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บทคัดย่อ

แสดงดัง รู ป ที ดัง นั นหากมีข ้อ มูล ออนไลน์ ท ีมีค วามน่ า เชือถือ ก็จ ะ
สามารถให้ความรูเ้ พือช่วยลดอัตราการป่ วยเป็ นโรคมะเร็งได้

ปั จจุบนั จํานวนเว็บไซต์ทให้
ี ความรูด้ า้ นมะเร็งมีอยู่เป็ นจํานวนมาก ทําให้
ผู้ใช้งานเข้าถึงข้อ มูลได้อย่ างสะดวกและมีปริมาณมากแต่ จะทราบได้
อย่างไรว่าเนือหาบนเว็บไซต์นนมี
ั ความน่ าเชือถือหรือไม่ งานวิจยั นีจึงมี
วัตถุ ประสงค์ในการจําแนกความน่ าเชือถือของเนื อหาภายในเว็บไซต์
ด้านมะเร็ง เพือแยกประเภทของเนือหาเว็บไซต์ทมีี ความน่ าเชือถือและ
ไม่น่าเชือถือ ซึงงานวิจยั นีนํ าเสนอ CancerDic+ เพือใช้ในการสกัดคํา
โดยมีก ารเพิมข้อ มูล คํ าศัพ ย์เฉพาะด้านเกียวกับ มะเร็งและใช้เหมือ ง
ข้อ มูล (Text Mining) ทําการจํา แนกข้อ มูล โดยมีก ารเปรีย บเทีย บค่ า
ความถู ก ต้ อ ง (Accuracy) ค่ า ความแม่ น ยํา (Precision) และค่ า ความ
ครบถ้ว น (Recall) ของการจํา แนกความน่ าเชือถือ ของเนื อหาทีผ่ า น
เครื องมือ สกัด คํ า จาก Lexto, SWATH และ CancerDic+ ซึ งผลการ
จําแนกความน่ าเชือถือของเนือหาภายในเว็บไซต์พบว่าการทําเหมือง
ข้อมูลโดยใช้ CancerDic+ สกัดคําให้ผลการจําแนกได้ดที สุี ด (Accuracy
= 0. 4, Precision = . , Recall = . ) ซึ งส ามารถ นํ าไ ป
ประยุกต์ใช้งานอืนได้อย่างมีประสิทธิภาพ

รูปที 1. จํานวนและอัตราผูเ้ สียชีวติ จากโรคสําคัญ ปี พ.ศ. 2551 – 2556

ดังนันการทีจะนํ าข้อมูล ทีได้จากเว็บไซต์มาใช้งาน จึงควรมีก าร
จํา แนกความน่ าเชือถือ ของเว็บไซต์ ซึงในต่ า งประเทศมีก ารรับ รอง
เนือหาภายในเว็บไซต์เกียวกับทางการแพทย์และสุขภาพโดยมูลนิธฮิ อน
(Health On the Net Foundation: HON) ได้ ดํ า เนิ น การส่ ง เสริ ม และ
แนะนํ าการนํ าข้อมูลออนไลน์ ดา้ นสุขภาพทีมีประโยชน์ เชือถือได้มาใช้
งานได้เหมาะสมและมีประสิท ธิภ าพ โดยมูลนิ ธิ HON จะมีเกณฑ์ก าร
พิจารณาความน่ าเชือถือของเว็บไซต์ 8 ข้อ ดังนี คุณสมบัตขิ องผูเ้ ขียน
(Authoritative) ความสมบูรณ์ ของบทความ (Complementarity) ความ
เป็ นส่วนตัวของผู้ใช้งาน (Privacy) การแสดงแผล่งทีมา (Attribution) มี
รองรับ เรื องการร้ อ งเรี ย น (Justifiability) ความโปร่ ง ใสของข้ อ มู ล
(Transparency) ระบุแหล่งเงินทุน (Financial Disclosure) และแยกส่วน
เนื อหาและโฆษณาอย่ า งชัด เจน (Advertising) เว็ บ ไซต์ ท ีได้ร ับ การ
รับรองความน่ า เชือถือ จะได้ร ับสัญลัก ษณ์ ภ าพ HONcode เพือนํ าไป
แสดงไว้ทเว็
ี บไซต์นัน ๆ ซึงทําให้ผสู้ บื ค้นข้อมูลจากเว็บไซต์ทได้
ี รบั การ
รับรองความน่ าเชือถือมีความมันใจในการนํ าข้อมูลเหล่านันมาใช้งานได้
อย่างเหมาะสมและเกิดประโยชน์ [1] สําหรับประเทศไทยมีการรับรอง
เว็บไซต์ ด้า นพาณิช ย์อิเล็ก ทรอนิ ก ส์ โ ดยกรมพัฒนาธุ ร กิจ การค้า ซึง
เว็บไซต์ททํี าพาณิชย์อเิ ล็กทรอนิกส์ทผ่ี านการรับรองความน่ าเชือถือจะ
ได้รบั สัญลักษณ์ภาพ DBD Verify แสดงทีหน้าเว็บไซต์ ทําให้ผซู้ อสิ
ื นค้า
ออนไลน์ เกิดความเชือมัน แต่ ใ นการรับรองเนื อหาเว็บไซต์ เกียวกับ

คําสําคัญ— เหมืองข้อความ; การจําแนกข้อมูล; การสกัดคํา; ความ
น่ าเชือถือของเว็บไซต์

1. บทนํา
ปั จจุบนั การเติบของอินเทอร์เน็ ตทําให้การค้นหาข้อมูลทีเกียวข้องกับ
การแพทย์แ ละการดูแ ลสุ ข ภาพสามารถทําได้ส ะดวกและรวดเร็ว แต่
ข้อมูลออนไลน์ มอี ยู่จํานวนมากนันมีทงข้
ั อมูลทีมีความน่ าเชือถือและไม่
น่ าเชือถือ จึงไม่สามารถนํ าข้อมูลเหล่านันมาใช้งานได้อย่างเหมาะสม
และมีป ระสิท ธิภ าพได้ ซึงการดู แ ลสุ ข ภาพต้ อ งการข้อ มูล ทีมีค วาม
น่ าเชือถือ ในงานวิจยั นีจึงใช้เนือหาเกียวกับโรคมะเร็งเนืองจากเป็ นโรค
สํา คัญ หมายถึง โรคทีสามารถป้ อ งกัน ได้แ ต่ ม ีผู้เ สีย ชีว ิต เพิมขึนทุ ก ปี
ปั จจุบนั มีอตั ราการป่ วยเพิมขึนอย่างต่อเนืองและทีเป็ นโรคทีมีอตั ราการ
เสียชีวติ เป็ นอันดับ ตังแต่ปี พ.ศ.
จะเห็นได้จากรายงาน
สถิติข ้อ มูล ของสํานัก นโยบายและยุ ท ธศาสตร์ กระทรวงสาธารณสุ ข
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สุขภาพด้านมะเร็งนันยังไม่มกี ารจําแนกหรือรับรองความน่ าเชือถือของ
เนือหาภายในเว็บไซต์
งานวิจ ัย นี จึง มีว ัต ถุ ป ระสงค์ ใ นการจํ า แนกความน่ า เชือถือ ของ
เนือหาภายในเว็บไซต์ดา้ นมะเร็ง เพือแยกประเภทของเนือหาเว็บไซต์ท ี
มีค วามน่ าเชือถือ และไม่น่ าเชือถือ โดยนํ าเสนอ CancerDic+ ซึงเป็ น
พจนานุ กรมคําศัพท์เฉพาะด้านมะเร็งเพือตัดคําภาษาไทย โดยนําข้อมูล
มาจากเว็บไซต์ ซึงประกอบไปด้วยข้อมูลทีมีความน่ าเชือถือ เช่น ข้อมูล
ทีได้จ ากเว็บ ไซต์ ห รือ สถาบัน ทางการแพทย์ หรือ บล็อ กของแพทย์
ส่วนข้อมูลทีไม่น่าเชือถือ เช่น ข้อมูลการขายประกันสุขภาพ ข้อมูลการ
ขายอาหารเสริม ข้อ มูล สมุ น ไพรหรือ ยาทีโฆษณาสรรพคุ ณ เกิน จริง
จากนันจึงนํามาเข้ากระบวนการสกัดข้อความ (Text Extraction) เพือตัด
คํา ในส่วนการให้ค่านํ าหนักคําเพือทีจะนํ าไปเป็ นตัวแทนเอกสารใช้วธิ ี
การหาค่านํ าหนัก (Term Weighting: TF) และการหาค่ าความถีผกผัน
(Inverse Document Frequency: IDF) แล้ ว จึ ง นํ า มาจํ า แนกประเภท
ความน่ า เชื อถื อ ของเว็ บ ไซต์ ด้ า นมะเร็ ง และทํ า การประเมิน เพื อ
เปรียบเทียบประสิทธิภาพการตัดคําและการจําแนกเนือหา
ในงานวิจ ยั ได้แ บ่ง เนื อหาออกเป็ น ส่ ว น ดังนี ส่ ว นที 2 ทฤษฎีท ี
เกียวข้อง ส่วนที 3 วิธดี าํ เนินงาน ส่วนที 4 ผลการดําเนินงาน และส่วนที
5 สรุปผลและข้อเสนอแนะ

2. ทฤษฎีทีเกียวข้อง
จากการศึกษาการจําแนกความน่ าเชือถือของเนือหาภายในเว็บไซต์ดา้ น
มะเร็งมีทฤษฎีทเกี
ี ยวข้อง ดังนี

2.2. การสกัดข้อความ (Text Extraction)
การสกัดข้อความนันเป็ นกระบวนการของการทําเหมืองข้อความ (Text
Mining) เพือใช้การวิเคราะห์คําออกจากเอกสาร ข่าวสาร ข้อความ และ
สารสนเทศต่ าง ๆ ทีเป็ น ตัว อัก ษรโดยสามารถนํ าไปทําการแบ่งกลุ่ ม
(Clustering) การจําแนกข้อมูล (Classification) และการหาความสัมพันธ์
(Association) ซึงในการแบ่ง กลุ่ ม เอกสาร (Document Clustering) [2]
เป็ น การวัดความคลายคลึงกัน ของข้อ ความในตัว เอกสาร โดยข้อ มูล
ตัว อัก ษรจะถู ก แปลงเป็ น ตัว เลขเพือทํ าขันตอน การแบ่งกลุ่ ม โดยใช้
เทคนิคต่างๆ เช่น DBSCAN, K-mean, SOM และ Hierarchical ซึงก่อน
การทํ า เหมื อ งข้ อ คว ามจะ ต้ อ งผ่ า นขั นต อน การเตรี ย มข้ อ มู ล
(Preprocess) ก่อนซึงมีขนตอน
ั
[3][4][5] ดังนี

2.2.1. การตัดคํา (Word Segmentation)
เป็ นการแยกแต่ละคําจากเอกสารออกจากกัน โดยยังคงมีความหมายที
ถูกต้องสมบูรณ์ อยู่ โดยการตัดคํานันใช้ฐานข้อมูลพจนานุ กรมคําศัพท์
ในการแบ่งคําออกมา [6]

2.2.2. การกําจัดคําหยุด (Stop Word)
เป็ นการตัดคําทีไม่มคี วามหมายออกจากเอกสารโดยการกําจัดคําหยุด
นันใช้ฐานข้อมูลคําศัพท์ทเป็
ี นคําทีไม่มคี วามหมาย ในการกําจัดคําออก
เมือทํ า การตัด คํ า เรีย บร้ อ ยแล้ ว ทํ า การเลือ กคํ า ทีต้ อ งการใช้ ใ นการ
วิเคราะห์ (Feature Selection) [6]

2.2.3. วิธที ใช้
ี ในการตัดคํา (Word Segmentation Method)

2.1. ความน่ าเชือถือของเว็บไซต์ (Website Credibility)
นิ ย ามของความน่ า เชือถือ (Credibility) [1] หมายถึง ความเชือถือ ได้
(Believability) ไม่ว่ าจะเป็ น บุค คลหรือ วัตถุ ซึงมีล กั ษณะทีเชือถือ ได้ 2
ประการ คือ ความรูส้ กึ ว่ามีคุณภาพผู้คนรับรูว้ ่ามีคุณภาพ (Perceived)
ซึงอาจไม่มอี ยู่ในตัวบุคคลหรือวัตถุสารสนเทศจริง และความน่ าเชือถือที
ได้จากการรับรู้ (Perception of Credibility) การประเมินความน่ าเชือถือ
เป็ นผลมาจากสมองทีจะประเมินปั จจัยทีสําคัญ ได้แก่ ความไว้เนือเชือใจ
ได้ (Trustworthiness) สําหรับการประเมิน สารสนเทศต่าง ๆ ผ่านเว็บ
และความเป็ นผูช้ าํ นาญการ (Expertise) ซึงจะต้องมีความรูป้ ระสบการณ์
และสมรรถนะ มีช ือนัก เขีย นบทความและการอ้างอิงชัดเจน เป็ น ต้ น
ความไว้เนื อเชือใจจะบอกถึงความดีแ ละมีจรรยาบรรณของเว็บ ไซต์
ดังนันหากต้องการให้เว็บไซต์ทมีี ความน่ าเชือถือจะต้องทําให้ผมู้ าเยียม
ชมรับรูว้ ่ามีความไว้เนือเชือใจได้ และความเป็ นผูช้ ํานาญการในระดับสูง
นอกจากนี ปั จจัย ทีทํ าให้เว็บไซต์ น่ าเชือถือ ได้เพิมขึน เช่ น การเพิม
คุณค่าให้กบั เว็บไซต์ โดยการปรับปรุงเนือหาให้ทนั สมัย บทความต้องมี
อ้างอิงหรือ ผู้แต่ งเสมอไม่มโี ฆษณามากเกินไป นามสกุ ลของเว็บไซต์
(Domain Name) ต้ อ งเป็ น ขององค์ ก รทีจดทะเบีย นอย่ า งถู ก ต้อ ง ทุ ก
องค์ ประกอบบนเว็บ ไซต์ ทํ างานได้ถู ก ต้ อ งและชือเสีย งในด้า นดีข อง
องค์กรก็จะส่งผลต่อเว็บไซต์ดว้ ย
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การตัดคําเป็ นขันตอนทีมีความสําคัญอย่างยิงในการประมวลผลข้อความ
ภาษาธรรมชาติ ซึงเป็ นพืนฐานในการทีจะนําข้อมูลทีได้จากการตัดคําไป
ใช้ง านในด้า นอืน ๆ ต่ อ ไปซึงประสิท ธิภ าพการประมวลผลข้อ ความ
ขึนอยู่กบั ประสิทธิภาพความถูกต้องของการตัดคํา สําหรับวิธกี ารทีนิยม
ใช้ใ นการตัด คํา ไทยสามารถแบ่ ง ออกเป็ น 3 วิธี ได้แ ก่ วิธีก ารใช้ก ฎ
(Rule-based) วิธกี ารใช้พจนานุ กรม (Dictionary-based) และวิธกี ารใช้
คลังข้อความ (Corpus-based) [7]

2.2.4. เทคนิคการตัดคํา (Word Segmentation Techniques)
ในการตัดคํามีเทคนิคทีสามารถนํ ามาใช้โดยขึนอยู่กบั ลักษณะของคําที
จะนํ ามาตัดซึงมีเทคนิ คทีนิ ย มใช้งานกันแบ่งออกเป็ น 5 เทคนิ ค ดังนี
เทคนิ ค การเทีย บคํ า ที ยาวที สุ ด (Longest Word Pattern Matching)
เทคนิ ค การเที ย บคํ า ที สั นที สุ ด (Shortest Word Pattern Matching)
เทคนิ ค การตัด คํ า ทีใช้ ค วามถี ของคํ า หรือ สถิ ติ (Probabilistic Word
Segmentation) เทคนิคการย้อนรอยกลับ (Back Tracking) และเทคนิค
การตัดคําแบบใช้คุณลักษณะ (Feature-based Approach) [7]
งานวิจยั เกียวกับการตัดคํามีอยู่มากมาย ทางผูว้ จิ ยั ได้ทําการศึกษา
งานวิจยั ของวิโรจน์ [8] เสนอการตัดคําด้วยวิธไี ตรแกรมกับคลังข้อมูล
เพือตัดคํ าระดับพยางค์แ ละทดสอบกับ พจนานุ ก รมแต่ ว ิธี Maximum
Collocation ไม่ ส ามารถแบ่ ง คํ า ได้ ช ั ด เจนขึ นอยู่ ก ั บ คํ า ที มี อ ยู่ ใ น
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พจนานุ กรม และควรใช้วธิ กี ารทางสถิตอิ นมาปรั
ื
บปรุงประสิทธิภาพ ปโย
ธร [9] ใช้เทคนิ ควิธกี ารตรวจสอบย้อนกลับ (Back Tracking) และการ
เลือ กคําทียาวทีสุ ด (Longest Matching) และควรให้โ ปรแกรมเพิมคํ า
เฉพาะทีไม่พบในพจนานุ กรมในตอนแรกโดยอัตโนมัตเิ พือให้การตัดคํา
ในเอกสารแบบเดียวกันเป็ นไปได้ดขี นึ สิทธิโชค [10] สร้างโมเดลวิธกี าร
ตัดคําภาษาไทยด้วยเทคนิคการเรียนรูข้ องเครือง พบปั ญหาการคํานวณ
ความถูก ต้องและแม่นยําของคอมพิวเตอร์ รวมทังการจัดขอบขวาใน
โปรแกรมประมวลผลคําเพือค้นหาคํา ส่วนของการแบ่งคําจะเสียเวลาใน
ขันตอนการแปลงไฟล์หลายไฟล์เพือรวมเป็ นไฟล์เดียวก่อนทีจะนํ ามา
เป็ น ข้อ มูล สําหรับสอน (Train Data) หรือ ข้อ มูล สําหรับทดสอบ (Test
Data) และมีข ้อ จํากัดคือ สามารถตัดคํ าภาษาไทยทีมีข ้อ ความเฉพาะ
อักขระเท่านัน สําหรับงานวิจยั ทีเกียวข้องกับการตัดคําเพือแก้ปัญหาคํา
กํ า กวมโดย ชนิ น ทร์ [11] ตัด คํ า ด้ ว ยวิธีพ จนานุ ก รมคํ า กํ า กวมเพือ
แก้ปัญหาคํากํากวมและคําทีไม่ปรากฏในพจนานุ กรมด้วยโมเดล PTTSF
(Parsing Thai Text with Syntax and Feature of Word) พบปั ญ หาไม่
สามารถตัดคําทีเป็ น คํากริย าระหว่ างคําทีไม่ปรากฏในพจนานุ กรมได้
กานดา [2] ตัดคําในเอกสารภาษาไทยโดยการใช้กฎ (Rule-based) และ
พจนานุ กรมแบบใหม่ร่วมกันมีการตัดคําในระดับพยางค์ ส่วนคํากํากวม
สามารถแก้ปัญหาโดยการใช้วธิ ตี ดั คําทียาวทีสุดร่วมกับวิธกี ารย้อนกลับ
แต่ยงั ไม่สามารถตัดคําได้ถูกต้องทุกครัง และควรมีการเพิมเติมปรับปรุง
สําหรับการตัดคําประเภทนี ด้ว ยการใช้ค่าสถิติข องคําทีพบในเอกสาร
ทัวไปร่วมกับการใช้ความถีของคําทีพบในเอกสารทีนํ ามาตัดคํา ชูชาติ
[12] นํ าเสนอกรอบการทํางานการเก็บคําทีไม่รู้จกั จากเว็บ โดยใช้การ
วิเ คราะห์ คํ า ทีไม่ รู้ จ ัก ร่ ว มกับ พจนานุ ก รมเพือสกัด คํ า ทีไม่ รู้ จ ัก โดย
อัตโนมัติ ทําให้ผใู้ ช้สามารถเพิมคําไทยทีไม่รจู้ กั ลงในพจนานุ กรมคําไทย
ทีไม่รจู้ กั ผลการทดลองพบว่าสามารถวิเคราะห์คําทีไม่รจู้ กั ได้สูงสุดถึง
ร้อยละ 96

เป็ น การจําแนกข้อมูลอีกวิธหี นึงทีนิย มใช้งาน มีก ารทํางานเลียนแบบ
หลักการทํางานของสมองมนุ ษ ย์ โดยมีห น่ ว ยทีใช้ในการประมวลผล
เรียกว่า นิวรอน ซึงนิวรอนแต่ละนิวรอนสามารถรับค่าได้หลายอินพุดแต่
มีเอาต์พุตได้เพียงเอาต์พุดเดียวเท่านัน โดยทุกอินพุดมีค่าถ่วงนํ าหนัก
(Weight) และในแต่ ล ะนิ ว รอนนันจะมีค่ า ความเอนเอีย งหรือ ไบแอส
(Bias) อยู่ ห รือ ไม่ก็ไ ด้ โดยเมือปรับ ค่ าถ่ ว งนํ าหนัก และค่ า เอนเอีย งที
เหมาะสมแล้ ว จะถู ก ส่ ง ไปยัง ฟั งก์ ช ัน ถ่ า ยโอน (Transfer Function)
[15][16] เพือคํานวณค่าผลลัพธ์

2.3.3. ซัพพอร์ตเวกเตอร์แมชชีน (Support Vector Machine:
SVM)
เป็ นเทคนิคทีมีการใช้สมการทางคณิตศาสตร์ในการจําแนกข้อมูล โดย
พยายามหาจุดทีเส้น แบ่งกลุ่ มของข้อมูล มีร ะยะความห่ างระหว่างเส้น
ขอบเขต (Border Line) มากทีสุ ด ซึงวิธีนี ทํ า ให้ม ีข ้อ ดี คือ สามารถ
รองรับจํานวนตัวแปรทีหลากหลายได้เป็ น จํานวนมาก และค่อนข้างมี
ความถูกต้องสูง ซึงในการทํางานของตัวซัพพอร์ตเวกเตอร์แมชชีน มีฟัง
ชันให้ เ ลื อ กใช้ อ ย่ า งหลากหลาย เช่ น Linear Function, Polynomial
Function และRadial Basis Function [17] แต่ ต้องมีก ารเลือ กใช้ฟังชัน
ให้ต ัวซัพพอร์ตเวกเตอร์แมชชีน จําแนกข้อมูลได้อ ย่างเหมาะสมด้ว ย
เช่นกัน

3. วิ ธีดาํ เนิ นงาน
วิธดี าํ เนินงานวิจยั การจําแนกความน่ าเชือถือของเนือหาภายในเว็บไซต์
ด้านมะเร็งโดยใช้ CancerDic+ ได้เตรียมข้อมูลสําหรับการจําแนกโดยมี
ขันตอน แสดงดังรูปที 2
Database
Dataset

2.3. การจําแนกประเภทข้อมูล (Data Classification)

Cancer
Dictionary

Dictionary

การทํ า เหมือ งข้อ ความเป็ นการสกัด เอาสิงทีมีประโยชน์ อ อกมาจาก
ข้อความทีมีจํานวนมาก ซึงมีหลากหลายวิธี หนึงในนันคือการจําแนก
ข้อมูล (Classification) ซึงมีเทคนิคต่าง ๆ ทีนิยมใช้งานดังนี

Lexto

SWATH
TF-IDF

CancerDic+

Training
Data

Test
Data

DT
ANN
SMO

Evaluation

รูปที 2. วิธดี าํ เนินการวิจยั

2.3.1. ต้นไม้ตดั สินใจ (Decision Tree)
เทคนิ ค ต้ น ไม้ต ัด สิน ใจ เป็ นวิธีห นึ งทีใช้ ใ นการจํ า แนกข้อ มูล โดยมี
ลัก ษณะการทํ า งานเหมือ นโครงสร้า งของต้ น ไม้ รู ป แบบของต้ น ไม้
ตัดสิน ใจประกอบด้ว ยโหนดราก (Root Node) ซึงเป็ นโหนดแรก และ
แตกสายย่อยเป็ นโหนดลูก (Child Node) [13][14] โดยจะสามารถแปลง
ไปเป็ นกฎทีใช้ในการจําแนกข้อมูลหรือทีเรียกว่าฐานกฏ (Rule-based)
เพือใช้ในการพยากรณ์ขอ้ มูล โดยกฏนันจะเป็ นไปตามรูปแบบของต้นไม้
ตัดสินใจ

2.3.2. โครงข่ายประสาทเทียม (Artificial Neural Network:
ANN)
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3.1. การเก็บรวบรวมข้อมูล (Data Collection)
การเก็บข้อมูลโดยใช้ขอ้ มูลจากเว็บไซต์ทสืี บค้นด้วยคําสําคัญทีเกียวกับ
มะเร็ง เช่น มะเร็ง อาการของมะเร็ง อาหารสําหรับผู้ป่วยมะเร็ง อาหาร
เสริมสําหรับมะเร็ง สมุนไพรรักษามะเร็ง เป็ นต้น โดยมีจาํ นวน 484 แถว
ซึงสามารถแบ่งเขตข้อมูลออกเป็ น 6 ส่วน แสดงดังตารางที 1 ในส่ว น
ของหลัก เกณฑ์ ท ีใช้ ใ นการกํ า กับ ประเภทของเว็ บ ไซต์ ว่ า เป็ นเว็บ ที
น่ าเชือถือหรือไม่ใช้จากแหล่งทีมาของข้อมูล ซึงข้อมูลทีน่ าเชือถือมาจาก
เว็บไซต์ โรงพยาบาล หน่ วยงานสาธารณสุ ขของรัฐ บล็อคของแพทย์
ส่วนข้อมูลทีไม่น่าเชือถือมาจากเว็บไซต์ขายประกัน ขายอาหารเสริมทีมี
สรรพคุณเกินจริง
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No
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Name
Text
Lexto
SWATH
Dic
Link
Type

ตารางที 1. เขตและรูปแบบข้อมูล
Detail
เนือหาในเว็บไซต์
ข้อความทีสกัดผ่าน Lexto
ข้อความทีสกัดผ่าน SWATH
ข้อความทีสกัดผ่าน CancerDic+
ลิงค์ทมาของเนื
ี
อหาในเว็บไซต์
ประเภทของเนือหา(น่าเชือถือ,ไม่น่าเชือถือ)

Type
Text
Text
Text
Text
Text
Char(1)

โมเดล
1
2
3

การสกัดคําใช้เครืองมือสําหรับการตัดคําได้แก่ เล็กซ์โต (Thai Lexeme
Tokenizer: LexTo) SWATH (Smart Word Analysis for THai) แ ล ะ
CancerDic+ (Cancer Dictionary Plus) ทีผูว้ จิ ยั นําเสนอโดยผ่านขันตอน
การตัดคํา (Word Segmentation) แล้วนํ าไปบันทึกลงฐานข้อมูลทีผ่าน
การสกัดคําจากเครืองมือ ดังกล่ าวข้างต้น เป็ น ข้อ มูล สําหรับการสอน
(Train Data) และข้อมูลสําหรับการทดสอบ (Text Data)

( )=
( )=
( )=

4. ผลการดําเนิ นงาน

การ สร้ า งดั ช นี เอ กส าร เป็ น ขั น ตอ นการแ ปล งเอกส าร ซึ งเป็ น
ภาษาธรรมชาติให้อยู่ในรูปแบบทีคอมพิวเตอร์สามารถประมวลผลได้ ซึง
จะเป็ น การสร้างตัว แทนเนื อหาเอกสารให้อ ยู่ในรูปแบบเวกเตอร์ข อง
นําหนักคํา (Term Weighting) เพือนํามาหาสร้างดัชนีโดยนิยมใช้รปู แบบ
ของคําเดียว [13] เริมจากการสร้างเวกเตอร์ตวั แทนเอกสาร จากนันจะ
สร้า งเมตริก ซ์ ข องเอกสารขึนจากเวกเตอร์ เ อกสารทังหมด ในกลุ่ ม
จนกระทังกลายเป็ นเมตริกซ์
ในส่ ว นของการคํ านวณค่ านํ าหนั ก ให้แ ก่ ดชั นี ใ ช้ว ิธีก าร TF-IDF
Weighting (Term Frequency-Inverse Document Frequency) แสดงดัง
สมการที (1)(2)(3)(4) [13]
×

=
= 1 + log
−

=

× [1 + log

]

(5)
(6)
(7)

โดยเมือ TP = True Positive, FP = False Positive, FT = True Negative
และ FN = False Negative

3.3. การสร้างดัชนี เอกสาร (Document Indexing)

=

ชือย่อ
DT
ANN
SMO

การหาค่ าประสิท ธิภ าพนันใช้ก ารพิจารณาค่ าประสิท ธิภ าพจาก
ระดับค่าความถูกต้อง (Accuracy) ค่าความแม่นยํา (Precision) และค่า
ความครบถ้วน (Recall) แสดงดังสมการที (5)(6)(7) [8]

3.2. การสกัดคํา (Text Extraction)

−

ตาราง 2. ตารางแสดงรายละเอียดของโมเดลทีทดลอง
ชือโมเดล
Decision Trees
Artificial Neural Network (Back Propagation)
Support Vector Machine Optimization (Linear Fn.)

ผู้วจิ ยั ได้ดําเนินการจําแนกความน่ าเชือถือ ของเนือหาภายในเว็บไซต์
ด้า นมะเร็ง โดยทํ า การสกัด คํ า การคํ า นวณหาค่ า ดัช นี เ อกสาร และ
เปรียบเทียบประสิทธิภาพการจําแนกประเภทความน่ าเชือถือของเนือหา
ภายในเว็บไซต์ มีรายละเอียดดังนี

4.1. ผลการสกัดคําและสร้างดัชนี เอกสาร
ในการดําเนิ น การสกัดคําจากข้อ มูล เนื อหาด้านมะเร็ง ด้ว ยเครืองมือ
LexTo และ SWATH กับฐานข้อมูลพจนานุ กรมเล็กซิตรอน แต่ในส่วน
ของ CancerDic+ นันได้ใช้ฐานข้อ มูล พจนานุ ก รมเล็กซิต รอนผสมกับ
ฐานข้อมูลคําศัพย์เฉพาะทางด้านมะเร็ง โดยแสดงตัวอย่างการตัดคํา
ด้วยโปรแกรมทัง 3 โปรแกรมข้างต้น แสดงดังรูปที 3

(1)
(2)
(3)
(4)

โดยที
= จํานวนคํา ทีปรากฏในเอกสาร
= จํานวนคําทังหมดทีปรากฏในเอกสาร
= จํานวนเอกสารทังหมด
= จํานวนเอกสารทีมีคาํ ปรากฏ

3.4. การจําแนกข้อมูลและการวัดประสิ ทธิ ภาพ
ในงานวิจยั นีผู้วจิ ยั ได้ทําการเปรีย บเทียบค่าประสิทธิภาพซึงพิจารณา
จากค่าความถูกต้อง (Accuracy) ค่าความแม่นยํา (Precision) และความ
ครบถ้ว น (Recall) จากโมเดล 3 รูปแบบ แสดงดังตารางที 2 โดยทุ ก
โมเดลใช้วธิ กี าร 10-fold Cross Validation วัดความเทียงตรงของโมเดล

รู ปที 3. ตัวอย่างการตัดคํา
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จากตารางพบว่าโมเดลการจําแนกข้อมูลทีมีค่าประสิทธิภาพ โดยเรียง
จากมากไปน้อย ดังนี DT, ANN และ SMO ตามลําดับ

ซึ งจากการใช้เครื องมือทัง 3 ทําการสกัดคําจะพบว่าโปรแกรม Lexto
และ CancerDic+ มีการตัดคําทีเป็ นคําสําคัญในด้านมะเร็ งใกล้เคียงกันเช่ น
“มะเร็ ง” ตัดคําออกมาเป็ น |มะเร็ ง| แต่ในส่ วนของโปรแกรม SWATH มี
การตัดคําสําคัญในด้านมะเร็ งเช่น “มะเร็ ง” ตัดคําออกมาเป็ น |มะ|เร็ ง| ซึ งทํา
ให้ เ กิ ด ความแตกต่างกัน และในการสร้ างดัช นี เ อกสารได้ใ ช้โปรแกรม
RapidMiner Studio ซึ งมี ตวั อย่างการสร้ างดัชนี เอกสาร ซึ งจะถูกนําไปใช้
ในการจําแนกข้อมูลในขันตอนถัดไป แสดงดังรูปที 4

4.4. ผลการหาค่าประสิ ทธิ ภาพโดยใช้ CancerDic+ สกัด
คํา
จากการทดลองจําแนกความน่ าเชือถือของเนือหาภายในเว็บไซต์ โดย
ผ่านการสกัดคําโดยใช้โปรแกรม CancerDic+ ทําให้ได้ค่าประสิทธิภาพ
ซึงประกอบไปด้ว ยค่ า ความถู ก ต้ อ ง ค่ า ความแม่ น ยํ า และค่ า ความ
ครบถ้วน แสดงดังตารางที 5
ตาราง 5. แสดงเปรียบเทียบค่าประสิทธิภาพโดยใช้ CancerDic+ สกัดคํา

Model
DT
ANN
SMO
รูปที 4. ตัวอย่างการสร้างดัชนีเอกสาร

จากตารางพบว่าโมเดลการจําแนกข้อมูลทีมีค่าประสิทธิภาพ โดยเรียง
จากมากไปน้อย ดังนี DT, ANN และ SMO ตามลําดับ

4.2. ผลการหาค่าประสิ ทธิ ภาพโดยใช้ Lexto สกัดคํา
จากการทดลองจําแนกความน่ าเชือถือของเนือหาภายในเว็บไซต์ โดย
ผ่านการสกัดคําโดยใช้โ ปรแกรม Lexto ทําให้ไ ด้ค่ าประสิท ธิภ าพ ซึง
ประกอบไปด้วยค่าความถูกต้อง ค่าความแม่นยํา และค่าความครบถ้วน
แสดงดังตารางที 3

. สรุปผลและข้อเสนอแนะ
จากการทดลองหาค่าประสิทธิภาพการจําแนกจากทัง 3 โมเดลจากการ
สกัดคําจากทัง 3 โปรแกรมทําให้ได้ค่าประสิทธิภาพของแต่ละโมเดลใน
แต่ ล ะการทดลองจึง นํ า มาเปรีย บเทีย บกัน ทัง 3 รู ป แบบการทดลอง
เพือให้เห็นภาพได้อย่างชัดเจน โดยใช้ค่าความถูกต้อง (Accuracy) มา
ทํากราฟเปรียบเทียบ แสดงดังรูปที 5

ตาราง 3. แสดงเปรียบเทียบค่าประสิทธิภาพโดย Lexto สกัดคํา

Model
DT
ANN
SMO

10-fold cross validation
Accuracy
Precision
Recall
0.844
0.838
0.845
0.835
0.829
0.836
0.831
0.825
0.830

10-fold cross validation
Accuracy
Precision
Recall
0.839
0.839
0.839
0.819
0.814
0.819
0.814
0.810
0.815

86
84
82
80
78

จากตารางพบว่าโมเดลการจําแนกข้อมูลทีมีค่าประสิทธิภาพ โดย
เรียงจากมากไปน้อย ดังนี DT, ANN และ SMO ตามลําดับ

76
74
72

Lexto

4.3. ผลการหาค่าประสิ ทธิ ภาพโดยใช้ SWATH สกัดคํา

DT

จากการทดลองจําแนกความน่ าเชือถือของเนือหาภายในเว็บไซต์ โดย
ผ่านการสกัดคําโดยใช้โปรแกรม SWATH ทําให้ได้ค่าประสิทธิภาพ ซึง
ประกอบไปด้วยค่าความถูกต้อง ค่าความแม่นยํา และค่าความครบถ้วน
แสดงดังตารางที 4

DT
ANN
SMO

ANN

CancerDic+
SMO

รูปที 5: เปรียบเทียบค่าประสิทธิภาพ

จากรูปพบว่าผลการทดลองโมเดลทีมีค่าความถูกต้องมากทีสุด คือ
โมเดลทีผ่านการสกัดคําจาก CancerDic+ และใช้เทคนิคการจําแนกแบบ
DT โดยมีค่ า ความถู ก ต้อ ง 0.844 ดีก ว่ า โมเดลทีผ่ า นการสกัด คํา จาก
Lexto และ SWATH เนื องจากมีก ารใช้ คํ า ศัพ ย์ เ ฉพาะทางเกียวกับ
โรคมะเร็งทําให้การสกัดคําในขันตอนการเตรีย มข้อมูล ก่ อนนํ าไปทํา
เหมืองข้อมูลมีความถูกต้องมากยิงขึน และจากการเก็บรวบรวมข้อมูล
เนือหาจากเว็บไซต์ต่างๆ พบปั ญหาทีส่งผลต่อประสิทธิภาพการตัดคํา
เช่น การสะกดคําผิด การใช้คําทับศัพท์ภาษาอังกฤษ อีกทังยังสามารถ

ตาราง 4. แสดงเปรียบเทียบค่าประสิทธิภาพโดยใช้ SWATH สกัดคํา

Model

SWATH

10-fold cross validation
Accuracy
Precision
Recall
0.777
0.775
0.783
0.769
0.765
0.773
0.764
0.762
0.769
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กําหนดเกณฑ์อืนๆ ทีใช้ในการประเมินค่ าความน่ าเชือถือของเนื อหา
ภายในเว็บไซต์ประกอบกับเนือหาได้ ซึงจะนําไปพัฒนาต่อไปในอนาคต
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