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บทคัดย่อ

comments about services or activities by using the same

แฮชแท็กเริ่มมีก ารนามาประยุกต์ใช้งานใน ื่อ ังคมออนไลน์
ผ่านท ิตเตอร์เป็นครั้งแรก เพื่อใช้แบ่งแยกกิจกรรม รือค ามรู้ ึก นใจ

hashtag.

ร มทั้งค ามคิดเ ็นที่เ มือน รือแตกต่างกัน ปัจจุบันถูก นามาใช้กับ ื่อ

development in measuring attitude comments from posts on

ังคมออนไลน์อื่ นมากขึ้ นแต่ ่ นใ ญ่มัก นาไปใช้ใ นทางที่ไ ม่ก่ อ ใ ้ เกิ ด
ประโยชน์แท้จริง

Social Medias by using hashtag. Operation method is a website
pulling posts from Twitter with the connection to API. Hashtag

แฮชแท็ก ามารถนาไปใช้ป ระโยชน์ได้มากก ่า ตั อย่ างเช่น

is searched from all users and attitudes are determined post

การ าร จค ามคิดเ ็ น การ าร จค ามพึงพอใจของผู้ใช้บ ริก าร รื อ
ผู้เข้าร่ มงาน ่ามีทั นคติค ามคิดเ ็นอย่างไรผ่านการติดแฮชแท็กเดีย กัน

by post by comparing words in the database. The conclusion
is based on data shown in attitude database. The results will

พร้อมกับข้อค ามแ ดงค ามคิดเ ็นต่อบริการ รือกิจกรรมที่เ มือนกัน

be shown in graph divided in 3 types: positive attitudes,
negative attitudes and neutral attitudes. The attitude results

This research presents system design and tool

งาน ิจัยนี้จึงนาเ นอการออกแบบและพัฒนาเครื่องมือที่ช่ ยใน
การตัด ินทั นคติเชิงค ามคิดเ ็นจากข้อค ามบนเครือข่าย ังคมผ่านการ

will be used to enhance better service.
Keywords: Hashtag, Hashtag Search, Opinion Mining, Text
Mining, Social Networks

ติ ด แฮชแท็ ก โดยมี ลั ก ณะการท างานในรู ป แบบเ ็ บ ที่ มี ก ารดึ ง โพ ต์
ข้อค ามจากเครือข่ าย ังคมท ิตเตอร์ผ่านการติดต่อ ไปยังเอพีไอโดยใช้
กระบ นการค้น าด้ ยแฮชแท็กที่ได้จากผู้ใช้งาน จากนั้นนาโพ ต์ข้อค าม

1. บทนา

ที่ได้ทีละข้อค ามมาตัด ินทั นคติโดยการเปรียบเทียบกับคลังคา ัพท์ที่

ากกล่า ถึง ต รร ที่ 20 ในเรื่องของการดารงชี ิตประจา ัน
ของประชากรบนโลก คงเป็นเรื่องยากถ้าไม่พูดถึงเรื่องของเทคโนโลยีและ

แ ดงทั นคติ จ ากฐานข้ อ มู ลทั นคติ เพื่ อ ทาการ รุป ผล และแ ดงผล
ออกมาอยู่ในรูปแบบกราฟแยกตามทั นคติทั้ง ามประเภท ได้แก่ ทั นคติ

ิท ยาการต่ า งๆ ที่ ก้ า น้า ไปอย่ า งร ดเร็ โดยเฉพาะค ามก้ า น้ า

เชิงบ ก ทั นคติเชิงลบ และทั นคติที่เป็นกลาง เพื่อใ ้ผู้ใช้งานนาผลที่ได้
ไปพัฒนา รือปรับปรุงคุณภาพบริการของตนใ ้ดียิ่งขึ้นต่อไป

ทางด้า นการติด ต่อ ื่อ ารแบบไร้ ายซึ่ง เป็ น ิ่ งใกล้ ตั และ ิ่ง ที่ ั งคม
ปัจจุบันขาดไม่ได้ นั่นคือการใช้บริการ ังคมออนไลน์ ตั อย่างเช่น เฟซบุ๊ก

Abstract

ท ิตเตอร์ อิน ตาแกรม เป็นต้น ปัจจุบันมีฟังก์ชันการทางานมากมายที่
รองรับการใช้งาน ทั้งการถ่ายภาพ ถ่าย ีดีโอ การแ ดงตาแ น่งที่ตั้ง การ
ระบุบุคคลที่อยู่ด้ ย รือแม้กระทั่งการจัด ม ด มู่การกระทาต่างๆ บน

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

ังคมออนไลน์ด้ ยการติดแฮชแท็ก
แฮชแท็กไม่ต่างกับช่องทางของคลื่น ิทยุ ื่อ าร ากใช้คลื่นที่
ต่างกัน ก็ไม่ ามารถ ื่อ ารกันได้ ดังนั้น แฮชแท็กจึงเปรียบเ มือนเป็นคา

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

ค้น า ลัก รือ คีย์เ ิร์ด (Keyword) ที่ใช้เพื่อค้น ากลุ่มคน กลุ่มเพื่อนที่มี

participants on how they express their opinions and post
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ค าม นใจ มีค ามรู้ ึกเ มือนกัน อยู่ ถานที่เดีย กัน ใช้บริการที่เดีย กัน

เนื่องจากข้อค าม ่ นใ ญ่บนอินเทอร์เน็ตนิยมใช้ภา าที่ไม่เป็นทางการ

และอื่นๆ ซึ่ง ังเกตได้ ่าที่กล่า มาทั้ง มดคือการกระทาที่เ มือนกัน
แฮชแท็กมีการนามาใช้กับ ื่อ ังคมออนไลน์มานานแล้ เพื่อใช้

รือภา าพูด ร มทั้งมีโครง ร้างประโยคที่ไม่ถูกต้องตาม ลักไ ยากรณ์
ภา าไทย จึงทาใ ้ยากต่อการ ิเคราะ ์ ดังนั้นเทคโนโลยี S-Sense จึงถูก

ในการแบ่งแยกกิจกรรมค ามรู้ ึก รือค ามคิดเ ็นที่เ มือนกัน โดยถูก

คิดค้น และพัฒนาขึ้นด้ ยเทคนิคการประม ลผลภา าธรรมชาติ การทา

นามาใช้กับท ิตเตอร์เป็นครั้งแรก [1] และถูกนามาใช้กับ ังคมออนไลน์อื่น
เรื่ อ ยมาจนเป็ น ที่ นิ ย มใช้ อ ย่ า งแพร่ ลาย ่ นใ ญ่ มั ก น าไปใช้ ไ ม่ เ กิ ด

เ มืองข้อค าม และการ ิเคราะ ์อารมณ์ และค ามรู้ ึกจากข้อค าม
เพื่อใ ้ ามารถ ิเคราะ ์ข้อค ามที่ใช้ภา าพูด และไม่เป็นทางการได้อย่าง

ประโยชน์ที่แท้จริง เช่น ใช้ทุก ลี ใช้ทุกคาพูดที่พิมพ์ ใช้เ ้น รรคและคั่น

มีป ระ ิทธิภ าพ S-Sense

ด้ ยแฮชแท็ก รือใช้ขึ้นข้อค ามที่ไม่มีค าม มาย เป็นต้น แต่แฮชแท็กมี
ประโยชน์มากก ่านั้น เช่ น การ าร จค ามคิดเ ็น การ าร จค ามพึง

กิจกรรมค ามเคลื่อนไ ที่เกี่ย ข้องกับองค์กรของตน และตร จ อบค าม
พึงพอใจ และติดตามทั นคติของ าธารณะที่มีต่อยี่ ้ อผลิตภัณฑ์ รือ

พอใจของผู้ใช้บริการ รือผู้เข้าร่ มงานต่างๆ ่ามีทั นคติอย่างไร โดยการ
ใช้งานผ่านแฮชแท็กเดีย กันในบริการ รือกิจกรรมที่เ มือนกัน

บริการต่างๆ ของตน เพื่อใ ้เข้าใจถึงค ามต้องการที่แท้จริงของลูกค้าได้ดี
ยิ่งขึ้น โดยมี ลักการทางานเน้นที่การ ิเคราะ ์ข้อค ามมิได้ลงลึกในกลุ่ม

งาน ิจัยนี้จะนาเ นอการตัด ินทั นคติเชิงค ามคิดเ ็นจาก

ามารถนามาช่ ยใ ้ ธุรกิจ รือ องค์ก รรับ รู้

ข้อค ามที่มีการติดแฮชแท็ก

ข้อค ามบนเครือข่าย ังคมผ่านการติดแฮชแท็ก โดยเป็นการ ร้างเ ็บไซต์
ที่มีการดึงโพ ต์ข้อค ามจากท ิตเตอร์ ด้ ยการค้น าจากแฮชแท็กที่ได้

2.3 S-Sense Tourism [4]

จากผู้ใช้ จากนั้นจะนาโพ ต์ข้อค ามที่ได้ทีละข้อค ามมาตัด ินทั นคติโดย

คือ โปรแกรมที่ ามารถ ิเคราะ ์ ติดตามข้ อ มูลของคนไทยที่

การเปรียบเทียบคาที่แ ดงทั นคติในฐานข้อมูลคลังคา ัพท์ แล้ รุปผล
เฉลี่ยของโพ ต์ข้อค ามทั้ง มดเป็นเปอร์เซ็นต์ และแ ดงผลลัพธ์ออกมาใน

กล่า ถึง ถานที่ท่องเที่ย ต่างๆ โดยจะมีฟังก์ชัน ลักๆ 3 ฟังก์ชัน ได้แก่
ถานที่ท่องเที่ย ที่ถูกกล่า ถึง และเป็นที่นิยมมากที่ ุด ถานที่ท่องเที่ย ที่

รูปแบบของกราฟ งกลมในแต่ละทั นคติ

ถูกกล่า ถึงในเชิงบ ก และ ถานที่ท่องเที่ย ที่ถูกกล่า ถึงในเชิ งลบ ที่ได้มี

2. ผลงานที่เกี่ย ข้อง

การแ ดงผลลัพธ์เป็นเปอร์เซ็นต์ และข้อค ามคิดเ ็นของแต่ละทั นคติ
ออกมา ถือ ่า เป็ นการเริ่มต้นที่ดีต่อ การท่อ งเที่ย โดยเฉพาะ า รับ

2.1 KEYHOLE [2]

นักท่องเที่ย ในปัจจุบันที่ต้องการค้น าข้อมูลการท่องเที่ย ในเชิงการแ ดง

เป็นเ ็บที่ใช้ค้น าค ามนิยมของการใช้งานแฮชแท็กเป็น ลัก
ที่ใช้งานกับท ิตเตอร์ และอิน ตาแกรมเท่านั้น ถือ ่าเป็นเ ็บไซต์ต้นแบบที่

ค ามคิดเ ็นของผู้คนต่างๆ ทั่ โลกที่ใช้ภา าไทย

บอกรายละเอียดเชิง ถิติได้เป็นอย่างดี ข้อมูลที่แ ดงใ ้แก่ผู้ใช้เป็นข้อมูลที่

2.4 โปรแกรมตัดคาภา าไทย SWATH [4]

ได้ จ ากการค้ น าข้ อ ค ามบนเครื อ ข่ า ย ั งคมที่ มีก ารตั้ง ค่ า ถานะของ
ข้อค ามเป็น าธารณะเท่านั้น ประกอบด้ ยช่ งเ ลาที่ใช้งานแฮชแท็ก ,

โปรแกรมตัดคาภา าไทย รือ Smart Word Analysis for
Thai (SWATH) พัฒนาโดย น่ ยปฏิบตั ิการ จิ ัยและพัฒนา ิ กรรมภา า

ข้อค ามที่ได้รับค ามนิยม, จาน นการใช้งานแฮชแท็กในแต่ละเครือข่าย

และซอฟต์แ ร์ ูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิก ์และคอมพิ เตอร์แ ่งชาติ

ังคม, จาน นครั้งของการแบ่งปันข้อค ามที่ติดแฮชแท็กนั้น , คา ัพท์ของ
ข้อค ามที่ติดแฮชแท็กที่นิยมใช้, ตั ่งขอรับข้อมูลที่นิยม, ตาแ น่งที่ตั้ง

เป็ น เครื่ อ งมื อ ตั ด ค าในภา าไทยที่ ใ ช้ เ ทคนิ ค การเลื อ กค าที่ ย า ที่ ุ ด
(Longest Matching) โดยอ้างอิงพจนานุกรม (Dictionary based) จาก

ของผู้ใช้เจ้าของข้อค ามที่ใช้แฮชแท็ก และผู้ใช้ล่า ุดที่ใช้แฮชแท็ก ซึ่งงานนี้

LEXiTRON เป็นเครื่องมือที่มีการใช้งานง่าย ไม่ยุ่งยากซับซ้อน รองรับการ
ทางานบนระบบปฏิบัติการลินุกซ์ จึงมีค ามเ มาะ มในแง่ของการนามา

ขาด ่ นของการ ิเคราะ ์ข้อค ามและ ัดทั นคติเชิงค ามคิดเ ็น

ประยุกต์ใช้ร่ มกับเครื่องมือที่นัก ิจัยได้ออกแบบและพัฒนาขึ้น

2.2 S-SENSE [3]

3. ิธีการดาเนินงาน

ถูกพัฒนาโดย ูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิก ์และคอมพิ เตอร์
แ ่งชาติ และ ูนย์ค ามรู้เฉพาะด้าน ิ กรรมค ามรู้และ ิ กรรมภา าที่

การท างานโดยร มของระบบคื อ ระบบรั บ ข้ อ มู ล เข้ า เป็ น

เป็นเครื่องมือ า รับร มร ม ติดตาม ิเคราะ ์ ประม ลผลข้อค ามบน

ข้อค ามแฮชแท็กที่ผู้ใช้ต้องการค้น า ซึ่งผู้ใช้ ามารถเพิ่มข้อค ามค้น า

เครือข่าย ังคม และเ ็บบอร์ด เช่น เฟซบุ๊ก ท ิตเตอร์ ยูทูป พันทิป เป็นต้น

ได้มากที่ ุด 3 ข้ อ ค าม ระบบจะนาข้ อ ค ามแฮชแท็ก ที่ได้บั นทึก ลง
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ฐานข้อมูล พร้อมนับจาน นครั้งของการค้น าแฮชแท็ก จากนั้นระบบจะ

เครื่อง ัดทั นคติเชิงค ามคิดเ ็นจากข้อค ามบนเครือข่าย
ังคมผ่านการติดแฮชแท็ก

ติดต่อเครือข่าย ังคมท ิตเตอร์เพื่อดึงโพ ต์ข้อค ามที่มีแต่ละแฮชแท็กนั้น
มาประม ลผลโดยนาข้อมูลที่ได้มาตร จ อบเพื่อคัดเลือกเฉพาะข้อมูลที่ มี
ข้อค ามแฮชแท็กทั้ง 3 ปรากฏอยู่ในโพ ต์ข้อค าม
ระบบมีการกาจัดอักขระที่ไม่เกี่ย ข้องออก แล้ นาข้อค ามที่
ได้มาตัดแยกคาด้ ยโปรแกรมตัดคาภา าไทย [5] การทดลองนัก ิจัยพบ ่า

ตร จ อบ
ข้อมูล
ที่ใช้ในระบบ
จาก
ท ิตเตอร์

กระบ นการตัดคา ยุดทิ้ง (Removing Stop Word) ่งผลทาใ ้เ ลาที่ใช้
ในการคาน ณเพิ่มขึ้น จากนั้นระบบนาคาที่ตัดแยกแล้ มาตัด ินทั นคติ
โดยการตัด ินทั นคติจะแยกตามคุณลัก ณะเฉพาะ โดยการเปรียบเทียบ

จัดเตรียม
ข้อมูล
า รับเทียบ
คาที่แ ดง
ทั นคติ

ดึงข้อมูลจาก
API ด้ ยแฮช
แท็กจากผู้ใช้
คัดเลือกข้อมูล
ที่มีทกุ แฮชแท็ก
ประม ลผลจาก
ทฤ ฎีเซต

จากทั นคติของคาที่เก็บไ ้ในฐานข้อมูลซึ่งเป็นคลังคา ัพท์ที่แ ดงทั นคติ
ที่ทีมนัก ิจัย ร้างขึ้น [8], [9] และแ ดงผลการตัด ินทั นคติในรูปแบบ
ของกราฟ งกลม โดยแยกตามคุณลัก ณะเฉพาะ จาน นผลลัพธ์ทั้ง มดที่
นามาประม ลผล และจาน นผลลัพธ์ทั้ง มดของแต่ละคุณลัก ณะ ร มถึง
โพ ต์ ข้ อ ค ามของผู้ใช้ ท ิต เตอร์ที่มีแ ฮชแท็ก ค้ น าทั้ง มด เมื่อ ทราบ

ดั ทั นคติ
ข้อค าม
ท ิตเตอร์

ลบ ัญลัก ณ์
ที่ไม่เกี่ย ข้อง
ลบแฮชแท็กที่
เป็นแฮชแท็ก
ค้น า
ตัดแยกคา
(SWATH)

ทั นคติของแฮชแท็กนั้นแล้ ระบบจะเก็บทั นคติไ ้ แล้ เทียบอัตรา ่ น

เปรียบเทียบ
ทั นคติคาใน
ฐานข้อมูล
ตัด ินทั นคติ
เป็นเชิงบ ก,
เชิงลบ และ
เป็นกลาง
นับจาน น
ผลลัพธ์ทั้ง มด
นับจาน น
ผลลัพธ์แยก
ทั นคติ
แ ดงผลเป็น
กราฟ งกลม
แ ดงจาน น
ผลลัพธ์

กับจาน นการค้น าเพื่อ าทั นคติเฉลี่ยแ ดงผลเป็น 10 อันดับแฮชแท็ก
ยอดนิ ย มที่ ผู้ ใช้ เข้ า มาใช้ร ะบบ จากรายละเอี ย ดที่ก ล่ า มานี้ รุ ป เป็ น
ถาปัตยกรรมของระบบ ดังรูปที่ 1

3.1 การทางานโดยร มของระบบ
แบ่งเป็น 4 ่ น คือ ่ นการตร จ อบข้อมูลที่จะนาไปใช้ใน
ระบบที่ไ ด้จ ากเครื อ ข่ า ย ัง คม ่ นของการจั ดเตรี ย มข้ อ มู ลไ ้ า รั บ
เปรียบเทียบกับคาที่แ ดงทั นคติ ่ นของการตัด ินทั นคติจากโพ ต์

รูปที่ 2 การทางานโดยร มของระบบ

ข้อค ามท ิตเตอร์ที่ได้จากการค้น าด้ ยแฮชแท็ก และ ่ นคาน ณแฮช
แท็กยอดนิยมที่ถูกใช้งานมากที่ ุด ดังรูปที่ 2
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Data Result
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Result
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Manage
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รูปที่ 1 ถาปัตยกรรมโดยร มของระบบ
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3.2 ขั้นตอนการทางานของระบบ
1) ข้อมูลรับเข้าของระบบ
เริ่มจากป้อ นข้ อ มูลค้น าบนเ ็บ ได้แ ก่ ข้ อ ค ามแฮชแท็ก ที่
ต้องการค้น า ันตั้งต้นการค้น าเพื่อจากัดขอบเขตการค้น า ดังรูปที่ 3
รูปที่ 5 การจัดเก็บแฮชแท็กและจาน นครั้งของการค้น า
จากนั้นระบบจะตร จ อบจาน นแฮชแท็กที่ ป้อนเข้ามาก่อน
เพื่อดึงเฉพาะโพ ต์ข้อค ามที่มีแฮชแท็กที่ผู้ใช้ต้องการเท่านั้น โดย ลักการ
ทางานจะเชื่อมต่อกับท ิตเตอร์ผ่าน REST APIs [7] ด้ ยการใช้ร ั การ
เข้าถึงที่ได้ ลัง มัครบัญชีนักพัฒนา ระบบจะดึงข้อมูลโดยใช้แฮชแท็กเป็น
ตั ค้น าโพ ต์ข้อค ามทั้ง มดที่มีแฮชแท็กที่ต้องการค้น าขึ้นมาใช้งาน
เมื่ อ ระบบได้ โ พ ต์ ข้ อ ค าม ่ ง กลั บ มา จะใช้ ลั ก การการ
ประม ลผลภา าธรรมชาติ (NLP) ทีละโพ ต์ข้อค ามในรูปแบบ Text

รูปที่ 3 ่ นของการป้อนข้อมูลบน น้า ลักการค้น า
ผู้ใช้ ามารถป้อนข้อค ามแฮชแท็กได้มากก ่า นึ่งแฮชแท็ก แต่
ไม่เกิน 3 แฮชแท็ก [6] เมื่อกดปุ่ ม “Enter a Hashtag” ระบบจะ
ตร จ อบ “#” ข้อค ามที่ผู้ใช้ นใจที่มีร ั แอ กี้ 35 แล้ คืนค่าเป็นเท็จ
จากนั้นระบบใ ่ ัญลัก ณ์ “#” ใ ้อัตโนมัติก่อนประม ลผล เพื่อป้องกัน
กรณีผู้ ใช้ ใ ่ ข้ อ ค ามที่ไ ม่ใ ช่ข้ อ ค ามแฮชแท็ ก เช่ น #ทีม # ิล #ปา#กร,
##ทีม ิลปากร, #ทีม ิลปากร# และทีม ิลปากร# เป็นต้น แฮชแท็กจะ
เป็นข้อค ามที่มี “#” เป็นตั อักขระแรกเท่านั้น ดังรูปที่ 4

จากนั้นระบบจะจัดเรียงข้อค ามใ ม่ โดยทาการลบแฮชแท็ก
ค้น าในโพ ต์ข้อค ามออกก่อนการนาไปใช้ในขั้นตอนถัดไป
ข้อค ามที่ได้จะนามาตร จ อบอีกครั้งโดยมีการใ ้ค่าอักขระที่
ไม่เกี่ย ข้อง ได้แก่ ัญลัก ณ์ต่างๆ และ url เป็น 0 และอักขระที่ใช้
ประม ลผลเป็น 1

จากนั้นระบบจะลบอัก ขระที่มีค่า เป็ น 0 ออกแล้ จั ดเรีย ง
ข้อค ามใ ม่โดยการนาอักขระที่เ ลือมาต่อกัน

รูปที่ 4 ่ นรับข้อค ามแฮชแท็กจากผู้ใช้
การกา นด ันตั้งต้นการค้น า ผู้ใช้ ามารถเลือกจากปฏิทินได้

ข้อค ามที่ได้ถูกตัดคาด้ ยโปรแกรมตัดคาภา าไทย (SWATH)

เพียง 8 ันเท่านั้น เริ่มจาก ันที่ปัจจุบันเ มอ แล้ นับถอย ลังลงไป 7 ัน
เช่น ถ้าปัจจุบันเป็น ันที่ 1 มกราคม 2559 ระบบจะใ ้ผู้ใช้เลือกตั้งแต่ ันที่
25 ธัน าคม 2558 ถึง ันที่ 1 มกราคม 2559 เป็นต้น

ค าที่ ไ ด้ จ ะถู ก น าไปเปรี ย บเที ย บกั บ ค าที่ แ ดงทั นคติ ใ น
ฐานข้อมูลและใช้ ิธีการคาน ณค่าทั นคติเชิงค ามคิดเ ็นจากงาน ิจัย
[8], [9] แล้ ร มค่าทั นคติของคาทั้ง มดในข้อค ามนั้น

2) การประม ลผลของระบบ
เมื่ อ ระบบเริ่ม ท างานจะเก็ บ ข้ อ ค ามแฮชแท็ ก ทั้ ง มดไ ้ ใ น
ฐานข้อมูลพร้อมนับจาน นครั้งที่แฮชแท็กนั้นถูกค้น ดังรูปที่ 5 เพื่อใช้จัด
อันดับแฮชแท็กยอดนิยมที่แ ดงผลบน น้าเ ็บใน ่ น “Top Search”

จากตั อย่างดังกล่า จะได้ผลลัพธ์ คือ
0 + 0 + 0 + 0 + (-1) + 0 + (-1) + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 1 = -1
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ลังจากได้ผลร มค่าทั นคติในแต่ละโพ ต์ข้อค ามแล้ ระบบ
จะตร จ อบ ่าถ้าผลลัพ ธ์มีค่ามากก ่า 0 แ ดง ่าโพ ต์ข้อค ามนั้นมี
ทั นคติเป็นบ ก ถ้าค่าผลลัพธ์มีค่าน้อยก ่า 0 แ ดง ่าโพ ต์ข้อค ามนั้นมี
ทั นคติเป็นลบ และถ้าค่าผลลัพธ์มีค่าเท่ากับ 0 แ ดง ่าโพ ต์ข้อค ามนั้น
มีทั นคติเป็นกลาง [8] จากนั้นทาการนับค่าจาน นโพ ต์ข้อค ามตาม
คุณลัก ณะแล้ นาจาน นที่นับได้ ร้างเป็นกราฟแ ดงแก่ผู้ใช้ดังรูปที่ 6

รูปที่ 9 การจัดอันดับแฮชแท็กยอดนิยม 10 อันดับ
จากรูปที่ 8 พิจารณาฐานข้อมูล คอลัมน์ pos, neu และ neg
ดังแฮชแท็ก “#ทีม ิลปากร” มีการค้น าแฮชแท็กนี้ 86 ครั้ง ได้ผลลัพธ์
เป็นทั นคติเชิงบ ก 26 ครั้ง ผลลัพธ์ทั นคติเป็นกลาง 38 ครั้ง และ
ผลลัพธ์ทั นคติเชิงลบ 22 ครั้ง เ ็นได้ ่าจาน นครั้งที่ได้ผลลัพธ์ทั นคติ
เป็นกลางนั้นมีค่ามากที่ ุด แ ดง ่าทั นคติของแฮชแท็ก “#ทีม ิลปากร”
มีทั นคติเป็นกลาง ซึ่งใช้ภาพแทนทั นคติแต่ละประเภท ดังรูปที่ 9

รูปที่ 6 กราฟแ ดงอัตรา ่ นจาน นโพ ต์ข้อค ามในแต่ละทั นคติ
3) การแ ดงผลของระบบ
มีก ารแ ดงผลลัพ ธ์ทั้ง มดจากการค้น าแฮชแท็ก ด้า นบน
แ ดงแฮชแท็กที่ผู้ใช้ต้องการค้น ตรงกลางแ ดงโพ ต์ข้อค าม าธารณะที่
ติดแฮชแท็กที่จาแนกข้อค ามด้ ยภาพแ ดงค ามรู้ ึก น้าโพ ต์ข้อค าม
นั้นๆ และ ีข้อค ามมี ีขา ีฟ้า และ ีชมพู เป็นผลลัพธ์จากการค้น า 1,
2 และ 3 แฮชแท็กตามลาดับ ด้านซ้ายเป็นแถบเมนูเลือกดูแฮชแท็กยอด
นิยม แ ดงเลขจาน นโพ ต์ข้อค ามทั้ง มดที่ติดแฮชแท็ก และจาน นของ
โพ ต์ข้อค ามที่จาแนกตามทั นคติ ุดท้ายเป็นกราฟแ ดง ัด ่ นของ
จาน นโพ ต์ ข้ อค ามแต่ละทั นคติ ามารถเลือ กดูได้ทั้ง แบบโดยร ม
รือเลือกดูเฉพาะโพ ต์ข้อค ามตามทั นคติได้ดังรูปที่ 7

รูปที่ 9 รูปภาพแทนทั นคติเชิงบ ก, ลบ และเป็นกลาง ตามลาดับ

3.4 การทด อบค ามถูกต้องของผลลัพธ์ทั นคติจากระบบ
ิเคราะ ์จาก 4 แฮชแท็ก ได้แก่ #รี ิ นครปฐม, #ทีม ิลปากร,
#เกลียด และ #บางแ น ซึ่งค้น า ันที่ 29 กรกฎาคม 2559 ิเคราะ ์ า
ทั นคติเ ล่านั้นเพื่อประเมินค ามถูกต้องของระบบเทียบกับผลลัพธ์ที่กลุ่ม
นัก ิเคราะ ์ภา าทาการตัด ิน ผลลัพธ์ที่ได้ตามตารางที่ 2-5 การทด อบ
แฮชแท็ก “#รี ิ นครปฐม” ตัด ินทั นคติผิดพลาดในลาดับที่ (2), (6) การ
ทด อบแฮชแท็ก “#ทีม ิลปากร” ตัด ินทั นคติผิดพลาดในลาดับที่ (4),
(6), (7) การทด อบแฮชแท็ก “#เกลียด” ตัด ินทั นคติผิดพลาดในลาดับ
ที่ (9), (10) ุดท้ายการทด อบแฮชแท็ก “#บางแ น” ตัด ินทั นคติ
ผิดพลาดในลาดับที่ (3), (4), (6)

3.5 ผลการทด อบ ัดค ามถูกต้องของผลลัพธ์ทั นคติ
ผลการทด อบตามตารางที่ 2 – 5 พบ ่าระบบมีค าม ามารถ

รูปที่ 7 ผลลัพธ์ที่ได้เมื่อค้น าข้อมูลที่มแี ฮชแท็ก “#ทีม ิลปากร”

ในการตัด ินได้ถูกต้องโดยร ม 75% และตัด ินผิดพลาดโดยร ม 25% ซึ่ง
าเ ตุค ามผิดพลาดเกิดจาก 6 ปัจจัย ได้แก่ (1) การตัดคาที่ผิดพลาด (2)

3.3 กระบ นการจัดอันดับแฮชแท็กยอดนิยม

คา ัพท์แ ดงอารมณ์ในฐานข้อมูลที่ใช้ในการเปรียบเทียบไม่ครอบคลุม (3)

เมื่อ ได้ผลลัพธ์ทั้ง มดแล้ ระบบจะ รุปทั นคติ จากจาน น
ของโพ ต์ข้อค ามแต่ละคุณลัก ณะ แล้ เก็บผลลัพธ์ที่ได้ในฐานข้อมูล โดย
เก็บค่าเป็นจาน นครั้งที่ได้ผลลัพธ์ตามทั นคติของแฮชแท็กนั้นดังรูปที่ 8

ค ามซับซ้อนของประโยคที่ขั้นตอน ิธีไม่รองรับ (4) มีข้อค ามที่แ ดงถึง
การประชดประชัน (5) ระบบตัด ินทั นคติจากแฮชแท็กอื่น และ (6) การ
ตัด ินทั นคติที่ตัด ินจากคา ัพท์เท่านั้น ซึ่งอาจได้ผลไม่ตรงตามอารมณ์
จริงจากผู้ใช้ ดังตารางที่ 1
ตารางที่ 1 าเ ตุค ามผิดพลาดในการตัด ินทั นคติของระบบ

รูปที่ 8 ตั อย่างการเก็บค่าคุณลัก ณะในฐานข้อมูล
ค ามถี่การค้นแฮชแท็กถูกจัดเรียงโดยยึดจาน นการค้น าจาก
มากไปน้อยจัดเรียงเพียง 10 อันดับแ ดงผล น้า Top Search ดังรูปที่ 9
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ตารางที่ 2 ค ามถูกต้องของผลลัพธ์การค้น าแฮชแท็ก #รี ิ นครปฐม

ตารางที่ 4 ค ามถูกต้องของผลลัพธ์การค้น าแฮชแท็ก #เกลียด

ตารางที่ 3 ค ามถูกต้องของผลลัพธ์การค้น าแฮชแท็ก #ทีม ิลปากร
ตารางที่ 5 ค ามถูกต้องของผลลัพธ์การค้น าแฮชแท็ก #บางแ น
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รุป ค ามพึงพอใจจากค ามคิดเ ็ นของผู้เข้า ร่ มกิจ กรรมในรูป แบบที่
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ปรับปรุงฐานข้อมูลคา ัพท์ที่ใช้ในการตัด ินทั นคติ ร มทั้งใ ้ค าม าคัญ
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