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บทคัดย่อ 
 

งานวิจัยน้ีนําเสนอเทคนิคในการทําออนโทโลยีพ็อพพิวเลชันจากเอกสาร โดยประยุกต์ใช้
เทคนิคการประมวลผลภาษาธรรมชาติ และเทคนิคการเรียนรู้ด้วยเครื่องจักร เพ่ือเป็นการขยาย
ความรู้ในออนโทโลยีในโดเมนท่ีสนใจให้มีปริมาณมากขึ้น เช่น โดเมนการท่องเท่ียว การแพทย์ และ
การเกษตร ซ่ึงจะทําให้เกิดประสิทธิภาพในการนําออนโทโลยีไปประยุกต์ใช้ในงานต่างๆ เช่น ระบบ 
ค้นคืนสารสนเทศ ระบบให้คําแนะนํา และระบบถามตอบ เป็นต้น โดยในงานวิจัยน้ีสนใจสร้าง 
ออนโทโลยีในโดเมนการท่องเที่ยว การทําออนโทโลยีพ็อพพิวเลชัน คือ การเพ่ิมอินสแตนซ์ให้กับ 
คอนเซ็ปต์ในออนโทโลยี โดยอินสแตนซ์ส่วนใหญ่มักเป็นช่ือเฉพาะ เช่น ช่ือสถานที่ ดังนั้นจึงได้มีการ
ประยุกต์ใช้เทคนิคการสกัดนิพจน์ระบุนามมาใช้ในการหาอินสแตนซ์ เร่ิมต้นเอกสารนําเข้าจะถูก
ประมวลผลด้วยเทคนิคการประมวลผลภาษาธรรมชาติ คือ การตัดคํา และการกํากับหน้าท่ีของคํา 
หลังจากน้ันจะถูกเรียนรู้ด้วยเทคนิค Conditional Random Fields (CRFs) เพ่ือระบุขอบเขตของ
นิพจน์ระบุนาม ซ่ึงได้แก่ ช่ือสถานที่ท่องเท่ียวต่าง ๆ และช่ือสถานท่ีท่องเที่ยวเหล่าน้ีจะถกูจําแนกตาม
ประเภทของคอนเซ็ปต์ หรือประเภทของสถานท่ีท่องเที่ยวด้วยเทคนิค Feature-weight k-Nearest 
Neighbor นอกจากน้ียังได้มีการประยุกต์ใช้เทคนิครูปแบบการเกิดร่วมกัน (Co-occurrence 
patterns) ในการสกัดความสัมพันธ์ระหว่างกิจกรรม กับสถานที่ท่องเท่ียวต่าง ๆ  

จากการทดลองกับเอกสารภาษาไทยในโดเมนการท่องเที่ยวจํานวน 121,567 คํา ผลการ
ทดลองพบว่าสามารถสกัดช่ือสถานที่ท่องเท่ียวได้จํานวน 857 แห่ง สามารถสกัดกิจกรรม 
การท่องเท่ียวได้จํานวน 84 กิจกรรม และสกัดความสัมพันธ์ได้จํานวน 941 ความสัมพันธ์ โดยข้ันตอน
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การสกัดช่ือสถานท่ีท่องเที่ยวมีค่าความแม่นยํา (precision) 74.38% และค่าระลึก (recall) 71.06% 
และข้ันตอนสกัดความสัมพันธ์มีค่าความแม่นยํา (precision) 70.16% และค่าระลึก (recall) 
69.07% 
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Abstract 
 

This research proposes the technique for populating ontology from text using 
natural language processing and machine learning techniques. The objective of the 
ontology population is to extend the knowledge in the ontology for covering the 
interested domain such as tourism, medication and architecture. This enhances the 
efficient use of ontologies for various applications e.g. information retreival system, 
recommendation system and question answering system. In this research, It is 
focused on populating an ontology in the tourism domain. The ontology population 
task is adding instances to the concept in the ontology which most of the instances 
are unique names such as name of places. Therefore, the name entity recognition 
technique has been applied to find the instances. The first stage is input documents 
to be processed with natural language processing technique. Next, the Conditional 
Random Fields (CRFs), the supervised learning technique, is applied to identify the 
boundary of the name entity specifically name of places. These names related to 
their attractions are classified based to the concept or types of tourist attractions 
with Feature-weight k-Nearest Neighbor technique. Furthermore, co-occurrence 
patterns are used for extracting activity names and identified relationships between 
activities and attractions. 
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According to the experiment, 121,567 words in Thai travel domain 
documents, the results showed that the proposed techniques is able to extract 857 
tourist attractions, 84 activity names and 941 relationships. The tourist attractions 
instances extracting step provided 74.38% and 71.06% of precision and recall 
measures respectively. In addtion, relationships extracting step yielded 70.16% of 
precision and 69.07% of recall measures.   
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บทที ่1  
บทนํา 

 

1.1 หลักการและเหตุผล 

อุตสาหกรรมการทองเท่ียวเปนอุตสาหกรรมท่ีทํารายไดจํานวนมากใหกับประเทศ เนื่องจาก
ประเทศไทยเปนประเทศท่ีมีทรัพยากรธรรมชาติท่ีสวยงาม มีแหลงทองเท่ียวทางวัฒนธรรมและ
ประเพณีท่ีนาสนใจท่ีสืบทอดกันมาอยางยาวนาน ทําใหมีจํานวนนักทองเท่ียวเพ่ิมข้ึนในแตละป และ
ภาครัฐไดมีการรณรงค สงเสริมและประชาสัมพันธการทองเท่ียวอยางตอเนื่องผานทางเว็บไซต 
เอกสารประชาสัมพันธ สื่อสิ่งพิมพตางๆ นอกจากนี้ขอมูลเก่ียวกับการทองเท่ียวยังมีใหสืบคนมากมาย
ทางเว็บไซตตางๆ ซ่ึงอาจสรางโดยหนวยงานท่ีเก่ียวของกับการทองเท่ียว เชน สวนราชการ หรือ
ผูประกอบการ เปนตน อีกท้ังขอมูลท่ีเผยแพรโดยนักทองเท่ียวท่ีไดไปเท่ียวตามสถานท่ีตางๆ ไดทํา
การรีวิวผานสื่อสังคมออนไลนก็เปนขอมูลท่ีสําคัญและมีประโยชนอยางมากสําหรับนักทองเท่ียวหนา
ใหมท่ีจะสืบคน และคนควาหาขอมูล เนื่องจากนักทองเท่ียวท่ีจะไปเท่ียวยังสถานท่ีตางๆ จําเปน
จะตองทราบขอมูลเก่ียวกับสถานท่ีนั้นๆ เชน สถานท่ีทองเท่ียวท่ีนาสนใจ ท่ีพัก เทศกาล และกิจกรรม
ท่ีมีในสถานท่ีตางๆ ซ่ึงสวนใหญนักทองเท่ียวมักจะใชการคนหาผานเสิรชเอนจินตางๆ แตเนื่องจาก
เว็บไซตมีการเติบโตอยางรวดเร็ว ทําใหมีขอมูลท่ีหลากหลายและมีปริมาณมาก ประกอบกับการ
สืบคนขอมูลของเสิรชเอนจินเปนการสืบคนแบบเปรียบเทียบคําคนกับคําท่ีมีในเอกสารเทานั้น ดังนั้น
อาจจะใหผลลัพธการสืบคนไมครบถวนตรงตามความตองการของผูใช อยางไรก็ตามหากตองการ
สืบคนดวยเทคนิคการสืบคนข้ันสูง (Advanced Search) ซ่ึงเปนการสรางคําคนท่ีมีความซับซอนมาก
ข้ึน เชน ผูใชตองการหาแหลงทองเท่ียวในจังหวัดเชียงราย ท่ีเปนประเภทแหลงทองเท่ียวเชิงเกษตร ท่ี
มีกิจกรรมใหอาหารสัตว จะสามารถทําไดหากในการสืบคนนั้นมีการนําฐานความรูเก่ียวกับคําศัพท 
หรือออนโทโลยีทางการทองเท่ียวมารวมในการสืบคนดวย โดยผลลัพธท่ีไดจากการสืบคน จะแสดง
เปน สิงหปารค ซ่ึงเปนสถานท่ีทองเท่ียวท่ีมีคุณสมบัติตรงตามท่ีผูใชสืบคน โดยในเอกสารอาจจะไมมี
ขอความวาใหอาหารสัตวเลย แตอาจจะมีขอความใหอาหารยีราฟ และมาลาย แตหากในออนโทโลยีมี
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ขอมูลความสัมพันธระหวางสถานท่ีสิงหปารคและกิจกรรมการใหอาหารสัตวจะชวยทําใหสามารถ
แสดงผลลัพธการสืบคนท่ีซับซอนนี้ได และจะทําใหผูใชไดขอมูลท่ีตรงกับความตองการ มีความสะดวก
และรวดเร็วในการคนหามากยิ่งข้ึน 

ออนโทโลยี (Ontology) เ ป น คํ า ท่ี ใ ช กั น อ ย า ง แ พ ร ห ล าย ใ นส า ข า ท่ี เ ก่ี ย ว ข อ ง กั บ
ปญญาประดิษฐ (AI) และวิศวกรรมความรู (Knowledge Engineering) โดย Swartout ไดใหคํา
นิยามวา “ออนโทโลยี คือ กลุมของคําท่ีมีโครงสรางแบบลําดับชั้นสําหรับอธิบายขอบเขตเนื้อหาท่ี
สนใจ และสามารถใชเปนโครงรางพ้ืนฐานสําหรับเปนฐานความรูได (An ontology is a 

hierarchically structured set of terms for describing a domain that can be used as a 

skeletal foundation for a knowledge base.)” (Swartout et al., 1997) จึงกลาวไดวา 
ออนโทโลยีเปนระบบคําศัพทท่ีมีความสัมพันธในเชิงความหมาย เชน Generic-Specific, 

Part-of และใชเปนโครงรางพ้ืนฐานในการอธิบายความรูเฉพาะดาน เชน การทองเท่ียว การเกษตร 
เปนตน  

ออนโทโลยีสามารถนํามาประยุกตใชในการทํางานของระบบงานตางๆ เชน ชวยในการ
ทํางานของระบบสืบคนขอมูล โดยชวยขยายคําคน ทําใหสามารถคนหาและเขาถึงขอมูลท่ีผูใชงาน
ตองการ ชวยในระบบใหคําแนะนํา เนื่องจากขอมูลท่ีจัดเก็บในออนโทโลยีถือเปนฐานความรูใน
ขอบเขตท่ีสนใจ ดังนั้นจึงสามารถนําความรูท่ีมีในออนโลโลยีมาชวยในการทํางานของระบบให
คําแนะนําได 

องคประกอบของออนโทโลยี มีดังนี้ 
1) คอนเซ็ปตหรือแนวคิด (Concepts) คือ ขอบเขตของความรูในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง และ

สามารถทําการอธิบายรายละเอียดได 
2) คุณสมบัติ (Properties) คือ คุณสมบัติตางๆ ท่ีนํามาใชอธิบายรายละเอียดคอนเซ็ปต 
3) ความสัมพันธ (Relationships) คือ รูปแบบการแสดงความสัมพันธระหวางคอนเซ็ปต 
4) ขอกําหนดการสรางความสัมพันธ (Axioms) คือ เง่ือนไขหรือตรรกะในการแปลง

ความสัมพันธระหวางคอนเซ็ปตกับคอนเซ็ปต หรือคุณสมบัติเพ่ือการแปลงความหมายท่ีถูกตอง 
5) ตัวอยางขอมูล (Instance) คือ คําศัพทท่ีมีการกําหนดความหมายไวในออนโทโลยีเรื่อง

นั้นๆ 
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การจัดเก็บออนโทโลยีจะมักจะใชภาษา  RDFS หรือภาษา OWL เปนตน การทํา 
ออนโทโลยีพ็อพพิวเลชัน (Ontology Population) คือการเพ่ิมตัวอยางขอมูล หรืออินสแตนท 
(Instance) ลงในออนโทโลยีเพ่ือเปนการขยายความรูท่ีมีในออนโทโลยีเพ่ือประยุกตใชในงานตางๆได
หลากหลาย กวางขวางมากข้ึน 

งานวิจัยนี้นําเสนอการทําออนโทโลยีพ็อพพิวเลชันจากเอกสารภาษาไทย โดยเปนการ
ประยุกตใชเทคนิคการประมวลผลภาษาธรรมชาติ (Natural Language Processing) และการเรียนรู
ดวยเครื่องจักร (Machine Learning) เพ่ือสกัดคําท่ีเปนอินสแตนทของคอนเซ็ปต และความสัมพันธ
ระหวางอินสแตนทตางๆ โดยในงานวิจัยนี้ไดนําออนโทโลยีทางการทองเท่ียว ไดแก OnTour 

Ontology (Prantner, 2004) ออนโทโลยีการทองเท่ียว (Kongthon, 2010) และออนโทโลยีชนบท 
(หัทยา, 2554) มาพิจารณา และคัดเลือกเฉพาะคอนเซ็ปต และความสัมพันธท่ีเปนขอมูลท่ี
นักทองเท่ียวมักจะสืบคน และใชเปนขอมูลในการตัดสินใจในการทองเท่ียว เชน สถานท่ีทองเท่ียวท่ี
นาสนใจ (Attraction) ท่ีพัก (Accommodation) และกิจกรรมในการทองเท่ียว (Activity) มาสราง
เปนออนโทโลยีสําหรับใชในงานวิจัยนี้ โดยสามารถแสดงไดดังรูปท่ี 1.1 

 

 

รูปท่ี 1.1 ออนโทโลยีการทองเท่ียว 

owl: Thing 

Attraction Province 
Accommodation 

Others 

 
Agro 

Natural 

Cultural 

 
Others

 
Homestay 

Resort 

Hotel 

hasAttraction 

 
hasAccommodation 

Activity 

hasActivity 

Sport 

Sightseeing 

Relaxation 

Adventure 

...... Concept and Sub-concept 
subConcept Relationship 

Property Relationship 
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ข้ันตอนในการวิจัยเริ่มจากการรวบรวมเอกสารการทองเท่ียวจากเว็บไซตท่ีเก่ียวของ หลังจาก
นั้นนําเอกสารท่ีไดมาตัดคํา สกัดนิพจนระบุนาม (Name Entity Extraction) ซ่ึงทําหนาท่ีเปน
อินสแตนทของแตละคอนเซ็ปตดวยเทคนิคคอนดิชันนอลแรนดอมฟลด (Conditional Random 

Field) ซ่ึงนําคุณสมบัติของคํา และคํารอบขางท่ีมักจะเกิดรวมกัน มาใชในการพิจารณาเพ่ือสกัดนิพจน
ระบุนามและจําแนกประเภทตามคอนเซ็ปตตางๆทางการทองเท่ียวดวยเทคนิคฟเจอรเวจ เค-เนียรเรส
เนเบอร (Feature weight k-Nearest Neighbor) หลังจากนั้นจะนําอินสแตนทตางๆมาพิจารณา
ความสัมพันธท่ีเกิดข้ึนระหวางกัน โดยใหเครื่องเรียนรูจากคําท่ีมักจะเกิดรวมกัน เชน ประโยค ปางอุง 
ตั้งอยูท่ี ตําบลหมอกจําแป อําเภอเมือง จังหวัดแมฮองสอน ในท่ีนี้คําวา ตั้งอยูท่ี ถือเปนคําท่ีบอก
ความสัมพันธระหวางคอนเซ็ปต สถานท่ีทองเท่ียวท่ีนาสนใจ (Attraction) และจังหวัด (Province) 

ซ่ึงสามารถสรางเปนแพทเทิรนท่ีเรียกวา Co-occurrence pattern เพ่ือใชในการบอกความสัมพันธ
ตางๆของคําท่ีเกิดข้ึนในเอกสารได โดยในเอกสารจะมีคําท่ีเปนคําท่ีบอกความสัมพันธอยูหลากหลาย 
ในงานวิจัยนี้จะเปนการศึกษาคําท่ีสามารถใชในการกําหนดความสัมพันธ เพ่ือสรางความสัมพันธ
ระหวางอินสแตนทตางๆเพ่ือเปนการเพ่ิมความรูท่ีมีในออนโทโลยีใหมากข้ึน 

 

1.2 วัตถุประสงค 

1) เพ่ือศึกษาคุณสมบัติของเอกสารภาษาไทยในการทําออนโทโลยีพ็อพพิวเลชัน 

2) เพ่ือศึกษาวิธีการทําออนโทโลยีพ็อพพิวเลชันจากเอกสารในโดเมนการทองเท่ียว 

3) เพ่ือศึกษาคําท่ีใชกําหนดความสัมพันธระหวางอินสแตนทของการทองเท่ียว  
4) เพ่ือประเมินความถูกตองของการทําออนโทโลยีพ็อพพิวเลชันโดยพิจารณาจาก ความ

แมนยํา คาระลึก และ อัตราการรูจํา 
 

1.3 ขอบเขตของงาน 

 หัวขอการทองเท่ียวท่ีศึกษา 1.3.1
ขอมูลการทองเท่ียวท่ีนํามาศึกษาและวิเคราะหจะเก่ียวของกับหัวขอดังตอไปนี้ 
- สถานท่ีทองเท่ียวท่ีนาสนใจ (Attraction) แบงเปน 
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* สถานท่ีทองเท่ียวเชิงวัฒนธรรม (Cultural Tourism) เชน วัด พระธาตุ อนุสาวรีย 
หอศิลป พิพิธภัณฑ อุทยานประวัติศาสตร อนุสรณสถาน 

* สถานท่ีทองเท่ียวเชิงเกษตร (Agro Tourism) เชน โครงการหลวง สวนผลไม 
สถานีเกษตร โครงการหลวง ศูนยอนุรักษพันธุสัตว สวนพฤกศาสตร 

* สถานท่ีทองเท่ียวเชิงนิเวศ (Natural Tourism) เชน ถํ้า ดอย ปา ทุง น้ําตก 
ทะเลสาบ บอน้ําพุรอน ทุงดอกไม สวนสัตว 

* สถานท่ีทองเท่ียวอ่ืน ๆ (Others) เชน ถนนคนเดิน ตลาด ตลาดยอนยุค สวนน้ํา 
สวนสนุก หางสรรพสินคา เปนตน 

- กิจกรรมในการทองเท่ียว (Activity) แบงเปน 

* กิจกรรมผจญภัย (Adventure) เชน เดินปา ไตหนาผา โรยตัว โหนสลิง ลองแกง 
บันจี้จั๊มพ พายเรือคายัค ขับรถโกลคารท เพนทบอล เชน 

 * กิจกรรมสันทนาการ (Relaxation) เชน พอกโคลน ลองเรือ อาบน้ําแร ทําบุญตัก
บาตร เปนตน 

 * กิจกรรมชมธรรมชาติ (Sightseeing) เชน ดูนก ชมวิว ชมเมือง ชมดอกไม เปนตน 

 * กิจกรรมกีฬา (Sport) เชน ปนจักรยาน มวยไทย ตีกอลฟ ตกปลา เปนตน 

 

 ขอมูลท่ีนํามาทดลอง 1.3.2
งานวิจัยนี้ทําการทดลองกับเอกสารเก่ียวกับการทองเท่ียวในภาคเหนือ จํานวน 5 จังหวัด 

ไดแก เชียงราย  เชียงใหม นาน แมฮองสอน และลําปาง เนื่องจากเปนจังหวัดท่ีมีสถานท่ีทองเท่ียว
จํานวนมาก ไดรับความนิยมจากนักทองเท่ียว และเปนภูมิภาคท่ีมีสถานท่ีทองเท่ียว (Attraction) และ
กิจกรรมในการทองเท่ียว (Activity) ท่ีนาสนใจ โดยผูวิจัยไดทําการรวบรวมเอกสารภาษาไทยจํานวน 
250 ห น า เ ว็ บ เ พ จ  จ า ก เ ว็ บ ไ ซ ต เ ก่ี ย ว กั บ ก า ร ท อ ง เ ท่ี ย ว ต า ง ๆ  เ ช น  เ ว็ บ ไ ซ ต 
http://thai.tourismthailand.org/  www.เท่ียวเชียงใหม.com และ www.paduaykan.com 

 

  

5 

 

DP
U



1.4 ข้ันตอนและระยะเวลาการดําเนินงาน 

ตารางท่ี 1.1 ข้ันตอนและระยะเวลาการดําเนินงาน 

ข้ันตอนการดําเนินการวิจัย 
เดือน 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1. กําหนดปญหาการวิจัย             

2. ศึกษาเอกสารและ
งานวิจัยท่ีเก่ียวของ 

            

3. กําหนดวัตถุประสงคการ
วิจัยและประโยชนท่ีจะไดรับ 

            

4. กําหนดสมมติฐานการ
วิจัย 

            

5. รวบรวมขอมูล และกํากับ
คําตอบ 

            

6. พัฒนาโปรแกรมการสกัด
คุณลักษณะ และการเรียนรู 

            

7. วิเคราะหผลลัพธและ
ปรับปรุงระบบ 

            

8. สรุปและอภิปรายผล และ
จัดทํารายงาน 

            

 

1.5 ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

1) ไดฐานความรูทางการทองเท่ียว ซ่ึงสามารถคนควาไดโดยผาน entities หรือ คําท่ีเก่ียวของ 
เชน สถานท่ีทองเท่ียวประเภทตาง ๆ และกิจกรรมในการทองเท่ียว 

2) เม่ือมีการนําออนโทโลยีไปใชในการคนหาขอมูลของเว็บไซตการทองเท่ียว เชน การ
ทองเท่ียวแหงประเทศไทย จะชวยใหนักทองเท่ียวสามารถคนหาขอมูลการทองเท่ียวไดอยางรวดเร็ว 
สามารถเลือกสถานท่ีทองเท่ียว และกิจกรรมไดตรงตามท่ีตองการ และมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 

3) นักวิจัยท่ีสนใจสามารถศึกษาแนวทางในการพัฒนาออนโทโลยีทางการทองเท่ียวจาก
เอกสารภาษาไทย  
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1.6 นิยามศัพท 

– ออนโทโลยี (Ontology) คือ กลุมของคําท่ีมีโครงสรางแบบลําดับชั้นสําหรับอธิบาย
ขอบเขตเนื้อหาท่ีสนใจ และสามารถใชเปนโครงรางพ้ืนฐานสําหรับเปนฐานความรูได 

– ออนโทโลยีพ็อพพิวเลชัน (Ontology Population) คือ ข้ันตอนในการเพ่ิมตัวอยางขอมูล 
หรืออินสแตนท (Instance) ลงในออนโทโลยีเพ่ือเปนการขยายความรูท่ีมีในออนโทโลยีใหมากข้ึน 

– อินสแตนท (Instance) คือ คําศัพทท่ีมีการกําหนดความหมาย หรือคําศัพทท่ีมี
ความสัมพันธ is-a กับคอนเซ็ปตหรือแนวคิด (Concepts) ท่ีถูกกําหนดไวในออนโทโลยี 

– การทองเท่ียวเชิงวัฒนธรรม (Cultural Tourism) หมายถึง การทองเท่ียวเพ่ือชมงาน
ประเพณีตางๆ ไดรับความเพลิดเพลินในสุนทรียศิลป ไดรับความรู ความเขาใจตอสภาพสังคมและ
วัฒนธรรม 

– การทองเท่ียวเชิงเกษตร (Agro Tourism) หมายถึง การเดินทางทองเท่ียวไปยังพ้ืนท่ี
เกษตรกรรม สวนเกษตร ฟารมปศุสัตว เพ่ือชื่นชมความสวยงาม ความสําเร็จ และเพลิดเพลินในแหลง
เกษตรกรรม 

– การทองเท่ียวเชิงนิเวศ (Natural Tourism) หมายถึง การทองเท่ียวอยางมีความ
รับผิดชอบในแหลงธรรมชาติ ท่ีมีเอกลักษณเฉพาะถ่ินท่ีเก่ียวกับระบบนิเวศ ภายใตการจัดการ
สิ่งแวดลอมและการทองเท่ียวอยางมีสวนรวมของทองถ่ิน เพ่ือมุงเนนใหเกิดจิตสํานึกตอการรักษา
ระบบนิเวศอยางยั่งยืน 

– การทองเท่ียวแบบอ่ืน ๆ (Others) เปนการทองเท่ียวประเภทอ่ืน ๆ ท่ีไมใช 3 ประเภทท่ี
กลาวมาขางตน เชน การทองเท่ียวเพ่ือสุขภาพ การทองเท่ียวเพ่ือนันทนาการ ซ่ึงสวนใหญจะเปน
แหลงทองเท่ียวท่ีมนุษยสรางข้ึน เพ่ือการพักผอนและเสริมสรางสุขภาพ ใหความสนุกสนาน ความ
บันเทิง และการศึกษาหาความรู เชน สวนสัตว สวนสนุก แหลงชอปปง 
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บทที ่2  
ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวของ 

 

ในบทนี้จะกลาวถึงทฤษฎีท่ีเก่ียวของ และงานวิจัยท่ีเก่ียวของในการทําออนโทโลยีพ็อพพิวเล
ชันจากเอกสาร โดยมีทฤษฎีท่ีเก่ียวของ ไดแก ออนโทโลยี การสกัดนิพจนระบุนาม และการเรียนรู
ของเครื่องจักร 

 

2.1 ทฤษฎีท่ีเกี่ยวของ 

 ออนโทโลยี (Ontology) 2.1.1
ออนโทโลยี  (Ontology) เป น คํ า ท่ี ใช กันอย า งแพรหลายในสาขา ท่ี เ ก่ี ยวขอ ง กับ

ปญญาประดิษฐ (Artificial Intelligence: AI) และ วิศวกรรมความรู มีผูท่ีใหคํานิยามของออนโทโลยี
ไวหลายแบบ คํานิยามท่ีมีผูนิยมใชกันอยางแพรหลายคือคํานิยามของ  Gruber [Gruber,1993]  ท่ี
นิยามวา  “ออนโทโลยีคือการใหรายละเอียดในเชิงมโนภาพ (An ontology is an explicit 

specification of a conceptualization.)” แตอยางไรก็ตามคํานิยามของ Gruber เปนคํานิยามท่ี
กวางเกินไป เพ่ือใหเขาใจไดงายข้ึนจึงขอกลาวถึงคํานิยามของ Seartout [Seartout et al., 1996] 
เพ่ิมเติม คือ  “ออนโทโลยี คือกลุมของคําท่ีมีโครงสรางแบบลําดับชั้นสําหรับอธิบายขอบเขตเนื้อหาท่ี
สนใจ และสามารถใชเปนโครงรางพ้ืนฐานของความสัมพันธของเทอมสําหรับใชเปนฐานความรูได (An 

ontology is a hierarchically structured set of terms for describing a domain that can 

be used as a skeletal foundation for a knowledge base.)”  จึงกลาวไดวา ออนโทโลยีเปน
ระบบคําศัพทท่ีมีความสัมพันธในเชิงความหมาย เชน Generic-Specific, Part-of และใชเปนโครง
รางพ้ืนฐานในการอธิบายความรูเฉพาะดาน เชน การเกษตร คอมพิวเตอร ออนโทโลยีสามารถนํามา
ประยุกตใชในการทํางานของระบบงานตางๆ เชน ชวยในการทํางานของระบบสืบคนขอมูล โดยชวย
ขยายคําคน ทําใหคนหาและเขาถึงขอมูลท่ีผูใชงานตองการจริงๆ ออนโทโลยียังมีสวนชวยในการ
ทํางานของระบบการประมวลผลสารสนเทศใหมีประสิทธิภาพมากข้ึน เชน การจัดรวมสารสนเทศ 
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(Information Integration), การจําแนกเอกสาร (Document Classification), การทําความสะอาด
ขอมูลในระบบฐานขอมูล (Data Cleaning in Database System)  

ออนโทโลยแีบงไดเปนกลุมใหญๆ 2 กลุม ตามองคประกอบหลักของออนโทโลย ีคือ 

1) Lightweight ontology คือ ออนโทโลยีท่ีประกอบดวย concept, concept 

taxonomies, ความสัมพันธระหวางคอนเซ็ปต และคุณสมบัติของคอนเซ็ปต เชน WordNet1 จะเก็บ
ขอมูลคําศัพท ชนิดของคํา (Part of Speech) คําอธิบายคําศัพท (Glossary) และความสัมพันธ
ระหวางคําศัพท เชน Antonym, Hyponym, Meronym เปนตน  

รูปท่ี 2.1 แสดงตัวอยาง Lightweight Ontology เก่ียวกับโรงแรม รานอาหาร และการ
ประยุกตใชในการสรางทางเลือกใหกับผูใชเก่ียวกับท่ีพัก รานอาหาร และรายการอาหาร 

 

รูปท่ี 2.1 ตัวอยาง Lightweight Ontology และการประยุกตใช (Ojha, Sajan & Jovanovic, 

Mladjan & Giunchiglia, Fausto., 2015) 
2) Heavyweight ontology คือ ออนโทโลยีท่ีมีขอมูลเก่ียวกับสัจพจน (axiom) หรือ 

ขอกําหนดในการสรางความสัมพันธ และขอกําหนดในการนําคาตางๆมาเติมในคลาสและอินสแตนท
ซ่ึงเพ่ิมข้ึนจาก lightweight ontology จะชวยทําใหเขาใจความหมายของคอนเซ็ปตมากยิ่งข้ึน 
ตัวอยางเชน UMLS2 (Unified Medical Language System) 

1 http://www.cogsci.princeton.edu/cgi-bin/webwn/ 
2 http://umisks.nim.nih.govh 

9 

 

                                           

 

DP
U



 

รูปท่ี 2.2 ตัวอยาง UMLS Ontology3 

งานในการพัฒนาออนโทโลยีเปนงานท่ีตองใชเวลาและแรงงานของผูเชี่ยวชาญเปนอยางมาก 
อีกท้ังยังมีการเกิดของคําใหมเพ่ิมข้ึนอยูตลอดเวลา จึงเปนการยากในการท่ีจะใหผูเชี่ยวชาญเปน 

ผูเพ่ิมเติมขอมูลอยูเสมอ ดังนั้นการบํารุงรักษาออนโทโลยีแบบอัตโนมัติเปนงานท่ีจําเปนและสําคัญ  
ในโดเมนการทองเท่ียวมีงานวิจัยในการสรางออนโทโลยีหลายงาน โดย Prantner et. al. 

(2007) ไดนําเสนอการทบทวนวรรณกรรมเก่ียวกับการสรางออนโทโลยีไวดังนี้ 
Harmonise Ontology ซ่ึงพัฒนาในโครงการ EU Project Harmonise ซ่ึงมีวัตถุประสงคใน

การสรางเพ่ือแกไขปญหาการทํางานรวมกันในดานการทองเท่ียว (e-tourism) เพ่ือการสนับสนุน
องคกรการทองเท่ียวใหสามารถแลกเปลี่ยนขอมูลระหวางกันไดโดยไมตองเปลี่ยนโครงสรางขอมูลและ
ระบบขอมูลทองถ่ินของตน ออนโทโลยีนี้ถูกจัดเก็บในรูปแบบภาษา RDF โดยมีคอนเซ็ปตและ
คุณสมบัติสวนใหญเก่ียวของกับท่ีพักและเหตุการณตางๆ 

Mondeca Tourism Ontology (www.mondeca.com) เปนออนโทโลยีทางการทองเท่ียว
ท่ีรวบรวมคอนเซ็ปตท่ีสําคัญทางการทองเท่ียวซ่ึงถูกกําหนดไวในอรรถาภิธาน (Thesaurus) ของ 
WTO (World Tourism Organization) (www.world-tourism.org) โดยในอรรถาภิธานจะมีขอมูล
และคําจํากัดความของหัวขอการทองเท่ียวและกิจกรรมสันทนาการ ขอมูลท่ีบรรจุในออนโทโลยี 
Mondeca จะประกอบดวย ขอมูลการทองเท่ียว ขอมูลทางวัฒนธรรม แพคเกจการทองเท่ียว และ
เนื้อหามัลติมีเดียการทองเท่ียว ซ่ึงถูกเก็บในรูปแบบภาษา OWL และมีประมาณ 1000 คอนเซ็ปต 

3 https://www.nlm.nih.gov/research/umls/ 
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OnTour Ontology (Prantner, 2004) ถูกสรางข้ึนโดย DERI (Digital Enterprise 

Research Institute) ประกอบดวยคอนเซ็ปตเก่ียวกับท่ีตั้ง (Location) ท่ีพัก (Accommodation) 

รวมถึงคอนเซ็ปตท่ีอธิบายถึงกิจกรรมสันทนาการและขอมูลทางภูมิศาสตร ถูกเก็บในรูปแบบภาษา 
OWL-DL (http://ontour.deri.org/ontology/ontour-02.owl) เอกสารเก่ียวกับออนโทโลยีนี้ มี
เผยแพรท่ี http://e-tourism.deri.at/ont/index.html 

OTA Specification ถูกสรางโดย OTA (Open Travel Alliance) ซ่ึงมีสมาชิกเปนองคกรท่ี
เปนตัวแทนทุกภาคสวนของอุตสาหกรรมการทองเท่ียว OTA Specification ถูกกําหนดในรูปแบบ 

XML ซ่ึงเก่ียวของกับเหตุการณและกิจกรรมตาง ๆ ของการทองเท่ียว 

งานวิจัยเก่ียวกับการสรางและใชงานออนโทโลยีทางการทองเท่ียวภาษาไทย ไดแก  
ออนโทโลยีการทองเท่ียวของ Kongthon (2010) และออนโทโลยีชนบทของหัทยา (2554) 

รูปท่ี 2.3 แสดงตัวอยางออนโทโลยีการทองเท่ียวของ Kongthon (2010)  โดยวงรีสีเทาแทน
คอนเซ็ปต กรอบสี่เหลี่ยมเล็กท่ีมีเงาแทนคุณสมบัติ วงรีสีขาวแทนความสัมพันธ และกรอบสี่เหลี่ยม
ใหญแทนตัวอยางขอมูล ออนโทโลยีการทองเท่ียวนี้ประกอบดวยคอนเซ็ปตเก่ียวกับสถานท่ีทองเท่ียว 
ท่ีพัก จังหวัด ประเภท พิกัด GPS และฤดูกาล 

 
รูปท่ี 2.3 ตัวอยางออนโทโลยีการทองเท่ียว 

ท่ีมา: Kongthon, 2010 
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หัทยา (2554) ไดพัฒนาออนโทโลยีการทองเท่ียวชนบทเพ่ือใชในการสืบคนขอมูล ซ่ึงเปน
ออนโทโลยีท่ีสรางโดยคนหรือผูวิจัยเอง จากการศึกษาขอมูลความตองการของนักทองเท่ียงจากเว็บ 

ทริปแอดไวเซอรจํานวน 500 บทวิจารณ และจากการทบทวนงานวิจัยท่ีเก่ียวของ และนําไปทดสอบ
โดยการประยุกตใชกับการสืบคนขอมูลใหตรงกับความตองการของผูใช 

ออนโทโลยีท่ีใชในงานวิจัยนี้ไดปรับปรุงและพัฒนาจากคอนเซ็ปตท่ีมีในออนโทโลยีการ
ทองเท่ียวของ Prantner (2004) Kongthon (2010) และหัทยา (2554) ดังแสดงในรูปท่ี 1.1 

 

 การสกัดนิพจนระบุนาม (Name Entity Recognition) 2.1.2
นิพจนระบุนาม (Named Entity: NE) คือ นิพจนท่ีทําหนาท่ีระบุชี้เฉพาะถึงสิ่งใดๆ เชน ชื่อ

บุคคล ชื่อองคกร ชื่อสถานท่ี รวมไปถึงขอความแสดงวันเวลา ปริมาณเงินและเปอรเซ็นต เปนตน 

(Grishman and Sundheim, 1995) การสกัดนิพจนระบุนามจึงมีความสัมพันธกับการทํา 
ออนโทโลยีพรอบพิวเลชัน เนื่องจากอินสแตนซของแตละแนวคิด (คอนเซ็ปต) ในออนโทโลยีมักจะเปน
ชื่อเฉพาะ เชน ชื่อสถานท่ี ท่ีเปนอินสแตนซในคอนเซ็ปสถานท่ีทองเท่ียวดังนั้นการสกัดนิพจนระบุนาม
จึงถือเปนกระบวนการหนึ่งในการทําออนโทโลยีพรอบพิวเลชัน 

อยางไรก็ตามการสกัดนิพจนระบุนามจะมีความยากเนื่องจากนิพจนเหลานี้เปนคําไมรูจัก 
เพราะไมปรากฏอยูในพจนานุกรม โดยเฉพาะในภาษาไทยจะมีความยุงยากยิ่งข้ึน เนื่องจากภาษาไทย
มีคุณลักษณะเหลานี้ (Chanlekha and Kawtrakul, 2004) ไดแก 

1. ภาษาไทยไมมีขอสนเทศจากตัวอักษร เชน อักษรพิมพใหญท่ีใชในภาษาอังกฤษ หรือชนิด
ของตัวอักษร เชน ตัวอักษรคันจิ คาตาคานะ ฮิรากานะ ของภาษาญี่ปุน ท่ีสามารถชวยในการบงบอก 
นิพจนระบุนาม จึงทําใหการระบุตําแหนงของนิพจนระบุนามในภาษาไทยยากกวาภาษาอ่ืน 

2. ภาษาไทยไมมีการใชชองวาง หรืออักขระพิเศษเปนตัวแยกขอบเขตระหวางคํา ซ่ึงทําให
เกิดปญหาในการหาขอบเขตของนิพจนระบุนามในภาษาไทย 

3.  นิพจนระบุนามในภาษาไทยจํานวนมากมีโครงสรางท่ีไมแนนอน รวมท้ังนิพจนระบุนาม
ในภาษาไทยยังสามารถสรางข้ึนจากคําใดๆ ก็ได จึงทําใหเปนการยากในการสรางแบบจําลองหรือกฎท่ี
จะสกัดนิพจนระบุนามท่ีพิจารณาจากโครงสรางภายในของนิพจนระบุนาม 
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จากการทบทวนวรรณกรรมผูวิจัยสามารถสรุปไดวาแนวทางการสกัดนิพจนระบุนามแบงได
เปนกลุมหลักๆ 3 กลุม ไดแก แนวทางการใชกฎ หรือฐานความรูท่ีสรางข้ึนโดยผูเชี่ยวชาญ แนวทาง
แบบอัตโนมัติโดยใชสถิติ หรือการเรียนรูดวยเครื่องจักร และแนวทางแบบผสม 

แนวทางการใชกฎกฎฮิวริสติกในการสกัดนิพจนระบุนาม ซ่ึงกฎเหลานี้ถูกสรางข้ึนโดยใช
พ้ืนฐานจากรูปแบบการใชอักษรพิมพใหญ เครื่องหมายวรรคตอน ขอมูลพิเศษเก่ียวกับชื่อ และ
ลักษณะรูปคํา (Lexical Feature) ท่ีเก่ียวของ ขอมูลเหลานี้ไดแก คํานําหนาชื่อคน คําระบุนัยของ
องคกร และชื่อสถานท่ี ขอดีของแนวทางนี้คือมักใหความถูกตองสูง แตมีขอดอยคือ ตองมีการสรางกฎ 
และขอมูลพิเศษ ลักษณะรูปแบบคําจํานวนมาก และมักทํางานไดดีเฉพาะในโดเมนท่ีพัฒนาเทานั้น 

แนวทางการใชสถิติ หรือการเรียนรูดวยเครื่องจักร เปนการฝกฝนระบบใหเรียนรูจากคลัง
เอกสารจริง  เทคนิคท่ีนิยมใช เชน แบบจําลองมารโคฟแบบซอนเรน (Hidden Markov Model: 

HMM) แมกซิม่ัม เอนโทรป (Maximum Entropy) ตนไมการตัดสินใจ (Decision Tree) Support 

Vector Machine Neural Network และ Conditional Random Fields (CRFs) แนวทางนี้มีขอดี
คือ สามารถปรับระบบใหไปทํางานในโดเมนใหมไดสะดวกกวาแนวทางแบบใชกฎ แตมีขอดอยคือ 
ตองใชคลังเอกสารจํานวนมากในการฝกฝนระบบ และในการเรียนรูของระบบจะตองใชการ
ประมวลผลคอมพิวเตอรท่ีมีความซับซอน 

แนวทางแบบผสมเปนวิธีการท่ีผสมกันระหวางการสรางกฎโดยผูเชี่ยวชาญ และการใช
หลักการทางสถิติ หรือการเรียนรูดวยเครื่องจักร (Machine Learning) ซ่ึงเปนการนํากฎท่ีสรางโดย
ผูเชี่ยวชาญเปนฐานความรูในระบบสําหรับชวยในการเรียนรูของเครื่องจักร จึงเปนการนําขอดี และลด
ขอดอยของแตละเทคนิคลงและทําใหไดผลลัพธท่ีมีความถูกตองสูง 

 

 Conditional Random Fields (CRFs) 2.1.3
CRFs เปนเทคนิคการเรียนรูแบบมีผูสอน (Supervised Learning) โดยจะทําการแปลง

ขอมูลนําเขา (Input Text) ใหเปน Feature Vector และจะสรางโหนด (Node) คําตอบท่ีควรจะ
เปนไปไดท้ังหมด และหลังจากนั้นจะเลือกโหนด Node ท่ีมีความนาจะเปนมากท่ีสุดมาเปนคําตอบ ซ่ึง
เทคนิค CRFs ชวยแกปญหาการเลือกคําตอบแบบลําเอียง (Labeled biased) เนื่องจาก CRFs เปน
เทคนิคแบบ Discriminative Models แบบจําลองของ CRFs มีลักษณะเปนแบบจําลองกราฟไมระบุ
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ทิศทาง (Undirected Graphical Model) และหาคาความนาจะเปนของ Label ถัดไปโดยนํา Label 

กอนหนาท้ังหมดท่ีมีลําดับเหตุการณเปนเง่ือนไขมาคํานวณดวยน้ําหนักของคุณสมบัติตางๆ จาก
สภาวะท่ีตางกัน จึงทําใหไมเอนเอียงไปสภาวะใดสภาวะหนึ่ง ถูกออกแบบมาใชในการเรียนรูขอมูลท่ีมี
ลําดับอยางเชนขอมูลภาษา จึงนิยมนํามาประยุกตใชในงานดานการประมวลผลภาษาธรรมชาติ เชน 
การกํากับหนาท่ีของคํา (POS Tagging) และการรูจํานิพจนระบุนาม 

ในการประยุกตใชงาน CRFs ในงานการรูจํานิพจนระบุนาม ขอมูลนําเขาคือลําดับของ
ขอความในเอกสาร จะเรียกวา Observation Sequence เขียนแทนดวย s=<s1, s2, ..., sT> และ
ขอมูลออกหรือการจําแนกนิพจนระบุนามจะเรียกวา State Sequence เขียนแทนดวย o=<o1, o2, 

..., oT> โดยสามารถแสดงความสัมพันธของท้ังสองตัวแปรไดโดยใชฟงกชันความนาจะเปนแบบมี
เง่ือนไข P(s|o) ดังนี้ 

  𝑃𝑃(𝑠𝑠|𝑜𝑜) = 1
𝑍𝑍𝑜𝑜
𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒 (∑ ∑ 𝜆𝜆𝑘𝑘𝑓𝑓𝑘𝑘(𝑠𝑠𝑡𝑡−1, 𝑠𝑠𝑡𝑡, 𝑜𝑜, 𝑡𝑡)𝐾𝐾

𝑘𝑘=1
𝑇𝑇
𝑡𝑡=1   (1) 

โดย 𝑓𝑓𝑘𝑘(𝑠𝑠𝑡𝑡−1, 𝑠𝑠𝑡𝑡, 𝑜𝑜, 𝑡𝑡) เปนฟงกชันคุณลักษณะ (Feature) ตาง ๆ 𝜆𝜆𝑘𝑘 เปนคาน้ําหนักของ 
แตละคุณลักษณะท่ีไดจากการเรียนรู 𝑍𝑍𝑜𝑜 เปนคา Normalization Factor ไดจากการคํานวณในการ
เรียนรู สามารถคํานวณไดดังนี้ 

 𝑍𝑍𝑜𝑜 = ∑ 𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑠𝑠 (∑ ∑ 𝜆𝜆𝑘𝑘𝑓𝑓𝑘𝑘(𝑠𝑠𝑡𝑡−1, 𝑠𝑠𝑡𝑡, 𝑜𝑜, 𝑡𝑡)𝐾𝐾
𝑘𝑘=1

𝑇𝑇
𝑡𝑡=1   (2) 

คา T คือ จํานวนลําดับของขอมูลท้ังหมดในท่ีนี้คือจํานวนคําในเอกสาร คา t คือลําดับท่ี
กําลังพิจารณา จะมีคาตั้งแต 1 ถึง T อยางไรก็ตามเทคนิค CRFs มีขอจํากัดคือ หากมีจํานวนขอมูลใน
การเรียนรูเปนจํานวนมาก จะทําใหมีการใชหนวยความจํามากข้ึนตามไปดวย ทําใหไมเหมาะสมกับ
การทํางานกับขอมูลจํานวนมาก โดยอาจจะมีการแกปญหาดวยการประยุกตใชเทคนิคในการเลือก
คุณลักษณะ หรือ Feature Selection มาชวยเพ่ือลดขนาดของขอมูล 

 

 Feature-weighted k-Nearest Neighbor (kNN) 2.1.4
เทคนิค kNN เปนเทคนิคการจําแนกกลุมแบบมีผูสอน (Supervised Learning) ท่ีทํางานได

รวดเร็ว การคํานวณไมซับซอน โดยจะจําแนกกลุมใหกับขอมูลโดยพิจารณาจากเพ่ือนบานท่ีใกลท่ีสุด 
k ตัว หรือจําแนกกลุมตามขอมูลท่ีมีคาความคลายของคุณลักษณะตางๆ ท่ีมากท่ีสุดดังสมการ (3) โดย 

𝑐𝑐𝑖𝑖 หมายถึงกลุม i และ e คือ ขอมูลท่ีตองการจําแนก หรือ testing data และ  𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆�𝑒𝑒, 𝑒𝑒𝑗𝑗� เปนคา
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ความคลายของขอมูล e และ 𝑒𝑒𝑗𝑗 โดยสามารถคํานวณไดตามสมการ (4) ซ่ึง 𝑒𝑒𝑗𝑗 คือขอมูลตัวอยางท่ี
ไดรับการจําแนกกลุมไวแลว ซ่ึงจะมีคุณลักษณะ (k) ท้ังหมด n ตัว และ 𝛿𝛿�𝑒𝑒𝑗𝑗 , 𝑐𝑐𝑖𝑖� จะมีคาเปน 1 ถา 
𝑒𝑒𝑗𝑗 อยูในกลุม i ถาไมใชจะมีคาเปน 0  

 

 𝑠𝑠𝑐𝑐𝑜𝑜𝑠𝑠𝑒𝑒(𝑒𝑒, 𝑐𝑐𝑖𝑖) = ∑ 𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆�𝑒𝑒, 𝑒𝑒𝑗𝑗�𝛿𝛿(𝑒𝑒𝑗𝑗 , 𝑐𝑐𝑖𝑖)𝑒𝑒𝑗𝑗∈𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾(𝑒𝑒)  (3) 

 𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆�𝑒𝑒, 𝑒𝑒𝑗𝑗� =  �∑ (𝑒𝑒𝑘𝑘 − 𝑒𝑒𝑗𝑗𝑘𝑘)𝑛𝑛
𝑘𝑘=1    (4) 

  𝛿𝛿�𝑒𝑒𝑗𝑗, 𝑐𝑐𝑖𝑖� = �
1  𝑒𝑒𝑗𝑗 ∈  𝑐𝑐𝑖𝑖
0  𝑒𝑒𝑗𝑗 ∉ 𝑐𝑐𝑖𝑖

 (5) 

อยางไรก็ในความเปนจริงตามคุณลักษณะแตละตัวจะมีความสําคัญตอการจําแนกกลุมไม
เทากัน ดังนั้นในการคํานวณคาความคลายจึงมีการใหน้ําหนักกับคุณลักษณะท่ีมีผลในการจําแนกกลุม
มากกวาคุณลักษณะท่ีไมมีผลตอการจําแนกกลุม ซ่ึงเรียกเทคนิคนี้วา Feature-weighted k-Nearest 

Neighbor (kNN) โดยแสดงไดดังสมการ (6) 

  𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆�𝑒𝑒, 𝑒𝑒𝑗𝑗� =  �∑ 𝑤𝑤𝑘𝑘(𝑒𝑒𝑘𝑘 − 𝑒𝑒𝑗𝑗𝑘𝑘)𝑛𝑛
𝑘𝑘=1  (6) 

โดย Wk คาน้ําหนักของคุณลักษณะ k โดยคาน้ําหนักท่ีใชในงานวิจัยนี้ใชคา Correlation 

coefficient ซ่ึงมีคาระหวาง -1 ถึง  +1 ดังสมการ (7) 

  𝐶𝐶𝑜𝑜𝑠𝑠𝑠𝑠𝑒𝑒𝐶𝐶𝐶𝐶𝑡𝑡𝑆𝑆𝑜𝑜𝐶𝐶 𝑐𝑐𝑜𝑜𝑒𝑒𝑓𝑓𝑓𝑓𝑆𝑆𝑐𝑐𝑆𝑆𝑒𝑒𝐶𝐶𝑡𝑡 =  ∑(𝑋𝑋−𝑋𝑋�)(𝑌𝑌−𝑌𝑌�)

(𝑛𝑛−1)�𝑆𝑆𝑥𝑥2𝑆𝑆𝑦𝑦2
  (7) 

โดย 𝑋𝑋 และ  𝑌𝑌 คือคุณลักษณะท่ีพิจารณา 𝑋𝑋� และ 𝑌𝑌�   คาเฉลี่ยของแตละคุณลักษณะ และ 
𝑆𝑆𝑥𝑥  และ 𝑆𝑆𝑦𝑦  สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของคุณลักษณะ x และ  y ตามลําดับ 

อยางไรก็ตามหากขอมูลท่ีนํามาใชในการเรียนรูมีความลําเอียง (bias) หรือมีขอผิดพลาด 

(error) จะสงผลทําใหเกิดความผิดพลาดในการจําแนกขอมูลได 
 

2.2 งานวิจัยท่ีเกี่ยวของ 

มีงานวิจัยจํานวนมากท่ีศึกษาเก่ียวกับการทําออนโทโลยีพอบพิวเลชันซ่ึงไดแกการกําหนด 
และ จําแนกอินสแตนซตามคอนเซ็ปต โดยสวนใหญจะเปนการประยุกตเทคนิคการประมวลผล
ภาษาธรรมชาติ (Natural Language Processing: NLP) รวมกับเทคนิคการสกัดสารสนเทศ 

(Information Extraction) และการเรียนรูดวยเครื่องจักร (Machine Learning)  
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Martinez et al. (2011) นําเสนอการประยุกตใชเทคนิคการประมวลผลภาษาธรรมชาติ 
รวมกับเทคนิคการสกัดสารสนเทศ โดยใช GATE Tools เพ่ือสกัดนิพจนระบุนามจากเอกสารเก่ียวกับ
รานอาหารและโรงแรม และใชฮิวลิสติกอัลกอริทึม (Heuristic Algorithm) ในการแกปญหาความ
กํากวมตางๆ ในการเพ่ิมอินสแตนซในออนโทโลยี  

Faria et al. (2012) นําเสนอการประยุกตใชการประมวลผลภาษาธรรมชาติ รวมกับเทคนิค
การสกัดสารสนเทศ ในการสรางกฎเพ่ือทําออนโทโลยีพอบพิวเลชันจากเอกสารแบบอัตโนมัติ  โดยได
ทําการทดลองกับเอกสารทางกฎหมาย และการทองเท่ียว 

Zhang et al. (2009) ไดประยุกตใชเทคนิคการประมวลผลภาษาธรรมชาติ และการเรียนรู
ดวยเครื่องจักร โดยใช Maximum Entropy ในการสกัดความสัมพันธระหวางเอนติตี้ตางๆ ในโดเมน
การทองเท่ียว 

Nanba et al. (2009) ใชเทคนิคการประมวลผลภาษาธรรมชาติ และใชคอนดิชันนัลแรนด
อมฟลด ในการวิเคราะหขอมูลจากบล็อก (Blog) ทางการทองเท่ียว เพ่ือสกัดสารสนเทศเก่ียวกับ
ความสัมพันธระหวางชื่อสถานท่ี และสินคาทองถ่ินของแตละสถานท่ี 

นอกจากนี้ยังมี Carlson et al. (2010), Giuliano and Gliozo (2008), Cimiano et al. 

(2005) และ Etizioni et al. (2005) ท่ีประยุกตใชเทคนิคการประมวลผลภาษาธรรมชาติ รวมกับ
เทคนิคการสกัดสารสนเทศ และการเรียนรูดวยเครื่องจักร ในการทําออนโทโลยีพอบพิวเลชัน 
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บทที ่3  
ระเบียบวิธีวิจัย 

 

ในสวนนี้เปนการนําเสนอการดําเนินการวิจัย การกําหนดประชากรและกลุมตัวอยางในการ
ทดลอง และการประเมินผล 

 

3.1 การดําเนินการวิจัย  

 
 

รูปท่ี 3.1 การดําเนินการวิจัย 

Feature Extraction 

Ontology  

 

NE Extraction 
(CRFs Technique)  

Pre-Processing 

Attraction Classification 
(Feature-weighted kNN 

Technique)  

Corpus 

Activity and Relation 
Extraction 

(Co-occurrence patterns) 

Attraction Extraction 
 

Bag of activity word, 
Co-occurrence patterns 

cue word list, 
Dictionary of places 
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Corpus หรือคลังขอความเปนเอกสารภาษาไทยจากเว็บไซตเก่ียวกับการทองเท่ียวตางๆ ใน
ภาคเหนือ จํานวน 5 จังหวัด ไดแก เชียงราย เชียงใหม นาน แมฮองสอน และลําปาง ท่ีเก่ียวของกับ
สถานท่ีทองเท่ียวท่ีนาสนใจ (Attraction) และกิจกรรมในการทองเท่ียว (Activity) 

 

 ข้ันตอนกอนการประมวลผล (Pre-Processing)  3.1.1
ข้ันตอนกอนการประมวลผล เปนข้ันตอนกอนการทํางาน เนื่องจากภาษาไทยไมมีการเวน

วรรคเพ่ือแบงคําเหมือนในภาษาอังกฤษ ดังนั้นจึงตองมีการนําเอกสารมาผานกระบวนการตัดคําเพ่ือ
หาขอบเขตของคํากอน เพ่ือชวยในการพิจารณาเก่ียวกับความหมายและคุณสมบัติของคําตางๆ โดย
ในงานวิจัยนี้ไดใชโปรแกรมตัดคําเล็กซโต (LexTo) ซ่ึงเปนโปรแกรมตัดคําท่ีใชเทคนิคการเลือกคําท่ี
ยาวท่ีสุด (Longest Matching) โดยอางอิงจากพจนานุกรม (LexTo, 2559) หลังจากนั้นเอกสารจะ
ถูกนําไปผานกระบวนการกํากับหนาท่ีของคํา หรือ POS Tagging ดวยเทคนิค Hidden Markov 

Model (HMM) โดยเครื่องมือท่ีพัฒนาข้ึนมาเอง และอางอิงชุดหนาท่ีของคําจากงาน 

Sornlertlamvanich, Virach et. al., (1999) ของศูนยเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกสและคอมพิวเตอร
แหงชาติ (NECTEC) สามารถแสดงตัวอยางไดดังรูปท่ี 3.2 

รูปท่ี 3.2 ตัวอยางการตัดคํา และการกํากับหนาท่ีของคํา 

ประโยคตัวอยาง:   ดอยแมสลองเปนดอยท่ีมีช่ือเสียงของจังหวัดเชียงราย 

ตัวอยางการตัดคํา:  ดอย แม่ สลอง เป็น ดอย ที ่ม ีชื่อ เสยีง ของ จงัหวดั เชยีงราย 

ตัวอยางการกํากับหนาท่ีของคํา: 

ดอย/ncn แม่/ncn สลอง/unk เป็น/vcs ดอย/ncn ที่/prel  

ม/ีvex ชื่อ/ncn เสยีง/ncn ของ/prep จงัหวดั/ncn เชยีงราย/npn 

หมายเหตุ  ncn  หมายถึง  คํานามท่ัวไป (Common Noun) 

 unk หมายถึง คําท่ีไมทราบหนาท่ีของคํา (Unknown) 

 vcs หมายถึง คํากริยาแสดงสภาวะ (Complementary State Verb) 

 prel หมายถึง สรรพนามเช่ือมความ (Relative Pronoun) 

 vex หมายถึง คํากริยา มี (Existential Verb) 

 prep หมายถึง คําบุพบท (Preposition) 

 npn หมายถึง คํานามช้ีเฉพาะ (Proper Noun) 
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 ข้ันตอนการสกัดคุณลักษณะ (Feature Extraction) 3.1.2
ข้ันตอนการสกัดคุณลักษณะ เปนการสกัดคุณลักษณะท่ีสําคัญเพ่ือใชในการเรียนรูสําหรับให

ระบบจําแนกขอบเขต และระบุประเภทของนิพจนระบุนาม โดยคุณลักษณะท่ีใชมีดังนี้ 
Lexical & POS features 

– คํา และ POS ของคําท่ีพิจารณา 
– คําและ POS ของคําท่ีเกิดข้ึนกอนหนาจํานวน 3 คํา 
– คําและ POS ของคําท่ีเกิดข้ึนตามหลังจํานวน 3 คํา 

Dictionary features 

– คําท่ีพิจารณาเปนคําท่ีอยูในรายการคําบอกนัย (cue word list) หรือไม 
– คําท่ีเกิดข้ึนกอนหนาเปนคําท่ีอยูในรายการคําบอกนัย หรือไม 
– เปนคําท่ีไมมีในพจนานุกรมหรือไม (หมายเหตุ ชื่อเฉพาะมักจะไมปรากฏใน

พจนานุกรมคําท่ัวไป) 
– เปนคําท่ีปรากฏในพจนานุกรมชื่อจังหวัด อําเภอ และตําบล หรือไม 

Repeated occurrence 

– คําท่ีพิจารณาเกิดข้ึนในเอกสารมากกวา 3 ครั้งหรือไม 
หมายเหตุ  
1. คําบอกนัย (cue word) เปนคําศัพทซ่ึงสามารถชวยใหทราบถึงการเกิดข้ึนของนิพจนระบุ

นาม เชน คํานําหนาชื่อ จะชวยบอกไดวาขอความท่ีตามหลังมาจะเปนนิพจนระบุนามท่ีเปนชื่อคน 
โดยรายการคําท่ีบอกนัย (cue word list) ของงานวิจัยนี้ไดแสดงไวในภาคผนวก ข  

2. จํานวนคําท่ีใชในการทดลองเปน 3 คํา เนื่องจากใหผลการทดลองท่ีมีคาความแมนยําสูง
ท่ีสุด 

3. คําท่ีพิจารณาเกิดข้ึนในเอกสารมากกวา 3 ครั้ง ใชจํานวน 3 ครั้ง เนื่องจากถาเปนคําท่ีมี
ความสําคัญกับเอกสารจะมีการกลาวถึงหลายๆ ครั้ง และจากการทบทวนวรรณกรรม พบวาใน
งานวิจัยสวนใหญใชจํานวนมากกวา 3 ครั้งเพ่ือแสดงวาคํานั้นเปนคําท่ีมีความสําคัญกับเอกสารนั้นๆ 
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 ข้ันตอนการสกัดชื่อสถานท่ีทองเท่ียว (Attraction Extraction) 3.1.3
3.1.3.1 การสกัดนิพจนระบุนามดวยเทคนิค Conditional Random Fields (CRFs) 

ข้ันตอนการสกัดนิพจนระบุนาม ซ่ึงนิพจนระบุนามถือเปนอินสแตนทของคอนเซ็ปตตางๆใน
ออนโทโลยี ในงานวิจัยนี้จะใชเทคนิค CRFs ในการสกัดนิพจนระบุนาม โดยเรียนรูจากตัวอยางท่ีมีการ
กํากับคลาสคําตอบไว โดยไดประยุกตใชไลบรารีโปรแกรม CRF++ 0.58 ซ่ึงพัฒนาโดย Taku Kudo4  

โดยตัวอยางแตละตัวอยาง หรือคําแตละคําท่ีเกิดในเอกสารจะถูกกํากับคลาสคําตอบซ่ึงแสดง
ขอบเขตของนิพจนระบุนามไว โดยใชรูปแบบการกํากับคําตอบแบบ IOB format ซ่ึงยอมาจาก 
Inside–outside–beginning (tagging) ซ่ึงถูกนําเสนอโดย Ramshaw and Marcus (1995) เพ่ือใช
ในการกํากับเอกสารเพ่ือการเรียนรู โดยมีความหมายดังนี้ 

- B: Begin คําเริ่มตนของนิพจนระบุนาม 

- I: Inside คําท่ีอยูภายในนิพจนระบุนาม 

- O: Outside คําอ่ืน ๆ ท่ีไมใชนิพจนระบุนาม 

รูปท่ี 3.3 เปนตัวอยางการกํากับประโยค “ดอยแมสลองเปนดอยท่ีมีชื่อเสียงของจังหวัด
เชียงราย” ในรูปแบบ IOB format 

รูปท่ี 3.3 ตัวอยางการกํากับเอกสารในรูปแบบ IOB format 

ดอย/B แม/่I สลอง/I เป็น/O ดอย/O ที/่O ม/ีO ชื่อ/O เสยีง/O ของ/O 
จงัหวดั/B เชยีงราย/I 

 

3.1.3.2 การจําแนกประเภทสถานท่ีทองเท่ียวดวยเทคนิค Feature-weighted k-Nearest 

Neighbor (kNN) 

หลังจากนั้นจะนําเขาสูกระบวนการเรียนรูดวยเทคนิค  Feature-weighted k-Nearest 

Neighbor (kNN) เพ่ือจําแนกประเภทของสถานท่ีทองเท่ียว ซ่ึงในงานวิจัยนี้แบงเปน 4 กลุม ไดแก 
สถานท่ีทองเท่ียวเชิงวัฒนธรรม (Culture) สถานท่ีทองเท่ียวเชิงเกษตร (Agriculture) สถานท่ี
ทองเท่ียวเชิงนิเวศ(Natural) และสถานท่ีทองเท่ียวอ่ืน ๆ (Others) 

4 https://taku910.github.io/crfpp/ 
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 ข้ันตอนการสกัดความสัมพันธ (Relation Extraction) 3.1.4
ข้ันตอนการหาความสัมพันธระหวางกิจกรรมและสถานท่ี โดยใชเทคนิค Co-occurrence 

patterns ในการระบุความสัมพันธ โดย Co-occurrence patterns เปนรูปแบบท่ีแสดง
ความสัมพันธของคําท่ีมีการเกิดรวมกันได เชน pattern “<Attraction> ตั้งอยูท่ี … <Province>” 

สามารถแสดงความสัมพันธ hasAttraction ระหวาง จังหวัด (Province) และสถานท่ีทองเท่ียวได 
(Attraction) เชนประโยค “ปางอุง ตั้งอยูท่ี ตําบลหมอกจําแป อําเภอเมือง จังหวัดแมฮองสอน” 

สามารถสรางความสัมพันธ hasAttraction(แมฮองสอน, ปางอุง) และ pattern “กิจกรรมท่ีสําคัญ ...

<Attraction> เชน <Activity>…” สามารถแสดงความสัมพันธ hasActivity ระหวาง Attraction 

และ Activity ได หรือ hasActivity(Attraction, Activity) ตัวอยางเชน ประโยค “กิจกรรมท่ีสําคัญ
บริเวณลําน้ํากก เชน ลองแพ ตั้งเต็นท และเดินปา” สามารถสกัดความสัมพันธ hasActivity(ลําน้ํากก
, ลองแพ) has Activity(ลําน้ํากก, ต้ังเตนท) และ hasActivity(ลําน้ํากก, เดินปา) ได โดยเริ่มตนจะมี
การสรางถุงคํา (Bag of words) ของกิจกรรมไวสวนหนึ่ง เพ่ือใชเปนการเริ่มตนในการเปรียบเทียบ
การเกิดข้ึนของกิจกรรม รวมกับสถานท่ีในเอกสารตามรูปแบบท่ีกําหนด ซ่ึงในเอกสารอาจจะมีชื่อ
กิจกรรมเกิดมากกวา 1 กิจกรรม ทําใหสามารถสกัดชื่อกิจกรรมไดเพ่ิมข้ึน ตารางท่ี 3.1 แสดงตัวอยาง 
Co-occurrence patterns สําหรับสรางความสัมพันธ hasAttraction ระหวางอินสแตนซในคอน
เซ็ปตจังหวัด และคอนเซ็ปตสถานท่ีทองเท่ียว และตารางท่ี 3.2 แสดงตัวอยาง Co-occurrence 

patterns สําหรับสรางความสัมพันธ hasActivity ระหวางอินสแตนซสถานท่ีทองเท่ียว และกิจกรรม 
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ตารางท่ี 3.1 ตัวอยาง Co-occurrence patterns สําหรับสรางความสัมพันธ hasAttraction 

co-occurrence patterns ตัวอยางประโยค 

<Attraction> ตั้งอยูท่ี … 
<Province> 

ปางอุง ตั้งอยูท่ี ตําบลหมอกจําแป อําเภอเมือง จังหวัด
แมฮองสอน 

<Attraction> อยูหางจาก … 
<Province> 

น้ําตกสิริภูมิ อยูหางจากตัวอําเภอเมือง เชียงใหม 
ประมาณ … 

การเดินทางไป <Attraction> โดย

รถ… จาก … <Province> 

การเดินทางไป บอน้ําพุรอนฝาง โดยรถสวนตัว จาก

ตัวเมือง เชียงใหม ไปตามทางหลวงหลวง 
ติดตอสอบถามเพ่ิมเติม: … 

<Attraction> … <Province> 

ติดตอสอบถามเพ่ิมเติม: วัดเจ็ดยอด  ถ. เจ็ดยอด ต.
เวียง อ.เมือง จ.เชียงราย 

<Attraction> ท่ีตั้ง: … 
<Province> 

อุทยานแหงชาติสาละวิน ท่ีตั้ง : อ. แมสะเรียง จ. 
แมฮองสอน 58110 

 

ตารางท่ี 3.2 ตัวอยาง Co-occurrence patterns สําหรับสรางความสัมพันธ hasActivity 

co-occurrence patterns ตัวอยางประโยค 

นักทองเท่ียวสามารถ  <Activity> 

ไดท่ี <Attraction> 

นักทองเท่ียวสามารถมากางเต็นทไดท่ีบริเวณสถานี
เกษตรท่ีสูงขุนชางเค่ียน 

ท่ี <Attraction> นักทองเท่ียว

สามารถ <Activity> 

...ท่ี สมอลล ฟารมนักทองเท่ียวสามารถเพลิดเพลิน ไป
กับกิจกรรมข่ีมาสไตลคาวบอย นั่งเกวียนชมทุง ให
อาหารสัตว ปลูกผัก และกิจกรรมอ่ืนๆ อีกมากมาย 

นอกจาก  <Activity> ท่ี 

<Attraction> แลว นกัทองเท่ียวยัง

สามารถ <Activity> ได 

นอกจากเดินชมและถายภาพความสวยงามของแก
รนดแคนยอน เชียงใหมแลว นักทองเท่ียวยังสามารถ

ลงไปเลนน้ํา และกระโดดหนาผาลงน้ําได 
ส่ิงท่ีนาสนใจในการมาเท่ียว 

<Attraction> คือ <Activity> 

ส่ิงท่ีนาสนใจในการมาเท่ียวมอนแจม คือ ไดแคมปง 
ชมวิว ชมแปลงพืชผักและผลไมเมืองหนาว 

<Attraction> … เหมาะท่ีจะมา 
<Activity> 

ทะเลสาบเชียงแสนมีบรรยากาศรมรื่น เหมาะท่ีจะมา

พายเรือแคนูเลน 

กจิกรรม <Activity> ท่ี 

<Attraction> … 

กิจกรรมปนหนาผาท่ีเข่ือนก่ิวลม จังหวัดลําปาง เปนท่ี
นิยมมาก 
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3.2 การกําหนดประชากรและกลุมตัวอยาง 

 ประชากร 3.2.1
การวิจัยนี้เปนการประยุกตใชเทคนิคการประมวลผลภาษาธรรมชาติและการเรียนรูดวย

เครื่องจักร ประกอบกับการทําออนโทโลยีทางการทองเท่ียว เพ่ือสรางฐานความรูทางการทองเท่ียวท่ี
ชวยใหการคนหาขอมูลทางการทองเท่ียวมีประสิทธิภาพมากข้ึน ในท่ีนี้ผูวิจัยเจาะจงเลือกศึกษา
เก่ียวกับการทองเท่ียวในภาคเหนือ ซ่ึงประกอบดวย จังหวัดเชียงราย เชียงใหม นาน แมฮองสอน และ
ลําปาง เนื่องจากเปนจังหวัดท่ีมีสถานท่ีทองเท่ียวจํานวนมาก และไดรับความนิยมจากนักทองเท่ียว 

ขอมูลท่ีใชในการทําออนโทโลยีทางการทองเท่ียวดังกลาวมาจากเอกสารการทองเท่ียวซ่ึงเปน
ภาษาไทยท่ีปรากฎในหนาเว็บเพจตางๆท่ีเก่ียวของ ดังนั้นประชากรซ่ึงเปนเปาหมายของการสุม
ตัวอยาง คือ หนาเว็บเพจภาษาไทยท่ีเก่ียวของกับการทองเท่ียวใน 5 จังหวัดท่ีระบุขางตน 

 

 วิธีการเก็บรวบรวมขอมูล  3.2.2
ผูวิจัยเลือกเว็บเพจภาษาไทยท่ีเก่ียวของกับการทองเท่ียวใน 5 จังหวัดทางภาคเหนือ จํานวน

250 หนาเว็บเพจ จากเว็บไซตเก่ียวกับการทองเท่ียวตางๆ เชน เว็บไซต http://thai.tourism 

thailand.org/  http://www.เท่ียวเชียงใหม .com  http://www.paduaykan.com รายละเอียด
ของเว็บไซตท่ีนํามาใชแสดงอยูในภาคผนวก ค 

 

3.3 การประเมินผล 

ในการประเมินความถูกตองของการทํางานของระบบจะพิจารณาจากคาความแมนยํา คา
ระลึก และ อัตราการรูจํา ซ่ึงมีรายละเอียดดังนี้ 

คาความแมนยํา (Precision)  คือ คาท่ีแสดงใหเห็นวาระบบท่ีพัฒนาข้ึนมีความแมนยําในการ
หาคําตอบท่ีตองการเพียงใด  (Han, 2011) โดยคํานวณไดจาก 

ความแมนยํา (Precision) =  
จํานวนคําตอบท่ีถูกตองท่ีระบบคนพบ

จํานวนคําตอบท้ังหมดท่ีระบบตอบมา
 x 100 (8) 
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คาระลึก (Recall) หรือคาความครบถวน เปนคาท่ีแสดงใหเห็นวาระบบไดทําการดึงคําตอบท่ี
ถูกตองออกมาไดครอบคลุมจากคําตอบท่ีมีท้ังหมดมากนอยเพียงใด (Han, 2011) สามารถคํานวณได
ดังนี้ 

คาระลึก (Recall) = 
จํานวนคําตอบท่ีถูกตองท่ีระบบคนพบ

จํานวนคําตอบท้ังหมดท่ีมีในเอกสาร
 x 100 (9) 

 

อัตราการรูจํา (F-measure) คือ คาเฉลี่ยท่ีใหความสําคัญกับความแมนยํา และความ
ครบถวนเทาๆ กัน (Han, 2011) โดยสามารถคํานวณไดจากสูตร 

อัตราการรูจํา (F-measure) = 𝟐𝟐×𝑷𝑷𝑷𝑷𝑷𝑷𝑷𝑷𝑷𝑷𝑷𝑷𝑷𝑷𝑷𝑷𝑷𝑷×𝑹𝑹𝑷𝑷𝑷𝑷𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹
𝑷𝑷𝑷𝑷𝑷𝑷𝑷𝑷𝑷𝑷𝑷𝑷𝑷𝑷𝑷𝑷𝑷𝑷+𝑹𝑹𝑷𝑷𝑷𝑷𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹

 (10) 
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บทที ่4  
ผลการวิจัย 

 

ในบทนี้จะเปนการนําเสนอผลการวิจัยและการวิเคราะหผลการวิจัยในแตละข้ันตอนของการ
ทําออนโทโลยีพรอบพิวเลชัน ไดแก การกําหนดขอบเขตของนิพจนระบุนามดวยเทคนิค CRFs  การ
จําแนกประเภทสถานท่ีทองเท่ียวดวยเทคนิค Feature weight k-NN และการสกัดความสัมพันธของ
กิจกรรม กับสถานท่ีทองเท่ียว  

 

4.1 ผลการวิจัย 

จากการทดลองในการประมวลผลเอกสารจํานวน 250 เอกสาร ซ่ึงเปนเอกสารเผยแพร
เก่ียวกับสถานท่ีทองเท่ียว และกิจกรรมท่ีนาสนใจ จากเว็บไซตเก่ียวกับการทองเท่ียว ซ่ึงเอกสารจะถูก
นําไปผานกระบวนการประมวลผลภาษาธรรมชาติ ดวยโปรแกรมการตัดคํา และกํากับหนาท่ีของคํา 
โดยเอกสารท่ีนําเขามาทดลองประกอบดวยคําจํานวนท้ังสิ้น 121,567 คํา โดยในการทดลอง เอกสาร
จะถูกแบงออกเปน 2 กลุม คือ กลุมสําหรับการเรียนรู (train) เปนจํานวนรอยละ 70 ของเอกสาร
ท้ังหมด หรือประมาณ 175 เอกสาร หรือจํานวน 85,919 คํา และกลุมสําหรับทดสอบ (test) จํานวน
รอยละ 30 ของเอกสารท้ังหมด หรือประมาณ 75 เอกสาร หรือจํานวน 35,648 คํา ผลการประเมิน
ประสิทธิภาพของระบบในการกําหนดขอบเขตของนิพจนระบุนามดวยเทคนิค CRFs สามารถแสดงได
ดังตารางท่ี 4.1 โดยเปนการประเมินผลในการกําหนดขอบเขต โดยจําแนกคําเปน 3 กลุม คือ B 

(Begin) หมายถึง คําเริ่มตนของนิพจนระบุนาม I (Inside) หมายถึง คําท่ีอยูภายในนิพจนระบุนาม 

และ O (Outside) หมายถึง คําอ่ืน ๆ ท่ีไมใชนิพจนระบุนาม 
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ตารางท่ี 4.1 ผลการประเมินประสิทธิภาพของระบบในการกําหนดขอบเขตของนิพจนระบุนามดวย
เทคนิค CRFs 

Class Precision Recall F-measure 

B (begin) 70.45% 76.02% 73.13% 

I (Inside) 64.80% 83.67% 73.04% 

O (outside) 99.51% 98.95% 99.23% 

คาเฉลี่ยรวม 78.25% 86.21% 81.80% 

 

ผลลัพธท่ีไดจากกระบวนการกําหนดขอบเขตของนิพจนระบุนามจะถูกตรวจสอบและแกไขให
ถูกตองโดยผูเชี่ยวชาญกอนนําเขาในกระบวนการถัดไป เพ่ือเปนการวัดผลการทดลองในข้ันตอนถัดไป
อยางแทจริง ข้ันตอนถัดไปเปนกระบวนการจําแนกประเภทของสถานท่ีทองดวยเทคนิค Feature 

weight k-NN โดยจําแนกประเภทสถานท่ีทองเท่ียวออกเปน 4 ประเภท คือ สถานท่ีทองเท่ียวเชิง
วัฒนธรรม (Cultural Tourism) สถานท่ีทองเท่ียวเชิงเกษตร (Agro Tourism) สถานท่ีทองเท่ียวเชิง
นิเวศ (Natural Tourism) และอ่ืนๆ (Others) สามารถแสดงผลการทดลองไดดังตารางท่ี 4.2 

ตารางท่ี 4.2 ผลการประเมินประสิทธิภาพของระบบในการจําแนกประเภทสถานท่ีทองเท่ียวดวย
เทคนิค Feature weight k-NN 

Attraction Precision Recall F-measure 

สถานท่ีทองเท่ียวเชิงวัฒนธรรม (Cultural Tourism) 83.62% 89.87% 86.63% 

สถานท่ีทองเท่ียวเชิงนิเวศ (Natural Tourism) 78.42% 75.69% 77.03% 

สถานท่ีทองเท่ียวเชิงเกษตร (Agro Tourism) 73.56% 62.14% 67.37% 

อ่ืนๆ (Others) 61.90% 56.52% 59.09% 

คาเฉลี่ยรวม 74.38% 71.06% 72.53% 
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อินสแตนซของสถานท่ีทองเท่ียวท่ีนาสนใจ ท่ีระบบสามารถสกัดได สามารถแสดงจํานวน
จําแนกตามประเภท ไดดังตารางท่ี 4.3 

ตารางท่ี 4.3 ตารางแสดงจํานวนอินสแตนซของสถานท่ีทองเท่ียวท่ีนาสนใจ  

ประเภทคอนเซ็ปตของสถานท่ีทองเท่ียวท่ีนาสนใจ (Attraction) จํานวน 

สถานท่ีทองเท่ียวเชิงวัฒนธรรม (Cultural Tourism) 333 

สถานท่ีทองเท่ียวเชิงนิเวศ (Natural Tourism) 332 

สถานท่ีทองเท่ียวเชิงเกษตร (Agro Tourism) 107 

อ่ืนๆ (Others) 85 

รวม 857 

 

ตัวอยางชื่อสถานท่ีทองเท่ียวประเภทตาง ๆ แสดงได ดังนี้ 
สถานท่ีทองเท่ียวเชิงวัฒนธรรม เชน คุมเจาบุรีรัตน คุมเจาราชบุตร คุมหลวง บานเทอดไทย 

บานเบนนิวาส บานเสานัก บานเหลี่ยวยงงวน บานไทลื้อ บานรวมไทย บานรักไทย บานสันติชล บาน
สี่เสาหกเสา บานหนองบัว พระตําหนักเอ้ืองเงิน พระตําหนักดอยตุง พระตําหนักปางตอง พระตําหนัก
ภูพิงคราชนิเวศน พระธาตุจอมกิตติ พระธาตุจอมทอง พระธาตุจอมมอญ พระธาตุดอยเวา พระธาตุ
ดอยกองมู พระธาตุดอยจอมทอง พิพิธภัณฑบานดํา พิพิธภัณฑสถานแหงชาติ เชียงแสน 
พิพิธภัณฑสถานแหงชาตินาน พิพิธภัณฑสถานแหงลานนา พิพิธภัณฑอูบคํา วัดเชียงภูมิ วัดเชียงม่ัน 
วัดเชียงหม้ัน วัดเม็งราย วัดเวียงคํา วัดจองกลาง วัดจองคํา วัดจอมแจง วัดผาแดงหลวง วัดพญาภู วัด
พญาวัด วัดสันติธรรม วัดหนองบัว วิหารพระเจาทองทิพย วิหารพระเจาทันใจ วิหารพระเจาพันองค 
ศูนยศิลปชีพแมต๋ํา ศูนยศิลปาชีพแมฮองสอน หอพิพิธภัณฑโบราณลานนาวัดไหลหิน หอคําเจาเมือง
นาน อนุสาวรียครูบาศรีวิชัย อนุสาวรียพอขุนเม็งรายมหาราช 

สถานท่ีทองเท่ียวเชิงนิเวศ เชน เขตรักษาพันธุสัตวปาเชียงดาว เขตรักษาพันธุสัตวปาลุมน้ํา
ปาย เขตรักษาพันธุสัตวปาอมกอย แกงเสือเตนสอง แกงสบหวยผา แกงสบหวยหลวง แกงสบหวยออ 
ก่ิวแมปาน ก่ิวลม จุดชมวิวชองผาบอง จุดชมวิวมอนหมาก ดอยเขานอย ดอยเชียงเม่ียง ดอยเชียงดาว 
ดอยเม่ียง ดอยเสมอดาว ดอยเหนือ ดอยหลวงเชียงดาว ดอยหลวงเพียงดาว ดอยอินทนนท ถํ้าปลา 
ถํ้าผาสวรรค ถํ้าผีแมน ถํ้าพระนอน ถํ้าพระบาท น้ําตกแมเย็น น้ําตกแมโถ น้ําตกแมกลาง น้ําตกแม
ปาน น้ําตกมณฑาธาร น้ําตกมอนหินไหล น้ําตกวชิรธาร ผาชอ ผาชู ผาน้ําหยด ผาหมอน ผาหมี ผาหัว
สิงห ภูกระดึง ภูชี้เพอ ภูชี้ฟา ลําน้ําแปง ลําน้ํากก ลําน้ําวัง ลําน้ําวา อุทยานแหงชาติแจซอน อุทยาน
แหงชาติแมเงา อุทยานแหงชาติแมโถ อุทยานแหงชาติแมจริม อุทยานแหงชาติแมตะไคร อุทยาน
แหงชาติแมวาง อุทยานแหงชาติขุนแจ อุทยานแหงชาติขุนแจ อุทยานแหงชาติดอยผาหมปก 
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สถานท่ีทองเท่ียวเชิงเกษตร เชน โครงการหลวงแมโถ โครงการหลวงแมปูนหลวง โครงการ
หลวงแมลานอย โครงการหลวงขุนแปะ โครงการหลวงชลประทานลําปาง โครงการหลวงตีนตก 
โครงการหลวงบานวัดจันทร โครงการหลวงมอนเงาะ โครงการหลวงวัดจันทร โครงการหลวงหนอง
หอย โครงการหลวงหวยนาลึก โครงการหลวงหวยลึก โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริดอยก่ิวลม 
โรงงานชาบานปงตอง ไรชาลุงเดช ไรบุญรอด ไรองุนอิงจันทรา ไรอิงจันทรา ศูนยวิจัยเกษตรหลวง
เชียงใหม ศูนยวิจัยขาวสะเมิง ศูนยอนุรักษชางไทย สถานีเกษตรแมจอนหลวง สถานีเกษตรขุนวาง 
สถานีเกษตรท่ีสูงขุนชางเค่ียน สถานีเกษตรท่ีสูงดอยมอนลาน สถานีเกษตรท่ีสูงสันปาเก๊ียะ สถานี
เกษตรหลวงอางขาง สวนแมฟาหลวง สวนกุหลาบอังกฤษ สวนคําดอย สวนปาทุงเกวียน สวนสมธนา
ธร หนวยจัดการตนน้ําแมตะมาน หนวยจัดการตนน้ําแมสะลวม หนวยจัดการตนน้ําแมหยอด หนวย
จัดการตนน้ําแมอวม หนวยจัดการตนน้ําขุนแมยะ หนวยจัดการตนน้ําขุนนาน หนวยจัดการตนน้ําดอย
ผาหลวง หนวยจัดการตนน้ําพราว 

อ่ืนๆ เชน ถนนคนเดินเชียงใหม ถนนคนเดินเมืองปาย ถนนคนเดินทาแพ ถนนคนเดินลําปาง 
ถนนคนเดินวัวลาย ถนนคนมวนเชียงราย กาดกองตา กาดคําเท่ียง กาดมีโชค กาดตนพยอม กาดตน
ลําไย กาดตอนกอง กาดหลวง เชียงราย กาดหลวง เชียงใหม กาดหนามอ ตลาดอัศวิน ตลาดแมสาย 
ตลาดวโรรส ตลาดสายหยุด ฟารมแกะฮักยู รานกาแฟ Coffee in love รานกาแฟกอนตะวันลับแนว
เหลี่ยมภูผา เชียงราย ไนท บารซาร 

ในการสกัดความสัมพันธของกิจกรรม กับสถานท่ีทองเท่ียว (hasActivity) และความสัมพันธ
ระหวางจังหวัดและสถานท่ีทองเท่ียว (hasAttraction) ดวย Co-occurrence pattern สามารถ
แสดงผลการประเมินไดดังตารางท่ี 4.4 

ตารางท่ี 4.4 ผลการประเมินประสิทธิภาพของระบบในการสกัดความสัมพันธ 

ความสัมพันธ Precision Recall F-measure 

hasAttraction 74.15% 79.70% 76.82% 

hasActivity 66.17% 58.44% 62.07% 

คาเฉลี่ยรวม 70.16% 69.07% 69.45% 
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กิจกรรมในการทองเท่ียว (Activity) สามารถจําแนกตามประเภทกิจกรรมดวยผูเชี่ยวชาญ ได
ดังตารางท่ี 4.5 

ตารางท่ี 4.5 ตารางแสดงจํานวนอินสแตนซของกิจกรรมในการทองเท่ียว 

ประเภทคอนเซ็ปตของกิจกรรมในการทองเท่ียว (Activity) จํานวน 

กิจกรรมผจญภัย (Adventure) 46 

กิจกรรมสันทนาการ (Relaxation) 17 

กิจกรรมชมธรรมชาติ (Sightseeing) 10 

กิจกรรมกีฬา (Sport) 11 

รวม 84 

 

ตัวอยางรายชื่อกิจกรรมในประเภทตางๆ มีดังนี้ 
กิจกรรมผจญภัย เชน เดินปา โรยตัว โหนสลิง ข่ีนกกระจอกเทศ ข่ีมา บันจี้จั๊มพ บินบอลลูน 

ปนเขา ปนผา ปนหนาผา ขับรถเอทีวี ลองแกง ลองแพ ลองคยัค สํารวจถํ้า 
กิจกรรมสันทนาการ ไดแก อาบน้ําแร แชน้ํารอน ทานขันโตก ทําบุญตักบาตร พอกโคลน 

นวดสปา เลนน้ําตก ซ้ือของ 
กิจกรรมชมธรรมชาติ ไดแก เดินศึกษาธรรมชาติ ชมวิว ชมเมือง ชมดอกบัวตอง ชมฝูงแกะ 

ชมการประกวดธิดา เท่ียวบานชาวเขา ดูนก 

กิจกรรมกีฬา ไดแก ปนจักรยาน พายเรือแคนู ตีกอลฟ ตกปลา ตกปลาบึกยักษ ชกมวย 

 

4.2 การวิเคราะหผลการวิจัย 

 การกําหนดขอบเขตของนิพจนระบุนามดวยเทคนิค CRFs 4.2.1
ความผิดพลาดในการกําหนดขอบเขตของนิพจนระบุนามในสวนการจําแนกคําเริ่มตน หรือ

คลาส B มักจะมีความผิดพลาดในการจําแนกชื่อสถานท่ีท่ีเปนคําเดี่ยว ไมมีคําข้ึนตนท่ีอยูในรายการคํา
บอกนัย เชน ปาย ทําใหระบบจําแนกเปนคลาส O แทน ในสวนคลาส I มักจะมีความผิดพลาดในการ
จําแนกชื่อสถานท่ีท่ีมีขนาดยาว ประกอบดวยคําจํานวนมาก เชน วัดพระสิงหวรวิหาร ซ่ึงสวนใหญใน
เอกสารมักจะมีชื่อสั้น คือ วัดพระสิงห ทําใหระบบกําหนดขอบเขตของสถานท่ีแหงนี้เพียง วัดพระสิงห 
ไมรวมคําวาวรวิหาร ทําใหการจําแนกคลาส I มีความผิดพลาดได 
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 การจําแนกประเภทสถานท่ีทองเท่ียวดวยเทคนิค Feature weight k-NN 4.2.2
ผลลัพธในการจําแนกสถานท่ีทองเท่ียวดวยเทคนิค Feature weight k-NN พบวา สถานท่ี

ทองเท่ียวเชิงวัฒนธรรม ใหคาความแมนยํา คาระลึก และคา F-measure สูงท่ีสุด ท้ังนี้เนื่องจาก
สถานท่ีทองเท่ียวในกลุมนี้มักจะเปนวัด อนุสาวรีย และพิพิธภัณฑ ซ่ึงจะมีคํานําหนาชื่อสถานท่ี หรือ
คําบอกนัยท่ีคอนขางชัดเจน ทําใหระบบสามารถจําแนกสถานท่ีทองเท่ียวประเภทนี้ไดคอนขางถูกตอง 

 สถานท่ีทองเท่ียวเชิงนิเวศใหคาความแมนยําในลําดับท่ี 2 เนื่องจาก มีจํานวนตัวอยางในการ
เรียนรูคอนขางเยอะ และคําข้ึนตนท่ีใชเปนคําบอกนัยในการจําแนกประเภทคอนขางชัดเจน ไมมี
ความกํากวมกับสถานท่ีทองเท่ียวประเภทอ่ืน เชน อุทยานแหงชาติ ดอย มอน ปา และน้ําตก เปนตน 

แตมีคํานําหนาชื่อสถานท่ีบางคําท่ีมีความกํากวม เชน คําวา “บาน” ตัวอยางเชน บานปาบงเบียง ถูก
จําแนกใหเปนสถานท่ีทองเท่ียวเชิงนิเวศเนื่องจากมีนาข้ันบันได นักทองเท่ียวสามารถไปพักโฮมสเตย
และเรียนรูการทํานาได สวนสถานท่ีทองเท่ียว บานไทลื้อ จะถูกจัดใหอยูในประเภทสถานท่ีทองเท่ียว
เชิงวัฒนธรรม เนื่องจากบานไทลื้อเปนหมูบานท่ีสืบทอดวัฒนธรรมไทลื้อ ทําใหระบบมีความกํากวมใน
การแยกประเภทสถานท่ีทองเท่ียวท่ีมีคําข้ึนตนเหลานี้ 

สถานท่ีทองเท่ียวเชิงเกษตร มีคาความถูกตองในการจําแนกในลําดับปานกลาง เนื่องจากชื่อ
สถานท่ีทองเท่ียวประเภทนี้หลายแหง จะประกอบดวยคําท่ัวไป หรือเปนการนําชื่อตําบล หรือชื่อ
อําเภอมาประกอบในชื่อ ทําใหมีความกํากวมในการจําแนกเปนชื่อท่ัวไป เชน สวนดอกคัตเตอร แมริม 

แมสาออรคิด เปนตน 

คาความถูกตองในการจําแนกสถานท่ีประเภทอ่ืนๆ จะมีคอนขางต่ํา เนื่องจากตัวอยางท่ีใชใน
การเรียนรูของสถานท่ีทองเท่ียวประเภทนี้คอนขางนอย และชื่อสถานท่ีมีความหลากหลาย ซ่ึงสงผลให
เกิดความกํากวมได เชน ชื่อรานคา นอกจากนี้คําข้ึนตนบางคํามีความกํากวมกับสถานท่ีทองเท่ียวเชิง
เกษตร เชน คําวา “ฟารม” ตัวอยางเชน ฟารมงูแมสา จัดเปนสถานท่ีทองเท่ียวเชิงเกษตร เนื่องจาก 
เปนสถานท่ีรวบรวมพันธุงู ศึกษาดานการขยายพันธุงู และมีการแสดงของงู สวนฟารมแกะฮักยู 
จัดเปนสถานท่ีทองเท่ียวประเภทอ่ืนๆ เนื่องจากเปนสถานท่ีสําหรับถายภาพใหอาหารแกะ และขาย
ผลิตภัณฑจากนมแกะ 

 

 การสกัดความสัมพันธดวย Co-occurrence pattern 4.2.3
ความสัมพันธ hasAttraction มีรูปคําในการเกิดความสัมพันธท่ีคอนขางชัดเจน เชน คําวา 

“ตั้งอยูท่ี” นอกจากนี้รายชื่อจังหวัด ซ่ึงเปนอินสแตนซในคอนเซ็ปตจังหวัดมีรายชื่อท่ีครบถวน ชัดเจน
ดังนั้นการสกัดความสัมพันธนี้ดวย Co-occurrence pattern จึงสามารถสกัดความสัมพันธได
คอนขางถูกตอง และครอบคลุม 
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ความสัมพันธ hasActivity มีรูปคําในการเกิดความสัมพันธระหวางสถานท่ีทองเท่ียว และ
กิจกรรมท่ีคอนขางหลากหลาย และชื่อกิจกรรมสวนใหญเปนกริยาวลี ซ่ึงในงานวิจัยนี้ไมไดมีการ
กําหนดวลี ทําใหการสกัดความสัมพันธ และการสกัดชื่อกิจกรรมเพ่ิมเติมทําไดคอนขางยาก 
ตัวอยางเชน ประโยค “ลองแกงสุดระทึกพิชิตแมน้ําปาย” “บริการทัวรนั่งชาง สอบถามไดท่ี ทัวรเมิง
ไต 053-611-979 อ.ปาย” “ตกเย็น หามพลาดการปนจักรยานเท่ียวรอบ ๆ บริเวณโครงการหลวง
บาน วัดจันทร” จะเห็นวามีรูปแบบท่ีทําใหเกิดความสัมพันธท่ีคอนขางหลากหลาย ทําใหคาระลึก 
(recall) ของระบบในการสกัดความสัมพันธนี้คอนขางต่ํา นอกจากนี้หากตองการใชเทคนิค  
Co-occurrence pattern ในโดเมนอ่ืน จะตองมีการศึกษาคลังเอกสาร เพ่ือสรางรูปแบบการเกิด
รวมกัน ใหสอดคลองกับการเกิดความสัมพันธในรูปแบบตาง ๆ ตอไปอีก 
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บทที ่5  
สรุปผลการวิจัย 

 

5.1 สรุปผลการวิจัย 

งานวิจัยนี้นําเสนอการทําออนโทโลยีพ็อพพิวเลชันจากเอกสารภาษาไทยในโดเมนการ
ทองเท่ียว ซ่ึงเปนการขยายความรูในออนโทโลยีใหครอบคลุมในโดเมนท่ีสนใจ เพ่ือประโยชนในการนํา
ออนโทโลยีไปใชในแอปพลิเคชันตางๆ เชน ระบบคนคืนสารสนเทศ ระบบใหคําแนะนํา และระบบ
ถามตอบ เปนตน โดยประยุกตใชเทคนิคการประมวลผลภาษาธรรมชาติ และการเรียนรูดวย
เครื่องจักร เพ่ือสกัดคําท่ีเปนอินสแตนทของคอนเซ็ปต และความสัมพันธระหวางอินสแตนทตางๆ 

ข้ันตอนในการวิจัยเริ่มจากการรวบรวมเอกสารการทองเท่ียวจากเว็บไซตท่ีเก่ียวของ และนํา
เอกสารผานการประมวลผลภาษาธรรมชาติดวยการตัดคํา กํากับหนาท่ีของคํา ถัดไปจะเปนข้ันตอน
การสกัดอินสแตนทของคอนเซ็ปตสถานท่ีทองเท่ียว ซ่ึงอินสแตนซสวนใหญจะเปนชื่อเฉพาะ หรือ
เรียกวานิพจนระบุนาม ดังนั้นจึงมีการประยุกตใชเทคนิคการสกัดนิพจนระบุนามมาใชในการสกัด
อินสแตนท โดยจะมีการสกัดคุณลักษณะ ท่ีสําคัญเพ่ือใชในการเรียนรูเพ่ือจําแนกอินสแตนท โดย
คุณลักษณะท่ีใชจะเปนคุณสมบัติของคํา และคํารอบขางท่ีมักจะเกิดรวมกัน ไดแก คุณลักษณะคําและ
หนาท่ีของคํา คุณลักษณะการเกิดในพจนานุกรม และคุณลักษณะการเกิดซํ้าของคําในเอกสาร และนํา
เอกสารท่ีมีการกํากับคําตอบการระบุขอบเขตของนิพจนระบุนามมาผานการเรียนรูดวยเทคนิคคอนดิ
ชันนอลแรนดอมฟลด หลังจากนั้นจึงนํานิพจนระบุนามท่ีไดมาจําแนกประเภทสถานท่ีทองเท่ียวดวย
เทคนิค ฟเจอรเวจ เค-เนียรเรสเนเบอร นั้นจะนําอินสแตนทตางๆมาพิจารณาความสัมพันธท่ีเกิดข้ึน
ระหวางกันโดยใชรูปแบบการเกิดรวมกัน เพ่ือสรางความสัมพันธระหวางคอนเซ็ปตจังหวัดและสถานท่ี
ทองเท่ียว และความสัมพันธระหวางสถานท่ีทองเท่ียวกับกิจกรรม 

จากการทดลองกับเอกสารภาษาไทยในโดเมนการทองเท่ียวจํานวน 121,567 คํา ผลการ
ทดลองพบวาสามารถสกัดชื่อสถานท่ีทองเท่ียวไดจํานวน 857 แหง สามารถสกัดกิจกรรมการ
ทองเท่ียวไดจํานวน 84 กิจกรรม และสกัดความสัมพันธไดจํานวน 941 ความสัมพันธ โดยข้ันตอนการ
สกัดชื่อสถานท่ีทองเท่ียวมีคาความแมนยํา 74.38% และคาระลึก 71.06% และข้ันตอนสกัด
ความสัมพันธมีคาความแมนยํา 70.16% และคาระลึก 69.07%  
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5.2 ขอเสนอแนะ 

งานวิจัยนี้เปนการศึกษาสถานท่ีทองเท่ียวในกลุมจังหวัดภาคเหนือ ซ่ึงมีสถานท่ีในกลุมการ
ทองเท่ียวเชิงนิเวศ สวนใหญเปน ดอย อุทยานแหงชาติ โครงการเกษตรท่ีสูง ดังนั้นการประยุถตใช
เทคนิคนี้ กับสถานท่ีทองเท่ียวในภาคอ่ืน ๆ จะตองมีการกํากับเอกสารสถานท่ีทองเท่ียวท่ีมี
ลักษณะเฉพาะในแตละพ้ืนท่ีเพ่ิมเติม และกําหนดคํารายการคําบอกนัย ซ่ึงเปนคําข้ึนตนสถานท่ี
ทองเ ท่ียวตางๆ เ พ่ิมเติม เชน ในภาคใต  จะมีสถานท่ีทองเ ท่ียวทางทะเล เกาะ ทางภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือจะเรียกชื่อภูเขา ข้ึนตนดวยคําวา ภู แทนท่ีจะเปนคําวา ดอย เหมือนทาง
ภาคเหนือ เปนตน แตในสวนสถานท่ีทองเท่ียวประเภทอ่ืน ๆ เชน สถานท่ีทองเท่ียวเชิงวัฒนธรรม 
สถานท่ีทองเท่ียวเชิงเกษตร จะสามารถประยุกตใชเครื่องมือ และเทคนิคของงานวิจัยนี้ไดเลย 
เนื่องจากคําข้ึนตนของสถานท่ีเหลานี้ในภูมิภาคตางๆ มักจะเรียกไมตางกัน เชน ข้ึนตนดวยคําวา วัด 
พิพิธภัณฑ และตลาด เปนตน 

นอกจากนี้ผูวิจัยวางแผนการทําวิจัยดวยการประยุกตใชเทคนิคการเรียนรูของเครื่องจักร
ประเภทอ่ืนๆ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการทํางานใหกับระบบ เชน เทคนิค Deep Learning 
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LexTo (Thai Lexeme Tokenizer) [Online]. สืบคนจาก http://www.sansarn.com/ 

lexto/, วันท่ีสืบคน 15 พฤศจิกายน 2559. 

หัทยา คชรัตน, การพัฒนาออนโทโลยีการทองเท่ียวชนบท, วิทยานิพนธปริญญาวิทยาการสารสนเทศ
มหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 2554. 
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ภาคผนวก ก 

 

สวนหนึ่งของงานวิจัยนี้ไดรับการตีพิมพเผยแพร ดังนี้ 
Imsombut, A. and Kajornrit, J., A Comparison of Statistical and Data Mining 

Techniques for Enrichment Ontology with Instances, Journal of Reviews on 

Global Economics: Special Issue - Recent Topical Research on Global, Energy, 

Health & Medical, and Tourism Economics, and Global Software, p. 375-379, 

2017. 
Imsombut, A. and Paireekreng, W., “Extract Knowledge for Populating Thai Tourism 

Ontology from Texts Using Feature-weighted k-Nearest Neighbor”, In 

Proceeding of the 1st International Conference on Information Technology 
(InCIT2016), Thailand, p. 142-148, 2016. 

Imsombut, A. and Sirikayon, C., “An Alternative Technique for Populating Thai 

Tourism Ontology from Texts Based on Machine Learning”, In Proceeding of 

the 15th IEEE/ACIS International Conference on Computer and Information 
Science (ICIS 2016), Okayama, Japan, p. 227-230, 2016. 
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ภาคผนวก ข 

รายการคําบอกนัย (Cue Word List) 

สถานท่ีทองเท่ียวเชิงวัฒนธรรม (Cultural Tourism)  

 วัด กู ศูนยวัฒนธรรม
 อนุสาวรีย ศูนยหัตถกรรม หอวัฒนธรรม 

 หอศิลป หอ แหลงโบราณคดี 
 พระบรมราชานุสาวรีย พระสถูปเจดีย พระธาตุ 
 อนุสรณสถาน พิพิธภัณฑ อุทยานประวัติศาสตร 
 สํานักสงฆ พระตําหนัก บาน 

 หมูบาน คุม เวียง 
 ยาน ชุมชน 

 

สถานท่ีทองเท่ียวเชิงนิเวศ (Natural Tourism) 

 ดอย โปง โปงน้ํารอน 

 น้ําพุรอน บอน้ํารอน บอน้ําพุรอน 

 ปา ภู ภูเขา 
 บึง ผา ปา 
 หนอง แกง ถํ้า 
 หลม ทุง ไร 
 ทะเลสาบ ทะเลหมอก จุดชมวิว 

 น้ําตก อางเก็บน้ํา เข่ือน 

 เสนทางศึกษาธรรมชาติ อุทยานแหงชาติ มอน 

 ก่ิว หาด หวย 

 

สถานท่ีทองเท่ียวเชิงเกษตร (Agro Tourism) 

สวน ไร สถานีเกษตร 
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สถานีประมง โครงการหลวง ศูนยพัฒนาโครงการ 

สถานีทดลองเกษตร ศูนยอนุรักษพันธุ เขตรักษาพันธุ 
โครงการ สวนพฤกศาสตร ศูนยศึกษาพัฒนา 

 

สถานท่ีทองเท่ียวอ่ืน ๆ (Others) 

 ราน  ตลาด ถนนคนเดิน 

 กาด  
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ภาคผนวก ค 

รายช่ือหนาเว็บไซตท่ีถูกนําขอมูลมาใชในการทําวิจัย 

http://www.reviewchiangmai.com/2435 

http://www.paiduaykan.com/province/north/chiangmai/grandcanyon.html 

http://www.paiduaykan.com/76_province/north/chiangmai/maechaem.html 
http://www.paiduaykan.com/76_province/north/chiangmai/maekalngluang.html 
http://www.paiduaykan.com/province/north/chiangmai/watchan.html 

http://www.paiduaykan.com/province/north/chiangmai/giewmaepan.html 

http://www.paiduaykan.com/76_province/north/chiangmai/maeya.html 

http://www.teawteenai.com/ขุนชางเคียน 

http://www.paiduaykan.com/76_province/north/chiangmai/khunchangkain.html 
http://www.teawteenai.com/สถานท่ีทองเท่ียว/คุมเจาบุรีรัตน-มหาอินทร--3905 

http://www.paiduaykan.com/province/north/chiangmai/monngo.html 

http://www.lampang.go.th/travel/data/placetour/muangpan.htm 

http://2017.sadoodta.com/info/ชุมชนวัดเกตุ 
http://www.paiduaykan.com/76_province/north/chiangmai/maetaman.html 
http://www.paiduaykan.com/province/north/chiangmai/doiphahompok.html 

http://www.paiduaykan.com/province/north/chiangmai/doimonjong.html 

http://www.paiduaykan.com/province/north/chiangmai/monlan.html 

http://www.paiduaykan.com/province/north/chiangmai/doichiangdao.html 

http://www.paiduaykan.com/76_province/north/chiangmai/walkingstreet.html 
http://www.paiduaykan.com/province/north/chiangmai/thamchiangdao.html 

http://www.paiduaykan.com/province/north/chiangmai/samoengriceresearch.html 

http://www.paiduaykan.com/76_province/north/chiangmai/maechaem.html 

http://www.paiduaykan.com/province/north/chiangmai/maeklangwaterfall.html 

http://www.paiduaykan.com/province/north/chiangmai/maeyawaterfall.html 

http://www.paiduaykan.com/province/north/chiangmai/phadokesiew.html 

http://www.paiduaykan.com/province/north/chiangmai/siripoomwaterfall.html 

http://www.paiduaykan.com/province/north/chiangmai/fanghotspring.html 

http://www.mae-kampong.com/index.php?lay=show&ac=article&Id=399648 
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http://www.paiduaykan.com/province/north/chiangmai/papongpieng.html 

http://www.paiduaykan.com/province/north/chiangmai/banphamorn.html 

http://www.paiduaykan.com/province/north/chiangmai/huayhom.html 

http://www.paiduaykan.com/province/north/chiangmai/phachor.html 

http://www.paiduaykan.com/province/north/chiangmai/darapirom.html 

http://www.bhubingpalace.org/index2.php?ge=contact 
http://www.paiduaykan.com/province/north/chiangmai/monjam.html 

http://www.paiduaykan.com/province/north/chiangmai/watchediluang.html 

https://thai.tourismthailand.org/สถานท่ีทองเท่ียว/วัดเจดียหลวงวรวิหาร--126 

http://www.paiduaykan.com/province/north/chiangmai/watchiangman.html 

http://www.dhammathai.org/watthai/north/watphrathatdoisuthep.php 

http://www.paiduaykan.com/province/north/chiangmai/watprathatsrijomthong.html 

http://www.paiduaykan.com/province/north/chiangmai/watphrasing.html 

https://thai.tourismthailand.org/สถานท่ีทองเท่ียว/วัดพระสิงหวรวิหาร--124 

https://thai.tourismthailand.org/สถานท่ีทองเท่ียว/วัดสวนดอก--122 

http://www.paiduaykan.com/province/north/chiangmai/maetho.html 

http://www.paiduaykan.com/province/north/chiangmai/khunpae.html 

http://www.paiduaykan.com/province/north/chiangmai/teentok.html 

http://www.paiduaykan.com/province/north/chiangmai/monngoroyalproject.html 

http://www.paiduaykan.com/province/north/chiangmai/huailuk.html 

http://www.paiduaykan.com/province/north/chiangmai/majonloung.html 

http://www.paiduaykan.com/province/north/chiangmai/orchidagriculture.html 

http://www.paiduaykan.com/76_province/north/chiangmai/angkhang.html 
http://www.amazingthaitour.com/ภาคเหนือ/เท่ียวสมอลล-ฟารม-เชียงใหม-small-farm-

chiang-mai/ 

http://www.paiduaykan.com/province/north/chiangmai/queensrikitgarden.html 

http://www.paiduaykan.com/province/north/chiangmai/suansomthanathon.html 

http://www.paiduaykan.com/76_province/north/chiangmai/chiangmaizoo.html 

http://www.paiduaykan.com/76_province/north/maehongson/travelmaehongson.html 
http://www.emagtravel.com/archive/singha-park.html 
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http://www.chiangraifocus.com/travel/review/55/แชะ-ชม-ชิม-องุนไรเม็ด-- @ไรอิงจันทรา 

http://thai.tourismthailand.org/สถานท่ีทองเท่ียว/กูพระเจาเม็งราย--187 

http://thai.tourismthailand.org/สถานท่ีทองเท่ียว/ดอยแมสลอง--195 

https://thai.tourismthailand.org/สถานท่ีทองเท่ียว/ดอยผาตั้ง--212 

https://thai.tourismthailand.org/สถานท่ีทองเท่ียว/ดอยมด--4381 

http://www.tourdoi.com/doi/langkaluang/general.htm 

https://thai.tourismthailand.org/สถานท่ีทองเท่ียว/ดอยหัวแมคํา--196 

https://thai.tourismthailand.org/สถานท่ีทองเท่ียว/ทะเลสาบเชียงแสน--206 

https://thai.tourismthailand.org/สถานท่ีทองเท่ียว/น้ําตกแมโถ--4380 

https://thai.tourismthailand.org/สถานท่ีทองเท่ียว/น้ําตกขุนแจ--4376 

https://thai.tourismthailand.org/สถานท่ีทองเท่ียว/บานเทอดไทย--4384 

https://thai.tourismthailand.org/สถานท่ีทองเท่ียว/บานหาดบาย--4410 

https://thai.tourismthailand.org/สถานท่ีทองเท่ียว/พระตําหนักดอยตุงและสวนแมฟาหลวง--4404 

https://thai.tourismthailand.org/สถานท่ีทองเท่ียว/วัดพระธาตุจอมแจง--4203 

https://thai.tourismthailand.org/สถานท่ีทองเท่ียว/พระธาตุจอมแว--4377 

https://thai.tourismthailand.org/สถานท่ีทองเท่ียว/พระธาตุดอยเวา--4420 

https://thai.tourismthailand.org/สถานท่ีทองเท่ียว/พระธาตุดอยตุง--4406 

https://thai.tourismthailand.org/สถานท่ีทองเท่ียว/พระธาตุดอยปูเขา--209 

https://thai.tourismthailand.org/สถานท่ีทองเท่ียว/พิพิธภัณฑและศูนยศึกษาชาวเขา--4386 

https://thai.tourismthailand.org/สถานท่ีทองเท่ียว/พิพิธภัณฑบานดํา--6604 

https://thai.tourismthailand.org/สถานท่ีทองเท่ียว/พิพิธภัณฑพระประทีปโกลดแลนด--4414 

https://thai.tourismthailand.org/สถานท่ีทองเท่ียว/พิพิธภัณฑสถานแหงชาติเชียงแสน--199 

https://thai.tourismthailand.org/สถานท่ีทองเท่ียว/พิพิธภัณฑอูปคํา--190 

https://thai.tourismthailand.org/สถานท่ีทองเท่ียว/รอยพระบาทแหงสันติภาพ--4385 

https://thai.tourismthailand.org/สถานท่ีทองเท่ียว/ลานทองอุทยานวัฒนธรรมลุมน้ําโขง--4415 

https://thai.tourismthailand.org/สถานท่ีทองเท่ียว/วัดเจ็ดยอด--203 

https://thai.tourismthailand.org/สถานท่ีทองเท่ียว/วัดกลางเวียง--4390 

https://thai.tourismthailand.org/สถานท่ีทองเท่ียว/วัดถํ้าปาอาชาทอง--4416 

https://thai.tourismthailand.org/สถานท่ีทองเท่ียว/วัดถํ้าผาจม--4379 

https://thai.tourismthailand.org/สถานท่ีทองเท่ียว/วัดพระเจาลานทอง--201 
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https://thai.tourismthailand.org/สถานท่ีทองเท่ียว/วัดพระเจาลานทอง--201 

https://thai.tourismthailand.org/สถานท่ีทองเท่ียว/วัดพระแกว--4391 

https://thai.tourismthailand.org/สถานท่ีทองเท่ียว/วัดพระธาตุเจดียหลวง--200 

https://thai.tourismthailand.org/สถานท่ีทองเท่ียว/วัดพระธาตุจอมกิตติ--6063 

https://thai.tourismthailand.org/สถานท่ีทองเท่ียว/วัดพระธาตุดอยจอมทอง--191 

https://thai.tourismthailand.org/สถานท่ีทองเท่ียว/วัดพระธาตุผาเงา--6037 

http://www.paiduaykan.com/province/north/chiangmai/watphrasing.html 

https://thai.tourismthailand.org/สถานท่ีทองเท่ียว/วัดม่ิงเมือง--4392 

https://thai.tourismthailand.org/สถานท่ีทองเท่ียว/วัดมุงเมือง--4393 

https://thai.tourismthailand.org/สถานท่ีทองเท่ียว/วัดรองขุน--189 

https://thai.tourismthailand.org/สถานท่ีทองเท่ียว/วัดศรีเกิด--4394 

https://thai.tourismthailand.org/สถานท่ีทองเท่ียว/วัดศรีบุญเรือง--3918 

https://thai.tourismthailand.org/สถานท่ีทองเท่ียว/วัดสังฆาแกวดอนหัน--205 

https://thai.tourismthailand.org/สถานท่ีทองเท่ียว/ศูนยภาษาและวัฒนธรรมจีนสิรินธร--193 

https://thai.tourismthailand.org/สถานท่ีทองเท่ียว/ศูนยสงเสริมการเกษตรดอยผาหมน--4411 

https://thai.tourismthailand.org/สถานท่ีทองเท่ียว/อนุสาวรียพอขุนเม็งรายมหาราช--186 

http://www.paiduaykan.com/province/north/maehongson/lovestrawberrypai.html 

http://www.paiduaykan.com/76_province/north/maehongson/pangung.html 
http://www.paiduaykan.com/province/north/maehongson/mealanoi.html 

https://thai.tourismthailand.org/สถานท่ีทองเท่ียว/กองแลน--6053 

http://www.paiduaykan.com/province/north/maehongson/worldviewpoint.html 

http://www.paiduaykan.com/province/north/maehongson/doimeang.html 

http://www.paiduaykan.com/province/north/maehongson/doiphuiko.html 

http://www.paiduaykan.com/76_province/north/maehongson/thamlod.html 
http://www.paiduaykan.com/76_province/north/maehongson/maxican_sunflower.html 
http://travel.kapook.com/view96917.html 
http://www.paiduaykan.com/76_province/north/maehongson/banrakthai.html 
http://www.paiduaykan.com/province/north/maehongson/baanhuayhom.html 

http://www.painaidii.com/diary/diary-detail/001470/lang/th/ 
http://www.paiduaykan.com/76_province/north/maehongson/pai.html 
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http://www.paiduaykan.com/76_province/north/maehongson/pang-tong.html 

http://www.paiduaykan.com/76_province/north/maehongson/phrathatdoikongmu.html 
http://www.paiduaykan.com/province/north/maehongson/pratadseejom.html 

http://www.paiduaykan.com/76_province/north/maehongson/watjongklang-jongkham.html 

http://www.paiduaykan.com/76_province/north/maehongson/watjongklang-jongkham.html 

http://www.paiduaykan.com/76_province/north/maehongson/LongNeckKaren.html 
http://www.paiduaykan.com/76_province/north/maehongson/bannsantichon.html 
http://www.painaidii.com/diary/diary-detail/001470/lang/th/ 
http://travel.kapook.com/view96917.html 
http://www.paiduaykan.com/76_province/north/nan/saodinnanoi.html 
http://www.teeteawthai.com/เฮือนไทลื้อมะเกา 
http://www.prapayneethai.com/กําแพงเมืองนาน 

http://www.lannatouring.com/Nan/Interesting-article/Khumchao-Nan.htm 

http://www.lannatouring.com/Nan/Interesting-article/Wat-Prang-Dikduem.htm 

http://www.lannatouring.com/Nan/Destination-guide/Muangnan5.htm 

http://www.sadoodta.com/info/น้ําตกภูฟา 
www.thaitravelism.com/back/ภาคเหนือ/นาน/185-น้ําตกศิลาเพชร-นาน.html 

www.thaitravelism.com/back/ภาคเหนือ/นาน/259-บอเกลือ-นาน.html 

http://www.lannatouring.com/Nan/Interesting-article/WatNongbua-Nan.htm 

http://www.bansansuk.com/travel/Pha%20Chu/ 
http://www.lannatouring.com/Nan/Interesting-article/Nan-NationalMuseum.htm 

lannatouring.com/Nan/Destination-guide/Muangnan2.htm 

http://www.paiduaykan.com/province/north/nan/watbantonlaeng.html 

http://www.bansansuk.com/travel/Wat%20Boon%20stand/ 
http://www.uncledeng.com/portfolio-view/2015_wat_payapoo/ 
http://www.paiduaykan.com/76_province/north/nan/prathatkaonoi.html 
http://www.paiduaykan.com/province/north/nan/watphrathatpengsakad.html 

http://www.paiduaykan.com/76_province/north/nan/wadprathatchangkam.html 
http://www.paiduaykan.com/76_province/north/nan/watphrathatchaehaeng.html 
http://www.paiduaykan.com/province/north/nan/watphuket.html 
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http://www.paiduaykan.com/76_province/north/nan/watpumin.html 
http://www.paiduaykan.com/76_province/north/nan/watmingmuang.html 

http://www.paiduaykan.com/province/north/nan/watrongngae.html 

http://www.paiduaykan.com/province/north/nan/watsripanton.html 

www.thaitravelism.com/back/ภาคเหนือ/นาน/184-วัดสวนตาล-นาน.html 

http://www.xn--72cf2b2bcb7a9ayfd9ie7bxdk.com/topic/98 

http://www.paiduaykan.com/province/north/nan/wathuakuang.html 

http://www.paiduaykan.com/76_province/north/nan/watnongbua.html 
http://www.thaitravelism.com/back/ภาคเหนือ/นาน/180-สถานีพัฒนาการเกษตรท่ีสูง-นาน.html 

www.thaitravelism.com/back/ภาคเหนือ/นาน/186-หอศิลปริมนาน-นาน.html 

https://thai.tourismthailand.org/สถานท่ีทองเท่ียว/อนุสาวรียวีรกรรม-พลเรือน-ตํารวจ-ทหาร-และ-

พิพิธภัณฑทหารทุงชาง--4310 

http://ridceo.rid.go.th/petboon/kongen.php 

https://www.touronthai.com/travelguide/placeinfo.php?id=1377 

http://www.lampang.go.th/travel/data/placetour/maemo.htm 

http://www.paiduaykan.com/76_province/north/lampang/kadkongta.html 
http://www.lampang.go.th/travel/data/placetour/wangnua.htm 

http://www.paiduaykan.com/76_province/north/lampang/kadkongta.html 
http://www.thoenpost.com/ab.thoen/place/nampha%20pha-ngom%20cave/pha-

ngom%20cave/cave/index.htm 

https://www.touronthai.com/article/1338 

http://www.lampang.go.th/travel/data/placetour/maung.htm 

http://www.paiduaykan.com/province/north/lampang/hugyou.html 

http://www.biogang.net/ecotourism_view.php?uid=61772&id=129823 

http://www.dmr.go.th/ewtadmin/ewt/dmr_web/main.php?filename=n06 

http://wangnuasweety.net/index.php 

http://wattumsukkasem.blogspot.com/ 

http://www.paiduaykan.com/76_province/north/lampang/wat-chedi-sao.html 

www.amazingthaitour.com/ภาคเหนือ/วัดเฉลิมพระเกียรติพระจอมเกลาราชานุสรณ-วัดพระบาทปูผา
แดง-อําเภอแจหม-จังหวัดลําปาง/ 

44 

 

DP
U



http://www.sadoodta.com/info/วัดเสลารัตนปพพตาราม-วัดไหลหินหลวงแกวชางยืน 

http://www.nfemaetha.com/showdownload2.php?no_pp=858 

http://pitchaya.net/วัดบานกอ/ 
http://www.thaiticketmajor.com/variety/travel/1899/ 
http://www.nfemaetha.com/showdownload2.php?no_pp=848 

https://tanaporn264.wordpress.com/สาระนารูเรื่องวัดปา/ 
http://pitchaya.net/วัดพระเกิด/ 
http://www.lampang.go.th/travel/data/placetour/maung.htm 

http://www.thongteaw.com/Travel_tour_content_ลําปาง/วัดพระธาตุจอมปง%20อ.เกาะคา%20จ.
ลําปาง.html 

http://www.lampang.go.th/travel/data/placetour/kokha.htm 

http://www.lampang.go.th/travel/data/placetour/maephrik.htm 

http://www.tripchiangmai.com/chiangmaiboard/index.php?topic=7002.0#.W4-aac4zYdV 

http://www.lampang.go.th/travel/data/placetour/maung.htm 

http://www.banmuang.co.th/news/region/5071 

https://www.touronthai.com/article/1358 

http://www.lampang.go.th/travel/data/placetour/soemngam.htm 

https://thai.tourismthailand.org/สถานท่ีทองเท่ียว/ศูนยอนุรักษชางไทย-และ-สวนปาทุงเกวียน--4132 

http://www.handicrafttourism.com/ศักยภาพหมูบาน/หมูบานหลุก/ 
http://student.nu.ac.th/white/Thoen/travel/2.html 
http://www.indraoutlet.com/aboutus.html 

http://adventure.tourismthailand.org/thai/?p=265 

https://www.ilovetogo.com/Article/71/3854/เริ่มแลว-Scenario-Paintball-แหงเดียวในประเทศไทย
ท่ีเชียงใหมไนทซาฟารี 

http://www.landingchiangmai.com/tours/trek-maetang/index.htm 

http://www.sawadee.co.th/chiangmai/topactivities.html 

http://adventure.tourismthailand.org/thai/?p=271 

http://adventure.tourismthailand.org/thai/?p=241 

http://www.touchchiangmai.com/th/Tours-detail/fishing-chiang-mai-holiday-tour/ 

http://adventure.tourismthailand.org/thai/?p=520 

45 

 

DP
U



http://adventure.tourismthailand.org/thai/?p=269 

http://adventure.tourismthailand.org/thai/?p=89 

http://adventure.tourismthailand.org/thai/?p=188 

http://adventure.tourismthailand.org/thai/?p=261 

http://adventure.tourismthailand.org/thai/?p=164 

http://www.cots.go.th/travelView.php?id=119&aid=1 

http://www.sawadee.co.th/chiangrai/topactivities.html 

http://www.cots.go.th/travelView.php?id=118&aid=1 

http://www.chiangraifocus.com/2012/attractions/details.php?id=110&district=1 

http://www.cots.go.th/travelView.php?id=117&aid=11 

http://www.cots.go.th/travelView.php?id=120&aid=1 

http://www.cots.go.th/travelView.php?id=121&aid=1 

http://adventure.tourismthailand.org/thai/?p=263 

http://www.maehongson4u.com/activities/bicycle.html 

http://adventure.tourismthailand.org/thai/?p=186 

http://www.maehongson4u.com/activities/elephant.html 

http://www.maehongson4u.com/activities/rafting.html 

http://adventure.tourismthailand.org/thai/?p=82 

http://adventure.tourismthailand.org/thai/?p=216 

http://www.maehongson4u.com/activities/bambooraft.html 

http://adventure.tourismthailand.org/thai/?p=94 

https://www.touronthai.com/article-6001003.html 
http://www.lannatouring.com/Nan/Destination-guide/Muangnan5.htm 

http://tiaownan.blogspot.com/2012/02/blog-post_2499.html 
http://www.nantouring.com/index.php?option=com_content&view=article&id=82%3A2012-

08-30-12-21-19&catid=45%3A2012-06-07-02-55-34&Itemid=76&lang=th 

https://www.lovethailand.org/travel/th/3-ลําปาง/2218-คายฝกการรบพิเศษประตูผา.html 

http://www.lampang.go.th/travel/data/placetour/maung.htm 

http://adventure.tourismthailand.org/thai/?p=191 

http://adventure.tourismthailand.org/thai/?p=167 

46 

 

DP
U



http://adventure.tourismthailand.org/thai/?p=191 

http://www.thailovetrip.com/view.php?id_view=321 

http://www.lampang.go.th/travel/data/placetour/maung.htm 

http://www.oceansmile.com/N/Nan/NANm3.htm 

http://www.poobpubtour.com/2010/09/jaeson.html 
 

หมายเหตุ เขาถึงเว็บไซตเม่ือ กรกฎาคม – สิงหาคม 2559  
  

47 

 

DP
U



ประวัติผูวิจัย 

 

ผูชวยศาสตราจารย ดร. อรวรรณ อ่ิมสมบัติ 

วศ.ด. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
วท.ม. (การจัดการระบบสารสนเทศ) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร 
วท.บ. (วิทยาการคอมพิวเตอร) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

 

ตําแหนงปจจุบัน 

หัวหนาหลักสูตรการออกแบบดิจิทัลเชิงสรางสรรค วิทยาลัยครี เอทีฟดีไซน แอนด  
เอ็นเตอรเทนเมนตเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย 

 

ผลงานทางวิชาการ 

Imsombut, A. and Kajornrit, J., A Comparison of Statistical and Data Mining 

Techniques for Enrichment Ontology with Instances, Journal of Reviews on 

Global Economics: Special Issue - Recent Topical Research on Global, Energy, 

Health & Medical, and Tourism Economics, and Global Software, p. 375-379 

(2017). 
Imsombut, A. and Paireekreng, W., “Extract Knowledge for Populating Thai Tourism 

Ontology from Texts Using Feature-weighted k-Nearest Neighbor”, In 

Proceeding of the 1st International Conference on Information Technology 

(InCIT2016), Thailand (2016). 
Imsombut, A. and Sirikayon, C., “An Alternative Technique for Populating Thai 

Tourism Ontology from Texts Based on Machine Learning”, 15th IEEE/ACIS 

International Conference on Computer and Information Science (ICIS 2016), 
Japan (2016). 

อรวรรณ  อ่ิมสมบัติ  และ ฐากร  พฤกษวันประสุต, “การวิเคราะหและการประเมินคุณภาพ
แบบทดสอบออนไลน”, การประชุมวิชาการระดับชาติดานเทคโนโลยีสารสนเทศ  ครั้งท่ี  6, 
นครราชสีมา, 2557.  

ฉัตรมณี เพชรผึ้ง และ อรวรรณ อ่ิมสมบัติ, “ระบบสนับสนุนการตัดสินใจการประเมินการจัดการ
คุณภาพการปฏิบัติทางการเกษตรท่ีดีสําหรับพืชอาหาร”, In Proceeding of the 28th 

48 

 

DP
U



National Graduate Research Conference, "Advancing Knowledge through 

Graduate Research", 2556. 
จุฑามาศ เทียนสอาด และ อรวรรณ อ่ิมสมบัติ, “ระบบผูเชี่ยวชาญเพ่ือวินิจฉัยและใหคําแนะนําผูปวย

ไตวายเรื้อรังโดยใชฐานความรูออนโทโลยี”, Journal of Information Science and 

Technology, Vol.3, No.2 , pp.22-30, 2555. 

จุฑามาศ เทียนสะอาด และ อรวรรณ อ่ิมสมบัติ, “การพัฒนาระบบผูเชี่ยวชาญเพ่ือวินิจฉัยและให
คําแนะนําในผูปวยไตวายเรื้อรัง ท่ีไดรับการฟอกเลือดดวยเครื่องไตเทียม” Th 4th National 

conference on Information Technology (NCIT2012), Thailand (2012). 
อรวรรณ อ่ิมสมบัติ และ มนตชัย พงษนุมกุล, “การศึกษาเปรียบเทียบตัวชี้วัดและเทคนิคการ

ประเมินผลการจัดการความรู”, งานประชุมวิชาการสมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแหง
ประเทศไทย )สสอท( , กรุงเทพฯ, (2554). 

 Imsombut, A., “A Statistical Approach for Semantic Relation Extraction”, In 

Proceeding of the Eighth Symposium on Natural Language Processing 2009 
(SNLP 2009), Bangkok, (2009). 

 อรวรรณ อ่ิมสมบัติ, “การสรางออนโทโลยีเฉพาะงานดานการเกษตรจากเอกสารวิชาการ :

ผลการวิจัยเบื้องตน”, การประชุมวิชาการการบริหารและการจัดการ ครั้งท่ี 4, กรุงเทพฯ, 

(2551). 
Imsombut, A., “Agricultural Task-oriented Ontology Construction from Technical 

Corpus: Preliminary Report”, In Proceeding of the 4th National Conference of 

Administrative and Management, Bangkok, Thailand (2008). 
Imsombut, A., “Non-Taxonomic Relation Extraction for Thai Ontology Learning”, In 

Proceeding of The Seventh Symposium on Natural Language Processing 2007 
(SNLP 2007), Thailand (2007). 

 

 

49 

 

DP
U


	1_หน้าปก
	2_บทคัดย่อภาษาไทย
	3_บทคัดย่อภาษาอังกฤษ
	4_กิตติกรรมประกาศ
	5_สารบัญ
	6_บทที่1_บทนำ
	บทที่ 1
	1.1 หลักการและเหตุผล
	1.2 วัตถุประสงค์
	1.3 ขอบเขตของงาน
	1.3.1 หัวข้อการท่องเที่ยวที่ศึกษา
	1.3.2 ข้อมูลที่นำมาทดลอง

	1.4 ขั้นตอนและระยะเวลาการดำเนินงาน
	1.5 ผลที่คาดว่าจะได้รับ
	1.6 นิยามศัพท์

	บทที่ 2
	2.1 ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง
	2.1.1 ออนโทโลยี (Ontology)
	2.1.2 การสกัดนิพจน์ระบุนาม (Name Entity Recognition)
	2.1.3 Conditional Random Fields (CRFs)
	2.1.4 Feature-weighted k-Nearest Neighbor (kNN)

	2.2 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

	บทที่ 3
	3.1 การดำเนินการวิจัย
	3.1.1 ขั้นตอนก่อนการประมวลผล (Pre-Processing)
	3.1.2 ขั้นตอนการสกัดคุณลักษณะ (Feature Extraction)
	3.1.3 ขั้นตอนการสกัดชื่อสถานที่ท่องเที่ยว (Attraction Extraction)
	3.1.3.1 การสกัดนิพจน์ระบุนามด้วยเทคนิค Conditional Random Fields (CRFs)
	3.1.3.2 การจำแนกประเภทสถานที่ท่องเที่ยวด้วยเทคนิค Feature-weighted k-Nearest Neighbor (kNN)
	3.1.4 ขั้นตอนการสกัดความสัมพันธ์ (Relation Extraction)

	3.2 การกำหนดประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
	3.2.1 ประชากร
	3.2.2 วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล

	3.3 การประเมินผล

	บทที่ 4
	4.1 ผลการวิจัย
	4.2 การวิเคราะห์ผลการวิจัย
	4.2.1 การกำหนดขอบเขตของนิพจน์ระบุนามด้วยเทคนิค CRFs
	4.2.2 การจำแนกประเภทสถานที่ท่องเที่ยวด้วยเทคนิค Feature weight k-NN
	4.2.3 การสกัดความสัมพันธ์ด้วย Co-occurrence pattern


	บทที่ 5
	5.1 สรุปผลการวิจัย
	5.2 ข้อเสนอแนะ

	บรรณานุกรม
	ภาคผนวก ก
	ภาคผนวก ข
	ภาคผนวก ค
	ประวัติผู้วิจัย

	6_บทที่2_ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
	บทที่ 1
	1.1 หลักการและเหตุผล
	1.2 วัตถุประสงค์
	1.3 ขอบเขตของงาน
	1.3.1 หัวข้อการท่องเที่ยวที่ศึกษา
	1.3.2 ข้อมูลที่นำมาทดลอง

	1.4 ขั้นตอนและระยะเวลาการดำเนินงาน
	1.5 ผลที่คาดว่าจะได้รับ
	1.6 นิยามศัพท์

	บทที่ 2
	2.1 ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง
	2.1.1 ออนโทโลยี (Ontology)
	2.1.2 การสกัดนิพจน์ระบุนาม (Name Entity Recognition)
	2.1.3 Conditional Random Fields (CRFs)
	2.1.4 Feature-weighted k-Nearest Neighbor (kNN)

	2.2 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

	บทที่ 3
	3.1 การดำเนินการวิจัย
	3.1.1 ขั้นตอนก่อนการประมวลผล (Pre-Processing)
	3.1.2 ขั้นตอนการสกัดคุณลักษณะ (Feature Extraction)
	3.1.3 ขั้นตอนการสกัดชื่อสถานที่ท่องเที่ยว (Attraction Extraction)
	3.1.3.1 การสกัดนิพจน์ระบุนามด้วยเทคนิค Conditional Random Fields (CRFs)
	3.1.3.2 การจำแนกประเภทสถานที่ท่องเที่ยวด้วยเทคนิค Feature-weighted k-Nearest Neighbor (kNN)
	3.1.4 ขั้นตอนการสกัดความสัมพันธ์ (Relation Extraction)

	3.2 การกำหนดประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
	3.2.1 ประชากร
	3.2.2 วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล

	3.3 การประเมินผล

	บทที่ 4
	4.1 ผลการวิจัย
	4.2 การวิเคราะห์ผลการวิจัย
	4.2.1 การกำหนดขอบเขตของนิพจน์ระบุนามด้วยเทคนิค CRFs
	4.2.2 การจำแนกประเภทสถานที่ท่องเที่ยวด้วยเทคนิค Feature weight k-NN
	4.2.3 การสกัดความสัมพันธ์ด้วย Co-occurrence pattern


	บทที่ 5
	5.1 สรุปผลการวิจัย
	5.2 ข้อเสนอแนะ

	บรรณานุกรม
	ภาคผนวก ก
	ภาคผนวก ข
	ภาคผนวก ค
	ประวัติผู้วิจัย

	6_บทที่3_ระเบียบวิธีวิจัย
	บทที่ 1
	1.1 หลักการและเหตุผล
	1.2 วัตถุประสงค์
	1.3 ขอบเขตของงาน
	1.3.1 หัวข้อการท่องเที่ยวที่ศึกษา
	1.3.2 ข้อมูลที่นำมาทดลอง

	1.4 ขั้นตอนและระยะเวลาการดำเนินงาน
	1.5 ผลที่คาดว่าจะได้รับ
	1.6 นิยามศัพท์

	บทที่ 2
	2.1 ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง
	2.1.1 ออนโทโลยี (Ontology)
	2.1.2 การสกัดนิพจน์ระบุนาม (Name Entity Recognition)
	2.1.3 Conditional Random Fields (CRFs)
	2.1.4 Feature-weighted k-Nearest Neighbor (kNN)

	2.2 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

	บทที่ 3
	3.1 การดำเนินการวิจัย
	3.1.1 ขั้นตอนก่อนการประมวลผล (Pre-Processing)
	3.1.2 ขั้นตอนการสกัดคุณลักษณะ (Feature Extraction)
	3.1.3 ขั้นตอนการสกัดชื่อสถานที่ท่องเที่ยว (Attraction Extraction)
	3.1.3.1 การสกัดนิพจน์ระบุนามด้วยเทคนิค Conditional Random Fields (CRFs)
	3.1.3.2 การจำแนกประเภทสถานที่ท่องเที่ยวด้วยเทคนิค Feature-weighted k-Nearest Neighbor (kNN)
	3.1.4 ขั้นตอนการสกัดความสัมพันธ์ (Relation Extraction)

	3.2 การกำหนดประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
	3.2.1 ประชากร
	3.2.2 วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล

	3.3 การประเมินผล

	บทที่ 4
	4.1 ผลการวิจัย
	4.2 การวิเคราะห์ผลการวิจัย
	4.2.1 การกำหนดขอบเขตของนิพจน์ระบุนามด้วยเทคนิค CRFs
	4.2.2 การจำแนกประเภทสถานที่ท่องเที่ยวด้วยเทคนิค Feature weight k-NN
	4.2.3 การสกัดความสัมพันธ์ด้วย Co-occurrence pattern


	บทที่ 5
	5.1 สรุปผลการวิจัย
	5.2 ข้อเสนอแนะ

	บรรณานุกรม
	ภาคผนวก ก
	ภาคผนวก ข
	ภาคผนวก ค
	ประวัติผู้วิจัย

	6_บทที่4_ผลการวิจัย
	บทที่ 1
	1.1 หลักการและเหตุผล
	1.2 วัตถุประสงค์
	1.3 ขอบเขตของงาน
	1.3.1 หัวข้อการท่องเที่ยวที่ศึกษา
	1.3.2 ข้อมูลที่นำมาทดลอง

	1.4 ขั้นตอนและระยะเวลาการดำเนินงาน
	1.5 ผลที่คาดว่าจะได้รับ
	1.6 นิยามศัพท์

	บทที่ 2
	2.1 ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง
	2.1.1 ออนโทโลยี (Ontology)
	2.1.2 การสกัดนิพจน์ระบุนาม (Name Entity Recognition)
	2.1.3 Conditional Random Fields (CRFs)
	2.1.4 Feature-weighted k-Nearest Neighbor (kNN)

	2.2 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

	บทที่ 3
	3.1 การดำเนินการวิจัย
	3.1.1 ขั้นตอนก่อนการประมวลผล (Pre-Processing)
	3.1.2 ขั้นตอนการสกัดคุณลักษณะ (Feature Extraction)
	3.1.3 ขั้นตอนการสกัดชื่อสถานที่ท่องเที่ยว (Attraction Extraction)
	3.1.3.1 การสกัดนิพจน์ระบุนามด้วยเทคนิค Conditional Random Fields (CRFs)
	3.1.3.2 การจำแนกประเภทสถานที่ท่องเที่ยวด้วยเทคนิค Feature-weighted k-Nearest Neighbor (kNN)
	3.1.4 ขั้นตอนการสกัดความสัมพันธ์ (Relation Extraction)

	3.2 การกำหนดประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
	3.2.1 ประชากร
	3.2.2 วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล

	3.3 การประเมินผล

	บทที่ 4
	4.1 ผลการวิจัย
	4.2 การวิเคราะห์ผลการวิจัย
	4.2.1 การกำหนดขอบเขตของนิพจน์ระบุนามด้วยเทคนิค CRFs
	4.2.2 การจำแนกประเภทสถานที่ท่องเที่ยวด้วยเทคนิค Feature weight k-NN
	4.2.3 การสกัดความสัมพันธ์ด้วย Co-occurrence pattern


	บทที่ 5
	5.1 สรุปผลการวิจัย
	5.2 ข้อเสนอแนะ

	บรรณานุกรม
	ภาคผนวก ก
	ภาคผนวก ข
	ภาคผนวก ค
	ประวัติผู้วิจัย

	6_บทที่5_สรุปผลการวิจัย
	บทที่ 1
	1.1 หลักการและเหตุผล
	1.2 วัตถุประสงค์
	1.3 ขอบเขตของงาน
	1.3.1 หัวข้อการท่องเที่ยวที่ศึกษา
	1.3.2 ข้อมูลที่นำมาทดลอง

	1.4 ขั้นตอนและระยะเวลาการดำเนินงาน
	1.5 ผลที่คาดว่าจะได้รับ
	1.6 นิยามศัพท์

	บทที่ 2
	2.1 ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง
	2.1.1 ออนโทโลยี (Ontology)
	2.1.2 การสกัดนิพจน์ระบุนาม (Name Entity Recognition)
	2.1.3 Conditional Random Fields (CRFs)
	2.1.4 Feature-weighted k-Nearest Neighbor (kNN)

	2.2 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

	บทที่ 3
	3.1 การดำเนินการวิจัย
	3.1.1 ขั้นตอนก่อนการประมวลผล (Pre-Processing)
	3.1.2 ขั้นตอนการสกัดคุณลักษณะ (Feature Extraction)
	3.1.3 ขั้นตอนการสกัดชื่อสถานที่ท่องเที่ยว (Attraction Extraction)
	3.1.3.1 การสกัดนิพจน์ระบุนามด้วยเทคนิค Conditional Random Fields (CRFs)
	3.1.3.2 การจำแนกประเภทสถานที่ท่องเที่ยวด้วยเทคนิค Feature-weighted k-Nearest Neighbor (kNN)
	3.1.4 ขั้นตอนการสกัดความสัมพันธ์ (Relation Extraction)

	3.2 การกำหนดประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
	3.2.1 ประชากร
	3.2.2 วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล

	3.3 การประเมินผล

	บทที่ 4
	4.1 ผลการวิจัย
	4.2 การวิเคราะห์ผลการวิจัย
	4.2.1 การกำหนดขอบเขตของนิพจน์ระบุนามด้วยเทคนิค CRFs
	4.2.2 การจำแนกประเภทสถานที่ท่องเที่ยวด้วยเทคนิค Feature weight k-NN
	4.2.3 การสกัดความสัมพันธ์ด้วย Co-occurrence pattern


	บทที่ 5
	5.1 สรุปผลการวิจัย
	5.2 ข้อเสนอแนะ

	บรรณานุกรม
	ภาคผนวก ก
	ภาคผนวก ข
	ภาคผนวก ค
	ประวัติผู้วิจัย

	7_บรรณานุกรม
	บทที่ 1
	1.1 หลักการและเหตุผล
	1.2 วัตถุประสงค์
	1.3 ขอบเขตของงาน
	1.3.1 หัวข้อการท่องเที่ยวที่ศึกษา
	1.3.2 ข้อมูลที่นำมาทดลอง

	1.4 ขั้นตอนและระยะเวลาการดำเนินงาน
	1.5 ผลที่คาดว่าจะได้รับ
	1.6 นิยามศัพท์

	บทที่ 2
	2.1 ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง
	2.1.1 ออนโทโลยี (Ontology)
	2.1.2 การสกัดนิพจน์ระบุนาม (Name Entity Recognition)
	2.1.3 Conditional Random Fields (CRFs)
	2.1.4 Feature-weighted k-Nearest Neighbor (kNN)

	2.2 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

	บทที่ 3
	3.1 การดำเนินการวิจัย
	3.1.1 ขั้นตอนก่อนการประมวลผล (Pre-Processing)
	3.1.2 ขั้นตอนการสกัดคุณลักษณะ (Feature Extraction)
	3.1.3 ขั้นตอนการสกัดชื่อสถานที่ท่องเที่ยว (Attraction Extraction)
	3.1.3.1 การสกัดนิพจน์ระบุนามด้วยเทคนิค Conditional Random Fields (CRFs)
	3.1.3.2 การจำแนกประเภทสถานที่ท่องเที่ยวด้วยเทคนิค Feature-weighted k-Nearest Neighbor (kNN)
	3.1.4 ขั้นตอนการสกัดความสัมพันธ์ (Relation Extraction)

	3.2 การกำหนดประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
	3.2.1 ประชากร
	3.2.2 วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล

	3.3 การประเมินผล

	บทที่ 4
	4.1 ผลการวิจัย
	4.2 การวิเคราะห์ผลการวิจัย
	4.2.1 การกำหนดขอบเขตของนิพจน์ระบุนามด้วยเทคนิค CRFs
	4.2.2 การจำแนกประเภทสถานที่ท่องเที่ยวด้วยเทคนิค Feature weight k-NN
	4.2.3 การสกัดความสัมพันธ์ด้วย Co-occurrence pattern


	บทที่ 5
	5.1 สรุปผลการวิจัย
	5.2 ข้อเสนอแนะ

	บรรณานุกรม
	ภาคผนวก ก
	ภาคผนวก ข
	ภาคผนวก ค
	ประวัติผู้วิจัย

	8_ภาคผนวก
	บทที่ 1
	1.1 หลักการและเหตุผล
	1.2 วัตถุประสงค์
	1.3 ขอบเขตของงาน
	1.3.1 หัวข้อการท่องเที่ยวที่ศึกษา
	1.3.2 ข้อมูลที่นำมาทดลอง

	1.4 ขั้นตอนและระยะเวลาการดำเนินงาน
	1.5 ผลที่คาดว่าจะได้รับ
	1.6 นิยามศัพท์

	บทที่ 2
	2.1 ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง
	2.1.1 ออนโทโลยี (Ontology)
	2.1.2 การสกัดนิพจน์ระบุนาม (Name Entity Recognition)
	2.1.3 Conditional Random Fields (CRFs)
	2.1.4 Feature-weighted k-Nearest Neighbor (kNN)

	2.2 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

	บทที่ 3
	3.1 การดำเนินการวิจัย
	3.1.1 ขั้นตอนก่อนการประมวลผล (Pre-Processing)
	3.1.2 ขั้นตอนการสกัดคุณลักษณะ (Feature Extraction)
	3.1.3 ขั้นตอนการสกัดชื่อสถานที่ท่องเที่ยว (Attraction Extraction)
	3.1.3.1 การสกัดนิพจน์ระบุนามด้วยเทคนิค Conditional Random Fields (CRFs)
	3.1.3.2 การจำแนกประเภทสถานที่ท่องเที่ยวด้วยเทคนิค Feature-weighted k-Nearest Neighbor (kNN)
	3.1.4 ขั้นตอนการสกัดความสัมพันธ์ (Relation Extraction)

	3.2 การกำหนดประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
	3.2.1 ประชากร
	3.2.2 วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล

	3.3 การประเมินผล

	บทที่ 4
	4.1 ผลการวิจัย
	4.2 การวิเคราะห์ผลการวิจัย
	4.2.1 การกำหนดขอบเขตของนิพจน์ระบุนามด้วยเทคนิค CRFs
	4.2.2 การจำแนกประเภทสถานที่ท่องเที่ยวด้วยเทคนิค Feature weight k-NN
	4.2.3 การสกัดความสัมพันธ์ด้วย Co-occurrence pattern


	บทที่ 5
	5.1 สรุปผลการวิจัย
	5.2 ข้อเสนอแนะ

	บรรณานุกรม
	ภาคผนวก ก
	ภาคผนวก ข
	ภาคผนวก ค
	ประวัติผู้วิจัย




