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บทที่ 1 
 

ภาพรวมของระบบค้นคนืสารสนเทศ 



ระบบคืออะไร? 

 กลุ่มส่วนประกอบหรือระบบยอ่ยต่างๆท่ีมีการท างานร่วมกนั เพ่ือใหป้ระสบ
ผลส าเร็จตามวตัถุประสงคท่ี์ตั้งไว ้ 



ระบบ 

 ระบบหน่ึงๆ ประกอบดว้ยกจิกรรม(activities)หรือเหตุการณ์ต่างๆท่ี
เกิดข้ึนในระบบ  

 กิจกรรมหน่ึงๆนั้นประกอบดว้ยสมาชิกท่ีเก่ียวพนัธ์กนั เรียกวา่ ออฟเจ็ก
(objects)  หรือ เอน็ติตี(้entities)  

 ระบบถกูจ ากดัดว้ยขอบเขต (System Boundary) ซ่ึงจะเป็นตวั
แยกระบบนั้นๆ ออกจากส่ิงแวดลอ้ม 



ระบบการหายใจ 



ระบบการผลิต 



ระบบงานคอมพิวเตอร์ 



ระบบตรวจสอบการช าระเงิน(Paycheck system) 



ขอ้มูลและสารสนเทศ 

 ขอ้มูล (Data) คือขอ้มูลดิบ (Raw Data) หรือขอ้เทจ็จริงท่ีเกิดข้ึนท่ี
มีความหมายในตวัเอง ซ่ึงไม่ไดก่้อใหเ้กิดประโยชน์ 

 สารสนเทศ (Information) คือการน าขอ้มูลดิบมาผา่นกระบวนการ 
(Process) เพ่ือใหเ้กิดผลลพัธ์หรือสารสนเทศท่ีมีประโยชน์ในต่อการ
ตดัสินใจ 



Information and Communication 
Technology  (ICT) 
 การน าเทคโนโลยสีารสนเทศ (IT) + เทคโนโลยกีารส่ือสาร (CT) 

น ามาสร้างสารสนเทศและเช่ือมต่อระบบยอ่ยๆขององคก์รเขา้ดว้ยกนั  โดย
มีลกัษณะการด าเนินงานคือ 
 การรวบรวมเกบ็ขอ้มูลประมวลผล   
 การน าเสนอผล   
 การแจกจ่าย   
 การติดต่อส่ือสารขอ้มูลและสารสนเทศ   

 เพื่อสนบัสนุน  ควบคุม  วเิคราะห์  ตดัสินใจ  และการวางแผน 



พฒันาการของเทคโนโลยสีารสนเทศ 
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เทคโนโลยสีารสนเทศ (Information Technology) 

 หมายถึงกระบวนการต่างๆและระบบงานท่ีช่วยใหไ้ดส้ารสนเทศท่ี
ตอ้งการโดยจะรวมถึง 
 เคร่ืองมือและอุปกรณ์ต่างๆหมายถึง เคร่ืองคอมพิวเตอร์ 
เคร่ืองใชส้ านกังาน อุปกรณ์โทรคมนาคมต่างๆรวมทั้ง
ซอฟตแ์วร์ทั้งระบบส าเร็จรูปและพฒันาข้ึนโดยเฉพาะดา้น 

 กระบวนการในการน าอุปกรณ์เคร่ืองมือต่างๆ มาใชง้าน โดย 
รวบรวมเกบ็ขอ้มูล  จดัเกบ็ประมวลผล  และแสดงผลลพัธ์เป็น
สารสนเทศในรูปแบบต่างๆ ท่ีสามารถน าไปใชป้ระโยชน์ได้
ต่อไป 



Information System (IS) 

 ระบบสารสนเทศ 

 คือระบบงานท่ีมีการน า IT เขา้มาเพื่อประยกุตใ์ชใ้นการ
จดัเกบ็ขอ้มูล ประมวลผล และเรียกดูขอ้มูล 



ส่วนประกอบของระบบสารสนเทศ 

http://3.bp.blogspot.com/_5tNy39z1kKc/SYQT8HNwkSI/AAAAAAAAAAk/y4pwgVGfwQI/s1600-h/it_system3.gif


ประเภทของระบบสารสนเทศ 



ระบบประมวลผลขอ้มูล(Data Processing System หรือ DP)  

ระบบประมวลผลรายการ 
    (Transaction Processing System หรือ TPS)  

    เป็นการน าคอมพิวเตอร์มาใชใ้นการจดัขอ้มูลพ้ืนฐาน โดย
เนน้ท่ีการประมวลผลรายการประจ าวนั และการเกบ็รักษา
ขอ้มูล 



ระบบประมวลผลรายการประจ าวนั (TPS) 

ใชจ้ดัเกบ็ขอ้มูลแทนระบบการจดัเกบ็ดว้ยมือ (Manual) 
 เป็นงานท่ีตอ้งท าซ ้ า ๆ ในแต่ละวนัของการด าเนินธุรกิจ เช่น 

บนัทึกรายการสัง่ซ้ือสินคา้ประจ าวนั 
ขอ้มูลจะถูกรวบรวมไวเ้พื่อน าไปจดัท ารายงานตามความ

ตอ้งการต่อไป 

บางคร้ังเรียกวา่ระบบปฏิบติังาน (Operational 

System) 



ระบบประมวลผลขอ้มูล(Data Processing System หรือ DP) 

ระบบเงินเดือน 



ระบบประมวลผลขอ้มูล(Data Processing System หรือ DP) 

ระบบขายสินคา้ 



ระบบจองตัว๋เคร่ืองบินออนไลน ์



Drugstore Network 



Systems Operations Division (SOD)  

SOD  manages the operation, installation, and maintenance of all operational  

          observing and weather information systems 



ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร 
(Management Information System หรือ MIS )  

 เป็นระบบบริหารท่ีใหส้ารสนเทศท่ีผูบ้ริหารตอ้งการ   
 ระบบน้ีผลิตรายงานสรุปสารสนเทศซ่ึงรวบรวมจากฐานขอ้มูลขององคก์รเป็น

คาบระยะเวลา  หรือเป็นรายงานตามความตอ้งการ หรือเป็นรายงานใน
เหตุการณ์ท่ีเป็นสภาวการณ์ผิดปกติ หรืออาจเป็นรายงานพยากรณ์   

 รายงานเหล่าน้ีเป็นสารสนเทศท่ีส าคญัส าหรับผูบ้ริหารในการควบคุม  สั่งการ   
การปฏิบติัการ และวางแผนในองคก์รไดถ้กูตอ้ง 



Schedule report 



On-demand report 





Forecasting report 





ระบบสารสนเทศควบคุมการบริหารจดัการภายในกิจการ (ERP)  



ERP(Enterprise Resource Planning ) 

 องคก์รธุรกิจประกอบกิจกรรมธุรกิจในการส่งมอบสินคา้หรือบริการใหแ้ก่
ลกูคา้ กิจกรรมดงักล่าวเป็นกิจกรรม “สร้างมูลค่า” ของทรัพยากรธุรกิจใหเ้กิด
เป็นสินคา้หรือบริการและส่งมอบ “มูลค่า” นั้นใหแ้ก่ลกูคา้ โดยกระบวนการ
สร้างมูลค่าจะแบ่งออกเป็นส่วนๆ โดยแต่ละส่วนจะรับผดิชอบงานในส่วน
ของตน และมูลค่าสุดทา้ยจะเกิดจากการประสานงานระหวา่งแต่ละส่วนหรือ
แผนกยอ่ยๆ  



ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจดัการโรงเรียน 



ระบบส านกังานอตัโนมติั (OIS/OAS) 

เป็นระบบท่ีเพิ่มประสิทธิภาพงานดา้นการจดัการ
ส านกังานและการส่ือสาร 



ซอฟทแ์วร์ท่ีสนบัสนุนระบบ OIS/OAS 

โปรแกรมประมวลผลค า (Word Processing) 



ซอฟทแ์วร์ท่ีสนบัสนุนระบบ OIS/OAS 

โปรแกรมตารางงาน (Spreadsheet) 

http://www.chillnite.com/wp-content/uploads/2007/04/google_spreadsheet_big.jpg


ซอฟทแ์วร์ท่ีสนบัสนุนระบบ OIS/OAS 

โปรแกรมจดัการฐานขอ้มูล (Database Management) 

 

http://www.websitedesignbest.com/wp-content/uploads/2011/06/Database-Design-picture.jpg


ซอฟทแ์วร์ท่ีสนบัสนุนระบบ OIS/OAS 

โปรแกรมน าเสนอผลงาน (Presentation) 



ซอฟทแ์วร์ท่ีสนบัสนุนระบบ OIS/OAS 

จดหมายอิเลก็ทรอนิกส์ (Electronic Mail) 



ระบบสนบัสนุนการตดัสินใจ 
(Decision Support System หรือ DSS )  
 ระบบสารสนเทศสนบัสนุนการตดัสินใจของผูบ้ริหารอยา่งมีประสิทธิภาพ 

 การสร้างแบบจ าลอง(Model)สถานการณ์ปัจจุบนัของการด าเนินงานใน
องคก์รข้ึนมา   

 ผูบ้ริหารโตต้อบเพื่อหาทางเลือกของการด าเนินงานท่ีดีท่ีสุด หรือมีความ
เส่ียงต ่าท่ีสุด ซ่ึงอาจมีการจดัอนัดบัทางเลือกในการด าเนินงานใหก้บั
ผูบ้ริหาร  

 ผลลพัธ์อยูใ่นรูปแบบของกราฟิกแบบต่างๆ หรือสารสนเทศท่ีเป็นค่าจาก
การประมาณการ 







โครงการพฒันาพ้ืนท่ีเส่ียงภยัแลง้ 

ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (Geographic Information System : GIS )  
สนบัสนุนการวางแผน และตดัสินใจเก่ียวกบัพื้นท่ี 



ทรัพยากรน ้า 

 



ระบบสารสนเทศเพื่อผูบ้ริหารระดบัสูง 
(Executive Information System หรือ EIS) 

ระบบสารสนเทศท่ีเนน้การใหส้ารสนเทศท่ีส าคญัต่อการ
บริหารแก่ผูบ้ริหารระดบัสูงสุด  

ใชใ้นการตรวจสอบ   ควบคุมการด าเนินงานในองคก์ร 
รวมทั้งการตดัสินใจ 

การใชง้านจะเป็นภาพกราฟิก ท่ีผูใ้ชง้านไม่จ าเป็นตอ้งมี
ทกัษะสูง  

ผลลพัธ์จะอยูใ่นรูปแบบท่ีเขา้ใจไดง่้ายในรูปของกราฟิก  
ภาพ  เสียง หรือ ระบบมลัติมิเดีย  







 



ระบบผูเ้ช่ียวชาญ(Expert System หรือ ES)  

 ระบบคอมพิวเตอร์ท่ีช่วยในการตดัสินใจโดยใชว้ธีิเดียวกบัมนุษยท่ี์มีความเช่ียวชาญ   
เก่ียวขอ้งกบัการจดัการความรู้(Knowledge)  

 หลกัการท างานดว้ยระบบ ปัญญาประดิษฐ ์(Artificial Intelligence)  ซ่ึงเป็น
ระบบถาม-ตอบ (Question-Answering System หรือ QA)  

 จดัการเก่ียวกบัสารสนเทศท่ีเป็นลกัษณะแบบธรรมชาติ  เป็นความจริง (facts) ท่ีให้
ความรู้แก่ผูใ้ช ้ 

 ตวัอยา่ง  
 ระบบวิเคราะห์โรค 
 ระบบวิเคราะห์การคา้  





การวินิจฉยัโรค 



The Expert System is one of the most important Tools for 

Navcon Engineers to develop Noise Control Plans. 



ADBUL (Artificial BudDy U Love) หรือ อบัดุล คือระบบ
สนทนาออนไลน์ท่ีโตต้อบกบัผูใ้ชแ้บบอตัโนมติัผา่น โปรแกรม Windows 

Live Messenger (MSN) 

บริบทต่างๆ ของการใชภ้าษา 

                                

http://www.conan.in.th/abdulagent/3tasks
http://www.conan.in.th/abdulagent/abdul-dia


การน าเทคโนโลยสีมยัใหม่มาประยกุตใ์ช ้



การน าเทคโนโลยสีมยัใหม่มาประยกุตใ์ช ้

1. E-Commerce 

 ใชเ้วบ็ในการด าเนินงานทางธุรกิจ 

2. Enterprise Resource Planning System (ERP) 

 รวมระบบสารสนเทศหลายๆ ระบบท่ีมีอยูใ่นระดบัการบริหารต่างๆ ท่ีมีหนา้ท่ี
การท างานท่ีแตกต่างกนัเขา้ไวด้ว้ยกนั/ท างานร่วมกนั 



การน าเทคโนโลยสีมยัใหม่มาประยกุตใ์ช ้(ต่อ) 

3. Wireless and Handheld Device 

 การท า M-Commerce คือการน าโทรศพัทมื์อถือหรือ PDAเขา้มาใชใ้นการ 
        ท าธุรกิจ เช่น ส่ง SMS รายงานหุน้ 

4. Open Source 

 การใช ้Linux เป็นระบบปฏิบติัการ หรือ 
 Apache เพื่อเป็นเคร่ือง Server ในการใหบ้ริการ Internet 



ขอ้ดีของการใชเ้วบ็ 

1. เพิ่มการใหบ้ริการ ขายสินคา้ ผลิตภณัฑ ์จ านวน
บริษทั จ านวนโรงงาน บุคคล และกลุ่มบุคคลท่ีเขา้มา
ติดต่อ 

2. ผูใ้ชส้ามารถเขา้มาใชบ้ริการไดต้ลอด 24 ชัว่โมง 



ขอ้ดีของการใชเ้วบ็ (ต่อ) 

3. มีมาตรฐานในการออกแบบการติดต่อ interface 
ใหเ้ป็นมาตรฐานเดียวกนั 

4. สามารถขยายขอบเขตการใหบ้ริการไปไดท้ัว่โลก 
(Global System) 



ฐานขอ้มูล(Data base) 



ระบบบริหารฐานขอ้มูล  
(Data Base Management System หรือ DBMS)  

ระบบท่ีจดัการเก่ียวกบัฐานขอ้มูล เช่น การเกบ็บนัทึก  การ
บ ารุงรักษา  และการคน้คืนขอ้มูลต่างๆ    

 รูปแบบการจดัเกบ็ ไม่ใช่ภาษาธรรมชาติ  อยูใ่นรูปแบบ
ตวัเลข หรือตาราง ประกอบดว้ยเรคอร์ดขอ้มูล แต่ละฟิลดมี์
ลกัษณะเฉพาะ  

ผลลพัธ์ เป็นเรคอร์ดท่ีตอ้งการ ท่ีถูกจดัตามรูปแบบต่างๆ 
การคน้หา ตอ้งระบุค่าท่ีเป็นเอกลกัษณ์ สารสนเทศท่ีดึง
ออกมาจะเป็นรายการขอ้มูลตามท่ีผูใ้ชร้ะบุ 





DoyleSoft Knowledge Base 

Knowledge Base is 

perfect for: dental, 

medical, veterinary, legal, 

High-tech, and financial 
offices. 



Development of Meta-Level Knowledge Base 

Systems for Integrating Cultural, Social, and 

Natural Sciences 



พกั 15 นาที 



ความหมาย? 

ระบบคน้คืนสารสนเทศ 

Information retrieval 



การคน้คืนสารสนเทศ (Information retrieval) 

 การค้นคนื (Retrieve ) หมายถึงการไดรั้บส่ิงท่ีตอ้งการกลบัคืนมา เป็นการค้น
เพือ่ให้ได้ผลการค้นตามต้องการ  มุ่งเน้นทีผ่ลการค้นเป็นส าคญั ซ่ึงการค้นหา 
(searching) เป็นกระบวนการค้น  
 

  การคน้คืนสารสนเทศ (Information retrieval)  การกระท าใดๆ ท่ีใหไ้ดรั้บ
สารสนเทศท่ีตอ้งการ ซ่ึงอาจเป็นขอ้มูลหรือรายการเอกสารซ่ึงบรรจุเน้ือหาท่ีตอ้งการ และ
ส่งใหก้บัผูรั้บอยา่งรวดเร็ว โดยใชแ้รงงานมนุษยห์รือคอมพิวเตอร์ 
 

 การคน้วรรณกรรม (Literature searching) หมายถึง กระบวนการคน้เอกสาร 
เพื่อใหไ้ดเ้อกสารท่ีเก่ียวขอ้งกบัเร่ืองใดเร่ืองหน่ึง ส่งใหแ้ก่ผูใ้ชอ้ยา่งรวดเร็ว ทนัการ เช่น 
บตัรรายการ ส่ิงพิมพด์รรชนี เป็นตน้ 

โสภณ ทองเกษม จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 





Reitz, 2004-2010 P.19  

 Information Storage and Retrieval (ISAR/ISR) 

  “Operations performed by the hardware and 

software used in indexing and storing a file of 

machine-readable records whenever a user 

queries the system for information relevant to 

a specific topic. For records to be retrieved, 

the search statement must be expressed in 
syntax executable by the computer”  



Daintith, 2004 :Page 20  

  The linked activities of storing and retrieving 

information, and the strategies and 

techniques for doing so. • The activities are 

linked because the means of retrieving 

information are dependent on the means by 

which it was stored. • The storage strategy 

must be designed for the most efficient 

retrieval, consistent with the characteristics of 

the information and the time and cost that can 
be tolerated.  



สรุป 

ระบบคน้คืนสารสนเทศ? 



ระบบคน้คืนสารสนเทศ 
(Information Retrieval System หรือ IR)  

ระบบท่ีจดัการประมวลผลสารสนเทศประเภทเอกสาร
(Document) ในรูปแบบต่างๆ เช่น ขอ้มูล, หนงัสือ  
, วารสาร , บทความ เป็นตน้  โดยเก่ียวขอ้งในเร่ืองการ
สร้างดรรชนี ,การเกบ็บนัทึก  ,การดึงเอกสาร โดยใชก้ล
ยทุธ์และเทคนิคต่างๆ เพ่ือแสดงรูปแบบของผลลพัธ์ใหก้บั
ผูใ้ชซ่ึ้งใชเ้วลาและค่าใชจ่้ายในเกณฑย์อมรับได ้



A digital library is a type of IR system and a 

collection of documents in organized electronic form.  



ความซบัซอ้นของการจดัเกบ็และการคน้คืน        
สารสนเทศ 

สารสนเทศปริมาณมาก 
สารสนเทศในรูปอนาลอก และ ดิจิทลั 

สารสนเทศต่างรูปลกัษณ์หรือรูปแบบ (format) เช่น 
เอกสาร บทความ หนงัสือ วารสาร แผน่พบั 

สารสนเทศต่างประเภท เช่น เสียง ภาพลกัษณ์ ภาพกราฟิก 
และขอ้ความ 



หนา้ท่ีของระบบคน้คืนสารสนเทศ 

 ช่วยแกปั้ญหาการติดตามสารสนเทศใหม่ๆ ซ่ึงมีปริมาณเพ่ิมข้ึน ระบบคน้คืน
สารสนเทศจะช่วยคน้ คดัเลือก และกลัน่กรองสารสนเทศท่ีเก่ียวของ เพ่ือการ
ใชป้ระโยชน์ต่อไป   

                                      



ส่วนประกอบของระบบคน้คืน 

 การคดัเลือก  เป็นการการรวบรวมเอกสารตามเกณฑแ์ละนโยบายท่ีก าหนด
ไว ้ซ่ึงสอดคลอ้งกบัความตอ้งการของผูใ้ช ้               

 การวเิคราะห์เอกสาร  ไดแ้ก่การจดัหมวดหมู่ การจดัท ารายการ  การท า
ดรรชนี และการท าสาระสังเขป 

 การจดัระเบียบแฟ้มขอ้มูล 
 การคน้คืน วเิคราะห์แนวคิดและก าหนดศพัท ์หลงัจากนั้นกน็ าค  าศพัทไ์ป

ด าเนินการคน้ ถา้ค  าศพัทต์รงกบัดรรชนีค าคน้ของเอกสารนั้น จะไดรั้บ
เอกสารจ านวนหน่ึง หรือผูค้น้จะท าการปรับปรุงเอกสารใหเ้ป็นท่ีพอใจของ
ผูใ้ชบ้ริการ 

 การแจกจ่าย เป็นการน าส่งผลการคน้คืนใหแ้ก่ผูใ้ช ้ท่ีมีความตอ้งการเอกสาร
เอกสารในเร่ืองนั้นๆ 



รูป : แสดงภาพรวมของระบบค้นคนืสารสนเทศ 



ประสิทธิภาพของระบบคน้คืน  

ดา้นฐานขอ้มูล ข้ึนกบั เอกสารท่ีจดัเกบ็  ความละเอียดของ
ดรรชนี  ความเพียงพอของค าศพัทใ์นระบบท่ีใชแ้ทนเน้ือหา
ของเอกสาร 

ดา้นการใชร้ะบบ  ตามความตอ้งการของผูใ้ช ้
 



ระบบคน้คืนสารสนเทศสามารถแบ่งได ้3 ประเภทคือ 
 

 ระบบคน้คืนท่ีใหค้  าถาม – ค าตอบ เป็นการบริการคน้ค าตอบ
ส าหรับค าถามท่ีตอ้งการค าตอบ ท่ีเป็นขอ้เทจ็จริง 

 ระบบคน้คืนท่ีใหข้อ้มูลเป็นตวัเลขหรือสัญลกัษณ์  เป็นระบบ
จดัเกบ็ขอ้มูลทางฟิสิกส์ เคมี ส ามะโนประชากร เป็นตน้ 

 ระบบคน้คืนขอ้ความจากวารสาร เป็นระบบท่ีจดัเกบ็ตวัเน้ือหา
เอกสารและสามารถเรียกขอ้ความส่วนใดส่วนหน่ึงของเอกสารได ้
เช่น ฐานขอ้มูลทางกฎหมาย เป็นตน้ 



OSQA: Free question AnswerSystem 

http://www.cocut.cn/software/3915-osqa-free-question-answers-system.html 



OSQA is the free, open source 
Q&A system 
 it is a full-featured Q&A community.  

 Users can ask and answer questions, 

comment and vote for the questions of others 

and their answers 

  Both questions and answers can be revised 
and improved.  



 



โปรแกรมตารางธาตุเคมี 



ระบบโอแพก็คือ? 

ระบบการคน้หารายการทรัพยากรสารนิเทศดว้ยระบบ
คอมพิวเตอร์ออนไลน์  จะใชเ้คร่ืองปลายทางเป็น
เคร่ืองมือคน้หารายการสารนิเทศท่ีตอ้งการ โดยใช้
โปรแกรมส าเร็จ หรือโปรแกรมการจดัการฐานขอ้มูล
ในระบบหอ้งสมุดอตัโนมติั 



ระบบสืบคน้ขอ้มูลออนไลน์  
(OPAC - Online Public Access Cataloging)  



ประโยชน์ของการคน้คืนระบบโอแพก็ 

 สามารถคน้รายการสารนิเทศท่ีตอ้งการไดม้ากกวา่การคน้คืนจากบตัรรายการ 
ระบบโอแพก็ผูค้น้สามารถคน้ไดจ้ากดรรชนีหลายประเภท เช่น  
Boolean  หรือ คน้ค าจากเขตขอ้มูล เฉพาะท่ีตอ้งการ หรือคน้จากค าส าคญั 

 ท าใหไ้ดรั้บความสะดวกในการใชง้าน  รายการสารนิเทศท่ีไดรั้บถกูตอ้ง แม่นย  า  

 กระตุน้และส่งเสริมใหผู้ใ้ชเ้กิดความตอ้งการใชท้รัพยากรสารสนเทศอยา่งคุม้ค่า 
 ผูใ้ชส้ามารถคน้คืนสารสนเทศจากสถานท่ีท่ีอยูห่่างไกล 
 สามารถเช่ือมโยงไปยงัระบบโอแพก็ของสถาบนับริการอ่ืนๆทั้งในประเทศและ

ต่างประเทศบนระบบเครือข่าย 



เคร่ืองมือช่วยคน้หาขอ้มูลบนอินเทอร์เน็ตมี 5 ประเภท
ใหญ่ๆ คือ      (Bradley, 2002) 

 

Free text Search Engines 

Directory Search Engines 

Meta Search Engines 

Natural-language Search Engines 

Resource or Site-specific Search 

Engines  
 
 



Free text Search Engines 

 เป็น Search Engines ท่ีสามารถคน้ไดโ้ดยใชค้  าคน้เพียงค าเดียว
หรือหลายๆ  ค  า  หรือคน้ดว้ยวลีได ้เช่น  
 ช่ือบริษทั ช่ือบุคคล ช่ือนกัร้อง    
 วรรคตอนท่ียกมาจากบทกลอน   
 ช่ืออาหาร ผลไม ้ช่ือเทศกาล  หรือค าภาษาต่างประเทศ    

 เหมาะกบัการคน้หาสารสนเทศเฉพาะเร่ืองมากกวา่การคน้หาเร่ืองทัว่ ๆ ไป ท่ี
ผูค้น้ยงัไม่คุน้เคยกบัประเดน็เร่ือง (ไม่รู้วา่ค  าใด จะท าใหค้น้แลว้ไดเ้ร่ืองท่ีตรง
ความตอ้งการ)  



Free text Search Engines 

 คุณภาพของผลการค้น  
 ข้ึนอยูก่บัความสามารถของผูค้น้ในการก าหนดค าคน้เป็นส าคญั 
(ตอ้งใชค้  าคน้ท่ีถูกตอ้ง)  

 ใหผ้ลการคน้ท่ีดีหากผูค้น้มีความคุน้เคยกบัเน้ือหาของเร่ืองท่ีคน้  
 ผูค้น้ทราบแน่ชดัวา่ตอ้งการสารสนเทศเร่ืองใด   
 การคน้ท่ีใชศ้พัทเ์ฉพาะ  
 เช่น ตอ้งการคน้หาเร่ืองเก่ียวกบัระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ท่ีใช้
สายไฟฟ้า ผูค้น้จ  าเป็นตอ้งก าหนดค าคน้ท่ีถูกตอ้ง ตอ้งใชศ้พัท์
เฉพาะจึงจะไดผ้ลการคน้ท่ีตรงกบัความตอ้งการ    

 



Free text Search Engines 
http://home.kku.ac.th/hslib/412141/internet/freetext.htm 



Directory Search Engines 

จดัท าโดยมนุษย์   

โดยน าขอ้มูลท่ีปรากฏใน Web ต่างๆ มาจดัเป็นหมวดหมู่ 
เป็นเร่ืองๆ    
 ภายใตแ้ต่ละเร่ือง จะท าการแบ่งเป็นเร่ืองย่อยๆ  ตามล าดบั  
 จากเร่ืองทัว่ไป ไปสู่เร่ืองท่ีมีความเฉพาะเจาะจงมากข้ึน    

โครงสร้างของการจดัหมวดหมู่จะถูกเตรียมไวก่้อน จากนั้น
จึงน าเวบ็ไซตต่์างๆ ท่ีรวบรวมมาไปจดัเกบ็ตามหมวดหมู่ท่ี
จดัท าไว ้  
 



ขอ้ดี  Directory Search Engines 

การแบ่งหมวดหมู่ท่ีชดัเจน  ช่วยน าทางในการเขา้ถึงขอ้มูล   
ในการคน้ผูใ้ชไ้ม่จ าเป็นตอ้งมีความรู้ในเร่ืองท่ีคน้ เหมาะใน

การคน้หาเร่ืองทัว่ๆ ไปมากกวา่เร่ืองท่ีมีความเฉพาะเจาะจง     
 
 



ขอ้เสีย Directory Search Engines 

การจดัหมวดหมู่อาจข้ึนอยูก่บั ความรู้ของผูจ้ดัท า และผูใ้ช ้  
การก าหนดโครงสร้างความสมัพนัธ์ของหมวดหมู่ไม่ชดัเจน 

ไม่สมเหตุสมผล  หมวดยอ่ยมีความซ ้ าซอ้น หรือคาบเก่ียว
กนั เร่ืองเดียวกนัแต่อยูไ่ดห้ลายท่ีหลายระดบั อาจสร้างความ
สบัสนใหก้บัผูค้น้ได ้ 
 



Directory Search Engines 



Meta Search Engines 

 Search Engines ประเภทน้ี อาจจดัไดว้า่ไม่ใช่ Search 

Engines ท่ีแทจ้ริง เน่ืองจากไม่ไดท้ าการสืบคน้ขอ้มูลเอง  แต่จะส่งต่อ
ค าถามจากผูใ้ช ้(query) ไปให ้Search Engines ตวัอ่ืน  

 ผลการคน้ท่ีไดจึ้งแสดงท่ีมา (ช่ือของ Search Engines) ท่ีเป็น
เจา้ของขอ้มูลไวต่้อทา้ยรายการท่ีคน้ไดแ้ต่ละรายการ  
 



ขอ้ดี Meta Search Engines 

สามารถคน้เร่ืองท่ีตอ้งการไดจ้ากแหล่งเดียว ไม่ตอ้ง
เสียเวลาไปคน้จากหลายท่ี โดยตดัขอ้มูลท่ีมีความ
ซ ้ าซอ้นกนัออกไป  เหมาะท่ีจะใชใ้นกรณีท่ีตอ้งการ
รวบรวมขอ้มูลท่ีตอ้งการใหค้รอบคลุมมากท่ีสุด  
 



ขอ้เสีย Meta Search Engines 

ในกรณีท่ีค าคน้ มีการสร้างสูตรการคน้ท่ีซบัซอ้น หรือ
ใชภ้าษาอ่ืนๆ ท่ีไม่ใช่ภาษาองักฤษ  อาจใหผ้ลการคน้
ไม่เท่ียงตรงได ้เน่ืองจากไม่เขา้ใจค าสัง่ท่ีแทจ้ริง    
 



Meta Search Engines 

Dogpile (http://www.dogpile.com)  

 Metacrawler (http://www.metacrawler.com)  

 ProFusion (http://www.profusion.com)  

 Search (http://www.search.com)  

 SurfWax (http://www.surfwax.com)  

 Ixquick (http://www.ixquick.com)  



Natural-language Search Engines 

 เป็นพฒันาการใหม่ของ Search Engines โดยนอกจากจะคน้ตาม
ค าคน้ท่ีผูใ้ชพิ้มพเ์ขา้มาแลว้ จะน าค  าคน้ของผูใ้ชไ้ปเปรียบเทียบกบัค าศพัท์
อ่ืนๆ ท่ีมีลกัษณะใกลเ้คียงกนัหรือมีความเก่ียวขอ้งกนั   

 คน้ดว้ยค าวา่ "tax revenue"   Search Engines จะดึง
ขอ้มูลจากประเดน็ท่ีคิดวา่เก่ียวขอ้งออกมาดว้ย เช่น   Financial, 

Business and Economic  

 เวบ็ไซตท่ี์เป็นท่ีนิยมคือ Ask Jeeves (http://www.aj.com) 

หรือ  http://www.ask.co.uk  

 



ขอ้ดี Natural-language Search Engines 

 เม่ือผูใ้ชไ้ม่ทราบวา่จะใชค้  าศพัทค์  าใดในการคน้หาสารสนเทศท่ีตอ้งการ 
สามารถถามระบบเพื่อใหร้ะบบตอบกลบัมาได ้ 
 ตอ้งการคน้หาขอ้มูลเก่ียวกบัก๊าซท่ีสามารถละลายในน ้า โดยไม่มีความรู้ในเร่ือง

ดงักล่าวมาก่อน   
 สามารถท าการคน้โดยการถามค าถามวา่  

     "Which gases are partially soluble in water?"   

 Search Engines จะท าการคน้หาค าตอบใหไ้ด ้ 

 



Natural-language Search Engines 

 

ค าถาม 

ค าตอบ 



Resource or  
Site-specific Search Engines 
 เป็นกลุ่มของ Search Engines ท่ีมีจ านวนมาก

ท่ีสุด  จดัท าข้ึนเพ่ือใชค้น้หาขอ้มูลในเร่ืองใดเร่ืองหน่ึง
โดยเฉพาะ  

 เนน้การรวบรวมทั้งในระดบักวา้งและลึกของสาขาวชิาท่ี
รับผิดชอบ  ขอ้มูลท่ีจดัเกบ็มกัไม่มีใน Search 

Engines ทัว่ๆ ไป  (Tyner, 2002)  

 

 



Google Scholar 

(http://scholar.google.com/)  
 
 เป็นบริการท่ีเกิดข้ึนมาตอบสนองกลุ่มผูบ้ริโภคท่ีเป็นนกัเรียนนกัศึกษาไม่

สามารถจะน ามาเช่ือมโยงไดโ้ดยบริการคน้หาขอ้มูลแบบธรรมดา 
 



Yahoo! Picture Gallery 
(http://gallery.yahoo.com/) 



GameSpot 

(http://gamespot.com/gamespot/)  
 



User-centric Math  
Information Retrieval System 

 

http://www.ieee-tcdl.org/Bulletin/v4n2/zhao/zhao.html 



ตาราง : แสดงความแตกต่างระหวา่งการคน้คืนขอ้มูลและ 
         การคน้คืนสารสนเทศ  

         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 
   







Deterministic 

 เหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึนทั้งหมดจะเกิดข้ึนภายใตก้ฎเกณฑท่ี์แน่นอนและไดมี้การ
ก าหนดเวลาท่ีแน่นอน 
 

 เวลาจะมีผลกระทบมาจากความน่าจะเป็นหรือความแปรปรวนจากการมาของ
เวลาท่ีไม่คงท่ี เรียกวา่ Stochastic  
 



รูปที:่ แสดงความแตกต่างระหว่าง Database และ IR 

แน่นอน ถูกตอ้ง 

คลุมเครือ 

หมาย 



รูป: แสดงส่วนประกอบของระบบค้นคนืสารสนเทศ 

ส่วนน าเขา้ขอ้มูล(Input)   

โปรเซสเซอร์ (Processor)  
ส่วนของผลลพัธ(์OUTPUT) 



ส่วนน าเขา้ขอ้มูล(Input)  

 เป็นส่วนของการป้อนขอ้ค าถาม(query)จากผูใ้ชซ่ึ้งเป็นภาษาธรรมชาติ 
หรืออาจเป็นการน าเขา้Metadata ซ่ึงเป็นสารสนเทศเก่ียวกบัเอกสาร
หรืออาจไม่เป็นส่วนหน่ึงของเอกสารกไ็ดแ้ต่เป็นขอ้มูลเก่ียวกบัขอ้มูล 
(data about data)หรือค าถาม  

Descriptive metadata  
-ผูแ้ต่ง(Author) 

-ช่ือเร่ือง(Title) 

-แหล่งท่ีมา (book, magazine) 

-วนัท่ี (Date)  

-ISBN  
-ส านกัพิมพ(์Publisher) 

-ความยาว(Length) 

Semantic metadata concerns the content 
-บทคดัยอ่(Abstract) 

-ค าส าคญั(Keywords)  

-รหสัของหวัเร่ือง(Subject Codes ) 

เทอมของหวัเร่ือง (Subject terms) 

สารสนเทศของเวป(Web Metadata)  

-META tag in HTML 
    









Markup Languages 

 Language used to annotate documents with “tags” 

that indicate layout or semantic information. 

 Most document languages (Word, RTF, Latex, 

HTML) primarily define layout. 

 History of Generalized Markup Languages: 

GML(1969) SGML (1985) 

HTML (1993) 

XML (1998) 

Standard 

HyperText 

eXtensible 



Basic SGML Document Syntax 

 Blocks of text surrounded by start and end tags. 

 <tagname attribute=value attribute=value …> 

 </tagname> 

 Tagged blocks can be nested. 

 In HTML end tag is not always necessary, but in XML 

it is 



HTML 

 Developed for hypertext on the web 

 <a href=“http://www.cs.su.ac.th”> 

 May include code such as Javascript in Dynamic 

HTML (DHTML) 

 Separates layout somewhat by using style sheets 

(Cascade Style Sheets, CSS) 

 However, primarily defines layout and formatting 



XML 

 Like SGML, a metalanguage for defining specific 
document languages 

 Simplification of original SGML for the web promoted by 
WWW Consortium (W3C) 

 Fully separates semantic information and layout 

 Provides structured data (such as a relational DB) in a 
document format 

 Replacement for an explicit database schema 



XML (cont) 

 Allows programs to easily interpret information in a 
document, as opposed to HTML intended as layout 
language for formatting docs for human consumption 

 New tags are defined as needed 

 Structures can be nested arbitrarily deep 

 Separate (optional) Document Type Definition (DTD) 
defines tags and document grammar 



XML Example 

<person> 

   <name> <firstname>John</firstname> 

                 <middlename/> 

                 <lastname>Doe</lastname> 

   </name> 

   <age> 38 </age> 

   <email> jdoe@austin.rr.com</email>  

</person> 

 

       <tag/> is shorthand for empty tag <tag></tag> 

         Tag names are case-sensitive (unlike HTML) 

       A tagged piece of text is called an element. 



XML Example with Attributes 

<product type=“food”> 

     <name language=“Thai”>Tom Yum Kung</name> 

     <price currency=“Baht”>250</price> 

</product> 

 

    Attribute values must be strings enclosed in quotes. 

    For a given tag, an attribute name can only appear once. 

     



โปรเซสเซอร์ (Processor)  

 เป็นส่วนของการประมวลผล ไดแ้ก่ การจดัโครงสร้างของสารสนเทศใน
รูปแบบท่ีเหมาะสม  

การสร้างตวัแทนเอกสาร การแบ่งแยกกลุ่มของเอกสาร 

การจดัเกบ็สารสนเทศ การดึงขอ้มูลตามท่ีผูใ้ชต้อ้งการ 

การท างานนั้นจะน าขอ้ค าถามไปเปรียบเทียบกบัตวัแทนเอกสารท่ีมีอยู ่
 เพื่อดึงเอกสารท่ีใกลเ้คียงน าออกมาใหแ้ก่ผูส้อบถาม 



การตดัค า คือ การแบ่งตวัอกัษรจากขอ้ความ (String) เพื่อ
หาขอบเขตของแต่ละหน่วยค า (Morpheme)  



ส่วนของผลลพัธ์(OUTPUT)  

 ผลลพัธ์ท่ีไดจ้ากระบบเป็นขอ้ความสั้นๆ  เช่น ช่ือ หนงัสือ, 
หมายเลขเอกสาร, ช่ือผูแ้ต่ง, ส านกัพิมพ ์เป็นตน้  

 ผูใ้ชส้ามารถปรับปรุงขอ้ค าถามใหม่เพื่อใหข้อ้ค าถามนั้นสืบคน้
สารสนเทศไดต้รงกบัความตอ้งการมากท่ีสุด เป็นระบบตอบกลบั
(feedback) ดงันั้นผลลพัธ์ท่ีไดจึ้งข้ึนอยูก่บั ขอ้ค าถาม 
(Query)  







รูปแสดงกระบวนการกระท าซ ้าของระบบค้นคนืสารสนเทศ 

Repositories/ 

Resources 

Workspace 

Goals/ 

Needs 

ท่ีเกบ็ท่ีรวม 





รูป :แสดงระบบตอบกลบั 


