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บทคัดย่อ 
 งานวิจัยนีไ้ด้น าเสนอวิธีการจ าแนกความ
คิดเห็นโดยการวิเคราะห์ความคิดเห็นภาษาไทย
เก่ียวกบัการรีวิวสินค้าออนไลน์ ด้านการบริการห้องพกั 
โรงแรม รีสอร์ท จาก Agoda Thailand และ Twitter 
Thailand ท่ีจดทะเบียนหลักทรัพย์ โดยเก็บข้อมูล
จ านวน 2,890 ข้อมูล โดยใช้เทคนิคเหมืองข้อความ
วิเคราะห์ความคิดเห็นภาษาไทยเก่ียวกับการรีวิว
สินค้าออนไลน์ และสร้างแบบจ าลองด้วยอลักอริทึม 4 
วิธี ได้แก่ ซพัพอร์ตเวกเตอร์แมทชีน ต้นไม้ตดัสินใจ นา
อีฟเบย์ และเคเนียเรสเนเบอร์ เ พ่ือเปรียบเทียบ
ประสิทธ์ิภาพการวิเคราะห์ความคิดเห็นภาษาไทย
เก่ียวกบัการรีวิวสินค้าออนไลน์ จากการทดลองพบว่า
คณุลกัษณะท่ีดีสดุคือ ซพัพอร์ตเวกเตอร์แมทชีน ระดบั
รองลงมาเป็น นาอีฟเบย์ , ต้นไม้ตดัสินใจ และเคเนีย
เรสเนเบอร์ ตามล าดบั 

ค ำส ำคญั: เหมืองข้อความ, ซพัพอร์ตเวกเตอร์แมทชีน, 
นาอีฟเบย์, ต้นไม้ตดัสินใจ, เคเนียเรสเนเบอร์ 
 
Abstract 

This research purposes the methods to 
distinguish comments by analyzing online 
comments in Thai about online hotel service 

product reviews from Agoda Thailand and Twitter 
Thailand, both of which registered for realty 
registration in Thailand. The research is done by 
collecting 2,890 samples, then analyze them by 
text mining and create 4 algorithms; Support 
Vector Machine, Decision Tree, Naïve-Bayes, K-
Nearest Neighbor to compare the effectiveness of 
each methods in analyzing Thai comments of 
online products. The result suggests that Support 
Vector Machine is the most reliable method while 
Naïve-Bayes, Decision Tree, and K-Nearest 
Neighbor follow respectively. 

Keywords: Text Mining, Support Vector Machine, 
Naïve-Bayes, Decision Tree, K-Nearest Neighbor 
 
1. บทน า 

ปัจจบุนัเว็บไซต์และ Social Media มีบทบาท
มากขึน้ในการเผยแพร่ข้อมูล และการแสดงความ
คิดเห็นท่ีให้บริการต่างๆ[1] เก่ียวกับการรีวิวสินค้า
ออนไลน์ในหวัข้อต่างๆไม่ว่าจะสินค้า หรือการบริการ
บนเว็บไซต์ เช่น ความคิดเห็นรีวิวเก่ียวกับการบริการ
ด้านห้องพกั โรงแรม รีสอร์ท เว็บไซต์ Agoda Thailand 
จดัเป็นเว็บไซต์ท่ีได้รับความนิยมเป็นอย่างมากในด้าน
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การบริการห้องพกั รีสอร์ท โรงแรม ซึ่งได้มีผู้ ท่ีเข้ามาใช้
บริการการจองห้องพกั รีสอร์ท โรงแรม และเข้ามาตชิม
หรือแสดงความคิดเห็นต่อการให้บริการและการใช้
บริการ หรือรีวิวสินค้าผ่านทางเว็บไซต์จ านวนมาก อีก
ทัง้  Twitter Thailand เป็น Social Media ในรูปแบบ
หนึ่ง ท่ีมีบทบาทส าคัญอย่างมากในการเผยแพร่
ข่าวสารได้โดยตรงผ่าน Smartphones หรือ Mobile 
devices ซึ่งรองรับผู้ ใช้งานได้เป็นจ านวนมาก อีกทัง้
ยงัสามารถเข้าถึงข้อความ รีวิวได้โดยตรงจากผู้ เข้ารับ
บริการ ผู้ วิจัยจึงน า ข้อมูล  Agoda Thailand และ 
Twitter Thailand จ านวน 2,890 ข้อมลู จากการแสดง
ความคิดเห็นโดยการวิเคราะห์ความคิดเห็นภาษาไทย
เก่ียวกับการรีวิวสินค้าออนไลน์ ท าให้เพิ่มความ
สะดวกสบายแก่ผู้ ท่ีเข้ามาใช้บริการหรือก าลงัตดัสินใจ
ท่ีจะใช้บริการ โดยผู้ ท่ีจะเข้ารับบริการสามารถอ่าน
ความคิดเห็น รีวิว ท่ีมีผู้ ใ ช้บริการก่อนหน้านี  ้เ พ่ื อ
ประกอบการตดัสินใจในการใช้บริการของตนเอง [2, 
3] จากความสมัพนัธ์ของปัญหาดงักล่าว ผู้วิจยัจึงเกิด
แนวคิดในการเพิ่มมูลค่าและสร้างประโยชน์ให้แก่
ความคดิเห็นภาษาไทยเก่ียวกบัการรีวิวสินค้าออนไลน์
โดยวิธีการจ าแนกความคิดเห็นตามเทคนิค ซพัพอร์ต
เวกเตอร์แมชชีน ต้นไม้ตดัสินใจ เนอีฟเบย์ และเคเนีย
เ รส เน เบอ ร์  เ พ่ื อท าการทดสอบประสิท ธ์ิภาพ
แบบจ าลองจากความส าคญัของปัญหาดงักล่าว เพ่ือ
เป็นการเพิ่มมูลค่าและประโยชน์ให้แก่ผู้ ท่ีเข้ามาใช้
บริการหรือก าลังตัดสินใจท่ีจะใช้บริการได้ตัดสินใจ
ง่ายขึน้ 
 
 
 

2. ทฤษฎีและวรรณกรรมที่เก่ียวข้อง 
2.1 เหมืองข้อความ 

เหมืองข้อความหรือการค้นหาองค์ความรู้จาก
ข้อความ (Knowledge-Discovery in Text - KDT) คือ
กระบวน การท่ีกระท า กับข้อความ (โดยส่วนใหญ่จะ
ใช้กับข้อ ความท่ีมีจ านวนมาก) เพ่ือค้นหารูปแบบ 
แนวทาง และความสมัพนัธ์ท่ีซอ่นอยูใ่นชดุข้อความนัน้ 
โดยใ ช้หลักการ ค้นคืนสารสนเทศ ( Information 
retrieval), เหมืองข้อมูล (Data mining), การเรียนรู้
ของเค ร่ือง  (Machine learning), สถิติ  (Statistics) 
และหลักการประมวลผลทางภาษาธรรมชาติ  
(Computational linguistics) การท าเหมืองข้อความ
คล้ายกับการท า เหมืองข้อมูล แต่แตกต่างกันตรงท่ี
การท าเหมืองข้อมูลมกัจะใช้กับข้อมลู หรือฐานข้อมูล
ท่ี มี โครงส ร้าง  (Structured) ส่วนการท า เห มือง
ข้อความจะเน้นไป ท่ี ข้อความ ท่ีไม่ มี โครงสร้าง 
(Unstructured) หรือกึ่งโครงสร้าง (Semi-structured) 
[4] 
2.2 นาอีฟเบย์ 

นาอีฟเบย์ มีพืน้ฐานมาจากกฎของเบย์ เป็น
ทฤษฎีทางด้านสถิติโดยน าความน่าจะเป็นมาใช้
ประเมินความไม่แน่นอนให้เป็นตัวเลขได้ กล่าวถึง
ความน่าจะเป็นของเหตุการณ์ท่ีเกิดขึน้  (A) ถ้ามี
เหตกุารณ์อีกเหตุการณ์หนึ่งเกิดมาแล้ว (B) สามารถ
เขียนให้อยูใ่นรูปอยา่งง่าย ดงัสมการท่ี 1 [5] 
  (1) 

P(A|B) คือ ความนา่จะเป็นท่ีเหตกุารณ์ A จะเกิดขึน้ 
ถ้าเหตกุารณ์ B เกิดขึน้แล้ว 

P(B|A) คือ ความนา่จะเป็นท่ีเหตกุารณ์ B จะเกิดขึน้ 
ถ้าเหตกุารณ์ A เกิดขึน้แล้ว 
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P(A) คือ ความนา่จะเป็นท่ีจะเกิดเหตกุารณ์ A 
P(B) คือ ความนา่จะเป็นท่ีจะเกิดเหตกุารณ์ B 
วิธีการจ าแนกหมวดหมู่โดยใช้หลัก การความน่าจะ
เป็น เป็นการแก้ปัญหาแบบ Classification สามารถ
คาดการณ์ผลลัพธ์และสามารถอธิบายได้ ท าการ
วิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างตวัแปร เพ่ือใช้ในการ
ส ร้ า ง เ ง่ื อ น ไ ข ค ว ามน่ า จ ะ เ ป็ น ส า ห รั บ แต่ ล ะ
ความสัมพันธ์ เป็นวิธีการจ าแนกประเภท ข้อมูลท่ีมี
ประสิทธิภาพวิธีหนึ่ง โดยใช้ในการจ าแนกหมวดหมู่
เอกสารข้อความ (Text Classification) ไ ด้ ดี  การ
ท างานไม่ซับซ้อนเหมาะกับกรณีของเซตตัวอย่างมี
จ านวนมาก และคุณสมบัติ (Attribute) ไม่ขึน้ต่อกัน 
โดยก าหนดให้ความน่าจะเป็นของข้อมูลท่ีจะเป็น ดงั
สมการท่ี 2 [6] 
  (2) 

กลุ่ม Cj ส าหรับข้อมูลท่ีมีคุณสมบัติ n ตัว X = {A1, 
A2 ,…, An} ห รื อ ใ ช้ สั ญ ญ า ลั ก ษ ณ์ ว่ า 

P=(A1,A2,…,An|Cj) โดยท่ี Π หมายถึงผลคณู 
ของคา่ P=(Ai|Cj) ทัง้หมด i = 1, 2, 3,…,n และ j = 1, 
2, 3,…, n ดงันัน้จะได้วิธีการจ าแนกประเภทแบบเบย์ 
อยา่งง่ายดงัสมการท่ี 3 
  (3) 

2.3 ต้นไม้ตัดสินใจ (Decision Tree) 
ต้นไม้ตดัสินใจ (Decision Tree) [5] เป็นการ

เ รียนรู้โดยการจ าแนก (Classification) ชุดข้อมูล
ออกเ ป็นกลุ่ ม  (Class) ต่างๆ  โดยใ ช้คุณสมบัติ  
(Attribute) ของข้อมลูในการแยกแยะ ต้นไม้ตดัสินใจท่ี
ได้จากการเรียนรู้ท าให้ทราบคณุสมบตัิใดของข้อมูลท่ี
เป็นตวัก าหนดการจ าแนก และคณุสมบตัแิตล่ะตวัของ
ข้อมูลนัน้มีความส าคัญมากน้อยอย่างไร ซึ่งเป็น

ประโยชน์ท่ีจะช่วยให้ผู้ ใช้สามารถวิเคราะห์ข้อมูลและ
ตดัสินใจได้ถูกต้องยิ่งขึน้ ผลลพัธ์ของการเรียนรู้ต้นไม้
ตัดสินใจ ประกอบด้วย 1. โหนดภายใน ( Internal 
Node) 2. ก่ิง (Branch, Link) คือ ค่าคุณสมบัติของ
คณุสมบตัิในโหนดภายในท่ีแตกก่ิงนีอ้อกมา ซึ่งโหนด
ภายในจะแตกก่ิง เ ป็นจ านวนเท่ากับจ านวนค่า
คุณสมบัติของโหนดภายในนัน้ 3. โหนดใบ (Leaf 
Node) คือ กลุ่ม (Class) ต่างๆ ซึ่งเป็นผลลพัธ์ในการ
จ าแนกข้อมูล ซึ่งเป็นขัน้ตอนวิธีหนึ่งท่ีใช้ในการสร้าง
ต้นไม้ตดัสินใจจะใช้ค่าท่ีวัดท่ีเรียกว่าค่าแกน (Gain) 
เป็นตัวตัดสินใจว่าจะใช้แอตตริบิวต์ใดในการแบ่ง
ข้อมูลเพ่ือใช้ในการตัดสินใจ โดยวิ ธีการก าหนด
โครงสร้างต้นไม้ตัดสินใจจะเป็นตามล าดับของค่า
ตวัชีว้ัดหรือค่าเกนของแอตทริบิวท์ท่ีมีค่าสูงท่ีสุด ซึ่ง
เร่ิมหาคา่สารสนเทศ (Information) แตล่ะแอตทริบิวท์
ซึ่งบ่งบอกความสามารถของแอตทริบิวท์ในการแยก
แตล่ะคลาส (Class) โดยท่ี ตามสมการ ท่ี 4 ดงันี ้
  (4) 

โดย S คือ จ านวนข้อมูลทัง้หมด ซึ่งมีจ านวนข้อมูล Si 
ของ CLASSi 
n คือ จ านวน Class ทัง้หมด 
จากนัน้หาคา่เอนโทปี (Entropy) เป็นคา่ของผลรวมแต่
ละแอตทริบิวท์  A ท่ีสามารถแยกประเภทข้อมูล
สารสนเทศ (Information) แต่ละคลาสของแต่ละค่า
ของแอตทริบวิท์ m จ านวน ดงัสมการท่ี 5 

  (5) 

ดงันัน้ค่าเกน (Gain) ของแอตทริบิวท์ท่ีถูกเลือกหาได้
จากการแยกประเภทข้อมูลสารสนเทศทัง้หมดของ   
แอตทริบวิท์นัน้ได้ดงัสมการท่ี 6 
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  (6) 

2.4 เคเนียเรสเนเบอร์ (K-Nearest Neighbor) 
เป็นวิธีการในการจดัแบ่งคลาส หลกัการของ

วิธีการนี ้[7] จะจ าแนก ประเภทข้อมลูโดยขึน้กบัข้อมลู
มีคณุสมบตัใิกล้เคียงท่ีสดุ k ตวัจากข้อมลูบนชดุข้อมลู
ตัวอย่างทางานโดยขึน้กับระยะทางน้อยสุดจาก
สมาชิกใหม่  หรือข้อมูล ท่ีป้อนถาม ( input query 
instance) กับข้อมูลตัวอย่างฝึกฝน จะค านวณหา
เพ่ือนบ้านท่ีใกล้ท่ีสุด k ตวั หลงัจากนัน้เราจะรวบรวม
สมาชิกท่ีใกล้เคียงท่ีสุด k ตวัแล้วเลือกคลาสท่ีสมาชิก
สวนใหญ่ท่ีในกลุ่ม k ดงักล่าวส่งกดัอยู่มากท่ีสดุให้กับ
สมาชิกใหม่ ข้อมลูการจ าแนกโดยใช้ข้อมลูข้างเคียง k 
ตวั ประกอบด้วยแอททริบิวต์ หลายตวัแปร Xi ซึ่งจะ
น ามาใช้ในการแบ่งกลุ่ม Yi โดยระบุค่าตวัเลขจานวน
เต็มบวกให้กับ k ซึ่งค่า นีจ้ะเป็นตัวบอกจานวนของ
กรณี (case) ท่ีจะต้องค้นหาในการทานายหากรณีใหม่ 
อัลกอริทึมแบบ KNN ได้แก่  1-NN , 2-NN , 3-NN , 
………. k-NN โดยค่า k ต้องระบุในการสร้างโมเดล 
[7, 8] 

มาตรวดัความถกูต้อง ( Distance Measure)  
การหาความยาวระหว่างจดุท่ีต้องการ โดยใช้เคร่ืองมือ
และวิธี ตา่งๆ งานวิจยัได้เลือกวิธีการหามาตรวดัความ
แมน่ย า โดย Euclidean Distance 
ระยะทาง ระหว่าง 2 จุด จุดท่ีจะวัดนัน้มีเง่ือนไขมี
หลายค่าจากหลายมิติหรือขนาดขึน้กับรูปแบบ ซึ่ง
สามารถพิสูจน์หาค่าได้ด้วยทฤษฎีของ Pythagorean 
เ ม่ื อ มีการใ ช้สูตร เ พ่ื อหาระยะทาง  ขนาดของ 
Euclidean ระยะทางระหว่างจุด P=(p1,p2,…,pn) 
และ Q=(q1,q2…,qn) ใน Euclidean หลายขนาด 
ระบไุด้เป็น ดงัสมการท่ี 7 

(7) 

2.5 ซัพพอร์ทเวกเตอร์แมชชีน (Support Vector 
Machine) 

น า เสนอทฤษฎี โดย  Cortes and Vapnik 
(1995) เ พ่ื อลดความผิดพลาดจากการท านาย 
(Minimize error) จดัเป็นเทคนิคท่ีใช้ในการแก้ปัญหา
ทางด้านการรู้จ ารูปแบบข้อมลู อาศยัหลกัการจ าแนก
หมวดหมู่ข้อมูลด้วยการหาระนาบตดัสินใจและแบ่ง
ข้อมูลออกเป็น 2 ส่วน โดยจะพยายามสร้างเส้นแบ่ง
ตรงกึ่งกลางระหว่างกลุม่ให้มีระยะระหว่างขอบเขตทัง้ 
2 กลุ่มมากท่ีสุด (Optimal separating hyperplane) 
[9, 10] เพ่ือหาระนาบการตดัสินใจในการแบ่งข้อมูล 
โดยจะพยายามสร้างเส้นแบง่ตรงกึ่งกลางระหว่างกลุ่ม
ให้มี ระยะห่างระหว่างขอบเขตของทัง้สองกลุ่มมาก
ท่ีสุด โดยใช้ฟังก์ชัน่แม็ปส าหรับย้ายข้อมูลจาก Input 
Space ไปยัง Feature Space และสร้างฟังก์ชั่นวัด
ความคล้ายท่ี เ รียกว่า เคอร์ เนลฟัง ก์ชั่น  (Kernel 
Function) Kernal Function ใน ส่ือ ตีพิม พ์ เ ก่ียวกับ 
SVM [11] จะเรียกตวัแปรในการตดัสินใจว่าคณุสมบตัิ
และตัวแปรท่ีเปล่ียนแปลงใช้ในการก าหนดระนาบ
หลายมิติ เรียกว่า คุณลักษณะ ( feature) ส่วนการ
เลือกท่ีมีความเหมาะสมท่ีสุด เรียกว่า การคัดเลือก
คุณลักษณะ ( feature selection) จ านวนเซตของ
คณุลกัษณะท่ีใช้อธิบายในกรณีหนึง่ (เชน่ แถวของการ
ค่าคาดการณ์) เ รียกว่า เวกเตอร์ (vector) ดังนัน้
จดุมุ่งหมายของตวัแบบ SVM [7] คือการได้ประโยชน์
สงูสดุจากระนาบหลายมิตท่ีิแบง่แยกกลุ่มของเวกเตอร์
ในกรณีนีด้้วย Feature Space เหมาะใช้ส าหรับข้อมลู
ท่ีมีมิติของข้อมูลสูง ก าหนดให้ (xi,yi),…,(xn,yn) เป็น
ตัวอย่างท่ีใช้ส าหรับการสอน n คือ จ านวนข้อมูล
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ตวัอยา่ง m คือ จ านวนมิตข้ิอมลูเข้า และ y คือ ผลลพัธ์
มีคา่ + 1 หรือ -1 ดงัสมการท่ี 8 

(xR{+1,-1} (5) i,yi),…,(xn,yn) เม่ือ x m , y ∈ ∈ (8) 

ส าหรับปัญหาเชิงเส้น มิตข้ิอมลูขนาดสงูได้ถกู
แบง่เป็น 2 กลุ่ม โดยระนาบตดัสินใจ ซึ่งค านวณได้ดงั
สมการท่ี 9 
 (w * x)+b = 0 (9) 

เ ม่ือ w คือ ค่าน า้หนักและ b คือค่า bias 
สมการ ใช้ส าหรับจ าแนกประเภทของข้อมลู ดงัสมการ
ท่ี 10 
 (w*x)+b>0 ถ้า yi = +1 และ 

 (w*x)+b<0 ถ้า yi = -1 (10) 

ในการวิ เคราะห์ความคิดเห็นภาษาไทย
เก่ียวกบัการรีวิวสินค้าออนไลน์ท่ีรวบรวมมาได้ และใช้
แบบจ าลองในการจ าแนกข้อความ 4 อัลกอริทึม คือ
โดยใช้ขัน้ตอนซัพพอร์ตเวกเตอร์แมทชีน นาอีฟเบย์ 
ต้นไม้ตัดสินใจ เคเนียเรสเนเบอร์ เพ่ือเปรียบเทียบ
ประสิทธ์ิภาพในการวิเคราะห์ความคิดเห็นภาษาไทย
เก่ียวกบัการรีวิวสินค้าออนไลน์ 
2.6 วรรณกรรมที่เก่ียวข้อง 

จากการท าเหมืองข้อมลูความคิดเห็นได้มีการ
ประยุกต์เข้ากับงานวิจยั [12] ซึ่งได้สกัดความคิดเห็น
ของสินค้าอิเล็กทรอนิกส์โดยแบ่งกลุ่มความคิดเห็น
ออกเป็นความคิดเห็นด้านบวกและด้านลบตาม
ประเภทของสินค้า และแบ่งประเภทเชิงความหมาย 
(Semantic) ของค าท่ีแสดงความคิดเห็นด้านบวก 
(Positive) และลบ (Negative) ท่ีนิยมแบบ 1, 2 และ 3 
ค า และน าความคิดเห็นด้านบวกและด้านลบเหล่านัน้ 
ไปสอนกับประโยคค าแนะน าจากผู้ ให้ค าแนะน าว่า

เป็นประเภทด้านบวกหรือด้านลบ โดยใช้เทคนิควิธี
ของเบย์อย่างง่าย (Naïve Bayes) แสดงผลเป็นค่า
ความน่าจะเป็นด้านบวกหรือด้านลบ ข้อเสียของ
งานวิจยันีคื้อข้อมลูท่ีใช้ในการสอนประโยคหากมีการ
ให้ค่าน า้หนักผิดพลาดก็จะท าให้ผลผิดพลาดไปด้วย 
เช่นเดียวกับงานวิจัย[13] ได้ท าการท าเหมืองความ
คิดเห็นจากการแสดงความคิดเห็นจากเอกสารท่ี
เก่ียวข้องกับบทความวิจยั ซึ่งได้สืบค้นจากฐานข้อมูล
อิเล็กทรอนิกส์และเว็บไซต์ โดยงานวิจยันีไ้ด้ท าการใช้
เทคนิควิธีซฟัพอร์ตเวกเตอร์แมทชีน (Support Vector 
Machine) และเปรียบเทียบกับวิธีของเบย์อย่างง่าย
และเทคนิควิธีอ่ืนๆ ซึ่งแตกตา่งจากงานวิจยั [14] การ
วิเคราะห์ข้อความแสดงความคิดเห็นเก่ียวกับโดเมน
ของโรงแรมซึ่งสรุปผลจากความคิดแยกประเภทตาม
คุณลักษณะคือ การบริการ อาหาร สภาพโรงแรม 
สถานท่ีตัง้ ห้องพักและอ่ืนๆ เพ่ือเพิ่มความสะดวก
ให้กับผู้ ใช้งานท่ีต้องการทราบข้อมูลเพียงอย่างใด
อย่ า งหนึ่ ง เท่ านั น้  โดยผู้ ใ ช้ ง านสามารถ เ ลื อก
คุณลักษณะท่ีต้องการได้ และเลือกโรงแรมเพ่ือ
เปรียบเทียบคณุลกัษณะท่ีเลือกว่าโรงแรมใดดีกว่ากัน
โดยจะแสดงในรูปแบบกราฟแท่งเปรียบเทียบกัน 
ระหว่างความคิดเห็นเชิงบวกและความคิดเห็นเชิงลบ
จากความคิดเห็นทัง้หมดซึ่งได้จากการประมวลผล
ภาษา (Natural Processing Language) ซึ่งแยกค า
จากการแสดงความรู้สึกของค าท่ีเก็บไว้ในฐานข้อมูล 
อีกทัง้งานวิจัยนีย้ังไม่แสดงรายละเอียดค าแนะน า
เก่ียวกับความคิดเห็นของผู้ ใช้บริการแต่ละคน ซึ่งมี
ความจ าเป็นในการแสดงผลความคิดเห็นทัง้หมด 
ดังนัน้งานวิจัยของเราจึงได้น าเสนอการวิเคราะห์
ข้อความแนะน าจากผู้ใช้บริการจากโดเมนของโรงแรม 
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เชน่เดียวกบังานวิจยั [14] 
งานวิจยัครัง้นีแ้ตกตา่งกบังานวิจยัท่ีอ้างอิงมา

คือได้เปรียบเทียบเทคนิคการท าเหมืองข้อมูลโดย
ต้นไม้ตดัสินใจ (Decision Tree) และการเรียนรู้แบบ
เบย์อย่างง่าย (Naïve Bayes) ซฟัพอร์ตเวกเตอร์แมท 
ชีน (Support Vector Machine) เคเนียเรสเนเบอร์ (K-
Nearest Neighbor) เพ่ือสรุปการแสดงความคิดเห็น
ในด้านบวก ด้านลบ ท าการเปรียบเทียบกับการให้ค่า
คะแนนของผู้ ใช้งานของบริการนัน้ๆ ท่ีมีความขดัแย้ง
กันซึ่งแตกต่างจากงานวิจัยดังกล่าว ซึ่งงานวิจัยนี ้
ผู้วิจยั จะสามารถสรุปภาพรวมของการวิเคราะห์ความ
คิดเห็นภาษาไทยเก่ียวกับการรีวิวสินค้าออนไลน์หรือ
บริการนัน้ๆ ได้เลยว่าเป็นด้านบวกหรือด้านลบจาก
ข้อความโดยแสดงเป็นกราฟค าแนะน าทัง้หมดเพ่ือง่าย
ต่อการวิเคราะห์ความคิดเห็นภาษาไทยเก่ียวกับการ
รีวิวสินค้าออนไลน์ได้ง่าย 
 
3. วิธีการด าเนินการวิจัย 
 วิธีการด าเนินงานของงานวิจัยนีมุ้่งเน้นเพ่ือ
พัฒนาการวิเคราะห์ความคิดเห็นภาษาไทยเก่ียวกับ
การรีวิวสินค้าออนไลน์ จากแหล่งข้อมูลสาธารณะ
ภาษาไทย มีกรอบแนวคิดในการพฒันาการวิเคราะห์
ความคดิเห็นภาษาไทยเก่ียวกบัการรีวิวสินค้าออนไลน์
ภาษาไทย ดงัรูปท่ี 1 

 
รูปที่ 1 กรอบแนวคิดการวิเคราะห์ความคิดเห็นภาษาไทย

เก่ียวกบัการรีววิสนิค้าออนไลน์โดยใช้ขัน้ตอนวิธีซพั
พอร์ตเวกเตอร์แมทชีน 

3.1 การเตรียมข้อมูล 
  เป็นขัน้ตอนการรวบรวมการวิเคราะห์ความ
คิดเห็นภาษาไทยเก่ียวกับการรีวิวสินค้าออนไลน์ท่ี
น ามาสร้างแบบจ าลองเพ่ือการเรียนรู้จ านวน 2,890 
ข้อความ จากแหลง่ขา่วสาธารณะท่ีได้ท าการศกึษามา
ดงัตารางท่ี 1 

ตารางที่ 1 ปริมาณข้อมลูการวิเคราะห์ความคิดเห็นภาษาไทย
เก่ียวกบัการรีวิวสนิค้าออนไลน์ 

แหล่งข่าวสารสาธารณะ
ภาษาไทย 

จ านวน
ข้อความ 

Agoda Thailand 1,573 
Twitter Thailand 1,317 

3.2 Document Parser 
ขัน้ตอนการดึงข้อมูลจากแหล่งข้อมูลโดยใช้

โปรแกรม Import.io1 จากนัน้ท าการคัดกรองข้อมูล
โดยก าจดัข้อมลูท่ีซ า้กันออก การแปลงข้อมลูให้อยู่ใน
รูปแบบท่ีเหมาะสม ส าหรับการสร้างแบบจ าลอง โดย
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การน าข้อ ความมาตัดค าผ่านโปรแกรมการตัดค า
ภาษาไทย (Thai Lexeme Tokenizer: LexTo)2 และ
ติดป้ายข้อมลูเพ่ือใช้ส าหรับการเรียนรู้ (Training Set) 
ท าการระบุหมวดหมู่ของข้อความด้วยมือ ดงัตารางท่ี 
2 

ตารางที่  2 การติดป้ายข้อมูลเพื่อใช้ส าหรับการเรียนรู้ 
(Training Set) 

Detail Class 
การ | บริการ | ดี | | พนกังาน | ด ู| น้อย | ไป | หน่อย | ส่
วน |โรงแรม | ด ู| สะอาด | แต ่| ก็ | ยงัมี | สิ่งอ านวย
ความสะดวก | ใน |ห้อง | ยงั | น้อย 

1 

สถานที ่| วิว | สวย | | ติด | หาด | สระ | วา่ยน า้ | มี
เยอะ | มาก |สระ | ใหญ่ | โรงแรม | คอ่นข้าง | กว้าง  

2 

เป็น | โรงแรม | ที่ | ดีเยี่ยม | มากๆ | คะ | สระ | วา่ย
น า้ | สะอาด สวยงาม | ห้องพกั | สะอาด | กว้างขวาง 

3 

บรรยากาศ | ดีมาก | วิว | ทะเล | สวย | มาก | สระ
น า้ | ดีมาก คน | ไม่ | เยอะ | ห้อง | หรู | | ไฟ | สวา่ง  

4 

โรงแรม | นี ้| อยู ่| ใน | ที่ตัง้ | ดีมาก | การ | บริการ | ดี
เยี่ยม | ห้อง | สวย | สะอาด | อาหารเช้า | เยอะ | ดี  

5 

 
3.3 การสกัดคุณลักษณะ (Feature extraction) 

วตัถปุระสงค์ของขัน้ตอนการสกดัคณุลกัษณะ
ความคิดเห็น คือการดึงคุณลักษณะ (Feature) ของ
ความคิดเห็นออกมา ซึ่งการดงึคณุลกัษณะออกมานัน้ 
ต้องก าหนดก่อนวา่จะใช้อะไร เป็นตวัแทนคณุลกัษณะ
ของความคิดเห็น และใช้คา่ใดแทนคณุลกัษณะความ
คิดเห็นนัน้ โดยการสร้างค าจากข้อความท่ีเตรียมไว้ 
(Tokenize) กรองจ านวนค าตัวอักษรของค า(Filter 
Tokenize) โดยก าหนดค าท่ีมีความยาวตัง้แต ่2 ถึง 25 
ตวัอกัษรและกรอกค าหยดุ (Filter Stopword) เป็นการ
น าค าท่ีไม่มีนัยส าคญัออกโดยท่ีไม่ท าให้ความหมาย
ของข่าวสารเปล่ียนแปลง ในขัน้ตอนนีน้ าโปรแกรม 
Rapidminer 3 มาช่วยในการสกัดคุณลักษณะของ

ความคดิเห็นภาษาไทยเก่ียวกบัการรีวิวสินค้าออนไลน์ 
ดงัรูปท่ี 2 

 
รูปที่  2 การสกัดคุณลักษณะของข้อความความคิดเห็น

ภาษาไทยเ ก่ียวกับการรีวิวสินค้าออนไลน์ โดย
โปรแกรม Rapidminer 

3.4 การก าจัดค าหยุด (Stop-Word List Removal) 
การน าค าท่ีไม่มีนัยส าคญัออกโดยท่ีไม่ท าให้

ความหมายของเอกสารเปล่ียนแปลงค า ท่ีไม่ มี
นัยส าคัญ ในท่ีนีห้มายถึงค าท่ีใช้กันโดยทั่วไปไม่มี
ความหมายส าคญัตอ่เอกสาร เม่ือตดัออกจากเอกสาร
แล้วไม่ท าใ ห้ใจความของเอกสารเปล่ียนแปลง 
ตวัอย่างเช่น ค าบพุบทเป็นค าท่ีใช้เช่ือมค าหรือกลุม่ค า
ให้สมัพนัธ์กนั ค าสนัธานเป็นค าท่ีท าหน้าท่ีเช่ือมค ากบั
ค า ค าสรรพนามเป็นค าท่ีใช้แทนค านามท่ีกล่าวถึง
มาแล้วในประโยค เป็นต้น จึงถือได้ว่าค าหยุดเป็น
คณุลกัษณะท่ีไมมี่ประโยชน์ในการจ าแนก [2-3] 
3.5 การหารากศัพท์ (Stemming) 

ก า ร ห า รู ป เ ดิ ม ข อ ง ค า  ห รื อ ห า ค า ท่ี มี
ความหมายคล้ายกัน เพ่ือปรับรวมให้เป็นค าเดียวกัน 
การหารากศัพท์เป็นกระบวนการท่ีควรท าก่อนการ
จดัท าดชันี ท าให้สามารถลดขนาดของดชันีลงและเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการค้นคืนหรือการจ าแนกหมวดหมู่ 
เช่นใช้การหารากศัพท์ ด้วยวิ ธี  Porter Stemming 
Algorithm 
3.6 การสร้างดัชนี (Indexing) 

เ น่ืองจากคอมพิวเตอร์ไม่สามารถจ าแนก
หมวดหมูข่องเอกสารซึง่เป็นภาษาธรรมชาติโดยตรงได้
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ดังนั น้จึ ง ต้องแปลง เอกสารใ ห้อยู่ ใน รูปแบบ ท่ี
คอมพิวเตอร์สามารถใช้ในการเรียนรู้ได้ ขัน้ตอนในการ
แปลงเอกสาร เรียกว่า การท าดัชนี ( Indexing) เพ่ือ
ส ร้ า งตัว แทน เ นื อ้ ห าของ เ อกสา ร  (Document 
Representation) ส าหรับใช้ในกระบวนการเรียนรู้ 
วตัถปุระสงค์ของการสร้างดชันีคือ การค านวณหาคา่ท่ี
จะมาใช้เป็นคา่คณุลกัษณะของเอกสาร การสร้างดชันี 
โดยทั่วไปท่ีนิยมใช้กัน จะเร่ิมจากการสร้างเวกเตอร์
ตัวแทนเอกสาร จากนัน้จะสร้างเมตริกซ์ของกลุ่ม
เอกสารขึน้จากเวกเตอร์เอกสารทัง้หมดในกลุ่ม [3] ซึ่ง
งานวิจัยนีใ้ช้การทดลองให้ค่าน า้หนักให้กับดัชนี
ดงัตอ่ไปนี ้โดยให้ 

fik = เป็นความถ่ีของค า i ในเอกสาร k 
N = จ านวนเอกสารทัง้หมดรวมของทกุกลุม่ 
ni = จ านวนเอกสารทัง้หมดท่ีมีค า i เกิดขึน้  
2.4.3 Term Frequency-Inverse Document 

Frequency (TFIDF) 
คา่นีจ้ะพิจารณาจากความถ่ีของค าในเอกสาร

คูณกับฟังกชัน log ของเอกสารทัง้หมด หารด้วย
จ านวนเอกสารท่ีปรากฏค านัน้อยู่ ซึ่งเป็นวิธีการให้
น า้หนกัแบบมาตรฐานท่ีได้รับความนิยม ดงัสมการท่ี 
11 
  (11) 

3.7 การเลือกคุณลักษณะ (Feature Selection) 
ก า ร คั ด เ ลื อ ก คุ ณ ลั ก ษ ณ ะ  ( Feature 

Selection) คือการลดขนาดของข้อมูล โดยการท าให้
ข้อมูลเดิมมีขนาดลดลงและสูญเสียลักษณะส าคัญ
ของข้อมลูท่ีน้อยท่ีสดุ โดยการใช้เทคนิคการคดัเลือกท่ี
ตา่งกนัท าให้ได้คณุลกัษณะท่ีตา่งกนัด้วย การคดัเลือก
คุณลักษณะ (Feature Selection) มี ช่ือเ รียกหลาย

อย่าง ในงานด้านสถิติมกัเรียกว่า variable selection 
เพราะมองว่าคณุลกัษณะแตล่ะอนั คือตวัแปรแบบสุ่ม 
(random variable) บางทีเรียกว่า subset selection 
เพราะการเลือกของจ านวนหนึง่ออกจากของทัง้หมด ก็
คือการเลือก subset นั่นเอง ซึ่งงานวิจัยนีใ้ช้ค่าไครส
แควร์ เป็นตวัลดคณุลกัษณะของข้อมลู [2-3] 
การทดสอบค่าไครแสควร์ (Chi-Square Test)เป็น
วิธีการทดสอบเพ่ือเปรียบเทียบข้อมูลท่ีอยู่ในรูปของ
ความถ่ีหรือในรูปของสัดส่วน เช่น การศึกษาความ
คิดเห็น ความสนใจ หรือการยอมรับ ไม่สามารถวดัคา่
ออกมาเป็นตัวเลขท่ีแน่นอน แต่สามารถจ าแนก
ออกเป็นหมวดหมู่ได้ เช่น มากท่ีสุด มาก ปานกลาง 
น้อย น้อยท่ีสดุ หรือไม่ดี คา่บวก คา่ลบ เป็นต้น ข้อมลู
จากการเก็บรวบรวม จากตัวแปรท่ีเก่ียวข้องแล้ว
จ าแนกออกมาเป็นความถ่ีหรือสดัสว่น ถ้าหากต้องการ
ศึกษาว่าการแจกแจงความถ่ีของข้อมูลท่ีได้จากตัว
แปรหนึ่ง เป็นไปลักษณะใด หรือถ้าหากต้องการ
เปรียบเทียบตวัแปร 2 กลุ่มหรือมากกว่า 2 กลุ่มว่ามี
ความสมัพนัธ์กนัหรือไม่ 
การคดัเลือกคุณลักษณะ คือการลดขนาดของข้อมูล
โดยการท าให้ข้อมูลเดิม ท่ีมีขนาดลดลงและสูญเสีย
ลักษณะส าคัญ ของข้อมูลน้อยท่ีสุด เทคนิคการ
คดัเลือกท่ีตา่งกนัท าให้ได้คณุลกัษณะตา่งกนัด้วย การ
คดัเลือกคุณลักษณะ (Feature Selection) มีช่ือเรียก
หลายอย่าง ในงานด้านสถิติ มกัเรียกว่า การคดัเลือก
ตวัแปลเพราะมองว่าคณุลกัษณะแต่ละอนั คือตวัแปร
แบบสุ่ ม  ( random variable) บาง ที เ รียกว่ า  การ
คดัเลือกชดุข้อมลูยอ่ย เพราะการเลือกของจ านวนหนึ่ง
ออกจากของทัง้หมดก็คือการเลือกชุดข้อมูลย่อย 
นัน่เอง 

Engineering  Journal  of  Siam  University 8 Volume  18, Issue 1,  No.34, January-June 2017



 การประเมินคา่ของ แอททริบิวต์ โดยค านวณ
ค่าไครแสควร์ (Chi-Square) ทางสถิติ ดังแสดงใน 
สมการท่ี (12) 
  (12) 

3.8 การสร้างแบบจ าลอง (Model Builder) 
การสร้างแบบจ าลองส าหรับการเรียนรู้ ด้วย

อลักอริทึมการจ าแนก 4 วิธี คือ Naïve Bayes ดงัรูปท่ี 
3 และ SVM ดงัรูปท่ี 4, K-Nearest Neighbor ดงัรูปท่ี 
5 และ Decision Tree ดังรูปท่ี 6 เ พ่ือเปรียบเทียบ
ประสิทธิภาพการจ าแนกหมวดหมู ่

 
รูปที่ 2 สร้างแบบจ าลองโดยใช้อลักอริทมึ K-Nearest 

Neighbor 

 
รูปที ่3 สร้างแบบจ าลองโดยใช้อลักอริทมึ Naïve Bayes 

 
รูปที่ 4 สร้างแบบจ าลองโดยใช้อลักอริทมึ Decision Tree 

 
รูปที่ 5 สร้างแบบจ าลองโดยใช้อลักอริทมึ SVM 

3.9 การจ าแนกหมวดหมู่ (Classifier) 
การจ าแนกหมวดหมู่ความคิดเห็นภาษาไทย

เก่ียวกับการรีวิวสินค้าออนไลน์ ในงานวิจยันี ้จ าแนก
ออกเป็น 5 หมวด คือ 1) ความสะอาด 2) สิ่งอ านวย

ความสะดวก 3) ความสะดวกสบายและคุณภาพ
ห้องพกั 4) การให้บริการ 5) คุ้มคา่กบัเงินท่ีจา่ย 
3.10 ก า ร วั ด ป ร ะ สิ ท ธิ ภ า พ  ( Testing and 
Evaluation) 

การทดสอบแบบจ าลองการจ าแนกหมวดหมู่
ข้อมูลความคิดเห็นภาษาไทยเก่ียวกับการรีวิวสินค้า
ออนไลน์แหล่งข้อมูลสาธารณะภาษาไทย พิจารณา
จ ากค่ า ค ว ามถู ก ต้ อ ง โ ด ย ใ ช้ วิ ธี ก า ร ป ร ะ เ มิ น
ความสามารถของแบบจ าลอง วัดท่ีประสิทธิผลของ
การจ าแนกข้อมูลตามแนวคิดทางด้านการค้นคืน
สา รสน เทศ  ซึ่ ง ก็ คื อ  ก า ร วัดค่ า ความถูก ต้ อ ง 
(Accuracy) ค านวณได้ดงัสมการท่ี 13 [15, 16] 
  (13) 

Cj คือ หมวดหมู่ข้อมลูข้อมลูความคิดเห็นภาษาไทย
เก่ียวกับการรีวิวสินค้าออนไลน์ท่ีสนใจวัด
ประสิทธิภาพ 

TP คือ จ านวนตวัอย่างท่ีอยู่กลุ่ม Cj และตวัจ าแนก
ท านายวา่อยูก่ลุม่ Cj 

FP คือ จ านวนตวัอยา่งท่ีไมอ่ยูก่ลุม่ Cj และตวัจ าแนก
ท านายวา่อยูก่ลุม่ Cj 

FN คือ จ านวนตวัอย่างท่ีอยู่กลุ่ม Cj และตวัจ าแนก
ท านายวา่ไมอ่ยูก่ลุม่ Cj 

TN คือ จ านวนตวัอยา่งท่ีไมอ่ยูก่ลุม่ Cj และตวัจ าแนก
ท านายวา่ไมอ่ยูก่ลุม่ Cj 

 
4. ผลการด าเนินงาน 

จากผลการทดลองการวิเคราะห์ความคิดเห็น
ภาษาไทยเก่ียวกับการรีวิวสินค้าออนไลน์โดยใช้
ขัน้ตอนวิธีซพัพอรต์เวกเตอร์แมทชีน และใช้วิธี การลด
ขนาดมิติของข้อมูลด้วยค่าไครแสควร์ (Chi-Square) 
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โดยพิจารณาเรียงล าดบัจากค่าสูงสุด ซึ่งผลท่ีได้จาก
การลดขนาดของมิติดงักล่าว จะถูกส่งเข้าเคร่ืองจักร
การเรียนรู้แบบมีผลเฉลยเรียนรู้ และท าการทดสอบ
เป รียบ เ ทียบประสิ ท ธิภาพ ด้านความถูก ต้ อ ง 
(Accuracy) เม่ือแทนค่าดัชนีด้วยวิธี TFIDF และท า
การเรียนรู้ด้วยเคร่ืองจักรการเรียนรู้ 4 อัลกอริทึม 
พบว่าอัลกอริทึมซัพพอร์ทเวกเตอร์แมชชีน(Support 
Vector Machine) ให้ประสิทธิภาพในการจ าแนก
คณุลกัษณะท่ีดีสดุคือ ซพัพอร์ทเวกเตอร์แมชชีน (SVM 
linear) ท่ีคุณลักษณะท่ี 1,000 มีค่าความแม่นย า 
83.38% ระดบัรองลงมาเป็น เนอีฟเบย์(Naïve-Bayes) 
ท่ีคณุลกัษณะท่ี 500 มีคา่ความแมน่ย า 83.31% ระดบั
รองลงมา เ ป็น ต้นไ ม้ตัดสิน ใจ  (Decision Tree)ท่ี
คณุลกัษณะท่ี 500 มีค่าความแม่นย า 79.92% ระดบั
รองลงมาเป็น และเคเนียเรสเนเบอร์ (K-Nearest 
Neighbor)ท่ีคุณลักษณะท่ี 100 มีค่าความแม่นย า 
71.26% ตามล าดบั ดงัรูปท่ี 6 

 

รูปที่ 6 ผลการทดลองเปรียบเทียบแตล่ะขัน้ตอนวิธี 
 
5. สรุป 
 งานวิจยันีผู้้วิจยัได้น าเสนอการวิเคราะห์ความ
คิดเห็นภาษาไทยเก่ียวกับการรีวิวสินค้าออนไลน์โดย
ใช้ขัน้ตอนวิธีซัพพอรต์เวกเตอร์แมทชีน จาก Agoda 

Thailand และ Twitter Thailand และสร้างแบบจ าลอง
สร้างแบบจ าลองด้วยอลักอริทึม 4 วิธี ได้แก่ ซพัพอร์ต
เวกเตอร์แมทชีน ต้นไม้ตดัสินใจ นาอีฟเบย์ และเคเนีย
เรสเนเบอร์ เพ่ือเปรียบเทียบประสิทธ์ิภาพค่าความ
ถูกต้อง (Accuracy) พบว่าเม่ือแทนค่าดัชนีด้วยค่า 
TFIDF และลดคุณลักษณะด้วย ค่าไครแสควร์ (Chi-
Square) และเรียนรู้ด้วยเคร่ืองจักรการเรียนรู้ พบว่า 
อลักอริทมึซพัพอร์ทเวกเตอร์แมชชีน (Support Vector 
Machine) ให้ประสิทธิภาพในการจ าแนกดีท่ีสุด เม่ือ
ลดมิติข้อมูลลงเหลือ 1,000 คุณลักษณะให้ค่าความ
ถูกต้อง (Accuracy) สูงท่ีสุดเท่ากับ 83.38% ซึ่งจะให้
ประสิทธิภาพการจ าแนกข้อมูลความคิดเห็นท่ีเขียน
จากความรู้สึกและอารมณ์ของ ได้เป็นอย่างดี และ
ข้อมลูความคิดเห็นประเภทนีส้ามารถลดมิติของข้อมลู
ด้วยวิธีไครแสควร์ (Chi-Square) ลงได้เป็นอย่างมาก 
ซึ่ งการลดมิติของ ข้อมูลนัน้ ไม่ส่ งผลกระทบต่อ
ประสิทธิภาพในการจ าแนกข้อมูลแต่อย่างใด จาก
กระบวนการท่ีน าเสนอยังสามารถไปประยุกต์การ
ให้บริการอ่ืนๆ ได้อีกด้วย 
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