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งำนวิจัยนี้ได้พัฒนำเครื่องมือส ำหรับกำรวิเครำะห์โครงสร้ำงและองค์ประกอบส ำหรับ

บทคัดย่อของเอกสำรทำงวิชำกำร โดยบทคัดย่อเป็นส่วนสรุปภำพรวมและรำยละเอียดพ้ืนฐำนของ
งำนวิจัยและวิทยำนิพนธ์ โดยปกติแล้วบทคัดย่อใช้เป็นส่วนช่วยให้ผู้อ่ำนสำมำรถค้นหำวัตถุประสงค์
ของงำนวิจัยได้อย่ำงรวดเร็ว งำนวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ที่จะน ำกำรเรียนรู้ของเครื่องมำใช้วิเครำะห์
โครงสร้ำงของบทคัดย่อเพ่ือพัฒนำเครื่องมือที่มีชื่อว่ำ  WaranusMove ซึ่งเครื่องมือนี้สำมำรถ
วิเครำะห์โครงสร้ำงของบทคัดย่อที่มีอยู่  5 มูฟประกอบด้วย background, purpose, method 
result และ discussion ซึ่งแสดงผลลัพธ์อยู่ในรูปแบบของแถบสีครอบคลุมแต่ละประโยคเพ่ือบ่ง
บอกมูฟ นอกจำกนั้นได้น ำเอำโมเดลกำรเรียนรู้ของเครื่อง Support Vector Machine (SVM) และ 
Decision tree มำเปรียบเทียบประสิทธิภำพกำรจ ำแนกโครงสร้ำงของบทคัดย่อ 

งำนวิจัยนี้พัฒนำขึ้นในรูปแบบโปรแกรมประยุกต์บนเว็บไซต์ที่ใช้ภำษำโปรแกรม 
Python และ PHP ในกำรพัฒนำประกอบด้วย ส่วนกำรฝึกฝน ในส่วนนี้ระบบสำมำรถเรียนรู้
บทคัดย่อได้ในหลำกหลำยสำขำวิชำและใช้โมเดลกำรเรียนรู้ของเครื่องได้ดังนี้ Decision tree, Naïve 
bays, SVM และ Random forest และสำมำรถเลือกกลุ่มของคุณลักษณะที่ใช้ในกำรวิเครำะห์ทั้ง  3 
รู ป แ บ บ  ไ ด้ แ ก่  Lexical features, Grammatical and position features แ ล ะ  Lexical, 
Grammatical and position features ต่อมำคือส่วนกำรวิเครำะห์ ในส่วนนี้ผู้ใช้สำมำรถน ำโมเดลที่
เรียนรู้บทคัดย่อในสำขำวิชำต่ำงๆ จำกส่วนกำรฝึกฝนมำใช้จ ำแนกโครงสร้ำงของประโยคในบทคัดย่อ
ได้ นอกจำกนี้ได้มีกำรประเมินประสิทธิภำพของกำรจ ำแนกประเภทโครงสร้ำงของบทคัดย่อด้วย
วิธีกำร 10-fold cross validation จำกผลลัพธ์กำรวิจัยพบว่ำ Decision tree ให้ประสิทธิภำพกำร
วิเครำะห์ที่ดีกว่ำ SVM สุดท้ำยนี้ เครื่องมือส ำหรับกำรวิเครำะห์โครงสร้ำงของบทคัดย่อหรือ 
WaranusMove นั้นมีประโยชน์ต่อผู้เริ่มต้นกำรฝึกฝนเขียนบทคัดย่อในภำษำอังกฤษ และผู้วิจัยที่
ต้องกำรสร้ำงโมเดลกำรจ ำแนกโครงสร้ำงของบทคัดย่ออีกด้วย 
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บทคั ดย่อ ภำษำอังกฤษ  

57309302 : Major (INFORMATION TECHNOLOGY) 
Keyword : Text minig 

MR.  RATTHAPHON CHOOPROM :  WARANUSMOVE :  A MACHINE LEARNING 
TOOL FOR ANALYZING STRUCTURE OF ABSTRACT IN RESEARCH ARTICLE THESIS 
ADVISOR : ASSISTANT PROFESSOR DOCTOR TASANAWAN SOONKLANG 

WaranusMove: A machine learning tool for analyzing structure of abstract 
in research article Abstract is a brief summary of a research article and thesis.  It is 
usually used to help readers quickly discover the paper's purpose. This study aimed 
to develop a machine learning tool for analyzing abstract named WasarnusMove. The 
abstract analysis tool is able to analyze structure of abstract into five move, including 
background, purpose, method, result and discussion. Each move will be showed in 
separate blocks of colors. Moreover, Support Vector Machine (SVM) and decision tree 
were applied as classifiers to compare the performance. 

The system was developed as a web-based application by using the 
Python and PHP language. Our tool comprises of training mode and analyzing mode. 
In training mode, abstracts in any field can be trained with various classifiers such as 
decision tree, naïve bayes, SVM, and random forest. The three group of features can 
be selected, which are lexical features, grammatical and position features, and 
lexical, grammatical and position features.  In analyzing mode, many models from 
training mode can be deployed for user to categorize sentences in any abstract into 
each move. 

We also evaluated the performance of two classifiers with 10-fold cross 
validation.  The results suggested that decision tree performed better than SVM. 
Finally, WaranusMove tool is useful for beginner to practice writing abstract in English 
and for researcher to create the model for classifying abstracts. 
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กำรค้นคว้ำอิสระฉบับนี้ส ำเร็จลุล่วงตำมควำมหวังของผู้เขียนได้  เนื่องมำจำกควำมช่วยเหลือ
และเมตตำกรุณำของหลำยท่ำนที่มีพระคุณยิ่ง ซึ่งให้กำรสนับสนุนผู้วิจัยตั้งแต่เริ่มต้นจนกำรค้นคว้ำอิสระ
นี้เสร็จสมบูรณ์ 

ขอกรำบขอบพระคุณ ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.ทัศนวรรณ ศูนย์กลำง อำจำรย์ที่ปรึกษำกำร
ค้นคว้ำอิสระ ที่กรุณำรับเป็นที่ปรึกษำและเสียสละเวลำอันมีค่ำในกำรให้ค ำปรึกษำ ให้กำรติดตำมถำมถึง
ปัญหำตลอดระยะเวลำในกำรศึกษำอย่ำงต่อเนื่อง ซึ่งท่ำนได้ให้ค ำแนะน ำ ข้อคิดเห็นต่ำงๆ อันเป็น
ประโยชน์อย่ำงยิ่งในกำรท ำกำรค้นคว้ำอิสระ รวมทั้งยังช่วยแก้ปัญหำแนะแนวทำงของปัญหำที่เกิดขึ้น
ระหว่ำงกำรด ำเนินงำนอีกด้วย แม้ครั้งที่ตัวท่ำนเองมีปัญหำสุขภำพแต่ด้วยควำมมีจิตวิญญำณของควำม
เป็นครู ท่ำนจึงไม่เคยที่จะทอดทิ้งผู้วิจัยจนประสบควำมส ำเร็จ ตลอดจนผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.สุนีย์ 
พงษ์พินิจภิญโญ ที่คอยสอบถำมเสมอทั้งเรื่องงำนวิจัย และเรื่องกำรงำนทุกครั้งที่ได้พบกัน พร้อมทั้งให้
ควำมช่วยเหลือสอบถำมข้อสงสัยต่ำงๆ ในหลักสูตร รวมทั้งผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.วีณำวดี ม่วงอ้น และ
รศ. ดร. จันทนำ จันทรำพรชัย ที่เสียสละเวลำอันมีค่ำเพ่ือเป็นประธำนและคณะกรรมกำรสอบ ทั้งนี้
ขอขอบพระคุณศำสตรำจำรย์ ดร.บุษบำ กนกศิลปธรรม และผศ.ดร.อรประภำ ภุมมะกำญจนะ โรแบร์ 
ทุกครั้งที่พบกันก็คอยสอบถำมถึงควำมคืบหน้ำของกำรศึกษำ อีกทั้งคุณประวิม เหลืองสมำนกุล ที่คอย
ให้ควำมช่วยเหลือเรื่องของขั้นตอนวิธีกำร ของเอกสำรสอบต่ำงๆ เพ่ือให้กำรสอบประสบควำมส ำเร็จ
ลุล่วง และคอยเตือนให้ลงทะเบียนเรียนในรำยวิชำขณะที่ผู้วิจัยก ำลังศึกษำเสมอมำ รวมทั้งพ่ีเจ้ำหน้ำที่
คณะวิทยำศำสตร์ที่ให้ควำมช่วยเหลือด้ำนเอกสำร 

ท้ำยนี้ขอน้อมร ำลึกถึงอ ำนำจของคุณพระศรีรัตนตรัย บำรมีแห่งองค์พระพิฆเณศวรเทพแห่ง
ควำมส ำเร็จ อันเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจให้ผู้วิจัยมีสติปัญญำ ชี้ทำงสว่ำงจนท ำให้งำนวิจัยส ำเร็จลุล่วงไปได้
ด้วยดี และขอมอบควำมกตัญญกตเวทิตำคุณ แด่บิดำ มำรดำ ญำติพ่ีน้อง และผู้มีพระคุณทุกท่ำนที่ให้
กำรสนับสนุนจนท ำให้งำนวิจัยประสบควำมส ำเร็จ ส ำหรับข้อบกพร่องต่ำงๆ ที่เกิดขึ้น ผู้วิจัยขอน้อมรับ
ไว้แต่เพียงผู้เดียว 
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บทที่ 1 
บทน า 

 
ความเป็นมาของปัญหา 

ปัจจุบันผลงำนวิจัยจ ำนวนมำกถูกตีพิมพ์สู่สำธำรณะผ่ำนงำนประชุมทำงวิชำกำรที่จัดขึ้น
ในทั่วทุกมุมโลก งำนวิจัยถูกเขียนขึ้นจำกผู้เขียนที่มีควำมแตกต่ำงกันทั้งด้ำนวิธีกำรใช้ภำษำ วิธีกำร
เขียน หรือกระท่ังในบทควำมทำงวิชำกำรประเภทเดียวกันอำจมีโครงสร้ำงที่แตกต่ำงออกไป กำรเขียน
บทควำมทำงวิชำกำรส ำหรับนักวิจัย และผู้ที่ก ำลังศึกษำในระดับบัณฑิตศึกษำนั้น จึงถือเป็นสิ่งส ำคัญ
และต้องปฏิบัติ บทควำมทำงวิชำกำรควรมีลักษณะบทควำมที่ดี เพ่ือผู้อ่ำนที่เป็นผู้สนใจ หรือผู้
ตรวจสอบบทควำมของผู้วิจัยเพ่ือกำรตีพิมพ์ผลงำนในงำนประชุมทำงวิชำกำร สำมำรถอ่ำนบทควำม
ได้อย่ำงเข้ำใจ และทรำบถึงรำยละเอียดของงำนวิจัยได้ 

บทคัดย่อ (Abstract) เป็นเนื้อหำส่วนแรกของบทควำมทำงวิชำกำรที่ผู้อ่ำนจะศึกษำ โดย
บทคัดย่อเป็นส่วนที่สรุปภำพรวมพร้อมทั้งรำยละเอียดพ้ืนฐำนของงำนวิจัย วัตถุประสงค์ ขั้นตอนกำร
ด ำเนินงำน ผลกำรทดลอง และผลสรุปของงำนวิจัย อย่ำงสังเขป ดังนั้นกำรเขียนบทคัดย่อในบทควำม
ทำงวิชำกำรจึงมีควำมส ำคัญ และยังเป็นจุดเริ่มต้นที่ผู้อ่ำนบทควำมทำงวิชำกำรสำมำรถทรำบได้ว่ำ
ก ำลังศึกษำในหัวข้อที่ตนสนใจอยู่หรือไม่ ปัจจุบันมีงำนวิจัยจ ำนวนมำกทำงด้ำนภำษำศำสตร์ที่ศึกษำ
เกี่ยวกับกำรวิเครำะห์รูปแบบกำรเขียนตำมแนวคิดกำรวิเครำะห์รูปแบบสัมพันธสำร (Discourse 
analysis) คือ อัตถภำควิเครำะห์ (Move analysis) ในงำนเขียนประเภทต่ำงๆ อย่ำงกว้ำงขวำง ซึ่ง
กำรวิเครำะห์นี้เพ่ือก ำหนดว่ำบทควำมที่วิเครำะห์นั้นประกอบด้วยโครงสร้ำงใดบ้ำง ดังนั้นกำร
วิเครำะห์และจ ำแนกโครงสร้ำงของบทคัดย่อจึงถูกน ำมำวิเครำะห์ด้วยเช่นกัน 

โดยทั่วไปลักษณะโครงสร้ำงของบทคัดย่อในงำนแต่ละด้ำนที่เขียนขึ้นนั้น มีควำม

คล้ำยคลึงกัน อันประกอบไปด้วยส่วนต่ำงๆ หรือที่เรียกว่ำ มูฟ (Move) ดังนี้ พ้ืนฐำนของงำนวิจัย 

(Background) วัตถุประสงค์ (Purpose) กระบวนกำรทดลอง (Methodology) ผลกำรทดลอง 

(Result) สรุปผลกำรทดลอง (Conclusion) และอภิปรำยผลกำรทดลอง (Discussion) ซึ่งในบำง

บทคัดย่อผู้เขียนอำจขึ้นเขียนโดยไม่มีองค์ประกอบดังกล่ำวครบทุกส่วน แต่ส ำหรับผู้เริ่มต้นควรเขียน

บทคัดย่อให้มีโครงสร้ำงครบถ้วน 
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ปัจจุบันมีผู้จัดท ำงำนวิจัยทำงด้ำนกำรวิเครำะห์โครงสร้ำงของบทคัดย่อ ทั้งในรูปแบบ
โปรแกรมประยุกต์บนเว็บไซต์  ที่ผู้ ใช้สำมำรถน ำบทคัดย่อให้โปรแกรมช่วยในกำรตรวจสอบ
องค์ประกอบของบทคัดย่อ แสดงมูฟที่มีในบทคัดย่อพร้อมทั้งแสดงมูฟที่ขำดหำยไปในบทควำมอีก
ด้วย ซึ่งสร้ำงควำมสะดวกสบำยแก่ส ำหรับผู้ใช้ที่เริ่มต้นกำรเขียนบทคัดย่อ  

ผู้วิจัยจึงเกิดแนวคิดพัฒนำงำนวิจัยในรูปแบบโปรแกรมประยุกต์บนเว็บไซต์ที่สำมำรถ
วิเครำะห์รูปแบบโครงสร้ำงของบทคัดย่อ และวิเครำะห์องค์ประกอบของบทคัดย่อหรือมูฟของเอกสำร
ทำงวิชำกำรได้ในหลำยหลำยสำขำวิชำ โดยน ำวิธีกำรเรียนรู้ของเครื่อง (Machine Learning) มำใช้ใน
กำรวิเครำะห์ในลักษณะของกำรท ำเหมืองข้อควำม และแสดงผลลัพธ์จำกกำรวิเครำะห์โครงสร้ำงของ
บทคัดย่อ อีกทั้งมีส่วนกำรฝึกสอนที่สำมำรถเพ่ิมคลังของบทควำมในสำขำวิชำต่ำงๆ เพ่ิมวิธีกำรเรียนรู้
ของเครื่องที่ต้องกำรให้โปรแกรมประยุกต์บนเว็บไซต์ใช้ในกำรวิเครำะห์โครงสร้ำงของบทคัดย่อ เพ่ือ
ผู้ใช้สำมำรถเลือกใช้วิธีกำรวิเครำะห์ได้เหมำะสมกับบทควำมของตนเองอีกด้วย 

 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

1. เพ่ือพัฒนำเครื่องมือวิเครำะห์โครงสร้ำง และองค์ประกอบของบทควำมทำงวิชำกำร
ในส่วนบทคัดย่อหรือมูฟ จำกงำนวิจัยเครื่องมือส ำหรับกำรวิเครำะห์โครงสร้ำงและมูฟส ำหรับ
บทคัดย่อของเอกสำรทำงวิทยำศำสตร์ กรณีศึกษำวิศวกรรมชีวเวช 

2. เพ่ือเพ่ิมควำมหลำกหลำยในกำรวิเครำะห์โครงสร้ำง และองค์ประกอบของบทควำม
ทำงวิชำกำรในส่วนบทคัดย่อหรือมูฟ ในสำขำวิชำต่ำงๆ และเพ่ิมควำมหลำกหลำยของวิธีกำรเรียนรู้
ของเครื่องที่ใช้ในกำรวิเครำะห์โครงสร้ำงของบทคัดย่อ 

3. เพ่ือช่วยให้ผู้อ่ำนสำมำรถเข้ำใจประเด็นส ำคัญของเนื้อหำในบทคัดย่อได้ดีขึ้น 
 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

1. เครื่องมือที่สำมำรถวิเครำะห์โครงสร้ำงและองค์ประกอบของบทคัดย่อในบทควำมทำง
วิชำกำรสำขำต่ำงๆ 

2. ให้ผู้อ่ำนบทคัดย่อสำมำรถเข้ำใจในเนื้อหำ และประเด็นส ำคัญของบทควำมได้ดียิ่งขึ้น 
3. ช่วยแนะน ำส ำหรับผู้เริ่มต้นเขียนบทคัดย่อให้ได้รูปแบบที่สมบูรณ์
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ขอบเขตการด าเนินงาน 
1. กำรค้นคว้ำอิสระนี้ได้พัฒนำต่อเนื่องจำก เครื่องมือส ำหรับกำรวิเครำะห์โครงสร้ำง

และมูฟส ำหรับบทคัดย่อของเอกสำรทำงวิทยำศำสตร์ กรณีศึกษำวิศวกรรมชีวเวช (Tools for 
structure and move analysis of abstract for scientific article : Biomedical Engineering)  

2. ส่วนวิเครำะห์โครงสร้ำง ผู้ใช้งำนสำมำรถเลือกสำขำวิชำของบทคัดย่อที่ต้องกำรให้
วิเครำะห์ และเลือกวิธีกำรเรียนรู้ของเครื่องที่ต้องกำรใช้ในกำรวิเครำะห์บทคัดย่อ อีกทั้งสำมำรถ
รับเข้ำบทคัดย่อของบทควำมทำงวิชำกำรในสำขำวิชำต่ำงๆ จำกผู้ใช้เพ่ือท ำกำรวิเครำะห์โครงสร้ำง
และองค์ประกอบของบทคัดย่อ 

3. บทคัดย่อที่ผ่ำนกำรวิเครำะห์โครงสร้ำงและองค์ประกอบแล้วจะแสดงผลกำรวิเครำะห์
ออกเป็นมูฟต่ำง ๆ ดังนี้ 

1) Background (B) เป็นส่วนที่บ่งบอกถึงควำมเป็นมำพ้ืนฐำนของงำนวิจัย 
2) Purpose (P) เป็นส่วนที่บ่งบอกถึงวัตถุประสงค์ หรือเป้ำหมำยของงำนวิจัย 
3) Methodology (M) เป็นส่วนที่บ่งบอกถึงกระบวนกำรท ำงำนของงำนวิจัย 
4) Result (R) เป็นส่วนที่บ่งบอกผลลัพธ์ของงำนวิจัย 
5) Discussion (D) เป็นส่วนที่บอกถึงข้อสรุปของผลกำรวิจัย และกำรน ำไปประยุกต์ใช้ 
4. ส่วนกำรฝึกสอน ผู้ใช้สำมำรถเพ่ิมบทควำมทำงวิชำกำรในสำขำต่ำงๆ เพ่ือเป็นกำรเพ่ิม

สำขำวิชำที่ให้ผู้ใช้น ำบทคัดย่อในสำขำนั้นๆ มำวิเครำะห์ และสำมำรถเพ่ิมวิธีกำรเรียนรู้ของเครื่องที่ใช้
ส ำหรับกำรวิเครำะห์โครงงสร้ำงของบทคัดย่อ พร้อมทั้งแสดงสรุปรูปแบบโครงสร้ำงของบทคัดย่อใน
บทควำมทำงวิชำกำรในแต่ละสำขำวิชำที่เพ่ิมเข้ำสู่ระบบอีกด้วย



 4 
 

บทที่ 2 
ทฤษฏีและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 

 
งำนวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือกำรพัฒนำเครื่องมือส ำหรับกำรวิเครำะห์โครงสร้ำงและ

องค์ประกอบส ำหรับบทคัดย่อของเอกสำรทำงวิชำกำรในรูปแบบโปรแกรมประยุกต์บนเว็บไซต์ เพ่ือ
เป็นกำรศึกษำกระบวนกำรวิเครำะห์โครงสร้ำงและองค์ประกอบของบทคัดย่ออีกด้ วย จึงรวบรวม
ทฤษฏี หลักเกณฑ์ และงำนวิจัยต่ำงๆ ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับงำนวิจัย โดยแบ่งออกเป็นหัวข้อต่ำงๆ ดังนี้ 
 
ทฤษฏีที่เกี่ยวข้อง 

ส่วนนี้จะแสดงรำยละเอียดของทฤษฎีควำมรู้ที่เก่ียวข้อง เพ่ือเป็นแนวทำงในกำรพัฒนำ
ระบบ และใช้ในกำรศึกษำเพ่ิมเติมให้กับงำนวิจัยอีกด้วย 
 
1. อัตภาควิเคราะห์ (Move Analysis) 

บทควำมวิจัยทำงวิทยำศำสตร์นั้นมีกำรแบ่งบทควำมวิจัยออกเป็น  4 ส่วนหรือภำค คือ 
ภำคบทน ำ (Introduction) ภำควิธีวิจัย (Methods) ภำคผลวิจัย (Results) และภำคอภิปรำยผลวิจัย 
(Discussion) หรือทำงภำษำศำสตร์เรียกว่ำ IMRD นอกจำกนี้แบทควำมทำงวิชำกำรทำงด้ำน
วิทยำศำสตร์มีกำรเรียบเรียงโครงสร้ำงในแต่ละภำคอย่ำงเป็นแบบแผน (Conventional) ซึ่งสเวลส์
เป็นผู้คิดค้นแนววิเครำะห์สัมพันธสำร (Discourse analysis) ขึ้นมำที่มีชื่อว่ำ Move analysis หรือ 
อัตถภำควิเครำะห์ 

เนื่องจำกไม่มีศัพท์บัญญัติส ำหรับกำรเรียกค ำที่เกี่ยวข้องกับอัตถภำควิเครำะห์ หรือ
Move analysis ผู้วิจัยจึงใช้ค ำศัพท์ที่มีค ำจ ำกัดควำมดังต่อไปนี้ 

อัตถภำควิเครำะห์ (Move Analysis) คือ แนวกำรวิเครำะห์สัมพันธสำรที่ส ำคัญโดย
คิดค้นขึ้นจำกสเวลส์ (John M. Swales) และได้น ำแนวอัตถภำควิเครำะห์มำใช้ในกำรวิเครำะห์
โครงสร้ำงของประโยคในภำษำอังกฤษ ที่มีเป้ำหมำยเบื้องต้นของอัตถภำควิเครำะห์ คือ เพ่ือแยกสัม
พันธสำรทั้งที่เป็นภำษำพูด และภำษำเขียนออกเป็นหน่วยย่อยตำมหน้ำที่ ในกำรสื่อสำรที่เรียกว่ำ   
อัตถภำค หรือมูฟ ดังปรำกฏในค ำนิยำมที่สเวดลส์ให้ไว้ว่ำ 
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“ A “ move”  in genre analysis is a discoursal or rhetorical unit that 
performs a coherent communicative function in a written or spoken discourse.” 

ดังนั้นอัตถภำค หรือมูฟจึงหมำยถึงภำคของถ้อยค ำ หรือข้อควำมที่แสดงหน้ำที่ในกำร
สื่อสำรที่มีลักษณะจ ำเพำะเจำะจงของแต่ละอัตถภำคนั้น และยังแสดงควำมสัมพันธ์ต่อวัตถุประสงค์
โดยรวมของตัวบทด้วยโดยอัตถภำคอำจมีขนำดเล็กคือเป็นเพียงวลี (Phrase) ประโยคย่อย หรือ      
อนุพำกย์ (Clause) ประโยค (Sentence) หรืออำจมีขนำดใหญ่เป็นถ้อยค ำเรียง (Utterance) หรือ 
อนุเฉท (Paragraph) (บุษบำ กนกศิลปธรรม & สุดำพร ลักษณียนำวิน, 2549) 
 
2. การสร้างคลังข้อมูลบทคัดย่อของเอกสารทางวิทยาศาสตร์สาขาวิศวกรรมชีวเวช 

บุษำ และสุดำพร (2549) กล่ำวว่ำกำรสร้ำงคลังข้อมูลสำขำวิศวกรรมชีวเวชภำษำอังกฤษ 
เริ่มต้นจำกกำรเลือกวำรสำรบทควำมทำงวิชำกำร 60 บทควำม โดยบทควำมที่เลือกนั้นจะต้อง
คัดเลือกมำจำกวำรสำรที่เป็นที่ยอมรับของนักวิชำกำรทั่วไป ผู้วิจัยสร้ำงคลังข้อมูลโดยยึดค่ำดัชนี
ผลกระทบอ้ำงอิง (Impact factor) เป็นเกณฑ์ส ำคัญในกำรเลือกพิจำรณำวำรสำร โดยพิจำรณำเห็น
ว่ำเป็นเกณฑ์ที่เหมำะสมที่สุดที่จะสำมำรถแสดงว่ำวำรสำรใดเป็นที่ยอมรับในสำขำวิศวกรรมชีวเวช 

จำกกำรพิจำรณำค่ำดัชนีผลกระทบอ้ำงอิงประจ ำปี ค.ศ. 2005 ผู้วิจัยเลือกวำรสำร
นำนำชำติ 5 รำยชื่อ ที่มีค่ำดัชนีผลกระทบอ้ำงอิงสูงสุด 5 อันดับของสำขำวิศวกรรมชีวเวช ดังตำรำงที่ 
2.1 (ไม่รวมวำรสำรบรรณนิทัศน์หรือ Reviews บทบรรณำธิกำร หรือ Editorials บทควำมพิเศษหรือ 
Special articles และบททบทวนพิเศษหรือ State of the art) 
 
ตารางท่ี 2.1 รำยละเอียดวำรสำรนำนำชำติที่มีค่ำดัชนีผลกระทบอ้ำงอิงสูงสุด 

ชื่อวารสาร ค่าดัชนีผลกระทบอ้างอิง 

1. IEEE Transactions on Medical Imaging (TMI) 3.757 

2. Journal of Biomedical Materials Research (BMR) 2.497 
3. IEEE Transactions on Biomedical Engineering (TBM) 2.302 

4. Artificial Organs (AOR) 1.903 

5. IEEE Transactions on Neutral Systems and Rehabilitation 
Engineering (TNS) 

1.842 

ที่มา: Citation Report 2005: Science Edition
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บทควำมที่คัดเลือกเพ่ือน ำมำสร้ำงเป็นคลังข้อมูลจ ำนวน 60 บทควำมในสำขำวิศวกรรม
ชีวเวชโดยจ ำแนกตำมอัถภำคดังตำรำงที่ 2.2 เป็นบทควำมที่ตีพิมพ์ในปี ค.ศ. 2006 เท่ำนั้น กำรที่
ไม่ได้น ำวำรสำรในช่วงระยะเวลำหลำยปีก็เนื่องจำกควำมเป็นไปได้ที่กำรเขียนบทควำมจะมีกำร
เปลี่ยนแปลงพัฒนำกำรตำมกำลเวลำ 
 
ตารางท่ี 2.2 จ ำนวนตัวบทจ ำแนกตำมอัตถภำค จ ำนวน 60 บทควำม 

 Background Purpose Method Result Discussion 

วิศวกรรมชีวเวช 42 50 59 60 47 
 
3. ไวยากรณ์ 

งำนวิจัยนี้ต้องกำรสร้ำงเครื่องมือในกำรวิเครำะห์โครงสร้ำงและองค์ประกอบส ำหรับ
บทคัดย่อของเอกสำรทำงวิชำกำรในรูปแบบโปรแกรมประยุกต์บนเว็บไซต์ โดยเอกสำรทำงวิชำกำรที่
ใช้วิเครำะห์นั้นใช้ภำษำอังกฤษในกำรเขียน จึงมีควำมจ ำเป็นต้องทรำบถึงโครงสร้ำงของไวยำกรณ์
ภำษำอังกฤษ (สุวรรณี  เต็งอ ำนวย & อรสำ เจนพนัส , 2557) ได้ให้รำยละเอียดไวยกรณ์ของ
ภำษำอังกฤษ ดังนี้ 

3.1 Articles 
 Articles คือ ค ำที่ใช้น ำหน้ำค ำนำม มี 2 ชนิด คือ 
 1. Indefinite Article ได้แก่ A, An 
 2. Definite Articles  ได้แก่ the 
 
3.2 Pronoun 

Pronoun (ค ำสรรพนำม) คือ ค ำที่ใช้แทนค ำนำม เพ่ือหลีกเลี่ยงกำรใช้ค ำนำมซ้ ำ ค ำ
สรรพนำมจะท ำหน้ำที่เช่นเดียวกับกลุ่มค ำนำมที่สรรพนำมนั้นไปแทนที่  จึงไม่มีค ำมำ
ขยำยสรรพนำมอีก แบ่งออกเป็น 5 รูปตำมหน้ำที่กำรใช้ทำงไวยำกรณ์ ดังตำรำงที่ 2.3 
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ตารางท่ี 2.3 หน้ำที่ของ Pronoun ทำงไวยำกรณ์ 

Nominative 
Case 

(ใช้เป็นประธาน) 

Accusative 
Case 

(ใช้เป็นกรรม) 

Possessive 
Adjective 

(คุณศัพท์เจ้าของ) 

Possessive 
Pronoun 

(สรรพนามเจ้าของ) 

Reflexive 
(เน้นย  าความเป็น

เจ้าของ) 
I Me My Mine Myself 

We Us Our Ours Ourselves 
You You Your Yours Yourself 

They Them Their Theirs Themselves 

He Him His His Himself 
She Her Her Hers Herself 

It It It Its Itself 

ส ำหรับกำรใช้ Pronoun ที่พบในแต่ละมูฟมักจะพบค ำว่ำ We, Our ซึ่งจะพบมำก
ในมูฟที่เป็น Purpose และได้น ำค ำคุณศัพท์เฉพำะ (Demonstrative adjective) ได้แก่ 
This, These แสดงควำมเป็นเจ้ำของงำนหรือกำรกล่ำวถึงงำนของตัวเอง 

 
3.3 Preposition 

Preposition (บุพบท) คือ ค ำที่ใช้แสดงควำมสัมพันธ์ระหว่ำงค ำนำมหรือสรรพนำม
กับค ำ อ่ื นๆ  ในประโยค  เช่ น  in, over, between, into, at, from, by, for, on, 
though, during เป็นต้น 

 
3.4 Modal Verb 

Modal Verb คือ กริยำช่วยได้แก่ can, could, may, might, will, would, shall, 
should เป็นต้น ใช้แสดงทั้งควำมเป็นไปได้ กำรคำดคะเนและแนวโน้มควำมเป็นไปได้ 
 
3.5 Infinitive with to 

Infinitive with to คือ กริยำที่ไม่ได้ผันไปตำมประธำนหรือ Tense น ำหน้ำด้วย to 
โดยใช้ Infinitive with to เพ่ือแสดงควำมปรำรถนำ แสดงวัตถุประสงค์หรือเหตุผล เป็น
ต้น 
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3.6 In order to 
In order to มีควำมหมำยว่ำ เพ่ือที่จะ ... (เป็นกำรแสดงวัตถุประสงค์) 
 

3.7 Tense 
Tense (กำล) คือ รูปแบบของกริยำที่แสดงให้ทรำบว่ำ กำรกระท ำหรือเหตุกำรณ์นั้น

เกิดข้ึนเมื่อไหร่แบ่งออกเป็น 3 ชนิด คือ 
1. Present Tense ปัจจุบันกำล 
2. Past Tense อดีตกำล 
3. Future Tense อนำคตกำล 

ส ำหรับงำนนี้จะพิจำรณำเพียงแค่ 3 Tense จะไม่พิจำรณำในส่วนของ Aspect ซึ่ง
หมำยถึงว่ำสิ่งที่เกิดขึ้นนั้นจบลงแล้วหรือยังด ำเนินกำรอยู่ 

 
3.8 Active voice and Passive voice 

Active Voice คือ ค ำกล่ำวหรือประโยคที่ประธำนเป็นผู้กระท ำหรือแสดงกริยำ
โดยตรง 

เช่น  He punished a boy. เขำท ำโทษเด็กชำยคนหนึ่ง 
 Mary eats a mango. แมรี่กินมะม่วง 

Passive Voice หมำยถึง ประโยคหรือข้อควำมที่ประธำนเป็นผู้ถูกกระท ำกริยำนั้น
โดยผู้อ่ืนหรือสิ่งอื่น 

เช่น  A boy was punished by him. เด็กถูกท ำโทษโดยเขำ 
 A mango is eaten by Mary. มะม่วงถูกกินโดยแมรี่ 

 
3.9 Extraposition “It” construction 

Extraposition“It” construction คือ กำรกล่ำวถึงในสิ่งที่คนรู้กันแล้วส ำหรับ
รูปแบบที่น ำมำใช้ คือ 

 
It + verb to be + v.3 + that 

เช่น 
- It is concluded that specific multiwall carbonnanotube loadings can 
favorably improve the mechanical performance of bone cement. 
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- It is commonly accepted that locomotor-related neuronal circuitry 
resides in the lumbosacral spinal cord. 

 
3.10 Nominalization 

ภำษำอังกฤษมีโครงสร้ำง หรือวิธีช่วยปรับระดับภำษำให้มีควำมเป็นทำงกำรมำก
ขึ้นโดยกำรท ำ Nominalization คือ กำรท ำให้เป็นค ำนำม ซึ่งเกิดจำกกำรเปลี่ยน
ประโยคทั้งหมดให้เป็นรูปค ำนำมทั้งหมด เช่น 

- The noisy result of this simulation is de-noised by a three-
dimensioned fitting of Gaussian basis functions. 

- The effect of diffuse fibrosis and gap junction remodeling is 
simulated by reducing cellular coupling nonuniformly. 

 
4. Regular Expressions 

Regular expressions (RE)  หรือเรียกว่ำ regex หรือ regexp คือ รูปแบบของข้อควำม
ที่สร้ำงขึ้นในรูปแบบของสตริง ที่สำมำรถจับคู่กับบำงส่วน หรือทั้งหมดของข้อควำมที่เรำสนใจ เพ่ือ
แสดงรูปแบบใดๆ ที่ต้องกำรซึ่งมีประสิทธิภำพและยืดหยุ่น (López & Romero, 2014) โดยกำรใช้
งำน regular expression ถูกน ำไปใช้ได้ดีในหลำกหลำยสถำนกำรณ์ต่ำงๆ ซึ่งท ำให้กำรค้นหำ
สำรสนเทศได้ง่ำยมำกยิ่งขึ้น อีกทั้งสำมำรถใช้ในกำรค้นหำ และแทนที่ชื่อไฟล์ที่มีปริมำณมำกได้ 
(Goyvaerts, 2007) ตัวอย่ำงกำร regular expression ไปใช้แสดงดังต่อไปนี้ เช่น 

- กำรตรวจสอบรูปแบบของกำรให้ข้อมูล เช่น ตรวจสอบรูปแบบของจดหมำย
อิเล็กทรอนิกส์ 

- เพ่ือค้นหำรูปแบบที่ปรำกฏในบำงส่วนของข้อควำม เช่น ตรวจสอบกำรเชียนของค ำว่ำ 
“color” หรือ “colour” ที่ปรำกฏในเอกสำร 

- เพ่ือค้นหำส่วนใดส่วนหนึ่งของข้อควำม เช่น ค้นหำจดหมำยอิเล็อทรอนิกส์ หรือ ค้นหำ
รหัสไปรษณีย์ 

- เพ่ือแทนที่ข้อควำมบำงส่วน เช่น เปลี่ยนค ำท่ีปรำกฏ “color” หรือ “colour” เป็นค ำ
ว่ำ “red” 

- แบ่งข้อควำมที่มีขนำดใหญ่ ออกเป็นข้อควำมที่มีขนำดเล็กลง เช่น แบ่งข้อควำมออก
จำกกันเมื่อพบกับสัญลักษญ์ต่ำงๆ dot, comma หรือ สัญลักษณ์ขึ้นบรรทัดใหม่ 
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โดยโครงสร้ำงไวยกรณ์ ของ regular expression ที่ พบนั้ นจะประกอบไปด้ วย
องค์ประกอบ 2 ชนิดด้วยกัน (Bird, Klein, & Loper, 2009) ดังนี้ 

1. Literals คือ ตัวอักขระ หรือตัวอักษรโดยที่ทุกตัว เช่น ตัวอักษร a – z ตัวเลข 0 - 9 
2. Metacharacters คือ อักขระพิเศษที่ใช้แทนเซตของสำยอักขระ แสดงดังตัวอย่ำงใน

ตำรำงที่ 2.4 ดังนี้ 
 

ตารางท่ี 2.4 แสดงอักขระพิเศษที่ใช้แทนสำยอักขระ 
สัญลักษณ์ ค าอธิบาย 

. ใช้บ่งบอกถึงอักขระในต ำแหน่งนั้นของนิพจน์จะเป็นอักขระใดก็ได้ยกเว้นขึ้นบรรทัดใหม่ 

^acb ใช้จับคู่ต ำแหน่งเริ่มต้นของประโยค 
abc$ ใช้จับคู่ต ำแหน่งสุดท้ำยของประโยค 

[abc] ใช้แทนชุดอักขระตัวหนึ่งที่อยู่ในขอบเขตซึ่งระบุในวงเล็บ 

[A-Z0-9] ใช้แทนช่วงชุดของอักขระที่ระบุอยู่ในขอบเขตซึ่งระบุในวงเล็บ 
ed | ing | s ใช้ส ำหรับสร้ำงทำงเลือกท่ีจะใช้ค้นหำนิพจน์ 

* ใช้บ่งบอกว่ำมีนิพจน์ก่อนหน้ำนี้จ ำนวน 0 นิพจน์หรือมำกกว่ำ 
+ ใช้บ่งบอกว่ำมีนิพจน์ก่อนหน้ำนี้จ ำนวน 1 นิพจน์หรือมำกกว่ำ 

? ใช้บ่งบอกว่ำมีนิพจน์ก่อนหน้ำนี้จ ำนวน 0 หรือ 1 นิพจน์ (มีหรือไม่มีก็ได้) 

{n} ใช้บ่งบอกว่ำต้องมีนิพจน์ก่อนหน้ำนี้จ ำนวน n นิพจน์ 
{n,} ใช้ท ำซ้ ำอย่ำงน้อย n นิพจน์ 

{,n} ใช้ท ำซ้ ำไม่มำกกว่ำ n นิพจน์ 

{m,n} ใช้ท ำซ้ ำอย่ำงน้อย m แต่ไม่มำกกว่ำ n นิพจน์ 
a(b|c)+ วงเล็บเป็นตัวแบ่งขอบเขตกำรกระท ำของเครื่องหมำยต่ำงๆ 

 
ในระบบปฏิบัติกำรคอมพิวเตอร์ มีกำรใช้เครื่องหมำยดอกจัน (*) หรือเครื่องหมำย

ค ำถำม (?) เพ่ือกำรค้นหำไฟล์ต่ำงๆ ในเครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องหมำยดอกจันจะแสดงถึงตัวอักขระ
เดี่ยวกับค่ำต่ำงๆ ที่อยู่บนชื่อไฟล์ เช่น file?.xml เป็นรูปแบบทที่จะค้นหำไฟล์ file1.xml, file2.xml 
และ file3.xml แต่ไม่สำมำรถจะจับคู่ไฟล์ file99.xml โดยรูปแบบดังกล่ำวจะสำมำรถที่จะค้นหำไฟล์
ใดๆ ที่เริ่มต้นด้วยค ำว่ำ file และตำมด้วยอักขระเดี่ยวใดๆ และตำมด้วย .xml ส่วนเครื่องหมำยดอก
จัน เมื่อมีกำรใช้งำนในลักษณะเดียวกัน คือ file*.xml จะค้นหำไฟล์ใดๆ ที่เริ่มต้นด้วย file และตำม
ด้วยตัวเลขใดๆ ก็ได้ และตำมด้วย .xml 
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รปูแบบของ regular expression ประกอบด้วยอักขระพ้ืนฐำน เช่น a ถึง z ตัวเลข 0 – 
9 และอักขระพิเศษที่เรียกว่ำ metacharacters ที่กล่ำวไว้ข้ำงต้น ตัวอย่ำงของ regular expression 
ที่จะจับคู่กับค ำใดๆ ที่เริ่มต้นด้วยตัวอักษร a แสดงได้ในรูปที่ 2.1 

 

 
รูปที่ 2.1 แสดงรูปแบบของ regular expression ที่ใช้ตัวอักขระและอักขระพิเศษท่ี

ค้นหำค ำใดๆ ที่เริ่มต้นด้วยตัวอักษร a  
 
Character class คือ รูปแบบหนึ่งของ regular expression จะเป็นกลุ่มของอักขระ 

(character set) ที่น ำอักขระพิเศษ หรือ metacharacter มำใช้ในกำรก ำหนดรูปแบบของค ำที่
ต้องกำรค้นหำกำร ก ำหนด character class นั้นเริ่มต้นจำกวงเล็บเปิด ([) จำกนั้นตำมด้วยอักขระ
ใดๆ ที่ต้องกำร และสุดท้ำยปิดด้วยเครื่องหมำยวงเล็บปิด (]) ตัวอย่ำงเช่น กำรสร้ำงรูปแบบ regular 
expression ที่ สำมำรถค้นหำค ำว่ำ “ license” ที่ เขียนในรูปแบบของ British English และ 
American English ดังแสดงในรูปที่ 2.2 

 

 
รูปที่ 2.2 แสดงรูปแบบ regular expression
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ฟังก์ชันที่ใช้กำรค้นหำรูปแบบของข้อควำมด้วย Regular expressions มีหลำยฟังก์ชัน
ดังแสดงตัวอย่ำงในตำรำงที่ 2.5 

 
ตารางท่ี 2.5 ฟังก์ชันที่ใช้ในกำรค้นหำ Pattern 

Method Purpose 

re.match() ค้นหำข้อควำมจำกจุดเริ่มต้นที่ตรงกันกับ RE ที่ก ำหนดไว้ 
re.search() ค้นหำข้อควำมจำกบริเวณ หรือต ำแหน่งใดๆ ที่ตรงกันกับ RE ที่ก ำหนดไว้ 

re.findall() ค้นหำส่วนของข้อควำมท้ังหมดที่ตรงกันกับ RE และคืนผลลัพธ์เป็น list 

re.finditer() ค้นหำส่วนของข้อควำมท้ังหมดที่ตรงกันกับ RE และคืนผลลัพธ์เป็น iterator 
 
5. Natural Language Toolkit 

Natural Language Toolkit หรือ NLTK (Bird et al., 2009) เป็นแพลตฟอร์มหรือ
ชุดค ำสั่งเพ่ือกำรใช้งำนที่เกี่ยวข้องกับทำงด้ำนภำษำธรรมชำติ (Natural Language Processing) 
ส ำหรับกำรสร้ำงโปรแกรมภำษำไพธอน โดย NLTK ถูกพัฒนำมำเพ่ือช่วยแก้ปัญหำกำรเขียนโปรแกรม
ด้ำนกำรประมวลผลภำษำ มีฟังก์ชันที่สำมำรถท ำงำนได้หลำกหลำย เช่น  Corpus readers, 
Tokenization, Parsers, Classifiers, Part-of-speech Tagging เป็นต้น มี Corpus ให้ใช้ทดสอบถึง 
50 Corpus มีกำรแบ่งหมวดหมู่ เช่น คลังประโยคข่ำว คลังบทควำมหนังสือที่ไม่มีลิขสิทธิ์ อำจ
แบ่งเป็นหมวดกำรเมือง กีฬำ บันเทิง และอำชญำกรรมซึ่งในคลังข้อมูลของ NLTK ได้ออกแบบมำให้มี
ควำมสมดุลและควำมหลำกหลำยของข้อมูลเพื่อตอบสนองตรงตำมควำมต้องกำรของกำรน ำไปใช้งำน 

NLTK ยังได้รับกำรยกย่องว่ำเป็นเครื่องมือที่ยอดเยี่ยมส ำหรับกำรสอนและกำรท ำงำน
ด้ำนภำษำศำสตร์ ส ำหรับกำรค้นคว้ำอิสระนี้ ได้น ำฟังก์ชันใน NLTK มำใช้ร่วมในกำรวิเครำะห์
บทควำม มีดังนี้ 

 
5.1 Sentence Tokenize 

กำรแบ่งประโยคในข้อควำมหรือบทควำมนั้น แบ่งแต่ละประโยคในข้อควำมหรือ
บทควำมเพ่ือจ ำกัดกำรวิเครำะห์ในแต่ละประโยค โดยใช้ฟังก์ชันชื่อ  sent_tokenize จำก 
NLTK เพ่ือแบ่งประโยคจำกบทคัดย่อที่ได้รับเข้ำมำแล้วน ำไปวิเครำะห์ระดับประโยคต่อไป 
ดังตัวอย่ำงกำรท ำงำนต่อไปนี้ 
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“Tom always gets up at six o’clock. Then he eats breakfast. He usually 
eat bread and sausage before feeds the cat. He always eats lunch at twelve. 
After lunch time he always goes to the library until one o’clock.” 

จำกบทควำมเมื่อท ำกำร Sentence Tokenize จะได้ลิสต์ของประโยค ดังนี้ 
['Tom always gets up at six o’clock.', 'Then he eats breakfast.', 'He 

usually eat bread and sausage before feeds the cat.', 'He always eats lunch at 
twelve.', 'After lunch time he always goes to the library until one o\x92clock.'] 

 
5.2 Word Tokenize 

กำรแบ่งค ำในประโยคหรือข้อควำมในภำษำอังกฤษนั้นมักมีค ำผู้เขียนท ำกำรย่อใน
กำรเขียน เช่น do not เป็น don’t และ they will เป็น they’ll ในส่วนนี้จะใช้ฟังก์ชันชื่อ 
word_tokenize จำก NLTK เพ่ือแบ่งค ำจำกประโยคเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภำพควำมถูกต้อง ดัง
ตัวอย่ำงกำรท ำงำนต่อไปนี้ 

“The students in the room know they'll be grilled on each day's case 
study.” 

จำกประโยคดังกล่ำวเมื่อท ำกำร word tokenize จะได้ค ำท่ีท ำกำรแบ่งแล้ว ดังนี้ 
[ 'The', 'students', 'in', 'the', 'room', 'know', 'they', " 'll" , 'be', 'grilled', 'on', 

'each', 'day', "'s", 'case', 'study', '.'] 
 

5.3 Part of Speech Tagger 
Part of Speech Tagger (POS Tag) คือ กำรก ำกับชนิดของค ำตำมกำรใช้งำนของ

ค ำ ประเภทหรือชนิดของค ำในภำษำอังกฤษซึ่งมีหน้ำที่และต ำแหน่งที่แตกต่ำงกันไปใน
ประโยค ส ำหรับภำษำอังกฤษค ำเดียวกัน ชนิดของค ำอำจต่ำงกันขึ้นอยู่กับต ำแหน่งและ
หน้ำที่ของค ำนั้นในประโยค ใน NLTK มีคลังประโยคจ ำนวนมำกได้ท ำกำรทดสอบและก ำกับ
ชนิดของค ำไว้เรียบร้อยแล้ว หมวดหมู่ชนิดของค ำที่ใช้กัน คือ 

1. Noun ค ำนำม 
2. Pronoun ค ำสรรพนำม 
3. Verb กริยำ 
4. Adverb กริยำวิเศษณ ์
5. Adjective ค ำคุณศัพท ์
6. Prepositionบุพบท 
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7. Conjunction ค ำสันธำน 
8. Interjection ค ำอุทำน 
ตัวอย่ำง กำรก ำกับชนิดของค ำในประโยค ดังตำรำงที่ 2.6 

 
ตารางท่ี 2.6 ตัวอย่ำงกำรก ำกับชนิดของค ำ 

ประโยค She likes big snakes but I hate Them. 

POS pronoun verb adjective noun conjunction pronoun verb pronoun 

POS tag PRP VBZ JJ NNS CC PRP VBP PRP 
 

การวัดประสิทธิภาพของ Part of Speech Tagger 
กำรวัดประสิทธิภำพกำรท ำงำนของ Tagger น ำคลังข้อมูลที่มีกำรก ำกับชนิดของค ำ

ไว้ คือ Treebank Corpus ซึ่งเป็น Corpus ของ NLTK ที่มีทั้งลิสต์ของค ำที่มีกำรก ำกับชนิด
ของค ำไว้แล้ว และลิสต์ของค ำท่ียังไม่ได้ก ำกับชนิดของค ำ โดยมีค ำท้ังหมด 100,676 ค ำ 

คลังต้นไม้ (Treebank) คือ คลังข้อควำมที่ในแต่ละประโยคได้ก ำกับโครงสร้ำง
วำกยสัมพันธ์ (Syntax) โครงสร้ำงวำกยสัมพันธ์มักจะแทนด้วยโครงสร้ำงต้นไม้ ซึ่งเป็นที่มำ
ของค ำว่ำคลังต้นไม้ 

คลังต้นไม้มักสร้ำงบนคลังประโยคที่ได้ก ำกับชนิดของค ำไว้แล้ว ในลักษณะเดียวกัน
คลังต้นไม้ก็สำมำรถใช้เป็นฐำนในกำรก ำกับข้อมูลทำงควำมหมำยหรือข้อมูลทำงภำษำศำสตร์
อ่ืนๆ 

ในกำรวัดประสิทธิภำพ ได้น ำลิสต์ของค ำที่ยังไม่ได้ก ำกับชนิดของค ำมำก ำกับชนิด
ของค ำทั้งหมดด้วย Part of Speech Tagger จำกนั้นน ำผลลัพธ์ที่ได้ไปเปรียบเทียบกับลิสต์
ของค ำที่ก ำกับชนิดของค ำไว้แล้วว่ำค ำเดียวกันของทั้งสองลิสต์ มีกำรก ำกับชนิดของค ำ
เหมือนกันหรือไม่ พบว่ำมีกำรก ำกับชนิดของค ำตรงกันทั้งหมด 100,242 ค ำ คิดเป็น 99% 

 
5.4 Stop word 

Stop word คือ ค ำที่ไม่มีควำมหมำยในเนื้อหำเอกสำร ซึ่งเป็นค ำที่ส ำคัญ กำรตัดค ำ
ที่ไม่ส ำคัญออกจะไม่มีผลท ำให้ประสิทธิภำพกำรค้นหำข้อมูลต่ ำลง และท ำให้กำรค้นหำแต่ละ
ครั้งเร็วขึ้น ตัวอย่ำงค ำที่ไม่ส ำคัญในภำษำอังกฤษ เช่น a, an, the, in, out, before, up, 
down เป็นต้น เนื่องจำกค ำที่ไม่ส ำคัญในภำษำอังกฤษมีกำรระบุไว้อย่ำงชัดเจนว่ำมีค ำอะไร
ในรำยกำรที่เรียกว่ำ Stop Word List ของ NLTK ทีส่ำมำรถเรียกใช้ได้ทันท ี
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5.5 Stemming 
กำรประมวลผลทำงภำษำ (Linguistic Processing) เพ่ือเปลี่ยนรูปค ำศัพท์จำกรูป

แบบเดิม ให้อยู่ในรูปแบบรำกศัพท์ เช่น เปลี่ยนค ำศัพท์ที่เป็นพหูพจน์ให้เป็นรูปแบบเอกพจน์ 
เปลี่ยนค ำศัพท์ที่อยู่ในรูปแบบของ Tense ต่ำงๆ ให้เป็นค ำรำกศัพท์ 

>>> porter = nltk.PorterStemmer() 
>>> lancaster = nltk.LancasterStemmer() 
>>> [porter.stem(t) for t in tokens] 
['DENNI', ':', 'Listen', ',', 'strang', 'women', 'lie', 'in', 'pond', 
'distribut', 'sword', 'is', 'no', 'basi', 'for', 'a', 'system', 'of', 'govern', 
'.', 'Suprem', 'execut', 'power', 'deriv', 'from', 'a', 'mandat', 'from', 
'the', 'mass', ',', 'not', 'from', 'some', 'farcic', 'aquat', 'ceremoni', '.'] 
>>> [lancaster.stem(t) for t in tokens] 
['den', ':', 'list', ',', 'strange', 'wom', 'lying', 'in', 'pond', 'distribut', 
'sword', 'is', 'no', 'bas', 'for', 'a', 'system', 'of', 'govern', '.', 'suprem', 
'execut', 'pow', 'der', 'from', 'a', 'mand', 'from', 'the', 'mass', ',', 'not', 
'from', 'som', 'farc', 'aqu', 'ceremony', '.'] 

 
5.6 Lemmatization 

กำรประมวลผลทำงภำษำ (Linguistic Processing) เพ่ือเปลี่ยนรูปค ำให้อยู่ใน
รูปแบบดั้งเดิมเช่น เปลี่ยนจำกพหูพจน์ให้เป็นรูปแบบเอกพจน์ธรรมดำ, Past tense ให้เป็น 
Tense ปกติเปลี่ยนตัวพิมพ์ใหญ่เป็นตัวพิมพ์เล็ก เปลี่ยนค ำที่ลงท้ำยด้วย –ing เป็นค ำเดิม 
เช่น Running เป็น run เป็นต้น 

 
5.7 Collocation and Bigrams 

Collocation คือกำรจัดวำงค ำ หรือกลุ่มค ำที่ต้องใช้ควบคู่กันในประโยค ซึ่งมี
ควำมส ำคัญในกำรเขียน เพรำะอำจจะท ำให้ควำมหมำยของวลี หรือประโยคมีควำมหมำย
พิเศษหรือผิดเพ้ียนไปจำกเดิม เช่น red wine, big wind ซึ่งเรำสำมำรถหำ Collocation ได ้
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โดยกำรหำ Bigrams ซึ่งเป็นค ำคู่กันที่มีควำมถี่สูงโดยเรียกใช้ nltk.bigrams(list_word) โดย
พำรำมิเตอร์เป็นลิสต์ของค ำ ดังตัวอย่ำงกำรท ำงำนของ bigrams ต่อไปนี้ 

[ 'Cells', 'interact', 'with', 'their', 'extracellular', 'matrix', 'through', 'cell', 
'adhesion', 'contacts', '.'] 

จำกลิสต์ของค ำที่ได้จำก Word Tokenize จะได้ลิสต์ของ Bigrams ดังนี้ 
[ ( 'Cells', 'interact') , ( 'interact', 'with') , ( 'with', 'their') , ( 'their', 

'extracellular') , ( 'extracellular', 'matrix') , ( 'matrix', 'through') , ( 'through', 'cell') , 
('cell', 'adhesion'), ('adhesion', 'contacts'), ('contacts', '.')] 

 
5.8 Frequency Distribution 

กำรค้นพบค ำที่มีกำรกล่ำวถึงมำกในเอกสำร ควรจะเป็นค ำที่สื่อถึงหมวดหมู่ของ
เอกสำรนั้น NLTK มีเครื่องมือที่ส ำหรับหำ Frequency Distribution ที่ใช้ในกำรประมวลผล
ภำษำคือ FreqDist ซึ่งใช้ในส่วนของกำรนับควำมถี่ของค ำศัพท์เพ่ือสร้ำงไฟล์ควำมถี่ของมูฟ
แต่ละกลุ่มโดยควำมถี่ที่นับ คือ ค ำศัพท์ Bigrams และค ำพร้อมแยกชนิดของค ำเรียกใช้ 
nltk.FreqDist(list_vocabulary) 

 
6. Decision Tree (เอกสิทธิ์, 2557) 

ต้นไม้ตัดสินใจ (เอกสิทธิ์ พัชรวงศ์ศักดำ, 2557) คือ กำรเรียนรู้ของเครื่องที่นิยมใช้มำก
ที่สุดรูปแบบหนึ่งเป็นเทคนิคที่ให้ผลลัพธ์ในลักษณะของโครงสร้ำงต้นไม้ กำรเรียนรู้นี้เป็นกำรเรียนรู้
โดยกำรจ ำแนก (Classification) ข้อมูลออกเป็นกลุ่ม (Class) ใช้คุณสมบัติ (Attribute) ของข้อมูลใน
กำรจ ำแนกข้อมูล ต้นไม้ตัดสินใจที่ได้เรียนรู้ท ำให้ทรำบว่ำคุณสมบัติใดของข้อมูลที่เป็นตัวกำรกำร
จ ำแนก และคุณสมบัติแต่ละตัวของข้อมูลมีควำมส ำคัญมำกน้อยต่ำงกัน ซึ่งเป็นประโยชน์ช่วยให้ผู้ใช้
สำมำรถวิเครำะห์ข้อมูลและตัดสินใจได้ถูกต้องยิ่งขึ้น 

ลักษณะโครงสร้ำงของต้นไม้ตัดสินใจประกอบไปด้วยโหนด (Node) ซึ่งแต่ละโหนดมี
คุณลักษณะ (Attribute) ต่ำงๆ ของข้อมูลทีเ่ป็นตัวทดสอบ โดยใช้คุณสมบัตินี้เป็นตัวตัดสินใจว่ำข้อมูล
นั้นไปในทิศทำงใดกิ่งของต้นไม้ (Branch) แสดงให้เห็นถึงค่ำที่เป็นไปได้ของคุณลักษณะที่ถูกเลือก
ทดสอบ และส่วนใบ (Leaf) ซึ่งเป็นสิ่งที่อยู่ล่ำงสุดของต้นไม้ตัดสินใจ แสดงถึงกลุ่มของข้อมูล (Class) 
ที่เป็นผลลัพธ์ที่ได้จำกกำรจ ำแนกข้อมูลโหนดที่อยู่บนสุดของต้นไม้เรียกว่ำ โหนดรำก (Root node) 
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6.1 ลักษณะการเรียนรู้ของต้นไม้ตัดสินใจ 
- ผลลัพธ์ของกำรเรียนรู้แสดงอยู่ในรูปที่สำมำรถเข้ำใจได้ง่ำย ท ำให้สะดวกต่อกำร

วิเครำะห์คุณสมบัติที่มีผลต่อกำรจ ำแนกกลุ่มต่ำงๆ 
- เส้นทำงจำกโหนดรำกไปถึงโหนดใบสำมำรถแสดงให้อยู่ในรูปกฎ IF-THEN 
- ทนทำนต่อข้อมูลมีสัญญำณรบกวน (Noisy data) เช่น คุณสมบัติที่ไม่เกี่ยวข้องและค่ำ

คุณสมบัติที่ผิดพลำด หรือขำดหำย 
- กำรเรียนรู้มีควำมรวดเร็วเมื่อเทียบกับอัลกอริทึมส ำหรับกำรจ ำแนกชนิดอื่น 

 

 
 

รูปที่ 2.3 แสดงโครงสร้ำงต้นไม้ตัดสินใจ 
 

6.2 วิธีการเรียนรู้ของต้นไม้ตัดสินใจ (Decision Tree Learning) 
กำรสร้ำงต้นไม้ตัดสินใจ มีลักษณะกำรสร้ำงแบบบนลงล่ำง (Top-down) โดยเริ่มจำก

กำรสร้ำงรำกของต้นไม้ แล้วจึงสร้ำงกิ่งต่อไปจนถึงใบ โดยแสดงขั้นตอนกำรสร้ำงต้นไม้ตัดสินใจได้ดังนี้ 
1. ต้นไม้เริ่มต้นโดยมีโหนดเพียงโหนดเดียวแสดงถึงชุดข้อมูลฝึกสอน (Training Set) 
2. ถ้ำข้อมูลทั้งหมดอยู่ในกลุ่มเดียวกัน ให้โหนดนั้นเป็นใบและตั้งชื่อแยกตำมกลุ่มของ

ข้อมูลนั้น 
3. ถ้ำในโหนดมีข้อมูลหลำยกลุ่มปะปนอยู่ จะต้องวัดค่ำมำตรฐำนเกน (Gain criterion) 

ของแต่ละคุณสมบัติเพ่ือที่จะใช้เป็นเกณฑ์ในกำรคัดเลือกคุณสมบัติที่สำมำรถแบ่งแยก
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ข้อมูลออกเป็นกลุ่มต่ำงๆ ได้ดีที่สุดโดยคุณสมบัติที่มีค่ำเกนมำกสุดจะถูกเลือกให้เป็น
ตัวทดสอบในกำรตัดสินใจ 

4. กิ่งของต้นไม้ถูกสร้ำงขึ้นจำกค่ำต่ำงๆ ที่เป็นไปได้ของโหนดทดสอบ และข้อมูลจะถูก
แบ่งออกตำมกิ่งที่สร้ำงขึ้น 

5. วนซ้ ำเพ่ือหำคุณสมบัติที่มีค่ำเกนมำกท่ีสุด ส ำหรับข้อมูลที่แบ่งแยกออกมำในแต่ละกิ่ง
เพ่ือน ำคุณสมบัตินี้มำสร้ำงเป็นโหนดตัดสินใจต่อไป โดยที่คุณสมบัติที่ถูกเลือกมำเป็น
โหนดแล้วไม่สำมำรถถูกเลือกมำเป็นโหนดส ำหรับระดับต่อๆ ไปอีกได ้

6. ท ำกำรวนซ้ ำเพ่ือแบ่งข้อมูลและแตกก่ิงของต้นไม้ไปเรื่อยๆ กำรวนซ้ ำจะสิ้นสุดเมื่อ
เงื่อนไขข้อใดข้อหนึ่งเป็นจริง 

 
6.3 การค านวณค่ามาตรฐานเกน (Gain criterion) 

กำรค ำนวณค่ำมำตรฐำนเกน (Gain criterion) ใช้เกณฑ์ที่ใช้ช่วยประกอบกำรเลือก
คุณสมบัติ คุณสมบัติใดทีใ่ห้ค่ำเกนสูงที่สุด จะแสดงว่ำคุณสมบัตินั้นสำมำรถจ ำแนกกลุ่มข้อมูลได้ดีที่สุด 
กำรใช้ค่ำเกนช่วยลดจ ำนวนครั้งของกำรทดสอบกำรแยกแยะข้อมูล อีกท้ังต้นไม้ตัดสินใจที่ได้ไม่มีควำม
ซับซ้อนมำกเกินไปในกำรหำควำมสัมพันธ์ของคุณสมบัตินี้จะใช้ตัววัดที่เรียกว่ำ Information Gain 
(IG) ค่ำนี้ค ำนวณได้จำกสมกำร 

 
IG(parent, child) = entropy(parent) – [p(c1) × entropy(c1) + p(c2) + … 

 
โดยที่ค่ำ entropy คือ ค่ำที่ใช้วัดควำมมีระเบียบ และควำมไร้ระเบียบของข้อมูล โดย

ข้อมูลที่มีระเบียบจะให้ค่ำ entropy ที่มีค่ำต่ ำ ส่วนระบบที่ไร้ระเบียบจะให้ค่ำ entropy ที่มีค่ำสูงซึ่ง
ค ำนวณได้จำก 

 
entropy(c1) = -p(c1) logp(c1) 

 
โดย p(c1) คือ ควำมน่ำจะเป็นของ c1 
 
เมื่อค ำนวณค่ำ IG ของทุกคุณสมบัติแล้ว จึงเลือกคุณสมบัติที่มีค่ำ IG มำกท่ีสุดขึ้นมำเป็น

โหนดรำก ถ้ำข้อมูลที่อยู่ในโหนดมีคลำสเดียวกันทั้งหมด โหนดนี้ไม่ต้องท ำกำรแตกกิ่งต่อไป แต่ถ้ำ
ไม่ใช่คลำสเดียวกันทั้งหมดต้องแตกกิ่งออกไปจนข้อมูลในแต่ละโหนดมีคลำสค ำตอบเดียวกัน 
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7. Support Vector Machine 
Support Vector Machine (SVM) (นัศพ์ชำณัณ  ชินปัญช์ธนะ, 2557) เป็นกำรเรียนรู้

ด้วยเครื่องแบบมีผู้สอน (Supervise learning) เพ่ือให้สำมำรถสร้ำงตัวจัดประเภทของข้อมูล 
(Classifier) ที่มีควำมหลำกหลำยมำก ดังนั้o SVM  เป็นกำรเรียนรู้ด้วยเครื่องที่ใช้ในกำรแบ่งข้อมูล 
โดยสำมำรถท ำงำนได้ดีกับข้อมูลที่ไม่รู้จัก (Unknown dataset) ด้วยกระบวนกำรปรับเปลี่ยนรูปแบบ
ข้อมูลให้อยู่ในรูปแบบที่มีมิติต่ ำ (Low dimension dataset) บนพ้ืนที่ข้อมูลน ำเข้ำ (Input space) 
ให้อยู่ ในรูปแบบของข้อมูลที่มีมิติสู ง (High dimension dataset) บนพ้ืนที่ข้อมูลคุณลักษณะ 
(Feature space) โดยใช้ฟังก์ชันในกำรปรับรูปแบบข้อมูลที่ เรียกว่ำฟังก์ชันเคอร์เนล (Kernel 
function) ซึ่งมีควำมสำมำรถดังกล่ำว สำมำรถท ำให้กำรสร้ำงตัวจ ำแนกประเภทข้อมูลด้วยสมกำร
ก ำลังสอง (Quadratic equation) บนพ้ืนที่ข้อมูลคุณลักษณะเป็นไปได้ง่ำยขึ้น และมีควำมชัดเจนใน
กำรจัดประเภทมำกยิ่งขึ้น นอกจำกนี้ตัวจ ำแนกประเภทข้อมูลที่ดีควรมีโครงสร้ำงแบบเส้นตรง 
(Linear Classifier) และสำมำรถสร้ำงพ้ืนที่ระยะห่ำงระหว่ำงตัวจ ำแนกประเภทข้อมูลเองกับค่ำที่ใกล้
ที่สุดของแต่ละกลุ่มข้อมูลได้มำกที่สุด เพ่ือประสิทธิภำพในกำรแบ่งประเภทของชุดข้อมูลแต่ละ
ประเภทออกจำกกันอย่ำงชัดเจน ซึ่งเส้นที่เหมำะสมจะถูกเรียกว่ำ ระนำบแบ่งเขตข้อมูลที่เหมำะสม 
(Optimal separating hyperplane) โดยหลักกำรในกำรท ำงำนเพ่ือจ ำแนกประเภทข้อมูลของวิธี 
Support Vector Machine สำมำรถแสดงได้รูปที่ 2.4 
 

 
รูปที่ 2.4 แสดงหลักกำรท ำงำนของ Support Vector Machine 

 
SVM จึงเป็นเครื่องมือที่ใช้ในกำรจ ำแนกประเภทที่มีควำมนิยมใช้ในงำนหลำกหลำยด้ำน 

เช่น กำรจัดหมวดหมู่เอกสำร กำรรู้จ ำใบหน้ำ โดยให้ประสิทธิภำพที่ดี ทั้งนี้เนื่องจำก SVM มีกำรจดจ ำ
ข้อมูลที่อยู่บริเวณของแต่ละคลำสที่เรียกว่ำ เวกเตอร์ซัพพอร์ท (Support vector) อีกทั้งรองรับ
ปริภูมิที่มีข้อมูลเป็นแบบเชิงเส้น และแบบไม่เชิงเส้นได้อีกด้วย โดยกำรอำศัยฟังก์ชันคอร์เนล 
(Kernel) ในกำรลดควำมซับซ้อนของข้อมูลโดยกำรส่ง (Mapping) ไปยังปริภูมิพิเศษที่มีควำมเป็นเชิง
เส้ น  (Kernel trick)  ภ ำ ย ใน ป ริ ภู มิ ผ ล คู ณ ภ ำ ย ใน  (ป ริ ญ ญ ำ  ส ง ว น สั ต ย์ , 2 5 5 8 ) 
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7.1 ระนาบเกิน (Hyperplane) 
ระนำบเกิน หรือ Hyperplane ในบริภูมิต่ำงๆ แสดงในภำพ ดังต่อไปนี้ ในปริภูมิ 1 มิติ 

สำมำรถใช้จุดเพ่ือแบ่งข้อมูลออกเป็น 2 คลำสได้ดังรูปที่ 2.5 
 

 
 

รูปที่ 2.5 แสดงตัวอย่ำงระนำบเกินในปริภูมิ 1 มิติ 
 
 

ในปริภูมิ 2 มิติ สำมำรถใช้เส้นเพื่อแบ่งข้อมูลออกเป็น 2 คลำสได้ ดังรูปที่ 2.6 

 
 

รูปที่ 2.6 แสดงตัวอย่ำงระนำบเกินในปริภูมิ 2 มิติ

x2 

x1 

wTx + b = 0 

wTx + b > 0 

wTx + b < 0 
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ในปริภูมิ 3 มิติ สำมำรถใช้ระนำบเพื่อแบ่งข้อมูลออกเป็น 2 คลำสได้ ดังรูปที่ 2.7 
 

 
รูปที่ 2.7 แสดงตัวอย่ำงระนำบเกินในปริภูมิ 3 มิติ 

 
จำกตัวอย่ำงพบว่ำระนำบเกินไม่ว่ำอยู่ ในปริภูมิกี่มิติก็ตำม สำมำรถเขียนสมกำรของ

ระนำบเกินในรูปเวกเตอร์ได้เหมือนกันคือ 
 

wTx + b = 0 
b คือ ค่ำไบแอส หรือระยะเลื่อนขนำนจำกจุดก ำเนิด 
w คือ เวกเตอร์ปกติ (Normal vector) ซึ่งเวกเตอร์นี้จะตั้งฉำกกันกับระนำบเกิน และมี

มิติเท่ำกับมิติของปริภูมินั้นๆ 
x คือ เวกเตอร์น ำเข้ำ (Input Vector) 
 
7.2 ระนาบเกินแบบบัญญัติ (Canonical Hyperplane) 
ระนำบเกินที่ใช้ในกำรแบ่งแยกข้อมูล 2 คลำสออกจำกกัน ระนำบเกินแบบใดเป็นระนำบ

ทีด่ีที่สุด ดังตัวอย่ำงในรูปที่ 2.8
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รูปที่ 2.8 แสดงระนำบเกินที่สำมำรถแข่งข้อมูล 2 คลำสออกจำกกัน 

 
พบว่ำทุกระนำบเกินในรูปที่ 2.8 สำมำรถใช้แบ่งข้อมูลชุดนี้ได้ถูกต้องทั้งหมด แต่หำกมี

ข้อมูลค่ำใหม่เกิดขึ้นมำในกรณีดังรูปที่ 2.9 
 

 
รูปที่ 2.9 แสดงระนำบเกินที่เกิดปัญหำ Over-fitting 

 
พบว่ำข้อมูลค่ำใหม่ถูกตัดสินผิดพลำด ซึ่งเรียกระนำบเกินนี้ว่ำเกิดปัญหำ Over-fitting 

ดังนั้น ระนำบเกินลักษณะนี้จึงไม่ควรเลือกใช้งำน โดยระนำบเกินที่ดีควรมีลักษณะที่สำมำรถใช้งำนได้
ทั่วไป (Generalization) 

กำรแก้ไข้ปัญหำ Over-fitting นั้นท ำได้ โดย หำกทรำบชุดข้อมูลทั้ งหมดทุกกรณี 
เนื่องจำกควำมเป็นจริงไม่สำมำรถทรำบถึงข้อมูลทั้งหมดได้ ดังนั้นสำมำรถท ำได้เพียงกำรหลีกเลี่ยง
ปัญหำ Over-fitting เท่ำนั้นโดยส่วนใหญ่จะใช้หลักกำรกำรท ำให้ใช้ทั่วไปได้ (Generalization) 

x2 

x1 

x2 

x1 
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ใน SVM ระยะขอบ (Margin) ที่มำกที่สุดระหว่ำงคลำสหนึ่งกับอีกคลำสหนึ่งถูกใช้เป็น
บรรทัดฐำนในกำรตัดสินเลือกระนำบเกินที่เหมำะสมที่สุด (Optimal Hyperplane) และเวกเตอร์
ข้อมูลที่อยู่บริเวณขอบของแต่ละคลำสจะถูกเรียกว่ำ เวกเตอร์ซัพพอร์ท (Support vector) แสดงดัง
ในรูปที่ 2.10 

 
รูปที่ 2.10 แสดงเวกเตอร์ซัพพอร์ท 

 
โดย γ คือ ระยะของ (Margin) และข้อมูลบริ เวณของขอบของแต่ละคลำสที่ มี

เครื่องหมำยลูกศรชี้อยู่ทั้งหมด คือ เวกเตอร์ซัพพอร์ท ซึ่งเวกเตอร์ซัพพอร์ทเหล่ำนี้ถูกบันทึกไว้ในตัว
จ ำแนกประเภท (Classifier) ซึ่งจ ำนวนเวกเตอร์ซัพพอร์ทยิ่งมำก ขนำดหน่วยควำมจ ำที่ใช้เก็บตัว
จ ำแนกประเภทก็ยิ่งมำกตำมไปด้วย หำกจ ำนวนเวกเตอร์ซัพพอร์ทมีสัดส่วนมำกเกินไปเมื่อเทียบกับ
จ ำนวนข้อมูลที่น ำไปใช้ฝึกฝนทั้งหมดจะบอกเรำได้ถึงปัญหำ Over-fitting ที่เกิดขึ้น 

เมื่อทรำบเกณฑ์ท่ีใช้ในกำรเลือกระนำบเกินที่เหมำะสม ซึ่งเกี่ยวข้องกับระยะขอบ ดังนั้น 
ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงระยะขอบกับระนำบเกินต้องถูกน ำมำพิจำรณำ โดยเริ่มต้นจำกเวกเตอร์ซัพ
พอร์ทของแต่ละคลำส อย่ำงละเวกเตอร์  (x+ , x-) ซึ่งสอดคล้องกับสมกำรระนำบเกินในรูปที่ 2.7 ดังนี้ 

wTx+ + b = 1 (1) 
 

wTx- + b = -1        (2) 
น ำสมกำรที่ 1 ลบ สมกำรที่ 2 จะได้ 

wT (x+ , x-) = 2      (3)

x1 

γ 

wTx + b = 0 

wTx + b = 1 

wTx + b = −1 
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โดยจะปรำกฏเทอม (x+ , x-)  ซึ่งเป็นเวกเตอร์ลัพท์ที่เริ่มจำกระนำบเกินคลำสหนึ่งไปอีก

คลำสหนึ่ง และกระท ำมุม θ กับเวกเตอร์ปกติ w ดังรูปที่ 2.11 
 

 
รูปที่ 2.11 แสดงควำมสัมพันธ์ระหว่ำงระยะขอบกับเวกเตอร์ปกติของระนำบเกิน 

 

จำกรูปที่ 2.11 เวกเตอร์ที่มีทิศทำงเดียวกับเวกเตอร์ปกติ w และมีขนำดเท่ำกับระยะ

ขอบ γ สำมำรถหำได้จำก  
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แทนค่ำจำกสมกำรที่ 3 ลงในสมกำรที่ 4 จะได้ 
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xx

)xx(  คือ เวกเตอร์หนึ่ งหน่วย (Unit vector) ที่มีทิศทำงเดียวกับ

เวกเตอร์ปกติ w ดังนั้นระยะขอบ   จึงมีค่ำเท่ำกับขนำดของเวกเตอร์ในสมกำรที่ 5 กล่ำวคือ 

 
w

2
  (6) 

เมื่อได้ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงระยะขอบ และเวกเตอร์ปกติของระนำบเกินแล้วจึงสำมำรถ
สร้ำงปัญหำกำรหำค่ำเหมำะสมที่สุดจำกวัตถุประสงค์ที่ต้องกำรให้ระยะขอบมีควำมกว้ำงมำกที่สุดใน
กรณีกำรจ ำแนกประเภทแบบ 2 คลำส (Binary Classification) อันได้แก่ คลำสที่มีค่ำเป็นบวก (+) 
และคลำสที่มีค่ำเป็นลบ (-) โดยกำรพิจำรณำเงื่อนไขเป็นพ้ืนที่ในบริเวณของแต่ละคลำส ดังรูปที่ 2.12

x2 

x1 

γ 

wTx + b = 0 

wTx + b = 1 x− 

x+ 

θ 

w 

w 

(x
+
, x−) 

(x+, x−)cosθ 

wTx + b = −1 
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รูปที่ 2.12 พ้ืนที่แสดงอำณำเขตของแต่ละคลำสในกรณีไบนำรี 

 
โดยพ้ืนที่ในบริเวณทั้งสองสำมำรถน ำมำรวมเป็นอสมกำรเดียวกันได้โดยกำรน ำค่ำของ

ค ำตอบ y ของข้อมูลแต่ข้อมูลไปคูณกับอสมกำรทั้งสองบริเวณ ดังนี้  

ii
T

i ,1)bxw(y        (7) 
จำกควำมสัมพันธ์ของระยะขอบกับระนำบเกินในสมกำรที่ 6 ร่วมกับเงื่อนไขในอสมำกำร 

ดังนั้น ปัญหำเพื่อกำรหำค่ำเหมำะสมที่สุดจะเป็นดังนี้ 
 

Maximize: 
w

2
  (ให้ระยะขอบมีค่ำกว้ำงที่สุด) 

Subject to: ii
T

i ,1)bxw(y   (ให้ข้อมูลอยู่ในบริเวณของคลำสที่ถูกต้อง) 
 
เพ่ือควำมสะดวกในกำรแก้ปัญหำซึ่งมักนิยมหำค่ำน้อยที่สุดแทนที่จะหำค่ำมำกที่สุด ซึ่ง

ปัญหำนี้สำมำรถพิจำรณำควำมสัมพันธ์ต่อไปนี้ 

ww

2

ww

2

w

2
TT

       (8) 

ดังนั้นปัญหำกำรหำค่ำท่ีเหมำะสมที่สุดนี้จะสำมำรถเขียนได้ใหม่เป็น 

Maximize: ww
2

1 T  (ใหส้่วนกลับของระยะขอบมีค่ำกว้ำงที่สุด) 

Subject to: ii
T

i ,1)bxw(y   (ให้ข้อมูลอยู่ในบริเวณของคลำสที่ถูกต้อง)

x2 

x1 

γ 

wTx + b = 0 

wTx + b = 1 

wTx + b = −1 

wTXi+ + b ≥ 1 

yi+ = 1 

wTXi− + b ≤ −1 

yi− = −1 
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จะพบว่ำปัญหำนี้อยู่ในรูปแบบก ำหนดกำรก ำลังสอง (Quadratic Programming, QP) 
ซึ่งมีลักษณะรูปแบบทั่วไป  
 

Maximize: wcQww
2

1
)w(J TT   

Subject to: uwI,dEw,bAw   
 

ซึ่งไม่สำมำรถหำผลเฉลยรูปแบบปิด (Closed-from solution) ได้แต่สำมำรถหำผล
เฉลยแบบท ำซ้ ำ (Iterative solution) ได้ด้วยขั้นตอนวิธีต่ำงๆ เช่น Trust regions หรือ Active set 
เป็นต้น 

7.3 ซัพพอร์ทเวกเตอร์แมทชีนแบบหลายคลาส (Multi-class SVM) 
SVM เป็นตัวจ ำแนกประเภทแบบไบนำรี (2 คลำส) แต่กำรประยุกต์ในงำนจริงนั้น หลำย

ครั้งมีจ ำนวนคลำสที่มำกกว่ำ 2 คลำส กำรท ำให้ SVM สำมำรถน ำไปใช้กับปัญหำหลำยคลำส (Multi-
class) ได้นั้นมี 2 แนวทำง คือ กำรรวม SVM แบบไบนำรีหลำยตัวเข้ำด้วยกัน หรือ กำรพิจำรณำทุก
คลำสพร้อมกัน โดยกล่ำวถึงวิธีกำร 3 วิธีกำร ได้แก่ 1-v-a, 1-v-1 และ DAG-SVM ดังรำยละเอียด
ต่อไปนี้ 

 
7.3.1 One-against-all (1-v-a) เป็นกำรพิจำรณำคลำสใดคลำสหนึ่ง

เทียบกับคลำสอ่ืนๆ ที่เหลือทั้งหมด หรือบำงครั้งอำจเรียกว่ำ 1 -v-r หรือ one-
versus-rest โดยกำรก ำหนดค่ำค ำตอบ y ดังนี้  

 










ki

ki

i Cx,1

Cx,1
y  

 
เมื่อ Ck คือ คลำสใดคลำสหนึ่งที่ถูกพิจำรณำในแต่ละครั้ง โดย 1 ≤ k ≤ K 

และจะถูกพิจำรณำทั้งหมดทุกคลำส จ ำนวน K ครั้ง ตัวอย่ำงเช่น ในกรณีมีจ ำนวน
คลำสทั้งหมด คือ 3 (K=3) เรำจะต้องสร้ำง SVM จ ำนวนทั้งสิ้น K ดังนี้ 

1. SVM ตัวที่ 1 เกิดจำกกำรก ำหนดให้ตัวอย่ำงทั้งหมดในคลำสที่ 
1 มีค่ำค ำตอบเป็น +1 และสมำชิกที่เหลือทั้งหมดนอกจำกใน
คลำสที่ 1 มีค่ำค ำตอบเป็น -1 
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2. SVM ตัวที่ 2 เกิดจำกกำรก ำหนดให้ตัวอย่ำงทั้งหมดในคลำสที่ 
2 มีค่ำค ำตอบป็น +1 และสมำชิกท่ีเหลือทั้งหมดนอกจำกในคลำส
ที่ 2 มีค่ำค ำตอบเป็น -1 
3. SVM ตัวที่ 3 เกิดจำกกำรก ำหนดให้ตัวอย่ำงทั้งหมดในคลำสที่ 
3 มีค่ำค ำตอบเป็น +1 และสมำชิกที่เหลือทั้งหมดนอกจำกใน
คลำสที่ 3 มีค่ำค ำตอบเป็น -1 

 
7.3.2 One-against-one เป็นกำรพิจำรณำคลำสในคลำสหนึ่งเทียบกับ

คลำสอ่ืนๆ ที่เหลืออีกหนึ่งคลำส หรือบำงครั้งอำจเรียกว่ำ 1-v-1, one-versus-one 
หรือ Pairwise SVM โดยกำรก ำหนดค่ำค ำตอบ y ของ SVM แบบไบนำรีที่พิจำรณำ
เฉพำะคลำส Cj และคลำส Ck ดังนี้ 

 










ki

ji

i Cx,1

Cx,1
y  

 
เมื่อ Cj คือคลำสใดคลำสหนึ่งที่ถูกพิจำรณำเทียบกับคลำสอ่ืน คือ  Ck ในแต่

ละครั้งโดย j ≠ k และจะถูกพิจำรณำทั้งหมดทุกคลำสในลักษณะกำรจัดหมู่จ ำนวน 
K(K-1)/2 ครั้ง จำกนั้นใช้วิธีกำรแมกซ์วิน (Max Wins) ในกำรทดสอบตัวอย่ำง 
ตัวอย่ำงเช่น ในกรณีที่มีจ ำนวนคลำสทั้งหมด คือ 3 (K=3) เรำจะต้องสร้ำง SVM 
แบบไบนำรีจ ำนวนทั้งสิ้น 3 ตัว ดังนี้ 

1. SVM ตัวที่ 1 เกิดจำกกำรก ำหนดให้ตัวอย่ำงทั้งหมดในคลำสที่ 
1 มีค่ำค ำตอบเป็น +1 และตัวอย่ำงทั้งหมดในคลำสที่ 2 มีค่ำ
ค ำตอบเป็น -1 
2. SVM ตัวที่ 2 เกิดจำกกำรก ำหนดให้ตัวอย่ำงทั้งหมดในคลำสที่ 
1 มีค่ำค ำตอบเป็น +1 และตัวอย่ำงทั้งหมดในคลำสที่ 3 มีค่ำ
ค ำตอบเป็น -1 
3. SVM ตัวที่ 3 เกิดจำกกำรก ำหนดให้ตัวอย่ำงทั้งหมดในคลำสที่ 
2 มีค่ำค ำตอบเป็น +1 และตัวอย่ำงทั้งหมดในคลำสที่ 3 มีค่ำ
ค ำตอบเป็น -1 
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เนื่องจำกจ ำนวนคลำสเป็น 3 ทั้งตัวอย่ำงวิธี 1-v-a และ 1-v-1 ท ำให้ได้
จ ำนวน SVM เท่ำกัน แต่ในกรณีมำกว่ำ เช่น จ ำนวนคลำสเป็น 10 ขั้นตอนวิธี 1-v-a 
จะมีจ ำนวน SVM เท่ำกับจ ำนวนคลำส คือ 10 แต่ขั้นตอนวิธี 1-v-1 จะมีจ ำนวน 
SVM มำกกว่ำคือ 45 แต่ในกำรหำค่ำที่เหมำะสมที่สุดในแต่ละครั้งจะลู่เข้ำเร็วกว่ำ 
เพรำะมีจ ำนวนตัวอย่ำงที่ใช้ในกำรพิจำรณำในแต่ละครั้งน้อยกว่ำ 

 
8. ตัววัดประสิทธิภาพของโมเดลการจ าแนกประเภทข้อมูล 

เอกสิทธิ์ (2557) กล่ำวว่ำ กำรน ำตัวจ ำแนกประเภทของข้อมูลไปใช้งำนนั้นผู้ ใช้
จ ำเป็นต้องทรำบถึงประสิทธิภำพของตัวจ ำแนกประเภทของข้อมูล ซึ่งงำนวิจัยต่ำงๆ นิยมใช้ค่ำวัด
ประสิทธิภำพต่ำงๆ ดังนี้ คือ 

1. Precision เป็นกำรวัดควำมแม่นย ำโดยพิจรณำแยกทีละคลำส 
2. Recall เป็นกำรวัดคงำมถูกต้องโดยพิจำรณำแยกทีละคลำส 
3. F-measure เป็นกำรวัดค่ำ Precision และ Recall พร้อมกันโดยพิจำรณำแยกทีละ

คลำส 
4. Accuracy เป็นกำรวัดควำมถูกต้องโดยพิจำรณำรวมทุกคลำส 
กำรวัดประสิทธิภำพอำศัยตัววัดประสิทธิภำพของตัวจ ำแนกประเภทข้อมูล (Confusion 

Metrix) โดย Confusion Metrix คือ ตำรำงแบบจัตุรัสโดยมีจ ำนวนแถวเท่ำกับจ ำนวนคอลัมน์ และ
เท่ำกับจ ำนวนคลำส เช่น ข้อมูลมีคลำสค ำตอบอยู่ 2 ค่ำ คือ yes และ no ฉะนั้นตำรำง Confusion 
Metrix จะสร้ำงได้เป็นตำรำงขนำด 2x2 ซึ่งข้อมูลด้ำนคอลัมน์ คือ คลำสที่อยู่ในข้อมูล training data 
(actual) และข้อมูลในแนวแถว คือ คลำสที่ตัวจ ำแนกประเภทของข้อมูลท ำนำยได้มำ (predicted) 
ดังตำรำงที่ 2.7 
ตารางท่ี 2.7 แสดงตำรำง Confusion Metrix ของข้อมูลซึ่งมี 2 คลำส 

Predicted / Actual yes no 

yes TP FP 

no FN TN 
จำกในตำรำงท่ี 2.7 ค่ำท่ีแสดงในช่องต่ำงๆ ของตำรำงประกอบไปด้วย 
- True Positive (TP)  คือ จ ำนวนข้อมูลที่ท ำนำยถูกว่ำเป็นคลำสซึ่งก ำลังสนใจอยู่ 
- True Negative (TN)  คือ จ ำนวนข้อมูลที่ท ำนำยถูกว่ำเป็นคลำสซึ่งไม่ได้สนใจอยู่ 
- False Positive (FP)   คือ จ ำนวนข้อมูลที่ท ำนำยผิดมำเป็นคลำสซึ่งก ำลังสนใจอยู่ 
- False Negative (FN) คือ จ ำนวนข้อมูลที่ท ำนำยผิดมำเป็นคลำสซึ่งไม่ได้สนใจอยู่ 
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หลังจำกที่สร้ำงตำรำง Confusion Matrix สำมำรถที่จะค ำนวณค่ำ Precision, Recall, 
F-measure, และ Accuracy ได้ดังต่อไปนี้ 

- Precision เป็นกำรวัดควำมแม่นย ำของโมเดล โดยพิจำรณำแยกทีละคลำส 
 

PositiveFalsePositiveTrue

PositiveTrue
ecisionPr


  

 
- Recall เป็นกำรวัดควำมถูกต้องของโมเดล โดยพิจำรณำแยกทีละคลำส 
 

NegativeFalsePositiveTrue

PositiveTrue
callRe


  

 
- F-measure เป็นกำรวัดค่ำ Precision และ Recall พร้อมกันของโมเดล โดยพิจำรณำ

แยกทีละคลำส 
 

callReecisionPr

callReecisionPr2
measureF




  

 
- Accuracy เป็นกำรวัดควำมถูกต้องของโมเดล โดยพิจำรณำรวมทุกคลำส คือ จ ำนวน 

True Positive ของทุกคลำสรวมกัน 
กำรจ ำแนกประเภทของข้อมูลต้องแบ่งข้อมูลออกเป็น 2 ชุดด้วยกันคือ ชุดข้อมูลสอน 

(Training set) เพ่ือใช้สร้ำงโมเดลจ ำแนกประเภทข้อมูล และข้อมูลชุดทดสอบ (Testing set) เพ่ือให้
โมเดลจ ำแนกประเภทข้อมูลท ำนำยค่ำคลำสค ำตอบ มีวิธีกำร 3 วิธีดังนี้ 

1. Self consistency test 
Self consistency test หรือ Use training set เป็นวิธีกำรที่ง่ำย ข้อมูลที่ใช้ในกำรสร้ำง

โมเดลจ ำแนกประภทข้อมูล และข้อมูลที่ใช้ในกำรทดสอบเป็นข้อมูลชุดเดียวกัน เริ่มต้นสร้ำงโมเดล
จ ำแนกประเภทข้อมูลด้วย Training data จำกนั้นน ำโมเดลที่สร้ำงได้มำท ำนำยด้วย Training data 
ชุดเดิม กำรวัดประสิทธิภำพวิธีนี้ให้ผลกำรวัดประสิทธิภำพที่มีค่ำสูงมำก เนื่องจำกเป็นข้อมูลชุดเดิม
ระบบได้ท ำกำรเรียนรู้มำแล้ว แต่ผลกำรวัดประสิทธิภำพวิธีกำรนี้เหมำะส ำหรับใช้ในกำรทดสอบ
ประสิทธิภำพเพ่ือดูแนวโน้มของโมเดลที่สร้ำงขึ้น ถ้ำได้ผลกำรวัดประสิทธิภำพที่น้อยแสดงว่ำโมเดลไม่
เหมำะสมกับข้อมูล จึงไม่ควรจะน ำไปทดสอบด้วยวิธีกำรแบ่งข้อมูลแบบต่ำงๆ 
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2. Split test 
Split test เป็นกำรแบ่งข้อมูลด้วยวิธีกำรสุ่มออกเป็น 2 ส่วนเช่น 70% ต่อ 30% หรือ 

80% ต่อ 20% โดยข้อมูลส่วนที่หนึ่ง (70% และ 80%) ใช้ในกำรสร้ำงโมเดลจ ำแนกประเภทข้อมูล 
และข้อมูลส่วนที่สอง (30% และ 20%) ใช้ในกำรทดสอบประสิทธิภำพของโมเดลจ ำแนกประเภท
ข้อมูล กำรทดสอบนี้ท ำกำรสุ่มข้อมูลเพียงครั้งเดียวซึ่งในบำงครั้งถ้ำกำรสุ่มข้อมูลที่ใช้ในกำรทดสอบที่
มีลักษณะคล้ำยกับข้อมูลที่ใช้ในกำรสร้ำงโมเดลท ำให้ผลกำรวัดประสิทธิภำพที่ดี ในทำงตรงข้ำมถ้ำกำร
สุ่มข้อมูลที่ใช้ในกำรทดสอบที่มีลักษณะแตกต่ำงกับข้อมูลที่ใช้สร้ำงโมเดลจ ำแนกประเภทข้อมูล จะ
ให้ผลกำรวัดประสิทธิภำพที่ไม่ดี ดังนั้นจึงควรใช้วิธี Split test คือ ท ำกำรสุ่มหลำยๆ ครั้ง โดยข้อเสีย 
คือ ใช้เวลำน้อยในกำรสร้ำงโมเดลจ ำแนกประเภทข้อมูล ซึ่งเหมำะกับชุดข้อมูลที่มีขนำดใหญ่มำกกว่ำ 

 
3. Cross-validation test 
Cross-validation test  เป็นที่นิยมใช้ในกำรทดสอบประสิทธิภำพของโมเดลจ ำแนก

ประเภทของข้อมูล กำรวัดประสิทธิภำพด้วยวิธีนี้ท ำกำรแบ่งข้อมูลออกเป็นหลำยส่วน เช่น 5-fold 
cross-validation คือ ท ำกำรแบ่งข้อมูลทั้งหมดออกเป็น 5 ส่วน โดยแต่ละส่วนมีจ ำนวนข้อมูลเท่ำกัน 
หลังจำกนั้นข้อมูลหนึ่งส่วนจะใช้เป็นตัวทดสอบประสิทธิภำพของโมเดลของโมเดลจ ำแนกประเภทของ
ข้อมูล ท ำวนเช่นนี้จนครบจ ำนวนที่แบ่งไว้ โดยมีหลักกำรเลือกข้อมูล 2 วิธี คือ เลือกสุ่มข้อมู ลแบบ
ควำมเที่ยงตรง K กลุ่ม (K-Fold Cross Validation) และเลือกสุ่มข้อมูลแบบ Leave one out มี
รำยละเอียดดังนี้ 

1. การเลือกสุ่มข้อมูลแบบความเที่ยงตรง K กลุ่ม (K-Fold cross validtion) 
วิธีกำรนี้แบ่งข้อมูลออกเป็นกลุ่มจ ำนวน K กลุ่ม โดยเลือกข้อมูลกลุ่มที่ 1 เป็นข้อมูลชุด
ทดสอบ และข้อมูลชุดที่เหลือจะเป็นข้อมูลชุดสอน น ำข้อมูลไปจ ำแนกประเภท จำกนั้น
จะสลับข้อมูลกลุ่มที่ 2 มำเป็นชุดทดสอบและข้อมูลกลุ่มอ่ืนที่เหลือเป็นชุดสอน โดยสลับ
อย่ำงนี้ไปเรื่อยๆ จนครบ K กลุ่ม ในขั้นตอนสุดท้ำยหำค่ำเฉลี่ยของค่ำควำมถูกต้อง 
วิธีกำรนี้ข้อมูลทุกตัวอย่ำงจะได้เป็นทั้งชุดทดสอบและชุดสอนดังรูปที่ 2.13 
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รูปที่ 2.13 แสดงกำรเลือกสุ่มข้อมูลแบบควำมเที่ยงตรง K กลุ่ม เมื่อ K=4 

 
2. การเลือกสุ่มข้อมูลแบบ Leave one out 
กำรเลือกสุ่มข้อมูลแบบควำมเที่ยงตรง K กลุ่ม เมื่อก ำหนดให้ K มีค่ำเท่ำกับจ ำนวนแถว
ข้อมูลทั้งหมด (N) ดังรูปที่ 2.14 

 

 
รูปที่ 2.14 แสดงกำรเลือกสุ่มข้อมูลแบบ Leave one out 

 
งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 

กำรศึกษำงำนวิจัยในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับกระบวนกำรวิเครำะห์โครงสร้ำง และมูฟของ
เอกสำรทำงวิชำกำรในส่วนบทคัดย่อ ท ำให้ทรำบว่ำมีผู้วิจัยน ำเอำแนวคิดของกระบวนกำรกำร
วิเครำะห์โครงสร้ำง และมูฟของเอำกสำรทำงวิชำกำรในส่วนบทคัดย่อน ำมำประยุกต์ใช้ในกำรพัฒนำ
โปรแกรมประยุกต์เพ่ือใช้ในงำนต่ำงๆ โดยแนวคิดท่ีเกี่ยวข้องกับกับงำนวิจัยได้น ำเสนอไว้ดังนี้ 

Experiment 4 

Experiment 1 

Experiment 2 

Experiment 3 

Total number of examples 

 

Experiment N 

Experiment 1 

Experiment 2 

Total number of examples 

...
 

Testing Set Training Set 

Testing Set Training Set 
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บุษบำ กนกศิลปธรรม และสุดำพร ลักษณียนำวิน (2549) ได้ศึกษำเกี่ยวกับอัตถภำค
วิเครำะห์ (move analysis) นับเป็นกำรวิเครำะห์สัมพันธสำรที่ส ำคัญแนวหนึ่งโดยมีจุดมุ่งหมำยเพ่ือ
ก ำหนดว่ำตัวบทที่วิเครำะห์นั้นประกอบด้วยโครงสร้ำงของอัตถภำคและอนุวัจน์อะไรบ้ำงโดย
จุดประสงค์หลักของงำนวิจัย เพ่ือก ำหนดว่ำแต่ละภำค มีโครงสร้ำงทั้งในระดับอัตถภำค (move) และ
อนุวัจน์ (step) อะไร และบทควำมวิจัยทั้งฉบับซึ่งประกอบด้วย 4 ภำคหลักมีกำรเรียงตัวของอัตถภำค
และอนุวัจน์อย่ำงไร ขั้นตอนหลักของกำรวิจัยมีดังนี้ 1) กำรสร้ำงคลังข้อมูลบทควำมวิจัยสำขำจุล
ชีววิทยำ 2) กำรวิเครำะห์คลังข้อมูลด้วยอัตถภำควิเครำะห์ และ 3) กำรวิเครำะห์หำควำมเที่ยงในกำร
ก ำหนดอัตถภำค จำกนั้นประมวลผลที่ได้จำกกำรท ำอัตถภำควิเครำะห์เพ่ือก ำหนดเป็นโครงสร้ำง
บทควำมวิจัยทั้งฉบับ ผู้วิจัยวิเครำะห์คลังข้อมูลตำมแนวอัตถภำควิเครำะห์ทีละภำคตำมล ำดับคือ ภำค
บทน ำ ภำควิธีวิจัย ภำคผลวิจัย และภำคอภิปรำยผลวิจัย เพ่ือก ำหนดว่ำแต่ละภำคประกอบด้วย   
อัตถภำคใดบ้ำงและแต่ละอัตถภำคประกอบด้วยอนุวัจน์ใดบ้ำง งำนวิจัยนี้แสดงถึงโครงสร้ำงต้นแบบที่
นักวิทยำศำสตร์ทั่วไป และนักจุลชีววิทยำสำมำรถใช้เป็นแนวทำงประกอบกำรอ่ำนและกำรเขียน
บทควำมเพ่ือติดตำมควำมรู้ ควำมก้ำวหน้ำทำงวิทยำศำสตร์ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพต่อไป 

กำรน ำเสนอแนวคิดเกี่ยวกับอัตถภำควิเครำะห์ (move analysis) ของบทควำม เพ่ือ
ทรำบถึงองค์ประกอบต่ำงๆ และโครงสร้ำงของบทควำม จึงมีผู้วิจัยพยำยำมน ำแนวคิดมำประยุกต์ใช้
ในกำรสร้ำงงำนวิจัยโดยสร้ำงเป็นโปรแกรมประยุกต์บนเว็บไซต์ เพ่ืออ ำนวยควำมสะดวกแก่ผู้ใช้งำนใน
ด้ำนต่ำงๆ โดยมีงำนวิจัยที่น ำเอำแนวคิดดังกล่ำวมำประยุกต์ใช้ ดังต่อนี้ 

ผู้วิจัยได้ท ำงำนวิจัยเพ่ือน ำเสนอซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ที่เรียกว่ำ Mover (Anthony & 
Lashkia, 2003) ที่สำมำรถช่วยผู้ที่อ่ำนงำนวิจัย ได้เข้ำใจในโครงสร้ำงของเอกสำรทำงวิชำกำรที่มี
ลักษณะเฉพำะทำง โดยกำรมีระบุโครงสร้ำงของเอกสำรทำงวิชำกำรที่มีควำมแตกต่ำงกันในแต่ละด้ำน
ให้อย่ำงอัตโนมัติ โดยตัวระบบนั้นถูกทดสอบด้วยบทคัดย่อ ของบทควำมทำงวิชำกำร อีกท้ังระบบยังมี
กำรท ำงำนที่รวดเร็ว ถูกต้อง และสำมำรถใช้งำนได้จริงในขั้นตอนกำรอ่ำน และกำรเขียน โดยผู้วิจัยได้
น ำงำนวิจัยของ Swales ที่ศึกษำเกี่ยวกับโครงสร้ำงของบทควำมทำงวิชำกำร หรือกำรวิเครำะห์มูฟมำ
ใช้ อีกทั้งเพ่ือเป็นกำรแก้ปัญหำของกำรระบุมูฟ ของโครงสร้ำงบทควำมต่ำงๆ ที่มีโครงสร้ำงแตกต่ำง
กันออกไป ที่ต้องใช้ผู้ เชี่ยวชำญในกำรศึกษำถึงโครงสร้ำงของบทควำมนั้นๆ ดังนั้น ซอฟต์แวร์
คอมพิวเตอร์ที่สร้ำงขึ้นนี้มีกำรน ำเอำวิธีกำรเรียนรู้ของเครื่อง (Machine Learning) ที่มีลักษณะเป็น 
Supervised Learning มำใช้ โดยมีหลำยหลำยอัลกอลิทึมมำใช้ในกำรทดลอง 

กำรท ำงำนของซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์นั้น เริ่มต้นจำกกำรให้ระบบนั้นเรียนรู้โครงสร้ำง
ของบทควำมนั้นๆ โดยให้บทควำมจ ำนวนหนึ่งแก่ระบบเพ่ือเรียนรู้เรียนโครงสร้ำง และน ำข้อควำมอีก
จ ำนวนหนึ่งเข้ำสู่ระบบ เพ่ือให้ระบบท ำกำรระบุโครงสร้ำงของบทควำมให้อย่ำงอัตโนมัติ และแสดง
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ผลลัพธ์แก่ผู้ใช้ จำกงำนวิจัยนี้ให้ควำมส ำคัญกี่ยวกับกำรระบุบโครงสร้ำงของบทควำมทำงวิชำกำร 
สำขำเทคโนโลยีสำรสนเทศอย่ำงอัตโนมัติของระบบ จึงต้องออกแบบระบบกำรเรียนรู้ ดังนี้ 

1. ระบุกำรเรียนรู้ของระบบว่ำต้องกำรเรียนรู้อะไร ผลลัพธ์ที่ได้เป็นอย่ำงไร 
2. เลือก Training data ที่ต้องกำรให้ระบบเรียนรู้โดยใช้วิธีกำรเรียนรู้ของเครื่องใน

ลักษณะ Supervised Learning ซึ่งเป็นที่นิยม โดยเลือกบทคัดย่อในสำขำเทคโนโลยี
สำรสนเทศจ ำนวน 100 บทควำมซึ่งน ำมำจำก IEEE Transaction on parallel and 
distributed system ในปี 1998  

3. แบ่ง Training data เข้ำเป็นกลุ่มและท ำกำรแบ่งมูฟให้เรียบร้อย 
4. ก ำหนดรูปแบบกำรแสดงออกของควำมรู้ที่ต้องกำรที่ได้จำกกำรเรียนรู้ฝึกฝนโมเดล 
5. เลือกวิธีกำรเรียนรู้ หรือโมเดลที่ใช้จ ำแนกบทคัดย่อที่สำมำรถให้ผลลัพธ์ได้ตรงกับ

สมมติฐำนที่ตั้งไว้ 
6. น ำเอำโมเดลนั้นไปใช้กับบทคัดย่อที่เป็น Testing data 
7. น ำลัพธ์จำกกำรวิเครำะห์ของระบบมำเปรียบเทียบกับผลลัพธ์ที่ได้จำกำรวิเครำะห์ของ

ผู้เชียวชำญที่เป็นมนุษย์ 
โดยตัวแบบที่ใช้ในกำรแบ่งโครงสร้ำงของบทคัดย่อนั้น เรียกว่ำ CARS (Modified 

Create a Research Space) ของ Anthony และมีพ้ืนฐำนมำจำก Swales 
หลังจำกกำรสร้ำงระบบเรียบร้อยแล้วจำกนั้น ถึงขั้นตอนกำรทดสอบประสิทธิภำพของ

ระบบกับบทคัดย่อทั่วไป เริ่มต้นกำรทดสอบจะต้องเตรียมบทคัดย่อที่มีกำรแบ่งมูฟไว้แล้วจ ำนวน 2 
ชุด โดยชุดแรกจะใช้ในกำรฝึกฝนระบบจ ำนวน 554 ชุด และชุดที่สองจะใช้เป็นชุดข้อมูล unseen ใช้
ส ำหรับกำรประเมินผลระบบจ ำนวน 138 ชุด โดยควำมถูกต้องของระบบสำมำรถวัดได้จำกจ ำนวนที่
ท ำกำรแบ่งข้อมูลของชุดข้อมูลทดสอบได้อย่ำงถูกต้อง ผลลัพธ์ที่ได้เกิ ดจำกำรสุ่มกำรแบ่งข้อมูล
ต้นฉบับในคลังข้อมูลสู่ Training set และ Testing set จ ำนวน 5 ครั้ง หรือที่เรียกว่ำ 5-Fold cross 
validation และท ำกำรวัดควำมถูกต้องซ้ ำในแต่ละครั้งในกำรทดสอบ ดังตำรำงที่ 2.8 
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ตารางท่ี 2.8 แสดงค่ำควำมถูกต้องของระบบโดยใช้วิธี 5-Fold cross validation 

Trial Set Accuracy 
1 70% 

2 68% 

3 65% 
4 66% 

5 70% 
Average 68% ± 2.2% 

 
รำยละเอียดกำรทดสอบของข้อมูลได้จำกตำรำง Confusion matrix ซึ่งจะแสดงกำรแบ่ง

ข้อมูลของระบบได้ จำกตำรำง Confusion matrix ผลลัพธ์จำกกำรทดสอบครั้งที่ 1 แสดงให้เห็นว่ำ
ผลที่ได้นั้นมีทั้งท่ีมีประสิทธิที่ดี ถึง 92% และประสิทธิภำพต่ ำ 17% อันเนื่องมำจำกมีข้อมูลที่ใช้ในกำร 
Training มีจ ำนวนน้อย จำกคุณลักษณะส ำคัญอย่ำงหนึ่งของตัวจ ำแนกประเภทข้อมูล Naïve Bayes 
คือ ควำมสำมำรถในกำรจัดล ำดับกำรตัดสินใจจำกควำมน่ำจะเป็นมำที่สุดไปน้อยที่สุด ดังนั้นผู้วิจัยจึง
ให้ควำมสนใจในเรื่องของผลลัพธ์ที่ออกมำกจำกระบบที่มีมำกกว่ำหนึ่งตัวเลือกท่ีใช้ในกำรตัดสินใจ ให้
ผู้ใช้งำนระบบสำมำรถที่จะเลือกผลลัพธ์ที่คิดว่ำถูกต้องมำกกว่ำได้ให้แก่ระบบซึ่ งเป็นกำรตรวจสอบ
ระบบอีกครั้ง ส ำหรับระบบนี้ใช้ผลลัพธ์จำกกำรจ ำแนกข้อมูลสูงสุดสองอันดับ โดยจะท ำให้ผลจำกกำร
จ ำแนกประเภทของข้อมูลนั้นดีขึ้น อีกท้ังยังเป็นกำรเพ่ิมควำมเชื่อม่ันของระบบด้วย ดังตำรำงที่ 2.9 

 
ตารางท่ี 2.9 แสดงประสิทธิภำพของกำรใช้ผลลัพธ์สองอันดับสูงสุด 

Trial set Accuracy 
1 88% 

2 86% 

3 84% 
4 86% 

5 86% 

Average 86% ± 1.4% 
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ผู้วิจัยได้น ำเสนอวิธีกำรวิเครำะห์มูฟ และโครงสร้ำงของบทคัดย่อในเอกสำรทำงวิชำกำร
อย่ำงอัตโนมัติ ด้วยวิธีกำรทำงคอมพิวเตอร์ (Wu, Chang, Liou, & Chang, 2006) โดยเสนอใน
รูปแบบเครื่องมือที่เป็นซอฟแวร์คอมพิวเตอร์ต้นแบบผ่ำนทำงอินเทอร์เน็ต  (Web application) คือ 
CARE (Concordancer for Academic wRiting in English) ให้ผู้ ใช้งำนสำมำรถเรียนรู้ตัวอย่ำง
ประโยคที่ถูกก ำหนดมูฟโดยระบบที่สร้ำงขึ้นประกอบด้วย 3 ช่องข้อควำม เพ่ือให้ผู้เรียนใส่ข้อควำม
ภำษำอังกฤษต่อไปนี้  Single word query, Multi-word query เช่น ค้นหำค ำว่ำ “The result 
show” โดยจะค้นหำบทควำมที่ประกอบด้วยค ำสำมค ำ และ Corpus selection โดยผู้ใช้สำมำรถ
เลือก specific domain ของ corpus ได้ และระบบจะแสดงผลลัพธ์ออกมำซึ่งประกอบด้วยประโยค
ที่ถูกก ำหนดมูฟ ซึ่งแสดงในรูปที่ 2.15 

 

 
รูปที่ 2.15 แสดงตัวอย่ำงกำรค้นหำวลี “the result show” 

 
ประโยคที่อยู่ในบทคัดย่อท้ังหมดจะถูกวิเครำะห์ และถูกแยกออกเป็นมูฟที่แตกต่ำงกันไป 

โดยใช้วิธีกำรที่เกี่ยวข้องกับกำรรวบรวมบทคัดย่อจ ำนวนมำกจำกเว็บไซต์  search engine คือ 
Citeseer และสร้ำงโมเดลภำษำของมูฟจำกบทคัดย่อดังกล่ำว โดยในงำนวิจัยนี้ผู้วิจัยไม่ได้กล่ำวถึง
สำขำของทบควำมทำงวิชำกำรที่เก็บรวบรวมเพ่ือสร้ำง corpus ซึ่งซอฟแวร์ดังกล่ำวจะท ำให้เกิด
แนวโน้มในกำรศึกษำด้ำนกำรเขียนผ่ำนเว็บไซต์โดยมีคอมพิวเตอร์เป็นเครื่องมือช่วยเหลือ 

จำกงำนวิจัยนี้ระบบจะท ำกำรวิเครำะห์มูฟของบทคัดย่อ ประกอบไปด้วย Background, 
Purpose, Method, Result และ Conclusion เริ่มต้นกำรเรียนรู้โครงสร้ำงของบทคัดย่อด้วยกำร
เตรียมบทคัดย่อ ดังนี้ 

1. เก็บรวบรวมบทคัดย่อจำกเว็บไซต์ใช้ส ำหรับกำรฝึกฝนโมเดลด้วยวิธีอัตโนมัติ จำก 
search engine เพ่ือสร้ำง corpus A ของบทคัดย่อโดยมีผู้ เชี่ยวชำญทำงด้ำน
วิทยำกำรคอมพิวเตอร์ท ำกำร tagged บทคัดย่อ 
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2. ท ำกำรจัดกลุ่ม (Label) ให้กับประโยคแต่ละประโยคด้วยตัวผู้วิจัยเองให้อยู่ ใน
บทคัดย่อกลุ่มเล็กๆ 

3. สะกัดค ำที่เกิดขึ้นร่วมกัน (Collocation) จำกบทคัดย่อทั้งหมดด้วยวิธีอัตโนมัติ เพ่ือ
ท ำให้ move-tagged-collocation เกิดควำมสมดุลและกระจำยตัว โดยใช้ one-
move-per-collocation โดยมีขั้นตอนดังต่อไปนี้ 

 Step 1: ค ำที่เกิดขึ้นร่วมกัน เช่น “paper address” ซึ่งสะกัดจำก corpus A โดย
ก ำหนด label ด้วยมูฟ “P” จำกนั้นจะใช้ “P” ในกำรก ำหนด label ให้กับประโยค
อ่ืนๆ (untagged sentences: US) ประโยคที่ถูกก ำหนด label แล้วจะถูกเรียกว่ำ 
tagged sentences: TS 
(1) This paper addresses the state explosion problem in automata 

based ltl model checking. //P// 
(2) This paper addresses the problem of fitting mixture densities to 

multivariate binned and truncated data. //P// 
Step 2: หลังจำกนั้นจะท ำกำรหำคุณลักษณะของค ำที่เกิดขึ้นร่วมกันอ่ืนๆ เช่น 
“address problem” ซึ่งได้มำจำก tagged sentences ใน corpus A เพ่ือใช้ใน
ก ำหนด label ให้กับประโยค untagged sentences อ่ืนๆ เช่น 
(3) This paper addresses the state explosion problem in automata 

based ltl model checking. 
(4) This paper addresses the problem of fitting mixture densities to  

multivariate binned and truncated data. 
Step 3: ต่อจำกนั้นคุณลักษณะ “address problem” สำมำรถที่ จะน ำไปใช้
ประโยชน์ในกำร tagged ประโยคด้วยมูฟ “P” แต่จะไม่รวมถึง collocation 
“paper address” ดังนั้นจึงค่อยๆ ขยำยขอบเขตของค ำอธิบำย ตัวอย่ำงเช่น  
(5) In this paper we address the problem of query answering using 

views for non-recursive data log queries embedded in a Description 
Logics knowledge base. //P// 

(6) We address the problem of learning robust plans for robot 
navigation by observing particular robot behaviors. //P// 

จำกตัวอย่ำงที่ 5 และ 6 เรำสำมำรถท่ีจะก ำหนดมูฟ “P” ให้กับคุณลักษณะอ่ืนๆได้ เช่น 
“we address” โดยขั้นตอนสำมำรถที่จะท ำซ้ ำในขณะที่ไม่มีคุณลักษณะใหม่ที่มี
ควำมถี่มำกพอซึ่งแสดงในตำรำงที่ 2.10 
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ตารางท่ี 2.10 แสดงตัวอย่ำงของ collocation ที่เพ่ิมเติม 

Type Collocation Move Count of 
collocation 

with mi 

Total of 
collocation 
occurrences 

NV We present P 3,441 3,668 

NV We show R 1,985 2,069 

NV We propose P 1,722 1,787 
NV We describe P 1,505 1,583 

… … … … … 

 
4. ท ำกำรก ำหนด (Label) มูฟให้แต่ละค ำที่เกิดร่วมกันที่แตกต่ำงกันด้วยตัวผู้วิจัยเอง 
5. ท ำกำรขยำยค ำที่เกิดขึ้นร่วมกันที่แสดงในแต่ละมูฟด้วยวิธีอัตโนมัติ 
6. สร้ำง Markov model เพ่ือใช้ส ำหรับกำรจ ำแนกมูฟของบทคัดย่อ โดยในช่วงเริ่มต้น

กำรฝึกฝนตัวโมเดลเรำจะใช้ประโยคที่มนุษย์ท ำกำรก ำหนดมูฟมำเป็นชุดข้อมูลฝึกฝน
ตัวโมเดล 

บทคัดย่อที่น ำมำใช้เป็น Training data ได้รับมำจำก search engine คือ Citeseer 
โดยในงำนวิจัยนี้ผู้วิจัยไม่ได้กล่ำวถึงสำขำของทบควำมทำงวิชำกำรที่เก็บรวบรวมมำสร้ำง corpus ซึ่ง 
Corpus มีขนำด 20,306 บทคัดย่อ (95,960 ประโยค) โดยมีบทคัดย่อจ ำนวน 106 บทคัดย่อ ที่
ประกอบขึ้นจำก 709 ประโยคไดถู้กก ำหนดมูฟจำกผู้เชี่ยวชำญ 4 ท่ำน จำกนั้นท ำกำรสกัดค ำที่เกิดข้ึน
ร่วมกัน (collocation) จ ำนวน 72,708 ชนิด และท ำกำรก ำหนดมูฟให้กับค ำที่เกิดข้ึนร่วมกันเหล่ำนั้น 
ในขณะเดียวกันเรำได้ท ำกำรสะกัดเอำค ำที่เกิดขึ้นร่วมกัน (collocation) จ ำนวน 72,708 ชนิด และ
ค ำกำรก ำหนดมูฟให้กับค ำที่เกิดขึ้นร่วมกันจ ำนวน 317 collocations 

ในขณะที่โปรแกรมท ำงำนใช้บทคัดย่อจ ำนวน 115 บทคัดย่อ ที่ประกอบไปด้วย 684 
ประโยคเป็นตัวฝึกฝนตัวโมเดลของโมเดลจ ำแนกประเภทของข้อมูล จำกนั้นจะใช้ HMM ที่ได้ฝึกฝน
แล้วมำท ำกำรทดลองกับค่ำพำรำมิเตอร์ที่แตกต่ำงกันไป คือ ควำมถี่ของชนิด collocation จ ำนวน
ประโยคที่กับ collocation ในแต่ละบทคัดย่อ และล ำดับคะแนนของมูฟและ collocation 

กำรท ำให้ประสิทธิภำพของ HMM ที่ท ำกำรก ำหนดมูฟอย่ำงอัตมัติให้มีประสิทธิภำพที่ดี
ภำยใต้กำรก ำหนดต่ำพำรำมิเตอร์ที่แตกต่ำงกัน เช่น ค่ำน้ ำหนักของฟังก์ชันควำมน่ำจะเป็น จ ำนวน
ประโยคในบทคัดย่อ และจ ำนวนที่น้อยที่สุดของตัวอย่ำง collocation จำกกำรก ำหนดพำรำมิเตอร์
ต่ำงๆ ท ำให้ได้ผลของค่ำ precision ที่ดีที่สุด 80.54% เมื่อมีจ ำนวนประโยค 627 
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ประโยคที่มีคุณสมบัติกับชุดของพำรำมิเตอร์ที่หลำกหลำย ประกอบไปด้วย ค่ำน้ ำหนัก
ของฟังก์ชันควำมน่ำจะเป็น คือ 0.7, ควำมถี่ของค่ำ threshold 18 ของ collocation ที่เหมำะสม 
และสองประโยคที่น้อยที่สุดที่ประกอบไปด้วย collocation โดยผลลัพธ์ของประสิทธิภำพในกำร 
tagged กับค่ำน้ ำหนัก และค่ำ threshold ที่แตกต่ำงแสดงได้ในรูปที่ 2.16 

 

 
รูปที่ 2.16 แสดงผลลัพธ์ของประสิทธิภำพในกำร tagged กับค่ำน้ ำหนัก และค่ำ threshold ที่

แตกต่ำง 
 
จำกงำนวิจัยที่กล่ำวมำข้ำงต้นจะพบว่ำ ผู้วิจัยได้น ำแนวคิดเกี่ยวกับอัตถภำควิเครำะห์ 

(move analysis) ของบทควำม น ำมำใช้วิเครำะห์โครงสร้ำงของบทคัดย่อของบทควำมทำงวิชำกำร
ทั้งสองงำนวิจัยเพ่ือใช้ในกำรศึกษำและเรียนรู้ของผู้ใช้งำน แสดงให้เห็นถึงโครงสร้ำงของบทคัดย่อ ใน
ควำมทำงวิชำกำรว่ำมีโครงสร้ำงที่แบบแผน แต่ในควำมเป็นจริงมีบทควำมต่ำงๆ มำกมำยที่ปรำกฏขึ้น
จึงมีผู้วิจัยเล็งเห็นถึงกำรน ำเอำแนวคิดในกำรวิเรำะห์โครงสร้ำงประโยคข้ำงต้นนี้มำใช้ในกำรวิเครำะห์
โครงสร้ำงของบทควำมชนิดอ่ืนๆ นอกเหนือจำกบทคัดย่อของบทควำมทำงวิชำกำร ซึ่งแสดงให้เห็นได้
จำกงำนวิจัยดังต่อไปนี้ 

 
อีกทั้งยังมีผู้วิจัยได้ศึกษำเกี่ยวกับปัญหำกำรประมวลผล และกำรสกัดข้อมูลจำกเอกสำร

อิเล็กทรอนิกส์ที่มีลักษณะไม่มีโครงสร้ำงเป็นรูปแบบข้อควำมธรรมดำ ในสำขำที่เกี่ยวข้องกับชีว
กำรแพทย์ (Matos et al., 2012) ที่มีอยู่เป็นจ ำนวนมำกรำยงำนเกี่ยวกับชนิดของผู้ป่วย อธิบำยกำร
รักษำ จ ำนวนผู้ป่วยที่เข้ำรับกำรรักษำ อำกำรป่วยและปัจจัยเสี่ยงที่มีควำมเกี่ยวข้องกับโรค และ
ผลกำรรักษำที่เป็นด้ำนลบ และด้ำนบวกของสุขภำพผู้ป่วยจะอยู่ในรูปแบบเอกสำรจะเป็นเอกสำรทำง
วิชำกำรด้ำนวิทยำศำสตร์ ที่ปรำกฏอยู่ ในวำรสำรทำงวิชำกำร เช่น American Journal of
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Hematology, Blood และ Haematologica โดยน ำเสนอในรูปแบบของระบบสนับสนุนกำร
ตั ด สิ น ใจ เพ่ื อช่ วยผู้ เชี่ ย วช ำญ ในกำรตั ด สิ น ใจ เรี ย กว่ ำ  IEDSS-Bio (An environment for 
Information Extraction and Decision Support System in Biomedical domain)  จ ำ ก
กรณีศึกษำนี้น ำเอำวิธีกำรเรียนรู้ของเครื่อง (machine learning) เข้ำมำท ำหน้ำที่ในกำรระบุชนิดของ
ข้อควำมในแต่ละย่อหน้ำว่ำเป็นข้อควำมที่เกี่ยวข้องกับเรื่องใด เช่น อำกำรป่วย ผลกระทบจำกกำร
รักษำ และจ ำนวนข้อมูลของผู้ป่วยที่ปรำกฏอยู่ในบทควำมทำงวิชำกำรเรื่อง Sickle Cell Anemia 
papers 

งำนวิจัยนี้มุ่งศึกษำประเด็นของกระบวนกำรสกัดข้อมูล และกำรระบุชนิดของข้อควำม
แต่ละย่อหน้ำหรือประโยค โดยวิธีกำรสกัดข้อควำมที่ไม่มีโครงสร้ำงนั้นจะน ำวิธีกำร Text mining มำ
ใช้ในกำรวิเครำะห์ข้อมูลและองค์ประกอบของระบบ IEDSS-Bio ซึ่งแสดงอยู่ในรูปที่ 2.17 นั้นแบ่ง
ออกเป็น 2 องค์ประกอบด้วยกัน คือ 

 

 
รูปที่ 2.17 แสดงสภำพแวดล้อมของกำรวิเครำะห์ข้อมูล 

1. Conversion and Extraction component ส่วนมีจุดมุ่งหมำยที่จะแปลงเอกสำร
ที่มีรูปแบบและชนิดที่แตกต่ำงกันให้อยู่ในรูปแบบเดียวกัน และสกัดข้อมูลที่ถูกต้องตรง
ตำมควำมต้องกำร จำกเอกสำรทำงวิชำกำรด้ำนวิทยำศำสตร์ที่อยู่ในฐำนข้อมูลชีว
กำรแพทย์ จำกเอกสำรบทควำมทำงวิชำกำรส่วนมำกจะอยู่ในรูปแบบไฟล์ PDF จะถูก 
Convert module จะท ำกำรแปลงไฟล์ PDF ให้อยู่ในไฟล์รูปแบบXML โดยข้อมูล
ภำยในไฟล์นั้ นจะเป็นลักษณะเป็นล ำดับชั้นดังต่อไปนี้  เช่น  section > page > 
paragraph > sentence เ พ่ื อ ท ำ ใ ห้ ก ำ ร ส กั ด นั้ น ง่ ำ ย ขึ้ น  แ ล ะ ผู้ ใ ช้ ยั ง
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สำมำรถท ำกำรตรวจสอบคุณภำพเอำสำรที่สร้ำงขึ้นได้อีกด้วย ต่อมำจะเข้ำสู่
กระบวนกำร Information extraction module โดยประมวลผลเอกสำร XML 
เพ่ือสกัดข้อมูลที่ต้องกำรจำกประโยค จำกนั้นข้อมูลที่สกัดมำจะถูกเก็บในฐำนข้อมูล 
biomedical โดย Persistence Layer module และส่วน Data Extraction and 
Integration (DEI) module จะท ำกำรสกัดข้อมูลจำกฐำนข้อมูล biomedical ผ่ำน 
Persistence Layer module เป็นเก็บไว้ในส่วน Data warehouse 
2. Data Analysis component คือ ส่วนส ำคัญในกำรระบุรูปแบบของเอกสำร
ทำงวิชำกำรชีวกำรแพทย์ โดยกำรน ำเอำ Data warehouse และเทคนิค Data 
mining มำใช้ โดยข้อมูลที่เก็บใน Data warehouse นั้นถูกน ำมำใช้ในขั้นตอนกำร
ประมวลผลข้อมูล เพ่ือช่วยในกำรสนับสนุนกำรวิเครำะห์ข้อมูล ดังต่อไปนี้ 
1) น ำข้อมูลไปใช้ส ำหรับประมวลผลเพ่ือเป็นที่ปรึกษำทำงด้ำนกำรวิเครำะห์เชิง
ปริมำณ เช่น กำรตอบค ำถำมที่เป็นไปได้ “How many patients had clinical 
improvement and were treated with the hydroxyurea drug?” 
2) น ำข้อมูลมำใช้ในกำรประมวลผลด้วยวิธีกำร Data mining เพ่ือกำรระบุรูปแบบ
ของข้อมูลที่สนใจ เช่น ต้องกำรค้นหำรูปแบบที่เป็นไปได้ “A significant amount 
of patients under treatment with the hydroxyurea drug tend to have 
marrow depression.” 

จำกองค์ประกอบของระบบ IEDSS-Bio ทั้งสององค์ประกอบที่กล่ำวไปข้ำงต้น ภำยใน
องค์ประกอบที่ 1 มีส่วนที่เรียกว่ำ Information Extraction module ซึ่งใช้ส ำหรับกำรสกัดข้อมูลใน
เรื่องของชีวกำรแพทย์ (Biomedical domain) โดยวิธีกำรสกัดข้อมูลทำงด้ำนชีวกำรแพทย์ดังแสดง
ในรูปที่ 2.18 นั้นเกิดกำรรวมกันของ 3 วิธีกำรด้วยกัน คือ 

 

 
รูปที่ 2.18 แสดงขั้นตอนของ Information extraction module 



 41 
 

1. Machine Learning ใช้ส ำหรับกำรจ ำแนกประโยค 
2. Rule-based เป็นวิธีที่ใช้ส ำหรับกำรระบุรูปแบบของข้อควำมโดยใช้วิธีกำร regular 

expression (rule) ใช้ในกำรสกัดข้อมูลจำกประโยคที่ถูกจ ำแนกประเภทแล้วใน
ขั้นตอนที่ผ่ำนมำ 

3. Dictionary based เป็นกำรใช้ดิกชันนำรี่ที่ประกอบด้วยค ำศัพท์ต่ำงๆ ที่เกี่ยวข้องกับ
ทำงวิจัยทำงด้ำนวิทยำศำสตร์ ที่จะเป็นผู้ช่วยในกำรสร้ำงรูปแบบของ regular 
expression เก็บข้อมูลที่มีควำมเกี่ยวข้องกับเรื่องของชีวกำรแพทย์ ช่วยในกำรสร้ำง
กฎ และใช้ในกำรเพ่ิมค่ำควำมถูกต้อง คือ Precision และค่ำ Recall ในกำรระบุ
รูปแบบของข้อมูล โดยผู้เชี่ยวชำญอำจมีกำรประเมินควำมถูกต้องของข้อมูลที่ถูกสกัด
ออกมำแล้วในขั้นตอนของกำร filter แล้วเก็บลงในฐำนข้อมูล อีกทั้งยังสำมำรถ
ประเมินควำมถูกต้องในกำรจัดกลุ่มของประโยค และเพ่ิมข้อมูลลงในดิกชันนำรีได้อีก
ด้วย 

กำรทดลองนั้นจะใช้วิธีกำรเรียนรู้ของเครื่องแบบ classification จ ำนวน 6 ชนิดดังนี้ 
Support Vector Machine (SVM), Naïve Bayes (NB), ID3, J48, Prism และ OneR ซึ่ งจะน ำ
ผลลัพธ์ของแต่ละวิธีมำเปรียบเทียบกันในทุกๆ วิธีกำรจ ำแนกกลุ่มใช้ซอฟต์แวร์ Weka เป็นเครื่องมือ
ในกำรท ำเหมืองข้อมูล วิธีกำรทดลองกำรจ ำแนกกลุ่มของประโยคจะใช้ข้อมูลที่สนใจ คือ effect และ 
patients เลือกจ ำนวนตัวอย่ำงละชุด คือ Sample279 และ Sample600 ส ำหรับประโยค effect 
และ Sample204 และ Sample659 ส ำหรับประโยค patients 

ผลลัพธ์ของกำรวัดค่ำควำมถูกต้องของกำรจ ำแนกประเภทของข้อมูลโดยใช้กำรเรียนรู้
ของเครื่องทั้ง 6 ชนิด โดยใช้วิธีกำร 10-fold cross-validation แสดงได้จำกรูปที่ 2.19  

 

 
รูปที่ 2.19 แสดงผลลัพธ์จำกกำรวัดควำมถูกต้องใน effect class
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จำกผลลัพธ์แสดงให้เห็นว่ำวิธีกำรจ ำแนกข้อมูลโดยกำรใช้ SVM ปกติให้ผลลัพธ์ที่ดีกว่ำ
วิธีกำรอ่ืนๆ โดยผลลัพธ์ที่ดีที่สุดเป็นผลของกำรใช้ filter Remove Misclassification (RM) และ 
จำกกำรทดลองกำรจ ำแนกประเภทของประโยค ซึ่งให้ผลลพธ์สูงถึง 95.9% ส ำหรับเอกสำรทำง
วิชำกำรเก่ียวกับเรื่อง Sickle Cell Anemia 

 
จำกงำนวิจัยที่ได้ศึกษำผ่ำนมำข้ำงต้น จะพบว่ำกำรวิเครำะห์โครงสร้ำงของบทควำมเพ่ือ

ทรำบถึงลักษณะต่ำงๆ ของบทควำมนั้น จ ำเป็นที่ต้องใช้วิธีกำรเรียนรู้ของเครื่อง (Machine learning) 
ในกำรฝึกฝน และเรียนรู้โครงสร้ำงของบทควำมเพ่ือที่จะท ำนำยและบ่งบอกโครงสร้ำงของบทควำม
อ่ืนได้ วิธีกำรเรียนรู้ของเครื่องนั้นมีอยู่หลำกหลำยชนิด เช่น Support Vector Machine, Decision 
tree เป็นต้น โดยแต่ละวิธีกำรเรียนรู้นั้นจะให้ประสิทธิภำพในกำรเรียนรู้ที่แตกต่ำงกันไป โดยทั้งนี้
ประสิทธิภำพขึ้นอยู่กับหลำยปัจจัยด้วยกัน เช่น ลักษณะของข้อมูลที่จ ำแนก จ ำนวนคลำสที่จ ำแนก 
เป็นต้น ทั้งนี้ยังมีวิธีกำรเรียนรู้วิธีกำรอ่ืนที่เป็นที่นิยม และยังให้ประสิทธิภำพในกำรจ ำแนกประเภท
ของข้อมูลที่ดีกว่ำ หนึ่ งในนั้นคือ กำรเรียนรู้ของเครื่องที่มีชื่อว่ำ Conditional Random Fields 
(CRFs) จึงมีงำนวิจัยจ ำนวนมำกได้น ำ CRFs มำใช้ภำยในงำนวิจัย และให้ผลลัพธ์จำกกำรจ ำแนก
ประเภทข้อมูลที่ดี ดังนั้นจึงได้น ำเสนองำนวิจัยที่ใช้ CRFs ดังต่อไปนี้ 

 
จำกกำรศึกษำพบว่ำมีกำรใช้ใช้งำนเว็บ search engine ในกำรค้นหำเอกสำรทำง

วิชำกำรเพ่ิมมำกขึ้น (Peng & McCallum, 2006) ผู้วิจัยถึงมองเห็นถึงคุณภำพของเอกสำรทำง
วิชำกำรที่ถูกค้นคือมำได้นั้น จะต้องมีควำมถูกต้องตรงกันนั้นมีควำมส ำคัญจึงท ำกำรวิจัยเพ่ือน ำเสนอ
วิธีกำรสกัด meta-data ของเอกสำรทำงวิชำกำร เช่น title, author, institution เป็นต้น โดยใช้
วิธีกำรเรียนรู้ของเครื่อง คือ Conditional Random Field (CRFs) และท ำกำรค้นหำวิธีกำรปฏิบัติที่
หลำกหลำยที่จะน ำเอำ CRFs มำใช้กับกำรสกัดสำรสนเทศทั่วไป วิธีกำรของ CRFs นั้นจะน ำเอำข้อดี
ของ Hidden Markov models (HMM) และกำรจ ำแนกของ Support Vector Machine (SVM) 
กำรทดลองนั้นใช้ชุดข้อมูลเป็นบทควำมทำงวิชำกำรทั้งหมดจ ำนวน 2 ชุด ซึ่งประกอบไปด้วยส่วนหัว
เรื่องของบทควำมทำงวิชำกำร และส่วนของกำรอ้ำงอิง โดยข้อมูลทั้งหมดนี้เป็นข้อมูลพื้นฐำนที่ใช้เป็น
ตัวกลำงในกำรทดสอบจำกหลำยๆ จำกวิจัยก่อนหน้ำนี้ 

กำรประเมินประสิทธิภำพของกำรสกัดข้อมูลนั้น มีวิธีกำรดังนี้ 
1 . Measuring field-specific performance: คื อ ก ำ ร วั ด ค ว ำม ถู ก ต้ อ งแ บ บ

เฉพำะเจำะจงในแต่ละสำขำ ซึ่งประกอบไปด้วย  
Word Accuracy ท ำกำรก ำหนดให้ A เป็นจ ำนวนค ำของ true positive, B เป็นจ ำนวน

ค ำของ false negative, C เป็นจ ำนวนค ำของ false positive, D เป็นจ ำนวนค ำของ true negative
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และ A+B+C+D เป็นจ ำนวนของค ำท้ังหมด ดังนั้นควำมถูกต้องของค ำท้ังหมดคิดได้จำก
DCBA

DA



  

F1-measure ค ำ น ว ณ ไ ด้ จ ำ ก ค่ ำ  
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2. Measuring overall performance: คือกำรวัดควำมถูกต้องโดยรวมทั้งหมดซึ่ง
ประกอบไปด้วย 

Overall word accuracy performance คือ เปอร์เซ็นต์ควำมถูกต้องของค ำที่ท ำนำย
เท่ำกับค ำที่ค ำที่ถูกก ำหนดไว้ถูกต้องแล้ว โดยควำมถูกต้องของค ำในแต่ละสำขำกับจ ำนวนของค ำ
ทั้งหมด เช่น บทคัดย่อ 

Averaged F-measure เป็นค่ำที่คิดได้จำกกำรเฉลี่ยของค่ำ F1-measure ทั้งหมดของ
บทควำมทุกสำขำ Averaged F-measure กับจ ำนวนของค ำที่เล็กน้อยที่เป็นองค์ประกอบของควำม
ถูกต้องของค ำ 

จำกผลลัพธ์ทีได้จำกกำรทดลองได้น ำเสนอผลกำรทดลองโดยรวม โดยกำรเปรียบเทียบ
ระหว่ำง CRFs, HMMs และ SVMs โดยใช้ชุ ดข้อมูล  H แสดงให้ เห็ น ว่ำ  CRFs นั้ น ได้ แสดง
ประสิทธิภำพที่ดีกว่ำ HMMs อีกท้ังยังให้ผลลัพธ์ที่ดีกว่ำวิธีกำร SVM อีกด้วย อีกท้ังยังสำมำรถท ำงำน
ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพในบทควำมทุกๆ สำขำ 

Kenji Hirohata, Naoaki Okazaki, Sophia Ananiadou and Mitsuru Ishizuka 
(2008) ได้ศึกษำเกี่ยวกับโครงสร้ำงของบทคัดย่อของบทควำมทำงวิชำกำร ซึ่งจะต้องใช้วิธีกำรของ 
Text mining เพ่ือที่จะน ำมำประยุกต์ใช้ในงำนกำรสกัดสำรสนเทศ กำรค้นคืนข้อมูล และกำรสรุป
ใจควำมส ำคัญของข้อมูล เป็นต้น โดยผู้วิจัยได้น ำเสนอวิธีกำรจัดหมวดหมู่ของประโยคในบทคัดย่อ
ทำงด้ำนวิทยำศำสตร์ให้อยู่ ใน 4 องค์ประกอบด้วยกันคือ objective, method, result และ 
conclusion วิธีกำรกำรที่น ำมำใช้ในกำรจ ำแนกประเภทของประโยค คือ กำรน ำวิธีกำรเรียนรู้ของ
เครื่องแบบ supervised learning มำใช้ 

วิธีกำรจ ำแนกประเภทของประโยคนั้นใช้วิธีกำรแก้ปัญหำแบบ sequential labeling 
โดยกำรน ำเอำ Conditional Random Fields (CRFs) เพ่ือก ำหนดชนิดของประโยค (labeling) เพ่ือ
จัดจ ำแนกหมวดหมู่น ำมำใช้ในกำรระบุประโยคต่ำงๆ ของบทคัดย่อ ซึ่ง Corpus ที่น ำมำใช้ในกำร 
training model นั้นเป็นบทคัดย่อทำงด้ำนกำรแพทย์ อีกท้ังงำนวิจัยนี้ได้ท ำกำรออกแบบคุณลักษณะ
ไว้ 3 คุณลักษณะที่น ำเสนอในแต่ละประโยคของบทคัดย่อส ำหรับ CRFs โดยให้ 

yi คือ label ที่ต้องกำรก ำหนด 
Xi คือ ประโยคที่ถูก label yi ก ำหนดให้ 
อีกท้ังยังเพ่ิมประโยครอบข้ำงคือ Xi-1 , Xi+1 และ unigram ในประโยค Xi-1 
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Content (n-grams) คือ คุณลักษณะนี้วิเครำะห์ลักษณะเฉพำะของรูปแบบประโยค 
เช่น to determine ...,” และ “aim at ...” เป็นต้น ซึ่งใช้ส ำหรับกำรเริ่มต้นวัตถุประสงค์ของ
กำรศึกษำงำนวิจัย ดังนั้นเรำจึงใช้คุณลักษณะส ำหรับประโยคที่น ำเสนอโดย i) words, ii) word 
bigrams และ iii) ซึ่งเป็นส่วนผสมของค ำ และ bigrams ค ำจะถูกท ำให้อยู่ในรูปแบบดั้งเดิมโดย 
GENIA tagger ซึ่งก็คือ part-of-speech tagger ที่ใช้ส ำหรับในสำขำชีวกำรแพทย์ 

Relative sentence location คือ กำรอธิบำยถึงต ำแหน่งของประโยคของบทคัดย่อ
ซึ่งประโยคที่แสดงถึงวัถุประสงค์ของกำรศึกษำจะเขียนเริ่มต้นของย่อหน้ำ และส่วนสุดท้ำยของย่อ
หน้ำจะเป็นข้อสรุปของงำนวิจัย โดยต ำแหน่งของประโยคจะเป็นเบำะแสที่ดีในกำรบ่งบอกต ำแหน่ง
ของประโยคในบทคัดย่อผู้วิจัยจึงท ำกำรก ำหนด 5 คุณลักษณะในกำรก ำหนดควำมสัมพันธ์ของ
ต ำแหน่งของประโยคใน 5 สเกลด้วยกัน 

Features from previous/next sentences คือ กำรให้คุณสมบัติแก่ประโยคที่อยู่
ด้ำนหน้ำ และด้ำนหลัง 

จำกกำรทดลองด้วยวิธีดังที่กล่ำวไปข้ำงต้น ได้ให้ค่ำควำมถูกต้องจำกกำรจ ำแนกประเภท
ในระดับประโยค 95.5% และให้ค่ำควำมถูกต้องจำกกำรจ ำแนกประเภทในระดับบทคัดย่อ 68.8% ซึ่ง 
CRFs นั้นเหมำะสมต่อกำรวิเครำะห์มูฟของบทคัดย่อทำงด้ำนวิทยำศำสตร์และยังให้ค่ำควำมถูกต้องใน
กำรวิเครำะห์ระดับบทคัดย่อได้ดีกว่ำ SVM  
 

มีผู้วิจัยได้ท ำกำรศึกษำงำนวิจัยต่ำงๆ พบว่ำโครงสร้ำง หรือรูปแบบของย่อหน้ำของ
บทควำมที่เขียนขึ้นส่วนมำกเริ่มต้นจำกประโยคที่บ่งบอกถึง background ซึ่งประกอบไปด้วยข้อมูล
พ้ืนฐำน หรือเบื้องหลังของงำนวิจัย (M.A., Cranefield, & Stanger, 2010) และแนะน ำงำนวิจัยที่
เกี่ยวข้องโดยใช้วิธีกำรอ้ำงอิงเป็นตัวบ่งบอกถึงลักษณะเฉพำะของงำนวิจัยดังกล่ำวตำมที่ผู้ท ำงำนวิจัย
สนใจ ในประโยคที่อยู่สุดท้ำยอธิบำยหรืออ้ำงอิงถึงผลลัพธ์ของกำรทดลอง จึงน ำเสนอวิธีกำรระบุ
บริบทต่ำงๆ ของประโยคที่มีควำมเกี่ยวข้องกันในบทควำมทำงวิชำกำร ซึ่งกำรระบุบริบทต่ำงๆ ของ
ประโยคนั้นเป็นปัญหำแบบ sequential classification problem โดยในงำนวิจัยนี้ได้น ำเอำวิธีกำร 
Conditional Random Fields (CRFs) มำใช้ในกำรจ ำแนกประโยคให้อยู่ในหมวดหมู่ที่ได้ก ำหนดไว้ 
และน ำเสนอถึงควำมส ำคัญของกำรอ้ำงอิง ซึ่งเป็นคุณลักษณะที่ส ำคัญที่ใช้ในกำรจ ำแนกประโยค  

จำกกำรศึกษำรูปแบบของโครงสร้ำงของบทคัดย่อจำกงำนวิจัย ทำงผู้วิจัยจึงท ำกำร
ก ำหนดแบบแผนส ำหรับกำรจ ำแนกกลุ่มขึ้นมำ โดยจ ำแนกออกเป็น 10 คุณลักษณะดังต่อไปนี้ 

1. Background Terms (BGT) คือ กำรอธิบำยองค์ประกอบที่เป็นเบื้องหลังของงำนวิจัย 
เช่น Several researchers และ Recent studies เป็นต้น 
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2. Subject of Inquiry Terms (SOI) คือ บอกถึงค ำกริยำเพ่ืออธิบำยอะไรบำงอย่ำง 
เช่น examine, propose และ demonstrate เป็นต้น 

3. Outcome Terms (OCT) คือ บอกถึงค ำกริยำที่อ้ำงถึงผลลัพธ์ เช่น develop และ 
show เป็นต้น 

4. Strength Terms (STH) คือ บอกถึงค ำกริยำที่ แสดงถึ งจุดแข็ งของงำน เช่น 
Improve เป็นต้น 

5. Shortcomings Terms (SCT) คื อ  บอกถึ งช่ อ งว่ ำงของงำนที่ เกี่ ย วข้ อ ง เช่ น 
Notwithstanding, does not และ Despite this improvement เป็นต้น 

6. Subjective Pronouns (SPN) คือ ค ำที่บ่งบอกถึงบุคคลของงำนที่เกี่ยวข้อง เช่น 
They, These และ The authors เป็นต้น 

7. Words of Stress (WOS) คือ เป็นกำรแสดงถึงกำรเน้น เช่น Hence, Furthermore, 
Therefore และ In addition เป็นต้น 

8. Alternate Approach Terms (AAT) คือ บ่งบอกถึงวิธีกำรทำงเลือกอ่ืนๆ เช่น 
different, instead และ alternative เป็นต้น 

9. Result Terms (RES) คือ กำรอ้ำงอิงถึงผลลัพธ์ของงำนปัจจุบัน เช่น We show และ 
our work shows เป็นต้น 

10. Contrasting Terms (CON) คือ ค ำที่ ใช้ส ำหรับกำรสร้ำงควำมแตกต่ำงให้กับ
ประโยค เช่น In Contrast และ differs from that of เป็นต้น 

จำกกำรจ ำแนกกลุ่มของประโยคข้ำงต้น ผู้วิจัยได้ท ำกำรก ำหนด simple features และ 
citation feature ส ำหรับแต่ละประโยค ดังนี้ 

Citation features 
1. sentHasCitation: ประโยคที่มีกำรอ้ำงอิง 
2. prevSentHasCitation: ประโยคก่อนหน้ำที่มีกำรอ้ำงอิง 
Sentence Features 
3. sentHasTerm=BGT: ประโยคที่ประกอบด้วย Background 
4. sentHasTerm=OCT: ประโยคที่แสดงผลลัพธ์ 
5. sentHasTerm=STH: ประโยคที่แสดงจุดแข็ง 
6. sentHasTerm=SCT: ประโยคที่มีข้อบกพร่อง 
7. sentHasTerm=SPN: ประโยคที่ม ีsubjective pronoun 
8. sentHasTerm=WOS: ประโยคที่มีค ำพูดที่มีกำรเน้นหนัก 
9. sentHasTerm=AAT: ประโยคที่มีวิธีกำรทำงเลือกอ่ืนๆ 
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10. sentHasTerm=RES: ประโยคที่อ้ำงอิงถึงผลลัพธ์ของงำนปัจจุบัน 
11. sentHasTerm=CON: ประโยคที่แสดงถึงควำมขัดแย้ง 
Compound features 
12. sentHasTerm=SOI_CIT: ประโยคที่มีกำรอ้ำงอิงและรำยละเอียดเพิ่มเติม 
13. sentHasTerm=SOI_NO_CIT: ประโยคที่ไม่มีกำรอ้ำงอิงและรำยละเอียดเพิ่มเติม 
ในกำรทดลองนั้นในน ำบทควำมทำงวิชำกำรจ ำนวน 50 บทควำมทำงวิชำกำร ท ำกำรสุ่ม

เลือกมำจำกฐำนข้อมูล Lecture Notes in Computer Science (LNCS) น ำมำจำก 
www.springerlink.com โดยเป็น Training set ทั้งหมด 50 บทควำมทำงวิชำกำรประกอบไปด้วย 
200 ย่อหน้ำ แต่ละย่อหน้ำประกอบไปด้วยประโยคมำกกว่ำ 1,063 ประโยค แต่ละย่อหน้ำน ำเสนอ
ล ำดับของคุณลักษณะของแต่ละประโยค ชุดข้อมูลที่แตกต่ำงกัน 2 ชุด เตรียมจำก training set ชุด
ข้อมูลแรกสร้ำงขึ้นจำกคุณลักษณะของประโยค ข้อมูลอีกชุดใช้ทั้งคุณลักษณะของกำรอ้ำงอิง และ
คุณลักษณะของประโยค 

กระบวนกำรระบุและก ำหนดประโยคอย่ำงอัตโนมัติ นั้นสร้ำงขึ้นด้วยภำษำ Python 
เริ่มต้น 

ขั นตอนที่ 1 คือ ขั้นตอนกำรเตรียมบทควำมทำงวิชำกำร 
- แปลงบทควำมทำงวิชำกำรท่ีอยู่ในรูปแบบของ PDF จะถูกแปลงเป็นไฟล์ text 
- เข้ำสู่กระบวนกำร cleansing data ท ำกำรลบส่วนอ่ืนที่ไม่เกี่ยวข้อง และเก็บส่วนที่

เกี่ยวข้องเอำไว้ ตัดค ำและส่วนที่ไม่สื่อควำมหมำยออก ลบช่องว่ำงออก 
ขั นตอนที่ 2 คือ ตัดประโยค 
- ใช้ sentence tokenizer จำก Natural Language Toolkit (NLTK) ในกำรตัดแบ่ง

ประโยค 
ขั นตอนที่ 3 คือ ก ำหนด regular expressions ส ำหรับกำรระบุคุณลักษณะที่ต้องกำร

ตำมท่ีได้จ ำแนกไว้เป็นหมวดหมู่ 10 หวดหมู่ข้ำงต้น 
ขั นตอนที่ 4 คือ ระบุคุณลักษณะให้กับประโยค ประโยคที่ตัดและในขั้นตอนที่ 2 จับคู่ได้

กับ regular expression ที่ก ำหนดไว้ในขั้นตอนที่ 3 
ขั นตอนที่ 5 คือ ระบุคุณลักษณะในประโยคก่อนหน้ำโดยกำรตรวจสอบกำรอ้ำงอิงใน

ประโยคก่อนหน้ำ และเพ่ิมคุณลักษณะ prevSentHasCitation 
ผลลัพธ์ที่ได้แสดงได้จำกค่ำ Precision, Recall และ F-score ของแต่ละกำรจ ำแนก

ประเภทแต่ละชนิด กำรจ ำแนกข้อมูลให้ค่ำควำมถูกต้องสูงถึง 96.51% เมื่อฝึกฝนโมเดลด้วยสอง
คุณลักษณะ คือ คุณลักษณะอ้ำงอิง และคุณลักษณะของประโยค ถ้ำให้กำรฝึกฝนด้วยคุณลักษณะ
เพียงอย่ำงเดียวจะให้ค่ำประสิทธิภำพที่ต่ ำ คือ 93.22% 
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ผู้วิจัยได้น ำเสนอวิธีกำรที่จะอ ำนวยควำมสะดวกในกำรเข้ำถึงบทควำมทำงวิชำกำรอย่ำง
อัตโนมัติ ด้วยวิธีกำรจ ำแนกบทประโยคเข้ำสู่หมวดหมู่ทั้ง 11 หมวดหมู่ ในงำนวิจัยนี้เรียกเครื่องมือนี้
ว่ ำ  Core Scientific Concepts (CoreSCs) (Liakata, Saha, Dobnik, Batchelor, & Rebholz-
Schuhmann, 2012) ซึ่งประกอบไปด้วย Hypothesis, Motivation, Goal, Object, Background, 
Method, Experiment, Model, Observation, Result แ ล ะ  Conclusion โ ด ย  CoreSCs ให้
โครงสร้ำง และบริบทต่ำงๆของบทควำม และควำมสัมพันธ์กับบทควำม กำรรู้จ ำโดยอัตโนมัติสำมำรถ
อ ำนวยควำมสะดวกในกำรสกัดข้อมูลชีวกำรแพทย์ จำกลักษณะที่แตกต่ำงกันของข้อเท็จจริง 
สมมติฐำนและหลักฐำน ที่ปรำกฏอยู่ในเอกสำรทำงวิชำกำรท่ีเผยแพร่อยู่ 

วิธีกำรทดลองเริ่มต้นจำกกำรน ำเอำ Training data และ Testing data น ำเข้ำสู่ 
Machine Learning ที่ท ำกำรจ ำแนกบทควำมที่ประกอบไปด้วย 265 บทควำมเรื่องชีวเคมี และเคมี
และท ำกำรจ ำแนกในระดับประโยคโดยผู้เชี่ยวชำญใช้ CoreSC และได้ท ำกำรฝึกฝน และเปรียบเทียบ 
Machine Learning ที่ท ำกำรจ ำแนกประเภทของข้อมูล โดย machine learning ที่ใช้ คือ Support 
vector machine (SVM) แ ล ะ  conditional random fields (CRFs) บ น ค ลั งข้ อ มู ล ทั้ ง  265 
บทควำมกำรประเมินผลลัพธ์ของกำรจ ำแนกข้อมูลอย่ำงอัตโนมัติด้วยวิธีกำรมำตรฐำน ค่ำควำมถูก
ต้องของ Experiment, Background และ Model จะมีค่ำ F1-score ที่สูงคือ 76% , 62% และ 
53% ตำมล ำดับ เครื่องมือที่สร้ำงขึ้นนั้นอยู่ในรูปแบบของ Web-based จะเป็นเครื่องมือที่ท ำงำนโดย
อัตโนมัติ กำรเขียนบทควำมทำงวิชำกำรนั้น มักจะมีวิธีกำรเขียนที่มีรูปแบบดังต่อไปนี้ BKG มักจะตำม
ด้วย PROB และ RES จะตำมด้วย CON  
 

อีกทั้งยังมีผู้วิจัยได้ศึกษำเทคนิคที่ใช้ในกำรวิเครำะห์โครงสร้ำงของข้อมูลอย่ำงอัตโนมัติ
ของบทควำมทำงวิชำกำร (Guo, Silins, Stenius, & Korhonen, 2013) ซึ่งมีประโยชน์อย่ำงมำก
ส ำหรับใช้ในกำรเข้ำถึงข้อมูลงำนวิจัยเรื่องชีวกำรแพทย์ อย่ำงไรก็ตำมวิธีกำรที่ปรำกฏอยู่ในปัจจุบันจะ
ใช้วิธีกำรของ supervised machine learning (ML) ในงำนวิจัยนี้ได้น ำเสนอคลังข้อมูลที่ประกอบไป
ด้วย 50 บทควำมทำงชีวกำรแพทย์ (ประกอบด้วย 8171 ประโยค และ 234 619 ค ำ) โดยใช้วิธีกำร
ของ Argumentative Zoning (AZ) และท ำกำรตรวจสอบวิธีกำรเรียนรู้ที่เป็นที่นิยมในวงกว้ำงคือ 
Support Vector Machines (SVM) อีกทั้งยังน ำเสนอโปรแกรมประยุกต์ที่ใช้ AZ ในกำรตอบค ำถำม 
และสรุปควำม 

เริ่มต้นขั้นตอนแรกจำกกำรสร้ำงคลังข้อมูล corpus จำกบทควำมทำงวิชำกำร 50 
บทควำม จำกวำรสำรทำงวิชำกำรของบทควำมทำงชีวกำรแพทย์  เช่น  Carcinogenesis, 
Toxicological Sciences และ  Journal of Biological Chemistry เป็นต้น  และท ำกำร label
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บทควำมตำมแบบแผนของ AZ ดังนี้ Background (BKG) คือ พ้ืนฐำนของกำรเรียนรู้,ฃ Problem 
(PROB) คือ ปัญหำของงำนวิจัย Method (METH) คือ วิธีกำรที่ใช้ Result (RES) คือ ผลลัพธ์ที่ได้ 
Conclusion (CON) คือ ผลสรุป Future work (FUT) คือ แนวทำงในอนำคต Connection (CN) 
และ Difference (DIFF) คือ งำนที่เกี่ยวข้องทั้งทำงตรง และทำงอ้อม จำกนั้นผู้วิจัยจึงสร้งเครื่องมือที่
อนุญำตให้ผู้ใช้งำนเปิดบทควำมทำงวิชำกำรในโปรแกรม Web browser Firefox และท ำกำรอธิบำย
ทั้งหมด 50 บทควำม ประโยคต่อประโยค 

จำกกำรทดลองได้แสดงผลลัพธ์จำกกำรเรียนรู้ของ SVM กับข้อมูล 500 ประโยคซึ่งเป็น 
6% ของ Corpus ได้ผลลัพธ์ที่เป็นที่น่ำพอใจโดยมีค่ำควำมถูกต้อง 82% ในงำนด้ำนกำรตอบค ำถำม
ผู้ท ำงำนวิจัยด้ำนชีวกำรแพทย์ค้นหำข้อมูลที่เป็นที่ต้องกำรได้รวดเร็วจำกใช้ AZ ในงำนด้ำนกำรสรุป
ควำม กำรสกัดประโยคนั้นยังให้ค่ำควำมถูกต้องที่ดี 
 

มีผู้วิจัยได้เสนองำนวิจัยที่เกี่ยวข้องกับกำรน ำเอำวิธีกำรในกำรระบุบริบทที่เกี่ยวข้องกับ
ประโยคในบทควำมทำงวิชำกำร และมีกำรใช้ข้อมูลให้กับระบบกำรบริกำรข้อมูลส ำหรับกลุ่มของผู้ท ำ
งำนวิจัย (Angrosh, Cranefield, & Stanger, 2013) อันเนื่องมำจำกผู้สร้ำงงำนวิจัยได้เผยแพร่งำน
ของตนเองสู่สำธำรณะในรูปแบบของฐำนข้อมูลที่เป็นข้อควำมซึ่งมีควำมส ำคัญส ำหรับผู้ท ำงำนวิจัย อีก
ทั้งยังเป็นแหล่งข้อมูลที่มีคุณค่ำส ำหรับกำรน ำเอำมำใช้กับงำนสกัดควำมรู้ทำงวิทยำศำสตร์อย่ำง
อัตโนมัติอีกด้วย เมื่อไม่นำนมำนี้ได้มีผู้สร้ำง Web API เพ่ือให้ใช้งำนส ำหรับกำรเข้ำถึงฐำนข้อมูลของ
บทควำม อีกท้ังเพ่ือให้สำมำรถสร้ำง Web Application  

ในงำนวิจัยนี้ถึงมีวัตถุประสงค์ที่จะสร้ำงแบบแผนกำรก ำกับประโยคในบทควำมทำง
วิชำกำร และอธิบำยกำรทดลองที่ท ำกำรทดลองโดยกำรใช้ conditional random fields (CRFs) 
เพ่ือใช้กำรจ ำแนกประเภทของประโยค อีกทั้ งยังมีกำรน ำเสนอโปรแกรมประยุกต์ที่มีชื่อว่ำ 
CitContExt (citation context extraction application) ที่สร้ำงขึ้นมำจำกเทคนิคที่ได้กล่ำวไว้
ข้ำงต้น 

กำรก ำหนดชนิดขององค์ประกอบของประโยคกับกำรอ้ำงอิง และประโยคที่อยู่รอบๆ
ประโยคนั้นๆ ทำงผู้วิจัยท ำกำรเลือกด้วยวิธีกำรสุ่มบทควำมทำงวิชำกำรในเรื่ องที่แตกต่ำงกันจ ำนวน 
20 บ ท ค ว ำ ม จ ำ ก  Lecture Notes in Computer Science (LNCS)  ที่ เ ผ ย เ พ ร่ จ ำ ก 
Springerlink.com โดยลักษณะของบทควำมทำงวิชำกำรจำห LNCS นั้นจะมีรูปแบบกำรอ้ำงอิงที่เป็น
ลักษณะของตัวเลข จึงเป็นกำรอ ำนวยควำมสะดวกในกำรระบุประโยคกับกำรอ้ำงอิง เริ่มต้นจำกกำร
ฝึกฝน data set จำก 20 บทควำมจะมี 246 ย่อหน้ำ และเรียนรู้ย่อหน้ำกับกำรอ้ำงอิง ในแต่ละย่อ
หน้ำคือพ้ืนที่ชุดของกำรอ้ำงอิง โดยที่พ้ืนที่กำรอ้ำงอิงถูกก ำหนดเป็นข้อควำมที่ประกอบไปด้วย
ประโยคที่มีกำรอ้ำงอิง และประโยครอบๆ และก ำหนดบริบทที่มีควำมเกี่ยวข้องกับประโยคท่ีเป็นไปได้
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กำรวิเครำะห์นี้ส่งผลต่อกำรก ำหนดชนิดของบริบทของประโยคที่ได้ก ำหนดไว้ ดังนี้ 
Context Types for Non-Citation Sentences เป็นบริบทที่ก ำหนดให้กับประโยค

โดยไม่มีกำรอ้ำงอิงในบทควำมทำงวิชำกำร 
Background (BGR) ก ำหนดให้กับประโยคที่เป็นประเด็นเบื้องหลัง 
Issues (ISSUE) ก ำหนดให้ประโยคที่อ้ำงอิงถึง หรือถูกเขียนโดยผู้ท ำงำนวิจัย 
Gaps (GAPS) ก ำหนดให้ประโยคที่เป็นประโยคท่ัวไปที่บอกถึงหัวข้อที่ท ำในปัจจุบัน 
Description (DES) เป็นประโยคที่แสดงถึงกำรอธิบำย อธิบำยงำนวิจัยก่อนหน้ำนี้ 
วิธีกำรท ำงำน ประเด็นของหัวข้อที่ท ำงำนวิจัย หรือเบื้องหลังของงำนวิจัย 
Current Work Outcome (CWO) ประโยคที่บอกถึงกำรอ้ำงอิงผลลัพธ์ของกำร
ท ำงำนวิจัย 
Future Work (FW) เป็นประโยคที่บอกถึงจุดประสงค์ของงำนที่จะท ำในอนำคตใน
หัวข้อเดิมที่ก ำลังท ำยู่ 
Context Types for Citation Sentences เป็นบริบทที่มีควำมเกี่ยวข้องกับประโยค

กำรอ้ำงอิงที่ถูกก ำหนดอยู่บนพ้ืนฐำนของเหตุผล ส ำหรับใช้ในกำรท ำงำนที่อ้ำงอิงถึง ในบทควำมทำง
วิชำกำรปัจจุบัน โดยแยกแยะระหว่ำงบริบทต่อไปนี้ส ำหรับกำรอ้ำงอิง ดังนี้ 

Cited Work Identifies Gaps (CWIG) เป็นประโยคที่ใช้ในอ้ำงอิงงำนที่ท ำอยู่ 
Cited Work Overcomes Gaps (CWOG) เป็นประโยคที่บอกถึงกำรที่จะก้ำวข้ำม
ผ่ำนประเด็นของงำนวิจัย 
Uses Outputs from Cited Works (UOCW) ประโยคที่อ้ำงอิงถึงกำรผลลัพธ์ของ
งำนที่รำยงำนออกมำของบทควำมทำงวิชำกำรนั้นๆ 
Results with Cited Work (RWCW) ประโยคที่มีควำมเกี่ยวข้องกับผลลัพธ์ขแง
บทควำมในงำนที่ก ำลังท ำอยู่ 
Results with Cited Work (RWCW) เป็นประโยคที่เปรียบเทียบควำมแตกต่ำงของ
งำนวิจัย 
Shortcomings in Cited Work (SCCW) ประโยคที่อ้ำงอิงถึง ขอ้จ ำกัดของงำนที่ท ำ
อยู่ 
Issue Related Cited Work (IRCW) เป็นประโยคที่อ้ำงอิงงำนอ่ืนๆ ส ำหรับประเด็น
ภำยในหัวข้องำนวิจัย และหัวข้อท่ีอภิปรำยในบทควำมทำงวิชำกำร 
จำกนั้นจึงท ำกำรสร้ำง Framework ส ำหรับกำรก ำหนดชนิดของบริบทของ CRFs ขึ้นมำ 

โดยจะด ำเนินกำรทดลองกับ 1000 ย่อหน้ำกับกำรสกัดกำรอ้ำงอิง จำก 70 บทควำมทำงวิชำกำรที่
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เลือกจำก LNCS โดยใช้ 40 บทควำมเป็น training data set และท ำกำรทดสอบตัวโมเดลกับอีก 30 
บทควำมทำงวิชำกำรที่เหลือ ในกำร training โมเดลทั้งหมด 40 บทควำมจะใช้บทควำมจ ำนวน 20 
บทควำมแรกเป็นชุดข้อมูลพัฒนำ และใช้บทควำมทั้งหมด 40 บทควำมเป็นชุดข้อมูลประเมินผลของ
ตัวจ ำแนกประเภทบทควำม โดยมีขั้นตอนดังนี้ 

1. Feature Definition เริ่มต้นด้วยกำรก ำหนดคุณลักษณะโดยขึ้นอยู่กับรูปแบบกำรให้
ค ำอธิบำยประกอบ และท ำกำรก ำหนดเข้ำสู่ class ใดๆ 

2. Feature Selection ได้ท ำกำรทดลองกับข้อมูลชุดแรกเพ่ือกำรวิเครำะห์กำรเลือก
คุณลักษณะ 

3. Developing the Classifier Model หลังจำกระบุชุดคุณลักษณะที่ดีที่สุดแล้ว จะท ำ
กำรระบุคุณลักษณะของประโยคด้วยตัวเองใน 20 บทควำมทำงวิชำกำร ผลลัพธ์ในกำร training 40 
บทควำมจะใช้ในกำรสร้ำงตัวจ ำแนกประเภท 

4. Testing เป็นกำรประเมินผลกำรท ำงำนของตัวจ ำแนกประเภทด้วยกำรทดสอบชุด
ข้อมูลจ ำนวน 30 บทควำมทำงวิชำกำร 

ส ำหรับกำร Training CRFs จะใช้ MALLET เป็น Java-based package มี algorithm 
ส ำหรับกำรท ำงำนแบบ sequential data. 

ผลของกำรจ ำแนกประเภทของ CRFs บนชุดข้อมูลทดสอบ สำมำรถที่จะให้ควำมถูกต้อง 
92.08%, 92.92% และ 90.01% กับชุดข้มูลทดสอบทั้งสำมชุด โดยค่ำเฉลี่ยจำกกำรจ ำแนกประเภท
ข้อมูลจำกข้อมูลทดสอบ 30 บทควำมคือ 91.67% 
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บทที่ 3 
วิธีการด าเนินการวิจัย 

 
กำรพัฒนำเครื่องมือวิเครำะห์โครงสร้ำง และองค์ประกอบหรือมูฟของบทคัดย่อใน

บทควำมทำงวิชำกำรสำขำต่ำงๆ นั้นเป็นงำนวิจัยที่เกี่ยวข้องกับกำรประมวลผลภำษำธรรมชำติ ซึ่งเป็น
สำขำหนึ่งของปัญญำประดิษฐ์ (Artificial Intelligence หรือ AI) ผู้วิจัยเลือกวิธีกำรเรียนรู้ของเครื่อง 
(Machine Learning) มำใช้ในกำรวิเครำะห์บทคัดย่อในบทควำมทำงวิชำกำร โดยท ำในลักษณะของ
กำรท ำเหมืองข้อควำม (Text Mining) 

จำกกำรศึกษำกำรประมวลผลเพ่ือวิเครำะห์รูปแบบ และโครงสร้ำงของเอกสำรทำง
วิชำกำรนั้น ลักษณะของงำนเป็นกำรจ ำแนกกลุ่มของประโยคในบทคัดย่อ (Classification) ให้อยู่
ในมูฟต่ำงๆ สิ่งที่จ ำเป็นต้องให้ควำมส ำคัญ คือ ควำมถูกต้องของกำรวิเครำะห์ ทั้งนี้มีหลำยปัจจัยที่
ส่งผลต่อควำมถูกต้องของกำรวิเครำะห์ ซึ่งกำรเรียนรู้ของเครื่องแบบกำรจ ำแนกประเภทข้อมูลนั้น
ส่งผลต่อควำมถูกต้องของกำรวิเครำะห์  กำรจ ำแนกประเภทข้อมูลมีหลำกหลำยขั้นตอนวิธี 
(Algorithm) ที่ใช้ในกำรจ ำแนกกลุ่มประโยคให้อยู่ในมูฟต่ำงๆ เช่น Decision tree, Naïve Bayes, 
K-Nearest Neighbors (KNN) และ Neural Network เป็นต้น  

จำกงำนวิจัยเดิมกำรวิเครำะห์โครงสร้ำงของบทคัดย่อ เลือกใช้วิธีกำรจ ำแนกข้อมูลแบบ 
Decision tree เป็นตัวจ ำแนกกลุ่มของประโยค ซึ่งให้ประสิทธิภำพในกำรจ ำแนกข้อมูลที่ดี ผู้วิจัยเห็น
ว่ำเพ่ือเป็นกำรศึกษำในเรื่องกำรที่จะท ำให้ประสิทธิภำพในกำรจ ำแนกข้อมูลที่ดีขึ้นนั้น จึงควรที่ศึกษำ
วิธีกำรจ ำแนกข้อมูลอ่ืนๆ น ำมำทดสอบกับกำรท ำเหมืองข้อมูล เพ่ือใช้เปรียบเทียบประสิทธิภำพใน
กำรจ ำแนกประเภทข้อมูลของอัลกอริทึม จำกงำนวิจัยอ่ืนๆ พบว่ำยังมีวิธีกำรที่ใช้ในกำรจ ำแนกข้อมูล
อ่ืนๆ ที่ยังไม่ถูกน ำมำใช้ หรือไม่เป็นที่นิยมที่จะน ำมำใช้กับงำนเหมืองข้อมูล ดังนั้นงำนวิจัยนี้จึงเลือกใช้
อัลกอริทึม Support Vector Machine (SVM) ในกำรจ ำแนกประเภทของข้อมูล 

 
3.1 ออกแบบวิธีการท างานของระบบ 

งำนวิจัยนี้เป็นกำรสร้ำงโปรแกรมประยุกต์ในรูปแบบเว็บไซต์ ใช้ส ำหรับกำรวิเครำะห์
รูปแบบโครงสร้ำงของบทคัดย่อ และวิเครำะห์องค์ประกอบของบทคัดย่อ หรือมูฟของเอกสำรทำง
วิชำกำรได้ในหลำยหลำยสำขำวิชำสำขำ โดยใช้วิธีกำรวิเครำะห์โครงสร้ำง และมูฟ 3 วิธี คือ 
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- กำรวิเครำะห์ด้วย Lexical Features 
- กำรวิเครำะห์ด้วย Grammatical and Position Features 
- กำรวิเครำะห์ด้วย Lexical, Grammatical and Position Features 
กำรท ำงำนของโปรแกรมนั้นแบ่งกำรท ำงำนออกเป็น 2 ส่วนด้วยกัน เริ่มต้นกำรท ำงำน

ของโปรแกรมผู้ใช้จะต้องสร้ำงรำยกำรของสำขำวิชำต่ำงๆ ที่ผู้ใช้ต้องกำรและน ำเข้ำไฟล์บทคัดย่อใน
รูปแบบไฟล์ Text จำกเอกสำรทำงวิชำกำรในสำขำนั้นๆ เพ่ือเป็นกำรฝึกฝนตัวโมเดลกำรจ ำแนก
ประเภทของมูฟ โดยมีรำยละเอียดต่ำงๆ ดังนี้ 

ส่วนที่ 1 คือ ส่วนของผู้ใช้งำน โดยผู้ใช้ต้องเลือกรำยกำรสำขำวิชำของบทคัดย่อที่
ต้องกำรให้ระบบน ำแนกโครงสร้ำง จำกนั้นเลือกโมเดลวิธีกำรเรียนรู้บทคัดย่อที่ต้องกำรใช้วิเครำะห์
โครงสร้ำง จำกนั้นผู้ใช้จะต้องน ำเข้ำไฟล์บทคัดย่อของเอกสำรทำงวิชำกำรที่อยู่ในรูปแบบของไฟล์ 
PDF เมื่อรับบทคัดย่อเข้ำสู่โปรแกรมแล้ว บทคัดย่อจะผ่ำนเข้ำสู่กระบวนกำรวิเครำะห์ แสดงผลลัพธ์
จำกกำรวิเครำะห์ออกมำ โดยมีกำรแสดงข้อควำมเพ่ือแบ่งประโยคในบทคัดย่อออกจำกกันแสดงกำร
ท ำงำนของระบบได้จำกรูปที่ 3.1 
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รูปที่ 3.1 แสดงกำรท ำงำนของระบบในส่วนผู้ใช้งำน 
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ส่วนที่ 2 คือ ส่วนฝึกสอน ผู้ใช้งำนสำมำรถเพ่ิมคลังบทควำมของสำขำวิชำที่ต้องกำร เพ่ิม
โมเดลวิธีกำรเรียนรู้ของเครื่อง และเพ่ิมคลังค ำศัพท์ที่ใช้ในกำรวิเครำะห์โครงสร้ำงของบทคัดย่อ และ
ระบบจะแสดงสรุปรูปแบบมูฟของบทคัดย่อในสำขำวิชำนั้นๆ แสดงกำรท ำงำนของระบบได้จำกรูปที่ 
3.2 
 

 
รูปที่ 3.2 แสดงกำรท ำงำนของระบบในส่วนฝึกสอน 

 
3.2 การวิเคราะห์ด้วย Lexical Features 

จำกรูปที่ 3.3 หลังจำกที่โปรแกรมรับบทคัดย่อที่น ำเข้ำโดยผู่ใช้งำนแล้ว จะเข้ำสู่ขั้นตอน
ของกำรตัดประโยค, ตัดค ำ และกำรก ำกับชนิดของค ำนั้น ในประโยค เพ่ือทรำบถึงหน้ำที่ของค ำใน
ประโยค จำกนั้นก็จะเข้ำสู่กระบวนกำรวิเครำะห์โครงสร้ำง และองค์ประกอบหรือมูฟด้วย Lexical 
Features ซึ่งมีวิธีกำร 2 วิธีกำรด้วยกันดังนี้ 

1. กำรวิเครำะห์ด้วยวิธีดูจำกค่ำควำมถี่ของค ำศัพท์ที่เกิดขึ้นในแต่ละมูฟของบทคัดย่อ 
โดยตัดท ำที่ไม่สื่อควำมหมำย และค ำที่ไม่ส่งผลกระทบต่อประโยคออก จำกนั้นแปลงค ำศัพท์ให้อยู่ใน
รูปดั้งเดิมแล้วน ำไปเข้ำสู่กระบวนกำรวิเครำะห์ โดยมีกำรแบ่งคุณลักษณะที่น ำมำใช้ในกำรวิเครำะห์ 
ดังนี้ 
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- ควำมถี่ของค ำศัพท ์
- ควำมถี่ของ bigram (ค ำที่เขียนเรียงกันและเกิดข้ึนร่วมกันในประโยคโดย  
  เก็บค ำที่ติดกันในประโยคนั้น) 
- ควำมถี่ของค ำศัพท์พร้อมชนิดของค ำ 

ค่ำควำมถี่ที่น ำมำเปรียบเทียบได้จำกกำรให้ระบบเรียนรู้จำกฐำนข้อมูลต้นแบบที่ได้รับ
กำรแบ่งมูฟจำกนักภำษำศำสตร์ โดยกระบวนกำรเก็บค่ำควำมถี่โดยให้ระบบเรียนรู้จำกฐำนข้อมูล
ต้นแบบนั้น จะท ำกำรนับค่ำควำมถี่ โดยเริ่มต้นจะท ำกำรตัดประโยค ตัดค ำจำกบทควำมต้นแบบ มี
กำรแบ่งประเภทของกำรเก็บค่ำควำมถี่ ดังนี้  เก็บค่ำควำมถี่ของค ำศัพท์ที่เกิดขึ้น เก็บค่ำควำมถี่ของ 
Bigrams และเก็บค่ำควำมถี่ของค ำศัพท์พร้อมชนิดของค ำที่เกิดขึ้น โดยกำรเก็บค่ำควำมถี่ของค ำศัพท์ 
และเก็บค่ำควำมถี่ของค ำศัพท์พร้อมชนิดของค ำที่เกิดขึ้น จะท ำกำรตัดค ำศัพท์ที่ไม่สื่อควำมหมำย 
และค ำที่ไม่ส่งผลต่อประโยค แปลงค ำศัพท์ให้อยู่ในรูปดั้งเดิม นับค่ำควำมถี่ แล้วท ำกำรเก็บข้อมูลที่
พบค่ำควำมถ่ีตั้งแต่ 3 ขึ้นไป จะเก็บค่ำควำมถ่ีโดยแยกในแต่ละมูฟ ดังแสดงในรูปที่ 3.3 
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รูปที่ 3.3 แสดง Flow Chart กำรเก็บค่ำควำมถี่ของค ำศัพท์โดยให้ระบบเรียนรู้จำก

ฐำนข้อมูลต้นแบบ 



 57 
 

2. วิเครำะห์โดยเปรียบเทียบกับคลังศัพท์ โดยท ำกำรตัดค ำศัพท์ที่ไม่สื่อควำมหมำย และ
ค ำไม่ส่งผลต่อประโยค แปลงรูปของค ำศัพท์ให้อยู่ในรูปดั้งเดิมแล้วน ำไปวิเครำะห์ โดยวิเครำะห์  และ
เปรียบเทียบกับคลังศัพท์ว่ำอยู่ในมูฟประเภทใด โดยวิเครำะห์จำกคุณสมบัติดังนี้ วิเครำะห์และ
เปรียบเทียบค ำ วิเครำะห์และเปรียบเทียบ N-gram (กลุ่มค ำที่มีค ำเกิดขึ้นร่วมกันจ ำนวน N ค ำ) 
วิเครำะห์และเปรียบเทียบค ำท่ีปรำกฏร่วมกันในประโยค วิเครำะห์และเปรียบเทียบรูปแบบประโยค 
จำกวิธีกำรวิเครำะห์ทั้งสองแบบท ำให้เกิดคุณลักษณะทั้งหมดของ Lexical Features ดงัต่อไปนี้ 

- วิเคราะห์โดยเปรียบเทียบกับค่าความถี่ของค าศัพท์ ที่เกิดขึ้นในแต่ละมูฟของ
บทคัดย่อ โดยท ำกำรตัดค ำศัพท์ที่ไม่สื่อควำมหมำย และค ำที่ไม่ส่งผลต่อประโยค แปลงค ำศัพท์ให้อยู่
ในรูปดั้งเดิมแล้วท ำกำรวิเครำะห์  

- วิเคราะห์โดยเปรียบเทียบกับค่าความถี่ของ Bigram (ค ำที่เขียนเรียงกันและเกิดขึ้น
ร่วมกันในประโยคโดยเก็บค่ำทีละ 2 ค ำ ซึ่งเป็นค ำที่ติดกันในประโยคนั้น) ที่เกิดขึ้นในแต่ละมูฟของ
บทคัดย่อแล้วท ำกำรวิเครำะห์ 

- วิเคราะห์โดยเปรียบเทียบกับค่าความถี่ของค าศัพท์พร้อมชนิดของค า ที่เกิดขึ้นในแต่
ละมูฟของบทคัดย่อ โดยน ำลิสต์ของประโยคที่ท ำกำรก ำกับชนิดของค ำเรียบร้อยแล้วมำท ำกำร
วิเครำะห์โดยน ำลิสต์มำตัดค ำศัพท์ที่ไม่สื่อควำมหมำย และค ำที่ไม่ส่งผลต่อประโยค แปลงค ำศัพท์ให้
อยู่ในรูปดั้งเดิมแล้วท ำกำรวิเครำะห์  

- วิเคราะห์และเปรียบเทียบค ากับคลังศัพท์ โดยท ำกำรตัดค ำศัพท์ที่ไม่สื่อควำมหมำย 
และค ำไม่ส่งผลต่อประโยค แปลงรูปของค ำศัพท์ให้อยู่ในรูปดั้งเดิมแล้วน ำไปวิเครำะห์ โดยวิเครำะห์
และเปรียบเทียบกับคลังศัพท์ว่ำพบอยู่ในมูฟประเภทใด  

- วิเคราะห์และเปรียบเทียบ N-gram กับคลังศัพท์ ค ำที่เขียนเรียงกันและเกิดขึ้น
ร่วมกันในประโยคโดยเก็บค่ำทีละ N ค ำ ซึ่งเป็นค ำที่ติดกันในประโยคนั้น ไปเปรียบเทียบกับคลังศัพท์ 
โดยวิเครำะห์และเปรียบเทียบกับคลังศัพท์ว่ำพบอยู่ในมูฟประเภทใด  

- วิเคราะห์และเปรียบเทียบค าที่ปรากฏร่วมกันในประโยคกับคลังศัพท์  ที่ปรำกฏ
ร่วมกันในประโยคกับคลังศัพท์ ซึ่งค ำศัพท์ที่ปรำกฏร่วมกันนั้นจะส่งผลต่อควำมหมำยของประโยค 
โดยวิเครำะห์และเปรียบเทียบกับคลังศัพท์ว่ำพบอยู่ในมูฟประเภทใด  

- วิเคราะห์และเปรียบเทียบรูปแบบประโยคกับคลังศัพท์ วิเครำะห์และเปรียบเทียบ
รูปแบบกำรขึ้นต้นของประโยค กำรขึ้นต้นประโยคในแต่ละมูฟจะมีรูปแบบที่แตกต่ำงกัน โดยท ำกำร
วิเครำะห์และเปรียบเทียบกับคลังศัพท์ว่ำพบอยู่ในมูฟประเภทใด 
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รูปที่ 3.4 แสดง Flow Chart วิเครำะห์ด้วย Lexical Features 

 
3.3 การวิเคราะห์ด้วย Grammatical and Position Features 

เมื่อระบบรับบทคัดย่อที่น ำเข้ำโดยผู่ใช้งำนแล้ว ระบบจะท ำกำรท ำกำรตัดประโยค ตัดค ำ 
และก ำกับชนิดของค ำให้กับค ำในประโยค ในกำรวิเครำะห์ด้วย Grammatical and Position 
Features นั้น ได้ก ำหนดคุณลักษณะด้วยกำรใช้ Regular Expression เพ่ือใช้เป็นรูปแบบในกำร
ฝึกสอนระบบจำกฐำนข้อมูลต้นแบบทั้ง 60 บทควำม คุณลักษณะของ Grammatical Features มี
ดังนี้ 

- Tense จะตรวจสอบโดยการดูจาก Verb และโครงสร้างของแต่ละ Tense แบ่งเป็น 
Present tense, Past tense, Future tense 

- Voice จะตรวจสอบโดยการดูจาก Verb และโครงสร้างของแต่ละ Tense ในแบบที่
ประธานเป็นผู้กระท า (Active voice) และแบบที่ประธานเป็นผู้ถูกกระท า (Passive voice) 
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- Pronoun จะตรวจสอบว่า หากพบค าว่า We, Our, This, These ปรากฏอยู่ ใน
ประโยค จะก าหนดให้ประโยคนั้นๆ มีคุณลักษณะ Pronoun 

- Preposition จะตรวจสอบว่า หากพบค าว่า in, over, between, into, at, from, 
by, for, on, during, among ปรากฏอยู่ในประโยค จะก าหนดให้ประโยคนั้นๆ มีคุณลักษณะ 
Preposition 

- Modal จะตรวจสอบว่า หากพบค าว่า will, shall, can, could, may, might, 
should, would ปรากฏอยู่ในประโยค จะก าหนดให้ประโยคนั้นๆ มีคุณลักษณะ Modal 

- To infinitive จะตรวจสอบว่า หากพบค าว่า To ที่ขึ้นต้นประโยค หรือ to ภายใน
ประโยค แล้วตามด้วยค าที่มีการก ากับชนิดของค าด้วยกริยาช่องที่ 1 จะก าหนดให้ประโยคนั้นๆ มี
คุณลักษณะ To infinitive 

- In order to จะตรวจสอบว่า หากพบค าว่า In order to ปรากฏอยู่ในประโยค จะ
ก าหนดให้ประโยคนั้นๆ มีคุณลักษณะ In order to 

- Whether จะตรวจสอบว่า หากพบค าว่า  Whether ปรากฏอยู่ ในประโยค จะ
ก าหนดให้ประโยคนั้นๆ มีคุณลักษณะ Whether 

- By + V.ing จะตรวจสอบว่า หากพบค าว่า By แล้วตามด้วยค าที่มีการก ากับชนิดของ
ค าด้วย V.ing จะก าหนดให้ประโยคนั้นๆ มีคุณลักษณะ By + V.ing 

- Article จะตรวจสอบว่า หากพบค าว่า A, An ปรากฏอยู่ในประโยค จะก าหนดให้
ประโยคนั้นๆ มีคุณลักษณะ A, An 

- Determiner จะตรวจสอบว่า หากพบค าว่า The ปรากฏอยู่ในประโยค จะก าหนดให้
ประโยคนั้นๆ มีคุณลักษณะ The 

- Extraposition จะตรวจสอบว่า หากพบค าว่า It ตามด้วยค าที่เป็น Verb to be (is, 
am, are, was, were) และตามด้วยค าว่า that จะก าหนดให้ประโยคนั้ นๆ มีคุณ ลักษณ ะ 
Extraposition 

- Nominalization จะตรวจสอบว่า หากพบค าว่า The ตามด้วยค าที่มีการก ากับชนิด
ของค าเป็นค านามและตามด้วยค าว่า of จะก าหนดให้ประโยคนั้นๆ มีคุณลักษณะ Nominalization 

การตรวจสอบต าแหน่งของแต่ละประโยคในบทความ โดยจะแบ่งบทความออกเป็น 3 
ส่วน คือ  

- ส่วนต้น ก าหนดให้เป็นสองประโยคแรกท่ีพบในบทความ 
- ส่วนท้าย ก าหนดให้เป็นสองประโยคสุดท้ายที่พบในบทความ 
- ส่วนที่จะไม่พิจารณา ก าหนดให้เป็นประโยคอ่ืนๆ ที่นอกเหนือจากประโยคในส่วนต้น

และส่วนท้าย 
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รูปที่ 3.5 แสดง Flow Chart กำรวิเครำะห์ด้วย Grammatical and Position Features 

 
3.4 การวิเคราะห์ด้วย Lexical, Grammatical and Position Features 

กำรวิ เครำะห์ด้วย Lexical, Grammatical and Position Features จำกรูปที่  3.6
หลังจำกที่รับบทควำมมำแล้ว ท ำกำรตัดประโยค ตัดค ำ และก ำกับชนิดของค ำให้กับประโยคเพ่ือ
ต้องกำรทรำบหน้ำที่ ของค ำในประโยค จำกนั้นได้ก ำหนดคุณลักษณะด้วยกำรใช้  Regular 
Expression คือ 

- To  
- We 
- This  
โดยเมื่อใช้ Regular Expression แล้วจะน ำไปวิเครำะห์กับไฟล์ค ำศัพท์ที่แบ่งเป็น 5 

กลุ่มตำมมูฟ คือ Background, Purpose, Method, Result และ Discussion อีกทั้งยังมี Position 
Features โดยจะเก็บผลลัพธ์กำร Classify ของประโยคไว้ เพ่ือใช้ในกำรวิเครำะห์ของประโยคถัดไป 
จำกนั้นได้รวบรวมคุณลักษณะของวิธีกำรวิเครำะห์ด้วย  Lexical Features และวิเครำะห์ด้วย 
Grammatical and Position Features มำรวมกัน แล้วใช้คุณลักษณะทั้งหมดฝึกสอนระบบจำก
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ฐำนข้อมูลต้นแบบทั้ง 60 บทควำม และได้ท ำกำรทดสอบหำคุณลักษณะ โดยกำรลดคุณลักษณะลง
ครั้งละ 1 คุณลักษณะแล้ววัดประสิทธิภำพกำรจ ำแนกประเภทข้อมูล เพ่ือพิจำรณำว่ำแต่ละ
คุณลักษณะมีผลต่อเปอร์เซ็นต์ควำมถูกต้องมำกน้อยเพียงใด 
 

 
 

รูปที่ 3.6 Flow Chart กำรวิเครำะห์ด้วย Lexical, Grammatical and 
Position Features
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บทที่ 4 
ผลการด าเนินการวิจัย 

 

งำนวิจัยนี้ได้ออกแบบขั้นตอนวิธีกำรท ำงำน และพัฒนำเครื่องมือวิเครำะห์โครงสร้ำง 
และองค์ประกอบของบทควำมทำงวิชำกำรในส่วนบทคัดย่อหรือมูฟในรูปแบบโปรแกรมประยุกต์บน
เว็บไซต์ขึ้นมำ โดยระบบประกอบด้วย 2 ส่วนหลัก คือ ส่วนกำรวิเครำะห์ (Analysis mode) และส่วน
กำรฝึกฝน (Training mode) โดยมีกำรทดสอบกระบวนกำรท ำงำนของโปรแกรมประยุกต์บนเว็บไซต์
ประกอบด้วย 2 กำรทดลอง คือ กำรวิเครำะห์โครงสร้ำงระดับประโยค และกำรทดสอบกำรจ ำแนก
ประเภทข้อมูลด้วย Support vector machine และ  Decision tree classify ซึ่งใช้คุณลักษณะทั้ง 
3 คุ ณ ลั ก ษ ณ ะ ดั ง นี้  Lexical features, Grammar and position features แ ล ะ  Lexical, 
Grammar position features ในกำรทดลอง 

 
4.1 ส่วนประกอบของระบบ 

4.1.1 ส่วนการวิเคราะห์ (Analysis mode) 

ส่วนกำรวิเครำะห์ (Analysis mode) เป็นส่วนที่ผู้ใช้งำนสำมำรถน ำเข้ำบทคัดย่อใน
รูปแบบของไฟล์เอกสำร PDF เพ่ือท ำกำรวิเครำะห์โครงสร้ำงของบทคัดย่อนั้นๆ โดยแสดงผลลัพธ์
ออกมำเป็นมูฟ (Move) ดังนี้ Background, Purpose, Method, Result และ Discussion พร้อมทั้ง
แสดงกรำฟสรุปจ ำนวนมูฟ อีกทั้งยังแสดงมูฟที่ปรำกฏ และไม่ปรำกฏอยู่ในบทคัดย่ออีกด้วย โดยผู้ใช้
ต้องเลือกรำยกำรสำขำวิชำของบทคัดย่อที่ต้องกำรให้ระบบจ ำแนกโครงสร้ำง จำกนั้นเลือกโมเดลกำร
จ ำแนกโครงสร้ำงบทคัดย่อที่ต้องกำรใช้วิเครำะห์โครงสร้ำงบทคัดย่อ  จำกนั้นผู้ใช้ต้องน ำเข้ำไฟล์
บทคัดย่อในรูปแบบไฟล์ PDF บทคัดย่อจะเข้ำสู่กระบวนกำรวิเครำะห์โครงสร้ำง โดยใช้กำรวิเครำะห์
ทั้ ง 3 รูปแบบต่อไปนี้  Lexical features, Grammatical and position features และ Lexical, 
Grammatical and position features โดยมีขั้นตอนและกระบวนกำรท ำงำนของระบบส่วนกำร
วิเครำะห์ดังต่อไปนี้ 

ขั นตอนที่ 1 เลือกส่วนของกำรวิเครำะห์ (Analysis mode) 
วิธีกำรเข้ำสู่ขั้นตอนของกระบวนกำรวิเครำะห์บทคัดย่อ เมื่อเข้ำสู่หน้ำแรกของเว็บไซต์    

แสดงดังในรูปที่ 4.1 ผู้ใช้สำมำรถเลือกเมนูกำรวิเครำะห์ได้จำกแถบเมนูด้ำนบนสุดของหน้ำจอ โดย
เลือกเมนู Select mode 
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รูปที่ 4.1 แสดงหน้ำเว็บไซต์หน้ำแรกของระบบวิเครำะห์โครงสร้ำงบทคัดย่อ 
 
เมื่อผู้ใช้เลือกเมนู Select mode แล้วระบบจะแสดงเมนู 2 เมน.ูให้ผู้ใช้เลือกดังนี้ คือ 

Analysis mode และ Training mode ดังในรูปที่ 4.2 ให้ผู้ใช้เลือกเมนู Analysis mode 
 

 
รูปที่ 4.2 แสดงเมนู Select mode 
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ขั นตอนที่ 2 เลือกสำขำวิชำของบทคัดย่อ 
เมื่อผู้ใช้เลือกเมนู Analysis mode ในขั้นตอนที่ 1 แล้ว จะเข้ำสู่ส่วนกำรวิเครำะห์ในรูป

ที่ 4.3 โดยระบบแสดงรำยกำรสำขำวิชำของบทคัดย่อ จำกนั้นให้ผู้ใช้เลือกสำขำวิชำที่ต้องกำร มี
ขั้นตอนดังตัวอย่ำงในรูปที่ 4.4 คือ 1) เลือกสำขำวิชำ Biomedical Engineering เพ่ือเลือกโมเดลกำร
จ ำแนกโครงสร้ำงของบทคัดย่อในสำขำวิชำ Biomedical Engineering และ 2) เลือกปุ่ม Start 
analysis เพ่ือเข้ำสู่ขั้นตอนกำรเลือกโมเดลจ ำแนกประเภทข้อมูลต่อไป 

 
รูปที่ 4.3 แสดงส่วน Analysis mode 

 

 
รูปที่ 4.4 แสดงส่วนรำยกำรสำขำวิชำของบทคัดย่อท่ีต้องกำรให้ระบบจ ำแนกโครงสร้ำง 

2 

1 
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ขั นตอนที่ 3 เลือกโมเดลจ ำแนกประเภทของข้อมูลและไฟล์บทคัดย่อ 
เมื่อผู้ใช้เลือกปุ่ม Start analysis ในขั้นตอนที่ 2 แล้วระบบจะเข้ำสู่ส่วนกำรวิเครำะห์โดย

มีแสดงรำยละเอียดในรูปที่ 4.5 ดังนี้ 
1. Filed of abstract แสดงชื่อและชื่อย่อของสำขำวิชำที่ผู้ใช้เลือกจำกข้ันตอนที่ 2 จำก

ตัวอย่ำงคือสำขำวิชำ Biomedical Engineering (be)  
2. Select machine learning แสดงรำยชื่อโดเมลจ ำแนกประเภทของบทคัดย่อที่ได้

ส่วนกำรฝึกฝน ให้ผู้ใช้เลือกโดเมลจ ำแนกปรเภทข้อมูลที่ต้องกำร จำกตัวอย่ำงคือ “Dicision tree be 
m48” โดยที่ 

Dicision tree คือ Machine learning ต้นไม้ตัดสินใจ 
be คือ ชื่อย่อของสำขำวิชำของบทคัดย่อ 
m48 คือ รหัสประจ ำตัวของโมเดลจ ำแนกประเภทข้อมูล 

3. Select abstract file (.PDF) แสดงส่วนให้ผู้ใช้เลือกไฟล์บทคัดย่อที่ผู้ใช้ต้องกำรให้
ระบบวิเครำะห์โครงสร้ำงในรูปแบบไฟล์ PDF โดยกำรกดปุ่ม “เรียกดู...” เพ่ือเลือกไฟล์จำกตัวอย่ำง
ไฟล์ PDF มีลักษณะดังรูปที่ 4.6  

4. Upload file คือ ปุ่มในขั้นตอนสุดท้ำยให้ผู้ใช้เลือกเพ่ือให้ระบบด ำเนินกำรเข้ำสู่
ขั้นตอนต่อไป หลังจำกผู้ใช้เลือกโมเดลจ ำแนกประเภทข้อมูลและเลือกไฟล์บทคัดย่อแล้ว 
 

 
รูปที่ 4.5 แสดงส่วนกำรเลือกโมเดลส ำหรับกำรจ ำแนกและวิเครำะห์โครงสร้ำง และส่วนกำร

น ำเข้ำไฟล์เอกสำร PDF 

2 

1 

3 

4 
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รูปที่ 4.6 แสดงตัวอย่ำงไฟล์บทคัดย่อในรูปแบบไฟล์ PDF 

 
ขั นตอนที่ 4 เลือกรูปแบบกำรวิเครำะห์โครงสร้ำงของบทคัดย่อ 
หลังจำกขั้นตอนกำรเลือกโมเดลจ ำแนกประเภทของข้อมูลและไฟล์บทคัดย่อแล้วนั้น 

ระบบจะน ำไฟล์เอกสำร PDF ที่ผู้ใช้เลือกเข้ำสู่กระบวนกำร Preprocessing ประกอบด้วยกำรแปลง
ไฟล์บทคัดย่อให้อยู่ในรูปแบบของไฟล์ Text และเข้ำสู่กระบวนกำร Cleaning text เพ่ือเตรียม
เอกสำรให้พร้อมก่อนเข้ำสู่กำรเลือกกลุ่มของคุณลักษณะที่ใช้ในกำรวิเครำะห์ทั้ง 3 รูปแบบ ได้แก ่
Lexical features, Grammatical and position features แ ล ะ  Lexical, Grammatical and 
position features ตัวอย่ำงไฟล์ Text ที่ผ่ำนกระบวนกำร Preprocessing แล้วดังรูปที่ 4.7 

 
รูปที่ 4.7 แสดงไฟล์ Text ที่ผ่ำนกระบำนกำร Preprocessing แล้ว 
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จำกนั้นระบบแสดงเมนูให้ผู้ใช้สำมำรถเลือกกลุ่มของคุณลักษณะที่ใช้ในกำรวิเครำะห์ทั้ง 
3 รู ป แ บ บ ได้ แ ก่  Lexical features, Grammatical and position features แ ล ะ  Lexical, 
Grammatical and position features ดังรูปที่  4.8 ส่วนต่อมำคือของบทคัดย่อต้นฉบับดั้งเดิม 
(Original abstract) ที่ผ่ำนกระบวนกำร Preprocessing แล้วแสดงให้กับผู้ใช้อีกด้วยดังรูปที่ 4.9 

 

 
รูปที่ 4.8 แสดงเมนูกลุ่มของคุณลักษณะที่ใช้ในกำรวิเครำะห์โครงสร้ำงบทคัดย่อ 

 

 
รูปที่ 4.9 แสดงส่วนบทคัดย่อดั้งเดิมท่ีผู้ใช้น ำเข้ำสู่ระบบ 
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ขั นตอนที่ 5 ยืนยันกำรเข้ำสู่กระบวนกำรวิเครำะห์โครงสร้ำง 
จำกรูปที่ 4.8 เมื่อผู้ใช้เลือกกลุ่มของคุณลักษณะที่ใช้ในกำรวิเครำะห์โครงสร้ำงของ

บทคัดย่อแบบใดแบบหนึ่งแล้วระบบจะแสดงหน้ำจอยืนยันกำรวิเครำะห์โครงสร้ำง ดังรูปที่ 4.10 – 
4.12 ให้ผู้ใช้เลือกปุ่ม Start analysis เพ่ือเข้ำสู่กระบวนกำรวิเครำะห์โครงสร้ำงและแสดงผลกำร
วิเครำะห์ต่อไป 

 
รูปที่ 4.10 แสดงภำพหน้ำจอเริ่มกำรวิเครำะห์โครงสร้ำงรูปแบบ Lexical features 

 
รูปที่  4.11 แสดงภำพหน้ำจอเริ่มกำรวิเครำะห์โครงสร้ำงรูปแบบ Grammatical and 

position features 
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รูปที่ 4.12 แสดงภำพหน้ำจอเริ่มกำรวิเครำะห์โครงสร้ำงรูปแบบ Lexical, Grammatical and 

position features 
 

ขั นตอนที่ 6 แสดงผลกำรวิเครำะห์โครงสร้ำงของบทคัดย่อ 
เมื่อผู้ใช้เลือกปุ่ม Start analysis ในขั้นตอนที่ 5 แล้วระบบจะเข้ำสู่กระบวนกำวิเครำะห์

โครงสร้ำงของบทคัดย่อที่ใช้โมเดลกำรจ ำแนกโครงสร้ำงของบทคัดย่อที่ผู้ใช้เลือก โดยผลกำรวิเครำะห์ 
จำกตัวอย่ำงเมื่อผู้ใช้เลือกรูปแบบกำรวิเครำะห์ Lexical features จะแสดงผลกำรวิเครำะห์ออกเป็น 
2 ส่วนด้วยกันคือ ส่วนที่1 Lexical analysis result ส่วนที่2 Summary ส่วนที่3 Oirginal abstract 

 
รูปที่ 4.13 แสดงผลลัพธ์กำรวิเครำะห์โครงสร้ำงของบทคัดย่อของ Lexical features 

1 

2 
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ส่วนที่ 1 Lexical analysis result ดังรูปที่ 4.13 จะแสดงผลกำรวิเครำะห์โครงสร้ำง
ออกเป็นสองส่วนส่วนแรกทำงด้ำนซ้ำยจะแสดงประโยคของบทคัดย่อ ซึ่งแต่ละประโยคจะแสดงแถบสี
ครอบคลุมประโยคที่แตกต่ำงกันไปแต่ละมูฟ และอีกส่วนหนึ่งทำงด้ำนขวำคือส่วน Move structure 
จะแสดงโครงสร้ำงกำรเรียงล ำดับของบทคัดย่อพร้อมแสดงแถบสีอีกด้วย 

ส่วนที่ 2 Summary ดังรูปที่ 4.14 จะแสดงส่วนของกำรสรุปผลกำรวิเครำะห์โครงสร้ำง
แบ่งออกเป็นสำมส่วนด้วยกันดังนี้ ส่วนแรกทำงด้ำนซ้ำยแสดงกรำฟสรุปจ ำนวนประโยคในแต่ละมูฟที่
ปรำกกฏ พร้อมแสดงสัดส่วนของมูฟในรูปแบบเปอร์เซ็นต์ และเมื่อผู้ใช้น ำตัวชี้ต ำแหน่งวำงไว้ที่ส่วน
ของกรำฟจะแสดงจ ำนวนประโยคของแต่ละมูฟที่กรำกฏในบทคัดย่อ ส่วนที่สองทำงด้ำนขำวแสดงมูฟ 
จ ำนวนมูฟที่ปรำกฏและไม่ปรำกฏอยู่ในบทคัดย่อ ส่วนสุดท้ำยแสดงจ ำนวนของมูฟโดยมีแถบสีแยก
ตำมแต่ละมูฟ 

ส่วนที่ 3 Original abstract ดังรูปที่ 4.15 จะแสดงบทคัดย่อต้นฉบับดั้งเดิมแสดงให้ผู้ใช้
ได้เปรียบเทียบกับกับผลลัพธ์ที่ได้จำกกำรวิเครำะห์อีกด้วย 

สรุปผลลัพธ์กำรวิเครำะห์โครงสร้ำงของบทคัดย่อมีกำรเรียงล ำดับของมูฟดังนี้ 
Background>Background>Background>Result>Method>Background>Background ซึ่งม ี
มูฟที่ปรำกฏ ได้แก่ Background จ ำนวน 5 ประโยคคิดเป็น 71.4% Method จ ำนวน 1 ประโยค คิด
เป็น 14.3% และ Result จ ำนวน 1 ประโยคคิดเป็น 14.3% โดยไม่ปรำกฏมูฟ Purpose และ 
Discussion ในบทคัดย่อ 
 

 
รูปที่ 4.14 แสดงผลลัพธ์ส่วนสรุปกำรวิเครำะห์โครงสร้ำงของบทคัดย่อของ Lexical features 

1 

2 

3 
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รูปที่ 4.15 แสดงบทคัดย่อดั้งเดิมที่ผู้ใช้น ำเข้ำสู่ระบบ 

 
นอกจำกกำรวิเครำะห์โครงสร้ำงของบทคัดย่อโดยใช้กลุ่มของคุณลักษณะแบบ Lexical 

features ดังตัวอย่ำงที่กล่ำวมำข้ำงต้นแล้วนั้น ผู้ใช้งำนยังสำมำรถเลือกกำรวิเครำะห์โครงสร้ำงของ
บทคัดย่อโดยใช้กลุ่มของคุณลักษณะแบบ Grammatical and position features และ Lexical, 
Grammatical and position features เพ่ือดูผลลัพธ์ แสดงดังตัวอย่ำงรูปที่ 4.16 – 4.19 
 

 
รูปที ่4.16 แสดงผลลัพธ์กำรวิเครำะห์โครงสร้ำงของบทคัดย่อของ Grammatical and position 

features 
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รูปที่ 4.17 แสดงผลลัพธ์ส่วนสรุปกำรวิเครำะห์โครงสร้ำงของบทคัดย่อของ Grammatical and 

position features 
 

 
รูปที่ 4.18 แสดงผลลัพธ์กำรวิเครำะห์โครงสร้ำงของบทคัดย่อของ Lexical, Grammatical and 

position features 
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รูปที่ 4.19 แสดงผลลัพธ์ส่วนสรุปกำรวิเครำะห์โครงสร้ำงของบทคัดย่อของ Lexical, Grammatical 

and position features 
 

 
รูปที่ 4.20 สรุปขั้นตอนกำรท ำงำนส่วนกำรวิเครำะห์

เลือกส่วนการวิเคราะห ์(Analysis mode) 

เลือกสาขาวิชาของบทคัดย่อ 

เลือกโมเดลจ าแนกประเภทของข้อมลู 

และไฟล์บทคดัย่อ 

เลือกรูปแบบการวิเคราะห์โครงสร้างของบทคดัย่อ 

ยืนยันการเขา้สูก่ระบวนการวิเคราะห์โครงสรา้ง 

แสดงผลการวิเคราะห์โครงสร้างของบทคัดยอ่ 

1 

2 

3 

4 

5 

6 



 74 
 

4.1.2 ส่วนการฝึกฝน (Training mode) 

ส่วนกำรฝึกฝน (Training mode) เป็นส่วนที่ผู้ใช้สำมำรถน ำบทคัดย่อในสำขำวิชำต่ำงๆ 
เข้ำสู่ระบบเพ่ือฝึกฝนให้ระบบเรียนรู้โครงสร้ำงหรือมูฟของบทคัดย่อในสำขำวิชำนั้นๆ ในรูปแบบของ
Lexical features, Grammatical and position features แ ล ะ  Lexical, Grammatical and 
position features โดยใช้วิธีกำรเลือกสุ่มข้อมูลแบบ 10-Fold cross validation และสร้ำงโมเดลที่
ใช้จ ำแนกโครงสร้ำงมูฟในสำขำวิชำนั้นๆ ออกมำเพ่ือใช้ในกำรวิเครำะห์โครงสร้ำงของบทคัดย่อต่อไป
และแสดงผลลัพธ์ของกำรฝึกฝนของระบบในรูปแบบของกรำฟที่แสดงค่ำเฉลี่ยของประสิทธิภำพกำร
ฝึกฝน (Accuracy) โดยมีขั้นตอนกระบวนกำรท ำงำนของระบบส่วนกำรฝึกฝนดังต่อไปนี้ 

ขั นตอนที่ 1 เลือกส่วนกำรฝึกฝน (Training mode) 
วิธีกำรเข้ำสู่ขั้นตอนของกำรฝึกฝนเรียนรู้บทคัดย่อจำกรูปที่ 4.21 ในเมนู Select mode 

เพ่ือเข้ำสู่ส่วนกำรฝึกฝนให้ผู้ใช้เลือก Training Mode 
 

 
รูปที่ 4.21 แสดงกำรเลือกเมนูเพื่อเข้ำสู่กระบวนส่วนกำรฝึกฝน 

 
ขั นตอนที่ 2 ยืนยันกำรเข้ำสู่ส่วนกำรฝึกฝน 
เมื่อผู้ใช้เลือกเมนู Training mode จำกรูปที่ 4.21 แล้วระบบจะแสดงส่วนกำรยืนยัน

กำรเข้ำสู่ส่วนกำรฝึกฝนดังรูปที่ 4.22 จำกนั้นให้ผู้ใช้เลือกปุ่ม Start training เพ่ือเข้ำสู่ขั้นตอนกำร
กรอกรำยละเอียดที่จ ำเป็นในกำรฝึกฝนโมเดลกำรเรียนรู้โครงสร้ำงของบทคัดย่อต่อไป 
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รูปที่ 4.22 แสดงส่วนกำรยืนยันกำรเข้ำสู่ส่วนกำรฝึกฝน 

 
ขั นตอนที่ 3 กรอกรำยละเอียดกำรฝึกฝนโมเดลกำรจ ำแนกโครงสร้ำงของบทคัดย่อ 
ในขั้นขั้นตอนที่  3 นี้ระบบจะแสดงส่วนที่ผู้ ใช้งำนต้องกรอกรำยละเอียดต่ำงๆ ที่

จ ำเป็นต้องใช้ในกำรฝึกฝนโมเดลกำรจ ำแนกโครงสร้ำงของบทคัดย่อ โดยแบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือส่วน
กำรกรอกรำยละเอียดส ำหรับใช้ฝึกฝนโมเดล (Fill detail of new model.) และส่วนกำรอัพโหลด
ไฟล์เอกสำรบทคดัย่อ ดังตัวอย่ำงในรูปที่ 4.23 มีรำยละเอียดดังต่อไปนี้ 

Field of abstract คือ ชื่อสำขำวิชำของบทคัดย่อ จำกตัวอย่ำงคือ 
Biomedical Engineering 

Abbreviation name of field คือ ชื่อย่อของสำขำวิชำของบทคัดย่อ จำกตัวอย่ำง
คือ be 

Select analysis model คือ เลื อกกำรเรียนรู้ของเครื่ อ งที่ ต้ องกำรใช้
วิเครำะห์โครงสร้ำงบทคัดย่อ ได้แก่ Support 
Vector machine, Decision tree, Naïve 
bays และ Random forest จำกตั วอย่ ำ ง
เลือก Decision tree 

Start training คือ ปุ่มเริ่มต้นกำรวิเครำะห์โครงสร้ำงบทคัดย่อ 
Drop training abstract file (.txt) คือ บริเวณส ำหรับกำรลำกและวำงไฟล์บทคัดย่อ 
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รูปที่ 4.23 แสดงส่วนของกำรกรอกรำยละเอียดส ำหรับกำรฝึกฝนโมเดลจ ำแนกโครงสร้ำงมูฟของ

บทคัดย่อ 
 

 
รูปที่ 4.24 แสดงส่วนที่ผู้ใช้น ำเข้ำบทคัดย่อด้วยวิธีกำรลำกและวำงไฟล์เอกสำร Text 
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เมื่อผู้ใช้ลำกและวำงไฟล์บทคัดย่อดังในรูปที่ 4.24 แล้วไฟล์ที่ผู้ใช้น ำเข้ำเพ่ือฝึกฝนกำร
จ ำแนกโครงสร้ำงมูฟของบทคัดย่อทั้งหมดจะแทนด้วยรูปสี่เหลี่ยมสีเทำ พร้อมชื่อไฟล์และขนำดของ
ไฟล์ โดยที่ไฟล์เอกสำรบทคัดย่อต้องเป็นไฟล์เอกสำร text ที่มีนำมสกุลเป็น .txt ผู้ใช้ต้องตั้งชื่อไฟล์
ดังนี้ คือ bio1.txt, bio2.txt, bio3.txt, bio4.txt, … , bio60.txt ทั้งหมดจ ำนวน 60 ไฟล์ จำกรูปที่ 
4.25 คือไฟล์เอกสำรบทคัดย่อ Text จ ำนวน 60 ไฟล์  

 

 
รูปที่ 4.25 แสดงไฟล์เอกสำรบทคัดย่อ Text ส ำหรับกำรฝึกฝนโมเดล 

 
จำกรูปที่ 4.26 แสดงลักษณะโครงสร้ำงของไฟล์เอกสำรบทคัดย่อ Text ที่ใช้ในกำร

ฝึกฝนโมเดลจะต้องมีลักษณะดังนี้  แต่ละประโยคของบทคัดย่อต้องมีส่วนเฉลยของมูฟ เช่น [B] -> 
ก ำกับอยู่และตำมด้วยประโยค ตัวอย่ำงประโยค Background คือ [B]-> The proposed method 
has been tested with both simulated and experimental data. โดยส่วนเฉลยของมูฟมีดังนี้ 

[B] -> คือ  Background 
[P] -> คือ Purpose 
[M] -> คือ Method 
[R] -> คือ Result 
[D] -> คือ Discussion 
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รูปที่ 4.26 ลักษณะโครงสร้ำงของไฟล์เอกสำร Text ส ำหรับกำรฝึกฝนโมเดล 

 
ขั นตอนที่ 4 แสดงผลกำรฝึกฝนกำรจ ำแนกโครงสร้ำงของบทคัดย่อ 
จำกขั้นตอนที่ 3 เมื่อผู้ใช้งำนกรอกรำยละเอียด อัพโหลดไฟล์บทคัดย่อส ำหรับกำรฝึกฝน

โมเดลและเลือกปุ่ม Start training แล้วระบบจะเข้ำสู่กระบวนกำรเรียนรู้โครงสร้ำงของบทคัดย่อและ
สร้ ำงโม เดลจ ำแนกมูฟของบทคัดย่ อของทั้ ง  3 กลุ่ มคุณ ลั กษณ ะ คื อ  Lexical features, 
Grammatical and position features และ Lexical, Grammatical and position features ซึ่ง
โมเดลที่สร้ำงข้ึนจะน ำไปใช้ในส่วนกำรวิเครำะห์โครงสร้ำงของบทคัดย่อ ดังรูปที่ 4.27  

 
รูปที่ 4.27 โมเดลจ ำแนกมูฟของบทคัดย่อของทั้ง 3 กลุ่มคุณลักษณะ 
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โดยแสดงผลกำรเรียนรู้โครงสร้ำงของบทคัดย่อดังรูปที่ 4.28 แบ่งออกเป็น 2 ส่วน ดังนี้ 
ส่วน Trainging model was finished. แสดงผลลัพธ์กำรจ ำแนกโครงสร้ำงขอบทคัดย่อ

ในรูปแบบของกรำฟแท่งแสดงค่ำเฉลี่ยประสิทธิภำพของกำรจ ำแนกโครงสร้ำงของบทคัดย่อทั้ง 3 กลุ่ม
ของคุณลักษณะได้แก่ Lexical features, Grammatical and position features และ Lexical, 
Grammatical and position features โดยมีค่ำเฉลี่ ยประสิทธิภำพ 0.778, 0.555 และ 0.835 
ตำมล ำดับซึ่งคุณลักษณะ Lexical, Grammatical and position features ให้ประสิทธิที่ดีที่สุด 

ส่วน Model name แสดงชื่อโมเดลที่ระบบสร้ำงขึ้น เพ่ือน ำไปใช้ในส่วนกำรวิเครำะห์
โครงสร้ำงของบทคัดย่อ จำกตัวอย่ำงโมเดลที่ระบบสร้ำงข้ึนมีชื่อว่ำ Decision tree be m48 โดยที่ 

Decision tree คือ ชื่อประเภทกำรเรียนรู้ของเครื่องที่ใช้เรียนรู้โครงสร้ำงของ
บทคัดย่อ จำกตัวอย่ำงคือ Decision tree  

be คือ ชื่อย่อสำขำวิชำของบทคัดย่อ 
m48 คือ รหัสประจ ำตัวของโมเดลจ ำแนกประเภทข้อมูล 

อีกทั้งผู้ใช้ยังสำมำรถเพ่ิมคลังค ำของผู้ใช้เองได้จำกบทคัดย่อที่ผู้ใช้น ำเข้ำสู่ระบบไว้ใน
ขั้นตอนที่ 3 โดยเลือกจำกเมนู Create corpus ระบบจะท ำกำรสร้ำงคลังค ำเก็บไว้ภำยในระบบ เมื่อ
ระบบสร้ำงคลังค ำเรียบร้อยแล้วจะแสดงข้อควำมแจ้งเตือนผู้ใช้ ดังรูปที่ 4.28 

 

 
รูปที่ 4.28 แสดงผลลัพธ์ของกำรจ ำแนกโครงสร้ำงของบทคัดย่อ 

2 

1 
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รูปที่ 4.29 แสดงระบบสร้ำงคลังค ำเรียบร้อยแล้ว 

 
ในส่วนกำรฝึกฝนยังมีส่วนที่อธิบำยรำยละเอียดโครงสร้ำงของบทคัดย่อ และมูฟต่ำงๆ 

เพ่ือให้ผู้ใช้ได้ศึกษำ ดังรูปที่ 4.30 – 4.31 
 

 
รูปที่ 4.30 แสดงส่วนอธิบำยรำยละเอียดโครงสร้ำงของบทคัดย่อ
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รูปที่ .4.32 แสดงส่วนอธิบำยรำยละเอียดโครงสร้ำงของมูฟ 

 

 
รูปที่ 4.33 สรุปขั้นตอนกำรท ำงำนของส่วนกำรฝึกฝน

เลือกส่วนการฝึกฝน (Training mode) 

ยืนยันการเข้าสู่ส่วนการฝึกฝน 

กรอกรายละเอียดการฝึกฝนโมเดล 

การจ าแนกโครงสร้างของบทคัดย่อ 

1 

2 

3 

4 
แสดงผลการฝึกฝน 

การจ าแนกโครงสร้างของบทคัดย่อ 
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4.2 การทดลอง 

4.2.1 การวิเคราะห์โครงสร้างระดับประโยค  

กำรวิเครำะห์โครงสร้ำงระดับประโยค เลือกใช้วิธีกำรทดลองเลือกสุ่มข้อมูลแบบ 10-
Fold cross validation โดยใช้บทควำมต้นแบบจ ำนวน 60 บทควำม ซึ่งมีจ ำนวนประโยคทั้งหมด 
528 ประโยค โดยจะท ำกำรแบ่งข้อมูลออกเป็นส่วนๆ โดยแบ่งข้อมูลส่วนหนึ่งเป็นข้อมูลชุดฝึกสอน 
และข้อมูลส่วนที่หลือน ำมำเป็นข้อมูลชุดทดสอบ โดยผลลัพธ์จำกกำรทดลองที่ได้จำกกำรสุ่มประโยค
โดยไม่สนใจว่ำแต่ละประโยคจะอยู่บทควำมเดียวกันหรือไม่ กำรทดลองเลือกสุ่มข้อมูลแบบ 10-Fold 
cross validation ข้อมูลทุกข้อมูลจะถูกน ำมำใช้เป็นข้อมูลชุดฝึกสอน และข้อมูลชุดทดสอบซึ่งมี
ขั้นตอนดังภำพที่ 4.26 

 

 
 

 
รูปที่ 4.26 แสดงตัวอย่ำงวิธีกำรทดลองเลือกสุ่มข้อมูลแบบ 10-Fold cross validation 

 
- รอบท่ี 1 ประโยคที่ 1 – 53 เป็นข้อมูลชุดทดสอบ และประโยคที่ 54 – 528 เป็น  

          ข้อมูลชุดฝึกสอน 
- รอบท่ี 2 ประโยคที่ 54 – 106 เป็นข้อมูลชุดทดสอบ และประโยคที่ 1 – 53, 107 –   

          528 เป็นข้อมูลชุดฝึกสอน 
- รอบท่ี 3 ประโยคที่ 107 - 159 เป็นข้อมูลชุดทดสอบ และประโยคที่ 1 – 106, 160 – 

                    528  เป็นข้อมูลชุดฝึกสอน 
- รอบท่ี 4 ประโยคที่ 160 - 212 เป็นข้อมูลชุดทดสอบ และประโยคที่ 1 – 159, 213 –    

                    528 เป็นข้อมูลชุดฝึกสอน 
และท ำต่อไปจนกระทั่งครบ 10 รอบ

การทดลองรอบท่ี 4 

การทดลองรอบท่ี 1 

การทดลองรอบท่ี 2 

การทดลองรอบท่ี 3 

ประโยค 

 

Testing Set Training Set 

การทดลองรอบที่ 10  
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4.2.2 การทดสอบการจ าแนกประเภทข้อมูลด้วย Support vector machine และ 

Decision tree classify 

กำรทดสอบกำรจ ำแนกประเภทข้อมูลด้วย Support vector machine และ  Decision 
tree classify เป็นกำรน ำเทคนิคกำรเรียนรู้ด้วยเครื่อง (Machine learning) ทั้งสองแบบ ซึ่งเป็น
ไลบรำรี่ของ Scikit-learn มำท ำกำรวิเครำะห์เพ่ือเปรียบเทียบประสิทธภำพในกำรจ ำแนกประเภท
ของข้อมูล โดยใช้วิธีกำรทดลองเลือกสุ่มข้อมูลแบบ 10-Fold cross validation จำกบทควำม
ต้นแบบจ ำนวน 60 บทควำม จ ำนวน 528 ประโยค เพื่อทดสอบว่ำกำรจ ำแนกประเภทของข้อมูลด้วย
กำรเรียนรู้ด้วยเครื่องแบบใดที่ให้ประสิทธิภำพในกำรจ ำแนกประเภทของข้อมูลได้ดีกว่ำ 
 
4.3 Lexical features 

กำรวิเครำะห์ด้วย Lexical features แบ่งกำรท ำงำนออกเป็น 2 ส่วน คือ กำรวิเครำะห์
โดยให้ระบบเรียนรู้จำกบทควำมต้นแบบสำขำวิศวกรรมชีวเวชที่ได้รับกำรแบ่งมูฟจำกนักภำษำศำสตร์
แล้ว และกำรวิเครำะห์โดยเปรียบเทียบกับคลังค ำศัพท์ 

กำรวิเครำะห์โดยให้ระบบเรียนรู้จำกบทควำมต้นแบบสำขำวิศวกรรมชีวเวชเป็นกำรน ำ
บทควำมที่ได้รับกำรแบ่งมูฟจำกนักภำษำศำสตร์เข้ำสู่ระบบ เพ่ือวิเครำะห์ค ำ กลุ่มค ำ และศึกษำ
โครงสร้ำงของปแต่ละมูฟ จึงได้น ำเทคนิคกำรประมวลผลภำษำธรรมชำติมำสร้ำงเป็นกฏส ำหรับกำร
วิเครำะห์ค ำ ชนิดของค ำ และกลุ่มค ำ โดยเปรียบเทียบจำกค่ำควำมถี่ของค ำ ชนิดค ำ และค ำที่มักเกิด
ร่วมกันในประโยคของแต่ละมูฟจำกบมควำมต้นแบบ 

กำรวิ เครำะห์ โดย เปรียบเที ยบกับคลั งค ำศัพท์  ได้น ำ เทคนิคกำรประมวลผล
ภำษำธรรมชำติมำใช้ในกำรแปลงค ำศัพท์ให้อยู่ในรูปดั้งเดิมก่อนน ำมำวิเครำะห์  โดยสร้ำงกฏในกำร
วิเครำะห์ค ำ กลุ่มค ำ และรูปแบบของประโยค โดยเปรียบเทียบจำกคลังค ำศัพท์ที่มีกำรแยกประเภท
ของมูฟแล้ว 

 

4.3.1 ผลการทดลองการวิเคราะห์โครงสร้างระดับประโยค 

กำรวิเครำะห์ระดับประโยคด้วย Support vector machine ของ Lexical features 
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ตารางท่ี 4.1 แสดงผลกำรทดลองเลือกสุ่มข้อมูลแบบ 10-Fold cross validation ด้วย Support 
vector machine ของ Lexical features 

K 
Background Purpose Method Result Discussion 

Al
l t

ru
e 

Al
l s

en
t 

Ac
cu

ra
cy

 
(%

) 

sent all sent all sent all sent all sent all 

1 3 8 3 4 11 14 9 20 7 7 33 53 62.26 
2 11 17 0 0 10 14 10 19 1 3 32 53 60.38 
3 6 17 1 2 7 9 19 22 3 3 36 53 67.92 

4 3 10 1 1 12 16 15 19 4 7 35 53 66.04 
5 9 18 2 2 8 10 11 19 3 4 33 53 62.26 

6 10 13 0 2 8 14 13 23 1 1 32 53 75.47 
7 8 14 2 2 16 20 13 13 1 4 40 53 75.47 
8 12 18 2 2 13 16 9 15 1 2 37 53 69.81 
9 9 17 4 4 8 9 11 14 1 2 33 53 63.46 
10 10 16 4 4 9 12 12 18 2 2 37 53 71.15 

 
จำกตำรำงที่ 4.1 วิธีกำรทดลองเลือกสุ่มข้อมูลแบบ 10-Fold cross validation ในกำร

แบ่งข้อมูลทดสอบ จะพบว่ำในช่วงค่ำ K เท่ำกับ 7 มีค่ำควำมถูกต้องที่ 75.47% ซึ่งมีค่ำสูงที่สุด จึง
น ำเอำโมเดลกำรจ ำแนกประเภทของข้อมูล ที่ได้จำกช่วงค่ำ K นี้เป็นตัวทดสอบจ ำแนกประเภทของ
ข้อมูลบทคัดย่อต้นฉบับจ ำนวน 60 บทควำม ผลลัพธ์แสดงได้ดังนี้ 

 
ตารางท่ี 4.2 แสดงกำรวิเครำะห์กำรจ ำแนกโครงสร้ำงของบทคัดย่อต้นฉบับจำกโมเดลที่ได้รับกำร

ฝึกสอนด้วย Support vector machine ที่ค่ำ K เท่ำกับ 7 ของ Lexical features  

Actual 
Predict  

Background Purpose  Method  Result  Discussion  

Background 84 0 5 7 1 

Purpose 16 23 10 3 0 

Method 20 0 117 11 0 
Result 17 0 5 136 3 

Discussion 11 1 2 20 36 
All sent 148 24 139 177 40 

Accuracy  (%) 56.75 95.84 84.17 76.83 90 
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จำกตำรำงที่ 4.2 จะพบว่ำค่ำควำมถูกต้องของกำรวิเครำะห์โครงสร้ำงระดับประโยคอยู่ที่ 
75% โดยที่ค่ำควำมถูกต้องของแต่ละมูฟมีค่ำดังนี้ 

- Background 56.75% 
- Purpose  95.84% 
- Method  84.17% 
- Result  76.83% 
- Discussion 90% 
 
กำรวิเครำะห์ระดับประโยคด้วย Decision tree classifier  ของ Lexical features 
 

ตารางท่ี 4.3 แสดงผลกำรทดลองเลือกสุ่มข้อมูลแบบ 10-Fold cross validation ด้วย Decision 
tree classifier  ของ Lexical features 

K 
Background Purpose Method Result Discussion 

Al
l t

ru
e 

Al
l s

en
t 

Ac
cu

ra
cy

 
(%

) 

sent all sent all sent all sent all sent all 

1 7 9 3 4 15 19 16 17 3 4 44 53 83.02 

2 8 9 3 3 12 15 16 18 7 8 47 53 88.68 
3 7 14 3 5 13 16 8 12 4 6 35 53 66.04 
4 12 17 3 7 9 11 11 12 5 6 40 53 75.47 
5 4 4 4 7 14 19 14 19 4 4 40 53 75.47 
6 9 10 5 8 13 16 13 17 2 2 42 53 79.25 

7 7 8 2 2 13 15 17 20 5 8 44 53 83.02 
8 13 15 1 1 13 17 15 18 2 2 44 53 83.02 

9 8 9 3 4 9 13 14 21 4 5 38 53 73.08 
10  1 3 3 5 12 17 9 13 11 14 36 53 69.23 

 
จำกตำรำงที่ 4.3 วิธีกำรทดลองเลือกสุ่มข้อมูลแบบ 10-Fold cross validation ในกำร

แบ่งข้อมูลทดสอบ จะพบว่ำในช่วงค่ำ K เท่ำกับ 2 มีค่ำควำมถูกต้องที่ 88.68% ซึ่งมีค่ำสูงที่สุด จึง
น ำเอำโมเดลกำรจ ำแนกประเภทของข้อมูลที่ได้จำกช่วงค่ำ K นี้เป็นตัวทดสอบจ ำแนกประเภทของ
ข้อมูลบทคัดย่อต้นฉบับจ ำนวน 60 บทควำม ผลลัพธ์แสดงได้ดังนี้ 
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ตารางท่ี 4.4 แสดงกำรวิเครำะห์กำรจ ำแนกโครงสร้ำงของบทคัดย่อต้นฉบับจำกโมเดลที่ได้รับกำร
ฝึกสอนด้วย Decision tree classifier ที่ค่ำ K เท่ำกับ 2 ของ Lexical features  

Actual 
Predict  

Background Purpose  Method  Result  Discussion  

Background 89 0 6 2 0 

Purpose 2 43 4 3 0 

Method 2 1 139 6 0 
Result 3 0 7 150 1 

Discussion 2 2 2 6 58 

All sent 98 46 158 167 59 
Accuracy  (%) 90.81 93.47 87.97 89.82 98.3 

 
จำกตำรำงที่ 4.4 จะพบว่ำค่ำควำมถูกต้องของกำรวิเครำะห์โครงสร้ำงระดับประโยคอยู่ที่ 

90.71% โดยที่ค่ำควำมถูกต้องของแต่ละมูฟมีค่ำดังนี้ 
- Background 90.81% 
- Purpose  93.47% 
- Method  87.97% 
- Result  89.82% 
- Discussion 98.3% 
สรุปกำรทดลองด้วยวิธิกำรเลือกสุ่มข้อมูลแบบ 10-Fold cross validation ของ

คุณลักษณะ Lexical features ด้วย Decistion tree classifier จะให้ค่ ำควำมถูกต้องเท่ ำกับ 
88.68% ซึ่งให้ค่ำที่ดีกว่ำกำรใช้ SVM ในกำรจ ำแนกมูฟ โดย SVM ให้ค่ำควำมถูกต้องเท่ำกับ 75.47% 
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4.3.2 การเปรียบเทียบการจ าแนกประเภทของข้อมูลด้วย Support vector 

machine และ Decision tree classifier ของ Lexical features 

 
ตารางท่ี 4.5 แสดงผลกำรจ ำแนกประเภทของข้อมูลด้วย Support vector machine และ 

Decision tree classifier 
Actual 

 
Predict  

Background Purpose  Method  Result  Discussion  

SVM DTs SVM DTs SVM DTs SVM DTs SVM DTs 

Background 84 89 0 0 5 6 7 2 1 0 
Purpose 16 2 23 43 10 4 3 3 0 0 

Method 20 2 0 1 117 139 11 6 0 0 

Result 17 3 0 0 5 7 136 150 3 1 
Discussion 11 2 1 2 2 2 20 6 36 58 

All sent 148 98 24 46 139 158 177 167 40 59 

Accuracy  
(%) 

56.75 90.81 95.84 93.47 84.17 87.97 76.83 89.82 90 98.3 

 
จำกตำรำงที่  4.5 จะพบว่ำกำรจ ำแนกประเภทของข้อมูลด้วย Support vector 

machine ให้ค่ำควำมถูกต้องเท่ำกับ 75% และกำรจ ำแนกประเภทของข้อมูลด้วย  Decision tree 
classifier ให้ค่ำควำมถูกต้องเท่ำกับ 90.71%  

 
4.4 Grammatical and position features 

กำรวิเครำะห์ด้วย Grammatical and position features ได้จำกกำรเรียนรู้โครงสร้ำง
ของไวยกรณ์จำกบทควำมต้นแบบสำขำวิศวกรรมชีวเวช และน ำมำสร้ำงเป็นรูปแบบ (Pattern) ด้วย 
Regular expression รวมถึงกำรใช้ Position features มำตรวจสอบต ำแหน่งของแต่ละประโยคใน
บทควำม 

4.4.1 ผลการทดลองการวิเคราะห์โครงสร้างระดับประโยค 

กำรวิเครำะห์ระดับประโยคด้วย Support vector machine ของ Grammatical and 
position features
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ตารางท่ี 4.6 แสดงผลกำรทดลองเลือกสุ่มข้อมูลแบบ 10-Fold cross validation ด้วย Support 
vector machine ของ Grammatical and position features 

K 
Background Purpose Method Result Discussion 

Al
l t

ru
e 

Al
l s

en
t 

Ac
cu

ra
cy

 
(%

) 

sent all sent all sent all sent all sent all 

1 6 9 2 2 13 22 7 16 4 4 32 53 60.38 
2 3 5 0 5 8 12 9 26 3 5 23 53 43.40 
3 6 9 2 5 13 20 9 17 2 2 32 53 60.38 

4 4 8 2 6 7 13 13 18 5 8 31 53 58.49 
5 5 5 4 6 6 21 10 19 2 2 27 53 50.94 

6 6 11 2 4 7 18 13 16 3 4 31 53 58.49 
7 9 12 2 3 8 19 7 12 7 7 33 53 62.26 
8 11 16 0 0 10 20 5 12 4 5 30 53 56.60 
9 5 6 2 7 5 16 9 20 3 3 24 53 46.15 
10 7 8 3 5 7 17 11 18 1 4 29 53 55.77 

จำกตำรำงที่ 4.6 วิธีกำรทดลองเลือกสุ่มข้อมูลแบบ 10-Fold cross validation ในกำร
แบ่งข้อมูลทดสอบ จะพบว่ำในช่วงค่ำ K เท่ำกับ 7 มีค่ำควำมถูกต้องที่ 62.26% ซึ่งมีค่ำสูงที่สุด จึง
น ำเอำโมเดลกำรจ ำแนกประเภทของข้อมูลที่ได้จำกช่วงค่ำ K นี้เป็นตัวทดสอบจ ำแนกประเภทของ
ข้อมูลบทคัดย่อต้นฉบับจ ำนวน 60 บทควำม ผลลัพธ์แสดงได้ดังนี้ 

 
ตารางที่ 4.7 แสดงกำรวิเครำะห์กำรจ ำแนกโครงสร้ำงของบทคัดย่อต้นฉบับจำกโมเดลที่ได้รับกำร

ฝึกสอนด้วย Support vector machine ที่ค่ำ K เท่ำกับ 7 ของ Grammatical and 
position features 

Actual 
Predict  

Background Purpose  Method  Result  Discussion  

Background 63 11 13 10 0 

Purpose 4 27 12 9 0 

Method 14 5 95 33 1 
Result 0 0 61 93 7 

Discussion 0 5 12 13 40 
All sent 81 48 193 158 48 

Accuracy  (%) 77.78 56.25 49.22 58.86 83.34 
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จำกตำรำงที่ 4.7 พบว่ำค่ำควำมถูกต้องของกำรวิเครำะห์โครงสร้ำงระดับประโยคด้วย 
Grammatical and position features อยู่ที่ 60.22% โดยที่ค่ำควำมถูกต้องของแต่ละมูฟมีค่ำดังนี้ 

- Background 77.78% 
- Purpose  56.25% 
- Method  49.22% 
- Result  58.86% 
- Discussion 83.34% 
 
ก ำร วิ เค ร ำะห์ โค ร งส ร้ ำ งร ะ ดั บ ป ระ โย ค ด้ ว ย  Decision tree classifier ข อ ง 

Grammatical and position features  
 

ตารางท่ี 4.8 แสดงผลกำรทดลองเลือกสุ่มข้อมูลแบบ 10-Fold cross validation ด้วย Decision 
tree classifier  ของ Grammatical and position features  

K 
Background Purpose Method Result Discussion 

Al
l t

ru
e 

Al
l s

en
t 

Ac
cu

ra
cy

 
(%

) 

sent all sent all sent all sent all sent all 

1 8 10 0 6 7 17 9 12 6 11 30 53 56.60 
2 5 13 2 4 14 19 8 14 2 3 31 53 58.49 
3 3 6 3 9 10 15 8 15 5 8 29 53 54.72 
4 6 6 3 9 7 15 5 14 6 9 27 53 50.94 
5 5 9 1 3 7 11 16 25 3 5 35 53 60.38 

6 9 13 2 2 8 12  8 21 3 5 30 53 56.60 
7 5 7 3 7 5 24 7 13 7 13 27 53 39.62 
8 9 10 4 9 6 12 7 14 4 8 30 53 56.60 
9 5 12 1 4 4 11 6 16 3 9 19 53 36.54 

10  6 8 3 4 12 17 9 17 5 6 35 53 67.31 

 
จำกตำรำงที่ 4.8 วิธีกำรทดลองเลือกสุ่มข้อมูลแบบ 10-Fold cross validation ในกำร

แบ่งข้อมูลทดสอบ จะพบว่ำในช่วงค่ำ K เท่ำกับ 10 มีค่ำควำมถูกต้องที่ 67.31% ซึ่งมีค่ำสูงที่สุด จึง
น ำเอำโมเดลกำรจ ำแนกประเภทของข้อมูลที่ได้จำกช่วงค่ำ K นี้เป็นตัวทดสอบจ ำแนกประเภทของ
ข้อมูลบทคัดย่อต้นฉบับจ ำนวน 60 บทควำม ผลลัพธ์แสดงได้ดังนี้
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ตารางที่ 4.9 แสดงกำรวิเครำะห์กำรจ ำแนกโครงสร้ำงของบทคัดย่อต้นฉบับจำกโมเดลที่ได้รับกำร
ฝึกสอนด้วย Decision tree classifier  ของ Grammatical and position features 
ทีค่่ำ K เท่ำกับ 10 ของ Grammatical and position features  

Actual 
Predict  

Background Purpose  Method  Result  Discussion  

Background 86 4 3 4 0 

Purpose 7 42 2 1 0 
Method 2 4 109 30 3 

Result 2 4 21 131 3 
Discussion 1 2 3 13 51 

All sent 98 56 138 179 57 

Accuracy  (%) 87.75 75.00 78.98 73.18 89.47 
 
จำกตำรำงที่ 4.9 พบว่ำค่ำควำมถูกต้องของกำรวิเครำะห์โครงสร้ำงระดับประโยคด้วย 

Grammatical and position features อยู่ที่ 79.35% โดยที่ค่ำควำมถูกต้องของแต่ละมูฟมีค่ำดังนี้ 
- Background 87.75% 
- Purpose  75.00% 
- Method  78.98% 
- Result  73.18% 
- Discussion 89.47% 
สรุปกำรทดลองด้วยวิธิกำรเลือกสุ่มข้อมูลแบบ 10-Fold cross validation ของ

คุณลักษณะ Grammatical and position features ด้วย Decistion tree classifier จะให้ค่ำควำม
ถูกต้องเท่ำกับ 67.31% ซึ่งให้ค่ำที่ดีกว่ำกำรใช้ SVM ในกำรจ ำแนกมูฟ โดย SVM ให้ค่ำควำมถูกต้อง
เท่ำกับ 62.26% 
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4.4.2 การเปรียบเทียบการจ าแนกประเภทของข้อมูลด้วย Support vector 

machine และ Decision tree classifier ของ Grammatical and position features 

 
ตารางท่ี 4.10 แสดงผลกำรจ ำแนกประเภทของข้อมูลด้วย Support vector machine และ 

Decision tree classifier ของ Grammatical and position features 
Actual 

 
Predict  

Background Purpose  Method  Result  Discussion  

SVM DTs SVM DTs SVM DTs SVM DTs SVM DTs 

Background 63 86 11 4 13 3 10 4 0 0 
Purpose 4 7 27 42 12 2 9 1 0 0 

Method 14 2 5 4 95 109 33 30 1 3 

Result 0 2 0 4 61 21 93 131 7 3 
Discussion 0 1 5 2 12 3 13 13 40 51 

All sent 81 98 48 56 193 138 158 179 48 57 

Accuracy  
(%) 

77.78 87.75 56.25 75.00 49.22 78.98 58.86 73.18 83.34 89.47 

 
จำกตำรำงที่  4.10 จะพบว่ำกำรจ ำแนกประเภทของข้อมูลด้วย Support vector 

machine ให้ค่ำควำมถูกต้องเท่ำกับ 60.22%6 และกำรจ ำแนกประเภทของข้อมูลด้วย  Decision 
tree classifier ให้ค่ำควำมถูกต้องเท่ำกับ 79.35% 

 
4.5 Lexical, Grammatical and position features 

กำรวิ เครำะห์ ด้ วย  Lexical, Grammatical and position features ท ำกำรสร้ำง
รูปแบบ (Pattern) ในกำรตรวจสอบประโยคด้วย Regular expression โดยน ำคุณลักษณะของกำร
วิเครำะห์ด้วย Lexical features และคุณลักษณะที่วิเครำะห์ด้วย Grammatical and position มำ
ใช้วิเครำะห์บทคัดย่อร่วมกัน 

4.5.1 ผลการทดลองการวิเคราะห์โครงสร้างระดับประโยค 

กำรวิเครำะห์ระดับประโยคด้วย Support vector machine ของ Lexical, 
Grammatical and position features  
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ตารางท่ี 4.11 แสดงผลกำรทดลองเลือกสุ่มข้อมูลแบบ 10-Fold cross validation ด้วย Support 
vector machine ของ Lexical, Grammatical and position features 

K 
Background Purpose Method Result Discussion 

Al
l t

ru
e 

Al
l s

en
t 

Ac
cu

ra
cy

 
(%

) 

sent all sent all sent all sent all sent all 

1 6 7 3 5 1 16 16 22 3 3 41 53 77.36 
2 7 7 3 5 14 22 16 17 1 2 41 53 77.36 
3 7 8 2 4 10 13 13 23 5 5 37 53 69.81 

4 7 9 2 4 11 14 15 19 5 7 40 53 75.47 
5 9 11 3 3 16 23 11 16 0 0 39 53 73.58 

6 15 18 5 6 9 11 10 14 4 4 43 53 81.13 
7 10 11 3 4 14 16 10 19 3 3 40 53 75.47 
8 9 12 3 4 10 15 16 19 3 3 41 53 77.36 
9 10 12 3 3 15 17 16 19 1 1 45 53 86.54 
10 10 13 2 2 12 15 12 20 2 2 38 53 73.08 

จำกตำรำงที่ 4.11 วิธีกำรทดลองเลือกสุ่มข้อมูลแบบ 10-Fold cross validation ใน
กำรแบ่งข้อมูลทดสอบ จะพบว่ำในช่วงค่ำ K เท่ำกับ 9 มีค่ำควำมถูกต้องที่ 86.54% ซึ่งมีค่ำสูงที่สุด จึง
น ำเอำโมเดลกำรจ ำแนกประเภทของข้อมูลที่ได้จำกช่วงค่ำ K นี้เป็นตัวทดสอบจ ำแนกประเภทของ
ข้อมูลบทคัดย่อต้นฉบับจ ำนวน 60 บทควำม ผลลัพธ์แสดงได้ดังนี้ 
ตารางที่ 4.12 แสดงกำรวิเครำะห์กำรจ ำแนกโครงสร้ำงของบทคัดย่อต้นฉบับจำกโมเดลที่ได้รับกำร

ฝึกสอนด้วย Support vector machine ที่ค่ำ K เท่ำกับ 9 ของ Lexical, Grammatical 
and position features  
Actual 

Predict  
Background Purpose  Method  Result  Discussion  

Background 92 3 2 0 0 
Purpose 4 39 9 0 0 

Method 6 4 132 6 0 

Result 1 0 16 143 1 
Discussion 0 0 2 22 46 

All sent 103 46 161 171 47 

Accuracy  (%) 89.32 84.78 81.98 83.62 97.87 
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จำกตำรำงที่ 4.12 พบว่ำค่ำควำมถูกต้องของกำรวิเครำะห์โครงสร้ำงระดับประโยคด้วย 
Lexical, Grammatical and position features อยู่ที่ 85.60% โดยที่ค่ำควำมถูกต้องของแต่ละมูฟ
มีค่ำดังนี้ 

- Background 89.32% 
- Purpose  84.78% 
- Method  81.98% 
- Result  83.62% 
- Discussion 97.87% 
 
กำรวิเครำะห์โครงสร้ำงระดับประโยคด้วย Decision tree classifier  ของ 

Grammatical and position features  
 

ตารางท่ี 4.13 แสดงผลกำรทดลองเลือกสุ่มข้อมูลแบบ 10-Fold cross validation ด้วย Decision 
tree classifier  ของ Lexical, Grammatical and position features  

K 
Background Purpose Method Result Discussion 

Al
l t

ru
e 

Al
l s

en
t 

Ac
cu

ra
cy

 
(%

) 

sent all sent all sent all sent all sent all 

1 7 8 4 7 12 12 17 21 3 4 44 53 83.02 
2 6 6 6 9 15 18 15 15 4 5 46 53 86.79 
3 8 8 6 10 10 15 12 15 5 5 41 53 77.36 
4 11 13 1 2 8 10 15 22 5 6 40 53 75.47 
5 15 18 0 0 7 11 14 16 7 8 43 53 81.13 
6 7 9 5 6 15 16 11 16 4 6 42 53 79.25 

7 8 9 6 6 12 16 12 13 8 9 46 53 86.79 
8 5 6 4 6 12 15 14 18 6 8 41 53 77.36 

9 7 9 5 5 16 16 16 16 6 6 50 53 96.15 
10 11 11 3 4 12 14 13 15 5 5 44 53 84.62 

 
จำกตำรำงที่ 4.13 วิธีกำรทดลองเลือกสุ่มข้อมูลแบบ 10-Fold cross validation ใน

กำรแบ่งข้อมูลทดสอบ จะพบว่ำในช่วงค่ำ K เท่ำกับ 9 มีค่ำควำมถูกต้องที่ 96.15% ซึ่งมีค่ำสูงที่สุด จึง
น ำเอำโมเดลกำรจ ำแนกประเภทของข้อมูลที่ได้จำกช่วงค่ำ K นี้เป็นตัวทดสอบจ ำแนกประเภทของ
ข้อมูลบทคัดย่อต้นฉบับจ ำนวน 60 บทควำม ผลลัพธ์แสดงได้ดังนี้
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ตารางท่ี 4.14 แสดงกำรวิเครำะห์กำรจ ำแนกโครงสร้ำงของบทคัดย่อต้นฉบับจำกโมเดลที่ได้รับ
กำรฝึกสอนด้วย Decision tree classifier ที่ค่ำ K เท่ำกับ 9 ของ Lexical, 
Grammatical and position features  

Actual 
Predict  

Background Purpose  Method  Result  Discussion  

Background 97 0 0 0 0 

Purpose 0 52 0 0 0 
Method 2 0 146 0 0 

Result 0 0 0 161 0 
Discussion 0 0 0 0 70 

All sent 99 52 146 161 70 

Accuracy  (%) 97.98 100 100 100 100 
 
จำกตำรำงที่ 4.14 พบว่ำค่ำควำมถูกต้องของกำรวิเครำะห์โครงสร้ำงระดับประโยคด้วย 

Lexical, Grammatical and position features อยู่ที่ 99.62% โดยที่ค่ำควำมถูกต้องของแต่ละมูฟ
มีค่ำดังนี้ 

- Background 97.98% 
- Purpose  100% 
- Method  100% 
- Result  100% 
- Discussion 100% 
สรุปกำรทดลองด้วยวิธิกำรเลือกสุ่มข้อมูลแบบ 10-Fold cross validation ของ

คุณลักษณะ Lexical, Grammatical and position features ด้วย Decistion tree classifier จะ
ให้ค่ำควำมถูกต้องเท่ำกับ 96.15% ซึ่งให้ค่ำที่ดีกว่ำกำรใช้ SVM ในกำรจ ำแนกมูฟ โดย SVM ให้ค่ำ
ควำมถูกต้องเท่ำกับ 86.54% 

 
4.5.2 การเปรียบเทียบการจ าแนกประเภทของข้อมูลด้วย Support vector 

machine และ Decision tree classifier ของ Lexical, Grammatical and position 
features
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ตารางท่ี 4.15 แสดงผลกำรจ ำแนกประเภทของข้อมูลด้วย Support vector machine และ 
Decision tree classifier ของ Lexical, Grammatical and position features 

Actual 
 
Predict  

Background Purpose  Method  Result  Discussion  

SVM DTs SVM DTs SVM DTs SVM DTs SVM DTs 

Background 92 97 3 0 2 0 0 0 0 0 
Purpose 4 0 39 52 9 0 0 0 0 0 

Method 6 2 4 0 132 146 6 0 0 0 

Result 1 0 0 0 16 0 143 161 1 0 
Discussion 0 0 0 0 2 0 22 0 46 70 

All sent 103 99 46 52 161 146 171 161 47 70 
Accuracy  

(%) 
89.32 97.98 84.78 100 81.98 100 83.62 100 97.87 100 

 
จำกตำรำงที่  4.10 จะพบว่ำกำรจ ำแนกประเภทของข้อมูลด้วย Support vector 

machine ให้ค่ำควำมถูกต้องเท่ำกับ 85.60%  และกำรจ ำแนกประเภทของข้อมูลด้วย  Decision 
tree classifier ให้ค่ำควำมถูกต้องเท่ำกับ 99.62% 

 
4.6 เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยประสิทธิภาพของการวิเคราะห์โครงสร้างระดับประโยค 

รูปที่ 4.27 แสดงกรำฟเปรียบเทียบค่ำเฉลี่ยประสิทธิภำพของกำรวิเครำะห์โครงสร้ำงระดับประโยค

66.46%
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จำกรูปที่ 4.27 แสดงกรำฟเปรียบเทียบค่ำเฉลี่ยประสิทธิภำพของกำรวิเครำะห์โครงสร้ำง
ระดั บป ระโยคของ Lexical features, Grammatical and position features และ Lexical, 
Grammatical and position features โดยเปรียบเทียบกำรวิเครำะห์ของโมเดลจ ำแนกโครงสร้ำง
ของมูฟระหว่ำง Support vector machine (SVM) กับ Decision tree classifier (ID3) 

จำกกรำฟค่ำเฉลี่ยประสิทธิภำพกำรวิเครำะห์โครงสร้ำง Decision tree classifier จะมี
ประสิทธิภำพที่ดีกว่ำ Support vector machine ในรูปแบบกำรวิเครำะห์ของ Lexical features 
แ ล ะ   Lexical, Grammatical and position features  แ ต่ ใน รู ป แ บ บ ก ำรวิ เค ร ำะห์ แ บ บ 
Grammatical and position features SVM จะให้ค่ำประสิทธิภำพที่ดีกว่ำ โดยที่กำรวิเครำะห์แบบ 
Lexical, Grammatical and position features นั้ น จะให้ ค่ ำประสิ ทธิภ ำพที่ ดี กว่ ำ อีกทั้ ง  2 
Features จึงเป็นรูปแบบที่เหมำะสมที่ใช้ในกำรวิเครำะห์ 

โดยรวมค่ำประสิทธิภำพที่ได้จำกกำรวิเครำะห์ทั้ง 3 รูปแบบ ค่ำที่ได้ไม่แตกต่ำงกันมำก
จำกกำรตั้งข้อสันนิฐำนของผู้วิจัยว่ำ Support vector machine จะให้ค่ำประสิทธิภำพที่ดีกว่ำ 
Decision tree classifier แต่ผลที่ได้มีค่ำประสิทธิภำพที่น้อยกว่ำเล็กน้อยจึงเป็นที่น่ำสังเกตว่ำข้อมูล
ในกำรฝึกสอนนั้นอำจมีผลต่อกำรฝึกสอนของโมเดล ผู้วิจัยจึงได้เพ่ิมข้อมูลในกำรฝึกสอน (Training 
set) ในแต่ละรอบฝึกฝนกำรเลือกสุ่มข้อมูลแบบ 10-Fold cross validation โดยใช้รูปแบบ Lexical, 
Grammatical and position features ซึ่งให้ประสิทธิภำพที่ดี ซึ่งผลลัพธ์ที่ได้จำกกำรวิเครำะห์ โดย
ค่ำประสิทธิภำพในแต่ละรอบกำรวิเครำะห์นั้นมีค่ำท่ีเพ่ิมขึ้นอย่ำงชัดเจน 
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บทที่ 5 
สรุปผลการวิจัย 

 
จำกกำรศึกษำเกี่ยวกับโครงสร้ำง และรูปแบบของกำรเขียนบทคัดย่อตำมแนวคิดกำร

วิเครำะห์รูปแบบสัมพันธสำร (Discourse analysis) คือ อัตถภำควิเครำะห์ (Move analysis) พบว่ำ
ลักษณะโครงสร้ำงของบทคัดย่อในงำนแต่ละด้ำนที่เขียนขึ้นนั้น มีควำมคล้ำยคลึงกัน อันประกอบไป
ด้วยส่วนต่ำงๆ หรือที่เรียกว่ำ มูฟ (Move) ดังนี้ พ้ืนฐำนของงำนวิจัย (Background) วัตถุประสงค์ 
(Purpose) กระบวนกำรทดลอง (Methodology) ผลกำรทดลอง (Result) สรุปผลกำรทดลอง 
(Conclusion) อภิปรำยผลกำรทดลอง (Discussion) ซึ่งในบำงบทคัดย่อผู้เขียน อำจเขียนโดยไม่มี
องค์ประกอบดังกล่ำวครบทุกส่วน และกำรปรับปรุง พัฒนำงำนวิจัยทำงด้ำนของกำรวิเครำะห์
โครงสร้ำงของบทคัดย่อ ในรูปแบบของโปรแกรมประยุกต์บนเว็บไซต์ที่สำมำรถวิเครำะห์รูปแบบ
โครงสร้ำงของบทคัดย่อ และวิเครำะห์องค์ประกอบของบทคัดย่อ หรือมูฟของเอกสำรทำงวิชำกำรได้
ในหลำยหลำยสำขำวิชำ โดยน ำวิธีกำรเรียนรู้ของเครื่อง (Machine Learning) คือ Support vector 
machine มำใช้ในกำรวิเครำะห์ในลักษณะของกำรท ำเหมืองข้อควำมตำมคุณลักษณะต่ำงๆ คือ 
Lexical features, Grammatical and position features แ ล ะ  Lexical, Grammatical and 
position features โดยแสดงผลลัพธ์จำกกำรวิเครำะห์โครงสร้ำงของบทคัดย่อ อีกท้ังมีส่วนของผู้ดูแล
ระบบที่สำมำรถเพ่ิมคลังของบทควำมในสำขำวิชำต่ำงๆ เพ่ิมโมเดลวิธีกำรเรียนรู้ที่ต้องกำรให้แก่
โปรแกรมประยุกต์บนเว็บไซต์ที่ใช้ในกำรวิเครำะห์โครงสร้ำงของบทคัดย่อ พร้อมทั้งแสดงรูปแบบ
ของมูฟในสำขำนั้นๆ  

ส่วนแรก คือส่วนของผู้ใช้งำนหรือ โหมดวิเครำะห์ (Analysis mode) เป็นส่วนส ำหรับผู้
ที่ต้องกำรน ำเข้ำบทคัดย่อเพ่ือให้ระบบวิเครำะห์โครงสร้ำง โดยผู้ใช้งำนสำมำรถเลือกสำขำวิชำของ
บทคัดย่อที่ต้องกำรให้ระบบวิเครำะห์ เลือกวิธีกำรเรียนรู้ของเครื่องที่ต้องกำรใช้ในกำรวิเครำะห์ และ
เลือกบทคัดย่อในรูปแบบของไฟล์ PDF สู่ระบบเพื่อท ำกำรวิเครำะห์โครงสร้ำง เมื่อระบบวิเครำะห์แล้ว 
ระบบจะแสดงสรุปผลลัพธ์ของโครงสร้ำงบทคัดย่อแยกตำมสีของแต่ละบทคัดย่อ โดยเรียงล ำดับของ
ประโยคที่รับเข้ำไป แสดงมูฟที่บทคัดย่อมีและขำดหำยไป และแสดงกรำฟสรุปจ ำนวนมูฟในบทคัดย่อ
ในบทควำมท่ีมีอีกด้วย 

ส่วนที่สอง คือส่วนฝึกสอนระบบหรือ โหมดฝึกสอน (Training mode) เป็นส่วนส ำหรับ
กำรเพ่ิมคลังบทควำมในสำขำวิชำต่ำงๆ อีกทั้งเพ่ิมกำรเรียนรู้ด้วยเครื่อง หรือโมเดลที่ใช้ในกำร
วิเครำะห์บทควำมสำขำนั้นๆ ตำมที่ระบบมีให้เลือกใช้งำนได้ ผู้ใช้งำนสำมำรถเพ่ิมสำขำวิชำของ
บทคัดย่อ และชื่อย่อของสำขำวิชำนั้น จำกนั้นเลือกกำรเรียนรู้ด้วยเครื่องหรือโมเดลที่ต้องกำรใช้ใน
กำรฝึกสอนระบบให้เรียนรู้โครงสร้ำงของบทควำมตำมที่ระบบมีให้เลือก จำกนั้นผู้ใช้งำนสำมำรถต้อง
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น ำเข้ำบทคัดย่อที่ต้องกำรฝึกสอนระบบในรูปแบบไฟล์ Text พร้อมผลเฉลยในแต่ละประโยคว่ำ
ประโยคนั้นๆมีมูฟเป็นมูฟอะไร จ ำนวนทั้งหมด 60 ไฟล์ ไฟล์ละ 1 บทคัดย่อ โดยสำมำรถลำกและวำง
ไฟล์เพ่ือเข้ำสู่ระบบได้เลย เมื่อระบบท ำกำรวิเครำะห์และสร้ำงโมเดลจ ำแนกประเภทของข้อมูลแล้ว 
จะแสดงผลสรุปของกำรเรียนรู้แสดงผลลัพธ์ของกำรฝึกฝนในรูปแบบของกรำฟแสดงค่ำเฉลี่ย
ประสิทธิภำพ ผู้ใช้สำมำรถน ำเมำส์วำงไว้บริเวณแท่งกรำฟจะแสดงกล่องข้อควำมแสดงค่ำเฉลี่ย
ประสิทธิภำพขึ้นมำ แล้วยังแสดงชื่อของโมเดลจ ำแนกประเภทของข้อมูลที่ระบบสร้ำงขึ้น 
 
ปัญหาและอุปสรรค 

1. กำรเพ่ิมกำรเรียนรู้ของเครื่องสำมำรถที่จะเพ่ิมได้จำกที่ระบบมีก ำหนดให้เท่ำนั้น 
เนื่องจำกในกำรเรียกใช้งำนกำรเรียนรู้ของเครื่องในแต่ละแบบมีค ำสั่งกำรท ำงำนที่แต่ต่ำงกันออกไปจึง
ต้องเป็นผู้สร้ำงระบบเท่ำนั้นที่เป็นผู้ที่ก ำหนดขึ้นมำ 

2. กำรใช้งำนกำรเรียนรู้ของเครื่อง Support vector machine นั้นข้อมูลต้นแบบที่ใช้
ในกำรฝึกสอนโมเดลจ ำแนกประเภทของข้อมูลมีจ ำนวนไม่มำกพอจึงท ำให้ประสิทธิภำพกำรวิเครำะห์
โครงสร้ำงบทคัดย่อออกไม่เป็นตำมท่ีต้องเป้ำหมำยไว้ 

3. เนื่องจำกเป็นกำรฝึกสอนโมเดลกำรเรียนรู้ของเครื่อง จึงท ำให้ใช้ระยะเวลำในกำร
ประมวลผลที่นำน 

 
ข้อเสนอแนะในการวิจัย 

1. ข้อมูลที่น ำมำใช้เป็นบทควำมต้นแบบมีจ ำนวนน้อยเกินไป เพ่ือให้ผลกำรวิเครำะห์ของ
กำรเรียนรู้ของเครื่องมีประสิทธิภำพและควำมถูกต้องที่มำกขึ้นควรรวบรวมบทควำมเพ่ิมเติม 

2. เพ่ิมควำมรวดเร็วในกำรประมวลผลของระบบ 
3. ควรปรับปรุงในส่วนของกำรเพ่ิมโมเดลจ ำแนกประภทของข้อมูลกำรเรียนรู้เครื่องให้

สำมำรถเลือกกำรเรียนรู้ของเครื่องได้มำกว่ำนี้ 
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คู่มือการใช้งานระบบ 
 

1. หน้าแรกของระบบ 
กำรใช้งำนเว็บไซต์เครื่องมือวิเครำะห์โครงสร้ำง และองค์ประกอบของบทควำมทำง

วิชำกำรในส่วนบทคัดย่อหรือมูฟ 
 

 
รูปที่ 1 แสดงหน้ำจอของโปรแกรม 

 

 
รูปที่ 2 แสดงโหมดกำรวิเครำะห์ของโปรแกรม 
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2. ส่วนการฝึกฝน (Training mode) 
เป็นส่วนที่ผู้ใช้งำนสำมำรถเพ่ิมสำขำวิชำอ่ืนๆ ของบทควำมทำงวิชำกำรในส่วนบทคัดย่อ

เข้ำสู่ระบบ และสำมำรถเลือกเพ่ิมกำรเรียนรรู้ด้วยเครื่อง (Machine learning) ส ำหรับกำรเรียนรู้
โครงสร้ำงของบทคัดย่อในสำขำวิชำใหม่ที่ผู้ใช้เพิ่มเข้ำไป 

 
รูปที่ 3 แสดงโหมดฝึกฝน 

 

 
รูปที่ 4 แสดงหน้ำจอหลักของส่วนกำรฝึกฝน
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จำกรูปที่ 4 ผู้ใช้งำนต้องกรอกรำยละเอียดของสำขำวิชำของบทคัดย่อที่ต้องเพ่ิมเข้ำสู่
ระบบ คือ ชื่อของสำขำวิชำ ชื่อย่อของสำขำวิชำ และเลือกโมเดลกำรเรียนรู้ของเครื่อง อีกทั้งผู้ใช้
สำมำรถลำกและวำงไฟล์เอกสำรเพ่ือเพ่ิมบทคัดย่อในสำขำวิชำที่ต้องกำรได้อีกด้วย 

กำรเพ่ิมไฟล์เอกสำรบทคัดย่อ ไฟล์เอกสำรจะต้องมีผลเฉลยมูฟของแต่ละประโยค 
ลักษณะโครงสร้ำงของไฟล์เอกสำรบทคัดย่อ Text จะต้องมีลักษณะคือ แต่ละประโยคของบทคัดย่อ
ต้องมีส่วนเฉลยของมูฟ เช่น [B] -> ก ำกับอยู่และตำมด้วยประโยค ตัวอย่ำงประโยค Background คือ 
[B]-> The proposed method has been tested with both simulated and experimental 
data. โดยส่วนเฉลยของมูฟมีดังนี้ 

[B] -> คือ  Background 
[P] -> คือ Purpose 
[M] -> คือ Method 
[R] -> คือ Result 
[D] -> คือ Discussion 
บทคัดย่อ ต้องเป็นไฟล์เอกสำร text ที่มีนำมสกุลเป็น .txt ผู้ใช้ต้องตั้งชื่อไฟล์ดังนี้ คือ 

bio1.txt, bio2.txt, bio3.txt, bio4.txt, … , bio60.txt ทั้งหมดจ ำนวน 60 ไฟล์ จำกรูปที่ 5 คือไฟล์
เอกสำรบทคัดย่อ Text จ ำนวน 60 ไฟล์ อีกทั้งผู้ใช้สำมำรถเพ่ิมคลังค ำของผู้ใช้เองได้โดยเลือกจำก 
Create corpus เมื่อระบบสร้ำงคลังค ำเรียบร้อยแล้วจะปรำกฏ ดังรูปที่ 6 

 

 
รูปที่ 5 แสดงตัวอย่ำงรูปแบบของไฟล์ที่รับเข้ำสู่ระบบ
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รูปที่ 6 แสดงหน้ำจอของโปรแกรมเมื่อโปรแกรมเรียนรู้บทคัดย่อใหม่เรียบร้อยแล้ว 

หลังจำกที่ผู้ใช้ลำกและวำงไฟล์บทคัดย่อจ ำนวน 60 บท เข้ำสู่ระบบแล้วจำกนั้น ให้ผู้ใช้
เลือก Start training โปรแกรมจะท ำกำรเรียนรู้บทคัดย่อสำขำวิชำใหม่ และสร้ำงโมเดลกำรเรียนรู้
ใหม่เพ่ือน ำไปใช้ในกำรวิเครำะห์บทคัดย่อ เมื่อโปรแกรมท ำงำนเสร็จจะแสดงหน้ำจอดังรูปที่ 6  

อีกทั้งผู้ใช้ยังสำมำรถเพ่ิมคลังค ำศัพท์ของผู้ใช้เองได้โดยเลือกจำกเมนู Create corpus 
ในรูปที่ 6 เมื่อระบบสร้ำงคลังค ำศัพท์เรียบร้อยแล้วจะแสดงข้อควำมแจ้งเตือนผู้ใช้ ดังรูปที่ 7 

 
รูปที่ 7 แสดงระบบสร้ำงคลังค ำเรียบร้อยแล้ว
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3. ส่วนการวิเคราะห์ (Analysis mode) 
เป็นส่วนที่ผู้ใช้งำนสำมำรถน ำบทคัดย่อเข้ำสู่โปรแกรม เพื่อให้โปรแกรมท ำกำรวิเครำะห์

โครงสร้ำงของบทคัดย่อหรือมูฟ 

 
รูปที่ 8 แสดงโหมดวิเครำะห์บทคัดย่อ 

 
จำกรูปที่ 8 เมื่อเข้ำสู่ส่วนกำรวิเครำะห์บทคัดย่อผู้ใช้งำนจะต้องเลือกสำขำของบทควำม

ที่ผู้ใช้ต้องกำรวิเครำะห์ 
 

 
รูปที่ 9 แสดงหน้ำจอหลักของส่วนกำรวิเครำะห์บทคัดย่อ 
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เมื่อผู้ใช้เข้ำสู่ส่วนกำรวิเครำะห์บทคัดย่อจะเข้ำสู่หน้ำจอหลัก โดยในหน้ำจอหลักจะแสดง
สำขำวิชำที่ผู้ใช้เลือกมำก่อนหน้ำนี้ และผู้ใช้ต้องเลือกโมเดลที่ต้องกำรใช้ในกำรวิเครำะห์โครงสร้ำงของ
บทคัดย่อ ต่อมำผู้ใช้ต้องน ำบทคัดย่อเข้ำสู่ระบบโดยบทคัดย่อในรูปแบบของไฟล์ PDF และเลือก 
Upload file เพ่ือท ำกำรวิเครำะห์บทคัดย่อ จำกนั้นผู้ใช้เลือก Upload file เพ่ือให้ระบบท ำกำร
วิเครำะห์ 

 

 
รูปที่ 10 แสดงหน้ำจอกำรเลือกคุณลักษณะของกำรวิเครำะห์โครงสร้ำงบทคัดย่อ 

 
หลังจำกผู้ใช้ Upload file บทคัดย่อเข้ำสู่ระบบเพ่ือท ำกำรวิเครำะห์แล้วจะเข้ำสู้หน้ำจอ

กำรเลือกคุณลักษณะโดยจะมี 3 คุณลักษณะ คือ Lexical features Grammatical and position 
features และ Lexical, Grammatical and position features โดยผู้ใช้งำนสำมำรถเลือกได้ และ
ส่ ว น ถั ด ม ำ โป ร แ ก ร ม ยั ง แ ส ด ง ส่ ว น  Original abstract ที่ ผู้ ใ ช้  Upload เข้ ำ สู่ ร ะ บ บ
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รูปที่ 11 แสดงส่วนของ Original abstract 

 

 
รูปที่ 12 แสดงส่วน Lexical features
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รูปที่ 13 แสดงผลกำรวิเครำะห์บทคัดย่อของ Lexical features 

 

 
รูปที่ 14 แสดงผลสรุปของกำรวิเครำะห์บทคัดย่อ 

 
จำกรูปที่ 13 และ 14 แสดงผลกำรวิเครำะห์บทคัดย่อโดยแยกแต่ละประโยคออกเป็นมูฟ

ด้วยกำรไฮไลท์ประโยค แสดงกำรเรียงตัวของมูฟ ทั้งนี้ยังแสดงกรำฟสรุปจ ำนวนมูฟในบทคัดย่อ มูฟที่
ป ร ำ ก ฏ แ ล ะ แ ล ะ ไ ม่ ป ร ำ ก ฏ ใ น บ ท คั ด ย่ อ อี ก ด้ ว ย
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รูปที่ 15 แสดงส่วน Grammatical features 

 

 
รูปที่ 16 แสดงผลกำรวิเครำะห์บทคัดย่อของ Grammatical and positon features 
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รูปที่ 17 แสดงผลสรุปของกำรวิเครำะห์บทคัดย่อ 

 

 
รูปที่ 18 แสดงผลกำรวิเครำะห์บทคัดย่อของ Lexical, Grammatical and positon features 
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รูปที่ 19 แสดงผลสรุปของกำรวิเครำะห์บทคัดย่อ
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