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แบบสรุปผูบริหาร 

 

1. รายละเอียดเกี่ยวกับโครงการวิจัย ปงบประมาณ 2563 

1.1  ช่ือเรื่อง 

(ภาษาไทย)  การพัฒนาระบบวิเคราะหความรูสึกคิดเห็นเชิงตอบโตจากบทวิจารณบนสังคมออนไลน 

โดยอาศัยการเรียนรูเครื่องกล และการเรียนรูเชิงลึก กรณีศึกษากลุมสินคาดานเครื่องสําอาง อาหาร 

และสุขภาพ (ระยะท่ี 2) 

1.2  ช่ือคณะผูรับผิดชอบการทํากิจกรรมสงเสริมและสนับสนุนการวิจัย  

1)  อาจารย ดร.ปรีดิ์ เท่ียงบูรณธรรม  หัวหนาโครงการวิจัย   

หนวยงานท่ีสังกัด วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม 

หมายเลขโทรศัพท  090-892-2160  โทรสาร 053-941803 

2)  ผูชวยศาสตราจารย ดร.ภัทรหทัย ณ ลําพูน ผูรวมงานวิจัย   

หนวยงานท่ีสังกัด วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม 

หมายเลขโทรศัพท  090-323-4797  โทรสาร 053-941803 

3)  อาจารย ดร.ดนัยธัญ พงษพัชราธรเทพ ท่ีปรึกษาโครงการวิจัย   

หนวยงานท่ีสังกัด วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม 

หัวหนาศูนย China Intelligence Center CAMT Digital School มหาวิทยาลัยเชียงใหม 

หมายเลขโทรศัพท  081-7466285  โทรสาร 053-941803 

1.3 งบประมาณและระยะเวลาการทํากิจกรรมสงเสริมและสนับสนุนการวิจัย 

ไดรับงบประมาณ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563  งบประมาณท่ีไดรับ  662,200 บาท 

ระยะเวลา ตั้งแต วันท่ี 1 พฤศจิกายน 2563 ถึงวันท่ี 30 มิถุนายน 2564  
 

2. สรุปแผนกิจกรรม  

2.1 ความสําคัญและท่ีมาของปญหาในการทํากิจกรรมสงเสริมและสนับสนุนวิจัย 

ผูประกอบการขนาดกลางและขนาดยอม (Small and Medium Enterprise) ถือเปนภาคธุรกิจท่ีมี

บทบาทสําคัญตอระบบเศรษฐกิจท่ีทําใหเกิดการสรางงาน และกระจายรายไดของประเทศไทย จากรายงาน

ของสํานักงานสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม (สสว.) ในป 2562 พบวาผลิตภัณฑมวลรวมของ

ประเทศ (GDP) ของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม มีมูลคา 5.9 ลานบาท คิดเปนสัดสวน 35.3 เปอรเซ็นต

ตอ GDP รวมท้ังประเทศ เพ่ิมข้ึนจากปกอนท่ีมีสัดสวน 34.6 เปอรเซ็นตเปนผลจากการดําเนินงานและการ

เติบโตของธุรกิจดานความงาม สุขภาพ และตลาดธุรกิจเก่ียวกับอาหาร ทําใหผูประกอบการธุรกิจ SME 

เล็งเห็นถึงโอกาสและชองทางการตลาดดิจิทัลของธุรกิจประเภทดังกลาว เนื่องดวยสภาวะเศรษฐกิจท่ี

เปลี่ยนแปลงอยูตลอดเวลาอาทิ การแขงขันสูงในตลาดโลกธุรกิจ ผลกระทบจากวิกฤติเศรษฐกิจโลก ปญหา

สงครามทางการคาระหวางประเทศสหรัฐกับประเทศจีน และสถานการณโรคระบาด COVID-19  ทําใหตองมี
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แผนธุรกิจการตลาดท่ีสามารถตอบรับกับสถานการณขางตน  โดยสถานประกอบการ (SME) ควรหม่ัน

ตรวจสอบเสียงตอบรับ จากผูบริโภควาคิดเห็นอยางไรกับสินคาและบริการแลวนํามาปรับปรุงแผนธุรกิจ

การตลาดอยางตอเนื่อง ดังนั้นการวิเคราะหความรูสึกคิดเห็นของผูบริโภคโดยเฉพาะอยางยิ่งจากสื่อสังคม

ออนไลน (Social media) จึงเปนสิ่งจําเปน 

สื่อสังคมออนไลน (social media) ในประเทศไทยกําลังไดรับความนิยมอยางมากและตอเนื่องในชวง 

5 ปท่ีผานมา สงผลใหปริมาณเนื้อหาท่ีผูใชสรางข้ึนมาเอง (User-generated content: UGC) หรือเนื้อหาท่ีถูก

สงตอจากแหลงอ่ืน (Word of mouth) มีจํานวนเพ่ิมข้ึนไปดวย ดังนั้นถาผูประกอบการรานคาหรือแบรนดตาง 

ๆ สามารถเขาถึงขอมูลเหลานี้บนสื่อสังคมออนไลนได จะทําใหผูประกอบการสามารถเขาถึงความคิดเห็นและ

ความรูสึกของผูบริโภความีความรูสึกคิดเห็นเชิงบวก เชิงลบหรือรูสึกเฉย ๆ ตอสินคา รานคาหรือแบรนด

อยางไร (Hao et al. 2013) และนําขอมูลเหลานี้ไปวิเคราะหตอเพ่ือหาเทรนดของสินคา (Product trends)  

การปรับปรุงพัฒนาสินคาและบริการ (Product and service improvement) และแผนการทําการตลาดเพ่ือ

เอาชนะคูแขงทางการคา (Business Competitive monitoring) แตอยางไรก็ตาม เครื่องมือการวิเคราะห

ความรูสึกคิดเห็นขอความภาษาไทยท่ีมีความแมนยํา และสนับสนุนขอมูลเชิงธุรกิจใหผูประกอบการ SME ยัง

ไมเคยมีการพัฒนามากอน 

โครงการวิจัยนี้เปนสวนหนึ่งของแผนงานคนไทย 4.0 เชิงดิจิทัล ท่ีนําเสนอการพัฒนาระบบวิเคราะห 

ความรูสึกคิดเห็นเชิงตอบโตจากบทวิจารณบนสังคมออนไลน ซ่ึงจะใชการเรียนรูเครื่องกล และการเรียนรูเชิง

ลึก เปนเครื่องมือในการศึกษา โดยวิเคราะหการเรียงตัวของกลุมคําจากคลังคําศัพท (Word cloud) และการ

สรุปขอมูลความรูสึกโดยรวม กรณีศึกษากลุมสินคาดานเครื่องสําอาง อาหาร และสุขภาพ นําเสนอขอมูลผาน

สวนตอประสานกับผู ใช (User interface) ในรูปแบบของหนาแสดงผลขอมูลแบบทันสมัยในรูปแบบ 

Interactive-Responsive-Web-based analytic application เพ่ือชวยใหสถานประกอบการสามารถเขาถึง

ขอมูลเชิงวิเคราะห และสามารถนําไปประยุกตใชในการตัดสินใจเชิงธุรกิจได ยกตัวอยางเชนผูประกอบการ

สามารถเห็นแนวโนมของความรูสึกเชิงบวก เชิงลบ ตอขอมูลกลุมประเภทยา สุขภาพ และอาหาร วาเปนไปใน

ทิศทางใดในชวงเวลานั้น ๆ (Sentiment Polarity and time series plot) ท้ังนี้โครงการวิจัยมีแผนใหบริการ

โดยไมคิดคาใชจายกับภาคธุรกิจท่ีสนใจ แตขอบเขตของโครงการวิจัยนี้ จะติดตามสื่อสังคมออนไลนเฉพาะ

กระดานเว็บบอรดจาก pantip.com เทานั้น เพ่ือสรางคลังขอมูลธุรกิจประดานเครื่องสําอาง อาหาร และ

สุขภาพ ใหเปนโมเดลพยากรณท่ีมีความแมนยํา 

 

2.2 วัตถุประสงคของการทํากิจกรรมสงเสริมและสนับสนุนการวิจัย 

โครงการวิจัยนี้แบงการทํางานออกเปน 2 ระยะ คือ ระยะท่ี 1 (7 เดือน) และระยะท่ี 2 (8 เดือน) โดย

วัตถุประสงคของโครงการวิจัยระยะท่ี 1 คือเพ่ือพัฒนาซอฟตแวรสําหรับนําเขาขอมูลบทวิจารณ ขนาดใหญ

จากเว็บไซต pantip.com (Web crawler) และสรางคลังคําศัพท (Corpuses) ของขอความ จากกลุมสินคา

เครื่องสําอาง อาหาร และสุขภาพ สําหรับการนําไปตอยอดในโครงการวิจัยระยะท่ี 2 คือ การพัฒนาโมเดล

พยากรณ (Predictive Models) โดยใชการเรียนรูของเครื่องกล (Machine-Learning) และการเรียนรูเชิงลึก 
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(Deep-Learning) โดยใชวิธีการจําแนกประเภท (Classification) ข้ัวความรูสึกของ ลูกคาผานขอความกลุม

สินคาเครื่องสําอาง อาหาร และสุขภาพ และระบบสวนตอประสานกับผูใช (User interface) ในรูปแบบเว็บ

แอปพลิ เ ค ชั น เ ชิ ง ต อบ โ ต  ( Interactive-Responsive Web-based Analytic Application) สํ า ห รั บ

ผูประกอบการ ในการวิเคราะหแนวโนมของขอมูลเพ่ือชวยในการชวยตัดสินใจ 

 

2.3 วิธีการทํากิจกรรมสงเสริมและสนับสนุนการวิจัย ในระยะท่ี 2 

2.3.1 การพัฒนาโมเดลพยากรณความรูสึกคิดเห็นโดยอาศัยการเรียนรูเครื่องกล (Machine-

Learning) และ การเรียนรูเชิงลึก (Deep-Learning) 

 ทางทีมนักวิจัยเริ่มตนจากการนําขอมูลภาษาไทยท่ีสกัดมาจากเว็บไซตพันทิปโดยไดผานการ

ประมวลผลภาษาลวงหนา (ในโครงการระยะท่ี 1) จํานวนท้ังหมด 60,084 ประโยค มาทําการสกัดตัวแปร 

(Feature extraction) โ ด ย ใ ช วิ ธี  Bag-of-Words (BOW), Term Frequency-Inverse Document 

Frequency (TF-IDF) ใช ในการสรางโมเดลจากอัลกอริ ทึมของการเรียนรู เครื่ องกล และวิธี  Word 

embedding สําหรับการเรียนรูเชิงลึก 

2.3.2 การพัฒนาเว็บแอปพลิเคชันการวิเคราะหความรูสึกคิดเห็นเชิงโตตอบ (Interactive-Web 

Analytic Performance Dashboard) 

ทางทีมนักวิจัยไดนําเอาโมเดลพยากรณความรูสึกคิดเห็นจากกิจกรรมท่ี 1 มาตอยอดในการพัฒนาเว็บ

แอปพลิเคชัน Sentiment dashboard สําหรับผูประกอบการ SME ดวยหลักการ Nested model for 

visualization design โดยเริ่มจากการทบทวนวรรณกรรมและศึกษาผูประกอบการ SME เก่ียวกับการรับฟง

และสํารวจความคิดเห็นของผูบริโภคท่ีมีตอสินคาเพ่ือกําหนดปญหาของขอมูล และวิเคราะหหาความตองการ

ของผูใชงาน จากนั้นทางทีมนักวิจัยไดเชื่อมโยงความตองการของระบบ (System requirement) ขอมูล 

(Data) และหลักการออกแบบ (Design principles) เขาดวยกันเพ่ือใชในการพัฒนาระบบเว็บแอปพลิเคชัน 

Sentiment dashboard ทางทีมนักวิจัยไดทดสอบระบบดวยการวัดความพึงพอใจการใชงานท่ีมีตอเว็บ       

แอปพลิเคชัน Sentiment dashboard กับผูประกอบการ 10 ราย ดังนี้ ธุรกิจสินคาประเภทเครื่องสําอาง

จํานวน 3 ราย อาหารเสริมจํานวน 2 ราย ผลิตภัณฑบํารุงผิว (Skincare) จํานวน 2 ราย และอาหารจํานวน 2 ราย 

 

2.3.3 การพัฒนาระบบเว็บแบบการสํารวจความคิดเห็นของลูกคา (Customer sentiment 

survey) และการนําระบบไปปรับใชในเชิงธุรกิจ 

นอกจากนี้ ทางทีมนักวิจัยไดนําโมเดลพยากรณความรูสึกคิดเห็นจากกิจกรรมท่ี 1 มาพัฒนาระบบเว็บ

แบบการสํารวจความคิดเห็น (Customer sentiment survey) เพ่ือสนับสนุนเครื่องมือการเก็บขอมูลการ

สํารวจความคิดเห็นและความรูสึกเพ่ิมเติมใหกับผูประกอบการ ท้ังนี้ทางทีมวิจัยไดจัดกิจกรรม KHONTHAI 4.0 

NLP-SA in Business Action ของผูประกอบการสินคาประเภทเครื่องสําอาง อาหาร และอาหารเสริม และ

ทดสอบระบบ Customer sentiment survey ดวยการวัดความพึงพอใจการใชงานท่ีมีตอระบบ ภายใตการ
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ทดสอบผลิตภัณฑตัวอยางกับกลุมเปาหมายจํานวน 50 คน ซ่ึงเปนกิจกรรมยอยในกิจกรรม KHONTHAI 4.0 

NLP-SA in Business Action 

2.4 ผลการทํากิจกรรมสงเสริมและสนับสนุนการวิจัย 

จากการศึกษาเปรียบเทียบโมเดลจากอัลกอริทึมของการเรียนรูเครื่องกล พบวาการแตกตัวแปรอิสระ

แบบ TF-IDF และอัลกอริทึม Logistic regression (LR) เปนโมเดลพยากรณท่ีดีและเหมาะสมในการนําไปใช

มากท่ีสุด จากการสํารวจประสิทธิภาพของโมเดลโดยใชตัววัดท้ังหมด สรุปไดวาโมเดล LR มีประสิทธิภาพเปนท่ี

นาพอใจ โดยโมเดลสามารถทํานายประโยคจากอารมณความรูสึกสามข้ัวไดแก อารมณข้ัวบวก ลบ และเฉยๆ 

มีคาเฉลี่ยกลาง F1-score อยูท่ี 70.3 ซ่ึงตัวโมเดลจะถูกนําไปใชโดยเปลี่ยนเปน byte stream เพ่ือใชงานใน

สวนระบบเว็บแอปพลิเคชัน Interaction-responsive sentiment dashboard และ Customer sentiment 

survey ท้ั งนี้ ผ ลการประ เ มิน ร ะบบ  Interaction-responsive sentiment dashboard กับผู เ ข า ร ว ม 

(ผูประกอบการ SMEs) 10 รายผานกรณีศึกษา พบวาผูเขารวมสวนใหญมีความพึงพอใจกับการใชงานระบบ

วิเคราะหความคิดเห็นและความรูสึก ท้ังยังสามารถเห็นแนวทางการในใชระบบเพ่ือไปตอยอดทางธุรกิจได ผล

การประเมินระบบ Customer sentiment survey กับกลุมตัวอยาง 50 ราย พบวากลุมตัวอยางมีความพึง

พอใจตอการใชงานระบบมีคาเฉลี่ยอยูท่ี 4.2 

2.5 ผลสําเร็จและความคุมคา 

2.5.1 ระบบเว็บแอปพลิเคชันการวิเคราะหความรูสึกคิดเห็นจากสื่อสังคมออนไลน กรณีศึกษาสินคา

เครื่องสําอาง อาหาร และสุขภาพ ไดถูกพัฒนาเปนท่ีเรียบรอยแลว ทางทีมนักวิจัยหวังเปน

อยางยิ่งวาระบบนี้จะใหประโยชนกับผูประกอบการ SME ผูท่ีเก่ียวของ รวมถึงผูท่ีสนใจใน

การทําวิจัยเชิงรุกสําหรับการวิเคราะหความรูสึกโดยใชการประมวลผลภาษาธรรมชาติ (NLP) 

ผูท่ีสนใจสามารถนําไปใชไดผานทางเว็บไซต http://kt.cmtourism.org โดยใช username: 

admin@example.com และ password: secret เพ่ือเขาสูระบบ หรือลงทะเบียนใหมไดท่ี

หนาเว็บไซต 

2.5.2 แผนธุรกิจ (ฉบับยอ) ท่ีไดมาจากกิจกรรม KHONTHAI 4.0 NLP-SA in Business Action ใน

รูปแบบของการทํา Workshop แผนธุรกิจการตลาด ผานการสนับสนุนขอมูลท่ีไดจากระบบ

เ ว็ บ  Interactive sentiment dashboard แ ล ะ  Customer sentiment survey กั บ

ผูประกอบการ 3 ราย 

 

2.6 กลุมเปาหมายและประโยชนท่ีไดรับจากโครงการ 

2.6.1 สถานประกอบการธุรกิจสินคาเครื่องสําอาง อาหาร และสุขภาพ สามารถใชเทคโนโลยี           

การวิเคราะหความรูสึกของขอมูลแสดงความคิดเห็นท่ีมีตอสินคาเพ่ือสนับสนุนการตัดสินใจ

ดานการลงทุนธุรกิจในอนาคต และการวิเคราะหขอมูลแผนธุรกิจการตลาดจากกลุมผูบริโภค

เปาหมายได 

mailto:admin@example.com
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2.6.2 วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม สามารถใชประโยชนจาก        

คลังคําศัพทภาษาไทย และระบบการวิเคราะหขอมูลความรูสึกเชิงตอบโต เพ่ือเปนเครื่องมือ

ในการศึกษาวิจัย สําหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา การใหบริการทางวิชาการและสามารถ

จัดหารายไดจากหนวยงานสถานประกอบการท่ีตองการวิเคราะหขอมูลผานความรูสึกคิดเห็น

ของผูบริโภค สินคา หรือบริการประเภทอ่ืนๆ 

 

2.7 การนําไปใชประโยชน  

2.7.1 การประชาสัมพันธ ระบบเว็บ  KHONTHAI 4.0 NLP-SA dashboard และ Customer 

survey ใหกับกลุมผูประกอบการ SME สินคาประเภทเครื่องสําอาง สินคาบํารุงผิว อาหาร 

อาหารเสริม และ อาหารเพ่ือสุขภาพ ท่ีมีความสนใจ ในเขตพ้ืนท่ีภาคเหนือตอนบนจาก

สมาคมหอการคาไทยจังหวัดเชียงใหม และศูนยเครือขายธุรกิจ (Biz Club) รวมถึงผูท่ีสนใจ

ในการทําวิจัยเชิงรุกสําหรับการวิเคราะหความรูสึกโดยใชการประมวลผลภาษาธรรมชาติ 

(NLP) ผูท่ีสนใจสามารถเขาใชระบบโดยผานทางเว็บไซต http://kt.cmtourism.org เขาผาน

ร ะ บ บ โ ด ย ใ ช  username: admin@example.com แ ล ะ  password: secret ห รื อ

ลงทะเบียนใหมไดจากเว็บไซต 

2.7.2 ทางทีมวิจัยจัดกิจกรรม KHONTHAI 4.0 NLP-SA in Business Action รวมกับตัวแทน

ผูประกอบการจากศูนยเครือขายธุรกิจ (Biz Club) ในรูปแบบของการทํา Workshop      

แผนธุรกิจการตลาด ผานการสนับสนุนขอมูลท่ีไดจากระบบเว็บ Interactive sentiment 

dashboard และ Customer sentiment survey ทําใหผูประกอบการมองเห็นแนวทาง  

การใชประโยชนจากระบบเว็บการวิเคราะหขอมูลความรูสึกคิดเห็นในการทําแผนธุรกิจ

การตลาด การทําโฆษณา เพ่ือตอยอดการทําธุรกิจได 

2.7.3 หลังจากสิ้นสุดโครงการ ทางทีมวิจัยจะสงมอบคลังคําศัพทภาษาไทย และระบบการวิเคราะห

ขอมูลความรูสึกเชิงตอบโตใหคณะตนสังกัดของทีมงานวิจัย วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และ

เทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม เปนผูใหบริการและดูแลบํารุงรักษาระบบตอ โดยคณะ

สามารถใชประโยชนจากคลังคําศัพทภาษาไทย และระบบการวิเคราะหขอมูลความรูสึกเชิง

ตอบโต เ พ่ือเปนเครื่องมือในการศึกษาการวิจัยสําหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา          

และการใหบริการวิชาการกับหนวยงานสถานประกอบการท่ีตองการวิเคราะหขอมูลผาน

ความรูสึกคิดเห็นของผูบริโภค สินคาหรือบริการประเภทอ่ืน ๆ 

 

2.8 ขอเสนอแนะท่ีไดจากการทํากิจกรรมสงเสริมและสนับสนุนการวิจัย  

2.8.1 ขอเสนอแนะเชิงนโยบาย รัฐบาลควรใหการสนับสนุนอาจารยและเจาหนาท่ีสายวิชาการใน

มหาวทิยาลัยทํางานวิจัยรวมกับภาคสวนอุตสาหกรรมมากข้ึนและควรมีความตอเนื่อง เพ่ือให
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องคความรูงานวิจัยของคนไทย ไดมีการทดลองนําไปใชจริงในเชิงพาณิชยมากข้ึน นอกจากนี้

ควรสนับสนุนการตีพิมพงานวิจัยเพ่ือใหงานวิจัยไดถูกเผยแพรในวงกวาง 

2.8.2 ขอเสนอแนะเชิงวิชาการ มีอยูดวยกัน 2 ดาน ดังตอไปนี้ 

2.8.2.1 Predictive performance ในดานความแมนยํายังสามารถเพ่ิมไดโดยการนํา Language 

Model มาใช ยกตัวอยางเชน การทดสอบประสิทธิภาพของโมเดลภาษาไทยโดยการ 

pre-trained โดยอัลกอริทึมในแบบ Transformer ท่ีกําลังเปนท่ีนิยมอยู เชน BERT, 

Roberta, DistilBERT และ XLNet เปนตน 

2.8.2.2 Data-visualization ในสวนของการมองภาพรวมของขอมูลภาษาไทยในโครงการนี้       

มีท่ีวางหลายท่ีสําหรับผูท่ีสนใจสามารถทําวิจัยตอยอดได ยกตัวอยางเชน (1) Word 

cloud สามารถทําใหดี ข้ึนไดโดยการระบุไวยากรณในประโยคภาษาไทย Part-of-

speech tagging (POS tagging) อธิบายไดงายๆ คือ การระบุวาคําไหนในประโยคเปน

คํานาม กริยา วิเศษณ อุทาน สรรพนาม กรรม และอ่ืนๆ (2) การนํา Knowledge graph 

มาชวยในการอธิบายภาพรวมของคลังคําศัพท และในสวนของงานวิจัยทางดาน Design 

ทางทีมนักวิจัยเห็นโอกาสในการทําวิจัยเพ่ือตอยอดได ดังนี้ (1) การศึกษาพฤติกรรม

ผูใชงานท่ีมีตอระบบดวยเครื่องมือ eye tracking ซ่ึงเปนการวัดผลเชิงการมองเห็น เพ่ือ

พัฒนาและปรับปรุง User interface (2) การนําเซตของขอมูลความรูสึกคิดเห็นเชิง

ปริมาณท่ีจัดเก็บในชวงเวลาหนึ่ง (time series) มาวิเคราะหหาอัตราการแพรกระจาย

ของกลุมคําแสดงความรูสึกในชวงเวลาท่ีผานมา ทําใหผู ใชสามารถสังเกตการ

เปลี่ยนแปลงของขอมูลกลุมคําบนภาพไดงาย และ (3) การแสดงภาพของขอมูลท่ี

เก่ียวของกับตัวแปรผูใช (User) เนื่องดวยตัวแปรผูใชเปนตัวแปรสําคัญในการสรางขอมูล

ความคิดเห็น 

2.8.3 ขอเสนอแนะในการนําไปใชประโยชนในปถัดไป  

2.8.3.1 การเพ่ิมทรัพยากรของ Server โดยการ Scaling เพ่ือรองรับจํานวนผูใชของระบบ 

(Number of users) และภาระงาน (load-balance) ใหมากข้ึน 

2.8.3.2 ในดานของ Information Extraction สามารถตอยอดไปสกัดขอมูลจากเว็บไซตอ่ืนใน

หัวขอท่ีเก่ียวของกับบริบทอ่ืนๆ เชน การทองเท่ียว หรือ การใหบริการทองเท่ียวเปนตน 

และ การเพ่ิมฟงกชันการสกัดขอมูลบทวิจารณจากสื่อสังคมออนไลนแหลงอ่ืน เชน 

Facebook, Twitter และ Instagram เก่ียวกับสินคาดานเครื่องสําอาง สินคาบํารุงผิว 

อาหาร อาหารเสริม และอาหารเพ่ือสุขภาพ เพ่ือรองรับการวิเคราะหความรูสึกคิดเห็น

ของผูบริโภคท่ีมีตอสินคามากข้ึน 
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บทคัดยอ  

 

รายงานฉบับสมบูรณเลมนี้นําเสนอกิจกรรมท่ีดําเนินการในระยะท่ี 2 สําหรับโครงการพัฒนาระบบ

วิเคราะหความรูสึกคิดเห็นจากสื่อสังคมออนไลน กรณีศึกษาสินคาเครื่องสําอาง อาหาร และ สุขภาพ ระยะเวลา 8 

เดือน เริ่มตนตั้งแตวันท่ี 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 จนถึง วันท่ี 30 มิถุนายน พ.ศ. 2564 โดยมีสองข้ันตอน      

การทํางานหลักคือ (1) การพัฒนาโมเดลพยากรณโดยอาศัยการเรียนรูเครื่องกล (Machine-Learning) และ           

การเรียนรู เชิงลึก (Deep-Learning) (2) การพัฒนาเว็บแอปพลิเคชันในแบบ (Interactive-Web Analytic 

Performance Dashboard)  

โดยในกิจกรรมแรกทางทีมนักวิจัยเริ่มตนจากการนําขอมูลภาษาไทยท่ีสกัดมาจากเว็บไซตพันทิปท่ีผาน

การประมวลผลภาษาลวงหนา จํานวนท้ังหมด 60,084 ประโยคมาทําการสกัดตัวแปร (Feature extraction) โดย

ใชวิธี  Bag-of-Words (BOW), Term Frequency-Inverse Document Frequency (TF-IDF) ใช ในการสราง

โมเดลจากอัลกอริทึมของการเรียนรูเครื่องกล และวิธี Word-embedding สําหรับการเรียนรูเชิงลึก ผลการ

ทดลองเผยใหเห็นวาการแตกตัวแปรอิสระแบบ TF-IDF และอัลกอริทึม Logistic regression (LR) เปนโมเดล

พยากรณท่ีดีและเหมาะสมในการนําไปใชมากท่ีสุด จากการสํารวจประสิทธิภาพของโมเดลโดยใชตัววัดท้ังหมด 

โมเดล LR มีประสิทธิภาพเปนท่ีนาพอใจ โดยมีคาความถูกตองในการพยากรณอยูท่ี 77.93 % จากการทํานาย

ประโยคจากอารมณสามข้ัว บวก ลบ และมีคาเฉลี่ยกลาง  F1-score อยูท่ี 70.3 ตัวโมเดลไดถูกนําไปใชโดย

เปลี่ยนเปน byte stream เพ่ือใชงานในสวนระบบของหลังบาน (back-end) ในสวนเชื่อมตอประสานกับผูใช 

User interface (UI) ตอไป  

กิจกรรมท่ีสอง ทางทีมไดพัฒนาระบบเว็บแอปพลิเคชันการวิเคราะหความรูสึกคิดเห็นเชิงโตตอบ 

(Interactive sentiment dashboard) ดวยหลักการ Nested model for visualization design โดยเริ่มจาก

การทบทวนวรรณกรรมและการศึกษาผูประกอบการ SME เก่ียวกับการรับฟงและสํารวจความคิดเห็นของผูบริโภค

ท่ีมีตอสินคา เพ่ือกําหนดปญหาการเขาถึงขอมูลความรูสึกคิดเห็นจากบทวิจารณสื่อสังคมออนไลนและความ

ตองการของผูใชงาน และทางทีมนักวิจัยไดออกแบบสวนตอประสานกับผูใชงาน (User interface) ใหรองรับการ

ใชงานได (Usable) การใชงานบนอุปกรณหลายชนิดท่ีมีขนาดหนาจอแตกตางกัน (Responsive) และปฏิสัมพันธ

การใชงานระหวางระบบกับผูใช (Interactive) โดยไดใชเว็บเทคโนโลยีหลายตัว อาทิ HTML5, CSS, JavaScript 

โดยประยุกตใช Angular JS ซอฟตแวรเฟรมเวิรกและไลบรารี D3.js ในการพัฒนาเว็บแอปพลิเคชันการวิเคราะห

ความรูสึกคิดเห็นเชิงโตตอบ  

ผลการประเมินระบบกับผูเขารวม (ผูประกอบการ SMEs) 10 รายผานกรณีศึกษา พบวาผูเขารวมสวน

ใหญมีความพึงพอใจกับการใชงานระบบวิเคราะหความคิดเห็นและความรูสึก สามารถเห็นวิธีการแนวทางการใช

ระบบเพ่ือไปตอยอดทางธุรกิจทางการตลาดได นอกจากนี้ทางทีมนักวิจัยยังไดพัฒนาระบบเว็บการสํารวจความ

คิดเห็นและความรูสึก (Web customer sentiment survey) เนื่องจากตองการสนับสนุนกลุมผูประกอบการ 

SME รายเล็กในการสํารวจความรูสึกคิดเห็นของกลุมผูบริโภคเปาหมายท่ีมีตอสินคา และจากการทดสอบเว็บการ

สํารวจความคิดเห็นเก่ียวกับผลิตภัณฑทดลองกับกลุมเปาหมายจํานวน 50 ราย พบวากลุมเปาหมายมีคาเฉลี่ยของ
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ระดับความพึงพอใจตอประสบการณในการใชงานเว็บ Customer sentiment survey คะแนนเต็ม 5 อยูท่ีเทากับ 

4.20 คะแนน และปจจัยตัวบงชี้สําหรับการออกแบบเว็บฟอรม Customer sentiment survey ท่ีมีผลตอ

ความพึงพอใจของผูใช คือ 1) ประโยชนของเว็บแบบฟอรมในการเก็บขอมูลความรูสึกคิดเห็นท่ีมีประสิทธิภาพ 

2) การออกแบบตัวชวย (guideline) ในการตอบคําถามลงในแบบฟอรม และ 3) การออกแบบเว็บฟอรมให

เปนมิตรกับผูใช (User friendly) งายตอการใช สวนตัวบงชี้ท่ีนักออกแบบสามารถนํามาพิจารณานอยท่ีสุดคือ 

การออกแบบเว็บแบบฟอรมท่ีชวยทําใหผูใชรูสึกม่ันใจวาไดกรอกแบบฟอรมสําเร็จแลว   

สุดทายนี้ระบบวิเคราะหความรูสึกคิดเห็นจากสื่อสังคมออนไลน กรณีศึกษาสินคาเครื่องสําอาง อาหาร 

และ สุขภาพไดถูกพัฒนาเปนท่ีเรียบรอยแลว ทางทีมนักวิจัยหวังวาระบบนี้จะใหประโยชนกับผูประกอบการ SME 

และ ผูท่ีเก่ียวของ รวมถึงผูท่ีสนใจในการทําวิจัยเชิงรุกสําหรับการวิเคราะหความรูสึกโดยใชการประมวลผล

ภาษาธรรมชาติ (NLP) ผูท่ีสนใจสามารถนําไปใชไดโดยผานทางเว็บไซต http://kt.cmtourism.org โดยเขาระบบ

ผานชื่อผูใช username: admin@example.com และ password: secret หรือลงทะเบียนใหมไดท่ีหนาเว็บไซต 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://kt.cmtouris%E0%B8%97.org/
mailto:admin@example.com
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Abstract 

This final report details all of the activities carried out during the project's second phase 

(A development of a Sentimental Analysis System based on cosmetic, food, and health 

products). The project's duration was set at eight months, beginning on November 1st, 2020, 

and ending on June 30th, 2021. The first task is to create a predictive model using the Machine-

Learning and Deep-Learning approaches. The second task involves creation of an Interactive-

responsive Web Analytic Performance Dashboard and the customer sentimental survey form. 

We started by using our corpus that was extracted from the Pantip website. The corpus 

consists of 60,084 samples/sentences. Performance of the feature extraction techniques was 

investigated both Bag-of-Words, TF-IDF, and Word-embedding. Various machine-learning 

algorithms and Deep-Neural networks were employed. The experiment results reveal the TF-

IDF with Logistic regression achieved the highest classification accuracy rate of 77.93%, and 

the model showed the mean of F1-Score of 70.9. Therefore, the model is suitable for 

deployment. We have developed the proposed web-based interactive sentiment performance 

dashboard based on the nested model for visualization design theory regarding the second 

task. Literature reviews related to the designed were provided, along with research challenges 

in design principles were found and tackled.   

Regarding the second main task in this phase, we focused on developing two web-

based applications, including designing, and implementing the proposed dashboard and web-

based customer sentimental survey. Both the applications take interactive and responsive 

design, the usability of the application, and user experience. The web technologies were 

applied in the development, including HTML5, CSS, JavaScript with Angular framework, and 

D3.js library. Furthermore, to evaluate the usability, such as user satisfaction of customer 

sentiment survey form, fifty participants (I.e., those involved in SME business) were involved 

in the assessment. Regarding the feedback, we received a 4.20 of 5 scores of the validation 

metric. Moreover, we have review factors that are related to website user satisfaction. 

Nineteen factors were identified from the literature review, and questionnaires were generated 

and distributed to 50 participants. Results revealed that factors such as usefulness and user 

friendly were related to the user satisfaction of the proposed customer sentimental survey 

form. 

Finally, we hope that our implemented Thai sentimental analysis system will be useful 

to stakeholders and researchers interested in applying Natural Language Processing (NLP) 
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techniques in real-world problems using Machine-Learning and Deep-Learning. Our 

implemented system is available to be used via the URL: http://kt.cmtourism.org.To login to the 

system, the user can use the username: admin@example.com, and the password is secret. New users 

can register for a new account and login to use the services.

http://kt.cmtourism.org.to/
mailto:admin@example.com
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บทนํา 

 

รายงานฉบับสมบูรณ ในระยะท่ี 2 ของโครงการการพัฒนาระบบวิเคราะหความรูสึกคิดเห็น จากบท

วิจารณบนสังคมออนไลน โดยอาศัยการเรียนรูเครื่องกล และการเรียนรูเชิงลึก กรณีศึกษากลุมสินคาดาน

เครื่องสําอาง อาหารและสุขภาพ มีกิจกรรมดําเนินงานประกอบไปดวยอยู 4 กิจกรรม คือ (1) การพัฒนาโมเดล

พยากรณความรูสึกคิดเห็นจากขอมูลสื่อสังคมออนไลนท่ีเปนภาษาไทย (2) การศึกษาผูประกอบการ SME และ

การพัฒนาโมเดลตนแบบ (Prototype) ของระบบการวิเคราะหขอมูลความรูสึกคิดเห็น (3) การพัฒนาและ

ทดสอบระบบเว็บแอปพลิเคชันการวิเคราะหขอมูลความรูสึกคิดเห็นจากบทวิจารณสังคมออนไลน (4)         

การพัฒนาระบบเว็บการสํารวจขอมูลความรูสึกคิดเห็น และการนําระบบไปใชใหเกิดประโยชน ในบทแรกทาง

ทีมงานนักวิจัยไดทําการศึกษาเปรียบเทียบ (Comparative study) โดยไดอธิบายถึงหลักการ ทฤษฎี ข้ันตอน 

และผลลัพธของกระบวนการในการพัฒนาโมเดลฯ โดยใชหลักวิธีการเรียนรูเครื่องกล (Machine-learning) 

ดวยกันท้ังหมด 5 ชนิดคือ Logistic regression (LR), Multinomial Naive Bayes (MNB), Support Vector 

Machine (SVM), Multi Layers Perceptron (MLP), Random Forest (RF) และการเรียนรูเชิงลึก (Deep 

learning) 1 วิธี คือ Deep Neural Network (DNN) ผลลัพธของการทดลองไดแสดงใหเห็นวาโมเดลท่ีพัฒนา

ดวยการเรียนรูของเครื่องกล (Logistic Regression) มีประสิทธิภาพการพยากรณความถูกตอง (Classification 

accuracy rate) ไดสูงท่ีสุด คือ 77.93 เปอรเซ็นต   

 

ในบทท่ี 2 ทางทีมนักวิจัยไดอธิบายการออกแบบตัวเชื่อมประสานระหวางผูใชงาน (User interface: 

UI) ของระบบเว็บแอปพลิเคชันเชิงตอบโตวิเคราะหความรูสึกคิดเห็นของผูบริโภคท่ีมีตอสินคา (Interactive 

Web-based Analytic Application) โดยเริ่มจาก (1) การวิเคราะหความตองการทางดานซอฟตแวร (User 

requirement analysis) และ (2) ไดออกแบบตัวตนแบบของ User Interface Prototyping เพ่ือนําไป (3) 

ทดสอบกับผูใชงานกลุมเปาหมายจริง คือ ผูประกอบการสินคาออนไลน (จํานวน 5 ทาน) ในกิจกรรม         

การสนทนาแบบกลุม (Focus group) ซ่ึงผลลัพธท่ีไดจาก Focus group ทําใหทางทีมนักวิจัยไดเรียนรูและ

เขาใจปญหา (Pain Points) ของผูประกอบการท่ีขายสินคาในกลุมเครื่องสําอาง อาหาร และสุขภาพผานสื่อ

สังคมออนไลน ผูเขารวมกิจกรรมทุกทานมีความคิดเห็นตอระบบวาเปนระบบท่ีมีประโยชนในเชิงการตลาด

โดยเฉพาะการศึกษาเว็บไซตสินคา (Product trend) และคูแขงทางการตลาด (Competitive market) ซ่ึง

สามารถดูไดจากขอมูลการวิเคราะหความคิดเห็นอารมณเชิงบวก และอารมณเชิงลบของผูบริโภคท่ีมีตอสินคา

ทําใหสามารถนําขอมูลไปตอยอดเพ่ือพัฒนา/ปรับปรุงสินคาและบริการได   

 

ในบทท่ี 3 นี้ ทางทีมนักวิจัยไดนําเสนอวิธีการพัฒนาระบบเว็บแอปพลิเคชันการวิเคราะหขอมูล

ความรูสึกเชิงตอบโต (A Web Interactive Sentimental Analysis System) หรือเรียกไดอีกอยางหนึ่งคือ 

KhonThai 4.0 NLP-SA dashboard เพ่ือตอยอดกระบวนการของ Cross-Industry Standard Process for 

Data Mining (CRISP-DM) ในข้ันตอนการนําโมเดลพยากรณความรูสึกคิดเห็นขอมูลภาษาไทยจากเว็บไซตสื่อ
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สังคมออนไลนไปปรับใชประโยชนทางธุรกิจ โดยเปาหมายหลักของรายงานบทท่ี 3 นี้ คือการพัฒนาระบบเว็บ

แอปพลิเคชันเชิงตอบโตของการวิเคราะหขอมูลความรูสึกจากกระดานสนทนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็น      

(เว็บบอรด) จากเว็บไซต Pantip.com สําหรับผูใชงานจริง (End user) ท่ีเปนผูประกอบการ SMEs ในดาน

สินคาอาหารและเครื่องดื่ม เครื่องสําอาง Skincare และอาหารเสริม สามารถมองเห็นแนวโนมหรือทิศทางการ

สรางเนื้อหารวมถึงอารมณของผูโพสตท่ีมีตอความคิดเห็น สํารวจการกระจายตัวของประโยคแบงความรูสึก

ออกเปนเชิงบวก กลาง และลบของแตละประโยคความคิดเห็น และเปรียบเทียบขอมูลความรูสึกคิดเห็นของ 2 

คําคนหา ทําใหผูประกอบ SMEs สามารถนําขอมูลจากระบบไปชวยในการตัดสินใจการวางแผนกลยุทธและ

นโยบายทางธุรกิจตอไป ท้ังนี้ผลการประเมินระบบกับผูเขารวม (ผูประกอบการ SMEs) ผานกรณีศึกษา พบวา

ผูเขารวมสวนใหญมีความพึงพอใจกับการใชงานระบบวิเคราะหความคิดเห็นและความรูสึก สามารถเห็นวิธีการ

แนวทางการใชระบบเพ่ือไปตอยอดทางธุรกิจได  

 

ในบทท่ี 4 ทางทีมนักวิจัยไดนําเสนอวิธีการพัฒนาระบบเว็บแอปพลิเคชันแบบสํารวจความคิดเห็นของ

ลูกคา (A Customer Sentiment Survey System) หรือเรียกไดอีกอยางหนึ่งคือ KhonThai 4.0 NLP-SA 

Customer Survey สําหรับผูประกอบการ SMEs สามารถนําสรางแบบฟอรมสอบถามเพ่ือสํารวจขอมูลความ

คิดเห็นของกลุมผูบริโภคเปาหมายได นอกจากนี้ทางทีมนักวิจัยไดนําเสนอการนําระบบ KhonThai 4.0 NLP-

SA ไปจริงกับผูประกอบการ SMEs ในรูปแบบการทํา workshop แผนการตลาด ผานระบบ KHONTHAI 4.0 

NLP-SA พบวาผูประกอบการ SME ไดตระหนักถึงการสํารวจขอมูลความคิดเห็นและความรูสึกจากบทวิจารณ

บนสื่อสังคมออนไลนมากข้ึน ผูประกอบการสะทอนความคิดเห็นวากิจกรรมนี้มีประโยชนสนับสนุนการทําแผน

ปรับปรุงธุรกิจ จากการใชงานระบบ Dashboard ทําใหทราบถึงกลุมคําศัพทท่ีคนพูดถึงมากตามหมวดหมู

สินคาและอารมณความรูสึก สามารถเกิดไอเดียตอยอดจากกลุมคําท่ีไมเคยนึกถึงมากอน และนําคําไปใชเปนคํา

โฆษณา หรือ Hashtag เพ่ือการตลาดได นอกจากนี้การสํารวจขอมูลประโยคจากคําสืบคน (Keyword)  

ผูประกอบการจะหาความคิดเห็นเชิงลบเพ่ือนําไปปรับปรุงสินคาใหตอบโจทยลูกคาใหดีข้ึน สําหรับการสํารวจ

ความคิดเห็นท่ีมีตอสินคาจากกลุมนักศึกษาผานระบบ Customer Survey ผูประกอบการสะทอนความคิดเห็น

วาไดรับขอมูลในภาพรวมความรูสึกคิดเห็นของคําถามเก่ียวกับสินคา (Product) สถานท่ีจัดจําหนาย (Place) 

ราคาสินคา (Price) และโพรโมชัน (Promotion)   

 

สุดทายในบทท่ี 5 บทสรุปงานวิจัยและขอเสนอแนะ ในบทนี้สงทายนี้ทางทีมวิจัยไดทบทวน

วัตถุประสงคในการวิจัย (Research objective revisit) การคนพบจากการทดลองระบบกับผูใช (Empirical 

findings) และขอจํากัดในโครงการวิจัยนี้ (Research limitation) 
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1. การพัฒนาโมเดลพยากรณความรูสึกคิดเห็นจากขอมูลสื่อสังคมออนไลน 

ในระยะท่ี 2 นี้ ทางทีมวิจัยไดทําการพัฒนาโมเดลพยากรณความรูสึกคิดเห็นจากคลังขอมูลพันทิปท่ี

สกัดมาในโครงการระยะท่ี 1 โดยทางทีมทางนักวิจัยขอตั้งชื่อคลังคําศัพท corpus หรือ dataset นี้วา 

KT4.0_THSA2020 เพ่ือใหงายในการอางอิง เปาหมายหลักของบทนี้คือการพัฒนาโมเดลพยากรณความรูสึก

คิดเห็นจากขอมูลภาษาไทยบนสื่อสังคมออนไลนตามกระบวนการของ Cross-Industry Standard Process 

for Data Mining (CRISP-DM) แสดงในภาพท่ี 1 ซ่ึงผลการดําเนินการในรายงานความกาวหนาในบทนี้จะอยู

ในกระบวนท่ี 2 - 4 รวมท้ังหมด 4 กระบวนการใน CRISP-DM คือ การเขาใจขอมูล การเตรียมขอมูล สลับไป

มาระหวางการพัฒนาโมเดล และการประเมินโมเดล โดยวัตถุประสงคหลักของบทนี้ คือ (1) การพัฒนาโมเดล

พยากรณความรูสึกคิดเห็น (Base line model) โดยตัว base line โมเดลนี้ควรจะเรียบงาย และไมควรเกิด

ปญหา overfitting ซ่ึงเปนปญหาท่ีโมเดลพัฒนาแลวแตมีความถูกตองต่ําหากไดรับขอมูลท่ีไมเคยพบมากอน 

(Unseen data) และวัตถุประสงคท่ี (2) คือการพัฒนาโมเดลพยากรณตอยอดจาก base-line model โดยใน

การพัฒนาโมเดลพยากรณความรูสึกคิดเห็นจากสื่อสังคมออนไลนนี้ทางทีมนักวิจัยไดใชวิธีจํ าแนก 

(Classification) โดยใชวิธีการเรียนรูเครื่องกล (Machine-learning) และการเรียนรูเชิงลึก (Deep-learning) 

 

 
 

ภาพท่ี 1 แสดงกระบวนการหลักในการจัดทําเหมืองขอมูลเพ่ือการวิเคราะหและใชประโยชนทางธุรกิจ 
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1.1 คลังคําศัพท (Dataset/Corpus)  

คลังคําศัพท KT4.0_THSA2020 ท่ีทางทีมวิจัยใชในการพัฒนาโมเดลพยากรณความรูสึกคิดเห็นสกัด     

มาจากเว็บไซตพันทิป ซ่ึงกระบวนการเก็บขอมูลท้ังหมดสามารถดูไดจากรายงานฉบับสมบูรณ ระยะท่ี 1            

ซ่ึงสามารถดาวนโหลดไดท่ี URL https://www.khonthai4-0.net/?wpfb_dl=125   

ในหมวดนี้ทางทีมนักวิจัยมีความประสงคตองการบรรยายลักษณะของคลังคําศัพทเพ่ือใหผูอานได

เขาใจภาพรวมของคลังคําศัพทชุดนี้ โดยคลังคําศัพทนี้ประกอบไปดวยประโยคท้ังหมด 60,081 ประโยค 14 

ตัวแปร โดยแบงเปนตัวแปรอิสระ (Independent variables) ท้ังหมด 13 ตัวแปร และตัวแปรตาม 1 ตัวแปร   

โดยกิจกรรมหลักของบทนี้ คือการพัฒนาโมเดลพยากรณความรูสึกคิดเห็น (Sentimental analysis 

predictive model) โดยการใชวิธีการเรียนรูเครื่องกล (Machine-learning) ในบริบทของการเรียนรูแบบมี

ผูสอน (Supervised learning) โดยใชวิธีการจัดกลุม (Classification) โดยมี meta data ของตัวแปร 

(Features) ดังตอไปนี้ 

1. post_id คือ เลขกระทูของเว็บไซตพันทิป 

2. post_date คือ วัน เดือน ป และ เวลาท่ีผูเขียนไดทําการเขียนกระทู 

3. user_id คือ ลิงก URL link ไปยัง user profile 

4. user_name ชื่อสมาชิก หรือ รหัสสมาชิก (ทางทีมนักวิจัยไดทําการ sensor เนื่องจากเปนขอมูล         

สวนบุคคล) 

5. text คือ ประโยค (ทางท่ีนักวิจัยได sensor เบอรโทรศัพท เนื่องจากเปนขอมูลสวนบุคคล) 

6. tag คือ หมวดสินคาไดแก เครื่องสําอาง อาหาร และสุขภาพ 

7. emotion คือ ความรูสึกท่ีไดใหสําหรับกระทูนี้ ไดแก ถูกใจ ขํากลิ้ง หลงรัก ซ้ึง สยอง และ ท่ึง 

8. length จํานวนคําศัพทในกระทู 

9. num_sent จํานวนประโยคท่ีตัดไดมาจากโมเดลตัดประโยคออกมาจากกระทู 

10. sent_length ความยาวของประโยคโดยนับจากจาํนวนคําศัพทในประโยค 

11. label คาความรูสึก neg, neu, pos ของนักภาษาศาสตรคนท่ี 1 

12. label1 คาความรูสึก neg, neu, pos ของนักภาษาศาสตรคนท่ี 2 

13. label2 คาความรูสึก neg, neu, pos ของนักภาษาศาสตรคนท่ี 3 

14. vote คาผลโหวตจาก 3 ทาน 

และตัวแปรตาม (Dependent variable) 1 ตัวแปรคือตัวแปรท่ี 14 การสังเกตการกระจายตัวของ 

class distribution เปนข้ันตอนสําคัญในกอนทําการพัฒนาโมเดล โดยภาพท่ี 1 แสดงการใหเห็นวาคลัง

คําศัพทนี้มีปญหาในเรื่องของการกระจายของคลาสท่ีไมเทากัน (Imbalanced class) ซ่ึงเปนปญหาท่ีพบได

บอยจากการเก็บขอมูลจริง (real-world dataset) โดยอัตราสวนของจํานวนประโยคท่ีมีความรูสึกลบตอ

ประโยคท่ีมีความรูสึกบวกนั้น เทากับ 1:4 จากภาพท่ี 3 ทางทีมงานนักวิจัยไดใชสถิติเชิงพรรณนา ในการ

อธิบายจํานวนของคําศัพทตอประโยคของคลังคําศัพทนี้ พบวามีคาเฉลี่ย (mean) อยูท่ี 13.97 คําศัพทตอ

ประโยค นอยท่ีสุด (Min) คือ 3 คําศัพทตอประโยค และ มากท่ีสุด (Max) คือ 301 คําศัพทตอประโยค และคา

https://www.khonthai4-0.net/?wpfb_dl=125
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เบี่ยงเบนมาตรฐาน (Std.) คือ 12.08 คําศัพทตอประโยค ภาพท่ี 2 แสดงการกระจายของคลาส จะเห็นไดวา

คลังคําศัพทท่ีทางคณะวิจัยพัฒนานั้นมีปญหาเรื่อง imbalanced class problem ในอัตราสวนท่ีคอนขางมาก 

เชน ประโยคท่ีเปนอารมณข้ัวลบมีอัตราสวนเกือบ 1:4 ระหวางจํานวนประโยคท่ีเปนอารมณข้ัวกลาง ซ่ึงปญหา

นี้พบไดบอยใน real-world dataset สําหรับคลังคําศัพททางคณะวิจัยไดเสนอแนวทางการแกไขปญหา 

imbalanced class โดยการใชตัววัด ท่ีนอกเหนือจาก classification accuracy rate เชน confusion 

matrix, precision, rall และ f1-score และเพ่ิมความหลากหลายของ learning algorithms โดยทาง

คณะวิจัยไดตั้งสมมติฐานวาบาง algorithm สามารถทํางานไดดีในคลังคําศัพทท่ีมีการกระจายคลาสแบบนี้ 

สวนเทคนิคอ่ืนๆ เชน over and under sampling หรือ การใช synthetic samples ทางคณะวิจัยคิดวาจะ

กอใหเกิดความลําเอียง (Bias) 

 นอกจากนี้ทางทีมนักวิจัยไดแสดง histogram และเพ่ือใหเขาใจการกระจายความถ่ีของประโยค 

(Frequency distribution) ในแตละคลาส ในการกําหนดความกวางของ histogram ทางทีมนักวิจัยอาศัย

หลักการงาย ๆ เพ่ือไมใหคาความกวาง (Bin size) ของชารต (Chart) นั้นใหญหรือเล็กเกินไปจึงกําหนดคา

ความกวางของแกนใหมีขนาดเทากับ 30 ประโยค แสดงในภาพท่ี 3 จะเห็นไดวาประโยคท้ังสามแบบคือ บวก 

กลาง และลบ แสดง Left skewed distribution หรือ เรียกอีกอยางหนึ่งวา positively skewed distribution 

คลายๆกัน โดยแกน x แสดงถึงจํานวนคําศัพทในประโยค และ แกน y แสดงถึงจํานวนประโยค 

 
ภาพท่ี 2 แสดงจํานวนการกระจายของแตละคลาส (neg, neu, and pos) 

 



6 

  
ภาพท่ี  3 histogram แสดงความถี่ตอจํานวนคําศัพทของประโยค (sent_length) ของแตละคลาส 

เพ่ือใหเห็นตัวอยางประโยคอยางเปนรูปธรรม ทางทีมงานนักวิจัยจึงไดสุม 30 ประโยคจาก 60,081 

ประโยคของแตละคลาสแสดงในภาพท่ี 4 - 6 

44199 และนําไปสังเคราะหใชงานได                                                                                                                                                    

32041 เพ่ิงรูวานมโฟรโมสตประโยชนเยอะมาก                                                                                                                                         

1908 [CR] FoodxWow : อยูบานก็ทาน "ขาวแช" แบบเกๆ ได                                                                                                                           

17934 โดยสวนตัวผมวากลิ่นน้ีเหมาะกับท้ังชายและหญิงเลยครบั                                                                                                                          

28061 คาสงถูกดี.                                                                                                                                                                  

23824 ถาอยูคนเดียว แตอุปกรณในการทําครัวพรอม และมตีูเย็นไวแชชองเก็บไวกินทํากินเองถูกกวาครับ                                                                                  

33627 ขอบคุณคําแนะนําคับ                                                                                                                                                              

45528    ขอบคุณสําหรับคําตอบคา☺💗💗                                                                                                                                                       

32226 สวัสดคีรับ วันน้ีเอาผลงาน "กับขาวขางบาน" มาฝากครับ เปนอาหารงาย ๆ เก็บผักขางบานท่ีปลูกไวมา

ทําอาหารกินกัน ใชชีวิตท่ีบานเลยอยากถายทอดใหเพ่ือน ๆ ไดชมกันครับ          

16456 สวย 

17439 ไมเหนอะหนะ Smooto power C whitening sleeping mask มารควิตามินซีเขมขน                                                                                                       

12651   เคยใชท้ังแบบกอนและ สบูเหลว หอมออน ๆ นวล ๆ ละมุน ชอบกันท้ังบาน แตชอบแบบ สบูเหลว  

 มากกวา ชุมช้ืน ผิวไมแหง                                                              

18596 59฿ ดวย------------------------------------------------มี 3 เฉด Green : ผิวขาว - กลาง / ชวยในเรื่อง 

พวกรอยแดงตาง เชน รอยสิวIvory  : ผิวกลาง - คล้ํา / ชวยในเรื่อง จุดดางดํา 

25524 ขายดีอยูนะ                                                                                                                                                                   

2614 ดีจนกลาบอกตอ!                                                                                                                                                               

22418 มันใหสัมผัสรสชาติของไกไดแบเตม็ๆ กัดไปคําแรกความjuicyท่ีอยูในไกมันแตกเต็มปากเลยคะ                                                                                         

105 Burt's Bee ดีมัย้คะ แลวใชสตูรไหนด ี

56324 ผิวหนาเรียบข้ึน                                                                                                                                                              
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25504 ไมแข็ง                                                                                                                                                                       

56723 ชอบใสเสื้อผาท่ีขับผิว                                                                                                                                                       

23200   เพ่ือนบอก เสี่ยโทรมาบอกยามหนาประตู ใหดรูถใหเพ่ือนผมตอนเดนิขามถนนดวย                                                                                                      

26182 ลองขยําเกลือแลวแชในนํ้าผสมนํ้าสมสายชูซิคะ ชวยขจัดกลิ่น จังกึมบอกไว                                                                                                         

10170 คิ้วผมมีแตคนบอกคิ้วสวย                                                                                                                                                       

27535 เราวาจุดเดนของมันจริงๆ คือ มันงายแชเก็บไวกินตอนไหนก็ได                                                                                                                  

5964 ขอบคุณทุกคนลวงหนานะคะ                                                                                                                                                       

16602 รีวิวเห็นภาพดวย                                                                                                                                                              

8613 ขอบคุณท่ีมารีวิวนะคะ                                                                                                                                                          

41868 ถาเริ่มจาก 0 ใหไปหาอานกระทูรีวิวครับ หรือรายการ what the fat ก็ได search เอาในชอง youtube                                                                                 

8349   ลางเสร็จก็เช็ดกับทิชชูนะคะ จะสะอาด                                                                                                                                          

58414 ตื่นเชามาก็หายแดงเลย                               

ภาพท่ี 4 ประโยคท่ีเปนอารมณทางดานบวก 

16596 แพหนักมาก                                                                                                                                                                                                                                                                

20103   คือ รูสึกวามีอาการแพลิป แตไมทราบเหมือนกันคะวาแพลิปมันหรือลิปสีเพราะวันนึงเน่ียเราใชหลายตวัมากคะ 

เริ่มจากท่ีตอนเย็นของ เมื่อวาน                                                                                                                                   

17769 แตแหงชามากจริงๆ                                                                                                                                                                                                                                                        

8676 พ่ีๆคะ รูขุมขนกวาง                                                                                                                                                                                                                                                      

47214 น้ีกออายุจะ 30 แลว เรากินแบบผงแลวชงจับกันเปนกอนๆตลอด                                                                                                                                                                                                                 

1003 แปง Baby mild สูตรเฮลตี้พลัส กระปองสีฟาขาวน่ีเลิกผลิตแลวหรอคะ หาซื้อไมไดเลย!                                                                                                                                                                                        

25065 ไมก็แสบแถวกลางหนาอกแลว                                                                                                                                                                                                                                                 

39423 สวนอีกคนโยโยจากเมื่อกอนแคอวบ ๆ                                                                                                                                                                                                                                        

6318 พอดีเราใชของวิคตอเรียอยูแลวมนัไมคอยทน                                                                                                                                                                                                                                

40538   ยังแครูสึกวามีอะไรมาโนไมตางอะไรกับ สมัผสัหนาแขง เหมือนมันจะรูสึกไดวา เจ็บหรือไม                                                                                                                                                                                

19133 มีโคด แตเน้ือขางในไมใชของแท                                                                                                                                                                                                                                         

50502 ตอนน้ีฟอกจนฟองเตม็ตัวยังไงก็ไมติด                                                                                                                                                                                                                                        

9423 มันไปทางกลิ่นฉุนท่ีเหม็นมากกวา                                                                                                                                                                                                                                           

20263 ราคาก็ยังเหยยีบ 4000 คับ ไมถึง 3 พัน ไมนารอด                                                                                                                                                                                                                           

46027 หมายถึงแบบ โดนทําคณุไสยอะไรแบบน้ีอะ                                                                                                                                                                                                                                      

50610 จนตอนน้ีใตตาเริ่มข้ึนเปนริ้วรอยแลวคะT_T กลัวตาเหี่ยวมากๆ เลยอยากสอบถามทุกคนวามีอายครีมตัวไหนท่ี

ชวยเนนในเรื่องการลด เลือนริ้วรอยมั้ยคะ สวนตัวเราเล็ง lancome advance genifique yeux กับ Estee 

Lauder Advanced time zone age reversing  line/wrinkle eye creme เอาไว 

15440 ตอนน้ีเราก็ยังไมท้ิงแปงตลับน้ีนะ...เก็บไวเปนของท่ีระลึกท่ีครั้งหน่ึงทาแลวเหมือนโดนแดดเลียหนา แปงเบอร

สําหรับคนผิวคล้ําไมเหมาะกับสีผิวของดิฉันเลยใหตายซิ..พับผา!                                                                                                   

365 ทําไมถึงมีตะกอนขาวๆข้ึนมาท้ังๆท่ีตอนท่ีซื้อยังไมเปนคะ 

1477 หนามัน+สิว+ฝา                                                                                                                                                                                                                                                           
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6310 พอสปอนเซอรเขามันก็จะตองมีการอวยเปนลูปวนไปเรื่อยๆ เดี๋ยวน้ีคนตามหลักหมื่นก็มีงานจางแลวครบั เพราะ

ผมทํางานการตลาดผม ใช seeding  เหมือนกันใชกันทุกวงการ สวนตัวผมหาพวกท่ีเขียนแลวไมคอยมีคนตอบ 

เพราะแสดงวาเพจน้ันมันใหม 

14951 อ้ือหื้อออ หนาลอยมากก ขาววอกเลย                                                                                                                                                                                                                                          

35065 น่ีผอมไปนาจะกินใหอวน                                                                                                                                                                                                                                                   

36518 เพราะไมเคยทานวิตามินซีคะ แตกอนทานกลูตาก็ไมไดชวยอะไร 

39166 มีเบลอๆงงๆนิดๆ อยากขอพวกอาหารเสริม วิตามินหรือวิธีดูแลตัวเองหนอยคะ 

1167 มีขนขนท่ีใบหนาแกยังไงดีครับ                                                                                                                                                                                                                                             

40436 ยังตองพัก 1 ป เพ่ือใหหาย กอนกลับมาลงเลน เทากับทีมตองจาย 1000 ลานบาทใหฟรีๆ                                                                                                                                                                                       

56912    หามุกใหมเหอะ                                                                                                                                                                                                                                                             

3116 มียาตัวไหนท่ีทําใหผมสื่อถึงพระเจาไดบางไหมครับเพ่ือน ?                                                                                                                                                                                                                 

24234 ละตดิกระทะสดุๆ                                                                                                                                                                                                                                                            

10872 อยากกลับมาดูดีอีกครั้ง แตยังขาดความรูสึกอินท่ีจะทําดูแลตัวเองมากๆ จากเมื่อกอนจะอินมาก                                                                                                                                                                                   

ภาพท่ี 5 ประโยคท่ีเปนอารมณทางดานลบ 

36954 เพ่ือนคงอยากมีอาชีพเสริม อยากขายของอะไรสักอยาง                                                                                      

28751 ถาขาวใหมยางมันจะเยอะครับ                                                                                                          

13867 ถาบํารุง ตองรูสภาพผิวหนาวาเปนแบบไหน                                                                                             

49702 อยากใหชวยแนะนําสกินแครท่ีชวยเรื่องสิว รอยสิว แลวก็รักษารูขุมขนกวางหนอยคะ หรือวาจะแนะนําวิธีการใน

การรักษาใหสิวหายก็ไดนะคะ�💖💖 

29060 ถามีซอสมะเขือเทศดวยก็เอามาทาๆ แลวกินได                                                                                           

29712 ผูผลิตเขาผลติออกมาเรื่อย ๆ                                                                                                          

26265 ซื้อผงพะโลโลโบมาทํา                                                                                                                  

52787 อาย4ุ0                                                                                                                               

10648 แกไขขอความเมื่อ 11 มีนาคม เวลา 18:37 น 

53193    รบกวน เเนะนํายี้หอหรือตัวผลติภณัทไดมั้ยครับพอดีเลือกซื้อไมเปน555                                                                 

46593 ตอนน้ีกินยี่หอนึงอยู                                                                                                               

45826 สวนตัวเราแลวเราขายของท่ียังตองงอไปรษณียไทยอยูคะ เพราะคาสงขนสงอ่ืนแพงกวา                                                   

8372 คําถามน้ีทําใหนึกถึงนํ้าหอมท่ี ไมชาย                                                                                                  

4804 ผิวแหงแพงายโลช่ันทาตัวตัวไหนท่ีโอเคสดุคะ                                                                                          

26049 พริกของประเทศไหนอันตรายท่ีสดุคะ                                                                                                      

10680 เลยอยากทราบวาสาวๆหองแปงเปนเหมือนเราหรือตางจากเรายังไงกันบาง                                                                    

12992 ตอนน้ีคิดวาจะ เนนขนตาน่ีแหละคะ ท่ีเคยใชอยู                                                                                     

54993 แบบคห.บนบอก                                                                                                                          

20602 รบกวนชวยแนะนําหนอยวาเราทําผิดตรงไหน                                                                                                 

15822 ทําใหเปนคนท่ีตองลองแปงผสมลองพ้ืนไปเรื่อยๆ                                                                                         

769 รบกวนเพ่ือน ๆ ชวยทําแบบสอบถามใหหนอยจา                                                                                             
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21123 ครั้งหน่ึงผมเคยซื้อแกงสมปกษใตตักใสถุงลดราคาจากหางบัวไปกิน                                                                      

236432 นอนใหพอ                                                                                                                             

25760 ข้ึนอยูกับสภาพการเก็บรักษา                                                                                                          

50229   เน้ือครีมจะหนักกวาตัวDay Cream นะคะ กลิ่นคลายๆกันเลย                                                                               

54587 ชอบทําใหเปนสีสมหรือเหลือง                                                                                                          

59162 ตองระวังเลยคะ                                                                                                                      

25978 จากน้ันทาเนย ตามดวยไขท่ีเราเตรียมไว และประกบดวยขนมปงอีกแผนคะ แซนวิชไขกับขนมปงขาวจะเขากัน

มากไป                              

38376   เพ่ือนสวนใหญจะ170กันหมด ออกกําลังกายยืดอยูครับวันละ ประมาณ20นาที                                                                   

11334 เวลาทากันแดด         

ภาพท่ี 6 ประโยคท่ีเปนอารมณทางดานกลางๆ 

1.2 การคํานวณอักษรลวงหนา (Text Preprocessing)  

1.2.1 Missing value and Text cleaning 

ทางทีมนักวิจัยไมพบขอมูลขาดในแตละตัวแปรตาม และการทําความสะอาดตัวแปรตามได    

ทําเสร็จสิ้นในระยะท่ี 1 เรียบรอยแลวกอนท่ีจะนํามอบใหกับนักภาษาศาสตรในการกําหนดอารมณของ

ประโยค อยางไรก็ตามทางทีมนักวิจัยพบวาตองทําความสะอาดตัวแปรตาม (Clean target class) คือ คา 

sentimental polarity เชน pos, neu, neg ท่ีนักภาษาศาสตรไดทําการกําหนดสะกดผิดเปนจํานวนมาก 

ยกตัวอยาง String ใน list ดังตอไปนี้ 

Pos = ['Pos', 'pos', 'Pso', 'Poss', '[ps']  

Neu = ['Neu', 'neu', 'nue', 'nneu', "'neu'", 'eneu', 'nwu', 'nsu', 'neu', 'nei', 'beu', 'neu]', "'neu"] 

Neg =  ['Neg', 'neg', 'nep', 'nef', 'ne', '1neg', 'neh', 'ney', 'beg', 'meg', 'eneg', 'neeg', 'eg', "'neg" ] 

1.2.2 การทํา (Majority vote) 

หลังจากการทําความสะอาดคลังขอมูลเสร็จสิ้น ข้ันตอนตอไปคือการหาเสียงสวนใหญจาก

นักภาษาศาสตร ทางทีมนักวิจัยไดใชการหาคากลางประเภทฐานนิยม หรือ คาขอมูลท่ีซํ้ากันมากท่ีสุด (Mode) 

แสดงในสมการท่ี (1) จากสาม feature คือ label, label_1, label_2 และสราง feature ใหมคือ vote     

                         𝑀𝑀0 = 𝐿𝐿 + 𝑓𝑓1−𝑓𝑓0
2𝑓𝑓1−𝑓𝑓0−𝑓𝑓2

× 𝑖𝑖     (1) 

โดยกําหนดใหคา 

L = frequency of modal class 

F1 = frequency of model class 

F0 = frequency of pre-model class 

F2 = frequency of post-model class 

I = width of the median class 
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1.2.3 การแปลงขอมูล (Data transformation) 

ในการทดลองเพ่ือหาโมเดลพยากรณ (Base-line) จาก machine-learning algorithms       

ท่ีเปนท่ีนิยมในการใชพัฒนาโมเดลพยากรณสําหรับขอมูลทางดานภาษา ทางทีมวิจัยไดดําเนินการคํานวณ

ลวงหนาอีกครั้ง (Text-preprocessing) โดยเปาหมายในการทํา text-preprocess ครั้งนี้คือการกําจัด noise 

ของชุดคลังคําศัพทกอนนําขอมูลชุดภาษามาข้ึนโมเดล และเพ่ือเพ่ิมความถูกตองของโมเดลพยากรณความรูสึก

คิดเห็นอีกดวยโดยข้ันตอนการทําการคํานวณลวงหนามีดังตอไปนี้ตามลําดับ 

- เปลี่ยน URL ใหอยูในรูปแท็ก เชน http://google.com กลายเปน <URL> 

- เปลี่ยนคําศัพทภาษาอังกฤษท่ีมีอยูในประโยคใหเปนตัวเล็ก (Lower case) 

- ตัดชองวางระหวางคําศัพท (striping) 

- คําศัพทท่ีใชอักษรสุดทายซํ้าๆกันเชน คําวา “มากกก” (stemming) 

- เปลี่ยนอักษรแสดงอารมณ (emoticon) 

ในสวนของแปลงคลังคําศัพทใหอยูในรูปของเวกเตอร (Feature extraction) ทางทีมนักวิจัยได

ทดลองใชสามวิธีคือ Count-Vectorizer, TF-IDF, และ word2vec หรือท่ีเรียกอีกอยางหนึ่งวาวิธี word-

embedding โดยหลักการทํางานมีดังตอไปนี้ 

1.2.4 Count Vectorizer 

Count vectorizer เปนวิธีเปลี่ยนคําเปน vector เชนเดียวกับวิธีของ One-hot encoding        

ท่ีใชกับตัวแปรท่ีเปนนามบัญญัติ (Nominal variable) ตัวอยางการแปลงประโยคภาษาไทยโดยใชวิธี count 

vectorizer แสดงในตารางท่ี 1 

 

ตารางท่ี 1 ตัวอยางการแปลงจากประโยคไปเปน vector โดยวิธี count vectorize 

ฉัน 1 0 0 0 

ไป 0 1 0 0 

ทาน 0 0 1 0 

ขาว 0 0 0 1 

 

1.2.5 TF-IDF (Term Frequency-Inverse Data Frequency) 

คา Term Frequency สามารถคํานวณไดจากจํานวนครั้งของคําศัพทท่ีเกิดข้ึนใน เอกสาร 

บทความ หรือ ประโยคนั้น ๆ และนํามาหารดวยจํานวนท้ังหมดของคําศัพทท่ีมี แสดงในสมการท่ี (2) 

𝑡𝑡𝑡𝑡𝑖𝑖,𝑗𝑗 =
𝑛𝑛𝑖𝑖,𝑗𝑗

∑ 𝑛𝑛𝑘𝑘 𝑖𝑖,𝑗𝑗
                                        (2) 

โดยคา n คือจํานวนเอกสารท้ังหมด สวนคา IDF สามารถหาไดจากการคํานวณจาก log ของ

จํานวนเอกสาร บทความ หรือ ประโยคท้ังหมดแลวหารดวยจํานวนของเอกสาร บทความหรือ ประโยคท้ังหมด

ท่ีมีคําศัพท w โดยวิธี IDF สามารถแจกแจงน้ําหนักของคําศัพทใน เอกสาร บทความ หรือ ประโยคของ       
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คลังคําศัพท แสดงในสมการท่ี (3) โดยกําหนดใหคา df(t) คือจํานวนเอกสารท้ังท่ีมีอยูใน term t  

                                   𝑖𝑖𝑖𝑖𝑡𝑡(𝑤𝑤) = 𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙 𝑁𝑁
𝑑𝑑𝑓𝑓𝑡𝑡

                               (3) 

 

1.2.6 Word2Vec (Word Embedding) 

วิธี  feature extraction ท่ีกลาวมาขางบน ยังไมสามารถบอกขอมูลหรือความสัมพันธ กับ       

คําศัพทอ่ืนๆ ในประโยค ซ่ึงขอมูลความสัมพันธเหลานี้อาจชวยเพ่ิมประสิทธิภาพการทํานายของโมเดลได 

ดังนั้นจึงเกิดวิธี feature extraction แบบใหมท่ีเรียกวา Word2Vec หรือ word to vector (Mikolov et al., 

2013) เปนหนึ่งในวิธีของกระบวนการในการคํานวณลวงหนา โดยวิธีนี้จะนําคลังคําศัพทท่ีอยูในรูปอักษรแปลง

ไปเปน Vector space ซ่ึงสามารถหาระยะหางระหวางคําแตละคําไดแสดงในภาพท่ี 7 ดวย word 

embedding จะมีอยูสองวิธีหลักคือ แบบ Common Bag of Words (CBOW) และ Skip Gram 

 
ภาพท่ี 7 ตัวอยาง word2vec หรือ word embedding ท่ีบอกความสัมพันธโดย vector space 

ระหวางคําในประโยค 
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1.3 การสรางโมเดลและเทคนิคท่ีเกี่ยวของ (Modeling and machine learning techniques) 

1.3.1 ไปปไลน (Pipelining) 

ในข้ันตอนหลังจากการทํา Pre-processing ทางทีมนักวิจัยไดใชเทคนิค pipeline ในการ

พัฒนาโมเดลเพ่ือไมใหจํานวนหรือคาของ Sample คลาดเคลื่อนในข้ันการทํา Cross-validation หรือ 

Rotation Estimation รวมถึงในข้ันตอนของการแปลงคา (Transformation) และตอนพัฒนาโมเดล 

(Predictors)  

1.3.2 วิธีการสุมตัวอยาง (Sampling methods) 

ทางทีมนักวิจัยไดใชวิธีการ Stratified Hold out Sampling  โดยแยก training set และ 

testing set ในอัตราสวน 80 เปอรเซ็นตของจํานวนตัวอยางจะใชในการพัฒนาโมเดล (training) และท่ีเหลือ 

20 เปอรเซ็นต จะเอาไวทดสอบประสิทธิภาพของโมเดล (Testing) สวนการใชวิธีสุมแบบ stratified นั้น      

ทําเพ่ือใหอัตราสวนของคลาสใน training set และ test set มีอัตราสวนท่ีเทากันเพ่ือไมใหเกิดการลําเอียง 

(bias) และต้ังคา random state ไวคงท่ีเพ่ือคราวหนาทางทีมนักวิจัยสามารถใชกลุมตัวอยางเดิมเพ่ือใหได

กลุม sample เดิมไดอีกครั้ง สวนการวัดประสิทธิภาพของโมเดล ทางทีมนักวิจัยใชวิธี k-fold Cross-

validation หรือ เรียกอีกอยางวา Rotation Estimation นํามาใชในการเลือกโมเดลท่ีเหมาะสมท่ีสุดและ     

ในการปรับปรุงคาของโมเดล (Model Assessment and Model Regularization) 

1.3.3 โมเดลจําแนกชนิด (Classifiers)  

โดยการพัฒนาโมเดลพยากรณความรูสึกคิดเห็นจะเริ่มจากการหาโมเดลพ้ืนฐาน (Base-line 

model) เพ่ือใชเปนตัววัด (benchmarking) สําหรับการพัฒนาโมเดลในการทดลองตอๆไป โดยการพัฒนา 

based-line model นี้ทางทีมนักวิจัยไดใชคาโมเดลตั้งตน (Default hyper-parameter) ของตัว Learning 

Algorithms ท้ังหมด 5 โมเดลซ่ึงรายละเอียดของคา Parameter ไดแสดงไวในตารางท่ี 2  

 

ตารางท่ี 2 Machine-learning algorithm และคาตัวแปรตั้งตนท่ีนํามาพัฒนาตัวโมเดล (Base line) 

Algorithms Parameters 

Logistic regression L2, solver = ‘lbfgs’, max_iter = 100 

Multinomial Naïve Bayes alpha = 1.0, fit_prior= True 

Support Vector Machine Kernel = ‘rbf’ 

Multi-layer Perceptron Number of hidden layers = 1, hidden layer size = 100, solver = 

“adam”, max_iter = 50 

Random forest Number of tree(s) = 100, split = ‘gini’ 

 

โดยหลักการและทฤษฎีการจําแนกโดยใช Learning algorithms ทางทีมนักวิจัยไดอธิบาย

หลักการไวในบทท่ี 2 ของรายงานฉบับสมบูรณระยะท่ี 1 และในตัวรายงานขอเสนอโครงการ จึงขออธิบาย

หลักการหรือแนวคิดแบบคราวๆ และการนําไปใชจริงในการทดลองสําหรับบทนี้ โดยเริ่มจาก Logistic 
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Regression, Multinomial Naïve Bayes, Support Vector Machine, Multi-Layer Perceptron, 

Random Forest, และ Deep Neural Network ตามลําดับ 

 

Logistic Regression (Peng et al., 2002) โมเดลนี้ เปน parametric classifier ถูกออกแบบมาสําหรับ 

ปญหาแบบ binary classification สําหรับการแกปญหา multiclass problem สามารถใชวิธี One versus 

One (OvO) และ One versus Rest (OvR) ซ่ึง Logistic regression ตางจาก linear regression คือ เรา fit 

training points/observation points บนกราฟรูปตัว S แสดงใหเห็นในภาพท่ี 8 โดยในภาพท่ี 8 แสดงให

เห็นการใช sigmoid function โดย fit คา x=-10:10 step size = 0.01 สําหรับ logistic regression สามารถ

แสดงอยู ในสมการท่ี (4) เ ม่ือปอนคา x เราตองการ 𝑦𝑦� = 𝑝𝑝(𝑦𝑦 = 1|𝑥𝑥),  0 ≤ 𝑦𝑦� ≤ 1 โดย 

Sigmoid function แสดงในสมการท่ี (5) แทนดวย 𝜎𝜎 ขอดีของ model ตัวนี้คือ ความรวดเร็วและมักนิยมใช

ไปเปน baseline algorithm โดยเฉพาะการทํา text classification  

                                 𝑦𝑦� =  𝜎𝜎 �𝑤𝑤
𝑡𝑡𝑥𝑥+𝑏𝑏
𝑧𝑧

�                                           (4) 

 

                                   𝜎𝜎(𝑧𝑧) =  1
1+𝑒𝑒−𝑧𝑧

                                            (5) 

ท่ีซ่ึงตัวแปร w คือ dimensional vector , t คือ transpose และตัวแปร  z กับ b คือจํานวนจริง  

 
ภาพท่ี 8 s-shaped กราฟของ logistic regression 

โดยคา z จะแปรผันตาม 𝜎𝜎(𝑧𝑧) โดยผลลัพธจะเปนคาความนาจะเปนซ่ึงจะมีคาอยูในชวง 0 และ 1 แสดงใน

ภาพท่ี 8 สําหรับการทํา binary classification ถาคาต่ํากวา 0.5 จะให target คลาสเปน 0 และถาคามากกวา
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หรือเทากัน 0.5 จะใหเปน target คลาสเปน 1 สําหรับ cost function ซ่ึงเปนตัวบอกวาโมเดลสามารถทําไดดี

เทาไหรสําหรับ sample ท้ังหมดโดยใชตัวแปร W และ b สําหรับ optimizer ท่ีทางทีมนักวิจัยจะใชการ

ทดลองนี้คือ (Limited-memory- Broyden-Flectcher) หรือ เรียกสั้นๆวา ‘lbfgs’ ซ่ึงเปน solver ซ่ึงหาคา

อนุพันธครั้งนี้และเก็บไวในระยะสุดทายซ่ึงชวยในการประหยัดหนวยความจํา โดยในการทดลองนี้ทางคณะวิจัย

ได เลื อกใช  logistic regression จาก sklearn (Sklearn.Linear_model.LogisticRegression — Scikit-

Learn 0.24.2 Documentation, n.d.). 

 

Multinomial Naïve Bayes (Kibriya et al., 2005) 

 

ในบทท่ี 2 ของรายงานฉบับสมบูรณระยะท่ี 1 ทางทีมนักวิจัยไดอธิบายหลักการทํางานของ  

อัลกอริทึม Naïve Bayes โดยการใช learning algorithm ตัวนี้สําหรับขอมูลอยูในรูปแบบ text จําเปนตองมี

การตอยอดและดัดแปลงตัว Naïve Bayes ซ่ึงเปนโมเดลแบบความนาจะเปน ไปเปน Multinomial Naïve 

Bayes ซ่ึงออกแบบสําหรับการทํา text classification และความเร็วในการเรียนรูรวดเร็วกวาตัวโมเดลตั้งตน 

โดยมีการใช Term frequency (TF) ซ่ึงเหมาะสมกับขอมูลท่ีมีลักษณะเปน discrete เชน (word count, TF, 

TF-IDF, etc.) โดยโมเดลตัวนี้สามารถแสดงใหอยูในสมการทางคณิตศาสตรใน log-space แสดงในสมการท่ี 

(6-1) และ (6-2)  

             Pr(𝐶𝐶𝑘𝑘|𝑊𝑊) = log 𝑝𝑝(𝐶𝐶𝑘𝑘) + ∑ [𝑤𝑤𝑖𝑖 ∗ log 𝑝𝑝(𝑤𝑤𝑖𝑖|𝐶𝐶𝑘𝑘)]𝑛𝑛
𝑖𝑖=1 )    (6-1) 

จากสมการท่ี (6-1) เปนการคํานวณหาความนาจะเปน 𝑃𝑃𝑃𝑃(𝐶𝐶𝑘𝑘|𝑊𝑊) ของแตละคลาส 𝐶𝐶𝑘𝑘  โดยท่ี k=1…m 

ในเอกสารตัวอยาง 𝑆𝑆, 𝑝𝑝(𝐶𝐶𝑘𝑘)  เปนความนาจะเปนของคลาส 𝐶𝐶𝑘𝑘  ในคลังเอกสาร, 𝑝𝑝(𝑤𝑤𝑖𝑖/𝐶𝐶𝑘𝑘) เปน

ความนาจะเปนท่ี 𝑖𝑖𝑡𝑡ℎ ระยะเวลาของ 𝑆𝑆 เกิดข้ึนในเอกสารจาก 𝐶𝐶𝑘𝑘  ชั้นเรียนท่ีมีความถ่ี 𝑤𝑤𝑖𝑖   

                         𝐶𝐶𝑠𝑠 = 𝑎𝑎𝑃𝑃𝑙𝑙𝑎𝑎𝑎𝑎𝑥𝑥𝑘𝑘∈{1..𝑚𝑚} | Pr(𝐶𝐶𝑘𝑘|𝑊𝑊) |       (6-2) 

จากสมการท่ี (6-2) เปนการคํานวณหาคลาสของตัวอยาง 𝑆𝑆 ซ่ึงไดมาจากคาท่ีมากท่ีสุดของคาสัมบูรณ 

𝑃𝑃𝑃𝑃(𝐶𝐶𝑘𝑘|𝑊𝑊) ของแตละคลาส 𝐶𝐶𝑘𝑘  ท่ีไดมาจากสมการ (6-1) 

สําหรับการใชงานของ MNB ทางคณะวิจัยไดเลือกใชจาก library scikit-learn 

 

Support Vector Machine (Hearst et al., 1998) 

Support Vector Machine (SVM) เ ป น โ ม เ ด ล สํ า ห รั บ ป ญ ห า แ บ บ แ ย ก ช นิ ด 

(classification) และสามารถใชแกปญหาแบบ regression ท่ีผลลัพธเปนคาตอเนื่อง โมเดลท่ีพัฒนาดวย SVM 

เปนท่ีนิยมใชในหลายชนิดของขอมูล รวมถึงขอมูลแบบอักษร โดยตัวโมเดลความแมนยําสูงมาก ตามหลักการ

แลว SVM ถูกออกแบบมาใชสําหรับการแกปญหาชนิดแบบสองคลาส (Binary classification problem) และ
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มีทฤษฎีรับรองคอนขางลึก แตใชเวลาในการ train คอนขางนาน หลักการทํางานของ SVM คือความสามารถท่ี

สามารถแบง class target ไดสําหรับปญหาท่ีไมสามารถแบงไดโดยเสนตรง (linear separable) โดยวิธีคือ

การใช kernel trick โดยโพรเจกต training/observation points ไปยัง higher dimension แลวใช hyper-

plane ตัดแบงระหวางสองคลาส สําหรับปญหาท่ีไมใช binary class problem เชน ปญหาแบบมีหลาย class 

หรือ three-class problem/multi-class problem จะมีการนําวิธี voting เชน One-Versus-All/ One-

Versus-Rest (OVR) หรือ One-Versus-One (OVO) มาใช  โดยชนิดของ kernel ท่ีใช เปนคาเริ่มตนคือ 

Radial Basis Function (RBF) (แสดงใหเห็นในสมการท่ี (5) โดยมี hyper-parameter อยูสองตัวแปรในการ

ทํา model regularization คือคา C เปนตัวแปรท่ีกําหนด hyperplane สําหรับควบคุมคาความผิดพลาด 

(Cost of misclassification) ถากําหนดใหคา C มีคาสูงข้ึนจะทําใหตัว hyperplane สามารถรับความ

ผิดพลาดไดมากข้ึน และถาคา C นอยทําใหคาความผิดพลาดในการแบงตัดโดย hyperplane ยิ่งนอยลงตาม 

gamma คืออีกหนึ่งคาท่ีตองกําหนดเวลานํา Gaussina RBF kernel มาใชกับปญหาท่ีไมสามารถตัดโดย

เสนตรงได (non-linear separable) การคํานวณคา gamma แสดงอยูในสมการท่ี (5) โดยถากําหนดคา 

gamma นอยจะทําใหเกิดความแปรปรวนสูง (high variance) และตรงกันขามถากําหนดคา gamma สูงจะ

ทําใหเกิดความแปรปรวนต่ํา (low variance) โดยการหาโมเดล SVM ท่ีใช RBF เปน kernel ทางทีมนักวิจัย

จะใชวิธี Grid search ของคาตัวแปร C และ gamma 

𝑘𝑘(𝑥𝑥,𝑦𝑦) = exp �−‖𝑥𝑥−𝑦𝑦‖
2

2σ2
�                           (7)      

จากสมการท่ี (7) ตัวแปร σ คือคาแปรผันของ Hyper parameter  ของ kernel RBF และ  ‖x − y‖2  

คือระยะทาง Eucliden ระหวาง observation points สองท่ี และ exp คือ ฟงกชันเอกซโพเนนเชียล       

สําหรับการทดลองครั้งนี้เราไดใช library LIBSVM จาก (Chang & Lin, 2011)                   

 

 

Multi-Layer Perceptron (Murtagh, 1991) 

Multi-Layer Perceptron (MLP) เปนสถาปตยกรรมแบบ feed forward ในศาสตรดาน 

Artificial Neural Network (ANN) ประกอบดวย Perceptron จํานวนมาก ซ่ึงโมเดลทางคณิตศาสตรสามารถ

กําหนดโดยสมการท่ี (5)  โดย ANN แบบ feed-forward เชน MLP จะประกอบไปดวย input layer, 1 หรือ

มากกวา hidden layer และ 1 output layer ในภาพท่ี 9 แสดงตัวอยางสถาปตยกรรม MLP แบบ feed-

forward โดยมี input vector ท้ังหมด 4 vectors และ มีจํานวน hidden node เทากับ 3 และ layer สุดทาย

คือ output layer ซ่ึงมีจํานวนคลาสเทากับ 3 โดยหลักการทํางานของ learning algorithm ตัวนี้นั้นจะนํา 

dot product ขอ งค า นํ า เ ข า ม า คู ณ กับ ค า  weight ใ น  edge ใ นแต ล ะ  neuron จ ะ มี  activation 

function/transition fucntion เชน sigmoid function เหมาะสําหรับ binary classification นิยมใชใน 

output layer เปนไดแค 0 หรือ 1 แสดงในสมการท่ี (8.1) ท่ีซ่ึงตัวแปร e คือ Euler’s number 
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                                                    𝜎𝜎(𝑧𝑧) =  1
1+𝑒𝑒−𝑧𝑧

               (8-1) 

 

โดยคา activation ท่ีทางคณะวิจัยใชโครงขายประสาทเทียมของทุก layer จะเปน rectified linear unit 

(Relu) ซ่ึงเปนท่ีนิยมขณะนี้และทําใหการเรียนรูของโครงขายประสาทเทียมไดรวดเร็วข้ึน ซ่ึง Relu function 

แสดงในสมการท่ี (8.2) 

                                                   𝜎𝜎(𝑧𝑧) = �max(0,𝑧𝑧),𝑧𝑧≥0
0,𝑥𝑥<0

�                                 (8-2) 

 
ภาพท่ี 9 สถาปตยกรรมแบบ feed forward โดยมี 1 hidden layer ในโครงสารเครอืขายประสาทเทียม 

 

การเรียนรูของอัลกอริทึม MLP ประกอบไปดวย Forward propagation และ backpropagration สําหรับ

การทํา feed-forward โดยจะมีข้ันตอนหลักๆอยู 2 ข้ันตอน ในข้ันตอนแรกกอนเขา activation function 

แสดงในสมการท่ี (9-1) และตอมาคือการคํานวณจากคา a จาก activate function แสดงในสมการท่ี (9-2) 

โดยจะมีการรวมของคาน้ําหนัก และ bias และตัว neuron สวนข้ันตอนท่ีสอง input ท่ีเขามาจะผานเขาสู 

activation functions เชน sigmoid, softmax, relu และอ่ืนๆ  

 

𝑧𝑧 = 𝑊𝑊𝑥𝑥 + 𝑏𝑏                (9-1) 

 𝑎𝑎 =  𝜎𝜎(𝑧𝑧)                         (9-2) 

โดย W คือคาน้ําหนักของ edge ใน computational graph และคา bias คือ b, และ x คือ input โดย

สวนมากคา W และ b จะ initialize จากศูนยหรือจากการแทนคา random ในป 2015 (He et al., 2015) ได

มีการคนพบใชวิธี initialize ใหมเพ่ือลดเวลาในการพัฒนาโมเดล และ ปญหา vanisihing/exploding 

gradient สําหรับ Relu activation function  
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หลังจากท่ีคํานวณหาคา a ของ input x แลว ข้ันตอนตอไปคือการคํานวณคา Error ระหวางผลลัพธท่ีคาดวา

จะได (target) และผลลัพธท่ีได (output) โดยอาศัยการคํานวณจาก cost function แสดงในสมการท่ี (9-3) 

โดย fuction อาจจะเปน cross entropy สําหรับ multi-class problem หรือ สมการอ่ืนก็ไดเชน Mean 

Square error (MSE) หรือ Square Sum Error (SSE) สําหรับปญหาแบบ regression 

                                      Errortotal =  ∑(target−output)2

n
                               (9-3) 

 

ในสวนของ back propagation ซ่ึงเปนข้ันตอนท่ีทําใหตัวโมเดลนี้เรียนรู การปรับคาพารามิเตอรท่ีเหมาะสม

กับผลลัพธของโมเดล โดยการปรับคาพารามิเตอรจะอาศัยการคํานวณหาคา Error ท่ีคาน้ําหนัก w และ        

คาลําเอียง b สําหรับการทํา back propagation เพ่ือปรับคา W ในโครงขายประสาทเทียม เราตองคํานวณ   

ค า ค ว ามชั น  gradient โ ด ย ใ ช  derivative ขอ ง  activation function เ ช น สํ า ห รั บ  derivative ขอ ง                   

Relu function แสดงในสมการท่ี (9-4)  

 

                             𝐸𝐸 = �́�𝑙(𝑧𝑧) = �
0 𝑖𝑖𝑡𝑡 𝑧𝑧 < 0
1 𝑖𝑖𝑡𝑡 𝑧𝑧 ≥ 0

𝑢𝑢𝑢𝑢𝑖𝑖𝑢𝑢𝑡𝑡𝑖𝑖𝑢𝑢𝑢𝑢𝑖𝑖 𝑖𝑖𝑡𝑡 𝑧𝑧 = 0
�                          (9-4) 

 

เขียนใหมใหอยูในรูปสมการท่ี (9-5)  

 
                                                    𝜕𝜕𝜕𝜕

𝜕𝜕𝑤𝑤1
                                    (9-5) 

แตเนื่องจากไมมี w1 ใน E ดังนั้นตองใชกฎลูกโซ (Chain rule) โดยการใช partial differential ดังสมการท่ี 

(9-6) 

 

                           
𝜕𝜕𝜕𝜕
𝜕𝜕𝑤𝑤1

= 𝜕𝜕𝜕𝜕
𝜕𝜕𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝑦𝑦1

∙ 𝜕𝜕𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝑦𝑦1
𝜕𝜕𝐴𝐴𝑦𝑦1

∙ 𝜕𝜕𝐴𝐴𝑦𝑦1
𝜕𝜕𝑤𝑤1

                                  (9-6) 

 

จากสมการท่ี (9-6) ในการคํานวณหาคา Error ท่ี w ในแตละโหนดจะตองคํานวณคา 
𝜕𝜕𝜕𝜕

𝜕𝜕𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝑦𝑦1
 , 
𝜕𝜕𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝑦𝑦1
𝜕𝜕𝐴𝐴𝑦𝑦1

 

และ 
𝜕𝜕𝐴𝐴𝑦𝑦1
𝜕𝜕𝑤𝑤1

 ออกมา โดยท่ีท้ังสามคามีสูตรคํานวณดังตอไปนี้ 

 
𝜕𝜕𝜕𝜕

𝜕𝜕𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝑦𝑦1
=  

𝜕𝜕∑12(𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡−𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝑦𝑦1)2

𝜕𝜕𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝑦𝑦1
= 𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝑦𝑦1 − 𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑒𝑒𝑡𝑡           (9-7) 

 

  
𝜕𝜕𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝑦𝑦1
𝜕𝜕𝐴𝐴𝑦𝑦1

=  𝜕𝜕𝜕𝜕(𝐴𝐴𝑦𝑦1)
𝜕𝜕𝐴𝐴𝑦𝑦1

= 𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝑦𝑦1(1 − 𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝑦𝑦1)           (9-8) 
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                       𝜕𝜕𝐴𝐴𝑦𝑦1
𝜕𝜕𝑤𝑤1

=  𝜕𝜕(𝑤𝑤1𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝑦𝑦1)
𝜕𝜕𝑤𝑤1

= 𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝑦𝑦1                                               (9-9) 

 

โดยเม่ือจบ iteration แรกจะมีการปรับปรุงคาน้ําหนักโดยจะนําคา learning rate (α) ไปชวยในการปรับแสดง

ในสมการท่ี (9-10) 

                       𝑤𝑤1𝑢𝑢𝑢𝑢𝑑𝑑𝑡𝑡𝑡𝑡𝑒𝑒 = 𝑤𝑤1 − α ∗ 𝐸𝐸1              (9-10) 

โดย forward และ backword phase จะทําไปเรื่อยๆจน converged หรือถึงคา max epoch สําหรับการใช

ง า น ข อ ง  MLP ท า ง ค ณ ะ วิ จั ย ไ ด เ ลื อ ก ใ ช จ า ก  library scikit-learn ด ว ย  optimizer adam 

(Sklearn.Neural_network.MLPClassifier — Scikit-Learn 0.24.2 Documentation, n.d.) 

 

Random Forest (Breiman, 2001) 

Random Forest (RF) คือการนํา learning algorithm แบบตนไมตัดสินใจหลาย ๆ ตนมาทํา 

voting โดยการใชเทคนิคแบบการเรยีนรูแบบประกอบกัน (Ensemble learning) โดยแตละตนไม 1 จนถึง n 

ตน จะใหคาผลลัพธท่ีอาจจะตางกัน โดยใชคาวัด Gini (ดูสมการท่ี x) สําหรับคุณภาพในการแบง node ในตนไม

แตละตน และสุดทายจะนํามาโหวตรวมกัน (Majority vote) แสดงในภาพท่ี 10 แสดงใหเห็นหลักการทํางาน

ของ Random Forest นอกจากนั้นเพ่ือใหการกระจายของ sample ในแตละตนไมแปรปรวน (Variance) และ

แตละโมเดลไมเกิดการ overfitting ตัวอัลกอริทึม RF ไดใชเทคนิคการสุม sample เรียกวา Bootstrap 

Aggregation (Bagging) โดยในการทดลองนี้ทางคณะวิจัยไดใช implementation ของ library sci-kit learn 

(Sklearn.Ensemble.RandomForestClassifier — Scikit-Learn 0.24.2 Documentation, n.d.) 

      𝐺𝐺𝑖𝑖𝑢𝑢𝑖𝑖 = 1 − ∑ (𝑃𝑃𝑖𝑖)2𝑛𝑛
𝑖𝑖−1       (10) 

โดยคา P คือความนาจะเปนท่ี sample นั้นจะถูกจัดประเภทใหเปนคลาสนั้นๆ สําหรับการใชงานของ RF ทาง

คณะวิจัยไดเลือกใชจาก library scikit-learn (Sklearn.Ensemble.RandomForestClassifier — Scikit-

Learn 0.24.2 Documentation, n.d.) 
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ภาพท่ี 10 แสดงหลักการทํางานของอัลกอริทึม Random Forest โดยอาศัยหลักฉันทามติ 

 

1.4 ตัวช้ีวัดประสิทธิภาพของโมเดลพยากรณ (Evaluation metrics)  

ในการทดลองนี้ทางทีมนักวิจัยไดตัวชี้วัดประสิทธิภาพของโมเดลท้ังหมด 3 ประเภทคืออัตราความ

ถูกตองของโมเดล (Classification accuracy rate) ตารางแสดงความสับสน (Confusion matrix) และ คา 

F1-Score แสดงอยูในสมการท่ี (9) และภาพท่ี 11 

                              𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝑢𝑢𝑃𝑃𝑎𝑎𝐴𝐴𝑦𝑦 𝑅𝑅𝑎𝑎𝑡𝑡𝑢𝑢 =  𝑂𝑂𝑇𝑇+𝑂𝑂𝑁𝑁
𝑂𝑂𝑇𝑇+𝑂𝑂𝑁𝑁+𝜕𝜕𝑇𝑇+𝜕𝜕𝑁𝑁

                               (11) 

 

สําหรับปญหาท่ีมีอัตราของอัตราสวนของ target class ไมเทากัน (Imbalanced class 

problem) เพ่ือไมใหเกิดความเอนเอียงของตัวโมเดลพยากรณหรือท่ีเรารูจักปญหานี้วา Accuracy paradox 

(Valverde-Albacete & Peláez-Moreno, 2014) ตารางแสดงความสับสนจึงมีความสําคัญและจําเปนในการ

นําไปใชวัดประสิทธิภาพของโมเดลในโครงการนี้ โดยตารางแสดงความสับสนสามารถหาไดจากภาพท่ี 11 

 

 

 

Actual 

Predicted/Classified 

Class A TN FP 

Class B FN TP 

 

ภาพท่ี 11 ตัวอยางของ Confusion matrix สําหรับ Binary classification problem  

สําหรับคลาส A และ B 
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สวนคา F1-score คือการนํามาตราวัดสองอยางมารวมกันเพ่ือบอกประสิทธิภาพของตัวโมเดล

พยากรณ ซ่ึงในการวิเคราะหความรู คิดเห็นทางทีมนักวิจัยไดใหความสําคัญของคาความแมนยําและ

ความสามารถในการจดจําเทาๆกัน ดังนั้นในการเลือกโมเดลทางทีมวิจัยจึงสังเกตคา mean CV และคา F1-

score ของแตละคลาส ซ่ึงการไดมาของคา F1-score แสดงในสมการท่ี (10) สามารถคํานวณไดจากคาแมนยํา 

(precision) และคาการจดจํา (recall) โดยแสดงไวอยูในสมการทางคณิตศาสตรท่ี (8) และ (9) 

                                             𝑃𝑃𝑃𝑃𝑢𝑢𝐴𝐴𝑖𝑖𝑃𝑃𝑖𝑖𝑙𝑙𝑢𝑢 = 𝑂𝑂𝑇𝑇
𝑂𝑂𝑇𝑇+𝜕𝜕𝑇𝑇

     (12) 

 

        𝑅𝑅𝑢𝑢𝐴𝐴𝑎𝑎𝑙𝑙𝑙𝑙 =  𝑂𝑂𝑇𝑇
𝑂𝑂𝑇𝑇+𝜕𝜕𝑁𝑁

                        (13) 

โดยตัวแปร TP คือ True positive หรือจํานวน instance ท่ีโมเดลทายถูกสําหรับคลาสนั้นๆ ในกรณี ทํานาย

วาจริงและสิ่งท่ีเกิดข้ึนคือ จริง 

ตัวแปร TN คือ True negative หรือจํานวน instance ท่ีโมเดลทายถูกสําหรับคลาสนั้นๆ ในกรณี ทํานายวา

ไมจริงและสิ่งท่ีเกิดข้ึนคือ ไมจริง 

ตัวแปร FP ยอมาจาก False positive คือ จํานวน instance ท่ีโมเดลทายไมตรงสําหรับคลาสนั้นๆ ในกรณี 

ทํานายวาไมจริงและสิ่งท่ีเกิดข้ึนคือ ไมจริง 

และสุดทาย FN ยอมาจาก False positive และ False negative จํานวน instance ท่ีโมเดลทายไมตรง

สําหรับคลาสนั้นๆ ในกรณี ทํานายวาไมจริงและสิ่งท่ีเกิดข้ึนคือ จริง 

 

𝐹𝐹1 − 𝑃𝑃𝐴𝐴𝑙𝑙𝑃𝑃𝑢𝑢 =  2(𝑇𝑇𝑡𝑡𝑒𝑒𝑃𝑃𝑖𝑖𝑠𝑠𝑖𝑖𝑃𝑃𝑛𝑛∗𝑅𝑅𝑒𝑒𝑃𝑃𝑡𝑡𝑅𝑅𝑅𝑅)
(𝑅𝑅𝑡𝑡𝑒𝑒𝑃𝑃𝑖𝑖𝑠𝑠𝑖𝑖𝑃𝑃𝑛𝑛+𝑅𝑅𝑒𝑒𝑃𝑃𝑡𝑡𝑅𝑅𝑅𝑅)

                                (14) 

 
1.5 เตรียมการทดลองครั้งท่ีสําหรับการพัฒนาโมเดลพ้ืนฐาน (Base line modeling)  

KT4.0_THSA2020 dataset ท่ีทางทีมนักวิจัยไดเก็บมาจากระยะท่ี 1 จะถูกนํามาเรียงลําดับใหม 

(Shuffling) และจะถูกแบงเปน 2 กลุมโดยวิธีการสุมแบบ Stratified Hold-out sampling (Raschka, 2020)   

ซ่ึงวิธีการสุมตัวอยางโดยวิธีนี้จะมีอัตราสวนของ target class/independent variables เทาๆกันในสองกลุม 

(training, testing) โดยคลังคําศัพทกลุมแรกท่ีจะใชให learning algorithm เรียนรูจะเรียกวา Training set 

ซ่ึงมีอัตราสวนอยูท่ี 80 เปอรเซ็นต หรือ 48,064 ประโยค สวนคลังคําศัพทกลุมท่ีสอง เราจะเรียกวา Testing 

set ซ่ึงคือท่ีเหลือ 20 เปอรเซ็นต หรือ 12,016 ประโยค จะเก็บไวใชสําหรับทดสอบความถูกตองหลังจากโมเดล

ไดเรียนรูแลว โดยท่ี Training and testing set ขอมูลจะถูกแปลงจากตัวอักษรไปอยูในเวกเตอรโดยใชวิธี 

feature extraction  แบบ count-vectorizer และ TF-IDF vectorizer ท่ีอธิบายไวในหมวดท่ี 1.2.4 และ 

1.2.5 ตอจากนั้นจะเขาสูไปปไลนโดยมีการพัฒนาโมเดลโดยทางทีมนักวิจัยไดเลือก machine-learning 

algorithms ท่ีเปนท่ีนิยมใชในขอมูลทางดานภาษาท้ังหมด 5 อัลกอริทึม คือ Logistic regression (LR) , 

Multinomial Naïve Bayes (MNB), Support Vector Machine (SVM), Multi-layers Perceptron (MLP) 
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และ Random Forest (RF) อยางท่ีกลาวมาเบื้องตนเราไมสามารถรูไดวา machine-learning algorithm ตัว

ไหนทํางานไดดีท่ีสุดสําหรับปญหานี้ และเม่ือทําการพัฒนาโมเดลตอยอดไปเรื่อยๆ base line models          

ท่ีกลาวมาสามารถทําเปนตัววัดได (benchmarking) เพราะฉะนั้นการทําโมเดลเบื้องตน (base line)            

จึงมีความสําคัญยิ่ง  

สําหรับการทําการตรวจสอบความถูกตองของโมเดล (Model performance validation) ทางทีม

นักวิจัยไดใช Stratified k-folds cross validation with independent test set โดยกําหนดคา k=5 ในการ

หาโมเดล (baseline) ท่ีเหมาะสมท่ีสุด ทดลองโดยใชการคํานวณแบบคูขนาน (Parallel computing) โดยใช 

library ชื่อ loky backend (Moreau, n.d.) ดวย concurrent workers จํานวนท้ังหมด 40 ตัว ในการพัฒนา

โมเดล ซ่ึงคา default hyper-parameter ของแตละโมเดลไดแสดงไวในตารางท่ี 2 การทดลองครั้งนี้ทํางาน

อยูบน Intel® Xeon® CPU@2.30 GHz RAM 32GB เนื่องจาก Matlab® Text Analytic toolbox® ไมมี 

library รองรับฟงกชันพ้ืนฐาน NLP ในภาษาไทย ดังนั้นในข้ันตอน pre-processing ท้ังหมดทางทีมงานไดใช 

Python version 3 และ pythainlp library (Wannaphong Phatthiyaphaibun, 2016) 

 

1.6 ผลการทดลอง (Experiment results) 

ตารางท่ี 3 Classification accuracy rate (mean of CV) ของแตละโมเดลสําหรับ 

KT4.0_THSA2020 dataset 

Models Mean of CV score 

(%) 

Test score (%) Training time 

LR 76.74* 77.24* 45 วินาที 

MNB 71.96 72.94 14.8 วินาที* 

SVM 76.21 76.66 17.8 นาที 

MLP 74.77 75.07 86.6 นาที 

RF 63.21 64.11 17.2 วินาที 

จากตารางท่ี 3 จะเห็นไดวาโมเดลท่ีถูกพัฒนาโดย MLP นั้นใชเวลาในการเรียนรู (Training time) 

นานท่ีสุดโดยใชเวลา 86.6 นาทีและรองลงมาคือ SVM ท่ี 17.8 นาทีและ Logistic regression ใชเวลา 45 

วินาที สําหรับโมเดลท่ีใชเวลาเรียนรูไวท่ีสุดคือ MNB ดวยเวลาเรียนรูเพียง 14.8 วินาที จากการสํารวจผลการ

ทดลองทางทีมนักวิจัยพบวาคาความถูกตองโมเดล MLP นั้นคอนขางดี เพราะดวย iteration เพียง 50 รอบใน

การทํา feed forward และ back propagation โมเดล MLP สามารถ converged ได   

สําหรับประสิทธิภาพของโมเดลนั้น Logistic regression ใหผลการจัดแยกความถูกตองไดสูงท่ีสุด 

(Classification accuracy rate) ท่ี 76.74 เปอรเซ็นต รองลงมาคือ SVM ท่ี 76.21 เปอรเซ็นต และ MLP 

74.77 เปอรเซ็นต โดย RF ใหผลการจัดแยกความถูกตองไดต่ําท่ีสุด โดยคา Mean of cross-validation      

ไดเพียง 63.21 เปอรเซ็นต จากตารางท่ี 3 ยังแสดงใหเห็นคา training กับ คา testing โดยจากการสํารวจสอง

คานี้แสดงใหเห็นไดวาโมเดลทุกตัวยังไมเกิดปญหา overfitting จากการทดลองครั้งนี้ ทางทีมนักวิจัยจึงตัด 
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model ท่ีถูก trained ดวยอัลกอริทึม MNB และ RF ออกจาก baseline เนื่องจากประสิทธิภาพต่ํากวาโมเดล

ตัวอ่ืนๆ 

จากการวิเคราะหตาราง Confusion matrix โดยใช test set แสดงในภาพท่ี 12 บรรยายใหเห็นวา 

model ท่ีพัฒนาดวยอัลกอริทึม Logistic regression สามารถทํานายประโยคท่ีมีข้ัวอารมณความรูสึกกลางได

ดีมาก โดยจาก support sample ท้ังหมด 7,671 ประโยคตัวโมเดลไดทายผิดเปนข้ัวอารมณความรูสึกดาน

บวก 345 ประโยค และ ทายเปนดานลบเพียง 331 ประโยค สําหรับการทํานายข้ัวอารมณความรูสึกเปนบวก

จากประโยคมี support sample ท้ังหมด 2,435 ประโยค โดยตัวโมเดลทํานายถูก 1,433 ประโยค และ         

ท่ีทํานายพลาดมักตกไปเปนข้ัวอารมณกลางเปนสวนมาก เชนเดียวกับการทํานายข้ัวอารมณความรูสึกดานลบ

จากประโยค โดยตัวโมเดลทํานายไดไมคอยดีโดยจากท้ังหมด 1,941 ประโยค ทํานายถูกเพียง 855 และท่ีเหลือ

จะตกไปเปนข้ัวอารมณกลาง 965 ประโยค โดยสรุปมีความคลาดเคลื่อนในการพยากรณประโยคท่ีเปนลบกับ

ประโยคท่ีใหความรูสึกเฉยๆ สําหรับการพยากรณข้ัวอารมณความรูสึกท่ีเปนกลาง  ตัวโมเดลทําออกมาดีโดย

คลาดเคลื่อนไปเปนอารมณดานบวกกับลบเพียง 4.49 เปอรเซ็นต และ 4.31 เปอรเซ็นต สําหรับการพยากรณ

ความรูสึกคิดเห็นของประโยคดานอารมณบวกนั้น ทําไดดีกวาประโยคดานอารมณลบ  

’  

ภาพท่ี 12 confusion matrix กับ heat map ของ model logistic regression (test set) 
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ตารางท่ี 4 รายงานผลการทดลองรายละเอียดของแตละ model (test set) 

Models Classes Precision Recall F1-score 

LR Neg 0.65 0.45 0.53* 

Neu 0.79 0.91 0.85* 

Pos 0.77 0.59 0.67* 

MNB Neg 0.58 0.45 0.51 

Neu 0.77 0.86 0.81 

Pos 0.66 0.55 0.60 

SVM Neg 0.72* 0.37 0.49 

Neu 0.76 0.94 0.84 

Pos 0.81* 0.53 0.64 

MLP Neg 0.58 0.56 0.57 

Neu 0.82* 0.83* 0.82 

Pos 0.67 0.66 0.66 

RF Neg 0.00 0.00 0.00 

Neu 0.64 1.00 0.78 

Pos 0.00 0.00 0.00 

จากการสังเกตคาความแมนยําและความสามารถในการจําโดยดูจากคา F1-score ของโมเดล 

Logistic regression ถือไวทําไดดีกวาโมเดลอ่ืนๆ สําหรับความสามารถในการแบงประโยคข้ัวอารมณกลาง

และข้ัวอารมณบวก ในสวนการแบงประโยคท่ีมีข้ัวอารมณลบยังทําไดไมดี รองลงมา คือ Support vector 

machine สวน MLP สามารถทําไดดีท้ังความแมนยํา และความสามารถในการจดจําสําหรับประโยคท่ีมี

ลักษณะเปนกลาง และโมเดลท่ีมีประสิทธิภาพแยท่ีสุดคือ ensemble learning model ดวย random forest 

ซ่ึงไมสามารถแยกประโยคท่ีเปนบวกและประโยคท่ีเปนลบออกจากกันไดเลย 

1.7 การพัฒนาโมเดลท่ีซับซอนโดยการปรับแตงคาพารามิเตอร (Model regularization) 

ในหมวดนี้ เราจะทําการ tune model โดยการปรับคา hyper-parameters สําหรับ Logistic 

regression โดยใชวิธี stratified 5 folds cross-validation โดยการทดลองครั้งนี้ ไดมีการพัฒนาโมเดล      

รวมท้ังหมด 8,750 Logistic regression โมเดล และทางทีมงานนักวิจัยจะเลือกโมเดลท่ีใหคาความถูกตอง 

(mean classification accuracy rate) สูงท่ีสุด โดย Logistic regression จะมีตัวแปรตองปรับดังตอไปนี้ 

- Solver = [‘newton-cg’, ‘lbfgs’, liblinear’, ‘sag’, ‘saga’] 

- Regularization = ‘l2’ 

- C = 0:5:0.1  

- Max_iter = 100:800:100 
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หลังจากไดทําการหาคา C  กับพารามิเตอรตัวอ่ืนๆ โดยการทํา large scale grid search พบวาคา C 

ซ่ึงคือคา inverse of regularization ของโมเดล Logistic Regression เอาไวใชเพ่ือไมใหโมเดลเกิดปญหา 

overfitting โดยวิธีการเลือกคา C ท่ีดีนั้นควรเลือกจากโมเดลท่ีใหคาความถูกต อง (classification accuracy 

rate) ใกลเคียงท้ัง training และ testing set ท่ีใหผลลัพธคอนขางดีเม่ือคา C มีคามากกวา 0 เพราะฉะนั้นทาง

ทีมนักวิจัยจังสํารวจ small scale grid search โดยทําการทดลอง โดยใหคา C เริ่มท่ี 0 ถึง 5 โดยมี step_size 

= 0.1 โดยการทดลองครั้งนี้ไดทางทีมนักวิจัยไดเทรนดโมเดลท้ังหมด 120 โมเดล โดยคาโมเดลพารามิเตอรท่ี

ใหผลดีท่ีสุดาสําหรับ test set คือ solver = liblinear , regulaization คือ l2 และ คา C = 4.9 โดยคาความ

ถูกตองไดคือ 77.93 เปอรเซ็นต เพ่ิมข้ึนจากเดิม 0.72 เปอรเซ็นต จากการสํารวจ confusion matrix แสดงใน

ภาพท่ี 12 พบวาโมเดลสามารถทํานายประโยคท่ีเปนบวกและเปนลบไดดีข้ึนจากโมเดล base-line โดย

สามารถทํานายประโยคท่ีมีข้ัวอารมณความรูสึกกลางไดดีมาก โดยจาก support sample ท้ังหมด 7,671 

ประโยคตัวโมเดลไดทายผิดเปนข้ัวอารมณความรูสึกดานบวก 415 ประโยค และ ทายเปนดานลบเพียง      

402 ประโยค สําหรับการทํานายข้ัวอารมณความรูสึกเปนบวกจากประโยคมี support sample ท้ังหมด 

2,435 ประโยค โดยตัวโมเดลทํานายถูก 1,552 ประโยค และท่ีทํานายพลาดมักตกไปเปนข้ัวอารมณกลางเปน

สวนมาก เชนเดียวกับการทํานายข้ัวอารมณความรูสึกดานลบจากประโยค โดยตัวโมเดลทํานายไดดีโดยจาก

ท้ังหมด 1,941 ประโยค ทํานายถูกตอง 958 และท่ีเหลือจะตกไปเปนข้ัวอารมณกลาง 857 ประโยค 

 
ภาพท่ี 13 confusion matrix กับ heat map ของ model logistic regression (test set) หลังจาก

ทําการ tune hyper-parameters 
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ตารางท่ี 5 รายงานผลการทดลองรายละเอียดของ optimal model LR (test set)  

Model Class Precision Recall F1-score 

LR Neg 

Neu 

Pos 

0.65 

0.89 

0.75 

0.50 

0.89 

0.64 

0.57* 

0.85 

0.69* 

 

นอกจากการสังเกตความถูกตองของโมเดล ทางคณะวิจัยไดสังเกตประสิทธิภาพในการแบงคลาสและ

คาตัววัดประสิทธิภาพอ่ืนๆ ภาพท่ี 13 แสดง confusion matrix สําหรับโมเดลพยากรณท่ีดีสุดจากอัลกอริทึม 

Logistic Regression โดยใช test set หรือ ขอมูลท่ีโมเดลไมเคยเจอมากอนโดย test set โดยสําหรับการ

ทดสอบโมเดลทางทีมนักวิจัยไดใช test set ท้ังหมด 12,017 ประโยค จากการสังเกตผลลัพธท่ีแสดงใน 

confusion matrix พบวาตัวโมเดลทํานายประโยคท่ีมีความรูสึกเปนกลางไดดีมาก จาก 7,671 ประโยคทํานาย

ผิดเปนประโยคอารมณดานลบ 402 ประโยคและทํานายเปนประโยคอารมณดานบวกเพียง 415 ประโยคหรือ

คิดเปน 5.4 เปอรเซ็นต ตารางท่ี 5 แสดงใหเห็นวาโมเดล LR ท่ีทําการ hyper-paramter tuning แลวมี

ประสิทธิภาพดีข้ึนในการแบงข้ัวอารมณสําหรับประโยคท่ีมีข้ัวอารมณดานลบและบวก โดยมีคา F1-score 

เพ่ิมข้ึนจากเดิม 0.04 และ 0.3 ตามลําดับ 

1.8 การเตรียมการทดลองพัฒนาโมเดลโดยอาศัยการเรียนรูเชิงลึก (Modelling with Deep 

learning Approach) 

เนื่องจากคลังขอมูล KT4.0_THSA2020 มีขนาดคอนขางใหญ และจากการสํารวจประสิทธิภาพ           

การพยากรณของ MLP ในการทดลองท่ี 1 ในหมวดนี้ทางทีมนักวิจัยจึงไดทดลองพัฒนาโมเดลพยากรณ

ความรูสึกคิดเห็นโดยอาศัยการเรียนรูเชิงลึก (Deep learning) โดยอยูบนโครงสรางของ Deep Neural 

Network (DNN) โดยโครงขายประสาทเทียมแบบ DNN มีจํานวน hidden layer มากกวา 1 โดยการทดลอง

ครั้งนี้เริ่มจากการสราง baseline โดยเพ่ิมจํานวน hidden layer = 2 ผลการทดลอง โดย stratified 5-fold 

cross validation เปดเผยวา DNN ใชเวลาในการเรียนรูคอนขางนานมาก โดยใชเวลาเรียนรูท้ังหมด 72.9 

นาที และ ไดผลลัพธความถูกตองเพียงแค 67.7 เปอรเซ็นต เชนเดียวกับการทดลองโดยใช keras (Keras: The 

Python Deep Learning API, n.d.) โดยใช word embedding โดยโครงสรางของ Sequential DNN มี

รายละเอียดแสดงในตารางท่ี 6 ซ่ึงประกอบไปดวย 6 Dense layers และ 5 Dropout layers (เพ่ือลดปญหา 

overfitting โดยการนํา Node ออกระหวางการพัฒนาโมเดล) โดยคา Dropout จะลดมากในชวง 3 layer 

แรก และ นอยลงในชั้น layer หลังๆ จากผลการทดลองทางทีมนักวิจัยพบวา ประสิทธิภาพของโมเดลแสดงคา

ความถูกตองเพียง 76.1 เปอรเซ็นตจาก validation set และ 77 เปอรเซ็นต จาก test set โดยการสังเกต

ลักษณะของกราฟ training และ validation accuracy/loss จากภาพท่ี 14 แสดงใหเห็นวาโมเดลเกิดปญหา 

overfitting ท่ี iteration 3 และ best fit ท่ี iteration 2 
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ตารางท่ี 6 สรุปโครงสรางประสาทเทียมโดยวิธี Deep Neural Network (DNN) 

Dense 512, relu 

Dropout 0.5  

Dense 216, relu 

Dropout 0.5  

Dense 128, relu 

Dropout 0.5  

Dense 61, relu 

Dropout 0.25  

Dense 32, relu 

Dropout 0.25   

Dense 3, softmax 

Compile Loss = ‘category_crossentropy’, metric = ‘accuracy’, optimizer = ‘adam’ 

#epoch 20 

 

 
ภาพท่ี 14 Confusion matrix (test set) ของ Deep Neural Network 
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ตารางท่ี 7 รายงานผลการทดลองรายละเอียดของ optimal model ของ DNN (test set) 

Model Class Precision Recall F1-score 

DNN Neg 

Neu 

Pos 

0.64 

0.76 

0.76 

0.47 

0.90 

0.58 

0.54 

0.85 

0.66 

   1.9 บทสรุป 

ในรายงานความกาวหนาในบทนี้ ทางทีมนักวิจัยไดทําการคํานวณลวงหนา (pre-process) และพัฒนา

โมเดลพยากรณความรูสึกคิดเห็นจากขอมูลสื่อสังคมออนไลน นอกจากนี้ทางทีมนักวิจัยคนหาโมเดลท่ีเหมาะสม

ท่ีสุด (Optimal model) จากการเปรียบเทียบ (Comparative study) ของวิธีการเรียนรูเครื่องกล โดยใช

อัลกอริทึมท้ังหมด 5 อยางคือ Logistic regress, Multinomial Naive bayes, Support Vector Machine, 

Multi Layers Perceptron และ Random Forest โดยโมเดลท้ังหมดทางคณะวิจัยไดเรียกใชจาก library 

ข อ ง  sci-kit learn (Scikit-Learn: Machine Learning in Python — Scikit-Learn 0 . 2 0 . 0 

Documentation, n.d.) ผลการทดลองเปดเผยวาโมเดลท่ีถูกพัฒนาโดย Logistic Regress ใหผลความถูกตอง 

(accuracy rate, precision, recall, และ F1-score) ไดสูงและใช เวลาเรียนรูคอนขางเร็ว ท่ีในบรรดา 

machine learning algorithms ท่ีไดนําเสนอไว โดยไดคาความถูกตองท่ี 78 เปอรเซ็นต สวนการทดลองโดย

การใชวิธีการเรียนรูเชิงลึกโดยโครงสรางประสาทเทียมแบบ Deep Neural Network ใหคาความถูกตองท่ี 77 

เปอรเซ็นต 

น อ ก จ า ก นี้ ผู ท่ี ส น ใ จ ส า ม า ร ถ ด า ว น โ ห ล ด ตั ว อ ย า ง  X_test แ ล ะ  Y_test ไ ด จ า ก  URL 

https://cmu.to/sampletestset สําหรับปญหาท่ีทางทีมนักวิจัยพบหลักๆคือ training time ใชเวลาคอนขาง

นานเนื่องจากคลังขอมูลคอนขางมีขนาดใหญและหลายมิติ และการทํา stratified 5-folds cross validation   

กินเวลาคอนขางนานในการหาคา best parameter ของโมเดล ทางทีมนักวิจัยจึงแกไขปญหาเรื่องเวลาโดยใช

วิธีการคํานวณแบบคูขนานในไปปไลนและเพ่ิมจํานวน CPU cores และหนวยความจํา 

ทางทีมนักวิจัยไดสงมอบโมเดล (Base line) ท่ีพัฒนาโดยวิธีการเรียนรูเครื่องกล (machine-learning) 

และโมเดลท่ีพัฒนาโดยวิธีการเรียนรูเชิงลึก (Deep learning) ไวในลิงกขางลางนี้ ซ่ึงตัวโมเดลนี้นั้นถูกเก็บไวอยู

ใน  format object serialization โดยใช  module pickle (Pickle — Python Object Serialization — 

Python 3.9.1 Documentation, n.d.) ซ่ึงผูท่ีมีความสนใจหรือตองการตรวจสอบประสิทธิภาพของโมเดล

หรือนําไปใชงาน สามารถดาวนโหลดไดท่ี URL https://cmu.to/Modelv1Logistic และ สําหรับ DNN 

model ในรูปแบบ JSON และ ค า  weight ในฟอรแมต HDF5 สามารถดาวน โหลดได จาก URL 

https://cmu.to/ModelDNNv1 หรือโดยสแกน QR codes ขางลางนี้ 
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2. การพัฒนาระบบเว็บแอปพลิเคชันการวิเคราะหขอมูลความรูสึกเชิงตอบโต  

   (An Interactive Sentimental Analysis System) 

ในบทท่ี 2 ของรายงานฉบับสมบูรณนี้ ทางทีมนักวิจัยไดนําเสนอรายละเอียดเก่ียวกับ การพัฒนาระบบ

เว็บแอปพลิเคชันการวิเคราะหขอมูลความรูสึกเชิงตอบโต (An Interactive Sentimental Analysis System) ซ่ึง

เปนระบบท่ีเชื่อมตอกับโมเดลพยากรณความรูสึกคิดเห็นจากขอมูลภาษาไทยจากสื่อสังคมออนไลนท่ีทางทีม

นักวิจัยไดพัฒนาข้ึนมาเอง (รายละเอียดการพัฒนาโมเดลฯ อยูในบทท่ี 1) โดยระบบจะนําเสนอขอมูลเชิงวิเคราะห

ความรูสึกคิดเห็นของผู เขียน/ผูตอบกระทูในเว็บไซตพันทิป (www.pantip.com) ท่ีมีตอสินคาประเภท

เครื่องสําอาง อาหาร และสุขภาพบนกระดานแดชบอรด (Dashboard) ท้ังนี้เพ่ือใหทานผูอานเขาใจระบบไดงาย

ข้ึน ทางทีมนักวิจัยจะใชชื่อระบบ Analytic Dashboard เพ่ืออางถึงระบบเว็บแอปพลิเคชันการวิเคราะหขอมูล

ความรูสึกเชิงตอบโตในบางสวนของรายงานวิจัยฉบับนี้ ทางทีมนักวิจัยคาดหวังใหระบบ Analytic Dashboard

สามารถชวยเรื่องการตัดใจการดําเนินธุรกิจของผูประกอบการสินคาประเภทเครื่องสําอาง อาหารและสุขภาพใน 

โดยการศึกษาเทรนดของสินคา (Product trend) เสียงของลูกคา (Customer voice) และคูแขงทางการตลาด 

(Competitive market) ผานการวิเคราะหขอมูลความรูสึกคิดเห็นท่ีแสดงข้ัวอารมณบวก กลาง และลบของ

ผูบริโภคสินคาจากประโยคในเว็บไซตสนทนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นพันทิป (Pantip.com) 

แตอยางไรก็ดี การพัฒนาระบบซอฟตแวรใหมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลท่ีดีนั้น ศาสตรความรู

ทางดานวิศวกรรมซอฟตแวร (Software Engineering) มีความสําคัญมากตอการพัฒนาระบบซอฟตแวร 

เนื่องจากระบบซอฟตแวรเปนสิ่งท่ีจับตองไมได (Intangible) และผูพัฒนาซอฟตแวรสามารถเขียนโคด (Code) 

หรือแกไขโคดไดงายในเวลาอันสั้น ตางจากงานของระบบอ่ืน ๆ อาทิ งานระบบกอสรางตึกท่ีตองใชเวลานาน     

ในการทํางานและยากท่ีแกไขหากเกิดขอผิดพลาด ทําใหหากไมมีกระบวนการพัฒนาระบบซอฟตแวรในโครงการ    

ท่ีมีจํานวนคนทํางานหลายคนมาทํางานดวยกันแลว โครงการพัฒนาระบบซอฟตแวรสามารถพัง ไมประสบ

ผลสําเร็จ สงงานไดลาชา หรือใชเงินเกินท่ีไดต้ังงบประมาณไวได ภาพท่ี 15 แสดงหลักฐานวิกฤติของโครงการ

ระบบซอฟตแวรกอนท่ีกระบวนการพัฒนาระบบซอฟตแวรไดถูกเริ่มใชเม่ือป 1990 (Boehm, B., 2006). 

 
 

ภาพท่ี 15 หลักฐานวิกฤติของโครงการระบบซอฟตแวรกอนท่ีกระบวนการพัฒนาระบบซอฟตแวรไดถูกเริ่มใช 

Software usable as 
delivered

Software 
usable after 

change

Software usable 
after major 

modification

Software 
delivered, but 

never successfully 
used

Software not 
delivered
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ดังนั้นทางทีมนักวิจัยไดนําศาสตรความรูทางดานการพัฒนาระบบซอฟตแวร  (Software 

Engineering) มาใชพัฒนาระบบเว็บแอปพลิเคชันการวิเคราะหขอมูลความรูสึกเชิงตอบโต (An Interactive 

Sentimental Analysis System) หรือระบบ Dashboard เ พ่ือทําให ทีมนักวิจัยสามารถสงมอบระบบ          

ท่ีทํางานถูกตอง (Functionality) และใชไดจริง (Usable system) ตามกรอบระยะเวลาท่ีกําหนดได 

 รายงานของบทท่ี 2 ไดนําเสนอรายละเอียดของพัฒนาระบบ Dashboard สําหรับทีมพัฒนาทีม

นักวิจัย และบุคคลท่ีเก่ียวของอ่ืน ๆ สามารถทํางานรวมกันได โดยเนื้อหาประกอบไปดวยหัวขอดังตอไปนี้ (2.1)  

การวางแผนโครงการพัฒนาระบบ (2.2) ขอกําหนดความตองการดานซอฟตแวร (Software Requirement 

Specification) (2.3) เอกสารการออกแบบระดับสูงทางดานซอฟตแวร (High-level software design) (2.4) 

การจัดทําการสนทนากลุม (Focus group) สําหรับทดสอบการออกแบบหนาจอระบบเว็บแอปพลิเคชันการ

วิเคราะหขอมูลความรูสึกเชิงตอบโต (An Interactive Sentimental Analysis System) และ (2.5) บทสรุป 

ตารางท่ี 7  คําท่ีใชในรายงานบทท่ี 2 

คําศัพท ความหมายของคําศัพท 

ระบบ Analytics Dashboard ระบบเว็บแอปพลิเคชันการวิเคราะหขอมูลความรูสึกเชิงตอบโต         

(An Interactive Sentimental Analysis System) 

กระทู กระทูท่ีอยูในเว็บไซตพันทิป (www.pantip.com) 

ความตองการของผูใช          

(User Requirements) 

ความคาดหวังของผูใชเก่ียวกับการใหบริการหรือการทํางานท่ีไดจาก

ระบบและเง่ือนไขท่ีระบบจะตองทําตาม 

สวนตอประสานกับผูใช        

(User interface) 

สวนของหนาตางหรือหนาเว็บตาง ๆ ของระบบท่ีทําหนาท่ีเชื่อม

ประสานผูใชงานกับระบบคอมพิวเตอร 

การทดสอบระบบ (Usability 

test) 

การทดสอบการออกแบบ การทํางาน และการใชงานของระบบซอฟตแวรกับ

ผูใชตัวจริง 

2.1 การวางแผนโครงการพัฒนาระบบ (Project management) 

     การวางแผนโครงการพัฒนาระบบเว็บแอปพลิเคชันการวิเคราะหขอมูลความรูสึกเชิงตอบโต                

(An Interactive Sentimental Analysis System) หรือระบบ Analytics Dashboard มีวัตถุประสงคเพ่ือ

กําหนดรูปแบบของการบริหารและจัดการโครงการระบบซอฟตแวร (Software process) สิ่งท่ีตองสงมอบ

ของโครงการ ตารางแผนกิจกรรมดานซอฟตแวรตาง ๆ รวมถึงการประเมินความเสี่ยงของโครงการท่ีอาจ

เกิดข้ึนได และการคิดวางแผนรับมือความเสี่ยงเพ่ือใหโครงการสามารถดําเนินการไดอยางสําเร็จ 

     ระบบเว็บแอปพลิเคชันการวิเคราะหขอมูลความรูสึกเชิงตอบโต (An Interactive Sentimental 

Analysis System) ประกอบไปดวย 5 ฟงกชันการทํางาน ไดแก 

- การเขาสูระบบ (Log in) การออกจากระบบ (Log out)  

- การคนหาการวิเคราะหความรูสึกคิดเห็นดวยคําคนหา (Search keywords)  

- การดูขอมูลเชิงตอบโตบนกระดานแดชบอรด (View interactive dashboard) 

http://www.pantip.com/
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- การเปรียบเทียบขอมูลแสดงความคิดเห็นของคําคนหาท่ีสนใจ (Compare term)  

- การจัดการกับขอมูลผูใชงานของระบบ (Manage user) 

2.1.1 ส่ิงท่ีตองสงมอบหลังจบโครงการ 

- ระบบเว็บแอปพลิเคชันการวิเคราะหขอมูลความรูสึกเชิงตอบโต (An Interactive Sentimental 

Analysis System) 

- เอกสารประกอบการพัฒนาระบบ 

 เอกสารแผนโครงการระบบ (Project management document) 

 เอกสารความตองการดานระบบ (Requirement document) 

 เอกสารการออกแบบระบบ (Design document) 

 เอกสารแผนทดสอบระบบ (Test plan document) 

 เอกสารผลลัพธการทดสอบระบบ (Test record document) 

 เอกสารบันทึกการสอบกลับไดของระบบ (Traceability Record) 

2.1.2 โครงสรางพ้ืนฐานของระบบ (Infrastructure) 

- เทคโนโลยีท่ีใช (Technology) 

 d3 (JavaScript Framework สําหรับสรางกราฟก) 

 Angular 10 (Frontend Framework) 

 Angular-tag-cloud-module "3.8.1" 

 DigitalOcean (Cloud computing platform) 

 Nodejs (Backend Framework) 

 MongoDB (Database) 

- Internal Interface 

 Information Extraction and Machine – learning & deep learning APIs        

(จากระบบท่ีเชื่อมตอกับโมเดลพยากรณความรูสึกคิดเห็นจากขอมูลภาษาไทยจากสื่อ

สังคมออนไลน) 

2.1.3 รูปแบบการพัฒนาระบบ (Software process model) 

กลุมบุคคลท่ีมีสวนรวมในโครงการพัฒนาระบบเว็บแอปพลิเคชันการวิเคราะหขอมูลความรูสึก      

เชิงตอบโต (An Interactive Sentimental Analysis System) หรือระบบ Analytics Dashboard ประกอบ

ไปดวยผู จัดการโครงการ (Project manager) ทีมพัฒนาระบบ (Development team) ทีมนักวิจัย 

(Research team) และผูใชงานระบบ (User) ผูใชงานระบบสําหรับโครงการนี้คือผูประกอบการสินคาออนไลน

ประเภทเครื่องสําอาง อาหาร และสุขภาพ ท้ังนี้ผูจัดการโครงการมีหนาท่ีควบคุมดูแลการทํางานของทีมพัฒนา

ระบบใหเปนไปตามกิจกรรมท่ีไดวางแผนเอาไว เพ่ือสงมอบระบบท่ีมีคุณภาพใหกับทีมนักวิจัยไดอยางสําเร็จ 

โดยการทํางานของโครงการเริม่ตนจากการประชุมหารือกับทีมนักวิจัยเพ่ือรูขอบเขตและศึกษาความเปนไปได
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ของระบบ (feasibility study) จากนั้นผูจัดการโครงการจะกําหนดรูปแบบการจัดการการพัฒนาระบบ 

(Software process) (Sommerville, I., 1996) และกิจกรรมตาง ๆ ท่ีเก่ียวของกับการพัฒนาระบบพรอมท้ัง

มอบหมายงานท่ีตองใหกับทีมพัฒนาระบบ และภาพท่ี 15 แสดงรูปแบบการจัดการการพัฒนาระบบ 

(Software process) ของระบบเว็บแอปพลิเคชันการวิเคราะหขอมูลความรูสึกเชิงตอบโต เนื่องจากโครงการนี้

เปนโครงการวิจัยท่ีมีกรอบระยะเวลาและงบประมาณท่ีจํากัด รูปแบบการบริหารจัดการการพัฒนาระบบท่ีทีม

เลือกคือ Waterfall model โดย Waterfall model เปนรูปแบบการจัดการพัฒนาระบบท่ีมีลําดับของ

กิจกรรมไหลจากท่ีสูงลงสูท่ีต่ํา (แบบน้ําตก) ดังตอไปนี้ การวิเคราะหความตองการดานระบบ (Analysis) การ

ออกแบบระบบ (Design) การพัฒนาระบบ (Implement) การทดสอบระบบ (Test) และการติดตั้งระบบ 

(Deploy) แตอยางไรก็ดีโครงการวิจัยนี้ตองการท่ีจะศึกษาความตองการท่ีแทจริงจากผูประกอบการ (ผูใช) ท่ีมี

ตอระบบ Dashboard ทําใหทางทีมนักวิจัยและทีมพัฒนาไดเพ่ิมวิธีการแบบ Prototyping เขามารวมใน

กระบวนการพัฒนาระบบแบบ Waterfall model โดย Prototyping เปนวิธีการผลิตตัวตนแบบสวนตอ

ประสานกับผูใช (User Interface) ของระบบข้ึนมาอยางรวดเร็ว (Rapid user interface prototyping) แลว

นําตัวตนแบบไปทดสอบกับผูใชเพ่ือใหไดขอความคิดเห็น (Comments) ความคิดเห็นท่ีไดจะถูกนํามาวิเคราะห

ตอเพ่ือนํามาปรับแกความตองการและการออกแบบสวนตอประสานกับผูใชของระบบกอนท่ีทีมพัฒนาจะนําไป

พัฒนาและทดสอบระบบในข้ันตอนตอไป โดยทางทีมนักวิจัยและทีมพัฒนาไดจัดกิจกรรมสนทนากลุม (Focus 

group) ข้ึนเพ่ือศึกษาความตองการของผูเขารวม (ผูประกอบการ) จํานวน 5 ทานท่ีมีตอระบบผานการทดสอบ

ความเปนไปไดของระบบ (Usability test) กับตัวตนแบบสวนประสานตอกับผูใชท่ีนักออกแบบไดสรางข้ึน 

วิธีการและผลลัพธการทํา Focus group ถูกอธิบายอยูตอนท่ี 2.4 

 
ภาพท่ี 16 รูปแบบการพัฒนาระบบ (Waterfall & Prototyping)  

ของระบบเว็บแอปพลิเคชันการวิเคราะหขอมูลความรูสึกเชิงตอบโต 
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2.1.4 กําหนดการและเหตุการณสําคัญ (Schedule and milestone)  

ผูจัดการโครงการไดกําหนดตารางการทํางานของกิจกรรมตาง ๆ ภายใตรูปแบบการพัฒนาระบบ

แบบ Waterfall model และ Prototyping โดยไดมอบหมายงานตามขอบเขตหนาท่ีใหกับทีมทํางานอยาง

ชัดเจน ทําใหทีมนักวิจัยและทีมพัฒนาสามารถทํางานรวมกันภายใตกรอบระยะเวลาท่ีโครงการไดกําหนดไวได 

การพัฒนาระบบ Analytic Dashboard ภายใตโครงการเกิดเหตุการณสําคัญ (milestones) 4 เหตุการณ คือ 

การทํา Focus group (จัดเม่ือวันท่ี 19 ธค. 63 ท่ีผานมา) การสงรายงานความกาวหนาครั้งท่ี 1 ของโครงการ

ในระยะท่ี 2 (วันท่ี 31 ธค. 63) การทดสอบระบบโดยกลุมผูประกอบการ (ชวงวันท่ี 1-11 เมย. 64) และการสง

รางรายงานฉบับสมบูรณ (วันท่ี 30 เมย. 64)   

ตารางท่ี 9 กําหนดการและเหตุการณสําคัญ (Schedule and milestone) ของระบบ Analytics Dashboard 

 
2.1.5 การบริหารความเส่ียง (Risk management) 

ทางทีมนักวิจัยไดวิเคราะหถึงความเสี่ยงท่ีอาจจะเกิดข้ึนระหวางการพัฒนาระบบเว็บ         

แอปพลิเคชันการวิเคราะหขอมูลความรูสึกเชิงตอบโต (An Interactive Sentimental Analysis System) 

และไดหาแนวทางท่ีจะสามารถรองรับกับความเสี่ยงไดดังตอไปนี้  
   

 ตารางท่ี 10 แนวทางท่ีจะสามารถรองรับกับความเส่ียงได 

ลําดับท่ี ความเส่ียงท่ีอาจจะเกิดข้ึน แนวทางแกไข 

1 ทีมนักวิจัยไมเขาใจความตองการท่ีแทจริง

ของผูประกอบการท่ีมีตอระบบ Analytic  

Dashboard 

 

ทีมนักวิจัยจัดทํากิจกรรมสนทนากลุม (Focus 

group) เพ่ือทําความเขาใจกับผูประกอบการ 

และทดสอบตัวตนแบบ Prototype ของระบบ 

Analytic Dashboard 

2 ระยะเวลาในกิจกรรมการออกแบบและ

พัฒนาระบบ และทดสอบระบบอาจเกิด

ความลาชาเนื่องจากความไมแนนอนของ 

ทีมนักวิจัยได มีการเริ่มทํางานในสวนการ

วิ เคราะหและออกแบบระบบ Analyt ic 

Dashboard ลวงหนา ทําใหลดความไมแนนอน

ของ User requirements ลง 
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ลําดับท่ี ความเส่ียงท่ีอาจจะเกิดข้ึน แนวทางแกไข 

User requirements ทําใหสงผลกระทบ

กับระยะเวลาท้ังหมดของโครงการวิจัย 

 

 

2.2 ขอกําหนดความตองการดานซอฟตแวร (Software Requirement Specification) 

เอกสารขอกําหนดความตองการดานซอฟตแวรนี้มีจุดประสงค เพ่ือกําหนดความตองการซอฟตแวร

ของระบบเว็บแอปพลิเคชันการวิเคราะหขอมูลความรูสึกเชิงตอบโต (An Interactive Sentimental Analysis 

System) หรือระบบ Analytic Dashboard ของโครงการการพัฒนาระบบวิเคราะหความรูสึกคิดเห็นเชิงตอบ

โตจากบทวิจารณบนสังคมออนไลน โดยอาศัยการเรียนรูเครื่องกล และการเรียนรูเชิงลึก กรณีศึกษากลุมสินคา

ดานเครื่องสําอาง อาหาร และสุขภาพ (ระยะท่ี 2) เพ่ือใหทีมนักวิจัยและทีมพัฒนาระบบมีความเขาใจเก่ียวกับ

ความตองการของระบบท่ีตรงกัน โดยท่ีทีมพัฒนาระบบจะออกแบบและสรางระบบ Analytics Dashboard 

ตามเอกสารขอกําหนดความตองการดานซอฟตแวรนี้ ท้ังนี้ขอกําหนดความตองการดานซอฟตแวรนี้ไดอธิบาย

ถึงความตองการท่ีมาจากความตองการจากผูใชโดยตรง (Functional requirements) และความตองการ       

ท่ี ไม ไดมาจากผู ใช งานโดยตรง แต เปนสิ่ ง ท่ี เ ก่ียวของกับความตองการของผู ใช  (Non-functional 

requirements) อาทิ ความปลอดภัยของระบบ ความใชงานงายของระบบ และความสามารถในการจัดเก็บ

ขอมูลขอมูลท่ีมีปริมาณมากของระบบ  

2.2.1 ขอบเขต 

เอกสารขอกําหนดความตองการดานซอฟตแวรนี้อธิบายความตองการของระบบวิเคราะหขอมูล

ความรูสึกเชิงตอบโตผานกระดานแดชบอรด (Analytics dashboard) โดยนําเสนอขอมูลการวิเคราะหมาจาก

เว็บสนทนาพันทิป (www.pantip.com) ในหมวดประเภทสินคาเครื่องสําอาง อาหาร และสุขภาพ 

2.2.2 ประเภทและลักษณะของผูใช  

Guest – ผูใชงานประเภท Guest เปนผูใชงานท่ีสนใจเขาถึงเว็บหนาแรกของระบบเว็บ        

แอปพลิเคชันการวิเคราะหขอมูลความรูสึกเชิงตอบโตหรือระบบ Analytic Dashboard เพ่ือศึกษา

วัตถุประสงค รายงานการปฏิบัติงานของโครงการงานวิจัยพัฒนาระบบวิเคราะหความรูสึกคิดเห็นเชิงตอบโต

จากบทวิจารณบนสังคมออนไลน โดยอาศัยการเรียนรูเครื่องกล และ การเรียนรูเชิงลึก กรณีศึกษากลุมสินคา

ดานเครื่องสําอาง อาหาร และสุขภาพ และสามารถขอลงทะเบียนเพ่ือใชระบบ Analytic Dashboard  

User – ผูใชงานประเภท User เปนผูใชงานท่ีสามารถเขาถึงการใชงานไดถึง 5 ฟงกชันของ

ระบบ Analytics Dashboard คือการเขาสูระบบ (Login) การออกสูระบบ (Logout) การคนหาคํา (Search 

keyword) การดูการวิเคราะหขอมูลบนกระดานแดชบอรดเชิงตอบโต (View interactive dashboard)     

การเปรียบเทียบคําคนหา (Compare teams) 

Admin – ผูใชงานประเภท Admin เปนผูใชงานท่ีสามารถจัดการกับขอมูลผูใชประเภท User ได 
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2.2.3 คํายอท่ีใช 

SRS - Software Requirement Specification 

URS - User Requirement Specification 

UCD - Use Case Diagram 

UC   - Use Case Description 

2.2.4 ฟงกชันของระบบ 

2.2.4.1 Log in และ Log out 

ผูใช User และผูใช Admin เขาสูระบบดวยชื่อผูใชงาน (Username) และรหัส 

(Password) และ ผูใช User และผูใช Admin ออกจากระบบ 

2.2.4.2 Register  

ผูใช Guest ลงทะเบียนขอมูลสวนตัวเพ่ือเขาใชงานระบบ โดยผูใชสามารถกําหนด

ชื่อผูใช และรหัสผานไดเอง 

2.2.4.3 Forget password 

ผูใช User สามารถรองขอการเปลี่ยนรหัสผานใหมได ในกรณีท่ีผูใชลืมรหัสผาน 

2.2.4.4 Search keyword 

ผูใช User ทําการคนหาขอมูลประโยคแสดงความรูสึกคิดเห็นของผูบริโภคท่ีมีตอคํา

คนหาในกลุมสินคาเครื่องสําอาง อาหาร และสุขภาพในเว็บไซตพันทิป ผูใชสามารถคนหาขอมูลโดยพิมพคํา

คนหาและเลือกชวงเวลา (7 วันท่ีผานมา 30 วันท่ีผานมา 90 วันท่ีผานมา หรือ 6 เดือนท่ีผานมา) หรือเลือก

หมวดหมู (Cosmetic) อาหาร (Food) บํารุงผิว (Skin cares) และสุขภาพ (Health) 

2.2.4.5 View interactive dashboard 

ผูใช User สามารถดูขอมูลประโยคแสดงการวิเคราะหความคิดเห็นของผูบริโภคตอ

กลุมสินคาเครื่องสําอาง อาหาร และสุขภาพในเว็บไซตพันทิป ในหลายรูปแบบคือ (1) สรุปตัวเลขของการ

คนหาขอมูล (View number statistics) (2) กราฟแสดงสัดสวนข้ัวอารมณความรูสึกของคนมาเขียน/ตอบ

ประโยคแสดงความคิดเห็น (Sentences) ในเว็บพันทิป (View overall sentiment) (3) กราฟแสดงคาเฉลี่ย

จํานวนประโยคแบงตามข้ัวอารมณในชวงเวลาท่ีกําหนด (View average sentiment overtime) (4) ภาพแสดง

การกระจายตัวของกลุมคําแสดงข้ัวอารมณบวก กลางและลบ (View word cloud) และ (5) ตารางแสดงประโยค

แสดงความคิดเห็น (Sentences) ของคําคนหา 

2.2.4.6 Compare terms 

ผูใช User ทําการเปรียบเทียบคําคนหาของ 2 คําคนหา และ/หรือ 3 คําคนหา เพ่ือดู

ขอมูลวิเคราะหจํานวนประโยคแสดงความคิดเห็น (Sentences) ในชวงเวลาท่ีตองการ ดูการเปรียบเทียบ

สัดสวนของคําแสดงข้ัวอารมณบวก และคําแสดงข้ัวอารมณลบของคําคนตาง ๆ และดูประโยคความคิดเห็นของ

แตละคําคนหาแยกออกมา 

โดยสามารถดูเอกสารความตองการของระบบ Dashboard ทางวิศวกรรมซอฟตแวรไดท่ีสวน ภาคผนวก ค 



35 

2.3 เอกสารการออกแบบระดับสูงทางดานซอฟตแวร (High-level software design)  

 เอกสารการออกแบบระดับสูงทางดานซอฟตแวรนี้มีจุดประสงคเพ่ือ กําหนดรายละเอียดการออกแบบ

ระดับสูงของระบบเว็บแอปพลิเคชันการวิเคราะหขอมูลความรูสึกเชิงตอบโต (An Interactive Sentimental 

Analysis System) หรือระบบ Analytics Dashboard ท่ีไดมาจากขอกําหนดความตองการดานซอฟตแวร

ของระบบ (ดูรายละเอียดไดท่ีตอนท่ี 2.2) โดยเอกสารนี้จะเปนแนวทางใหทีมนักวิจัยรวมกับทีมพัฒนาระบบ

สรางแบบจําลองสวนประสานตอกับผูใชของระบบ (User interface prototype) เพ่ือใชในการจัดกิจกรรม

กลุม (Focus group) ผูใชงานกลุมเปาหมายในการทดสอบความเปนไปไดของระบบ (Usability test) ท้ังนี้

ขอความคิดเห็น (Feedback) จากผูใชงานเปาหมายจะถูกนําไปวิเคราะหและปรับเพ่ิมรายละเอียดของความ

ตองการ ในข้ันตอมาจึงจะเปนการการออกแบบสวนประสานตอกับผูใชของระบบเพ่ือใหไดเอกสารการ

ออกแบบระดับต่ํ าทางดานซอฟตแวร  (Low-level software design document) สําหรับทีมพัฒนา

ซอฟตแวรพัฒนาระบบตอไป 

2.3.1 ขอบเขต 

เอกสารการออกแบบระดับสูงทางดานซอฟตแวรของระบบเว็บแอปพลิเคชันการวิเคราะห

ขอมูลความรูสึกเชิงตอบโต (An Interactive Sentimental Analysis System) ครอบคลุมตั้งแตการออกแบบ

สถาปตยกรรม (System architecture) การเลือกใชเทคโนโลยีและเครื่องมือ (Technology and tool) และ   

การออกแบบสวนตอประสานกับผูใช (User interface) 

2.3.2 เทคโนโลยีและเครื่องมือ (Technology and tool) 

ทีมนักวิจัยรวมกับทีมพัฒนาระบบ ไดศึกษาความเปนไปไดในการพัฒนาระบบเว็บแอปพลิเคชัน

การวิเคราะหขอมูลความรูสึกเชิงตอบโต โดยไดเลือกเทคโนโลยีและเครื่องมือในการออกแบบและพัฒนาระบบ 

รวมถึงระบบการจัดเก็บและจัดการเอกสาร (Document management system) ท่ีสนับสนุนการทํางานของทีม 

มีดังตอไปนี้ 

2.3.2.1 เทคโนโลยี 

o DigitalOcean 

ให บ ริ ก า รด าน  Cloud computing platform ซ่ึ ง เป นกา ร ให บ ริ ก า ร ด า น

ทรัพยากรคอมพิวเตอรท้ังการใหใชกําลังประมวลผล หนวยจัดเก็บขอมูล และระบบออนไลนและทดสอบเว็บ

แอปพลิเคชันตาง ๆ จากผูใหบริการ ทําใหโครงการวิจัยสามารถลดความยุงยากในการติดตั้ง ดูแลระบบ         

ชวยประหยัดเวลา และลดตนทุนในการสรางระบบคอมพิวเตอรและเครือขายเอง (DigitalOcean - the 

developer cloud, n.d.)  โดย back-end และ front-end ได deploy ไปบน Operating System Ubuntu 

20.04(LTS) สถาปตยกรรม x64 สําหรับตัว Server ตั้งอยูท่ี Singapore (SGP1) 

o Angular10 

เปนเวอรชันท่ี 10 (ลาสุด) ของ Angular ท่ีเปนเฟรมเวิรกสําหรับการพัฒนา

ฟอนตเอนด (Frontend framework) ของเว็บแอปพลิเคชัน โดยถูกคิดคนและพัฒนาโดยบริษัท Google 

เทคโนโลยีของ Angular framework ประกอบไดดวย HTML, CSS และ TypeScript (Angular, n.d.) 
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o Node.js  

เปน Runtime ของ JavaScript ซ่ึงเปนเทคโนโลยี ท่ีใชงานในสวนหลังบาน 

(Backend) หรือเซริฟเวอร (Sever) ของระบบเว็บแอปพลิเคชัน ปจจุบัน Node.js ถูกใชมากเปน Web 

Server และสร า ง  Node Application ติดตอ กันฟอนต เอนด  (Frontend) หน าบ านของระบบเว็บ             

แอปพลิเคชัน (Node.js, n.d.) 

o Ngnix 

เปนโอเพนซอรสเว็บเซิรฟเวอร (Open-source Web Server) สําหรับรันเว็บท่ีมี

การแสดงผลอยางเดียว (Static website) และเว็บแอปพลิเคชัน (Web application) นอกจากนี้ Ngnix ยังทํา

หนาท่ีเปนทําหนาท่ีเปนพร็อกซีเซิรฟเวอรสําหรับอีเมล (IMAP, POP3 และ SMTP) และพร็อกซีแบบยอนกลับ

และ balancer โหลดสําหรับเซิรฟเวอร HTTP, TCP และ UDP รองรับการเชื่อมตอท่ีมีปริมาณมากได (NGINX 

| High Performance Load Balancer, Web Server, &amp; Reverse Proxy, n.d.) 

2.3.2.2 เครื่องมือ 

o Trello 

เปนเครื่องมือเว็บไซตและแอปพลิเคชันบริหารงานและติดตามโพรเจกต (Project) 

โดยลักษณะการทํางานของ Trello จะอยูในรูปแบบบอรดท่ีรวบรวมงานท่ีตองทําท้ังหมดของโพรเจกตโดยแต

ละงานสามารถมอบหมายใหคนในทีม กําหนดระยะเวลาการทํางาน และสมาชิกคนในทีมสามารถอัปเดต

สถานะการทํางานบนบอรดไดเอง ทําใหเพ่ิมประสิทธิภาพของการบริหารจัดการของโพรเจกต (Boards | 

Trello, n.d.)  

o GitHub 

เปนเว็บไซตท่ีคอยติดตามการเปลี่ยนแปลงของไฟลในโพรเจกต ทําใหเจาของไฟล

สามารถรับรูสถานะของไฟลเม่ือไฟลมีการเปลี่ยนแปลง ยกตัวอยาง เขียน Code เพ่ิม ลบไฟล และอ่ืน ๆ 

จากเจาของไฟลเองหรือคนอ่ืน ๆ ท่ีมีสิทธิ์เขาถึงไฟล (GitHub: Where the world builds software · 

GitHub, n.d.) 

o Adobe XD 

เปนเครื่องมือในการออกแบบสวนประสานตอกับผูใช หรือสวนประสานตอกับผูใช

ของซอฟตแวร โดย Adobe XD สามารถสรางตัวตนแบบ (Prototype) ท่ีตอบโตกับผูใชงานได ทําใหทีม

นักวิจัยสามารถนํา XD Prototype ไปทดสอบกับกลุมผูใชเปาหมาย และนําความคิดเห็นมาปรับปรุง

พัฒนาการออกแบบตอได (UI/UX design and collaboration tool | Adobe XD, n.d.) 

o Virtual Studio Code (VSC) 

เปนเครื่องมือ editor สําหรับการเขียนโคด (Code) ของซอฟตแวร ท้ังนี้ VSC 

รองรับการเขียนโปรแกรมไดหลายภาษา อาทิ Java, HTML, CSS, JavaScript, PHP, Python และอ่ืน ๆ 

นอกจากนี้ VSC ยังชวยใหนักพัฒนาเขียนโคดไดงายข้ึน เนื่องจาก VSC สนับสนุนงานชวยเขียนโคด ดังนี้การ
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รันโคด แกไขโคด การแนะนําคําเขียนโคด การเชื่อมตอกับ Git การจัด format ของโคด และอ่ืน ๆ (Visual 

Studio Code - Code Editing. Redefined, n.d.) 

2.3.3 โครงสรางสถาปตยกรรมของระบบ (System architecture)  

 
ภาพท่ี 17 สถาปตยกรรมของระบบ 

ภาพท่ี 17 แสดงสถาปตยกรรมของระบบเว็บแอปพลิเคชันการวิเคราะหขอมูลความรูสึกเชิง

ตอบโต (An Interactive Sentimental Analysis System) หรือระบบ Analytics Dashboard ท่ีประกอบไป

ดวย 3 องคประกอบหลักคือ (1) สวนแสดงผลหนาบาน (Frontend) ท่ีเปนกระดานแดชบอรดเชิงโตตอบ 

(Interactive dashboard (2) สวนการทํางานหลังบาน (Backend) และ (3) สวนการเชื่อมตัวกับโมเดล

พยากรณความรูสึกคิดเห็นจากขอมูลสื่อสังคมออนไลน (External NLP services) โดยการทํางานของระบบ

เริ่มจากผูใชเขาถึงระบบ Analytics Dashboard ผานโปรแกรมเว็บเบราวเซอร (Web Browser) เพ่ือดูขอมูล

การวิเคราะหประโยคแสดงอารมณเชิงบวก กลาง และลบของผูบริโภคท่ีมีตอสินคาประเภทเครื่องสําอาง 

อาหารและสุขภาพจากสื่อสังคมออนไลนเว็บไซตพันทิป และผูใชสามารถคัดกรองผลลัพธของขอมูลใหแคบลง

และชี้เฉพาะเจาะจงมากข้ึน ดวยคําสืบคน (Query string) ท่ีประกอบไปดวยคําสําคัญ (Keyword) ประเภท

ของสินคา (Product category: Cosmetics, Food, Health และ Skincare) และชวงเวลา (Period: Past 

12 months, Past 6 months, Past 30 days และ Past 7 days) ท่ีผูใชตองการจะสืบคนขอมูล โดย

โปรแกรมหนาบาน Dashboard ท่ีถูกพัฒนาดวยเทคโนโลยีเว็บ Angular จะติดตอโปรแกรมหลังบาน Web 

APIs ท่ีถูกพัฒนาดวยเทคโนโลยี Nodejs ใหสงผลลัพธของคําสืบคนกลับมา ขอมูลท่ีถูกสงกลับมาจะ            
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ถูกแสดงผลในรูปแบบของตารางและกราฟตาง ๆ อาทิ กราฟวงกลม กราฟแทงและกราฟเสนบนกระดาน   

แดชบอรด โดยท่ี Web APIs จะติดตอกับฐานขอมูลท่ีรวบรวมขอมูลการวิเคราะหความรูสึกของประโยคท่ีไดมา

จากโมเดลพยากรณความรูสึกคิดเห็นขอมูลจากเว็บไซตพันทิปดวยวิธีการเรียนรูเชิงลึก (deep learning) ซ่ึงตัว

โมเดลพยากรณนี้จะทํางานอยูในโมดูล External NLP services ท้ังนี้ระบบ Analytics Dashboard   จะรัน

อยูบน DigitalOcean ซ่ึงเปนบริการทรัพยากรคอมพิวเตอรท่ีประมวลผล และจัดเก็บขอมูลผานอินเทอรเน็ต 

Cloud computing platform ทําใหลดความยุงยากในการจัดเตรียมอุปกรณคอมพิวเตอร 

2.3.4 โครงสรางระบบในรูปแบบ Package diagram 

 

ภาพท่ี 18 Package diagram ของระบบ Analytics Dashboard 

จากภาพท่ี 18 แสดงโครงสรางภาพรวมของระบบ Analytics Dashboard ดวยมุมมองการ     

จัดกลุม องคประกอบของระบบเปน Package แบงตาม Communication layer ดังตอไปนี้  (1) 
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Presentation layer (front-end) เปนแพ็กเกจท่ีรวบรวมสวนประกอบตาง ๆ ของเทคโนโลยีการสราง

เว็บ Angular (UI, Interceptor, Guard, Middleware และ services)  ท่ีใชพัฒนาสวนแสดงผลหนาบาน

เชิงโตตอบกับผูใชงาน  (2) Business layer (Back-end) เปนแพ็กเกจท่ีใหบริการฟงกชันหลังบานตาง ๆ 

ท่ีมีการประมวลผลขอมูล ท้ังจากแหลงขอมูลภายใน (Internal data service) และแหลงขอมูลภายนอก 

(External service) และสงขอมูลท่ีประมวลผลแลวกลับไปแสดงผลท่ีกระดานแดชบอรด (3) Data layer 

เปนแพ็กเกจท่ีนําเขา และจัดการกับขอมูลการวิเคราะหความรูสึกคิดเห็นจากสื่อสังคมออนไลนเพ่ือให

บริการขอมูลกลับไปท่ีแพ็กเกจ Business layer (Back-end)  และ (4) External NLP service เปน

แพ็กเกจท่ีใหบริการขอมูลการวิเคราะห ความรูสึกคิดเห็นจากสื่อสังคมออนไลนท่ีไดมาจากโมเดลพยากรณ

ความรูสึกคิดเห็น (สามารถดูรายละเอียดการทํางานของโมเดลฯ ไดท่ีบทท่ี 1) 

 

2.3.5 สวนประสานตอกับผูใชของระบบ (User Interfaces) 

2.3.5.1   สวนประสานตอกับผูใชหนา Login 

 
 

ภาพท่ี 19 สวนประสานตอกับผูใชหนา Login    

 

ผูใชท่ีตองการใชงานระบบ Analytics Dashboard ตองยืนยันตนเองดวย User name และ Password 

เพ่ือเขาสูระบบ 
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2.3.5.2   สวนประสานตอกับผูใชหนา Analytics Dashboard 

 
   

 ภาพท่ี 20 สวนประสานตอกับผูใชหนา Analytics Dashboard 
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สวนประสานตอกับผูใชหนา Analytics Dashboard ในภาพท่ี 20 ถูกออกแบบมาเพ่ือชวยเรื่อง    

การตัดสินใจการดําเนินธุรกิจของผูประกอบการสินคาประเภทเครื่องสําอาง อาหารและสุขภาพ ผานการ

วิเคราะหขอมูลความรูสึกคิดเห็นท่ีแสดงข้ัวอารมณบวก กลาง และลบของผูบริโภคสินคาจากประโยคใน

เว็บไซตสนทนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นพันทิป (Pantip.com) โดยหลังจากท่ีผูใชทําการ Login เพ่ือเขาสู

ระบบสําเร็จแลว ระบบจะนําผูใชเขาสูหนา Analytics Dashboard ท่ีรวบรวมขอมูลการวิเคราะหประโยค

แสดงความรูสึกคิดเห็น (Sentiment sentences) มาจากโมเดลพยากรณความรูสึกคิดเห็นของขอมูลสื่อสังคม

ออนไลน โดยท่ีผูใชสามารถ ใชฟงกชันสืบคน (ในหมายเลขท่ี 1) ระบุคําคนหา (Keyword) ประเภทของสินคา 

(Product categories: Cosmetics, Food, Skincare and Health) และชวงเวลาการคนหา (Period: Past 

7 days, Past 30 days, Past 3 months and Past 6 months) เพ่ือคนหาขอมูลท่ีตรงตามความตองการ

ของผูใช ระบบจะสรุปขอมูล การคนหาแสดงอยูในตารางและกราฟตางๆ ดังตอไปนี้ ตารางสรุปจํานวนการ

บทความ (Comments), ประโยค (Sentences), คํา (Words) และผูเขียนบทความ (Users) ท่ีเก่ียวของกับ

คําคนหา (ในหมายเลขท่ี 2) กราฟวงกลม (Pie graph) แสดงสัดสวนความคิดเห็นของประโยคท่ีแสดงข้ัว

ความรูสึกเปนบวก (ใชสีเขียว) กลาง (ใชสีเหลือง) และลบ (ใชสีแดง) (ในหมายเลขท่ี 3) กราฟแทง (Bar chart) 

อธิบายการเปรียบเทียบข้ัวอารมณท้ังสามของ การใหความคิดเห็นตามชวงระยะเวลา (ในหมายเลขท่ี 4) 

กลุมคําท่ีถูกพูดถึงจากมาก ไปนอย โดยมีการใชสีแทนการสื่ออารมณของกลุมคํา แตละกลุมคํา (สีแดงแทน

อารมณลบ สีเหลืองแทนอารมณ กลาง และสีเขียวแทนอารมณบวก) (ในหมายเลขท่ี 5) และตารางแสดง

รายการของประโยคความคิดเห็น (ในหมายเลขท่ี 6) เก่ียวของกับคําคนหา โดยขอมูลท่ีอยูในตารางสามารถถูก

คัดกรองดวยประเภทของข้ัวอารมณและชวงเวลา 
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2.3.5.3   สวนประสานตอกับผูใชหนา Comparative terms 

 

ภาพท่ี 21 สวนประสานตอกับผูใชหนา Comparative terms 

 

ระบบ Analytics Dashboard มีฟงกชัน Comparative terms ใหผู ใช เปรียบเทียบขอมูล

ประโยค แสดงความรูสึกของ 2 คําคนหา และ 3 คําคนหา ภาพท่ี 21 แสดงสวนประสานตอกับผูใชหนา 

Comparative terms ท่ีประกอบไปดวยสวนเพ่ิมคําคนหาท่ีผูใชสนใจ (ตัวอยางเชน Product A และ Product 
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B) (ในหมายเลขท่ี 1) กราฟวงกลม (Pie graph) แสดงสัดสวนการเปรียบเทียบของคําท่ีสื่อ อารมณบวกและ

อารมณลบจากการให ความคิดเห็น Product A และ Product B (ในหมายเลขท่ี 2 และ 3) กราฟเสน (Line 

graph) เปรียบเทียบ จํานวนประโยคของการใหความคิดเห็นของ Product A และ Product B เทียบกับ

ชวงเวลา (ในหมายเลขท่ี 4) และกราฟแทงแสดงจํานวนประโยคความคิดเห็น แบงตามข้ัวอารมณบวกและลบ

และตารางรวบรวมประโยคความคิดเหน็ของ Product A และ Product B แยกสวนกัน (ในหมายเลขท่ี 5 และ 

6) 

2.4 การจัดทําการสนทนากลุม (Focus group) สําหรับทดสอบการออกแบบหนาจอระบบเว็บแอปพลิเคชัน     

     การวิเคราะหขอมูลความรูสึกเชิงตอบโต (An Interactive Sentimental Analysis System) 

ในการศึกษาการปฏิสัมพันธระหวางคน ซ่ึง เปนผู ใช กับคอมพิวเตอร  (Human Computer 

Interaction: HCI) นักออกแบบสนใจเรื่องของการออกแบบสวนตอประสานผูใช (User interface: UI) อยางไร

ใหผูใชสามารถใชระบบไดงาย (Usability) โดยหลักการออกแบบ User Interface ใหมี Usability ท่ีดีมาจาก

กฎ 10 ขอของ Jakob Nielsen (Nielsen, J.,1994) ยกตัวอยางเชน ผูใชรูสึกสบายใจขณะใชงานระบบและมี

แนวโนมท่ีจะกลับมาใชระบบอีก ผูใชสามารถเขาใจและใชงานระบบจากการศึกษาระบบไดเอง (Learnability) 

ผูใชสามารถแกไขข้ันตอนการทํางานไดดวยตัวเอง (Recovery) โดยศึกษาขอความแจงเตือนจากระบบ 

(Feedback) เปนตน สําหรับการประเมินการใชงานงายของระบบ (Software usability) นั้นมีอยูหลายวิธี

ดังนี้ การเก็บขอมูลจากการสนทนากลุม (Focus group) การประเมินจากแบบสอบถาม (Questionnaire-

based evaluation) การจัดการทดสอบโดยผูใช (Usability test) โดยการบันทึกภาพขณะท่ีผูใชกําลังทดสอบ

ระบบ การใชเทคนิคพูดความคิดเห็นออกมาทันที (Think aloud technique) ขณะท่ีผูใชกําลังทดสอบระบบ 

และการสัมภาษณผูใชหลังจากท่ีทดสอบระบบเสร็จแลว 

ในสวนของการประเมินการใชงานงายของสวนประสานตอผูใช (UI) ของระบบเว็บแอปพลิเคชันการ

วิเคราะหขอมูลความรูสึกเชิงตอบโต (An Interactive Sentimental Analysis System) หรือระบบ Analytic 

Dashboard ทางทีมนักวิจัยไดจัดกิจกรรมสนทนากลุม (Focus group) ข้ึนเพ่ือศึกษาปญหา    (Pain Point) 

ของผูประกอบการท่ีขายสินคาผานสื่อสังคมออนไลน ภายใตการศึกษาขอมูลของผูบริโภคในกลุมสินคา

เครื่องสําอาง อาหารและสุขภาพ เพ่ือนําไปตอยอดการทําแผนธุรกิจ และศึกษาความรูสึกคิดเห็นของ

ผูประกอบการท่ีมีตอการออกแบบกระดานแดชบอรดของระบบผานแบบจําลองสวนประสานตอกับผูใช (User 

interface prototype)  

2.4.1 วิธีการจัดทําการสนทนากลุม (Focus group) 

การจัดทําการสนทนากลุม (Focus group) เปนวิธีการทําวิจัยเชิงคุณภาพกับกลุมเปาหมาย     

โดยการรวบรวมขอมูลจากการสนทนากับกลุมผูใหขอมูลในประเด็นปญหาท่ีนักวิจัยตองการศึกษา ท้ังนี้รูปแบบ

การสนทนาจะเปดโอกาสใหผูใหขอมูลไดแสดงความคิดเห็นอยางอิสระระหวางผูรวมวิจัยหรือผูเขารวมในกลุม

ดวยกันเอง การจัดทําการสนทนากลุม (Focus group) ถูกนํามาเปนเครื่องการทําวิจัยในหลาย ๆ สายสาขา 
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อาทิ สายวิทยาศาสตร สายสังคม สายเกษตร และสายวิศวกรรมและเทคโนโลยีเปนตน แตอยางไรก็ดีการจัดทํา

การสนทนากลุมใหประสบผลสําเร็จและมีประสิทธิภาพนั้น ตองประกอบไปดวยข้ันตอนการทําการสนทนากลุม 

(Focus group) ดังตอไปนี้  (1) การเตรียมความพรอม (Pre-Processing) (2) การดําเนินการสนทนากลุม 

(Discussion) และ (3) การสรุปผล (Post-Processing) (Beckert, B., Grebing, S., & Böhl, F, 2014) 

2.4.1.1 การเตรียมความพรอม (Pre-Processing) 

- การคัดเลือกผูเขารวม (Focus group) 

เนื่องดวยโครงการวิจัยนี้มีวัตถุประสงคตองการสรางเครื่องมือในการวิเคราะห

ความรูสึกคิดเห็นใหแกกลุมผูประกอบการสินคาออนไลนประเภทเครื่องสําอาง อาหาร และสุขภาพ ดังนั้นทาง

ทีมนักวิจัยไดคัดเลือกผูเขารวมกิจกรรม Focus group จากกลุมผูประกอบการผานการติดตอจากศูนย

นวัตกรรมและการจัดการเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Innovation and Transformation Center: DITC) ซ่ึง

เปนศูนยกลางในการเชื่อมตอระหวางวิทยาลัยศิลปะ สื่อและเทคโนโลยี และหนวยงานอ่ืนท้ังภาครัฐและเอกชน 

ผูเขารวมกิจกรรมท้ังหมดมีอยูดวยกัน 5 ราย ประกอบไปดวยผูประกอบการสินคาออนไลนประเภทอาหาร 2 

ราย ผูประกอบการสินคาออนไลนประเภทเครื่องสําอาง 2 ราย และผูประกอบการสินคาออนไลนประเภท

สุขภาพ  1 ราย โดยมีผูประกอบการท่ีมีประสบการณการขายของออนไลนเกิน 3 ป 4 ราย และผูประกอบการ

ท่ียังไมมีประสบการณการขายของออนไลน 1 ราย 

- ดําเนินรายการ (Moderator) 

ระหวางการทํากิจกรรมสนทนากลุม (Focus group) จะมีผูดําเนินรายการคอย

กํากับดูแลลําดับของกิจกรรม โดยผูดําเนินรายการตองเขาใจวัตถุประสงค และบริบทของงานวิจัยเพ่ือรัน

กิจกรรมสนทนา และการทดสอบตัวตนแบบของ Dashboard ใหไดผลลัพธตามท่ีวางแผนไว ท้ังท่ีผูดําเนิน

รายการตองเปนกลางและมีความเปนธรรมชาติระหวางสนทนากับผูเขารวม สําหรับการทํากิจกรรมสนทนา

กลุมครั้งนี้ หนึ่งในทีมนักวิจัยของโครงการเปนผูดําเนินรายการ 

- การจัดสถานท่ีและการติดตั้งอุปกรณ (Place and technical setup) 

ทางทีมนักวิจัยเลือกใชหอง Smart Lab ชั้น 3 อาคารวิทยาลัยศิลปะ สื่อ และ

เทคโนโลยี เปนสถานท่ีสําหรับการจัดการทําสนทนากลุม และมีการจัดตั้งอุปกรณกลองเพ่ือบันทึกภาพและ

เสียงของการสนทนาระหวางผูเขารวมและผูดําเนินรายการในหอง นอกจากนี้ทางทีมนักวิจัยไดจัดเตรียม

อุปกรณโนตบุกจํานวน 3 เครื่องท่ีติดตั้งซอฟตแวร OBS ซ่ึงเปนโปรแกรมสําหรับการบันทึกวิดีโอขณะผูใช

ทดสอบ ตัวตนแบบของ Dashboard ผานโปรแกรมเว็บเบราวเซอรท่ีลิงก  

https://xd.adobe.com/view/ebb80474-8774-47a5-98b9-69e15d9e82d0-beeb/grid/ 

- คําถามและบทพูด (Questions and Script) 

ผูดําเนินรายการตองเตรียมบทสนทนาและคําถามกอนเริ่มกิจกรรมการสนทนา

กลุม (Focus group) คําถามท่ีใชในกิจกรรมสนทนากลุมตองคิดมาจากคําถามวิจัย (Research question)    

ท่ีทางทีมนักวิจัยตองการจากกิจกรรมสนทนากลุม โดยรูปแบบของคําถามควรจะมีท้ังคําถามปลายเปดและ

คําถามปลายปด คําถามปลายเปดใชเม่ือตองการใหผูเขารวมแชรประสบการณหรือขอเสนอแนะ สวนคําถามปลาย

https://xd.adobe.com/view/ebb80474-8774-47a5-98b9-69e15d9e82d0-beeb/grid/
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ปดถูกใชเม่ือตองทราบความถ่ีของคําตอบจากผูเขารวม อยางไรก็ตามการตั้งคําถามควรตั้งคําถามแบบเจาะจง

สถานการณ ยกตัวอยาง คุณมีความสับสนหรือไม ขณะท่ีคุณกําลังทดสอบฟงกชันคนหา ข้ันตอนไหนท่ีคุณสับสน  

2.4.1.2 การดําเนินการสนทนากลุม (Discussion)  

การดําเนินการสนทนากลุมประกอบไปดวย 3 ข้ันตอน คือข้ันตอนท่ี 1 การตอนรับ

และทําความรูจักกับผูเขารวมกิจกรรม การตอนรับท่ีอบอุนและเปนกันเองจากผูดําเนินรายการจะชวยลดความ    

ตึงเครียดของผูเขารวมกิจกรรม ข้ันตอนท่ี 2 การสนทนากลุม ข้ันตอนนี้ผูดําเนินรายการจะนําสูหัวขอ         

การสนทนาเก่ียวกับปญหาของผูประกอบการในการวิเคราะหขอมูล วิธีการวิเคราะหขอมูลความรูสึก เครื่องมือ

ท่ีเก่ียวของและตัวตนแบบจําลองของระบบ Dashboard ข้ันตอนท่ี 3 เปนข้ันตอนสุดทายท่ีผูดําเนินรายการ

กลาวสรุปเพ่ือปดกิจกรรมการสนทนา และเปดโอกาสใหผูเขารวมซักถามคําถามและสะทอนความรูสึกจากการ

มารวมทํากิจกรรมสนทนา 

2.4.1.3 การวิเคราะหและสรุปผล (Post-Processing) 

หลังจากท่ีกิจกรรมสนทนากลุมไดดําเนินการเสร็จแลว ทางทีมนักวิจัยไดรวบรวมโนตและเทป

บันทึกระหวางการสนทนากลุมและการทดสอบตัวตนแบบจําลองของระบบ Analytics Dashboard เพ่ือทํา

การวิเคราะหและสรุปผล การวิเคราะหผลควรเริ่มจากการแบงกลุมของขอมูลตามประสบการณทํางานของ

ผูเขารวม (User experience) และคําถามวิจัย (Research question) นอกจากนี้การวิเคราะหผลควรจะ

คํานึงถึงความถ่ีของคําตอบของผูเขารวมดวย 

2.4.2 คําถามวิจัย (Research question) และบทพูดของการสนทนากลุม (Script) 

คําถามวิจัยท่ีถูกใชในการสนทนากลุม (Focus group) คือ (1) ระบบเว็บแอปพลิเคชัน         

การวิเคราะหขอมูลความรูสึกเชิงตอบโต (An Interactive Sentimental Analysis System) หรือระบบ 

Analytics Dashboard คาดวาจะมีประโยชนตอกลุมผูประกอบการเปาหมายสําหรับการธุรกิจหรือไม และ (2) 

สวนประสานตอผูใช (User interface) ของระบบถูกออกแบบมาใหใชงานงายหรือไม และจากคําถามวิจัยท้ัง 

2 นี้ ทางทีมนักวิจัยไดสรางบทพูดของการสนทนากลุมครั้งนี้ ออกมาเปน 3 ชวงคือ ชวงเริ่มตนการสนทนา   

ชวงสนทนา และชวงปดการสนทนา รายละเอียดของบทพูดมีดังตอไปนี้ 

2.4.2.1 ชวงเริ่มตนการสนทนา 

เริ่มตนจากทีมนักวิจัยและผูดําเนินรายการไดกลาวสวัสดีทักทายกับผูเขารวมอยาง

อบอุน และขอใหเขารวมลงทะเบียนและกรอกแบบฟอรมสําหรับการทํา Focus group คําถามในแบบฟอรม

จะถามผูเขารวมเก่ียวกับขอมูลดังตอไปนี้ 

- ขอมูลของกิจการ  

- รายละเอียดการขายสินคา (ท้ังขายท่ีหนาราน และขายออนไลน)  

- ประสบการณการใชเครื่องมือสําหรับการวิเคราะหขอมูลความคิดเห็นของลูกคา  

- ลําดับความสําคัญของการศึกษาทางการตลาด (การศึกษาตลาดคูแขง การศึกษา

เสียงของผูบริโภค การศึกษาตลาดใหม และการศึกษาเทรนดของสนิคา)  
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- ปญหาท่ีทางบริษัทพบเจอระหวางกระบวนการไดมาซ่ึงขอมูลและการวิเคราะหเสียง

ของผูบริโภค ท้ังนี้ขอมูลในภาพรวมท่ีผูเขารวมกรอกในแบบฟอรมจะถูกนํามาพูดคุย

ในชวงสนทนากลุม เพ่ืออภิปรายรวมกัน 

2.4.2.2 ชวงสนทนา 

กิจกรรมในชวงสนทนาถูกแบงออกเปน 2 สวนคือ สวนแรกเปนการทําความรูจักกับ

ผูประกอบการเพ่ือศึกษา Pain point ของผูประกอบการ และสวนท่ีสองเปนการสาธิตการใชงานระบบ           

เว็บแอปพลิเคชันการวิเคราะหขอมูลความรูสึกเชิงตอบโต (Dashboard) ผาน Prototype และการทดสอบ

ฟงกชันการทํางาน (Login, Search, Filter, Comparison) ของ Dashboard โดยผูเขารวมผาน Prototype 

ผานโปรแกรม Adobe XD และผูเขารวมตอบคําตอบตอไปนี้หลังจากทดสอบแตละฟงกชันของ Dashboard เสร็จ 

- คุณมีความสับสนหรือไม ขณะท่ีคุณกําลังทดสอบฟงกชัน (Login, Search, Filter, 

Comparison) ข้ันตอนไหนท่ีคุณสับสน 

- คุณคิดวาลําดับการใชงานของฟงกชัน (Login, Search, Filter, Comparison) 

เหมาะสมหรือไม ถาไมเหมาะสมควรเปนอยางไร 

- คุณเขาใจผลลัพธของการทดสอบฟงกชัน (Login, Search, Filter, Comparison) 

หรือไมมีตรงไหนท่ีไมเขาใจ มีสวนไหนท่ีขาดไป ควรจะเพ่ิมเติมสวนไหนบาง 

2.4.2.3 ชวงปดการสนทนา 

ดําเนินรายการทําการสํารวจ (Survey) ความเปนไปไดของการใชงานระบบ โดยการ

ใหผูเขารวมแสดงความคิดเห็นผานการโหวตระดับความคิดเห็นดวยการโชวตัวเลขจากนิ้วมือ (หมายเลข 1 

หมายถึงจากเห็นดวยนอยท่ีสุด หมายเลข 2 หมายถึงเห็นดวยนอย หมายเลข 3 หมายถึงเห็นดวยกลางๆ 

หมายเลข 4 หมายถึงเห็นดวยมาก และ หมายเลข 5 หมายถึง เห็นดวยมากท่ีสุด) คําถามความเปนไปไดของ

การใชงานระบบมีดังตอไปนี้ 

- คุณคิดวาคุณสามารถใชงานแตละฟงกชันของเว็บการวิเคราะหขอมูลความคิดเห็น

จากสื่อออนไลน (Analytics Dashboard) ไดสําเร็จและรวดเร็ว  

- คุณรูสึกม่ันใจในการใชเว็บการวิเคราะหขอมูลความคิดเห็นจากสื่อออนไลน 

(Analytics Dashboard) นี ้ 

- คุณคิดวาคุณตองเรียนรูหลายสิ่งหลายอยางกอนท่ีจะสามารถใชเว็บการวิเคราะห

ขอมูลความคิดเห็นจากสื่อออนไลน (Analytics Dashboard) นี้ได 

- คุณพบวาขอมูลแสดงบนเว็บการวิเคราะหขอมูลความคิดเห็นจากสื่อออนไลน 

(Analytics Dashboard) จะมีประโยชนตอบริษัทของคุณเปนอยางมาก  

- คุณคิดวาการออกแบบหนาจอการใชงานของเว็บการวิเคราะหขอมูลความคิดเห็นจาก

สื่อออนไลน (Analytics Dashboard) นี้ถูกออกแบบมาใหเขาใจและใชงานงาย  

- คุณพบวาการจัดกลุมการแสดงขอมูลของ เว็บการวิเคราะหขอมูลความคิดเห็นจาก

สื่อออนไลน (Analytics Dashboard) ชัดเจนและเขาใจงาย รวมเขาดวยกันอยางดี  
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- คุณคิดวาเว็บการวิเคราะหขอมูลความคิดเห็นจากสื่อออนไลน (Analytics 

Dashboard) นี้ทําใหคุณทํางานในสวนของวิเคราะหความคิดเห็นของผูบริโภคท่ีมี

ตอสินคา ไดงายข้ึน 

- คุณรูสึกพึงพอใจตอความงายในการใชเว็บการวิเคราะหขอมูลความคิดเห็นจากสื่อ

ออนไลน (Analytics Dashboard) นี้ 

และชวงทายของกิจกรรมทางผูดําเนินรายการสอบถามความรูสึกผูเขารวมของการมาทํากิจกรรม 

Focus group วามีความรูสึกอยางไร และกลาวขอบคุณผูเขารวมทุกทานท่ีไดมาทํากิจกรรมในครั้งนี้ 

2.4.3 สรุปผลการวิจัย 

การทํากิจกรรมสนทนากลุมเปนการทําวิจัยเพ่ือหาคําตอบของคําถามวิจัยท่ีอยากรูวา (1) ระบบ

เว็บแอปพลิเคชันการวิเคราะหขอมูลความรูสึกเชิงตอบโต (An Interactive Sentimental Analysis System) 

คาดวามีประโยชนกับกลุมผูประกอบการเปาหมายสําหรับการทําธุรกิจหรือไม และ (2) สวนประสานตอผูใช 

(User interface) ของระบบถูกออกแบบมาใหใชงานงายหรือไม และจากการวิเคราะหขอมูลจากผูเขารวมใน

การตอบคําถาม และรวมทําการทดสอบแบบจําลองสวนประสานตอผูใชของระบบ ทางทีมนักวิจัยไดจัด

หมวดหมูประเภทของผูเขารวมกิจกรรมเปน 2 กลุมคือ กลุมแรกคือผูประกอบการท่ีมีประสบการณขายสินคา

มากกวา 5 ป และกลุมท่ีสองคือ ผูประกอบการท่ีมีประสบการณขายสินคานอยกวา 5 ปหรือยังไมมี

ประสบการณเลย โดยผูเขารวมท้ัง 2 กลุมมีความคิดเห็นเก่ียวของกับคําถามวิจัยท่ีทางทีมนักวิจัยสามารถสรุป

ออกมาเปนประเด็นไดดังตอไปนี้ 

2.4.3.1 ปญหาของผูเขารวม (ผูประกอบการ) ท่ีเกิดจากกระบวนการไดมาและวิเคราะห

เสียงของผูบริโภค 

ผูประกอบการท่ีมีประสบการณขายสินคาทุกคนใชชองทางขายสินคาออนไลน เชน 

Facebook, Line, Instagram, Shopee และ Lazada นอกเหนือจากการขายสินคาจากหนารานเพียงอยาง

เดียว และจะใชสื่อสังคมออนไลนเชนกันในการรับรูความคิดเห็นของลูกคา เชน Facebook และ Line แต

ความคิดเห็นท่ีไดมาสวนใหญเปนความคิดเห็นท่ีดี ไมคอยมีความคิดเห็นท่ีหนักทําใหผูประกอบการไมสามารถ

เขาถึงขอมูลเชิงลึกท่ีสามารถนําไปวิเคราะหผลตอได ผูประกอบการ 2 -3 ทานตอบวาตองจัดกิจกรรมหนาราน

ข้ึนมาเอง ยกตัวอยางการชิมสินคาแลวสอบถามความคิดเห็น ถึงจะไดขอมูลท่ีสามารถนําไปพัฒนาปรับปรุง

สินคาได โดยผูประกอบการบางทานรูสึกวาความคิดเห็นของลูกคาเปนขอมูลท่ีเขาถึงไดยาก  

2.4.3.2 การใหความสําคัญในการศึกษาขอมูลทางการตลาดของบริษัท 

จากขอมูลท่ีผูเขารวมใหมา ทางทีมนักวิจัยไดสังเกตเห็นวาสําหรับผูเขารวมกลุมแรก   

ผูประกอบท่ีมีประสบการณขายสินคามากกวา 5 ป จะสนใจขอมูลท่ีสามารถนําไปศึกษาเทรนดของสินคาใน

ตลาด (Product trend) และการศึกษาตลาดใหม (Open new market) ท้ังนี้ผูเขารวมกลุมแรกไมมีปญหาใน

การขายสินคาท่ีมีอยูแลว สามารถทํายอดขายสินคาได สวนผู เขารวมกลุมท่ีสอง ผูประกอบการท่ีมี

ประสบการณขายสินคานอยกวา 5 ปหรือยังไมมีประสบการณจะสนใจเสียงของผูบริโภค (Customer voice) 
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2.4.3.3 ความคิดเห็นท่ีมีตอระบบเว็บแอปพลิเคชันการวิเคราะหขอมูลความรูสึกเชิงตอบโต               

(An Interactive Sentimental Analysis System) 

จากขอมูลท่ีผูเขารวมใหมา ทางทีมนักวิจัยไดสังเกตเห็นวาสําหรับผูเขารวมกลุมแรก       

ผูประกอบท่ีมีประสบการณขายสินคามากกวา 5 ป จะสนใจขอมูลท่ีสามารถนําไปศึกษาเทรนดของสินคาใน

ตลาด (Product trend) และการศึกษาตลาดใหม (Open new market) ท้ังนี้ผูเขารวมกลุมแรกไมมีปญหาใน

การขายสินคาท่ีมีอยูแลว สามารถทํายอดขายสินคาได สวนผู เขารวมกลุมท่ีสอง ผูประกอบการท่ีมี

ประสบการณขายสินคานอยกวา 5 ปหรือยังไมมีประสบการณจะสนใจเสียงของผูบริโภค (Customer voice)   

ผูประกอบการสวนใหญใหความคิดเห็นวาระบบถูกออกแบบมาใหใชงาย เมนูการใช

งานไมซับซอน แตมีรายละเอียดท่ีควรจะปรับปรุงเพ่ือทําใหผูใชสามารถคนหาขอมูลไดสะดวกและรวดเร็วข้ึน 

และวิเคราะหขอมูลทางการตลาดไดดีข้ึน ดังตอไปนี้ 

ตารางท่ี 11 ความคิดเห็นของผูเขารวมท่ีมีตอการออกแบบสวนประสานตอผูใช (User interface) ของระบบ 

ฟงกชัน ขอความคิดเห็นของผูเขารวม 

Search - การเลือกชวงเวลาควรมียอนยาวนานไป 1 - 2 ป เพราะ อยางผลิตภัณฑเครื่องสําอาง/

สุขภาพตองทดลองใชเวลานานกวาจะเห็นผล  

- กราฟแทงควรมีจํานวนตัวเลขแสดงบนแทง เพ่ือเห็นภาพชัดเจน 

- กลุมคําแสดงผล ตัวหนังสือมองเห็น/อานยาก ควรมีการจัดระเบียบ หรือแสดงผลแบบอ่ืน

ใหเห็นเปรียบเทียบ อานงาย 

- Related tags ถาเขาไปดูขอมูลในสวนท่ีแสดง % วาเปนขอมูลเชิงบวก/ ลบได จะดี ใน

มุมผูประกอบการ จะไดนําขอมูลมา เปนอางอิงในการทําผลิตภัณฑเพ่ือตอบโจทยตาม

ความตองการของลูกคา 

- การคนหาตรง User อยากใหมีขอมูลแสดงผล ท่ีระบุ เพศ /อายุ / รายได ท่ีระบุ

กลุมเปาหมาย เปนขอมูลเชิงลึกได เชิงจํานวนและปริมาณ 

- ขอมูลกราฟแทง ท่ีแสดงขอมูลเชิงบวก ลบ ในมุมเจาของธุรกิจ ตองการทราบเนื้อหาใน

ขอมูลท่ีแสดงผลเชน เดือนเมษายน ท่ีมีขอมูล comment เชิงลบเปนอยางไร  

- กราฟแทงท่ีสูงถานํา comment เชิงลบเทียบกับยอดขาย สมมตวิา cosmetic ท่ีขายใน

รอบปจะขายดีชวงไหน จากท่ีมีเปอรเซ็นต ท่ีแสดงผลขอมูล มันเชื่อมโยงกันหรือไม 

ระหวางเชิงบวก เชิงลบ กับยอดขาย เชนสถานการณปจจุบันท่ีมีโควิด เปนชวง low และ

มีสภาวะอ่ืน ๆ ท่ีมีผลกระทบตอ แงบวก แงลบของการเขามา comment หรือไม จะมี

ปจจัยอะไรบางท่ีสงผลกระทบ 

- อยากทราบผลิตภัณฑ ขาม category เชน บริษัทขายน้ําผึ้ง สิ่งท่ีเจาของบริษัทอยาก

ทราบ คือ สินคาหลักของบริษัทท่ีขาย จะไปอยูในกระบวนการไหน หรือออกมาเปน

ผลิตภัณฑท่ีเก่ียวของกับcosmetic อะไรบาง น้ําผึ้งจะเปนสวนผสมใน ผลิตภัณฑ 
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ฟงกชัน ขอความคิดเห็นของผูเขารวม 

cosmeticอะไรไดบาง ดี/ไมดี อยางไร เม่ือไดผลิตภัณฑใหมแลว แตมีขอมูลเชิงลบ จะได

พัฒนาใหม 

Filter ตาราง

แสดง 

Comments 

- ไมแนใจในการใชตัวกรองของตารางแสดงขอมูล Comments  

- วัน เดือน ป ท่ีแสดงผลควรเปนปพ.ศ. และเริ่ม จาก วันท่ี > เดือน > ป จะอานงายมากกวา  

- และควรเรียง comment วันลาสุดไวบนสุด จะหาอานงายกวา เพราะตอนนี้ถาอยากดู 

comment ลาสุดตองเลื่อนดูไปดานลาง จึงหายาก 

Comparison - กราฟแสดงผลเปน ป แตคําอธิบาย คือ เดือน และควรใชเปน ป พ.ศ.ไทย 

อ่ืน ๆ - ระบุ ตราสัญลักษณ CAMT มช./pantip เพ่ือทราบท่ีมาหรือสรางความนาเชื่อถือของ

ขอมูลท่ีแสดงหรือระบุแหลงท่ีมาของขอมูล 

- การเลือกใชสีท่ีแสดงขอมูลควรเลือกใชท่ีสื่อความหมายใหชัดเจน ใชสีท่ีแตกตาง หรือเม่ือ

คลิกเขาไปดูขอมูลขางใน ควรเปนสีเดียวกันประเด็นเดียวกันควรสีเหมือนกัน หรือ     

การเลนเฉดสีเรียงลําดับความเขม/ออน ตามความหมาย/ความสําคัญของขอมูลของการ

คนหา 

- โปรแกรมนี้มีประโยชนแตตองมีวิธีใชให และทําใหเปนท่ีรูจัก 

 

2.5 บทสรุป 

 ระบบเว็บแอปพลิเคชันการวิเคราะหขอมูลความรูสึกเชิงตอบโต (An Interactive Sentimental 

Analysis System) หรือระบบ Analytics Dashboard เปนผลิตผล (Output) ของโครงการการพัฒนาระบบ

วิเคราะหความรูสึกคิดเห็นเชิงตอบโตจากบทวิจารณบนสังคมออนไลน โดยอาศัยการเรียนรูเครื่องกล และ   

การเรียนรูเชิงลึก กรณีศึกษากลุมสินคาดานเครื่องสําอาง อาหาร และสุขภาพ (ระยะท่ี 2) เพ่ือเปนเครื่องมือ

สําหรับผูประกอบการท่ีสนใจขอมูลอารมณความรูสึกของความคิดเห็นของผูเขียน/ผูตอบกระทูในเว็บไซตพัน

ทิป (www.pantip.com) เก่ียวกับสินคาเครื่องสําอาง อาหาร และสุขภาพ โดยผูประกอบการสามารถใชระบบ

ในการวิเคราะหขอมูลเพ่ือหาเทรนด (Trend) ของสินคาโดยดูจากจํานวนประโยคความคิดเห็นเชิงบวกและเชิง

ลบของผูตอบกระทู (Sentiment comments) และปรับปรุงสินคาหรือบริการโดยวิเคราะหจากขอมูลประโยค

ความคิดเห็นเชิงบวกและเชิงลบท่ีมีตอสินคาของผูประกอบการเอง หรือสินคาของคูแขงคนอ่ืน ๆ  

ระบบ Analytics Dashboard ถือวาเปนระบบซอฟตแวรชนิดหนึ่งท่ีตองอาศัยความรู โดยทาง

คณะวิ จั ย ไ ด  deploy โ ม เ ดล  Logistic regression (optimal one) อยู ใ น รู ป แบบ  python object 

serialization ไวในหลังบาน และพรอมท่ีจะทํานายเม่ือมีขอมูลประโยคชุดใหมเขามาท่ีอยูในรูปแบบ test set 

โดยในโอกาสหนาทางทีมนักวิจัยไดมีโอกาสสกัดขอมูลเพ่ิมเติมจากเว็บไซตพันทิป ในหมวดอ่ืนๆ หรือ เว็บไซต

สื่อสังคมออนไลนอ่ืน ก็จะเขากระบวนการ pipeline เดิมเชนการตัดประโยค text preprocessing, feature 

esxtraction และวิ่งเขาโมเดล และทํานายผล นอกจากนั้นตัวโมเดล Logistic regression ยังสามารถใหคา 

confidence level จากการหา max ของ probability จากการทํานายไดงายอีกดวย และกระบวนการ



50 

ทางดานวิศวกรรมซอฟตแวร (Software Engineering) มาชวยในการพัฒนาระบบ ในบทท่ี 2 นี้ทางทีมนักวิจัย

ไดกลาวถึงกระบวนการและเอกสารท่ีสําคัญสําหรับการพัฒนาระบบ Analytics Dashboard เริ่มจากการ

วางแผนโครงการโดยทางทีมนักวิจัยและทีมพัฒนาไดเลือก Waterfall model และ Prototyping ซ่ึงเปน

รูปแบบการพัฒนาระบบ (Software process model) ท่ีเหมาะสมกับโครงการพัฒนาระบบ Analytics 

Dashboard และการกําหนดขอบเขตของระบบ แผนงานการพัฒนาและระยะเวลาการทํางาน พรอมดวยกัน

กับการมอบหมายงานใหกับทีมท่ีเก่ียวของ (ดูรายละเอียดท่ีตอนท่ี 2.1) จากนั้นทางทีมนักวิจัยรวมทํางานกับ

ทีมพัฒนาระบบในการวิเคราะหความตองการและออกแบบระบบเบื้องตนออกมา (ดูรายละเอียดท่ีตอนท่ี 2.2 

และ 2.3) ทําใหนักออกแบบสามารถสรางตัวตนแบบสวนประสานตอผูใชอยางเร็วข้ึนมา (Rapid User 

interface prototype) เพ่ือนําตัวตนแบบของระบบ Dashboard มาทดสอบกับผูเขารวม (ผูประกอบการ) ใน

กิจกรรมสนทนากลุม (Focus group) เม่ือวันเสารท่ี 19 ธันวาคม 2563 ท่ีผานมา ณ หอง Smart Lab อาคาร

คณะวิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี มช. จากการจัดกิจกรรม Focus group ทําใหทีมนักวิจัยไดทําความ

รูจักกับผูประกอบการมากข้ึน เขาใจปญหาท่ีผูประกอบการกําลังเผชิญหนาอยูเก่ียวกับการเขาถึงและวิเคราะห

ขอมูลของลูกคา/ผูบริโภคจากสื่อสังคมออนไลน และความคิดเห็นของผูประกอบการท่ีมีตอระบบ Analytic 

Dashboard และการออกแบบสวนประสานตอผูใช (User interface) ของระบบ โดยทางทีมนักวิจัยจะนํา

ความคิดเห็นของผูประกอบการไปวิเคราะหตอเพ่ือไปปรับปรุงในสวนของความตองการของระบบและการ

ออกแบบสวนตอประสานกับผูใช (User interface) ของระบบใหตอบโจทยกับผูใชงานไดจริง สําหรับข้ันตอน

ตอไปนี้ท่ีทางทีมนักวิจัยวางแผนท่ีจะทําตอคือการพัฒนาตอและทดสอบระบบ Analytic Dashboard และเริ่ม

พัฒนาระบบเว็บวิเคราะหความรูสึกคิดเห็นจากการสงแบบฟอรมสํารวจ (Customer sentiment survey) 

สําหรับผูประกอบการท่ีอยากไดรูขอมูลเชิงลึกจากกลุมลูกคา/ผูบริโภคเปาหมายของผูประกอบการเอง โดย

สวน Customer sentiment survey form จะมีการเชื่อมจากบทท่ี 1 โดยนําตัวโมเดล LR มา deploy เม่ือ

ผูใชกรอกคําตอบจากแบบฟอรมเสร็จสิ้นขอความภาษาไทยก็จะวิ่งเขาหลังบานผาน pipeline ท่ีกลาวมาผล

ของ sentiment ในแตละคําตอบหาไดจากทําการ mode ใหคา sentimental ของแตละประโยค 

2.6 สรุปผลการดําเนินงาน พรอมท้ังขอเสนอแนะ 

รายงานฉบับนี้ทางทีมนักวิจัยไดแบงงานเปนสองบท โดยบทแรกเปนสวนงานพัฒนาโมเดล และ สําหรับ

บทท่ีสองนั้น เปนงานพัฒนา web application โดยในสวนแรกทางทีมนักวิจัยไดพัฒนาโมเดลพยากรณความรูสึก

คิดเห็นจากสื่อสังคมออนไลนโดยวิธีการเรียนรูเครื่องกล 5 วิธีประกอบไปดวย Logistic Regress, Multinomial 

Naïve Bayes, Support Vector Machine และ Random Forest. โดยทางทีมนักวิจัยไดพัฒนา base line model 

ข้ึนมากอนเพ่ือทําเปนโมเดลตัววัด (Benchmarking) จากนั้นทางทีมนักวิจัยไดเพ่ิมความซับซอนของโมเดล Logistic 

Regression และ Support Vector Machine โดยทําการปรับแตงคาพารามิเตอร (hyper-parameter tuning) ผล

การทดลองพบวาโมเดล Logistic Regress ใหคาความถูกตองของ (test set)  สูงท่ีสุด โดยมีคาความถูกตองอยูท่ี 

77.24 เปอรเซ็นต นอกจากนี้ทางทีมนักวิจัยยังไดสํารวจ และอธิบายประสิทธิภาพของโมเดลโดยใช confusion 

matrix, คาความแมนยํา (precision), คาความจํา (recall) และ คา F1-score ในสวนของการพัฒนาโมเดลพยากรณ
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ความรูสึกคิดเห็นจากสื่อสังคมออนไลนโดยวิธีการเรียนรูเชิงลึก (Deep-learning) ทางทีมนักวิจัยไดเริ่มพัฒนา 

baseline จาก Multi layers perceptron โดยเพ่ิมจํานวนชั้นของ hidden layer และไดทดลองพัฒนา Deep 

Neural Network ผลการทดลองยังไมเปนท่ีนาพอใจ สําหรับการทดลองครั้งตอไปนั้น ทางทีมนักวิจัยจะใช word 

embedding ของ Gensim ท่ี pre-trained จากขอมูลจากThai Wikipedia และนํามารวมกับคลังคําศัพทของทาง

โครงการ KT4.0THSA2020 จากนั้นจะทดลองโดยใช LSTM และ GRU ทางทีมงานหวังวาโมเดลท่ีถูกพัฒนาโดยวิธี

นี้นาจะมีประสิทธิภาพมากข้ีนกวา 77.27 เปอรเซ็นต 

ในสวนท่ี 2 นั้น ระบบเว็บแอปพลิเคชันการวิเคราะหขอมูลความรูสึกเชิงตอบโต (An Interactive 

Sentimental Analysis System) หรือระบบ Analytics Dashboard เปนเครื่องมือสําหรับผูประกอบการท่ีสนใจ

การเขาถึงขอมูลความรูสึกคิดเห็นของผูเขียน/ผูตอบกระทูในเว็บไซตพันทิป (www.pantip.com) เก่ียวกับสินคา

เครื่องสําอาง อาหาร และสุขภาพ โดยผูประกอบการสามารถใชระบบในการวิเคราะหขอมูลเพ่ือหาเทรนด (Trend) 

ของสินคา โดยดูจากจํานวนความคิดเห็นเชิงบวกและเชิงลบของผูตอบกระทู (Sentiment comments) และ

ปรับปรุงสินคาหรือบริการโดยวิเคราะหจากขอมูลความคิดเห็นเชิงบวกและเชิงลบท่ีมีตอสินคาของผูประกอบการ

เอง หรือสินคาของคูแขงคนอ่ืน ๆ  

การดําเนินงานในบทท่ี 2 ทางทีมนักวิจัยไดเริ่มทํางานในสวนของการพัฒนาระบบเว็บแอปพลิเคชัน      

การวิเคราะหขอมูลความรูสึกเชิงตอบโต (An Interactive Sentimental Analysis System) หรือระบบ Analytics 

Dashboard โดยการจัดประชุมกับทีมพัฒนาระบบเพ่ือกําหนดรูปแบบกระบวนการพัฒนาระบบซอฟตแวร 

(Software process model) และวางแผนและกําหนดระยะเวลาการทํางานของกิจกรรมตาง ๆ จากนั้นทางทีมวิจัย

รวมทํางานกับทีมพัฒนาระบบในการวิเคราะหความตองการของผูใช (User requirement specification) และ

ออกแบบสวนตอประสานงานกับผูใช (UI) ของระบบ ทําใหนักออกแบบ (Designer) สามารถสรางตัวตนแบบอยาง

เร็วข้ึนมา (Rapid prototype) เพ่ือนําตัวตนแบบ UI ของระบบมาทดสอบกับผูเขารวมกิจกรรม (ผูประกอบการ

สินคาออนไลน) จํานวน 5 คนในกิจกรรมสนทนากลุม (Focus group) เม่ือวันเสารท่ี 19 ธันวาคม 2563 ท่ีผานมา 

ณ หอง Smart Lab อาคารคณะวิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม จากการจัดกิจกรรม 

Focus group ทําใหทีมวิจัยไดทําความรูจักกับผูประกอบการมากข้ึน เขาใจปญหาท่ีผูประกอบการกําลังเผชิญหนา

อยูเก่ียวกับการเขาถึงและวิเคราะหขอมูลของลูกคา/ผูบริโภคบนสื่อสังคมออนไลน และความคิดเห็นของ

ผูประกอบการท่ีมีตอระบบ Analytics Dashboard และการออกแบบสวนตอประสานกับผูใช (User interface) 

ของระบบ ท้ังนี้ทางทีมวิจัยไดนําความคิดเห็นของผูประกอบการในบทท่ี 2 ไปวิเคราะหตอเพ่ือปรับปรุงความ

ตองการของผูใช (User requirements) และการออกแบบสวนตอประสานกับผูใช (User interface) ของระบบให

ตอบโจทยกับผูใชงานไดจริง ซ่ึงทางทีมวิจัยไดรายงานผลการพัฒนาและทดสอบระบบเว็บแอปพลิเคชันการ

วิเคราะหขอมูลความรูสึกเชิงตอบโตในบทท่ี 3 ท้ังนี้การพัฒนาระบบเชิงตอบโตนี้เปนการเชื่อมตอกับคลังคําศัพท

ความรูสึกคิดเห็นของผูบริโภคท่ีมีตอสินคาเครื่องสําอาง อาหาร อาหารเสริม และผลิตภัณฑบํารุงผิว เพ่ือตอยอด

ทางธรุกิจ 

สุดทายนี้ทางทีมนักวิจัยมีขอเสนอแนะท่ีเก่ียวของกับการพัฒนาระบบเว็บแอปพลิเคชันการวิเคราะห

ขอมูลความรูสึกเชิงตอบโต (An Interactive Sentimental Analysis System) ดังตอไปนี้ 
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- ทีมนักวิจัยและทีมนักพัฒนาระบบตองทําความตกลงในการกําหนดรูปแบบกระบวนการพัฒนาระบบ 

(Software process model) และเครื่องมือสําหรับการจัดการกับเอกสาร (Document management 

system) กอนท่ีจะเริ่มตนการพัฒนาระบบ เนื่องจากการพัฒนาระบบซอฟตแวรในโครงการวิจัยฯ นี้ 

เก่ียวของกับคนทํางานหลายกลุม และมีระยะเวลาและงบประมาณของโครงการท่ีจํากัด  

- ผูประกอบการควรมีสวนรวมในกระบวนการวิเคราะหความตองการและการออกแบบสวนตอประสานกับ

ผูใชของระบบ เนื่องจากผูประกอบการจะเปนผูใชงานจริงของระบบ การไดรับความคิดเห็นจาก

ผูประกอบการท่ีมีตอสวนตอประสานกับผูใช (User interface prototyping) ตั้งแตเริ่มตนการพัฒนา

ระบบจะทําใหทีมพัฒนาระบบสามารถสรางระบบซอฟตแวรท่ีผูประกอบการใชงานไดจริง 

- การวิเคราะหความคิดเห็นของผูเขารวมกิจกรรม Focus group ท่ีมีตอสวนตอประสานกับผูใช (UI)         

นั้นจําเปนตองใชหลักการออกแบบสวนตอประสานกับผูใช (UI design principles) ยกตัวอยางการใชสี 

การจัดวางสวนประกอบในหนาจอ และการจัดหมวดหมูขอมูลมาชวยในการออกแบบ UI เพ่ือใหได UI ท่ี

ตอบโจทยผูใชงานจริงมากท่ีสุด    

3. การพัฒนาและทดสอบระบบเว็บแอปพลิเคชันการวิเคราะหขอมูลความรูสึกเชิงตอบโต  

ในบทท่ี 3 นี้ ทางทีมนักวิจัยไดนําเสนอวิธีการพัฒนาระบบเว็บแอปพลิเคชันการวิเคราะหขอมูล

ความรูสึกเชิงตอบโต (A Web Interactive Sentimental Analysis System) หรือเรียกไดอีกอยางหนึ่งคือ 

KhonThai 4.0 NLP-SA dashboard เพ่ือตอยอดกระบวนการของ Cross-Industry Standard Process for 

Data Mining (CRISP-DM) ในข้ันตอนการนําโมเดลพยากรณความรูสึกคิดเห็นขอมูลภาษาไทยจากเว็บไซตสื่อ

สังคมออนไลนไปปรับใชประโยชนทางธุรกิจ โดยเปาหมายหลักของรายงานบทท่ี 3 นี้ คือการพัฒนาระบบเว็บ

แอปพลิเคชันเชิงตอบโตของการวิเคราะหขอมูลความรูสึกจากกระดานสนทนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็น (เว็บ

บอรด) จากเว็บไซต Pantip.com สําหรับผูใชงานจริง (End user) ท่ีเปนผูประกอบการ SMEs ในดานสินคา

อาหารและเครื่องด่ืม เครื่องสําอาง Skincare และอาหารเสริม สามารถมองเห็นแนวโนมหรือทิศทางการสราง

เนื้อหารวมถึงอารมณของผูโพสตท่ีมีตอความคิดเห็น สํารวจการกระจายตัวของประโยคแบงแยกความรูสึกเชิง

บวก กลาง และลบของแตละประโยคความคิดเห็น และเปรียบเทียบขอมูลความรูสึกคิดเห็นของ 2 คําคนหา 

ทําใหผูประกอบ SMEs สามารถนําขอมูลจากระบบไปชวยในการตัดสินใจการวางแผนกลยุทธ และนโยบาย

ทางธุรกิจตอไป โดยรายงานบทท่ี 3 นําเสนอในสวนของการทําวิจัยและออกแบบการทดลองระบบเชื่อมตอกับ

ผลการดําเนินการของรายงานบทท่ี 2 ท่ีเปนสวนของการศึกษาความตองการของกลุมผูใชจริงและการบริหาร

จัดการโครงการซอฟตแวร ซ่ึงผลดําเนินงานของรายงานบทท่ี 3 ประกอบไปดวย (1) การออกแบบ และพัฒนา

ระบบ KhonThai 4.0 NLP-SA dashboard ดวย Nested model for visualization design และ             (2) 

การทดสอบระบบ KhonThai 4.0 NLP-SA dashboard ในดานประสิทธิภาพระบบ (Performance) และ

ดานการใชงาน (Usability) ดวยการทํา Case study กับผูใชงานจริง 

สื่อสังคมออนไลน (social media) ในประเทศไทยกําลังไดรับความนิยมอยางมากและตอเนื่องในชวง 

5 ปท่ีผานมา โดยดูไดจากตัวเลขทางสถิติของจํานวนผูใชสื่อสังคมออนไลนในประเทศไทยในป ค.ศ. 2020 มีถึง 
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52 ลานคน เพ่ิมจากป ค.ศ. 2019 เปนจํานวนถึง 2.3 ลานคน (Kemp 2021) สงผลใหปริมาณเนื้อหาท่ีผูใช

สรางข้ึนมาเอง (User-generated content: UGC) หรือเนื้อหาท่ีถูกสงตอจากแหลงอ่ืน (Word of mouth)        

มีจํานวนเพ่ิมข้ึนไปดวย การเพ่ิมมากข้ึนของขอมูลบนสื่อสังคมออนไลนนั้น ดึงดูดความสนใจใหกับรานคาหรือ

แบรนดตาง ๆ เปนอยางมาก (Goh, Heng, and Lin 2013) เนื่องจากลูกคากลุมเปาหมายท่ีสรางเนื้อหาข้ึนมา

ในสื่อสังคมออนไลน (ต.ย. การรีวิวสินคาในเว็บไซต และการถาม-ตอบเก่ียวกับสินคาในเว็บบอรด) จะชวยเปน

เครื่องมือทําการตลาดและโปรโมตสินคาให กับรานคาหรือแบรนดไปในตัว ซ่ึงจากการศึกษาของ 

Thoumrungroje พบวาสื่อสังคมออนไลน และเนื้อหาท่ีผูใชสรางข้ึนมาเอง (UGC) มีผลตอการตัดสินใจเลือก

ซ้ือสินคาของผูบริโภค โดยท่ีทางรานหรือแบรนด ไมจําเปนตองเสียเงินใหลูกคากลุมเปาหมายเพ่ือการสราง

เนื้อหาท่ีพวกเขามีความรูสึกตอสินคา รานคาหรือแบรนด เลย (Thoumrungroje 2014) ดังนั้นถา

ผูประกอบการรานคาหรือแบรนดตาง ๆ สามารถเขาถึงขอมูลเหลานี้บนสื่อสังคมออนไลนได จะทําให

ผูประกอบการสามารถเขาถึงความคิดเห็นและความรูสึกของผูบริโภความีความคิดเห็นเชิงบวก เชิงลบหรือ   

เฉย ๆ ตอสินคา รานคาหรือแบรนดอยางไร (Hao et al. 2013) และนําขอมูลเหลานี้ไปวิเคราะหตอ  เพ่ือหา

เทรนดของสินคา (Product trends) การปรับปรุงพัฒนาสินคาและบริการ (Product and service 

improvement) และแผนการทําการตลาดเพ่ือเอาชนะคูแขงทางการคา (Business’s competition) เปนตน 

ในรายงานวิจัยบทท่ี 3 นี้ ทางทีมนักวิจัยไดนําเสนอวิธีการออกแบบ และพัฒนาระบบเว็บแอปพลิเคชัน

การวิเคราะหขอมูลความรูคิดเห็นภาษาไทยของผูใชผานกระดานสนทนา (Web forum) บนอินเทอรเน็ต ซ่ึงใน

หลายปท่ีผานมามีงานวิจัยอยูหลายชิ้นทําเรื่องการวิเคราะหความคิดเห็นและความรูสึกของผูใช (Sentiment 

analysis) บนสื่อสังคมออนไลน (Kucher et al. 2018) โดยงานวิจัยสวนใหญจะมีรูปแบบการศึกษาวิจัยแบบ 

design study ท่ีตองการศึกษาเทคนิคของการสรางระบบมโนภาพของขอมูลท่ีกําลังไดรับความสนใจ (Data 

visualization) ใหเหมาะสมกับกลุมผูใชงานในโดเมนตาง ๆ (Merino et al. 2018) ยกตัวอยางงานวิจัยของ 

(Bjørkelund, Burnett, and Nørvåg 2012) ไดนําขอมูลการรีวิวของโรงแรมจาก เว็บไซต tripadvisor.com 

และ booking.com มาวิเคราะหผานโมเดลพยากรณเพ่ือศึกษาการทําเหมืองขอมูลความรูสึกคิดเห็น (opinion 

mining) บนแผนท่ี (Map) ทําใหผูใชสามารถคนหาพ้ืนท่ีโซนดี หรือโซนไมดีบนแผนท่ีจากขอมูลการรีวิวของ

กลุมลูกคาได และอีกงานวิจัยผูเขียน (Almjawel et al. 2019a) ไดนําเสนอเครื่องมือการวิเคราะหชุดขอมูล

การรีวิวหนังสือจากเว็บไซต Amazon ทําใหผูใชสามารถดูภาพรวมสรุปความคิดเห็นและขอเสนอแนะเก่ียวกับ

หนังสือ ผานกราฟแสดงภาพตาง ๆ อาทิ ภาพกลุมคํา (Word cloud) ท่ีแสดงการกระจายตัวของชื่อหนังสือ

ตาง ๆ ภาพ Bubble chart ท่ีแสดงความถ่ีของความรูสึกคิดเห็นท่ีมีตอคําท่ีถูกพูดถึงหนังสือ และ ภาพ Line 

chart ท่ีแสดงแนวโนมของความรูสึกของการรีวิวหนังสือท่ีมีตอชวงเวลา  

แตอยางไรก็ดี วิธีการออกแบบระบบ Sentiment visualization สําหรับผูใช (End users) ใหใชงาน

ไดจริง (Usability) และมีความพึงพอใจตอระบบ (User experience) ยังคงเปนสิ่งทาทาย (Challenges) กับ

กลุมนักวิจัยทางดาน Data visualization  (Shamim, Balakrishnan, and Tahir 2015) เนื่องจากงานวิจัย

ทางดาน Sentiment visualization สวนใหญ มีการประเมินระบบ (System evaluation) ท่ีขาดการระบุ

เปาหมายท่ีชัดเจนทําใหยากตอการแปลผล หรือข้ันตอนการประเมินระบบไมสอดคลองกับจุดประสงคการ
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ออกแบบและพัฒนาระบบ (Goals of visual design system) (Merino et al. 2018) ดังนั้นเพ่ือแกไขปญหา

ท่ีไดกลาวมานี้ ทางทีมนักวิจัยไดใชหลักการ Nested model for visualization design and validation ซ่ึง

เปนโมเดลแบบซอนกันสําหรับการออกแบบและวัดผลระบบ data visualization มาเปนแนวทางในการ

ออกแบบระบบจากปญหาของโดเมนไปสูการพัฒนาระบบ และกําหนดแนวทางการวัดผลท่ีเหมาะสมในแตละ

ระดับการทํางาน (Munzner 2009) ใหกับระบบเว็บแอปพลิเคชันเชิงตอบโตของการวิเคราะหขอมูลความรูสึก

ของโครงการวิจัยนี้ ซ่ึงทางทีมวิจัยไดรวบรวมขอมูลมาจากกระดานสนทนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็น (เว็บ

บอรด) จากเว็บไซต Pantip.com ในหมวดสินคาอาหารและเครื่องด่ืม เครื่องสําอาง Skincare และอาหาร

เสริม จุดประสงคของโครงการวิจัยนี้ เพ่ือพัฒนาเครื่องมือทางดานวิเคราะหขอมูลความคิดเห็นสําหรับกลุม

ผูใชงาน SMEs สามารถมองเห็นแนวโนมหรือทิศทางการสรางเนื้อหารวมถึงอารมณของผูโพสตท่ีมีตอความ

คิดเห็น สํารวจการกระจายตัวของประโยคแบงแยกความรูสึกเชิงบวก กลาง และลบของแตละประโยคความ

คิดเห็น และเปรียบเทียบขอมูลความรูสึกคิดเห็นของ 2 คําคนหา ทําใหผูประกอบ SMEs สามารถนําขอมูลจาก

ระบบไปชวยในการตัดสนิใจการวางแผนกลยุทธ และนโยบายทางธุรกิจตอไป 

3.1 ผลงานวิจัย (Research contributions)  

1. การออกแบบและพัฒนาระบบเว็บแอปพลิเคชันวิเคราะหความรูสึกคิดเห็น KhonThai 4.0 NLP-

SA dashboard สําหรับผูประกอบการ (SMEs) สามารถศึกษาเทรนดของขอมูลสินคาและการสํารวจขอมูล

ความคิดเห็นและความรูสึกของผูบริโภคท่ีมีตอสินคา จากขอมูลขนาดใหญของกระดานสนทนาแลกเปลี่ยน

ความคิดเห็นบนอินเทอรเน็ต (เว็บไซตพันทิป) ดวยกรอบการทํางาน Nested model for visualization 

design and validation 

2. การออกแบบสวนประสานตอหนาจอ UI แบบใหมท่ีสรางประโยชนและความพึงพอใจใหกับ SMEs 

(End users) ในการวิเคราะหขอมูลความรูสึกคิดเห็น โดยแสดงภาพรวมของขอมูลความรูสึกคิดเห็น          

การกระจายตัวของขอมูลความคิดเห็นในชวงเวลา กลุมคําท่ีถูกพูดถึงบอย และการตรวจจับประโยคแสดง

ความรูสึกของผูโพสต เพ่ือสนับสนุนงานการตัดสินใจทางดานธุรกิจและการตลาด 

3.2 การทบทวนวรรณกรรม (Literature review) 

งานวิจัยเก่ียวกับการนําเสนอภาพของขอมูลบทสนทนา (Visualizing conversations) ท่ีผานมา สวน

ใหญจะทําอยู 2 แนวทาง คือ (1) การแสดงภาพดวยขอมูลอภิพันธุซ่ึงเปนขอมูลท่ีอธิบายถึงขอมูล (Metadata-

base visualization) และ (2) การแสดงภาพดวยเนื้อหา (Content-based visualization) ท้ังนี้ข้ึนอยู กับ

เปาประสงคของแตละงานวิจัยวาไปในทิศทางการสรางภาพจากขอมูลระบบหรือจากขอมูลท่ีผูใชงานสราง หรือ

การสรางภาพจากผลการวิเคราะหขอมูล  

3.2.1 Metadata-based visualization 

งานวิ จั ย ในช ว งแรก ท่ี เ ก่ี ยว กับการแสดงภาพของข อ มูลบทสนทนา  (Visualizing 

conversations) จะเปนการศึกษาการสรางภาพดวยขอมูลอภิพันธุ (Metadata-based visualization) ท่ี

คํานึงถึงโครงสรางของกระทูขอความ และจํานวนผูตอบกระทูสําหรับการวิเคราะหขอความจากบทสนทนาใน

องครวม (Overview) โดยงานวิจัยของ (Wattenberg and Millen 2003) ไดนําเสนอโครงสรางกระทูขอความ
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จากเอกสารสนทนาขนาดใหญ (large-scale discussion) ในรูปแบบของ thread thumbnail เรียงตอกัน 

ท้ังนี้ขนาดและสีของ thread thumbnail แตละอันสื่อถึงจํานวนขอความโพสต และผลการโหวตของกระทู

ตามลําดับ สวน (Narayan and Cheshire 2010) นําเสนอโครงสรางบทสนทนาของกระทูหนึ่งๆ ดวยแผนภูมิ

ตนไม (Tree layout) โดยแตละโหนดแสดงถึงการแสดงความคิดเห็น (Comment) แตอยางไรก็ตาม การ

นําเสนอดวยขอมูลอภิพันธุบนแผนภาพอยางเดียวไมสามารถจะหาตอบคําตอบเชิงวิเคราะหได อาทิ การสํารวจ

ขอมูลความรูสึกคิดเห็นของผูคนท่ีมีตอสินคา แบรนดสินคา เหตุการณ หรือบุคคลตาง ๆ  

3.2.2 Content-based visualization 

จากขอจํากัดของการนําเสนอดวยขอมูลอภิพันธุบนแผนภาพ ทําใหงานวิจัยสวนใหญท่ีเก่ียวกับ

การแสดงภาพของขอมูลบทสนทนา ไดคํานึงถึงการวิเคราะหขอมูลเขามาชวยในการออกแบบระบบแสดงภาพ

ดวยขอมูล Data visualization มากข้ึน มีงานวิจัยจาก (Abbasi and Chen 2007) ไดนําเสนอการจัด

หมวดหมูและวิเคราะหขอความเก่ียวกับการสื่อสารโดยใชคอมพิวเตอรเปนสื่อกลาง (Computer mediated 

communication) บนกระดานสนทนาออนไลนของหองสมุดดิจิทัล (Digital library) โดยการใชเทคนิค      

Ink Blot ในการแยกแยะกลุมคําท่ีปรากฏอยูในแตละเอกสาร และสรางวงกลม (blot) ดวยสีตามกลุมคําบน

ขอความในเอกสาร ทําใหผูใชงานสามารถจัดหมวดหมูเอกสารได สวนงานวิจัยของ (Kwon et al. 2016) ได

พัฒนาเครื่องมือ Visualization ขอมูลทางดานสุขภาพชุมชนออนไลน (Online health communities: 

OHCs) สําหรับเจาหนาท่ี OHCs สามารถสํารวจขอมูลการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหวางคนไขกับผูดูแล

เก่ียวกับอาการปวย และวิธีการใหคําปรึกษาตาง ๆ โดยเครื่องมือจะแสดงการเรียงตัวของกระทู (Thread 

view) ในรูปแบบของ Stacked bars โดยท่ีสีของ bar แสดงความรูคิดเห็นของกระทูนั้น ๆ นอกจากนี้เครื่องมือ

แสดงขอมูลคนท่ีมาโพสตของแตละกระทูในรูปแบบของ bar เรียงตอกันตามจํานวนคนโพสตและลําดับของ

การโพสต สวนงานวิจัยของ (Fu et al. 2017) ไดทําระบบ iFourm ซ่ึงเปน data visualization แสดงการ

วิเคราะหขอมูลจากกระดาษแลกเปลี่ยนความคิดเห็น (Discuss forum) ระหวางผูเรียนและผูสอนของระบบ 

MOOC (Massive Open Online Courses) ทําใหผูสอนสามารถนําขอมูลเชิงลึกท่ีไดจากระบบไปปรับปรุง

การเรียนการสอนในภาคการศึกษาตอไป โดยท่ีงานวิจัยไดนําเสนอขอมูลผูใชงาน กระทู และโพสตขอความใน

รูปแบบของภาพแบบใหม และงานวิจัยของ (Park et al. 2016) นําเสนอการวิเคราะหชวงเวลาและระดับ

คะแนนของความรูสึกคิดเห็นท่ีมีตอการแสดงความคิดเห็นในเว็บกระทูมืด (Dark web forum) โดยนําเสนอ

ออกมาเปนกราฟเสน ทําใหสามารถเห็นแนวโนมปริมาณความคิดเห็นท่ีมีตอหัวขอตาง ๆ  

3.2.3 Sentiment visualization approach for customer review domain 

ในสวนของงานวิจัยท่ีทําเก่ียวกับการวิเคราะหและแสดงภาพขอมูลความรูสึกคิดเห็นของขอมูล

การรีวิวสินคาท่ีผานมามีอยูหลายชิ้น งานวิจัยของ (Bjørkelund, Burnett, and Nørvåg 2012; Duan et al. 

2012; Li et al. 2016) เปนการศึกษาขอมูลการรีวิวโรงแรม (Hotel reviews) ในเว็บไซตรีวิวโรงแรมตาง ๆ 

เพ่ือแสดงคาตัวแปรและผลการวิเคราะหตัวแปรท่ีเปนปจจัยในการตัดสินใจในการเลือกโรงแรม งานของ 

(Bjørkelund et al. 2012) นําเสนอการทําเหมืองขอมูลการรีวิวโรงแรม และแสดงผลการวิเคราะหความรูสึก

ของขอความรีวิวบนแผนท่ี ทําใหผูใชสามารถคนหาโรงแรมท่ีดี และพ้ืนท่ีท่ีดีสําหรับการเขาพักไดงาย สวนงาน
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ของ (Duan et al. 2012) นําเสนอระบบ VISA ท่ีนําเสนอผลลัพธการวิเคราะหขอมูลแสดงความรูสึกคิดเห็น

ตามชวงเวลาท่ีมีตอปจจัยการเลือกโรงแรมบน River plot ทําใหผูใชงานตัดสินใจเลือกโรงแรมตามความ

ตองการจริงได และงานของ (Li et al. 2016) ไดศึกษาวิเคราะหขอมูลจาก Mafengwo ท่ีเปนสื่อสังคม

ออนไลนขนาดใหญแลกเปลี่ยนขอมูลการทองเท่ียวของนักทองเท่ียวชาวจีน และนําเสนอระบบ VisTravel     

ท่ีแสดงแผนภาพการวิเคราะหขอมูลหลายแผนภาพดวยกัน อาทิ กราฟแสดงความถ่ีของจํานวนความรูสึก

คิดเห็นของ travel notes รายป แผนท่ีแสดงตําแหนงของขอความแสดงความคิดเห็น และกราฟพ้ืนท่ีแสดง

แนวโนมการเปลี่ยนแปลงของจํานวนขอความแสดงรูสึกคิดเห็นของ travel notes รายป  

สวนงานวิจัยท่ีศึกษาขอมูลการรีวิวสินคา และแบรนดสินคามีอยูหลายงานวิจัย ผูเขียนงานวิจัย 

(Wanner, Ramm, and Keim 2011) ไดสรางเครื่องมือ visualization สําหรับการสํารวจขอมูลท่ีผูใชสราง

ข้ึนมาเองในกระดานแลกเปลี่ยนสนทนาออนไลน (Online forums) เก่ียวกับบริษัทคายมือถือตาง ๆ โดยผูใช

สามารถมองเห็นขอมูลในระดับภาพรวมท่ีแสดงกลุมกระทูในรูปแบบของแถบ bar ท่ีเรียงตอกันตามจํานวนคน

โพสตในกระทู (hits) หรือคะแนนความรูสึกคิดเห็น (Sentiment scores) และในระดับรายละเอียดท่ีแสดงขอความ

ของแตละโพสตในกระทูนั้น ๆ สวนงานวิจัยของ (Miao, Li, and Dai 2009) ไดพัฒนาระบบการคนหารีวิวของ

ผูบริโภคท่ีมีตอสินคาในเว็บไซต Amazon.com โดยงานวิจัยนี้ไดคิดคนการคํานวณการจัดอันดับความรูสึกของแต

ละรีวิวแบบใหม ทําใหระบบสามารถนําเสนอขอความรีวิวท่ีเก่ียวของกับคําคนหาโดยเรียงจากขอความรีวิวท่ีมี

คะแนนมากท่ีสุด นอกจากนี้ผูใชสามารถศึกษาแนวโนมของจํานวนขอความรีวิว และการเปรียบเทียบสัดสวนของ

จํานวนขอความท่ีมีความรูสึกเชิงบวก และความรูสึกเชิงลบได สวนงานวิจัยของ (Hao et al. 2013) ไดทําการศึกษา

วาตําแหนงท่ีอยูจะมีผลกระทบตอการรีวิวสินคา บริการของผูบริโภคหรือไม โดยการวิเคราะหความรูสึกคิดเห็นของ

ขอมูลรีวิวสินคาจากแบบฟอรมสํารวจสินคาและทวิตเตอรของผูบริโภค และนําเสนอแผนท่ีแสดงตําแหนงของ

ความรูสึกบวก และลบของขอมูลการรีวิวสินคา และแผนท่ีแสดงคําสําคัญ (keywords) ท่ีบงบอกความรูสึกบวก 

และลบดวยสีในแตละพ้ืนท่ีบนแผนท่ี สวนงานวิจัยของ (Almjawel et al. 2019b) ไดศึกษาขอมูลการรีวิวหนังสือ

จากเว็บไซต Amazon.com และไดพัฒนาแดชบอรดแผนภาพตาง ๆ อาทิ กราฟ bubbles กราฟเสน กราฟ 

stacked bar และ word-cloud สําหรับผูใชในการดูสรุปการแสดงความรูสึกเชิงบวก และลบท่ีมีตอขอมูลการรีวิว

ของหนังสือ และสําหรับงานวิจัยท่ีเปนการศึกษาขอมูลการรีวิวสินคาจากเว็บสื่อสังคมออนไลนไทยและทําการ

พัฒนาระบบ visualization ออกมานั้น ยังมีไมมาก นอกจากงานวิจัยของ (Thoumrungroje 2014) ท่ีเปน

การศึกษาขอความภาษาไทยการรีวิวสินคาจากสื่อสังคมออนไลนไทย และนําเสนอระบบ S-Sense ท่ีสามารถ

มอนิเตอรความรูสึกเชิงบวก และเชิงลบของขอความการรีวิวสินคาท่ีคนหาไดในรูปแบบของกราฟเสน และกราฟ

วงกลม  

จากการทบทวนวรรณกรรม ทางทีมนักวิจัยพบวามีงานวิจัยอยูหลายงานท่ีทําการศึกษาเก่ียวกับ

การพัฒนาระบบเว็บแอปพลิเคชันการวิเคราะหขอมูลความรูสึกเชิงตอบโตจากสื่อสังคมออนไลนดวยวิธีการท่ี

แตกตางกันออกไป ซ่ึงงานวิจัยของโครงการนี้ไดเลือกใชวิธีการสรางแผนภาพจะคลายกับงานวิจัยของ 

(Almjawel et al. 2019b; Miao et al. 2009) ท่ีไดเลือกใชรูปแบบของแผนภาพท่ีเขาใจงายสําหรับผูใช อาทิ 

กราฟเสน กราฟวงกลม และตารางแสดงขอมูล นอกจากนี้แนวทางการสรางภาพ (visualization) ของ
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โครงการนี้ไดรับแรงบันดาลใจจากของระบบ Vox Civitas (Diakopoulos, Naaman, and Kivran-Swaine 

2010) และ uVSAT (Kucher et al. 2016) โดยท่ีระบบ Vox Civitas ไดนําเสนอการสรางภาพขอมูลความรูสึก

ของคําสําคัญในโพสตโซเชียลมีเดียท่ีเก่ียวของกับกิจกรรมสาธารณะซ่ึงใชไทมไลนของแถบแบบเรียงซอนตาม

พิกเซลเพ่ือแสดงถึงคาความรูสึก และระบบ uVSAT เปนเครื่องมือสําหรับนักภาษาศาสตรสํารวจการ

เปลี่ยนแปลงของคําในคลังเอกสารท่ีมาจากสื่อสังคมออนไลน ท่ีมีการเปรียบเทียบคําคนหา (Target) กับคําท่ี

ตองการสังเกตการณ (Observer) เพ่ือดูแนวโนมของอารมณความรูสึกของคําท่ีมีตอชวงเวลา และการสํารวจ

เนื้อหาขอความและการกระจายตัวของเครื่องหมายแสดงทาทางบนเอกสาร แตอยางไรก็ดียังไมมีงานวิจัยไหน

ท่ีกลาวถึงเปาหมายโดเมนและงานท่ีเก่ียวของกับผูประกอบการ (SMEs) และยังไมมีงานวิจัยท่ีผานมานําเสนอ

การสํารวจเนื้อหาขอความและการกระจายตัวของอารมณความรูสึกเชิงบวก ลบ และกลางในระดับประโยค

ภาษาไทยบนเอกสารมากอนเพ่ือสนับสนุนผูใชงานในการคนหาและสํารวจความรูสึกคิดเห็น ท่ีมีตอขอมูลสินคา

และแบรนดสินคาในคลังขอมูลขนาดใหญ ดวยเหตุนี้การทําความเขาใจกับผูประกอบการ (SMEs) จึงเปน

สิ่งจําเปนเพ่ือออกแบบระบบแสดงภาพของขอมูล data visualization เพ่ือรองรับความตองการจริงของ

ผูประกอบการ 
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ตารางท่ี 12 ทบทวนวรรณกรรม Sentiment visualization 

Authors System User Data domain Design process 

(prototyping) 

Visualization 

tasks 

Visualization 

representation 

Evaluation 

(Benlahbib 

and Nfaoui 

2020) 

- Practitioner 

and End 

user 

Customer review No Overview of 

particular movie 

sentiment info 

Explore top 

positive/negative 

review 

Pie chart 

Text 

(color encoding) 

Experiment with other 

systems 

Quantitative with 32 

users on satisfaction 

metric 

Qualitative with 3 

experts (no metric 

defined) 

(Paul et al. 

2019) 

TexTonic Practitioner Wikipedia 

document 

No Overview 

Exploration - 

search, pin 

Clusters on map 

Text 

Qualitative  

User study (10 

participants of 

experienced data 

analyst)  

Post - interview after 

quantitative study 

Quantitative - SUS, TLX 
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Authors System User Data domain Design process 

(prototyping) 

Visualization 

tasks 

Visualization 

representation 

Evaluation 

Haruechaiya

sak C. et al., 

(2018) 

S-Sense End user Facebook, Twitter 

and pantip.com in 

mobile service 

domain 

No Overview 

Monitor 

Exploration 

 

Line chart 

Text (sentiment) 

Pie chart 

(sentiment)  

Tag cloud 

(sentiment) 

No 

(Chen et al. 

2017) 

Lariat 

 

Practitioner  Twitter Formalize study 

with expert, no 

prototype 

Overview 

Exploration 

Comparison 

line chart 

(sentiment) 

Bar chart 

Text 

-Exploratory qualitative 

evaluation with case 

study 

-Analyze logs of user 

interaction 

(Kucher et 

al. 2016) 

uSAT Practitioner Online social 

media text data 

from Gavagai 

Formalize study 

with expert, no 

prototype 

Overview 

Time-series 

analysis 

Document sets 

navigation: 

Document sets 

analysisDocument 

navigation 

line charts 

bubble chars 

text 

Pie chart on 

history graph 

Qualitative with experts 

case study and post 

interview 
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Authors System User Data domain Design process 

(prototyping) 

Visualization 

tasks 

Visualization 

representation 

Evaluation 

Document 

analysis 

Stance marker 

collection 

(Wu et al. 

2014) 

OpinionFlow Practitioner Twitter No Overview 

monitor and find 

pattern 

exploration 

comparasion 

(user's opinion) 

Sankey graph 

with a tailored 

density map  

A stacked tree - 

hierarchy 

Qualitative (3 domain 

expert) - case study 

10 mins of system 

demonstration, 

30minutes of case 

study and free 

exploration,and 20 

minutes  of post 

interview discussion 

(Duan et al. 

2012) 

VISA End user Hotel review on 

tripadvisor.com 

No Overview 

Monitor 

Comparison  

Exploration 

Riverplot 

(sentiment) 

Pie chart with 

(facet) 

Text 

Bar chart 

No 
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Authors System User Data domain Design process 

(prototyping) 

Visualization 

tasks 

Visualization 

representation 

Evaluation 

(Diakopoulo

s et al. 

2010) 

Vox Civitas Practitioner Twitter  

 

No Overview 

Monitor 

Exploration 

Video and text 

Bar chart 

Cloud words 

Bar horizontal 

chart 

(sentiment) 

-Qualitative evaluation 

with case study 

-Analyze logs of user 

interaction 

Our 

proposed 

research 

KhonThai 

4.0 NLP-SA 

dashboard 

SME End 

user  

Reviews from 

pantip (cosmetic, 

food and health) 

 

Yes Overview 

Monitor 

Exploration 

Comparison 

Bar chart 

(sentiment) 

Pie chart 

(sentiment) 

Word cloud 

(sentiment) 

Text (sentiment) 

Line chart 

-Qualitative evaluation 

with case study 
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3.3 สถาปตยกรรมระบบ (System architecture)  

 

ภาพท่ี 22 สถาปตยกรรมระบบ KHONTHAI 4.0 NLP-SA 

ภาพท่ี 22 แสดงสถาปตยกรรมโดยรวมของ KHONTHAI 4.0 NLP-SA ท่ีเปนระบบเว็บแอปพลิเคชัน สวน

หลังบาน (Back-end) ของระบบมีโปรแกรมท่ีพัฒนาดวยภาษา Python คอยประมวลผลการตัดประโยคและ

พยากรณความรูสึกประโยคจากคลังขอมูลพันทิป และโปรแกรมหลังบานจะสื่อสารผลลัพธในรูปแบบ JSON ไปยัง

สวนหนาบาน (Front-end) ท่ีพัฒนาดวยภาษา JavaScript และใชไลบรารี D3.js ในการสรางแผนภาพตาง ๆ บน

เว็บ Browser 

3.4 การพัฒนาและทดสอบระบบ KHONTHAI 4.0 NLP-SA dashboard ภายใตกรอบการทํางานของ 

Nested design model 

ทีมงานนักวิจัยไดดําเนินการออกแบบ พัฒนาและทดสอบระบบเว็บแอปพลิเคชันวิเคราะหความรูสึก

คิดเห็นเชิงโตตอบหรือ KHONTHAI 4.0 NLP-SA dashboard ตามกรอบแนวคิดของ Nested model โมเดล

ซอนทับสําหรับการออกแบบการสรางภาพ (Visualization) (Munzner 2009) ภาพท่ี 23 แสดงข้ันตอนการ

พัฒนาและทดสอบระบบ KHONTHAI 4.0 NLP-SA dashboard ปรับจากโมเดล Nested design model 

ประกอบไปดวย 5 ข้ันตอนดังนี้ (1) กําหนดปญหาและขอมูลของโดเมน (Characterize the problems and 

data of a particular domain) (2) การระบุขอมูลและงานท่ีเปนนามธรรม ( Identify data and design 

principles) (3) ออกแบบการเขารหัสภาพและเทคนิคการโตตอบ (Encode and interaction techniques) และ 

(4) ออกแบบอัลกอริทึมและพัฒนาระบบ (Algorithm design and implementation) และ (5) การประเมินและ

วัดผลระบบ (Evaluation) อยางไรก็ดีทางทีมนักวิจัยไดคํานึงถึงปญหาท่ีอาจจะเกิดข้ึนระหวางการพัฒนาและ

ทดสอบระบบ คือในข้ันตอนท่ี (1) การกําหนดปญหาและขอมูลของโดเมนดวยการทบทวนวรรณกรรม และองค

ความรูของทีมนักวิจัยเพียงอยางเดียวอาจจะไมเพียงพอสําหรับการพัฒนาระบบท่ีตอบโจทยกับผูใชงานจริง ดังนั้น

ทางทีมพัฒนาไดเพ่ิมข้ันตอนการศึกษาผูใช (User study) เขาไปดวย และเพ่ือใหเขาใจความตองการของผูใชงาน

มากข้ึน นอกจากนี้ทางทีมนักวิจัยไดการสรางตนแบบอยางรวดเร็ว (Rapid prototyping) ข้ึนมาสําหรับผูใช

ประเมินความตองการของระบบ (Functional requirements) อีกดวย จะเห็นไดวากระบวนการทํางานภายใต 

Nested model ผลลัพธของข้ันตอนกอนหนาจะเปนนี้อินพุตใหสําหรับข้ันตอนถัดไป ทําใหวิธีการออกแบบ 
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พัฒนาและทดสอบระบบ KHONTHAI 4.0 NLP-SA dashboard มีการเชื่อมโยงกับเปาหมายและจุดประสงคของ

งานวิเคราะหระบบ 

 

ภาพท่ี 23 ข้ันตอนการพัฒนาและทดสอบระบบ Sentiment dashboard ปรับจากโมเดล Nested design 

model 

3.4.1 กําหนดปญหาและขอมูลของโดเมน (Characterize the problems and data of a particular 

domain) 

ดวยความกาวหนาของเทคโนโลยี Web ทําใหเว็บไซตสื่อสังคมออนไลน อาทิ กระดานแลกเปลี่ยน 

(Web forum) บล็อก (Blog)  ไมโครบล็อก (Micro blog) เปนตน เว็บเหลานี้กลายเปนเครื่องมือสําหรับผูท่ี

ตองการสรางเนื้อหาขอมูลเพ่ือแชร หรือแลกเปลี่ยนสนทนากับผูใชคนอ่ืน ๆ เปนเหตุใหขอมูลท่ีผูใชสรางข้ึนมาเอง 

(User generated content) มีจํานวนมากข้ึนอยางมหาศาลและครอบคลุมทุกโดเมนท่ีกําลังเปนท่ีสนใจของสังคม 

โดยเฉพาะโดเมนทางดานอีคอมเมิรซ (e-commerce) ท่ีมีการทําธุรกิจซ้ือ-ขายสินคาและบริการออนไลนระหวาง

ผูประกอบการและผูบริโภค ทําใหมีขอมูลเก่ียวกับสินคา แบรนดสินคา บริการลูกคา และการแชรประสบการณ 

หรือรีวิวการใชสินคาอยูบนเว็บไซตสื่อสังคมออนไลนจํานวนมาก โดยขอมูลเหลานี้ มีคาสําหรับผูบริโภค

กลุมเปาหมายในการเลือกซ้ือสินคาและบริการตาง ๆ และตัวสถานประกอบการเองในการรับฟงขอมูลความรูสึก

ของผูบริโภค และจากงานวิจัยของ (Hoque and Carenini 2014) พบวาเหตุผลวาทําไมคนเราถึงอานบล็อก คือ

การแสวงหาขอมูล (Information seeking) การตรวจสอบขอเท็จจริงคํา (fact checking) การแนะนํา/การ

แสวงหาความคิดเห็น (Opinion seeking) และการเฝาระวังทางการเมือง (Political surveillance) แตเนื่องจาก

ขอมูลในเว็บไซตสื่อสังคมออนไลนมีจํานวนมาก และคอนขางหลากหลายทําใหการไดรับขอมูลและความคิดเห็นท่ี

เพียงพอและมีคุณภาพจากระบบท่ีมีอยูเดิมถือวาเปนงานท่ีตองใชเวลาในการสืบคน  
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นอกจากปญหาท่ัวไปท่ีไดกลาวมานี้ ทางทีมนักวิจัยไดนําเอาผลลัพธจากการทํากิจกรรมสนทนากลุม

ระหวางทีมนักวิจัยและผูประกอบการ SMEs เม่ือวันท่ี 19 ธันวาคม 2563 ท่ีมาผาน (สามารถดูรายละเอียดในบทท่ี 2.4) 

เพ่ือมากําหนดปญหาและขอมูลโดเมนของระบบเว็บ KHONTHAI 4.0 NLP-SA dashboard โดยผูประกอบการ SMEs 

ท่ีเขารวมกิจกรรมเปนผูประกอบการทางดานสินคาเครื่องสําอาง อาหารและสุขภาพจํานวน 5 ราย ทางทีมนักวิจัย

พบวา ผูประกอบการท่ีมีประสบการณการทําธุรกิจจะใชชองทางขายสินคาออนไลน เชน Facebook, Line, Instagram, 

Shopee และ Lazada และนอกเหนือจากการขายสินคา ผูประกอบการสวนใหญยังสนใจการรับฟงขอมูลสะทอนเสียง

ของลูกคา (Customer voice) อีกดวย โดยจะใชสื่อสังคมออนไลน (เชน Facebook และ Line) ในการรับฟงความ

คิดเห็นของลูกคา แตอยางไรก็ดีผูประกอบการรูสึกวาความคิดเห็นของลูกคาเปนขอมูลท่ีเขาถึงไดยาก เนื่องจากความ

คิดเห็นท่ีไดมามีจํานวนนอย และความคิดเห็นสวนใหญเปนความคิดเห็นเชิงสนับสนุน ไมคอยมีความคิดเห็นประเภท

อ่ืน ๆ อาทิความคิดเห็นเชิง วิจารณและความคิดเห็นเชิงแนะนํา ทําใหผูประกอบการไมสามารถเขาถึงขอมูลเชิงลึกท่ีจะ

นําไปวิเคราะหผลตอได ท้ังนี้ในกลุมผูเขารวมกิจกรรม มีผูประกอบการ 2 -3 คนไดจัดกิจกรรมหนารานข้ึนมาเอง 

ยกตัวอยางการชิมสินคาแลวสอบถามความคิดเห็น ถึงจะไดรับขอมูลท่ีสามารถนําไปพัฒนาปรับปรุงสินคาได และจาก

การตั้งคําถามเก่ียวกับเปาหมายในการศึกษาขอมูลความคิดเห็น พบวาผูประกอบการสวนใหญจะสนใจขอมูลท่ีสามารถ

นําไปปรับปรุงและพัฒนาสินคา (Product improvement) ศึกษาเทรนดของสินคาในตลาด (Product trend) ศึกษา

ขอมูลคูแขง (Competitive study) และการศึกษาตลาดใหม (Open new market)  นอกจากการพูดคุยกับ

ผูประกอบการ ทางทีมนักวิจัยไดการสรางตนแบบอยางรวดเร็ว (Rapid prototyping) ข้ึนมา เพ่ือใชทดสอบความ

ตองการระบบ (User Requirement: UR) ของผูใชงาน ซ่ึงมีดังตอไปนี้ 

 

UR1: ผูใชสามารถสืบคนขอมูลแสดงความรูสึกคิดเห็นดวยคําคนหา ชวงเวลา และหมวดหมู 

(Search keyword) 

UR2: ผูใชสามารถดูสรุปตัวเลขของการสืบคนขอมูลความรูสึกคิดเห็น (View number statistics 

of comments)  

UR3: ผูใชสามารถดูกราฟแสดงสัดสวนข้ัวอารมณความรูสึกของประโยคแสดงความคิดเห็น (View 

overall sentiment) 

UR4: ผูใชสามารถดูกราฟแสดงจํานวนประโยคแบงตามข้ัวอารมณในชวงเวลาท่ีกําหนด (View 

sentiment overtime)  

UR5: ผูใชสามารถดูภาพแสดงการกระจายตัวของกลุมคําแสดงข้ัวอารมณบวก กลางและลบ (View 

word cloud)  

UR6: ผูใชสามารถสํารวจตารางแสดงประโยคแสดงความรูสึกคิดเห็นของคําคนหา (Explore 

sentiment sentences) 

UR7: ผูใชสามารถเปรียบเทียบขอมูลความคิดเห็นและความรูสึกของ 2 คําคนหา (Term 

comparison) 
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จากการศึกษาความตองการระบบของผูใชงาน พบวาผูประกอบการสวนใหญมีความพึงใจตอระบบ

และใหความคิดเห็นวาระบบถูกออกแบบมาใหใชงาย เมนูการใชงานไมซับซอน แตมีรายละเอียดท่ีควรจะปรับปรุง

เพ่ือทําใหผูใชสามารถคนหาขอมูลไดสะดวกและรวดเร็วข้ึน และวิเคราะหขอมูลทางการตลาดไดดีข้ึน ดวยปญหา

ท่ัวไปของผูใชงานเว็บไซตสื่อออนไลน และผลการศึกษาความตองการของผูประกอบการท่ีมีตอการวิเคราะหขอมูล

ความรูสึกคิดเห็นท่ีไดกลาวมานี้ ทําใหทางทีมนักวิจัยไดกําหนดขอคําถามซ่ึงสอดคลองกับความตองการของระบบ 

(UR1-UR7) เพ่ือใชเปนแนวทางการออกแบบและพัฒนาระบบเว็บแอปพลิเคชันการวิเคราะหความรูสึกคิดเห็น

ตอไป ขอคําถามมีดังตอไปนี้ 

 

คําถามท่ี 1 (Q1): ภาพรวมของขอมูลความคิดเห็นและความรูสึกท่ีตอหัวขอ (ผลิตภัณฑ / แบรนด / 

รีวิว) ควรเปนอยางไร (UR2-UR5  

คําถามท่ี 2 (Q2): จํานวนกระทู ความคิดเห็น และประโยคในเว็บบอรดท่ีพูดถึงหัวขอ (ผลิตภัณฑ / 

แบรนด / รวีิว) ตามหมวดหมูและภายในชวงเวลาท่ีกําหนดมีเทาไหร (UR2) 

คําถามท่ี 3 (Q3): จํานวนสัดสวนคาเฉลี่ยของประโยคแสดงความรูสึกของผูบริโภคท่ีมีตอหัวขอ 

(ผลิตภัณฑ / แบรนด / รีวิว) ตามหมวดหมูและภายในชวงเวลาท่ีกําหนดเปน

อยางไร (UR3) 

คําถามท่ี 4 (Q4): แนวโนมการเปลี่ยนแปลงของจํานวนประโยคแสดงความรูสึกคิดเห็นท่ีมีตอหัวขอ 

(ผลิตภัณฑ / แบรนด / รีวิว) ตามหมวดหมูและภายในชวงเวลาท่ีกําหนดเปน

อยางไร (UR4) 

คําถามท่ี 5 (Q5): ผูคนพูดอะไรเก่ียวกับหัวขอ (ผลิตภัณฑ / แบรนด / รีวิว) ตามหมวดและภายใน

ชวงเวลาท่ีกําหนดบาง (UR6)  

คําถามท่ี 6 (Q6): กลุมคําท่ีถูกพูดถึงมากท่ีสุดในแตละหมวดหมูคืออะไรบาง (UR5) 

คําถามท่ี 7 (Q7): การเปรียบเทียบขอมูลความคิดเห็นและความรูสึกคิดเห็นระหวาง 2 คําคนหาเปน

อยางไร (UR7) 

 

3.4.2 การระบุตัวแปรขอมูลและหลักการออกแบบ (Identify data and design principles)  

        จากขอคําถาม Q1-Q7 ขางตน ทางทีมนักวิจัยไดดําเนินงานตอในการระบุตัวแปรขอมูล (Data 

variables) ท่ีเก่ียวของท่ีประกอบไปดวยตัวแปรกระทู (Thread) ตัวแปรความคิดเห็น (Comment) และตัวแปร

ประโยค (Sentence) โดยแตละตัวแปรมีคุณลักษณะ (Attributes) แสดงอยูในตารางท่ี 11 โดยท่ีตัวแปรกระทู 

(Thread) จะประกอบไปดวยรหัสหัวขอ (Post_id) ชื่อหัวขอ (Post_title) วันท่ีเขียน (Post_date) รหัสผูเขียน 

(User_id) ชื่อผูเขียน (User_name) เนื้อหา (Content) และหองสนทนา (Tag) สวนตัวแปรความคิดเห็น 

(Comment) จะลิงกกับตัวแปรกระทูดวยรหัสหัวขอ (Post_id) เพ่ือใหผูตอบกระทูเขียนตอบความคิดเห็น และตัว

แปรประโยค (Sentence) เปนตัวแปรท่ีไดรับมาจากการตัดประโยค (Sentence) และการพยากรณความรูสึกของ

ประโยค (Sentiment) จากเนื้อหาในตัวแปรกระทูและตัวแปรความคิดเห็น นอกจากนี้ระบบไดรวบรวมจํานวนคํา 

(Word) ของประโยคเอาไวเพ่ือทําฟงกชัน Word cloud 
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ตารางท่ี 13 คุณลักษณะของกระทู และความคิดเห็น 

Thread Comment Sentence 

Post_id Post_id Post_id 

Post_title User_id Sentence 

Post_date User_name Sentiment 

User_id Post_date Word 

User_name Content  

Content   

Tag   

 

นอกจากนี้ ทางทีมนักวิจัยยังไดระบุหลักในการออกแบบ (Design principle: DP) ท่ีสามารถตอบขอคําถาม 

Q1-Q7 ดังตอไปนี้ 

• ภาพรวมรายละเอียดหลายมิติ (Multiple granularity overview) จะรวบรวมมุมมองสรุปภาพรวมขอมูล

ความคิดเห็น (Q2) ภาพรวมขอมูลความรูสึกของประโยค และรายละเอียดของขอมูลความคิดเห็นและคํา

รูสึกของประโยคเชื่อมโยงกันอยางดีเพ่ือใหผูใชสามารถสลับระหวางขอมูลระดับตาง ๆ ของภาพรวมและ

รายละเอียดของประโยคไดอยางงาย (Q1) 

• การวิเคราะหขอมูลความรูสึก (Sentiment analysis) เปนการแสดงภาพรวมการจับกลุมประเภท

ความรูสึกของประโยคแสดงความคิดเห็น (Q3) ภาพรวมการกระจายตัวการจับกลุมประเภทความรูสึก

ของประโยคแสดงความคิดเห็นในชวงเวลาท่ีผานมา (Q4) และภาพรวมการกระจายของตัวกลุมคําจาก

ประโยคแสดงความรูสึกคิดเห็นตามหมวดหมู (Q6) 

• การนําทางเอกสาร (Document navigation) เปนการสืบคนเอกสารท่ีเก่ียวของกับหัวขอ (ผลิตภัณฑ / 

แบรนด / รีวิว) ตามหมวดหมูหรือชวงเวลาท่ีเลือก (Q5) 

• การสํารวจเอกสาร (Document exploration) เปนการสํารวจเนื้อหาขอความและการกระจาย

เครื่องหมายไฮไลตแสดงคําคนหาในเอกสารท่ีเลือก (Q5)  

• การวิเคราะหเปรียบเทียบ (Comparison analysis) เปนการเปรียบเทียบขอมูลความคิดเห็นและ

ความรูสึกระหวาง 2 คําคนหาภายในหมวดสินคาท่ีตองการ และชวงเวลาท่ีกําหนด โดยการแสดงการ

เปรียบเทียบการเปลี่ยนแปลงของจํานวนความคิดเห็นในชวงเวลา และภาพรวมการจับกลุมประเภท

ความรูสึกของประโยคแสดงความคิดเห็นและรายละเอียดประโยคของแตละคําคนหา (Q7) 
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3.4.3 ออกแบบการเขารหัสภาพและเทคนิคการโตตอบ (Encode and interaction techniques)  

   ระบบ KHONTHAI 4.0 NLP-SA dashboard ถูกออกแบบมาเพ่ือสนับสนุนการสํารวจขอมูลความ

คิดเห็นและความรูสึกของคนท่ีมีตอกระทูเก่ียวกับอาหาร อาหารเสริม เครื่องสําอาง และ skincare โดยท่ีทางทีม

นักวิจัยไดนําเอาหลักการออกแบบใน 3.4.2 ขางตนมาเปนแนวทางการออกแบบระบบในหนา Dashboard view 

และ Comparison view ดังตอไปนี้ 

3.4.3.1 Dashboard view 

หนา Dashboard ถูกออกแบบมาใหเปนหนาหลักของระบบ โดยทางทีมนักวิจัยไดใชหลักการ

ของภาพรวมและรายละเอียด (Overview+detail) เพ่ือออกแบบหนาจอผูใช (User interface) เนื่องจากหลักการ

ของ Overview+detail จะทําใหผูใชสามารถมองเห็นภาพรวมรายละเอียดไดหลายมิติ (Multiple granularity 

overview) เริ่มตั้งแตการมองเห็นภาพรวมตัวเลขกระทูความคิดเห็น และประโยคท่ีเก่ียวของกับคําคนหา ไปถึง

การมองเห็นภาพรวมขอมูลความรูสึกของประโยค และรายละเอียดของขอมูลความคิดเห็นและความรูสึกของ

ประโยค ทําใหผูใชสามารถสํารวจขอมูลไดงาย  

การออกแบบองคประกอบตางๆ ของหนา Dashboard ไดถูกอธิบายไวขางลางนี้ 

1) การเขารหัสสี (Color coding) 

 กอนท่ีจะอธิบายองคประกอบตาง ๆ ของหนา Dashboard ทางทีมนักวิจัยขออธิบายการ

เลือกใหสีของการเขารหัสของประเภทความรูสึกของคนท่ีมีตอตัวแปรประโยค (Sentence variable) และตัวแปร

คํา (Word variable) ท่ีถูกนําเสนอในองคประกอบตาง ๆ ดังนี้ 

รหัสสีเขียว     แสดงถึง ความรูสึกเปนบวก 

รหัสสีเหลือง  แสดงถึง ความรูสึกเปนกลาง 

รหัสสีแดง  แสดงถึง ความรูสึกเปนกลาง 

2) สวนแถบการสืบคน (Search area) 

ในสวนนี้เปนสวนของการนําทางเอกสาร ถูกแสดงในภาพท่ี  24 (a) เพ่ือใหผูใชสามารถ

คนหาขอมูลความคิดเห็นและความรูสึกท่ีเก่ียวของกับหัวขอ(ผลิตภัณฑ / แบรนด / รีวิว) โดยผูใชสามารถจํากัด

การคนหาใหแคบลงดวยการเลือกคนหาในกลุมสินคาเครื่องสําอาง (Cosmetic) อาหาร (Food) บํารุงผิว (Skin 

cares) หรือสุขภาพ (Health) และจํากัดชวงเวลาการคนหาท่ีผานมา (7 วันท่ีผานมา 30 วันท่ีผานมา 90 วันท่ีผาน

มา 6 เดือนท่ีผานมา 1 ปท่ีผานมา หรือ 2 ปท่ีผานมา) 
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ภาพท่ี 24 การออกแบบหนา Dashboard view ของระบบ KHONTHAI 4.0 NLP-SA มีองคประกอบของ 

(a) แถบสืบคนขอมูล (b) สวนแสดงกลุมคํา (c) แถบแสดงขอมูลอภิพันธุของกระทู (d) สวนแสดงความรูสึก

โดยรวม (e) สวนความรูสึกโดยรวมลวงเวลา และ (f) ตารางสํารวจประโยคความรูสึกคิดเห็น 

เนื่องจากปริมาณขอมูลในระบบมีจํานวนมาก ทางทีมนักวิจัยไดใชเทคนิคของการแสดงกลุมคํา (Word cloud) ถูก

แสดงในภาพท่ี 24(b) เพ่ือทําใหผูใชสามารถระบุการกระจายตัวของความถ่ีของกลุมคํารวมถึงความรูสึกท่ีมีใน

กลุมคํา โดยท่ีผูใชงานสามารถสํารวจขอมูลความรูสึกคิดเห็นเพ่ิมเติมดวยการนําคําจากกลุมคําไปคนหาตอท่ีสวน

แถบการสืบคน (Search area) ท้ังนี้การแสดงกลุมคําของระบบ Dashboard จะถูกแบงตามหมวดของขอมูล 

(ขอมูลท้ังหมด เครื่องสําอาง อาหาร skin care และอาหารเสริม) และประเภทความรูสึกคิดเห็น (ความรูสึก

ท้ังหมด ความรูสึกเชิงบวก ความรูสึกเชิงกลาง และความรูสึกเชิงลบ) ท่ีแสดงตัวอยางของกลุมคําในตารางท่ี 14 

โดยกลุมคําแตละกลุมถูกสรางมาจากตัวแปร Size แปรผันตามกับขนาดของตัวอักษร และตัวแปร Polarity 

ranking แปรผันตามกับความเขมของสีตัวอักษร ยกตัวอยางขอมูลในหมวดขอมูลเครื่องสําอาง (แถวท่ี 2 ในตาราง

ท่ี 14) ครีมกันแดดและเครื่องสําอางเปนกลุมคําท่ีคนแสดงความคิดเห็นมากท่ีสุด (ดูจากกลุมคําของความรูสึก

ท้ังหมด) โดยท่ีคนสวนใหญจะพูดเก่ียวกับครีมกันแดดในความรูสึกท่ีเปนกลางมากท่ีสุด รองลงมาเปนความรูสึก

เปนบวก และทายสุดเปนความรูสึกเปนลบ (ดูจากขนาดของตัวอักษรเปรียบเทียบกันระหวางประเภทความรูสึก) 

และครีมกันแดดจะมีระดับคะแนนความรูสึกเปนกลางท่ีคอนขางสูงในกลุมขอมูลความรูสึกเปนกลางชุดเดียวกัน (ดู

จากระดับสีความเขมของตัวอักษร
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ตารางท่ี 14 แสดงกลุมคํา 5 มิติขอมูล 

 ความรูสึกท้ังหมด ความรูสึกเปนบวก ความรูสึกเปนกลาง ความรูสึกเปนลบ 

ขอมูลท้ังหมด 

    
เครื่องสําอาง 

    
อาหาร 
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 ความรูสึกท้ังหมด ความรูสึกเปนบวก ความรูสึกเปนกลาง ความรูสึกเปนลบ 

Skin care 

    
อาหารเสริม 
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3) สวนแถบแสดงขอมูลอภิพันธุของกระทู (Thread metadata)  

         หลังจากท่ีผูใชไดสงคําคนหาในสวนแถบการคนหาแลว ระบบจะแสดงขอมูลอภิพันธุของ

กระทูถูกแสดงในภาพท่ี 24 (c) ท่ีประกอบไปดวยจํานวนกระทู (Topic) จํานวนความคิดเห็น (Comment) จํานวน

ประโยค (Sentence) จํานวนคํา (Word) และจํานวนผูเขียนกระทูและความคิดเห็น (User) โดยตําแหนงของแถบ

แสดงขอมูลอภิพันธุของกระทูนี้ถูกวางไวสวนบนของหนา Dashboard เพ่ือใหผูใชเขาใจภาพรวมทางตัวเลขกระทู

ของผลการคนหา 

4) สวนแสดงความรูสึกโดยรวม (Overall sentiment)  

 หลังจากท่ีผูใชไดสงคําคนหาในสวนแถบการคนหาแลว ระบบไดใชแผนภูมิวงกลม (Pie 

chart) ถูกแสดงในภาพท่ี 24 (d) เพ่ือใหขอมูลสรุปโดยรวมเก่ียวกับการกระจายข้ัวความรูสึกบวก กลาง และลบ 

โดยท่ีสัดสวนของข้ัวความรูสึกถูกคํานวณจากขนาดของประโยคแสดงความรูสึก (Size of sentiment variable) 

รายละเอียดของตัวเลขประโยคจะถูกแสดงเม่ือนําเมาสไปวางบนพ้ืนท่ีแสดงความรูสึกบนแผนภูมิวงกลม 

5) สวนความรูสึกโดยรวมลวงเวลา (Overall sentiment overtime) 

หลังจากท่ีผูใชไดสงคําคนหาในสวนแถบการคนหาแลว ระบบไดใชแผนภูมิแทง (Bar 

chart) ถูกแสดงในภาพท่ี 24 (e) เพ่ือใหขอมูลสรุปผานชวงเวลาท่ีผานมาเก่ียวกับการกระจายข้ัวความรูสึกบวก 

กลาง และลบ โดยท่ีสัดสวนของข้ัวความรูสึกถูกคํานวณจากขนาดของประโยคแสดงความรูสึก (Size of 

sentiment variable) รายละเอียดของตัวเลขประโยคจะถูกแสดงเม่ือนําเมาสไปวางบนพ้ืนท่ีแสดงความรูสึกบน

แผนภูมิแทง  

6) ตารางสํารวจประโยคความรูสึกคิดเห็น (Sentiment exploration) 

 หลังจากท่ีผูใชไดสงคําคนหาในสวนแถบการคนหาแลว ระบบไดแสดงรายละเอียดของ

ขอมูลความคิดเห็นและคํารูสึกของประโยคในตารางถูกแสดงในภาพท่ี 24 (f)  โดยการออกแบบตารางในสวนนี้ 

ทางทีมนักวิจัยไดเอานําเอาสองแนวทางการออกแบบมาใชคือ เทคนิคท่ี (1) การเขารหัสสีขอความและไฮไลต 

เพ่ือใหผูใชสามารถสํารวจประโยคความคิดเห็นและความรูสึกไดอยางรวดเร็ว โดยท่ีระบบไดเขารหัสสีแสดง

ความรูสึกใหกับประโยคและทําการไฮไลตคําคนหาในประโยค ทําใหผูใชสามารถระบุโทนอารมณและตําแหนงของ

คําคนหาในประโยคไดงาย ยกตัวอยาง ภาพท่ี 25 แสดงบางสวนของผลลัพธคําคนหา “benzac” ท่ีผูใชสามารถ

ระบุโทนอารมณของผูเขียนกระทูมีอารมณเปนกลาง และผูเขียนความคิดเห็น มีอารมณเปนลบ และสามารถอาน

ประโยคบางสวนดวยอยางรวดเร็วเนื่องจากมองเห็นตําแหนงของคําคนหาท่ีมีการทําไฮไลตเอาไว นอกจากนี้ระบบ

มีฟงกชันการคัดกรองขอมูล (data filter) ในตารางตามชวงเวลา หรือประเภทของความรูสึกคิดเห็นท่ีผูใชตองการ

จะสํารวจขอมูลเชิงลึก 

 

 

ภาพท่ี 25 ตัวอยางการเขารหัสสีขอความและไฮไลท 
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และเทคนิคท่ี (2) การโฟกัสและใหรายละเอียด (Focus+detail) ถูกใชตอยอดจากเทคนิคท่ี 1 ในกรณีท่ี

ผูใชตองการอยากรูรายละเอียดของประโยคผลลัพธเพ่ิมเติม โดยการกดปุม “SEE ORIGINAL TEXT” ใตกลอง

แสดงความคิดเห็น ระบบจะแสดงขอความท้ังหมดของความคิดเห็นโดยจะมีการเขารหัสสีของประโยคผลลัพธอัน

นั้นเพ่ือระบุตําแหนงประโยคในขอความ จากตัวอยางใน ภาพท่ี 26 แสดงผลลัพธบางสวนของคําคนหา “benzac” 

ท่ีผูใชไดขยายดูขอความเพ่ิมเติมจากประโยคผลลัพธท่ีเปนความรูสึกเชิงบวกจากการกดปุม “SEE ORIGINAL 

TEXT” ท้ังนี้ผูใชสามารถอานความคิดเห็นอ่ืน ๆ ไดท่ีเว็บไซตดั้งเดิมของกระทูโดยการกดปุมสีฟา “SEE ORIGINAL 

THREAD” 

 

ภาพท่ี 26 ตัวอยางการออกแบบโฟกัสและใหรายละเอียด 

3.4.3.2 Comparison view 

หนา Comparison ถูกออกแบบมาเพ่ือสนับสนุนผูใชงานในการเปรียบเทียบความคิดเห็นและ

ความรูสึกเห็นของคนท่ีมีตอ 2 คําคนหาท่ีผูใชตองการจะเปรียบเทียบ โดยทางทีมนักวิจัยไดใชหลักการของ

ภาพรวมและรายละเอียด (Overview+detail) เชนเดียวกันกับหนา Dashboard เพ่ือออกแบบหนาจอผูใช (User 

interface) เริ่มตั้งแตการมองเห็นภาพรวมตัวเลขประโยคเปรียบเทียบระหวางสองคําคนหาในชวงเวลาท่ีผานมา 

ไปถึงการมองเห็นภาพรวมขอมูลความรูสึกของประโยคของแตละคําคนหา และรายละเอียดของประโยคความ

คิดเห็นและคํารูสึกท่ีเก่ียวของกับแตละคําคนหา การออกแบบองคประกอบตาง ๆ ของหนา Comparison ไดถูก

อธิบายไวขางลางนี้ 

1) สวนแถบการคนหา (Search area) 

ในสวนนี้เปนสวนของการนําทางเอกสาร ผูใชสามารถเปรียบเทียบขอมูลความคิดเห็นและ

ความรูสึกท่ีเก่ียวของกับ 2 หัวขอ (ผลิตภัณฑ / แบรนด / รีวิว) ถูกแสดงในภาพท่ี 26(a) โดยผูใชสามารถจํากัดการ

คนหาใหแคบลงดวยการเลือกคนหาในกลุมสินคาเครื่องสําอาง (Cosmetic) อาหาร (Food) บํารุงผิว (Skin cares) 

หรือสุขภาพ (Health) และจํากัดชวงเวลาการคนหาท่ีผานมา (7 วันท่ีผานมา 30 วันท่ีผานมา 90 วันท่ีผานมา 6 

เดือนท่ีผานมา 1 ปท่ีผานมา หรือ 2 ปท่ีผานมา) 

2) สวนแสดงผลการเปรียบเทียบ (Comparison result) 

หลังจากท่ีผูใชไดสงคําคนหา 2 คําคนหาในสวนแถบการคนหาแลว ระบบไดใชแผนภูมิ

แทง (Bar chart) เพ่ือเปรียบเทียบจํานวน comment ของ 2 คําคนหาในชวงเวลาท่ีผานมา ทําใหผูใชสามารถดู

แนวโนมการเปลี่ยนแปลงของความคิดเห็นท่ีมีตอ 2 คําคนหาเปรียบเทียบกันได นอกจากนี้ระบบไดใชแผนภูมิ
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วงกลม (Pie chart) เพ่ือใหขอมูลสรุปโดยรวมเก่ียวกับการกระจายข้ัวความรูสึกบวก กลาง และลบ ของแตละคํา

คนหา ยกตัวอยาง ภาพท่ี 27(a) แสดงการคนหาของคําวา “maybelline” และ “loreal” เพ่ือเปรียบเทียบความ

คิดเห็นและความรูสึกของคนท่ีมีตอ 2 คําคนหาในหมวดขอมูลเครื่องสําอางในชวงเวลา 1 ปท่ีผานมา โดยจะเห็นได

วา “maybelline” ถูกพูดถึงมากกวา “loreal” ถูกแสดงในภาพท่ี 27(b) และ มีคนพูดถึง “maybelline” ดวย

ความรูสึกเปนลบนอย (17%) จากประโยคท่ีเก่ียวของกับ “maybelline” ท้ังหมด แตมีคนพูดถึง “loreal” ดวย

ความรูสึกเปนลบมาก (60%) จากประโยคท่ีเก่ียวของกับ “loreal” ท้ังหมดถูกแสดงในภาพท่ี 27(c)  และผูใชงาน

สามารถสํารวจรายละเอียดของขอมูลความคิดเห็นและคํารูสึกของประโยคของ 2 คําคนหาในตาราง ถูกแสดงใน

ภาพท่ี 27(d)  โดยทางทีมนักวิจัยไดใชหลักการออกแบบเดียวกันกับ การออกแบบตารางท่ีแสดงประโยคในหนา 

Dashboard ทําใหผูใชสามารถสํารวจประโยคความคิดเห็นและความรูสึกไดอยางรวดเร็ว  

 

 

 

 
ภาพท่ี 27 การออกแบบหนา Comparison view ของระบบ KHONTHAI 4.0 NLP-SA มีองคประกอบของ 

(a) แถบสืบคนขอมูลเปรียบเทียบ (b) สวนแสดงการเปรียบเทียบจํานวนประโยคลวงเวลา (c) สวนแสดง

ความรูสึกโดยรวม และ (d) ตารางสํารวจประโยคความรูสึกคิดเห็น 

 a 

b c 

d 
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      3.4.4 ออกแบบอัลกอริทึมและพัฒนาระบบ (Algorithm design and implementation)  

   องคประกอบของโปรแกรมหลังบาน (Back-end) ท่ีพัฒนาดวยภาษา Python จะดึงขอมูลความคิดเห็น

และความรูสึกท่ีเก่ียวของกับคําคนหา ในทางกลับกันองคประกอบของโปรแกรมหนาบานจะแสดงภาพถูกพัฒนา

ดวยภาษา Javascript (โดยใชไลบรารี D3 และ JQuery) ซ่ึงรวดเร็วเพียงพอท่ีจะตอบสนองตอการกระทําของผูใช

แบบเรียลไทม (Realtime) และตอบสนองกับขนาดของหนาจออุปกรณ (Responsiveness) ทางทีมนักวิจัยได

นําสงเอกสารทางดานซอฟตแวร อาทิ เอกสารความตองการของระบบ (Requirement document) แสดงใน 

Appendix 11.a เอกสารออกแบบระบบ (Design document) แสดงใน Appendix 11.c-d  และเอกสารทดสอบ

ระบบ (Test document) แสดงใน Appendix 11.e-f ทานผู ท่ีมีความสนใจ สามารถเขาไปทดลองใชระบบ 

KHONTHAI 4 . 0  NLP-SA ไ ด ท่ี  http://kt.cmtourism.org โ ด ย เ ข า ร ะ บ บ ผ า น ใ ช  username: 

admin@example.com และ password: secret หรือลงทะเบียนใหมไดท่ีหนาเว็บไซต 

3.4.5 การประเมินระบบ (Evaluation) 

ในข้ันตอนการประเมินผลระบบเว็บแอปพลิเคชันการวิเคราะหขอมูลความรูสึกเชิงตอบโตหรือระบบ 

KNONTHAi 4.0 NLP-SA dashboard นี้ ทางทีมนักวิจัยไดกําหนดเปาหมายการประเมินผลระบบ มีดังนี้คือ 

• เพ่ือทําความเขาใจขอบเขตของระบบและสวนประกอบของระบบ KNONTHAi 4.0 NLP-SA 

dashboard ตามขอคําถามเก่ียวกับการสํารวจขอมูล (Q1-Q7) และหลักการออกแบบ (Design 

principles) วามีประโยชนตอกลุมผูใชเปาหมายมากนอยเพียงใด 

• เพ่ือระบุความแตกตางของการดําเนินงานระบบ KNONTHAi 4.0 NLP-SA dashboard ระหวาง

ผูใช 

• เพ่ือรับแนวความคิดในการปรับปรุงและเพ่ิมประสิทธิภาพใหกับระบบ KNONTHAi 4.0 NLP-SA 

dashboard 

3.4.5.1 ผูเขารวม (Participants) 

ทางทีมนักวิจัยไดทําการศึกษาการทดสอบระบบ KHONTHAI 4.0 NLP-SA dashboard กับ

ผูเขารวมจํานวน 10 คน โดยคุณสมบัติของผูเขารวมมีดังตอไปนี้ (1) เปนผูประกอบการธุรกิจ (SME) สินคา

ทางดานเครื่องสําอาง อาหาร อาหารเสริมและสุขภาพ และผลิตภัณฑดูแลผิวพรรณ (2) เปนผูประกอบการธุรกิจ

ตามขอ (1) ท่ีมีประสบการณทํางานตั้งแต 1 ปข้ึนไป และ (3) เปนผูท่ีความสนใจทางดานเทคโนโลยี Social 

listening ในการดําเนินธุรกิจตามขอ (1)  

จากคุณสมบัติของผูเขารวมขางตน ผูวิจัยไดเชิญผูเขารวมจํานวน 10 คน (ชวงอายุ 30 ถึง 50) 

เปนผูประกอบการธุรกิจ (SME) ท่ีมีประสบการณทํางานตั้งแต 1 – 6 ป แบงเปนธุรกิจสินคาประเภทเครื่องสําอาง

จํานวน 3 คน  อาหารเสริมจํานวน 3 คน ผลิตภัณฑบํารุงผิว (Skincare) จํานวน 2 คน และอาหารจํานวน 2 คน 

และจากการสอบถามผูเขารวมเก่ียวกับวิธีการรับฟงความเห็นของผูบริโภค (Customer feedback)  พบวา

ผูเขารวมสวนใหญเลือกใชชองทาง Online เปนวิธีรับฟงความคิดเห็นของลูกคา ผานขอความจากแพลตฟอรมสื่อ

สังคมออนไลน อาทิ line, facebook message, shopee message และ มีผู เขารวมสวนนอยท่ีใชชองทาง 

Offline ผานการจัดบูธสินคา สอบถามทางโทรศัพท และผานตัวแทนขาย ท้ังนี้ความคิดเห็นเชิงวิจารณและความ
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คิดเห็นเชิงแนะนําท่ีสามารถนําไปวิเคราะหเพ่ือหาขอมูลเชิงลึกไดนั้น ผูประกอบการสวนใหญจะไดขอมูลมาจาก

ชองทาง Offline มากกวาชองทาง Online และผูเขารวมท้ังหมดยังไมเคยมีประสบการณการใชเครื่องมือใน

การศึกษาการวิเคราะหความรูสึกคิดเห็นของผูบริโภคท่ีมีตอผลิตภัณฑของผูประกอบการเองและของคูแขงขันราย

อ่ืนท่ีอยูในตลาดมากอน นอกจากนี้ผูวิจัยไดสอบถามผูเขารวมเก่ียวกับการศึกษาขอมูลท่ีผูบริโภคสรางข้ึนมาเอง 

(User generated content) จากสื่อสังคมออนไลน (social media) พบวาผูเขารวมท้ังหมดใหความสําคัญกับ

การศึกษาเสียงของผูบริโภค (Customer voice) เนื่องจากผูประกอบการสามารถนําความคิดเห็นของลูกคาไป

วิเคราะหตอเพ่ือปรับปรุง และพัฒนาคุณภาพของสินคาได และผูเขารวมบางรายมองวาการเห็นขอมูลความรูสึก

คิดเห็นผูบริโภคของผลิตภัณฑอ่ืนๆ แลวนําไปวิเคราะหตอ สามารถมองเห็นตลาดคูแขง (Competitive market) 

ตลาดใหม (Open new market) และเทรนดของสินคา (Product trend) อีกดวย 

 

3.4.5.2 ข้ันตอนการดําเนินงาน (Procedure) 

ทางทีมนักวิจัยไดรวบรวมขอมูลเอกสารการสนทนาและแสดงความคิดเห็นจากเว็บไซตพันทิป

เปนจํานวน 4,853 กระทู เพ่ือนํามาวิเคราะหใชหาความรูสึกของประโยคความคิดเห็นในระบบ KHONTHAI 4.0 

NLP-SA dashboard โดยขอมูลกระทูแบงเปนขอมูลจากแท็กอาหารเสริมเปนจํานวน 1,287 กระทู (ตั้งแตเดือน

สิงหาคม 2562 - เมษายน 2563) แท็กเครื่องสําอางเปนจํานวน 1,479 กระทู (ตั้งแตเดือนธันวาคม 2562 – 

เมษายน 2563) แท็ก skincare เปนจํานวน 1,195 กระทู (ตั้งแตเดือนมกราคม – เมษายน 2563) และแท็กอาหาร

เปนจํานวน 892 กระทู (ตั้งแตเดือนมีนาคม - เมษายน 2563) และทางทีมนักวิจัยใชเวลาประมาณ 1 ชั่วโมงตอ

ผูเขารวม 1 คนในการดําเนินงานการประเมินระบบ ซ่ึงมีข้ันตอนดังตอไปนี้  

1) นักวิจัยกลาวทักทายและทําความรูจักกับผู เขารวม รวมถึงศึกษาขอมูลโดยวิธีการ

สัมภาษณการทําธุรกิจ ชองทางการรับฟงความคิดเห็นของลูกคา และประสบการณกอนหนาของผูเขารวมในการ

อานกระทูเว็บบอรด (10 นาที) 

2) นักวิจัยแนะนําระบบ KHONTHAI 4.0 NLP-SA dashboard และตัวอยางการใชงาน

ระบบใหผูเขารวมผานวิดีโอสาธิต (15 นาที) 

3) ผู เขารวมทดสอบระบบประมาณ 30-40 นาทีเพ่ือสํารวจขอมูล (dataset) ในหมวด

เครื่องสําอาง อาหารเสริม skincare และอาหาร โดยปฏิบัติงานตามหัวขอ 3.1 และ 3.2  

3.1) การคนหาและสํารวจความคิดเห็นท่ีมีตอคําคนหา (ทดสอบหนา Dashboard) 

กรณีศึกษา (case study) 

• ชื่อสินคายี่หอ: แปงเจานาง, benzac, และ blackmore 

• สินคา: ครีมกันแดด, สบู 

• วัตถุดิบ: ธัญพืช, วานหางจระเข, น้ําผึ้ง, หมู 

• ปญหา: ผมรวง, สิวอุดตัน, โควิด 

• เปาหมาย: บํารุงสายตา 

3.2) เปรียบเทียบสินคา 2 ยี่หอตามความสนใจของทาน (ทดสอบหนา Comparison) 

กรณีศึกษา (case study) 



76 

• ziiit vs benzac 

• แปงเจานาง vs ศรีจันทร 

• Maybelline vs loreal 

• Grab vs foodpanda (อาหาร) 

4) นักวิจัยทําการศึกษาประสบการณการใชงานระบบของผูเขารวม โดยการสัมภาษณให

ผูเขารวมระบุและอธิบาย 3 สิ่งท่ีชอบ และไมชอบระหวางการใชงานระบบ (15 นาที) 

 

3.4.5.3 เครื่องมือ (Tools)  

ทีมนักวิจัยไดดําเนินการประเมินระบบ KHONTHAI 4.0 NLP-SA dashboard กับกลุมผูใชงาน

จริง 10 ราย แบงเปน 3 ชวงดังนี้ 

• ชวงท่ี 1 การประเมินระบบ Sentiment Analytics Dashboard โดยผูประกอบการจํานวน 

5 ราย (ผูเขารวมคนท่ี 1 - 5) วันท่ี 11 เมษายน 2564 ท่ีผานมา (สามารถดูรูปถายทํากิจกรรม

ไดท่ี ภาคผนวก ก)  

• ชวงท่ี 2 การประเมินระบบ Sentiment Analytics Dashboard โดยผูประกอบการจํานวน 

2 ราย (ผูเขารวมคนท่ี 6 - 7) ผานกิจกรรม KHONTHAI 4.0 NLP-SA in action วันท่ี 21 

เมษายน 2564 ท่ีผานมา (สามารถดูรูปถายทํากิจกรรมไดท่ี ภาคผนวก ก)  

• ชวงท่ี 3 การประเมินระบบ Sentiment Analytics Dashboard โดยผูประกอบการจํานวน 

3 ราย (ผูเขารวมท่ี 8 - 10) วันท่ี 13 มิถุนายน 2564 ท่ีผานมา (สามารถดูรูปถายทํากิจกรรม

ไดท่ี ภาคผนวก ก) 

3.5 ผลลัพธ (Results) 

จากการนําผลการสัมภาษณและการสังเกตของผูเขารวมมาวิเคราะห ทางทีมนักวิจัยไดสรุปผลลัพธ

ดังตอไปนี้ 

3.5.1 รูปแบบการสํารวจขอมูล 

จากการสังเกตและสอบถามผูเขารวมระหวางการทดลองระบบเพ่ือคนหาขอมูล ทางทีมนักวิจัยไดพบรูปแบบ

การสํารวจขอมูลของผูเขารวมวามีอยู 2 รูปแบบ รูปแบบท่ี 1 คือการคนหาขอมูลความรูสึกคิดเห็นจากชื่อ

ผลิตภัณฑ หรือแบรนด (เชน maybelline) หรือคําท่ีมีความเก่ียวของกับผลิตภัณฑ (เชน ผมรวง) โดยหลังจากท่ี

ระบบแสดงผลลัพธการคนหาแลว ผูเขารวมจะเริ่มศึกษาขอมูลภาพรวมของขอมูลกอน จากนั้นผูเขารวมจะเลือกดู

ขอมูลท่ีแสดงความคิดดานลบเพ่ือสํารวจขอมูลท่ีจะสามารถนําไปพัฒนาปรุงสินคาได ผูเขารวมคนท่ี 3 และ 6 

กลาววา “ความคิดเห็นดานลบสามารถเอามาพัฒนาผลิตภัณฑของตนเองใหดีข้ึน” และจะเลือกดูขอมูลท่ีแสดง

ความคิดดานบวกตอเพ่ืออานขอมูลท่ีจะนําไปพัฒนาตอยอดสินคา ผูเขารวมคนท่ี 3 และ 6 กลาววา “ความคิดเห็น

ดานบวกสามารถเอาไปพัฒนาตอยอดผลิตภัณฑได” ท้ังนี้การสํารวจขอมูลในรูปแบบท่ี 1 นี้ผูเขารวมตองสามารถ

ระบุชื่อผลิตภัณฑ หรือแบรนด หรือคําท่ีเก่ียวของกับผลิตภัณฑได แตเนื่องจากขอจํากัดเรื่องแหลงขอมูล ทําให

ผูเขารวมอาจจะคนหาขอมูลท่ีตองการไมเจอ ผูเขารวมจะใชวิธีการสํารวจขอมูลในรูปแบบท่ี 2 คือการสํารวจขอมูล

จากกลุมคํา (Word cloud) กอน และนําคําท่ีสนใจจากกลุมคําไปสืบคนหาความคิดเห็นตอ ผูเขารวมคนท่ี 9 
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เสนอแนะวาควรจะเพ่ิมวิธีการสํารวจและคนหาขอมูลใหกับผูใชงานดวย โดยหลังจากท่ีระบบแสดงผลลัพธการ

คนหาแลว ผูเขารวมจะเริ่มศึกษาขอมูลภาพรวมของขอมูล จากนั้นผูเขารวมจะอานความคิดเห็นกอนเพ่ือดูสิ่งท่ี

ลูกคาชอบหรือไมชอบ ผลิตภัณฑหรือยี่หอสินคาไหนท่ีลูกคาตอบรับดีกวา และยี่หอไหนท่ีลูกคาไมเอา ท้ังนี้การ

สํารวจขอมูลในรูปแบบท่ี 1 และ 2 จะเปนกระบวนการคนหาซํ้าเพ่ือสํารวจขอมูลเพ่ิมเติมและขอมูลเชิงลึก 

ผูเขารวมคนท่ี 4 กลาววา “ตองดูวาคนสวนใหญเขาใชคําเรียกแบบไหนในผลิตภัณฑท่ีจะคนหา” อยางไรก็ดี ใน

สวนของตัวเลขแสดงภาพรวมของขอมูล ผูเขารวมคนท่ี 2 และ 9 เสนอวาควรจะเพ่ิมลิงกระหวางตัวเลข กับขอมูล

ความคิดเห็นเพ่ือใหงายตอการเขาถึงขอมูล  

3.5.2 การสืบคนหา (Search) 

    การคนหาขอมูลความรูสึกคิดเห็นของระบบนั้น ทางทีมนักวิจัยพบวาผูเขารวมสวนใหญสามารถใช

ฟงกชันการสืบคนหาไดงาย และเห็นดวยกับการมีตัวคัดกรองของหมวดหมูขอมูล และชวงระยะเวลาใหเลือก โดย

ผูเขารวมคนท่ี 1 กลาววา “การมีหมวดหมูขอมูลใหเลือก ทําใหการคนหาแบบจําแนกไวข้ึน” และผูเขารวมคนท่ี 2 

ใหความคิดเห็นวา “แอปสามารถเก็บขอมูลยอนหลังไดหลายปเพ่ือเปรียบเทียบชวงเวลา เชนชวงเวลา 2 ปนี้

เศรษฐกิจไมดี ผูประกอบการสามารถดูและศึกษาขอมูลเพ่ือมาเปรียบเทียบได” แตอยางไรก็ดี การทํางานของ

ฟงกชันสืบคนหาสามารถคนหาไดเพียงแตการคนหาพ้ืนฐานเทานั้น และไมสามารถแกไขคําคนหาไดโดยอัตโนมัติ

ได ผูเขารวมคนท่ี 1 และ 5 กลาววา “ไมสามารถใสคนหาท่ีมีการเวนวรรคได” ทําใหผูเขารวมอาจจะตองทําการ

ตรวจคําคนหาจากขอมูลความคิดเห็นกอนทําการคนหา โดยผูเขารวมคนท่ี 2 และ 4 ใหความคิดเห็นวา “ควรจะมี

รายการแบรนดสินคาแนะนําเพ่ือชวยในการสืบคน” 

3.5.3 กลุมคํา (Word cloud) 

    กลุมคําเปนการกระจายตัวของความถ่ีของกลุมคํารวมถึงความรูสึกท่ีมีกลุมคํา จากการสังเกตและ

สอบถามผูเขารวมพบวาผูเขารวมบางคนสามารถเขาใจความหมายของกลุมคํา และนําคําจากกลุมคําไปทํางาน

สืบคนตอ โดยผูเขารวมคนท่ี 1 และ 10 กลาววา “กลุมคําทําใหรูถึงบทความท่ีนาสนใจ” ผูเขารวมคนท่ี 3 ใหความ

คิดเห็นวา “ชอบการประเมิน key word จากตัวเว็บ” และผูเขารวมคนท่ี 6 ใหความคิดเห็นวา “มีประโยชน 

สามารถเกิดไอเดียตอยอดทางธุรกิจได” แตอยางไรก็ตาม มีผูเขารวมบางคนไมเขาใจการตีความของกลุมคํา       

การอานคําท่ียาก และเสนอใหมีคําอธิบายเพ่ิมเติมในการใชงาน โดยผูเขารวมคนท่ี 2 ใหความคิดเห็นวา “อยากให

มีคําซํ้าท่ีจําเพาะมากกวานี้”  

     3.5.4 ตารางแสดงความรูสึกคิดเห็น (Sentiment and comment table) 

   ตารางแสดงความรูสึกคิดเห็นจะรวบรวมประโยคความเห็นคิดและความรูสึกท่ีไดจากฟงกชันการสืบคน 

(Search) จากการสังเกตและสอบถามผูเขารวมพบวาผูเขารวมสวนใหญมีความพึงพอใจการออกแบบของตาราง

แสดงความรูสึกคิดเห็น ผูเขารวมสวนใหญมีความคิดเห็นวา ตารางใชงานงาย สามารถมองเห็นความคิดเห็นของ

ผูบริโภคไดชัดเจนมากข้ึน รวมถึงมีการใชสีทําใหมองเห็นอารมณของประโยคความคิดเห็นไดอยางชัดเจน 

นอกจากนี้ผูเขารวมคนท่ี 1, 3, 7, 8 และ 10 แสดงความคิดเห็นวา ขอมูลความคิดเห็นท่ีไดสามารถนําไปวิเคราะห

ตอเพ่ือนําไปใชประโยชนทางดานการตลาด เชน การคิดคําโฆษณาได 
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3.5.5 การอภิปรายผล (Discussion) 

จากการดําเนินการสังเกตและการสัมภาษณผูเขารวมหลังจากการทํากิจกรรมทดลองระบบ ทางทีม

นักวิจัยพบวาผูเขารวมสวนใหญแสดงความคิดเห็นเชิงบวกตอระบบ KHONTHAI 4.0 NLP-SA dashboard 

สําหรับสนับสนุนผูใชงานในการมองเห็นภาพรวมความตองการของผูบริโภค การวิเคราะหแยกความคิดเห็นเชิง

บวกและเชิงลบของประโยคไดชัดเจน ทําใหเห็นความคิดเห็นความตองการของผูบริโภคไดชัดเจนมากข้ึน สามารถ

ประเมินพฤติกรรมของกลุมเปาหมายและนําผลไปตอยอดพัฒนาบริษัทได รวมถึงการมองเห็นจุดแข็งและจุดออน

ของคูแขงสําหรับการวิเคราะหในเชิงตอสูกับคูแขง นอกจากนี้มีผูเขารวม 2 คนไดแสดงความคิดเห็นเก่ียวกับขอมูล

ความรูสึกคิดเห็นจากระบบวามีประโยชนในการนําไปตอยอดทางการตลาด โดยการนําคําสําคัญ (keyword) หรือ

ขอมูลความคิดเห็นท่ีถูกพูดถึงเยอะไปเขียนในโฆษณาเพ่ือประชาสัมพันธสินคาในเว็บไซตสื่อสังคมออนไลนตาง ๆ 

ได ชวยทําใหประหยัดคาทําโฆษณาไดมาก แตอยางไรก็ดี ผูเขารวมสวนใหญใหความคิดวาขอมูลในระบบมีนอย

โดยเฉพาะขอมูลความคิดเห็นเก่ียวกับอาหารและสินคาของ SME ขนาดเล็ก ทําใหไมสามารถสืบคนขอมูลความ

คิดเห็นของผลิตภัณฑตนเองได และอยากใหระบบรวบรวมขอมูลความคิดเห็นมาจากแหลงเว็บสื่อสังคมออนไลน

อ่ืน ๆ ดวย   

3.6 บทสรุป 

ในรายงานบทท่ี 3 นี้ ทางทีมนักวิจัยไดพัฒนาระบบเว็บแอปพลิเคชันการวิเคราะหขอมูลความรูสึกเชิง

ตอบโต (A Web Interactive Sentimental Analysis System) หรือเรียกไดอีกอยางหนึ่งคือ KhonThai 4.0 

NLP-SA dashboard ด ว ย วิ ธี ก า ร  Nested model for visualization design ร วม ถึ งกา ร ศึกษาทบ ทว น

วรรณกรรมท่ีเก่ียวกับการนําเสนอภาพของขอมูลบทสนทนา (Visualizing conversations) พบวายังไมมีงานวิจัย

ท่ีผานมาไดศึกษาการออกแบบและพัฒนาระบบวิเคราะหความคิดเห็นและความรูสึกจากคลังขอมูลการแลกเปลี่ยน

ความคิดเห็นเก่ียวกับเครื่องสําอาง อาหารเสริม skincare และอาหาร จากเว็บไซตพันทิป เพ่ือสรางประโยชนและ

ความพึงพอใจใหกับผูประกอบการ SMEs (End users) มากอน และผลการประเมินระบบกับผู เขารวม 

(ผูประกอบการ SMEs) ผานกรณีศึกษา พบวาผูเขารวมสวนใหญมีความพึงพอใจกับการใชงานระบบวิเคราะห

ความคิดเห็นและความรูสึก สามารถเห็นวิธีการแนวทางการใชระบบเพ่ือไปตอยอดทางธุรกิจได สําหรับการตอยอด

งานวิจัยในอนาคต ทางทีมนักวิจัยสนใจการพัฒนาระบบเพ่ือรองรับการสืบคนเชิงลึก และการแสดงผลของกลุมคํา

ท่ีมีความคําชี้เฉพาะเจาะจงมากข้ึนเพ่ือสนับสนุนการใชงานของ SMEs มากข้ึน ท้ังนี้ผูท่ีสนใจระบบ KHONTHAI 

4.0 NLP-SA dashboard ส าม า ร ถ เ ข า ไ ปท ดส อ บร ะบ บ ได ท่ี  http://kt.cmtourism.org/login โ ด ย ใ ช  

username:admin@example.com และ password: secret หรือสามารถลงทะเบียนขอรับ account ใหมผาน

หนาเว็บไซต 
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4.  การพัฒนาระบบเว็บแบบสํารวจความคิดเห็นของลูกคา และการนําระบบไปปรับใชในเชิงธุรกิจ 

ในบทท่ี 4 นี้ ทางทีมนักวิจัยไดนําเสนอวิธีการพัฒนาระบบเว็บแอปพลิเคชันแบบสํารวจความคิดเห็นของ

ลูกคา (A Customer Sentiment Survey System) หรือเรียกไดอีกอยางหนึ่งคือ KhonThai 4.0 NLP-SA 

Customer Survey เพ่ือตอยอดกระบวนการของ Cross-Industry Standard Process for Data Mining 

(CRISP-DM) ในข้ันตอนการนําโมเดลพยากรณความรูสึกคิดเห็นขอมูลภาษาไทยจากเว็บไซตสื่อสังคมออนไลนไป

ปรับใช โดยเปาหมายหลักของรายงานบทท่ี 4 นี้ คือการพัฒนาระบบเว็บแอปพลิเคชันแบบสํารวจความคิดเห็น

และความรูสึกสําหรับผูประกอบการ SMEs สามารถนําขอมูลจากการสํารวจไปชวยในการตัดสินใจการวางแผน  

กลยุทธทางธุรกิจและการตลาดได โดยรายงานบทท่ี 4 ไดนําเสนอในสวนของการนําระบบ KhonThai 4.0 NLP-

SA ไปจริงกับผูประกอบการ SMEs ในการจัดกิจกรรมสํารวจความคิดเห็นและความรูสึกของกลุมลูกคาเปาหมายท่ี

ตอสินคาหลังจากการทดลองสินคาตัวอยาง (Product testing)  ซ่ึงผลดําเนินงานของรายงานบทท่ี 4 ประกอบไป

ดวย (1) การออกแบบ และพัฒนาระบบ KhonThai 4.0 NLP-SA Customer Survey (2) การนําระบบไปปรับใช

ในเชิงธุรกิจกับผูประกอบการ SMEs และ (3) ผลลัพธท่ีไดจากการนําระบบไปปรับใชในเชิงธุรกิจ 

4.1 การพัฒนาระบบเว็บแอปพลิเคชันแบบสํารวจความคิดเห็นของลูกคา  

จากผลการอภิปรายการประเมินระบบ KHONTHAI 4.0 NLP-SA Dashboard ในรายงานบทท่ี 3 พบวา

ผูประกอบการสวนใหญมีความพึงพอใจตอการใชงานระบบ เนื่องจากระบบสามารถแสดงถึงระดับภาพรวมและ

ระดับรายละเอียดการแสดงความคิดเห็นและความรูสึกท่ีมีตอหัวขอตาง ๆ ท่ีเก่ียวของกับบริบทเครื่องสําอาง 

อาหารเสริม skincare และอาหาร ทําใหผูประกอบการสามารถประเมินพฤติกรรมของกลุมเปาหมายและนําผลไป

ตอยอดพัฒนาบริษัทได แตอยางไรก็ตาม ระบบ KHONTHAI 4.0 NLP-SA Dashboard มีขอจํากัดของปริมาณ

ขอมูลท่ีแสดงความคิดเห็นเก่ียวกับแบรนดสินคาตาง ๆ ทําใหเฉพาะแบรนดสินคาท่ีเปนท่ีรูจักในสมาชิกเว็บไซตพัน

ทิปเทานั้นท่ีจะถูกพูดถึงในการสนทนา เพ่ือแกปญหาดังกลาวทางทีมนักวิจัยไดนําเสนอระบบการสํารวจความ

คิดเห็นและความรูสึกของกลุมลูกคาเปาหมายใหกับผูประกอบการ SMEs ท้ังนี้ระบบการสํารวจความรูสึกคิดเห็น

ของผูบริโภค (Customer survey) นี้เปนสวนหนึ่งของระบบ KHONTHAI 4.0 NLP-SA ท่ีทางผูดูแลระบบ 

(Admin) สามารถสรางแบบสํารวจความรูสึกคิดเห็นและลิงกทําแบบสอบถามผานบนระบบ รวมถึงสงผลการ

สํารวจความรูสึกคิดเห็นใหกับผูประกอบการ โดยรายละเอียดการพัฒนาระบบเว็บแอปพลิเคชันแบบสํารวจ

ความคิดเห็นของลูกคามีดังตอไปนี้ 
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4.1.1 สถาปตยกรรมภาพรวมการทํางานของระบบ KHOTHAI 4.0 NLP-SA Customer Survey 

 

 

ภาพท่ี 28 สถาปตยกรรมโดยรวมของ KHONTHAI 4.0 NLP-SA Customer Survey 

ภาพท่ี 28 แสดงสถาปตยกรรมโดยรวมของ KHONTHAI 4.0 NLP-SA Customer Survey ท่ีเปนระบบ

เว็บแอปพลิเคชัน โดยมีผูดูแลระบบ (Admin) สรางแบบฟอรมสํารวจความรูสึกคิดเห็นท่ีประกอบไปดวยคําถามท่ี

ทางผูประกอบการ SME ตองการจะสงไปถามกับกลุมผูบริโภคเปาหมาย ท้ังนี้ผูบริโภคเปาหมาย (Respondent) 

จะไดรับลิงก (link) ของแบบสอบถามเพ่ือกรอกความรูสึกคิดเห็นท่ีตอขอคําถาม หลังจากนั้นทางผูดูแลระบบ

สามารถเปดดูรายงานสรุปการตอบแบบฟอรมสํารวจความรูสึกคิดเห็นผานระบบแบบทันที ขอมูลแบบฟอรมการ

สํารวจความรูสึกคิดเห็นและคําตอบจะถูกเก็บไวท่ีสวนของหลังบาน (Back-end) นอกจากนี้ระบบมีโปรแกรมท่ี

พัฒนาดวยภาษา Python อยูท่ีสวนหลังบานท่ีคอยประมวลผลการตัดประโยคและพยากรณความรูสึกของคําตอบ

ความคิดเห็นแตละขอคําถามอีกดวย สวนการแสดงผลหนาบาน (Front-end) จะถูกพัฒนาดวยภาษา JavaScript 

และใชไลบรารี D3.js ในการสรางสวนประสานตอกับผูใชเชิงโตตอบ และกราฟสรุปผลคําตอบของแบบฟอรม

สํารวจบนเว็บ Browser 

4.1.2 ผูใชงานระบบ 

• ผูดูแลระบบ (Admin) มีสิทธิ์ในการสรางแบบฟอรมสํารวจความรูคิดเห็นและลิงกของแบบฟอรม 

และดูรายงานการสรุปผลคําตอบใหกับผูประกอบการ  

• ผูตอบแบบฟอรมสํารวจ (Respondent) เปนผูท่ีสามารถเขาถึงลิงกของแบบฟอรมการสํารวจ

ความรูสึกคิดเห็น และตอบแบบฟอรสํารวจสงกลับไป 

4.1.3 ฟงกชันของระบบ 

ระบบ KNONTHAI 4.0 NLP-SA Customer Survey มีฟงกชันการทํางานประกอบไปดวย 3 

ฟงกชันดังตอไปนี้ 
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1) การสรางแบบฟอรมสํารวจความรูสึกคิดเห็น (Add survey) 

หลังจากท่ีผูดูแลระบบ (Admin) ไดล็อกอินเขาสูระบบ KNONTHAI 4.0 NLP-SA ท่ีลิงก 

http://kt.cmtourism.org/login สํ า เ ร็ จ แ ล ว  ( ส า ม า ร ถ ท ด ล อ ง ใ ห ร ะ บ บ ด ว ย  Username: 

admin@example.com และ Password: secret) Admin จะสามารถเขาถึงหนา Survey view โดยการเลือก

เมนู “Survey” ท่ีหนา KNONTHAI 4.0 NLP-SA Dashboard ระบบจะทําการโหลดหนา Survey view ข้ึนมาท่ี

แสดงรายการของแบบฟอรมสํารวจความรูสึกคิดเห็นท้ังหมดแสดงอยูใน ภาพท่ี 29 โดยท่ีผูดูแลระบบสามารถสราง

แบบฟอรมสํารวจความรูสึกคิดเห็นอันใหมจากการกดปุม “Add Survey” ระบบจะแสดงรางแบบฟอรมสํารวจ 

(Form template) โดยท่ีผูดูแลระบบสามารถกรอกชื่อรายละเอียดของแบบฟอรม และกรอกคําถามไดถึง 6  

คําถาม หลังจากท่ีแบบฟอรมถูกสรางเสร็จ ผูดูแลระบบสามารถนําลิงกของแบบฟอรมไปสงตอใหกับผูตอบ

แบบสอบถาม โดยการกดปุม “Copy” เพ่ือเปนการคัดลอกลิงกของแบบสํารวจตัวอยางของแบบฟอรมการสํารวจ

ความรูสึกคิดเห็นถูกแสดงอยูใน ภาพท่ี 30  

 

 

ภาพท่ี 29  หนา Survey view 
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ภาพท่ี 30 ตัวอยางแบบฟอรมการสํารวจความรูสึกคิดเห็น 

2) การสงคําตอบแบบฟอรมสํารวจความรูสึกคิดเห็น (Submit survey) 

เม่ือผูตอบแบบสอบถาม (Respondent) ไดเขาถึงหนาแบบฟอรมสํารวจรูสึกคิดเห็นผานลิงก

ท่ีไดรับมาบนเว็บ Browser ผูตอบสามารถพิมพแสดงความคิดเห็นท่ีมีตอขอคําถามแตละขอ โดยในการตอบ

คําถามแตละขอนั้น ระบบจะทําการทํานายความรูสึกของคําตอบความคิดเห็นของผูตอบทันที ทําใหผูตอบรูถึง

ความรูสึกของตนเองท่ีมีตอความคิดเห็น ภาพท่ี 31 ตัวอยางแสดงการตอบการสํารวจความรูสึกคิดเห็น จะเห็นได

วาระบบทํานายความรูสึกของคําตอบความคิดเห็นเปนกลางดูไดจากไอคอนหนาเฉย ๆ สีเหลือง ของประโยค 

“นาจะดี ตองลองใชกอน” ท้ังนี้การเขารหัสสีของระบบ Customer Survey ไดใชสีเขียว แสดงถึงอารมณเชิงบวก 

สีเหลือง แสดงถึงอารมณเชิงกลาง และสีแดง แสดงถึงอารมณเชิงลบ ซ่ึงการเลือกใชสีท้ังสามนี้ลอกับการเขารหัสสี

ของระบบ Dashboard 
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ภาพท่ี 31  ตัวอยางการตอบแบบสํารวจความรูสึกคิดเห็น 

 

3) การดูรายงานสรุปผลลัพธของการสํารวจความรูสึกคิดเห็น (View report) 

หลังจากท่ีผูตอบแบบสอบถาม (Respondent) ไดทําการสงคําตอบความรูสึกคิดเห็นผาน

ระบบเรียบรอยแลว ผูดูแลระบบสามารถเขาไปดูสรุปการตอบแบบสอบถามแบบทันที โดยการเลือกลิงกคําวา 

“Report” ในแถวแสดงชื่อของแบบฟอรมท่ีตองการจะดูในหนา Survey view ภาพท่ี 32 แสดงตัวอยางรายงาน

สรุปการตอบแบบสํารวจของผูตอบแบบสอบถามท่ีประกอบดวย กราฟวงกลม (Pie chart) แสดงสัดสวนคาเฉลี่ย

ความรูสึกคิดเห็นโดยรวมของแตละคําถาม รวมถึงตารางรายละเอียดของคําตอบท้ังหมด 

 

ภาพท่ี 32  ตัวอยางรายงานสรุปการตอบแบบสํารวจของผูตอบแบบสอบถาม 

 ท้ังนี้รายละเอียดเอกสารทางดานซอฟตแวรการพัฒนาระบบ KNONTHAI 4.0 NLP-SA Customer 

Sentiment Survey สามารถเขาไปดูไดท่ี ภาคผนวก ค 
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4.2 การประเมินผลหนาแบบฟอรมสํารวจความคิดเห็น 

การออกแบบเว็บท่ีดีและมีคุณภาพนั้น นักออกแบบควรคํานึงถึงประสิทธิภาพการใชงาน (Usability) อาทิ 

ความสะดวกในการใชงาน ความเปนมิตรตอผูใช และความงายในการเรียนรูวิธีใชงาน (Karat and Karat, 2003) 

หากเว็บถูกออกแบบมาใหงานไดยาก อาทิ หาขอมูลไมเจอ ใชเวลานานในการประมวลผลขอมูล จะทําใหผูใชมี

ประสิทธิภาพการใชงานเว็บท่ีลดลง สงผลใหผูใชไมพึงประสงคตอการใชงาน อาจจะไมกลับมาใชเว็บอีก นักวิจัย 

Nielen (1994) ไดนิยามสวนติดตอประสานระหวางคอมพิวเตอรและผูใชท่ีใชงานได (Usable Interface) คือ 

สวนติดตอประสานระหวางคอมพิวเตอรและผูใช (Interface) ท่ีมีคุณลักษณะประกอบไปดวย (1) ความสามารถใน

การเรียนรู (Learnability) โดยพิจารณาจากเวลาท่ีผูใชเรียนรูการใชงานเปนครั้งแรก (2) ประสิทธิภาพการใชงาน 

(Efficiency) โดยดูจากความคลองแคลวของผูใชงาน (3) ความสามารถในการจดจํา (Memorability) ดูจาก

ความจําในการใชงานของผูใชเม่ือกลับมาใชงานอีกครั้ง (4) ขอผิดพลาดจากการใชงาน (Error) ดูจากจํานวน

ขอผิดพลาดท่ีเกิดข้ึนจากการปฏิบัติงานรวมถึงวิธีการแกไขเม่ือเกิดขอผิดพลาดข้ึน และ (5) ความพึงพอใจ 

(Satisfaction) เปนปฏิกิริยาของผูใชท่ีเกิดข้ึนจาก Learnability, Efficiency, Memorability และ Error ท่ีได

กลาวมา โดยคํานิยามของ Web usability โดยหลักการของ Nielsen คือประสิทธิภาพหรือคุณภาพของเว็บท่ี

สรางความพึงพอใจใหกับผูใชงาน หนาเว็บตองสามารถใชงานไดงาย ใชงานไดจริง ใหผลลัพธตรงตามความ

ตองการของผูใชภายในระยะเวลารวดเร็ว และมีจํานวนขอผิดพลาดนอยท่ีสุด นอกจากนี้ Nah and Davis (1989) 

ไดกลาววา Web usbaility คือการกําหนดการใชงานเว็บไซตในแงของเกณฑมาตรฐานหลายประการ เชน 

ความสามารถในการคนหาขอมูลท่ีตองการทางผานเว็บ และการรูวาจะทําอยางไรตอไปดวยความพยายามเพียง

เล็กนอย และ McKinney et al. (2002) ระบุวาเว็บไซตจะถูกละท้ิงหากผูบริโภคมีปญหาในการคนหาหรือดึง

ขอมูล แมวาเว็บไซตจะมีขอมูลท่ีจําเปนในการทํางานใหสําเร็จก็ตาม จะเห็นวาการออกแบบเว็บควรคํานึงถึง

ประสิทธิภาพการใชงาน เนื่องจากเว็บท่ีมีใชงานงาย ใชงานไดจริงท่ีมีผลตอความพึงพอใจของผูใช ความพึงพอใจ

ในเทคโนโลยีสารสนเทศไดรับการยอมรับอยางกวางขวางวาเปนตัวบงชี้การใชงาน IT (IT usage) ซ่ึงถือเปนตัวขับ

เคลื่อนท่ีสําคัญของความสําเร็จดาน IT (Mahmood et al., 2000) สวนความพึงพอใจของผูใชท่ีมีตอเว็บนั้น      

จะสงผลทําใหผูใชไดรับรูถึงความงายในการใชงาน (Perceived usability) แรงจูงใจในการเรียนรูวิธีใชเว็บไซต 

ความม่ันใจในความนาเชื่อถือของเนื้อหาขอมูล ความตั้งใจท่ีจะใชงานตอในอนาคต และการแนะนําบอกตอ 

(Sindhuja et al., 2009) 

4.2.1 ทบทวนวรรณกรรม (Literature review) 

จากท่ีทีมนักวิจัยไดศึกษาทบทวนวรรณกรรมเก่ียวกับการประเมินผลความพึงพอใจของผูใชงานเว็บผาน

ปจจัยคุณภาพและประสิทธิภาพการใชงานเว็บ จาก 10 ผลงานวิจัยท่ีไดถูกตีพิมพท้ังในบทความวิชาการ 

Conference paper และวารสารนานาชาติ Journal ตั้งแตป พศ. 2007 – 2020 โดยผูวิจัยไดใชคําคนหาคือ 

Web usability และ User satisfaction พบวาทิศทางของการทําวิจัย (Research trends) จะมีอยู 2 แนวทาง 

ดังตอไปนี้ 

1)  การศึกษาเพ่ือประเมินการใชงานของเว็บแอปพลิเคชัน ตามเปาหมายท่ีไดระบุดวยประสิทธิภาพ 

(Effectiveness) ประสิทธิผล (Efficiency) และความพึงพอใจ (Satisfaction) ในบริบทการใชงานท่ีระบุ โดย
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งานวิจัยของ Alomari et al. (2020) และ Arthana et al. (2019) เปนการประเมินประโยชนท่ีไดจากการใชงาน

ระบบเว็บแอปพลิเคชัน ผานกิจกรรม Cognitive walkthrough เปนการยอนรอยกระบวนการใชงานของผูใชเพ่ือ

ทําความเขาใจถึงขอจํากัดของผูใชเพ่ือนํามาสูการพัฒนาหรือออกแบบกระบวนการทํางานใหดีข้ึน และการใช

เครื่องมือการสํารวจความพึงพอใจของผูใชท่ีมีตอระบบ (System satisfaction survey) เพ่ือสะทอนผลความพึง

พอใจท่ีมีตอองครวมของระบบ ขอมูลของระบบ การปฏสิัมพันธของระบบ เปนตน 

2)  การศึกษาเพ่ือประเมินการใชงานของเว็บแอปพลเิคชัน โดยเลือกใชตัวชี้วัดทางคุณภาพการใชงานไดของ

เว็บ (Web usability) ท่ีมีผลตอความพึงพอใจของผูใช (User satisfaction) โดยงานวิจัยท่ีผานมาไดเลือกปจจัย

ตัวชี้วัดคุณภาพท่ีสงผลตอระดับความพึงพอใจของผูใชท่ีตางกันออกไปตามบริบทและโดเมนท่ีเก่ียวของ  

ยกตัวอยางเชน งานของ Prasetya et al. (2020), Dianat et al. (2019), Sukumaran et al. (2015) ได

เลือกใชการประเมินความพึงพอใจของผูใชท่ีมีตอเว็บไซตในโดเมน e-learning, university และ Online banking 

ตามลําดับ ดวย End user computing satisfaction (EUCS) ท่ีถูกคิดคนโดย Doll and Torkzadeh, 1988 โดย 

EUCS มีตัวชี้วัดทางคุณภาพอยู 5 ตัว คือ Content, Accuracy, Format, Ease of Use และ Timeliness ผล

จากศึกษาพบวาปจจัยของ EUCS มีผลตอระดับความพึงพอใจของผูใชของแตละระบบเว็บไซตตางกันออกไป และ

ทีมนักออกแบบของเว็บไซตสามารถใชประโยชนจากผลการศึกษาเพ่ือปรับปรุงเว็บไซตในดานตาง ๆ 

แตอยางไรก็ตาม ปจจัยการวัด Usability ของ EUCS เปนตัวชี้วัดทางคุณภาพของการออกแบบเว็บไซต

ท่ัวไป ไมรวมถึงปจจัยการออกแบบเว็บ (Web design) ท่ีแตละโดเมนจะมีวัตถุประสงค และหลักการออกแบบท่ี

ตางกันออกไป ทําใหมีหลายงานวิจัยไดเพ่ิมปจจัยทางดานการออกแบบมาเปนตัวชี้วัดทางคุณภาพท่ีมีผลตอความ

พึงพอใจของผูใช อาทิงานของ Sindhuja et al. (2009) ไดเลือกปจจัยท้ังหมด 7 ดาน Ease of navigation 

(Cheskin Research, 2000) Consistency และ User Support (Lin et al. (1997) และ Information Content, 

Ease-of-Use, Format, Design (Doll and Torkzadeh, 1988) เพ่ือมาประเมินความพึงพอใจของนักเรียนคณะ

บริหารท่ีมีตอการใชงานเว็บไซตท่ีไดรับความนิยม 

นอกจากนั้นงานวิจัยของ Aziz et al. (2020) และ Mustafa et al. (2008) ไดเลือกใช WEBUSE เปน

เครื่องมือในการประเมินการใชงานเว็บไซตท่ีมีตอปจจัยทางดาน Content, Organization and Readability, 

Navigation and Links, User Interface Design แล ะ  Performance & Effectiveness โ ด ย  Cheiw et al. 

(2003) และผลการวิเคราะหขอมูลการสํารวจพบวาผูใชยอมรับผลการประเมินการใชงานและมีความพึงพอใจตอ

การใชงานระบบ 

และจากงานของ Dianat et al. (2009) ไดนําเอาปจจัยการออกแบบเว็บท่ีเนนผูใช (User-centred web 

design) ท่ีมีตอเว็บ  Online banking เชน Personalization, Structure, Navigation, Layout, Search และ 

Performance เพ่ือใชในการประเมิน User interface และหาความสัมพันธปจจัยทางดานการออกแบบนี้กับ

ปจจัยความพึงพอใจของผูใช EUCS ผลการวิเคราะหขอมูลพบวาปจจัยทาง Web layout และ structure มีผลตอ

ระดับความพึงพอใจของผูใชงานมากท่ีสุด แตอยางไรก็ดีทางทีมนักวิจัยพบวายังไมมีงานวิจัยท่ีผานมา ได
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ทําการศึกษาเก่ียวกับปจจัยการใชงานเว็บสํารวจความคิดเห็นและความรูสึกเพ่ือประเมินความพึงพอใจของผูใชมา

กอน 

จากแนวทางการทําวิจัยท้ังสองท่ีไดกลาวมา ทางทีมนักวิจัยเลือกแนวทางท่ี 2 สําหรับการประเมินความ

พึงพอใจของผูใชท่ีมีตอเว็บ Customer sentiment survey เนื่องจากเว็บ Customer sentiment survey มี

ความเฉพาะเจาะจงในการออกแบบเพ่ือเก็บขอมูลความคิดเห็น รวมถึงบอกความรูสึกของความคิดเห็นของผูตอบ

แบบสอบถาม วามีความรูสึกเชิงบวก เชิงลบ หรือเปนกลาง ทําใหผูวิจัยตองการจะศึกษาปจจัยการออกแบบ User 

interface ของเว็บ Customer sentiment survey ท่ีมีผลตอความพึงพอใจของผูใชอยางไร 

จากการรวบรวมและคัดกลองปจจัยจากการทบทวนวรรณกรรม ทางทีมนักวิจัยไดจัดกลุมปจจัยตัวชี้วัดทาง

คุณภาพ (Usability factors) ของงานวิจัยเพ่ือประเมินความพึงพอใจของผูใชงานเว็บ Customer sentiment 

survey แสดงในตารางท่ี 15 

ตารางท่ี 15 ปจจัยท่ีใชประเมินการใชงานไดของเว็บ Customer sentiment survey 

ปจจัย คําอธิบาย ท่ีมา 

Content ปริมาณ และคุณภาพของขอมูลท่ี

อยูในเว็บ 

Pearson et al. (2007) 

Mustafa et al. (2008) 

Sindhuja et al. (2009) 

Green et al. (2011) 

Sukumaran et al. (2015) 

Dianat et al. (2019) 

Arthana et al. (2019) 

Aziz et al. (2020) 

Alomari et al. (2020) 

Prasetya et al. (2020) 

Format โครงการของเว็บ และตรรกะการ
ทํางานของเว็บ 

Sindhuja et al. (2009) 

Sukumaran et al. (2015) 

Arthana et al. (2019) 

Dianat et al. (2019) 

Alomari et al. (2020) 

Prasetya et al. (2020) 
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ปจจัย คําอธิบาย ท่ีมา 

Design การออกแบบการจัดเรียงของ
องคประกอบ ความสวยงาม การ
เขารหัสสี 

Mustafa et al. (2008) 

Sindhuja et al. (2009) 

Green et al. (2011) 

Dianat et al. (2019) 

Aziz et al. (2020) 

Responsiveness การแสดงออกของผลลัพธการ
ทํางาน และการสนับสนุนขอมูล
ชวยเหลือใหกับผูใช 

Mustafa et al. (2008) 

Sindhuja et al. (2009) 

Green et al. (2011) 

Arthana et al. (2019) 

Aziz et al. (2020) 

Alomari et al. (2020) 

Ease of use การงายตอการใชงานเว็บ 
ประโยชนในการใชงานเว็บ 

Pearson et al. (2007) 

Sindhuja et al. (2009) 

Green et al. (2011) 

Sukumaran et al. (2015) 

Dianat et al. (2019) 

Arthana et al. (2019) 

Alomari et al. (2020) 

Prasetya et al. (2020) 

Performance ความสามารถการทํางานของเว็บ
ฟอรม การพึงพอใจการทํานาย
อารมณความคิดเห็นของผูตอบ
แบบฟอรม ความเร็วในการ
แสดงผลการทํานายอารมณd 

Pearson et al. (2007) 

Mustafa et al. (2008) 

Green et al. (2011) 

Dianat et al. (2019) 

Aziz et al. (2020) 

 

      งานวิจัยนี้ไดศึกษาหาความสัมพันธระหวางปจจัยในตารางขางบนกับความพึงพอใจของผูใชท่ีมีตอเว็บ 

Customer sentiment survey โดยภาพท่ี 33 แสดงถึง Research model ของงานวิจัยนี้ 
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ภาพท่ี 33 Research model ของความสัมพันธระหวางปจจัยทางดานการใชงานได (Usability) กับความ

พึงพอใจของผูใชท่ีมีตอเว็บ Customer sentiment survey 

4.2.2 ระเบียบวิธีวิจัย (Research methodology) 

แบบสอบถาม (Questionnaire) ถูกใชเปนเครื่องมือในการเก็บขอมูลความพึงพอใจท่ีมีตอการใชงานเว็บ 

Customer sentiment survey ของกลุมผูทดลองใชผลิตภัณฑ โดยกลุมตัวอยาง 50 คน ไดแสดงความคิดเห็นท่ีมี

ตอผลิตภัณฑตัวอยางผานเว็บ Customer sentiment survery (ภาพท่ี 30 แสดงตัวอยางแบบสอบถาม) ภายใต

กิจกรรมทดสอบผลิตภัณฑ (Product testing) และทําการประเมินความพึงพอใจท่ีมีตอระบบผานแบบสอบถาม 

Google form ขอมูลความพึงพอใจท่ีเก็บมาไดถูกนํามาวิเคราะหดวยสถิติพรรณนา (Descriptive statistics) เพ่ือ

หาคาเฉลี่ย (𝑋𝑋�) และคาความเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) ความพึงพอใจตอการใชงานเว็บแบบฟอรม Customer 

sentiment survey นอกจากนี้ผูวิจัยไดวิเคราะหคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ (Correlation Coefficient) เพ่ือหา

ความสัมพันธระหวางตัวบงชี้ดาน (3 demographic information variables) และ การใชงานของแตละ

องคประกอบ (19 independent variables) กับตัวบงชี้ความพึงพอใจ (SAT) (dependent variable) ตอการใช

งานเว็บ Customer sentiment survey สําหรับสถานท่ีในการเก็บขอมูลถูกจัดไว ท่ีหองคอมพิวเตอรแล็บ 

(Computer lab) ขนาด 35 ท่ีนั่ง แตเนื่องจากสถานการณโควิด-19 ทีมนักวิจัยตองรักษามาตรการระยะหาง      

ไดจัดแบงกลุมตัวอยางออกเปน 3 กลุม รายละเอียดแสดงในตารางท่ี 16 
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ตารางท่ี 16 การจัดกลุมการเก็บขอมูลการประเมินเว็บ Customer sentiment survey 

กลุม / วันท่ี จํานวน (คน) 

กลุมท่ี 1 / 13 มิย. 64 20 

กลุมท่ี 2 / 13 มิย.64 16 

กลุมท่ี 3 / 21 มิย. 64 14 

รวม 50 

4.2.3 แบบสอบถาม (Instrument) 

      ทางทีมวิจัยไดจัดทําแบบสอบถาม (Questionnaire) สําหรับการเก็บขอมูลการใหคะแนนท่ีมีตอ

ปจจัยตัวบงชี้คุณภาพของเว็บ (Web usability) และความพึงพอใจ (User satisfaction) ท่ีมีตอการใชงาน

เว็บ Customer sentiment survey แบบสอบถามประกอบไปดวยคําถาม 20 ขอ ผานวิธีวัดคะแนนความ

คิดเห็นดวย 5 ระดับของมาตรวัดของลิเคริท (Likert scale) (1 หมายถึง ไมเห็นดวยอยางยิ่ง และ 5 หมายถึง 

เห็นดวยอยางยิ่ง) ดังภาพท่ี 34 โดยคําถามจํานวน 19 ขอเปนคําถามเก่ียวกับการประเมินการใชงานไดของ

เว็บ (Web usability) ตามปจจัยตัวบงชี้ในตารางท่ี 17 และคําถามจํานวน 1 ขอเปนคําถามเก่ียวกับการ

ประเมินความพึงพอใจของผูใชงานท่ีมีตอเว็บ Customer sentiment survey ท้ังนี้แบบสอบถามไดเก็บ

ขอมูลประชากรท่ัวไป เชน อายุ เพศ ปท่ีใชอินเทอรเน็ต เปนตน ท้ังนี้ผูวิจัยไดจัดทํา Pilot study โดยเชิญ

บุคลากรงานสํานักงานท่ัวไปของคณะ จํานวน 5 คน มาทดสอบแบบสอบถามกอนเพ่ือตรวจสอบความถูกตอง

ของแบบสอบถาม ตารางท่ี 17 แสดงขอคําถามในแตละปจจัยตัวบงชี้ของแบบสอบถามการประเมินความพึง

พอใจของผูใชท่ีมีตอเว็บ Customer sentiment survey  

 

ภาพท่ี 34 มารตวัดลิเคริท (Likert scale) 5 ระดับความคิดเห็น 

ตารางท่ี 17 ขอคําถามในแตละปจจัยตัวบงช้ีของแบบสอบถามการประเมินความพึงพอใจของผูใชท่ีมีตอเว็บ 

Customer sentiment survey  

ปจจัยตัวบงช้ี ขอคําถาม คําอธิบาย 

เนื้อหา (Content) CON1 สามารถเขาใจวัตถุประสงคของเว็บแบบฟอรม  

CON2 สามารถเขาใจขอคําถามแตละขอ ในเว็บแบบฟอรม  

CON3 จํานวนของคําถามในเว็บแบบฟอรม มีความเหมาะสมในการเก็บขอมูล 
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ปจจัยตัวบงช้ี ขอคําถาม คําอธิบาย 

รูปแบบ (Format) FT1 มีความเขาใจการใชงานเว็บแบบฟอรม  

FT2 ข้ันตอนการใชงานเว็บแบบฟอรม มีความเหมาะสม 

FT3 เขาใจถึงเปาหมายการทํางานของเว็บแบบฟอรม   

ออกแบบ (Design) D1 ชอบการออกแบบของเว็บแบบฟอรม  

D2 การจัดวางองคประกอบ (Layout) ของเว็บแบบฟอรม มีความเหมาะสม 

D3 เขาใจความหมายภาพและสี (ไอคอนแสดงอารมณ)  

การตอบสนอง 

(Responsiveness) 

RES1 รูสึกพอใจในสวนของเว็บแบบฟอรมท่ีมีคําตอบตัวอยางให ในชองตอบ

คําถาม 

RES2 เห็นการเตือนท่ีขอคําถาม (ตัวหนังสือแดง) ในคําถามท่ีไมไดตอบ (กรณี

ตอบคําถามขามขอ) 

RES3 รูสึกม่ันใจวากรอกคําถามแตละขอสําเร็จแลว หลังจากท่ีเห็นระบบ

แสดงผลความรูสึกของคําตอบ 

RES4 รูสึกม่ันใจวากรอกแบบฟอรมสําเร็จแลว หลังจากท่ีกดปุม submit  

การใชงานงาย 

(Ease of use) 

EOU1 เว็บแบบฟอรมใชงานงาย 

EOU2 เว็บแบบฟอรมถูกออกแบบมาใหเปนมิตรกับฉัน (User friendly) 

EOU3 เห็นดวยวาไมจําเปนตองมีทักษะพิเศษ ในการใชงานเว็บแบบฟอรม  

ประสิทธิภาพ 

(Performance) 

PER1 สามารถประมวลผลความรูสึกของคําตอบไดอยางถูกตองตามท่ีฉันคิด 

PER2 สามารถประมวลผลความรูสึกของคําตอบไดอยางรวดเร็ว 

PER3 เว็บแบบฟอรมมีประโยชนในการเก็บขอมูลความคิดเห็น และความรูสึก

ของผูตอบแบบสอบถาม 

ความพึงพอใจ 

(Satisfaction) 

SAT ในภาพรวม ฉันมีความพึงพอใจตอการใชงานของเว็บแบบฟอรม 
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4.2.4 ผลลัพธและอภิปรายผล (Results) 

จากการเก็บขอมูลผานแบบสอบถามประเมินความคิดเห็นท่ีมีการใชงานของเว็บแบบฟอรมการสํารวจ

ความรูสึกคิดเห็น Customer sentiment survey กับกลมตัวอยาง 50 คน จากตารางท่ี 18 กลุมตัวอยางถูก

แบงเปนเพศชาย 21 คน และเพศหญิง 29 คน ท่ีมีชวงอายุตั้ง 18 - 42 ป และประสบการณใชเว็บตั้งแต ไมมีจนถึง

มากกวา 10 ป ผูวิจัยไดวิเคราะหผลดวยสถิติพรรณนา (Descriptive statistics) จากการวิเคราะหคาเฉลี่ย (𝑋𝑋�) 

และคาความเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) ความพึงพอใจตอการใชงานเว็บแบบฟอรม Customer sentiment survey 

พบวา กลุมตัวอยางเพศชายมีคาเฉลี่ยความพึงพอใจอยูท่ี 4.29 สูงกวากลุมตัวอยางเพศหญิงอยูท่ี 0.15 แตถา

พิจารณาจากชวงอายุ กลมตัวอยางท่ีมีชวงอายุ 38 - 42 ป (3%) มีคาเฉลี่ยความพึงพอใจสูงท่ีสุดอยูท่ี 4.67 สวน

กลมตัวอยางชวงอายุ 28 - 32 ป (8%)  มีคาเฉลี่ยความพึงพอใจนอยท่ีสุดอยูท่ี 3.25 แตอยางไรก็ดี 52% ของ    

กลมตัวอยาง เปนกลมท่ีมีอายุอยูในชวง 18-22 ป มีคาเฉลี่ยความพึงพอใจอยูท่ี 4.46 สําหรับขอมูลประสบการณ

ใชงานเว็บ ผูวิจัยพบวา กลมตัวอยางท่ีไมมีประสบการณใชเว็บ มีคาเฉลี่ยความพึงพอใจอยูท่ี 4.63 และกลุม

ตัวอยางท่ีมีประสบการณใชเว็บมากกวา 10 ป มีคาเฉลี่ยความพึงพอใจอยูท่ี 3.91 

 

 ตารางท่ี 18 คาเฉล่ีย (𝑿𝑿�) และคาความเบ่ียงเบนมาตรฐาน (SD) ความพึงพอใจ (SAT) ตอการใช

งานเว็บแบบฟอรม Customer sentiment survey แยกตามขอมูลสวนตัวของผูตอบแบบสอบถาม 

ขอมูลสวนตัว n(%) SAT score 

𝑿𝑿�  

SAT score 

SD 

เพศ 

ชาย 

หญิง 

 

21(42%) 

29(58%) 

 

4.29 

4.14  

 

.14 

.16 

ชวงอายุ 

18-22 

23-27 

28-32 

33-37 

38-42 

 

26(52%) 

7(14%) 

8(16%) 

6(12%) 

3(6%) 

 

4.46  

4.57  

3.25  

3.67 

4.67  

 

.10 

.20 

.37 

.21 

.33 

ประสบการณการใชเว็บ 

ไมมี 

นอยวา 1  ป 

1-5 ป 

5-10 ป 

มากกวา 10 ป 

 

8(16%) 

2(4%) 

4(8%) 

14(28%) 

22(44%) 

 

4.63  

5.00 

4.50  

4.21  

3.91  

 

.18 

.00 

.29 

.15 

.20 



92 

และผลการวิเคราะห คาต่ําสุด สูงสุด คาเฉลี่ย และคาความเบี่ยงเบนมาตรฐานของ 6 ปจจัยทางดานการ

ใชงานได (Web usability) และลําดับคะแนนความคิดเห็นแตละปจจัยตัวบงชี้ (Rank) ท่ีมีตอการใชงานเว็บฟอรม 

Customer sentiment survey ถูกแสดงรายละเอียดในตารางท่ี 19  

 

ตารางท่ี 19 คาต่ําสุด สูงสุด คาเฉล่ีย คาความเบ่ียงเบนมาตรฐาน และลําดับคะแนนความคิดเห็นแตละปจจัย

ตัวบงช้ี ท่ีมีตอการใชงานเว็บ Customer sentiment survey 

ตัวบงช้ีภายในแตละปจจัย Min Max 𝑿𝑿� SD Rank 

ดานเนื้อหา (Content) 

CON1  

CON2  

CON3 

 

3.00  

4.00 

  1.00   

 

5.00  

5.00 

5.00 

 

4.42 

4.58 

4.42 

 

.57 

.50 

.86 

 

2 

1 

3 

รูปแบบ (Format) 

FT1  

FT2 

FT3  

 

3.00  

3.00     

  3.00   

 

5.00  

5.00 

5.00 

 

4.54 

4.50  

4.48 

 

.58 

.61 

.65 

 

1 

2 

3 

ออกแบบ (Design) 

D1 

D2  

D3  

 

1.00 

2.00   

  2.00   

 

5.00 

5.00 

5.00 

 

4.04 

4.22 

4.10 

 

.92 

.89 

1.04 

 

3 

1 

2 

การตอบสนอง (Responsiveness) 

RES1  

RES2  

RES3 

RES4 

 

2.00  

1.00   

  1.00   

  2.00   

 

5.00  

5.00  

5.00 

5.00  

 

3.90 

4.32 

4.02 

4.38 

 

.86 

1.00 

1.06 

.88 

 

4 

2 

3 

1 

การใชงานงาย (Ease of use) 

EOU1 

EOU2 

EOU3 

 

1.00  

1.00    

  1.00   

 

5.00  

5.00 

5.00 

 

4.38 

4.32 

4.42 

 

.99 

1.02 

.91 

 

2 

3 

1 

ประสิทธิภาพ (Performance) 

PER1 

 

1.00  

 

5.00 

 

3.30 

 

1.27 

 

3 
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ตัวบงช้ีภายในแตละปจจัย Min Max 𝑿𝑿� SD Rank 

PER2 

PER3 

1.00   

  1.00   

5.00 

5.00  

3.76 

4.06 

1.12 

1.10 

2 

1 

ความพึงพอใจ (Satisfaction) 

SAT 

 

 1.00   

 

5.00  

 

4.20 

 

.78 

 

- 

 

จากตารางท่ี 19 พบวา คาเฉลี่ย คาความเบี่ยงเบนมาตรฐานของตัวบงชี้แตละปจจัยในการใชงานเว็บ 

Customer sentiment survey ตามความคิดเห็นของกลุมตัวอยาง  (n=50)  พบวาคาเฉลี่ยความพึงพอใจตอการ

ใชงานของเว็บ เทากับ 4.20 และตัวบงชี้อ่ืนท่ีไดรับคะแนนคาเฉลี่ยมากท่ีสุด (4.58) คือ CON2 (สามารถเขาใจขอ

คําถามแตละขอ ในเว็บแบบฟอรม) เนื่องจากขอคําถามผานการตรวจสอบกับผูเชี่ยวชาญทางดานการตลาดมาแลว 

ทําใหขอคําถามมีความสมบูรณและชัดเจน ทําใหกลมตัวอยางมีความพึงพอใจตัวบงชี้ในขอนี้ สวนตัวบงชี้ท่ีไดรับ

คะแนนคาเฉลี่ยนอยท่ีสุด (3.30) คือ PER1 (สามารถประมวลผลความรูสึกของคําตอบไดอยางถูกตองตามท่ีฉันคิด) 

เนื่องจากภาษาไทยเปนภาษาท่ีความซับซอนในการประมวลผลความรูสึกรวมถึงการแยกระหวางข้ัวความรูสึกเปน

กลาง กับ ข้ัวความรูสึกเชิงบวกและลบนั้น ข้ึนอยูกับปจเจกบุคคล ยกตัวอยางเชน ผูตอบแบบสอบถามสะทอนวา

ความรูสึกของประโยค “บรรจุภัณฑยังไมดึงดูด ยังไมโดดเดน” ควรเปนลบ แตประมวลผลวาเปนความรูสึกกลาง

เนื่องจากความรูสึกเชิงลบยังมีไมมากพอ  

 

ท้ังนี้เม่ือพิจารณารายปจจัย พบวา 1) ปจจัยดานเนื้อหา เม่ือเรียงอันดับจากมากไปนอย ไดแก CON2 

(ความเขาใจขอคําถาม) CON1 (ความเขาใจวัตถุประสงคของเว็บแบบฟอรม) และ CON3 (จํานวนของคําถามมี

ความเหมาะสมในการเก็บขอมูล) 2) ปจจัยดานรูปแบบ เม่ือเรียงอันดับจากมากไปนอย ไดแก FT1 (ความเขาใจ

การใชงาน) FT2 (ข้ันตอนการใชงาน) และ FT3 (ความเขาใจถึงเปาหมายการทํางาน) 3) ปจจัยดานการออกแบบ 

เม่ือเรียงอันดับจากมากไปนอย ไดแก D2 (การจัดวางองคประกอบ (Layout) ของเว็บแบบฟอรม) D3 (ความเขาใจ

ความหมายภาพและสี) และ D1 (การออกแบบของเว็บแบบฟอรม) 4) ปจจัยดานการตอบสนอง เม่ือเรียงอันดับ

จากมากไปนอย ไดแก RES4 (ความรูสึกม่ันใจวากรอกแบบฟอรมสําเร็จแลว) RES2 (การเห็นการเตือนท่ีขอคําถาม 

(ตัวหนังสือสีแดง) ในคําถามท่ีไมไดตอบ) RES3 (ความรูสึกม่ันใจวากรอกคําถามแตละขอสําเร็จแลว) และ RES1 

(ความรูสึกพอใจในสวนของเว็บแบบฟอรมท่ีมีคําตอบตัวอยางให) 5) ปจจัยดานการใชงานงาย เม่ือเรียงอันดับจาก

มากไปนอย ไดแก EOU3 (ไมจําเปนตองมีทักษะพิเศษ ในการใชงานเว็บแบบฟอรม) EOU1 (เว็บแบบฟอรมใชงาน

งาย) และ EOU2 (เว็บแบบฟอรมถูกออกแบบมาใหเปนมิตรกับฉัน) 6) ปจจัยดานประสิทธิภาพ  เม่ือเรียงอันดับ

จากมากไปนอย ไดแก PER3 (เว็บแบบฟอรมมีประโยชนในการเก็บขอมูลความคิดเห็น และความรูสึกของผูตอบ

แบบสอบถาม) PER2 (ความสามารถประมวลผลความรูสึกของคําตอบไดอยางรวดเร็ว) และ PER1 (ความสามารถ

ประมวลผลความรูสึกของคําตอบไดอยางถูกตองตามท่ีฉันคิด)  
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นอกจากนี้ผูวิจัยไดวิเคราะหความสัมพันธระหวางตัวบงชี้ของแตละองคประกอบในตัวบงชี้ความพึงพอใจ

ตอการใชงานเว็บ Customer sentiment survey โดยเริ่มจากการทดสอบความเปนการกระจายแบบปรกติ 

(Testing for Normality) โดยตั้งสมมุติฐานตามนี้คือ 

 H0: Data is normal distributed 

 H1: Data isn’t normal distributed 

เนื่องจากคา n = 50 ทางทีมวิจัยจึงใชคา W ท่ีไดจากการคํานวณโดยวิธีของ Shapiro-Wilk ซ่ึงคํานวณไดจาก

สมการท่ี 8 

W =
�∑ 𝑡𝑡𝑖𝑖𝑥𝑥(𝑖𝑖)

𝑛𝑛
𝑖𝑖=1 �2

∑ (𝑥𝑥𝑖𝑖−�̅�𝑥)2𝑛𝑛
𝑖𝑖=1

                                                              (8) 

                       

โดยผลลัพธจากการอานคา statistic value, และ p-value พบวาขอมูลของตัวแปรอิสระท้ังหมดไม

กระจายแบบปรกติ (Reject H0) ดังนั้นทางทีมนักวิจัยจึงเลือกใช การใชคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธแบบสเปยรแมน 

(Spearman correlation) ซ่ึงเปนการศึกษาความสัมพันธแบบไมอิงพารามิเตอร (non- parametric correlation) 

ซ่ึงคํานวณไดจากสมการท่ี 9 โดยทางทีมนักวิจัยไดทดสอบสมมติฐานท้ังหมด (ตัวแปรอยางนอย 1 ตัวตองเปนแบบ 

ordinal และ monotonically) สําหรับการใชคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธแบบสเปยรแมน รายละเอียดดังตารางท่ี 

20 (สามารถดูคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธท้ังหมดไดท่ีตารางท่ี 21 ในภาคผนวก ข) 
 

𝑃𝑃 = 1 − 6∑(𝑥𝑥𝑖𝑖−𝑦𝑦𝑖𝑖)2

𝑛𝑛(𝑛𝑛2−1)
                                       (9) 

ตารางท่ี 20 ผลการวิเคราะหความสัมพันธระหวางตัวแปรผูใชพ้ืนฐาน (เพศ ชวงอายุ และ

ประสบการณการใชเว็บ) ตัวแปรดานการใชงานของแตละองคประกอบ (22 independent variables) กับ

ตัวแปรความพึงพอใจ (SAT) (dependent variable) ตอการใชงานเว็บ Customer sentiment survey  

ตัวแปร Correlation coefficient(r) p-value 

ตัวแปรผูใชพ้ืนฐาน 

เพศ 

ชวงอายุ 

ประสบการณการใชเว็บ 

        

               -.059 

-.324* 

.022 

 

.683 

.022 

.879 

ดานเนื้อหา (Content) 

CON1  

CON2  

CON3 

 

0.391** 

0.312* 

0.448** 

 

.005 

.028 

.001 
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ตัวแปร Correlation coefficient(r) p-value 

รูปแบบ (Format) 

FT1  

FT2 

FT3  

 

0.351* 

0.368** 

0.368** 

 

.012 

.009 

.009 

ออกแบบ (Design) 

D1 

D2  

D3  

 

0.532** 

0.456** 

0.597** 

 

<.001 

<.001 

<.001 

การตอบสนอง (Responsiveness) 

RES1  

RES2  

RES3 

RES4 

 

0.642** 

0.342* 

0.495** 

0.279* 

 

<.001 

.015 

<.001 

.050 

การใชงานงาย (Ease of use) 

EOU1 

EOU2 

EOU3 

 

0.585** 

0.602** 

0.476** 

 

<.001 

<.001 

<.001 

ประสิทธิภาพ (Performance) 

PER1 

PER2 

PER3 

 

0.570** 

0.491** 

0.685** 

 

<.001 

<.001 

<.001 

       * p < .05 และ ** p < .01 

จากตารางท่ี 20 แสดงผลการวิเคราะหความสัมพันธระหวางตัวแปรผูใชพ้ืนฐาน ตัวแปรดานการใชงาน 

กับ ตัวแปรความพึงพอใจตอการใชงานเว็บ Customer sentiment survey ผูวิจัยพบวา คาสัมประสิทธิ์

สหสัมพันธระหวางคูตัวแปรมีความหลากหลาย ซ่ึงความแรงของคา Correlation (r) สามารถถูกอธิบายไดดังนี้ 

• ความสัมพันธท่ีออนแอมาก (Very weak) มีคา r ตั้งแต 0.00 - 0.19 

• ความสัมพันธท่ีออนแอ (Weak) มีคา r ตั้งแต 0.20 - 0.39 

• ความสัมพันธปานกลาง (Medium) มีคา r ตั้งแต 0.40 - 0.59 

• ความสัมพันธท่ีแข็งแรง (Strong) มีคา r ตั้งแต 0.60 - 0.79 และ 
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• ความสัมพันธท่ีแข็งแรงมาก (Very strong) มีคา r ตั้งแต 0.80 - 1.0 

 และเม่ือพิจารณาคาความสัมพันธระหวางตัวแปรขอมูลผูใชพ้ืนฐาน (เพศ ชวงอายุ และประสบการณการ

ใชเว็บ) กับตัวแปรความพึงพอใจ (SAT) ท่ีมีตอการใชงาน Customer sentiment survey ผูวิจัยพบวาตัวแปรชวง

อายุเปนตัวแปรเดียวท่ีมีความสัมพันธท่ีมีการแปรผันกลับกัน SAT อยางมีนัยสําคัญอยูท่ี .05 โดยคา r อยูท่ี -.324 

หมายความวา กลุมตัวอยางท่ีมีอายุมากข้ึนจะมีความพึงพอใจท่ีมีตอการใชงานแบบฟอรม Customer sentiment 

survey ต่ําลง และผลการวิเคราะหท่ีไดตรงกับการแสดงกราฟ (Scatter plot) ระหวางตัวแปรชวงอายุ และตัว

แปรความพึงพอใจ แสดงอยูในภาพท่ี 35(a)  

สําหรับผลการวิเคราะหความสัมพันธระหวาง 22 ตัวแปรดานการใชงานได กับตัวแปรความพึงพอใจ 

(SAT) ทางผูวิจัยพบวาตัวแปรคูท่ีมีความสัมพันธกันสูงสุดคือ ตัวแปร PER3 (ประโยชนในการเก็บขอมูลความ

คิดเห็นและความรูสึกของเว็บแบบฟอรม) กับ SAT มีความสัมพันธกันทางบวกในระดับคอนขางสูง (r=0.685) 

อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 ซ่ึงหมายความวา ผูใชท่ีรูสึกวาเว็บแบบฟอรมมีประโยชนมากในการเก็บ

ขอมูลความรูสึกคิดเห็นจะรูสึกพึงพอใจตอการใชงานเว็บแบบฟอรมมาก และผลการวิเคราะหท่ีไดตรงกับการแสดง

กราฟ (Scatter plot) ระหวางตัวแปร PER3 และตัวแปร SAT แสดงอยูในภาพท่ี 35(b) 

รองลงมาคือ ตัวบงชี้ RES1 (ความพอใจในสวนของเว็บแบบฟอรมท่ีมีคําตอบตัวอยางให) กับ SAT         

มีความสัมพันธกันทางบวกในระดับคอนขางสูง (r=0.642) อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 ซ่ึงหมายความวา 

ผูใชท่ีพอใจมากในสวนของเว็บแบบฟอรมท่ีมีคําตอบตัวอยางใหจะรูสึกพึงพอใจตอการใชงานเว็บแบบฟอรมมาก 

และผลการวิเคราะหท่ีไดตรงกับการแสดงกราฟ (Scatter plot) ระหวางตัวแปร RES1 และตัวแปร SAT แสดงอยู

ในภาพท่ี 35(c) 

ถัดมาคือ ตัวบงชี้ EOU2 (เว็บแบบฟอรมถูกออกแบบมาใหเปนมิตรกับผูใช (User friendly) กับ SAT      

มีความสัมพันธกันทางบวกในระดับสูง (r=0.602) อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 ซ่ึงหมายความวา ผูใชท่ี

พอใจมากในการออกแบบเว็บแบบฟอรมใหเปนมิตรกับฉัน (User friendly) จะรูสึกพึงพอใจตอการใชงานเว็บ

แบบฟอรม และผลการวิเคราะหท่ีไดตรงกับการแสดงกราฟ (Scatter plot) ระหวางตัวแปร EOU2 และตัวแปร 

SAT แสดงอยูในภาพท่ี 35(d) 

และคูตัวแปรท่ีมีคาความสัมพันธนอยท่ีสุด คือตัวแปร RES4 (ความรูสึกม่ันใจวากรอกแบบฟอรมสําเร็จ

แลว หลังจากท่ีกดปุม submit) กับ ตัวแปร SAT ท่ีมีความสัมพันธกันทางบวกในระดับต่ํา (r=0.279) อยางมี

นัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 ซ่ึงหมายความวา ผูใชท่ีมีความม่ันใจต่ําในการกรอกแบบฟอรมสําเร็จ หลังจากท่ีกด

ปุม submit จะมีรูสึกพึงพอใจตอการใชงานเว็บแบบฟอรม 

จากการสํารวจผลการทดลอง ผูวิจัยสรุปไดวาตัวแปรท่ีมีผลตอการออกแบบ Customer sentiment 

survey ท่ีชวยสรางความพึงพอใจในการใชงานของผูใชนั้น ประกอบไปดวย (1) ตัวแปร PER3 เปนตัวบงชี้ทาง

คุณภาพของการมีประโยชนของเว็บแบบฟอรมในการเก็บขอมูลความรูสึกคิดเห็น ในปจจัยประสิทธิภาพ (2) ตัว

แปร RES1 เปนตัวบงชี้ทางคุณภาพของการออกแบบตัวชวย (guideline) ในการตอบคําถามลงในแบบฟอรม ใน

ปจจัยดานการตอบสนอง และ (3) ตัวแปร EOU2 เปนตัวบงชี้ทางคุณภาพของการออกแบบเว็บฟอรมใหเปนมิตร

กับผูใช (User friendly) ในปจจัยดานการงายตอการใช ท้ังนี้ตัวแปรท่ีนักออกแบบสามารถนํามาพิจารณานอย
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ท่ีสุดคือ ตัวแปร RES4 คือตัวบงชี้ทางคุณภาพของการออกแบบเว็บแบบฟอรมท่ีชวยทําใหผูใชรูสึกม่ันใจวาไดกรอก

แบบฟอรมสําเร็จแลว 

 

(a) 
 

(b) 

 
(c) 

 
(d) 

 

ภาพท่ี 35 กราฟ Scatter plot ระหวางตัวแปร (a) SAT กับ Age_range (b) SAT กับ PER1 (c) SAT กับ 

RES1 และ (d) SAT กับ EOU2 

 

4.3 การนําระบบไปปรับใชในเชิงธุรกิจ 

 จากการจัดกิจกรรมการประเมินการใชงานระบบ KHONTHAI 4.0 NLP-SA Dashboard กับกลุมผูใชงาน

เปาหมาย SMEs เม่ือวันท่ี 11 เมษายน 64 ทางทีมนักวิจัยพบวา กลุมผูทดสอบระบบสวนใหญมีความพึงพอใจตอ

การใชงานระบบ KHONTHAI 4.0 NLP-SA ผานกรณีศึกษาเปนอยางดีและมองวาระบบสามารถถูกใชเปน

เครื่องมือวิเคราะหขอมูลทางการตลาดได แตอยางไรก็ดีคลังขอมูลในระบบมีขอมูลชื่อสินคาท่ีจํากัด ทําใหขอมูล

แสดงความคิดเห็นของชื่อสินคา หรือแบรนดสินคาทองถ่ินสวนใหญไมถูกหาเจอจากระบบ ดังนั้นเพ่ือสนับสนุน

ผูประกอบการ SME ในการใชระบบ KHONTHAI 4.0 NLP-SA เพ่ือสามารถตอยอดการทําธุรกิจการตลาดไดนั้น 

ทางทีมนักวิจัยจึงไดจัดกิจกรรมการนําระบบไปใชจริงในเชิงธุรกิจ หรือ KHONTHAI 4.0 NLP-SA in Business 
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Action เม่ือวันท่ี 21 เมษายน 64 โดยการเชิญผูประกอบการสินคา 2 ราย (อาหาร 1 ราย และเครื่องสําอาง 1 ราย) 

และวันท่ี 12 มิถุนายน 64 โดยการเชิญผูประกอบการสินคาอาหารเสริม 1 ราย มารวมทํากิจกรรม Workshop  

การแผนธุรกิจการตลาด รวมถึงการจัดการทดสอบผลิตภัณฑสินคาทดลองกับกลุมเปาหมายผานระบบ 

KHONTHAI 4.0 NLP-SA และในการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ทางทีมนักวิจัยไดทํางานรวมกับผูเชี่ยวชาญดานแผน

ธุรกิจจากศูนยนวัตกรรมและการจัดการเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Innovation and Transformation Center: 

DTIC) เพ่ือชวยแนะนําการเขียนแผนธุรกิจการตลาดจากขอมูลท่ีไดมาจากระบบ KHONTHAI 4.0 NLP-SA ใหกับ

ผูประกอบการ SMEs  

 4.3.1 ข้ันตอนการดําเนินงาน (Procedure) 

ทางทีมนักวิจัยประสานงานกับศูนย DTIC เพ่ือติดตอผูประกอบการ SME สินคาประเภท

เครื่องสําอาง อาหารเสริม skincare หรืออาหารท่ีมีความสนใจเขารวมกิจกรรมการทําแผนธุรกิจทางการตลาด 

และการนําสินคาตัวอยางมาทดสอบผานระบบ KHONTHAI 4.0 NLP-SA เพ่ือศึกษาขอมูลวิเคราะหความรูสึก

คิดเห็นของผูบริโภคจากขอมูลสื่อสังคมออนไลน และการสํารวจความคิดเห็นของกลุมนักศึกษาเปาหมายท่ีตอ

สินคาตัวอยาง ชวงการจัดกิจกรรมแบงเปน 2 ชวงมีดังนี้  

• ชวงท่ี 1: ผูประกอบการ SME 2 รายท่ีสนใจเขารวมกิจกรรมคือผูประกอบการสินคาครีมกันแดด

และโลชั่นบํารุงผิว (เครื่องสําอาง) และผูประกอบการสินคาน้ําผึ้ง (อาหาร) และกลุมนักศึกษา 

จํานวน 20 คนท่ีมีความประสงคจะรวมกิจกรรมทดสอบผลิตภัณฑสินคาในวันท่ี 21 เมษายน 64  

แตเนื่องจากชวงท่ีจัดกิจกรรมเปนชวงการระบาดของโควิด-19 ไมสามารถจัดกิจกรรมท่ีมีคนมา

รวมกลุมหมูมากได ทําใหทางทีมนักวิจัยไดปรับรูปแบบกิจกรรมเปนการทดสอบผลิตภัณฑ

ออนไลนผาน Zoom แอปพลิเคชันแทนเพ่ือรักษาระยะการติดเชื้อ และลดการรวมกลุมของคน

จํานวนมากในตัวอาคารซ่ึงเปนสถานท่ีปด ท้ังนี้ทางทีมนักวิจัยไดติดตอกับผูประกอบการสินคา

จัดสงสินคาตัวอยางมาใหกอน และทําการแจกจายสินคาตัวอยางใหกับนักศึกษาเพ่ือทดสอบ 

• ชวงท่ี 2: ผูประกอบการ SME 1 รายท่ีสนใจเขารวมกิจกรรมคือผูประกอบการสินคาชาและกาแฟ

แกนตะวัน (อาหารเสริม) และกลุมตัวอยางจํานวน 36 คน และจํานวน 14 คนท่ีมีความประสงค

จะรวมกิจกรรมทดสอบผลิตภัณฑสินคา วันท่ี 12 มิถุนายน 64 และวันท่ี 21 มิถุนายน 64 

ตามลําดับ โดยกลุมนักศึกษาทดสอบผลิตภัณฑ และแสดงความคิดเห็น ณ หองแล็บคอมพิวเตอร

ท่ีไดจัดเตรียมเอาไว ณ อาคารศูนยนวัตกรรมการเรียนรู มหาวิทยาลัยเชียงใหม 

โดยข้ันตอนการทํากิจกรรม KHONTHAI 4.0 NLP-SA in Business Action มีดังตอไปนี ้

1. นักวิจัยกลาวทักทายและทําความรูจักกับผูประกอบการสินคา รวมถึงแนะนําตัวโครงการ ฯ และระบบ 

KHONTHAI 4.0 NLP-SA พรอมท้ังสาธิตการใชระบบ (10 นาที) 

2. ผูประกอบการสินคาเขารวมทดลองใชงานระบบ KHONTHAI 4.0 NLP-SA Dashboard เพ่ือสํารวจขอมูล

ความคิดเห็นและความรูสึกท่ีมีตอสินคาในหมวดเครื่องสําอาง อาหารเสริม skincare และอาหาร สําหรับ

การเขียนแผนธุรกิจ 

3. ผูประกอบการสินคาเขียนแผนธุรกิจ และสรางแบบสอบถามสําหรับการทดสอบผลิตภัณฑ (Product 

testing) โดยไดรับคําปรึกษาจากผูเชี่ยวชาญทางดานแผนการธุรกิจ 
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4. นักวิจัยสรางแบบสอบถามการสํารวจความคิดเห็นท่ีตอสินคาตัวอยางบนระบบ KHONTHAI 4.0 NLP-SA 

Customer Survey และสงลิงกของแบบสอบถามไปใหกลุมทดสอบ 

5. เม่ือถึงเวลานัดหมายการทํากิจกรรมทดลองสินคาตัวอยางกับกลุมทดสอบ ผูประกอบการสินคาแนะนํา

ผลิตภัณฑตัวอยาง ใหกับกลุมทดสอบผานโปรแกรม Zoom หลังจากนั้นกลุมทดสอบทดลองสินคา

ตัวอยาง และตอบแบบสอบถามความคิดเห็นผานลิงกท่ีไดรับจากนักวิจัย นอกจากนี้กลุมทดสอบประเมิน

ความพึงพอใจท่ีตอสวนประสานตอผูใช (User Interface) ของแบบฟอรมสํารวจความรูสึกคิดเห็น 

KHONTHAI 4.0 NLP-SA Customer Survey ผาน Google form (เกณฑและผลการประเมินแบบฟอรม

สามารถดูไดท่ีหัวขอ 4.1.4) 

6. นักวิจัยนําสงผลการสํารวจความคิดเห็นและความรูสึกของกลุมทดสอบท่ีมีตอสินคาตัวอยางใหกับ

ผูประกอบการ เพ่ือนําผลการวิเคราะหไปตอยอดในแผนธุรกิจการตลาด 

7. นักวิจัยทําการศึกษาประสบการณของผูประกอบการสินคาตอกิจกรรม KHONTHAI 4.0 NLP-SA in 

Business Action และประโยชนท่ีไดรับจากกิจกรรม รวมถึงความพึงพอใจการใชงานระบบ KHONTHAI 

4.0 NLP-SA ท่ีมีตอการเขียนแผนธุรกิจทางการตลาด 

4.3.2 เครื่องมือ (Tools)  

ในระหวางการทํากิจกรรม KHONTHAI 4.0 NLP-SA in Business Action ทางทีมไดรวบรวม

ขอมูลโดยใชวิธีการสัมภาษณและการสังเกตพฤติกรรม ความคิดเห็น และอารมณของผูประกอบการ SME ขณะ

ทดลองใชระบบ KHONTHAI 4.0 NLP-SA Dashboard และมีการจัดตั้งอุปกรณกลองเพ่ือบันทึกภาพและเสียง

ของการสนทนาระหวางผูประกอบการ SME ผูเชี่ยวชาญแผนธุรกิจ และนักวิจัยในหองประชุม นอกจากนี้ทางทีม

นักวิจัยไดติดตั้งโปรแกรมบันทึกการทํางานผานหนาจอบนเครื่องคอมพิวเตอรโนตบุกท่ีผูประกอบการ SME ใชใน

การทดสอบระบบ เพ่ืออํานวยความสะดวกในการวิเคราะหขอมูลของผูใชงาน  

4.3.3 เอกสารแผนธุรกิจ (Business plan) 

เนื่องจากผูประกอบการสามารถใชประโยชนจากระบบ KHONTHAI 4.0 NLP-SA Dashboard 

ในการสืบคนความคิดเห็นและความรูสึกของผูบริโภคท่ีมีตอผลิตภัณฑตาง ๆ ทําใหขอมูลท่ีผูประกอบการได

สามารถนําไปตอยอดทางธุรกิจได โดยเฉพาะนําไปตอยอดในเอกสารแผนธุรกิจ ท้ังนี้แผนธุรกิจเปนเอกสารคูมือใน

การดําเนินธุรกิจ โดยนําเสนอรายละเอียดเชิงธุรกิจของตัวแปรท่ีสําคัญตาง ๆ อาทิ สินคาหรือการบริการท่ีตองการ

จะทําธุรกิจ กลุมลูกคา กลุมคูแขง จุดแข็ง จุดออน โอกาส และอุปสรรคของธุรกิจ เอกสารแผนธุรกิจท่ีใชใน

กิจกรรมครั้งนี้ จะเปนเอกสารแผนธุรกิจ (ฉบบัยอ) ท่ีประกอบไปดวย 2 สวน ดังตอไปนี้  

สวนท่ี 1 ขอมูลเบื้องตนธุรกิจ  

1.1 ความเห็นมาของธุรกิจ 

สวนท่ี 2 แผนธุรกิจ   

2.1 กลยุทธองคกร 

2.2 การวิเคราะหสถานการณ (SWOT Analysis) 

2.3 แผนการตลาด 4P 

 2.4 แผนการผลิต 
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4.3.4  ผลลัพธ (Results) 

ทีมนักวิจัยไดดําเนินกิจกรรม KHONTHAI 4.0 NLP-SA in Business Action เพ่ือสงเสริมผูประกอบการ SME ใน

การทําแผนธุรกิจผานเครื่องมือระบบเว็บ KHONTHAI 4.0 NLP-SA Dashboard และ KHONTHAI 4.0 NLP-SA 

Customer Survey โดยมีผลลัพธการทํากิจกรรมของผูประกอบการสินคาท้ัง 3 รายมีดังตอไปนี้ กับกลุมผูใชงาน

จริงเม่ือวันท่ี 21 เมษายน 2564 และวันท่ี 12 มิถุนายน 2564 ท่ีผานมา (สามารถดูรูปถายทํากิจกรรมไดท่ี 

ภาคผนวก ก)  

4.3.4.1 ผูประกอบการสินคา HONEY DEE BEE FARM 

•  ขอมูลสวนตัวของผูประกอบการ 

ผูประกอบการเปนเจาของธุรกิจ HONEY DEE BEE FARM ขายสินคาเก่ียวกับ

ผลิตภัณฑน้ําผึ้ง และมีประสบการณทําธุรกิจมาแลว 6 ป ชองทางในการโปรโมตและขายสินคามีอยูดวยกันหลาย

ชองทาง อาทิ Facebook, IF, Line, Shopee, Lazada และ Website ซ่ึงทางผูประกอบการเลือกวิธีการรับฟง

ความคิดเห็นของลูกคาผานทาง Online (ผานโปรแกรม Line, Facebook) และกิจกรรม Offline ชิมสินคาและ

พูดคุยกับลูกคา แตอยางไรก็ตามผูประกอบการยังไมเคยศึกษาขอมูลความคิดเห็นจากแหลงขอมูลอ่ืน เชน เว็บ

บอรดแลกเปลี่ยนความคิดเห็นพันทิป 

•  ขอมูลท่ีไดรับจากระบบ KHONTHAI 4.0 NLP-SA  

ผูประกอบการทําการสํารวจภาพรวมของขอมูลในหมวดหมูอาหารจากระบบ             

ไดสังเกตเห็นคําวา “วันหมดอายุ” ในกลุมคํา (Word cloud) ท่ีแสดงอารมณเชิงลบ ผูประกอบการสะทอนความ

คิดเห็นกลับมาวา ความคิดเห็นของตนเองท่ีเก่ียวกับวันหมดอายุของสินคาเปนเรื่องท่ีสําคัญตรงกับความคิดเห็น

ของผูบริโภคสวนใหญ ทําใหรูสึกม่ันใจวามาถูกทางเนื่องจากไดมีกระบวนการคอยระวังเรื่องการหมดราคาของ

สินคา นอกจากนี้ผูประกอบการยังไดสังเกตคําวา “ทํากับขาว” ในกลุมคําท่ีแสดงอารมณเชิงบวก และไดทําการ

สืบคนขอมูลความรูสึกคิดเห็นเก่ียวกับผลิตภัณฑน้ําผึ้ง พบวาคนนิยมทํากับขาวเองกินเองท่ีบาน และมีการนํา

ผลิตภัณฑน้ําผึ้งมาเปนวัตถุดิบในการทําอาหาร ทําใหไดไอเดียวานาจะเพ่ิมวิธีทําอาหาร/เครื่องด่ืมดวยผลิตภัณฑ

น้ําผึ้งลงในเว็บเพจเพ่ือเปนการชวยโปรโมตสินคา  

•  สินคาทดลองตัวอยางและแบบสํารวจความรูสึกคิดเห็นท่ีมีตอสินคา  

 

ภาพท่ี 36 แสดงภาพผลิตภัณฑ น้ําผ้ึง HONEY DEE BEE 
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ภาพท่ี 36 แสดงภาพผลิตภัณฑ น้ําผึ้ง HONEY DEE BEE ท่ีทางผูประกอบการนํามาทดสอบกับกลุม

นักศึกษา ซ่ึงตัวผลิตภัณฑน้ําผึ้ง 100% มีมาตรฐานการรับรอง และผูประกอบการไดออกแบบชุดคําถามรวมกันกับ

ผูเชี่ยวชาญแผนธุรกิจเพ่ือนําไปใชในแบบสํารวจความคิดเห็นและความรูสึกของกลุมทดสอบสินคาตัวอยาง โดยชุด

คําถามสํารวจความรูสึกคิดเห็นของแบรนด Honey Dee น้ําผึ้ง มีดังตอไปนี้ 

1. จากการทดลองใช คุณคิดวาสินคาดี หรือไมดี อยางไรบาง (รสชาติ/กลิ่น/สี) ? 

2. มาตรฐานรับรองผลิตภัณฑน้ําผึ้งอ่ืน ๆ (อาทิ GAP,  GMP, ISO, อินทรีย) มีผลตอการ

ตัดสินใจซ้ือระดับใด พรอมบอกเหตุผล ? 

3. คุณตัดสินใจซ้ือผลิตภัณฑน้ําผึ้งในทองตลาดดวยเหตุผลใดบาง (ราคา/บรรจุภัณฑ/ชื่อ      

แบรนด/สรรพคุณ/วิธีการใช) ถาคุณตัดสินใจซ้ือแลว คุณจะสะดวกในการซ้ือผานชองทาง Online หรือ Offline 

มากกวากัน 

4. คุณมีความคิดในการเลือกซ้ือน้ําผึ้งเปนของขวัญ/ของชํารวย/ของฝาก หรือไม (ใชหรือไม 

เพราะอะไร) ? 

5. คุณมีความคิดเห็นอยางไร ในการใชน้ําผึ้งแทนน้ําตาลในชีวิตประจําวัน? และคุณมีความคิด

ท่ีจะนําน้ําผึ้งมาเปนสวนผสมหลักบนโตะอาหารหรือไม 

6. ผลิตภัณฑน้ําผึ้ง 35 กรัม ราคา 30 บาท คุณคิดวาราคาเหมาะสมมากแคไหน (ถูก หรือวา 

แพงไป) และคุณคิดวาควรมีราคาเทาไหร ? 

ชุดคําถามท้ัง 6 ขอนี้ ทางทีมนักวิจัยไดนําไปสรางแบบฟอรมสํารวจความคิดเห็นในระบบ KHONTHAI 

4.0 NLP-SA Customer Survey เพ่ือสงลิงกแบบสอบถามไปใหกลุมทดสอบสินคาตัวอยางทํา ภาพท่ี 37 แสดง

ตัวอยางแบบฟอรมสํารวจความคิดเห็นของแบรนด Honey Dee น้ําผึ้ง 

 

ภาพท่ี 37 แสดงตัวอยางแบบฟอรมสํารวจความคิดเห็นของแบรนด Honey Dee น้ําผ้ึง 
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• ผลสรุปสํารวจความรูสึกคิดเห็นท่ีมีตอสินคา 

หลังจากท่ีกลุมนักศึกษาจํานวน 20 คน (n=20) ไดทดสอบผลิตภัณฑตัวอยาง น้ําผึ้ง 

Honey Dee และไดแสดงความคิดเห็นผานลิงกแบบฟอรมสํารวจความคิดเห็นท่ีสรางจากระบบ KHONTHAI 4.0 

NLP-SA Customer Survey (ภาพท่ี 37) เรียบรอยแลว ทางทีมนักวิจัยนํารายงานการแสดงความคิดเห็นจาก

ระบบสงตอใหผูประกอบการเพ่ือทําการวิเคราะหขอมูลตอ ภาพท่ี 38-39 แสดงตัวอยางรายงานบางสวนของการ

แสดงความคิดเห็นของแบรนด Honey Dee น้ําผึ้ง 

  

 
 

 

 

 

ภาพท่ี 38 แสดงตัวอยางรายงานบางสวนของการแสดงความคิดเห็นของแบรนด Honey Dee น้ําผึ้ง (a) 

 
 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 39 แสดงตัวอยางรายงานบางสวนของการแสดงความคิดเห็นของแบรนด Honey Dee น้ําผ้ึง (b)  
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จากรายงานการสํารวจความคิดเห็นท่ีมีตอผลิตภัณฑ ผูประกอบการ Honey Dee น้ําผึ้งสามารถสรุป

ขอมูลความคิดเห็นไดดังนี้ 

1) จากการทดลองใช คุณคิดวาสินคาดี หรือไมดี อยางไรบาง (รสชาติ/กล่ิน/สี) ? 

ขอมูลสวนใหญเปนความคิดเห็นเชิงบวก (85%) ชอบรสชาติหวานพอดี มีกลิ่นหอมดอกลําไย สีน้ําผึ้งสวย 

และแพ็กเกจของผลิตภัณฑดี นอกเหนือจากนี้ ผูประกอบการไดรับขอมูลใหมจากความคิดเห็นท่ีเปนกลางวา หาก

เพ่ิมรวงผึ้งเขาไปดวยจะดีมาก 

2) มาตรฐานรับรองผลิตภัณฑน้ําผ้ึงอ่ืน ๆ (อาทิ GAP, GMP, ISO, อินทรีย) มีผลตอการตัดสินใจซ้ือ

ระดับใด พรอมบอกเหตุผล ? 

ขอมูลสวนใหญเปนความคิดเห็นเปนกลาง (85%) และทุกความคิดเห็นคิดวามาตรฐานรับรองผลิตภัณฑ

น้ําผึ้ง มีผลตอการตัดสินใจซ้ือมาก เนื่องจากมาตรฐานสามารถรับคุณภาพและความปลอดภัยของน้ําผึ้งได 

3) คุณตัดสินใจซ้ือผลิตภัณฑน้ําผ้ึงในทองตลาดดวยเหตุผลใดบาง (ราคา/บรรจุภัณฑ/ช่ือแบรนด/

สรรพคุณ/วิธีการใช) ถาคุณตัดสินใจซ้ือแลว คุณจะสะดวกในการซ้ือผานชองทาง Online หรือ Offline 

มากกวากัน 

ขอมูลสวนใหญเปนความคิดเห็นเปนกลาง (85%) โดยท่ีจะตัดสินใจซ้ือผลิตภัณฑน้ําผึ้งจากราคาบรรจุภัณฑ 

และสรรพคุณวามีความเหมาะสมหรือไมหรือไม สวนเรื่องการตัดสินใจดวยชื่อแบรนดมีนอย และคนสวนใหญนิยมท่ีจะ

ซ้ือน้ําผึ้งผานชองทาง Offline มากกกวาเนื่องจากอยากท่ีจะเห็นผลิตภัณฑกอนตัดสินใจซ้ือ 

4) คุณมีความคิดในการเลือกซ้ือน้ําผ้ึงเปนของขวัญ/ของชํารวย/ของฝาก หรือไม (ใชหรือไม เพราะ

อะไร) ? 

ขอมูลสวนใหญเปนความคิดเห็นเปนกลาง (70%) ท่ีเห็นดวยกับการเลือกน้ําผึ้งเปนของฝาก/ของขวัญ/

ของชํารวย เนื่องจากใหความคิดเห็นวาน้ําผึ้งเปนผลิตภัณฑท่ีมีสรรพคุณหลายอยางท่ีดีตอสุขภาพ เหมาะสําหรับผู

ท่ีมีอายุ ญาติผูใหญ 

5) คุณมีความคิดเห็นอยางไร ในการใชน้ําผ้ึงแทนน้ําตาลในชีวิตประจําวัน? และคุณมีความคิดท่ีจะนํา

น้ําผึ้งมาเปนสวนผสมหลักบนโตะอาหารหรือไม 

ขอมูลสวนใหญเปนความคิดเห็นเปนกลาง (70%) ท่ีเห็นดวยกับการนําน้ําผึ้งมาใชแทนน้ําตาลเนื่องจากดี

สําหรับสุขภาพมากกวา แตอาจจะไมเหมาะกับอาหารทุกเมนู และมีขอมูลท่ีเปนความคิดเห็นเชิงลบท่ีไมเห็นดวย

อยู (25%) เนื่องจากน้ําผึ้งมีราคาท่ีแพงกวาน้ําตาลมาก 

6) ผลิตภัณฑน้ําผ้ึง 35 กรัม ราคา 30 บาท คุณคิดวาราคาเหมาะสมมากแคไหน (ถูก หรือวา แพงไป) 

และคุณคิดวาควรมีราคาเทาไหร ? 

ขอมูลสวนใหญเปนความคิดเห็นเปนบวก (30%) ท่ีเห็นดวยอยางมากสําหรับผลิตภัณฑน้ําผึ้ง 35 กรัม ราคา 30 

บาท และมีความคิดเห็นเปนกลาง (65%)  ท่ีคิดวาราคาเหมาะสมดีแลว มีจํานวนนอยท่ีคิดวาราคาแพงเกินไป 

• สรุปขอมูลจากกิจกรรมสาํหรับแผนธุรกิจ (ฉบับยอ)  

จากกิจกรรม KNONTHAI 4.0 NLP-SA ทําใหผูประกอบการ HONEY DEE BEE น้ําผึ้ง 

ไดรับขอมูลเชิงวิเคราะหสําหรับการเขียนแผนธุรกิจในสวนของการวิเคราะหสถานการณ (SWOT Analysis) และ

แผนการตลาด 4P ดังตอไปนี้  
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o การวิเคราะหสถานการณ (SWOT Analysis) 

การวิเคราะหปจจัยภายในธุรกิจ (จุดแข็งและจุดออน: SW) 

จุดแข็ง 

- ผลิตจากธรรมชาติ 100 % ไมมีสารเจือปน 

- อายุผลิตภัณฑเก็บรักษาไดนาน 

- มีมาตรฐานรับรองผลิตภัณฑ 

- ผลิตสดใหมไมคางสตอกเกิน 2 เดือน 

จุดออน 

- ทักษะดาน IT (ดานการตลาด แนะนําวิธีการใชและสรรพคุณ) 

วิเคราะหปจจัยภายนอกธุรกิจ (โอกาสและอุปสรรค: OT) 

โอกาส 

- มีสวนลําไยของตนเอง ไมผานคนกลาง 

- มองเห็นโอกาสในการสรางผลิตภัณฑอ่ืน ๆ ตอไป (ของชํารวย ใสรวงผึ้งเพ่ิม

เพ่ืออัปราคา) 

- มีแนวทางการสงออกตางประเทศ (ลาว เวียดนาม พมา อินเดีย จีน) 

อุปสรรค 

- ลูกคาสวนใหญยังไมเปดรับการใชน้ําผึ้งบนโตะอาหารเปนหลัก 

- คูแขงเยอะ (ขายใน % ถูกมากกวา) 

- ลูกคาบอกราคาแพง อยากใหเพ่ิมปริมาณ 

o แผนการตลาด 4P 

สินคาท่ีขายในปจจุบัน: น้ําผึ้งแท 100 % ดอกลําไย 

ลักษณะเดนของสินคา 

- ธรรมชาติ 100 % 

- ปริมาณคุมราคา 

- กลิ่นหอม 

- รสชาติดี ไมหวานเกินไป 

- บรรจุภัณฑสวยงาม 

กลุมลูกคาเปาหมาย 

- เพศหญิงอายุ 45 ปข้ึนไป 

- ชาย-หญิง อายุ 19-45 ปข้ึนไป 

o กลยุทธทางการตลาดของธุรกิจ 

ลักษณะการทําการตลาดแบบ 

- ขายสง ขายปลีก ผูผลิต 

ชองทางการจัดจําหนาย/สถานท่ีจัดจําหนาย 
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- Offline: หนาราน และ ตัวแทน 

- Online: website (www.honeydeebeefarm.com), Line และ Facebook 

บริการจัดสงสินคา  

- ขนสงเอกสาร Flash/Kerry/ไปรษณียไทย/ นิ่มซ่ีเส็ง 

การสงเสริมการตลาด  

- การเพ่ิมการรับรูในเรื่องวิธีการใชน้ําผึ้ง และแนะนําสรรพคุณ บนแพ็กเกจ และ

ผานสื่อประชาสัมพันธทาง Social media 

การสงเสริมการขาย  

- โพรโมชัน 1 แถม 1 

- มีเก็บเงินปลายทาง 

- บริการสงฟรีหากสั่งครบตามกําหนด 

โดยสามารถดูรายงานแผนธุรกิจ (ฉบับยอ) ไดท่ี ภาคผนวก ข 

 

4.3.4.2 ผูประกอบการสินคา ครีมกันแดด ซิกสทีม เนเชอรัล โปรดักส 

•  ขอมูลสวนตัวของผูประกอบการ 

 ผูประกอบการเปนเจาของธุรกิจเครื่องสําอางขนาดเล็ก ซิกสทีม เนเชอรัล โปรดักส ขาย

สินคาเก่ียวกับผลิตภัณฑครีมกันแดดและโลชันบํารุงผิว และมีประสบการณทําธุรกิจมาแลว 5 ป ชองทางในการ

โปรโมตและขายสินคามีอยูดวยกันหลายชองทาง อาทิ Facebook, IG, Line OA, Shopee, Lazada, Website 

ซ่ึงทางผูประกอบการเลือกวิธีการรับฟงความคิดเห็นของลูกคาผานทาง Online (ผานโปรแกรม Line, Facebook) 

แตอยางไรก็ตามผูประกอบการยังไมเคยศึกษาขอมูลความคิดเห็นจากแหลงขอมูลอ่ืน เชนเว็บบอรดแลกเปลี่ยน

ความคิดเห็นพันทิป 

•  ขอมูลท่ีไดรับจากระบบ KHONTHAI 4.0 NLP-SA  

ผูประกอบการไดสังเกตเห็นกลุมคําท่ีคนนิยมพูดถึงในเอกสารหมวดหมูเครื่องสําอาง 

และพบคําวา “ครีมกันแดด” ทําใหทราบวาคนในพันทิปนิยมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเก่ียวกับผลิตภัณฑครีมกัน

แดดกัน นอกจากนี้ผูประกอบการไดสืบคนหาขอมูลความคิดเห็นเพ่ิมเติมเก่ียวกับ ครีมกันแดด และพบเจอปญหา

ของผูบริโภคท่ีมีตอผลิตภัณฑครีมกันแดดจากประโยคแสดงความคิดเห็นเชิงลบ อาทิ ใชแลวหนาหมอง เหนียว

เหนอะหนะ ราคาแพง สวนประโยคท่ีแสดงความคิดเห็นเชิงบวกสวนใหญจะเปนแนะนําชื่อผลิตภัณฑครีมกันแดด

ท่ีมีอยูดวยกันหลายแบรนด และมีเพียงยี่หอเดียวท่ีใชคําโฆษณาเก่ียวกับการปองกันผิวหนาจาก pm 2.5  

• สินคาทดลองตัวอยางและแบบสํารวจความรูสึกคิดเห็นท่ีมีตอสินคา 
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 ภาพท่ี 40 แสดงภาพผลิตภัณฑครีมกันแดด ซิกสทีม เนเชอรัล 

 ภาพท่ี 40 แสดงภาพผลิตภัณฑครีมกันแดด ซิกสทีม เนเชอรัล ท่ีทางผูประกอบการนํามาทดสอบกับกลุม

นักศึกษา ซ่ึงตัวผลิตภัณฑนี้มีสวนผสมจากธรรมชาติคือสารสกัดขาวกํ่า และผูประกอบการไดออกแบบชุดคําถาม

รวมกันกับผูเชี่ยวชาญแผนธุรกิจเพ่ือนําไปใชในแบบสํารวจความคิดเห็นและความรูสึกของกลุมทดสอบสินคา

ตัวอยาง โดยชุดคําถามสํารวจความรูสึกคิดเห็นของแบรนด ครีมกันแดด ซิกสทีม เนเชอรัล มีดังตอไปนี้ 

1. กลุมผูตอบคําถาม เพศอะไร และมีอายุเทาไหร? 

2. คุณคิดวาการใชครีมกันแดดสําคัญไหม ยังไงบาง? 

3. คุณใชกันแดดแบบไหน และใชเกณฑอะไรในการเลือกกันแดด?  

4. ราคาท่ีคุณจะซ้ือครีมกันแดดแบบ Anti-pollution อยูท่ีราคาเทาไหร? 

5. คุณซ้ือครีมกันแดดท่ีไหน ระบุชื่อสถานท่ี? 

6. โพรโมชันอะไรท่ีจูงใจคุณในการซ้ือสินคาบาง? 

 

ชุดคําถามท้ัง 6 ขอนี้ ทางทีมนักวิจัยไดนําไปสรางแบบฟอรมสํารวจความคิดเห็นในระบบ KHONTHAI 

4.0 NLP-SA Customer Survey เพ่ือสงลิงกแบบสอบถามไปใหกลุมทดสอบสินคาตัวอยางทํา ภาพท่ี 41 แสดง

ตัวอยางแบบฟอรมสํารวจความคิดเห็นของแบรนด ครีมกันแดด ซิกสทีม เนเชอรัล 
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ภาพท่ี 41 แสดงตัวอยางแบบฟอรมสํารวจความคิดเห็นของแบรนด ครีมกันแดด ซิกสทีม เนเชอรัล 

• ผลสรุปสํารวจความรูสึกคิดเห็นท่ีมีตอสินคา 

หลังจากท่ีกลุมนักศึกษาจํานวน 20 คน (n=20) ไดทดสอบผลิตภัณฑตัวอยาง น้ําผึ้ง ครีมกันแดด ซิกสทีม 

เนเชอรัล และไดแสดงความคิดเห็นผานลิงกแบบฟอรมสํารวจความคิดเห็นท่ีสรางจากระบบ KHONTHAI 4.0 

NLP-SA Customer Survey  เรียบรอยแลว ทางทีมนักวิจัยนํารายงานการแสดงความคิดเห็นจากระบบสงตอให

ผูประกอบการเพ่ือทําการวิเคราะหขอมูลตอ ภาพท่ี 42-43 แสดงตัวอยางรายงานบางสวนของการแสดงความ

คิดเห็นของแบรนด ครีมกันแดด ซิกสทีม เนเชอรัล 
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ภาพท่ี 42 แสดงตัวอยางรายงานบางสวนของการแสดงความคิดเห็นของแบรนด  

ครีมกันแดด ซิกสทีม เนเชอรั (a) 

 
 

 
 

 

 
ภาพท่ี 43 แสดงตัวอยางรายงานบางสวนของการแสดงความคิดเห็นของแบรนด ครีมกันแดด  

ซิกสทีม เนเชอรัล (b) 
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จากรายงานการสํารวจความคิดเห็นท่ีมีตอผลิตภัณฑ ผูประกอบการ ครีมกันแดด ซิกสทีม เนเชอรัล สามารถ

สรุปขอมูลความคิดเห็นไดดังนี้ 

1) กลุมผูตอบคําถาม เพศอะไร และมีอายุเทาไหร? 

ผูตอบคําถามแบงเปนหญิง 13 คน และชาย 7 คน โดยกลุมผูตอบคําถามมีอายุตั้ง 18 – 28 ป 

2) คุณคิดวาการใชครีมกันแดดสําคัญไหม ยังไงบาง? 

ขอมูลจากทุกความเห็นคิดวาครีมกันแดดเปนสิ่งสําคัญ เนื่องจากครีมกันแดดสามารถปองกันผิวหนาจาก

แสง UV และมลพิษ ท่ีทําใหเกิดใบหนาหมองคล้ํา ฝา กะ หรือผื่นแดดได แตจํานวนระดับความคิดเห็นมีจะความ

แตกตางกัน ความคิดเห็นท่ีเห็นดวย (คิดเปน 60%) ความคิดเห็นท่ีเห็นดวยและใหขอมูลเชิงบวกเพ่ิมเติม (คิดเปน

25%) และความคิดเห็นท่ีเห็นดวยและใหขอมูลเชิงลบเพ่ิมเติม (คิดเปน 15%) 

3) คุณใชกันแดดแบบไหน และใชเกณฑอะไรในการเลือกกันแดด? 

จากขอมูลความเห็นคิด พบวาคนสวนใหญชอบครีมกันแดดท่ีมี spf50 มีเนื้อบางเบา ไมเหนียวเหนอะหนะ 

ไมมัน และสามารถกันแดดไดจริง ๆ มีท้ังสูตรแบบน้ํา และสูตรครีม แตจํานวนระดับความคิดเห็นเก่ียวกับเกณฑใน

การเลือกครีมกันแดดแตกตางกัน ความคิดเห็นเปนกลาง (คิดเปน 60%) ความคิดเห็นท่ีใหขอมูลเชิงบวกเพ่ิมเติม 

(คิดเปน 30%) และความคิดเห็นท่ีใหขอมูลเชิงลบเพ่ิมเติม (คิดเปน 10%)  

4) ราคาท่ีคุณจะซ้ือครีมกันแดดแบบ Anti-pollution อยูท่ีราคาเทาไหร?  

จากขอมูลความเห็นคิด พบวาราคาของครีมกันแดดท่ีคนสวนใหญจะซ้ืออยูท่ี 100 – 300 บาท รองลงมา

คือ 300 – 500 บาท และนอยท่ีสุดอยูท่ีราคา 500 – 1,000 บาท 

5) คุณซ้ือครีมกันแดดท่ีไหน ระบุช่ือสถานท่ี? 

จากขอมูลความเห็นคิด พบวาคนสวนใหญนิยมไปซ้ือครีมกันแดดท่ีรานท่ีมีเครื่องสําอางขายในหาง อาทิ 

Waston, Boots และ Eveandboy รองลงมาคือ ราน 7-11 และซูเปอรมารเก็ต สวนการซ้ือผานชองทาง Online 

นั้นมีบางสวนเทานั้น 

6) โพรโมชันอะไรท่ีจูงใจคุณในการซ้ือสินคาบาง? 

จากขอมูลความเห็นคิด พบวาคนสวนใหญนิยมโพรโมชันแบบลดราคา และแบบซ้ือ 1 แถม 1 

• สรุปขอมูลจากกิจกรรมสาํหรับแผนธุรกิจ (ฉบับยอ)  

จากกิจกรรม KNONTHAI 4.0 NLP-SA ทําใหผูประกอบการ ครีมกันแดด ซิกสทีม       

เนเชอรัล ไดรับขอมูลเชิงวิเคราะหสําหรับการเขียนแผนธุรกิจในสวนของการวิเคราะหสถานการณ (SWOT 

Analysis) และแผนการตลาด 4P ดังตอไปนี้  

o การวิเคราะหสถานการณ (SWOT Analysis) 

การวิเคราะหปจจัยภายในธุรกิจ (จุดแข็งและจุดออน: SW) 

จุดแข็ง 

- วัตถุดิบเปนขาวกํ่าดอยสะเก็ดท่ีไดข้ึนทะเบียน GI (สิ่งบงชี้ทางภูมิศาสตรไทย) 

และมีงานวิจัยจาก คณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม รองรับ 
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- มีสวนผสมจากวิตามิน อี และเปนผลิตภัณฑเนเชอรัล (จากธรรมชาติ) พรอมท้ัง

มีสวนผสมท่ีปองกันผิวท่ีเกิดจากผลภาวะภายนอก (Anti – Pollution) 

จุดออน 

- เปนแบรนดใหม ยังไมคอยเปนท่ีรูจักในทองตลาด 

- ยังไมมีการทําการตลาดท่ีสามารถเขาถึงกลุมเปาหมายไดอยางชัดเจน 

การวิเคราะหปจจัยภายนอกธุรกิจ (โอกาสและอุปสรรค: OT) 

โอกาส 

- ปจจุบันคนนิยมผลิตภัณฑจากธรรมชาติมากข้ึน 

- พฤติกรรมผูบริโภคใหความสําคัญกับการดูแลสุขภาพผิวมากข้ึน 

- ปจจุบัน PM 2.5 กําลังเพ่ิมสูง ผูบริโภคตองการครีมท่ีปกปองผิวมากข้ึน 

อุปสรรค 

- สภาพเศรษฐกิจไมดีทําใหคนใชจายนอยลง 

o แผนการตลาด 4P 

สินคาท่ีขายในปจจุบัน: ครีมกันแดดหนาพรอมบํารุงจากสารสกัดขาวกํ่า และ

วิตามินอี SPF 50 PA++ 

ลักษณะเดนของสินคา 

- กันแดดพรอมบํารุงและปกปอง PM2.5  

- สารสกัดจากขาวกํ่า 

- SPF 50 PA++ 

กลุมลูกคาเปาหมาย 

- กลุมท่ีชอบสินคาจากธรรมชาติ 

- กลุมผูมีปญหาผิวแพงาย 

o กลยุทธทางการตลาดของธุรกิจ 

ลักษณะการทําการตลาดแบบ 

- แบบ B2C และ B2B 

ชองทางการจัดจําหนาย/สถานท่ีจัดจําหนาย 

- Offline: หนารานชื่อ Sixteem อําเภอแมริม จังหวัดเชียงใหม, ฝากขาย O2O 

นิมมาน เชียงใหม, ตัวแทนจําหนาย เชน Aggie Hut CMU, รานอภัยภูเบศร และ จริงใจมารเก็ต 

- Online: เพจ Sixteem , Line OA @ Sixteem , www.sixteem.com , 

shopee , Lazada 

บริการจัดสงสินคา  

- สงสินคาไปรษณียไทย 
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การสงเสริมการตลาด  

- เพ่ิมการรับรูในสินคาครีมกันแดดประเภทสารสกัดจากธรรมชาติ ผานสื่อ

ประชาสัมพันธ เชน โบรชัวร Ad , โปสเตอร Ad และ VDO ทาง Socail Media 

- สรางการรับรูในการ Anti - Pollution  

การสงเสริมการขาย  

- นําสินคาเขาสูตลาด Modern Tired เชน เชียงใหมไดเร็คท ดาราคอสเมติก  

     และ Eve and Boy 

- จัดโพรโมชัน 1 แถม 1 หรือ ลดราคาสินคาเพ่ือเพ่ิมกลุมทดลองใช 

โดยสามารถดูรายงานแผนธุรกิจ (ฉบับยอ) ไดท่ี ภาคผนวก ข 

 

4.3.4.3 ผูประกอบการสินคา ชาและกาแฟสมุนไพรแกนตะวัน 

•  ขอมูลสวนตัวของผูประกอบการ 

ผูประกอบการเปนกรรมการบริหารของบริษัท แมปงไบโอเทรดดิ้ง จํากัด / บริษัท    

ไบโอแอดวานซ โซลูชั่น จํากัด ขายสินคาเก่ียวกับผลิตภัณฑเพ่ือสุขภาพ แคปซูลแกนตะวัน ชาสมุนไพรแกนตะวัน 

กาแฟสมุนไพรแกนตะวัน และมีประสบการณทําธุรกิจมาแลว 6 ป ชองทางในการโปรโมตและขายสินคามีอยู

ดวยกันหลายชองทาง อาทิ Facebook, IF, Line, Shopee, Lazada, Website ซ่ึงทางผูประกอบการเลือกวิธีการ

รับฟงความคิดเห็นของลูกคาผานทาง Online (ผานโปรแกรม Line, Facebook) และกิจกรรม Offline ชิมสินคา

และพูดคุยกับลูกคา แตอยางไรก็ตามผูประกอบการยังไมเคยศึกษาขอมูลความคิดเห็นจากแหลงขอมูลอ่ืน เชน เว็บ

บอรดแลกเปลี่ยนความคิดเห็นพันทิป 

• ขอมูลท่ีไดรับจากระบบ KHONTHAI 4.0 NLP-SA  

ผูประกอบการไดสังเกตเห็นกลุมคําท่ีคนนิยมพูดถึงในเอกสารหมวดหมูอาหารเสริม 

และพบคําวา “ระบบขับถาย” และ “ลดน้ําหนัก” ทําใหทราบวาคนในพันทิปนิยมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น

เก่ียวกับปญหาระบบขับถาย และวิธีการลดน้ําหนัก กันคอนขางมาก นอกจากนี้ผูประกอบการไดสืบคนหาขอมูล

ความคิดเห็นเพ่ิมเติมเก่ียวกับ “ไฟเบอร” คนหาพบประโยคความคิดเห็นเก่ียวกับผลิตภัณฑไฟเบอรท่ีชวยในการ

ขับถายอยูหลายผลิตภัณฑถูกพูดถึงในพันทิป และ “ความดันสูง” ทําใหพบประโยคความคิดเห็นเก่ียวกับสาเหตุ

และวิธีแกไขการเกิดความดันสูง 

• สินคาทดลองตัวอยางและแบบสํารวจความรูสึกคิดเห็นท่ีมีตอสินคา  
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ภาพท่ี 44 แสดงภาพผลิตภัณฑ ชาและกาแฟแกนตะวัน Duo  

ภาพท่ี 44 แสดงภาพผลิตภัณฑ ชาและกาแฟแกนตะวัน Duo ท่ีทางผูประกอบการนํามาทดสอบกับกลุม

นักศึกษา ซ่ึงตัวผลิตภัณฑเปนชาและกาแฟสมุนไพรแกนตะวัน ในบรรจุภัณฑมีชาแกนตะวันจํานวน 2 ซอง และ

กาแฟแกนตะวันจํานวน 2 ซอง และผูประกอบการไดออกแบบชุดคําถามรวมกันกับผูเชี่ยวชาญแผนธุรกิจเพ่ือ

นําไปใชในแบบสํารวจความคิดเห็นและความรูสึกของกลุมทดสอบสินคาตัวอยาง โดยมีชุดคําถามสํารวจความรูสึก

คิดเห็นอยู 2 ชุดคือ แบบฟอรมสอบถามความคิดเห็น ชาแกนตะวัน และแบบฟอรมสอบถามความคิดเห็น กาแฟ

แกนตะวัน  

แบบฟอรมสอบถามความคิดเห็น ชาแกนตะวัน 

1. ทานรูจักผลิตภัณฑชาแกนตะวันไหม? หากรูจักทานรูจักจากชองทางใด? 

2. รสชาติของชาแกนตะวันเปนอยางไร รูสึกชอบหรือไม เพราะอะไร? 

3. ผลิตภัณฑชาแกนตะวันมีเสนใยอาหารท่ีชวยระบบยอยอาหารและระบบขับถายไดดี ทานคิดวา

สรรพคุณสินคามีความคุมคาและเหมาะสมกับราคา 69 บาท/กลอง หรือไม เพราะเหตุใด? 

4. บรรจุภัณฑมีความดึงดูด สงผลใหทานอยากซ้ือสินคาหรือไม เพราะเหตุใด? 

5. ผลิตภัณฑชาแกนตะวันผานการรับรองมาตรฐาน อย. มาตรฐานการผลิตGMP และไดรับ

มาตรฐานดานการเกษตรQ (วัตถุดิบ) อยากทราบวาการไดรับมาตรฐานดังกลาวมีสวนในการ

ตัดสินใจซ้ือสินคาของทานหรือไม เพราะเหตุใด? 

6. จากการรับทราบขอมูลผลิตภัณฑขางตน ทานจะตัดใจเลือกซ้ือสินคาตัวนี้หรือไม เพราะเหตุใด? 
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แบบฟอรมสอบถามความคิดเห็น กาแฟแกนตะวัน 

1. ทานรูจักผลิตภัณฑกาแฟผสมแกนตะวันไหม? หากรูจักทานรูจักจากชองทางใด? 

2. รสชาติของกาแฟผสมแกนตะวันเปนอยางไร รูสึกชอบหรือไม เพราะอะไร? 

3. ผลิตภัณฑกาแฟผสมแกนตะวันมีเสนใยอาหารท่ีชวยระบบยอยอาหารและระบบขับถายไดดี 

ทานคิดวาสรรพคุณสินคามีความคุมคาและเหมาะสมกับราคา 69 บาท/กลอง หรือไม เพราะเหตุ

ใด? 

4. บรรจุภัณฑมีความดึงดูด สงผลใหทานอยากซ้ือสินคาหรือไม เพราะเหตุใด? 

5. ผลิตภัณฑกาแฟผสมแกนตะวันผานการรับรองมาตรฐาน อย. มาตรฐานฮาลาน และไดรับ

มาตรฐานดานการเกษตรQ (วัตถุดิบ) อยากทราบวาการไดรับมาตรฐานดังกลาวมีสวนในการ

ตัดสินใจซ้ือสินคาของทานหรือไม เพราะเหตุใด? 

6. จากการรับทราบขอมูลผลิตภัณฑขางตน ทานจะตัดใจเลือกซ้ือสินคาตัวนี้หรือไม เพราะเหตุใด? 

 

ชุดคําถามท้ัง 2 ชุดนี้ ทางทีมนักวิจัยไดนําไปสรางแบบฟอรมสํารวจความคิดเห็นในระบบ KHONTHAI 

4.0 NLP-SA Customer Survey เพ่ือสงลิงกแบบสอบถามไปใหกลุมทดสอบสินคาตัวอยางทํา ภาพท่ี 45 และ 46 

แสดงตัวอยางแบบฟอรมสํารวจความคิดเห็นของผลิตภัณฑ ชาแกนตะวัน และกาแฟแกนตะวัน ตามลําดับ 

 

ภาพท่ี 45 แสดงตัวอยางแบบฟอรมสํารวจความคิดเห็นของผลิตภัณฑ ชาแกนตะวัน 
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ภาพท่ี 46 แสดงตัวอยางแบบฟอรมสํารวจความคิดเห็นของผลิตภัณฑ กาแฟแกนตะวัน 

• ผลสรุปสํารวจความรูสึกคิดเห็นท่ีมีตอสินคา 

หลังจากท่ีกลุมนักศึกษาจํานวน 50 คน ไดทดสอบผลิตภัณฑตัวอยาง ชาแกนตะวัน 

(n=50) และกาแฟแกนตะวัน (n=38) และไดแสดงความคิดเห็นผานลิงกแบบฟอรมสํารวจความคิดเห็นท่ีสรางจาก

ระบบ KHONTHAI 4.0 NLP-SA Customer Survey (ภาพท่ี 45 และ 46) เรียบรอยแลว ทางทีมนักวิจัยนํา

รายงานการแสดงความคิดเห็นจากระบบสงตอใหผูประกอบการเพ่ือทําการวิเคราะหขอมูลตอ ภาพท่ี 47-48 แสดง

ตัวอยางรายงานบางสวนของการแสดงความคิดเห็นของแบรนด ชาแกนตะวัน และกาแฟแกนตะวัน 
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ภาพท่ี 47 แสดงตัวอยางรายงานบางสวนของการแสดงความคิดเห็นของผลิตภัณฑ ชาแกนตะวัน 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

  

 
 

ภาพท่ี 48 แสดงตัวอยางรายงานบางสวนของการแสดงความคิดเห็นของผลิตภัณฑ กาแฟแกนตะวัน 
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จากรายงานการสํารวจความคิดเห็นท่ีมีตอผลิตภัณฑชาแกนตะวัน (n=50) ผูประกอบการสามารถสรุปขอมูล

ความคิดเห็นไดดังนี้ 

1) ทานรูจักผลิตภัณฑกาแฟผสมแกนตะวันไหม? หากรูจักทานรูจักจากชองทางใด? 

ขอมูลสวนใหญเปนความคิดเห็นเห็นกลาง (95%) โดยผูตอบแบบสอบถามสวนใหญยังไมรูจักผลิตภัณฑ มี

เพียงสวนนอยท่ีไดรูจักผลิตภัณฑมาซ่ึงรูจักจากชองทางออนไลน 

2) รสชาติของชาแกนตะวันเปนอยางไร รูสึกชอบหรือไม เพราะอะไร? 

จากขอมูลพบวา ผูตอบแบบสอบถาม (แสดงความรูสึกคิดเปนบวก 49% และเปนกลาง 36%) มี

ความชอบในรสชาติของชาแกนตะวัน เนื่องจาก มีกลิ่นหอม ดื่มงาย มีรสหวานเปนธรรมชาติ และมีเพียง 15% 

ของผูตอบแบบสอบถามท่ีแสดงความรูสึกเปนลบ ไมคอยชอบรสชาติของชา 

3) ผลิตภัณฑชาแกนตะวันมีเสนใยอาหารท่ีชวยระบบยอยอาหารและระบบขับถายไดดี ทานคิดวา

สรรพคุณสินคามีความคุมคาและเหมาะสมกับราคา 69บาท/กลอง หรือไม เพราะเหตุใด?  

จากขอมูลพบวา ผูตอบแบบสอบถาม (แสดงความรูสึกเปนบวก 49% และแสดงความรูสึกเปนกลาง 

47%) คิดวาสินคามีความคุมคาและเหมาะสมกับราคา 

4) บรรจุภัณฑมีความดึงดูด สงผลใหทานอยากซ้ือสินคาหรือไม เพราะเหตุใด? 

จากขอมูลพบวา ผูตอบแบบสอบถามแสดงความรูสึกคิดเห็นเปนบวก 26% เปนลบ 17% และเปนกลาง 

57% ตอคําถาม โดยผูตอบแบบสอบถามแสดงความคิดเห็นบวกสวนใหญมีความคิดเห็นวาบรรจุภัณฑถูกออกแบบ

มาใหเรียบดูงาย มีความดึงดูดนาซ้ือ สวนผูตอบแบบสอบถามเปนลบและเปนกลางบางสวน แสดงความเห็นท่ี

แตกตางวาบรรจุภัณฑถูกออกมายังไมดึงดูด ควรจะปรับขนาดรูป และเลือกใชสีสันท่ีดึงดูดมากกวานี้  

5) ผลิตภัณฑชาแกนตะวันผานการรับรองมาตรฐาน อย. มาตรฐานการผลิตGMP และไดรับมาตรฐาน

ดานการเกษตรQ (วัตถุดิบ) อยากทราบวาการไดรับมาตรฐานดังกลาวมีสวนในการตัดสินใจซ้ือสินคา

ของทานหรือไม เพราะเหตุใด? 

จากขอมูลพบวา ผูตอบแบบสอบถาม (แสดงความรูสึกเปนบวก 28% เปนลบ 8% และเปนกลาง 64%) 

เห็นดวยวามาตรฐานดังกลาวมีสวนชวยในการตัดสินใจซ้ือผลิตภัณฑ เนื่องจากจะไดม่ันใจไดวา สินคามีคุณภาพ 

ปลอดภัยและนาเชื่อถือ 

6) จากการรับทราบขอมูลผลิตภัณฑขางตน ทานจะตัดใจเลือกซ้ือสินคาตัวนี้หรือไม เพราะเหตุใด? 

จากขอมูลพบวา ผูตอบแบบสอบถามแสดงความรูสึกคิดเห็นเปนบวก 32% เปนลบ 8% และเปนกลาง 

60% ตอคําถาม โดยผูตอบแบบสอบถามแสดงความคิดเห็นบวกตัดสินใจซ้ือผลิตภัณฑ เนื่องจากพึงพอใจในรสชาติ 

สรรพคุณท่ีชวยในการขับถาย รวมถึงราคาท่ีสามารถจายได สวนผูตอบแบบสอบถามเปนลบและเปนกลางบางสวน 

แสดงความเห็นท่ีแตกตางวา ไมซ้ือ เฉยๆ เนื่องจากรสชาติยังไมถูกปาก  

จากรายงานการสํารวจความคิดเห็นท่ีมีตอผลิตภัณฑกาแฟแกนตะวัน (n=39) ผูประกอบการสามารถสรุป

ขอมูลความคิดเห็นไดดังนี้ 
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1) ทานรูจักผลิตภัณฑกาแฟผสมแกนตะวันไหม? หากรูจักทานรูจักจากชองทางใด? 

ขอมูลสวนใหญเปนความคิดเห็นเห็นกลาง (95%) โดยผูตอบแบบถามสวนใหญยังไมรูจักผลิตภัณฑ มีเพียง

สวนนอยท่ีไดรูจักผลิตภัณฑมาซ่ึงรูจักจากชองทางออนไลน 

2) รสชาติของกาแฟแกนตะวันเปนอยางไร รูสึกชอบหรือไม เพราะอะไร? 

จากขอมูลพบวา ผูตอบแบบสอบถาม (แสดงความรูสึกคิดเปนบวก 49% และเปนกลาง 36%)               

มีความชอบในรสชาติของกาแฟแกนตะวัน เนื่องจาก รสชาติกลมกลอม มีกลิ่นหอม ด่ืมงาย มีรสหวานเปน

ธรรมชาติ ไมหวานมาก และมีเพียง 15% ของผูตอบแบบสอบถามท่ีแสดงความรูสึกเปนลบ ไมคอยชอบรสชาติ

ความหวานท่ีไมคุนเคย และรสชาติของกาแฟออนเกินไป 

3) ผลิตภัณฑกาแฟแกนตะวันมีเสนใยอาหารท่ีชวยระบบยอยอาหารและระบบขับถายไดดี ทานคิดวา

สรรพคุณสินคามีความคุมคาและเหมาะสมกับราคา 69 บาท/กลอง หรือไม เพราะเหตุใด? 

จากขอมูลพบวา ผูตอบแบบสอบถามแสดงความรูสึกคิดเห็นเปนบวก 49% เปนลบ 5% และเปนกลาง 

69% ตอคําถาม โดยผูตอบแบบสอบถามแสดงความคิดเห็นบวกมีความคิดเห็นวา ราคา 69 บาท/กลอง มีความ

เหมาะสมกับผลิตภัณฑ เนื่องจากรสชาติ และสรรพคุณ รวมถึงราคาไมสูงเกินไป สวนผูตอบแบบสอบถามเปนลบ

และเปนกลางบางสวน แสดงความเห็นท่ีแตกตางวา ราคายังไมเหมาะสม เนื่องจากไมพึงพอใจในรสชาติ และคิดวา

ราคายังสูงเกินไป 

4) บรรจุภัณฑมีความดึงดูด สงผลใหทานอยากซ้ือสินคาหรือไม เพราะเหตุใด? 

จากขอมูลพบวา ผูตอบแบบสอบถามแสดงความรูสึกคิดเห็นเปนบวก 28% เปนลบ 10% และเปนกลาง 

62% ตอคําถาม โดยผูตอบแบบสอบถามแสดงความคิดเห็นบวกสวนใหญมีความคิดเห็นวาบรรจุภัณฑถูกออกแบบ

มาใหเรียบดูงาย มีความดึงดูดนาซ้ือ สวนผูตอบแบบสอบถามเปนลบและเปนกลางสวนใหญ แสดงความเห็นท่ี

แตกตางวาบรรจุภัณฑถูกออกมายังไมดึงดูด ควรจะปรับขนาดรูป และเลือกใชสีสันท่ีดึงดูดมากกวานี้  

5) ผลิตภัณฑกาแฟแกนตะวันผานการรับรองมาตรฐาน อย. มาตรฐานการผลิตGMP และไดรับ

มาตรฐานดานการเกษตรQ (วัตถุดิบ) อยากทราบวาการไดรับมาตรฐานดังกลาวมีสวนในการ

ตัดสินใจซ้ือสินคาของทานหรือไม เพราะเหตุใด? 

จากขอมูลพบวา ผูตอบแบบสอบถาม (แสดงความรูสึกเปนบวก 28% เปนลบ 8% และเปนกลาง 64%) 

เห็นดวยวามาตรฐานดังกลาวมีสวนชวยในการตัดสินใจซ้ือผลิตภัณฑ เนื่องจากจะไดม่ันใจไดวา สินคามีคุณภาพ 

ปลอดภัยและนาเชื่อถือ 

6) จากการรับทราบขอมูลผลิตภัณฑขางตน ทานจะตัดใจเลือกซ้ือสินคาตัวนี้หรือไม เพราะเหตุใด? 

จากขอมูลพบวา ผูตอบแบบสอบถามแสดงความรูสึกคิดเห็นเปนบวก 32% เปนลบ 13% และเปนกลาง 

54% ตอคําถาม โดยผูตอบแบบสอบถามแสดงความคิดเห็นบวกตัดสินใจซ้ือผลิตภัณฑ เนื่องจากพึงพอใจในรสชาติ 

สรรพคุณท่ีชวยในการขับถาย รวมถึงราคาท่ีสามารถจายได สวนผูตอบแบบสอบถามเปนลบและเปนกลางบางสวน 

แสดงความเห็นท่ีแตกตางวา ไมซ้ือ ยังรูสึกเฉยๆ เนื่องจากรสชาติยังไมถูกปาก  

• สรุปขอมูลจากกิจกรรมสําหรับแผนธุรกิจ (ฉบับยอ)  
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จากกิจกรรม KNONTHAI 4.0 NLP-SA ทําใหผูประกอบการบริษัท บริษัท แมปงไบโอเท

รดดิ้ง จํากัด / บริษัท ไบโอแอดวานซ โซลูชั่น จํากัด ไดรับขอมูลเชิงวิเคราะหสําหรับการเขียนแผนธุรกิจในสวน

ของการวิเคราะหสถานการณ (SWOT Analysis) และแผนการตลาด 4P ดังตอไปนี้  

o การวิเคราะหสถานการณ (SWOT Analysis) 

การวิเคราะหปจจัยภายในธุรกิจ (จุดแข็งและจุดออน: SW) 

จุดแข็ง 

- กลิ่นหอม 

- รสชาติชุมคอ 

- รสชาติหวานนอย 

- ขนาดเล็กพกพาสะดวก 

- สินคาไดมาตรฐาน 

      จุดออน 

- บรรจุภัณฑยังไมดึงดูด 

- สินคายังไมเปนท่ีรูจักในทองตลาด 

- การบริหารจัดการงานของหุนสวนยังไมมีประสิทธิภาพ 

 

วิเคราะหปจจัยภายนอกธุรกิจ (โอกาสและอุปสรรค: OT) 

โอกาส 

- ปจจุบันคนใหความสนใจดานสุขภาพเยอะข้ึน 

- คนหันมาทานชาเยอะข้ึน 

- หลังวิกฤตโควิดผูบริโภคยอมจายใหกับการปองกันสุขภาพสูงข้ึน 

- โครงการสนับสนุน SME จากภาครัฐท่ีชวยเพ่ิมมูลคาสินคา 

- บริษัทมีแผนจะตอยอดธุรกิจรานและสินคา   

อุปสรรค 

- สื่อเขาไมถึงผูบริโภค 

- สารอินนูลินและแกนตะวันยังไมอยูในลิสตสารระบบอาหารของ อย. 

แผนการตลาด 4P 

สินคาท่ีขายในปจจุบัน:  

- ชาแกนตะวัน 

- กาแฟผสมแกนตะวัน 

- ผงแกนตะวัน 

ลักษณะเดนของสินคา 

- ธรรมชาติ 100 % 

- ปริมาณคุมราคา 
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- กลิ่นหอม 

- รสชาติดี ไมหวานเกินไป 

- บรรจุภัณฑสวยงาม 

กลุมลูกคาเปาหมาย 

- กลุมผูมีปญหาเรื่องการขับถาย 

- กลุมคนทํางาน ช/ญ 25-35 

- กลุมนักศึกษา ช/ญ 18-24 

- กลุมคนรักสุขภาพ 

- กลุม Keto 

o กลยุทธทางการตลาดของธุรกิจ 

ลักษณะการทําการตลาดแบบ 

- B2C 

- B2B เชน ขายสินคาแคผงแกนตะวัน เทานั้น 

ชองทางการจัดจําหนาย/สถานท่ีจัดจําหนาย 

- facebook, line, Lazada และ shopee 

- ริมปง, งานแสดงสินคาสุขภาพ, ราน Aggie Hut คณะเกษตร, รานอภัยภูเบศร 

แล รานSweet Keto 

บริการจัดสงสินคา  

- Kerry 

- ไปรษณียไทย 

การสงเสริมการตลาด  

- มีการทํา PR ตามกลุมคนรักสุขภาพ และ Keto 

- ออกงานแสดงสินคาสุขภาพ 

- ติดตอดีลเลอรตัวแทนจําหนายสินคาประจําจังหวัด 

- Live สัมภาษณ กลุมลูกคา 

การสงเสริมการขาย  

- จัดโพรโมชันใหลูกคา 

- ระบบสมาชิก และ คลังความรู 

โดยสามารถดูรายงานแผนธุรกิจ (ฉบับยอ) ไดท่ี ภาคผนวก ข 
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4.4 บทสรุป 

4.4.1 ผลจากการพัฒนาระบบเว็บแอปพลิเคชันแบบสํารวจความคิดเห็นของลูกคา   

ระบบแบบสํารวจความคิดเห็นของลูกคา Customer sentiment survey เปนระบบเว็บแอปพลิเคชัน

สําหรับผูดูแลระบบ (Admin) สามารถสรางขอคําถามในแบบฟอรม สรางลิงกแบบสอบถามเพ่ือสงไปใหผูตอบ

แบบสอบถาม และดูรายงานสรุปขอมูลความคิดเห็นและความรูสึกผานระบบแบบทันทีและดูไดจากหลากหลาย 

platforms ( Interactive and responsive) โดยระบบ Customer sentiment survey ถูกพัฒนาดวยเว็บ

เทคโนโลยี AngularJS และไลบรารี D3.js สําหรับการแสดงกราฟตางๆ ติดตอกับโปรแกรมหลังบานท่ีพัฒนาดวย 

Node.js และภาษา Python ท่ีใชในการเชื่อมตอกับโมเดลพยากรณความรูสึกคิดเห็นท่ีถูกพัฒนาจากกิจกรรมท่ี 1 

ในโครงการวิจัยฯ ตัวแบบฟอรมไดถูกนําข้ึนไปใชงานอยูบน cloud service โดยติดตั้งบน Server Ubuntu จากผู

ใหบริการจาก Digital ocean 

ท้ังนี้ผูวิจัยไดประเมินผลหนาแบบฟอรมสํารวจความคิดเห็นกับกลุมเปาหมาย ภายใตกิจกรรมทดสอบ

ผลิตภัณฑตัวอยาง (Product testing) ของผูประกอบการ ทางผูวิจัยไดใชแบบสอบถาม (Questionnaire) เพ่ือ

เก็บขอมูลจากกลุมตัวอยาง 50 คน (n=50) ขอมูลในแบบสอบถามวัดความพึงพอใจท่ีมีตอหนาแบบฟอรมสํารวจ

ความคิดเห็นประกอบไปดวย 1) ขอมูลพ้ืนฐานท่ัวไป และ 2) ความคิดเห็นท่ีมีตอตัวบงชี้ดานการใชงานได 19 ตัว

แปรมาจาก 6 ปจจัย คือดานเนื้อหา ดานรูปแบบ ดานการออกแบบ ดานการตอบสนอง ดานการใชงานงาย และ

ดานประสิทธิภาพ และตัวบงชี้ความพึงพอใจท่ีมีตอการใชงาน 1 ตัวแปร 

จากผลการวิเคราะหขอมูลดวยสถิติวิเคราะห ผูวิจัยพบวา กลุมตัวอยางมีความพึงพอใจตอการใชงานเว็บ

แบบฟอรมอยูท่ีคาเฉลี่ย 4.2 จากคะแนนเต็ม 5 แตกลุมตัวอยางท่ีมีอายุมากข้ึนจะมีความพึงพอใจท่ีมีตอการใชงาน

แบบฟอรมต่ําลง และปจจัยตัวบงชี้สําหรับการออกแบบเว็บฟอรม Customer sentiment survey ท่ีมีผลตอ

ความพึงพอใจของผูใช คือ 1) การมีประโยชนของเว็บแบบฟอรมในการเก็บขอมูลความรูสึกคิดเห็น ในปจจัย

ประสิทธิภาพ 2) การออกแบบตัวชวย (guideline) ในการตอบคําถามลงในแบบฟอรม ในปจจัยดานการ

ตอบสนอง และ 3) การออกแบบเว็บฟอรมใหเปนมิตรกับผูใช (User friendly) ในปจจัยดานการงายตอการใช 

สวนตัวบงชี้ท่ีนักออกแบบสามารถนํามาพิจารณานอยท่ีสุดคือการออกแบบเว็บแบบฟอรมท่ีชวยทําใหผูใชรูสึก

ม่ันใจวาไดกรอกแบบฟอรมสําเร็จแลว 

4.4.2 สรุปการนําระบบไปใชในเชิงธุรกิจ 

สําหรับการนําระบบไปปรับใชในเชิงธุรกิจ ทางทีมนักวิจัยไดจัดกิจกรรม KHONTHAI 4.0 NLP-SA in 

Business Action เพ่ือสนับสนุนผูประกอบการ SME ในหมวดสินคาเครื่องสําอาง อาหาร และอาหารเสริม จํานวน 

3 ราย ในการคนหาขอมูลความรูสึกคิดเห็นของผูบริโภคจากระบบ Analytics sentiment dashboard และการ

ทดสอบผลิตภัณฑตัวอยางกับกลุมเปาหมายและใหความคิดเห็นผาน Customer sentiment survey และจาก

การสัมภาษณผูประกอบการหลังจากท่ีรวมทํากิจกรรม KHONTHAI 4.0 NLP-SA in Business Action 

ผูประกอบการสะทอนความคิดเห็นวากิจกรรมนี้มีประโยชนสําหรับการทําแผนเพ่ือปรับปรุงธุรกิจ จากระบบ 

Dashboard ทําใหทราบถึงกลุมคําศัพทท่ีคนพูดถึงมากตามหมวดหมูสินคาและอารมณความรูสึก สามารถเกิด

ไอเดียตอยอดจากกลุมคําท่ีไมเคยนึกถึงมากอน และนําคําไปใชเปนคําโฆษณา หรือ Hashtag เพ่ือการตลาดได 

นอกจากนี้การสํารวจขอมูลประโยคจากคําสืบคน (Keyword)  ผูประกอบการจะหาความคิดเห็นเชิงลบเพ่ือนําไป
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ปรับปรุงสินคาใหตอบโจทยลูกคาใหดีข้ึน และชอบหนาเปรียบเทียบขอมูลความรูสึกคิดเห็นของ 2 คําคนหา เพราะ

สามารถศึกษาขอมูลท่ีคิดวานาจะเก่ียวของกันและเปรียบเทียบกันได แตอยางไรก็ตามผูประกอบการอยากดูขอมูล

ยอนหลัง 5 ป สําหรับผลิตภัณฑน้ําผึ้งและอยากเห็นขอมูลเก่ียวกับนวัตกรรมใหม ๆ ของผูประกอบการรายอ่ืน ๆ 

สําหรับการสํารวจความคิดเห็นท่ีมีตอสินคาจากกลุมเปาหมายผานระบบ Customer Survey ผูประกอบการ

สะทอนความคิดเห็นวาไดรับขอมูลในภาพรวมความรูสึกคิดเห็นของคําถามเก่ียวกับสินคา (Product) สถานท่ีจัด

จําหนาย (Place) และราคาสินคา (Price) รวมถึงรายละเอียดของความคิดเห็นวาคนถึงยังไง โดยจะเลือกดูความ

คิดเห็นท่ีเปนลบกอน 

 ขอคิดเห็นและขอเสนอแนะท่ีมีตอระบบจากผูเช่ียวชาญดานการตลาด 

นอกเหนือจากการทํากิจกรรม KHONTHAI 4.0 NLP-SA in Business Action แลว ทางทีมนักวิจัยไดเก็บ

ขอมูลการประเมินความพึงพอใจของระบบ KHONTHAI 4.0 NLP-SA dashboard และ Customer survey 

เพ่ิมเติมจากผูเชี่ยวชาญทางดานการตลาด (Marketing agency) จากศูนยนวัตกรรมและการจัดการเทคโนโลยี

ดิจิทัล (Digital Innovation and Transformation Center: DITC) จํานวน 2 ทาน เนื่องจากผูเชี่ยวชาญทางดาน

การตลาดเปนอีกกลมเปาหมายท่ีจะใชงานระบบ KHONTHAI 4.0 NLP-SA เพ่ือสนับสนุนขอมูลความคิดเห็นของ

ผูบริโภคท่ีมีตอผลิตภัณฑระหวางใหคําปรึกษาเชิงธุรกิจกับผูประกอบการ SME โดยหลังจากการทดสอบระบบ 

ผูเชี่ยวชาญทางดานการตลาดไดใหความคิดเห็นเก่ียวกับระบบ Web Analytics Dashboard และ Customer 

sentiment survey ในแงภาพรวมและขอเสนอแนะของระบบท่ีมีตอการทํา Digital marketing ดังตอไปนี้ 

 ระบบ Web Analytics Dashboard  

ระบบ Web analytics dashboard มีประโยชนสําหรับผูประกอบการ SME ในการศึกษาขอมูลทาง

การตลาด เนื่องจากในระบบมีขอมูลจํานวนมากและมีเนื้อหาหลากหลาย การสรุปผลของขอมูลในรูปแบบของ

กราฟและตารางท่ีงายตอการใชงาน ทําใหสามารถ (1) รูจุดเดน/จุดดอยของประเภทสินคา (2) รูพฤติกรรมในการ

ใชงานสินคา/ประเภท/หมวดหมู (ท่ีคนหา) เพ่ือนําไปปรับปรุง Product ของตนเองได (3) รับรูความสนใจของผูใช

อินเทอรเน็ตวาสนใจ/ใสใจกับสินคา/เทรนดไหนมากในชวงเวลาไหนบาง (4) รับรูจุดเดน/จุดดอย/พฤติกรรม/ความ

สนใจของลูกคาในวงกวางแลว ทําใหสามารถนํามาสราง marketing โดยการนําเอา  keywords ท่ีมีผลลัพธท่ีดี/ไม

ดีออกมา และชูจุดเดนในดานดีของ Product ท่ีเรามี เชน ในแหลงท่ีมาท่ีมีการ Comment ดานลบเยอะ ในการ

ทําโฆษณาจุดเดนท่ีกลบดานลบนั้น 

แตอยางไรก็ดี ผูวิจัยควรเพ่ิมขอมูลจากหลายแหลงท่ีมา เนื่องจากระบบยังมีขอมูลนอย ยังไมครอบคลุม

ทุกประเภทสินคา ทําใหขอมูลไมเพียงพอตอผูใช และควรพัฒนาประสิทธิภาพของระบบ AI โมเดลการตัดประโยค 

และพยากรณความรูสึกประโยคตอไป เนื่องจากการแบงขอมูลระหวาง Neutral  Positive หรือ Negative 

บางครั้งไมชัดเจน โดยเฉพาะประโยคคําตอบท่ีกํากวม ทําใหผูใชตองใชการประเมินสวนตัวรวมดวย 
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 ระบบ Customer Sentiment Survey 

 ระบบ Customer sentiment survey เปนระบบท่ีมีประโยชนในการเก็บขอมูลความคิดเห็นและ

ความรูสึกของผูตอบแบบสอบถาม เนื่องจากผูใชสามารถสรางแบบฟอรมไดงาย ตั้งคําถามไดอยางอิสระ และดู

รายงานความคิดเห็นของผูตอบแบบสอบถามไดงาย มีการแยกสัดสวนของคําตอบ Positive และ Negative 

ชัดเจน นอกจากนี้ระบบมี Survey list แยกวันท่ีให ทําใหผูใชสามารถ Download รายงานความคิดเห็นจาก 

survey มาใชงานตอไปในการทํา Marketing ตอไปไดงาย แตอยางไรก็ดี ผูเชี่ยวชาญทางดานการตลาดเสนอให

แบบฟอรมมีชุดคําถามแบงตามหมวดหมู เชนดานการตลาด และดานการผลิตหรือปรับปรุงสินคา ใหผูใชดูเปน 

guideline สําหรับการตั้งคําถาม 
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5. บทสรุปงานวิจัยและขอเสนอแนะ 

ท่ีผานจํานวนของขอมูลสื่อสังคมออนไลนมีจํานวนเพ่ิมข้ึนเรื่อย ๆ และมีความหลากหลาย ขอมูล

ภาษาไทยเหลานี้มีประโยชนในการนํามาใชในการชวยธุรกิจวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม SME ในการคา

และวิเคราะหเทรนด วิเคราะหคูแขงทางการคา และอ่ืนๆ ทางทีมนักวิจัยไดเล็งเห็นความสําคัญและความตองการ

ของผูประกอบการและผูท่ีมีสวนเก่ียวของ และความทาทายในดานวิชาการเชน การออกแบบระบบ การพัฒนา

โมเดลพยากรณท่ีมีประสิทธิภาพ การออกแบบสวนเชื่อมประสานกับผูใชใหเหมาะสม และอ่ืนๆ ทางทีมนักวิจัยจึง

ไดพัฒนาระบบวิเคราะหความรูสึกคิดเห็นเชิงตอบโต (Interactive and responsive design) จากบทวิจารณบน

สังคมออนไลน โดยอาศัยการเรียนรูเครื่องกล (Machine-Learning) และการเรียนรูเชิงลึก (Deep-learning) 

กรณีศึกษากลุมสินคาดานเครื่องสําอาง อาหาร และ สุขภาพ ในบทนี้สงทายนี้ทางทีมวิจัยไดทบทวนวัตถุประสงค

ในการวิจัย (Research objective revisit) การคนพบจากการทดลองระบบกับผู ใช  (Empirical findings) 

ขอจํากัดในโครงการวิจัยนี้ (Research limitation)  

5.1 การทบทวนวัตถุประสงคในการวิจัย (Research objective revisit) 

         5.1.1 เพ่ือพัฒนาซอฟตแวรสําหรับนําเขาขอมูลบทวิจารณขนาดใหญจากเว็บไซต pantip.com (web 

crawler) และสรางคลังคําศัพท (corpuses) สําหรับขอความวิพากษกลุมสินคาเครื่องสําอาง อาหาร และสุขภาพ 

ในการท่ีจะไดมาซ่ึงขอมูลภาษาไทยขนาดใหญและตัวแปรท่ีตองการในการวิเคราะหความรูสึกคิดเห็นในหมวด

สินคาเครื่องสําอาง อาหาร และสุขภาพนั้น ไมสามารถดึงขอมูลผานทาง Application Programming Interface 

(API) ได ท้ังนี้เนื่องจากทางเว็บไซตไมมีบริการทางดานนี้ ดังนั้นโปรแกรมสกัดขอมูลสําเร็จรูปท่ีขายไมสามารถทํา

ไดดีเทากับการพัฒนาโปรแกรมสกัด (web crawler/scraper) ข้ึนมาเอง เนื่องจากโครงสรางเว็บเพจของ

แหลงขอมูลมีการเปลี่ยนแปลงอยูตลอด รวมถึง anti-bot mechanisms อีกมากมาย ดังนั้นทางทีมนักวิจัยจึงได

พัฒนาโปรแกรมสกัดขอมูลภาษาไทยแบบเจาะจง (focused-webcrawler) และไดนําเสนอรายละเอียดใน

กิจกรรมตางๆ รวมถึงการออกแบบขอมูลท่ีสกัดได และอ่ืนๆ ในรายงานความกาวหนาครั้งท่ี 1 ระยะท่ี 1 และ

รายงานฉบับสมบูรณของโครงการระยะท่ี 1 ไปแลว 

5.1.2 เพ่ือสรางโมเดลพยากรณ (Predictive Models) โดยใชการเรียนรูของเครื่องกล (Machine-

Learning) และการเรียนรูเชิงลึก (Deep-Learning) โดยใชวิธีการจําแนกประเภท (Classification) ข้ัวความรูสึก

ของลูกคาผานขอความวิพากษกลุมสินคาเครื่องสําอาง อาหารและสุขภาพ ทางทีมนักวิจัยไดพัฒนาโมเดลพยากรณ

โดยเริ่มตนจากหาโมเดลพยากรณ base-line เพ่ือนําเปนโมเดลตัววัด (benchmarking) โดยทางทีมนักวิจัยได

ทดลองใชวิธีแตกตัวแปรตามสองวิธีคือ แบบ count vectorzier และ แบบ TF-IDF เพ่ือเปลี่ยนคําศัพทใหอยูรูป

ของ Vector space โดยจะนําไปเขาสูการสรางโมเดลพยากรณแบบการเรียนรูเครื่องกล (Machine-Learning) 

โดยใชอัลกอริทึมแบบ supervised-learning ท่ีเปนท่ีนิยมในการทํา text classification ในภาษาไทยและ

ภาษาอังกฤษ เชน Logistic Regression, Naive Bayes, Support Vector Machine, Multi-Layers Perception 

และ Random Forest นอกจากนี้ทางทีมนักวิจัยไดทดลองพัฒนาโมเดลโดยอาศัยการเรียนรูเชิงลึกเชน Deep 

Neural Network โดยทําการคนหา hyper-parameter ท่ีดีท่ีสุด ผลการทดลองชี้ใหเห็นวาโมเดลพยากรณท่ี

พัฒนาโดยวิธี Logistic Regression (LR) มีประสิทธิภาพดีท่ีสุด และเปนท่ีนาพอใจโดยจากการสังเกตคาวัดหา

อยางรวมถึง classification accuracy rate, confusion matrix, คา precision, คา recall และคา F1-score. 
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โดยคาโมเดลมีคาความถูกตอง 77.93 % และมีคากลางของการพยากรณความรูสึกบวก กลาง และ ลบ มีคา F1-

scroe อยูท่ี 70.3 โดยโมเดลท่ีถูกพัฒนาโดย LR ไดถูกแปลงใหอยูเปน object serialization ในรูปแบบ byte 

stream เพ่ือใชในการเชื่อมตอกับสวนประสานในวัตถุประสงคตอไป และเพ่ือใหนักวิจัยหรือผูสนใจนําไปใชได 

5.1.3 เพ่ือพัฒนาสวนตอประสานกับผูใช (User interface) ทางทีมนักวิจัยไดตอยอดการใชประโยชนจาก

โมเดลพยากรณความรูสึกของประโยคดวยการออกแบบและพัฒนาสวนตอประสานกับผูใช (User interface) ของ

ระบบเว็บแอปพลิเคชันการวิเคราะหความรูสึกคิดเห็นเชิงโตตอบจากบทวิจารณสื่อสังคมออนไลน (Web 

Interactive Sentiment Dashboard) สําหรับเปนเครื่องมือสนับสนุนผูประกอบการ SME ในการศึกษาขอมูล

ความคิดเห็นและความรูสึกของผูบริ โภคท่ีมีตอสินคา ทางทีมวิจัยได ใชหลักการ Nested model for 

visualization design ในการพัฒนาระบบ โดยเริ่มจากการทบทวนวรรณกรรมและการศึกษาผูประกอบการ SME 

เก่ียวกับการรับฟงและสํารวจความคิดเห็นของผูบริโภคท่ีมีตอสินคา เพ่ือกําหนดปญหาการเขาถึงขอมูลความรูสึก

คิดเห็นจากบทวิจารณสื่อสังคมออนไลนและความตองการของผูใชงาน โดยทางทีมนักวิจัยไดเชื่อมโยงความ

ตองการของผูใชเขาดวยกันกับขอมูลของเอกสารพันทิปและหลักการออกแบบ ทําใหการออกแบบหนา 

Dashboard ถูกออกแบบดวยหลักการของภาพรวมและรายละเอียด (Overview+detail) เพ่ือทําใหผูใชสามารถ

มองเห็นภาพรวมรายละเอียดไดหลายมิติ (Multiple granularity overview) เริ่มต้ังแตการมองเห็นภาพรวม

ตัวเลขแสดงจํานวนกระทูความคิดเห็นท่ีเก่ียวของกับคําคนหา ไปถึงการมองเห็นภาพรวมขอมูลความรูสึกของ

ประโยคแสดงในกราฟ Pie chart และ bar chart กลุมคําแสดงความรูสึกท่ีถูกพูดถึงมากในเอกสาร (Sentiment 

word cloud) และทายสุดรายละเอียดของขอมูลความรูสึกของประโยคแสดงความคิดเห็น ท้ังนี้การออกแบบหนา 

Dashboard จะสนับสนุนการสรางความเขาใจเชิงลึก (Sense making) ใหกับผูใชงานดวยการสืบคนขอมูลไป

เรื่อย ๆ จากคําคนหาท่ีผูใชงานสํารวจเจอ นอกจากนี้สวนตอประสานกับผูใชงาน (User interface) ถูกออกแบบ

ใหรองรับการใชงานได (Usable) การใชงานบนอุปกรณหลายชนิดท่ีมีขนาดหนาจอแตกตางกัน (Responsive) 

และปฏิสัมพันธการใชงานระหวางระบบกับผูใช (Interactive) และไดใชเว็บเทคโนโลยีหลายตัว อาทิ HTML, CSS, 

JavaScript โดยประยุกตใช Angular JS ซอฟตแวรเฟรมเวิรกและไลบรารี D3.js ในการพัฒนาระบบเว็บ Web 

Interactive Sentiment Dashboard ทางทีมนักวิจัยไดนําสงเอกสารทางดานซอฟตแวร อาทิ เอกสารความ

ตองการของระบบ (Requirement document) เอกสารออกแบบระบบ (Design document) และเอกสาร

ทดสอบระบบ (Test document) ในรายงานฉบับสมบูรณของโครงการระยะท่ี 2 นี้ นอกจากนี้ทางทีมนักวิจัยยัง

ไดพัฒนาระบบเว็บการสํารวจความคิดเห็นและความรูสึก (Web customer sentiment survey) เนื่องจาก

ตองการสนับสนุนกลุมผูประกอบการ SME รายเล็กในการสํารวจความรูสึกคิดเห็นของกลุมผูบริโภคเปาหมายท่ีมี

ตอสินคา  

 

5.2 การคนพบจากการทดลองระบบกับผูใช 

  จากการศึกษาขอมูลความรูสึกคิดเห็นในภาพรวมของผูประกอบการ SME ทางทีมนักวิจยัไดสรุปประโยชน

ท่ีทางผูประกอบการไดรับจากระบบ Analytics sentiment dashboard  และ Customer sentiment survey 

มีดังตอไปนี้ 
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5.2.1 การตรวจสอบความคิดเห็นและความรูสึกของหัวขอ (Topic) ท่ีผูประกอบการ SME กําลังใหความ

สนใจจากเว็บไซตพันทิป ยกตัวอยางเชน การตรวจสอบความรูสึกคิดเห็นของแบรนดเครื่องสําอาง (ตย. ศรีจันทร) 

ผูประกอบการสามารถทราบจํานวนประโยคความคิดเห็นท่ีพูดถึงแบรนดศรีจันทรในเว็บไซตพันทิป โดยสามารถดู

ขอมูลเปรียบเทียบข้ัวความรูสึกของประโยคความคิดเห็นวาเปนเชิงบวก เปนกลาง และเชิงลบเปนสัดสวนมากนอย

เพียงใด (Pie chart) นอกจากนี้ผูประกอบการสามารถเห็นเทรนดหรือแนวโนมของข้ัวความรูสึกของประโยคความ

คิดเห็นวามีปริมาณเพ่ิมข้ึน หรือลดลงอยางไร ในชวงเวลาแตละเดือนท่ีผานมาได  (Cluster bar) แตอยางไรก็ตาม 

ขอมูลแสดงความคิดเห็นของ ระบบ Dashboard มาจากเว็บไซตพันทิปเทานั้น ซ่ึงเปนขอจํากัดของระบบในการ

คนหาขอมูล 

5.2.2 การตรวจสอบเทรนดหัวขอ (Topic trend) ท่ีคนในเว็บไซตพันทิปใหความสนใจ แยกตามหมวด

สินคาเครื่องสําอาง บํารุงผิว อาหาร และอาหารเพ่ือสุขภาพ และตามข้ัวอารมณความรูสึก (เชิงบวก เชิงลบ และ

เปนกลาง) จากการแสดงผลของกลุมคํา (Word cloud) ท้ังนี้ผูประกอบการใหความสําคัญกับกลุมคําท่ีมีข้ัวอารมณ

เชิงบวก และเชิงลบมากกวากลุมคําท่ีมีข้ัวอารมณเปนกลาง เนื่องจากผูประกอบการตองการจะศึกษาขอมูลความ

คิดเห็นเชิงลบ และเชิงบวกเปรียบเทียบกับกลยุทธการทําธุรกิจ (จุดแข็ง จุดออน โอกาส และอุปสรรค) ท่ีผานมา

ของตนเอง ยกตัวอยางเชน ผูประกอบการ SME สินคาน้ําผึ้งแท  มีความรูสึกม่ันใจเพ่ิมข้ึนเก่ียวกับการใสใจ

กระบวนการตรวจสอบการหมดอายุของสินคา เนื่องจากพบคํา “วันหมดอายุ” ในกลุมคําแสดงความคิดเห็นเชิงลบ

ในหมวดสินคาอาหาร และยังมองเห็นโอกาสในการเพ่ิมคําอธิบายการใชน้ําผึ้งในเมนูอาหารเพ่ือโปรโมตสินคา 

หลังจากพบคํา “ทํากับขาว” ในกลุมคําแสดงความคิดเห็นเชิงบวกในหมวดสินคาอาหาร 

5.2.3 การสํารวจขอมูลเพ่ือใหไดขอมูลเชิงลึก เนื่องจากผูประกอบการ SME ตองการรับรูความคิดเห็นของ

ผูบริโภคท่ีมีตอสินคาเพ่ือนําไปปรับปรุงกลยุทธทางการผลิต และการตลาด ทําใหผูประกอบการสนใจท่ีจะอาน

ประโยคแสดงความคิดเห็นท่ีมีตอหัวขอเพ่ิมเติมในตารางแสดงประโยคความรูสึก (Sentiment sentences) ท้ังนี้

ผูประกอบการสวนใหญมักจะเลือกอานประโยคความคิดเห็นท่ีมีอารมณเปนลบ และบวก เพ่ือใหไดขอมูลเชิงลึกท่ี

สามารถนําไปตอยอดทางธุรกิจได โดยสวนใหญแลวผูประกอบการจะนําคียเวิรดใหม (New keyword) ท่ีไดจาก

การสํารวจขอมูลไปสืบคนตอ จะเห็นไดวาระบบ Dashboard ถูกออกแบบเพ่ือสนับสนุนผูใชงานมีกระบวนการ

ทําซํ้าในการสํารวจขอมูล ท้ังนี้ขอมูลความคิดเห็นเชิงลึกท่ีคนหามาได ผูประกอบการสามารถนําไปเขียนโฆษณา

เพ่ือประชาสัมพันธสินคาในเว็บไซต หรือโปรแกรมสื่อสังคมออนไลนตาง ๆ ได ทําใหชวยประหยัดคาทําโฆษณา

ไดมาก แตอยางไรก็ดี ผูใชงานตองประมวลผลความนาเชื่อถือของขอมูลกอนนําไปใชงานตอ เนื่องจากขอมูลเปน

เพียงแคความคิดเห็นจากผูบริโภคจากแหลงเดียวเทานั้น อีกท้ังโมเดลพยากรณความรูสึกสามารถพยากรณโดยมีคา

ความถูกตอง 77.24 % ระบบสามารถแบงประโยคท่ีมีความรุนแรงของข้ัวอารมณบวก และลบไดอยางชัดเจน  

5.2.4 การศึกษาเชิงเปรียบเทียบขอมูลความรูสึกคิดเห็น เนื่องจากระบบ Dashboard มีฟงกชันท่ีผูใช 

สามารถเลือกดูขอมูลความรูสึกคิดเห็นเปรียบเทียบ 2 คําคนหาท่ีนาจะเก่ียวของกันได ชวยทําใหผูประกอบการ 

SME สามารถมองเห็นจุดแข็งและจุดออนของคูแขงสําหรับการวิเคราะหในเชิงตอสูกับคูแขง โดยการศึกษาเทรนด

ของจํานวนประโยคความคิดเห็นของ 2 คําคนหาเปรยีบเทียบกัน (Cluster bar) สัดสวนของจํานวนประโยคท่ีมีตอ

ข้ัวความรูสึกบวก ลบ และเฉย ๆ (Pie chart) และขอมูลรายละเอียดเพ่ิมเติมในตารางแสดงประโยคความรูสึก

(Sentiment sentences) 
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5.2.5 การสรางแบบสอบถามความรูสึกและความคิดเห็นจากระบบ Customer sentiment survey 

สําหรับเก็บขอมูลเพ่ิมเติมจากกลุมเปาหมาย เนื่องจากผูใชสามารถสรางแบบฟอรมไดงาย ต้ังคําถามไดอยางอิสระ 

และดูรายงานความคิดเห็นของผูตอบแบบสอบถามไดงาย มีการแยกสัดสวนของคําตอบ Positive และ Negative 

ชัดเจน นอกจากนี้ระบบมี Survey list แยกวันท่ีให ทําใหผูใชสามารถ Download รายงานความคิดเห็นจาก 

survey มาใชงานตอไปในการทํา Marketing ตอไปไดงาย และผลการประเมินแบบฟอรมสํารวจความรูสึกคิดเห็น

กับกลุมตัวอยางจํานวน 50 คน พบวากลุมตัวอยางมีความพึงพอใจตอการใชงานแบบฟอรมอยูในเกณฑท่ีดี (Mean 

= 4.2, SD = .78) และตัวบงชี้ดานความเขาใจขอคําถามแตละขอในเว็บแบบฟอรม ไดรับคะแนนคาเฉลี่ยมากท่ีสุด 

(Mean = 4.58, SD = .50) สวนตัวบงชี้ดานการประมวลผลความรูสึกของคําตอบไดอยางถูกตองตามท่ีฉันคิด 

ไดรับคะแนนคาเฉลี่ยต่ําท่ีสุด (Mean = 3.30, SD = 1.27) ท้ังนี้โมเดลพยากรณความรูสึกของระบบไมสามารถ

แยกความรูสึกของประโยคท่ีมีความรูสึกไมรุนแรงได ทําใหประโยคสวนใหญจะถูกประมวลผลดวยความรูสึกท่ีเปน

กลาง ยกตัวอยางเชน “เหมาะสมคะ เพราะราคาสามารถจับตองไดและประกอบไปดวยสารอาหารท่ีชวยระบบใน

รางกายคะ” ผูอานจะรูสึกวาเปนบวก แตระบบประมวลผลวาเปนความรูสึกกลาง และ“บรรจุภัณฑยังไมดึงดูด ยัง

ไมโดดเดน” ผูอานจะรูสึกวาเปนลบ แตระบบประมวลผลวาเปนความรูสึกกลางเปนตน แตอยางไรก็ดี เม่ือมาดูผล

วิเคราะหคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธระหวางตัวบงชี้ปจจัยดานการใชงานไดกับความพึงพอใจ พบวา ตัวบงชี้เก่ียวกับ

ประโยชนในการเก็บขอมูลความรูสึกคิดเห็นของเว็บแบบฟอรม การออกแบบท่ีเปนมิตร และการออกแบบท่ีมี

คําตอบตัวอยางใหในชองตอบคําถามมีความสัมพันธเชิงบวกกับความพึงพอใจตอการใชงานเว็บแบบฟอรม 

ท้ังนี้ผู ท่ีสนใจระบบ KHONTHAI 4.0 NLP-SA Dashboard and Customer Survey สามารถเข า ไป

ทดสอบระบบไดท่ี http://kt.cmtourism.org เขาผานระบบโดยใช username: admin@example.com และ 

password: secret หรือลงทะเบียนใหมไดท่ีหนาเว็บไซต 

 

5.3 ขอจํากัดในโครงการวิจัย (Research limitations)  

การนําไปใชในการวิเคราะหในบริบทอ่ืน (Domain specification) เนื่องจากขอมูลภาษาไทยท่ีสกัดมา

นํามาจากขอมูลเก่ียวกับสินคาดานเครื่องสําอาง สินคาบํารุงผิว อาหาร อาหารเสริม และอาหารเพ่ือสุขภาพ ดังนั้น

การถานําขอความภาษาไทยในหมวดอ่ืน เชน ขอมูลภาษาไทยจากเว็บทองเท่ียว หรือ ขอมูลภาษาไทยจากเอกสาร

ราชการ มาใหระบบท่ีพัฒนาพยากรณ ประสิทธิภาพในการทํานายจะมีความแมนยํานอยลง เนื่องจากตัวโมเดล

ไมไดรับการเรียนรูคําศัพทเฉพาะในดานนั้นๆ นอกจากนั้น ดังนั้นการปรับไปใชในบริบทอ่ืนจึงตองเพ่ิม training 

sample จากบริบทนั้นๆ เพ่ือนําไปพัฒนาโมเดลอีกครั้ง  

   อีกหนึ่งขอจํากัดสําหรับความสามารถในการนําระบบไปใชประโยชนอยางยั่งยืนและเปนรูปธรรม เนื่องจาก

ขอมูลในระบบเปนขอมูลท่ีไมอัปเดตและมาจากแหลงเดียวคือเว็บไซตพันทิป ทําใหการนําระบบไปใชประโยชนถูก

จํากัดดวยกลุมสินคา และระยะเวลาของขอมูลท่ีถูกพูดถึงบนเว็บไซตพันทิป ซ่ึงขอจํากัดนี้สามารถปรับปรุงไดใน

การศึกษาในอนาคตเก่ียวกับการสกัดขอมูลและรวบรวมขอมูลแบบตอเนื่องและจากหลายแหลง (Real-time 

heterogeneous data integration)  

ความสามารถในการปรับขนาดได (Scalability and load balancing) การรองรับจํานวนผูใชของระบบ

นี้ไดเพียง 20 - 30 ทาน พรอมกันเทานั้นในขณะนี้ เนื่องจากตัวเซิรฟเวอรท่ีเชาไวมีทรัพยากรหรือโครงสราง
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พ้ืนฐานท่ีจํากัด เชน หนวยประมวลผล (CPU utilization) หนวยความจํา (RAM/Memory) ท่ีจํากัด ถาจะนําเปด

ไปใชจริงจัง มีความจําเปนตองเพ่ิมทรัพยากรของตัว server ซ่ึงสามารถทําการ scaling เชน scale-up หรือ 

scale-out ไดงายโดยสามารถเปลี่ยน droplet จากผูใหบริการเชน digital ocean เพ่ือใหสามารถลองรับจํานวน

ผูใชงานและภาระงาน (load-balance) ไดดีมากยิ่งข้ึน  

 

5.4 การทํางานในอนาคต (Future work) 

ในการพัฒนาตอยอดของโครงการสามารถทําไดโดยการสกัดขอมูลจากหมวดสินคา จากวันท่ีสกัดครั้ง

ลาสุดจนถึงปจจุบัน หรืออาจจะทําการสกัดคลังขอมูลดานอ่ืนๆ เชนดานการบริการและการทองเท่ียว เชน โรงแรม 

หรือ รานอาหาร โดยคลังคําศัพทใหมๆเหลานี้จะเปรียบเสมือน test set ของตัวโมเดล โดยท่ีเราจะใชโมเดลท่ีทาง

คณะวิจัยไดพัฒนาในบทท่ี 1 นี้นํามาพยากรณประโยคชุดใหมๆ  โดยควรจะมีการออกแบบระบบใหเหมาะสมตาม

หลักการทํางานของ Machine learning Engineering/AI Engineering และเนนไปดานการ maintenance และ 

continuous deployment และ continuous experimentation ยกตัวอยางเชน ระบบจะนําขอมูลใหมเขา

ทุกๆ 1 เดือน (batch processing) และ แสดงใน dashboard และในทุกๆ 3 เดือนจะมีการ update model 

โดยเอาขอมูลท่ีผาน Extract Transform Load (ETL) ใหมมา train เพ่ิม และนําไปจัดบูธ  หรือ งานแสดงใหกับ 

stakeholders ท่ีเก่ียวของ เพ่ือใหระบบไดนําไปใชไดจริงอยางมีประโยชนและยั่งยืนกับ stakeholders ใน SME 

ท่ีเก่ียวของ 
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รายช่ือคณะผูจัดทํากิจกรรมสงเสริมและสนับสนุนการวิจัย 

 

1. หัวหนาโครงการ  

ชื่อ อาจารย ดร.ปรีดิ์  เท่ียงบูรณธรรม   

หนวยงาน    วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม 

หมายเลขบัตรประจําตัว   3 5099 01327 61 0  

สถานท่ีติดตอ    วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม  

239 ถนนหวยแกว ตําบลสุเทพ อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม 50200   

โทรศัพท   090-892-2160  

โทรสาร   053-941803 

E-mail   pree.t@cmu.ac.th 

2. ผูรวมงานวิจัย  

ชื่อ ผูชวยศาสตราจารย ดร.ภทัรหทัย  ณ ลําพูน 

หนวยงาน    วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม 

หมายเลขบัตรประจําตัว 3 5199 00028 53 8 

สถานท่ีติดตอ    วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม  

239 ถนนหวยแกว ตําบลสุเทพ อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม 50200 

โทรศัพท   090-323-4797 

โทรสาร   053-941803 

E-mail   pathathai.n@cmu.ac.th 

3.  ท่ีปรึกษาโครงการ 

ชื่อ อาจารย ดร.ดนัยธัญ  พงษพัชราธรเทพ 

อาจารยประจําสาขาวิชาการจัดการความรู วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม 

ตําแหนง    หัวหนาศูนย China Intelligence Center CAMT Digital School 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม 

สถานท่ีติดตอ    วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม  

239 ถนนหวยแกว ตําบลสุเทพ อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม 50200  

โทรศัพท   053-920299 ตอ 302 

โทรสาร   053-941803  

E-mail danaitun.p@camt.info, danaitun@yahoo.com, 

danaitun.p@cmu.ac.th 

4. หนวยงานหลัก 

วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม  
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5. หนวยงานสนับสนุน 

5.1 หอการคาจังหวัดเชียงใหม  

39/5-6 หมูท่ี 3 ถนนวงแหวนรอบกลาง ตําบลทาศาลา อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม 50000 

5.2 ศูนยเครือขายธุรกิจ (Biz Club) โดยกรมพัฒนาธุรกิจการคา  

563 ถนนนนทบุรี ตําบลบางกระสอ อําเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000 
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ภาคผนวก 
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ภาคผนวก ก 

1) การประชุมออนไลน ผาน Zoom เรื่องแผนการดําเนินงานรวมกันระหวางทีมนักวิจัยรวมทํางานกับทีมพัฒนา

ระบบ ในวันท่ี 28 พฤศจิกายน 2563 

 
 

ภาพท่ี 49 การประชุมออนไลน ผาน Zoom เรื่องแผนการดําเนินงานรวมกันระหวางทีมนักวิจัย 

รวมทํางานกับทีมพัฒนาระบบ  

 

2) การทํากิจกรรมสนทนากลุม Focus Group วันท่ี 19 ธันวาคม 2563 เวลา 9.00 - 12.00 น.                 

ณ หอง Smart lab อาคารคณะวิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม  

 
ภาพท่ี 50 ผูดําเนินรายการกลาวเปดงาน Focus group 
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ภาพท่ี 51 ผูดําเนินรายการทําความรูจักกับผูเขารวม 
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ภาพท่ี 52 ผูเขารวมทดสอบ Prototype ของระบบ 
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3) การประชุมเรื่อง Implementation of analytics dashboard and customer sentiment survey  ใน

วันเสารท่ี 9 มกราคม 2564 เวลา 13.00 - 15.00 น. ณ บานอาจารย ดร.ปรีดิ์  เท่ียงบูรณธรรม  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 53 การประชุมเรื่อง Implementation of analytics dashboard and customer  

sentiment survey 
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4) ประชุม เรื่อง สรุปความกาวหนา  customer survey form ระบบ login, ระบบ user และแนวทางการจัด

งานออกบูธ วันท่ี 10 กุมภาพันธ 2564 ในวันเสารท่ี 6 กุมภาพันธ 2564 เวลา 13.00 - 15.00 น. ณ บาน

อาจารย ดร.ปรีดิ์  เท่ียงบูรณธรรม 
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ภาพท่ี 54 การประชุม เรื่อง สรุปความกาวหนา  customer survey form ระบบ login, ระบบ user และ

แนวทางการจัดงานออกบูธ 

 

5) ประชุม เรื่อง สรุปความกาวหนา  customer survey form ระบบ login, ระบบ user  ในวันอาทิตยท่ี 

28  กุมภาพันธ 2564 เวลา 13.00 - 15.00 น. บานอาจารย ดร.ปรีดิ์  เท่ียงบูรณธรรม 
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. 

 

ภาพท่ี 55 การประชุม เรื่อง สรุปความกาวหนา  customer survey form ระบบ login, ระบบ user 
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6) ประชุม เรื่อง สรุปความกาวหนา  customer survey form ระบบ login, ระบบ user  ในวันอาทิตยท่ี 21 

มีนาคม 2564 เวลา 13.00 - 15.00 น. บานอาจารย ดร.ปรีดิ์  เท่ียงบูรณธรรม 
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ภาพท่ี 56 การประชุม เรื่อง สรุปความกาวหนา  customer survey form ระบบ login, ระบบ user 

 

7) ประชุม เรื่อง สรุปความกาวหนา  customer survey form ระบบ login, ระบบ user  ในวันอาทิตยท่ี 3 

เมษายน 2564 เวลา 13.00 - 15.00 น. บานอาจารย ดร.ปรีดิ์  เท่ียงบูรณธรรม 
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ภาพท่ี 57 การประชุม เรื่อง สรุปความกาวหนา  customer survey form ระบบ login, ระบบ user 
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8) รูปถายการทํากิจกรรมการประเมินระบบเว็บ KHONTHAI 4.0 NLP-SA Dashboard (ระบบ Sentiment 

Analytics Dashboard) โดยมีผูประกอบการจํานวน 5 ราย (ผูเขารวมคนท่ี 1 - 5) ในวันท่ี 11 เมษายน 2564 

เวลา 9.30 - 14.30 น. ณ อาคารคณะวิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม  
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ภาพท่ี 58 ทํากิจกรรมการประเมินระบบเว็บ KHONTHAI 4.0 NLP-SA Dashboard 
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9) รูปถายการทํากิจกรรม KHONTHAI 4.0 NLP-SA in Business Action และทําการประเมินระบบ 

Sentiment Analytics Dashboard โดยผูประกอบการจํานวน 2 ราย (ผูเขารวมคนท่ี 6 – 7) จากบริษัท 

HONEY DEE BEE FARM และบริษัท ครีมกันแดด ซิกสทีม เนเชอรัล โปรดักส  และการทํากิจกรรม 

KHONTHAI 4.0 NLP-SA Customer Survey ท ด ส อ บ ร ะ บ บ  Customer sentiment survey มี

กลุมเปาหมายทดสอบผลิตภัณฑน้ําผึ้งและครีมกันแดด จํานวน 20 ราย ในรูปแบบออนไลนเม่ือวันท่ี 21 

เมษายน 2564 เวลา 9.30 -  14.30  น .  ณ อาคารคณะวิทยาลัย ศิลปะ สื่ อ  และเทคโนโลยี  

มหาวิทยาลัยเชียงใหม 
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ภาพท่ี 59 การทํากิจกรรม KHONTHAI 4.0 NLP-SA in Business Action 
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ภาพท่ี 60 ทํากิจกรรมการประเมินระบบเว็บ KHONTHAI 4.0 NLP-SA Dashboard 
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ภาพท่ี 61 การทํากิจกรรม KHONTHAI 4.0 NLP-SA Customer Survey  
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10) รูปถายการทํากิจกรรม KHONTHAI 4.0 NLP-SA in Business Action โดยมีผูประกอบการสินคา ชาและ

กาแฟสมุนไพรแกนตะวันเขารวมกิจกรรม และการทํากิจกรรม KHONTHAI 4.0 NLP-SA Customer Survey 

ทดสอบระบบ Customer sentiment survey มีกลุมเปาหมายทดสอบผลิตภัณฑชาและกาแฟสมุนไพรแกน

ตะวัน จํานวน 36 ราย ในวันท่ี 12 มิถุนายน 2564 เวลา 9.30 - 15.30 น. ณ อาคารศูนยนวัตกรรมการเรียนรู 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม  
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ภาพท่ี 62 การทํากิจกรรม KHONTHAI 4.0 NLP-SA in Business Action 
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ภาพท่ี 63 การทํากิจกรรม KHONTHAI 4.0 NLP-SA Customer Survey 
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ภาพท่ี 64 การทํากิจกรรม KHONTHAI 4.0 NLP-SA Customer Survey 

11) รูปถายการทํากิจกรรมการประเมินระบบเว็บ KHONTHAI 4.0 NLP-SA Dashboard (ระบบ Sentiment 

Analytics Dashboard) โดยผูประกอบการจํานวน 3 ราย (ผูเขารวมท่ี 8 - 10) เม่ือวันท่ี 13 มิถุนายน 2564 

เวลา 13.00 - 14.30 น. ณ อาคารคณะวิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม 
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ภาพท่ี 65 การทํากิจกรรมการประเมินระบบเว็บ KHONTHAI 4.0 NLP-SA Dashboard 
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12) รูปถายการทํากิจกรรม ทดสอบระบบ Customer sentiment survey มีกลุมเปาหมายทดสอบผลิตภัณฑชา

แกนตะวัน และกาแฟแกนตะวัน จํานวน 14 ราย ในวันท่ี 21 มิถุนายน 2564 เวลา 13.30 – 15.00 น. ณ 

อาคารศูนยนวัตกรรมการเรียนรู มหาวิทยาลัยเชียงใหม 
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ภาพท่ี 66 การทํากิจกรรม KHONTHAI 4.0 NLP-SA Customer Survey 
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ภาคผนวก ข 

ตารางท่ี 21 คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธแบบสเปยรแมนระหวางตัวแปรผูใชพ้ืนฐาน ตัวบงชี้การใชงานได (Usability) และความพึงพอใจการใชงานเว็บแบบฟอรม Customer 

sentiment survey 

 

 
     * p < .05 และ ** p < .01

Gender Age Web_exp CON1 CON2 CON3 FT1 FT2 FT3 D1 D2 D3 RES1 RES2 RES3 RES4 EOU1 EOU2 EOU3 PERF1 PERF2 PERF3 SAT
Gender 1.000
Age 0.082 1.000
Web_exp -0.083 0.261 1.000
CON1 -0.248 -0.167 -0.129 1.000
CON2 -0.149 -0.149 -0.030 .788** 1.000
CON3 -0.161 -.389** -0.031 .543** .594** 1.000
FT1 -0.015 -0.192 0.038 .575** .676** .464** 1.000
FT2 -0.067 -0.246 0.010 .604** .645** .525** .873** 1.000
FT3 -0.041 -0.245 -0.022 .571** .688** .475** .885** .829** 1.000
D1 -0.027 -0.198 -0.079 .380** .365** 0.278 .354* .352* .310* 1.000
D2 -0.052 -0.160 0.041 .290* 0.249 0.218 .338* .284* .335* .757** 1.000
D3 -0.024 -0.236 0.002 .287* 0.134 0.204 .367** .372** .329* .573** .592** 1.000
RES1 -0.019 -0.228 0.086 0.220 0.106 .279* 0.142 0.224 0.130 .521** .448** .553** 1.000
RES2 -0.046 -.310* -0.159 .386** .348* .344* .377** .477** .353* .496** .504** .330* .485** 1.000
RES3 -0.006 -.282* -0.090 .473** .402** .351* .480** .434** .442** .678** .532** .553** .578** .642** 1.000
RES4 -0.083 -0.267 -0.094 .296* .288* .383** .452** .443** .354* .495** .455** .462** .285* .507** .697** 1.000
EOU1 -0.043 -0.213 -0.101 .510** .333* 0.265 .370** .467** .421** .556** .606** .553** .514** .514** .619** .446** 1.000 .814**

EOU2 0.035 -0.251 -0.037 .448** .369** 0.278 .536** .442** .447** .616** .620** .572** .467** .491** .755** .587** .814** 1.000
EOU3 -0.021 -0.145 0.016 .342* 0.268 0.256 .508** .483** .426** .548** .645** .546** .348* .538** .618** .774** .609** .684** 1.000
PERF1 0.107 -0.264 0.050 .333* 0.207 0.261 0.201 0.269 0.257 .403** 0.194 .354* .485** 0.246 .426** 0.181 .418** .372** 0.178 1.000
PERF2 0.021 -0.234 -0.032 .286* 0.032 0.190 0.022 0.049 0.031 .367** 0.198 0.243 .460** .288* .443** 0.217 .301* .307* 0.187 .633** 1.000
PERF3 0.012 -.308* -0.041 .544** .415** .462** .434** .498** .388** .551** .605** .556** .545** .583** .535** .352* .661** .618** .485** .547** .426** 1.000
SAT -0.059 -.324* 0.022 .391** .312* .448** .351* .368** .368** .532** .456** .597** .642** .342* .495** .279* .585** .602** .476** .570** .491** .685** 1.000
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1.1 ความเปนมาของธุรกิจ/โครงการ 

1) แผนธุรกิจ (ฉบับยอ) (Business Plan) 

ชื่อผูประกอบการ ณัฐญา  ถ่ินธรรม  เลขประจําตัวประชาชน   3100602823441      

ชื่อธุรกิจ (ถามี)  Honey Dee Bee FARM     

 
 

ประกอบดวย 

 สวนท่ี 1 ขอมูลเบื้องตนธุรกิจแผนธุรกิจ 

 สวนท่ี 2 แผนธุรกิจ 

 
 

1.1.1   ชื่อ-นามสกุล ณัฐญา  ถ่ินธรรม  อาย ุ   55      ป ตําแหนง          CEO                  

 ระดับการศึกษาและสถาบัน  ปริญญาโท  MPA   มหาวิทยาลัยเชียงใหม 

 ประสบการณ/ความถนัดของผูบริหาร ฟารมผึ้ง    

ชื่อธุรกิจ (ถามี)    Honey Dee Bee FARM    ปท่ีกอตั้ง  8 ป พ.ศ. 2555 

  โทรศัพท  081-998-6666 ไลนไอดี (Line id) (ถามี) :   koy6363  

อีเมล (E-mail) (ถามี) :   natty6363@hotmail.com     

1.1.2 ท่ีตั้งของธุรกิจ    Honey Dee Bee FARM 108 ม.4 ต. สารภี  อ.เชียงใหม 50140  

1.1.3 สถานะของธุรกิจ  □ 1) เปนผูประกอบธุรกิจใหม /เริ่มธุรกิจใหม 

□ 2) ดําเนินธุรกิจมาแลวนอยกวา 3 ป 

 3) ดําเนินธุรกิจมาแลวมากกวา 3 ป 

□ 4)  อื่นๆ (ระบุ)   

สวนท่ี 1 ขอมลูเบ้ืองตนธุรกิจ 
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2.1 กลยุทธองคกร 

1.1.4 ประเภทธุรกิจ  1) ภาคการเกษตร □ 2) ภาคท ั่วไป 

1.1.5 ประเภทธุรกิจ 

 1) ภาคการผลิตเกษตร ระบ ุ  น้ําผึ้ง  

□ 2) ภาคการคา ระบุ    

□ 3) ภาคการบริการ ระบุ    

□ 4) ภาคการผลิตอุตสาหกรรม ระบ ุ 10779 การผลิตเครื่องปรุงอาหารประจําโตะ และเครื่อง

ประกอบอาหารอ่ืนๆ ซ่ึงมิไดจัดประเภทไวในท่ีอ่ืน                                                                                                                                      

1.1.6 ลักษณะธุรกิจ / โครงการ 

□ 1) เริ่มธุรกิจใหม  2) ขยายธุรกิจ □ 3) ปรับปรุงธุรกิจ คาดวาจะเริ่ม

ดําเนินการ ประมาณเดือน  ป    

1.1.7 ผลิตภัณฑ น้ําผึ้งดอกลําไย ขนาด 35 กรัม ราคา 30 บาท  

1.1.8 รายละเอียดผลิตภัณฑ  น้ําผึ้งแทจากดอกลําไย พ้ืนท่ีจังหวัดเชียงใหม  

 
 

2.1.1 แนวคิดหรือท่ีมาของธุรกิจ / โครงการ 

 เริ่มตนจากเจาของธุรกิจชอบทานรสชาติหวาน และเดิมท่ีบานทําธุรกิจปลูกลําไย (มีสวนของตนเอง) 

และมีความคิดในการปรับปรุงและพัฒนาธุรกิจ จึงทดลองเรียนศึกษาหาความรูเพ่ิมเติมในการทําผลิตภัณฑน้ําผึ้ง

จึงไดแรงบันดาลใจและตัดสินใจริเริ่มและขยายธุรกิจตอไป อีกท้ังมองเห็นกลุมลูกคาขนาดใหญท่ีรอซ้ือสินคาเรา 

จึงไดตัดสินใจพัฒนาและตอยอดอยางสมํ่าเสมอ 

2.1.2 วิสัยทัศน (Vision) 

 ตัวแทนผูสงออกภาคเกษตรรายใหญของประเทศไทย (เนนประเทศ ลาว เวียดนาม พมา อินเดีย จีน) 

2.1.3 พันธกิจ (Mission) 

 - ไปท่ัวประเทศและตางประเทศ 

2.1.4 รูปแบบของการบริหารธุรกิจ 

บริหารเจาของคนเดียว

2.2 การวิเคราะหสถานการณ (SWOT Analysis)  

  วิเคราะหภาพรวมธุรกิจ ดวยการวิเคราะหหาจุดแข็ง จุดออน โอกาส อุปสรรค: SWOT 

การวิเคราะหปจจัยภายในธุรกิจ (จุดแข็งและจุดออน: SW) 

จุดแข็ง 

- ผลิตจากธรรมชาติ 100 % ไมมีสารเจือปน 

- อายุผลิตภัณฑเก็บรักษาไดนาน 

- มีมาตรฐานรับรองผลิตภัณฑ 

สวนท่ี 2 แผนธุรกิจ 
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- ผลิตสดใหมไมคางสตอกเกิน 2 เดือน 

จุดออน 

- ทักษะดาน IT (ดานการตลาด แนะนําวิธีการใชและสรรพคุณ) 

การวิเคราะหปจจัยภายนอกธุรกิจ (โอกาสและอุปสรรค: OT) 

โอกาส 

- มีสวนลําไยของตนเอง ไมผานคนกลาง 

- มองเห็นโอกาสในการสรางผลิตภัณฑอ่ืนๆ ตอไป (ของชํารวย ใสรวงผึ้งเพ่ิมเพ่ืออัปราคา) 

- มีแนวทางการสงออกตางประเทศ (ลาว เวียดนาม พมา อินเดีย จีน) 

อุปสรรค 

- ลูกคาสวนใหญยังไมเปดรับการใชน้ําผึ้งบนโตะอาหารเปนหลัก 

- คูแขงเยอะ (ขายใน % ถูกมากกวา) 

- ลูกคาบอกราคาแพง อยากใหเพ่ิมปริมาณ 

2.3 แผนการตลาด  

2.3.1 สินคาท่ีขายในปจจุบัน 

สินคา ลักษณะเดนของสินคา กลุมลูกคาเปาหมาย 

- น้ําผึ้งแท 100 % ดอกลําไย - ธรรมชาต ิ100 % 

- ปริมาณคุมราคา 

- กลิ่นหอม 

- รสชาติดี ไมหวานเกินไป 

- บรรจุภัณฑสวยงาม 

- มีมาตรฐานใบรับรอง 

- เพศหญิงอายุ 45 ปข้ึนไป 

- ชาย-หญิง อายุ 19-45 ปข้ึนไป 

 กลยุทธทางการตลาดของธุรกิจ 

2.3.2 ลักษณะการทําการตลาดแบบ    

 ขายสง ขายปลีก ผูผลิต 

2.3.3 ชองทางการจัดจําหนาย/สถานท่ีจัดจําหนาย 

-  offline หนาราน ตัวแทน 

- online: website (www.honeydeebeefarm.com) , Line , Facebook 

2.3.4 บริการจัดสงสินคา  

- ขนสงเอกสาร Flash/Kerry/ไปรษณียไทย/ นิ่มซ่ีเส็ง  

2.3.5 การสงเสริมการตลาด  

-  

2.3.6 การสงเสริมการขาย  

- โพรโมชั่น 1 แถม 1 
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- มีเก็บเงินปลายทาง 

- บริการสงฟรีหากสั่งครบตามกําหนด

2.4 แผนการผลิต  

2.4.1 แผนท่ีตั้งธุรกิจ  

2.4.2 รายการวัตถุดิบ 

- น้ําผึ้งดอกลําไย 100 % 

- รวงผึ้ง Honey comB 

2.4.3 แผนผังโรงงาน (plant layout) 

 

Honey Dee Bee FARM 108 ม.4 ต. สารภี  อ.เชียงใหม 50140 
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2.4.4 ข้ันตอน (Flow Chart) กระบวนการผลิตสินคา/บริการ

เล้ียงผ้ึงพันธุในสวนลําไย 

เก็บ/สลัดน้ําผ้ึง 

กรองสะอาดกอนเก็บลงถง 

สงอบไลความชื้น 

บรรจุตามขนาดตางๆ/ขวด 

ติดฉลากสินคา 

แพ็กโหล 

แพ็กสงออก 
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1.1 ความเปนมาของธุรกิจ/โครงการ 

2) แผนธุรกิจ (Business Plan)  

ชื่อผูประกอบการ คุณพัทธนันท เศรษฐภูวนันท  เลขประจําตัวประชาชน    1509900149347      

ชื่อธุรกิจ (ถามี)  หางหุนสวนจํากัด ซิกสทีม เนเชอรัล โปรดักส     

 

 
ประกอบดวย 

 สวนท่ี 1 ขอมูลเบื้องตนธุรกิจแผนธุรกิจ 

 สวนท่ี 2 แผนธุรกิจ 

 
 

1.1.1   ชื่อ-นามสกุล คุณพัทธนันท เศรษฐภูวนันท  อาย ุ   35      ป ตําแหนง หุนสวนผูจัดการ 

 ระดับการศึกษาและสถาบันปริญญาตรี  วิทยาการคอมพิวเตอร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม 

 ประสบการณ/ความถนัดของผูบริหาร 5 ป    

ชื่อธุรกิจ (ถามี)  หางหุนสวนจํากัด ซิกสทีม เนเชอรัล โปรดักส    ปท่ีกอตั้ง   23 พ.ค. 2559  

โทรศัพท  095-6981115 ไลนไอดี (Line id) (ถามี) :   aomampseze  

อีเมล (E-mail) (ถามี) :   sixteem.88@gmail.com     

1.1.2 ท่ีตั้งของธุรกิจ  เลขท่ี 60 หมู 5 ตําบลดอนแกว  อําเภอแมริม จังหวัดเชียงใหม  

สวนท่ี 1 ขอมลูเบ้ืองตนธุรกิจ 
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2.1 กลยุทธองคกร 

1.1.3 สถานะของธุรกิจ   □ 1) เปนผูประกอบธุรกิจใหม /เริ่มธุรกิจใหม 

                                   □ 2) ดําเนินธุรกิจมาแลวนอยกวา 3 ป 

 3) ดําเนินธุรกิจมาแลวมากกวา 3 ป 

□ 4)  อื่นๆ (ระบุ)   

1.1.4 ประเภทธุรกิจ □ 1) ภาคการเกษตร  2) ภาคท ั่วไป 

1.1.5 ประเภทธุรกิจ 

□ 1) ภาคการผลิตเกษตร ระบุ    

□ 2) ภาคการคา ระบุ    

□ 3) ภาคการบริการ ระบุ    

 4) ภาคการผลิตอุตสาหกรรม ระบ ุ 20232 การผลิตเครื่องหอม เครื่องสําอาง และผลิตภัณฑใน

หองน้ํา 

1.1.6 ลักษณะธุรกิจ / โครงการ 

□ 1) เริ่มธุรกิจใหม □ 2) ขยายธุรกิจ □ 3) ปรับปรุงธุรกิจ คาดวาจะเริ่ม

ดําเนินการ ประมาณเดือน  ป    

1.1.7 ผลิตภัณฑ UV Protection Sunscreen SPF 50 PA++  

1.1.8 รายละเอียดผลิตภัณฑ  ครีมกันแดดหนา เนื้อบางเบา ไมเหนียวเหนอะหนะ สูตรกันน้ํา กันเหง่ือ ซึมเร็ว 

ผสมวิตามิน 

 

2.1.1 แนวคิดหรือท่ีมาของธุรกิจ / โครงการ 

 ซิกสทีม (Sixteem) คือแบรนดผูผลิตเครื่องสําอางบํารุงผิวท่ีมีแนวคิดริเริ่มจากการนําขาวไทยมาเปน

วัตถุดิบสวนผสมในผลิตภัณฑ ทําใหมีแนวคิดเพ่ือชวยสงเสริมเกษตรกรและเพ่ิมมูลคาใหกับขาวไทย ทางซิกสทีม

จึงตอยอดคนควาหาขอมูลขาวท่ีดีท่ีสุดนํามาวิจัยและพัฒนา ขาวกํ่าดอยสะเก็ด พญาแหงขาวลานนา สายพันธุ

ดั้งเดิม และเปนขาว GI ของเชียงใหม จนเกิดผลิตภัณฑบํารุงผิวจากขาวไทย 

2.1.2 วิสัยทัศน (Vision) 

 ซิกสทีม (Sixteem) เปนผลิตภัณฑขาวไทยดูแลผิว มุงม่ันตั้งจิตในการเพ่ิมมูลลคาใหขาวไทยเปน

ผลิตภัณฑท่ีมีคุณคาและดูแลผิวใหกับคนไทยทุกคน และท่ัวโลกไดใชผลิตภัณฑไทย 

2.1.3 พันธกิจ (Mission) 

 เปนผูผลิตและจัดจําหนายสินคาท่ีดูแลผิวจากธรรมชาติ และรับจางผลิตสรางสินคาไทยใหเปนท่ีรูจักและ

ไดใชสินคาท่ีมีคุณภาพเกรดพรีเม่ียมนําวัตถุดิบไทย สมุนไพรไทยมาตอยอดและเพ่ิมมูลคาใหไดมากท่ีสุด สงออก

ไปท่ัวประเทศและตางประเทศ 

 

สวนท่ี 2 แผนธุรกิจ 
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2.3 แผนการตลาด      

2.1.4 รูปแบบของการบริหารธุรกิจ 

  ธุรกิจขนาดเล็ก พนักงาน 3  คน 

2.2 การวิเคราะหสถานการณ (SWOT Analysis)                                                           

  วิเคราะหภาพรวมธุรกิจ ดวยการวิเคราะหหาจุดแข็ง จุดออน โอกาส อุปสรรค: SWOT 

การวิเคราะหปจจัยภายในธุรกิจ (จุดแข็งและจุดออน: SW) 

จุดแข็ง 

- วัตถุดิบเปนขาวกํ่าดอยสะเก็ดท่ีไดข้ึนทะเบียน GI (สิ่งบงชี้ทางภูมิศาสตรไทย) และมีงานวิจัยจาก คณะเภสัช

ศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม รองรับ 

- มีสวนผสมจากวิตามินอี และเปนผลิตภัณฑเนเชอรัล (จากธรรมชาติ) พรอมท้ังมีสวนผสมท่ีปองกันผิวท่ีเกิด

จากมลภาวะภายนอก (Anti – Pollution) 

จุดออน 

- เปนแบรนดใหม ยังไมคอยเปนท่ีรูจักในทองตลาด 

- ยังไมมีการทําการตลาดท่ีสามารถเขาถึงกลุมเปาหมายไดอยางชัดเจน 

การวิเคราะหปจจัยภายนอกธุรกิจ (โอกาสและอุปสรรค: OT) 

โอกาส 

- ปจจุบันคนนิยมผลิตภัณฑจากธรรมชาติมากข้ึน 

- พฤติกรรมผูบริโภคใหความสําคัญกับการดูแลสุขภาพผิวมากข้ึน 

- ปจจุบัน PM 2.5 กําลังเพ่ิมสูง ผูบริโภคตองการครีมท่ี ปกปองผิวมากข้ึน 

อุปสรรค 

- สภาพเศรษฐกิจคนใชจายนอยลง 

   

2.3.1 สินคาท่ีขายในปจจุบัน 

สินคา ลักษณะเดนของสินคา กลุมลูกคาเปาหมาย 

- ครีมกันแดดหนาพรอมบํารุง

จากสารสกัดขาวกํ่า  วิตามิน

อี และ  

SPF 50 PA++ 

- กันแดดพรอมบํารุงและปกปอง 

PM2.5  

- สารสกัดจากขาวกํ่า 

- SPF 50 PA++ 

- กลุมท่ีชอบสินคาจากธรรมชาต ิ

- กลุมผูมีปญหาผิวแพงาย 

  

กลยุทธทางการตลาดของธุรกิจ 

2.3.2 ลักษณะการทําการตลาดแบบ B2C และ B2B 

2.3.3 ชองทางการจัดจําหนาย/สถานท่ีจัดจําหนาย 

-  offline หนารานชื่อ Sixteem อําเภอแมริม จังหวัดเชียงใหม ฝากขาย 020 นิมมาน เชียงใหม ตัวแทนจําหนาย 
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Ex Aggie Hut CMU รานอภัยภูเบศร จริงใจมารเก็ต 

- online เพจ Sixteem , Line OA @ Sixteem , www.sixteem.com , shopee , Lazada 

2.3.4 บริการจัดสงสินคา  

- สงสินคาไปรษณียไทย 

2.3.5 การสงเสริมการตลาด  

- การเพ่ิมการรับรูในสินคาครีมกันแดดประเภทสารสกัดจากธรรมชาติ ผานสื่อประชาสัมพันธ Ex โบรชัวรAd , 

โปสเตอร Ad , VDO ทาง Socail Media  

- การสรางการรับรูในการ Anti - Pollution 

2.3.6 การสงเสริมการขาย  

- นําสินคาเขาสูตลาด Modern Tired เชน เชียงใหมไดเร็คท ดาราคอสเมติก Eve and Boy  

- จัดโพรโมชัน 1 แถม 1 หรือ ลดราคาสินคาเพ่ือเพ่ิมกลุมทดลองใช  
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3) แผนธุรกิจ (Business Plan)  

ชื่อผูประกอบการ ภญ.ศิริวรรณ ธีระวัฒนชัย     เลขประจําตัวประชาชน 3102200852995                                               

ชื่อธุรกิจ (ถามี)  บริษัท แมปงไบโอเทรดดิ้ง จํากัด / บริษัท ไบโอแอดวานซ โซลูชั่น จํากัด  

 

ประกอบดวย 

 สวนท่ี 1 ขอมูลเบื้องตนธุรกิจแผนธุรกิจ 

 สวนท่ี 2 แผนธุรกิจ 

 สวนท่ี 3 วิเคราะหแผนการเงินและการลงทุน 
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1.1 ความเปนมาของธุรกิจ/โครงการ 

 
 

1.1.1   ชื่อ-นามสกุล ภญ.ศิริวรรณ ธีระวัฒนชัย   อาย ุ   58      ป ตําแหนง กรรมการบรหิาร 

 ระดับการศึกษาและสถาบัน   ปริญญาโท MBA ปริญญาตรีเภสัช                                                                                      

 ประสบการณ/ความถนัดของผูบริหาร                         

ชื่อธุรกิจ (ถามี)  บริษัท แมปงไบโอเทรดดิ้ง จํากัด / บริษัท ไบโอแอดวานซ โซลูชั่น จํากัด       

          ปท่ีกอตั้ง  2558 (6 ป) โทรศัพท  086 3898388  

 ไลนไอดี (Line id) (ถามี) :  086 3898388 

 อีเมล (E-mail) (ถามี) :   morya.mart@yahoo.com  

1.1.2 ท่ีตั้งของธุรกิจ  260/1 หมู 7 ตําบลหนองควาย อําเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม 50230  

1.1.3 สถานะของธุรกิจ  □ 1) เปนผูประกอบธุรกิจใหม /เริ่มธุรกิจใหม 

□ 2) ดําเนินธุรกิจมาแลวนอยกวา 3 ป 

 3) ดําเนินธุรกิจมาแลวมากกวา 3 ป 

□ 4)  อื่นๆ (ระบุ)   

1.1.4 ประเภทธุรกิจ □ 1) ภาคการเกษตร □ 2) ภาคท ั่วไป 

1.1.5 ประเภทธุรกิจ 

□ 1) ภาคการผลิตเกษตร ระบุ    

 2) ภาคการคา ระบุ    

□ 3) ภาคการบริการ ระบุ    

□ 4) ภาคการผลิตอุตสาหกรรม ระบ ุ  

1.1.6 ลักษณะธุรกิจ / โครงการ 

□ 1) เริ่มธุรกิจใหม  2) ขยายธุรกิจ □ 3) ปรับปรุงธุรกิจ คาดวาจะเริ่ม

ดําเนินการ ประมาณเดือน  ป    

1.1.7 ผลิตภัณฑ ผลิตภัณฑเพ่ือสุขภาพ โดยผลิตภัณฑหลัก ไดแก แคปซูลแกนตะวัน ชาสมุนไพรแกนตะวัน 

กาแฟสมุนไพรแกนตะวัน ดูโอชากาแฟ  ผลิตและจําหนายในแบรนดพิงคตะวัน  

1.1.8 รายละเอียดผลิตภัณฑ  ผงแกนตะวันมีสาระสําคัญ คือ มีอินนูลินในปริมาณสูง (Prebiotic) มีใยอาหารสูง 

ไมมีแคลอรี ใหรสหวานนุมลิ้นใกลเคียงน้ําตาลจากออย มีประโยชนตอสุขภาพหลายดาน ต้ังแตระบบยอยอาหาร 

ระบบขับถาย ทําใหผิวพรรณสดใส มีสวนชวยในการควบคุมน้ําหนัก)  

สวนท่ี 1 ขอมลูเบ้ืองตนธุรกิจ 
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2.1 กลยุทธองคกร 

 
 

2.1.1 แนวคิดหรือท่ีมาของธุรกิจ / โครงการ 

 มาจากความตั้งใจของกลุมคนรุนท่ีใหความสนใจการปลูกพืชทางเลือกใหมท่ีมีศักยภาพพัฒนาเปนพืช

เศรษฐกิจของประเทศได ใชชีววิถีเกษตรอินทรียในการปลูก จึงเปนมิตรตอคนและสิ่งแวดลอม อีกท้ังยังไดผลผลิต

เกษตรปราศจากสารเคมี ใชหลักทฤษฎีเศรษฐกิจพอเพียงในการทํางาน เพ่ือสรางภูมิตานทานในการดําเนินชีวิต มี

การแบงปนองคความรูหรือรายไดใหแกชุมชน รวมท้ังชวยสรางรายไดใหเกษตรกรดวย ชื่อ “พิงคตะวัน” มีท่ีมา

จาก ไรท่ีต้ังอยูในเขตพ้ืนท่ีภาคเหนือ (จังหวัดพะเยา–เชียงใหม) อีกท้ังมีชื่อท่ีปรากฏอยูในตํานานวา “นพบุรีศรี

นครพิงคเชียงใหม” จึงนําคําวา “พิงค” มาผสมกับชื่อของพืชท่ีใหคุณประโยชนตอสุขภาพท่ีทางไรไดนํามา

เพาะปลูก คือ “แกนตะวัน” ซ่ึงมีชื่อภาษาอังกฤษเปน Jerusalem artichoke หรือ Sunchoke และ มีชื่อทาง

วิทยาศาสตรวา Helianthus tuberosus L. โดยหัวแกนตะวันมีสารสําคัญท่ีชื่อ อินนูลิน (Inulin) ซ่ึงเปนเสนใย

อาหาร (Dietary fiber) และ มีคุณสมบัติพรีไบโอติก (Prebiotic) ท่ีชวยใหระบบการยอยอาหารและการขับถาย

ทํางานไดดี โดยมีขอมูลจากงานวิจัยท้ังในและตางประเทศสนับสนุนในเรื่องผลดีตอสุขภาพ 

2.1.2 วิสัยทัศน (Vision) 

 เปนผูนําในการพัฒนาผลิตภัณฑแปรรูปจากหัวแกนตะวันซ่ึงเปนพืชเศรษฐกิจท่ีมีศักยภาพของไทย บน

พ้ืนฐานของขอมูลวิชาการดานงานวิจัย ใชการผลิตท่ีมีมาตรฐานและมีนวัตกรรม ชวยเพ่ิมมูลคาสินคาท่ีนํา

คุณประโยชนตอสุขภาพใหตอบสนองตอพฤติกรรมวิถีใหมของผูบริโภคไดอยางม่ันใจและมีจริยธรรม บนพ้ืนฐาน

ของธรรมาภิบาลในการดําเนินธุรกิจ   

2.1.3 พันธกิจ (Mission) 

 รวมพัฒนาการปลูกแกนตะวันกับเกษตรใหมีมาตรฐานโดยไมใชสารเคมี เพ่ือใหไดหัวแกนตะวันมีคุณภาพ

ท่ีจะนํามาใชเปนวัตถุดิบหลักในการแปรรูปเปนผลิตภัณฑอาหารเสริมท่ีมีคุณภาพนาเชื่อถือ การผลิตใชเทคโนโลยี

เขามาชวยสรางนวัตกรรมเพ่ือเพ่ิมมูลคาสินคา สงมอบคุณประโยชนตอสุขภาพรางกายซ่ึงมีขอมูลจากงานวิจัย

สนับสนุน สินคาไดมาตรฐาน อย. บริหารตนทุนสินคาใหสามารถตั้งราคาท่ีแขงขันได ทําตลาดอยางมีจริยธรรม 

ผานชองทางขายท้ังออฟไลนและออนไลน ตั้งเปาขายท้ังในและตางประเทศ บริหารธุรกิจตลอดหวงโซอุปทาน

อยางมีธรรมาภิบาล 

2.1.4 รูปแบบของการบริหารธุรกิจ 

 - บริษัทจํากัด 

2.2 การวิเคราะหสถานการณ (SWOT Analysis)                                                            

วิเคราะหภาพรวมธุรกิจ ดวยการวิเคราะหหาจุดแข็ง จุดออน โอกาส อุปสรรค: SWOT 

การวิเคราะหปจจัยภายในธุรกิจ (จุดแข็งและจุดออน: SW) 

จุดแข็ง 

- กลิ่นหอม 

สวนท่ี 2 แผนธุรกิจ 
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2.3 แผนการตลาด      

- รสชาติชุมคอ 

- รสชาติหวานนอย 

- ขนาดเล็กพกพาสะดวก 

- สินคาไดมาตรฐาน 

จุดออน 

- บรรจุภัณฑยังไมดึงดูด 

- สินคายังไมเปนท่ีรูจักในทองตลาด 

- การบริหารจัดการงานของหุนสวนยังไมมีประสิทธิภาพ 

การวิเคราะหปจจัยภายนอกธุรกิจ (โอกาสและอุปสรรค: OT) 

โอกาส 

- ปจจุบันคนใหความสนใจดานสุขภาพเยอะข้ึน 

- คนหันมาทานชาเยอะข้ึน 

- หลังวิกฤตโควิดผูบริโภคยอมจายใหกับการปองกันสุขภาพสูงข้ึน 

- โครงการสนับสนุน SME จากภาครัฐท่ีชวยเพ่ิมมูลคาสินคา 

- บริษัทมีแผนจะตอยอดธุรกิจรานสินคาสุขภาพ 

อุปสรรค 

- สื่อเขาไมถึงผูบริโภค 

- สารอินซูลินและแกนตะวันยังไมอยูในลิสตสารระบบอาหารของ อย. 

   

2.3.1 สินคาท่ีขายในปจจุบัน 

สินคา ลักษณะเดนของสินคา กลุมลูกคาเปาหมาย 

- ชาแกนตะวัน 

- กาแฟผสมแกนตะวัน 

- ผงแกนตะวัน 

- สินคาไดมาตรฐาน อย. 

- ผานการตรวจ GMP  

 

- กลุมผูมีปญหาเรื่องการขับถาย 

- กลุมคนทํางาน ช/ญ 25-35 

- กลุมนักศึกษา ช/ญ 18-24 

- กลุมคนรักสุขภาพ 

- กลุม Keto 

 กลยุทธทางการตลาดของธุรกิจ 

2.3.2 ลักษณะการทําการตลาดแบบ B2C และ B2B 

 - B2C 

 - B2B Ex ผงแกนตะวัน only 

2.3.3 ชองทางการจัดจําหนาย/สถานท่ีจัดจําหนาย 

 - facebook  ,line ,lazada ,shopee 

 - ริมปง งานแสดงสุขภาพ ราน Auggie Hut คณะเกษตร รานอภัยภูเบศร รานSweet Keto 
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2.4 แผนการผลิต 

2.3.4 บริการจัดสงสินคา  

 - Kerry 

 - ไปรษณียไทย 

2.3.5 การสงเสริมการตลาด  

 - มีการทํา PR ตามกลุมคนรักสุขภาพ , Keto 

 - ออกงานแสดงสินคาสุขภาพ 

 - ติดตอดีลเลอรตัวแทนจําหนายสินคาประจําจังหวัด 

 - Live สัมภาษณ กลุมลูกคา 

2.3.6 การสงเสริมการขาย  

- จัดโพรโมชันใหลูกคา 

- ระบบสมาชิก + คลังความรู 

   

2.4.1 แผนท่ีตั้งธุรกิจ 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.4.2 รายการวัตถุดิบ 

- หัวแกนตะวัน 

- ผงกาแฟโรบัสตา 

- สารสกัดจากโสม 

- ใบผักเชียงดา 

- ถ่ังเชา 

- เปลือกอบเชย 

- ใบเจียวกูหลาน 

- อารติโชค 

- ชะเอมไทย 

- หญาหวาน  

 

ท่ีอยู: 260/1 หมู 7 หนองควาย หางดง Chiang Mai 50230 

โ ั      
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ภาคผนวก ค 

1) เอกสารทางดานซอฟตแวรของระบบ KHONTHAI 4.0 NLP-SA  

1.1) ความตองการของระบบ (Specific Requirement) ของระบบ Dashboard 

ภาพรวมของระบบ (Use case diagram) 

 

 
                              ภาพท่ี 67 ภาพรวมของระบบ Interactive Sentiment Analysis System 

 

ภาพท่ี 67 แสดงแผนภาพ UML (UML: UML Class and Object Diagrams Overview, n.d.) แสดง

ภาพรวมของระบบเว็บแอปพลิ เคชัน Interactive Sentiment Analysis System หรือระบบ Analyt ics 

Dashboard ผานมุมมองของผูใชของระบบ ระบบมีผูใชอยู 3 ประเภทคือ (1) Guest ผูใชท่ีตองการจะเขาถึง

ฟงกชันของระบบ โดยผูใช Guest ตองลงทะเบียนขอมูลสวนตัวเพ่ือสมัครเขาใชงานระบบ (2) User ผูใชท่ีมีสิทธิ์

เขาใชฟงกชันตางๆ ของระบบ คือการเขาสูระบบ (Log in) การออกจากระบบ (Log out) การคนหาขอมูลการ

วิเคราะหความรูสึกคิดเห็นดวยคําคนหา (Search keywords) การดูการวิเคราะหขอมูลความรูสึกคิดเห็นบน

กระดานแดชบอรดเชิงตอบโต (View interactive dashboard) และการเปรียบเทียบขอมูลแสดงความรูสึกความ

คิดเห็นของคําคนหาท่ีสนใจ (Compare terms) และ (3) Admin เปนผูใชท่ีมีสิทธิ์ในการจัดการกับขอมูลผูใชงาน

ของระบบ (Manage users) 
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ภาพท่ี 68  ภาพรวมการทํางานของ Interactive sentiment dashboard 

 

 ภาพท่ี 68 แสดงแผนภาพ UML การทํางานของ Interactive Dashboard ซ่ึงเปนคําอธิบาย การทํางาน

เพ่ิมเติมของฟงกชัน View Interactive Dashboard (ในภาพท่ี 4) โดยผูใช User หลังจากท่ีเขาสูระบบแลว 

สามารถดูขอมูลประโยคการวิเคราะหความรูสึกคิดเห็นแสดงข้ัวอารมณบวก กลางและลบของผูบริโภคท่ีมีตอกลุม

ประเภทสินคาเครื่องสําอาง อาหาร และสุขภาพจากเว็บไซตพันทิปบนกระดานวิเคราะหแดชบอรด ไดถึง 7 ขอมูล 

คือ (1) สรุปตัวเลขของการคนหาขอมูล (View number statistics) (2) กราฟแสดงสัดสวนข้ัวอารมณความรูสึก

ของประโยคแสดงความคิดเห็น (Sentiment sentences) ในเว็บไซตพันทิป (View overall sentiment) (3) 

กราฟแสดงคาเฉลี่ยจํานวนประโยคแบงตามข้ัวอารมณในชวงเวลาท่ีกําหนด (View average sentiment 

overtime) (4) ภาพแสดงการกระจายตัวของกลุมคําแสดงข้ัวอารมณบวก กลางและลบ (View word cloud) และ 

(5) ตารางแสดงประโยคความคิดเห็น (Sentences) ของคําคนหา 

 

รายละเอียดของระบบ (Use case description) ของ Interactive Sentiment Analysis System 

รหัส Use case UC-01 

ช่ือ Use case  Log in 

ผูใช ผูใช User และผูใช Admin 

คําอธิบาย ผูใช User และผูใช Admin เขาสูระบบดวยชื่อผูใชงาน (Username) และรหัส 

(Password)  

จุดเริ่มทํางาน ผูใชเขาถึง URL หนา Log in ของระบบ 
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เง่ือนไขกอนการ

ทํางาน 

ผูใช User และผูใช Admin ไดลงทะเบียนขอมูลสวนตัว และมีชื่อผูใชงานและรหัสอยูใน

ฐานขอมูลเปนท่ีเรียบรอยแลว 

ลําดับข้ันตอน

การทํางานหลัก 

ผูใช ระบบ 

  1. ระบบแสดงหนา Log in ของระบบท่ี

ประกอบไปดวยกลองกรอกชื่อผูใชงาน 

(Username) กลองกรอกรหัส (Password) 

และปุมยืนยันการเขาสูระบบ และลิงกการ

ลงทะเบียนใหม [E1 ไมสามารถเชื่อมตอ 

Internet] 

2. ผูใชกรอกชื่อผูใช และรหัสท่ีไดลงทะเบียน

ไว และกดปุมยืนยันการเขาสูระบบ 

 

 3. ระบบตรวจสอบชื่อผูใชงาน และรหัสผาน

ไดถูกกรอกหรือไม [A1 ขอมูลไมไดถูก

กรอก] 

 3. ระบบสงขอมูลผูใชงานและรหัสไปจาก

สวนประสานตอกับผูใช Log in ตรวจสอบ

กับขอมูลผูใชงานและรหัสท่ีฐานขอมูลวา

ตรงกันหรือไม [A2 ขอมูลไมตรงกัน] 

 4. ระบบนําผูใชงานเขาสูหนาบาน 

(Homepage) ของระบบ  

ลําดับข้ันตอน

การทํางานรอง 

[A1 ขอมูลไมไดถูกกรอก] 

ระบบแสดงขอความแจงเตือนผูใชใหกรอกชื่อผูใช หรือรหัสท่ีผูใชไมไดกรอกในกลองขอมูล 

ระบบกลับไปข้ันตอนท่ี 2 

[A2 ขอมูลไมตรงกัน] 

ระบบแสดงขอความแจงเตือนผูใช ชื่อผูใชหรือรหัสผานไมถูกตอง ระบบกลับไปข้ันตอนท่ี 2 

ลําดับข้ันตอน

การทํางาน

ยกเวน 

[E1 ไมสามารถเชื่อมตอ Internet] 

เว็บ browser ไมแสดงผลลัพธของสวนประสานตอกับผูใช 

 

รหัส Use case UC-02 

ช่ือ Use case  Log out 

ผูใช ผูใช User และผูใช Admin 
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คําอธิบาย ผูใช User และผูใช Admin ออกจากระบบ  

จุดเริ่มทํางาน ผูใชไดเขาสูระบบผานเว็บ Browser แลว และผูใชตองการออกจากระบบ  

เง่ือนไขกอนการ

ทํางาน 

ผูใชไดเขาสูระบบแลว 

ลําดับข้ันตอน

การทํางานหลัก 

ผูใช ระบบ 

  1. ระบบแสดงรูปไอคอนของผูใชบนขวา

ของหนาเว็บ [E1 ไมสามารถเชื่อมตอ 

Internet] 

2. ผูใชกดท่ีรูปไอคอน  

 3. ระบบแสดงปุมออกจากระบบใตรูป

ไอคอนของผูใช 

4. ผูใชกดยืนยันออกจากระบบ  

 4. ระบบนําผูใชงานเขาสูหนา Log in  

ลําดับข้ันตอน

การทํางานรอง 

- 

ลําดับข้ันตอน

การทํางาน

ยกเวน 

[E1 ไมสามารถเชื่อมตอ Internet] 

เว็บ browser ไมแสดงผลลัพธของสวนประสานตอกับผูใช 

 

รหัส Use case UC-03 

ช่ือ Use case  Register 

ผูใช ผูใช Guest 

คําอธิบาย ผูใช Guest ลงทะเบียนขอมูลสวนตัวเพ่ือเขาใชงานระบบ โดยผูใชสามารถกําหนดชื่อผูใช 

และรหัสผานไดเอง 

จุดเริ่มทํางาน ผูใชเขาถึง URL หนา Log in ของระบบ 

เง่ือนไขกอนการ

ทํางาน 

- 

ลําดับข้ันตอน

การทํางานหลัก 

ผูใช ระบบ 

  1. ระบบแสดงหนา Log in ของระบบที่ประกอบ

ไปดวยกลองกรอกชื่อผูใช (Username) กลอง

กรอกรหัส (Password) และปุมยืนยันการเขาสู
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ระบบ และลิงกการลงทะเบียนใหม ลิงกลืม

รหัสผาน [E1 ไมสามารถเชื่อมตอ Internet] 

2. ผูใชกดลิงกการลงทะเบียนใหม  

 3. ระบบแสดงหนาแบบฟอรมการ

ลงทะเบียนประกอบไปดวย ชื่ออีเมล

รหัสผาน ความสนใจการในการใชระบบ 

และปุมยืนยันการลงทะเบียน 

4. ผูใชกรอกขอมูลเพ่ือสมัครการ

ลงทะเบียน และกดปุมยืนยันการ

ลงทะเบียน 

 

 5. ระบบตรวจสอบขอมูลเพ่ือสมัครการ

ลงทะเบียนไดถูกกรอกถูกตองหรือไม [A1 

ขอมูลถูกกรอกไมถูกตอง] 

 6. ระบบสงขอมูลการลงทะเบียนสวน

ประสานตอกับผูใชลงทะเบียนไปตรวจสอบ

ความซํ้าซอนของขอมูลอีเมลของผูสมัคร 

[A2 ขอมูลซํ้าซอน] 

 7. ระบบนําผูใชงานเขาสูหนา Log in  

ลําดับข้ันตอน

การทํางานรอง 

[A1 ขอมูลถูกกรอกไมถูกตอง] 

ระบบแสดงขอความแจงเตือนหากผูสมัครไมไดกรอกขอมูล 

ระบบแสดงขอความแจงเตือนหากผูสมัครกรอกชื่ออีเมลไมถูกตองตามขอกําหนดของชื่อ

อีเมล 

ระบบแสดงขอความแจงเตือนหากผูสมัครกรอกรหัสผานท่ีมีความยาวนอยกวา 6 ตัวอักษร 

และไมมีการผสมของตัวอักษร A-Z, a-z และตัวอักษรพิเศษ 

[A2 ขอมูลซํ้าซอน] 

ระบบแสดงขอความแจงเตือนผูใช วาชื่ออีเมลท่ีกรอกมีผูสมัครคนอ่ืนใชแลว  

ลําดับข้ันตอน

การทํางาน

ยกเวน 

[E1 ไมสามารถเชื่อมตอ Internet] 

เว็บ browser ไมแสดงผลลัพธของสวนประสานตอกับผูใช 

 

รหัส Use case UC-04 

ช่ือ Use case  Forget password 

ผูใช ผูใช User 

คําอธิบาย ผูใช User สามารถรองขอการเปลี่ยนรหัสผานใหม ในกรณีท่ีผูใชลืมรหัสผาน 
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จุดเริ่มทํางาน ผูใชเขาถึง URL หนา Log in ของระบบ 

เง่ือนไขกอนการ

ทํางาน 

- 

ลําดับข้ันตอน

การทํางานหลัก 

ผูใช ระบบ 

  1. ระบบแสดงหนา Log in ของระบบที่ประกอบ

ไปดวยกลองกรอกชื่อผูใช (Username) กลอง

กรอกรหัส (Password) และปุมยืนยันการเขาสู

ระบบ และลิงกการลงทะเบียนใหม ลิงกลืม

รหัสผาน [E1 ไมสามารถเชื่อมตอ Internet] 

2. ผูใชกดลิงกลืมรหัสผาน  

 3. ระบบแสดงหนาแบบฟอรมการลืม

รหัสผานประกอบไปดวย ชื่ออีเมล และปุม

สงขอมูล  

4. ผูใชกรอกขอมูลอีเมลเพ่ือการรองขอการ

เปลี่ยนรหัสผานใหม และกดปุมยืนยันสง

ขอมูล 

 

 5. ระบบแสดงขอความ ระบบไดจัดสง 

อีเมล เพ่ือทําการเปลี่ยนรหัสเรียบรอยแลว 

กรุณาตรวจสอบท่ีอีเมลของคุณ ใหกับผูใช  

6. ผูใชทําการตรวจสอบขอความ และกด

ลิงกการเปลี่ยนรหัสผานท่ีขอความในอีเมล 

 

 7. ระบบแสดงหนาแบบฟอรมการเปลี่ยน

รหัสผาน ท่ีประกอบไปดวย รหัสผานใหม 

และรหัสผานใหมอีกครั้ง และปุมการเปลี่ยน

รหัสผาน  

8. ผูใชทําการใสรหัสผาน และรหัสผานอีก

ครั้ง และกดปุมยืนยันเปลี่ยนรหัสผาน 

 

 9. ระบบแสดงขอความ เปลี่ยนรหัสผาน

เรียบรอยแลว และลิงกการเขาสูระบบ [A1] 

ลําดับข้ันตอน

การทํางานรอง 

[A1 ขอมูลถูกกรอกไมถูกตอง] 

ระบบแสดงขอความแจงเตือนหากผูใชกรอกขอมูลรหัสผานใหม และรหัสผานใหมอีกครั้ง

ไมตรงกัน 
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ลําดับข้ันตอน

การทํางาน

ยกเวน 

[E1 ไมสามารถเชื่อมตอ Internet] 

เว็บ browser ไมแสดงผลลัพธของสวนประสานตอกับผูใช 

 

รหัส Use case UC-05 

ช่ือ Use case  Search keywords 

ผูใช ผูใช User 

คําอธิบาย ผูใช User ทําการคนหาขอมูลประโยคแสดงความรูสึกคิดเห็นของผูบริโภคท่ีมีตอคําคนหา

ในกลุมสินคาเครื่องสําอาง อาหาร และสุขภาพในเว็บไซตพันทิป ผูใชสามารถคนหาขอมูล

โดยพิมพคําคนหาและเลือกชวงเวลา (7 วันท่ีผานมา 30 วันท่ีผานมา 90 วันท่ีผานมา หรือ 

6 เดือนท่ีผานมา) หรือเลือกหมวดหมู (Cosmetic) อาหาร (Food) บํารุงผิว (Skin cares) 

และสุขภาพ (Health) 

จุดเริ่มทํางาน ผูใชเขาถึงหนาคนหา Search 

เง่ือนไขกอนการ

ทํางาน 

ผูใชตองเขาสูระบบ 

ลําดับข้ันตอน

การทํางานหลัก 

ผูใช ระบบ 

  1. ระบบแสดงหนา Analytics Dashboard 

ท่ีแสดงกลองคนหาขอมูล ท่ีประกอบไปดวย

กลองคําคนหา ตัวเลือกหมวดหมู 

(Categories) ของกลุมสินคาเครื่องสําอาง 

(Cosmetic) อาหาร (Food) บํารุงผิว (Skin 

cares) และสุขภาพ (Health) และตัวเลือก

ชวงเวลา (7 วันท่ีผานมา 30 วันท่ีผานมา 90 

วันท่ีผานมา หรือ 6 เดือนท่ีผานมา)   

 [E1 ไมสามารถเชื่อมตอ Internet] 

2. ผูใชพิมพคําคนหาและชวงเวลา หรือ 

พิมพคําคนหา หมวดหมู และชวงเวลา 

หรือเลือกหมวดหมู และชวงเวลา ในกลอง

ขอมูลคนหา 

 

 3. ระบบสงคําคนหา (Query) ไป

ประมวลผลท่ี Server [A1 โปรแกรมหลัง

บานหาคําคนหาไมเจอ] 
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 4. ระบบแสดงผลขอมูลการคนหาในสวน

ประสานตอกับผูใชแสดงแดชบอรดแบบ

โตตอบ (Interactive dashboard) 

ลําดับข้ันตอน

การทํางานรอง 

[A1 โปรแกรมหลังบานหาคําคนหาไมเจอ] 

ระบบแสดงขอความแจงผูใชวาไมมีผลลัพธจากการใชคําคนหาบนหนาคนหา  

ลําดับข้ันตอน

การทํางาน

ยกเวน 

[E1 ไมสามารถเชื่อมตอ Internet] 

เว็บ browser ไมแสดงผลลัพธของสวนประสานตอกับผูใช 

 

รหัส Use case UC-06 

ช่ือ Use case  View interactive dashboard 

ผูใช ผูใช User 

คําอธิบาย ผูใช User สามารถดูขอมูลประโยคแสดงการวิเคราะหความคิดเห็นของผูบริโภคตอกลุม

สินคาเครื่องสําอาง อาหาร และสุขภาพในเว็บไซตพันทิป ในหลายรูปแบบคือ (1) สรุป

ตัวเลขของการคนหาขอมูล (View number statistics) (2) กราฟแสดงสัดสวนข้ัวอารมณ

ความรูสึกของคนมาเขียน/ตอบประโยคแสดงความคิดเห็น (Sentences) ในเว็บพันทิป 

(View overall sentiment) (3) กราฟแสดงคาเฉลี่ยจํานวนประโยคแบงตามข้ัวอารมณใน

ชวงเวลาท่ีกําหนด (View average sentiment overtime) (4) กราฟแสดงสัดสวนของแท็ก 

(tags) ท่ีเก่ียวของกับคําคนหา (5) กราฟแสดง 10 ลําดับคําศัพทข้ัวอารมณบวก และข้ัว

อารมณลบท่ีถูกพูดถึงมากท่ีสุด (View top positive and negative sentiment words) (6) 

ภาพแสดงการกระจายตัวของกลุมคําแสดงข้ัวอารมณบวก กลางและลบ (View word cloud) 

และ (7) ตารางแสดงประโยคแสดงความคิดเห็น (Sentences) ของคําคนหา 

จุดเริ่มทํางาน ผูใชเขาถึงหนาแสดง Analytics Dashboard 

เง่ือนไขกอนการ

ทํางาน 

คําคนหา (User query) จากผูใชถูกสงใหโปรแกรมหลังบาน (UC-04) 

ลําดับข้ันตอน

การทํางานหลัก 

ผูใช ระบบ 

  1. ระบบแสดงผลขอมูลดังตอไปนี้ (1) สรุป

ตัวเลขของการคนหาขอมูล (View 

number statistics) (2) กราฟแสดง

สัดสวนข้ัวอารมณความรูสึกของคนมา

เขียน/ตอบประโยคแสดงความคิดเห็น 

(Sentences) ในเว็บพันทิป (View overall 
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sentiment) (3) กราฟแสดงคาเฉลี่ยจํานวน

ประโยคแบงตามข้ัวอารมณในชวงเวลาท่ี

กําหนด (View average sentiment 

overtime) (4) กราฟแสดงสัดสวนของแท็ก 

(tags) ท่ีเก่ียวของกับคําคนหา (5) กราฟ

แสดง 10 ลําดับคําศัพทข้ัวอารมณบวก และ

ข้ัวอารมณลบท่ีถูกพูดถึงมากท่ีสุด (View 

top positive and negative sentiment 

words) (6) ภาพแสดงการกระจายตัวของ

กลุมคําแสดงข้ัวอารมณบวก กลางและลบ 

(View word cloud) และ (7) ตารางแสดง

ประโยคแสดงความคิดเห็น (Sentences) 

ของคําคนหา 

[E1 ไมสามารถเชื่อมตอ Internet] 

ลําดับข้ันตอน

การทํางานรอง 

- 

  

ลําดับข้ันตอน

การทํางาน

ยกเวน 

[E1 ไมสามารถเชื่อมตอ Internet] 

เว็บ browser ไมแสดงผลลัพธของสวนประสานตอกับผูใช 

 

รหัส Use case UC-07 

ช่ือ Use case  Compare teams 

ผูใช ผูใช User 

คําอธิบาย ผูใช User ทําการเปรียบเทียบคําคนหาของ 2 คําคนหา และ/หรือ 3 คําคนหา เพ่ือดู

ขอมูลวิเคราะหจํานวนประโยคแสดงความคิดเห็น (Sentences) ในชวงเวลาท่ีตองการดู  

การเปรียบเทียบสัดสวนของคําแสดงข้ัวอารมณบวก และคําแสดงข้ัวอารมณลบของคําคน

ตางๆ และดูประโยคความคิดเห็นของแตละคําคนหาแยกออกมา 

จุดเริ่มทํางาน ผูใชเขาถึงหนาเปรียบเทียบ (Compare terms) 

เง่ือนไขกอนการ

ทํางาน 

ผูใชตองเขาสูระบบ และมีคําคนหาท่ีตองการนําไปเปรียบเทียบ 

ลําดับข้ันตอน

การทํางานหลัก 

ผูใช ระบบ 
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  1. ระบบแสดงหนาเปรียบเทียบของคําคนหา

ท่ีใหผูใชสามารถพิมพคําคนหาตั้งแต 2-3 คํา  

 [E1 ไมสามารถเชื่อมตอ Internet] 

2. ผูใชพิมพคําคนหาคําท่ี 1 และกดสง

คําคนหา 

 

 3. ระบบสงคําคนหาท่ี 1 (Query) ไป

โปรแกรมหลังบานเพ่ือสงขอมูลการคนหา

กลับมา [A1 โปรแกรมหลังบานหาคําคนหา

ไมเจอ] 

 4. ระบบแสดงผลขอมูลการคนหาในสวน

ประสานตอกับผูใชแสดงแดชบอรดแบบ

โตตอบ (Interactive dashboard) ท่ีดู

ขอมูลวิเคราะหจํานวนประโยคแสดงความ

คิดเห็น (Sentences) ในชวงเวลาท่ีตองการ         

ดูสัดสวนของคําแสดงข้ัวอารมณบวก และคํา

แสดงข้ัวอารมณลบ และดูประโยคความ

คิดเห็นของแตละคําคนหาแยกออกมา 

 5. ผูใชพิมพคําคนหาท่ี 2 เพ่ือเปรียบเทียบ

กับคําคนหาท่ี 1  

 

  6. ระบบสงคําคนหาท่ี 2 (Query) ไป

โปรแกรมหลังบานเพ่ือสงขอมูลการคนหา

กลับมา [A1 โปรแกรมหลังบานหาคําคนหา

ไมเจอ] 

  7. ระบบแสดงผลขอมูลการคนหาและการ

เปรียบเทียบของขอมูลคําคนหาท่ี 1 และ

คําคนหาท่ี 2 ในสวนประสานตอกับผูใช

แสดงแดชบอรดแบบโตตอบ (Interactive 

dashboard) ท่ีแสดงขอมูลเปรียบเทียบการ

วิเคราะหจํานวนประโยคแสดงความคิดเห็น 

(Sentences) ในชวงเวลาท่ีตองการ ดู

สัดสวนของคําแสดงข้ัวอารมณบวก และคํา

แสดงข้ัวอารมณลบ และดูประโยคความ

คิดเห็นของแตละคําคนหาแยกออกมา 
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ลําดับข้ันตอน

การทํางานรอง 

[A1 โปรแกรมหลังบานหาคําคนหาไมเจอ]  

ระบบแสดงขอความแจงผูใชวาไมมีผลลัพธจากการใชคําคนหาบนหนาคนหา  

ลําดับข้ันตอน

การทํางาน

ยกเวน 

[E1 ไมสามารถเชื่อมตอ Internet] 

เว็บ browser ไมแสดงผลลัพธของสวนประสานตอกับผูใช 

 

รหัส Use case UC-08 

ช่ือ Use case  Manage users 

ผูใช ผูใช Admin 

คําอธิบาย ผูใช Admin สามารถจัดการขอมูลผูใชงานระบบได 

จุดเริ่มทํางาน ผูใชงานเขาถึงหนาจัดการขอมูลผูใช (Manage user) 

เง่ือนไขกอนการ

ทํางาน 

ผูใชงานมีสิทธิ์ในการจัดการขอมูลผูใช และผูใชเขาสูระบบ 

ลําดับข้ันตอน

การทํางานหลัก 

ผูใช ระบบ 

  1. ระบบแสดงหนาจัดการขอมูลผูใช 

(Manage users) ประกอบไปดวยตาราง

รายชื่อของผูใชงาน และกลองคนหารายชื่อ

ผูใช โดยท่ีผูใช Admin สามารถ

เปลี่ยนแปลงขอมูลผูใชและลบขอมูลผูใช

ออกจากระบบได 

[E1 ไมสามารถเชื่อมตอ Internet] 

2. ผูใช Admin พิมพคนหาผูใชในกลอง

คนหา 

 

 3. ระบบสงคําคนหาผูใช (query) ไป

ฐานขอมูลเพ่ือดึงรายชื่อผูใชท่ีตรงกับคํา

คนหามาแสดง 

4. ผูใช Admin เลือกรายชื่อผูใช User ท่ี

ตองการจะเปลี่ยนแปลงขอมูล [A1 ผูใช

เลือกท่ีจะลบขอมูลผูใช] 

 

 5. ระบบสงคําคนหา (query) ของผูใชท่ีจะ

แกไขขอมูลไปฐานขอมูลเพ่ือดึงขอมูลของ
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ผูใชมายังหนาแบบฟอรมการแกไขท่ีมีชื่ออีเมล 

รหัสผาน ความสนใจการใชระบบของผูใช  

6. ผูใช Admin พิมพแกไขขอมูลใน

แบบฟอรม และกดยืนยันการแกไขขอมูล 

 

 7. ระบบตรวจสอบขอมูลเพ่ือการแกไขได

ถูกกรอกถูกตองหรือไม [A2 ขอมูลถูกกรอก

ไมถูกตอง] 

 8. ระบบสงขอมูลการแกไขไปตรวจสอบ

ความซํ้าซอนของขอมูลอีเมลของผูใช [A3 

ขอมูลซํ้าซอน] 

 9. ระบบสงคําสั่งการแกไขขอมูลไปท่ี

ฐานขอมูลและแสดงผลการแกไขท่ีสําเร็จ

กลับมาใหผูใช Admin 

ลําดับข้ันตอน

การทํางานรอง 

[A1 ผูใชเลือกท่ีจะลบขอมูลผูใช] 

ระบบสงขอความเพ่ือใหผูใชยืนยันการลบขอมูลของผูใช 

ระบบสงคําสั่งเพ่ือลบขอมูลผูใชท่ีฐานขอมูลหลังจากท่ีผูใชยืนยันการลบ 

ระบบแสดงผลการลบขอมูลสําเร็จกลับมาใหผูใช 

[A2 ขอมูลถูกกรอกไมถูกตอง] 

ระบบแสดงขอความแจงเตือนหากผูใชไมไดกรอกขอมูล 

ระบบแสดงขอความแจงเตือนหากผูใชกรอกชื่ออีเมลไมถูกตองตามขอกําหนดของชื่ออีเมล 

ระบบแสดงขอความแจงเตือนหากผูใชกรอกรหัสผานท่ีมีความยาวนอยกวา 6 ตัวอักษร 

และไมมีการผสมของตัวอักษร A-Z, a-z และตัวอักษรพิเศษ 

[A3 ขอมูลซํ้าซอน] 

ระบบแสดงขอความแจงเตือนผูใช วาชื่ออีเมลท่ีกรอกมีผูใชคนอ่ืนใชแลว  

ลําดับข้ันตอน

การทํางาน

ยกเวน 

[E1 ไมสามารถเชื่อมตอ Internet] 

เว็บ browser ไมแสดงผลลัพธของสวนประสานตอกับผูใช 

 

รายละเอียดของระบบ (Use case description) ของ Interactive Dashboard 

รหัส Use case UC-07 

ช่ือ Use case  View number statistics 

ผูใช ผูใช User 
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คําอธิบาย ผูใช User สามารถดูขอมูลการวิเคราะหความคิดเห็นของผูบริโภคตอกลุมสินคา

เครื่องสําอาง อาหาร และสุขภาพในเว็บไซตพันทิป ในรูปแบบของการสรุปขอมูลตัวเลข

ของการคนหา โดยจะแบงออกเปน 4 ระดับ คือระดับความคิดเห็น (Comments), ระดับ

ประโยค (Sentences), ระดับคํา (Words) และระดับผูใหความคิดเห็น  (Users) 

จุดเริ่มทํางาน ผูใชเขาถึงหนาแสดง Analytics Dashboard 

เง่ือนไขกอนการ

ทํางาน 

คําคนหา (User query) ของคําคนหาหรือหมวดหมู และชวงเวลา จากผูใชถูกสงให

โปรแกรมหลังบาน (UC-04) 

ลําดับข้ันตอน

การทํางานหลัก 

ผูใช ระบบ 

  1. ระบบแสดงผลการคนหาขอมูลการ

วิเคราะหความคิดเห็นของผูบริโภคตอกลุม

สินคาเครื่องสําอาง อาหาร และสุขภาพใน

เว็บไซตพันทิป ในรูปแบบของการสรุปขอมูล

ตัวเลขของการคนหา โดยจะแบงออกเปน 4 

ระดับ คือระดับความคิดเห็น (Comments), 

ระดบัประโยค (Sentences), ระดับคํา 

(Words) และระดับผูใหความคิดเห็น 

(Users) [A1 โปรแกรมหลังบานหาคําคนหา

ไมเจอ] [E1 ไมสามารถเชื่อมตอ Internet]  

ลําดับข้ันตอน

การทํางานรอง 

[A1 โปรแกรมหลังบานหาคําคนหาไมเจอ] 

ระบบแสดงขอความแจงผูใชวาไมมีผลลัพธจากการใชคําคนหาบนหนาคนหา 

ลําดับข้ันตอน

การทํางาน

ยกเวน 

[E1 ไมสามารถเชื่อมตอ Internet] 

เว็บ browser ไมแสดงผลลัพธของสวนประสานตอกับผูใช 

 

รหัส Use case UC-09 

ช่ือ Use case  View overall sentiment 

ผูใช ผูใช User 

 

คําอธิบาย 

ผูใช User สามารถดูขอมูลการวิเคราะหความคิดเห็นของผูบริโภคตอกลุมสินคา

เครื่องสําอาง อาหาร และสุขภาพในเว็บไซตพันทิป ในรูปแบบของกราฟแสดงสัดสวนข้ัว

อารมณความรูสึกของคนมาเขียน/ตอบประโยคแสดงความคิดเห็น (Sentences) ในเว็บ

พันทิป  

จุดเริ่มทํางาน ผูใชเขาถึงหนาแสดง Analytics Dashboard 
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เง่ือนไขกอนการ

ทํางาน 

คําคนหา (User query) ของคําคนหาหรือหมวดหมู และชวงเวลา จากผูใชถูกสงให

โปรแกรมหลังบาน (UC-04) 

ลําดับข้ันตอน

การทํางานหลัก 

ผูใช ระบบ 

  1. ระบบแสดงผลการคนหาขอมูลการ

วิเคราะหความคิดเห็นของผูบริโภคตอกลุม

สินคาเครื่องสําอาง อาหาร และสุขภาพใน

เว็บไซตพันทิป ในรูปแบบของ Pie กราฟ 3 

กราฟแสดงสัดสวนข้ัวอารมณความรูสึกของ

คนมาเขียน/ตอบประโยคแสดงความคิดเห็น 

(Sentences) ในเว็บพันทิป โดยใชสีเขียว

แสดงอารมณเปนบวก สีเหลืองแสดง

อารมณเปนกลาง และสีแดงแสดงอารมณ

เปนลบ [A1 โปรแกรมหลังบานหาคําคนหา

ไมเจอ] [E1 ไมสามารถเชื่อมตอ Internet]  

ลําดับข้ันตอน

การทํางานรอง 

[A1 โปรแกรมหลังบานหาคําคนหาไมเจอ] 

ระบบแสดงขอความแจงผูใชวาไมมีผลลัพธจากการใชคําคนหาบนหนาคนหา 

ลําดับข้ันตอน

การทํางาน

ยกเวน 

[E1 ไมสามารถเชื่อมตอ Internet] 

เว็บ browser ไมแสดงผลลัพธของสวนประสานตอกับผูใช 

 

รหัส Use case UC-10 

ช่ือ Use case  View average sentiment overtime 

ผูใช ผูใช User 

 

คําอธิบาย 

ผูใช User สามารถดูขอมูลการวิเคราะหความคิดเห็นของผูบริโภคตอกลุมสินคา

เครื่องสําอาง อาหาร และสุขภาพในเว็บไซตพันทิป ในรูปแบบของกราฟแสดงคาเฉลี่ย

จํานวนประโยคแบงตามข้ัวอารมณในชวงเวลาท่ีกําหนด  

จุดเริ่มทํางาน ผูใชเขาถึงหนาแสดง Analytics Dashboard 

เง่ือนไขกอนการ

ทํางาน 

คําคนหา (User query) ของคําคนหาหรือหมวดหมู และชวงเวลา จากผูใชถูกสงให

โปรแกรมหลังบาน (UC-04) 

ลําดับข้ันตอน

การทํางานหลัก 

ผูใช ระบบ 
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  1. ระบบแสดงผลการคนหาขอมูลการ

วิเคราะหความคิดเห็นของผูบริโภคตอกลุม

สินคาเครื่องสําอาง อาหาร และสุขภาพใน

เว็บไซตพันทิป ในรูปแบบของกราฟแทง

เปรียบเทียบคาเฉลี่ยจํานวนประโยคแสดง

ความคิดเห็น (Sentences) ของท้ัง 3 

อารมณ (บวก กลาง และลบ) ในชวงเวลาท่ี

กําหนด แบงตาม วันและเดือน โดยใชสี

เขียวแสดงอารมณเปนบวก สีเหลืองแสดง

อารมณเปนกลาง และสีแดงแสดงอารมณ

เปนลบ  

[A1 โปรแกรมหลังบานหาคําคนหาไมเจอ] 

[E1 ไมสามารถเชื่อมตอ Internet]  

ลําดับข้ันตอน

การทํางานรอง 

[A1 โปรแกรมหลังบานหาคําคนหาไมเจอ] 

ระบบแสดงขอความแจงผูใชวาไมมีผลลัพธจากการใชคําคนหาบนหนาคนหา 

ลําดับข้ันตอน

การทํางาน

ยกเวน 

[E1 ไมสามารถเชื่อมตอ Internet] 

เว็บ browser ไมแสดงผลลัพธของสวนประสานตอกับผูใช 

 

รหัส Use case UC-11 

ช่ือ Use case  View sentiment word cloud 

ผูใช ผูใช User 

 

คําอธิบาย 

ผูใช User สามารถดูขอมูลการวิเคราะหความคิดเห็นของผูบริโภคตอกลุมสินคาเครื่องสําอาง 

อาหาร และสุขภาพในเว็บไซตพันทิป ในรูปแบบของภาพแสดงการกระจายตัวของขนาด

กลุมคําแสดงข้ัวอารมณบวก กลางและลบ (Sentiment Word cloud)  

จุดเริ่มทํางาน ผูใชเขาถึงหนาแสดง Analytics Dashboard 

เง่ือนไขกอนการ

ทํางาน 

คําคนหา (User query) ของคําคนหาหรือหมวดหมู และชวงเวลา จากผูใชถูกสงให

โปรแกรมหลังบาน (UC-04) 

ลําดับข้ันตอน

การทํางานหลัก 

ผูใช ระบบ 

  1. ระบบแสดงผลการคนหาขอมูลการ

วิเคราะหความคิดเห็นของผูบริโภคตอกลุม

สินคาเครื่องสําอาง อาหาร และสุขภาพใน
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เว็บไซตพันทิป ในรูปแบบของภาพแสดงการ

กระจายตัวของขนาดกลุมคําแสดงข้ัว

อารมณบวก กลางและลบ (Sentiment 

Word cloud)  โดยใชสีเขียวแสดงอารมณ

เปนบวก สีเหลืองแสดงอารมณเปนกลาง 

และสีแดงแสดงอารมณเปนลบ  

[A1 โปรแกรมหลังบานหาคําคนหาไมเจอ] 

[E1 ไมสามารถเชื่อมตอ Internet]  

ลําดับข้ันตอน

การทํางานรอง 

[A1 โปรแกรมหลังบานหาคําคนหาไมเจอ] 

ระบบแสดงขอความแจงผูใชวาไมมีผลลัพธจากการใชคําคนหาบนหนาคนหา 

ลําดับข้ันตอน

การทํางาน

ยกเวน 

[E1 ไมสามารถเชื่อมตอ Internet] 

เว็บ browser ไมแสดงผลลัพธของสวนประสานตอกับผูใช 

 

รหัส Use case UC-12 

ช่ือ Use case  View sentiment sentences 

ผูใช ผูใช User 

 

คําอธิบาย 

ผูใช User สามารถดูขอมูลประโยคแสดงความคิดเห็นของผูบริโภคตอกลุมสินคา

เครื่องสําอาง อาหาร และสุขภาพในเว็บไซตพันทิป ในรูปแบบของตารางแสดงรายการ

ประโยคความคิดเห็น (Sentences) ของผูเขียนและตอบกระทูในเว็บพันทิป 

จุดเริ่มทํางาน ผูใชเขาถึงหนาแสดง Analytics Dashboard 

เง่ือนไขกอนการ

ทํางาน 

คําคนหา (User query) ของคําคนหาหรือหมวดหมู และชวงเวลา จากผูใชถูกสงให

โปรแกรมหลังบาน (UC-04) 

ลําดับข้ันตอน

การทํางานหลัก 

ผูใช ระบบ 

  1. ระบบแสดงผลการคนหาขอมูลการ

วิเคราะหความคิดเห็นของผูบริโภคตอกลุม

สินคาเครื่องสําอาง อาหาร และสุขภาพใน

เว็บไซตพันทิป ในรูปแบบของตารางแสดง

รายการประโยคความคิดเห็น (Sentiment 

sentences) ของผูเขียนและตอบกระทูใน

เว็บพันทิป    [A1 โปรแกรมหลังบานหา
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คําคนหาไมเจอ] [E1 ไมสามารถเชื่อมตอ 

Internet]  

ลําดับข้ันตอน

การทํางานรอง 

[A1 โปรแกรมหลังบานหาคําคนหาไมเจอ] 

ระบบแสดงขอความแจงผูใชวาไมมีผลลัพธจากการใชคําคนหาบนหนาคนหา 

ลําดับข้ันตอน

การทํางาน

ยกเวน 

[E1 ไมสามารถเชื่อมตอ Internet] 

เว็บ browser ไมแสดงหนา Log in ของระบบ 

 

รหัส Use case UC-13 

ช่ือ Use case  Filter comments 

ผูใช ผูใช User 

 

คําอธิบาย 

ผูใช User สามารถคัดกรองประโยคความคิดเห็น (Sentiment sentences) ของผูเขียน

และตอบกระทูในเว็บพันทิปของคําคนหา จากตัวเลือกแทงกราฟแสดงข้ัวอารมณในแตละ

ชวงเวลาในกราฟ Average sentiment overtime และคําแสดงอารมณบวกในกราฟ Top 

positive words และคําแสดงอารมณลบในกราฟ Top negative words 

จุดเริ่มทํางาน ผูใชเขาถึงหนาแสดง Analytics Dashboard 

เง่ือนไขกอนการ

ทํางาน 

ระบบแสดงกราฟคาเฉลี่ยจํานวนประโยคแสดงความคิดเห็นแบงตามข้ัวอารมณในชวงเวลาท่ี

กําหนด (View average sentiment overtime) (UC-09) และกราฟ 10 ลําดับคําแสดงข้ัว

อารมณบวก และข้ัวอารมณลบท่ีถูกพูดถึงมากท่ีสุด (View top positive and negative 

sentiment words) (UC-10) 

ลําดับข้ันตอน

การทํางานหลัก 

ผูใช ระบบ 

  1. ระบบแสดงผลการคนหาขอมูลการ

วิเคราะหความคิดเห็นของผูบริโภคตอกลุม

สินคาเครื่องสําอาง อาหาร และสุขภาพใน

เว็บไซตพันทิป ในรูปแบบของตารางแสดง

รายการประโยคความคิดเห็น (Sentences) 

ของผูเขียนและตอบกระทูในเว็บพันทิป และ

เมนูในการเลือกตัวคัดกรอง (Filter) จาก

กราฟ Average sentiment overtime, 

กราฟ Top positive words และกราฟ 

Top negative words 
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[A1 โปรแกรมหลังบานหาคําคนหาไมเจอ] 

[E1 ไมสามารถเชื่อมตอ Internet]  

 2. ผูใชกดเลือก filter จากกราฟ Average 

sentiment overtime [A2 ผูใชเลือก filter 

จากกราฟ Top positive words หรือ Top 

negative words] 

 

  3. ระบบเลื่อน current pointer ของสวน

ประสานตอกับผูใชอัตโนมัติไปท่ีกราฟ 

Average sentiment overtime 

 4. ผูใชกดเลือกแทงกราฟแสดง 1 ข้ัวอารมณ

ในชวงเวลาขณะท่ีผูใชตองการจะคัดกรอง

ประโยคความคิดเห็น (Sentences) ของ

ผูเขียนและตอบกระทูในเว็บพันทิปของคํา

คนหา  

 

  5. ระบบสงตัวคัดกรองท่ีผูใชเลือกไปหลัง

บาน เพ่ือใหระบบแสดงผลลัพธของตาราง

แสดงรายการประโยคความคิดเห็น 

(Sentences) ของผูเขียนและตอบกระทูใน

เว็บพันทิปของคําคนหาท่ีถูกคัดกรองแลว 

ลําดับข้ันตอน

การทํางานรอง 

[A1 โปรแกรมหลังบานหาคําคนหาไมเจอ] 

ระบบแสดงขอความแจงผูใชวาไมมีผลลัพธจากการใชคําคนหาบนหนาคนหา 

[A2 ผูใชเลือก filter จากกราฟ Top positive words หรือ Top negative words] 

-ระบบเลื่อน current pointer ของสวนประสานตอกับผูใชอัตโนมัติไปท่ีกราฟ Top 

positive words หรือ Top negative words 

-ผูใชกดเลือกคําท่ีตองการจะดูในประโยคความคิดเห็น (Sentences) ของผูเขียนและตอบกระทูใน

เว็บพันทิปของคําคนหาจาก กราฟ Top positive words หรือ Top negative words 

-ระบบสงตัวคัดกรองท่ีผูใชเลือกไปหลังบาน เพ่ือใหระบบแสดงผลลัพธของตารางแสดง

รายการประโยคความคิดเห็น (Sentences) ของผูเขียนและตอบกระทูในเว็บพันทิปของคํา

คนหาท่ีถูกคัดกรองแลว 

ลําดับข้ันตอน

การทํางาน

ยกเวน 

[E1 ไมสามารถเชื่อมตอ Internet] 

เว็บ browser ไมแสดงผลลัพธของสวนประสานตอกับผูใช 
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1.2) ความตองการของระบบ (Specific Requirement) ของระบบ Customer Survey 

ภาพรวมของระบบ (Use case diagram) 

 
                              ภาพท่ี 69 ภาพรวมของระบบ Customer sentiment survey system 

ภาพท่ี 69 แสดงแผนภาพ UML (UML: UML Class and Object Diagrams Overview, n.d.) แสดง

ภาพรวมของระบบเว็บแอปพลิ เคชัน KHONTHAI 4.0 NLP-SA Customer sentiment survey หรือระบบ 

Customer sentiment survey ผานมุมมองของผูใชของระบบ ระบบมีผูใชอยู 2 ประเภทคือ (1) Admin ผูดูแล

ระบบท่ีสามารถสรางแบบสอบถาม ดูและคัดลอกลิงกของแบบสอบถาม และดูสรุปขอมูลความรูสึกเห็นไดจาก

แบบสอบถาม และ (2) Respondent ผูตอบแบบสอบถามท่ีสามารถพิมพตอบความคิดเห็นเพ่ือดูคําพยากรณ

ความรูสึกแบบ Realtime และสงแบบสอบถาม 

รายละเอียดของระบบ (Use case description) ของ Interactive Sentiment Analysis System 

รหัส Use case UC-14 

ช่ือ Use case  Add survey 

ผูใช ผูใช Admin 

คําอธิบาย ผูใช Admin สามารถสรางแบบสอบถามใหม โดยการระบุชื่อแบบสอบถาม คําอธิบาย

แบบสอบถาม และคําถามท่ีตองการจะถามในแบบสอบถาม 

จุดเริ่มทํางาน ผูใชเขาถึงหนาแสดง Customer survey 

เง่ือนไขกอนการ

ทํางาน 

ผูใช Admin ไดลงทะเบียนขอมูลสวนตัว และมีชื่อผูใชงานและรหัสอยูในฐานขอมูลเปนท่ี

เรียบรอยแลว 

ลําดับข้ันตอน

การทํางานหลัก 

ผูใช ระบบ 
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  1. ระบบแสดงหนา Customer survey ท่ี

รวบรวมรายการท้ังหมดของแบบสอบถามท่ี

ไดถูกสรางไวกอนหนา และปุมสําหรับสราง

แบบฟอรมใหม  [E1 ไมสามารถเชื่อมตอ 

Internet] 

2. ผูใชกรอกชื่อแบบสอบถาม คําอธิบาย

แบบสอบถาม และคําถามท่ีตองการจะถาม

ในแบบสอบถาม [A1 ผูใชตองการเพ่ิม

คําถามในแบบสอบถาม] 

 

3.ผูใชสงขอมูลแบบฟอรมกลับไปท่ีระบบ  

 4. ระบบตรวจสอบขอมูลในแบบฟอรมวาได

ถูกกรอกครบถวนหรือไม [A2 ขอมูลไมได

ถูกกรอก] 

 5. ระบบบันทึกแบบฟอรมและแสดง

ขอความแจงวาแบบฟอรมไดถูกบันทึกใน

ระบบสําเร็จแลว 

 6. ระบบแสดงแบบฟอรมท่ีสรางสําเร็จ 

พรอมปุมคัดลอกลิงกแบบสอบถามใหกับ

ผูใช  

ลําดับข้ันตอน

การทํางานรอง 

[A1 ผูใชตองการเพ่ิมคําถามในแบบสอบถาม] 

ผูใชกดปุมเพ่ิมคําถามตามจํานวนท่ีตองการ ไมเกิน 6 คําถาม 

ระบบแสดงสวนคําถามเพ่ิมเติม และผูใชกรอกคําถาม  

กลับไปข้ันตอนท่ี 3 

[A2 ขอมูลไมไดถูกกรอก] 

ระบบแสดง feedback ตําแหนงท่ียังไมไดถูกกรอกขอมูล  

ผูใชกรอกขอมูลในแบบฟอรมใหครบ กลับไปข้ันตอนท่ี 4 

ลําดับข้ันตอน

การทํางาน

ยกเวน 

[E1 ไมสามารถเชื่อมตอ Internet] 

เว็บ browser ไมแสดงผลลัพธของสวนประสานตอกับผูใช 

 

รหัส Use case UC-15 

ช่ือ Use case  View survey 

ผูใช ผูใช Admin 
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คําอธิบาย ผูใช Admin สามารถดูจํานวนรายการแบบสอบถามท้ังหมด และเลือกดูรายละเอียด

ของแบบสอบถามแตละอัน 

จุดเริ่มทํางาน ผูใชเขาถึงหนาแสดง Customer survey 

เง่ือนไขกอนการ

ทํางาน 

ผูใช Admin ไดลงทะเบียนขอมูลสวนตัว และมีชื่อผูใชงานและรหัสอยูในฐานขอมูลเปน

ท่ีเรียบรอยแลว 

ลําดับข้ันตอน

การทํางานหลัก 

ผูใช ระบบ 

  1. ระบบแสดงหนา Customer survey ท่ี

รวบรวมรายการท้ังหมดของแบบสอบถาม

ท่ีไดถูกสรางไวกอนหนา และปุมสําหรับ

สรางแบบฟอรมใหม  [E1 ไมสามารถ

เชื่อมตอ Internet] 

2. ผูใชดูจํานวนรายการแบบสอบถาม

ท้ังหมด และเลือกดูรายละเอียดของ

แบบสอบถามแตละอัน 

 

 3. ระบบแสดงหนาแบบฟอรมท่ีผูใชเลือก 

พรอมปุมคัดลอกลิงกแบบสอบถามใหกับ

ผูใช  

ลําดับข้ันตอน

การทํางานรอง 

- 

 

ลําดับข้ันตอน

การทํางาน

ยกเวน 

[E1 ไมสามารถเชื่อมตอ Internet] 

เว็บ browser ไมแสดงผลลัพธของสวนประสานตอกับผูใช 

 

รหัส Use case UC-16 

ช่ือ Use case  Submit survey 

ผูใช ผูใช Respondent (ผูตอบแบบสอบถาม) 

คําอธิบาย ผูใช Respondent สามารถเขาถึงลิงกแบบฟอรมสํารวจความคิดเห็นเพ่ือตอบคําถาม

และเห็นพยากรณความรูสึกของคําตอบท่ีไดตอบไป 

จุดเริ่มทํางาน ผูใชเขาถึงหนาเว็บแบบฟอรมสํารวจความรูสึกคิดเห็น 

เง่ือนไขกอนการ

ทํางาน 

ผูใช Admin ไดสงลิงกแบบสอบถามไปใหผูตอบแบบสอบถาม 
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ลําดับข้ันตอน

การทํางานหลัก 

ผูใช ระบบ 

  1. ระบบแสดงหนาเว็บแบบฟอรมสํารวจ

ความคิดเห็น Customer survey ท่ีแสดง

ชื่อและคําอธิบายของแบบสํารวจความคิด

เห็น และคําถามท่ีตองการใหผูตอบ

แบบสอบถามแสดงความคิดเห็น [E1 ไม

สามารถเชื่อมตอ Internet] 

1. ผูใชพิมพตอบและสงความคิดเห็น

กลับไปของแตละขอคําถาม 

 

 2. ระบบพยากรณความรูสึกของขอความ

และสงผลลัพธกลับไปใหผูใช ถา

ขอความสื่ออารมณเชิงบวก ระบบ

แสดงไอคอนสีเขียว ถาขอความสื่อ

อารมณเปนกลาง ระบบแสดงไอคอน สี

เหลือง และถาขอความสื่ออารมณเชิง

ลบ ระบบแสดงไอคอนสีแดง 

3. [A1] ผูใชทําการสงคําตอบใน

แบบสอบถามกลับไป  

 

 4. ระบบตรวจสอบขอมูลในแบบฟอรมวา

ไดถูกกรอกครบถวนหรือไม [A2 ขอมูล

ไมไดถูกกรอก] 

  5. ระบบบันทึกแบบฟอรมและแสดง

ขอความแจงวาแบบฟอรมไดถูกบันทึก

ในระบบสําเร็จแลว 

ลําดับข้ันตอน

การทํางานรอง 

[A1 จํานวนคําถามมีมากกวา 1 ขอ] 

กลับไปข้ันตอนท่ี 2  

[A2 ขอมูลไมไดถูกกรอก] 

ระบบแสดง feedback ตําแหนงท่ียังไมไดถูกกรอกขอมูล  

ผูใชกรอกขอมูลในแบบฟอรมใหครบ กลับไปข้ันตอนท่ี 2 

ลําดับข้ันตอน

การทํางาน

ยกเวน 

[E1 ไมสามารถเชื่อมตอ Internet] 

เว็บ browser ไมแสดงผลลัพธของสวนประสานตอกับผูใช 
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1.3) การออกแบบฐานขอมูล (Entity  Relationship diagram) ของระบบ KHONTHAI 4.0 NLP-SA 
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           1.4) Functions/Methods list 

d-1 Function Category: Base 

No: 1 

Function Name: GetAll() 

Parameters: - 

Return: List<TEntity> 

Description: Get all specified entity. 

 

No: 2 

Function Name: ExecuteQuery() 

Parameters: - 

Return: QueryCollection : List<Items> 

Description: Execute query of function’s operation. 

 

No: 3 

Function Name: FindAndCountAll() 

Parameters: - Query: string 

- Skip: integer 

- Take: integer 

Return: List<TEntity> : PaginationHeader(TEntity) 

Description: Get an entity by specific condition returning with context’s 

information e.g.: Result’s counting items. 

 

No: 4 

Function Name: GetById() 

Parameters: - Id: integer 

Return: TEntity 

Description: Get entity by its id. 

 

 



 

203 

No: 5 

Function Name: Create() 

Parameters: - Entity: object 

Return: TEntity 

Description: Create new instance of an entity on a database. 

 

No: 6 

Function Name: BulkCreate() 

Parameters: - Entity: objecst[] 

Return: List<TEntity> 

Description: Create a new list of an instance on a database. 

 

No: 7 

Function Name: Update() 

Parameters: - Entity: object 

Return: TEntity 

Description: Update an existing entity’s instance on a database. 

 

No: 8 

Function Name: Delete() 

Parameters: - Entity: object 

Return: - 

Description: Update an existing entity’s instance on a database. 

 

d-2 Function Category : Answer 

 

No: 1 

Function Name: GetQuestionById() 

Parameters: - Id: integer 

Return: Question : TEntity 

Description: Get a question entity by its Id. 
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d-3 Function Category : Authorization 

No: 1 

Function Name: Register() 

Parameters: - Email: string 

- Password: string 

- ConfirmPassword: string 

Return: Token : Object<Jwt> 

Description: Create a new user by a specified email and password. 

 

No: 2 

Function Name: Login() 

Parameters: - Email: string 

- Password: string 

Return: Token : Object<Jwt> 

Description: Login user to KhonThai 4.0’s  system. 

 

d-4 Function Category : Comparation 

No: 1 

Function Name: GetDataByText() 

Parameters: - TextToSearch: string 

Return: List<Comparation> : List<TEntity> 

Description: Get a data where the content is containing a specified text. 

 

 

 

No: 2 

Function Name: GetEmotionByQuestionId() 

Parameters: - Id: integer 

Return: Emotion : TEntity<Question> 

Description: Get a computed emotion’s result of a question entity by its Id. 
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No: 2 

Function Name: GetPieDataByText() 

Parameters: - TextToSearch: string 

Return: Pie<Comparation> : TEntity<Comparation> 

Description: Get a model(ed) data to where the content is containing a specified 

text for graph rendering. 

 

No: 3 

Function Name: GetDateByString() 

Parameters: - DateString: string 

Return: Comparation : TEntity 

Description: Get a data by date string converting as a datetime. 

 

No: 4 

Function Name: GetTable() 

Parameters: - 

Return: Table<Comparation> : TEntity<Comparation> 

Description: Get all scraped table content. 

 

d-5 Function Category : JWT 

No: 1 

Function Name: Sign() 

Parameters: - Email: string 

- Password: string 

- Id: integer 

Return: Token : Object<Jwt> 

Description: Sign-up to JWT service returning a token using to verify to the system. 

 

No: 2 

Function Name: Verify() 

Parameters: - Token: string 
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Return: Boolean 

Description: Verify if the current client’s token is valid, return Forbidden if not. 

 

d-6 Function Category : Post 

No: 1 

Function Name: GetSectionData() 

Parameters: - SectionId: int 

Return: Post : TEntity 

Description: Get post by a section’s category’s Id. 

 

No: 2 

Function Name: GetDataChartData() 

Parameters: - SectionId: integer 

- From: datetime 

- To: datetime 

Return: Chart<Post> : TEntity<Post> 

Description: Get post’s data chart by a section’s category’s Id. 

 

No: 3 

Function Name: GetWordChartData() 

Parameters: - SectionId: integer 

- From: datetime 

- To: datetime 

Return: WordCloud<Post> : TEntity<Post> 

Description: Get post’s word cloud by a section’s category’s Id. 

 

No: 4 

Function Name: GetTop5() 

Parameters: - SectionId: integer 

- From: datetime 

- To: datetime 
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Return: Table<Post> : TEntity<Post> (Top 5) 

Description: Get post’s Top-5 for table rendering. 

 

No: 5 

Function Name: GetTable() 

Parameters: - SectionId: integer 

- From: datetime 

- To: datetime 

- Page: integer 

- Skip: integer 

- Take: integer 

Return: Table<Post> : TEntity<Post> 

Description: Get post’s table data specified by a paging reference. 

 

No: 6 

Function Name: GetTotal() 

Parameters: - SectionId: integer 

- From: datetime 

- To: datetime 

Return: Integer : (Count) 

Description: Get post’s table total data count. 

 

No: 7 

Function Name: GetMaxDate() 

Parameters: - SectionId: integer 

Return: DateTime : (CreatedDate) 

Description: Get post’s table current max date. 

d-7 Function Category : Comment 

No: 1 

Function Name: GetPostCommentData() 
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Parameters: - PostId: integer 

Return: List<Comment> : List<TEntity> 

Description: Get all comments by specific post’s Id. 

 

No: 2 

Function Name: GetGroupData() 

Parameters: - PostId: integer 

Return: List<Tags> : List<Entity> 

Description: Get dashboard’s data section. 

 

No: 3 

Function Name: GetDataChartData() 

Parameters: - PostId: integer 

Return: Chart<Comment> : List<TEntity> 

Description: Get all comments by specific post’s Id using for chart rendering. 

 

No: 4 

Function Name: GetBarLabel() 

Parameters: - PostId: integer 

Return: Label : Guid 

Description: Get comment’s grouping’s using to applying to the Bar chart data. 

 

No: 5 

Function Name: GetBarData() 

Parameters: - PostId: integer 

Return: Bar<Comment> : List<TEntity> 

Description: Get comment’s data using for rendering a bar chart. 

No: 6 

Function Name: GetRelatedtags() 

Parameters: - PostId: integer 

Return: List<Tags> : List<TEntity> 
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Description: Get post’s related tags extracted by its comments. 

 

No: 7 

Function Name: GetDateByString() 

Parameters: - DateString: string 

Return: List<Comment> : List<TEntity> 

Description: Get a data by date string converting as a datetime. 
 

No: 8 

Function Name: GetMaxDate() 

Parameters: - PostId: integer 

Return: DateTime : (CreatedDate) 

Description: Get post’s comment current max date. 

d-8 Function Category : Question 

No: 1 

Function Name: Create() 

Parameters: - Question: string 

Return: Question : TEntity 

Description: Create a question for a user’s survey emotion calculation. 

d-9 Function Category : Survey 

No: 1 

Function Name: GetByGuid() 

Parameters: - Guid: string 

Return: Survey : TEntity 

Description: Get survey’s question specified by its Id (Guid). 

2.10 Function Category : User 

No: 1 

Function Name: GetAll() 

Parameters: - 

Return: List<User> : List<TEntity> 

Description: Get all users. 
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No: 2 

Function Name: GetById() 

Parameters: - UserId: integer 

Return: User : TEntity 

Description: Get user by specified their Id. 

 

No: 3 

Function Name: Create() 

Parameters: - Email: string 

- Password: string 

Return: User : TEntity 

Description: Create user internally by specifying the user and password. 

 

No: 4 

Function Name: Update() 

Parameters: - Email: string 

- Password: string 

- UserId: integer 

Return: User : TEntity 

Description: Update user and password internally by specifying the Id. 

 

No: 5 

Function Name: GetByEmail() 

Parameters: - UserId: integer 

Return: User : TEntity 

Description: Get user by specified their Email using for user login. 
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        1.5) Unit Tests 

Ref. Test Description 

KT-01 GetByQuestionIdShouldBeTrue Verify if a question GET operation is 

returning data correctly. 

KT-02 GetEmotionByQuestionIdShouldBeTrue Verify if an Emotion GET operation can 

be get and returning correctly when 

the question id is specified. 

KT-03 RegisterShouldBeTrue Verify if a registration operation 

perform correctly and successfully 

with a created  user on a database. 

KT-04 LoginShouldBeTrue Verify if a login operation is working 

correctly with a JWT returning form its 

internal service(s), the returning token 

should be valid. 

KT-05 GetDataByTextShouldReturnMoreThenOne Verify if a data getting by conditional 

WHERE clause should be return with a 

multiple contents. 

KT-06 GetPieDataByTextShouldReturnMoreThenOne Verify if search operation for Pie data 

chart rendering is returning a multiple 

contents. 

KT-07 GetDataByStringShouldBeTrue Verify if a search condition is working 

correctly by returning only the 

specified word. 

KT-08 GetTableShouldBeTrue Verify if post’s table content GET 

operation should be returning with a 

specified paging context. 

KT-09 GetSectionDataShouldBeTrue Verify if the section id is specified, the 

returning section’s Id should be 

matched. 

KT-10 GetDataChartDataShouldBeTrue Verify if the returning data can be 

rendered as a chart by specifying date 

time range and section. 
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Ref. Test Description 

KT-11 GetWordChartDataShouldBeTrue Verify if the returning data can be 

rendered as a word cloud by 

specifying date time range and section. 

KT-12 GetTop5ShouldBeTrue Verify if post’s data is returning only 5 

rows. 

KT-13 GetMaxDateShouldBeTrue Verify if returning post’s creation 

datetime is the latest. 

KT-14 GetPostCommentDataShouldBeTrue Verify if all returning comment’s post 

id is matched with a specified post Id.  

KT-15 GetGroupDataShouldBeTrue Verify if the group data count is 

matched with the specified group. 

KT-16 GetBarLabelShouldBeTrue Verify if a Bar chart’s label should be 

returning as an Id integer.   

KT-17 GetBarDataShouldBeTrue Verify if the data returning from a GET 

operation can be rendered as a Bar 

chart 

KT-18 GetRelatedtagsShouldBeTrue Verify if returning related tags should 

be related to the specified post. 

KT-19 CreateShouldBeTrue Verify if a survey creation should be 

created and stored on the database. 

KT-20 GetByGuidShouldReturnOne Verify if a specified survey Guid should 

be use to get its entity and returning 

only one item. 

KT-21 GetAllShouldBeTrue Verify if GetAll can be used generically 

regardless the entity’s type. 

KT-22 GetByIdShouldReturnOne Verify if GetById can be used 

generically regardless the entity’s type. 

KT-23 UpdateShouldBeTrue Verify if GetById can be used 

generically regardless the entity’s type. 

KT-24 GetByEmailShouldReturnOne Verify if GetByEmail returning only one 

user and the user’s email must be 

unique. 
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    1.6) Test Results 

Ref. %TCs Executed %TCs Passed Remark 

KT-01 100% 100% Add more condition 

KT-02 100% 100% - 

KT-03 100% 100% Verify if registration is success with data 

created. 

KT-04 100% 100% Check if returning token is secured 

KT-05 100% 100% - 

KT-06 100% 100% - 

KT-07 100% 100% - 

KT-08 100% 100% - 

KT-09 100% 100% - 

KT-10 100% 100% Add chart rendering verification 

KT-11 100% 100% Add word cloud rendering verification 

KT-12 100% 100% - 

KT-13 100% 100% - 

KT-14 100% 100% - 

KT-15 100% 100% - 

KT-16 100% 100% Add chart rendering verification 

KT-17 100% 100% Add chart rendering verification 

KT-18 100% 100% - 

KT-19 100% 100% - 

KT-20 100% 100% - 

KT-21 100% 100% - 

KT-22 100% 100% - 

KT-23 100% 100% - 

KT-24 100% 100% - 
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