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บทคัดย่อ 
 แฮชแท็กเริ่มมีการน ามาประยุกต์ใช้งานในสื่อสังคมออนไลน์
ผ่านทวิตเตอร์เป็นครั้งแรก เพื่อใช้แบ่งแยกกิจกรรมหรือความรู้สึกสนใจ 
รวมทั้งความคิดเห็นที่เหมือนหรือแตกต่างกัน ปัจจุบันถูกน ามาใช้กับสื่อ
สังคมออนไลน์อื่นมากขึ้นแต่ส่วนใหญ่มักน าไปใช้ในทางที่ไม่ก่อให้เกิด
ประโยชน์แท้จริง  

แฮชแท็กสามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้มากกว่า ตัวอย่างเช่น 
การส ารวจความคิดเห็น การส ารวจความพึงพอใจของผู้ใช้บริการหรือ
ผู้เข้าร่วมงานว่ามีทัศนคติความคิดเห็นอย่างไรผ่านการติดแฮชแท็กเดียวกัน
พร้อมกับข้อความแสดงความคิดเห็นต่อบริการหรือกิจกรรมที่เหมือนกัน 

งานวิจัยนี้จึงน าเสนอการออกแบบและพฒันาเครื่องมือที่ช่วยใน
การตัดสินทัศนคติเชิงความคิดเห็นจากข้อความบนเครือข่ายสังคมผ่านการ
ติดแฮชแท็ก โดยมีลักษณะการท างานในรูปแบบเว็บที่มีการดึงโพสต์
ข้อความจากเครือข่ายสังคมทวิตเตอร์ผ่านการติดต่อไปยังเอพีไอโดยใช้
กระบวนการค้นหาด้วยแฮชแท็กที่ได้จากผู้ใช้งาน จากนั้นน าโพสต์ข้อความ
ที่ได้ทีละข้อความมาตัดสินทัศนคติโดยการเปรียบเทียบกับคลังค าศัพท์ที่
แสดงทัศนคติจากฐานข้อมูลทัศนคติเพื่อท าการสรุปผล และแสดงผล
ออกมาอยู่ในรูปแบบกราฟแยกตามทัศนคติทั้งสามประเภท ได้แก่ ทัศนคติ
เชิงบวก ทัศนคติเชิงลบ และทัศนคติที่เป็นกลาง เพื่อให้ผู้ใช้งานน าผลที่ได้
ไปพัฒนาหรือปรับปรุงคุณภาพบริการของตนให้ดียิ่งขึ้นต่อไป 

 

Abstract 
 Hashtag was firstly used in Twitter to separate 

activities or interests and to also split same or different 

opinions. Currently, hashtag has been used more in Social 

Medias but it has been mostly used in useless ways. 

Actually, hashtag can be used in more advantageous 

ways such as survey, satisfaction poll of service providers or 

participants on how they express their opinions and post 

comments about services or activities by using the same 

hashtag. 

This research presents system design and tool 

development in measuring attitude comments from posts on 

Social Medias by using hashtag. Operation method is a website 

pulling posts from Twitter with the connection to API. Hashtag 

is searched from all users and attitudes are determined post 

by post by comparing words in the database. The conclusion 

is based on data shown in attitude database. The results will 

be shown in graph divided in 3 types: positive attitudes, 

negative attitudes and neutral attitudes. The attitude results 

will be used to enhance better service. 

Keywords: Hashtag, Hashtag Search, Opinion Mining, Text 
Mining, Social Networks 

 

1. บทน า 
 หากกล่าวถึงศตวรรษที่ 20 ในเรื่องของการด ารงชีวิตประจ าวัน
ของประชากรบนโลก คงเป็นเรื่องยากถ้าไม่พูดถึงเรื่องของเทคโนโลยีและ
วิทยาการต่างๆ ที่ก้าวหน้าไปอย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะความก้าวหน้า
ทางด้านการติดต่อสื่อสารแบบไร้สายซ่ึงเป็นสิ่งใกล้ตัว และสิ่งที่สังคม
ปัจจุบันขาดไม่ได้ นั่นคือการใช้บริการสังคมออนไลน์ ตัวอย่างเช่น เฟซบุ๊ก 

ทวิตเตอร์ อินสตาแกรม เป็นต้น ปัจจุบันมีฟังก์ชันการท างานมากมายที่
รองรับการใช้งาน ทั้งการถ่ายภาพ ถ่ายวีดีโอ การแสดงต าแหน่งที่ตั้ง การ
ระบุบุคคลที่อยู่ด้วยหรือแม้กระทั่งการจัดหมวดหมู่การกระท าต่างๆ บน
สังคมออนไลน์ด้วยการติดแฮชแท็ก  

แฮชแท็กไม่ต่างกับช่องทางของคลื่นวิทยุสื่อสาร หากใช้คลื่นที่
ต่างกัน ก็ไม่สามารถสื่อสารกันได้ ดังนั้นแฮชแท็กจึงเปรียบเสมือนเป็นค า
ค้นหาหลักหรือ คีย์เวิร์ด (Keyword) ที่ใช้เพื่อค้นหากลุ่มคน กลุ่มเพื่อนที่มี
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ความสนใจ มีความรู้สึกเหมือนกัน อยู่สถานที่เดียวกัน ใช้บริการที่เดียวกัน 
และอื่นๆ ซ่ึงสังเกตได้ว่าที่กล่าวมาทั้งหมดคือการกระท าที่เหมือนกัน 

 แฮชแท็กมีการน ามาใช้กับสื่อสังคมออนไลน์มานานแล้ว เพื่อใช้
ในการแบ่งแยกกิจกรรมความรู้สึกหรือความคิดเห็นที่เหมือนกัน โดยถูก
น ามาใช้กับทวิตเตอร์เป็นคร้ังแรก [1] และถูกน ามาใช้กับสังคมออนไลน์อื่น
เรื่อยมาจนเป็นที่นิยมใช้อย่างแพร่หลาย ส่วนใหญ่มักน าไปใช้ไม่เกิด
ประโยชน์ที่แท้จริง เช่น ใช้ทุกวลี ใช้ทุกค าพูดที่พิมพ์ ใช้เว้นวรรคและค่ัน
ด้วยแฮชแท็กหรือใช้ขึ้นข้อความที่ไม่มีความหมาย เป็นต้น แต่แฮชแท็กมี
ประโยชน์มากกว่านั้น เช่น การส ารวจความคิดเห็น การส ารวจความพึง
พอใจของผู้ใช้บริการหรือผู้เข้าร่วมงานต่างๆ ว่ามีทัศนคติอย่างไร โดยการ
ใช้งานผ่านแฮชแท็กเดียวกันในบริการหรือกิจกรรมที่เหมือนกัน 

  งานวิจัยนี้จะน าเสนอการตัดสินทัศนคติเชิงความคิดเห็นจาก
ข้อความบนเครือข่ายสังคมผ่านการติดแฮชแท็ก โดยเป็นการสร้างเว็บไซต์
ที่มีการดึงโพสต์ข้อความจากทวิตเตอร์ ด้วยการค้นหาจากแฮชแท็กที่ได้
จากผู้ใช้ จากนั้นจะน าโพสต์ข้อความที่ได้ทีละข้อความมาตัดสินทัศนคติโดย
การเปรียบเทียบค าที่แสดงทัศนคติในฐานข้อมูลคลังค าศัพท์ แล้วสรุปผล
เฉลี่ยของโพสต์ข้อความทั้งหมดเป็นเปอร์เซ็นต์ และแสดงผลลัพธ์ออกมาใน
รูปแบบของกราฟวงกลมในแต่ละทัศนคติ 
 

2. ผลงานที่เกี่ยวข้อง 
2.1 KEYHOLE [2] 

 เป็นเว็บที่ใช้ค้นหาความนิยมของการใช้งานแฮชแท็กเป็นหลัก 
ที่ใช้งานกับทวิตเตอร์ และอินสตาแกรมเท่านั้น ถือว่าเป็นเว็บไซต์ต้นแบบที่
บอกรายละเอียดเชิงสถิติได้เป็นอย่างดี ข้อมูลที่แสดงให้แก่ผู้ใช้เป็นข้อมูลที่
ได้จากการค้นหาข้อความบนเครือข่ายสังคมที่มีการตั้งค่าสถานะของ
ข้อความเป็นสาธารณะเท่านั้น ประกอบด้วยช่วงเวลาที่ใช้งานแฮชแท็ก, 
ข้อความที่ได้รับความนิยม, จ านวนการใช้งานแฮชแท็กในแต่ละเครือข่าย
สังคม, จ านวนครั้งของการแบ่งปันข้อความที่ติดแฮชแท็กนั้น, ค าศัพท์ของ
ข้อความที่ติดแฮชแท็กที่นิยมใช้, ตัวส่งขอรับข้อมูลที่นิยม, ต าแหน่งที่ตั้ง
ของผู้ใช้เจ้าของข้อความที่ใช้แฮชแท็ก และผู้ใช้ล่าสุดที่ใช้แฮชแท็ก ซ่ึงงานนี้
ขาดสว่นของการวิเคราะห์ข้อความและวัดทัศนคติเชิงความคิดเห็น 

 

2.2 S-SENSE [3] 
 ถูกพัฒนาโดยศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์
แห่งชาติ และศูนย์ความรู้เฉพาะด้านวิศวกรรมความรู้และวิศวกรรมภาษาที่
เป็นเครื่องมือส าหรับรวมรวม ติดตาม วิเคราะห์ ประมวลผลข้อความบน
เครือข่ายสังคม และเว็บบอร์ด เช่น เฟซบุ๊ก ทวิตเตอร์ ยูทูป พันทิป เป็นต้น 

เนื่องจากข้อความส่วนใหญ่บนอินเทอร์เน็ตนิยมใช้ภาษาที่ไม่เป็นทางการ
หรือภาษาพูด รวมทั้งมีโครงสร้างประโยคที่ไม่ถูกต้องตามหลักไวยากรณ์
ภาษาไทย จึงท าให้ยากต่อการวิเคราะห์ ดังนั้นเทคโนโลยี S-Sense จึงถูก
คิดค้น และพัฒนาขึ้นด้วยเทคนิคการประมวลผลภาษาธรรมชาติ การท า
เหมืองข้อความ และการวิเคราะห์อารมณ์ และความรู้สึกจากข้อความ 
เพื่อให้สามารถวิเคราะห์ข้อความที่ใช้ภาษาพูด และไม่เป็นทางการได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ S-Sense สามารถน ามาช่วยให้ธุรกิจหรือองค์กรรับรู้
กิจกรรมความเคลื่อนไหวที่เกี่ยวข้องกับองค์กรของตน และตรวจสอบความ
พึงพอใจ และติดตามทัศนคติของสาธารณะที่มีต่อยี่ห้อผลิตภัณฑ์หรือ
บริการต่างๆ ของตน เพื่อให้เข้าใจถึงความต้องการที่แท้จริงของลูกค้าได้ดี
ยิ่งขึ้น โดยมีหลักการท างานเน้นที่การวิเคราะห์ข้อความมิได้ลงลึกในกลุ่ม
ข้อความที่มีการติดแฮชแท็ก 

 

2.3 S-Sense  Tourism [4] 

 คือโปรแกรมที่สามารถวิเคราะห์ติดตามข้อมูลของคนไทยที่
กล่าวถึงสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ โดยจะมีฟังก์ชันหลักๆ 3 ฟังก์ชัน ได้แก่ 
สถานที่ท่องเท่ียวที่ถูกกล่าวถึง และเป็นที่นิยมมากที่สุด สถานที่ท่องเที่ยวที่
ถูกกล่าวถึงในเชิงบวก และสถานที่ท่องเที่ยวที่ถูกกล่าวถึงในเชิงลบ ที่ได้มี
การแสดงผลลัพธ์เป็นเปอร์เซ็นต์ และข้อความคิดเห็นของแต่ละทัศนคติ
ออกมา ถือว่าเป็นการเริ่มต้นที่ดีต่อการท่องเที่ยว โดยเฉพาะส าหรับ
นักท่องเที่ยวในปัจจุบันที่ต้องการค้นหาข้อมูลการท่องเท่ียวในเชิงการแสดง
ความคิดเห็นของผู้คนต่างๆ ทั่วโลกที่ใช้ภาษาไทย 

 

2.4 โปรแกรมตัดค าภาษาไทย SWATH [4] 

โปรแกรมตัดค าภาษาไทย หรือ Smart Word Analysis for 

Thai (SWATH) พัฒนาโดยหน่วยปฏิบตัิการวจิัยและพัฒนาวศิวกรรมภาษา
และซอฟต์แวร์ ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ 
เป็นเครื่องมือตัดค าในภาษาไทยที่ ใช้เทคนิคการเลือกค าที่ยาวที่สุด 
(Longest Matching) โดยอ้างอิงพจนานุกรม (Dictionary based) จาก 
LEXiTRON เป็นเครื่องมือที่มีการใช้งานง่าย ไม่ยุ่งยากซับซ้อน รองรับการ
ท างานบนระบบปฏิบัติการลินุกซ์ จึงมีความเหมาะสมในแง่ของการน ามา
ประยุกต์ใช้ร่วมกับเครื่องมือที่นักวิจัยได้ออกแบบและพัฒนาขึ้น 
 

3. วิธีการด าเนินงาน 
 การท างานโดยรวมของระบบคือ ระบบรับข้อมูลเข้าเป็น
ข้อความแฮชแท็กที่ผู้ใช้ต้องการค้นหา ซ่ึงผู้ใช้สามารถเพิ่มข้อความค้นหา
ได้มากที่สุด 3 ข้อความ ระบบจะน าข้อความแฮชแท็กที่ได้บันทึกลง
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ฐานข้อมูล พร้อมนับจ านวนครั้งของการค้นหาแฮชแท็ก จากนั้นระบบจะ
ติดต่อเครือข่ายสังคมทวิตเตอร์เพื่อดึงโพสต์ข้อความที่มีแต่ละแฮชแท็กนั้น
มาประมวลผลโดยน าข้อมูลที่ได้มาตรวจสอบเพื่อคัดเลือกเฉพาะข้อมูลที่มี
ข้อความแฮชแท็กทั้ง 3 ปรากฏอยู่ในโพสต์ข้อความ  

ระบบมีการก าจัดอักขระที่ไม่เกี่ยวข้องออก แล้วน าข้อความที่
ได้มาตัดแยกค าด้วยโปรแกรมตัดค าภาษาไทย [5] การทดลองนักวิจัยพบว่า
กระบวนการตัดค าหยุดทิ้ง (Removing Stop Word) ส่งผลท าให้เวลาที่ใช้
ในการค านวณเพิ่มขึ้น จากนั้นระบบน าค าที่ตัดแยกแล้วมาตัดสินทัศนคติ 
โดยการตัดสินทัศนคติจะแยกตามคุณลักษณะเฉพาะ โดยการเปรียบเทียบ
จากทัศนคติของค าที่เก็บไว้ในฐานข้อมูลซ่ึงเป็นคลังค าศัพท์ที่แสดงทัศนคติ
ที่ทีมนักวิจัยสร้างขึ้น [8], [9] และแสดงผลการตัดสินทัศนคติในรูปแบบ
ของกราฟวงกลม โดยแยกตามคุณลักษณะเฉพาะ จ านวนผลลัพธ์ทั้งหมดที่
น ามาประมวลผล และจ านวนผลลัพธ์ทั้งหมดของแต่ละคุณลักษณะ รวมถึง
โพสต์ข้อความของผู้ใช้ทวิตเตอร์ที่มีแฮชแท็กค้นหาทั้งหมด เมื่อทราบ
ทัศนคติของแฮชแท็กนั้นแล้วระบบจะเก็บทัศนคติไว้ แล้วเทียบอัตราส่วน
กับจ านวนการค้นหาเพื่อหาทัศนคติเฉลี่ยแสดงผลเป็น 10 อันดับแฮชแท็ก
ยอดนิยมที่ผู้ใช้เข้ามาใช้ระบบ จากรายละเอียดที่กล่าวมานี้ สรุปเป็น
สถาปัตยกรรมของระบบ ดังรูปที่ 1 

 

3.1 การท างานโดยรวมของระบบ 

แบ่งเป็น 4 ส่วน คือ ส่วนการตรวจสอบข้อมูลที่จะน าไปใช้ใน
ระบบที่ได้จากเครือข่ายสังคม ส่วนของการจัดเตรียมข้อมูลไว้ส าหรับ
เปรียบเทียบกับค าที่แสดงทัศนคติ ส่วนของการตัดสินทัศนคติจากโพสต์
ข้อความทวิตเตอร์ที่ได้จากการค้นหาด้วยแฮชแท็ก และส่วนค านวณแฮช
แท็กยอดนิยมที่ถูกใช้งานมากที่สุด ดังรูปที่ 2 

 
รูปที่ 2 การท างานโดยรวมของระบบ 

 

 

เครื่องวัดทัศนคติเชิงความคิดเห็นจากข้อความบนเครอืข่าย
สังคมผ่านการติดแฮชแทก็ 

จัดเตรียม
ข้อมูล 

ส าหรับเทียบ 
ค าที่แสดง 
ทัศนคต ิ

วัดทัศนคต ิ
ข้อความ 
ทวิตเตอร ์

หาแฮชแทก็
ยอดนิยมทีม่ี
ผู้เข้าใช้งาน
มากที่สุด 

ลบสัญลักษณ์
ที่ไม่เกี่ยวข้อง 
ลบแฮชแทก็ที่
เป็นแฮชแทก็
ค้นหา 
ตัดแยกค า 
(SWATH) 

เปรียบเทียบ
ทัศนคติค าใน
ฐานขอ้มูล 
ตัดสินทัศนคต ิ
เป็นเชิงบวก, 
เชิงลบ และ
เป็นกลาง 
นับจ านวน
ผลลัพธ์ทั้งหมด 
นับจ านวน
ผลลัพธ์แยก
ทัศนคต ิ
แสดงผลเปน็
กราฟวงกลม 
แสดงจ านวน
ผลลัพธ ์

เก็บแฮชแทก็ 
ที่ผู้ใช้ค้นหา 
นับจ านวน
ครั้งการเกิด
ผลลัพธ์แยก
ตามทัศนคต ิ
สรุปทัศนคติ
แฮชแท็ก 
แสดงผล 
แฮชแท็ก 10 
อันดับแรกที่
ถูกค้นหามาก
ที่สุด 

ตรวจสอบ
ข้อมูล 

ที่ใช้ในระบบ 
จาก 

ทวิตเตอร ์

ดึงข้อมูลจาก 
API ด้วยแฮช
แทก็จากผู้ใช ้
คัดเลือกขอ้มูล
ที่มีทกุแฮชแท็ก
ประมวลผลจาก
ทฤษฎีเซต 

SWATH 

SYSTEM 

WEB 

APPLICATION 

.TXT 

API 

Data Result 

Ca
ll 

AP
I 

Tweet Text file 

       Input 

Hashtag 

User 

Reply Result 

.TXT 

DATABASE  

SERVER 

Summation 

Opinion 

Manage 

Text 

Text DATA 
Result 

รูปที่ 1 สถาปัตยกรรมโดยรวมของระบบ 
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3.2 ขั้นตอนการท างานของระบบ 

1) ข้อมูลรับเข้าของระบบ  

 เริ่มจากป้อนข้อมูลค้นหาบนเว็บ ได้แก่ ข้อความแฮชแท็กที่
ต้องการค้นหา วันตั้งต้นการค้นหาเพื่อจ ากัดขอบเขตการค้นหา ดังรูปที่ 3 

 
รูปที่ 3 ส่วนของการป้อนขอ้มูลบนหน้าหลักการค้นหา 

 

 ผู้ใช้สามารถป้อนข้อความแฮชแท็กได้มากกว่าหนึ่งแฮชแท็ก แต่
ไม่เกิน 3 แฮชแท็ก [6] เมื่อกดปุ่ม “Enter a Hashtag” ระบบจะ
ตรวจสอบ “#” ข้อความที่ผู้ใช้สนใจที่มีรหัสแอสกี้ 35 แล้วคืนค่าเป็นเท็จ 
จากนั้นระบบใส่สัญลักษณ์ “#” ให้อัตโนมัติก่อนประมวลผล เพื่อป้องกัน
กรณีผู้ใช้ใส่ข้อความที่ไม่ใช่ข้อความแฮชแท็ก เช่น #ทีม#ศิล#ปา#กร,    
##ทีมศิลปากร, #ทีมศิลปากร# และทีมศิลปากร# เป็นต้น แฮชแท็กจะ
เป็นข้อความที่มี “#” เป็นตัวอักขระแรกเท่านั้น ดังรูปที่ 4 
 

 
รูปที่ 4 ส่วนรับข้อความแฮชแทก็จากผู้ใช้ 

 

การก าหนดวันตั้งต้นการค้นหา ผู้ใช้สามารถเลือกจากปฏิทินได้
เพียง 8 วันเท่านั้น เร่ิมจากวันที่ปัจจุบันเสมอ แล้วนับถอยหลังลงไป 7 วัน 
เช่น ถ้าปัจจุบันเป็นวันที่ 1 มกราคม 2559 ระบบจะให้ผู้ใช้เลือกตั้งแต่วันที่ 
25 ธันวาคม 2558 ถึง วันที่ 1 มกราคม 2559 เป็นต้น 
 

2) การประมวลผลของระบบ 

เมื่อระบบเริ่มท างานจะเก็บข้อความแฮชแท็กทั้งหมดไว้ใน
ฐานข้อมูลพร้อมนับจ านวนครั้งที่แฮชแท็กนั้นถูกค้น ดังรูปที่ 5 เพื่อใช้จัด
อันดับแฮชแท็กยอดนิยมที่แสดงผลบนหน้าเว็บในส่วน “Top Search” 

 
รูปที่ 5 การจัดเก็บแฮชแท็กและจ านวนครั้งของการค้นหา 

 

จากนั้นระบบจะตรวจสอบจ านวนแฮชแท็กที่ป้อนเข้ามาก่อน 
เพื่อดึงเฉพาะโพสต์ข้อความที่มีแฮชแท็กที่ผู้ใช้ต้องการเท่านั้น โดยหลักการ
ท างานจะเชื่อมต่อกับทวิตเตอร์ผ่าน REST APIs [7] ด้วยการใช้รหัสการ
เข้าถึงที่ได้หลังสมัครบัญชีนักพัฒนา ระบบจะดึงข้อมูลโดยใช้แฮชแท็กเป็น
ตัวค้นหาโพสต์ข้อความทั้งหมดที่มีแฮชแท็กที่ต้องการค้นหาขึ้นมาใช้งาน  

เมื่อระบบได้โพสต์ข้อความส่งกลับมา จะใช้หลักการการ
ประมวลผลภาษาธรรมชาติ (NLP) ทีละโพสต์ข้อความในรูปแบบ Text  

 

จากนั้นระบบจะจัดเรียงข้อความใหม่ โดยท าการลบแฮชแท็ก
ค้นหาในโพสต์ข้อความออกก่อนการน าไปใช้ในขั้นตอนถัดไป 

 ข้อความที่ได้จะน ามาตรวจสอบอีกครั้งโดยมีการให้ค่าอักขระที่
ไม่เกี่ยวข้อง ได้แก่ สัญลักษณ์ต่างๆ และ url เป็น 0 และอักขระที่ใช้
ประมวลผลเป็น 1 

 
จากนั้นระบบจะลบอักขระที่มีค่าเป็น 0 ออกแล้วจัดเรียง

ข้อความใหม่โดยการน าอักขระที่เหลือมาต่อกัน 

 
ข้อความที่ได้ถูกตัดค าด้วยโปรแกรมตัดค าภาษาไทย (SWATH) 

 
ค าที่ ได้จะถูกน าไปเปรียบเทียบกับค าที่แสดงทัศนคติใน

ฐานข้อมูลและใช้วิธีการค านวณค่าทัศนคติเชิงความคิดเห็นจากงานวิจัย 
[8], [9] แล้วรวมค่าทัศนคติของค าทั้งหมดในข้อความนั้น 

 
จากตัวอยา่งดังกล่าวจะได้ผลลัพธ ์คือ 
0 + 0 + 0 + 0 + (-1) + 0 + (-1) + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 1 = -1 
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หลังจากได้ผลรวมค่าทัศนคติในแต่ละโพสต์ข้อความแล้ว ระบบ
จะตรวจสอบว่าถ้าผลลัพธ์มีค่ามากกว่า 0 แสดงว่าโพสต์ข้อความนั้นมี
ทัศนคติเป็นบวก ถ้าค่าผลลัพธ์มีค่าน้อยกว่า 0 แสดงว่าโพสต์ข้อความนั้นมี
ทัศนคติเป็นลบ และถ้าค่าผลลัพธ์มีค่าเท่ากับ 0 แสดงว่าโพสต์ข้อความนั้น
มีทัศนคติเป็นกลาง [8] จากนั้นท าการนับค่าจ านวนโพสต์ข้อความตาม
คุณลักษณะแล้วน าจ านวนที่นับได้สร้างเป็นกราฟแสดงแก่ผู้ใช้ดังรูปที่ 6 

 
รูปที่ 6 กราฟแสดงอัตราส่วนจ านวนโพสต์ข้อความในแต่ละทัศนคติ 

3) การแสดงผลของระบบ 
 มีการแสดงผลลัพธ์ทั้งหมดจากการค้นหาแฮชแท็ก ด้านบน
แสดงแฮชแท็กที่ผู้ใช้ต้องการค้น ตรงกลางแสดงโพสต์ข้อความสาธารณะที่
ติดแฮชแท็กที่จ าแนกข้อความด้วยภาพแสดงความรู้สึกหน้าโพสต์ข้อความ
นั้นๆ และสีข้อความมีสีขาว สีฟ้า และสีชมพู เป็นผลลัพธ์จากการค้นหา 1, 
2 และ 3 แฮชแท็กตามล าดับ ด้านซ้ายเป็นแถบเมนูเลือกดูแฮชแท็กยอด
นิยม แสดงเลขจ านวนโพสต์ข้อความทั้งหมดที่ติดแฮชแท็ก และจ านวนของ
โพสต์ข้อความที่จ าแนกตามทัศนคติ สุดท้ายเป็นกราฟแสดงสัดส่วนของ
จ านวนโพสต์ข้อความแต่ละทัศนคติ สามารถเลือกดูได้ทั้งแบบโดยรวม 
หรือเลือกดูเฉพาะโพสต์ข้อความตามทัศนคตไิดด้ังรูปที่ 7 

รูปที่ 7 ผลลัพธ์ที่ได้เมื่อค้นหาข้อมูลที่มแีฮชแท็ก “#ทีมศิลปากร” 
 

3.3 กระบวนการจัดอันดับแฮชแท็กยอดนิยม 
 เมื่อได้ผลลัพธ์ทั้งหมดแล้ว ระบบจะสรุปทัศนคติจากจ านวน
ของโพสต์ข้อความแต่ละคุณลักษณะ แล้วเก็บผลลัพธ์ที่ได้ในฐานข้อมูล โดย
เก็บค่าเป็นจ านวนครั้งที่ได้ผลลัพธ์ตามทัศนคตขิองแฮชแท็กนั้นดังรูปที่ 8 

 
รูปที่ 8 ตัวอย่างการเก็บค่าคุณลักษณะในฐานข้อมูล 
ความถี่การค้นแฮชแท็กถูกจัดเรียงโดยยึดจ านวนการค้นหาจาก

มากไปน้อยจัดเรียงเพียง 10 อันดับแสดงผลหน้า Top Search ดังรูปที่ 9 

 
รูปที่ 9 การจัดอันดับแฮชแทก็ยอดนยิม 10 อันดับ 

จากรูปที่ 8 พิจารณาฐานข้อมูล คอลัมน์ pos, neu และ neg 
ดังแฮชแท็ก “#ทีมศิลปากร” มีการค้นหาแฮชแท็กนี้ 86 ครั้ง ได้ผลลัพธ์
เป็นทัศนคติเชิงบวก 26 ครั้ง ผลลัพธ์ทัศนคติเป็นกลาง 38 ครั้ง และ
ผลลัพธ์ทัศนคติเชิงลบ 22 ครั้ง เห็นได้ว่าจ านวนครั้งที่ได้ผลลัพธ์ทัศนคติ
เป็นกลางนั้นมีค่ามากที่สุด แสดงว่าทัศนคติของแฮชแท็ก “#ทีมศิลปากร” 
มีทัศนคติเป็นกลาง ซ่ึงใช้ภาพแทนทัศนคติแต่ละประเภท ดังรูปที่ 9 

 
รูปที่ 9 รูปภาพแทนทัศนคติเชิงบวก, ลบ และเป็นกลาง ตามล าดับ 

 

3.4 การทดสอบความถูกต้องของผลลัพธ์ทัศนคติจากระบบ 
 วิเคราะห์จาก 4 แฮชแท็ก ไดแ้ก่ #รีวิวนครปฐม, #ทีมศิลปากร, 
#เกลียด และ #บางแสน ซ่ึงค้นหาวันที่ 29 กรกฎาคม 2559 วิเคราะห์หา
ทัศนคติเหล่านั้นเพื่อประเมินความถูกต้องของระบบเทียบกับผลลัพธ์ที่กลุ่ม
นักวิเคราะห์ภาษาท าการตัดสิน ผลลัพธ์ที่ได้ตามตารางที่ 2-5 การทดสอบ
แฮชแท็ก “#รีวิวนครปฐม” ตัดสินทัศนคติผิดพลาดในล าดับที่ (2), (6) การ
ทดสอบแฮชแท็ก “#ทีมศิลปากร” ตัดสินทัศนคติผิดพลาดในล าดับที่ (4), 

(6), (7) การทดสอบแฮชแท็ก “#เกลียด” ตัดสินทัศนคติผิดพลาดในล าดับ
ที่ (9), (10) สุดท้ายการทดสอบแฮชแท็ก “#บางแสน” ตัดสินทัศนคติ
ผิดพลาดในล าดับที่ (3), (4), (6) 
 

3.5 ผลการทดสอบวัดความถูกต้องของผลลัพธ์ทัศนคติ 

ผลการทดสอบตามตารางที่ 2 – 5 พบว่าระบบมีความสามารถ
ในการตัดสินได้ถูกต้องโดยรวม 75% และตัดสินผิดพลาดโดยรวม 25% ซ่ึง
สาเหตุความผิดพลาดเกิดจาก 6 ปัจจัย ได้แก่ (1) การตัดค าที่ผิดพลาด (2) 
ค าศัพท์แสดงอารมณ์ในฐานข้อมูลที่ใช้ในการเปรียบเทียบไม่ครอบคลุม (3) 
ความซับซ้อนของประโยคที่ขั้นตอนวิธีไม่รองรับ (4) มีข้อความที่แสดงถึง
การประชดประชัน (5) ระบบตัดสินทัศนคติจากแฮชแท็กอื่น และ (6) การ
ตัดสินทัศนคติที่ตัดสินจากค าศัพท์เท่านั้น ซ่ึงอาจได้ผลไม่ตรงตามอารมณ์
จริงจากผู้ใช้ ดังตารางที่ 1 

ตารางที่ 1 สาเหตุความผิดพลาดในการตัดสินทัศนคติของระบบ 
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ตารางที่ 2 ความถูกต้องของผลลัพธก์ารค้นหาแฮชแท็ก #รีวิวนครปฐม 

 
ตารางที่ 3 ความถูกต้องของผลลัพธก์ารค้นหาแฮชแท็ก #ทีมศิลปากร

 
 

4. สรุปผลและแนวทางการพัฒนาต่อ 
 การพัฒนาเครื่องวัดทัศนคติเชิงความคิดเห็นเป็นการสร้างเว็บ
เพื่อดึงโพสต์ข้อความจากทวิตเตอร์ผ่าน REST API ด้วยกระบวนการค้นหา
แฮชแท็กจากผู้ใชท้ี่ทางทวิตเตอร์เปิดให้ จากนั้นน าโพสต์ข้อความที่ได้มาวัด
ตัดสินทัศนคตดิ้วยวิธี [8], [9] สรุปผลโพสต์ข้อความทั้งหมดเป็นเปอร์เซ็นต์ 
และแสดงผลในรูปกราฟวงกลมในแต่ละทัศนคติ เพื่อให้ผู้ใช้ได้รับข้อมูล
สรุปความพึงพอใจจากความคิดเห็นของผู้เข้าร่วมกิจกรรมในรูปแบบที่
เข้าใจง่ายและสามารถน าไปใช้งานต่อได้ แนวทางพัฒนาต่อผู้วิจัยจะ
ปรับปรุงฐานข้อมูลค าศัพท์ที่ใช้ในการตัดสินทัศนคติ รวมทั้งให้ความส าคัญ
กับการตัดสินในระดับประโยค เพื่อให้มีความสามารถในการตีความหมาย 
และตัดสินทัศนคติของโพสต์ข้อความได้ถูกต้องมากยิ่งขึ้น 
 

ตารางที่ 4 ความถูกต้องของผลลัพธ์การค้นหาแฮชแท็ก #เกลียด 

 
ตารางที่ 5 ความถูกต้องของผลลัพธก์ารค้นหาแฮชแท็ก #บางแสน
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