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งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาระบบจำ �แนกและ การจำ�แนกข้อมูล เปอร์เซ็ปตรอนแบบหลายชั้น
ค้นคืนข้อมูลเว็บกระทู้ข่าว โดยใช้โครงข่ายประสาทเทียม
เปอร์เซ็ปตรอนแบบหลายชั้น (Multilayer Perceptron) ซึ่งใช้ Abstract
This paper proposes a web news information retrieval and
3 เครื่องมือหลักในการจำ�แนกข้อมูลกระทู้ข่าวจากเว็บไซต์   
พันทิป ได้แก่ 1) Rapidminer ใช้ในการพัฒนาโมเดลของ classification system, using multilayer perceptron neural
โครงข่ายประสาทเทียม 2) Javascript และ jQuery ใช้ในการ network. In the part of web news information classification,
พัฒนาระบบเก็บรวบรวมข้อมูล (Crawler) จากเว็บไซต์ Rapidminer was used to model an artificial neural network
พันทิป และ 3) คลาสไลบรารีเล็กซ์โต (Thai Lexeme To- (ANN). Javascript and jQuery was used to develop web
kenizer : LexTo) ใช้ในการตัดคำ�ภาษาไทยและคำ�นวณหา Crawler for downloading data from www.pantip.com; while
ค่าน้�ำ หนัก (Weight) ของคำ�นัน้ ๆ เพือ่ ใช้เป็นชุดข้อมูลสำ�หรับ LexTo was used to cut stop-words and calculate word weights.
เรียนรู้ของโครงข่ายประสาทเทียมในการจำ�แนกข้อมูล และ The results of this serve as learning data for the ANN model.
ใช้ 4 เครือ่ งมือหลักในการค้นคืนข้อมูล ได้แก่ 1) Vector Space In the part of web news information retrieval, a vector space
Model (VSM) ใช้ในการค้นคืนข้อมูลเพื่อเปรียบเทียบความ model was used to compare word similarity between words
คล้ายของคำ�ค้นกับเอกสาร 2) Apache Solr ใช้ในการสร้าง in query and documents. Apache Solr was used to create
ดัชนีข้อมูล (Index) ของเอกสารเพื่อใช้ในการค้นคืนข้อมูล indexes in documents for improving the retrieval performance.
อย่างมีประสิทธิภาพ 3) N-Gram ใช้ในการแนะนำ�ชุดคำ�ถาม N-Gram was also used for automatic suggestion on a set of
ที่ถูกต้องแบบอัตโนมัติ และ 4) LexTo ใช้ในการตัดคำ�เพื่อ queries; while LexTo was used for query expansion in order
ขยายชุดคำ�ถาม (Query Expansion) ให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงตาม to get the most accurate results. The testing results of this
ความต้องการมากที่สุด พร้อมทั้งตัดคำ�หยุดหรือคำ�ที่ไม่มี system reveal the precision values of information classification
ความหมาย (Stop-Word) เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงกับความ and retrieval which are 74.51% and 86.30% respectively, and
ต้องการของผูส้ บื ค้นมากทีส่ ดุ จากการทดสอบประสิทธิภาพ the recall values of information classification and retrieval
ของการจำ � แนกข้ อ มู ล และการค้ น คื น ข้ อ มู ล ได้ ค่ า ความ which are 75.36% and 100% respectively. This shows that
แม่นยำ�  (Precision) เท่ากับ 74.51% และ 86.30% และค่า the system can be used effectively.
ความระลึก (Recall) เท่ากับ 75.36% และ 100% ตามลำ�ดับ
ซึ่งเป็นค่าที่น่าพอใจ จึงสรุปได้ว่างานวิจัยนี้สามารถจำ�แนก Keyword: Information Retrieval, Artificial Neural Network,
Classification, Multilayer Perceptron.
และค้นคืนข้อมูลได้ในระดับที่ดีมาก
* ภาควิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
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1. บทนำ�
เว็บไซต์พันทิป (www.pantip.com) เป็นเว็บกระทู้ข่าวที่
ได้รับความนิยมเป็นอย่างมาก โดยเว็บไซต์ทรูฮิต (www.
truehits.net) [1] ได้ เ ก็ บ สถิ ติ ผู้ เ ข้ า ชมเว็ บ ไซต์ ภ ายใน
ประเทศไทยประจำ�เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556 มีผู้เข้าชม
เว็บไซต์พันทิปรวม 129,678 ไอพีแอดเอรส (IP Address)
200,573 เซสชั่น (Session) และจำ�นวนเข้าชมหน้าเว็บไซต์
ทั้งหมด 688,025 ครั้ง เว็บไซต์พันทิปมีส่วนร่วมในการให้
ผู้ใช้เข้ามาร่วมแสดงความคิดเห็น และมีบทบาทสำ�คัญใน
การทำ�หน้าที่เป็นสื่อกลางในการแสดงออกถึงความคิดเห็น
เกี่ยวกับประเด็นต่างๆ ทางสังคม ปริมาณข้อมูลที่ผู้ใช้งาน
สร้างมีจำ�นวนเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ และเป็นอุปสรรคสำ�หรับ
การค้นคืนข้อมูลเป็นอย่างมาก และจำ�เป็นต้องรูว้ ธิ กี ารกรอก
ข้อมูลที่เหมาะสมจึงจะสามารถค้นคืนข้อมูลได้รวดเร็วและ
แม่นยำ� ข้อมูลทีไ่ ด้จากการค้นคืนจะไม่มกี ารจำ�แนกประเภท
จึงเป็นอุปสรรคสำ�หรับการเข้าถึงข้อมูลของผู้ใช้งาน
งานวิจยั นีจ้ งึ คิดค้นวิธใี นการแก้ไขปัญหาโดยใช้โครงข่าย
ประสาทเทียม (Artificial Neural Network) ซึ่งเป็นกระบวน
การที่ ค อมพิ ว เตอร์ จำ � ลองการทำ � งานโดยเลี ย นแบบการ
ทำ�งานของสมองมนุษย์ โดยใช้วิธีการเรียนรู้แบบมีผู้สอน
(Supervised Learning) เพือ
่ จำ�แนกกลุม่ ข้อมูล (Classification)
กระทูข้ า่ วของเว็บไซต์พนั ทิป (www.pantip.com) เพือ่ บันทึก
ลงฐานข้อมูลสำ�หรับการค้นคืนข้อมูลในขั้นตอนต่อไป โดย
ใช้โครงข่ายประสาทเทียมเปอร์เซ็ปตรอนแบบหลายชั้น
(Multilayer Perceptron) ซึ่งเป็นรูปแบบที่เหมาะสำ�หรับการ
ประมวลผลกับงานทีม่ คี วามซับซ้อนได้เป็นอย่างดี [2] ข้อมูล
ที่ได้จะถูกจำ�แนกดังนี้ สังคมและการเมือง กีฬา ท่องเที่ยว
บันเทิง เทคโนโลยี การศึกษา และอื่นๆ
ผูใ้ ช้จะต้องกรอกข้อมูลคำ�ถาม (Query) เข้าสูก่ ระบวนการ
ค้นคืนข้อมูลสารสนเทศ (Information Retrieval) เพื่อการค้น
คืนข้อมูลให้ตรงตามความต้องการของผูใ้ ช้งาน โดยใช้วธิ กี าร
ค้นคืนแบบ (Vector Space Model : VSM) ซึ่งเป็นการแทนค่า
ข้อมูลคำ�ค้นและข้อมูลเอกสารเป็น Vector โดยใช้มุมองศา
เพื่อเปรียบเทียบความคล้ายกันของเอกสาร Vector เอกสาร
ที่มีมุมองศาที่น้อยสุดจะเป็นเอกสารที่มีความคล้ายหรือใกล้
เคียงกับคำ�ค้นมากที่สุดและเรียงไปตามลำ�ดับ [3]
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2. ทฤษฎีและวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง
2.1 การสร้างดัชนี (Indexing)
เป็นกระบวนการสร้างตัวแทนเอกสารเพื่อใช้สำ�หรับการ
ค้นคืนข้อมูล โดยการสร้างดัชนีแบบแฟ้มผกผัน (Inverted
File Index) มีสองขั้นตอนดังนี้ ขั้นแรกทำ�การวิเคราะห์และ
แบ่งคำ�เป็นรายการคำ� (Index Term) โดยตัดข้อความที่ไม่มี
ความหมายหรือคำ�หยุดออก (Stop Word) และแปลงคำ�เป็น
รากศัพท์ (Stemming) และขั้นที่สองนำ�ข้อความที่ได้จากขั้น
แรกมาจัดเก็บเป็นแฟ้มดัชนีพร้อมทั้งเก็บจำ�นวนเอกสารที่
คำ�นั้นๆ ปรากฏและระบุหมายเลขเอกสารด้วย [3]
2.2 Vector Space Model
เป็นการค้นคืนเอกสารจากคลังเอกสารทีม่ จี �ำ นวนมาก ซึง่
เป็นการแทนค่าข้อมูลคำ�ค้นและข้อมูลเอกสารเป็น Vector
จากนั้นทำ�การหาความคล้ายกันระหว่าง Vector ที่มีความ
คล้ายกันกับข้อมูลคำ�ค้นมากทีส่ ดุ โดยการแทนขนาดแต่ละมิติ
(Dimension) ของ Vector ด้วยค่าน้�ำ หนัก (Weight) แล้วเปรียบ
เทียบความคล้ายของ Vector (Similarity Measurement) ด้วย
การทำ� Inner Product หรือ Cosine Product โดยที่ Inner
Product คือการเปรียบเทียบความคล้ายระหว่าง Vector ด้วย
การนำ� Vector มาคูณกัน ผลลัพธ์ที่ได้มีค่ามากแสดงว่ามี
ความคล้ายกันมาก ส่วน Cosine Product คือการเปรียบเทียบ
ระหว่าง Vector ด้วยมุมที่มีองศาน้อยที่สุด แสดงว่ามีความ
คล้ายกันมากที่สุด [3]
2.3 โครงข่ายประสาทเทียมเปอร์เซ็ปตรอนแบบ
หลายชั้น
เป็นกระบวนการเรียนรูข้ อ้ มูลของเครือ่ ง โดยลักษณะของ
โมเดลจะเป็นแบบหลายชั้น มีทั้งหมด 3 Layer ได้แก่ 1)
Input Layer คือชัน
้ ของการรับข้อมูลเข้าเพือ่ ทำ�การเรียนรู้ ใน
ชัน้ นีจ้ ะมีการกำ�หนดจำ�นวนข้อมูลนำ�เข้า (Input) และรูปแบบ
ของข้อมูลตามที่ผู้ออกแบบได้ออกแบบไว้ 2) Hidden Layer
เป็นชั้นของการเรียนรู้ข้อมูลโดย Hidden Layer ชั้นที่ 1 จะ
สุม่ ค่าน้�ำ หนัก (Weight) ของข้อมูลนัน้ ๆ เพือ่ เป็นการให้ความ
สำ�คัญของแต่ละข้อมูลทีไ่ ม่เท่ากัน และสุม่ ค่าความโน้มเอียง
(Bias) เพื่อเป็นตัวกำ�หนดทิศทางการเรียนรู้ของโมเดล ส่วน
Hidden Layer ชั้ น ที่ เ หลื อ จะมี ก ารปรั บ ค่ า ความโน้ ม เอี ย ง
(Bias) และค่าน้ำ�หนัก (Weight) ในขณะเรียนรู้ให้ได้ค่าที่
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เหมาะสม ผู้ออกแบบสามารถกำ�หนดจำ�นวน Hidden Layer
และจำ�นวนโครงข่ายประสาทเทียม (Neural Network) ใน
การเรียนรู้ได้ตามความเหมาะสม และ 3) Output Layer เป็น
ชัน้ ของข้อมูลผลลัพธ์จากการเรียนรูข้ องโมเดล โดยข้อมูลนำ�
เข้า (Input) ของชั้นนี้คือข้อมูลผลลัพธ์จาก Hidden Layer ซึ่ง
จะมีการปรับค่าความโน้มเอียง (Bias) และค่าน้�ำ หนัก (Weight)
ในขณะเรียนรูเ้ ช่นเดียวกับชัน้ Hidden Layer ซึง่ ผลลัพธ์ทไี่ ด้
นั้นจะอยู่ในลักษณะของคลาส (Class) อาจมีได้มากกว่าสอง
คลาส [4] ลักษณะของโครงข่ายประสาทเทียมเปอร์เซ็ปตรอน
แบบหลายชั้น (MLP) สามารถแสดงได้ดังภาพที่ 1

ภาพที่ 1 โครงข่ายประสาทเทียมแบบ Multilayer Perceptron [4]
2.2 Apache Solr
โซล่าร์ (Solr หรือ Apache Solr) [5] เป็นเครื่องมือหรือ
ซอฟต์แวร์ตัวกลาง (Midden Ware) สำ�หรับค้นคืนข้อมูลโดย
ทำ�การสืบค้นข้อมูลจากดัชนีของข้อมูล (Index) [6] ทีถ่ กู พัฒนา
จากไลบารีของระบบสืบค้นลูซีน (Lucene) [7] ใช้เอกสาร
XML สำ�หรับการนำ�เข้าและส่งออกข้อมูลเพื่อแสดงผลลัพธ์
การค้ น คื น ข้ อ มู ล ทำ � ให้ ป ระสิ ท ธิ ภ าพการค้ น คื น มี ค วาม
รวดเร็วมากยิ่งขึ้น ซึ่งสามารถใช้งานข้อมูลผ่านโพรโทคอล
HTTP ให้ ส ามารถเรี ย กใช้ ง านในรู ป แบบโปรแกรมงาน
ประยุกต์ (Application Programming Interface) ได้
3. วิธีการดำ�เนินงานวิจัย
3.1 ศึกษาเครื่องมือและวิเคราะห์ปัญหาที่เกี่ยวข้อง
ศึกษาระบบค้นคืนของเว็บกระทูข้ า่ วพันทิป และวิเคราะห์
ปัญหาทีเ่ กีย่ วข้องได้แก่ ผลจากการค้นคืนไม่สามารถจำ�แนก
หมวดหมู่ และไม่สามารถค้นหาด้วยคำ�คล้ายได้ จากนั้น
จึ ง ได้ นำ � มาคิ ด หาวิ ธี ก ารแก้ ไ ขปั ญ หาที่ เ หมาะสมและมี
ประสิทธิภาพมากทีส่ ดุ โดยศึกษาเครือ่ งมือการสร้างดัชนีของ
ข้อมูล (Index) ในเอกสารโดยใช้ Apache Solr เพื่อใช้สำ�หรับ
กระบวนการค้นคืนข้อมูลให้มปี ระสิทธิภาพ ซึง่ เป็นเครือ่ งมือ
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ที่ได้รับความนิยมและมีประสิทธิภาพสูงอีกทั้งยังเป็น Open
Source อี ก ด้ ว ย ศึ ก ษาเครื่ อ งมื อ ในการเรี ย นรู้ ข้ อ มู ล ของ
โครงข่ายประสาทเทียมสำ�หรับจำ�แนกหมวดหมูข่ อ้ มูลเพือ่ ให้
ได้โมเดลที่แม่นยำ�มากที่สุด โดยใช้ Rapidminer และศึกษา
คลาสไลบรารี สำ � หรั บ ใช้ ใ นการตั ด คำ � ภาษาไทยอย่ า งมี
ประสิทธิภาพโดยใช้คลาสไลบรารีเล็กซ์โต (Thai Lexeme
Tokenizer : LexTo) ซึ่ ง เป็ น ไลบรารี ที่ ถู ก พั ฒ นาโดยศู น ย์
เทคโนโลยี อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ แ ละคอมพิ ว เตอร์ แ ห่ ง ชาติ
(NECTEC) จากการศึกษาเครื่องมือที่ใช้ในการแก้ปัญหา
ทัง้ หมด ผูว้ จิ ยั ได้น�ำ มาประยุกต์ใช้งานด้วยกัน พบว่าสามารถ
ทำ�งานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ
3.2 วิเคราะห์และออกแบบระบบ
ทำ�การวิเคราะห์ขอ้ มูลเพือ่ ใช้ในการออกแบบระบบจำ�แนก
และค้นคืนข้อมูลเว็บกระทู้ข่าวด้วยโครงข่ายประสาทเทียม
เปอร์เซ็ปตรอนแบบหลายชั้น มีรายละเอียดดังภาพที่ 2

ภาพที่ 2 กระบวนการทำ�งานของระบบจำ�แนกและค้นคืน
ข้อมูลเว็บกระทู้ข่าวด้วยโครงข่ายประสาทเทียม
เปอร์เซ็ปตรอนแบบหลายชั้น
จากภาพที่ 2 ขัน้ ตอนการทำ�งานเริม่ จากการเก็บรวบรวม
ข้อมูลกระทู้ข่าวจากเว็บไซต์พันทิปโดยผู้ดูแลระบบ จากนั้น
ระบบจะตัดคำ�เพื่อคำ�นวนค่า TF ค่า IDF และค่า Weight
สำ�หรับเป็นชุดข้อมูลในการเรียนรู้ของโครงข่ายประสาท
เทียมเพือ่ จำ�แนกลุม่ ข้อมูลและเก็บลงในฐานข้อมูลต่อไป ขัน้
ต่อมาผู้ใช้จะกรอกข้อมูลชุดคำ�ถาม ซึ่งระบบจะแนะนำ�ชุด
คำ�ถามแบบอัตโนมัตใิ ห้ โดยผูใ้ ช้จะเลือกหรือไม่กไ็ ด้ จากนัน้
ระบบจะตัดคำ�หยุด (Stop Word) ออก และทำ�การขยายชุด
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คำ�ถาม (Query Expansion) เพื่อให้ได้ข้อมูลชุดคำ�ถามที่
เหมาะสม จากนั้นจะนำ�ชุดข้อคำ�ถามนี้ไปค้นหาใน Lucene
ที่ทำ�การสร้างดัชนีข้อมูลไว้ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่แม่นยำ�และ
ตรงตามความต้องการมากที่สุด
3.3 การพัฒนาระบบ
		 3.3.1 กระบวนการรวบรวมและจำ�แนกข้อมูล
		 การรวบรวมข้อมูลใช้ Javascript และ jQuery เป็นตัว
สร้างเครือ่ งมือสำ�หรับเก็บรวบรวมข้อมูลจากเว็บไซต์พนั ทิป
เนื่องจาก Javascript มีหลักการทำ�งานแบบ Asynchronous
[8] จึงจำ�เป็นต้องใช้วิธีการเขียนโปรแกรแบบ Recursive [9]
เพื่อให้กระบวนการเก็บรวบรวมข้อมูลมีประสิทธิภาพสูงสุด
โดยมีขั้นตอนการทำ�งานดังภาพที่ 3

เพือ่ ให้สามารถทำ�งานได้อย่างมีประสิทธิภาพไม่ตอ้ งรอห้อง
ใดห้องหนึ่งทำ�เสร็จก่อน ขั้นที่ 4 เก็บรวบรวมข้อมูลเนื้อหา
ของแต่ละหัวข้อข่าวที่ถูกส่งมาจากขั้นที่ 3 เพื่อใช้เป็นชุด
ข้อมูลในการจำ�แนกกลุ่มต่อไป
		 การจำ�แนกข้อมูลได้น�ำ กระบวนการเรียนรูข้ อ้ มูลของ
เครือ่ ง (Machine Learning) แบบมีผสู้ อน (Supervised Learning)
[4] ในการเรียนรูข้ อ้ มูลเพือ่ จำ�แนกกลุม่ โดยใช้ Rapidminer เป็น
เครือ่ งมือสร้างโมเดลโครงข่ายประสาทเทียมเปอร์เซ็ปตรอน
แบบหลายชัน้ (MLP) สำ�หรับจำ�แนกกลุม่ ของกระทูข้ า่ วทีไ่ ด้
จากขั้นตอนที่ 4 เพื่อบันทึกลงในฐานข้อมูล มีข้อมูลนำ�เข้า
(Input Layer) เท่ า กั บ 1,007 ข้ อ มู ล และใช้ โ ครงข่ า ย
ประสาทเทียมแบบ 17-17-17-7 นั่นคือมี Hidden Layer
ทั้งหมด 3 ชั้น โดย Hidden Layer ชั้นที่ 1 ชั้นที่ 2 และชั้นที่
3 แต่ละชั้นมีจำ�นวน 17 Nodes และชั้นผลลัพธ์ (Output
Layer) มีจำ�นวน 7 Nodes ด้วยกันโดยที่ทุกชั้นของโครงข่าย
ประสาทเทียมจะใช้ฟงั ก์ชนั การกระตุน้ แบบซิกมอยด์ฟงั ก์ชนั
(Sigmoid Function) ซึ่ ง ได้ ค่า ประสิ ท ธิ ภ าพของโครงข่า ย
ประสาทเทียมดังตารางที่ 1
ตารางที่ 1 ตารางการประเมินประสิทธิภาพการค้นคืน
ข้อมูล

ภาพที่ 3 ขั้นตอนการทำ�งานของระบบเก็บรวบรวมข้อมูล
		 จากภาพที่ 3 เป็นการอธิบายขัน้ ตอนการทำ�งานของ
ระบบเก็ บ รวบรวมข้ อ มู ล กระทู้ ข่ า วจากเว็ บ ไซต์ พั น ทิ ป
ขั้นแรกโหลดข้อมูลห้องข่าวจากฐานข้อมูลที่ได้รวบรวมไว้
โดยมีทั้งหมด 28 ห้องข่าว ขั้นที่ 2 กำ�หนดจำ�นวน Paging ที่
ต้องการดาวน์โหลดซึ่งแต่ละ Paging จะมีค่าเท่ากับ 50
เนือ้ หา ขัน้ ที่ 3 ทำ�การเก็บรวบรวมข้อมูลหัวข้อกระทูข้ า่ วจาก
เว็บไซต์พันทิปโดยกำ�หนดให้ทำ�งานแบบคู่ขนาน (Parallel)
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การเมือง

กีฬา

ท่อง
เที่ยว

บันเทิง

เทค
โนโลยี

การ
ศึกษา

อื่นๆ

การเมือง

102

5

3

4

1

3

11

กีฬา

3

101

3

2

2

1

6

ท่อง
เที่ยว

4

7

81

0

6

2

13

บันเทิง

1

0

2

154

5

1

2

เทค
โนโลยี

2

1

2

6

74

0

6

การ
ศึกษา

6

0

2

9

2

51

4

อื่นๆ

7

5

11

2

5

5

25

		 จากตารางที่ 1 ประสิทธิภาพของโครงข่ายประสาท
เทียมแบบ 17-17-17-7 มีคา่ ความถูกต้อง (Accuracy) เท่ากับ
74.51% ค่าความระลึก (Recall) เท่ากับ 75.36% และค่าเฉลีย่
ผิดพลาดกำ�ลังสอง (Mean Squared Error: MSE) เท่ากับ
0.442
		 3.3.2 กระบวนการค้นคืนข้อมูลแบบ (VSM)
		 การค้นคืนข้อมูลใช้หลักการ Vector Space Model ใน
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การค้นคืนข้อมูลโดยใช้ Apache Solr ในการสร้างดัชนีของ ตารางที่ 2 ตารางการประเมินประสิทธิภาพการค้นคืน
ข้อมูล (Index) สำ�หรับใช้ในการค้นคืนข้อมูลให้มปี ระสิทธิภาพ
Keyword
Precision
Recall
สูงสุดซึ่งมีกระบวนการทำ�งานดังภาพที่ 4
เลือกตั้งผู้ว่ากทม
0.93
1
ประชุมสภา
0.72
1
ศึกแดงเดือด
0.95
1
นักกีฬาดีเด่น
0.89
1
เที่ยวเชียงใหม่
0.84
1
น้ำ�ตกสวย
0.91
1
อ่านการ์ตูน
0.82
1
ละครไทยทำ�ไมต้องน้ำ�เน่า
0.83
1
อยากได้มือถือใหม่
0.88
1
ราคา iphone
0.89
1
โรงเรียนน่าอยู่
0.87
1
นักเรียนนักศึกษา
0.94
1
ค่าเฉลี่ยรวม
0.863
1
ภาพที่ 4 กระบวนการทำ�งานของ Apache Solr
		

จากภาพที่ 4 แสดงถึงโครงสร้างการทำ�งานของ
Apache Solr โดยเริ่มจากผู้ใช้ป้อนข้อมูลชุดคำ�ถามผ่านเว็บ
บราวเซอร์ (Web Browser) โดยระบบจะทำ�การแปลงชุด
คำ�ถามโดยผ่าน Query Parser เพื่อตรวจสอบประเภทและ
ฟิวส์ของข้อมูลที่ตั้งค่าไว้ใน Apache Solr จากนั้นนำ�ชุดข้อ
คำ�ถามนีไ้ ปค้นหาใน Lucene ทีท่ �ำ การสร้างดัชนีขอ้ มูลไว้ และ
ส่งผลลัพธ์กลับมายังผู้ใช้โดยจะแปลงข้อมูลให้เป็นประเภท
ตามที่ตั้งค่าไว้

จากการทดสอบพบว่าได้ค่า Precision เท่ากับ 86.30%
ค่า Recall เท่ากับ 100% และค่า F-Measure เท่ากับ 80%
4.2 ผลการประเมินประสิทธิภาพการจำ�แนกข้อมูล
ประสิทธิภาพของโมลเดลจากการเรียนรู้ได้ค่า Precision
เท่ากับ 74.51% ค่า Recall เท่ากับ 75.36% และค่า Mean
Square Error (MSE) เท่ากับ 0.44 ส่วนประสิทธิภาพของ
โมเดลเมื่อทดสอบกับข้อมูลจริงจำ�นวน 1,000 ข้อมูลได้ค่า
Precision เท่ากับ 75.41 % ค่า Recall เท่ากับ 75.38 % จึง
สรุปได้ว่าประสิทธิภาพการจำ�แนกข้อมูลอยู่ในระดับที่ดี

5. สรุปผลและข้อเสนอแนะของการวิจัย
4. ผลการดำ�เนินงาน
งานวิจยั นีไ้ ด้ถกู พัฒนาขึน้ โดยการประยุกต์ใช้ทฤษฎีการ
งานวิ จั ย นี้ มี ก ารทดสอบประสิ ท ธิ ภ าพด้ ว ยค่ า ความ ค้นคืนข้อมูลแบบ Vector Space Model โดยใช้ Apache Solr
แม่นยำ� (Precision) ค่าความระลึก (Recall) และค่า F-Measure ในการสร้างดัชนีข้อมูลสำ�หรับใช้ในการค้นคืนข้อมูล ซึ่งใช้
[10] ซึ่งเป็นที่ยอมรับ และนิยมใช้กันอย่างแพร่หลายเพื่อ Lexto ในการตัดคำ�ของชุดคำ�ถามเพื่อนำ�ไปขยายข้อคำ�ถาม
ทดสอบความถูกต้องของข้อมูล
(Query Expansion) ให้ได้ขอ
้ มูลทีเ่ กีย่ วข้องมากทีส่ ดุ ผลจาการ
4.1 ผลการประเมินประสิทธิภาพการค้นคืน
ทดสอบประสิทธิภาพได้ค่า Precision เท่า กับ 86.30%
ประสิ ท ธิ ภ าพการค้ น คื น ข้ อ มู ล ทดสอบจากข้ อ มู ล ชุ ด ค่า Recall เท่ากับ 100% ส่วนโครงข่ายประสาทเทียมแบบ
คำ�ถาม 12 ชุดคำ�ถามได้ผลการทดสอบดังตารางที่ 2
เปอร์เซ็ปตรอนหลายชั้น ถูกนำ�มาใช้สำ�หรับการจำ�แนก
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ข้อมูลโดยใช้ Rapidminer ในการสร้างโมเดลการจำ�แนก
ข้อมูลนี้ มีข้อมูลนำ�เข้า (Input Layer) เท่ากับ 1,007 ข้อมูล
และใช้โครงข่ายประสาทเทียมแบบ 17-17-17-7 นั่นคือมี
Hidden Layer ทั้งหมด 3 ชั้น โดย Hidden Layer ชั้นที่ 1 ชั้น
ที่ 2 และชั้นที่ 3 แต่ละชั้นมีจำ�นวน 17 Nodes และชั้นผลลัพธ์
(Output Layer) มีจำ�นวน 7 Nodes ด้วยกัน โดยที่ทุกชั้นของ
โครงข่ า ยประสาทเที ย มจะใช้ ฟั ง ก์ ชั น การกระตุ้ น แบบ
ซิกมอยด์ฟังก์ชัน (Sigmoid Function) ซึ่งจากการทดสอบ
ประสิทธิภาพของโมเดลจากข้อมูลจริงจำ�นวน 1,000 ข้อมูล
ได้ค่า Precision เท่ากับ 75.41% ค่า Recall เท่ากับ 75.38%
ทำ�ให้ระบบมีประสิทธิภาพในการจำ�แนกและค้นคืนข้อมูลอยู่
ในระดับที่ดีมาก
งานวิจัยนี้มีข้อจำ�กัดอยู่ 2 ประการดังนี้ ประการแรกคือ
ระบบไม่สามารถค้นคืนข้อมูลแบบ Real Time ได้เนื่องจาก
ข้อมูลหลักจะอยู่ที่เว็บไซต์พันทิปจำ�เป็นต้องทำ�การเก็บ
รวบรวมข้อมูลเป็นระยะๆ ประการที่ 2 ระบบไม่สามารถ
จำ�แนกคำ�ที่เขียนผิดได้ อย่างไรก็ตามในอนาคตงานวิจัยนี้
พัฒนาระบบเพิ่มเติม ให้สามารถรองรับกับการค้นคืนข้อมูล
ด้วยการประมวลผลภาษาธรรมชาติ และสามารถเรียนรู้
ข้อความที่เขียนผิดได้
6. เอกสารอ้างอิง
[1] Page Of Truehits, Available online at http://truehits.net/
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