การสร้างแบบจาลองหัวข้อ (Topic Modeling) และวิ เคราะห์ความรู้สึก (Sentiment
Analysis) ของผู้ใช้บริการศูนย์ซื้อขายสิ นทรัพย์ดิจิทลั (Digital Asset Exchange)
กรณี ศึกษาเพจเฟซบุก๊ ศูนย์ซื้อขายสิ นทรัพย์ดิจิทลั ในประเทศไทย
วรอัปสร บุบผา1* และ เอกรัฐ รัฐกาญจน์2
บทคัดย่อ
งานวิจยั นี้มวี ตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาทาความเข้าใจพฤติกรรมและความต้องการของผู้ใช้บริการศูนย์ซ้อื ขาย
สินทรัพย์ดจิ ทิ ลั (Digital Asset Exchange) ในโซเชียลมีเดีย กรณี ศกึ ษาเพจเฟซบุ๊กศู นย์ซ้ือขายสินทรัพย์ดจิ ิทลั ใน
ประเทศไทย โดยใช้ขอ้ มูลความคิดเห็นของผูใ้ ช้บ ริการในเพจเฟซบุ๊กศูนย์ซ้อื ขายสินทรัพย์ดจิ ทิ ลั ได้แก่ บริษทั บิทคับ
ออนไลน์ จากัด (Bitkub), บริษัท สตางค์ คอร์ปอเรชัน่ จากัด (Satang Pro), บริษัท ซิปเม็กซ์ จากัด (Zipmex) และ
บริษัท อัพบิต เอ็กซ์เชนจ์ (ประเทศไทย) จากัด (Upbit) ตัง้ แต่วนั ที่ 1 มกราคม 2564 – 30 เมษายน 2564 ซึ่งได้รบั
ความอนุ เคราะห์ใช้เครื่องมือ ZOCIAL EYE จากบริษัท ไวซ์ไซท์ (ประเทศไทย) จากัด ในการเก็บรวบรวมข้อมูลที่
เกี่ยวข้อง โดยผู้วจิ ยั สนใจศึกษา 6 แง่มุมที่เป็ นปั ญ หาที่นักลงทุนเป็ นกังวล ได้แก่ 1) ความปลอดภัย (Security), 2)
ค่ า ธรรมเนี ย ม (Trading Fees), 3) บริ ษั ท (Company), 4) การบริ ก าร (Customer Service), 5) ระบบ และ
แอพพลิเคชัน่ (System & Application), และ 6) การสมัคร การลงทะบียน และการยืนยันตัวตน (Register & KYC)
โดยใช้โมเดล Universal Sentence Encoder (USE) ในการหา Topic Modeling เพื่อจาแนกแง่มุมปั ญหาดังกล่าวจาก
ข้อความของผูใ้ ช้บริการ ในส่วนของการวิเคราะห์ความรูส้ กึ (Sentiment Analysis) ผูว้ จิ ยั ได้สร้างตัวแบบในการประเมิน
ความถู ก ต้ อ งเพื่ อ ท าการเปรี ย บเที ย บ คื อ 1) Support Vector Machine (SVM), 2) Naïve Bayes, 3) Logistic
Regression, และ 4) Random Forest การผลประเมินภาพรวมของโมเดล ตัวแบบ Random Forest ให้ประสิทธิภาพดี
ที่สุด เท่ากับ 72% ในแง่มุมของบริษัท และในการประเมินเฉพาะความคิดเห็นเชิงลบ (Negative) ตัวแบบ Logistic
Regression ให้ประสิทธิภาพดีทส่ี ุด เท่ากับ 72% ในแง่มุมของบริษทั เช่นกัน และสิง่ ทีพ่ บจากการวิเคราะห์ความรูส้ กึ แต่
ละแง่มุมของผูใ้ ช้บริการ คือ ศูนย์ซ้อื ขายสินทรัพย์ดจิ ทิ ลั ควรให้ความสาคัญกับเรื่องระบบ และแอพพลิเคชัน่ (System &
Application) เป็ นอย่างแรกเพื่อสร้างความพึงพอใจให้แก่ลูกค้า
คำสำคัญ: การสร้างแบบจาลองหัวข้อ, การวิเคราะห์ความรูส้ กึ , ศูนย์ซ้อื ขายสินทรัพย์ดจิ ทิ ลั , ยูนิเวอร์แซล เซนเทนซ์
เอ็นโค้ดเดอร์
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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.
Keywords: Topic Modeling, Sentiment Analysis, Digital Asset Exchange, Universal Sentence Encoder (USE)

*

Corresponding Author. E-mail: woraupsorn@gmail.com
Faculty of Applied Statistics, National Institute of Development Administration

1,2

2

1. บทนำ
1.1 ที่มำและควำมสำคัญ
ปั จจุบนั การซื้อขายสกุลเงินดิจทิ ลั หรือ Cryptocurrency เป็ นทีน่ ิยมเพิม่ มากขึน้ อย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะบิตคอยน์ (Bitcoin) ซึ่งเป็ นสกุลเงินดิจทิ ลั ทีไ่ ด้รบั ความนิยมสูงสุด มูลค่าตลาดของ Cryptocurrency ในปั จจุบนั มีมูลค่าสูง
ถึง 324.7 พันล้านดอลลาร์ และมีจานวนเหรียญเกิดขึน้ มาแล้วมากถึง 7,812 สกุลทัวโลก
่
(John Wanguba, 2021) สกุล
เงินดิจทิ ลั สามารถใช้ซ้อื ขายแลกเปลีย่ นสินค้าและบริการ รวมถึงการลงทุนเพื่อเก็งกาไรจากความผันผวนของราคา โดย
การใช้เทคโนโลยีทเ่ี รียกว่า บล็อคเชน (blockchain) ในการทาธุรกรรม ระบบบล็อคเชนจะบันทึกการทาธุรกรรมทางการ
เงินต่างๆ ระหว่างบุคคล แบบการกระจายศูนย์ (decentralize) โดยไม่จาเป็ นต้องมีตวั กลางในการดาเนินการ จึงมีความ
โปร่งใส น่าเชื่อถือ ปลอดภัย และมีความถูกต้องของข้อมูล (โศภิน ถนอมเพ็ชรสง่า, 2561)
การซื้อขายสกุลเงินดิจิท ัลมีหลากหลายช่องทาง ซึ่งช่องทางที่เป็ นที่นิยม คือการซื้อขายผ่านศูน ย์ซ้ือขาย
สิน ทรัพ ย์ดิจิท ลั (Digital Asset Exchange) ในประเทศไทยมีผู้ประกอบธุรกิจที่ได้รบั ใบอนุ ญ าตให้เป็ นศู นย์ซ้ือขาย
สินทรัพย์ดจิ ทิ ลั จานวน 7 บริษัทที่ยงั คงดาเนินกิจการ ได้แก่ บริษัท บิทคับ ออนไลน์ จากัด (Bitkub), บริษัท สตางค์
คอร์ป อเรชัน่ จากัด (Satang Pro), บริษัท ซิป เม็กซ์ จ ากัด (Zipmex), บริษัท หัว่ ปี้ (ประเทศไทย) จากัด (Huobi),
บริษัท อีอาร์เอ็กซ์ จากัด (ERX), บริษัท อัพบิต เอ็กซ์เชนจ์ (ประเทศไทย) จากัด (Upbit) และ บริษัท จีเอ็มโอ-แซด.
คอม คริปโทนอมิคซ์ (ประเทศไทย) จากัด (Z.comEX) (สานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์,
2564)
จากการสารวจของ Statista ในปี 2018 พบว่าปั ญหาทีน่ ักลงทุนได้รบั ผลกระทบมากทีส่ ุด เมื่อทาการซื้อขาย
ผ่านศูนย์ซ้อื ขายสินทรัพย์ดจิ ทิ ลั คือ ความปลอดภัย (40%) ค่าธรรมเนียมทีส่ ูง (37%) บริษทั ขาดสภาพคล่อง (36%)
การบริการลูกค้า (33%) รวมไปถึงการใช้งานบนแพลตฟอร์ม (21%) ดังนัน้ ทางผู้จดั ทาจึงสนใจที่จะศึกษาประเด็น
ปั ญหาเหล่านี้ โดยการสร้างแบบจาลองหัวข้อ (Topic Modeling) พร้อมทัง้ วิเคราะห์ความรู้สกึ (Sentiment Analysis)
ของผูใ้ ช้บริการศูนย์ซ้อื ขายสินทรัพย์ดจิ ทิ ลั ในประเทศไทย โดยการใช้ขอ้ มูลคาสนทนาในเพจเฟสบุ๊ค (Facebook Page)
ของศู น ย์ซ้ือขายสิน ทรัพ ย์ดิจิท ัล คือ บริษัท บิท คับ ออนไลน์ จ ากัด (Bitkub), บริษัท สตางค์ คอร์ป อเรชัน่ จ ากัด
(Satang Pro), บริษัท ซิป เม็กซ์ จากัด (Zipmex) และบริษัท อัพ บิต เอ็ก ซ์เชนจ์ (ประเทศไทย) จากัด (Upbit) เพื่อ
วิเคราะห์ประเด็นปั ญหา และเป็ นแนวทางในการสร้างนโยบายในการแก้ไขปั ญหาในอนาคต
1.2 วัตถุประสงค์งำนวิ จยั
การศึกษาครัง้ นี้ มีจุดประสงค์เพื่อศึกษาบทสนทนาของผูใ้ ช้บริการในสื่อสังคมออนไลน์ดงั นี้
1.2.1 ศึกษาและทาความเข้าใจถึงพฤติกรรมและความต้องการของผู้ใช้บริการศูนย์ซ้ือขายสินทรัพ ย์
ดิจทิ ลั ในประเทศไทย
1.2.2 วิเคราะห์ความรูส้ กึ (Sentiment Analysis) ของผูใ้ ช้บริการศูนย์ซ้อื ขายสินทรัพย์ดจิ ทิ ลั ในประเทศ
ไทย
1.2.3 เป็ น แนวทางให้ ศู น ย์ ซ้ือ ขายสิน ทรัพ ย์ดิจิท ัล ในประเทศไทยเข้า ใจความต้ อ งการ ปั ญ หาของ
ผูใ้ ช้บริการ และสามารถนาไป พัฒนา แก้ไข ปรับปรุงให้ดขี น้ึ ในอนาคต

2. ทฤษฎีและงำนวิ จยั ที่เกี่ยวข้อง
2.1 ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง
2.1.1 ควำมรู้เบือ้ งต้ นเกี่ยวกับสกุลเงิ นดิ จิทลั (Cryptocurrency) และศูนย์ซื้อขำยสิ นทรัพย์ดิจิทลั
(Digital Asset Exchange) (ธนาคารแห่งประเทศไทย, 2563)
สกุลเงิ นดิ จิทลั หรือ คริปโทเคอร์เรนซี (Cryptocurrency) หมายถึง หน่วยข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ซ่งึ ถูก
สร้างขึน้ บนระบบหรือเครือข่ายอิเล็กทรอนิกส์ โดยมีความประสงค์ทจ่ี ะใช้เป็ นสื่อกลางในการแลกเปลีย่ นเพื่อให้ได้มาซึ่ง
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สิน ค้า บริก าร หรือ สิท ธิอ์ ่ืน ใด หรือ แลกเปลี่ย นระหว่ า งสิน ทรัพ ย์ ดิจิท ัล และให้ห มายความรวมถึ ง หน่ ว ยข้อ มู ล
อิเล็กทรอนิกส์อ่นื ใด ตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกาหนด และตามที่อาจจะมีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงภายใต้
กฎหมายดังกล่าว
บล็อ คเชน (Blockchain) หมายถึง เทคโนโลยีก ารประมวลผลและจัด เก็บ ข้ อ มูลแบบกระจายศู น ย์
Distributed Ledger Technology (DLT) เป็ นรูป แบบการบัน ทึก ข้อ มู ล ที่ ใ ช้ ห ลัก การ Cryptography ร่ ว มกับ กลไก
Consensus ทาให้ขอ้ มูลทีถ่ ูกบันทึกไปแล้วสามารถเปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขได้ยาก เพิม่ ความถูกต้องเชื่อถือได้ของข้อมูล
ศูนย์ซื้อขำยสิ นทรัพย์ดิจิทลั (Digital Asset Exchange) หมายถึง ศูนย์กลางหรือเครือข่ายใด ๆ ทีจ่ ดั
ให้มขี ้นึ เพื่อการซื้อขายหรือแลกเปลี่ยนสินทรัพย์ดจิ ทิ ลั โดยการจับคู่หรือหาคู่สญ
ั ญาให้ หรือการจัดระบบหรืออานวย
ความสะดวกให้ผซู้ ง่ึ ประสงค์จะซื้อขายหรือแลกเปลีย่ นสินทรัพย์ดจิ ทิ ลั สามารถทาความตกลงหรือจับคู่กนั ได้ โดยกระทา
เป็ นทางค้าปกติ แต่ทงั ้ นี้ไม่รวมศูนย์กลางหรือเครือข่ายในลักษณะทีค่ ณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกาหนด
2.1.2 ผู้ประกอบธุรกิ จที่ได้รบั ใบอนุญำตศูนย์ซื้อขำยสิ นทรัพย์ดิจิทลั (แสดงเฉพำะบริษทั ที่ใช้ใน
งำนวิ จยั ข้อมูล ณ วันที่ 10 กรกฎำคม 2564)
ตำรำงที่ 1 ผูป้ ระกอบธุรกิจทีไ่ ด้รบั ใบอนุญาตศูนย์ซ้อื ขายสินทรัพย์ดจิ ทิ ลั
ศูนย์ซื้อขำย
สิ นทรัพย์ดิจิทลั

บริษทั บิทคับ
ออนไลน์ จำกัด
(Bitkub)

ปี ทก่ี ่อตัง้

2561

ผูก้ ่อตัง้ /ผูร้ ่วมทุน

คุณสกลกรย์ สระกวี

ทุนจดทะเบียน
เริม่ ต้น (ล้านบาท)
ค่าธรรมเนียมใน
การซื้อขายต่อครัง้

บริษทั อัพบิต เอ็กซ์
เชนจ์ (ประเทศไทย)
จำกัด
(Upbit)
2560
2561
2560
คุณสมโภชน์ อาหุนัย,
คุณมาคัส ลิม และ คุณปรีชา ไพรภัทรกุล
คุณปรมินทร์ อินโสม
ดร.เอกลาภ ยิม้ วิไล
และคุณชัชวาลย์
เจียรวนนท์
บริษทั สตำงค์ คอร์
ปอเรชั ่น จำกัด
(Satang Pro)

บริษทั ซิ ปเม็กซ์
จำกัด
(Zipmex)

290

91.8

62

80

0.25%

0.20%

0% - 0.20%

0.15% - 0.25%

2.1.3 กระบวนกำรจัดกำรข้อมูลภำษำไทย และโมเดลทำงภำษำ
2.1.3.1 กำรประมวลผลภำษำธรรมชำติ (Natural language processing: NLP)
การประมวลผลภาษาธรรมชาติ หรือ Natural language processing (NLP) เป็ นวิท ยาการแขนง
หนึ่งที่ช่วยให้คอมพิวเตอร์สามารถเข้าใจ ตีความ และใช้งานภาษามนุ ษย์ได้ ความสามารถนี้เข้ามาช่ วยธุรกิจได้เป็ น
อย่างดี โดยปั จจุบนั นี้ ชาวโซเชียลอาจเห็น การนาวิทยาการนี้มาช่วยแบรนด์ตอบคาถามอัตโนมัติผ่าน Chatbot หรือ
การเฝ้ าระวังคาสนทนาเชิงลบบนโซเชียลมีเดียเพื่อให้ฝ่ายที่เกี่ยวข้องเข้าไปช่วยแก้ปัญหาก่อนทีป่ ระเด็นนั น้ จะลุกลาม
อย่างไรก็ตาม ความท้าทายของการประมวลผลภาษาธรรมชาติทเ่ี ป็ นภาษาไทย คือ ความกากวมของภาษาไทย รวมถึง
ศัพท์ใหม่ทเ่ี กิดขึน้ บนโซเชียลมีเดียอีกด้วย (ณิชาภา รัตนปรีชาเวช, 2562)
2.1.3.2 Universal Sentence Encoder (USE)
Universal Sentence Encoder (USE) เป็ นโมเดลทางภาษาของ google โดยเป็ นโมเดลทีไ่ ด้รบั การ
เทรนเรียบร้อยแล้ว (Pre-trained) วัตถุประสงค์หลักเพื่อใช้ในการจัดกลุ่มคา หรือประโยคที่เหมือนกัน ใช้ได้ทงั ้ ภาษา
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เดียวกัน หรือต่างภาษา โมเดลรองรับภาษามากถึง 16 ภาษา รวมทัง้ ภาษาไทย หลักการทางานของ USE คือ การนา
ประโยค หรือคามาแปลงให้เป็ นตัวเลข และจัดกลุ่มจากค่าตัวเลข ถ้าประโยค หรือคาใด ทีม่ คี วามหมายใกล้เคียงกัน ตัว
เลขที่แปลงเหล่านัน้ ก็จะมีค่าใกล้เคียงกัน และจัดอยู่ในกลุ่มเดียวกัน โมเดลสามารถจัดกลุ่มได้ทงั ้ ภาษาเดียวกัน หรือ
ต่างภาษากัน หรือสามารถใช้เป็ นเครื่องมือในการแปลภาษาได้ (Pined Laohapiengsa, 2020)
2.1.3.3 กำรวิ เครำะห์ควำมรู้สึก (Sentiment Analysis)
การวิเคราะห์ความรูส้ กึ (Sentiment Analysis) เป็ นการนาการประมวลผลภาษาธรรมชาติ (Natural
Language Processing : NLP) มาประยุกต์ใช้เพื่อมุ่งเน้นการวิเคราะห์ และตรวจสอบความรูส้ กึ ได้อย่างอัตโนมัติ โดยมี
ข้อมูลเป็ นข้อความแสดงความคิดเห็นของผู้ใช้สนิ ค้าหรือบริการ ที่ได้แสดงความคิดเห็นไว้ในที่ต่างๆ ทัง้ ในกระดาน
สนทนา (Web board) หรือในสื่อสังคมออนไลน์ เช่น Facebook, Twitter โดยนาข้อมูลมาวิเคราะห์และจาแนกประเภท
ของความรู้สึก เช่น ความรู้สึก เชิงบวก (Positive) ความรู้สึกเชิงลบ (Negative) หรือความรู้สึกเป็ นกลาง (Neutral)
(นันทภัค สุทธิเลิศ, 2560)
2.1.3.4 เหมืองข้อควำม
เหมืองข้อความหรือการค้นหาองค์ความรูจ้ ากข้อความ (Knowledge-Discovery in Text - KDT) คือ
กระบวนการที่กระทากับข้อความ (โดยส่ว นใหญ่ จะใช้กับข้อความที่มีจานวนมาก) เพื่อค้นหารูปแบบแนวทาง และ
ความสัมพันธ์ทซ่ี ่อนอยู่ในชุดข้อความนัน้ โดยใช้หลักการค้นคืนสารสนเทศ (Information retrieval), เหมืองข้อมูล (Data
mining), การเรียนรู้ของเครื่อง (Machine learning), สถิติ (Statistics) และหลักการประมวลผลทางภาษาธรรมชาติ
(Computational linguistics) (รวิสุดา เทศเมือง, 2560)
2.2 งำนวิ จยั ที่เกี่ยวข้อง
รวิสุดา เทศเมือง (2560) ได้ทาการศึกษาเรื่องการวิเคราะห์ความคิดเห็นภาษาไทยเกี่ยวกับการรีววิ สิ นค้า
ออนไลน์ โดยใช้ขนั ้ ตอนวิธซี ัพพอร์ตเวกเตอร์แมทชี น นาเสนอวิธกี ารจาแนกความคิดเห็นโดยการวิเคราะห์ความ
คิดเห็นภาษาไทยเกี่ยวกับการรีววิ สินค้าออนไลน์ ด้านการบริการห้องพัก โรงแรม รีสอร์ท จาก Agoda Thailand และ
Twitter Thailand จ านวน 2,890 ข้อ มู ล จากการทดลองพบว่ า คุ ณ ลัก ษณะที่ดีสุ ด คือ ซัพ พอร์ต เวกเตอร์แ มทชีน
รองลงมาเป็ นนาอีฟเบย์ , ต้นไม้ตดั สินใจ และเคเนียเรสเนเบอร์ ตามลาดับ
ณิ ชาภา รัต นปรีชาเวช (2562) ได้ท าการศึกษาเรื่อ งความสัม พัน ธ์ระหว่างประเด็น ต่ าง ๆ ที่ถู กพู ด ถึงใน
โซเชีย ลมีเดีย กรณี ศึก ษา เว็บ บอร์ด กลุ่ ม แม่ แ ละเด็ ก โดยใช้ข้อ มู ล ความคิด เห็ น ทั ง้ หมดที่เกิด ขึ้น ในเว็บ บอร์ ด
Pantip.com ห้องชานเรือน ผลการวิจยั พบว่า ผูบ้ ริโภคกลุ่มแม่และเด็กส่วนใหญ่พดู คุยกันในประเด็นเรื่อง ค่าใช้จ่ายของ
โรงเรียน, ความกังวลต่อการตัง้ ครรภ์, และค่าใช้จ่ายของโรงพยาบาล ที่ Jaccard Similarity 0.2, 0.19, 0.19 ตามลาดับ
ทัง้ ยัง มีก ารแสดงความเครีย ดและกัง วลกับ ทุ ก เรื่อ ง ที่ Normalized Degree Centrality สู ง สุ ด 0.648 โดยเฉพาะ
สถานการณ์ ท้องไม่พร้อม
สุธมี า แสงจันทร์ (2563) ได้ทาการศึกษาเรื่องการวิเคราะห์ความรูส้ กึ แต่ละแง่มุมของผูใ้ ช้บริการส่งอาหารใน
ประเทศไทย ผูว้ จิ ยั ได้สร้างตัวแบบสาหรับการวิเคราะห์ความรูส้ กึ แต่ละแง่มุมของผูใ้ ช้บริการส่งอาหารในประเทศไทย
โดยสร้า งตัว แบบหลัก 2 ตัว แบบ คือ ตัว แบบส าหรับ การระบุ แ ง่ มุ ม ซึ่ ง ตัว แบบซัพ พอร์ต เวกเตอร์แ มทชีน ให้
ประสิทธิภาพดีท่ีสุด และตัวแบบสาหรับการระบุความรู้สึกซึ่ งตัวแบบซัพพอร์ตเวกเตอร์แมทชีน และนาอีฟเบย์ ให้
ประสิทธิภาพดีต่างกันในแต่ละแง่มุม
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3. วิ ธีกำรดำเนิ นงำนวิ จยั

แผนภำพที่ 1 แผนผังวิธกี ารดาเนินงานวิจยั
3.1 แหล่งที่มำของข้อมูล
ผูว้ จิ ยั เลือกแหล่งทีม่ าของข้อมูลแบบเจาะจง (Purposive Sampling) คือ บทสนทนาทัง้ หมดทีเ่ กิดขึน้ ในเพจเฟซบุ๊กของศูนย์ซ้อื ขายสินทรัพย์ดจิ ทิ ลั ได้แก่ เพจ Bitkub, Satang pro, Zipmex และ Upbit เนื่องจากเป็ นเพจทีไ่ ด้รบั
ความนิยม กาหนดจากยอดผู้ติดตามเพจเกิน 10,000 คน โดยข้อมูลบทสนทนาประกอบไปด้วยข้อมูลที่แอดมินเพจ
และผูใ้ ช้บริการได้โพสต์ (Post), แสดงความคิดเห็น (Comment) และตอบกลับ (Reply) ดังนัน้ จึงเลือกใช้เพียงข้อมูลบท
สนทนาของผู้ใช้บ ริก ารเท่ านั น้ เพื่อให้ทราบถึงประเด็นปั ญ หา และความรู้สึกที่แท้จริ ง นอกจากนี้ข้อมูลที่ได้รบั ยัง
ประกอบไปด้วยวันที่ และเวลากากับ (Timestamp) จึงสามารถรับรูไ้ ด้ว่าเป็ นประเด็น ณ ขณะใด (Real Time) และจาก
การตรวจสอบข้อมูล พบว่าบริษัท Bitkub มีขอ้ มูลที่ครบถ้วน และมากเพีย งพอ จึงนาข้อมูลของบริษัท Bitkub เป็ น
กรณีศกึ ษาในการนาเสนอ Sentiment Timeline Analysis
3.2 ขัน้ ตอนกำรดำเนิ นงำนวิ จยั
ขัน้ ตอนการดาเนินงานวิจยั แบ่งเป็ น 6 ขัน้ ตอน ได้แก่ การเก็บรวบรวมข้อมูล, การเตรียมข้อมูล และทาความ
สะอาดข้อมูล, การจาแนกหัวข้อ (Topic Modeling), การวิเคราะห์ความรูส้ กึ (Sentiment Analysis) พร้อมประเมินตัว
แบบ, การนาเสนอข้อมูล (Visualization) และการสรุปผล โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
3.2.1 กำรเก็บรวบรวมข้อมูล
ข้อ มูลที่ใช้ในงานวิจ ัย เป็ น ข้อมูลแบบทุ ติ ยภู มิ (Secondary Data) จากเครื่องมือ ZOCIAL EYE ของ
บริษัท ไวซ์ไซท์ (ประเทศไทย) จากัด ซึ่งเก็บข้อมูลคาสนทนาบนเฟซบุ๊กเพจของศูนย์ซ้อื ขายสินทรัพย์ดจิ ทิ ลั ได้แก่
เพจ Bitkub, Satang pro, Zipmex และ Upbit ตัง้ แต่วนั ที่ 1 มกราคม 2564 – 30 เมษายน 2564 รวม 4 เดือน ซึ่งเป็ น
ข้อมูลตัวอักษรภาษาไทย
3.2.2 กำรเตรียมข้อมูล และทำควำมสะอำดข้อมูล
ข้อความทัง้ หมด 57,888 ข้อความ บทสนทนาเฉพาะผู้ใช้บริการ มีข้อความทัง้ หมด 52,474 ข้อความ
แบ่ งเป็ น เพจ Bitkub 44,075 ข้อ ความ คิด เป็ น 83% เพจ Zipmex 5,436 ข้อความ คิด เป็ น 10% เพจ Satang Pro
2,797 ข้อความ คิดเป็ น 6% และเพจ Upbit 166 ข้อความ คิดเป็ น 1%
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แผนภำพที่ 2 สัดส่วนข้อมูล
เนื่องจากชนิดของข้อมูลอยู่ในรูปแบบข้อความ (Text) การเตรียมข้อมูลจึงจาเป็ นต้องใช้เทคนิค Natural
Language Processing (NLP) ในการประมวลผลผ่านโปรแกรมไพทอน (Python) ดังนี้
ผูว้ จิ ยั ทาความสะอาดข้อมูล เพื่อตรวจสอบและแก้ไขข้อมูลทีไ่ ม่เกีย่ วข้องออกไปจากชุดข้อมูล ได้แก่ การ
ลบข้อความซ้า ลบ Hashtag/URL ลบเครื่องหมายต่างๆ (Punctuation) ลบตัวเลข ลบอีโมจิ ลบอักษรภาษาอังกฤษ
เพราะจะใช้เฉพาะอักษรภาษาไทยเท่านัน้ ลบคา Stop word ของภาษาไทย และทาการตัดคา (Tokenization) เก็บไว้
ใน Custom Dictionary รวมถึงตรวจสอบ Label ด้านความรูส้ กึ ถ้าข้อความแสดงความชื่นชอบ ชื่นชมบริษทั เช่น ให้
กาลังใจ, สนั นสนุ น , ดีม าก, เร็วมาก จะ Label เป็ น ความรู้สึกเชิงบวก (Positive) ถ้าข้อความแสดงความค าตาหนิ
ร้องเรียน แสดงความไม่พอใจ เช่น แย่, ช้า, แพง, ล่ม จะ Label เป็ นความรูส้ กึ เชิงลบ (Negative) แต่ถา้ ข้อความไม่ได้
แสดงความรูส้ กึ ชัดเจน หรือเป็ นคาถาม จะ Label เป็ นความรูส้ กึ กลาง (Neutral)

แผนภำพที่ 3 ผลลัพธ์จาก Data Cleansing and Processing
3.2.3 กำรจำแนกหัวข้อ (Topic Modeling)
การจ าแนกหัว ข้ อ (Topic Modeling) จากข้ อ ความภาษาไทย โดยใช้ โ มเดล Universal Sentence
Encoder (USE) ทางผู้ วิจ ัย ได้ ท าการจ าแนกหัว ข้อ ที่เป็ นปั ญ หาที่ผู้ ใช้บ ริก ารเป็ น กัง วลจากข้อ มู ล อ้ า งอิง ข้า งต้ น
ประกอบด้วย 6 แง่มุม คือ ความปลอดภัย (Security), ค่าธรรมเนียม (Trading Fees), บริษทั (Company), การบริการ
(Customer Service), ระบบ และแอพพลิเคชัน่ (System & Application), การสมัคร การลงทะบีย น และการยืน ยัน
ตัว ตน (Register & KYC) และมีก ารท าความสะอาดข้อ มูลเพิ่ม เติม เพื่อ ให้ได้ Topic Modeling ตรงกับ ประเด็น ที่
ต้องการจะศึกษา
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แผนภำพที่ 4 แสดงผลลัพธ์จาก Universal Sentence Encoder (USE)
3.2.4 กำรวิ เครำะห์ควำมรูส้ ึก (Sentiment Analysis)
นาข้อมูลจากการจาแนกหัวข้อ (Topic Modeling) ในแต่ละแง่มุม นามาวิเคราะห์ความรูส้ กึ แบ่งข้อมูล
เป็ น Train data set 70% และ Test data set 30% และจาแนกข้อมูลโดยใช้ตวั แบบในการทานายว่าแต่ละข้อความเป็ น
ความรู้ สึ ก ด้ า นใด ได้ แ ก่ 1) Support Vector Machine (SVM), 2) Naïve Bayes, 3) Logistic Regression และ 4)
Random Forest
ในส่วนการประเมินผลประสิทธิภาพการจาแนกข้อมูลในงานวิจยั จะประกอบไปด้วยค่าความแม่นยา
(Precision) ค่าเรียกคืน (Recall) ค่าความถูกต้อง (Accuracy) และการวัดประสิทธิภาพโดยรวม (F-measure) ผูว้ จิ ยั ทา
การประเมินประสิทธิภาพโมเดลโดยใช้ ประสิทธิภาพโดยรวม (F-measure) จะแบ่งเป็ น การประเมิน ภาพรวมของ
โมเดล กับการประเมินประสิทธิภาพเฉพาะความคิดเห็นเชิงลบ (Negative) ของโมเดล เนื่องจากผูว้ จิ ยั ต้องการศึกษา
แง่มุมทีเ่ กีย่ วข้องกับปั ญหาของนักลงทุนทีเ่ ป็ นกังวล ดังนัน้ การประเมินประสิทธิภาพความคิดเห็นเชิงลบ (Negative) จึง
มีความสาคัญ
3.2.5 กำรนำเสนอข้อมูล (Visualization) และวิ เครำะห์ขอ้ มูล
การนาเสนอ และวิเคราะห์ขอ้ มูล แบ่งเป็ น 3 รูปแบบ คือ
3.2.5.1 Word Cloud หลังจากการจาแนกหัวข้อ (Topic Modeling) จากข้อความภาษาไทย โดยใช้
โมเดล Universal Sentence Encoder (USE) จึงนาผลทีไ่ ด้ไปแสดงในรูปแบบ Word Cloud เพื่อแสดงภาพรวมของคา
สาคัญทีป่ รากฎขึน้ มากทีส่ ุดในแต่ละแง่มุม
3.2.5.2 Sentiment Timeline Analysis โดยใช้ข้อมูลของบริษัท Bitkub เป็ นกรณีศกึ ษา เพื่อบอก
ความสัมพันธ์ระหว่างประเด็นปั ญหากับช่วงเวลาต่างๆ
3.2.5.3 การวิเคราะห์แบบสรุปอุปนัย (Analytical Induction) เนื่องจากข้อความต่าง ๆ บนโซเชียล
มีเดียจาเป็ นต้องได้รบั การตีความเพื่อทาความเข้าใจถึงบริบทของบทสนทนา จึงใช้การวิเคราะห์แบบสรุปอุปนัย กล่าวคือ
ตีความสร้างข้อสรุปข้อมูลจากปรากฏการณ์ทม่ี องเห็น
3.2.6 กำรสรุปผล และข้อเสนอแนะ
สรุ ป ประเด็ น ส าคัญ ของการจ าแนกหัว ข้อ (Topic Modeling), การวิเคราะห์ ค วามรู้สึก (Sentiment
Analysis) และ Sentiment Timeline Analysis กรณีศกึ ษาข้อมูลของบริษทั Bitkub พร้อมข้อเสนอแนะ

4. ผลกำรดำเนิ นงำนวิ จยั
ผลการดาเนินงานวิจยั สามารถสรุปได้ดงั นี้
4.1 ผลลัพธ์จำกกำรหำ Topic Modeling โดยใช้โมเดล Universal Sentence Encoder (USE)
4.1.1 ผลลัพ ธ์ จ ากการจ าแนกหัว ข้อ (Topic Modeling) โดยใช้โมเดล Universal Sentence Encoder
(USE) แสดงความถี่ของคาที่ปรากฏมากที่สุด 10 อันดับ ในแต่ละแง่มุม และนามาแบ่งตามความรู้สกึ เชิงบวก และ
ความรูส้ กึ เชิงลบจากความถีข่ องคาทีป่ รากฏมากทีส่ ุด 5 อันดับ สรุปได้ตารางที่ 2
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ตำรำงที่ 2 ผลลัพธ์คาทีป่ รากฏมากทีส่ ุด 10 อันดับในแต่ละแง่มมุ
แง่มุม

ความปลอดภัย

ค่าธรรมเนียม

บริษทั
การบริการ
ระบบ และ
แอพพลิเคชัน่
การสมัคร
ลงทะเบียน และ
ยืนยันตัวตน

คำที่ปรำกฎมำกที่สุด 10 อันดับ
ความเสีย่ ง, เสียหาย, ปัญหา, การ
ลงทุน ความเสีย่ ง, ล่ม, ปลอดภัย,
การลงทุน, เว็บไซต์, กลัว, มั ่นใจ
ชดเชย, ลด, เสียหาย, ดี, แพง,
เสียโอกาส, ล้าน, รับผิดชอบ,
เครดิต, ลดลง
เสียหาย, กาลังใจ, ดี, ปั ญหา, แย่,
ปรับปรุง, เว็บไซต์, ชดเชย
,พัฒนา, เสียโอกาส

ควำมรูส้ ึก (Sentiment)
คำที่ปรำกฎมำกที่สุด 5 อันดับ
ควำมรูส้ ึกเชิ งบวก
ควำมรูส้ ึกเชิ งลบ
(Positive)
(Negative)
ปั ญหา, ความเสีย่ ง,เสียหาย, ความเสีย่ ง, ล่ม, เสียหาย,
มั ่นใจ, แข็งแกร่ง
เว็บไซต์, ปั ญหา
ชดเชย, ลด, ดี, ดีมาก,
กาลังใจ

กาลังใจ, ปัญหา, ทีม, พัฒนา เสียหาย, ดี, รับผิดชอบ, ล่ม
, ดี
, ปรับปรุง

ปั ญหา, ปรับปรุง, ดี, ดูแล, หาย, ดีมาก, ดี, กาลังใจ, ปัญหา,
เสียโอกาส, กาลังใจ, ล่ม, แย่, เมล ดูแล
ล่ม, ปรับปรุง, ดี, หาย, ค้าง,
พัฒนา, เสียโอกาส, ล่วงหน้า,
รองรับ, แก้
รับสมัคร, ตรวจสอบ, ปั ญหา, ดี,
อนุมตั ,ิ เปิ ดรับ, ทราบ, ลงทุน,
ปรับปรุง, เพื่อน

ชดเชย, ลด, แพง, ล่ม,
เสียหาย

ปั ญหา, ปรับปรุง, ล่ม, เสีย
โอกาส

กาลังใจ, ดี, ปรับปรุง, พัฒนา
ล่ม, ปรับปรุง, ค้าง, ดี, หาย
, ดีมาก
กาลังใจ, รับสมัคร, ดี, KYC, ล่ม, ย้าย, ปัญหา,
เติบโต
ตรวจสอบ, ปรับปรุง

แง่มุมความปลอดภัย คาทีป่ รากฎมากทีส่ ุด คือ คาว่าความเสีย่ ง เนื่องจากการซื้อขายสกุลเงินดิจทิ ลั ผ่าน
ศูนย์ซ้อื ขายสินทรัพย์ดจิ ทิ ลั (Digital Asset Exchange) ถึงแม้ว่าศูนย์ซ้อื ขายที่ได้รบั อนุ ญาต จะได้เตรียมระบบความ
ปลอดภัยไซเบอร์ (cyber security) ไว้อย่างดีแล้ว แต่ก็ยงั มีความเสี่ยงจากการสูญ หาย และโอกาสที่จะถูก โจรกรรม
(hack) ได้ ดังนัน้ การซื้อขายสกุลเงินดิจทิ ลั จึงควรศึกษาระบบการเก็บรักษาเงินดิจทิ ลั อย่างปลอดภัย และถูกวิธี เช่น
การเก็บเงินดิจทิ ลั ใน hardware wallet มีลกั ษณะเป็ นอุปกรณ์ (device) ซึ่งจะมีกุญแจส่วนตัว (private key) จะถูกเก็บ
ไว้ในอุปกรณ์ในลักษณะออฟไลน์ ทาให้มคี วามปลอดภัยจากการโจรกรรมทางไซเบอร์สงู
แง่มุมค่าธรรมเนียม คาที่ปรากฎมากที่สุด คือ คาว่าชดเชย การซื้อขายผ่านศูนย์ซ้อื ขาย จะมีการเก็บ
ค่าธรรมเนียมในการซื้อขาย ซึ่งค่าธรรมเนียมจะแตกต่างกันตามนโยบายของแต่ละบริษทั ดังนัน้ จากการศึกษาพบคา
ว่า ชดเชย ปรากฎมากที่สุด เนื่องจากในช่วงเวลาทีเ่ ก็บข้อมูล เกิดปั ญหาเกี่ยวกับระบบการซื้อขาย บริษทั จึงได้มกี าร
ชดเชยค่าธรรมเนียมให้แก่ลูกค้า ในขณะเดียวกันลูกค้าก็มกี ารร้องเรียนให้ชดเชยความเสียหายจากปั ญหาดังกล่าว โดย
สามารถแสดงได้จากความรู้สกึ เชิงบวก และความรู้สกึ เชิงลบ ซึ่งจะพบคาว่า ชดเชย ปรากฎทัง้ 2 ความรู้สึก โดย
ความรู้สึก เชิง บวก ตัวอย่างประโยคที่ป รากฎ เช่ น ได้ค่าชดเชยแล้วครับ ขอบคุ ณ มากครับ และความรู้สึก เชิง ลบ
ตัวอย่างประโยคทีป่ รากฎ เช่น ค่าธรรมเนียมก็แพงกว่าชาวบ้าน ผมเสียหายจะชดเชยอย่างไรครับ
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แง่ มุ ม บริษั ท ค าที่ ป รากฎมากที่ สุ ด คื อ ค าว่ า เสีย หาย เนื่ อ งจากเมื่ อ ผู้ ใ ช้ บ ริก ารไม่ ส ามารถเข้ า
แอพพลิเคชันเพื
่ ่อซื้อขายได้ จึงทาให้ผใู้ ช้บริการบางส่วนออกมาเรียกร้องให้บริษทั ชดใช้ความเสียหาย และเสียโอกาสใน
การลงทุน
แง่มุมการบริการ, ระบบ และแอพพลิเคชัน่ คาที่ปรากฎมากที่สุด คือ ปั ญหา และล่ม เนื่องจากทัง้ 2
แง่มุ ม มีค วามเกี่ย วเนื่ อ งกัน เริ่ม จากเกิด ปั ญ หาระบบค้าง และล่ ม ในเวลาต่ อ มาบริษัท มีก ารปิ ด ระบบการใช้งาน
กระทันหันโดยไม่แจ้งล่วงหน้า จึงทาให้ผใู้ ช้บริการออกมาเรียกร้องให้บริษทั ชดใช้ความเสียหาย
แง่มุมการสมัคร ลงทะเบียน และยืนยันตัวตน คาทีป่ รากฎมากทีส่ ุด คือ คาว่ารับสมัคร เนื่องจากการซื้อ
ขายสกุลเงินดิจทิ ลั จาเป็ นต้องสมัครสมาชิก โดยการลงทะเบียน และยืนยันตัวตน หรือเรียกอีกอย่างว่า KYC (Know
Your Client) ซึ่งหลักการตามกฎเกณฑ์ของสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.)
กาหนดไว้ว่าก่อนให้บริการลูกค้า ผูป้ ระกอบการธุรกิจ ต้องรวบรวมและประเมินข้อมูลต่างๆของลูกค้า เพื่อให้ทราบถึง
รายได้ และแหล่งที่มาของรายได้ รวมถึงความเสี่ยงที่ย อมรับ ได้ของลูกค้า เพื่อ สามารถให้บริก ารลูก ค้าได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ ดังนัน้ จึงทาให้บริษัทต้องใช้เวลาอย่างน้อย 24 ชัวโมงในการตรวจสอบข้
่
อมูลของผู้ใช้บริการทุกคน ซึ่ง
ในช่วงเวลาดังกล่าวมีลูกค้าสนใจการลงทุนเป็ นจานวนมาก ทาให้ทางบริษทั ใช้เวลานานในการอนุ มตั ิ และมีช่วงปิ ดรับ
สมัครสมาชิกใหม่ จึงทาให้ลูกค้ารอการเปิ ดรับสมัคร และรอการอนุมตั ใิ ช้งาน
ดังนัน้ เพื่อให้เกิดความชัดเจนของข้อมูล จึงนาเสนอในรูปแบบของ Word Cloud จากแผนภาพที่ 5, 6,
และ 7 แสดงผลความถีข่ องคาทีป่ รากฎมากทีส่ ุดในแต่ละแง่มุม ดังนี้
Word Cloud ภำพรวม

แผนภำพที่ 5 ผลลัพธ์ภาพรวมของ Word Cloud ทัง้ หมด 100 คา
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Word Cloud ควำมรู้สึกบวก

แผนภำพที่ 6 ผลลัพธ์ภาพรวมของ Word Cloud ด้านความรูส้ กึ เชิงบวก ทัง้ หมด 20 คา
Word Cloud ควำมรู้สึกลบ

แผนภำพที่ 7 ผลลัพธ์ภาพรวมของ Word Cloud ด้านความรูส้ กึ เชิงลบ ทัง้ หมด 20 คา
4.2 ผลลัพธ์ของตัวแบบกำรระบุควำมรู้สึก (Sentiment Analysis)
ในส่วนผลลัพธ์การประเมินประสิทธิภาพของตัวแบบการระบุความรูส้ กึ (Sentiment Analysis) ในงานวิจยั จะ
ประกอบไปด้วยค่าความแม่ น ยา (Precision) ค่ าเรีย กคืน (Recall) และการวัด ประสิท ธิภ าพโดยรวม (F-measure)
ผูว้ จิ ยั ทาการประเมินประสิทธิภาพโมเดลโดยใช้ ประสิทธิภาพโดยรวม (F-measure) ในงานวิจยั นี้จะเน้นการประเมิน
ประสิท ธิภ าพโดยใช้ F-measure เป็ น หลัก และจ าแนกข้อ มู ลโดยใช้ตัว แบบในการท านายว่ า แต่ ละข้อ ความเป็ น
ความรูส้ กึ ด้านใด โดยใช้ Support Vector Machine (SVM), Naïve Bayes, Logistic Regression และ Random Forest
โดยแบ่งเป็ น การประเมินประสิทธิภาพโดยภาพรวมของโมเดล กับการประเมินประสิทธิภาพเฉพาะความคิดเห็นเชิงลบ
(Negative) ของโมเดล ดังนี้
4.2.1 ประเมิ นประสิ ทธิ ภำพโดยภำพรวมของโมเดล
ผลลัพธ์ประเมิน ประสิทธิภาพโดยภาพรวมของโมเดล โดยแบ่งตามการจาแนกหัวข้อทัง้ 6 แง่มุม คือ
ความปลอดภัย, ค่าธรรมเนียม, บริษทั , การบริการ, ระบบ และแอพพลิเคชัน,
่ การสมัคร ลงทะเบียน และยืนยันตัวตน
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ผลลัพธ์แสดงในตารางที่ 3 เมื่อพิจารณาค่า F1-Score พบว่า ตัวแบบ Random Forest มีประสิทธิภาพดีกว่าตัวแบบ
อื่นๆ ด้วยค่า F1-Score เท่ากับ 72% ในแง่มุมของบริษัท และหากพิจารณาเฉพาะแง่มุมบริษทั พบว่า ค่า F1-Score
จะมีคา่ ดีทส่ี ุด เมื่อเทีย่ บกับแง่มุมอื่นๆ ในทุกตัวแบบ ได้แก่ Logistic Regression ค่า F1-Score เท่ากับ 68%, Support
Vector Machine (SVM) ค่า F1-Score เท่ากับ 67% และ Naïve Bayes ค่า F1-Score เท่ากับ 66%
ตำรำงที่ 3 ผลลัพธ์การประเมินประสิทธิภาพโดยภาพรวมของโมเดล
ตัวแบบ

แง่มุม

ความปลอดภัย
ค่าธรรมเนียม
Support Vector บริษทั
Machine (SVM) การบริการ
ระบบ และแอพพลิเคชัน่
การสมัคร ลงทะเบียน และยืนยันตัวตน
ความปลอดภัย
ค่าธรรมเนียม
บริษทั
Naïve Bayes
การบริการ
ระบบ และแอพพลิเคชัน่
การสมัคร ลงทะเบียน และยืนยันตัวตน
ความปลอดภัย
ค่าธรรมเนียม
บริษทั
Logistic
Regression
การบริการ
ระบบ และแอพพลิเคชัน่
การสมัคร ลงทะเบียน และยืนยันตัวตน
ความปลอดภัย
ค่าธรรมเนียม
บริษทั
Random Forest
การบริการ
ระบบ และแอพพลิเคชัน่
การสมัคร ลงทะเบียน และยืนยันตัวตน

Precision
38%
63%
68%
54%
63%
59%
43%
43%
68%
43%
42%
41%
45%
41%
68%
48%
47%
43%
47%
45%
73%
57%
53%
51%

Recall
39%
52%
66%
48%
65%
51%
50%
48%
65%
49%
47%
48%
53%
35%
68%
53%
55%
50%
46%
45%
72%
52%
55%
45%

F1-Score
38%
55%
67%
49%
64%
54%
41%
39%
66%
41%
40%
37%
44%
36%
68%
49%
47%
42%
46%
45%
72%
53%
54%
46%

4.2.2 ประเมิ นประสิ ทธิ ภำพเฉพำะควำมคิ ดเห็นเชิ งลบ (Negative)
ผลลัพธ์ประเมินประสิทธิภาพเฉพาะความคิดเห็นเชิงลบ (Negative) ของโมเดล ผลลัพธ์แสดงในตารางที่
4 เมื่อพิจารณาค่า F1-Score พบว่า ตัวแบบ Logistic Regression มีประสิทธิภาพดีกว่าตัวแบบอื่นๆ ด้วยค่า F1-Score
เท่ากับ 72% ในแง่มุมบริษทั
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ตำรำงที่ 4 ผลลัพธ์การประเมินประสิทธิภาพเฉพาะความคิดเห็นเชิงลบ (Negative)
ควำมรูส้ ึกเชิ งลบ
แง่มุม
Precision
(Negative)
ความปลอดภัย
46%
ค่าธรรมเนียม
53%
60%
Support Vector บริษทั
Machine (SVM) การบริการ
61%
ระบบ และแอพพลิเคชัน่
67%
การสมัคร ลงทะเบียน และยืนยันตัวตน
51%
ความปลอดภัย
47%
ค่าธรรมเนียม
42%
บริษทั
65%
Naïve Bayes
การบริการ
46%
ระบบ และแอพพลิเคชัน่
59%
การสมัคร ลงทะเบียน และยืนยันตัวตน
28%
ความปลอดภัย
49%
ค่าธรรมเนียม
44%
บริษทั
75%
Logistic
Regression
การบริการ
48%
ระบบ และแอพพลิเคชัน่
63%
การสมัคร ลงทะเบียน และยืนยันตัวตน
27%
ความปลอดภัย
55%
ค่าธรรมเนียม
58%
บริษทั
72%
Random Forest
การบริการ
64%
ระบบ และแอพพลิเคชัน่
65%
การสมัคร ลงทะเบียน และยืนยันตัวตน
40%

Recall
40%
56%
72%
38%
70%
44%
49%
52%
71%
59%
52%
53%
60%
44%
69%
47%
54%
47%
51%
56%
66%
40%
59%
33%

F1-Score
43%
54%
66%
47%
68%
47%
48%
46%
68%
51%
55%
37%
54%
44%
72%
47%
58%
35%
57%
57%
68%
49%
62%
36%

4.3 กำรนำเสนอข้อมูลในรูปแบบของ Sentiment Timeline Analysis
การนาเสนอข้อมูลในรูปแบบของ Sentiment Timeline Analysis เพื่อเข้าใจความรูส้ กึ เชิงบวก และความรูส้ กึ
เชิงลบของผูใ้ ช้บริการในแต่ละช่วงเวลา โดยใช้ขอ้ มูลของบริษทั Bitkub เป็ นกรณีศกึ ษา
จากแผนภาพที่ 8 แสดง Positive and Negative Sentiment Timeline Analysis ก่อนทาการจาแนกหัวข้อ
(Topic Modeling) ของเฟสบุ๊ ก เพจ Bitkub เนื่ อ งจากต้อ งการทราบประเด็น ปั ญ หาของผู้ใช้บ ริก าร จึงแสดงเฉพาะ
ความรูส้ กึ เชิงบวก และความรู้สกึ เชิงลบ ในระยะเวลาตัง้ แต่วนั ที่ 1 มกราคม 2564 ถึง 30 เมษายน 2564 พบว่าจาก
ระบบการซื้อขายในช่วงวันที่ 2, 3 และ 16 มกราคม 2564 ไม่สามารถให้บริการลูกค้าได้ตามปกติ และมีการหยุดชะงัก
ของระบบ จึงมีลูกค้าร้องเรียนเป็ นจานวนมาก ทาให้ทางคณะกรรมการ ก.ล.ต. มีมติให้บริษทั ดาเนินการแก้ไขระบบงาน
ทีเ่ ป็ นประเด็นปั ญหาให้แล้วเสร็จภายใน 5 วัน ทาให้ในช่วงวันที่ 18-19 มกราคม 2564 ได้ปิดปรับปรุงแอปพลิเคชัน่
และเว็บไซต์ชวคราว
ั่
และกลับมาเปิ ดให้บริการวันที่ 20 มกราคม 2564 เวลา 15.00 น. หากพิจารณาจากข้อความที่
เป็ นความรู้สกึ จะพบว่าผู้ใช้บริการมีขอ้ ความที่เป็ นความรู้สึกเชิงลบสูงมากในช่วงเวลาดังกล่าว และในวันที่ 25-31
มกราคม 2564 บริษทั ได้ชดเชยโดยการให้ลูกค้าทุกคนซื้อขายสกุลเงินดิจทิ ลั โดยไม่เสียค่าธรรมเนียม และมีกจิ กกรม
แจกเสื้อให้กบั ลูกค้า ทาให้ช่วงเวลาดังกล่าวมีขอ้ ความที่เป็ นความรู้สกึ เชิงบวกมากกว่าความรู้สกึ เชิงลบ หรือหาก
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พิจารณาช่วงวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2564 เป็ นวันเกิดของคุณท๊อป จิรายุส ทรัพย์ศรีโสภา ประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหารของ
บริษัท หรือช่วงวันที่ 12 เมษายน 2564 ราคาของบิตคอยน์ (Bitcoin) ได้ทาจุดสูงสุดใหม่ท่รี าคา 2 ล้านบาทเป็ นครัง้
แรก จึงทาให้ขอ้ ความที่เป็ นความรู้สึก เชิงบวกมากกว่าความรู้สกึ เชิงลบ ดังนัน้ จาก Sentiment Timeline Analysis
พบว่า ข้อความที่เป็ นความรูส้ กึ เชิงบวก หรือความรู้สกึ เชิงลบไม่ได้เกิดจากข้อความที่เกี่ยวกับปั ญหา การร้องเรียน
หรือการชื่นชมเพียงอย่างเดียว แต่มกั จะเกี่ยวข้องกับปั จจัยอื่นๆ ทีเ่ ป็ นประเด็น หรือเป็ นกระแสในโลกโซเชียลมีเดียใน
ขณะนั น้ และการโพสต์ ข้อความของบริษัทก็เป็ น แรงจูงใจในการแสดงความคิดเห็น ในเชิงบวก หรือเชิงลบเช่นกัน
(Influencer) ดังนัน้ การวิเคราะห์ความรูส้ กึ (Sentiment Analysis) โดยไม่ได้คดั กรองข้อมูลทีเ่ กี่ยวข้อง จึงไม่สามารถ
เข้าใจ และเข้าถึงปั ญหาทีผ่ ใู้ ช้บริการต้องการจะสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ

แผนภำพที่ 8 Positive and Negative Sentiment Timeline Analysis ก่อนทาการจาแนกหัวข้อ (Topic Modeling)
ของเฟสบุ๊กเพจ Bitkub
ดังนัน้ ทางผู้วจิ ยั จึงใช้ประโยชน์จากการการจาแนกหัวข้อ (Topic Modeling) ทัง้ 6 แง่มุม มานาเสนอในรูป
แบบเดิม แต่จะเลือกเฉพาะข้อความทีม่ คี วามรูส้ กึ ลบ เพื่อให้เข้าใจ และเข้าถึงปั ญหาของผูใ้ ช้บริการ จากแผนภาพที่ 9
แสดง Negative Sentiment Timeline Analysis หลัง จากท าการจ าแนกหัว ข้อ (Topic Modeling) ของเฟสบุ๊ ก เพจ
Bitkub พบว่าสอดคล้องกับ Sentiment Timeline Analysis ภาพรวมที่ยงั ไม่ได้จาแนกหัวข้อ (Topic Modeling) โดย
สามารถระบุ และเจาะจงได้อย่างชัดเจนว่า ในช่วงเวลาทีม่ กี ารความรูส้ กึ เชิงลบสูงนัน้ เกิดจากปั ญหาเรื่องใด โดยพบว่า
ในช่วงวันที่ 18-20 มกราคม 2564 มีการความรูส้ กึ เชิงลบสูง เกิดจากปั ญหาเรื่องระบบ และแอพพลิเคชัน่ ตามมาด้วย
เรื่องการบริการ เนื่องจากในช่วงเวลาทีบ่ ริษัททาการปิ ดปรับปรุงระบบ ผูใ้ ช้บริการไม่สามารถติดต่อเจ้าหน้ าทีเ่ พื่อขอ
คาแนะนาได้ และพบว่าผู้ใช้บริการมีการร้องเรียนปั ญหาเรื่องระบบ และแอพพลิเคชันมาอย่
่
างต่อเนื่องตัง้ แต่วนั ที่ 1
มกราคม จนถึงช่วงต้นเดือนมีนาคม แสดงให้เห็นว่า ถึงแม้ว่าบริษทั จะมีการปิ ดปรับปรุง และพัฒนาระบบให้ดขี น้ึ แต่ก็
ยังมีขอ้ ความที่ผู้ใช้บริการแสดงความรู้สกึ เชิงลบเกี่ยวกับปั ญหาดังกล่าว จึงเป็ นสิง่ ที่บริษัทควรตระหนัก และพัฒนา
ระบบให้มปี ระสิทธิภาพ ในส่วนเรื่องการสมัคร การลงทะเบียน และการยืนยันตัวตนมีขอ้ ความแสดงความรูส้ กึ เชิงลบ
เช่น กัน เนื่ องจากผู้ใช้บ ริก ารยังคงรอคอยที่จะสมัคร และรอการอนุ ม ัติเพื่อใช้งาน ดังนัน้ การจาแนกหัวข้อ (Topic
Modeling) สามารถเข้าใจ และเข้าถึงปั ญหาของผูใ้ ช้บริการได้มากขึน้ และบริษทั สามารถแก้ไขปั ญหาได้ตรงจุด เมื่อเกิด
การร้องเรียนของผูใ้ ช้บริการ
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แผนภำพที่ 9 Negative Sentiment Timeline Analysis หลังจากทาการจาแนกหัวข้อ (Topic Modeling) ของเฟสบุ๊ก
เพจ Bitkub

5. สรุปผลกำรดำเนิ นงำนวิ จยั
5.1 สรุปผลกำรจำแนกหัวข้อ (Topic Modeling)
การจ าแนกหั ว ข้ อ ที่ เ ป็ นปั ญหาที่ ผู้ ใ ช้ บ ริก ารเป็ นกั ง วล ประกอบด้ ว ย 6 แง่ มุ ม คื อ ความปลอดภั ย ,
ค่าธรรมเนียม, บริษัท, การบริการ, ระบบ และแอพพลิเคชัน,
่ การสมัคร ลงทะเบียน และยืนยันตัวตน สรุปจากคาที่
ปรากฎมากทีส่ ุด และคาทีป่ รากฎเหมือนกันในแต่ละแง่มุม สรุปได้ดงั นี้
แง่ มุ ม ความปลอดภั ย ผู้ ใ ช้ บ ริก ารพู ด ถึ ง เรื่อ งความเสี่ย ง ความเสีย หาย และปั ญ หามากที่สุ ด แง่ มุ ม
ค่าธรรมเนียม ผู้ใช้บริการพูดถึง การชดเชยค่าธรรมเนียม ลดค่าธรรมเนียม และความเสียหายมากทีส่ ุด แง่มุมบริษัท
ผู้ใช้บ ริก ารพู ด ถึง ความเสีย หาย และให้ก าลังใจมากที่สุด แง่มุ ม การบริก าร และแง่มุ ม ระบบ และแอพพลิเคชัน่
ผู้ใช้บ ริก ารพู ด ถึงเหมือ นกัน คือ เรื่อ งการปรับ ปรุง ระบบล่ ม และเสีย โอกาส แง่มุ ม สุ ด ท้า ย คือ แง่มุ ม การสมัค ร
ลงทะเบียน และยืนยันตัวตน ผูใ้ ช้บริการพูดถึง การรับสมัคร ตรวจสอบ และปั ญหามากทีส่ ุด
5.2 สรุปผลตัวแบบกำรระบุควำมรู้สึก (Sentiment Analysis)
5.2.1 ประเมิ นประสิ ทธิ ภำพโดยภำพรวมของโมเดล
ตัวแบบ Random Forest มีประสิทธิภาพดีกว่าตัวแบบอื่นๆ ด้วยค่า F1-Score เท่ากับ 72% ในแง่มุม
ของบริษทั
5.2.2 ประเมิ นประสิ ทธิ ภำพเฉพำะควำมคิ ดเห็นเชิ งลบ (Negative)
ตัว แบบ Logistic Regression มีป ระสิท ธิภ าพดีกว่ าตัวแบบอื่น ๆ ด้วยค่ า F1-Score เท่ ากับ 72% ใน
แง่มุมบริษทั
5.3 สรุปผลวิ เครำะห์ Sentiment Timeline Analysis
จาก Sentiment Timeline Analysis กรณี ศกึ ษาบริษัท Bitkub ก่อนทาการจาแนกหัวข้อ (Topic Modeling)
พบว่าข้อความทีเ่ ป็ นความรูส้ กึ เชิงบวก หรือความรูส้ กึ เชิงลบไม่ได้เกิดจากข้อความทีเ่ กีย่ วกับปั ญหา การร้องเรียน หรือ
การชื่นชมเพียงอย่างเดียว แต่มกั จะเกี่ยวข้องกับปั จจัยอื่นๆ ที่เป็ นประเด็น หรือเป็ นกระแสในโลกโซเชีย ลมีเดีย ใน
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ขณะนั น้ และการโพสต์ ข้อความของบริษัทก็เป็ น แรงจูงใจในการแสดงความคิดเห็น ในเชิงบวก หรือเชิงลบเช่นกัน
(Influencer) ดังนัน้ การวิเคราะห์ความรูส้ กึ (Sentiment Analysis) โดยไม่ได้คดั กรองข้อมูลทีเ่ กี่ยวข้อง จึงไม่สามารถ
เข้าใจ และเข้าถึงปั ญหาทีผ่ ใู้ ช้บริการต้องการจะสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ และหลังจากทาการจาแนกหัวข้อ (Topic
Modeling) ทัง้ 6 แง่มุม สามารถระบุ และเจาะจงได้อย่างชัดเจนว่า ในช่วงเวลาทีม่ กี ารความรูส้ กึ เชิงลบสูง นัน้ เกิดจาก
ปั ญหาเรื่องระบบ และแอพพลิเคชัน่ ทางบริษทั ควรปรับปรุง และพัฒนาให้มปี ระสิทธิภาพมากยิง่ ขึน้ เพื่อรองรับลูกค้า
ใหม่ท่ตี ้องการจะเข้ามาใช้บริการ ดังนัน้ การจาแนกหัวข้อ (Topic Modeling) สามารถเข้าใจ และเข้าถึงปั ญ หาของ
ผูใ้ ช้บริการได้มากขึน้ และบริษทั สามารถแก้ไขปั ญหาได้ตรงจุด เมื่อเกิดการร้องเรียนของผูใ้ ช้บริการ
5.4 ข้อเสนอแนะ (Recommendation)
5.4.1. การติดตามข้อมูลแบบ Realtime โดยใช้ขอ้ มูลจากโซเชียลมีเดีย จาเป็ นต้องคัดกรองเรื่องที่ เป็ น
ประเด็น หรือเป็ นกระแสออกไปด้วย เนื่องจากข้อมูลบนโซเชียลมีเดียเป็ นการพูดถึง ณ ขณะทีพ่ วกเขารูส้ กึ ดังนัน้ เพื่อ
ทราบถึงความต้องการ และปั ญหาของผู้ใช้บริการอย่างแท้จริง จึงจาเป็ นต้องจัดการคัดกรองข้อมูลที่ไม่ได้เกี่ยวข้อง
ออกไป
5.4.2. สามารถศึกษาเพิม่ เติมประเด็นอื่นๆ จากโซเชียลมีเดีย นอกเหนือจากเรื่องปั ญหา เช่น สกุลเงิน
ดิจทิ ลั ทีเ่ ป็ นทีน่ ิยมในขณะนัน้ เป็ นต้น
5.4.3. สามารถนาไปต่อยอดไปยังการวิจยั เชิงสารวจ เช่น ทาแบบสอบถามออนไลน์ เพื่อทาให้ประเด็นที่
ศึกษามีความน่าเชื่อถือยิง่ ขึน้
5.4.4. สามารถเพิม่ เติมขอบเขตการศึกษาในโซเชียลมีเดียในพืน้ ทีอ่ ่นื ๆ เช่น พันทิป (Pantip), ทวิตเตอร์
(Twitter) เป็ นต้น
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