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ข้อเสนอแนะของผู้บริโภคช่วยบ่งชี้ว่าธุรกิจควรปรับปรุงในทิศทางใด แต่เนื่องจาก

อินเตอร์เน็ตมีบทวิจารณ์จ านวนมาก ทั้งข้อเท็จจริง ข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะปะปนกัน อีกทั้ง
โครงสร้างประโยคที่ไม่แน่นอนท าให้ยากต่อการตีความ การจ าแนกประเภทข้อมูลจะช่วยให้
ประมวลผลได้ดีขึ้น บทความวิจัยนี้จึงน าเสนอกระบวนการแก้ปัญหาดังกล่าว ได้แก่  (1) 
กระบวนการจ าแนกข้อเสนอแนะออกจากบทวิจารณ์ประเภทอ่ืน โดยเปรียบเทียบผลลัพธ์ของ
อัลกอริทึมต้นไม้ตัดสินใจ นาอีฟเบย์ และซัพพอร์ตเวกเตอร์แมชชีน เพื่อหาอัลกอริทึมที่เหมาะสม
ที่สุด (2) กระบวนการจ าแนกประเภทข้อเสนอแนะ ออกเป็น 4 ประเภท ได้แก่ ข้อเสนอแนะทางตรง 
ข้อเสนอแนะเชิงขอร้อง ข้อเสนอแนะเชิงค าถาม และข้อเสนอแนะเชิงเงื่อนไข  

การทดลองใช้บทวิจารณ์ทั้งสิ้น 2,561 ประโยค พบว่าอัลกอริทึมซัพพอร์ตเวกเตอร์แมชชีน 
แบบเคอร์เนลโพลิโนเมียล ที่มีอินพุตเวกเตอร์ประกอบด้วย ค า กับการก ากับค าที่เกิดขึ้นร่วมกันบ่อย 
ได้ผลลัพธ์การจ าแนกข้อเสนอแนะดีที่สุด มีค่าความแม่นย า 85.75% ค่าความระลึก 93.62% และค่า
ถ่วงดุล 89.51% จากนั้นจ าแนกประเภทข้อเสนอแนะและวัดประสิทธิภาพด้วยค่าเฉลี่ยแบบให้
น้ าหนักทุกประเภทเท่ากัน (Micro averaging) ได้ค่าความแม่นย า 94.94% และความระลึก 94.94% 

กระบวนการที่น าเสนอถือว่ามีความถูกต้องสูงส าหรับข้อเสนอแนะที่ไม่มีความก ากวม ช่วย
ลดระยะเวลาการอ่านบทวิจารณ์และข้อเสนอแนะลงได้ 
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Suggestions are important pieces of information which is an indicator to the way for 

business improvement; however, the customer reviews are an enormous information, including 
with facts, opinions and suggestions, moreover are expressed in unstructured text which it 
difficult for business to handle. One reason that we are able to solve these problems is that we 
categorize them. Thus, our purposes are study the characteristics of suggestion and proposed 2 
methodologies to solve the problems: (1) Suggestions classification (2) Suggestion types 
classification. 

Our experiment is collect customer reviews 2,561 sentences. We compare suggestions 
classifications performances of Decision tree, Naïve Bayes and Support Vector Machine. Our 
experimental results shown SVM with polynomial kernel is the best classifier by analysis term 
along with frequency of couple terms tagged in vector, with the Precision, Recall and F-Measure 
are equal to 85.75%, 93.62% and 89.51% respectively. For Suggestion type classification, we use 
macro averaging to measurement the performance with the Precision and Recall are equal to 
94.94% and 94.94% respectively. 

Results show that our suggestion mining framework has good performance for 
disambiguation suggestions sentences and can reduce time consumption to read all customer 
reviews.  
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Niran Angkawattanawit, Chatchawal Sangkeettrakarn, Pornpimon Palingoon and Choochart 

Haruechaiyasak, 2010) แตสําหรับขอเสนอแนะที่ไมมีขั้วความคิดเห็นที่ชัดเจนไดถูกละเลยไป 

ตัวอยางเชน “รายการน้ีมีแตพิธีกรเกง ๆ  แตคิดวาควรปรับปรุงเร่ืองการใชภาษาใหถูกตองอีกนิด” 

ประโยคที่มีคําแสดงขั้วความคิดเห็นที่ชัดเจนคือ “พิธีกรเกง” แตขอเสนอแนะเร่ือง “ควรปรับปรุง

การใชภาษา” กลับไมถูกนํามาวิเคราะห ซึ่งในงานวิจัยของ Amar Viswanathan, Prasanna Venkatesh, 

Bintu Vasudevan, Rajesh Balakrishnan and Lokendra Shastri (2011) กลาววา 20-30% ของบท

วิจารณจะมีขอเสนอแนะซอนอยู 

ดังน้ันการวิเคราะหขอเสนอแนะจําเปนตองคนหาบทวิจารณประเภทขอเสนอแนะที่ปะปน

อยูกับบทวิจารณประเภทอ่ืนที่ไมเกี่ยวของกับขอเสนอแนะออกมาใหไดกอน แตเน่ืองจากจํานวน

บทวิจารณที่มีอยูมากบนอินเตอรเน็ต อีกทั้งรูปแบบของภาษาที่ใชแสดงขอเสนอแนะมีโครงสรางที่

ไมแนนอน การใชคนในการคนหาและอานเพื่อวิเคราะหและตีความขอเสนอแนะจะตองใชเวลา

และทรัพยากรจํานวนมาก จะทําอยางไรใหสามารถจําแนกขอเสนอแนะเพื่อชวยลดระยะเวลาการ

คนหา การอานเพื่อวิเคราะหและการตีความทําไดอยางรวดเร็วมากยิ่งขึ้น 

งานวิจัยน้ีจึงศึกษาขอเสนอแนะและนําเสนอกระบวนการแกปญหาแบงเปน 3 กระบวน 

การหลักไดแก (1) กระบวนการสกัดขอเสนอแนะ (Suggestion extraction) (2) กระบวนการจําแนก

ประเภทขอเสนอแนะ (Suggestion type classification) และ (3) กระบวนการสกัดวลีขอเสนอแนะ 

สําหรับกระบวนการแรกคือกระบวนการสกัดขอเสนอแนะเปนกระบวนการจําแนกประโยค

ขอเสนอแนะออกจากบทวิจารณประเภทอ่ืน (ขอเท็จจริงและความคิดเห็นทั่วไป) กระบวนการน้ีจะ

ชวยใหสามารถจําแนกขอเสนอแนะออกจากขอความปริมาณมากบนอินเตอรเน็ตได โดยไม

จําเปนตองใชทรัพยากรดานคน เวลาและคาใชจายจํานวนมาก กระบวนการดังกลาวใกลเคียงกับ

งานวิจัย Vishwanath and Aishwarya (2011) ที่มีเปาหมายในการจําแนกขอเสนอแนะออกจากความ

คิดเห็นทั่วไป โดยใชวิธีวิศวกรรมองคความรู (Knowledge engineering approach) ดวยเทคนิคการ

ใชผูเชี่ยวชาญสรางกฎการตัดสินใจจําแนกเอกสารหรือขอความ (Document/Text classification) ซึ่ง

วิธีน้ีถือวามีความถูกตองสูง เน่ืองจากใชคนในการสรางกฎการจําแนก แตมีขอเสียคือเมื่อมีปริมาณ

ขอมูลมากขึ้นตองใชระยะเวลานานในการสรางกฎ และเมื่อโดเมนขอมูลเปลี่ยนไปจําเปนตองสราง

กฎการตัดสินใจใหมทุกคร้ัง ดังน้ันในงานวิจัยน้ีไดนําเสนอวิธีการจําแนกขอเสนอแนะดวย 

เทคนิคการเรียนรูของเคร่ือง (Machine Learning: ML) โดยเปรียบเทียบประสิทธิภาพการจําแนก

ขอเสนอแนะของอัลกอริทึมตนไมตัดสินใจ (Decision Tree: DT), นาอีฟเบย (Naïve Bayes: NB) 

และซัพพอรตเวกเตอรแมชชีน (Support Vector Machine: SVM) เพื่อหาอัลกอริทึมที่เหมาะสมกับ

การจําแนกขอเสนอแนะมากที่สุด พรอมกับนําเสนอวิธีการสรางฐานความรูทางคําศัพท 
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ภาพท่ี 1.1 กรอบงานวิจัยเหมืองขอเสนอแนะ 

 

ความคิด และขอสันนิษฐานของผูเขียนตอเร่ืองใดเร่ืองหน่ึง มักปรากฏในรูปของบทความตามสื่อ

สิ่งพิมพหรืออินเตอรเน็ต เชน หนังสือพิมพ วารสาร นิตยสาร บล็อก ฟอร่ัม สมุดเยี่ยมชมเว็บไซต

และสื่อสังคมออนไลนตาง ๆ   เปนตน ซึ่งบทวิจารณประกอบดวยขอมูล 3 ประเภท ไดแก ขอเท็จจริง 

ความคิดเห็น และขอเสนอแนะ ดังภาพที่ 1.2 ความหมายของประเภทบทวิจารณ มีดังน้ี 

1. ขอเท็จจริง 

 พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 ไดใหความหมายไววา หมายถึง 

ขอความหรือเหตุการณที่เปนมาหรือที่เปนอยูตามจริง 

2. ความคิดเห็น 

 พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 ไดใหความหมายไววา หมายถึง 

ความเห็น ขอวินิจฉัยหรือความเชื่อที่แสดงออกตามที่เห็น รู หรือ คิด  

  การเรียนรูภาษาไทย (2555) ไดใหความหมายไววา หมายถึง ความรูสึกตอสิ่งใดสิ่ง

หน่ึง  
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  การแสดงความคิดเห็นแบงเปนความคิดเห็นในเชิงสนับสนุน เพื่อสนับสนุนความ

คิดเห็นของผูอ่ืน ซึ่งผูพูดอาจจะพิจารณาแลววา ความคิดเห็นที่ตนสนับสนุนมีสาระและประโยชน

ตอหนวยงานและสวนรวม และความคิดเห็นในเชิงขัดแยง เปนการแสดงความคิดเห็นในกรณีที่มี

ความคิดไมตรงกันหรือเสนอความคิดที่ไมตรงกับผูอ่ืน (การเรียนรูภาษาไทย, 2555) ซึ่งทั้งความ

คิดเห็นเชิงสนับสนุนและความคิดเห็นเชิงขัดแยงน้ีจะมีขั้วแสดงความคิดเห็นที่ชัดเจน 

3. ขอเสนอแนะ 

  พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 ไดใหความหมายไววา หมายถึง

ขอคิดเห็นเชิงแนะนําที่เสนอเพื่อพิจารณา ชี้แจงใหทําหรือปฏิบัติตาม 

  Brown Dictionary ไดนิยามความหมายขอเสนอแนะไววา (1) The act of suggesting 

or state of being suggested (2) Something suggested, as a piece of advice และ (3) the calling up in 

the mind of one idea by another by virtue of some association or of some natural connection 

between the ideas 

  Collins English Dictionary ไดนิยามความหมายขอเสนอแนะวา (1) something 

that is suggested (2) a hint or indication และ (3) the process whereby the mere presentation of an 

idea to a receptive individual leads to the acceptance of that idea. 

  ในสารานุกรมวิกิพีเดีย ใหคํานิยามไววา in psychology, process of leading a 

person to respond uncritically, as in belief or action.  

 

  สามารถสรุปความหมายของขอเสนอแนะไดวา หมายถึง การนําเสนอความคิดเห็น

ใหมของตนเองที่คิดวาจะเปนประโยชนตอสวนรวม เพื่อเปนแนวทางใหปฏิบัติ หรือการชี้ใหเห็น

ขอบกพรองพรอมทั้งเสนอแนวทางแกไข มักแสดงความคิดเห็นในกรณีที่ไมเห็นดวยกับความ

คิดเห็นหรือการกระทําของผูอ่ืน ไมมีขั้วแสดงความคิดเห็นที่ชัดเจน  

  ดังน้ันการวิเคราะหขอเสนอแนะจึงเปนการวิเคราะหเพื่อทําใหทราบวาผูบริโภคให

ความสําคัญกับเร่ืองใด มีขอเสนอแนะหรือความตองการใหธุรกิจปรับปรุงในสวนใด ซึ่งเปน

ประโยชนอยางยิ่งตอธุรกิจ 
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ภาพท่ี 1.2 ประเภทของบทวิจารณ 

 

ตัวอยางประโยคบทวิจารณรายการโทรทัศน  

ตัวอยางที่ 1 : “เมื่อคืนไดดูรายการพื้นที่ชีวิต ไมชอบพิธีกรเลย อยากใหปรับปรุงเร่ืองการ

ใชภาษาหนอย” 

  จากประโยคตัวอยางที่ 1 สามารถจําแนกประเภทของบทวิจารณได ดังน้ี  

ขอเท็จจริง : “เมื่อคืนไดดูรายการพื้นที่ชีวิต” 

ความคิดเห็น : “ไมชอบพิธีกรเลย” 

ขอเสนอแนะ : “อยากใหปรับปรุงเร่ืองการใชภาษาหนอย” 

 

ตัวอยางประโยคขอเสนอแนะ  

ตัวอยางที่ 2 : “อยากใหเพิ่มเวลารายการ กินอยูคือ เปน 1 ชม.คะ” 

ตัวอยางที่ 3 : “ถาเปนไปไดอยากใหเปลี่ยนเวลารีรัน ASEAN FOCUS เปนตอนกลางวัน ๆ 

ไดไหมคะ” 

 ตัวอยางที่ 4 : “รายการดี ๆ แบบ หนังพาไป ทําไมถอดออกละ” 

 

 ประเภทของขอเสนอแนะจําแนกออกเปน 3 ประเภท ตามรูปแบบการใชภาษาและเจตนา

ของการเสนอแนะไดแก ขอเสนอแนะทางตรง ขอเสนอแนะเชิงคําถาม และขอเสนอแนะเชิง

เงื่อนไข ดังตารางที่ 1.1 

 

 

 

Customer 

reviews 

Facts Opinions Suggestions 
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1.6 ขอบเขตการดําเนินงาน 

 

1. ศึกษารูปแบบการแสดงขอเสนอแนะที่เขียนเปนภาษาไทยบนเว็บไซต เพื่อนําเสนอ

กระบวนการจําแนกขอเสนอแนะออกจากบทวิจารณประเภทอ่ืน ๆ และกระบวนการจําแนก

ขอเสนอแนะตามประเภท เพื่อใหไดขอมูลสารสนเทศที่อยูในรูปแบบที่งายตอการพิจารณา  

2. ขอบเขตของขอมูลที่ศึกษาคือ บทวิจารณที่กลาวถึงรายการโทรศัพท ซึ่งนํามาจากสมุด

เยี่ยมชมเว็บไซต สื่อสังคมออนไลนเฟสบุคและทวิตเตอรของสถานีโทรทัศน ซึ่งเปนขอมูลต้ังแต

ชวงเดือนมิถุนายน พ.ศ.2554 ถึงเดือนกุมภาพันธ พ.ศ.2555 รวมถึงเว็บบอรดตาง ๆ ที่มีการแสดงบท

วิจารณเกี่ยวกับรายการโทรทัศนอ่ืน ๆ รวมทั้งสิ้น 1,105 เอกสาร แบงออกเปน 2,561 ประโยค 

ประกอบดวยขอเสนอแนะ 787 ประโยค และบทวิจารณประเภทอ่ืนที่ไมเปนขอเสนอแนะ 1,774 

ประโยค 

3. การทําเหมืองขอเสนอแนะอางอิงผลการตัดคําภาษาไทยจาก Java API ชื่อ BreakIterator 

และใชการกํากับหนาที่ของคําจากคลังคําไทยเล็กซิตรอน (Lexitron) และคลังคําออรคิด (Orchid) 

ของศูนยเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกสและคอมพิวเตอรแหงชาติ (NECTEC) ผลลัพธที่ไดจากการตัดคํา

และการกํากับคําจะใหผูเชี่วยชาญตรวจสอบและแกไขความถูกตองกอนนําเขาสูกระบวนการ

วิเคราะหเหมืองขอเสนอแนะ 

4. ผลลัพธที่ไดจากการทดลองนําจะไปเปรียบเทียบความถูกตองกับผลการวิเคราะหโดย

ผูเชี่ยวชาญ 

 

1.7 ภาพรวมเอกสารงานวิจัย 

 

บทที่ 1 อธิบายความสําคัญและปญหาของงานวิจัยเหมืองขอเสนอแนะ รวมถึงการนิยาม

คําศัพทที่เกี่ยวของกับงานวิจัย บทที่ 2 กลาวถึงทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวของ บทที่ 3 อธิบายกรอบ

การดําเนินงานวิจัย บทที่ 4 การทดลองและวัดประสิทธิภาพของกระบวนการทําเหมืองขอเสนอแนะ 

และบทที่ 5 สรุปผลการทดลองและขอเสนอแนะ 



2 

 

 

  4  (1)  (2) 

(3) (4) 

 

 

2.1  

 

( , 2555) 

(Knowledge discovery) (Data mining) 

(Natural Language Processing: NLP) (Andreas, Gerhard, Fraunhofer and 

Sankt, 2005) 

(Large textual information) (Useful textual 

information)  (Text data sets) 

(Natural language) (Text mining) 

(Knowledge Discovery Data: KDD) 

(Large database) 
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คนหาลักษณะแฝงของขอมูล (Knowledge Discovery) หรือบางคร้ังการวิเคราะหเหมืองขอมูลอาจ

หมายถึงกระบวนการคนหาลักษณะแฝงของขอมูลเลยก็ได (Andreas et al., 2005) โดยหนวยงาน 

Cross Industry Standard Process for Data Mining (Crisp DM) ไดนําเสนอกระบวนการวิเคราะห

ขอมูลประกอบดวยขั้นตอนดังตอไปน้ี (1) การทําความเขาใจกับธุรกิจและระบุปญหาของงาน 

(Business understanding) (2) การรวบรวมขอมูลและพิจารณาความถูกตอง เหมาะสมของขอมูล 

(Data understanding) (3) การเตรียมขอมูล (Data preparation) (4) การสรางแบบจําลองการวิเคราะห

ขอมูล (Modeling) (5) การประเมินหรือวัดประสิทธิภาพของแบบจําลองการวิเคราะหขอมูล 

(Evaluation) และ (6) การนําผลลัพธที่ไดจากการวิเคราะหไปใชงานจริง (Development) ดังภาพที่ 

2.1 

 

 
 

ภาพท่ี 2.1 กระบวนการคนหาลักษณะแฝงของขอมูล (Crisp DM)  

แหลงท่ีมา: IBM Software Business Analytics, 2012. 

 

 Data 
Understanding  Business 

Understanding 

 Data 
Preparation 

 Modeling 

 Evaluation 

 Deployment 

Data 
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ลักษณะของขอมูลที่นํามาวิเคราะหเพื่อหาลักษณะแฝง แบงเปน 2 ประเภทคือ (1) ขอมูลที่

เปนโครงสราง (Structured data) การประมวลผลขอมูลที่เปนโครงสราง เรียกวาการวิเคราะหเหมือง

ขอมูล และ (2) ขอมูลที่ไมเปนโครงสรางหรือไมมีโครงสรางที่แนนอน (Unstructured or implicit 

structured data) ซึ่งสวนใหญมักอยูในรูปแบบของขอความหรือภาษาธรรมชาติ เรียกวาการ

วิเคราะหเหมืองขอความ หรือกระบวนการคนหาลักษณะแฝงของขอความ (Knowledge Discovery 

from Text: KDT)  

สําหรับการวิเคราะหขอความมีกระบวนการแตกตางจากการวิเคราะหเหมืองขอมูลเล็กนอย 

คือขอความ ซึ่งมีลักษณะขอมูลแบบไม เปนโครงสรางหรือไมมีโครงสรางที่แนนอน คือ

กระบวนการวิเคราะหขอความจําเปนตองแปลงรูปแบบของขอความที่ไมมีโครงสรางใหเปน

โครงสรางกอน (Ronen and James, 2007) เรียกวาเปนกระบวนการเตรียมขอมูล (Data preparation) 

ขั้นตอนการเตรียมขอมูลในกระบวนการวิเคราะหขอความถือเปนขั้นตอนที่สําคัญและตองใช

เวลานาน ซึ่งแตกตางจากการวิเคราะหเหมืองขอมูลทั่วไป เพื่อใหไดขอมูลที่มีโครงสรางที่เหมาะสม

สําหรับขั้นตอนวิธี (Algorithm) ที่จะใชในการวิเคราะห กระบวนการเตรียมขอมูลเกี่ยวของกับ

เทคนิคการประมวลผลภาษาธรรมชาติ ที่นํามาชวยในการเตรียมขอความใหคอมพิวเตอรสามารถทํา

ความเขาใจกับคําและประโยคในภาษาธรรมชาติไดมากขึ้น และผลลัพธที่ไดจากการคนหาลักษณะ

แฝงของขอมูลคือองคความรู (Knowledge) หรือสารสนเทศที่เปนประโยชน 

ดังน้ันกระบวนการวิเคราะหเหมืองขอเสนอแนะ จึงประกอบดวยการนําทฤษฎีการ

ประมวลผลภาษาธรรมชาติ และการวิเคราะหเหมืองขอมูล มาประยุกตใชเปนทฤษฎีหลักในการ

วิเคราะหเหมืองขอความ ซึ่งมีขั้นตอนวิธี ดังน้ี 

การเตรียมขอมูลในการคนหาลักษณะแฝงของขอมูลไดแบงเปน 3 กระบวนการ (IBM 

Software Business Analytics, 2013) ไดแก การคัดเลือกขอมูล (Data selection), การกลั่นกรอง

ขอมูล (Data cleaning), การสรางขอมูลที่เหมาะสม (Data constructing) เชนการ Derived attributes 

หรือ การ Generated records เปนตน, การรวมขอมูล (Integrate Data) และสุดทายคือการแปลงรูป

ขอมูล (Data transformation) ใหอยูในรูปแบบที่มีโครงสรางที่เหมาะสม  

สําหรับการวิเคราะหเหมืองขอความในงานวิจัยน้ีไดจําแนกกระบวนการเตรียมขอมูล

ออกเปน 3 กระบวนการหลัก ไดแก  

1.1 การเลือกคุณลักษณะ (Feature selection) 

1.2 การกลั่นกรองขอความ (Text cleaning) 

1.3 การแทนขอความ (Text representation) 
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2 

(1) (Supervised learning)  (Classification) 

 (Text 

classification Text categorization) (2) (Unsupervised 

learning) (Clustering)  

 

4 (1) (2) 

(3) (4) 

 

2.1.1  

 

(Vector Space Model: VSM) 

(Feature vector) 

(Bag-of-word) 

 (Atorn Nuntiyagul, 2006) 

  - (Binary weighting) 

(1) 

 

  =  1 ,      0 , .                                              (1) 
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  - (Term Frequency: TF) 

  - - (Term Frequency – Inverse 

Document Frequency: TF-IDF) TF-IDF 

 

2.1.1.1 Term Frequency – Inverse Document Frequency (TF-IDF) 

  TF-IDF 

 ( ) 

 Salton and Buckley (1988) 

TF-IDF wd
TF IDF (2)

 = , log ( | |, )     (2) 

 

  fw,d (Term Frequency: TF) 

 (w)  (d) Logarithmic scale 

 (D)  (w) 

 (Inverse Document Frequency: IDF) 

(D)  (w) (Juan, 1999) 

  

TF  (w)  (s) IDF 

Logarithmic scale  (D)

 (w) 
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30-50% ( , 

2555) 

  (Stop word removal) 

  (Conjunction) (Preposition) 

(Ending words)  

  (Word stemming) 

“run”, “ran” “runs” “run” 

(Synonym word) 

“ ” “ ”  

   Vector Space Model 

 (Information Gain: IG), (Mutual 

Information: MI), Chi-square Jan and Yiming Yang (1997) 

, 

Chi-square (Document Frequency: DF) IG Chi-

square  DF 

IG Chi-square 

   Maria and Osmar (2002) Minqing Hu and Bing 

Liu (2004b) 

(Association rules mining) (Feature) 2 

 

2.1.1.2 (Association rules mining) 

  

2 

Rakesh Agrawal and Ramakrishnan Srikant (1994) 

(Market-basket analysis) 
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  กระบวนการสรางกฎความสัมพันธของขอมูล แบงเปน 2 กระบวนการ คือ (1) การ

หาความสัมพันธของขอมูลที่เกิดขึ้นรวมกัน (Frequency itemset) และวัดผลความสัมพันธกัน

ระหวางขอมูลดวยคาสนับสนุน (Support) ความสัมพันธของชุดขอมูลใดที่มีคาสนับสนุนมากกวา

คาสนับสนุนขั้นตํ่าที่กําหนดไว (Minimum support) จะเรียกความสัมพันธของชุดขอมูลน้ันวา 

“Frequency patterns” หรือ “Frequency itemset” และกระบวนการถัดไปคือ (2) การสรางกฎ

ความสัมพันธ (Association rules) เปนกระบวนการนําชุดขอมูลที่มีความสัมพันธกันภายใตคา

สนับสนุนขั้นตํ่าที่กําหนด มาสรางเปนกฎความสัมพันธ ความสัมพันธของชุดขอมูลใดที่มีคาความ

เชื่อมั่นมากกวาคาความเชื่อมันขั้นตํ่า (Minimum confidence) ที่กําหนดไว จะเรียกความสัมพันธ

ของชุดขอมูลน้ันวา “Association rule” ดัง ภาพที่ 2.2 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 2.2 ขั้นตอนการสรางกฎความสัมพันธ 

 

  คาสนับสนุน หมายถึง เปอรเซ็นตของจํานวนขอมูลที่มีสมาชิกสอดคลองตามกฎ

ตอจํานวนขอมูลทั้งหมด ยกตัวอยางเชน ชุดขอมูล A กับ B จะถูกกําหนดเปนกฎความสัมพันธ 

A⇒B ก็ตอเมื่อมีคาสนับสนุนมากกวาคาเปอรเซ็นตตํ่าสุดที่กําหนดไว สมการการคํานวณคา

สนับสนุนดังสมการที่ (3) (Kenneth and Narciso, 2007) 

 

𝑠𝑢𝑝𝑝𝑜𝑟𝑡(𝐴𝐵) =  𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠𝑎𝑐𝑡𝑖𝑜𝑛𝑠 𝑐𝑜𝑛𝑡𝑎𝑖𝑛 𝐴𝐵
𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠𝑎𝑐𝑡𝑖𝑜𝑛𝑠

   (3) 

 

  คาความเชื่อมั่น หมายถึง เปอรเซ็นตของจํานวนขอมูลที่สอดคลองตามกฎตอ

จํานวนขอมูลทั้งหมดที่มีสมาชิกตามกฎฝงซายมือ โดยที่กฎความสัมพันธ A⇒B ตองมีคาความ

เชื่อมั่นมากกวาคาเปอรเซ็นตตํ่าสุดที่กําหนดไว ดังสมการที่ (4) (Kenneth et al., 2007) 

 

𝑐𝑜𝑛𝑓𝑖𝑑𝑒𝑛𝑐𝑒 (𝐴 → 𝐵) =  𝑠𝑢𝑝𝑝𝑜𝑟𝑡 (𝐴𝐵)
𝑠𝑢𝑝𝑝𝑜𝑟𝑡 (𝐴)

    (4) 

 

Min 
Confidence 

Itemset Frequency 
Itemset 

Association 
rule Min 

Support 
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TF-IDF 

2.1.2  

php, jave 

C++ 

“ ” 

( , 2555)

2 

(Knowledge representation) 

( , 

2535) 

   

(Christopher and 

Hinrich, 1999) 

  1. Morphological analysis)  

  2. Syntactic analysis) 

Part-of-Speech) 

 

  3. Semantic analysis) 
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  4. วิเคราะหระดับวจนิพจน (Discourse integration) เปนการพิจารณาความหมาย

ของประโยคโดยดูจากประโยคขางเคียงรวมดวย  

  5. การวิเคราะหระดับปฏิบัติ (Pragmatic analysis) เปนการแปลความหมายของ

ประโยคถึงสิ่งที่ผูพูดตองการสื่อความหมายถึง 

กระบวนการวิ เคราะหภาษาจะเ ร่ิมตนที่ ระดับตํ่าสุดกอนคือการวิ เคราะหระดับ 

วจีวิภาคหรือคํา ไปจนถึงระดับวากยสัมพันธ ที่สามารถอธิบายไดดวยโครงสรางของภาษาที่

ประกอบดวยหนวยตาง ๆ ดังตอไปน้ี 

  1. คํา (Word) คือ หนวยหน่ึงที่เปลงเปนเสียงออกมาจะเปนอิสระหรือไมก็ได 

  2. หนวยคํา (Morpheme) คือ สวนประกอบที่มีนัยสําคัญที่แทจริงทางภาษา คือ คํา 

และกลุมคํา หรือหมายถึงหนวยคําที่เล็กที่สุดที่มีความหมาย ความแตกตางระหวาง หนวยคํา กับ คํา 

คือ หนวยคําอาจเกิดขึ้นอิสระหรือไมอิสระก็ได แตคําตองเปนหนวยอิสระเสมอ เชน นักเรียน “นัก” 

เปนหนวยคํา และ “นักเรียน” จึงถือเปนคํา 

  3. วลี (Phrase) คือกลุมของคําหรือคํา ๆ เดียวก็ได ที่เปนสวนประกอบของประโยค 

(วลีเปนสวนประกอบของประโยค แตคําไมใชสวนประกอบของประโยค) ดังน้ันไมวาจะเปนคํา ๆ 

เดียวหรือกลุมที่ประกอบดวยหลาย ๆ คํา เมื่อเปนสวนประกอบของประโยคเราเรียกเปน วลี 

  4. นามวลี (Noun phrase) คือวลีที่ทําหนาที่เปนสวนของประโยคที่เปนหนวย

ประธาน หนวยกรรม นามวลี 

  5. กริยาวลี (Verb phrase) คือวลีที่ทําหนาที่เปนภาคแสดงของประโยค 

  6. ประโยค (Sentence) คือคําหลายคําเรียงกันในการพูดหรือเขียน เพื่อเปนการ

แสดงความคิด 1 ความคิดอยางสมบูรณทางไวยากรณ โดยปกติมักประกอบไปดวยประธานและ

ภาคแสดง 

  7. ไวยากรณ (Grammar) คือ ภาษาที่มีกฎเกณฑ และเปนไปตามระเบียบวิธีการ

ประกอบรูปคําใหเปนประโยค 

 

การวิเคราะหในระดับที่สูงขึ้นกวาระดับวากยสัมพันธหรือโครงสรางของภาษา จําเปนตอง

อาศัยฐานความรูที่สูงขึ้น เชน ฐานความรูเครือขายคํา (WordNet) สําหรับกระบวนการวิเคราะห

ภาษาธรรมชาติในภาษาไทยสวนใหญ เปนการวิเคราะหภาษาในระดับวจีวภาคและระดับ

วากยสัมพันธเทาน้ัน เน่ืองจากเครือขายคําไทย (Thai WordNet) คอนขางมีจํานวนจํากัดและยังอยู

ในขั้นพัฒนา (Alisa et al., 2010) 
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3 (1) 

(Tokenization) (2) 

(Part-of-Speech tagging) (3) 

(Syntactic analysis) 

 

2.1.2.1  

  3 (1) 

(Rule based approach) 

(2) 

(Dictionary approach) 

(Longest matching) 

(Maximal matching) 

 (3) 

(Corpus based approach) 

2 

  Java API BreakIterator 

( , 2555) 
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2.1.2.2  

  

  

2.1 

 

 2.1  

 

  

N  

PRON  

V  

AUX 

 

ADJ  

ADV  

PREP  

CONJ  

DET  

CLAS  

NEG  

END  

 

2.1.2.3  

  (Syntax) (Parsing)  

(Grammar formalism)  
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(Tree diagram) (Labeled bracketing) 

(Context Free Grammar: CFG) 

  

(Phrase Structure grammars: PS) 

  

2 (1) 

(Non-terminal symbols) 

(Part-of-Speech: POS) (Chunks) (2) 

(Terminal symbols) 

 

S = NP + VP 

NP = N | N + (ADJ) + (ADV) + (PP) | PRON 

PP = PERP + NP | PERP + VP | PERP + NP + VP 

VP = V | V + (ADV) | AUX + V | VP + NP 

 

  2  

   1) Top-down parsing 

   S 

 

   2) Bottom-up parsing  

     

S 

  

  (2546) 

2  
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   1) (Rules-based 

Prescriptive rules) 

 

   2) (Corpus-based 

Descriptive rules) 

(Stochastic)  

2.1.3  

(Text categorization Text classification: TC) 

(Train set) 

 (Test set) 

2 

2.1.3.1 (Knowledge engineering approach) 

  “ - ” 

2.1.3.2 (Machine learning approach)  
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1)  

   

(Root node) (Branch node) 

2.3 (Attributes) 

“ - ” (IF-THEN) 

 

“IF Income = High and Married = No THEN Risk = Poor” 

“IF Income = High and Married = Yes THEN Risk = Good” 

 

 
 

2.3  

 

   ( ) 

(Information Gain: IG) Gini (Gini index)  

 

Entropy ( ) = ( | ) ( | )   (5) 

   Information Gain  = ( )  ( ))  (6) 
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Gini index ( ) = 1  [ ( | )]      (7) 

Gini split = 1  ( )    (8) 

 

   

(  

) Gini (

) 

( ) 

CART, ID3, C4.5 CHAID 

   

(Continuous data) 

(Discrete data) 

(Ronen et al., 2006) 

2)  

   

(Bay theorem) 

(Prior 

probability) 

C 

   

wi ;   = (w1, w2, w3, .. wm d 

 wi 9 
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𝑃(𝑑|𝑐) = ∏ 𝑃(𝑤𝑖|𝑐)𝑙𝑒𝑛𝑔𝑡ℎ(𝑑)
𝑖=1    (9) 

 

   นาอีฟเบยถือเปนวิธีที่มีประสิทธิภาพสําหรับการจําแนกขอความวิธีหน่ึง

และมีการคํานวณไมซับซอน (Ronen et al., 2006) 

3) ซัพพอรทเวกเตอรแมชชีน 

   ซัพพอรทเวกเตอรแมชชีนเปนวิธีการแบงกลุมขอมูลออกเปน 2 กลุมดวย

เสนระนาบแบงขอมูล (Hyperplane) จากชุดขอมูลในภาพที่ 2.4 สังเกตวาขอมูลสามารถถูกแบงได

ดวยเสนไฮเปอรเพลนมากกวา 2 เสน ดังภาพที่ 2.5 ดังน้ันวิธีในการหาเสนไฮเปอรเพลนที่เหมาะสม

ที่สุดคือเสนไฮเปอรเพลนที่ทําใหชุดขอมูลทั้งสองกลุมมีระยะหางระหวางกันมากที่สุด (Maximum 

Margin Hyperplane: MMH)   

 

 
 

ภาพท่ี 2.4 ตัวอยางกลุมขอมูล 

 

 
 

ภาพท่ี 2.5 เสนไฮเปอรเพลนแบงกลุมขอมูล 
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    D = { (  yi) }  =  (wi1,wi2,wi3,..wim) 

   yi   yi  

-1 +1 10

=  +1 , + > 0  1 , + < 0    (10) 

 

   yi 0  

,   b (Bias) 

   ,    y       

yi  y ( ,yi) 

 

   2 

(Zero error)     

(Misclassified point) 2.6 Zero 

error  Soft marging 

  C (Cost parameter) C 

C  

C  Overfitting 

2.7 C    

2.7  

    

ø (Kernel function) (Input space) 

(Feature space) (R. Feldman and J. Sanger, 2006) 11 12 
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ภาพท่ี 2.6 ซัพพอรตเวกเตอรแมชชีน 

 แหลงท่ีมา: The Standard SVM Formulation, 2012. 

 

 
 

ภาพท่ี 2.7 การเสนไฮเปอรเพลนเมื่อมีการปรับคาพารามิเตอร C 

 

(𝑥 , 𝑥′) => 𝑘(𝑥 , 𝑥′)      (11) 

𝑘(𝑥 , 𝑥′) = (𝑥 ∙  𝑥′) =  ∅ (𝑥) ∙  ∅(𝑥′)      (12) 

 

   สามารถเลือกใชฟงกชั่นเคอรเนลในการแปลงขอมูลไดอยางอิสระเพื่อให

รูปแบบขอมูลหรือฟเจอรสเปชที่เหมาะสมสําหรับการวิเคราะห เชน  

   ฟงกชั่นเคอร เนล Polynominal ที่มีพารามิ เตอรคือค าดีกรี  (Degree) 

สําหรับการปรับคาความโคงของเสนไฮเปอรเพลนใหเหมาะสมกับขอมูล ดังภาพที่ 2.8 
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ภาพท่ี 2.8 การแบงกลุมขอมูลดวยซัพพอรตเวกเตอรแมชชีนดวยฟงกชั่นเคอรเนล Polynominal 

 

   ฟงกชั่นเคอรเนล Radial basic (RBF) คือการปรับคาความกวางดวย

พารามิเตอรแกมมา (gamma) ใหเสนไฮเปอรเพลนเหมาะสมกับขอมูล ดังภาพที่ 2.9 

 

 
 

ภาพท่ี 2.9 การแบงกลุมขอมูลดวยซัพพอรตเวกเตอรแมชชีน ฟงกชั่นเคอรเนล Radial basic 

 

  ขอดีของซัพพอรทเวกเตอรแมชชีนคือสามารถแบงกลุมขอมูลไดทั้ง

รูปแบบขอมูลที่แบงกลุมไดดวยเสนตรงและไมเปนเสนตรง นอกจากน้ันยังสามารถรองรับ

คุณลักษณะจํานวนมากได (มากกวา 10,000 คุณลักษณะ) เน่ืองจากใชการแทนขอมูลแบบเวกเตอร
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และพิจารณาเสนแบงกลุมขอมูลจากเวกเตอรซัพพอรต (Suport vector) แตขอเสียคือตองทดลองเพื่อ

ปรับคาพารามิเตอรใหเหมาะสมสําหรับแตละเคอรเนลที่เลือกใช 

 

  ในงานวิจัย (Thorsten, 1998) ไดทดสอบเพื่อเปรียบเทียบประสิทธิภาพ

ของแบบจําลองการจําแนกขอความดวยอัลกอริทึมซัพพอรทเวกเตอรแมชชีน นาอีฟเบย, Rocchoio, 

C4.5 และเพื่อนบานที่ใกลที่สุด (k-nearest neighbor: k-NN) ซึ่งพบวาซัพพอรทเวกเตอรแมชชีนมี

ประสิทธิภาพการจําแนกขอความดีกวาวิธีอ่ืน เน่ืองดวยคุณสมบัติของขอความ ดังน้ี (Thorsten, 

1998; Ian and Eibe, 2000) 

   - มิติของขอมูลจํานวนมาก (High dimensional) บางขอความอาจ

มีคุณลักษณะมากถึง 10,000 คุณลักษณะ แตซัพพอรทเวกเตอรแมชชีนมีการแบงกลุมขอมูลดวยเสน

ไฮเปอรเพลนที่ไมขึ้นอยูกับมิติของขอมูล แตขึ้นอยูกับเวกเตอรซัพพอรต (Support vector) หรือ

ขอมูลที่อยูบนเสนไฮเปอรเพลนเทาน้ัน ซึ่งทําใหวิเคราะหขอมูลขนาดใหญได (แกปญหา Infeasible 

computational complexity) 

    - มีคุณลักษณะที่ไมเกี่ยวของนอย (Few irrelevant feature) การ

ลดมิติของขอมูลเพื่อประสิทธิภาพการวิเคราะห บางคร้ังอาจทําใหสูญเสียลักษณะสําคัญของขอมูล

บางสวนไป 

    - เวกเตอรของขอความมีลักษณะกระจาย คือมีเวกเตอรที่มีคา 

เปน 0 จํานวนมาก การคํานวณคาโนมเอียงในซัพพอรตเวกเตอรแมชชีนจะเหมาะกับการแกปญหา

ดังกลาว 

    - สวนใหญการจําแนกขอความมักแยกไดดวยเสนตรง 

 

   ประสิทธิภาพการจําแนกขอความดวยซัพพอรตเวกเตอรแมชชีน

สอดคลองกับผลการทดลองดังงานวิจัยของ Yiming Yang and Xin Liu (1999) และ Basu, Watters 

and Shepherd (2002) แตสําหรับการจําแนกเอกสารความคิดเห็นในภาษาไทยในงานวิจัยของ 

Khampol Sukhum, Supot Nitsuwat and Choochart Haruechaiyasak (2011) ที่ไดนําเสนอการ

จําแนกเอกสารความคิดเห็นออกจากขอเท็จจริงในบทความขาว โดยเปรียบเทียบความถูกตองของ

การจําแนกดวยอัลกอริทึมนาอีฟเบย ซัพพอรตเวกเตอรแมชชีนและเพื่อนบานใกลเคียง พบวา นาอีฟ

เบยไดผลดีที่สุด ซึ่งไดผลลัพธที่แตกตางจากงานวิจัยที่ไดกลาวมาขางตน (Thorsten, 1998; Yiming 

Yang et al., 1999; Basu et al., 2002) แตไดนําเสนอเพิ่มเติมวาสามารถเพิ่มประสิทธิภาพการจําแนก

ขอความไดดวยวิธีการเพิ่มคุณลักษณะใหกับขอความ เชน หนาที่ของคํา วลี  หรืออ่ืน  ๆ  ที่
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  คาความผิดพลาดเชิงบวก (False Positive) หมายถึงเอกสารไมอยูกลุม Ci แต

แบบจําลองทํานายวาอยูกลุม Ci 

  คาความผิดพลาดเชิงลบ (False Negative) หมายถึงเอกสารที่อยูกลุม Ci แต

แบบจําลองทํานายวาไมอยูกลุม Ci 

  คาความถูกตองเชิงลบ (True Negative) หมายถึงเอกสารไมอยูกลุม Ci และ

แบบจําลองทํานายวาไมอยูกลุม Ci 

 

ในขณะที่คาความแมนยํา (Precision) คือคาความสามารถในการขจัดเอกสารที่ไมเกี่ยวของ

ออกไป เปนอัตราสวนของการคนพบเอกสารที่ถูกตองจากจํานวนเอกสารทั้งหมดที่ทําการคนคืนมา

ได ดังสมการที่ 14 คาความแมนยําเทากับ 1 หมายถึงระบบสามารถคนคืนเอกสารไดถูกตองโดยที่

ไมมีเอกสารที่ไมเกี่ยวของปะปนอยู 

 

𝑃𝑟𝑒𝑐𝑖𝑠𝑖𝑜𝑛 =  𝑇𝑟𝑢𝑒 𝑝𝑜𝑠𝑖𝑡𝑖𝑣𝑒
𝑇𝑟𝑢𝑒 𝑝𝑜𝑠𝑖𝑡𝑖𝑣𝑒+𝐹𝑎𝑙𝑠𝑒 𝑝𝑜𝑠𝑖𝑡𝑖𝑣𝑒   (14) 

 

โดยปกติแลวคาระลึกและคาความแมนยํามักนํามาพิจารณารวมกัน ระบบที่มีประสิทธิภาพ

ดีหมายถึงคาระลึกสูงดวยคาความแมนยําที่สูงใกลเคียงกัน สามารถวัดประสิทธิภาพไดดวยคา F-

measure ดังสมการที่ 15 

 

𝐹 −𝑚𝑒𝑎𝑠𝑢𝑟𝑒 =  2 ∙ 𝑃𝑟𝑒𝑐𝑖𝑠𝑖𝑜𝑛 ∙ 𝑅𝑒𝑐𝑎𝑙𝑙
𝑃𝑟𝑒𝑐𝑖𝑠𝑖𝑜𝑛+ 𝑅𝑒𝑐𝑎𝑙𝑙    (15) 

 

จากสมการประเมินประสิทธิภาพขางตนเปนการประเมินประสิทธิภาพสําหรับชุดขอมูลที่มี 

2 กลุม (Classes) สําหรับชุดขอมูลที่มีมากกวา 2 กลุม สามารถประเมินประสิทธิภาพไดดวยวิธีการ

คํานวณคา Micro averaging และคา Macro averaging  

คา Micro averaging เปนการวัดประสิทธิภาพดวยคาเฉลี่ยแบบใหนํ้าหนักทุกเอกสารเทากัน 

(Document-pivoted measurement) โดยจะคํานวณคาความถูกตองจากจํานวนเอกสาร ซึ่งจะนํา

จํานวนเอกสารของแตละกลุมมารวมกันเพื่อคํานวนหาคาความถูกตองในระดับเอกสาร 

คา Macro averaging เปนการวัดประสิทธิภาพดวยคาเฉลี่ยแบบใหนํ้าหนักทุกกลุม 

(Classes) เทากัน (Category-pivoted measurement) โดยจะคํานวณหาคาความถูกตองของแตละกลุม

กอน จากน้ันนํามาเฉลี่ยรวมกันเพื่อใหไดคาความถูกตองของระบบในระดับกลุม ดังสมการ 16-19 
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 = | |=1 + | |=1     (16)  

 = | |=1 + | |=1     (17)  

 = | |=1      (18) 

 = | |=1     (19) 

 

 

2.2  

 

(Polar words) 

(Positive) (Negative) (Neutral) 

Peter (2002) (Linguistic knowledge based) 

(Thumbs up) (Thumbs down) 

(Syntactic pattern extraction) 

(Minqing Hu et al., 2004b; Alisa Kongthon et al., 2010; , 2553) 

Bing Liu (2011) 3  

  1. (Document level) 

(Peter, 2002) 

  2. (Sentence level)  
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ความละเอียดมากพอ Soo-Min Kim and Eduard Hovy (2004) และ Minqing Hu and Bing Liu 

(2004a) จึงนําเสนอวิธีการวิเคราะหความคิดเห็นในระดับประโยค 

  3. ระดับคุณลักษณะ (Entity and Feature/Aspect Level) เปนการวิเคราะหขั้วความ

คิดเห็นในระดับที่ละเอียดมากขึ้น ดวยวิธีการระบุวาผูเขียนชอบหรือไมชอบคุณลักษณะใดตอหัวขอ

ที่สนใจ (Minqing Hu et al., 2004b, Bo Pang et al., 2008, วรัญญา วรรณศรี, 2552 และ Alisa 

Kongthon et. al, 2010) ซึ่ง Minqing Hu et al. (2004b) ไดนําเสนอวิธีการสรางฐานความรูทางภาษา

ของคําแสดงคุณลักษณะ (Features) แบบอัตโนมัติ ดวยเทคนิคการหากฎความสัมพันธของขอมูล 

(Association rule mining) ซึ่งนําเสนอวาคํานามที่เกิดขึ้นรวมกันบอยมีโอกาสที่คูของคํานามน้ันจะ

เปนคุณลักษณะของหัวขอที่สนใจ โดยกําหนดคาสนับสนุนขั้นตํ่าเทากับ 1% 

สําหรับการวิเคราะหบทวิจารณประเภทขอเสนอแนะ ซึ่งปะปนอยูกับบทวิจารณประเภท

อ่ืน (ขอเท็จจริงและความคิดเห็น) งานวิจัยในปจจุบันแบงออกเปน 2 หัวเร่ืองคือการสกัด

ขอเสนอแนะออกจากบทวิจารณประเภทอ่ืน และการสกัดวลีประเภทขอเสนอแนะ 

การสกัดขอเสนอแนะออกจากบทวิจารณประเภทอ่ืน ในงานวิจัย Vishwanath et al. (2011) 

ไดนําเสนอกระบวนสกัดบทวิจารณประเภทขอเสนอแนะออกจากความคิดเห็น โดยใชวิธีวิศวกรรม

องคความรูดวยเทคนิคการใชผูเชี่ยวชาญสรางกฎการตัดสินใจการสกัดแยกเอกสารหรือขอความ 

โดยไดกําหนดกฎการตัดสินใจแยกขอความที่เปนขอเสนอแนะดวยหนาที่ของคําที่เปนคํากริยาชวย 

(Modal verbs) เชน “should have”, “could have been”, “could be” หรือ “must be” เปนตน 

วิธีการจําแนกขอความดวยเทคนิคการใชผูเชี่ยวชาญในการสรางกฎเปนวิธีน้ีมีความถูกตองสูง แต

ตองใชระยะเวลาในการสรางกฎนาน และยิ่งมีขอมูลจํานวนมากระยะเวลาในการสรางกฎจะยิ่งนาน

มากขึ้นตามไปดวย หากเมื่อโดเมนขอมูลเปลี่ยนจําเปนตองสรางกฎการตัดสินใจใหมทุกคร้ัง ดังน้ัน

ในงานวิจัยน้ีไดนําเสนอวิธีการจําแนกขอเสนอแนะแบบอัตโนมัติ ดวยวิธีการเรียนรูของเคร่ือง โดย

เปรียบเทียบประสิทธิภาพการจําแนกขอเสนอแนะของอัลกอริทึมตนไมตัดสินใจ นาอีฟเบย และซัพ

พอรตเวกเตอรแมชชีน เพื่อหาวาอัลกอริทึมใดที่เหมาะสมกับการจําแนกขอเสนอแนะมากที่สุด 

กระบวนการสกัดหาวลีขอเสนอแนะ ในงานวิจัย Amar Viswanathan et al. (2011) ได 

นําเสนอกระบวนการสกัดหาวลีขอเสนอแนะ ซึ่งอาศัย 2 แนวทางในการวิเคราะหคือ (1) การ

วิเคราะหโดยอาศัยฐานความรูทางภาษา (Linguistic knowledge based) เทคนิคที่นํามาใชไดแก การ

ประมวลผลภาษาธรรมชาติ ซึ่งหมายถึงการวิเคราะหในระดับคํา (Morphological analysis) 

โครงสรางทางภาษา (Syntactic analysis) และความหมาย (Semantic analysis) งานวิจัยของ 

Viswanathan น้ีไดสรางฐานความรูทางภาษาเก็บคําศัพทที่เปนคําแสลง คําที่มีความหมายเชิง

เปรียบเทียบ สํานวน และอาศัยเทคนิคการสรางฐานความรูแบบออนโทโลยี (Ontology) เพื่อให
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สามารถวิเคราะหภาษาธรรมชาติในระดับความหมายได (2) การวิเคราะหภาษาโดยอาศัยรูปแบบ

โครงสรางภาษาที่เกิดขึ้นจริง (Syntactic pattern extraction) ดวยวิธีการกําหนดกฎการใชภาษาของ 

ขอเสนอแนะ (Rules) ดังตัวอยาง  

  1. Patterns with explicit keywords มีคําบงชี้ขอเสนอแนะที่ชัดเจน เชน ‘suggest’, 

‘recommend’ หรือ ‘I wish’ เปนตน  

  2. Patterns containing queries รูปแบบประโยคคําถาม  

  3. Patterns containing modal verbs ประโยคที่มีกริยาชวย เชน can, could, shall, 

may, might, must  

การวิเคราะหขอเสนอแนะจะทําการวิเคราะหโครงสรางทางภาษากอน จากน้ันเปรียบเทียบ

ประโยคขอเสนอแนะกับกฎการใชภาษาของขอเสนอแนะ (Rule lookup) แลวจึงสรุปวลี 

ขอเสนอแนะในแบบฟอรมที่กําหนดไวในลักษณะตาราง (Frame Manager)  

สําหรับงานวิจัยน้ีไดศึกษาแนวทางจากการวิเคราะหขอเสนอแนะจาก Viswanathan et al. 

(2011) และไดนําเสนอประเภทของขอเสนอแนะที่จําแนกตามเจตนาการแสดงขอเสนอแนะและ

รูปแบบการใชภาษาที่เกิดขึ้นบอยในประโยคขอเสนอแนะสําหรับภาษาไทย ไดแก  

   1. ขอเสนอแนะทางตรง (Se) 

  2. ขอเสนอแนะเชิงคําถาม (Sq) 

  3. ขอเสนอแนะเชิงเงื่อนไข (Sc) 

ซึ่งจากการศึกษาพบวาการจําแนกขอเสนอแนะออกเปนประเภท กอนนําไปสกัดหาวลีจะ

ชวยใหกระบวนการสกัดหาวลีขอเสนอแนะมีความถูกตองมากยิ่งขึ้น  



3 

 

 

3.1  

 

(Customer reviews)  

1.  

2. 

 

3. 

3 (1) 

(2) (3)  

 

1 : “ . ” 

2 : “

” 

3 : “ ” 

 

3 

(1) (Suggestion extraction) (2) 

(Suggestion type classification) (3) 
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3.1.1  

( )  

=       (20) 

 

f1 (Suggestion) 

(Non-suggestion) d si 

1,s2,s3,..sn) n si
m T T 

 S'  

 

3.1.2  

3 

 

 =  (21) 

 

f2  X  X 

f1  

, = {S , Sq
3.1 f1  

Y  

Yq  
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 Yc คือเซตของประโยคขอเสนอแนะ ประเภทขอเสนอแนะเชิงเงื่อนไข 

ตารางท่ี 3.1 ประเภทและความหมายของขอเสนอแนะ 

 

สัญลักษณ ความหมาย คําบงชี้ขอเสนอแนะ 

Se ขอเสนอแนะทางตรง (Explicit suggestion) หมายถึง

ขอเสนอแนะที่มีคําบงชี้ขอเสนอแนะที่ชัดเจน ในการ

แสดงความคิดเห็นในกรณีที่ไมเห็นดวยกับความ

คิดเห็นหรือการกระทําของผูอ่ืน และนําเสนอความ

คิดเห็นใหมของตนเองเพื่อเปนแนวทางใหปฏิบัติ 

รูปแบบประโยคประกอบดวยคําบงชี้ขอเสนอแนะที่

ชัดเจน และมีเจตนาใหปฏิบัติตามขอเสนอแนะ

ดังกลาว 

อยาก, ขอเสนอแนะ, ติ

, นาจะ, รบกวน, ควร,  

พิจารณา 

Sq ขอเสนอแนะเชิงคําถาม หมายถึงขอเสนอแนะที่มี

รูปแบบประโยคที่ประกอบดวยคําบงชี้ขอเสนอแนะ

ในเชิงคําถามอยูในประโยค และมีเจตนาการต้ัง

คําถามถึงสิ่งที่ตองการใหปฏิบัติ 

ทําไม, ไดไหม 

Sc ขอเสนอแนะเชิงเงื่อนไข หมายถึงขอเสนอแนะที่มี

รูปแบบประโยคที่ประกอบดวยคําบงชี้ขอเสนอแนะ

ในเชิงเงื่อนไขอยูในประโยค และมีเจตนาในการ

แสดงขอเสนอแนะแบบมีเงื่อนไขของการปฏิบัติ 

ถา, หาก 

 

3.1.3 การนิยามปญหาของกระบวนการสกัดวลีขอเสนอแนะ 

กระบวนการสกัดวลีขอเสนอแนะมีวัตถุประสงคเพื่อสกัดหาสวนประกอบตาง ๆ ของ

ประโยคขอเสนอแนะออกมา สามารถนิยามปญหาของกระบวนการสกัดวลีขอเสนอแนะ ไดดังน้ี 

 

𝑓3 =  𝑌 → (𝑂𝐵𝐽, 𝑆𝑊, 𝑆𝑢𝑔𝑔𝑒𝑠𝑡𝑖𝑜𝑛)    (22) 

 

โดยที่อินพุตของกระบวนการสกัดวลีขอเสนอแนะน้ีคือ ผลลัพธที่ไดจากกระบวนการ

จําแนกประเภทขอเสนอแนะ, Y  นําไปพิจารณาเพื่อสกัดหาสวนประกอบของวลีขอเสนอแนะ โดย



38 

 

พิจารณาจากรูปแบบของประโยคขอเสนอแนะที่เกิดขึ้นบอยในคลังความรู ซึ่งแบงออกตามประเภท

ของขอเสนอแนะ 3 ประเภทคือ ขอเสนอแนะทางตรง ขอเสนอแนะเชิงคําถาม และขอเสนอแนะเชิง

เงื่อนไข และแตละรูปแบบของประโยคขอเสนอแนะประกอบดวยสวนประกอบ (หรือหนาที่ของ

คํา) ดังน้ี  

  1. คําบงชี้ขอเสนอแนะ (Suggestion indicators หรือ suggestion words: SW) 

  2. คําระบุหัวขอ (Name Entities หรือ Object: OBJ) 

  3. วลีเสนอแนะ (Suggestion)  

รูปแบบของประโยคขอเสนอแนะแตละประเภท สรางโดยผูเชี่ยวชาญ ดังตารางที่ 3.2 

 

ตารางท่ี 3.2 รูปแบบของประโยคขอเสนอแนะแบงตามประเภท 

 

ประเภทขอเสนอแนะ รูปแบบประโยค 

Explicit suggestions Se + OBJ + Suggestion 

Se + Suggestion + OBJ 

Se + Suggestion 

OBJ + Se + Suggestion 

Sa + Suggestion + OBJ 

Sa + Suggestion 

OBJ + Sa + Suggestion 

OBJ+ Suggestion + Sa 

Suggestion + OBJ+ Sa 

Query suggestions Sq + OBJ + Suggestion 

Sq+ Suggestion + OBJ 

Sq+ Suggestion 

OBJ + Sq + Suggestion 

OBJ + Suggestion + Sq 

Condition suggestions Sc + OBJ + Suggestion 

OBJ + Sc + Suggestion 
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3.2  

 

3 

 

  1.  

  2.  

  3.  

  4.    

 5.  

 

(2) – (4) 

3.1  

3.2.1 (Knowledge based construction) 

(Knowledge based: KB) 

4 

(Domain Dependent: DD)  (Part-of-speech: POS) 

(Association wordlists: AW) (Domain 

wordlists: DW)  
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3.1  

 

3.2.1.1  

  (Domain specific) 

2 (1) (Name Entity 

Extraction) , , 3.3 (2) 

(Suggestion indicators) 3 

3.4

3.2.1.2  

  

 ( ) 

(Lexitron) 
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  แตอยางไรก็ตามขอเสนอแนะเปนขอความที่เนนการกระทําหรือการแสดงอาการ

ของบุคคล ดังน้ันการวิเคราะหหนาที่ของคํากริยาอยางละเอียดจะชวยใหประสิทธิภาพการจําแนก

ขอเสนอแนะดียิ่งขึ้น งานวิจัยน้ีไดเลือกใชการกํากับคํากริยาจากคลังคําไทยออรคิด (Thai orchid 

corpus) เน่ืองจากมีการแบงชนิดของคําอยางละเอียด โดยชนิดของคํากริยาถูกแบงยอยออกเปน 3 

ประเภท ไดแก (1) คํากริยาแสดงอาการ (Action verbs) เปนคําที่สามารถใชบงชี้การกระทําหรือ

แนวทางขอเสนอแนะใหปฏิบัติไดชัดเจน (2) คํากริยาแสดงสภาวะ (Stative verbs) และ (3) คํากริยา

คุณลักษณะ (Attribute verbs) คําอธิบายหนาที่ของคําและสัญลักษณดังตารางที่ 3.5 จากตารางจะ

เห็นไดวากริยาแสดงสภาวะและคุณลักษณะเปนคํากริยาที่ไมมีทาทางแสดงอาการ จึงต้ังสมมติฐาน

วาชนิดของคํากริยาทั้งสองชนิดดังกลาวไมสามารถใชเปนคําบงชี้ขอเสนอแนะได ผู วิจัยจึง

ต้ังสมมติฐานวาการกํากับคําตามหนาที่ของคําแบบเฉพาะเจาะจงหนาที่ของคํากริยาจะชวยให

สามารถจําแนกประโยคขอเสนอแนะออกจากประโยคที่ไมใชขอเสนอได ดังตัวอยาง 

 

ตัวอยางการกํากับคําตามหนาที่ของคําดวยคลังคําไทยเล็กซิตรอน  

- ไมเปนประโยคขอเสนอแนะ เชน “คุณวรรณสิงห<OBJ3>เปน<V>พิธีกร<N>ที่

<PREP>ดี<ADJ>มาก<ADV>” 

- ประโยคขอเสนอแนะ เชน “อยาก<Se>ให<AUX>เปลี่ยน<V>พิธีกร<N>” 

 

 จากการกํากับคําดวยคลังคําไทยเล็กซิตรอน พบวาทั้งสองประโยคประกอบดวย

หนาที่ของคํากริยา ทําการไมสามารถสกัดเพื่อแยกประโยคขอเสนอแนะออกมาได  

 

 ตัวอยางการกํากับคําตามหนาที่ของคําดวยคลังคําไทยออรคิด 

- ไมเปนประโยคขอเสนอแนะ เชน “คุณวรรณสิงห<OBJ3>เปน<VSTA>พิธีกร

<N>ที่<PREP>ดี<ADJ>มาก<ADV>” 

- ประโยคขอเสนอแนะ เชน “อยาก<Se>ให<AUX>เปลี่ยน<VACT>พิธีกร<N>” 

 

 จากการกํากับคําดวยคลังคําไทยออรคิด พบวาประโยคแรกมีคํากริยาแสดงสภาวะ

ซึ่งไมมีหนาที่แสดงอาการใด ๆ  สวนประโยคที่สองประกอบดวยหนาที่ของคํากริยาที่ใชแสดง

อาการ ทําใหการกํากับหนาที่ของคํากริยาดวยคลังคําไทยออรคิดสามารถวิเคราะหเพื่อสกัดแยก

ประโยคขอเสนอแนะได แตทั้งน้ีการเลือกใชคลังคําเพื่อกํากับคําตามหนาของคําขึ้นอยูกับ

วัตถุประสงคของงานวิจัย  
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ตารางท่ี 3.3 ตัวอยางคําระบุนามตามหัวขอที่สนใจ 

 

สัญลักษณ ตัวอยางคําระบุนาม 

OBJ0 ชื่อสถานี ThaiPBS 

OBJ1 ประเภทรายการ เชน ขาว, สารคดี, หนัง เปนตน 

OBJ2 ชื่อรายการ เชน ตอบโจทย, กินอยูคือ, พื้นที่ชีวิต เปนตน 

OBJ3 ชื่อพิธีกรและผูประกาศขาวในรายการ 

 

ตารางท่ี 3.4 คําบงชี้ขอเสนอแนะ 

 

สัญลักษณ คําบงชี้ขอเสนอแนะ 

Se อยาก, ขอเสนอแนะ, ติ, นาจะ, รบกวน, ควร, พิจารณา 

Sq ทําไม, ไดไหม 

Sc ถา, หาก 

 

ตารางท่ี 3.5 ตัวอยางคํากริยาแบบเฉพาะเจาะจง  

 

สัญลักษณ คําอธิบายหนาที่ของคํา 

VACT กริยาแสดงอาการ เชน พูด กิน เดิน 

VSTA กริยาสภาวะ คือคํากริยาที่ไมมีทาทีแสดงอาการ เชน เห็น รู 

VATT กริยาคุณลัษณะ คือ คําแสดงคุณลักษณะของคํากริยา เชน อวน สวย 

 

3.2.1.3 คําที่เกิดขึ้นรวมกันบอย 

  คําหรือวลีที่ใชแสดงอาการในขอเสนอแนะมักถูกนําเสนอดวยคูของคํานามกับ

คํากริยาแสดงอาการ เชน “อยากใหเปลี่ยนพิธีกรรายการ” คํานามคือ “พิธีกร” และคํากริยาคือ 

“เปลี่ยน” จะเห็นไดวาการคูของคํานามและคํากริยาที่ เกิดรวมกันสามารถใช เปนวลีบงชี้

ขอเสนอแนะได  

 ในงานวิจัยน้ีจึงนําเสนอวิธีการสรางฐานความรูทางภาษา ดวยวิธีการหา

ความสัมพันธระหวางคําที่ เกิดขึ้นรวมกันบอยภายในคลังขอความเดียวกัน โดยใชเทคนิคกฎ
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ความสัมพันธที่กําหนดคาสนับสนุนขั้นตํ่าเทากับ 1% (Minqing Hu et al., 2004b) เน่ืองจาก

คุณสมบัติของขอความที่มีลักษณะกระจายคํา (Sparse) หากกําหนดคาสนับสนุนขั้นตํ่าที่สูงเกินไป

จะทําใหไดกฎความสัมพันธที่นอยเกินไป ไมเพียงพอตอการนําไปวิเคราะห ซึ่งคาสนับสนุนขั้นตํ่า 

1% หมายความวาคูของคํานามและคํากริยาที่นํามาสรางเปนกฎความสัมพันธน้ัน ตองเกิดขึ้น

รวมกันมากกวา 1% ของจํานวนประโยคทั้งหมดในคลังขอความ กฎความสัมพันธของคําที่ไดหรือ

คําที่เกิดขึ้นรวมกันบอย (Association Wordlists: AW) จะถูกเก็บไวเปนฐานความรูทางภาษา 

(Knowledge based: KB)  

  ผูวิจัยเลือกใชเคร่ืองมือจากโปรแกรม Rapid miner ในการคนหาคําที่เกิดขึ้น

รวมกันบอย โดยรับขอมูลนําเขาเปนไฟล CSVหนาจอแสดงการทํางานของโปรแกรม ดังภาพที่ 3.2-

3.4 และตัวอยางกฎความสัมพันธดังตารางที่ 3.6  

 

 
 

ภาพท่ี 3.2 หนาจอโปแกรม Rapid miner 
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ภาพท่ี 3.3 ตัวอยางการนําเขาขอมูลเพื่อการคนหาคําที่เกิดขึ้นรวมกันบอย 

 

 
 

ภาพท่ี 3.4 ตัวอยางหนาจอแสดงผลลัพธของการคนหาคําที่เกิดขึ้นรวมกันบอย 

   ดวยโปรแกรม Rapid miner 
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3.6 (AW) 

 

Item 1 Item 2 Support 

AW-N) AW-VACT) 0.031 

AW-N) AW-VACT) 0.025 

AW-N) AW-VACT) 0.019 

AW-N) (AW-VACT) 0.02 

 

3.2.1.4  

  

3.2.1.1 

 

  

(www.wikipedia.com) 

100 

1% 

 

  Rapid miner 

3.5 3.7 

 



46 

 

 
 

ภาพท่ี 3.5 ตัวอยางหนาจอแสดงผลลัพธคาความถี่ของคํา ดวยโปรแกรม Rapid miner 

 

ตารางท่ี 3.7 ตัวอยางคําเฉพาะเจาะจงที่เกิดขึ้นบอย (DW) 

 

สัญลักษณ คําเฉพาะเจาะจงที่เกิดขึ้นบอย (DW) 

DW-N โทรทัศน, สัญญาณ, ผูชม 
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3.2.1.5  

  

  

1)  

  Se + Suggestion + OBJ 

     <Se>

<Suggestion> <OBJ>  

2)  

   OBJ + Sq + Suggestion 

   <OBJ> <Sq>

<Suggestion> 

3)  

     Sc + OBJ + Suggestion 

 <Sc>

<OBJ> <Suggestion>  

3.2.2 (Preprocessing) 

  

(Feature attributes) 

3  

3.6  

3.2.2.1  

   

, , , ,  
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3.6  

 

    

“ | | | | | | | | | | | |” 

  “ ”

 

 

“ | | | | | | | |

 

3.2.2.2  

  

 

    

“ | | | | | | | | |” 

  “ ”  
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“ | | | | | | | | |  

 

3.2.2.3  

  

3.2.1 5 (1) 

(2) (3) 

(4) 

(AW) (5) 

(AW) 

(DW) 

  1 (Corpus) 

1 si TF-IDF

w 22 

 = ( , , , … , )    (22) 

 

  m  

 

    

“ | | | | | | | | | ”  

  si TF-IDF  

si , , , , , )  

 

  2 

si TF-IDF wij 

TF-IDF pij 23  

 = ( , , , … , , , , , … , ) (23) 
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  เมื่อ m คือจํานวนคําที่ถูกเลือกมาเพื่อใหเปนตัวแทน ขอความ และ n คือจํานวน

คุณลักษณะหนาที่ของคํา 

 

  ตัวอยางประโยคนําเขา ประกอบดวยคําและหนาที่ของคํา 

  “ชอบ|รายการ|พื้นที่ชีวิต|มาก|นาจะ|ออกอากาศ|เวลา|หัวค่ํา|กวา|เดิม”  
      <V>        <N>            <OBJ>       <ADV> <Se>           <V>             <N>     <N>   <ADV><ADV> 

  ผลลัพธ คือ ขอความ si ที่ประกอบดวยคา TF-IDFคํา และหนาที่ของคํา ดังน้ี 

  si = ( ชอบ, รายการ, พื้นที่ชีวิต, มาก, นาจะ,ออก อากาศ,เวลา,หัวค่ํา, กวา,เดิม, V, 

N, OBJ, ADV, Se)  

 

  วิธีที่ 3 การแทนขอความดวยคํา รวมกับการกํากับคําตามหนาที่ของคํา ดวยคลังคํา

เล็กซิตรอน สวนคําที่ทําหนาที่เปนกริยาจะทําการกํากับคํากริยาใหม ดวยหนาที่ของคํากริยาแบบ

เฉพาะเจาะจง ดวยคลังคําไทยออรคิด ขอความนําเขา si จึงประกอบดวยเวกเตอรคา TF-IDF ของคํา

กับหนาที่คํา เชนเดียวกับวิธีที่ 2 แตหนาที่ของคํากริยา (V) จะถูกเปลี่ยนเปนหนาที่ของคํากริยาแบบ

เฉพาะเจาะจง (VACT)  

 

  ตัวอยางประโยคนําเขา ประกอบดวยคําและหนาที่ของคํา 

  “ชอบ|รายการ|พื้นที่ชีวิต|มาก|นาจะ|ออกอากาศ|เวลา|หัวค่ํา |กวา|เดิม”  
  <VACT>     <N>     <OBJ>     <ADV> <Ss>      <VACT>      <N>    <N>    <ADV><ADV> 

  ผลลัพธ คือ ขอความ si ที่ประกอบดวยคา TF-IDFคํา และหนาที่ของคําแบบ 

เฉพาะเจาะจง ดังน้ี 

  si = ( ชอบ, รายการ, พื้นที่ชีวิต, มาก, นาจะ, ออกอากาศ,เวลา,หัวค่ํา, กวา,เดิม, 

VACT, N, OBJ, ADV, Ss)  

 

  วิธีที่ 4 การแทนขอความดวยคํา รวมกับการกํากับคูของคําที่เกิดขึ้นรวมกันบอย 

(AW) โดยต้ังสมมติฐานวาคําที่อยูหางกันเกิน k คํา ถือวาคูของคําน้ันไมมีความสัมพันธกัน เมื่อ k

แทนระยะหางระหวางคํา ดังน้ันคําใดที่ทําหนาที่เปนคํานามหรือคํากริยาและเปนคูของคํา AW  ที่มี

ระยะหางระหวางกันไมเกิน k คํา จะถูกกํากับคําใหม ดวย AW-N หรือ AW-VACT ดังตัวอยาง 

“ออกอากาศ” กับ “เวลา” เปนคูของคํา AW จึงถูกกํากับคําใหม ดังตัวอยาง 
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  ตัวอยางประโยคนําเขา ประกอบดวยคํา และหนาที่ของคํา 

  “ชอบ|รายการ|พื้นที่ชีวิต|มาก|นาจะ|ออกอากาศ|เวลา|หัวค่ํา|กวา|เดิม”  
 <VACT>    <N>            <OBJ>        <ADV> <Sa>       <AW-VACT> <AW-N> <N> <ADV><ADV> 

ผลลัพธ คือ ขอความ si ที่ประกอบดวยคา TF-IDFคํา และหนาที่ของคํา ดังน้ี 

  si = ( ชอบ, รายการ, พื้นที่ชีวิต, มาก, นาจะ,ออกอากาศ,เวลา,หัวค่ํา,กวา,เดิม, 

VACT, N, OBJ, ADV, Sa , AW-VACT, AW-N)  

 

  วิธีที่ 5 การแทนขอความดวยคํา รวมกับคูของคํา (AW) ที่มีระยะหางเหมาะสม

ที่สุดรวมกับคําที่เกิดขึ้นบอยภายใตโดเมนที่ใกลเคียงกัน (DW) ดังตัวอยาง “หัวค่ํา” เปนคํา DW จึง

ถูกกํากับคําใหม ดังน้ี 

 

  ตัวอยางประโยคนําเขา ประกอบดวยคําและหนาที่ของคํา 

  “ชอบ|รายการ|พื้นที่ชีวิต|มาก|นาจะ|ออกอากาศ|เวลา|หัวค่ํา |กวา | เดิม”  
    <VACT>    <N>            <OBJ>    <ADV>   <Sa>      <AW-VACT> <AW-N> <DW-N> <ADV> <ADV> 

  ผลลัพธ คือ ขอความ si ที่ประกอบดวยคา TF-IDFคํา และหนาที่ของคํา ดังน้ี 

  si = ( ชอบ, รายการ, พื้นที่ชีวิต, มาก, นาจะ, ออกอากาศ, เวลา,หัวค่ํา,กวา, เดิม, 

VACT, N, OBJ, ADV, SA , AW-VACT, AW-N, DW-N)  

 

 เมื่อแทนขอความดวยฐานความรูทางภาษาของแตละวิธีแลว จากน้ันแทนขอความ

ใหอยูในรูปแบบโครงสรางฟเจอรเวกเตอร ดวยคา TF-IDF ที่มีสมการการคํานวณคานํ้าหนักของคํา 

คือ TF*IDFโดยที่คา TF คือคาความถี่ของการเกิดขึ้นของคํา, w ในขอความ, d คูณดวย IDF คาสวน

กลับความถี่ของจํานวนขอความ, d ที่เกิดคํา, w  

 

ตัวอยาง ประโยค s1 , s2 และ s3 ดังน้ี 

s1 “นาจะ|ออกอากาศ|ใหม|เวลา|หัวค่ํา|” 

s2 “ขาว|หัวค่ํา|นาจะ|เปลี่ยน|พิธีกร|ขาว|ใหม|” 

s3 “ควร|เปลี่ยน|พิธีกร|ขาว|หัวค่ํา|” 

 

 จากประโยคตัวอยางจะไดคําที่จะนํามาวิเคราะห คือคํา, w ในเซตของประโยค

ทั้งหมด, D ที่นํามาวิเคราะห  
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  1 , s2 , ss }  ” ” ” ” ”

“ ” “ ” ” ”}

 

 , s ( ) 

Vector normalization 1 (Unit vector) 

  3.8 

 

 3.8 TF-IDF 

 

TF-IDF          

s1 0 0 0.245 0 0 0.663 0 0.663 0.245 

s2 0.707 0 0.345 0.345 0 0 0.345 0 0.345 

s3 0.311 0.843 0 0.311 0 0 0.311 0 0 

 

 

 

3.2.3 (Text classification)  

(Model) 

 3.7 2 

3.8

 1. (Training step) 

 

  2. (Testing step) 
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3.7 (Supervised learning technique) 

: Atorn Nuntiyagul, 2006. 

 

 

 
 

3.8 (Supervised learning algorithm) 

  

3.2.3.1  

  

3.9 

  

3.2.2 
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ภาพท่ี 3.9 กระบวนการเรียนรูเพื่อสรางแบบจําลองการจําแนกขอเสนอแนะ 

 

  กระบวนการสรางแบบจําลองการจําแนกขอความ ผูวิจัยเลือกใชเคร่ืองมือจาก

โปรแกรม Rapid miner ในการเรียนรูจากชุดขอมูลเรียนรู เมื่อไดแบบจําลองการจําแนกขอความที่ดี

ที่สุดแลว จะเก็บแบบจําลองไวในคลังแบบจําลอง เพื่อนําไปใชกับชุดขอมูลทดสอบตอไป  

  การสรางแบบจําลองสําหรับการทําเหมืองขอเสนอแนะในกระบวนการจําแนก

ขอความน้ีไดแบงออกเปน 2 กระบวนการ คือ กระบวนการสกัดขอเสนอแนะ และกระบวนการ

จําแนกประเภทขอเสนอแนะ แตละกระบวนการมีรายละเอียดดังน้ี 

1) กระบวนการสกัดขอเสนอแนะ 

   กระบวนการสกัดขอเสนอแนะเปนกระบวนการวิเคราะหบทวิจารณ ที่ถูก

แทนขอความใหอยูในรูปแบบฟเจอรเวกเตอรแลว จากน้ันมาเปนขอมูลนําเขาของกระบวนการ มี
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(Parameter tuning) 
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3 
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) 
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3.2.3.2  

  

 

TF-

IDF 

(Suggestion mining) 3.10  

   

,  

 

  3 

 

 

1)  

   

2)  

   

 3 

3.11 

(Micro 

averaging) (Micro Precision) (Micro Recall) 
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3)  

   

 

 
 

3.10  
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ภาพท่ี 3.11 กระบวนการทดสอบแบบจําลองการทําเหมืองขอเสนอแนะ 3 กระบวนการ 



4 

 

 

2 (1) (2) 

  

 

4.1  

 

1,105 

2,561 1,774 787 

2   

Rapidminer 

395 

419 814 

 50, 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700 800 

 

4.1 700-800 

814    
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ภาพท่ี 4.1 เปรียบเทียบประสิทธิภาพการสกัดขอเสนอแนะดวยจํานวนชุดขอมูลเรียนรูที่แตกตางกัน 

 

  ตัวอยางชุดขอมูลเรียนรู สําหรับประโยคขอเสนอแนะ หรือตัวอยางที่เปนบวก คือประโยค

ที่มีคําบงชี้ขอเสนอแนะ (Suggestion indicator) ปรากฏอยูในประโยค เชน  

“ละครเร่ือง Code Blue ทําไมถึงจบเร็วครับ ดูไดไมกี่ตอนเองครับ” 

 

  ตัวอยางชุดขอมูลเรียนรู สําหรับประโยคที่ไมเปนขอเสนอแนะ หรือตัวอยางที่เปนลบ แบง

ออกเปน 2 ประเภท คือ ประโยคความคิดเห็นและประโยคขอเท็จจริง เชน 

  - ประโยคความคิดเห็น คือประโยคที่มีคําแสดงขั้วความคิดเห็นปรากฏอยูใน

ประโยค เชน  

  “พิธีกรดี ผูรวมรายการทรงภูมิและไวตัวเหมาะสมมากครับ เปดผานแค30 วินาที 

แลวตองหยุดดูที่ชองน้ีจนจบรายการเลยครับ” 
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  - 

 

   “

 

10-fold cross-validation 

10 fold cross validation 

(Time complexity) (Ron, 1995 , 2551) 

10 

(folds) 9 1 9 

10 

 815 

 

4.2  

 

5 

1.  

2.  

3.  

4.  

5.  

   

2 (1) (2) 

  4.2 
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4.2  

4.2.1  

3 

4.2.1.1  

  

, , , , 

1 

 4.1
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ตารางท่ี 4.1 ตัวอยางขอความที่ผานการเลือกคุณลักษณะในเบื้องตน 

 

 ขอความกอนเลือกคุณลักษณะ ขอความหลังเลือกคุณลักษณะ 

s1 ชอบ|มาก|ละคร|เร่ือง|บาบา ยาหยา| |ขอ|

ให|เพิ่ม|วัน|กับ|เวลา|ฉาย|ไม|ได|เหรอ|คะ| 

|เพิ่ม|เปน|จันทร|ถึง|ศุกร|เลย|ก็|ดี|คะ| |ถา|

เปนไปได| 

ชอบ|มาก|ละคร|เร่ือง|บาบา ยาหยา| |ขอ|ให|

เพิ่ม|วัน|เวลา|ฉาย|ไม|ได|เหรอ| |เพิ่ม|เปน|

จันทร|ศุกร|เลย|ก็|ดี| |ถา|เปนไปได| 

s2 ทําไม|ละคร|ตาง ๆ |ยัง|ไม|นํา|ออก |มา |

ฉาย| |เชน| |Tea House| |และ| |Code Blue| 

|มี|คน|ที่|ติดตาม|ชม|อยู|มากมาย| |อยาก|

ให|นํา|มา|ลง|เร็ว ๆ | 

ทําไม |ละคร|ไม |นํา |ออก |มา |ฉาย | |Tea 

House| |Code Blue| |มี|คน|ติดตาม|ชม|

มากมาย| |อยาก|ให|นํา|มา|ลง|เร็ว ๆ | 

s3 ชอบ|รายการ|พื้นที่ชีวิต|มาก|คะ| |นาจะ|

ออกอากาศ|เวลา|หัวค่ํา|กวา|เดิม| 

ชอบ |รายการ |พื้นที่ชีวิต |มาก | |นาจะ |

ออกอากาศ|เวลา|หัวค่ํา|กวา|เดิม| 

 

4.2.1.2 กระบวนการกลั่นกรองขอความ 

 เน่ืองจากขอมูลที่นํามาทดสอบมีบางสวนของขอมูลที่ยังไมสมบูรณไมสามารถ

นํามาใชในการจําแนกได เชน คําที่เขียนผิด, คําที่มีความหมายเดียวกันแตใชคําตางกัน ผูวิจัยได

แกไขคําใหถูกตองหรือเปลี่ยนแปลงคําใหเปนคําเดียวกัน เพื่อความถูกตองและเหมาะสมกอนการ

นําไปวิเคราะห 

4.2.1.3 การแทนขอความ 

  กระบวนการแทนขอความประกอบดวย 2 กระบวนการยอยคือ การแทนขอความ

ดวยฐานความรูทางภาษา (Knowledge based tagging) จากน้ันจึงแทนขอความดวยคา TF-IDF   

1) การแทนขอความดวยฐานความรูทางภาษา 

   ในงานวิจัยน้ีไดนําเสนอการเพิ่มฐานความรูทางภาษา ประกอบดวย 5 วิธี 

ดังตารางที่ 4.2 ซึ่งแสดงตัวอยางการแทนขอความดวยฐานความรูทางภาษา แตละวิธีมีรายละเอียด 

ดังน้ี  

   - วิธีที่ 1 การแทนขอความดวยคําที่พบในคลังบทวิจารณ 

   - วิธีที่ 2 การแทนขอความดวยคํา รวมกับการกํากับคําตามหนาที่ของคํา 

ดวยคลังคําเล็กซิตรอน 
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   - วิธีที่ 3 การแทนขอความดวยคํา รวมกับการกํากับคําตามหนาที่ของคํา 

ดวยคลังคําเล็กซิตรอน สวนคําที่ทําหนาที่เปนกริยาจะทําการกํากับคํากริยาใหม ดวยหนาที่ของ

คํากริยาแบบเฉพาะเจาะจงจากคลังคําไทยออรคิด 

   - วิธีที่ 4 การแทนขอความดวยคํา รวมกับการกํากับคูของคําที่เกิดขึ้น

รวมกันบอย (AW) โดยกําหนดระยะหางระหวางคํา ไมเกิน k คํา ซึ่งทดสอบคา k ต้ังแต 3 ถึง 6 คํา 

   - วิธีที่ 5 การแทนขอความดวยคํา รวมกับคูของคํา (AW) ที่มีระยะหาง

เหมาะสมที่สุดรวมกับคําที่เกิดขึ้นบอยภายใตโดเมนที่ใกลเคียงกัน (DW) 

 

ตารางท่ี 4.2 ตัวอยางการแทนขอความดวยฐานความรูทางภาษา  

 

วิธีที่ 1 วิเคราะหดวยคํา 

s1 
ชอบ|มาก|ละคร|เร่ือง|บาบา ยาหยา| |ขอ|ให|เพิ่ม|วัน|เวลา|ฉาย|ไม|ได|เหรอ| |เพิ่ม|เปน|

จันทร|ศุกร|เลย|ก็|ดี| |ถา|เปนไปได| 

s2 
ทําไม|ละคร|ไม|นํา|ออก|มา|ฉาย| |Tea House| |Code Blue| |มี|คน|ติดตาม|ชม|มากมาย| |

อยาก|ให|นํา|มา|ลง|เร็ว ๆ | 

s3 ชอบ|รายการ|พื้นที่ชีวิต|มาก| |นาจะ|ออกอากาศ|เวลา|หัวค่ํา|กวา|เดิม| 

วิธีที่ 2 วิเคราะหดวยฐานความรูคํารวมกับหนาที่ของคํา (POS) 

s1 

ชอบ<V>มาก<ADV>ละคร<OBJ1>เร่ือง<N>บาบา ยาหยา<OBJ2> ขอ<Se>ให

<AUX>เพิ่ม<V>วัน<N>เวลา<N>ฉาย<V>ไม<NEG>ได<AUX>เหรอ<QUES> เพิ่ม

<V>เปน<V>จันทร<N>ศุกร<N>เลย<ADV>ก<็ADV>ดี<ADJ> ถา<Sc>เปนไปได

<V> 

s2 

ทําไม<Sq>ละคร<OBJ1>ไม<NEG>นํา<V>ออก<V>มา<V>ฉาย<V> Tea 

House<OBJ2> Code Blue<OBJ2>มี<V>คน<N>ติดตาม<V> ชม<V>มากมาย

<ADV>อยาก<Se>ให<AUX>นํา<V>มา<V>ลง<V>เร็ว ๆ <ADV> 

s3 
ชอบ<V>รายการ<N>พื้นที่ชีวิต<OBJ2>มาก<ADV>นาจะ<Sa>ออกอากาศ<V>เวลา

<N>หัวค่ํา<N>กวา<ADV>เดิม<ADV> 
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ตารางท่ี 4.2 (ตอ) 

 

วิธีที่ 3 วิเคราะหดวยฐานความรูคํารวมกับหนาที่ของคําและกริยาแบบเฉพาะเจาะจง (Specific 

POS) 

s1 

ชอบ<VACT>มาก<ADV>ละคร<OBJ1>เร่ือง<N>บาบา ยาหยา<OBJ2> ขอ<Se>ให

<AUX>เพิ่ ม <VACT>วัน<N>เ วล า <N>ฉ า ย <VACT>ไ ม<NEG>ไ ด <AUX>เหรอ

<QUES> เพิ่ม<VACT>เปน<VSTA>จันทร<N>ศุกร<N>เลย<ADV>ก็<ADV>ดี

<ADJ>ถา<Sc>เปนไปได<VACT> 

s2 

ทําไม<Sq>ละคร<OBJ1>ไม<NEG>นํา<VACT>ออก<VACT>มา<VACT>ฉาย

<VACT> Tea House<OBJ2> Code Blue<OBJ2>มี<VACT>คน<N>ติดตาม<VACT>

ชม<VACT>มากมาย<ADV> อยาก<Se>ให<AUX>นํา<VACT>มา<VACT>ลง

<VACT>เร็ว ๆ <ADV> 

s3 
ชอบ<VACT>รายการ<N>พื้นที่ชีวิต<OBJ2>มาก<ADV>นาจะ<Sa> ออกอากาศ

<VACT> เวลา<N>หัวค่ํา<N> กวา<ADV> เดิม<ADV> 

วิธีที่ 4 วิเคราะหดวยฐานความรูคํารวมกับการกํากับคูของคําที่เกิดขึ้นรวมกันบอย (AW) โดย

ทดลองหาระยะหางต้ังแต 3 คําจนถึง 6 คํา 

s1 

ชอบ<VACT>มาก<ADV>ละคร<OBJ1>เร่ือง<N>บาบา ยาหยา<OBJ2> ขอ<Se>ให

<AUX>เพิ่ม<AW-VACT>วัน<AW-N>เวลา<AW-N>ฉาย<AW-VACT>ไม<NEG>

ได<AUX>เหรอ<QUES> เพิ่ม<VACT>เปน<VSTA>จันทร<N>ศุกร<N>เลย<ADV>

ก็<ADV>ดี<ADJ> ถา<Sc>เปนไปได<VACT> 

s2 

ทําไม<Sq>ละคร<OBJ1>ไม<NEG>นํา<AW-VACT>ออก<VACT>มา<VACT>ฉาย

<AW-VACT> Tea House<OBJ2>Code Blue<OBJ2>มี<VACT>คน<N>ติดตาม

<VACT>ชม<VACT>มากมาย<ADV> อยาก<Se>ให<AUX>นํา<VACT>มา

<VACT>ลง<VACT> เร็ว ๆ  <ADV> 

s3 
ชอบ<VACT>รายการ<N>พื้นที่ชีวิต<OBJ2>มาก<ADV>นาจะ<Sa> ออกอากาศ

<AW-VACT> เวลา<AW-N>หัวค่ํา<N> กวา<ADV> เดิม<ADV> 
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ตารางท่ี 4.2 (ตอ) 

 

วิธีที่ 5 วิเคราะหดวยฐานความรูคําและคูของคํา (AW) ที่มีระยะหางเหมาะสมที่สุดรวมกับคําที่

เกิดขึ้นบอยภายใตโดเมนที่ใกลเคียงกัน (DW) 

s1 

ชอบ<VACT>มาก<ADV>ละคร<OBJ1>เร่ือง<N>บาบา ยาหยา<OBJ2> ขอ<Se>ให

<AUX>เพิ่ม<AW-VACT>วัน<AW-N>เวลา<AW-N>ฉาย<AW-VACT>ไม<NEG>

ได<AUX>เหรอ<QUES> เพิ่ม<VACT>เปน<VSTA>จันทร<N>ศุกร<N>เลย<ADV>

ก็<ADV>ดี<ADJ> ถา<Sc>เปนไปได<VACT> 

s2 

ทําไม<Sq>ละคร<OBJ1>ไม<NEG>นํา<AW-VACT>ออก<VACT>มา<VACT>ฉาย

<AW-VACT> Tea House<OBJ2>Code Blue<OBJ2>มี<VACT>คน<N>ติดตาม

<VACT>ชม<VACT>มากมาย<ADV> อยาก<SWG>ให<AUX>นํา<VACT>มา

<VACT>ลง<VACT> เร็ว ๆ  <ADV> 

s3 
ชอบ<VACT>รายการ<N>พื้นที่ชีวิต<OBJ2>มาก<ADV>นาจะ<Sa> ออกอากาศ

<AW-VACT> เวลา<AW-N>หัวค่ํา<DW-N> กวา<ADV> เดิม<ADV> 

 

2) การแทนขอความดวยคา TF-IDF 

   การแทนขอความดวยคา TF-IDF เปนการแทนขอความใหอยูในรูป

เวกเตอรสเปชโมเดล (Vector Space Model: VSM) ดวยคาความถี่ของคําและคาสวนกลับความถี่

เอกสาร ที่เกิดคํา ดังตารางที่ 4.3 และตัวอยางการแทนขอความดวยคา TF-IDF ดวยโปรแกรม Rapid 

miner ดังภาพที่ 4.3 

 

 
 

ภาพท่ี 4.3 การแทนขอความดวยคา TF-IDF ดวยโปรแกรม Rapid miner 
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ตารางท่ี 4.3 การแทนขอความดวยคา TF-IDF ของคํา (t) และหนาที่ของคํา (p)  

 

                                        Selected words                                              Selected POS 

 

 t1 t2 … tm p1 p2 … pi 

s1 w1,1 w2,1 … wm,1 wp1,1 wp2,1 … wpi,1 

s2 w1,2 w2,2 … wm,2 wp1,2 wp22 … wpi,2 

… … … … … … … … … 

sn w1,n w2,n … wm,n wp1,n wp2,n … wpi,n 

 

4.2.2 กระบวนการจําแนกขอความ 

กระบวนการจําแนกขอความหรือกระบวนการวิเคราะหขอเสนอแนะแบงออกเปน 3 

กระบวนการยอย ดังน้ี 

4.2.2.1 การสกัดขอเสนอแนะ 

  ในกระบวนการสกัดขอเสนอแนะน้ีจะนําขอมูลที่ไดจากขั้นตอนการเตรียมขอมูล 

และถูกแทนขอความดวยความรูทางภาษาแบบวิธีที่ 1 มาเขาสูกระบวนการเรียนรูเพื่อสกัด

ขอเสนอแนะและสรางแบบจําลองการแยกขอเสนอแนะออกจากบทวิจารณประเภทอ่ืน โดยเรียนรู

รูปแบบของขอมูลจากชุดขอมูลเรียนรู และสรางแบบจําลองการสกัดขอเสนอแนะ 3 แบบจําลอง 

ไดแก (1) แบบจําลองที่สรางจากอัลกอริทึมตนไมตัดสินใจ (2) แบบจําลองที่สรางจากอัลกอริทึมเน

อีฟเบย และ (3) แบบจําลองที่สรางจากอัลกอริทึมซัพพอรตเวกเตอรแมชชีน จากน้ันนําชุดขอมูล

ทดสอบ มาจําแนกหาขอเสนอแนะดวยแบบจําลองที่สรางได 3 แบบจําลอง นําผลลัพธที่ไดจากแต

ละแบบจําลอง (อัลกอริทึม) มาเปรียบเทียบประสิทธิภาพการทํานายผล เพื่อใหไดอัลกอริทึมการ

สกัดขอเสนอแนะที่เหมาะสมที่สุด 

  แบบจําลองที่ไดจากอัลกอริทึมตนไมตัดสินใจคือ แตละกิ่งของตนไมจะถูกแทน

ดวยคําหรือคุณลักษณะที่ถูกเลือกเพื่อเปนตัวแทนเอกสาร (Feature) ซึ่งโหนดปลายทางจะมี 2 คลาส

คือ เปนขอเสนอแนะกับไมเปนขอเสนอแนะ 

  แบบจําลองที่ไดจากอัลกอริทึมเนอีฟเบยคือ ผลรวมของคาความนาจะแบบมี

เงื่อนไขของแตละคําหรือคุณลักษณะที่พบในเอกสารและคลาสขอเสนอแนะและผลรวมของคา
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ความนาจะแบบมีเงื่อนไขของแตละคําหรือคุณลักษณะที่อยูในคลาสไมเปนขอเสนอแนะ ผลรวมคา

ความนาจะเปนของคลาสใดมีคามากกวา จะถือวาเอกสารจัดอยูในคลาสน้ัน 

  แบบจําลองที่ไดจากอัลกอริทึมซัพพอรตเวกเตอรแมชชีนคือ คานํ้าหนัก, w ของแต

ละคําหรือคุณลักษณะที่ถูกเลือกเพื่อเปนตัวแทนเอกสารและคาโนมเอียง, b ที่จะนํามาใชคํานวณหา

คา y ในสมการ 

𝑦 =  �+1 ,𝑤��⃑ ∗ �⃑� + 𝑏 > 0  
−1 ,𝑤��⃑ ∗ �⃑� + 𝑏 < 0      (24) 

 

  โดยที่คือฟเจอรเวกเตอรของขอมูลที่ไดจากแทนขอความดวยคา TF-IDF ใน

กระบวนการเตรียมขอมูล หากผลลัพธ y ที่ไดจากการคํานวณมากกวา 0 จัดอยูในคลาสขอเสนอแนะ 

และหากนอยกวา 0 จะถูกจัดอยูในคลาสไมเปนขอเสนอแนะ 

  อัลกอริทึมใดในกระบวนการการสกัดขอเสนอแนะดวยวิธีการแทนขอความดวย

ฐานความรูทางภาษาแบบวิธีที่ 1 (วิเคราะหจากคํา) ที่มีประสิทธิภาพดีที่สุด จะนําอัลกอริทึมดังกลาว

มาใชในการสกัดขอเสนอแนะดวยวิธีการแทนขอความดวยฐานความรูทางภาษาแบบวิธีที่ 2-5 

เพื่อใหไดวิธีการแทนขอความดวยฐานความรูทางภาษาและอัลกอริทึมที่เหมาะสมกับการทําเหมือง

ขอเสนอแนะที่สุด 

  ดังน้ันขอมูลนําเขาที่นํามาทดสอบเพื่อหาวิธีการแทนขอความดวยฐานความรูทาง

ภาษา ประกอบดวย  

  - วิธีที่ 1 การแทนขอความดวยคําที่พบในคลังขอความ 

   - วิธีที่ 2 การแทนขอความดวยคํา รวมกับการกํากับคําตามหนาที่ของคํา 

ดวยคลังคําเล็กซิตรอน 

   - วิธีที่ 3 การแทนขอความดวยคํา รวมกับการกํากับคําตามหนาที่ของคํา 

ดวยคลังคําเล็กซิตรอน สวนคําที่ทําหนาที่เปนกริยาจะทําการกํากับคํากริยาใหม ดวยหนาที่ของ

คํากริยาแบบเฉพาะเจาะจง ดวยคลังคําไทยออรคิด 

   - วิธีที่ 4 การแทนขอความดวยคํา รวมกับการกํากับคูของคําที่เกิดขึ้น

รวมกันบอย (AW) โดยกําหนดระยะหางระหวางคํา ไมเกิน k คํา ซึ่งทดสอบคา k ต้ังแต 3 ถึง 6 คํา 

   - วิธีที่ 5 การแทนขอความดวยคํา รวมกับคูของคําที่เกิดขึ้นรวมกันบอย 

(AW) ที่มีระยะหางเหมาะสมที่สุด และคําที่เกิดขึ้นบอยภายใตโดเมนที่ใกลเคียงกัน (DW) 

 

  หลังจากที่แทนขอความดวยฐานความรูทางภาษาแลว นําชุดขอมูลทดสอบไป

ทดสอบกับแบบจําลองการสกัดขอเสนอแนะ เพื่อใหไดวิธีการแทนขอความหรืออินพุตเวกเตอรที่
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เหมาะสมกับการสกัดขอเสนอแนะ จากน้ันนําอินพุตเวกเตอรดังกลาวไปวิเคราะหเพื่อเพิ่ม

ประสิทธิภาพโดยการปรับคาพารามิเตอรและเลือกใชเคอรเนลตาง ๆ  ที่เหมาะสมกับชุดขอมูลหรือ

อินพุตเวกเตอร  

4.2.2.2 การจําแนกประเภทขอเสนอแนะ 

  กระบวนการจําแนกประเภทขอเสนอแนะมีวัตถุประสงคเพื่อจําแนกขอเสนอ

ออกเปน 3 ประเภท ไดแก ขอเสนอแนะทางตรง (Se) ขอเสนอแนะเชิงคําถาม (Sq) และขอเสนอแนะ

เชิงเงื่อนไข (Sc) ซึ่งกระบวนการจําแนกประเภทขอเสนอแนะน้ีจะนําขอมูลที่ไดจากขั้นตอนการ 

เตรียมขอมูลและแทนขอความดวยความรูทางภาษา ดวยวิธีที่มีประสิทธิภาพการสกัดขอเสนอแนะ

ในกระบวนการกอนหนา (หัวขอ 4.2.2.1) มาเขาสูกระบวนการจําแนกประเภทขอเสนอแนะ เพื่อ

สรางแบบจําลอง โดยเรียนรูรูปแบบของขอมูลจากชุดขอมูลเรียนรู ดวยอัลกอริทึมที่ไดจาก

กระบวนการกอนหนา จากน้ันนําชุดขอมูลทดสอบ มาจําแนกหาประเภทของขอเสนอแนะดวย

แบบจําลองที่สรางได 

4.2.2.3 การสกัดวลีขอเสนอแนะ 

  กระบวนการสกัดวลีขอเสนอแนะเปนกระบวนการสกัดหาสวนประกอบของ

ประโยคขอเสนอแนะ โดยทําการวิเคราะหรูปแบบประโยคในคลังบทวิจารณที่ไดทําการสกัด

ขอเสนอแนะและจําแนกประเภทขอเสนอแนะ และมีการกํากับหนาที่ของคําไวแลว เปรียบเทียบกับ

รูปแบบประโยคขอเสนอแนะในคลังฐานความรูทางภาษาที่ไดจากผูเชี่ยวชาญ หากรูปแบบของ

ประโยคในคลังบทวิจารณเหมือนกับรูปแบบประโยคในคลังฐานความรู จะสามารถแสดง

สวนประกอบของประโยคขอเสนอแนะออกมาได 

 

4.3 การวัดประสิทธิภาพของกระบวนการ 

 

จากการทดสอบดวยชุดขอมูลทดสอบ จํานวนทั้งสิ้น 815 ขอความ ดวยแบบจําลองที่สราง

มาจากชุดขอมูลเรียนรู ดังภาพที่ 4.4 นํามาวัดประสิทธิภาพของการจําแนกขอขอเสนอแนะดวย

กระบวนการที่นําเสนอ เปรียบเทียบกับการจําแนกขอความดวยผูเชี่ยวชาญ สามารถสรุปผลการวัด

ประสิทธิภาพของกระบวนการ ไดดังน้ี 

4.3.1 การวัดประสิทธิภาพของกระบวนการสกัดขอเสนอแนะ 

กระบวนการวัดประสิทธิภาพของการสกัดขอเสนอแนะ ประกอบดวย 3 ขั้นตอนยอย 

ไดแก (1) การวัดประสิทธิภาพของอัลกอริทึมตนไมตัดสินใจ นาอีฟเบย และซัพพอรตเวกเตอร 
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แมชชีน เพื่อหาวาอัลกอริทึมใดเหมาะสมกับการวิเคราะหรูปแบบของประโยคขอเสนอแนะ 

 

 
 

ภาพท่ี 4.4 กระบวนการวัดประสิทธิภาพงานวิจัย 

 

มากที่สุด โดยวิเคราะหจากการใชคําเพียงอยางเดียวเปนอินพุตเวกเตอรของระบบ (2) การวัด

ประสิทธิภาพของรูปแบบอินพุตเวกเตอรตาง ๆ   ที่เหมาะสมที่สุดในการเปนตัวแทนที่จะใชวิเคราะห

ประโยคขอเสนอแนะ และ (3) กระบวนการปรับคาพารามิเตอร (Parameter tuning) เพื่อให

อัลกอริทึมที่นํามาวิเคราะหมีประสิทธิภาพสูงสุด  

4.3.1.1 การวัดประสิทธิภาพการสกัดขอเสนอแนะของอัลกอริทึมตนไมตัดสินใจ 

นาอีฟเบย และซัพพอรตเวกเตอรแมชชีน ผลลัพธที่ไดจากกระบวนการสกัดขอเสนอแนะของแตละ

อัลกอริทึม ดังตารางที่ 4.4 

 เมื่อเปรียบเทียบประสิทธิภาพการสกัดขอเสนอแนะอัลกอริทึมตนไมตัดสินใจ  

นาอี ฟเบย  และซั พพอร ตเวกเตอร แมชชี น พบว า อั ล ก อ ริ ทึ ม ซั พ พ อ ร ต เ ว ก เ ต อ ร แม ช ชี น มี 

 

ตารางท่ี 4.4 เปรียบเทียบประสิทธิภาพการสกัดขอเสนอแนะ 

 

Classifier Precision Recall F-measure 

Decision Tree 80.15 48.47 60.41 

Naïve Bayes 70.02 72.70 71.33 

SVM 77.63 86.73 81.93 



71 

 

ประสิทธิภาพการสกัดขอเสนอแนะดีที่สุด ซึ่งมีคาความแมนยําเทากับ 77.98% คาระลึกเทากับ 

86.73% และคาถวงดุล เทากับ 81.98% อัลกอริทึมที่มีประสิทธิภาพรองลงมาคือ อัลกอริทึม 

เนอีฟเบย และตนไมตัดสินใจ ตามลําดับ (อัลกอริทึมตนไมตัดสินใจมักนํามาทดสอบรวมดวย เพื่อ

นําผลลัพธที่ไดจากอัลกอริทึมตนไมตัดสินใจมาเปนคาประสิทธภาพพื้นฐาน ในการเปรียบเทียบ

ผลลัพธกับอัลกอริทึมอ่ืน) 

  ผลลัพธที่ไดจากการทดลองสอดคลองกับผลการทดลองของงานวิจัยในอดีต 

ที่ผานมา (Thorsten, 1998; Yiming Yang et al., 1999; Basu et al., 2002) ที่สรุปไววาซัพพอรต

เวกเตอรแมชชีนเปนอัลกอริทึมที่ เหมาะสมสําหรับการวิเคราะหเอกสารประเภทขอความ  

(Text classification) เน่ืองจากซัพพอรตเวกเตอรแมชชีนมีกระบวนการแบงกลุมขอมูลดวยเสน

ไฮเปอรเพลน ซึ่งไมขึ้นอยูกับมิติของขอความนําเขาแตจะขึ้นอยูกับซัพพอรตเวกเตอรที่ใชวิเคราะห

เทาน้ัน ทําใหซัพพอรตเวกเตอรแมชชีนมีกระบวนการในการเรียนรูที่ไมซับซอนเทาอัลกอริทึมอ่ืน 

ๆ  และสามารถลดความไมยืดหยุนเพื่อรองรับกับขอมูลชุดใหม (Overfitting) ได นอกจากซัพพอรต

เวกเตอรแมชชีนจะมีเสนไฮเปอรแพลนแบงชุดขอมูลดวยเสนตรงแลว (Linear separate line) ยัง

สามารถแบงชุดขอมูลที่ไมสามารถแบงไดดวยเสนตรงได โดยเลือกใชเคอรเนลตาง ๆ ที่เหมาะสม

ได ทําใหซัพพอรตเวกเตอรแมชชีนมีประสิทธิภาพในการจําแนกขอความมากที่สุด 

4.3.1.2 การวัดประสิทธิภาพของรูปแบบอินพุตเวกเตอรตาง ๆ ที่เหมาะสมที่สุดใน

การเปนตัวแทนที่จะใชวิเคราะหประโยคขอเสนอแนะ 

 เมื่อไดอัลกอรึทึมการสกัดขอเสนอแนะที่เหมาะสมที่สุดแลว คือ อัลกอริทึมซัพ

พอรตเวกเตอรแมชชีน จากน้ันนําขอเสนอแนะมาแทนขอความดวยฐานความรูทางภาษาใหมี

รูปแบบขอมูลอินพุตที่แตกตางกัน เพื่อพิจารณาวาขอมูลอินพุตรูปแบบใดเปนรูปแบบที่ให

ประสิทธิภาพการสกัดขอเสนอแนะที่ดีที่สุด ซึ่งประกอบดวยขอมูลอินพุตที่ใชวิธีการแทนขอความ 

แตกตางกัน 5 วิธี ดังน้ี 

วิธีที่ 1 วิธีการแทนขอความดวยคํา 

วิธีที่ 2 วิธีการแทนขอความดวยคํารวมกับหนาที่ของคํา 

    วิธีที่ 3 วิธีการแทนขอความดวยคํารวมกับหนาที่ของคําและกริยาแบบ

เฉพาะเจาะจง 

    วิธีที่ 4 วิธีการแทนขอความดวยคํารวมกับการกํากับคูของคําที่เกิดขึ้น

รวมกันบอยโดยทดลองหาระยะหางต้ังแต 3 คําจนถึง 6 คํา  

    วิธีที่ 5 วิธีการแทนขอความดวยคําและคูของคําที่เกิดขึ้นรวมกันบอยที่มี

ระยะหางเหมาะสมที่สุดรวมกับคําที่เกิดขึ้นบอยภายใตโดเมนที่ใกลเคียงกัน  
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4.5 

 

5 
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3 

 

 

 4.5    

 5  

 

Experiment Precision Recall F-measure 

1. Words 77.63 86.73 81.93 

Words + … 

2. + POS 81.96 93.88 87.52 

3. + spe.POS 82.54 92.86 87.40 

4. + AW (k=3) 83.60 93.62 88.33 

    + AW  83.26 93.88 88.25

    + AW  83.22 93.62 88.11

    + AW 83.11 92.86 87.71

5. + AW+DW 83.26 92.60 87.68
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ภาพท่ี 4.5 ภาพแสดงการเปรียบเทียบประสิทธิภาพการสกดัขอเสนอแนะ 

4.3.2 การปรับคาพารามิเตอร 

เมื่อไดอินพุตเวกเตอรที่เหมาะสมในการวิเคราะหรูปแบบของประโยคขอเสนอแนะ (ซึ่ง

หมายถึงวิธีการสรางอินพุตเวกเตอรแบบวิธีที่ 4) จะทําการเลือกใชเคอรเนลซัพพอรตเวกเตอร 

(SVM kernal) และปรับคาพารามิเตอรแตละเคอรเนลใหเหมาะสม เพื่อพิจารณาวาอัลกอริทึมซัพ

พอรตเวกเตอรแมชชีนที่เคอรเนลใดมีประสิทธิภาพการสกัดขอเสนอแนะที่ดีที่สุด ในงานวิจัยน้ีได

เลือกใช 3 รูปแบบ ไดแก Linear SVM, ฟงกชั่นเคอรเนล Radial basic และฟงกชั่นเคอรเนล 

Polynominal จากน้ันจะทําการปรับคาพารามิเตอรของแตละฟงกชั่น ซึ่งมีรายละเอียดดังน้ี 

Linear SVM เปนฟงกชั่นที่สามารถปรับคาพารามิเตอรงายที่สุด เน่ืองจากมีคาพารามิเตอร 

C คาเดียวที่ใชในการปรับ ผลลัพธดังตารางที่ 4.6 

SVM ฟงกชั่นเคอรเนล Radial basic มีการปรับคาพารามิเตอร 2 ตัวไดแก พารามิเตอร C 

และ gamma ผลลัพธดังตารางที่ 4.7 

77.63 

81.96 82.54 
83.6 83.26 83.22 83.11 83.26 

86.73 

93.88 
92.86 93.62 93.88 93.62 92.86 92.6 

70
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ตารางท่ี 4.6  เปรียบเทียบประสิทธิภาพการสกัดขอเสนอแนะ ดวยอัลกอริทึมซัพพอรตเวกเตอร 

แมชชีนแบบเสนตรง เมื่อมีการปรับคาพารามิเตอร C ที่แตกตางกัน 

 

Linear SVM Precision Recall F-measure 

C = 0 83.60% 93.62% 88.33% 

C = 1 83.71% 94.39% 88.73% 

C=  2 82.59% 94.39% 87.46% 

C=  10 84.41% 89.80% 87.02% 

C=  100 84.41% 89.80% 87.02% 

 

ตารางท่ี 4.7  เปรียบเทียบประสิทธิภาพการสกัดขอเสนอแนะ ดวยอัลกอริทึมซัพพอรตเวกเตอร 

แมชชีนแบบฟงกชั่นเคอรเนล Raidial basic เมื่อมีการปรับคาพารามิเตอร C และ 

gamma ที่แตกตางกัน 

 

Linear SVM Precision Recall F-measure 

C = 1, gamma = 0.1 81.55% 85.71% 83.58% 

C = 1, gamma = 0.5 84.86% 90.05% 87.38% 

C = 1, gamma = 1 86.57% 88.78% 87.66% 

C = 1, gamma = 2 84.08% 89.50% 86.71% 

 

 ฟงกชั่นเคอรเนล Polynominal การปรับคาพารามิเตอร 3 ตัวไดแก พารามิเตอร C,  

gamma และ degree ผลลัพธดังตารางที่ 4.8 หลังจากปรับคาพารามิเตอรแลว พบวาอัลกอริทึม 

ซัพพอรตเวกเตอรแมชชีน แบบเคอรเนล Polynomial ที่คาพารามิเตอร C เทากับ 1, gamma เทากับ 1 

และ degree เทากับ 1 มีประสิทธิภาพการสกัดขอเสนอแนะที่ดีที่สุด ดังตารางที่ 4.9 
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ตารางท่ี 4.8  เปรียบเทียบประสิทธิภาพการสกัดขอเสนอแนะ ดวยอัลกอริทึมซัพพอรตเวกเตอร 

แมชชีนแบบฟงกชั่นเคอรเนล Polynominal เมื่อมีการปรับคาพารามิเตอร C, gamma 

และ degree ที่แตกตางกัน 

 

Linear SVM Precision Recall F-measure 

C = 1, gamma = 1, degree = 1 85.75% 93.62% 89.51% 

C = 1, gamma = 1, degree = 2 87.14% 91.58% 89.30% 

C = 1, gamma = 1, degree = 3 87.19% 88.52% 87.85% 

C = 1, gamma = 1, degree = 4 86.11% 86.99% 86.55% 

C=  2, gamma = 2, degree = 1 85.14% 92.09% 88.48% 

  

ตารางท่ี 4.9  ตารางแสดงประสิทธิภาพการสกัดขอเสนอแนะดวยอัลกอริทึมซัพพอรตเวกเตอร 

แมชชีน แบบเคอรเนล  Polynomial ที่ C = 1,gamma = 1 และ degree =1 

 

SVM Polynomial kernel 

Parameters:  

C = 1,gamma = 1, degree =1 

Actual 

Suggestion 

Actual 

non-Suggestion 

Total 

predict 

class 

precision 

predict Suggestion 367 61 428 85.75% 

predict non-Suggestion 25 362 387 93.54% 

Total actual 393 423  
 

class recall 93.62% 85.58%   

F - measure       89.51% 

 

 

 

 



76 

 

4.3.3  

3 ( 4)  

Polynomial C 1, gamma 1 degree 1 

3 392 395 

 4.10 

 

 4.10  

 

Test set true Se true Sq true Sc Precision 

pred.Se 304 8 7 95.30%

pred.Sq 3 47 0 94.00%

pred.Sc 2 0 24 92.31%

Recall 98.38% 85.45% 77.24%

        Micro precision = 94.94%, Micro recall = 94.94% 

        Macro precision = 93.87%, Macro recall = 87.08% 

 

( 3 ) 

 2  

 1. 

(Micro-averaged  Document-pivoted measure) Micro precision 

Micro recall 94.94% 94.94%  

 2. 

(Macro-averaged  Category-pivoted measure) Macro precision 

Macro recall 93.87% 87.08%  



77 

 

จําแนกประเภทขอเสนอแนะลงได นอกจากน้ันประโยชนของการจําแนกประเภทขอเสนอแนะคือ

จะชวยใหการสกัดหาวลีขอเสนอแนะที่ซอนอยูภายในประโยคมีความถูกตองมากยิ่งขึ้น 

4.3.4 กระบวนการสกัดวลีขอเสนอแนะ 

กระบวนการสกัดวลีขอเสนอแนะเปนกระบวนการนําผลลัพธที่ไดจากกระบวนการจําแนก

ประเภทขอเสนอแนะไปสกัดหาวลีขอเสนอแนะ  โดยพิจารณาจากรูปแบบของประโยค

ขอเสนอแนะที่เกิดขึ้นบอยภายในคลังบทวิจารณ ซึ่งรูปแบบของประโยคขอเสนอแนะจะถูกจําแนก

ประเภทตามที่กําหนดไวแลว 3 ประเภท แตละประเภทประกอบดวยรูปแบบการใชภาษาที่แตกตาง

กัน ดังตารางที่ 4.11 และตัวอยางประโยคขอเสนอแนะและวลีขอเสนอแนะที่สกัดไดจากรูปแบบ

ของประโยคขอเสนอแนะที่แบงตามประเภท 3 ประเภท ดังตารางที ่4.12 

 

ตารางท่ี 4.11 รูปแบบของประโยคขอเสนอแนะแบงตามประเภท 

 

ประเภทขอเสนอแนะ รูปแบบประโยค 

Explicit suggestions Se + OBJ + Suggestion 

Se + Suggestion + OBJ 

Se + Suggestion 

OBJ + Se + Suggestion 

Sa + Suggestion + OBJ 

Sa + Suggestion 

OBJ + Sa + Suggestion 

OBJ+ Suggestion + Sa 

Suggestion + OBJ+ Sa 

Query suggestions Sq + OBJ + Suggestion 

Sq+ Suggestion + OBJ 

Sq+ Suggestion 

OBJ + Sq + Suggestion 

OBJ + Suggestion + Sq 

Condition suggestions Sc + OBJ + Suggestion 

OBJ + Sc + Suggestion 
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ตารางท่ี 4.12  แสดงตัวอยางประโยคขอเสนอแนะและวลีขอเสนอแนะที่สกัดไดจากรูปแบบของ

ประโยคขอเสนอแนะที่แบงตามประเภท 

 

Explicit suggestions 

     Se + OBJ + Suggestion 

 อยากให<Se>คุณลานบุญ<OBJ>ปรับปรุงวิธีการอานขาว<Suggestion>ครับ ทั้ง

นํ้าเสียง การเวนวรรคการทอดเสียงไมเปนธรรมชาติเลยฟงแลวอึดอัด แถมใบหนาก็

ไมน่ิงตองขยับคิ้ว เอียงคอ พยักหนาฯลฯทุกพยางค เวียนหัวและไมมีสมาธิในการชม

ขาวเลยครับติเพื่อกอนะครับ 

หัวขอ:                     คุณลานบุญ 

คําบงชี้ขอเสนอแนะ: อยากให 

ขอเสนอแนะ:           ปรับปรุงวิธีการอานขาว 

     Se + Suggestion + OBJ 

 อยากให<Se>ผูบริหารทบทวนบทบาทการรายงาน<Suggestion>ขาว<OBJ>ของผู

ประกาศขาวภาคค่ําดวย 

หัวขอ:                     ขาว 

คําบงชี้ขอเสนอแนะ: อยากให 

ขอเสนอแนะ:           ผูบริหารทบทวนบทบาทการรายงานขาวของผูประกาศขาวภาค 

                               ค่ําดวย 

     Se + Suggestion 

 ขอติ<Se>เร่ืองภาพที่นํามาประกอบรายการควรปรับปรุงสัดสวนภาพใหเหมาะสม

<Suggestion>  

หัวขอ:                     - 

คําบงชี้ขอเสนอแนะ: ขอติ 

ขอเสนอแนะ:           เร่ืองภาพที่นํามาประกอบรายการควรปรับปรุงสัดสวนภาพให 

                              เหมาะสม 
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ตารางท่ี 4.12 (ตอ) 

 

     OBJ + Se + Suggestion 

 เมื่อไรรายการหนังพาไป<OBJ> จะกลับมาฉายอีกครับ อยากให<Se>รายการน้ี

กลับมาฉายใหมเพราะที่บานชอบกันมาก<Suggestion>  

หัวขอ:                     หนังพาไป 

คําบงชี้ขอเสนอแนะ: อยากให 

ขอเสนอแนะ:           รายการน้ีกลับมาฉายใหมเพราะที่บานชอบกันมาก 

     Sa + Suggestion + OBJ 

 ควร<Sa> แกไขภาพที่นํามาประกอบรายการ<Suggestion> พินิจนคร<OBJ> เพราะ

ไมสอดคลองกันกับบทพูด  

หัวขอ:                    พินิจนคร 

คําบงชี้ขอเสนอแนะ: ควร 

ขอเสนอแนะ:           แกไขภาพที่นํามาประกอบรายการพินิจนครเพราะไมสอดคลอง 

                              กับบทพูด 

     Sa + Suggestion 

 รบกวน<Sa>ต้ังคาเสียงเร่ิมตนในคลิปรายการThaiPBSยอนหลัง ใหลดลงเหลือสัก

คร่ึงของระดับvolume เปดปุบดังมาก<Suggestion>  

หัวขอ:                     - 

คําบงชี้ขอเสนอแนะ: รบกวน 

ขอเสนอแนะ:           ต้ังคาเสียงเร่ิมตนในคลิปรายการThaiPBSยอนหลัง ใหลดลง 

                               เหลือสักคร่ึงของระดับ volume เปดปุบดังมาก 

     OBJ + Sa + Suggestion 

 รายการกินอยู...คือ<OBJ>นาจะ<Sa>นําเสนอวาวัตถุดิบในประเทศอะไรบางที่แทน

วัตถุดิบของตางประเทศได<Suggestion>  

หัวขอ:                     กินอยู...คือ 

คําบงชี้ขอเสนอแนะ: นาจะ 

ขอเสนอแนะ:    นําเสนอวาวัตถุดิบในประเทศอะไรบางที่แทนวัตถุดิบของ   

                              ตางประเทศได 
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ตารางท่ี 4.12 (ตอ) 

 

     OBJ+ Suggestion + Sa 

 วันที่19-11-54 รายการstudent channel<OBJ>และรายการetvติวเขมonet เปดดูแลว

ไมใชเน้ือหาของรายการเลยกรุณา<Sa>แกไขใหดวย<Suggestion>  

หัวขอ:                     student channel 

คําบงชี้ขอเสนอแนะ: กรุณา 

ขอเสนอแนะ:           รายการetvติวเขมonet เปดดูแลวไมใชเน้ือหาของรายการเลย 

                              กรุณาแกไขใหดวย 

     Suggestion + OBJ+ Sa 

 พิธีกรภาคสนามแตงตัวไมคอยสุภาพ<Suggestion> ผูบริหารThaiPBS<OBJ> ควร

พิจารณา<Sa>ดวย  

หัวขอ:                     ThaiPBS 

คําบงชี้ขอเสนอแนะ: ควรพิจารณา 

ขอเสนอแนะ:           พิธีกรภาคสนามแตงตัวไมคอยสุภาพ ผูบริหาร ThaiPBS ควร 

                              พิจารณาดวย 

Query suggestions 

     Sq + OBJ + Suggestion 

 ทําไม<Sq>หนัง<OBJ>มีแตตอนดึก ๆ  เอามาฉายเร็ว ๆ หนอยไมไดหรอคะ

<Suggestion>  

หัวขอ:                     หนัง 

คําบงชี้ขอเสนอแนะ: ทําไม 

ขอเสนอแนะ:           มีแตตอนดึก ๆ  เอามาฉายเร็ว ๆ หนอยไมไดหรอ 

     Sq+ Suggestion + OBJ 

 ทําไม<Sq>ดาวนโหลดเอกสารประกอบการรับชม<Suggestion>ติวเขมเติมเต็มความรู

<OBJ>ไมไดเลยสักวิชาคะทั้ง ๆ ที่ล็อกอินแลว  

หัวขอ:                     ติวเขมเติมเต็มความรู 

คําบงชี้ขอเสนอแนะ: ทําไม 

ขอเสนอแนะ:           ดาวนโหลดเอกสารประกอบการรับชมไมไดเลยสักวิชา                       
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ตารางท่ี 4.12 (ตอ) 

 

     Sq+ Suggestion 

 อยากใหเอา AF 10 เปนAllStarsดีไหม<Sq>เอาแชมปมารวมกันใหม ใชชีวิตใหจุใจ

<Suggestion>  

หัวขอ:                     - 

คําบงชี้ขอเสนอแนะ: ดีไหม 

ขอเสนอแนะ:           เอาแชมปมารวมกันใหม ใชชีวิตใหจุใจ 

     OBJ + Sq + Suggestion 

 รายการเวทีสาธารณะ<OBJ>ทําไม<Sq>ไมมี เปดใหแสดงความคิดเห็นสดบาง

<Suggestion>  

หัวขอ:                     เวทีสาธารณะ 

คําบงชี้ขอเสนอแนะ: ทําไม 

ขอเสนอแนะ:           ไมมีเปดใหแสดงความคิดเห็นสดบาง 

    OBJ + Suggestion + Sq 

 นํ้าจะทวมอีกรอบแลวรัฐบาลมัวทําอะไรกันอยู นักขาวThaiPBS<OBJ>เขาไป

ตรวจสอบใหหนอย<Suggestion>ไดไหม<Sq>คะ  

หัวขอ:                     ThaiPBS 

คําบงชี้ขอเสนอแนะ: ไดไหม 

ขอเสนอแนะ:           เขาไปตรวจสอบใหหนอย 

Condition suggestions 

     Sc + OBJ + Suggestion 

 จะดีกวาน้ีนะถา<Sc>เอารายการทองโลกกวาง<OBJ>มาใสซับไทเทิลภาษาไทยให

ดวย<Suggestion>  

หัวขอ:                     ทองโลกกวาง  

คําบงชี้ขอเสนอแนะ: ถา 

ขอเสนอแนะ:           มาใสซับไทเทิลภาษาไทยใหดวย 
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ตารางท่ี 4.12 (ตอ) 

 

     OBJ + Sc + Suggestion 

 พอดีไดเห็นชองDMC<OBJ> ทําการถายทอดสดงานฉลองครองราชยครบ 60 ป โดย 

นําสัญญาณสดมาจาก โทรทัศนรวมการเฉพาะกิจแหงประเทศไทย แตถายทอดไม

ตลอด ผมคิดวา ถา<Sc>วันไหนจะมีการถายทอดรายการพิเศษออกโทรทัศนรวมการ

เฉพาะกิจ เปนไปไดไหม ที่ทางชอง DMC จะทําการขอสัญญาณถายทอดสดแบบทีวี

ชองอ่ืน ๆ  ตลอดรายการพิเศษน้ัน<Suggestion>  

หัวขอ:                     DMC 

คําบงชี้ขอเสนอแนะ: ถา 

ขอเสนอแนะ:           วันไหนจะมีการถายทอดรายการพิเศษออกโทรทัศนรวมการ  

                               เฉพาะกิจ เปนไปไดไหม ที่ทางชอง DMC จะทําการขอสัญญาณ 

                               ถายทอดสดแบบทีวีชองอ่ืน ๆ  ตลอดรายการพิเศษน้ัน 

 



 

 

 

 

บทที ่5 

 

สรุปผล และขอเสนอแนะ 

 

5.1 สรุปผล 

 

การวิเคราะหขอเสนอแนะจากผูบริโภคจะชวยใหธุรกิจทราบวาผูบริโภคใหความสําคัญกับ

เร่ืองใด และธุรกิจควรปรับปรุงหรือพัฒนาไปในทิศทางใด เพื่อใหสอดคลองกับความตองการของ

ผูบริโภคไดมากที่สุด และสามารถตอบสนองตอความตองการน้ันไดอยางรวดเร็ว ซึ่งจะสงผลดีตอ

ธุรกิจในการเพิ่มความสามารถทางการแข็งขันและโอกาสความสําเร็จของธุรกิจไดมากยิ่งขึ้น 

งานวิจัยน้ีจึงไดนําเสนอวิธีการวิเคราะหขอเสนอแนะ ดวยเทคนิคเหมืองขอความรวมกับ

การประมวลผลภาษาธรรมชาติ ซึ่งแบงกระบวนการวิเคราะหออกเปน 2 กระบวนการหลัก ไดแก 

(1) กระบวนการสกัดขอเสนอแนะที่จะชวยลดระยะเวลาการคนหาขอเสนอแนะโดยสกัด

ขอเสนอแนะที่ถูกปะปนอยูกับขอมูลอ่ืนที่ไมเกี่ยวของ (ขอเท็จจริงและขอคิดเห็น) ออกมาได ดวย

วิธีการใชแบบจําลองการสกัดแยกขอเสนอแนะ ซึ่งแบบจําลองดังกลาวน้ีจะสรางมาจากชุดขอมูล

เรียนรูที่ทราบผลเฉลยแลว และเมื่อมีขอมูลชุดใหมที่ยังไมทราบผลเฉลยจะใชแบบจําลองที่สรางได

น้ีในการสกัดขอเสนอแนะออกมาจากบทวิจารณ ทําใหสามารถสกัดขอเสนอแนะออกมาจากบท

วิจารณจํานวนมากได โดยไมจําเปนตองใชผูเชี่ยวชาญในการคนหาขอเสนอแนะใหมทุกคร้ัง ซึ่ง

สิ้นเปลืองทั้งทรัพยากรดานเวลาและคาใชจายจํานวนมาก และ (2) กระบวนการจําแนกประเภท

ขอเสนอแนะที่จะชวยใหไดขอมูลที่ถูกจัดกลุมตามเจตนาการแสดงขอเสนอแนะที่คลายกันเขาไว

ดวยกัน ทําใหงายตอการวิเคราะหและตีความขอเสนอแนะที่มีโครงสรางไมแนนอนได และ

สามารถนําสารสนเทศที่ไดจากการกระบวนการจําแนกประเภทขอเสนอแนะน้ีไปสกัดหาวลี

ขอเสนอแนะที่ซอนอยูภายในประโยค ทําใหไดวลีขอเสนอแนะที่สามารถนําไปใชประโยชนเพื่อ

การปรับปรุงและพัฒนาธุรกิจตอไป  
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จากขอเท็จจริงและความคิดเห็น ดังน้ันคําในกลุม DW จึงไมสามารถใชเปนคําบงชี้เพื่อจําแนกบท

วิจารณประเภทขอเสนอแนะออกจากบทวิจารณประเภทอ่ืนได 

อัลกอริทึมซัพพอรตเวกเตอรแมชชีนเปนอัลกอริทึมที่มีประสิทธิภาพการวิเคราะห

ขอเสนอแนะที่ดีที่สุดเมื่อเปรียบเทียบกับอัลกอริทึมตนไมตัดสินใจและเนอีฟเบย นอกจากน้ัน

อัลกอริทึมซัพพอรตเวกเตอรแมชชีนยังสามารถเพิ่มประสิทธิภาพการวิเคราะหขอเสนอแนะไดดวย

วิธีการเลือกใชฟงกชั่นเคอรเนลและการปรับคาพารามิเตอรที่เหมาะสม จากผลการทดลองพบวาการ

วิเคราะหขอเสนอแนะมีประสิทธิภาพการดีที่สุด โดยการใชอัลกอริทึมซัพพอรตเวกเตอร ฟงกชั่น

เคอรเนล Polynomial ที่คาพารามิเตอร ดังน้ี  

พารามิเตอร C เทากับ 1 หมายถึง คา C ที่เหมาะสมสําหรับการสรางแบบจําลองการ

แบงกลุมขอมูลหรือการสกัดขอเสนอแนะ ที่มีการกําหนดใหยอมรับความผิดพลาดที่เกิดขึ้นของชุด

ขอมูลบางชุดได และมีระยะหางระหวางกลุม 2 กลุมขอมูลที่เหมาะสม กลาวคือไมเกิดปญหาเร่ือง

การเขากันเกินไป (Overfitting) หรือการสรางแบบจําลองที่สามารถนํามาใชในการเรียนรูไดดี แตไม

สามารถนําไปใชทํานายขอมูลอ่ืน ๆ    ไดหรือทํานายไดไมดี 

 พารามิเตอรแกมมา เทากับ 1 หมายถึง การปรับคาความกวางเพื่อใหรองรับกับซัพพอรต

เวกเตอร หากกําหนดคาแกมมาที่ 0 หมายถึงแบบจําลองหรือเสนไฮเปอรเพลนที่ไดไมสอดคลอง

กับซัพพอรตเวกเตอรคาใดเลย และหากเพิ่มคาแกมมาใหสูงขึ้นแบบจําลองหรือเสนไฮเปอรเพลนที่

ไดจะชนกับซัพพอรตเวกเตอรจํานวนมากขึ้น ทําใหไดแบบจําลองที่สามารถทํานายชุดขอมูลใหม

ไดถูกตองยิ่งขึ้น แตหากกําหนดคาแกมมาสูงจนเกินไปจะเกิดปญหาการเขากันมากเกินไปได ซึ่ง

จากการทดลองวิเคราะหการสกัดขอเสนอแนะพบวาคาพารามิเตอรแกมมาเทากับ 1 เปนคาที่

เหมาะสมกับชุดขอมูลมากที่สุด 

 พารามิเตอรดีกรี เทากับ 1 หมายถึง การปรับคาความโคงของเสนไฮเปอรเพลนที่เหมาะสม

กับชุดขอมูล เน่ืองจากชุดขอมูลที่นํามาเรียนรูและทดสอบไมสามารถแบงไดดวยเสนตรงหรือไดแต

ประสิทธิภาพการสกัดขอเสนอแนะไมดีเทาที่ควร การปรับเสนไฮเปอรเพลนใหมีความโคงที่

สอดคลองกับชุดขอมูลจะทําใหไดเสนแบงชุดขอมูล 2 กลุมออกจากกันไดอยางเหมาะสม ซึ่งไดแก

คาพารามิเตอรดีกรี เทากับ 1 และหากปรับเพิ่มคาดีกรีจะไดเสนแบงที่โคงมากขึ้น ซึ่งทําใหไดเสน

แบงชุดขอมูลที่ไมเหมาะสม นอกจากน้ันแลวยิ่งเพิ่มคาดีกรีจํานวนมากขึ้นจะทําใหตองใชระยะเวลา

การคํานวณที่มากขึ้นตามดวย และหากปรับคาดีกรีที่ตํ่าที่สุดก็คือการแบงดวยเสนตรงน่ันเอง 

 ดังน้ันการปรับคาพารามิเตอรควรพิจารณาถึงความเหมาะสมของชุดขอมูลทดสอบและชุด

ขอมูลใหม การกําหนดคาพารามิเตอรที่สูงเกินไปจะเกิดปญหาเร่ืองการเขากันมากเกินไปได และ
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หากปรับคาที่นอยเกินไปจนไมเหมาะสมกับขอมูล จะทําใหไดผลลัพธที่ไมสามารถวิเคราะหขอมูล

หรือนําไปใชประโยชนได 

ผลลัพธที่ไดจากการวิเคราะหขอเสนอแนะ พบวาขอเสนอแนะมักถูกแสดงดวยคํากริยา

แสดงอาการ เพื่อบงบอกถึงการกระทําของผูอ่ืน หรือแนวทางใหปฏิบัติ การวิเคราะหดวยคํากริยา

แสดงอาการและคําบงชี้วลีขอเสนอแนะประกอบกันจะทําใหมีประสิทธิภาพการจําแนก

ขอเสนอแนะดีที่สุด กลาวคือเปนขอเสนอแนะที่ไมมีความกํากวม กลาวคือมีสวนประกอบของ

ประโยคขอเสนอแนะที่สมบูรณ  

ประโยคขอเสนอแนะและวลีขอเสนอแนะมีสวนประกอบ (หนาที่ของคํา) ดังน้ี  

  1. คําบงชี้ขอเสนอแนะ (Suggestion indicators หรือ suggestion words: SW) 

  2. คําระบุหัวขอ (Name Entities หรือ OBJ) 

  3. วลีเสนอแนะ หรือคูของคําที่เกิดขึ้นรวมกันบอย (Association wordlists: AW)  

การประเมินประสิทธิภาพแบบจําลองการจําแนกขอเสนอแนะ แบงเปน  4 สวน 

ประกอบดวย (1) คาความถูกตองเชิงบวก (True positive) จํานวนทั้งสิ้น 367 ประโยค (2) คาความ

ผิดพลาดเชิงบวก (False positive) จํานวนทั้งสิ้น 61 ประโยค (3) คาความผิดพลาดเชิงลบ (False 

negative) จํานวนทั้งสิ้น 25 ประโยค และ (4) คาความถูกตองเชิงลบ จํานวนทั้งสิ้น 362 ประโยค ดัง

ภาพที่ 5.1  

 

 
 

ภาพท่ี 5.1 การประเมินประสิทธิภาพแบบจําลองการจําแนกขอเสนอแนะ 

 

 

 

True 
negative 

362 

False 
negative 

25 

True 
positive 

367 

False 
positive 

61 
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5.2.1 ความถูกตองเชิงบวก (True positive)  

ความถูกตองเชิงบวก หมายถึง ประโยคที่ผูเชี่ยวชาญระบุวาเปนขอเสนอแนะ (S) และ

แบบจําลองทํานายวาเปนขอเสนอแนะ (S) ซึ่งประโยคที่แบบจําลองสามารถทํานายไดวาเปน

ขอเสนอแนะจะตองมีสวนประกอบของขอเสนอแนะครบทั้ง 3 สวน หรือมีสวนประกอบอ่ืน ๆ ของ

ขอเสนอแนะ มีจํานวนทั้งสิ้น 367 ประโยค ดังภาพที่ 5.2 

 จากผลการทดลองพบวาประโยคที่วิเคราะหถูกตอง 75% มีคําบงชี้ขอเสนอแนะ และคําระบุ

หัวขอเปนสวนประกอบของประโยค และ 15% มีสวนประกอบครบทั้งสามสวน คือคําบงชี้

ขอเสนอแนะ คําระบุหัวขอ และวลีขอเสนอแนะ หากมีฐานความรูทางคําหรือวลีที่เปนขอเสนอแนะ

ที่มากขึ้น จะทําใหการวิเคราะหขอเสนอมีความถูกตองยิ่งขึ้น ซึ่งสามารถทําไดโดยการเพิ่มจํานวน

ชุดขอมูลเรียนรูใหมากขึ้น ตัวอยางประโยคที่จําแนกถูกวาเปนขอเสนอแนะ (True positive) ดัง

ตารางที่ 5.2 

 

 
 

ภาพท่ี 5.2 การประเมินประสิทธิภาพของแบบจําลองการจําแนกขอเสนอแนะที่คาความถูกตอง 

เชิงบวก 
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ตารางท่ี 5.2  ตัวอยางสวนประกอบของประโยคขอเสนอแนะและประโยคที่มีคาความถูกตองเชิง

บวก 

 

สวนประกอบของประโยค

ขอเสนอแนะ 
ตัวอยางประโยคที่มีคาความถูกตองเชิงบวก 

SW, OBJ, AW อยาก<Se>ให<AUX>นํา<AW-VACT> พระอาทิตยคืน

แ ร ม <OBJ2>ก ลั บ ม า <VACT>ฉ า ย <AW-VACT>ซ้ํ า

<ADV>อีก<ADV>เร่ือย<ADV> ๆ <N> 

SW, OBJ, AW พิธีกร<AW-N> ยิปโซ<OBJ3> พูด<AW-VACT>ฟง

<VACT>ไม<NEG>รู<VSTA>เ ร่ือง<N> <SPC>พูด

<VACT>ชา<ADV> ๆ <N>หนอย<ADV>ไดไหม<Sq>

หรือ<CONJ>ไม<NEG>ขอ<Se>ให<AUX>เปลี่ยน<AW-

VACT> พิธีกร<AW-N> 

SW, OBJ การตูน<OBJ1>animation<N> <SPC>กอน<ADV>ขาว

<OBJ1>19.00 น .<INT>นาจะ<Sa>นํา<VACT>ไป

<VACT>เ ผ ย แ พ ร <VACT>ต อ <ADV>เ ย อ ะ <ADV> ๆ 

<N> 

  

5.2.2 ความผิดพลาดเชิงบวก (False positive)  

ความผิดพลาดเชิงบวก หมายถึง ประโยคที่ผูเชี่ยวชาญระบุวาเปนไมขอเสนอแนะ (S') แต

แบบจําลองทํานายวาเปนขอเสนอแนะ (S) เน่ืองจากเปนประโยคที่มีความกํากวม ผูอานอาจตีความ

วาเปนหรือไมเปนขอเสนอแนะ มีจํานวนทั้งสิ้น 61 ประโยค ดังภาพที่ 5.3 และตัวอยางประโยคที่

จําแนกผิดวาเปนขอเสนอแนะ (False Positive) ดังตาราง 5.3 
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ภาพท่ี 5.3 การประเมินประสิทธิภาพของแบบจําลองการจําแนกขอเสนอแนะที่คาความผิดพลาด 

เชิงบวก 

 

ตารางท่ี 5.3  ตัวอยางสวนประกอบของประโยคขอเสนอแนะและประโยคที่มีคาความผิดพลาด 

เชิงบวก 

 

สวนประกอบของประโยค

ขอเสนอแนะ 
ตัวอยางประโยคที่มีคาความผิดพลาดเชิงบวก 

SW, OBJ, AW อยาก<Se>ทราบ<VACT>ผูบรรยาย<N>รายการ<N>สาร

ค ดี <OBJ1>ท อ ง โ ล ก ก ว า ง <OBJ2>เ ว ล า <Dom-N> 

<SPC>18.00 น.<INT> <SPC>และ<CONJ> ผูเขียนบท

บรรยาย<N> <SPC>เปน<VSTA>ใคร<PRON>คะ<END> 

<SPC>เขียน<VACT>บทบรรยาย<N>ได<AUX>ดี<ADJ>

แล ว <ADV>เสี ย ง <AW-N>ค น พ า ก ษ <N>ก็ <ADV>ฟ ง

<AW-VACT>เพลิน<ADV>คะ<END> 

SW,OBJ, AW ขอ<Se>แสดง<VACT>ความเห็น<N>เกี่ยวกับ<PREP>

พิธีกร<Dom-N>หญิง<N> <SPC>รายการ<N>ยอนสยาม

ผานฟลมจ๋ิว<OBJ2>ที่<PREP>มี<VACT>ใน<PREP>วัน

อาทิตย<N>ชวง<N>บาย<N> <SPC>วา<AUX> <SPC>

เปน<VSTA>พิธีกร<AW-N>ที่<PREP>พูด<AW-VACT>

ฟ ง <VACT>ไ ม <NEG>ไ ด <AUX>ส า ร ะ <Dom-N>เ ล ย

<ADV> 

1 

0 4 
4 

19 
 

AW 
3 

SW 
21 
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J 
 

False 
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ตารางท่ี 5.3 (ตอ) 

 

AW เปลี่ยน<AW-VACT> พิธีกร<AW-N>เมื่อไร<ADV>จะ

<AUX>กลับมา<VACT>ดู<VACT>ใหม<ADV> 

AW สื่อ<Dom-N>ชวย<AW-VACT> นําเสนอ<AW-VACT>

ดวย<ADV>นะ<END>ครับ<END> <SPC>เพื่อ<CONJ>

ที่<PREP>รัฐบาล<N>จะ<AUX>ได<AUX>แก<VACT>

ปญหา<Dom-N>ให<AUX>คน<N>ตกงาน<VACT>บาง

<PRON> 

 

5.2.3 ความผิดพลาดเชิงลบ (False negative)  

  ความผิดพลาดเชิงลบ หมายถึง ประโยคที่ผูเชี่ยวชาญระบุวาเปนขอเสนอแนะ (S) แต

แบบจําลองทํานายวาไมเปนขอเสนอแนะ (S') มีจํานวนทั้งสิ้น 25 ประโยค ดังภาพที่ 5.4 และ

ตัวอยางประโยคที่จําแนกถูกวาไมเปนขอเสนอแนะ (False Negative) ดังตารางที่ 5.4 

 

 
 

ภาพท่ี 5.4 การประเมินประสิทธิภาพของแบบจําลองการจําแนกขอเสนอแนะที่คาความผิดพลาด 

เชิงลบ 
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ตารางท่ี 5.4  ตัวอยางสวนประกอบของประโยคขอเสนอแนะและประโยคที่มีคาความผิดพลาดเชิง

ลบ 

 

สวนประกอบของประโยค

ขอเสนอแนะ 
ตัวอยางประโยคที่มีคาความผิดพลาดเชิงลบ 

SW, OBJ อยาก<Se>ให<AUX>ทาง<N>ThaiPBS<OBJ0>นําเสนอ

<VACT>ใ ห <AUX>ค ร บ <ADV>ทุ ก <DET>มิ ติ <N> 

<SPC>ที่<PREP>ผาน<VACT>มา<VACT>น้ัน<PRON>

ชั ด เ จ น <ADV>ว า <AUX> <SPC>สื่ อ <Dom-

N>ThaiPBS<OBJ0>ส นั บ ส นุ น <VACT>แ น ว คิ ด <N> 

<SPC>และ<CONJ>นโยบาย<Dom-N>ของ<PREP>พรรค

การเมือง<N>อนุรักษนิยม<N>โดย<PREP>การนําเสนอ

<N>เชิง<N>บวก<ADJ>อยู<PREP>ตลอด<ADV>เวลา

<Dom-N>เ รี ย ก <VACT>ไ ด <AUX>ว า <AUX>ทํ า ใ ห

<VACT>ภาพลักษณ<N>ของ<PREP>พรรค<N>  

อนุรักษนิยม<N> <SPC>และ<CONJ>องคกร<Dom-N>

อิสระ<ADJ> <SPC>และ<CONJ>ทุก<DET>ฝาย<N> 

SW, OBJ ThaiPBS<OBJ0> อยา<Sa>เปน<VSTA>เหมือน<CONJ>

ชอง<Dom-N>ฟรีทีวี<Dom-N>อ่ืน ๆ <ADV>เลย<ADV>

ที่<PREP>ถูก<VACT>จํากัด<VACT>การนําเสนอ<N>

ขอมูล<Dom-N>อยาง<ADV>ตรงไปตรงมา<ADV> 

OBJ <N>แบบ<N>น้ี<ADJ>มัน<PRON>สอ<OTH>ให<AUX>

เ กิ ด <VACT>ป ญ ห า <Dom-N>ม า ก เ กิ น <OTH>ไ ป

<VACT>เห มื อ น<CONJ>ไ ม <NEG>ใ ห <AUX>เ กี ย ร ติ

<N>ผูอ่ืน<PRON>เลย<ADV>ทั้ง ๆ ที่<ADV>ยัง<PREP>

ไม<NEG>มี<VACT>หลักฐาน<N> <SPC>ระวัง<VACT> 

เร่ือง<N>น้ี<ADJ>หนอย<ADV>นะ<END>ครับ<END> 
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5.2.4 ความถูกตองเชิงลบ (True Negative)  

ความถูกตองเชิงลบ หมายถึง ประโยคที่ผูเชี่ยวชาญระบุวาเปนไมขอเสนอแนะ (S') และ

แบบจําลองทํานายวาไมเปนขอเสนอแนะ (S') มีจํานวนทั้งสิ้น 362 ประโยค ดังภาพที่ 5.5 และ

ตัวอยางประโยคที่จําแนกถูกวาเปนขอเสนอแนะ (True Negative) ดังตารางที่ 5.5 

 

 
 

ภาพท่ี 5.5 การประเมินประสิทธิภาพของแบบจําลองการจําแนกขอเสนอแนะที่คาความถูกตอง 

  เชิงลบ 

 

ตารางท่ี 5.5 ตัวอยางสวนประกอบของประโยคขอเสนอแนะและประโยคที่มีคาความถูกตองเชิงลบ 

 

สวนประกอบของประโยค

ขอเสนอแนะ 
ตัวอยางประโยคที่มีคาความผิดพลาดเชิงลบ 

OBJ ThaiPBS<OBJ0> <SPC>มี <VACT>ก า ร <N>เ ก็ บ

<VACT>ขอมูล<Dom-N>และ<CONJ>นําเสนอ<VACT>

ข า ว ส า ร <Dom-N>ที่ <PREP>มี <VACT>ค ว า ม <N>

หลากหลาย<ADJ>และ<CONJ>มี<VACT>ความ<N>เปน

กลาง<VATT>มาก<ADV>เลย<ADV>ครับ<END> 

SW อยาก<Se>ให<AUX>ลูกสาว<N>และ<CONJ>เพื่อน<N> 

ๆ <N>ได<AUX>ไป<VACT>รวม<VACT>กิจกรรม<N>

ใน<PREP>การ<N>ทํา<VACT>ขนม<N>ไทย<Dom-N>

ไม<NEG>ทราบ<VACT>วา<AUX>จํากัด<VACT>อาย ุ

149 
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29 
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ตารางท่ี 5.5 (ตอ) 

 

 <N>เ ท า ไ ห ร <QUES>ลู ก ส า ว <N>อ า ยุ <N>15<INT> 

<SPC>ป<N>แลว<ADV>คะ<END> 

SW, OBJ อยาก<Se>ทราบ<VACT>รายละเอียด<N>เร่ือง<N>แวนตา 

3 มิติ<N>ทาง<PREP>ThaiPBS<OBJ0>จะ<AUX>แจก

<VACT>ฟ รี <ADV>ต อ ง <AUX>ทํ า <VACT>อ ย า ง ไ ร

<QUES>บาง<PRON>ครับ<END> 

 

จากศึกษารูปแบบประโยคขอเสนอแนะ ประกอบดวย 3 สวน ไดแก (1) คําบงชี้

ขอเสนอแนะ (2) คําระบุหัวขอ และ (3) วลีเสนอแนะ แตจากผลการทดลองพบวามีประโยค

ขอเสนอแนะบางประโยคที่มีความกํากวม คือมีสวนประกอบของประโยคขอเสนอแนะไมครบทุก

สวนประกอบ เชน ไมมีคําบงชี้ขอเสนอแนะที่ชัดเจน มีเพียงวลีขอเสนอแนะเทาน้ัน หรือมีคําบงชี้

ขอเสนอแนะอยูในประโยคแตไมพบสวนประกอบของวลีขอเสนอแนะ จึงทําใหการวิเคราะหมี

ความผิดพลาด สวนรูปแบบประโยคที่แบบจําลองสามารถวิเคราะหไดถูกตองวาเปนประโยค

ขอเสนอแนะประกอบดวยสวนประกอบของประโยคอยางนอย 2 สวน ไดแก (1) คําบงชี้

ขอเสนอแนะ (2) คําระบุหัวขอ เปนหลักซึ่งยังขาดวลีขอเสนอแนะ ดังน้ันการเพิ่มประสิทธิภาพของ

สกัดหาวลีขอเสนอแนะสามารถทําไดโดยการเพิ่มชุดขอมูลเรียนรู เพื่อใหกระบวนการสราง

ฐานความรูทางภาษาของวลีขอเสนอแนะมีความรูทางคําหรือวลีขอเสนอแนะที่มากขึ้น จะสามารถ

วิเคราะหประโยคขอเสนอแนะไดถูกตองยิ่งขึ้น หรือใชการวิเคราะหภาษาในระดับความหมายของ

ประโยครวมดวย เพื่อใหคอมพิวเตอรสามารถทําความเขาใจกับความหมายของประโยค

ขอเสนอแนะไดดียิ่งขึ้น 

 

5.3 สิ่งที่ไดรับจากงานวิจัย (Contributions) 

 

1. กระบวนการสกัดขอเสนอแนะออกจากบทวิจารณประเภทอ่ืนดวยเทคนิคการเรียนรูของ

เคร่ือง ที่มีเปาหมายในการจําแนกขอเสนอแนะออกจากความคิดเห็นทั่วไป ซึ่งในงานวิจัยของ  

Vishwanath (2011) ไดใชวิธีการจําแนกขอเสนอแนะดวยวิธีวิศวกรรมองคความรู ซึ่งเปนเทคนิค

การใชผูเชี่ยวชาญสรางกฎการตัดสินใจในการจําแนกขอเสนอแนะ ซึ่งวิธีน้ีมีขอเสียคือเมื่อโดเมน

ขอมูลเปลี่ยนไป จําเปนตองสรางกฎการตัดสินใจใหมทุกคร้ัง หากมีปริมาณขอมูลมากขึ้นตองใช
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ระยะเวลานานในการสรางกฎ และมีขอผิดพลาดสูง ซึ่งแตกตางจากวิธีการเรียนรูดวยเคร่ือง ที่เปน

การสรางแบบจําลองการจําแนกเอกสารหรือขอความแบบอัตโนมัติ ดวยวิธีการเรียนรูจากชุดขอมูล

เรียนรู ทําใหมีความถูกตองในการจําแนกขอเสนอแนะที่สูงกวาและไมจําเปนตองใชทรัพยากรทั้ง

ดานคนและเวลามาก สามารถนํากระบวนการวิเคราะหที่นําเสนอไปประยุกตใชกับหัวขอเร่ืองอ่ืน ๆ 

ได 

2. วิธีการสรางฐานความรูทางภาษาดวยกฎความสัมพันธ (Association rules mining) โดย

ปกติแลวการจําแนกขอความไมวาจะเปนการจําแนกตามหัวเร่ือง (Topic based) หรือตามขั้ว

ความเห็น (Polarity based) จะสามารถจําแนกไดจาก “คําเด่ียว” เพียงหน่ึงคํา เชน การจําแนกตามหัว

เร่ืองสามารถจําแนกไดจากคําเด่ียวอยางนอยหน่ึงคําที่อยูในกลุมเดียวกันกับหัวเร่ือง หรือการจําแนก

ตามขั้วความเห็น สามารถจําแนกไดจากคําบงชี้ขั้วความเห็นที่ใชชีงชี้ขั้วความเห็นเปนบวก ลบ หรือ

เปนกลางได แตสําหรับการวิเคราะหขอเสนอแนะไมสามารถวิเคราะหประเภทเอกสารหรือประโยค

ไดจากคําเพียงคําเดียว จําเปนตองวิเคราะหการเกิดขึ้นรวมกันของคํามากกวา 2 คําขึ้นไป ตัวอยาง

ประโยคที่มีคําบงชี้ขอเสนอแนะ (Suggestion indicator) “อยาก” เชน 

“อยากใหมีรายการไปตลอด” คือประโยคที่ไมเปนขอเสนอแนะ (Non-suggestion) 

“อยากใหเปลี่ยนพิธีกร” คือประโยคขอเสนอแนะ (Suggestion) 

จะเห็นวาคําวา “อยาก” หน่ึงคํา สามารถปรากฏอยูไดทั้งประโยคที่เปนขอเสนอแนะ และ

ประโยคที่ไมเปนขอเสนอแนะ ดังน้ันการวิเคราะหขอเสนอแนะจึงไมสามารถวิเคราะหไดจาก

คําบงชี้ขอเสนอแนะเพียงคําเดียวได แตจําเปนตองอาศัยการเกิดขึ้นของคําหรือวลีขอเสนอแนะรวม

ดวย เชนคําวา “เปลี่ยนพิธีกร” เปนตน ดังน้ันผูศึกษาจึงนําเสนอกระบวนการสรางฐานความรูทาง

คําศัพทที่มีโอกาสเปนวลีขอเสนอแนะขึ้น ดวยวิธีการประยุกตใชเทคนิคของกฎความสัมพันธ 

(Association rules mining) ในการวิเคราะหเหมืองขอเสนอแนะ 

3. ประเภทของขอเสนอแนะ 

ก า ร จํ า แนก ข อ เ ส นอแ นะ ออ ก เป นป ระ เภท ก อนเ ข า สู ก ระ บ ว นก า รส กั ด หา ว ลี 

ขอเสนอแนะ จะชวยใหประสิทธิภาพการสกัดวลีขอเสนอแนะมีความถูกตองยิ่งขึ้น สามารถลด

ระยะเวลาการคนหา การอานเพื่อการตีความ และสามารถนําขอเสนอแนะไปใชประโยชนไดอยาง

รวดเร็วยิ่งขึ้น 
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5.4 ปญหาและอุปสรรคของานวิจัย 

 

กระบวนการวิเคราะหเหมืองขอเสนอแนะสามารถวิเคราะหประโยคขอเสนอแนะได แต

เน่ืองจากขอความแสดงขอเสนอแนะสําหรับภาษาไทยที่มีโครงสรางไมแนนอน มีความหลากหลาย 

และความยืดหยุนของการใชภาษาไทย เชน การเขียนภาษาไทยสามารถละประธานของประโยคไว

ได คําแสลงตาง ๆ ที่ใชในการแสดงความคิดเห็นและขอเสนอแนะ เปนตน จึงทําใหการวิเคราะห

เหมืองขอเสนอแนะยังมีขอผิดพลาดอยู การวิเคราะหภาษาในระดับความหมายจะชวยใหสามารถ

วิเคราะหขอเสนอแนะไดถูกตองยิ่งขึ้น ซึ่งในปจจุบันมีคลังเครือขายคําไทย (Thai WordNet) ที่จะ

เปนเคร่ืองมือในการชวยวิเคราะหภาษาธรรมชาติในระดับความหมายได แตยังมีคําคอนขางจํากัด

และอยูระหวางขั้นตอนการพัฒนา 

 

5.5 ขอเสนอแนะและงานวิจัยในอนาคต 

 

1. การเพิ่มจํานวนชุดขอมูลเรียนรูจะชวยใหประสิทธิภาพการวิเคราะห เหมือง 

ขอเสนอแนะดวยวิธีการเรียนรูของเคร่ืองดียิ่งขึ้น และมีขอมูลเพียงพอตอการวิเคราะหหา

ความสัมพันธของคําต้ังแต 2 คําขึ้นไปที่มีโอกาสจะเปนวลีขอเสนอแนะไดมากยิ่งขึ้น ซึ่งจะนําไปสู

การวิเคราะหขอเสนอแนะที่มีความถูกตองยิ่งขึ้น เน่ืองจากมีปริมาณชุดขอมูลเรียนรูที่ครอบคลุม

ขอมูลที่จะเกิดขึ้นในอนาคต และปริมาณคําศัพทในฐานความรูทางภาษาที่มากขึ้น 

2. การประมวลผลภาษาธรรมชาติในระดับความหมาย (Semantic) หรือในระดับที่สูงขึ้นไป 

จะชวยใหสามารถวิเคราะหขอเสนอแนะไดถูกตองสูงขึ้น เน่ืองจากภาษาที่ใชในการแสดง 

ขอเสนอแนะมีรูปแบบที่หลากหลายและเฉพาะตัว เปนไปตามธรรมชาติของการเรียนรูในสมอง

มนุษยแตละคน ซึ่งแตกตางกันไป การวิเคราะหในระดับความหมาย เชนการวิเคราะหขอเสนอแนะ

รวมกับเครือขายคําไทย (Thai WordNet) จะชวยใหสามารถเขาใจความหมายของคําไดดียิ่งขึ้น และ

สามารถระบุวลีขอเสนอแนะไดอยางถูกตอง ทําใหสามารถสามารถวิเคราะหขอเสนอแนะที่มีความ

กํากวมได ยกตัวอยางประโยคขอเสนอแนะที่มีความกํากวม เชน “เมื่อใดรายการจะปรับปรุงเน้ือหา

เสียที” ซึ่งอาจตีความเปนขอเสนอแนะไดวาตองการใหปรับปรังเน้ือหาของรายการ หรือตัวอยาง

ประโยค “ไมทราบผูบรรยายรายการสารคดีทองโลกกวางเวลา 18.00 น. และผูเขียนบทบรรยาย 

เปนใคร” อาจตีความเปนขอเสนอแนะไดวา อยากใหเพิ่มเติมรายละเอียดในรายการใหมากขึ้น ซึ่ง

การวิเคราะหในลักษณะน้ีตองอาศัยการวิเคราะหระดับความหมาย บริบทขางเคียงรวมดวย จึงจะ

สามารถตีความตัวอยางประโยคดังกลาวได งานวิจัยตอไป ผูวิจัยจะทําการศึกษารูปแบบของ
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ขอเสนอแนะ และนําเสนอกระบวนการสกัดหาวลีขอเสนอแนะใหครอบคลุมรูปแบบของประโยค

ขอเสนอแนะภาษาไทย รวมถึงการเพิ่มประสิทธิภาพการวิเคราะหขอเสนอแนะใหมีความถูกตอง

ยิ่งขึ้น และสามารถวิเคราะหขอเสนอแนะที่มีความกํากวมได 
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ภาคผนวก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ภาคผนวก ก 
 

ตัวอย่างค าที่ไมม่ีนัยส าคัญ (Stop words) 
 

ค าหยุด ค าบุพบท ค าสันธาน ค าสรรพนาม ค าลักษณะนาม 
ครับ ที่ และ ฉัน คน 
ครับผม ซึ่ง หรือ ผม ตัว 
ค่ะ ถึง เพราะ เธอ ต าแหน่ง 
จ๋า ตรง เน่ืองจาก เรา นาที 
ซิ โดย เช่น มัน ชั่วโมง 
นะ ใกล ้ ตอน เหล่านั้น บท 
เถอะ ใต ้ ดังนั้น แก ประการ 
เถิด ใน จนกว่า โน่น ฝ่าย 
ล่ะ กับ จากนั้น พวกเขา หน่วย 
เหรอ ของ ส่วน พวกคุณ หมวด 
หรอก จาก เผื่อว่า บางคน อัน 

 



ภาคผนวก ข 
 

ตัวอย่างค าที่เกิดขึ้นร่วมกันบ่อย (Association Wordlist) 

 
Item 1 Item 2 Support 

ปรับปรุง<VACT> เน้ือหา<N> 0.03 

พิธีกร<N> พูด<VACT> 0.025 

เอา<VACT> ฉาย<VACT> 0.022 

ปรับปรุง<VACT> การน าเสนอ<N> 0.022 

พูด<VACT> ฟัง<VACT> 0.02 

เวลา<N> ออกอากาศ<VACT> 0.018 

เวลา<N> เพิ่ม<VACT> 0.018 

น า<VACT> ออกอากาศ<VACT> 0.018 

น า<VACT> ภาพ<N> 0.018 

น า<VACT> ฉาย<VACT> 0.015 

น าเสนอ<VACT> ประชาชน<N> 0.015 

พิธีกร<N> เปลี่ยน<VACT> 0.015 

อ่าน<VACT> ผิด<VACT> 0.012 

ผู้ประกาศข่าว<N> ผิด<VACT> 0.012 

ใส<่VACT> ส่วนตัว<N> 0.012 

น าเสนอ<N> เน้ือหา<VACT> 0.01 

กลับมา<VACT> ออกอากาศ<VACT> 0.01 



  

ภาคผนวก ค 
 

ตัวอย่างค าเฉพาะเจาะจงที่เกิดขึ้นบ่อยภายใต้โดเมน 
ที่ใกล้เคียงกนั (Domain Wordlist) 

 
Words Occurrence Percentage 

โทรทัศน์ 411 100% 

ช่อง 325 79% 

ทีวี 232 56% 

ภาพ 165 40% 

เวลา 163 40% 

ออกอากาศ 58 14% 

สัญญาณ 56 14% 

แสดง 45 11% 

ประกาศ 39 9% 

เสียง 37 9% 

ผู้ชม 36 9% 

สื่อ 34 8% 

ภาษา 29 7% 

ออนไลน์ 21 5% 

หน้าจอ 15 4% 

ผัง 14 3% 



ประวัติผู้เขียน 

 
ชื่อ  ชื่อสกุล นางสาวกานดา  แผ่วัฒนากุล  
 
ประวัติการศึกษา วิทยาศาสตรบัณฑิต 

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร
ลาดกระบัง 
2549 

 
ประสบการณ์การท างาน พ.ศ. 2549 

เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ข้อมูล บริษัท มิราเคิล กรุ๊ป 
พ.ศ. 2551 - 2553 
เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ระบบสารสนเทศงานจัดซื้อ 
บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จ ากัด (มหาชน)  

 
ผลงานทางวิชาการ เร่ือง Suggestion Mining and Knowledge 

Construction from Thai Television Program 
Reviews บทความตีพิมพ์ในงานประชุมทาง
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