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 งานคร้ังน้ีเนน้ถึงขั้นตอนการแปลความหมายจากภาษาองักฤษเป็นภาษาไทยโดยใชว้ิธีการ
แปลความหมายตามประเภทเอกสาร ซ่ึงจะเร่ิมดว้ยการจดัเตรียมเอกสารเขา้สู่กระบวนการแลว้จะได้
ค  าส าคญัเพื่อน าเขา้สู่โครงข่ายประสาทเทียมเพื่อจดัประเภทหมวดหมู่เอกสารก่อนจะเขา้สู่กระบวน-
การแปลความหมาย ในงานวิจยัคร้ังน้ีใชเ้อกสารทั้งส้ิน 50 ฉบบัเพื่อใชใ้นการเรียนรู้ดว้ยโครงข่าย
ประสาทเทียม ซ่ึงใชเ้อกสาร 3 ประเภท คือ ประเภทเทคโนโลยสีารสนเทศ โดยเนน้เอกสารประเภท
การประมวลผลภาษาธรรมชาติ (NPL), ประเภทวิทยาสาสตร์ส่ิงแวดลอ้ม และสังคมวิทยา และใช้
วิธีการ 5-Fold Cross Validation ในการทดสอบประสิทธิภาพโครงข่ายประสาทเทียม ผลจาก
การศึกษาคร้ังน้ีไดท้ดสอบทางสถิติดว้ย Paired t-Test พบวา่การแปลความหมายดว้ยขั้นตอนวิธีท่ี
น าเสนอมีความแม่นย  ากวา่วธีิการแบบเอน็แกรม 



  

ABSTRACT 
 
Title of Thesis English-Thai Translating Algorithm by Subject Category using Neural 

Network 
Author Mr. Tongchana Oupatcha 
Degree  Master of Science (Applied Statistics and Information Technology) 
Year 2013 
 

 
This research proposed an algorithm for translate English into Thai using subject 

category.  In this algorithm, the document will be prepared by doing the text operation before fed 
all of its keywords into learning neural network, which will classify the document’s suitable 
category.  Keywords and subject category then are submitted to the translator process, which will 
provide the suggest Thai meaning found in the developed dictionary database.  50 documents in 
Natural Language Processing, environment sciences, and sociology area are used to trained the 
neural network for classifying the documents.  5-Fold Cross Validation is used to test the 
efficiency of algorithm.  Paired t-Test statistic indicates that the proposed algorithm more 
accurate than N-Gram Algorithm. 
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บทที ่1 
 

บทน ำ 
 
1.1  ควำมส ำคญัของปัญหำ 
 
 ในปัจจุบนั ประเทศไทยของเรานั้นภาษาองักฤษ เป็นภาษาหน่ึงท่ีใช้กนัมากในการส่ือการ 
รวมถึงมีการบรรจุเขา้ไปในหลกัสูตรทางการศึกษา ท าใหมี้หนงัสือท่ีเป็นภาษาองักฤษใชม้ากข้ึน ซ่ึง
ผูใ้ชห้นงัสือจ านวนหน่ึงไม่มีความรู้ความเขา้ใจภาษาองักฤษเท่าท่ีควร จึงท าให้ตอ้งมีอุปกรณ์ หรือ
เคร่ืองมือต่าง ๆ เขา้มาช่วยเหลือในการแปลภาษา เช่น Dictionary, Pocket Dictionary, Talking 
Dictionary, โปรแกรมแปลภาษาต่าง ๆ, Google Translate เป็นตน้ 
 โปรแกรมแปลภาษา นั้นมีผูใ้ชง้านเป็นจ านวนมาก ทั้งแบบติดตั้งกบัคอมพิวเตอร์ หรือเป็น
แบบออนไลน์ ซ่ึงโดยทัว่ไปนั้น โปรแกรมแปลภาษาจะถูกพฒันาข้ึนมาโดยให้คอมพิวเตอร์เรียนรู้
ค าศพัท ์รวมถึงกฎของไวยากรณ์ (Rule-Based) แต่ภาษาต่าง ๆ นั้นจะมีความซบัซ้อนทางดา้นภาษา
ท่ีแตกต่างกนั จึงไม่แปลกท่ีประสิทธิภาพของการแปลจึงยงัไม่สมบูรณ์ เช่น ภาษาองักฤษ 1 ค า เม่ือ
มีการแปลความหมายเป็นภาษาไทยออกมาสามารถแปลไดห้ลายความหมาย ซ่ึงปัญหาดงักล่าว ท า
ใหโ้ปรแกรมอาจเลือกค าศพัทอ์อกมาไดไ้ม่ถูกตอ้งนัน่เอง อยา่งไรก็ตาม มีผูท่ี้พยายามคิดคน้วิธีท่ีท า
ให้การแปลมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน Google Translate เป็นโปรแกรมแปลภาษาท่ีมีความสามารถใน
การแปลภาษาได้ดีในระดับหน่ึง โดย Google Translate ได้ใช้หลักการ “Statistic Machine 
Translation” หรือ “ระบบการแปลภาษาเชิงสถิติ” มาใชใ้นการแปลภาษา ซ่ึงมีหลกัการคือ การน าวิธี
ทางสถิติมาช่วยในการแปล โดยระบบจะมีคลงัขอ้มูลเทียบบทท่ีมีการจบัคู่ประโยค (Alignment 
Paralleled Corpus) เพื่อเป็นฐานความรู้ให้เคร่ืองเรียนรู้ และใช้ค่าสถิติเอ็นแกรม (N-gram)           
(ณฐัพล กฤษสุทธิกุล, 2549) ทฤษฎีหลกัของระบบคือ การค านวณค่าเอ็นแกรมถา้ค่าสถิติเอ็นแกรม
ของคู่ชุดค าชุดใดมีค่าสูงจะแสดงว่าชุดค าชุดนั้นมกัปรากฏข้ึนร่วมกนับ่อยคร้ัง ท าให้ไดคู้่ค  าแปล
ตามค่าเก็บไวใ้นคลังข้อมูลเทียบบท ระบบก็จะน าไปใช้เทียบแปลข้อความ ข้อดีของวิธีการ
แปลภาษาเชิงสถิติคือ ไม่มีการใชก้ฎไวยากรณ์ ท าให้ไม่เกิดปัญหาความแตกต่างของไวยากรณ์ของ
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แต่ละภาษา ส่วนปัญหาส าหรับการแปลภาษาดว้ยเคร่ืองแบบใชส้ถิติคือ จ าเป็นตอ้งใชค้ลงัขอ้ความคู่
เทียบบทจ านวนมากในการสร้างตวัแบบสถิติ (Google Translate, 2011)  

ในการศึกษาคร้ังน้ีไดศึ้กษาการแปลหนงัสือทางดา้นคอมพิวเตอร์ ซ่ึงค าศพัท์ในภาษาทาง
คอมพิวเตอร์นั้นเม่ือใช้โปรแกรมแปลภาษาจะได้ความหมายท่ีไม่ถูกตอ้งตามเน้ือหาของหนังสือ 
เน่ืองจากภาษาทางคอมพิวเตอร์นั้น มกัจะมีปัญหาในการแปล ซ่ึงมกัจะมีปัญหาหลกัๆอยูส่ามปัญหา 
ปัญหาแรกคือค าศพัทใ์นภาษาองักฤษหน่ึงค าจะมีความหมายในภาษาไทยหลายค า ยกตวัอยา่งเช่น 
ค าว่า Account ในทางธุรกิจนั้นอาจมีความหมายถึง “บญัชีการเงิน” แต่ในทางคอมพิวเตอร์นั้นมี
ความหมายว่า “บญัชีผูใ้ช้” เป็นตน้ ปัญหาท่ีสองคือ ปัญหาค าทบัศพัท์ หนงัสือทางคอมพิวเตอร์
มกัจะมีค าทบัศพัทอ์ยูจ่  านวนมาก ซ่ึงส่วนมากโปรแกรมมกัแปลความหมายทุกค า จึงอาจท าให้แปล
ความหมายออกมาไม่ตรงตามตน้ฉบบั ยกตวัอยา่งเช่น Oracle ในโปรแกรมแปลทัว่ไปนั้นอาจจะ
แปลออกมาวา่ “เทพพยากรณ์” ซ่ึงในทางคอมพิวเตอร์นั้นไม่ตอ้งการให้แปลความหมายค าน้ีออกมา 
เป็นต้น ปัญหาท่ีสามคือ ค าท่ีต้องการแสดงความหมายเชิงเทคนิค ยกตวัอย่างเช่น ค าว่า Pivot 
ในทางเทคนิคคือ การท าตาราง Pivot แต่ระบบก็จะแปลวา่ “เดือย” ปัญหาท่ีกล่าวมาทั้งหมดน้ีเป็น
เพียงปัญหาท่ีพบเป็นประจ า ซ่ึงยงัคงมีปัญหาอีกหลายอย่างท่ีท าให้โปรแกรมแปลภาษานั้ น
แปลภาษาออกมาไดไ้ม่ตรงกบัความตอ้งการของตน้ฉบบั  

จากการศึกษางานวิจยัต่าง ๆ ท่ีเก่ียวข้องกับการพฒันาศกัยภาพการแปลให้มีคุณภาพดี 
นอกจาก Google ซ่ึงกล่าวมาแลว้ขา้งตน้ ก็ยงัมีผูว้ิจยัท่ีใชว้ิธีการ การแปลดว้ยเคร่ืองแบบอิงตวัอยา่ง 
(Example-Based Machine Translation) (ธเนศ เรืองรจิตปกรณ์, 2549) แนวทางน้ีเป็นการแปลภาษา
ดว้ยเคร่ืองโดยใช้ตวัอย่างภาษาจากคลงัขอ้มูลเทียบบทเป็นแนวทางท่ีไม่ใชก้ฎไวยากรณ์ของภาษา 
แต่จะใช้ส่ิงท่ีพบจากค่าทางสถิติต่าง ๆ เป็นตวัแปรส าคญัในการหาส่วนส าคญัในภาษา ซ่ึงการ
แปลภาษาดว้ยเคร่ืองแบบอิงตวัอยา่งตอ้งใช้คลงัขอ้มูลเทียบบทเป็นฐานขอ้มูลส าคญั เพื่อน าไปใช้
เป็นตวัอย่างในการแปลความหมาย ว่าประโยคท่ีแปลควรจะแปลออกมาเป็นอย่างไรตามสถิติท่ี
เกิดข้ึนในฐานขอ้มูล ซ่ึงแนวทางน้ีหากมีคลงัขอ้มูลท่ีเพียงพอเม่ือระบบเกิดการเรียนรู้ก็จะสามารถ
แปลออกมาได้มีประสิทธิภาพ แนวทางน้ี ธเนศ เรืองรจิตปกรณ์ (2549)ได้น าไปวิจยัเก่ียวกบัการ
แปลรายงานข่าวตลาดหุ้นซ่ึงเป็นการแปลค าศพัทเ์ฉพาะทางผลการศึกษา พบวา่สามารถแปลขอ้มูล
ไดต้รงตามตน้ฉบบัมากข้ึน เป็นเพราะวา่ระบบไดท้  าการเรียนรู้รายงานข่าวตลาดหุ้นเป็นจ านวนมาก
นั่นเอง อย่างไรก็ตามหากต้องการแปลข้อมูลอย่างอ่ืนก็ยงัคงมีปัญหา หากต้องการน าระบบไป
แปลภาษาอ่ืนๆก็จะตอ้งน าขอ้มูลมาใหร้ะบบเรียนรู้เพิ่มข้ึนท าให้เกิดขอ้มูลจ านวนมาก นอกจากน้ียงั
อาจพบประโยคท่ีเหมือนกนั แต่มีความหมายไม่เหมือนกนัจากประเภทของเอกสารท่ีแตกต่างกนั 
ดงันั้นอาจท าใหร้ะบบเกิดการเรียนรู้ท่ีผดิพลาดแลว้แปลออกมาไม่มีประสิทธิภาพตามตอ้งการได ้
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ซ่ึงในงานวิจยัน้ีจะน าเทคนิคการวิเคราะห์เน้ือหาบทความ (Content Analysis) มาประยุกต์
กบัระบบการแปล ดว้ยการใหร้ะบบวเิคราะห์เน้ือหาบทความวา่เป็นเอกสารชนิดใด การท่ีระบบไดรู้้
ว่าบทความท่ีต้องการแปลเป็นบทความประเภทใดก็จะท าให้ระบบเลือกความหมายได้มี
ประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน โดยแตกต่าง จากวิธีการท่ีไดก้ล่าวมาแลว้ขา้งตน้ทั้งสอง คือวิธีการทั้งสอง
ไดส้อนใหร้ะบบเรียนรู้เพียงการเกิดร่วมกนัของประโยคแลว้แปลตามค่าทางสถิติ ซ่ึงในบางคร้ังค า
บางค าเกิดข้ึนร่วมกนับ่อยคร้ังแต่อาจจะไม่มีความหมายเดียวกนัเน่ืองจากเกิดข้ึนในคนละประเภท
ของบทความ จึงอาจจะท าให้มีความหมายท่ีไม่เหมือนกนั อยา่งไรก็ตาม หลกัการขยายค าสอบถาม
นั้นท่ีใชใ้นการสืบคน้ขอ้มูลทัว่ไปจะใชเ้พียงวเิคราะห์และให้ค่าน ้ าหนกัความสัมพนัธ์ของค าสืบคน้
กบัเอกสารท่ีเรียกคืน แต่ในการประยกุตใ์ชใ้นระบบการแปลในงานวจิยัคร้ังน้ี ทางผูว้ิจยัน าหลกัการ
ขยายค าสอบถามมาประยกุตใ์ช ้แต่จะใชโ้ครงข่ายประสาทเทียมเขา้มาช่วยวิเคราะห์และหาประเภท
ของบทความ (Concept) ก่อน โดยระบบจะมีความแตกต่าง จากระบบการแปลทั้งแบบอิงตวัอยา่ง
และแบบสถิติ เพราะวิธีการน้ีในการแปลทุกคร้ังระบบจะสืบคน้ความหมายด้วยการระบุว่าเป็น
เอกสารประเภทใดก่อน แต่วิธีการอ่ืนจะใชก้ารเทียบตวัอยา่งท่ีเคยมีการแปลมาแลว้ หรือใชค้่าสถิติ
การเกิดร่วมกนัมาช่วยในการแปล ถึงแมว้า่การเทียบตวัอยา่งท่ีเกิดข้ึนบ่อยๆนั้นท าให้การแปลนั้นดี
ข้ึน แต่หากเราน าบทความท่ีไม่เคยแปลมาก่อนเขา้มาก็อาจท าให้หาความหมายยากข้ึน จะพฒันาก็
จะตอ้งน าบทความประเภทนั้นเขา้มาในฐานขอ้มูลซ่ึงยิ่งถา้มากข้ึนเร่ือยก็จะท าให้เปลืองฐานขอ้มูล 
แต่การใช้การก าหนดก่อนว่าเอกสารนั้นเป็นเอกสารประเภทใดไม่จ  าเป็นตอ้งน าเอกสารเขา้ไปใน
ฐานขอ้มูลเป็นจ านวนมากเพียงแต่เพิ่มประเภทบทความใหม่เขา้ไปเท่านั้น ดงันั้นจึงท าให้ผูว้ิจยั
ศึกษาวธีิการน้ี เพื่อมาประยกุตใ์ชก้บัการแปลเพื่อท าใหก้ารแปลมีประสิทธิภาพมากยิง่ข้ึน 
 

1.2  วตัถุประสงค์ 
 
 เพื่อออกแบบขั้นตอนวิธีการแปลความหมายตามหมวดหมู่เอกสาร ด้วยการประยุกต์ใช้
โครงข่ายประสาทเทียมในการจ าแนกหมวดหมู่เอกสาร เพื่อให้หาความหมายของค าศพัทเ์ป้าหมาย
ไดถู้กตอ้งตามหมวดหมู่เอกสารมากท่ีสุด  
 

1.3 ประโยชน์ทีค่ำดว่ำจะได้รับ 
 

1) เพิ่มประสิทธิภาพการแปลความหมายในโปรแกรมแปลภาษา 
2) คุณลกัษณะฐานขอ้มูล และฐานขอ้มูลค าศพัท ์ท่ีมีความหมายตามหมวดหมู่เอกสาร 
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3) ไดคุ้ณลกัษณะแบบจ าลองโครงข่ายประสาทเทียมส าหรับจ าแนกหมวดหมู่เอกสารท่ีมี
ประสิทธิภาพ 

 

1.4 ขอบเขตกำรศึกษำ 
 
 ศึกษาวิจยัการพฒันาระบบการแปลภาษาองักฤษ-ไทย ตามหมวดหมู่เอกสาร ด้วยการ
ประยุกต์ใช้โครงข่ายประสาทเทียมในการจ าแนกหมวดหมู่เอกสาร ในกรณีศึกษาบทความ 3 
ประเภท ไดแ้ก่ เทคโนโลยสีารสนเทศ วทิยาศาสตร์ส่ิงแวดลอ้ม และสังคมวทิยา 



บทที ่2 
 

ทบทวนวรรณกรรม 
 

2.1  ทฤษฎกีารแปลภาษา 
 
สังคมปัจจุบนัเป็นสังคมแห่งการส่ือสารขอ้มูล การแปลท าให้มนุษยส์ามารถส่ือสาร

ความคิด ความตอ้งการขา้มภาษากนัได ้วรรณา แสงอร่ามเรือง (2545: 7) ไดใ้ห้ค  านิยามการแปลไว้
วา่ การแปลไม่ใช่การแปลงรหสัโดยผูแ้ปลท าหนา้ท่ีเป็นผูเ้ปล่ียนรหสัเท่านั้น เราไม่ไดแ้ปลเน้ือความ
ท่ีเรียงร้อยเป็นท่อนๆ แต่เราแปลตวับท เราจะตอ้งมองตวับททั้งหมดเป็นภาพรวม เน่ืองจากภาษา
ไม่ไดเ้กิดข้ึนมาลอยๆ แต่เกิดจากสถานการณ์บางอยา่งท่ีท าให้ตอ้งมีการส่ือสาร มีกรอบวฒันธรรม
เขา้มาเก่ียวขอ้งดว้ย 

การแปลภาษานั้นไดมี้การพฒันาแนวคิดทฤษฎีมาอย่างต่อเน่ือง (วรรณา แสงอร่ามเรือง, 
2545) ในช่วงท่ีการแปลเร่ิมได้รับความสนใจมากข้ึนนั้น การแปลส่วนมากจะเป็นการแปล
วรรณกรรมและคมัภีร์ทางศาสนาเป็นภาษาต่าง ๆ เพื่อเผยแพร่ เช่น การแปลพระคมัภีร์ไบเบิ้ลจาก
ภาษาลาตินเป็นภาษาองักฤษของจอห์น ไวคลิฟไฟต์ (John Wycliffite) ในปี พ.ศ. 1927 ต่อมาการ
แปลไดรั้บการพฒันาข้ึนมาเป็นการแปลเพื่อการส่ือสารในชีวิตประจ าวนัทัว่ไป โดยทางทฤษฎี ได้
นิยามวา่การแปลเป็นการส่ือสารอยา่งหน่ึง ดงัเช่น ทฤษฎีของนิวมาร์ค (Newmark, 1988) เช่ือมโยง
การแปลกบัการส่ือสาร โดยแยกทฤษฎีการแปลออกเป็น 2 สาขาคือ การแปลแบบตามความหมาย 
และการแปลเพื่อการส่ือสาร ส่วนทฤษฎีของสไตเนอร์ (Steiner, 1992) ท่ีกล่าวว่าการแปลคือ 
แบบจ าลองของการส่ือสาร ดงันั้นจะเห็นไดว้่าการแปลและการส่ือสาร มีความสัมพนัธ์กนัอย่าง
ชดัเจน เน่ืองจากเป็นพฤติกรรมระหวา่งมนุษยใ์นการแสดงออกซ่ึงความหมายทางดา้นการส่ือสาร 
และจะช่วยให้ผูแ้ปลมีความเขา้ใจเร่ืองการแปลไดดี้ข้ึนอีกดว้ย (มณีรัตน์ สวสัดิวฒัน์ ณ อยุธยา, 
2548) 

ในช่วงปลายศตวรรษท่ี 15 หลงัจากวงการแปลเร่ิมแพร่หลายมีนกัแปลเกิดข้ึนจ านวนมาก 
เอเตียน โดเลต ์ (Etianne Dolet) นกัปรัชญาชาวฝร่ังเศสไดตี้พิมพห์ลกัการแปล La Manière deBien 
Traduire d’une Langue en Autre ท่ีถือเป็นหลกัการแปลในรุ่นบุกเบิก (Basnett, 1991; Snell-
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Hornby, 1995) โดยมีหลกัในการแปลอยู ่5 ประการ คือ (1) ผูแ้ปลตอ้งท าความเขา้ใจอยา่ง
ถ่องแท ้ทั้งความรู้สึก และการส่ือความหมายของตน้ฉบบั (2) ผูแ้ปลควรมีความรู้ทั้งภาษาตน้ฉบบั
และภาษาเป้าหมาย (3) ผูแ้ปลควรหลีกเล่ียงการแปลค าต่อค า (4) ผูแ้ปลควรใชรู้ปแบบภาษาท่ีนิยม
ใชก้นัทัว่ไป (5) ผูแ้ปลควรเรียบเรียงค าให้เหมาะสมท าให้เกิดน ้ าเสียงท่ีถูกตอ้ง หลกัการแปลของ
โดเลต ์ ไดรั้บการยอมรับถูกน าไปอา้งอิง และถือเป็นแบบอยา่งของนกัแปลในสมยันั้น หลงัจากท่ี
หลกัในการแปลของโดเลตไ์ดเ้ผยแพร่และเป็นท่ียอมรับในวงการการแปลจึงก่อให้เกิดความต่ืนตวั
ทางดา้นทฤษฎีการแปล และมีการแบ่งเป็น 2 ทฤษฎีหลกัดงัน้ี 

 
2.1.1  หลกัการแปลโดยยดึแนวทางจากต้นฉบับ  
โดยทัว่ไปการแปลมกัจะยึดหลกัการอธิบายและประเมินโดยการเปรียบเทียบกบัตน้ฉบบั 

นกัแปลจ านวนมากจะวิเคราะห์ความสัมพนัธ์ระหว่างตน้ฉบบักบังานแปล เช่น การหาค าแปลท่ี
ตรงกนั หรือใกลเ้คียงกนั (Equivalence/Correspondence) ไม่ว่าจะแปลเป็นค า หรือแปลเป็น
ประโยคก็จะวนกลบัไปหาตน้ฉบบั โดยยดึเน้ือความในตน้ฉบบัเป็นหลกั 

ไนดา้ (Nida, 1975: 79-97) ไดก้ล่าวถึงแนวทางในการแปลโดยยึดแนวทางจากตน้ฉบบั 
โดยมีแนวทางในการแปลคือ ในแต่ละภาษามีลกัษณะท่ีแตกต่างกนัและมีลกัษณะเฉพาะตวั ส่ิงท่ีพูด
ไดใ้นภาษาหน่ึงจะสามารถน ามาพูดไดใ้นอีกภาษาหน่ึง  แต่จะมีขอ้จ ากดัทางดา้นรูปแบบ รูปแบบ
อาจจะตอ้งเปล่ียนไป และการรักษาเจตนาของสารเอาไวส้ าคญักวา่การรักษารูปแบบ ถึงแมว้า่การ
แปลจะเนน้ท่ีเน้ือความของสารแต่การเขียนข้ึนใหม่จะตอ้งไม่มากหรือนอ้ยกวา่ตน้ฉบบั ผูแ้ปลห้าม
ตีความหรือขยายความเกินกวา่จากความหมายท่ีแฝงไวใ้นตน้ฉบบั 

ขั้นตอนการแปลของไนดา้ (Nida and Taber, 1969: 106-107; Nida, 1975: 102-130) จะเร่ิม
ท่ีการวเิคราะห์ไวยากรณ์ โดยใชแ้นวความคิดเร่ืองโครงสร้างประโยคผิวลึกของชอมสก้ี (Chomsky, 
1965) มาใชว้ิเคราะห์ความหมายในแง่ความหมายอา้งถึง (Referential Meaning) และความหมาย
แฝง (Connotative Meaning) หลงัจากนั้นจะพิจารณาเร่ืองการถ่ายโอนจากภาษาตน้ฉบบัไปยงั
ภาษาเป้าหมาย ซ่ึงจะตอ้งผ่านขั้นตอนการปรับโครงสร้างโดยเฉพาะการแปลส านวนและค าอุปมา 
แลว้จึงเขียนสารข้ึนมาใหม่ในภาษาของผูรั้บสาร โดยการเขียนสารข้ึนใหม่ตอ้งพิจารณาจาก 3 แง่มุม
คือ (1) ความหลากหลายของภาษา หรือลีลาของภาษา (2) องคป์ระกอบ และลกัษณะของลีลา (3) 
เทคนิคท่ีใชใ้นการผลิตชนิดของลีลาภาษา 

ในมุมมองของไนดา้ การแปลท่ีดี จะอยูท่ี่การคงซ่ึงความหมายไว ้(Dynamic Equivalence) 
โดยสามารถปรับเปล่ียนรูปแบบหรือโครงสร้างของภาษาได้ (Formal Correspondence) เรียบเรียง



 7 

ประโยคเขียนข้ึนใหม่ได ้(Paraphrase) แต่ไม่สามารถเพิ่มเติม ตดัทอน หรือบิดเบือนความหมายให้
ไม่ตรงกบัตน้ฉบบัได ้

 
2.1.2  หลกัการแปลทีเ่น้นวฒันธรรมปลายทาง 
เอช. แฟร์เมียร์ (Vermeer, 1998) นกัปราชญช์าวเยอรมนั ไดน้ าเสนอทฤษฎีการแปลท่ีเนน้

วฒันธรรมปลายทาง นั่นคือ ทฤษฎีสโกปอส (Skopos Theory หรือ Skopostheorie ใน
ภาษาเยอรมนั) (Reiß and Vermeer, 1984) ซ่ึงค าว่า “Skopos” เป็นค าในภาษากรีกแปลว่า
จุดประสงค ์ หรือ เป้าหมาย ทฤษฎีน้ีมีหลกัการแปลท่ีเน้นความส าคญั และหน้าท่ีของการแปล
รวมถึงเจตนา จุดประสงค์ และเป้าหมายของการแปล แนวความคิดหลกัของทฤษฎีน้ี ไดนิ้ยามการ
แปลวา่เป็นการถ่ายทอดขอ้เท็จจริงของเน้ือความตามวฒันธรรมเป้าหมาย (Translations as Facts of 
Target Culture) จากทฤษฎีดงักล่าว ทวัรี (Toury, 1995) ไดน้ าเสนอเพิ่มเติมวา่ การแปลเกิดข้ึน
ภายในส่ิงแวดล้อมของวฒันธรรมผูรั้บ และเป็นไปตามความตอ้งการบางอย่างของวฒันธรรม
ปลายทาง ดงันั้นผูแ้ปลจึงมีจุดมุ่งหมายแรกท่ีส าคญัท่ีสุด คือการอา้งอิงกบัวฒันธรรมปลายทางของ
ผูรั้บสาร 

ทฤษฎีการแปลท่ีเนน้วฒันธรรมปลายทางอธิบายวา่ งานแปลก็เป็นส่วนหน่ึงของวฒันธรรม
ท่ีงานแปลเขา้ไปอยู ่ และสะทอ้นให้เห็นถึงขอ้เท็จจริงของวฒันธรรมนั้นๆ ซ่ึงจะดูท่ีความสัมพนัธ์
ของหนา้ท่ี (Function) กระบวนการ (Process) และงานแปลกบัตน้ฉบบั (Product) ท่ีเกิดข้ึนใน
วฒันธรรมเป้าหมาย หลกัส าคญัในการแปลจึงตอ้งหาระเบียบวิธี แบบแผน หรือ กฎ (Norm/Law) ท่ี
เป็นตวัช้ีหรือก าหนดขอบเขต (Parameter) ของความสัมพนัธ์เหล่านั้น ตั้งแต่ต าแหน่ง และหนา้ท่ีใน
วฒันธรรมท่ีท าการแปลอยู ่ซ่ึงเป็นตวัก าหนดกระบวนการท าให้เปล่ียนจากตน้ฉบบัมาเป็นงานแปล
ท่ีเนน้วฒันธรรมปลายทาง 

การให้ความส าคญักบัการแปลท่ีเนน้วฒันธรรมปลายทางท าให้มีแนวคิดว่างานแปลท าให้
เกิดการเปล่ียนแปลงในวฒันธรรมเป้าหมาย (Toury, 1995: 28) กล่าวคือ เม่ืออ่านงานแปลจะไดรั้บ
วฒันธรรมอ่ืนท่ีแฝงอยูใ่นงานแปลและท าใหเ้กิดการเปล่ียนแปลงในวฒันธรรมผูรั้บดว้ย ซ่ึงเกิดจาก
ขอ้เท็จจริงท่ีว่า ในขณะท่ีงานแปลมีจุดมุ่งหมายท่ีจะตอบสนองความตอ้งการของวฒันธรรมผูรั้บ 
งานแปลเองก็เบ่ียงเบนออกจากแบบแผนวฒันธรรมนั้น ๆ ดว้ย ไม่ใช่เพราะความซ่ือสัตยต่์อตน้ฉบบั
หรือการท่ีจะรักษาลกัษณะของตน้ฉบบัไว  ้แต่เป็นหลกัของการแปลท่ียึดแนวคิดการปรับให้เขา้กบั
วฒันธรรม (Cultural License) ท่ีจะเป็นลกัษณะบ่งบอกวา่เป็นงานท่ีแปลมาและบ่งช้ีให้เห็นความ
แตกต่างของงานแปลกบังานท่ีไม่ใช่งานแปล 
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2.2  ปัญหาการแปล 
 
ในมุมมองของทั้งโดเลต ์และไนดา้ การแปลท่ีดีตอ้งสามารถรักษาความหมายของตน้ฉบบั

ไวไ้ด้ ไม่ควรเป็นการแปลแบบค าต่อค า และสามารถปรับเปล่ียนโครงสร้างหรือรูปแบบให้
เหมาะสมได ้การแปลท่ียึดแนวทางจากตน้ฉบบัส่วนมากจะเป็นงานแปลประเภทคมัภีร์ทางศาสนา 
วรรณกรรม บทความทางวิชาการ เป็นตน้ ส่วนการแปลท่ียึดแนวทางท่ีเน้นวฒันธรรมปลายทาง
ของแฟเมียร์และทวัรีมีมุมมองท่ีจะให้ประโยชน์แก่ผูรั้บสารท่ีจะเขา้ใจงานแปลนั้นไดง่้ายท่ีสุด เช่น 
ป้ายประกาศในรถไฟในประเทศต่างๆ ท่ีเขียนไวใ้นรถไฟเป็นภาษาองักฤษ ท่ีประกาศไวต้รง
สัญญาณหยุดรถฉุกเฉิน ในแต่ละประเทศจะแตกต่างกันตามวฒันธรรมของประเทศนั้ น              
(มณีรัตน์ สวสัดิวฒัน์ ณ อยุธยา, 2548: 94) เช่นในประเทศองักฤษ เขียนวา่ ‘Alarm signal/To stop 
train pull handle/Penalty £50 for improper use’ ส่วนท่ีประเทศเยอรมนั จะเขียนไวว้า่ ‘Emergency 
break/Pull brake only in/case of emergency/Any misuse will be punished’ ในแคนาดาเขียนวา่ 
‘Conductor’s valve/emergency only’ ในอิตาลีเขียนว่า ‘Alarm/Pull the handle/in case of 
danger/penalties for improper use’ ส่วนในประเทศไทยเขียนว่า ‘EMERGENCY DOOR 
RELEASE/PULL TO OPERATE -/THEN SLIDE DOORS OPEN/PENALTY FOR MISUSE’ 
เป็นตน้ ซ่ึงจะเห็นไดว้า่การเขียนป้ายประกาศเพื่อจุดประสงคแ์บบเดียวกนัแต่ก็เขียนต่างกนัตามลีลา
ของวฒันธรรมของแต่ละประเทศ 

ปัญหาแรกท่ีมกัจะพบในการแปลภาษา คือการท่ีไม่สามารถหาค าศพัท์ท่ีตรงกนั หรือ
ใกลเ้คียงกนัไดอ้ยา่งชดัเจน หรือในกรณีท่ีเป็นส านวน หรือค าเปรียบเทียบ การตีความหรือวิเคราะห์
ก็จะถูกจ ากดัอยูท่ี่ความสามารถและความรู้ของผูแ้ปล เช่น ประโยคภาษาองักฤษวา่ ‘We have put 
Man into the Red Planet’ ประโยคน้ีหากแปลแบบทัว่ไปก็จะแปลไดว้า่ ‘เราส่งมนุษยล์งไปยงัดาวสี
แดงแลว้’ ซ่ึงในความเป็นจริงแลว้ ‘Red Planet’ นั้นหมายถึงดาวองัคาร นอกจากน้ียงัมีเร่ืองของลีลา
ในการเขียน เช่น ประโยคทางวรรณกรรม (ภควดี วีระภาสพงศ์, 2540: 10) ‘There are no doors that 
forbid access to the scriptorium from the kitchen and the refectory, or to the library from the 
scriptorium.’ ค าวา่ ‘doors’ โดยทัว่ไปแลว้ จะแปลวา่ประตู แต่การแปลดว้ยค าตรงตวัเช่นนั้นจะท า
ใหเ้สียลีลาของบทความได้ ประโยคน้ีภควดี วีระภาสพงศไ์ดแ้ปลวา่ ‘ไม่มีทวารใด ขวางกั้นทางเขา้
สู่หออาลกัษณ์จากโรงครัวและโรงอาหาร หรือทางเขา้สู่หอสมุดจากหออาลกัษณ์น้ี’ 

ความสามารถในการวเิคราะห์เน้ือหาของผูแ้ปลเป็นปัจจยัส าคญัในการแปลท่ีจะสามารถส่ือ
ความหมายไดส้อดคลอ้งกบัตน้ฉบบัได ้ อยา่งไรก็ตามการใช้ทฤษฎีทางภาษาศาสตร์เขา้มาช่วยใน
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การแปล จะท าให้งานแปลมีประสิทธิภาพมากข้ึน ทฤษฎีทางภาษาศาสตร์ท่ีจะน ามาใช้ ไดแ้ก่ 
อรรถศาสตร์ท่ีจะเข้ามาช่วยในการหาความสัมพนัธ์ทางความหมายของค าศัพท์ในประโยค 
วากยสัมพนัธ์ท่ีจะเขา้มาช่วยในการหาความสัมพนัธ์ของประโยค กาล และวจนะจะช่วยส่ือ
ความหมายของประโยคไดอ้ย่างถูกตอ้ง วจันปฏิบติัศาสตร์ท่ีจะเขา้มาช่วยในการหาจุดประสงค ์
หรือความหมายแฝงของผูเ้ขียนท่ีซ่อนอยูภ่ายในบทความ ซ่ึงจะช่วยใหบ้ทความท่ีไดรั้บการแปลมี
เน้ือหาตรงตามท่ีผูเ้ขียนบทความตอ้งการส่ือสารออกมา 

ในการแปลนั้นอาจกล่าวไดว้า่ สามารถแบ่งออกไดเ้ป็น 2 ลกัษณะคือ งานแปลท่ีไม่ตอ้งการ
ความสละสลวยมีลกัษณะซ ้ าๆ และมีปริมาณมาก เช่น คู่มือการใชง้าน ป้ายประกาศ ค าเตือน และ
งานแปลท่ีตอ้งการความสละสลวย และมีความซบัซ้อน เช่น งานวรรณกรรมบทความทางวิชาการ 
จะเห็นไดว้า่ความสามารถในการแปลภาษาของมนุษยน์ั้นสามารถแปลงานท่ีสลบัซบัซ้อนท่ีตอ้งการ
ความสละสลวยได ้แต่นกัแปลจ าเป็นตอ้งใชเ้วลาเรียนรู้ส่ิงต่าง ๆ มากมายเพื่อท่ีจะมาเป็นนกัแปลท่ีมี
ความสามารถ การท าใหค้อมพิวเตอร์มีความสามารถดงักล่าวเทียบเท่ามนุษย ์เพื่อมาช่วยในการแปล
งานท่ีสลับซับซ้อนเช่นนั้นจึงเป็นเร่ืองยากและมีข้อจ ากัด และถึงแม้ว่าจะเป็นนักแปลท่ีมี
ความสามารถก็ยงัตอ้งใชเ้วลาในการแปลสารท่ีมีปริมาณมาก แต่การแปลภาษาดว้ยเคร่ือง (Machine 
Translation/MT) นั้นแมจ้ะไม่สามารถแปลไปถึงระดบัการแปลของมนุษยท่ี์ละเอียดอ่อนได ้ แต่ก็
สามารถช่วยผ่อนแรงของนักแปลให้ท างานได้ง่ายและสะดวกข้ึนหากน าไปใช้ในงานแปลท่ีไม่
ตอ้งการความสละสลวย มีลกัษณะซ ้ าๆ และมีปริมาณมาก 

 

2.3  การแปลภาษาด้วยเคร่ือง 
 
การแปลภาษาดว้ยเคร่ืองคือ การน าเคร่ืองคอมพิวเตอร์มาใชส้ าหรับแปลขอ้ความ จากภาษา

หน่ึงไปเป็นอีกภาษาหน่ึง โดยเม่ือป้อนขอ้มูลเขา้ภาษาหน่ึงเขา้ไป เคร่ืองจะวิเคราะห์ขอ้มูลภาษาท่ี
ป้อนเขา้ไป และตดัสินใจเลือกค าแปลและสร้างขอ้ความแปลออกมา การแปลภาษาดว้ยเคร่ืองนั้น
อาจจะไม่สามารถท าการแปลขอ้ความ หรือบทความให้เกิดประโยคท่ีมีความไพเราะและสละสลวย
ได้เหมือนกบัการแปลของนักแปลทัว่ไป เช่น การแปลกาพยโ์คลงกลอนต่างๆ เน่ืองจากการ
แปลภาษาดว้ยเคร่ือง มีขอ้จ ากดัในการแปลมาก ทั้งความรู้เก่ียวกบัโลก หรือความทนัต่อเหตุการณ์
ปัจจุบนัท่ีไม่สามารถท่ีจะท าใหเ้คร่ืองมีความรู้ไดเ้ท่ากบัมนุษยจ์ริง ๆ ท าให้การแปลภาษาดว้ยเคร่ือง
ไม่สามารถทดแทนนกัแปลได ้ แต่การแปลภาษาดว้ยเคร่ืองนั้นจะสามารถช่วยแปลขอ้ความ หรือ
บทความท่ีไม่ตอ้งการความไพเราะและสละสลวยได ้รวมทั้งจะช่วยทุ่นแรงนกัแปลไดม้าก ในเร่ือง
ของการประหยดัเวลาและค่าใชจ่้าย โดยเฉพาะในกรณีท่ีตอ้งมีการแปลขอ้มูลท่ีมีเน้ือหาใกลเ้คียงกนั 
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เช่น คู่มือการใชเ้คร่ืองอิเล็กทรอนิกส์ต่าง ๆ หรือเป็นงานแปลซ ้ าซากท่ีมีปริมาณมาก เน่ืองจากมี
ค่าใชจ่้ายสูงในการจา้งนกัแปล 

อาร์โนลด์ และคณะ (Arnold et al., 1994)ไดแ้บ่งการแปลภาษาดว้ยเคร่ืองตามลกัษณะการ
ท างานท่ีแตกต่างกนัของระบบออกเป็น 3 กลุ่มใหญ่ไดแ้ก่ (1) การแปลภาษาดว้ยเคร่ืองแบบใชก้ฎ 
(Rule-based Machine Translation/RBMT) (2) การแปลภาษาดว้ยเคร่ืองแบบใชส้ถิติ (Statistical 
Machine Translation/SMT) และ (3) การแปลภาษาดว้ยเคร่ืองแบบอิงตวัอย่าง (Example-Based 
Machine Translation/EBMT) ซ่ึงแนวทางต่างๆ ของงานการแปลภาษาดว้ยเคร่ือง มีความแตกต่าง
กนัตามลกัษณะเด่นของวิธีการวิเคราะห์ขอ้มูลของงานการแปลภาษาดว้ยเคร่ืองนั้น โดยในอดีต
แนวทางแรกท่ีทดลองวจิยั คือการสร้างการแปลภาษาดว้ยเคร่ืองแบบใชก้ฎ แลว้จึงพฒันาต่อมาเป็น
แนวทางใหม่ๆ เป็นการแปลภาษาดว้ยเคร่ืองแบบใช้สถิติและการแปลภาษาด้วยเคร่ืองแบบอิง
ตวัอยา่ง 

 
2.3.1  การแปลภาษาด้วยเคร่ืองแบบใช้กฎ 
อาร์โนลด์และคณะ (Arnold et al., 1994)ไดอ้ธิบายไวว้า่ การแปลภาษาดว้ยเคร่ืองแบบใช้

กฎ (Rule-based Machine Translation/RBMT) เป็นแนวทางท่ีสามารถเรียกไดอี้กอย่างว่าการ
แปลภาษาดว้ยเคร่ืองโดยใช้ความรู้ทางภาษาศาสตร์  (Linguistic Approach MachineTranslation) 
เน่ืองจากเป็นแนวทางท่ีตอ้งใช้ความรู้ทางภาษาศาสตร์เขา้มาใช้ในการวางระบบให้คอมพิวเตอร์
ท างาน เช่น วากยสัมพนัธ์ อรรถศาสตร์ และวจันปฏิบติัศาสตร์ และในแนวทางน้ีตอ้งใชผ้ลต่างๆท่ี
ได้จากการท าการแยกคุณลักษณะทางภาษาศาสตร์  ส่งต่อข้อมูลท่ีผ่านการวิเคราะห์ข้อมูล
ภาษาตน้ฉบบัทางภาษาศาสตร์แลว้ ไปสู่ส่วนการวิเคราะห์ขอ้มูลภาษาเป้าหมาย จึงมีการเรียกงาน
การแปลภาษาดว้ยเคร่ืองตามแนวทางน้ี อีกอยา่งวา่การแปลภาษาดว้ยเคร่ืองแบบส่งผา่น (Transfer 
Machine Translation) 
 

2.3.2  การแปลภาษาด้วยเคร่ืองแบบใช้สถิติ 
ในช่วงปลายศตวรรษท่ี 90 ไดมี้การต่ืนตวัในวงการการแปลภาษาดว้ยเคร่ืองแบบใชส้ถิติ

เป็นอย่างมาก เน่ืองจากในโครงการวิจยัของบริษทัไอบีเอ็มไดพ้ฒันาการใช้วิธีการทางสถิติเพียง
อย่างเดียวในการวิเคราะห์และการผลิตระบบแปลภาษาดว้ยเคร่ืองโดยทดลองกบั คลงัขอ้มูลของ
บนัทึกการประชุมรัฐสภาแคนาดา (Canadian Hansard) ซ่ึงเป็นบนัทึกการอภิปรายในสภาโดย
จดัเก็บเป็นภาษาองักฤษและฝร่ังเศส ผลการทดลองก่อให้เกิดการต่ืนตวัในวงการระบบแปลภาษา
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ดว้ยเคร่ืองอยา่งมาก เพราะสามารถแปลไดดี้กวา่ท่ีนกัวิจยัทัว่ไปคาดไวม้าก (P. F. Brown, V. D. J. 
Pietra, S. A. D. Pietra and R. L. Mercer, 1993) 

แนวทางของการแปลภาษาดว้ยเคร่ืองแบบใชส้ถิติ คือการน าวิธีการทางสถิติมาใชช่้วยแปล 
โดยตอ้งมีคลงัขอ้มูลเทียบบทท่ีมีการจบัคู่ประโยค (Alignment Paralleled Corpus) เพื่อเป็น
ฐานความรู้ให้เคร่ืองเรียนรู้ และใชค้่าสถิติ เอ็นแกรม (N-gram) มาค านวณเพื่อหาค่าทางสถิติของ
การเกิดร่วมกนัของคู่ค  าแปล (ณัฐพล กฤษสุทธิกุล, 2549) โดยสามารถเลือกใชเ้อ็นแกรมไดต้ั้งแต่ 2 
ค า (Bigram) 3 ค า (Trigram) เป็นตน้ โดยมีทฤษฎีหลกั (Al-Onizan et al., 1999) คือ การค านวณค่า
เอ็นแกรม ถา้คู่ชุดค าชุดใดมีค่าความน่าจะเป็น (Probability) สูง แสดงวา่ค าชุดนั้นมกัจะปรากฏข้ึน
ร่วมกนับ่อยคร้ัง ระบบก็จะน าไปเทียบแปลขอ้ความตามค่าความน่าจะเป็นของการเกิดร่วมกนัของคู่
ค  าแปล 

ขอ้ดีของวธีิการน้ีคือ ไม่มีการใชก้ฎไวยากรณ์ ท าให้ไม่เกิดปัญหาเชิงภาษาศาสตร์ อาทิเช่น 
ปัญหากฎไม่ครอบคลุม ปัญหาการเพิ่มกฎ ปัญหาการแจงส่วนวายกสัมพนัธ์ในประโยค (Syntax 
Parsing) และปัญหาการแปลส านวน เป็นตน้ 

ปัญหาส าคญัท่ีพบในแนวทางการแปลภาษาดว้ยเคร่ืองแบบใชส้ถิติ คือจ าเป็นตอ้งใช้คลงั
ขอ้ความคู่ประโยคเทียบบทท่ีมีการจบัคู่ระหวา่งประโยค (Alignment Paralleled Corpus) จ านวน
มากในการท่ีจะสร้างตวัแบบสถิติ (Statistical-Model) 

 
2.3.3  การแปลภาษาด้วยเคร่ืองแบบองิตัวอย่าง 
แนวทางน้ีเป็นการแปลภาษาดว้ยเคร่ืองโดยใชต้วัอยา่งภาษาจากคลงัขอ้มูลเทียบบท จึงได้

ช่ือว่าการแปลภาษาด้วยเคร่ืองแบบอิงตวัอย่าง หรือการแปลภาษาด้วยเคร่ืองแบบอิงคลงัข้อมูล 
(Corpus-Based Machine Translation) เป็นแนวทางท่ีไม่ใช้ความรู้ทางภาษาศาสตร์ในการก าหนด
สร้างกฎ หรือ แบ่งแยกองคป์ระกอบโครงสร้างไวยากรณ์ของภาษา แต่จะใชส่ิ้งท่ีพบจากค่าทางสถิติ
ต่างๆ เป็นตวัแปรส าคญัในการหาส่วนส าคญัในภาษา ซ่ึงการแปลภาษาดว้ยเคร่ืองแบบอิงตวัอยา่ง
ต้องใช้คลังข้อมูลเทียบบทเป็นฐานข้อมูลส าคญั เพื่อท่ีจะเป็นตวัอย่างจากภาษาท่ีใช้กันจริงใน
ปัจจุบนั โดยคลงัขอ้มูลท่ีใช ้ตอ้งมีปริมาณประโยคและค าเป็นจ านวนมาก เพื่อท่ีจะน าไปค านวณหา
ค่าทางสถิติวา่ ประโยคท่ีแปลควรจะแปลออกมาเป็นประโยคในรูปแบบใด  ขนาดของคลงัขอ้มูล
เทียบบทเป็นส่ิงส าคญัท่ีจะท าให้งานการแปลภาษาดว้ยเคร่ืองจะเกิดประสิทธิภาพและเกิดความ
ถูกตอ้งแม่นย  า แมค็เทท (McTait, 2001) ไดก้ล่าวไวว้า่ “เม่ือเพิ่มขนาดคลงัขอ้มูลเทียบบทจ านวนค า
ท่ีจะพบในสองประโยคข้ึนไปก็เพิ่มข้ึนด้วย รวมทั้งจ  านวนของการจบัคู่ความสัมพนัธ์ของค าท่ี
ปรากฏดว้ยกนั แต่อยา่งไรก็ตามการจบัคู่ความสัมพนัธ์ของค าท่ีปรากฏดว้ยกนั สามารถเพิ่มจนถึงจุด



 12 

หน่ึง ซ่ึงถึงแมว้า่ขนาดของคลงัขอ้มูลเทียบบทจะเพิ่มมากข้ึน แต่จ านวนของการจบัคู่ความสัมพนัธ์
ของค าท่ีปรากฏดว้ยกนัน้ีก็จะไม่เพิ่มตาม ซ่ึงถือเป็นขอ้ดีของ แนวทางการแปลภาษาดว้ยเคร่ืองน้ี คือ
สร้างคลงัขอ้มูลเทียบบทให้พอถึงขนาดหน่ึงก็เพียงพอท่ีจะน ามาใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ” 
เม่ือไดค้ลงัขอ้มูลเทียบบทท่ีท าการจบัคู่ประโยคและค าในคลงัขอ้มูลเทียบบทแลว้จึงวางโปรแกรม
ให้ท าการสกดัขอ้มูล (Extract) ท่ีไดจ้บัไวเ้ป็นคู่ ๆ เพื่อสร้างเป็นแม่แบบการแปล (Template) ซ่ึงจะ
ใช้เป็นตน้แบบพื้นฐานในการเปรียบเทียบกบัตวัภาษาท่ีจะท าการแปล เม่ือไดท้  าการเปรียบเทียบ
แปลแลว้จึงท าการรวมค าแปลใหม่ (Recombine) ออกมาเป็นภาษาท่ีแปลเสร็จสมบูรณ์ การท างาน
ของการแปลภาษาดว้ยเคร่ืองแบบอิงตวัอยา่งมี อยู ่ 2 ส่วนหลกัคือ การสกดัแม่แบบ (Template 
Extraction) จากคลงัขอ้มูลเทียบบทเพื่อท่ีจะเป็นแม่แบบในการเปรียบเทียบแปลและการรวมค าแปล
ใหม่ (Recombination) ท่ีไดจ้ากการเปรียบเทียบแปลใหเ้ป็นประโยค 

ขอ้ดีของวธีิการน้ีไม่ใชก้ฎโครงสร้างทางวากยสัมพนัธ์และพจนานุกรมสองภาษาเป็นหลกั 
ในการวิเคราะห์ภาษา ดงันั้นจึงไม่เกิดความก ากวมทางโครงสร้างวากยสัมพนัธ์และอรรถศาสตร์ 
ประหยดัเวลาในการแกไ้ขปรับปรุง เน่ืองจากใชก้ารวางระบบในการดึงขอ้มูลมาใชใ้นการแปลแค่
คร้ังเดียว แลว้คอมพิวเตอร์จะเรียนรู้จากคลงัขอ้มูลเทียบบทดว้ยตนเอง และเม่ือท าการวางระบบ
ออกมาไดเ้สร็จสมบูรณ์ ก็สามารถน ามาประยกุตใ์ชก้บัคลงัขอ้มูลเทียบบทอ่ืนๆได ้

ขอ้เสียตอ้งใช้ทรัพยากรสร้างคลงัขอ้มูลเทียบบทท่ีมีปริมาณค าและประโยคตวัอย่างเป็น
จ านวนมากเพื่อท่ีจะให้เคร่ืองคอมพิวเตอร์เรียนรู้  และตอ้งมีการท าการจบัคู่ประโยคและค าใน
คลงัขอ้มูลเทียบบท ดว้ยตนเองใหมี้ความถูกตอ้งแม่นย  า เพราะจะส่งผลต่อความแม่นย  าในการแปล
โดยตรง 
 

2.4  Neural Network (ข่ายงานประสาท) 
 
ในปี ค.ศ.1949 Hebb เป็นคนแรกท่ีแนะน าโครงข่ายท่ีมีการประมวลผลจากการเรียนรู้

เหมือนเซลล์สมองท่ีเรียกวา่ Hebbian Learning และต่อมาไดน้ ามาใชใ้นการออกแบบโครงข่าย-
ประสาทเทียม ไดเ้ร่ิมข้ึนอยา่งเป็นทางการ เม่ือปี ค.ศ.1956 โดย Rochester และคณะ ซ่ึงเป็นการเร่ิม
ยุคของปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligent -AI) อยา่งแทจ้ริง นบัจากนั้นไดมี้นกัวิจยัหลายท่าน
พฒันาโครงข่ายประสาทเทียมข้ึนมาหลายแบบ เช่น ในปี ค.ศ.1958 Rosenblatt ไดพ้ฒันาโครงข่าย-
เพอร์เซพตรอน (Perceptron) ซ่ึงมีพื้นฐานการท างานเป็น 3 ชั้น กล่าวคือ ชั้นน าเขา้ (Input Layer)ชั้น
แอสโซซิเอชัน่ (Association Layer) และชั้นส่งออก (Output Layer) ในปีค.ศ.1960 Widrow ได้
พฒันาโครงข่าย ADALINE (ADAptive Linear Neuron) ซ่ึงต่อมามีการปรับปรุงเป็นโครงข่ายท่ีมี
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ช่ือภายหลงัวา่ MADALINE (Multiple ADALINEs) หลงัจากนั้นมีนกัวิจยัหลายท่านให้ความสนใจ
เก่ียวกบั Associative Memory จนกระทัง่ในปี ค.ศ. 1982 จึงเกิดโครงข่ายฮอปฟิลด์ (Hopfield) ซ่ึง
เป็นโครงข่ายประเภทรีเคอร์เรนท ์(Recurrent) และสามารถน ามาประยกุตแ์กปั้ญหาเร่ือง การ 

เดินทางของเซลล์แมน (Traveling Salesman) ท าให้ฮอปฟิลด์ไดร้างวลัโนเบลทางสาขา
ฟิสิกส์ในปีนั้น  

 

 
 

ภาพที ่2.1  โครงข่ายประสาทมนุษย ์ 
  
โครงข่ายประสาทเทียมเป็นการจ าลองการท างานบางส่วนของสมองมนุษย์ ซ่ึง

ประกอบดว้ยเซลลป์ระสาท (Neuron) เป็นจ านวนมาก โดยในแต่ละเซลล์จะประกอบดว้ยนิวเคลียส
(Nucleus) ตวัเซลล์ (Cell Body) ใยประสาทน าเขา้ (Dendrite) แกนประสาทน าออก (Axon) โดยใย
ประสาทน าเขา้จะมีหน้าท่ีรับสัญญาณไฟฟ้าเคมีซ่ึงส่งมาจากเซลล์ประสาทท่ีอยู่ใกล้เคียง เม่ือ
สัญญาณไฟฟ้าเคมีท่ีไดรั้บเขา้มาเกินค่าค่าหน่ึง เซลล์ประสาทจะถูกกระตุน้และส่งสัญญาณไปทาง
แกนประสาทน าออกต่อไป เม่ือปรับโครงสร้างและน ารูปแบบมาใชก้บัโครงข่ายประสาทเทียมจะ
ใชโ้หนด (Nodes) ท าหนา้ท่ีคลา้ยกบัตวัเซลล์ประสาท โดยพิจารณาภาพท่ี 2.2 เซลล์ประสาทแต่ละ
โหนดจะรับค่าน าเขา้ไดห้ลายค่า เช่น p1, p2,..., pn แต่ผลการกระตุน้หรือค่าส่งออกท่ีไดมี้เพียงหน่ึง
ค่า ซ่ึงค านวณไดจ้ากการใชฟั้งกช์นัทรานสเฟอร์ (Transfer Function : f) กบัผลรวมเชิงเส้นแบบถ่วง
น ้าหนกั (w1,w2, ..., wn) ของค่าน าเขา้ (Blum and Li, 1991) 
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ภาพที ่2.2  รูปแบบของเซลลป์ระสาท   

 
2.4.1  รูปแบบการเรียนรู้ของระบบโครงข่ายประสาทเทยีม 
ลกัษณะการเรียนรู้ของระบบโครงข่ายประสาทเทียมสามารถแบ่งไดเ้ป็น 3 รูปแบบดงัน้ี 

(Hagan, Demuth and Beale, 1996) 
1) การเรียนรู้แบบมีผูส้อน (Supervised Learning) โครงข่ายประสาทเทียมจะไดรั้บ

การฝึกดว้ยกลุ่มฝึกท่ีประกอบดว้ยขอ้มูลน าเขา้และค่าส่งออกท่ีตอ้งการ การปรับค่าน ้ าหนกัและค่า
ไบแอส (Bias) นั้นจะกระท าเพื่อใหค้่าส่งออกท่ีไดมี้ความใกลเ้คียง หรือตรงกบัค่าส่งออกท่ีตอ้งการ
มากท่ีสุด ตวัอยา่งโครงข่ายประสาทเทียมท่ีใชว้ิธีการเรียนรู้แบบน้ี เช่น แบคโพรพาเกชัน่(Back-
Propagation) และมลัติเลเยอร์เพอเซ็พตรอน (Multilayer Perceptron) เป็นตน้ 

2) การเรียนรู้แบบเสริมก าลงั (Reinforcement Learning) การเรียนรู้แบบน้ีจะ
คลา้ยคลึงกบัการเรียนรู้แบบมีผูส้อน แต่ต่างกนัตรงท่ีการเรียนรู้แบบน้ีจะใช้น าเขา้และใช้ระดบั 
(Grade) หรือคะแนน (Score) แทนค่าส่งออก ซ่ึงวิธีน้ีจะมีความซบัซ้อนมากกวา่และใชเ้วลาในการ
ฝึกมากกวา่ท าให้เป็นท่ีนิยมนอ้ยกวา่การเรียนรู้แบบมีผูส้อน การเรียนรู้รูปแบบน้ีมีความเหมาะสม
ส าหรับระบบขนาดใหญ่ท่ีประกอบดว้ยโครงข่ายประสาทเทียมหลายเครือข่ายท างานร่วมกนั 

3) การเรียนรู้แบบไม่มีผูส้อน (Unsupervised Learning) การเรียนรู้เพื่อปรับค่า
น ้าหนกั และค่าไบแอสจะตอบสนองต่อขอ้มูลน าเขา้เท่านั้น โดยไม่ไดใ้ชค้่าส่งออกร่วมดว้ยในการ
ฝึก วิธีการเรียนรู้แบบน้ีจะใช้การจดัแบ่งกลุ่ม โดยพิจารณาตามรูปแบบของค่าน าเขา้ ตวัอย่าง
โครงข่าย-ประสาทเทียมท่ีใชว้ิธีการเรียนรู้แบบน้ี เช่น เคาเตอร์โพรพาเกชัน่ (Counter Propagation) 
และโครงข่ายโคแฮนเนน (Kohonen Network) 

 
2.4.2  สถาปัตยกรรมโครงข่าย 
โครงสร้างของโครงข่ายประสาทเทียม สร้างข้ึนมาจากส่วนประกอบ 3 ส่วนท่ีเช่ือมต่อกนั 

แต่ละส่วนเรียกวา่ เลเยอร์ (Layers) และเรียกประสาทเทียมวา่โหนด (Node) 
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ภาพที ่2.3  โครงข่ายประสาทเทียมหน่ึงหน่วยแบบหลายอินพุต 

 
จากภาพท่ี 2.3  แสดง 1 โครงข่ายประสาทเทียมหน่ึงหน่วยแบบหลายอินพุตในรูปเวกเตอร์ 
P = [p1 p2 … pR]T  มีอินพุต R ค่า อินพุตแต่ละตวัถูกคูณดว้ยเวกเตอร์น ้ าหนกัเลเยอร์ W 

=[w11 w12 … w1R] 

แลว้ป้อนใหก้บัฟังกช์นัถ่ายโอน f เป็นเอาตพ์ุต a ดงัสมการ 
n = Wp + b = w11 p1 + w1 2 p1 + … +…w1RpR + b 
a = f(n) = f(Wp + b) 

แต่ในระบบงานทัว่ไปจะเก่ียวขอ้งกบัตวัแปรมากกวา่หน่ึงตวัแปร โครงข่ายประสาทเทียม 
แบบหลายหน่วยหลายอินพุตจะมีหลายสัญญาณเขา้และหลายสัญญาณออก ซ่ึงท าให้

สามารถน าไป 
ประยุกต์ใชก้บัระบบหลายตวัแปรได ้ โครงข่ายประสาทเทียมแบบหลายอินพุตเอาต์พุตมี

ช่ือทัว่ไปวา่ 
โครงข่ายประสาทเทียมแบบเป็นชั้น (Layered Perceptron) โครงข่ายประสาทเทียมหน่ึงชั้น

แสดงดงัภาพท่ี 2.4 
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ภาพที ่2.4  โครงข่ายประสาทเทียมหน่ึงชั้น 

 

จากค่าต่าง ๆ สามารถค านวณไดด้งัสมการต่อไปน้ี 

n1 = w11p1 + w12p2 + w13p3 + … + w1RpR + b1 
n2 = w21p1 + w22p2 + w23p3 + … + w2RpR + b2 
… 
nS = wS1p1 + wS2p2 + wS3p3 + … + wSRpR + bS 
และเอาตพ์ุตหาไดจ้าก 
a1 = f(n1) = f(w11p1 + w12p2 + w13p3 + … + w1RpR + b1) 

a2 = f(n2) = f(w21p1 + w22p2 + w23p3 + … + w2RpR + b2) 
… 
aS = f(nS) = f(wS1p1 + wS2p2 + wS3p3 + … + wSRpR + bS) 
 
จากภาพท่ี 2.5 แสดงโครงข่ายประสาทเทียมแบบหน่ึงชั้นท่ีมีหลายอินพุตหลายเอาตพ์ุตใน

รูปเวกเตอร์เมทริกซ์ เม่ือ p เป็นอินพุตเวกเตอร์ขนาด R×1, W เป็นเมทริกซ์น ้ าหนกัขนาด S × R b 
เป็นไบแอสเวกเตอร์ขนาด S × 1, n เป็นเวกเตอร์ผลบวกระหวา่ง Wp และ b, f เป็นเวกเตอร์ ฟังก์ชนั
ถ่ายโอน และ a เป็นเวกเตอร์เอาตพ์ุต ส่วน R เป็นค่าสเกลาร์แสดงจ านวนอินพุต และ S เป็นค่าสเก
ลาร์แสดงจ านวนนิวรอน 
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ภาพที ่2.5  โครงข่ายประสาทเทียมแบบหน่ึงชั้นในรูปแบบยอ่ 

 
จากภาพท่ี 2.5 ก าหนดให ้P = [p1 p2 … pR]T และ b = [b1 b2 … bs]

T
 

 

 

 
ภาพที ่2.6  เมทริกซ์น ้าหนกั (W) 

 
จากภาพท่ี 2.5 ค่าต่างๆ สามารถค านวณไดด้งัสมการต่อไปน้ี 

n = Wp + b 
a = f(n) = f(Wp + b) 

สถาปัตยกรรมโครงข่ายประสาทเทียม เม่ือพิจารณาในลกัษณะทิศทางการส่งขอ้มูล ไดมี้
การแบ่งออกเป็น 2 รูปแบบคือ แบบป้อนไปหนา้ และแบบป้อนกลบั 

 1) แบบป้อนไปหนา้ (Feedforward Network) ขอ้มูลท่ีประมวลผลในวงจรข่ายจะถูก
ส่งไปในทิศทางเดียวจาก Input Nodes ส่งต่อมาเร่ือย ๆ จนถึง Output Nodes โดยไม่มีการยอ้นกลบั
ของขอ้มูลหรือแมแ้ต่ Nodes ใน Layer เดียวกนัก็ไม่มีการเช่ือมต่อกนั ดงัแสดงในภาพท่ี 2.7  
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ภาพที ่2.7  สถาปัตยกรรมของเครือข่ายป้อนไปหนา้ (Feedforward Network) 

 
 2) แบบป้อนกลบั (Feedback Network ) ขอ้มูลท่ีประมวลผลในวงจรข่าย จะมีการ

ป้อนกลบัเขา้ไปยงัวงจรข่ายหลาย ๆ คร้ัง จนกระทัง่ไดค้  าตอบออกมา (บางทีเรียกว่า Recurrent 
Network) 

 

 
 
ภาพที ่2.8  สถาปัตยกรรมของเครือข่ายป้อนไปกลบั (Feedback Network) 
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2.4.3  วธีิการสอน 
วิธีการสอน คือรูปแบบส าหรับการฝึกฝนในโครงข่ายประสาทเทียม โครงข่าย-ประสาท

เทียมประกอบดว้ยตวัประมวลผลเรียกวา่ นิวรอน ซ่ึงเช่ือมต่อถึงกนัและนิวรอนแต่ละตวัจะส่งผา่น
สัญญาณจากตวัมนัไปยงันิวรอนตวัอ่ืน ๆ ต่างเลเยอร์ (Layer) ผา่นทางจุดเช่ือมตวัท่ีเรียกน ้ าหนกั 
(Weight) โดยท่ีตวันิวรอนท่ีอยู่ในเลเยอร์เดียวกนัจะมีหน้าท่ีเหมือนกนั ซ่ึงแต่ละนิวรอนจะรับค่า
สัญญาณอินพุตท่ีเช่ือมต่อกบัตวัมนัทั้งหมดมาประมวลผล และให้สัญญาณออกมาท่ีเอาตพ์ุตเพียง
หน่ึงค่าเท่านั้น โดยท่ีสัญญาณเอาตพ์ุตท่ีไดจ้ากแต่ละชั้นจะถูกส่งต่อไปยงันิวรอนในชั้นปลายทาง
ต่อไป 

เปอร์เซ็ปตรอน (Perceptrons) เป็นเทคนิคการสอนประเภทหน่ึง เปอร์เซ็ปตรอนเหมาะ
ส าหรับการแกปั้ญหาเพื่อจ าแนกรูปแบบหรือจดัหมวดหมู่ ซ่ึงมีความรวดเร็วและเช่ือถือได้ เปอร์
เซ็ปตรอนเป็นรูปแบบเลเยอร์เด่ียว ดงัแสดงในภาพท่ี 2.9 โดยขอ้มูลเขา้ p จ านวน R ตวั จะเช่ือมต่อ
ดว้ยกลุ่มของน ้าหนกั w และรวบรวมท่ีจุดรวมระหวา่งขอ้มูลอินพุตกบัน ้ าหนกั n = (P×W) ทั้งน้ีหาก
มีค่าไบแอส b ก็จะน ามารวมดว้ยท่ีจุดรวมผลน้ี n = (P ×W) + b จากนั้นจะไดค้่าเอาตพ์ุต n ซ่ึงเป็น
ผลรวมสุดทา้ยจะส่งผา่นไปยงัฟังก์ชนัถ่ายโอน จากภาพท่ี 2.9   เป็นฟังก์ชนัถ่ายโอนแบบจ ากดัแข็ง 
(Hardlim) เพื่อส่งผลลพัธ์ a ออกจากโครงข่าย 

 

 
 
ภาพที ่2.9  สถาปัตยกรรมเปอร์เซ็ปตรอน 

 
ขอ้จ ากดัของเปอร์เซ็ปตรอน คือ ค่าของเอาตพ์ุตจะมีไดเ้พียง 2 ค่า คือค่า 0 หรือค่า 1 เปอร์

เซ็ปตรอนสามารถแยกจดัหมวดหมู่ขอ้มูลเชิงเส้นเท่านั้น แต่หากเวกเตอร์ไม่มีลกัษณะเชิงเส้นการ
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เรียนรู้จะไม่พบจุดท่ีเวกเตอร์จะสามารถแยกแยะหมวดหมู่ได ้แต่เปอร์เซ็ปตรอนจะคน้หาเวลาท่ีจะ
ส้ินสุดการเรียนรู้ 

เปอร์เซ็ปตรอนรับอินพุตเป็นเวกเตอร์จ านวนจริงแล้วค านวณหาผลรวมเชิงเส้น  
(Linearcombination) แบบถ่วงน ้ าหนกัของอินพุต (x1 , x2 ,.... ,xn) โดยท่ีค่าน ้ าหนกั (w1 , w2 ,.... 
,wn) ปรากฏในรูปเป็นค่าน ้ าหนขัองอินพุตและให้เอาตพ์ุตเป็น 1 ถา้ผลรวมท่ีไดมี้ค่าเกินค่าขีดแบ่ง
และเป็น –1 ถา้ไม่เกินค่าขีดแบ่ง การเรียนรู้เปอร์เซ็ปตรอน คือการหาค่าเวกเตอร์น ้ าหนกัท่ีเหมาะสม
ในการจ าแนกประเภทของข้อมูลสอนเพื่อให้เปอร์เซ็ปตรอนแสดงเอาต์พุตได้ตรงกับค่าท่ีสอน   
(บุญเสริม กิจศิริกุล, 2548) 

อลักอริทึมเร่ิมตน้จากสุ่มค่าเวกเตอร์น ้ าหนกั ซ่ึงโดยมากค่าท่ีสุ่มมาน้ีจะไม่ไดร้ะนาบหลาย
มิติท่ีแบ่งตวัอยา่งไดถู้กตอ้งทุกตวั ดงันั้นจึงตอ้งมีการแกไ้ขน ้ าหนกั โดยเทียบเปอร์เซ็ปตรอนกบั
ตวัอยา่งท่ีสอน   

หมายถึงวา่เม่ือเราป้อนตวัอยา่งสอนเขา้ไปในเปอร์เซ็ปตรอน เราจะค านวณค่าเอาต์พุตได ้
น าเอาเอาตพ์ุตท่ีค านวณไดโ้ดยเปอร์เซ็ปตรอนเทียบกบัเอาตพ์ุตเป้าหมาย ถา้ตรงกนัแสดงวา่จ าแนก
ตวัอยา่งไดถู้กตอ้ง ไม่ตอ้งปรับน ้ าหนกัส าหรับตวัอยา่งนั้น แต่ถา้ไม่ตรงกนัท่ีจะท าการปรับน ้ าหนกั
ตามสมการในอลักอริทึม ส่วนอตัราการเรียนรู้เป็นตวัเลขบวกจ านวนนอ้ย ๆ เช่น 0.01 , 0.005 เป็น
ตน้ อตัราการเรียนรู้น้ีจะส่งผลต่อการลู่เขา้ของเปอร์เซ็ปตรอน ถา้อตัราการเรียนรู้มีค่ามากเปอร์
เซ็ปตรอนเปอร์เซ็ปตรอนก็จะเรียนรู้ไดเ้ร็ว แต่ก็อาจเรียนรู้ไม่ส าเร็จเน่ืองจากการปรับ 

 ( ⃑⃑ )  
 

 
∑ ∑ (       )

 

           
 

โดยท่ีเอาตพ์ุต (Outputs) คือ เซตของบพัเอาตพ์ุตในข่ายงาน tkd และ okd เป็นค่าเอาตพ์ุต
เป้าหมายและเอาตพ์ุตท่ีไดจ้ากข่ายงานตามล าดบัของบพัเอาตพ์ุตท่ี k ของตวัอยา่งตวัท่ี d อลักอริทึม
การแพร่กระจายยอ้นกลบัจะคน้หาเวกเตอร์น ้ าหนกัท่ีให้ค่าผิดพลาดต ่าสุด แต่ในกรณีของข่ายงาน
ป้อนไปหน้าแบบหลายชั้นน้ีค่าต ่าสุดมกัมีมากกว่าหน่ึงจุด ดงันั้น ค าตอบของการแพร่กระจาย
ยอ้นกลบัจึงเป็นค่าต ่าสุดเฉพาะท่ี 

อลักอริทึมการแพร่กระจายยอ้นกลบัเป็นวธีิการสอนเลเยอร์หลาย ๆ เลเยอร์ และการท างาน
ของฟังก์ชนัถ่ายโอนท่ีมีลกัษณะไม่เป็นเชิงเส้น เวกเตอร์อินพุตจะสอดคลอ้งกบัเวกเตอร์เป้าหมาย 
(Target) ซ่ึงจะถูกเรียนรู้จนกว่าจะสามารถสร้างฟังก์ชันถ่ายโอนท่ีสามารถประมาณค่าท่ีดีได้
เวกเตอร์อินพุตจะมีความสัมพนัธ์จากเวกเตอร์เอาตพ์ุต เน่ืองจากแบบแพร่กระจายยอ้นกลบัจะมีการ
เรียนรู้อยา่งเหมาะสมในการหาค าตอบท่ีมีเหตุผลเม่ือพบอินพุตท่ีไม่เคยพบมาก่อน โดยทัว่ไปแลว้
อินพุตตวัใหม่จะเกิดข้ึนจากน าเอาตพ์ุตมาแกไ้ขและเรียนรู้ใหม่อีกคร้ัง ลกัษณะทัว่ไปคือการเรียนรู้
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ในโครงข่ายดว้ยกลุ่มคู่ของอินพุต/เป้าหมายและไดรั้บผลลพัธ์ท่ีดีโดยไม่ตอ้งเรียนรู้ทุก ๆ ค่าของคู่
อินพุต/เอาต์พุต เง่ือนไขการท างานของการแพร่กระจายยอ้นกลบัจะอา้งอิงจากค่าความผิดพลาด 
(Error) ท่ีไดรั้บจากโครงข่าย ดงัภาพท่ี 2.10 

 

 
 
ภาพที ่2.10  เครือข่ายแพร่กระจายยอ้นกลบัในรูปแบบป้อนไปหนา้ (Feed Forward) 

 
โครงข่ายใยประสาทเทียมแบบแพร่กลบั (Back-Propagation Algorithm) ไดถู้กพฒันาข้ึน

มาโดย Rumelhart et al. สามารถเขา้ใจง่ายและมีการประยุกตใ์ชโ้ดยทัว่ไป การปรับสอนโครงข่าย-
ใยประสาทเทียมแบบแพร่กลบัประกอบไปดว้ย 3 ขั้นตอน คือ 1) ขั้นตอนการค านวณไปขา้งหน้า 
(Feed Forward) จากชั้นขอ้มูลเขา้ (Input Layer) ไปยงัชั้นแอบแฝง (Hidden Layer) และไปสู่ชั้น
ขอ้มูลออก (Output Layer) 2) ขั้นตอนการค านวณ และการแทนค่ากลบัของผลรวมของความ
ผิดพลาดของสัญญาณออกกบัค่าเป้าหมาย 3) ขั้นตอนการปรับค่าน ้ าหนัก (Weight) และไบแอส 
(Bias) ซ่ึงค่าน ้ าหนักน้ีหลังจากท่ีได้จากสถานะการเรียนรู้จะเก็บไวใ้ช้อีกคร้ังสถานะของการ
ทดสอบ ซ่ึงในสถานะการทดสอบจะไม่มีการปรับแต่งค่าน ้ าหนกั ส่วนค่าไบแอสน้ีคือในกรณีท่ี
โครงข่ายมีจ านวนโหนดท่ีไม่เหมาะสมคือจ านวนโหนดท่ีนอ้ยเกินไป การเพิ่มโหนดไบแอสเขา้ไป
จะท าให้โครงข่ายสามารถมีประสิทธิภาพของการเรียนรู้ดีข้ึน หลังจากท่ีโครงข่ายได้ผ่าน
กระบวนการเรียนรู้แลว้ จะเป็นการน าโครงข่ายไปประยุกตใ์ช้งาน ขั้นตอนน้ีจะข้ึนอยู่กบัขั้นตอน
การค านวณไปขา้งหน้าเพียงขั้นตอนเดียว โดยจะน าค่าน ้ าหนักท่ีได้จากการเรียนรู้ไปใช้ในการ
พยากรณ์ต่อไป (ชยัยทุธ ชินณะราศรี, ทรงพล โนนสวา่ง และเสรี ศุภราทิตย,์ 2546) 
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ภาพที ่2.11  แสดงโครงข่ายภายในของโครงข่ายใยประสาทเทียมแบบแพร่กลบั 

  
 ขั้นตอนของ Back-propagation Algorithm มีดงัน้ี 
 1) ก าหนดค่าอตัราเร็วในการเรียนรู้ (Rate Parameter : r) 
 2) ส าหรับแต่ละตัวอย่างอินพุตให้ท าตามขั้ นตอนต่อไปน้ีจนกว่าได้ระดับ 

performance ท่ีตอ้งการ 
      (1) ค านวณหาค่าเอาตพ์ุตโดยใชค้่าน ้าหนกัเร่ิมตน้ซ่ึงอาจไดจ้ากการสุ่ม 

(2) ค  านวณหาค่า  : แทนประโยชน์ท่ีจะไดรั้บส าหรับการเปล่ียนค่าเอาตพ์ุต  
     ของแต่ละโหนด 
      ชั้นเอาตพ์ุต (Output Layer) 

 
 

เม่ือ d z =  ค่าเอาตพ์ุตท่ีตอ้งการ 
   o z =  ค่าเอาตพ์ุตท่ีค านวณได ้
    ชั้นซ่อน (Hidden Layer) 

 z = d z - 

o z 
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เม่ือ w j     k = น ้าหนกัของเส้นเช่ือมระหวา่งชั้นท่ี j กบั k 

(3) ค  านวณค่าน ้าหนกัท่ีเปล่ียนแปลงไปส าหรับในทุกน ้าหนกั ดว้ยสมการ  
      ต่อไปน้ี 

 
 
 

3)  เพิ่มค่าน ้าหนกัท่ีเปล่ียนแปลง ส าหรับตวัอยา่งอินพุตทั้งหมด และเปล่ียนค่า
น ้าหนกั 

 

2.5  งานทีเ่กีย่วข้องกบั Neural Network Application ส าหรับการค้นหาข้อมูล 
 
Belew (1989)  ไดอ้อกแบบระบบท่ีช่ือวา่  AIR System ซ่ึง Belew ไดมี้การพฒันา 3 เลเยอร์

ของ Neural Network คือ ช่ือผูเ้ขียน,ดชันี และเอกสาร โดยส่วนส าคญัของระบบคือการรับการตอบ
รับจากผูใ้ชท่ี้มีการแลกเปล่ียนขอ้มูลของช่ือผูแ้ต่ง, ดชันี และ เอกสาร กนัภายในกลุ่มของผูก้นัเอง 
กระบวนการการเรียนรู้นั้นไดมี้การสร้างข้ึนมาจากหลายช่องทางการเช่ือมโยงกนัระหว่างเอกสาร
กบัดชันี และเพิ่มความสัมพนัธ์กบัการเรียนรู้กฏ Rose and Belew (1991) ไดข้ยายปรับปรุงระบบ 
AIR  โดยใชก้ารผสมผสานกนัระหวา่ง Connectionist and Symbolic ซ่ึงเรียกระบบใหม่วา่ SCALIR 
ซ่ึงไดมี้การใชเ้หตุผลท่ีคลา้ยคลึงกนัในการหาส่วนส าคญัในเอกสาร ส าหรับการคน้หาอยา่งถูกตอ้ง 

Wong, Cai and Yao (1993) ซ่ึงไดใ้ช ้Three Layer Feed-Forward Neural Network เพื่อ
ค านวนส่วนของการรวมกนัท่ีท างานบน Adaptive Bilinear Retrieval Model ในส่วนของงานวิจยัน้ี 
เอกสารแต่ละอนัและค าคน้ นั้นจะแสดงโดยโหนด โดยท่ีตวัเอกสารนั้นเป็นส่วนขอ้มูลเขา้ใน
โครงข่าย โหนดต่างๆในส่วนขอ้มูลขาเขา้นั้นจะเป็นส่วนของเอกสารซ่ึงเป็นการติดต่อไปท่ีโหนด
เอกสาร โหนดในส่วน Hidden นั้นเป็นของส่วนค าคน้ โหนดเหล่าน้ีจะเช่ือมโยงกบัโหนดของ
เอกสาร ส่วนของขอ้มูลขาออกจะมีเพียงโหนดเดียว Lin, Soergei and Marchionini (1991) ใช ้
Kohonen Network ส าหรับเรียกหาขอ้มูล Kohonen นั้นมีลกัษณะคือ มีการสร้างมิติเป็นสองมิติ คือ
การท่ีประยุกต์โครงสร้างมุมมองการน าเขา้เอกสารดว้ยตวัเอง ขอ้มูลน าเขา้ในโครงข่ายน้ีคือส่วน
ของเอกสาร และส่วนขอ้มูลขาออกเป็นชุดของ 140 เซลล์ ซ่ึงแบ่งเป็น 14x10 grid หลงัจากมีการ
ทบทวน 2500 คร้ัง ระบบจะแบ่ง 140 เอกสาร ซ่ึงสร้างออกมากเป็น Bi-Dimensional Map ซ่ึงกริด
เหล่าน้ี จะใชเ้พื่อเรียกคน้ขอ้มูลข้ึนมา 

 j = ∑w j     k o k (1 - o k) 

 k 

                        k 

 w i     j = r o i o j (1 - o j) 

 j 
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MacLeod and Robertson (1991) ไดมี้การใชอ้ลักอริทึมของ Neural Network เพื่อแบ่งแยก
เอกสาร ซ่ึงได้มีการเปรียบเทียบกับ อัลกอริทึมของการแบ่งแยกเอกสารด้วย Convention 
Hierarchical Clustering Chen and Lynch (1992) และ Chen, Lynch, Basu and Ng (1993) ไดใ้ช้
สถาปัตยกรรมของ Blackboard เพื่อมาสนบัสนุนการเลือก และการคน้หา Concept แบบอตัโนมติั 
โดยใช ้Neural Network ของ Hopfield ควบคู่ไปกบัวิธีการสบายๆเพื่อความง่ายในการใชส่ิ้งท่ีมีอยู่
จากการรวบรวมมา 

Chen and Ng (1995) ประสิทธิภาพของอลักอริทึม A Branch and Bound Serial Search ได้
ถูกมาเปรียบเทียบกบั Hopfield Network ซ่ึงมีการน าไปใชใ้น A Hybrid Neural Semantic Network 
วธีิการทั้งสองมีประสิทธิภาพท่ีคลา้ยคลึงกนั แต่วธีิการ Hopfield ไดมี้การรับ Concept จาก Network 
ท่ีแตกต่างกนั Lin and Chen (1996) ไดใ้ชส่ิ้งท่ีเหมือนกบั Hopfield Neural Network เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพการจ าแนกเอกสารสองภาษาคือ ภาษาจีน-ภาษาองักฤษ ซ่ึง Concept เหล่านั้นสามารถ
น ามาใชเ้พื่อเรียกคน้และจดัประเภทหมวดหมู่ได ้

จากท่ีเราไดแ้สดงใหเ้ห็นทั้งหมดน้ีงานต่างๆท่ีเกิดข้ึน จะมีการประยุกตใ์ชอ้ลักอริทึม Feed-
Forward และมีการพูดถึงส่ิงส าคญัพื้นฐานสามส่ิงในระบบสืบคน้ขอ้มูลคือ เอกสาร, ค  าคน้ และ
ดชันี ซ่ึงเปรียบเสมือน Layer ปกติ ใน Neural Network  ส าหรับหมวดหมู่ใหญ่ๆท่ีไดใ้ช ้Neural 
Network มาพฒันาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในโปรแกรมก็เช่น การแบ่งแยก Concept, การแบ่งแยก
เอกสาร และการจดักลุ่มเอกสาร  

 

2.6  การสืบค้นโดยการนิยามบริการเชิงความคดิ (Concept-Based Retrieval) 
 
ในวิธีการน้ีเป็นการน ามาเพิ่มเติมรายละเอียดของการบรรยายลกัษณะของการบริการให้มี

ความหลากหลายและครอบคลุมมากข้ึน โดยน าเทคโนโลยีเวบ็เชิงความหมายเขา้มาประยุกตใ์ชใ้น
การบรรยายรายละเอียดลกัษณะและความสามารถของการบริการแทนท่ีการบรรยายดว้ยขอ้ความ 
หรือนอกเหนือจากท่ีบรรยายไวใ้น WSDL ซ่ึงในบทความ Adding Semantics to Attribute-Based 
Discovery of Web Service ไดน้ าเสนอคุณลกัษณะท่ีสามารถแสดงความหมายและพฤติกรรมของ
การบริการ โดยคุณลักษณะดังกล่าวจะถูกอธิบายในข้อก าหนด (Specification) โดยอาศัย
แนวความคิดของออนโทโลจิ (Ontology) ซ่ึงใชอ้ธิบายความหมายหรือเร่ืองราวเก่ียวกบัส่ิงต่างๆ ท่ี
สนใจได ้ท าใหค้  าอธิบายบริการมีรายละเอียดชดัเจนยิง่ข้ึน 
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2.7  Concept-based Information Retrieval Model 
 
ในมุมมองของโลกเรานั้นเช่ือวา่ความหมายของค า ๆ หน่ึงนั้นจะข้ึนอยู่กบัแนวความคิดท่ี

สัมพนัธ์กบัส่ิงนั้นในโลกมากกว่าทฤษฎีทางภาษา หรือความสัมพนัธ์ทางด้านบริบทท่ีพบเจอใน
หนงัสือ หรือในพจนานุกรม ซ่ึง Information Retrieval Model ในปัจจุบนันั้นก็ไดใ้ชมุ้มมองน้ี ซ่ึง
เรียกว่า “Concept-Based Information Retrieval Model” ซ่ึงไม่ว่าจะเป็นชุดของค า, ช่ือเฉพาะ, 
นามวลี หรือส่วนต่างๆของประโยค จะถูกจบัไปท่ีตวัแนวความคิดท่ีไดท้  าการถอดรหสัออกมา 

โดยทั่วไปแล้วรูปแบบเน้ือหาของข้อมูลท่ีต้องการนั้ น จะถูกอธิบายด้วยจ านวนของ
แนวความคิดท่ีอยู่ในแบบจ าลองนั้ น แนวความคิดนั้นจะเอาออกมาจากข้อความด้วยการจัด
หมวดหมู่ ส่ิงท่ีส าคญัมากในแบบจ าลองน้ีคือ การคงไวข้องโครงสร้างแนวความคิด (Conceptual 
Structure) เพื่อน าไปเช่ือมกบัแนวความคิด (Concept) ท่ีเคยใชใ้นการสืบคน้ขอ้มูลท่ีเราตอ้งการ ถา้
คียเ์วดิ หรือนามวลีไดถู้กใชม้าแลว้ ก็จะมีการน าไปเช่ือมโยงไวใ้นโครงสร้างแนวความคิด 

โครงสร้างแนวความคิดสามารถจะเป็นแบบทัว่ไป หรือเป็นแบบเฉพาะ สามารถสร้างดว้ย
ตวัเอง หรือสร้างข้ึนแบบอตัโนมติั  สามารถสร้างความแตกต่างในรูปแบบของตวัเลือก และเส้นทาง
ของโครงสร้างความสัมพนัธ์ระหวา่งแนวความคิด (Haav and Lubi, 2001)  

Types of Conceptual Structure ส าหรับการสร้างนิยามของแนวความคิดมนัเป็นความ
จ าเป็นอันดับแรกท่ีจะใช้กล่าวถึงแนวความคิดในเน้ือหานั้นๆ และดังนั้ นการแบ่งหมวดหมู่
แนวความคิดท่ีพบตามท่ีได้รับมาจากโครงสร้างแนวความคิด มีหลายรูปแบบในระบุถึง
แนวความคิดท่ีแสดงข้ึนมาในเน้ือหากระบวนการน้ีเรียกว่า การจดัหมวดหมู่ (Categorization) ใน
หนังสือหรือในเน้ือหาของหนังสือต่างนั้นจะแสดงถึงความแน่ชัดท่ีประกอบไปด้วยค าต่าง ๆ 
มากกวา่แนวความคิด ซ่ึงแนวความคิดนั้นจะมาจากภาษาธรรมชาติ (Natural Language) ดงันั้นมนั
เป็นไปได้ท่ีจะระบุส่ิงเหล่านั้นในเน้ือหาด้วยการวิเคราะห์วลีท่ีมีการพูดออกมาบ่อย ๆ ในระบบ 
Concept-Based Information Retrieval ท่ีมีอยูม่ากมายนั้น Natural Language Processing (NPL) เป็น
ส่ิงท่ีใช้ในการวิเคราะห์ลกัษณะของภาษา และความหมายทางภาษาท่ีถูกตอ้งของการจดัหมวดหมู่
เน้ือหาของหนงัสือ (T. Adi, O. K. Ewell and P. Adi, 1999) 

แนวความคิดสามารถถูกระบุเขา้ไปดว้ยการใชว้ิธีการน าเหตุผลหลายๆอนัท่ีเก่ียวขอ้งกบัค า
นั้นท่ีพบในหนังสือเพื่อน าไปค านวนหาความเป็นไปได้ของแนวความคิดท่ีแสดงในหนังสือนั้น 
(Loh, Wives and Oliveira, 2000) 
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หลังจากท่ีความคิดนั้นได้จัดหมวดหมู่ ก็สามารถน าไปนิยามด้วยกระบวนการการจัด
หมวดหมู่ คือการก าหนดแนวความคิดใหม่เข้าในโครงสร้างแนวความคิด ท่ีท าเช่นน้ีเพื่อรักษา
โครงสร้างของแนวความคิด หรือจะมีการสร้างข้ึนมาอตัโนมติัหากเคยใชม้าแลว้   

โครงสร้างของแนวความคิดสามารถสร้างข้ึนมาเองไดด้ว้ยกระบวนการการเรียนรู้ ซ่ึงการ
จดัการขอ้มูลท่ีเราตอ้งการเขา้ไปเป็นกลุ่มๆ หรือจดัหมวดหมู่ ซ่ึงแต่ละหมวดหมู่ก็จะมีแนวความคิด
หลกัท่ีจะเป็นส่ิงท่ีแปลตวัปัญหานั้นวา่เป็นหมวดหมู่ใด 

 
2.8  ปัญหาและเทคนิคของการเรียกข้อมูล (Information Retrieval) 

 
ในช่วงท่ีผ่านมาเราจะเห็นได้ว่าการเก็บขอ้มูลไม่ว่าจะเป็นการเก็บในอุปกรณ์ หรือเป็น

ระบบเก็บขอ้มูลนั้นมีการพฒันาการเพิ่มข้ึนมาอย่างรวดเร็วซ่ึงสามารถเก็บขอ้มูลไดห้ลายรูปแบบ 
เช่น หนงัสือ ฐานขอ้มูลเอกสาร ภาพกราฟฟิค การเก็บขอ้มูลจึงเป็นเร่ืองง่าย แต่ส่ิงท่ีส่งผลต่อมาคือ
การเรียกขอ้มูล โดยเฉพาะในฐานขอ้มูลท่ีมีขนาดใหญ่ ซ่ึงสถานการณ์น้ี จะพบได้จากฐานขอ้มูล
หนงัสือในห้องสมุดแบบเดิม, ในโปรแกรมประยุกตท์างธุรกิจ เช่น Electronic Data Interchange 
เป็นตน้ คลงัขอ้มูลในฐานขอ้มูลเหล่าน้ีมกัจะมีจ านวนมาก, ไม่เป็นระเบียบ และไม่มีโครงสร้าง 
หลงัจากท่ีมีการใชไ้ปไดร้ะยะเวลาหน่ึง ผูใ้ชค้นหน่ึงกบัความรู้ท่ีกวา้งขวาง มีระบบความคิด และมี
การแบ่งแยกระดบัความรู้นั้นถึงจะเป็นไปไดท่ี้จะเขา้ไปจดัการหรือส ารวจในฐานขอ้มูลเหล่าน้ีได ้

โดยธรรมชาติการเรียกดูขอ้มูลนั้น คียเ์วิดจะเป็นส่ิงท่ีถูกส่งเขา้ไปไม่ว่าจะเป็นแบบอนั
โนมติัหรือไม่อตัโนมติั แลว้ก็จะท าการสืบคน้ดว้ยการใช้ส่วนของขอ้มูลมาเช่ือมโยงกนัดว้ยการ
ควบคุมแบบ Boolean ถึงแมว้า่จะมีการใชว้ิธีการน้ีอยา่งแพร่หลาย ซ่ึงในวิธีการ Boolean น้ีผูใ้ชจ้ะ
พบวา่มนัยากมากในการคน้หาขอ้มูลดว้ยรูปแบบภาษา (Syntax) ของ Boolean เอกสารท่ีไดม้าไม่
จดัล าดบัของความส าคญั และท่ีส าคญัท่ีสุดผลท่ีไดม้ามกัจะไม่เพียงพอหรือไม่ใช่ท่ีตอ้งการ ปัญหา
ของการส่ือสารระหว่างมนุษยแ์ละคอมพิวเตอร์เป็นส่ิงท่ีสร้างความสับสนให้กบัเคร่ืองมือเรียกดู
ขอ้มูลท่ีเป็น Keywords-Based Boolean นกัวิจยัท่ีช่ือ Furnas พบว่าการท่ีมีตวัเลือก 5 ตวัเลือกมา
ทดลองใหเ้ลือก เพื่อเป็นหวัขอ้ของบางส่ิงคนสองคนจะเลือกขอ้เดียวกนันอ้ยกวา่ 20% น่ีถือเป็นส่ิง
หน่ึงท่ีเป็นขอ้จ ากดัทางภาษาท่ีท าใหว้ธีิการน้ีไม่ประสบผลส าเร็จกบัขอ้มูลจ านวนมาก 

The Vector Space Model ถูกคิดข้ึนมาโดย Salton ไดน้ าเสนอวิธีการควบคุมขอ้มูลใน
โปรแกรมส าหรับเรียกดูขอ้มูล ใน The Vector Space Model ทั้งเอกสารท่ีถูกจดัเก็บ และค าสั่งใน
การเรียกขอ้มูลจากผูใ้ช้จะถูกไปจดัเป็นกลุ่มข้อมูลของส่วนคน้หาและจะมีการเทียบค่าน ้ าหนัก 
แตกต่างออกไปจากวิธีการ Boolean เอกสารและค าสั่งนั้นจะถูกเปรียบเทียบกนับนฟังก์ชั่นท่ี



 27 

เหมือนกนัระหว่างการจบัคู่กบัส่วนของขอ้มูล (Term) การเหมือนกนัของคะแนนของส่วนส าคญั
เอกสารท่ีแสดงออกมากับการจบัคู่ระหว่างค าสั่งของผูใ้ช้และเอกสารท่ีเก่ียวข้องกัน และก็จะ
สามารถจดัล าดบัออกมา และแสดงออกไดต้รงกบัความหมายของผูใ้ชม้ากท่ีสุด (Lin and Chen, 
1996) 

 



บทที ่3 
 

ระเบียบวธีิวจิยั 
  
ในบทน้ีจะกล่าวถึงวิธีการด าเนินงานของการพฒันาระบบการแปลด้วยการใช้โครงข่าย

ประสาทเทียม เพื่อหาหมวดหมู่ (Concept) ของเอกสาร ซ่ึงมีวธีิการดงัน้ี 
 

3.1  ศึกษาและวเิคราะห์ปัญหา  
 
จากการศึกษาและรวบรวมขอ้มูลทั้งหมดนั้นการแปลภาษาดว้ยโปรแกรมแปลภาษานั้น

มกัจะมีปัญหาในการแปลความหมายของภาษาท่ีมีความเฉพาะทางมากข้ึน เน่ืองจากความหมายของ
ภาษาองักฤษหน่ึงค านั้นสามารถแปลออกมาเป็นภาษาไทยไดห้ลายความหมายท าให้บางคร้ังการ
แปลความหมายอาจจะมาซ่ึงความหมายท่ีไม่ตรงความหมาย การท่ีความหมายของแต่ละค านั้นแปล
ข้ึนมาไม่เหมือนกนัเกิดข้ึนจากหลายสาเหตุ เช่น การท่ีอยูใ่นบริบทท่ีคนละสถานการณ์ รวมถึงการท่ี
อยู่กนัคนละเชิงความคิด (Concept) ซ่ึงในตวัอย่างของงานวิจยัน้ีทางผูว้ิจยัจะท าการทดลองกบั
ขอ้มูลตวัอยา่ง 3 ประเภทเอกสาร คือ เทคโนโลยีสารสนเทศ ส่ิงแวดลอ้ม และทรัพยากรมนุษย ์ซ่ึง
ในบางค าของทั้ง 3 ประเภทเอกสารจะมีความหมายท่ีแตกต่างกนั ดงันั้น การท่ีใช้เทคนิคของการ
การขยายค าสอบถามดว้ยการวิเคราะห์เน้ือหาบทความ  มาพฒันาระบบจะสามารถท าให้ระบบการ
แปลภาษามีการเลือกความหมายไดถู้กตอ้งตามประเภทเอกสาร 

สถาปัตยกรรมของโครงข่ายประสาทเทียมท่ีใช้เพื่อการเรียนรู้ในการหาหมวดหมู่ของ
เอกสาร คือ โครงข่ายเปอร์เซ็ปตรอนแบบอินพุตหลายตวั (Multiple Inputs Perceptron) ในการ
เรียนรู้แบบป้อนไปหน้า (Feed Forward) และเลือกอลักอลิทึมแบบแพร่กระจายยอ้นกลบั (Back-
Propagation Algorithm) เน่ืองจากมีความเหมาะสมส าหรับการเรียนรู้ขอ้มูลท่ีมีลกัษณะรูปแบบ และ
การการจดัหมวดหมู่ และเป็นอลักอลิทึมท่ีนิยมใชใ้น Multilayer Perceptron  เพื่อปรับค่าน ้ าหนกัใน
เส้นเช่ือมต่อระหวา่งโหนดให้เหมาะสม โดยการปรับค่าน้ีจะข้ึนกบัความแตกต่างของค่าเอาตพ์ุตท่ี
ค านวณไดก้บัค่าเอาตพ์ุตท่ีตอ้งการ 
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3.2  การออกแบบ และพฒันาระบบ 
 

ระบบงานจะประกอบดว้ย  3 ขั้นตอนวิธี  คือ ขั้นตอนวิธีการเตรียมขอ้มูล, ขั้นตอนวิธีการ
แปลความหมายตามหมวดหมู่เอกสาร และขั้นตอนการปรับปรุงโครงข่ายประสาทเทียม 
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ภาพที ่3.1  แสดงการไหลขอ้มูลของภาพรวมระบบงาน 

 

3.2.1  ข้ันตอนวธีิการเตรียมข้อมูล  
ขั้นตอนน้ีเป็น ขั้นตอนวิธีในการเตรียมข้อมูล ในการน าไปจัดหมวดหมู่เอกสาร เพื่อ

น าไปใชใ้นการแปล   
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ภาพที ่3.2  แสดงการไหลขอ้มูลของขั้นตอนวธีิในการเตรียมขอ้มูล  
 

3.2.1.1 การจดัการเอกสารเบ้ืองตน้ 
เน่ืองจากขอ้มูลในเอกสารมีค าต่าง ๆ มากมายทั้งเป็นค าท่ีมีความส าคญั และไม่ 

ส าคญั ดงันั้นจึงตอ้งมีการจดัการเอกสารเพื่อน าไปเรียนรู้ และทดสอบต่อไป ซ่ึงมีวธีิการดงัต่อไปน้ี 
1) การวเิคราะห์ค า เป็นขั้นตอนการเปล่ียนเอกสารตน้ฉบบัไปเป็นรายการ 

ของค าตามคุณสมบติัท่ีก าหนด คุณสมบติัของค าท่ีจะน ามาพิจารณา และประกอบเป็นวลีต่อไป ใน
ขั้นตอนการวิเคราะห์ค าจะมีการตดัอกัขระพิเศษออกจากบทความ อกัขระพิเศษเป็นส่วนท่ีพบมาก
ในเอกสารต่างๆ เช่น เคร่ืองหมายวงเล็บ (()), เคร่ืองหมายอศัเจรีย ์( ! ) เป็นตน้ ซ่ึงอกัขระเหล่าน้ีอาจ
ท าให้การตดัค าผิดพลาดได ้เช่น ค าวา่ Test และ Test! ทั้งสองค าเป็นค าเดียวกนัแต่หากไม่มีการ
ก าจดัอกัขระพิเศษ ทั้งสองค าก็จะกลายเป็นคนละค ากนั เป็นตน้ และมีการตดัค าท่ีไม่มีหนา้ท่ี (Stop 
Word) ออกดว้ย ค าท่ีไม่มีหน้าท่ี คือค าท่ีพบบ่อยคร้ังในเอกสารแต่ไม่ให้ความหมายแก่เอกสาร 
ตวัอยา่งค าท่ีไม่มีหนา้ท่ีในภาษาองักฤษ ไดแ้ก่ “the”, “a”, of”, “and”, “to” เป็นตน้ ซ่ึงในงานวิจยั
คร้ังน้ีใชค้  าไม่มีหนา้ท่ีทั้งหมด 570 ค า  

2) การตดัส่วนต่อทา้ยค า (Stemming) ค าในภาษาองักฤษสามารถเปล่ียนรูป 
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ตามชนิดของค า (Part of Speech) และลกัษณะของการใชง้านไดห้ลายแบบโดยการเพิ่มส่วนต่อทา้ย
ค า (Suffix) ตวัอยา่งเช่น “Science”, “Scientist”, “Scientific” ค าเหล่าน้ีมาจากค าหลกัค าเดียวกนั มี
ความหมายเดียวกนัส่วนต่อทา้ยค าแตกต่างกนัไปตามหนา้ท่ี ซ่ึงขั้นตอนวิธีส าหรับตดัส่วนต่อทา้ยค า
ภาษาองักฤษท่ีเลือกใชใ้นงานวิจยัน้ีคือ Porter Stemming Algorithm  (Porter, 1980) เป็นขั้นตอนวิธี
ท่ีพยายามตดัส่วนต่อทา้ยค าออกให้มากท่ีสุดและยงัคงความหมายท่ีถูกตอ้ง ขั้นตอนวิธีน้ีเหมาะสม
กบังานท่ีตอ้งการพิจารณาเฉพาะค าท่ีมีความหมายต่างกนัโดยแทจ้ริง  

3.2.1.2 การจดัท าขอ้มูลขาเขา้  
ขั้นตอนน้ีเป็นน าค าศพัทท่ี์ไดจ้ดัการขอ้มูลเบ้ืองตน้เป็นรากค าศพัทแ์ลว้ มาจดัท า 

เป็นเมทริกซ์ขอ้มูลขาเขา้ ซ่ึงจะจดัโดยต าแหน่งท่ีมีค าศพัท์ในเอกสารนั้นๆให้แทนด้วย 1 ส่วน
ต าแหน่งใดไม่มีขอ้มูลใหแ้ทนดว้ย 0 ตามตวัอยา่งเมทริกซ์ในภาพท่ี 3.3 

 
1 1 1  1  1 
1  1  1  1 0 

A=  1  0  1  0 1 
0  1  1  0  1 

 
ภาพที ่3.3  ตวัอยา่ง ตารางเมทริกซ์น ้าหนกั W= TF x IDF 

 
3.2.1.3 การเรียนรู้ดว้ยโครงข่ายประสาทเทียม   
การท างานส่วนของโครงข่ายประสาทเทียมในระบบจะท าหน้าท่ีแยกประเภท

หมวดหมู่เอกสาร การท างานส่วนน้ีตอ้งออกแบบลกัษณะของโครงข่ายประสาทเทียมข้ึนมาก่อน 
จากนั้นก็สอนให้โครงข่ายจดจ ารูปแบบต่างๆตามท่ีตอ้งการ อย่างไรก็ตามการออกแบบโครงข่าย
ข้ึนอยู่กับลักษณะงานไม่สามารถก าหนดเฉพาะข้ึนมาได้ จึงต้องมีการทดลองและปรับเปล่ียน
ลกัษณะของโครงข่ายจนไดล้กัษณะของโครงข่ายท่ีมีประสิทธิภาพการท างานท่ีน่าพอใจ 

 การทดลองปรับเปล่ียนลกัษณะของโครงข่ายประสาทเทียมมีหลายวิธี เช่น เร่ิมจาก
การออกแบบโครงข่ายขนาดเล็กก่อน เม่ือพบวา่โครงข่ายเกิดค่าเฉล่ียความผิดพลาดสูงในการสอน 
จึงค่อยๆเพิ่มโหนดในชั้นต่างๆให้มากข้ึน หรืออีกวิธีคือการใช้โครงข่ายประสาทเทียมขนาดใหญ่
ก่อนจากนั้นน าค่าน ้ าหนกัท่ีไดจ้ากการสอนมาเปรียบเทียบกบัค่าน ้ าหนกัก่อนการสอน แลว้ท าการ
ตดัโหนดท่ีมีการเปล่ียนแปลงค่าน ้ าหนักน้อยๆออกไป เน่ืองจากโหนดเหล่านั้นไม่มีผลต่อการ
ท างาน 
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 ในการฝึกสอนจะมีขอ้มูลน าเขา้ (Input) และขอ้มูลเป้าหมาย (Target) ขอ้มูลน าเขา้
คือ ค าต่างๆในบทความท่ีผา่นส่วนประมวลผลก่อนมานัน่เองรวมกบัความถ่ีของแต่ละค าในเอกสาร
นั้น ขอ้มูลน าเขา้แต่ละชุดจะมีขอ้มูลเป้าหมายก ากบั โดยขอ้มูลเป้าหมายคือส่วนท่ีก าหนดหมวดหมู่
ท่ีถูกตอ้งของบทความ  

 
Training Set  Target 

 
 ขั้นตอนวธีิการเรียนรู้แบบเปอร์เซ็ปตรอน (Backpropogation Algorithm) 
 ก าหนดให้ขอ้มูลชุดฝึกฝนคู่อินพุตเอาตพ์ุตเป็น (p1, t1 ),…, (pk, tk ) เม่ือ pk = [pk1 

,…, pkn ]
T,  
tk = [t k1 ,…, t kn], k=1,…,K, และ K เป็นจ านวนขอ้มูลทั้งหมดในชุดฝึกฝน 
 ขั้นตอนท่ี 1 ก าหนดโครงสร้างโครงข่าย เลือกอตัราการเรียนรู้ (learning rate)  η > 

0  ก าหนดค่าผดิพลาดรวม E=0 
 ขั้นตอนท่ี 2 สุ่มค่าน ้าหนกั W และ b จากค่าเล็กๆ ก าหนดค่า k=1 
 ขั้นตอนท่ี 3 เร่ิมท าการฝึกฝน ใส่ค่า pk เขา้โครงข่าย x = p k, y =t k ท าการค านวณค่า

เอาตพ์ุต a จาก net = Wp+b 

     (   )  หรือ    (   )  {
 

 
 
     

      
{
 

  
 
     

      
 

 ขั้นตอนท่ี 4 ค านวนค่าน ้าหนกัและไบแอสใหม่ 
  W = W + η (y-a)pT b = b+ η (y-a) 
 ขั้นตอนท่ี 5 ค านวณค่าผดิพลาดสะสม 
  E = E+1/2 ||y – a||2 
 ขั้นตอนท่ี 6 ถา้ k <K ให้ k=k+1 ท าการค านวณซ ้ าจากขั้นตอนท่ี 3 ถา้ k = K ท า

ขั้นตอนท่ี 7 
 ขั้นตอนท่ี 7 ถา้ค่าผิดพลาดสะสม E = 0 จบการฝึกฝน ถา้ E > 0 ให้ก าหนด E=0, 

k=1 เร่ิมรอบการฝึกฝนใหม่จากขั้นตอนท่ี 3 
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ตารางที ่3.1  แสดงค่าตวัแปรท่ีใชอ้ลักอริทึมการแพร่กระจายยอ้นกลบัในโครงข่ายประสาทเทียม 
 

ตัวแปรในโครงข่ายประสาทเทยีม ค่าพารามิเตอร์ 
ค่าอตัราเร็วในการเรียนรู้ (η) 0.1 
จ านวนรอบส าหรับการเรียนรู้ (t) 500  
จ านวนขอ้มูลอินพุต (Pi) 2391 ค า x 50 เอกสาร 
ค่าความเอนเอียง  (b) 0.1 
จ านวน Hidden Layer 1 ชั้น 12 โหนด 

 
Testing Set  Output 
 
 3.2.1.4 การทดสอบการเรียนรู้โครงข่ายประสาทเทียม 
 การทดสอบประสิทธิภาพของการท างานภายหลงัการสอนนั้น จะน าชุดข้อมูล

ทดสอบป้อนเข้าสู่โครงข่ายประสาทเทียมท่ีได้ท าการสอน ซ่ึงผลลัพธ์ท่ีเกิดข้ึนเป็นตวับ่งช้ีว่า
โครงข่ายประสาทเทียมท่ีท าการสอน ส าหรับการจดัหมวดหมู่เอกสารนั้นมีประสิทธิภาพเช่นใด
นัน่เอง โดยในการทดสอบนั้นหากไดผ้ลลพัธ์ท่ีไม่พอใจ อาจจะน าไปสอนเพิ่มเติมหรืออาจมีการ
เปล่ียนแปลงรูปแบบการเรียนรู้ของโครงข่ายประสาทเทียมนั้นก็ได ้

 การทดสอบประสิทธิภาพของโครงข่ายประสาทเทียมในงานวิจยัคร้ังน้ีได้ใช้
วิธีการแบบ 5-Fold Cross Validation (Hastie, Tibshirani and Friedman, 2001) ซ่ึงหลกัการของ
วิธีการน้ีคือ การน าชุดขอ้มูลทั้งหมด มาแบ่งเป็น 5 ส่วนเท่าๆกนั และจะท าการฝึกฝน 4 ส่วน และ
น าไปทดสอบ 1 ส่วน ซ่ึงการสุ่มเลือกจะใชว้ิธีการ Stratified Sampling ท  าเช่นน้ีจนครบทั้ง 5 รอบ 
ผลการทดสอบจะเฉล่ียออกมาเป็นค่าร้อยละความแม่นย  าของการทดสอบ  

หลงัจากทดสอบการเรียนรู้โครงข่ายประสาทเทียมจนไดผ้ลท่ียอมรับไดแ้ลว้ จึงน า 
โครงข่ายไปประยกุตใ์ชง้านในส่วนของขั้นตอนการแปลภาษาตามหมวดหมู่เอกสารต่อไป  

3.2.1.5 การสร้างคลงัขอ้มูลค าศพัท ์
ส่วนขั้นตอนน้ีเป็นการสร้างคลงัขอ้มูลค าศพัท ์โดยใชฐ้านขอ้มูลหลกัจาก 

LEXiTRON Data Version 2.5.1 (ศูนยเ์ทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ, 2547) 
ซ่ึงพฒันาโดย ศูนยเ์ทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ ผูว้ิจยัจะน าฐานขอ้มูลมา
พฒันาเพิ่มเติมโดยเพิ่มคอลมัน์ “ประเภทเอกสาร” และให้ผูเ้ช่ียวชาญเป็นผูช่้วยเหลือในการใส่

Neural Network Pre-Processing 



 34 

ขอ้มูลประเภทเอกสาร นอกจากน้ีทางผูว้ิจยัจะใช้ขอ้มูลศพัท์บญัญติั หรือศพัท์เฉพาะทาง ท่ีไดรั้บ
การรับรองแลว้จากองคก์รท่ีมีความน่าเช่ือ เพิ่มเขา้ไปในฐานขอ้มูล ซ่ึงมีโครงสร้างดงัน้ี 

 
ตารางที ่3.2  แสดงคุณสมบติัของฐานขอ้มูลค าศพัท ์

 
ช่ือคอลมัน์ ค าอธิบาย 

id รหสัค าศพัท ์
esearch ค าศพัท ์ 
tentry ความหมาย  
ecat ชนิดค าศพัท ์เช่น N,V,ADJ เป็นตน้ 
etype ประเภทเอกสารเช่น EV,IT,SO เป็นตน้ 
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ภาพที ่3.4  แสดงการไหลขอ้มูลของขั้นตอนวธีิการแปลความหมายตามหมวดหมู่เอกสาร  
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3.2.2  ข้ันตอนวธีิการแปลความหมายตามหมวดหมู่เอกสาร  
ในส่วนของขั้นตอนวิธีการแปลความหมายตามหมวดหมู่เอกสาร จะมีขั้นตอนวิธีดงัภาพท่ี 

3.4 โดยในส่วนของขั้นตอนในการจดัการเอกสารเบ้ืองตน้ และการจดัท าขอ้มูลขาเขา้ จะมีขั้นตอน
วธีิเช่นเดียวกบัขั้นตอนวธีิในการเตรียมขอ้มูล ซ่ึงไดก้ล่าวไวแ้ลว้ในหวัขอ้ท่ี 3.2.1.1 และ 3.2.1.2  

 3.2.2.1 การจดัหมวดหมู่เอกสาร 
 ในขั้นตอนน้ีระบบจะน าขอ้มูลขาเขา้น าเขา้สู่โครงข่ายประสาทเทียมท่ีไดเ้รียนรู้

และทดสอบแล้ว เพื่อประมวลผลในท านายประเภทของเอกสารท่ีตอ้งการทดสอบ ซ่ึง เม่ือระบบ
ท านายประเภทเอกสารหากระบบท าการจดัหมวดหมู่เอกสารผิด ผูใ้ช้งานสามารถด าเนินการใหม่
โดยการใส่ประเภทหมวดหมู่เอกสารท่ีถูกตอ้งกลบัเขา้สู่ระบบเพื่อด าเนินการในขั้นตอนต่อไป 

 3.2.2.2 การแปลความหมายตามประเภทเอกสาร 
ในการแปลในการวจิยัคร้ังน้ีระบบจะมีการขยายค าหรือ ประโยคท่ีตอ้งการแปล 

ด้วยหมวดหมู่ของเอกสาร (Concept) ท่ีได้ด าเนินการจ าแนกไว ้เช่น ได้มีการน าเข้าบทความ
ประเภท Information Retrieval แลว้เม่ือตอ้งการแปลค าวา่ “Query Expansion” ในบทความฉบบัน้ี
ระบบจะน าค าวา่  “Query Expansion” และเพิ่มค าวา่ Information Retrieval เขา้ไปเพื่อสืบคน้หาค า
แปลโดยในฐานขอ้มูลค าแปลจะมีการรวบรวมความหมายเฉพาะทางไวโ้ดยมีการแบ่งความหมายไว้
ตามหมวดหมู่ของเอกสารว่าหากค านั้นอยู่ในหมวดหมู่นั้นจะแปลว่าอะไร ระบบก็จะแปลออกมา
ตามนั้น ซ่ึงการแปลในระบบของวิจยัคร้ังน้ีจะเป็นการแปลในลกัษณะค าต่อค า  ไม่ได้แปลเป็น
ประโยค 
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ภาพที ่3.5  แสดงการไหลขอ้มูลของการปรับปรุงประสิทธิภาพโครงข่ายประสาทเทียม 
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3.2.3  การปรับปรุงประสิทธิภาพโครงข่ายประสาทเทยีม  
จากการทดสอบโครงข่ายระบบจะให้ผูใ้ช้งานตรวจสอบหากพบว่าถูกตอ้งแลว้ก็สามารถ

ด าเนินการขั้นต่อไป หากพบวา่มีการจ าแนกผดิใหผู้ใ้ชง้านคืนค่าประเภทเอกสารท่ีถูกตอ้งกลบัเขา้สู่
ระบบ โดยระบบจะน าเอกสารท่ีมีการทดสอบการแปลทั้งหมดไปเรียนรู้เพิ่มเติมเพื่อปรับปรุง
ประสิทธิภาพโครงข่ายประสาทเทียม ซ่ึงระบบจะน าฐานขอ้มูลของเอกสารเพื่อการทดสอบมารวม
กบัฐานขอ้มูลเอกสารเพื่อการเรียนรู้ท่ีไดด้ าเนินการไว ้ เพื่อน าเขา้สู่การเรียนรู้ดว้ยโครงข่ายประสาท
เทียมอีกคร้ัง 
 

3.3  การวเิคราะห์ข้อมูล 
 

การวเิคราะห์ขอ้มูลเป็นการวเิคราะห์เชิงสถิติ โดยเนน้ดา้นการประเมินผลความถูกตอ้งและ
วิเคราะห์เปรียบเทียบประสิทธิภาพในการแปลความหมายเฉพาะค าเป้าหมายของขั้นตอนวิธี 2 วิธี 
คือ ขั้นตอนวิธีการแปลความหมายตามบริบทท่ีน าเสนอ และการแปลความหมายค าด้วยกูเก้ิล 
(Google Translation) โดยจะแบ่งการวเิคราะห์ขอ้มูลออกเป็น 2 ส่วน ดงัน้ี 

 
3.3.1  การวเิคราะห์ความถูกต้องในการแปลความหมายเฉพาะค าเป้าหมาย 
ในการวเิคราะห์ความถูกตอ้งนั้น จะใชว้ธีิตรวจสอบความหมายของค าเป้าหมาย แบบค าต่อ

ค า กบัความหมายจริง ท่ีไดม้าจากการแปลโดยผูเ้ช่ียวชาญท่ีเก่ียวขอ้งกบัเน้ือหาในแต่ละเอกสารนั้น 
ๆ จากนั้นจึงรวบรวมค าเป้าหมายท่ีแปลถูกตอ้งทั้งหมด มาค านวณหาร้อยละความถูกตอ้งในการ
แปลความหมายในแต่ละเอกสาร โดยมีสูตรการค านวณ  ดงัสมการท่ี 3 1 

  

ร้อยละของความถูกตอ้ง  
จ านวนค าเป้าหมายท่ีแปลถูกตอ้งในแต่ละเอกสาร 

จ านวนค าเป้าหมายทั้งหมดในแต่ละเอกสาร
        

  

3.1) 

 
3.3.2  การวเิคราะห์ประสิทธิภาพของข้ันตอนวธีิการแปลความหมายค าตามหมวดหมู่

เอกสาร 
ในการวิเคราะห์ประสิทธิภาพนั้น จะเป็นการวิเคราะห์ประสิทธิภาพของขั้นตอนวิธีการ

แปลความหมายค าตามหมวดหมู่เอกสาร เปรียบเทียบกบั การแปลความหมายค าดว้ยกูเก้ิล (Google 
Translation) ในแง่ของความถูกตอ้งในการแปลความหมายเฉพาะค าเป้าหมาย โดยใช้สถิติการ
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ทดสอบที (Paired t-Test) (McDonald, 2009) เพื่อตรวจสอบวา่มีนยัส าคญัทางสถิติมากกวา่ 0 05 
หรือไม่ 

 

http://www.lulu.com/product/5507346


บทที ่ 4 
 

การวเิคราะห์ผลการทดลอง 
 

ในบทน้ีกล่าวถึงการวเิคราะห์ผลการทดลองซ่ึงในงานวจิยัคร้ังน้ีจะมีสองส่วนท่ีจะวิเคราะห์
และประเมินผล คือ ส่วนของจ าแนกหมวดหมู่เอกสาร และการแปลความหมาย 

ในการวิเคราะห์การแปลความหมายจะเน้นการประเมินผลความถูกต้องในการแปล
ความหมายค า โดยมิไดค้  านึงถึงการวเิคราะห์ทางดา้นความเร็วในการแปลความหมาย ทั้งน้ีเพราะใน
การแปลความหมาย แมจ้ะแปลออกมาไดอ้ยา่งรวดเร็ว ก็ไม่ไดช่้วยให้สามารถเขา้ใจในเอกสารนั้นๆ
ได้ เพราะขาดความถูกตอ้ง ดงันั้นการวิเคราะห์ผลการทดลองในงานวิจยัน้ี จึงได้เน้นเร่ืองความ
ถูกตอ้งในการแปลความหมาย  

ในการวเิคราะห์เปรียบเทียบประสิทธิภาพนั้น มุ่งเนน้ท่ีจะเปรียบเทียบขั้นตอนวิธีท่ีน าเสนอ 
กบัเทคนิคเอน็แกรม  เน่ืองจากการแปลความหมายของกเูก้ิล ก็ใชท้ฤษฏีของเอ็นแกรม  นอกจากนั้น
ยงัใชท้ฤษฏีเบยอ์ยา่งง่าย ในการค านวณความน่าจะเป็น จึงเหมาะท่ีจะน ามาเปรียบเทียบ 

ในงานวจิยัน้ีโดยแบ่งการวเิคราะห์ออกเป็น 3 ประเด็น ดงัน้ี 
 

4.1 การวเิคราะห์ประสิทธิภาพของการจัดหมวดหมู่เอกสาร 
 
ผลการวิเคราะห์ประสิทธิภาพการทดสอบการจดัหมวดหมู่แอกสารดว้ยโครงข่ายประสาท

เทียม ดว้ยการทดสอบแบบ 5-Fold Cross Validation (Hastie, Tibshirani and Friedman, 2001) กบั
จ านวนเอกสารทั้งส้ิน 50 ฉบบั  
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ตารางที ่4.1  ผลการทดสอบประสิทธิภาพการจดัหมวดหมู่เอกสาร 
 

หมวดหมู่เอกสาร จ านวนเอกสาร จ านวนเอกสารท่ี
จ าแนกถูกตอ้ง 

ร้อยละของความ
ถูกตอ้ง 

วทิยาศาสตร์ส่ิงแวดลอ้ม 15 15 100 
เทคโนโลยสีารสนเทศ 20 19 95 
สังคมวทิยา 15 12 80 

 
4.2 การวิเคราะห์หาความถูกต้องของการแปลความหมายค าของขั้นตอนวิธีการแปล

ความหมายค าตามหมวดหมู่เอกสาร 
 
ในการวิเคราะห์หาความถูกตอ้งของการแปลความหมายค านั้น จะวิเคราะห์โดยการน าค า

เป้าหมายทั้งหมดในเอกสาร มาผ่านกระบวนการแปลความหมายค าโดยขั้นตอนวิธีท่ีน าเสนอ 
จากนั้นจึงน าความหมายของค าเป้าหมายแต่ละค านั้น มาตรวจสอบความถูกตอ้งกบัความหมายจริง 
ท่ีไดรั้บการแปลมาจากผูเ้ช่ียวชาญท่ีมีความรู้เก่ียวกบัเน้ือหาในแต่ละเอกสาร แบบค าต่อค า  

นอกจากน้ี ในการวิเคราะห์ประสิทธิภาพในการแปลความหมายของขั้นตอนวิธีท่ีน าเสนอ 
กบัการแปลความหมายดว้ยขั้นตอนวิธีเอ็นแกรม  ในขั้นตอนต่อไปตอ้งใชข้อ้มูลความถูกตอ้งของ
การแปลความหมายค าของการแปลความหมายดว้ยขั้นตอนวิธีเอ็นแกรม  ซ่ึงในงานวิจยัคร้ังน้ีเราใช้
Google Translate เน่ืองจาก Google Translate มีขั้นตอนวิธีการแปลความหมายดว้ยขั้นตอนวิธีเอ็น
แกรม  มาวิเคราะห์ร่วมดว้ยโดยการวิเคราะห์ความถูกตอ้งนั้น จะน าค าเป้าหมายชุดเดียวกนัมาผา่น
กระบวนการแปลความหมายค าโดยการแปลความหมายของกเูก้ิล และน ามาตรวจสอบความถูกตอ้ง
กบัความหมายจริง เช่นเดียวกบัการวเิคราะห์หาความถูกตอ้งของการแปลความหมายค าของขั้นตอน
วธีิท่ีน าเสนอ 

เม่ือไดค้่าความถูกตอ้งในการแปลความหมายค าของทั้งสองวิธี จึงน าขอ้มูลนั้นไปวิเคราะห์
ประสิทธิภาพของขั้นตอนวิธีท่ีน าเสนอในขั้นตอนต่อไป ส าหรับตวัอย่างการตรวจสอบความ
ถูกตอ้งกบัความหมายจริง สามารถดูไดจ้ากตารางท่ี 4.2 
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ตารางที ่4.2  ตวัอยา่งการตรวจสอบความหมายท่ีถูกแปลโดยวธีิทั้งสอง กบัความหมายจริง 
 

id Ca w R T1 P1 T2 P2 

1 EV account บนัทึก รายงาน,บนัทึก ✓ บญัชี X 
8 IT account บญัชีผูใ้ช ้ บญัชีผูใ้ช ้ ✓ บญัชี X 
12 SO account รายงาน รายงาน,บนัทึก ✓ บญัชี X 
5 EV application การประยกุตใ์ช ้ การประยกุตใ์ช ้ ✓ ใบสมคัร X 
6 IT application โปรแกรมประยกุต ์ โปรแกรมประยกุต ์ ✓ ใบสมคัร X 
12 SO application การประยกุตใ์ช ้ การประยกุตใ์ช ้ ✓ ใบสมคัร X 
5 EV basis รากฐาน รากฐาน ✓ รากฐาน ✓ 
9 IT basis หลกัพ้ืนฐาน หลกัพ้ืนฐาน ✓ รากฐาน ✓ 
15 SO basis รากฐาน รากฐาน ✓ รากฐาน ✓ 
6 IT bit ส่วนเล็กๆ บิต X บิต X 
3 EV case กรณี กรณี ✓ กรณี ✓ 
6 IT case กรณี ขนาดตวัอกัษร X กรณี ✓ 
13 SO case กรณี กรณี ✓ กรณี ✓ 
1 EV class กลุ่ม,หมวดหมู ่ กลุ่ม,หมวดหมู ่ ✓ ชั้น X 
5 IT class คลาส คลาส ✓ ชั้น X 
13 SO class ระดบั,ชั้น ระดบั ✓ ชั้น ✓ 
1 EV consistent สอดคลอ้ง การยดึตวั X มัน่คง X 
14 SO consistent สอดคลอ้ง ท่ีสอดคลอ้งกนั ✓ มัน่คง X 
6 IT context บริบท บริบท ✓ ส่ิงแวดลอ้ม X 
12 SO context บริบท บริบท ✓ ส่ิงแวดลอ้ม X 
1 EV data ขอ้มูล ขอ้มูล ✓ ขอ้มูล ✓ 
6 IT data ขอ้มูล ขอ้มูล ✓ ขอ้มูล ✓ 
12 SO data ขอ้มูล ขอ้มูล ✓ ขอ้มูล ✓ 
6 IT entity เอกลกัษณ์ ช่ือเอน็ทิต้ี(DB) X เอกลกัษณ์ ✓ 
6 IT local เฉพาะท่ี เฉพาะท่ี ✓ ในประเทศ X 
14 SO local ทอ้งถ่ิน,ในประเทศ ส่วนทอ้งถ่ิน ✓ ในประเทศ ✓ 
8 IT map จบัคู่ จบัคู่ ✓ แผนท่ี X 
11 SO map แผนท่ี แผนท่ี ✓ แผนท่ี ✓ 
10 IT mapping การจบัคู่ การจบัคู่ ✓ การท าแผนท่ี X 
11 SO mapping การท าแผนท่ี การท าแผนท่ี ✓ การท าแผนท่ี ✓ 
1 EV loop รอบการท างาน ห่วง X ห่วง X 
3 EV order ค าสัง่,ล าดบั ล าดบั ✓ ค าสัง่ซ้ือ X 
7 IT order ค าสัง่,ล าดบั ล าดบั ✓ ค าสัง่ซ้ือ X 
14 SO order ค าสัง่,ล าดบั ค าสัง่ ✓ ค าสัง่ซ้ือ X 
3 EV program โปรแกรม แผนงาน X โครงการ X 
8 IT program โปรแกรม โปรแกรม ✓ โครงการ X 
14 SO program แผนงาน,แผนการ แผนงาน ✓ โครงการ X 
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ตารางที ่4.2  (ต่อ) 
        

id Ca W R T1 P1 T2 P2 

3 EV resource ทรัพยากร ทรัพยากร ✓ ทรัพยากร ✓ 
6 IT resource ทรัพยากร ทรัพยากร ✓ ทรัพยากร ✓ 
13 SO resource ทรัพยากร ทรัพยากร ✓ ทรัพยากร ✓ 
1 EV refactory วสัดุทนไฟ วสัดุทนไฟ ✓ อาละวาด X 
1 EV solution สารละลาย สารละลาย ✓ ทางออก X 
4 EV state รัฐ สภาพแวดลอ้ม X รัฐ ✓ 
13 SO state ค าแถลง รัฐ X รัฐ X 
6 IT term ชุดค า ชุดค า ✓ เทอม X 
14 SO term ก าหนดเวลา ภาคการศึกษา X เทอม X 

 
หมายเหตุ: id คือ รหสัเอกสาร, ca คือ ประเภทเอกสาร,  w คือ ค า 

 R คือ ความหมายจริงท่ีไดม้าจากผูเ้ช่ียวชาญ   
T1 คือ ความหมายท่ีไดจ้ากการแปลความหมายโดยขั้นตอนวธีิท่ีน าเสนอ  
T2 คือ ความหมายท่ีไดจ้ากการแปลความหมายโดย Google Translation  
P1 คือ ผลท่ีได้จากการเปรียบเทียบความหมายท่ีแปลโดยขั้นตอนวิธีท่ีน าเสนอกับ

ความหมายจริง  
P2 คือ ผลท่ีไดจ้ากการเปรียบเทียบความหมายท่ีแปลโดย Google Translation กบั

ความหมายจริง 
 

จากผลการทดลองดงักล่าว จะเห็นได้ว่าได้มีการเปรียบเทียบความหมายโดยทั้งสองวิธี 
แบบค าต่อค า หลกัจากนั้นจึงน าผลท่ีไดม้าค านวณหาค่าความถูกตอ้ง โดยจะแยกเป็นค่าความถูกตอ้ง
ของแต่ละเอกสาร ซ่ึงจะใช้ทฤษฏีการหาค่าความถูกต้องแบบความแม่นย  า และความระลึก
(Precision and Recall) (Douglas and Bonnie, 2001) แต่ในงานวิจยัน้ี สนใจเพียงแต่การแปล
ความหมายของค าเป้าหมายเท่านั้น ดงันั้นความถูกตอ้งจึงเท่ากบัค่าความระลึกเพียงอยา่งเดียว โดยมี
สูตรการค านวณดงัสมการท่ี 4.1 

 
        

  

       
             4.1) 

 

เม่ือ TP = จ านวนค าเป้าหมายท่ีแปลถูกตอ้ง 
 FP = จ านวนค าเป้าหมายท่ีแปลผดิ 
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โดยในงานวิจยัคร้ังน้ีไดท้  าการทดสอบค่าความถูกตอ้งโดยท าการทดลองทั้งหมด 5 คร้ัง
โดยแบ่งเป็นคร้ังละ 10 เอกสาร ตามการทดสอบการจ าแนกประเภทเอกสารแบบ 5-Fold Cross 
Validation (Hastie, Tibshirani and Friedman, 2001) ซ่ึงไดด้ าเนินการทั้งส้ิน 50 เอกสาร ไดผ้ลการ
ทดลองดงัน้ี 

 
ตารางที ่4.3  ร้อยละความถูกตอ้งของการแปลความหมายค าเฉพาะค าเป้าหมาย คร้ังท่ี 1 
 

รหัส
เอกสาร 

จ านวนค าเป้าหมาย
ในแต่ละเอกสาร 

ค าเป้าหมายที่แปลถูกต้อง 
ร้อยละของความถูกต้องในการแปล

ความหมาย (%) 

ขั้นตอนวธิีที่น าเสนอ 
การแปลความหมาย

ด้วยกเูกิล้ 
ขั้นตอนวธิีที่น าเสนอ 

การแปลความหมาย
ด้วยกเูกิล้ 

1 287 278 223 96.86 77.70 
2 263 255 235 96.96 89.35 
3 192 188 178 97.92 92.71 
4 109 103 74 94.50 67.89 
5 107 103 83 96.26 77.57 
6 155 150 103 96.77 66.45 
7 144 141 113 97.92 78.47 
8 539 521 488 96.66 90.54 
9 338 322 303 95.27 89.64 

10 222 215 206 96.85 92.79 
รวม 2356 2276 2006 96.60 85.14 
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ตารางที ่4.4  ร้อยละความถูกตอ้งของการแปลความหมายค าเฉพาะค าเป้าหมาย คร้ังท่ี 2 
 

รหัส
เอกสาร 

จ านวนค าเป้าหมาย
ในแต่ละเอกสาร 

ค าเป้าหมายที่แปลถูกต้อง 
ร้อยละของความถูกต้องในการแปล

ความหมาย (%) 

ขั้นตอนวธิีที่น าเสนอ 
การแปลความหมาย

ด้วยกเูกิล้ 
ขั้นตอนวธิีที่น าเสนอ 

การแปลความหมาย
ด้วยกเูกิล้ 

1 287 278 265 96.86 92.33 
2 392 379 351 96.68 89.54 
3 193 183 172 94.82 89.12 
4 181 174 130 96.13 71.82 
5 113 107 82 94.69 72.57 
6 157 152 116 96.82 73.89 
7 153 147 111 96.08 72.55 
8 334 320 303 95.81 90.72 
9 234 228 212 97.44 90.6 

10 280 270 249 96.43 88.93 
รวม 2324 2238 1991 96.30 85.67 

 
ตารางที ่4.5  ร้อยละความถูกตอ้งของการแปลความหมายค าเฉพาะค าเป้าหมาย คร้ังท่ี 3 
 

รหัส
เอกสาร 

จ านวนค าเป้าหมาย
ในแต่ละเอกสาร 

ค าเป้าหมายที่แปลถูกต้อง 
ร้อยละของความถูกต้องในการแปล

ความหมาย (%) 

ขั้นตอนวธิีที่น าเสนอ 
การแปลความหมาย

ด้วยกเูกิล้ 
ขั้นตอนวธิีที่น าเสนอ 

การแปลความหมาย
ด้วยกเูกิล้ 

1 185 178 166 96.22 89.73 
2 176 165 152 93.75 86.36 
3 170 158 149 92.94 87.65 
4 146 140 115 95.89 78.77 
5 117 113 89 96.58 76.07 
6 101 95 76 94.06 75.25 
7 162 156 128 96.30 79.01 
8 351 342 324 97.44 92.31 
9 299 269 267 89.97 89.30 

10 269 262 244 97.40 90.71 
รวม 1976 1878 1710 95.04 86.54 
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ตารางที ่4.6  ร้อยละความถูกตอ้งของการแปลความหมายค าเฉพาะค าเป้าหมาย คร้ังท่ี 4 
 

รหัส
เอกสาร 

จ านวนค าเป้าหมาย
ในแต่ละเอกสาร 

ค าเป้าหมายที่แปลถูกต้อง 
ร้อยละของความถูกต้องในการแปล

ความหมาย (%) 

ขั้นตอนวธิีที่น าเสนอ 
การแปลความหมาย

ด้วยกเูกิล้ 
ขั้นตอนวธิีที่น าเสนอ 

การแปลความหมาย
ด้วยกเูกิล้ 

1 174 168 155 96.55 89.08 
2 166 155 142 93.37 85.54 
3 249 236 228 94.78 91.57 
4 181 177 144 97.79 79.56 
5 141 136 109 96.45 77.30 
6 178 172 139 96.63 78.09 
7 190 185 148 97.37 77.89 
8 267 245 242 91.76 90.64 
9 251 242 231 96.41 92.03 

10 234 224 213 95.73 91.03 
รวม 2031 1940 1751 95.52 86.21 

 
ตารางที ่4.7  ร้อยละความถูกตอ้งของการแปลความหมายค าเฉพาะค าเป้าหมาย คร้ังท่ี 5 
 

รหัส
เอกสาร 

จ านวนค าเป้าหมาย
ในแต่ละเอกสาร 

ค าเป้าหมายที่แปลถูกต้อง 
ร้อยละของความถูกต้องในการแปล

ความหมาย (%) 

ขั้นตอนวธิีที่น าเสนอ 
การแปลความหมาย

ด้วยกเูกิล้ 
ขั้นตอนวธิีที่น าเสนอ 

การแปลความหมาย
ด้วยกเูกิล้ 

1 131 123 119 93.89 90.84 
2 107 101 91 94.39 85.05 
3 130 121 112 93.08 86.15 
4 155 152 121 98.06 78.06 
5 176 169 139 96.02 78.98 
6 139 110 106 79.14 76.26 
7 129 124 102 96.12 79.07 
8 269 256 242 95.17 89.96 
9 246 225 221 91.46 89.84 

10 317 306 291 96.53 91.80 
รวม 1799 1687 1544 93.77 85.83 
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4.3 การวิเคราะห์ประสิทธิภาพของขั้นตอนวิธีการแปลความหมายค าตามหมวดหมู่
เอกสาร 

 
ในขั้นตอนน้ีจะเป็นการวิเคราะห์ประสิทธิภาพของการแปลความหมายค าเฉพาะค า

เป้าหมายโดยขั้นตอนวิธีท่ีน าเสนอเปรียบเทียบกบัการแปลความหมายดว้ยขั้นตอนวิธีแบบเอ็นแก
รม  ซ่ึงในงานวิจยัคร้ังน้ีใช ้กูเก้ิล (Google Translation) โดยใชส้ถิติการทดสอบทีแบบคู่ (Paired T-
Test) (McDonald, 2009) เพื่อตรวจสอบวา่มีค่านยัส าคญัทางสถิติเท่าใด ดว้ยค่าความเช่ือมัน่ 95% 
โดยจะมีการก าหนดสมมติฐานการทดสอบดงัน้ี 
H0: การแปลความหมายค าเฉพาะค าเป้าหมายโดยการแปลความหมายดว้ยขั้นตอนวธีิแบบเอ็นแกรม 
ดีกวา่ ขั้นตอนวธีิท่ีน าเสนอ 
H1: การแปลความหมายค าเฉพาะค าเป้าหมายโดยขั้นตอนวิธีท่ีน าเสนอ ดีกวา่ การแปลความหมาย
ดว้ยขั้นตอนวธีิแบบเอน็แกรม 

ส าหรับขอ้มูลท่ีใช้วิเคราะห์คือขอ้มูลร้อยละความถูกตอ้งในการแปลความหมายของทั้ง
สองวธีิและส าหรับโปรแกรมทางสถิติท่ีใชคื้อ SPSS และเม่ือน าขอ้มูลดงักล่าวไปวิเคราะห์ จะไดผ้ล
ดงัน้ี 

 
ตารางที ่4.8  Paired Samples Statistics 
 
 Mean N Std. Deviation Std. Error Mean 

Pair 1 
วธีิท่ีน าเสนอ 94.9728 50 3.05149 .43155 
เอน็แกรม 83.9816 50 7.53320 1.06535 

 

ตารางที ่4.9  Paired Samples Correlations 
 
 N Correlation Sig. 
Pair 1 วธีิท่ีน าเสนอ&เอน็แกรม 50 -.108 .454 
 
 
 
 

http://www.lulu.com/product/5507346
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ตารางที ่4.10  Paired Samples Test 
 

 

Paired Differences 

t Df 
Sig. 

(2-tailed) Mean 
Std. 

Deviation 

Std. 
Error 
Mean 

95% Confidence 
Interval of the 

Difference 
Lower Upper 

Pair 1 
วธีิท่ีน าเสนอ– 
เอน็แกรม 

10.991
20 

8.42868 1.19200 8.59579 13.38661 9.221 49 .000 

 
โดย  ตวัแปร 1 คือ ร้อยละความถูกตอ้งในการแปลความหมายของขั้นตอนวธีิท่ีน าเสนอ 
 ตวัแปร 2 คือ ร้อยละความถูกตอ้งในการแปลความหมายของการแปลความหมายดว้ย  
         ขั้นตอนวธีิแบบเอน็แกรม 

จากผลการวิเคราะห์ท่ีไดรั้บจาก SPSS แสดงให้เห็นถึงขอ้มูลทางสถิติ ซ่ึงในตารางท่ี 4.8
นั้น กล่าวถึงลกัษณะของขอ้มูลทั้งสองท่ีจะน ามาเปรียบเทียบกนั โดยส าหรับขั้นตอนวิธีท่ีน าเสนอ 
จะมีค่าเฉล่ียของร้อยละความถูกตอ้งในการแปลความหมาย เท่ากบั 94.9728 จากขอ้มูลทั้งหมด 50 
ขอ้มูล และมีค่าเบ่ียงเบนมาตราฐาน และค่าคลาดเคล่ือนมาตราฐาน เท่ากบั 3.05149 และ 0.43155
ตามล าดบั ส่วนการแปลความหมายดว้ยขั้นตอนวิธีแบบเอ็นแกรมนั้น จะมีค่าเฉล่ียของร้อยละความ
ถูกตอ้งในการแปลความหมาย เท่ากบั 83.9816 จากขอ้มูลทั้งหมด 50 ขอ้มูล และมีค่าเบ่ียงเบน
มาตราฐาน และค่าคลาดเคล่ือนมาตราฐาน เท่ากบั 7.53320 และ 1.06535 ตามล าดบั 

ในตารางท่ี 4.9 กล่าวถึงความสัมพนัธ์ของขอ้มูลทั้งสองท่ีจะมาเปรียบเทียบกนั โดยขอ้มูล
ทั้งสอง จะมีค่าความสัมพนัธ์ เท่ากบั -0.108 

ส าหรับตารางท่ี 4.10 นั้น แสดงให้เห็นว่าขั้นตอนวิธีท่ีน าเสนอ มีค่าร้อยละความถูกตอ้ง
เฉล่ียมากกว่าการแปลความหมายดว้ยขั้นตอนวิธีแบบเอ็นแกรมอยู ่10.99120% โดยมีค่าเบ่ียงเบน
มาตราฐาน และค่าความคลาดเคล่ือนมาตราฐาน เท่ากบั 8.42868 และ 1.19200 ตามล าดบั และมีช่วง
ค่าเช่ือมัน่ 95% ของความแตกต่าง มีค่าตั้งแต่ 8.59579 ถึง 13.38661 และจากการทดสอบจะไดค้่าที 
(t) มีค่าเท่ากบั 9.221โดยมีค่านยัส าคญัทางสถิติ เท่ากบั 0.000 ซ่ึงมีค่านอ้ยกวา่ 0.05 จึงไดท้  าการ
ปฏิเสธ H0 และยอมรับ H1 จากสมมติฐานขา้งตน้ท าให้ไดข้อ้สรุปวา่ การแปลความหมายค าเฉพาะ
ค าเป้าหมายโดยขั้นตอนวธีิ ดีกวา่การแปลความหมายดว้ยขั้นตอนวธีิแบบเอน็แกรม 



บทที ่5 
 

สรุป  อภปิรายผล  และข้อเสนอแนะ 
 

5.1 สรุปผล และอภิปรายผล 
  

จากปัญหาเร่ืองการแปลความหมายจากเอกสารภาษาองักฤษ เป็นภาษาไทยนั้นเป็นปัญหาท่ี
มีมาอยู่ตลอด ซ่ึงเป็นส่วนหน่ึงท่ีท าให้เอกสารงานต่างๆ ท่ีเป็นภาษาองักฤษไม่ถูกเผยแพร่ และมี
ผูค้นมาศึกษา งานวิจยัน้ีจึงได้น าเสนอการออกแบบขั้นตอนวิธีการแปลความหมายของค าตาม
ประเภทเอกสาร มาเพื่อช่วยแกไ้ขปัญหาเหล่าน้ี 

โดยขั้นตอนวิธีท่ีน าเสนอจะเร่ิมจากการจ าแนกประเภทเอกสารของแต่ละค า โดยการ
วิเคราะห์ค าของเอกสารชุดหน่ึงมาสร้างเป็นเมทริกซ์ถ่วงน ้ าหนกัของค ากบัเอกสาร ซ่ึงเรียกว่า ชุด
ข้อมูลฝึกฝน (Training Set) ส่งเข้าไปยงัโครงข่ายประสาทเทียมเพื่อให้โครงข่ายได้เรียนรู้
ความสัมพนัธ์ของเอกสารและหมวดหมู่เอกสาร โครงข่ายจะค านวณและปรับค่าภายในจนไดผ้ล
ใกลเ้คียงกบัขอ้มูลชุดเป้าหมายมากท่ีสุด 

เพื่อเป็นการทดสอบความสามารถการเรียนรู้ของโครงข่ายจึงไดมี้การทดสอบโครงข่ายดว้ย
วิธีการ 5-Fold Cross Validation ซ่ึงไดใ้ชเ้อกสารทั้ง 50 เอกสาร โดยจะแบ่งเป็น 5 คร้ัง โดยแต่ละ
คร้ังจะมีการใชเ้อกสารเรียนรู้ 40 เอกสาร และทดสอบ 10 เอกสาร ซ่ึงการทดสอบในงานวิจยัคร้ังน้ี
ใช้เคร่ืองมือในการทดสอบ จึงไม่สามารถแสดงผลการทดสอบแต่ละคร้ังได ้จะแสดงผลลพัธ์เป็น
ตารางหลงัจากทดสอบเสร็จส้ินทั้ง 5 คร้ัง สามารถดูตวัอยา่งผลลพัธ์ไดใ้นภาคผนวก ก. 

ในส่วนของขั้นตอนวิธีน าเสนอเม่ือมีการจดัหมวดหมู่เอกสารเรียบร้อยแล้ว ระบบจะ
ด าเนินการแปลความหมายโดยจะแปลเฉพาะค าเป้าหมาย เป็นลกัษณะการแนะน าความหมายแบบ
ค าต่อค า โดยระบบจะดึงความหมายจากฐานขอ้มูลตามหมวดหมู่ของเอกสาร ซ่ึงความหมายใน
ฐานขอ้มูลนั้นจะน ามาจากฐานขอ้มูล LEXiTRON  ซ่ึงพฒันาโดยศูนยเ์ทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์
และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ และปรับปรุงโดยการเพิ่มคอลมัน์ “ประเภทเอกสาร” เขา้ไป เพื่อระบุ
ความหมายของแต่ละประเภทเอกสาร โดยจะน ามาจากผูเ้ช่ียวชาญ รวมถึงมีการเพิ่มค าศพัทบ์ญัญติั
เขา้ไปดว้ย   
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หลงัจากนั้นจึงน าขั้นตอนวิธีท่ีน าเสนอไปประเมินผล โดยในการวิจยัคร้ังน้ีจะตอ้งเร่ิมจาก
การประเมินผลประสิทธิภาพการจดัหมวดหมู่เอกสาร ในการทดสอบคร้ังน้ีใช้ร้อยละของความ
ถูกต้องในการประเมินประสิทธิภาพ ซ่ึงได้ผลการทดสอบการจ าแนกเอกสารคือ ประเภท
วทิยาศาสตร์ส่ิงแวดลอ้ม 100%, ประเภทเทคโนโลยสีารสนเทศ 95% และประเภทสังคมวทิยา 80%  

 ส่วนการประเมินผลความถูกตอ้งในการแปลความหมายค า โดยเปรียบเทียบกบัความหมาย
จริงท่ีไดจ้ากผูเ้ช่ียวชาญ และเปรียบเทียบประสิทธิภาพของการแปลความหมายค าของขั้นตอนวิธีท่ี
น าเสนอกบัการแปลความหมายดว้ยวิธีแบบเอ็นแกรม โดยใชส้ถิติการทดสอบทีแบบคู่ (Paired t-
Test) ซ่ึงไดข้อ้สรุปว่า การแปลความหมายค าเฉพาะค าเป้าหมายโดยขั้นตอนวิธีท่ีเสนอ ดีกว่าการ
แปลความหมายของดว้ยวธีิแบบเอน็แกรม  
 

5.2 ข้อเสนอแนะส าหรับงานวจิัยคร้ังต่อไป 
 
จากผลสรุปในงานวิจยัน้ี ยงัมีขอ้จ ากดับางประการซ่ึงอาจจะท าให้การแปลความหมายยงั

ไม่ถูกตอ้งเท่าท่ีควร โดยขอ้จ ากดัดงักล่าวนั้น สามารถท่ีจะน ามาเพิ่มเป็นประเด็นส าหรับวิจยัคร้ัง
ต่อไปได ้ดงัน้ี 

1) ส าหรับในงานวจิยัน้ี ขอ้มูลท่ีจดัเก็บเพื่อสร้างฐานความรู้ มาจากเอกสารวิชาการดา้นการ
เพียงสามดา้นเท่านั้น ดงัน้ี ดา้นส่ิงแวดลอ้ม, ดา้นเทคโนโลยีสารสนเทส และดา้นสังคมศาสตร์ ท า
ให้มีความรู้ความสามารถในการแปลความหมายเพียงสามดา้นท่ีเรียนรู้เท่านั้น โดยหากน ามาใชใ้น
ดา้นอ่ืน ๆ ผลท่ีไดรั้บอาจจะไม่ถูกตอ้งเท่าท่ีตอ้งการ จึงมีขอ้เสนอแนะส าหรับการวิจยัคร้ังต่อ ๆ ไป 
คือ การเพิ่มขอบเขตของขอ้มูล โดยใชเ้อกสารวิชาการดา้นอ่ืน ๆ เพื่อท่ีจะเพิ่มขอบเขตของการแปล
ความหมายใหก้วา้งมากข้ึน 

2) นอกจากจะขยายขอบเขตของขอ้มูลในดา้นอ่ืน ๆ แลว้ เพื่อท่ีจะพฒันาความถูกตอ้งใน
การแปลความหมาย ยงัสามารถท าไดโ้ดยการเพิ่มจ านวนขอ้มูลท่ีน ามาสร้างความรู้ในดา้นเดิมใน
งานวจิยัคร้ังต่อไป  เพื่อใหก้ารแปลความหมายค ามีความถูกตอ้งมากข้ึน 

3) ในงานวจิยัคร้ังน้ีค  าต่างๆท่ีถูกจดัเก็บเพื่อทดสอบระบบ จะมีจ านวนเท่ากบัค าท่ีใชใ้นการ
เรียนรู้โครงสร้างเท่านั้นซ่ึงจะยงัไม่มีการปรับปรุงขอ้มูลทนัที ดงันั้นจึงอาจท าให้ประสิทธิภาพการ
แปลลดลง ดังนั้นในงานวิจยัคร้ังต่อไป หรือการน าไปใช้จริงควรมีการก าหนดให้ระบบมีการ
ปรับปรุง ซ่ึงอาจจะมีการปรับปรุงน าค าตามโครงสร้างใหม่เพื่อเรียนรู้ใหม่เป็นรายเดือน จะท าให้
ประสิทธิภาพการจ าแนกหมวดหมู่ และการแปลดีข้ึน 
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4) ในงานวจิยัคร้ังน้ี ไดมี้การเรียนรู้เอกสารในโครงข่ายประสาทเทียมจ านวนนอ้ย จึงท าให้
การจ าแนกประเภทเอกสารมีประสิทธิภาพไม่สูง ดงันั้นในงานวิจยัคร้ังต่อไปควรใชจ้  านวนเอกสาร
ในการเรียนรู้ใหเ้หมาะสมเพื่อใหเ้กิดการจ าแนกเอกสารท่ีมีประสิทธิภาพ  

5) ในงานวิจยัคร้ังน้ีความหมายของค าศพัท์ นั้นส่วนมากมาจากผูเ้ช่ียวชาญ ซ่ึงในบางคร้ัง
ผู ้เ ช่ียวชาญอาจจะให้ควาวมหมายตามความเข้าใจของตนเองเท่านั้ น จึงอาจท าให้การแปล
ความหมายไม่ถูกตอ้ง 

6) ในงานวิจยัคร้ังน้ีเนน้ท่ีการแปลความหมายตามประเภทเอกสาร แต่เน่ืองมาจากเอกสาร
บางเอกสารอาจจะมีหลายประเภทบทความผสมอยู ่จึงอาจท าให้การแปลไม่ถูกตอ้งได ้ดงันั้นควรมี
การน าไปใชร่้วมกบัวธีิการอ่ืน เช่น การวิเคราะห์บริบท ร่วมดว้ยจะท าให้การแปลมีประสิทธิภาพท่ี
ดีข้ึน  
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ภาคผนวก ก 
 

ผลการทดสอบโครงข่ายประสาทเทียม ตามจ านวน Hidden Layer 
 

 
 
ภาพที ่ก.1  ตารางแสดงผลลพัธ์การทดสอบโครงข่ายประสาทเทียมแบบ 1 hidden layer 12 โหนด  
 

 
 
ภาพที ่ก.2  ตารางแสดงผลลพัธ์การทดสอบโครงข่ายประสาทเทียมแบบ 2 hidden layer ชั้นละ 12   
      โหนด 
 

 
 
ภาพที ่ก.3  ตารางแสดงผลลพัธ์การทดสอบโครงข่ายประสาทเทียมแบบ 3 hidden layer ชั้นละ 12  
                  โหนด 



 

ภาคผนวก ข 
 

สถาปัตยกรรมโครงข่ายประสาทเทียมที่ใช้ในงานวจิยั 
 

 
 

ภาพที ่ข.1  ภาพแสดงสถาปัตยกรรมโครงข่ายประสาทเทียมท่ีใชใ้นงานวจิยั 
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