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บทคัดย่อ 

 งานวิจยัชิน้นีมี้วตัถปุระสงค์เพ่ือท่ีจะน าเสนอ
ตวัแบบส าหรับการคดัเลือกข้อความบนหน้าเว็บเพจ 
เพ่ือการสร้างดัชนี รูปภาพบนเว็บโดยใช้ตัวแบบ
เอกสาร ตัวแบบท่ีเสนอจะมีแนวทางในการคัดเลือก
ทั ง้หมด  4 แน วท างได้ แก่  A LT , Im gS lib ling , 
A llSubtree และ ParentSibling ทั ง้  4 แนวทาง
ดงักล่าวเป็นการใช้หลักการวิเคราะห์ตวัแบบเอกสาร
โดยพิจารณาข้อความท่ีใกล้กับต าแหน่งรูปภาพมาก
ท่ีสุด และค่อยๆ ขยับต าแหน่งออกไปในส่วนท่ีไกล
ออกไป ระบบค้นคืนรูปภาพต้นแบบได้ถูกพัฒนาขึน้ 
เพ่ือใช้ส าหรับการประเมินประสิทธิผลของตวัแบบ โดย
ก าหนดสมมติฐานไว้ว่า ถ้าตวัแบบคัดเลือกข้อความ
ได้เหมาะสม จะท าให้ได้ดัชนีรูปภาพท่ีดี และดัชนี
รูปภาพท่ีดี จะส่งผลท าให้ผลลพัธ์การค้นคืนรูปภาพดี
ด้วย  จากผลการทดลองพบว่า ผลลพัธ์การค้นคืนท่ีได้
จากแนวทาง AllSubtree มีค่าความแม่นย าเฉล่ียสูง
ท่ีสุด ได้แก่ 0.74 ดังนัน้สามารถสรุปได้ว่าแนวทางท่ี
เสนอในงานวิจยัชิน้นี ้มีความเหมาะสม และสามารถ

น าไปพัฒนาให้เป็นกระบวนการท างานส่วนหนึ่งของ
เคร่ืองสร้างดชันีรูปภาพของระบบค้นคืนรูปภาพได้ 
 
Abstract 
 This research aims at proposing a model 
of content selection on web pages for web image 
indexing using Document Object Modeling. The 
proposed model is composed of four main 
approaches, which are ALT, ImgSibling, 
AllSubtree, and ParentSibling. The four main 
approaches exploit the used of Document Object 
Modeling by considering the contents that are the 
closest to the position of an image and the 
contents that are located around that position. 
Accordingly, a prototype of image search engine 
was developed and implemented as a tool for 
evaluating the extent of effectiveness of the 
proposed model. The underlying assumption is 
that if the proposed approaches select an 
appropriate content, the system will get a better 
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image index. In other words, the quality of the best 
image index is measured based on the 
effectiveness of the search results. The results of 
experiment revealed that the AllSubtree approach 
outperformed other approaches. The mean 
average precision was 0.74.  Hence, the proposed 
model was a promising approach for the task of 
content selection. The model has the potential to 
be implemented as a process in an image 
indexing engine of any image search engine. 
 
1. บทน ำ 
 วิวัฒนาการของเทคโนโลยีสารสนเทศและ
เครือขา่ยอินเทอร์เน็ต อ านวยความสะดวกให้กบัคนใน
สงัคมยุคใหม่เข้าถึงแหล่งข้อมูลต่าง ๆ ได้รวดเร็วมาก

ยิ่งขึน้  ดังจะเห็นได้จากข้อมูลการศึกษาผู้ ใช้งาน
อินเทอร์เน็ตในประเทศไทย พ.ศ. 2560 [1] พบว่าคนท่ี
มีช่วงอายุ 17 - 36 ปี เวลาบนอินเทอร์เน็ตต่อวันสูง
ท่ีสุด โดยใช้เวลา 7 ชั่วโมง 12 นาทีในวันท างานหรือ
วันเรียนหนังสือ และ 7 ชั่วโมง 36 นาทีในวันหยุดใน
ขณ ะ ท่ี ภ าพ รวม เวล า ท่ี คน ไทยทุ ก ช่ ว งอายุ ใ ช้
อินเทอร์เน็ตต่อวัน อยู่ท่ีเวลา 6 ชั่วโมง 30 นาทีในวัน
ท างานหรือวนัเรียนหนงัสือ ในขณะท่ีใช้เวลา 6 ชัว่โมง 
48 นาทีในวนัหยุด   และกิจกรรมบนอินเทอร์เน็ตท่ีคน
ไทยทุกช่วงอายุนิยม 5 อันดับแรก ได้แก่  การใช้
โซเชียลมีเดีย (86.9%) การค้นหาข้อมูล (86.5%) การ
รับส่งอีเมล (70.5%) การดูทีวีและฟังเพลงออนไลน์ 
(60.7%) แ ล ะ ก า ร ซื ้อ สิ น ค้ า อ อ น ไล น์  (50.8%)

 

รูปท่ี 1 ผลลพัธ์การค้นหารูปภาพบน Google.com โดยใช้ค าวา่ “หาดทรายแก้ว” 
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ตามรายงานของ Similarweb.com ท่ีได้เก็บ
ข้อมูลการเข้าเว็บไซต์ของคนไทยในเดือนมกราคม 
พ.ศ. 2560 พบว่า Google.co.th และ  Google.com 
เป็นสองเว็บไซต์ท่ีคนไทยนิยมเข้าเป็นอันดบัท่ี 2 และ
อันดับท่ี 4 ตามล าดับ ซึ่งสอดคล้องกับผลการศึกษา
ผู้ ใช้งานอินเทอร์เน็ตในประเทศไทย [1]  และเม่ือ
ทดลองใช้  Google เพ่ื อ ค้นหารูปภาพ  จะพบว่า
ผลลพัธ์ของการค้นคืนรูปภาพบางส่วนจะยงัไม่ตรงกบั
ค าค้นหาดงัแสดงในรูปท่ี 1 ซึ่งแสดงผลลพัธ์การค้นหา
รูปภาพบน โดยใช้ค าค้นว่า “หาดทรายแก้ว” จะเห็นได้
ว่าผลลัพธ์ท่ีได้จากการค้นคืน มีรูปภาพส่วนหนึ่งเป็น
รูปภาพห้องพัก และรูปกราฟิกของงานท่ีจะจัดขึน้ท่ี
หาดทรายแก้ว เม่ือท าการวิเคราะห์ถึงปัญหาท่ีเกิดขึน้ 
พบว่า รูปภาพอ่ืนๆ ท่ีมาปรากฏเป็นส่วนหนึ่งของ
ผลลัพธ์การค้นหา เกิดขึน้จากการท่ีเนือ้หาของหน้า
เว็บเพจท่ีมีรูปภาพนัน้ๆ ปรากฏอยู่ มีค าว่า “หาดทราย
แก้ว” เป็นส่วนหนึ่งของเนือ้หา ดงันัน้การท่ีเสิร์ชเอนจิน
น าเอาเนือ้หาทัง้หมดในเว็บเพจมาใช้สร้างเป็นดัชนี
ของรูปภาพจงึไมน่า่จะเป็นวิธีการท่ีเหมาะสม 
 จากงานวิจยัท่ีเก่ียวข้องกับการค้นคืนรูปภาพ
ในอดีตท่ีผ่านมา จะพบว่าการระบบจะถูกพัฒนาขึน้
ในสองมุมมอง ได้แก่ 1) ระบบค้นคืนรูปภาพจาก
เ นื ้ อ ห า ข อ ง รู ป ภ า พ  (Content-Based Image 
Retrieval – CBIR) และ 2) ระบบค้นคืนรูปภาพจาก
ข้อความ (Text Annotation Based Image Retrieval) 
นกัวิจยัสว่นใหญ่ให้ความสนใจกบัระบบค้นคืนรูปภาพ
จากเนือ้หารูปภาพเป็นส่วนใหญ่ ดงันัน้งานวิจยัตลอด
ระยะเวลาหลายสิบปีท่ีผ่านมาจะมุ่งไปท่ีการพัฒนา
เทคนิคในการสกดัคณุลกัษณะ (Feature) ของรูปภาพ
เป็นหลกั [2] งานวิจยัในกลุ่มนีจ้ึงเน้นในเร่ืองของการ

ใช้ วิ ธีก ารป ระมวลผลภาพ  ดัง ท่ี ส รุป ไว้ ใน งาน 
[3][4][5][6] ซึ่งหลาย ๆ งานมีการใช้การเก็บคา่ข้อมูล
คุณ ลักษณะของสี  (Color Property) การวิ เคราะ
รูป ร่ า งข อ ง วั ต ถุ  (Shape Analysis) ร ว ม ทั ้ง ก า ร
วิ เคราะห์ พื น้ ผิ ว  (Texture) [7] และน า เอาข้อมูล
ดงักล่าวมาใช้ช่วยในการตีความภาพและก าหนดดชันี
ให้กบัรูปภาพ  อย่างไรก็ตามวิธีการท่ีเสนอในงานวิจยั
ในกลุ่มนีย้งัถกูน ามาประยกุต์ใช้ในเสิร์ชเอนจินไม่มาก
นัก เสิ ร์ชเอนจินท่ีได้รับความนิยมในปัจจุบัน เช่น 
Google ยงัคงใช้ประโยชน์จากงานวิจยัในกลุ่มระบบ
การค้นคืนรูปภาพจากข้อความเป็นหลกั [8] เน่ืองจาก
เป็นแนวทางท่ีมีความรวดเร็วในการพัฒนา งานวิจัย
ในกลุ่มนี ้ได้แก่ [9][10][11][12][13] ได้เสนอแนวคิด
ในการใช้ป้ายระบุข้อความ (Tag) เพ่ือการสร้างเป็น
ตัวแทนของทรัพยากรเว็บ (Web Resources) และ 
[14] และ [15] ได้ท าการพิสูจน์แนวคิดดังกล่าวโดย
เพ่ือท าการพิสจูน์ว่าป้ายระบสุามารถน าไปใช้เป็นดชันี
แทนรูปภาพได้หรือไม ่ ซึง่ผลการทดลองพบวา่ผู้ ค้นหา
รูปภาพส่วนใหญ่มักจะใช้ค าค้นท่ีแตกต่างจากป้าย
ระบุข้อความ ทัง้นีเ้น่ืองมาจากลักษณะของป้ายระบุ
ข้อความท่ีมีลักษณะเป็น Uncontrolled Vocabulary 
จงึสง่ผลลพัธ์โดยตรงตอ่การค้นหา 
  ดงันัน้ในการพฒันาเสิร์ชเอนจินเพ่ือการค้นหา
รูปภาพ  การใช้ ข้อความ ท่ีอยู่ บนหน้าเว็บจึงเป็น
ทางเลือกน่าสนใจและเป็นทางเลือกท่ีสะดวกและ
รวดเร็วท่ีสดุ อย่างไรก็ดี เนือ้หาของเว็บเพจทัง้หมดนัน้ 
บางครัง้ไม่เหมาะสมท่ีจะน ามาสร้างเป็นดชันี ดงันัน้
การหาสร้างตัวแบบท่ีมีความสามารถในการเลือก
ข้อความท่ีเหมาะสมท่ีจะน าไปสร้างเป็นดัชนีของ
รูปภาพจงึเป็นงานท่ีท้าทาย 
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งานวิจัยชิ น้นีน้ าเสนอตัวแบบส าหรับการ
คดัเลือกข้อความบนหน้าเว็บเพจ เพ่ือการสร้างดชันี
ของรูปภาพบนเว็บโดยใช้ตัวแบบของเอกสาร เพ่ือ
ปรับปรุงประสิทธิผลของการค้นค้นรูปภาพ โดยผู้วิจยั
คาดว่าตวัแบบท่ีพฒันาขึน้จะสามารถน าไปพฒันาต่อ
ให้เป็นกระบวนการอัตโนมัติ ท่ีจะท าการคัดเลือก
ข้อความบนเว็บเพจท่ีเหมาะสมท่ีสามารถน าไปใช้
สร้างดชันีของรูปภาพได้อยา่งถกูต้อง 
 
2. สมมตฐิำนและขอบเขตของงำนวิจัย 
2.1 สมมตฐิำน 
  งานวิจยันีจ้ะด าเนินการออกแบบและพฒันา
ตวัแบบส าหรับการคดัเลือกข้อความบนหน้าเว็บเพจ 
เพ่ือการสร้างดัชนีของรูปภาพบนเว็บโดยใช้ตัวแบบ
ของเอกสาร และประเมินประสิทธิผลของตัวแบบท่ี
พฒันาขึน้ โดยเปรียบเทียบกับผลลัพธ์ของการค้นหา
รูปภาพ จากดชันีรูปภาพท่ีได้จากตวัแบบ เปรียบเทียบ
กับการผลลัพธ์ท่ีได้จากดัชนีรูปภาพจากข้อความ
ทัง้หมด 

โดยมีสมมุติฐานว่าตัวแบบส าหรับตัวแบบ
ส าหรับการคดัเลือกข้อความบนหน้าเว็บเพจ เพ่ือการ
สร้างดัชนีของรูปภาพบนเว็บโดยใช้ตัวแบบของ
เอกสาร มีความสามารถในการระบุว่าเนือ้หาในเว็บ
เพจส่วนใดเป็นเนือ้หาท่ีเหมาะสมส าหรับการน าไป
เป็นสร้างดัช นี ท่ี เป็นตัวแทนของรูปภาพ ซึ่ง เม่ือ
โปรแกรมการค้นหารูปภาพมีดัชนีท่ีเป็นตัวแทนของ
รูปภาพท่ีดี ประสิทธิผลของการค้นคืนรูปภาพก็จะดีขึน้
ด้วย เม่ือเปรียบเทียบกับโปรแกรมการค้นหารูปภาพท่ี
สร้างดชันีรูปภาพด้วยจากข้อความทัง้หมด 
 

2.2 ขอบเขตของงำนวิจัย 
  2.2.1 ตั ว แบบ ท่ี พัฒ น าขึ น้ จ ะ ใช้ วิ ธี ก า ร
วิ เคราะห์ตัวแบบของเอกสาร (Document Object 
Model) ร่วมกับต าแหน่งของรูปภาพท่ีปรากฏอยู่บน
เว็บเพจ เพ่ือประเมินว่าเนือ้หาในเว็บเพจนัน้ เก่ียวข้อง
กับ รูปภาพห รือไม่  ซึ่ งจะส่ งผลให้ ได้ ข้อความ ท่ี
เหมาะสมส าหรับการน าไปสร้างดชันีรูปภาพได้ 

2.2.2 การประเมินประสิทธิผลของตวัแบบ จะ
ท าการเปรียบเทียบกับผลลัพธ์การค้นหารูปภาพจาก
ดชันีรูปภาพท่ีได้จากตวัแบบ เปรียบเทียบกับผลลพัธ์
การค้นหารูปภาพจากดชันีท่ีได้จากเนือ้หาทัง้หมดของ
เว็บเพจ โดยการประเมินผลลพัธ์ของการค้นหารูปภาพ
จะใช้ผู้ ร่วมทดลอง (Research Participants) จ านวน
ทัง้สิน้ 25 ทา่น 
 
3. สถำปัตยกรรมระบบกำรค้นคืนรูปภำพและกำร
ออกแบบตัวแบบส ำหรับกำรคัดเลือกข้อควำม 
 เน่ืองจากตัวแบบการคัดเลือกข้อความบน
หน้าเว็บเพจ ท่ีน าเสนอในบทความนี ้จะถูกน าไป
พฒันาเป็นส่วนหนึ่งของการท างานของเว็บครอว์เลอร์ 
(Web Crawler) แ ล ะ  เค ร่ื อ ง ส ร้ า ง ดั ช นี  ( Index 
Engine)  โดยมีหน้าท่ีหลักในการระบุส่วนของเนือ้หา
หลัก (Main Content Block) ท่ีน่าจะน ามาใช้ส าหรับ
การสร้างดชันีรูปภาพ ดงันัน้ในสว่นนีจ้ะท าการอธิบาย
ภาพรวมของสถาปัตยกรรมระบบการค้นคืนรูปภาพ 
และส่ วนประกอบหลักของระบบ  (Main System 
Components) จะประกอบไปด้วย 1) เว็บครอว์เลอร์ 
(Web Crawler) ซึ่งท าหน้าท่ีในการดาวน์โหลดเนือ้หา 
(Content) และรูปภาพจากเว็บเพจตา่งๆ น ามาเก็บไว้ท่ี 

Engineering  Journal  of  Siam  University Page 63 Volume  19, Issue 1,  No.36, January-June 2018



 

รูปท่ี 2 แสดงสถาปัตยกรรมและสว่นประกอบหลกั 

ของระบบค้นคืนรูปภาพ 

2) คลงัรูปภาพ (Image Corpus) ซึ่งในคลงัรูปภาพจะมี
การเก็บเนือ้หาบนเว็บเพจ (Content) ท่ีจะถูกน ามา
สร้างเป็นดชันี โดยเนือ้หาดงักล่าวจะถูกพิจารณาด้วย 
3) ตวัแบบการพิจารณาเนือ้หาเว็บเพจ ซึ่งจะท าหน้าท่ี
ระบุส่วนของเนือ้หาหลัก (Main Content Block) เพ่ือ
ส่งต่อให้ 4) เคร่ืองสร้างดัชนี (Index Engine) โดยจะ
ท าหน้าท่ีน าเอาเนือ้หาไปสร้างดัชนี เพ่ือเก็บไว้ใน 5) 
คลังดัชนีรูปภาพ (Image Index Corpus) ซึ่งจะเก็บ
ดชันีของรูปภาพ โดยจะถูกใช้งานโดย 6) แอปพลิเค

ชนัการค้นหา และ 7) เคร่ืองเรียงล าดบัผลการค้นคืน 
(Ranking Engine ดังในรูปท่ี 2 แสดงสถาปัตยกรรม
และส่วนประกอบหลักของระบบการค้นคืนรูปภาพ 
โดยรูปดงักลา่วปรับปรุงมาจาก [16]  

 

รูปท่ี 3 แสดง HTML Code 
จาก http://ant.dpu.ac.th/index.php/lecturers/   

 เน่ืองจากงานวิจยัชิน้นี ้จะเน้นท่ีการคดัเลือก
ข้อความท่ีอยู่บนเว็บเพจ เพ่ือน ามาใช้เป็นดชันีตวัแทน
รูปภาพ โดยจะใช้แนวทางการวิ เคราะห์ตัวแบบ
เอกสาร  ดังนัน้ในงานวิจัยชิน้นี ้จึงเสนอแนวทางใน
การในการคัดเลือกข้อความท่ีจะน ามาใช้เพ่ือสร้าง
ดชันีรูปภาพ ดงันี ้
 แนวทางท่ี 1 ใช้ค่าของข้อมูลใน alt Attribute 
ของ <img> Tag ดงัแสดงในรูปท่ี 3 แสดง HTML ใน
สว่นของ alt จาก http://ant.dpu.ac.th/index.php/ 
lecturers/ โดยปกติแล้ว alt หรือ Alternate Text จะ
ใช้ส าหรับการใส่ข้อความท่ีอธิบายรูปภาพ ซึง่จะใช้โดย

Internet

User

Web Crawler

Download

Image Corpus

D
ow

nl
oa

d
Index Engine

         
              

Image Index Corpus

Image
Ranking Engine

Search Application

 
  
 
  

 
 
 
  
 
 

Main 
Content 
Block

Engineering  Journal  of  Siam  University Page 64 Volume  19, Issue 1,  No.36, January-June 2018



เคร่ืองมืออ่านหน้าจอ (Screen Reader) ส าหรับผู้ ใช้
เว็บท่ีมีปัญหาทางสายตา หรือจะใช้แสดงในกรณีท่ี
รูปภาพท่ีก าหนดไว้ใน <img> ไม่สามารถแสดงผลได้ 
ดังนัน้ ข้อความ ท่ีระบุไว้ใน alt จึงเป็นข้อความ ท่ี
น่าสนใจท่ีจะน ามาใช้ส าหรับการสร้างดัชนีตัวแทน
รูปภาพ  
 แนวทางท่ี 2 จะพิจารณาจากลกัษณะของการ
วางข้อความเพ่ืออธิบายรูปภาพ มักจะอยู่ในรูปแบบ
วางอยู่ข้างๆ กัน ดังรูปท่ี 4 แสดง HTML การจัดวาง
รู ป ภ า พ แ ล ะ ข้ อ ค ว า ม อ ธิ บ า ย รู ป ภ า พ จ า ก 
http://ant.dpu.ac.th/ และรูปท่ี 5 แสดงภาพจ าลองตวั
แบบเอกสารจาก HTML ในรูปท่ี 4 

 

 
 

รูปที่ 4 แสดง HTML การจดัวางรูปภาพและข้อความอธิบายรูปภาพ   

 ในรูปท่ี 4 และ 5 จะเห็นได้ว่า <h4> มีข้อความ
อธิบายรูปภาพท่ีก าหนดไว้ <img> ซึ่งเม่ือพิจารณาการ
จัดวางในรูปแบบของตัวแบบเอกสารแล้ว จะพบกว่า 
<h4> และ <img> เป็น Sibling Node โดยมี <div> เป็น 
Parent Node ดงันัน้จงึเรียกแนวทางนีว้่า “ImgSibling”  
 

 

รูปที่ 5 แสดงภาพจ าลองตวัแบบเอกสารจาก HTML ในรูปที่ 4   

 แนวทางท่ี 3 จะใช้ข้อมลูของทัง้ Subtree ของ 
Parent Node ท่ีมี <img> เป็น Child Node ดังแสดง
ไว้ในรูปท่ี 6  โดยแนวทางนี ้จะพิจารณาจากวิธีการ
วาง Layout ของเนือ้หาและรูปภาพ เม่ือเปรียบเทียบ
กับแนวทางท่ี 2 แนวทางนีเ้ป็นการให้ความส าคญักับ
เนือ้หาท่ีอยู่บริเวณใกล้เคียงกับรูปภาพในด้านลึก 
(Depth)  ซึง่เป็นการเพิ่มปริมาณข้อความท่ีจะน ามาใช้
ส ร้ า งดั ช นี รูป ภ าพ  โดย จ ะ เรีย ก แน วท าง นี ้ว่ า 
“AllSubtree” 

 

รูปท่ี 6 แสดงภาพจ าลองตวัแบบ AllSubtree  

 ส าห รับแนวทางสุด ท้ าย  จะ เป็ นการให้
ความส าคญักับเนือ้หาท่ีอยู่บริเวณรอบข้างรูปภาพใน
ด้ า น ก ว้ า ง  (Breadth) จ ะ เ รี ย ก แ น ว ท า ง นี ้ว่ า 
“ParentSibling” โดยแนวทางนีจ้ะพิจารณาเนือ้หา

<div>

<p><img> <h4>
     

<small>

<  >

Subtree

<  >

<  ><  >

Subtree

<  >

<  ><  >

Parent Node

<img>
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ของ Subtree ของ Sibling Node ของ Parent Node 
ท่ี มี  <img> อยู่  ดังท่ีแสดงในรูปท่ี  7 จะเห็นได้ว่า
แนวทางนีเ้ป็นการพิจารณาข้อความท่ีอยู่ห่างออกจาก
รูปภาพระดับหนึ่งแต่ยังมีความน่าจะเป็นท่ีจะเป็น
ข้อความท่ีใช้อธิบายรูปภาพได้  

 

รูปท่ี 7 แสดงภาพจ าลองตวัแบบ ParentSibling 

จะเห็นได้ว่าทัง้  4 แนวทางท่ี เสนองานใน
บทความวิจยัฉบบันี ้ใช้หลกัการคดัเลือกข้อความจาก
ต าแหน่งท่ีใกล้กับต าแหน่งรูปภาพมากท่ีสุด นั่นก็คือ
ค่าของ Attribute ภายใน <img> และค่อยๆ ขยับ
ต าแหน่งออกไปในส่วนท่ีไกลออกไปแต่ยังมีความ
น่าจะเป็นท่ีจะเป็นข้อความอธิบายรูปภาพได้ โดยใช้
การวิ เคราะห์ตัวแบบเอกสาร (Document Object 
Modeling Analysis) 

 
4. กำรทดลองและกำรประเมินผลตัวแบบ  
4.1 กำรสร้ำงคลังรูปภำพและกำรเตรียมดัชนีรูปภำพ 
  ในการประเมินประสิทธิผลของตัวแบบ คลัง
รูปภาพ (Image Corpus) จึงได้ถูกสร้างขัน้ โดยการ
พัฒนาและส่งเว็บครอว์เลอร์ (Web Crawler) ไปท า
การดาวน์โหลดรูปภาพจากเว็บเพจ โดยก าหนดเว็บ
เร่ิมต้น (Seed Web) ซึ่งเป็นเว็บท่ีเก่ียวข้องกับการ
ท่องเท่ียว จ านวน 15 โดเมน สาเหตท่ีุเลือกเว็บเร่ิมต้น
มีเนือ้หาเก่ียวข้องกับการท่องเท่ียว เพราะเหตุว่า

ลกัษณะของเนือ้หามกัจะประกอบไปด้วยรูปภาพและ
ค าอธิบายภาพ จึงเป็นแหล่งข้อมูลท่ีดีท่ีจะใช้ประเมิน
ประสิทธิผลของตวัแบบ  
 เพ่ือให้สามารถรวบรวมคลังรูปภาพได้ใน
ปริมาณเหมาะสม เว็บครอว์เลอร์ถูกส่งออกไปท าการ
เก็บข้อมลูในช่วงเดือนมีนาคม ถึงเดือนสิงหาคม 2559 
โดยได้เข้าไปดาวน์โหลดเว็บเพจมากกว่า 1 หม่ืนเว็บ
เพจ และได้ รูปภาพจ านวน  94,306 รูป พ ร้อมกับ
เนือ้หาของหน้าเว็บเพจดังแสดงในรูปท่ี 8  จากนัน้
ข้อมูลทัง้หมดจะถูกอ่านโดยตัวแบบการพิจารณา
เนือ้หา และท าการระบุ Main Content Block ท่ีจะท า
มาเป็นข้อมูลหลักส าหรับใช้สร้างดชันีรูปภาพ โดยใช้
แนวทางในการคัดเลือกเนือ้หาทัง้ 4  แนวทางดัง
รายละเอียดท่ีกลา่วมาในหวัข้อท่ีผา่นมา 

 

รูปท่ี 8 แสดงจ านวนรูปภาพและเว็บเพจทีเ่ก็บอยูใ่นฐานข้อมลู
ของระบบ 

 ดงันัน้ในการประเมินประสิทธิผลของตวัแบบ 
ท าการเปรียบเทียบผลลัพธ์การค้นคืนรูปภาพท่ีจาก
ดชันีรูปภาพ 5 ดชันี ได้แก่ ดชันีรูปภาพท่ีได้จากน าเอา
เนือ้หาทัง้หน้าเว็บเพจมาพิจารณา ซึ่งเป็นแนวทาง
มาตรฐานท่ีระบบค้นคืนรูปภาพ เช่น Google ใช้อยู่ใน
ปัจจุบัน  ดัช นี รูปภาพ ท่ีส ร้างจากแนวทาง ALT, 
แนวทาง  ImgSibling, แนวทาง  AllSubtree, แล ะ 

<  >

<  >

<  ><  ><  >

<  >

<  ><  >

SiblingParent Node

<img>

Sibling

<  >

<  ><  ><  >
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แนวทาง ParentSibling ดงัท่ีแสดงในรูปท่ี 9 และรูปท่ี 
10 

 

รูปท่ี 9 แสดงการเตรียมดชันีรูปภาพส าหรับการประเมิน
ประสทิธิผลตวัแบบ 

การสร้างดัชนีแต่ละแบบจะใช้แบบจ าลอง
ปริภูมิเวกเตอร์ (Vector Space Model) โดยก าหนดค่า

น ้า ห นั ก ใน รูป  TF/IDF (Term Frequency /Inverse 
Document Frequency) ดงัแสดงในสมการท่ี 1  

 𝑤𝑖,𝑗 =  
𝑓𝑖,𝑗

∑ 𝑓𝑘,𝑗
𝑚
𝑘=1

× log
𝑁

𝑛𝑖
 (1) 

โดยท่ี 
 𝑤𝑖,𝑗  หมายถึงค่าน า้หนักของ Term ท่ีน ามาสร้าง
เป็นดชันีของรูปภาพ 
 𝑓𝑖,𝑗  หมายถึงความถ่ีของ Term i ในเอกสารท่ี j 
 𝑚  หมายถึงจ านวน Unique Term ในเอกสาร j 
 𝑛𝑖  หมายถึงจ านวนเอกสารท่ีมี Term i ปรากฎอยู ่
 𝑁  หมายถึงจ านวนเอกสารทัง้หมดในคลงัเอกสาร 
และเอกสารในท่ีนีห้มายถึง รูปภาพและข้อความท่ี
เลือกโดยตวัแบบ 

 

รูปท่ี 10 แสดงโครงสร้างฐานข้อมลู Main Content Block 

 
 
 

 
 
 

         
              

Index Engine

    Main content block

ImgSibling
(          2)

All Subtree
(          3)

Parent Sibling
(          4)

ALT
(          1)

All Content

Image Corpus
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4.2 กำรออกแบบกำรทดลองและกำรวัดประสิทธิผล
ตัวแบบส ำหรับกำรคัดเลือกข้อควำม 
  เน่ืองจากตวัแบบท่ีเสนอในงานวิจยัชิน้นี ้เป็น
ตวัแบบส าหรับการคดัเลือกข้อความท่ีเหมาะสมท่ีจะ
น าไปใช้ท าดัช นี รูปภาพเท่านั น้  ในการประเมิน
ประสิทธิผลการท างานของตัวแบบจึงใช้สมมติฐาน
ท่ีว่า  “ถ้าตวัแบบคดัเลือกข้อความได้เหมาะสม จะท า
ให้ได้ดชันีรูปภาพที่ดี และดชันีรูปภาพที่ดี จะส่งผลท า
ใหผ้ลลพัธ์การคน้คืนรูปภาพดีดว้ย”  
  ดังนัน้การประเมินประสิทธิผลของตัวแบบ
ส าหรับการคดัเลือกเนือ้หาเว็บเพจท่ีเสนอในงานวิจัย
ชิ น้ นี  ้จะจัด ใน รูป แบบของการท าการทดลอง 
(Experiment) โดย เชิญ ผู้ ร่ วมทดลอง  (Research 
Participants) จ านวนทัง้สิน้ 25 คน โดยเป็นผู้ ท่ีสนใจ
ใน เร่ืองของการค้นหาสถาน ท่ีท่ อง เท่ี ยวและ มี
ความคุ้นเคยกับการใช้งานเสิร์ชเอนจิน และในการ
ทดลองนัน้ จะมอบหมายให้ผู้ ร่วมทดลองท าการค้นหา
รูปภาพสถานท่ีท่องเท่ียวตามความสนใจของผู้ ร่วม
ทดลองจ านวน 4 แห่ง โดยสามารถก าหนดค าค้น 

(Query) ได้ตามต้องการ โดยจะท าให้ได้ผลลัพธ์การ
สืบค้นทัง้สิน้ 100 ชุด เพ่ือจะท าไปประเมินผลการค้น
คืน โดยผู้ เข้าร่วมทดลองจะท าการประเมินผลลพัธ์ท่ีได้
รับมาจากระบบค้นคืนรูปภาพต้นแบบ โดยระบวุ่าเป็น
รูปภาพท่ีถูกต้องตรงกับสิ่งท่ีค้นหาหรือไม่ โดยจะระบ ุ
‘1’ ซึง่หมายถึงตรงกบัค าสืบค้น และ ‘0’ ซึ่งหมายถึงไม่
ตรงกบัค าสืบค้น  
 ระบบค้นคืนรูปภาพต้นแบบถกูพฒันาขึน้เพ่ือ
ใช้ส าหรับการทดลองในครัง้นี ้โดยในแตล่ะครัง้ท่ีผู้ ร่วม
ทดลองท าการค้นหารูปภาพ ระบบจะน าค าค้นไปท า
การเปรียบเทียบกับดชันีรูปภาพทัง้หมด 5 ครัง้โดยใช้
ดัชนี AllContent, ดัชนี ALT, ดัชนี ImgSibling, ดัชนี 
AllSubtree และดชันี  ParentSibling ดงัแสดงในรูปท่ี 
10 และในการคดัเลือกรูปภาพมาเป็นผลลัพธ์การค้น
คืนจะใช้การวัดความเหมือนแบบโคไซน์ (Cosine 
Similarity) ดงัแสดงในสมการท่ี 2 

     𝑆𝑖𝑚(𝑄, 𝐷) =
∑ 𝑄𝑖𝐷𝑖

𝑛
𝑖=1

√∑ 𝑄𝑖
2𝑛

𝑖=1 √∑ 𝐷𝑖
2𝑛

𝑖=1

  (2)

 

รูปท่ี 11 แสดงสว่นประกอบของการค้นคืนรูปภาพ 

โดยระบบจะท าการคดัเลือก 15 ล าดบัแรก ท่ี
มีคะแนนความเหมือนแบบโคไซน์ของแต่ละแนวทาง 
และจะน าผลลัพธ์การค้นคืนดงักล่าวรวมเข้าด้วยกัน

เพ่ือเป็นผลลพัธ์การค้นคืนชุดเดียว ซึ่งเป็นการอ านวย
ความสะดวกให้กบัผู้ ร่วมทดลอง ในการประเมินความ
เก่ี ย วพั น  (Relevancy Rating) นอกจากนั น้ แ ล้ ว 

Search 
Application

Image Ranking 
Engine

ImgSibling
(          2)

AllSubtree
(          3)

ParentSibling
(          4)

ALT
(          1)

All Content

User

Query
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ผลลพัธ์การค้นคืนรูปภาพท่ีได้ จะน าเสนอให้กับผู้ ร่วม
ทดลองแบบสุ่ม (Randomized Order) และผู้ควบคุม
การท าการทดลองจะแจ้งให้กับผู้ ร่วมทดลองให้ทราบ
วา่ผลลพัธ์จะแสดงแบบสุ่ม โดยวิธีการดงักล่าวจะช่วย
ลดความล าเอียง (Bias) ท่ีอาจจะเกิดขึน้จากล าดับ
การน าเสนอผลลพัธ์การค้นคืน 
 ผลลพัธ์การค้นคืนแต่ละแนวทางจะถกูบนัทึก
ไว้พร้อมกับผลการประเมินรูปภาพ และจะน าเอา
ผลลัพ ธ์ดั งกล่ าวม าค าน วณ ค่ าค วามแม่ น ย า 
(Precision) โดยจะน าผลการประเมินของผู้ เข้าร่วม
ทดลองในทุกค าค้นมาค านวณหาค่าความแม่นย า 
และน าดงักล่าวของทุกค าค้นของผู้ เข้าร่วมทดลองมา
หาค่าเฉล่ียของความแม่นย าของแต่ละแนวทาง เพ่ือ
น ามาเปรียบเทียบประสิทธิผลของแต่ละแนวทางจาก
ดชันีในการท าการทดลอง 
 ผลลพัธ์การค้นคืนแต่ละแนวทางจะถกูบนัทึก
ไว้พร้อมกับผลการประเมินรูปภาพ และจะน าเอา
ผลลัพ ธ์ดั งกล่ าวม าค าน วณ ค่ าค วามแม่ น ย า 
(Precision) โดยจะน าผลการประเมินของผู้ เข้าร่วม
ทดลองในทุกค าค้นมาค านวณหาค่าความแม่นย า 
และน าดงักล่าวของทุกค าค้นของผู้ เข้าร่วมทดลองมา
หาค่าเฉล่ียของความแม่นย าของแต่ละแนวทาง เพ่ือ
น ามาเปรียบเทียบประสิทธิผลของแตล่ะแนวทาง 
 
5. ผลกำรประเมินตัวแบบ 
 จากผลการทดลองพบว่าผลลพัธ์การค้นคืนท่ี
ได้จากดัชนี AllSubtree มีค่าความแม่นย าเฉล่ียสูง
ท่ีสุด ได้แก่ 0.74 รองลงมาเป็นของดัชนี ImgSibling 
ให้ค่าความแม่นย าเฉล่ีย 0.69 และตามด้วยดัชนี 
ParentSibling ให้ค่าความแม่นย าเฉล่ีย 0.65 ในขณะ

ท่ีดชันี AllContent และ ALT ให้ค่าความแม่นย าเฉล่ีย 
0.61 และ 0.46 ตามล าดบั ดงัแสดงในตารางท่ี 1 และ
รูปท่ี 11 แสดงกราฟเปรียบเทียบค่าเฉล่ีย Precision 
ของผลลพัธ์การค้นคืน 
 เม่ือพิจารณาในรายละเอียดของตัวแบบใน
การคดัเลือกข้อความแตล่ะแบบท่ีน าเสนอในงานวิจัย
ชิน้นี ้จะพบว่าตวัแบบ AllSubtree มีความสามารถใน
การคัดเลือกข้อความท่ีเป็นตัวแทนของรูปภาพได้ดี
ท่ีสุด เน่ืองจากมีการพิจารณาการวาง Layout ของ
ข้อความและรูปภาพ และให้ความส าคญักับข้อความ
ท่ีอยู่บริเวณรอบๆ รูปภาพ รวมทัง้ยงัพิจารณาข้อความ
อ่ืนๆ เพิ่มเติมในแนวลึก (Depth) ของแต่ละ Subtree 
ด้วย ในขณะท่ีตัวแบบ ImgSibling มีการพิจารณา
ข้อความท่ีอยู่ข้างๆ รูปภาพ ในแนวกว้าง (Breadth) 
แต่ไม่ได้พิจารณาลงลึกในแต่ละ Subtree ย่อย จึง
ส่งผลให้อาจจะพลาดข้อความท่ีส าคญัท่ีเหมาะสมท่ี
จะน าไปสร้างดชันีตวัแทนรูปภาพ  ในทางกลบักัน ตวั
แบบ ParentSibling จะพิจารณาข้อความท่ีอยู่รอบๆ 
รูปภาพทัง้ในแนวกว้างและลึก จึงส่งผลท าให้ดชันีท่ี
เป็นตวัแทนรูปภาพมีความถกูต้องน้อยลง เน่ืองมาจาก
มีการน าเอาข้อความท่ีไม่เก่ียวข้องกบัรูปภาพมาสร้าง
เป็นดชันี 

ตารางที่ 1 ตารางคา่เฉลีย่ Precision ของผลลพัธ์การค้นคืน 
แนวทางการคดัเลอืก
ข้อความมาใช้สร้างดชันี 

คา่เฉลีย่ Precision ของ
ผลลพัธ์การค้นคืน 

ParentSibling 0.65 
AllSubtree 0.74 
ImgSibling 0.69 

ALT 0.46 
AllContent 0.61 
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รูปท่ี 11 แสดงกราฟเปรียบเทียบคา่เฉลีย่ของผลลพัธ์การค้น
คืนรูปภาพ 

  ส าหรับตัวแบบ ALT นัน้ ถ้าพิจารณาจาก
แนวทางแล้ว น่าจะเป็นวิธีการท่ีได้ดชันีท่ีเป็นตัวแทน
รูปภาพท่ีดีท่ีสดุ เน่ืองจากเป็นการน าเอาข้อความท่ีเป็น
ค าอธิบายรูปภาพมาใช้ส าหรับการสร้างดัชนี แต่ผล
การทดลองกลบัให้ค่าความแม่นย าเฉล่ียต ่าท่ีสุด ทัง้นี ้
เป็นเพราะว่าในหลายๆ เว็บเพจ มักจะไม่ก าหนดค่า
ข้อมูลให้กับ ALT Attribute หรือ ก าหนดค่าข้อความท่ี
เป็นค าอธิบายรูปภาพกว้างๆ ส่งผลท าให้ดัชนีท่ีถูก
สร้างขึน้ขาดความสมบูรณ์และเป็นตัวแทนท่ีไม่ ดี
ส าหรับรูปภาพ 
 

6. บทสรุปและข้อเสนอแนะ 
 บทความวิจัยชิน้นี ้น าเสนอตัวแบบส าหรับ
การคัดเลือกข้อความบนหน้าเว็บเพจส าหรับน าไป
สร้างเป็นดชันีรูปภาพโดยการใช้ตวัแบบเอกสารเป็น
แนวทางในการพิจารณา โดยมีการน าเสนอแนวทางใน
ก า รคั ด เลื อ ก ทั ้ง ห ม ด  4 แ น ว ท า ง ไ ด้ แ ก่  ALT, 
ImgSlibling, AllSubtree แ ล ะ  ParentSibling ทั ้ง  4 
แนวทางดงักล่าวเป็นการใช้หลกัการวิเคราะห์ตวัแบบ
เอกสารโดยพิจารณาข้อความท่ีใกล้กับต าแหน่ง
รูปภาพมากท่ีสุด และค่อยๆ ขยับต าแหน่งออกไปใน

ส่วนท่ีไกลออกไป ดังนัน้ในการประเมินประสิทธิผล
ของตัวแบบจึงจัด ใน รูปแบบการทดลอง โดย มี
ผู้ เข้าร่วมทดลองทัง้หมด 25 คน โดยแต่ละคนได้รับ
การมอบหมายให้ท าการค้นหารูปภาพสถาน ท่ี
ท่องเท่ียวตามความสนใจจ านวน 4 แห่ง และท าการ
ประเมินผลลัพธ์การค้นคืน ผ่านระบบค้นคืนรูปภาพ
ต้นแบบ ผลลพัธ์การค้นคืนและผลการประเมินรูปภาพ
จะถูกบันทึกไว้ และน ามาค านวณค่าความแม่นย า 
จากผลการทดลองพบว่า ผลลพัธ์การค้นคืนท่ีได้จาก
แนวทาง AllSubtree มีค่าความแม่นย าสูงท่ีสุด ซึ่ง
ได้ แก่  0.74 ในขณ ะ ท่ี แนวทาง ImgSibling และ 
ParentSibling ให้ค่าความแม่นย าเฉล่ียน 0.69 และ 
0.65 ตามล าดับ  แนวทางท่ีเสนอในงานวิจัยชิน้นี ้
แม้ว่าจะเป็นการเสนอตวัแบบอย่างง่ายๆ แต่สามารถ
น าไปพัฒนาให้เป็นกระบวนการท างานส่วนหนึ่งของ
เคร่ืองสร้างดชันีรูปภาพ (Image Index Engine) ของ
ระบบค้นคืนรูปภาพ ดงันัน้การปรับปรุงตวัแบบโดยใช้
แนวทางอ่ืนๆ รวมทัง้การปรับปรุงแนวทางท่ีเสนอใน
บทความนี  ้เป็นสิ่ ง ท่ีควรด าเนินการต่อ เพ่ือเพิ่ ม
คุณภาพดัชนี รูปภาพของระบบค้นคืนรูปภาพใน
อนาคต 
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