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การเปรียบเทียบเทคนิคการคัดเลือกคุณลักษณะแบบการกรองและการควบรวม
ของการทําเหมืองข้ อความเพือการจําแนกข้ อความ
วาทินี นุ้ยเพียร1,2* และ พยุง มีสัจ3

บทคัดย่อ
ปัญหาหนึ งของการทําเหมืองข้อความคือข้อมูลมีปริ มาณมาก นักวิจัยจํานวนมากใช้เทคนิ คการคัดเลือก
คุณลักษณะเพือได้คาํ ทีเหมาะสมในการแทนเอกสารและเพิมประสิ ทธิภาพในการจําแนกเอกสารให้มีค่าความถูกต้อง
มากขึน เทคนิคทีใช้แบ่งเป็ น 2 วิธีได้แก่ การกรองและการควบรวม โดยเทคนิคการควบรวมสามารถใช้เทคนิ คการทํา
เหมืองข้อความร่ วมกับการค้นหาข้อมูล ในงานวิจยั นีได้ทาํ การเปรี ยบเทียบการคัดเลือกคุณลักษณะแบบการกรอง โดย
เลือกใช้อินฟอร์ เมชันเกน เกนเรโช และไคสแควร์ วิธีคดั เลือกแบบไคสแควร์ ให้ผลดีทีสุ ดวัดประสิ ทธิ ภาพโดยรวม
92.2% และ การควบรวมใช้เ ทคนิ ค ซั พ พอร์ ต เวกเตอร์ แ มชชีน (SVM) ร่ ว มกับ การค้น หาด้ว ยวิ ธี เ ชิงพัน ธุ ก รรม
(SVMGA) และการค้นหาด้วยวิธีละโมบ (SVMGD) โดยวิธีคดั เลือกแบบ SVMGD ให้ผลดีทีสุ ดวัดประสิ ทธิ ภาพ
โดยรวม 94% ซึ งการจําแนกข้อความทังสองวิธีใช้ขนตอนวิ
ั
ธีแ บบซัพพอร์ ตเวกเตอร์ แมชชีนโดยใช้เคอร์ เนลแบบ
เรเดียลเบสิ สฟังก์ชนั (SVMR) เมือเปรี ยบเทียบประสิ ทธิภาพทังวิธีการกรองและการควบรวมสรุ ปได้ว่าประสิ ทธิ ภาพ
โดยรวมของการควบรวมมีค่ามากกว่าการกรอง 1.8% ซึ งทําให้นักวิจัยสามารถนําเทคนิ คของการควบรวมไปใช้เพิม
ประสิ ทธิภาพการจําแนกข้อความ
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A Comparison of Filter and Wrapper Approaches with Text Mining for
Text Classification
Vatinee Nuipian1,2* and Phayung Meesad3

Abstract
The main problem for text categorization is the highest dimensionality of feature space. Many
researchers focus on instruction feature selection techniques to represent a document which in turn, increases the
overall efficiency of a classification model. There are two general feature selection approaches: the Filter approach
and the Wrapper approach. The Filter approach used Information Gain, Gain Ratio and Chi-square. The results
showed that Chi-Square had highest performance with F-measure equaling 92.2%, the Wrapper approach used
Support Vector Machine consisting of Genetic Algorithm (SVMGA) and Greedy (SVMGD). The results also found
that Greedy (SVMGD) was the best algorithm with F-measure which equaled 94%. Both feature selection
approaches employed Support Vector Machine with kernel Radial basis function as a classifier. When comparing
the effectiveness of Filter approaches to Wrapper approaches, evaluated via F-measure shown that the value of
Wrapper approaches were higher than that of Filter approaches at 1.8%. In conclusion, this technique enables
researchers to increase the efficiency of a wrapper approach when implemented for information classification.

Keywords : Text Mining, Filter Approach, Wrapper Approach, Genetic Algorithm, Greedy, Support Vector
Machine
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1. บทนํา

Approach) ซึ งการกรองส่ วนใหญ่เลือกใช้เทคนิ คแบบ
อิน ฟอร์ เ มชัน เกน (Information Gain: IG) เกนเรโช
(Gain Ratio : GR) ไคสแควร์ (Chi-square : χ )
Haruechaiyasak และคณะ [1] และ Thongklin [2] ได้ใช้
วิธีการคัด เลือ กคุณ ลักษณะเป็ นวิธี ทีสํา คัญสําหรั บการ
เพิมประสิ ทธิภาพและการหาค่าความถูกต้องของการจัด
กลุ่ ม ข้อ มูล หลัง จากนั นจึ งวัด ประสิ ท ธิ ภ าพของการ
จํา แนกข้อความ ด้วยวิ ธี การทีหลากหลาย เช่น เคเนี ย
เรสต์เนเบอร์ (K-Nearest Neighbor: KNN) [1], [3] เบย์
(Bayesian Network: BN) [1-4] และ ซัพพอร์ ตเวกเตอร์
แมชชีน (Support Vector Machine: SVM) [1], [3] ส่ วน
วิธีการควบรวม เป็ นการนําอัล กอริ ธึมของการจําแนก
ข้อความร่ วมกับการค้นหาข้อมูล เพือใช้ในการคัดเลือก
คุณลักษณะข้อมูล [3, 10] ซึ ง Saengsiri และคณะ [3] ได้
แนะนําวิธีคน้ หาชุดของคุณลักษณะ คือ การค้นหาด้วย
วิธีเชิงพันธุ กรรม (Genetic Algorithm) และการค้นหา
ด้วยวิธีละโมบ (Greedy Search) และทําการเปรี ยบเทียบ
วิธีการคัดเลือกข้อมูลทีดีทีสุ ด
ดั ง นั นในงานวิ จั ย นี ผู ้ วิ จั ย จึ งทํา การคั ด เลื อ ก
คุ ณ ลั ก ษณะข้ อ มู ล ที ดี ด ้ ว ยวิ ธี ก ารเปรี ยบเที ย บการ
คัดเลือกคุณลักษณะแบบการกรอง และการควบรวมเพือ
เลือกใช้อลั กอริ ธึมทีดีทีสุ ดสําหรั บการจําแนกข้อความ
และนําไปสร้ างคลาสในส่ วนของออนโทโลยี สําหรั บ
การพัฒนาระบบค้นคืนเชิงความหมายแบบกึงอัตโนมัติ

การจําแนกเอกสารเป็ นวิ ธีหนึ งทีเข้ามาช่วยจัดการ
กับ กลุ่ ม เอกสารที มี จ ํ า นวนมากขึ น เช่ น ข้ อ มู ล ใน
อิ น เทอร์ เ น็ ต จึ ง ทํา ให้ ก ารค้ น คื น ไม่ ต รงตามความ
ต้องการของผูใ้ ช้ท าํ ให้ไม่ส ามารถสรุ ปความ ประมวล
ความหมายหรื อ หาความสั มพัน ธ์ ข องคํา ได้อ ย่า งตรง
ประเด็น จึงมีนกั วิจยั หลายท่านพยายามพัฒนาระบบการ
ค้น คื นเชิงความหมาย โดยขันตอนแรกอาจใช้เ ทคนิ ค
การทําเหมือ งข้อ ความเข้ามาช่ว ยเพื อให้ค อมพิว เตอร์
สามารถทํางานได้แ บบอัต โนมัติ หรื อกึ งอัต โนมัติ ซึ ง
ผลลัพธ์ ของเทอมที ได้จากการคัด เลื อกคุ ณลักษณะที ดี
สามารถนํา มาสร้ า งคลาสตามความต้อ งการของการ
สร้ างออนโทโลยีหรื อระบบค้นคืนเชิงความหมายและ
การทํ า งานในส่ วนนี สามารถแบ่ ง เบาภาระของ
ผูเ้ ชียวชาญได้เป็ นอย่า งดี การใช้เทคนิ คการทํา เหมือ ง
ข้ อ ค ว า มจั ด ก า ร กั บ เ ท อ ม เ พื อ ทํ า ก า ร ท ด ส อ บ
ประสิ ทธิ ภาพของการจําแนกข้อความแต่ปัญหาหนึ งที
พบเช่น ข้อ มูล มีมิ ติ มาก เนื องจากรายละเอี ย ดของชุ ด
ข้อ มูล ที ดีต ้อ งมีค วามถู ก ต้อ ง น่ า เชือถื อ และครบถ้ว น
โดยเฉพาะเอกสารเป็ นชุดข้อความทีมีเทอมไม่ซาหรื
ํ อคํา
ทีเกิ ด ขึนในเอกสารทังหมด สามารถเกิ ดขึ นเป็ นหลัก
ล้านคํา ทําให้ขอ้ มูลมีมิติมากนักวิจัยจึ งต้องประยุกต์ใ ช้
อัลกอริ ธึมต่างๆ เพือการลดมิติขอ้ มูล เช่นการเลือกคําที
มีค วามถี มากกว่ าค่ า ทีกําหนด (Document Frequency)
[1-2] เพื อประหยัด ทรั พ ยากรและใช้เ วลาประมวล
ผลน้อ ย ดังนันนัก วิ จัย ส่ ว นหนึ งจึ งใช้วิ ธี ก ารคัด เลื อ ก
คุณลัก ษณะของข้อมูลโดยการทําให้ขอ้ มูลเดิมมีขนาด
ลดลงและสู ญเสี ย ลัก ษณะสํา คัญของข้อ มูล น้อ ยที สุ ด
การคัด เลื อ กคุ ณ ลัก ษณะในปั จ จุ บ ัน ใช้แ บบการกรอง
(Filter Approach) และการควบรวม (Wrapper

2

2. ทฤษฎีทีเกียวข้ อง
การทําเหมืองข้อความเริ มจากการตัดคําเนืองจากการ
ค้นคืนส่ ว นใหญ่ใช้หลักการค้นคืนจากคําสําคัญ ซึ งใช้
วิ ธี เ ที ย บคํา ค้ น กั บ เอกสาร (Matching) ที มี อ ยู่ ใ น
ฐานข้อมูล จึ งใช้การตัดคําแบบคําเดียว (Single Terms)
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แต่ ปั ญหาหนึ งที พบคื อ ข้ อ มู ล มี มิ ติ ม ากจึ งต้ อ งใช้
ขบ ว นก า รใ น กา ร คั ด เ ลื อ ก คุ ณ ลั ก ษ ณ ะ ( Feature
Selection) ที เหมาะสม ประกอบด้ว ย 2 แบบ คือ การ
กรอง และการควบรวม หลังจากนันจึ งทํา การจําแนก
ข้อความด้วยวิธีเคเนี ยเรสต์เนเบอร์ [4] เบย์ [1-4] และ
ซัพพอร์ ตเวกเตอร์ แมชชีน [2]

2.2 การคัดเลือกคุณลักษณะ (Feature Selection)
การคัด เลื อ กคุ ณ ลัก ษณะของเอกสาร คื อ การนํา
เอกสารจากระบบต่าง ๆ เช่น เอกสารข่าวจากเว็บไซต์
บทคัดย่อ มาแปลงเพือให้เอกสารอยู่ในรู ปแบบเดียวกัน
มีอ งค์ ป ระกอบของเอกสารที เหมื อ นกัน และแทน
คุ ณ ลัก ษณะในเอกสารโดยใช้ค ํา เดี ยว พยางค์ วลี
กลุ่มของคํา ประโยค เพื อเป็ นตัว แทนคุณลักษณะของ
เอกสาร และทํ า การคํา นวณหาค่ า นํ าหนั ก ของ
คุณลักษณะ อาจใช้เทคนิคการวิเคราะห์ทางภาษาเข้ามา
ช่วย (Language Analysis) เพือตัดคํา ทีไม่จ ําเป็ นออก
หรื อ ตัดคํา ตามสถิ ติ ข องคลังประโยค เพื อลดมิติ ข อง
ขนาดเอกสาร
เนืองจากชุดของเอกสารเป็ นชุดข้อความทีมีเทอมไม่
ซําหรื อคําทีเกิดขึนในเอกสารทังหมด โอกาสเกิดของคํา
สามารถเกิดขึนเป็ นหลักล้านคําทําให้ขอ้ มูลมีมิติมาก จึ ง
ต้องประยุกต์ใช้การคัดเลือกคุณลักษณะทีดีเพือนํามาหา
ประสิ ทธิภาพ ลดเวลาในการประมวลผลและทรั พยากร
[1, 3-4] การคัดเลือกคุณลักษณะแบ่งได้ 2 วิธีได้แก่การ
กรอง (Filter Approach) และการควบรวม (Wrapper
Approach)
2.2.1 การกรอง
การกรอง คื อ การคัด เลื อ กคุ ณ ลัก ษณะซึ ง Meesad
และคณะ [7] ได้ท าํ การเปรี ย บเที ย บการลดมิติ ข ้อ มู ล
หลาย ๆ แบบเพือเลือกใช้เทคนิคทีดีทีสุ ด คือ ไคสแควร์
และ เกนเรโช ส่ วน Haruechaiyasak และคณะ [1]
แนะนํ า อิ น ฟอร์ เมชั น เกน เพื อใช้ ใ นการคั ด เลื อ ก
คุ ณ ลัก ษณะที ดี ที สุ ด ของข้อ มู ล เพื อใช้ใ นการจํา แนก
ข้อความ ประมวลผลได้รวดเร็ วและใช้ทรัพยากรน้อย
1) อินฟอร์ เมชันเกน (IG) คือการประเมินค่าเพือใช้
ในการแบ่งข้อมูลด้วยการคํานวณค่า Gain สําหรั บแต่ละ

2.1 การสกัดข้ อความ (Text Extraction)
การสกัดข้อความคือเลือกสกัดเฉพาะส่ วนทีต้องการ
เช่ น ชื อผู ้ แ ต่ ง ชื อเรื อง คํ า สํ า คั ญ ฯลฯ เนื องจาก
คอมพิว เตอร์ ไม่ส ามารถจําแนกหมวดหมู่ของเอกสาร
ซึ งเป็ นภาษาธรรมชาติได้โดยตรง ดังนันจึ งต้อ งแปลง
เอกสารให้อยู่ในรู ปแบบทีคอมพิ วเตอร์ สามารถใช้ใ น
การเรี ยนรู ้ได้วตั ถุประสงค์ทีสําคัญคือการดึงคุณลักษณะ
ของเอกสารมาแสดง ซึ งจากการสํารวจงานวิจยั ทีผ่านมา
พบว่าสามารถแทนคุณลักษณะด้วยคําเดียว พยางค์ วลี
กลุ่มของคํา ประโยค เพือใช้เ ป็ นตัว แทนของเอกสาร
และใช้ค่าความถีของคําทีปรากฏในเอกสารเป็ นค่าของ
คุณลักษณะ [1], [5], [6] โดยต้องผ่านกระบวนการหา
รากศัพท์ และการกําจัดคําหยุด
2.1.1 การหารากศัพท์ (Stemming)
รู ป แบบของคํา ทียังไม่เ ติมคํา หน้า (Prefix) หรื อ คํา
ท้าย (Suffix) เพือจัดคําหลายคําทีมีความหมายคล้ายคลึง
กัน เป็ นคํา ประเภทเดี ย วกั น เช่ น Compatible กั บ
Compatibility ตัด –ible กับ ibility ซึ งรากศัพท์ (Stem)
ทีเหลือคือคําเดียวกัน [1, 4]
2.1.2 การกําจัดคําหยุด (Stop Words)
คือ การนําคําที ไม่มีนัยสําคัญออกไป โดยไม่ทาํ ให้
ความหมายของเอกสารเปลียน เช่น he, and, in, or, all,
again [1, 4]
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มิติขอ้ มูลถ้ามิติขอ้ มูลใดมีค่า Gain สู งสุ ด จะถูกเลือกให้
เป็ นกลุ่มย่อยทีมีอาํ นาจจําแนก ดังสมการที 1 แสดงการ
คํานวณค่า Entropy และคํานวณค่า Gain [8]

n

2 

i 1

i 0

2

p ( j | t)

(1)

โดยที  i คือผลรวมของความน่ าจะเป็ นของค่า j
ทีเกิดในคลาส t
p ( j | t ) คือค่าความถีทีมีความสัมพันธ์ของกลุ่ม j กับ
โหนด t
Gain

 Entropy

 k n
( p )    i Entropy
 i 1 n


(i ) 


(2)

โดยที Entropy (p) คือค่า Entropy ของตัว Root
k


i 1

ย่อย

ni
Entropy
n

คือค่า Entropy ในแต่ละโหนด

(i )

2) เกนเรโช (GR) เป็ นการประเมินความน่ าเชือถือ
ของมิติขอ้ มูลโดยการวัด Gain Ratio ในแต่ละคลาสการ
คํานวณ GR โดยใช้ค่า SplitINFO ในสมการที 3 และ
การคํานวณค่าการวัด Gain Ratio [9] ดังสมการที 4
k

SplitINFO

 
i 1

GainRatio

ni
log
n

 INFO
SplitINFO



2

ni
n

(O i  E i ) 2
Ei

(5)

2.2.2 การควบรวม (Wrapper Approach)
การควบรวม คือการนําอัลกอริ ธึมของการทําเหมือง
ข้อความร่ วมกับการค้นหาข้อมูล มาช่วยในการคัดเลือก
คุณ ลัก ษณะของข้อมูล จึ งให้ผ ลลัพธ์ ที ดี ก ว่ า แบบการ
กรอง แต่ใช้เวลาในการคํานวณมากกว่า ซึ ง Saengsiri
และคณะ [3] ได้แนะนําวิธีคน้ หาชุดของคุณลักษณะ คือ
การค้น หาด้วยวิ ธีเ ชิงพันธุ ก รรม (Genetic Algorithm)
และการค้นหาด้วยวิธีละโมบ (Greedy Search) โดยใช้
วิ ธี ก ารค้น แบบเดิ น หน้ า (Forward Selection) และ
ย้อนกลับ (Backward Selection) และทําการเปรี ยบเทียบ
วิธีการคัดเลือกข้อมูลด้วยวิธีการกรอง และวิธีการควบ
รวม ซึ งวิธีการควบรวมให้ค่าความถูกต้องทีดีกว่า สุ คนธ์
ทิพย์ [10] ได้ทาํ การเปรี ยบเทียบการคัดเลือกคุณลักษณะ
ทีเหมาะสมของวิธีการกรองและการควบรวม ซึ งพบว่า
วิธีการ Hybrid Classification ทีใช้การค้นหาด้วยวิธีเชิง
พันธุกรรมร่ วมกับ Wrapper โดยใช้อลั กอริ ทึม C4.5 ให้
ค่า ความถู กต้อ งสู งที สุ ดและสามารถลดคุ ณ ลักษณะที
ต้องนํามาใช้
1) การค้ น หาด้ ว ยวิ ธี เชิ ง พั น ธุ กรรม (Genetic
Algorithm: GA) นําเสนอโดย Holland [11] เป็ นวิธีการ
ผสมพัน ธุ ก รรมตามธรรมชาติ (Natural Selection)
จะเห็นว่าในธรรมชาติ พันธุ กรรมของสิ งมีชีวิตทุกชนิ ด
มีก ารพัฒ นาโดยเลื อ กสิ งที ดี ที สุ ด ในสายพัน ธุ์ เ พื อสื บ
ทอดไปยังรุ่ นต่อไป ในการคํานวณ ใช้จากประสบการณ์
ทีมีขนตอนการคํ
ั
านวณมาก่อนหน้าเพือค้นหาคําตอบที
ดีกว่าในขันตอนต่อไป คําตอบทีต้องการหาถูกกําหนด
ในรู ป Genome (หรื อ Chromosome) จากนั น GA
จ ะ ส ร้ า ง แ ล ะ ป รั บ ป รุ งคุ ณ ภ า พ ข อ ง ป ร ะ ช า ก ร

c 1

Entropy ( p )    p ( j | t ) log



(3)
(4)

3) ไคสแควร์ (χ ) คือการประเมินค่าของ แอททริ บิวต์ โดยคํานวณค่า Chi-Square ทางสถิติ [3] ดังแสดง
ใน สมการที 5
2
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(Population) โดยผ่านกระบวนการต่าง ๆ เช่น Mutation
Crossover เพือสื บ หาคําตอบในหมู่ประชากรทีดี ทีสุ ด
จุ ด เด่ น คื อ การแก้ ปั ญหาที เป็ น Discrete Continuous
หรื อผสมได้
2) การค้นหาด้วยวิธีละโมบ (Greedy Search) เป็ น
การค้นหาแบบดีทีสุ ดก่อน หลักการของการค้นหาแบบ
นีคือเลือกเส้นทางทีดีทีสุ ดก่อนเพือให้เข้าใกล้เป้ าหมาย
พิจารณาจากเส้นทางทีมองเห็นเท่านัน โดยเลือกโหนด
1 โหนดเป็ นสถานะปั จจุ บนั และสร้ าง heuristic (h (n) )
จากจุด n ไปยัง goal ทีใกล้ทีสุ ด โดย
h(n) = ค่าประมาณต้นทุนจากจุด n ไป goal โดยเป็ น
ระยะทางทีสันทีสุ ด
การกําหนดทิศทางสําหรับการค้นหามี 2 แบบดังนี
1) Forward Chaining จุดเริ มต้น + การใช้กฎ >
เป้ าหมาย
2) Backward Chaining เป้ าหมาย + การใช้กฎ >
จุดเริ มต้น

การจําแนกกลุ่มนันเป็ นอิสระต่อกัน แนวคิดทฤษฎีของ
เบย์ สามารถทํานายเหตุการณ์ ทีพิจารณาได้จากการเกิด
ของเหตุการณ์ต่างๆ ได้ ดังสมการที 6
Pr (class  c|X)  Pr (X|class  c)

(6)

Pr (class  c)| Pr (X)

ข้อสังเกต Pr (X) ไม่เปลียนสําหรับค่าคลาส c ทีเปลียนไป
ความถีสัมพัทธ์ของตัวอย่างในคลาส c
Pr (class  c|X)
สู งสุ ดก็ต่อเมือ
Pr (X|class  c)  Pr (class  c )
สู งสุ ด
Pr (class  c) 

นาอีฟเบย์คือการใช้วิธีการของเบย์พร้ อมสมมติฐาน
ของการเป็ นอิ ส ระต่ อ กัน ของตัว แปรอิ ส ระทุ ก ตัว ดัง
สมการที 7
Pr (x ,.,x |class  c)  Pr (x |class  c) ...
1 k
1
Pr (x |class  c)
k

(7)

ถ้าลักษณะประจํา i เป็ น categorica l : Pr( xi | class  c)
ประมาณด้วยความถีสัมพัทธ์ของตัวอย่างทีมีค่า xi
ในคลาส c

2.3 การจําแนกข้ อความ
ก า ร จํ า แ น ก ข้ อ ค ว า มเ รี ย น รู ้ แ บ บ มี ผ ล เ ฉ ล ย
(Supervised Learning) มี ข ั นตอนในการจํ า แนก
2 ขันตอนคือ การเรี ยนรู ้ เพื อสร้ างเอกสารต้นแบบและ
การแยกหมวดหมู่ของเอกสารทีสนใจ โดยการตรวจหา
ความคล้ายกับกลุ่มเอกสารต้นแบบประกอบด้วยเทคนิ ค
ดังต่อไปนี

ถ้าลักษณะประจํา i เป็ น continuous : Pr( xi | class  c)
ประมาณด้วยฟังก์ชนั ความหนาแน่น Gaussian
2.3.2 เคเนียเรสต์ เนเบอร์
เคเนี ย เรสต์ เ นเบอร์ คื อ การตั ด สิ น ใจของคลาส
สําหรั บแทนเงือนไขหรื อกรณี ใหม่ โดยการตรวจสอบ
จํา นวนบางจํ า นวน หรื อเงื อนไขที เหมื อ นกัน หรื อ
ใกล้เคี ยงกัน มากที สุ ด ใช้เวลาในการคํานวณสู งเพราะ
การคํา นวณเป็ นการเพิ มขึ นแบบแฟคทอเรี ย ลตามจุ ด
ทังหมด ขณะที Decision Tree หรื อโครงข่ายประสาท
เทียมประมวลผลเพือสร้ างเงือนไขได้เร็ วกว่า เพราะเค

2.3.1 เบย์ (Bayes)
คือ วิธี การเรี ยนรู ้ ที ใช้หลัก การของความน่ าจะเป็ น
ซึ งมีพืนฐานมาจากทฤษฎีข องเบย์ (Bayes’s theorem)
[12] เช่นกําหนดให้การเกิดของเหตุการณ์ ต่างๆ ทีใช้ใน
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เนี ย เรสต์เ นเบอร์ มีก ารคํา นวณทุ ก ครั งที มี ก รณี ใ หม่
ดังนันเพือความรวดเร็ วข้อมูลทังหมดที ใช้บ่อยต้องถู ก
เ ก็ บ ไ ว้ ใ น ห น่ ว ย ค ว า มจํ า ชื อ ว่ า Memory-Based
Reasoning [13]
2.3.3 ซัพพอร์ ตเวกเตอร์ แมชชีน (SVM)
นําเสนอโดย [14] ใช้เพือหาระนาบการตัดสิ นใจใน
การแบ่งข้อมูลออกเป็ นสองส่ วน โดยใช้สมการเส้นตรง
เพือแบ่งเขตข้อมูล 2 กลุ่มออกจากกันมุ่งหาผลลัพธ์ที ดี
ทีสุ ดของการเรี ยนรู ้ (Discriminative Training) บนการ
เรี ยนรู ้จากสถิติของข้อมูล ซึ งทํางานโดยการหาค่าระยะ
ขอบที มากที สุ ด (Maximum Margin) ของระนาบ
ตัดสิ นใจ (Decision Hyper Plane) ในการแบ่งแยกกลุ่ม
ข้อมูลทีใช้ฝึกฝนออกจากกัน โดยใช้ฟังก์ชนั แม็ปข้อมูล
จาก Input Space ไปยัง Feature Space และสร้ างฟั งก์ชนั
วัด ความคล้า ยที เรี ย กว่ า เคอร์ เ นลฟั งก์ชัน บน Feature
Space โดยมีวตั ถุประสงค์เพือพยายามลดความผิดพลาด
จากการทํานาย (Minimize Error) พร้ อ มกับเพิ มระยะ
แยกแยะให้มากทีสุ ด (Maximized Margin) ซึ งต่างจาก
เทคนิ คโดย ทั วไปเช่ น โครงข่ า ยป ระสาทเที ย ม
(Artificial Neural Network: ANN) ทีมุ่งเพียงทําให้ความ
ผิ ด พลาดจากการทํา นายให้ ต ําที สุ ด เพี ย งอย่ า งเดี ย ว
เหมาะสําหรับข้อมูลทีมีลกั ษณะมิติของข้อมูลมีปริ มาณ
มาก โดยแ บ่ ง แ ยก กลุ่ ม จาก ระ นาบ หล ายมิ ติ ใ ห้
ประสิ ทธิภาพทีดีกว่าวิธีการโดยทัวไป เคอร์ เนลทีพบได้
บ่อยคื อโพลิ โนเมียล (Polynomial) เป็ นการคํานวณหา
เส้นแบ่งโดยใช้สมการเชิงเส้นทีมี Degree มากกว่าสอง
และเรเดียลเบสิ สฟั งก์ชนั (Radial basis Function) โดยมี
ค่า C เป็ นค่าตัวแปรทีปรั บความสมดุลระหว่างการให้
ความสําคัญของระยะแยกแยะสู งสุ ด หรื อให้ความสําคัญ
กับค่าความผิดพลาดทีต้องการให้ตาที
ํ สุ ด โดยปกติค่า C

จะกํา หนดให้ มี ค่ า มากส่ วนค่ า Gamma มี ค่ า น้ อ ย
ซึ งสมการทั งหมดปรากฏในหนั ง สื อ [15] ส่ วน
ค่ า เคอร์ เ นลแสดงดัง สมการที (8) และ (9) ได้แ ก่
Polynomial kernel: (SVMP)
   ' v+coef 0 )^ deg ree

(8)

Radial basis function kernel : (SVMR)
exp(   |    |^ 2)

(9)

3. อุปกรณ์และวิธีการวิจยั
วิ ธี ก ารวิ จั ย เริ มต้น โดยการเตรี ยมข้อ มู ล ทํา การ
คัด เลือ กคุณ ลักษณะของคํา ที ดี ประกอบด้วย 2 วิ ธี คื อ
การกรองและการควบรวม ทํา การจํา แนกกลุ่ มข้อ มูล
และประเมิน ประสิ ท ธิ ภ าพการจํา แนกกลุ่ มข้อ มูล เพื อ
สร้างโมเดลดังแสดงในรู ปที 1

รู ปที 1 โมเดลการคัด เลือ กคุณลักษณะและการจําแนก
ข้อความ
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2) เกนเรโช คือการประเมินความน่ าเชือถือของมิติ
ข้อมูลโดยการวัด Gain Ratio ในแต่ละคลาส โดยเลือก
ข้อมูลเฉพาะค่า GR ทีมากกว่า 0
3) ไคสแควร์ คือ การประเมิน ค่า ของแอททริ บิ ว ต์
โดยคํา นวณค่ า χ เลื อ กข้อ มู ล เฉพาะค่ า ไคสแควร์ ที
มากกว่า 0 จํานวนคําทีมีลกั ษณะเฉพาะของอินฟอร์ เมชันเกน เกนเรโช และไคสแควร์ มีค่า = 249 คํา

3.1 การเตรียมข้ อมูล
ข้อ มูล ที ใช้ใ นการทดลองในครั งนี เป็ นบทคัด ย่ อ
ภาษาอังกฤษจากฐานข้อมูล ACM Digital Library [16]
โดเมน Information System แบ่ งเป็ น 2 กลุ่ ม คื อ
Database Management, Information Storage and
Retrieval Information ปี 2009-2010 สกัดข้อความโดย
เลื อ กเฉพาะคอลัมน์ ที ต้อ งการเช่น ชือผู ้แ ต่ ง ชือเรื อง
คํา สํ า คั ญ ฯลฯ เลื อ กข้อ มู ล ที ครบทุ ก คอลัม น์ และ
1 บทความมี 1 กลุ่ม เลือกคําสําคัญของเอกสารมาสร้ าง
เป็ นตัวแทนเอกสารเพือแทนข้อมูลทังหมดของเอกสาร
ผลการคัดเลือกบทความจํานวน 1,009 เอกสาร ทําการ
สกัดข้อความโดยผ่านกระบวนกําจัดคําหยุด การหาราก
ศัพท์ เพือสร้างคําสําคัญแบบคําเดียวจํานวน = 2,354 คํา

2

3.2.2 การควบรวม
คือ การใช้เทคนิ คการทําเหมืองข้อความร่ วมกับวิ ธี
การค้นหา ในงานวิจยั นีทําการทดลอง 2 วิธี ดังนี
1) เปรี ยบเทียบการค้นหาทีดีทีสุ ดด้วยการใช้เทคนิ ค
แบบนาอีฟเบย์ ร่ วมกับค้นหาแบบ Best First, Genetic
Search, Greedy Stepwise, Linear Forward และ Subset
Size Forward และทําการจําแนกข้อความ 5 โมเดลดัง
ตารางที 1 และผลลัพธ์ดงั ตารางที 3
2) นําผลจากการเปรี ยบเที ยบใน 1 มาใช้คื อ การ
ค้นหาด้วยวิธีเชิงพันธุกรรม (GA) และการค้นหาด้วยวิธี
ละโมบ(GD) ร่ วมกับเทคนิ คซัพพอร์ ตเวกเตอร์ แมชชีน
(SVM)

3.2 ขันการคัดเลือกคุณลักษณะ
การคัดเลือกคุณลักษณะใช้เพือลดมิติขอ้ มูลเนื องจาก
จํานวนข้อมูลมีมากซึ งข้อมูลทีนํามาลดมิติได้มาจากการ
ตัดคําเดียวจํานวน 2,354 คํา ซึ งใช้ 2 วิธี ได้แก่ การกรอง
และการควบรวม
3.2.1 การกรอง
การกรอง คือ การคัดเลือกคําทีมีลกั ษณะเฉพาะตาม
การคํานวณในแต่ละวิธีและได้คาํ ทีมีอาํ นาจจําแนกมาก
ทีสุ ด ซึ งในการทดลองนีใช้สถิติ 3 วิธี ได้แก่ อินฟอร์ เมชันเกน เกนเรโช และไคสแควร์ โดยใช้ค่าการคํานวณที
ให้ผลมากกว่า 0 โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี
1) อินฟอร์ เ มชันเกน คื อการประเมิน ค่าเพือใช้ใ น
การแบ่งข้อมูลด้วยการคํานวณค่า Gain โดยเลือกข้อมูล
เฉพาะค่า IG ทีมากกว่า 0

3.3 การจําแนกประเภทข้ อมูล
ทํา การจํา แนกข้ อ ความด้ว ยวิ ธี นาอี ฟ เบย์ (NB)
เบย์เ ซี ยนเน็ ต (BN) เคเนี ย เรสต์เ นเบอร์ (KNN) และ
ซัพพอร์ ตเวกเตอร์ แมชชีน โดยใช้เคอร์ เนลฟั งชันแบบ
โพลิ โ นเมี ย ล (SVMP) และเรเดี ย ลเบสิ ส ฟั ง ก์ ชัน
(SVMR) ปรับค่าพารามิเตอร์ ให้เหมาะสม ซึ งในตารางที
1 แสดงรายละเอี ย ดโมเดลที ทดลองในการจํา แนก
ข้อความ
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ตารางที 1 รายละเอี ย ดโมเดลทดลองในการจํา แนก
ข้อความ
โมเดล

1.
2.
3.
4.
5.

รายละเอียดโมเดลทีทดลอง
BayesNet
Naive Bayes
K-nearest neighbor
Support Vector Machine
Polynomial Kernel
Support Vector Machine Radial
basis Function Kernel

ชือย่ อ
BN
NB
KNN
SVMP

R

| Ra |
|R|

(11)

F  measure 

(12)

2  ( R  P)
RP

4. ผลการวิจยั และการอภิปรายผล
การประเมินผลใช้วิธีวดั ค่าความถูกต้องจาก ค่าความ
แม่นยํา ค่าความระลึก และการวัดประสิ ทธิภาพโดยรวม
ดังสมการที (10) (11) และ (12) ตามลํา ดับสามารถ
อธิ บายได้ 4 ขันตอนคือ 1) ทําการคัดเลือกคุณลักษณะ
แบบการกรอง 2) เปรี ยบเทียบการค้นหาทีดี 3) คัดเลือก
คุณลักษณะแบบการควบรวมโดยใช้การค้นหาทีดีจาก 2
เพือใช้ร่วมกับเทคนิ คซัพพอร์ ตเวกเตอร์ แมชชีน 4) ทํา
การเปรี ยบเทียบผลลัพธ์ทีได้จากการคัดเลือกคุณลักษณะ
ทัง 2 แบบคือแบบการกรองและการควบรวม เพือนําวิธี
ทีดีที สุ ด ไปสร้ างโมเดลในการลดมิติ ขอ้ มูล ซึ งอธิ บาย
รายละเอียดได้ตามขันตอนดังต่อไปนี
ขันตอนที 1 ทําการคัด เลือ กคุ ณลัก ษณะแบบการ
กรอง 3 วิ ธี คื อ อิ น ฟอร์ เมชั น เกน เกนเรโช และ
ไคสแควร์ เพือคัดเลื อกคําทีมีลกั ษณะเฉพาะและนําคํา
เหล่ า นันมาใช้ใ นการจํา แนกข้อ ความ 5 โมเดลตาม
ตารางที 1 สรุ ปผลดังตารางที 2

SVMR

3.4 การประเมินประสิ ทธิภาพ
การประเมินประสิ ทธิ ภาพใช้วิธีว ัดค่าความแม่นยํา
(Precision: P) ค่ าความระลึ ก (Recall: R) และการวัด
ประสิ ท ธิ ภ าพโดยรวม (F-measure) ดังสมการที (10)
(11) และ (12) ตามลําดับ
(10)

| Ra |
| A|

คือ จํานวนข้อมูลทังหมดทีค้นคืนออกมาได้

|R| คือ จํานวนข้อมูลทีถูกต้องทังหมดในฐานข้อมูล

งานวิ จัยนี ใช้ก ารตรวจสอบไขว้ก ัน หลายเท่ า (KFold Cross Validation) เป็ นวิ ธี การในตรวจสอบค่ า
ความผิดพลาด ในการคาดการณ์ของโมเดล โดยพืนฐาน
ของวิ ธี ก ารตรวจสอบไขว้ ก ั น คื อ การสุ่ มตั ว อย่ า ง
(Resampling) ซึ งใช้แ บบ 10 Fold เพื อใช้ก ารจํา แนก
ข้อความ

P

| A|

โดยที | Ra | คือ จํานวนข้อมูลทีถูกต้องทีค้นคืน
ออกมาได้
ตารางที 2 ผลการจําแนกข้อความร่ วมกับการคัดเลือกคุณลักษณะแบบการกรอง
Filter

Feature

SVMR

NB

BN

KNN

SVMP

ChiSquare

249

92.2

91.7

91.4

88.7

86.5

InfoGain

249

91.2

91.5

91.4

88.7

86.5

GainRatio

249

91.0

91.5

91.4

88.7

86.5
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จากตารางที 2 การคัด เลื อ กคุ ณลัก ษณะการกรอง
แบบไคสแควร์ ใช้วิธีการจําแนกประเภทแบบซัพพอร์ ตเวกเตอร์ แ มชชีน โดยใช้เคอร์ เนลฟั งชันเรเดียลเบสิ ส ฟังก์ชนั (SVMR) ให้ผลการวัดประสิ ทธิภาพโดยรวมสู ง
ทีสุ ดคื อ 92.2% นาอี ฟเบย์ 91.7% และ เบย์เ ซี ยนเน็ ต
91.4% ตามลําดับ ซึ งผลลัพธ์ทีได้มีความสอดคล้องกับ
งานวิจยั ของ Saengsiri [3] และ Haruechaiyasak [1]

ขันตอนที 2 เปรี ยบเทียบวิธีการค้นคืนข้อมูล โดยใช้
เทคนิ คนาอี ฟ เบย์ร่ วมกับการค้น หา แบบ Best First,
Genetic Search, Greedy Stepwise, Linear Forward และ
Subset Size Forward ทํา การจํา แนกข้อ ความด้ว ย 5
โมเดลตามตารางที 1 เพือนําวิธีการค้นหาทีดีไปใช้งาน
ในขันตอนที 3 ผลลัพธ์ทีได้ดงั ตารางที 3

ตารางที 3 ผลลัพธ์การใช้เทคนิคแบบนาอีฟเบย์ร่วมกับการค้นหาข้อมูลแบบต่าง ๆ
Search

Feature

SVMR

NB

BN

KNN

SVMP

21

90.0

89.9

90.0

90.2

90.0

Genetic Search

1,261

73.2

90.0

91.0

82.4

80.9

Greedy Stepwise

21

90.1

89.8

91.1

90.2

90.0

Linear Forward
Subset Size
Forward

18

90.0

87.0

89.0

89.3

89.2

18

90.0

86.9

89.0

89.2

89.0

Best First

จากตารางที 3 การค้น หาข้อ มู ล ที ดี ที สุ ด คื อ การ
ค้นหาด้วยวิธีเชิงพันธุกรรม 91.0% จํานวนคําทีใช้ 1,261
คํา และ การค้นหาด้วยวิธีละโมบ 91.1% จํานวนคําทีใช้
21 คํา
ขันตอนที 3 คัดเลือกคุณลักษณะแบบการควบรวม

โดยเลือ กใช้เ ทคนิ ค ซัพ พอร์ ตเวกเตอร์ แมชชีนร่ วมกับ
การค้น หาด้ว ยวิ ธี เ ชิง พัน ธุ ก รรม (SVMGA) และการ
ค้น หาด้ว ยวิ ธี ละโมบ (SVMGD) และทํา การจํา แนก
ข้อความด้วย 5 โมเดล ตามตารางที 1 ผลลัพธ์ทีได้ด ัง
ตารางที 4

ตารางที 4 ผลลัพธ์การใช้เทคนิคซัพพอร์ ตเวกเตอร์ แมชชีนร่ วมกับการค้นหาด้วยวิธีเชิงพันธุกรรม (SVMGA) และการ
ค้นหาด้วยวิธีละโมบ (SVMGD) และทําการจําแนกข้อความด้วย 5 โมเดล
Method

Feature

SVMR

NB

BN

KNN

SVMP

SVMGD

55

94.0

89.8

90.7

91.3

92.2

SVMGA

629

77.3

86.6

87.5

85.6

84.4

* Support Vector Machine & Greedy Stepwise (SVMGD)
* Support Vector Machine & Genetic Search (SVMGA)
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จากตารางที 4 การคัดเลือกคุณลักษณะแบบการควบ
รวมด้วยเทคนิ คซั พพอร์ ต เวกเตอร์ แ มชชีนร่ ว มกับ การ
ค้น หาด้ว ยวิ ธี ล ะโมบ (SVMGD) ใช้วิ ธี ก ารจํา แนก
ประเภทแบบซัพพอร์ ตเวกเตอร์ แมชชีนโดยใช้เคอร์ เนล
ฟั ง ชั น เรเดี ย ลเบสิ สฟั ง ก์ ชัน (SVMR) ให้ ผ ลการวั ด
ประสิ ทธิภาพโดยรวมสู งทีสุ ดคือ 94% จํานวนคําทีนํามา
พิจารณาในการสร้าง คลาสมีจาํ นวนค่อนข้างน้อย
ขันตอนที 4 ทํา การเปรี ยบเที ย บค่ า ที ได้จ ากการ
คัดเลือกคุณลักษณะทัง 2 แบบคือแบบการกรองและการ
ควบรวม
ผ ล ลั พ ธ์ ที ไ ด้ จ า ก ก า ร ค ว บ ร ว ม มี ค่ า ก า ร วั ด
ประสิ ทธิภาพโดยรวมมากกว่าการกรอง 1.8% ซึ งทําให้
นักวิจัยสามารถนําเทคนิ คของการควบรวมซึ งเกิดจาก
เทคนิ คการการทําเหมืองข้อความร่ วมกับการค้นหาชุด
ข้อมูลแบบอืน ๆ เพือใช้ปรั บค่าความถูกต้องของข้อมูล
ให้เพิมมากยิงขึนต่อไป

ดัง นั นระบบการค้น คื น เชิ ง ความหมายสามารถ
ประยุ ก ต์ ใ ช้ก ารคัด เลื อ กคุ ณ ลัก ษณะด้ว ยเทคนิ ค การ
จํา แนกข้อ ความเพื อใช้ส ร้ า งคลาสหรื อ ซั บ คลาส ซึ ง
ปั จ จุ บ ันงานส่ วนนี ส่ ว นใหญ่ต ้องให้ผู ้เชียวชาญเป็ นผู ้
กําหนด ส่ วนการเชือมโยงบริ บทของคําต่าง ๆ ทีเกิดขึน
หรื อมีความหมายเดียวกันสามารถเลือกใช้จากการหาค่า
กฎของความสัมพันธ์ (Association Rule)
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5. สรุปผลและข้ อเสนอแนะ
การเปรี ยบเทียบเทคนิคการคัดเลือกคุณลักษณะแบบ
การกรองและการควบรวมของการทํา เหมืองข้อความ
เพือการจําแนกข้อ ความ สรุ ป ได้ว่า การควบรวมให้ผ ล
การวัดค่าประสิ ทธิ ภาพโดยรวมได้ดีกว่าแบบการกรอง
1.8% โดยใช้เทคนิ คซั พพอร์ ตเวกเตอร์ แมชชีนร่ วมกับ
การค้น หาด้วยวิธี ล ะโมบ (SVMGD) ทํา ให้ไ ด้คาํ ที มี
คุณลักษณะทีดีและนําคําเหล่านันมาสร้ างคลาสหรื อซับ
คลาสของออนโทโลยีตามรู ปแบบการพัฒนาระบบการ
ค้นคืนเชิงความหมายอันก่อให้เกิดการพัฒนาฐานความรู ้
แบบกึงอัตโนมัติ และช่ว ยให้ผูเ้ ชียวชาญทํางานน้อยลง
หรื อง่ายขึน
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