่ม (Clustering) ของเคร่ืองมือ
การสืบคน้รูปภาพบนอินเทอร์เน็ตท่ีไดจ้ากการศึกษามาปรับปรุงคุณภาพเพื่อการเขา้ถึงผลลพัธ์ท่ีมี
ประสิทธิภาพและสร้างความพึงพอใจต่อผูใ้ชไ้ดม้ากยิง่ข้ึน  
 
1.5 ขอบเขตของกำรวจัิย 

 1. ขอบเขตดา้นเน้ือหา  
    1.1 เก็บรวบรวมขอ้มูลรูปภาพจากเวบ็ www.google.co.th เพื่อหลีกเล่ียงการเกิดความ

ล าเอียงจากแหล่งขอ้มูลท่ีต่างกนัในการน ามาใช ้ 
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    1.2 ศึกษารูปแบบการจดักลุ่มการคน้คืนจากเวบ็ http://yippy.com/ เป็นผูใ้ห้บริการสืบคน้
ขอ้มูลบนอินเทอร์เน็ต 

2. ขอบเขตดา้นประชากร 
    กลุ่มประชากรตวัอยา่งเป็น พนกังานบริษทั นกัศึกษาปริญญาตรี ปริญญาโท และบุคคล

ทัว่ไป ท่ีมีความตอ้งการใชเ้คร่ืองมือสืบคน้รูปภาพบนอินเทอร์เน็ต จ านวน 60 คน 
3. ขอบเขตดา้นเวลา  
    ช่วงเวลาท่ีเก็บขอ้มูลคือเดือนสิงหาคม – ธนัวาคม พ.ศ. 2557 

http://yippy.com/


 
 

บทที ่2 
วรรณกรรมและงานวจิัยที่เกีย่วข้อง 

 
ในบทท่ี 2 กล่าวถึงทฤษฎีแนวคิดท่ีเก่ียวขอ้งในงานวิจยัรูปแบบการเขา้ถึงผลลพัธ์การ

คน้คืนภาพของ Clusty Search และ Google Images Search ดงัต่อไปน้ี  
2.1 ทฤษฎี 

2.1.1 Sullivan (2001) Search Engine คือ เคร่ืองมือการคน้หาขอ้มูลผา่นอินเตอร์เน็ต โดยกรอก
ขอ้มูลท่ีตอ้งการคน้หาหรือ Keyword (คียเ์วิร์ด) ขอ้มูลท่ีตอ้งการคน้หาก็จะถูกแสดงออกมาเพื่อให้
ผูใ้ช้งานเลือกขอ้มูลตรงกบัความตอ้งการของผูใ้ช้มากท่ีสุด โดยลกัษณะการแสดงผลของ Search 
Engine นั้นจะท าการแสดงผลแบบเรียงอนัดบั Search Results ผา่นหนา้จอคอมพิวเตอร์ 
 Search Engine มี 3 ประเภท โดยมีหลกัการท างานและการจดัอนัดบัการคน้หาขอ้มูลท่ี
ต่างกนั ดงัน้ี 

 1. Crawler Based Search Engines คือ เคร่ืองมือการคน้หาบนอินเตอร์เน็ตแบบอาศยัการ
บนัทึกขอ้มูลและจดัเก็บขอ้มูลเป็นหลกั ซ่ึงจะเป็นจ าพวก Search Engine ท่ีไดรั้บความนิยมสูงสุด 
เน่ืองจากใหผ้ลการคน้หาแม่นย  าท่ีสุด และการประมวลผลการคน้หาสามารถไดอ้ยา่งรวดเร็ว จึงท า
ใหมี้บทบาทในการคน้หาขอ้มูลมากท่ีสุดในปัจจุบนั โดยมีองคป์ระกอบหลกัเพียง 2 ส่วน คือ  

 ฐานขอ้มูล โดยส่วนใหญ่แลว้ Crawler Based Search Engine เหล่าน้ีจะมีฐานขอ้มูลเป็น
ของตนเองท่ีมีระบบการประมวลผลและการจดัอนัดบัท่ีเฉพาะ เป็นเอกลกัษณ์ของตนเองอยา่งมาก 

 ซอฟแวร์ คือเคร่ืองมือหลกัส าคญัท่ีสุดอีกส่วนหน่ึงส าหรับ Search Engine ประเภทน้ี
เน่ืองจากตอ้งอาศยัโปรแกรมในการท าหนา้ท่ีในการตรวจหา และท าการจดัเก็บขอ้มูลหนา้เพจ หรือ
เว็บไซต์ต่างๆ ในรูปแบบของการท าส าเนาขอ้มูลให้เหมือนกบัตน้ฉบบั ซ่ึงจะถูกเรียกว่า Spider 
หรือ Web Crawler หรือ Search Engine Robots ตวัอยา่ง Crawler Based Search Engine คือ 
http://www.google.com 

 2. Web Directory หรือ Blog Directory คือ สารบญัเวบ็ไซตท่ี์สามารถคน้หาข่าวสาร
ขอ้มูลดว้ยหมวดหมู่ข่าวสารขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งกนัในปริมาณมากๆ คลา้ยกบัสมุดหนา้เหลือง ซ่ึงจะมี
การสร้างดรรชนี มีการระบุหมวดหมู่อยา่งชดัเจน ซ่ึงจะช่วยให้การคน้หาขอ้มูลต่างๆ ตามหมวดหมู่

http://www.google.com/
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นั้นๆ ไดรั้บการเปรียบเทียบอา้งอิง เพื่อหาขอ้เท็จจริงไดใ้นขณะท่ีท าการคน้หาขอ้มูล เพราะวา่จะมี
เวบ็ไซต์มากมาย หรือ Blog มากมายท่ีมีเน้ือหาคลา้ยๆ กนัในหมวดหมู่เดียวกนั ให้เลือกท่ีจะหา
ขอ้มูลไดอ้ยา่งตรงตามท่ีตอ้งการมากท่ีสุด 

3. Meta Search Engine คือ Search Engine ท่ีใชห้ลกัการในการคน้หาโดยอาศยั Meta 
Tag ในภาษา HTML ซ่ึงมีการประกาศชุดค าสั่งต่างๆ เป็นรูปแบบของ Text Editor ดว้ยภาษา HTML 
นัน่เอง ตวัอยา่งเช่น ช่ือผูพ้ฒันา ค าคน้หา เจา้ของเวบ็ หรือบล็อก ค าอธิบายเวบ็หรือบล็อกอยา่งย่อ 
ผลการคน้หาของ Meta Search Engine น้ีมกัไม่แม่นย  าอยา่งท่ีคิด เน่ืองจากบางคร้ังผูใ้ห้บริการหรือ 
ผูอ้อกแบบเวบ็สามารถท่ีจะระบุขอ้มูลต่างๆ เพื่อให้เกิดการคน้หาและพบเวบ็หรือบล็อกของตนเอง 
และอีกประการหน่ึงก็คือ มีการอาศยั  Search Engine Index Server หลายๆ แห่งมาประมวลผล
รวมกนั จึงท าใหผ้ลการคน้หาขอ้มูลต่างๆ ไม่เท่ียงตรงเท่าท่ีควร 

 ลกัษณะการท างานของ Search Engine ประกอบไปดว้ย 3 ส่วนหลกัๆ คือ 
1. Spider หรือ Web Robot จะเป็นตวัท่ีท าหนา้ท่ีเขา้ส ารวจเวบ็ไซตต่์างๆ แลว้ดึงขอ้มูล

เหล่านั้นมาอพัเดทใส่ในรายการฐานขอ้มูล ส่วนมาก Spider มกัจะเขา้ไปอพัเดทขอ้มูลเป็นรายเดือน 
2. จดัท ารายการดรรชนี ขอ้มูลท่ีโปรแกรม spider พบจะถูกท าส าเนาและส่งมาจดัเก็บท่ี

รายการดรรชนี  (index หรือ catalog) ตามบัญชีดรรชนีท่ี (มนุษย์) ก าหนดไว ้หากข้อมูลท่ีเว็บ
ตน้ฉบบัมีการเปล่ียนแปลงขอ้มูลในสมุดดชันีจะเปล่ียนแปลงดว้ย 

3. โปรแกรมสืบคน้ (Search engine software) เป็นโปรแกรมส่วนท่ีผูใ้ชอิ้นเทอร์เน็ต
ติดต่อเขา้ใชบ้ริการ โดยจะท าหน้าท่ีในการคน้คืนขอ้มูลจากฐานขอ้มูลของ  Search engine ซ่ึงจะ
เร่ิมตน้การท างานเม่ือผูใ้ชป้้อนค าคน้ โปรแกรมจะน าค าคน้ของผูใ้ชไ้ปจบัคู่กบัดรรชนีในฐานขอ้มูล 
แลว้ท าการดึงขอ้มูล (เอกสารเวบ็) ท่ีตรงกบัค าคน้ออกมาและจดัล าดบัผลการคน้ตามระดบัความ
เก่ียวขอ้งท่ีโปรแกรมประเมินได ้ซ่ึง Search engine แต่ละตวัจะใชต้รรกะท่ีแตกต่างกนัไป  
 Bradley (2002) ตวัอย่างการสร้างเกณฑ์ในการก าหนดค่าน ้ าหนักให้กับค าดรรชนี
ของ Search engine อาจจดัล าดบั ดงัน้ี 

 1. จะใหค้่าน ้าหนกัความเก่ียวขอ้งกบัค าคน้มากท่ีสุด (ตามท่ีมนุษยต์ั้งค่าโปรแกรมไว)้ 
 2. ค  า หรือวลี ท่ีปรากฏใน Meta tag elements (เป็นส่วนหน่ึงของการเขียนเอกสาร html) 
 3. ค า หรือวลี ท่ีปรากฏใน Title tag (ปรากฏท่ีบรรทดัแรกของ Title bar) 
 4. ค า หรือวลี ท่ีปรากฏใน Main heading และ Sub heading (ขอ้ความท่ีเป็นขนาดใหญ่ 
ขนาดรอง ในแต่ละ Web page) 
 5. จ านวนคร้ังท่ี ค  า หรือวลี ปรากฏในส่วนเน้ือหาของเอกสาร 
 6. ความถ่ีท่ีเวบ็อ่ืนๆ เช่ือมโยงเขา้มา (มีการตรวจสอบโดยใชโ้ปรแกรม) 
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 การแบ่งกลุ่มขอ้มูล (Data Clustering) 
 Wikipedia (2556) การแบ่งกลุ่มขอ้มูล (data clustering) เป็นวิธีการวิเคราะห์ขอ้มูล ซ่ึง
ใช้ในการเรียนรู้ของเคร่ืองมือการท าเหมืองขอ้มูล โดยจะแบ่งชุดขอ้มูลออกเป็นกลุ่ม (cluster) น า
ขอ้มูลท่ีมีคุณลกัษณะเหมือนกนั หรือคลา้ยกนัจดัไวใ้นกลุ่มเดียวกนั ขั้นตอนวิธีท่ีใชใ้นการแบ่งกลุ่ม
จะอาศยัความเหมือน (similarity) หรือความใกลชิ้ด (proximity) โดยค านวณจากการวดัระยะระหวา่ง
เวกเตอร์ของขอ้มูลโดยใชก้ารวดัระยะแบบต่างๆ เช่น การวดัระยะแบบยคูลิด (Euclidean distance) 
การวดัระยะแบบแมนฮตัตนั (Manhattan distance) การวดัระยะแบบเชบิเชฟ (Chebychev distance) 
 ขั้นตอนวิธีในการแบ่งกลุ่มขอ้มูล โดยทัว่ไปแบ่งไดเ้ป็น 2 ประเภทใหญ่ๆ คือ การแบ่ง
แบบเป็นล าดบัขั้น (hierarchical) และการแบ่งแบบตดัเป็นส่วน (partitional) การแบ่งแบบเป็นล าดบั
ขั้นนั้น จะมีท าการแบ่งกลุ่มจากกลุ่มยอ่ยท่ีถูกแบ่งไวก่้อนหนา้นั้นซ ้ าหลายคร้ัง ส่วนการแบ่งแบบตดั
เป็นส่วนนั้น การแบ่งจะท าเพียงคร้ังเดียว การแบ่งแบบเป็นล าดบัขั้น จะมี 2 ลกัษณะคือ แบบล่างข้ึน
บน (bottom-up) หรือเป็นการแบ่งแบบรวมกลุ่มจากกลุ่มยอ่ยให้ใหญ่ข้ึนไปเร่ือยๆ โดยเร่ิมจากกลุ่ม
เล็กสุดคือในแต่ละกลุ่มมีขอ้มูลเพียงตวัเดียว และแบบบนลงล่าง (top-down) หรือเป็นการแบ่งแบบ
กลุ่มจากกลุ่มใหญ่ใหย้อ่ยไปเร่ือยๆ โดยเร่ิมจากกลุ่มใหญ่ท่ีสุด คือกลุ่มเดียวมีขอ้มูลทุกตวัอยูใ่นกลุ่ม 

 http://federatedsearchblog.com/(2553) Web Clustering search engine คือ Search engine 
ท่ีจดัผลลพัธ์ท่ีได้จากการคน้หาออกเป็นเซตของผลลพัธ์ท่ีมีความคลา้ยคลึงกนัให้อยู่ในกลุ่มเดียว 
รูปแบบท่ีง่ายของการท า web clustering search engine คือ การจดักลุ่มของผลลพัธ์ท่ีได้ ตาม
คุณสมบติัหรือลกัษณะเฉพาะของค า  ตวัอย่างเช่น ช่ือผูแ้ต่งหนงัสือ ซ่ึงนัน่หมายถึง การแบ่งกลุ่ม
ของผลลพัธ์ท่ีไดจ้ะถูกแบ่งออกเป็นแต่ละช่ือผูแ้ต่ง  แต่ละ cluster สามารถท่ีจะดูเซตของผลลพัธ์ใน
รูปแบบ expand และ collapse link ได ้เม่ือผูใ้ชง้านคลิกบนไอคอนนั้นๆ  หรือกลุ่มของ cluster ท่ีถูก
แบ่งไวอ้าจจะถูกเขา้ถึงไดจ้าก Tab บนหนา้จอท่ีแสดงผลลพัธ์ 

2.1.2 ความหมายของการคน้คืนสารสนเทศ (Information Retrieval or IR) 
 Ferber & Thiel (1996) การคน้คืนสารสนเทศ คือ การกระท าหรือกระบวนการใดๆ ท่ี
ให้ไดรั้บสารสนเทศกลบัคืนมา โดยใช้เคร่ืองมือสืบคน้สารสนเทศท่ีสถาบนับริการจดัเตรียมไวใ้ห ้
ซ่ึงเป็นในลกัษณะขอ้มูลหรือเอกสาร และส่งต่อใหผู้รั้บอยา่งรวดเร็ว 
 Manning (2008) นิยามความหมายของ การคน้คืนสารสนเทศ หมายถึง การคน้หาตวั
วสัดุ (ซ่ึงส่วนใหญ่คือนบัวา่เป็นเอกสาร) ท่ีไม่ไดมี้การจดัเก็บอยา่งเป็นระเบียบหรือไม่มีโครงสร้าง 
(ขอ้ความหรือเน้ือหาในเอกสาร) ท่ีตอบสนองความตอ้งการสารสนเทศจากแหล่งจดัเก็บขนาดใหญ่ 
การคน้คืนสารสนเทศ ยงัครอบคลุมถึงการคน้คืนวสัดุรูปแบบของขอ้มูลหรือส่ือท่ีอยูใ่นรูปแบบของ 

http://federatedsearchblog.com/
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รูปภาพ เสียง และวีดีโอ ซ่ึงรวมถึงการกรองผลการคน้คืนและการจ าแนกผลคน้จากช่ือเร่ืองหรือ
ประเภทวสัดุ 
 Nordbotten (2008) กล่าววา่ การคน้คืนสารสนเทศ คือ ระบบท่ีใชใ้นการอ านวนความ
สะดวกในการดึงขอ้มูลเอกสารท่ีมีการบนัทึกไวใ้นส่ือประเภทต่างๆ เช่น ตาราง ภาพ ขอ้ความ เสียง 
และวดีีโอ ซ่ึงผลการดึงขอ้มูลจะตอ้งมีเน้ือหาเก่ียวขอ้งกบัค าท่ีใชใ้นการสืบคน้หรือคน้คืน 
 Wikipedia (2011) ใหค้วามหมายของ การคน้คืนสารสนเทศ หมายถึง การคน้หาเอกสาร
จากเมทาดาทา ของเอกสารนั้ นๆ รวมถึงการค้นหาเอกสารท่ีมีการจัดเก็บอย่างเป็นระบบใน
ฐานขอ้มูลหรือทางเวลิด์ไวดเ์วบ็ โดยเทคโนโลยีการคน้คืนสารสนเทศ นั้นถือเป็นสหวิทยาการ เกิด
จากการผสมผสานของคอมพิวเตอร์ คณิตศาสตร์ บรรณารักษศาสตร์ สารสนเทศศาสตร์ จิตวิทยา 
ภาษาศาสตร์ และสถิติ 
 สรุปไดว้า่การคน้คืนสารสนเทศ คือ การกระท าใดๆ ท่ีท าให้ไดคื้นมาซ่ึงตวัเอกสารหรือ
สารสนเทศ โดยมีกระบวนการคน้คืนสารสนเทศท่ีคน้หาจากเมทาดาทา ผา่นเคร่ืองมือสืบคน้ ซ่ึงผล
ของการดึงขอ้มูลจะมีเน้ือหาท่ีเก่ียวขอ้งกบัค าคน้ท่ีใชใ้นการสืบคน้ โดยเอกสารหรือสารสนเทศใน
ท่ีน้ีหมายความถึงส่ิงพิมพต่์างๆ ท่ีเป็นตวัอกัษร ส่ืออ่ืนๆ อย่าง วีดีโอ รูปภาพ เสียง และทุกส่ิงทุก
อยา่งท่ีมีการจดัเก็บไว ้
 ววิฒันาการของการคน้คืนสารสนเทศ 

1. การคน้คืนสารสนเทศ นั้นปรากฏข้ึนคร้ังแรกบนโลกเม่ือประมาณ 3,000 – 6,000 ปี 
ก่อนคริสตกาล โดยชาวสุเมเร่ียน ณ ทางใตข้องเมโสโปเตเมีย ซ่ึงไดท้  าการบนัทึกเร่ืองราวต่างๆ ไว้
บนแผน่ดินเหนียว (Clay Tablet) ชาวสุเมเร่ียนตระหนกัวา่การเขา้ถึงขอ้มูลอยา่งมีประสิทธภาพนั้น
มีความส าคญัมากต่อการใช้งานขอ้มูล จึงเกิดการพฒันาระบบจ าแนกและระบุเน้ือหาบนแผ่นดิน
เหนียวทุกๆ แผน่  
 Amit Singhal (2011) ผูเ้ช่ียวชาญมนุษยโ์บราณกล่าวว่าเป็นการปรากฏคร้ังแรกของ
ระบบการคน้คืนสารสนเทศท่ีมนุษยส์ร้างข้ึนมา ทั้งน้ีไดมี้การจ าแนกยุคของการคน้คืนสารสนเทศ
ไว ้โดยเร่ิมตน้ท่ีปีค.ศ. 1960 - ปัจจุบนั 
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ภาพที ่2.1 ยคุของการคน้คืนสารสนเทศ  

 Schatz (1997) Grand Vision ค.ศ. 1945 – 1960 เป็นยุคท่ีระบบการคน้คืนสารสนเทศยงั
เป็นเพียงแนวคิดท่ีเทคโนโลยยีงัไม่สามารถไปถึงได ้แต่กระนั้นในยคุน้ีไดมี้การศึกษาธรรมชาติของ
ขอ้มูลอย่างต่อเน่ืองเพื่อพฒันาระบบการคน้คืนสารสนเทศในอนาคต และไดมี้ผูเ้สนอแนะแนวคิด
ด้านน้ีอย่างต่อเน่ืองจากทั้งนักวิทยาศาสตร์ นักคณิตศาสตร์ นักเศรษฐศาสตร์ นักคอมพิวเตอร์
ศาสตร์ และบรรณารักษศาสตร์ 

 Text Search ค.ศ. 1960 – 1980 เป็นช่วงแรกของการเกิดการคน้คืนสารสนเทศบน
คอมพิวเตอร์ ซ่ึงการคน้คืนขอ้มูลนั้นจะเป็นการคน้ดว้ยการป้อนขอ้ความลงไปเพื่อสืบคน้ โดยค าคน้
จะถูกน าไปตรวจกบัขอ้ความทั้งหมดท่ีมีในเอกสารแต่ละตวัเอกสาร จึงเรียกการคน้คืนในยุคน้ีว่า 
Text Search ซ่ึงการคน้จะเป็นเพียงการน าค าคน้ไปเทียบกบัเน้ือหาเท่านั้น ท าให้การคน้คืนในยุคน้ี
ถือไดว้่ามีประสิทธิภาพต ่ามาก เน่ืองจากปริมาณเอกสารท่ีคน้คืนมาไดน้ั้นมีจ านวนมา (ในขณะท่ี
เอกสาร ขอ้มูล และสารสนเทศในขณะนั้นมีไม่มากเท่าปัจจุบนั) ซ่ึงถือเป็นกา้วแรกและกา้วส าคญั
ในการพฒันาระบบการคน้คืนสารสนเทศจึงท าใหมี้การพฒันาต่อไปอยา่งรวดเร็ว 
 Document Search ค.ศ. 1980 – 2000 ในยุคน้ีเป็นช่วงเวลาท่ีการคน้คืนสารสนเทศ
พฒันาไปอยา่งรวดเร็ว โดยเร่ิมตน้จากการสืบคน้จากเมทาดาทาไดอ้ยา่งการคน้ดว้ย หวัเร่ือง ช่ือเร่ือง
หรือช่ือผูแ้ต่ง ซ่ึงเป็นอีกหน่ึงกา้วส าคญัในการต่อยอดความกา้วหนา้ทางเทคโนโลยีของการคน้คืน
สารสนเทศโดยเป็นการก าจดัขอ้บกพร่องของการคน้แบบ Text Search ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ ซ่ึง
การค้นในยุคน้ีจะเน้นไปท่ีการจัดเก็บข้อมูลอย่างมีระบบระเบียบ และท าการค้นคืนโดยยึด
โครงสร้างของข้อมูลเป็นหลัก ต่อมาไม่นานนัก เ ม่ืออินเทอร์เน็ตเข้ามามีบทบาทในการ
ติดต่อส่ือสารมากข้ึน ซ่ึงน ามาสู่การสืบคน้บนอินเทอร์เน็ตในช่วงปีค.ศ. 1990 ซ่ึงมีการคาดการณ์วา่ 
อินเทอร์เน็ตจะเข้าไปสู่ระดบัครัวเรือนในสหรัฐอเมริกา ท าให้การค้นคืนสารสนเทศถูกพฒันา
ส าหรับการใชง้านอินเทอร์เน็ตซ่ึงก็ออกมาในรูปแบบของ Search Engine และในช่วงเวลาเดียวกนั 
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ส่ือประสมไดรั้บความนิยมและแพร่หลายมากข้ึนเช่นกนั ดว้ยการพฒันาเทคโนโลยีดา้นเครือข่าย
อยา่งรวดเร็ว ท าให้มีการสร้าง Full-Text Search เป็นการสืบคน้ขอ้มูลท่ีเป็นไฟล์อิเล็กทรอนิกส์โดย
คน้ในระดบัเมทาเดทาของแต่ละไฟล์ และยงัเร่ิมมีการจดัเรียง (Ranking) ตวัเอกสารสารสนเทศท่ี
คน้คืนมาได ้
 Concept Search ค.ศ. 2000 – ปัจจุบนั เป็นยุคสมยัท่ีเทคโนโลยีกา้วหนา้ไปมากจากยุค
แรกของการคน้คืนสารสนเทศซ่ึงผู ้คนสามารถเขา้ถึงระบบเครือข่ายได้มากข้ึน ในขณะท่ีระบบ
เครือข่ายมีความรวดเร็วมากข้ึนและคอมพิวเตอร์ยงัมีประสิทธิภาพมากข้ึน และยงัเป็นยุคท่ีแนวคิด
ดา้นหอ้งสมุดดิจิทลัถูกน ามาพฒันาและใชง้านจริงไดม้ากข้ึน ในขณะเดียวกนัขอ้มูลบนอินเตอร์เน็ต
มีมากข้ึน การคน้คืนแบบยุคแรกๆ นั้นมีบทบาทลดลงมาในปัจจุบนั ยุคน้ีตวัคน้คืนสารสนเทศถูก
พฒันาจนมีความชาญฉลาดอย่างมากอย่างการน าศพัท์สัมพนัธ์เขา้มาช่วยในการคน้ คือ การใช้
ศพัทส์ัมพนัธ์ของค าคน้ท่ีผูใ้ชต้อ้งการมาใชใ้นการคน้คืนดว้ย ซ่ึงระบบจะกระท าเองโดยอตัโนมติั 
การเปล่ียนค าคน้อตัโนมติั จะออกมาในรูปแบบของการแกค้  าผิด หรือ การจดัต าแหน่งค าคน้ใหม่ 
เพื่อผลคน้คืนท่ีมีประสิทธิภาพมากยิง่ข้ึนการเปล่ียนค าคน้ยงัหมายรวมถึงการแปลค าเป็นภาษาอ่ืนๆ 
การคน้เฉพาะดา้น คือการสืบคน้ท่ีเฉพาะเจาะจงคน้คืนเพียงเอกสารท่ีเป็นศาสตร์ดา้นท่ีผูใ้ชส้นใจ
เท่านั้น ซ่ึงข้ึนอยูก่บัค  าศพัทท่ี์ใชใ้นการคน้เช่นกนั โดยส่ิงใหม่ๆเหล่าน้ีในการคน้คืนสารสนเทศนั้น
มีประโยชน์มาก สามารถท าใหผ้ลคน้คืน 10 ลา้นรายการ ลดลงเหลือเพียง 1,000 รายการ 
 การคน้คืนสารสนเทศในปัจจุบนัมีความสามารถสูงในการสืบคน้และคน้คืนสารสนเทศ 
ดว้ยปริมาณท่ีมหาศาลของทรัพยากรสารสนเทศในปัจจุบนั ท าให้การคน้คืนเอกสารจ าเป็นตอ้งมี
การเช่ือมโยงการค้นคืนไปยงัฐานข้อมูลต่างๆ แล้วกรองผลการคน้คืน และเทคนิคอ่ืนๆท่ีน ามา
ประยุกต์ใช้ในการค้นคืนสารสนเทศเพื่อให้ได้มาซ่ึงทรัพยากรสารสนเทศท่ีต้องการ รวมถึง
ความสามารถในการเขา้ถึงและใช้ทรัพยากรสารสนเทศ หลงัจากการสืบคน้แล้วผูใ้ช้ยงัสามารถ
เลือกใชท้รัพยากรสารสนเทศแบบเอกสารฉบบัเต็มส่งเขา้จดหมายอิเล็กทรอนิกส์อยา่งรวดเร็ว หรือ
จดัเก็บบรรณานุกรมไดท้นัที ซ่ึงทั้งหมดน้ีรวมอยูใ่นการคน้คืนเอกสาร  
 บุญเลิศ อรุณพิบูลย  ์ (2010) ปัจจุบนัเซิร์ฟเวอร์แต่ละเซิร์ฟเวอร์จะมีการวางกลไกและ
ดชันีท่ีแตกต่างท าให้การใชง้านรูปแบบการคน้คืนสารสนเทศจ าเป็นตอ้งมีการใชม้าตรฐานร่วมกนั 
โดยมาตรฐานท่ีนิยมใชมี้ดงัน้ี 

 OAI (Open Archive Initiative) เป็นโครงการท่ีด าเนินงานโดยมหาวิทยาลยัคอร์แนล 
ซ่ึงเป็นการพฒันามาตรฐานส าหรับการเผยแพร่ขอ้มูลท่ีจดัเก็บอยูใ่นรูปแบบของส่ือดิจิทลั 

 OAI-PMH (Open Archive Initiative – Protocal for Metadata Harvesting) เป็น 
มาตรฐานท่ีไดรั้บความนิยมมากในปัจจุบนัน้ี ใหม่ท่ีช่วยในการเก็บเก่ียวเมทาดาทาของขอ้มูลใน
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ฐานข้อมูลระบบเปิด (Open Archives) ท าให้การพฒันาระบบสืบค้นออนไลน์จากหลากหลาย
ฐานขอ้มูลเป็นเร่ืองง่าย สามารถใหร้ายละเอียดและขอ้มูลทางบรรณานุกรมได ้โดยเนน้แนวหลกั คือ 
การท า One Search และในส่วนของค าส าคญั 
 โพรโทคอลส าหรับการค้นคืนสารสนเทศ โพรโทคอล Protocol คือ ขั้นตอนการ
ติดต่อส่ือสาร ซ่ึงรวมถึง กฎ ระเบียบ และขอ้ก าหนดต่างๆ รวมถึงมาตรฐานท่ีใช้เพื่อให้ตวัรับและ
ตวัส่งสามารถด าเนินกิจกรรมทางดา้นส่ือสารไดส้ าเร็จ  
 ลกัษณะท่ีดีของการคน้คืนสารสนเทศ คือ สามารถเขา้ไปสืบคน้ในฐานขอ้มูลอ่ืนของ
องคก์รอ่ืนๆได ้หรือสามารถดึงผลคน้จากแหล่งขอ้มูลท่ีหลากหลาย โดยการคน้คืนสารสนเทศตอ้งมี
การใช้โพรโทคอลเพื่อท่ีจะติดต่อส่ือสารกบัฐานขอ้มูล หรือแหล่งทรัพยากรสารสนเทศอ่ืนๆ ซ่ึง
โพรโทคอลในปัจจุบนัมีผูพ้ฒันาข้ึนมาหลากหลายชนิด แต่โพรโทคอลท่ีไดรั้บความนิยมใช้สูงสุด
คือ Z39.50 ซ่ึงเป็นหน่ึงในมาตรฐานของระบบห้องสมุดอตัโนมติั โดยโพรโทคอลอ่ืนๆท่ีใชใ้นการ
คน้คืนสารสนเทศ จ าเป็นท่ีจะตอ้งใชง้านร่วมกบั Z39.50 ทั้งส้ิน ปัจจุบนัมีโพรโทคอลส าหรับการ
คน้คืนสารสนเทศท่ีหอ้งสมุดนิยมน ามาใชด้งัน้ี 
 Lynch (1999) Z39.50 หรือ ISO23950 เป็นมาตรฐานสากลส าหรับติดต่อส่ือสารระหวา่ง
คอมพิวเตอร์ เพื่อการส่ือสารขอ้มูลทางด้านห้องสมุดและศูนยส์นเทศต่างๆ ซ่ึงจะท าให้การ
แลกเปล่ียนขอ้มูล การใชข้อ้มูลร่วมกนั และการด าเนินงานทางดา้นเอกสารอา้งอิง สารสนเทศต่างๆ 
เป็นไปอยา่งรวดเร็ว โดยจะท าใหก้ารสืบคน้ขอ้มูลท าไดด้ว้ยความ Z39.50 โดยถือเป็นโพรโทคอลท่ี
ใชใ้นการระบุโครงสร้างขอ้มูลและกฎการแลกเปล่ียนขอ้มูลท่ีอนุญาตให้ไคลแอนต์ (Client) เขา้ไป
คน้ฐานขอ้มูลบนเซิร์ฟเวอร์แลว้เรียกคืนเรคอร์ดท่ีระบุเป็นผลคน้  
 McCallen (2006) SRU (Search/Retrieve via URL) เป็นโพรโทคอลดา้นการคน้คืนและ
การสืบคน้ท่ีใช้ในการอ านวยความสะดวกในการส่งผ่านค าคน้ทางอินเตอร์เน็ตระหว่างผูใ้ช้ไปสู่
เป้าหมาย ในทางทฤษฎีแลว้ SRU นั้นมีความคลา้ยคลึงกบัโพรโทคอลเดิมๆท่ีใชก้นัมา แต่ SRU จะ
ประยกุตจุ์ดเด่นของโพรโทคอลอ่ืนๆ  
 ประเภทของการคน้คืนสารสนเทศ  ปัจจุบนัเทคโนโลยีท่ีพฒันาไปอย่างรวดเร็วได้
พฒันาการคน้คืนสารสนเทศให้มีประสิทธิภาพมากข้ึน และหลากหลาย ซ่ึงการคน้คืนสารสนเทศ
ประเภทต่างๆ มีจุดเด่นและขอ้จ ากดัท่ีแตกต่างกนัไป  ดงัน้ี 
 Manning (2008) Federated Search เป็นการคน้หาสารสนเทศดว้ยโปรแกรมท่ีออกแบบ
มาเพื่อคน้หาทรัพยากรสารสนเทศ ต่างๆท่ีอยูใ่นระบบเครือข่ายโดยใชอิ้นเทอร์เน็ตเฟสเดียว ซ่ึงถูก
น ามาประยุกต์ใช้ในห้องสมุดในการให้บริการสืบคน้ท่ีใช้หน้าจอในการสืบคน้เพียงหน้าจอเดียว
โดย Federated search จะสามารถเขา้ไปสืบคน้ในฐานขอ้มูลต่างๆของห้องสมุดในการสืบคน้เพียง
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คร้ังเดียวหรือจากจุดๆ เดียว และให้ผลลพัธ์ของการสืบคน้จากทุกๆ ฐานขอ้มูลท่ี Federated search 
เขา้ไปสืบคน้ และมีการเรียงล าดบั เน่ืองจากความสามารถในการสืบคน้หลายๆฐานขอ้มูลจากการ
สืบคน้เพียงหน่ึงคร้ังจึงมีคนบางกลุ่มเรียก Federated search วา่ One search หรือ Single search และ
ยงัมีช่ือเรียกท่ีแตกต่างไปอีกอย่างเช่น Metasearch และ Broadcast search แต่ค าเหล่าน้ีลว้นมี
ความหมายเดียวกนัทั้งส้ิน  
 หลกัการท างานของ Federated search จะเป็นการรับค าคน้จากผูใ้ช ้เม่ือเกิดการสืบคน้ 
ข้ึน Federated search จะท าการรับค าคน้แลว้ส่งค าคน้กระจายไปยงัฐานขอ้มูลต่างๆ (ส่วนใหญ่
ฐานขอ้มูลท่ีจะเขา้ไปสืบคน้ไดต้อ้งใช้โพรโทคอลร่วมกนัอยา่งเช่น Z39.50 หรือเป็นฐานขอ้มูลเปิด
สาธารณะ) แลว้ค าคน้นั้นๆ จะถูกใช้คน้โดยตรงในฐานขอ้มูลท่ีถูกส่งค าคน้ไป แลว้ Federated 
search ส่งกลบัมาเป็นผลคน้ในคร้ังเดียว  

Federated Search Engines เน่ืองจาก Federated Search มีความสามารถท่ีหลากหลาย ท า
ให้ครอบคลุมการสืบคน้ทรัพยากรสารสนเทศท่ีหลากหลาย และตรงจุด ท าให้ Federated Search 
ไดรั้บความนิยมมาก มีผูพ้ฒันา Federated Search ออกมาหลากหลาย โดย Federated Search ท่ี
ไดรั้บความนิยมและมีความโดดเด่น มีดงัน้ี 

Webfeat คือ Federated Search ชุดแรก พฒันาข้ึนในปี ค.ศ. 1998 โดย SerialsSolotion 
ซ่ึงเป็นเครือข่ายเดียวกบัฐานขอ้มูล ProQuest นบัไดว้า่เป็น Federtated Search Enging ท่ีมีผูใ้ชม้าก
ท่ีสุด ปัจจุบนัมีห้องสมุดน ามาใช้ถึง 16,000 แห่ง Webfeat สนบัสนุนการเขา้ถึงฐานขอ้มูล 9,000 
แห่งทัว่โลก นอกจากน้ี Webfeat ยงัมีหุ้นส่วนซ่ึงเป็นองค์กรท่ีมีความน่าเช่ือถืออยู่มากมาย เช่น 
EBSCO, Serials Solutions, SirsiDynix TLC MediaLab (AquaBrowser) Inmagic VTLS EOS Care 
Affiliates และ SydneyPlus 
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ภาพที ่2.2 แสดงผลการสืบคน้เร่ือง information ของ Webfeat จากเวบ็ไซตห์อ้งสมุด Queens Library 

 
 ภาพท่ี 2.2 แสดงส่วนต่างๆ ของหนา้จอสืบคน้ ดงัน้ี 

ต าแหน่งท่ี 1 แสดงผลคน้ 20,858 และสามารถจดัเรียงผลคน้ไดต้ามความสัมพนัธ์ปี
ท่ีพิมพ ์ช่ือเร่ือง และช่ือผูแ้ต่ง 

ต าแหน่งท่ี 2 ประเภททรัพยากร 
ต าแหน่งท่ี 3 แสดงขอ้มูลผลคน้ประกอบดว้ย ช่ือผูแ้ต่ง เลขหมู่สาระสังเขป และหวั

เร่ือง 
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ภาพที ่2.3 แสดงความสามารถในการกรองผลคน้ของ Webfeat จากเวบ็ไซตห์อ้งสมุด Queens  
 Library 
 Webfeat สามารถแสดงท่ีตั้งของทรัพยากรสารสนเทศไดถึ้ง 93 แห่ง รวมถึงการกรอง
ผลการสืบคน้ท่ีหลากหลาย ดังน้ี รูปแบบของทรัพยากร กลุ่มของผูแ้ต่ง หัวเร่ือง ภาษา วารสาร 
องคก์ร ภูมิประเทศ บุคคล ปี ชนิดทรัพยากร หวัเร่ือง สถานท่ีตั้ง ช่วงเวลา และสถานะของผูแ้ต่ง 

 Trove คือ Federated search ท่ีเน้นสืบคน้ขอ้มูลทุกชนิดของประเทศออสเตรเลียซ่ึง
พฒันาข้ึนใชใ้น หอสมุดแห่งชาติประเทศออสเตรเลีย (National Library of Australia) สามารถ
สืบค้นข้อมูลทุกชนิดท่ีอยู่ในฐานข้อมูลในประเทศออสเตรเลีย แม้แต่ประวติัครอบครัวของ
ประชากร Trove เกิดจากความร่วมมือของห้องสมุด หอจดหมายเหตุ และพิพิธภณัฑ์ในออสเตรเลีย
เพื่อใหบ้ริการขอ้มูลแก่ประชากรในประเทศทั้งประเทศ 
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ภาพที ่2.4 แสดงผลคน้การสืบคน้เร่ือง information จากเวบ็ไซต ์Trove 
 
 Trove สามารถแสดงผลคน้ตามประเภทต่างๆ ซ่ึงผลคน้ของ Trove จะแบ่งประเภทของ
ทรัพยากรเป็น 10 กลุ่ม คือ หนงัสือ รูปภาพหรือส่ิงของ แผนท่ี วารสาร หนงัสือพิมพ ์เพลงและ
วิดีโอ จดหมายเหตุ บุคคลและนิติบุคคล จดหมายเหตุเวบ็ไซต์ และ อ่ืนๆ โดยผลคน้ของหนังสือ 
และ รูปภาพ จะมีผลการค้นท่ีแตกต่าง คือในผลค้นหนังสือแสดง ภาพปกหนังสือ และถ้าหาก 
สามารถดูในรูปแบบเอกสารฉบบัเตม็ได ้จะแสดงสัญลกัษณ์ View online และการแสดงของรูปภาพ 
จะแสดงเป็นรูปภาพหรืออาจเป็นช่ือรูปภาพ  
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ภาพที ่2.5 แสดงความสามารถในการกรองผลคน้ จากเวบ็ไซต ์Trove 
 
 Encore คือ Federated search ของเครือบริษทั Encore-Electronics มีจุดเด่นตรงผลการ
สืบคน้ ซ่ึงมีตวัเลือกในการกรองผลคน้ท่ีหลากหลายมากท่ีสุด 

 

 
 

ภาพที ่2.6 แสดงผลคน้การสืบคน้เร่ือง information ของ Encore จากเวบ็ไซตห์้องสมุดของ UNL 
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 Trove สามารถกรองผลคน้ได ้จากสถานะการเขา้ถึง ช่วงเวลา (ทศวรรษ) ภาษา และ
สารสนเทศของประเทศออสเตรเลีย  

ต าแหน่งท่ี 1 แสดงจ านวนผลคน้ และวธีิการจดัเรียง ประกอบดว้ย ความสัมพนัธ์ ช่ือ
เร่ือง และความทนัสมยั 

ต าแหน่งท่ี 2 เลือกแสดงผลคน้ของ WorldCat 
ต าแหน่งท่ี 3 เลือกกรองผลคน้ 
ต าแหน่งท่ี 4 ผลคน้ บอกประเภทของทรัพยากรสารสนเทศ ช่ือเร่ือง สาระสังเขป ช่ือ

แหล่งขอ้มูลท่ีคน้เจอ และขอ้มูลเชิงบรรณานุกรม 
 

 
 

ภาพที ่2.7 แสดงความสามารถในการกรองผลคน้ของ Encore จากเวบ็ไซต ์UNL 
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 การกรองผลคน้ของ Webfeat สามารถ กรองผลคน้ไดจ้าก สถานะการเขา้ถึง เขตขอ้มูล
ท่ีพบค าคน้ ประเภททรัพยากร กระบวนวิชา องค์กร ภาษา ปีท่ีพิมพ์ ประเทศ หมวดหมู่ และค าท่ี
เก่ียวขอ้ง อีกทั้งยงัสามารถแนะน าคน้คน้ท่ีเฉพาะเจาะจงเพิ่มใน “ค าคน้อ่ืนๆ”  
 จุดเด่นของ Federated Search  

1. การสืบคน้เพียงคร้ังเดียวสามารถเขา้ถึงหลายฐานขอ้มูล 
2. สามารถกรองผลคน้ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

 ขอ้จ ากดัของ Federated Search 
1. เน่ืองจากเป็นการสืบคน้จากแหล่งขอ้มูลหลายๆแหล่ง ทรัพยากรสารสนเทศท่ีคน้

คืนมาไดจึ้งมีปริมาณมาก 
 Good (2009) Visual Search คือ เคร่ืองมือสีบคน้ท่ีใชง้านบน Web – based เช่นเดียวกบั 
Google ซ่ึงไม่จ  าเป็นตอ้งมีการใชซ้อฟตแ์วร์พิเศษหรือปลัก๊อินมาติดตั้งเพื่อการใชง้าน 
 Kille (2011) โดยการใส่ค าคน้ในลกัษณะเดียวกบัการคน้ทัว่ไปแลว้ผลคน้ท่ีไดจ้ะอยูใ่น
รูปแบบของภาพหรือวตัถุคล้ายๆ Gallery ซ่ึงการสืบคน้หลงัจากน้ีจะเป็นเพียงการคลิปแทนการ
พิมพ ์หรือท าการจดัเรียงผลคน้ตามความตอ้งการอยา่งการเรียงวนัท่ี การสืบคน้จึงเป็นไปดว้ยความ
ง่าย สะดวก และเพลิดเพลินกว่าการสืบคน้ชนิดอ่ืนๆ รูปแบบของผลการคน้จะแตกต่างไปตาม
จุดประสงคข์องเคร่ืองมือสืบคน้ เช่น หากคน้หาหนงัสือ จะเป็นรูปปกหนงัสือ หากคน้หาสถานท่ี 
ผลคน้จะมีลกัษณะเป็นแผนท่ี หรือรูปภาพสถานท่ีเป็นตน้ 

Visual Search สามารถคน้คืนขอ้มูลประเภทอ่ืนๆ นอกจากรูปภาพได้ เช่นเดียวกบั
Search Engine ชนิดอ่ืนๆ อยา่งเวบ็ไซต ์วิดีโอ และอ่ืนๆ ซ่ึงในความเป็นจริงหลกัการสืบคน้ของ 
Visual Search ยงัคงเดิม โดยเน้นใช้ “ค าส าคญั” เป็นตวัสืบคน้หลกั เช่นเดียวกบั วิกิพีเดีย หรือ 
Amazon 
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ภาพที ่2.8 Touch Graph (ตวัอยา่ง Visual Search)  

 
Visual Search Engines Kille (2011) กล่าววา่ Visual Search จะเขา้มามีบทบาทในการ

ให้บริการคน้คืนสารสนเทศของห้องสมุดอย่างมาก โดยเฉพาะห้องสมุดดิจิทลั เน่ืองจากปัจจุบนั
เทคโนโลยีโทรศพัท์มือถือนั้นพฒันาและแพร่หลายเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะหน้าจอทชัสกรีน ท่ี
เป็นปัจจยัส าคญัท่ีจะสนบัสนุนการใชง้าน Visual Search ใหมี้ประสิทธิภาพ  

ปัจจุบนั Visual Search Engines ท่ีมีการพฒันาและน ามาใชใ้นห้องสมุด มีอยู ่2 ลกัษณะ 
คือ ใชง้านแบบเด่ียวและใชง้านเป็นส่วนเสริมของการคน้คืนสารสนเทศอ่ืนๆ 

EBSCO คือ Visual Search Engine ท่ีพฒันาโดย EBSCOhost มีจุดเด่นท่ีสามารถแสดง
มุมมองเป็นกราฟิกและโตต้อบกบัผลคน้ได ้ผูใ้ชส้ามารถเลือกของความลึกหรือความกวา้งของชุด
ผลลพัธ์โดยไม่ตอ้งสืบคน้หลายหนา้ หลกัการกรองค าคน้จะคลา้ยกบั Federated search ซ่ึง EBSCO 
ไม่จ  าเป็นตอ้งใชง้านร่วมกบัการคน้คืนสารสนเทศอ่ืนๆ 
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ภาพที ่2.9 แสดงวธีิการสืบคน้ดว้ย EBSCO 
 

AquaBrowser – เป็น Visual Search Engine ท่ีพฒันาโดย SerialSolutions ซ่ึงเป็นเจา้ของ
เดียวกบั Webfeat ซ่ึงเวบ็ไซตห์้องสมุดท่ีใช ้Webfeat จะใช ้AquaBrowser ดว้ยเช่นกนั โดยลกัษณะ
การแสดงผลจะเป็นการจดัความสัมพนัธ์ของค าแบบ Mind mapping สามารถใชเ้มาส์คลิกท่ีค าอ่ืนๆ 
เพื่อกรองผลการคน้แล้วจะแสดงผลคน้ทางดา้นขวา การกรองผลคน้ของ AquaBrowser จะเป็น
ลกัษณะเดียวกบั Search within คือการเลือกค าคน้เพื่อเจาะจงให้ผลสืบคน้แคบลงไปเร่ือยๆ ซ่ึงค าท่ี
จะแสดงต่อมาจะมีความหมายแคบลงหรือมีความเก่ียวขอ้งกนั 
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ภาพที ่2.10 แสดงผลคน้การสืบคน้เร่ือง Library ของ AquaBrowser จากเวบ็ไซต ์Queens Library 
    
 AquaBrowser จะใช้สีของตัวหนังสือเป็นสัญลักษณ์บอกความส าคัญของค าต่าง  ๆ
ประกอบดว้ย ค าท่ีมีความหมายเก่ียวขอ้ง – สีด า ค  าท่ีมีการสะกดใกลเ้คียงกนั – สีส้ม ค าท่ีมีความหมาย
ใกลเ้คียงกนั – สีเขียว ค าท่ีมีความสัมพนัธ์ตามแบบศพัทส์ัมพนัธ์ – สีเทา และค าท่ีใชใ้นการสืบคน้
ไปแลว้ – สีน ้าเงิน 

จุดเด่นของ Visual Search 
1. ผูใ้ชจ้ะไดรั้บความสะดวกในการสืบคน้มาก เน่ืองจากภาพท่ีแสดงสามารถส่ือ 

ความหมายไดช้ดัเจน 
2. ผลคน้มีความน่าสนใจกวา่การคน้แบบอ่ืนๆ ท่ีเป็นเพียงการเรียงรายการผลคน้ 

ขอ้จ ากดัของ Visual Search 
1. การคน้คืนท่ีค่อนขา้งละเอียด ไม่เหมาะกบั Visual Search เน่ืองจากการสืบคน้

ไม่ไดมี้การก าหนดค าคน้มาก มีเพียงการเรียงล าดบั ซ่ึงท าใหก้ารสืบคน้เชิงลึกล่าชา้ 
2. Visual Search ในปัจจุบนัเนน้พฒันาเพื่อตอบสนองเทคโนโลยีโทรศพัท์มือถือ 

ซ่ึงท าใหผู้ใ้ชบ้ริการหอ้งสมุดดิจิทลั จ าเป็นตอ้งมีเคร่ืองมือในการสืบคน้ 

 



22 

 Cross-Language Information Retrieval (CLIR) ปัจจุบนัห้องสมุดดิจิทลัไดก้ลายมาเป็น
แหล่งเก็บขอ้มูลขนาดใหญ่ของมนุษย ์ซ่ึงขอ้มูลเหล่าน้ีอาจไดรั้บความสนใจจากทั้งในองคก์ร หรือ
ประเทศของตน และยงัรวมถึงองคก์รต่างชาติหรือชาวต่างชาติ ท าใหเ้กิดแนวคิดท่ีวา่การสืบคน้เพียง
คร้ังเดียวจากภาษาเดียวสามารถเข้าถึงหลากหลายแหล่งข้อมูลหลายแหล่งข้อมูล และข้อมูล
หลากหลายภาษา ปัจจุบนัมีการแทรกโปรแกรมแปลภาษาเขา้ไปในโปรแกรมสืบคน้ แต่โปรแกรม
เหล่านั้นไม่สามารถแปลภาษาหน่ึงเป็นอีกภาษาหน่ึงได้อย่างสมบูรณ์แบบ ทั้งน้ีได้มีการพฒันา
โปรแกรมส าหรับแปลภาษาอยา่งต่อเน่ือง 
 Diekema (2009) CLIR คือ การสืบคน้ท่ีช่วยให้สืบคน้ในภาษาท่ีใชเ้ป็นค าคน้ (เช่น การ
ใชค้  าภาษาไทยคน้) และตวัสืบคน้ยงัสามารถคน้ในภาษาอ่ืนๆ โดยตวัสืบคน้จะท าการแปลค าท่ีใช้
คน้เป็นภาษาอ่ืนๆ (เช่น ภาษาองักฤษ) ซ่ึงภาษาท่ีใชค้น้อาจจะมีเพียงภาษาเดียว หรือ แปลภาษาทุก
ภาษาท่ีใช้กนัในโลกได ้ซ่ึงก็แลว้แต่ตวัสืบคน้นั้นๆ ซ่ึงบางแห่งอาจเลือกไดว้า่ตอ้งการคน้ในแต่ละ
ภาษา 

CLIR ถูกเรียกดว้ยช่ือท่ีแตกต่างกนัอยา่ง Cross-Language Information Access, Language 
Information Extraction แต่ค าเหล่าน้ีลว้นมีความหมายเดียวกนัทั้งส้ิน  

การให้บริการทรัพยากรสารสนเทศในหลายๆภาษา นั้นหมายถึงการร่วมมือในระดบั
นานาชาติ ซ่ึงในปัจจุบนัยงัมีอุปสรรคมากมายในการสร้างความร่วมมือระหว่างประเทศมากกว่า
สองประเทศ การน า CLIR มาใชจึ้งยงัไม่ค่อยแพร่หลายมากนกั 

อย่างไรก็ตามยงัมีผูท่ี้ริเร่ิมสร้างห้องสมุดดิจิทัลนานาชาติส าหรับเด็กและสามารถ
ใหบ้ริการทรัพยากรสารสนเทศในหลากหลายภาษา รวมถึงการคน้คืนสารสนเทศแบบหลายภาษา 
 

 
 
ภาพที ่2.11 ภาพแสดงสัญลกัษณะและป้ายช่ือของ ICDL 
 

International Children’s Digital Library เป็นห้องสมุดดิจิทลันานาชาติส าหรับเด็กซ่ึง
รวบรวมทรัพยากรกวา่ 62 ภาษา สามารถใชค้  าคน้ไดถึ้ง 91 ภาษา รวมถึงภาษาไทย 
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ภาพที ่2.12 แสดงหนา้จอสืบคน้ของ ICDL 
 

เมนูส าหรับใชเ้ลือกสืบคน้ มีดงัน้ี 
1. เลือกภาษาท่ีแสดงผล เลือกได ้19 ภาษารวมถึงภาษาไทย 
2. เลือกสีปกหนงัสือ สามารถเลือกไดม้ากกวา่หน่ึงสี 
3. เลือกหนงัสือท่ีเหมาะกบัวยั 
4. เลือกแสดงภาษาของหนงัสือ 
5. ผลคน้ 
6. ประเภทของหนงัสือ มีการจ าแนกดงัน้ี หนงัสือเด็ก หนงัสือเก่ียวกบัสัตว ์หนงัสือ

ภาพส่ิงมีชีวติ หนงัสือนิทานภาพ และหนงัสือประเภทนวนิยาย 
7. เลือกขนาดหนงัสือ และหนงัสือประเภทเทพนิยาย หนงัสือใหม่ และหนงัสือท่ี

ไดรั้บรางวลั 
8. ช่องค าคน้ สามารถเลือกภาษาท่ีใชสื้บคน้ได ้91 ภาษา 
9. สืบคน้กิจกรรมของหอ้งสมุด 
10. คน้หาหนงัสือจากคอลเลคชัน่  

จุดเด่นของ CLIR 

1. ผูใ้ชส้ามารถเขา้ถึงทรัพยากรสารสนเทศไดม้ากข้ึนเน่ืองจากสามารถไดรั้บผลคน้
คืนท่ีเป็นทรัพยากรสารสนเทศภาษาอ่ืน 
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ขอ้จ ากดัของ CLIR 
1. ภาษาท่ีแปลไปอาจไม่ถูกต้องตามหลักภาษานั้นๆ จึงมีโอกาสท่ีจะเกิดความ

ผดิพลาดของผลคน้คืนนั้นๆดว้ย 
2. ถึงแมว้า่จะมีการคน้คืนสารสนเทศหลายภาษาแต่ผูใ้ช้อาจไม่มีความสามารถใน

การใชท้รัพยากรสารสนเทศภาษาอ่ืนๆ 
ดงันั้นการท่ีจะน าการค้นคืนสารสนเทศท่ีมีความสามารถสูงมาใช้ในการให้บริการ

สืบคน้บนห้องสมุดดิจิทลัท าให้ผูใ้ช้สามารถเขา้ถึงขอ้มูลท่ีมีคุณภาพ และตรงต่อความตอ้งการได้
อยา่งดี แต่เน่ืองจากในทางคอมพิวเตอร์นั้นไม่มีซอร์ฟแวร์ไหนจะดีไปกวา่กนัได ้แต่ละซอร์ฟแวร์มี
จุดเด่นและถูกสร้างมาเพื่อจุดประสงค์ท่ีแตกต่างกัน เช่นเดียวกับการค้นคืนสารสนเทศท่ีมี
หลากหลาย ซ่ึงการเลือกใช้ต้องข้ึนอยู่กับปัจจยัด้านต่างๆ ทั้งในด้านนโยบาย จุดประสงค์ของ
หอ้งสมุด ปริมาณทรัพยากรสารสนเทศ งบประมาณและอ่ืนๆ กระนั้น หากมองจากความเหมาะสม 
และประสิทธิภาพแลว้ Federated Search ถือวา่เหมาะสมท่ีสุดในแทบทุกดา้น ซ่ึง Federated Search 
คือบริการสืบคน้ท่ีใชห้นา้จอ 1 หนา้แต่ความสามารถสืบคน้ไปยงัทุกๆฐานขอ้มูลของห้องสมุดใน
เวลาเดียว เน่ืองจาก Protocal และมาตรฐานทั้งหมดของระบบห้องสมุดอตัโนมติัและห้องสมุด
ดิจิทลัสนบัสนุนการท างานของ Federated Search และดว้ยความสามารถในการสืบคน้ท่ีมีขอบเขต
กวา้งรวมถึงความสามารถในการกรองผลการคน้ให้มีขอบเขตท่ีแคบ ส าหรับการให้บริการคน้คืน
สารสนเทศบนหอ้งสมุดดิจิทลัแลว้ Federated Search ถือเป็นการคน้คืนสารสนเทศท่ีเหมาะสมท่ีสุด 

 
2.2 งานวจัิยทีเ่กีย่วข้อง 

วิไลพร ภูริวตัร และอนิราช (2008) ได้ศึกษารูปแบบการแสดงผลการค้นคืนของ
เคร่ืองมือการสืบคน้สารนิเทศบนอินเทอร์เน็ต เพื่อสร้างเคร่ืองมือสืบคน้ท่ีมีคุณลกัษณะในการ
แสดงผลท่ีมีการแบ่งตามเน้ือหาและให้สัญลกัษณ์ตวัเลขตามระบบทศนิยมดิวอ้ีและมีองคป์ระกอบ
ท่ีส าคญั โดยน าการแสดงผลลพัธ์ท่ีหน้าจอแรกของเวบ็ไซต์ท่ีถูกจดัอนัดบัให้เป็นเคร่ืองมือสืบคน้
ยอดนิยมในสหรัฐอเมริกาเม่ือเดือนมิถุนายน 2007 ไดแ้ก่ Google, Yahoo, Live Search, AOL, Ask, 
Alta Vista, Alltheweb, Gigablast, Netscape Search, Sanp, Wisenut และ KartOO มาวิเคราะห์
แนวทางเพื่อน ามาปรับปรุงพฒันาการแสดงผลการคน้คืนของเคร่ืองมือสืบคน้ ไดด้งัน้ี  

1. การน ากราฟฟิกมาใชใ้นการแสดงผลเพื่อให้ผูใ้ชเ้กิดความสนใจและพึงพอใจ ดว้ย
เทคนิค 2D และ 3D มาใช้ในการแสดงผลการจดักลุ่มของเอกสารท่ีมีคลา้ยกนัในรูปแบบ Jigsaw 
และแผนท่ี เพื่อใหผู้ใ้ชม้องเห็นระดบัความสัมพนัธ์ของเอกสารท่ีเก่ียวขอ้งไดง่้ายข้ึน แมว้า่จะรอการ
แสดงผลท่ีนานข้ึนแต่จะสามารถท าใหผู้ใ้ชเ้ลือกขอ้มูลไดเ้ร็วข้ึน  
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2. การใช้สัญลกัษณ์ของเวบ็ไซต์ในการแสดงผลขอ้มูล และแสดงขอ้มูลท่ีจ  าเป็น เช่น 
เน้ือหาโดยยอ่ ชนิดของขอ้มูล ขนาดของขอ้มูล เพื่อประหยดัเวลาก่อนเขา้ใชเ้วบ็ไซตจ์ริง  

3. แสดงผลการเช่ือมโยงระหวา่งเวบ็ไซต์แบบ KartOO คือใช้ Category ในการแสดง
หวัขอ้และเส้นทางความสัมพนัธ์  

4. การแนะน าการคน้หาขอ้มูลให้กบัผูใ้ชท่ี้หนา้จอดา้นซ้าย แสดงผลเป็นกลุ่มค าพร้อม
ตวัเลขในมาตรฐานหมวดหมู่ระบบทศนิยมดิวอ้ีท่ีสัมพนัธ์กบัเวบ็ไซตน์ั้นๆ  

5. การแสดงผลปริมาณสารนิเทศท่ีคน้พบดว้ยการแบ่งกลุ่มท่ีชดัเจน เพื่อให้เลือกใชไ้ด้
ตรงตามความตอ้งการและประหยดัเวลามากข้ึน 

อุเทน พนัธ์ุมาก (2554)  เพื่อศึกษาและเพิ่มประสิทธิภาพการคน้คืนภาพ ดว้ยวิธีการคน้
คืนภาพด้วยวิธีการจดักลุ่มแทนการคน้คืนแบบเรียงล าดบั ท่ีคน้ขอ้มูลได้ช้าเน่ืองจากภาพมีขนาด
ใหญ่ โดยการพิจารณาคุณลกัษณะต่างๆ เช่น ลกัษณะสี พื้นผิว และรูปร่างส าหรับการท าดชันีและ
การคน้คืน โดยใชเ้ทคนิควิธีการจดักลุ่ม 4 วิธี ไดแ้ก่ ขั้นตอนวิธีเคมีน ฟัซซ่ีซีมีน ขั้นตอนวิธีเชิง
พนัธุกรรม และขั้นตอนวิธี DBSCAN จากการทดลองกบัชุดขอ้มูลภาพ COREL image database 
ปรากฏว่าขั้นตอนวิธี DBSCAN มีค่าเฉล่ียความถูกตอ้งการคน้คืนภาพสูงกว่าขั้นตอนวิธีเชิง
พนัธุกรรม เคมีน และฟัซซ่ีซีมีน คือ ร้อยละ 97, 93, 68 และ 61 ตามลาดบั และขั้นตอนวิธีฟัซซ่ีซีมีน
มีค่าเฉล่ียเวลาการคน้คืนดีกวา่วิธีเคมีน DBSCAN และขั้นตอนวิธี เชิงพนัธุกรรม คือ 4.31, 13.76, 
17.63 และ 250.51 วนิาที ตามล าดบั  

นอกจากน้ีงานวิจยัไดเ้ปรียบเทียบประสิทธิภาพและเวลาการคน้คืนระหวา่ง DBSCAN 
และวิธีเรียงตามล าดบัแบบฮิสโตแกรม ปรากฏว่าการคน้คืนภาพดว้ยขั้นตอนวิธี DBSCAN ให้
ค่าเฉล่ียความถูกตอ้งและค่าเฉล่ียเวลา การคน้คืนสูงกวา่ คือ ร้อยละ 97 ดว้ยเวลา 17.63 วินาที และ
ร้อยละ 39 และ 26.83 วินาที ตามล าดบักล่าวโดยสรุปการคน้คืนภาพดว้ยวิธี DBSCAN จะให้
ประสิทธิภาพความถูกตอ้งและเวลาท่ีดีกวา่ วธีิท่ีน ามาเปรียบเทียบ 

องัคณา และ สุธาทิพธ์ (2556) ศึกษาการคน้คืนสารสนเทศบนอินเทอร์เน็ตและปัญหาท่ี
มีต่อการคน้คืนสารสนเทศบนอินเทอร์เน็ตของนกัศึกษาคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลยัเทคโนโลยี
ราชมงคลพระนคร โดยการสอบถามเก่ียวกบัการใชง้านการคน้คืน ดงัน้ี  

1. นกัศึกษาใชเ้วลาประมาณ 1-2 ชัว่โมงต่อคร้ัง และมากกวา่ 6 คร้ังต่อสัปดาห์ เพื่อ
ค้นหาข้อมูลท่ีเป็นข้อความและภาพเก่ียวกับความบันเทิงและนันทนาการ เช่น การท่องเท่ียว 
สถานท่ีพกั ดว้ย Google bing และ Sanook ตามล าดบัความนิยม  
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2. ใช้ค  าส าคญัในการคน้หา โดยคน้เฉพาะ URL หรือเวบ็ไซต์มากกว่าการใช้รูปแบบ
การคน้คืนแบบขั้นสูง และเลือกผลลพัธ์ท่ีตอ้งการจากช่ือเร่ือง และจะเปล่ียนค าคน้ใหม่ไปเร่ือยๆ 
จนกวา่จะพบผลลพัธ์ท่ีตอ้งการ  

3. ปัญหาต่อการคน้คืนสารสนเทศมากท่ีสุดคือ ไม่พบขอ้มูลท่ีตอ้งการ รองลงมาคือ ไม่
ทราบวธีิการคน้คืน และการเลือกใชค้  าคน้  

โดยศึกษาโปรแกรมคน้หาสารสนเทศบนอินเทอร์เน็ตท่ีดี 10 โปรแกรม จากการส ารวจ
ในปี 2555 จาก About.com มาใช ้ไดแ้ก่  

1. Duck Duck Go หน้าตาคลา้ย Google ท่ีมีแต่ช่องคน้หาเท่านั้น แต่มีรูปแบบการ
ท างานท่ีรวดเร็วกว่า ท่ีเรียกว่า Zero Click การน าเสนอขอ้มูลท่ีคาดเดาว่าผูค้น้หาตอ้งการอยู่ใน
กรอบ และยงัมีตวัช่วยไขปัญหา โดยมีการแนะน าคียเ์วิร์ดเพื่อลดเวลาในการคิดหาค าคน้ และมีตวั
กรองโฆษณาอยา่ง Shopping Site ออกจาก   Info Site (non-shopping site)  

2. Ask หรือ AJ หรือ Ask Jeeves เป็นคู่แข่งส าคญัอยา่ง Google, Duck Duck Go และ 
bing ใหค้วามแตกต่างตรงหนา้คน้หาโดยจดัเป็นกลุ่มๆ อยา่งเป็นระเบียบ ทั้งแผนท่ี รูปภาพ พจนานุ
กรรม หรือไฟลเ์อกสารต่างๆ และสามารถคน้หาเป็นประโยคค าถามโดยใชห้ลกัของภาษาธรรมชาติ
เป็นลกัษณะถามตอบได ้ 

3. Dogpile เป็นโปรแกรมค้นหาแบบ Meta-Search engine ประมวลผลจาก 3 
โปรแกรม ไดแ้ก่ Google, Yahoo และ Yandex ท าให้ผูใ้ช้ได้ขอ้มูลท่ีหลากหลายและสามารถ
เปรียบเทียบกนัไดด้ว้ย  

4.  Bing เป็นโปรแกรมคน้หาจาก Microsoft ท่ีเป็นคู่แข่งส าคญัอย่าง Google และ 
Yahoo แสดงผลขอ้มูลไวท้ั้ง 2 แบบ คือแบบการเรียง และการจดักลุ่มไวท่ี้ดา้นขวามือ และยงัมีตวั
ช่วยสะกดค าคน้ใหถู้กตอ้งเพื่อการคน้หาผลลพัธ์ท่ีดีข้ึน และยงัแปลภาษาไดถึ้ง 42 ภาษา  

5. The Internet Archive มีลกัษณะการจดัเรียงเน้ือหาเป็นหมวดหมู่ เก็บขอ้มูลจาก
เวบ็ไซตท์ัว่ๆ ไปแบบหอ้งสมุดดิจิทลั สารสนเทศ ส่ือต่างๆ เพลง รูปภาพ และเสียงต่างๆ อีกจ านวน
มาก รวมทั้ง ยงัไดส้แกนหนงัสือไวม้ากกวา่ 400,000 เล่ม ใหค้น้หาและน าไปใชไ้ด ้ 

6. Yippy เป็นโปรแกรมแบบ Deep Web Engine ต่างจากแบบ Regular Web Engine ท่ี
ใช้การค้นหาจากความถ่ีในการเขา้ใช้ขอ้มูลของเว็บ คือการใช้การค้นหาจากผลการค้นหาของ 
Regular Web Engine ตวัอ่ืนๆ อีกที ซ่ึงสามารถคน้หาขอ้มูล บล็อกหรือเวบ็ลึกลบัท่ียากต่อการคน้หา
และเขา้ถึงไดดี้ เช่น ขอ้มูลของหน่วยงาน หรืองานวิจยัต่างๆ โดยมีการจดักลุ่มผลการคน้คืนไวใ้น
กรอบทางซ้ายมือ ไดแ้ก่ การแบ่งเป็นหมวดหมู่ (Clouds) การแบ่งตามแหล่งท่ีมาของสารสนเทศ 
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(source) การแบ่งประเภทตามแหล่งของโดเมนเนม (sites) และการแบ่งตามระยะเวลาของการ
น าเสนอสารสนเทศ (time)  

7.  Yahoo เป็นโปรแกรมคน้หาประเภทเว็บไดเร็คทอร่ีท่ีรวบรวมเวบ็ลิงก์ท่ีน่าสนใจ 
และเรียบเรียงเป็นหมวดหมู่ท่ีชดัเจนส าหรับการคน้หา  

8. Mahalo ตอ้งเป็นสมาชิกก่อนการใช้งาน ใช้คนในการคดักรองความสัมพนัธ์และ
เน้ือหาของหัวขอ้ท่ีผูใ้ช้ตอ้งการคน้หา ซ่ึงใช้เวลารอสักพกั เน่ืองจากค าคน้ท่ีผูใ้ช้ป้อนเขา้ไปตอ้ง
น าไปเทียบกบัฐานขอ้มูลเดิมของ Mahalo หรือตอ้งไปคน้ในโปรแกรมคน้หาโปรแกรมอ่ืนก่อน แต่
จะไดข้อ้มูลท่ีตรงตามท่ีตอ้งการมากข้ึน และยงัมีการจดัหมวดหมู่หัวขอ้สารสนเทศและคู่มือการ
ท างานหรือวธีิการเรียนรู้ โปรแกรมการเรียนรู้ ค าตอบ เพื่อใหผู้ใ้ชส้ามารถเขา้ถึงไดส้ะดวก  

9. Webopedia เพื่อการค้นหาข้อมูลเฉพาะทางเก่ียวกับเทคโนโลยี คอมพิวเตอร์ 
เทคโนโลยสีารสนเทศ เป็นตน้ ดว้ยค า วลี และค ายอ่  

10. Google ท่ีได้รับความนิยมอย่างแพร่หลาย เพราะสามารถค้นหาได้รวดเร็วและ
หลากหลาย คน้หาดว้ยขอ้ความ URL รูปภาพ แผนท่ี โดยไม่ค  านึงถึงอกัขระพิเศษในการใส่ค าลงใน
ช่องคน้หา 

จากงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งมีการน าค าส าคญัมาใช้เป็นค าค้นหาผลลพัธ์ท่ีเป็นรูปภาพ และ
แสดงการจดักลุ่มผลลพัธ์ภาพ เพื่อให้ผูใ้ชเ้ขา้ถึงผลลพัธ์การคน้คืนไดร้วดเร็วและสะดวกมากยิ่งข้ึน
ในการวิจยัน้ีจึงน าเอาแนวความคิดท่ีได้มาประยุกต์ใช้เพิ่มเติมดังกล่าว มาสร้างเป็นโปรแกรม 
Clusty Search เพื่อเป็นตวัแบบส าหรับการแสดงผลการคน้คืนภาพแบบจดักลุ่มของเคร่ืองมือการ
สืบคน้รูปภาพบนอินเทอร์เน็ตเพื่อการเขา้ถึงผลลพัธ์ภาพท่ีมีประสิทธิภาพมากยิง่ข้ึนในบทถดัไป 



 

 
 

บทที ่3 
วธีิการด าเนินการและเคร่ืองมือ 

 

การศึกษาคร้ังน้ีเพื่อด าเนินการวิจยัเปรียบเทียบประสิทธิภาพรูปแบบการเขา้ถึงผลลพัธ์
การคน้คืนภาพของเคร่ืองมือสืบคน้รูปภาพบนอินเทอร์เน็ต 2 รูปแบบ ไดแ้ก่ แบบเรียงล าดบั และ
แบบจดักลุ่ม ซ่ึงประกอบด้วย 3 ขั้นตอน คือ ศึกษารูปแบบและปัญหา ขั้นตอนวิธีการวิจยั และ
เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวจิยั ดงัน้ี  
 
3.1 ศึกษารูปแบบและปัญหาของการเข้าถึงผลลพัธ์ 

ผูว้ิจยัได้ศึกษารูปแบบการแสดงผลการค้นคืนภาพของเคร่ืองมือสืบค้นรูปภาพบน
อินเทอร์เน็ต 2 รูปแบบ ดงัน้ี  

3.1.1 การแสดงผลการคน้คืนภาพรูปแบบเรียงล าดบัของ Google Images Search  

 

 
 
ภาพที ่3.1 หนา้แรกของ Google Images Search ท่ีระบุค าคน้ (Keyword) “น ้าแร่” ลงในช่องคน้หา 
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ภาพที ่3.2 หนา้จอแสดงผลการคน้คืนภาพรูปแบบเรียงล าดบัของ Google Images Search  
 

3.1.2 การแสดงผลการคน้คืนภาพรูปแบบจดักลุ่มของ Clusty Search  

 

 
 
ภาพที ่3.3 หนา้แรกของ Clusty Search  ท่ีระบุค าคน้(Keyword) “น ้าแร่” ลงในช่องคน้หา 
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ภาพที ่3.4 หนา้จอแถบเมนูแสดงผลการคน้คืนภาพรูปแบบจดักลุ่มของ Clusty Search  
 

 
 
ภาพที ่3.5 หนา้จอแสดงผลการคน้คืนภาพรูปแบบจดักลุ่มของ Clusty Search เม่ือเลือกเมนูผลลพัธ์ 
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ภาพที ่3.6 หนา้จอแสดงผลการคน้คืนภาพรูปแบบจดักลุ่มของ Clusty Search เม่ือเลือกเมนูผลลพัธ์ 
 

จากภาพตวัอยา่งขา้งตน้แสดงผลลพัธ์ภาพโดยใชค้  าคน้เดียวกนั ค าวา่ “น ้ าแร่” เพื่อน ามา
วิเคราะห์เปรียบเทียบรูปแบบการแสดงผลลัพธ์การค้นคืนภาพของเคร่ืองมือสืบค้นรูปภาพบน
อินเทอร์เน็ต พบวา่การแสดงผลลพัธ์ภาพแบบเรียงล าดบัของ Google Images Search แสดงผลลพัธ์
แบบภาพรวมทั้งหมด ไดแ้ก่ สถานท่ีท่องเท่ียวท่ีมีน ้ าแร่ น ้ าแร่ส าหรับด่ืม และน ้ าแร่ส าหรับบ ารุง
ผิวหน้า ซ่ึงการแสดงผลลพัธ์แบบภาพรวมทั้งหมดนั้น ส่งผลให้ผูใ้ช้เขา้ถึงผลลพัธ์ไดย้ากและใช้
เวลานานเกินไป จากพฤติกรรมการเล่ือนหนา้จอข้ึนลงเป็นเวลานาน Clusty Search แสดงรูปแบบ
จดักลุ่มการคน้คืนผลลพัธ์ภาพดว้ยแถบเมนู เช่น เมนูน ้ าแร่ส าหรับด่ืม เมนูน ้ าแร่ส าหรับผิวหนา้ เมนู
สถานท่ีท่องเท่ียว ผูใ้ช้สามารถเลือกผลลพัธ์ภาพท่ีตอ้งการจากเมนูก่อนจะเขา้ถึงผลลพัธ์ภาพ ซ่ึง
อาจจะเขา้ถึงผลลพัธ์ภาพไดช้า้กวา่แบบเรียงล าดบัแต่อาจไดผ้ลลพัธ์ภาพท่ีตรงตามความตอ้งการได้
รวดเร็วกวา่  

 
3.2 ขั้นตอนวธีิการวจัิย  

ผูว้จิยัสร้างแบบสอบถามและแบบทดสอบ แบ่งออกเป็น 2 ส่วน ดงัน้ี 
3.2.1 ส่วนท่ี 1 แบบทดสอบเพื่อเปรียบเทียบการคน้คืนผลลพัธ์ภาพของเคร่ืองมือสืบคน้

รูปภาพบนอินเทอร์เน็ต 
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ตารางที ่3.1 แบบทดสอบสร้างความคุน้เคย เพื่อสร้างความคุน้เคยต่อการใชง้านเคร่ืองมือการสืบคน้      
   รูปภาพบนอินเทอร์เน็ตของ Google Images Search และ Clusty Search  
 

แบบทดสอบสร้างความคุ้นเคย เพื่อสร้างความคุ้นเคยต่อการใช้งานเคร่ืองมือการสืบค้น
รูปภาพบนอินเทอร์เน็ตของ Google Images Search และ Clusty Search  

 

 
 

จากตารางท่ี 3.1 แบบทดสอบสร้างความคุน้เคย เพื่อสร้างความคุน้เคยต่อการใช้งาน
เคร่ืองมือการสืบคน้รูปภาพบนอินเทอร์เน็ต เพื่อให้ผูท้ดสอบเรียนรู้การใช้งานและช่วยลดความ
กงัวลลงเน่ืองจากการขอร้องให้ผูท้ดสอบช่วยท าแบบทดสอบท่ีไม่คุน้เคยและมีการบนัทึกเวลาใน
การท าทดสอบ ผูท้ดสอบมกัจะเกิดความกงัวล ประหม่ากบัผลการทดสอบ ทั้งน้ีจึงเป็นหน้าท่ีของ
ผูว้ิจยัท่ีจะขจดัความกงัวลดงักล่าว โดยการอธิบายวตัถุประสงคข์องการทดสอบและยืนยนัวา่ผลท่ี
ไดไ้ม่ถือเป็นความรับผดิชอบของผูท้ดสอบแต่อยา่งใดและสร้างความคุน้เคยโดยให้ผูท้ดสอบเรียนรู้
การใชง้านของเคร่ืองมือก่อนเร่ิมบนัทึกเวลาจากการทดสอบจริง ส่วนประกอบของแบบทดสอบ มี
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ดงัน้ี แบบทดสอบสร้างความคุน้เคย เร่ิมดว้ยรูปแบบ Clusty Search กบั รูปแบบ Google Images 
Search คน้หารูปภาพท่ีก าหนด  
 

   
 
ภาพที ่3.7 ภาพท่ีก าหนดเพื่อทดสอบการเขา้ถึงผลลพัธ์การคน้คืนภาพ 
 

จากภาพท่ี 3.7 รูปภาพท่ีก าหนด ผูว้จิยัอธิบายรายละเอียดของภาพ เพื่อให้ผูท้ดสอบรู้สึก
วา่ตนเองตอ้งการคน้หาภาพเหล่านั้นเองจริงๆ หลงัจากผูท้ดสอบเขา้ใจรายละเอียดของภาพแลว้ จึง
ให้ป้อนค าค้นตามท่ีก าหนดลงในช่องคน้หาของเคร่ืองมือการสืบคน้รูปภาพบนอินเทอร์เน็ตแต่
รูปแบบ  
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ตารางที ่3.2  แบบทดสอบชุดท่ี 1 เพื่อทดสอบการเขา้ถึงผลลพัธ์การคน้คืนภาพของเคร่ืองมือการ 
สืบคน้สารนิเทศบนอินเทอร์เน็ต 

 
แบบทดสอบชุดท่ี 1  

ขอ้ 1.1 Google Images Search กบั  
ขอ้ 1.2 Clusty Search 

ขอ้ 1.3 Clusty Search กบั  
ขอ้ 1.4 Google Images Search 

 

 

 

 

 
 
 

 

 
จากตารางท่ี 3.2 แบบทดสอบชุดท่ี 1 เพื่อทดสอบการเขา้ถึงผลลพัธ์การคน้คืนภาพของ

เคร่ืองมือการสืบคน้สารนิเทศบนอินเทอร์เน็ต ประกอบด้วยภาพจ านวน 2 ภาพ เร่ิมค าคน้ค าว่า 
“มาร์คหนา้” ท่ีขอ้1.1 Google Images Search กบั ขอ้ 1.2 Clusty Search จนเขา้ถึงผลลพัธ์ภาพท่ี
ก าหนด เป็นคร้ังท่ี 1 และตามดว้ยค าคน้ค าวา่ “อาหารเสริมบ ารุงผิว” ท่ีขอ้ 1.3 Clusty Search กบั 1.4 
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Google Images Search จนเขา้ถึงผลลพัธ์ภาพท่ีก าหนด เป็นคร้ังท่ี 2 จึงถือวา่เสร็จส้ินการทดสอบ 1 
ชุด ส าหรับผูท้ดสอบจ านวน 1 คน  
 
ตารางที่ 3.3  แบบทดสอบชุดท่ี 2 เพื่อทดสอบการเข้าถึงผลลัพธ์การค้นคืนภาพของเคร่ืองมือ  
   การสืบคน้สารนิเทศบนอินเทอร์เน็ต 
 

แบบทดสอบชุดท่ี 2  
เร่ิมท่ี Clusty Search และ  
Google Images Search  

เร่ิมท่ี Google Images Search และ  
Clusty Search 
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จากตารางท่ี 3.3 แบบทดสอบชุดท่ี 2 เพื่อทดสอบการเขา้ถึงผลลพัธ์การคน้คืนภาพของ
เคร่ืองมือการสืบคน้สารนิเทศบนอินเทอร์เน็ต ประกอบด้วยภาพจ านวน 2 ภาพ เร่ิมค าคน้ค าว่า 
“มาร์คหนา้” ท่ีขอ้2.1 Clusty Search กบัขอ้ 2.2 Google Images Search จนเขา้ถึงผลลพัธ์ภาพท่ี
ก าหนด เป็นคร้ังท่ี 1  และตามดว้ยค าคน้ค าว่า “อาหารเสริมบ ารุงผิว” ท่ีขอ้ 2.3 Google Images 
Search กบั 2.4 Clusty Search จนเขา้ถึงผลลพัธ์ภาพท่ีก าหนด เป็นคร้ังท่ี 2 จึงถือว่าเสร็จส้ินการ
ทดสอบ 1 ชุด ส าหรับผูท้ดสอบจ านวน 1 คน เช่นกนั 
 
ตารางที ่3.4  แพทเทิร์นแบบทดสอบจ านวน 2 ชุด เพื่อทดสอบการเขา้ถึงผลลพัธ์การคน้คืนภาพของ 
  เคร่ืองมือการสืบคน้รูปภาพบนอินเทอร์เน็ต 
 

แบบทดสอบ 
สร้างความคุ้นเคย 

แบบทดสอบชุด 1 แบบทดสอบชุด 2 

 
ค าคน้ค าวา่ “น ้าแร่” 
รูปแบบคน้หา Clusty Search 
กบั Google Images Search 

 
ค าคน้ค าวา่ “มาร์คหนา้” 
รูปแบบคน้หา  
1.1 Google Images Search 
กบั 
    1.2 Clusty Search เป็นคร้ัง
ท่ี 1 

 
ค าคน้ค าวา่ “อาหารเสริมบ ารุง
ผวิ” 
รูปแบบคน้หา 
     2.1 Clusty Search กบั 2.2 
Google Images Search เป็นคร้ัง
ท่ี 1 

1.3 Clusty Search กบั 
1.4 Google Images Search 
เป็นคร้ังท่ี 2  

2.3 Google Images Search กบั 
2.4 Clusty Search เป็นคร้ังท่ี 2 

 
จากตารางท่ี 3.4 แพทเทิร์นแบบทดสอบแบ่งเป็น 3 ชุด ผูท้ดสอบจ านวน 60 คน คือ

แบบทดสอบสร้างความคุน้เคยจ านวน 60 ชุด ท าทุกคน แบบทดสอบชุดท่ี 1 และแบบทดสอบชุดท่ี 
2 อย่างละ 30 ชุด โดยให้ผู ้ทดสอบ 1 คนเลือกท า 1 ชุดเท่านั้ น เช่น ผู ้ทดสอบ 1 คนจะท า
แบบทดสอบ 1 ชุด คน้หาภาพจ านวน 2 ภาพ จากค าคน้ 2 ค  าตามท่ีก าหนด ใชเ้คร่ืองมือการสืบคน้
รูปภาพบนอินเทอร์เน็ตทั้ง 2 รูปแบบ คือ Google Images Search กบั Clusty Search สลบัการคน้หา
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ก่อนและหลงั เช่น เร่ิมคน้ภาพท่ี 1 ดว้ย Google Images Search กบั Clusty Search เป็นคร้ังท่ี 1 และ
เร่ิมคน้ภาพท่ี 2 ดว้ย Clusty Search กบั Google Images Search เป็นคร้ังท่ี 2 จึงถือวา่เสร็จส้ินการ
ทดสอบ ทั้งน้ีการแบ่งแบบทดสอบออกเป็น 2 ชุดนั้น เพื่อลดความล าเอียงจากการใช้งานเคร่ืองมือ
การสืบค้นรูปภาพบนอินเทอร์เน็ตแต่ละรูปแบบท่ีผูท้ดสอบบางท่านอาจเคยหรือไม่เคยใช้งาน
มาแลว้ 
 

3.2.2 ส่วนท่ี 2 แบบสอบถามการใชง้านและความพึงพอใจการเขา้ถึงผลลพัธ์การคน้คืนภาพ

ของเคร่ืองมือสืบคน้รูปภาพบนอินเทอร์เน็ต 

 

 
 
ภาพที ่3.8 แบบสอบถามการใชง้านและความพึงพอใจการเขา้ถึงผลลพัธ์การคน้คืนภาพ 
  

จากภาพท่ี 3.8 แบบสอบถามการใชง้านและความพึงพอใจการเขา้ถึงผลลพัธ์การคน้คืน
ภาพของเคร่ืองมือสืบคน้รูปภาพบนอินเทอร์เน็ต ดงัน้ี  

1.  เคยใช้งานการคน้หาผลลพัธ์ภาพของ Google Images Search หรือไม่ เพื่อ
พิจารณาการท าแบบทดสอบ หากผูท้ดสอบเคยใชง้านการคน้หาผลลพัธ์ภาพ Google Images Search 
มาแลว้ จะส่งผลต่อการทดสอบมากนอ้ยเพียงใด  
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2.  เคยใชง้านการคน้หาผลลพัธ์ภาพของ Clusty Search หรือไม่ เพื่อพิจารณาการท า
แบบทดสอบ หากผูท้ดสอบเคยใช้งานการคน้หาผลลพัธ์ภาพท่ีลกัษณะการท างานคลา้ยกบั Clusty 
Search มาแลว้ จะส่งผลต่อการทดสอบมากนอ้ยเพียงใด 

3.  พอใจการเขา้ถึงผลลพัธ์การคน้คืนภาพรูปแบบใดมากท่ีสุด เพื่อสอบถามความพึง
พอใจหลงัจากผูท้ดสอบไดท้ดลองท าแบบทดสอบตามท่ีก าหนดใหเ้รียบร้อยแลว้ 

4.  ขอ้เสนอแนะ เพื่อรับทราบขอ้เสนอแนะเพิ่มเติม ท่ีสามารถน าไปปรับปรุงและ
พฒันารูปแบบใหดี้ยิง่ข้ึนได ้
 
ตารางที ่3.5  แผนการด าเนินงานและระยะเวลาในการด าเนินงาน 
 

ล าดับ รายการ 
สัป

ดา
ห์ 

1 
สัป

ดา
ห์ 

2 
สัป

ดา
ห์ 

3 
สัป

ดา
ห์ 

4 
สัป

ดา
ห์ 

5 
สัป

ดา
ห์ 

6 
สัป

ดา
ห์ 

7 
สัป

ดา
ห์ 

8 

1.  ศึกษาข้อมูล  รวบรวมเอกสารด้านทฤษฎี 
งานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง 

        

2.  ด าเนินการสร้างเวบ็ไซตค์ลสัต้ี         
3.  ด าเนินการสร้างแบบสอบถามและแบบทดสอบ         
4.  ด า เ นิ นก า ร เ ก็ บ แล ะ รวบรวมข้อมู ล จ า ก

แบบสอบถามและแบบทดสอบจากกลุ่มตวัอยา่ง 
        

5.  วิเคราะห์ สรุปผลท่ีได้จากแบบสอบถามและ
แบบทดสอบ 

        

6.  ด าเนินการท ารายงาน         
 
3.3 เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการศึกษา  
 เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการศึกษาเปรียบเทียบรูปแบบการแสดงผลการคน้คืน ไดแ้ก่  

3.3.1 Website Google Images Search  
3.3.2 Website Clusty Search ท่ีผูว้จิยัจดัท าข้ึนเอง 
3.3.3 แบบสอบถามและแบบทดสอบ 
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บทที ่4 
ผลการด าเนินงาน 

 
จากการด าเนินการวจิยัในบทท่ี 3 ไดผ้ลลพัธ์การคน้คืนภาพจากการเปรียบเทียบรูปแบบ

เรียงล าดบัและแบบจดักลุ่มเพื่อการเขา้ถึงผลลพัธ์ท่ีดียิ่งข้ึน จากผูท้ดสอบจ านวน 60 คน จากการท า
ทดสอบและตอบแบบสอบถาม สามารถแบ่งการประเมินผลได ้3 แบบ คือ  
 
4.1  การเปรียบเทยีบประสิทธิภาพการเข้าถึงผลลพัธ์การค้นคืนภาพด้วยรูปแบบเรียงล าดับและแบบ
จัดกลุ่ม จากเวลาการท าแบบทดสอบของผู้ร่วมทดสอบจ านวน 60 คน ดังนี ้

 
ตารางที ่4.1  ค่าเฉล่ียเวลาการเข้าถึงผลลัพธ์การค้นคืนภาพของเคร่ืองมือสืบค้นรูปภาพบน  

 อินเทอร์เน็ต 
 

การเขา้ถึงผลลพัธ์ 

Google Images Search 
(second) 

Clusty Search 
(second) 

55 44 
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ภาพที ่4.1 ค่าเฉล่ียเวลาการเขา้ถึงผลลพัธ์การคน้คืนภาพของเคร่ืองมือสืบคน้รูปภาพบนอินเทอร์เน็ต 
 
 จากตารางท่ี 4.1 แสดงค่าเฉล่ียเวลาการเขา้ถึงผลลพัธ์การคน้คืนภาพของเคร่ืองมือ
สืบคน้รูปภาพบนอินเทอร์เน็ตระหวา่งรูปแบบเรียงล าดบัของ Google Images Search และแบบจดั
กลุ่มของ Clusty Search จากผูร่้วมท าแบบทดสอบจ านวน 60 คน ดงัน้ี 
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 4.1.1  เร่ิมแบบทดสอบชุด 1 คน้หาดว้ย Google Images Search ก่อน Clusty Search ค  าคน้ท่ี
ก าหนดคือ ค าวา่ “มาร์คหนา้” รายละเอียดเก่ียวกบัภาพคือ “มาร์คหนา้แบบครีม” และภาพท่ีก าหนด 
ดงัน้ี  

 

 

 

 

 
 
ภาพที ่4.2 แบบทดสอบชุด 1 Google Images Search ก่อน Clusty Search 
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ภาพที ่4.3 ผลลพัธ์ภาพรูปแบบเรียงล าดบัของ Google Images Search ตามค าคน้ “มาร์คหนา้” 
 
 จากภาพท่ี 4.3 แบบทดสอบก าหนดค าคน้หา ค าวา่ “มาร์คหนา้” ไดผ้ลลพัธ์การคน้คืน
ภาพรูปแบบเรียงล าดบัจาก Google Images Search คือมีภาพท่ีตอ้งการและไม่ตอ้งการปรากฎอยู่
ร่วมกนัหลากหลายประเภท เช่น แผน่มาร์คหนา้ ครีมมาร์คหนา้ ไข่ไก่ส่วนผสมของมาร์ค เป็นตน้  
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ภาพที ่4.4 ผลลพัธ์ภาพรูปแบบจดักลุ่มของ Clusty Serach ตามค าคน้ “มาร์คหนา้” 
 
 จากภาพท่ี 4.4 แบบทดสอบก าหนดค าคน้หา ค าวา่ “มาร์คหนา้” ไดผ้ลลพัธ์การคน้คืน
ภาพรูปแบบจดักลุ่มจาก Clusty Search ดว้ยการแสดงแถบเมนูดา้นซ้ายของหนา้จอ แต่ละเมนูคือ
การจดักลุ่มผลลพัธ์ภาพของค าคน้ เม่ือเลือกเมนูผลลพัธ์จะปรากฎภาพของผลลพัธ์ตามกลุ่มนั้นๆ 
เช่น มาร์คหนา้ครีม มาร์คหนา้แผน่ เป็นตน้  
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 4.1.2  เร่ิมทดสอบคน้หาดว้ย Clusty Search ก่อน Google Images Search ค าคน้ท่ีก าหนดคือ 
ค าว่า “อาหารเสริมบ ารุงผิว” รายละเอียดเก่ียวกบัภาพคือ “อาหารเสริมบ ารุงผิวเพิ่มความขาวใส” 
และภาพท่ีก าหนด ดงัน้ี 
 

 

 
 
ภาพที ่4.5 แบบทดสอบชุด 2 Clusty Search ก่อน Google Images Search  
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ภาพที ่4.6 ผลลพัธ์ภาพรูปแบบจดักลุ่ม Clusty Serach ตามค าคน้ “อาหารเสริมบ ารุงผวิ” 
 

จากภาพท่ี 4.6 แบบทดสอบก าหนดค าคน้หา ค าว่า “อาหารเสริมบ ารุงผิว” ไดผ้ลลพัธ์
การคน้คืนภาพรูปแบบจดักลุ่มจาก Clusty Search ดว้ยการแสดงแถบเมนูดา้นซ้ายของหนา้จอ แต่ละ
เมนูคือการจดักลุ่มผลลพัธ์ภาพของค าคน้ เม่ือเลือกเมนูผลลพัธ์จะปรากฎภาพของผลลพัธ์ตามกลุ่ม
นั้นๆ เช่น ขาวใส ผวิแหง้ ร้ิวรอย เป็นตน้  
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ภาพที ่4.7 ผลลพัธ์ภาพรูปแบบเรียงล าดบั Clusty Search ตามค าคน้ “อาหารเสริมบ ารุงผวิ” 
 
 จากภาพท่ี 4.7 แบบทดสอบก าหนดค าคน้หา ค าว่า “อาหารเสริมบ ารุงผิว” ไดผ้ลลพัธ์
การคน้คืนภาพรูปแบบเรียงล าดบัจาก Google Images Search คือมีภาพท่ีตอ้งการและไม่ตอ้งการ
ปรากฎอยู่ร่วมกนัหลากหลายประเภท เช่น วิตามินบ ารุงหัวใจ คลอลาเจนแบบผง คิวเท็น ขาวใส 
เป็นตน้  
 ดงันั้นเม่ือพิจารณาค่าเฉล่ียเวลาการเขา้ถึงผลลพัธ์การคน้คืนภาพของเคร่ืองมือสืบคน้
รูปภาพบนอินเทอร์เน็ตระหวา่งรูปแบบเรียงล าดบัของ Google Images Search ผูท้ดสอบใชเ้วลา
เฉล่ียการเขา้ถึงผลลพัธ์ 55 วินาทีต่อคน และแบบจดักลุ่มของ Clusty Search ผูท้ดสอบใชเ้วลาเฉล่ีย
การเขา้ถึงผลลพัธ์ 44 วนิาทีต่อคน จึงสรุปไดว้า่การเขา้ถึงผลลพัธ์การคน้คืนภาพดว้ยรูปแบบการจดั
กลุ่มของ Clusty Search ใชเ้วลานอ้ยกวา่ถึง 11 วินาทีต่อคน เพราะการท างานของ Clusty Searchใช้
รูปแบบการจดักลุ่ม แสดงผลลพัธ์เป็นแถบเมนูให้ผูท้ดสอบเลือกผลลพัธ์ท่ีตอ้งการในทนัทีแมย้งัไม่
ปรากฎผลลพัธ์ภาพก็ตาม เม่ือเลือกเมนูผลลพัธ์แลว้จึงน าเขา้สู่ผลลพัธ์ภาพท่ีจดักลุ่มแลว้อยา่งถูกตอ้ง
โดยไม่มีผลลพัธ์ภาพท่ีไม่เก่ียวขอ้งมาปรากฎท าใหเ้ขา้ถึงไดช้า้ลง 

 
4.2 การประเมินความถูกต้องในการเข้าถึงผลลพัธ์ภาพของรูปแบบการแสดงผล 
 จากการทดสอบประสิทธิภาพรูปแบบการแสดงผลการคน้คืนภาพเพื่อการเขา้ถึงผลลพัธ์
ท่ีรวดเร็วแลว้ ส่ิงท่ีควรค านึงถึงคือผลลพัธ์ท่ีถูกตอ้งหรือให้ผูใ้ช้ไดผ้ลลพัธ์ท่ีน่าพึงพอใจ ทั้งน้ีจาก
ผลทดสอบรูปแบบการเขา้ถึงผลลพัธ์การคน้คืนภาพท่ีก าหนดให้ในแต่ละรูปแบบ ผูท้ดสอบจ านวน 
60 คน สามารถเขา้ถึงผลลพัธ์ภาพท่ีก าหนดไดถู้กตอ้งทุกคน 
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4.3 ความพึงพอใจในรูแปบบเพื่อการเข้าถึงผลลัพธ์การค้นคืนของเคร่ืองมือสืบค้นรูปภาพบน 
อนิเทอร์เน็ต 
4.3.1 แบบสอบถามการใชง้าน Google Images Search และรูปแบบคลา้ย Clusty Search  

 
ตารางที ่4.2 จ านวนคร้ังของการเขา้ถึงผลลพัธ์การคน้คืนจากประสบการณ์ของผูท้ดสอบ 
 

แบบสอบถามการใช้งาน  
Google Images Search 
และ Website คล้าย  

Clusty Search 

Clusty 
เข้าถึงเร็ว
กว่า  

Google 

Google 
เข้าถึงเร็ว
กว่า Clusty 

เข้าถึง
เท่ากนั 

การเข้าถึง
ผลลพัธ์ 
(คร้ัง) 

77 37 6 120 
 

 
 
 

 
 
ภาพที ่4.8 จ านวนคร้ังของการเขา้ถึงผลลพัธ์การคน้คืนจากประสบการณ์ของผูท้ดสอบ 
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จ ำนวนครัง้กำรเข้ำถงึผลลัพธ์กำรค้นคืนภำพ 

การเข้าถึงผลลพัธ์ทัง้หมด 
120 ครัง้ 

การเขา้ถึงผลลพัธ์ (คร้ัง) 

ประเภทการเขา้ถึงผลลพัธ์ 

การเข้าถึงผลลพัธ์การค้นคืนจากประสบการณ์ของผู้ทดสอบ 
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 จ านวนคร้ังของการเข้าถึงผลลัพธ์การค้นคืนท่ีได้สอบถามจากประสบการณ์ของผู ้
ทดสอบ จ านวน 60 คน รวมเป็นจ านวนการคน้หาและเขา้ถึงจ านวน 120 คร้ัง ดงัน้ี 
 4.3.1.1 ผูท้ดสอบทั้งหมดจ านวน 60 คน ใช ้Clusty Search เพื่อเขา้ถึงผลลพัธ์ภาพไดเ้ร็ว
กวา่ Google Images Search นบัเป็นจ านวนคร้ัง 77 คร้ัง และใช ้Google Images Search เพื่อเขา้ถึง
ผลลพัธ์ภาพไดเ้ร็วกว่า Clusty Search ไดเ้พียง 37 คร้ัง และเขา้ถึงดว้ยเวลาท่ีเท่ากนั 6 คร้ังจาก
ทั้งหมด 120 คร้ังของการเขา้ถึงผลลพัธ์จากแบบทดสอบ 
 

4.3.2 ความพึงพอใจการเขา้ถึงผลลพัธ์การคน้คืนภาพรูปแบบใดมากท่ีสุด เพื่อสอบถามความ
พึงพอใจหลงัจากผูท้ดสอบไดท้ดลองท าแบบทดสอบตามท่ีก าหนดใหเ้รียบร้อยแลว้ 
 
ตารางที ่4.3  ความพึงพอใจการเข้าถึงผลลัพธ์การค้นคืนภาพของเคร่ืองมือสืบค้น รูปภาพบน  

อินเทอร์เน็ต 
 

ความพงึพอใจการเข้าถึง
ผลลพัธ์การค้นคืนภาพ 

Google Images Search 
(คน) 

Clusty Search 
(คน) 

45 15 
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ภาพที ่4.9 ความพึงพอใจการเข้าถึงผลลัพธ์การค้นคืนภาพของเคร่ืองมือสืบค้น รูปภาพบน 

อินเทอร์เน็ต 
 

 จากตารางท่ี 4.3 และ ภาพท่ี 4.9 แสดงผลตอบแบบสอบถามหลงัการทดสอบ ถึงความ
พึงพอใจการเขา้ถึงผลลพัธ์การคน้คืนภาพของเคร่ืองมือสืบคน้รูปภาพบนอินเทอร์เน็ต จากผูท้ดสอบ
จ านวน 60 คน ผูท้ดสอบท่ีพึงพอใจในรูปแบบเรียงล าดบัของ Google Images Search จ านวน 45 คน 
และพึงพอใจในรูปแบบจดักลุ่มของ Clusty Search จ านวน 15 คน  
 ทั้งน้ีผูว้ิจยัน าผลประเมินของขอ้ 4.3.2 มาพิจารณาประกอบกบัผลประเมินในขอ้ 4.3.1 
อาจพิจารณาไดว้า่ ผูท้ดสอบพึงพอใจในรูปแบบเรียงล าดบัของ Google Images Search เพราะความ
เคยชิน สะดวกสบายจากการใชง้านมากกวา่ในแบบเดิมๆ มากกวา่การเลือกใชรู้ปแบบจดักลุ่มของ 
Clusty Search แมว้า่จะท าใหเ้ขา้ถึงผลลพัธ์การคน้คืนภาพไดดี้กวา่ 
 
4.4  ข้อเสนอ/ ข้อแนะน าอืน่ๆ ทีต้่องการให้ปรับปรุงและพฒันา 
 4.4.1 การจดักลุ่มของรูปภาพท าใหก้ารคน้หาท าไดง่้ายและเร็วข้ึน เพราะมีการคดักรอง

มาให้เรียบร้อยแลว้ Google ตอ้งสแกนหาดว้ยปริมาณขอ้มูลท่ีมากเกินไปท าให้คน้หารูปท่ีตอ้งการ

ไดย้ากกวา่ 

 4.4.2 คน้ท่ี Clusty Search ไดเ้ร็วกวา่ใช ้Google เพราะท่ี Clusty Search มีเมนูท่ีแยก

ประเภทมาไวใ้ห ้

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

Google Images Search 
(คน) 

Clusty Search 
(คน) 

ความพงึพอใจการเข้าถึงผลลพัธ์การค้นคนืภาพ 

ความพึงพอใจการเขา้ถึงผลลพัธ์
การคน้คืนภาพ 

จ านวนผูท้ดสอบ (คน) 

Search Engine 
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 4.4.3 Clusty Search ท าไดดี้กว่าตรงท่ีแยกหมวยย่อยให้คน้หาง่าย เพราะบางคร้ังการ

แสดงรูปต่อหนา้มากเกินไปของ Google อาจท าใหแ้สดงผลชา้และกวาดตาดูรูปไดช้า้ดว้ย 

 4.4.4 Clusty Search เร็วดี แต่ต้องรู้ว่าส่ิงท่ีเราตอ้งการคน้หา ถูกจดัอยู่ใน Category 

ไหนถึงจะเร็ว แต่ถา้ไม่รู้ ก็ตอ้งไล่หาทุกๆ Category อาจจะใช้เวลานานพอๆ หรืออาจจะมากกว่า 

Google 

 4.4.5 Clusty Search ตอ้ง click search และตอ้งไป click category เพิ่มเติมดา้นซ้ายดว้ย 

รู้สึกไม่ชิน และใชย้ากกวา่ Google Image Search 

 4.4.6 Clusty Search ดูง่ายกวา่ เร็วกวา่ อยากให้ช่อง keyword รองรับ Enter Key เม่ือใส่ 

keyword แลว้ 



 
 

บทที ่5 
สรุปผลการวจิยัและข้อเสนอแนะ 

 
วตัถุประสงคข์องการวิจยัคร้ังน้ี เพื่อสร้างรูปแบบการแสดงผลการคน้คืนภาพของเคร่ืองมือ

สืบคน้รูปภาพบนอินเทอร์เน็ตเพื่อการเขา้ถึงผลลพัธ์ท่ีมีประสิทธิภาพ ทดสอบโดยการเปรียบเทียบ
รูปแบบการเขา้ถึงผลลพัธ์การคน้คืนภาพ 2 รูปแบบ คือรูปแบบจดัเรียงของ Google Images Search และ
แบบจดักลุ่มของ Clusty Search ท่ีผูว้ิจยัสร้างข้ึนจากการจดักลุ่มผลลพัธ์การคน้คืนแบบตวัอกัษรของ
เวบ็ไซต ์yippy.com ดว้ยเวลาเฉล่ียจากผูท้ดสอบจ านวน 60 คน และแบบสอบถามเก่ียวกบัประสบการณ์
การใชเ้คร่ืองมือสืบคน้รูปภาพบนอินเทอร์เน็ตเพื่อประเมินความพึงพอใจของผูท้ดสอบ จากจ านวนคร้ัง
การเขา้ถึงผลลพัธ์การคน้คืนภาพจ านวน 120 คร้ัง สามารถสรุป อภิปรายผลการด าเนินการวิจยัและ
ขอ้เสนอแนะ รายละเอียดดงัน้ี 
 
5.1 สรุปและอภิปรายผล 

จากการเปรียบเทียบรูปแบบการแสดงผลการคน้คืนภาพระหวา่งรูปแบบเรียงล าดบัของ 
Google Images Search เฉล่ียเวลาการเขา้ถึงผลลพัธ์ 55 วินาที และรูปแบบจดักลุ่มของ Clusty 
Search เฉล่ียเวลาการเขา้ถึงผลลพัธ์ 44 วินาที แสดงให้เห็นว่ารูปแบบจดักลุ่มช่วยให้ผูท้ดสอบ
สามารถเขา้ถึงผลลพัธ์การคน้คืนภาพไดเ้ร็วกวา่รูปแบบเรียงล าดบัถึง 11 วนิาที 
 นอกจากความรวดเร็วในการเข้าถึงผลลพัธ์แล้วนั้น ส่วนส าคญัท่ีจะท าให้เคร่ืองมือ
สืบคน้รูปภาพบนอินเทอร์เน็ตเป็นท่ียอมรับอย่างแพร่หลายมากข้ึน คือความถูกตอ้ง แม่นย  าและ
ไดรั้บขอ้มูลตรงความตอ้งการของผูใ้ชใ้หม้ากท่ีสุด จากการเปรียบเทียบรูปแบบการแสดงผลการคน้
คืนภาพ ผูท้ดสอบสามารถเขา้ถึงผลลพัธ์การคน้คืนภาพไดอ้ยา่งถูกตอ้งทั้งหมด 
 จากแบบสอบถามประสบการณ์การใช้งานเคร่ืองมือสืบคน้รูปภาพบนอินเทอร์เน็ตผู ้
ทดสอบสามารถเขา้ถึงผลลพัธ์การคน้คืนดว้ยรูปแบบจดักลุ่มของ Clusty Search จ านวน 77 คร้ัง 
รูปแบบเรียงล าดบัของ Google Images Search จ านวน 37 คร้ัง และเขา้ถึงผลลพัธ์ดว้ยเวลาท่ีเท่ากนั
จ านวน 6 คร้ัง จากการเขา้ถึงผลลพัธ์ทั้งหมด 120 คร้ัง  จึงสามารถสรุปไดว้า่รูปแบบการแสดงผล
การคน้คืนภาพรูปแบบจดักลุ่มช่วยให้ผูท้ดสอบเขา้ถึงผลลพัธ์ไดร้วดเร็วมากข้ึนกวา่การใชรู้ปแบบ
เรียงล าดับได้จริง ด้านความพึงพอใจหลังการทดสอบ ผูท้ดสอบยงัคงเลือกใช้เคร่ืองมือสืบค้น
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รูปภาพบนอินเทอร์เน็ตอยา่ง Google Images Search จ านวน 45 คน Clusty Search จ านวน 15 คน 
จากผูท้ดสอบทั้งหมด 60 คน ทั้งน้ีอาจกล่าวไดว้า่ความพึงพอใจของผูท้ดสอบท่ีมีต่อเคร่ืองมือสืบคน้
คืนสารนิเทศบนอินเทอร์เน็ตแบบเดิมๆ นั้นอาจเป็นความเคยชินต่อการใชง้านมากกวา่การค านึงถึง
ประสิทธิภาพของขอ้มูลท่ีจะไดรั้บ 
 
5.2 ปัญหาและอุปสรรค 
 เน่ืองจากการวิจยัคร้ังน้ีเป็นการน าเคร่ืองมือสืบคน้รูปภาพบนอินเทอร์เน็ตท่ีมีช่ือเสียง
และเป็นท่ีนิยมอยา่งแพร่หลายมาเปรียบเทียบกบัเคร่ืองมือการสืบคน้คืนสารนิเทศบนอินเทอร์เน็ตท่ี
ไม่ค่อยเป็นท่ีรู้จกัและคุน้เคยมากนกั การเปิดใจยอมรับเรียนรู้อยา่งไม่รู้สึกอคติกบัส่ิงใหม่ๆ จึงท าได้
ไม่ง่ายนกั ส่งผลถึงการจดัท าแบบทดสอบ เพื่อลดอคติโดยสร้างการเรียนรู้ให้กบัเคร่ืองมือสืบคน้คืน
ใหม่และลดความล าเอียงจากเคร่ืองมือสืบคน้คืนเดิม ท าใหแ้บบทดสอบค่อนขา้งใชเ้วลามาก รวมทั้ง
การบนัทึกเวลาระหวา่งทดสอบท่ีมกัจะกงัวลวา่จะส่งผลกบัความสามารถของผูท้ดสอบเอง 
 
5.3 ข้อเสนอแนะ 

5.3.1  เพิ่มจ านวนผูร่้วมทดสอบใหม้ากข้ึน เพื่อใหไ้ดผ้ลการประเมินน่าเช่ือถือมากยิง่ข้ึน  
5.3.2  ควรเพิ่มขอ้มูลค าคน้และภาพให้หลากหลายเพื่อให้คน้คืนขอ้มูลไดม้ากข้ึน เพื่อให้ไดผ้ล

การทดสอบมีความหลากหลายมากยิง่ข้ึน 
5.3.3  ปรับปรุงการแสดงผลการคน้คืนผลลพัธ์ภาพรูปแบบจดักลุ่มให้น่าใชง้าน เพื่อให้รูปแบบ

จดักลุ่มเร่ิมเป็นท่ีนิยมมากยิง่ข้ึน 
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