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บทคดัย่อ 
 การวเิคราะหค์วามตอ้งการหรอืการหาความรูส้กึของลกูคา้ เป็นสิRงทีRบรษิทั E-Commerce ควรรบัฟังและนําไป
ปรบัปรงุแกไ้ขเพืRอสรา้งความพงึพอใจใหแ้ก่ลกูคา้และยงัคงใชบ้รกิารต่อไป ซึRงงานวจิยันีdมวีตัถุประสงคเ์พืRอหาวธิใีนการ
วเิคราะหค์วามคดิเหน็จากทวติเตอร ์ (Twitter) ของลกูคา้ทีRมตี่อบรษิทัชอ้ปปีd  (Shopee) ประเทศไทยโดยแยกแต่ละประเดน็
สาํคญั ซึRงแบง่ออกเป็น 5 ประเดน็คอื (1) บรษิทั (2) ขนสง่ (3) โปรโมชั Rน (4) รา้นคา้ (5) ระบบ โดยผูว้จิยัไดส้รา้ง Model 
สาํหรบัการแยกหวัขอ้ประเดน็สาํคญัคอื Random Forest และ ใช ้ Model ทีRมผีูพ้ฒันาไวแ้ลว้ในการแยกความรูส้กึแต่ละ
ประเดน็สาํคญั คอื WangchanBERTa ซึRงใหป้ระสทิธภิาพทีRดทีีRสดุสาํหรบัขอ้ความภาษาไทย และจากการหาภาพรวมของ
การวเิคราะหค์วามรูส้กึแต่ละประเดน็สาํคญัของลกูคา้บรษิทัชอ้ปปีd  สิRงทีRพบในขอ้มลูเชงิลกึของลกูคา้ คอื ทางบรษิทัชอ้ปปีd
ควรใหค้วามสาํคญักบัการปรบัปรงุและพฒันากลยทุธใ์นเรืRองของขนสง่ (Logistics) และระบบ (System) เป็นอนัดบัแรกเพืRอ
สรา้งความพงึพอใจใหแ้ก่ลกูคา้และเป็นผูนํ้าในดา้นการใหบ้รกิาร E-Commerce  
 

คาํสาํคญั: การฟังเสยีงของลกูคา้, การวเิคราะหค์วามรูส้กึในแต่ละประเดน็สาํคญั, Random Forest, WangchanBERTa 
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Abstract 
 The voice of customer analysis is that an E-commerce industry should listen and improve to make 
customer satisfaction and continue using the platform. This research aimed to study Topics based on Sentiment 
Analysis of Customers on Twitter by separating each topic. The topics have 5 issues: (1) Company (2) Logistics 
(3) Promotion (4) Store and, (5) System. Two main models were used in this research, one model that was made 
for Topics Classification is Random Forest which is the best performance for this research and another one brought 
model from the developer for Sentiment Classification is WangchanBERTa which is the best performance for this 
research in Thai language. From overall result of Topics based on Sentiment Analysis of Customer found topics 
for Shopee about customer insight should focus on first priority about development and improvement about Logistics 
and System to make customers has satisfactions and be a leader of E-Commerce. 
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1.  บทนํา 
1.1  ความสาํคญัและที?มาของปัญหาการวิจยั 

 ปัจจบุนัพฤตกิรรมในการซืdอสนิคา้ของผูบ้รโิภคไดเ้ปลีRยนแปลงไป โดยเปลีRยนจากการซืdอสนิคา้หน้ารา้นเพยีงอยา่ง
เดยีว เป็นการซืdอสนิคา้ผา่นทางระบบออนไลน์เพิRมมากขึdน เนืRองการใชบ้รกิารอนิเตอรเ์น็ตทั RวโลกเพิRมสงูขึdน รวมถงึประเทศ
ไทย (Datareportal, 2021) ซึRงการซืdอผา่นระบบออนไลน์นั dนผูบ้รโิภคจะไดร้บัความสะดวกสบายในการเลอืกซืdอสนิคา้ การ
จา่ยเงนิ รวมถงึระบบขนสง่สนิคา้ทีRรวดเรว็และสว่นลดหรอืโปรโมชั Rนต่างๆ ทีRถกูกวา่ซืdอหน้ารา้น โดยพาณชิยอ์เิลก็ทรอนิกส ์
(E-Commerce) ทาํหน้าทีR “เป็นสืRอกลางในการทาํธรุกรรมซืdอขาย หรอืแลกเปลีRยนสนิคา้และบรกิารบนอนิเทอรเ์น็ต โดยใช้
เวบ็ไซตห์รอืแอปพลเิคชนัเป็นสืRอในการนําเสนอสนิคา้และบรกิารต่าง ๆ รวมถงึการตดิต่อกนัระหวา่งผูซ้ืdอและผูข้าย ทาํใหผู้้
เขา้สามารถใชบ้รกิารไดจ้ากทกุทีRทกุประเทศหรอืทกุมมุโลกสามารถ โดยเขา้ถงึรา้นคา้ไดง้า่ยและตลอด �� ชั Rวโมง” 
(สาํนกังานพฒันาธรุกรรมทางอเิลก็ทรอนิกส,์ 2020) จากสาเหตุการเปลีRยนพฤตกิรรมในปัจจบุนัของผูบ้รโิภค ทาํใหบ้รษิทั 
E-Commerce ตอ้งมกีารแขง่ขนัทีRสงูขึdน แต่ละบรษิทัจงึควรปรบัตวัใหท้นัต่อการเปลีRยนแปลงดา้นต่าง ๆ ตลอดจนตอ้งรู้
ความตอ้งการของลกูคา้ทีRเปลีRยนแปลงไปอยา่งรวดเรว็ ซึRงทางบรษิทัชอ้ปปีd  (Shopee) คอืผูใ้หบ้รกิารพาณชิยอ์เิลก็ทรอนิกส ์
(E-Commerce) ทีRเขา้มาเปิดตวัในประเทศไทย ซึRงอยูภ่ายใตบ้รษิทั Sea Group โดยบรษิทัชอ้ปปีd ไดเ้ขา้มาตอบโจทยใ์นการ
ซืdอขายสนิคา้ออนไลน์อยา่งเป็นระบบระหวา่งลกูคา้และผูข้าย (Shopee, 2015) ซึRงควรมกีารวางแผนและสรา้งกลยทุธเ์พืRอให้
เป็นผูนํ้าในดา้นพาณชิยอ์เิลก็ทรอนิกส ์ โดยกลยทุธห์นึRงทีRสาํคญัคอื การบรหิารลกูคา้สมัพนัธ ์ (Customer Relationship 
Management: CRM) ซึRงเป็นเครืRองมอืทีRชว่ยในการสรา้งความสมัพนัธร์ะหวา่งองคก์รกบัลกูคา้ สามารถชว่ยลดคา่ใชจ้า่ยใน
การแสวงหาลกูคา้ การรกัษาลกูคา้ทีRมอียู ่ตลอดจนสามารถนําขอ้มลูมาวเิคราะห ์พฒันาสนิคา้และบรกิารใหต้รงตามความพงึ
พอใจของลกูคา้ เพืRอสรา้งผลกาํไรและความสมัพนัธอ์ยา่งยั Rงยนื หนึRงในหวัขอ้การบรหิารลกูคา้สมัพนัธ ์ทีRสามารถนําไปปรบั
ใชเ้ป็นกลยทุธไ์ด ้นั Rนกค็อื การฟังเสยีงของลกูคา้ (Voice of Customer) 

แต่ในปัจจบุนั ลกูคา้ไมไ่ดท้าํการรอ้งเรยีนหรอืแสดงความรูส้กึผา่นทางบรษิทัโดยตรง แต่มกีารเผยแพรผ่า่นสืRอ
ออนไลน์ (Social Media) เชน่ ทวติเตอร ์(Twitter) ซึRงเป็นแพลตฟอรม์ทีRลกูคา้สามารถเผยแพรค่วามรูส้กึและขอ้รอ้งเรยีนได้
อยา่งรวดเรว็และกวา้งขวาง โดยขอ้มลูทีRเผยแพรน่ั dนมหีลากหลายแบบ เชน่ ขอ้มลูทางการตลาด ขอ้มลูรอ้งเรยีน หรอื
ความรูส้กึทีRมตี่อบรษิทั (Sentiment) ทั dงเชงิบวก (Positive) เชงิลบ (Negative) และเป็นกลาง (Neutral) และดว้ยขอ้ความทีR
เกีRยวกบัการใหบ้รกิารมเีพิRมมากขึdนทกุวนั ทาํใหบ้รษิทัชอ้ปปีdมปัีญหา คอื ไมรู่ว้า่ลกูคา้มคีวามรูส้กึต่อการบรกิารอยา่งไร และ
การหาแคค่วามรูส้กึอยา่งเดยีวในปัจจบุนัอาจจะไมเ่พยีงพอต่อการหาขอ้มลูเชงิลกึของลกูคา้ทีRแทจ้รงิ แต่ยงัตอ้งคาํนึงวา่
ลกูคา้มคีวามรูส้กึต่อการบรกิารดา้นใด ซึRงการทีRมขีอ้ความทีRมากขึdนทกุวนั หากใชม้นุษยม์าทาํการแยกขอ้ความตาม
ความรูส้กึโดยแบง่เป็นแต่ละประเดน็สาํคญัอาจเสยีเวลาและเปลอืงงบประมาณ ทาํใหไ้มท่นัต่อการปรบัปรงุหรอืพฒันาธรุกจิ 

1.2  วตัถปุระสงคข์องการวิจยั 

 งานวจิยันีdมวีตัถุประสงคใ์นการคดิคน้วธิกีารหาการวเิคราะหเ์สยีงเรยีกรอ้งหรอืความรูส้กึแต่ละประเดน็สาํคญั
แบบอตัโินมตั ิ โดยใชห้ลกัการของการประมวลผลทางภาษาธรรมชาต ิ (Natural Language Processing) และเทคนิค 
Machine Learning เพืRอเขา้มาชว่ยบุคลากรในการแยกความรูส้กึแต่ละประเดน็สาํคญั 

2.  แนวคิดและงานวิจยัทีTเกีTยวข้อง 

 จากการศกึษาแนวคดิและงานวจิยัทีRเกีRยวขอ้งเกีRยวกบัการรบัฟังเสยีงของลกูคา้ หมายถงึ การทีRบรษิทันําความ
คดิเหน็ของลกูคา้มาเป็นขอ้มลูเพืRอใชใ้นการพฒันาการใหบ้รกิาร การเฟ้นหาความคดิความรูส้กึ และความปรารถนาของ
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ลกูคา้แบบขอ้มลูเชงิลกึ (Insight) โดยมเีป้าหมายเพืRอตอ้งการใหล้กูคา้เกดิความผกูพนักบัองคก์ร (เกณฑร์างวลัคณุภาพแหง่
, 2553) ดงันั dนทีRผา่นมาจะเหน็ไดว้า่หลายองคก์รไดม้กีารนําระบบการบรหิารจดัการต่าง ๆ ทีRจะทาํใหล้กูคา้เกดิความผกูพนั 
(Customer Engagement) เชน่ Customer Relationship Management หรอื Customer Engagement Management เป็น
ตน้ ไปใชง้านเพืRอใหอ้งคก์รเกดิการเตบิโตอยา่งไดเ้ปรยีบทางการแขง่ขนั และเกดิความยั Rงยนื แต่การแสดงความรูส้กึหรอื
ความคดิเหน็ของลกูคา้ในปัจจบุนันั dนไมไ่ดส้ง่มาทางบรษิทัโดยตรงแต่จะสืRอสารผา่นสืRอออนไลน์ เชน่ ทวติเตอร ์ (Twitter) 
โดยจะสืRอสารออกมาเป็นตวัหนงัสอื ซึRงเทคโนโลยใีนการประมวลผลหรอืการวเิคราะหภ์าษามนุษยจ์งึไดม้กีารการถกู
พฒันาขึdนมา เพืRอใหต้อบสนองต่อการวเิคราะหต์วัหนงัสอืใหไ้ดผ้ลทีRมปีระสทิธภิาพมากยิRงขึdน  

 ซึRงเทคโนโลยทีีRถกูพฒันาขึdนนั dนมกีารใชเ้พืRอการประมวลผลภาษาธรรมชาตหิรอืภาษามนุษย ์ (Natural Language 
Processing: NLP) ซึRงทาํใหค้อมพวิเตอรเ์ขา้ใจภาษามนุษย ์ รวมไปถงึการประมวลผล การวเิคราะหท์างดา้นภาษาศาสตร์
และการตคีวามจากขอ้ความ เชน่ การวเิคราะหแ์ละตอบสนองความตอ้งการของมนุษยด์ว้ยกนั หรอืวเิคราะหค์วามรูส้กึ 
(Sentiment Analysis) เป็นตน้ (วรรณพงษ ์ภทัทยิไพบลูย,์ 2562) การวเิคราะหค์วามรูส้กึ (Sentiment Analysis) จงึถอืเป็น
การประมวลภาษาธรรมชาตโิดยมขีอ้มลูเป็นขอ้ความ ซึRงแสดงถงึความรูส้กึของผูใ้ชส้นิคา้และบรกิาร ทีRไดแ้สดงความคดิเหน็
ไวใ้นทีRต่าง ๆ ทั dง ในกระดานสนทนา (Web board) หรอืในสืRอสงัคมออนไลน์ เชน่ เฟสบุ๊ค (Facebook) และ ทวติเตอร ์
(Twitter) โดยมุง่เน้นการนําขอ้มลูมาวเิคราะหแ์ละจาํแนกประเภทของความรูส้กึของผูใ้ชส้นิคา้และบรกิาร เชน่ ความรูส้กึเชงิ
บวก (Positive) ความรูส้กึเชงิลบ (Negative) หรอืความรูส้กึเป็นกลาง (Neutral) (นนัทภคั สทุธเิลศิ., 2560)  ซึRงความคดิเหน็
หรอืความรูส้กึของลกูคา้เป็นปัจจยัทีRสาํคญัต่อการพฒันาการใหบ้รกิารอยา่งมาก โดยสามารถแยกออกเป็นแต่ละประเดน็
สาํคญัได ้

 จากการศกึษาพบวา่การกาํหนดประเดน็สาํคญัของการบรกิารพาณชิยอ์เิลก็ทรอนิกส ์ (E-Commerce) ถอืเป็นสิRงทีR
สาํคญัทีRตอ้งกาํหนดขึdนมาเพืRอใหต้รงต่อจดุประสงคห์ลกัของบรษิทัในการพฒันา เนืRองจากแต่ละบรษิทัมสีนิคา้และการ
บรกิารทีRแตกต่างกนั โดยการวดัคณุภาพการบรกิารดา้นพาณชิยอ์เิลก็ทรอนิกส ์ (E-Commerce Quality : E-SERVQUAL) 
เป็นแนวคดิทีRถกูพฒันาขึdนมาจากการวดัคณุภาพการบรกิาร (Service Quality : SERVQUAL) ซึRงเป็นแนวคดิในการประเมนิ
คณุภาพการบรกิารตามการรบัรู ้ซึRงมมีติทิ ั dงหมด 5 มติ ิคอื  1. การจบัตอ้งได ้(Tangibles) 2. ความน่าเชืRอถอืได ้(Reliability) 
3. การตอบสนอง (Responsiveness) 4. ความมั Rนใจ (Assurance) และ 5. การเอาใจใส ่(Empathy) (Parasuraman et al. 
����) แต่การวดัคณุภาพการบรกิารดา้นพาณชิยอ์เิลก็ทรอนิกสจ์ะเป็นในสว่นบรบิทของการซืdอสนิคา้ออนไลน์นั dน ไดท้าํการ
แบง่ออกเป็น 5 ประเดน็สาํคญัและไดท้าํการทดสอบแต่ละประเดน็สาํคญักบัทศันคตขิองผูใ้ชบ้รกิารวา่มคีวามสมัพนัธซ์ึRงกนั
และกนั และมกีารนิยามความหมายแต่ละประเดน็ไวใ้หเ้หมาะสมกบับรบิทของการซืdอสนิคา้ออนไลน์ (Gwo-Guang Lee and 
Hsiu-Fen,2005,161)ดงันีd 
 1. การออกแบบเวบ็ไซตห์รอืแอพพลเิคชั Rน (Web Design) คอื การออกแบบใหด้งึดดูความสนใจจากลกูคา้  
 2.  ความน่าเชืRอถอื (Reliability) คอื การเลอืกระบบขนสง่ทีRเหมาะสมกบัลกูคา้ สง่ทนัเวลา และเกบ็ขอ้มลูลกูคา้ไว้
อยา่งปลอดภยั  
 3.   การตอบสนอง (Responsiveness) คอื การทีRลกูคา้พงึพอใจทีRบรษิทัใหค้วามชว่ยเหลอืและตอบสนองต่อการขอ
ความชว่ยเหลอืของลกูคา้  
 4. ความเชืRอใจ (Trust) ในบรบิทการซืdอสนิคา้ออนไลน์ คอื ความเชืRอใจและการมปีฏสิมัพนัธร์ะหวา่งลกูคา้และ
รา้นคา้ซึRงสง่ผลต่อทศันคตขิองลกูคา้ทาํใหล้กูคา้พงึพอใจและไวว้างใจในการใชบ้รกิาร  
 5.  การปรบัเปลีRยนเฉพาะบุคคล (Personalization) คอื การปรบัเปลีRยนหรอืมกีารใหส้ทิธพิเิศษ (Promotions) โดย
การแจง้แบบทนัเวลา (Real-Time) ซึRงมแีนวโน้มในการป้องกนัไมใ่หล้กูคา้เลกิใชบ้รกิาร  
 ดงันั dนผูว้จิยัจงึนําแนวคดิการวดัคณุภาพการบรกิารดา้นพาณชิยอ์เิลก็ทรอนิกส ์ มาใชก้าํหนดประเดน็สาํคญัใหต้รง
กบัธรุกจิของบรษิทัชอ็ปปีdไดท้ั dงหมด � ประเดน็ ดงันีd �. ระบบการใชง้าน (System) �. ระบบขนสง่ (Logistics) �. บรษิทั 
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(Company)  �. รา้นคา้ภายในแพลตฟอรม์ (Store) และ �. โปรโมชั Rนในแพลตฟอรม์ (Promotion) เพืRอใหท้างชอ้ปปีdไดร้บัฟัง
เสยีงและความรูส้กึของลกูคา้ ซึRงจะไดพ้ฒันาการบรกิารใหไ้ดต้รงประเดน็มากยิRงขึdน 

 การวเิคราะหค์วามรูส้กึแต่ละประเดน็สาํคญัแบบอตัโินมตั ิ มกีารนําเทคนิคของ Machine Learning ทีRสามารถ
นําเขา้มาใชพ้ฒันาในการแยกความรูส้กึและประเดน็สาํคญัได ้ จากการทบทวนวรรณกรรมทีRเกีRยวขอ้ง มกีารวเิคราะห์
ความรูส้กึโดยนําขอ้ความจาก Twitter ในเรืRองของ Jakarta Governor Election โดยใชเ้ทคนิคของ Logistic Regression และ
วดัประสทิธภิาพดว้ย Accuracy ซึRงไดค้า่ถงึ 70% โดยกลา่ววา่องคป์ระกอบทีRสาํคญัทีRสดุ คอืการแบง่ขอ้มลูเขา้สูก่าร Train 
และ Test ยิRงมขีอ้มลูมากยิRงทาํให ้ Model มคีวามแมน่ยาํมากขึdน (Ramadhan WP et al., 2017) การวเิคราะหข์อ้ความ
ประเดน็สาํคญัจาก Twitter โดยใช ้Support Vector Machine เทยีบกบั Naïve Bayes ทีRใหค้า่ Accuracy มากกวา่ถงึ 2.4% 
(ซงิ แซ่เสีRย และคณะ, 2561)  การกาํหนดประเดน็สาํคญัจะแตกต่างกนัออกไปแต่ละธรุกจิ เชน่ ขอ้มลูธรุกจิรา้นอาหารมกีาร
แบง่ออกเป็น 5 ประเดน็สาํคญั คอื (1) Price (2) Quality (3) General (4) Style (5) Options และใชเ้ทคนิค SVM ในการ
จาํแนกความรูส้กึของลกูคา้ ซึRงวดัความแมน่ยาํโดยใช ้Precision, Recall, F1-Measure, Accuracy(Nipuna U et al., 2016) 
โดยการกาํหนดประเดน็สาํคญัของแต่ละรา้นอาจจะแตกต่างกนัออกไปแมจ้ะเป็นธรุกจิประเภทเดยีวกนั เชน่ การวเิคราะห์
ความรูส้กึแต่ละประเดน็สาํคญัของสนิคา้รา้นอาหารอกีรา้นหนึRง มคีวามแตกต่างในการแบง่ประเดน็สาํคญักนัออกไป โดย
แบง่ออกเป็น (1) Food (2) Service (3) Price (4) Ambience (5) Miscellaneous ซึRงใช ้Model Naïve Bayes ในการวเิคราะห ์
และวดัคา่ความแมน่ยาํโดยใช ้F1-Measure (Mohamad S et al., 2017) 

 ในการวเิคราะหค์วามรูส้กึของภาษาไทย ไดม้กีารพฒันาเทคนิคขึdนอยา่งต่อเนืRอง โดย Model ทีRถกูพฒันาขึdนมา คอื 
WangchanBERTa ซึRงเป็นการ Train Language Model สถาปัตยกรรม BERT ดว้ยขอ้มลูภาษาไทยขนาดใหญ่ หลากหลาย 
และ ถกูทาํความสะอาดมากทีRสดุ โดยใชก้ฎการจดัการขอ้มลูทีRสรา้งขึdนเพืRอภาษาไทยโดยเฉพาะ (Lalita et al., 2021) โดย 
WangchanBERTa ม ี Task ในการวเิคราะหค์วามรูส้กึโดยเฉพาะ โดยใชช้ดุขอ้มลูของ Wisesight-Sentiment ซึRงเป็นชดุ
ขอ้มลูความรูส้กึทีRไดม้าจากสืRอสงัคมออนไลน์ (Social Media) 

3.  วิธีวิจยั 

 ในการวเิคราะหค์วามคดิเหน็ของลกูคา้ต่อบรษิทัชอ้ปปีdประเทศไทยจากขอ้ความบนเครอืขา่ยสงัคมออนไลน์ โดย
แยกแต่ละประเดน็สาํคญั โดยใชห้ลกัการของ Machine Learning มขี ั dนตอนการดาํเนินงานตามภาพทีR 1 ซึRงประกอบดว้ยการ
ดงึขอ้ความเกีRยวกบับรษิทัชอ้ปปีdประเทศไทยจากทวติเตอร ์(Twitter) โดยใช ้Twitter API แลว้ทาํการ Label แต่ละขอ้ความ 
โดย Label ทั dง Topics และ Sentiment และทาํ Data Preprocessing หลงัจากนั dนนําขอ้ความไปเขา้สูก่ารทาํ Feature 
Extraction ก่อนจะนําเขา้สู ่Model 

 

 

 

ภาพทีR 1 ข ั dนตอนการดาํเนินงาน 

Data Collection 
Label Comment 

Manually 
Data 

Preprocessing 
Feature 

Extraction 
Train/Test Split 

Topics 
Classification 

Sentiment 
Classification 

Evaluation 
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 และการทาํงานในสว่นของ WangchanBERTa ซึRงจะแตกต่างจาก Model Machine Learning ตรงทีRผูพ้ฒันา Model 
WangchanBERTa ไดท้าํการ Train Model โดยใชข้อ้มลูของ Wisesight-Sentiment ดงันั dนผูว้จิยันําแคข่อ้มลูทีRผา่นการ 
Cleansing และทาํ Tokenized โดยใช ้Wangchan-uncase และทาํการ Label ผลเฉลยไว ้เขา้สูก่ระบวนการ Test กบั Model 
WangchanBERTa และผูว้จิยัเลอืก Task ในการแยกความรูส้กึแต่ละประเดน็สาํคญั (Sentiment Analysis) เพืRอให ้Model 
ทาํการแยกความความรูส้กึแต่ละประเดน็สาํคญัออกมา และทาํการ Evaluation โดยใชผ้ลเฉลยทีRผูว้จิยั Label ไวเ้ทยีบกบั
คา่ทีR Model ทาํนายออกมา ขั dนตอนการดาํเนินงานตามภาพทีR 2 

 

 
ภาพทีR 2 ข ั dนตอนการดาํเนินงาน WangchanBERTa 

3.1 Preprocessing 
 3.1.1 การเตรียมข้อมลู  

 ในการ Label ขอ้ความ จะแบง่ออกเป็นการ Label ความรูส้กึ (Sentiment) และการ Label ประเดน็สาํคญั (Topics) 
วา่เป็นขอ้ความทีRมคีวามรูส้กึอยา่งไรและอยูใ่นประเดน็ไหน โดยการ Label ความรูส้กึจะดจูากภาพรวมของประโยค หากคาํ
ทีRแสดงบง่บอกถงึความชอบ เชน่ ดมีาก จะ Label ใหเ้ป็นความรูส้กึเชงิบวก (Positive) ถา้ขอ้ความไหนแสดงถงึความไมช่อบ 
เชน่ แยม่าก จะ Label ใหเ้ป็นความรูส้กึเชงิลบ (Negative) หรอืถา้ไมไ่ดก้ลา่วถงึความรูส้กึใดจะ Label เป็นกลาง (Neutral) 
และการวเิคราะหค์วามรูส้กึนั dนอยูใ่นประเดน็สาํคญัไหน ผูว้จิยัจะพจิารณาทั dงหมด 5 ประเดน็สาํคญัตามการทบทวน
วรรณกรรม ตวัอยา่งการ Label ขอ้ความดงัตารางทีR 1 โดยการ Label ประเดน็สาํคญัลงในขอ้ความจะดจูากภาพรวมและคาํ 
Keywords ของขอ้ความวา่พดูเกีRยวกบัเรืRองใดมากทีRสดุ โดยผูว้จิยัจะเป็นคนสรา้ง Keywords ของคาํขึdนมาใหส้อดคลอ้งกบั
นิยามของประเดน็สาํคญันั dนๆ โดยดจูากวรรณกรรมทีRเกีRยวขอ้งเพืRอดวูา่แต่ละขอ้ความอยูใ่นประเดน็สาํคญัไหน ดงัตารางทีR 2 

                                ตารางทีR 1 ตวัอยา่งการ Label ขอ้มลู 

 
   ตารางทีR 2 คาํ Keywords ในการแยกแต่ละประเดน็สาํคญั 

Topics Keywords 

Company บรษิทัชอ้ปปีd  แอดมนิ คอลเซน็เตอร ์เจา้หน้าทีR พนกังาน บรษิทั คา่บรกิาร รบัผดิชอบ ตดิต่อ โกง
เงนิ บญัช ีดาํเนินการ แบง่ชนชั dน คยุกบัพนกังาน ตดิต่อ บรกิาร แจง้ ระดบั พรเีมยีม เมมเบอร ์
แบน เลกิใช ้สืRอสาร รอ้งเรยีน เลกิชอ้ป เวบ็ไซต ์ เบอร ์โทร เมล สนใจ เพกิเฉย รอสาย ตดัสาย 
ดว่น เมล โทร ศนูยบ์รกิาร ปัญหา ชดเชย องคก์ร เลกิสั Rง ประทบัใจ แนะนํา ชีdแจง นโยบาย สมาชกิ 
การตลาด โฆษณา ลกูคา้ ผูใ้ชบ้รกิาร แพลตฟอรม์ โฆษณา 

Text Sentiment Topics 

พนกังานในบรษิทัชอ้ปปีdชว่ยเหลอืดมีากคะ่❤#ShopeeTH https://t.co/lCejX3MZ6R Positive Company 

ทาํไมเดียวนีdชอ้ปปีdถงึใหเ้ลอืกขนสง่เองไมไ่ดอ้ะ่  แย ่WTF ☹ #ชอ้ปปีdไมต่อ้งยุง่  Negative Logistics 

Data Collection 
Data 

Preprocessing 
Evaluation WangchanBERTa Label Comment 
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Logistics ไมต่ดิต่อ ยกเลกิ รอ ชา้ นาน ชั Rวโมง ไมไ่ดร้บั ไมไ่ดส้นิคา้ ปัญหา ผูส้ง่ พนกังาน ขนสง่ รอนาน 

บรกิาร ไมโ่ทรมา สง่ ไมม่าสง่ ไมส่ง่ สภุาพ บอกทาง เชค เชค็ ตรวจ ทีRอยู ่สง่ชา้ สง่เรว็ สง่ไว โทร
มา ไมโ่ทร ไมร่บั เลอืกขนสง่ เลอืกขนสง่ไมไ่ด ้เลอืกบรษิทัขนสง่ ไดข้อง สง่ของ กาํหนด บรษิทั
ขนสง่ คา่สง่ เกบ็เงนิปลายทาง เกบ็ปลายทาง เลขพสัด ุคา่สง่ จา่หน้า 

Promotion โคด้ โคด๊ โคด้ลด โคด้ชอ้ปปีd  กดไมท่นั ใชไ้มท่นั คา่สง่ ลดราคา สว่นลด โปรโมชั Rน คุม้คา่ ไมคุ่ม้ 
ถกู โปร โปรชอ้ปปีd  บอกต่อ ใชไ้มไ่ด ้ ใชโ้คด้ไมไ่ด ้ คณุภาพ ใชไ้ด ้ ข ั dนตํRา โคด้สง่ฟร ี สง่ฟร ี แกง 
ลกูคา้ ใหม ่ฟร ีแถม เตม็ กด ทนั เทีRยงคนื แฟลชเซลล ์เมมเบอร ์สทิธิ ® คอยส ์แคมเปญ เหรยีญ 
จา่ยบลิ ดลี รดนํdาตน้ไม ้คปูอง กจิกรรม 

Store ชอ้ป ซืdอ ซืdอมาจาก รา้นในชอ้ปปีd  ไลฟ์ ไลฟ์สด ในชอ้ปปีd  จากชอ้ปปีd  ส ั Rงชอ้ปปีd  เขา้ชอ้ปปีd  ทีRชอ้ปปีd  
ราคา คุม้ คุม้คา่ ไมคุ่ม้ แพง ถกู ลด บอกต่อ คุม้ คณุภาพ ซืdอ สว่นต่าง ควรคา่ ควรซืdอ ไปตาํ 
แนะนํา รา้น รา้นคา้ พกิดั รา้น รวีวิ สั Rง สอย ซืdอจาก รวมของทีRซืdอ สนิคา้ ของ ขาย ขายของ บาท 
ใน จาก พรอ้มสง่ คาํสั Rงซืdอ รายงานผูใ้ช ้แมค่า้ พอ่คา้ โกง ผูข้าย แกง รา้นเสืdอผา้ เสยีเงนิ ขายทีR 
ขายด ีหมดไว ปลอม 

System แอพ แอพชอ้ปปีd  แอพลเิคชั Rน หน้าจอ รวน สมคัร ไถ ชั Rวคราว ระบบ เงนิ เวบ็ หน้าเวบ็ ตดั บตัร 
แคนเซลิ ยกเลกิ เป็นอะไร พงั คา้ง ลม่ เสยี ไมไ่ด ้เดง้ รอ พฒันา หกัตงัค ์หกัเงนิ คนืเงนิ ตดัเงนิ 
ตดับตัร บตัร หกัเงนิ ใช ้ยาก งา่ย พฒันา ไมต่รง โอน โอนเงนิ เครดติ คนื แก ้ดว่น ขดัขอ้ง ฟืdน 
แกไ้ข จา่ยเงนิ ผอ่น ปัญหา โดนระงบั ตรวจสอบ ขั dนตอน เงนิไมเ่ขา้ เตมิเงนิ ไมเ่ขา้ จา่ยไมไ่ด ้
แบบใหม ่แบบเก่า บตัรเครดติ บอท อพัเดต เงนิคนื บญัช ีอนุมตั ิกดเงนิ ชอ้ปปีd เพย ์แอรเ์พย ์จอ 
อตัโนมตั ิฟีด โหมดดารก์ สถานะ แฮค็ ตะกรา้ แจง้เตอืน ระงบั ยกเลกิ คาํสั Rงซืdอ ตรวจสอบ ลิdงค ์
สะดวก ระบบลม่ เตมิ โหลด ปัดจอ โหลด เสริช์ หมวด ธรรมเนียม ธรุกรรม วงเงนิ วอลเลต็ 

3.2 Cleansing & Tokenized 

ขั dนตอนการทาํ Data Preprocessing มกีารดาํเนินการตามภาพทีR 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพทีR 3 ข ั dนตอนการทาํ Preprocessing 

ลบ Hashtag 

ลบ Emoji 

ลบ URL 

เลอืกขอ้ความทีEเป็นภาษาไทย 

ลบ Stop word และสรา้งคาํ
เฉพาะไวเ้ป็น Dictionary 

การลบขอ้ความทีEซํ_า
กนั 

ทาํ Tokenized 
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3.3 Feature Extraction 

 เป็นกระบวนการแปลงคณุลกัษณะต่าง ๆ จากขอ้มลู ใหอ้ยูใ่นรปูแบบทีRสามารถนําไปใชง้านไดใ้น Model เชน่ การ
แปลง Data set ทีRเป็นขอ้ความใหเ้ป็นชดุตวัเลข ในงานวจิยันีdไดม้กีระบวนการทาํดงันีd 

 3.3.1 Bag of Words 

 การสรา้งคลงัคาํศพัท ์(Bag of Word) คอืการแปลงคาํแต่ละคาํทีRไมซ่ํdากนั ใหเ้ป็น ID ของคาํนั dน ๆ และทาํการนบั
จาํนวนครั dงทีRแต่ละ คาํจาก ID โดยนบัจากคาํใน ID ทั dงหมดทีRอยูใ่นแต่ละประโยค ยิRงขอ้มลูเยอะ จาํนวนคณุลกัษณะกย็งัยิRง
มากขึdนตาม Unique ID  

 3.3.2 TF-IDF 

 TF-IDF หรอื Term Frequency-Inverse Document Frequency คอืวธิทีีRไวห้าคาํ หรอื Tern ทีRสาํคญั จากเอกสาร 
(Document) โดยดจูากเนืdอหาโดยรวมทั dงหมด โดย TF-IDF เกดิจาก TF(Term Frequency) คอื ความถีRของคาํ  
ดงัสมการทีR 1 และ IDF(Inverse Document Frequency) คอื นําไปใชใ้นการวดัของคาํในเอกสารทั dงหมด ดงัสมการทีR 2 โดย
ถา้เจอคาํในหลายเอกสาร ความสาํคญัจะลดลงไป  

TF(ของคาํ) = จาํนวนของคาํนั +นๆ	ในเอกสาร
จาํนวนของคาํทั +งหมดในเอกสาร

     (1) 

IDF(ของคาํ) = log	( จาํนวนเอกสารทั +งหมดที7ใชพ้จิารณา
จาํนวนเอกสารที7มคีาํคาํนั +นปรากฎอยู

)่   (2) 

ดงันั dน การหาคา่ TF-IDF ดงัสมการทีR 3 เพืRอหาคาํทีRมคีวามสาํคญั ดงันีd 

TF − IDF = TF	x	IDF     (3) 

3.4 แบง่ข้อมลู 

 ทาํการแบง่ขอ้มลู 2 แบบ คอื (1) แบง่แบบ Hold Out โดยการแบง่เป็น Train 80% และ Test 20% และ (2) นํา 
Train data ทีRแบง่มาไปทาํ Cross Validation และใช ้Grid Search ในการปรบัคา่พารามเิตอรใ์หด้ทีีRสดุ 

3.5 Model สาํหรบัการวิเคราะหค์วามรู้สึกในแต่ละประเดน็สาํคญั 

 3.5.1 การแยกประเดน็สาํคญั (Topics Classification) 

 โดยผูว้จิยัทาํการสรา้ง Model ทั dงหมด 3 Model เพืRอเปรยีบเทยีบประสทิธภิาพในการแยกประเดน็สาํคญั ดงันีd 
 3.5.1.1 Support Vector Machine (SVM): ใช ้ SVM ในการหาประเดน็สาํคญัแต่ละความคดิเหน็วา่เป็นประเดน็
สาํคญัใด 
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ตารางทีR 3 ผลลพัธข์องการระบุประเดน็สาํคญั โดย SVM 

Text Topics 

พนกังานในบรษิทัชอ้ปปีd  ชว่ยเหลอืดมีากคะ่ ❤ 
#ShopeeTH 

Company 

แพงจรงิ บงัคบัเลอืกขนสง่ ซืdอของกบัแอพชอ้ปปีdนีdไมส่นุก
เหมอืนเดมิแลว้ 

Logistics 

 3.5.1.2 Random Forest: ใช ้Random Forest ในการหาประเดน็สาํคญัแต่ละความคดิเหน็วา่เป็นประเดน็สาํคญัใด 

 ตารางทีR 4 ผลลพัธข์องการระบุประเดน็สาํคญั โดย Random Forest 

Text Topics 

พนกังานในบรษิทัชอ้ปปีd  ชว่ยเหลอืดมีากคะ่ ❤ 
#ShopeeTH 

Company 

แพงจรงิ บงัคบัเลอืกขนสง่ ซืdอของกบัแอพชอ้ปปีdนีdไมส่นุก
เหมอืนเดมิแลว้ 

Logistics 

 3.5.1.3 Logistic Regression: ใช ้Logistics Regression ในการหาประเดน็สาํคญัแต่ละความคดิเหน็วา่เป็นประเดน็
สาํคญัใด 

 ตารางทีR 5 ผลลพัธข์องการระบุประเดน็สาํคญั โดย Logistics Regression 

Text Topics 

พนกังานในบรษิทัชอ้ปปีd  ชว่ยเหลอืดมีากคะ่ ❤ 
#ShopeeTH 

Company 

แพงจรงิ บงัคบัเลอืกขนสง่ ซืdอของกบัแอพชอ้ปปีdนีdไมส่นุก
เหมอืนเดมิแลว้ 

Logistics 

 3.5.2 การแยกความรู้สึก (Sentiment Classification) 

  ผูว้จิยัไดท้าํการใช ้ 2 เทคนิคในกระบวนการทาํ คอื (1) เลอืกความคดิเหน็ทีRมปีระเดน็สาํคญัเดยีวกนั 
นําเขา้ Model WangchanBERTa โดยนําขอ้มลูเขา้ทั dงชดุขอ้ความทีRมขีองการ Label Sentiment จาํนวนเทา่ ๆ กนั (2) นํา
ความคดิเหน็ไปสรา้ง 2 Model คอื SVM และ Logistic Regression  เพืRอเปรยีบเทยีบประสทิธภิาพของการแยกความรูส้กึ  

 3.5.2.1 WangchanBERTa: ใช ้WangchanBERTa ในการระบุวา่ความคดิเหน็เป็นความรูส้กึดา้นใด 
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 ตารางทีR 6 ผลลพัธข์องการระบุความรูส้กึ โดย WangchanBERTa 

Text Sentiment 

พนกังานในบรษิทัชอ้ปปีd  ชว่ยเหลอืดมีากคะ่ ❤ 
#ShopeeTH 

Positive 

แพงจรงิ บงัคบัเลอืกขนสง่ ซืdอของกบัแอพชอ้ปปีdนีdไมส่นุก
เหมอืนเดมิแลว้ 

Negative 

3.5.2.2 Logistic Regression: ใช ้Logistic Regression ในการระบุวา่ความคดิเหน็เป็นความรูส้กึดา้นใด 

  ตารางทีR 7 ผลลพัธข์องการระบุความรูส้กึ โดย Logistics Regression 

Text Sentiment 

พนกังานในบรษิทัชอ้ปปีd  ชว่ยเหลอืดมีากคะ่ ❤ 
#ShopeeTH 

Positive 

แพงจรงิ บงัคบัเลอืกขนสง่ ซืdอของกบัแอพชอ้ปปีdนีdไมส่นุก
เหมอืนเดมิแลว้ 

Negative 

   3.5.2.3 Support Vector Machine (SVM): ใช ้SVM ในการระบุวา่ความคดิเหน็เป็นความรูส้กึดา้นใด 

                        ตารางทีR 8 ผลลพัธข์องการระบุความรูส้กึ โดย SVM 

 

 

 

3.6  การประเมิน Model (Evaluation) 

 การประเมนิ Model การวเิคราะหค์วามรูส้กึแต่ละประเดน็สาํคญั ใช ้Precision, Recall, F1-Measure 

4. ผลการวิจยั 

ผลลพัธข์องการวเิคราะหค์วามรูส้กึของลกูคา้ในแต่ละประเดน็สาํคญั อธบิายไดด้งันีd 

4.1 ผลลพัธข์อง Model การระบปุระเดน็สาํคญั 

 

 

Text Sentiment 

พนกังานในบรษิทัชอ้ปปีd  ชว่ยเหลอืดมีากคะ่ ❤ 
#ShopeeTH 

Positive 

แพงจรงิ บงัคบัเลอืกขนสง่ ซืdอของกบัแอพชอ้ปปีdนีdไม่
สนุกเหมอืนเดมิแลว้ 

Neutral 
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 ตารางทีR 9 ผลลพัธจ์ากการแยกประเดน็สาํคญั 

 

 

 

จากขอ้ความของลกูคา้บรษิทัชอ้ปปีdบนทวติเตอร ์ (Twitter) ในสว่นของการระบุประเดน็สาํคญั มกีารประเมนิ
ประสทิธภิาพของ Model คอื SVM Random Forest และ Logistics Regression โดยใช ้Precision Recall และ F1-
Measure แสดงดงัตารางทีR 9 พบวา่ Model Random Forest ใหค้า่ Precision Recall และ F1-Measure มากทีRสดุ 
ซึRงเป็นคา่ทีRบง่บอกถงึประสทิธภิาพของ Model นีdสามารถแยกประเดน็สาํคญัไดแ้มน่ยาํทีRสดุ 

4.2 ผลลพัธข์อง Model การแยกความรู้สึกแต่ละประเดน็สาํคญั 

        ตารางทีR 12 ผลลพัธจ์ากการแยกความรูส้กึแต่ละประเดน็สาํคญั 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 ในสว่นของการแยกความรูส้กึแต่ละประเดน็สาํคญั มกีารประเมนิประสทิธภิาพของ Model คอื WangchanBERTa 
SVM และ Logistics Regression โดยใช ้ Precision Recall และ F1-Measure แสดงดงัตารางทีR 12 พบวา่ Model 
WangchanBERTa ใหค้า่ Precision Recall และ F1-Measure มากทีRสดุในทกุประเดน็สาํคญั ซึRงเป็นคา่ทีRบง่บอกถงึ
ประสทิธภิาพของ Model นีdสามารถแยกความรูส้กึแต่ประเดน็สาํคญัในชดุขอ้มลูภาษาไทยไดแ้มน่ยาํทีRสดุ 

 

Model Precision Recall F1-Measure 
SVM 0.73 0.75 0.74 

Random Forest 0.74 0.76 0.75 

Logistic Regression 0.70 0.74 0.72 

Model Topics Precision Recall F1-Measure 
WangchanBERTa Company 0.78 0.75 0.75 

Logistics 0.85 0.82 0.82 

Promotion 0.81 0.77 0.75 

Store 0.78 0.75 0.74 

System 0.82 0.79 0.78 

SVM Company 0.50 0.50 0.50 

Logistics 0.66 0.69 0.64 

Promotion 0.58 0.56 0.56 

Store 0.49 0.50 0.49 

System 0.48 0.50 0.48 

Logistic Regression Company 0.53 0.53 0.53 

Logistics 0.70 0.63 0.65 

Promotion 0.58 0.55 0.55 

Store 0.49 0.48 0.48 

System 0.45 0.45 0.45 
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4.3 อภิปรายผล 

 จากการทดลองหาวธิกีารหาความรูส้กึโดยแยกแต่ละประเดน็สาํคญั พบวา่ Model WanchanBERTa ให้
ประสทิธภิาพดทีีRสดุ ดงันั dนผูว้จิยัไดท้าํการนําขอ้มลูจากทีR Model ทาํนายไวม้าวเิคราะหข์อ้มลูเชงิลกึเพิRมเตมิ ดงัภาพทีR 4 
พบวา่ ความรูส้กึเชงิลบ (Negative) 3 อนัดบัแรกคอื 1. ขนสง่ (Logistics) 2. ระบบ (System) 3. บรษิทั (Company) 
ความรูส้กึเชงิบวก 3 อนัดบัแรก คอื 1. บรษิทั (Company) 2. รา้นคา้ (Store) 3. ระบบ (System) และในสว่นของความรูส้กึ
เป็นกลาง (Neutral) คอื รา้นคา้ (Store) มมีากทีRสดุ  

 

ภาพทีR 4 Topics based on Sentiment 

 และจาก ภาพทีR 5 Sentiment Analysis Timeline จะพบวา่ วนัทีR 11 มกราคม 2564 ลกูคา้มกีารพดูความรูส้กึถงึ
ความรูส้กึเชงิลบ (Negative) มากทีRสดุ จากขอ้มลูเชงิลกึทีRพบในชดุขอ้มลูคอื ทางบรษิทัชอ้ปปีdมกีารกลา่วถงึการ
ปรบัเปลีRยนบรกิารขนสง่ และลกูคา้ยงัคงพดูถงึความรูส้กึเชงิบวก (Positive) ในเรืRองของการทีRบรษิทัชอ้ปปีdยงัคงเป็น
แพลตฟอรม์ทีRน่าใชบ้รกิาร และความรูส้กึเป็นกลาง (Neutral) ในเรืRองของระบบขนสง่เชน่กนั ซึRงทางบรษิทัชอ้ปปีdอาจจะ
ตอ้งมมีาตรการในการการรองรบัปัญหาทีRเกดิขึdน สว่นในวนัทีR 26 มนีาคม 2564 ลกูคา้มกีารพดูถงึความรูส้กึเชงิลบ 
(Negative) เกีRยวกบัเกีRยวกบัคาํวา่ แอดมนิ (Admin) มากทีRสดุ  จากขอ้มลูเชงิลกึทีRพบในชดุขอ้มลูคอื ทางบรษิทั 
ชอ้ปปีdมกีารปรบัเปลีRยนแอดมนิ (Admin) ชั Rวคราวในทวติเตอร ์(Twitter) เป็นดาราทา่นหนึRง แต่เนืRองจากขา่วดา้นลบของ
ดาราทา่นนีd ทาํใหล้กูคา้กลา่วถงึวา่ จะทาํการยกเลกิการใชบ้รกิารจนกวา่ทางบรษิทัชอ้ปปีdจะมกีารปรบัเปลีRยนแอดมนิ
(Admin) ซึRงทางบรษิทัชอ้ปปีdจงึควรมกีารพฒันากลยทุธใ์นการปรบัเปลีRยนแอดมนิชั Rวคราว เชน่ มกีารทาํแบบสอบถาม
จากลกูคา้ถงึความสนใจของแอดมนิคนต่อไป ในสว่นวนัอืRนๆ ลกูคา้พดูถงึระบบและโปรโมชั Rน กลา่วคอื เป็นวนัทีRทาง
บรษิทัชอ้ปปีdมกีารจดัโปรโมชั Rน 3 เดอืน 3 , 4 เดอืน 4 และ 5 เดอืน 5 ซึRงลกูคา้มกีารพดูถงึทั dงความรูส้กึเชงิบวก เชงิลบ 
และเป็นกลาง เชน่ การพดูถงึเรืRองการไดโ้ปรโมชั Rน สว่นลด ไดเ้งนิหรอืคอยด(์coins) คนื ดงันั dนจงึคดิวา่ทางบรษิทัชอ้ป
ปีdยงัสามารถพฒันากลยทุธต์่อโปรโมชั Rนในวนัดงักลา่วต่อไปได ้ 
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ภาพทีR 5 Sentiment Timeline Analysis 

5. สรปุผลการวิจยั 

5.1 อภิปรายผล 

 จากทดลองวเิคราะหค์วามรูส้กึแต่ละประเดน็สาํคญั เพืRอคดิคน้วธิกีารหาการวเิคราะหเ์สยีงเรยีกรอ้งหรอืความรูส้กึ
แต่ละประเดน็สาํคญัแบบอตัโินมตั ิและเพืRอชว่ยบุคลากรในการอา่นขอ้ความ โดยการนําขอ้ความจากทวติเตอร ์(Twitter) มา
วเิคราะหค์วามรูส้กึโดยทาํการแยกแต่ละประเดน็สาํคญั ซึRงใชห้ลกัการประมวลผลภาษาธรรมชาตหิรอืภาษามนุษย ์ (Natural 
Language Processing : NLP) ในการนํามาวเิคราะหต์วัอกัษร และทาํการใชก้ระบวนการทางเทคนิค Machine Learning 
เพืRอหาความรูส้กึและประเดน็สาํคญัของลกูคา้ไดแ้บบอตัโินมตั ิแทนทีRการใชบุ้คลากรในการวเิคราะห ์สาํหรบั Model ทีRใหผ้ล
ในการวเิคราะหป์ระเดน็สาํคญัทีRมปีระสทิธภิาพทีRสดุคอื Random Forest สว่น Model ทีRใหผ้ลในการวเิคราะหค์วามรูส้กึแต่ละ
ประเดน็สาํคญั คอื WangchanBERTa  

5.2 ปัญหาและอปุสรรค  

 ข ั dนตอนของการทาํ Preprocessing เพืRอใหเ้ป็น Training dataset ข ั dนตอนนีdสาํคญัมากทีRสดุ ซึRงสง่ผลต่อ
ประสทิธภิาพของ Model เนืRองจากขอ้ความภาษาไทยทีRมาจากเครอืขา่ยสงัคมออนไลน์สว่นมาก มกีารเขยีนผดิหรอืสะกดผดิ 
มกีารใชค้าํนิยามขึdนมาใหม ่ ซึRงบางคาํไมไ่ดอ้ยูใ่นพจนานุกรม และไมไ่ดม้กีารระบุอยา่งชดัเจนวา่พดูถงึเรืRองอะไร และบาง
ขอ้ความเป็นขอ้ความทีRมคีวามซบัซอ้นในแงข่องความหมาย ปัจจยัเหลา่นีdสง่ผลต่อการวเิคราะหค์วามรูส้กึทีRมกีารใชเ้ทคนิค 
Machine Learning ใหผ้ลไดไ้มด่มีากนกั 

5.3 ประโยชน์ 

 หลงัจากทาํการนําชดุขอ้มลูเขา้ Model WangchanBERTa และไดผ้ลลพัธท์ีRวเิคราะหอ์อกมาจาก Model ผูว้จิยัทาํ
การหาขอ้มลูเชงิลกึของลกูคา้เพิRมเตมิ พบวา่ ทางบรษิทัชอ้ปปีd  ควรใหค้วามสนใจในการพฒันาและปรบัปรงุในเรืRองของ
ขนสง่ (Logistics) เป็นอนัดบัแรก ทั dงนีdหากทางบรษิทัชอ้ปปีdไดนํ้าขอ้มลูการทดลองวเิคราะหค์วามรูส้กึแต่ละประเดน็สาํคญันีd
ไปปรบัใช ้ อาจชว่ยในการรกัษาผกูพนัของลกูคา้ไวไ้ด ้ ทาํใหล้กูคา้ถงึพอใจต่อการบรกิาร อกีทั dงยงัสามารถสรา้งมลูคา่จาก
การทีRลกูคา้เผยแพรค่วามรูส้กึออกไปและสรา้งฐานลกูคา้ใหมอ่กี  
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5.4 ข้อเสนอแนะ  

 1. การนําขอ้มลูของลกูคา้ของบรษิทั E-Commerce อืRนในประเทศไทยมาทาํการเปรยีบเทยีบเพิRมเตมิได ้เนืRองจาก
ผูว้จิยัใชเ้พยีงแคข่อ้ความของบรษิทัชอ้ปปีd เทา่นั dน  
 2. สามารถนําไปพฒันาใหว้เิคราะหค์วามรูส้กึแต่ละประเดน็สาํคญัไดแ้บบ Real Time เพืRอใหท้นัต่อการปรบัปรงุ
และพฒันามากยิRงขึdน  
 3. หากวเิคราะหส์นิคา้ชนิดเดยีวกนั แต่แยกไปตามแต่ละบรษิทัขนสง่ อาจสามารถแสดงใหเ้หน็ขอ้มลูเชงิลกึ 
(Insight) ของลกูคา้เพิRมมากยิRงขึdน 
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