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 คําสําคัญ (Keyword) มีความสําคัญอยางมากตอบทความทางวิชาการ การสกัดคําสําคัญ คือ 

การสกัดเอาคําหรือวลีที่สื่อความหมายหรือใจความสําคัญของเอกสารนั้นๆ ออกมา ในงานวิจัยนี้ ใชวิธีการ
เรียนรูดวยเครื่อง 2 วิธีการ คือ ตนไมตัดสินใจ (Decision tree) และการเรียนรูแบบเบยอยางงาย (Naïve 

Bayes) ในการสรางโมเดลจากชุดขอมูลที่ใชในการเรียนรู และนําโมเดลมาประยุกตใชในการหาคําสําคัญจาก
ชุดขอมูลท่ีใชในการทดสอบ  ผูวิจัยสนใจการสกัดคําสําคัญจากบทคัดยอของวิทยานิพนธและบทความทาง
วิชาการ เนื่องจากบทคัดยอเปนบทความแบบยอที่รวมใจความสําคัญของบทความเอาไว และมีบทคัดยอ
จํานวนมากในฐานขอมูลวิทยานิพนธในประเทศไทยที่ไมมีการระบุคําสําคัญ   ในงานวิจัยนี้ไดนําเสนอ
คุณลักษณะท่ีใชในการเลือกคําที่นาจะเปนคําสําคัญ จากบทคัดยอ ประกอบดวย ชื่อเรื่อง (title) , ความยาว
ของคํา (length), คาน้ําหนักของคํา (TF-IDF), คาความสําคัญของคําตอเอกสาร (TTF) และตําแหนงที่
ปรากฏที่ปรากฏของคําในเอกสาร (position)   

 งานวิจัยนี้ใชขอมูลบทคัดยอของงานวิจัยดานเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชในการทดลอง ซึ่งใชชุด
ขอมูล 2 ชุดในการทดลอง ชุดที่ 1 คือ บทคัดยอภาษาอังกฤษจํานวน 120 บทคัดยอจาก ThaiLIS และชุดที่ 
2 คือ บทคัดยอจํานวน 200 บทคัดยอจาก IEEE โดยผูวิจัยทําการเปรียบเทียบการระบุคําสําคัญจากทั้ง 2 

อัลกอริทึม และวิเคราะหผลโดยดูวาคําใดตรงกันทุกคํากับตนฉบับหรือตรงกันแคบางสวนจากตนฉบับ และ
ทําการทดลองเพื่อหาวา ทุกคุณลักษณะใดมีความสําคัญมากที่สุดในการระบุคําสําคัญ  

 ผลท่ีไดจากการทดลองในแงของการคนคืน โดยการนําผลจากการทํานายมาตรวจเทียบกับคํา
สําคัญจากตนฉบับ พบวา Naïve Bayes ใหคาความถูกตองมากกวา Decision tree  ทั้งสองชุดขอมูลที่ทํา
การทดสอบ ในสวนผลของการทดลองหาคุณลักษณะที่มีความสําคัญตอการระบุคําสําคัญ คุณลักษณะที่มี
ชวยในการหาคําสําคัญที่ดีที่สุดคือ ความยาวของคํา ซึ่งกลาวไดวาคําที่มีความยาวมากกวาคําอื่นนั้นมีโอกาส
ที่จะเปนคําสําคัญของเอกสารน้ันมากกวาคําที่มีความยาวนอย  
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Keywords are very important for any academic paper.  Automatic keyword 

extraction is the task to extract a small set of words/phrases from a document that can 

represent topics or most import information.  In this research, two machine learning 

approaches, Decision tree and Naïve Bayes, are used to employ the extracted keywords 

from training documents to learn a model and apply the model to find keywords from test 

set documents. We focused on extracting keywords from abstracts of thesis and research 

article because the abstract is a brief summary of the whole thesis or article. Also, a large 

number of theses in Thai Digital Collection do not have keywords.   We present various 

informative features for selecting the most relevant keywords in abstracts, including the 

appearance in the title, length of word, Term Frequency-Inverse Document Frequency (TF-

IDF), Table Term Frequency (TTF) and the position in the abstract. 

The two datasets concerning with Information Technology are used in the 

experiment.  The first dataset is collected from 120 English abstracts of Master thesis in 

Thai Library Integrated System (ThaiLIS), and the second on is collected from 200 abstracts 

from IEEE conference papers. We compare the keywords generated by these two 

algorithms and those generated by the authors and analyze the results based on fully-

keyword matches and no-keyword matches.  The feature selection experiment is also 

conducted to find the most informative features 

The results are measured in terms of classification problem and in terms of 

information retrieval by comparing the extracted keywords with the original. Results show 

that Naïve Bayes is performed superior to Decision tree in both datasets. The feature 

selection results show that the length of word is the most informative feature, and also 

suggest that keywords are usually much longer than non-keywords. 
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กิตติกรรมประกาศ 
 
 

การทําวิจัยในคร้ังนี้สําเร็จลุลวงไดดวยความชวยเหลือจากหลากทาน ผูวิจัยขอขอบพระคุณ
อาจารย ดร.ทัศนวรรณ ศูนยกลาง อาจารยที่ปรึกษาในการจัดทํางานวิจัยครั้งนี้ที่มอบความรู คําแนะนํา
แนวทางในการทําวิจัยและความเมตตาแกผูทําวิจัยจนงานวิจัยนี้สําเร็จไดดวยดี 

ขอขอบพระคุณอาจารย ดร.ภิญโญ แทประสาทสิทธิ์ ประธานกรรมการและอาจารย ดร.วีณาวดี 
มวงอวน กรรมการในการสอบที่กรุณาใหคําแนะนําและตรวจสอบงานวิจัยนี้ และขอขอบพระคุณคณะอาจารย
และเจาหนาท่ีภาควิชาคอมพิวเตอรทุกทาน 

ขอขอบคุณเพื่อนๆพี่ๆนองๆทุกคนท่ีคอยดูแลชวยเหลือกันมาเปนอยางดี 
สิ่งสําคัญที่สุดคือขอบพระคุณคุณพอ คุณแม และสมาชิกในครอบครัวใหญของผูทําวิจัยทุกทานที่

คอยใหการสนับสนุนและใหกําลังใจผูทําวิจัยเสมอมา  
   สุดทายนี้ผูวิจัยขอขอบพระคุณคณะอาจารยทุกทานตั้งแตอดีตจนถึงปจจุบันที่ไดประสิทธิ์

ประสาทวิชาความรูใหกับผูทําวิจัย 
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