
บทท่ี 2 
เอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวของ 

 
จากการศึกษาเอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวของกับการพัฒนาตนแบบแชตโรบอทภาษาไทย 

กรณีศึกษา เร่ืองอัญมณีพบวามีแนวคิดและทฤษฎีดานตาง ๆ ท่ีตองนํามาประกอบการพัฒนาระบบ  
ดังนี้ระบบแฟมขอมูล ระบบฐานขอมูล ระบบจัดการฐานขอมูล และการประยุกตใชงานฐานขอมูล
อินเทอรเน็ต  

2.1. แนวคิดเกีย่วกบัปญญาประดิษฐ 
2.2. แนวคิดเกีย่วกบัการตัดคําและการคนหาขอมูล 

2.3. แนวคิดเกีย่วกบัระบบฐานขอมูลและระบบจัดการฐานขอมูล 

2.4. งานวิจยัท่ีเกี่ยวของ 
 

2.1 แนวคิดเก่ียวกับปญญาประดิษฐ  
 ปญญาประดิษฐ (Artificial intelligence : AI) หมายถึง การทําใหคอมพิวเตอรสามารถคิด

หาเหตุผลได เรียนรูได ทํางานไดเหมือนสมองมนุษย หรือการพัฒนาใหระบบคอมพวิเตอรมี
ลักษณะการทํางานใกลเคียงกับระบบการประมวลผลและการตอบสนองของมนุษยท่ีมีตอแตละ
สถานการณ  เพื่อใหคอมพวิเตอรสามารถปฎิบัติงานแทนที่มนุษยไดอยางมีประสิทธิภาพ  เชน 
หุนยนต หรือ robot เปนตน 
 ปญญาประดิษฐ (Artificial intelligence : AI) คือ  ความพยายามในการพัฒนาระบบ
คอมพิวเตอร (ท้ังฮารดแวร และ ซอฟตแวร) ใหมีพฤติกรรมเลียนแบบมนุษย ระบบตางๆจะตองมี
ความสามารถเขาใจภาษามนุษย ทํางานท่ีตองใชการประสานงาน ระหวางสวนตางๆ (โรโบติก - 
robotics) ใชอุปกรณท่ีสามารถรับทราบ และตอบสนอง ดวยพฤติกรรม และภาษา (ระบบการมอง 
และ การออกเสียง) การเลียนแบบความเช่ียวชาญและการตัดสินใจของมนุษย (ระบบผูเช่ียวชาญ) 
ระบบดังกลาวยังตองแสดง ความสามารถทางตรรกะ การใชเหตุผล สัญชาตญาณ และใชหลักการ
สมเหตุสมผล (common sense) ท่ีมีคุณภาพ ในระดับเดียวกับมนุษย 

 ระบบปญญาประดิษฐท่ีประสบความสําเร็จ สรางข้ึนมาบนพื้นฐานของความเช่ียวชาญ 
ความรู และรูปแบบการใชเหตุผลบางแบบของมนุษย แตก็ไมไดแสดงความชาญฉลาดของมนุษย 
ระบบปญญาประดิษฐท่ีมีอยูในปจจุบัน ไมสามารถสรางคําตอบท่ีแปลกใหม หรือคําตอบท่ีเปนของ
ระบบๆ เองได คือเปนเพียงการเพิ่มขีดความสามารถใหแกผูเช่ียวชาญ แตไมไดสรางข้ึนมาทดแทน 
หรือแมกระท่ังลอกเลียนแบบความสามารถท้ังหมดของผูเช่ียวชาญนั้น กลาวคือ ระบบยังขาด
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ความสามารถในการใชหลักการสมเหตุสมผล และความสามารถในการนําไปใชงานไดท่ัวไป ท่ีมี
อยูในความชาญฉลาด ของมนุษย 

 ความชาญฉลาดของมนุษยมีความซับซอน และกวางขวางกวาความชาญฉลาดของเคร่ือง
คอมพิวเตอร องคประกอบท่ีแยกความแตกตางของมนุษย ออกจากสัตวชนิดอ่ืนๆ คือ ความสามารถ
ในการพัฒนาความเกี่ยวของ และ การใชตัวแทนความรู และการเปรียบเทียบ ซ่ึงสามารถนํามาใชใน
การสรางความรูใหมๆ กฎเกณฑใหม การใชกฎเกณฑเกากับสถานการณใหม และในบางคร้ังก็ใช
สัญชาตญาณในการแกปญหา โดยไมมีกฎเกณฑใดเขามาเกี่ยวของ ความชาญฉลาดของมนุษยยัง
รวมไปถึง ความสามารถในการใชประสาทสัมผัส ในการรับรูเหตุการณท่ีเกิดข้ึนรอบๆ ตัว 

 ปจจุบัน  นักวิทยาศาสตรและวิศวกรคอมพิวเตอรพยายามพัฒนาอุปกรณและชุดคําส่ังท่ี
สามารถลอกเลียนความฉลาดของมนุษย แตเปนท่ีนาเสียดายท่ียังไมมีอุปกรณใดสามารถทํางาน
เลียนแบบการทํางานของมนุษยไดอยางสมบูรณ ดังนั้นเม่ือตองการพัฒนาระบบความฉลาดท่ี
สามารถทํางานใกลเคียงกับมนุษยในดานใด เราตองกําหนดขอบเขต (Domain) และหนาท่ีเฉพาะ 
(specific functions) ท่ีอุปกรณและชุดคําส่ังตองปฏิบัติเพื่อใหการดําเนินงานของระบบเปนไปตาม
ความตองการ ซ่ึงเราสามารถยกตัวอยางสาขา  AI  ท่ีมีผูศึกษากันอยู 5 สาขา ไดแก 
 1. การประมวลภาษาธรรมชาติ (natural language processing) ภาษาท่ีเกี่ยวกับการ
ติดตอส่ือสารโดยตรงกับคอมพิวเตอร เชน ภาษาอังกฤษ หรือไทย ซ่ึงมีปญหาในเร่ืองการวาง
ตําแหนงคําผิดไดหรือบางคร้ังเรียกวาภาษาธรรมชาติ เปนการพัฒนาให ระบบคอมพิวเตอรสามารถ
เขาใจภาษาท่ีมนุษยใชในชีวิตประจําวัน โดยคอมพิวเตอรอาจจะสามารถอาน พูด ฟงและความ
เขาใจในแตละภาษา ทําใหการทํางานติดตอส่ือสาร ระหวางมนุษยและเคร่ืองคอมพิวเตอรดําเนินไป
อยางสะดวก ท่ัวถึง และมีประสิทธิภาพ ประการสําคัญ เทคโนโลยีสารสนเทศงายข้ึน และกระจาย
ตัวไปในวงกวางกวาปจจุ บัน  ประเด็นท่ียกตัวอยางในการพัฒนาระบบการประมวลผล
ภาษาธรรมชาติก็คือ จะทําอยางไรใหระบบสามารถวิเคราะหและแกปญหาเกี่ยวกับความกํากวมของ
ภาษาธรรมชาติได หรือในบางคร้ังส่ิงท่ีเปนความหมายเดียวกัน สามารถพูดไดในหลายลักษณะ จะ
ทําอยางไรใหระบบสามารถวิเคราะหไดวาประโยคเหลานั้นมีความหมายเดียวกัน  
 ยืน  ภูวรวรรณ และชัยยงศ  วงศชัยสุวัฒน (2535) ไดใหคําจํากัดความของระบบ
ภาษาธรรมชาติ ดังนี้   ระบบภาษาธรรมชาติเปนระบบซอฟทแวรท่ีกลาวถึงกันอยางกวางขวางเปน
ศาสตรสาขาหน่ึงของปญญาประดิษฐ มีลักษณะสําคัญดังนี้ 
 - สวนของระบบอินพุตและเอาทพุตท่ีใชในการส่ังหรือติดตอกับคอมพิวเตอรจะอยูใน
ลักษณะท่ีเปนภาษาธรรมชาติ 
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 - การประมวลผลภายในระบบจะใชหลักการพื้นฐานของฐานความรูท่ีเกี่ยวกับไวยากรณ 
ความหมายและความเขาใจของภาษาธรรมชาติ 
 การประมวลผลภาษาธรรมชาติ เปนการติดตอส่ือสารระหวางผูใชกับเครื่องคอมพิวเตอร 
โดยท่ีผูใชสามารถนําเขาเสียงพูด ซ่ึงอาจจะเปนภาษาอังกฤษ หรือภาษาใดก็ไดตามท่ีผูพัฒนาได
โปรแกรมเอาไว 
 2. หุนยนต (robotics) เกี่ยวกับการออกแบบ การสราง และการนําไปใชงาน ใหเคล่ือนไหว
ไดคลายมนุษย โดยเฉพาะใชงานท่ีเส่ียง อันตรายแทนมนุษย เปนสาขาสําคัญของปญญาประดิษฐท่ี
ไดรับความสนใจจากบุคคลท่ัวไป หุนยนตถูกพัฒนาข้ึน เพื่อจําลองการทํางานของมนุษย โดยศึกษา
กระบวนการในการปฏิบัติงาน แตละประเภท แลวพยายามออกแบบอุปกรณ และกําหนดคําส่ังให
หุนยนตสามารถปฏิบัติงานนั้นอยางมีประสิทธิภาพ  
 3. ระบบเครือขายเสนประสาท (neural networks) ระบบท่ีอาศัยความรูเปนพื้นฐาน สราง
เรียนแบบเสนใยประสาทของมนุษย เปนการทํากิจกรรมแบบขนานท่ีทํางานพรอม ๆ กันเพื่อใหได
คําตอบเดียว เปนระบบคอมพิวเตอรท่ีถูกพัฒนาใหจําลองการทํางานของสมอง และระบบ
เสนประสาทของมนุษย โดยระบบเครือขายเสนประสาทจะมีความสามารถในการสังเกต การเรียนรู 
การจดจํา การทําซํ้า และการแยกแยะถึงส่ิงตาง ๆ ได ทําใหระบบคอมพิวเตอรในรูปแบบนี้ สามารถ
พัฒนาศักยภาพในการปฏิบัติงานของตนอยางตอเนื่อง โดยมีประสิทธิภาพมากข้ึนและมีขอบกพรอง
นอยลง  
 4. ระบบผูเช่ียวชาญ (expert system) โปรแกรมคอมพิวเตอรท่ีแสดงความสามารถได
เหมือนกับผูเช่ียวชาญ ในสาขาตาง ๆ หรือในงานเฉพาะอยางหรือระบบคอมพิวเตอรท่ีถูกพัฒนาให
สามารถรับรู และทํางานเฉพาะดาน ไดอยางผูเช่ียวชาญ ปจจุบันระบบผูเช่ียวชาญเร่ิมไดรับความ
นิยมและนํามาใชทางธุรกิจและการดําเนินงานของหลายองคการ ระบบความฉลาด ไดรับความ
สนใจมากข้ึน จากบุคคลหลายกลุม โดยเฉพาะในภาคธุรกิจท่ีตองการระบบสารสนเทศ ท่ีมีศักยภาพ
สูง และสามารถปฏิบัติงานท่ีซับซอนไดแทนบุคคล จึงมีความเปนไปไดสูง ท่ีศาสตรในสาขานี้ จะ
ไดรับการพัฒนา และนํามาใชงานอยางเต็มท่ีในอนาคตอันใกลนี้  
 5. ระบบภาพ (vision system) การที่คอมพิวเตอรสามารถทํางานไดโดยอาศัยการมอง และ
การจดจํารูปแบบ เชนการตรวจหาช้ินสวนท่ีบกพรอง การใหคอมพิวเตอรแขงเตะบอล เปนตน ถูก
พัฒนาข้ึนเพื่อลอกเลียนการมองเห็นของบุคคล โดยมีสวนรับสัญญาณภาพที่ทําหนาท่ีรับสัญญาณ
แสง เพื่อทําการแปรรูปและประมวลผลตามหนาท่ีท่ีถูกกําหนด เชน การใชคอมพิวเตอรตรวจสอบ
ความบกพรองของอุปกรณ โดยคอมพิวเตอรจะมีขอมูลเกี่ยวกับลักษณะตาง ๆ ของความบกพรอง
เก็บไวในหนวยความจํา ถาระบบภาพสามารถตรวจพบความบกพรองก็จะรายงานแกผูควบคุม โดย
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เราสามารถนําระบบภาพ ไปใชงานในสถานท่ีท่ีมนุษย ไมสามารถ เขาไปตรวจสอบไดดวยตนเอง
เนื่องจากขอจํากัดของขนาด หรืออันตรายท่ีมีอยูในงาน 
 
ประโยชนของปญญาประดิษฐในเชิงธุรกิจ 
 1. ขอมูลจะถูกเก็บไวในลักษณะคลายกับเปนหนวยบันทึกความจําของขององคกร 
กลายเปนฐานความรูองคกร ท่ีพนักงานสามารถเขาสืบคน และหาคําปรึกษาไดทุกเวลา ซ่ึงถาเปน
ผูเช่ียวชาญจริงๆ แลวก็จะสามารหาคําปรึกษา ไดเฉพาะ ในชวงเวลาปฏิบัติงานเทานั้น 
 2. ระบบงานประยุกตทางปญญาประดิษฐ จะชวยสรางกลไกท่ีไมนําความรูสึก ความ
เหนื่อยลา หรือความกังวล เขามาเปนองคประกอบ ซ่ึงจะมีประโยชนเปนอยางมากกับงานประเภทท่ี
อันตรายตอมนุษย ไมวาจะเปนดานส่ิงแวดลอมท่ีไมปลอดภัย ดานรางกาย หรือดานจิตใจ ก็ตาม 
ระบบฯนี้ยังอาจทําหนาท่ีใหคําปรึกษาท่ีมีประโยชนในชวงเวลาคับขันได 
 3. ระบบงานประยุกตทางปญญาประดิษฐ จะถูกนํามาทํางานในสวนท่ีเปนงานจําเปน หรือ
เปนงานท่ีนาเบ่ือหนายสําหรับมนุษย 
 4. ระบบงานประยุกตทางปญญาประดิษฐ จะชวยเพิ่มความสามารถในฐานความรูของ
องคกร ดวยการเสนอวิธีแกปญหาสําหรับงานเฉพาะดาน ซ่ึงมีปริมาณมากหรือ มีความซับซอนมาก
เกินไปสําหรบมนุษย โดยเฉพาะเม่ือตองการทํางานนั้นใหสําเร็จภายในระยะเวลาอันส้ัน 
 
2.2  แนวคิดเก่ียวกับการตัดคาํและการคนหา 
 2.2.1  วิธีท่ีใชตัดคาํและเทคนิคท่ีชวยในการตัดคํา 

ยืน ภูวรวรรณ และวิวรรธน  อ่ิมอารมณ (2535) ไดใหคําจํากัดความของการตัดคํา
ภาษาไทยเปนกระบวนการพื้นฐานของการประมวลผลภาษาธรรมชาติ ไดรับการพัฒนาข้ึนมาโดย
ใชวิธีการตาง ๆ ท่ีตางกัน โดยแบงประเภทของการตัดคําได ดังนี้ 

1.  การใชกฎ    
การตัดคําโดยการตรวจสอบกฎเกณฑทางอักขระวิธีท่ีกําหนดลักษณะการประสมอักษร 

ลักษณะการเวนวรรคและการข้ึนยอหนา เพื่อใชเปนเกณฑในการกําหนดขอบเขตของคํา  วิธีการนี้
จะมีขอจํากัดในการทํางาน  คือ ความถูกตองของการตัดคําในระดับพยางคสูงแตความถูกตองของ
การตัดคําคอนขางตํ่า  แตขอดีของวิธีนี้คือมีความรวดเร็วในการทํางานและใชทรัพยากรนอย 

2.  การใชพจนานุกรม   
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การตัดคําโดยพจนานุกรมเปนการตัดคําโดยใชใชสายอักขระ(String) มาเปรียบเทียบกับคํา
ท่ีมีอยูในพจนานุกรม ซ่ึงวิธีนี้ทําใหไดความถูกตองในการตัดคําสูงกวาการใชกฎแตจะใชเวลา
มากกวา 

3.  การใชคลังขอความ  
การตัดคําโดยใชคลังขอมูลเปนการตัดคําโดยนําวิธีทางสถิติเขามาประมวลผลภาษา  โดย

ใชคลังขอมูลทางภาษาเปนฐานความรูเก็บคาความถ่ีท่ีใชในการตัดคํา  ซ่ึงการตัดคําโดยใช
คลังขอมูลแบงออกเปน 2 วิธี  คือการตัดคําโดยอาศัยความนาจะเปน  (Probabilistic word 
segmentation) และวิธีการตัดคําโดยอาศัยคุณลักษณะของคํา (Feature-base word segmentation) 

วิธีการตัดคําโดยอาศัยความนาจะเปน  จะเปนการตัดคําโดยใชแบบจําลองเอยแกรม 
(Word n-gram model) ในการหารูปแบบของการตัดคําและลําดับคําท่ีเปนไปไดมากท่ีสุด โดย
วิธีการนี้ตองมีการใชคลังขอมูลท่ีมีการตัดคําและกํากับหมวดคําท่ีเตรียมเอาไวแลว ซ่ึงวิธีการนี้
ผลลัพธท่ีไดจะเปนการเลือกรูปแบบการตัดคําท่ีมีความนาจะเปนมากท่ีสุด 

ตัวอยางของแบบจําลองไตรแกรม 
“การพัฒนาระบบถาม-ตอบ”  จะไดวา 
การ / ารพ / รพั / พัฒ / ฒัน / ฒนา / นาร / าระ / ระบ / บบถ / ถาม / ามต / มตอ / ตอบ 
หลังจากนั้นจะทําการเลือกคําท่ีเปนไปไดเพื่อทําการประมวลผลตอไปอยางไร 
วิธีการตัดคําโดยอาศัยคุณลักษณะของคํา  จะเปนการแกขอผิดพลาดของการตัดคําโดย

อาศัยความนาจะเปนของการจะเปนของการจํากัดหมวดคําท่ีจะเปนแบบจําลองในการตัดคํา  ซ่ึง
วิธีการตัดคําโดยอาศัยคุณลักษณะของคําจะเปนวิธีการแบบผสม (Hybrid approach) 

 
เทคนิคท่ีชวยในการตัดคํา 

เทคนิคท่ีใชในการตัดคําท่ีนิยมใชกันท่ัวไปคือ วิธีการเทียบคําท่ียาวท่ีสุด วิธีการเทียบคําท่ี
ส้ันท่ีสุด วิธีการตัดคําท่ีใชความถ่ีของคําและวิธีการยอนรอบกลับ 

1. วิธีการเทียบคําท่ียาวท่ีสุด (Longest word pattern matching) 
วิธีนี้จะทําการตรวจสายอักขระ (String) ท่ีนําเขามาจากซายไปขวา จากนั้นนําไป

เปรียบเทียบกับคําท่ีมีอยูในพจนานุกรม หากตรวจสอบพบวาพบพยางคมากกวา 1 พยางคใน
พจนานุกรม จะทําการเลือกพยางคท่ียาวท่ีสุดแลวทําตอไปเร่ือง ๆ ขนจบสายอักขระ 

ตัวอยางคําวา “กองกลาง” 
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การตัดคําโดยวิธีนี้จะนําสายอักขระไปเปรียบเทียบกับคําท่ีมีอยูในพจนานุกรมจะพบคําวา  
ก , กอ  และคําวา  กอง  สวนคําวา  กองก  ไมพบในพจนานุกรม  ดังนั้นจึงไดคําวา  กอง  ซ่ึงเปนคํา
ท่ียาวท่ีสุดท่ีหาพบ  สวนท่ีเหลือคือ กลาง  เม่ือนําไปคนในพจนานุกรมจะไดคําวา 

  ก , กล  กลาง  ดังนั้นจึงเลือกคําวา  กลาง 
คําท่ีไดจากการตัดคําโดยวิธีการนี้จึงเปน  กอง  กลาง 
วิธีการนี้ใหความถูกตองหลังการตัดคําคําสูงกวาวิธีการอื่นโดยเฉพาะเม่ือใชรวมกับวิธี

ยอนรอยกลับ 
2.  วิธีการเทียบคําท่ีส้ันท่ีสุด (Shortest word pattern matching) 
วิธีการนี้คลายกับวิธีการเทียบคําท่ียาวท่ีสุด   เพียงแตจะเลือกคําท่ีส้ันท่ีสุดท่ีพบกอน  แต

วิธีนี้พบวาไดจํานวนคํามากท่ีสุดแตความถูกตองของคําหลังทําการตัดคํานอยกวาใชวิธีการเทียบคํา
ท่ียาวท่ีสุด 

ตัวอยางคําวา “โคลงเรือ” 
การตัดคําโดยวิธีนี้จะเลือกเอาคําแรกท่ีคนหาเจอจากพจนานุกรม  ดังนั้นจะไดวา 
โค  ลง  เรือ  (โดยไมเลือกคําวา “โคลง” ท่ีจะพบตอไปภายหลังหากทําการคนหาตอ) 
วิธีนี้ใชเวลานอยกวาการเทียบคําท่ียาวท่ีสุด  แตความถูกตองท่ีไดการตัดคําแบบเทียบคํา

ยาวท่ีสุดมากกวา 
3.  วิธีการตัดคําท่ีใชความถ่ีของคํา (Word usage frequency) 
วิธีการนี้เปนแนวทางหนึ่งในการแกปญหาคํากํากวมของประโยคภาษาไทยโดยการ

วิเคราะหความถ่ีของการใชคําในชีวิตประจําวันโดยจัดเรียงคําในพจนานุกนตามความถ่ีท่ีพบ  และ
ใชวิธีการตัดคําแบบเดียวกับ 2 วิธีขางตน 

ตัวอยางคําวา “ก็อด” 
ในกรณีนี้หากใชความถ่ีของคําจะไดวา 
ก็  อด (เนื่องจาก  ก็  มีความถ่ีสูงกวาคําวา  ก็อด  ) 
4.  วิธีการยอนรอยกลับ (Back tracking) 
เม่ือทําการเปรียบเทียบคําท่ีนํามาตัดคํากับคําท่ีมีอยูในพจนานุกรม  อาจพบกรณีท่ีคําท่ีพบ

มีมากกวา 1 คําแลวทําการเลือกคําท่ียาวท่ีสุดทําใหสายอักขระท่ีตามมาจากคํานั้นไมสามารถตัดคํา
ได  เนื่องจากไมพบตามพจนานุกรม  กรณีนี้จะทําการยอนไปอีกคําท่ีไมถูกเลือกแลวทําการตัดคํา
ตอไป 

ตัวอยางเชนคําวา  “เม่ือยามนี้” การเปรียบเทียบกับพจนานุกรมจะไดวา 
เม่ือ , เม่ือย  ดังนั้นจึงเลือกคําท่ียาวท่ีสุดจะไดคําวา  เม่ือย 
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สวนท่ีเหลือ คือ –ามนี้  ซ่ึงไมพบอยูในพจนานุกรม  ดังนั้นจะทําการยอนกลับไปเพื่อเลือก
อีกคําหนึ่งคือ  เม่ือ  จะไดเปน 

เม่ือ  ยาม  นี้  (โดยคําวา ยาม  เกิดจากการเลือกคําท่ียาวท่ีสุดระหวาง  ยา  และ  ยาม) 
 

2.2.2  การคนหาขอมูล 
การคนหาคําตอบ หรือการคนหาขอมูลในทางคอมพิวเตอรมักจะกระทําบนโครงสราง

ขอมูลแบบตนไม และกราฟ ท้ังนี้เพราะโครงสรางขอมูลในลักษณะน้ีสามารถทําใหการคนหาทําได
สะดวกและสามารถพลิกแพลงการคนหาไดงาย ในความเปนจริงแลว การคนหาขอมูลบางคร้ัง
สามารถกระทําบนโครงสรางขอมูลชนิดอ่ืนก็ไดเชน อาเรย สแตก และคิว แตการจัดขอมูลใน
โครงสรางเชนนี้ มีขอจํากัดในการคนหาขอมูลมาก การคนหาทําไดแบบเรียงลําดับ (Sequencial 
Search) เทานั้น ซ่ึงใชไดกับขอมูลท่ีมีขนาดเล็ก ดังนั้นในการคนหาขอมูลท่ีมีขนาดใหญ กอนการ
คนหา หรือระหวางการคนหา ขอมูลท่ีจะถูกคนจะตองถูกจัดใหอยูในรูปแบบของตนไม หรือกราฟ
เทานั้น การคนหาขอมูลบนโครงสรางตนไมและกราฟสามารถจํ าแนกได 2 แบบคือ การคนหาแบบ
ไบลด (Blind Search) และการคนหาแบบฮิวริสติก (Heuristic Search) 

การคนหาแบบฮิวริสติก (heuristic search) มีความความแตกตางจากการคนหาขอมูลแบบ
ธรรมดาและแบบฮิวริสติกนั้นอยูท่ีการคนหาขอมูล  ธรรมดาผูที่ทําการคนขอมูลจะตองตรวจสอบ
ขอมูลทีละตัวทุกตัวจนครบ แตฮิวริสติกจะไมลงไปดู ขอมูลทุกตัว วิธีการนี้จะเลือกไดคําตอบท่ี
เหมาะสมใหกับการคนหา ซ่ึงมีขอดีคือ สามารถทําการ คนหาคําตอบจาก ขอมูลท่ีมีขนาดใหญ
มากๆ ได แตมีขอเสียคือคําตอบท่ีไดเปนเพียงคําตอบท่ีดี เทานั้นไมแนวาจะดีท่ีสุด แตเนื่องจากวา
ปญหาในบางลักษณะนั้นใหญมาก และเปนไปไมไดท่ีจะทํา การคนหาดวยวิธี ธรรมดากระบวนการ
ของฮิวริสติกจึงเปนส่ิงท่ีจําเปนในเร่ืองของฮิวริสติกนั้น นอกจากจะมีการคนหาแบบฮิวริสติกแลว 
ยังมีอีกส่ิงหนึ่งท่ีสําคัญคือ  ฮิวริสติกฟงกชัน (heuristic function) ซ่ึงหมายถึงฟงกชันท่ีทําหนาท่ีใน
การวัดขนาดของความเปน ไปไดในการแกปญหาซ่ึงจะแสดงดวยตัวเลข   วิธีการดังกลาวจะกระทํา
ไดโดยการพิจารณาถึงวิธีการ (aspects) ตาง ๆ ท่ีใชในการแกปญหา ณ  สถานะหนึ่งวาจะสามารถ
แกปญหาไดตามท่ีตองการหรือไม โดยกําหนดเปนนํ้าหนักท่ีใหกับการแกปญหาของแตละวิธี นํ้า
หนักเหลานี้จะถูกแสดงดวยตัวเลขท่ีกํากับไวกับโหนดตาง ๆ ในกระบวนการ คนหา และคาเหลานี้
จะเปนตัวท่ีใชในการประมาณความเปนไปไดวาเสนทางท่ีผานโหนดนั้นจะมี ความเปนไปไดใน
การนําไปสูหนทางการแกปญหาไดมากนอยแคไหนจุดประสงคท่ีแทจริงของฮิวริสติก ฟงกชันก็คือ 
การกํากับทิศทางของกระบวนการคนหา เพื่อใหอยูในทิศทางท่ีไดประโยชนสูงสุด โดยการบอกวา
เราควรเลือกเดินเสนทางไหนกอน ในกรณีท่ีมีเสน ทางมากกวาหนึ่งเสนทางตองเลือกกระบวนการ
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คนหาแบบฮิวริสติก โดยปกติแลวจะตองอาศัยฮิวริสติกฟงกชัน ทําใหการแกปญหาหนึ่ง ๆ จะดี
หรือไม ก็ข้ึนอยูกับฮิวริสติกฟงกชันดังนั้นการคนหาแบบนี้จึงไมมีอะไรเปนหลักประกันวาจะไดส่ิง
ท่ีไมดีออกมาดวยเหตุนี้เอง เราจึงเรียกการ คนหาแบบฮิวริสติกนี้วา Weak Methods หรือจะกลาวอีก
นัยหนึ่งคือ Weak Methods เปนกระบวนการควบคุมโดยท่ัวไป (general-purpose control stategies)     
ซ่ึงการคนหาแบบนี้ สามารถแบงไดเปน 

 
การคนหาแบบ A* 

การคนหาแบบ A* เปนอีกแบบของการคนหาแบบดีท่ีสุดกอน วิธีการเลือกโหนดท่ีจะใชใน

การดําเนนิการตอจะพิจารณาจากโหนดท่ีดท่ีีสุด แตในกรณีของ A* นี้จะมีลักษณะพิเศษกวาคือ ใน

สวนของฮิวริสติกฟงกชัน ในกรณีของการคนหาแบบดท่ีีสุดกอนนั้น คาท่ีไดจากฮิวริสติก ฟงกชัน 
จะเปนคาท่ีวัดจาก โหนดปจจุบัน แตในกรณีของ A* คาของฮิวริสติก ฟงกชัน จะวดัจากคา 2 คาคือ 

คาท่ีวัดจากโหนดปจจุบันไปยังโหนดราก และจากโหนดปจจุบันไปยังโหนดเปาหมาย ถาเราใหตัว
แปร f แทนคาของฮิวริสติก ฟงกชัน g เปนฟงกชันท่ีใชวัดคา cost จากสถานะเร่ิมตนจนถึง

สถานะปจจุบัน h' เปนฟงกชันท่ีใชวดัคา cost จากสถานะปจจุบันถึงสถานะเปาหมาย ดังนัน้ 

  

  

           f = g + h’ 

  

  

อัลกอริทึม A* (A* Search)  เปนการขยายอัลกอริทึมดีสุดกอนโดยพิจารณาเพิ่มเติมถึง

ตนทุนจากสถานะเร่ิมตนมายังสถานะปจจบัุนเพื่อใชคํานวณคาฮิวริสติกดวย ในกรณขีองอัลกอริทึม 
A* เราตองการหาคาตํ่าสุดของฟงกชัน  f' ของสถานะ s นยิามดังนี ้
                                   f'(s)=g(s)+h'(s)  

โดยท่ี g คือฟงกชันท่ีคํานวณตนทุนจากสถานะเร่ิมตนมายังสถานะปจจุบัน h' คือฟงกชันท่ี

ประมาณตนทุนจากสถานะปจจุบันไปยังคําตอบ ดังนั้น f' จึงเปนฟงกชันท่ีประมาณตนทุนจาก

สถานะเร่ิมตนไปยังคําตอบ (ยิ่งนอยยิ่งดี) เรามองไดวาฟงกชัน h' คือฟงกชันฮิวริสติกท่ีเราเคยใชใน

การคนหาอื่น ๆ กอนหนานี้เชนอัลกอริทึมปนเขา อัลกอริทึมดีสุดกอน เปนตน ในท่ีนี้เราใส
เคร่ืองหมาย ' เพื่อแสดงวาฟงกชันนี้เปนฟงกชันประมาณของฟงกชันจริงท่ีไมรู (เราทําไดแค

ประมาณวา h' คือตนทุนจากสถานะปจจุบันไปยังคําตอบ เราจะรูตนทุนจริงก็ตอเม่ือเราไดทําการ
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คนหาจริงจนไปถึงคําตอบแลว)  สวน g เปนฟงกชันท่ีคํานวณตนทุนจริงจากสถานะเร่ิมตนมายัง

สถานะปจจุบัน (จึงไมไดใสเคร่ืองหมาย ' ) เพราะเราสามารถหาตนทุนจริงไดเนื่องจากไดคนหาจาก

สถานะเร่ิมตนจนมาถึงสถานะปจจุบันแลว สวน f' ก็เปนเพียงแคฟงกชันประมาณโดยการรวม

ตนทุนท้ังสอง คือ  h'  กับ  g  

อัลกอริทึม A* จะทําการคนหาโดยวิธีเดียวกันกับอัลกอริทึมดีสุดกอนทุกประการ ยกเวน 

ฟงกชันฮิวริสติกท่ีใชเปล่ียนมาเปน  f' (ตางจากอัลกอริทึมดีสุดกอนท่ีใช  h') โดยการใช  f' 

อัลกอริทึม A* จึงใหความสําคัญกับสถานะหนึ่ง ๆ 2 ประการ คือ (1) สถานะท่ีดีตองมี  h' ดีคือ

ตนทุนเพื่อจะนําไปสูคําตอบหลังจากนี้ตองนอย และ (2) ตนทุนท่ีจายไปแลวกวาจะถึงสถานะนี้ (g) 

ตองนอยดวย เราจึงไดวา A* จะคนหาเสนทางท่ีใหตนทุนโดยรวมนอยท่ีสุดตามคา  f' ซ่ึงตางจาก

อัลกอริทึมดีสุดกอน ท่ีเนนความสําคัญของสถานะท่ีตนทุนหลังจากนี้ท่ีจะนําไปสูคําตอบตองนอย 
โดยไมสนใจวาตนทุนท่ีจายไปแลวกวาจะนํามาถึงสถานะนี้ตองเสียไปเทาไหร 
  

 
                           รูปท่ี 2.1 แสดงการคนหาดวยอัลกอริทึม A*  
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การคนหาดวยอัลกอริทึม A* กันสถานะในรูปท่ี 8  โดยสมมติใหตนทุนหรือระยะหาง

ระหวางสถานะพอแมไปยังสถานะลูกเทากับ 1 หนวย เชนตน ทุนจริง (g)  จาก A ไปยัง B,C หรือ 

D มีคาเทากับ 1 หนวย 

จากรูปจะเหน็ไดวาในข้ันตอนท่ี 4 สถานะ C จะถูกเลือกมากระจายโดยอัลกอริทึม A* 

เนื่องจากมีคา f' นอยสุดเทากบั 3.5 ซ่ึงนอยกวา E ท่ีมีคาเทากับ 4 แมวาคา h' ของ E จะนอยกวาซ่ึง

ตางจากการสรางสถานะของอัลกอริทึมดีสุดกอน 

 
ทฤษฎีความนาจะเปนของเบย 

ในวงการวิชาการความนาจะเปน  มีสํานักหรือแนวความคิดท่ีสําคัญอยู 2 สํานัก  คือ สํานัก
ท่ีเช่ือวาความนาจะเปนของเหตุการณหรือสมมติฐานใดควรจะเปนความถ่ีของการเกิดเหตุการณ
หรือสมมติฐานน้ัน  โดยเทียบจากเหตุการณท่ีเกิดข้ึนท้ังหมดจํานวนมาก ๆ ตัวอยางเชน ความนาจะ
เปนของการออกหัวจากการโยนเหรียญเทากัน 0.5 ตัวเลข 0.5 นี้ไดจากการโยนเหรียญจํานวนมาก
คร้ังแลวปรากฏวาเปนหัวคร่ึงหนึ่งของจํานวนการโยนเหรียญท้ังหมด   ปญหาของสํานัก
แนวความคิดนี้คือเหตุการณท้ังหมดเกิดข้ึนซํ้า ๆ กันจํานวนมาก ๆ ไดหรือไม  สวนอีกสํานักหนึ่ง
นั้นเช่ือวาความนาจะเปนของเหตุการณใดเปนการวัดความเช่ือสวนตัวถึงความเปนไปไดในการเกิด
ของเหตุการณนั้น  ตามความเช่ือของสํานักนี้  เราไมจําเปนตองทําเหตุการณใหเกิดข้ึนซํ้า ๆ แลววัด
ความถ่ีของเหตุการณ  สํานักนี้มี 

ขนาดของความเช่ือในสมมติฐานน้ันอาจจะเปล่ียนแปลงเม่ือเราไดรับหลักฐานใหม  ดังนั้น  จึง
จําเปนตองแยกความแตกตางๆ ระหวางความนาจะเปนของสมมติฐานกอนและภายหลังไดรับ
หลักฐาน 

 
2.3   แนวคิดเก่ียวกับระบบฐานขอมูลและระบบจัดการฐานขอมูล 

2.3.1 ความหมาย 

กิตติ ภักดีวัฒนะกุล และ จําลอง ครูอุตสาหะ (2542) กลาวไววา ระบบฐานขอมูล หมายถึง 
การจัดเก็บขอมูลอยางมีระบบ และความสัมพันธระหวางขอมูลประกอบดวย รายละเอียดของขอมูล
ท่ีเกี่ยวของกัน ซ่ึงถูกนํามาใชงานดานตาง ๆ ไมวาจะเปนการเพ่ิมขอมูล การลบ การแกไข การเรียกดู
ขอมูล เชน ดานสถาบันการศึกษา จะมีฐานขอมูลท่ีเกี่ยวของกับ ขอมูลอาจารย ขอมูลนักศึกษา และ
ขอมูลเจาหนาท่ี เปนตน ซ่ึงขอมูลเหลานี้จดัเก็บไวอยางเปนระบบ เพื่อประโยชนในการจัดการและ
เรียกใชขอมูลไดอยางมีประสิทธิภาพ 
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โครงขายสารสนเทศเพ่ือพัฒนาการศึกษา ทบวงมหาวิทยาลัย (2544) ไดกําหนดความหมาย
ของระบบฐานขอมูล ความสําคัญของระบบฐานขอมูล การบริหารฐานขอมูล และหนาท่ีของผู
บริการฐานขอมูลไวดังนี้   

ระบบฐานขอมูล (Database) หมายถึง กลุมของขอมูลท่ีถูกเก็บไว โดยมีความสัมพันธซ่ึง
กันและกัน โดยไมไดบังคับวาขอมูลท้ังหมดนี้จะตองเก็บไวในแฟมขอมูลเดียวกัน หรือแยกเก็บ
หลายๆ แฟมขอมูล นั่นคือการเก็บขอมูลในฐานขอมูลนั้นเราอาจจะเก็บไวในหลายๆ แฟมขอมูล ท่ี
สําคัญเราจะตองสรางความสัมพันธระหวางระเบียนและเรียกใชความสัมพันธระหวางระเบียนและ
เรียกใชความสัมพันธนั้นได มีการกําจัดความซํ้าซอนของขอมูลออกและเก็บแฟมขอมูลเหลานี้ไวท่ี
ศูนยกลาง เพื่อท่ีจะนําขอมูลเหลานี้มาใชรวมกัน ควบคุมดูแลรักษาเม่ือผูตองการใชงานและผูมีสิทธ์ิ
จะใชขอมูลนั้นสามารถดึงขอมูลท่ีตองการออกไปใชได ขอมูลบางสวนอาจใชรวมกันผูอ่ืนได แต
บางสวนผูมีสิทธ์ิเทานั้นจึงจะสามารถใชได โดยท่ัวไปองคกรตางๆ จะสรางฐานขอมูลไวเพื่อเก็บ
ขอมูลตางๆ ของตัวองคกร โดยเฉพาะอยางยิ่งขอมูลในเชิงธุรกิจ เชน ขอมูลลูกคา ขอมูลสินคา 
ขอมูลของลูกจาง และการจางงาน เปนตน การควบคุมดูแลการใชฐานขอมูลนั้น เปนเร่ืองท่ียุงยาก
กวาการใชแฟมขอมูลมาก เพราะเราจะตองตัดสินใจวาโครงสรางในการจัดเก็บขอมูลควรจะเปน
เชนไร การเขียนโปรแกรมเพ่ือสรางและเรียกใชขอมูลจากโครงสรางเหลานี้ ถาโปรแกรมเหลานี้เกิด
ทํางานผิดพลาดข้ึนมา ก็จะเกิดความเสียหายตอโครงสรางของขอมูลท้ังหมดได เพื่อเห็นการลด
ภาวะการทํางานของผูใช จะไดมีสวนของฮารดแวรและโปรแกรมตางๆ ท่ีสามารถเขาถึงและจัดการ
ขอมูลในฐานขอมูลนั้น เรียกวา ระบบจัดการฐานขอมูล หรือ DBMS (Database Management 
System)  

ระบบจัดการฐานขอมูล หมายถึง ซอฟตแวรท่ีเปรียบเสมือนส่ือกลางระหวางผูใชและ
โปรแกรมตางๆ ท่ีเกี่ยวขอกับการใชฐานขอมูล ซ่ึงมีหนาท่ีชวยใหผูใชเขาถึงขอมูลไดงายสะดวกมี
ประสิทธิภาพ การเขาถึงขอมูลของผูใชอาจเปนการสรางฐานขอมูล การแกไขฐานขอมูล หรือการต้ัง
คําถามเพื่อใหขอมูลมา โดยผูใชไมจําเปนตองรับรูเกี่ยวกับรายละเอียดภายในโครงสรางของ
ฐานขอมูล เปรียบเสมือนเปนส่ือกลางระหวางผูใชและโปรแกรมตางๆ ท่ีเกี่ยวของกับการใช
ฐานขอมูล 

 
2.3.2 ความสําคัญของระบบฐานขอมูล 

การจัดการขอมูลใหเปนระบบฐานขอมูลทําใหขอมูลมีสวนดีกวาการเก็บขอมูลในรูปแบบ
แฟมขอมูลดังนี้ 

1) ลดการเก็บขอมูลท่ีซํ้าซอน ขอมูลบางชุดท่ีอยูในรูปแบบแฟมขอมูลอาจมีปรากฏอยาง
หลายๆ แหง เพราะมีผูใชขอมูลชุดนี้หลายคน เม่ือใชระบบฐานขอมูลแลวจะชวยให
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ความซํ้าซอนของขอมูลลดนอยลง เชน ขอมูลอยูในแฟมขอมูลของผูใชหลายคน ผูใช
แตละคนจะมีแฟมขอมูลเปนของตนเอง ระบบฐานขอมูลจะลดการซํ้าซอนของขอมูล
เหลานี้ใหมากท่ีสุด โดยจัดเก็บในฐานขอมูล ทําใหไมเปลืองเนื้อท่ีในการเก็บขอมูล
และลดความซํ้าซอนลง 

2) รักษาความถูกตองของขอมูล เนื่องจากฐานขอมูลมีเพียงฐานขอมูลเดียว ในกรณีท่ีมี
ขอมูลชุดเดียวกันปรากฏอยูหลายแหง ในฐานขอมูล ขอมูลเหลานี้จะตองตรงกัน ถามี
การแกไขขอมูลนี้ทุกๆ แหงท่ีขอมูลปรากฏอยูจะแกไขใหถูกตองตามกันหมดโดย
อัตโนมัติดวยระบบจัดการฐานขอมูล 

3) การปองกันและรักษาความปลอดภัยใหกับฐานขอมูลระบบฐานขอมูลทําไดอยาง
สะดวก การปองกันและรักษาความปลอดภัยกับขอมูลระบบฐานขอมูลจะใหเฉพาะผูท่ี
เกี่ยวของเทานั้น จึงจะมีสิทธ์ิเขาไปใชฐานขอมูลได เรียกวามีสิทธิสวนบุคคล (Privacy) 
ซ่ึงกอใหเกิดความปลอดภัย (Security) ของขอมูลดวย ฉะนั้นผูใดจะมีสิทธ์ิท่ีจะเขาถึง
ขอมูลไดจะตองมีการกําหนดสิทธ์ิกันไวกอนและเม่ือเขาไปใชขอมูลนั้นๆ ผูใชจะเห็น
ขอมูลท่ีเก็บไวในฐานขอมูลในรูปแบบท่ีผูใชออกแบบไว 

4) สามารถใชขอมูลรวมกันได เนื่องจากในระบบฐานขอมูลจะเปนท่ีเก็บรวบรวมขอมูล
ทุกอยางไว ผูใชแตละคนจึงสามารถท่ีจะใชขอมูลในระบบไดทุกขอมูล ซ่ึงถาขอมูลไม
สามารถท่ีจะใชขอมูลไมไดจัดเก็บใหเปนระบบฐานขอมูลแลว ผูใชก็จะใชไดเพียง
ขอมูลของตนเองเทานั้น ถาเก็บไวในฐานขอมูลก็จะสามารถใชรวมกันได 

5) มีความเปนอิสระของขอมูล เม่ือผูใชตองการเปล่ียนแปลงขอมูลหรือนําขอมูลมา
ประยุกตใชใหเหมาะสมกับโปรแกรมท่ีเขียนข้ึนมาก จะสามารถสรางขอมูลนั้นข้ึนมา
ใชใหมได โดยไมมีผลกระทบตอระบบฐานขอมูล เพราะขอมูลท่ีผูใชนํามาประยุกตใช
ใหมนั้นจะไมกระทบตอโครงสรางท่ีแทจริงของการจัดเก็บขอมูล นั่นคือ การใชระบบ
ฐานขอมูลจะทําใหเกิดวามเปนอิสระระหวางการจัดเก็บขอมูลและการประยุกตใช 

6) สามารถขยายงานไดงาย เม่ือตองการจัดเพิ่มเติมขอมูลท่ีเกี่ยวของจะสามารถเพ่ิมได
อยางงายไมซับซอน เนื่องจากมีความเปนอิสระของขอมูล จะไมมีผลกระทบตอขอมูล
เดิมท่ีมีอยู 

7) ทําใหขอมูลบูรณะกลับสูสภาพปกติไดเร็วและมีมาตรฐาน เนื่องจากการจัดพิมพขอมูล
ในระบบท่ีไมไดใชฐานขอมูล ผูเขียนโปรแกรมแตละคนมีแฟมขอมูลของตนเอง
เฉพาะ ฉะนั้นแตละคนจึงตางก็สรางระบบการบูรณะขอมูลใหกลับสูสภาพปกติใน
กรณีท่ีขอมูลเสียหายดวยตนเองและดวยวิธีการของตนเอง จึงขาดประสิทธิภาพและ
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มาตรฐาน แตเม่ือมาเปนระบบฐานขอมูลแลว การบูรณะขอมูลใหกลับคืนสูสภาพปกติ
จะมีโปรแกรมชุดเดียวท่ีดูแลท้ังระบบ ซ่ึงยอมตองมีประสิทธิภาพและเปนมาตรฐาน
เดียวกันแนนอน 

 
2.4 งานวิจัยท่ีเก่ียวของ 

ผศ.ดร.กานดา  รุณนะพงศา และ นางสาวปโยธร  อุราธรรมกุล (2548) ไดศึกษาและจัดทํา

งานวิจัยในหัวขอเร่ือง  การตัดคําภาษาไทยโดยการปรับปรุงกฎและพจนานุกรมแบบใหม  โดยมี
วัตถุประสงคเพื่อสรางศึกษาและพัฒนาอัลกอริทึม ในการตัดคําเอกสารภาษาไทยโดยการใชกฎ
(Rule-base) ใหมีประสิทธิภาพมากข้ึน และพัฒนาข้ันตอนวิธีในการตัดคําภาษาไทยโดยการใชกฎ

ให มีความถูกตองสูง ข้ึน   โดยใชสถานท่ีวิจั ย คือ  ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร  คณะ
วิศวกรรมศาสตร  มหาวิทยาลัยขอนแกน 

การศึกษาและพัฒนาขั้นตอนวิธีการตัดคําในภาษาไทยโดยวิธีการใชกฎ (Rule-base) เพื่อ

แกไขปญหาคําเฉพาะและคําท่ีมาจากภาษาตางประเทศโดยเนนท่ีคํามาจากภาษาตางประเทศรวมกับ
การใชพจนานุกรมแบบใหม โดยมีข้ันตอนคือ การตัดอนุประโยคโดยอาศัยชองวางและอักขระ
พิเศษ การตัดคําโดยอาศัยกฎการผสมอักษรในภาษาไทย การแบงประเภทอนุประโยค การวิเคราะห
คํ า ท่ี มีอยู ในพจนานุกรมและคํา ท่ีไม มีอยู ในพจนานุกรม ท่ี มีความเปนไปได ท่ีจะ เปน
ภาษาตางประเทศหรือคําเฉพาะ 

 ประสิทธิภาพของการตัดคําภาษาไทยโดยการปรับปรุงกฎและพจนานุกรมแบบใหมมุงเนน
เพื่อแกไขปญหาการตัดคําดวยกฎที่มีอยูเดิมซ่ึงไมครอบคลุมคําในภาษาไทยซ่ึงมีคําท่ีมีลักษณะท่ี
แตกตางซับซอนออกไปจากเดิมโดยเฉพาะคําเฉพาะ  และคําท่ีมาจากภาษาตางประเทศโดยการเพ่ิม
กฎเพื่อความยืดหยุนมากข้ึน  อีกท้ังเพิ่มกฎความเปนไปไดท่ีจะเปนภาษาตางประเทศหรือคําเฉพาะ
เพื่อเพิ่มความถูกตองของการตัดคําโดยเฉพาะคําท่ีไมมีอยูในพจนานุกรม  อีกท้ังการตัดคําโดยอาศัย
คําภาษาอังกฤษท่ีปรากฎในเอกสารสามารถลดความผิดพลาดจากการตัดคําอานภาษาไทยท่ีบางสวน
ของคําหรือท้ังหมดของคําไมปรากฎ 
 รายงานนี้ไดปรับปรุงเพื่อตัดคําท่ีมาจากภาษาตางประเทศและคําท่ีไมพบในพจนานุกรม  
แตคําเฉพาะบางคําท่ีมีการสะกดอานไดหลายพยางคไมสามารถรวมใหเปนคําเดียวไดนอกจากทํา
การบันทึกคํานั้นไวในพจนานุกรม  ซ่ึงทําไดเพียงบางสวนจากภาษาอังกฤษที่อยูในเอกสารนํามา
แปลงใหเปนคําอานในภาษาไทย  สวนคํากํากวมสามารถแกปญหาโดยการใชวิธีตัดคําท่ียาวท่ีสุด
รวมกับวิธีการยอนกลับแตยังไมสามารถตัดคําไดถูกตองทุกคร้ังเนื่องจากการเลือกคําท่ียาวท่ีสุด
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ไมใชกรณีท่ีดีท่ีสุด  ดังนั้นควรมีการเพิ่มเติม ปรับปรุงสําหรับตัดคําประเภทนี้ดวยการใชคาสถิติของ
คําท่ีพบในเอกสารท่ัวไปรวมกับการใชความถ่ีของคําท่ีพบในเอกสารท่ีนํามาตัดคํา 

 


