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การสร้างแบบจ าลองหวัข้อ (Topic Modeling) และวิเคราะหค์วามรู้สึก (Sentiment 
Analysis) ของผู้ใช้บริการศนูยซ้ื์อขายสินทรพัยดิ์จิทลั (Digital Asset Exchange) 

กรณีศึกษาเพจเฟซบุก๊ศนูยซ้ื์อขายสินทรพัยดิ์จิทลั ในประเทศไทย 
 

วรอปัสร บุบผา1* และ เอกรฐั รฐักาญจน์2 

 
บทคดัยอ่ 

 
 งานวจิยันี้มวีตัถุประสงค์เพื่อศกึษาท าความเขา้ใจพฤติกรรมและความต้องการของผู้ใช้บรกิารศูนย์ซื้อขาย
สนิทรพัย์ดจิทิลั (Digital Asset Exchange) ในโซเชยีลมเีดยี กรณีศกึษาเพจเฟซบุ๊กศูนย์ซื้อขายสนิทรพัย์ดจิิทลั ใน
ประเทศไทย โดยใชข้อ้มูลความคดิเหน็ของผูใ้ชบ้รกิารในเพจเฟซบุ๊กศูนย์ซื้อขายสนิทรพัย์ดจิทิลั ไดแ้ก่ บรษิทั บทิคบั 
ออนไลน์ จ ากัด (Bitkub), บรษิัท สตางค์ คอร์ปอเรชัน่ จ ากัด (Satang Pro), บรษิัท ซิปเม็กซ์ จ ากดั (Zipmex) และ
บรษิัท อพับิต เอ็กซ์เชนจ์ (ประเทศไทย) จ ากดั (Upbit) ตัง้แต่วนัที่ 1 มกราคม 2564 – 30 เมษายน 2564 ซึ่งได้รบั
ความอนุเคราะห์ใช้เครื่องมอื ZOCIAL EYE จากบรษิัท ไวซ์ไซท์ (ประเทศไทย) จ ากัด ในการเก็บรวบรวมข้อมูลที่
เกี่ยวขอ้ง โดยผู้วจิยัสนใจศกึษา 6 แง่มุมที่เป็นปัญหาที่นักลงทุนเป็นกงัวล ได้แก่ 1) ความปลอดภยั (Security), 2) 
ค่ าธรรมเนียม (Trading Fees),  3) บริษัท  (Company),  4) การบริการ (Customer Service), 5) ระบบ และ
แอพพลิเคชัน่ (System & Application), และ 6) การสมคัร การลงทะบียน และการยืนยนัตัวตน (Register & KYC) 
โดยใชโ้มเดล Universal Sentence Encoder (USE) ในการหา Topic Modeling เพื่อจ าแนกแง่มุมปัญหาดงักล่าวจาก
ขอ้ความของผูใ้ชบ้รกิาร ในส่วนของการวเิคราะหค์วามรูส้กึ (Sentiment Analysis) ผูว้จิยัไดส้รา้งตวัแบบในการประเมนิ
ความถูกต้องเพื่ อท าการเปรียบเทียบ คือ 1) Support Vector Machine (SVM), 2) Naïve Bayes, 3) Logistic 
Regression, และ 4) Random Forest การผลประเมนิภาพรวมของโมเดล ตวัแบบ Random Forest ใหป้ระสทิธภิาพดี
ที่สุด เท่ากับ 72% ในแง่มุมของบรษิัท และในการประเมินเฉพาะความคดิเห็นเชิงลบ (Negative) ตัวแบบ Logistic 
Regression ใหป้ระสทิธภิาพดทีีสุ่ด เท่ากบั 72% ในแงมุ่มของบรษิทัเช่นกนั และสิง่ทีพ่บจากการวเิคราะหค์วามรูส้กึแต่
ละแงมุ่มของผูใ้ชบ้รกิาร คอื ศูนยซ์ื้อขายสนิทรพัยด์จิทิลัควรใหค้วามส าคญักบัเรื่องระบบ และแอพพลเิคชัน่ (System & 
Application) เป็นอย่างแรกเพื่อสรา้งความพงึพอใจใหแ้ก่ลูกคา้ 
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Topic Modeling and Sentiment Analysis for Digital Asset Exchange: 
A Case Study of Digital Asset Exchange Facebook page in Thailand 

 
Woraupsorn Bubpha1* and Ekarat Rattagan2 

 
Abstract 

 This research aims to understand the behavior and needs of digital asset exchange users on social 
media. A case study of digital asset exchange Facebook page in Thailand by using conversation (comments) 
on the Facebook page of Bitkub Online Company Limited (Bitkub), Satang Corporation Company Limited 
(Satang Pro), Zipmex Company Limited (Zipmex), and Upbit Exchange (Thailand) Company Limited (Upbit) 
from January 1 , 2021 - April 30 , 2021. The secondary data support by ZOCIAL EYE tool from Wisesight 
(Thailand) Company Limited. The researcher is interested in 6 aspects that are the investor problems are 1) 
Security, 2) Trading Fees, 3) Company, 4) Customer Service, 5) System and Application, and 6) Registration 
and KYC using Universal Sentence Encoder (USE) model to find Topic Modeling to classify the problem from 
the user messages. In part of Sentiment Analysis, the assessment model for comparison is 1) Support Vector 
Machine (SVM), 2) Naïve Bayes, 3) Logistic Regression, and 4) Random Forest. The result for the overall 
model showed Random Forest f1-score was the best performance with 72% from the company aspect and 
the result for the negative model showed Logistic Regression f1-score was the best performance with 72% in 
terms of the company as well. Finally, the digital asset exchange should focus on the development and 
improvement of systems and applications as the priority to create satisfaction to customers. 
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* Corresponding Author. E-mail: woraupsorn@gmail.com 
1,2 Faculty of Applied Statistics, National Institute of Development Administration 



3 
 

1. บทน ำ 
1.1 ท่ีมำและควำมส ำคญั 
ปัจจุบนั การซื้อขายสกุลเงนิดจิทิลั หรอื Cryptocurrency เป็นทีน่ิยมเพิม่มากขึน้อย่างต่อเน่ือง โดยเฉพาะบติ-

คอยน์ (Bitcoin) ซึ่งเป็นสกุลเงนิดจิทิลัทีไ่ดร้บัความนิยมสงูสุด  มูลค่าตลาดของ Cryptocurrency ในปัจจุบนัมมีูลค่าสูง
ถงึ 324.7 พนัลา้นดอลลาร ์และมจี านวนเหรยีญเกดิขึน้มาแลว้มากถงึ 7,812 สกุลทัว่โลก (John Wanguba, 2021) สกุล
เงนิดจิทิลัสามารถใชซ้ื้อขายแลกเปลีย่นสนิคา้และบรกิาร รวมถงึการลงทุนเพื่อเกง็ก าไรจากความผนัผวนของราคา โดย
การใชเ้ทคโนโลยทีีเ่รยีกว่า บลอ็คเชน (blockchain) ในการท าธุรกรรม ระบบบลอ็คเชนจะบนัทกึการท าธุรกรรมทางการ
เงนิต่างๆ ระหว่างบุคคล แบบการกระจายศูนย ์(decentralize) โดยไม่จ าเป็นตอ้งมตีวักลางในการด าเนินการ จงึมคีวาม
โปร่งใส น่าเชื่อถอื ปลอดภยั และมคีวามถูกตอ้งของขอ้มลู (โศภนิ ถนอมเพช็รสงา่, 2561) 

การซื้อขายสกุลเงนิดิจิทัลมหีลากหลายช่องทาง ซึ่งช่องทางที่เป็นที่นิยม คือการซื้อขายผ่านศูนย์ซื้อขาย
สนิทรพัย์ดิจิทลั (Digital Asset Exchange) ในประเทศไทยมผีู้ประกอบธุรกิจที่ได้รบัใบอนุญาตให้เป็นศูนย์ซื้อขาย
สนิทรพัย์ดจิทิลัจ านวน 7 บรษิัทที่ยงัคงด าเนินกิจการ ได้แก่ บรษิัท บทิคบั ออนไลน์ จ ากดั (Bitkub), บรษิัท สตางค ์
คอร์ปอเรชัน่ จ ากัด (Satang Pro), บรษิัท ซิปเม็กซ์ จ ากัด (Zipmex), บริษัท หัว่ป้ี (ประเทศไทย) จ ากัด (Huobi), 
บรษิัท อีอาร์เอ็กซ์ จ ากดั (ERX), บรษิัท อพับติ เอก็ซ์เชนจ์ (ประเทศไทย) จ ากดั (Upbit) และ บรษิัท จเีอ็มโอ-แซด.
คอม ครปิโทนอมคิซ์ (ประเทศไทย) จ ากดั (Z.comEX) (ส านักงานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย์, 
2564) 

จากการส ารวจของ Statista ในปี 2018 พบว่าปัญหาทีน่ักลงทุนไดร้บัผลกระทบมากทีสุ่ด เมื่อท าการซื้อขาย
ผ่านศูนย์ซื้อขายสนิทรพัย์ดจิทิลั  คอื ความปลอดภยั (40%) ค่าธรรมเนียมทีสู่ง (37%)  บรษิทัขาดสภาพคล่อง (36%) 
การบรกิารลูกค้า (33%) รวมไปถึงการใช้งานบนแพลตฟอร์ม (21%) ดงันัน้ ทางผู้จดัท าจงึสนใจที่จะศึกษาประเด็น
ปัญหาเหล่านี้ โดยการสรา้งแบบจ าลองหวัขอ้ (Topic Modeling) พร้อมทัง้วเิคราะห์ความรู้สกึ (Sentiment Analysis) 
ของผูใ้ชบ้รกิารศูนยซ์ื้อขายสนิทรพัยด์จิทิลัในประเทศไทย โดยการใชข้อ้มลูค าสนทนาในเพจเฟสบุ๊ค (Facebook Page) 
ของศูนย์ซื้อขายสินทรพัย์ดิจิทัล คือ บริษัท บิทคับ ออนไลน์ จ ากัด (Bitkub), บริษัท สตางค์ คอร์ปอเรชัน่ จ ากัด 
(Satang Pro), บรษิัท ซิปเม็กซ์ จ ากัด (Zipmex) และบริษัท อัพบิต เอ็กซ์เชนจ์ (ประเทศไทย) จ ากัด (Upbit) เพื่อ
วเิคราะหป์ระเดน็ปัญหา และเป็นแนวทางในการสรา้งนโยบายในการแกไ้ขปัญหาในอนาคต 

1.2 วตัถปุระสงคง์ำนวิจยั 
การศกึษาครัง้นี้ มจีุดประสงคเ์พื่อศกึษาบทสนทนาของผูใ้ชบ้รกิารในสื่อสงัคมออนไลน์ดงันี้ 

1.2.1 ศึกษาและท าความเข้าใจถึงพฤติกรรมและความต้องการของผู้ใช้บรกิารศูนย์ซื้อขายสินทรพัย์
ดจิทิลั ในประเทศไทย 

1.2.2 วเิคราะห์ความรูส้กึ (Sentiment Analysis) ของผูใ้ชบ้รกิารศูนยซ์ื้อขายสนิทรพัย์ดจิทิลั ในประเทศ
ไทย 

1.2.3 เป็นแนวทางให้ศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลในประเทศไทยเข้าใจความต้องการ ปัญหาของ
ผูใ้ชบ้รกิาร และสามารถน าไป พฒันา แกไ้ข ปรบัปรุงใหด้ขีึน้ในอนาคต 

 
2. ทฤษฎีและงำนวิจยัท่ีเก่ียวข้อง 

2.1 ทฤษฎีท่ีเก่ียวข้อง 
2.1.1 ควำมรู้เบือ้งต้นเก่ียวกบัสกลุเงินดิจิทลั (Cryptocurrency) และศูนยซื์้อขำยสินทรพัยดิ์จิทลั 

(Digital Asset Exchange) (ธนาคารแห่งประเทศไทย, 2563) 
สกลุเงินดิจิทลั หรือ คริปโทเคอรเ์รนซี (Cryptocurrency) หมายถงึ หน่วยขอ้มลูอเิลก็ทรอนิกสซ์ึ่งถูก

สรา้งขึน้บนระบบหรอืเครอืขา่ยอเิลก็ทรอนิกส ์โดยมคีวามประสงคท์ีจ่ะใชเ้ป็นสื่อกลางในการแลกเปลีย่นเพื่อใหไ้ดม้าซึ่ง
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สินค้า บริการ หรือสิทธิอ์ื่นใด หรือแลกเปลี่ยนระหว่างสินทรัพย์ดิจิทัล และให้หมายความรวมถึ งหน่วยข้อมูล
อเิล็กทรอนิกส์อื่นใด ตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศก าหนด และตามที่อาจจะมกีารแก้ไขเปลี่ยนแปลงภายใต้
กฎหมายดงักล่าว 

บล็อคเชน (Blockchain) หมายถึง เทคโนโลยีการประมวลผลและจัดเก็บข้อมูลแบบกระจายศูนย ์
Distributed Ledger Technology (DLT) เป็นรูปแบบการบันทึกข้อมูลที่ใช้หลักการ Cryptography ร่วมกับกลไก 
Consensus ท าใหข้อ้มลูทีถู่กบนัทกึไปแลว้สามารถเปลี่ยนแปลงหรอืแกไ้ขไดย้าก เพิม่ความถูกตอ้งเชื่อถอืไดข้องขอ้มลู 

ศนูยซื์้อขำยสินทรพัยดิ์จิทลั (Digital Asset Exchange) หมายถงึ ศูนย์กลางหรอืเครอืขา่ยใด ๆ ทีจ่ดั
ให้มขีึ้นเพื่อการซื้อขายหรอืแลกเปลี่ยนสนิทรพัย์ดจิทิลั โดยการจบัคู่หรอืหาคู่สญัญาให้ หรอืการจดัระบบหรอือ านวย
ความสะดวกใหผู้ซ้ึง่ประสงคจ์ะซื้อขายหรอืแลกเปลีย่นสนิทรพัยด์จิทิลัสามารถท าความตกลงหรอืจบัคู่กนัได ้โดยกระท า
เป็นทางคา้ปกต ิแต่ทัง้นี้ไม่รวมศูนยก์ลางหรอืเครอืขา่ยในลกัษณะทีค่ณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศก าหนด 

2.1.2 ผู้ประกอบธรุกิจท่ีได้รบัใบอนุญำตศนูยซื์้อขำยสินทรพัยดิ์จิทลั (แสดงเฉพำะบริษทัท่ีใช้ใน
งำนวิจยั ข้อมูล ณ วนัท่ี 10 กรกฎำคม 2564) 

 
ตำรำงท่ี 1 ผูป้ระกอบธุรกจิทีไ่ดร้บัใบอนุญาตศูนยซ์ื้อขายสนิทรพัยด์จิทิลั 

ศนูยซื์้อขำย
สินทรพัยดิ์จิทลั 

บริษทั บิทคบั 
ออนไลน์ จ ำกดั 

(Bitkub)  

บริษทั สตำงค ์คอร์
ปอเรชัน่ จ ำกดั  
(Satang Pro)  

บริษทั ซิปเมก็ซ์ 
จ ำกดั  

(Zipmex) 

บริษทั อพับิต เอก็ซ์
เชนจ ์(ประเทศไทย) 

จ ำกดั  
(Upbit)   

ปีทีก่่อตัง้ 2561 2560 2561 2560 

ผูก้่อตัง้/ผูร้่วมทุน คุณสกลกรย ์สระกว ี คุณปรมนิทร ์อนิโสม คุณมาคสั ลมิ และ  
ดร.เอกลาภ ยิม้วไิล 

คุณสมโภชน์ อาหุนัย,  
คุณปรชีา ไพรภทัรกุล 
และคุณชชัวาลย ์
เจยีรวนนท ์

ทุนจดทะเบยีน
เริม่ตน้ (ลา้นบาท) 290 91.8 62 80 

ค่าธรรมเนียมใน
การซื้อขายต่อครัง้ 0.25% 0.20% 0% - 0.20% 0.15% - 0.25% 

 
2.1.3 กระบวนกำรจดักำรขอ้มูลภำษำไทย และโมเดลทำงภำษำ 

2.1.3.1 กำรประมวลผลภำษำธรรมชำติ (Natural language processing: NLP) 
การประมวลผลภาษาธรรมชาติ หรอื Natural language processing (NLP) เป็นวิทยาการแขนง

หนึ่งที่ช่วยใหค้อมพวิเตอร์สามารถเขา้ใจ ตีความ และใช้งานภาษามนุษย์ได้ ความสามารถนี้เขา้มาช่วยธุรกิจได้เป็น
อย่างด ีโดยปัจจุบนันี้ ชาวโซเชยีลอาจเห็นการน าวทิยาการนี้มาช่วยแบรนด์ตอบค าถามอตัโนมตัิผ่าน Chatbot หรอื
การเฝ้าระวงัค าสนทนาเชงิลบบนโซเชยีลมเีดยีเพื่อใหฝ่้ายที่เกี่ยวขอ้งเขา้ไปช่วยแกปั้ญหาก่อนทีป่ระเดน็นัน้จะลุกลาม 
อย่างไรกต็าม ความทา้ทายของการประมวลผลภาษาธรรมชาตทิีเ่ป็นภาษาไทย คอื ความก ากวมของภาษาไทย รวมถงึ
ศพัทใ์หม่ทีเ่กดิขึน้บนโซเชยีลมเีดยีอกีดว้ย (ณิชาภา รตันปรชีาเวช, 2562) 

2.1.3.2 Universal Sentence Encoder (USE) 
Universal Sentence Encoder (USE) เป็นโมเดลทางภาษาของ google โดยเป็นโมเดลทีไ่ดร้บัการ

เทรนเรยีบรอ้ยแล้ว (Pre-trained) วตัถุประสงค์หลกัเพื่อใช้ในการจดักลุ่มค า หรอืประโยคที่เหมอืนกนั ใชไ้ด้ทัง้ภาษา
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เดยีวกนั หรอืต่างภาษา โมเดลรองรบัภาษามากถงึ 16 ภาษา รวมทัง้ภาษาไทย หลกัการท างานของ USE คอื การน า
ประโยค หรอืค ามาแปลงใหเ้ป็นตวัเลข และจดักลุ่มจากค่าตวัเลข ถา้ประโยค หรอืค าใด ทีม่คีวามหมายใกลเ้คยีงกนั ตวั
เลขที่แปลงเหล่านัน้ก็จะมคี่าใกล้เคยีงกนั และจดัอยู่ในกลุ่มเดยีวกนั โมเดลสามารถจดักลุ่มไดท้ัง้ภาษาเดยีวกนั หรอื
ต่างภาษากนั หรอืสามารถใชเ้ป็นเครื่องมอืในการแปลภาษาได ้(Pined Laohapiengsa, 2020)   

2.1.3.3 กำรวิเครำะห์ควำมรู้สึก (Sentiment Analysis) 
การวเิคราะห์ความรูส้กึ (Sentiment Analysis) เป็นการน าการประมวลผลภาษาธรรมชาต ิ(Natural 

Language Processing : NLP) มาประยุกตใ์ชเ้พื่อมุ่งเน้นการวเิคราะห ์และตรวจสอบความรูส้กึไดอ้ย่างอตัโนมตั ิโดยมี
ขอ้มูลเป็นขอ้ความแสดงความคดิเห็นของผู้ใช้สนิค้าหรอืบรกิาร ที่ได้แสดงความคดิเห็นไว้ในที่ต่างๆ ทัง้ในกระดาน
สนทนา (Web board) หรอืในสื่อสงัคมออนไลน์ เช่น Facebook, Twitter โดยน าขอ้มลูมาวเิคราะห์และจ าแนกประเภท
ของความรู้สึก เช่น ความรู้สึกเชิงบวก (Positive) ความรู้สึกเชิงลบ (Negative) หรือความรู้สึกเป็นกลาง (Neutral) 
(นันทภคั สุทธเิลศิ, 2560) 

2.1.3.4 เหมืองข้อควำม 
เหมอืงขอ้ความหรอืการคน้หาองค์ความรูจ้ากขอ้ความ (Knowledge-Discovery in Text - KDT) คอื

กระบวนการที่กระท ากบัขอ้ความ (โดยส่วนใหญ่จะใช้กับข้อความที่มีจ านวนมาก) เพื่อค้นหารูปแบบแนวทาง และ
ความสมัพนัธท์ีซ่่อนอยู่ในชุดขอ้ความนัน้โดยใชห้ลกัการคน้คนืสารสนเทศ (Information retrieval), เหมอืงขอ้มลู (Data 
mining), การเรียนรู้ของเครื่อง (Machine learning), สถิติ (Statistics) และหลกัการประมวลผลทางภาษาธรรมชาต ิ
(Computational linguistics) (รวสุิดา เทศเมอืง, 2560) 

2.2 งำนวิจยัท่ีเก่ียวข้อง 
รวิสุดา เทศเมือง (2560) ได้ท าการศกึษาเรื่องการวเิคราะห์ความคิดเห็นภาษาไทยเกี่ยวกับการรวีวิสินค้า

ออนไลน์ โดยใช้ข ัน้ตอนวิธซีัพพอร์ตเวกเตอร์แมทชีน น าเสนอวิธกีารจ าแนกความคิดเห็นโดยการวิเคราะห์ความ
คดิเหน็ภาษาไทยเกี่ยวกบัการรวีวิสนิคา้ออนไลน์ ดา้นการบรกิารหอ้งพกั โรงแรม รสีอรท์ จาก Agoda Thailand และ 
Twitter Thailand จ านวน 2,890 ข้อมูล จากการทดลองพบว่าคุณลักษณะที่ดีสุดคือ ซัพพอร์ตเวกเตอร์แมทชีน 
รองลงมาเป็นนาอฟีเบย ์, ตน้ไมต้ดัสนิใจ และเคเนียเรสเนเบอร ์ตามล าดบั 

ณิชาภา รตันปรีชาเวช (2562) ได้ท าการศึกษาเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างประเด็นต่าง ๆ ที่ถูกพูดถึงใน
โซเชียลมีเดีย กรณีศึกษา เว็บบอร์ดกลุ่มแม่และเด็ก โดยใช้ข้อมูลความคิดเห็นทัง้หมดที่เกิดขึ้นในเว็บบอร์ด 
Pantip.com หอ้งชานเรอืน ผลการวจิยัพบว่า ผูบ้รโิภคกลุ่มแม่และเดก็ส่วนใหญ่พดูคุยกนัในประเดน็เรื่อง ค่าใชจ้่ายของ
โรงเรยีน, ความกงัวลต่อการตัง้ครรภ์, และค่าใชจ้่ายของโรงพยาบาล ที ่Jaccard Similarity 0.2, 0.19, 0.19 ตามล าดบั 
ทัง้ยังมีการแสดงความเครียดและกังวลกับทุกเรื่อง ที่ Normalized Degree Centrality สูงสุด 0.648 โดยเฉพาะ
สถานการณ์ ทอ้งไม่พรอ้ม 

สุธมีา แสงจนัทร์ (2563) ไดท้ าการศกึษาเรื่องการวเิคราะห์ความรูส้กึแต่ละแงมุ่มของผูใ้ชบ้รกิารส่งอาหารใน
ประเทศไทย ผูว้จิยัไดส้รา้งตวัแบบส าหรบัการวเิคราะห์ความรูส้กึแต่ละแง่มุมของผูใ้ชบ้รกิารส่งอาหารในประเทศไทย 
โดยสร้างตัวแบบหลัก 2 ตัวแบบ คือ ตัวแบบส าหรับการระบุแง่มุม ซึ่งตัวแบบซัพพอร์ตเวกเตอร์แมทชีนให้
ประสิทธิภาพดทีี่สุด และตวัแบบส าหรบัการระบุความรู้สึกซึ่งตวัแบบซพัพอร์ตเวกเตอร์แมทชนี และนาอีฟเบย์ ให้
ประสทิธภิาพดตี่างกนัในแต่ละแงมุ่ม  
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3. วิธีกำรด ำเนินงำนวิจยั 

 
แผนภำพท่ี 1 แผนผงัวธิกีารด าเนินงานวจิยั 

 
3.1 แหล่งท่ีมำของข้อมูล  
ผูว้จิยัเลอืกแหล่งทีม่าของขอ้มูลแบบเจาะจง (Purposive Sampling) คอื บทสนทนาทัง้หมดทีเ่กิดขึน้ในเพจ-

เฟซบุ๊กของศูนย์ซื้อขายสนิทรพัย์ดจิทิลั ไดแ้ก่ เพจ Bitkub, Satang pro, Zipmex และ Upbit เนื่องจากเป็นเพจทีไ่ดร้บั
ความนิยม ก าหนดจากยอดผู้ติดตามเพจเกิน 10,000 คน โดยขอ้มูลบทสนทนาประกอบไปด้วยขอ้มูลที่แอดมนิเพจ 
และผูใ้ชบ้รกิารไดโ้พสต ์(Post), แสดงความคดิเหน็ (Comment) และตอบกลบั (Reply) ดงันัน้จงึเลอืกใชเ้พยีงขอ้มลูบท
สนทนาของผู้ใช้บรกิารเท่านัน้ เพื่อให้ทราบถึงประเด็นปัญหา และความรู้สึกที่แท้จริง นอกจากนี้ข้อมูลที่ได้รบัยัง
ประกอบไปดว้ยวนัที ่และเวลาก ากบั (Timestamp) จงึสามารถรบัรูไ้ดว้่าเป็นประเดน็ ณ ขณะใด (Real Time) และจาก
การตรวจสอบข้อมูล พบว่าบรษิัท Bitkub มีขอ้มูลที่ครบถ้วน และมากเพียงพอ จงึน าข้อมูลของบรษิัท Bitkub เป็น
กรณีศกึษาในการน าเสนอ Sentiment Timeline Analysis 

3.2 ขัน้ตอนกำรด ำเนินงำนวิจยั 
ขัน้ตอนการด าเนินงานวจิยั แบ่งเป็น 6 ขัน้ตอน ไดแ้ก่ การเกบ็รวบรวมขอ้มูล, การเตรยีมขอ้มลู และท าความ

สะอาดขอ้มูล, การจ าแนกหวัขอ้ (Topic Modeling), การวเิคราะห์ความรูส้กึ (Sentiment Analysis) พรอ้มประเมนิตวั
แบบ, การน าเสนอขอ้มลู (Visualization) และการสรุปผล โดยมรีายละเอยีดดงัต่อไปนี้  

3.2.1 กำรเกบ็รวบรวมข้อมูล 
ข้อมูลที่ใช้ในงานวิจัย เป็นข้อมูลแบบทุติยภูมิ (Secondary Data) จากเครื่องมือ ZOCIAL EYE ของ

บรษิัท ไวซ์ไซท์ (ประเทศไทย) จ ากดั  ซึ่งเก็บขอ้มูลค าสนทนาบนเฟซบุ๊กเพจของศูนย์ซื้อขายสนิทรพัย์ดจิทิลั ไดแ้ก่ 
เพจ Bitkub, Satang pro, Zipmex และ Upbit ตัง้แต่วนัที ่1 มกราคม 2564 – 30 เมษายน 2564 รวม 4 เดอืน ซึ่งเป็น
ขอ้มลูตวัอกัษรภาษาไทย 

3.2.2 กำรเตรียมข้อมูล และท ำควำมสะอำดข้อมูล 
  ขอ้ความทัง้หมด 57,888 ขอ้ความ บทสนทนาเฉพาะผู้ใช้บรกิาร มขี้อความทัง้หมด 52,474 ขอ้ความ 
แบ่งเป็นเพจ Bitkub 44,075 ข้อความ คิดเป็น 83% เพจ Zipmex 5,436 ข้อความ คิดเป็น 10% เพจ Satang Pro 
2,797 ขอ้ความ คดิเป็น 6% และเพจ Upbit 166 ขอ้ความ คดิเป็น 1%  
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แผนภำพท่ี 2 สดัส่วนขอ้มลู 

 
เน่ืองจากชนิดของขอ้มูลอยู่ในรูปแบบขอ้ความ (Text) การเตรยีมขอ้มูลจงึจ าเป็นต้องใชเ้ทคนิค Natural 

Language Processing (NLP) ในการประมวลผลผ่านโปรแกรมไพทอน (Python) ดงันี้ 
ผูว้จิยัท าความสะอาดขอ้มลู เพื่อตรวจสอบและแกไ้ขขอ้มูลทีไ่ม่เกีย่วขอ้งออกไปจากชุดขอ้มลู ไดแ้ก่ การ

ลบข้อความซ ้า ลบ Hashtag/URL ลบเครื่องหมายต่างๆ (Punctuation) ลบตัวเลข ลบอีโมจิ ลบอกัษรภาษาองักฤษ 
เพราะจะใชเ้ฉพาะอกัษรภาษาไทยเท่านัน้ ลบค า Stop word ของภาษาไทย และท าการตดัค า (Tokenization) เกบ็ไว้
ใน Custom Dictionary รวมถงึตรวจสอบ Label  ดา้นความรูส้กึ ถ้าขอ้ความแสดงความชื่นชอบ ชื่นชมบรษิทั เช่น ให้
ก าลงัใจ, สนันสนุน, ดีมาก, เร็วมาก จะ Label เป็นความรู้สึกเชิงบวก (Positive) ถ้าข้อความแสดงความค าต าหนิ 
รอ้งเรยีน แสดงความไม่พอใจ เช่น แย,่ ชา้, แพง, ล่ม จะ Label เป็นความรูส้กึเชงิลบ (Negative) แต่ถา้ขอ้ความไม่ได้
แสดงความรูส้กึชดัเจน หรอืเป็นค าถาม จะ Label เป็นความรูส้กึกลาง (Neutral)  

 

 
แผนภำพท่ี 3 ผลลพัธจ์าก Data Cleansing and Processing 
 

3.2.3 กำรจ ำแนกหวัข้อ (Topic Modeling)  
การจ าแนกหัวข้อ (Topic Modeling) จากข้อความภาษาไทย โดยใช้โมเดล Universal Sentence 

Encoder (USE) ทางผู้วิจ ัยได้ท าการจ าแนกหัวข้อที่เป็นปัญหาที่ผู้ใช้บริการเป็นกังวลจากข้อมูลอ้างอิงข้างต้น 
ประกอบดว้ย 6 แงมุ่ม คอื ความปลอดภยั (Security), ค่าธรรมเนียม (Trading Fees), บรษิทั (Company), การบรกิาร 
(Customer Service), ระบบ และแอพพลิเคชัน่ (System & Application), การสมัคร การลงทะบียน และการยืนยัน
ตัวตน (Register & KYC) และมีการท าความสะอาดข้อมูลเพิ่มเติม เพื่อให้ได้ Topic Modeling ตรงกับประเด็นที่
ตอ้งการจะศกึษา 
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แผนภำพท่ี 4 แสดงผลลพัธจ์าก Universal Sentence Encoder (USE) 

 
3.2.4 กำรวิเครำะห์ควำมรูสึ้ก (Sentiment Analysis) 
น าขอ้มูลจากการจ าแนกหวัขอ้ (Topic Modeling) ในแต่ละแง่มุม น ามาวเิคราะห์ความรูส้กึ แบ่งขอ้มูล

เป็น Train data set 70% และ Test data set 30% และจ าแนกขอ้มลูโดยใชต้วัแบบในการท านายว่าแต่ละขอ้ความเป็น
ความรู้สึกด้านใด ได้แก่  1) Support Vector Machine (SVM), 2) Naïve Bayes, 3) Logistic Regression และ 4) 
Random Forest 

ในส่วนการประเมินผลประสิทธภิาพการจ าแนกขอ้มูลในงานวจิยั จะประกอบไปด้วยค่าความแม่นย า 
(Precision) ค่าเรยีกคนื (Recall) ค่าความถูกตอ้ง (Accuracy) และการวดัประสทิธภิาพโดยรวม (F-measure) ผูว้จิยัท า
การประเมินประสิทธิภาพโมเดลโดยใช้ ประสิทธิภาพโดยรวม (F-measure) จะแบ่งเป็น การประเมนิภาพรวมของ
โมเดล กบัการประเมนิประสทิธภิาพเฉพาะความคดิเห็นเชงิลบ (Negative) ของโมเดล เนื่องจากผูว้จิยัต้องการศกึษา
แงมุ่มทีเ่กีย่วขอ้งกบัปัญหาของนักลงทุนทีเ่ป็นกงัวล ดงันัน้การประเมนิประสทิธภิาพความคดิเหน็เชงิลบ (Negative) จงึ
มคีวามส าคญั 

3.2.5 กำรน ำเสนอข้อมลู (Visualization) และวิเครำะห์ขอ้มลู 
การน าเสนอ และวเิคราะหข์อ้มลู แบ่งเป็น 3 รปูแบบ คอื 

3.2.5.1 Word Cloud หลงัจากการจ าแนกหวัขอ้ (Topic Modeling) จากขอ้ความภาษาไทย โดยใช้
โมเดล Universal Sentence Encoder (USE) จงึน าผลทีไ่ดไ้ปแสดงในรูปแบบ Word Cloud เพื่อแสดงภาพรวมของค า
ส าคญัทีป่รากฎขึน้มากทีสุ่ดในแต่ละแงมุ่ม 

3.2.5.2 Sentiment Timeline Analysis โดยใช้ข้อมูลของบรษิัท Bitkub เป็นกรณีศกึษา เพื่อบอก
ความสมัพนัธร์ะหว่างประเดน็ปัญหากบัช่วงเวลาต่างๆ 

3.2.5.3 การวเิคราะหแ์บบสรุปอุปนัย (Analytical Induction) เน่ืองจากขอ้ความต่าง ๆ บนโซเชยีล
มเีดยีจ าเป็นตอ้งไดร้บัการตคีวามเพื่อท าความเขา้ใจถงึบรบิทของบทสนทนา จงึใชก้ารวเิคราะหแ์บบสรุปอุปนัย กล่าวคอื 
ตคีวามสรา้งขอ้สรุปขอ้มลูจากปรากฏการณ์ทีม่องเหน็ 

3.2.6 กำรสรปุผล และข้อเสนอแนะ   
สรุปประเด็นส าคัญของการจ าแนกหัวข้อ (Topic Modeling), การวิเคราะห์ความรู้สึก (Sentiment 

Analysis) และ Sentiment Timeline Analysis กรณีศกึษาขอ้มลูของบรษิทั Bitkub พรอ้มขอ้เสนอแนะ 

4. ผลกำรด ำเนินงำนวิจยั 
ผลการด าเนินงานวจิยั สามารถสรุปไดด้งันี้ 
4.1 ผลลพัธจ์ำกกำรหำ Topic Modeling โดยใช้โมเดล Universal Sentence Encoder (USE)  

4.1.1 ผลลัพธ์จากการจ าแนกหัวข้อ (Topic Modeling) โดยใช้โมเดล Universal Sentence Encoder 
(USE) แสดงความถี่ของค าที่ปรากฏมากที่สุด 10 อนัดบั ในแต่ละแง่มุม และน ามาแบ่งตามความรู้สกึเชิงบวก และ
ความรูส้กึเชงิลบจากความถีข่องค าทีป่รากฏมากทีสุ่ด 5 อนัดบั สรุปไดต้ารางที ่2 
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ตำรำงท่ี 2 ผลลพัธค์ าทีป่รากฏมากทีสุ่ด 10 อนัดบัในแต่ละแงม่มุ 

แง่มุม ค ำท่ีปรำกฎมำกท่ีสุด 10 อนัดบั 

ควำมรูสึ้ก (Sentiment)  
ค ำท่ีปรำกฎมำกท่ีสุด 5 อนัดบั 

ควำมรูสึ้กเชิงบวก 
(Positive) 

ควำมรูสึ้กเชิงลบ 
(Negative) 

 ความปลอดภยั 
ความเสีย่ง, เสยีหาย, ปัญหา, การ
ลงทุน ความเสีย่ง, ล่ม, ปลอดภยั, 
การลงทุน, เวบ็ไซต,์ กลวั, มัน่ใจ 

ปัญหา, ความเสีย่ง,เสยีหาย, 
มัน่ใจ, แขง็แกรง่ 

ความเสีย่ง, ล่ม, เสยีหาย, 
เวบ็ไซต,์ ปัญหา 

 ค่าธรรมเนียม 
ชดเชย, ลด, เสยีหาย, ด,ี แพง, 
เสยีโอกาส, ลา้น, รบัผดิชอบ, 
เครดติ, ลดลง 

ชดเชย, ลด, ด,ี ดมีาก, 
ก าลงัใจ 

ชดเชย, ลด, แพง, ล่ม, 
เสยีหาย 

 บรษิทั 
เสยีหาย, ก าลงัใจ, ด,ี ปัญหา, แย่, 
ปรบัปรุง, เวบ็ไซต,์ ชดเชย
,พฒันา, เสยีโอกาส 

ก าลงัใจ, ปัญหา, ทมี, พฒันา
, ด ี

เสยีหาย, ด,ี รบัผดิชอบ, ล่ม
, ปรบัปรุง 

 การบรกิาร 
ปัญหา, ปรบัปรุง, ด,ี ดแูล, หาย, 
เสยีโอกาส, ก าลงัใจ, ล่ม, แย่, เมล 

ดมีาก, ด,ี ก าลงัใจ, ปัญหา, 
ดแูล 

ปัญหา, ปรบัปรุง, ล่ม, เสยี
โอกาส 

 ระบบ และ
แอพพลเิคชัน่ 

ล่ม, ปรบัปรุง, ด,ี หาย, คา้ง, 
พฒันา, เสยีโอกาส, ล่วงหน้า, 
รองรบั, แก ้

ก าลงัใจ, ด,ี ปรบัปรงุ, พฒันา
, ดมีาก 

ล่ม, ปรบัปรุง, คา้ง, ด,ี หาย 

 การสมคัร 
ลงทะเบยีน และ
ยนืยนัตวัตน 

รบัสมคัร, ตรวจสอบ, ปัญหา, ด,ี 
อนุมตั,ิ เปิดรบั, ทราบ, ลงทุน, 
ปรบัปรุง, เพื่อน 

ก าลงัใจ, รบัสมคัร, ด,ี KYC, 
เตบิโต 

ล่ม, ยา้ย, ปัญหา, 
ตรวจสอบ, ปรบัปรุง 

 
แงมุ่มความปลอดภยั ค าทีป่รากฎมากทีสุ่ด คอื ค าว่าความเสีย่ง เนื่องจากการซื้อขายสกุลเงนิดจิทิลัผ่าน

ศูนย์ซื้อขายสนิทรพัย์ดจิทิลั (Digital Asset Exchange) ถงึแมว้่าศูนย์ซื้อขายที่ไดร้บัอนุญาต จะไดเ้ตรยีมระบบความ
ปลอดภัยไซเบอร์ (cyber security) ไว้อย่างดีแล้ว แต่ก็ยงัมคีวามเสี่ยงจากการสูญหาย และโอกาสที่จะถูกโจรกรรม 
(hack) ได ้ดงันัน้การซื้อขายสกุลเงนิดจิทิลั จงึควรศกึษาระบบการเกบ็รกัษาเงนิดจิทิลัอย่างปลอดภยั และถูกวธิี เช่น 
การเกบ็เงนิดจิทิลัใน hardware wallet มลีกัษณะเป็นอุปกรณ์ (device) ซึ่งจะมกีุญแจส่วนตวั (private key) จะถูกเก็บ
ไวใ้นอุปกรณ์ในลกัษณะออฟไลน์ ท าใหม้คีวามปลอดภยัจากการโจรกรรมทางไซเบอรส์งู 

แง่มุมค่าธรรมเนียม ค าที่ปรากฎมากที่สุด คอื ค าว่าชดเชย การซื้อขายผ่านศูนย์ซื้อขาย จะมกีารเก็บ
ค่าธรรมเนียมในการซื้อขาย ซึ่งค่าธรรมเนียมจะแตกต่างกนัตามนโยบายของแต่ละบรษิทั ดงันัน้ จากการศกึษาพบค า
ว่า ชดเชย ปรากฎมากที่สุด เนื่องจากในช่วงเวลาทีเ่ก็บขอ้มูล เกดิปัญหาเกี่ยวกบัระบบการซื้อขาย บรษิทัจงึไดม้กีาร
ชดเชยค่าธรรมเนียมใหแ้ก่ลูกคา้ ในขณะเดยีวกนัลูกคา้กม็กีารรอ้งเรยีนใหช้ดเชยความเสยีหายจากปัญหาดงักลา่ว โดย
สามารถแสดงได้จากความรู้สกึเชิงบวก และความรู้สกึเชิงลบ ซึ่งจะพบค าว่า ชดเชย ปรากฎทัง้ 2 ความรู้สึก โดย
ความรู้สึกเชิงบวก ตัวอย่างประโยคที่ปรากฎ เช่น ได้ค่าชดเชยแล้วครบั ขอบคุณมากครบั และความรู้สึกเชิงลบ 
ตวัอย่างประโยคทีป่รากฎ เช่น ค่าธรรมเนียมกแ็พงกว่าชาวบา้น ผมเสยีหายจะชดเชยอย่างไรครบั 
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แง่มุมบริษัท ค าที่ปรากฎมากที่สุด คือ ค าว่าเสียหาย เนื่ องจากเมื่อผู้ใช้บริการไม่สามารถเข้า
แอพพลเิคชัน่เพื่อซื้อขายได ้จงึท าใหผู้ใ้ชบ้รกิารบางส่วนออกมาเรยีกรอ้งใหบ้รษิทัชดใชค้วามเสยีหาย และเสยีโอกาสใน
การลงทุน 

แง่มุมการบรกิาร, ระบบ และแอพพลเิคชัน่  ค าที่ปรากฎมากที่สุด คือ ปัญหา และล่ม เนื่องจากทัง้ 2 
แง่มุมมีความเกี่ยวเนื่องกัน เริ่มจากเกิดปัญหาระบบค้าง และล่ม ในเวลาต่อมาบริษัทมีการปิดระบบการใช้งาน
กระทนัหนัโดยไม่แจง้ล่วงหน้า จงึท าใหผู้ใ้ชบ้รกิารออกมาเรยีกรอ้งใหบ้รษิทัชดใชค้วามเสยีหาย 

แง่มุมการสมคัร ลงทะเบยีน และยนืยนัตวัตน ค าทีป่รากฎมากทีสุ่ด คอื ค าว่ารบัสมคัร เน่ืองจากการซื้อ
ขายสกุลเงนิดจิทิลั จ าเป็นต้องสมคัรสมาชกิ โดยการลงทะเบยีน และยนืยนัตวัตน หรอืเรยีกอีกอย่างว่า KYC (Know 
Your Client) ซึ่งหลกัการตามกฎเกณฑ์ของส านักงานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ (ก.ล.ต.) 
ก าหนดไวว้่าก่อนให้บรกิารลูกคา้ ผูป้ระกอบการธุรกจิต้องรวบรวมและประเมนิขอ้มูลต่างๆของลูกคา้ เพื่อใหท้ราบถึง
รายได้ และแหล่งที่มาของรายได้ รวมถึงความเสี่ยงที่ยอมรบัได้ของลูกค้า เพื่อสามารถให้บริการลูกค้าได้อย่างมี
ประสทิธภิาพ ดงันัน้จงึท าให้บรษิัทต้องใช้เวลาอย่างน้อย 24 ชัว่โมงในการตรวจสอบขอ้มูลของผู้ใชบ้รกิารทุกคน ซึ่ง
ในช่วงเวลาดงักล่าวมลูีกคา้สนใจการลงทุนเป็นจ านวนมาก ท าใหท้างบรษิทัใชเ้วลานานในการอนุมตั ิและมชี่วงปิดรบั
สมคัรสมาชกิใหม่ จงึท าใหลู้กคา้รอการเปิดรบัสมคัร และรอการอนุมตัใิชง้าน 

ดงันัน้เพื่อให้เกดิความชดัเจนของขอ้มูล จงึน าเสนอในรูปแบบของ Word Cloud  จากแผนภาพที ่5, 6, 
และ 7 แสดงผลความถีข่องค าทีป่รากฎมากทีสุ่ดในแต่ละแงมุ่ม ดงันี้ 

 
Word Cloud ภำพรวม 

 
แผนภำพท่ี 5 ผลลพัธภ์าพรวมของ Word Cloud ทัง้หมด 100 ค า 
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Word Cloud ควำมรู้สึกบวก 

 
แผนภำพท่ี 6 ผลลพัธภ์าพรวมของ Word Cloud ดา้นความรูส้กึเชงิบวก ทัง้หมด 20 ค า 

Word Cloud ควำมรู้สึกลบ 

 
แผนภำพท่ี 7 ผลลพัธภ์าพรวมของ Word Cloud ดา้นความรูส้กึเชงิลบ ทัง้หมด 20 ค า 

4.2 ผลลพัธข์องตวัแบบกำรระบุควำมรู้สึก (Sentiment Analysis) 
ในส่วนผลลพัธ์การประเมนิประสทิธภิาพของตวัแบบการระบุความรูส้กึ (Sentiment Analysis) ในงานวจิยั จะ

ประกอบไปด้วยค่าความแม่นย า (Precision) ค่าเรยีกคืน (Recall) และการวดัประสิทธิภาพโดยรวม (F-measure) 
ผูว้จิยัท าการประเมนิประสทิธภิาพโมเดลโดยใช ้ประสทิธภิาพโดยรวม (F-measure) ในงานวจิยันี้จะเน้นการประเมนิ
ประสิทธิภาพโดยใช้ F-measure เป็นหลัก และจ าแนกข้อมูลโดยใช้ตัวแบบในการท านายว่าแต่ละข้อความเป็น
ความรูส้กึดา้นใด โดยใช ้Support Vector Machine (SVM), Naïve Bayes, Logistic Regression และ Random Forest 
โดยแบ่งเป็น การประเมนิประสทิธภิาพโดยภาพรวมของโมเดล กบัการประเมนิประสทิธภิาพเฉพาะความคดิเหน็เชงิลบ 
(Negative) ของโมเดล ดงันี้ 

4.2.1 ประเมินประสิทธิภำพโดยภำพรวมของโมเดล 
ผลลพัธ์ประเมนิประสทิธภิาพโดยภาพรวมของโมเดล โดยแบ่งตามการจ าแนกหวัข้อทัง้ 6 แง่มุม คือ 

ความปลอดภยั, ค่าธรรมเนียม, บรษิทั, การบรกิาร, ระบบ และแอพพลเิคชัน่, การสมคัร ลงทะเบยีน และยนืยนัตวัตน 
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ผลลพัธ์แสดงในตารางที่ 3 เมื่อพจิารณาค่า F1-Score พบว่า ตวัแบบ Random Forest มปีระสทิธภิาพดกีว่าตวัแบบ
อื่นๆ ดว้ยค่า F1-Score เท่ากบั 72% ในแง่มุมของบรษิัท และหากพจิารณาเฉพาะแง่มุมบรษิทั พบว่า ค่า  F1-Score 
จะมค่ีาดทีีสุ่ด เมื่อเทีย่บกบัแงมุ่มอื่นๆ ในทุกตวัแบบ ไดแ้ก่ Logistic Regression ค่า F1-Score เท่ากบั 68%, Support 
Vector Machine (SVM) ค่า F1-Score เท่ากบั 67% และ Naïve Bayes ค่า F1-Score เท่ากบั 66% 

ตำรำงท่ี 3 ผลลพัธก์ารประเมนิประสทิธภิาพโดยภาพรวมของโมเดล 

ตวัแบบ แง่มุม  Precision   Recall   F1-Score  

Support Vector 
Machine (SVM) 

ความปลอดภยั 38% 39% 38% 
ค่าธรรมเนียม 63% 52% 55% 
บรษิทั 68% 66% 67% 
การบรกิาร 54% 48% 49% 
ระบบ และแอพพลเิคชัน่ 63% 65% 64% 
การสมคัร ลงทะเบยีน และยนืยนัตวัตน 59% 51% 54% 

Naïve Bayes 

ความปลอดภยั 43% 50% 41% 
ค่าธรรมเนียม 43% 48% 39% 
บรษิทั 68% 65% 66% 
การบรกิาร 43% 49% 41% 
ระบบ และแอพพลเิคชัน่ 42% 47% 40% 
การสมคัร ลงทะเบยีน และยนืยนัตวัตน 41% 48% 37% 

Logistic 
Regression 

ความปลอดภยั 45% 53% 44% 
ค่าธรรมเนียม 41% 35% 36% 
บรษิทั 68% 68% 68% 
การบรกิาร 48% 53% 49% 
ระบบ และแอพพลเิคชัน่ 47% 55% 47% 
การสมคัร ลงทะเบยีน และยนืยนัตวัตน 43% 50% 42% 

Random Forest 

ความปลอดภยั 47% 46% 46% 
ค่าธรรมเนียม 45% 45% 45% 
บรษิทั 73% 72% 72% 
การบรกิาร 57% 52% 53% 
ระบบ และแอพพลเิคชัน่ 53% 55% 54% 
การสมคัร ลงทะเบยีน และยนืยนัตวัตน 51% 45% 46% 

 
4.2.2 ประเมินประสิทธิภำพเฉพำะควำมคิดเหน็เชิงลบ (Negative) 
ผลลพัธป์ระเมนิประสทิธภิาพเฉพาะความคดิเหน็เชงิลบ (Negative) ของโมเดล ผลลพัธแ์สดงในตารางที ่

4 เมื่อพจิารณาค่า F1-Score พบว่า ตวัแบบ Logistic Regression มปีระสทิธภิาพดกีว่าตวัแบบอื่นๆ ดว้ยค่า F1-Score 
เทา่กบั 72% ในแงมุ่มบรษิทั 
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ตำรำงท่ี 4 ผลลพัธก์ารประเมนิประสทิธภิาพเฉพาะความคดิเหน็เชงิลบ (Negative) 
ควำมรูสึ้กเชิงลบ 

(Negative) 
แง่มุม Precision   Recall   F1-Score  

Support Vector 
Machine (SVM) 

ความปลอดภยั 46% 40% 43% 
ค่าธรรมเนียม 53% 56% 54% 
บรษิทั 60% 72% 66% 
การบรกิาร 61% 38% 47% 
ระบบ และแอพพลเิคชัน่ 67% 70% 68% 
การสมคัร ลงทะเบยีน และยนืยนัตวัตน 51% 44% 47% 

Naïve Bayes 

ความปลอดภยั 47% 49% 48% 
ค่าธรรมเนียม 42% 52% 46% 
บรษิทั 65% 71% 68% 
การบรกิาร 46% 59% 51% 
ระบบ และแอพพลเิคชัน่ 59% 52% 55% 
การสมคัร ลงทะเบยีน และยนืยนัตวัตน 28% 53% 37% 

Logistic 
Regression 

ความปลอดภยั 49% 60% 54% 
ค่าธรรมเนียม 44% 44% 44% 
บรษิทั 75% 69% 72% 
การบรกิาร 48% 47% 47% 
ระบบ และแอพพลเิคชัน่ 63% 54% 58% 
การสมคัร ลงทะเบยีน และยนืยนัตวัตน 27% 47% 35% 

Random Forest 

ความปลอดภยั 55% 51% 57% 
ค่าธรรมเนียม 58% 56% 57% 
บรษิทั 72% 66% 68% 
การบรกิาร 64% 40% 49% 
ระบบ และแอพพลเิคชัน่ 65% 59% 62% 
การสมคัร ลงทะเบยีน และยนืยนัตวัตน 40% 33% 36% 

 
4.3 กำรน ำเสนอข้อมูลในรปูแบบของ Sentiment Timeline Analysis  
การน าเสนอขอ้มูลในรูปแบบของ Sentiment Timeline Analysis เพื่อเขา้ใจความรูส้กึเชงิบวก และความรูส้กึ

เชงิลบของผูใ้ชบ้รกิารในแต่ละช่วงเวลา โดยใชข้อ้มลูของบรษิทั Bitkub เป็นกรณีศกึษา 
จากแผนภาพที่ 8 แสดง Positive and Negative Sentiment Timeline Analysis ก่อนท าการจ าแนกหวัข้อ 

(Topic Modeling) ของเฟสบุ๊กเพจ Bitkub เนื่องจากต้องการทราบประเด็นปัญหาของผู้ใช้บริการ จึงแสดงเฉพาะ
ความรูส้กึเชงิบวก และความรู้สกึเชงิลบ ในระยะเวลาตัง้แต่วนัที่ 1 มกราคม 2564 ถึง 30 เมษายน 2564 พบว่าจาก 
ระบบการซื้อขายในช่วงวนัที ่2, 3 และ 16 มกราคม 2564 ไม่สามารถใหบ้รกิารลูกคา้ไดต้ามปกต ิและมกีารหยุดชะงกั
ของระบบ จงึมลูีกคา้รอ้งเรยีนเป็นจ านวนมาก ท าใหท้างคณะกรรมการ ก.ล.ต. มมีตใิหบ้รษิทัด าเนินการแกไ้ขระบบงาน
ทีเ่ป็นประเด็นปัญหาใหแ้ล้วเสรจ็ภายใน 5 วนั  ท าใหใ้นช่วงวนัที่ 18-19 มกราคม 2564 ได้ปิดปรบัปรุงแอปพลเิคชัน่
และเว็บไซต์ชัว่คราว และกลบัมาเปิดให้บรกิารวนัที่ 20 มกราคม 2564 เวลา 15.00 น. หากพจิารณาจากขอ้ความที่
เป็นความรู้สกึ จะพบว่าผู้ใช้บรกิารมีขอ้ความที่เป็นความรู้สึกเชิงลบสูงมากในช่วงเวลาดงักล่าว และในวนัที่ 25-31 
มกราคม 2564 บรษิทัไดช้ดเชยโดยการใหลู้กคา้ทุกคนซื้อขายสกุลเงนิดจิทิลั โดยไม่เสยีค่าธรรมเนียม และมกีจิกกรม
แจกเสื้อให้กบัลูกค้า ท าให้ช่วงเวลาดงักล่าวมีขอ้ความที่เป็นความรู้สกึเชงิบวกมากกว่าความรู้สกึเชงิลบ  หรอืหาก
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พจิารณาช่วงวนัที่ 8 กุมภาพนัธ์ 2564 เป็นวนัเกดิของคุณท๊อป จริายุส ทรพัย์ศรโีสภา ประธานเจ้าหน้าทีบ่รหิารของ
บรษิัท หรอืช่วงวนัที่ 12 เมษายน 2564 ราคาของบติคอยน์ (Bitcoin) ได้ท าจุดสูงสุดใหม่ที่ราคา 2 ล้านบาทเป็นครัง้
แรก จงึท าให้ขอ้ความที่เป็นความรู้สึกเชิงบวกมากกว่าความรู้สกึเชิงลบ  ดงันัน้จาก Sentiment Timeline Analysis 
พบว่า ขอ้ความที่เป็นความรูส้กึเชงิบวก หรอืความรู้สกึเชงิลบไม่ได้เกิดจากขอ้ความที่เกี่ยวกบัปัญหา การร้องเรยีน 
หรอืการชื่นชมเพยีงอย่างเดยีว แต่มกัจะเกี่ยวขอ้งกบัปัจจยัอื่นๆ ทีเ่ป็นประเดน็ หรอืเป็นกระแสในโลกโซเชยีลมเีดยีใน
ขณะนัน้ และการโพสต์ข้อความของบรษิัทก็เป็นแรงจูงใจในการแสดงความคิดเห็นในเชิงบวก หรอืเชิงลบเช่นกัน 
(Influencer) ดงันัน้ การวเิคราะห์ความรูส้กึ (Sentiment Analysis) โดยไม่ไดค้ดักรองขอ้มูลทีเ่กี่ยวขอ้ง จงึไม่สามารถ
เขา้ใจ และเขา้ถงึปัญหาทีผู่ใ้ชบ้รกิารตอ้งการจะสื่อสารไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ  
 

 
แผนภำพท่ี 8 Positive and Negative Sentiment Timeline Analysis ก่อนท าการจ าแนกหวัขอ้ (Topic Modeling) 

ของเฟสบุ๊กเพจ Bitkub 
 

ดงันัน้ทางผู้วจิยัจงึใช้ประโยชน์จากการการจ าแนกหวัขอ้ (Topic Modeling) ทัง้ 6 แง่มุม มาน าเสนอในรูป
แบบเดมิ แต่จะเลอืกเฉพาะขอ้ความทีม่คีวามรูส้กึลบ เพื่อใหเ้ขา้ใจ และเขา้ถงึปัญหาของผูใ้ชบ้รกิาร จากแผนภาพที ่9 
แสดง Negative Sentiment Timeline Analysis หลังจากท าการจ าแนกหัวข้อ (Topic Modeling) ของเฟสบุ๊กเพจ 
Bitkub พบว่าสอดคล้องกบั Sentiment Timeline Analysis ภาพรวมที่ยงัไม่ได้จ าแนกหวัข้อ (Topic Modeling) โดย
สามารถระบุ และเจาะจงไดอ้ย่างชดัเจนว่า ในช่วงเวลาทีม่กีารความรูส้กึเชงิลบสงูนัน้เกดิจากปัญหาเรื่องใด โดยพบว่า
ในช่วงวนัที ่18-20 มกราคม 2564 มกีารความรูส้กึเชงิลบสูง เกดิจากปัญหาเรื่องระบบ และแอพพลเิคชัน่ ตามมาดว้ย
เรื่องการบรกิาร เนื่องจากในช่วงเวลาทีบ่รษิัทท าการปิดปรบัปรุงระบบ ผูใ้ชบ้รกิารไม่สามารถติดต่อเจา้หน้าทีเ่พื่อขอ
ค าแนะน าได้ และพบว่าผู้ใช้บรกิารมีการร้องเรยีนปัญหาเรื่องระบบ และแอพพลเิคชัน่มาอย่างต่อเนื่องตัง้แต่วนัที่ 1 
มกราคม จนถงึช่วงตน้เดอืนมนีาคม แสดงใหเ้หน็ว่า ถงึแมว้่าบรษิทัจะมกีารปิดปรบัปรุง และพฒันาระบบใหด้ขีึน้ แต่ก็
ยงัมขีอ้ความที่ผู้ใช้บรกิารแสดงความรู้สกึเชงิลบเกี่ยวกบัปัญหาดงักล่าว จงึเป็นสิง่ที่บรษิัทควรตระหนัก และพฒันา
ระบบให้มปีระสทิธภิาพ ในส่วนเรื่องการสมคัร การลงทะเบยีน และการยนืยนัตวัตนมขีอ้ความแสดงความรูส้กึเชงิลบ
เช่นกัน เนื่องจากผู้ใช้บรกิารยงัคงรอคอยที่จะสมคัร และรอการอนุมัติเพื่อใช้งาน ดงันัน้ การจ าแนกหัวข้อ (Topic 
Modeling) สามารถเขา้ใจ และเขา้ถงึปัญหาของผูใ้ชบ้รกิารไดม้ากขึน้ และบรษิทัสามารถแกไ้ขปัญหาไดต้รงจุด เมื่อเกดิ
การรอ้งเรยีนของผูใ้ชบ้รกิาร 
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แผนภำพท่ี 9 Negative Sentiment Timeline Analysis หลงัจากท าการจ าแนกหวัขอ้ (Topic Modeling) ของเฟสบุ๊ก

เพจ Bitkub 
 

5. สรปุผลกำรด ำเนินงำนวิจยั 
5.1 สรปุผลกำรจ ำแนกหวัขอ้ (Topic Modeling) 
การจ าแนกหัวข้อที่ เป็นปัญหาที่ผู้ใช้บริการเป็นกังวล ประกอบด้วย 6 แง่มุม  คือ ความปลอดภัย , 

ค่าธรรมเนียม, บรษิัท, การบรกิาร, ระบบ และแอพพลเิคชัน่, การสมคัร ลงทะเบยีน และยนืยนัตวัตน สรุปจากค าที่
ปรากฎมากทีสุ่ด และค าทีป่รากฎเหมอืนกนัในแต่ละแงมุ่ม สรุปไดด้งันี้  

แง่มุมความปลอดภัย ผู้ใช้บริการพูดถึง เรื่องความเสี่ยง ความเสียหาย และปัญหามากที่สุด แง่มุม
ค่าธรรมเนียม ผู้ใช้บรกิารพูดถงึ การชดเชยค่าธรรมเนียม ลดค่าธรรมเนียม และความเสยีหายมากทีสุ่ด แง่มุมบรษิัท 
ผู้ใช้บริการพูดถึง ความเสียหาย และให้ก าลังใจมากที่สุด แง่มุมการบริการ และแง่มุมระบบ และแอพพลิเคชัน่ 
ผู้ใช้บริการพูดถึงเหมือนกันคือ  เรื่องการปรบัปรุง ระบบล่ม และเสียโอกาส แง่มุมสุดท้าย คือ แง่มุมการสมัคร 
ลงทะเบยีน และยนืยนัตวัตน ผูใ้ชบ้รกิารพดูถงึ การรบัสมคัร ตรวจสอบ และปัญหามากทีสุ่ด 

5.2 สรปุผลตวัแบบกำรระบุควำมรู้สึก (Sentiment Analysis) 
5.2.1 ประเมินประสิทธิภำพโดยภำพรวมของโมเดล 

 ตวัแบบ Random Forest มปีระสทิธภิาพดกีว่าตวัแบบอื่นๆ ด้วยค่า F1-Score เท่ากบั 72% ในแง่มุม
ของบรษิทั 

5.2.2 ประเมินประสิทธิภำพเฉพำะควำมคิดเหน็เชิงลบ (Negative) 
 ตัวแบบ Logistic Regression มีประสิทธิภาพดีกว่าตัวแบบอื่นๆ ด้วยค่า F1-Score เท่ากับ 72% ใน
แงมุ่มบรษิทั 

5.3 สรปุผลวิเครำะห์ Sentiment Timeline Analysis 
จาก Sentiment Timeline Analysis กรณีศกึษาบรษิัท Bitkub ก่อนท าการจ าแนกหวัข้อ (Topic Modeling) 

พบว่าขอ้ความทีเ่ป็นความรูส้กึเชงิบวก หรอืความรูส้กึเชงิลบไม่ไดเ้กดิจากขอ้ความทีเ่กีย่วกบัปัญหา การรอ้งเรยีน หรอื
การชื่นชมเพียงอย่างเดียว แต่มกัจะเกี่ยวขอ้งกบัปัจจยัอื่นๆ ที่เป็นประเด็น หรอืเป็นกระแสในโลกโซเชยีลมีเดยีใน
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ขณะนัน้ และการโพสต์ข้อความของบรษิัทก็เป็นแรงจูงใจในการแสดงความคิดเห็นในเชิงบวก หรอืเชิงลบเช่นกัน 
(Influencer) ดงันัน้ การวเิคราะห์ความรูส้กึ (Sentiment Analysis) โดยไม่ไดค้ดักรองขอ้มูลทีเ่กี่ยวขอ้ง จงึไม่สามารถ
เขา้ใจ และเขา้ถงึปัญหาทีผู่ใ้ชบ้รกิารต้องการจะสื่อสารไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ และหลงัจากท าการจ าแนกหวัขอ้ (Topic 
Modeling) ทัง้ 6 แง่มุม สามารถระบุ และเจาะจงไดอ้ย่างชดัเจนว่า ในช่วงเวลาทีม่กีารความรูส้กึเชิงลบสงู นัน้เกดิจาก
ปัญหาเรื่องระบบ และแอพพลเิคชัน่ ทางบรษิทัควรปรบัปรุง และพฒันาใหม้ปีระสทิธภิาพมากยิง่ขึน้ เพื่อรองรบัลูกคา้
ใหม่ที่ต้องการจะเขา้มาใช้บรกิาร ดงันัน้ การจ าแนกหวัขอ้ (Topic Modeling) สามารถเข้าใจ และเข้าถึงปัญหาของ
ผูใ้ชบ้รกิารไดม้ากขึน้ และบรษิทัสามารถแกไ้ขปัญหาไดต้รงจุด เมื่อเกดิการรอ้งเรยีนของผูใ้ชบ้รกิาร 

5.4 ข้อเสนอแนะ (Recommendation) 
5.4.1. การติดตามขอ้มูลแบบ Realtime โดยใชข้อ้มูลจากโซเชยีลมเีดยี จ าเป็นต้องคดักรองเรื่องที่ เป็น

ประเดน็ หรอืเป็นกระแสออกไปดว้ย เน่ืองจากขอ้มูลบนโซเชยีลมเีดยีเป็นการพูดถงึ ณ ขณะทีพ่วกเขารูส้กึ ดงันัน้ เพื่อ
ทราบถึงความต้องการ และปัญหาของผู้ใช้บรกิารอย่างแท้จรงิ จงึจ าเป็นต้องจดัการคดักรองขอ้มูลที่ไม่ได้เกี่ยวข้อง
ออกไป 

5.4.2. สามารถศกึษาเพิม่เตมิประเด็นอื่นๆ จากโซเชยีลมเีดยี นอกเหนือจากเรื่องปัญหา เช่น สกุลเงนิ
ดจิทิลัทีเ่ป็นทีน่ิยมในขณะนัน้  เป็นตน้ 

5.4.3. สามารถน าไปต่อยอดไปยงัการวจิยัเชงิส ารวจ เช่น ท าแบบสอบถามออนไลน์ เพื่อท าใหป้ระเดน็ที่
ศกึษามคีวามน่าเชื่อถอืยิง่ขึน้  

5.4.4. สามารถเพิม่เตมิขอบเขตการศกึษาในโซเชยีลมเีดยีในพืน้ทีอ่ื่นๆ เช่น พนัทปิ (Pantip), ทวติเตอร ์
(Twitter) เป็นตน้  
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