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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
ทาํการทดลองเพื่อหาวา 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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บทท่ี 1 

บทนํา 

 

1.1 ความสําคัญและที่มา 

คําสําคัญ (Keyword) คือ คําที่เปนตัวแทนของเอกสาร ที่สามารถส่ือความหมายสําคัญเกี่ยวกับ
เอกสารนั้นๆไดวาเปนเอกสารเก่ียวกับเรื่องใด ซึ่งคําสําคัญอาจมาจาก ชื่อเรื่อง บทคัดยอ หรือตัวเอกสาร 
อยางใดอยางหนึ่งหรือมากกวาหนึ่งอยาง การดึงเอาคําที่มีคุณสมบัติเปนตัวแทนของเอกสารออกมาจาก
เอกสารไดนั้น จะชวยใหผูอานทราบถึงขอบเขตหรือสาระสําคัญของเอกสารไดอยางงายดายและรวดเร็ว เพื่อ
ลดเวลาในการอานเอกสารนั้นได อีกทั้งยังสามารถนําไปประยุกตใชงานดานตางๆไดอีกมากมาย เชน ใชใน
งานดานการสืบคนเอกสาร(Information Retrieval)โดยใชคําสําคัญนี้เปนดัชนี( index) ของเอกสาร งาน
ดานการสรุปเอกสาร โดยใชคําสําคัญมาใชในการอางอิงในการคัดเลือกขอมูล เปนตน ซึ่งงานวิจัยทางดานนี้
ของภาษาอ่ืนมีงานวิจัยอยูมากมาย แตสําหรับการสกัดคําสําคัญจากบทคัดยอนั้นยังมีอยูนอยผูวิจัยจึงอยาก
พัฒนางานวิจัยดานนี้ใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

โดยในงานวิจัยนี้ จะมุงเนนการสกัดคําสําคัญ (Keyword Extraction) ของเอกสารจาก
บทคัดยอภาษาอังกฤษ เพื่อเปนตัวแทนของเอกสาร เหตุที่เลือกใชบทคัดยอเพราะในบทคัดยอนั้นไดรวบรวม
เรื่องราวทั้งหมดของเอกสารมานําเสนอไวในลักษณะแบบยอและกะทัดรัด  ซึ่งในงานวิจัยนี้ใชบทคัดยอ
จํานวน 300 บทคัดยอในการทดลอง ซึ่งไดจากโครงการเครือขายหองสมุดในประเทศไทย ThaiLIS – Thai 

Library Integrated System สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา โดยงานวิจัยนี้จะทําการสกัดคําสําคัญ
ดวยเทคนิค Data Mining หรือเหมืองขอมูลโดยเลือกใชขั้นตอนวิธีการ Decision tree C4.5, และ Naïve 

Bayes ในการทําเหมืองขอมูล ซึ่ง feature ที่ใชในงานวิจัยนี้คือ  

1. Title : ชื่อเรื่องของบทคัดยอ 

2. Length : ความยาวของคําท่ีพิจารณา 
3. Term Frequency – Inverse Document Frequency (TF-IDF) : คาน้ําหนักของคําที่

มีตอบทคัดยอที่พิจารณาอยู  
4. Table Term Frequency (TTF) : คาความสําคัญของคําตอบทคัดยอ  

5. Position : ตําแหนงในบทคัดยอที่คํานั้นๆปรากฏอยู 
และนอกจากนี้แลวผูวิจัยยังสรางคลังขอมูลเพื่อเปน Domain knowledge ซึ่งเปนขอมูลในทางวิทยาการ
คอมพิวเตอร 
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1.2 วัตถุประสงคของงานวิจัย 

1.2.1 เพื่อพัฒนาเทคนิคในการสกัดคําสําคัญของเอกสารภาษาอังกฤษ โดยสกัดคําสําคัญจาก
บทคัดยอ  

1.2.2 เพื่อประเมินประสิทธิภาพการสกัดคําสําคัญของเอกสารสารภาษาอังกฤษใหดียิ่งขึ้น 

 

1.3 ขอบเขตของงานวิจัย 
1.3.1 ในการสกัดคําสําคัญนี้ผูวิจัยมุงเนนการสกัดคําสําคัญจากบทคัดยอของเอกสารบทความ

วิชาการทางดานวิทยาการคอมพิวเตอร 
1.3.2  การสกัดคําสําคัญนั้นจะดึงเอาเฉพาะคําที่มีอยูในบทคัดยอเทานั้น 

1.3.3  ในงานวิจัยนี้มุงเนนการสกัดคําสําคัญจากเอกสารภาษาอังกฤษเทานั้น 

 

1.4 ขั้นตอนและวิธีดําเนินงานวิจัย 

1.4.1 ศึกษาและทดลองใชงานเทคนิคการตัดแบงคําและกํากับหนาที่ของคํา 
1.4.2  ศึกษาและพัฒนาเทคนิคการหาคา feature ที่เหมาะสม 

    1.4.3 ศึกษาและพัฒนาเทคนิค Decision tree C4.5 และ Naïve Bayes  

เพื่อใชในการสกัดคําสําคัญ 

 

1.5 ประโยชนที่คาดวาจะไดรบั 

1.5.1 เทคนิคที่นําเสนอนี้สามารถนํามาใชในการพัฒนางานดานการสกัดคําสําคัญของเอกสาร
ภาษาอังกฤษไดอยางมีประสิทธิภาพ 

      1.5.2 เปนแนวทางในการนําเทคนิคตางๆมาพัฒนาและปรับปรุงในงานการสกัดคําสําคัญของ
เอกสารภาษาอังกฤษตอไป 
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บทท่ี 2 

ทฤษฎีที่เกี่ยวของ 

 

               ในบทนี้นาํเสนอทฤษฎีที่นํามาประยุกตใชในงานวจิัยนี้ ซึ่งมีทฤษฎีทีน่ํามาใชในการสกัดคํา
สําคัญอยูหลายทฤษฎีดงัตอไปนี ้

2.1 ลักษณะของคําสําคัญ 

    คําสําคัญคือ คําที่เปนตัวแทนของเอกสารซ่ึงสามารถบงบอกความหมายหลักของเอกสารน้ันได 
วาเอกสารนั้นเปนเร่ืองเกี่ยวกับอะไร Zhang et al. (2008) โดยในงานวิจัยนี้ไดเลือกเอาวิธีการสกัดคํามาใช 
ซึ่งในการสกัดคํานี้จะสกัดเอาคําสําคัญของเอกสารท่ีปรากฏอยูในเอกสารเทานั้น  ในการระบุคําสําคัญของ
เอกสารไวนั้นจะชวยลดระยะเวลาในการอาน หากอานคําสําคัญแลวสามารถรูไดวาเปนเรื่องเก่ียวกับเรื่อง
อะไร ก็จะชวยในการพิจารณาไดวาเอกสารนั้นตรงตามความตองการของผูอานหรือไม  

    ลักษณะของคําสําคัญท่ีใชในงานวิจัยนี้ ใชคําที่เปนคํานาม โดยจะตัดคําที่เกิดขึ้นบอยๆซํ้าแต
ไมใชคํานามหรือคําหยุดออก เชนคําท่ีใชเปนคําเชื่อมในบทคัดยอ  เชนคําวา  “and”, “or”  เปนตน ซึ่งคํา
เหลานี้ลวนแตเปนคําท่ีไมมีคุณสมบัติในการเปนคําสําคัญ  

    ในปจจุบันมีการนําคําสําคัญไปประยุกตใชกับงานหลายดานและมีวัตถุประสงคที่แตกตางกัน
ออกไปตามงานที่นําไปใช  งานท่ีนําคําสําคัญไปประยุกตใช (สิทธิโชค ปญญาฤกษชัย และศิฬาณี นุชิต
ประสิทธิ์ชัย, 2552: 307-312) ไดแก 

    งานดานการสืบคนสารสนเทศ มีการกําหนดคําสําคัญใหเปนดัชนีในการคนหาเอกสารนั้น  ซึ่ง
เอกสารที่ใชในงานดานนี้สวนใหญจะเปนบทความ วารสาร ที่อยูในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส หรือใชในระบบ
สืบคนเอกสารของหนวยงานที่มีการเก็บรวบรวมไวในฐานขอมูล เชน การสืบคนขอมูลในหองสมุด เปนตน 

โดยการสืบคนนี้ผูใชตองกรอกคําสําคัญ ที่เกี่ยวกับเรื่องที่ตองการแลวระบบจะนําคําที่ผูใชกรอกมานั้นไปทํา
การตรวจสอบกับดรรชนีของเอกสารท่ีกําหนดไวแลว หากคําทั้งสองตรงกันก็ทําการดึงขอมูลมาใหกับผูใช   

    งานดานการสืบคนขอมูลบนอินเทอรเน็ต (Search Engine) เปนงานท่ีไดรับความสนใจมากใน
ปจจุบันซึ่งเปนการคนหาขอมูลสําหรับผูใชงานอินเตอรเน็ต  โดยผูจัดทําเว็บไซตที่ใชในการสืบคนนี้ ตอง
กําหนดคําสําคัญใหกับเอกสารหรือเว็บเพจของตัวเอง แลวผูใชก็พิมพคําที่ตองการสืบคนมา ระบบก็รับไป
ตรวจสอบวาตรงกับคําสําคัญของเว็บเพจ ของตัวเองหรือไม ถาตรงก็ทําการดึงขอมูลมานําเสนอใหผูใช 
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    งานดานเอกสารในงานดานนี้มีการกําหนดคําสําคัญใหกับเอกสารหรือบทความ เชน ในบทความวิจัย ตอง
มีการกําหนดคําสําคัญของเอกสารไว เพื่อบงบอกขอบเขตความสําคัญของเอกสารน้ันๆวาเก่ียวของกับเร่ืองใด 

เพื่อชวยลดเวลาในการอานใหแกผูอานได 

2.2 ตนไมตัดสินใจ(Decision Tree) 

     ตนไมตัดสินใจเปนการเรียนรูที่ตองอาศัยชุดขอมูลที่มีผลเฉลยหรือการเรียนรูแบบมีผูสอน เม่ือ
เรียนรูแลวจะไดเปนองคความรู(Knowledge) โดยจะทําการจําแนกกลุมของขอมูลออกเปนประเภทหรือ
คลาส ซึ่งจะอยูในรูปของตนไม โดยแตกแขนงออกจากโหนดราก(Root node) สูโหนดใบ(Leaf node) และ
แตกเปนกิ่งกาน(Branch link) เมื่อไดตนไมตามเลื่อนไขแลวจะนําไปแปลงใหเปนกฎเพ่ือนํามาประยุกตใช
งานตอไป(ณัฐพงษ วารประเสริฐและณรงค ล่ําดี, 2552: 221)   

    2.2.1 การแทนตนไมตัดสินใจ (Decision Tree Representation) 

               ในการแทนตนไมตัดสินใจดวยรูปภาพนั้นเพ่ือใหงายในการทําความเขาใจและสามารถมองเห็น
ภาพรวมของตนไมตัดสินใจไดโดยมีโครงสรางตนไมตัดสินใจดังที่แสดงในภาพที่ 1 

             

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 1 แสดงโครงสรางตนไมตัดสินใจ 

ที่มา : มาลนิี นาคใหญ. (2549). “การวิเคราะหประโยคขอมูลโดยอิงฐานความรู กรณีศึกษาการครองราชย
สมัย อยุธยา.” วิทยานิพนธปรญิญาบัณฑิต มหาวิทยาลัยศลิปากร. 

 

     จากการแสดงภาพโครงสรางของตนไมตัดสนิใจดังภาพที่ 1 แลวนั้น สามารถอธิบาย
สวนประกอบตางๆของตนไมตัดสินใจไดดงันี้

 

 

 

 

 

 

Attribute 

Class Attribute 

Class Class 
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1. โหนดภายใน (Internal node) คือคุณสมบัติตางของขอมูล หรือ Attribute ดังแสดงใน
ภาพที่ 1 เมื่อขอมูลใดๆตกลงมาท่ีโหนดจะใชคุณสมบัตินี้ในการตัดสินใจ วาขอมูลจะไปในทิศทางใด ซึ่งโหนด
ภายในนี้เปนจุดเร่ิมตนของตนไม หรือเรียกวา โหนดราก (Root node) 

2. กิ่ง (Branch, Link) คือ คาคุณสมบัติของคุณสมบัติในโหนดภายในท่ีแตกกิ่งออกมา ซึ่งจะ
แตกก่ิงออกมาตามคาคุณสมบัติของโหนดภายในนั้น 

3. โหนดใบ (Leaf node) คือ คลาสตางๆ หรือ Class ดังแสดงในภาพที่ 1 ซึ่งจะเปนผลลัพธ
ของการจําแนกขอมูล 

   2.2.2 ลักษณะการเรียนรูของตนไมตัดสินใจ 

 เมื่อเราไดทราบถึงลักษณะโครงสรางของตนไมตัดสินใจแลว ก็มาทราบถึงลักษณะการเรียนรู
ของตนไมตัดสินใจกันวามีหลักในการเรียนรู ซึ่งตนไมตัดสินใจมีหลักในการเรียนรูดังนี้ 

- ผลจากการเรียนรูจะแสดงในรูปแบบท่ีเขาใจงาย ซึ่งงายตอการนํามาวิเคราะหคุณสมบัติที่มีผล
ตอการจําแนกกลุมตางๆ 

- แตละเสนทางจาดโหนดรากไปจนถึงโหนดใบ สามารถแสดงใหอยูในรูปของกฎ IF-THEN ได 
-   มีความทนทานตอขอมูลที่มีสัญญาณรบกวน  ตัวอยางเชน คุณสมบัติที่ไมเกี่ยวของและคา

คุณสมบัติที่ผิดพลาดหรือไมสมบูรณ 
- มีการเรียนรูที่รวดเร็วเมื่อเทียบกับอัลกอริทึมในการจําแนกอ่ืนๆ 

- สามารถนําไปประยุกตใชงานดานตางๆ เชนในการวิเคราะหความเสียงของลูกหนี้, การวินิจฉัย
ทางการแพทย, การวิเคราะหกลุมดาว งานทางดานธุรกิจและวิทยาศาสตรอ่ืนๆ 

(มาลินี นาคใหญ, 2549: 8-9) 

   2.2.3 ขั้นตอนวิธีการเรียนรูของตนไมตัดสินใจ (Decision Tree Learning) 

               หลักของข้ันตอนการเรียนรูของตนไม คือการเลือกคุณสมบัติหรือแอททริบิวทที่เหมาะสมทีสุ่ด
มาสรางเปนโครงสรางตนไมทีส่ามารถใชแยกประเภทขอมูลหรือคลาสใหมีสวนทีป่ะปนกันนอยที่สุด ซึ่ง
ขั้นตอนการเรียนรูของตนไมตัดสินใจมีข้ันตอนดงันี้ 

1. รับขอมูลตัวอยางทั้งหมดที่อยูในชุดขอมูลฝกและชุดของแอททริบิวท  

 - ตรวจสอบคลาสของชุดขอมูลฝกในขณะนัน้มีคลาสเหมือนกันหมดหรือไม 

    - ซึ่งในรอบแรกยังไมมีการเลอืกโหนดใดมาเปน root จึงพบวาขอมูลฝกยังมีคลาสที่
ปะปนกันอยู 

2. ทําการเลือกแอททริบิวทที่ดีทีส่ดุโดยคํานวณหาคาความเหมาะสม 
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3. เมื่อเลือกแอททริบิวทที่เหมาะสมที่สุดไดแลวจะนํามาสรางเปนโหนด โดยการเอาคาที่เปนไป
ไดในขุดขอมูลฝกมาสรางเปนกิ่ง (นวลวรรณ สนุทรภิษัช, 2553: 124-125) 

   2.2.4 วิธีการสรางตนไมตัดสินใจ 

 เมื่อเราทราบถึงหลักการเรียนรูและข้ันตอนในการเรียนรูของตนไมตัดสินใจมาแลว ก็ถึงข้ันตอน
การสรางตนไมตัดสินใจแลววาจากหลักการตางๆนั้นเมื่อตองนํามาใชงานจริงๆ เราตองพิจารณาอะไร
คุณสมบัติใดบางดังตอไปนี้ 

1. หาคุณลักษณะขอมูลที่สําคัญที่สุดมาใชในการแบงขอมูล โดยคุณสมลักษณะขอมูลนี้จะถูก
นํามาสรางเปนโหนดราก โดยมีคุณลักษณะขอมูลที่เปนเปาหมาย เปนผลลัพธซึ่งเปนโหนดใบไดถูกกําหนดไว
กอนนั้นแลว 

2. นําคาท่ีเปนไปไดในคุณลักษณะของขอมูลที่ถูกเลือกมาแตกออกเปนกลุมของตัวเอง 
3. แบงขอมูลท้ังหมดตามกลุมที่แตกออกจากโหนดราก 

4. วนกลับไปทําขั้นตอนแรก โดยการหาคุณลักษณะของขอมูลที่สําคัญที่สุดจากขอมูลที่รับเขา
มา เพื่อหาตัวแบงตอไป (บุษกร สุคนธวงศาโรจน, 2551: 18) 

2.3 อัลกอริทึม C4.5 

    

ในการสรางตนไมตัดสินใจนั้นสามารถสรางไดจากหลายอัลกอริทึม แตในงานวิจัยนี้ผูวิจัยใช
อัลกอริทึม C4.5 ซึ่งสามารถสรางโดยการหาคาความไรระเบียบของขอมูล (entropy) และคาเกน (gain) ซึ่ง
ทั้งสองคานี้สามารถหาไดโดยใชสมการ Entropy และ Gain ดังแสดงตอไปนี้ 

 

     Entropy (s) = -
n

i
ii pp

1
log  

 

โดยที่ ip  เปนจํานวนความถี่ของขอมูลคลาส  i  ใน s ซึ่งใชในการหาคาความนาจะเปน  โดย
เปนการบอกเปนคลาสเดียวเทานั้น โดยคา Entropy จะเปน 0  ถามีคาเปน 1 นั่นหมายถึงทุกคามีความ
นาจะเปนท่ีกัน 50:50 ซึ่งมีโอกาสเกิดข้ึนได โดยนิยาม 

 

 p i   =   ( Nki | ) 

 

โดยที่ N เทากับคาท้ังหมดของรูปแบบของกลุมคลาสโดยที่ ik จะเทากับเหตุการณที่เกิดข้ึนใน 

N 
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การคํานวณของเกน ในการแบงแยกขอมูล s ในกลุมของ r ดวยการวัดผล โดยการนําคา เกน 

ของ s ที่มีคานอยที่สุดในการรวบรวมกันในกลุมยอยของ r  จากนั้นนําไปลบออกดวยคาของ I (S) โดยคาแอ
ททริบิวท ทําการเลือกในการเลือกใชโหนดในการแบงกลุม คือ คา เกน ที่มีคามากท่ีสุดของทุก r โดยนิยาม
ไดดังนี้ 

 Gain(S,S1,…,Sn) = I(S) - )(
1

j

r

j

j sI
s
s

 

 

จากนั้นก็แจกแจงขอมูลของ S ตามโหนดท่ีไดแบงไวขางตน ตัวจําแนก C4.5 ไดใช entropy 

และเกน ซึ่งนํามาสรางสําหรับทํานาย โดยคาที่นอยที่สุดของเกนจะเปนคาที่ใชเปนแอททริบิวทในการแบง
ของชุดขอมูล ในกระบวนการสรางตนไมตัดสินใจนี้ เร่ิมจากไมมีตนไมอยูเลย แลวนําขอมูลกลุมเรียนรูเขามา
คํานวณ และทําวนซํ้าจนไมสามารถแบงแยกขอมูลไดอีก โดยแสดงข้ันตอนการทํางานไดดังนี้ 

1. คํานวณคา entropy จากสมการ 

  Entropy = 
n

i
ii NkNk

1
2 )|(log)|(  

 

2. การเลือกแอททริบิวทที่มีคาเกนมากสุดมาสรางเปน ราก ของตนไมตัดสินใจ 

3. สรางตนไมตัดสินใจในระดับถัดไปดวยการทําซ้ําขอ 1 และ 2 จนไมสามารถแบงยอย
ขอมูลไดอีกและคาของ entropy เปน 0  (สิทธิโชค มุกดาสกุลภิบาล, 2552: 8-10 ) 

 

ตัวอยาง  (มหาวิทยาลัยหาดใหญ, ม.ป.ป) 

              การตัดสินใจลดราคาใหลูกคาของบริษัทแหงหนึ่ง โดยมีตัวแปรในการตัดสินใจเก่ียวกับราคา
ใหกับลูกคา คือ ยอดสั่งซื้อของลูกคาที่ปรากฏในใบส่ังซื้อ โดยบริษัทจะพิจารณาตามเหตุการณสําหรับ
เงื่อนไขดังนี้ 

ยอดสั่งซื้อ < 5,000 บาท 

          5,000 บาท <= ยอดสั่งซ้ือ < 10,000 บาท 

          10,000 บาท <= ยอดสั่งซื้อ < 20,000 บาท 

          20,000 บาท <= ยอดสั่งซื้อ 

และทั้งนี้การกระทําในการลดราคาเปนดังนี้ 

ไมลด 

 ลด 3 % จากยอดสั่งซื้อ  

 ลด 5 % จากยอดสั่งซื้อ 



8 
 

 

 ลด 7 % จากยอดสั่งซื้อ 

เมื่อนําเงื่อนไขและการกระทํามาสรางองคประกอบสําหรับการตัดสินใจลดราคาตามขอเท็จจริง
ของบริษัทไดดังตารางที่ 1 และแสดงผลการแจกแจงในรูปแบบตนไมตัดสินใจไดดังภาพท่ี 2 

   ตารางท่ี 1 แสดงเงื่อนไขการใหสวนลด 

เงื่อนไข การกระทํา 

ยอดสั่งซื้อ < 5,000 บาท ไมลด 

5,000 บาท <= ยอดสั่งซื้อ < 10,000 บาท ลด 3 % จากยอดสั่งซื้อ  

10,000 บาท <= ยอดสั่งซื้อ < 20,000 บาท ลด 5 % จากยอดสั่งซื้อ 

 20,000 บาท <= ยอดสั่งซื้อ ลด 7 % จากยอดสั่งซื้อ 

ที่มา : มหาวิทยาลัยหาดใหญ. (ม.ป.ป). บทที่ 11 การอธิบายลกัษณะของโพรเซส. คนเมื่อ 27 เมษายน 

2555, จาก http://classroom.hu.ac.th/courseware/SA/index.html 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 2 แสดงการแจกแจงเงื่อนไขของตนไมตัดสนิใจ 

ที่มา : มหาวิทยาลัยหาดใหญ. (ม.ป.ป). บทที่ 11 การอธิบายลกัษณะของโพรเซส. คนเมื่อ 27 เมษายน 

2555, จาก http://classroom.hu.ac.th/courseware/SA/index.html 

             ยอดสั่งซื้อ < 5,000 บาท                          ไมลด 

         จายเงินภายใน 15 วัน        5,000 บาท <= ยอดสั่งซื้อ < 10,000 บาท        ลด 3 %  

             10,000 บาท <= ยอดสั่งซื้อ < 20,000 บาท      ลด 5 %  

                                            20,000 บาท <= ยอดสั่งซื้อ                ลด 7 %  

 

  จายเงินเกิน 15 วัน                    ไมลด 
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               หากบริษัทแหงหนึ่งมีนโยบายการใหสวนลดกรณีชาํระหนี้ ถาลูกคาชําระหน้ีภายใน 10 วัน โดย
จายเงินจากยอดวงเงินในใบเสร็จ 5,000 บาท ถึง 10,000 บาท จะไดรับสวนลด 2% จาดยอดรวมในใบเสร็จ 

สามารถใชตนไมตัดสินใจตามเงือ่นไขไดดังแสดงในภาพที่ 3  

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 3 แสดงการแจกแจงการลดหนี้ตามขอกําหนดของบริษัท 

ที่มา : มหาวิทยาลัยหาดใหญ. (ม.ป.ป). บทที่ 11 การอธิบายลกัษณะของโพรเซส. เขาถึงเมื่อ 27 เมษายน 

2555.เขาถึงไดจาก http://classroom.hu.ac.th/courseware/SA/index.html 

 

2.4 การเรียนรูแบบเบยอยางงาย(Naïve Bayes) 

             เปนเทคนิคท่ีใชในการจําแนกประเภทขอมูลที่ใชแบบจําลองของการทํานาย  โดยจะทําการ
วิเคราะหระหวางตัวแปรอิสระแตละตัวกับตัวแปรตาม เพื่อใชในการสรางเงื่อนไขความนาจะเปนสําหรับ
สําหรับแตละความสัมพันธทางทฤษฎี การทํานายผลจะมีความถูกตอง เมื่อตัวแปรทั้งหมดมีความเปนอิสระ
ตอกัน (บุษกร สุคนธวงศาโรจน, 2551: 25) 

   2.4.1 วิธีการเรียนรูแบบเบยอยางงาย  

การเรียนรูแบบเบยอยางงายนี้จัดเปนการเรียนรูแบบมีผูสอน (Supervised Learning) ซึ่งตองมี
การเตรียมขอมูลฝกท่ีมีผลเฉลย ซึ่งหมายถึงประเภทหรือคลาสของขอมูลที่ตองการใหเรียนรูเพื่อสรางเปน    

คอนเซปตของคลาสนั้นๆ การประยุกตใชทฤษฎีของเบยกับการจําแนกขอมูลเราสามารถปรับใหสอดคลอง
กับขอมูลไดดังนี้ 

 

      
( ) ( | )( | )

( )
P class P attribute classP class attribute

P attribute
 

 

ซึ่งในความเปนจริงแลวขอมูลแตละเรคคอรดนั้นมีคุณลักษณะหลายตัว ดังนั้น สามารถเขียน
สูตรใหมไดเปน 

    วงเงิน > 10,000 บาท    ลด 3%  

ชําระภายใน 10 วัน 

    วงเงิน >= 5,000 <= 10,000 บาท  ลด 2% 

    วงเงิน < 5,000 บาท    จายเต็มจํานวน 

ชําระหลังจาก 10 วัน       จายเต็มจํานวน 
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1 2
1 2

1 2

( ) ( , ,..., | )( | , ,..., )
( , ,..., )

n
n

n

P class P a a a classP class a a a
P a a a

 

 

โดยที่ ia  คือคาของคุณลักษณะท่ีปรากฏในเรคคอรดที่ตองการจําแนก  

สําหรับ 1 2( , ,..., )nP a a a  คือคาความนาจะเปนของการเกิดคุณลักษณะ  2a รวมกันกับ
คุณลักษณะ 2a  ถึง na  ซึ่งสามารถคํานวณหาคาความนาจะเปนของการเกิดเหตุการณดังกลาวรวมกันคือ 

 

1 2 1 2 1 3 1 2 1 2 1( , ,..., ) ( ) ( | ) ( | , )... ( | , ,..., )n n nP a a a P a P a a P a a a P a a a a  

 

1 2 1 2 1 3 1 2 1 2 1( , ,..., | ) ( | ) ( | , ) ( | , , )... ( | , ,..., , )n n nP a a a class P a class P a a class P a a a class P a a a a class
 

ในการคํานวณคาความนาจะเปน 1 2( , ,..., | )nP a a a class  ทําไดยากและเปนไปไมไดที่จะได
คาที่ถูกตอง เนื่องจากตองมีการเก็บขอมูลจํานวนมากเพื่อนํามาหาคาความนาจะเปนนี้  (นวลวรรณ สุนทร
ภิษัช, 2553: 135-146) 

ในการนําการเรียนรูแบบเบยอยางงายไปประยุกตใชงาน มีวิธีการตัวนี้ 
1. หา P (class | a1, …, an) จากสมการขางตนสําหรับทุกๆคลาส i 

2. นําคาท่ีไดมาเปรียบเทียบกับ คลาสที่มีความนาจะเปนสูงสุดคือคําตอบ 

(บุษกร สุคนธวงศาโรจน, 2551: 26) 

ตัวอยาง 

  มีขั้นตอนในการหาคาความนาจะเปนจากขอมูลที่แสดงในตารางที่ 2 หาไดดังนี ้

Attribute i = [hair color= red, eye color = dark, weight= overweight, apply lotion = no] 

 

 

 

 

 

       ตารางท่ี 2 แสดงชุดขอมูลที่ใชในการหาคาความนาจะเปนในการเกิดผิวไหม 
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Sample ID Hair color Eye Color Weight Apply lotion Sun burn 

S1 black Dark overweight No - 

S2 red Dark normal No + 

S3 Blonde light Overweight No + 

S4 Red light underweight No + 

S5 Black Dark Overweight Yes - 

S6 Blonde Dark Overweight No + 

S7 Red light underweight Yes - 

S8 Black Dark Normal No - 

S9 Blonde Dark Normal Yes + 

S10 Red light Normal Yes + 

S11 Black light Normal Yes + 

S12 Blonde light Underweight No + 

S13 Red Dark Normal Yes - 

S14 black light underweight no + 

ที่มา : วรารัตน รุงวรวฒุ.ิ (ม.ป.ป). “บทที่ 8 การจําแนกประเภทโดยใชกฎของเบย (Bayesian Learning).” 

เอกสารประกอบการเรียนรายวชิา 322475 การทําเหมืองขอมูล (Data Mining), ขอนแกน: 

มหาวิทยาลัยขอนแกน . 

ดังนั้น เมื่อมีเหตุการณใหมเขามาแลวตองการทราบวา ผิวเราจะไหมหรือไม สามารถหาคาได
โดยการแทนคาในสมการดงันี้  

     คลาสที่เกิดผิวไหม C1 : sun burn is + :  

 |||| napplylotioPoverweightPdarkPredPP  

       แทนคาตามสมการไดดังนี้ : 01.0
9
6

9
2

9
3

9
3

14
9
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คลาสทีผ่ิวไมไหม C2 : sun burn is - : 

|||| napplylotioPoverweightPdarkPredPP  

       แทนคาตามสมการไดดังนี้ : 018.0
5
2

5
2

5
4

5
2

14
5

 

เมื่อแทนคาในสมการแลวจะไดคาความนาจะเปน คือ ผิวไหม = 0.01 และผิวไมไหม = 0.018 ดังนั้นสามารถ
ทํานายไดวาความนาจะเปนท่ีจะเกิดผิวไมไหมมีมากกวา (วรารัตน รุงวรวุฒ,ิ ม.ป.ป) 

2.5 TF-IDF (Lee and Kim, 2008) 

                 การคํานวณคา TF-IDF (Term Frequency – Inverse Document Frequency) เปน
วิธีการถวงน้ําหนักที่ใชนิยมใชกันมากในการทํางานดานการสืบคนสารสนเทศ และ Text mining เปนวิธีการ
ทางดานสถิติที่ใชในการประเมินความสําคัญของคําตอเอกสาร ความสําคัญของคําเปนสัดสวนโดยตรงกับ
จํานวนคร้ังท่ีคําคํานั้นปรากฏในเอกสารนั้น แตถูกลดความสําคัญโดยความถ่ีของคํานั้นในกลุมเอกสาร
ทั้งหมด โดยมีสูตรในการคํานวณดังนี้  

หาคา TF (Term Frequency)   ไดจากสมการ   
k jk

ji
ji n

n
tf

,

,
,  

หาคา IDF (Inverse Document Frequency) ไดจากสมการ 
|}:{|

||log
jjj

i dtd
Didf  

  หาคา TF-IDF     ไดจากสมการ   ijiji idftftfidf ,,  

 

  เมื่อ TF คือ จํานวนคร้ังที่คําคํานั้นปรากฏอยูในเอกสารที่เราสนใจ โดยจากสูตร 
jin ,           คือ จํานวนการปรากฏของคําคํานั้นในเอกสารที่   jd  

k jkn ,  คือ จํานวนการปรากฏของทุกคําในเอกสารที่  jd  

 

  IDF คือ การวัดคาความทั่วไปของคํา เพื่อกําจัดคําที่พบทั่วไปในหลายๆเอกสาร ซึ่งหาไดโดยการ
นําจํานวนเอกสารทั้งหมดในกลุมเอกสาร มาหารดวยจํานวนเอกสารที่พบคําที่สนใจ 

|| D                  คือ จํานวนเอกสารทั้งหมดในกลุมเอกสาร 

|}:{| jjj dtd    คือ จํานวนเอกสารที่คําคํานั้นปรากฏ 

และหาคา TF-IDF ไดจากสมการ ijiji idftftfidf ,,  คาน้ําหนัก TF-IDF จะมีคาสูงเมื่อ 

Term Frequency ในเอกสารนั้นมีคาสูง และ Document Frequency ของคํานั้นในกลุมเอกสารทั้งหมดมี
คาต่ํา วิธีถวงน้ําหนักนี้จึงมีแนวโนมที่จะกรองคําทั่วไปออกไปได  
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2.6 Table Term Frequency  (TTF) (Lee and Kim, 2008) 

วิธีการนี้ไดมาจากการนําคาที่ไดจากคาความถี่ TF-IDF ซึ่งมีขั้นตอนในการทํางาน 2 ขั้นตอน 

ดังนี้ 
1. นําคาท่ีไดจากการหาคาความถ่ี TF-IDF มาเรียงลําดับจากมากไปหานอยของแตละ

เอกสารลงในตาราง ซึ่งในตารางนี้จะประกอบดวยแอททริบิว   
document ID เก็บคารหัสของเอกสาร 
term   เก็บคาคําที่สามารถเปนคําสําคัญได 
TF-IDF เก็บคาความถี่ของแตละคํา 

ในขั้นตอนนี้เราสามารถรูไดวาคําไหนที่มีความสําคัญมากที่สุดในแตละเอกสาร 
2. คํานวณคาคําท่ีมีความสําคัญ n% จากแตละเอกสาร ซึ่งในท่ีนี้กําหนดใหเปน 60%  

(0.6) ซึ่งไดมาจากการเลือกคําที่มีความสําคัญมากที่สุดในชุดเอกสาร   

ซึ่งคาท่ีไดจากการหาคา TTF คือ คําที่มีคาความสําคัญมากที่สุดในชุดเอกสาร ซึ่งสามารถนํา
คาที่ไดนี้ไปพิจารณาเลือกเปนคําสําคัญของเอกสาร  

 

2.7 การประมวลผลขอความ (Text processing) 

   ในงานวิจัยนี้มีขั้นตอนการทาํ Preprocessing หลายขั้นตอนดวยกัน ซึ่งเปนข้ันตอนในการเตรียม
ขอมูลที่จะนําไปใชงานวิจัย เพื่อใหไดขอมูลที่ตรงกับรูปแบบการทํางานของระบบ โดยมีกระบวนการเตรียม
ขอมูลเพื่อใชในงานวิจัยดังตอไปนี้ 

   2.7.1 การตัดแบงคํา 

  การตัดแบงคําในภาษาอังกฤษนั้น ใชชองวางในการตัดแยกคําแตละคําออกจากกัน และใชจุดใน
การบอกถึงการสิ้นสุดประโยคนั้นๆ 

   2.7.2 การกํากับหนาที่ของคํา (กีรติ  บุญโชติ, 2549: 21-22) 

การกํากับหนาที่คํา คือการระบุหนาที่ของคําตามท่ีกําหนดมา สวนหนาที่ของคํา คือสิ่งที่ระบุวา
คํานั้นทําหนาที่อะไรในประโยคนั้นๆ  

สําหรับงานการวิเคราะหทางดานภาษาศาสตร ชุดหนาที่คํา (POS Tag Set) ที่นํามาใชนั้นมีผล
ตอการวิเคราะหเปนอยางมาก ในการระบุหนาที่ของคํานั้นเปนเพียงการบอกวาคํานั้นเปนคําชนิดใด  ซึ่ง
อาจจะเปน คํานาม คําสรรพนาม คํากริยา คําคุณศัพท เปนตน การระบุหนาที่คํานี้ไมเพียงพอท่ีจะนําคํา
เหลานั้นไปใชในการวิเคราะหทางดานภาษาศาสตรได  โดยลักษณะชุดหนาที่ของคําในแตละภาษานั้นจะมี
ลักษณะที่แตกตางกันออกไป และในหนึ่งภาษาอาจจะมีชุดหนาที่คํามากกวาหนึ่งชุดก็เปนไปได  ทั้งนี้ขึ้นอยู
กับการนําแนวความคิดท่ีจะนําไปใช ในภาษาอังกฤษนั้นมีฐานขอมูลที่เก็บคําเหลานี้ไวอยูหลายฐานขอมูล 
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เชน British National Corpus  ซึ่งมีคําอยูกวา 100 ลานคํา สรางเสร็จในป ค.ศ.1994 ,  The Bank of 

English ,มีคําอยูมากกวา 450 ลานคํา เปนตน 

   2.7.3 คําหยุด (อัษฎางค แตงไทย,  2548: 27) 

คําหยุด คือ คําท่ีเกิดขึ้นเปนจํานวนมากในเอกสาร เปนคําที่เกิดข้ึนจากไวยากรณของภาษา
เพื่อใหเกิดการเชื่อมโยงและมีความสอดคลองกันของขอความในเอกสาร  ซึ่งคําหยุดที่ตัดออกนี้ลวนแลวแต
เปนคําท่ีไมสามารถนํามาเปนคําสําคัญของเอกสารได ดังตัวอยางเชน  a, about, above, after เปน
ตน 

2.8 การวัดประสิทธิภาพ (มหาวิทยาลัยรามคําแหง, 2544) 

  ในการพัฒนาระบบใดๆข้ึนมานั้น การประเมินผลการทํางานก็เปนสวนสําคัญ  เพื่อทําให
ผูพัฒนาไดทราบประสิทธิภาพการทํางานของระบบตัวเองและระบบการทํางานของผูอื่นวามีจุดเดนจุดดอย
ในดานใดบาง เพื่อนําไปพัฒนาปรับปรุงระบบงานใหมีประสิทธิภาพมากย่ิงข้ึนตอไป ในงานดานการคนคืน
สารสนเทศก็มีการวัดท้ังในดานประสิทธิผลในการคนคืนขอมูล ซึ่งระบบที่ดีควรดึงเอกสารท่ีเกี่ยวของหรือ
ขจัดเอกสารที่ไมเกี่ยวของได ซึ่งเราสามารถวัดประสิทธิผลไดดวยคาระลึก(Recall) และคาความแมนยํา
(Precision) ของผลลัพธที่ไดจากการสืบคน สวนในแงประสิทธิภาพวัดไดจากทรัพยากรที่ใช เชน เนื้อที่
จัดเก็บ และ CPU Time เปนตน  แตในงานวิจัยนี้ผูวิจัยใชการวัดประสิทธิผลดวยคาระลึก(Recall) คาความ
แมนยํา(Precision) ของผลลัพธที่ได ซึ่งจะอธิบายดังตอไปนี้ 
 

 Recall  

                 สามารถกําหนดไดดังนี้ 
     (จํานวนคําสําคัญที่ถูกตองที่ถูกสกัดออกมาจากระบบ x 100) 

    จํานวนคําสาํคัญที่ถูกตองทั้งหมดในเอกสาร 

 

 

 

Precision 

              สามารถกําหนดไดดังนี้ 
 

  (จํานวนคําสําคัญที่ถูกตองที่ถกูสกัดออกมาจากระบบ x 100) 

Recall = 

Precision = 
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                  จํานวนคําสาํคัญที่ถูกสกัดออกมาทั้งหมด 

 

2.9 สรุป 

 จากการศึกษาทฤษฏีตางๆที่เก่ียวของในงานวจิัยนี้แลวนัน้ ผูวจิัยไดนาํหลักการทํางานของการ
ประมวลผลขอความเพื่อเตรียมขอมูลที่เหมาะสมสําหรับใชในการหาคาการทํารวมกันของแตละ feature 

โดยใชอัลกอริทึม Decision tree C4.5 และอัลกอริทึม Naïve Bayes ในการสรางโมเดลและวดั
ประสิทธิภาพการทาํงาน  
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บทท่ี 3 

งานวิจัยที่เกี่ยวของ 

 

ในงานวิจัยทางดานการสกัดคําสําคัญนี้ มีวิธีการที่เกี่ยวของในการสรางคําสําคัญอยู 2 แบบคือ     

การสกัดคําสําคัญ (Keyword Extraction) คือการดึงเอาคําที่มีอยูและมีคุณสมบัติตามที่กําหนดออกมาจาก
เอกสาร และการกําหนดคําสําคัญ (Keyword Assignment) คือการเลือกเอาคําจากรากศัพทเดิมที่มี
ความหมายตรงกับความสําคัญของเอกสารนั้น ซึ่งคําที่เลือกนั้นอาจไมไดปรากฏอยูในเอกสารก็ได และใน
วิธีการสกัดคําสําคัญแบบอัตโนมัตินี้สามารถแบงออกเปน 4 กลุมไดแก วิธีการทางดานสถิติ, วิธีการทางดาน
ภาษาศาสตร, วิธีการเรียนรูดวยเครื่องจักรและวิธีการแบบอ่ืนๆ (Zhang et al., 2008) 

3.1 งานวิจัยที่ใชวิธีการทางดานสถิติ 

เปนวิธีการอยางงายที่ไมตองการขอมูลมาสอน สามารถใชสถิติของขอมูลคําก็สามารถใชในการ
ระบุคําสําคัญของเอกสารนั้นๆได ซึ่งอาจใชสถิติในดานความถี่ หรือสถิติในดานความนาจะเปน ทฤษฎีที่ใช 
เชน 

N-gram เปนแบบจําลองที่นํามาคํานวณคาความนาจะเปนของชุดอักขระในการเกิดรวมกันเปน
คํา หรือคําท่ีเขียนเรียงกันและเกิดรวมกันเปนประโยค โดยคาความนาจะเปนของชุดอักขระหรือคํา สามารถ
คาดคะเนไดจากคลังขอมูลท่ีสรางไวแลว ซึ่ง N-Gram ไดนําหลักการของสถิติในหลาย ๆ ดานมาประยุกตใช 
(สิทธิโชค ปญญาฤกษชัย และศิฬาณี นุชิตประสิทธิ์ชิม, 2552: 307-312) 

Word frequency เปนการนําคาความถี่ที่เกิดขึ้นของคําในเอกสารนั้นมาวิเคราะหหาคําสําคัญ 

TF*IDF (Term Frequency – Inverse Document Frequency) เปนวิธีการถวงน้ําหนักที่ใช
นิยมใชกันมากในการทํางานดานการสืบคนสารสนเทศ และ Text mining เปนวิธีการทางดานสถิติที่ใชใน
การประเมินความสําคัญของคําตอเอกสาร ความสําคัญของคําเปนสัดสวนโดยตรงกับจํานวนคร้ังที่คําคํานั้น
ปรากฏในเอกสารนั้น แตถูกลดความสําคัญโดยความถี่ของคํานั้นในกลุมเอกสารทั้งหมด (Lee and Kim, 

2008) 

Word co-occurrences เปนคาสถิติการปรากฏรวมกันของคํา โดยพิจารณาสองคําที่อยูติดกัน
ในประโยคเดียวกันในแตละเอกสาร  

Li et al. (2008) นําเสนออัลกอริทึมใหมในการสกัดคําสําคัญสําหรับเว็บขาวในภาษาจีน โดยใช 
lexical Chains คือ การพิจารณาความสัมพันธของคําโดยใชความหมายของคําใน HowNet มาใชในการ

16 
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สราง Lexical Chains และใช Word Co-occurrence รวมกับ feature หรือคุณลักษณะไดแก frequency 

features, cohesion feature และ correlation features  

ในงานวิจัยนี้ไดนําเสนอ KELCC algorithm ซึ่งมีการหลักการทํางานคือ นําขอมูลขาวจากเว็บ
มาผานการทํา preprocessing แลวหาคา TFIDF ของแตละคํา และเลือก Candidate words คือคําที่มี
คุณสมบัติพอที่จะเปนคําสําคัญได ซึ่งสามารถมีไดมากกวา 1 คํา จากนั้นเลือกคําจาก HowNet มาสราง 
lexical Chains และคํานวณหาคาความถี่ของ word occurrence จากนั้นคํานวณหาคานําหนักของคําตาม 

feature ที่กําหนดไวและเลือกคําท่ีมีคาน้ําหนักที่มากที่สุดของแตเอกสารออกมาเปนคําสําคัญ ซึ่งอัลกอริทึม
นี้ไมมีการกําหนด domain-specific และยังสามารถนําไปประยุกตใชกับ single web page แทน corpus 

ไดอีกดวย ในการทดลองไดทําการสุมเลือก web pages มาใชเพื่อชวยในการเพิ่มประสิทธิภาพในงานวิจัย 

Wartena et al. (2010) นําเสนอการกําหนดคําสําคัญใหเอกสาร โดยการเลือกคําที่เหมาะสม
ที่สุดจากขอความในเอกสาร โดยมีเกณฑที่สําคัญคือ คําสําคัญตองเปนคําที่มีความสัมพันธกันกับขอความใน
เอกสารนั้นๆ โดยมีการใชขอมูล 2 ชุด คือ ACM abstract และ BBC synopses โดยมีการพิจารณาการหา
คาความสําคัญของแตละคําดวยวิธีการทางสถิติ 4 คือ TFIDF, JSD, InfGain, Correlation และนําคาที่ไดไป
หาคา co-occurrence distribution ผลการทดลองปรากฏวา เมื่อนํา TFIDF มาใชรวมกับการ co-

occurrence distribution ทําใหมีผลดีกวาการทํางานรวมกับวิธีอื่นๆ 

Jiao et al. (2007) งานวิจัยนี้นําเสนอวิธีการใหมสําหรับขอความภาษาจีนบนพื้นฐานของคําจีน
และสรางรูปแบบเอกสารใหมโดยการจัดการ segmentation issue แบบอัตโนมัติ วิธีการนี้สรางจาก
หนวยคําเล็กๆจากสารสนเทศ ในการวิเคราะหใช N-gram และ Word Co-occurrence รวมกันในการสกัด
คําสําคัญ โดนมีขั้นตอนการทดลองดังนี้ 

1. สกัด Candidate keywordsโดยใช N-gram model 

2. เซต co-occurrence ระหวางคําทุกตัวใน N-gram และความถี่ของคํา 

ผลการทดลอง คําสําคัญที่เลือกใช N-gram ไดรับการยอมรับและอัลกอริทึมนี้ก็ยังสามารถนํามาประยุกตใช
กับ single document แทนการใช corpus และผลลัพธที่ไดรับก็เปนที่นาพอใจ 

Jiao et al. (2007) ในการสกัดคําสําคัญภาษาจีนนั้นมีจุดประสงคหลักคือการแบงคําแบบ
อัตโนมัติกอนการนําไปแกปญหา วิธีการนี้เปนการถอดรหัสคําภาษาจีนบน word platform และสราง
รูปแบบของเอกสารข้ึนใหมในคอมพิวเตอร วิธีการนี้สรางจากหนวยคําศัพทเล็กๆในสารสนเทศ การสกัดสํา
คําสําคัญภาษาจีนทําโดยไมอาศัยการตัดแบงคํา โดยวิธีการใหมนี้สงเสริมใหการทํางานมีประสทิธิภาพมากข้ึน 

ซึ่งการนําการวิเคราะหทางดานสถิติมาใชทําใหผลท่ีไดรับมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
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3.2 งานวิจัยที่ใชวิธีการทางดานภาษาศาสตร 

เปนวิธีการที่ใชคุณสมบัติทางดานภาษาศาสตรมาชวยในการกําหนดคําสําคัญของเอกสาร  โดย
การพิจารณาวิเคราะหคําในประโยคโดยใชหลักการไวยากรณของภาษาและการใหคาความสําคัญเขามาชวย 

ผลของการใชหลักการทางภาษานี้นําไปใชงานดานการประมวลผลทางภาษาธรรมชาติไดโดยตรงและเปน
วิธีการที่ยากตอการประเมินในเชิงปฏิบัติ (Jiao et al., 2007) 

Hu and Wu (2006) งานวิจัยนี้นําเสนออัลกอริทึมในการทํา keyword extraction โดยใชคา 
Position Weight (PW) จากคุณสมบัติของภาษาและใหความสําคัญกับตําแหนงของ word ในเอกสารตาม
หลักทางดานภาษาศาสตร  โดย term ที่สนใจคือ topic term และตําแหนงของ previous-term และ 
next-term  โดยงานวิจัยนี้ไดนําวิธีการทางสถิติเขามาชวยในการหาคาความสําคัญตามหลักภาษาศาสตรนี้ 
ซึ่งทั้ง 3 term นั้นประกอบดวยคา Term Frequency Inverse Term Frequency (TFITF) , Position 

Weight Inverse Position Weight (PWIPE) และ CHI-Square(x 2) ใชการคํานวณแบบเชิงเสนกับเอกสาร
ที่มาจากฐานขอมูลขนาดใหญหรือจากเว็บ  ซึ่งทําใหผลลัพธของการคนคืนสารสนเทศมีความรวดเร็วขึ้นและ
มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

3.3 งานวิจัยที่ใชวิธีการเรียนรูดวยเครื่องจักร 

เปนวิธีการที่ใชการเรียนรูของเคร่ืองมาชวยโดยเรียนรูจากเอกสารตัวอยางที่นํามาใชในการสอน
โมเดลและนําเอกสารใหมมาใชในการหาคําสําคัญ ทฤษฎีที่ใชเชน Naïve Bayes, SVM เปนตน ซึ่งในวิธีการ
เรียนรูดวยเครื่องจักร (Machine Learning) นี้สามารถแบงออกได 2 ลักษณะใหญๆ คือ Supervised 

Learning และ Unsupervised Learning   

 3.3.1 Supervised Learning 

Supervised Learning หรือการเรียนรูแบบมีผูสอน เปนการเรียนรูที่สามารถนําเสนอและ
จําแนกขอมูลใดๆ ภายในชุดขอมูลวามีผลลัพธที่ถูกหรือผิดได ซึ่งในชุดขอมูลดังกลาวนี้ประกอบดวย  ขอมูล
อิสระและขอมูลท่ีสนใจ (ขอมูลฝกสอนและขอมูลเปาหมาย) ซึ่งขอมูลเหลานี้จะถูกนําไปประมาณคาหรือ
พยากรณคาขอมูล โดยมีพื้นฐานการพยาการณจากขอมูลทั้งหมดในชุดขอมูลนั่นเอง  เทคนิคที่อาศัยการ
เรียนรูแบบมีผูสอนนี้ เชน Decision Tree, Perceptrons, Backpropagation เปนตน (ณัฐพงษ  วารี
ประเสริฐ  และณรงค  ล่ําดี, 2552: 220-221) 

กีรติ บุญโชติ (2005) เสนอการศึกษานี้เปนการออกแบบแนวคิดที่จะชวยในการสกัดหรือดึงคํา
หรือวลีที่ดีและเหมาะสมท่ีสามารถนํามาเปนตัวแทนเอกสารแตละฉบับสําหรับการสรางดรรชนีคําคนของ
ระบบการคนหา ดวยการกําหนดระดับความสําคัญหรือคาน้ําหนักของคําหรือวลีที่มีความสัมพันธกับ
ไวยากรณและโครงสรางทางภาษาศาสตร เอกสารภาษาไทยสิ่งที่ตองทําอันดับแรกคือการตัดคําหรือวลีแลว
เปนการตัดคําเชิงความหมายแบบกํากับหนาที่คําและเขาสูการใหคาคุณสมบัติของคําหรือวลี  โดยงานวิจัยนี้
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เลือกใชโครงขายประสาทเทียมแบบเพอรเซฟตรอนหลายชั้นที่มีการเรียนรูแบบแพรยอนกลับ  พิจารณา
ขอมูลทั้งเอกสาร (Full Document) เอกสารที่ใชผานการตัดคํา และกล่ันกรองเอาคําหยุดออกแลว และทํา
ดรรชนีดวยวิธีการดึงคําหรือวลีจากเอกสารโดยตรง (Extraction Method) โดยพิจารณาคาน้ําหนักคําหรือ
วลีในการเรียนรูและทดลองของโครงขายประสาทเทียมมี 5 คาคือ 

1. คาน้ําหนักความถี่ที่เกิดขึ้น (freq) 

2. คาน้ําหนักตําแหนงในยอหนา (PP) 

3. คาน้ําหนักตําแหนงในประโยค (PS) 

4. คาน้ําหนักตําแหนงในเอกสาร (PD) 

5. คาน้ําหนักหนาที่คํา (POS) 

จากการทดลองและการใหคาน้ําหนักทั้ง 5 คุณสมบัติของคําหรือวลีสําคัญสามารถสรุปไดวา การเลือกใช
คุณสมบัติของคําหรือวลีนั้นมีสวนสําคัญตอผลการเรียนรู โดยคาน้ําหนักคุณสมบัติที่ไดผลลัพธดีที่สุดคือ คูณ
ดวยคา 1  ผลการวิจัยนี้สามารถบอกไดวาโครงขายประสาทเทียมแบบเพอรเซฟตรอนหลายชั้น  หรือแบบ
ปอนไปขางหนามีการเรียนรูแบบแพรกลับนั้น เหมาะสมตอการเรียนรูคนหาใจความสําคัญโดยการสกัดคํา
หรือวลีที่สามารถเปนตัวแทนของเอกสารไดดีถึง 90.26 % 

เนื่องจากวิธีการที่ใชอยูในปจจุบันยังไมสามารถนํามาใชหา feature ของเอกสารไดมากพอ CRF 

model  Zhang et al. (2008)  เปนวิธีการทางสถิติของลําดับ label และสามารถใชการหา feature ได ซึ่ง
มีผลทําใหการทําการสกัดคําสําคัญไดผลลัพธที่ดีดวย 

ขั้นตอนการทํางาน 

1. นําเอกสารมาผานขั้นตอนการทํา preprocessing  

2. นําเอกสารที่ผานการทํา preprocessing แลว มาทําการติด Tag ใหกับทุกๆคําในเอกสาร 
โดยจะติด Tag ตามที่ไดกําหนดไวในคุณสมบัติ feature extraction โดยมีการกําหนดไว 3 feature คือ   

- Local context feature คือ feature  ที่เปนบริบทเฉพาะสวน เชน Word-2 คือคํา
กอนหนาตัวที่สอง 

- Global context feature คือ feature  ที่เปนบริบททั่วไป เชน T คือคําที่ปรากฏ
อยูใน Title 

- Hybrid feature คือ feature แบบผสม เชน  word-2 word-1 คือคํากอนหนาตัว
ที่สองและ คํา กอนหนา 
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3. นําขอมูลท่ีไดไปทําการเรียนรูใหกับโมเดลโดยผลที่ไดจากขั้นตอนนี้ก็คือ  คุณสมบัติที่มีใน
แตละคํา 

4. ทําการทดสอบโดยการใสเอกสารใหมเขาไป ซึ่งการทํางานจะทําตามขั้นตอนการทํางาน
ของระบบตามท่ีกลาวมาแลวขางตน และเมื่อได feature มาแลวก็ทําการทํานายคําสําคัญ โดยดึงขอมูลจาก 

CRF model มาใชในการทํานาย ซึ่งข้ันตอนนี้ก็จะได Keyword Type ที่สามารถระบุไดวาคําไหนเปนคํา
สําคัญบาง โดย keyword type ที่เปนคําสําคัญคือ KW_Y นั่นเอง    

ผลการทดลองของงานวิจัยนี้สามารถสรุปไดวา CRF model สามารถนํามาใชในการหา 
feature ในเอกสารไดอยางเพียงพอและไดผลลัพธที่ดี 

ในงานวิจัยใช supervise learning  Ercan and Cicekli (2007) ในการแกปญหาการสกัดคํา
สําคัญ และใช decision tree algorithm C4.5 ในการจัดกลุมระบบการสกัดคําสําคัญ แมวา lexical chain 

บนพื้นฐานการจัดกลุมจะใชใน text summarization แตงานวิจัยนี้นําเสนอ lexical chain ใชในสกัดคํา
สําคัญ เนื่องจาก lexical chain ของคํา เสนอ lexical cohesion text โดยใหความสําคัญเกี่ยวกับการจัด
กลุมความหมายของขอความ และใช Silber’s approach ในการสราง lexical chains สําหรับขอความ 

ใช WordNet เปนฐานขอมูลในการสราง lexical chains และใช synonym set, 

hyponym/hyponym และ meronym tree ของ WordNet ในการสรางความสัมพันธระหวาง 2 คํา ใน
การสราง lexical chains ในแตละโหนดใน lexical chains เปน word sense ของคํา แตละ link สามารถ
เปน synonym/reiteration, hyponym/hyponym หรือ meronym ความสัมพันธระหวาง 2 word 

sense  

โดย feature ที่ใชเปนพื้นฐานของระบบนี้คือ first occurrence, frequency, last 

occurrence  

และไดทดลองเพิ่ม 4 feature โดยใช lexical chains คือ 

1.  Lexical chain score of a word : เราเลือกตัวที่ score สูงสุดในคํานั้น 

2.  Direct Lexical chain score of a word : ทําการคํานวณโดย score relation     

อยางเดียว 

3. Lexical chain span score of a word : ขึ้นตอกับสวนแบงของขอความนั้นเปนการปก
คลุมดวย lexical chain เปนการหาระยะหางระหวาง first และ last occurrence โดยทําการ plast-pfirst 

เปน span score ของ lexical chain โดยคาของคะแนนสูงสุดจากคํา ที่บรรจุอยู 
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4. Direct Lexical chain span score of a word : ประเมิน span score โดยตรงจากทุก 

lexical chain ที่คํานั้นบรรจุ 

ในการประเมินผลไดทําการเปรียบเทียบระหวาง 3 feature ที่ไมใช lexical chains กับ 4 

feature ที่ใช lexical chains โดยใชชุดขอมูล 2 ชุด คือแบบ full text และแบบ short length text ซึ่งผล
ที่ไดคือ การนํา lexical chains มาใชทําใหจะชวยในการทํา keyword extraction ไดดีกวาและการนํา 
lexical chains มาใชกับ short length text นั้นมีจุดออนเกี่ยวกับความหมายของ word ที่ไมครอบคลุม
เนื่องจากมีจํานวน word นอย   

Qingguo and Chengzhi (2008) งานวิจัยนี้นําเสนอการสกัดคําสําคัญในเอกสารภาษาจีนโดย
ใชวิธีการ KNN เพื่อชวยในการสกัดคําสําคัญที่ไมไดปรากฏในขอความสําคัญ ซึ่งมีขั้นตอนวิธีการดังนี้  

1. Preprocess เอกสารโดยใช Vector Space Model ซึ่ง term คาน้ําหนักในแตละมิติของ 
VSM นี้คือคาของ TFIDF และในข้ันตอนนี้เราจะไดตัวแทนของเอกสาร เพื่อนําไปใชในการเรียนรูและ
ทดสอบ 

2.  สราง candidate keyword โดยใช KNN จากชุดขอมูลที่ไดจากการ preprocessing   

3. Post process ทําการพิจารณาเลือกคําสําคัญจากลําดับ Top N ของ candidate 

keyword โดยการกลั่นกรองดวย Bi-gram   

ผลการทดลองวิธีการท่ีนําเสนอนี้ไมเพียงแคทําใหคา Precision และ recall ดีเทานั้นแตยัง
สามารถสกัดคําสําคัญที่ไมไดปรากฏในขอความสําคัญไดอีกดวย  

Wenchao et al. (2009) เสนอการสกัดคําสําคัญโดยใชวิธีการหลักๆ 2 วิธี คือ 1. การสกัดจาก
สารสนเทศโดยการสกัดคําเดี่ยวโดยใช word frequency และ TF-IDF 2. ใชความสัมพันธระหวางคํา โดน
ความ สัมพันธ ระหว า งคํ า ท่ี ใชอ ธิบายคํ าศัพทที่ มี ความหมายคล ายคลึ งกัน ได มาจาก  Corpus 

(WordNet,HowNet) หรือ man-made thesaurus โดยสารสนเทศปจจุบันนี้มีการเพิ่มขึ้นและ
เปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว  มีคําศัพทใหมเกิดขึ้นจํานวนมากที่ไมสามารถระบุลักษณะเฉพาะไดใน  man-

made corpus  งานวิจัยนี้เปนการนําเสนอวิธีการใหมที่นํามาใชในการสรางพจนานุกรมรวบรวมคําที่มี
ความหมายใกลเคียงกัน โดยใช semantic information  จาก พจนานุกรม thesaurus ซึ่งนํามาใชงาน
รวมกับ TF-IDF และ word’s first occurrence โดยใชอัลกอริทึมการสกัดคําสําคัญมาเปนตัววัด
ประสิทธิภาพ ซึ่งไดผลลัพธเปนไปตามท่ีคาดหวังไว  
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3.3.2 Unsupervised Learning   

Unsupervised Learning หรือการเรียนรูแบบไมมีผูสอน เปนการเรียนรูที่ไมมีการกําหนด
ขอมูลที่สนใจ (ขอมูลเปาหมาย) จึงไมมีการจําแนกขอมูลวามีผลอยางไร แตเปนการเรียนรูที่เกี่ยวของกับ
ความสัมพันธของขอมูล ซึ่งนําไปใชจําแนกและแยกแยะขอมูลออกเปนกลุมๆ (ณัฐพงษ  วารีประเสริฐ  และ
ณรงค  ล่ําดี, 2552: 220-221) 

Lee and Kim (2008) นําเสนอเทคนิคการสกัดคําสําคัญที่สามารถทําการ Tracking หัวขอขาว
ได ในงานวิจัยนี้ คําสําคัญคือ ชุดของคําที่มีความสําคัญตอบทความที่สามารถอธิบายรายละเอียดแกผูอานได 
ในการระบุคําสําคัญจากขาวออนไลนจํานวนมากเปนงานที่มีประโยชนในการสรางบทสรุปแบบส้ันๆของ
บทความขาวได งานวิจัยนี้เปนแบบ unsupervised ซึ่งมีสวนประกอบหลากหลายที่มีรูปแบบแตกตางกัน
ออกไป โดยมีวิธีการสามัญท่ีใชคือ TF-IDF model ซึ่งงานวิจัยนี้นํามาสรางเปน heuristics โดยใชขอมูลขา
จากเว็บ และแยกเปน 4 โดเมน คือ politics, Business, Entertainment และ Society เริ่มดวยการนํา
เอกสารมาตัดคําและหาคาความถี่ TFIDF ของแตละคํา แลวนํามาหาคา Table Term Frequency (TTF) 

เพื่อเพิ่มความแมนยําใหกับการสกัดคําสําคัญ  และนําคาลําดับความถี่ที่ไดจากแตละโดเมนมา cross-

domain กัน ซึ่งในขั้นตอนนี้จะไดลําดับคําสําคัญของแตละโดเมน ผลการทดลองนี้สามารถกล่ันกลองหาคํา
สําคัญของแตละโดเมนไดดี 

3.4 งานวิจัยที่ใชวิธีการแบบอื่นๆ 

                เปนวิธีการท่ีนอกเหนือจากที่กลาวมาแลว  ซึ่งอาจนําวิธีการตางๆมาใชรวมกันหรือสราง 
Heuristic Knowledge ขึ้นมาใชเองก็ได เชน สรางจาก ตําแหนง, ความยาว, รูปแบบการจัดหนากระดาษ     

เปนตน 

Choochart Haruechaiyasak (2003) นําเสนองานวิจัยนี้เปนอีกหนึ่งวิธีการที่เปนทางเลือกใน
การนํา word segmentation  มาใชสําหรับการทํา extracting keyword ที่ไดมาจาก text corpus ที่มี
การจัดหมวดหมู วิธีการนี้จะขึ้นอยูกับการวิเคราะหความถี่ของชุด substring  สงผลใหภาษานี้เปนภาษา
อิสระคือไมตองพึ่งพจนานุกรมหรือความรูทางไวยากรณทางภาษาใดๆ เราจะอางอิงวิธีการการสกัดคําหลัก
อัตโนมัติจากการจัดหมวดหมู Automatic Categorized keyword extraction (ACKE) การใชอัลกอริทึม
ของ ACKE ของ text corpus ใหผลลัพธ keyword ที่มีความแตกตางกันระหวางการจัดกลุมจาก text 

corpus ที่กําหนดไวไดสูง  

3.5 สรุป 

จากการศึกษางานวิจัยตางๆที่ผานมาขางตนนี้ สามารถสังเกตไดวา มีการนําวิธีการทั้งทางดาน
สถิติ  หรือทางภาษาศาสตร มาใชรวมกับการเรียนรูดวยเครื่องจักรจะชวยสงผลใหไดผลการทดลองท่ีดี และ
วิธีการท่ีเกือบทุกงานวิจัยนํามาใชคือ วิธีการหาคาความถ่ีของคํา TFIDF และวิธีการนี้ก็ใหงานวิจัยมี
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ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น และอีกสวนประกอบหนึ่งคือ การใหความสําคัญกับตําแหนงของคําที่ปรากฏข้ึนใน
เอกสาร เมื่อนํามาใชวิเคราะหสกัดหาคําสําคัญของเอกสารก็ใหผลลัพธที่ดี ดวยเหตุนี้ งานวิจัยนี้จึงนําวิธีการ
หาคาความถี่ของคําและนําการใหความสําคัญกับตําแหนงของคํามาใชในการทดลอง และใชกับเทคนิค TTF 

และเทคนิค Decision Tree C4.5 เพื่อมาเปรียบเทียบผลการทํางานกันวาวิธีใดจะใหผลลัพธที่ดีกวากัน  
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บทท่ี 4 

วิธีการดําเนินงานวิจัย 

 

                 ขั้นตอนการดําเนินงานวิจัยการสกัดคําสําคัญจากบทคัดยอของบทความทางดานคอมพิวเตอร 
มีขั้นตอนกระบวนการทํางานดังนี้ 

4.1 ขอมูลที่ใชในการทําวิจัย 

               ขอมูลท่ีนํามาใชในงานวิจัยนี้เปนขอมูลบทคัดยอที่แปลงใหอยูในรูปแบบ .txt เพ่ือใหงายตอการ 
จัดการแกไขรูปแบบในการทํางานท่ีสอดคลองกับงานวิจัยนี้  โดยขอมูลที่ใชไดมาจาก ThaiLIS และ IEEE 

รวมจํานวนท้ังหมด 320 บทคัดยอ ซึ่ง ใชเฉพาะบทคัดยอที่เปนงานวิจัยทางดานคอมพิวเตอรและเลือก
เฉพาะบทคัดยอที่มีคําคียเวิรดอยูแลวเทานั้น 

    ขอมูลบทคัดยอจาก ThaiLIS จํานวน 120 บทคัดยอ เปนบทคัดยอจากวิทยานิพนธในประเทศ
ไทย ซึ่งในบทคัดยอนี้จะมีสวนเนื้อหาที่ใชในการการอธิบายมากกวาบทคัดยอจาก IEEE  โดยผูวิจัยใช
บทคัดยอ 100 บทคัดยอเปนขอมูลในการฝกสอนและใช 20 บทคัดยอเปนขอมูลในการทดสอบ  

     ขอมูลบทคัดยอจาก IEEE จํานวน 200 บทคัดยอ เปนบทคัดยอจากงานวิจัยที่ไดรับการตีพิมพ
ใน IEEE ซึ่งในบทคัดยอมีขอจํากัดในการดานจํานวนขอความในการอธิบายเนื้อหาจึงทําใหมีสวนเนื้อหา
อธิบายนอยกวาบทคัดยอท่ีไดจาก ThaiLIS โดยผูวิจัยใชบทคัดยอ 150 บทคัดยอเปนขอมูลในการฝกสอน
และใช 50 บทคัดยอเปนขอมูลในการทดสอบ 

4.2 ขั้นตอนในการทํางานวิจัย 

              ในการดําเนนิงานวจิัยนี้มีขั้นตอนในการทํางานดังแสดงในภาพท่ี 4  

  ขั้นตอนท่ี 1 การจัดเตรียมขอมูลท่ีใชในการทดลอง 

   ผูวิจัยนําเอกสารเฉพาะสวนที่เปนบทคัดยอมาแปลงใหอยูในรูปแบบของ text file โดยขอมูลนั่น
ไดมาจากฐานขอมูลของโครงการเครือขายหองสมุดในประเทศไทย ThaiLIS – Thai Library Integrated 

System สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา และบทคัดยอจากงานวิจัยใน IEEE ดังแสดงตัวอยางชุด
ขอมูลที่นํามาใชในงานวิจัยในภาคผนวก ภาพท่ี 5-6 ตามลําดับ 
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   ขั้นตอนท่ี 2 การจัดทํา corpus 

                ผูวิจัยนํา keyword ที่มีอยูในบทคัดยอและนําขอมูลจากพจนานุกรม Computer Science 

and Communication Dictionary จาก Spring  มาใชเปนขอมูลใน corpus 

   ขั้นตอนท่ี 3 การทํา preprocess 

เริ่มจากการนําบทคัดยอมาทําการตัดคําออก แลวติด POS และทํา stemming word คําหยุด
ออก    แลวเลือกเอาเฉพาะคําท่ีมี POS เปนคํานาม  โดยทั้งหมดนี้ใชไลบารี่ของ NLTK ในการจัดการ 

   ขั้นตอนท่ี 4 การหาคา feature  Title 

การหาคา title นั้นไดจากการ 

1. เลือก line แรกของบทความออกมา 

2. ทํา preprocess แลวเลือกเอาเฉพาะคํานาม 

3. เปรียบเทียบคําท่ีอยูในชื่อเรื่องและบทคัดยอ หากคําที่อยูในชื่อเรื่องและบทคัดยอตรงกัน
นั่นแสดงวาคํานั้นมีความสําคัญ โดยกําหนดคาใหคํานั้นเปน 1 สวนที่เหลือจากนั้นกําหนดใหเปน 0 

   ขั้นตอนท่ี 5 การหาคา feature  Length 

ทําการหาคา length ไดโดยการนับจํานวนตัวอักษรของคํานั้นๆ 

   ขั้นตอนท่ี 6 การหาคา feature  TF-IDF 

 1. นําคาํท่ีอยูติดกันมาพิจารณาหากคําสองคําที่อยูติดกันนั้นรวมกันแลวเปนคาํที่มีความหมาย 

ตรงกับฐานความรูที่จัดเก็บไว ใหรวมสองคําท่ีอยูติดกันนั้นเปนคําเดียวกัน 

2. นําคําท่ีไดมาหาคา ความถี่ของแตละ words จากสมการ 

      
k jk

ji
ji n

n
tf

,

,
,  

        จากข้ันตอนนี้เราจะไดคาความถี่ของแตละ words  

3. หาคาการปรากฏของ words จากเอกสารท้ังหมด จากสมการ 

                     |}:{|
||log

jjj
i dtd

Didf  
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ภาพที่ 4  แสดงข้ันตอนการทํางานวิจัย 

4. คํานวณคาความถี่ โดยนําคา TF และ คา IDF มาคูณกันตามสมการ 

เร่ิมตนการทํางาน 

1. การจัดเตรียมขอมูลที่ใชในการทดลอง 

2. การจัดทํา corpus 

4. การหาคา feature Title 

5. การหาคา feature Length 

7. การหาคา feature TTF 

6. การหาคา feature TF-IDF 

3. การทํา preprocess 

8. การหาคา feature Position 

9. การเขียนขอมูลในรูปแบบไฟล  ARFF 

10. การกําหนดคาการทดลองการทํางานรวมกันของ feature 

11. การทดลองหาการทาํงานรวมกันของ feature โดยใชอัลกอริทึม C4.5 

12. การทดลองหาการทาํงานรวมกันของ feature โดยใชอัลกอริทึม 

13. สรุปผลการทํางานรวมกันของ feature 

สิ้นสดการทํางาน 



27 
 

 

  ijiji idftftfidf �,,  

  ขั้นตอนท่ี 7 การหาคา feature  TTF 

โดยการนําคาท่ีไดจาก 

1. เอาจํานวน term ทั้งหมดในเอกสารนั้นมาคูณดวย 0.6 ซึ่งจะไดจํานวนterm ที่มี
ความสําคัญมา 

2. ทําการ sort คา tf-idf จากมากไปหานอย 

3. กําหนดคาให term ที่อยูใน range ขอ 1 มีคาเปน 1 และกําหนดให term ที่เหลือเปน 0 

  ขั้นตอนท่ี 8 การหาคา feature  Position 

 หาไดโดยการ 

1. หาคาผลรวมของบรรทัดทั้งหมด 

2. นํามาแบงออกเปน 3 สวนเทาๆกัน คือ pos1 อยูในชวงแรก, pos2 คืออยูในชวงกลาง, 
pos3 คืออยูในชวงทาย 

3. เนื่องจากจํานวนบรรทัดที่เหลือจากการแบงเทาๆกันนั่นมีอยู จึงทําการเอาสวนที่เหลือนั้น
มาเปนของสวนที่ 2 หรือชวงกลาง 

4. กําหนดคาใหแตละ term วาอยูในชวงไหน เชน หาก term นั้นอยูในชวงที่ 1 และ 3 ก็
กําหนดคาเปน pos1 = 1, pos2 = 0, pos3 = 1 เปนตน  

   ขั้นตอนท่ี 9 การเขียนขอมูลในรูปแบบไฟล ARFF 

เนื่องจากโปรแกรม WEKA รองรับขอมูลในรูปแบบ .csv และ .arff ดังนั้นเราจึงตองเขียนขอมูล
ในรูปแบบ .arff เพื่อใหสอดคลองกับการทํางานของโปรแกรม WEKA โดยรูปแบบของ .arff ซึ่งมีการกําหนด
ชื่อ RELATION และกําหนดชื่อ ATTRIBUTE ชนิดขอมูลหรือคาที่สามารถเปนไปไดของแอททริบิวทนั้นๆ 

และกําหนด data โดยเรียงคาตามลําดับของแอททริบิวท ตัวอยางเชน 

  @RELATION keywords 

@ATTRIBUTE title {1,0} 

@ATTRIBUTE length numeric 

@ATTRIBUTE tfidf numeric 

@ATTRIBUTE ttf {1,0} 
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@ATTRIBUTE pos1 {1,0} 

@ATTRIBUTE pos2 {1,0} 

@ATTRIBUTE pos3 {1,0} 

@ATTRIBUTE result {Yes,No} 

@data  

1,18,0.035,1,1,1,1,Yes 

1,9,0.021,1,1,0,0,No 

 จากตัวอยางขางตนสามารถอธิบายไดวา กําหนด RELATION ชื่อ keywords มีแอททริบิวท
ทั้งหมด 7 ตัว ไดแก  

1. แอททริบิวท  title ซึ่งมีคาที่เปนไปไดคือ 1 และ 0 

2. แอททริบิวท length ซึ่งกําหนดใหเปนขอมูลชนิดตัวเลข 

3. แอททริบิวท tfidf ซึ่งกําหนดใหเปนขอมูลชนิดตัวเลข 

4. แอททริบิวท ttf ซึ่งมีคาที่เปนไปไดคือ 1 และ 0 

5. แอททริบิวท pos1 ซึ่งมีคาที่เปนไปไดคือ 1 และ 0 

6. แอททริบิวท pos2 ซึ่งมีคาที่เปนไปไดคือ 1 และ 0 

7. แอททริบิวท pos3 ซึ่งมีคาที่เปนไปไดคือ 1 และ 0 

สวนแอททริบิวท result เปนแอททริบิวทสําหรับใสคาของคําเฉลยเพ่ือใชเปนตัวเรียนรูของ
อัลกอริทึมโดยในที่นี่คือกําหนดใหมีคาเปน YES ถาเปนคําสําคัญ และเปน No ถาไมใชคําสําคัญ และในสวน
สุดทายคือสวนของ data คือใสคาของแตละแอททริบิวทขางตนโดยเรียงตามลําดับกอนหลัง 
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   ขั้นตอนท่ี 10 การกําหนดคาการทดลองการทํางานรวมกนัของ feature 

                ในการทดลองหาการทํางานรวมกันของ feature นั้นใชอัลกอริทึม C4.5 และอัลกอริทึม Naïve 

Bayes โดยใชขอมูลในการทดลองชุดเดียวกันและมีการกําหนดคาตางๆเหมือนกันทั้งสองอัลกอริทึม ซึ่งใน
การทดลองนี้มีขอกําหนดตางๆดังนี้ 

-  ใชชุดขอมูลในการเรียนรูจํานวน 100 บทคัดยอ 

-  ใชชุดขอมูลในการทดสอบจํานวน 20 บทคัดยอ 

- การกําหนดคา Filter ของ feature ที่มีคาแบบตอเนื่องคือ feature Length และ TF-IDF 

เพื่อทดลองดูวาระหวางการใชงานแบบไมกําหนด filter และกําหนดคา filter นั้นวิธีใดใหคาการทดลองท่ี
ดีกวา     ซึ่งการทดลองมี 3 แบบคือแบบ no filter แบบ Supervised discretize และแบบ 

Unsupervised discretize   

- การกําหนดคา Test Option เพื่อทดลองหาคาความถูกตองของอัลกอริทึมโดยทดลองใช 
Test Option ทั้งหมด 3 ตัว คือ  

1. Use training set คือใชขอมูลการเรียนรูทั้งหมดมาเปนขอมูลทดลอง, 

2. Supplied test มี 2 แบบในการทดลองคือ 

- Supplied test set 80:20 file คือ จากบทคัดยอ 100 บทคัดยอที่ใชเปนชุดเรียนรู 
แบงเปน 80 บทคัดยอใชเปนชุดการเรียนรูและ 20 บทคัดยอเปนชุดทดสอบ 

- Supplied test set 100:20 file คือ ใชบทคัดยอ 100 บทคัดยอเปนชุดเรียนรูและใช 
20 บทคัดยอที่เปน unseen มาใชเปนชุดทดสอบ 

3. cross-validation มี 3 แบบในการทดลองคือ 

- 2 – fold cross-validation 

- 5- fold cross-validation 

- 10- fold cross-validation 

                จากการทดลองกําหนดคาตางๆขางตนผูวิจัยเลือกใชการกําหนดคา filter แบบ no filter 

เลือกใชการกําหนดคา Test option 3 แบบ คือ 10-Fold cross-validation, Supplied test set 80:20 

และ Supplied test set 100:20 
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   ขั้นตอนท่ี 11 การทดลองหาการทํางานรวมกันของ feature โดยใชอัลกอริทึม C4.5 

ผลจากการทดลองการใชงานรวมกันของแตละ feature สามารถแสดงไดดังตารางดังตอไปนี้        

การทดลองใชงานรวมกันของทัง้ 7 feature สามารถแสดงผลไดดังตารางที่ 3 

    ตารางท่ี 3 แสดงผลการทดลองการใชงานรวมกันของ 7 feature โดยใชอัลกอริทึม C4.5 

No. Feature 

Test Option 

10-Fold    

cross- 

validation 

Supplied 

test set 

80:20 

Supplied 

test set 

100:20 

1. title | length | tfidf | ttf | pos1 | pos2 | pos3 98.02 90.92 89.61 

 

                จากผลการทดลองที่แสดงในตารางท่ี 3 นั้นแสดงใหเห็นวาการใชงานรวมกันของทั้ง 7 feature 

นั้นใหคาความถูกตองจาก Test Option 10–Fold cross–validation มากที่สุดและคาความถูกตองจาก 

Test option Supplied test set 100:20 ใหคานอยที่สุดซึ่งอาจเปนไปไดวามีผลมาจากชุดขอมูลทดสอบท่ี
ใชนั้นเปนชุดขอมูลท่ีไมไดเก็บคําสําคัญลงใน corpus ที่ใชในการเทียบคํา ทําใหอาจไดคําที่ ไมตรงกับ
ฐานขอมูล  

การทดลองใชงานรวมกัน 6 feature สามารถแสดงผลไดดังตารางที่ 4  

ตารางที่ 4 แสดงผลการทดลองการใชงานรวมกันของ 6 feature โดยใชอัลกอริทึม C4.5 

No. Feature 

Test Option 

10-Fold     

cross- 

validation 

Supplied 

test set  

80:20 

Supplied 

test set 

100:20 

1. length | tfidf | ttf | pos1 | pos2 | pos3            97.55 92.96 91.09 

2. title | tfidf | ttf | pos1 | pos2 | pos3               94.28 90.38 92.13 

3. title | length | ttf | pos1 | pos2 | pos3            95.90 92.66 92.72 

4. title | length | tfidf | pos1 | pos2 | pos3         97.86 92.14 90.75 
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ตารางที่ 4 แสดงผลการทดลองการใชงานรวมกันของ 6 feature โดยใชอัลกอริทึม C4.5(ตอ) 

No. Feature 

Test Option 

10-Fold     

cross- 

validation 

Supplied 

test set  

80:20 

Supplied 

test set 

100:20 

5. title | length | tfidf | ttf | pos2 | pos3             97.75 91.25 88.61 

6. title | length | tfidf | ttf | pos1 | pos3             97.88 90.77 90.37 

7. title | length | tfidf | ttf | pos1 | pos2             97.41 92.63 91.07 

 

จากผลการทดลองที่แสดงในตารางที่ 4 นั้นแสดงใหเห็นวาจากผลของคาความถูกตองที่มาก
ที่สุดของแตละ Test option ใหคาความถูกตองอยูในระดับที่สูงมากโดย Test option 10-Fold cross-

validation ที่ใหคาความถูกตองมากที่สุดคือ 97.88 ซึ่งประกอบดวย feature title, length, tfidf, ttf, 

pos1, pos3 ซึ่งสามารถวิเคราะหไดวาคําที่อยูในสวนชื่อเรื่องและปรากฏอยูในสวนตนและสวนทายโดยเปน
คําที่มีความยาวมากและมีคาน้ําหนักของคําสูงจึงสงผลใหคํานั้นมีคาความสําคัญตอเอกสารดวยซึ่งทําใหคํา
นั้นๆมีโอกาสที่จะเปนคําสําคัญของบทคัดยอนั้นๆสูง สวน Test option Supplied test set  80:20 ที่ใหคา
ความถูกตองสูงสุดคือ 92.96 ซึ่งประกอบดวย feature length, tfidf, ttf,  pos1, pos2, pos3 ซึ่งสามารถ
วิเคราะหไดวาคําท่ีมีความยาวมาก มีคาน้ําหนักของคําสูงและมีคาความสําคัญตอเอกสารอีกทั้งปรากฏอยูทั้ง
สวนตน กลางและทายของบทคัดยอสงผลใหคํานั้นมีโอกาสที่จะเปนคําสําคัญของบทคัดยอนั้นๆสูง และ 
Test option Supplied test set 100:20 ที่มีคาความถูกตองมากที่สุดคือ 92.72 ซึ่งประกอบดวย feature 

title, length, ttf, pos1, pos2, pos3 สามารถวิเคราะหไดวาคําที่มีความยาวมากและมีคาความสําคัญตอ
เอกสาร อีกท้ังปรากฏอยูทั้งในชวงตน กลางและทายของบทคัดยอนั้นแลวทําใหคํานั้นมีโอกาสที่จะเปนคํา
สําคัญของบทคัดยอนั้นๆสูง 

               จากผลการวิเคราะหขางตนสามารถระบุไดวาคําท่ีมีความยาวมาก มีคาน้ําหนักของคําสูง มีคา
ความสําคัญตอเอกสารและปรากฏอยูในสวนชื่อเรื่องสวนตน กลางและทายของบทคัดยอนั้นมีโอกาสท่ีจะ
เปนคําสําคัญของเอกสารน้ันสูงกวาคําอื่นๆ ซึ่งสามารถดูผลการเปรียบเทียบไดดังในภาพที่ 5 
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ภาพท่ี 5 แสดงผลการเปรียบเทยีบการทํางานรวมกันของ 6 feature โดยใชอัลกอริทึม Decision tree 

    การทดลองใชงานรวมกัน 5 feature สามารถแสดงผลไดดังตารางที่ 5  

ตารางที่ 5 แสดงผลการทดลองการใชงานรวมกันของ 5 feature โดยใชอัลกอริทึม C4.5 

No. Feature 

Test Option 

10-Fold        

cross- validation 

Supplied test 

set  80:20 

Supplied test 

set 100:20 

1. tfidf | ttf | pos1 | pos2 | pos3          94.09 91.13 92.81 

2. length | ttf | pos1 | pos2 | pos3      95.66 92.76 93.00 

3. length | tfidf | pos1 | pos2 | pos3    97.34 92.07 92.11 

4. length | tfidf | ttf | pos2 | pos3       97.30 93.61 90.55 

5. length | tfidf | ttf | pos1 | pos3       97.44 93.96 91.60 

6. length | tfidf | ttf | pos1 | pos2       97.06 93.00 91.88 

7. title | ttf | pos1 | pos2 | pos3          93.62 91.95 93.19 
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แสดงผลการทํางานรวมกันของ 6 feature โดยใชอัลกอริทึม Decision tree 

Test Option 10-Fold cross-validation : 100 file

Test Option Supplied test set : 80/20 file

Test Option Supplied test set : 100/20 file
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ตารางที่ 5 แสดงผลการทดลองการใชงานรวมกันของ 5 feature โดยใชอัลกอริทึม C4.5(ตอ) 

No. Feature 

Test Option 

10-Fold        

cross- validation 

Supplied test 

set  80:20 

Supplied test 

set 100:20 

8. title | tfidf | pos1 | pos2 | pos3       93.99 91.78 93.06 

9. title | tfidf | ttf | pos2 | pos3           94.24 90.38 91.94 

10. title | tfidf | ttf | pos1 | pos3           94.26 90.17 92.13 

11. title | tfidf | ttf | pos1 | pos2           94.13 91.88 92.27 

12. title | length | pos1 | pos2 | pos3    95.56 92.07 93.66 

13. title | length | ttf | pos2 | pos3       95.81 94.10 93.03 

14. title | length | ttf | pos1 | pos3       95.83 93.24 93.58 

15. title | length | ttf | pos1 | pos2       95.57 93.11 93.93 

16. title | length | tfidf | pos2 | pos3     97.60 93.24 90.12 

17. title | length | tfidf | ttf | pos1         97.20 92.63 91.53 

18. title | length | tfidf | pos1 | pos3     97.72 91.99 91.57 

19. title | length | tfidf | pos1 | pos2     97.20 92.58 92.52 

20. title | length | tfidf | ttf | pos3         97.65 90.90 91.79 

21. title | length | tfidf | ttf | pos2         97.24 92.42 90.83 

 

จากผลการทดลองท่ีแสดงในตารางท่ี 5 แสดงใหเห็นวามีคาความถูกตองสูงสุดเพิ่มมากขึ้นจาก
การใชงานรวมกันของ 6 feature โดย Test option 10-Fold cross- validation ใหคาความถูกตองสูงสุด
คือ 97.72 ประกอบดวย feature title, length, tfidf, pos1, pos3 สวน Test option Supplied test 

set  80:20 ใหคาความถูกตองสูงสุดคือ 94.10 ซึ่งประกอบดวย feature title, length, ttf, pos2, pos3 

และ Test option Supplied test set 100:20 ใหคาความถูกตองสูงสุดคือ 93.93 ซึ่งประกอบดวย 
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feature title, length, ttf, pos1, pos2 จากผลดังกลาวสังเกตไดวามี feature ที่เหมือนกันจากท้ัง 3 Test 

option คือ feature title, length, ttf และมี feature ที่ระบุตําแหนงของคําทั้ง 3 feature คือ pos1, 

pos2, pos3 ซึ่งสามารถวิเคราะหไดวาถาคํานั้นอยูในสวนชื่อเรื่อง มีคาความสําคัญตอเอกสาร และอยูใน
สวนตน กลาง หรือทาย มีโอกาสเปนคําสําคัญของบทคัดยอนั้นๆสูง  

    จากผลการวิเคราะหขางตนสามารถระบุไดวาคําที่เปนชื่อเรื่อง มีความยาวมาก มีคาความสําคัญ
ตอเอกสาร และปรากฏอยูในสวนใดสวนหนึ่งของบทคัดยอมีโอกาสที่จะเปนคําสําคัญของบทคัดยอนั้น
มากกวาคําอื่นๆ ซึ่งสามารถดูการเปรียบเทียบผลไดในภาพที่ 6        

 

ภาพท่ี 6 แสดงผลการเปรียบเทยีบการทํางานรวมกันของ 5 feature โดยใชอัลกอริทึม Decision tree 

  การทดลองใชงานรวมกัน 4 feature สามารถแสดงผลไดดังตารางท่ี 6  

ตารางที่ 6 แสดงผลการทดลองการใชงานรวมกันของ 4 feature โดยใชอัลกอริทึม C4.5 

 

No. Feature 

Test Option 

10-Fold     

cross- validation 

Supplied test 

set  80:20 

Supplied test 

set 100:20 

1. ttf | pos1 | pos2 | pos3                  93.62 91.95 93.19 
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แสดงผลการทํางานรวมกันของ 5 feature โดยใชอัลกอริทึม Decision tree 

Test Option 10-Fold cross-validation : 100 file

Test Option Supplied test set : 80/20 file

Test Option Supplied test set : 100/20 file
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ตารางที่ 6 แสดงผลการทดลองการใชงานรวมกันของ 4 feature โดยใชอัลกอริทึม C4.5(ตอ) 

No. Feature 

Test Option 

10-Fold     

cross- validation 

Supplied test 

set  80:20 

Supplied test 

set 100:20 

2. tfidf | pos1 | pos2 | pos3               93.85 91.79 93.10 

3. tfidf | ttf | pos2 | pos3                   98.02 91.13 92.68 

4. tfidf | ttf | pos1 | pos3                   94.07 90.92 92.81 

5. tfidf | ttf | pos1 | pos2                   94.00 91.72 92.96 

6. title | pos1 | pos2 | pos3               93.62 91.95 93.19 

7. title | ttf | pos2 | pos3                   93.62 91.95 93.19 

8. title | ttf | pos1 | pos3                  93.62 91.95 93.19 

9. title | ttf | pos1 | pos2                   93.62 91.95 93.19 

10. title | length | pos2 | pos3             95.48 93.73 94.13 

11. title | length | pos1 | pos3             95.50 92.65 94.30 

12. title | length | pos1 | pos2             95.39 92.62 94.28 

13. length | pos1 | pos2 | pos3            95.52 92.55 93.42 

14. title | length | tfidf | pos3              97.49 91.55 93.18 

15. title | length | tfidf | pos2              96.98 93.07 93.23 

16. title | tfidf | pos2 | pos3                 93.96 91.78 93.06 

17. length | tfidf | pos2 | pos3             97.04 92.98 91.64 

18. title | length | ttf | pos2 95.54 94.48 94.33 

19. title | length | tfidf | ttf                  97.07 92.65 91.94 



36 
 

 

ตารางที่ 6 แสดงผลการทดลองการใชงานรวมกันของ 4 feature โดยใชอัลกอริทึม C4.5(ตอ) 

No. Feature 

Test Option 

10-Fold     

cross- validation 

Supplied test 

set  80:20 

Supplied test 

set 100:20 

20. title | length | ttf | pos3                 95.80 93.96 93.30 

21. title | tfidf | ttf | pos3                  94.22 90.84 91.94 

22. length | tfidf | ttf | pos3                97.01 93.78 92.52 

23. length | tfidf | ttf | pos1            96.87 93.12 92.41 

24. title | tfidf | ttf | pos1                94.07 92.34 92.27 

25. title | length | ttf | pos1                 95.58 93.35 93.83 

26. title | length | tfidf | pos1              96.96 92.72 93.15 

27. title | tfidf | pos1 | pos2 93.86 91.92 93.17 

28. title | tfidf | ttf | pos2 94.05 91.88 92.27 

29. title | tfidf | pos1 | pos3 93.97 91.78 93.06 

30. length | tfidf | ttf | pos2 96.84 93.71 92.29 

31. length | tfidf | pos1 | pos2 96.85 93.10 93.10 

32. length | tfidf | pos1 | pos3 97.23 92.82 92.40 

33. length | ttf | pos1 | pos2 95.46 92.82 93.10 

34. length | ttf| pos1 | pos3 95.60 93.85 93.08 

35. length | ttf | pos2 | pos3 95.60 94.01 93.15 

     

จากผลการทดลองท่ีแสดงในตารางที่ 6 แสดงใหเห็นวามีคาความถูกตองสูงสุดเพิ่มข้ึนจากการใช
งานรวมกันของ 5 feature โดย Test option 10-Fold cross- validation มีคาความถูกตองสูงสุดคือ 
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98.02 ซึ่งประกอบดวย feature tfidf, ttf, pos2, pos3 ซึ่งสามารถวิเคราะหไดวาคําที่มีคาน้ําหนักของคํา
สูง มีคาความสําคัญตอเอกสารและปรากฏในสวนกลางและทายของบทคัดยอ มีโอกาสท่ีจะไดเปนคําสําคัญ
ของบทคัดยอนั้นๆสูง สวน Test option Supplied test set  80:20 มีคาความถูกตองสูงสุดคือ 94.48 

และ Test option Supplied test set 100:20 มีคาความถูกตองสูงสุดคือ 94.33 ซึ่งทั้งสอง Test option 

นี้มีชุด feature เดียวกันคือ feature title, length, ttf, pos2 สามารถวิเคราะหไดวาคําที่อยูในสวนชื่อเรื่อง 
มีความยาวมาก มีคาความสําคัญตอเอกสาร และปรากฏในสวนกลางของบทคัดยอ มีโอกาสท่ีจะเปนคํา
สําคัญของบทคัดยอนั้นๆสูง 

    จากผลการวิเคราะหขางตนสามารถระบุไดวาคําอยูในสวนชื่อเรื่อง มีความยาวมาก มีคา
ความสําคัญตอเอกสารและปรากฏอยูในสวนกลางหรือทายของบทคัดยอ มีโอกาสที่จะเปนคําสําคัญของ
เอกสารนั้นมากกวาคําอื่นๆ โดยสามารถดูการเปรียบเทียบผลการทํางานรวมกันไดดังภาพที่ 7  



38 
 

 

 

 

ภา
พท

ี่ 7 
แส
ดง
ผล
กา
รเป

รีย
บเ
ทยี

บก
าร
ทํา
งาน

รว
มกั

นข
อง

 4
 fe

at
ur

e 
โด
ยใช

อัล
กอ
ริท
ึม D

ec
isi

on
 tr

ee
 



39 
 

 

    การทดลองใชงานรวมกัน 3 feature สามารถแสดงผลไดดังตารางที่ 7  

ตารางที่ 7 แสดงผลการทดลองการใชงานรวมกันของ 3 feature โดยใชอัลกอริทึม C4.5 

No. Feature 

Test Option 

10-Fold     

cross- validation 

Supplied test 

set  80:20 

Supplied test 

set 100:20 

1. pos1 | pos2 | pos3                  93.62 91.95 93.19 

2. ttf | pos2 | pos3                    93.62 91.95 93.19 

3. ttf | pos1 | pos3                     93.62 91.95 93.19 

4. ttf | pos1 | pos2                    93.62 91.95 93.19 

5. title | pos2 | pos3                  93.62 91.95 93.19 

6. title | pos1 | pos3                 93.62 91.95 93.19 

7. title | pos1 | pos2                   93.62 91.95 93.19 

8. title | length | pos3                 95.43 93.38 94.00 

9. title | length | pos2               95.36 94.23 94.88 

10. length | pos2 | pos3                 95.42 93.96 93.85 

11. title | length | tfidf                   96.78 93.00 93.54 

12. length | tfidf | pos3              96.79 92.84 93.26 

13. title | tfidf | pos3                    93.93 91.78 93.06 

14. length | tfidf | ttf                   95.48 94.10 92.28 

15. title | tfidf | ttf                      94.03 92.34 92.27 

16. title | length | ttf                      95.48 94.69 93.46 

17. title | length | pos1 95.39 93.10 94.38 
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ตารางที่ 7 แสดงผลการทดลองการใชงานรวมกันของ 3 feature โดยใชอัลกอริทึม C4.5(ตอ) 

No. Feature 

Test Option 

10-Fold     

cross- validation 

Supplied test 

set  80:20 

Supplied test 

set 100:20 

18. title | tfidf | pos1 93.83 91.92 93.17 

19. title | tfidf | pos2 93.84 91.92 93.17 

20. title | ttf | pos1 93.62 91.95 93.19 

21. title | ttf | pos2 93.62 91.95 93.19 

22. title | ttf | pos3 93.62 91.95 93.19 

23. length | tfidf | pos1 96.62 93.21 93.62 

24. length | tfidf | pos2 95.44 93.82 93.58 

25. length | ttf | pos1 95.47 93.29 92.92 

26. length | ttf | pos2 95.44 94.23 93.67 

27. length | ttf | pos3 95.56 93.64 93.21 

28. length | pos1 | pos2 95.38 92.82 94.23 

29. length | pos1 | pos3 95.45 93.15 94.06 

30. title | tfidf | pos1 95.47 91.95 93.17 

31. title | ttf | pos2 95.44 91.95 93.19 

32. title | ttf | pos3 95.56 91.95 93.19 

33. tfidf | pos1 | pos2 93.79 92.18 93.19 

34. tfidf | pos1 | pos3 93.82 91.79 93.10 

35. tfidf | pos2 | pos3 93.85 92.18 93.10 



41 
 

 

  จากผลการทดลองที่แสดงในตารางที่ 7 แสดงใหเห็นวาคาความถูกตองสูงสุดเพ่ิมมากขึ้นจากการ
ใชงานรวมกันของ 4 feature โดย Test option 10-Fold cross- validation ที่มีคาความถูกตองสูงสุดคือ 

96.79 ซึ่งประกอบดวย feature length, tfidf, pos3 ซึ่งสามารถวิเคราะหไดวาคําที่มีความยาวมาก มีคา
น้ําหนักของคําสูงและปรากฏอยูในสวนทายนั้นมีโอกาสเปนคําสําคัญของบทคัดยอนั้นๆ สวน Test option 

Supplied test set  80:20 มีคาความถูกตองสูงสุดดือ 94.69 ซึ่งประกอบดวย feature title, length, ttf 

สามารถวิเคราะหไดวาคําท่ีอยูในสวนชื่อเรื่อง มีความยาวมากและมีคาความสําคัญตอเอกสารน้ันมีโอกาสเปน
คําสําคัญมากกวาคําอื่นๆและ Test option Supplied test set 100:20 มีคาความถูกตองสูงสุดคือ 94.88 

ซึ่งประกอบดวย feature title, length, pos2 สามารถวิเคราะหไดวาคําที่อยูในชื่อเรื่อง มีความยาวมาก
และอยูในสวนกลางของบทคัดยอ มีโอกาสที่จะเปนคําสําคัญของบทคัดยอนั้นๆมากกวาคําอื่น 

    จากการวิเคราะหขางตนสามารถระบุไดวาคําที่อยูในสวนชื่อเรื่อง มีความยาวมาก และอยูใน
สวนกลางหรือทายของบทคัดยอนั้นมีโอกาสที่จะเปนคําสําคัญของบทคัดยอนั้นๆมากกวาคําอ่ืนๆ  โดย
สามารถดูการเปรียบเทียบผลการทํางานรวมกันของ feature ไดในภาพที่ 8 

    การทดลองใชงานรวมกัน 2 feature สามารถแสดงผลไดดังตารางที่ 8  

ตารางที่ 8 แสดงผลการทดลองการใชงานรวมกันของ 2 feature โดยใชอัลกอริทึม C4.5 

No. Feature 

Test Option 

10-Fold     

cross- validation 

Supplied test 

set  80:20 

Supplied test 

set 100:20 

1. pos2 | pos3                    93.62 91.95 93.19 

2. pos1 | pos3                     93.62 91.95 93.19 

3. pos1 | pos2                    93.62 91.95 93.19 

4. title | pos3                       93.62 91.95 93.19 

5. title | pos2                      93.62 91.95 93.19 

6. title | length                 95.31 94.44 94.01 

7. length | pos3                  95.35 93.82 94.09 

8. length | tfidf                 96.28 93.46 93.66 
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 ตารางท่ี 8 แสดงผลการทดลองการใชงานรวมกันของ 2 feature โดยใชอัลกอริทึม C4.5(ตอ) 

No. Feature 

Test Option 

10-Fold     

cross- 

validation 

Supplied 

test set  

80:20 

Supplied 

test set 

100:20 

9. title | tfidf                    93.82 91.92 93.17 

10. tfidf | ttf                     93.84 92.18 92.92 

11. length | ttf                      95.39 94.44 93.03 

12. title | pos1 93.62 91.95 93.19 

13. length | pos1 95.39 93.29 94.34 

14. length | pos2 95.36 94.23 94.88 

15. tfidf | ttf 95.35 92.18 92.92 

16. tfidf | pos1 93.84 92.18 93.19 

17. tfidf | pos2 93.77 92.18 93.19 

18. tfidf | pos3 93.83 92.18 93.10 

19. ttf | pos1 93.62 91.95 93.19 

20. ttf | pos2 93.62 91.95 93.19 

21. ttf | pos3 93.62 91.95 93.19 

     

จากผลการทดลองที่แสดงในตารางท่ี 8 แสดงใหเห็นวาคาความถูกตองสูงสุดลดลงจากการใชงาน
รวมกันของ 3 feature โดย Test option 10-Fold cross- validation ที่มีคาความถูกตองสูงสุดคือ 96.28 

ซึ่งประกอบดวย feature length, tfidf สามารถวิเคราะหไดวาคําที่มีความยาวมากและมีคาน้ําหนักของคํา
สูง มีโอกาสเปนคําสําคัญของบทคัดยอนั้นๆมากกวาคําอื่นๆ สวน Test option Supplied test set  80:20 

มีคาความถูกตองสูงสุดดือ 94.44 ซึ่งประกอบดวย feature length, ttf สามารถวิเคราะหไดวาคําที่ความ 
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ยาวมากและมีคาความสําคัญตอเอกสารนั้นมีโอกาสเปนคําสําคัญของบทคัดยอนั้นๆและ Test option 

Supplied test set 100:20 มีคาความถูกตองสูงสุดคือ 94.88 ซึ่งประกอบดวย feature length, pos2 

สามารถวิเคราะหไดวาคําท่ีมีความยาวมากและปรากฏในสวนทายของบทคัดยอนั้นมีโอกาสเปนคําสําคัญของ
บทคดยอนั้นๆ 

     จากผลการวิเคราะหขางตนสามารถระบุไดวาคําที่มีความยาวมาก มีคาน้ําหนักของคําสูงและ
ปรากฏอยูในสวนกลางของบทคัดยอ มีโอกาสเปนคําสําคัญของบทคัดยอนั้นๆไดมากกวาคําอื่นๆ  โดย
สามารถดูการเปรียบเทียบผลการทํางานรวมกันของ feature ไดดังภาพที่ 9 

 

ภาพที่ 9 แสดงผลการเปรียบเทยีบการทํางานรวมกันของ 2 feature โดยใชอัลกอริทึม Decision tree 

      การทดลองใชงานรวมกัน 1 feature สามารถแสดงผลไดดังตารางที่ 9  

ตารางที่ 9 แสดงผลการทดลองการใชงานรวมกันของ 1 feature โดยใชอัลกอริทึม C4.5 

No. Feature 

Test Option 

10-Fold     

cross- 

validation 

Supplied 

test set  

80:20 

Supplied 

test set 

100:20 

1. pos3                    93.62 91.95 93.19 

2. pos2                    93.62 91.95 93.19 
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แสดงผลการทํางานรวมกันของ 2 feature โดยใชอัลกอริทึม Decision tree 

Test Option 10-Fold cross-validation : 100 file

Test Option Supplied test set : 80/20 file

Test Option Supplied test set : 100/20 file
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ตารางที่ 9 แสดงผลการทดลองการใชงานรวมกันของ 1 feature โดยใชอัลกอริทึม C4.5(ตอ) 

No. Feature 

Test Option 

10-Fold     

cross- 

validation 

Supplied 

test set  

80:20 

Supplied 

test set 

100:20 

3. pos1                  93.62 91.95 93.19 

4. ttf                      93.62 91.95 93.19 

5. tfidf                   93.75 92.18 93.19 

6. length                 95.31 94.44 94.01 

7. title                      93.62 91.95 93.19 

 

จากผลการทดลองที่แสดงในตารางที่ 9 แสดงใหเห็นวาคาความถูกตองสูงสุดลดลงจากการใช
งานรวมกันของ 2 feature โดย Test option 10-Fold cross- validation ที่มีคาความถูกตองสูงสุดคือ 

95.31 สวน Test option Supplied test set  80:20 มีคาความถูกตองสูงสุดดือ 94.44 และ Test option 

Supplied test set 100:20 มีคาความถูกตองสูงสุดคือ 94.01 ซึ่งท้ัง 3 Test option ประกอบดวย 

feature เดยีวกันคือ feature length 

จากผลการทดลองขางตนแสดงใหเห็นวาเมื่อเราเลือกใชแค feature ซึ่งใหคาความถูกตองสูงสุด
ตรงกันท้ัง 3 Test option ดังนั้น feature ที่มีความสําคัญที่สุดคือ feature length โดยสามารถดูการ
เปรียบเทียบผลการทํางานของแตละ feature ไดดังภาพที่ 10 
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ภาพที่ 10 แสดงผลการเปรียบเทียบการทาํงานของแตละ 1 feature โดยใชอัลกอริทึม Decision tree 

  ขั้นตอนท่ี 12 การทดลองหาการทํางานรวมกันของ feature โดยใชอัลกอริทึม Naïve Bayes 

การทดลองใชงานรวมกัน 7 feature สามารถแสดงไดดังตารางท่ี 10 

ตารางที่ 10 แสดงผลการทดลองการใชงานรวมกันของ 7 feature โดยใชอัลกอริทึม Naïve Bayes 

No. Feature 

Test Option 

10-Fold     

cross- 

validation 

Supplied 

test set  

80:20 

Supplied 

test set 

100:20 

1. title | length | tfidf | ttf | pos1 | pos2 | pos3 92.96 93.64 92.11 

     

 จากผลการทดลองที่แสดงในตารางที่ 10 นั้นแสดงใหเห็นวาการใชงานรวมกันของทั้ง 7 feature 

นั้นใหคาความถูกตองอยูในระดับสูง และผลจากการทดสอบของ Test option Supplied test set  80:20 

ใหคาความถูกตองมากท่ีสุดคือ 93.64 และผลจากการทอสอบของ Test option Supplied test set 

100:20 ใหคาความถูกตองนอยที่สุด ทั้งนี้อาจเปนผลมาจากชุดขอมูลทดสอบที่นาํมาใชนัน้เปนขอมูลที่ไมมีใน
สวนเรียนรู ซึ่งอาจสงผลตอคา feature ตางๆทํามีความผิดพลาดสูงกวา Test option อื่นๆ 
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แสดงผลการทํางานของ 1 feature โดยใชอัลกอริทึม Decision tree 

Test Option 10-Fold cross-validation : 100 file

Test Option Supplied test set : 80/20 file

Test Option Supplied test set : 100/20 file
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 การทดลองใชงานรวมกัน 6 สามารถแสดงไดดงัตารางที่ 11 

ตารางที่ 11 แสดงผลการทดลองการใชงานรวมกันของ 6 feature โดยใชอัลกอริทึม Naïve Bayes 

No. Feature 

Test Option 

10-Fold     

cross- 

validation 

Supplied 

test set  

80:20 

Supplied 

test set 

100:20 

1. length | tfidf | ttf | pos1 | pos2 | pos3          93.48 92.31 93.71 

2. title | tfidf | ttf | pos1 | pos2 | pos3             91.03 90.24 92.08 

3. title | length | ttf | pos1 | pos2 | pos3          95.29 93.53 94.18 

4. title | length | tfidf | pos1 | pos2 | pos3       93.29 92.16 93.97 

5. title | length | tfidf | ttf | pos2 | pos3           93.43 92.63 93.68 

6. title | length | tfidf | ttf | pos1 | pos3           93.38 92.35 93.35 

7. title | length | tfidf | ttf | pos1 | pos2           92.99 92.11 93.64 

     

จากผลการทดลองที่ไดแสดงในตารางท่ี 11 นั้นแสดงใหเห็นวาคาความถูกตองสูงสุดเพ่ิมขึ้นจาก
การใชงานรวมกันของท้ัง 7 feature โดย Test option 10-Fold cross- validation ใหคาความถูกตอง
สูงสุดคือ 95.29 สวน Test option Supplied test set  80:20 ใหคาความถูกตองสูงสุดคือ 93.53และ 
Test option Supplied test set 100:20 ใหคาความถูกตองสูงคือ 94.18 ซึ่งทั้ง 3 Test option 

ประกอบดวย feature เดียวกันคือ feature title, length, ttf, pos1, pos2, pos3 ซึ่งสามารถวิเคราะหได
วาคําท่ีมีในสวนชื่อเรื่อง มีความยาวมาก มีคาความสําคัญตอเอกสาร และปรากฏอยูทั้งสวนตน กลางและ
ทายของบทคัดยอนั้น มีโอกาสที่จะเปนคําสําคัญมากกวาคําอื่นๆ 

    จากผลการวิเคราะหขางตนสามารถระบุไดวาคําที่ปรากฏอยูในสวนชื่อเรื่อง มีความยาวมาก 

เปนคําท่ีมีคาความสําคัญตอเอกสารและปรากฏอยูในทั้งสามสวนของบทคัดยอคือสวนตน กลางและทายนั้น 

มีโอกาสเปนคําสําคัญของบทคัดยอนั้นๆสูง ซึ่งสามารถดูการเปรียบเทียบผลการทํางานรวมกันของ feature 

ไดดังภาพท่ี 11 
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ภาพท่ี 11 แสดงผลการเปรียบเทียบการทาํงานรวมกันของ 6 feature โดยใชอัลกอริทึม Naïve Bayes 

    การทดลองใชงานรวมกัน 5 feature สามารถแสดงไดดงัตารางที่ 12 

ตารางที่ 12 แสดงผลการทดลองการใชงานรวมกันของ 5 feature โดยใชอัลกอริทึม Naïve Bayes 

No. Feature 

Test Option 

10-Fold     

cross- 

validation 

Supplied test 

set  80:20 

Supplied test 

set 100:20 

1. tfidf | ttf | pos1 | pos2 | pos3          91.59 90.55 92.43 

2. length | ttf | pos1 | pos2 | pos3      95.33 93.36 94.06 

3. length | tfidf | pos1 | pos2 | pos3    93.77 92.48 94.54 

4. length | tfidf | ttf | pos2 | pos3       93.50 92.27 93.39 

5. length | tfidf | ttf | pos1 | pos3       93.60 92.38 93.40 

6. length | tfidf | ttf | pos1 | pos2       93.55 92.31 93.58 

7. title | ttf | pos1 | pos2 | pos3          93.62 91.95 93.19 

8. title | tfidf | pos1 | pos2 | pos3       91.19 90.25 92.44 

0

50

100
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แสดงผลการทํางานรวมกันของ 6 feature โดยใชอัลกอริทึม Naive Bayes 

Test Option 10-Fold cross-validation : 100 file
Test Option Supplied test set : 80/20 file
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ตารางที่ 12 แสดงผลการทดลองการใชงานรวมกันของ 5 feature โดยใชอัลกอริทึม Naïve Bayes(ตอ) 

No. Feature 

Test Option 

10-Fold     

cross- 

validation 

Supplied test 

set  80:20 

Supplied test 

set 100:20 

9. title | tfidf | ttf | pos2 | pos3           91.25 90.25 91.97 

10. title | tfidf | ttf | pos1 | pos3           91.29 90.25 91.97 

11. title | tfidf | ttf | pos1 | pos2           91.03 90.24 92.08 

12. title | length | pos1 | pos2 | pos3    95.28 93.29 94.88 

13. title | length | ttf | pos2 | pos3       95.15 93.61 94.17 

14. title | length | ttf | pos1 | pos3       95.21 93.60 94.20 

15. title | length | ttf | pos1 | pos2       95.29 93.53 94.59 

16. title | length | tfidf | pos2 | pos3     93.64 92.41 93.98 

17. title | length | tfidf | pos1 | pos3     93.37 92.23 93.85 

18. title | length | tfidf | pos1 | pos2     93.29 92.16 93.97 

19. title | length | tfidf | ttf | pos3         93.57 92.70 93.50 

20. title | length | tfidf | ttf | pos2         93.42 92.63 93.68 

21. title | length | tfidf | ttf | pos1         93.36 92.35 93.35 

 

จากผลการทดลองที่แสดงในตารางท่ี 12 นั้นแสดงใหเห็นวาคาความถูกตองสูงสุดมีคาเพิ่มขึ้น
จากการใชงานรวมกันของ 6 feature โดย Test option 10-Fold cross- validation ใหคาความถูกตอง
สูงสุดคือ 95.33 ซึ่งประกอบดวย feature length, ttf, pos1, pos2, pos3 ซึ่งสามารถวิเคราะหไดวาคําที่มี
ความยาวมาก มีคาความสําคัญตอเอกสาร และปรากฏอยูทั้งในสวนตน กลางและทายของบทคัดยอนั้น มี
โอกาสเปนคําสําคัญมากกวาคําอื่นๆ สวน Test option Supplied test set  80:20 มีคาความถูกตองสูงสุด
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คือ 93.61 ซึ่งประกอบดวย feature title, length, ttf, pos2, pos3 ซึ่งสามารถวิเคราะหไดวาคําที่อยูใน
สวนชื่อเรื่อง มีความยาวมาก มีคาความสําคัญตอเอกสาร และปรากฏในสวนกลางและทายของบทคัดยอ มี
โอกาสเปนคําสําคัญมากกวาคําอื่นๆ และ Test Option Supplied test set 100:20 มีคาความถูกตอง
สูงสุดคือ 94.88 ซึ่งประกอบดวย feature title, length, pos1, pos2, pos3 ซึ่งสามารถวิเคราะหไดวาคําที่
อยูในสวนชื่อเรื่อง มีความยาวมาก และปรากฏอยูทั้งสามสวนในบทคัดยอนั้น มีโอกาสเปนคําสําคัญของ
บทคัดยอนั้นๆ 

จากผลการวิเคราะหขางตน สามารถระบุไดวาคําที่ปรากฏอยูในสวนชื่อเรื่อง ประกอบดวยมี
ความยาวมากและปรากฏอยูทั้งสามสวนของบทคัดยอคือสวนตน กลางและทายแลวนั้น คํานั้นมีโอกาสเปน
คําสําคัญของบทคัดยอนั้นๆสูงกวาคําอื่นๆ ซึ่งสามารถดูการเปรียบเทียบผลการทํางานรวมกันของ feature

ไดดังภาพที่ 12 

 

ภาพท่ี 12 แสดงผลการเปรียบเทียบการทาํงานรวมกันของ 5 feature โดยใชอัลกอริทึม Naïve Bayes 

การทดลองใชงานรวมกัน 4 feature สามารถแสดงไดดังตารางท่ี 13 
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แสดงผลการทํางานรวมกันของ 5 feature โดยใชอัลกอริทึม Naïve Bayes 

Test Option 10-Fold cross-validation : 100 file

Test Option Supplied test set : 80/20 file

Test Option Supplied test set : 100/20 file
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ตารางที่ 13 แสดงผลการทดลองการใชงานรวมกันของ 4 feature โดยใชอัลกอริทึม Naïve Bayes 

No. Feature 

Test Option 

10-Fold       

cross- validation 

Supplied test 

set  80:20 

Supplied test 

set 100:20 

1. ttf | pos1 | pos2 | pos3             93.62 91.95 93.19 

2. tfidf | pos1 | pos2 | pos3           91.79 90.87 92.59 

3. tfidf | ttf | pos2 | pos3               91.61 90.87 92.57 

4. tfidf | ttf | pos1 | pos3               91.69 90.55 92.57 

5. tfidf | ttf | pos1 | pos2               91.59 90.55 92.41 

6. title | pos1 | pos2 | pos3           93.62 91.95 93.19 

7. title | ttf | pos2 | pos3               93.62 91.95 93.19 

8. title | ttf | pos1 | pos3               93.62 91.95 93.19 

9. title | ttf | pos1 | pos2               93.62 91.95 93.19 

10. title | length | pos2 | pos3         95.11 93.38 94.26 

11. title | length | pos1 | pos3         95.22 93.36 94.49 

12. title | length | pos1 | pos2         95.28 93.29 94.88 

13. length | pos1 | pos2 | pos3        95.29 93.61 94.49 

14. title | length | tfidf | pos3          93.65 92.48 93.72 

15. title | length | tfidf | pos2          93.64 92.41 93.98 

16. title | tfidf | pos2 | pos3            91.64 90.45 92.43 

17. length | tfidf | pos2 | pos3         93.78 92.66 94.07 

18. title | length | tfidf | ttf              93.56 92.70 93.50 
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ตารางที่ 13 แสดงผลการทดลองการใชงานรวมกันของ 4 feature โดยใชอัลกอริทึม Naïve Bayes(ตอ) 

No. Feature 

Test Option 

10-Fold       

cross- validation 

Supplied test 

set  80:20 

Supplied test 

set 100:20 

19. title | length | ttf | pos3            95.15 93.61 93.84 

20. title | tfidf | ttf | pos3                91.42 90.25 92.23 

21. length | tfidf | ttf | pos3            93.72 92.34 93.16 

22. length | tfidf | ttf | pos1            93.61 92.38 93.40 

23. title | tfidf | ttf | pos1                91.30 90.25 91.97 

24. title | length | ttf | pos1            95.21 93.60 93.99 

25. title | length | tfidf | pos1          93.39 92.23 93.94 

26. title | length | ttf | pos2 95.15 93.61 94.17 

27. title | tfidf | pos1 | pos2 91.19 90.25 92.44 

28. title | tfidf | ttf | pos2 91.25 90.25 91.97 

29. title | tfidf | pos1 | pos3 91.53 91.95 92.63 

30. length | tfidf | ttf | pos2 93.48 92.27 93.78 

31. length | tfidf | pos1 | pos2 93.77 92.48 94.54 

32. length | tfidf | pos1 | pos3 93.79 92.56 93.77 

33. length | ttf | pos1 | pos2 95.33 93.36 94.06 

34. length | ttf| pos1 | pos3 95.33 93.36 93.65 

35. length | ttf | pos2 | pos3 95.28 94.30 94.49 
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    จากผลการทดลองที่แสดงในตารางท่ี 13 นั้นแสดงใหเห็นวาคาความถูกตองสูงสุดมีคาใกลเคียง
กับคาความถูกตองสูงสุดของการใชงานรวมกันของ 5 feature โดย Test option 10-Fold cross- 

validation มีคาความถูกตองสูงสุดคือ 95.33 ซึ่งประกอบดวยชุด feature 2 ชุดคือ length, ttf, pos1, 

pos2 และ length, ttf, pos1, pos3 ซึ่งสามารถวิเคราะหผลไดวาคําที่มีความยาวมาก มีคาความสําคัญตอ
เอกสาร และปรากฏอยูในสวนตน กลางหรือทายของบทคัดยอนั้น มีโอกาสเปนคําสําคัญของบทคัดยอนั้น 

สวน Test option Supplied test set 80:20 มีคาความถูกตองสูงสุดคือ 94.30 ซึ่งประกอบดวย feature 

length, ttf, pos2, pos3 ซึ่งสามารถวิเคราะหไดวาคําที่ความยาวมาก มีคาความสําคัญตอเอกสารและ
ปรากฏอยูในสวนกลางและทายของบทคัดยอนั้น มีโอกาสเปนคําสําคัญของเอกสารนั้นๆสูงกวาคําอื่นๆ และ 
Test option Supplied test set 100:20 มีคาความถูกตองสูงสุดคือ 94.88 ซึ่งประกอบดวย feature 

title, length, pos1, pos2 ซึ่งสามารถวิเคราะหผลการทดลองไดวา คําที่อยูในสวนชื่อเรื่อง มีความยาวมาก 

และปรากฏในสวนตนและกลางของบทคัดยอ มีโอกาสเปนคําสําคัญของบทคัดยอนั้นๆ                

   จากการวิเคราะหผลการทดลองขางตน แสดงวาคาํที่อยูในสวนชื่อเรื่อง มีความยาวมาก และมี
การปรากฏสวนตนควบคูกับสวนกลางหรือทายของบทคัดยอ มีโอกาสเปนคาํสําคัญของบทคัดยอนั้นๆ
มากกวาคําอื่นๆ ซึ่งสามารถดูการเปรียบเทียบผลการทํางานรวมกันของ feature ไดดังภาพท่ี 13 

   การทดลองใชงานรวมกัน 3 feature สามารถแสดงไดดังตารางที่ 14 

ตารางที่ 14 แสดงผลการทดลองการใชงานรวมกันของ 3 feature โดยใชอัลกอริทึม Naïve Bayes 

No. Feature 

Test Option 

10-Fold         

cross- validation 

Supplied test 

set  80:20 

Supplied test 

set 100:20 

1. pos1 | pos2 | pos3                  93.62 91.95 93.19 

2. ttf | pos2 | pos3                    93.62 91.95 93.19 

3. ttf | pos1 | pos3                     93.62 91.95 93.19 

4. ttf | pos1 | pos2                    93.62 91.95 93.19 

5. title | pos2 | pos3                  93.62 91.95 93.19 

6. title | pos1 | pos3                 93.62 91.95 93.19 

7. title | pos1 | pos2                   93.62 91.95 93.19 
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ตารางที่ 14 แสดงผลการทดลองการใชงานรวมกันของ 3 feature โดยใชอัลกอริทึม Naïve Bayes(ตอ) 

No. Feature 

Test Option 

10-Fold         

cross- validation 

Supplied test 

set  80:20 

Supplied test 

set 100:20 

8. title | length | pos3                 95.11 93.38 94.26 

9. title | length | pos2               95.11 94.30 94.26 

10. length | pos2 | pos3                 95.28 94.30 94.49 

11. title | length | tfidf                   93.64 92.48 93.72 

12. length | tfidf | pos3              93.78 92.73 93.68 

13. title | tfidf | pos3                    91.82 90.73 92.63 

14. length | tfidf | ttf                   93.72 92.34 93.16 

15. length | ttf | pos3 95.22 94.44 95.23 

16. length | pos1 | pos2 95.29 93.61 94.49 

17. length | pos1 | pos3 95.29 93.61 94.49 

18. title | tfidf | pos1 93.62 91.95 93.19 

19. title | ttf | pos2 93.62 91.95 93.19 

20. title | ttf | pos3 93.62 91.95 93.19 

21. tfidf | pos1 | pos2 91.80 90.87 92.78 

22. tfidf | pos1 | pos3 91.81 90.87 92.76 

23. tfidf | pos2 | pos3 91.81 90.87 92.54 

24. title | tfidf | ttf                      91.54 90.25 92.23 

25. title | length | ttf                      95.14 93.61 93.84 
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ตารางที่ 14 แสดงผลการทดลองการใชงานรวมกันของ 3 feature โดยใชอัลกอริทึม Naïve Bayes(ตอ) 

No. Feature 

Test Option 

10-Fold         

cross- validation 

Supplied test 

set  80:20 

Supplied test 

set 100:20 

26. title | length | pos1 95.20 93.36 94.49 

27. title | tfidf | pos1 91.43 90.45 92.44 

28. title | tfidf | pos2 91.62 90.45 92.43 

29. title | ttf | pos1 93.62 90.45 92.44 

30. title | ttf | pos2 93.62 91.95 93.19 

31. title | ttf | pos3 93.62 91.95 93.62 

32. length | tfidf | pos1 95.33 93.36 95.33 

33. length | tfidf | pos2 93.77 92.66 93.78 

34. length | ttf | pos1 95.33 93.36 95.33 

35. length | ttf | pos2 95.28 94.30 95.28 

 

 จากผลการทดลองการใชงานรวมกันของ 3 feature ดังแสดงในตารางท่ี 14 นั้นสามารถแสดง
ใหเห็นวาคาความถูกตองสูงสุดมีคาใกลเคียงกับคาความถูกตองสูงสุดของการใชงานรวมกันของ 4 feature 

โดยมีคา Test option 10-Fold cross- validation และ Supplied test set 100:20 สูงสุดเทากันคือ 

95.33 ประกอบดวย feature ชุดเดียวกันคือ length, ttf, pos1 ซึ่งวิเคราะหผลไดวาคําที่มีความยาวมาก มี
คาความสําคัญตอเอกสารและปรากฏอยูในสวนตนของบทคัดยอนั้น มีโอกาสเปนคําสําคัญมากกวาคําอื่น 

และ Test option Supplied test set  80:20 มีคาความถูกตองสูงสุดคือ 94.44 ประกอบดวย feature 

length, ttf, pos3 ซึ่งสามารถวิเคราะหผลจากการทดลองนี้ไดวา คําที่มีความยาวมาก มีคาความสําคัญตอ
เอกสาร และปรากฏในสวนทายของบทคัดยอ มีโอกาสเปนคําสําคัญมากกวาคําอื่นๆ 

    จากการวิเคราะหผลการทดลองขางตนสามารถระบุไดวาคําที่มีความยาวมาก มีคาความสําคัญ
ตอเอกสาร และมีการปรากฏอยูในสวนตนหรือทายของบทคัดยอนั้นๆ มีโอกาสเปนคําสําคัญมากกวาคําอื่นๆ 

ซึ่งสามารถดูการเปรียบเทียบผลการทํางานรวมกันของ feature ไดดังภาพที่ 14 
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การทดลองใชงานรวมกัน 2 feature สามารถแสดงไดดังตารางท่ี 15 
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ตารางที่ 15 แสดงผลการทดลองการใชงานรวมกันของ 2 feature โดยใชอัลกอริทึม Naïve Bayes 

No. Feature 

Test Option 

10-Fold     

cross- validation 

Supplied test 

set  80:20 

Supplied test 

set 100:20 

1. pos2 | pos3                    93.62 91.95 93.19 

2. pos1 | pos3                     93.62 91.95 93.19 

3. tfidf | pos2 91.81 90.87 92.54 

4. tfidf | pos3 91.81 90.87 92.52 

5. ttf | pos1 93.62 91.95 93.19 

6. ttf | pos2 93.62 91.95 93.19 

7. pos1 | pos2                    93.62 91.95 93.19 

8. title | pos3                       93.62 91.95 93.19 

9. title | pos2                      93.62 91.95 93.19 

10. title | length                 95.11 93.38 94.01 

11. length | pos3                  95.23 94.44 94.01 

12. length | tfidf                 95.23 92.73 94.01 

13. title | tfidf                    91.96 90.73 92.76 

14. tfidf | ttf                     91.62 90.87 92.57 

15. length | ttf                      95.23 94.44 94.01 

16. title | pos1 93.62 91.95 93.19 

17. length | pos1 95.29 93.61 94.49 

ตารางที่ 15 แสดงผลการทดลองการใชงานรวมกันของ 2 feature โดยใชอัลกอริทึม Naïve Bayes(ตอ) 
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No. Feature 

Test Option 

10-Fold     

cross- validation 

Supplied test 

set  80:20 

Supplied test 

set 100:20 

18. length | pos2 95.28 94.30 94.49 

19. tfidf | ttf 91.62 90.87 92.57 

20. tfidf | pos1 91.81 90.87 92.76 

21. ttf | pos3 93.62 91.95 93.19 

 

จากผลการทดลองการใชงานรวมกันของ 2 feature ดังแสดงในตารางท่ี 15 สามารถแสดงให
เห็นวาคาความสําคัญสูงสุดลดลงเล็กนอยจากการใชงานรวมกันของ 3 feature โดยมีคา Test option 10-

Fold cross- validation สูงสุดคือ 95.29 ประกอบดวย feature length, pos1 แสดงใหเห็นวาคําที่มีความ
ยาวมากและอยูในสวนตนของบทคัดยอ มีโอกาสเปนคําสําคัญมากกวาคําอ่ืนๆ สวน Test option 

Supplied test set  80:20 มีคาความถูกตองสูงสุด 94.44 ประกอบดวย feature length, ttf แสดงใหเห็น
วาคําท่ีมีความยาวมากและมีคาความสําคัญตอเอกสารมีโอกาสเปนคําสําคัญของบทคัดยอนั้นๆ และ Test 

option Supplied test set 100:20 มีคาความถูกตองสูงสุดคือ 94.49 ประกอบดวย feature 2 ชุด คือ 

length, pos1 และ length, pos2 แสดงใหเห็นวาคําที่มีความยาวมากและปรากฏอยูในสวนตนหรือกลาง มี
โอกาสเปนคําสําคัญไดมากกวาคําอื่นๆ 

    จากการวิเคราะหผลการทดลองขางตนนั้นสามารถระบุไดวาคําที่มีความยาวมาก มีคา
ความสําคัญตอเอกสาร หรือปรากฏในสวนตนหรือกลางของบทคัดยอ มีโอกาสเปนคําสําคัญของบทคัดยอ
นั้นๆมากกวาคําอื่นๆ ซึ่งสามารถดูการเปรียบเทียบผลการทํางานรวมกันของ feature ไดภาพที่ 15 
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ภาพท่ี 15 แสดงผลการเปรียบเทียบการทาํงานรวมกันของ 2 feature โดยใชอัลกอริทึม Naïve Bayes 

    การทดลองใชงานรวมกัน 1 feature สามารถแสดงไดดงัตารางที่ 16 

ตารางที่ 16 แสดงผลการทดลองการใชงานรวมกันของ 1 feature โดยใชอัลกอริทึม Naïve Bayes 

No. Feature 

Test Option 

10-Fold     

cross- validation 

Supplied test 

set  80:20 

Supplied test 

set 100:20 

1. pos3                    93.62 91.95 93.19 

2. pos2                    93.62 91.95 93.19 

3. pos1                  93.62 91.95 93.19 

4. ttf                      93.62 91.95 93.19 

5. tfidf                   91.81 90.87 93.19 

6. length                 95.23 94.44 94.01 

7. title                      93.62 91.95 93.19 
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แสดงการทํางานรวมกันของ 2 feature โดยใชอัลกอริทึม Naïve Bayes 

Test Option 10-Fold cross-validation : 100 file
Test Option Supplied test set : 80/20 file
Test Option Supplied test set : 100/20 file
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จากผลการทดลองการใชงานของแตละ feature ใหคาความสําคัญสูงสุดลดลงกวาการใชงาน
รวมกันของ 2 feature เล็กนอย โดยใหคา Test option 10-Fold cross- validation ที่มีคาสูงสุดคือ 

95.23 คา Test option Supplied test set  80:20 สูงสุดคือ 94.44 และใหคา Test option Supplied 

test set 100:20 สูงสุดคือ 94.01 โดยท้ัง 3 Test option มีคา feature เดียวกันคือ feature length  

จากผลการทดลองขางตนแสดงใหเห็นวา feature ที่มีความสําคัญตอการหาคําสําคัญของ
บทคัดยอมากที่คือ length ซึ่งสามารถดูการเปรียบเทียบผลการทํางานของแตละ feature ไดดังภาพที่ 16 

 

ภาพท่ี 16 แสดงผลการเปรียบเทียบการทาํงานของ 1  feature โดยใชอัลกอริทึม Naïve Bayes 

  ขั้นตอนท่ี 13 สรุปผลการทํางานรวมกันของ feature 

 การใชงานรวมกันของ feature โดยใชอัลกอริทึม Decision tree นั้นแสดงใหเห็นวาทุก 

feature มีความสําคัญตอการระบุคําสําคัญของบทคัดยอ โดยผลท่ีไดจากการทดลองแสดงใหเห็นวา  

feature length มีสวนสําคัญในการระบุคําสําคัญมากที่สุด สังเกตไดจากการปรากฏอยูในชุด feature ที่ให
คาความถูกตองสูงสุดทุกๆคร้ังและมักปรากฏใหเห็นการใชงานรวมกันกับ feature title และ ttf โดย 

feature ttf ก็มักปรากฏใชงานรวมกันกับ feature tfidf ทั้งนี้อาจสงผลมาจาก ttf นําคา tfidf มาใชนั่นเอง 
สวน feature ที่ระบุตําแหนงการปรากฏของคําทั้ง 3 feature นั้น จะมีประสิทธิภาพสูงสุดหากมีทั้ง 3 

feature แตถาหากมองแยกแตละ feature นั้น feature pos3 มีการใชงานมากท่ีสุดและมักใชงานรวมกัน
กับ pos1 หรือ pos2 เชนกัน 
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แสดงการทํางานของ 1 feature โดยใชอัลกอริทึม Naive Bayes 
 

Test Option 10-Fold cross-validation : 100 file

Test Option Supplied test set : 80/20 file

Test Option Supplied test set : 100/20 file
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  การใชงานรวมกันของ feature โดยใชอัลกอริทึม Naïve Bayes ใหผลการทดลองสอดคลอง
กับอัลกอริทึม Decision tree ในดานความสําคัญของ feature และการใชงานรวมกันของ feature แตผล
การทดลองโดยใชอัลกอริทึม Naïve Bayes ใหคาความถูกตองนอยกวาการทดลองดวยอัลกอริทึม  

Decision tree  เมื่อใชชุดทดสอบ 10-Fold cross-validation และใหคาความถูกตองมากกวาการทดลอง
ดวยอัลกอริทึม Decision tree เมื่อใชชุดทดสอบ Supplied test set : 80/20 file และ Supplied test 

set : 100/20 file ซึ่งสามารถเปรียบเทียบผลคาความถูกตองของทั้ง 2 อัลกอริทึมไดดังแสดงในภาพที่ 17 

 

ภาพท่ี 17 แสดงการเปรียบเทียบผลการทาํงานรวมกันของ 7 feature 
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บทที่ 5 

สรุปผลการดําเนินงานวิจัย 

 

จากการทดลองการทาํงานรวมกันของแตละ feature ในบทที่ 4 แลวนั้น สามารถนาํผลการ
ทดลองวิเคราะหเพ่ือหาผลสรุปการทดลองและวัดประสทิธิภาพคาการทดลองไดดังตอไปนี้ 

5.1 สรุปผลการวิจัย 

               งานวิจัยนี้มุงเนนในการสกัดคําสําคัญจากบทคัดยอที่เปนภาษาอังกฤษเทานั้น  ซึ่งในการวิจัยนี้ 
ผูวิจัยไดตั้งสมมติฐานในการระบุ feature ของแตละคํา ซึ่งใชทั้งหมด 7 feature ไดแก title, length, tfidf, 

ttf, pos1, pos2, pos3 โดยผูวิจัยไดทําการทดลองการใชงานรวมกันของแตละ feature เพื่อศึกษาวา 
feature ใดบางมีความสําคัญตอการระบุคําสําคัญของบทคัดยอซ่ึงไดผลการทดลองดังแสดงในบทที่ 4   

   หากมองแยกแตละ feature แลวนั้น feature  ที่มีความสําคัญที่สุดคือ feature length  ซึ่ง
สามารถกลาวไดวาคําท่ีมีความยาวมากกวาคําอื่นนั้นมีโอกาสที่จะเปนคําสําคัญของเอกสารน้ันมากกวาคําที่มี
ความยาวนอย  

  feature position เมื่อมีการกําหนดคาเปน pos1, pos2, pos3 แลวจะสามารถระบุคําสําคัญได
ดีกวาการกําหนดคาให position ใด position หนึ่ง ซึ่งกลาวไดวาหากคํานั้นปรากฏอยูทั้งในสวนตน กลาง 
ทาย ของบทคัดยอนั้นแลวคํานั้นมีโอกาสจะเปนคําสําคัญไดมากกวาคําอื่นๆ 

   feature tfidf และ ttf เปน feature ที่เมื่อใชงานรวมกันแลวสงผลใหการระบุคําสําคัญไดดี
ยิ่งขึ้น และมักพบเห็นท้ังสอง feature นี้ปรากฏพรอมกัน ซึ่งอาจมีผลมาจากการที่ feature ttf ใชคาจาก 

tfidf มาเปนตัวกําหนดชวงขอมูลของ ttf เพราะหากคํานั้นมีคา tfidf สูงก็สงผลใหคํานั้นไดอยูในชวงของ ttf 
เชนกัน  

   feature title เปน feature ที่มีความสําคัญไมนอยไปกวา feature อื่น ซึ่งมีความเปนไปไดวา
หากคํานั้นอยูในสวนของชื่อเรื่องแลวนั้น ก็มีโอกาสที่คํานั้นจะเปนคําสําคัญของบทคัดยอนั้นมากกวาคําอื่นๆ  

   ในการใชอัลกอริทึม Decision tree และ อัลกอริทึม Naïve Bayes มาชวยในการสรางโมเดลนัน้
เมื่อมีการวัดคาความถูกตองแลวนั้น คาที่ไดจากอัลกอริทึม Decision tree มีคาความถูกตองมากกวาคาที่ได
จากอัลกอริทึม Naïve Bayes  

 

 

63 



64 
 

 

5.2 การวัดคาประสิทธิภาพ 

ในการทดสอบประสิทธิภาพของโมเดลนั้นผูวิจัยใชขอมูลทั้งหมด 320 บทคัดยอ โดยแบงไดดังนี้ 

1. ขอมูลบทคัดยอจาก ThaiLIS จํานวน 120 บทคัดยอ โดยแบงเปนขอมูลชุดเรียนรู 100 

บทคัดยอ และเปนขอมูลชุดทดสอบ 20 บทคัดยอ 

2. ขอมูลบทคัดยอจาก IEEE จํานวน 200 บทคัดยอ โดยแบงเปนขอมูลชุดเรียนรู 150 

บทคัดยอ และเปนขอมูลชุดทดลอง 50 บทคัดยอ 

โดยสามารถแสดงผลการวัดประสิทธิภาพจากอัลกอริทึม Decision tree และ Naïve Bayes 

โดยมีการแบงวัดคาระลึก(Recall) ออกเปน 2 คาคือ Recall(1) ใชวัดคาโดยนําผลที่ไดจากการทํานายมา
ตรวจสอบกับคาคําสําคัญจากตนฉบับ และคา Recall(2) ใชวัดคาโดยนําผลมาตรวจสอบกับคาที่ทํานาย และ
ไดทําการแบงคา F-Measure ออกเปน 2 คาเชนเดียวกับคาระลึก(Recall) ดังแสดงในตารางท่ี 17 และ
ตารางที่ 18 

  ตารางท่ี 17  แสดงผลการวัดประสิทธิภาพจากอัลกอริทึม Decision tree 

ชุดขอมูล 
Precision 

(%) 

Recall(1) 

(%) 

Recall(2) 

(%) 

F-Measure(1) 

(%) 

F-Measure (2) 

(%) 

ThaiLIS 17.4 21.6 42.1 17.5 21.8 

IEEE 7.3 2.0 8.0 3.0 7.6 

 

ผลท่ีไดจากการวัดประสิทธิภาพการใชอัลกอริทึม Decision tree คาการวัดประสิทธิภาพที่ได
จากชุดขอมูล ThaiLIS มีคามากกวาคาการวัดประสิทธิภาพท่ีไดจากชุดขอมูล IEEE ทั้งคา Precision, 

Recall(1), Recall(2), F-Measure(1), F-Measure(2) 
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  ตารางท่ี 18 แสดงผลการวัดประสิทธิภาพจากอัลกอริทึม Naïve Bayes 

ชุดขอมูล 
Precision 

(%) 

Recall(1) 

(%) 

Recall(2) 

(%) 

F-Measure(1) 

(%) 

F-Measure (2) 

(%) 

ThaiLIS 38.8 23.3 46.3 25.2 34.0 

IEEE 5.3 1.5 6.0 2.2 5.6 

 

ผลท่ีไดจากการวัดประสิทธิภาพการใชอัลกอริทึม Naïve Bayes  คาการวัดประสิทธิภาพที่ได
จากชุดขอมูล ThaiLIS มีคามากกวาคาการวัดประสิทธิภาพท่ีไดจากชุดขอมูล IEEE ทั้งคา Precision, 

Recall(1), Recall(2), F-Measure(1), F-Measure(2) 

5.3 ขอเสนอแนะ 

จากผลที่ไดจากการวัดคาประสิทธิภาพนั้นใหคานอยมาก เนื่องจากงานวิจัยนี้มุงเนนเฉพาะ
บทคัดยอเทานั้น ดังนั้นหากคําสําคัญที่ผูเขียนระบุไวนั้นไมไดเขียนอยูในบทคัดยอแลวนั้น สงผลใหไมสามารถ
หาคําสําคัญนั้นไดเลย ดังนั้นหากจะพัฒนางานวิจัยนี้ใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน ตองมีการจําแนกคําสําคัญ
นั้นๆไดวามีอยูในสวนใดของงานวิจัย และจากการวิจัยแลวพบวาการสกัดคําสําคัญโดยใชเฉพาะบทคัดยอนั้น
ไมเพียงพอที่จะสกัดคําสําคัญทั้งหมดออกมาจากงานวิจัยไดจึงควรนําสวนอื่นๆในงานวิจัยมาพิจารณารวม
ดวย 

ในสวนของการเก็บคําใน corpus เพื่อใชในการเทียบคําและรวบคํานั้น ควรมีคําใน corpus ที่
มากกวานี้และครอบคลุมมากกวานี้ เพื่อชวยเพิ่มประสิทธิภาพในการรวบคํา 
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