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ABSTRACT – Nowadays, there are a lot of informative websites about cancer which enables users
to access data easily. However, it is difficult to determine whether these websites are reliable. The
objective of this research was to develop a method which could classify the credibility of a cancer
website and then determine if the information was reliable. To achieve the above goal, this research
applied CancerDic+ to extract words. Technical terms referring to cancer were added to a database,
and then text mining was applied to classify inputted data. The values of accuracy, precision and recall
derived from the word extraction by Lexto, SWATH and CancerDic+ were then compared. The results
showed that text mining for word extraction by CancerDic+ yielded the best result (Accuracy = 0.844,
Precision = 0.838, Recall =0.845). In conclusion, this classification method successfully gained high
accuracy and can be used in other fields effectively.
KEYWORDS – Text Mining; Data Classification; Word Extraction; Website Credibility

บทคัดยอ – ปจจุบันจํานวนเว็บไซตที่ใหความรูดานมะเร็งมีอยูเปนจํานวนมาก ทําใหผูใชงานเขาถึงขอมูลได
อย า งสะดวกและมี ปริ ม าณมากแต จ ะทราบไดอยา งไรวา เนื้อ หาบนเว็บไซตนั้นมีค วามนา เชื่อ ถือหรือ ไม
งานวิจัยนี้จึงมีวัตถุประสงคในการจําแนกความนาเชื่อถือของเนื้อหาภายในเว็บไซตดานมะเร็ง เพื่อแยก
ประเภทของเนื้อหาเว็บไซตที่มีความนาเชื่อถือและไมนาเชื่อถือ ซึ่งงานวิจัยนี้นําเสนอ CancerDic+ เพื่อใชใน
การสกัดคํา โดยมีการเพิ่มขอมูลคําศัพทเฉพาะดานเกี่ยวกับมะเร็งและใชเหมืองขอมูล (Text Mining) ทําการ
จําแนกขอมูล โดยมีการเปรียบเทียบคาความถูกตอง (Accuracy) คาความแมนยํา (Precision) และคาความ
ครบถวน (Recall) ของการจําแนกความนาเชื่อถือของเนื้อหาที่ผานเครื่องมือสกัดคําจาก Lexto SWATH
และ CancerDic+ ซึ่งผลการจําแนกความนาเชื่อถือของเนื้อหาภายในเว็บไซตพบวาการทําเหมืองขอมูลโดย
ใช CancerDic+ สกัดคําใหผลการจําแนกไดดีที่สุด (Accuracy = 0.844, Precision = 0.838, Recall =0.845)
ซึ่งสามารถนําไปประยุกตใชงานอื่นไดอยางมีประสิทธิภาพ
คําสําคัญ – เหมืองขอความ; การจําแนกขอมูล; การสกัดคํา; ความนาเชื่อถือของเว็บไซต
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1. บทนํา

ปจจุบันการเติบโตของขอมูลบนอินเทอรเน็ตเพิ่มขึ้น
เปนอยางมาก ทําใหการคนหาขอมูลที่เกี่ยวของกับการแพทย
และการดูแลรักษาสุขภาพสามารถทําไดสะดวกและรวดเร็ว แต
ขอมูลออนไลนที่อยูบนอินเทอรเน็ตมีอยูเปนจํานวนมาก ซึ่งมี
ทั้งขอมูลที่มีความนาเชื่อถือและไมนาเชื่อถือ จึงไมสามารถนํา
ขอมูลเหลานั้นมาใชงานไดอยางเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ
ได ซึ่ ง ในการดู แ ลรั ก ษาสุ ข ภาพต อ งการข อ มู ล ที่ มี ค วาม
น า เชื่ อ ถื อ เพื่ อ ผู ที่ ม าสื บ ค น ข อ มู ล จะได ป ฏิ บั ติ อ ย า งถู ก วิ ธี
ปองกันการเกิดผลกระทบกับรางกายหรือโรคที่กําลังเปนอยู ซึ่ง
ในประเทศไทยนั้นคนไทยจะเสียชีวิตดวยโรครายแรงเพียงไมกี่
โรค ไดแก โรคมะเร็ง โรคหัวใจ โรคเบาหวาน โรคความดัน
โลหิตสูง โรคหลอดเลือ ดในสมอง โรคปอดอัก เสบและโรค
อื่นๆเกี่ยวกับปอด ในงานวิจัยนี้จึงมุงเนนไปใชเนื้อหาเกี่ยวกับ
โรคมะเร็ ง เนื่ อ งจากเป น โรคสํ า คั ญ หมายถึ ง โรคที่ ส ามารถ
ปองกันไดแตมีผูเสียชีวิตเพิ่มขึ้นทุกป ปจจุบันมีอัตราการปวย
เพิ่มขึ้น อยางตอเนื่อ งและที่เปนโรคที่มีอัตราการเสียชีวิตเปน
อันดับ 1 ตั้งแตป พ.ศ. 2551-2556 จะเห็นไดจากรายงานสถิติ
ขอมูลของสํานักนโยบายและยุทธศาสตร กระทรวงสาธารณสุข
แสดงดังรูป ที่ 1 ดังนั้น หากมีขอ มูลในการดูแ ลรัก ษาเกี่ยวกับ
โรคมะเร็งในลักษณะออนไลนที่มีความนาเชื่อถือก็จะสามารถ
ใหความรูแกผูปวยหรือผูมาสืบคนหอมูล เพื่อชวยลดอัตราการ
ปวยและการเสียชีวิตจากโรคมะเร็งได

กอตั้งในสหภาพยุโรป เมื่อป ค.ศ.1996 โดยมีจุดกําเนิดมาจาก
ขาว “Shark cartilage to cure cancer!” บนเว็บไซตซึ่งแปลไดวา
“ครี บ ปลาฉลามสามารถรั ก ษามะเร็ง !” ซึ่ งเมื่ อ ขา วนี้ ได แ พร
ออกไปทําใหเกิดผลกระทบในวงกวางทั้งมีการเพิ่มจํานวนการ
ลา ปลาฉลามเพื่อเอาครีบ มาขายใหกับ ผูที่เชื่อ ในขา วนี้ และมี
ผูป ว ยหลงเชื่ อ จนเลิ ก การรั ก ษากั บ แพทย แ ผนปจ จุ บั น ทํ า ให
เกิดผลเสียตอตัวผูปวยจนทําใหแพทยตองออกมาเตือนผูรับขาว
นี้ จึงทําใหตองมีองคกรที่มากํากับดูแลเนื้อหาภายในเว็บไซต
ดานสุขภาพ โดยดําเนินการสงเสริมและแนะนําการนําขอมูล
ออนไลน ด า นสุ ข ภาพที่ มี ป ระโยชน เ ชื่ อ ถื อ ได ม าใช ง านได
เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ โดยมูลนิธิ HON จะมีเกณฑการ
พิจารณาความนาเชื่อถือของเว็บไซต 8 ขอ ดังนี้ คุณสมบัติของ
ผู เ ขี ย น (Authoritative)
ความสมบู ร ณ ข องบทความ
(Complementarity) ความเปนสวนตัวของผูใชงาน (Privacy)
การแสดงแผลงที่มา (Attribution) มีรองรับเรื่องการรองเรียน
(Justifiability) ความโปรงใสของขอมูล (Transparency) ระบุ
แหลงเงินทุน (Financial Disclosure) และแยกสวนเนื้อหาและ
โฆษณาอยางชัดเจน (Advertising) เว็บไซตที่ไดรับการรับรอง
ความนาเชื่อถือจะไดรับสัญลักษณภาพ HONcode เพื่อนําไป
แสดงไวที่เว็บไซตนั้น ๆ ซึ่งทําใหผูสืบคนขอมูลจากเว็บไซตที่
ไดรับการรับรองความนาเชื่อถือมีความมั่นใจในการนําขอมูล
เหล า นั้ น มาใช ง านได อ ย า งเหมาะสมและเกิ ด ประโยชน [1]
สํา หรั บ ในประเทศไทยนั้ น ยั ง ไม มีก ารรับ รองเนื้ อ หาภายใน
เว็ บ ไซต ที่ เ กี่ ย วกั บ สุ ข ภาพ แต มี ก ารรั บ รองเนื้ อ หาเว็ บ ไซต
ทางดานพาณิชยอิเล็กทรอนิกส ซึ่งจัดทําโดยกรมพัฒนาธุรกิจ
กา ร ค า ก ร ะท ร ว ง พา ณิ ช ย โ ดยเว็ บ ไ ซต ที่ ทํ าพ า ณิ ช ย
อิเล็กทรอนิกสที่ตองการไดรับเครื่องหมายรับรองจะตองทําการ
ลงทะเบียนผานการรับรองความนาเชื่อถือ กับกรมพัฒนาธุรกิจ
การคา แลวตองผานเกณฑที่กําหนดไว จึงจะไดรับสัญลักษณ
ภาพ DBD Verify แสดงดังรูปที่ 2

รูปที่ 1. แสดงจํานวนและอัตราผูเสียชีวิตจากโรคสําคัญ ป พ.ศ.
2551 – 2556
ดังนั้นการที่จะนําขอมูลที่ไดจากเว็บไซตมาใชงาน จึงควรมีการ
จํา แนกความนา เชื่อ ถือ ของเว็ บ ไซต ซึ่งในตา งประเทศมีก าร
รับรองเนื้อหาภายในเว็บไซตเกี่ยวกับทางการแพทยและสุขภาพ
โดยมูลนิธิฮอน (Health On the Net Foundation: HON) ซึ่ง

รูปที่ 2. แสดงตัวอยางสัญลักษณภาพ DBD Verify
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ไปติดไวบนหนาเว็บไซตของตนเอง ทําใหผูซื้อสินคาออนไลน
เกิดความเชื่อ มั่นในตัวเว็บ ไซตมากยิ่งขึ้น แตในการรับ รอง
เนื้อหาเว็บไซตเกี่ยวกับสุขภาพดานมะเร็งในประเทศไทยนั้นยัง
ไมมีการจําแนกหรือรับรองความนาเชื่อถือของเนื้อหาภายใน
เว็บไซต
งานวิ จั ย นี้ จึ ง มี วั ต ถุ ป ระสงค ใ นการจํ า แนกความ
น า เชื่ อ ถื อ ของเนื้ อ หาภายในเว็ บ ไซต ด า นมะเร็ ง เพื่ อ แยก
ประเภทของเนื้อหาเว็บไซตที่มีความนาเชื่อถือและไมนาเชื่อถือ
โดยนํา เสนอ CancerDic+ ซึ่งเปนพจนานุกรมคําศัพทเฉพาะ
ดานมะเร็งเพื่อตัดคําภาษาไทย โดยนําขอมูลมาจากเว็บไซต ซึ่ง
ประกอบไปดวยขอมูลที่มีความนาเชื่อถือ เชน ขอมูลที่ไดจาก
เว็ บ ไซต ห รื อ สถาบั น ทางการแพทย หรื อ บล็ อ กของแพทย
สวนขอ มูล ที่ไมนาเชื่อ ถือ เชน ขอมูลการขายประกัน สุขภาพ
ขอ มูล การขายอาหารเสริม ขอ มูล สมุน ไพรหรือ ยาที่โฆษณา
สรรพคุณเกินจริง จากนั้นจึงนํามาเขากระบวนการสกัดขอความ
(Text Extraction) เพื่อ ตัด คํา ในสวนการให คา น้ํา หนัก คํ า
เพื่ อ ที่ จ ะนํ า ไปเป น ตั ว แทนเอกสารใช วิ ธี การหาค า น้ํ า หนั ก
(Term Weighting: TF) และการหาคาความถี่ผกผัน (Inverse
Document Frequency: IDF) แลวจึงนํามาจําแนกประเภทความ
น า เชื่ อ ถื อ ของเว็ บ ไซต ด า นมะเร็ ง และทํ า การประเมิ น เพื่ อ
เปรียบเทียบประสิทธิภาพการตัดคําและการจําแนกเนื้อหา
ในงานวิจัยไดแบงเนื้อหาออกเปนสวน ดังนี้ สวนที่ 2
แนวคิดและวิธีการดําเนินงาน สวนที่ 3 ผลการทดลอง และสวน
ที่ 4 บทสรุป

2. แนวคิดและวิธีดําเนินงาน

จากการศึกษาการจําแนกความนาเชื่อถือของเนื้อหา
ภายในเว็บไซตดานมะเร็ง มีทฤษฎีที่เกี่ยวของ และมีกรอบ
วิธีดําเนินการดังนี้

2.1 ทฤษฎีที่เกี่ยวของ

2.1.1 ความนาเชื่อถือของเว็บไซต (Website Credibility)
นิยามของความนาเชื่อถือ (Credibility) [1] หมายถึง
ความเชื่อถือได (Believability) ไมวาจะเปนบุคคลหรือวัตถุซึ่งมี
ลักษณะที่เชื่อถือได 2 ประการ คือ ความรูสึกวามีคุณภาพผูคน
รับรูวามีคุณภาพ (Perceived) ซึ่งอาจไมมีอยูในตัวบุคคลหรือ
วั ต ถุ ส ารสนเทศจริ ง และความน า เชื่ อ ถื อ ที่ ไ ด จ ากการรั บ รู
(Perception of Credibility) การประเมินความนาเชื่อถือเปนผล
มาจากสมองที่จะประเมินปจจัยที่สําคัญ ไดแก ความไวเนื้อเชื่อ

ใจได (Trustworthiness) สําหรับการประเมินสารสนเทศตาง ๆ
ผานเว็บ และความเปนผูชํานาญการ (Expertise) ซึ่งจะตองมี
ความรูประสบการณและสมรรถนะ มีชื่อนักเขียนบทความและ
การอางอิงชัดเจน เปนตน ความไวเนื้อเชื่อใจจะบอกถึงความดี
และมีจรรยาบรรณของเว็บไซต ดังนั้นหากตองการใหเว็บไซต
ที่มีความนาเชื่อถือจะตองทําใหผูมาเยี่ยมชมรับ รูวา มีความไว
เนื้ อ เชื่ อ ใจได และความเป น ผู ชํ า นาญการในระดั บ สู ง
นอกจากนี้ปจจัย ที่ทําใหเว็บไซตนาเชื่อถือไดเพิ่มขึ้น เชน การ
เพิ่มคุณคาใหกับเว็บไซต โดยการปรับ ปรุงเนื้อหาใหทันสมั ย
บทความตองมีอางอิงหรือผูแตงเสมอไมมีโฆษณามากเกินไป
นามสกุลของเว็บไซต (Domain Name) ตองเปนขององคกรที่
จดทะเบียนอยางถูกตอง ทุกองคประกอบบนเว็บไซตทํางานได
ถูกตองและชื่อเสียงในดานดีขององคกรก็จะสงผลตอเว็บไซต
ดวย
2.1.2 ทฤษฎีดานเซ็ตสําหรับการสืบคนสารสนเทศ
ในเรื่องของเซตนั้นมักจะถูกนําใชกับการอธิบายวัตถุ
นามธรรมใหเขาใจไดงายในรูปแบบของวัตถุทางคณิตศาสตร
เพื่อ ทํา ให เรื่ อ งที่อ ธิบ ายได ยากสามารถเขา ใจได โดยง า ย ซึ่ ง
เครื่องมืออยางแผนภาพเวนนก็ถูกนํามาใชในการอธิบายเรื่อง
เซตอยูบอ ยครั้ง เนื่องจากทํา ใหมองเห็นเปน ภาพและอธิบ าย
ความหมายไดดี ซึ่งในการสืบคน สารสนเทศก็สามารถนํา มา
อธิบายไดดวยเซตเชนกัน โดยมองเนื้อหาที่ตองการคนหาบน
อินเทอรเน็ตเปนเซตใหญทั้งหมด (Existing Content) แลวจะมี
เพียงเนื้อ หาบนอินเทอเน็ตบางอยา งเทา นั้น ที่ตรงประเด็นที่ผู
คนหาตองการ (Relevant Content) ซึ่งมีเซตของกลยุทธในการ
สืบคน (Search Strategy) ที่จะเปนตัวกําหนดวาผูคนขอมูลจะ
ใช วิธี ก ารในการสืบ ค น อยา งไรให ไ ดข อ มู ล ที่ต อ งการได ใ น
ปริ ม าณมาก ซึ่ง ในสิ่ง ที่ ผูค น ขอ มู ล ได รั บ ออกมาอาจจะมี ทั้ ง
เนื้อหาที่มีอยูบนอินเทอรเน็ตหรือไมไดอยูบนอินเทอรเน็ตก็ได
ทําใหเกิดเซตทั้งสองสวนที่ซอนทับกัน (Intersect) คือสวนของ
เนื้อหาที่ถูกคนพบจากการสืบคน (Found Content) ซึ่งเซตที่จะ
ใชงานไดจริงหรือตรงประเด็นที่ผูคนขอมูลจะใชไดจริงจะเล็ก
ลงไปอีก แสดงดังรูปที่ 3
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รูปที่ 3. แสดงเซตการสืบคนสารสนเทศ
จากรูปจะสรุปไดวาขอมูลที่ผูใชงานตองการคนหา
นั้นจะมีอยูจํานวนหนึ่งซึ่งจะไดขอมูลที่มากหรือนอย ขึ้นอยูกับ
กลยุทธในการคนหาขอมูลของผูใชงาน และในสวนของขอมูล
ที่คนหามาแลวนั้นถาเปนขอมูลที่เกี่ยวกับสุขภาพ ก็จะตองใช
ขอ มูล ที่มี ความน า เชื่อ ถื อ ซึ่ง ขอ มูล ที่ คน หามาไดนั้ น จะมี ทั้ ง
ขอมูลที่นาเชื่อถือไมนาเชื่อถือปะปนกันอยู ทําใหสิ่งที่คนหามา
ไดนั้นสามารถนํามาใชงานไดจริงๆมีจํานวนนอยลงไปอีก และ
ถาไมคํานึงถึงความนาเชื่อถือของเนื้อหาที่คนหามาได ก็อาจจะ
สงผลเสียตอผูที่นําไปปฎิบัติตามขอมูลที่ไมถูกตอง
2.1.3 การสกัดขอความ (Text Extraction)
การสกัด ขอ ความนั้น เปน กระบวนการของการทํ า
เหมืองขอความ (Text Mining) เพื่อใชการวิเคราะหคําออกจาก
เอกสาร ข า วสาร ข อ ความ และสารสนเทศต า ง ๆ ที่ เ ป น
ตัวอักษรโดยสามารถนําไปทําการแบงกลุม (Clustering) การ
จํ า แนกข อ มู ล (Classification) และการหาความสั ม พั น ธ
(Association) ซึ่ ง ในการแบ ง กลุ ม เอกสาร (Document
Clustering) [2] เปนการวัดความคลายคลึงกันของขอความใน
ตัวเอกสาร โดยขอ มูล ตัวอักษรจะถูก แปลงเปนตัวเลขเพื่อ ทํา
ขั้นตอน การแบงกลุมโดยใชเทคนิคตางๆ เชน DBSCAN, Kmean, SOM และ Hierarchical ซึ่งกอนการทําเหมืองขอความ
จะตองผานขั้น ตอนการเตรียมขอมูล (Preprocess) กอนซึ่งมี
ขั้นตอน [3][4][5] ดังนี้
2.1.3.1 การตัดคํา (Word Segmentation)
เปน การแยกแตล ะคํา จากเอกสารออกจากกัน โดย
ยังคงมีความหมายที่ ถูก ตอ งสมบูรณอ ยู โดยการตั ดคํา นั้น ใช
ฐานขอมูลพจนานุกรมคําศัพท ในการแบงคําออกมา [6]

2.1.3.2 เทคนิคการตัดคํา (Word Segmentation Techniques)
ในการตัดคํา มีเทคนิคที่ส ามารถนํา มาใชโดยขึ้นอยู
กับ ลัก ษณะของคํา ที่จะนํา มาตัดซึ่งมีเทคนิคที่นิยมใชงานกัน
แบงออกเปน 5 เทคนิค ดังนี้ เทคนิคการเทียบคําที่ยาวที่สุด
(Longest Word Pattern Matching) เทคนิคการเทียบคําที่สั้น
ที่สุด (Shortest Word Pattern Matching) เทคนิคการตัดคําที่ใช
ความถี่ของคําหรือสถิติ (Probabilistic Word Segmentation)
เทคนิคการยอนรอยกลับ (Back Tracking) และเทคนิคการตัด
คําแบบใชคุณลักษณะ (Feature-based Approach) [7]
งานวิจัยเกี่ยวกับการตัดคํามีอยูมากมาย ทางผูวิจัยได
ทําการศึกษางานวิจัยของวิโรจน [8] เสนอการตัดคําดวยวิธีไตร
แกรมกั บ คลั ง ข อ มู ล เพื่ อ ตั ด คํ า ระดั บ พยางค แ ละทดสอบกั บ
พจนานุกรมแตวิธี Maximum Collocation ไมสามารถแบงคําได
ชัดเจนขึ้นอยูกับคําที่มีอยูในพจนานุกรม และควรใชวิธีการทาง
สถิติอื่นมาปรับปรุงประสิทธิภาพ ปโยธร [9] ใชเทคนิควิธีการ
ตรวจสอบยอ นกลับ (Back Tracking) และการเลือกคําที่ยาว
ที่สุด (Longest Matching) และควรใหโปรแกรมเพิ่มคําเฉพาะที่
ไมพบในพจนานุกรมในตอนแรกโดยอัตโนมัติเพื่อใหการตัด
คําในเอกสารแบบเดียวกันเปนไปไดดีขึ้น สิทธิโชค [10] สราง
โมเดลวิธีการตัดคําภาษาไทยดวยเทคนิคการเรียนรูของเครื่อง
พบปญหาการคํานวณความถูกตองและแมนยําของคอมพิวเตอร
รวมทั้งการจัดขอบขวาในโปรแกรมประมวลผลคําเพื่อคนหาคํา
สวนของการแบงคําจะเสียเวลาในขั้นตอนการแปลงไฟลหลาย
ไฟลเพื่อ รวมเปน ไฟลเ ดียวกอ นที่จ ะนํา มาเปน ขอ มูล สํา หรั บ
สอน (Train Data) หรือขอมูลสําหรับทดสอบ (Test Data) และ
มีขอจํากัดคือสามารถตัดคําภาษาไทยที่มีขอความเฉพาะอักขระ
เทานั้น สําหรับงานวิจัยที่เกี่ยวของกับการตัดคําเพื่อแกปญหาคํา
กํากวมโดย ชนินทร [11] ตัดคําดวยวิธีพจนานุกรมคํากํากวม
เพื่อแกปญหาคํากํากวมและคําที่ไมปรากฏในพจนานุกรมดวย
โมเดล PTTSF (Parsing Thai Text with Syntax and Feature of
Word) พบปญหาไมสามารถตัดคําที่เปนคํากริยาระหวางคําที่ไม
ปรากฏในพจนานุกรมได กานดา [2] ตัดคําในเอกสารภาษาไทย
โดยการใชกฎ (Rule-based) และพจนานุกรมแบบใหมรวมกันมี
การตัดคําในระดับพยางค สวนคํากํากวมสามารถแกปญหาโดย
การใช วิ ธี ตั ด คํ า ที่ ย าวที่ สุ ด ร ว มกั บ วิ ธี ก ารย อ นกลั บ แต ยั ง ไม
สามารถตัดคําไดถูกตองทุกครั้ง และควรมีการเพิ่มเติมปรับปรุง
สําหรับการตัดคําประเภทนี้ดวยการใชคาสถิติของคําที่พบใน
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เอกสารทั่วไปรวมกับ การใชความถี่ของคํา ที่พบในเอกสารที่
นํามาตัดคํา ชูชาติ [12] นําเสนอกรอบการทํางานการเก็บคําที่
ไม รู จั ก จากเว็ บ โดยใช ก ารวิ เ คราะห คํ า ที่ ไ ม รู จั ก ร ว มกั บ
พจนานุ ก รมเพื่ อ สกั ด คํ า ที่ ไ ม รู จั ก โดยอั ต โนมั ติ ทํ า ให ผู ใ ช
สามารถเพิ่มคําไทยที่ไมรูจักลงในพจนานุกรมคําไทยที่ไมรูจัก
ผลการทดลองพบวาสามารถวิเคราะหคําที่ไมรูจักไดสูงสุดถึง
รอยละ 96
2.1.4 การจําแนกประเภทขอมูล (Data Classification)
การทํ า เหมื อ งข อ ความเป น การสกั ด เอาสิ่ ง ที่ มี
ประโยชนออกมาจากขอความที่มีจํานวนมาก ซึ่งมีหลากหลาย
วิ ธี หนึ่ ง ในนั้ น คื อ การจํ า แนกข อ มู ล (Classification) ซึ่ ง มี
เทคนิคตาง ๆ ที่นิยมใชงานดังนี้
2.1.4.1 ตนไมตัดสินใจ (Decision Tree)
เทคนิ ค ต น ไม ตั ด สิ น ใจ เป น วิ ธี ห นึ่ ง ที่ ใ ช ใ นการ
จําแนกขอมูล โดยมีลักษณะการทํางานเหมือนโครงสรางของ
ต น ไม รู ป แบบของต น ไม ตั ด สิ น ใจประกอบด ว ยโหนดราก
(Root Node) ซึ่งเปนโหนดแรก และแตกสายยอยเปนโหนดลูก
(Child Node) [13][14] โดยจะสามารถแปลงไปเปนกฎที่ใชใน
การจําแนกขอมูลหรือที่เรียกวาฐานกฏ (Rule-based) เพื่อใชใน
การพยากรณขอมูล โดยกฏนั้นจะเปนไปตามรูปแบบของตนไม
ตัดสินใจ
2.1.4.2 โครงขายประสาทเทียม (Artificial Neural Network:
ANN)
เปนการจําแนกขอมูลอีกวิธีหนึ่งที่นิยมใชงาน มีการ
ทํางานเลียนแบบหลักการทํางานของสมองมนุษย โดยมีหนวย
ที่ ใ ช ใ นการประมวลผลเรี ย กว า นิ ว รอน ซึ่ ง นิ ว รอนแต ล ะ
นิวรอนสามารถรับคาไดหลายอินพุดแตมีเอาตพุตไดเพียงเอาต
พุดเดียวเทานั้น โดยทุกอินพุดมีคาถวงน้ําหนัก (Weight) และ
ในแตละนิวรอนนั้นจะมีคาความเอนเอียงหรือไบแอส (Bias)
อยูหรือ ไมก็ได โดยเมื่อปรับ คาถวงน้ําหนัก และคา เอนเอียงที่
เหมาะสมแล ว จะถู ก ส ง ไปยั ง ฟ ง ก ชั น ถ า ยโอน (Transfer
Function) [15][16] เพื่อคํานวณคาผลลัพธ

2.1.4.3 ซัพพอรตเวกเตอรแมชชีน (Support Vector Machine:
SVM)
เปนเทคนิคที่มีการใชสมการทางคณิตศาสตรในการ
จํา แนกขอ มู ล โดยพยายามหาจุดที่ เสน แบงกลุ มของขอ มูล มี
ระยะความหางระหวางเสนขอบเขต (Border Line) มากที่สุด
ซึ่ ง วิ ธี นี้ ทํ า ให มี ข อ ดี คื อ สามารถรองรั บ จํ า นวนตั ว แปรที่
หลากหลายไดเปนจํานวนมาก และคอนขางมีความถูกตองสูง
ซึ่งในการทํางานของตัวซัพพอรตเวกเตอรแมชชีน มีฟงชั้นให
เลือกใชอยางหลากหลาย เชน Linear Function, Polynomial
Function และRadial Basis Function [17] แตตองมีการเลือกใช
ฟงชั่นใหตัวซัพพอรตเวกเตอรแ มชชีน จําแนกขอมูล ไดอ ยา ง
เหมาะสมดวยเชนกัน

2.2 วิธีดําเนินการ
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จากรูปที่ 4 แสดงวิธีดําเนินงานวิจัยการจําแนกความ
น า เชื่ อ ถื อ ของเนื้ อ หาภายในเว็ บ ไซต ด า นมะเร็ ง โดยใช
CancerDic+ ซึ่งการสกัดคําผานเครื่องมือ CancerDic+ เปนการ
ตัดคําโดยใชเทคนิคเดียวกับ Lexto โดยใชเทคนิคการเทียบคําที่
ยาวที่สุด (Longest Word Pattern Matching) รวมกับวิธีการใช
พจนานุกรม (Dictionary-based) โดยเพิ่มพจนานุก รมคํา ศัพท
เฉพาะดานมะเร็ง ในสวนของการตัดคําเพื่อใหผลของการตัดคํา
ที่เปนเนื้อหาที่มีคําศัพทดา นมะเร็งอยูมากมีความถูก ตองเพิ่ม
มากขึ้น จึงไดเตรียมขอ มูล สํา หรับ การจํา แนกโดยมีขั้น ตอน
ดังนี้
2.2.1 การเก็บรวบรวมขอมูล (Data Collection)
การเก็บขอมูลโดยใชขอมูลจากเว็บไซตที่สืบคนดวย
คําสําคัญที่เกี่ยวของกับ มะเร็ง เชน มะเร็ง รักษามะเร็ง อาการ
ของมะเร็ ง อาหารสํ า หรั บ ผู ป วยมะเร็ ง อาหารเสริ ม สํ า หรั บ
มะเร็ง สมุนไพรรักษามะเร็ง เปนตน โดยมีจํานวน 484 แถว ซึ่ง
สามารถแบงขอบเขตขอมูลออกเปน 6 สวน แสดงดังตารางที่ 1
ในสวนของหลักเกณฑที่ใชในการกํากับประเภทของเนื้อหาใน
เว็บไซตวาเปนเนื้อหาที่มีความนาเชื่อถือหรือไมนาเชื่อถือ นั้น
ใชจากแหลงที่ มาของขอ มูล หรือ ที่อ ยูของเว็ บ ไซต ซึ่ง ขอ มู ล
เนื้อหาที่นาเชื่อถือมาจากเว็บไซตประเภท โรงพยาบาลรัฐบาล
และเอกชน หนวยงานดานสาธารณสุขของภาครัฐ หรือบล็อค
ของแพทย ส ว นขอ มู ล เนื้ อ หาที่ ไ มน า เชื่ อ ถือ มาจากเว็ บ ไซต
ประเภท ขายประกัน ขายอาหารเสริมที่มีสรรพคุณเกินจริง และ
ขอมูลจากเว็บไซตทั่วไปที่ไมมีการอางอิงที่มาของเนื้อหา
ตารางที่ 1. แสดงขอบเขตและรูปแบบของขอมูลที่จัดเก็บใน
ฐานขอมูล
# Name
Detail
Type
1 Text
เนื้อหาในเว็บไซต
Text
2 Lexto
ขอความที่สกัดผาน Lexto
Text
3 SWATH ขอความที่สกัดผาน SWATH
Text
4 Dic
ขอความที่สกัดผาน CancerDic+ Text
5 Link
ลิงคที่มาของเนื้อหาในเว็บไซต
Text
6 Type
ประเภทของเนื้อหา
Char(1)
(1 = นาเชื่อถือ, 2= ไมนาเชื่อถือ)

2.2.2 การสกัดคํา (Text Extraction)
ในการสกัดคําภาษาไทยมีเครื่องมือสําหรับตัดคําอยู
หลายเครื่องมือ แตในงานวิจัยนี้เลือกใชเครื่องมือสําหรับการตัด
คํา 3 เครื่องมือ ไดแก 1) เล็กซโต (Thai Lexeme Tokenizer:
LexTo) ที่ ถู ก พั ฒ นาโดยศู น ย เ ทคโนโลยี อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส แ ละ
คอมพิวเตอรแหงชาติ 2) SWATH (Smart Word Analysis for
THai) ที่ถูกพัฒนาโดยมหาวิทยาลัยคารเนกีเมลลอน และ 3)
CancerDic+ (Cancer Dictionary Plus) ที่ผูวิจัยนําเสนอ โดยเมื่อ
ผานขั้นตอนการตัดคํา (Word Segmentation) แลวจะนําไป
บันทึกลงในฐานขอมูลที่ผา นการสกัดคําจากเครื่องมือทั้ง 3
ดั ง กล า วข า งต น เพื่ อ เป น การเตรี ย มข อ มู ล สํ า หรั บ การสอน
(Train Data) และขอมูลสําหรับการทดสอบ (Text Data) ใน
ขั้นตอนถัดไป
2.2.3 การสรางดัชนีเอกสาร (Document Indexing)
การสรางดัชนีเอกสารเปนขั้นตอนการแปลงเอกสาร
ซึ่งเปนภาษาธรรมชาติใหอยูในรูปแบบที่คอมพิวเตอรสามารถ
ประมวลผลได ซึ่งจะเปนการสรางตัวแทนเนื้อหาเอกสารใหอยู
ในรูปแบบเวกเตอรของน้ําหนักคํา (Term Weighting) เพื่อนํามา
หาคาสรางดัชนี โดยนิยมใชรูปแบบของคําเดี่ยว [13] เริ่มจาก
การสรางเวกเตอรตัวแทนเอกสาร จากนั้นจะสรางเมตริกซของ
เอกสารขึ้น จากเวกเตอร เอกสารทั้ งหมด ในกลุม จนกระทั่ ง
กลายเปนเมตริกซ
ในสวนของการคํานวณคาน้ําหนักใหแกดัชนีในแต
ละเอกสารใชวิธีการ TF-IDF Weighting (Term FrequencyInverse Document Frequency) แสดงดังสมการที่ (1)(2)(3)(4)
[16]
(1)
(2)
(3)
(4)
โดยที่
= จํานวนคํา ที่ปรากฏในเอกสาร
= จํานวนคําทั้งหมดที่ปรากฏในเอกสาร
= จํานวนเอกสารทั้งหมด
= จํานวนเอกสารที่มีคํา ปรากฏ
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2.2.4 การจําแนกขอมูลและการวัดประสิทธิภาพ
ในงานวิ จั ย นี้ ผู วิ จั ย ได ทํ า การเปรี ย บเที ย บค า
ประสิท ธิภาพซึ่งพิจารณาจากคาความถูกตอ ง (Accuracy) คา
ความแมน ยํ า (Precision) และความครบถ วน (Recall) จาก
โมเดล 3 รูปแบบ แสดงดังตารางที่ 2 โดยทุกโมเดลใชวิธีการ
แบงชุดขอ มูล เพื่อ ใชในการสอนและทดสอบดวยวิธี 10-fold
Cross Validation เพื่อวัดความเที่ยงตรงของโมเดล
ตารางที่ 2. แสดงรายละเอียดโมเดลที่ใชในการทดลอง
โมเดล
ชื่อโมเดล
ชื่อยอ
1
Decision Trees
DT
2
Artificial Neural Network
ANN
(Back Propagation)
3
Support Vector Machine Optimization
SMO
(Linear Function)
การหาค า ประสิ ท ธิ ภ าพนั้ น ใช ก ารพิ จ ารณาค า
ประสิท ธิภาพจากระดับ คา ความถูก ตอง (Accuracy) คาความ
แมน ยํา (Precision) และคาความครบถวน (Recall) แสดงดัง
สมการที่ (5)(6)(7) [8]

(5)

3.1 ผลการสกัดคําและสรางดัชนีเอกสาร

ในการดําเนินการสกัดคําจากขอมูลเนื้อหาดานมะเร็ง
ดวยเครื่องมือ LexTo และ SWATH กับฐานขอมูลพจนานุกรม
เล็กซิตรอน แตในสวนของ CancerDic+ นั้นไดใชฐานขอมูล
พจนานุ ก รมเล็ ก ซิ ต รอนผสมกั บ ฐานข อ มู ล คํ า ศั พ ท เ ฉพาะ
ทางดานมะเร็ง โดยแสดงตัวอยางการตัดคําดวยโปรแกรมทั้ง 3
โปรแกรมขางตน แสดงดังรูปที่ 5
ซึ่งจากการใชเครื่องมือทั้ง 3 ในการสกัดคําจะพบวา
โปรแกรม Lexto และ CancerDic+ มีการตัดคําที่เปนคําสําคัญ
ในดานมะเร็งใกลเคียงกัน แตในสวนของโปรแกรม SWATH มี
การตัดคําสําคัญในดานมะเร็งที่แตกตางออกไป เชน
“มะเร็ง” ผลที่ได Lexto และ CancerDic+ ตัดคําไดออกมา
เปน |มะเร็ง| แต SWATH ตัดคําออกมาเปน |มะ|เร็ง|
“เตานม” ผลที่ได Lexto และ CancerDic+ ตัดคําไดออกมา
เปน |เตานม| แต SWATH ตัดคําออกมาเปน |เตา|นม|
“ลําใส” ผลที่ได Lexto SWATH และ CancerDic+ ตัดคํา
ไดออกมาเปน |ลําใส| เหมือนกัน
“ทางกรรมพันธุ” ผลที่ได SWATH และ CancerDic+ ตัด
คําไดออกมาเปน |ทาง|กรรมพันธุ| แต Lexto ตัดคําออกมาเปน
|ทางกรรมพันธุ|

(6)
(7)

โดยเมื่อ
TP = จํานวนของ True Positive
FP = จํานวนของ False Positive
FT = จํานวนของ True Negative
FN = จํานวนของ False Negative

3. ผลการทดลอง

ผูวิจัยไดดําเนินการจําแนกความนาเชื่อถือของเนื้อหา
ภายในเว็บไซตดานมะเร็ง โดยทําการสกัดคํา การคํานวณหาคา
ดัชนีเอกสาร และเปรียบเทียบประสิทธิภาพการจําแนกประเภท
ความนาเชื่อถือของเนื้อหาภายในเว็บไซต มีรายละเอียด ดังนี้

รูปที่ 5. แสดงตัวอยางผลการตัดคํา
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ซึ่งจะเห็นวา มีความแตกตา งกันในการตัดคําที่ผา น
โปรแกรมตัดคํา ซึ่งจะสงผลกับประสิทธิภาพในการสรางดัชนี
เอกสารและจํ า แนกข อ มู ล และในส ว นของการสร า งดั ช นี
เอกสารไดใชโปรแกรม RapidMiner Studio ชวยในการนับคํา
และคํานวณ TD-IDF ซึ่งมีตัวอยางการสรางดัชนีเอกสาร ซึ่งจะ
ถูกนําไปใชในการจําแนกขอมูล แสดงดังรูปที่ 6

รูปที่ 6. แสดงตัวอยางการสรางดัชนีเอกสาร

3.2 ผลการหาคาประสิทธิภาพโดยใช Lexto, SWATH และ
CancerDic+ สกัดคํา

จากการทดลองจํา แนกความน า เชื่ อ ถือ ของเนื้ อ หา
ภายในเว็บไซตโดยใชโมเดลการจําแนก 3 แบบไดแก ตนไม
ตัดสินใจ (DT) โครงขายประสาทเทียม (ANN) และซัพพอรต
เวกเตอรแมชชีน (SMO) โดยผานการสกัดคําโดยใชโปรแกรม
Lexto, SWATH และ CancerDic+ โดยการแบงขอมูลเพื่อใชใน
การทดสอบความเที่ยงตรงของโมเดลดวยวิ ธี 10-fold Cross
Validation ทําใหไดคา ประสิทธิภ าพ ซึ่งประกอบไปดวยคา
ความถูกตอง คาความแมนยํา และคาความครบถวน แสดงดัง
ตารางที่ 3
ตารางที่ 3. แสดงการเปรียบเทียบคาประสิทธิภาพโดยใช Lexto,
SWATH และ CancerDic+ สกัดคํา
10-fold cross validation
Tools
Model
Accuracy Precision Recall
DT
0.839
0.839
0.839
Lexto
ANN
0.819
0.814
0.819
SMO
0.814
0.810
0.815
DT
0.777
0.775
0.783
SWATH ANN
0.769
0.765
0.773
SMO
0.764
0.762
0.769

DT
CancerDic+ ANN
SMO

0.844
0.835
0.831

0.838
0.829
0.825

0.845
0.836
0.830

จากตารางพบวาการตัดคําที่ผานเครื่องมือ Lexto แลว
มีคา ประสิท ธิ ภ าพมากที่สุ ด คือ DT (Accuracy = 0.839,
Precision = 0.839, Recall =0.839) การตัดคําที่ผานเครื่องมือ
SWATH แลวมีคาประสิทธิภาพมากที่สุด คือ DT (Accuracy =
0.777, Precision = 0.775, Recall =0.783) และการตัดคําที่ผาน
เครื่องมือ CancerDic+ แลวมีคาประสิทธิภาพมากที่สุด คือ DT
(Accuracy = 0.844, Precision = 0.838, Recall =0.845) ซึ่งจะ
พบวาโมเดลที่มีประสิทธิภาพมากที่สุดเปนโมเดลการจําแนก
ขอมูลแบบตนไมตัดสินใจ (Decision Trees) ที่ผานการตัดคํา
จากเครื่องมือ CancerDic+

4. บทสรุป

จากการทดลองหาคาประสิทธิภาพการจําแนกจากทั้ง
3 โมเดลจากการสกั ด คํ า จากทั้ ง 3 โปรแกรมทํ า ให ไ ด ค า
ประสิ ท ธิภ าพของแต ล ะโมเดลในแตล ะการทดลองจึง นํามา
เปรียบเทียบกันทั้ง 3 รูปแบบการทดลองเพื่อ ใหเห็น ภาพได
อย า งชัด เจน โดยใช คา ความถูก ตอ ง (Accuracy) มาทํา กราฟ
เปรียบเทียบ แสดงดังรูปที่ 7
จ า ก รู ป พ บ ว า ผ ล ก า ร ท ด ล อ ง โ ม เ ด ล ที่ มี ค า
ประสิท ธิภ าพในดา นตา งๆ ที่ม ากที่สุด คือ โมเดลที่ผา นการ
สกัดคํา จาก CancerDic+ และใชเทคนิคการจําแนกแบบ DT
(Accuracy = 0.844, Precision = 0.838, Recall =0.845) ซึ่งดีกวา
โมเดลที่ผานการสกัดคําจาก Lexto และ SWATH เนื่องจากมี
การใช คํ า ศั พ ท เ ฉพาะทางเกี่ ย วกั บ โรคมะเร็ ง (Cancer
Terminology) ทํา ใหการสกัดคําในขั้นตอนการเตรียมขอมูล
กอนนําไปทําเหมืองขอมูลมีความถูกตองมากยิ่งขึ้น
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86
84
82
80
78
76
74
72

SWATH

Lexto
DT

ANN

CancerDic+
SMO

รูปที่ 7. แสดงเปรียบเทียบคาความถูกตอง (Accuracy)
ในสวนของปญหาและขอ เสนอแนะ ที่พบจากการ
เก็บรวบรวมขอมูลเนื้อหาจากเว็บไซตตางๆ พบปญหาที่สงผล
ตอประสิทธิภาพการตัดคํา เชน การสะกดคําผิด การใชคําทับ
ศัพทภาษาอังกฤษ ขอมูลที่เปนการใหขอมูลเชิงรูปภาพ (Infographic) อีก ทั้งในการเก็บ รวบรวมขอ มู ล ควรพัฒนาการเก็ บ
ขอมูลโดยการใชเว็บครอวเลอร (Web Crawler) เพราะจะทําให
สามารถรวบรวมขอ มูล ไดมาก รวดเร็วและหลากหลาย สวน
กําหนดเกณฑอื่นๆ ที่ใชในการประเมินคาความนาเชื่อถือของ
เนื้อ หาภายในเว็บไซต ที่ในงานวิจัยนี้ใชเพียงแหลงที่มาของ
เว็บไซต อาจจะใชเนื้อหาประกอบกับชื่อผูเขียน หรือประเมิน
จากผูเชียวชาญก็ได ซึ่งจะนําไปพัฒนาตอไปในอนาคต
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