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บทคัดย่อ 
ระบบ ArnetMiner ถูกพัฒนาข้ึนเพ่ือวัตถุประสงค์ในการสํารวจและสืบค้นความสัมพันธ์ท่ีน่าสนใจภายใน

เครือข่ายสังคมทางการศึกษา บริการท่ีสําคัญของระบบคือช่วยในการสืบค้นข้อมูลต่างๆ ท่ีเก่ียวข้องกับนักวิจัยใน
สาขาคอมพิวเตอร์และสาขาใกล้เคียง ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลพ้ืนฐานของนักวิจัยแต่ละคน, ความสัมพันธ์ระหว่างนักวิจัย
สองคนใดๆ และความสัมพันธ์เช่ือมโยงกันของกลุ่มนักวิจัย สําหรับเน้ือหาในบทความน้ีจะเป็นการแนะนําให้ผู้อ่าน
ได้รู้จักกับระบบ ArnetMiner ใน 4 หัวข้อหลัก ประกอบด้วย 1) ประวัติความเป็นมาของระบบ 2) โครงสร้างทาง
สถาปัตยกรรม 3) บริการต่าง ๆ สําหรับผู้ใช้ท่ัวไปและนักพัฒนาระบบผู้สนใจ 4) ข้อจํากัดของระบบและ
ข้อเสนอแนะเพ่ือเป็นแนวทางการพัฒนาระบบให้ดียิ่งข้ึน 

 

ABSTRACT 
ArnetMiner system has been developed to search and mine for academic social 

networks. The main services of the ArnetMiner system are browsing and searching the researcher 
information in Computer Science and the related fields. This system includes a personal profile, 
pairwise relationship between a pair of researchers, and community relationship among the 
related researchers. This paper addresses several key issues of the ArnetMiner system: 1) history 
of the system, 2) architecture, 3) available services for end users and developers, and 4) many 
potential future directions of the system. 
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บทนํา 
ใ น ปั จ จุ บั น  เ ค รื อ ข่ า ย สั ง ค ม  (social 

network) เข้ามามีบทบาทในชีวิตของเรามากข้ึน เห็น
ได้จากเครือข่ายสังคมออนไลน์อย่าง facebook ท่ีมี
จํานวนผู้ใช้บริการเพ่ิมสูงข้ึนอย่างต่อเน่ืองทุกปี แท้จริง
แล้วเครือข่ายสังคมไม่ใช่เรื่องใหม่ แต่เป็นเรื่องท่ีอยู่คู่กับ
มนุษย์มาช้านานพอๆ กับท่ีมนุษย์เป็นสัตว์สังคม น่า
เสียดายท่ีเครือข่ายสังคมออนไลน์ส่วนใหญ่ อาทิเช่น 
YouTube, Bebo, Photobucket, Flickr, 
Facebook, MySpace ถูกใช้เพ่ือความบันเทิงมากกว่า
การให้ข้อมูลความรู้หรือบริการทางวิชาการ ย่ิงไปกว่า
น้ัน เว็บไซต์ทางวิชาการท่ีมีอยู่ อาทิ IEEE, ACM, 
Springer, Science Direct ล้วนมุ่งเน้นเพ่ือให้บริการ
สืบค้นและเผยแพร่ เอกสารทางวิชาการ (paper 
browsing and searching) ในรูปแบบของสิ่งพิมพ์
อิเล็กทรอนิกส์ประเภทบทความ (journal) รายงานการ
ประชุมทางวิชาการ (conference proceeding) 
มากกว่าเพ่ือสืบค้นข้อมูลนักวิจัย (people searching), 
การทําเหมืองข้อมูล (data mining) นักวิจัย และข้อมูล
สถิติเก่ียวกับวารสาร/งานประชุมวิชาการ ดังน้ัน การ
ตอบโจทย์ให้แก่ผู้สืบค้นข้อมูลข้างต้นจึงเป็นไปได้ยาก 
จากปัญหาดังกล่าว ระบบ ArnetMiner จึงได้ ถูก
พัฒนาข้ึนเพ่ือตอบสนองความต้องการแก่ผู้ ใ ช้ใน
หลากหลายบทบาทไม่ว่าจะเป็น นักวิจัยท่ีกําลังมองหา
ผู้ร่วมงานวิจัย, บรรณาธิการท่ีกําลังมองหาผู้ทรงคุณวุฒิ
ในการอ่านบทความ, นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาท่ี
กําลังมองหาอาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์ และนักวิจัย
ท่ีกําลังมองหาท่ีส่งผลงานเพ่ือตีพิมพ์ เป็นต้น 

 

1. ArnetMiner คืออะไร 
ArnetMiner (Tang et al., 2008b) คือ

ระบบสืบค้นข้อมูลนักวิจัยในหลายระดับ ได้แก่ (1) 
ข้อมูลส่วนตัวของนักวิจัยแต่ละคน (Individual Level) 
เช่น ข้อมูลการติดต่อ ประวัติการศึกษา ผลงานวิจัย 
และงานวิจัยท่ีเ ช่ียวชาญ (2) ข้อมูลความสัมพันธ์
ระหว่างนักวิจัยสองคนใด ๆ (pairwise level) (3) 
ข้อมูลความสัมพันธ์ของนักวิจัยในกลุ่มสาขาใด ๆ 
(community level) แต่เน่ืองจาก กลุ่มผู้พัฒนาระบบ
เป็นนักวิจัยในด้านคอมพิวเตอร์และฐานข้อมูล ท่ี
นํามาใช้ในการพัฒนาเป็นฐานข้อมูลจากห้องสมุดดิจิทัล
ของงานวิจัยด้านคอมพิวเตอร์ ดังน้ัน ระบบน้ีจึงยังไม่
ครอบคลุมการสืบค้นข้อมูลนักวิจัยในทุกสาขา นอกจาก
สาขาคอมพิวเตอร์และสาขาท่ีเก่ียวข้องเท่าน้ัน 

ในปี พ.ศ. 2549 ทีมนักวิจัยจากประเทศจีน 
ได้พัฒนาระบบ ArnetMiner ข้ึน ภายใต้การบริหาร
ของ Dr. Jie Tang แห่งมหาวิทยาลัย Tsinghua 
University ในเวลาต่อมา ArnetMiner ได้ก่อตั้งข้ึน
เป็นองค์กรวิจัยและจดทะเบียนโดเมนภายใต้ ช่ือ 
โฮมเพจ http://www.arnetminer.org จนกระท่ังใน
ปัจจุบัน (มกราคม พ.ศ. 2555) ArnetMiner กําลัง
ปรับปรุงรูปโฉมใหม่ในส่วนติดต่อกับผู้ใช้ภายใต้ช่ือ 
http://aminer.org แต่ท้ังน้ีบริการต่าง ๆ ยังคงมีไม่
ครบถ้วนเหมือนใน http://www.arnetminer.org 
เ ค รื อ ข่ า ย สั ง ค ม ท า ง ก า ร ศึ ก ษ า ภ า ย ใ น ร ะ บ บ 
ArnetMiner น้ีครอบคลุมเอกสารวิจัยกว่า 3,200,000 
ช้ิน และข้อมูลนักวิจัยกว่า 700,000 คน มีผู้เข้าเย่ียม
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ชมเว็บไซต์จากกว่า 200 ประเทศท่ัวโลก โดยประเทศท่ี
มีอัตราการเข้าเย่ียมชมมากท่ีสุด 5 ลําดับแรก ได้แก่ 
สหรัฐอเมริกา จีน เยอรมัน อินเดีย และสหราช
อ า ณ า จั ก ร  (ข้ อ มู ล ส ถิ ติ จ า ก  http:// 
www.aminer.org/introduction) ผลลัพ ธ์จากการ
พัฒนาระบบ ArnetMiner ถูกนําเสนอออกมาใน 2 
รูปแบบ คือ (1) โปรแกรมให้บริการสืบค้นข้อมูลผ่าน
ทางเว็บไซต์ http://www.arnetminer.org และ 
http://aminer.org ซ่ึงข้อมูลในเว็บไซต์ดังกล่าว
นอกจากจะเป็นประโยชน์กับผู้ใช้บริการท่ีต้องการทราบ
ข้อมูลนักวิจัยแล้ว ยังเป็นประโยชน์สําหรับนักพัฒนา
ระบบท่ีต้องการฐานข้อมูล/โค้ดเพ่ือนําไปพัฒนาต่อยอด
อีกด้วย และ (2) เอกสารวิจัยประกอบการพัฒนาระบบ
ซ่ึงได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ผ่านทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์
ท้ังในรูปแบบของบทความและรายงานการประชุม โดย
เน้ือหาของเอกสารดังกล่าวครอบคลุมการสกัดข้อมูล
เครือข่ายสังคม (Tang et al., 2010; Xin et al., 
2008; Tang et al., 2007; Zhang et al., 2007; 
Tang et al., 2006), การจัดลําดับในเครือข่ายสังคม 
(Tang et al., 2008b; Tang et al., 2008a; Wang et 
al., 2009) และการวิเคราะห์อิทธิพลทางสังคม (Tan 
et al., 2010; Wang et al., 2010; Yang et al., 
2010; Tang et al, 2009; Tang et al., 2009) 

 

2. สถาปัตยกรรมของระบบ ArnetMiner 
โ ค ร ง ส ร้ า ง ส ถ า ปั ต ย ก ร ร ม ข อ ง ร ะ บ บ 

ArnetMiner ประกอบข้ึนจาก 5 ส่วนย่อย เรียงลําดับ
จาก ข้ัน ท่ี  1  ไป ยั ง ข้ัน ท่ี  5  ตามรูป ท่ี  1  สํ าหรั บ
รายละเอียดของแต่ละส่วนน้ัน ผู้พัฒนาได้สรุปไว้ใน
ผลงานตีพิมพ์ (Tang et al., 2008b) ดังต่อไปน้ี 

1) extraction: ในข้ันตอนแรกน้ี เป็นการเก็บ
ข้อมูลดิบจากแหล่งข้อมูลต่างๆ เพ่ือสกัดให้เหลือเพียง

ข้อมูลสําคัญท่ีจะนําไปสร้างฐานข้อมูลของระบบต่อไป 
ข้อมูลดิบน้ีเหล่าน้ีหมายความรวมถึงข้อมูลส่วนตัวของ
นักวิจัยและเอกสารตีพิมพ์ของนักวิจัยเหล่าน้ัน ซ่ึง
ข้อมูลส่วนตัวจะได้มาจากโฮมเพจของนักวิจัย (ถ้ามี) 
หรือจากเว็บไซต์อ่ืน ๆ ตามแต่จะหาได้ ส่วนเอกสาร
ตีพิมพ์จะได้มาจากฐานข้อมูลในห้องสมุดดิจิทัล อาทิ
เช่น ACM , DBLP และ CiteSeer 

2) integration: ข้อมูลสําคัญของนักวิจัยแต่
ละคนท่ีสกัดมาได้จากข้ันตอนท่ีแล้ว จะถูกนํามารวมกัน
ใน ข้ันตอน น้ี  เ น่ือ งจาก ข้อ มูล เหล่ า น้ี ได้ มาจาก
แหล่งข้อมูลท่ีหลากหลาย จึงทําให้ข้อมูลถูกเก็บอยู่ใน
รูปแบบ (format) ท่ีต่างกันตามไปด้วย ในข้ันแรก
ผู้พัฒนาจะทําการกําหนดช่ือของนักวิจัยเพ่ือใช้เป็นตัว
ตั้ง จากน้ันข้อมูลทุกอย่างเก่ียวกับนักวิจัยท่ีกําหนดไว้
จะถูกค้นหาและรวบรวมไว้ในท่ีเดียวกัน สิ่งสําคัญท่ีพึง
ระวังในข้ันตอนน้ีคือการแก้ปัญหาความซํ้าซ้อนของช่ือ
นักวิจัย (name disambiguation) เน่ืองจากมีความ
เป็นไปได้ท่ีจะมีนักวิจัยมากกว่าหน่ึงคนท่ีใช้ช่ือเดียวกัน 
โดยเฉพาะนักวิจัยชาวจีน อีกท้ังการย่อช่ือผู้แต่งแทน
การใช้ช่ือเต็มไม่ว่าจะย่อโดยตัวผู้แต่งเองหรือย่อโดย
อัตโนมัติจากห้องสมุดดิจิทัลก็ตาม ยังเป็นการเพ่ิม
โอกาสให้ช่ือของนักวิจัยซํ้ากันได้มากข้ึน ตัวอย่างเช่น J. 
Tang อาจจะย่อมาจาก Jie Tang หรือ Jing Tang ก็ได้ 
จากตั วอ ย่าง น้ี จํ า เ ป็นต้ อง ใ ช้ ช่ือต้นสั ง กัด / ท่ีอ ยู่ 
(affiliation) ของนักวิจัยเป็นตัวช่วยในการจําแนกช่ือท่ี
ซํ้าซ้อนของนักวิจัยออกจากกัน เม่ือรวบรวมข้อมูลของ
นักวิจัยทุกคนได้ครบแล้ว ข้อมูลท้ังหมดจะถูกเก็บไว้ใน
ฐานข้อมูล researcher network knowledge base 
(RNKB) 

3) storage and access: ฐานข้อมูล RNKB 
ซ่ึงเป็นฐานข้อมูลหลักท่ีถูกใช้ในการจัดเก็บข้อมูลจะต้อง
ถูกออกแบบให้ประหยัดเน้ือท่ีการจัดเก็บและง่ายต่อ
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การสืบค้น ระบบการจัดเก็บจะมีการใช้ดัชนีข้อมูลเพ่ือ
หาตําแหน่งของข้อมูลท่ีจัดเก็บอยู่ในสื่อเก็บข้อมูล ท้ังน้ี 
เพ่ือให้สามารถตอบสนองคําสั่งในการค้นหาข้อมูลจาก
หน้าเว็บได้อย่างรวดเร็วและแม่นยํา 

4) modeling: เป็นข้ันตอนของการสร้าง
โมเดลทางสถิติจากข้อมูลท่ีเก็บอยู่ในฐานข้อมูล RNKB 
เพ่ือใช้ตอบสนองบริการต่าง ๆ ท่ีระบบมีให้กับผู้ใช้ เช่น 
โมเดลเพ่ือใช้หาผู้ เ ช่ียวชาญในสาขาวิจัยท่ีต้องการ 
(expert finding) เป็นต้น 

5) search services: ผลลัพธ์จากโมเดล 
ต่าง ๆ ท่ีถูกสร้างข้ึน จะถูกนํามาแสดงเม่ือมีผู้ใช้ป้อน
คําสั่ง (query) จากทางหน้าเว็บไซต์ ดังน้ัน งานใน
ข้ันตอนน้ีคือการพัฒนาโปรแกรมเพ่ือใช้งานบนเว็บไซต์ 
(web application) โดยรับคําสั่งของผู้ใช้ผ่านทางหน้า
เว็บไซต์ของระบบ เพ่ือนําไปสืบค้นจากฐานข้อมูลและ
โมเดลท่ีได้สร้างเตรียมไว้ในข้ันตอนท่ีแล้ว ก่อนจะส่ง
ผลลัพธ์กลับไปแสดงยังหน้าจอของผู้ใช้ในลําดับต่อไป

 

 
รูปท่ี 1 สถาปัตยกรรมของ ArnetMiner (ดัดแปลงจาก Tang et al., 2008b) 
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3. บริการจากระบบ ArnetMiner 
การให้บริการสืบค้นข้อมูลของนักวิจัยนับได้

ว่าเป็นบริการหลักของระบบ ArnetMiner นอกจากน้ี
แล้วระบบยังถูกพัฒนาข้ึนมาเพ่ือให้บริการอ่ืน ๆ ท่ีเป็น
ประโยชน์ต่อวงการวิจัยอีกมากมาย ท้ังน้ี สามารถ
จําแนกประเภทของผู้ใช้บริการระบบได้เป็น 2 ประเภท
ตามวัตถุประสงค์คือ ผู้ใช้บริการท่ีต้องการสืบค้นข้อมูล
เพ่ือเป็นแนวทางการตัดสินใจ (end user) และ
ผู้ใช้บริการท่ีต้องการค้นคว้าข้อมูลเพ่ือนําไปพัฒนา
โมเดลหรือระบบของตนเอง (developer) 

3.1 การสมัครสมาชิก 

ไม่ว่าจะเป็นผู้ใช้บริการประเภทใดก็ตาม ทุก
คนสามารถเข้าถึงบริการสืบค้นในหน้าเว็บไซต์ได้โดยไม่

จําเป็นต้องเป็นสมาชิก แต่หากผู้ใช้ต้องการแก้ไขหรือ
ปรับปรุงข้อมูลในเว็บไซต์ ผู้ใช้จะต้องทําการลงทะเบียน
สมัครสมาชิกเสียก่อน โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆ ใน
การลงทะเบียน รูปท่ี 2 แสดงตัวอย่างหน้าจอโฮมเพจ
ของระบบ หากต้องการสมาชิกให้กดปุ่ม Sign In ระบบ
จะเปิดหน้าจอใหม่ข้ึนมาใหม่ (ดังท่ีแสดงไว้ในมุมล่าง
ขวาของรูปท่ี 2) ให้ผู้ใช้กรอกข้อมูลท่ีจําเป็นก่อนกด 
Register เพ่ือทําการลงทะเบียนสมัครสมาชิก  ผู้ท่ีเป็น
สมาชิกจะได้รับสิทธิดังน้ี (1) ปรับปรุงข้อมูลพ้ืนฐานของ
นักวิจัย (2) ป้อนข้อมูลตอบกลับ (feedback) (3) 
ติ ดตาม นัก วิ จัย���สนใจ  (4 )  สร้ า ง เพจ ในระบบ 

ArnetMiner

 

 
รูปท่ี 2 หน้าจอโฮมเพจของ ArnetMiner (http://aminer.org) และหน้าจอการสมัครเป็นสมาชิก (มุมล่างขวา) 

 

3.2 บริการสืบค้นข้อมูล 

เน่ืองจาก ArnetMiner ให้บริการสืบค้น
ข้อมูลในหลากหลายรูปแบบ บทความน้ีขอแนะนํา
บริการ ท่ีสํา คัญ 4 อย่างท่ี เ ป็นจุดเด่นของระบบ
ดังต่อไปน้ี 

3.2.1 profile search คือ การสืบค้นข้อมูล
ของนักวิจัย ซ่ึงถือได้ ว่าเป็นบริการหลักของระบบ 
หลังจากผู้ใช้ป้อนช่ือของนักวิจัยท่ีต้องการค้นหาลงไป 
ระบบจะทําการแสดงรายละเอียดข้อมูลของนักวิจัยคน
น้ันออกมา ตัวอย่างในรูป ท่ี 3 เป็นข้อมูลของ C. 
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Lursinsap อันประกอบด้วย (1) ข้อมูลพ้ืนฐาน เช่น
สถานท่ีติดต่อ ประวัติการศึกษา เป็นต้น (2) สาขาท่ีทํา
วิจัยตามช่วงเวลา (3) ความสัมพันธ์กับนักวิจัยท่ีเคยมี
ผลงานตีพิมพ์ร่วมกัน (4) งานวิจัยท่ีได้รับการตีพิมพ์
สามารถเลือกดูโดยแยกตามปีหรือสาขาวิจัย (5) รายช่ือ
นักวิจัยท่ีเก่ียวข้องจากผลงานท่ีเคยตีพิมพ์ร่วมกัน (6) 
รายช่ือสาขาวิจัยท่ีมีความเช่ียวชาญเรียงตามจํานวน
ผลงานตีพิมพ์ (7) รายช่ือวารสาร/งานประชุมทาง
วิชาการท่ีเก่ียวข้อง 

3.2.2 expert finding การสืบค้นข้อมูล
ผู้ เ ช่ียวชาญเป็นอีกบริการหน่ึง ท่ีสํ า คัญในระบบ 
ArnetMiner โดยให้ผู้ใช้ระบบทําการใส่สาขาวิจัยด้านท่ี
ต้องการลงไปเป็นคําสืบค้น เช่น “computer vision” 
จากน้ันระบบจะทําการแสดงรายช่ือของนักวิจัยท่ีมี
ความเช่ียวชาญในด้าน computer vision ออกมาดัง
แสดงในรูปท่ี 4 นอกจากน้ี ระบบยังแสดงสามารถ
รายช่ือวารสาร/งานประชุมทางวิชาการ และผลงาน
ตีพิมพ์ท่ีมีช่ือเสียงในด้านดังกล่าวด้วย ท้ังน้ี การจัดเรียง
นักวิจัยสามารถทําได้ใน 2 รูปแบบ ตามโมเดลท่ีใช้ใน
การจัดกลุ่มความเช่ียวชาญของนักวิจัย ได้แก่ โมเดล 
VSM (vector space model) ซ่ึงเป็นโมเดลการจัด
กลุ่มท่ีมักใช้อยู่ท่ัวไป และโมเดล ACT (author 
conference topic) ท่ีถูกนําเสนอโดยกลุ่มผู้พัฒนา 
ArnetMiner โดย ท่ี โมเดล น้ี ใ ช้ ข้อมูลของนัก วิ จัย , 
เน้ือหาของงานวิจัย และวารสาร/งานประชุมทาง
วิชาการท่ีตีพิมพ์ผลงาน ในการจัดกลุ่มความเช่ียวชาญ
ของนักวิจัยแต่ละคน (Tang et al., 2008b) 

3.2.3 conference analysis บริการน้ีเป็น
การให้ข้อมูลทางสถิติเก่ียวกับวารสาร/งานประชุมทาง
วิชาการต่าง ๆ โดยหลังจากท่ีผู้ใช้ใส่ช่ือวารสารหรืองาน
ประชุมทางวิชาการท่ีต้องการลงไป ระบบจะทําการ

แสดงข้อมูลท่ีเก่ียวข้องออกมา รูปท่ี 5 แสดงหน้าจอ
ผลลัพธ์หลังจากผู้ใช้ใส่คําค้นวารสารช่ือ “IEEE Trans. 
Software Eng.” จะเห็นว่าระบบได้ทําการแสดง
รายช่ือของนักวิจัยท่ีมีผลงานตีพิมพ์ถูกอ้างอิงถึงมาก
ท่ีสุดในแต่ละปีออกมา จากรูปแสดงให้เห็นว่า lesley 
pickard คือนักวิจัยท่ีมีผลงานถูกอ้างอิงถึงมากท่ีสุดในปี 
2002 ส่วนบทความช่ือ “QoS-aware middleware 
for web services composition” ซ่ึงถูกตีพิมพ์ในปี 
2004 คือบทความท่ีถูกอ้างอิงถึงมากท่ีสุดในวารสารน้ี
เป็นจํานวน 1,420 ครั้ง นอกจากน้ีระบบยังแสดง
สัดส่วนการกระจายตัวของนักวิจัยท่ีมีผลงานตีพิมพ์ใน
วารสารฉบับน้ีแยกตามสัญชาติ (nationality) อีกด้วย 

3.2.4 Association Search เน่ืองจากบริการ
น้ียังไม่เสร็จสมบูรณ์ในเว็บ http://aminer.org ดังน้ัน
จึ ง ข อ ย ก ตั ว อ ย่ า ง จ า ก เ ว็ บ  http://www. 
arnetminer.org เพ่ือประกอบคําอธิบาย บริการน้ี
แสดงความสัมพันธ์ระหว่างนักวิจัยสองคนใดๆ ไม่ว่าจะ
เคยหรือไม่เคยร่วมงานกันมาก่อนก็ตาม เม่ือผู้ใช้ป้อน
ช่ือนักวิจัยสองคนเข้าไปหน้าจอ social graph ระบบ
จะทําการประมวลผลเพ่ือแสดงให้เห็นระยะห่างระหว่าง
นักวิจัยสองคนดังกล่าวตามหลักการของ six degree 
of separation โดยผู้ใช้สามารถเลือกรูปแบบในการ
แสดงผลลัพธ์ได้ 2 รูปแบบ น่ันคือ (1) แสดงทุกเส้นทาง
ท่ีเป็นไปได้ท้ังหมด หรือ (2) แสดงในรูปแบบกราฟ รูป
ท่ี 6 แสดงตัวอย่างหน้าจอผลลัพธ์เม่ือผู้ใช้ป้อนช่ือ 
“Paweena Chaiwanarom” เข้าไปยังระบบ รูปท่ี 6 
(ก) เป็นหน้าจอแสดงผลรูปแบบท่ี 1 คือ แสดงตัวอย่าง
เส้นทาง (Paths) ท่ีเป็นไปได้จํานวน 4 เส้นทางแรก 
โดยเส้นทางท่ีสั้นท่ีสุดจะถูกแสดงออกมาเป็นลําดับแรก 
เส้นทางท่ี 1 (path: 1) แสดงให้เห็นว่า Paweena 
Chaiwanarom กับ Shin'ichi Satoh ไม่เคยทํางาน
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รูปท่ี 3 ข้อมูลของ ดร. ชิดชนก เหลือสินทรัพย์ ท่ีถูกแสดงออกมาหลงัจากใส่คําค้นว่า C. Lursinsap 

ข้อมูลพ้ืนฐาน 

สาขาท่ีทําวิจยั 

ความสัมพันธก์ับนักวิจยัท่ีเคยมีผลงานร่วมกัน 

นักวิจยัท่ี
เกี่ยวขอ้ง 

สาขาท่ี
เช่ียวชาญ 

วารสาร/งาน
ประชุมทาง
วิชาการที่
เกี่ยวขอ้ง 

งานวิจัยท่ีได้รับการตีพิมพ ์
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รูปท่ี 4 รายช่ือผู้เช่ียวชาญ, รายช่ือวารสาร/งานประชุมทางวิชาการ และผลงานตีพิมพ์ท่ีมีช่ือเสียงในด้าน 
Computer Vision 

 

 
รูปท่ี 5 รายช่ือนักวิจัยและช่ือบทความท่ีถูกอ้างอิงถึงมากท่ีสุดในวารสาร IEEE Trans. Software Eng. 

วารสาร/งานประชุมทาง
วิชาการท่ีมีช่ือเสียง 

รายช่ือผู้เช่ียวชาญ 

ผลงานตีพิมพ์ท่ีมีช่ือเสียง 
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วิจัยร่วมกันมาก่อน แต่ C. Lursinsap คือผู้ท่ีเคย
ทํางานวิจัยร่วมกับท้ังสองคน และสามารถเป็นตัวกลาง
เช่ือมโยงระหว่าง Paweena Chaiwanarom กับ 
Shin'ichi Satoh ได้ จึงกล่าวได้ว่าใช้ความสัมพันธ์
เช่ือมโยงกันเพียง 2 ทอดเท่าน้ัน (two degree of 
separation) ก็จะทําให้ Paweena Chaiwanarom 
กับ Shin'ichi Satoh สามารถรู้จักกันได้ สําหรับการ
แสดงผลในรูปแบบท่ี 2 คือแสดงเป็นกราฟ ดังตัวอย่าง
ในรูปท่ี 6 (ข) ภายในกราฟจะแสดงรูปภาพของนักวิจัย
ท้ังสองคนพร้อมด้วยนักวิจัยบางส่วนท่ีเคยร่วมงานกับ
นักวิจัยท้ังสองคนออกมา จากน้ันระบบจะสร้างเส้น
เ ช่ือมโยงท่ีสั้นท่ีสุดระหว่างนักวิจัยท้ังสอง ดัง น้ัน
เส้นทางท่ีเส้นท่ีสุดระหว่าง Paweena Chaiwanarom 
กับ Shin'ichi Satoh ในรูปท่ี 6 (ข) คือ (Paweena 
Chaiwanarom -- C. Lursinsap -- Shin'ichi Satoh) 
ท้ังน้ีรูปท่ี 6 (ข) ไม่ได้แสดงเส้นเช่ือมโยงระหว่าง C. 
Lursinsap กับ Duy-Dinh Le ไว้แม้ว่าท้ังคู่จะเคย
ร่วมงานกันก็ตาม เน่ืองจากไม่ใช่เส้นทางท่ีสั้นท่ีสุดท่ีจะ
เช่ือมโยงระหว่าง Paweena Chaiwanarom กับ 
Shin'ichi Satoh เข้าด้วยกันได้ แต่เส้นทางน้ีสามารถ
พบได้ในการแสดงผลรูปแบบท่ี 1 (path: 3 ของรูปท่ี 6 
(ก)) เพราะการแสดงผลในรูปแบบท่ี 1 จะแสดงทุก
เส้นทางท่ีเป็นไปได้น่ันเอง อย่างไรก็ดี การท่ีผู้ใช้ระบบ
จะตรวจสอบทุกเส้นทางท่ีเป็นไปได้เพ่ือพิสูจน์ว่าระบบ 
ArnetMiner แสดงผลลัพธ์ออกมาถูกต้องหรือไม่น้ัน 
ยังคงเป็นสิ่งท่ีกระทําได้ยากในทางปฏิบัติ 

3.3 บริการสําหรับนักพัฒนา 

นอกจาก ArnetMiner จะให้บริการสืบค้นแก่
ผู้ใช้ท่ัวไปแล้ว ArnetMiner ยังเปิดโอกาสให้นักพัฒนา
ระบบท่ีสนใจสามารถทําการดาวน์โหลดข้อมูลต่างๆ 
เพ่ือนําไปศึกษาต่อได้อีกด้วย ข้อมูลดังกล่าวได้แก่ โค้ด
ต้นฉบับ (source codes), ข้อมูลท่ีถูกจัดเก็บในรูปแบบ

ไฟล์ (data set), คําอธิบายโครงสร้างข้อมูล และคู่มือ
งานวิจัยท่ีเก่ียวข้องกับระบบ ArnetMiner ท่ีได้รับการ
ตี พิมพ์ นักพัฒนาผู้สนใจสามารถหารายละเอียด
เพ่ิมเติมได้ ท่ีเมนู download หน้าเว็บไซต์ 
http://aminer.org/download 

4. ข้อจํากัดและจุดบกพร่องท่ีพบในระบบ 

ArnetMiner 
แม้ว่าระบบ ArnetMiner จะมีประโยชน์

หลายด้านท้ังสําหรับผู้ใช้ท่ัวไปและผู้พัฒนาระบบตามท่ี
กล่าวไปแล้วข้างต้นก็ตาม จากการศึกษาผู้เขียนพบว่า
ระบบยังมีข้อจํากัดและข้อบกพร่องอยู่บางประการ
ดังต่อไปน้ี 

1) ขอบเขตของงาน: เน่ืองจากผู้พัฒนาระบบ 
ArnetMiner เก็บข้อมูลส่วนใหญ่มาจากฐานข้อมูล 
DBLP ซ่ึงเป็นฐานข้อมูลงานวิจัยทางด้านวิทยาการ
คอมพิวเตอร์และสาขาท่ีเก่ียวข้อง จึงทําให้เอกสารวิจัย, 
นักวิจัย และสารสนเทศต่าง ๆ ของระบบเน้นหนักไปใน
ด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ ดังน้ัน ผู้ใช้ท่ัวไปท่ีทํางาน
วิจัยในสาขาอ่ืนจึงไม่สามารถใช้ประโยชน์จากระบบได้
อย่างเต็มท่ีนัก เว้นแต่ผู้ใช้ท่ีเป็นนักพัฒนาท่ีต้องการ
ศึกษาโครงสร้างระบบและความคิดรวบยอดจาก
เอกสารคู่มือเพ่ือนําไปพัฒนาต่อยอดในสาขาวิจัยอ่ืน
ต่อไป 

2) ข้อมูลนักวิจัย: ข้อบกพร่องในประเด็นน้ี
เก่ียวข้องกับบริการในส่วน Profile Search ท่ีได้กล่าว
ไว้ในหัวข้อ 3.2.1 เน่ืองจากผู้ใช้ท่ีเป็นสมาชิกสามารถ
ทําการปรับปรุงข้อมูลพ้ืนฐานของนักวิจัยทุกคนได้ ซ่ึง
ข้อมูลพ้ืนฐานน้ีประกอบด้วย ข้อมูลเพ่ือการติดต่อและ
ประวัติการศึกษา ดังน้ันผู้ใช้ระบบจึงไม่สามารถเช่ือถือ
ข้อมูลในส่วนน้ีได้มากนัก รูปท่ี 7 แสดงให้เห็นว่าผู้เขียน
สามารถเข้าไปแก้ไขข้อมูลพ้ืนฐานของ C. Lursinsap 
(Chidchanok Lursinsap) ได้ 
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(ก) การแสดงผลรูปแบบท่ี 1: แสดงทุกเส้นทางท่ีเป็นไปได ้

 
(ข) การแสดงผลรูปแบบท่ี 2: แสดงกราฟเฉพาะเส้นทางท่ีสั้นท่ีสุด 

รูปท่ี 6 หน้าจอแสดงความเช่ือมโยงระหว่าง Paweena Chaiwanarom กับ Shin'ichi Satoh จาก 
http://www.arnetminer.org 
 

3) บทบาทระหว่างนักวิจัยสองคน: 
ข้อบกพร่องในประเด็นน้ีสามารถพบได้จากหน้าผลลัพธ์
การสืบค้น profile search ท่ีได้กล่าวไว้ในหัวข้อ 3.2.1 
เช่นกัน บทบาทระหว่างนักวิจัยสองคนแสดงอยู่ในส่วน 
Social Graph ท่ีแสดงความสัมพันธ์ระหว่างนักวิจัยท่ี
เคยมีผลงานร่วมกัน เม่ือขยาย social graph ในรูปท่ี 3 

เฉพาะ Chidchanok Lursinsap กับผู้ร่วมงานบางส่วน
ดั ง ท่ี แ ส ด ง ไ ว้ ใ น รู ป ท่ี  8  พ บ ว่ า  Peraphon 
Sophatsathit มีบทบาทเป็น student (นักศึกษา)/
advisee ของ Chidchanok Lursinsap ซ่ึงขัดกับ
ความจริงท่ีท้ังสองเป็นเพ่ือนกันและเป็นอาจารย์ใน
ภาควิชาคณิตศาสตร์  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
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เหมือนกัน จากรูปยังแสดงให้เห็นว่าผู้ใช้สามารถทําการ
แก้ไขบทบาทของ Peraphon Sophatsathit ท่ีมีต่อ 
Chidchanok Lursinsap ได้ โดยเลือกกําหนดระหว่าง 
advisee, advisor, หรือ coauthor พร้อมกันน้ียัง

สามารถระบุช่วงปีของแต่ละบทบาทได้อีกด้วย ดังน้ัน 
ผู้ ใช้ระบบจึงไม่สามารถเช่ือถือข้อมูลบทบาทของ
นักวิจัยท่ีมีต่อกันได้มากนัก 

 

 

รูปท่ี 7 หน้าจอแสดงการแก้ไขข้อมูลพ้ืนฐานของ Chidchanok Lursinsap ซ่ึงสมาชิกทุกคนสามารถเข้าถึงได ้
 

 

รูปท่ี 8 หน้าจอแสดงบทบาทของ Peraphon Sophatsathit ท่ีมีต่อ Chidchanok Lursinsap 
 

4. ข้อมูลดิบไม่สมบูรณ์: จากท่ีกล่าวไปแล้วว่า 
ArnetMiner เก็บข้อมูลส่วนใหญ่มาจากฐานข้อมูล 
DBLP ดังน้ันผลงานวิจัยท่ีนํามาใช้เพ่ือการประมวลผล
และแสดงผลลัพธ์ต่าง ๆ แก่ผู้ใช้ จึงไม่ครบถ้วนตาม

ความเป็นจริง จากปัญหาตรงน้ี ผู้เขียนจึงได้ทําการ
พิสูจน์โดยการเทียบเคียงจากผลงานวิจัยตีพิมพ์ของตัว
ผู้เขียนเองท่ีมีท้ังสิ้นจํานวน 6 ผลงาน หลังจากการ
สํารวจในห้องสมุดดิจิทัลต่าง ๆ เปรียบเทียบกับระบบ 
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ArnetMiner แล้ว ผลลัพธ์ท้ังหมดสามารถแสดงในรูปท่ี 
9 คือ พบผลงานตีพิมพ์เพียง 1 งานจาก ArnetMiner 
ซ่ึงสอดคล้องกับผลลัพธ์จากห้องสมุดดิจิทัล Springer 
และฐานข้อมูล DBLP ท่ีพบเพียง 1 งานเช่นกัน ส่วน
ห้องสมุดดิจิทัล IEEE และ ACM พบจํานวน 3 งาน โดย
มีเพียงบางงานเท่าน้ันท่ีซํ้ากัน จะเห็นได้ว่า ข้อมูลท่ี 
ArnetMiner นํามาใช้ในการประมวลผลน้ันเป็นเพียง
ส่วนน้อยจากข้อมูลจริง กระน้ันก็ดี ไม่มีห้องสมุดดิจิทัล
ใดแสดงผลลัพธ์ได้ครบถ้วนท้ัง 6 ผลงานอยู่ดี 

 

5. บทสรุป 
ระบบ ArnetMiner ถูกพัฒนาข้ึนในปี 2549 

มีจุดประสงค์หลักคือ ให้บริการสืบค้นข้อมูลของนักวิจัย

รวมถึงข้อมูลต่าง ๆ ท่ีเก่ียวข้อง เน่ืองจากระบบยังคงถูก
พัฒนาอยู่อย่างต่อเน่ืองโดยทีมงานขนาดใหญ่ ดังน้ัน
ผู้เขียนจึงทําการเขียนบทความน้ีเพ่ือแนะนําให้ผู้อ่านได้
รู้จักกับเครือข่ายทางการศึกษาผ่านระบบ ArnetMiner 
ท่ีมีแนวโน้มเป็นประโยชน์ต่อวงการวิจัยในอนาคต
ถึงแม้ว่าระบบน้ีจะมีจุดเด่นท่ีไม่เน้นให้บริการสืบค้น
เอกสารวิจัยตีพิมพ์เหมือนกับห้องสมุดดิจิทัลอ่ืนก็ตาม 
ตัวระบบเองก็ยังคงมีข้อบกพร่องอยู่หลายจุดโดยเฉพาะ
ข้อมูลดิบท่ีไม่ครบถ้วนตามความเป็นจริง ดังน้ันผู้ใช้
ระบบจึงควรใช้ผลลัพธ์ท่ีได้จากการสืบค้นผ่านระบบ 
ArnetMiner เป็นเพียงข้อมูลเบ้ืองต้นเพ่ือเป็นแนวทาง
ในการตัดสินใจหรือสืบค้นข้อมูลอย่างละเอียดต่อไป

 

 
รูปท่ี 9 ผลลัพธ์การค้นหาจํานวนผลงานวิจัยตีพิมพ์ของ Paweena Chaiwanarom จากระบบ ArnetMiner และ

ห้องสมุดดิจิทัลต่าง ๆ 
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