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7.1 บทนํา 
World Wide Web เกิดขึ้นในป 1989 โดย Tim Berners-Lee แหงหองปฏิบัติการ 

CERN( Conseil European pour la Recherche Nucleaire) ประเทศสวิตเซอรแลนด ซึ่ง ทมิ 
เบอรเนอรส ลี แหงศูนยวจัิย CERN ไดคิดคนระบบไฮเปอรเท็กซขึ้นเวบ็เบราวเซอรตัวแรกมี
ชื่อวา World Wide Web แตเวบ็ไดรับความนิยมอยางจริงจังเม่ือศูนยวิจัย NCSA ของ
มหาวิทยาลัยอิลลินอยสเออร ฯ สหรัฐอเมริกา ไดคิดโปรแกรม MOSAIC (โมเสค) ซึ่งเปน
เว็บเบราวเซอรระบบกราฟก   Web  ไดมีการเติบโตอยางรวดเรว็และมีการเชือ่มตอแหลงที่
เปนขอมูลขาวสาร เชน Personal home pages ,Online digital Libraries ,  virtural Museums 
,  Product and Service  catalog , Government Information  for public  dissmension ,  
research publication , Gopher  , mail server , Usenet New  , FTP และ ฯลฯ 

ซึ่งจากการประมาณการในเวลานี้จะพบวาเว็บมีจํานวนเปนหลายรอยลาน  page  และ
จะทวีจํานวนเพิ่มขึ้นสองเทาตัวทกุ ๆ 4 เดือน ความสามารถในการคนหาและคนคืนขอมูล
ขาวสารจากเว็บใหเปนไปอยางมีประสิทธภิาพซึ่งจะตองตะหนักถึงเทคโนโลยีที่ใชเพ่ือใหมี
ประสิทธิภาพที่เต็มกําลังและมีความเปนไปไดโดยควรจะใชเคร่ือง Work station และระบบ
เทคโนโลยี  Parallel Processing ที่มีประสิทธิภาพไมกอใหเกิดปญหาคอขวด ( Bottlenneck )  

 

 
 

รูปที่ 7.1 : Queries on the Web (Year 2002) 
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http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=WorldWideWeb&action=edit
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%97%E0%B8%B4%E0%B8%A1_%E0%B9%80%E0%B8%9A%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B9%80%E0%B8%99%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%AA_%E0%B8%A5%E0%B8%B5&action=edit
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%97%E0%B8%B4%E0%B8%A1_%E0%B9%80%E0%B8%9A%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B9%80%E0%B8%99%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%AA_%E0%B8%A5%E0%B8%B5&action=edit
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=CERN&action=edit
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=WorldWideWeb&action=edit
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=NCSA&action=edit
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%A2%E0%B8%AD%E0%B8%B4%E0%B8%A5%E0%B8%A5%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%AD%E0%B8%A2%E0%B8%AA%E0%B9%8C%E0%B9%80%E0%B8%AD%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B9%81%E0%B8%9A%E0%B8%99%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B9%81%E0%B8%8A%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%9B%E0%B8%8D%E0%B8%88%E0%B9%8C&action=edit


รูปที่ 7.1 : Queries on the Web(Year 2002) แสดงถึง ลําดับของเทอมที่ผูใชรองขอ
ในป ค.ศ.2002  มากที่สุดลดหลั่นตามลําดับ ระบบการคนคืนในปจจุบันมีประสิทธภิาพที่สําคัญ
แตกตางกัน ปจจุบันมี Search Tools ที่ใชสําหรับการคนคืนเอกสารเปนจํานวนมากทั้งนี้จะ
ขึ้นอยูกับความสัมพันธของขอมูลตามที่ผูใชปอนคําขอ ( Query )  และนอกจากนี้ความสัมพันธ
ของเอกสารที่ถูกคนคืนมาน้ันจะตองเปนเอกสารที่สําคญัและอยูใน TOP Rank  ดวย   

สถาปตยกรรมที่เก่ียวกบัโมเดลของการคนคืนและวิธกีารในการปฏิบัติการตาม Query 
ซึ่งจะตองใช Search Tools ที่มีความเหมาะสมซึ่งการพัฒนา  web Search Tools   

 
7.2  Traversing The Web  

สําหรับการคนหาขอมูลในเวปที่เต็มไปดวยสารสนเทศจํานวนมากๆเหลาน้ี ดังนั้น
จําเปนตองมีเคร่ืองมือชวยในการสืบคน จึงมีการพัฒนาสราง Search Engine เพ่ือเปน
เคร่ืองมือสําคัญชวยในการสืบคนขอมูล และจําเปนอยางยิ่งที่จะตองพัฒนาประสิทธิภาพการ
ทํางานของ Search Engine ใหสามารถสืบคนเอกสารที่ผูใชตองการในรูปของเวบ็เพจไดอยาง
ครบถวนและถูกตองมากทีสุ่ด   การสืบคนขอมูลแตละครั้ง Search Engine จะสืบคนผาน
ฐานขอมูลทีต่นเองสรางขึ้นที่รวบรวมจาก spiders ซึ่งจะทําการ Craw ไปตามลงิคตางๆ เม่ือ 
Spider พบเว็ปเพจแลวจะสงตอไปยังโปรแกรม indexing เพ่ือกําหนดและแยกสวนประกอบ
เพ่ือทําเปน คยีเวิรด   

 

 
รูปที่ 7.2 : แสดงการคนหาแฟมจาก spider ของเวป 

การทํางานของ Search Engine โดยทัว่ไปประกอบดวย 3 สวนหลัก คือ 
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1. โรบอต (Robots) หรือ สไปเดอร (Web Spider) หรือ ครอวเลอร (Crawler) ทํา 
หนาที่ติดตอไปยังเว็บไซตตางๆ เพ่ือสะสมไฟลเอชทีเอ็มแอล (HTML) เก็บเปนขอมูลสําหรับ
สรางดัชนีคนหา ซึ่ง  Spidering Algorithm  สามารถกระทําไดดังนี้ 
 
Initialize queue (Q) with initial set of known URL’s 
Until Q empty or page or time limit exhausted: 
      Pop URL, L (Link), from front of Q 
      If L is not to an HTML page (.gif, .jpeg, .ps, .pdf, .ppt…) 
              continue loop 
      If already visited L, continue loop 
      Download page, P, for L 
      If cannot download P (e.g. 404 error, robot excluded) 
              continue loop 
      Index P (e.g. add to inverted index or store cached copy). 
      Parse P to obtain list of new links N 
      Append N to the end of Q 

 
วิธีการทํางานน้ัน web  Robot  จะทําการเขาสํารวจเวบ็ไซตตางๆ แลวดึงขอมูล

เหลาน้ันมาอัพเดทใสในรายการฐานขอมูล สวนมากมักจะเขาไปอัพเดทขอมูลเปนรายเดือน 
โดยเริ่มตนทีก่ารตัดสินใจเลือก URL  บนพื้นฐานของเว็บที่มีความ Popular  มีการแบงแยก 
web space บนฐานขอมูลของระบบ Internet  name หรือ รหัสประเทศที่ได   
 

2. อินเด็กเซอร (Indexer) ทําหนาที่สรางดัชนีคนหาจากไฟล HTMLทีโ่รบอต 
คัดลอกมาเอกสารเ HTML ใดๆ จะสามารถสืบคนไดก็ตอเม่ือเอกสารน้ันผานการทําดัชนีแลว
เทาน้ัน  ดังรูปที่ 7.3  ซึ่งการทํา Indexing   มีวัตถุประสงค 3 ขอในการคนคืนของสารสนเทศ 

(1) ทําใหการหาที่อยูของเอกสารตามหัวเรื่องไดโดยงาย 
(2) นิยามสาขาของหัวเรื่องและความสัมพันธของเอกสารอันหน่ึงกับอีกอันหน่ึง 
(3) ทํานายความเกี่ยวของของเอกสารที่กําหนดเขากับความตองการของขาวสารที่ระบ ุ



 
รูปที่ 7.3 : แสดงการสืบคนจาก Index 

 
 การทํา Indexing ของเอกสารโดยทั่วไปจะเก่ียวกับ Non Object Terms ซึ่งเปนตัว
สะทอนกลับของขาวสารอยางชัดเจนของเอกสาร ซึ่งจะเปนการออกแบบเกี่ยวกับการใหคา
น้ําหนัก การนําเสนอ หรือการสะทอนกลับในเนื้อหาของขาวสาร 
 

3. ระบบคนหา ทําหนาที่รับคิวรี (query) ที่ผูใชตองการคนหาผานทาง ซีจีไอ  
(Common GatewayInterface) โดยนําขอสอบถามของผูใชที่ปอนเขามาทําการคนหาในดัชนีที่
สรางโดย Indexing  เพ่ือคนหาเอกสาร HTML ที่ตรงกับความตองการของผูใช  นําผลลัพธ 
แสดงตอผูใชผานทางบราวเซอร ดังรูปที่ 7.4 

 
ปญหาหลักที่ Search Engine พบคือ Query จากผูใช ในกรณีที่  Query มีลักษณะ 

ทั่วไปอาจทําใหไดรับเอกสารจากการคนหามากมายมหาศาล ในขณะที่คิวรทีี่เฉพาะเจาะจงอาจ
ทําใหไมไดรับเอกสารใดๆจากการคนหาเลย เอกสารที่ไดรับจากคิวรทีี่มีลักษะทั่วไป สวนใหญ
ไมเก่ียวของกบัคิวรีนั้น และมีเอกสารหลายๆ ฉบับที่เก่ียวของแตไมถูกคนพบ เน่ืองมาจากคิวรี
นั้นไมมีคียเวิรดที่บงชี้ไปถึงเอกสารนั้น Search Engine ทั่วไปจะสบืคนเอกสารโดยพิจารณา
จากการเรียงตัวอักษรของคํา (Pattern matching)โดยไมคํานึงในแงของความหมาย (Semantic 
matching) 
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รูปที่ 7.4 : แสดงระบบคนหา 
 
 

การคนหาขอมูล Search Engine สามารถกระทําไดหลายวิธีดงัน้ี 

1. คนหาจาก URL เม่ือตองการคนหาขอมูลโดยการใสคาํ (Keywords) หรือขอความ 
ลงไป Search Engine จะเริม่คนหาคําที่ใสลงไปนั้นจากที่อยูของ URL ของเว็บไซตตาง ๆ เชน 
ตองการคนหาคําวา “Travel” ระบบจะกระทําการคนหาซ่ึงไดผลลพัธเปนเว็บไซตที่มี URL เปน 
www.Travel.com อยูในลําดับตน ๆ แตก็อาจจะมีคําที่คนหาไมพบเหมือนกัน 

2. คนหาจากคําที่อยูในไตเติ้ล (Title)  ของเว็บไซตที่เปนประโยค หรือกลุมคําที่อยู 
ทาง ดานบนขอบดานซายของบราวเซอร  
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3. การคนหาจากสวนที่อธิบายเว็บไซต   สําหรับการแสดงคําอธิบายบอกลักษณะ 
หรือเน้ือหาของ site ที่ทํา โดย Search Engine แตละตวัก็จะมีกระบวนการที่แตกตางในการ
แสดงคําอธิบายของ site สวนหนึ่งที่จะนํามาจากคําส่ัง Tag ทีมี่อยูในเอกสาร HTML ซึ่ง
เรียกวา METE Description Tag โดยคําส่ังนี้จะเปนตวับอก หรืออธิบายวา site นั้น ๆ ทํางาน
เก่ียวกับอะไรบาง มีอะไรบาง ซึ่งตรงสวนนี้จะไมปรากฎที่หนาเว็บเพจแตสามารถดูไดจาก 
Source Code ของเอกสาร HTML ซึ่งแหลง Search Engine จะใชพวก Robots หรือ Spiders 
ในการสํารวจในไซต ตาง ๆ มาแสดงผล  

4. การคนหาจากคําสั่ง Keyword การคนหาจากคําส่ัง Keyword ก็เปนการคนหา 
จากคําหลักทีร่ะบุไว ในสวนของเอกสาร HTML โดยตัว Search Engine สวนหนึง่ จะนํามาจาก
คําสั่ง Tag  ที่มีอยูในเอกสาร HTML ซึ่งเรียกวา META Keyword Tag โดยคําส่ังนี้ จะบอกหรือ
อธิบายวาในไซตนั้น ๆ ทํางานเก่ียวกับอะไร 
 
 
 

 

 
 

รูปที่ 7.5 : แสดง สถาปตยกรรมมาตรฐานของ Search Engine 
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รูปที่ 7.6 : แสดงการเชื่อมโยงของ Site ตางๆ เปนโครงสรางชนิด Graphs 
 
 
7.3 A  Taxonomy For Search Tools And Service  

 
จากรูปที่ 7.6 แสดงใหเห็นถึงการเช่ือมโยงของ Site ตางๆที่เปนโครงสรางชนิด  

Graphs ที่ซับซอน จึงมีการพัฒนาวิธีการในการคนคืนสารสนเทศบนเว็ปขึ้นมาเพ่ือเปน
เคร่ืองมือที่มีประสิทธิภาพในการสืบคนขอมูล รวมทั้งไดพัฒนาการบริการในการคนหาใหแก
ผูใชเพ่ือใหการใช Web Search มึความงายขึ้นและตรงตามจุดประสงคของผูใชใหมากที่สุด  

 
Search  Tools  ที่พัฒนาขึ้นมาเพ่ือใชงานนั้นสามารถแบงไดเปน 3 กลุม   ซึ่งได

จําแนกตาม วิธีการในการสํารวจ Web(Method For Web Navigation) , เทคนิคในการสราง
ดัชนี(Indexing Techniques) ,ภาษาสอบถาม(Query Language) , กลยุทธในการจับคูระหวาง
เอกสารและขอสอบถาม(strategies for query – document matching ) และวิธีการในการ
แสดงผลลัพธที่ไดจากการสอบถาม(method for presenting  the query output ) ดังนี้ 
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รูปที่ 7.7 : แสดงไฟล HTML 
 

7.3.1 Indexing Search Engine 
วิธีการทํางานของ Search Tools   ชนิดน้ีจะใชตวั  Keyword Index   เพ่ือใชในการ 

คนหาจากขอความในเว็บทีไ่ดสํารวจมาแลว ซึ่ง Search engine จะอานคําบนเว็บเพจอ
ยางนอยที่สุด สองสามคําแรกที่ใชในเพจ ซึ่งรวมถึงคําที่ อยูใน Tag    (รูปแบบของคําส่ังที่
ใชในไฟล HTML)เชน <title> </title> และหลังคําส่ัง alt (กรณีที่เปนรูปภาพ) ซึ่ง search 
engine จะไมนําเอาคําส่ัง Tag ของไฟล HTML เชน คําสั่ง Java หรือ คําสั่งอ่ืน เชน “and” 
, “the” , “by”, “for” เขามารวมเปนขอมูลที่ใชในการการคนหาดวย  Web page ประเภทนี้
จะยึดตําแหนงและความบอยของการคนเจอคําน้ันในขอมูลมาจัดเรียงลําดับ page 
กอนหลัง ซึ่งวิธีการคนหาขอมูล โดย search Tools ชนิดน้ีจะมีความรวดเร็วแตความ
ละเอียดในการจัดแยกหมวดหมูของขอมูลคอนขางนอย เน่ืองจากไมไดคํานึงถึงรายละเอียด
ของเน้ือหา ผลลัพธที่ไดมากจนเกินไป ขาดการประเมินและกลั่นกรองเนื้อหาสาระใน Web 
pages ที่ไปเก็บรวบรวมมา แตหากวาตองการแนวทางดานกวางของขอมูลและความ
รวดเร็วในการคนหา วิธีการนี้ก็ใชไดผลดี แตก็ขึ้นอยูกับขอความที่ผูใชใชสําหรับการคนที่มี
ความซับซอนเพียงใดดวย   เว็บ Keyword Index  ไดแก 

⋅ AltaVista, http://altavista.digital.com  

⋅ AOL NetFind, http://www.aol.com/netfine  

⋅ Excite, http://www.excite.com  
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⋅ HotBot, http://www.hotbot.com  

⋅ Infoseek, http://www.infoseek.com  

⋅ LookSmart, http://www.looksmart.com 

⋅ Lycos, http://www.lycos.com  

⋅ Northern Light, http://www.nothernlight.com  

 
ตัวอยางท่ี 7.1 การคนหาโดยใช Indexing Search Engine  

สมมุติวาตองการคนหาคําวา ”Pentium”  ผลลัพธท่ีไดจากการทํางานคือ web ท่ีมีคําวา 
“Pentium” ในคําส่ัง <titile> </title>   โดย web page ท่ีมีคําวา “Pentium” อยูมากกวา ข้ึนมาเปน
อันดับแรก ๆ กอน web page ท่ีมี”Pentium” นอยกวา เชน web page ท่ีประกอบดวยคําวา 
“Pentium” อยู 20 คํา ยอมจะถูกนําข้ึนมาแสดงท่ีอยูพรอม URL กอน web page ท่ีประกอบดวยคํา
วา “Pentium” นอยกวา  
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รูปที่ 7.8 : แสดงการคนหาโดยใข Keyword Index 
Alta Vista   (www.altavista.com)  

เปน Search Engine ยอดนิยมอันดับตน ๆ ที่ไดรับความเชื่อถอืกันมานาน เพราะ
คนหาไดรวดเร็วและมีความแมนยําคอนขางดี  โดยใชคําหลัก (Key Words) จาก 25 ภาษา 
หากมีขอมูลที่พบมากเกินไปก็จะมีวิธีการที่ฉลาดในการกลั่นกรองสิ่งที่คนหา Alta Vista ยัง
สามารถตรวจดูกลุมขาวสารอีกนับพันบน Usenet สําหรับการสงขาวทีห่ลากหลาย   Alta Vista  
มี  Spider ที่เรียกวา  Scooter  ในการ update index  

สามารถสนับสนุน  Boolean , วลี , และตวัอักษรพิมพใหญกับตวัอักษร Alta vista  
พิมพเล็กแตกตางกัน (  Case – Sensitive ) ผลของการคนหาของความสัมพันธจะใหคา  
Score ที่สูงจากเอกสารที่ควิรี่ในสอง-สามคําแรก และเอกสารที่ทําการคิวรี่ของคําที่มีการคนพบ
ผลที่ไดจะประกอบดวย  Title , a shot Abstract , size , and date of the last modification  
ของแตละเอกสารที่ทําการคนคืน 

สิ่งที่  Alta Vista  จะไมคนหา หนาลงทะเบียน,ขอความในรูปภาพ และ Multimedia  
Files, XML , Java applets , Comment tags , Acrobat Files , Spammers ซึ่งอันดับมีผลตอ
ความเร็วในการ Load  เน้ือหาและการจัดวาง  มีความสําคัญมาก อิเชน สวนบนสุดของหนา
เวบไซต รวมทั้ง หัวขอ HTML  สําคัญมาก แตละหนาไมควรซ้ํากัน แตสําหรับ Meta Tags 
ไมมีความสําคัญ แตควรมี  Altavista  ใชเวลาหลายเดือนในการ update index แตละคร้ัง 
ความถี่ของการ update index จะขึ้นอยูกับความสําคญัของขอมูลและปจจัยอ่ืนๆ 
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รูปที่ 7.9 : สถาปตยกรรมของ Indexing Search Engine (keyword search) 
Excite  ( www.excite.com )  

Excite เคยเปน search engine ที่เปนทีน่ิยมของผูใช  Excite จะมี Spider และ  
Indexer  สําหรับการคน ผลของการสบืคนจะไดเปนขอมูลฉบับเต็ม (Full text)  ที่ตองการ ซึ่ง 
Spider จะทําการคนคืนสําหรับ Web และ Usenet  New   ซึ่งใน Excite จะมีการรวบรวม 
Index ไวถึง 50 ลาน URL Excite จะสามารถ Support การ search ชื่อบุคคล, Boolean 
operator และ Boolean Expression   ผลของการคนคืนจะใหคา Rank ซึ่งรวบรวมจาก  
keywords ที่ ปรากฏในสวน title page หรือ  keywords ที่ปรากฏซํ้าๆบอยๆ  รวมทั้ง   ความ
ยาวของ URL  ซึ่ง URL ที่ไมยาวมากจะถูก rank อยูในอันดับตนๆ อีกทั้ง การโฆษณาใหกับ 
Excite ดวย  

Excite เปน Search Engine ที่มีขอเดนคือ การใชเทคนิค Concept Based ทําใหหา 
ขอมูลไดตรงประเด็นมาก เชน  ถาตองการคนเรื่องเก่ียวกับ ดอกบัว ผูใชพิมพคําวา Lotus เพ่ือ
สืบคนใน Search engine ตัวอ่ืนผลท่ีปรากฎออกมาน้ันคําวา Lotus นี้อาจเปนชื่อบริษัท ชื่อ
โปรแกรม และรถสปอรตยีห่อดัง แตถาคนโดยใช Excite โดยเลือกแสดงผลในหัวขอ Directory 
จะเห็นวา Excite มีการจัดขอมูลไวเปนหมวดหมูจําแนกกันไปวา Lotus ที่สนใจเปนเรื่อง
เก่ียวกับพชื หรือ รถยนต หรือโปรแกรมคอมพิวเตอร ทําใหสามารถทําการสืบคนตอไป ไดตรง
ประเด็นขึ้น ในปจจุบัน Excite ไมรับการ submit URL แลว และไมได update index ดวย 
spider ของตนเอง     
 
Hotbot      ( www.hotbot.com ) 

เปน Search Engine ที่จะไมคนหาโดยการแบงหนาจอ รวมทั้ง หนาที่มีการใช File 
Cookies หรือ URL ที่มีเคร่ืองหมายพิเศษตางๆ  รวมทั้ง Spammers  Hotbot จะสนใจถึง
อันดับ ซึ่งอันดับของการแสดงผลนั้นจะมีผลตอการโหลดถาเกิดวา Server ชาเกินไป 
นอกจากนี้ยังสนใจถึง เน้ือหาและการจัดวาง  ซึ่งความยาวของเอกสาร และ ความถี่ของคาํ
สําคัญที่พบ  สงผลตอการจัดอันดับเชนกัน 

Hotbot ใหความสําคัญมากสําหรับ  หัวขอ HTML  , Meta Tags ซ่ึงเปนคําอธิบาย 
ไมเกิน 150 ตัวอักษร และคําสําคัญ ไมเกิน 75 ตัวอักษร รวมทั้งความถี่ของคําคัญ   ปกติแลว
กําหนดไวที่ 3-7 % ของเน้ือหาทั้งหมด รวมทั้ง จํานวน Link ที่โยงเขามา มีการใช Inktomi  
เพ่ือใชสําหรับเปนเง่ือนไขในการพิจารณา HotBot จะสามารถ Support  เก่ียวกับตัวอักษร
พิมพใหญกับตัวอักษรพิมพเล็กแตกตางกัน (  Case – Sensitive )  ,  Boolean  และ 
Advance เก่ียวกับการระบุรายละเอียดของแตละทางเลือกที่มีความเฉพาะในรูปของ Media 

http://www.hotbot.com/
http://www.hotbot.com/


 
Info Seek Guide ( www.infoseek.com หรือ infoseek.go.com )  

เปน Search   Engine ที่มีความ Popular เก่ียวกับที่ใช  Robot ในการคนคืน 
เอกสารที่เก่ียวกับ HTML , เอกสารที่เปน  PDF   และเอกสารทีข่อมูลฉบับเต็ม (Full  text)  
Info seek จะทําการคนหาใน Web , use net Group , และ Web FAQ ซึ่งจะใชตวั Index ใน
การกระจาย  

Info seek  จะสามารถ Support   เก่ียวกบัตวัอักษรพิมพใหญกับตวัอักษรพิมพ 
เล็กแตกตางกัน (  Case – Sensitive )  ,สัญลักษณ ( Symbol )  , วลี ( Phrase ) และเกี่ยวกับ
ชื่อบุคคลนอกจากน้ีสามารถ search เก่ียวกับรูปภาพ โดยการใสชื่อหัวขอเขาไป 
 Info Seek จะทําการจัดอับดับ Output ของการประมวลผลโดยใช RSV โดยจะใหคา
น้ําหนักของเอกสารตามที่บรรจุคิวรีข่องคําของเอกสารเร่ิมตน และการกลบัคนืของ Short 
Summary  Relevancy Score , และ Document Size  
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รูปที่ 7.10 : แสดงขนาดของ Search Engine ตางๆในป ค.ศ.2001 

 
รูปที่ 7.11 : แสดงการใชงานSearch Engine ระหวางป ค.ศ.1995 ถึง ค.ศ.2001 

 
 

7.3.2 Subject Directories 
 

Search Tools ชนิดน้ีใช   Subject Directories web ซึ่งจะแสดงหัวขอของสิ่งที่คนหา  
ซึ่งขอดีของ  Search Tools  ชนิดน้ี คือ  Site แตละ Site จะถูกแบงกลุมตามเน้ือหาสาระกอนที่
จะถูกนํามาใชเปนขอมูลในการคนหาตอไป และ การคนหาของคอนขางจะตรงประเด็นกับ
ผลลัพธที่ได  ดังรูปที่ 7.12  

Web ประเภทนี้ เหมือนกับแคตตาล็อกสินคา โดยมันจะแสดงหวัขอของส่ิงท่ีตองการ
คนหา แตละหวัขอจะแสดงถึง URL, รายละเอียดเก่ียวกับ URL นั้น ๆ  ซ่ึงไดมาจากการวิเคราะหดู
เนื้อหา ของแตละ web page วาเกี่ยวกับอะไร ซ่ึงอยูท่ีตองใชคนพิจารณาในการเลือกหัวขอ แยก
หัวขอ  
 
ขอด ี 

 บทท่ี 7 ระบบคนคืนสารสนเทศบน WWW 210 



1. Search engine ประเภทนี ้site แตละ site จะถูกแบงกลุมตามเนื้อหาสาระของมัน กอนท่ี
จะถูกนํามาใชเปนขอมูลในการคนหาตอไป  

2. การคนหาของผูใช คอนขางจะตรงประเด็นกับผลลัพธท่ีไดจาก search engine ชนิดนี้ 
เพราะการใชคนในการจัดหัวขอตาง ๆ แลวมาพิจารณาอยางละเอียดถ่ีถวน เกี่ยวกับรายละเอียดของ 
site ตาง ๆ จะไดใจความท่ีสําคัญออกมา ท่ีจะใชในการจดัทําหัวขอนั้น ยอมดีกวาใช คอมพิวเตอร
ในการพจิารณา และยังสามารถจัดหัวขอไดตรงกับเนื้อความอีกดวย  
ขอเสีย  

1. ในดานการแยกหัวขอจากความคิดของแตละคนอาจไมตรงกัน เวลาคนหากใ็ชหวัขอท่ี
แตกตางไป ทําใหไมไดขอมูลท่ีตองการได ผลลัพธท่ีไดอาจไมตรงตามความตองการนัก เพราะการ
ตีความท่ีแตกตางกัน  

 
ตัวอยางเว็บ ชนิด Subject Directories  

⋅ Galaxy, http://www.einet.net  

⋅ Magellan, http://www.mckinley.com  

⋅ NetGuide, http://www.netguide.com  

⋅ WebCrawler, http://www.webcrawler.com  

⋅ Yahoo, http://www.yahoo.com  
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รูปที่ 7.12 : แสดง Topic hierarchy taxonomies ของ Subject Directory 

 
Yahoo  (www.yahoo.com) 

เปนเวบ็ไซดจักกันดีที่สุดในการคนหาออนไลน มีบริการขาวสาร การเงิน และจดหมาย 
อิเล็กทรอนิกสฟรี รูปแบบการจัดหนา   Site จัดไวเปนหมวดหมูตั้งแตศิลปะ และเรื่องราวของ
มนุษย ไปจนถึงคอมพิวเตอรและธุรกิจ Yahoo  ยังไดทํา Site พิเศษสําหรับบางประเทศเชน 
เยอรมัน และฝรั่งเศส และสําหรับบางเมืองเชน บอสตัน และชิคาโก 

สิ่งที่  Yahoo  จะไมคนหาคือ Spammers  สําหรับเนื้อหาและการจัดวาง  จะพิจารณา 
โดยกองบรรณาธิการของ Web เพ่ือใหอยูในหมวดหมูที่เหมาะสม  หัวขอ HTML อาจเปน ชื่อ
เรื่องที่ผูใชปอน อีกทั้ง Meta Tags  ซึ่งเปนคําอธิบายและคําสําคัญมีบทบาทมากเพื่อนํามาเปน
เง่ือนไขในการพิจารณา   โดยผลของการปฏิบัติงานน้ันจะไดคําอธิบายและคําสําคัญกะทัดรัด
และถูกตอง และอยูในหมวดหมูที่เหมาะสม 
 
7.3.3 Meta Search 

Search Service ชนิดน้ีจะใช  Meta  search Engines ซึ่งลักษณะเดนของเว็บประเภท 
นี้ไดแก ความหลากหลายของขอมูล เชน ผลลพัธที่ไดจะมาจาก Search engine ชนิดตาง ๆ   
ซึ่งพยายามที่จะขจัดปญหาขอจํากัดในเร่ืองของขอบเขต โดยการเสนอการ query โดยใชหลาย 
ๆ มาตรฐานการ search engines ใหเปนหน่ึงเดียว   จุดเดนของการคนหาดวยวธิีการน้ี คอื 
สามารถเชื่อมโยงไปยัง Search Engine ประเภทอื่นๆ และแสดงออกมาโดยจะตองมีความ
สอดคลองกับ user interface ดวย และยังมีความหลากหลายของขอมูล เชน ผลลัพธที่ไดมา
จาก search engine ชนิดตางๆเราสามารถเชื่อมตอไปยัง Search Engine ชนิดตางๆได 
ตัวอยางเชน web MetaCrawler ที่จะมีการสรางตัวเชือ่มไปยังเว็บ search engine ประเภทตาง 
ๆ ไวทายขอมูลที ่ query ออกมา  แตการคนหาดวยวธิีนี้มีจุดดอย คือ วธิีการน้ีจะไมให
ความสําคัญกับขนาดเล็กใหญของตัวอักษร และมักจะผานเลยคําประเภท Natural Language 
(ภาษาพูด)  เชน   Dog pile, Inference Find, Met Crawler 

NEC Research Institute(NECI) พัฒนา Mata-search engine เพ่ือปรับปรุงผลและ
ความแมนยําโดยการ download และการวิเคราะหเอกสารแตละเอกสารและการแสดงผลที่
แสดง term query ชวยใหผูใชสวนมากสามารถตัดสินใจไดอยางรวดเร็ว ถาเอกสารมี
ความสัมพันธกับการ download แตละหนา เทคนิคอยางหนึ่งที่มันสามารถทําใหไดผลอยาง
มาก คือ การทําใหลักษณะทั่วๆไป สัมพันธกับขนาดของ drivers และการจัดระเบียบที่ไมดีของ

http://www.yahoo.com/
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Anastasios Tombros ไดทําการวิจยัเพ่ือพิสูจนถึงขอสรุปในขอดีของการ query ชนิดนี้ 
การศึกษาของเขาท่ีระบุวา user จะรูสึกดีกับการ query ท่ีเร็วและตรงตามที่ตองการมากกวา
ความถูกตอง และผูใชท่ีทํางานแบบสรุปอยางเร็วหรือการ query ท่ีไมดีกับเอกสารแบบสรุป การ 
query ขอมูลแบบสรุปจะตองลดความตองการเอกสารของผูใชแบบเต็ม  

 
ตัวอยาง Web ชนิด Meta-search Engines  ไดแก 

⋅ All4One Search Machine, http://www.all4one.com  

⋅ Dogpile, http://www.dogpile.com  

⋅ Highway 61, http://www.highway61.com  

⋅ HuskySearch, http://huskysearch.cs.washington.edu  

⋅ Inference Fine, http:www.inference.com/ifind  

⋅ Mamma, http://www.mamma.com  

⋅ MetaCrawler, http://www.metacrawler.com  

⋅ MetaFine, http://www.metafind.com  

⋅ OneSeek.Com, http://www.oneseek.com  

⋅ Profusion, http://profusion.ittc.ekans.edu  

⋅ SavySearch, http://savvy.cs.colostate.edu:2000  

 
จากรูปที่ 7.13 แสดงถึงสถาปตยกรรมของ Meta-Search Engine และรูปที่ 7.14 แสดงถึง

การทํางานของ Meta-Search Engine ทีมี่การนําคําถามหรือขอสอบถามจากผูใช (Query) 
นําไปสอบถาม Search Engine ตวัอ่ืน แลวนําผลลัพธมารวมกันเพื่อนําเสนอในรูปแบบที่
เหมาะสม 

 

http://savvy.cs.colostate.edu:2000/


 
รูปที่ 7.13 :แสดงสถาปตยกรรมของ Meta-Search Engine 

 
  

 
รูปที่ 7.14 : แสดงถึงการทาํงานของ Meta-Search Engine 

 
ปญหาของ Meta-Search Engine นั้นเปนเรื่องของผลลัพธที่ไดจากการคนหามักจะซํ้า 

กัน เน่ืองจากตัว Search Engine ตองไปดึงขอมูลจากหลายๆที่ และไมมีการจดัลําดับ Ranking 
 
สําหรับผูใชท่ีตองการคนหาขอมูลท่ัว ๆ ไปท่ีไมเนนความสําคัญ ของเร่ืองตาง ๆ เหลานี้

แลว ใหใชเว็บประเภทนี ้เปน search engines จะเหมาะสมท่ีสุด แตถาตองการขอมูลที่ถูกตอง และ
มีการกล่ันกรองอยางพิถีพิถันแลว Meta-search Engines นัน้ไมใชทางเลือกท่ีด ี 
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รูปที่ 7.15 : แสดง Search Engine Layer 

 
 

7.4 วิธีการคนหาขอมูลดวยsearch engine ที่ทําใหคนหาขอมูลใหงายข้ึน  
 

มีวิธีการหลายวิธีและหลายเทคนิคในการคนหาขอมูลที่ใหประสทิธภิาพและประสิทธิผล
ที่ดี เพียงแตเวลาเรา Search ขอมูล เราตองรูจักใช ใหถูกตอง จะไดขอมูลอยางรวดเร็วและตรง
ตามที่ตองการมากที่สุด อาจจะกระทําโดย 

1. การบีบประเด็นใหแคบลง เน่ืองจากจํานวนขอมูลที่มีมาก เพ่ิมขึ้นจํานวนไมนอย ทํา
ใหการคนหาที่ไดก็มีมาก เราควรทําการคนหาโดยทั่วๆ ไปกอน เก่ียวกับเรื่องที่ตองการคนหา 
ตอจากนั้นคอยระบ ุ หรือใส option เพ่ิมเติมเก่ียวกับสิ่งที่ตองการลงไป เพ่ือบีบประเด็นให
ครอบคลุมมากย่ิงขึ้น  

2. ใช advanced search เพื่อชวยในการคนหาขอมูล ในsearch engine ตาง ๆ ใน
ปจจุบันจะมีการแทรก option ตาง ๆ เขาไปเชน “Advanced Option” หรือ “Power Search” 
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7.4.1 การคนหาขอมูลจากเว็บไซต www.Google.com 

 
Google เปนเว็บไซตฐานขอมูลที่ใหญมากท่ีสุดของโลก ในอดีตเปนบริษัทที่ดําเนินการ

ดานฐานขอมูลเพ่ือใหบริการแกเว็บไซตคนหาอ่ืน ๆ ปจจุบันไดเปดเว็บไซตคนหาเอง ดวย
ฐานขอมูลมากกวา สามพันลานเวบ็ไซตและเพิ่มขึ้นเรือ่ย ๆ ทุกวัน ที่เหนือกวาบริการรายอ่ืน ๆ 
คือ เปนเวบ็ไซตที่สนบัสนนุภาษาตาง ๆ มากกวา 80 ภาษาทัว่โลก (รวมทั้งภาษาไทย) และมี
เคร่ืองserver ใหบริการในสวนตาง ๆ ของโลกมากถึง 36 ประเภท (รวมทั้งในประเทศไทย)  

 

 
   รูปที่ 7.16 : แสดง Search Engine: Google 

 
เม่ือเราเปด Browser `และพิมพ URL : www.google.com ลงไป ดวยระบบตรวจสอบ

ภาษาของเว็บไซต Google เม่ือพบวาเราใชบราวเซอรบนวินโดวภาษาไทยจะสวทิซเปาหมาย
มายัง www.google.co.th โดยอัตโนมัติดังรูปที่ 7.16  การบริการคนหาของ Google แยก
ฐานขอมูลออกเปน 4 หมวด ไดแก เว็บ , รูปภาพ , กลุมขาว และสารบบเว็ปดังมีรายละเอียด
ดังนี้ 
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1. เว็บ : เปนการคนหาขอมูลจากเว็บไซตตาง ๆ ทั่วโลก การคนหาแบบเจาะลึก
เก่ียวกับเวบ็ สามารถระบุรายละเอียดตาง ๆ ได เพ่ือใหสามารถคนหาไดในวงจํากัด เชน การ
กําหนดคําหลักที่ตองการ คําที่คลายคลงึ และคําที่ไมตองการใหปรากฏอยูดวย ,กําหนดเฉพาะ
ภาษา, ชนิดของไฟล (html ,word)) ชวงระยะเวลาที่เอกสารน้ันสรางขึ้น หรือ จากโดเมน
เว็บไซตชื่ออะไร เปนตน  

 
รูปที่ 7.17 : แสดงการคนหาขอมูลจากเว็บไซตตางๆทัว่โลก 

 
2. รูปภาพ : เปนการคนหารูปภาพหลากหลาย Format จากเว็บไซตตาง ๆ ทั่วโลก 

การคนหาภาพเพื่อใหสามารถคนหาไดรวดเร็วควรใชการคนหาภาพระดับสูงเพราะสามารถระบุ
ชื่อหรือบางสวนของชื่อ ชนิดรูปภาพเปนไฟลฟอรแมตใด (JPG, GIF, PNG) ชนิดของสี 
(Black/White, Grayscale, Color) ชื่อของโดเมนที่คาดวาจาจะมีภาพนั้น ๆ  

 
รูปที่ 7.18 : แสดงการคนหารูปภาพจาก Google.com 
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3. กลุมขาว : เปนการคนหาเร่ืองราวท่ีนาสนใจจากกลุมขาวตางๆ  เว็บไซตที่เปน 
กลุมขาวน้ันโดยปกติจะมีการแบงแยกเปนหมวดหมูที่นาสนใจอยูแลว ผูใชสามารถคลิกทีช่ื่อ
กลุมขาวที่สนใจไดทันท ี แตบางทีผูใชอาจจะไมแนใจวาเร่ืองที่สนใจนั้นอยูในกลุมขาวใด ผูใช
สามารถใชการคนหาแบบพิเศษเปน การคนหากลุมขาวแบบระบุรายละเอียด โดยระบุขอความ
ที่ตองการคนหาจากกลุมขาวดวยคํา หรือบางสวนของขอความ เชนเดียวกับการคนหาเว็บเพจ 
แตสามารถคดัเลือกเอาเฉพาะคําที่ปรากฏในกลุมขาว ผูเขียน หมายเลขขอความ ภาษาที่ใช 
รวมทั้งชวงระยะเวลาตามทีต่องการไดดวย 
 
 

 
 

 
รูปที่ 7.19 : แสดงการคนหากลุมขาวแบบระบุรายละเอียด 
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4 .สารบบเวบ็ : การคนหาขอมูลจากเว็บไซตที่แยกออกเปนหมวดหมู  



7.4.2 การคนหาขอมูลดวย Basic Search จากเว็บไซต www.siamguru.com 
 Basic Search คือเคร่ืองมือในการคนหาเว็บไซต ทําหนาที่ในการใหบริการคนหา
ขอมูล (Search Engine) โดยเนนเรื่องความสามารถในการคนหาขอมูลภาษาไทยบน
อินเตอรเน็ต มีความสามารถเทียบเทา search engine ชื่อดังจากตางประเทศ โดยการคนหาจะ
เปนแบบคนหาขอมูลจากทุกคําของขอมูลจริง (Full Text Search) ทั้งภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษจากเว็บเพจจํานวนหลายลานหนา มีการเก็บรวบรวมขอมูลเว็บเพจทีเ่ก่ียวของกับ
ประเทศไทยมาจัดทําดัชนี (index) โดยอัตโนมัติ ผสมกับการจัดแยกหมวดหมูอยางชัดเจน 
เพ่ือใหผูใชงานสามารถเขาถึงขอมูลไดงายและรวดเร็วมากที่สุด 

เว็บไซต www.siamguru.com แบงการคนหาเปน 4 รูปแบบคือ   
 1.    คนหาเว็บไซต (Basic Search) เหมาะสําหรับผูที่ใชอินเทอรเน็ตทัว่ๆ ไปที่ยังไมมี 

      ความรูมากนัก  

2. คนหาเว็บไซตแบบซเูปอรเสิรซ (Search) เปนบริการสืบคนขอมูลแบบมีเง่ือนไข 
สําหรับการคนหาที่มีการเฉพาะเจาะจงมากยิ่งขึ้น  

3. คนหาเพลง (Music Search) บริการคนหาเพลง , เนื้อรอง จากเว็บเพจตางๆ โดย
สามารถคนหาไดจากชื่อเพลง ชื่อนักรอง ชื่ออัลบั้ม หรือ คํารองจากทอนใดทอน
หนึ่งก็ได  

4. คนหารูปภาพ (Image Search) บริการคนหา ภาพถาย ภาพกราฟฟก ภาพ
การตูน เปนตน 

 
 

 
รูปที่ 7.20 : แสดงการใช Basic Search จาก WWW.siamguru.com 
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การคนหาดวย Super Search  
 
Super Search เปนเคร่ืองมือคนหาขอมูลในอินเทอรเน็ตอีกประเภทหนึ่ง เหมาะสําหรับ

ผูที่คุนเคยกบั Basic Search อยูแลว แตตองการคนหาขอมูลใหไดผลลัพธตรงความตองการ
มากขึ้นกวาทีจ่ะสามารถทําไดใน Basic Search ดวยวิธีการสรางเง่ือนไขการคนหาขึ้น ซึ่งจะได
ผลลัพธที่นาพอใจกวาใน Basic Search ในขณะเดียวกันการคนหาแบบ Super Searchก็จะมี
ความซับซอนในการใชงานดวยเชนกัน  

 

 
รูปที่ 7.21 : แสดงการคนหาดวย Super Search 

 
  จากรูปที่ 7.21 จะเห็นไดวาประกอบดวยสวนประกอบ 4 สวนคือ 
สวนที่ 1. ขอความแบบมีเงื่อนไข เปนชองสําหรับกําหนดขอความที่เปนเง่ือนไขใน

การคนหา 
  

ตัวอยางที่ 7.1 : 
 พิมพ ไทย and จีน ลงในชองขอความแบบมีเง่ือนไข จะหมายถึง คนหาคําวา ไทย  

และ จีน โดยผลลัพธจากการคนหา จะปรากฏคําวา "ไทย" และ "จีน" อยูในหนาเวบ็เพจ
เดียวกัน 
  

ตัวอยางที่ 7.2 :  

 พิมพ กีฬา or ดนตรี ลงในชองขอความแบบมีเง่ือนไข Super Search จะคนหาขอมูล 

ที่ปรากฏคําวา "กีฬา" หรือ "ดนตรี" ในหนาเว็บเพจ  
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ตัวอยางที่ 7.3 : 
 พิมพ กีฬา not ฟุตบอล จะหมายถึง การคนหาเว็บเพจที่ปรากฏคําวา "กีฬา" แตตอง 
ไมปรากฏคําวา "ฟุตบอล 

  

ตัวอยางที่ 7.4 : 

พิมพ วัด near อยุธยา หมายถึง การคนหาเว็บเพจที่มีทั้งคําวา วัด และ อยุธยา อยูใน 

หนา เว็บเพจเดียวกัน และคาํทั้งสองนาจะปรากฏอยูใกลเคียงกัน  

การคนหาโดยใชเงื่อนไข "NEAR" หมายถึง เปนการระบุใหผลลพัธของการคนหา 

ตองปรากฏทัง้ A และ B และทั้งสองคําน้ีจะตองปรากฏอยูใกลๆกัน รูปแบบการคนหาแบบนี้จะ
คลายกับการใชเง่ือนไข "AND" แตตางกันเพียง คําทั้งสองจะตองปรากฏอยูหางกันไมเกิน 10 
คํา ซึ่งเราจะเห็นวาการใชเง่ือนไข NEAR จะมีประสิทธิภาพที่ดีกวาการใชเง่ือนไข "AND" ใน
กรณีที่คําทั้งสองมีความเกี่ยวของกัน โดยคาดหวังวาคําทั้งสองนาจะปรากฏอยูใกลเคียงกัน  

 

ตัวอยางที่ 7.5 : 

พิมพ (การเมือง or เศรษฐกิจ) near รัฐสภา หมายถึง การส่ังใหคนหาหนาเอกสาร 

เว็บเพจที่ปรากฏคําวา "การเมือง" หรือ "เศรษฐกิจ" และ จะตองปรากฏอยูใกลเคยีงกับคําวา 
"รัฐสภา" ดวย 

การคนหาโดยใชเครื่องหมายวงเล็บ "( )"   การใชเคร่ืองหมายวงเล็บครอมขอความ 

ที่เปนเง่ือนไข หมายถึง การเจาะจงใหประมวลผลขอความที่อยูภายในวงเลบ็  

 

สวนที่2.เสียงคลาย เปนชองระบุวาตองการคําที่ออกเสียงคลายคลึงกันได  

 สวนที่3.คําแนะนําพรอมตัวอยางการใชงาน เปนขอความที่อยูภายใตชองคนหา  

เพ่ือแนะนําการใชงาน Search Engine อยางงาย พรอมตัวอยางการใชงาน  

 สวนที่4. ปุม  "Search" ปุมสําหรับสั่งใหทําการคนหา  

 
 



การคนหาเพลงดวย Music Search  
Music Search เปนเคร่ืองมือในการคนหาเน้ือรอง, เพลง mp3 ทั้ง เพลงไทย, เพลงสากล, 

เพลงญี่ปุน และ เพลงประกอบภาพยนตร (Sound track) โดย Music Search ของ 
SiamGURU แบงรูปแบบการคนหาเปน 2 รูปแแบบคอื  

 1. คนหาแบบธรรมดา เปนการคนหาที่งายตอการใชงาน เพราะ เราเพียงแตทราบ 

ขอมูลเกี่ยวกบัเพลงเพียงเล็กนอย เราก็สามารถคนหาเน้ือรอง หรือ เพลง mp3 เหลาน้ันได  

 

 
รูปที่ 7.22 : แสดงการคนหาเพลงแบบธรรมดา 

 

การคนหาแบบธรรมดา ประกอบดวย 

 • ชองคนหาแบบธรรมดา เปนชองที่คุณไวสําหรับพิมพขอมูลทุกอยางที่เก่ียวกบัเพลง 
เชน ชื่อ ศิลปนเพลง, ชื่อเพลง, ชื่ออัลบั้ม, ชื่อภาพยนตร หรือ ชื่อโฆษณา หรือ ชือ่
ละคร ที่ใชเพลงนี้ประกอบ เชน เพลงประกอบภาพยนตรเรื่อง Matrix เราพิมพ Matrix 
ลงในชองคนหา  

 • คําแนะนําพรอมตัวอยางการใชงาน (Example) เปนขอความที่อยูภายใตชอง
คนหาแบบธรรมดา เพ่ือแนะนําการใชงาน Music Search อยางงาย  

 • ปุม "Search" (Search Button) ปุมสําหรับสั่งใหเริม่ทําการคนหา  

  

 ในการคนหาแบบธรรมดานัน้ผูใชอาจไดสารสนเทศไมตรงกับความตองการ หากเรา 

ทราบขอมูลเก่ียวกับเพลงนั้นอยางแนชัด เชน ทราบวาเปนอัลบั้มใด ,เพลงชื่ออะไร ,ทราบชื่อ
ศิลปน อยางแนชัด แนะนําใหใชงานในสวนของ Advanced Search จะดีกวา เพราะจะไดขอมูล
ที่ตรงกับความตองการของผูใชงานมากที่สุด  
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 2. คนหาแบบเจาะจง (Advanced Search) เปนการคนหาเน้ือเพลง หรือ เพลง mp3  

ในกรณีที ่เราทราบขอมูล เก่ียวกับศิลปน (Artist), ชื่ออัลบั้ม(Album), ชื่อเพลง (Song) หรือ 
เน้ือรอง (Lyrics) โดยการคนหาแบบน้ีจะทําใหเราไดผลลัพธที่รวดเรว็ และ ตรงความตองการ
ของผูใชงานมากยิ่งขึ้น  

 

 
รูปที่ 7.23 : แสดงการคนหาเพลงแบบเจาะจง 

 

ตามรูปที่ 7.23 สําหรับการคนหาแบบเจาะจง จะประกอบไปดวย 

 • ศิลปน เปนชองสําหรับกรอกขอมูลศิลปนเพลงที่เราทราบลงไป เชน "Backstreet  

Boys" ,"Barry Manilow" ,"aztec camera"," เสาวลักษณ ลีละบุตร"  

 • อัลบั้ม เปนชองสําหรับกรอกขอมูลอัลบั้มของเพลง เชน "Baby One More Time" , 

"OST from The Nutty Professor" (เพลงประกอบภาพยนตร  

 • ชื่อเพลง เปนชองสําหรับกรอกขอมูลที่เปนชื่อเพลง เชน "I Wanna Be With You",  

"Ano Tsuku Kotoba","Ano Tsuku Kotoba", "นองไก"  

 • เน้ือรอง เปนชองสําหรับกรอกขอมูลที่เปนเนื้อเพลง เพียงพิมพเน้ือเพลงบางทอนลง 

ไป เชน "แคกระจกใสบางๆ ที่ก้ันตรงกลางเทาน้ัน ไดแคเพียงเห็นหนากัน", "Every little thing 
I do Never seems enough for you You" เปนตน 

 • ปุม "Search" (Search Button) ปุมสําหรับสั่งใหเริม่ทําการคนหา  
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 สิ่งที่ตองระวังในการคนหานั่นคือ ชื่อศิลปน (Artist) , ชื่ออัลบั้ม (Album), ชื่อเพลง  

(Song), เน้ือรอง (Lyrics) ที่มีชองวางระหวางคาํ (space) จะตองระวงัในเรื่องการใส
เคร่ืองหมายฟนหนู " " ครอมขอความเหลาน้ันดวย เชน "Yesterday once more", "เจตริน 
วรรธนะสิน", "เจ็บจนเริ่มชา อยากจะลาก็คงไมวากัน ถามคําเดียว เพราะฉนัทําผิดไป หรือ
เพราะเธอมีใครที่ตองการ"  และพยายามระบุขอมูลเกี่ยวกับเพลงที่เราทราบใหมากที่สุด เพราะ
ยิ่งเราบอกขอมูลเกี่ยวกบัเพลงไดมากเทาใด จะทําใหเราสามารถคนหาเน้ือเพลง เพลง mp3 ได
งาย และตรงความตองการมากขึ้นเทาน้ัน เชนเราตองการคนหาเพลงของ Westlife ชื่อเพลง 
Fool Again ใหเราใส Westlife ในชองศิลปน และ "Fool Again" ในชองเพลง เปนตน และ หาก
ตองการเน้ือรอง หรือ เพลง mp3 ทั้งหมดของเพลงประกอบภาพยนตร หรือ ละคร ใหพิมพชื่อ 
ภาพยนตร หรือ ละคร ในชองอัลบั้ม เชน ตองการหา เพลงประกอบละครเรื่องเกาอ้ีขาวในหอง
แดง ทั้งหมด ใหพิมพ เกาอ้ีขาวในหองแดง ในชองอัลบั้ม  

 
การคนหาภาพดวย Images Search  

 
Images Search เปนเคร่ืองมือคนหาขอมูลในอินเทอรเน็ตอีกประเภทหนึ่ง เหมาะ

สําหรับผูที่คุนเคยกับ Basic Search อยูแลว แตตองการคนหาขอมูล ใหไดผลลัพธตรงความ
ตองการมากขึ้นกวา ที่จะสามารถทําไดใน Basic Search ดวยวธิีการสรางเง่ือนไขการคนหาขึ้น 
ซึ่งจะไดผลลพัธที่นาพอใจกวาใน Basic Search ในขณะเดียวกันการคนหาแบบ Super 
Search ก็จะมีความซับซอนในการใชงานดวยเชนกัน  

 

 
รูปที่ 7.24 : แสดงการคนหาภาพดวย Image Search 

 

จากรูปที่ 7.23 : แสดงการคนหาเพลงแบบเจาะจง ประกอบไปดวย 
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 • ชองคนหารูปภาพ เปนชองสําหรับใสคาํที่ตองการคนหา เชน ชื่อรูปภาพ หรือ
บางสวนของชื่อ คําที่เก่ียวของกับรูปภาพนั้น  

 • ตัวอยางการใชงานอยางงายๆ เปนขอความที่อยูภายใตชองคนหารูปภาพ เพ่ือ
แนะนําการใชงาน Image Search อยางงาย พรอมตัวอยางการใชงานอยางส้ันๆ  

 • ปุม "Search" ปุมสําหรับสั่งใหทําการคนหา  

 
เทคนิคการคนหารูปภาพแบบตางๆ เราสามารถคนหารูปภาพที่ตองการโดยใช

เง่ือนไข เพ่ือเปนการเจาะจงผลลัพธ  โดย  
การใชเคร่ืองหมายบวก "+" หมายถึง การระบุเง่ือนไข "และ" นั่นคือ หากเราตองการ

ใหไดภาพตรงความตองการเรามากที่สุด เราจะตองใสเคร่ืองหมายบวกนําหนาคําหลักที่เราใช
ในการคนหา โดยเคร่ืองหมายบวกจะตองเขียนติดกับคาํหลัก เชน เราพิมพ +นิโคล +เทริโอ 
หมายถึง คนหารูปภาพที่เปนนิโคล เทริโอ เทาน้ัน   

การใชเคร่ืองหมายลบ "-" หมายถึง การระบุเง่ือนไข "ตองไมใช" นั่นคือ เราจะใส 

เคร่ืองหมายลบติดกับคําหลกัที่เราไมตองการใหคนหารูปภาพนั้นออกมา เชน นิโคล -เทริโอ 
หมายถึง คนหารูปภาพ นิโคล แตไมใช "นิโคล เทริโอ" ซึ่งผลลัพธอาจจะออกมาเปน นิโคล คน
อ่ืนๆ เชน นิโคล คิดแมน  

 นอกจากนี้ถาตองการคนหาใหไดผลลัพธทีละมากๆ กระทําได โดยการเวนชองวาง 

ระหวางคํา เชน นิโคล มอส ทาทา ก็จะไดผลลัพธรปูภาพที่มีนิโคล หรือ มอส หรือ ทาทา  

จะเห็นไดวา Advance Search เปนการชวยในการ Search ขอมูล เพราะสามารถชวยในการ
บีบประเด็นหัวขอใหแคบลง ซึ่งทําใหไดรายชื่อเว็บไซตทีต่รงกับความตองการในการ Search 
มากขึ้น  
 

สรุปไดวา ในการใช Search engine จะใหเกิดประโยชนอยางเต็มที ่ผูใชจําเปนจักตอง 

ศึกษา ถึงวิธีการใช Search แตละวิธ ีไมวาจะเปน Keyword Index , Subject Directories, 
Metadata Search engine นอกจากนี้ยังตองศึกษาถึง การใช tool วธิีการใช Advance Search 
เพ่ือกําหนดขอบเขตการ Search ขอมูลใหแคบลง จักได Page ที่ถูกตองและตรงตามความ
ตองการมากที่สุด 
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7.5 Retrieval  Effectiveness  Assessment   
 
การประเมินประสิทธิผลของการคนคืนสารสนเทศน้ัน ที่นิยมใชกันอยูนั้นมี Search  

Tools และ Search Service ที่ใชอยู 2 Query ดวยกันโดยเปรียบเทียบการคนคนืของคําใหได
จํานวนของเอกสารที่ทําการคนคืน ไดแก Latex Software และ Multi agent systems 
Architecture ดังรายละเอียดตอไปน้ี  
 
7.5.1 Latex Software   

 
เปน Software ที่เปนการรวมชุดคําส่ังและเปน Software เสรีที่ผูใชสามารถ Download 

ตัวโปรแกรมและรหัสตนฉบบัไดโดยไมตองเสียคาใชจายใด ๆ ซึ่งสามารถ Download ไดที่ 
http://ww.tug.org  และสามารถใชไดกับคอมพิวเตอรทุกแพลตฟอรม ( Platform) ไมวาจะเปน 
Windows , Mac , Unix ฯลฯ   ซึ่งไฟลของ  Latex จะเปนแบบลกัษณะ  WYSIWYG  (What 
You See Is What You Get)  คือเปนไฟลที่อานได ( Human readable ) ซึ่งตางจาก Word 
processor  เพราะวาถาไมมีโปรแกรมโปรแกรมเวิรดโปรเซสเซอรก็จะไมสามารถดูเน้ือหาได 
 การเขียนสตูรคณิตศาสตรในโปรแกรม Latex สามารถเขียนไดงาย พรอมทั้งสามารถ
แปลงไฟลเปน PDF (Portable Document Format)  การใชภาษาไทยกับ Software Latex ยัง
ไมคอยเปนทีน่ิยมใชเนื่องจากสวนใหญมักจะใชโปรแกรมเวิรดโปรเซสเซอรเม่ือเทียบกับ 
Software Latex  ที่ใชยากวา 

คําเชื่อมบางครั้งถูกนํามาใชกับลักษณะของการปรากฏของคําใน Indexing    คําสอง 
คําที่ถูกเชื่อมถามันปรากฏอยูดวยกันที่มีความสัมพันธเชิงความหมายบางอยาง คําใน Indexing 
จะปรากฏอยูในบทบาทหนึ่งบทบาทหรือมากกวา 1 บทบาท เปนการแสดงหนาที่หรือการใช 
  

จากตารางที่ 1 : แสดงผลเปรียบเทยีบของผลลัพธของ Search Engine ตางๆท่ีไดจาก
การรองขอสารสนเทศโดยใช latex software  

- ในคอลัมนที่ 1 เปนการแสดง Search Tools ที่ใช 

- คอลัมนที่สองเปนการใช Disjunctive Query คือ จะมีการเลือกเฉพาะ 
Query ที่มีการใชตรรกะในลักษณะของการเชื่อมดวย  “ ( OR ) หรือ “      

- คอลัมนที่สามเปนการใช Conjunctive  Query คือ จะมีการเลือกเฉพาะ 
Query ที่มีการใชตรรกะในลักษณะของการเชื่อมดวย  “ ( AND ) และ “ 

http://ww.tug.org/


- คอลัมนสุดทายจะเปนการแสดงถึงจํานวนของเอกสารทั้งหมดที่ทําการคน
คืนโดยการอธิบายแบบการใช Phrase  Query ในการ Retrieval ขอูมล 
คือ จะมีการเลือกเฉพาะ Query  ที่เปน วลีเทาน้ัน 

-   สวน  N / A  (  Not Available ) ในตาราง   หมายถึงไมมีขอมูล 
 

 
 

 
เคร่ืองมือที่ใชในการสืบคน ( Search Tools)   เชน Search Engine ของ Info seek  

ซึ่งจากตารางจะพบวา info seek มีจํานวนเอกสารที่ทาํการคนคืนมาไดมากกวา 3 ลานเอกสาร  
สวน WWWW  ทําการคนคืนไดนอยที่สุดเปนจํานวน  4,999 เอกสาร 

 
โดยทั่วไปจํานวนเอกสารทีท่ําการคนคืน จาก  Disjunction ไปยัง Conjunction และไป 

ยัง Pharse Query   จะมีจํานวนที่ลดลงเรื่อย ๆ หรือในกรณีของ Excite   จะมีจํานวนของ
เอกสารที่ทําการคนคืนมาไดนั้นของConjunctive และ Phares Query มีจํานวนเทากัน  
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7.5.2 Multi agent  systems  Architecture 
 

 

 
 
 
จากตารางที่ 2  เปนการนําเสนอโดยการใช  Multiagent systems Architecture   

ยกเวนสําหรับ WWWW และ Galaxy เพราะวาเปน Literature ซึ่ง Conjunction และ phrase 
Query จะใหผลที่ดีกวาแบบ Disjunction Query  ซึ่ง Query สวนใหญยากในการประเมินและ
ทําใหเห็น Query ในหลายดานและผลของการใช Top Rank ของเอกสารสามารถแสดง
คุณสมบัติของการใช Multiagent systems Architecture  
   

จากวิธีการทั้งสองจะพบวา การทดสอบ query , ความเกี่ยวของกันของเอกสารและ
ความไมเกี่ยวของกันของเอกสาร ในการจัดอันดับของ query ซึ่งการคนคืนของ User ไม
สามารถทดสอบไดจาก 2-3 เอกสารเทาน้ันที่จะใหคา Top Rank  อยางไรก็ตามจํานวนของ
เอกสารในการแสดงผล Rank   query  ในจํานวนหนึ่งพัน 
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7.6 Improving Retrieval Effectiveness 
 
การพัฒนาการคนคืนใหมีประสิทธิภาพนัน้สิ่งที่สําคัญคอืการออกแบบและการ 

พัฒนาการใช Web search Tools โดยการใช Query ที่ focusedหรือเฉพาะเจาะจง นอกจากนี้
ยังขึ้นอยูกับความเร็วของการทํางานและขนาดของ database อีกดวย สามารถสรุปถึงวธิีการ
ในการเพ่ิมประสิทธิภาพในการคนคืนสารสนเทศไดหลายวธิีการดังนี้ 
 

1. Relevance Feedback Techniques   
การใชเทคนิคการปอนกลับความเก่ียวของของสารสนเทศ โดยจะมีการประเมินของ

ตัวอยางเอกสารที่ถูกคนคืนออกมา และการประเมินนี้จะถูกนําไปใชเพ่ือแกไขกระบวนการคน
คืน ซึ่งเปนสิ่งที่ผูใชกําหนดหลังจากทีมีการ Retrieval มาแลวโดยมีการพิจารณาวาขอมูลทีไ่ด
ถูก Retrieval ขึ้นมานั้นมีความตรงใจมากนอยแคใหน โดยมีการนําผลลัพทอันแรกมาทําการ  
Revise ใหมแลวทําการ search ใหมอีกคร้ังเปนการกระทําซํ้าจนกระทั่งไดผลลพัธเปนที่นา
พอใจโดยทั่วไป Relevance Feedback   ไมคอยนิยมใช เพราะวาUser ไมตองการ 
ใหมา Feedback เอกสารใหมเพราะวาตองมาพิจารณาเอกสารใหมเสียเวลาของ User และ
บางคร้ังการให Feed back ไดยากเพราะวาบางคร้ังเกิดจากความรูสึก 

 
2. Modifying The query representation 
การแกไขตวัแทนขอสอบถาม ในกรณีที่ผลลัพธที่ไดไมตรงความตองการ เราสามารถ

ขอสอบถามใหมโดยวิธีการที่เรียกวา  
 

2.1 Query Expression  โดยมีการ Add Key Word ใหมเพ่ือให Query นั้น
ไปหาเอกสารอีกคร้ังหนึ่งซึ่งนาจะตรงกวาคร้ังแรก 

2.2 Term Reweighing  มีการปรับ Weight ของคําใน Key Word และลด 
Weight ของเทอมบางเทอมในเอกสารที่ไมสําคัญ อาจใชวธิีการที่เรียกวา
Query Splitting เปนการแบงเอกสารออกเปน Cluster  โดยจะมีการแยก 
Query ออกเปน Sub query  ซึ่งแตละ Sub query จะหมายถึง 1 Cluster 
ในกลุมของ Positive Feedback  ซึ่งนํ้าหนักของแตละ term ใน Sub 
query  สามารถปรับจัดหรือขยาย  ไปยังสองวิธีการกอนหนา 
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3.  Pseudo Feedback   จะเปนการพยายามปรับปรุงจาก  Relevance Feed back ที่  
User ใหการปรับ Weight โดยการเอาผลลัพธที่ไดจากการ Retrieval คร้ังแรกมา สราง Query 
ใหมโดยการเทียบเคยีงจากเอกสารที่สัมพันธกันซึ่งฐานขอมูล Pseudo Feedback ใชในการ
เพ่ิมประสิทธภิาพของฐานขอมูล TREC  

4. Modifying The Document  representation มีการปรับจัด Document Vector  
ในลักษณะของ Relevance Feedback  โดยมีการอางถึง User – Oriented Cluster ซึ่งเปน
การปรับปรุงโดยการปรับคานํ้าหนักของการคนคืนและเอกสารที่เก่ียวของ 

5. Agent – Base Filtering and Routing  
 
 

7.7 การคํานวณ PageRank 
 
วิธีการในการวิเคราะหลิงคที่ใชโดย Google (Brin & Page, 1998) นั้น ซึ่งลําดับของ

เพจนั้นขึ้นกับ authority ซึ่งประยุกตไปยงัเวปที่เปนเพือ่นบานภายใน local neighborhood of 
pages) ที่ลอมรอบผลลัพธของขอสอบถาม( query)  เริ่มตนของ Google นั้น จะจัดลําดับของ
เพจโดยใชการเชื่อมโยงโครงสรางไปยังเวป คนหาผลลพัธของการคนหาการจัดลําดับของคีย
เวิรดในโครงสรางฐานขอมูล โดยจะมีการจัดลําดับโดยการรวมกับลําดับของเพจของบุคคล
(Individual PageRanks) ในแงของเหตุการณของเทอมบนเพจ(Occurrences of a term on a 
page) , ตําแหนงของคียเวริด(Position of the keywords) หรือ ขนาดรูปแบบของเทอม(Font 
size of the terms) 
 
แนวคิดในการจัดลําดับเพจน้ันมีดังน้ี 

1. เริ่มจากใชโครงสรางของการเชื่อมโยง( link structure) ของเวป ไปคาํนวณหา quality 
ranking (PageRank) ของแตละเวปเพจ 

2. ใชวธิี Citation counting a metric สําหรับวัดคุณภาพของเพจหรือเอกสาร 
3. ในการหาคาของ PageRank จะไมอางเหตุผลประกอบที่ผิด( PageRank a more 

sophisticated citation counting method), ไมโอนเอียงในการจัดการ(not prone to 
manipulation). 

4. แตละเพจจะมีคาของ PageRank เพียงคาเดียวและเปนอิสระกับคียเวิรดของขอ
สอบถาม(Each page has unique PageRank, independent of keyword query) 
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5. PageRank จะไมแสดงความคลายคลึงกนัของหนาไปยังขอสอบถาม(PageRank does 
NOT express relevance of page to query) 

6. คํานวณคาที่เกิดขึ้นโดยสัญชาติญาณ(Calculation Intuition) :โดยคาของ PageRank 
ของ เพจ P เม่ือมีเพจที่มี PageRank ที่มีขนาดใหญกวาชึ้มาที่จุด P (PageRank of 
page P increases when pages with large PageRanks point to P.) 

7. ลําดับของเพจมีโอกาสเทากันในการกระจายไปยังเพจตางๆในการเชือ่มโยงไปขางหนา 
(The rank of a page is evenly distributed among its forward links.) 

 
PageRank(PR) คือจํานวนในการเยี่ยมไปยังแตละเพจ 
 
สูตรในการคํานวณเปนดังนี้ 
 

PR(A) = (1-d) + d*( PR(T1)/C(T1)+…+ PR(Tn)/C(Tn) ) 
 

โดย 
PR(A)   คือ PageRank หนา A 
 
PR(Ti)   คือ PageRank ของหนา Ti  ที่เชื่อมโยงกับหนา A 
 
C(Ti)     คือ จํานวนของการเชื่อมโยงออกจากเพจ Ti) 
               (the number of outbound links on page Ti  ) 
 
T1, …, Tn: เปนหนาที่มีจุดเช่ือมโยงไปยังหนา A(pages pointing to page A) 
 
d  คือ คาหนวงที่มีคาอยูระหวาง 0 ถึง 1  คามาตรฐานจะกําหนดที่ 0.85 โดย 

จะใชสําหรับนบั PageRank ที่จม    
 
( a damping factor which can be set between 0 and 1. normally this is set to 0.85) 
 
Note: d counts for PageRank sinks 
 



ตัวอยางที่ 7.6  สมมุติวา Web site หนึ่งมีการเชื่อมโยงเพจดังรูปตอไปน้ี 
 

 
 

สมมุติวา คาของ d มีคาเทากับ 0.5 
แทนสูตรในการคํานวณจาก 

PR(A) = (1-d) + d*( PR(T1)/C(T1)+…+ PR(Tn)/C(Tn) ) 
ดังนั้น 
PR(A) = 0.5 + 0.5 PR(C) 
PR(B) = 0.5 + 0.5 (PR(A) / 2) 
PR(C) = 0.5 + 0.5 (PR(A) / 2 + PR(B)) 

 
Iteration PR(A) PR(B) PR(C) 

0 1 1 1 
1 1 0.75 1.125 
2 1.0625 0.765625 1.1484375 
3 1.07421875 0.76855469 1.15283203 
4 1.07641602 0.76910400 1.15365601 
5 1.07682800 0.76920700 1.15381050 
6 1.07690525 0.76922631 1.15383947 
7 1.07691973 0.76922993 1.15384490 
8 1.07692245 0.76923061 1.15384592 
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9 1.07692296 0.76923074 1.15384611 
10 1.07692305 0.76923076 1.15384615 
11 1.07692307 0.76923077 1.15384615 
12 1.07692308 0.76923077 1.15384615 

 
 

ตัวอยางที่ 7.7 Web site หนึ่งมีการเชื่อมโยงเพจดังรูปตอไปน้ี 
 

 
รอบที่ 1 สมมุติวา d = 0.85 
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รอบที่ 2 
 

 
 
 
รอบที่ 3 
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รอบสุดทาย 
 

 
 
 

ผลจากการคํานวณทําใหทราบวา Page C มีคาของ PageRank มากที่สุด และ Page A มี 
คารองลงมา ซึ่งเราสรุปไดวา Page C มีความสําคัญมากที่สุดในกราฟเพจนี้ และการที่มีการ
คํานวณหลายรอบน้ันเพื่อชักจูงใหมาบรรจบกันของ PageRank นั่นเอง 
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แบบฝกหัด 
 

 
1.  จงอธิบายถึง Traversing The Web  มาพอเขาใจ 
2.  จงอธิบายถึง การทํางานของ Search Engine มาพอเขาใจ 
3.  จงอธิบายถึง Taxonomy For Search Tools And Service มาพอเขาใจ 
4. จงอธิบายถึง วิธีการคนหาขอมูลดวย search engine ที่ทําใหคนหาขอมูลใหงายขึน้  
5.  จงอธิบายถึง  Retrieval  Effectiveness  Assessment  มาพอเขาใจ 
6. จงอธิบายถึงการจัดลําดับของเพจ(PageRank) มาพอเขาใจ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 บทท่ี 7 ระบบคนคืนสารสนเทศบน WWW 236 



 
 

บรรณานุกรม 
 

 
Avi Rappoport ,” How Search Engines Work: A Technology Overview “,  Search 
Tools Consulting,  UC Berkeley SIMS class 202  , September 16, 2004 , 
www.searchtools.com  ,consult1@searchtools.com 
 
Prof. Ray Larson & Prof. Marc Davis , “Information Organization and Retrieval : Web 
Search Issues and Algorithms ”,UC Berkeley SIMS , http://www.sims.berkeley.edu/ 
academics/ courses/is202/f04/ 
 
Sirak Kaewjamnong, Web Spidering and Web Link Analysis 
 
Steve Lawrence And C.Lee Giles ,”Context and Page Analysis For Improve Web 
Search” ,http://clgiles.ist.psu.edu/papers/IEEE.IC.search-web.pdf 
 
http://www.elib-online.com/computers/internet_search2.html 
 
Improving Web searching with user preferences Web Search Your Way 
 
www.google.co.th 
 
www.siamguru.com 
 
 
 
 

บทท่ี 7 ระบบคนคืนสารสนเทศบน WWW 237 

http://www.searchtools.com/
mailto:consult1@searchtools.com
http://www.sims.berkeley.edu/%20academics/%20courses/is202/f04/
http://www.sims.berkeley.edu/%20academics/%20courses/is202/f04/
http://www.elib-online.com/computers/internet_search2.html
http://www.google.co.th/
http://www.siamguru.com/

