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โครงงานวิจัยเรื่อง การพัฒนาระบบวิเคราะห์ความรู้สึกคิดเห็นเชิงตอบโต้จากบทวิจารณ์บนสังคม
ออนไลน์ โดยอาศัยการเรียนรู้เครื่องกล และการเรียนรู้เชิงลึก กรณีศึกษากลุ่มสินค้าด้านเครื่องสำอาง 
อาหาร และสุขภาพ (ระยะที่ 1) มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาระบบวิเคราะห์ความรู้สึกและความคิดเห็นจาก
ข้อมูลสังคมออนไลน์ และแสดงผลข้อมูลในรูปแบบของเว็บแอปพลิเคชันเชิงโต้ตอบที่ทันสมัย 

 

ทั้งนี้ คณะผู้วิจัยขอขอบคุณสำนักงานการวิจัยแห่งชาติที่ได้ให้งบสนับสนุนในการทำวิจัย ภายใต้
แผนงานยุทธศาสตร์เป้าหมาย (Spearhead) ด้านสังคม คนไทย 4.0 และขอขอบคุณผู้ทรงคุณวุฒิทุกท่าน 
ที่ได้ประเมินการดำเนินงาน และให้ข้อคิดเห็นที่เป็นประโยชน์ต่อโครงการวิจัย พร้อมทั้งขอขอบคุณ              
หน่วยบริหารจัดการและส่งมอบผลลัพธ์ แผนงานคนไทย  4.0 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และอาจารย์                 
ดร.ดนัยธัญ พงษ์พัชราธรเทพ ที่ได้มีส่วนในการให้คำปรึกษา ชี้แนะแนวทาง และข้อเสนอแนะในประเด็น
ต่างๆ ในด้านข้อมูลสนับสนุน ในการจัดทำรายงานฉบับสมบูรณ์ มา ณ ที่นี้ด้วย   

 

คณะผู้วิจัยหวังเป็นอย่างยิ่งว่า โครงการวิจัยนี้จะเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยพัฒนาหลักสูตรโครงการ 
Digital Entrepreneur (DE) Academy เกี่ยวกับ Natural Language Processing (NLP) การนำไป 
ประยุกต์ใช ้ก ับการพาณิชย์อิ เล ็กทรอนิกส์ (e-Commerce) และคณะผู้วิจ ัยหวังว ่าโครงการนี้  
จะมีประโยชน์ต่อวงการ NLP ของประเทศไทย รวมถึงสร้างองค์ความรู้ให้กับผู้ประกอบการ MSME และ 
SME ดิจิทัลในประเทศไทยต่อไป 
 

 คณะผู้วิจัย 

 21 สิงหาคม 2563 
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บทสรุปผู้บริหาร 
 

วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (MSME) เป็นคำนิยามใหม่ของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาด
ย่อม (SME) ซึ่งได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 7 มกราคม 2563 ซึ่งถือเป็นกลุ่มธุรกิจ ประเภท
หนึ่งในประเทศไทยที่มีความสำคัญต่อเศรษฐกิจเป็นอย่างมาก จากรายงานของสำนักงานส่งเสริม วิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) ในปี 2562 พบว่าประเทศไทยมีผู้ประกอบการ MSME จำนวน 3.1 ล้าน
รายทั่วประเทศ หรือคิดเป็นสัดส่วน 99.53 เปอร์เซ็นต์ของวิสาหกิจทั้งหมด ซึ่งทำให้เกิดการ จ้างงาน 12 
ล้านคน หรือคิดเป็นร้อยละ 69.48 ของการจ้างงานทั้งหมด และสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ ประเทศถึง  5.96 
ล้านล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 35.3 ของ GDP ทั้งประเทศ แสดงดังภาพที่ 1  
 

   

ภาพที่ 1  แสดงอัตราส่วนของจำนวนผู้ประกอบการ MSME การจ้างงาน และการสร้างมูลค่าเพ่ิม 
ข้อมูลจากรายงานของสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) ในปี 2562 

 
จากข้อมูลกิจกรรมทางเศรษฐกิจต่อการเติบโตของ GDP MSME ในประเทศไทย พบว่าตั ้งแต่           

ปี 2558 เป็นต้นมา กิจกรรมในภาคการค้าและภาคการบริการเป็นกิจกรรมเศรษฐกิจที่มีความสำคัญมาก
ที่สุด โดยในปี 2562 MSME GDP ของประเทศในภาคการค้าและการบริการมีมูลค่ารวม 3.9 ล้านล้าน
บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 65.6 ของ MSME GDP ในประเทศ โดยคิดเป็นมูลค่า MSME GDP ในภาคการค้า
ปลีกและค้าส่ง 1.2 ล้านล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 20.3 และเป็น MSME GDP ในภาคการบริการมี
มูลค่ารวม 2.7 ล้านล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 45.5 ของ MSME GDP ประเทศ ทั้งนี้ เนื่องจาก
จำนวนนักท่องเที ่ยวที ่เพิ ่มมากขึ ้นทำให้สาขาธุรกิจด้านการส่งออกบริการหรือภาคการท่องเที ่ยวมี
อัตราขยายตัวอย่างต่อเนื่อง ส่วนในภาคการค้าปลีกค้าส่งได้แรงสนับสนุนจากเทคโนโลยีออนไลน์ ทั้งใน
ด้านการตลาด และระบบ การชำระเงินออนไลน์ผ่าน mobile application ต่างๆ ส่งผลต่อการขยายตัว 
GDP ในภาคการค้า 

 

ตลาดธุรกิจด้านความงาม-สุขภาพ และตลาดธุรกิจอาหาร เป็นตลาดธุรกิจที่ได้รับความสนใจจาก
ผู้ประกอบการธุรกิจ MSME อย่างต่อเนื่อง จากรายงานจากสถาบันพัฒนาผู้ประกอบการการค้ายุคใหม่  
(NEA) กล่าวถึงธุรกิจด้านความงาม-สุขภาพว่ามีอัตราการขยายตัวเฉลี่ยเพิ่มขึ้นทุกปี โดยในปี 2561 ธุรกิจ
ดังกล่าวมีมูลค่าถึง 2.8 แสนล้านบาท ซึ่งมากกว่าปี 2560 ที่ผ่านมาถึง 10% ส่วนธุรกิจอาหารนั้น อาหาร
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เพื่อสุขภาพมีแนวโน้มอัตราการขยายตัวที่สูงมากขึ้นในกลุ่มผู้บริโภคที่หันมาใส่ใจสุขภาพ  ยกตัวอย่างเช่น 
ตลาดอาหารเสริมเพื่อสุขภาพมีมูลค่ามากกว่า 6.67 แสนล้านบาท และตลาดอาหารฟังก์ชัน (Functional 
foods) ในประเทศไทยมีมูลค่าประมาณ 68,000 ล้านบาท อาหารฟังก์ชัน คืออาหารที่ประกอบไปด้วยสาร
สุขภาพอ่ืนที่เป็นประโยชน์ และตอบสนองกับพฤติกรรมของผู้บริโภคเฉพาะกลุ่ม เช่น ผู้ออกกำลังกาย และ
ผู้สนใจเรื่องความสวยงาม โดยที่ธุรกิจอาหารทุกวันนี้ จัดให้บริการการส่งอาหาร (Food delivery) ควบคู่
ไปกับการขายอาหาร เนื่องจากผู้บริโภคปัจจุบัน ต้องการความสะดวกสบาย และความปลอดภัยจากฝุ่น 
pm 2.5 และไวรัส COVID-19 ส่งผลให้ในเดือน พฤษภาคม 2563 มีลูกค้าสั่งอาหารผ่าน delivery เพ่ิมข้ึน
คิดเป็น 69.0% 

 

จากผลการดำเนินงานและแนวโน้มการเติบโตของธุรกิจด้านความงาม-สุขภาพ และตลาดธุรกิจ 
อาหารข้างต้น ทำให้ผู้ประกอบการธุรกิจ MSME เล็งเห็นถึงโอกาสและช่องทางการตลาดดิจิทัลของธุรกิจ 
ประเภทดังกล่าว และเพื่อให้มีแผนธุรกิจการตลาดที่สามารถตอบรับสภาวะเศรษฐกิจที่เปลี่ยนแปลง                 
อยู่ตลอดเวลาอาทิ การแข่งขันสูงในตลาดโลกธุรกิจ ผลกระทบจากวิกฤติเศรษฐกิจโลก  ปัญหาสงคราม 
ทางการค ้ าระหว ่ างประเทศสหร ั ฐก ับประเทศจ ีน  และสถานการณ ์ โรคระบาด  COVID-19                             
สถานประกอบการ (MSME) ควรหมั่นตรวจสอบเสียงตอบรับ จากผู้บริโภคว่าคิดเห็นอย่างไรกับสินค้าและ
บริการแล้วนำมาปรับปรุงแผนธุรกิจการตลาดอย่างต่อเนื่อง  ดังนั้นการวิเคราะความรู้สึกคิดเห็นของ
ผู้บริโภคโดยเฉพาะจากสื่อสังคมออนไลน์ (Social media) เป็นสิ่งจำเป็น 
 

สังคมออนไลน์ (Social media) เป็นเครื ่องมือสื ่อสารที่ได้รับความนิยมเป็นอย่างมากสำหรับ 
ผู ้ประกอบการธุรกิจ MSME ในปัจจุบัน เนื ่องจากสื ่อสังคมออนไลน์ถูกใช้เป็นช่องทางการสื ่อสาร  
แลกเปลี่ยนข้อมูล และแสดงความรู้สึกคิดเห็นเกี่ยวข้องกับสินค้าและบริการระหว่างผู้บริโภค ร้านค้า และ
ผู้ประกอบการ ยกตัวอย่างเช่น pantip.com เป็นเว็บกระดานสนทนาขนาดใหญ่ที่สุดในประเทศไทย ที่มี
จำนวนฐานสมาชิกกว่า 5 ล้านราย ทั้งยังมีผู ้อ่านทั่วไปที ่ไม่ได้เป็นสมาชิกอีกจำนวนมาก ทำให้มีทั้ง 
ผู้ประกอบการธุรกิจเข้ามาตั้งกระทู้เพื่อโฆษณาสินค้าและบริการใหม่ๆ  และนักรีวิวสินค้าเข้ามาเขียน 
บทความ และลงรูปภาพต่างๆ เกี่ยวกับประสบการณ์ และความคิดเห็นส่วนตัวที่ได้ลองทดลองใช้สินค้า 
ให้กับสมาชิกคนอื่นๆ ทั้งนี้สมาชิกที่มีความสนใจในกระทู้สามารถแสดงความคิดเห็นส่วนตัวสนทนา โต้
กลับไปได้ ด้วยจำนวนกระทู้ในเว็บไซต์พันทิปมีจำนวนมาก โดยเฉพาะจำนวนบทกระทู้สนทนาในสินค้า 
กลุ่มอาหาร เครื่องสำอาง และสุขภาพ ที่ได้รับความสนใจจากสมาชิกเป็นจำนวนมาก จากจำนวนกระทู้ ที่
ถูกบันทึก วันที่ 4 สิงหาคม 2563 แท็กเครื่องสำอาง มีจำนวน 156,158 กระทู้ แท็ก Skin care และแท็ก
อาหารเสริม มีจำนวนรวมกัน 195,236 กระทู้ และแท็กอาหาร มีจำนวน 91,589 กระทู้ และจะมีปริมาณ
เพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ ทำให้เว็บไซต์พันทิปเป็นแหล่งรวมข้อมูลความรู้สึกคิดเห็นของผู้บริโภคที่มีต่อสินค้า
ขนาดใหญ่ และข้อมูลเหล่านี ้มีค่ามากในการทำการวิเคราะห์ความรู ้สึก (Sentimental analysis) ที่
สามารถพยากรณ์ความรู้สึกของคนผ่านข้อความหรือบทวิจารณ์ได้ออกเป็นหลายความรู้สึก  เช่น รู้สึกลบ 
รู้สึกดี รู้สึกแย่ (Polarity) หรือมากกว่านั้น ทำให้ผู้ประกอบการร้านค้าสามารถวิเคราะห์หาความต้องการ 
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ของตลาด (Marketing analysis) ความพึงพอใจในสินค้า (Customer satisfaction) คู่แข่งทางการตลาด 
(Market competition) และเสียงตอบรับจากลูกค้า (Voice of Customer) ผ่านเว ็บไซต์ส ื ่อส ังคม 
ออนไลน์ได้ แต่ความท้าท้ายที่จำเป็นขณะนี้ในการทำการวิเคราะห์ความรู้สึกคือ การได้มาซึ่งข้อมูล ขนาด
ใหญ่และต่อเนื ่อง (Obtaining large dataset) การตัดประโยคภาษาไทยออกมาจากบทวิจารณ์หรือ 
บทความ (Text Tokenizing) และความแม่นยำของโมเดลพยากรณ์ (Predictive power) รวมถึงการนำ 
ผลลัพธ์จากการวิเคราะห์ข้อมูลไปใช้ในเชิงพาณิชย์อย่างเป็นรูปธรรม (Model deployment) 
 

ปัจจุบันเทคโนโลยีแพลตฟอร์มสำหรับการพัฒนาเครื่องมือการวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่  ส่วนมาก
แล้วเป็นแพลตฟอร์มของต่างประเทศ ซึ่งไม่รองรับกับบริบทการใช้งานภาษาไทย ดังนั้น ภาคธุรกิจพาณิชย์
อ ิ เ ล ็ กท รอน ิ ก ส ์  ( e-Commerce) ขนาด ใหญ ่ ใ น ไท ย  อ าทิ  wongnai.com lazada.com และ 
shoppee.com มีระบบวิเคราะห์ข้อมูล และความคิดเห็นภาษาไทยผ่านระบบ พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ของ
บริษัทเอง ขณะที่ภาคธุรกิจขนาดย่อมส่วนใหญ่จะพ่ึงพาระบบติดตามข้อมูลจากสื่อสังคมออนไลน์ (Social 
media monitoring tool) จากบริษัทภายนอก ที ่ให้บริการครอบคลุมหลายฟังก์ชันการใช้งาน อาทิ  
เครื่องมือใช้รับฟังสิ่งที่ ผู้บริโภคบนสื่อสังคมออนไลน์กำลังพูดถึง (Social listening) เครื่องมือการวัดผล
ตัวเลขทางสถิติบนสื่อ สังคมออนไลน์ (Social analytics) เครื่องมือวัดการวิเคราะห์ความคิดเห็น และ
ความรู้สึกของผู้บริโภคบนสื่อสังคมออนไลน์ (Social sentiment) และเครื่องมือการวัดความมีอิทธิพลของ
บุคคลหรือองค์กรต่างๆ บนสื่อสังคมออนไลน์ (Social Influencer) โดยที่ราคาของการบริการถูกคำนวณ
มาจากจำนวนบัญชี สื่อสังคมออนไลน์ ฟังก์ชันการใช้งาน และช่วงเวลาการติดตาม ทั้งนี้ภาคธุรกิจส่วนมาก
มีความต้องการที่จะ ติดตามความคิดเห็นของผู้บริโภคผ่านสื่อสังคมออนไลน์อยู่ตลอดเวลา  เพื่อนำข้อมูล
จากสื่อสังคมออนไลน์ มาปรับปรุงกลยุทธ์ทางการตลาด ด้วยเหตุนี้ทำให้การติดตามแบรนด์สินค้า และการ
วิเคราะห์ความคิดเห็น บนสื่อสังคมออนไลน์ถือเป็นการลงทุนที่ค่อนข้างสูง  ทำให้สถานประกอบการ 
MSME รายใหม่ ที่มีงบลงทุนน้อย อาจจะไม่สามารถซื้อบริการสำเร็จรูปเหล่านี้มาใช้ได้  
 

โครงการวิจัยนี ้เป็นส่วนหนึ่งของแผนงานคนไทย 4.0 เชิงดิจิทัล ที ่นำเสนอการพัฒนาระบบ
วิเคราะห์ ความรู้สึกคิดเห็นเชิงตอบโต้จากบทวิจารณ์บนสังคมออนไลน์ โดยอาศัยการเรียนรู้เครื่องกล และ
การเรียนรู้เชิงลึก กรณีศึกษากลุ่มสินค้าด้านเครื่องสำอาง อาหาร และสุขภาพ เพ่ือช่วยสถานประกอบการ
สามารถเข้าถึงข้อมูลเชิงวิเคราะห์ โดยผ่านส่วนต่อประสานกับผู้ใช้ (User interface) ในรูปแบบของหน้า
แสดงผลข้อมูลแบบทันสมัย Web-based analytic application เพื ่อใช้ในการตัดสินใจเชิงธุรกิจได้ 
ยกตัวอย่างเช่น ผู้ประกอบการสามารถเห็นแนวโน้มของความรู้สึกเชิงบวกลบ ต่อข้อมูลกลุ่มประเภทยา 
สุขภาพ และอาหาร ว่าเป็นไปในทิศทางใดในช่วงเวลานั ้นๆ (Sentiment Polarity and time series 
plot) การแสดงการเรียงตัวของกลุ่มคำจากคลังคำศัพท์ (Word cloud) การสรุปข้อมูลความรู้สึกโดยรวม 
และการแสดงผลคำศัพท์เฉพาะที่ใช้บ่อยในเชิงพาณิชย์ (Word rank) ทั้งนี้โครงการวิจัยมีแผนให้บริการ
โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายกับภาคธุรกิจที่สนใจ แต่ขอบเขตของโครงการวิจัยนี้ จะติดตามสื่อสังคมออนไลน์เฉพาะ
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กระดานเว็บบอร์ดจาก pantip.com อย่างเดียว เพื่อสร้างคลังข้อมูล เครื่องสำอาง อาหาร และสุขภาพ 
และโมเดลพยากรณ์ท่ีมีความแม่นยำ 

 

โครงการวิจัยนี้แบ่งการทำงานออกเป็น 2 ระยะ คือ ระยะที่ 1 (7 เดือน) และระยะที่ 2 (7 เดือน) 
โดยวัตถุประสงค์ของโครงการวิจัยระยะที่ 1 คือ เพื่อพัฒนาซอฟต์แวร์สำหรับนำเข้าข้อมูลบทวิจารณ์  
ขนาดใหญ่จากเว็ปไซต์ pantip.com (Web crawler) และสร้างคลังคำศัพท์ (Corpuses) ของข้อความ 
วิพากษ์กลุ่มสินค้าเครื่องสำอาง อาหาร และสุขภาพ สำหรับการนำไปต่อยอดในโครงการวิจัยระยะที่ 2 คือ 
การพัฒนาโมเดลพยากรณ์ (Predictive Models) โดยใช้การเรียนรู้ของเครื่องกล (Machine-Learning) 
และการเรียนรู้เชิงลึก (Deep-Learning) โดยใช้วิธีการจำแนกประเภท (Classification) ขั้วความรู้สึกของ 
ลูกค้าผ่านข้อความวิพากษ์กลุ่มสินค้าเครื่องสำอาง อาหาร และสุขภาพ และระบบส่วนต่อประสานกับผู้ใช้ 
(User interface) ในร ูปแบบเว ็บแอปพล ิ เคช ัน เช ิ งตอบโต ้  ( Interactive Web-based Analytic   
Application) สำหรับผู้ประกอบการวิเคราะห์แนวโน้มของข้อมูลเพื่อช่วยในการช่วยตัดสินใจ 
  

รายงานฉบับนี้เป็นรายงานฉบับสมบูรณ์ของโครงการวิจัย การพัฒนาระบบวิเคราะห์ความรู้สึก 
คิดเห็นเชิงตอบโต้จากบทวิจารณ์บนสังคมออนไลน์ โดยอาศัยการเรียนรู้เครื่องกล และการเรียนรู้เชิงลึก 
กรณีศึกษากลุ่มสินค้าด้านเครื่องสำอาง อาหาร และสุขภาพ (ระยะที่ 1) ซึ่งแบ่งการทำงานออกเป็น 4 
ขั้นตอนการทำงาน (Work procedure) ดังนี้ 

1. การพัฒนาซอฟต์แวร ์ เพ ื ่อเก ็บข้อมูลออนไลน์  (Web crawler) ของส ินค้ากล ุ ่มอาหาร 

เครื่องสำอาง และสุขภาพ จากสื่อสังคมออนไลน์ pantip.com 

2. การดำเนินการประมวลผลข้อความล่วงหน้า (Text Pre-processing) การทำความสะอาด

รวมถึง การตัดประโยคภาษาไทย การตัดคำภาษาไทย โดยนำคนมาช่วย ตรวจสอบประโยคอีกที 

(Human supervised) 

3. การจัดทำการแสดงความรู้สึกประโยค (Label polarity) จาก 3 คน (Human supervised) 

แล้วทำการพิจารณาโดยถือเสียงข้างมากเป็นเกณฑ์ (Majority vote)  

4. การสรุปข้อมูลที ่ผ ่านการประมวลผลล่วงหน้า (Pre-processed) ด้วยสถิติเชิงพรรณนา 

(Descriptive statistics) 
 

วัตถุประสงค์ เพื ่อพัฒนาซอฟต์แวร์สำหรับนำเข้าข้อมูลบทวิจารณ์ขนาดใหญ่จากเว็ปไซต์  
pantip.com (web crawler) และสร้างคลังคำศัพท์ (corpuses) สำหรับข้อความวิพากษ์กลุ ่มสินค้า 
เครื่องสำอาง อาหาร และสุขภาพ 

 

ประโยชน์ที่ได้รับ คือ ซอฟต์แวร์สำหรับนำเข้าข้อมูลบทวิจารณ์ขนาดใหญ่จากเว็ปไซต์ pantip.com 
(web crawler) และสร้างคลังคำศัพท์ (corpuses) สำหรับข้อความวิพากษ์กลุ ่มสินค้าเครื ่องสำอาง 
อาหารและสุขภาพ 
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บทคัดย่อ 
 

ปัจจุบันสังคมออนไลน์ถูกใช้เป็นเครื่องมือเชิงพาณิชย์ในการสื่อสารแลกเปลี่ยนข้อมูลเกี่ยวกับสินค้า
และบริการระหว่างผู้บริโภค ผู้ผลิต และผู้ขาย โดยข้อมูลบนสังคมออนไลน์มีลักษณะเป็นข้อมูลขนาดใหญ่
และไร้โครงสร้าง ข้อมูลเหล่านี้มีค่ามากในการทำการวิเคราะห์ความรู้สึก (Sentimental analysis) ซึ่งเป็น
ศาสตร์ย่อยของการทำเหมืองภาษา (Text mining) ซึ ่งการวิเคราะห์ความรู ้ส ึกนี ้สามารถพยากรณ์
ความรู้สึกของคนผ่านข้อความหรือบทวิจารณ์ ได้ออกเป็นหลายความรู้สึก เช่น รู้สึกลบ รู้สึกดี รู้สึกแย่ 
(Polarity) หรือมากกว่านั ้น ข้อมูลที ่ผ่านการวิเคราะห์เมื ่อนำไปใช้ในเชิงพาณิชย์จะมีประโยชน์ต่อ
ผู้ประกอบการในการวางแผนการตลาด และการกำหนดเป้าหมายเชิงกลยุทธ์ได้อย่างมาก ยกตัวอย่างเช่น 
การตรวจสอบชื ่อเส ียงแบรนด์ (Brand reputation monitoring) การตรวจสอบคู ่แข่งทางการค้า 
(Competitive Monitoring)  และเสียงของลูกค้า (Voice of Customer) อย่างไรก็ตามความท้าทายใน
การทำการวิเคราะห์ความรู้สึกบนภาษาไทยมีค่อนข้างหลากหลาย แต่ความท้าท้ายที่จำเป็นขณะนี้ในการ
ทำการวิเคราะห์ความรู้สึกคือ การได้มาซึ่งข้อมูลขนาดใหญ่และต่อเนื่อง (Obtaining large dataset)           
การตัดประโยคภาษาไทยออกมาจากบทวิจารณ์หรือบทความ (Text Tokenizing) และความแม่นยำของ
โมเดลพยากรณ์ (Predictive power) รวมถึงการนำผลลัพธ์จากการวิเคราะห์ข้อมูลไปใช้ในเชิงพาณิชย์
อย่างเป็นรูปธรรม (Model deployment)  

 

โครงการนี้มีเป้าหมายเพื่อพัฒนาระบบวิเคราะห์ความรู้สึกและความคิดเห็นจากข้อมูลสังคม
ออนไลน์ และแสดงผลข้อมูลในรูปแบบของเว ็บแอปพลิเคชันเช ิงโต้ตอบ ซึ ่งมีข ั ้นตอนเริ ่มจาก                  
(1) การพัฒนาซอฟต์แวร์สำหรับการเก็บข้อมูลบทวิจารณ์ (Web crawler) จากเว็บไซต์สองแหล่งคือ 
pantip.com (2) การเตรียมข้อมูลภาษา Text pre-processing (3) การเปลี่ยนคำเป็นเวกเตอร์โดยใช้วิธี 
Word embedding (4) การสร้างโมเดลพยากรณ์โดยใช้ การเรียนรู้ของเครื่องกลแบบดั้งเดิม (Traditional 
Machine learning) และการสร้างโมเดลจากการเรียนรู้อย่างลึก (Deep learning) เช่น การสร้างโมเดล
ตัววัดโดยใช้ Naive Bayes classifier เพ่ือเปรียบเทียบความแม่นยำกับการสร้างโมเดลโดยใช้ Recurrent 
Neural Network (RNN) โดยว ิ ธี  Long-Short Term Memory (LSTM) (5)-(6) ผลล ัพธ ์ จากโมเดล
พยากรณ์ความรู้สึกทำให้ผู้ประกอบการสามารถเข้าถึงข้อมูลเชิงวิเคราะห์ โดยผ่านส่วนต่อประสานกับผู้ใช้ 
(User interface) ในรูปแบบของหน้าแสดงผลข้อมูลแบบทันสมัย Web-based analytic application 
เพื่อใช้ในการตัดสินใจเชิงธุรกิจได้ แสดงดังภาพที่ 2 ยกตัวอย่างเช่น ผู้ประกอบการสามารถเห็นแนวโน้ม
ของความรู้สึกเชิงบวกลบต่อข้อมูลกลุ่มประเภทยา สุขภาพ และอาหาร ว่าเป็นไปในทิศทางใดในช่วงเวลา
นั้นๆ (Sentiment Polarity and time series plot) การแสดงการเรียงตัวของกลุ่มคำจากคลังคำศัพท์ 
(Word cloud) การสรุปข้อมูลความรู้สึกโดยรวม และการแสดงผลคำศัพท์เฉพาะที่ใช้บ่อยในเชิงพาณิชย์ 
(Word rank)  
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ภาพที่ 2  Proposed research framework 
 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
1.  เพ่ือพัฒนาซอฟต์แวร์สำหรับนำเข้าข้อมูลบทวิจารณ์ขนาดใหญ่จากเว็ปไซต์ pantip.com (web 

crawler) และสร้างคลังคำศัพท์ (corpuses) สำหรับข้อความวิพากษ์กลุ่มสินค้าเครื่องสำอาง อาหาร และ
สุขภาพ 

2.  เพื่อสร้างโมเดลพยากรณ์ (Predictive Models) โดยใช้การเรียนรู้ของเครื่องกล (Machine-
Learning) และการเรียนรู ้เช ิงลึก (Deep-Learning) โดยใช้ว ิธ ีการจำแนกประเภท (Classification)              
ขั้วความรู้สึกของลูกค้าผ่าน ข้อความวิพากษ์กลุ่มสินค้าเครื่องสำอาง อาหารและสุขภาพ 

3.  เพื่อพัฒนาส่วนต่อประสานกับผู้ใช้ (User interface) ในรูปแบบเว็บแอพพลิเคชันเชิงตอบโต้ 
(Interactive Web-based Analytic Application) สำหรับผู้ประกอบการวิเคราะห์แนวโน้มของข้อมูล
เพ่ือช่วยในการช่วยตัดสินใจ  

 

ในรายงานขั ้นสุดท้าย (ระยะที่ 1) ทีมวิจัยได้เสนอวิธีการและผลลัพธ์ตามวัตถุประสงค์ข้อ 1               
เพื่อกำหนดวิธีการประมวลผลข้อความ (Text processing) ที่จะใช้ในการพัฒนาแบบจำลองและส่วน
ประสานต่อกับผู ้ใช ้ (User interface) ในระยะที ่ 2 เท่านั ้น ขั ้นตอนการทำงานและผลลัพธ์ตาม
วัตถุประสงค์ข้อ 2 และข้อ 3 จะดำเนินการในระยะท่ี 2 (เดือนตุลาคม 2563 - เดือนเมษายน 2564) 
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Abstract 
 

Currently, social media is being used as a marketing tool that can enable users to 
exchange information about products among consumers, product owners, and sellers. This 
kind of information is considered valuable and can be used in Natural Language Processing 
(NLP) applications such as Sentimental Analysis (SA). SA can be used to analyze comments, 
reviews, or text, whether they are positive, neutral, or negative. The analyzed data provide 
insight for commercial use. For example, the data could be beneficial in the development 
of marketing strategies, in monitoring brand reputation, for competitive monitoring 
applications, and in listening to and processing the customers' voice. However, there are 
several challenges associated with SA especially in relation to the use of the Thai language. 
These could arise when attempting to obtain large datasets, processing of sentence 
segmentation, increasing predictive power, and  deploying the ultimate developed model. 

 

This project aims to develop a Thai sentimental analysis tool based on user online 
content. It would then aim to display relevant details to users in the form of interactive 
and responsive web-based analytic applications. To achieve this, the following processes 
would need to be accomplished: 

(1) obtaining a large volume of Thai textual data, 
(2) performing a text pre-processing step,  
(3) transforming text into vectors, and 
(4) developing machine learning models using traditional machine learning and deep-

learning methods. (5-6) The model will be deployed in the back end of the platform and 
will be connected to the front-end. Decision makers can observe product-related trends 
over time. The products may be related to cosmetics, food, and health products. 
Information will be processed using several interactive word clouds and word ranking tools 
to produce a range of relevant charts and graphs.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ix 

 
 

Research objectives 
1. To develop a web crawler that could obtain a large volume of textual data from 

the pantip.com website, along with the ability to generate corpuses that are related to 
cosmetics, food, and health products. 

2. To develop a predictive model based on machine-learning and deep-learning 
approaches that would classify the sentiment of posted comments related to cosmetics, 
food, and health products. 

3. To develop a systematic user interface as an interactive, responsive web-based 
analytic application that could be used to assist stakeholders in their decision-making 
processes.  

In this final report (phase 1), we have proposed the research method and discussed 
the experimental results according to research objective one. The output from this 
objective will be used in the development of the model and system user interface in the 
second phase. In other words, the research objectives two and three will be carried in 
phase two (October 2020 - April 2021). 
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บทที่ 1 
บทนำ 

 
1.1 ความสำคัญและที่มาของปัญหา 
 

ปัจจุบันทั่วโลกมีจำนวนผู้ใช้อินเตอร์เน็ตมากถึง 4.54 ล้านคน คิดเป็นอัตราส่วน 59% ของจำนวน
ประชากรโลก (Global Digital Report 2019, n.d.) ประกอบกับกระแสการทำการตลาดด้วยเทคโนโลยี
ดิจิทัลเติบโตมากขึ้น ทำให้มีข้อมูลออนไลน์ที่ถูกสร้างมาจากผู้ใช้ (User-generated content) เพ่ิมตามไป
ด้วย และทาง International Data Corporation (IDC) คาดการณ์สถานการณ์ของข้อมูลออนไลน์ว่า                  
ในปี 2025 ปริมาณข้อมูลออนไลน์ที่มีรูปแบบเป็นข้อความและไม่มีโครงสร้างของข้อมูลที่แน่นอนจะมี
จำนวนเพิ ่มขึ ้นมากคิดเป็น 80% ของข้อมูลออนไลน์ทั ้งหมด (80 Percent of Your Data Will Be 
Unstructured in Five Years, n.d.) โดยข้อมูลออนไลน์ส่วนใหญ่เป็นข้อมูลมาจากสื่อสังคมออนไลน์ 
ทั้งนี้สื่อสังคมออนไลน์ ซึ่งเป็นสื่อที่นิยมใช้กันมากในประเทศไทย โดยในปี 2019 ผู้ใช้สื่อสังคมออนไลน์มี
จำนวนถึง 51 ล้านคน คิดเป็น 74% ของจำนวนประชากรไทยทั้งหมด (Global Digital Report 2019, 
n.d.) 

 

สาเหตุที่สื่อสังคมออนไลน์เป็นที่นิยมมาก เนื่องจากสื่อสังคมออนไลน์สามารถใช้เป็นช่องทางการ
สื่อสารแลกเปลี่ยนข้อมูลความรู้ ความรู้สึกคิดเห็นเกี่ยวกับสินค้าและบริการระหว่างผู้บริโภค ร้านค้า และ
ผู้ประกอบการ ยกตัวอย่างเช่น เว็บบอร์ด pantip.com ซ่ึงเป็นสื่อกลางทีผู่้บริโภคใช้แลกเปลี่ยนความเห็น 
และวิจารณ์สินค้าและบริการ ส่วนทางด้านผู้ประกอบการก็ใช้เป็นเครื่องมือในการโฆษณาสินค้าและบริการ
ใหม่ๆ ข้อมูลความรู้สึกคิดเห็นขนาดใหญ่เหล่านี้มีค่ามากในการทำการวิเคราะห์ความรู้สึก (Sentimental 
analysis) โดยสามารถพยากรณ์ความรู้สึกของคนผ่านข้อความหรือบทวิจารณ์ได้ออกเป็นหลายความรู้สึก 
เช่น รู้สึกลบ รู้สึกดี รู้สึกแย่ (Polarity) หรือมากกว่านั้น ทำให้ผู้ประกอบการร้านค้าสามารถวิเคราะห์หา
ความต้องการของตลาด (Marketing analysis) ความพึงพอใจในสินค้า (Customer satisfaction) คู่แข่ง
ทางการตลาด (Market competition) และเสียงตอบรับจากลูกค้า (Voice of Customer) ผ่านเว็บไซต์
สื่อสังคมออนไลน์ได้ แต่ด้วยลักษณะบนสังคมออนไลน์ที่มีขนาดใหญ่และไร้โครงสร้าง ทำให้การวิเคราะห์
ความรู้สึกของผู้บริโภคสินค้าทำได้ยากใช้เวลานานและไม่แม่นยำมากพอทั้งในด้านทฤษฎีและปฏิบัติ เช่น
ต้องมีองค์ความรู้ประสบการณ์ในแต่ละหัวข้อและแต่ละภาษา (Domain dependence) การได้มาซึ่ง
พจนานุกรมและข้อมูลที่มีคุณภาพ (Quality Lexicon and Dataset) และเทคนิคในการเพ่ิมความแม่นยำ
ของโมเดลพยากรณ ์(Pre-processing and modelling Techniques, and Accuracy) (Hussein, 2018) 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งในภาษาไทย 

 

ด้วยการปฏิวัติของอุตสาหกรรม (Industry 4.0) ที่มีเทคโนโลยีหลักในการขับเคลื่อนสำคัญ เช่น 
ปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligent: AI) การประมวลผลทางภาษา (Natural Language Processing: 
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NLP) ซึ่งเป็นศาสตร์ย่อยของ AI ตลอดจนข้อมูลขนาดใหญ่และการวิเคราะห์ (Big data and analytics)   
คลาวด์คอมพิวติ้ง (Cloud computing) และการทำโมเดลพยากรณ์ (Predictive modeling) เป็นต้น  
ทำให้ภาคอุตสาหกรรมมีความพยายามนำผลงานวิจัยในด้าน NLP มาพัฒนาเป็นเครื ่องมือต่างๆ          
เพ่ือแก้ปัญหาจริงในโลก ยกตัวอย่างเช่น การทำระบบแปลคำพูดจากภาษาหนึ่งไปอีกภาษาหนึ่ง (Speech-
to-speech translation) หรือ (Machine translation) การทำเหมืองข้อมูลบนสื่อออนไลน์ในด้านต่างๆ 
(Text mining on social media) รวมไปถึงการวิเคราะห์ความรู้สึกจากข้อความที่มีต่อสินค้า และบริการ 
(Sentimental analysis on products and services reviews) (Hirschberg & Manning, 2015) แต่
ทว่า การพัฒนาระบบการวิเคราะห์ความรู้สึกคิดเห็นส่วนใหญ่จะเป็นการวิเคราะห์ความรู้สึกคิดเห็นจาก
ข้อความภาษาอังกฤษและยังอยู่ในรูปของงานวิจัย ซึ่งสำหรับภาษาไทยนั้นยังมีคนทำน้อย และยังต้อง
พัฒนาอีกมาก นอกจากนี้ การสกัดหรือการได้มาของข้อมูลขนาดใหญ่ยังลำบากและเป็นงานที่ ท้าทาย 
รวมถึงการพัฒนาโมเดลพยากรณ์ให้มีความแม่นยำที่เพ่ิมมากขึ้น (Vaghela & Jadav, 2016) 

 

ปัญหาและความท้าทายของการทำการวิเคราะห์ความรู้สึกคิดเห็นในภาษาไทยนั้นมีทั้งทางด้าน
เทคนิคและด้านปฏิบัติ จากการทบทวนวรรณกรรม ในด้านเทคนิคเรายังขาดพื้นฐานในการประมวลผลใน
ด้าน NLP อาท ิการจับคำผิด (Imperfect or irregular input) การตัดคำที่แม่นยำ (Word tokenization) 
และการแบ ่ งประโยค (Sentence segmentation) ส ่วนทางด ้านปฏ ิบ ัติ  ย ั งขาดการนำไปใช้  
(Deployment) อย่างเป็นรูปธรรม และขาดการตรวจวัดความพึงพอใจของผู ้มีส่วนเกี ่ยวข้อง (User 
satisfaction) นอกจากนี้ NLP ภาษาไทย ยังขาดแคลนคลังข้อมูล (Corpus) ที่ใหญ่พอและเผยแพร่ได้ 
เช่น โมเดลภาษาไทย (Thai language model) ซึ ่งเป็นโมเดลที ่ได้ร ับการเรียนรู ้แล้ว (Pretrained 
model) และคลังข้อมูลที่ใช้สำหรับการวัดเปรียบเทียบ (Benchmark dataset) แสดงดังภาพที่ 3 
 

 
ภาพที่ 3  หลักการทำงานของ NLP โดยรวม 

 

จากที่กล่าวมานั้น ทางทีมวิจัยพบว่าปัญหาที่ท้าทายในโครงการวิจัยมีดังต่อไปนี้ 
R1.  ทำอย่างไรจึงได้มาซึ่งข้อมูลภาษาไทยที่มีคุณภาพ และสามารถนำมาใช้ในการสร้างโมเดล

พยากรณ์ความรู้สึกคิดเห็นได้ (Data Acquisition & Pre-processing Strategy) 
R2.  ทำอย่างไรถึงจะเพ่ิมความแม่นยำในการพยากรณ์ความรู้สึก (Improve Accuracy rate) 
R3.  ทำอย่างไรให้ผ ู ้ประกอบการได้ใช ้ประโยชน์จากโมเดลพยากรณ์ (Deployment and 

Usability) 
R4.  ทำอย่างไรให้ผู ้มีส่วนเกี่ยวข้องมีความพึงพอใจใช้ประโยชน์ระบบการวิเคราะห์ความรู ้สึก

คิดเห็นบนเว็บแอพพลิเคชั่นเชิงตอบโต้ (User experience and User satisfaction) 
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ข้อเสนอโครงการนี้มีเป้าหมายเพ่ือพัฒนาระบบวิเคราะห์ความรู้สึกคิดเห็นจากข้อมูลสังคมออนไลน์ 
และแสดงผลข้อมูลในรูปแบบของเว็บแอพพลิเคชันเชิงตอบโต้ ซ่ึงมีขั้นตอนเริ ่มจาก (1) การพัฒนา
ซอฟต์แวร์สำหรับการเก็บข้อมูลบทวิจารณ์ (Web crawler) จากเว็บไซต ์pantip.com (2) การดำเนินการ
ประมวลผลข้อความล่วงหน้า (Text pre-processing) เช่น การทำความสะอาดข้อมูล (3) การเปลี่ยนคำ
เป็นเวกเตอร์โดยใช้วิธีต่างๆ รวมถึงการใช้วิธี Count-vectorization, TFIDF-vectorization, Word2Vec 
(pre-trained ด้วยข้อความจาก pantip.com) และ Word embedding (4) การสร้างโมเดลพยากรณ์
โดยใช ้การเร ียนร ู ้ของเคร ื ่องกลแบบดั้ ง เด ิม (Traditional Machine learning algorithms) และ                      
(5) การสร้างโมเดลจากการเรียนรู้อย่างลึก (Deep learning) เช่น การสร้างโมเดลตัววัดโดยใช้ Naive 
Bayes classifier เพื่อเปรียบเทียบความแม่นยำกับการสร้างโมเดลโดยใช้ Recurrent Neural Network 
(RNN) โดยวิธี Deep Neural Network (DNN) และ Convolutional Neural Network (CNN) ผลลัพธ์
จากโมเดลพยากรณ์ความรู้สึกทำให้ผู้ประกอบการสามารถเข้าถึงข้อมูลเชิงวิเคราะห์ โดยผ่านส่วนต่อ
ประสานกับผู้ใช้ (User interface) ในรูปแบบของหน้าแสดงผลข้อมูลแบบทันสมัย Web-based analytic 
application เพื่อใช้ในการตัดสินใจเชิงธุรกิจได้ ยกตัวอย่างเช่น ผู้ประกอบการสามารถเห็นแนวโน้มของ
ความรู้สึกเชิงบวก/เชิงลบ ต่อข้อมูลกลุ่มประเภทเครื่องสำอาง อาหาร และสุขภาพ ว่าเป็นไปในทิศทางใด
ในช่วงเวลานั้นๆ (Sentiment Polarity and time series plot) การแสดงการเรียงตัวของกลุ่มคำจาก
คลังคำศัพท์ (Word cloud) การสรุปข้อมูลความรู้สึกโดยรวม และการแสดงผลคำศัพท์เฉพาะที่ใช้บ่อยใน
เชิงพาณิชย์ (Word rank) 
 
1.2 กรณีศึกษากลุ่มสินค้าเครื่องสำอาง อาหาร และสุขภาพ 
 

ประเทศไทยเป็นประเทศที่มีรายได้เศรษฐกิจหลักมาจากภาคการเกษตร การส่งออก การท่องเที่ยว 
และการค้าและการบริการ ในปี 2019 ประเทศไทยมีมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (GDP) เท่ากับ 
16.3 ล้านล้านบาท โดยในภาคการเกษตร คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 8.1 ของค่า GDP รวม ส่วนภาควิสาหกิจ
ขนาดใหญ่ (LE) วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SME) และวิสาหกิจอ่ืนๆ คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 43.1,  
43.0 และ 5.8 ของค่า GDP รวม แสดงดังภาพที่ 4 (สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
(สสว.), 2019.)  

 
ภาพที่ 4  มูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวม (GDP) ของประเทศไทย ปี 2019 
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สืบเนื ่องจากหลักสูตรสมบูรณ์เพื ่อมุ ่งสู ่การเป็นผู ้ประกอบการดิจิทัล (Digital Entrepreneur 
Academy) ส่วนหนึ่งในแผนงานคนไทย 4.0 เชิงดิจิทัลนั้น ผู้ประกอบการควรมีทักษะในการใช้เทคโนโลยี
เพื่อศึกษาสถานการณ์การตลาดได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ ซึ่งตลาดที่ผู้ประกอบการดิจิทัลให้
ความสนใจในขณะนี้คือ ตลาดกลุ่มสินค้าเครื่องสำอาง อาหาร และสุขภาพ 
 

อย่างไรก็ตาม เนื่องจากภาคอุตสาหกรรมเครื่องสำอางมีการแข่งขันที่ค่อนข้างสูง ทำให้เกิดการสร้าง
นวัตกรรมใหม่ๆ ออกมาอย่างต่อเนื่อง เป็นผลให้ผู ้บริโภคมีตัวเลือกสินค้าเพิ่มมากขึ ้น ทางศูนย์วิจัย             
กสิกรไทยได้ประเมินว่า ตลาดธุรกิจเครื่องสำอาจจะมีแนวโน้มขยายตัวได้อย่างต่อเนื่อง โดยดูได้จากมูลค่า
ตลาดรวมของอุตสาหกรรมเครื่องสำอางที่เติบโตตลอดตั้งแต่ปี 2016 - 2018 ที่ผ่านมา โดยมูลค่าตลาด
ธุรกิจเครื่องสำอางในปี 2016, 2017 และ 2018 คือ 2.6, 2.5 และ 2.7 แสนล้านบาท ตามลำดับ (ศูนย์วิจัย
กสิกรไทย. ตลาดบิวตี้ยังแจ๋ว เกาะเทรนด์ธุรกิจทำเงิน, 2018) นอกจากนี้ศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจ 
ของมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยได้คาดการณ์ถึงแนวโน้มธุรกิจเครื่องสำอางไทยในช่วงปี 2019 – 2023 ว่า

จะเติบโตเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 6-7% ต่อปี (ธุรกิจเครื่องสำอางเกิดง่าย ดับยากจริงหรือ?, 2019.) 
 

ในส่วนของภาคอุตสาหกรรมอาหารนั้น ถึงแม้ว่าสถานประกอบการจะได้รับผลกระทบจากความ 
ผันผวนของสถานการณ์ทางเศรษฐกิจทั้งในและต่างประเทศ ทำให้ความเชื่อมั่นของสถานประกอบการต่อ
การลงทุนธุรกิจลดลง และพฤติกรรมการใช้จ่ายของผู้บริโภคมีการปรับเปลี่ยนไปในทิศทางที่ประหยัดขึ้น  
แต่ยังคงมีปัจจัยสนับสนุนที่ผลักดันให้ธุรกิจอาหารโดดเด่นกว่าธุรกิจอ่ืนๆ อาทิการพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์
ด้านอาหารมากขึ้น เช่น อาหารฮาลาล และอาหารเพื่อสุขภาพ นอกจากนี้ยังมีแอปพลิเคชันที่ช่วยให้สั่ง
อาหารได้สะดวกและรวดเร็ว ทำให้ธุรกิจในด้านอาหารได้คะแนนเป็นอันดับที่ 6 จากการสำรวจการจัด
อันดับ 10 ธุรกิจรุ ่งในปี 2020 ของศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย           
โดยพิจารณาจากเกณฑ์ตัดสินในด้านต่างๆ อาทิ ยอดขาย ต้นทุน และกำไรสุทธิ (ศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจ
และธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย. 10 อันดับธุรกิจเด่น 2563, 2019) 

 

ในส่วนของภาคอุตสาหกรรมสินค้าสุขภาพนั้น คนไทยหันมาตื่นตัวและใส่ใจเรื่องสุขภาพกันมากข้ึน 
ทำให้พฤติกรรมของผู้บริโภคที่มีต่อสินค้าเกี่ยวข้องกับสุขภาพเปลี่ยนไป โดยหันมามองว่าสินค้าประเภทยา 
วิตามินและอาหารเสริม และเครื่องมือทางการแพทย์ส่วนบุคคล เป็นสินค้าที่มีความจำเป็น ทำให้สินค้า
สุขภาพเป็นที่ต้องการในตลาดธุรกิจร้านขายยาอย่างต่อเนื่อง ทางกองข้อมูลธุรกิจจากกรมพัฒนาธุรกิจ
การค้าได้รายงานมูลค่าการเติบโตของธุรกิจร้านขายยาว่า ในปี 2018 มีธุรกิจร้านขายยาจัดตั้งใหม่ถึง 
1,171 ราย ตัวเลขนี้สูงขึ้นกว่าปีที่แล้วถึง 54% และจำนวนการจัดตั้งธุรกิจร้านขายยาใหม่ภายใน 2 เดือน
แรกของปี 2019 ก็มีถึง 175 ราย ซึ่งสูงขึ้นกว่าจำนวนธุรกิจจัดตั้งใหม่ในช่วงเวลาเดียวกันของปี 2018 ถึง 

23% (DBD : กรมพัฒนาธุรกิจการค้า, 2019.) 
 

จากการรายงานผลการดำเนินงานและแนวโน้มการเติบโตของอุตสาหกรรมเครื ่องสำอาง 
อุตสาหกรรมอาหาร และอุตสาหกรรมสินค้าสุขภาพข้างต้น ทำให้สถานประกอบการ  โดยเฉพาะวิสาหกิจ 
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SME เล็งเห็นโอกาสและช่องทางการตลาดของธุรกิจประเภทดังกล่าว และเพื่อให้มีแผนธุรกิจการตลาดที่
สามารถตอบรับสภาวะเศรษฐกิจที่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา สถานประกอบการควรหมั่นตรวจสอบเสียง
ตอบรับจากผู้บริโภคว่าคิดเห็นอย่างไรกับสินค้าและบริการแล้วนำมาปรับปรุงแผนธุรกิจการตลาดอย่าง
ต่อเนื่อง ดังนั้นการวิเคราะความรู้สึกคิดเห็นของผู้บริโภคโดยเฉพาะจากสื่อสังคมออนไลน์เป็นสิ่งจำเป็น 

 

โครงการวิจัยนี้สนใจเว็บไซต์กระดานสนทนา (Web board หรือ Web forum) ในการศึกษาการ
วิเคราะห์ความรู้สึกคิดเห็นของผู้บริโภคสินค้าผ่านบทความเพื่อสร้างโมเดลพยากรณ์ความรู้สึกภาษาไทย 
และเว็บไซต์กระดานสนทนาที่คนไทยนิยมใช้มากที่สุด คือเว็บไซต์ pantip.com ซึ่งเป็นสื่อสังคมออนไลน์
ขนาดใหญ่ที ่อนุญาติให้สมาชิกเว็บไซต์เข้ามาสร้างกระทู ้ที ่กำลังเป็นกระแสในสังคม และสนทนา
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นได้อย่างอิสระ โดยปัจจุบันมีฐานสมาชิกกว่า 5 ล้านราย ทั้งยังมีผู้อ่านทั่วไปที่ไม่ได้
เป็นสมาชิกอีกจำนวนมาก (“Pantip.com” จาก Online Community ทรานส์ฟอร์มสู่ “แพลตฟอร์มที่มี
ทุกคำตอบ” ให้คนไทย, 2019.) สาเหตุที่ต้องพัฒนาโมเดลจาก pantip.com เนื่องจากมีเนื้อหาภาษาไทย
ที่ดี มีข้อความทั้งเชิงบวก เชิงลบ และเป็นกลาง (non-bias) ส่วนสื่อสังคมออนไลน์ประเภทอื่น เช่น 
facebook.com และ lazada.com มีจำนวนข้อมูลสนทนาที่มีคุณภาพน้อย ส่วนมากเป็นข้อมูลขยะ 
(Spam) นอกจากนี้ข้อมูลมักถูกควบคุมและคัดกรองโดยร้านค้า เว็บไซต์ Facebook.com แม้จะเป็น
เว็บไซต์ที่พ่อค้าแม่ค้าออนไลน์ส่วนใหญ่นิยมใช้กันเพ่ือทำการตลาดสินค้าไปสู่กลุ่มลูกค้าท่ีสนใจ แต่ข้อมูลที่
แสดงบนเฟสบุ๊คเพจ จะมีเฉพาะข้อมูลสินค้า ราคาสินค้า และโปรโมชั่นสินค้า ส่วนข้อมูลรีวิวสินค้าหรือ
การสนทนาถามตอบ บนหน้าเฟสบุ๊คเพจจะมีน้อย หรือถูกคัดกรองจากร้านค้าก่อนนำมาเผยแพร่                 
ส่วนเว็บไซต์บนระบบ e-Commerce อาทิ lazada.com และ shoppee.com ที่เริ่มเข้ามามีบทบาทมาก
ขึ้นในช่วงหลายปีที่ผ่านมา ถึงแม้ว่าจะมีจำนวนรีวิวสินค้าจากผู้ใช้ระบบเป็นจำนวนมาก แต่ข้อความรีวิว
สินค้าส่วนใหญ่อยู่ในรูปประโยคที่ค่อนข้างสั้น หรือไม่มีข้อความเลย ทำให้เกิดความไม่สมดุลของข้อมูล              
จึงไม่สามารถนำไปสร้างโมเดลพยากรณ์ที่มีประสิทธิภาพได ้
 

1.3 วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

1) เพื่อพัฒนาซอฟต์แวร์สำหรับนำเข้าข้อมูลบทวิจารณ์ขนาดใหญ่จากเว็ปไซต์ pantip.com (web 
crawler) และสร้างคลังคำศัพท์ (corpuses) สำหรับข้อความวิพากษ์กลุ่มสินค้าเครื่องสำอาง 
อาหาร และสุขภาพ 

2) เพื่อดำเนินการประมวลผลข้อความล่วงหน้า (Text Pre-processing) การทำความสะอาดรวมถึง 
การตัดประโยคภาษาไทย การตัดคำภาษาไทย โดยนำคนมาช่วย ตรวจสอบประโยคอีกที 
(Human supervised) 

3) เพ่ือจัดทำการแสดงความรู้สึกประโยค (Label polarity) จาก 3 คน (Human supervised) แล้ว
ทำการพิจารณาโดยถือเสียงข้างมากเป็นเกณฑ์ (Majority vote)  

4) เพื ่อสรุปข้อมูลที ่ผ ่านการประมวลผลล่วงหน้า (Pre-processed) ด้วยสถิต ิเช ิงพรรณนา 
(Descriptive statistics) 
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1.4 การทบทวนวรรณกรรม/สารสนเทศ (Information) 
 

ในโครงการนี้ใช้วิธีทบทวนวรรณกรรมอย่างเป็นระบบจากงานวิจัย 5 ปีย้อนหลัง (ปี 2015-2020) 
โดยเลือกงานวิจัยมาจากฐานข้อมูลออนไลน์ 3 แหล่ง ได้แก่ Science direct, Google Scholar และ IEEE 
Explore คำสำคัญที่ใช้ในการค้นหาคือ “Thai Sentimental Analysis” งานวิจัยเกี่ยวกับการวิเคราะห์
ความรู้สึกคิดเห็นที่นำมาทบทวนมีทั้งสิ้น 9 งาน ซึ่งมี 2 ผลงานที่ตีพิมพ์ในวารสารที่ได้ impact factor 
4.62 และ 0.68 นอกนั้นเป็นผลงานวิจัยแบบ International conference 
 

1.4.1 โมเดลที่มีการใช้ในปัจจุบันสำหรับการวิเคราะห์ความรู้สึกคิดเห็นในภาษาไทย 
ตารางที่ 1 แสดงให้เห็นถึงการใช้ทฤษฎีและเทคนิคในการวิเคราะห์ความรู้สึกคิดเห็นใน

ภาษาไทย สำหรับการทำโมเดลพยากรณ์นั้น จากการทบทวนวรรณกรรมจะเห็นได้ว่ามีการนำศาสตร์อยู่
สามอย่างรวมถึงการใช้สถิติขั้นสูง การใช้การเรียนรู้ของเครื่องกล และการใช้การเรียนรู้เชิงลึก  
 

1) โมเดลสถิติการถดถอยโลจิสติก (Logistic Regression model) 
ในการพัฒนาโมเดลโดยการใช้สถิติเพื่อการทำการจำแนกประเภท งานวิจัยที่ได้ทำการ

ทบทวนได้ใช้วิธีการ Logistic regression โดยมีสมมุติฐานว่า H(x) = sigmoid(Z) โดย sigmoid ฟังก์ชัน 
มีโมเดลทางคณิตศาสตร์แสดงในสมการ (1) ที่ซึ่งตัวแปร a คือค่าสูงสุด b คือค่าความชัน และ c คือแปลง
ของแกน x โดย x คือตัวแปรอิสระ ข้อดีของโมเดลแบบ Logistic regression คือสามารถสร้างได้ง่าย 
ปรับแต่งโมเดลง่าย และไม่ต้องการทรัพยากรในการคำนวณมาก ข้อเสียคือมีปัญหาในการแก้ปัญหาที่ไม่
เป็นเส้นตรง (non-linear problem) โดยต้องมีการใช้เทคนิค One VS Rest (OVR) และ One vs One 
(OVO) มาใช้ 
 

                                           𝑓(𝑥) =  
𝑎

1+𝑒−𝑏(𝑥−𝑐)                                    สมการ (1) 
 

2) โมเดลการเรียนรู้เครื่องกลแบบความเป็นไปได้ (Naïve Bayes model) 
ส่วนในด้านการเรียนรู้เชิงลึกได้มีการใช้วิธี Naïve Bayes (Langley & Sage, 1994), 

Support Vector Machine (Support-Vector Networks | Machine Language, n.d.) และ Decision 
Tree (Quinlan, 1986) ซึ่งอัลกอริทึมเหล่านี้มีการทำงานต่างกัน เช่น Naïve Bayes ใช้ทฤษฎี Bayes 
Theorem ที่แสดงถึงลักษณะของความเป็นไปได้ที่จะเกิดขึ้นของสิ่งต่างๆ ในการทำการพยากรณ์แสดงใน

สมการ (2) โดย A และ B คือสิ่งที่เกิด และ 𝑃(𝐵|𝐴) คือ ค่าความเป็นไปที่ A จะเกิดขึ้นเมื่อ B มีค่าจริง 

และ 𝑃(𝐴|𝐵) คือ ค่าความเป็นไปที่ A จะเกิดขึ ้นเมื ่อ B มีค่าจริง ส่วน 𝑃(𝐴)และ 𝑃(𝐵) คือ        
ค่าความน่าจะเป็นตามขอบ (Marginal Probability) 
 

𝑃(𝐴|𝐵) =  
𝑃(𝐵|𝐴)𝑃(𝐴)

𝑃(𝐵)
                              สมการ (2) 
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เราสามารถทำโมเดลแบบจำแนกประเภทโดยให้ A เป็นตัวแปรตาม และ B เป็นตัวแปรอิสระ
หรือคลาสเป้าหมาย โดยอ้างอิงทฤษฎีดังกล่าวแสดงโดยโมเดลคณิตศาสตร์แสดงในสมการ (3) ข้อดีของ 
Naïve Bayes มีดังต่อไปนี้ เช่น โมเดลเข้าใจง่าย และรวดเร็ว และใช้ได้ดีเวลาตัวแปรอิสระที่ไม่มีความไม่
สอดคล้องกัน (irrelevant features) ข้อเสียคือทฤษฎี Bayes Theorem กำหนดทุกตัวแปรเป็นตัวแปร
อิสระ 
 

𝑃(𝑌|𝑋) =
𝑃(𝑌)𝜋𝑖𝑃(𝑋𝑖|𝑌)

𝑃(𝑋)
                            สมการ (3) 

 
3) โมเดลการเรียนรู้เครื่องกลซัพพอร์ตเวกเตอร์แมชชีน (Support Vector Machine)  

 
ภาพที่ 5  ตัวอย่างของ hyper-plane บนสองมิติ สำหรับการจำแนกประเภทแบบสองคลาส 

 

Support Vector Machine (SVM) ถูกออกแบบสำหรับการทำการจำแนกประเภทแบบ
สองคลาสและปัญหาแบบถดถอย (Binary classifier and regression problem) ตัวโมเดลเป็นที่นิยม
และประสบความสำเร็จเป็นอย่างมากสำหรับการเอาไปใช้เป็นโมเดลพยากรณ์ในหลายๆ ด้าน เช่น face 
and digital character recognition และอ่ืนๆ โดยโมเดลนี้ใช้ตัวเลขแบบเชิงเส้น หรือแบบไฮเปอร์เพลน 
(linear or hyper plane) เป็นการตัดสินว่าตัวแปรนั้นเป็นคลาสใด แสดงดังภาพที่ 5 
 

                                                         1

1

−+

++

bxw

bxw




                                      สมการ (4) 
สำหรับปัญหาที่ไม่สามารถแบ่งได้ด้วยเส้นตรง (Non-linear separable) SVM ใช้เทคนิค

ที่เรียกว่า Kernel trick ที่แมพตัวแปรหรือโปรเจคตัวแปรอิสระในรูปแบบเมทริกซ์ไปสู่มิติที่สูงขึ้น เช่น
ฟังก์ชันพหุนาม Polynomial หรือ ที่นิยมใช้และมีประสิทธิภาพคือ Radial basis function (RBF) แสดง
ในสมการ (4) ที่มีตัวแปรที่ต้องทำการ tune อยู่สองตัวแปรคือ แกมมา และ C เป้าหมายของ SVM คือหา
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ค่าน้ำหนัก (Weight) สำหรับ Hyperplane แสดงในสมการ (5) และสำหรับปัญหาที่ไม่สามารถแบ่งได้ด้วย
เส้นตรงจะใช้สมการ (6) 
                       

                                  ii
T

i bxy −+ 1)w(                                          สมการ (5) 
  

                                  
)

)2(

1
exp()(

2

2 jii xxxf −−=
                           สมการ (6) 

 

สำหรับข้อดีของ SVM นั้นคือตัวโมเดลสามารถหาค่า global minimum ได้และปัญหา 
Overfitting เกิดขั้นได้ยาก ส่วนข้อเสียคือเวลาที่ใช้ในการ Train model โดยเฉพาะถ้ามี feature space 
สูง และอ่อนไหวต่อการเลือกฟังก์ชั ่น kernel อย่างมาก นอกจากนั้นตัวแปรที่ต้องเปลี่ยนต้องทำด้วย           
ความระว ังและละเอียด เช ่น Cost และ gamma การทำการหาค่าที ่ด ีท ี ่ส ุดด ้วยวิ ธ ี  grid search                    
ควรกระทำ ส่วนปัญหาที ่เป็นหลายคลาส (Multi-classification problem) SVM ใช้เทคนิคเหมือน 
Logistic regression ที่กล่าวมาคือวิธี OVA and OVO 
 

4) โมเดลด้วยตันไม้ตัดสินใจ (Decision Tree) DT 
 

 
 

ภาพที่ 6  ตัวอย่างต้นไม้ตัดสินใจแบบเรียบง่าย 
 

C4.5 เป็นอัลกอริทึมที่นิยมใช้ในปัจจุบันใช้สำหรับในการทำโมเดลแบบจำแนกประเภท            
เป ็นโมเดลที ่ ใช ้การเร ียนร ู ้แบบช่วยเหล ือจากคน (Supervised learning) ต ้นไม ้ต ้นส ินใจ C4.5                        
มีประสิทธิภาพดีกว่า ID3 (Quinlan, 1986) ต้นไม้ตัดสินใจ C4.5 รองรับข้อมูลแบบไม่ต่อเนื่อง (Discrete) 
เช่น แบบไม่ต่อเนื ่อง แบบมีขั ้น และไม่มีขั ้น (Ordinal และ Nominal) รวมถึงข้อมูลแบบต่อเนื ่อง 
(Continuous) ต้นไม้ตัดสินใจมีองค์ประกอบ เช่น Root, Path, Decision node, Parent/Child node 
หลักการในการทำงานเริ่มจาก Root node ในแต่ละรอบของอัลกอริทึมจะมีการสกัดตัวแปรที่ไม่สำคัญ
หรือ Splitting ออกโดยการคำนวณด้าน Entropy แสดงดังภาพที่ 6 และ Information gain และ Gain 
ratio แสดงในสมการ (7) – (8) 
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−=

i

ii

n

n

n

n
ASI log)(

                                    สมการ (7) 
 

                                              )(

)(
)(

ASI

AGain
AGR =

                                        สมการ (8) 
 

การทำ Hyper parameter tuning ของ C4.5 ค่อนข้างทำได้ยากเนื ่องจากตัวแปรมี
จำนวนมาก เช่น ค่า confidence factor ที่มีค่าระหว่าง [0,1] m คือ ค่าที่ให้จำนวนมากที่สุดในแต่ละ
โหนดที่มีได้ ค่า g คือ วิธีในการทำที่เป็น 0 หรือ 1 split และค่า s คือ ค่า Subset split การรวมกัน             
ของต้นไม้ตัดสินใจ เช่น Ensemble learning (EL) Extreme Tree (ET) หรือ Random Forest (RF)               
เป็นอัลกอริทึมที่มีประสิทธิภาพสูงมากและเป็นที่นิยมใช้ในการทำโมเดลพยากรณ์ในทุกศาสตร์ ข้อดีของ
ต้นไม้ตัดสินใจ คือ ความโปร่งใส (Transparency) ผู้ใช้งานโมเดลสามารถเห็นขั้นตอนในการตัดสินใจเริ่ม
จากราก (root) ไปยัง (decision node/leaf node) ส่วนข้อเสียคือไม่สามารถใช้กับตัวแปรตามที่เป็นเชิง
ตัวเลขที่ต่อเนื่อง (continuous variables) 
 

5) โมเดลแบบโครงข่ายประสาทเทียม (Artificial Neural Network)  
จากการทบทวนวรรณกรรมการทำการวิเคราะห์ความรู้สึกคิดเห็นในภาษาไทย พบว่า            

ยังไม่มีการใช้โมเดลพยากรณ์ด้วยการเรียนรู้เชิงลึกแบบดั้ งเดิม (Machine-learning) เช่น Multi-Layer 
Perceptron (MLP) แต่มีการก้าวกระโดดไปใช้การเรียนรู้เชิงลึก (Deep-learning) เช่น Convolutional 
Neural Network และ Long-Short Term Memory โดยไม่ม ี based-line โมเดลเพื ่อเปรียบเทียบ 
เพราะ Deep learning ไม่การันตีว่าจะเป็นวิธีที ่ด ีที ่ส ุดเสมอไป โดยเฉพาะยิ ่งถ้ามีจำนวนตัวอย่าง 
(Sample) ไม่มาก การที่จะเข้าใจการหลักการทำงานของการเรียนรู้เชิงลึกได้ดี ควรจะเข้าใจหลักการ              
การทำงานของ MLP ก่อน โดย MLP เป ็นโครงข ่ายท ี ่ประกอบด้วย Input node, Single layer 
perceptron ที่เรียกว่า hidden neuron อยู่ในชั้น [1,n] แสดงดังภาพที่ 7 โดย MLP คือโครงข่ายที่เป็น
แบบ Feed forward และมีหลักการโดยมีการเพิ่มจาก Perceptron เดิม คือ Backward pass โดยใช้   
อัลกอริทึม Back propagation ที่ทำการคำนวณค่าต่างจากตัวแปรตามค่าจริงและค่าที่ทำนาย (Cross 
Entropy หรือ Sum of square) และทำการทำ Partial derivative และ ใช้ Chain rule เพื ่อทำการ
เปลี่ยนค่าน้ำหนักในการทำ Backward phase ข้อเสียของ MLP คือปัญหาเรื่อง local minima และ           
การค้นหาจำนวนของ Hidden neuron และ Hidden layer 
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ภาพที่ 7  โครงข่ายประสาทเทียมแบบ Multi-Layers perceptron 

 

การเพ่ิม Hidden layer ว่า Deep Neural Network (DNN) ส่วน Convolution Neural 
Network (CNN) หรือเรียกอีกแบบได้ว่า Convnet ออกแบบมาให้ใช้จากการแมพรูปภาพไปยังคลาส 
CNN ประกอบไปด้วยเลเยอร์สองชนิด คือ Convolution layer และ Pooling layer ใช้ได้ดีถ้าตัวข้อมูลมี
ความสัมพันธ์เชิงพื้นที่ โดยในภายหลังมีประยุกต์ใช้ CNN ในข้อมูลภาษาและข้อมูลแบบอนุกรมเวลา 
(Text and Time series data) ซึ่งให้ผลลัพธ์ได้ดี หลักการในการทำคล้ายกับ DNN โดยมี hidden layer 
หลายชั ้น และในโครงข่ายและการเชื ่อมต่อแบบไม่ต ่อโหนดเชื ่อมกันหมด (sparse or partially 
connected) และสามารถสกัดหรือเรียนรู้ features ออกเองได้จาก input ภาพที่ 8 แสดงการใช้งาน 
Convnet ในด้าน NLP input ในที่นี้คือประโยคที่แสดงอยู่ในรูปเมทริกซ์ (7x5) ซึ่งแต่ละ row คือ token 
หรือคำ CNN มีพารามิเตอร์ที่ต้อง tune เช่น Stride size และจำนวนชั้นของ pooling ขนาดของ filter 
และค่า Dropout เพ่ือไม่ให้โมเดลเกิดปัญหา Overfit นอกนั้นก็เหมือน MLP ที่ต้องทดลองหาค่า learning 
rate, number of epochs, batch size และหา transfer function ที ่เหมาะสม ข้อดีของ CNN คือ
โครงข่ายนี้สามารถหา feature ที่สำคัญเองได้โดยไม่ได้มีการใช้คนในการสกัด และความแม่นยำที่เพิ่มข้ึน 
ส่วนข้อเสียคือมีค่าตัวแปรที่ต้องปรับแต่งเยอะ ใช้เวลานานในการ train model 

 
ภาพที่ 8  การใช้โครงข่าย CNN ในการวิเคราะห์ความรู้สึกคิดเห็นในภาษาอังกฤษ  

(Lopez & Kalita, 2017) 



 

11 

การท ี ่จะอธ ิบาย Long-Short Term Memory (LSTM) ต ้องเข ้าใจหล ักการของ 
Recurrent Neural Network (RNN) ก่อน RNN เป็นโครงข่ายชนิดหนึ่งใน ANN และ RNN ใช้หลักการ
ของความจำของคนที่เชื่อมต่อกันเป็นลำดับ โดย input จะส่งไปใน hidden state ที่มีการวนลูป เพื่อส่ง
ข้อมูลต่อไป RNN ใช้ได้ดีเวลาที่ data มีลักษณะเป็นลำดับ (Sequence data) RNN มีปัญหาเรื่อง Vanish 
Gradient LSTM มีโครงข่ายประสาทเทียมที่มีลักษณะคล้าย RNN แต่สามารถแก้ปัญหา “The vanish 
gradient” ที ่ซึ ่งปัญหามาจากแต่ละชั้นมีการใช้ Activation function โดยเฉพาะ sigmoid function             
ค่า gradient ของ loss function ใกล้เลขศูนย์ ทำให้โครงข่ายยากที่จะทำการ train และอีกข้อเสียหนึ่ง
ของทั้ง RNN and LSTM คือการโมเดลนั้นต้องใช้หน่วยความจำ (Memory) ในการคำนวณเยอะเพราะ
ข้อมูลที่ลักษณะเป็นลำดับมีขนาดยาวเกินไป แสดงดังภาพที่ 9 
 

 
 

ภาพที่ 9  การทำงานแบบเป็นลำดับในโครงข่าย LSTM 
(Understanding LSTM Networks—Colah’s blog, n.d.) 

 

แต่ LSTM ก็ได้มีวิธีที ่แก้การต่อของข้อมูลที่มีลำดับยาวต่อๆ กันโดยใช้ Gate ที่มีวิธี             
การอ่าน เขียน และลบข้อมูลเข้าและข้อมูลออก เช่น forget gate และ update gate มีโมเดลทาง
คณิตศาสตร์ ดังสมการ (9) - (10) โดยที่ forget gate ใช้ฟังก์ชัน sigmoid เป็นตัวตัดสิน เช่น ถ้าผลลัพธ์
ของออกมาเป็น 0 ก็จะลืม ถ้าเป็น 1 ก็จะเก็บไว้ใน State เช่นกันกับการตัดสินใจว่าจะ update หรือไม่ 
แล้วถ้า update จะใช้ค่าอะไร ซึ่งจะมีการใช้ input modulation gate เป็นตัวตัดสินใจโดยมีลักษณะ
เหมือนกับสมการ (9) แต่ตัดด้วน tanh function 
 

  𝑓𝑡 = 𝜎(𝑊𝑥𝑓𝑥𝑡 + 𝑊ℎ𝑓ℎ−1 + 𝑏𝑓)                      สมการ (9) 
 

                                𝑖𝑡 = 𝜎(𝑊𝑥𝑖𝑋𝑡 + 𝑊ℎ𝑖ℎ𝑡−1 + 𝑏𝑖          สมการ (10) 
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ตารางท่ี 1  แสดงการเปรียบเทียบงานวิจัยเกี่ยวกับการวิเคราะห์ความรู้สึกคิดเห็นในภาษาไทยในหลายมิติ 
 

Author(s) Task Pre-processing Feature 
Extraction 

Modeling Corpus/dataset Eval/Results Model  
Deployment 

(Pasupa & 
Seneewong Na 
Ayutthaya, 2019) 

Sentences 
classification 
(Pos, Neutral, 
Neg) 

Kucut Word 
Embedding, 
POS-Tag, 
Sentic 

LSTM, Bi-LSTM, 
CNN 
5 folds CV 

Thai children stories 
1,964 sentences, 3 
classes 

0.817 F-score 
No report on Train, 
Validation, and Test 
accuracy 

ไม่ม ี

(Haruechaiyasak & 
Kongthon, 2015) 

Intention and 
Sentimental 
classification  

ไม่ม ี Lexitron 
NECTEC 

ML 
MNB 

69-91% acc. (Mobile 
services) 5 of 2 classes 
problems 

Twitter and Pantip 
(2,723) 

ไม่ม ี

(Netisopakul et al., 
2017) 

Sentimental 
classification 

KUCUT, PDSY, 
STTS 

Sentic ML, SVM, RBF 
10-folds CV 

Thai children stories1,964 
sentences, 3 classes, 10 
folds CV 

Acc. 72.14% ไม่ม ี

(Pasupa et al., 
2016) 

Sentences 
classification 
(Pos, Neutral, 
Neg) 

Manual 
Sentence 
Segmentation 
Kucut 

POS. 
Bi-direct 
translation 
(SenticNet2) 

ML 
SVM (linear, 
polynomial, 
RBF kernel) 

Thai children stories1,964 
sentences, 3 classes, 10f 
folds CV 

Acc. 75.67%No report 
on Train, Validation, 
and Test accuracy, 
ROC curve 

ไม่ม ี
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Author(s) Task Pre-processing Feature 
Extraction 

Modeling Corpus/dataset Eval/Results Model  
Deployment 

(Vateekul & 
Koomsubha, 2016) 

Sentimental 
Classification 
(Pos, Neg) 

Label the class 
by emoticons 
Text cleaning 
KuCut, 3-fold 

Word2Vec 
Tfidf 
 

LSTM, DCNN, 
SAE 
MaxEnt, MaxEnt 
3-folds CV 

3.8 million 
Collect from Thai 
Tweeter data user  
2 class problem 

Acc. 75.35 
No report on Train, 
Validation, and Test 
accuracy 

ไม่ม ี

(Sanguansat, 
2016) 

Sentimental 
Classification 
Gain, Pain, 
Need and 
Neutral 

Kucut 
 

BOW 
Paragraph2v
ec/Doc2Vec, 
TFIDF 

ML,ST,NB, 
SVM 
LOG 
 

67,449Pantip 
comments 
(marketing),labeled by 
business marketing 
experts) 

Accuracy 85.12% 
10-foldCV 
No report on Test 
accuracy 

ไม่มี 

(Trakultaweekoo
n & Klaithin, 
2016) 

Sentiment 
annotation 
(Taggin tool) 

Tag by 
human for 4 
classes (Pos, 
Neg, Feature, 
Entity) 

ไม่มี ไม่มี 4 classes, 142,729 
Pantip (mobile phone, 
automobile, stock 
market) 

ไม่มี ไม่มี 

(Chumwatana, 
2015) 

Sentimental 
Classification 

Applied 
Word 

ไม่มี ไม่มี 2,348 reviews from 
Twitter and 

ไม่มี ไม่มี 
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Author(s) Task Pre-processing Feature 
Extraction 

Modeling Corpus/dataset Eval/Results Model  
Deployment 

(Neg, Neu, 
Pos) 

Tokenization( 
Chumwatana, 
2013) 

Facebook(mobile, 
Nescafe red cup 
machine and Shabushi 
restaurant) 

(Sarakit et al., 
2015) 

Sentiment 
Classification 
(Anger, 
Disgust, Fear, 
Happiness, 
Sadness and 
Surprise) 

Word 
Tokenizing 
Stop words 
Stemmiing 

TFIDF SVM, MNB, DT 20 are  Thai music 
Video clips, 30 from 
advertisement 
Youtube comment. 

82.2%-72.4% for 2 
of 2-class problem 
Acc., Confusion 
matrix 

ไม่มี 

(Haruechaiyasak 
& Kongthon, 
2015) 

Sentimental 
Association 
rule  

Word 
tokenization 
(Dictionary-
based) 

Domain 
dependent 
lexicon  

 1,000 Mobile phone 
review from Pantip 

 ไม่มี 
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Author(s) Task Pre-processing Feature 
Extraction 

Modeling Corpus/dataset Eval/Results Model  
Deployment 

Our proposed 
research 

Sentimental 
Classification 
(Pos, neutral, 
neg)  

Our 
Pretrained 
(Word2vec 
pantip)  
Text 
Cleaning  
Stemming  
Sentence 
and word 
Tokenizing 
DeepCUT 
 

Countvecto
rizer 
TFIDFvector
izer 
Word2vec 
Paragraph2 
vec 

ST,ML,DL, 
LOG 
NB, MNB, 
SVM 
ETREE, LSTM, 
CNN, GRU 
 

12,000 review from 
pantip (cosmetic, 
food, heath) (label 
by linguistic expert) 

Acc, Confusion 
matrix, F-score, 
ROC curve 

Web 
Analytic 

web-based 
using Dash 
and Flask 
framework 
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หลังจากทำการทบทวนงานวิจัยที่ผ่านมาทางทีมวิจัยพบว่าความท้าทายการวิเคราะห์ความรู้สึก
คิดเห็นในภาษาไทยนั้นแบ่งเป็นสามหมวดสำคัญดังต่อไปนี้ 
 

1.4.2 การทบทวนสภาพการใช้งานในปัจจุบันของภาคธุรกิจในการใช้เครื่องมือการวิเคราะห์ 
Sentimental Analysis และปัญหาที่เกิดขึ้น 

 

ถึงแม้ว่าประเทศไทยจะมีการพูดถึงเทคโนโลยีด้านปัญญาประดิษฐ์ (AI) ในวงกว้าง แต่ภาครัฐ
ยังไม่มียุทธศาสตร์หรือนโยบายที่ชัดเจนในการเตรียมความพร้อม การรับมือกับการเปลี่ยนแปลงของ AI 
อย่างเป็นรูปธรรม อาทิ การเตรียมพร้อมบุคลากร และพัฒนาทักษะแรงงาน และการสำรวจข้อมูลของ
ดัชนีความพร้อมด้านปัญญาประดิษฐ์ (AI) จาก 194 ประเทศ ของศูนย์ Oxford Insights and the 
International Development Research Center ประเทศไทยอยู่อ ันดับที ่ 56 โดยได้คะแนนอยู ่ที่  
5.458 จากคะแนนเต็ม 10 คะแนน ขณะที่สิงคโปร์อยู่อันดับ 1 โดยมีคะแนน 9.18 มาเลเซียติดอันดับ 22 
ด้วยคะแนน 7.10 (Government Artificial Intelligence Readiness Index 2019) 

 

อีกปัจจัยที ่ เป ็นอุปสรรคในการเตรียมความพร้อมด้าน AI ของไทย คือ เทคโนโลยี
แพลตฟอร์มสำหรับการพัฒนาเครื่องมือการวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ที่มีอยู่ในปัจจุบัน ส่วนมากแล้วเป็น
แพลตฟอร์มของต่างประเทศ ซึ ่งไม่รองรับกับบริบทการใช้งานภาษาไทย ดังนั ้นภาคธุรกิจพาณิชย์
อิเล็กทรอนิกส์ (e-Commerce) ขนาดใหญ่ในไทย อาทิ wongnai.com lazada.com และ shoppee.com 
ตั้งทีมนักวิทยาศาสตร์ข้อมูล (data scientist) ทำงานร่วมกับทีมออกแบบและพัฒนาระบบ (designer 
and developer) เพื่อพัฒนาโมเดลวิเคราะห์ข้อมูล และความคิดเห็นผ่านระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
ของบริษัท ทั้งนี้ข้อมูลที่ระบบเก็บสะสมและผ่านการวิเคราะห์แล้ว มีคุณค่าอย่างยิ่งต่อบริษัทในการ
ปรับปรุงและเพิ่มคุณภาพให้กับผลิตภัณฑ์และบริการให้ดียิ่งขึ้น ขณะที่ภาคธุรกิจขนาดย่อมที่ไม่สามารถ
พัฒนาโมเดลการวิเคราะห์ข้อมูลได้เอง ส่วนมากจะพึ่งพาระบบติดตามข้อมูลจ ากสื ่อสังคมออนไลน์ 
(Social media monitoring tool) จากบริษัทภายนอก ปัจจุบันในตลาดดิจิทัลไทยมีรูปแบบการใช้งาน
ของระบบติดตามข้อมูลจากสื่อสังคมออนไลน์อยู่หลายประเภท อาทิ (1) เครื่องมือใช้รับฟังสิ่งที่ผู้บริโภค
บนสื่อสังคมออนไลน์กำลังพูดถึง (Social listening) (2) เครื่องมือการวัดผลตัวเลขทางสถิติบนสื่อสังคม
ออนไลน์ (Social analytics) (3) เครื่องมือวัดการวิเคราะห์ความคิดเห็น และความรู้สึกของผู้บริโภคบนสื่อ
สังคมออนไลน์ (Social sentiment) และ (4) เครื่องมือการวัดความมีอิทธิพลของบุคคล หรือองค์กรต่างๆ 
บนสื่อสังคมออนไลน์ (Social Influencer) 
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ตารางท่ี 2  แสดงการเปรียบเทียบฟังก์ชันของแอพพลิเคชั่นสัญชาติไทยที่ได้รับความนิยมให้บริการระบบติดตามข้อมูลจากสื่อสังคมออนไลน์  
(Social media monitoring tool) 

 

แอปพลิเคชัน 
(สญัชาติไทย) 

ประเภทสื่อสังคมออนไลน์ 
(Social media type) 

การค้นหาด้วยคียเ์วิร์ค 
(Search by keyword) 

การตั้งค่าช่วงเวลา 
(Time period setting) 

การมีส่วนร่วม 
(Engagement) 

กลุ่มคีย์เวิร์ค หรือแท็กยอดฮติ 
(Keywords/tag hits cloud) 

การวิเคราะห์ความคิดเห็น 
(Sentiment) 

มีฟรีเวอร์ชัน
หรือไม่ 

Zocial Eye  Facebook 



 





 





 





 





 
แสดง 2 ขั้วอารมณ์ 





 
Twitter 

Instagram 
Youtube 

Webboard 
Social Enable Facebook 



 





 





 





 





 
แสดง 3 ขั้วอารมณ์ 





 
Twitter 
Instagram 

Youtube 
Webboard 

Zanroo Facebook 



 





 





 





 





 
แสดง 3 ขั้วอารมณ์ 





 
Twitter 

Instagram 
Youtube 

Webboard 
POP by S-Sense Twitter 

    
 

แสดง 2 ขั้วอารมณ์  

Our application Webboard 
    

 
แสดง 3 ขั้วอารมณ์  
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จากตารางที่ 2 จะเห็นได้ว่าระบบติดตามข้อมูลจากสื่อสังคมออนไลน์ของ 3 โปรแกรมแรก 
(Zocial Eye, Social Enable และ Zanroo) ซึ่งเจ้าของเป็นบริษัทเอกชน ให้บริการครอบคลุมทุกฟังก์ชัน
การใช้งาน ติดตามข้อมูลจากสื่อสังคมออนไลน์หลายประเภท และคิดราคากับผู้ขอใช้บริการ โดยที่ราคา
ของการบริการถูกคำนวณมาจากจำนวนบัญชีสื่อสังคมออนไลน์ ฟังก์ชันการใช้งาน และช่วงเวลาการ
ติดตาม ทั้งนี้ภาคธุรกิจที่ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเป็นเครื่องมือทำการตลาด ส่วนมากจะมีความต้องการที่จะ
ติดตามความคิดเห็นของผู้บริโภคผ่านสื่อสังคมออนไลน์อยู่ตลอดเวลาเพื่อนำข้อมูลจากสื่อสังคมออนไลน์
มาปรับปรุงกลยุทธ์ทางการตลาด ด้วยเหตุนี้ทำให้การติดตามแบรนด์สินค้า และการวิเคราะห์ความคิดเห็น
บนสื่อสังคมออนไลน์ถือเป็นการลงทุนที่ค่อนข้างสูง สถานประกอบการ SME รายใหม่ที่มีงบลงทุนน้อย 
อาจจะไม่สามารถซื้อบริการสำเร็จรูปเหล่านี้มาใช้ได้ แต่อย่างไรก็ดี ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และ
คอมพ ิวเตอร ์แห ่งชาต ิ  (National Electronics and Computer Technology Center) ได ้พ ัฒนา              
แอปพลิเคชัน POP by S-sense ที ่ใช้ว ัดความรู ้ส ึกของคนไทยบนสื ่อสังคมออนไลน์ โดยใช้ได้อย่าง
สาธารณะ แต่โปรแกรมขาดการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงสถิติ ทำให้ไม่สะดวกในการนำไปต่อยอดเชิงพาณิชย์ 
โครงการวิจัยนี้ นำเสนอการพัฒนาระบบวิเคราะห์ความรู้สึกคิด เห็นเชิงตอบโต้จากบทวิจารณ์บนสังคม
ออนไลน์ โดยอาศัยการเรียนรู้เครื่องกล และการเรียนรู้เชิงลึก กรณีศึกษากลุ่มสินค้าด้านเครื่องสำอาง 
อาหาร และสุขภาพ ซึ่งครอบคลุมทุกฟังก์ชันการใช้งานการติดตามข้อมูลบนสื่อสังคมออนไลน์ และมีแผน
ให้บริการโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายกับภาคธุรกิจที่สนใจ แต่ขอบเขตของโครงการวิจัยนี้จะติดตามสื่อสังคม
ออนไลน์เฉพาะกระดานเว็บบอร์ดจาก pantip.com อย่างเดียว เพื่อสร้างคลังข้อมูลเครื่องสำอาง อาหาร 
และสุขภาพ และโมเดลพยากรณ์ที่มีความแม่นยำ ในอนาคตโครงการวิจัยมีแผนต่อยอดในการขยาย
คลังข้อมูล และแหล่งประเภทสื่อสังคมออนไลน์ให้มากข้ึน  
 

1.4.3 ความท้าทายในการทำการวิเคราะห์ความรู้สึกคิดเห็นในภาษาไทย  
 

1) การเพิ่มประสิทธิภาพของโมเดลพยากรณ์ 
สังเกตได้ว่างานวิจัยทางด้าน Sentimental Analysis ในภาษาไทย เป็นปัญหาแบบ 

Binary classification และ Multi-class classification problem, Three class problem เท่านั้น และ
มีความพยายามในการทำ 4 class problem เช ่น (K. Trakultaweekoon and S. Klaithin, 2016)                
ได้พัฒนาเครื่องมือเพื่อสร้างคลังคำศัพท์ให้คนวิเคราะห์บทความ (Pos, Neg, Feature, Entity) เนื่องจาก
พื้นฐาน NLP ภาษาไทยยังตามภาษาอังกฤษไม่ทัน โดยเฉพาะการตัดคำและตัดประโยค ทั ้งยังขาด
คลังข้อมูล เช่น คลังข้อมูลคำศัพท์ Stop word, POS, Dictionary Thai-Eng, Sentiment และอื่นๆ ซึ่ง
คลังข้อมูลคำศัพท์เหล่านี้ต้องใช้นักภาษาศาสตร์จำนวนมากในการพัฒนา 
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2) ขาดการใช้วิธีการสุ่มตัวอย่าง (Sampling techniques) อย่างเหมาะสมนำไปสู่ bias 
และ variance  
จากการทบทวนวรรณกรรมพบว่า การทำโมเดลวิเคราะห์ความรู้สึกคิดเห็นในภาษาไทย

นั้นไม่มีการบอกถึงขั้นตอนวิธีในการทำ sampling ยกตัวอย่างเช่น ทุกงานวิจัยใช้ในด้านนี้ไม่มีการใช้ 
train/valid/test split method เช่น ไม่มีการบอกใช้วิธี holdout และสัดส่วนของ test set (unseen 
dataset) งานวิจัยทั้งหมดใช้ train/test โดย k-fold cross validation แต่ไม่เปิดเผยค่า train/mean 
(validation) และไม่มีการใช้ stratified k-fold cross validation รวมถึง confusion matrix 

 

งานวิจัยในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา โดยรวมแล้วสนใจเรื่องการวิเคราะห์ความรู้สึกส่วนมากใน
หมวดโทรศัพท์ มือถือ ตลาดหลักศัพท์ รถยนต์ และสินค้า และเน้นร้านอาหารบางร้านเท่านั้น เช่น                 
ร้านกาแฟ และร้านอาหารญี่ปุ่น  

 

ในปี 2016-2019 มีงานวิจัยหลายงานนำเอาการเรียนรู ้เช ิงลึกมาใช้ในการทำการ
วิเคราะห์ความรู้สึกคิดเห็น เริ่มจากงานวิจัย (Vateekul & Koomsubha, 2016) ทีน่ำข้อมูล twitter ที่มา
จากผู้ใช้ภาษาไทยและเสนอวิธีการแสดงความรู้สึก (label) โดยการหา emoticon จากในข้อความ 3 ล้าน
กว ่าข ้อความ โดยโมเดลจากการเร ียนร ู ้ เช ิงล ึก  (DCNN, LSTM) ทำนายผลได้  75% (Pasupa & 
Seneewong Na Ayutthaya, 2019) ได้เสนอการวิเคราะห์ความรู้สึกคิดเห็น โดยใช้การเรียนรู้เชิงลึก 
CNN และ LSTM, Bi-LSTM โดยใช้วิธีรวม word embedding, POS และ Semantic ในขั ้นตอนของ              
การทำ transformation แต่ผู้วิจัยไม่ได้เปิดเผยข้อมูลความแม่นยำ (Classification accuracy) นอกจาก
บอกคา่ F-score ซึ่งเป็นส่วนข้อมูลที่ไดม้าจากหนังสือนิทาน โดยตัดประโยคด้วยคนออกมา จำนวน 1,964 
ประโยค และงานวิจ ัยส่วนใหญ่ ไม่ม ีการแบ่งการทำ train และ test ออกจากกัน แต่ทำเฉพาะ 
Train/Valid เท่านั้น ทำให้ขั้นตอนการพัฒนาโมเดลพยากรณ์ยังไม่ได้มาตรฐาน และสุดท้ายงานวิจัยในการ
ทบทวนวรรณกรรมนี้ยังไม่มีงานใดที่ใช้ได้จริงอย่างเป็นรูปธรรมและต่อยอดให้เกิดประโยชน์ 

 

โครงการนี้เสนอระบบวิเคราะห์ความรู้สึกคิดเห็นจากสื่อสังคมออนไลน์ที่มีบทความที่มี
คุณภาพคือ เว็บกระดานสนทนาพันทิพย์ (pantip.com) โดยกรณีศึกษาคือ สินค้าทางด้านเครื่องสำอาง 
อาหาร และสุขภาพ ซึ่งยังไมม่ีงานวิจัยใดทำมาก่อน 

 

ในขั้นตอนการตัดประโยคและการแสดงความรู้สึกประโยค (label) โครงการนี้จะใช้              
นักภาษาศาสตร์ในการทำ (linguistic domain expertise) ซึ่งยังไม่มีงานใดนำนักภาษาศาสตร์มาช่วยใน
ขั้นตอนประมวลข้อความล่วงหน้า (pre-processing) การออกแบบการทดลองที่แบ่ง Train และ Test 
data ออกกันอย่างชัดเจนก่อนสร้างโมเดล การทดลองใช้ traditional machine learning เช่น MLP 
และการทดลองใช้การเรียนรู ้เช ิงลึกแบบ Gate Recurrent Unit (GRU) และตัววัด เช่น Confusion 
matrix เพื่อแสดงความโปร่งใสของโมเดลเพื่อไม่ให้เกิดปัญหา Accuracy paradox สุดท้ายคือการนำ
โมเดลพยากรณ์ไปเชื่อมต่อกับส่วนประสานกับผู้ใช้อย่างเป็นระบบ โดยใช้ cutting-edge ซอฟต์แวร์ 
framework  



 

20 

1.5 ขอบเขตของการวิจัย 
 

โครงการนี้ มีกระบวนการพัฒนาโปรแกรมสกัดข้อมูลจากเว็บไซต์พันทิป แบบน้ำตก (Waterfall 
model) เป็นการทำงานตั้งแต่จุดเริ่มไปจนสุดสิ้นสุดแบบไม่ย้อนกลับ แสดงดังภาพที่ 10  

 

 
 

ภาพที่ 10  รูปแบบการพัฒนาระบบแบบ Waterfall model 
 
กิจกรรมการพัฒนาระบบมีรายละเอียดการทำงานดังต่อไปนี้ 
1. การวางแผน (Planning) เป็นขั้นตอนการวางแผนงานโดยคำนึงถึงวัตถุประสงค์ของโครงการ 

ขอบเขตและรูปแบบของระบบ แนวทางของกิจกรรมการพัฒนาระบบ การประมาณการ 
ค่าใช้จ่ายและระยะเวลา รวมถึงการประเมินความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น 

2. การวิเคราะห์ความต้องการ (Analysis) เป็นขั ้นตอนการค้นหาความต้องการของระบบ 
และวิเคราะห์ความต้องการ เพื่อให้ทีมงานวิจัยและกลุ่มบุคคลที่เกี่ยวข้องเข้าใจระบบในระดับ  
ภาพรวมและระดับฟังก์ชันการทำงาน 

3. การออกแบบ (Design) เป็นขั้นตอนการออกแบบส่วนประกอบต่างๆ ของระบบ อาทิ Class 
diagram 

4. การเขียนโปรแกรม (Development) เป็นขั้นตอนการสร้างระบบโดยการเขียนโปรแกรม 
ตามแนวทางการออกแบบจากขั้นตอนที่ผ่านมา  
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5. การทดสอบ  ( Te s t i n g )  เ ป ็ นข ั ้ นตอนการนำระบบท ี ่ ท ำมาทดสอบการ ใช ้ ง าน 
ว่าทำงานถูกต้องตามความต้องการของระบบหรือไม่  

 

การนำไปใช้ (Deployment) เป็นขั ้นตอนการเคลื ่อนย้ายระบบที่ผ่านการทดสอบไปให้ผู ้ใช้  
นำไปใช้ได้จริง 

 

ส่วนการพัฒนาการวิเคราะห์ข้อมูลได้นำเอากระบวนการมาตรฐาน Cross-Industry Standard 
Process for Data Mining (CRISP-DM) ที ่ม ีกระบวนการที ่ไม ่เป็นเช ิงเส ้นตรง (non-linear) 
และกระบวนการประกอบไปด ้วย 5 ข ั ้นตอน ได ้แก ่  การเข ้าใจในธ ุรก ิจ การเข ้าใจในข ้อมูล 
การเตรียมพร้อมของข้อมูล การพัฒนาโมเดล และการนำไปปรับใช้ แสดงดังภาพที่ 11  

 

 
 

ภาพที่ 11  กระบวนการวิเคราะห์ข้อมูลแบบ non-linear CRISP-DM (Wirth, 2000) 
 

1.5.1 การเข้าใจธุรกิจ (Business Understanding) 
การเข้าใจธุรกิจ เป็นกิจกรรมแรกที่ผู้ประกอบการต้องศึกษาหาความรู้เกี่ยวกับเศรษฐกิจ 

การเงิน และการตลาดของกลุ่มสินค้าและบริการ ที่ผู้ประกอบการกำลังสนใจอยู่ เพื่อให้ผู้ประกอบการ
สามารถเข้าใจปัจจัยที่เกี่ยวข้องและกระบวนการธุรกิจที่จะช่วยให้การทำธุรกิจประสบความสำเร็จได้ 

 
1.5.2 การเข้าใจข้อมูล (Data Understanding) 

ในระยะนี้จะเริ่มจากการเก็บข้อมูล คัดกรองข้อมูล และทำความเข้าใจลักษณะของข้อมูล  
เช่น การพัฒนาโปรแกรมเก็บบทความ (Focused- Web crawler) การสร้างวิธ ีคัดกรอง (Filtering 
methods) และการใช้สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) 
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• การเก็บข้อมูล (Data Collection)  
ในส่วนของการเก็บข้อมูล ข้อมูลเชิงปริมาณที่มีลักษณะเป็นบทวิจารณ์ จะใช้วิธีเก็บจาก

การสกัดข้อมูลโดยการพัฒนา Web crawler/ Web scrapper ซึ่งซอฟต์แวร์นี้จะสกัดข้อมูลบทวิจารณ์ที่
จำเป็นในการทำวิจัย เช่น  บทวิจารณ์หรือความคิดเห็น (comment) วันที่เขียน (date review) โดยใน
โครงการนี้ เราจะดึงและสกัดข้อมูลจากช่องทางสื่อออนไลน์ เช่น pantip.com ซึ่งเป็นสื่อออนไลน์ชนิด
กระดานสนทนา (Web board)  ทีไ่ด้รับความนิยมมากที่สุดในประเทศไทย โดยจะสกัดมาจากเว็บไซต์เป็น
สองส่วน ในส่วนแรกจะสกัดเฉพาะหัวข้อกระทู้ประมาณ 300 ,000 คำเพื่อนำมา pre-trained static 
word embedding โดยใช้ Word2Vec (Mikolov et al., 2013) ในส่วนที่สองจะมาจากการสกัดโดยใช้
แฮชแท็ก เช่น เครื่องสำอาง อาหาร สุขภาพ หัวข้อและบทวิจารณ์ข้อความ จะถูกเก็บมาจำนวน 13,000-
15,000 ข้อความ โดยเราจะใช้การเก็บข้อมูลจาก Tag เช่น ข้อความที่อยู่ในหมวดเครื่องสำอาง อาหาร 
ส่วนหมวดสุขภาพ ในขั้นตอนนี้ จะมีการคัดกรองข้อมูลบทความที่มีคุณภาพ (Initial selection) โดยใช้
การคัดกรอง 3 วิธี รวมถึงบทความขยะและบทความซ้ำ (Spam and duplicate text filtering) บทความ
ที่เขียนเป็นภาษาอ่ืน (Language filtering) หรือบทความท่ีมีขนาดยาวเกิน (Length filtering) ก็จะถูกตัด
ออกไป และจะนำสถิติเชิงพรรณนามาใช้ให้เห็นว่าข้อมูลทั้งหมดมีเท่าไหร่ เก็บมาเท่าไหร่ ถูกคัดกรอง
ออกไปกี่บทความในแต่ละวิธี รวมทั้งดูค่ากลางของบทความ (minimum and maximum) ของบทความ 
และอ่ืนๆ 
 

1.5.3  การเตรียมพร้อมข้อมูล (Data Pre-processing) 
โดยทั ่วไปกระบวนการเตร ียมพร ้อมข ้อม ูลน ี ้ ใช ้ เวลาในการดำเน ินการนานท ี ่สุด                           

การเตรียมพร้อมข้อมูลประกอบด้วยขั้นตอนหลักอยู่ 4 อย่าง เริ่มจากการทำความสะอาดข้อความ (Noise 
removal) การตัดประโยคและตัดคำ (Tokenizing) และการแปลงข้อความ (Text normalization/ 
transformation) 

 

ในขั้นตอนนี้ เป็นการแปลงข้อมูลที่ได้เก็บรวบรวมจาก pantip.com ซึ่งยังเป็นข้อมูลดิบ 
(Raw data) เช่น บทวิจารณ์หรือข้อความอาจมีหลายประโยค อนุประโยค รวมถึงมีคำผิด คำหยุด ช่องว่าง 
อักษรประหลาด และอื่นๆ โดยเป้าหมายของขั้นตอนนี้คือ การทำข้อมูลดิบให้เป็นข้อมูลที่นำไปวิเคราะห์    
ในขั้นถัดไปได้ โดยเริ่มจากการทำความสะอาดข้อความ โดยใช้การคำนวณแบบ Regular Expression                
เพื ่อสกัดช ่องว ่างบรรทัดใหม่ สกัด HTML tags สกัดอักษรพิเศษ และทำการ Stemming และ 
Lemmatization คำ เช่น ‘มากกกก’ ให้กลายเป็น ‘มาก’ และการตรวจคำผิด (Spell checking) และ
การตัดคำหยุด (Stop word) เช่น ‘เรา’ หรือ ‘คือ’ คำพวกนี้ควรตัดออกเนื่องจากทำให้การคำนวณช้า
และไม่มีความจำเป็นในการทำการวิเคราะห์ความรู้สึกคิดเห็น ในการวิเคราะห์ความรู้สึกจากบทวิจารณ์นั้น 
คำทุกๆ คำในประโยคต้องมีการแบ่งส่วน (segmentation) และเปลี่ยนเป็น vectors ซึ่งในภาษาไทย              
ทำได้ยาก เนื่องจากไม่มีการเว้นวรรคระหว่างคำ รวมถึงอนุประโยค สำหรับการตัดประโยค (Sentence 
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tokenizing) หลังจากตัดประโยคแล้ว ก็จะให้นักภาษาศาสตร์ 3 คน ระบุ (label) แต่ละประโยค โดย
นักภาษาศาสตร์แต่ละคนจะได้รับชุดข้อมูล (dataset) และจะต้องระบุว่าประโยคนั้น หรือตัวแปรหลัก 
(Independent variables) สื ่อความร ู ้ส ึก บวก ลบ หร ือธรรมดา หร ือต ัวแปรตาม (Dependent 
variables) ส ุดท้ายจะนำผลการประเมินจากนักภาษาศาสตร์ท ั ้ง 3 คน มาหาข้อสร ุปเอกฉ ันท์  
(consensus) โดยการพิจารณาเสียงข้างมากเป็นเกณฑ์ (majority vote)  

การตัดคำ (Word tokenizing) และการให้แสดงความรู้สึกประโยค (label) ถูกทำเพื่อให้
การเรียนรู้ของเครื่องกลเป็นการเรียนรู้แบบ Supervised learning ก่อนที่จะนำข้อความไปสร้างโมเดล
พยากรณ์ได้ การแปลงข้อมูล (Data Transformation) โดยวิธีเปลี่ยนข้อความให้อยู่ในรูปของ Vectors 
โดยโครงการนี ้จะใช้ว ิธ ีทั ้งหมดรวมถึง Bag of Word (Count-Vectorizer)  และ TFIDF Vectorizer 
นอกจากนี้จะนำวิธีการทำ Word2Vec สองแบบ (เรียนรู้จาก pantip.com และเรียนรู้จากสารานุกรมเสรี 
Thaiwiki-pedia) มาใช้เพ่ือเปรียบเทียบความแม่นยำ 

 

1.5.4  การพัฒนาโมเดล (Modelling) 
ในโครงการนี้ การพัฒนาจะแบ่งโมเดลการจำแนกประเภท (Classifier) เป็น 2 แบบ เริ่มจาก

โมเดลการจำแนกประเภทแบบสถิติชั ้นสูงด้วยการนำการพัฒนาโมเดลทางสถิติ ด้วยวิธีการถดถอย 
(Logistic Regression) เพื่อจะนำมาใช้เป็นโมเดล based-line นอกจากนี้เพื่อเพิ่มความแม่นยำในการ
พยากรณ์ให้สูงขึ้น จะนำการเรียนรู้ของเครื่องกล เช่น Naive Bayes classifiers และ Support Vector 
Machine (SVM), Extra-tree (Extreme random forest) มาใช้ในนำการเปรียบเทียบ การพัฒนาโมเดล
โดยการใช ้การเร ียนร ู ้ เช ิงล ึก (Deep-Learning) โดยว ิธี Long-Short Memory และ Convolution 
Neural Network จะถูกนำมาเปรียบเทียบกับวิธีดังกล่าว 

 

1.5.5  การประเมินผล (Evaluation) 
ส่วนตัววัดประสิทธิภาพของโมเดลคือ Classification Accuracy rate, Confusion matrix, 

F-score, ROC-curve. K-fold cross-validation หรือ rotation estimation จะนำไปใช้ในการเลือกและ
วัดผลโมเดล (Model assessment and Selection) 
 

1.5.6  การนำไปใช้ (Deployment) 
หลังจากที่โมเดลพยากรณ์ผ่านการทดสอบประสิทธิภาพความแม่นยำแล้ว จะถูกนำไปใช้ต่อ

กับส่วนประสานระหว่างผู้ใช้กับระบบ (User Interfaces) 2 ระบบ แสดงดังภาพที่ 12   
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ภาพที่ 12  แผนการนำไปใช้ต่อของโมเดลพยากรณ์ 
 

ระบบแสดงผลการวิเคราะห์ข้อมูลภาพรวม (Analytics dashboard) ของการวิเคราะห์ 
ความรู้สึกคิดเห็นของชุดข้อมูลจาก pantip.com ในหมวดสินค้าเครื่องสำอาง อาหาร และสุขภาพนั้น             
ถูกพัฒนาเพื่อให้ผู้ประกอบการวิเคราะห์แนวโน้มของข้อมูลการตลาด 

 

เพ่ือช่วยในการช่วยตัดสินใจของผู้ประกอบการ (stakeholders) โดย ผู้ประกอบการสามารถ 
ค้นหาความคิดเห็นของผู้บริโภคที่มีต่อ สินค้าหรือแบรนด์สินค้าที่กำลังถูกพูดถึงอยู่ในกระทู้เว็บไซตพั์นทิป  
ด้วยฟังก์ช ั ่นการค้นหาจากคำค้นหา (Keyword) ระบบจะแสดงข้อมูลแสดงความรู ้ส ึกภาพรวม 
ที่เก่ียวข้องกับคำค้นหา ยกตัวอย่าง ผู้ใช้งานค้นหาสินค้าเครื่องสำอางของแบรนด์ยี่ห้อนึงๆ ที่กำลังถูกพูดถึง 
ในเว็บไซต์พันทิป ระบบจะแสดงข้อมูลดังต่อไปนี้ แสดงดังภาพที่ 13 

 

● ข้อมูลตัวเลขสรุปจำนวนข้อมูลความคิดเห็นในกระทู้ ในระดับบทความ ระดับประโยค  
และระดับคำ ที่เก่ียวข้องกับคำค้นหา 

● ข้อมูลแสดงสัดส่วนของจำนวนประโยคที่เกี่ยวข้องกับคำค้นหาแสดงความรู้สึกเชิงบวก 
ความรู้สึกเชิงลบ และความรู้สึกกลางๆ ในรูปแบบของ Pie chart และ  bar chart 
ในช่วงเวลา หกเดือนที่ผ่านมา 

● ภาพรวมกลุ่มคำ (Word cloud) ที่เก่ียวข้องกับคำค้นหา 
● ภาพรวมแสดงการจัดลำดับความถี่ของข้อมูลระดับคำ (Word rank) แยกเป็นคำที่แสดง 

ความรู้สึกบวก และคำที่แสดงความรู้สึกลบ แสดงข้อมูลในรูปแบบ bar chart 
● ข้อมูลระดับประโยคที่เก่ียวข้องกับคำค้นหา 
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ภาพที่ 13  ตัวอย่างหน้าเว็บแอปพลิเคชันเชิงตอบโต้ 
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และส่วนระบบสำรวจและวิเคราะห์ความรู้สึกคิดเห็นของผู้บริโภค (Customer sentiment 
survey) ต่อสินค้าหมวดสินค้าเครื่องสำอาง อาหาร และสุขภาพ ถูกพัฒนาเพื่อให้ผู้ประกอบการสำรวจ
ข้อมูลความรู้สึกคิดเห็นของกลุ่มผู้บริโภคเป้าหมายหลังจากได้ทดลองใช้สินค้าแล้ว และใช้องค์ความรู้
การตลาด 4P (Product, Price, Place and Promotion) ในการสร้างข้อคำถามบนแบบฟอร์มสำรวจ  
แสดงดังภาพที่ 14 

 
 

 
 

ภาพที่ 14  ตัวอย่างแบบฟอร์มสำรวจและวิเคราะห์ความรู้สึกของผู้บริโภคต่อสินค้า 
 

การพัฒนาทั้ง 2 ระบบ จะอยู่ในรูปแบบเว็บแอปพลิเคชันเชิงตอบโต้ (Interactive web 
application) โดยที่โมเดลพยากรณ์และคลังข้อมูลจะถูกเก็บไว้บน Cloud platform และเทคโนโลยี 
framework ที่ใช้พัฒนาเชื่อมต่อโมเดลกับส่วนต่อประสานกับผู้ใช้มีดังนี้ Heroku สำหรับ cloud hosting, 
MongoDB สำหรับ NoSQL, Flask micro-web framework (Flask | The Pallets Projects, n.d.) และ 
Dash (Dash by Plotly, n.d.) 
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1.6 ทฤษฎี สมมติฐาน และ/หรือกรอบแนวความคิดของการวิจัย 
 

 
 

ภาพที่ 15  แผนภูมิแสดงโครงสร้างของระบบวิเคราะห์ความรู้สึกคิดเห็นของโครงการวิจัยนี้  
(Proposed Conceptual Framework) 

 

ภาพที่ 15 อธิบายกรอบโครงสร้างของระบบวิเคราะห์ความรู้สึกคิดเห็นจากบริบทในหมวดสินค้า
เครื่องสำอาง อาหาร และสุขภาพ โดยมีการเชื่อมต่อโครงสร้างระบบ 2 ส่วน คือ Back-end และ Front-
end ในส่วน Back-end จะรวมถึงการเก็บข้อมูลบทวิจารณ์ โดยใช้ Web clawer การทำการประมวลผล
ข้อความล่วงหน้า (text-preprocessing) และพัฒนาโมเดลพยากรณ์โดย Machine learning และ Deep-
learning process โดยโมเดลที่พัฒนาแล้วจะถูกเชื่อมต่อกับ User-interface ในส่วน Front-end (web 
application) จะมีการนำ Cutting-edge ซอฟต์แวร์ framework มาใช้เพื ่อแสดงผลแบบ graphics               
เชิงตอบโต้บน Web application (1) Focused-web crawler จะถูกสร้างด้วยภาษา เพ่ือสกัดข้อมูลจาก 
pantip.com เป็นสองส่วนดังเช่นอธิบายในหัวข้อที่ 1.5.2 หลังจากนั้นจะถูกเก็บเป็นข้อมูลดิบในรูปแบบ 
Comma Separated Values (CSV) (2) กระบวนการเตรียมพร้อมข้อมูลจะเริ่มทำตามระบบ เริ่มจากทำ
ความสะอาดบทวิจารณ์ (Text cleaning), Stemming, Spell correction, stop word แล้วจึงทำการตัด
ข้อความและตัดคำ (Text Tokenization) และทำการ Vectorization โดยเปลี่ยนประโยคเป็น Vectors 
จากนั้นจะทำการขึ้นโมเดลโดยเริ่มจาก LOG, SVM, NM, MBM, เพื่อหา base-line โมเดล หลังจากที่ได้ 
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base-line โมเดลแล้ว ทีมวิจัยจะนำมาเปรียบเทียบกับวิธีการเรียนรู้เชิงลึก เช่น DNN, LSTM โมเดลที่ดี
ที่สุดจะถูกปรับใช้บนเว็บแอปพลิเคชันเชิงตอบโต้ โดยใช้ Heroku ที่เป็น Platform as a Service (Paas) 
และ Flask เฟรมเวิร์ค โดยผู้ประกอบการสามารถป้อนข้อความเพื่อให้โมเดลพยากรณ์ได้ และในส่วนของ
การทดสอบระบบเว็บแอปพลิเคชันการวิเคราะห์ความรู้สึกคิดเห็นเชิงตอบโต้นั้น ทางทีมวิจัยจะวัดผล              
การใช้งานระบบจากผู้ใช้งานจริง (Usability testing) ด้วยวิธีการสังเกตการตอบโต้ระหว่างระบบและ
ผู้ใช้งาน (user interaction) และใช้แบบสอบถามวัดความรู้สึกหลังจากการใช้ระบบ (System usability 
scale) เพื่อวัดผลความพึงพอใจของผู้ใช้งานต่อระบบในภาพรวม อาทิ การซับซ้อนของระบบ (system 
complexity) การเรียนรู ้การใช้งานระบบ (system learnability) และการใช้งานได้จริงของระบบ 
(system usability)  
 
1.7 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

1) ซอฟต์แวร์สำหรับนำเข้าข้อมูลบทวิจารณ์ขนาดใหญ่จากเว็บไซต์ pantip.com (web crawler) 
และสร้างคลังคำศัพท์ (corpuses) สำหรับข้อความวิพากษก์ลุ่มสินค้าเครื่องสำอาง อาหาร และ
สุขภาพ 

2)  โมเดลพยากรณ์ (Predictive Models) โดยใช้การเรียนรู้ของเครื่องกล (Machine-Learning) 
และการเร ียนรู ้เช ิงลึก (Deep-Learning) โดยใช้ว ิธ ีการจำแนกประเภท (Classification)                  
ขั้วความรู้สึกของลูกค้าผ่านข้อความวิพากษ์กลุ่มสินค้าเครื่องสำอาง อาหาร และสุขภาพ 

3) ระบบส่วนต่อประสานกับผู ้ใช้ (User interface) ในรูปแบบเว็บแอปพลิเคชันเชิงตอบโต้ 
(Interactive Web-based Analytic Application) สำหรับผู้ประกอบการวิเคราะห์แนวโน้ม
ของข้อมูลเพื่อช่วยในการช่วยตัดสินใจ 

 
1.8 แผนการถ่ายทอดเทคโนโลยีหรือผลการวิจัยสู่กลุ่มเป้าหมายเมื่อสิ้นสุดการวิจัย 
 

เมื่อสิ้นสุดการวิจัย (การดำเนินงานโครงการวิจัย ในระยะที่ 2) ทางทีมวิจัยมีแผนประชาสัมพันธ์  
การใช้เว็บแอปพลิเคชัน การวิเคราะห์ข้อมูลความรู้สึกเชิงตอบโต้ (ระบบ analytics dashboard และ
ระบบ customer sentiment survey) โดยไม่ม ีค ่าใช ้จ ่ายไปสู่กลุ ่มสถานประกอบการธุรกิจสินค้า
เครื่องสำอาง อาหาร และสุขภาพ ที่มีความสนใจ ในเขตพ้ืนที่ภาคเหนือตอนบน จากสมาคมหอการค้าไทย
จังหวัดเชียงใหม่ และศูนย์เครือข่ายธุรกิจ (Biz Club) ทั้งนี้ทางทีมวิจัยจะส่งมอบคลังคำศัพท์ภาษาไทยและ
ระบบการวิเคราะห์ข้อมูลความรู้สึกเชิงตอบโต้ให้คณะต้นสังกัดของทีมงานวิจัย วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และ
เทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นผู้ให้บริการและดูแลบำรุงรักษาระบบต่อ โดยคณะสามารถใช้
ประโยชน์จากคลังคำศัพท์ภาษาไทย และระบบการวิเคราะห์ข้อมูลความรู้สึกเชิงตอบโต้ เพ่ือเป็นเครื่องมือ
ในการศึกษาการวิจัยสำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา และการให้บริการวิชาการและจัดหารายได้จาก
หน่วยงานสถานประกอบการที่ต้องการวิเคราะห์ข้อมูลผ่านความรู้สึกคิดเห็นของผู้บริโภคสินค้าหรือบริการ
ประเภทอ่ืนๆ 



 

29 

1.9 วิธีการดำเนินการวิจัย และสถานที่ทำการทดลอง/เก็บข้อมูล 

1. การพัฒนาซอฟต์แวร ์เพ ื ่อเก ็บข้อมูลออนไลน์ (Web crawler) ของส ินค้ากล ุ ่มอาหาร 
เครื่องสำอาง และสุขภาพ จากสื่อสังคมออนไลน์ pantip.com  

2. การจัดทำการประมวลผลข้อความภาษาไทยล่วงหน้า (Text Pre-processing) รวมถึงการทำ
ความสะอาดข้อความ การตัดประโยคภาษาไทยโดยใช้นักภาษาศาสตร์ หรือผู้เชี่ยวชาญทางด้าน
ภาษา การตัดคำ และการแปลงประโยค 

3. การทำโมเดลพยากรณ์ opinion ของผู ้บริโภคโดยใช้ machine learning algorithm เช่น 
Logistic Regression 

4. การพัฒนาเว็บแอปพลิเคชันการวิเคราะห์ข้อมูลความรู้สึกเชิงตอบโต้ (interactive web-based 
analytic application) สำหรับผู้ประกอบการวิเคราะห์แนวโน้มของข้อมูลเพื่่อช่วยในการช่วย
ตัดสินใจ  

5. การจัด focus group สำหรับประเมินการใช้งานเว็บแอปพลิเคชันการวิเคราะห์ข้อมูลความรู้สึก
เชิงตอบโต้ (ระบบ analytics dashboard และระบบ customer sentiment survey) โดย
เชิญผู้ประกอบการ 10 ราย มาทดสอบผลิตภัณฑ์สินค้าในหมวดเครื่องสำอาง อาหาร และ
สุขภาพ กับกลุ่มเป้าหมาย จำนวน 50 คน เพื่อทดสอบความแม่นยำของโมเดลพยากรณ์และ 
การวัดผลจากใช้งานระบบจริงจากผู้ใช้งาน (usability testing)  
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1.10  ระยะเวลาทำการวิจัย และแผนการดำเนินงานตลอดโครงการวิจัย 
 

ตารางท่ี 3  ระยะเวลาทำการวิจัย และแผนการดำเนินงานตลอดโครงการวิจัย 
 

แผนงาน 
ระยะที่ 1 

1 2 3 4 5 6 7 

WP1:  Web crawlers        

พัฒนาซอฟต์แวร์เพื่อเก็บข้อมูลจากสังคมออนไลน์         

ส่งรายงานความก้าวหนา้ ครั้งที ่1  X      

WP2:  Text pre-processing        

การจัดทำการประมวลผลข้อความภาษาไทยล่วงหน้า (Text Pre-
processing), การทำความสะอาด รวมถึงการตัดประโยคภาษาไทย 
การตัดคำภาษาไทย โดยนำนักภาษาศาสตร์มาช่วยตรวจสอบ
ประโยคอีกที (human supervised)      

  

การดำเนินการแสดงความรู ้ส ึกของประโยค (Label polarity)             
จากนักภาษาศาสตร์ 3 คน (human supervised) แล้วทำการ
พิจารณาเสียงข้างมากเป็นเกณฑ์ (majority vote)        

   

จัดทำข้อมูลสถิติเชิงพรรณนา (Descriptive statistics) แสดงถึง
โครงสร้างของข้อมูลที่ประมวลผลล่วงหน้า (pre-processed) แล้ว      

   

ส่ง (ร่าง) รายงานฉบับสมบูรณ์      X  

ส่งรายงานฉบับสมบูรณ์       X 

 
1.11  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 

ตารางท่ี 4  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 

เดือนที่ กิจกรรม (activities) ผลผลิต (outputs) 
ระยะที่ 1 (7 เดือน) 

1 -2 • การพัฒนาซอฟต์แวร์เพื ่อเก็บข้อมูลออนไลน์ 
( Web crawler) ข อ ง ส ิ น ค ้ า ก ล ุ ่ ม อ า ห า ร 
เครื่องสำอาง และสุขภาพ จากสื่อสังคมออนไลน์ 
pantip.com 

รายงานความก้าวหน้าครั ้งที ่ 1  ของ
ซอฟต์แวร์ web crawler จำนวน 1 ตัว 
สำหรับ pantip.com และคลังศัพท์ดิบ 
ที่ยังไม่ผ่านกระบวนการ pre-process 
จำนวน 1 คล ังคำศ ัพท์ (กลุ่ มส ินค้า
เครื่องสำอาง อาหาร และสุขภาพ)  



 

31 

เดือนที่ กิจกรรม (activities) ผลผลิต (outputs) 
3-7 • การเตร ียมข ้อม ูลประเภท text (Text Pre-

processing)  ภาษาไทย , การทำความสะอาด 
รวมถึงการตัดประโยคภาษาไทย 

• การตัดคำภาษาไทย โดยนำคนมาช่วยตรวจสอบ 
ประโยคอีกที (human supervised) 

• การแสดงความรู ้ส ึกประโยค (Label polarity) 
จากนักภาษาศาสตร์ 3 คน  (human supervised) 
แล้วทำการพิจารณาเสียงข้างมากเป็นเกณฑ์ 
(majority vote) 

• การทำรายงานแสดงข้อมูลสถิต ิเช ิงพรรณนา 
(Descriptive statistics) ของข้อมูลที่ประมวลผล
ล่วงหน้า (pre-processed) แล้ว 

รายงานฉบับสมบูรณ์ พร้อมคลังคำศัพท์ 
(Corpus) 1 ชุด (12,000 บทความจาก
กลุ ่มสินค้าเครื่องสำอาง อาหาร และ 
สุขภาพ โดยทำการแบ่งประเภทแล้ว 
และผลการวิเคราะห์ด้วยวิธีสถิติเชิง
พรรณนา (Descriptive analysis) 
 

 
1.12  เป้าหมายของผลลัพธ์ (Outcome) และตัวชี้วัด 
 

ตารางท่ี 5  เป้าหมายของผลลัพธ์ (Outcome) และตัวชี้วัด 
 

ผลลัพธ ์ ตัวชี้วัด 
สถานประกอบการสามารถใช้เทคโนโลยีการวิเคราะห์ความรู้สกึของ
ข้อมูลรีวิวสินค้าเพื่อช่วยการตัดสินใจด้านการลงทุนธุรกิจในอนาคต 

แผนธุรกิจใหม่จำนวน 1 แผน 

สถานประกอบการสามารถใช้เทคโนโลยีการวิเคราะห์ความรู้สกึของ
ข้อมูลรีวิวสินค้าเพื่อช่วยการวิเคราะห์ข้อมูลการตลาด 4P จากกลุ่ม
ผู้บริโภคเป้าหมายได ้

รายงานสรุปการตลาด 4P 1 รายงาน 

 
1.13  ปัจจัยท่ีเอื้อต่อการวิจัยที่มีอยู่ 

การสร ้างหล ักส ูตรเช ิง Digital Innovation เป ็นพ ันธก ิจหล ักของ CAMT Digital School                 
ที่มุ่งหมายปรับเปลี่ยนหลักสูตรให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน ที่ธุรกิจกำลังถูกบังคับให้ปรับเปลี่ยน
ไปสู่ยุคสมัยแห่งดิจิทัล จึงทำให้มีบุคลากรและนักศึกษาที่สามารถเข้าร่วมผลักดันให้งานวิจัยดังกล่าว
สามารถดำเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
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บทที่ 2   
การออกแบบและพัฒนาโปรแกรมเก็บข้อมูลสินค้า 

เครื่องสำอาง อาหาร และสุขภาพ จากเว็บไซต์พันทิป 
 

ในระยะที่ 1 นี้ ทางท ีมว ิจ ัยได ้นำเสนอว ิธ ีการออกแบบและพัฒนาโปรแกรมเก ็บข ้อมูล                  
(Focused-Web crawler) หรือเรียกได้อีกอย่างหนึ่งคือ Web scraping เพื่อเก็บข้อมูลแบบอัตโนมัติจาก
เว็บไซต์พันทิปดอทคอม (Pantip.com) โดยเป้าหมายของระยะนี้คือการได้มาซึ่งข้อมูลภาษาไทยจากสื่อ
สังคมออนไลน์เจาะจงข้อมูลด้านสินค้าในหมวดเครื่องสำอาง อาหาร และสุขภาพ ทั้งนี้การพัฒนาระบบ
เก็บข้อมูลถือเป็นขั ้นตอนแรกของการพัฒนาระบบวิเคราะห์ความรู ้สึกคิดเห็นบทความภาษาไทย                  
และเป็นงานที่มีความท้าทายในเชิงเทคนิค โดยโปรแกรมเก็บข้อมูลจากเว็บไซต์พันทิปที่ทางคณะวิจัยได้
ออกแบบและพัฒนาในระยะนี้นั ้น สามารถเก็บข้อมูลได้ครบ ละเอียด และตรงตามเป้าหมาย โดยใน
รายงานความก้าวหน้าในบทนี้ ทางทีมวิจัยจะกล่าวถึงวิธีดำเนินการ และผลการดำเนินการของโปรแกรม
เก็บข้อมูลจากเว็บไซต์พันทิป โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 
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2.1 วิธีดำเนินการกิจกรรม 
วิธีดำเนินการกิจกรรมของโครงการระยะที่ 1 ในช่วง 2 เดือนแรก (เริ ่มจากเดือนมีนาคม ถึง 

เดือนเมษายน 2563) ประกอบด้วยทั้งหมด 4 กิจกรรม แสดงโดยแผนภูมิดังภาพที่ 1 เริ่มจากกิจกรรมที่ 1 
คือการกำหนดและสำรวจกระทู ้ในเว็ปไซต์พันทิป  pantip.com ว่าอยู ่ในหมวดสินค้าประเภทใด                       
โดยผลของกิจกรรมที่จะได้ Uniform Resource Locators (URLs) ของกระทู้ที่โปรแกรมจะเข้าไปสกัด                    
ส่วนกิจกรรมที่ 2 คือการสำรวจและกำหนดตัวแปร (Features) ที่ต้องการสกัดออกจากกระทู้ (Threads) 
โดยผลของกิจกรรมที ่ 2 จะได้ตัวแปรอิสระที ่ถูกกำหนดให้สกัดในแต่ละกระทู ้ กิจกรรมที่  3 คือ                        
การออกแบบและพัฒนาโปรแกรมเก็บข้อมูลโดยคำนึงถึงผลลัพธ์จากกิจกรรมที่ 1 และ 2 ท้ายที ่สุด
กิจกรรมที่ 4 คือการเขียนข้อมูลลงในไฟล์เพื่อนำไปทำการ Pre-processing ต่อไป แสดงดังภาพที่ 16 

 

 
  

ภาพที่ 16  วิธีการดำเนินการในการเก็บข้อมูลดิบจากเว็บไซต์ pantip.com  
กรณีศึกษาสินค้าเครื่องสำอาง อาหาร และ สุขภาพ 
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1) การสำรวจและกำหนดกระทู้ที่ต้องเก็บข้อมูล (Thread identification/Inspection) 
ขั้นตอนแรกของการพัฒนาโปรแกรมสกัดบทความ/บทวิจารณ์จากเว็บไซต์พันทิป (Pantip 

Focused-Web crawler) กิจกรรมที่ต้องทำคือการสำรวจและกำหนดกระทู้ที่มีข้อมูลคุณภาพเกี่ยวข้องกับ
กลุ่มสินค้าเครื่องสำอาง อาหาร และสุขภาพ ในเว็บไซต์พันทิป เพื่อนำลิ้งค์ URL ของกระทู้นั้น ๆ มาสกัด
หาตัวแปรอิสระต่าง ๆ ทางทีมนักวิจัยได้เสนอวิธีกำหนดกระทู้แบบใช้แท็ก (Tag-based) ที่กระทู้เกือบ
ทั้งหมดจากเว็บไซต์ pantip.com ได้ถูกทำการแบ่งกลุ่มโดยคน (Manually cluster/label) มาไว้ก่อน
แล้วและถูกรวบรวมกลุ ่มแท็กทั ้งหมดไว้ในหน้า URL https://pantip.com/tags แสดงดังภาพที่ 17            
เป็นการรวบรวมแท็กที่ถูกใช้บนกระทู้ของเว็บไซต์ pantip.com โดยแท็กสามารถถูกสร้างขึ้นได้เองโดย
ผู้ใช้งาน และสามารถติดตามกระทู้ของแท็กที่ผู้ใช้งานสนใจ โดยวิธีการเลือกแท็กนั้นทางทีมวิจัยใช้การ
จัดลำดับของแท็ก (Tag-ranking)  

 

 
 

ภาพที่ 17  แท็กของกระทู้ในพันทิปที่จัดกลุ่มโดยคน (Clustered threads with human supervised) 
 

ในขั้นตอนนี้จะรวมถึงการสำรวจโครงสร้างของหน้ากระทู้ รวมถึงหน้าแรกของหน้าแท็กนั้น             
และหน้ากระทู้ของแท็กนั้น ๆ บทความ/บทวิจารณ์ และตัวแปรอื่น ๆ จะถูกกำหนด รวมถึงการสำรวจ               
ความผิดปกติในแต่ละหน้า (Irregularities) ที่ต้องเขียน Method/operation ขึ้นมาแก้ไข เช่น การแสดง 
Pop-up banner ใน Footer ของหน้า หน้าที่บังคับให้กดถึงจะเห็นข้อมูลบทวิจารณ์/บทความ (Force to 
click) หรือการบังคับให้เลื่อนลงเพื่อให้เห็นกระทู้ชุดต่อไป (Scrolling) และอื่น ๆ ทางทีมนักวิจัยได้ใช้ 
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Developer tools ท ี ่ ส ร ้ า ง ข ึ ้ น โ ด ย  Google Chrome (Chrome DevTools | Tools for Web 
Developers, n.d.) แสดงดังภาพที่ 18 สำหรับการทำการสำรวจโครงสร้างและความผิดปกติ ผลลัพธ์ที่จะ
ได้จากขั้นตอนนี้คือ URLs ของกระทู้ที่ต้องสกัดจากกลุ่มสินค้าเครื่องสำอาง อาหาร และสุขภาพ  และ 
ความต้องการของระบบ (System requirement) เพ่ือให้สามารถทำการสกัดได้อย่างมีประสิทธิภาพ  

 

 
 

ภาพที่ 18  การสำรวจโครงสร้างของหน้าแรกของกระดานสนทนาโดยผ่านเครื่องมือ Chrome DevTool 
 

นอกจากนี้ คณะวิจัยจะต้องสำรวจไฟล์ robots.txt ของทางเว็บไซต์พันทิป เพื่อศึกษาลักษณะ
โครงสร้างของเว็บไซต์พันทิปว่าไฟล์ไหนหรือ Path ไหนที่สามารถเก็บข้อมูลได้ หรือเก็บไม่ได้ และ
เนื่องจากกระทู้หนึ่ง ๆ บนพันทิป อาจมีคนตอบมากกว่าหนึ่งคนหรือไม่มีเลย ทำให้ทางทีมคณะวิจัยจะเก็บ
จำนวนกระทู้ที่ต้องการเก็บเท่ากับจำนวนบทความ/หรือบทวิจารณ์ ทางทีมวิจัยได้กำหนดจำนวนบทความ
ไว้ที่ 12,000 บทความ สำหรับกระทู้ในหมวดสินค้าเครื่องสำอาง อาหาร และสุขภาพ ทั้งนี้ทางทีมวิจัยจะ
เก็บบทความ/บทวิจารณ์ส่วนที่เหลือไว้เพ่ือในขั้นตอนโมเดลพยากรณ์ หากต้องมีการเพิ่มจำนวน Sample 

 
2) การสำรวจและกำหนดตัวแปรอิสระ (Features/variables requirement and exploration) 

นอกจากตัวแปรอิสระ เช่น บทวิจารณ์/บทความที่ต้องสกัดออกมาจากกระทู้แล้ว ตัวแปรอิสระ
อื่นที่อาจมีความสำคัญและมีความสัมพันธ์ (Relevant and correlation) ต่อการสร้างโมเดลพยากรณ์
ของระบบวิเคราะห์ความรู้สึกคิดเห็นคือ ตัวแปรอิสระท่ีเก็บข้อมูล เช่น หัวข้อกระทู้ (Title) วันที่เขียนของ
กระทู้ (Post_date) ผู้เขียนบทความ (User_name) อิโมติคอน (Emoticon) ที่รวมถึงอารมณ์ของผู้เขียน 
เช่น ถูกใจ ขำกลิ้ง หลงรัก ซึ้ง  สยอง และทึ่ง เป็นต้น  
 

3) การพัฒนาโปรแกรมสกัดข้อมูลจากเว็บไซต์พันทิป (Pantip Focused-Web crawler 
development) 
ในการพัฒนาโปรแกรมสกัดข้อมูลจากเว็บไซต์พันทิป โครงการนี้มีการนำซอฟต์แวร์เทคโนโลยี 3 

อย่างมาใช้ ประกอบไปด้วย (1) ภาษาโปรแกรมมิ่ง Xpath เอาไว้สำหรับเลือกตัวแปรอิสระและบริบทของ
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เ อ ก ส า ร  เ ช ่ น  Hypertext Markup Language (HTML) (2) Scrapy web crawler framework                           
เป็นซอฟต์แวร์เฟรมเวิร์คแบบ Open source เพ่ือใช้เป็นโครงสร้างในการสร้างพัฒนาโปรแกรมสกัดข้อมูล
จากเว็บไซต์ (3) Selenium บราวเซอร์อัตโนมัติเพื่อให้สามารถจัดการกับชนิดข้อมูลแบบพลวัตที่ถูกสร้าง
ขึ้นด้วยภาษา JavaScript โดยในตอนนี้ทางทีมวิจัยจะอธิบายเกี่ยวกับหลักการทำงานของเทคโนโลยีทั้ง 3 
อย่างนี้ รวมถึงแสดงการออกแบบโครงการโปรแกรมสกัดข้อมูลจากเว็บไซต์พันทิปผ่านภาษา Unified 
Modeling Language (UML) เช่น Class diagram และ Class description เป็นต้น 
 

a. เทคโนโลยีที่เกี่ยวข้อง (Technologies involved) 
 

3.1.1 ภาษา Xpath 
 

เมื่อเรารู้ตัวแปรที่ต้องสกัดแล้ว เราต้องทำการชี้เส้นทาง (Path) ในโครงสร้างของ
เอกสารเพื่อแสดง root ของเส้นทางการเข้าถึงโหนด (Node) ของตัวแปรตามลำดับชั้น เพื่อนำไปใช้ใน
โปรแกรมสกัดข้อมูล แสดงให้เห็นดังภาพที่ 18 แสดงตัวอย่างพ้ืนฐานเปรียบเทียบระหว่าง HTML แบบง่าย
และ XPath tree โดยเทคโนโลยีท ี ่นำมาใช ้ในขั ้นตอนของการกำหนดเส ้นทาง  คือภาษา XPath 
Expression (XML Path Language) (Some modal aspects of XPath: Journal of Applied Non-
Classical Logics: Vol 20, No 3, n.d.) เป็นภาษาโปรแกรมมิ่งแบบเชิงนำทาง (Document navigation 
language) ใช ้สำหร ับการเล ือกโหนด (Node) หรือจากโหนดเซ็ทในเอกสาร XML, HTML หรือ 
JavaScript เป็นต้น ตารางที่ 2 แสดงตัวอย่างในการใช้ Xpath แบบพ้ืนฐานสำหรับการเลือกหัวข้อและผู้ที่
เขียนของโหนดของโครงสร้าง HTML จากภาพที่ 19  

 

<html> 
  <head> 
    <title>My page</title> 
  </head> 
  <body> 
    <h2>Welcome to my page <a 
href="#">page</a></h2> 
    <p>This is the first paragraph!</p> 
 
  </body> 
</html> 

 
 

ภาพที่ 19  ตัวอย่างเอกสาร HTML แบบง่าย และต้นไม้ XML ที่เก่ียวข้อง 
 

ตารางท่ี 6  ตัวอย่างการใช้ Xpath เลือกโหนด Title 
 

Node/element Xpath 
title /html/head/title 
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3.1.2  สเครปปี้ (Scrapy) 
 

ในการพัฒนาโปรแกรมเก็บข้อมูลทางทีมนักวิจัยได้นำแฟรมเวิร์คหรือโครงร่าง
ซอฟต์แวร ์ จาก  Scrapy เ วอร ์ ช ั ่ น  1 .8 .0  (Scrapy | A Fast and Powerful Scraping and Web 
Crawling Framework, n.d.) ซึ่งเป็นเฟรมเวิร์คสำหรับการสร้าง Focus-web crawler ส่วนเหตุผลที่
เลือกใช้เฟรมเวิร์คตัวนี ้แทนการเขียนจากเริ ่มต้นด้วย Library beautiful soup เพราะว่า Scrapy มี
โครงสร้างสถาปัตยกรรมที่ออกแบบมาดีและสามารถเขียนต่อยอดได้ (Extensibility) นอกจากนี้ยังมี
ฟีเจอร์ที่รับรองการทำงานแบบคู่ขนานโดยใช้มัลติเทรด (Parallelism) ภาพที่ 20 แสดงถึงโครงสร้างการ
ทำงานของ Scrapy ประกอบด้วย 5 ส่วนสำคัญเช่น ตัวขับเคลื่อนหลัก (Scrapy Engine) ตัวจัดตาราง 
(Scheduler) ตัวดาวน์โหลด (Downloader) ระบบไอเทมแบบท่อตรง (Item pipeline) ในการพัฒนา
ระบบสกัดข้อมูลจากเว็บไชต์พันทิปนั ้นคลาส Spider และคลาส Item ต้องเขียนขึ ้นมาเองเพื ่อให้
สอดคล้องกับโครงสร้างของการ Parse โดยใช้การ Recursive URL link แบบ (Depth First Search) 
DFS และการกำหนด Path โหนดของเว็บไซต์พันทิป  

 

 
 

ภาพที่ 20  โครงสร้างสถาปัตยกรรมของ Scrapy โดยรวม 
 

อย่างไรก็ตาม Scrapy เป็นซอฟต์แวร์แฟรมเวิร์คที่ดีในการสกัดเว็บเพจที่แบบคงที่ 
(Static page) หลังจากที่ได้สำรวจโครงสร้างเอกสารของเว็บไซต์พันทิป จะเห็นได้ว่าเว็บไซต์พันทิปมีการ
แสดงข้อมูลแบบพลวัต (Dynamic rendering) ยกตัวอย่างเช่น บริบทจะทำการโหลดแบบอสมวาร 
(Asynchronous) ผ่าน JS/AJAX หลังจากเอกสารหน้านั้น ๆ ได้โหลดเสร็จ ทำให้การสกัดข้อมูลโดยตรง
เป็นไปได้ยากมาก 
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3.1.2  Selenium 
จากการสำรวจหน้าเว็บไซต์พันทิป ทางทีมวิจัยพบว่าการพัฒนาโปรแกรมสกัดแบบ

ธรรมดาไม่สามารถสกัดข้อมูลบทความคิดเห็นย่อย และข้อมูลอารมณ์  (Emoticons) ที ่เป็นข้อมูล 
แบบพลวัต (Dynamic information) จากเว็บไซต์พันทิปได้ ยกตัวอย่างเช่นในภาพที่ 21 ซึ่งข้อมูลเหล่านี้ 
ได้ใช้ภาษา JavaScript ในการแสดงผล โดยวิธีการแก้ไขปัญหานี้มี 2 วิธี วิธีแรกใช้การทำวิศวกรรมแบบ
ย้อนกลับ (Reverse engineering) โดยอาศัยเครื่องมือ (Developer Tools) จาก Chrome และมอนิเตอร์ 
การแลกเปลี่ยนข้อมูลของ XML Http Request (XHR) ในเครือข่ายระหว่างตัวเซิฟเวอร์ ออกจากตัวแสดง 
ข้อเสียของวิธีนี ้คือใช้เวลาในการเขียนนาน ส่วนวิธีที่สอง เราสามารถใช้ Middleware เป็นบราวเซอร์
จำลอง โดยโครงการนี้ทางทีมวิจัยได้เลือกใช้วิธีที่ 2 เนื่องจากแก้ไขตัวแปรได้ง่ายหากทางเว็บไซต์มีการ
เปลี่ยนแปลงในอนาคต ดังนั้นทางทีมวิจัยได้เลือกใช้ Selenium (SeleniumHQ Browser Automation, 
n.d.), เป็นบราวเซอร์อัตโนมัติเพื่อใช้เป็นตัวผ่านหลอก (Proxy trick) ระหว่าง Server กับเว็บบราวเซอร์
โดยทำให้เสมือนว่า Request นั้นมาจากผู้ใช้จริง ๆ แสดงดังภาพที่ 22 โดยตัว Selenium นี้ถูกใช้สำหรับ
การแก้ไขข้อมูลบางส่วนที่สกัดโดยวิธีธรรมดาไม่ได้ ยกตัวอย่างเช่น การคลิ กเข้าไปดูบทความหรือบท
วิจารณ์ที่ซ่อนตอบจากบทความหรือบทวิจารณ์ที่สนใจ  และภาษาโปรแกรมมิ่ง XPath มาใช้ในการสร้าง
เครื่องมือเก็บข้อมูลจากเว็บไซต์พันทิป และท้ังหมดนี้จะถูกพัฒนาและสกัดข้อมูลจาก Local machine 
 

 
 

ภาพที่ 21  ตัวอย่างความเห็นย่อย 5-1 และ Emoticons 6 แบบที่ต้องใช้คนกดเข้าไปดู 
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ภาพที่ 22  หลักการทำงานของบราวเซอร์อัตโนมัติ Selenium 
 

เพื่อให้เข้าถึงสถาปัตยกรรมของระบบในขั้นตอนการออกแบบ ภาพที่ 23 ถึงภาพที่ 
29 แสดง Class diagram และลักษณะของคลาสของโปรแกรมสกัดข้อมูลจากเว็บไซต์พันทิป ในแต่ละ
คลาสประกอบไปด้วย Attributes และ Method/operators และค่าให้กลับ (Return type/value) 

 

 
 

ภาพที่ 23  Class diagram ของโปรแกรมสกัดข้อมูลจากพันทิป (Pantip focused-web crawler) 
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ภาพที่ 24  ลักษณะของคลาส Spider  
 

ตารางที่ 7  คำอธิบายลักษณะของคลาส Spider (Attributes) 
 

ID Name Description Type 
1 name ชื่อของตัวสไปเดอร์ String 
2 allowed_domains ลิสของโดเมนที่สไปเดอร์ตัวนี้สามารถสกัดได้ String[] 
3 start_urls ลิสของ URL ทั้งหมดที่สไปเดอร์ตัวนี้จะไปสกัด String[] 

 

 
 

ภาพที่ 25  ลักษณะของคลาส ThreadSpider 
 

ตารางท่ี 8  คำอธิบายลักษณะของคลาส ThreadSpider (Method) 
 

ID Name Description Type 
1 parse() เป็นฟังค์ชั้นที่ถูกเรียกทุกๆ เมื่อมีการดาวโหลด URL 

เพ่ือสกัดข้อมูล ส่งคืนค่าลิสในแต่ละกระทู้ 
List<Thread> 

 

 
 

ภาพที่ 26  ลักษณะของคลาส CommentSpider 
 

ตารางท่ี 9  คำอธิบายลักษณะของคลาส CommentSpider (Method) 
 

ID Name Description Type 
1 parse() เป็นฟังค์ชั้นที่ถูกเรียกทุกๆ เมื่อมีการดาวโหลด URL 

เพ่ือสกัดข้อมูล ส่งคืนค่าลิสในแต่ละบทความ/บทวิจารณ์ 
List<PostComment> 
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ภาพที่ 27  ลักษณะของคลาส CommentItem 
 

ตารางท่ี 10  คำอธิบายลักษณะของคลาส CommentItem (Attributes) 
 

ID Name Description Type 
1 title หัวข้อของกระทู้ scrapy.Field 
2 user_id ID ของ ผู้เขียน/โพส scrapy.Field 
3 user_name ชื่อของผู้เขียน/โพส scrapy.Field 
4 post_date วันที่เขียน/โพส scrapy.Field 
5 emoticons ชนิดของอารมณ์แบบใช้ไอคอน รวมถึง ถูกใจ 

ขำกลิ้ง หลงรัก ซึ้ง สยอง ทึ่ง 
scrapy.Field 

 
ตารางท่ี 11  คำอธิบายลักษณะของคลาส CommentItem (Method) 

 

ID Name Description Type 
1 CommentItem เป็น Constructor ของคลาสนี้ 

ส่งคืนค่า Object  
แบบ CommentItem 

Scrap.Item<CommentItem> 

 
 

 
 

ภาพที่ 28  ลักษณะของคลาส p_thread 
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ตารางท่ี 12  คำอธิบายลักษณะของคลาส p_thread (Attributes) 
 

ID Name Description Type 
1 post_url Link URL ของกระทู้ String 
2 post_title หัวข้อของกระทู้ String 
3 post_date วันที่เขียน/โพส ของกระทู้ String 
4 dup_idx เลขของบรรทัดที่ซ้ำกับกระทู้ URL ที่เก็บครั้งล่าสุด int 

 

 
 

ภาพที่ 29  ลักษณะของคลาส p_comment 
 

ตารางท่ี 13  คำอธิบายลักษณะของคลาส p_comment (Attributes) 
 

ID Name Description Type 
1 total_comment จำนวนของกระทู้ที่เก็บมา int 
2 max_comment จำนวนของกระทู้ที่สามารถเก็บได้ int 
3 comment Object CommentItem CommentItem 

 
ตารางท่ี 14  คำอธิบายลักษณะของคลาส p_comment (Method) 

 

ID Name Description Type 
1 hideFootBar(self) หลบ footer ของหน้าเอกสาร 

เช่น footer ที่เปิดไว้เพ่ือให้ 
กดรับ Cookies 

void 

2 expandSubComment(self) กดเปิดทุกๆ ความเห็นย่อย 
ในหน้า 

void 

3 expandEmotion(self) กดเปิดทุกๆ Icon 
“แสดงความรู้สึก” 

void 
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ID Name Description Type 
4 extractContent(self) สกัด ตัวแปร เช่น หัวข้อ 

ผู้เขียน วันที่เขียน 
บทความ/บทวิจารณ์ 
และเก็บไว้ใน Object 
CommentItem 

CommentItem 

5 startRequest(self, 
response) 

Override method ของ 
Scrapy start_request 
ส่งคืนค่าลิสของ Request 
obeject ให้กับตัว Spider 

List<scrapy.Request> 

6 scroll(self) เลื่อนหน้าลง void 
 

ทางทีมวิจัยได้แสดงคลาสและอธิบายรายละเอียดและความสัมพันธ์ของแต่ละคลาสในการพัฒนา
โปรแกรมสกัดข้อมูลจากเว็ปไซต์พันทิป จะเห็นได้ว่าได้มีการใช้ crawler สองตัว ตัวแรกเพื่อเก็บกระทู้ที่
ต้องการ ส่วนอีกตัวเอาไว้เก็บบทความและตัวแปรอื่นๆ จากกระทู้นั้นๆ ทางทีมนักวิจัยได้แสดงรายละเอียด
ของแต่ละ attributes และ method ในแต่ละคลาสรวมถึง return type, parameter type และหน้าที่
ของแต่ละ method อย่างละเอียด เพ่ือให้ผู้อ่านสามารถนำไปประยุกต์ใช้หรือทำซ้ำขึ้นมาเองได้โดยดูจาก
เอกสารนี้ 
 

4) การจัดเก็บข้อมูลในแบบ Comma Separated Values และ JSON 
บทความและตัวแปรอิสระต่าง ๆ ที่กำหนดไว้ในแต่ละแท็กจะถูกสกัดและเขียนลงในไฟล์แบบ 

Spread sheet ท ี ่ ค ั ่ น ด ้ ว ย  “,” (Comma) โ ด ย ใ น  Scrapy ส า ม า ร ถ เ ร ี ย ก ใ ช ้ จ า ก ค ล า ส 
Exporter.CsvItemExporter โดยสามารถกำหนดค่า FEED_FORMAT: หรือจาก Command line โดย
พารามิเตอร์ -o csv เนื่องจาก Scrapy ยังไม่สามารถเขียนและส่งออกไฟล์สองชนิดได้ภายในการสกัดใน
ครั้งเดียว ดังนั้นทางคณะนักวิจัยได้สร้างสคริปสำหรับแปลงไฟล์ CSV ไปเป็นลักษณะไฟล์ JSON โดยใช้
ภาษา Python เพื่อให้การส่งผ่านข้อมูลได้รวดเร็วและไม่เกิดความล่าช้าของการ  Render หน้าเว็บของ
ระบบวิเคราะห์ความรู้สึกคิดเห็นฯ ภาพที่ 30 แสดงตัวอย่างแปลงไฟล์จาก CSV ให้สนับสนุนภาษาไทยได้
โดยใช้รหัส Encoding utf-8 
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ภาพที่ 30  Python สคริปสำหรับแปลงไฟล์ CSV ไปเป็น JSON UTF-8 
 

import pandas as pd 
import json 
import codecs 
 
df = pd.read_csv(r'[window path to file]', encoding='utf8') 
 
with codecs.open('food_supplement.json', 'w', encoding='utf-8') as f: 
    json.dump(df.to_dict(), f, ensure_ascii=False) 
    f.close() 

 
 

 

2.2  ผลการดำเนินงาน 
 

ในกรณีศึกษาสินค้าเครื่องสำอางพบว่า กระทู้เครื่องสำอางเป็นหัวข้อสนทนาที่ได้รับความนิยมและ  
มีการสนทนาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์อยู่อย่างมาก โดยแท็กเครื่องสำอางอยู่ในลำดับที่ 19 จากทั้งหมด  ส่วนใน
หมวดสินค้าอาหารทางทีมวิจัยเก็บมาจากกระทู้ที ่แท็กด้วย “อาหาร” และสุดท้ายสินค้าเพื่อสุขภาพ            
ทางทีมนักวิจัยพบว่าสินค้าด้านดูแลผิวหนัง (Skin Care) และสินค้าด้านอาหารเสริมถูกจัดอยู่ในแท็ก     
อันดับต้น ๆ ในเว็บไซต์พันทิป ดังนั้นทางทีมวิจัยจึงได้กำหนดแท็กที่จะต้องสกัดและจำนวนกระทู้ที่ต้อง
สกัดแสดงในตารางที่ 15 โดยที่กระทู้จำนวน 4,000 กระทู้ จะถูกสกัดออกมาในแต่ละแท็ก และต้องเพ่ิมไป
อีกประมาณ 10 เปอร์เซ็นต์ เผื่อข้ันตอนการทำ Text pre-processing ในช่วงที่ 2 ของโครงการระยะที่ 1 
นี้ ยกตัวอย่างเช่น กระทู้ที่ไม่ได้เขียนด้วยภาษาไทย กระทู้ที่ซ้ำกัน และกระทู้ที่มีความยาวเกิน 100 คำ 
หรือกระทู้ที่มีคำเดียวจะถูกตัดออกไปจากคลังข้อมูล  
 

ตารางท่ี 15  แสดงแหล่งของกระทู้โดยใช้วิธีแท็กและจำนวนกระทู้ที่สกัด 
 
 

กรณีศึกษา แท็ก จำนวนกระทู้ ผู้ติดตาม #กระทู้ที่เก็บ 
สินค้าเครื่องสำอาง เครื่องสำอาง 155,028 3,840 4,301 
สินค้าอาหาร อาหาร 89,801 2,483 4,294 
สินค้าเพ่ือสุขภาพ Skin Care 

อาหารเสริม 
112,353 
79,412  

2,826 
1,589 

4,314 
4,385 

 

โปรแกรมสกัดข้อมูลจากเว็ปไซต์พันทิปมีฟังก์ชันการทำงานดังต่อไปนี้ 
• สามารถเก็บตัวแปรอิสระได้ทุกตัวแปรอิสระ (Variables coverage) 
• รองรับการเก็บข้อมูลจากเว็บไซต์ขนาดใหญ่และต่อเนื่อง (Scalabiity) 
• สามารถเขียนไฟล์ข้อมูลได้สองแบบ CSV และ JSON (Multiple file exporting) 
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• รองรับการเก็บข้อมูลครั้งต่อไปโดยสามารถเริ่มจากกระทู้ใหม่จนถึงกระทู้ครั้งล่าสุดในการเก็บ  
ครั้งก่อน (Resume support)  
 

สำหรับการสำรวจและการกำหนดตัวแปรอิสระนั้น ทางทีมนักวิจัยได้กำหนดให้สไปเดอร์ p_thread 
เก็บตัวแปร URL ของกระทู้ หัวข้อกระทู้ และวันที่เขียนกระทู้ แสดงให้เห็นในตารางที่ 16 โดยข้อมูลที่เก็บ
ตัวแปร URL จะถูกอ่านโดยตัวสไปเดอร์ p_comment 

 

ตารางท่ี 16  แสดงตัวอย่าง Element ในกระทู้พันทิปและ Expression ของภาษา Xpath  
 

Object/Element/Feature Xpath path expression 
post_url //*[@id="pt-topic-left"]/div[2]/ul/li/div[1]/h2/a/@href' 
post_title //*[@id="pt-topic-left"]/div[2]/ul/li/div[1]/h2/a/text() 
post_date //*[@id="pt-topic-left"]/div[2]/ul/li/div[2]/span/text() 

ในส่วนหน้าที่ของสไปเดอร์ p_comment นั้นจะสกัดตัวแปรอิสระจากกระทู้ประกอบด้วย หัวข้อ
กระทู้ บทวิจารณ์/บทความ ผู้ที ่เขียน เวลาที่เขียน ค่าอารมณ์ ตารางที่ 17 แสดงตัวอย่างในการใช้
เทคโนโลยี  Selenium ร ่วมกับ Xpath ในการสกัดข ้อมูลพลว ัตที ่ถ ูกสร ้างข ึ ้นมาแบบ Dynamic 
generated โดยภาษา JavaScript และ AJAX ของทางเว็บไซต์พันทิป  

 

ตารางท่ี 17  แสดงตัวอย่าง Element ของบทความ/บทวิจารณ์ และ Expression ของภาษา Xpath  
 

Object/Element Driver methods Xpath path expression 
title  ('//*[@id="topic-' + post_id 

+ '"]/div/div[2]/h2/node() 
comments find_elements_by_class_name('display-

post-story') 
 

user_id find_elements_by_xpath .//div[@class="display-
post-avatar-inner"]/a[1] 

comment_time find_elements_by_xpath .//div[@class="display-
post-avatar-
inner"]/span/abbr 

emoticons find_elements_by_class_name emotion-vote-choice 
 

ในระหว่างช่วงการเขียนรายงานความก้าวหน้านี้ ก่อนที่จะเริ่มทำการสกัดข้อมูลจากเว็บไซต์พนัทิป 
ทางทีมนักวิจัยได้สำรวจไฟล์ robots.txt ของเว็บไซต์พันทิปและพบว่าเป็นไฟล์ว่างเปล่าและไม่มี             
การประกาศขอบเขตการทำงานของตัวสไปเดอร์ บอท หรือตัวแปลใด ๆ ในข้อกำหนดและเงื่อนไข ดังนั้น            
ทางทีมนักวิจัยจึงสามารถดำเนินการเก็บข้อมูลได้ นอกจากนี้ทางทีมวิจัยตั้งค่า ROBOTSTXT_OBEY             
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ในค่า Setting ของ Scrapy ให้เป็นค่า True เพื ่อเคารพกฎหากมีการเปลี ่ยนแปลงในระหว่างการ
ดำเนินการสกัดข้อมูล โดยค่า start_urls ที่อยู่ใน List มีค่าดังภาพที่ 31 

 
 

start_urls = ['http://pantip.com/tag/เครื่องสำอาง', 'http://pantip.com/tag/อาหาร', 
'http://pantip.com/tag/Skin Care', 'http://pantip.com/tag/อาหารเสริม' ] 

 

ภาพที่ 31  ค่า start_urls ทีอ่ยู่ใน List 
 

หลังจากการรันโปรแกรมจาก Command Line Interface (CLI) scrapy crawl [spider_name] 
-o [file_name].csv ตัวสไปเดอร์ p_thread จะเริ่มทำงานก่อนโดยเก็บ URLs ที่อยู่ในตัวแปล start_urls 
ข้อมูลจะถูกเขียนลงในไฟล์ โดยตั้งค่า Time sleep เซ็ทไว้ที่ 4 วินาทีต่อกระทู ้เพ่ือรอข้อมูลส่งออกมาจาก 
Web server ให้หมด เวลาในการสกัดกระทู้ออกจากหน้าแท็กของสไปเดอร์ p_thread ทั้งหมดใช้เวลา 
35 นาที ตัวอย่างของสถิติการเก็บแสดงในภาพที่ 32 หลังจากนั้นสไปเดอร์ตัวที่สองคือ p_comment จะ
ดำเนินการสกัดข้อมูลของกระทู้ที่สไปเดอร์ p_thread เก็บมา ส่วนเวลาในการเก็บกระทู้ทั้งหมดประมาณ 
7 ชั่วโมง โดยโปรแกรมร ันบน IDE PyCharm community edition บน Local machine I7-7000 
3.6Ghz 32GB RAM ตัวอย่างผลลัพธ์ในการสกัดสามารถดูได้จากภาพที่ 33 – 38  
 

Elapsed_time 525.7692511081696 
2020-04-25 17:25:50 [scrapy.statscollectors] INFO: Dumping Scrapy stats: 
{'downloader/request_bytes': 441, 
 'downloader/request_count': 2, 
 'downloader/request_method_count/GET': 2, 
 'downloader/response_bytes': 19691, 
 'downloader/response_count': 2, 
 'downloader/response_status_count/200': 2, 
 

 

ภาพที่ 32  ข้อมูลสถิติของ p_thread ในการเก็บกระทู้จากแท็ก Skin Care 
 
 
 
 
 
 
 

http://pantip.com/tageเครื่องสำอาง
http://pantip.com/tag/อาหาร
http://pantip.com/tag/Skin
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ภาพที่ 33  แสดงข้อมูล 5 บรรทัดแรกและ 5 บรรทัดหลังที่สกัดจากสไปเดอร์ p_thread ในหมวดสินค้าเครื่องสำอาง 
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ภาพที่ 34  แสดงข้อมูล 5 บรรทัดแรกและ 5 บรรทัดหลังที่สกัดจากสไปเดอร์ p_comment ในหมวดสินค้าเครื่องสำอาง 
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ภาพที่ 35  แสดงข้อมูล 5 บรรทัดแรกและ 5 บรรทัดหลังที่สกัดจากสไปเดอร์ p_thread ในหมวดสินค้าอาหาร 
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ภาพที่ 36  แสดงข้อมูล 5 บรรทัดแรกและ 5 บรรทัดหลังที่สกัดจากสไปเดอร์ p_comment ในหมวดสินค้าอาหาร 
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ภาพที่ 37  แสดงข้อมูล 5 บรรทัดแรกและ 5 บรรทัดหลังที่สกัดจากสไปเดอร์ p_thread ในหมวดสินค้าสุขภาพ (Skin Care) และอาหารเสริม 
 

 
 

 



 

52 
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ภาพที่ 38  แสดงข้อมูล 5 บรรทัดแรกและ 5 บรรทัดหลังที่สกัดจากสไปเดอร์ p_comment ในหมวดสินค้าสุขภาพ (Skin Care) และอาหารเสริม 
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55 

ภาพที่ 39  ข้อมูลที่สกัดได้จาก 4 ไฟล์รวมกัน โดยได้รวมหัวข้อกระทู้เข้ากับบทความ/บทวิจารณ์ 
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ภาพที่ 40  แสดงจำนวนกระทู้ที่เขียนในแต่ละแท็กกับเวลา 
 
ในขั้นตอนสุดท้ายจะทำการรวมไฟล์ CSV ที่ถูกเก็บมาจากสไปเดอร์ p_comment เข้าด้วยกันและทำการสร้างไฟล์ใหม่เพ่ือไว้ใช้ในกิจกรรมขั้นตอนต่อไปในระยะที่ 

2 ในเดือนพฤษภาคม - มิถุนายน 2563  ตัวโปรแกรมท่ีได้พัฒนาได้สกัดบทความจากเว็บไซต์พันทิปและทำการรวมหัวข้อกระทู้ (Title) กับบทความ (Content) รวมกันได้
ทั้งหมด 21,811 บทความ และ 7 ตัวแปรอิสระ จากผู้เขียนทั ้งหมดรวมกัน 6,963 คน แสดงดังภาพที่ 39 และภาพที่ 40 สถิติพรรณนาได้นำมาใช้ในการอธิบาย
ความสัมพันธ์ระหว่างจำนวนกระทู้ที่เขียนในแต่ละแท็กกับเวลา จะเห็นได้ว่ากระทู้เก่ียวกับอาหารมีการเขียนบ่อยที่สุดและรองลงมาคือกระทู้เกี่ยวกับ Skin care และกระทู้
ที่เก่ียวกับอาหารเสริมมีการสนทนาน้อยที่สุดจากจำนวน Sample ที่เท่าๆ กัน 

 

สุดท้ายผลผลิตของระยะที ่ 1 ในช่วงสองเดือนแรกคือข้อมูลที ่สกัดมาทั ้งหมดและตัวโปรแกรมสกัดข้อมูล ซึ ่งถูกรวบรวมไว้ในลิ ้งค์บนแฟ้มคลาวด์ 
https://cmu.to/Scrapeddata 
 

https://cmu.to/Scrapeddata
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บทที่ 3 
การพัฒนาโมเดลตัดประโยคภาษาไทยจากข้อมูลสื่อสังคมออนไลน์ 

และการเขียนความรู้สึกประโยคโดยนักภาษาศาสตร์ 
 

การดำเนินงานโครงการวิจัยในระยะที่ 1 (7 เดือน) หลังจากได้ดำเนินการพัฒนาซอฟต์แวร์สำหรับ
นำเข้าข้อมูลบทวิจารณ์ ขนาดใหญ่จากเว็ปไซต์ pantip.com (Web crawler) และสร้างคลังคำศัพท์ 
(Corpuses) ของข้อความ วิพากษ์กลุ ่มสินค้าเครื่องสำอาง อาหาร และสุขภาพ  ในช่วง 2 เดือนแรก                
เป็นที่เรียบร้อยแล้วนั้น ทีมวิจัยจึงได้เข้าสู่ขั้นตอนสำคัญของการดำเนินการทางด้าน  Machine-Learning 
โดยเน้นที่การตัดประโยค และแสดงความรู้สึกของประโยคจากนักภาษาศาสตร์ ผ่านข้อความวิพากษ์กลุ่ม
สินค้าเครื่องสำอาง อาหาร และสุขภาพ จากเว็ปไซต์ pantip.com ซึ่งเป็นขั้นตอนที่จัดทำค่อนข้างยาก 
และมีมูลค่าสูงในการดำเนินงาน ทีมวิจัยจึงได้ดำเนินการหาวิธีทำการประมวลผลข้อความล่วงหน้า (Text 
pre-processing) สำหรับนำไปใช้ในการพัฒนาโมเดล Sentimental analytic model และการพัฒนา
ส ่วนเช ื ่อมต่อประสานกับผ ู ้ ใช ้งาน (User interface) ระบบ interactive/responsive web-based 
analytic ในขั้นตอนการดำเนินการโครงการวิจัย ระยะที่ 2 (WP 3-4)  

 

ประโยคสามารถเป็นหน่วยหนึ่งในการทำการวิเคราะห์ความรู้สึกคิดเห็นจากข้อความภาษาไทยได้
เช ่นเดียวกับคำศัพท์ หรือย่อหน้า  การตัดประโยคออกจากบทความหรือบทวิจารณ์ (Sentence 
Boundary Detection /Sentence Segmentation) นั ้นเป็นปัญหาที ่ท้าทายในด้านการทำ Natural 
Language Processing (NLP) ทั้งในภาษาต่างประเทศ เช่น ภาษาอังกฤษอังกฤษ และเป็นปัญหาที่                
ท้าทายอย่างมากในภาษาไทย ซึ่งในภาษาไทยนั้นไม่มีเครื่องหมายวรรคตอน (punctuation) ให้ใช้ไว้คั่น
ระหว่างประโยคเหมือนในภาษาอังกฤษ ยกตัวอย่างเช่น เครื่องหมายหยุด “.” หรือเครื่องหมายอัฒภาค 
“;” ไว้กันระหว่างประโยค นอกจากนี้การเขียนภาษาไทยในสื่อสังคมออนไลน์นั้น  ผู้เขียนส่วนมากไม่ให้
ความสำคัญกับการใช้ช่องว่างในการเว้นประโยค ในปัจจุบันการตัดประโยค หรือแยกประโยคออกจากกัน
โดยคอมพิวเตอร์ใช้เทคนิคในการแบ่งตามช่องว่างเท่านั้น (white space based) ถูกพัฒนาโดยกลุ่ม
(Pythainlp)  

 

ในบทนี้ทางทีมนักวิจัยนำเสนอโมเดลตัดประโยคภาษาไทยจากสื่อสังคมออนไลน์เป็นครั้งแรกใน 
NLP ของภาษาไทย ซึ่งใช้องค์ความรู้จากนักภาษาศาสตร์นำมาให้คอมพิวเตอร์เรียนรู้ โดยใช้วิธีการเรยีนรู้
เชิงลึก (Deep learning) แบบประสาทเทียมสำหรับข้อมูลมีลำดับ Recurrent Neural Network (RNN) 
โดยการใช ้ เทคน ิคแบบ Bidirectional Long-Short Term Memory (Schuster & Paliwal, 1997)             
ผสมก ับโมเดลแบบต่อเน ื ่องโดยว ิธ ี  Conditional Random Fields (CRF) (Lafferty et al., 2001)                  
ผลการทดลองพบว่า โมเดลตัดประโยคมีความแม่นยำดี โดยมีค่า F-score ที่ 75.1% โดยใช้ train และ
ทดสอบข้อมูลภาษาไทยจากเว็บไซตพันทิป (pantip.com) โดยทีมนักวิจัยได้แบ่งเป็นสองกิจกรรมหลักคือ 
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(1) การพัฒนาโมเดลตัดประโยคภาษาไทยจากข้อมูลสื ่อออนไลน์ (pantip.com) และ (2) การเขียน
ความรู้สึกของประโยคโดยนักภาษาศาสตร์ แสดงให้เห็นดังภาพที่ 41 โดยทั้งสองกิจกรรมมีกระบวนการ
รวมทั้งหมด 12 กระบวนการ ในบทนี้ทางทีมนักวิจัยจะอธิบายกระบวนการทั้งหมด รวมถึงหลักการทฤษฎี
จะนำเสนอไว้ในแต่ละกระบวนการ ทั้งนี้ผลผลิตของกระบวนการในบทที่ 3 นี้  ประกอบไปด้วยรายงาน
ฉบับสมบูรณ์ (ระยะที่ 1) โมเดลตัดประโยคภาษาไทยจากข้อมูลออนไลน์ และคลังคำศัพท์ (corpus) 1 ชุด 

 

 
 

ภาพที่ 41  โครงสร้างการดำเนินการในระยะที่ 1 เดือนที่ 3-7 
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3.1 การสกัดข้อมูลภาษาไทยจากเว็บไซต์เพื่อสร้างโมเดลตัดประโยค 
 

วิธีการเก็บข้อมูลสินค้าออนไลน์นั้น ทางทีมนักวิจัยได้ใช้วิธีเดิมคือ Scrapy (Scrapy | A Fast and 
Powerful Scraping and Web Crawling Framework, n.d.) และ  Selenium web framework 
(SeleniumHQ Browser Automation, n.d.) โดยเก็บข้อความ/บทวิจารณ์ จำนวน 2,623 บทความ                 
มาจากกระทู้จากหมวดโต๊ะเครื่องแป้ง โดยสามารถเข้าได้จาก URL http://pantip.com/forum/beauty  
สาเหตุที่เลือกใช้ข้อความบทวิจารณ์จากโต๊ะเครื่องแป้งซึ่งมีเนื้อหาเกี่ยวกับเครื่องสำอาง  เสริมสวย แฟชั่น 
เครื่องประดับ และลดความอ้วน โดยสาเหตุที่เลือกบทความ/บทวิจารณ์จากห้องนี้ เนื่องจากเนื้อหามีส่วน
คล้ายกันกับกรณีศึกษาและไม่ซ้ำกัน โดยบทความ/บทวิจารณ์เป็นลักษณะการรีวิวสินค้าเป็นจำนวนมาก 
ส่วนสาเหตุที่สองคือ เนื่องจากนักภาษาศาสตร์เป็นเพศหญิง การเข้าใจในบริบทของสินค้าความสวยความ
งานนั้นเหมาะสมกว่า  
 
3.2  การดำเนินการประมวลผลข้อความล่วงหน้า (Text pre-preprocessing)  

เพื่อให้นักภาษาศาสตร์ตัดประโยค 
 

ข้อมูลที ่ถ ูกสกัดมาซึ ่งเก็บไว้อยู ่ในรูปแบบ CSV จะถูกเปลี ่ยนไปเป็น dataframe (Pandas. 
DataFrame — Pandas 1.1.0 Documentation, n.d.) เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการจัดการข้อมูล
ขนาดใหญ่ meta data ถูกเปลี่ยนให้ง่ายต่อการเข้าใจ บทความที่ซ้ำกันและบทความที่มีแค่คำเดียวได้ถูก
ลบออกจาก corpus/dataset รวมถึงการทำการสุ่มตัวอย่างใหม่ (random shuffle) เพื่อให้ข้อความไม่
ต่อเนื่องกันและลดความลำเอียง (bias) เวลาที่นักภาษาศาสตร์อ่านประโยคที่ต่อเนื่องกัน และสุดท้าย 
UTF-8-Sig encoder ถูกนำมาใช้เพื่อใช้ในการเขียนและอ่านไฟล์ภาษาไทยอย่างถูกต้อง  ภาพที่แสดงให้
เห็นถึงข้อมูลห้าบรรทัดแรกที่ได้ทำการประมวลผลล่วงหน้า (pre-processing) เสร็จ โดยสรุปเป็นขั้นตอน
ก่อนที่จะทำการตัดประโยคโดยนักภาษาศาสตร์ ข้อมูลได้ถูกประมวลผลล่วงหน้า (pre-processing) ด้วย
ขั้นตอนดังต่อไปนี้ 

• บทความ/บทวิจารณ์ที่ซ้ำกันจะถูกกำจัดออกโดยจะเก็บบทความแรกไว้ 
• บทความ/บทวิจารณ์จะถูกทำการสลับ (random shuffle) เพ่ือไม่ให้เกิดการลำเอียง (bias) 
• บทความ/บทวิจารณ์ที่ว่างจะถูกกำจัดออกจากคลังคำศัพท์ 
• บทความ/บทวิจารณ์จะถูกจัดเกบ็ไว้ในรูปแบบ CSV โดยใช้ utf-8-sig encoding scheme  

 

ตัวแปรอิสระ 2 ตัวแปรคือ post_id และ text จะนำส่งให้นักภาษาไทยในขั้นตอนต่อไปแสดงในภาพที่ 42 
 

http://pantip.com/forum/beauty
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ภาพที่ 42  ตัวอย่างบทความ/บทวิจารณ์ ห้าบรรทัดแรกสำหรับการตัดประโยคโดยนักภาษาศาสตร์ 

 
3.3  การชี้แจงนักภาษาศาสตร์ถึงวิธีการตัดประโยค 
 

Corpus ถูกอับโหลดไว้บนคลาวด์เซิร์ฟเวอร์เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2020 พร้อมวิธีการดำเนินการ
โดยบ่งบอกถึงข้อมูลเกี ่ยวกับข้อมูล (metadata) และตัวคั ่น (delimiter) ที่ใช้ในการคั ่นประโยคคือ
ตัวอักษรไพป์หรือขีดตั้ง (pipe or vertical bar) “|” หรือในภาษาไทยมักจะถูกเรียกว่า “วรรคตอน”                
จะใช้ต่อเมื่อประโยคนั้นจบ 

 
3.4 ผลการดำเนินการตัดประโยคโดยนักภาษาศาสตร์ 

 

นักภาษาศาสตร์ได้ดำเนินการตัดประโยค ข้อความ หรือบทวิจารณ์ จำนวน 2,623 จากกระทู้จาก
หมวดโต๊ะเครื่องแป้ง pantip.com/forum/beauty ใน corpus บนคลาว์เซฟเวอร์ โดยใช้แนวคิดทฤษฎี
ระบบประโยคในภาษาไทย ดังต่อไปนี้ 

 

3.4.1 ระบบประโยคในภาษาไทย 
ประโยคในภาษาไทย หมายถึง การนำถ้อยคำมาร้อยเรียงให้ได้เนื้อความครบถ้วนอย่างเป็น

ระเบียบ ภาพที่ 43 แสดงโครงสร้างของประโยคประกอบไปด้วยภาคประธานและภาคแสดง  
 

 

  
 

ภาพที่ 43  โครงสร้างประโยคภาษาไทย 
 

ตัวอย่างประโยคภาษาไทย “เครื่องบินหนึ่งลำกำลังบินอยู่ท้องฟ้า” และ “ยามในหมู่บ้านจับ
ผู้ร้ายคนนั้น” สามารถนำมาวิเคราะห์รูปประโยคได้ดังนี้  
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ตารางท่ี 18   ตัวอย่างรูปประโยคภาษาไทย 
 

ภาคประธาน ภาคแสดง 
ประธาน ขยายประธาน กริยา กรรม ขยายกรรม ขยายกริยา 
เครื่องบิน หนึ่งลำ กำลังบิน - - อยู่บนท้องฟ้า 

ยาม - จับ ผู้ร้าย คนนั้น - 
 

จากตัวอย่างข้างต้น (ตารางที่ 18) แสดงประโยคความเดียวที่ประกอบไปด้วย ภาคประธาน 
และภาคกริยา อย่างละหนี่งส่วน และสังเกตได้ว่า รูปประโยคไม่จำเป็นต้องมีหน่วยขยายประธานในภาค
ประธาน และหน่วยกรรม ขยายกรรม หรือขยายกริยาทุกประโยค และการวางรูปแบบของคำในประโยค
สามารถเขียนได้หลายรูปแบบขึ้นอยู่กับการเน้นรูปประโยคของผู้เขียน อาทิ  

• ประโยคเน้นประธาน จะเป็นการวางส่วนผู้กระทำไว้ส่วนต้นประโยค  
เช่น “ปลาตัวนั้นว่ายน้ำเร็ว”  

• ประโยคเน้นกรรม จะเป็นการวางส่วนผู้ถูกกระทำไว้ส่วนต้นของประโยค  
เช่น “ลุงถูกหมากัด”  

• และประโยคเน้นกริยา เป็นการวางกริยาไว้ส่วนต้นของประโยค  
เช่น “มีผลไม้บนก้อนเค้ก”  
 

นอกจากนี้ผู้เขียนสามารถแสดงเจตนาของประโยคได้ 3 ประเภท คือ 
• ประโยคบอกเล่า หมายถึง ประโยคที่ผู้เขียนมีเจตนาในการเล่าเรื่องราวทั่วไป  

เช่น “ผู้ชายสวมเสื้อสีน้ำเงินเป็นพี่ชายของฉัน” 
• ประโยคคำถาม หมายถึง ประโยคที่ผู้เขียนมีเจตนาในการสอบถามเพ่ือให้ตอบ  

เช่น “เธอจะไปทำงานต่อที่ไหน” 
• ประโยคคำสั่ง หมายถึง ประโยคที่ผู้เขียนมีเจตนาให้ปฏิบัติตาม  

เช่น “ห้ามเปิดมือถือระหว่างสอบ” 
 

แนวคิดในการวิเคราะห์รูปแบบประโยคของ นววรรณ พันธุเมธา (2527) อ้างถึงใน รุจิรา 
ครุฑธาพันธ์ (2561) โดยแบ่งประโยคภาษาไทยออกเป็น 3 แบบ ได้แก่ ประโยคความเดียว ประโยคความ
รวม และประโยคความซ้อน  

 

• ประโยคความเดียว คือ ประโยคที่มีหน่วยกริยา 1 หน่วย หน่วยนาม 1 หน่วย หรือ
มากกว่านั้น และอาจมีหน่วยเสริมอยู่ด้วยหรือไม่ก็ได้ ซึ่งประโยคความเดียวจะประกอบด้วย ประธานและ
กริยา โดยประธานจะอยู่ตรงต้นประโยคเสมอ ส่วนกรรมจะมีหรือไม่ก็ได้  

เช่น “พ่อกินข้าว” (ประธาน “พ่อ” กริยา “กิน” และ กรรม “ข้าว”) 
“หมาวิ่ง” (ประธาน “หมา” และ กริยา “วิ่ง” ซึ่งเป็นอกรรมกริยา จึงไม่ต้องมีกรรมมารองรับ) 
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• ประโยคความรวม คือ ประโยคที่มีหน่วยกริยา 2 หน่วยขึ้นไป มีหน่วยนามหนึ่งหน่วย
หรือมากกว่านั้น และอาจมีหน่วยหรือหน่วยเชื่อมก็ได้  

เช่น “หมาวิ่งแต่แมวหลับ” ประโยคประกอบด้วย ประโยคหลัก 2 ประโยค คือ  
“หมาวิ่ง” กับ “แมวหลับ” เชื่อมประโยคด้วยคำสันธาน “แต่”     

  

• ประโยคความซ้อน คือ ประโยคมีหน่วยกริยา 1 หน่วย หน่วยนาม 1 หน่วย หรือ 
มากกว่านั้น และอาจมีหน่วยเสริมอยู่ด้วยหรือไม่ก็ได้ ประโยคความซ้อนแตกต่างจากประโยคความเดียว
ตรงที่ ประโยคความซ้อนจะมีส่วนขยายหน่วยนามและหน่วยกริยาในลักษณะที่เป็นประโยค 

เช่น “ข่าวส้มหยุดไม่จริง” ประโยคประกอบด้วยประโยคหลักคือ “ข่าว...ไม่จริง”  
และส่วนขยายคือ “ส้มหยุด” ทำหน้าที่ขยายคำว่า “ข่าว” ในประโยคหลัก 

 

อย่างไรก็ดี นักภาษาศาสตร์ได้ประสบปัญหาการตัดประโยคจากพันทิปและสามารถแบ่งออก
ได้ 2 ระดับ คือ ระดับการใช้คำ และระดับการเขียนประโยค รายละเอียดดังตารางที่ 19 

ตารางท่ี 19   ปัญหาการตัดประโยค แบ่งเป็นระดับการใช้คำ และระดับการเขียนประโยค 
 

 

1) การใช้คำ 
 

1.1) การใช้คำผิดหน้าที่ 
 

• ใช้คำสันธานผิดตำแหน่ง ในประโยคภาษาไทยคำสันธานมีหน้าที ่เช ื ่อม
ประโยคสองประโยคเข้าด้วยกัน  
 

ตัวอย่าง  “ผ้าเช็ดตัว คอตตอนบัด แปรงสีฟัน หวี และผงสำหรับใส่อ่างอาบน้ำ ไดร์เป่าผมมีให้พร้อม”  
 

การใช้คำสันธาน “และ” เพื่อแสดงความสัมพันธ์ของคำ/วลีที่เป็นหมวดหมู่เดียวกัน หรือเป็น
จำพวกเดียวกัน ต้องใช้สันธาน “และ” ในการเชื่อมกับคำ/วลีสุดท้ายเท่านั้น  
 

1) การใช้คำ 2) การเขียนประโยค 
1.1) การใช้คำผิดหน้าที่ 
1.2) การใช้คำผิดความหมาย 
1.3) การใช้ภาษาพูดในภาษาเขียน 
1.4) การใช้เครื่องหมายภาษาอังกฤษในประโยค 
1.5) การใช้คำฟุ่มเฟือย 
1.6) การเขียนคำผิด 
1.7) การใช้คำแสลง/คำแปลกๆ  

2.1) ประโยคไม่สมบูรณ์ 
2.2) การใช้หน่วยเกิน 
2.3) การเรียงลำดับคำผิด 
2.4) การเว้นวรรคผิด 
2.5) การแทรกคำถามในประโยค 
2.6) ประโยคไม่ครบ 
2.7) ประโยคที่มีตัวย่อ 
2.8) ประโยคที่ความไม่ต่อกัน 
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จากประโยค : “ผ้าเช็ดตัว คอตตอนบัด แปรงสีฟัน หวี และผงสำหรับใส่อ่างอาบน้ำ ไดร์เป่าผมมีให้
พร้อม” 

แก้เป็น :  “ผ้าเช็ดตัว คอตตอนบัด แปรงสีฟัน หวี ผงสำหรับใส่อ่างอาบน้ำ และไดร์เป่าผมมีให้
พร้อม” 

 

• การใช้สันธานซ้อนสันธาน 
 

ตัวอย่าง  “ใครดีมาก็ได้แต่ปล่อยวาง เพราะถ้าเราเผลอไม่ดีอาจจะโดนย้อน เพราะเราชุดฟอร์ม”  
 

การเขียนไม่ควรใช้คำสันธานติดกันสองคำ หากจะใช้ควรเลือกใช้คำใดคำหนึ่งเท่านั้น 
 

1.2)  การใช้คำผิดความหมาย 
ตัวอย่าง  “สอบถามหน่อยคะ ลูกชายอายุ1ขวบ3เดือนถ่ายท้อง.3-4รอบต่อวัน แม่พาไปหาหมอ.แล้ว

หมอให้ยาฆ่าเชื้อมาให้ทาน แล้วนมNaNปัญหาคือน้องไม่ยอมทานนมNaNที่หมอให้มา.แม่
เรยให้น้องกินนมเดิมของน้อง..แต่พอน้องกินนมเดิมน้องก็ถ่ายอีก..มีใครมีวิธีแนะนำไหมคะ
ควรทำยังไง.น้องงอแง หนักมาก”  

 

จากตัวอย่างที่ขีดเส้นใต้จะเห็นว่ามีประโยค 2 ประโยคเชื่อมกันด้วยคำว่า “แล้ว” หากพิจารณา
เนื้อความพบว่าเป็นประโยคความรวม โดยมีประโยคที่ 1 คือ หมอให้ยาฆ่าเชื้อมาให้ทาน กับ นมNaN การ
เชื่อมประโยคด้วยคำสันธาน “แล้ว” จึงไม่ถูกต้อง ควรใช้คำสันธาน “กับ” หรือ “และ” จะเหมาะสมกว่า 
 

1.3)  การใช้ภาษาพูดในภาษาเขียน 
ตัวอย่าง “พวกจุ๊เนื้อวัวดิบ ตับดิบ ทำไมเค้ากินกันเยอะแยะ | พวกยูทูปเปอร์ ไม่มีพญาธิเหรอคับ”  

 

“จุ๊” เป็นภาษาอีสาน หมายถึง แล่เนื้อเป็นชิ้นบางๆ จิ้มกับน้ำพริก เช่น จุ๊เนื้อ (แปลจากเว็บไซต์
อีสานร้อยแปด) 
 

1.4)  การใช้เครื่องหมายภาษาอังกฤษในประโยค 
ตัวอย่าง  “คือ.. ข้าพเจ้ารอเป็นสัปดาห์ | ไม่มีของก็ยกเลิกหรือบอกตั้งแต่วันสองวันแรกสิ จะรอให้มัน

ถึงเดตไลน์เพ่ือ? | ขายของเป็นไหมเนี่ย? | อุบอิบ ๆ ๆ = =: อะ ไม่ได้ ไม่เป็นไร”  
 

( = ) เป็นสัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์ ไม่นิยมนำมาเขียนบรรยายในภาษาไทย อีกทั้งในประโยค
ตัวอย่างสัญลักษณ์ดังกล่าวไม่ได้แสดงถึงสิ่งที่เท่ากัน หรือช่วยเสริมความแต่อย่างใด นอกจากนี้ ยังมีการใช้
สัญลักษณ์จำนวนมากซึ่งทำให้ยากต่อการอ่าน 
 

1.5)  การใช้คำฟุ่มเฟือย 
ตัวอย่าง  “หาที่เรียนทำขนมหวาน ขนมว่าง ขนม ของประเทศจีน”  
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จากตัวอย่างผู้เขียนซ้ำคำว่า “ขนม” โดยใช้คำว่า “ขนมหวาน”, “ขนมว่าง”, “ขนม”  ในหนึ่ง
ประโยคโดยไม่จำเป็น ทั้ง 3 คำนี้ สามารถใช้คำใดคำหนึ่งก็สื่อความได้เข้าใจได้ อีกทั้งยังกระชับและไม่ทำ
ให้ผู้อ่านสับสนอีกด้วย 
 

1.6)  การเขียนคำผิด 
ตัวอย่างที่ 1  “ทุปเลย์ในถุงให้ละเอียด”  จากตัวอย่างเขียนคำว่า “ทุบ” ผิด 

 

ตัวอย่างที่ 2  “กินน้ำ อัดลม วันละ 2 ขวด ,(1.8 ลิตร) หรือ มากกว่า ทำให้มี อาการท้องผูก หรือป่าว
ครับ ไม่ถ่ายเลย ถ่ายไม่สุด ท้องอึด ท้องผูก เพราะกินน้ำอัดลม ใช่ไหม ครับ”  

 

คำว่า “อึด” จากความหมายตามราชบัณฑิตยสถาน ปี 2554 หมายถึง ก. ทน, อดกลั้น, อ้ันไว้. 
 

ในประโยคตัวอย่างจึงต้องเขียนเป็น “ท้องอืด” ซึ่งมีความหมายตามราชบัณฑิตยสถาน ปี 2554 
หมายถึง ว. อาการที่รู้สึกอึดอัด เพราะมีแก๊สเกิดขึ้นจากการหมักหมมของอาหารในกระเพาะอาหารและ
ลำไส้ เนื่องจากอาหารไม่ย่อยตามปรกติ. เมื่อดูจากความเป็นเอกภาพของข้อมูล  
 

การเขียนผิดในกรณีนี้ยากต่อการคาดเดาพอสมควร เนื่องจากต้องหาคำที่ถูกมาแทนเพื่อให้ได้
ความหมายทีเ่หมาะสม ก่อนจะนำไปตัดประโยค ต้องนำคำนั้นๆ ไปเปรียบ 
 

1.7) การใช้คำแสลง/คำแปลกๆ 
 

• การสร้างคำใหม่  คำที่มีการเขียนสะกดคำใหม่ และมีความหมายใหม่  
 

ตัวอย่าง  “สำหรับชาบูมื้อนี้ก็จะเตรียมน้ำซุป หมูสไตล์ กุ้ง ผักและเห็นสด เต้าหู้ ไข่ แซ่บๆกับซอสสุกี้
ยากี้ Made By TODD พร้อมกะเทียมสับ ข้าวสวยร้อนๆ และเครื่องดื่มตัวโปรด..... 
ฟินนนนนน”  

 

“ฟิน” เป็นศัพท์แสลงที่ยังไม่มีความหมายบัญญัติชัดเจน ตามพจนานุกรมฉบับ 2554 การหา
ความหมายจึงต้องหาคำพ้องรูปหรือเสียงในภาษาอ่ืน โดยต้องมีความหมายใกล้เคียงกัน 
 

ฟินแปลว่า จบแบบสมบูรณ์แบบ โดยส่วนมาก คำว่า “ฟิน” มักจะใช้ตอนที่รู้สึกว่า... "สุดยอด" 
อย่างเช่น ดีใจจังได้คุยกับรุ่นพี่คนนั้นแล้ว ฟินสุด ๆ (แปลจาก Sanook dictionary)  

 

เมื่อดูจากประโยคร่วมกับความหมายภาษาอังกฤษ นักภาษาศาสตร์กำหนดให้คำว่า “ฟิน” ในที่นี้
หมายถึง ความรู้สึกสุดยอด หลังการจบ/เสร็จมื้ออาหารที่สมบรูณแบบ 

 

• การเขียนสะกดคำใหม่  ลักษณะของคำจะมีการสะกดคำที่ไม่ต่างไปจากคำ
พ้ืนฐานดั้งเดิม และคงความหมายเดิมไว้ การตัดประโยคต้องดูบริบทคำรอบข้าง เมื่อทราบความหมายแล้ว
จึงตัดประโยคตามปกต ิ

 

ตัวอย่าง  “ตามนั้นค่ะ .. | อย่าหาทำ..               ”  
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“อย่าหาทำ” ถูกใช้ในความหมายว่า อย่าทำ มีรูปแบบประโยคคล้ายกับภาษาถิ่นคือ ภาษาถ่ินอิสาน 
ยาไป่หาเฮ็ด แปลว่า อย่าริอาจไปทำ และเหนือจากประโยค จะไปเซาะเญียะ , จะไปหาเญียะ = อย่าเสาะ
ทำ อย่าหาทำ ในภาษากลาง 

 

• คำเลียนเสียง  คำเลียนเสียงโดยมากจะใช้ในการเลียนเสียงจากกริยาที่
เกี่ยวกับความรู้สึก เช่น เสียงร้องไห้ เสียงหัวเราะ เป็นต้น ให้ผลต่อความรู้สึกผู้อ่าน คำเลียนเสียงเหล่านี้มัก
ไม่มีความหมายในตัวเอง ใช้ต่อท้ายคำหรือประโยคเพ่ือเน้นความรู้สึก 
 

ตัวอย่าง  “ฮ่ือออ เราคนเดียวแน่เลยที่คิดอะไรแบบนี้555555 |”  
จากตัวอย่าง คำว่า “ฮื่อออ” เป็นการเลียงเสียงคล้ายกับเสียงร้องไห้ พ้องเสียงกับคำว่า “ฮือๆ” 

ตัวอย่าง ร้องไห้ (กริยา) ฮ่ือออ (วิเศษณ์ขยายกริยา) 
 

กล่าวโดยสรุป การแก้ปัญหาในการตัดประโยคจากความผิดพลาดในการเขียนระดับคำต้องใช้ความ
ระมัดระวังค่อนข้างมาก นักภาษาศาสตร์จะดูจากความเป็นเอกภาพของข้อมูลเป็นหลักเพ่ือหาความหมาย
ของคำที่ถูกต้อง ในการตัดประโยคพบว่าปัญหาในการใช้คำสันธานทำให้ตัดประโยคได้ยากที่สุด เนื่องจาก
คำสันธานเป็นคำเชื่อมประโยคซึ่งแสดงความสัมพันธ์ระหว่างเนื้อความ เช่น การให้เงื่อนไข (ถ้า...ก็จะ...) 
การแสดงความขัดแย้ง (...แต่...) การแสดงคล้อยตาม (...และ... , ...ฉันใด ...ก็ฉันนั้น) และแสดงความเป็น
เหตุเป็นผล (...เพราะ... , ดังนั้น ) หากใช้ไม่ถูกต้อง จะทำให้ประโยคนั้นผิดและสื่อความหมายไม่ได้ ในบาง
กรณีใช้คำสันธานถูกตำแหน่งแต่ใช้มากเกินไป ประโยคก็จะมีความยาวที่มากทำให้เกิดความสับสน อ่าน
แล้วเข้าใจยากซึ่งอาจก่อให้เกิดความเข้าใจที่ผิดได้ ในภาษาไทยประโยคที่ดีต้องกระชับและสามารถอ่าน
แล้วเข้าใจได้ในทันท ี
 

2) การเขียนประโยค 
 การเขียนถือเป็นทักษะขั้นสูงของการใช้ภาษาในการสื ่อสาร แต่การเขี ยนก็เป็นการ

สื่อสารที่ได้รับความนิยมสูงในโลกยุคปัจจุบันที่โลกออนไลน์เป็นไปอย่างไร้พรมแดน การตั้งกระทู้เขียนตอบ
บนโลกออนไลน์เป็นสิ่งที่แสดงให้เห็นถึงความนิยมของผู้ใช้ภาษาไทย จากการเขียนหรือตอบกระทู้ต่างๆ  

 

2.1)  ประโยคไม่สมบรูณ์ 
ในภาษาไทยผู ้เขียนนิยมละประธานของประโยคเพื ่อความกระชับในการพูด          

จึงส่งผลมายังงานเขียนด้วย  
 

• ประโยคละประธาน 
ตัวอย่าง  “จะไปหาดเจ้าสำราญ เสาร์ 6 มิย.นี้ | ขับรถไปหาอาหารทะเลกินกันกับครอบครัว | อยาก

ให้ช่วยแนะนำร้านซีฟู๊ด ในปัจจุบันนี้หน่อยครับ | ไม่ได้ไปมานานมากแล้ว 6-7 ปี ไปหารีวิว
มาหลายร้าน แต่ยังไม่แน่ใจ | ขอคำแนะนำด้วยครับ”  
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“(ผม)จะไปหาดเจ้าสำราญ เสาร์ 6 มิย.นี้ (ผม)ขับรถไปหาอาหารทะเลกินกันกับครอบครัว 
อยากให้(คุณ)ช่วยแนะนำร้านซีฟู๊ด ในปัจจุบันนี้หน่อยครับ (ผม)ไม่ได้ไปมานานมากแล้ว 6-7 
ปี (ผม)ไปหารีวิวมาหลายร้านแต่ยังไม่แน่ใจ (ผม)ขอคำแนะนำด้วยครับ”  

 

• ประโยคละกริยา  
ตัวอย่าง  “ส่วนผสม 60 กรัม เเป้งอเนกประสงค์ 20 กรัม เเป้งโฮลมีล 20 กรัม นํ้าตาล 1/4 ช้อนชา 

ผงฟู 20 กรัม เมล็ดธัญพืช ( เมล็ดทานตะวัน , งาขาว, งาดำ เเละเมล็ดฟักทอง) 30 กรัม 
นมอัลมอนด์ 30 กรัม นํ้ามันมะพร้าว” 

  

ในประโยคตัวอย่างมีการละทั้งคำกริยาและคำนาม (กรรม) ของประโยค แก้เป็น “ส่วนผสม (คือ : 
กริยา) (แป้ง : กรรม) 60 กรัม เเป้งอเนกประสงค์ 20 กรัม เเป้งโฮลมีล 20 กรัม” 
  

• ประโยคละกรรม 
ตัวอย่าง  “เยี่ยมเลยค่ะ พรุ่งนี้ลองทำเลย น่าทานมากกก”  
 

จากตัวอย่าง คำว่า “ทำ” เป็นกริยาสกรรม จำเป็นต้องมีกรรมมารองรับ แต่ผู้เขียนละกรรมของ
ประโยคออกไป ทำให้ผู้อ่านไม่ทราบว่าผู้เขียนจะทำอะไร 

 

2.2)  การใช้หน่วยเกิน 
ตัวอย่าง  “จริงๆ อาจรับแค่ลูกมือ แต่บังเอิญคนมีประสบการณ์ออกไปแล้ว ”  

 

คำว่า “จริงๆ” เป็นคำวิเศษณ์ขยายประโยค สามารถวางได้ในตำแหน่งต้นประโยค กลางประโยค 
หรือท้ายประโยคก็ได้ โดยไม่ทำความหมายรวมๆ เปลี่ยนไป นับเป็นหน่วยเกิน เนื่องจากเมื่อตัดคำว่า 
“จริงๆ” ออกก็ยังสามารถสื่อความหมายได้เช่นเดิม 

 

2.3)  การเรียงลำดับคำผิด 
ตัวอย่าง  “ต้นทุนต่อขวด / ลองเช็คมา 3-4 บาทเลยนะ / | เอาไปรียูสได้ |”  
 

ในวรรคแรกมีการเชื่อมด้วยบุพบท “ต่อ” ตามความหมายราชบัณฑิตยสถาน 2554 ต่อหมายถึง บ. 
แต่ละ, ราย, เช่น ต่อคน ต่อปี วรรคแรกจึงถือเป็น 1 ประโยค ในวรรคต่อมา ลองเช็คมา 3-4 บาทเลยนะ 
ถือเป็น 1 ประโยค โดยละประธานและกรรม ประกอบด้วย กริยา และคำวิเศษณ์ เมื่อนำทั้งสองประโยค
มารวมกันจะได้ประโยคความซ้อน ที่มีส่วนหลักอยู่ด้านหลังและส่วนขยายอยู่ด้านหน้า จึงสามารถเรียงใหม่
ได้ไปเป็น “ลองเช็คมา /ต้นทุนต่อขวด 3-4 บาทเลยนะ/” จะได้เป็น ส่วนหลัก “(ฉัน)ลองเช็ค(ต้นทุน)มา” 
และ ส่วนขยาย “ต้นทุนต่อขวด 3-4 บาทเลยนะ” เมื่อนำมาซ้อนกันจะได้ประโยคดังกล่าว 
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2.4)  การเว้นวรรค 
  

• การเว้นวรรคผิด  
ตัวอย่าง  “อย่าประมาทกับชีวิต ทุกชั่วโมงค่ะ สำคัญมากไป..บอกรัก..พูดดีๆกับพ่อแม่.. กับคนรักของ

คุณ ..ไม่ควรใช้อารมณ์ตัดสินปัญหา ...เพราะว่า..วันนั้นเราไม่รู้ว่าใครจะจากเราไป ตอนไหน.. 
คุณจะได้ไม่เสียใจกับการกระทำ..หรือคำพูดตัวเองไปตลอดชีวิต” 

 

การเว้นวรรคดังตัวอย่างสามารถตีความคำว่า “สำคัญมากไป” ได้ความหมายว่าสิ่งนั้นมาก เกินไป
หรือไม่จำเป็นต้องทำ   

 

• การเว้นวรรคจำนวนมาก  ในภาษาไทยจะไม่มีการใช้สัญลักษณ์เพื่อแสดงว่า
สิ้นสุดประโยค แต่จะใช้การเว้นวรรคแทน การศึกษาประโยคบนพันทิปพบว่าผู้เขียนใช้การเว้นวรรค
จำนวนมาก ทำให้การอ่านไม่มีความต่อเนื่องและทำความเข้าใจเนื้อหาได้ยาก ดังตัวอย่าง 
 

ตัวอย่าง “ใช้ของเลียนแบบ เยติ เกรดเอ มา สามปี ยังดีอยู่ เกรดบี เกรดซี มา สองปี ก็ยังดี อยู่”  
 

นักภาษาศาสตร์ตัดแบ่งเป็นประโยคได้ ดังนี้ “ใช้ของเลียนแบบ เยติ เกรดเอ มา สามปี ยังดีอยู่ /
เกรดบี เกรดซี มา สองปี ก็ยังดี อยู่/”  

 

2.5)  การแทรกคำถามในประโยค  ผู้เขียนจะแทรกข้อความของผู้อื่นซึ่งเป็นคำถาม
หรือคำตอบก็ได้ปนกับเนื้อความของตนเอง เพื่ออธิบายในเรื่องต่างๆ โดยไม่ได้บอกว่านั่นคือคำถาม 
ลักษณะของประโยคจึงไม่มีความต่อเนื่องกัน  

 

ตัวอย่าง  “ถ้าจะปรุงคือกินหมดแล้วเล่นเครื่องปรุงมากกว่าค่ะ / เลิกเล่นแบบนี้เถอะครับ / ยิ่งถ้าทำ
หกเรี่ยราด เวลาเก็บโต๊ะผมด่าลับหลังในใจทุกที”  

 

จากตัวอย่างในวรรคที่ 1 สังเกตจากคำลงท้าย “ค่ะ” ซึ่งต่างจากวรรคต่อๆ มา ที่ใช้คำลงท้าย 
“ครับ” 

 

2.6)  ประโยคไม่ครบ ข้อความจำนวนมากมีลักษณะไม่ตรงตามเงื่อนไขการเป็นประโยค
ของภาษาไทย ทำให้ไม่สามารถตัดออกมาเป็นประโยคได้ ในการตัดประโยคนักภาษาศาสตร์จะใช้
สัญลักษณ์ตัดประโยค ( | ) เพ่ือปิดท้ายเท่านั้น  
 

• ประโยคที่มีเพียงคำนาม   
ตัวอย่าง  “FOMOSA” |  

 

“FOMOSA” มีที่มาจากชื่อร้าน “Formosa Tea&more” ซึ่งเป็นชื่อเฉพาะหรือวิสามยนาม ผู้เขียน
ไม่ได้เพ่ิมเติมรายละเอียดลงไป จึงนับเป็นประโยคที่ไม่สมบูรณ์  
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• ประโยคที่ความไม่ครบ 
ตัวอย่าง  | ผม = ..............”  

 

จากตัวอย่าง มีการปรากฏของคำสรรพนาม “ผม” เท่านั้น ผู้เขียนไม่ได้เพิ่มเติมรายละเอียดลงไป 
จึงนับเป็นประโยคที่ไม่สมบูรณ ์

 

• ข้อความท่ีเป็นเพียงวลี 
ตัวอย่าง “นมช็อกโกแลต”  
 

ข้อความที่มีลักษณะเป็นวลี ยังไม่ถือว่าเป็นประโยค ผู ้เขียนไม่ได้เพิ ่มเติมรายละเอียดลงไป                   
จงึนับเป็นประโยคที่ไม่สมบูรณ ์

 

• ประโยคที่เขียนทับศัพท์ภาษาอังกฤษไม่ถูกต้อง 
ตัวอย่าง  “[CR] Review : หมูซันนี่, วินดี้, ยูวี่ แอนด์เดอะผงโอริโอวิทโจ๊ก |”  
 

คำทับศัพท์ “ยูวี่” เป็นการทับศัพท์ภาษาอังกฤษ UV ย่อมาจาก Ultraviolet ตามเกณฑ์การเขียน
คำทับศัพท์ภาษาอังกฤษของสำนักงานราชบัณฑิตยสภา ปี  2532 กำหนดให้เขียนชื่ออักษรนั้นๆ ลงเป็น
ภาษาไทย ดังนั้น uv จึงต้องเขียนทับศัพท์เป็น “ยูวี” 

 
2.7)  การใช้ตัวย่อ 

 

ตัวอย่าง  “รู้ค่ะว่ามี^^ เเต่ที ่เราเสริชจ์ดูมันดูเน้นอย่างอื่นด้วย | อย่างพวกน้ำเชื่อมช็อคโกแลต | 
เเล้วปกต ิชกล.ก็ทำให้ง่วงด้วยเเล้ว | ยังมีนมอีก | เลยคิดว่ามันจะทำแก้ง่วงได้อยู่มั้ย? |”  

 

คำย่อ “ชกล” เป็นคำที่พบเห็นได้ไม่บ่อยนัก การตีความหมายจึงวิเคราะห์จากหน่วยคำในประโยค
ว่ามีคำไหนเป็นไปได้สูงสุด จากประโยคตัวอย่าง มีคำว่า “ช็อคโกแลต” ที่สามารถเขียนย่อได้เป็น “ชกล” 
ได้เพียงคำเดียว ดังนั้นจึงสรุปว่า “ชกล” ย่อมาจาก “ช็อคโกแลต”  

 

ในการตัดประโยค นักภาษาศาสตร์สามารถตัดได้ตามปกติ เนื่องจากผู้เขียนไม่ได้นิยมเขียนตัวย่อ
มากนัก โดยมากจะใช้การย่อเพียง 1 คำหรือ 1 วลี ใน 1 ประโยคเท่านั้น 

 
2.8)  ประโยคที่ความไม่ต่อกัน 

ตัวอย่าง  “เช่น ต้องการทราบว่าในจังหวัด หรือ ในประเทศ (ยิ่งดี)ว่ามีโรงงานไหน เป็นโรงงานรับแปร
รูปอาหาร เช่น แปรรูปแบบฟรีซดราย น้ำท่วม ไอน้ำ หรือ อะไรทำนองนี้ เราจะสามารถไป
ขอข้อมูลรายละเอียดพวกนี้ให้เราได้ไปติดต่อกับตัวโรงงานได้ที่ไหนบ้างครับ กรมพานิชย์ 
หรือ สถาบันที่ไหน ยังไงครับ รบกวนด้วยครับ พอดีกำลังหาข้อมูล โรงงานรับแปรรูป
อาหารสำเร็จรูป รูปแบบต่างๆ คร”   
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ความในหนึ่งประโยคไม่ได้ไปในทิศทางเดียวกัน เนื่องจากความไม่เข้าใจในการเขียนประโยคจาก
ประโยค “เราจะสามารถไปขอข้อมูลรายละเอียดพวกนี้ให้เราได้ไปติดต่อกับตัวโรงงานได้ที่ไหนบ้างครับ” 
ผู้เขียนใช้กริยาผิดความหมายทำให้รูปประโยคอ่านแล้วเข้าใจยาก  

 

ประโยคเดิม :  “เราจะสามารถไปขอข้อมูลรายละเอียดพวกนี้ให้เราได้ไปติดต่อกับตัวโรงงานได้ที่ไหน
บ้างครับ ” 

สามารถแก้เป็น : “เราอยากจะขอข้อมูลรายละเอียดพวกนี้ เราควรไปติดต่อกับตัวโรงงานที่ไหนได้บ้าง
ครับ 

 
3.5 การดำเนินการประมวลผลข้อความล่วงหน้า (Text pre-processing) เพื่อขึ้นโมเดล 
 

ในส ่ วน library ที่ ถ ู กนำมา ใช ้ ในการทดลองม ีด ั งนี้  pythainlp (PyThaiNLP/Pythainlp, 
2016/2020) สำหรับการนับคำศัพท์, tqdm (GitHub - Tqdm/Tqdm: A Fast, Extensible Progress 
Bar for Python and CLI, n.d.) สำหรับไว้ดูความก้าวหน้าตอนรันโปรแกรมที่ใช้เวลานาน , pandas 
(Pandas.DataFrame — Pandas 1.1.0 Documentation, n.d.) แ ล ะ  numpy (NumPy, n.d.) 
สำหรับทำการเปลี ่ยนแปลงข้อมูล  โดยในขั ้นตอนแรก ข้อมูลได้ถูกทำการ re-sampling โดยใช้วิธี  
random sampling โดยมีการตั้งค่า SEED ไว้เพื่อสามารถทำการสร้างผลการทดลองโดยใช้กลุ่มข้อมูล
และค่าเริ่มต้นของ weight เดิมได้ โดยขั้นตอนการทำ pre-processing ของ CRF จะต่างกับ BiLSTM-
CRF สำหรับ CRF ทางทีมนักวิจัยทำการ feature engineering ตามวิธีจากงานวิจัยของ (Zhou et al., 
2016) โดยตั้งค่า window size ไว้ที่ 3 สำหรับการโมเดลโดยการเรียนรู้เชิงลึก (BiLSTM-CRF) ทางทีม
นักวิจัยมีการให้ค่าของแต่ละคำศัพท์ ทางทีมนักวิจัยได้ปรับปรุงจากแผนวิธีการ label คำในประโยค
ภาษาอังกฤษจากงานวิจัยของ (Silla & Kaestner, 2004) โดยในการทดลองนี้ทางทีมวิจัยกำหนดให้อักษร 
‘S’ เป็นคำเริ่มต้นของประโยค อักษร ‘O’ เป็นคำศัพท์อยู่ในประโยค และ ‘E’ เป็นคำศัพท์สุดท้ายของ
ประโยคแสดงให้เห็นดังภาพที่ 44 

 

["ฉัน", "ไป", "ทำงาน"] ["S", "O", "E"] 
 
 

ภาพที่ 44  แบบแผน (scheme) ในการ label คำศัพท์ภาษาไทยในประโยค 
 

ในการทดลองครั้งนี้ ทางทีมวิจัยใช้ประโยคทั้งหมดถูกตัดอักษรตัวคั่น “|” ที่นักภาษาศาสตร์กำหนด
ไว้ แล้วจึงทำการ label ตามแผนที่เสนอไว้และถูกจัดเก็บในรูปแปบ JSON utf-8 เพื่อง่ายต่อการส่งต่อ
และโหลดข้อมูล  
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ตารางท่ี 20  แสดงให้สถิติเชิงพรรณนาของข้อมูลที่ทำการ pre-processed แล้ว 
ก่อนจะนำมาพัฒนาเป็นโมเดลตัดประโยค 

 

Count Max word Avg STD 
2,496 41 13.35 14.60 

 
ในส่วนของขั้นตอนการระบุ target class เช่น S, O, และ E ก่อนนำไปทำโมเดลตัดประโยค

ภาษาไทย ทางทีมนักวิจัยได้เขียนเพ่ิมเติมหลักการและวิธีในการระบุบ target class “S”, “O” และ “E” 
ไว้ในหมวดที่ 3.5 โดยให้คำแรกหลังจากการใช้ตัวคั่น delimiter “|” เป็นคำเริ่มต้นอักษร “S” และคำก่อน 
delimiter “|” จะเป็นคำสุดท้ายระบุเป็นอักษร “E” โดยที่เหลือจะระบุเป็นอักษร “O” โดยการระบุ class 
target S, O, and E ทางทีมงานได้เขียนใช้อัลกอรึทึ่ม ง่ายๆ แสดงใน algorithm ที่ 1 
 

Algorithm 1: Label dependent variable using SOE labeling scheme  

Input: all_sentences 

Output: all pair of word and label, all words 

1: all_tuples = [] 

2: all_words = [] 

3: for i in range(len(all_sentences)): 

4:    tuples = [] 

5:     for s in all_sentences[i].split('|'): 

6:         s_lst = word_tokenize(s) 

7:        for j in range(len(s_lst)): 

8:          s.append((s_lst[j],lab)) 

9:          if j == 0: 

10:            lab = 'S' 

11:          elif j == len(s_lst)-1: 

12:            lab = 'E' 

13:          else: 

14:            lab = 'O' 

15:          tuples.append((s_lst[j], lab)) 

16:          all_words.append(s_lst[j]) 

17:    all_tuples.append(tuples) 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

71 

3.6  การพัฒนาโมเดลตัดประโยคจากข้อมูลสื่อสังคมออนไลน์ 
ในหมวดนี้ทางทีมนักวิจัยจะอธิบายหลักการการทำงานของแต่ละโมเดลก่อนที่จะอธิบายวิธีการวัด

ประสิทธิภาพของโมเดลและผลลัพธ์ของการทดลอง 
 

3.6.1  Bidirectional Long-Short Term Memory (BiLSTM) 
สำหรับข้อมูลที่มีลำดับ (Sequence data) เครือข่ายประสาทเทียมแบบ RNN เหมาะสม           

ที ่จะนำมาใช้ในการสร้างโมเดล โดยตัวเดิมของ RNN นั้นมีปัญหาเรื ่อง vanish gradient problem                  
เมื ่อทำการเพิ ่มจำนวนของ activation function เช่น sigmoid function ทำให้ใช้เวลาในการ train 
โมเดลนาน LSTM เป็นเครือข่ายที่แตกแยกออกมาจาก RNN คิดค้นขั้นในปีที่ ค.ศ 1997 (Long Short-
Term Memory | Neural Computation, n.d.) โดยเพิ ่มระบบกลไกที ่สามารถลบความจำในแต่ละ 
state ได้ เช่น cell state ประกอบไปด้วย input และ forget gate โดย state ตัวโมเดล Bidirectional 
LSTM ดังภาพที่ 45 มีความสามารถที่จะใช้ข้อมูลย้อนหลังและข้อมูลข้างหน้าได้ ในเครือข่ายได้ถูกอธิบาย
ไว้ในสมการที่ (1) - (6) 

𝑖𝑡 = 𝜎(𝑥𝑡𝑈𝑖 + ℎ𝑡−1𝑊𝑖)                              สมการ (1) 
 

𝑓𝑡 = 𝜎(𝑋𝑡𝑈𝑓 + ℎ𝑡−1 + 𝑊𝑓)                   สมการ (2) 
 

𝑜𝑡 =  𝜎(𝑋𝑡𝑈𝑜 + ℎ𝑡−1 + 𝑊𝑓 )                         สมการ (3) 
 

�̃� = tanh (𝑥𝑡𝑈𝑔 + ℎ𝑡−1𝑊𝑔)                         สมการ (4) 
 

𝐶𝑡 =  𝜎(𝑓𝑡 × 𝐶𝑡−1 + 𝑖𝑡 × 𝑊𝑓 )                        สมการ (5) 
 

ℎ𝑡 = tanh (𝐶𝑡) × 𝑜𝑡                                         สมการ (6) 
 

ในการพัฒนาโมเดลตัดประโยคภาษาไทยจากข้อมูลสื่อสังคมออนไลน์ ทางทีมวิจัยได้เชื่อมต่อ 
BiLSTM ไว้กับเครือข่าย Conditional Random Field (CRF) รวมกันเป็น BiLSTM-CRF  
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ภาพที่ 45  โครงสร้างประสาทเทียมแบบ Bi-directional LSTM สำหรับตัดประโยคภาษาไทย 
 
3.6.2 Conditional Random Field (CRF) 

เครือข่าย CRF ใช้ได้ดีกับข้อมูลที่มีลักษณะเป็นลำดับ และได้มีการนำมาใช้ในงาน NLP 
หลายรูปแบบรวมถึง Name Entity Recognition (NER) และ Sentence Boundary Detection (SBD) 
(Huang et al., 2015; Zhou et al., 2016) ในภาษาอังกฤษและภาษาไทย CRF เป็นโมเดลแยกชนิดแบบ 
discriminative คล้ายๆ กับ probabilistic model เช่น Naïve Baye หรือ Logistic Regression ที่ใช้ 
หลักการกระจายของความน่าจะเป็นแบบมีเงื่อนไข (conditional probability distribution) คุ้นเคยกัน 
ในโมเดล CRF เราสามารถกำหนดฟีเจอร์ฟังก์ชันของตัวโมเดล CRF โดยสมการที่ (7) ดังนี้ 

 

                                                     𝑓(𝑋, 𝑖, 𝑙𝑖−1, 𝑙𝑖)                                                 สมการ (7) 
 

โดยการประกอบตัวโครงสร้างของ CRF แต่ละ feature เราสามารถใช้ค่าน้ำหนัก โดย

กำหนดด้วยตัวแปรแลมด้า λ และประยุกต์ใช้หลักการกระจายของความน่าจำเป็น (probability 
distribution) โดยสามารถเขียนเป็นสมการเชิงคณิตศาสตร์แสดงในสมการที่ (8)   
 

                 𝑃(𝑦, 𝑋, λ) =
1

𝑍(𝑋)
exp {∑ ∑ λ𝑗𝑓𝑖(𝑋, 𝑖, 𝑦𝑖−1, 𝑦𝑖)𝑗

𝑛
𝑖=1 }     สมการ (8) 

 

สุดท้ายเราสามารถใช้ Gradient Descent โดยคำนวณ partial derivation จนเครือข่าย 
converge โดยสมการสุดท้ายของตัวโมเดล CRF สามารถเขียนได้โดยสมการที่ (9) 
 

   λ = λ +∝[∑ 𝐹𝑗(𝑦𝑘 , 𝑥𝑘) + ∑ 𝑝(𝑦|𝑥𝑘 , λ)𝐹𝑗(𝑦, 𝑥𝑘𝑚
𝑘=1 )𝑚

𝑘=1 ]    สมการ (9) 
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3.7 การวัดผลโมเดลพยากรณ์ 

ในการวัดประสิทธิภาพของโมเดลตัดประโยคภาษาไทยจากข้อมูลสื่อสังคมออนไลน์ ทางทีมนักวิจัย
ได้ใช้ตัววัดสามอย่างคือ ประสิทธิภาพในการทำความแม่นยำ (precision) ประสิทธิภาพในการจดจำ 
(recall) และ ค่า F1-score ซึ ่งสามารถคำนวณจากประสิทธิภาพการทำความแม่นยำและการจดจำ             
แสดงในสมการ (10) - (12) ดังนี้ 

 

                        𝑃 =
𝐶𝑜𝑟𝑟𝑒𝑐𝑡 𝑝𝑎𝑖𝑟𝑠 𝑜𝑓 𝑆 𝑎𝑛𝑑 𝐸

𝐴𝑙𝑙 𝑝𝑟𝑒𝑑𝑖𝑐𝑡𝑒𝑑 𝑝𝑎𝑖𝑟𝑠 𝑜𝑓 𝑆 𝑎𝑛𝑑 𝐸
                             สมการ (10) 

    

                        𝑅 =
𝐶𝑜𝑟𝑟𝑒𝑐𝑡 𝑝𝑎𝑖𝑟𝑠 𝑜𝑓 𝑆 𝑎𝑛𝑑 𝐸

𝐴𝑙𝑙  𝑔𝑟𝑜𝑢𝑛𝑑 𝑡𝑟𝑢𝑡ℎ 𝑝𝑎𝑖𝑟𝑠 𝑜𝑓 𝑆 𝑎𝑛𝑑 𝐸
                      สมการ (11) 

 

                        𝐹1 − 𝑠𝑐𝑜𝑟𝑒 =  
2×𝑃×𝑅

𝑃+𝑅
                                              สมการ (12) 

 
ในการทดลองนี ้ ทางทีมนักวิจัยได้ทำการ pre-preprocessing ข้อมูล และพัฒนาโมเดลบน

แพลตฟอร ์ม Intel® Xeon@2.3Ghz, 32GB, Tesla P100 และร ัน BiLSTM-CRF บนหล ังบ ้านโดย 
Tensorflow เวอร์ชั ่น 2.2 วิธี re-sample โดย hold-out method ถูกนำมาใช้เพื่อแบ่ง training set 
ออกจาก testing set โดยมีอัตราส่วน 80:20 ตามลำดับ คำศัพท์ทั้งหมดของคลังคำศัพท์ใน training set 
มีทั ้งหมด 160,200 คำ และในส่วนของ testing set มีทั ้งหมด 28,020 คำ สำหรับคำศัพท์ที ่ไม่ซ้ำ 
(unique word) รวมกันมีทั้งหมด 10,047 คำ โมเดล CRF จะทดลองก่อนโดยตั้งค่า c1 ไว้ที่ 1 และ c2      
ไว้ที ่ 0, max iteration ตั ้งไว้ที ่ 1,000 รอบ ส่วนค่า feature possible transition ตั ้งค่าเป็น True              
การพัฒนาโมเดลโดยใช้ CRF ใช้เวลาทั้งหมด 645 iteration จนกว่าจะ converged โดยใช้ระยะเวลา 
(Wall time) 3 นาที 18 วินาที ตารางที่ 21 สรุปผลการประสิทธิภาพในการตัดประโยคโดย CRF 

 

ตารางท่ี 21  สรุปผลการจัดประเภทโดยโมเดล CRF (classification accuracy rate) 
 

 Precision Recall F1-score 
S 77.78 72.61 75.11 
O 96.43 97.27 96.85 
E 77.78 72.65 75.13 
Accuracy   94.44 
Micro avg. 84.00 80.84 82.36 
Weighted avg. 94.26 94.40 94.32 
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ขั ้นตอนต่อไปทางทีมนักวิจัยทดลองโดยใช้ BiLSTM-CRF โดยค่าความยาวของบริบท (max 
sequence length) ถูกตั ้งไว้ที ่ 60 ตารางที ่ 22 ได้สรุปค่าพารามิเตอร์ของ BiLSTM-CRF ไว้สำหรับ              
การทดลองนี้ 
 

ตารางท่ี 22  สรุปผลการจัดประเภทโดยโมเดล BiLSTM-CRF (classification accuracy rate) 
 

 Precision Recall F1-score 
S 66.10 60.41 63.13 
O 94.68 95.85 95.26 
E 66.62 60.52 63.43 
Accuracy   91.51 
Micro avg. 75.80 72.26 73.94 
Weighted avg. 91.20 91.51 91.33 

 

 
 

ภาพที่ 46  train vs validation loss ของ BiLSTM-CRF 
 

ผลจากการทดลองสรุปได้ว ่าโมเดล CRF มีประสิทธิภาพดีกว่า BiLSTM-CRF ประมาณ 11.9 
เปอร์เซนต์ สำหรับการตัดประโยคข้อมูลภาษาไทยจากเว็บไซต์ออนไลน์ จากภาพที่ 46 สังเกตุได้ว่าตัว 
model BiLSTM-CRF เริ่มมีการ overfitting ที่ epoch 100 โดยปัญหานี้เกิดจากจำนวน sample size  
มีไม่เพียงพอ หรือตัวโมเดล complex เกินไป ในการทดลองนี ้ทางทีมนักวิจัยให้ความสำคัญกับค่ า 
Precision, Recall และ F1-Score ของ class ‘S’ กับ ‘E’ เนื่องจากค่า ‘S’ กับ ‘E’ แสดงถึงประสิทธิภาพ
ของโมเดลในด้านความแม่นยำและการจดจำว่า คำใดในประโยคคือคำเริ ่มต้นประโยค และคำใดใน
ประโยคคือคำที่สิ้นสุดของประโนค อย่างไรก็ตาม ถึงสาเหตุสามประการที่ทำให้ประสิทธิภาพของโมเดล 
CRF ดีกว่า BiLSTM-CRF ในคลังคำศัพท์นี้คือ อย่างแรกเกี่ยวกับจำนวนของ training sample ซ่ึงมีน้อย
ไปสำหรับการทำโมเดลแบบเรียนรู้เชิงลึก ส่วนสาเหตุที่สองคือโมเดล CRF มีการทำ feature extraction 
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ของตัวแปรอิสระค่อนข้างดี (heavy feature engineer by human) จึงทำให้ผลออกมาดีกว่า BiLSTM-
CRF ส่วนสาเหตุสุดท้ายคือทางทีมวิจัยขาด pre-trained model ของข้อมูลพันทิป ซึ ่งในงานวิจัยที่
แก้ปัญหา SBD โดยใช้วิธีการเรียนรู้เชิงลึกได้นำ pre-trained model ทำการ fine tune เกือบทั้งสิ้น             
ทำให้ผลลัพธ์ออกมาใกล้เคียงหรือดีกว่าตัว base line โมเดล แสดงดังตารางที่ 23 

 

ตารางท่ี 23  ค่าพารามิเตอร์ของเครือข่าย BiLSTM-CRF 
 

Parameters BiLSTM-CRF 
Word embedding dimension 100 
Hidden dimension 128 
Hidden batch size 100 
Optimizer  Adam (Kingma & Ba, 2017) 
# epoch 400 
Learning rate 0.001 
# of LSTM layer  1 
Pre-trained model used  No 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

76 

3.8 การดำเนินการประมวลผลข้อความล่วงหน้า (Text-preprocessing) สำหรับนักภาษาศาสตร์

เพื่อดำเนินการแสดงความรู้สึกของประโยค 

บทความ/บทวิจารณ์ ที่ถูกสกัดมาจากโปรแกรมสกัดข้อมูลที่ทางทีมนักวิจัยได้อธิบายไว้ในบทที่ 2  
ได้ถูกนำมารวมกันเป็นข้อมูลชุดเดียวโดยมีขนาด 21,811 บทความ และมีตัวแปรอิสระทั้งหมด 7 ตัวแปร
อิสระ ในขั้นตอนต่อไปคือ การกำจัดบทความ/บทวิจารณ์ที่มีไม่ต้องการออกจากคลังคลังศัพท์โดยใช้กฎ
ดังตอ่ไปนี้  

• บทความ/บทวิจารณ์ที่มีความยาวเกินไป หรือจำนวนคำมากกว่าหรือเท่ากับ 500 คำ 
• บทความ/บทวิจารณ์ที่สั้นเกินไป หรือน้อยกว่า 2 คำ 
• บทความ/บทวิจารณ์ที่ซ้ำกันเช่น “ขอบคุณค่ะ” 
• กำจัดอักษร tab และอักษรขี้นบรรทัดใหม่ newline เช่น \t, \s, \n 
• กำจัดบทความ/บทวิจารณ์ที่ไม่เขียนด้วยภาษาไทยมากกว่า 50% ของบทความ 
 

โดยภาพที ่  47 และ 48 แสดงกราฟ histogram ระหว ่างจำนวนคำ  (แกน x) และความถี่  
(frequency)  (แกน y) โดยให้ขนาด bin มีค่าเท่ากับ 50 คำ ส่วนในการคำนวณความยาวของคำนั้น ทาง
ทีมวิจัยได้ใช้ฟังก์ชัน word_tokenzie จาก pythainlp โดยเลือกใช้ engine เป็นอัลกอริทึม Maximum 
matching algorithm (Tangverapong et al., 2009) โดยใช้วิธีวัดจากคำที่ยาวที่สุดเท่าท่ีจะเป็นไปได้ 

 

จากการใช้สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive statistic) แสดงให้เห็นถึงค่า max, min, mean และ 
std ดังตารางที่ 24 พบว่าจากทั้งหมด 21,811 บทความ/บทวิจารณ์ที่มีความยาวที่สุดประกอบด้วย 2,824 
คำ หรือประมาณ 6 หน้ากระดาษ A4 และน้อยที่สุดคือ 1 คำ โดยรวมค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 87 คำต่อ 1 บทความ/
บทวิจารณ์ 

 

ตารางท่ี 24  อธิบายสถิติเชิงพรรณนาของคลังคำศัพท์ก่อนการดำเนินการประมวลผลข้อความล่วงหน้า 
(Text-preprocessing) สำหรับการใส่ความรู้สึกโดยนักภาษาศาสตร์ 

 

Count mean std 25% 50% 75% Min Max 
21,811 87.47 225.42 13 27 66 1 2,824 
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ภาพที่ 47  ฮิสโทแกรมกราฟ (histogram) แสดงความถี่ของคลังคำศัพท์ที่สกัด 
หลังจากลบบทความที่ยาวเกิน 500 คำ 

 

 
 

ภาพที่ 48  ฮิสโทแกรมกราฟ (histogram) แสดงความถี่ของคลังคำศัพท์ที่สกัด 
หลังจากลบบทความ/บทวิจารณ์ที่สั้นเกิน 2 คำ 

 

ช่องว่าง เช่น “\t” และ “\n\s” บรรทัดใหม่ถูกกำจัดออกจากข้อความ ต่อจากนั้นทางทีมวิจัยได้มี
การใช้ library language detection (Danilak, n.d.) แสดงดังภาพที่ 49 โดยจะลบบทความที่ไม่ได้เขียน
ด้วยภาษาไทยออกจากคลังคำศัพท์ โดยตั้งค่า threshold ไว้ที่ 50% จากการสำรวจพบว่าภาษาที่นิยมใช้
ในหมวดเครื่องสำอาง เสริมสวย แฟชั่น และเครื่องประดับ คือ ภาษาอังกฤษและภาษาฝรั่งเศษตามลำดับ 
ต่อจากนั้นการกำจัดบทความ/บทวิจารณ์ที่ซ้ำกัน พบว่ามี 2,809 บทความที่ซ้ำกัน แสดงดังภาพที่ 50  
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ภาพที่ 49  ข้อความท่ีมีค่า th ต่ำกว่า 0.50 จะถูกลบออกจาก corpus 
 

 
 

ภาพที่ 50  บทความ/บทวิจารณ์ที่ซ้ำกันถูกกำจัดออก โดยเก็บบทความแรกไว้ 
 

โมเดลที่ได้จากกิจกรรมที่ 1 ถูกนำมาใช้ในการตัดประโยคออกจากบทความ/บทวิจารณ์ โดยการตัด
ประโยคใช้เวลาทั้งหมด 4 นาที 33 วินาที (Wall time) ภาพที่ 51 แสดงความยาวของจำนวนคำศัพท์
หลังจากประโยคถูกตดัโดยโมเดล 

 

 
 

ภาพที่ 51  ฮิสโทแกรมกราฟ (histogram) แสดงความถี่ของคลังคำศัพท์ 
หลังจากตัดประโยคด้วยโมเดลที่ถูกพัฒนา 



 

79 

บทความ/บทวิจารณ์ทั้งหมดถูกตัดออกมาเป็น 60,081 ประโยคเพื่อนำไปทำการ label ความรู้สึก
ในขั้นตอนต่อไป ตัวอย่างของลักษณะของ corpus ก่อนที่จะส่งมอบให้กับนักภาษาศาสตร์แสดงดังภาพที่ 
52 ทางทีมนักวิจัยได้สร้างตัวแปรตาม ‘label’ ไว้ให้สำหรับนักภาษาศาสตร์ใส่ความรู้สึกบวก ความรู้สึก
เฉยๆ และความรู้สึกลบ ต่อประโยคนั้นๆ ความต่อเนื่องของประโยคจะไม่เกิดขึ้น เพราะได้มีการ random 
shuffle 

 

 
 

ภาพที่ 52  ลักษณะของ corpus ที่ส่งมอบให้กับนักภาษาศาสตร์ 
เพ่ือทำการแสดงความรู้สึก (label) ประโยค (text) 
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3.9  วิธีการดำเนินงานของการแสดงความรู้สึกของประโยคจากนักภาษาศาสตร์  

ทีมวิจัยมีวิธีการดำเนินงานตามลำดับขั้นตอน โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
 

3.9.1 การติดต่อเพื่อสรรหานักภาษาศาสตร์  
 

ทีมวิจัยได้ดำเนินการติดต่อประสานงานไปยังเจ้าหน้าที่ฝ่ายงานวิจัยของภาควิชาภาษาไทย                 
คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2563 เพื่อขอให้ทางเจ้าหน้าที่แนะนำ
นักศึกษาชั้นปีที่ 4 ภาควิชาภาษาไทย ที่มีทักษะความรู้ในด้านภาษาศาสตร์ เพื่อมาเป็นนักภาษาศาสตร์
สำหรับการพิจารณาความรู้สึกของประโยคจากบทความในกระทู้ออนไลน์ (pantip.com) และการตัด
ประโยคภาษาไทยจากสื่อสังคมออนไลน์ จำนวนทั้งหมด 4 คน โดยได้รับการแนะนำนักศึกษาที่เคยผ่าน
การช่วยงานทางด้านภาษาศาสตร์ของอาจารย์และเจ้าหน้าที่ในภาควิชาภาษาไทยมาก่อน  

 

3.9.2 การชี้แจงรายละเอียดในการทำงานและแผนการดำเนินงานให้แก่นักภาษาศาสตร์ 
 

ทีมวิจัยดำเนินการจัดประชุมร่วมกับนักภาษาศาสตร์  จำนวน 4 คน ในวันที่ 9 พฤษภาคม 
2563 ผ่านการประชุมออนไลน์โดยใช้โปรแกรม Zoom เพื่อชี้แจงรายละเอียดในการทำงานและแผนการ
ดำเนินงานให้แก่นักภาษาศาสตร์ และได้แบ่งหน้าที่รับผิดชอบของนักภาษาศาสตร์ โดยให้ดำเนินการ
พิจารณาความรู ้ส ึกของประโยคจากบทความในกระทู ้ออนไลน์ (pantip.com) จำนวน 3 คน และ
ดำเนินการตัดประโยคภาษาไทยจากสื่อสังคมออนไลน์ จำนวน 1 คน  

 

ทั้งนี้ ทีมวิจัยได้ชี้แจงให้นักภาษาศาสตร์ทราบว่า การดำเนินงานของการแสดงความรู้สึกของ
ประโยคจากนักภาษาศาสตร์นั้น จะใช้ระยะเวลาประมาณ 1-2 เดือน โดยทางทีมวิจัยจะจัดเตรียมประโยค
ให้ในรูปแบบ Google sheet ขอให้นักภาษาศาสตร์อ่านข้อความจาก column/text ประกอบกับ 
emoticon แล้วใส่ความรู้สึก (sentiment) ใน column “label” มีให้เลือกคือ (1) pos คือความรู้สึก 
ด้านบวกกับข้อความ (2) neu คือความรู้สึกกลางๆ หรือเฉยๆ กับข้อความ และ (3) neg คือความรู้สึกลบ
กับข้อความ แสดงดังภาพที่ 53 

 

 
 

ภาพที่ 53  ตัวอย่างการแสดงความรู้สึกของประโยคในเอกสาร Google sheet 
 
 

3.9.3 การเริ่มดำเนินงานพิจารณาความรู้สึกของประโยคโดยนักภาษาศาสตร์ 
 

ทีมวิจัยได้มอบหมายให้นักภาษาศาสตร์ที่รับผิดชอบเรื่องการพิจารณาความรู้สึกของประโยค
จากบทความในกระทู้ออนไลน์ (pantip.com) จำนวน 3 คน เริ่มดำเนินงานเมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2563 
โดยการแชร์งานผ่านพื้นที่เก็บข้อมูลระบบคลาวน์ Google drive และให้นักภาษาศาสตร์รับผิดชอบการ
ทำงานผ่านแอปพลิเคชันออนไลน์ Google sheet ตามไฟล์งานของตนเอง เพื่อให้ง่ายต่อการตรวจสอบ
และติดตามการทำงาน และแบ่งไฟล์งานออกเป็น 3 ส่วน คือ นักภาษาศาสตร์ คนที่ 1 ใช้ชื ่อว่า A1 
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นักภาษาศาสตร์ คนที่ 2 ใช้ชื่อว่า A2 และนักภาษาศาสตร์ คนที่ 3 ใช้ชื่อว่า A3 โดยจำนวนประโยคที่
นักภาษาศาสตร์ ต้องดำเนินการพิจารณานั้นมีจำนวน 60,081 ประโยค ต่อ 1 คน และกำหนดให้ส่งมอบ
งาน ภายในวันที ่ 20 กรกฎาคม 2563 พร้อมรายงานสรุปปัญหาในการจัดทำและวิธีการที ่ใช้ในการ
แก้ปัญหา รวมถึงกฎที่ใช้ในการให้ความรู้สึกในแต่ละประโยค 

 

3.9.4 การตรวจสอบและติดตามการทำงานของนักภาษาศาสตร์  
 

ทีมวิจัยได้ดำเนินการตรวจสอบและติดตามการทำงานของนักภาษาศาสตร์เป็นระยะ ๆ โดย
พิจารณาจากปริมาณงานที่นักภาษาศาสตร์ได้ดำเนินการไปแล้วในแต่ละสัปดาห์ พร้อมทั้งคอยหมั่น
สอบถามว่านักภาษาศาสตร์แต่ละคนติดปัญหาหรือขาดความเข้าใจในส่วนใดของรายละเอียดงาน  

 

เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2563 ทีมวิจัยพบว่านักภาษาศาสตร์ ทั้ง 3 คน ยังมีประโยคที่ต้อง
พิจารณาคงค้างเหลืออยู่เป็นจำนวนมาก ทางทีมวิจัยจึงประเมินว่า นักภาษาศาสตร์ไม่สามารถดำเนินการ
เสร็จสิ้นได้ในระยะเวลาที่กำหนด จึงสอบถามไปยังนักภาษาศาสตร์เพ่ือประเมินตนเองว่าต้องใช้ระยะเวลา
เพ่ิมอีกก่ีวัน จึงจะสามารถส่งงานได้  

 

ว ันท ี ่  13 กรกฎาคม 2563 ทีมว ิจ ัยได ้ประช ุมหาร ือเพ ื ่อพ ิจารณาการทำงานของ
นักภาษาศาสตร์แต่ละคนว่ามีความตั้งใจและมีประสิทธิภาพในการทำงานตรงตามวัตถุประสงค์ของ
โครงการวิจัยหรือไม่ และได้วางแผนการติดตามผลการทำงานของนักภาษาศาสตร์แต่ละคนให้ชัดเจนและ
เป็นระบบมากยิ ่งขึ ้น ทั้งนี ้ จากการประมวลผลและสุ ่มตรวจสอบความเหมาะสมของการพิจารณา
ความรู้สึกประโยคของนักภาษาศาสตร์แต่ละคน พบว่า นักภาษาศาสตร์คนที่ 1 (A1) และคนที่ 3 (A3) มี
ผลการพิจารณาความรู ้สึกประโยคที่เหมาะสม แต่นักภาษาศาสตร์คนที ่ 2 (A2) มีผลการพิจารณา
ความรู้สึกประโยคที่ค่อนข้างแตกต่างจากนักภาษาศาสตร์คนอื่นมาก ที่ประชุมจึงมีมติให้ นักภาษาศาสตร์ 
A1 และ A3 ยังคงดำเนินงานต่อไปได้ ตามระยะเวลาที่ขอขยายเพิ่มมา ส่วนนักภาษาศาสตร์ A2 ขอให้ยุติ
การทำงาน พร้อมรายงานชี้แจงแนวทางหรือหลักการในการให้ความรู้สึกของแต่ละประโยค แล้วขอให้ทีม
วิจัยสรรหานักภาษาศาสตร์ คนที่ 4 มาปฏิบัติหน้าที่แทน ใช้ชื่อว่า A4 

 

วันที ่ 14 กรกฎาคม 2563 ทีมวิจัยได้นัดประชุมกับนักภาษาศาสตร์ A1 และ A3 เป็น
รายบุคคลเพื่อสอบถามถึงปัญหาและอุปสรรคของนักภาษาศาสตร์แต่ละคนถึงสาเหตุที่ไม่สามารถทำงาน
ได้เสร็จทันตามกำหนดระยะเวลา และการขอขยายระยะเวลาทำงานเพิ่มขึ้น  รวมไปถึง นัดประชุมกับ
นักภาษาศาสตร์ A4 เพื่อชี้แจงรายละเอียดของงาน และให้เริ่มดำเนินการใหม่ตั้งแต่ต้น ทั้ งนี้ ทีมวิจัยได้
แจ้งแผนการติดตามงานที่เป็นระบบมากยิ่งขึ้น และได้กำหนดจำนวนประโยคที่นักภาษาศาสตร์ควรทำให้
เสร็จในแต่ละวัน และขอให้นักภาษาศาสตร์คอยจดบันทึกจำนวนประโยคที่ทำเสร็จจริงในแต่ละวัน ลงใน
ตาราง Google sheet ที่เพ่ิมไว้ให้ในระบบคลาวน์ โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
- นักภาษาศาสตร์ A1 เป้าหมาย 2,500 ประโยคต่อวัน  กำหนดส่งงานวันที่ 3 สิงหาคม 2563 
- นักภาษาศาสตร์ A3 เป้าหมาย 2,000 ประโยคต่อวัน  กำหนดส่งงานวันที่ 31 กรกฎาคม 2563 
- นักภาษาศาสตร์ A4 เป้าหมาย 2,000 ประโยคต่อวัน  กำหนดส่งงานวันที่ 7 สิงหาคม 2563  
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3.9.5 การส่งมอบงานและส่งรายงานผลการดำเนินงาน  
 

นักภาษาศาสตร์ได้ดำเนินการส่งมอบงานและส่งรายงานผลการดำเนินงานให้แก่ทีมวิจัย    
โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
- นักภาษาศาสตร์ A1 ส่งงานพิจารณาความรู้สึกประโยค  วันที่ 10 สิงหาคม 2563  
  ส่งรายงานผลการดำเนินงาน วันที่ 10 สิงหาคม 2563   
  ปรับแก้ไขรายงาน  วันที่ 11 สิงหาคม 2563 
- นักภาษาศาสตร์ A3 ส่งงานพิจารณาความรู้สึกประโยค วันที่ 31 กรกฎาคม 2563  
  ส่งรายงานผลการดำเนินงาน วันที่ 31 กรกฎาคม 2563   
  ปรับแก้ไขรายงาน  วันที่ 3 สิงหาคม 2563 
- นักภาษาศาสตร์ A4 ส่งงานพิจารณาความรู้สึกประโยค  วันที่ 10 สิงหาคม 2563   
  ส่งรายงานผลการดำเนินงาน วันที่ 15 สิงหาคม 2563   
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3.10  ผลการดำเนินการของการแสดงความรู้สึกของประโยค 

จากผลการพิจารณาความรู้สึกประโยคและรายงานผลการดำเนินงานของนักภาษาศาสตร์ ทีมวิจัย
ได้นำมาวิเคราะห์และสรุปผลการดำเนินงาน โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

 

3.10.1 ผลการพิจารณาความรู้สึกประโยคของนักภาษาศาสตร์ 
 

ตารางท่ี 25  แสดงผลการพิจารณาความรู้สึกประโยคของนักภาษาศาสตร์ 

 
3.10.2 เกณฑ์ที่ใช้ในการพิจารณาความรู้สึกของแต่ละประโยค 

 

1) พิจารณาจากรูปประโยค 
 

1.1) องค์ประกอบของการสื่อสาร 
องค์ประกอบของการสื่อสารกระบวนการสื่อสารของมนุษย์พัฒนามาควบคู่กับการ

เกิดขึ้นของสังคมมนุษย์เมื่อสังคมมนุษย์มีความซับซ้อนมากยิ่งขึ้นกระบวนการสื่อสารที่มีความซับซ้อน
อย่างไรก็ตามในการสื่อสารของมนุษย์มีองค์ประกอบเบื้องต้นดังนี้  

 

▪ ผู้ส่งสารหรือผู้เขียน 
ผู้ผลิตข้อมูลข่าวสาร ในที่นี้ หมายถึง ผู้เขียนเท่านั้น หรือซึ่งผู้เขียนอาจเป็นองค์กร หรือบุคคลธรรมดา 
ก็ได้ 
 

▪ ผู้รับสารหรือผู้อ่าน 
ในการสื่อสารโดยทั่วไปผู้ส่งสารและผู้รับสารสามารถเปลี่ยนบทบาทกันเป็นผู้ส่งสารและรับสารได้ใน
การสนทนาหรือโต้ตอบกันผ่านโปรแกรมสนทนาเว็บบอร์ดต่าง ๆ 
 

▪ สาร  
ข่าวสารหรือข้อมูลที่ถ่ายทอดในการสื่อสารเป็นสิ่งที่มีความหมายแสดงผ่านภาษาสัญลักษณ์ซึ่งสามารถ
ถ่ายทอดความหมายระหว่างคู่สื่อสารได้ผ่านพฤติกรรมการสื่อสารไม่ว่าจะเป็นการพูดการเขียนในการ
สื่อสาร หากแบ่งตามลักษณะของเนื้อหาสามารถแบ่งออกเป็น 4 ประเภท ได้แก่  
 

นักภาษาศาสตร ์
จำนวน
ประโยค
ทั้งหมด 

ให้ความรู้สึก 
ด้านบวก (pos) 

ให้ความรู้สึกเฉยๆ 
(neu) 

ให้ความรู้สึก 
ด้านลบ (neg) 

จำนวน คิดเป็น % จำนวน คิดเป็น % จำนวน คิดเป็น % 
A1 60,081 13,025 21.68 36,226 60.30 10,830 18.03 
A1 60,081 11,122 18.51 43,638 72.63 5,321 8.86 
A1 60,081 14,770 24.58 32,817 54.62 12,494 20.80 
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➢ สารประเภทให้ข้อเท็จจริง  
สารประเภทนี้จะไม่มีคำท่ีมีความหมายแสดงอารมณ์ความรู้สึกหรือการประเมินค่า เช่น 
ผลการวิจัยพบว่า กลุ่มตัวอย่างชอบดื่ม ชาเขียว/ชาญี่ปุ่นมากที่สุด รองลงมาเป็น ชาจีน ส่วนใหญ่
ความถี่การดื่มชา 1 – 3 ครั้ง/สัปดาห์ และน้อยกว่า 1 ครั้ง/สัปดาห์ ส่วนสถานที่ที่ซื้อชาบ่อยที่สุด 
คือ ห้างสรรพสินค้า/ซุปเปอร์มาร์เก็ต รองลงมาเป็นร้านสะดวกซื้อ ทั้งนี้ผู้บริโภคมีวัตถุประสงค์ เพ่ือ
เป็นเครื่องดื่มทั่วไป รองลงมาเป็นเพื่อบำรุงสุขภาพ โดยชอบดื่มในช่วงเวลาเช้ามากที่สุด รองลงมา 
คือช่วงเวลาบ่าย จากผลการวิเคราะห์ปัจจัยโดยการสกัดปัจจัยวิธ ี Principle Component 
Analysis ได้กลุ่มปัจจัยใหม่ 3 ปัจจัย เรียงลำดับตามความสำคัญคือ ปัจจัยที่ 1 ด้านค่านิยมของ
สังคม ปัจจัยที่ 2 ปัจจัยด้านสุขภาพและปัจจัยที่ 3 ปัจจัยด้านคุณภาพสินค้า 
 

➢ สารประเภทให้ข้อคิดเห็น 
เป็นสารที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับการประเมินค่าเช่นดีไม่ดี เห็นด้วยไม่เห็นด้วยสนับสนุนคัดค้าน ตลอดจน
เป็นสารที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับข้อเสนอแนะข้อสังเกต เช่น 
"ชาเขียว" ถือเป็นหนึ่งในสินค้าที่มีกลิ่นหอม และมีสรรพคุณที่ดีต่อสุขภาพหลายด้าน ที่คอชาเขียว
หลายคนคงไม่อาจปฏิเสธได้เลยค่ะว่า พอได้กลิ่นแล้วก็จะรู้สึกละมุนมีความสุขมาก ๆ และยิ่งใน
ปัจจุบัน ที่ชาเขียวจากญี่ปุ่นเข้ามามีบทบาทในประเทศไทยมากขึ้น ก็ยิ่งทำให้เป็นที่ชื่นชอบในหมู่
คนไทยอย่างแพร่หลาย โดยเฉพาะการซื้อ "ชาเขียวผง" หรือที่เราเรียกกันว่า "มัทฉะ (Matcha)" มา
ชงรับประทานเองในครอบครัว ซื้อเป็นของฝาก ไปจนถึงขั้นใช้เป็นส่วนประกอบในเมนูอาหารคาว-
หวานกันเลยทีเดียว 
 

➢ สารประเภทแสดงอารมณ์ความรู้สึก  
สารประเภทนี้มักเป็นงานเขียนประเภทบันเทิงคดีซึ่งผู้เขียนต้องการถ่ายอารมณ์ความรู้สึกผ่านงาน
เขียนต่าง ๆ เช่น กวีนิพนธ์ บทเพลง นวนิยาย เรื ่องสั้นเป็นต้น  แต่สารประเภทแสดงอารมณ์
ความรู้สึกบางสารไม่มีมีจุดมุ่งหมายเพียงแค่การถ่ายทอดอารมณ์ความรู้สึก แต่ยังต้องการให้ข้อคิด
เสนอแนะหรือเตือนสติซึ่งมีลักษณะของการจรรโลงใจผู้รับสารด้วย เช่น  
 

 ดอกไม้  ดอกไม้จะบาน  
 บริสุทธ์กล้าหาญ  จะบานในใจ 
 สีขาว  หนุ่มสาวจะใฝ่  
 แน่วแน่แก้ไข  จุดไฟศรัทธา 
 

  จิระนันท์ พิตรปรีชา ผลิ (หนังสือปฐมนิเทศนิสิตใหม่จุฬาฯ) ๒๕๑๖ 
 

ตัวอย่างข้างต้นเป็นบทกวีทกวีซึ่งผู้เขียนประพันธ์ขึ้นในปี พ.ศ. 2516 โดยต้องการปลุกเร้าให้คน
หนุ่มสาวในสังคมลุกขึ้นมาต่อสู้เพื่อผลประโยชน์ส่วนรวม  ผู้ประพันธ์ใช้น้ำเสียงจริงจัง ส่งพลังใจ
ให้กับผู้อ่าน 
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➢ สารประเภทโน้มน้าวใจ 
สารประเภทนี้มีเนื้อหาในการจูงใจให้ผู้รับสารคล้อยตามยอมรับเชื่อถือและปฏิบัติตามตัวอย่างของ
สารประเภทนี้เช่นคำขวัญโฆษณาสินค้าและบริการโฆษณาหาเสียงเลือกตั้งเป็นต้น เช่น 
จอภาพ Liquid Retina “ถ้าคิดจะหาจอภาพ บนอุปกรณ์พกพาที่ล้ำกว่านี้ อย่าเสียเวลาเลย” 
จอภาพ Liquid Retina แบบขอบจรดขอบไม่เพียงแต่สวยสดงดงามและเต็มอิ่มสมจริง แต่ยังมา
พร้อมเทคโนโลยีสุดล้ำอันเหลือเชื่อ ไม่ว่าจะเป็นเทคโนโลยี ProMotion, การแสดงผลแบบ True 
Tone และความแม่นยำของสีระดับแถวหน้าของอุตสาหกรรม ซึ่งทำให้ทุกอย่างดูสวยสะดุดตาและ
รู้สึกได้ถึงการตอบสนองที่ดีเยี่ยม พูดง่ายๆ ก็คือ เมื่อรวมคุณสมบัติเหล่านี้เข้าด้วยกันแล้ว ผลลัพธ์ที่
ได้ ก็คือจอภาพบนอุปกรณ์พกพาที่ล้ำหน้าที่สุดในโลกนั่นเอง 
 

▪ ช่องทางการสื่อสารหรือสื่อ  
ช่องทางการสื่อสารเป็นวิธีที่จะทำให้สารไปถึงยังผู้รับสารโดยในการสื่อสารระหว่างบุคคลช่องทางการ
สื่อสารปกติผ่านผัสสะต่างๆเช่น การเห็นการได้ยิน การสัมผัส การได้กลิ่นการลิ้มรส ทว่าในการสื่อสาร
ต้องมีช่องทางการสื่อสารซึ่งเป็นตัวนำตัวสารจากผู้ส่งสารไปยังผู้รับสารเช่ นโทรศัพท์ เว็บไซต์ต่างๆ 
โดยเฉพาะสื่อเครือข่ายสังคมออนไลน์เช่น เฟซบุ๊ก พันทิป ทวิตเตอร์ เป็นต้น  นอกจากนี้ช่องทางการ
สื่อสารเป็นตัวแปรหนึ่งในการเลือกใช้วิธีการสื่อสาร วิธีการใช้ภาษาเช่น การโน้มน้าวใจให้ผู้รับสาร
จำนวนมากตัดสินใจซื้อสินค้าและบริการ ผู้ส่งสารก็อาจเลือกใช้สื่อประเภทมวลชนที่สามารถเข้าถึงคน
จำนวนมากในแต่ละครั้งเช่น โทรทัศน์ โดยภาษาท่ีใช้ก็ต้องมีลักษณะสะดุดหรือเร้าความสนใจได้ 

 
1.2) วัตถุประสงค์ของการสื่อสาร 

ในการสื่อสารเราสามารถแบ่งวัตถุประสงค์ของการสื่อสารออกเป็น 5 ประเภทโดย
ใช้เกณฑ์ด้านวัจนกรรมหรือเจตนาในการสื่อสารซึ่งทรงธรรม อินทจักร (2552:235) ได้กล่าวถึงประเภท
ของ      วัจนกรรมไว้ 5 ประเภท ได้แก่ วัจนกรรมกลุ่มบอกกล่าว วัจนกรรมกลุ่มชี้นำ วัจนกรรมกลุ่มผูกมัด 
วัจนกรรมกลุ่มแสดงความรู้สึก และวัจนกรรมกลุ่มแถลงการณ์ 

 

▪ วัจนกรรมเพื่อบอกกล่าว 
เป็นการรวบรวมเอาถ้อยคำที่สื่อข้อมูลข่าวสารเรื่องราวเหตุการณ์เช่นการรายงานข่าวการแจ้งข้อมูล
การสรุปความ 

ตัวอย่างที่ 1   “ไวรัสโคโรนา COVID - 19            ”  
กำหนดเป็น neg เนื่องจากเป็นประโยคที่พูดถึงไวรัสที่อันตรายรวมถึงสัญลักษณ์
คล้ายระเบิดต่อท้ายข้อความ ให้ความรู้สึกไม่ปลอดภัย  

 

ตัวอย่างที่ 2 มี 2 สาขาเลยด้วยสาขาแรกในประเทศไทยอยู่ที่ ICONSIAM ชั้น  
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กำหนดเป็น pos เนื ่องจากมีเนื ้อหาที ่ทำให้รู ้สึกดี เป็นบอกข่าวว่ามี บางสิ่ง
บางอย่างสาขาอยู่ในประเทศไทย ให้ความรู้สึกเข้าถึงง่าย สามารถเข้าไปทดลองได้
สะดวก อีกทั้งมีถึง 2 สาขา แสดงถึงความนิยมของแบรนด์ในประเทศไทย 

 

▪ วัจนกรรมเพื่อชี้นำ 
เป็นถ้อยค้าที่ผู้ส่งสารต้องการให้ผู้รับสารกระทำบางอย่าง  เช่น การถามจากผู้ส่งสารเพื่อให้ผู้รับสาร
ตอบกลับตน 

ตัวอย่าง แนะนำได้นะครับ จขกท.เป็นเกย์ อายุ20ครับ  
กำหนดเป็น neu เนื่องจากเป็นขอแนะนำที่เป็นกลาง ไม่ได้ตัดสินว่าดีหรือไม่ดี 
ผู้รับสารสามารถตอบกลับได้ตามข้อคิดเห็นของตน 

 

▪ วัจนกรรมเพื่อผูกมัด 
เป็นถ้อยคำที่สัมพันธ์กับการกระทำบางอย่างผู้ส่งสารแสดงเจตนาว่าจะกระทำบางอย่างให้แก่ผู้รับสาร
โดยผู้ฟังเป็นผู้รับผลการกระทำเช่น การสาบาน การข่มขู่  

ตัวอย่าง เจ้าของคอสเคลมว่า อยู่ที่ไหนก็ลดนน.ได้  
กำหนดเป็น pos เนื ่องจากการ เคลม หมายถึง ทางผลิตสินค้ามั ่นใจและ
รับประกันว่าสินค้านั้นดี มีคุณภาพอย่างแน่นอน 

 

▪ วัจนกรรมเพื่อแสดงความรู้สึก 
เป็นถ้อยคำที่ผู้ส่งสารเน้นเจตนาที่แสดงความรู้สึกของผู้ส่งสารเป็นหลักหรือเพื่อให้ผู้รับสารได้รับรู้
ความรู้สึกของผู้ส่งสารเช่น การแสดงความยินดี การชม การขอบคุณ การขอโทษ 

ตัวอย่าง  มีตัวใหม่หรอคะ เคยทานแต่ UZi S ดีมากๆเลยค่ะ  
กำหนดเป็น pos เนื่องจากเป็นการชมสินค้าว่า “ดีมากๆ” แสดงให้ถึงความพอใจ
ของผู้เขียนซึ่งทำให้ผู้อ่านรู้สึกดีไปด้วย 

 

▪ วัจนกรรมเพื่อแถลงการณ์ 
เป็นถ้อยคำที่ผู้ส่งสารมีเจตนาให้สรรพสิ่งต่างและบุคคลต่างๆมีสถานะเปลี่ยนแปลงไปบริบทการสื่อสาร
มีความเป็นทางการสูงเช่น การอ่านคำพิพากษา การกล่าวสุนทรพจน์ 

ไม่พบตัวอย่างจากการสำรวจ 
 

2) พิจารณาจากรูปคำ 
 

2.1) คำศัพท์เฉพาะด้านบวก 
 

▪ ศัพท์เฉพาะเกี่ยวกับคุณสมบัติที่ดีตามกระแสความงาม (Trend Clean Skincare)  
กระแสของสินค้าความงามในปัจจุบัน หลายแบรนด์สินค้าได้นำกระแสมาสร้างเป็นจุดแข็งของสินค้า
ภายใต้แบรนด์ของตนเอง เพ่ือให้ผู้บริโภคสนใจและเชื่อในผลลัพธ์ที่โฆษณาไว้  
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เว็บไชต์ขายเครื่องสำอางออนไลน์ชื่อดังอย่าง Sephora ได้มีการให้ตรา "Clean at Sephora" เพื่อกา
รันตีว่าสินค้าชนิดนั้นๆปราศจากสารอันตราย ซึ่งสารอันตรายที่ทาง Sephora กำหนดนั้นมีมากกว่า 
50 ชนิด เช่น sulfates SLS and SLES, parabens, phthalates, mineral oil, fragrance  
 

ปัจจุบันแบรนด์สินค้าจำนวนมากนำ (Trend Clean Skincare ) มาสร้างเป็นจุดแข็งของสินค้า ตัวเอง 
เช่น SLS Free ,Paraben Free , Fragrance Free ,ไม่มีน้ำหอม ,ไม่มีพาราเบน เพื่อให้ผู้บริโภครู้สึก
ว่าเป็นสินค้าที่ดีต่อตนเอง เป็นต้น  
 

ตัวอย่างที่ 1  ช่วยควบคุมความมันบนใบหน้า ปราศจากแอลกอฮอล์ ปราศจากพาราเบน
ปราศจากซิลิโคน  

 

ตัวอย่างที่ 2  ไม่มีแอลกอฮอล์ส่วนผสมโอเค  
กำหนดเป็น pos เนื่องจากถือเป็นข้อดีที่ทำให้ผู ้รับสารรู้สึกปลอดภัย ไม่มีสาร
อันตราย ถึงแม้ว่าจะใช้ไม่ได้ผลก็ม่ันใจได้ว่าจะไม่เป็นอันตราย  

 

คำท่ีมีความหมายคล้ายกัน เช่น ไม่มีสารอันตราย ,แพ้ง่ายใช้ได้ ,ธรรมชาติ  
 ตัวอย่างที่ 3  “ไม่มีสารอันตราย”, แพ้ง ่ายใช้ได ้, [SR] รีสตาร์ทผิวใหม่ใน 28 ว ัน ด้วย 

Plantstory พืชธรรมชาติ 100%, ออร์แกนิค  
 

จากตัวอย่าง ผู้เขียนพยายามสื่อให้ผู้รับสารรู้สึกปลอดภัย โดยใช้คำที่มีความหมายกว้าง มีข้อดีคือคน
ทั่วไปสามารถเข้าใจได้ง่ายกว่าการพูดชื่อสารเคมี เช่น “ธรรมชาติ100%” กับ “ไม่มีพาราเบน” คำว่า 
“ธรรมชาติ100%” จะทำความเข้าใจได้ง่ายกว่า การพูดชื่อสารเคมี  “พาราเบน”   

 

▪ คำศัพท์เฉพาะเกี่ยวกับคุณสมบัติที่ดีเฉพาะกลุ่ม  
คำศัพท์ในกลุ่มนี้เป็นข้อดีก็ต่อเมื่อใช้ขยายนามเฉพาะกลุ่มเท่านั้น แต่ความรู้สึกจะเปลี่ยนไปเมื่อเปลี่ยน
นามที่ถูกขยายต่างกัน คุณสมบัติเดียวกัน อาจให้ผลลัพธ์ความพึงพอใจต่างกันโดยสิ ้นเชิง เช่น 
คุณสมบัติ บางเบา ,แน่นมาก , แห้งเร็ว 
 

ตัวอย่างที่ 1  มันดีโดนใจมากรู้สึกเบาหน้า  
ตัวอย่างที่ 2 ไม่เหนอะจ้า  
 

คำว่า “เบา” , “ไม่เหนอะ” เป็นคุณสมบัติยอดนิยมสำหรับสินค้าเครื่องสำอาง เช่น รองพื้น แป้ง เป็น
ต้น ซึ่งเป็นความนิยมอย่างมากสำหรับการแต่งหน้าในลุค makeup no makeup (การแต่งหน้าที่เน้น
ความเป็นธรรมชาติเหมือนไม่ได้แต่งหน้า) อีกทั้ง ความบางเบาและไม่เหนอะเหมาะกับอากาศของ
ประเทศไทยที่เป็นเมืองร้อน เพราะให้ความรู้สึกสบายต่อผู้ใช้ 
 

อย่างไรก็ตาม คำที่มีความหมายตรงกันข้าม เช่น เนื้อหนัก ,ปกปิดแน่น ไม่ได้มีความหมายที่แสดง
ความรู้สึกด้านลบโดยสิ้นเชิง  สำหรับผู้ที่ผิวมันหรือนิยมการปกปิดที่มากกว่าปกติ คุณสมบัตินี้ถือเป็น
ข้อดี 
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 ตัวอย่างที่ 3   ไม่อุดตัน แต่ปกปิดแน่นมาก (3) ,คุมมัน ปกปิด ปกป้อง ผิวเรียบเนียนกริ๊บเลยจ้า  
 

จากน้ำเสียงเป็นการแสดงอารมณ์ในด้านบวก อีกทั้งเมื่ออ่านรวมทั้งประโยคแล้ว มีความเป็นเอกภาพ
ไปในทางท่ีดี พิจารณาจากคำและความหมายที่ไปในทางเดียวกัน คือ มีความหมายไปในทางบวก 
 

 ตัวอย่างที่ 4 หน้าไม่เยิ้ม, ซึมเร็ว (6366) ,“แห้งไว”  
 

จากตัวอย่าง แห้งไว ผู้ศึกษากำหนดเป็น pos เช่นกัน ถึงแม้จะไม่มีคำนาม (ประธาน) แต่คำศัพท์  
“แห้งไว” เป็นความนิยมเฉพาะกลุ่ม หรือใช้กับเครื่องสำอางบางชนิดเช่น eye liner , ครีมกันแดด ถือ
เป็นจุดเด่นของสินค้าประเภทนี้  

 

▪ คำศัพท์เฉพาะเกี่ยวกับคุณสมบัติที่ดี 
คุณสมบัติที่ดี ไม่ว่าจะเป็นสินค้าประเภทใดก็ตาม โดยจากปรากฏความที่มีความหมายเชิงบวก เช่น            
คำชื่นชม คำขอบคุณ เป็นต้น สามารถแบ่งได้เป็น 3 ประเภท 

 

➢ ผู้เขียนใช้คำขยายท่ีมีความหมายเชิงบวก เช่น ดี, ชอบ, น่าลอง, ตำนาน, ตัวดัง, กลิ่นหอม, แพทย์
แนะนำ, ผ่านการรับรอง, คุ้มราคา, ถูกและดี  
 

• ใช้คำขยายเป็นคำวิเศษณ์ทางบวก  
ตัวอย่าง   ใช้ดีมากกกกกกกๆๆ, สีของเจ้านางสวยมากกกกก  

“ดี” และ “สวย” เป็นคำวิเศษณ์ใช้ขยายคำนาม มีความหมายในทางบวก 
• ผลลัพธ์ที่ด ี

ตัวอย่างที่ 1   เราชอบซื้อตุนเวลาวัตสันมีโปรชิ้นที่สอง 1 บาทค่ะ  
ตัวอย่างที่ 2  เราลองใช้ตัวเทสไซส์ 6ml รู้สึกว่าผิวดีขึ้น  

การยืนยันผลลัพธ์ที่ดีจากผู้ใช้งานจะมีความน่าเชื่อถือ ซึ่งมากยิ่งกว่าการ
โฆษณาใดๆ เพราะเป็นเสียงจากผู้ใช้จริงในฐานะผู้บริโภค  

ตัวอย่างอ่ืนๆ - ตัวนี้ดีจริง 
- รสชาติกลมกล่อมสุด 
- แต่ล้างเอาความมันส่วนเกินออกดีมาก 
- สูตรโบราณวิธีทำหมูนุ่มหอมอร่อยง่ายๆ 
- ไม่อุดตันผิว  
- ติดทนทั้งวัน  
- ผิวโกลว์ ดูสุขภาพดี 
- ดีขึ้นมากเลยค่ะ 
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• ความชอบที่แสดงผ่านความสนใจต่อสินค้า มีการใช้คำที่แสดงให้เห็นถึงความสนใจ ความ
อยากลอง เพราะแสดงให้เห็นว่าสิ่งที่สนใจนั้นเป็นสิ่งที่ดี จึงจัดเป็นประโยคที่แสดงความรู้สึกด้าน
บวก 

ตัวอย่างที่ 1  น่าสนใจทั้งนั้นเลย  
ตัวอย่างที่ 2  น่าสนใจทุกตัวเลย ไว้จะลองหาซื้อมาใช้บ้าง  

จากตัวอย่าง ผู้เขียนแสดงความสนใจต่อสินค้าและต้องการซื้อมาทดลองใช้             
ซึ่งถือเป็นความรู้สึกด้านบวกต่อสินค้า  

ตัวอย่างอ่ืนๆ - น่าลอง 
- กันน้ำด้วยหรอคะ อยากได้เลย 
- ต้องไปตำบ้างแล้ว 
- ซิตร้าน่าสนมากเลยค่ะ  
- รีวิวแป้ง Lady Audrey Ready All Day จ้า 
- ชอบรสชาติน้ำหมัก 
- น่าทานมากๆเมนูนี้ 
- เราชอบสุดเลยค่ะ 
- หน้าใสจังเลยค่ะ 

 

➢ ผู้เขียนใช้คำศัพท์แสดงความชอบโดยอ้อม เช่น ขาดไม่ได้, ซื้อซ้ำแน่นอน, จนมาเจอตัวนี้, ใช้
ประจำ ผู้รับสารต้องตีความเพ่ิมเอง 

ตัวอย่าง  เราขาดไม่ได้เลยค่ะ, ใช้มาหลายอย่างมากๆ กับการลดรอยแดง ดำ จากสิว 
จนมาเจอตัวนี้ ทาทุกวัน, ซื้อซ้ำแน่นอนจ้า  

ตัวอย่างอ่ืนๆ สำหร ับไอเท ็มเด ็ดท ี ่จะกล ่าวถ ึงน ั ่นก ็ค ือ Super Brightening Duo 
Signature Serum By Keumyon เป็นเซรั่มหน้าใสส่งตรงจากเกาหลี ที่มี
สูตรเข้มข้น 

 

➢ คำขอบคุณ 
ตัวอย่าง  “ขอบคุณมากค่า”  

ขอบพระคุณมากๆค่ะ 
ขอบคุณที่มาแบ่งปันค่า ^^  
การขอบคุณเป็นการแสดงความรู้สึกทางด้านบวก  

 
➢ การแนะนำสิ่งที่ดี สิ่งที่ชอบโดยเจาะจงนำเสนอสินค้า ชื่อแบรนด์ ชัดเจน หรือขยายเพิ่มด้วยคำ

วิเศษณ์ทางบวก มีการใช้คำที่แสดงให้เห็นถึงการแนะนำ สิ่งของ หรือแนะนำให้ทำบางสิ่ง แสดงถึง
เจตนาดี และสิ่งที่แนะนำเป็นสิ่งที่ดี จึงจัดเป็นประโยคที่แสดงความรู้สึกด้านบวก 
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ตัวอย่างที่ 1 แนะนำเป็นรองพ้ืนนามิซองดำค่ะ ลิปสติก  
จากตัวอย่างผู้เขียนแนะนำสินค้าโดยมีชื่อแบรนด์คือ “นามิ” รวมถึงรุ่นคือ 
“ซองดำ” 

ตัวอย่างที่ 2 แนะนำของ นามิ ซิสทูซิส innบิวตี้ 3ยี่ห้อนีโ้อเคค่ะ  
จากตัวอย่างการแนะนำของผู้เขียนมาจากความพึงพอใจของผู้เขียนต่อ
สินค้า โดยใช้คำว่า “โอเค”ซึ่งเป็นคำที่มีความหมายบวก เพื่อการันตีว่า
ชอบในผลลัพธ์ที่ได้จากสินค้า 

ตัวอย่างอ่ืนๆ - สาวๆต้องมี!! 
- ถ้าเป็นสิวอุดตันแนะนำให้กดหรือรักษาสิวให้หายก่อนนะคะ  
- แนะนำให้ชุบไข่บาง ๆก่อนทอดด้วยน้าา จะทำให้กรอบและเหลืองอร่าม

สวยมากค่า แต่เจนกินเป็นของว่าง 
- แนะนำให้จขกท.ไปหาหมอดีกว่านะคะ อ่อ 
- ส่วนตัวคิดว่า สูตร Sport ตัวนี้เหมาะสำหรับoutdoorมากที่สุดนะ 
- รับส่วนลดอีก 5% 

 
2.2) คำศัพท์เฉพาะด้านลบ 

 

▪ คำศัพท์ที่แสดงด้านลบ เช่น แย่มาก, ไม่เห็นผล, พังมาก, เครียด, ท้อ, หน้าหมอง, ผิดหวัง, ไม่เห็นผล 
เป็นต้น ส่วนใหญ่จะเจอคำเหล่านี้ในประโยคที่เจ้าของกระทู้แสดงความคิดเห็นด้านลบต่อสินค้าที่เคยใช้ 
อาหารที่เคยรับประทาน การบริการ และร่างกายที่ไม่พึงพอใจ 

 ตัวอย่างที่ 1  ใช้ไปเกือบเดือนรู้สึกหน้าหมองแบบชัดเจนเลย  
 ตัวอย่างที่ 2  แล้วทำไมหน้าเราไม่เห็นนุ่มเลย  

จากตัวอย่าง การใช้งานที่ไม่ได้ผลเป็นข้อเสียของสินค้านั้น ผู้อ่านสามารถ
เข้าใจได้ว่าผู้เขียนได้ผลลัพธ์ที่ไม่น่าพึงพอใจ หรือไม่ได้ผลลัพธ์ตามที่โฆษณา
บอกไว้  

 ตัวอย่างอ่ืนๆ  - คือ เราโดนเพื่อนว่าเราว่าเราหน้าปลวก 
- อายุ22ครับหน้าพังหนักมาก 
- เราเป็นสิวอุดตันหัวปิดเยอะมากๆเลยค่ะ 
- คือผมเริ่มเป็นสิว มาประมาณ1ปีแล้วครับเป็นทั้งสิวอักเสพ อุดตัน เป็นหนอง 

ก็ไปรักษามาหลายๆคลินิกหลายๆที่ รวมทั้งใช้ครีมต่างๆ ก็ไม่ดีขึ้นซักทีครับ
ยิ่งตอนไกล้สอบเครียดๆนี่สิวบุกเต็มหน้าเลยครับ รวมๆแล้วเสียค่ารักษาสิว
ไปประมาณ50000-60000แล้วครับ 
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▪ คำศัพท์แสดงการตำหนิ ด่าทอ ใช้คำหยาบหรือคำที่มีความหมายส่อไปในทางไม่ดี เสียดสี มีการใช้คำ
ที่แสดงให้เห็นถึงความโกรธ ไม่พอใจ หรือเสียดสี ใช้คำที่ส่อไปในทางไม่ดีเพ่ือทำให้ผู้รับสารมีความรู้สึก
ด้านลบต่อข้อความ 
 

ตัวอย่างที่ 1   ระบบห่วยมาก  
ตัวอย่างที่ 2  ไม่รู้จะกินไปทำไมเนี่ย คนขายยาลดความอ้วนก็รวยเอาๆ คนซื้อก็จนลงๆ งง

กับสมอง !!!  
ตัวอย่างที่ 3  ไม่หลาบไม่จำ  

การตำหนิเป็นการแสดงความไม่พึงพอใจของผู้เขียน จึงกำหนดเป็นคำที่แสดง
ความรู้สึกด้านลบ 

ตัวอย่างอ่ืนๆ  - กลิ่นแปลกๆ แถมไม่ทนด้วย 
- อย่าไปเชื่อของหลอกขายพวกนี ้
- น่าจะก่อให้เกิดการอุดตันบนหน้านะ 
- ราคาแรงอยู่ 
- เสียภาษีนำเข้านะค๊า 
- ไม่ลดหรอกค่ะ ของพรรณนั้น ไม่รู้ว่าทำไมหลงเชื่อกันเยอะจัง 
- หน้าม้าไม่เอา!  

 

▪ คำศัพท์ท่ีแสดงน้ำเสียงด้านลบ 
 ตัวอย่างที่ 1    ทั้งๆท่ีรักสะอาดมาก  

จากตัวอย่าง คำว่า “ทั้งๆที่” ว. แปลว่า ในขณะที่ เช่น เขาออกจากบ้านไปทั้ง
ที่ฝนกำลังตก เขาลาออกทั้ง ๆ ที่หน้าที่การงานกำลังเจริญก้าวหน้า. มักใช้เป็น
สันธานเชื่อมสองประโยคที่ขัดแย้งกันหรือตรงกันข้าม เช่น ทั้งๆที่รักสะอาด
มาก แต่เป็นสิว เป็นต้น 

 ตัวอย่างที่ 2 เราขอบตาดำมากกกกก  
 ตัวอย่างที่ 3 ดำมากๆเลยทำยังไงด ี 

จากตัวอย่าง ผู้เขียนใช้คำพูดที่ไม่ใช่คำศัพท์แสดงด้านลบโดยตรง เช่นคำว่า 
“ดำ” แต่คำที่ตามมาดังตัวอย่าง คือ “มากกกกก” เพื่อเน้นให้เห็นมากความ
ดำนั้น “มาก” สำหรับผู้เขียน ให้ความรู้สึกด้านลบ ส่วนคำว่า “ทำยังไงดี” สื่อ
ว่าไม่พอใจกับความดำ และผู้เขียนต้องการจะแก้ไข 
 

▪ ผู้เขียนไม่แนะนำ 
 ตัวอย่าง  ปล.ไม่แนะนำเครื่องสำอางตลาดนัดนะคะ  
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คำว่าไม่แนะนำให้ความรู ้สึกทางลบ ถึงแม้ในประโยคจะไม่ปรากฏคำที ่มี
ความหมายลบคำอื ่น แต่การไม่แนะนำมีความหมายเท่ากับไม่ดี ไม่ควร                 
จึงกำหนดเป็น neg 
 

▪ ประโยคที่มีเนื้อความกังวล เสียใจ เครียด เดือดร้อน ไร้หนทาง หรือรู้สึกแย่ มักเป็นประโยคที่บอกเล่า
ถึงปัญหา ทำให้ผู้รับสารมีความรู้สึกด้านลบต่อข้อความร่วมด้วย 

 ตัวอย่าง  - เราเป็นคนผิวแห้งด้วย แบบแห้งมากๆเลย 
- อุดตันกับอักเสบ 
- นานๆไปมันก็เป็นอีกอยู่ดี 
- หายยากมาก 
- สิวอุดตันเต็มหน้าเลยครับตอนนี้ บางอันก็กดแล้วเจ็บ 
- ไม่รู้จะจัดการยังไงด ี
- หาหมอก็แล้ว  
- เศร้าค่ะ 
- ไม่มีใครสนใจเลยจ้า" จริงๆ จขกท เห็นอยู่แล้ว 
- คือ เราโดนเพื่อนว่าเราว่าเราหน้าปลวก 
- อายุ22ครับหน้าพังหนักมาก 
- เราเป็นสิวอุดตันหัวปิดเยอะมากๆเลยค่ะ 
- รูู้สึกว่าโฟมที่ใช้อยู่ตอนนี้ไม่โอเคเลยจริงๆ 

 
2.3) คำศัพท์เฉพาะที่ไม่แสดงด้านใดด้านหนึ่ง ความรู ้สึกเฉยๆ หรือเป็นกลาง 

กำหนดเป็น neu (neutral) 
 

▪ เนื้อครีมสีขาว เนื้อเจล 
 ตัวอย่าง  น้ำๆเจลๆ  

ลักษณะของสินค้า เช่น น้ำ เจล เป็นลักษณะกลางๆเนื่องจากได้ได้ส่งผลต่อ
การใช้งานโดยตรง โดยเฉพาะสินค้าประเภท Skin care ที ่ผ ู ้บร ิโภคให้
ความสำคัญกับส่วนผสมและผลลัพธ์จากผู้ใช้จริงมากกว่า 

 

▪ ความรู้สึกที่ไม่ชัดเจน 
 ตัวอย่าง  และนานกว่าจะหาย  

จากตัวอย่าง ผู้รับสารสามารถตีความได้ว่า ผู้เขียนได้ผลลัพธ์ที่ดีแต่ใช้เวลานาน 
ซึ่งไม่แสดงอารมณ์หรือความรู้สึกออกมาอย่างชัดเจน ว่ารู้สึกดีหรือไม่ดี  
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▪ การให้ข้อมูลหรือบอกเล่าทั่วไป  
 ตัวอย่าง  เพราะตนเองแต่งหน้าตลอดเมื่อออกนอกบ้าน 

จากตัวอย่างผู้เขียนให้ข้อมูลทั่วไป เกี่ยวกับการแต่งหน้าที่ทำเป็นประจำทุกวัน 
ซึ่งไม่แสดงอารมณ์หรือความรู้สึกออกมาอย่างชัดเจน ว่ารู้สึกดีหรือไม่ดี  

ตัวอย่างอ่ืนๆ  - วิตซีเน้นใสค่ะ 
- เขาน่าจะมีหลายสูตรที่เหมาะกับแต่ละคนนะ @Harley 
- ผ่านไป 6 เดือน 
- ด้วยความทำธุรกิจคือควรรับผิดชอบลูกค้า 
- อย ศคบ บ้านเรา 
- ผมกินวิตามินซี ทุกวันอยู่แล้ว 
- ตอนนี้มาเพิ่มฟ้าทะลายโจรด้วย  

 

▪ การแนะนำข้อมูลทั่วไป 
 ตัวอย่าง  ออกกำลังกายเท่านั้น  

จากตัวอย่างพูดถึงการออกกำลังกาย ซึ่งเป็นที่ทราบกันดีว่าดีต่อสุขภาพ ถือ
เป็นข้อมูลทั่วไป รวมถึงไม่มีคำวิเศษณ์ขยายถึงข้อดีข้อเสียที่ชัดเจน จึงกำหนด
เป็น neu  

ตัวอย่างอ่ืนๆ  - ควรหมั่นทาโลชั ่นหลังอาบน้ำ(ควรทาทันทีหรือไม่เกิน 10 นาทีหลังจาก
อาบน้ำ) จะดีมากๆ น้ำผึ้ง 

- ทั้งนี้ ควรตรวจด้วยประสาทดมกลิ่น ลิ้น และ มองดูด้วยตา ก่อนตัดสินใจ 
- ลดโซเดียม เลือกอาหารที่มีคาร์โบไฮเดรต ไขมันต่ำ ก็โอเคแล้วค่ะ 

 

▪ ประโยคที่มีเนื้อความถามหรือขอคำแนะนำ 
 ตัวอย่าง  - อยากถามว่าเราควรลองกินดีไหม?  

- ยาวไหม 
- จุดต่างคืออะไร 
- เล่ห์เหลี่ยมโรงงานคืออะไร 
- รบกวนขอคำแนะนำจากผู้มีประสบการณ์หรือผู้เชียวชาญคะคนตั้งครรภ์

อ่อนๆ ตั้งครรภ์ได้1-3 สัปดาห์ควรใช้สกินแคร์บำรุงผิวหน้าและผิวกายตัว
ไหนดีคะที่ไม่ส่งผลกระทบต่อลูกน้อยในครรภ์ค่ะ 

- บำรุงผิวหน้าใช้ตัวไหนดีคะ 
- ควรใช้แชมพู ครีมนวด ทรีทเมนต์ หรืออะไร 
- ผงนี้ช่วยเรื่องอะไรรึคะ 
- ช่วยแนะนำอาหารเสริม 
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- เวย์โปรตีน -หมดอายุแล้ว(ที่ระบุตามสินค้า) ทานได้ไหม –สามารถทานได้
จริงๆประมาณกี่เดือน 

 

▪ ประโยคที่มีเนื้อความห้ามปราม บอกกล่าวถึงสิ่งที่ไม่ควรทำ ควรลด แม้จะเป็นประโยคที่มีเจตนาดี              
แต่สิ่งที่ไม่ควรทำนับเป็นสิ่งที่ไม่ดี ดังนั้นจึงทำให้ผู้รับสารมีความรู้สึกเป็นกลาง 

ตัวอย่าง  - เราไม่ควรที่จะไปใช้ครีมกันแดดราคา 20 -30 บาทในเน็ต ที่ไม่รู้ว่าของใคร 
แต่มันถูก คนซื้อเยอะ 

- อย่าใช้จินตนาการ 
- ถ้าอยากกินก็ต้องอย่ากินตอนที่ท้องว่างอะไรงี้อะ 
- เรื่องไร้สาระไม่ควรนำมาโกธรกันครับ 
- อย่างนี้ไม่ควรกินเกินวันละ 2 กล่องเท่านั้น  

 
2.4) คำศัพท์ใหม่เกี่ยวกับความงาม หน้าวาวผิวฉ่ำ สวยใสแบบเกาหลี 

 

▪ การใช้ศัพท์แสลงทางบวก 
 ตัวอย่าง  ฟาดแตกๆจ้า  
  จากตัวอย่าง ฟาด ในความหมายเดิมหมายถึง 
  (1) ก. หวด, เหวี่ยง, เช่น ฟาดด้วยไม้เรียว ฟาดผ้า จระเข้ฟาดหาง 
  (2)  (ปาก) ก. กินอย่างเต็มที่ เช่น ฟาดข้าวเสีย 3 ชาม. 
  ความหมายใหม่ คำว่า “ฟาด” ถูกสื่อนำไปใช้ในการชมความสวย ความสง่า

งาม เช่น ชุดนี้ฟาดมา ปังมาก แปลว่า ชุดนี้สวยงามมาก 
 

 ตัวอย่าง  งานผิวดีๆ เทียบเท่าเคาท์เตอร์แบรนด์!  
  งานผิวเป็นคำที่ใช้เรียกการแต่งหน้าแบบสาวเกาหลีที่แต่งหน้าบางเบา ดูแล้ว

เหมือนเผยผิวหรือเหมือนไม่ได้แต่งหน้าทั้งๆท่ีแต่ง 
 

 ตัวอย่าง เราว่าถ้าเอาสีแดงแบบที่แดงจริงๆและสวย ของ mac ยืนหนึ่งสุดล่ะ แดงตา
แตกมาก  

  ยืนหนึ่ง แปลว่า เป็นที่หนึ่งโดยไม่มีใครเทียบเทียมได้เลย ใช้ชมว่าเป็นสิ่งที่ดี 
รวมถึงเป็นการการันตีว่าคุณภาพนั้นดีจริงๆ ส่วนคำว่า “แดงตาแตกมาก” ก็
เป็นแสลงที่มีความหมายด้านบวกเช่นกัน เป็นความสวยงามที่ผู้เขียนรู้สึกดี 

 

 ตัวอย่าง ผิวหน้าเหมือนกันเลยค่ะ ZA ตัวนี้เท่านั้นที่เอาอยู่  
  เอาอยู่ เป็นแสลงที่การันตีประสิทธิภาพของสินค้าหรือบริการ หากใช้ขยาย

คำนาม จากตัวอย่าง “ZA ตัวนี้เท่านั้นที่เอาอยู่” นาม+ตัวนี้เท่านั้นที่เอาอยู่ 



 

95 

เป็นการการันตีว่าต้องตัวนี้ถึงจะดี ดังนั้นคำว่า “เอาอยู่ ” แสดงถึงความรู้สึก
ด้านบวกย่างชัดเจน  

 

▪ การใช้สัญลักษณ์ 
➢ การใช้สัญลักษณ์แสดงความรู้สึกทางบวก  

 

ตัวอย่าง  ค่ะ ^ ^  
 (^^) เป็นสัญลักษณ์คล้ายหน้ายิ้ม ให้ความรู้สึกทางบวก 
 

ตัวอย่าง  สวยใสสไตล์เกาหลี สาวกรองพ้ืนห้ามพลาด!!  
เครื่องหมาย (!) อัศเจรีย์ (exclamation mark) ใช้เพื่อเน้นเสียง จากตัวอย่าง 
“ห้ามพลาด!!” เป็นการเน้นจากผู ้เขียนว่าเป็นสิ ่งที ่ดีมากจริงๆที ่อยากจะ
แนะนำ ห้ามพลาด โดยเด็ดขาด 
 

➢ การใช้สัญลักษณ์แสดงความรู้สึกทางลบ 
 

ตัวอย่าง  เรากันบ่อยจนคิ้วบางเลยตอนนี้ TT 
(TT) เป็นสัญลักษณ์คล้ายใบหน้าที่กำลังร้องไห้ ทำให้ประโยคนี้มีน้ำเสียงใน
ด้านลบ 

 
3.10.3 ปัญหาในการพิจารณาความรู้สึกของประโยค และวิธีการที่ใช้ในการแก้ปัญหา 

 

1) ประโยคขัดแย้งกันเอง 
ในหนึ่งประโยคแสดงความรู้สึกขัดแย้งกันเอง หรือ ขยายความไม่สมเหตุสมผล 
 

ตัวอย่าง โดยได้รับส่วนลดหรือสิทธิพิเศษจากเจ้าของสินค้าเพ่ือแลกกับการรีวิว - ไม่ได้รับค่าจ้างและ
ผลประโยชน์ใดๆ  

 

จากตัวอย่างในประโยคกล่าวถึงสิทธิประโยชน์ที่ได้รับคือ “ส่วนลดส่วนลดหรือสิทธิพิเศษจาก
เจ้าของสินค้าเพื่อแลกกับการรีวิว” แต่ในประโยคต่อมากลับกล่าวว่า “ ไม่ได้ รับค่าจ้างและผลประโยชน์
ใดๆ” ซึ่งขัดแย้งกับประโยคแรกเพราะ สิทธิพิเศษหรือส่วนลดเพ่ือแลกกับการรีวิวถือเป็นผลประโยชน์หรือ
การจ้างอย่างหนึ่ง ผู้ศึกษากำหนดเป็น neu เนื่องจากเมื่อแยกทั้งสองประโยคออก ทั้งสองประโยคไม่ได้มี
ความหมายที่ไม่ด ี

 

2) ใน 1 ข้อความมีประโยครวมกัน 
ประโยคความรวมที่ให้ความรู้สึกทั้งด้านบวกและด้านลบ จึงเกิดปัญหาในการวิเคราะห์

โดยใช้เกณฑ์ดังที่กล่าวมาข้างต้น แก้ไขปัญหาโดยการพิจารณาจากน้ำเสียงและความรู้สึกโดยภาพรวม  
หรือการให้ความรู้สึกเฉยๆ หรือดูจำนวนคำที่ให้ความรู้สึกว่ามีคำแบบไหนมากกว่า  
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ตัวอย่าง พ่นไม่ดีก็เลอะพ้ืน เลยเลือกแบบครีมทาเอาค่ะ  
 

จากตัวอย่างประโยคที่ 1 พ่นไม่ดีก็เลอะพื้น  ให้ความรู้สึกว่าผู้เขียนไม่ชอบผลิตสินค้าเนื่องจากเห็น
ว่าเลอะได้ง่าย ประโยคที่ 2 เลยเลือกแบบครีมทาเอาค่ะ  ผู้เขียนบอกสิ่งที่ตนเองเลือก ซึ่งมีน้ำเสียงที่พอใจ
แสดงความรู้สึกดีต่อสินค้า ตามตัวอย่างคือ แบบครีม  
  

ผู้ศึกษากำหนดเป็น pos โดยพิจารณาให้ประโยคตัวอย่างเป็นประโยคความรวม ประกอบด้วย 
ประโยคหลักคือ เลยเลือกแบบครีมทาเอาค่ะ รวมกับประโยคเสริมเพื่อให้เหตุผล คือ พ่นไม่ดีก็เลอะพ้ืน 
ดังนั้นประโยคดังกล่าวจึงเป็นประโยค pos ตามความรู้สึกของประโยคหลัก ไม่ใช่ neg ซึ่งเป็นความรู้สึก
ของประโยครอง 
 

ตัวอย่างอ่ืนๆ - ตอนอยู่มัธยมผมก็ใช้น้ำประปาล้างหน้าอย่างเดียวครับ หน้าก็ใสไม่มีสิวอะไรทั้งนั้น(แต่
ตอนนั้นหน้าไม่มันนะ) จนมาตอนมหาลัยหน้าเริ่มมีความมัน แต่ก็ยังใช้น้ำประปาล้าง
อย่างเดียวในช่วงแรกๆ 

 - หลังจากนั้นสิวก็แทบไม่ข้ึนอีกเลยจะมีโผล่มา ก็โผล่มา 1 เม็ดเล็กๆ และนานๆหลายเดือน
จะโผล่มาทีนึงครับ มันขึ้นอยู่กับสภาพผิวหน้าของแต่ละคนด้วยครับ แล้วก็คุณภาพของ
น้ำก็มีส่วนเช่นกัน 

- ใช้ K+ หน้าเนียนขึ้น แต่เหม็นคับ 
- ใช้รองพ้ืนดีเซ้ย์แล้วคุมมันดีอยู่ค่ะ ระหว่างวันมีมันบ้าง แตไ่ม่เยิ้มไม่เป็นคราบนะคะ 
- ดี แต่ไม่ได้ดีเลิศกับทุกคน(เท่าที่เทียบกับตัวเองและคนอ่ืนๆที่ใช้นะ 
- โอเคนะ ผิวดี แต่คุมมันน้อยไปหน่อย 
- กลบสีปากได้โอเค แต่เนื้อเกลี่ยค่อนข้างยาก 

 

3) ประโยคตัดผิดพลาดทำให้เสียความ 
การตัดประโยคที่ใช้ในการพิจารณาความรู้สึกของผู้เขียน ผู้ศึกษาพบว่าบางประโยคการ

ตัดมีผลต่อความรู้สึกของประโยคอย่างมาก  
 

ตัวอย่าง [CR] ใดๆ ก็คือขาดได้  
 แต่สิ่งนี้คือห้ามมมม :: กันแดดตัวใหม่ของ ดร.สมชาย  
 เริ่ดจริงเด้อ  
 

จากตัวอย่างทั้งสามประโยคเขียนโดยผู้เขียนคนเดียวกัน เมื่อพิจารณาทีละประโยค ประโยคที่ 1 
“[CR] ใดๆ ก็คือขาดได้” ให้ความรู้สึกกลางๆ ประโยคที่ 2 แต่สิ่งนี้คือห้ามมมม :: กันแดดตัวใหม่ของ ดร.
สมชาย  ให้ความรู้สึกทางลบ ประโยค ประโยคที่ 3 “[CR] ใดๆ ก็คือขาดได้” ให้ความรู้สึกทางบวก 

 

หากนำทั้ง 3 ส่วนมาประกอบเป็น 1 ประโยค  
 [CR] ใดๆ ก็คือขาดได้ แต่สิ่งนี้คือห้ามมมม :: กันแดดตัวใหม่ของ ดร.สมชาย เริ่ดจริงเด้อ 
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เมื่ออยู่รวมกัน ประโยคนี้จะให้ความรู้สึกในทางบวก 
 

4) การใช้คำกำกวม  
ประโยคที่ปรากฏมักจะมีคำที่ยากแก่การวิเคราะห์ความรู้สึกว่าเป็นความรู้สึกด้านบวก

หรือด้านลบ แก้ไขปัญหาโดยจัดเป็นประโยคที่แสดงความรู้สึกเป็นกลาง  
 

ตัวอย่าง - เนื้อครีมจะหนักกว่าตัวDay Cream นะคะ กลิ่นคล้ายๆกันเลย 
 - เนื้อครีมสีขาวดูเข้มข้น 
 - แงงง 
 

5) การสะกดคำผิด  
บางประโยคนั้นเจ้าของกระทู้พิมพ์ผิดหรือใช้คำที่เข้าใจยาก จึงทำให้ยากต่อการอ่าน

และเข้าใจ  
 

ตัวอย่าง - รอยดำทาครีม/เซรั่มลดรอยได้ แต่รอยแงต้องใช้เลเซอร์ช่วยค่ะ 
 - สลิง 
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3.11  การใช้สถิติเชิงพรรณนา 

ผลการดำเนินการของการแสดงความรู้สึกของประโยคของนักภาษาศาสตร์ทั้งสามท่าน A1, A3 
และ A4 ได้ถูกนำมาวิเคราะห์ข้อมูลโดยการใช้สถิติเชิงพรรณนาเพื่อศึกษาว่านักภาษาศาสตร์ทั้งสามได้
แสดงความรู้สึกคิดเห็นผ่านประโยคเหมือนกันหรือแตกต่างหรือไม่ ทั้งนี้ ข้อมูลประโยคมีจำนวนทั้ งหมด 
60,081 ประโยค โดยนักภาษาศาสตร์ A1 ให้ความรู้สึกเชิงบวก เป็นกลาง และเชิงลบเป็นจำนวนดังนี้ 
13,025, 36,226 และ 10,830 ตามลำดับ นักภาษาศาสตร์ A3 ให้ความรู้สึกเชิงบวก เป็นกลาง และเชิงลบ
เป็นจำนวนดังนี้ 11,122, 43,638 และ 5,321 ตามลำดับ และนักภาษาศาสตร์ A4 ให้ความรู้สึกเชิงบวก 
เป็นกลาง และเชิงลบเป็นจำนวนดังนี้ 14,770, 32,817 และ 12,494 ตามลำดับ ภาพที่ 54 แสดงภาพรวม
การแสดงความรู้สึกของนักภาษาศาสตร์ 

 

 
 

ภาพที่ 54  กราฟ bar charts แสดงภาพรวมการแสดงความรู้สึกของนักภาษาศาสตร์ 
 

ภาพที่ 55 แสดงตัวอย่าง 10 แถวของข้อมูลการแสดงความรู้สึกของนักภาษาศาสตร์ A1, A3 และ 
A4 ความรู้สึกถูกเข้ารหัสดังนี้ ความรู้สึกอารมณ์ เป็นบวก (Pos) แทนด้วย 3 เป็นกลาง (Neu) แทนด้วย 2 
และเป็นลบ (Neg) แทนด้วย 1 

 
 

ภาพที่ 55  ตัวอย่าง 10 แถวของข้อมูลการแสดงความรู้สึกของนักภาษาศาสตร์ A1, A3 และ A4  

13,025 
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และผลสถิติเช ิงพรรณนาอธิบายค่าเฉลี ่ยของการแสดงความรู ้ส ึกคิดเห็นของประโยคจาก
นักภาษาศาสตร์สามท่านถูกแสดงในตารางที่ 26 

 

ตารางท่ี 26  สถิติเชิงพรรณนาอธิบายค่าเฉลี่ยของการแสดงความรู้สึกคิดเห็นของประโยค 
จากนักภาษาศาสตร์สามท่าน 

 

 Mean STD Missing value 
A1 2.036 0.62 None 
A3 2.096 0.51 None 
A4 2.037 0.67 None 

 

เมื่อพิจารณาดูจากข้อมูลข้างต้น ข้อมูลประกอบด้วยข้อมูลที่มีลักษณะไม่ต่อเนื่อง (discrete) ทำให้
ข้อมูลมกีารแจกแจงของประชากรไม่เป็นโค้งปกติ (Non-normal distribution) ทำให้ทางทีมวิจัยเลือกใช้
สถิตินอนพาราเมตริก (Nonparametric statistics) มาทำการทดสอบค่าพารามิเตอร์ของกลุ่มประชากร 
โดยใช้เทคนิค One-way ANOVA วิเคราะห์หาความแตกต่างค่าเฉลี่ยแบบ 1 ตัวประกอบของประชากร 
(นักภาษาศาสตร์ A1, A3 และ A4) โดยสมมุติฐานตั้งไว้คือ  

             H0 = UA1=UA2=UA3     นักภาษาศาสตร์ A1, A3, A4 แสดงความรู้สึกต่อประโยคได้คล้ายกัน 
 

โดยสมมุติฐาน (H) ของ One-way ANOVA สามารถคำนวณได้จากสมการที่ (13) 
 

                                          𝐻 = [
12 ∑ �̅�𝑗−�̅�𝑗

3∗(𝑁+1)
]                                      สมการ (13) 

 

และกำหนดให้ค่าระดับนัยสำคัญ (Significant level ) σ = 0.05 ทางทีมนักวิจัยใช้โปรแกรม
วิเคราะห์ข้อมูลในการคำนวนค่าทางสถิติโดยใช้ One-Way ANOVA ได้ผลดังภาพที่ 56 
 

ภาพที่ 56  สรุปผลทางสถิติหาความแตกต่างการแสดงความคิดเห็น 
ของนักภาษาศาสตร์ A1, A3 และ A4 ด้วยวิธี One-Way ANOVA 
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จากตารางสรุปผลการวิเคราะห์โดยใช้เทคนิค One-way ANOVA พบว่าระดับความแตกต่าง
ระหว่างค่าเฉลี่ยของกลุ่มข้อมูล A1, A3 และ A4 (Between groups variance) ผลรวมของกำลังสองของ
ค่าเบี่ยงเบน SSB = 141.1174 และค่าความแปรปรวน MSB = 70.5587 ส่วนระดับความแตกต่างค่าเฉลี่ย
ภายในกลุ่มข้อมูล A1, A3 และ A4  (Within groups variance) ผลรวมของกำลังสองของค่าเบี่ยงเบน 
SSW = 66,835.48 และค่าความแปรปรวน MSW = 0.370814 ส่งผลให้ค ่าสถิต ิ F ถูกคำนวณได้ 
190.2806 จากสมการที่ (14) และค่า F crit = 2.995782 ด้วย dfB = 2 และ dfW = 180,240  

 

𝐹 =  
𝑀𝑆𝐵

𝑀𝑆𝑊
         สมการ (14) 

 
ในการสรุปผล เนื ่องด้วยค่า Fคำนวน (=190.2806) > F crit (=2.995782) และค่า p-value มีค่า

เท่ากับ 0.00 ดังนั้นทางทีมวิจัยไม่ยอมรับสมมุติฐาน H0  ทำให้สรุปผลได้ว่านักภาษาศาสตร์ A1, A3, A4 
แสดงความรู้สึกต่อประโยคได้แตกต่างกัน โดยวิธีการคัดกรองข้อมูล target class ที่มีคุณภาพทางทีม
นักวิจัยจะทำการระบุค่า polarity ใหม่โดยการใช้วิธีการโวตโดยเสียงข้างมาก (Majority Vote) จาก      
นักภาษาศาตร์จำนวนาสามท่าน ยกตัวอย่างเช่น ถ้าประโยคใดๆมีค่า count ของ (positive, neutral, 
negative) มากกว่า 2 ก็ให้นับเป็นค่านั้น แต่ถ้ามีทุกค่าเท่าเทียมกัน ทางทีมจะนำ sample นั้นออกจาก 
corpus/dataset   
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บทที่ 4 
สรุปผลการดำเนินงานโครงการ ระยะที่ 1 (5 เดือน) 

 
4.1  สรุปผลการดำเนินงานโครงการวิจัย 

 

ทีมวิจัยได้ส่งมอบผลงาน (Contributions) ทั้งหมด 4 อย่าง ได้แก่ (1) โปรแกรมสกัดข้อมูลจาก
เว็บไซต์พันทิป ทั้งนี้ โปรแกรมสกัดข้อมูลที่พัฒนาเก็บข้อมูลได้ถูกต้องครบถ้วนแม่นยำ (2) โมเดลตัด
ประโยคภาษาไทย ทางทีมงานได้นำเสนอโมเดลตัดประโยคภาษาไทย โดยใช้การเรียนรู้เครื่องกลเชิงลึก
จากข้อมูลสื่อสังคมออนไลน์ โดยโมเดลถูกพัฒนาจากองค์ความรู้ของนักภาษาศาสตร์ช่วยในการแบ่งแยก
ประโยคภาษาไทย จำนวน 2,623 ข้อความ ซึ่งจากการทบทวนวรรณกรรม พบว่ายังไม่มีใครทำมาก่อน   
(3) รวมถึงขั้นตอนการประมวลผลข้อความล่วงหน้า (Text pre-processing) และการทำความสะอาด
ข้อมูลในเบื้องต้น ที่มีการนำโมเดลตัดประโยคที่ถูกพัฒนาโดยทีมนักวิจัยมาใช้ เป็นไปได้อย่างราบรื่น                 
มีประสิทธิภาพ และมีความแม่นยำในการตัดประโยคภาษาไทยจากข้อมูลออนไลน์ประมาณ 75% และ      
(4) การดำเนินการแสดงความรู้สึกของประโยค (Sentiment annotate) โดยนักภาษาศาสตร์ จำนวน 3 
ท่าน เพ่ือทำให้ข้อมูลสมบูรณ์ข้ึน และพร้อมที่จะนำไปพัฒนาโมเดล Sentimental analytic model และ 
การพัฒนาส่วนเชื ่อมต่อประสานกับผู ้ใช้งานระบบ interactive/responsive web-based analytic               
ในระยะที่ 2 ขั้นตอนการดำเนินการ (WP 3-4) ต่อไป  

 

ภาพที่ 57 แสดงตัวอย่างการออกแบบในเบื้องต้นของ Dashboard การวิเคราะห์ความรู้สึกจาก 
ข้อมูลกระทู้และความคิดเห็นของผู้ใช้จากเว็บไซต์พันทิป โดยผู้ใช้สามารถสำรวจแนวโน้มความคิดเห็น  
ของผ ู ้บร ิ โภคท ี ่ม ีต ่อส ินค ้าประเภทเคร ื ่องสำอาง อาหารและอาหารเสร ิมว ่าม ีท ิศทางของ  
การแสดงความคิดเห็นไปทางด้านบวก ด้านลบ หรือรู้สึกเป็นกลางอย่างไร ในช่วงเวลาที่ผ่านมา  
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ภาพที่ 57  ตัวอย่าง User Interface ของ Dashboard 
การวิเคราะห์ความรู้สึกจากข้อมูลกระทู้และความคิดเห็นของผู้ใช้จากเว็บไซต์พันทิป 

 
  

ทางทีมวิจัยได้ส่งมอบผลลัพธ์จากกิจกรรมทั้งหมด มีรายการดังต่อไปนี้ 
• ข้อมูลที่สกัดมาทั้งหมดและตัวโปรแกรมสกัดข้อมูล ซึ่งถูกรวบรวมไว้ใน link 

https://cmu.to/Scrapeddata  
• โมเดลตัดประโยคภาษาไทยสามารถดาวน์โหลด และนำไปใช้ได้จาก link https://cmu.to/crf  
• ตัวอย่างข้อมูล (dataset/corpus) ที่ทำการตัดประโยค และการแสดงความรู้สึกของประโยค 

(Annotate) สามารถดาวน์โหลดได้จาก link  https://cmu.to/sampleAnnotation  
 

ทั้งนี้ ในส่วนของผลลัพธ์ (Outcome) และตัวชี้วัด ตามตารางที่ 5 จะได้หลังจากการดำเนินงาน
โครงการในระยที่ 2 
 

 
 
 
 
 

https://cmu.to/Scrapeddata
https://cmu.to/crf
https://cmu.to/sampleAnnotation


 

103 

4.2  ปัญหาและอุปสรรค 

1) สถานการณ์ภาวะฉุกเฉินโควิด-19 
เนื่องด้วยสถานการณ์ภาวะฉุกเฉินโควิด-19 ในเฟสนี้ทางทีมนักวิจัยได้ดำเนินงานวิจัยผ่านระบบ 

Online อาทิ การจัดประชุมผ่าน Zoom การมอบหมายงาน และการติดตามงาน ผ่านการใช้บอร์ด Trello 
รวมถึงการสื่อสารระหว่างทีมงานตลอด ผ่านโปรแกรม Line ส่วนในเฟสถัดไปทางทีมวิจัยจะจัดการประชุม 
Online กับนักภาษาศาสตร์เพื่อมอบหมายงาน sentiment segmentation และ polarity annotation 
ผ่าน Google sheet เพื่อทำให้การดำเนินงานวิจัยสามารถติดตามผลได้อย่างมีประสิทธิภาพ แต่อย่างไร           
ก็ตาม ทางทีมวิจัยได้คำนึงถึงการดำเนินงานอื่น ๆ อาทิ งานด้านเอกสารที่ต้องผ่านคณะ/ศูนย์วิจัย ที่ต้อง
เผื่อเวลาการทำงานเพ่ือป้องกันการเกิดความล่าช้าเนื่องจากสถานการณ์ภาวะฉุกเฉินนี้ 

 

2) เลื่อนกำหนดการเริ่มงานจ้างเหมาพิจารณาความรู้สึกของประโยคโดยนักภาษาศาสตร์  
ตามแผนการดำเนินงานของทีมวิจัยได้กำหนดให้ดำเนินการจ้างเหมานักภาษาศาสตร์ จำนวน 3 

คน เพื่อพิจารณาความรู้สึกของประโยคจากบทความในกระทู้ออนไลน์ (pantip.com) โดยมีระยะเวลา
ดำเนินการ 2 เดือน (ระหว่างเดือนพฤษภาคม ถึงเดือนมิถุนายน 2563) แต่มีความจำเป็นต้องเลื ่อน
ระยะเวลาเริ่มงานเป็นวันที่ 20 มิถุนายน 2563 เนื่องจากการรับเงินงบประมาณ งวดที่ 2 ของโครงการวิจัย
เกิดความล่าช้า ซึ่งตามแผนงานที่วางไว้โครงการวิจัยจะได้รับเงินงบประมาณ งวดที่ 2 ภายในเดือน
พฤษภาคม 2563 เมื่อได้รับงบดังกล่าวแล้ว โครงการวิจัยจึงจะเริ่มดำเนินการจ้างเหมานักภาษาศาสตร์ 
จำนวน 3 ราย เพื่อทำการพิจารณาความรู้สึกของผู้เขียนจากประโยค แต่เนื่องด้วยสถาบันวิจัยสังคมได้
จัดทำระเบียบการเงินใหม่ โครงการวิจัยจึงต้องปรับเอกสารการเบิกจ่ายให้เป็นไปตามระเบียบใหม่ของ
สถาบันวิจัยสังคม ส่งผลให้โครงการวิจัยได้รับเงินงบประมาณ งวดที่ 2 เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2563 และ
มอบหมายให้นักภาษาศาสตร์ จำนวน 3 ราย สามารถเริ่มทำงานจ้างเหมาดังกล่าวได้ตั ้งแต่วันที่ 20 
มิถุนายน 2563 เป็นต้นมา 
 

3) เลื่อนกำหนดการส่งมอบงานจ้างเหมาพิจารณาความรู้สึกของประโยคโดยนักภาษาศาสตร์ 
จากข้อที่ 2) โครงการวิจัยมีความจำเป็นต้องเลื่อนกำหนดการส่งมอบงานจ้างเหมาดังกล่าว จาก

เดิมกำหนดส่งมอบงานภายในเดือนมิถุนายน 2563 (ระยะเวลาทำงาน 2 เดือน) เลื่อนเป็นภายในวันที่ 7 
สิงหาคม 2563 (ระยะเวลาทำงาน 1 เดือน 21 วัน) เพื่อให้นักภาษาศาสตร์ จำนวน 3 ราย สามารถทำงาน
ที่ได้รับมอบหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ  

 

4) เปลี่ยนแปลงนักภาษาศาสตร์ สำหรับงานจ้างเหมาพิจารณาความรู้สึกของประโยคโดย
นักภาษาศาสตร์ จำนวน 1 คน  
จากการตรวจสอบการทำงานของนักภาษาศาสตร์ จำนวน 3 ราย โดยให้เริ่มทำงานตั้งแต่วันที่ 

20 มิถุนายน 2563 เป็นต้นมา พบว่ามีนักภาษาศาสตร์ จำนวน 1 ราย ไม่เหมาะสมกับงานที่มอบหมายให้ 
ผู้วิจัยจึงขอยุติการจ้างเหมานักภาษาศาสตร์รายนั้น และดำเนินการจ้างเหมานักภาษาศาสตร์รายใหม่ 
จำนวน 1 ราย เพ่ือมาทำงานแทน โดยให้เริ่มดำเนินงานใหม่ทั้งหมด 



 

104 

เอกสารอ้างอิง 
 
“Pantip.com” จาก Online Community ทรานส์ฟอร์มสู่ “แพลตฟอร์มที่มีทุกคำตอบ” ให้คนไทย. 

(n.d.). Retrieved March 27, 2020, from https://www.marketingoops.com/news/biz-
news/pantip-com-business-strategy/ 

 

80 Percent of Your Data Will Be Unstructured in Five Years. (n.d.). Retrieved March 27, 2020, 
from https://solutionsreview.com/data-management/80-percent-of-your-data-will-
be-unstructured-in-five-years/ 

 

Chrome DevTools | Tools for Web Developers. (n.d.). Google Developers. Retrieved April 
21, 2020, from https://developers.google.com/web/tools/chrome-devtools 

 

Chumwatana, T. (2015). Using sentiment analysis technique for analyzing Thai customer 
satisfaction from social media. 659–664. 
http://www.icoci.cms.net.my/proceedings/2015/TOC.html 

 

Danilak, M. M. (n.d.). langdetect: Language detection library ported from Google’s language-
detection. (1.0.8) [Python; OS Independent]. Retrieved August 18, 2020, from 
https://github.com/Mimino666/langdetect 

 

Dash by Plotly. (n.d.). Plotly. Retrieved January 26, 2020, from https://plot.ly 
 

DBD : กรมพัฒนาธุรกิจการค้า. (n.d.). Retrieved March 27, 2020, from 
https://www.dbd.go.th/index.php 

 

Flask | The Pallets Projects. (n.d.). Retrieved March 27, 2020, from 
https://palletsprojects.com/p/flask/ 

 

GitHub—Tqdm/tqdm: A Fast, Extensible Progress Bar for Python and CLI. (n.d.). Retrieved 
August 18, 2020, from https://github.com/tqdm/tqdm 

 

Global Digital Report 2019. (n.d.). We Are Social. Retrieved March 27, 2020, from 
https://wearesocial.com/global-digital-report-2019 

 
 



 

105 

Government Artificial Intelligence Readiness Index 2019. 2019. Retrieved March 28, 2020, 
from https://ai4d.ai/index2019/ 

 

Haruechaiyasak, C., & Kongthon, A. (2015). Mining associative and comparative patterns for 
Thai sentiment analysis. 2015 International Computer Science and Engineering 
Conference (ICSEC), 1–6. https://doi.org/10.1109/ICSEC.2015.7401451 

 

Hirschberg, J., & Manning, C. D. (2015). Advances in natural language processing. Science, 
349(6245), 261–266. https://doi.org/10.1126/science.aaa8685 

 

Huang, Z., Xu, W., & Yu, K. (2015). Bidirectional LSTM-CRF Models for Sequence Tagging. 
ArXiv:1508.01991 [Cs]. http://arxiv.org/abs/1508.01991 

 

Hussein, D. M. E.-D. M. (2018). A survey on sentiment analysis challenges. Journal of King 
Saud University - Engineering Sciences, 30(4), 330–338. 
https://doi.org/10.1016/j.jksues.2016.04.002 

 

Kingma, D. P., & Ba, J. (2017). Adam: A Method for Stochastic Optimization. ArXiv:1412.6980 
[Cs]. http://arxiv.org/abs/1412.6980 

 

Lafferty, J. D., McCallum, A., & Pereira, F. C. N. (2001). Conditional Random Fields: 
Probabilistic Models for Segmenting and Labeling Sequence Data. Proceedings of 
the Eighteenth International Conference on Machine Learning, 282–289. 

 

Langley, P., & Sage, S. (1994). Induction of Selective Bayesian Classifiers. In Uncertainty 
Proceedings 1994 (pp. 399–406). Elsevier. https://doi.org/10.1016/B978-1-55860-
332-5.50055-9 

 

Long Short-Term Memory | Neural Computation. (n.d.). Retrieved June 27, 2020, from 
https://dl.acm.org/doi/10.1162/neco.1997.9.8.1735 

 

Lopez, M. M., & Kalita, J. (2017). Deep Learning applied to NLP. ArXiv:1703.03091 [Cs]. 
http://arxiv.org/abs/1703.03091 

 

MARCI ROBIN.(2018). “ Sephora Is Launching a Clean Beauty Category That's Free of 
Certain Unwanted Ingredients” [ระบบออนไลน์].      

 



 

106 

Mikolov, T., Sutskever, I., Chen, K., Corrado, G., & Dean, J. (2013). Distributed 
Representations of Words and Phrases and their Compositionality. ArXiv:1310.4546 
[Cs, Stat]. http://arxiv.org/abs/1310.4546 

 

Netisopakul, P., Pasupa, K., & Lertsuksakda, R. (2017). Hypothesis testing based on 
observation from Thai sentiment classification. Artificial Life and Robotics, 22(2), 
184–190. https://doi.org/10.1007/s10015-016-0341-2 

 

NumPy. (n.d.). Retrieved August 18, 2020, from https://numpy.org/ 
 

pandas.DataFrame—Pandas 1.1.0 documentation. (n.d.). Retrieved August 14, 2020, from 
https://pandas.pydata.org/pandas-
docs/stable/reference/api/pandas.DataFrame.html 

 

Pasupa, K., & Seneewong Na Ayutthaya, T. (2019). Thai sentiment analysis with deep 
learning techniques: A comparative study based on word embedding, POS-tag, and 
sentic features. Sustainable Cities and Society, 50, 101615. 
https://doi.org/10.1016/j.scs.2019.101615 

 

Pasupa, K., Netisopakul, P., & Lertsuksakda, R. (2016). Sentiment analysis of Thai children 
stories. Artificial Life and Robotics, 21(3), 357–364. https://doi.org/10.1007/s10015-
016-0283-8 

 

PyThaiNLP/pythainlp. (2020). [Python]. PyThaiNLP. 
https://github.com/PyThaiNLP/pythainlp (Original work published 2016) 

 

Quinlan, J. R. (1986). Induction of Decision Trees. Machine Learning, 1(1), 81–106. 
https://doi.org/10.1023/A:1022643204877 

 

Sanguansat, P. (2016). Paragraph2Vec-based sentiment analysis on social media for 
business in Thailand. 2016 8th International Conference on Knowledge and Smart 
Technology (KST), 175–178. https://doi.org/10.1109/KST.2016.7440526 

 

Sarakit, P., Theeramunkong, T., Haruechaiyasak, C., & Okumura, M. (2015). Classifying 
emotion in Thai youtube comments. 2015 6th International Conference of 



 

107 

Information and Communication Technology for Embedded Systems (IC-ICTES), 1–
5. https://doi.org/10.1109/ICTEmSys.2015.7110808 

 

Schuster, M., & Paliwal, K. K. (1997). Bidirectional recurrent neural networks. IEEE 
Transactions on Signal Processing, 45(11), 2673–2681. 
https://doi.org/10.1109/78.650093 

 

Scrapy | A Fast and Powerful Scraping and Web Crawling Framework. (n.d.). Retrieved 
October 6, 2018, from https://scrapy.org/ 

 

SeleniumHQ Browser Automation. (n.d.). Retrieved April 13, 2020, from 
https://www.selenium.dev/ 

 

Silla, C. N., & Kaestner, C. A. A. (2004). An Analysis of Sentence Boundary Detection Systems 
for English and Portuguese Documents. In A. Gelbukh (Ed.), Computational 
Linguistics and Intelligent Text Processing (pp. 135–141). Springer. 
https://doi.org/10.1007/978-3-540-24630-5_16 

 

SocialEnable. 2017. Retrieved March 28, 2020, from https://socialenable.com/ 
 

Some modal aspects of XPath: Journal of Applied Non-Classical Logics: Vol 20, No 3. 
(n.d.). Retrieved April 17, 2020, from 
https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.3166/jancl.20.139-171 

 

S-Sense. POP แอพพลิเคชันที่ใช้วัดความรู้สึกของคนไทยบนโซเชียลมีเดีย . 2013. Retrieved March 
28, 2020, from http://pop.ssense.in.th/ 

 

Support-Vector Networks | Machine Language. (n.d.). Retrieved March 27, 2020, from 
https://dl.acm.org/doi/10.1023/A%3A1022627411411 

 

Tangverapong, A., Suchato, A., & Punyabukkana, P. (2009). Romanization of Thai Proper 
Names Based on Popularity of Usages. In T. Theeramunkong, B. Kijsirikul, N. 
Cercone, & T.-B. Ho (Eds.), Advances in Knowledge Discovery and Data Mining (pp. 
580–587). Springer. https://doi.org/10.1007/978-3-642-01307-2_56 

 



 

108 

Trakultaweekoon, K., & Klaithin, S. (2016). SenseTag: A tagging tool for constructing Thai 
sentiment lexicon. 2016 13th International Joint Conference on Computer Science 
and Software Engineering (JCSSE). https://doi.org/10.1109/JCSSE.2016.7748868 

 
Understanding LSTM Networks—Colah’s blog. (n.d.). Retrieved March 29, 2020, from 

http://colah.github.io/posts/2015-08-Understanding-LSTMs/ 
 

Vateekul, P., & Koomsubha, T. (2016). A study of sentiment analysis using deep learning 
techniques on Thai Twitter data. 2016 13th International Joint Conference on 
Computer Science and Software Engineering (JCSSE), 1–6. 
https://doi.org/10.1109/JCSSE.2016.7748849 

 

Wisesight. Zocial eye. 2019. Retrieved March 28, 2020, from 
https://wisesight.com/th/zocialeye/ 

 

Zanroo. Zanroo Search. 2020. Retrieved March 28, 2020, from https://zanroo.com 
ธุรกิจเครื ่องสำอางเกิดง ่าย ดับยากจริงหรือ ? (n.d.). Retrieved March 27, 2020, from 
http://www.ksr.co.th 

 

Zhou, N., Aw, A., Lertcheva, N., & Wang, X. (2016). A Word Labeling Approach to Thai 
Sentence Boundary Detection and POS Tagging. Proceedings of COLING 2016, the 
26th International Conference on Computational Linguistics: Technical Papers, 
319–327. https://www.aclweb.org/anthology/C16-1031 

 

Nattanam Waiyahong. 2562. “งงมากแม่! เมื่อใครๆ ก็พากันเรียกคนที่ไม่ใช่แม่ว่า “แม่” กันทั้งเมือง” 
[ระบบ ออนไลน์]. แหล่งที่มา :  
https://www.vogue.co.th/lifestyle/article/definitionofmom  

 

Wirote Aroonmanakun.(2019). “การตัดประโยคภาษาไทย : (1) ประโยคคืออะไร” [ระบบออนไลน์].   
แหล่งที่มา :  https://medium.com/@wirotearoonmanakun  

 
ทรงธรรม อินทจักร. (2559). ภาษา เจตนา และปริบท. ใน ดียู  ศรีนราวัฒน์ (บรรณาธิการ) ภาษาและ

ภาษาศาสตร์ .พิมพ์ครั้งที่ 2 . กรุงเทพฯ: สำนักพิมพ์ธรรมศาสตร์ 
 



 

109 

ไพรลิน สิมมา. 2557.  “หน้าที่ของคำว่า “ซึ่ง” ในระดับปริจเฉท.”  วารสารรามคำแหง  33, 1 (มกราคม-
มิถุนายน) : 1-16 

 

รณยุทธ เอื้อไตรรัตน์, นันทพร ศรจิตติ. (2562). การวิเคราะห์ข้อผิดพลาดในการเขียนภาษาไทยของนิสิต
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ. พิฆเนศวร์สาร ปีที่ 15 ฉบับที่ 1, 87-100 

 

รุจิรา ครุฑธาพันธ์. (2561). ลักษณะวากยสัมพันธ์ในการเขียนประโยคของเด็กออทิสติกไทย. วารสาร
ภาษาและภาษาศาสตร์ ปีที่ 36 ฉบับที่ 2, 20-40 

 
สำนักงานราชบัณฑิตยสภา. (2554) พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน. สืบค้นเมื่อ 5 มิถุนายน 2563,

จาก http://www.royin.go.th/?page_id=130 
 
สำนักงานราชบัณฑิตยสภา. 2554. พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน. [ระบบ ออนไลน ์ ] .แหล ่ งท ี ่ ม า :

http://www.royin.go.th/?page_id=130  
 
สำนักงานราชบัณฑิตยสภา. 2554. พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน. [ระบบออนไลน์].แหล่งที่มา:

http://www.royin.go.th/?page_id=130  
 
สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม(สสว.). (n.d.). Retrieved March 27, 2020, from 

https://www.sme.go.th/th/index.php 
แหล่งที่มา :  https://www.allure.com/story/clean-at-sephora-category-filter-by- 
ingredient  

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



 

110 

รายชื่อคณะผู้จัดทำกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัย 
 
1. หัวหน้าโครงการ  

ชื่อ  อาจารย์ ดร.ปรีดิ์  เที่ยงบูรณธรรม   
หน่วยงาน  วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
หมายเลขบัตรประจำตัว   3 5099 01327 61 0  
สถานที่ติดต่อ  วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200   
โทรศัพท์ 090-892-2160  
โทรสาร 053-941803 
E-mail pree.t@cmu.ac.th 

 
2. ผู้ร่วมงานวิจัย  

ชื่อ  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภัทรหทัย  ณ ลำพูน 
หน่วยงาน  วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
หมายเลขบัตรประจำตัว 3 5199 00028 53 8 
สถานที่ติดต่อ  วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200 
โทรศัพท์ 090-323-4797 
โทรสาร 053-941803 
E-mail pathathai.n@cmu.ac.th 

 
3.  ที่ปรึกษาโครงการ 

ชื่อ  อาจารย์ ดร.ดนัยธัญ  พงษ์พัชราธรเทพ 
อาจารย์ประจำสาขาวิชาการจัดการความรู้ วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
ตำแหน่ง  หัวหน้าศูนย์ China Intelligence Center CAMT Digital School 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
สถานที่ติดต่อ  วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200  
โทรศัพท์ 053-920299 ต่อ 302 
โทรสาร 053-941803  
E-mail danaitun.p@camt.info, danaitun@yahoo.com, danaitun.p@cmu.ac.th 
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4. หน่วยงานหลัก  
วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  

 
5. หน่วยงานสนับสนุน 

5.1 หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่  
39/5-6 หมู่ที่ 3 ถนนวงแหวนรอบกลาง ตำบลท่าศาลา อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50000 

5.2 ศูนย์เครือข่ายธุรกิจ (Biz Club) โดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้า  
563 ถนนนนทบุรี ตำบลบางกระสอ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000 
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ภาคผนวก 
ภาพกิจกรรมการดำเนินงานโครงการวิจัย 

 
ทีมนักวิจัยได้ดำเนินการจัดประชุมร่วมกับผู้ที่เกี่ยวข้องในส่วนต่างๆ เพื่อชี้แจงรายละเอียด ของ            

การดำเนินงานโครงการวิจัย แผนการดำเนินงาน วิธีการดำเนินงาน และติดตามผลการดำเนินงาน              
โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

 

1.  การจัดประชุมทีมนักวิจัยร่วมกับทีมผู้พัฒนาระบบเว็บแอปพลิเคชัน (Developer)  
ในวันอาทิตย์ที่ 12 เมษายน พ.ศ.2563 ผ่านระบบประชุมทางไกลออนไลน์ แอปพลิเคชัน Zoom 
 

 
 

 
 
วัตถุประสงค์ เพื ่อชี ้แจงรายละเอียดในการทำงานและแผนการดำเนินงานให้แก่ทีมนักพัฒนาระบบ 
(Developer) และเตรียมความพร้อมในการพัฒนาเว็บแอปพลิเคชันเชิงตอบโต้ ( Interactive Web-
based Analytic Application) ที่โครงการวิจัยมีแผนจะดำเนินการในระยะที่ 2  
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2.  การจัดประชุมทีมนักวิจัยร่วมกับทีมนักภาษาศาสตร์  
ในวันเสาร์ที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 ผ่านระบบประชุมทางไกลออนไลน์ แอปพลิเคชัน Zoom 
 

 
 

 
 

วัตถุประสงค์ เพื่อชี้แจงรายละเอียดในการทำงานและแผนการดำเนินงานให้แก่นักภาษาศาสตร์ พร้อมทั้ง
แบ่งหน้าที่รับผิดชอบของนักภาษาศาสตร์ โดยให้ดำเนินการแสดงความรู้สึกของประโยคจากบทความใน
กระทู้ออนไลน์ (pantip.com) จำนวน 3 คน และดำเนินการตัดประโยคภาษาไทยจากสื่อสังคมออนไลน์ 
จำนวน 1 คน  
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3.  การจัดประชุมทีมนักวิจัยร่วมกับที่ปรึกษาโครงการวิจัย 
ในวันเสาร์ที ่27 มิถุนายน พ.ศ.2563  ณ ร้านอาหาร Goodview All Day  
 

 
 

 
 
วัตถุประสงค์ เพื ่อรายงานความก้าวหน้าของการดำเนินงานโครงการวิจัย ครั ้งที ่ 1 ให้แก่ อาจารย์             
ดร.ดนัยธัญ พงษ์พัชราธรเทพ ที่ปรึกษาโครงการวิจัย พร้อมทั้งแจ้งแผนการดำเนินงานในช่วงระยะเวลา
ถัดไป รวมไปถึงการขอคำปรึกษา ชี้แนะแนวทาง และข้อเสนอแนะในประเด็นต่างๆ ที่สนับสนุนการ
ดำเนินงานโครงการวิจัย 
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4.  การจัดประชุมทีมนักวิจัยร่วมกับนักภาษาศาสตร์ 
ในวันอังคารที ่14 กรกฎาคม พ.ศ.2563 ผ่านระบบประชุมทางไกลออนไลน์ แอปพลิเคชัน Zoom  
 

 
 

 
 
วัตถุประสงค์ เพื่อติดตามการทำงานของนักภาษาศาสตร์เป็นรายบุคคล โดยทีมวิจัยได้นัดประชุมกับ
นักภาษาศาสตร์ A1 และ A3 เป็นรายบุคคลเพื่อสอบถามถึงปัญหาและอุปสรรคของนักภาษาศาสตร์แต่ละ
คนถึงสาเหตุที่ไม่สามารถทำงานได้เสร็จทันตามกำหนดระยะเวลา และการขอขยายระยะเวลาทำงาน
เพ่ิมข้ึน รวมไปถึง นัดประชุมกับนักภาษาศาสตร์ A4 เพ่ือชี้แจงรายละเอียดของงาน และให้เริ่มดำเนินการ
ใหม่ตั้งแต่ต้น ทั้งนี้ ทีมวิจัยได้แจ้งแผนการติดตามงานที่เป็นระบบมากยิ่งขึ้น และได้กำหนดจำนวนประโยค
ที่นักภาษาศาสตร์ควรทำให้เสร็จในแต่ละวัน และขอให้นักภาษาศาสตร์คอยจดบันทึกจำนวนประโยคที่ทำ
เสร็จจริงในแต่ละวัน ลงในตาราง Google sheet ที่เพ่ิมไว้ให้ในระบบคลาวน์   
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5.  การจัดประชุมทีมนักวิจัยร่วมกับกราฟิกดีไซน์เนอร์ (Graphic Designer)  
ในวันเสาร์ที ่15 สิงหาคม พ.ศ.2563 ผ่านระบบประชุมทางไกลออนไลน์ แอปพลิเคชัน Zoom  
 

 
 

 
 
 

วัตถุประสงค์ เพื่อชี้แจงรายละเอียดในการออกแบบปกรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ และแผนการดำเนินงาน
ให้แก่กราฟิกดีไซน์เนอร์ (Graphic Designer) และเตรียมความพร้อมในการออกแบบลักษณะ Icon 
สำหรับเว็บแอปพลิเคชันเชิงตอบโต้ (Interactive Web-based Analytic Application) ที่โครงการวิจัยมี
แผนจะดำเนินการในระยะที่ 2  
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6.  การจัดประชุมทีมนักวิจัยเพื่อสรุปผลการดำเนินงานโครงการวิจัยในระยะที่ 1  
ในวันพุธที ่19 สิงหาคม พ.ศ.2563 ผ่านระบบประชุมทางไกลออนไลน์ แอปพลิเคชัน Zoom  
 

 
 

 
 
วัตถุประสงค์ เพ่ือสรุปผลการดำเนินงานโครงการวิจัยในระยะท่ี 1 และการจัดทำรายงานฉบับสมบูรณ์   
 

 
 


