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บทคัดย่อ 

 การค้นหาข้อมูลบนอินเทอร์เน็ตเป็นหนึ่งใน
กิจกรรมประจ าวนัของผู้ใช้งานอินเทอร์เน็ต เสิร์ชเอนจิ
นจึงกลายเป็นเคร่ืองมือท่ีส าคญัท่ีจะช่วยให้ผู้ ใช้งาน
อินเทอร์เน็ตเข้าถึงข้อมูลต่าง ๆ ท่ีต้องการได้อย่างมี
ประสิท ธิผลและประสิท ธิภาพ งานวิจัย ชิ น้ นี มี้
วัตถุประสงค์เพื่อท่ีจะน าเสนอตัวแบบการประเมิน
เนือ้หาและสกดัข้อมลูสินค้าเพื่อการคดัแยกเว็บเพจท่ี
เก่ียวข้องกบัพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ โดยตวัแบบท่ีเสนอ
จะประกอบไปด้วยส่วนประกอบหลกั 2 ส่วนได้แก่ ตวั
แบบการประเมินเนือ้หา และ ตวัแบบการสกัดข้อมลู
สินค้า ในการทดลองเพื่อประเมินประสิทธิผลของตวั
แบบพบว่า เม่ือใช้ตวัแบบการประเมินเนือ้หาร่วมกับ
ตวัแบบการสกดัข้อมลู ให้ค่าเปอร์เซ็นต์ความแม่นย า 
85.56 ดังนัน้ตัวแบบท่ีน าเสนอในงานวิจัยชิน้นี ้เป็น
แนวทางท่ีน่าสนใจ ส าหรับงานท่ีเก่ียวกบัการประเมิน
เนือ้หาและการสกัดข้อมูลสินค้าบนเว็บเพจ โดยตัว
แบบดงักลา่วสามารถถกูน ามาพฒันาเป็นกระบวนการ
ท างานแบบอตัโนมตัิท่ีฝังไว้ท่ีเว็บครอว์เลอร์ ซึง่จะช่วย
ปรับปรุงการท างานของเว็บครอว์เลอร์ส าหรับระบบ

เปรียบเทียบราคาแบบอตัโนมตัิของสินค้าบนพาณิชย์
อิเล็กทรอนิกส์ 
 
Abstract 
 Searching information on the Internet is 
one of the daily activities of Internet users. Search 
engines are now the most important tools that can 
help the Internet users to effectively and 
efficiently have access to their desired content. 
This research aims at proposing a model of 
content evaluation and product information 
extraction for electronic commerce web pages 
screening. The model is composed of two main 
components, which are a content evaluation 
component and a product information extraction 
component. The results of experiment revealed 
that a combination of the content evaluation 
component and the product information 
extraction component had an accuracy of 
85.56%. Hence, the proposed model was a 
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promising approach for the task of content 
evaluation and product information extraction 
running on web pages. Moreover, the model 
could be implemented as an automatic process 
in a web crawler in order to improve the web 
crawler performance for automatic price 
comparison systems in electronic commerce 
business model. 
 
1. บทน า 
 ความเจริญก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศและเครือข่ายอินเทอร์เน็ตส่งผลกระทบ
โดยตรงต่อพฤติกรรมในด้านต่าง ๆ ของคนในสงัคม 
ไม่ว่าจะเป็นเร่ืองของการติดต่อสื่อสาร การน าเสนอ 
การแบง่ปัน และการเข้าถึงข้อมลูตา่ง ๆ โดยในปี พ.ศ.
2556 มีปริมาณของเว็บเพจท่ีสามารถสืบค้นได้ผ่าน
โปรแกรมค้นหา (Search Engine) มากกว่า 40,000 
ล้านเว็บเพจและมีแนวโน้มท่ีจะเพิ่มปริมาณมากขึน้ 
[1] 
 ศนูย์วิจยันวตักรรมอินเทอร์เน็ตไทย ได้ท าการ
เก็บข้อมลูจ านวนผู้ใช้อินเทอร์เน็ตในประเทศไทยตัง้แต ่
พ.ศ. 2549 – 2559 พบว่ามีจ านวนผู้ ใช้อินเทอร์เน็ตใน
แต่ละวันเพิ่มขึน้จาก 1,000,000 คนในปี พ.ศ. 2549 
กลายเป็นมากกว่า 15,000,000 คนในปี 2559 และใน
รายงาน  Thailand Internet User Profile 2017  ซึ่ ง
จดัท าโดยส านกังานพฒันาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ 
ผู้ ใช้งานอินเทอร์เน็ตในประเทศไทยใช้อินเทอร์เน็ตเพื่อ
เข้าถึงเครือข่ายสังคม (Social Media)  และค้นหา
ข้อมูล (Searching Information) มากท่ีสุด คิดเป็น
ร้อยละ 86.9 และ 86.5 ตามล าดบั ในขณะท่ีใช้ส าหรับ

การรับ-ส่งอีเมล ร้อยละ 70.5  ใช้ในการดูทีวีและฟัง
เพลงทางออนไลน์ ร้อยละ 60.7 และใช้อินเทอร์เน็ต
ส าหรับการซือ้สินค้าและบริการทางออนไลน์มากถึง
ร้อยละ 50.8 [2] จากรายงานผลการส ารวจมูลค่า
พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ในประเทศไทย ปี 2560 พบว่า
มูลค่าอีคอมเมิ ร์ซปี 2560 เ ม่ือเทียบกับปี 2559 มี
แนวโ น้มการเติบโตอย่างต่อเ น่ือง  โดยมูลค่า อี
คอม เมิ ร์ ซป ระ เภท  B2C ของ ปี  2560 มี มู ลค่ า 
812,612.68 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 15.54% [3] 
    อย่างไรก็ดี ผู้ ใช้อินเทอร์เน็ตสว่นใหญ่มกัจะใช้
โปรแกรมการค้นหา (Search Engine) เพื่อการเข้าถึง
ข้อมูลสินค้าและบริการต่าง ๆ แต่การค้นหาข้อมูล
สินค้าและบริการยังมีข้อจ ากัดอยู่ เน่ืองจากผลลพัธ์
ของการค้นคืนจากโปรแกรมการค้นหานัน้ จะแสดง
ผลลัพธ์ท่ีได้จากการวัดความเหมือนระหว่างค าค้น
และเนือ้หาของเอกสารเท่านัน้ ผู้ ใช้ท่ีท าการค้นหา
ข้อมูลท่ีเก่ียวข้องกับสินค้าและบริการจ าเป็นต้อง
พิจารณาผลลัพธ์การค้นหาด้วยตัวเอง ดังนัน้การ
พัฒนาระบบเป รียบ เ ทียบราคาแบบอัต โนมัติ  
(Automatic Price Comparison System) ของสินค้า
บนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งเป็นรูปแบบหนึ่งของ
ระบบสารสนเทศสมยัใหม่ จึงเป็นทางเลือกท่ีท้าทาย
และน่าสนใจ  อย่างไรก็ดี การออกแบบและพัฒนา
ระบบ เป รี ยบ เ ที ยบ ราคาสิ น ค้ าอัต โนมัติ ใ ห้ มี
ประสิทธิภาพในการท างาน จะขึน้อยู่กบัการออกแบบ
และพฒันาส่วนประกอบท่ีท าหน้าท่ีในการสกดัข้อมลู
จากออกจากเว็บเพจ หากส่วนประกอบดังกล่าว
สามารถท างานได้ดี จะส่งผลท าให้การออกแบบและ
พฒันาระบบท าได้ง่ายมากขึน้ 
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  จากการศกึษารวบรวมผลงานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง
กบัปัญหาดงักล่าว พบว่าเทคนิคการสกดัข้อมลูได้ถกู
น ามาใช้เป็นส่วนหนึ่งของการพฒันาระบบสารสนเทศ
สมยัใหม่ด้วยเป้าหมายท่ีแตกต่างกนั เช่น น ามาสกดั
ข้อมลูท่ีเก่ียวข้องกบัรายละเอียดวิชา  น ามาสกดัข้อมลู
ท่ีเก่ียวข้องกบัสินค้า และน ามาสกดัข้อมลูเก่ียวกบัการ
ท่องเท่ียว เป็นต้น  อย่างไรก็ดี ความหลากหลายของ
การรูปแบบการเขียนเว็บ และโครงสร้างเนือ้หาของเว็บ 
สง่ผลให้ ปัญหาของการสกดัข้อมลูมีความท้าทายมาก
ยิ่งขึน้ ในงานวิจยัของ [4], [5], [6] และ [7] ได้น าเอา
เทคนิคของการจัดกลุ่ม (Clustering Technique) มา
ประยุกต์ใช้ส าหรับการสกดัข้อมลูจากเอกสาร HTML 
โดยหลกัการท่ีเสนอนัน้สามารถน าไปใช้กบัข้อมลูท่ีถกู
จดัวางอยูใ่นรูปของตาราง นอกจากนัน้แล้ว ในงาน [8]  
ใช้วิธีการวิเคราะห์โครงสร้างของตาราง เป็นหลกัการ
พืน้ฐานในการสกัดข้อมูลออกจากเอกสาร HTML  
ในขณะท่ี [9] ได้สรุปไว้ว่าตารางท่ีอยู่บนหน้าเว็บนัน้ 
มักจะถูกใช้ในการน าเสนอ และการจัดรูปแบบของ
หน้าเว็บ  เ น่ืองจากในปัจจุบันเ ร่ิมมีการน า เอา 
Cascading Style Sheet (CSS) เ ข้ ามาช่ วยในการ
ตกแต่งและจัดวางรูปแบบของการน าเสนอข้อมูลใน
เอกสาร HTML ดงันัน้การใช้ตารางในการจดัวางข้อมลู
จึงได้รับความนิยมน้อยลง ดงัจะเห็นได้จากงาน [10] 
ซึ่งเป็นการเสนอขัน้ตอนวิธี (Algorithm) ในการสกัด
ข้อมูลสินค้าและความเห็นท่ีมีต่อสินค้าโดยพิจารณา
โครงสร้างเอกสารประกอบกับการใช้พจนานุกรม
ค าศัพท์  อย่างไรก็ดี  งานวิจัยท่ีเ ก่ียวข้องกับการ
วิเคราะห์โครงสร้างเอกสาร เพื่อการสกดัข้อมลูยงัมีอยู่
น้อย โดยเฉพาะงานท่ีใช้การวิเคราะห์ Document 
Object Model (DOM) หรือ โครงสร้างของเว็บเพจ 

เพื่อช่วยงานการสกัดข้อมูลส าหรับระบบพาณิชย์
อิเล็กทรอนิกส์ 
 ดังนัน้บทความวิจัยชิน้นีจ้ะน าเสนอตัวแบบ
ส าหรับการประเมินเนือ้หาบนเว็บเพจและการสกัด
ข้อมลูสินค้า โดยใช้แนวคิดของการวิเคราะห์โครงสร้าง
ของ Document Object Model ส าหรับการคัดแยก
เว็บเพจท่ีเก่ียวข้องกับพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ โดย
ผู้ วิจัยคาดว่าตัวแบบท่ีพัฒนาขึน้จะสามารถน าไป
พัฒนาต่อให้เป็นกระบวนการอัตโนมัติท่ีจะฝังไว้ใน
เว็บครอว์เลอร์ (Web Crawler) ส าหรับการพัฒนา
เว็บครอว์เลอร์ท่ีมีความสามารถในการคดัเลือกข้อมลู
ตามความต้องการได้ในอนาคต 
 
2. สมมตฐิานและขอบเขตของงานวิจยั 
2.1 สมมตฐิาน 
  ตวัแบบส าหรับการประเมินเนือ้หาบนเว็บเพจ 
โดยใช้แนวคิดของการวิเคราะห์ตัวแบบของเอกสาร 
(Document Object Model) ซึ่งสามารถใช้ในคดัแยก
เนือ้หาของเว็บเพจว่ามีความเก่ียวข้องกับพาณิชย์
อิเล็กทรอนิกส์ได้อย่างถูกต้องไม่ต ่ากว่า 85% เม่ือ
เปรียบเทียบกับการประเมินเนือ้หาและสกัดเนือ้หา
โดยผู้ เช่ียวชาญ 

2.2 ขอบเขตของงานวิจัย 
  2.2.1 ตัว แบบ ท่ีพัฒนาขึ น้ จ ะ ใ ช้ วิ ธี ก า ร
วิเคราะห์ตัวแบบของเอกสาร (Document Object 
Model) ร่วมกับการวิเคราะห์เนือ้หาของเอกสาร เพื่อ
ประเมินว่าเนือ้หาในเว็บเพจนัน้ เก่ียวข้องกับข้อมูล
สินค้าและบริการหรือไม่ ซึ่งจะเป็นการอ านวยความ
สะดวกให้กับระบบเปรียบเทียบราคาแบบอัตโนมัติ
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ของสินค้าบนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ในการคดัเลือก
เนือ้หาเพื่อจดัเก็บไว้ในระบบ  
 2.2.2 การประเมินประสิทธิผลของตวัแบบ จะ
ท าโดยการเปรียบเทียบผลการประเมินเอกสารของตวั
แบบและผลการประเมินเอกสารของผู้ เช่ียวชาญ โดย
ผู้วิจยัถือวา่ผลการประเมินเอกสารของผู้ เช่ียวชาญเป็น
ค าตอบท่ีถกูต้อง 
 2.2.3 งานวิจัยนีค้ านึงถึงประสิทธิผลของตวั
แบบเท่านัน้ ไม่มีการประเมินประสทิธิภาพของตวัแบบ 
เช่น เวลาในการท างานของตวัแบบท่ีใช้ในการประเมิน
เนือ้หาของเว็บเพจ 
 
3. การออกแบบและพัฒนาตวัแบบ 
 เ น่ืองจากหน้าท่ีหลักของตัวแบบส าหรับ
งานวิจยันีไ้ด้แก่การประเมินเนือ้หาและการสกดัข้อมลู
สินค้าบนเว็บเพจ ดงันัน้ตวัแบบท่ีเสนอในงานวิจยันีจ้งึ
ถูกแบ่งการท างานออกเป็นสองส่วน ได้แก่ ส่วนของ
การพิจารณาเนือ้หาของเว็บเพจ และสว่นของการสกดั
เนือ้หา 
  ในส่วนของการพิจารณาเนือ้หาเว็บเพจ จะมี
หน้าท่ีหลกัในการจดัเตรียมเว็บเพจเพื่อใช้ส าหรับการ
สร้างตัวแบบและส าห รับการท าการทดลองวัด
ประสิทธิผลของตัวแบบ รวมทัง้มีหน้าท่ีในการสกัด
เนือ้หา เพื่อสร้างคีย์เวิร์ดเวกเตอร์เพื่อเป็นตวัแบบท่ีใช้
ประเมินเนือ้หาเว็บเพจ ซึ่งส่วนประกอบหลัก (Main 
Component) ของส่วนการพิจารณาเนือ้หาเว็บเพจ
ไ ด้ แ ก่  1)  เ ว็ บ ค ร อ ว์ เ ล อ ร์ / ส ไ ป เ ด อ ร์  (Web 
Crawler/Spider) มีหน้าท่ีในการดาวน์โหลดเว็บเพจไว้
ท่ี 2) คลงัเว็บเพจ (Web Page Corpus) ซึ่งเว็บเพจท่ี
ถูก เ ก็บ เอา ไ ว้ ท่ี น่ี จ ะถูก เลื อกออกมา  (Manual 

Selected) เฉพาะท่ีเป็นเว็บเพจท่ีเก่ียวข้องกบัพาณิชย์
อิเล็กทรอนิกส์ โดยจะถูก 3) ส่วนการสกัดและการ
เรียนรู้ (Extract Content and Learning) น าเว็บเพจท่ี
เก็บไว้ท่ี 4) เทรนนิ่งดาต้าเซ็ต (Training Data Set) ไป
สกัดเนือ้หาเพื่อน ามาสร้าง 5) คี ย์ เวิ ร์ดเวกเตอร์ 
(Keywords Vector) โ ด ย ขั ้น ต อ น วิ ธี ก า ร ส ร้ า ง 
(Algorithm) แสดงในรูปท่ี 1 โดยคีย์เวิร์ดเวกเตอร์จะ
ถูกน าไปใช้ใน 6) ส่วนการระบุเว็บเพจด้านพาณิชย์
อิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งการท างานในส่วนนี ้จะน าเอาคีย์
เวิร์ดเวกเตอร์ไปเปรียบเทียบกบัเว็บเพจท่ีเก็บไว้ใน 8) 
เทสติง้ดาต้าเซ็ต (Testing Data Set) ซึ่งถูกเลือกมา
ด้วยวิธีการสุ่มจากคลงัเว็บเพจ เพื่อน ามาพิจารณาว่า
เนือ้หาในเว็บเพจดงักลา่วมีความเก่ียวข้องกบัพาณิชย์
อิเล็กทรอนิกส์หรือไม่ โดยจะเก็บผลการประเมินไว้ท่ี 
8) ผลการประเมินเนือ้หาเว็บเพจ (Candidate Web 
Pages)   
3.1 การสร้างคีย์เวิร์ดเวกเตอร์ 
  ก าหนดให้ W เป็นเซตของเว็บเพจท่ีเว็บครอว์
เลอร์ท าการดาวน์โหลดมาเก็บไว้   W = { w1, w2, 
w3,…, wn} ในขณะท่ี Wtrain เป็นเซตของเว็บเพจท่ีถูก
เลือกด้วยมือ (Manually Selected Web Pages) จาก 
W เ ฉ พ า ะ ท่ี มี เ นื ้อ ห า เ ก่ี ย ว ข้ อ ง กั บ พ า ณิ ช ย์
อิเล็กทรอนิกส์ และ Wtest เป็นเซตของเว็บเพจท่ีถูก
เลือกด้วยวิธีสุ่ม (Randomly Selected Web Pages) 
จาก W ซึ่งจะประกอบไปด้วยเว็บเพจ ท่ีมีเนือ้หา
เก่ียวข้องและไม่เก่ียวข้องกับพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ 

โดยท่ี Wtrain   W  และ Wtest    W  ซึง่หมายความ

วา่ x { x Wtrain  x W } และ y { y Wtest 

 y W } และ  Wtrain  Wtest   W 

นอกจากนัน้แล้ว ก าหนดให้เว็บเพจ wi  =  wi tj1 x m  
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= wi t1, wi t2, wi t3, …, wi tm  ซึ่งก็คือเมทริกซ์ขนาด 
1 x m โดยท่ี wi t เป็นจ านวนความถ่ีของค า (Term 
Frequency) ท่ีปรากฏในหน้าเว็บเพจ wi และ TE-

Commerce =  t1j1 x p = t11, t12,  t13, …, t1p   เป็นเมท
ริกซ์ขนาด 1 x p โดยท่ี  t1j คือความถ่ีของค าท่ี j และ p 
คือจ านวนค า ท่ี รูปแบบค า ไม่ซ า้  (Unique Term 
Frequency) ในเว็บเพจทัง้หมดท่ีอยูใ่นเซต Wtrain    
 ดงันัน้ในการสร้างคีย์เวิร์ดเวกเตอร์ จะเร่ิมจาก
การน าเอาเว็บเพจใน Wtrain ซึ่งเป็นเว็บเพจท่ีเก่ียวข้อง
กับพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ มาท าการสกัดหาเนือ้หาท่ี
บ่งบอกว่าเก่ียวข้องกับพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ โดยใช้
อลักอริทมึ GeneratingKeywordMetic ดงัแสดงในรูป
ท่ี  1 โ ด ย ท่ี  isNewTerm(TE-Commerce, wi, wi tj) เ ป็ น
ฟังก์ชนัท่ีใช้ส าหรับการพิจารณาว่าค าดงักล่าวยงัไม่มี
อ ยู่ ใ น  TE-Commerce แ ต่ ใ น ก ร ณี ท่ี มี ค า นั น้ อ ยู่ แ ล้ ว 
findingTermPosition(TE-Commerce, wi, wi tj) จ ะ ถู ก
เรียกใช้เพื่อหาต าแหน่งของค าดงักล่าวใน TE-Commerce  
ในขณะท่ี addNewTermWithTermCount(wi tj) และ  
addCurrentTermWithTermCount(currentTerm, wi 

tj)  จะเป็นฟังก์ชนัท่ีท าการเพิ่มความถ่ีของค าใหม ่และ
เพิ่มความถ่ีของค าท่ีปรากฏอยูต่ามล าดบั นอกจากนัน้ 
ExtractTopTenTermCount() เป็นฟังก์ชนัท่ีจะท าสกดั
ค าท่ีมีความถ่ีสงูท่ีสดุ 10 อนัดบัแรก ออกมาเพื่อใช้เป็น
คีย์เวิร์ดเวกเตอร์ในการท างานในสว่นถดัไป 
 

 
 

รูปท่ี 1 อลักอริทมึ GeneratingKeywordMetric 

3.2 ตัวแบบการประเมินเนือ้หาเว็บเพจ 
 การประ เมิน เ นื อ้หา เว็ บ เพจว่ า มีความ
เก่ียวข้องกบัพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์หรือไม่ จะเร่ิมจาก
เว็บเพจในเทสติง้ดาต้าเซ็ต ซึ่งได้แก่ Wtest จะต้องถูก
แปลงเป็นเวกเตอร์ของค่าน า้หนักของค าในเว็บเพจ 

เน่ืองจากก่อนหน้านีไ้ด้ก าหนดให้เว็บเพจ wi  =  wi 

tj1 x m  = wi t1, wi t2, wi t3, …, wi tm  ซึง่ก็คือเมทริกซ์
ขนาด 1 x m แต่ wi t จะเป็นค่าน า้หนกัของค า (Term 

Weight) ท่ีปรากฏในหน้าเว็บเพจ wi  โดยท่ี wi   Wtest 
เท่านัน้ ดงันัน้ในการสร้างเวกเตอร์ของค่าน า้หนกัของ
ค าในเว็บเพจจะใช้สมการท่ี 1 และก าหนดให้ termij 
หมายถึง term ท่ี j ในเว็บเพจ wi และ nj เป็นเซ็ตของ
เว็บเพจ w  ท่ีมี termj ปรากฏอยู ่

         𝑤𝑖𝑡𝑗 =
|𝑡𝑒𝑟𝑚𝑖𝑗|

|∑ 𝑡𝑒𝑟𝑚𝑖𝑘
𝑚
𝑘=1 |

∙ log
|𝑊𝑡𝑒𝑠𝑡|

|𝑛𝑗|
         (1) 

 จากนั น้น า  TTop =  t1j1 x 10 = t11, t12,  t13, 

…, t1j ผ ล ลั พ ธ์ จ า ก อั ล ก อ ริ ทึ ม 
GeneratingKeyWordMetric ซึ่งเป็นเมทริซ์ขนาด 1 x 
10 เก็บจ านวนความถ่ีของค าสงูท่ีสดุ 10 อนัดบัแรก ท่ี
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สกดัออกมาได้จากเว็บเพจทัง้หมดใน Wtest โดยจะน า 
TTop มาท าการผ่านกระบวนการท าให้เป็นมาตรฐาน 
(Normalization) ก่อนโดยการใ ช้สมการ ท่ี  2 โดย
ก าหนดให้เป็น TTop-Norm 

                            𝑡1𝑗 =
|𝑡1𝑗|

|∑ 𝑡1𝑗
10
𝑗=1 |

                         (2) 

  ตัวแบบการประเมินเนือ้หาเว็บเพจ จะใช้ 
Cosine Similarity ในการค านวณคะแนนความเหมือน 
(Similarity Score) ระหว่ า ง   TTop-Norm  และ  wi  ดัง
สมการท่ี 3 และตวัแบบการประเมินเนือ้หาเว็บเพจจะ
ประเมินว่าเว็บเพจนัน้ว่ามีความน่าจะเป็นท่ีจะมี
เนือ้หาท่ีเก่ียวข้องกับพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ โดย
พิจารณาวา่คะแนนความเหมือน (Similarity Score) มี
ค่ ามากกว่ าค่ า ขีดแบ่ง ท่ีก าหนดไ ว้  (Predefined 

Threshold, )  ดงัรายละเอียดในสมการท่ี 4 

   𝑆𝑖𝑚(𝑤𝑖 , 𝑇𝑇𝑜𝑝−𝑁𝑜𝑟𝑚)=
∑ 𝑤𝑖𝑡𝑗∙𝑡1𝑗
𝑡
𝑗=1

√∑ 𝑤𝑖𝑡𝑗
2𝑡

𝑗=1 ∙∑ 𝑡1𝑗
𝑡
𝑗=1

      (3) 

                           𝑆𝑖𝑚(𝑤𝑖 , 𝑇𝑇𝑜𝑝−𝑁𝑜𝑟𝑚)≥ α                 (4) 

3.3 วิธีการสกัดเนือ้หา 
 แม้ว่าตัวแบบการประเมินเนือ้หาเว็บเพจ 
สามารถช่วยกรองเว็บเพจท่ีมีเนือ้หาท่ีสามารถน าไปใช้
ส าหรับการพัฒนาระบบเปรียบเทียบราคาแบบ
อตัโนมตัิได้ในระดบัหนึ่ง ดงันัน้เพื่อเพิ่มประสิทธิผลใน
การท างาน เว็บเพจท่ีผ่านการประเมินโดยมีคา่คะแนน
ความเหมือน (Similarity Score) มากกว่าค่าขีดแบ่งท่ี
ก าหนดไ ว้  (Predefined Threshold) จะถูกน ามา
พิจารณาว่ามีเนือ้หาส่วนใดบ้างสามารถสกัดข้อมูล

เก่ียวกบัสินค้าและบริการออกมา เพื่อเตรียมไว้ส าหรับ
การพฒันาระบบเปรียบเทียบราคาอตัโนมตัิตอ่ไป 
 ในการพัฒนากระบวนการสกัดข้อมูลจะใช้
หลกัการวิเคราะห์ตวัแบบวตัถบุนเอกสาร (Document 
Object Modeling, DOM) โดยกระบวนการดังกล่าว
ถกูปรับปรุงมาจากงาน  [11] โดยตัง้ช่ือว่า Extraction 
Base on Sub-Tree and Sibling Node (ExBSTSN) 
และก าหนดให้ CW เป็นเซต็ของเว็บเพจ, CW = { cw1, 
cw2, cw3,…, cwn} โดยประกอบด้วยเว็บเพจทัง้หมดท่ี
อยู่ในผลการประเมินเนือ้หาเว็บ (Candidate Web 
Page) โดยท่ีแต่ละเว็บเพจ cwm ถูกน าเสนออยู่ใน
รูปแบบ nd1, nd2, nd3, … , ndm โดย ท่ี  ndm เ ป็น
ตัวแทนของ Node ใน โครงสร้างต้นไม้ของ DOM 
(DOM Tree Structure) และก าหนดให้ E เป็นเมทริกซ์
ขนาด m x m แสดงความสมัพันธ์ระหว่าง Node ใน
โครงสร้างต้นไม้ของ DOM โดยท่ี E(ndi, ndj) จะเท่ากบั 
1 ก็ต่อเม่ือมีเส้นเช่ือม (Edge) ระหว่าง Node ndi ไป
ถึ ง  Node ndj  น อ ก จ า ก นั ้น แ ล้ ว  ก า ห น ด ใ ห้  
NodeType(ndi) และ ParentNode(ndi) เป็นฟังก์ชนัท่ี
จะคืนค่าชนิดของ Node ndi และเป็นฟังก์ชนัท่ีจะคืน
คา่เป็น Node พอ่แม่ (Parent Node) ndi ตามล าดบั    
  ในขณะเดียวกันก าหนดให้ getProductInfo 
Node(ndm) เป็นฟังก์ชันท่ีจะคืนค่า Node ลูกของ 
Node ndm แ ล ะ  isProductInfoNode(ndm) เ ป็ น
ฟังก์ชันท่ีจะท าการพิจารณาว่า ndm มีช่ือสินค้าและ
ข้อมูลรายละเอียดสินค้าหรือไม่  และก าหนดให้ 
isSiblingNode(ndi ,ndj) และ get  SiblingNode(ndi) 
จะเป็นฟังก์ชันพิจารณาว่า ndi และ ndj มี Node พ่อ
แม่เดียวกัน (Similar Parent Node) หรือไม่ และเป็น
ฟังก์ชันท่ีจะคืน Node ท่ีเป็นพี่น้อง (Sibling Node) 
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ข อ ง  Node ndi ต า ม ล า ดั บ  แ ล ะ 
ExtractProductInfo(ndi, ndj) เป็นฟังก์ชันท่ีท าหน้าท่ี
สกดัเนือ้หาออกจาก Node  ndi และ ndj  รูปท่ี 2 แสดง
อลักอริทมึ ExBSTSN  
 
4. การทดลองและการประเมินผลตัวแบบ  
4.1 การสร้างคลังเว็บเพจ  
 เพื่อท าการประเมินประสิทธิผลการท างาน
ของตวัแบบ คลงัเว็บเพจ (Web Page Corpus) จึงถกู
สร้างขึน้โดยการสง่เว็บครอว์เลอร์ไปท าการดาวน์โหลด
เว็บเพจ โดยท่ีก าหนดเว็บเร่ิมต้น (Seed Web) จ านวน
ทัง้หมด 56 โดเมนเนม ซึ่งเป็นเว็บท่ีเก่ียวข้องและไม่
เก่ียวข้องกับพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ และให้เว็บครอว์
เลอร์ท างานในช่วงเดือนกนัยายน พ.ศ. 2558  ถึงเดือน
มกราคม พ.ศ.2559  ในช่วงระยะเวลาประมาณ 5 
เดือน เว็บครอว์เลอร์ได้เข้าไปดาวน์โหลดเว็บเพจต่าง 
ๆ จ านวนทัง้สิน้ 35,000 เว็บเพจ และได้ท าการเลือก
ด้วยวิธีการสุ่ม (Randomly Selected) เว็บเพจในคลงั
เว็บเพจ เพื่อน าไปไว้ในเทสติง้ดาต้าเซ็ต (Testing 
Data Set) ส าหรับการประเมินการท างานของตวัแบบ 
โดยจ านวนเว็บเพจท่ีอยู่ในเทสติง้ดาต้าเซ็ตมีจ านวน
ทัง้หมด 900 เว็บเพจ 
 

 
 

รูปท่ี 2 อลักอริทมึ ExBSTSN 

4.2 การออกแบบการทดลองและเมตริกการ
ประเมิน 
 ในการประเมินประสิทธิผลของตัวแบบการ
ประเมินเนือ้หาและการสกัดข้อมูลสินค้า จะใช้ค่า
เปอร์เซ็นต์ความแม่นย า (Percentage Accuracy) 
เพื่อวัดความถูกต้องของการประเมินเนือ้หาและการ
สกดัข้อมลูสินค้า ดงัรายละเอียดในสมการท่ี 5 

               𝐴𝑐𝑐𝑢𝑟𝑎𝑐𝑦 =
𝑇𝑃+𝑇𝑁

𝑇𝑃+𝑇𝑁+𝐹𝑃+𝐹𝑁
× 100              (5) 

  โดยท่ี 
TP = จ านวนของเว็บเพจทีมี ข้อมูลสินค้าท่ีสกัด

ออกมาได้อยา่งถกูต้อง 
TN = จ านวนของเว็บเพจที่ไม่มีข้อมลูสินค้า 
FP = จ านวนของเว็บเพจท่ีสกัดข้อมูลอ่ืนๆ ออกมา

แทนข้อมลูสินค้า 
FN = จ านวนของเว็บเพจท่ี มี ข้อมูลสินค้าแต่ไม่

สามารถสกดัข้อมลูได้ 
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 ในการค านวณค่าความแม่นย าของการ
ท างานของตวัแบบนัน้ ผลลพัธ์ของการท างานของตวั
แบบจะถูกน าไปเปรียบเทียบกับชุดค าตอบท่ีถูกต้อง 
(Golden Standard) 
  ในการสร้างชุดค าตอบท่ีถูกต้อง นักวิจัยและ
นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาจากคณะเทคโนโลยี
สารสนเทศ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ จ านวน
ทัง้หมด 3 ท่าน โดยมอบหมายงานให้พิจารณาเนือ้หา
เว็บเพจว่ามีข้อมลูสินค้าท่ีเพียงพอต่อการสกัดข้อมลู
ออกมาส าหรับระบบเปรียบเทียบราคาอตัโนมตัิหรือไม่ 
เว็บเพจท่ีอยู่ในเทสติง้ดาต้าเซ็ตจ านวนทัง้หมด 900 
เว็บเพจ จะถูกสุ่มขึน้มาแสดงให้ผู้ สร้างชุดค าตอบท่ี
ถูกต้องทีละ 1 เว็บเพจ  และให้ผู้ สร้างชุดค าตอบ
พิจารณาประเมิน โดยก่อนท่ีจะประเมินผู้ สร้างชุด
ค าตอบจะได้รับการแจ้งวา่ในการพิจารณานัน้ เว็บเพจ
จะมีประกอบไปด้วย  รูปภาพสิน ค้า  ช่ือสิน ค้า 
ค าอธิบายสินค้า และราคาของสินค้า และเม่ือผู้สร้าง
ชุดค าตอบแต่ละท่าน ท าการประเมินผลเว็บ เพจ
ครบถ้วนแล้ว จะน าผลการประเมินของทุกคนมา
พิจารณา หากผลการประเมินเว็บเพจเดียวกันของ
ผู้ สร้างชุดค าตอบแต่ละท่านมีความขัดแย้งกัน จะดู
เสียงข้างมากเป็นหลัก  แล้วจึงท าการบันทึกผลการ
ประเมินเว็บเพจดังกล่าวเป็นชุดค าตอบท่ีถูกต้อง 
(Golden Standard) และจะน าชุดค าตอบดงักล่าวไป
ใช้ ส าหรับการค านวณความแมน่ย าของตวัแบบตอ่ไป 
 
5. ผลการประเมินตัวแบบ 
 ในการประเมินประสิทธิผลของตัวแบบการ
ประเมินเนือ้หาและการสกดัข้อมลูสินค้าส าหรับระบบ
เปรียบเทียบราคาอัตโนมัติ  จะประเมินประสิทธิผล

การท างานออกเป็น 3 รูปแบบได้แก่ ประสิทธิผลของ
ตัวแบบการประเมินเนือ้หา ประสิทธิผลของตัวแบบ
การสกัดข้อมูลสินค้า และประสิทธิผลเม่ือใช้ตวัแบบ
การประเมินเนือ้หาร่วมกับตัวแบบการสกัดข้อมูล
สินค้า โดยจะน าเว็บเพจท่ีอยู่ในเทสติง้ดาต้าเซ็ต 
จ านวนทัง้หมด 900 เว็บเพจ มาใช้ในการทดลองและ
ท าการเปรียบเทียบผลการท างานของตวัแบบกับชุด
ค าตอบท่ีถกูต้องท่ีได้จากการประเมินโดยผู้ เช่ียวชาญ  
  รูปท่ี 3 แสดงการเปรียบเทียบค่าเปอร์เซ็นต์
ความแม่นย า (Percentage Accuracy) ของตัวแบบ
การประเมินเนือ้หาและตวัแบบการสกดัข้อมลู 

 
 

รูปท่ี 3 การเปรียบเทียบคา่เปอร์เซน็ต์ความแมน่ย าของตวั
แบบการประเมินเนือ้หาและตวัแบบการสกดัข้อมลู 

 จากผลการประเมินความแม่นย าของตวัแบบ
พบว่า การใช้ตัวแบบการประเมินเนือ้หาร่วมกับตัว
แบบการสกัดข้อมูล ได้ผลการท างานในภาพรวมท่ีมี
ความถูกต้องมากท่ีสุด เม่ือเปรียบเทียบกับการใช้
เฉพาะตัวแบบการประเมิน เ นื อ้หา และการใช้
เฉพาะตัวแบบการสกัดข้อมูล  ดังรายละเอียดใน
ตารางท่ี 1 และตารางท่ี 2  แสดงข้อมูลการประเมิน
ความแม่นย าและค่า เปอ ร์ เซ็น ต์ความแม่นย า  
(Percentage Accuracy) ของตัวแบบการประเมิน
เ นื อ้หาและการสกัด ข้อมูลสิน ค้าส าห รับระบบ
เปรียบเทียบราคาอตัโนมตัิ ตามล าดบั 
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ตารางท่ี 1 ข้อมลูการประเมินความแมน่ย าของตวัแบบส าหรับ
การประเมินเนือ้หาและการสกดัข้อมลูสนิค้า 
การประเมินประสิทธิผลการท างาน ค่าเปอร์เซน็ต์ความแม่นย า  

(Percentage Accuracy) 
เม่ือใช้เฉพาะตวัแบบการประเมิน

เนือ้หา 
64.33 

เม่ือใช้เฉพาะตวัแบบการสกดัข้อมลู 78.89 
เม่ือใช้ตวัแบบการประเมินเนือ้หา
ร่วมกบัตวัแบบการสกดัข้อมลู 

85.56 

 
ตารางท่ี 2 คา่เปอร์เซน็ต์ความแมน่ย าของตวัแบบส าหรับการ
ประเมินเนือ้หาและการสกดัข้อมลูสนิค้า 
การประเมินประสิทธิผล

การท างาน 
TP TN FP FN 

เม่ือใช้เฉพาะตวัแบบการ
ประเมินเนือ้หา 

268 311 185 136 

เม่ือใช้เฉพาะตวัแบบการ
สกดัข้อมลู 

385 325 66 124 

เม่ือใช้ตวัแบบการประเมิน
เนือ้หาร่วมกบัตวัแบบการ

สกดัข้อมลู 

418 352 35 95 

 
 เน่ืองจากตวัแบบท่ีน าเสนอในงานวิจัยนี ้จะ
ประกอบไปด้วยตวัแบบการประเมินเนือ้หา และ ตวั
แบบการสกัดข้อมลู โดยแต่ละตวัแบบมีวตัถุประสงค์
ตา่งกนั ดงัท่ีได้กลา่วมาแล้ว ในหวัข้อท่ี 3 การออกแบบ
และการพฒันาตวัแบบ เม่ือน าผล การประเมินตวัแบบ
มาพิจารณาในรายละเอียด จะพบว่า เม่ือใช้เฉพาะตวั
แบบการประเมินเนือ้หา จะมีค่าเปอร์เซ็นต์ความ
แม่นย าเพียงแค่ 64.33% เท่านัน้  โดยมีค่า False 
Positive ค่อนข้างสูง หากพิจารณาวตัถุประสงค์ของ
การท างานของตัวแบบประเมินเนือ้หา จะพบว่าใน
ส่วนนีจ้ะท าการประเมินเว็บเพจเบือ้งต้นเพื่อคดัเลือก
เป็น Candidate Web Pages ซึ่งหมายถึงเว็บเพจท่ีมี

น่าจะมีเนือ้หาเก่ียวข้องกบัพาณิชย์อิเลก็ทรอนิกส์ โดย
ใช้วิ ธีการเปรียบเทียบกับคี ย์ เวิ ร์ดเวกเตอร์ การ
เปรียบเทียบในลักษณะนี  ้จึงเป็นการกลั่นกรอง
เบือ้งต้นเท่านัน้ ในขณะท่ีการใช้เฉพาะตัวแบบการ
สกดัข้อมลู จะมีค่าเปอร์เซ็นต์ความแม่นย าสงูกว่า ซึ่ง
มีสาเหตุมาจากมีค่า False Positive ท่ีลดลง ซึ่งเป็น
ผลมาจากวิธีการสกดัเนือ้หาใน ExBSTSN Algorithm 
เม่ือพิจารณารายละเอียดของอลักอริทึมจะพบว่าการ
ใช้โครงสร้างต้นไม้ของ DOM (Document Object 
Modeling Tree Structure) ช่วยท าให้การวิเคราะห์
เนือ้หาท าได้อย่างถูกต้องมากขึน้ อย่างไรก็ดี ค่าของ 
False Negative ยงัคงสงูอยู่ ทัง้นี ้เป็นเพราะลกัษณะ
ของอลักอริทึมมีการก าหนดกฎเกณฑ์ในการประเมิน
เนือ้หาตามลกัษณะการการจดัวางข้อมลู ในบางกรณี
กฎเกณฑ์ท่ีก าหนดไว้ไม่ได้สอดคล้องกับรูปแบบการ
จัดวางเนือ้หาสินค้าของผู้พฒันาเว็บเพจ เช่น การใช้
โครงสร้าง Table หรือ Division ท่ีซบัซ้อน ส่งผลท าให้
เ กิด ข้อผิดพลาดในการสกัด เ นื อ้หาสิน ค้า ด้วย
อลักอริทมึท่ีเสนอ 

ในขณะท่ีการใช้ตัวแบบการประเมินเนือ้หา
ร่วมกับตัวแบบการสกัดข้อมูลมีค่าความแม่นย าสูง
กว่า ทัง้นีเ้ป็นเพราะการใช้ตวัแบบทัง้สองร่วมกนั เอือ้
ต่อการเพิ่มประสิทธิผลในการประเมินเนือ้หาและการ
สกดัข้อมลูสินค้า เน่ืองจากตวัแบบการประเมินเนือ้หา 
จะมีสว่นช่วยในการคดักรองเนือ้หาเบือ้งต้น ดงันัน้เว็บ
เพจท่ีมีเนือ้หาไม่เก่ียวข้องกับข้อมูลสินค้าจะถูกคัด
ออกไประดับหนึ่ง และเม่ือน าเว็บเพจท่ีผ่านการคัด
กรองไปใช้ตวัแบบการสกัดข้อมูล จึงส่งผลท าให้ ลด
ปริมาณของ False Positive ลง อย่างไรก็ดี การใช้ตวั
แบบการประเมินเนือ้หาร่วมกบัตวัแบบการสกดัข้อมลู 
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ยังมีข้อจ ากัดอยู่ อันเป็นผลมาจากกฎเกณฑ์ในการ
ประเมินเนือ้หาตามลกัษณะการจดัวางข้อมลูตามท่ีได้
กล่าวมาก่อนหน้านี ้จึงส่งผลให้ False Negative ยงัมี
ปริมาณสงูระดบัหนึง่  
 
6. บทสรุปและข้อเสนอแนะ 
 บทความวิจัยชิน้นี ้น าเสนอตัวแบบส าหรับ
การประเมินเนือ้หาบนเว็บเพจและการสกัดข้อมูล
สินค้า โดยใช้แนวคิดของการวิเคราะห์โครงสร้างของ 
Document Object Model เพื่ อน าไปพัฒนาระบบ
เปรียบเทียบราคาแบบอตัโนมตัิของสินค้าบนพาณิชย์
อิเล็กทรอนิกส์ จากผลการประเมินตวัแบบพบว่า การ
ใช้ตัวแบบประเมินเนือ้หาร่วมกับตัวแบบการสกัด
ข้อมูล ให้ค่าเปอร์เซ็นต์ความแม่นย า (Percentage 
Accuracy) เท่ากับ 85.56 ซึ่งสูงกว่าการใช้เฉพาะตวั
แบบการประเมินเนือ้หา และการใช้เฉพาะตวัแบบการ
สกัดข้อมูล ซึ่งให้ค่าเปอร์เซ็นต์ความแม่นย า เท่ากับ 
64.33 และ 78.89 ตามล าดบั  
 เม่ือพิจารณาผลการประเมินในรายละเอียด
พบว่า ตัวแบบท่ีน าเสนอในบทความวิจัยชิน้นี ้ยังมี
ข้อจ ากัด และควรจะมีการศึกษาและพฒันาเพิ่มเติม 
เพื่ อ เพิ่มประสิท ธิผลในการท างานของตัวแบบ 
นอกจากนัน้แล้วการน าเอาตวัแบบดงักล่าวไป พฒันา
ต่อให้เป็นกระบวนการอัตโนมัติท่ีฝังไว้ในเว็บครอว์
เลอร์ (Web Crawler) ส าหรับการพัฒนาเว็บครอว์
เลอร์ท่ีมีความสามารถในการคดัเลือกข้อมลูตามความ
ต้องการในอนาคต เป็นสิ่ ง ท่ีคว รด า เนินการต่อ 
เพื่อท่ีจะท าการประสิทธิภาพของการท างานของตวั
แบบ เม่ือน าไปฝังไว้ท่ีเว็บครอว์เลอร์ในอนาคต 
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