
ว.วิทย. มข. 46(3) 614-630 (2561)  KKU Sci. J. 46(3) 614-630 (2018) 

 

 

 

 
 

การจําแนกคุณภาพบทความวิกิพีเดียภาษาไทยโดยใชออนโทโลยี 

และลักษณะเดนที่เกี่ยวกับการอางอิง 

Quality Classification of Thai Wikipedia Articles using Ontology 

and Reference Feature Sets 
 

กาญจนา แสงทองพัฒนา1  และ นวลวรรณ สุนทรภิษัช1* 
1ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร คณะวทิยาศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10903 

*Corresponding Author, E-mail: fscinws@ku.ac.th 
 

บทคัดยอ 

บทความวิกิพีเดียไดรับความนิยมและถูกใชเปนแหลงอางอิงในเอกสารหรือสื่อตาง ๆ วิกิพีเดียเปนสารานุกรมเสรีที่อนุญาตให

ทุกคนสรางและแกไขไบทความได ทําใหเกิดขอกังวลเรื่องคุณภาพของบทความ นอกจากนี้ยังพบวาบทความคุณภาพดีของวิกิพีเดีย

ภาษาไทยมีจํานวนนอย ดังนั้น งานวิจัยจึงนี้เสนอวิธีการจําแนกบทความวิกิพีเดียภาษาไทยตามคุณภาพสูงและต่ํา โดยมีสมมุติฐานคือ

บทความคุณภาพสูงควรมีเนื้อหาที่ครอบคลุมคอนเซ็ปตสวนใหญในโดเมนน้ัน ๆ รวมถึงควรมีความนาเชื่อถือดวย ผูวิจัยไดทดลองใช 

ออนโทโลยีรวมกับวิธีการเรียนรูแบบตาง ๆ พบวาการทดลองใชออนโทโลยี รวมกับวิธีตนไมตัดสินใจและลักษณะเดนท่ีเกี่ยวกับการ

อางอิง สามารถจําแนกบทความที่มีคุณภาพสูงไดคา F-Measure เทากับ 0.85 สําหรับโดเมนบุคคล, 0.89 สําหรับโดเมนสัตว, และ 

0.72 สําหรับโดเมนสถานที ่
 

ABSTRACT 

Wikipedia articles are widely used as references sources in documents and other medias. Since the 

framework of Wikipedia allows user to create and edit articles, therefore the quality is the main concern. We 

found that there is small number of good quality in Thai articles, therefore this research proposes a method to 

classify Thai Wikipedia articles into high and low quality. The hypothesis is that the high quality articles should 

contain content that covers most concepts in the domain and should be reliable. We investigated ontology with 

various machine learning methods and found that using ontology and decision tree with reference features 

provides promising result measured in term of F-Measure which is 0.73 in biography domain, 0.89 in animal 

domain, and 0.72 in place domain. 
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บทนํา 

วิกิพีเดียเปนสารานุกรมเสรีท่ีเปดใหผูใชงานทั่วโลก

สามารถใชงานบทความไดโดยไมมีคาใชจาย ผูใชงานสามารถอาน 

สราง และปรับปรุงแกไขบทความไดอยางเสรี ซึ่งมีขอดีคือ

ผูใชงานสามารถชวยกันพัฒนาเนื้อหาบทความได แตอยางไรก็

ตาม พบวาบางเนื้อหาอาจจะมีคุณภาพต่ําเนื่องจากยังไมไดรับ

การปรับปรุงแกไขใหดีเพียงพอ วิกิพีเดียยังมีกลไกท่ีชวยกระตุน

ใหผูใชงานชวยกันปรับปรุงแกไขบทความ กลไกหนึ่งคือผูใชงาน

สามารถเสนอชื่ อบทความคุณภาพสูงได  ซึ่ งบทความที่ มี

คุณภาพสูงของวิกิพีเดียภาษาไทยมี 2 ระดับคือ บทความคัดสรร 

(วิกิพีเดีย, 2558) และบทความคุณภาพ (วิกิพีเดีย, 2556) เมื่อ

ผูใชเสนอช่ือบทความคุณภาพสูง บทความนั้นจะถูกนําเขาสู

กระบวนการพิจารณาและปรับปรุงบทความโดยผูใชงานอื่น

รวมถึงผูดูแลระบบภายในระยะเวลาสองสัปดาห หากเนื้อหาและ

องคประกอบของบทความตรงตามเกณฑที่วิกิพีเดียกําหนด จะถูก

ประกาศช่ือใหเปนบทความคัดสรร หรือบทความคุณภาพ จะเห็น

ไดวากลไกดังกลาวตองอาศัยผูใชงาน อนึ่ง บทความวิกิพีเดีย

ภาษาไทยมีจํ านวน 117,664 บทความ แมจะมีผู ใช งาน 

ที่ล งทะเบี ยน ท้ังหมด 292,503 คน แต มี ผู ใช ง านที่มี การ

เคลื่อนไหวเพียง 1,038 คน ซึ่งนอยกวาจํานวนบทความถึงรอย

เทา (วิกิพีเดีย, 2560) (ขอมูล ณ วันท่ี 6 มิ.ย. 2560) การสราง

วิธีการอัตโนมัติที่สามารถเสนอชื่อบทความคุณภาพสูงใหกับ

ระบบวิกิพีเดียได จะชวยใหกับผูใชงานปรับปรุงแกไขบทความให

มีคุณภาพสูงไดสะดวกขึ้น และทําใหระบบวิกิพีเดียมีบทความ

คุณภาพสูงจํานวนมากขึ้นดวย 

ผูวิจัยเสนอวิธีการจําแนกคุณภาพบทความวิกิพีเดีย

ภาษาไทยโดยอาศัยวิธีการทางออนโทโลยีรวมกับวิธีการเรียนรู

แบบตาง ๆ และพิจารณาคุณภาพบทความจากเนื้อหาซึ่งเปนหน่ึง

ในคุณสมบัติของบทความคัดสรรและบทความคุณภาพตามเกณฑ

ของวิกิพีเดีย งานวิจัยนีม้ีสมมุติฐานวาการเขียนบทความวิกิพีเดีย

ที่มีคุณภาพนั้นผูเขียนควรเขียนบทความท่ีมีเนื้อหาครอบคลุมทุก

ประเด็น เน้ือหาภายใตหัวขอหลักควรมีคอนเซ็ปตที่ชัดเจน และ

บทความควรมีการอางแหลงขอมูลดวย ซึ่งสอดคลองกับเกณฑ

คุณภาพของบทความคัดสรรในวิกิพีเดีย แสดงในตารางท่ี 1 

อยางไรก็ตามงานวิจัยนี้ไมไดพิจารณารูปภาพ เนื่องจากตาม

เกณฑในวิกิพีเดีย บทความคุณภาพอาจมีรูปหรือไมมีก็ได 
 

งานวิจัยที่เกี่ยวของ 

หัวขอนี้กลาวถึงเกณฑมาตรฐานสําหรับบทความ

คุณภาพของวิกิพีเดีย งานวิจัยท่ีเกี่ยวของกับการจําแนกคุณภาพ

บทความวิกิพีเดีย และทฤษฎีท่ีเก่ียวของ 

1. มาตรฐานของการจําแนกบทความวิกิพีเดีย 

วิกิพีเดียมีกระบวนการประเมินคุณภาพบทความโดย

อาศัยผูใชงานนําเสนอบทความใหกับระบบ วิกิพีเดียภาษาอังกฤษ

มีบทความทั้งหมด 5,430,603 บทความ แบงระดับคุณภาพเปน 

8 ระดับ (A, GA, B, C, Start, Stub, FL, and List) (Wikipedia, 

2017) จํานวนบทความวิกิพีเดียภาษาอังกฤษมีมากกวาภาษาไทย

ถึง 46 เทา จึงเปนเหตุผลหนึ่งที่วิกิพีเดียภาษาไทยไดแบง

บทความคุณภาพสูงเปนสองประเภทเทานั้นคือ บทความคัดสรร 

และบทความคุณภาพ 

กระบวนการประเมินคุณภาพบทความเริ่มตนดวยการ

เสนอชื่ อบทความ  หลั งจากนั้ นภายในสองสัปดาห เป น

กระบวนการการสนับสนุนและคัดคาน ซึ่งเปนขั้นตอนสําคัญที่

ผูใชงานจะชวยกันปรับปรุงบทความจนกวาจะไดรับการสนับสนุน 

หากสิ้นสุดข้ันตอนดังกลาวแตบทความยังอยูระหวางการปรับปรุง 

หรือบทความถูกคัดคาน ผูใชงานสามารถเสนอชื่อบทความเขามา

ใหมไดอีก เมื่อแกไขบทความใหมีคุณภาพเหมาะสมแลว หาก

บทความไดรับการสนับสนุน ผูดูแลระบบจะทําการประกาศช่ือ

เปนบทความคุณภาพสูงตอไป ซึ่งเปนบทความประเภทหนึ่งที่

ผูอานสามารถนําไปใชประโยชนไดดวยความเช่ือมั่นในเนื้อหาและ

แหลงอางอิงของบทความนั้น อยางไรก็ตาม บทความวิกิพีเดีย

ภาษาไทยมีบทความคัดสรรจํานวน 138 บทความ และบทความ

คุณภาพจํานวน 136 บทความ คิดเปนเพียงรอยละ 0.2 ของ

บทความทั้งหมดเทานั้น (ขอมูล ณ วันท่ี 6 กรกฎาคม 2560 จาก 
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https://th.wikipedia.org/wiki/วิกิพีเดีย:บทความคัดสรร และ 

https://th.wikipedia.org/wiki/วิกิพีเดีย:บทความคุณภาพ) 

บทความคุณภาพมีเกณฑคุณภาพเปนรองบทความคัด

สรร บทความคัดสรรเปนบทความที่ดีที่สุด บทความคุณภาพเปน

บทความที่ เขียนดีนาพอใจ (วิกิพีเดีย, 2559) หากบทความ

คุณภาพถูกพัฒนาเนื้อหา ความเปนกลาง และรูปแบบใหเปนไป

ตามเกณฑของบทความคัดสรร บทความคุณภาพดังกลาวจะถูก

เพ่ิมระดับเปนบทความคัดสรรได อยางไรก็ตาม ผูใชงานสามารถ

เสนอใหมีการปรับปรุงขอบกพรองหรือลดระดับของบทความคัด

สรร หรือบทความคุณภาพออกจากรายการบทความดังกลาวได

ดวย เกณฑมาตรฐานสําหรับบทความคุณภาพสูงของวิกิพีเดีย

แสดงไดดังตารางท่ี 1 (Wikimedia Foundation., 2017) พบวา

บทความคุณภาพเขียนเนื้อเรื่องกวาง ๆ แตบทความคัดสรรมี

เน้ือหาละเอียดครอบคลุม ในงานวิจัยนี้กําหนดคุณภาพบทความ

เปน 2 ระดับคือบทความคุณภาพสูง และบทความคุณภาพต่ํา 

โดยมุงประเด็นท่ีเน้ือหาบทความซึ่งครอบคลุมทุกคอนเซ็ปตของ

โดเมนนั้น ๆ และนําเสนอในรูปแบบฐานความรูออนโทโลยี 

นอกจากนี้ยังไดพิจารณาองคประกอบของบทความตามเกณฑ 

วิกิพีเดียดวย คือ หัวขอ และแหลงอางอิง 

 

ตารางที่ 1 คุณสมบัติของบทความคดัสรร และบทความคณุภาพ 

คุณสมบัต ิ บทความคัดสรร บทความคุณภาพ 

อธิบายเนื้อหาด ีมีแหลงอางอิงที่เช่ือถือได เปนกลาง มีเสถียรภาพ / / 

เนื้อหาครอบคลุมทุกประเด็น /  

มีการจัดเรยีงหัวขอตามรูปแบบพื้นฐานของวิกิพีเดีย / / 

มีการจัดเรยีงหัวขอตามตามความสําคัญ หรือตามลําดับเวลา /  

เนื้อหากวาง ไมกลาวถึงรายละเอยีดที่ไมจําเปน / / 

อาจมีบทความแยกยอยถาจาํเปน (หัวขอ) /  

ตองมีรูปภาพที่ไมละเมดิลิขสิทธิ์และมกีารระบุแหลงท่ีมา /  

ไมจําเปนตองมีรูปภาพ หากมี ตองไมละเมิดลิขสิทธิ์และมีการระบแุหลงท่ีมา  / 
 

2. งานวิจัยที่เกี่ยวของกับการจําแนกคุณภาพบทความวิกิพเีดยี 

จากการศึกษาพบวาในวิกิพีเดียภาษาอังกฤษมีการ

พัฒนาเครื่องมือ WikiLyzer เพ่ือชวยงานตาง ๆ ในการประเมิน

คุณภาพบทความ เครื่องมือนี้ชวยผูใชในการคนหาบทความท่ีดี

และระบุจุดออนเพ่ือการปรับปรุงบทความตอไปได (Sciascio et 

al., 2017) กอนหนานี้ GreenWiki (Dalip et al., 2011) ถูก

พัฒนาขึ้นเพ่ือประเมินคุณภาพบทความและแสดงตัวบงช้ีทีช่วยให

ผูใชทราบถึงขอสรุปของคุณภาพบทความของเขา ในป 2010 

WikipediaViz เปนเครื่องมือที่ถูกพัฒนาขึ้นมาใหมีรูปแบบการ

นําเสนอเปนภาพ (Visualization  tools) (Chevalier et al., 

2010) ซึ่งถูกสรางดวยภาษา PHP และรวมเขากับระบบมีเดีย 

วิกิ (Mediawiki system) งานวิจัยนี้เสนอตัวชี้วัด 5 แบบสําหรับ

การประเมินความครบถวนและคุณภาพบทความวิกิพีเดียโดย

นําเสนอเปนภาพเพื่อใหผูอานมีสวนรวมในการแกไขบทความดวย 

ซึ่งพบวาชวยลดเวลาในการประเมินคุณภาพบทความได และยัง

รักษาความมีคุณภาพของบทความไวไดดวย 

งานวิจัยหลายชิ้นไดศึกษาชุดลักษณะเดนของบทความ

โดยอาศัยคําสําคัญ การอางอิง และการเช่ือมโยงระหวางหนาเว็บ 

เปนตน เชนการใชลิงคภายนอก (External links) (Tzekou et 

al., 2011) พบวาหากระบบวิกิพีเดียมีการกลไกที่ดีในการจัดการ

เรื่องการเชื่อมโยงไปยังขอมูลภายนอก จะลดจํานวนการเช่ือมโยง

ไปยังขอมูลที่ไมมีจริงได และภาพรวมของคุณภาพบทความจะดี

ขึ้น 

วิธีการเรียนรูดวยเครื่องจักร ถูกนํามาใชในหลาย

งานวิจัยเพื่อหาลักษณะเดนท่ีสามารถใชในการจําแนกคุณภาพ

บทความวิกิพีเดียได ตัวอยางเชน ลักษณะเดนแบบขอความ 

ลักษณะเดนแบบเมทาดาทา (Meta data features) หรือการ

อธิบายขอมูลในรูปแบบโครงสราง (Javanmardi, 2011) 

นอกจากนี้ ยังมีการนําความยาว การอางอิง การเช่ือมโยงไปยัง

บทความอื่น และรูปภาพ (Calzada and Dekhtyar, 2010) มา

เปนลักษณะเดนในการจําแนกคุณภาพบทความดวย และตอมามี

งานวิจัยที่ใชลักษณะเดนดังกลาวรวมกับคําสําคัญของโดเมนที่

ปรากฏในบทความ (Saengthongpattana and Soonthorn-
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phisaj, 2014)  ซึ่งพบวามีนัยสําคัญในการจําแนกคุณภาพ

บทความได  

การคัด เลือกลักษณะเดน เปนงานที่มีความยาก 

เน่ืองจากแตละลักษณะเดนมีขอดีและขอดอยที่แตกตางกัน ดวย

เหตุนี้ มีงานวิจัยที่ไมใชลักษณะเดนของบทความ (Dang and 

Ignat, 2016) แตประยุกตใชกระบวนการในการตรวจสอบ

บทความของผูประเมินบทความ (Reviewers) โดยสรางชุดขอมูล

นําเขาในรูปแบบเวกเตอร และอาศัยวิธีการแบบโครงขาย

ประสาทเทียมเชิงลึก (Deep neural network) ซึ่งวิธีการ

ดังกลาวใหคาความถูกตองสูง นอกจากนี้ยังพบงานวิจัยสําหรับ 

วิกิพีเดียภาษาสเปน (Betancourt et al., 2016) ซึ่งมีการศึกษา

ลักษณะเฉพาะของการทํางานในทีมบรรณาธิการ และทดลอง

บนอัลกอรึทึมตนไมตัดสินใจ งานวิจัยดังกลาวแสดงใหเห็นวา

ลักษณะเฉพาะที่ไดจากทีมบรรณาธิการใหประสิทธิภาพสูงในการ

ทํานาย และระยะเวลาการมีสวนรวมท้ังหมดเปนตัวชี้วัดที่มี

ความสําคัญมากที่สุด 

จะเห็นไดวาบทบาทของบรรณาธิการมีความสําคัญตอ

การปรับปรุงคุณภาพบทความ Li และคณะ (Li et al., 2015) จึง

พัฒนาหลายโมเดลเพ่ือจัดลําดับบทความโดยใชความสัมพันธ

ระหวางการแกไขปรับปรุงบทความกับบรรณาธิการ และพบวา

การใชคูมือประเมินคุณภาพ (Manual evaluation) เพื่อชวย

ประเมินแบบอัตโนมัติ เปนทางออกที่ดีสําหรับงานประเมิน

คุณภาพบทความวิกิพีเดีย นอกจากนี้ ในปที่ผานมาพบงานวิจัย 

(Suzuki and Nakamura, 2016) ที่ศึกษาบทบาทการมีสวนรวม

ของบรรณาธิการเปนปจจัยหนึ่งท่ีเกี่ยวกับคุณภาพของบทความ 

เพราะบรรณาธิการที่ดีจะสามารถปรับปรุงคุณภาพบทความได 

ดังนั้น งานวิจัยดังกลาวจึงเสนอวิธีการประเมินคุณภาพของ

บรรณาธิการวิกิพีเดีย โดยใชกระบวนการรวมสรางสรรคของกลุม

คน (Crowdsourcing) เพ่ือการตรวจจับการเปลี่ยนความหมาย

ของขอความดวยตัวเอง 

3. ตัวจําแนกแบบเบยอยางงาย 

ตัวจําแนกแบบเบยอยางงาย ใชหลักความนาจะเปน มี

กระบวนการทํางานท่ีไมซับซอนและใชเวลาไมนาน จึงเหมาะสม

ในการประยุกตใชงานหลายดาน เชน การแยกแยะประเภทวัตถุ 

และการจําแนกประเภทเอกสาร โดยใชตัวจําแนกแบบเบยอยาง

งายคํานวณความนาจะเปนแบบมีเงื่อนไขของประเภทบทความที่

ตองการจําแนก โดยให T เปนชุดขอมูลท่ีใชฝก ประกอบดวย  

M ตัวอยางสําหรับการฝกคือ {(X1, y1),...,(Xm, ym)} ขณะที่ Xi คือ

เวกเตอรของลักษณะเดนแทนดวย {xi,1,...,xi,n} (n คือจํานวน

ลักษณะเดน) และ yk∈{c1,...,cl} ซึ่ง cl คือเซ็ตของประเภท

บทความ 

อัลกอรึทึมสรางโมเดลสําหรับตัวจําแนกเปนสมมุติฐาน 

y = f(X) ตัวจําแนกจะทําการทํานายประเภทโดย yt∈ {c1,...,cl} 

สําหรับ (Xt, yt) คือขอมูล Xt, ที่ตองการทํานายประเภท yt โดย

คํานวณจาก 

 

    𝑦 =  argmax  (P(𝑦 )) ∏ P(𝑥 |𝑦 )     (1) 
 

ความนาจะเปนกอนหนา P(yk) คือการประมาณอัตรา

ระหวางจํานวนของขอมูลตัวอยางในประเภท yk กับจํานวน

ตัวอยางทั้งหมด ความนาจะเปนแบบมีเงื่อนไข คือความนาจะ

เปนของการพบ xj ปรากฏในประเภท yk 

ตัวอยางงานวิจัยท่ีนําตัวจําแนกแบบเบยอยางงายไปใช

งานคือ (Harpalani et al., 2010) การหาวาเกิดการกอกวน 

(Vandalism) ขึ้นในการแกไขบทความหรือไม โดยอาศัยขอมูลท่ี

เกี่ยวของกับบรรณาธิการ ขอคิดเห็นในการแกไขขอมูล คุณภาพ

ของการแกไข เชนการสะกดผิด และรูปแบบทั่วไปในการกอกวน 

 

 

4. ตนไมตัดสินใจ 

ตนไมตัดสินใจ เปนโมเดลทางคณิตศาสตรที่ใชทํานาย

ประเภทของวตัถุโดยพิจารณาจากลักษณะของวัตถุ โหนดภายใน

ของตนไมจะแสดงตัวแปร สวนก่ิงจะแสดงคาท่ีเปนไปไดของตัว

แปร สวนโหนดใบจะแสดงประเภทของวัตถุ การสรางตนไม

ตัดสินใจอาศัยคาเกนมาตรฐาน (Information gain) เปนตัว

คัดเลือกโหนด โดยหาคาเกนมาตรฐานทุก ๆ ลักษณะเดนใน

ขอมูล แลวเลือกโหนดที่มีคาเกนมาตรฐานมากท่ีสุดมาเปนโหนด

เริ่มตน โดยคาเกนมาตรฐาน (Gain(A)) คํานวณจากการหาคาเอน

โทรปกอนการแบงแยก (Entropy(D)) ลบดวยคาเอนโทรปหลัง

แบงแยกดวยลักษณะเดนที่พิจารณา (EntropyA(D)) 
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โดยมีคาสมการคือ 

   Entropy(D)  =  − ∑ 𝑃  𝑙𝑜𝑔 𝑃       (2) 

   Entropy (D) =  − ∑
| |

| |
× Entropy (D )     (3) 

 

5. แบบจําลองเวกเตอรสเปซ และการใหน้ําหนักคํา 

แบบจําลองเวกเตอรสเปซ และการใหน้ําหนักคํา (Vijay 

and S. K. M., 1986) (Jain and Li, 1998) เปนหนึ่งในวิธีการ

แทนเอกสารที่ไมมีโครงสรางดวยแบบจําลองเวกเตอรสเปซ โดย

กําหนดใหเอกสารแตละฉบับเปรียบเสมือนเวกเตอรของคํา ขนาด

ของเวกเตอรขึ้นอยูกับจํานวนของคําที่ปรากฏอยูในเอกสารฉบับ

นั้นกําหนดให Wik คือน้ําหนักของคํา K ที่ปรากฏในเอกสารฉบับ

ที่ i เวกเตอรสําหรับเอกสาร Di เขียนแทนดวย Di = (Wi1, 

Wi2,…,Wit) ซึ่ง t คือจํานวนของคําที่ไมซ้ํากัน ในชุดของเอกสาร

ทั้งหมด ดังนั้นในสเปซของเอกสารชุดหนึ่งจะมีมิติเทากับ t-มิติ  

6. ออนโทโลยี 

ออนโทโลยเีปนโครงสรางขอมูลท่ีนํามาประยุกตใชแทน

คอนเซปตของบทความ ประกอบดวยโหนดและความสัมพันธ ซึ่ง

โครงสรางความสัมพันธดังกลาวเครื่องคอมพิวเตอรสามารถเขาใจ

และแปลความไดจากภาษาท่ีใชในออนโทโลยีเพ่ือบรรยายขอมูล

เชิงความหมาย ไดแก XML (Extensible Markup Language) 

RDF (Resource Description Framework) และ OWL (Web 

Ontology Language) 

เครื่องมือทีส่นับสนุนการพัฒนาออนโทโลยีในปจจุบันที่

ไดรับความนิยม เชน โปรแกรม Protege พัฒนาโดย 

มหาวิทยาลัยสแตนฟอรด (http://protege.stanford.edu/) 

และโปรแกรม Hozo ซึ่งพัฒนาโดยมหาวิทยาลัยโอซากา 

(http://www.hozo.jp/) เปนตน เครื่องมือเหลานี้ชวยใหวิศวกร

ความรู หรือผูเชี่ยวชาญเฉพาะสาขา สามารถถายทอดและจัดเก็บ

องคความรูในรูปแบบของออนโทโลยีไดสะดวกยิ่งข้ึน 

ฐานความรูออนโทโลยีที่ เปน ท่ีรู จัก โดย ท่ัวไปคือ 

DBpedia (http://wiki.dbpedia.org) มีท่ีมาจากชุมชนขอมูล

ขนาดใหญ (crowd-sourced community) พยายามสรางขอมลู

ที่มี โครงสรางจากวิกิพี เดีย และใหขอมูลใชไดบนเว็บดวย 

DBpedia มีการอธิบายขอมูลถึง 4 ลานสิ่ง เชน คน สถานที่ 

องคกร สายพันธุ และโรคตาง ๆ นอกจากนี้ มีหลายงานวิจัย 

(Hartig, 2013) (Pan et al., 2006) พยายามสรางกลไกในการ

คนคืนขอมูลจากฐานความรู เ ชิ งความหมาย ( Semantic 

knowledge bases) 

 นอกจากงานวิจัยที่อาศัยขอมูลวิกิพีเดียภาษาอังกฤษ

แลว ฐานความรูออนโทโลยียังถูกใชงานเพื่อนําเสนอความรูใน

ภาษาอาราบิกดวย (Nora et al., 2011) งานวิจัยดังกลาวสราง

ออนโทโลยีเพื่อนําเสนอคอนเซ็ปตและขอมูลในเชิงความหมายที่

เกี่ยวของสําหรับโดเมนนั้น ๆ โมเดลออนโทโลยีสรางจากขอมูล 

วิกิพีเดียอาราบิก โดยสกัดความสัมพันธเชิงความหมายจากกลอง

ขอมูลและรายการของประเภทบทความ โมเดลที่ไดแสดงใหเห็น

วาขอมูลท่ีไดรับนั้นมคีวามสอดคลองกัน 

 สําหรับภาษาที่อยูในภูมิภาคอาเซยี ไดมีงานวิจัยที่อาศัย

ขอมูลวิกิพีเดียภาษาญี่ปุนเพื่อสรางออนโทโลยีภาษาญี่ปุนขนาด

ใหญ (Tamagawa et al., 2010) วิกิพีเดียถูกใชเปนทรัพยากรที่

มีคุณคาสําหรับการเรียนรู แบบออนโทโลยี  โดยมุ ง เนนที่

ความสัมพันธแบบจัดเปน (“is-a”) นอกจากนี้ก็ยังความสัมพันธ

แบบอ่ืนดวย พบวาคําที่มีความหมายเดียวกัน (Hyponym) 

สามารถสกัดไดโดยใชความสัมพันธในออนโทโลย ี
 

วิธีการดําเนินการวิจัย 

วิธีการดําเนินการวิจัยประกอบดวย 3 ขั้นตอนหลักคือ 

1) การเตรียมขอมูลเพื่อใชในการทดลอง 2) การจําแนกคุณภาพ

บทความดวยวธิอีอนโทโลยี และวิธีการเรียนรูดวยเครื่องจักร เพ่ือ

แสดงผลวาบทความมีคุณภาพสูงหรือต่ํา และ 3) การประเมินผล

เพื่อใหทราบวาคุณภาพของบทความที่ถูกจําแนกมีความถูกตอง

อยางไร แสดงไดดังรูปที่ 1 
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รูปที่ 1 วิธีการดําเนินการวิจัย 
 

1. การเตรียมขอมูล 

เบื้องหลังของบทความวิกิพีเดียท่ีมีรูปแบบสวยงามบน

หนาเว็บเพจนั้น คือบทความท่ีมีโครงสรางประกอบดวยวิกิแทก

และสัญญลักษณกํากับขอความเพ่ือบงบอกหนาที่ของขอความนั้น 

เชน <title>เนลสัน มันเดลา</title> หมายถึงชื่อบทความ 

เนลสัน มันเดลา == ชวงแรกของชีวิต == หมายถึง หัวขอหลัก

ชื่อชวงแรกของชีวิต เปนตน ตัวอยางโครงสรางของบทความ 

วิกิพีเดียแสดงไดดังรูปที่ 2 

หลังจากที่ไดทําการบันทึกชุดขอมูลบทความจาก

เวบ็ไซตวิกิพีเดียภาษาไทยแลว กอนเขาสูขั้นตอนการเตรียมขอมลู 

ทุกบทความจะตองผานการตัดคําแบบเลือกคําที่ยาวที่สุด 

(Longest Matching) การเตรียมขอมูลประกอบดวย 5 ขั้นตอน

คือ 

(1) การแบงชุดขอมูลตามโดเมน (2) การระบุคุณภาพ

ใหกับชุดขอมูล (3) การกําหนดคอนเซ็ปต และคําสําคัญ (4) การ

สรางตารางฐานขอมูล เพื่อเก็บบทความโดยใชลักษณะเดนแบบ

คอนเซ็ปต และ (5) การสรางเวกเตอรของบทความโดยใช

ลักษณะเดนแบบสถิติ แสดงไดดังรูปที่ 3 

1.1 การแบงชุดขอมลูตามโดเมน 

ชุดขอมูลที่ ใช ในการวิ จัยนี้บันทึกมาจากบทความ 

วิกิพีเดียภาษาไทยจํานวน 14,996 บทความ ประเภทของโดเมน

ถูกกําหนดโดยผูเขียนบทความ ซึ่งปรากฏที่สวนทายของแตละ

บทความโดยอยูหลังขอความ “[[หมวดหมู:” (แสดงในรูปท่ี 2) 

งานวิจัยนี้ใชโดเมนที่มีจํานวนบทความสูงท่ีสุดสามลําดับแรกคือ 

โดเมนบุคคล โดเมนสถานที่ และโดเมนสัตว ซึ่งโดเมนเหลานี้มีท้ัง

บทความคุณภาพสูงและคุณภาพต่ํา 

1.2 การระบุคุณภาพใหกับชุดขอมูล 

สําหรับการระบุคุณภาพใหกับแตละบทความ พบวาใน

หนาเว็บเพจของบทความคัดสรรจะปรากฏสัญลักษณรูปดาว  

( ) และในหนาของบทความคุณภาพจะปรากฏสัญลักษณรูป

เครื่องหมายบวกอยูในวงกลม (  ) ซึ่งสัญลักษณดังกลาวจะ

ปรากฏที่สวนบนสุดดานขวามือของหนาเวบ็เพจบทความ สําหรับ

หนาของบทความที่ตองแกไขปรับปรุง จะปรากฏสัญลักษณรูปไม

กวาด ( ) ทั้งน้ี ตามโครงสรางของบทความวิกิพีเดีย สามารถ

พิจารณาไดจาก {{บทความคัดสรร}} {{บทความคุณภาพ}} {{เก็บ

กวาด}} {{สั้นมาก}} {{ยังไมไดแปล}} เปนตน (แสดงในรูปที่ 2) 

สําหรับงานวิจัยนี้แบงคุณภาพของบทความเปน 2 

ประเภทคือ (1) บทความคุณภาพสูง ซึ่งไดจากบทความคัดสรร 

และบทความคุณภาพ และ (2) บทความคุณภาพต่ํา ซึ่งไดจาก

บทความที่ตองแกไขปรับปรุง จํานวนบทความที่ใชในงานวิจัยนี้

แสดงไดดังตารางที่ 2 
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รูปที่ 2 ตัวอยางโครงสรางของบทความวิกิพีเดีย 

 

รูปที่ 3 การเตรียมขอมลู 
 

ตารางที่ 2 จํานวนบทความที่ใชในงานวิจัยน้ี 

ชื่อโดเมน 
จํานวนบทความ 

คุณภาพสูง คุณภาพต่าํ 

บุคคล 66 8,596 

สถานที่ 27 6,043 

สัตว 9 255 

จํานวนรวม 102 14,894 
 

1.3 การกําหนดคอนเซ็ปต 

สมมุติฐานประการหนึ่งของงานวิจัยน้ีคือ บทความ

คุณภาพสูงควรมีเน้ือหาที่ครอบคลุมทุกคอนเซ็ปตของโดเมนนั้น 

และเนื้อหาในแตละหัวขอหลักของบทความควรมีเพียงหนึ่งคอน

เซ็ปตเทาน้ัน ในแตละคอนเซ็ปตประกอบดวยคําสําคัญที่เปน

ตัวแทนของคอนเซ็ปตได เชน คอนเซ็ปตการศึกษาประกอบดวย

คําสําคัญเชน เขาเรียนตอ จบปริญญา และระดับประกาศนียบัตร 

เปนตน คอนเซ็ปตการทํางาน ประกอบดวยคําสําคัญเชน ดํารง

ตําแหนง เลื่อนยศ ไดรับการแตงตั้ง เปนตน 

งานวิจัยนี้อาศัยผูเชี่ยวชาญสรางคอนเซ็ปตและใชวิธี

ก่ึงอัตโนมัติในการหาคําสําคัญของแตละคอนเซ็ปต โดยพิจารณา

จากเนื้อหาท่ีสอดคลองกันของบทความคุณภาพสูงที่อยูในโดเมน

เดียวกัน พบวาบทความในโดเมนบุคคล ควรประกอบดวยคอน

เซ็ปตเก่ียวกับการเกิด การศึกษา อาชีพ ความเก่ียวของกับบุคคล

แบงชุดขอมูล 
ตามโดเมน 

บทความ

คุณภาพสูง 
คอนเซ็ปต 

คําสําคัญ 
บทความ

คุณภาพตํ่า 

ระบุคุณภาพ 
 ใหกับแตละบทความ 

บันทึกบทความ 
วิกิพีเดียภาษาไทย 
และทําการตัดคํา 

 

 กําหนดคอนเซ็ปต 

(4) สรางตารางฐานขอมลู 

(5) สรางเวกเตอร 

ตารางฐานขอมูลบทความ 
ใชลักษณะเดนแบบคอนเซ็ปต 

(1) (2) (3) 

เวกเตอรของบทความ 
ใชลักษณะเดนแบบสถติิ 
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อ่ืน รวมถึงอาจมีเนื้อหาเก่ียวกับการเสียชีวิต บทความในโดเมน

สถานที่ควรมีคอนเซ็ปตเก่ียวกับพิกัดที่ตั้ง ยุคที่สราง จุดประสงค

ในการสราง รวมถึงการดูแลจัดการดวย บทความในโดเมนสัตว

ควรประกอบดวยคอนเซ็ปตเก่ียวกับรูปราง ลักษณะการเกิด สาย

พันธุ อาหาร และถิ่นท่ีอยู รายการคอนเซ็ปตและตัวอยางคํา

สําคัญแสดงในตารางที่ 3 

แตละโดเมนประกอบดวยคอนเซ็ปต ในแตละคอนเซ็ปต

ประกอบดวยคําสําคัญ คําสําคัญทุกคําในแตละโดเมนจะถูกใช

เปนลักษณะเดนในการสรางเวกเตอรของชุดขอมูลในแตละโดเมน 

ซึ่งจะกลาวตอไปในหัวขอการสรางลักษณะเดนแบบสถิติ 

 

ตารางที่ 3 รายการคอนเซ็ปตและตัวอยางคําสําคัญของคอนเซ็ปตในแตละโดเมน 

ลําดับ คอนเซ็ปต คําอธิบาย ตัวอยางคาํสําคัญ 

โดเมนบุคคล 

1 การเกิด ขอมูลวันเกิดและสถานที่เกิด เกิดวันที่, เกิดที่, สถานที่เกิด 

2 การศกึษา ขอมูลการศกึษา การฝกอบรม ความรูความสามารถ จบการศกึษา, ศึกษาสาขา, เชี่ยวชาญดาน 

3 การทํางาน ขอมูลการประกอบอาชีพ ตําแหนงหนาที่การงาน ดํารงตําแหนง, เลื่อนยศ, ไดรับการแตงตั้ง 

4 ความเกี่ยวของกับบุคคลอื่น ความสัมพันธ ความรูจักกับบุคคลอื่น เชน พอแม ญาต ิ มีบุตร, อภิเษกสมรสกับ, ลุงของ, เพื่อน 

5 การเสียชีวิต ขอมูลการเสียชวีติ เชน วันที ่สาเหตุ อายุ สิ้นชีพ, ถูกสังหาร, อายุรวม 

โดเมนสถานที่ 

1 ที่ตั้ง ตําแหนงท่ีตั้ง พิกัด บริเวณ พื้นที่ใกล, ตั้งอยูบน, พิกัด 

2 ยุคท่ีสราง ขอมูลการกอตั้ง ยุค ชวงเวลา ยุคแรก, กอตั้งเมื่อ, ชวงทศวรรษ 

3 จุดประสงค จุดประสงคในการสราง สรางขึ้นเพื่อ, การใชงาน, เปาหมาย 

4 การดแูลรักษา ขอมูลการดูแลรักษาสถานที ่การบริหารจัดการ ดําเนินการโดย, งบประมาณ, องคการบริหาร 

โดเมนสัตว 

1 รูปรางลกัษณะ ขอมูลขนาด รูปราง สวนประกอบที่มองเห็นได กะโหลก, สีขน, ขนาดและรูปราง 

2 สายพันธุ ขอมูลตนตระกูล และสายพันธุ ตนตระกูล, สปชีส, เครือญาติ 

3 การขยายพันธุ ขอมูลการขยายพันธุ การสืบพันธุ การใหกําเนิด ขามสายพันธุ, วางไข, ออกลูกเปนตัว 

4 อาหาร ขอมูลอาหาร พฤตกิรรมการลาเหยื่อ จับปลา, ลาเหยื่อ, สัตวกินเนื้อ 

5 ถิ่นที่อยู ขอมูลพื้นที่ที่พบสัตวชนิดนั้น ที่อยูอาศยัของสัตว ภายในปา, ถิ่นที่อยู, อาณาเขต 
 

1.4 การสรางตารางฐานขอมูล 

งานวิจัยนี้ใหความสําคัญกับเนื้อหาภายใตหัวขอหลัก 

บทความวิกิพีเดียใชเครื่องหมายเทากับสองตัว ( == ) นําหนา

และปดทายชื่อหัวขอหลัก และใชเครื่องหมายเทากับสามตัว  

( === ) นําหนาและปดทายชื่อหัวขอยอยภายใตหัวขอหลักนั้น 

ตัวอยางบทความในรูปท่ี 4 ประกอบดวย 2 รายการ คือเนื้อหา

ภายใตหัวขอหลักเรื่องประวัติ และเน้ือหาภายใตหัวขอหลักเรื่อง

พ้ืนที่มหาวิทยาลัย ทั้งนี้ ขอมูลที่นํามาใชจะถูกตัดคํากอน 
 

  

รูปที่ 4 ตัวอยางเนื้อหาภายใตหัวขอหลักของบทความวิกิพีเดีย 
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ฐานขอมูลประกอบดวย 5 ตารางหลักที่มีความสัมพันธ

กันคือ ตารางบทความ (Article) ตารางเนื้อหาภายใตหัวขอหลัก 

(Main_section) ตารางคอนเซ็ปต (Concept) ตารางระดับ

คุณภาพของบทความ (Quality_level) และตารางรายการคํา 

(Word_list) ในแตละตารางประกอบดวยคอลัมนซึ่งเปน

องคประกอบของบทความ แสดงความสัมพันธของตาราง

ฐานขอมูลและคอลัมนไดดังรูปที่ 5 

รูปที่ 5 แสดงความสัมพันธระหวางตาราง กลาวคือ 

ตารางบทความประกอบดวย คอลัมนระดับคุณภาพบทความ 

เปนการจัดเก็บหมายเลขระดับคุณภาพบทความเพื่อใชเช่ือมโยง

กับตารางระดับคุณภาพบทความ คอลัมนหัวขอหลักเปนการ

จัดเก็บหมายเลขหัวขอหลักเพื่อใชเชื่อมโยงกับตารางเน้ือหา

ภายใตหัวขอหลัก เปนตน สําหรับตารางหัวขอหลัก ประกอบดวย

คอลัมนจํ านวนคอนเซ็ปตที่พบในเนื้อหา เปนการจัด เก็บ

หมายเลขคอนเซ็ปตเพ่ือใชเชื่อมโยงกับตารางคอนเซ็ปต และ 

สําหรับตารางคอนเซ็ปต ประกอบดวยคอลัมนช่ือคอนเซ็ปต ใน

สวนน้ีสามารถเช่ือมโยงกับคําสําคัญของคอนเซ็ปตได ซึ่งคําสําคัญ

ถูกสรางข้ึนมาในขั้นตอนการกําหนดคอนเซ็ปตแลว โดยเก็บไว

เปนรายการคําสําหรับแตละครเซ็ปตของแตละโดเมน 

 

 

 
 

รูปที่ 5 ความสัมพันธของตารางฐานขอมูลและคอลมันซึ่งเปนองคประกอบของแตละตาราง 
 

1.5 การสรางลักษณะเดนแบบสถิต ิ

งานวิจัยนี้ ไดทดลองและพบวาการเชื่อมโยงไปยัง

บทความอื่นของวิกิพีเดีย การเชื่อมโยงไปยังขอมูลภายนอก การ

อางอิงแหลงท่ีมา และความยาวของบทความ เปนคุณสมบัติหนึ่ง

ซึ่งอยูในเกณฑคุณภาพของบทความวิกิพีเดีย (Soonthornphisaj 

and Paengporn, 2017) (แสดงไวในตารางท่ี 4) ผูวิจัยไดสราง

เว็กเตอรที่ประกอบดวยจํานวนของลักษณะเดนที่ปรากฏใน

บทความ โดยขนาดของเวกเตอรเทากับจํานวนของลักษณะเดน 

ตัวอยางเชน เว็กเตอรของบทความเรื่อง “เจ. เค. โรวลิง” = 

(235, 226, 23.32743, 289, 218, 187746) หมายถึงบทความนี้

มีจํานวนการเชื่อมโยงวิกิ 235, จํานวนการเช่ือมโยงเว็บเพจ 226, 

จํานวนเฉลี่ยของการเชื่อมโยงโดเมนเนม 23.32743, จํานวนครั้ง

ของการอางอิง 289, จํานวนของแหลงขอมูลอางอิง 218, และ

ความยาวของบทความ 187,746 ตัวอักษร 

ลักษณะเดนแบบสถิติอีกลักษณะหนึ่งท่ีถูกใชในงานวิจัย

นี้คือ จํานวนคําสําคัญที่ปรากฏอยูในบทความ โดยคําสําคัญของ

แตละโดเมนไดมาจากข้ันตอนการกําหนดคอนเซ็ปตที่ไดกลาวไว

กอนหนานี้แลว เมื่อไดรายการคําสําคัญในโดเมนใด ๆ แลวจะทํา

การนับจํานวนคําสําคัญท่ีปรากฏในบทความ แลวเก็บชุดขอมูล

บทความทั้งหมดในรูปแบบเวกเตอรของบทความ โดยกําหนดให

บทความแตละเรื่องเปรียบเสมือนเวกเตอรของคําสําคัญ ขนาด

ของเวกเตอรเทากับจํานวนของคําสําคัญของโดเมนนั้น ๆ ทั้งนี้ 

เวกเตอรที่ประกอบดวยจํานวนคําสําคัญจะถูกนําไปใชสําหรับตัว

จําแนกแบบเบยอยางงาย 
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ตารางที่ 4 รายการลักษณะเดนแบบสถิติ 

ลักษณะเดน คําอธิบาย 

1. จํานวนการเชื่อมโยงวิกิ (Wiki Links) จํานวนการเชื่อมโยงจากหนาบทความปจจุบันไปยังหนาบทความวิกิพีเดียอื่น 

2. จํานวนการเชื่อมโยงเว็บเพจ (URL Links) จํานวนการเชื่อมโยงจากหนาบทความปจจุบันไปยังหนาเว็บเพจอื่น 

3. จํานวนเฉลี่ยของการเช่ือมโยงโดเมนเนม  จํานวนเฉลี่ยของการเช่ือมโยงโดเมนจากหนาบทความปจจุบันไปยังโดเมนเนมอื่น 

4. จํานวนคร้ังของการอางอิง (References) จํานวนครั้งของการอางอิงไปยังแหลงขอมูลอางอิงที่บทความปจจุบันไดอางอิงถึง 

5. จํานวนของแหลงขอมูลอางอิง (Unique References) จํานวนของแหลงขอมูลอางอิงที่บทความปจจุบันไดอางอิงถึง 

6. ความยาวของบทความ  จํานวนของอักขระที่ปรากฏในบทความโดยแทนอักขระดวยไบต (Bytes) 
 

2. การจําแนกคุณภาพบทความ 

งานวิจัยนี้นําเสนอวิธีการจําแนกคุณภาพบทความโดย

การใชลักษณะเดนแบบคอนเซ็ปตและแบบสถิติ ลักษณะเดนแบบ

คอนเซ็ปตนําไปใชสรางฐานความรูออนโทโลยี ลักษณะเดนแบบ

สถิติถูกใชในวิธีการเรียนรูดวยเครื่องจักร การใชลักษณะเดนท้ัง

สองแบบจะเปนประโยชนในการตรวจสอบคุณภาพบทความได 

ทั้งในแงของเนื้อหาและองคประกอบอื่นที่จําเปนของบทความวิกิ

พีเดีย 

 

 

2.1 การจําแนกบทความโดยอาศัยฐานความรู 

ออนโทโลยี 

ฐานความรูออนโทโลยีเปนรูปแบบองคความรูเฉพาะ

ทาง โดยการรวมแนวความคิดสําคัญที่จําเปนในการอธิบาย

เป าหมายของสิ่ งหนึ่ ง  และแสดงความสั มพันธ ระหว า ง

แนวความคิดเหลานั้น ออนโทโลยีในงานวิจัยน้ีมีขอบเขตของงาน

คือตองการนําออนโทโลยีไปใชประโยชนในการการจําแนก

คุณภาพบทความวิกิพีเดียภาษาไทย การทํางานประกอบดวย 3 

ขั้นตอนหลัก คือ 1. การออกแบบออนโทโลยี 2. การเชื่อมโยง

ฐานขอมูลกับออนโทโลยี 3. การกําหนดกฎที่ใชการแนะนํา

คุณภาพของบทความ แสดงไดดังรูปที่ 6 
 

 
 

รูปที่ 6 การจําแนกคณุภาพบทความดวยวธีิออนโทโลย ี
 

2.1.1 การออกแบบออนโทโลยี 

การออกแบบออนโทโลยีในที่นี้ประกอบดวย 3 ขั้นตอน

คือ การกําหนดโดเมน การกําหนดคลาสและลําดับช้ันของคลาส 

การกําหนดคุณสมบัตแิละความสัมพันธ ดังท่ีจะไดกลาวตอไปนี ้

1. การกําหนดโดเมน ในงานวิจัยนี้อาศัยผูเชี่ยวชาญ

ออกแบบออนโทโลยีในแตละโดเมนคือ โดเมนบุคคล โดเมน

สถานที่ และโดเมนสัตว  

2. การกําหนดคลาส และลําดับชั้นของคลาส ใน

งานวิจัยน้ีออนโทโลยีของแตละโดเมนมีคลาสหลัก 4 คลาส คือ 

คลาสบทความ (Article) คลาสเ น้ือหาภายใต หัวขอหลัก 

(Mainsection) คลาสคอนเซ็ปต (Concept) และคลาสระดับ

คุณภาพของบทความ (Qualitylevel) ภายใตคลาสคอนเซ็ปตถูก

กําหนดใหมีคลาสยอยเปนชื่อคอนเซ็ปต แสดงดังรูปท่ี 7 ออน

โทโลยีของโดเมนบุคคล รูปที่ 8 ออนโทโลยีของโดเมนสถานท่ี 

และรูปที่ 9 ออนโทโลยีของโดเมนสัตว  

3. การกําหนดคุณสมบัติและความสัมพันธ ตาม

มาตรฐาน OWL ความสัมพันธและคุณสมบัติของความสัมพันธ

ประกอบดวย ความสัมพันธแบบจัดเปน (“is-a”) ความสัมพันธ

แบบการเปนสวนหนึ่งของ (“part-of”) และความสัมพันธแบบ

การเปนคุณลักษณะของ (“attribute-of”) 
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รูปที ่7  ออนโทโลยีของโดเมนบุคคล 

 
 

รูปที ่8  ออนโทโลยีของโดเมนสถานที ่

 
 

รูปที ่9  ออนโทโลยีของโดเมนสัตว 
 

ความสัมพันธแบบจัดเปน (“is-a”) คือความสัมพันธ

แบบที่มีคุณสมบัติของการถายทอดคุณสมบัติของคลาสหนึ่งไปยัง

อีกคลาสหนึ่ง เชน รูปที่ 8 ออนโทโลยีของโดเมนสถานท่ี แสดง

ความสัมพันธของคลาสตําแหนงท่ีตั้ง (Sitestructure) “is-a” 

คลาสคอนเซ็ปตสถานท่ี (Placeconcept) ซึ่งอธิบายไดวา

ตําแหนงท่ีตั้งเปนชือ่คอนเซ็ปตหนึ่งของคอนเซ็ปตสถานที ่

ความสัมพันธแบบการเปนสวนหนึ่งของ (“part-of”) 

คือความสัมพันธที่หมายถึงการเปนสวนประกอบ เชนรูปที่ 7 

คลาสระดับคุณภาพบทความ (Qualitylevel) “part-of” คลาส
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บทความ (Articlebiography) ซึ่งอธิบายไดวาระดับคุณภาพ

บทความเปนสวนหนึ่งของบทความ  

ความสัมพันธแบบการเปนคุณลักษณะของ (attribute-

of) เปนความสัมพันธของขอมูลที่มีคุณสมบัติชนิดใดชนิดหนึ่ง

ตัวอยางคุณสมบัติของขอมูลเชน ตัวเลข ตัวอักษร วันที่ เปนตน 

ตั วอย า งค วามสั มพั น ธ เ ช นรู ปที่  7 โ หน ด ชื่ อบทความ 

(articlename) attribute-of คลาสบทความ (Articlebio-

graphy) ซึ่ งอธิบายไดวา ช่ือบทความเปนคุณลักษณะของ

บทความ ซึ่งช่ือบทความเปนขอมูลชนิดสายอักขระ (string) 

งานวิจัยนี้ใช Hozo (Kozaki et al., 2002) เปน

เครื่องมือในการพัฒนาออนโทลียีบทความวิกิพีเดียภาษาไทย 

และจัดเก็บเปนไฟลฐานความรูตามมาตรฐาน OWL (Ontology 

Web Language) ออนโทโลยีของแตละโดเมนแสดงไดดังรูปที่ 7 

แสดงออนโทโลยีของโดเมนบุคคล รูปที่ 8 แสดงออนโทโลยีของ

โดเมนสถานที่ และรูปท่ี 9 แสดงออนโทโลยีของโดเมนสัตว 

สําหรับคลาสแนะนําคุณภาพ (Quality Recommendation) 

เปนคลาสที่สรางเพ่ิมเติมลงไปในออนโทโลยีบทความวิกิพีเดีย

ภาษาไทยในภายหลัง เพื่ออํานวยความสะดวกในแสดงผลการ

สืบคนขอมูลหลังจากที่ไดมีการกําหนดกฎสําหรับการสืบคนใน

ขั้นตอนที่ (1.3) แลวคลาสดังกลาวประกอบดวยหมายเลขการ

แนะนําคุณภาพ (rec_id) และชื่อการแนะนําคุณภาพ 

(rec_name) ซึ่งมีความสัมพันธแบบการเปนคุณลักษณะของ 

(attributes-of) และคลาสดังกลาวยังประกอบดวยคุณภาพที่

แนะนํา (rec_quality) ซึ่งมีความสัมพันธแบบการเปนสวนหนึ่ง

ของ (part-of)  

2.1.2 การเชื่อมโยงฐานขอมูลกับฐานความรู 

ออนโทโลยี 

เพ่ือใหสามารถนําออนโทโลยีวิกิพีเดียภาษาไทยที่สราง

ขึ้นไปใชงานในโปรแกรมประยุกตตาง ๆ ตามแบบเทคโนโลยีเว็บ

เชิงความหมาย (Semantic Web Technology) ไดอยางสะดวก

ขึ้น จึงทําการเ ช่ือมโยงความสัมพันธระหวางขอมูล (Data 

Mapping) ในฐานขอมูลกับฐานความรูออนโทโลยีท่ีถูกจัดเก็บ

ตามมาตรฐาน OWL ในงานวิจัยนี้อาศัยระบบจัดการโปรแกรม

ประยุกตฐานความรูออนโทโลยี หรือ OAM (Ontology 

Application Management) (Buranarach et al., 2016)  

เปนเครื่องมือในการเชื่อมโยงขอมูลเขากับโครงสรางออนโทโลยี 

เมื่อทําการเชื่อมโยงฐานขอมูลบทความวิกิพีเดียภาษาไทยกับ 

ออนโทโลยีบทความวิกิพีเดียภาษาไทย แลวระบบจะสรางขอมูล

ขึ้นมาในรูปแบบ RDF (Resource Description Framework) 

ซึ่งเปนขอมูลที่สามารถนําไปใชประโยชนตอไปไดในงานดาน

เทคโนโลยีเว็บเชิงความหมาย 

ฐานขอมูลบทความวิกิพีเดียภาษาไทยและออนโทโลยี

บทความวิกิพีเดียภาษาไทยถูกสรางเตรียมไวแลวในขั้นตอนกอน

หนานี้ โดยแสดงโครงสรางตารางฐานขอมูลในรูปท่ี 5 ซึ่ง

โครงสรางตารางในแตละโดเมน ถูกออกแบบใหมีความสอดคลอง

กันกับคลาสหลัก คลาสยอย และคุณสมบัติของออนโทโลยีแลว 

เพ่ือใหเกิดความงายตอการเช่ือมโยงฐานขอมูลกับออนโทโลยีโดย

อาศัย OAM ท้ังนี้ การเชื่อมโยงขอมูลประกอบดวย 3 สวน คือ 

การกําหนดความสัมพันธของคลาสกับตาราง การกําหนด

ความสัมพันธของคุณสมบัติกับคอลัมน และการกําหนดคาการ

แปลงคําศัพท 

1. การกําหนดความสัมพันธของคลาสกับตาราง 

ตัวอยางเชนรูปที่ 7 ในโดเมนบุคคล กําหนดคลาสบทความ 

(Articlebiography) ใหสัมพันธกับตารางบทความในรูปท่ี 5 

กําหนดคลาสหัวขอหลัก (Mainsection) ใหสัมพันธกับตาราง

หัวขอหลักในรูปที่ 5 เปนตน 

2. การกําหนดความสัมพันธของคุณสมบัติกับคอลัมน 

ตัวอยางเชนรูปที่ 7 กําหนดความสัมพันธของหมายเลขคุณภาพ 

(qualityid) กับคอลัมนหมายเลขคุณภาพของบทความในรูปที่ 5 

กําหนดความสัมพันธของลาเบล (label) ในรูปท่ี 7 กับช่ือ

คุณภาพของบทความในรูปที่ 5 เปนตน 

3. การกําหนดคาการแปลงคําศัพท (Vocabulary 

Mapping) ตัวอยางเชนรูปท่ี 7 ภายใตคลาสขอมูลการเกิด 

(Birth) ซึ่งอยูในคลาสคอนเซ็ปตของโดเมนบุคคล (Biography-

concept) สามารถกําหนดคาการแปลงคําศัพทสําหรับรายการ 

คําได โดยนําคําวา เกิดวันท่ี, สถานที่เกิด, บานเกิด จากรายการ

คําในรูปที่ 5 สงไปแปลงใหเปนคาของคลาสขอมูลการเกิดได 

เมื่อออนโทโลยีเชื่อมโยงกับฐานขอมูลแลวจะถูกเก็บไว

ในรูปแบบมาตรฐาน RDF ซึ่งจะสามารถสืบคนขอมูลเชิง

ความหมายได โดยสามารถสืบคนบทความไดตามคลาส ตาม

คุณสมบัติของคลาส และตามความสัมพันธของคลาส ซึ่งจะตั้งคา

การสืบคนผาน OAM ได นอกจากนี้ระบบดังกลาวยังสนับสนุน

กลไกการอนุมานผานกฎ (Rule-Based Inference) เพ่ือเพิ่ม
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ความสามารถในการแนะนําขอมูลดวย ดังที่จะไดกลาวในหัวขอ

ตอไป 

2.1.3 การกําหนดกฎที่ใชการแนะนําคุณภาพของ

บทความ 

การเพ่ิมความถูกตองในการจําแนกคุณภาพบทความ

ของงานวิจัยนี้อาศัยกฎที่สอดคลองกับสมมุติฐานประการหนึ่ง

ของงานวิจัยนี้คือ บทความคุณภาพดีควรมีเนื้อหาที่ครอบคลุม

คอนเซ็ปตสวนใหญของโดเมนนั้น และเนื้อหาภายใตหัวขอหลัก

แตละหัวขอของบทความควรมีเพียงหนึ่งคอนเซ็ปต ซึ่งในแต

ละคอนเซ็ปตประกอบดวยคําสําคัญที่เปนตัวแทนของคอนเซ็ปต

ได 

การกําหนดกฎสําหรับการทดลองอาศัยอัตราสวนของ

คําสําคัญของคอนเซ็ปตในหัวขอหลัก เพ่ือปรับปรุงการพิจารณา

วาหัวขอหลักมีคอนเซ็ปตอยูหรือไม เงื่อนไขที่ถูกกําหนดข้ึนในการ

ทดลองนีป้ระกอบดวย 3 เงื่อนไข แสดงในรูปท่ี 10 โดยกําหนดให 

i แทนเน้ือหาภายใตหัวขอหลักของบทความ A กําหนดให rc คือ

จํานวนเฉลี่ยของคําในคอนเซ็ปต c ใด ๆ กับจํานวนคําที่ปรากฏ

ในเนื้อหาภายใตหัวขอหลักน้ัน กําหนดให AVGi(rc) คือคาเฉลี่ย

ของ rc กับจํานวนคอนเซ็ปตของโดเมนนั้น 
 

 

รูปที่ 10 วิธกีารใชกฎจากออนโทโลย ี
 

เงื่อนไขที่ 1 กําหนดมาเพื่อลดความสําคัญของคอน

เซ็ปตที่มีคําปรากฎจํานวนนอย กลาวคือถา rcAVGi(rc) คอน

เซ็ปตของเนื้อหาภายใตหัวขอหลักสวนน้ันจะเปน 0 และจะเปน 1 

หากมีคําสําคัญมากพอ ทั้งนี้ จะไดคอนเซ็ปตเว็กเตอรของเนื้อหา

ภายใตหัวขอหลัก 

เงื่อนไขท่ี 2 พิจารณาจํานวนคอนเซ็ปตของเน้ือหา

ภายใตหัวขอหลัก ซึ่งสอดคลองกับสมมุติฐานของงานวิจัยคือควร

มีคอนเซ็ปตเดียว โดยคํานวณจากผลรวมของคอนเซ็ปตเว็กเตอร

ของเนื้อหาภายใตหัวขอหลักนั้น หากจํานวนคอนเซ็ปต 2 ถือวา

เน้ือหาภายใตหัวขอหลักนั้นเปนเน้ือหาที่ดี 

เงื่อนไขที่ 3 พิจารณาจํานวนหัวขอหลักซึ่งมีเนื้อหาที่ดี 

กลาวคือ หากบทความมีจํานวนหัวขอหลักนอยกวาหรือเทากับ 2 

หัวขอ ถือไดวาเปนบทความที่คุณภาพต่ํา หากจํานวนหัวขอมี

มากกวา 2 จะพิจารณาวาหากจํานวนหัวขอหลักที่มีเน้ือหาดีมี

จํานวนมากกวารอยละ 60 ของจํานวนหัวขอหลักทั้งหมดใน

บทความ จึงจะเปนบทความที่มีคุณภาพสูง หากไมเปนเชนนั้นถือ

ไดวาเปนบทความที่มีคุณภาพต่ํา 

จากเงื่อนไขท่ีกําหนด แสดงตวัอยางการคํานวณดังรูปที่ 

11 โดยกําหนดใหบทความ A เปนบทความในโดเมนบุคคล มี

คอนเซ็ปตทั้งหมด 5 คอนเซ็ปต (c1,c2,c3,c4,c5) ประกอบดวย 3 

หัวขอหลัก (main secti) (n=3) เนื้อหาในหัวขอหลักที่ 1 มีคํา

ทั้งหมดจํานวน 993 คํา ในหัวขอหลักท่ี 2 มีคําจํานวนทั้งหมด 

1,252 คํา ในหัวขอหลักที่ 3 มีคําจํานวนทั้งหมด 509 คําเงื่อนไข

ที่ส ร าง ข้ึนจะถูกนํา เข า ไปในระบบจัดการแนะนําขอมู ล 

(Recommendation Management System) ของ OAM ซึ่ง

สนับสนุนกลไกการอนุมานผานกฎ (Rule-based Inference) 

โดยทํางานกับขอมูล RDF และสรางขอมูลท่ีสอดคลองกับกฎ 

เพื่อใหไดผลลัพธตามที่ตองการที่สามารถนําไปใชในการสืบคน

ขอมูลตอไปได 
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รูปที่ 11 ตัวอยางการคํานวณตามกฎที่ใชในการแนะนําคณุภาพบทความ 
 

2.2 การจําแนกบทความโดยวิธีการเรียนรูดวย

เคร่ืองจักร 

งานวิจัยนี้นําวิธีการเรียนรูดวยเครื่องจักรมาเ พ่ิม

ประสิทธิภาพใหกับการจําแนกบทความโดยอาศัยฐานความรู 

ออนโทโลยี วิธีการเรียนรูดวยเครื่องจักรที่ใชในงานวิจัยนี้คือ  

ตัวจําแนกตนไมตัดสินใจ และตัวจําแนกแบบเบยอยางงาย 

2.2.1 วิธีการที่งานวิจัยนี้นําเสนอ 

งานวิจัยนี้นําเสนอการจําแนกคุณภาพบทความโดยใช

ฐานความรูออนโทโลยีรวมกับการใชตัวจําแนกตนไมตัดสินใจ 

ระบบการจําแนกประกอบดวย 2 ขั้นตอนคือ เริ่มจากการ 

คัดกรองคุณภาพโดยอาศัยฐานความรูออนโทโลยีที่มีการกําหนด

กฎใหกับระบบการแนะนําคุณภาพบทความ เมื่อไดบทความที่

ระบบแนะนําวาเปนบทความคุณภาพสูงแลวจะทํางานในข้ันตอน

ที่สองคือ นําชุดบทความคุณภาพสูงไปจําแนกคุณภาพอีกครั้งหนึ่ง

ดวยตัวจําแนกตนไมตัดสินใจ (แสดงในรูปที่ 1 โดยวิธีเรียนรูดวย

เครื่องจักรในรูปนั้นคือตัวจําแนกตนไมตัดสินใจ) ผูวิจัยไดนํา

ตัวอยางสําหรับการเรียนรูทั้งหมดมาเรียนรูดวยตัวจําแนกตนไม

ตัดสินใจ พบวาไดลักษณะเดนแสดงดังตารางที่ 4 โดยบทความใน

แตละโดเมนมีลักษณะเดนที่แตกตางกัน กลาวคือ จํานวนการ

เชื่อมโยงเว็บเพจ จํานวนเฉลี่ยของการเชื่อมโยงโดเมน จํานวน

ครั้งของการอางอิง และความยาวของบทความ เปนลักษณะเดน

ที่ปรากฏในโดเมนบุคคล แตจํานวนการเช่ือมโยงวิกิเปนลักษณะ

เดนท่ีปรากฏในโดเมนสถานที่เพียงโดเมนเดียว และพบวาจํานวน

ของแหลงขอมูลอางอิงที่เปนลักษณะเดนที่ปรากฏในท้ังสาม

โดเมน (Soonthornphisaj and Paengporn, 2017) กฎที่ได

จากตนไมตัดสินใจถูกนําไปใชในขั้นตอนหลังจากผานการคัดกรอง

ดวยออนโทโลยีแลว 

2.2.2 การจําแนกบทความโดยอาศัยฐานความรู 

ออนโทโลยีรวมกับตวัจําแนกแบบเบยอยางงาย 

เปนการจําแนกคุณภาพบทความโดยใช 2 ขั้นตอน

ทํานองเดียวกับวิธีการที่งานวิจัยน้ีนําเสนอ แตกตางที่ทดลอง

รวมกับตัวจําแนกแบบเบยอยางงายแทนการใชตนไมตัดสินใจ ชุด

ขอมูลที่ใชสําหรับตัวจําแนกแบบเบยอยางงายประกอบดวย

เวกเตอรของคําสําคัญที่ปรากฏอยูในบทความ จํานวนคําสําคัญที่

ปรากฏในบทความในแตละประเภทของคุณภาพบทความจะถูก

ใชในการคํานวณหาความนาจะเปนท่ีบทความจะมีคุณภาพสูง

หรือต่ําได 

3. การประเมินผลการจําแนกคุณภาพบทความ 

เพ่ือประเมินประสิทธิภาพของการทดลอง ในงานวิจัยน้ี

ใชการวัดคาความแมนยํา (Precision) การวัดคาความระลึก 

(Recall) และการวัดคาประสิทธิภาพ (F-Measure หรือ F1 

score) แสดงในสมการที่ (4) สมการที่ (5) และสมการที่ (6) ทั้งนี้ 

ไดทําการแบงชุดขอมูลออกเปน 10 สวน ดวยวธิกีารทดสอบแบบ

ไขวขาม k กลุม (k-Fold Cross Validation) สําหรับตัวอยาง

เรียนรู (Training Data) และตัวอยางทดสอบ (Test Data) 

 

   𝑃𝑟𝑒𝑐𝑖𝑠𝑖𝑜𝑛 =  
.   

.   .   
                      (4) 

 

   𝑅𝑒𝑐𝑎𝑙𝑙      =  
.   

.   .   
                (5) 

 

   𝐹 − 𝑀𝑒𝑎𝑠𝑢𝑟𝑒 =  
  

                                   (6) 
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ผลการวิจัย 

จากผลการทดลองพบวาจํานวนบทความที่ถูกจําแนก

เปนบทความคุณภาพสูงดวยกฎจากออนโทโลยี ในโดเมนบุคคล

เทากับ 1,895 ในโดเมนสัตวเทากับ 41 และในโดเมนสถานท่ี

เทากับ 1,545 บทความ ซึ่งบทความเหลานี้จะถูกตัวจําแนกตนไม

ตัดสินใจที่ใชลักษณะเดนเก่ียวกับการอางอิงทําการจําแนก

คุณภาพอีกครั้งหนึ่ง พบวาจํานวนบทความคุณภาพสูงซึ่งไดจาก

วิธีการที่งานวิจัยนี้นําเสนอ ในโดเมนบุคคลเทากับ 64 ในโดเมน

สัตวเทากับ 9 และในโดเมนสถานที่เทากับ 34 บทความ แสดงให

เห็นวาวิธีการท่ีงานวิจัยนี้นําเสนอ ใหคาประสิทธิภาพสูงท่ีสุดเมื่อ

เทียบกับวิธีการอื่น ๆ ซึ่งแสดงผลการทดลองตามตารางที่ 5 คา

ความแมนยํา (Precision) ในโดเมนบุคคลเทากับ 0.859 ใน

โดเมนสัตวเทากับ 0.890 และในโดเมนสถานท่ีเทากับ 0.650 ซึ่ง

สูงกวาวิธีออนโทโลยีรวมกับตัวจําแนกแบบเบยอยางงาย โดยให

คาความแมนยําในโดเมนบุคคลเทากับ 0.239 ในโดเมนสัตว

เทากับ 0.750 และในโดเมนสถานที่ เท ากับ 0.170 วิธีการ 

ออนโทโลยีไดใหคาความแมนยําในโดเมนบุคคลเทากับ 0.033  

ในโดเมนสัตวเทากับ 0.195 และในโดเมนสถานที่เทากับ 0.017 

และวิธีจําแนกคุณภาพบทความดวยตัวจําแนกแบบเบยอยางงาย

ใหคาความแมนยําในโดเมนบุคคลเทากับ 0.105 ในโดเมนสัตว

เทากับ 0.391 และในโดเมนสถานทีเ่ทากับ 0.076 สําหรับผลการ

จําแนกคุณภาพบทความดวยตัวจําแนกตนไมตัดสินใจแสดงไวใน

การทดลองนี้ (Soonthornphisaj and Paengporn, 2017) ซึ่ง

พบวาสามารถจําแนกคุณภาพบทความตามลกัษณะเดนที่เก่ียวกับ

การอางอิงไดคาความแมนยําสูง อยางไรก็ตาม จําเปนตอง

พิจารณาเนื้อหาของบทความดวย จึงนํากฎจากออนโทโลยีมาคัด

กรองบทความที่มีเนื้อหาครอบคลุมทุกคอนเซ็ปตกอน แลวจึง

พิจารณาองคประกอบเก่ียวกับการอางอิงตอไป ทั้งนี้เพ่ือใหได

บทความคุณภาพสูงตามเกณฑที่วิกิพีเดียกําหนด 

 

ตารางที่ 5 ผลการทดลองการจําแนกคุณภาพบทความวิกิพีเดียภาษาไทย 

 
วิธีการทีง่านวิจยันี้นําเสนอ 

ออนโทโลยีรวมกับ 

ตัวจําแนกแบบเบยอยางงาย 
ออนโทโลยี 

ตัวจําแนก 

แบบเบยอยางงาย 

คุณภาพ สูง ต่ํา สูง ต่ํา สูง ต่ํา สูง ต่ํา 

โดเมนบุคคล 

จํานวนบทความ 64 8,598 205 8,457 1,895 6,767 617 8,045 

Precision 0.859 0.999 0.293 1.000 0.033 1.000 0.105 1.000 

Recall 0.833 0.999 0.909 0.980 0.955 0.787 0.985 0.936 

F-measure 0.846 0.999 0.443 0.990 0.064 0.881 0.190 0.967 

โดเมนสัตว 

จํานวนบทความ 9 255 8 256 41 223 23 241 

Precision 0.890 1.000 0.750 0.990 0.195 0.996 0.391 1.000 

Recall 0.890 1.000 0.670 0.990 0.889 0.871 1.000 0.945 

F-measure 0.890 1.000 0.710 0.990 0.320 0.929 0.563 0.972 

โดเมนสถานที่ 

จํานวนบทความ 34 6,036 138 5,932 1,545 4,525 353 5,717 

Precision 0.650 1.000 0.170 1.000 0.017 1.000 0.076 1.000 

Recall 0.810 1.000 0.890 0.980 1.000 0.749 1.000 0.946 

F-measure 0.720 1.000 0.290 0.990 0.034 0.856 0.142 0.972 
 

วิจารณผลการวิจัย 

ผูวิ จัยพบวาการใชตัวจําแนกแบบเบยอยางงายไม

สามารถจําแนกบทความในเชิงคุณภาพได ถึงแมวาอัลกอรึทึมตัว

จําแนกแบบเบยอยางงายจะมีประสิทธิภาพสูงในการจําแนก

ประเภทเอกสารในโดเมนที่ตางกัน แตลักษณะของขอมูลใน

งานวิจัยนี้เปนการจําแนกบนความบนโดเมนเดียวกันออกเปนสอง

ประเภทคือคุณภาพสูงและคุณภาพต่ํา ซึ่งการใชตัวจําแนกแบบ

เบยอยางงายเพียงอยางเดียวใหคาประสิทธิภาพในการจําแนก
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ดอยกวาการทํางานรวมกับวิธีการใชออนโทโลยี พบวาในการ

จําแนกบทความคุณภาพสูง ตวัจําแนกแบบเบยอยางงายใหความ

แมนยํานอยกวา 2 เทา และพบวาการใชออนโทโลยีรวมกับตัว

จําแนกแบบเบยอยางงายใหคาประสิทธิภาพสูงกวาการใช 

ตัวจําแนกแบบเบยอยางงายเพียงอยางเดียวถึง 8 เทาในโดเมน

คน 2 เทาในโดเมนสัตว และมากกวาถึง 9 เทาในโดเมนสถานที ่

สําหรับการใชกฎจากออนโทโลยี ผูวิจัยพบวาคาความ

แมนยําของบทความคุณภาพต่ําเปนคาที่สูงมาก (1, 0.996, 1 

สําหรับโดเมนบุคล โดเมนสัตว และโดเมนสถานที่ ตามลําดับ) 

และใหคาความถูกตอง (Recall) ของบทความ คุณภาพสูงดวย

คาที่สูง (0.955, 0.889, 1.000 สําหรับโดเมนบุคคล โดเมนสัตว 

และโดเมนสถานที่ ตามลําดับ) แสดงวาวิธีการออนโทโลยีเพียง

อยางเดียวสามารถเลือกบทความท่ีมีคุณภาพสูงไดเกือบทั้งหมด

จากบทความที่มีทั้งหมด ในขณะที่เมื่อบทความมีคุณภาพต่ําก็

สามารถใหคาคุณภาพต่ํากับบทความที่มีคุณภาพต่ําไดอยาง

ถูกตอง ดังนั้น บทความท่ีผานการคัดกรองดวยกฎจากออนโทโลยี

แลวจะมีบทความที่มีคุณภาพสูงและต่ําปะปนกันไป โดยมีสัดสวน

ของบทความคุณภาพสูงนอยกวาบทความคุณภาพต่ําเปนจํานวน

มาก (สังเกตไดจากคาความแมนยําของบทความคุณภาพสูง 

0.033, 0.195, 0.017 สําหรับโดเมนบุคล โดเมนสัตว และโดเมน

สถานที)่ ถึงแมการใชกฎจากออนโทโลยีรวมกับวิธีการเรียนรูดวย

เครื่องจักรจะสามารถเพิ่ม ประสิทธิภาพใหกับการจําแนก

บทความได แตอยางไรก็ตาม จํานวนบทความวิกิพีเดียภาษาไทย

มีปญหาความไมสมดุล ดังนั้น แนวทางการวิจัยตอไปอาจจะ

พิจารณาใชเทคนิคการแกปญหาตัวอยางขอมูลที่ไมสมดุลเพื่อ

ใหผลการจําแนกโดยรวมดีขึ้น 
 

กิตติกรรมประกาศ 

งานนี้วิจัยนี้ไดรับการสนบัสนุนจากสถาบันวจิัยและพัฒนา 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร (KURDI: Kasetsart University 

Research and Development) และขอขอบคุณ ดร.มารุต บูรณ

รัช จากหองปฏิบั ติการ วิ จัย เทคโนโลยีภาษาธรรมชาติและ

ความหมาย ศูนยเทคโนโลยอีิเล็กทรอนิกสและคอมพิวเตอรแหงชาติ 

ที่ใหการสนับสนุนดานเทคนิคในการพฒันาออนโทโลยี 
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