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การเพ่ิมประสิทธิภาพการค้นคืนสารสนเทศโดยใช้ ThaiWordNet 

Optimization of Information Retrieval Using ThaiWordNet 

ฉัตรชัย  อินทรประพันธ์1 

Chatchai  Intaraprapan 

บทคัดย่อ 

 ในปัจจุบันมีการพัฒนาระบบค้นคืนสารสนเทศข้ึนมา เพื่อช่วยเก็บรวบรวมข้อมูลและสามารถค้นหาข้อมูล

ได้ เมื่อเอกสารสามารถถูกเขียนได้หลากหลายภาษา ถึงแม้ว่าระบบค้นคืนสารสนเทศ ( Information Retrieval) ใน

ปัจจุบันจะมีประสิทธิภาพสูงมากในการค้นคืนข้อมูล อย่างไรก็ตามระบบค้นคืนสารสนเทศเหล่านี้จะค้นหาเฉพาะ

เอกสารที่ถูกเขียนโดยใช้ภาษาเดียวกับค าส าคัญ (Keywords) เท่านั้น ดังนั้นงานวิจัยนี้จึงได้น าเสนอวิธีการขยายคิวรี่ 

(Query Expansion) โดยใช้ ThaiWordNet ท าให้สามารถเพิ่มจ านวนค าศัพท์ที่มีความเกี่ยวข้องเพื่อใช้ในการค้นหา

ได้ ซึ่งจากผลการทดลองนั้นแสดงให้เห็นว่าระบบสามารถค้นหาเอกสารได้ทั้งเอกสารภาษาไทยและภาษาอังกฤษโดย

ใช้ค าส าคัญเพียงภาษาเดียวเท่านั้น   

ค าส าคัญ ระบบค้นคืนสารสนเทศ / การขยายคิวรี่ / ไทยเวิร์ดเน็ต   

Abstract 

 Nowadays, the development of Information Retrieval (IR) to collected and searching data 

becoming increasingly important when the doccuments can be retrieved by multiple languages.  

Although IR is  very high performance searching but it will be  search  the documents that were 

written matching keyword in the sme language are only. This paper, we propose the Query 

Expansion Algorithm by using ThaiWordNet web service for increase  the relevant word 

translation search. The results of this experiments show that our propose algorithm can find both 

Thailand and English language documents by using the single language keyword. 

Keyword Information Retrieval / Query Expansion / ThaiWordNet   
1 อาจารย์ประจ าคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลันราชภัฏก าแพงเพชร 

ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 

 ในปัจจุบันได้มีการพัฒนาระบบต่างๆ ข้ึนมาเพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อให้สามารถค้นหาข้อมูลที่ต้องการได้  

ซึ่งข้อมูลต่างๆ นั้นถูกเขียนได้โดยภาษาที่หลากหลาย เช่น ภาษาอังกฤษ ภาษาไทย ภาษาญี่ปุ่น เป็นต้น  ในการ

ค้นหาข้อมูลนั้น โดยทั่วไปจะได้ผลลัพธ์ที่ถูกเขียนโดยภาษาเดียวกับค าส าคัญที่ใช้ค้นหา  แต่ยังมีผลลัพธ์อื่นๆ ที่มี

เนื้อหาตรงความต้องการ แต่ถูกเขียนโดยภาษาท่ีแตกต่างกันอยู่ ท าให้ไม่ได้ผลลัพธ์ที่ถูกเขียนในภาษาอื่นๆ ซึ่งปัญหา

นี้เกิดจากผู้ใช้มีความรู้จ ากัดในการใช้ค าศัพท์เพื่อค้นหา  เช่นในภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ค าหนึ่งค าสามารถมีได้

หลายความหมาย (Polysemy) และค าหลายค าสามารถมีความหมายเดียวกันได้ (Synonym) ด้วยเหตุผลนี้ผู้วิจัยจึง

มีแนวคิดที่จะเพิ่มความสามารถในการค้นหาเพื่อให้สามารถค้นคืนเอกสารผลลัพธ์ได้คลอบคลุมและตรงความ

ต้องการมากท่ีสุด 
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 ในบทความนี้ประกอบไปด้วยส่วนต่างๆ ดังนี้ ส่วนที่ 2 เป็นส่วนของงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ส่วนที่ 3 อธิบาย

ถึงการท างานของระบบที่พัฒนาขึ้น  ส่วนที่  4 การทดลองและการวิเคราะห์ผลการทดลอง ส่วนที่ 5 การสรุป

งานวิจัย และส่วนท่ี 6 ข้อเสนอแนะ 

 การขยายคิวร่ี (Query Expansion) 

 คิวรี่ คือ ค าส าคัญที่ผู้ใช้ป้อนเข้ามาในระบบเพื่อใช้ในการค้นหา (ไกรศักดิ์ เกษร, 2011) การขยายคิวรี่เป็น

วิธีในการขยายคิวรี่หรือเพิ่มค าศัพท์ในการค้นหา  ซึ่งในงานวิจัยที่ผ่านมาได้ใช้พจนานุกรม (Sutcliffe, 2004) หรือ

บริการแปลภาษาออนไลน์ (Zhou, 2010) มาช่วยให้การแปลและเพิ่มค าศัพท์  ซึ่งท าให้ได้ค าศัพท์ที่มีความหมาย

เดียวกันเพิ่มขึ้นและใช้ในการค้นหาได้ ในปัจจุบันการใช้พจนานุกรมเริ่มจะไม่เป็นท่ีนิยมมากนัก เนื่องจากได้มีบริการ

แปลภาษาออนไลน์เพิ่มมากขึ้นซึ่งสามารถใช้งานได้สะดวกกว่า  เช่น  Google translate API  จะสามารถแปลคิวรี่

ที่ต้องการได้ทั้งภาษาเดียวกันและต่างภาษา  ซึ่งถือว่ามีความสะดวกมากส าหรับการขยายคิวรี่  ส าหรับบริการ

แปลภาษาในปัจจุบันท่ีแพร่หลายและพัฒนาอย่างต่อเนื่องหนึ่งในนั้นคือ  Wordnet (Miller, 1995)  ซึ่ง  Wordnet  

คือฐานข้อมูลที่รวบรวมค าศัพท์ภาษาอังกฤษไว้ แต่ไม่ได้ใช้งานในรูปแบบ Dictionary อย่างเดียว คือไม่ได้สนใจแค่วา่

ค าค านี้แปลว่าอะไร แต่ WordNet จะเน้นไปที่ความสัมพันธ์ระหว่างค าศัพท์ โดยสามารถถือว่า  WordNet  เป็น

ฐานข้อมูลที่รวบรวมค าศัพท์ไว้อย่างมากมาย ในต่างประเทศต่างก็ได้มีการพัฒนา WordNet เป็นของตัวเองและใช้

ในงานวิจัย (Varshney, 2013) ซึ่งสามารถให้เพิ่มประสิทธิภาพในการค้นหาที่ดีขึ้นได้  ในประเทศไทยเองนั้น  ได้มี

การพัฒนา WordNet  ขึ้นให้สามารถใช้ได้ทั้งส าหรับการแปลและหาค าที่มีความหมายเกี่ยวข้องกัน  โดยได้ตั้งช่ือว่า  

ThaiWordNet (Thoongsup, 2009) 

 ThaiWordNet 

 ThaiWordNet (Thoongsup, 2009) คือฐานข้อมูลที่รวบรวมค าศัพท์ภาษาไทยและภาษาอังกฤษไว้ใน
รูปแบบของเว็บเซอร์วิส (Web Service)   ข้อมูลที่ได้จาก  ThaiWordnet  จะเป็นข้อมูลที่อยู่ในรูปของ  JSON 
และ XML  ซึ่งเป็นรูปแบบของข้อมูลส าหรับแลกเปลี่ยนข้อมูลทางอิเล็กทรอนิคส์  ThaiWordNet นี้สามารถใช้ได้ทั้ง
ภาษาอังกฤษและภาษาไทย  ซึ่งจากความสามารถนี้ของ  ThaiWordNet ท าให้ผู้วิจัยเลือกที่จะใช้ในการขยายค า
ส าคัญ  เพื่อให้ได้ความหมายของค าส าคัญที่ครอบคลุมยิ่งขึ้น 

กรอบการท างานของระบบ 

 ส าหรับส่วนนี้จะเป็นกรอบการท างานของระบบที่ ได้พัฒนาขึ้น  ได้ใช้เทคนิคขยายคิวรี่ ( Query 

Expansion) โดยใช้ ThaiWordNet เข้ามาช่วย  ซึ่งสามารถได้อธิบายเป็นขั้นตอนได้ดังนี้ 

 1. ระบบรับค าส าคัญ (Keyword) จากผู้ใช้ที่ใช้ในการค้นหา 

 2. เมื่อได้รับค าศัพท์แล้วระบบจะท าการขยายค าศัพท์นั้นโดยใช้ ThaiWordNet  โดยที่ThaiWordNet 

สามารถใช้งานได้ผ่านทางเว็บเซอร์วิส ซึ่งให้ผลลัพธ์ให้รูปแบบของ XML เพื่อสามารถน าไปใช้กับระบบที่ได้พัฒนาขึ้น

ได้  ซึ่งผลลัพธ์ที่ได้จาก ThaiWordNet นั้นแสดงดังภาพ 1 
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ภาพ 1 ผลลัพธ์ที่ได้จาก ThaiWordNet 

 จากภาพ 1 เป็นผลลัพธ์ที่ได้จาก ThaiWordNet ซึ่งอยู่ในรูปแบบของ XML ในการน าไปใช้งานนั้น 

ทางผู้วิจัยใช้ข้อมูลจากแท็ก search_word  , words และ translate  ซึ่งหมายถึง ค าส าคัญที่ใช้ค้นหา  ค าที่มีความ

ความใกล้เคียงกัน และค าแปลตามล าดับ  จากภาพ 1 นั้น ใช้ค าส าคัญ (Keyword) ว่า computer เมื่อผ่าน

กระบวนการขยายคิวรี่แล้วจะได้ค าว่า computer , computing machine , computing device , data 

processor , electronic computer , information processing system , คอมพิวเตอร์ , เครื่องคอมพิวเตอร์ , 

คอม , calculator , reckoner , figurer , estimator และ นักค านวณ   ซึ่งจะน ามาใช้ในการค้นหาต่อไป 

 3. น าค าส าคัญทั้งหมดหลังจากท่ีได้ขยายค าส าคัญแล้วไปค้นหาแบบเทียบสายอักขระ (String Matching) 
(ไกรศักดิ์ เกษร, 2011) ในระบบค้นคืนสารสนเทศท่ีได้พัฒนาขึ้น  ซึ่งเก็บข้อมูลไว้ในฐานข้อมูล เมื่อค้นหาแล้วจะน า
ผลลัพธ์ทั้งหมดที่ค้นหาได้แสดงให้กับผู้ใช้ 

  วิธีด าเนินการวิจัย 

 การทดลองนี้เป็นการทดสอบประสิทธิภาพในการค้นคืนสารสนเทศท่ีได้พัฒนาขึ้น โดยท าการเปรียบเทียบ

ประสิทธิภาพของระบบค้นคืนสารสนเทศท่ีมีการใช้เทคนิคการขยายคิวรี่ (Query Expansion) กับระบบค้นคืนข้าม

ภาษาที่ไม่ได้ใช้เทคนิคการขยายคิวรี่  โดยค่ามาตรฐานที่นิยมใช้วัดประสิทธิภาพนั้นคือ ค่าความแม่นย า 

(Precision) และ ค่าระลึก (Recall) ซึง่มีสมการดังต่อไปนี้  

𝑃𝑟𝑒𝑐𝑖𝑠𝑖𝑜𝑛 =  
จ านวนเอกสารที่ถูกต้องในค าตอบทั้งหมด

จ านวนเอกสารที่ถูกดึงออกมาเป็นค าตอบทั้งหมด
               

𝑅𝑒𝑐𝑎𝑙𝑙 =  
จ านวนเอกสารที่ถูกต้องในค าตอบทั้งหมด

จ านวนเอกสารที่ถูกต้องทั้งหมดในฐานข้อมูล
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 ในการทดสอบนี้  โดยจะแบ่งการทดสอบออกเป็น 6 ด้าน คือ  

1) ค้นหาด้วยค าภาษาไทย ในเอกสารที่เขียนด้วยภาษาไทย  (QTT) 

 2) ค้นหาด้วยค าภาษาอังกฤษ ในเอกสารที่เขียนด้วยภาษาอังกฤษ (QEE) 

 3) ค้นหาด้วยค าภาษาไทย ในเอกสารที่เขียนด้วยภาษาอังกฤษ (QTE) 

 4) ค้นหาด้วยค าภาษาอังกฤษ ในเอกสารที่เขียนด้วยภาษาไทย (QET) 

 5) ค้นหาด้วยค าภาษาไทย ในเอกสารทั้งหมด (QTA) 

 6) ค้นหาด้วยค าส าคัญภาษาอังกฤษ ในเอกสารทั้งหมด (QEA)  

ในการทดลองได้ใช้ข้อมูลส าหรับการทดลองเป็นเอกสารงานวิจัยภาษาไทยและภาษาอังกฤษที่มีเนื้อหา

เกี่ยวข้องกับด้านปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence) ซึ่งถูกเก็บไว้ในฐานข้อมูลจ านวน 200 งานวิจัย โดย

แบ่งเป็นงานวิจัยภาษาไทย 100 งานวิจัย และงานวิจัยภาษาอังกฤษ 100 งานวิจัย ซึ่งผลการทดลองที่  

แสดงดัง  ตาราง 1 

ตาราง 1 ผลการเปรียบเทียบประสิทธิภาพการค้นหาข้อมูล 
 Recall Precision 

ไม่ได้ใช้เทคนิค
การขยายคิวร่ี 

ใช้เทคนิคการ
ขยายคิวร่ี 

ไม่ได้ใช้เทคนิค
การขยายคิวร่ี 

ใช้เทคนิคการ
ขยายคิวร่ี 

QTT 0.90 0.92 0.90 0.92 
QEE 0.89 0.95 0.90 0.96 
QTE 0.46 0.88 0.46 0.86 
QET 0.72 0.82 0.72 0.82 
QTA 0.54 0.91 0.54 0.88 
QEA 0.84 0.90 0.86 0.91 

  

 จากผลการทดลองในตาราง 1 ซึ่งแสดงการเปรียบเทียบค่า Recall และ Precision ของระบบค้นคืน

สารสนเทศท่ีมีการใช้เทคนิคการขยายคิวรี่กับระบบค้นคืนข้ามภาษาที่ไม่ได้ใช้เทคนิคการขยายคิวรี่ จะเห็นได้ว่าการ

ใช้เทคนิคการขยายคิวรี่เข้ามาช่วยในการพัฒนานั้น สามารถช่วยเพิ่มประสิทธิภาพให้สูงข้ึน โดยค่าเฉลี่ยที่เพ่ิมขึ้นของ 

Recall คือ 32%  และค่าเฉลี่ยที่เพิ่มขึ้นของ Precision คือ 30% โดยเฉพาะด้านการค้นหาด้วยค าภาษาไทย ใน

งานวิจัยท่ีเขียนด้วยภาษาอังกฤษ (QTE) เพราะการขยายคิวรี่จะท าให้สามารถเพิ่มค าส าคัญที่ใช้ส าหรับค้นหาได้ ซึ่ง

ในการค้นหาด้วยค าภาษาไทยในงานวิจัยท่ีเขียนด้วยภาษาอังกฤษน้ัน ในระบบที่ไม่ได้ใช้เทคนิคการขยายค านั้น การ

ค้นหานั้นจะไม่สามารถค้นหาเอกสารที่ถูกเขียนด้วยภาษาอังกฤษได้ทั้งหมด แต่ระบบค้นคืนข้ามภาษาที่ใช้เทคนิค

ขยายคิวรี่ด้วย จะสามารถเพิ่มค าส าคัญที่ใช้ค้นหาได้ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ท าให้สามารถค้นหาครอบคลุม

หัวข้อท่ีสนใจมากขึ้นและสามารถค้นหาเอกสารได้ทั้งสองภาษา 
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  สรุปผลการวิจัย 
 การขยายค าส าคัญในคิวรี่  (Query Expansion) โดยใช้ ThaiWordNet เป็นวิธีในการขยายคิวรี่หรือเพิ่ม

ศัพท์ในการค้นหา ซึ่งในการน าเทคนิคนี้มาประยุกต์ใช้จะสามารถท าให้ระบบน าค าส าคัญมาหาค าอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง 

(Relevant) ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษเพื่อรองรับปัญหา  Synonym และ Polysemym ได้ ซึ่งจากผลการ

ทดลองสามารถเพื่อประสิทธิภาพในการค้นหาได้มากข้ึน 

 แต่ในงานวิจัยนี้ยังมีข้อจ ากัดอยู่ในด้านการค้นหา ซึ่งสามารถค้นได้เพียงแค่แบบเทียบสายอักขระ (String 

Matching)  ซึ่งถ้าเขียนไม่เหมือนกันจะไม่ได้สามารถค้นหาได้ เช่นในภาษาอังกฤษท่ีมีรูปพหูพจน์โดยการเติม s หรือ 

es และค ากริยาที่บอกถึงเหตุการณ์ในแต่ละช่วงเวลาเช่นการเติม ed 

  ข้อเสนอแนะ 

 แนวทางการน าไปใช้ 

 ในงานวิจัยนี้ได้รวมใช้เทคนิคการขยายคิวรี่เข้ามาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการค้นหาผลลัพธ์ เพื่อให้ได้

ผลลัพธ์ที่ตรงกับความต้องการมากท่ีสุด ซึ่งสามารถน าไปพัฒนาการค้นหาในด้านอ่ืนๆ ได้ 

 แนวทางการพัฒนาต่อไป 

 มีแนวคิดจะน าเทคนิคการค านวณความคล้ายคลึงแบบโคซายน์ (Cosine Similarity) (ไกรศักดิ์ เกสร, 

2011) เทคนิคนี้จะสามารถวัดความคล้ายคลึงของเอกสารและค าส าคัญที่ใช้ในการค้นหาได้ ซึ่งสามารถใช้ในการจัด

เรียงล าดับผลลัพธ์ที่ได้จากการค้นหา เพื่อให้เอกสารที่มีความสัมพันธ์กันมากท่ีสุดมาอยู่ในล าดับต้นๆ 
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