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บทคัดย่อ 

ฟรีเบสเป็นฐานข้อมูลแบบเปิดเกี่ยวกับบุคคล สถานที่ และส่ิง
ต่าง ๆ ในโลกซ่ึงมีความสัมพันธ์เช่ือมโยงกันในรูปแบบของ
กราฟองค์ความรู้  บทความนี้กล่าวถึงการพัฒนาปลั๊กอินฟรี
เบสส าหรับเบราว์เซอร์เพื่อสนับสนุนผู้ใช้ในการค้นดูหน้าเว็บ 
ปลั๊กอินจะท าการค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับค าหลักที่ผู้ใช้ท าการ
เน้นบนหน้าเว็บ รวมถึงส่ิงอื่นที่เกี่ยวข้องกับค าหลักนั้นในเชิง
ความหมาย จากฐานข้อมูลฟรีเบส แล้วแสดงผลเป็นข้อมูล
สนับสนุนให้กับผู้ ใ ช้ในรูปแบบกราฟองค์ความรู้  การ
ออกแบบและพัฒนาปลั๊กอินท าให้กับ เบราว์เซอร์สอง
แพลตฟอร์ม ได้แก่ กูเกิลโครมและไฟร์ฟอกซ์ บทความจะ
แสดงตัวอย่างการใช้งานปลั๊กอิน ซ่ึงสามารถช่วยให้ผู้ใช้
ค้นหาข้อมูลที่ต้องการได้อย่างสะดวก และกราฟองค์ความรู้
สามารถสนับสนุนผู้ใช้ในการท าความเข้าใจเนื้อหาของหน้า
เว็บที่ค้นดูอยู่ 
ค าส าคัญ: ฟรีเบส กราฟองค์ความรู้ ปลั๊กอิน เบราว์เซอร์ 
 

Abstract 

Freebase is an open database of information about 

person, place, and thing entities in the world which are 

linked together into a knowledge graph. This paper 

describes a development of Freebase plug-ins for 

browsers to support Web pages browsing. A plug-in can 

search Freebase for information about a keyword that a 

user highlights on a Web page, together with other 

semantically related information. Then the search result 

will be displayed as a knowledge graph. We develop 

plug-ins for two browser platforms: Google Chrome 

and Firefox. We also present an example of how to use 

the plug-in to conveniently search for Freebase 

information and how the knowledge graph can help the 

user to better understand the Web page content.  

Keyword: Freebase, Knowledge Graph, Plug-in, 

Browser. 

 

1. บทน า 
 

สถานการณ์ต่อไปนี้เกิดขึ้นกับผู้ใช้เว็บโดยทั่วไปที่มักค้นดู 
(Browse) หน้าเว็บเพื่อติดตามเรื่องราวข่าวสารและค้นหา
ข้อมูลที่ต้องการอยู่เสมอ ผู้ใช้คนหนึ่งชอบการชมภาพยนตร์
และการเดินทางท่องเที่ยว วันหนึ่งได้อ่านพบบทความใน
หนังสือพิมพ์เกี่ยวกับการสร้างภาพยนตร์ผจญภัยเรื่องหนึ่ง  
ซ่ึงมี Leonardo da Vinci เป็นตัวเอกของเรื่อง ดังภาพที่ 1 
ผู้ใช้ทราบว่า Leonardo da Vinci เป็นจิตรกรที่มีช่ือเสียง แต่
ไม่ทราบรายละเอียด จึงอยากรู้เรื่องราวเพิ่มเติมเกี่ยวกับจิตรกร
ผู้นี้ จึงค้นหาข้อมูลผ่านกูเกิลโดยใช้ค าหลักว่า Leonardo da 

Vinci   ผลลัพธ์ที่ได้เป็นดังภาพที่   2  ซ่ึงแสดงรายการยูอาร์
แอลของหน้าเว็บต่าง ๆ ที่มีค าว่า Leonardo da Vinci ปรากฏ
อยู่  บางรายการเกี่ยวข้องกับจิตรกรผู้นี้  บางรายการไม่
เกี่ยวข้องเพียงแต่มี ช่ือตรงกับค าหลัก ดังนั้นผู้ใช้จะต้อง
พิจารณาต่อไปว่าควรจะไปค้นดูหน้าเว็บใดต่อ กูเกิลได้ช่วย



ผู้ใช้มากขึ้นโดยการแสดงผลบางส่วนจากการค้นหาด้วย
ค าหลักนี้บนฐานข้อมูลฟรีเบสร่วมด้วย โดยฐานข้อมูลฟรีเบส 
(Freebase) [1] เป็นชุมชนเครือข่ายสังคมออนไลน์ที่สมาชิก
สามารถร่วมในการบันทึกข้อมูลเกี่ยวกับเอนทิตี (Entity) ใน
โลก ได้แก่ บุคคล สถานที่ และส่ิงต่าง ๆ (Person, Place, and 

Thing) เอนทิตีเหล่านี้จะมีความสัมพันธ์เช่ือมโยงกันใน
รูปแบบของกราฟองค์ความรู้ (Knowledge Graph) การ
เช่ือมโยงเอนทิตีนี้ท าให้เป็นประโยชน์แก่การค้นหาข้อมูลที่
เกี่ยวข้องหรือสัมพันธ์กัน การแสดงผลจะระบุถึงเอนทิตี 
Leonardo da Vinci และคุณสมบัติของเอนทิตีนี้ เช่น วันเกิด
และงานศิลปะ การแสดงผลการค้นหาจากฟรีเบสนี้นับเป็นอีก
ก้าวหนึ่งของกูเกิลในการค้นหาข้อมูลแบบเชิงความหมาย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 1: หน้าเว็บบทความเกี่ยวกับภาพยนตร์ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 2: ผลการค้นหา Leonardo da Vinci ด้วยกูเกิล 

 

 

อย่างไรก็ตามเนื่องจากผู้ใช้ก าลังวางแผนไปเที่ยวที่กรุงโรม
ด้วยเช่นกัน จึงค้นดูบทความซ่ึงมีผู้ที่เคยไปกรุงโรมได้เผยแพร่
ประสบการณ์การเดินทางไว้ บทความนี้กล่าวถึง Leonardo 

da Vinci ว่าเป็นช่ือของสนามบินในกรุงโรม ดังภาพที่ 3 

ผู้ใช้งานจึงสนใจที่จะหาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสนามบินแห่ง
นี้ด้วยกูเกิลอีกครั้ง แต่เมื่อค้นหาด้วยค าหลักว่า Leonardo da 

Vinci ก็จะได้ผลลัพธ์ของการค้นหาเป็นข้อมูลเกี่ยวกับจิตรกร
ขึ้นมาก่อนดังในภาพที่ 2 ตามเดิม อันเนื่องมาจากวิธีการจัด
อันดับ (Ranking) ผลการค้นหาของกูเกิล ซ่ึงไม่ทราบถึง
บริบทของการค้นหาว่าหมายถึงสนามบิน ไม่ใช่จิตรกร ดังนั้น
ผู้ ใ ช้จึงต้องค้นหาด้วยกู เกิลใหม่โดยเปลี่ ยนค าหลักให้
เฉพาะเจาะจงขึ้น เพื่อให้กู เกิลแสดงผลที่ เกี่ยวข้องกับ 
Leonardo da Vinci ที่เป็นสนามบินออกมา หรือในกรณีนี้
อาจเปลี่ยนไปใช้อีกช่ือหนึ่งของสนามบิน Leonardo da 

Vinci เป็นค าหลักแทน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 3: หน้าเว็บบทความเกี่ยวกับการเดินทาง 

 
ผู้วิจัยมีแนวคิดที่จะช่วยให้ผู้ใช้ค้นดูหน้าเว็บได้สะดวกขึ้น 

โดยสามารถค้นหาข้อมูลที่ เกี่ยวข้องสัมพันธ์กับค าหลักที่
ปรากฏบนหน้าเว็บเพิ่มเติมได้จากภายในหน้าเว็บที่ก าลังค้นดู
อยู่ เพื่อเป็นข้อมูลสนับสนุนที่จะสามารถช่วยให้ผู้ใช้ได้รับ

 
 

 

 

 

 

 

 



ความรู้เพิ่มเติมและสามารถท าความเข้าใจกับเนื้อหาบนหน้า
เว็บนั้นได้ดียิ่งขึ้น บทความนี้กล่าวถึงการพัฒนาปลั๊กอิน
ส าหรับเบราว์เซอร์เพื่อท าการค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับค าหลักที่
ผู้ใช้ท าการเน้น (Highlight) บนหน้าเว็บ รวมถึงส่ิงอื่นที่
เกี่ยวข้องกับค าหลักนั้น จากฐานข้อมูลชุมชนฟรีเบส ปลั๊กอิน
จะแสดงผลข้อมูลสนับสนุนเกี่ยวกับค าหลักที่ผู้ใช้ท าการเน้น 
ในรูปแบบกราฟองค์ความรู้  และในกรณีที่ค าหลักนั้น
เกี่ยวข้องกับเอนทิตีในหลายบริบท ผู้ใช้สามารถเลือกแสดงผล
ในบริบทที่ต้องการได้ ผู้วิจัยได้ท าการออกแบบและพัฒนา
ปลั๊กอินส าหรับสองเบราว์เซอร์ ได้แก่ กูเกิลโครม (Google 

Chrome) และไฟร์ฟอกซ์ (Firefox) 

หัวข้อที่ 2 ของบทความนี้กล่าวถึงฐานข้อมูลฟรีเบสซ่ึงเป็น
ทฤษฎีหลักที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัย หัวข้อที่ 3 กล่าวถึงงานวิจัย
อื่นที่เกี่ยวข้อง ส่วนรายละเอียดการพัฒนาปลั๊กอินและผลการ
ประเมินนั้นจะน าเสนอในหัวข้อที่ 4 หัวข้อที่ 5 แสดงตัวอย่าง
การใช้งานปลั๊กอิน จากนั้นปิดท้ายด้วยบทสรุปในหัวข้อที่ 6 

 

2. ฟรีเบส 

 

ฟรีเบส [1] เปน็ฐานข้อมูลแบบเปดิส าหรับเอนทิตีข้อมูล
ส่ิงต่าง ๆ ในโลก ข้อมูลบางส่วนน ามาจากหน้าเว็บวิกิพีเดยี 
(Wikipedia) อีกทั้งยังเปิดให้สมาชิกชุมชนออนไลน์ฟรีเบส
สามารถมีส่วนร่วมในการบันทึกข้อมูลลงในฐานข้อมูลได้ ใน
ปัจจุบนัฟรีเบสมขี้อมูลมากกว่า 23 ล้านเอนทิตีและเชื่อมโยง
เอนทิตเีข้าด้วยกันเปน็กราฟองคค์วามรู้ ข้อมูลแต่ละเอนทิตี
หรืออาจเรียกว่าแต่ละหัวข้อ (Topic) จะมีไอดีทีเ่ปน็
เอกลักษณ์ (Unique Id) ซ่ึงสามารถช่วยแยกแยะเอนทิตี
จ านวนมากที่มีชื่อคล้ายคลึงกนัได้  

ข้อมูลในฟรีเบสมีการแบ่งหมวดหมู่ใหญ ่ ๆ เป็น 10 

หมวดหมู่ด้วยกัน ได้แก่ 1) Arts & Entertainment 2) 

Commons 3) Products & Services 4) Science & 

Technology 5) Society 6) Special Interests 7) Sports 8) 

System 9) Time & Space 10) Transportation ในแต่ละ
หมวดหมู่นีจ้ะประกอบไปด้วยเอนทิตหีรือหัวข้อต่าง ๆ ซ่ึง
อธิบายได้ด้วยโครงสร้างข้อมูลหรือสคีมา (Schema) สคีมา

จะประกอบไปด้วย 1) โดเมน (Domain) ใช้ส าหรับนิยาม
เนมสเปซ (Namespace) เพื่อการสร้างข้อมูล 2) ประเภท 
(Type) ใช้ส าหรับนิยามชนิดของเอนทิตีหรือหัวข้อ อันได้แก่ 
ประเภท บคุคล สถานที่ หรือ ส่ิงต่าง ๆ และ 3) คุณสมบัต ิ
(Property) ใช้ส าหรับนิยามคุณสมบัติของประเภท เอนทติี
หรือหัวข้อจะเกี่ยวข้องกับหนึ่งประเภทหรือหลายประเภทก็
ได้ เช่น Leonardo da Vinci เป็นเอนทิตปีระเภทบคุคลและ
ประเภทศิลปนิทศันศิลป์ (Visual Artists) เป็นต้น แต่ละ
ประเภทจะมคีุณสมบัติเพิ่มเข้ามา เช่น คุณสมบัติวันเกิด
ส าหรับประเภทบคุคล และคุณสมบัติรูปแบบศิลปะ (Art 

Forms) และงานศิลปะ (Art Works) ส าหรับประเภทศิลปิน
ทัศนศิลป์ ตัวอย่างกราฟองคค์วามรู้หากน าเสนอในเชิงรูปภาพ
จะเทียบเท่ากับภาพที่ 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ภาพที่ 4: ความสัมพันธ์ระหว่างหัวข้อ แสดงในเชงิรูปภาพ 
 

ฟรีเบสมีบริการให้กับนักพัฒนาซอฟต์แวร์เพื่อใช้ในการ
ติดต่อกับฐานข้อมูล ซ่ึงเรียกว่า ฟรีเบสเอพีไอ โดยเอพีไอนี้
ช่วยให้สามารถท าการส่งข้อค าถาม (Query) เพื่อค้นหาข้อมูล 
หรือเพื่อเขียนข้อมูลลงในฟรี เบสได้ อีกทั้งมีไลบรารีที่
สามารถใช้ได้ส าหรับหลายภาษา ผู้วิจัยใช้งานฟรีเบสโดยใช้
รหัสฟรีเบส (Freebase Id) เพื่อระบุเอนทิตีหรือหัวข้อใด ๆ 

 



และใช้เอพีไอในการส่งข้อค าถามเพื่อค้นหาข้อมูลด้วย
ภาษาเอ็มคิวแอล (MQL: Metadata Query Language) [2] 

ข้อค าถามและข้อมูลผลการค้นหาของเอ็มคิวแอลนั้นอยู่ใน
รูปแบบของเจสัน (JSON: JavaScript Object Notation) [3] 

 

3. งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
 

แอพพลิ เค ชันจ านวนมากได้ รับการพัฒนาโดยใ ช้
ประโยชน์จากข้อมูลภายในฟรีเบส ตัวอย่างเช่น แอพพลิเคชัน 
Population [4] เป็นแอพพลิเคชันที่แสดงจ านวนประชากรทั่ว
โลกในรูปแบบวิชวล (Visual) เพื่อให้ผู้ใช้เห็นปริมาณมาก
น้อยของประชากรในประเทศต่าง ๆ และการกระจายตัวของ
ประชากรทั่วโลก หรืออีกแอพพลิเคชันหนึ่งคือ Freebase 

Sets [5] เป็นแอพพลิเคชันส าหรับการค้นหาคุณลักษณะ
ร่วมกัน (Common Attributes) ระหว่างเซตหัวข้อ (Topic 

Set) ในฟรีเบส เช่น การหาคุณลักษณะร่วมกันระหว่างหัวข้อ 

Schindler’s List, Jurassic Park และ Jaws จะได้ว่าทั้งสาม
เป็นหัวข้อประเภท Film เหมือนกัน มีบริษัทผู้สร้างคือ 
Universal Studios เหมือนกัน เป็นต้น งานวิจัยบางงานได้ใช้
ฟรีเบสมาช่วยในการจัดเก็บข้อมูลและแสดงผล เช่น งานวิจัย
ระบบ KaitoroBase [6] ได้เสนอเครื่องมือแบบวิชวลส าหรับ
เอกสารสถาปัตยกรรมซอฟต์แวร์ โดยการสร้างสคีมาของ
ข้อมูลเอกสารสถาปัตยกรรมซอฟต์แวร์ลงในฟรีเบส และมี
การน าเสนอข้อมูลในรูปแบบกราฟ จึงท าให้ผู้ใช้สามารถใช้
งานแบบน าทาง (Navigation) เพื่อเรียกดูข้อมูลเอกสารและ
ความสัมพันธ์ระหว่างเอกสารได้  นอกจากนี้ยังมีงานวิจัย 
FreeQ [7] ได้เสนอเครื่องมือที่มีส่วนต่อประสานผู้ใช้แบบ
กราฟิกส าหรับการสอบถามข้อมูลจากฟรีเบสโดยหากค าหลัก
ส าหรับการค้นหาข้อมูลเกี่ยวข้องกับหลายหัวข้อในฟรีเบส 
เครื่องมือจะสอบถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับคุณสมบัติของหัวข้อที่
ผู้ใช้ต้องการ เพื่อให้ผู้ใช้ระบุความต้องการที่ชัดเจนมากขึ้น 
เมื่อก าจัดความก ากวมได้แล้ว จึงแสดงผลการค้นหาที่ตรงกับ
ที่ผู้ใช้ต้องการออกมาได ้

 

 

4. การพัฒนาปลั๊กอินฟรีเบสส าหรับเบราว์เซอร์ 
 

4.1 การวิเคราะหค์วามต้องการส าหรับปลั๊กอิน 

งานวิจัยนี้ใช้แบบจ าลองการพัฒนาปลั๊กอินเป็นแบบวอ
เตอร์ฟอล โดยเริ่มจากการวิเคราะห์ ออกแบบ พัฒนา ทดสอบ 
และปรับปรุงระบบ จากการวิเคราะห์ความต้องการ ปลั๊กอิน
จะต้องสนับสนุนผู้ใช้ให้สามารถค้นหาข้อมูลจากฟรีเบสได้
ตามขั้นตอนในภาพที่ 5  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

ภาพที่ 5: การท างานของปลั๊กอินจากการวิเคราะห์ความต้องการ 
 

หลังจากผู้ใช้ติดตั้งปลั๊กอินบนเบราว์เซอร์แล้ว จากนั้นเมื่อ
ค้นดูหน้าเว็บใดและมีค าหรือวลีที่ต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติม 
ผู้ใช้จะสามารถเน้นค าบนหน้าเว็บเพื่อเลือกเป็นค าหลัก แล้ว
ปลั๊กอินจะส่งค าหลักนั้นไปค้นหายังฟรีเบส ผู้ใช้จะได้ผลลัพธ์
กลับมาแสดงบนเบราว์เซอร์ในรูปแบบข้อมูลขนาดย่อก่อน 

 



หากค าหลักนั้นเกี่ยวข้องกับหลายบริบทหรือหลายหัวข้อ 
ผู้ใช้งานจะสามารถเลือกจากรายการข้อมูลขนาดย่อนั้นเพื่อ
ขยายความว่าข้อมูลที่สนใจอยู่ในบริบทใด ระบบจะแสดง
ผลลัพธ์ในหน้าต่างใหม่ในรูปแบบกราฟองค์ความรู้ เพื่อให้
เห็นข้อมูลของค าหลักและความสัมพันธ์ระหว่างค าหลักกับ
ข้อมูลอื่นที่เกี่ยวข้องได้ 

 

4.2 การออกแบบและพัฒนาปลั๊กอิน 
เนื่องจากผู้ วิจัยสนใจการพัฒนาปลั๊กอินส าหรับหลาย

เบราว์เซอร์ โดยมีเบราว์เซอร์เป้าหมายคือ กูเกิลโครม และ 
ไฟร์ฟอกซ์ การออกแบบจึงพยายามค านึงถึงการน ากลับมาใช้
ซ้ าของแบบจ าลองการออกแบบและชุดค าส่ังซ่ึงจะพัฒนาตาม
การออกแบบด้วยเช่นกัน  

4.2.1 สถาปัตยกรรมของปลัก๊อิน 

ภาพรวมของสถาปัตยกรรมของซอฟต์แวร์ปลั๊กอินเป็นดัง
แผนภาพคอมโพเนนต์ในภาพที่ 6 จากการศึกษาเทคโนโลยีที่
เกี่ยวข้องกับการพัฒนาปลั๊กอินส าหรับทั้งสองเบราว์เซอร์ 
พบว่ามีความแตกต่างกันพอควร ส่วนที่สามารถใช้ร่วมกันได้
จะมีเพียงส่วนที่เกี่ยวข้องกับการแสดงผลบนหน้าเว็บและการ
เข้าถึงฐานข้อมูล อันได้แก่ 1) การใช้เจสันในการจัดเก็บข้อมูล
ที่แลกเปลี่ยนกับฟรีเบสในรูปแบบเมตาเดตา 2) การใช้ภาษา
จาวาสคริปต์ในการพัฒนาเพื่อน าเสนอข้อมูล 3) การใช้
ฐานข้อมูลของฟรีเบสโดยใช้ฟรีเบสเอพีไอ เพื่อส่งค าหลักไป
ยังฐานข้อมูล และส่งข้อมูลกลับในรูปแบบเมตาเดตาผ่านทาง
เอชทีทีพี และ 4) การใช้ซีเอสเอส (CSS: Cascading Style 

Sheets)  ซ่ึงเป็นชุดค าส่ังที่ใช้ส าหรับก าหนดการแสดงผล
ข้อมูลหน้าเว็บให้มีรูปแบบที่ เหมาะสม ส่วนที่ต้องมีการ
ออกแบบที่แตกต่างกันคือส่วนหลักในการท าปลั๊กอิน โดย
ไฟล์หลักในการท าปลั๊กอินของกูเกิลโครมจะใช้แพคเกจซีอาร์
เอกซ์ (crx Package) [8] ส าหรับการติดตั้งซอฟต์แวร์ ซ่ึง
แพคเกจนี้จะประกอบไปด้วยไฟล์ Manifest.json เป็นไฟล์
หลักในการก าหนดการท างานของปลั๊กอิน ไฟล์ Icon.png 

ส าหรับท า Logo และไฟล์ JavaScript ที่ใช้บรรจุค าส่ัง ใน
การใช้งานผู้ วิจัยต้องท าการบีบอัดไฟล์ทั้งหมดเป็นไฟล์

นามสกุล zip แล้วอัปโหลดขึ้นกระดานส าหรับผู้พัฒนา 
(Developer Dashboard)  ของกูเกิลโครม ผู้ใช้จึงจะสามารถ
ดาวน์โหลดแล้วติดตั้งใช้งานได้  ส่วนของไฟร์ฟอกซ์ใช้
แพคเกจเอกซ์พีไอ (xpi Package) [9] ซ่ึงประกอบไปด้วย
ไฟล์จ านวนหนึ่ง โดยมีไฟล์ที่ก าหนดการท างานหลักของปลั๊ก
อินคือ ไฟล์ install.rdf ซ่ึงผู้วิจัยท าการสร้างปลั๊กอินจาก 
Add-on Builder ของไฟร์ฟอกซ์ เมื่อพัฒนาเรียบร้อยแล้วจะ
สามารถให้ผู้ใช้ดาวน์โหลดแล้วติดตั้งใช้งานได้ 

4.2.2 ส่วนการท างาน 
 ส่วนการจับค าหลัก (Keyword Capture): พัฒนา

โดยใช้ภาษาจาวาสคริปต์ เพื่อให้ผู้ใช้สามารถเลือกค าหลักได้
ตามต้องการโดยการเน้นค าหรือวลีที่ต้องการค้นหาข้อมูล
เพิ่มเติม เมื่อคลิกขวาจะปรากฏ  Context Menu ซ่ึง
ประกอบด้วยเมนูของปลั๊กอินการค้นหาส าหรับท าการส่ง
ค าหลักไปค้นหาในฟรีเบส 
 ส่วนฟรีเบสเอพีไอ: ในการติดต่อกับฐานข้อมูลฟรี

เบสผ่านฟรีเบสเอพีไอนั้น จ าเป็นต้องผ่านกูเกิลเอพีไอ ซ่ึง
เรียกว่า ไคลเอนต์ไอดีของโอออท 2.0 (OAuth 2.0 client 

ID) เมื่อท าการลงทะเบียนการพัฒนาแล้วจะได้เอพีไอคีย์
ส าหรับการเช่ือมต่อกับฟรีเบสเอพีไอและสามารถน าไปใช้
งานได้ ในการใช้งานนั้นจะใช้ภาษาเอ็มคิวแอลโดยลักษณะ
ของภาษานี้จะเป็นการใช้รูปแบบวัตถุของเจสันเป็นข้อค าถาม
เพื่อส่งการร้องขอหรือตอบกลับตามมาตรฐานเอชทีทีพี 
ตัวอย่างข้อค าถามเกี่ยวกับวันเกิดของหัวข้อ Leonardo da 

Vinci ในประเภท Person ในรูปแบบเจสัน แสดงดังภาพที่ 7 
(ก) และ (ข) ตามล าดับ 
 ส่วนการแสดงผล: ในการแสดงผลข้อมูลจากการ

เน้นค าหลักนั้น เพื่อให้สะดวกแก่การใช้งานของผู้ใช้ จึงมีการ
แสดงผลข้อมูลขนาดย่อในรูปของ Pop Up ก่อน เนื่องจาก
ค าหลักอาจเกี่ยวข้องกับข้อมูลหลายหัวข้อในฟรีเบส จากนั้น
ผู้ใช้จึงค่อยเลือกต่อไปว่า ต้องการให้แสดงรายละเอียดข้อมูล
ของหัวข้อใด จึงจะมีการเปิดหน้าต่างใหม่เพื่อแสดงผลใน
รายละเอียดของหัวข้อนั้นในรูปของกราฟองค์ความรู้ 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
4.3 การทดสอบปลั๊กอินและการประเมินผลการใช้งาน 

ผู้วิจัยได้ท าการทดสอบซอฟต์แวร์ปลั๊กอินในหน่วยย่อย 
รวมถึงการทดสอบระบบในแต่ละหน้าที่ เพื่อท าการปรับปรุง 
จากนั้นจึงท าการประเมินความพึงพอใจในการใช้งานโดย
กลุ่มตัวอย่างของผู้ใช้จ านวน 30 คน ซ่ึงมีคอมพิวเตอร์เป็น
ของตนเอง การประเมินผลท าโดยใช้แบบสอบถามโดย
แบ่งเป็น 5 ปัจจัยด้วยกัน คือ 1) ด้านประสิทธิผล 2) ด้าน
ประสิทธิภาพ 3) ด้านความสวยงาม 4) ด้านความง่ายต่อการ
เรียนรู้ และ 5) ด้านความทนต่อการเกิดข้อผิดพลาด จากผล
การประเมินพบว่า ด้านประสิทธิผล ด้านประสิทธิภาพ ด้าน

ความสวยงาม และ ด้านความทนต่อการเกิดข้อผิดพลาดนั้น
คะแนนอยู่ในเกณฑ์พอใช้ ส่วนด้านความง่ายต่อการเรียนรู้
คะแนนอยู่ในเกณฑ์ดี 
 

5.  ตัวอย่างการใช้งานปลัก๊อินบนกูเกลิโครม  
 

ในภาพที่ 8 (ก) ผู้ใช้ได้ท าการเน้นค าว่า Leonardo da 

Vinci บนหน้าเว็บเกี่ยวกับภาพยนตร์ที่เปิดอยู่บนกูเกิลโครม  
จากนั้นจึงคลิกขวาเพื่อค้นหาค าหลักนี้ในฟรีเบส ผลการค้นหา
จะถูกแสดงแบบย่อในลักษณะของ Pop Up ในที่นี้ค าหลัก

ภาพที่ 7: ตัวอย่างข้อมูลในรูปแบบเจสันของ (ก) ข้อ
ค าถาม และ (ข) ผลลัพธ์ จากการค้นหาผ่าน MQL Editor 

ภาพที่ 6: สถาปัตยกรรมของซอฟต์แวร์ปลั๊กอิน 

 

 
 

     (ก) 
 

 
 

        (ข) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
(ก) 

 
 
 
 
 
(ข) 

 
ภาพที่ 8: ตัวอย่างหน้าจอ (ก) การค้นหาด้วยค าหลักที่ถูกเน้นค า (ข) Pop Up แสดงผลการค้นหาแบบย่อ (ค) กราฟองค์ความรู้ 

 
Leonardo da Vinci เกี่ยวข้องกับหลายหัวข้อในฟรีเบส ทั้งที่
เป็นสนามบิน (Airport) เรือ (Ship) จิตรกร (Painter) และตัว
ละคร (Fictional Character) ผู้ใช้งานจึงคลิกเลือกหัวข้อจิตร
กร ซ่ึงสอดคล้องกับบริบทของหน้าเว็บภาพยนตร์ ดังภาพที่ 8 
(ข) (ในท านองเดียวกันหากผู้ใช้งานเน้นค าหลักนี้บนหน้าเว็บ
เกี่ยวกับการเดินทาง จะสามารถเลือกหัวข้อสนามบินจากผล
การค้นหาแบบย่อ ตามบริบทที่เหมาะสมได้) ผลลัพธ์ในรูป
ของกราฟองค์ความรู้ ซ่ึงแสดงข้อมูลเกี่ยวกับจิตรกรผู้นี้และ
ความเกี่ยวข้องกับหัวข้ออื่นเป็นดังภาพที่ 8 (ค) ผู้ใช้จะ
สามารถคลิกบนโหนดข้อมูลเพื่อขยายความสัมพันธ์แตก
โหนดในล าดับถัดไปได้ โดยจ านวนโหนดที่ต้องการให้แสดง 
สามารถก าหนดได้ใน “Count” แต่เนื่องจากหัวข้อบนโหนด
จะถูกย่อตัวอักษรเพื่อการน าเสนอกราฟให้สบายตา ดังนั้นเมื่อ
น าเมาส์ไปช้ีที่โหนดใดก็ตาม จะปรากฏค าขยายของหัวข้อ 
และข้อมูลทางด้านขวามือเป็นการแสดงรายละเอียดของ

หัวข้อที่เลือกไว้ ซ่ึงเมื่อคลิกเลือกบนโหนดที่ต้องการ จะ
ปรากฏข้อมูลแสดงรายละเอียดของหัวข้อนั้น 
 

6. บทสรุป 

 
การใช้งานปลั๊กอินจะช่วยให้ผู้ใช้สามารถค้นหาข้อมูลที่

เกี่ยวข้องกับค าหลักที่สนใจจากภายในหน้าเว็บได้โดยตรง อีก
ทั้งการแสดงผลข้อมูลในเชิงความหมายและการที่ผู้ ใ ช้
สามารถระบุบริบทที่ต้องการค้นหาข้อมูล ยังช่วยให้ได้
ผลลัพธ์ที่เป็นประโยชน์ต่อการท าความเข้าใจเนื้อหาบนหน้า
เว็บได้ ส าหรับปลั๊กอินยังมีแนวโน้มที่จะสามารถน าไปใช้ซ้ า
ในการพัฒนาส าหรับเบราว์เซอร์อื่นได้ นอกจากนี้ผู้วิจัยยัง
เห็นว่า แนวคิดของการแสดงผลข้อมูลสนับสนุนผู้ใช้ใน
ลักษณะนี้ยังสามารถขยายสู่แอพพลิเคชันอื่น ตัวอย่างเช่น 
ซอฟต์แวร์อ่านหนังสือ (E-book Reader) บนแท็บเล็ต หาก

 

  
(ค) 



ผู้อ่านสามารถเลือกค าที่สนใจในหน้าหนังสือ และมีการ
แสดงผลข้อมูลที่เกี่ยวข้องให้ น่าจะช่วยเพิ่มความสะดวกและ
ความน่าสนใจให้กับการใช้งานแอพพลิเคชันนี้ได้ 
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