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1.1 บทนํา 
 ในปจจุบันนี้โลกเขาสูยุคของขอมูลขาวสาร      สารสนเทศ(Information) เปนสิ่งทีมี่
ความจําเปนที่ทางภาครัฐและภาคเอกชนตองอาศัยสารสนเทศเขามาชวยในการทํางาน, การ
บริหารจัดการ หรือชวยสนบัสนุนการตัดสินใจ  เทคโนโลยีในปจจุบนัมุงเนนในเรือ่งของอุปกรณ 
,เคร่ืองมือหรือ ผลิตภัณฑที่มีพ้ืนฐานทางคอมพิวเตอรเปนองคประกอบ  ซึ่งการพัฒนา
เทคโนโลยนีี่เองที่กอใหเกิดความกาวหนาในโลกในดานตางๆไมวาจะเปนทางดานอุตสาหกรรม 
, โทรคมนาคม , ดาวเทียม  , การผลติ ,การบริหาร , การแพทย  แมกระทั่งในวงการศึกษา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สารสนเทศตางๆไดมาจากการเก็บรวบรวมขอมูลทั้งแหลงปฐมภูมิจากแหลงกําเนิด
ขอมูลโดยตรง  และแหลงทุติยภูมิ จากแหลง ที่ไดจัดเก็บรวบรวมขอมูลอยูแลว  โดยผูใชจะนํา
ขอมูลตางๆเหลาน้ีปอนเขาสูระบบคอมพิวเตอรโดยอุปกรณนําเขาที่เหมาะสมขึน้อยูกับชนิด
ของขอมูล ซึ่งอาจเปนขอความ , ตัวเลข  , ภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว  , เสียงหรือส่ือผสม  
ตอจากนั้นจะนําขอมูลเหลาน้ีไปผานกระบวนการประมวลผล(process)  ซึ่งเปนการปฏิบตัิการ
ใดๆกับขอมูลอาจประกอบดวย การตรวจสอบขอมูล (Verifying) , การจําแนกขอมูล 
(Classifying) , การจัดเรียง (Sorting) , การสรุปผล (Summarizing) , การคิดคํานวณ 
(Calculating) , การดึงขอมูลมาใชงาน (Retrieving) , การสํารองขอมูล (Backup) , การ
เผยแพรและการติดตอส่ือสาร (Communicating) และอ่ืนๆ  ผลลพัธของการทาํงานจะออกมา
ในรูปแบบที่เปนประโยชนตอผูใชซึ่งอาจอยูในรูปของขอความ , รายงาน , กราฟ , รูปภาพ หรือ
ในรูปของอุปกรณหลายส่ือ (Multimedia) โดยมีภาพและเสียงประกอบเปนภาพสองหรือสามมิติ 
เปนตน 

เทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร หรือ ICT ซึ่งยอมาจาก Information and 
Communication Technology หมายถึงการนําเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT) และ เทคโนโลยีการ
สื่อสาร (CT) นํามาสรางสารสนเทศและเชื่อมตอระบบยอยๆขององคกรเขาดวยกัน  โดยมี
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 เทคโนโลยี (Technology) หมายถึง การใชเคร่ืองมือใหเหมาะสมกับสถานการณในการ
แกปญหา ผูที่นําเอาเทคโนโลยีมาใชเรียกวา นักเทคโนโลย(ีTechnologist)   

สารสนเทศ(Information) หมายถึง ขาวสารที่ไดจากการนํา ขอมูลดิบ (raw data) มา
ประมวลผลอยางใดอยางหนึ่ง ซึ่งขาวสารที่ไดออกมาจะอยูในรูปทีส่ามารถนําไปใชงานไดทันที  
 เทคโนโลยสีารสนเทศ (Information Technology) หมายถึงกระบวนการตางๆและ
ระบบงานที่ชวยใหไดสารสนเทศที่ตองการโดยจะรวมถึง 

(1) เคร่ืองมือและอุปกรณตางๆหมายถึง เคร่ืองคอมพิวเตอร เคร่ืองใชสํานักงาน 
อุปกรณโทรคมนาคมตางๆรวมทั้งซอฟตแวรทั้งระบบสําเร็จรูปและพัฒนาขึ้น
โดยเฉพาะดาน 

(2) กระบวนการในการนําอุปกรณเคร่ืองมือตางๆ มาใชงาน โดย รวบรวมเกบ็ขอมูล  
จัดเก็บประมวลผล  และแสดงผลลัพธเปนสารสนเทศในรูปแบบตางๆ ที่สามารถ
นําไปใชประโยชนไดตอไป 

 
1.2 ประเภทของเทคโนโลยีสารสนเทศ 

เทคโนโลยขีองระบบสารสนเทศในปจจุบนั ประกอบดวย 
(1) ระบบประมวลผลขอมูล(Data Processing System หรือ DP) หรือบางครั้งเรียกวา  

ระบบประมวลผลรายการ(Transaction Processing System หรือ TPS) เปนการนํา
คอมพิวเตอรมาใชในการจัดขอมูลพ้ืนฐาน โดยเนนทีก่ารประมวลผลรายการประจําวัน และการ
เก็บรักษาขอมูล 

(2) ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร(Management Information System หรือ MIS )  
เปนระบบบรหิารที่ใหสารสนเทศที่ผูบริหารตองการ  ระบบน้ีผลติรายงานสรุปสารสนเทศซึ่ง
รวบรวมจากฐานขอมูลขององคกรเปนคาบระยะเวลา  หรือเปนรายงานตามความตองการ หรือ
เปนรายงานในเหตุการณทีเ่ปนสภาวการณผิดปกติ หรืออาจเปนรายงานพยากรณ  รายงาน
เหลาน้ีเปนสารสนเทศที่สําคัญสําหรับผูบริหารในการควบคุม  สั่งการ   การปฏิบัติการ และ
วางแผนในองคกรไดถูกตอง 

(3) ระบบสนับสนุนการตัดสินใจ(Decision Support System หรือ DSS ) เปนระบบ 
สารสนเทศสนับสนุนการตดัสินใจของผูบริหารอยางมีประสิทธิภาพ โดยระบบนี้จะมีการสราง
แบบจําลอง(Model)สถานการณปจจุบันของการดําเนินงานในองคกรขึ้นมา  เพื่อใหผูบริหารได
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(4) ระบบสารสนเทศเพื่อผูบริหารระดับสูง(Executive Information System หรือ EIS) 
เปนระบบสารสนเทศที่เนนการใหสารสนเทศทีส่ําคัญตอการบริหารแกผูบริหารระดับสูงสุด เพ่ือ
ใชในการตรวจสอบ   ควบคุมการดําเนินงานในองคกร รวมทั้งการตดัสินใจ  การใชงานจะเปน
ภาพกราฟก ที่ผูใชงานไมจําเปนตองมีทักษะสูง ผลลัพธจะอยูในรูปแบบที่เขาใจไดงายในรปู
ของกราฟก  ภาพ  เสียง หรือ ระบบมัลตมิิเดีย  

(5) ระบบผูเชี่ยวชาญ(Expert System หรือ ES) เปนระบบคอมพิวเตอรที่ชวยในการ 
ตัดสินใจโดยใชวธิีเดียวกบัมนุษยที่มีความเช่ียวชาญ   ระบบนี้เก่ียวของกับการจัดการความรู
(Knowledge) มากกวาสารสนเทศ  โดยใชหลักการทํางานดวยระบบ ปญญาประดิษฐ (Artificial 
Intelligence)  ซึ่งเปนระบบถาม-ตอบ (Question-Answering System หรือ QA) จัดการ
เก่ียวกบัสารสนเทศที่เปนลกัษณะแบบธรรมชาติ  เปนความจริง (facts) ที่ใหความรูแกผูใช 
โดยขอมูลนําเขา(INPUT) และขอมูลผลลพัธ(OUTPUT) เปนภาษาธรรมชาต ิ 

(6) ระบบบรหิารฐานขอมูล (Data Base Management System หรือ DBMS)เปน
ระบบที่จัดการเก่ียวกบัฐานขอมูล เชน การเก็บบันทึก  การบํารุงรักษา  และการคนคืนขอมูล
ตางๆ   รปูแบบการจัดเก็บ ไมใชภาษาธรรมชาติ  อยูในรปูแบบตวัเลข หรือตาราง 
ประกอบดวยเรคอรดขอมูล แตละฟลดมีลกัษณะเฉพาะ ผลลพัธ เปนเรคอรดที่ตองการ ที่ถูกจัด
ตามรูปแบบตางๆ การคนหา ตองระบุคาทีเ่ปนเอกลักษณ สารสนเทศที่ดึงออกมาจะเปน
รายการขอมูลตามที่ผูใชระบุ 

(7) ระบบคนคืนสารสนเทศ(Information Retrieval System หรือ IR) เปน 
ระบบที่จัดการประมวลผลสารสนเทศประเภทเอกสาร(Document) ในรูปแบบตางๆ เชน 
หนงัสือ  , วารสาร , บทความ เปนตน  โดยเก่ียวของในเร่ืองการแสดงรูปแบบ  ,การเก็บบันทึก  
,การดึงเอกสาร ตามรูปที ่ 1.1 :แสดงภาพรวมของระบบสารสนเทศ ซึ่งปญหาในปจจุบันคอื
เอกสารมีจํานวนมาก  การคนหาเอกสารหรือขอมูลจากแหลงขอมูลที่มีอยูที่ไมสามารถกระทํา
ไดอยางถูกตองและรวดเรว็  วิธีการของระบบคนคนืสารสนเทศคือ จะไมอานเอกสารทั้งหมด
เพ่ือดึงเอกเอกสารที่ตองการออกมา แตจะใชลักษณะเดนของเน้ือหาของเอกสารเปนตวัแทน
ของเอกสาร ที่สามารถแยกแยะเอกสารที่เก่ียวของ(relevant) กับขอถามหรือส่ิงที่เราตองการ  
ออกจากเอกสารที่ไมเก่ียวของ (Non-relevant) ซึ่งการดึงเอกสารที่เราตองการน้ันยากที่จะระบุ
เอกสารหรือสารสนเทศที่ตองการแนนอนได  บอยคร้ังที่ผลลัพธหรอืเอกสารที่ดึงออกมานั้น  ไม



  

 และถากลาวถงึ Google , Yahoo หรือ MSN search ก็คงจะนึกออกไดไมยากวา IR 
นั้นเปนตวัแทน, หนวยเก็บขอมูล รวมถึงโครงสรางและการเขาถึงสารสนเทศตางๆที่ผูใช
ตองการ  
 
 

 
รูปที่ 1.1 : แสดงภาพรวมของระบบคนคืนสารสนเทศ 

 
สรุปความแตกตางระหวางประเภทของสารสนเทศตางๆน้ัน จะเห็นไดวา ระบบบริหาร

ฐานขอมูล(DBMS) และ ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร(MIS) มีการนําขอมูลมาจัดเปน
โครงสราง   ในรูปแบบตารางตัวเลขตางๆ การคนหาสามารถเขาถึงขอมูลที่ถูกจัดเก็บได
โดยตรง สวน ระบบคนคืนสารสนเทศ(IR) และระบบถามตอบ(QA) หรือ ปญญาประดิษฐ (AI) 
เปนระบบทีเ่ก่ียวของกับขอมูลที่เปนความจริง(facts) มีการโตตอบกับผูใชดวยภาษาธรรมชาติ 
ผลลัพธจะเกิดจากการคนหาเปนการอนุมาน หรือ เปรียบเทียบความใกลเคียงกับขอคําถาม
(Query Language) มากที่สุด ดังรูปที่ 1.2 :ความแตกตางระหวาง Database และ IR 

 

 

บทท่ี 1 ระบบคนคืนสารสนเทศ 5 



 

ตารางที ่1.1 : แสดงความแตกตางระหวางการคนคืนขอมูลและการคนคืนสารสนเทศ

 

         Data Retrieval (DR)  Information Retrieval (IR)  

 
Matching   Exact match Partial match, best match 

Inference   Deduction Induction 

Model   Deterministic Probabilistic 

Classification  Monothetic Polythetic 

Query language  Artificial  Natural  

Query specification  Complete  Incomplete 

Items wanted  Matching  Relevant 

Error response  Sensitive  Insensitive 

 การคนคืนขอมูล(Data retrieval) นั้นเอกสารจะถูกบรรจุเปนเซตของคําสําคัญ
(keyword) ซึ่งมีความหมาย สําหรับการสืบคนสารสนเทศ (Information retrieval) นั้น
สารสนเทศเปนหัวขอหรือประธานของประโยค(subject) ซึ่งมีความหมายเพียงคราวๆ สําหรับ
ระบบคนคืนสารสนเทศ(IR system) นั้นเปนระบบทีท่ําการแปลเนือ้ความของขาวสาร การจัด
ตําแหนง(ranking) ของความสัมพันธกันเปนสิ่งที่สําคญัที่สุด  

 
รูปที่1.2 : แสดงความแตกตางระหวาง Database และ IR 
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1.3 สวนประกอบของระบบ IR  

 
รูปที่ 1.3 : แสดงสวนประกอบของระบบคนคืนสารสนเทศ 

 
 สวนประกอบของระบบคนคืนสารสนเทศแบงไดเปน 3 สวนไดแก 

(1) สวนนําเขาขอมูล(Input)  เปนสวนของการปอนขอคําถาม(query)จากผูใชซึ่งเปน 
ภาษาธรรมชาติ หรืออาจเปนการนําเขาMetadata ซึ่งเปนสารสนเทศเกี่ยวกบัเอกสารหรืออาจ
ไมเปนสวนหนึ่งของเอกสารก็ไดแตเปนขอมูลเกี่ยวกบัขอมูล (data about data) อทิเชน  

(1.1) Descriptive metadata เปนการนําเขาสารสนเทศที่เปนความหมายของ 
เอกสารที่อยูภายนอก เชน  ผูแตง(Author), ชื่อเร่ือง(Title), แหลงที่มา (Source  : book, 
magazine, newspaper, journal) ,วนัที่ (Date) ,ISBN ,สํานักพิมพ(Publisher),ความยาว
(Length) 

(1.2)Semantic metadata concerns the content: เปนการนําเขาเน้ือความที่มี 
ความหมาย เชน  บทคดัยอ(Abstract), คําสําคัญ(Keywords) ,รหัสของหัวเร่ือง(Subject 
Codes ) ซึ่งอาจเปน  Library of Congress หรือ Dewey Decimal หรือ UMLS (Unified 
Medical Language System) ก็ได 

(1.3) เทอมของหัวเรื่อง (Subject terms) ซึ่งอาจมาจาก  ontologies พิเศษเปน 
ลําดับขั้นของเทอมมาตรฐาน(hierarchical taxonomies of standardized semantic terms) 
      (1.4) อาจเปนสารสนเทศของเวป(Web Metadata) ก็ได เชน META tag in HTML 
ดังนี้   <META NAME=“keywords”                  

CONTENT=“pets, cats, dogs”> 
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 ระบบคนคืนสารสนเทศจะนําสารสนเทศเหลาน้ีผานการประมวลผลแบบเชื่อมโดยตรง
กับระบบคอมพิวเตอร  ซึ่งผูใชจะมีการโตตอบหรือปฏสิัมพันธกับระบบโดยตรง  

(2) โปรเซสเซอร (Processor) เปนสวนของการประมวลผล ไดแก การจัดโครงสราง 
ของสารสนเทศในรูปแบบทีเ่หมาะสม อันประกอบดวย การสรางตัวแทนเอกสาร ,การแบงแยก
กลุมของเอกสาร ,การจัดเก็บสารสนเทศ ,การดึงขอมูลตามที่ผูใชตองการ การทํางานนั้นจะนํา
ขอคําถามไปเปรียบเทียบกบัตวัแทนเอกสารที่มีอยู เพ่ือดึงเอกสารที่ใกลเคียงนาํออกมาใหแก
ผูสอบถาม 

(3) สวนของผลลพัธ(OUTPUT)  ผลลัพธที่ไดจากระบบเปนขอความสั้นๆ  เชน ชื่อ 
หนังสือ, หมายเลขเอกสาร, ชื่อผูแตง, สํานักพิมพ เปนตน ผูใชสามารถพิจารณาจากขอมูล
ตางๆท่ีไดจากระบบถาเอกสารที่ไดมีจํานวนมากเกินไปหรือไมใกลเคียงกับสิ่งทีต่องการ ผูใช
สามารถปรับปรุงขอคําถามใหมเพื่อใหขอคําถามน้ันสืบคนสารสนเทศไดตรงกับความตองการ 
มากที่สุด เปนระบบตอบกลับ(feedback) ดังนั้นผลลพัธที่ไดจึงขึ้นอยูกับ ขอคําถาม (Query) 
ของผูใชตามรูปที่ 1.4 : แสดงกระบวนการกระทําซํ้าของระบบคนคืนสารสนเทศ และ รูปที่  
1.5: แสดงระบบตอบกลบั 
 

Repositories
/

Goals
/ 
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รูปที่ 1.4 : แสดงกระบวนการกระทําซ้าํของระบบคนคืนสารสนเทศ 
 



  

 
รูปที่ 1.5  :แสดงระบบตอบกลับ 

 
1.4 ข้ันตอนในการสรางระบบ IR  

 การสรางระบบคนคืนสารสนเทศ แบงออกเปน 4 ขั้นตอนคือ 
1. การวิเคราะหขอความ (Text Analysis) 
2. การจัดแบงกลุมขอมุล (Classification) 
3. การเก็บบันทกึขอมูลลงในแฟมขอมูล 
4. การคนคืนสารสนเทศ 
 
ปญหาของระบบคนคืนสารสนเทศน้ันคือการนําขอความทั้งหมดในเอกสารไปเก็บใน

ระบบ จะใชเวลาและเน้ือทีใ่นหนวยความจํามาก จึงมีการวิเคราะหขอความ(Text Analysis) 
เพ่ือแกปญหาเพ่ือลดเวลาและคาใชจายลง  การวิเคราะหขอความของเอกสารมีวัตถุประสงค
เพ่ือหาตัวแทนเอกสารที่เหมาะสม นําตัวแทนของเอกสารหรือดรรชนี(index)ที่ไดมาจัดเก็บ
แทนขอความฉบับสมบูรณ ในการสืบคนเอกสารจะมีการเปรียบเทียบกับตวัแทนเอกสารเหลาน้ี
กับขอคําถามของผูใช เพ่ือดึงสารสนเทศที่ตองการออกมาทําใหเกิดความรวดเร็วในการ
ประมวลผล วิธีการในการหาตัวแทนเอกสารน้ันอาจอาศัยมนุษย  ซึ่งตองใชวิจารณญาณของ
ผูเชี่ยวชาญในสาขานั้นๆ และอาศัยหลกัทางดานความหมายของคํา หรืออาจกระทําดวยระบบ
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รูปที่ 1.6 : แสดงโครงสรางของระบบคนคืนสารสนเทศ 
 
1.5     การประเมินผลระบบคนคืนสารสนเทศ (Evaluation of IR System) 

การพัฒนาและวิจัยทางดาน IR นั้นมุงเนน พัฒนาประสิทธิภาพ(Efficiency) และ
ประสิทธิผล (Effectiveness) ของระบบคนคืนสารสนเทศ ซึ่งงานวจัิยหลายๆทานจะพยายาม
หาเทคนิคหรือวิธีการใหมๆ อยางตอเน่ืองเพราะในยุคโลกาภิวัฒนนี้มีเอกสารเกิดขึ้นในแตละ
วันมากมาย ไมวาเปนหนังสือ บทความ อีกทั้งภาพและสื่อผสม จึงมีการประเมินผลระบบคนคืน
สารสนเทศ เพ่ือพยายามที่จะปรับปรุงใหระบบมีประสิทธิภาพและประสิทธผิลมากที่สุด 
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รูปที่ 1.7 : The Standard Retrieval Interaction Model 

 
 
จากรูปที่ 1.7 แสดงถึงโมเดลในการปฏสิมัพันธในการสืบคนมาตรฐาน จะเห็นไดวาผูใช

จะรองขอสารสนเทศที่ตองการโดยมีการสงเขาไปยังระบบ ระบบจะสงผลลัพธจากการ
ประมวลผลกลับมายังใหผูใช  ผลลัพธที่ไดจะถูกประเมินวาเปนสารสนเทศที่ตองการใชหรือไม
ในกรณีที่ไดรบัขอมูลขาวสารที่ไมตรงกับความตองการจะทําการคํานวณใหมโดยปอนขอ
สอบถามใหมที่ปรับปรุงจากเดิมเปนการทํางานวนรอบ จนกระท่ังไดรับสารสนเทศทีต่องการ 

 
ประสิทธิภาพของระบบวดัจาก เน้ือที่ในการจัดเก็บในหนวยความจํา , CPU Time 
ประสิทธิผลของระบบวัดจาก คาใชจาย ,ตนทุนในการสรางระบบ, Recall ,Precision 
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โดย 
Precision = จํานวนของเอกสารที่เก่ียวของที่ถูกดึงออกมา / 

                              จํานวนทั้งหมดของเอกสารที่ถูกดึงออกมา 
Recall   = จํานวนของเอกสารที่เก่ียวของที่ถูกดึงออกมา / 

    จํานวนของเอกสารทั้งหมดที่เก่ียวของ 
 

การดึงเอกสารน้ันขึ้นอยูกับขอคําถาม เม่ือผูใชปอนคําถามระบบจะแบงกลุมของเอกสาร
ออกเปน 2 สวนคือ เอกสารที่ถูกดึงออกมา(Retrieved) และ เอกสารที่ไมถกูดึงออกมา(Not 
Retrieved)  ซึ่งเอกสารตางๆใน 2 กลุมน้ี อาจมีทั้งเอกสารที่เก่ียวของ(Relevant) และไม
เก่ียวของ (Non-Relevant) กับสิ่งทีต่องการก็ได  
 
กําหนดให 

HIT  : เอกสารที่เก่ียวของทีถู่กดึงออกมา 
WASTED : เอกสารที่ไมเก่ียวของที่ถกูถึงออกมา 
MISSED :เอกสารที่เก่ียวของที่ไมถูกดึงออกมา 
PASSED : เอกสารที่ไมเก่ียวของที่ไมถูกดึงออกมา 

 

  Relevant    Not Relevant 
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 MISSED  HIT  WASTED  PASSED 
 
 Not     Retrieved          Not 

Retrieved             Retrieved 
 
Recall  =  HIT / Relevant 
เปนการวัดความสามารถของระบบในการดึงเอกสารที่เก่ียวของออกมา 
Precision = HIT / Retrieved 
เปนการวัดความสามารถของระบบในการขจัดเอกสารที่ไมเก่ียวของออกไป 
 
ระบบ IR ที่มีประสิทธิผลดี ยอมมี Recall ที่ไดสมดุลยกับ Precision  



  

ตัวอยางที่ 1.1  แสดงการหาประสิทธิภาพของระบบคนคืนสารสนเทศ 
 

 
 
 
1.6     วิวัฒนาการของระบบคนคืนสารสนเทศ 
 
 วิวัฒนาการของระบบคนคนืสารสนเทศตั้งแตอดีตจนถึงปจจุบันนั้นสามารถสรุปไดดังนี้ 

ป คศ. 1960-70 เริ่มตนในการสํารวจระบบคนคืนสารสนเทศสําหรับขอความที่มีขนาด
เล็กที่เปนบทคัดยอทางดานวิทยาศาสตร  กฎหมาย หรือ เปนเอกสารทางดานธุรกิจ มีการ
พัฒนา บูลีนพ้ืนฐาน และ Vevtor Space Model สําหรับการคนคืนสารสนเทศ 
 ป คศ. 1980 นั้นระบบจะมีการสืบคนจากฐานขอมูลเอกสารขนาดใหญที่มีการ
ปฏิบตัิงานในหลายๆบริษทั เชน Lexis-Nexis/MEDLINE  
 ป คศ. 1990 มีการสืบคน FTP และ World Wide Web บนเตอรเน็ตเชน Archie 
,WAIS ,Lycos , Yahoo ,Altavista เปนตน  
 ป คศ. 2000 จนถึงปจจุบัน มีการเชือ่มโยงโดยวิเคราะหจาก Web Search เชน 
Google นอกจากนี้มีการสืบคนสื่อผสม (multimedia) ไมวาเปนภาพ  เสียง  เพลง  วีดีโอ  การ
สรุปเอกสาร เปนตน 
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    รูปที่ 1.8 : แสดง Web Search System 
 
          สิ่งที่คนสวนมากคนหาใน web โดยการศึกษาจาก Spink et al., Oct 98 (  
www.shef.ac.uk/~is/publications/infres/paper53.html) สํารวจจาก  Excite จาก 13  คําถาม
โดยสํารวจจากประชากร  316 คน ไดแก 

• Genealogy/Public Figure:  12% 

• Computer related:   12% 

• Business:    12% 

• Entertainment:               8% 

• Medical:      8% 

• Politics & Government               7% 

• News        7% 

• Hobbies       6% 

• General info/surfing       6% 

• Science       6% 

• Travel                   5% 

• Arts/education/shopping/images   14% 

 Query 

String 

IR 

Syste

Ranked 

D t  

 1. Page1 

2. Page2 

3. Page3 

    . 

    . 

 

 Web  Document Spider 

 

http://www.shef.ac.uk/%7Eis/publications/infres/paper53.html
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          มีการสํารวจผูใช web จากขอคําถามทั้งหมด 50,000 ขอคําถาม ที่เขาใช excite ในป 
คศ. 1997 สรุปไดวา เทอม(terms) ที่ใชบอยมากๆ ไดแก 
 
จํานวน เทอม   จํานวน   เทอม   
4660  sex   1163    games 
1151   mp3   1140    weather 
1127   www.yahoo.com 1110    maps 
1036   yahoo.com   983    ebay 
  980   recipes   1223    hotmail 
3129   yahoo   2191  internal site admin check from kho 
1520   chat   1498    porn 
1315   horoscopes  1284    pokemon 
1283  SiteScope test 
 
          จากการสํารวจ web pages โดยการวิเคราะหเทอมตางๆท้ังหมดจํานวน 31,928,892  
terms จากการวิเคราะห 49,602,191 web pages (Source: http:/ /elib. cs. berkeley. edu/ 
docfreq/index.html) สามารถสรุปไดวาคําที่มีจํานวนมากไดแกคําดังตอไปน้ี 
 
จํานวน เทอม   จํานวน   เทอม 
65002930  the   62789720   a 
60857930  to   57248022   of 
54078359  and   52928506   in 
50686940  s   49986064   for 
45999001  on   42205245   this 
41203451  is   39779377   by 
35439894  with   35284151   or 
34446866  at   33528897   all 
31583607  are   30998255   from 
30755410  e   30080013   you 
29669506  be   29417504   that 
28542378  not   28162417   an 

http://www.yahoo.com/
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28110383  as   28076530   home 
27650474  it   27572533   i 
24548796  have   24420453   if 
24376758  new   24171603   t 
23951805  your   23875218   page 
22292805  about   22265579   com 
22107392  information 
 

ในปจจุบันมีงานวิจัยทางระบบคนคืนสารสนเทศในการปรับปรุงเทคนิคและวิธีการเพื่อ 
เพ่ิมประสิทธภิาพและประสิทธิผลในการคนคืนสารสนเทศ เพ่ือใหสามารถรองรับกับปริมาณ
ของเอกสารในปจจุบันที่เพ่ิมจํานวนมากขึ้นอยางมากมายมหาศาล  สําหรับประวัตขิองงานวิจัย
ทางระบบคนคืนสารสนเทศตั้งแตอดีตน้ัน มีความเปนมาดังน้ี 

• 1958  Statistic Language Properties (Luhn) 

• 1960  Probabilistic Indexing (Maron & Kuhns) 

• 1961  Term association and clustering (Doyle) 

• 1965  Vector Space Model (Salton) 

• 1968  Query expansion (Roccio, Salton) 

• 1972  Statistical Weighting (Sparck-Jones) 

• 1975  2-Poisson Model (Harter, Bookstein, Swanson) 

• 1976  Relevance Weighting (Robertson, Sparck-Jones) 

• 1980  Fuzzy sets (Bookstein) 

• 1981  Probability without training (Croft) 

• 1983   Linear Regression (Fox) 

• 1983   Probabilistic Dependence (Salton, Yu) 

• 1985   Generalized Vector Space Model (Wong, Rhagavan) 

• 1987   Fuzzy logic and RUBRIC/TOPIC (Tong, et al.) 

• 1990   Latent Semantic Indexing (Dumais, Deerwester) 

• 1991   Polynomial & Logistic Regression (Cooper, Gey, Fuhr) 

• 1992   TREC (Harman) 



  

• 1992   Inference networks (Turtle, Croft) 

• 1994   Neural networks (Kwok) 
 
ในปจจุบันมีการวิจัยอยางตอเน่ืองซึ่งแปรเปลี่ยนไปตามยุคสมัย ในความตองการ 

สารสนเทศของผูใช โดยมีเปาหมายเพื่อใหผูใชสามารถสืบคนไดอยางรวดเร็ว โดยพัฒนาระบบ
คนคืนสารสนเทศใหมีประสทิธิภาพและประสิทธผิลใหมากที่สุด 
 

1.7  Information  Retrieval  Models 
 IR model   ไดจําแนกคุณลักษณะเฉพาะออกเปน 4   พารามิเตอร คือ การสราง
ตัวแทนเอกสารหรือขอสอบถาม(representations for documents and queries) , การใชกล
ยุทธในการจับคูจากการวดัความคลายคลึงกันของเอกสารจากขอคําถามของผูใช (matching 
strategies for assessing the relevance of documents   to a user query ) , วธิีการในการ
จัดลําดับผลลพัธจากขอสอบถาม(methods for ranking query output) และ กลไกสําหรับการ
ไดมาของระบบตอบกลับ(Mechanisms for acquiring user-relevance feedback.) ตามรูปที่ 
1.9 แสดงถึง Simple model of IR 
 

 
รูปที่ 1.9 : Simple model of IR 
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IR Model สามารถจําแนกเปน 4  ชนิด  ไดแก  
 
     1.  Set Theoretic Models  ใชบลูีนโมเดล ซึ่งอยูบนพื้นฐานของแนวความคิดเชิงตรรกะ 
หรือพีชคณิตบูลีน ( Boolean Algebra ) กับคําทีถ่กูรวมกันโดยตัวเชื่อมทางตรรกะหรือพืช
คณิต และ  ( AND )   หรือ ( OR )  และไม ( NOT )  ตรรกะเหลาน้ีรวมกัน 

- การใช AND  กําหนดวาทั้งสองคําที่ถูกเชื่อมอยูในเอกสารที่ถูกคนคนื 
-  การใช OR  กําหนดวาอยางนอยที่สุดหน่ึงในสองคําน้ันตองอยู 
-  การใช NOT  กําหนดวาคําที่ระบตุองไมปรากฏในเอกสารที่คนคืนได แต  Operator  

NOT  จะทําการคนคืนทุก ๆ เอกสาร ที่ไมบรรจุคําที่กําหนด จึงมีความเสี่ยงทีจ่ะไดเกือบทุก
เอกสารในฐานขอมูล วธิีการหน่ึงที่จะแกปญหาคือการกําจัดการใช NOT และจะใชใน
สถานการณทีใ่ชในชุดของเอกสารที่เล็ก ๆ นอยเทาน้ัน  

Retrieval Status  Value  (  RSV) เปนมาตรการเก่ียวกับการคิวร่ีเอกสารที่มีความ  
Similality ซึ่งใน Boolean Model คา RSV จะมีคาเทากับ 1 เม่ือควิรี่ที่แสดงมีคาเปน True และ 
RVS  มีคาเปน 0 เม่ือคิวรีท่ี่แสดงเปนคาอ่ืน  ซึ่งเอกสารทั้งหมดที่คา RSV มีคาเทากับ  1 คือมี
การคนพบเอกสารที่เก่ียวของตามที่คิวรี่   

ในคําขอบลูีนการพิจารณาวาคําไหนควรจะถูกพิจารณากอนหรือหลังจะถูกกําหนด
อยางนอยที่สุดบางสวนโดย Operator ทางตรรกะ 
 

ปญหาของ Boolean Model  
(1) คําขอลวน ๆ ไมมีทางที่จะใหน้ําหนักของคําไดอยางงาย ๆ คํา ๆ หนึ่งจะปรากฏ 

หรือไมปรากฏเทาน้ัน ผูใชควบคุมความสําคัญของคําที่มีตอคําขอไดนอยมากการ 
ขาดกลไกลการใหน้ําหนักสงผลใหคําขอที่ไมดีที่สุด  

(2) บูลีนอาจทําใหการคนคืนทีผ่ิดอันเนื่องมาจากคิวรี่ที่ระบุผิด ซึ่งอาจจะเปน 
ปญหาของการแปลความหมายที่ผิดของการเชื่อมตอบลูีน  

(3) ระบบการคนคืนแบบบูลีนอยูที่ลําดับของการจัดเรียงของตัวเชื่อมตรรกะ มี
มาตรฐานสองอันที่ถูกใชกันอยู ทั้งคูจะพิจารณาวงเล็บที่รวมกลุมของคําดวยกนั
เปนอันดับแรกการรวมภายในวงเล็บ   

 
 
 



  

บทท่ี 1 ระบบคนคืนสารสนเทศ 19 

ขอดีของ Boolean Model  
(1)  Boolean Model  ไดรับความนิยมมากเพราะวาเขาใจงาย เวลา Query  กําหนด

ความตองการไดวาจะเอาคําไหนซึ่งเปนลกัษณะงาย ๆ ที่มีรูปแบบไมซับซอน 
(2) เปนการหาขอมูลในลักษณะ ใช / ไมใช เจอ / ไมเจอ  

 
ขอเสียของ Boolean Model  
(1)  ไมมีการจัดลําดับของเอกสาร ( Ranking )  และ ไมมีการเปรียบเทียบ (  
      Relevance )  
(3) ใช Query ที่มีความซับซอนไมไดและไมมีความยืดหยุน เพราะวามี Expression  

แค  AND OR NOT   
(4) ควบคุมจํานวนเอกสารยาก  
(5) มีความลําบากในการยอมรับเนื่องจากตรงหรือสําคัญเปนความตองการของ User  

แมวาการคิวรีแ่บบ Boolean จะมีปญหาตาง ๆ แตระบบการคนคืนแบบ Boolean  
เปนระบบที่มีความนิยมใชกันอยางสูงและคอนขางที่จะมีประสิทธิภาพ และมีการใช 
งานที่งาย 

 
Fuzzy Set   Model   ในทฤษฎีของ Set  ปกติ set  มีขอบแหลม ( Sharp Edges )คือ

แตละตวัจะอยูหรือไมอยูใน Set  ซึ่งในทฤษฎีของ Fuzzy Set  แตละตัว ( สมาชกิ ) จะมีระดับ
สมาชิก ( Membership Grade ) ติดตัวอยูตามที่ Set กําหนดซึ่งคาน้ีจะแสดงกําลังหรือระดับ
ของความเชื่อในสมาชิกของ Set  คาสมาชิกมักถูกกําหนดเปนคาในชวง 0.0  ถึง 1.0  

ปญหาของ  Fuzzy Set  คือระบบไมสามารถบอกไดอยางแมนยําวา เอกสารอันที่ไดจะ
ตอบสนองตอความตองการสารสนเทศ ซึ่งความไมแนนอนจะถูกเขามาในการประเมินแบบ 
Fuzzy Set ซึ่งการคนคืนแบบน้ีมีความสัมพันธกับการคนคืนที่มีการคํานวณการประเมินของ
ความเกี่ยวของ   ( Relevance )  

 
2.  Algebraic  Models  

 Vector Space Model  เอกสารแตละอันจะถูกนําแสดงโดย Vector หรือชุดของคําที่มี
การจัดเรียงลาํดับ  วิธีการประเมินขึ้นอยูกับ Vector 0-1   ซึ่งแตละองคประกอบเปน 0  ถาคํา
นั้น ๆ ไมปรากฏ หรือเปน 1  ถาคําน้ัน ๆ ปรากฎในเอกสารตามทีค่ิวรี่ และการประเมินอีกทาง
หนึ่งอยูบนพื้นฐานของ Vector น้ําหนักซ่ึงองคประกอบของมันเปนนํ้าหนักหรือคาที่ถูก
กําหนดใหแตละคําในเอกสาร 
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ความสําเร็จในการใช  Vector space Model  อยูที่ความเขากันไดดีในเชิงมิติ                   
 (Dimensional Compatibility )   คือการเปรียบเทียบของเอกสารสองอัน (หรือเอกสารกับคํา
ขอ ) จะอยูบนพื้นฐานของการเปรียบเทยีบคําที่เหมือนกันในแตละเอกสารเสมอ   
 การกําหนดนํ้าหนักใหกับคาํ ใน Vector เปนกระบวนการที่ซับซอน   น้ําหนักสามารถ
ถูกกําหนดโดยอัตโนมัติในเอกสารขึ้นอยูกับการนับความถี่ของคํา  คําที่ปรากฏย่ิงบอยใน
เอกสารจะมีความสําคัญตอเอกสารน้ันมาก ( ขอยกเวนที่คือคําที่เปนคําเชื่อม เชน The , a , 
and , of  ) 
 
 
         รูปแบบการทํางานของ Vector Model  

(1) ใหความสําคญัความถีข่องคําที่ปรากฏอยูในเอกสารและความถี่มีผลตอการใหคา 
น้ําหนักของคํา ไดแก 

-  Term Frequency คือการใชความถีข่องคํา เชนเจอ 1 คร้ัง เรียกวา Term ทั้งน้ี
ขึ้นอยูกับจํานวนคําของเอกสาร โดย Term จะแทนคําศัพทของแตละคํา 

-  Term  Weight ( น้ําหนักของคํา ) ความถี่ของคํา ๆ หนึ่งที่พบในทกุ ๆ เอกสาร 
          (2)  สามารถจัดอันดับของเอกสารโดยใชเกณฑความสาํคญัของคําและการ  
Match  กันของคํา  
 
          ขอดีของ Vector Space Model  

(1)  ใชคณิตศาสตรเรียบงายในการคิด มีการพิจารณาจากความถี่ของคํา และ 
สามารถจัด Ranking ของเอกสารได สามารถใชกับเอกสารที่มีขอมูลมาก ๆ ไดดี  
 
          ขอเสียของ Vector Space Model  

(1)  ไมสนใจความหมายของคํา , วลี , โครงสรางของคํา , คําที่มีความหมายเหมือนกัน 
( Synonymy )  

(2) สืบคนใสเง่ือนไขแบบ Boolean Model ไมได 
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3. Probabilistic Model  
   Probabilistic Model  แบบความนาจะเปนจะคลายกับคําขอแบบ Fuzzy  set Model  

แตมีขอกําหนดเพ่ิมเติมวาฟงกชันสมาชกิหรือฟงกชันตัดสินที่ถูกใชเปนแบบนาจะเปน ในระบบ
การคนคืนแบบนาจะเปน Set  ที่ถูกคนคืนจากคําขอใด ๆ ถูกสมมติวาจะตองประกอบดวย
เอกสารซ่ึงสนองตอคําขอดวยความนาจะเปนที่สูงกวาคาที่ตั้งไวความนาจะเปนที่เอกสารไดจาก
การคนคืนตองสนองตอคําขอและความนาจะเปนไมวาตองรวมกันเปน 1 เหมือนการคํานวณ
ของฟงกชันสมาชกิตามคอมพลีเมนตของเซต 
  ซึ่งขอดีของคําขอแบบความนาจะเปนคอืมีวิธีการคํานวณความนาจะเปนที่ไดรับการ
ยอมรับโดยคํานวณความนาจะเปนจากขอมูลความถีข่องคํา ขอมูลความถีข่องคําจะสามารถ
นํามาใชคะแนนความนาจะเปนที่เอกสารซึ่งบรรจุ Set ของคําจะสนองตอคําขอ 
 

4. Hybrid Model  
 Boolean Model มีขอเสียคอืการไมรวมน้ําหนักของคํา Vector Space Model มีขอเสีย
ของการที่ไมสามารถทําการเชื่อมตอทางตรรกะไดโดยงาย จึงไดมีความพยายามที่จะทําการเอา
ขอดีของทั้งสองมารวมกัน จึงไดจึงไดมี    Extended Boolean   Model 
 

ตารางที่ 1.2 : แสดงการเปรียบเทียบโมเดลระบบคนคืนสารสนเทศในรูปแบบตางๆ 
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สําหรับบทนี้นกัศึกษาพอจะมองเห็นความสําคัญของระบบคนคืนสารสนเทศแลววา  
ระบบคนคืนสารสนเทศ(Information Retrieval System หรือ IR) เปนระบบที่จัดการ
ประมวลผลสารสนเทศประเภทเอกสาร(Document) ในรูปแบบตางๆ เชน หนังสือ  , วารสาร , 
บทความ เปนตน  โดยเกีย่วของในเร่ืองการแสดงรูปแบบ  ,การเก็บบันทึก  ,การดึงเอกสาร มี
การวิเคราะหขอความของเอกสารเพ่ือหาตัวแทนเอกสารและจัดเก็บขอความเปนตัวแทนของ
เอกสารหรือดรรชน(ีindex)แทนขอความฉบับสมบูรณ  นําตวัแทนเอกสารมาจัดแบงกลุม
(Classification) ขอมูลที่ไดจัดแบงกลุมวา คลสัเตอร (Cluster)  ซึ่งการจัดแบงกลุมน้ีทําให
สามารถดึงเอกสารที่ตองการไดรวดเร็วขึน้ และดึงกลุมของเอกสารที่เก่ียวของไดมากขึ้น 
 นอกจากนี้นักศึกษายังไดทราบถึงโมเดลของระบบคนคืนสารสนเทศในรูปแบบตางๆ 
ซึ่งจะกลาวในรายละเอียดในบทตอๆไป 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 
 

แบบฝกหัด 
 
 

1. ระบบคนคืนสารสนเทศ แตกตางจากระบบบริหารฐานขอมูลอยางไร 
2. ทานคิดวาทําไมตองมีการพัฒนาประสิทธิภาพและประสิทธผิลของระบบคนคืน

สารสนเทศ จงใหเหตุผล 
3. จงอธิบายความแตกตางระหวางการคนคืนขอมูลและการคนคืนสารสนเทศ 
4. จงอธิบายสวนประกอบของระบบคนคืนสารสนเทศมาพอเขาใจ 
5. จงอธิบายขั้นตอนในการสรางระบบคนคนืสารสนเทศมาพอเขาใจ 
6. การวัดประสทิธิภาพและประสิทธผิลของระบบคนคืนสารสนเทศวัดจากส่ิงใดบาง 
7. จงอธิบายถึง Precision และ Recall มาพอเขาใจ 
8. จงอธิบายถึงระบบตอบกลับ  (feedback) มาพอเขาใจ 
9. จงอธิบายถึง Information Retrieval Model มาพอเขาใจ 
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