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Break RSA encrpytion by Shor's algorithm 

Wiphoo Methachawalit 

 

Shor's algorithm is the one of the most famous algorithm on 

Quantum computer. This is an algorithm proposed the way to break RSA 

encryption in 1997. In recent year, quantum computers are now more 

available for researchers. The superconducting quantum computers are 

developing and investing by big name companies like IBM, Google and 

Rigetti. 

IBM Q experience is quantum computing that open for researchers 

to develop their application or experimenting with quantum computer. The 

RSA encryption will be cracked by Shor's algorithm using currently 

superconducting quantum computer. 
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Abstract—We propose a food image recognition system 

with Convolutional Neural Networks (CNN). CNN has been 

applied to image recognition successfully in the literature. 

The network consists of four layers has been built. Ten 

dataset are prepared from Wongnai website. We have 

achieved the best accuracy of 71.02% on the dataset.  

Keywords—Convolutional Neural Network, food 

photography, Image recognition 

I.  INTRODUCTION 

During recent decades, the role of the media - especially 
the social media sites in our lives have grown significantly, 
and their influence on culture and society is now extensive. 
Common activities on THE SOCIAL MEDIA SITES are 
viewing and posting pictures of tempting food that relies 
heavily on reviews and recommendations – such as 
Facebook, Instagram, Twitter, Pantip, Wongnai and etc.  

Apart from food, there are numbers of new cafes that 
are trending in THE SOCIAL MEDIA SITES. There are 
too many for people to follow, especially in the city center 
like Siam Paragon or Siam Square One. Due to the shift 
toward social sharing, we often see friends’ stories or news 
feed posts of eye-catching desserts that can promote 
impulse cravings. Unfortunately, most of the time, these 
restaurant locations are not shared. Thus, we propose an 
application, which users can upload the pictures of the dish 
and find out from which restaurant it is from. 

II.  RELATED WORK 

Image analysis has the most popular feature called 
Convolutional Neural Networks. Both [1] Bag of color 
features (BoCF) and Bag of texture features (BoTF) are 
number of methods have been proposed by extract the 
histogram based on the learned color and texture, also used 
combined BoCF and BoTF and finally classify the food 
images with a linear support vector machine (SVM) 
classifier. The other applied deep learning, which was a 
popular method recently in the image recognition field. 
Weishan Zhang et al. [2] proposed four different datasets. 
The model achieved an accuracy of 80.8% for the fruit 
image dataset. In 2018, Ukrit Tiankaew et al.[3] built a new 
CNN model architecture using transfer learning in the 
modified VGG19 with 13 different kinds of Thai local food 
(7,632 total images after clean the dataset). The model 
achieved 82% test accuracy. 

III.  METHOD 

Our model consists of 4-layer sub-blocks with 224224 

image input and the first layer having (3233) feature 

map. The remaining layers compose of (6433), 

(12833), and (25633) sizes respectively with each 
sub-layer block having pooling. The final block which is 
fully connected containing dropout. In summary, the 
network has 9,828,426 total parameters. 

A. Building a dataset using web scraping 

In the process of getting and preparing data, we use 
Python and BeautifulSoup to write a script that search for 
images of each class on Wongnai. The brief fifth steps have 
outlined [4]. The first is about connecting to a webpage. 
The second step is method of parsing html using 
BeautifulSoup. The third operates looping through the soup 
object to find elements of dataset. The next step shows 
performance of some simple data cleaning. At the Last step 
creates the data to a CSV file. 

B. Convolutional neural networks 

In the last few years, CNN has been widely used in food 
recognition applications, and it achieved better 
performance than the conventional machine learning 
methods. 

CNN's are typically a configuration of three types of 
layers. Convolutional Layer, Subsampling Layer and Fully 
Connected Layer. 

 The convolution layer takes the convolution of the 
input image with the convolution matrix and 
generates the output image. Usually, the 
convolution matrix is called filter and the output 
image is called filter response or filter map. 

 This layer is mainly to reduce the size of the feature 
map for a faster processing time. A widely used 
pooling algorithm is max pooling. It extracts sub-
sections of the feature map finds their maximum 
value, and drops all the other values 

 This layer perform classification on the extracted 
features after the down sampling process by the 
pooling layers 

 

Fig. 1. Example convolutional neural network architecture 
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C. Food retrieval 

First step for retrieving input images. We list 10 bakery 
shops’ links around Siam Paragon from website 
www.wongnai.com into CSV file. Then we run our Python 
program for collecting list of photo’s URL and photo’s 
name from elements of Wongnai’s website inserts into 
bakery shop’s name CSV file. In the python program has 
processed getting 200 photos’ data elements of each bakery 
shop by using requests library of python programing 
language. 

 

 

IV.  EXPERIMENTAL ANALYSIS 

A.  Dataset 

 To demonstrate the validation accuracy of our proposed 
model, we used the dataset which we get from Wongnai 
website. The dataset consists of 2,000 dessert images of 10 
restaurant including: After you, Bake a wish, Bangwan, 
Brix, Gram, Harrods, Kanom, Milch, Pablo and Twg. 70 
percent of the images were allocated to training set and the 
remaining 30 to validation set. 

 

 

 

B.  Result 

A lot of technique like dropout were employed to fit 
our small dataset into our large model. We solely used 30 
epochs in the entire experiment. In addition, we adopted 
smaller batch size to improve the classification 
performance of our model although with higher 
computation demand and time. In figure 3, we obtained 
93.02% training accuracy and 71.02% test accuracy with 

training size of 224224 on both dataset. 

 

Fig. 2. Example images from Wongnai’s website 

 

 

Fig. 3. Example dataset 

 

 

Fig. 4. Proposed CNN architecture 
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V.  CONCLUSIONS AND FUTURE WORK 

We presented a convolutional network for classification 

of dessert categories and achieve an accuracy of 71.02% for 

the dessert image dataset. In future, we plan to introduce 

more dataset and classification scenarios to improve the 

accuracy of the proposed model. 
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Fig. 5. Loss 

 

 

Fig. 6. Accuracy 
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Abstract— We propose a program written by using TF-

IDF algorithm to extract Thai YouTube video keywords.   

This research is based on identifying Trend Keywords from 

other keywords by using stop-words algorithm. For the 

evaluation part, we use various media genres to classify 

specific types of keywords.  As a result, our algorithm was 

able to identify the targeted keywords and grouped them in 

accurate genres.  The results show that accuracy levels varied 

between 43% and 69% depend on genre. However, the 

performance of TF-IDF depends on the numbers of video 

comments.  To sum up, the more keywords we have, the more 

accurate the prediction will be. 

Keywords— TF-IDF; text representation; YouTube; 

keyword extraction 

I.  INTRODUCTION  

In these modern days, YouTube has become a vital part 

of our lives.  No matter which country you are from, one 

could not deny the effect it has on us.   At this very 

moment, there are more than 1.9 billion YouTube’s Active 

Users in each month.  Furthermore, according to the 

statistics gathered, YouTube is ranked, “second” in the 

most popular Search-Engine Category, of which, each user 

is likely to spend no less than 40 minutes per access on the 

platform.  Interestingly, the time spent on each access for 

every user is predicted to raise to more than 50% per year. 

To add on, for each and every poll conducted, Thailand’s 

YouTube users are ranked among the top 10 list of 

countries, which have highest YouTube users: 93% of the 

YouTube users in Bangkok and its surrounding counties 

are active ones, and 92% of the rest of the country are 

active ones as well.  YouTube consequently is considered 

as one of the strongest marketing channels apart from 

Facebook.  However, it takes a considerable amount of 

effort to try to follow the YouTube’s trends, since they 

could not be measured precisely and as a result, could not 

be predicted in an effective manner.  Hence, there is still 

room for improvement, which will make the data from 

YouTube become more visible and valuable.   Our 

challenge is to bridge that “gap” and come up with a newly 

invented solution to detect various trends embedded in the 

platform such as emotions and toxicity.  We propose a 

framework to extract YouTube video keywords in order to 

capture YouTube’s trends from users’ comments  

II.  RELATED WORK 

Term frequency-inverse document frequency (TF-

IDF) is one of keyword extraction methods [1] that cloud 

find related words in a document which are embedded in 

the context. It allows us to get rid of unnecessary words, 

hence only the targeted ones are left for us to examine 

further.  However, for Thai language, one of the many 

difficulties is that there exists of no space within and 

between sentences, which undoubtedly causes the TF-IDF 

algorithm to be less effective.  N. Ousirimaneechai, et al. 

[2] has proposed an algorithm which would find a stop-

words without using the word tokenization or other 

training data sets and corpora. He presented a solution for 

finding the Trend Keywords from using Character n-

Grams, TF-IDF, K-Means and Elbow method, and 

validated the result by classifying his output.   

Moreover, P. Sarakit et al. [3] considered how to 

automatically recognize the emotions which were 

embedded in YouTube videos. They use 6 basic emotions: 

Anger, Disgust, Fear, Happiness, Sadness, and Surprise. 

Performances were measured by using 3 alternative 

machine learning algorithms, namely, multinomial naïve 

Bayes (MNB), decision tree (DT) and support vector 

machine (SVM). The results have shown that this 

particular algorithm could actually classify sentiment and 

moods in the videos. Moreover, the further study of 

classifying emotion in YouTube video has been conducted 

in 2017; J. Savigny, et al. [4] compared the results by 

weighting with unigram, bigram and trigram methods 

which involved a number of word embedding techniques 

such as average word vector, average word vector with 

TF-IDF, Paragraph vector and Convolutional Neural 

Network (CNN), of which, illustrated the achievement of 

extracting the focused contexts in the video comment.   

Finally, the social-media contents and their topics are 

characterized by some keywords and their scale of impact 

changes over time. As a result of these behaviors, a method 

to extract and explore the dynamic of data from tweets was 

proposed. In this paper [5], they proposed a dynamic-

keyword extraction method from social media topics, that 

outperformed all the baselines and produced the value of 

exploited keywords. 

III.  METHODOLOGY AND RESULTS 

In this work, we propose a framework to Capture 
YouTube’s Trend from Thai YouTube Comments   which 
consist of 7 main steps (A) Collecting YouTube Comment 
(B) Data Cleansing (C) Word Tokenization (D) Bag of 
words (BOW)  (E) TF-IDF (F) Visualization (G) 
Evaluation  

A.  Collecting YouTube Comment 

We collect data from YouTube by using  YouTube data 
API V3. API is an Application Programming Interface 
designed to retrieve various types of data from YouTube 
such as trendy videos, channels, playlists, and comments  
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Our targeted data is the comments based within Thai 
YouTube channels. At this very moment there are a total of  
28,500 comments embedded within trending YouTube’s 
video, as shown in Table I. 

TABLE I.  A SAMPLE OF TRENDING VIDEO COMMENT ON 

YOUTUBE 

Index Video 
ID 

Category 
ID 

Title Tags 
Comment 

ID 
Text 

Display 

0 xQI9o

ZEY-

B0 

10 GOT7 

"니가 

부르는 

나의 

이름(You 

Calling 

My 

Name)" 

M/V 

JYP 

Entertain

ment|JYP|

JB|마크|

잭슨|진

영|영재|

뱀뱀|유

겸|GOT... 

UgzWu9

8MUBK

TBSmyvI

B4AaAB

Ag 

1 like = 

1 

ahgase. 

<br 

/>↓<br 

/>↓<br 

/>↓ 

28500 mYby

E1cLG

l4 

10  

[ เพลงใหม่
ล่าสุด 2019 

] รวมเพลง
ลูกทุ่งดงัฟังสบ
... 

เพลง|เพลง
ใหม่|เพลงใหม่
ล่าสุด|เพลง
ลูกทุ่งใหม่ล่... 

 

Ugwtg9fJ

wKjVEU

rsc0R4Aa

ABAg 

เชา้น้ีขอ
แนะน า 
Playlist 

เพลง
เพราะๆ 

กบั 15 

เพลง... 

B.  Data Cleansing and preparation 

 In Text classification we use words as one of the main 
features so it's important to remove unwanted characters 
such as numbers, emoji, HTML tags. For this research we 
focus on Thai Language, therefore, none Thai characters 
will be removed during the process of this step. We used 
regular expressions for validating Thai Characters, which 
automatically will help filling in missing comments, as 
shown in Table II. 

TABLE II.  RESULT AFTER PROCESSING OF COMMENT 

Index Video 
ID 

Category 
ID 

Title Tags 
Comment 

ID 
Text 

Display 

61 xQI9o

ZEY-

B0 

10 GOT7 

"니가 

부르는 

나의 

이름(You 

Calling 

My 

Name)" 

M/V 

JYP 

Entertain

ment|JYP

|JB|마크|

잭슨|진

영|영재|

뱀뱀|유

겸|GOT... 

Ugzn3adq

OE3Ejsw

1wpN4Aa

ABAg 

ทุกคร้ัง
ท่ีคมัแบ็ค
พวกคุณไม่
เคยท าเรา
ผิดหวงั
เลยแ... 

255 xQI9o

ZEY-

B0 

10 GOT7 

"니가 

부르는 

나의 

이름(You 

Calling 

My 

Name)" 

M/V 

JYP 

Entertain

ment|JYP

|JB|마크|

잭슨|진

영|영재|

뱀뱀|유

겸|GOT... 

Ugyt0Rf

W2sqKz0

tG2V14A

aABAg 

ไทยมา
รวมกนั
ตรงน้ี 

C.  Word Tokenization 

Tokenization is the act of breaking up a sequence of 

strings into pieces such as words, keywords, phrases, 

symbols and other elements called tokens.  Tokens can be 

individual words, phrases or even whole sentences. In the 

process of tokenization, some characters like a punctuation 

mark, and stop words are discarded we used PyThaiNLP 

(Thai Natural Language Processing in Python) for word 

tokenize and remove stop words. An example result is 

shown in Table III. 

 

TABLE III.  RESULT OF WORD TOKENIZATION 

Title Comment ID Text Display Tokenized 

GOT7 "니가 

부르는 나의 

이름(You Calling 

My Name)" M/V 

Ugzn3adqOE3Ejs

w1wpN4AaABAg 

ทุกคร้ังท่ีคมัแบ็คพวกคุณไม่

เคยท าเราผิดหวงัเลยแ... 

[ทุกคร้ังท่ี, คมั, แบ็ค, ไม่

เคย, ท า, ผิดหวงั, ... 

D.  Bag of words (BOW) 

 Bag of words (BOW) the bag of words model is a 
simplified representation used in natural language 
processing and information retrieval.  We will generate our 
model by applying these following steps. First of all, for 
each word in a sentence we check if the word exists in our 
dictionary or not.  If it does then we increase the count, on 
the other hand, if it does not, we will add the word to our 
dictionary. Secondly, we construct a vector if a word in a 
sentence a frequent word, we set it as the previous one, else, 
we set it as 0 but for our research, we decided to use TF-
IDF Vector Space Representation. 

E.  Term Frequency-Inverse Document Frequency 

Use the TF-IDF algorithm for keyword extraction on 
comments made in YouTube: words with high-frequency 
will be marked as keywords, on the other hand, words with 
low frequency will be regarded as the opposite. The TF-
IDF is an information retrieval technique that weighs a 
term’s frequency (TF) and its inverse document frequency 
(IDF). TF-IDF is evolved from IDF that proposed by [6] 
for each word or term has its respective TF and IDF score. 
The product of the TF and IDF of a term is called the TF-
IDF “weight” for The Calculation for TF-IDF that used for 
term weighting is shown in the equation (1) as provided by 
[7]  

 (TF-IDF)ij = TFij  Log(IDFj) (1) 

Leading to an assumption of their relationship and 
correlation in one or many ways. Therefore, we could 
expect an output of emotions and reactions based on a 
particular video. An example results are shown in Table IV. 

TABLE IV.  EXAMPLE  RESULT OF  TF-IDF OF  GOT7 "니가 

부르는 나의 이름(YOU CALLING MY NAME)" M/V 

Keyword Value 

เพลง 0.3103992424729721 

ป่ัน 0.17970482458961543 

วิว 0.1306944178833567 

เตน้ 0.09802081341251752  

ดนตรี 0.04901040670625876 

F.  Visualization 

Mapping a group of words which could be categorized 

into its genres.  Hence a graph theory could be 

implemented to enable the result to be visualized. To show 

the relationship between weight and its frequency, the 

scatter graph enables us to do so by showing the significant 

keywords below in Fig. 1. 
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Fig. 1. Relationship between TF-IDF and TF 

G.  Evaluation 

Evaluate the result by experimenting with the 
“keywords” found and examine their differences. For 
Evaluation Method we used a human for validating the 
results of keywords, Fig. 2 show the accuracy of keywords 
in each genre. Conclusion and future work should be 
conducted based on previous results.  

 

 

Fig. 2. Accuracy level of keywords in each genre 

 

IV.  CONCLUSION AND FUTURE WORK 

After implementing the program, we have reached a 
conclusion that the algorithm has the ability to identify 
various types of keywords and results show that the lowest 
accuracy levels is news genre, 43%  and the highest is 
music that is 69%. The reasons that can support this maybe 
the meaning of words in each genre which not comparable 
when we separate them into keywords. Therefore, 
performance of TF-IDF depended on the number of video 
comments and word tokenizes.  In a case where a list of 
various types of videos are given, the Word Tokenizer 
performance could significantly be improved, hence the 
upcoming trend of each video genre could be forecasted 
more effectively . In the future, we should collect keywords 
from different video genres, because the pool of keywords 
may lead to a significant discovery of a new upcoming 
trend. Moreover, we should be willing to try out other data 
models to improve the accuracy of the predictions. 
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Abstract—People use ATM service to pay bills, daily 

spending and withdrawn cash for their personal use. Being 

able to predict amount of daily cash needed in each ATM 

is very important to financial institutions as it ensures cash 

is used efficiently and effectively throughout the branch 

network. In this paper, we will use the method of moving 

average to forecast future cash flow from historical data. 

Keywords—ATM, cashflow, moving average 

I.  INTRODUCTION 

ATMs are considered very important tool for 
interaction between bank and customers. People use 
ATM service to pay bills, daily spending and withdrawn 
cash without worrying about bank’s working days, 
business hours, etc. To be able to serve customers when 
they need cash at any time is beneficial to the bank. 
However, storing cash in the ATMs have costs, for 
example, overstocking cash means banks cannot invest 
this non-earning asset to generate interest income and 
delivery cost that bank absorb when deliver cash to each 
ATM. One of the primary concerns with ATM 
management is to determine the efficient level of cash 
inventory in each machine and there are different 
techniques offered to handle this problem. 

II.  MOTIVATION 

ATMs are like major physical laws of open system 
environments with dynamic cash balancing within the 
boundaries of the machine. Running out of cash at an 
ATM or other location means reduced revenue from lost 
surcharge fees and increased expenses due to emergency 
currency deliveries. ATM forecasting and services 
availability is one of the most crucial factors in the ATM 
network services business. Using ATM cash 
management optimization and efficient cash loads 
routing, banks can avoid too much cash in the ATMs. 
The key to the ATM’s forecasting is to capture and 
process the historical data such that it provides insight 
into the future. 

III.  LITERATURE REVIEW 

A. ATM Cash Flow Prediction 

For many financial institutions, ATMs act as facility 
that serve their customers for daily needs such as bill 
payments, transfer of funds, and cash withdrawn. 
Customers need to be able to withdraw cash for their 
personal use 24/7. Being able to predict amount of daily 
cash needed in each ATM is very important to financial 
institutions as it ensures cash is used efficiently and 
effectively throughout the branch network. Serengil and 
Ozpinar (2019) claimed that some banks might store 
40% more cash in ATMS than its demand. Finance 

institutions might have thousands of ATMs. That’s why 
even small optimizations in business operations would 
contribute high earning. This concern becomes even 
more critical for countries having high-interest rate and 
overnight interest rates are higher. 

One of the most crucial factors that impact the 
amount of cash in the ATMs is the location of the ATMs. 
According to Genevois, Celik, and Ulukan (2015), cash 
management is one of the main concern of a bank and the 
problem is to determine how much cash should be put in 
each ATMs, so it satisfy customer demand. If the 
demand is higher than the amount of cash in the ATM, 
then the bank will have to pay for the cost of refilling 
tasks. Other factors related to the prediction of cashflow 
in the ATM are population density, population salary, 
and holiday effect. 

B. Cost Function 

Running out of cash at the ATM is not an ideal 
scenario for the bank since it means bank lost revenue in 
the form of surcharged fee and impact bank reputation. 
However, by overstocking cash means bank cannot 
invest this unused cash to generate interest income. 
Serengil and Ozpinar (2019) claimed that refilling low 
amount of cash in the ATM would not be a solution 
because each refilling has a cost of out-of-service time 
and overtime pay of employees. In their study, they 
evaluate expected demand, duration, and transportation 
expenses to find the cost for the following seven days 
cumulatively. They found both negative interest 
reflection and transportation cost for a candidate pair of 
amount and days. 

C. Methods 

There are many research related to the prediction of 
cashflow and the cost optimization for refilling cash at 
the ATM. Bhandari and Gill (2016) used artificial 
intelligence concept to develop ATM forecasting system. 
In their study, they used artificial neural networks which 
provide a methodology for solving many types of non-
linear problems that are difficult to solve by traditional 
techniques. Artificial neural networks can be described 
as a pool of processing units which communicated 
among themselves by sending signal. Then each of these 
units accumulates the input its received, then produce 
output according to some defined function. The steps 
they used for ATM forecasting model are as follow. 
First, they collect past data which contained detail of 
total amount withdrawn with dates. Then, they 
normalized such data into values between 0 and 1. The 
purpose of this step is to allow the activity function to 
work at least at the beginning of the learning phase. 
Therefore, the gradient which is a function of the 
derivative of the nonlinearity will always be different 
from zero. Next is feature extraction including day 
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number, week day, weekend effect, salary effect, and 
holiday effect which also extract from past data. 

Next, method used to optimize ATM cash 
management is generic algorithm. Armenise (2012) 
suggested the application of generic algorithms as means 
for searching and generating optimal upload strategies, 
aimed at identifying a set of uploading rules able to 
minimize the residual stock and to guarantee service 
availability at the same time. He believed that generic 
algorithm is the best search to find the optimal solution. 
Instead of using generic programming which gives a 
more general structure, it used higher cost of space than 
generic algorithm. The data used in this study consists of 
30 ATMs which divided into 2 groups of 20 ATMs and 
10 ATMs with at least one representative for each class. 
Also, 70% uptime of ATMs is being recorded that is the 
time of service availability for cash withdrawals. 

Another popular method used for predicting cash 
flow in ATMs is machine learning. Machine learning 
code is responsible for predicting daily demand of 
customers. Serengil and Ozpinar (2019) used neural 
networks model to predict daily expected cash 
withdrawals and deposits for the following 15 days. The 
difficult part is that the model assumes all the workload 
from the previous n days as inputs. So, today prediction 
can be done by upload yesterday’s workload since we 
already known the previous day workload. Therefore, 
tomorrow workload can be identified by catching today’s 
prediction as an input and tomorrow’s forecast will be 
given as an input for the next day prediction and so on. 

There are research shows that the location of the 
ATMs is also very important to predict the cash flow of 
the ATMs. Chowdhury (2017) studied how we can 
optimize the location of the ATMs networks. The 
methodology used is divided into the following sections: 
data pre-processing, visualization of extracted features, 
inferring the priority weights to be assigned to each 
features and deduction. After that we exploit the weights 
to fit a regression to compute revenues generated by each 
ATM. The data consisted of 11,229 ATM locations in the 
state of California and for every zip code 73 more 
features are observed from the website. For the accuracy 
of the analysis, they deployed 2 separate models: one for 
capturing the global features and another for the local 
features. Both models are used to compute the weight of 
the features and predictions are computed. They 
observed that the factors with higher weights vary greatly 
with the counties. 

IV.  DATA COLLECTION 

Experimentation made use of data collected by a pool 
of 5 ATMs, chosen to represent a wide range of different 
location around Bangkok area. The following is the 
summary of where the ATM are located. 

The sample data is collected from a commercial 
bank based in Thailand. The period of data used is 6 
months from January to June 2019. Our sample consist 
of daily information such as number of customer 
withdrawn both bank own customers and other bank 
customers. Also, the amount of money being withdrawn 
from both bank own customers and other bank 
customers are collected. Hence, we can see the cash flow 
movement of each ATM. 

TABLE I. ATM ID NUMBER 

ID Number Location 

BK1001 BTS Station Saladang 

BK1005 Paragon Mall 

BK2500 Q-House Office 

BK2506 7-11 Store Rama 3 

BK3001 Central World Mall 

 

V.  PROPOSED MODEL 

In this section, we will outline the methodology used 
to forecast the amount of cash flow needed for each ATM 
around Bangkok area. Predicting how to fill cash in ATM 
each day is difficult to do. There are so many factors 
involved in the prediction – people behavior, weather, 
rational and irrational behavior of people spending. All 
these aspects combine to make ATM cash flow 
prediction very volatile and very difficult to predict with 
high degree of accuracy. So, we introduce the method of 
machine learning to help predict the amount of cash flow 
needed in the next 7 days. 

In this research, we introduce the method of “Moving 
Average” which is a technique often used in technical 
analysis that smooths price histories by averaging daily 
prices over some period of time. The predicted cash flow 
for each day will be the average of a set of previously 
observed values. Instead of using the simple average, we 
will be using the moving average technique which uses 
the latest set of values for each prediction. In other 
words, for each subsequent step, the predicted values are 
taken into consideration while removing the oldest 
observed value from the set. Fig. 1 show a simple 
illustration that will help understand this with more 
clarity. 

 

Fig. 1. Moving average framework 

 Therefore, the first step is to create data frame that 
only contain only the date and amount of cash 
withdrawn, then split it into train and validation sets to 
verify our predictions. 

VI.  RESULT 

The amount of cash withdrawal from ATM depend 

greatly on what day of the week it is and whether it is 

the beginning of the holiday period or not. Fig. 2 to 8 

below illustrates Paragon Mall withdrawal cashflow 

each day and the forecasting period (July 2019). On 

most days, the amount of cash withdrawn increases as 

holiday period approach. This implied that people tend 

to withdraw cash to spend during the holiday. 
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Fig. 2. Paragon Mall Monday Withdrawal 

 

Fig.3. Paragon Mall Tuesday Withdrawal 

 

Fig. 4. Paragon Mall Wednesday Withdrawal 

 

Fig. 5. Paragon Mall Thursday Withdrawal 

 

Fig. 6. Paragon Mall Friday Withdrawal 

 

Fig. 7. Paragon Mall Saturday Withdrawal 

 

Fig. 8. Paragon Mall Sunday Withdrawal 

The result of forecast cashflow in each ATM on each 

day is summarize in the table below. 

TABLE II 7-DAYS CASH FLOW FORECASTING RESULT 

 

The forecasting result showed that location and 

holiday period are important factors to the amount of 

cash flow in ATM. From our ATM selected for this 

study, the highest amount of cash been withdrawn is the 

ATM located at the shopping mall especially on 

weekend period. As we can see from Fig. 6 and 7, the 

amount of cash being withdraw on Friday and Saturday 
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is significant higher than other days. Moreover, during 

holiday period the amount of cash withdraw increase 

almost double. On the other hand, the amount of cash is 

low for the ATM located at the working office during 

weekend but high on weekdays. 

VII.  CONCLUSION 

To be able to predict ATM cash flow accurately, 
banks could potentially benefit from it in term of 
increasing profit in the form of fees or reduce costs such 
as delivery cost, interest rate cost etc. However, it is a 
challenging since there are many factors that could 
influence the amount of cash flow needed in each ATM. 
Moreover, there are some other factors such as people 
spending pattern that cannot accurately forecast. 

In this paper, we used 6 months historical cash 
withdrawal data of 5 ATMs around Bangkok area and try 
to predict next 7 days of cash needed to fill in each ATM. 
We found that ATM at the shopping mall such as 
Paragon and Central World mall need the highest amount 
of cash on the weekend. As for ATM at the public 
transport such as BTS station, we need to fill the cash 
during weekdays and not much on weekends. As for 
ATM at the working office area, filling cash before 
holiday period is recommended. 

In this study, we use the method of moving average 
for forecasting future cash flow. There are drawbacks to 
this methodology. Since moving average draw trends 
from past information, they do not consider changes that 
may affect the amount of cash being withdraw such as 
new competitor ATM being place around that area. 
Moreover, moving average does not consider any 
seasonal change that past data represented. Therefore, for 
future study one might try to use time series approach to 
forecast amount of cash needed in ATM. 
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บทคัดย่อ  งานวิจัยน้ีน าเสนอ ระบบตรวจจับเหตุการณ์รุนแรงจาก
กล้องวงจรปิด เพื่อเพิ่มความรวดเร็วและความเป็นอัตโนมัติในการแจ้ง
เหตุการณ์ ซึ่งได้ใช้การวิเคราะห์และพัฒนาวิธีการมากจากเทคนิค Bag 
of Visual Word เพื่อเพิ่มความแม่นย าให้มากขึ้น โดยน าข้อมูลคลิป
วิดีโอจ านวน 1,000 คลิปที่มีความรุนแรง และอีก 1,000 คลิปที่ไม่มี
ความรุนแรงมาใช้ในการสร้าง model ซึ่งให้ค่าความแม่นย าในการ
ตรวจจับความรุนแรงอยู่ที่ 90% รวมถึงวิเคราะห์ข้อจ ากัดและความท้า
ทายจากผลการทดลอง 

Abstract—This work proposes a system to detect violence 

events from surveillance camera in order to improve the 

speed and autonously report the event. The analysis is based 

on the technique of bag of visual words.  The dataset consists 

of 1,000 video clips that contains violence scenes and 1,000 

video clips that does not contain violence scenes.  The 

accuracy of the model is 90%. The limit and the challenge of 

the work is discussed. 

Keywords—Video surveillance, image processing, security 

I.  INTRODUCTION 

ปัจจุบันเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยที่คอยเฝ้าสังเกตภาพจากกล้อง
วงจรปิดไม่สามารถจดจ่อเฝ้าสังเกตได้อย่างต่อเนื่องเป็นเวลานานจากอาการ
ล้าของหรือช่วงที่ละเลยการปฏิบัติหน้าที่อย่างขะมักเขม้น ซ่ึงเป็นส่วนหนึ่ง
ของสาเหตุให้การติดตามและระงับเหตุฉุกเฉินเกิดข้อบกพร่อง ดังนั้นเพื่อให้
กล้องวงจรปิดมีความสามารถในการสังเกตรูปที่ถ่ายและท าการวิเคราะห์จน
สามารถระบุได้ว่าเหตุการณ์ที่กล้องจับภาพอยู่นั้นเป็นเหตุการณ์ผิดปกติ  
สมควรจะส่งสัญญาณแจ้งให้กับทางเจ้าหน้าที่ทราบเพื่อเฝ้าระวังได้อย่าง
ทันท่วงที งานวิจัยนี้จึงได้น าเสนอ ระบบตรวจจับเหตุการณ์รุนแรงจากกล้อง
วงจรปิด เพื่อเพิ่มความรวดเร็วในการแจ้งเหตุการณ์ 

II.  REALATED WORK 

ระบบการเฝ้าระวังด้วยภาพวิดีโออัตโนมัติเป็นหัวข้อที่ได้รับความสนใจ
เป็นอย่างมากในงานวิจัยที่เกี่ยวกับการรับรู้ภาพของคอมพิวเตอร์ซ่ึง T. Ko 
[1] ได้ท าการส ารวจงานวิจัยต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง และได้ท าการสรุปกรอบการ
ท างาน รวมถึงจัดกลุ่มให้แก่วิธีการซ่ึงเป็นที่นิยมในส่วนงานแต่ละส่วนไว้ดังนี้ 

A.  การตรวจจบัการเคลื่อนไหวและวตัถ ุ

เป็นการระบุถึง pixel ซ่ึงบ่งบอกการเคลื่อนที่ของวัตถุที่สนใจในภาพนิ่ง 
หรือ เฟรมแต่ละเฟรมซ่ึงเป็นหน่วยย่อยของภาพเคลื่อนไหวที่กล้องวีดีโอถา่ย
ไว้ได้ โดยมีวิธีการที่นิยมได้แก่ การเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างแต่ละ 
pixel ในแต่ละเฟรมที่มีล าดับต่อเนื่องกัน (Temporal differencing)  การ
เทียบความแตกต่างระหว่างภาพพื้นหลังซ่ึงบันทึกไว้ก่อนหน้า กับรูปที่ถ่าย 
ณ ขณะใด ๆ (Background subtraction) และ Optical flow 

 

B.  การจ าแนกวตัถ ุ 

สามารถมองเป็นโจทย์การหารูปแบบของวัตถุต่าง ๆ เพื่อจ าแนกเฉพาะ
วัตถุที่สนใจได้ โดยวิธีการที่นิยมสามารถแบ่งได้ 2 วิธี ได้แก่ การจ าแนกจาก
รูปลักษณ์  (shape-based classification) และ การจ าแนกจากการ
เคลื่อนไหว (motion-based classification)  โดยวิธีการหนึ่งในการจ าแนก
มนุษย์ ออกจากภาพพื้นหลังได้แก่ Histograms of Oriented Gradient 
(HOG) ควบคู่กับการใช้ linear Support Vector Machine [2] ซ่ึงมีความ
แม่นย าประมาณ 89% ในการบ่งชี้ว่ามีมนุษย์อยู่ในภาพขนาด 64 X 128 
pixel หรือไม่  

C.  การตดิตามวตัถ ุ 

เป็นการหาความสัมพันธ์ระหว่างวัตถุที่ปรากฎในเฟรมหนึ่งกับวัตถุที่
ปรากฎในอีกเฟรมหนึ่งซ่ึงจ าแนกวิธีการได้เป็น 4 กลุ่มใหญ่คือ การใช้กลุ่ม 
pixel ทั้งหมดของวัตถุ การใช้เฉพาะเส้นแสดงรูปร่างของวัตถุ  การใช้
คุณลักษณะของวัตถุ และ การใช้แบบจ าลองในการติดตาม 

D.  การสกดัคณุลักษณะของข้อมูลการเคลือ่นไหว  

เพื่อให้สามารถรับรู้การเคลื่อนไหวของวัตถุได้ จ าเป็นต้องสกัดเอาข้อมูล
ของการเคลื่อนไหวจากภาพให้ได้ก่อนเป็นอย่างแรก  โดยข้อมูลหรือ
คุณลักษณะที่นิยมใช้ได้แก่ คุณลักษณะการไหลของแสง (Optical Flow 
Features) คุณลักษณะของเส้นโคจร (Trajectory-based Features) และ 
คุณลักษณะของพื้นที่หรือภาพ (Region-or Image-based Features) โดย
ตัวอย่างวิธีการสกัดคุณลักษณะการเคลื่อนไหวเช่น วิธี Self-Organizing 
Map (SOM) เป็นการใช้ Unsupervised Learning Neural Network มา
ประยุกต์ใช้กับ Image Analysis และ Pattern Recognition อี ก
วิธีหนึ่งคือ Sequences of Human Silhouettes เป็นการใช้ลักษณะของ
รูปร่างของมนุษย์ในรูปแบบเงา (Human Silhouettes) โดยแปลงลักษณะ
ของเงาในรูปแบบ 2 มิติ (2D) ให้อยู่ในรูปของ Vector เพื่อแปรผลลักษณะ
ของท่าทางต่าง ๆ ด้วยการหาทิศทางการเคลื่อนที่ของ vector ในรูปแบบ 
(Action recognition using longest common subsequence scheme) 
ดังรูปที่ 1 

รูปที่ 1 ลกัษณะทา่ทางของมนษุย์รปูแบบเงา 
 



Research Methods in Computer Science Conference 2019 

-13- 

 

E.  การวเิคราะหแ์ละเข้าใจพฤติกรรม  

ถือได้ว่าเป็นงานที่ท้าทายที่สุดอย่างหนึ่งในระบบทั้งหมด โดยธรรมชาติ
นั้นมนุษย์สามารถเข้าใจถึงอารมณ์ของกันและกันได้ด้วยสัญชาติญาณ แต่
การเข้าใจพฤติกรรมจากข้อมูลภาพนั้นต้องมีการก าหนดส่วนของร่างกายที่
แสดงถึงอารมณ์ต่าง ๆ อย่างแม่นย า เพื่อให้สามารถเข้าใจสารที่ร่างกาย
มนุษย์สื่อออกมาเป็นท่าทาง และต้องมีการน าข้อมูลท่าทางเหล่านี้มา
วิเคราะห์เพื่อหารูปแบบและวิธีในการแปลความหมายอย่างถูกต้อง ซ่ึงใน
ปัจจุบันได้มีงานวิจัยที่เสนอวิธีการต่าง ๆ มากมาย ได้แก่ Hidden Markov 
Models, Dynamic Time Warping, Finite-State Machine, 
Nondeterministic-Finite-State Automation, Time-Delay Neural 
Network, Syntactic /Grammatical Techniques, Self-Organizing 
Neural Network, Agent-Based Techniques และ Artificial Immune 
Systems 

F.  การระบตุัวตน  

งานวิจัยส่วนใหญ่นั้นจะท าการระบุตัวตนด้วยการวิเคราะห์และ
เปรียบเทียบเอกลักษณ์ของแต่ละบุคคลในภาพด้วยข้อมูลต่าง ๆ เช่น การ
เคลื่อนไหว ลักษณะท่าทาง สัดส่วนของร่างกาย และความเร็วในการหมุน
ของข้อต่อ เป็นต้น  

G.  การตัง้กล้องและรวมข้อมูลจากกล้องหลายตัว  

ระบบกล้องติดตาม (Surveillance Camera System) กล้องติดตาม
เหตุการณ์เป็นระบบส าหรับสนับสนุนการเพิ่มความปลอดภัยให้แก่ชีวิต และ
ทรัพย์สิน ซ่ึงอาจเป็นของส่วนตัว หรือเป็นบริการจากส่วนกลางหรือภาครัฐก็
ได้ ซ่ึงอุปกรณ์เหล่านี้เป็นส่วนส าคัญในการได้มาของข้อมูลในหลากหลายมิติ 
และเป็นส่วนส าคัญในการคาดการณ์เพื่อป้องกันหรือระงับเหตุได้อย่าง
ทันท่วงที  โดยในการติดตามเหตุการณ์ จ าเป็นต้องก าหนดจุดให้ครอบคลุม
พื้นที่ ณ บริเวณหนึ่ง เพื่อเพิ่มจ านวนการได้มาของข้อมูลให้ครบถ้วน หาก
เกิดกรณีเหตุการณ์อาชญากรรมในจุดที่กล้องตัวหนึ่งไม่สามารถติดตามได้  
จะส่งผลให้การระงับเหตุไม่เป็นผล  

 

รูปที ่2 ต าแหน่งการติดตั้งกลอ้งให้ครอบคลุมพืน้ที ่

การรับขอ้มูลจากกล้องในระบบกลอ้งติดตาม จะประกอบไปด้วย 3 ส่วน
หลัก ไดแ้ก ่

- กล้องติดตาม ใช้ส าหรับการติดตามสถานการณ์ และเก็บข้อมูล 
(Input) 

- จอมอนิเตอร์ ใช้ส าหรับการติดตามสถานการณ์ด้วยมนุษย์ และ
แสดงผลข้อมูลการแจ้งเตือนเหตุ 

- ระบบเซิฟเวอร์และฐานข้อมูล ส าหรับการน าเข้าและประมวล
ข้อมูล  

โดยกล้องวงจรปิดเชื่อมต่อ Wi-Fi กับ router และ น าข้อมูลที่ได้ไปเก็บ

และประมวลที่ข้อมูลที่ server ซ่ึงเช่ือมต่อกับ router ผ่าน Lan หลังจากนั้น

ก็น าข้อมูลที่ได้ไปแสดงผลการติดตามสถานการณ์และข้อมูลการแจ้งเตือนที่

หน้าจอมอนิเตอร์ซ่ึงเช่ือมต่อกับ router ผ่าน Lan ตามรูปที่ 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที่ 3 ระบบกลอ้งติดตาม (Surveillance Camera System) 

 

H.  การวเิคราะหป์ระสทิธภิาพ  

ในขั้นตอนต่าง ๆ ของระบบนั้นจะนิยมใช้ชุดข้อมูล Performance 
Evaluation for Tracking and Surveillance ซ่ึงรวบรวมภาพถ่ายของทั้ง
มนุษย์ ยานพาหนะ ซ่ึงบันทึกทั้งด้วยกล้องเดี่ยว และกล้องหลายตัว ใน
สภาพแวดล้อมทั้งในร่มและกลางแจ้ง รวมไปถึงข้อมูลการจ าแนกท่าทางของ
มือ การแสดงทางสีหน้า และการมอง  นอกจากนั้นยังมีข้อมูลรูปที่บันทึกการ
ตั้งใจขโมยของ ซ่ึงบันทึกจากกล้องหลายตัวในมุมมองที่แตกต่างกัน และการ
ท าตัวมีพิรุธเพื่อหาโอกาสในการขโมยของอีกด้วย  

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการจ าแนกมนุษย์ในภาพจากกลอ้งซ่ึงพืน้ทีส่ว่น
ใหญ่จะเป็นพื้นหลังและภาพของมนุษย์มีขนาดค่อนข้างเล็กเทียบกับขนาด
ภาพทั้งหมด ได้มีการเสนอแนวคิดในการหาจุดเด่นที่คาดว่าจะเป็นภาพของ
มนุษย์ในเบื้องต้นด้วยเทคนิค Deep Multi-Level Network [3] ก่อน แล้ว
จึงน าส่วนของรูปที่เป็นจุดเด่นนั้นไปจ าแนกอย่างละเอียดว่ามีมนุษย์หรือไม่
ด้วยวิธีการ HOG ซ่ึงเป็นการลดภาระการค านวณลงอย่างมาก ท าให้สามารถ
จ าแนกมนุษย์ในภาพได้ด้วยระยะเวลาที่สั้นลง เพิ่มความเป็นไปได้ที่ระบบจะ
จ าแนกมนุษย์ได้อย่างทันท่วงทีในการใช้งานจริง 

III.  DATASET 

Dataset ในการทดลองนีจ้ะใชข้้อมลูจาก Kaggle โดยเปน็คลปิวีดโีอจาก
เว็บไซต ์YouTube [9] ซ่ึงแบ่งเป็นคลปิที่ถูกจ าแนกว่าบันทกึเหตุการณ์ความ
รุนแรงจ านวน 1,000 คลปิ และคลปิอกี 1,000 คลปิซึ่งไม่มีเนื้อหาเกีย่วกับ
เหตกุารณ์รุนแรง  

ตัวอยา่งภาพจากคลิปวีดีโอในรูปที ่4 ประกอบดว้ย 3 รูปด้านบนมาจาก
คลิปที่มีความรุนแรง และ 3 รูปดา้นลา่งมาจากคลิปซ่ึงไม่มีความรุนแรง 
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รูปที่ 4 ตวัอยา่งภาพจากคลปิวีดโีอ 

จากข้อมูลที่มีความสมดุลกันทั้งสองจ าพวก จะท าให้สร้างโมเดลที่ไม่
ล าเอียงในการจ าแนกภาพได้ โดยจากข้อมูลจ านวน 2,000 คลิป จะท าการ
แบ่งออกเป็น 3 กลุ่มด้วยกัน ได้แก่ train data, validate data และ test 
data ซ่ึงแต่ละกลุ่มจะมีจ านวนคลิปเป็นร้อยละ 60, 20 และ 20 ตามล าดับ 
โดยในแต่ละกลุ่มจะมีจ านวนคลิปวีดีโอที่มีความรุนแรงและไม่มีความรุนแรง
เท่ากัน 

IV.  ANALYSIS 

การทดลองนี้จะท าการจ าแนกคลิปที่มีความรุนแรงออกจากคลิปที่ไม่มี
ความรุนแรง โดยจากการสังเกตข้อมูลในคลิปที่มีอยู่ พบว่าในเหตุการณ์ที่
เกิดการท าร้ายร่างกายหรือการต่อสู้กันนั้น จะเป็นการที่คนอย่างน้อย 2 คน
มีการชกต่อย หรือปลุกปล้ ากัน โดยแขนหรือขาของคนที่ท าการต่อสู้มักจะมี
การขยับเคลื่อนไหวอย่างรวดเร็ว เช่นการต่อย การผลัก การตบ การจับทุ่ม 
ซ่ึงจะแตกต่างจากเหตุการณ์ที่ไม่มีความรุนแรงที่คนสองคนอาจจะอยูใ่กลก้นั 
เช่น การกอดเป็นต้น ซ่ึงจากข้อสังเกตดังกล่าวจึงได้เป็นหลักการเบื้องต้นที่
อาจใช้บ่งชี้ว่ามีการต่อสู้หรือไม่ คือ 1. คนอย่างน้อย 2 สองคนต้องอยู่ใกล้กัน
ในระยะเอื้อมถึงจึงจะท าการต่อสู้กันได้ 2. มือหรือเท้าของผู้ร่วมเหตุการณ์
รุนแรงมักมีการเคลื่อนไหวอย่างรวดเร็ว 3. การที่แขนหรือขาของคนใดคน
หนึ่งเหวี่ยงใส่อีกคนหลายครั้ง เป็นการบ่งบอกถึงความตัง้ใจทีจ่ะตอ่ยหรอืเตะ
อีกคนหนึ่ง 

จากข้อสังเกตทั้ง 3 ข้อ จึงได้น ามาเป็นตั้งเป็นสมมติฐานที่ว่า หาก
สามารถสกัดคุณลักษณะจากคลิปวีดีโอซ่ึงบ่งบอกได้ว่า  มีอย่างน้อย 2 คน 
อยู่ใกล้กันในระยะเอื้อมถึง ซ่ึงบุคคลดังกล่าวมีการเคลื่อนไหวของแขนหรือ
ขาอย่างรวดเร็ว อีกทั้งเป็นการเคลื่อนไหวในทิศทางที่ไปกระทบอีกคนหนึ่ง
ซ้ ากันหลายครั้ง น่าจะช่วยให้การจ าแนกเหตุการณ์รุนแรงซ่ึงเป็นการต่อสูก้นั
ของคนอย่างน้อย 2 คนได้แม่นย ามากขึ้น 

จากสมมติฐาน น ามาสู่วิธีการที่จะน าเสนอ โดย E. Bermejo et al [6] 
ได้น า เอาวิธี การ  Bag of Words ซ่ึ งประยุกต์มาจากเทคนิคในทาง
ภาษาศาสตร์มาใช้ โดยขั้นตอนแรกจะใช้วิธีการ Motion SIFT (MoSIFT) [7] 
และ Space-Time Interest Point (STIP) [8] ในการสกัด visual word 
หรือก็คือการมองคุณสมบัติของพื้นที่ที่สนใจในภาพจากคลปิวดีโีอเปน็เสมอืน
ค าศัพท์ และน าค า หรือ visual word เหล่านั้นทุกๆ ค าจากแต่ละคลิปวีดีโอ
มาท าการ clustering ด้วย K-mean เพื่อหา centroid ของแต่ละ cluster 
แล้วจึงสร้าง histogram ของแต่ละคลิปวีดีโอด้วยความถี่ของ visual word 
ที่ถูกจ าแนกเป็นแต่ละ cluster และสุดท้าย histogram ของแต่ละคลิปจะ

ถูกน ามาแบ่งกลุ่มด้วยเทคนิค Support Vector Machine (SVM) เพื่อบ่งชี้
ว่าเป็นคลิปที่มีความรุนแรงหรือไม่   โดยจากวิธีการดังกล่าวจะเป็นการน า
วีดีโอทั้งหมดมาเข้ากระบวนการสกัดคุณลักษณะ โดยไม่ได้ค านึงถึงข้อ
สมมติฐานที่กล่าวมาข้างต้นเลย ดังนั้นการทดลองนี้จึงเสนอให้มีการสกัด
คุณลักษณะของ การมีคน 2 คนซ่ึงอยู่ใกล้กัน แขนหรือขามีการเคลื่อนไหว
อย่างรวดเร็วในทิศทางที่ไปกระทบอีกคนหนึ่ง ออกมาเป็นหนึ่งใน visual 
word ของแต่ละคลิปวีดีโอ แล้วจึงค่อยด าเนินการตามขั้นตอนของวิธีการ 
Bag of Words ต่อไป 

รูปที่ 5 ขั้นตอนในการจ าแนกรูปภาพดว้ยวธิกีาร Bag of Wards [10]. 

V.  EXPERIMENTAL RESULT 

 ผลการวิจัยนี้สามารถจ าแนกคลิปที่มีความรุนแรงออกจากคลิปที่ไม่มี
ความรุนแรงได้ถูกต้อง 90% ภาพด้านล่างจะแสดงตัวอย่างคลิปวีดีโอที่ถูก
จ าแนกว่ามีความรุนแรง ซ่ึงทั้งสองภาพมาจากวีดีโอที่มีคนโดนล็อคคอจาก
ด้านหลัง 

                     

 รูปที่ 6 ตัวอยา่งคลปิวีดโีอที่จ าแนกวา่มคีวามรุนแรง 

 ผลการทดลองจากวิจัยชิ้นนี้พบว่าประเภทของคลิปที่ไม่สามารถแยกได้ 
คือ คลิปประเภทที่มืดเกินไปหรือมีแสงมากเกินไป เพราะท าให้การ detect 
มีความคลาดเคลื่อน 
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บทคัดย่อ—ปัจจุบัน YouTube สามารถการคัดกรองเน้ือหาที่ไม่
เหมาะสมได้ โดยการตั้งค่าโหมดจ ากัดหรือ Restrict Mode โดยดูจาก
วีดีโอ ชื่อเรื่อง ค าอธิบาย และภาษาที่ใช้ ซึ่งวิจัยน้ีน าเสนอการคัดกรอง
เนื้อหาความรุนแรงจากวีดีโอ YouTube โดยใช้ไม่ใช้ข้อมูลวีดีโอ แต่ใช้
ข้อมูลการแสดงความคิดเห็นในหน้าเพจจ าแนกว่าเน้ือหาน้ันมีความ
รุนแรงหรือไม่มีความรุนแรง ด้วย Convolutional Neural Network 
การทดลองพบว่าความแม่นย าสูงถึง 84% 

Abstract -- YouTube viewers can limit the view of 

inappropriate content with the restrict mode using title, 

description and language.  This work proposes a method to 

filter the content without inspection on video data but using 

comments of that video to classify violence/not-violence.  The 

technique employs Convolutional Neural Network.  The 

accuracy achieved is 84%. 

Keywords— YouTube, text processing, Convolutional 

Neural Network 

I.  INTRODUCTION 

ปัจจุบันสื่อออนไลน์ได้เข้ามามีบทบาทเป็นอย่างมากในสังคมไม่ว่าจะเป็น
แหล่งและเปลี่ยนความคิดเห็น แบ่งปันความรู้ เผยแพร่ข่าวสาร ตลอดไป
จนถึงบันทึกเรื่องราวส่วนตัว ถูกน าเสนอเป็นข้อความ รูปภาพ หรือวีดีโอ 
ขึ้นอยู่กับประเภทของสื่อออนไลน์นั้น เช่น Facebook, Twitter, Instagram 
และ YouTube 

การใช้งานสื่อเหล่านี้ก่อให้เกิดข้อดีและข้อเสียมากมายทั้งในแง่ของความ
รวดเร็วในการสืบค้นข้อมูล การเข้าถึงข้อมูลในแหล่งที่กว้างขึ้นเป็นสากล
อย่างไร้ขีดจ ากัด แต่ข้อดีเหล่านั้นยังเป็นข้อเสียในเวลาเดียวกันหากใช้
ในทางที่ไม่ถูกต้องและผู้ใช้ออนไลน์ทั้งผู้ส่งสารและผู้รับสารขาดการ
วิเคราะห์แยกแยะสื่อสร้างสรรค์และสื่อทางลบ ทั้งนี้การรับรู้ถึงความมี
ประโยชน์และความง่ายในการใช้งานตัวอย่างกรณีศึกษา YouTube จาก
การวิจัยที่ศึกษาทัศนคติและพฤติกรรมการสื่อสารผ่านเครือข่ายสังคมในการ
สร้างชื่อเสียงต่อบุคคลพบว่า ผู้คนในสังคมจะให้ความส าคัญต่อการสื่อสาร
ผ่าน YouTube เพิ่มสูงขึ้น ระยะเวลาและลักษณะการใช้งานรวมถึง
กิจกรรมที่ใช้และการใช้งานในอดีตส่งผลต่อการตัดสินใจกระท าการใน
อนาคตอีกด้วย Araya Giatgong[6] 

งานวิจัยน าเสนอกระบวนการจ าแนกความความรุนแรงของเนื้อหาของ
วีดีโอ YouTube จากข้อมูลประกอบวีดีโอบน คือ ความคิดเห็นจากผู้ชม 
โดยปราศจากการพิจารณาเนื้อหาของวีดีโอโดยตรงเพื่อเป็นทางเลือกในการ
บ่งชี้ความรุนแรงของเนื้อหาในวีดีโอ เนื่องจากเว็บไซต์ YouTube เป็นสื่อ
ออนไลน์ที่เป็นที่นิยม สามารถเผยแพร่ข้อมูลและรับรู้ได้ง่าย อีกทั้งข้อมูล
จากการแสดงความเห็นนั้นจะต้องมาจากบัญชีผู้ใช้ที่ลงทะเบียนแล้วเท่านั้น 

ท าให้ข้อมูลมีการคัดกรองจากนโยบายของเว็บไซต์ในเบื้องต้นแล้ว 
งานวิจัยพิจารณาและให้ความส าคัญถึงความแม่นย าในการวิเคราะห์

เพื่อให้การป้องกันและการแก้ไขสถานะการจากการเผยแพร่วีดีโอที่มีความ
รุนแรง ตัวอย่างเช่น การป้องกันการเผยแพร่วีดีโอเหตุกราดยิง วีดีโอ
เหตุการณ์ในเหตุก่อการร้ายจากมุมมองของกลุ่มก่อการร้าย เป็นต้น 

II.  LITERATURE REVIEW 

อัลกอริทึมและกระบวนการที่สามารถน ามาใช้ในงานวิจัยมีด้วยกัน
หลากหลายวิธีและสามารถแย่งออกเป็นหมวดหมู่ คือ การดึงข้อมูล, การคัด
กรองข้อมูล, การให้คะแนนความรู้สึก และการเรียนรู้ของเครื่องเพื่อบ่งชี้ 

การดึงข้อมูลจาก YouTube สามารถท าผ่านการเรียกใช้  API ที่  
YouTube เป็นผู้ก าหนด[1] และมีชุดค าสั่ง 3rd party ให้ใช้มากมาย 

การคัดกรองข้อมูล[1] แบ่งออกเป็น 4 ล าดับขั้นตอนคือ การตัดค า, การ
ลบค าหยุดภาษาไทยและภาษาอังกฤษ, การลบชุดค าสั่ง HTML และการตัด
ค า โดยการตัดค าสามารถท าได้โดยการใช้โปรแกรมประยุกต์ LexTo (Thai 
Lexeme Tokenizer) และพจนานุกรม Lexitron ที่ให้บริการโดย NECTEC 

การให้คะแนนความรู้สึกสามารถท าได้จากชุดข้อมูล SentiWordNet [2] 
เป็นคลังค าศัพท์บอกความรู้สึกที่นิยมใช้ในภาษาอังกฤษและใช้ Wisesight-
sentiment เป็นคลังค าศัพท์บอกความรู้สึกภาษาไทย 

เทคนิคการเรียนรู้ ของเครื่ อ งที่ ใช้ ในงานวิจั ยประกอบไปด้วย 
Multinomial naïve Bayes (MNB)[1][4][5] , Decision tree (DT), 
Support Vector Machine (SVM)[1][4] , K-Nearest Neighbor 
(KNN)[4][5] และ ID3[5] 

III.  METHODOLOGY 

A.  เก็บรวบรวมชุดตัวอยา่งวีดีโอ 

เก็บที่อยู่เว็บไซต์ตัวอย่างของวีดีโอที่มีความรุนแรง และไม่มีความรุนแรง
จ านวน  33  วีดีโอ และแบ่งแยกความรุนแรงเนื้อหาจากการตัดสินใจของ
มนุษย์โดยอ้างอิงถึงถึงนโยบายเกี่ยวกับเนื้อหาที่มีความรุนแรงหรือ
สยดสยองจาก YouTube[12] และท าการรวบรวมข้อมูลการแสดงความ
คิดเห็นในหน้าเว็บผ่าน YouTube Data API[9] 
B.  เตรียมข้อมูลประเภทข้อความ 

ขั้นตอนในการประมวลผลข้อความที่ปรากฏในที่อยู่วีดีโอ โดยท าการ
รวบรวมความคิดเห็น โดยใช้เทคนิคการประมวลผลภาษาธรรมชาติ  
(Natural Language Processing - NLP)  เนื่องจากข้อมูลจากสื่อออนไลน์
นั้น มีข้อมูลที่ไม่จ าเป็นแฝงอยู่ จึงต้องการท าความสะอาดข้อมูล เช่น ลบ 
HTML tag ตลอดไปจนถึงเครื่องหมายที่ไม่จ าเป็น หลังจากนั้นตัดค าแต่ละ
ข้อความ แล้วเอาข้อความที่ตัดท าเป็นคลังค าศัพท์ โดยแต่ละค าศัพท์จะมี
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ส่วนที่เป็นป้ายก ากับ ID แทนตัวศัพท์ และสร้าง feature vector ที่สามารถ
อธิบายลักษณะของค าศัพท์ได้ 
C.  โมเดล 

สถาปัตยกรรมของ Convolutional Neural Network โมเดลได้แรง
บันดาลใจจากโมเดลการจ าแนกประเภทของประโยคของ Yoon Kim[13] 
ซ่ึงได้รับอิทธิพลจาก โมเดลของ Ronan Collobert[14] โดยก าหนดให้ 
xi  Rk เป็นเวกเตอร์ความสอดคล้องกันของค าที่ต าแหน่ง i ของประโยคใน
เมตริก k มิต ิและก าหนดให้  

 x1:n = x1  x2  x3  …  xn (1) 

เมื่อ  เป็นตัวด าเนินการการต่อกันของค า 
ตัวด าเนินการคอนโวลูชันมีการเรียกใช้ฟิลเตอร์ w  Rhk ซ่ึงจะถูก

น าไปใช้ในแต่ละกรอบค า h ค าเพื่อสร้างฟีเจอร์ใหม่ โดยฟีเจอร์ ci ถูกสร้าง
จากกรอบของค า xi:i+h-1 โดย  

 ci = f (w  xi:i+h-1 + b)  (2) 

โดยที่ b  R คือตัวเลขที่น าเสนอความล าเอียงและ f คือฟังก์ชันที่
ไม่ใช่ฟังก์ชันเชิงเส้น โดยฟิลเตอร์ถูกประยุกต์เข้าทุก ๆ ความเป็นได้ของ
กรอบของค าเพื่อสร้างแผนผังฟีเจอร์ 

 c = [c1, c2, …, cn-h+1]  (3) 

จากนั้นประยุกต์ใช้การด าเนินการ max-over-time pooling Ronan 

Collobert[14] เพื่อหาค่าที่มากที่สุดเป็นค่าความสอดคล้องกันของฟีเจอร์
ส าหรับฟิลเตอร์ใด ๆ 

จากโมเดลการจ าแนกประเภทของ Yoon Kim[13] ซ่ึงสามารถจ าแนก
ประเภทของประโยคซ่ึงใช้ Softmax Classifier เป็นแอคทิเวชันฟังก์ชันของ
เอาต์พุตเลเยอร์ซ่ึงสารมารแบ่งแยกทางสถิติออกเป็นคลาสได้  แต่ในการ
งานวิจัยมีคลาสเพียงแค่  2 คลาส Sigmoid แอคทิเวชันฟังก์ชันจึงถูก
น ามาใช้ 

ตารางที่ I เลเยอร์และแอคทิเวชันฟังก์ชนัของเครือข่ายการเรียนรู้ 
ของเครื่อง 

Input Layer Input: (None, 1000) 

Output: (None, 1000) 

Embedding Input: (None, 1000) 

Output: (None, 1000, 100) 

Conv1D 

Rectifier Activation Function 

Input: (None, 1000, 100) 

Output: (None, 996, 128) 

Max Pooling 
1D 

Input: (None, 996, 128) 

Output: (None, 199, 128) 

Conv2D 

Rectifier Activation Function 

Input: (None, 199, 128) 

Output: (None, 195, 128) 

Max Pooling 2D Input: (None, 195, 128) 

Output: (None, 39, 128) 

Conv3D 
Rectifier Activation Function 

Input: (None, 39, 128) 

Output: (None, 39, 128) 

Max Pooling 3D Input: (None, 35, 128) 

Output: (None, 1, 128) 

Flatten Input: (None, 1, 128) 

Output: (None, 128) 

Dense 
Rectifier Activation Function 

Input: (None, 128) 

Output: (None, 128) 

Dense 

Sigmoid Activation Function 

Input: (None, 128) 

Output: (None, 2) 

IV.  RESULTS 

ชุดข้อมูลได้ถูกสร้างขึ้นจากความคิดเห็นภาษาอังกฤษในวีดีโอ 8154 
ความคิดเห็นจาก 33 วีดีโอ แบ่งเป็นวีดีโอที่แสดงให้เห็นความรุนแรง 12 
วีดีโอและไม่แสดงความรุนแรง 21 วีดีโอ อัตราส่วนความคิดเห็นวีดีโอความ
รุนแรง 36 % 

จากการทดลองให้ผลลัพธ์ค่า Loss ดังนี ้

 

รูปที่  1 ค่า  Loss Curves ของโมเดล 

ค่าความแม่นย าการท านายจากข้อมูลที่ใช้ในการเรียนรู้และข้อมูลที่ใช้
ในการตรวจสอบมีค่าดังนี้ 

 

รูปที่  2 ค่าความแม่นย าการท านายของโมเดล 

V.  CONCLUSION 

ผลลัพธ์จากการทดลองแสดงให้เห็นถึงความแม่นย าของการท านาย 
จากข้อมูลและโมเดลสามารถท านายได้ว่าวีดีโอที่ก าลังชมจะแสดงเนื้อหาที่มี
ความรุนแรงมีความแม่นย าสูงถึง 84% โมเดลไม่สามารถเพิ่มความสามารถ
ด้วยการเรียนรู้ได้เมื่อเพิ่มรอบการเรียนรู้แต่ประสิทธิภาพอยู่ในขั้นพึงพอใจ 
ทั้งนี้ยังมีอักขระบางตัวที่ยังไม่สามารถแปลงเป็นเวกเตอร์ได้และอาจส่งต่อ
การท านายที่ผิดพลาด 
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บทคัดย่อ—หัวข้อที่ได้รับความนิยมจากผู้ใช้โซเชียลมีเดียในประเทศ

ไทยคือการรีวิวสถานที่ท่องเที่ยวในประเทศไทย การวิจัยน้ีได้เห็น

ประโยชน์ของข้อมูลในการใช้โซเชียลมีเดียดังกล่าว จึงได้วิเคราะห์ความ

นิยมสถานที่ท่องเที่ยวจากเฟซบุ๊กเพจโดยใช้เทคนิคต่าง ๆ ในการเก็บ

รวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูล  เพื่อให้สามารถน าข้อมูลที่ได้จากการ

วิเคราะห์มาต่อยอดในเชิงการตลาดส าหรับการกระตุ้นเศรษฐกิจของ

พื้นที่ใกล้เคียงของสถานที่ท่องเที่ยวนั้น ๆ ได้ 

Abstract—A popular topic on social media in Thailand is 

the review of touristic places.  This research focuses on the 

use of data on social media.  This work analyses the 

popularity of touristic places from Facebook.  Various data 

collecting techniques are used and the data analysis is used to 

marketing in order to improve the economic situation of 

touristic places. 

Keywords— sentiment analysis, social analysis, Facebook  

I.  INTRODUCTION 

ในอดีตการเข้าถึงข้อมูลด้านการท่องเที่ยวนั้นมีอยู่จ ากัด โดยทั่วไป
สามารถเข้าถึ งข้อมูลได้ เพียงผ่านทางสื่อสิ่ งพิมพ์ต่าง  ๆ อาทิ เช่น 
หนังสือพิมพ์ หนังสือแนะน าการท่องเท่ียวตามสถานที่ต่าง ๆ เป็นต้น ข้อมูล
ที่ได้รับจึงอยู่ในวงแคบ และไม่สามารถเข้าถึงผู้คนได้ทุกระดับ รวมถึงความ
หลากหลาย และแง่มุมของการน าเสนอข้อมูลยังมีอยู่อย่างจ ากัด แต่ใน
ปัจจุบันด้วยความนิยมของโซเชียลมีเดีย  (Soical Media)  ต่าง ๆ เช่น  
เฟซบุ๊ก (Facebook) อินสตราแกรม ( Instagram) ทวิตเตอร์ (Twitter)  
เป็นต้น ท าให้การเข้าถึงข้อมูลได้ง่ายขึ้น มีความน่าเชื่อถือมากขึ้นเรื่อย ๆ 
รวมถึงสามารถสืบค้นข้อมูลและศึกษาเพิ่มเติมได้โดยง่าย 

เฟซบุ๊กเป็นโซเชียลมีเดียที่ได้รับความนิยมมากที่สุดทั่วโลก รวมถึงใน
ประเทศไทย การใช้เฟซบุ๊กส าหรับสังคมไทยในปัจจุบันนอกเหนือไปจาก
การใช้เพื่อการติดต่อสื่อสาร เผยแพร่ และติดตามความเคลื่อนไหว รวมทั้ง
แสดงความคิดเห็นระหว่างกลุ่มเพื่อน และกลุ่มสังคมในเฟซบุ๊กแล้ว อีกอย่าง
หนึ่งที่ได้รับความนิยมไม่แพ้กัน คือ การใช้เฟซบุ๊กในการเขียน และอ่านรีวิว 
(Review) สิ่งต่าง ๆ ที่ได้รับความนิยม หรือก าลังเป็น กระแส ซ่ึงตรงกับ
ความสนใจของผู้ใช้เฟซบุ๊กแต่ละคน โดยหลาย ๆ คนนอกจากท ารีวิวเพื่อ
เป็นการแบ่งปันข้อมูลกับเพื่อน ๆ ในเฟซบุ๊กแล้ว ยังมีการเปิดเพจสาธารณะ
เพื่อให้ผู้คนทั่วไปที่สนใจเข้าถึงข้อมูลต่าง ๆ ได้เช่นเดียวกัน 

สถานที่ท่องเที่ยวในประเทศไทยก็เป็นสิ่งหนึ่งที่ผู้ใช้เฟซบุ๊กนิยมน ามา
เป็นหัวข้อในการท ารีวิวเป็นจ านวนมาก ทั้งนี้เพราะสถานที่ท่องเที่ยวใน
ประเทศไทยมีอยู่ในทุกจังหวัด และสถานที่ท่องเที่ยวในแต่ละจังหวัดแต่ละ
สถานที่มีความสวยงาม เสน่ห์ และเอกลักษณ์ที่แตกต่างกันออกไป 
นอกเหนือจากแง่มุมความสวยงามของแต่ละสถานที่ท่องเท่ียวแล้ว ปัจจัยอื่น 

ที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยว ก็เป็นหัวข้อที่เป็นส่วนหนึ่งในการท ารีวิว และ
ผู้คนที่เข้ามาอ่านรีวิวก็ให้ความสนใจ เช่น วิธีการเดินทาง สถานที่พักใน
บริเวณใกล้เคียง ร้านอาหาร เป็นต้น 

พฤติกรรมของผู้ใช้เฟซบุ๊กส่วนใหญ่จะมีการตอบสนอง และเข้าไปมี
ส่วนร่วมกับโพสต์ที่เกี่ยวข้องกับสถานที่ที่ผู้ใช้เฟซบุ๊ กชื่นชอบ หรือเป็น
สถานที่ที่ตนเองสนใจอยากที่จะไป จึงท าให้ผู้วิจัยสนใจศึกษา และวิเคราะห์
ความนิยมสถานที่ท่องเที่ยวจากเพจสาธารณะ ซ่ึงมีความน่าเชื่อถือ และมี
ผู้คนที่เข้าถึงเป็นจ านวนมาก เพื่อเป็นประโยชน์ในด้านการท าการตลาดของ
ภาคส่วนรัฐบาลและเอกชน และเป็นประโยชน์ของผู้คนท้องถิ่นของสถานที่
ท่องเที่ยวต่าง ๆ ที่จะสามารถใช้ข้อมูลดังกล่าว มาใช้เพื่อการปรับปรุง 
เปลี่ยนแปลง สินค้าและบริการของตนเอง ท าให้เกิดการกระตุ้นเศรษฐกิจ
ของคนในพื้นที่ได้  

การวิจัยในฉบับนี้ได้ท าการรวบรวมข้อมูลจากเพจเฟซบุ๊กสาธารณะที่
เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวที่ได้รับความนิยมในประเทศไทย โดยการเก็บ
ข้อมูลของสถานที่ท่องเที่ยวต่าง ๆ ด้วยจ านวนผู้ที่กดถูกใจ จ านวน 
คอมเมนต์ (Comment) และเนื้อหาที่ปรากฏในคอมเมนต์ จากนั้นน า
สถานที่ท่องเที่ยวแต่ละสถานที่น ามาจัดกลุ่มตามประเภทของสถานที่ แล้ว
น าข้อมูลผู้ที่กดถูกใจ และจ านวนคอมเมนต์ มาวัดความนิยมของสถานที่
ท่องเที่ยวประเภทต่าง ๆ 

II.  LITERATURE REVIEW 

สถานที่ท่องเที่ยวในประเทศไทยสามารถแบ่งออกได้หลายประเภทตาม
กิจกรรม ซ่ึงได้กล่าวไว้ในงานวิจัย [7] โดยงานวิจัยดังกล่าวได้อ้างอิงข้อมูล
จากการท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย ยกตัวอย่างเช่น ผจญภัย เดินป่า ปีนเขา 
ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม เป็นต้น ในงานวิจัย [2] ได้ใช้ K-Nearest Neighbor 
Algorithm (K-NN) ในการจัดกลุ่มสถานที่ท่องเที่ยว ที่มีกลุ่มของข้อมูล
ใกล้เคียงกัน และใช้ Semantic Web Rule Language (SWRL) ในการ
สร้างกฎที่ใช้ในการแนะน าสถานที่ท่องเที่ยวจากกลุ่มประเภทของสถานที่ให้
แต่ละบุคคล โดยใช้ตัวแปรต่าง ๆ คือ อายุ เพศ ความสนใจ และประเภท
สถานที่ท่องเท่ียวตามกิจกรรม 

มีผลการวิจัยที่ ศึกษาเกี่ยวกับใช้โซเชียลมีเดียที่ เกี่ยวข้องกับการ
ท่องเที่ยวและสถานที่ท่องเที่ยวในประเทศไทย โดยเป็นการศึกษาว่ามี
ความสัมพันธ์ระหว่างการใช้ และความเชื่อถือในส่ือโซเชียลกับการท่องเท่ียว
หรือไม่ [3] จากการศึกษาพบว่า มีการใช้สื่อโซเชียลในก่อน ระหว่าง และ
ภายหลังการท่องเท่ียว เป็นไปในการเตรียมการท่องเท่ียว หาแรงบันดาลใจ 
และหาข้อมูลเกี่ยวกับจุดหมายปลายทาง และสถานที่พัก ซ่ึงสื่อโซเชียลที่ถูก
ใช้มากที่สุด คือ สื่อโซเชียลของบุคคลที่สาม  

ในการวัดความนิยมของผู้ใช้โซเชียลมีเดีย สามารถใช้รูปแบบการวัด
หลากหลายแบบในการพิจารณา เช่น จ านวนผู้ใช้ที่เป็นเพื่อน กดติดตาม กด
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ถูกใจเพจ (Page) จ านวนผู้ใช้ที่เข้ามาดูข้อมูลอย่างสม่ าเสมอ จ านวนการกด
ถูกใจเนื้อหาที่แบ่งปัน จ านวนคอมเมนต์ของผู้ใช้ เป็นต้น โดยตัววัดแต่ละตัว
ย่อมมีความส าคัญและน้ าหนักในการพิจารณาความนิยมที่แตกต่างกัน
ออกไป ในงานวิจัย [1] พบว่าตัววัดที่มีความส าคัญในการวัดตามล าดับได้แก่ 
การมีส่วนร่วมของผู้ใช้ การแผ่กระจายของข้อมูล ความรู้สึกร่วม ในขณะที่
งานวิจัย [6] ได้น าข้อมูลการรีวิวบนเว็บไซต์มาท าการวิเคราะห์โดยใช้ การ
ท าเหมืองข้อมูล (Data mining) และการประมวลผลภาษาธรรมชาติ  
(Natural Language Processing) มาช่วยในการสร้างกระบวนการนับ
ข้อความ และความคิดเห็นที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับสิ่งที่ท าการรีวิว โดยจะถือ
ว่าข้อความที่ถูกกล่าวถึงเป็นจ านวนมากเป็นข้อความที่เกี่ยวข้อง แล้วจึงท า
การแบ่งแยกว่าในแต่ละครั้งที่มีการกล่าวถึงเป็นการกล่าวถึงในแง่บวก หรือ
ลบ 

III.  METHODOLOGY 

A.  ต้นไม้ตัดสินใจ (Decision Tree) 
ต้นไม้ตัดสินใจ (Decision Tree) [8] เป็นโมเดลที่ใช้ในการจ าแนก

ประเภทข้อมูลของการเรียนรู้เครื่อง (Machine Learning) แบบหนึ่ง ซ่ีง
เป็นการจ าแนกข้อมูลที่แบ่งตามคุณสมบัติข้อมูล  ซ่ึงโครงสร้างจะ
ประกอบด้วย ราก (root) โหนด (node) กิ่ง (branch) และใบ (leaf) 

งานวิจัยนี้ใช้ต้นไม้ตัดสินใจในการแบ่งข้อมูลประเภทของการท่องเท่ียว 
ตามงานวิจัย [7] ซ่ึงสามารถแบ่งประเภทการท่องเที่ยวออกเป็น 19 
ประเภท ได้แก่ 1) ท่องเที่ยวผจญภัย 2) ปีนถ้ า 3) ขึ้นดอย 4) ขี่ช้าง 5) ปีน
น้ าตก 6) ล่องแก่ง 7) ปั่นจักรยานเสือภูเขา 8) ด าน้ าดูปะการัง 9) พายเรือ
คายัก 10) โหนสลิง 11) กระโดดร่ม 12) ท่องเที่ยวเชิงการแพทย์ 13) 
ท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติ 14) ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม 15) ท่องเที่ยวเชิง
สุขภาพ 16) ท่องเที่ยวเชิงอบรม 17) ล่องเรือ 18) ท่องเที่ยวเชิงกีฬา 19) 
ท่องเที่ยวเชิงการศึกษา เพื่อน าข้อมูลมาในแต่ละประเภทมาเป็นตัวแปรใน
การวัดความนิยมในแต่ละประเภทของการท่องเท่ียว 
B.  การวิเคราะหอ์ารมณ์ (Sentiment Analysis) 

การวิ เคราะห์อารมณ์  (Sentiment Analysis) เป็นกระบวนการ
วิเคราะห์อารมณ์ และความรู้สึกของผู้ใช้ผ่านทางข้อความ โดยการวิเคราะห์
อารมณ์เป็นการประมวลผลภาษาธรรมชาติ ซ่ึงเป็นส่วนยอดนิยมในการ
เรียนรู้เครื่อง 

งานวิจัยนี้จะวิเคราะห์อารมณ์ของผู้ใช้จากคอมเมนต์เฟซบุ๊กในโพสต์
ของเฟซบุ๊กเพจ ว่ามีความรู้สึกต่อสถานที่ท่องเที่ยวนั้น ๆ อย่างไร เป็น
ความรู้สึกด้านบวกหรือด้านลบ และมีความสนใจต่อสถานที่นั้น ๆ มากน้อย
เพียงใด แล้วน ามาแปลงค่าออกมาตัวเลข เพื่อใช้ในการวิเคราะห์ความนิยม 
C.  เพจแรงก์ (PageRank) 

เพจแรงก์ (PageRank) [5] เป็นขั้นตอนวิธีจัดค่าตัวเลขบ่งบอกถึง
ความส าคัญของข้อมูลในกลุ่มของชุดข้อมูล โดยทางบริษัทกูเกิ้ล (Google) 
ใช้ในการจัดอันดับของเสิร์ช เอนจิน  (search engine) ถ้ายิ่ งคะแนน 
เพจแรงก์สูงก็จะแสดงไว้หน้าแรก ๆ ถ้าต่ าก็จะแสดงไว้หน้าในล าดับถัดไป 
โดยค านวณจากสมการที่ (1) 

 
 PR(A) = (1-d) + d (PR(T1)/C(T1) + ... + PR(Tn)/C(Tn)) (1) 

งานวิจัยนี้ใช้เทคนิคเพจแรงก์ในการจัดอันดับความนิยมของการ
ท่องเที่ยวแยกตามประเภทการท่องเที่ยว  โดยน าจ านวนไลก์  จ านวน 
คอมเมนต์ และคะแนนการวิเคราะห์อารมณ์ มาใช้เป็นตัวแปร 

 

IV.  PROCEDURE 

A.  ชุดข้อมูล 
 ประเภทการท่องเที่ยว ยกตวัอยา่งเช่น เดินป่า ปีนเขา ท่องเที่ยว

เชิงวัฒนธรรม เป็นต้น 

 คะแนนการวิเคราะห์อารมณ์จากคอมเมนต์ 
 ข้อมูลจากเฟซบุก๊ 

 ชื่อสถานที ่
 จ านวนคอมเมนต์ของแต่ละโพสต ์

 เนื้อหาคอมเมนต์ของแต่ละโพสต ์

 จ านวนไลก์ของแต่ละโพสต ์

 
ตารางที่ I ตัวอยา่งข้อมูล 

ประเภท
ท่องเท่ียว 

ช่ือ
สถานที่ 

จ านวน
คอม
เมนต์ 

คอมเมนต์ 
จ านวน

ไลก์ 
คะแนน 

ท่องเที่ยว

เชิง

ธรรมชาติ 

 

ม่อนแจ่ม 361 {“เป็นสถานที่ที่

สวยงามมาก ๆ 

”, gender: ‘M’ 

age:’23’}] 

15,000 

 

0.69679

1247 

 

B.  ขั้นตอนวิธ ี
1.  เก็บข้อมูลจากเพจเฟซบุ๊กที่เปิดสาธารณะเท่านั้นด้วยเครื่องมือจาก

การอ่านหน้าเว็บ และใช้เทคนิคการท าเหมืองข้อมูลเพื่อท าความสะอาด
ข้อมูล (Data cleaning) เพื่อลดความผิดพลาดของข้อมูล 

2.  น ารายละเอียดข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยวมาแบ่งตามประเภทของ
สถานที่ท่องเท่ียว ด้วยขั้นตอนวิธีของต้นไม้ตัดสินใจ 

3.  รวบรวมคอมเมนต์จากแต่ละโพสต์มาคัดแยก และคัดเลือกเฉพาะ
คอนเมนต์ที่แสดงอารมณ์ต่อสถานที่นั้น ๆ เท่านั้นด้วยวิธีการประมวลผล
ธรรมชาติ โดยจะไม่น าข้อความที่เป็นการตั้งค าถาม หรือแท็กชื่อผู้คนมาใช้ 

4.  น าคอมเมนต์จากแต่ละโพสต์หลังจากคัดแยกประเภทของ 
คอมเมนต์ มาวิเคราะห์อารมณ์ต่อ สถานที่นั้น ๆ ว่ามีความรู้สึกเชิงบวก 
หรือเชิงลบ แล้วแสดงผลออกมาเป็นค่าตัวเลขเพื่อน าข้อมูลมาวิเคราะห์
ความนิยมของสถานที่ท่องเท่ียว 

5.  น าจ านวนคอมเมนต์ จ านวนไลก์ คะแนนการวิเคราะห์อารมณ์ 
และประเภทการท่องเที่ยวมาจัดความนิยมด้วยเทคนิคเพจแรงก์ ตาม
ประเภทการท่องเท่ียว 
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C.  ผลการทดลอง 
ตารางที่ II ผลการทดลอง 

ประเภทการท่องเท่ียว คะแนน ล าดับ 

ท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติ 0.96249554 1 

ล่องเรือ 0.88785646 2 

ข่ีช้าง 0.77709928 3 

ข้ึนดอย 0.68731178 4 

ท่องเที่ยวผจญภัย 0.63056012 5 

โหนสลิง 0.59312412 6 

ท่องเที่ยวเชิงอบรม 0.5294589 7 

ด าน้ าดูปะการัง 0.46914937 8 

พายเรือคายัก 0.36898011 9 

ท่องเที่ยวเชิงการแพทย์ 0.30487469 10 

ท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ 0.29893621 11 

กระโดดร่ม 0.24644307 12 

ปั่นจักรยานเสือภูเขา 0.23876106 13 

ท่องเที่ยวเชิงกีฬา 0.23179328 14 

ปีนถ้ า 0.21440466 15 

ท่องเที่ยวเชิงการศึกษา 0.18285863 16 

ปีนน้ าตก 0.15739424 17 

ล่องแก่ง 0.08128913 18 

ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม 0.05591258 19 

 

V.  CONCLUSION 

สามารถจัดอันดับความนิยมของสถานที่ท่องเท่ียวจากเฟซบุ๊กเพจโดยใช้
ต้นไม้ตัดสินใจ การวิเคราะห์อารมณ์ และอัลกอริทึมเพจแรงก์มาช่วยในการ
จัดกลุ่มข้อมูล วิเคราะห์คอมเมนต์ และเรียงล าดับความนิยมตามล าดับ  

จากผลการทดลองประเภทของสถานที่ท่องเที่ยวที่ได้ความนิยมมาก
ที่สุด คือ ท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติ  เนื่องจากในประเทศไทยมีสถานที่
ท่องเที่ยวประเภทนี้อยู่เป็นจ านวนมาก มีอยู่ในทุกภาค ครอบคลุมทั่วทั้ง
ประเทศ ท าให้สะดวกในการเดินทางและค้นหาที่พักในบริเวณใกล้เคียง ใน
แต่ละสถานที่ล้วนแล้วแต่มีความสวยงามและเอกลักษณ์ที่แตกต่างกันไป จึง
น่าจะเป็นสาเหตุที่ท าให้ผู้ใช้เฟซบุ๊กมีความสนใจ และมีความนิยมต่อการ
ท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติมากที่สุด 
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 บทคัดย่อ—เพื่อหาความความน่าเชื่อถือของร้านค้าหรือบัญชีผู้ใช้ 
ผู้วิจัยจึงน าเทคนิค Sentiment Analysis มาใช้ในการวิเคราะห์ค าหรือ
ข้อความที่กล่าวถึงบัญชีต่าง ๆ และท าการ Classification ด้วยโมเดล 
Naïve Bayes และ Support Vector Machine ท าให้ได้มาซึ่งโมเดลที่
สามารถน ามาท านายความน่าเชื่อถือของร้านค้าออนไลน์ได้ โดยงานวิจัย
น้ีจะท าการวิเคราะห์เฉพาะร้านค้าภายในประเทศไทยเท่าน้ัน แต่จะใช้ทั้ง
ค าภาษาไทยและภาษาอังกฤษในการวิเคราะห์ ซึ่งผลจากการทดลอง
พบว่าโมเดล Naïve Bayes มีความแม่นย าที่สูงกว่า Support Vector 
Machine ในการท านายว่าร้านค้าออนไลน์ใดที่ไม่มีความน่าเชื่อถือ 

Abstract— To assess the credibility of online shops, we use 

sentiment analysis on comments that mention the shop.  Two 

classification techniques: Naïve Bayes and Support Vector 

Machine are used to predict the credibility of the online 

shops.  This work focuses only Thai shops.  The result shows 

that Naive Bayes is more accurate than Support Vector 

Machine. 

Keywords— Twitter, online shopping, sentiment analysis, 

Naïve Bayes, Support Vector Machine 

I.  INTRODUCTION 

 ปัจจุบันที่เทคโนโลยีได้ถูกพัฒนาไปอย่างก้าวกระโดด  ท าให้การ
เชื่อมต่อกันนั้นสามารถ ท าได้ ง่ายขึ้น ด้วยการเข้ามาของเทคโนโลยี
อินเทอร์เน็ตจึงเกิดขึ้นเป็นสังคมออนไลน์อย่างที่รู้จักกัน  ในชื่อของ  
โซเชียล มีเดีย (Social Media) ซ่ึงทวิตเตอร์ (Twitter) ถือเป็นอีกหนึ่งสังคม
ออนไลน์ ที่ได้รับความนิยมเป็นอย่างมากโดยเฉพาะในด้านของการกระจาย
ข้อมูลข่าวสารได้อย่างรวดเร็วและทันกาล 

 ท าให้การด าเนินงานธุรกิจจะต้องมีการปรับตัวและเปลี่ยนแปลงตาม 
ไปด้วย โดยการใช้อินเตอร์เน็ตหรือโซเชียล มีเดีย (Social Media) เป็น
เครื่องมือทางการตลาด เพื่อเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้อย่างรวดเร็ว จึงเกิดช่อง
ทางการซ้ือขายแบบใหม่ในสังคมออนไลน์  ที่เรียกว่า ร้านค้าออนไลน์ 
(Online Shopping) 

ผู้วิจัยจึงสนใจที่จะน าข้อมูลที่เกิดขึ้นบนทวิตเตอร์มาวิเคราะห์หาความ
น่าเชื่อถือของร้านค้าออนไลน์ ว่าน่าเชื่อถือมากน้อยเพียงใด โดยการน า
ข้อมูลจากการโพส รีทวีต หรือการถูกกล่าวถึง  (Mention) มาวิเคราะห์ 
เพื่อหาความความน่าเชื่อถือของบัญชีผู้ใช้   (account) ผู้ซ่ึงเป็นเจ้าของ 
ร้านค้าออนไลน์บนทวิตเตอร์  โดยใช้ เทคนิค  Naïve Bayes [1] และ 
Support Vector Machine [1] ในการท า  Classification ของค าหรื อ
ข้อความ ว่าเป็นบวก (Positive) หรือ ลบ  (Negative) 

 

II.  RELATED WORK 

งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการท าวิจัยนี้ สามารถแบ่งได้เป็น 2 ส่วนคือ ส่วน
ของการเก็บรวบรวมข้อมูล และ การวิเคราะห์ข้อมูล 
A.  การเก็บรวบรวมข้อมูล 

งานวิจัยของ Pak and Paroubek [9] ได้มีการน าข้อมูลทวิตเตอร์มา
สร้างเป็นคลังข้อมูลเพื่อน ามาวิเคราะห์ความคิดเห็นและความรู้สึก โดยใช้ 
เอพีไอของทวิตเตอร์ (Twitter API) ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเชิงบวกด้วย 
อิโมติคอน “ :) , :-) , =) , :D ” ข้อมูลเชิงลบด้วยอิโมติคอน “ :( , :-( , =( , 
;( ” รวมถึงข้อมูลที่ไม่แสดงความรู้สึกหรือเป็นกลาง ซ่ึงค้นหาจากบัญชีของ
หนังสือพิมพ์ยอดนิยม เช่น นิวยอร์กไทมส์ , วอชิงตันโพสต์ และอื่นๆ 
สามารถรวบรวมได้ 44 ฉบับ จ านวน 300,000 ทวีต 

งานวิจัยของ E. Kouloumpis [10] ได้ท าการตรวจสอบความรู้สึกจาก
ข้อความในทวิตเตอร์ โดยการประเมินจากค าศัพท์และคุณสมบัติต่างๆ และ
ได้เก็บรวบรวมข้อมูลจากคลังข้อมูลที่แตกต่างกัน 3 แหล่ง ดังนี้ ชุดที่ 1 คือ 
ชุดข้อมูลแฮชแท็ก ซ่ึงเป็นข้อมูลที่เกิดจากการวิเคราะห์การกระจายข้อมูล
ของแฮชแท็กจากคลังข้อมูลทวิตเตอร์เอดินบะระ (Edinburgh Twitter 
Corpus) ที่บรรจุทวีตจ านวน 97 ล้านทวีตในระยะเวลา 2 เดือน โดยจะ
กรองทวีตที่ซ้ า ทวีตที่ไม่มีแฮชแท็ก และไม่ใช่ภาษาอังกฤษออก แล้วน ามา
พิจารณาความถี่ของแฮชแท็กที่เกิดในเชิงบวก เชิงลบ และเป็นกลาง 
จากนั้นน าแฮชแท็กไปค้นหาทวีตเพื่อน ามาใช้ในการฝึกสอน (Training) 
ต่อไป ข้อมูลชุดที่ 2 คือ ชุดข้อมูลแสดงอารมณ์ ซ่ึงถูกสร้างมาจาก Go, et 
al. [8] โดยเก็บรวบรวมข้อมูลเชิงบวกด้วยอิโมติคอน “:)” เชิงลบด้วย 
อิโมติคอน “:(“. และจะไม่พิจารณาจากข้อความที่ปรากฏทั้งเชิงบวกและ
เชิงลบ ชุดข้อมูลที่ 3 คือ ชุดข้อมูล iSieve ที่บรรจุทวีตที่ถูกรวบรวมและ
เขียนด้วยมือ (Hand-annotated) จากบริษัท iSieve ประมาณ 4,000 
ทวีต โดยจะเลือกเพียงบางหัวข้อ และในแต่ละทวีตจะต้องสะท้อนให้เห็นถึง
ความรู้สึกเชิงบวก เชิงลบ และเป็นกลาง 
B.  การวิเคราะห์ขอ้มูล 

งานวิจัยของ C. Castillo. [11] ได้วิเคราะห์ความน่าเชื่อถือของข้อมูล
หรือข่าวสารที่แพร่กระจายผ่านทางทวิตเตอร์ โดยแยกหัวข้อออกเป็น 2 
ประเภท คือ ข่าวและการสนทนา โดยน าเสนอคุณลักษณะที่ใช้วิเคราะห์
ความน่ า เชื่ อถื อ  ดั งนี้  คุณลักษณะของข้อความ  (Message-based 
features) คุณลักษณะของผู้ใช้ (User-based features) คุณลักษณะของ
หัวข้อ (Topic-based features) และคุณลักษณะของการเผยแพร่ข้อมูล 
(Propagation-based features) โดยงานวิจัยนี้ได้คัดเลือกคุณลักษณะที่ดี
ที่สุด (Best-feature selection) มา 15 คุณลักษณะจากคุณลักษณะทั้ง 4 
ซ่ึงจากการวิเคราะห์ด้วยคุณลักษณะดังกล่าว พบว่า ข่าวที่น่าเชื่อถือจะถูก
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เผยแพร่ผ่านทางผู้เขียนที่มีจ านวนข้อความและจ านวนรีทวีตเป็นจ านวน
มาก 

งานวิจัยของ E. Kouloumpis.  [10] ได้ท าการส ารวจวิธีการในการ
สร้างชุดข้อมูลฝึกสอน (Training data) เพื่อที่จะสามารถน ามาระบุหัวข้อได้
รวดเร็วมากขึ้น โดยใช้แฮชแท็กในการระบุว่าเป็นข้อมูลเชิงบวก เชิงลบ หรือ
เป็นกลาง เพื่อใช้ส าหรับการฝึกสอนข้อมูล โดยเริ่มจากการทดสอบการ
แบ่งกลุ่มจากชุดข้อมูลแฮชแท็ก (HASH) ชุดข้อมูลเกี่ยวกับอารมณ์ (EMOT) 
และชุดข้อมูล iSieve ด้วยวิธีคุณลักษณะเอ็นแกรม (n-gram features) 
คุณลักษณะเล็กซิคอน (Lexicon features) คุณลักษณะชนิดของค า (Part-
of-speech features) และคุณลักษณะไมโครบล็อก  (Micro-blogging 
features) ทั้งนี้เมื่อพิจารณาการประเมินประสิทธิภาพของชุดข้อมูลโดยวัด
จากค่าเฉลี่ยของค่าวัดประสิทธิภาพ (F-measure) และค่าความถูกต้อง 
(Accuracy) พบว่ า  วิ ธีที่ ดี ที่ สุ ด  คือ  การ ใช้ คุณลั กษณะ เอ็ นแกรม , 
คุณลักษณะเล็กซิคอน และคุณลักษณะไมโครบล็อก ร่วมกับชุดข้อมูลแฮช
แท็ก แต่เมื่อรวมวิธีคุณลักษณะชนิดของค า พบว่าท าให้ประสิทธิภาพลดลง 
จึงสามารถพิสูจน์ได้ว่าการใช้แฮชแท็กในการฝึกสอนข้อมูลเป็นประโยชน์พอ
กับการรวบรวมข้อมูลเชิงบวก เชิงลบ แต่ทั้งนี้ข้อมูลที่ใช้ฝึกสอนอาจขึ้นอยู่
กับประเภทของ การวิเคราะห์ข้อมูลด้วย 

III.  METHODOLOGY 

งานวิจัยนี้ ได้ท าการเก็บข้อมูลโดยการใช้เครื่องมือที่เรียกว่า การค้นหา
ข้ อมู ลทวิ ต เ ตอ ร์ ขั้ นสู ง  (Twitter Advanced Search) จาก เ ว็ บ ไซต์  
https://twitter.com/search-advanced ซ่ึงจะเป็นการค้นหาข้อมูลและ
แสดงผลออกมาในหน้าเว็บเบราว์เซอร ์หลังจากนั้นจึงท าการเขียนโปรแกรม
ภาษา python โดยใช้ library selenium และ beautifulsoup4 ในการ
ดึงข้อมูลออกมาจากหน้าเว็บเบราว์เซอร์ โดยจะท าการเก็บข้อมูลหลาย
ประเภท เช่น กลุ่มค า บุคคล สถานที่ หรือช่วงวันเวลาที่ข้อมูลถูกทวีต โดย
จะค้นหาจากกลุ่มค าที่เกี่ยวกับการซ้ือขาย เช่น Sale Shop Promo Deal 
Pre-order โกง เป็นต้น 

โดยการเก็บรวบรวมข้อมูลนั้นจะถูกแบ่งเป็น 2 ชุดข้อมูล คือ ชุดข้อมูล 
tweet message ของร้านค้าทั่วไป และ ชุดข้อมูล tweet message ของ
ร้านค้าที่มีการโกง ซ่ึงลักษณะของตารางข้อมูลที่เก็บในแต่ละชุดข้อมูล จะ
ถูกเก็บและแบ่งออกเป็น 2 ตาราง ได้แก่ ตารางข้อมูล tweet message 
และ ตารางข้อมูลทั่วไปของแต่ละบัญชี 

โดยในส่วนของ รายละเอียดตารางข้อมูล tweet message ของทั้ง
ร้านค้าทั่วไปและร้านค้าที่มีการโกง จะมีโครงสร้างข้อมูล คือ วันที่และเวลา
ที่ทวีต, ข้อความที่ทวีต, แฮชแท็ก, จ านวน Retweet ข้อความ, จ านวน 
Favorite ข้อความ และ ชื่อบัญชีที่ทวีตข้อความ ซ่ึงข้อมูลที่กล่าวถึงร้านค้า
ทั่วไป มีจ านวน 6,266 records จากทั้งหมด 210 ร้านค้า ดังตัวอย่าง
ข้อมูล แสดงใน Fig. 1  

datetime 10/26/2019  1:54:11 PM 

message #พ ร้ อ ม ส่ ง    Loccitane immortelle reset 

30ml ของแทห้ิ้วเองจากคิงพาวเวอร์  1,500ส่งฟรีems 

mention @jnineone 

retweet 27 

favouriteg 13 

tweet_by_user_id @Prim________ 

Fig. 1. ตัวอย่างตารางข้อมูล tweet message ของร้านค้าทั่วไป 

ในขณะที่ข้อมูลที่มีคนกล่าวถึงร้านค้าที่มีการโกง มีจ านวน 2,320 

records จากทั้งหมด 60 ร้านค้า ดังตัวอย่างข้อมูลแสดงใน Fig. 2 

datetime 10/18/2019  7:22:03 AM 

message เตือนภัยค่ะ อิน้ีโกง ช่ือบช @yu_108shop  เชษฐาภณ 

กล่ินนน ้ าหอม  วฒันา ส าเภาทอง  ยุวลกัษณ์ น ้าดอกไม ้#กลอ้ง
ฟิลม์ราคาถูก 

mention @yu_108shop 

retweet 10 

favouriteg 1 

tweet_by_user_id @luta2026 

Fig. 2. ตัวอย่างตารางข้อมูล tweet message ของร้านค้าที่มีการโกง 

ส่วนของ รายละเอียดตารางข้อมูลทั่วไปของแต่ละบัญชี  จะเก็บ
โครงสร้างข้อมูล คือ ชื่อบัญชี (ScreenName), ชื่อผู้ใช้ (user_id), จ านวน 
ผู้ที่ก าลังติดตามเจ้าของบัญชี  (Follower) และ จ านวนผู้ที่เจ้าของบัญชี
ก าลังติดตาม (Following)  

โดยวิธีการในการเก็บข้อมูลนั้น จะใช้ hashtag #โกง เพื่อเก็บข้อมูล
รายชื่อร้านค้าที่มีการโกง และใช้ hashtag #พร้อมส่ง, #ลดราคา และ 
hashtag ต่าง ๆ เกี่ยวกับการซ้ือขายสินค้าออนไลน์ ในการเก็บข้อมูลรายชื่อ
ร้านค้าทั่วไป เมื่อเก็บรวบรวมข้อมูลทั้งหมดแล้วจึงน าไปเข้าสู่กระบวนการ
วิเคราะห์ แต่เนื่องจากข้อมูลที่ได้ท าการเก็บมาส่วนใหญ่เป็นภาษาไทย จึง
จ าเป็นต้องใช้ library pythainlp ในการจัดการกับข้อความ ก่อนที่จะน าไป
ประมวลผล ซ่ึงวิธีการที่ใช้คือ การท า Sentimental Analysis กับข้อมูลที่
คนกล่าวถึงร้านค้าว่า มีค่าความคิดเห็นไปทางลบหรือทางบวก แล้วน าไป 
Classification เพื่อน าไปท านายผลลัพธ์ร้านค้านั้นว่ามีเป็นร้านค้าทั่วไปหรือ
ร้านค้าที่โกง 

IV.  DATA ANALYSIS 

ส่วนของการวิเคราะห์ข้อมูลนั้นสามารถแบ่งออกได้เป็น 4 ส่วน โดยเร่ิม
จากการท า Descriptive analysis คือ การน าข้อความหรือประโยคที่ได้
จากการเก็บรวบรวมมาหาความถี่ของค า ทั้งจากร้านที่มีความน่าเช่ือถือและ
ร้านที่ไม่มีความน่าเช่ือถือ เพื่อเป็นการเตรียมข้อมูลไปท าการวิเคราะห์ต่อใน
ส่วนของการท า Sentiment Analysis หลังจากนั้น เมื่อได้ผลแล้วว่ากลุ่มค า
ใดเป็นบวกหรือลบ จึงน าข้อมูลไปท าการวิเคราะห์ต่อเพื่อหาความสัมพันธ์
ระหว่างร้านที่น่าเชื่อถือและร้านที่ โกง  และในล าดับสุดท้ายจะเป็น
เปรียบเทียบโมเดล โดยการน าข้อมูลที่ได้มาจากวิธีการข้างต้นมาท าการ 
Classification ด้วยโมเดล  Naïve Bayes และ Support Vector Machine 
เพื่อท านายความน่าเช่ือถือของร้านค้า 

A.  Descriptive analysis  
เมื่อได้ข้อมูลของค าที่แบ่งออกจากประโยคมาแล้ว เราจึงมาหาความถี่

ของค า (Word Frequency) โดยแบ่งเป็นสองส่วนได้แก่กลุ่มค าที่คน
กล่าวถึงร้านค้าที่มีความน่าเชื่อถือ ดังตัวอย่างข้อมูล แสดงใน Fig. 3 และ
กลุ่มค าที่คนกล่าวถึงร้านค้าที่มีการโกง ดังตัวอย่างข้อมูล แสดงใน Fig. 4 ซ่ึง
จะพบว่าร้านค้าที่ไม่มีความน่าเชื่อถือนั้นมีกลุ่มค าที่คล้ายกัน เช่นเดียวกับ
ร้านค้าที่มีความน่าเชื่อถือ จึงน าข้อมูลเหล่านี้ไปท าเป็นพจนานุกรมส าหรับ
การวิเคราะห์ Sentiment Analysis 



Research Methods in Computer Science Conference 2019 

-24- 

 

ค ำ จ ำนวนค ำ 

ลดราคา 372 

พร้อมส่ง 262 

บาท 126 

ถูกและดี 100 

howtoperfect 98 

Fig. 3. ค าหรือกลุ่มค าต่าง ๆ ที่ได้จากการเก็บข้อมูลจากร้านค้าที่ 
มีความน่าเช่ือถือที่มจี านวนความถีข่องค ามากที่สุด 5 อันดับ 

ค ำ จ ำนวนค ำ 

โกง 468 

โกงเงิน 92 

คนโกง 69 

เตือนภยั 64 

ทวีตดีคนรีนอ้ย 29 

Fig. 4. ค าหรือกลุ่มค าต่าง ๆ ที่ได้จากการเก็บข้อมูลจากร้านค้าที่ 
มีการโกงที่มีจ านวนความถี่ของค ามากทีสุ่ด 5 อันดับ 

B.  Sentiment Analysis 
การแยกประเภทของ Text หรือกลุ่มค า สามารถท าได้หลายวิธี ซ่ึงใน

งานวิจัยนี้จะใช้เทคนิค Support Vector Machine (SVM) [1] ซ่ึงเป็นการ
ท า Classification ในรูปแบบ Supervised Learning โดยจะน าข้อมูลที่
เก็บรวบรวมได้ จากขั้นตอนการท า Data Collection และผ่านการท าการ 
Data Preprocessing ด้วยแล้วนั้น มา Cross Validation ท าการสอน 
(Train) สลับกับการทดสอบ (Test) ให้กับโมเดล (Model) เพื่อหาว่า  
ข้อความ หรือ กลุ่มค านั้น เป็นในเชิงบวก เชิงลบ  

 

Fig. 5. กราฟแสดงผลการท านายความรู้สึกกับข้อมูลทดสอบ 

C.  การวิเคราะห์ขอ้มูล 
เมื่อได้ข้อมูลจากการท า Sentiment Analysis แล้วว่า ข้อความ หรือ 

กลุ่มค า ที่ผู้ใช้ทวีตนั้นเป็นไปในเชิงบวก เชิงลบ หรือ เป็นกลาง จึงจะน า
ข้อมูลเหล่านั้นมาท าการวิเคราะห์ Classification โดยการใช้ คุณลักษณะ
ของข้อความ (Message-based features) คุณลักษณะของผู้ใช้ (User-
based features) ประกอบกับค่าน้ าหนัก (Weight) ที่ได้จากผลลัพธ์การ
ท านาย Sentiment Analysis เพื่อหาความสัมพันธ์ระหว่าง ความน่าเช่ือถือ

ของร้านค้ากับการถูกพูดถึง (Mention) ด้วยข้อความเชิงลบและข้อความ
เชิงบวก 

D.  การเปรียบเทียบโมเดล 
จากการทดลองเอาข้อมูลมา Classification มาเพื่อแยกร้านค้าที่ไม่มี

ความน่าเช่ือถือกับร้านที่มีความน่าเช่ือถือ ด้วย Model Naïve Bayes และ 
Support Vector Machine พบว่า  Naïve Bayes มีค่า class precision 
ในการท านายร้านค้าที่มีความน่าเชื่อถือได้  96.05% และมี ค่า class 
precision ในการท านายร้านค้าที่ไม่มีความน่าเชื่อถือได้ 65.49% ในขณะ
ที่ Support Vector Machine มีค่า class precision ในการท านายร้านค้า
ที่มีความน่าเชื่อถือได้ 81.99% และมีค่า class precision ในการท านาย
ร้านค้าที่ไม่มีความน่าเช่ือถือได้ 96.90%  

แต่ในขณะเดียวกัน Naïve Bayes มีค่า class recall ในการท านาย
ร้านค้าที่มีความน่าเชื่อถือได้  84.09% และ มีค่า class recall ในการ
ท านายร้านค้าที่ไม่มีความน่าเชื่อถือได้ 89.73% แต่ส่วน Support Vector 
Machine มีค่า class recall ในการท านายร้านค้าที่มีความน่าเชื่อถือได้  
99.62% , มีค่า class recall ในการท านายร้านค้าที่ไม่มีความน่าเชื่อถือได้ 
34.94% 

จากการทดลองพบว่าโมเดล Naïve Bayes นั้นมีค่า class prediction 
ในการท านายร้านค้าที่ ไม่น่าเชื่อถือต่ ากว่ า โมเดล Support Vector 
Machine นั้นหมายความว่า โมเดล Naïve Bayes ที่ใช้ในการท านายร้านค้า
ที่ไม่น่าเชื่อถือมีความถูกต้องน้อยกว่าโมเดล Support Vector Machine 
แต่ในอีกทางหนึ่ง โมเดล Naïve Bayes นั้นมีค่า class recall ในการท านาย
ร้านค้าที่ ไม่น่ า เชื่อถื อสู งกว่า โม เดล Support Vector Machine นั้ น
หมายความว่า โมเดล Naïve Bayes มีการท านายร้านค้าที่ไม่น่าเชื่อถือเป็น
จ านวนที่มากกว่า Support Vector Machine 

โดยรวมแล้ว Support Vector Machine มีค่าความแม่นย าอยู่ที่  
83.33% ในขณะที่ Naïve Bayes มีค่าความแม่นย าอยู่ที่ 85.51% 

 

 true fair.csv 
true 

cheat.csv 

class 

precision 

pred. fair.csv 2226.313 91.447 96.05% 

pred. cheat.csv 421.13 799.274 65.49% 

class recall 84.09% 89.73%   

Fig. 6. ผลการทดสอบความแม่นย าของ Model Naïve Bayes 

 

 true fair.csv 
true 

cheat.csv 

class 

precision 

pred. fair.csv 
2637.481 579.462 81.99% 

pred. cheat.csv 
9.962 311.259 96.90% 

class recall 
99.62% 34.94%   

Fig. 7. ผลการทดสอบความแม่นย าของ Model Support Vector 
Machine 
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E.  ผลการวิจยั 
 จากการทดลอง เราได้ผลลัพธ์เป็นโมเดล  ) Model (ที่จะใช้ใน

การท านายข้อความใด ๆ ว่าข้อความที่กล่าวถึงนั้นมีค าในลักษณะเชิงบวก
หรือเชิงลบ และข้อความที่เอ่ยถึงร้านค้านั้นเป็นร้านค้าที่มีความน่าเชื่อถือ
หรือไม่น่าเช่ือถือ ดังตัวอย่างข้อมูล แสดงใน Fig. 8 

โดยโมเดลที่แนะน าให้น ามาใช้ คือ Naïve Bayes เนื่องจากมีความ
แม่นย าในการท านายได้ถูกต้องมากกว่า ถึงแม้ว่าจะมีค่า class precision 
ที่ต่ ากว่า แต่เมื่อมาเฉลี่ยแล้วค่าความแม่นย าโดยรวมดีกว่า 

Class cheat.csv 

prediction(Sentiment) negative 

confidence(negative) 0.724 

confidence(positive) 0.276 

message 

 เตือนภัย อิ โกง ช่ือ บช yu 108 shop เชษฐา 
ภณ กล่ิน น ้าหอ... 

Fig. 8. ผลการทดสอบความแม่นย าของ Model Support Vector 
Machine 

V.  CONCLUSION  

งานวิจัยจ านวนมากที่น าข้อมูลทวิตเตอร์มาวิเคราะห์ในมุมต่างๆ เช่น 
การวิเคราะห์ความน่าเชื่อถือของข้อมูลและข่าวสารที่แพร่กระจายใน 
ทวิตเตอร์ [11] หรือการน าข้อมูลทวิตเตอร์มาสร้างเป็นคลังข้อมูล เพื่อน ามา
วิเคราะห์ความเห็นและความรู้สึก  [9] ผู้วิจัยจึงได้เก็บรวบรวมข้อมูล 
ทวิตเตอร์ที่เกี่ยวกับการซ้ือขายสินค้าเพื่อน ามาวิเคราะห์ความน่าเช่ือถือของ
ร้านค้าออนไลน์  โดยการสร้างโมเดลจากเทคนิค  Support Vector 
Machine เพื่อใช้ในการท านายความน่าเช่ือถือ  

 

VI.  FUTURE WORK 

ผลลัพธ์ที่ได้มานั้นจะมีความแม่นย าของโมเดลที่สูงในระดับหนึ่ง แต่การ
ตรวจจับหาร้านค้าที่มีความน่าเชื่อถือควรจ าเป็นจะต้องมีความแม่นย า
มากกว่านี้  เพื่อไม่ให้เกิดข้อผิดพลาดในการกล่าวหาร้านค้าที่มีความ
น่าเชื่อถือ ผู้วิจัยจึงแนวคิดที่จะพัฒนาโมเดลต่อไป โดยการเพิ่มค า เพิ่ม
จ านวนของข้อมูล เพื่อพัฒนาโมเดลให้มีความแม่นย ามากยิ่งขึ้น 
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บทคัดย่อ—การพยาการณ์ความส าเรจ็ในการยิงประตู และจ านวน
ประตูโดยการวิเคราะห์ข้อมูลแบบ Linear Regression และ Decision 
Tree โดยวัดความแม่นย าของเทคนิคต่าง ๆ เพื่อดูว่าวิธีการดงักล่าวเป็น
วิธีการท านายที่เหมาะสมหรือไม่โดยผลลัพธ์ได้คือวิธีการ Linear 
regression model สามารถใช้ท านายจ านวนประตทูี่นักเตะจะท าได้ 
และ แสดงให้เห็นตัวแปรที่มีผลในทางส่งเสริมกบัจ านวนประตูที่ยิงได้คือ 
การใช้ศีรษะและต าแหน่งกองหน้า เปน็ต้น  Decision tree สามารถ
ท านายวา่นักเตะจะยิงประตูเขา้หรือไมภ่ายในสถานการณ์ตา่ง ๆ ตัวแปร
สถานการณ์ที่มีผลมากกับการยิงประตไูด้ คือ การยิงตรงกรอบ การยิงใน
จังหวะ open play สามารถน าไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในการฝึกฝนนัก
เตะ วางแผนการเล่น เพื่อสร้างให้เกดิโอกาสที่จะยิงประตูได้สูงขึ้น 

 
Abstract—The success and the number of goal in football 

game is predicted with two methods: linear regression and 

decision tree.  The accuracy is used to find suitable methods. 

For predicting the number of goal, linear regression is 

suitable. The positive factors are the heading and the positive 

of forward. Decision tree however, can predict the 

success/failure of getting a goal.  The variables are the 

accurate shoot to the frame, the shooting in open play.  The 

prediction is used in the training, planning to improve the 

players. 

Keywords— football game prediction, linear regression, 

decision tree 

I.  บทน า 

ฟุตบอลเป็นกีฬาที่ผู้คนรู้จักให้ความสนใจติดตามเป็นจ านวนมากทั่วโลก
ดังจะเห็นได้ตาม social network หรือรายการโทรทัศน์ ยิ่งไปกว่านั้นคือ
บรรยากาศของการรับชมที่มีกลุ่มของสังคมร่วมติดตามหรือร่วมเชียร์ทีม
ฟุตบอลที่ชื่นชอบไปด้วยกัน สิ่งต่าง ๆ เหล่านี้ท าให้กีฬาฟุตบอลเป็นที่สนใจ
ของสังคมในวงกว้างประกอบกับในโลกยุคที่ข้อมูลข่าวสารสามารถเข้าถึงได้
ง่ายบนพื้นฐานของต้นทุนการรับชมที่ต่ าลงยิ่งเป็นผลสนับสนุนให้ผู้คน
สามารถเข้าถึงข่าวสารกีฬาและรับชมฟุตบอลได้ง่ายขึ้นกว่าก่อน อีกทั้งมัน
ยังเป็นกีฬาอันดับหนึ่งที่เหล่านักเส่ียงโชคลงเงินเพื่อการพนัน  

ในการแข่งขันฟุตบอลผลแพ้ชนะจะถูกพิจารณาจากจ านวนประตูที่ยิง
ได้ กล่าวคือหากทีมใดสามารถยิงประตูได้มากกว่าก็จะเป็นฝ่ายชนะโดยใน
การที่จะได้ประตูมาแต่ละประตูนั้นผู้เล่นจะต้องอาศัยทักษะความสามารถ
ทางด้านร่างกาย การฝึกฝน การท างานเป็นทีม การคิดวิเคราะห์การแข่งขัน 
การวางแผนของทีม นอกจากการท าประตูจะเป็นตัวตัดสินผลแพ้ชนะของ
เกมแล้ว มันยังเป็นสิ่งที่ผู้ชมติดตามเกมและลุ้นไปกับการยิงประตูและการ

ป้องกันไม่ให้อีกฝั่งยิงประตูได้ ดังนั้นการยิงประตูจึงเป็นสิ่งส าคัญที่สุดของ
การแข่งขันกีฬาฟุตบอลทั้งส าหรับผู้เล่นและผู้ชม ด้วยเหตุนี้กลุ่มผู้วิจัยจึง
สนใจศึกษาหาปัจจัยที่ส่งผลต่อการยิงประตูและท านายความส าเร็จในการ
ยิงประตูในสถาณการณ์ต่าง ๆ จากสถิติของเหตุการณ์การท าประตูที่เกิดขึ้น
ในแต่ละการแข่งขัน อีกทั้งกลุ่มผู้วิจัยยังสนใจถึงการท านายจ านวนประตูที่
นักเตะคนหนึ่งจะยิงได้ต่อฤดูกาลจากสถิติการเล่นในอดีตของผู้เล่นคนนั้น 
ๆ เพื่อเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาเทคนิคการเล่นและเพิ่มอัตราการยิ่ง
ประตูได้ของทีมฟุตบอลและยังสามารถใช้วิธีการท านายดังกล่าวในการใช้
เลือกนักเตะเข้าสู่ทีม รวมถึงเพิ่มความแม่นย าให้นักวิจารณ์ฟุตบอลซ่ึงมักจะ
วิเคราะห์ให้ทัศนะและท านายผลการแข่งขันให้มีความแม่นย าสูงขึ้น 

ปัจจัยที่ส่งผลต่ออัตราหรือโอกาสที่จะยิงประตูได้นั้นสามารถแบ่งได้
ออกได้เป็น 2 ประเภทหลักปัจจัยแรกคือปัจจัยเชิงเทคนิคในการเล่นกับลูก
ฟุตบอลและปัจจัยเชิงกายภาพ เช่น เท้าข้างที่ถนัด วิธีการยิงประตู ความ
แข็งแรงของร่างกาย ความแรงในการยิง ต าแหน่งในสนามที่ยิงประตู เป็น
ต้น ปัจจัยหลักที่สองคือสภาพแวดล้อมขณะที่ท าการแข่งขัน เช่น นาทีที่ท า
ประตูได้ จ านวนใบเหลืองที่ได้รับ จ านวนใบแดงที่ได้รับ เล่นเป็นทีมเหย้า
หรือทีมเยือน  เป็นต้น โดยศึกษาปัจจัยหลักทั้งสองด้านและประเมิน
ความส าคัญของปัจจัยต่าง ๆ แล้วจึงสามารถพยาการณ์ความส าเร็จในการ
ยิงประตูและจ านวนประตูที่นักเตะจะยิงได้ต่อฤดูกาลได้ผ่านเทคนิคทางการ
วิเคราะห์ข้อมูลรูป Linear Regression และ Decision Tree โดยวัดความ
แม่นย าของเทคนิคต่าง ๆ เพื่อดูว่าวิธีการดังกล่าวเป็นวิธีการท านายที่
เหมาะสมหรือไม่ 

II.  ทบทวนวรรณกรรม 
A.  Choke or Shine - Quantifying Soccer Players Abilities to 

Perform Under Mental Pressure 
Choke or Shine - Quantifying Soccer Players Abilities to 

Perform Under Mental Pressure ได้รับการตีพิมพ์ลงเว็บไซต์ เป็นส่วน 
ห นึ่ ง ข อ ง ง า น  “MIT SLOAN SPORTS ANALYTICS CONFERENCE 
RESEARCH PAPER”จาก MIT รอบ 8 คนสุดท้ายปี 2019 ซ่ึงงานวิจัยนี้ว่า
ด้วยการวัดประสิทธิภาพในการเล่นของผู้เล่นแต่ละคนในสถานการตรึง
เครียด เพื่อช่วยให้ทีมฟุตบอลตัดสินใจว่าจะซ้ือตัวผู้เล่นคนไหนหรือผู้เล่นคน
ไหนมี่จุดที่ต้องปรับปรุงในการเล่นในภาวะมีแรงกดดันสูง ซ่ึง paper นี้ได้ท า
การประเมินสถานการตึงเครียดทั้งนอกเกม ยกตัวอย่างเช่น การแข่งขันครั้ง
นี้มีเป็นเกมที่มีความส าคัญมากเพราะชนะแล้วจะเข้ารอบหรือเป็นเกมที่เจอ
ทีมคู่ปรับและในเกมเช่นการยิงประตูตอนใกล้หมดเวลา โดยในpaperนี้จะมี
การวัดค่าประสิทธิภาพจากการตัดสินใจและการเล่นของผู้เล่นออกมาเป็น
คะแนนโดยใช้ modelประเภท Gradient Boosted Ranking Trees โดยที่
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ใช้ข้อมูลอ้างอิงจากสถิติของ Premiere League ของอังกฤษ, Laliga ของ
สเปน, และ Bundesliga ของเยอรมัน เป็นข้อมูลตั้งต้น และใช้ algorithm 
PyMC3 Auto-Differentiation Variational Inference ในการฝึก model 
โดยการเล่นในเกมจะแบ่งออกเป็น 3 ประเภทใหญ่ๆคือ ผลงานโดยรวมทั้ง
เกม, การตัดสินใจ, และการกระท า เพราะผู้เล่นที่เล่นเก่งอาจจะตัดสินใจ
ผิดพลาดและไม่ได้ท าการเล่นที่ดีที่สุดที่จะท าได้ในสถานการนั้นๆ โดย
งานวิจัยนี้ท าให้เห็นรูปแบบการตัดสินใจของทีมเช่นทีมLiverpoolนั้นจะเล็ง
ตัวนักเตะที่สามารถเล่นได้ดีในสภาวะตึงเครียด โดยที่คณะผู้วิจัยเห็นด้วยกับ
งานวิจัยนี้ว่าการวัดการเล่นของผู้เล่นในสถานการตึงเครียดนั้นมีความส าคัญ
เพราะผู้เล่นที่เล่นได้ดีเมื่อมีแรงกดดันย่อมมีค่ามากกว่าผู้เล่นที่รับแรงกดดัน
ไม่ไหว แต่งานวิจัยนี้จะเน้นวิเคราะห์การยิงประตูของผู้เล่นในทุกสถานการ
ไม่ใช่เฉพาะที่ตึงเครียดแต่งานวิจัยนี้ท าให้คณะผู้วิจัยคิดว่าควรให้คะแนนกับ
การยิงประตูในสถานการที่ตึงเครียดมากขึ้น 

B.  Decomposing the Immeasurable Sport: A deep learning 
expected possession value framework for soccer 
นอกจากนี้ยังมีงานวิจัยที่ค้นหาว่าการกระท าใดในระหว่างเกมส่งผลต่อ

เกมนั้นมากที่สุดเช่น Decomposing the Immeasurable Sport: A deep 
learning expected possession value framework for soccerที่ได้รับ
การตีพิมพ์ลงเว็บไซต์http://www.sloansportsconference.com และ
เป็นผู้เข้ารอบรอบ8คนสุดท้ายปี 2019 เช่นกัน มีการใช้ possession value 
(EPV) framework มาวิเคราะห์ว่าการตัดสินใจของผู้เล่นและแผนการของ
แต่ละทีมมีการส่งผลต่อเกมที่เล่นเพียงใดเช่น การส่งบอลหรือความเสี่ยง
ของแผนการในการเล่น 

ผู้ที่ท างานวิจัยนี้ได้สรุปออกมาว่าmodelที่ใช้ในงานวิจัยนี้สามารถน าไป
ปรับใช้กับการวิเคราะห์เชิงลึกทั้งในด้านประสิทธิภาพการเล่นของผู้เล่นแต่
ละคนหรือแบบทีมและการก าหนดค่าให้กับการกระท าแต่ละอย่างของผู้เล่น
เพื่อประเมินการตัดสินใจของผู้เล่น โดยที่คณะผู้วิจัยคิดว่างานวิจัยนี้จะ
สามารถเป็นแหล่งอ้างอิงในการก าหนดคะแนนของการยิงประตูในงานวิจัย
นี้ได้โดยที่จะคิดเฉพาะการยิงประตูไม่ใช่ภาพรวมของเกม 

C.  Quality vs Quantity”: Improved Shot Prediction in Soccer 
using Strategic Features from Spatiotemporal Data 
งานวิจัยชิ้นนี้ เป็นการวิ เคราะห์การยิ งประตู โดยใช้ปัจจัยทาง

spatiotemporal patternหรือปัจจัยเชิงพื้นที่และเวลาในการประมาณ
ความเป็นไปได้ในการท าประตูนั้นสามารถใช้ข้อมูลบริบทของสถานการณ์
ในช่วงก่อนท าประตูเพื่อประมาณโอกาสในการได้ประตูให้ดีขึ้นได้โดยบริบท
ต่าง ๆ เหล่านั้น ได้แก่ ต าแหน่งของผู้เล่นต าแหน่งป้องกันของฝ่ายตรงข้าม 
แบบแผนและโครงสร้างที่ทีมตรงข้ามใช้ในการป้องกัน รูปแบบการโจมตี
ของฝ่ายบุก ค่าความคาดหวังในการได้ประตู  (Expected Goal Value 
EGV) ซ่ึงได้ผลออกมาว่านอกจากช่วงเวลาของเกมเช่นการเล่นปกติหรือการ
ยิงลูกโทษยังมีปัจจัยอื่นๆเช่นต าแหน่งของผู้เล่นอื่นและต าแหน่งของจุดที่ยิง
ก็ส่งผลต่อการยิงประตูด้วย คณะผู้วิจัยคิดว่าควรน าปัจจัยที่มีผลต่อการยิง
ประตูจากงานวิจัยนี้มารวมเป็นปัจจัยวิเคราะห์การยิงประตูในงานวิจัยของ
คณะผู้วิจัยด้วย 

III.  แหล่งข้อมูล 

การท าการวิจัยนี้เก็บ dataset ทั้งหมด  3  ชุด โดยทั้งหมดได้จาก 
www.kaggle.com ซ่ึ ง เ ป็ น  web-site ที่ เ ป็ น แ ห ล่ ง ร ว ม ข้ อ มู ล จ า ก
หลากหลายที่ หลากหลายสาขา ให้ข้อมูลที่เปิดเผยต่อสาธารณะและไม่มี
ค่าใช้จ่ายแก่บุคคลทั่วไปให้สามารถน าไปใช้ประโยชน์วิเคราะห์ได้อยา่งอิสระ 

ข้อมูลชุดที ่1 Statbunker Football Statistics : รวบรวมสถิติในสอง
ด้าน คือ  

1) วิธีและลักษณะการยิงประตูของนักฟตุบอลแต่ละคน  
2) สถิติจ านวนใบเหลอืงและใบแดงที่ได้รับของนักฟุตบอลแต่ละคน  

TABLE I STATBUNKER FOOTBALL STATISTICS 

Player Cristiano Ronaldo 

Season 2014/2015 

Position Forward 

Appearances 35 

Right Foot 29 

Header 12 

Minutes played 3107 

% Assists 14 

Yellow Cards 5 

Yellow - Away 3 

Minutes per Yellow Cards 619.8 

Sent Off 1 

Minutes per Red Cards 3115 

Goals 48 

  

ข้อมูลชุดที ่2  football events : เป็นสถิติของเหตุการณ์การท าประตู
ที่เกิดขึ้นในแต่ละการแข่งขัน เช่น นาที่ที่ยิงประตู เท้าที่ใช้ยิง ความพยายาม
ยิงประตูส าเร็จหรือไม่  อวัยวะที่ใชย้ิง จังหวะเหตุการณ์ 

TABLE II FOOTBALL EVENTS 

player lionel messi 

time (minute) 17 

text 

Attempt saved. Lionel Messi 
(Barcelona) left footed shot from a 

difficult angle on the left is saved in 

the bottom left corner. Assisted by 
Pedro. 

event_type 1 -attempt 

side 1-home 

shot_place 3-bottom left corner 

shot_outcome 1-on target 

location 7-difficult angle on the left- 

bodypart 2-left foot 

assist_method 1-pass 

situation 1-open play 

is_goal 0 

http://www.sloansportsconference.com/
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IV.  วิธีการท านายผล 
1. Linear Regression กับข้อมูลใน Table I. เพื่อท านายจ านวนประตู

ที่ผู้เล่นยิงได้ จากตัวแปรต้นต่าง ๆ เช่น การใช้ศีรษะท าประตู การใช้เท้า
ประตูสามารถให้ผลการท านายจ านวนประตูที่นักเตะยิงได้ โดย model ให้
ค่า R-Square = 0.862 นอกจากนั้น model ให้ผลการค านวณความส าคัญ
ของตัวแปรต้นออกมาพบว่านักเตะที่เป็นกองหน้าซ่ึงสามารถยิงประตูได้โดย
ใช้ศีรษะมีผลส าคัญกับจ านวนประตูได้ไปในทางเดียวกัน และจ านวนครั้งที่
นักเตะส่งบอลให้เพื่อนท าประตูได้มีผลในทิศทางตรงกันข้ามกับจ านวน
ประตูที่ตนเองจะยิงได้ 

 

 

Fig.1. 
2. Decision Tree กับข้อมูล Table II. เพื่อท านายว่าผู้เล่นจะยิงเข้า

ประตูหรือไม่จากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก่อนการยิงท าประตู  ได้ผลลัพธ์เป็น 

ตัวแปรที่มีระดับความส าคัญกับการยิงประตูเข้าดังแสดงใน Fig. 2 ซ่ึงจะเห็น

ได้ว่าการยิงประตูตรงกรอบมีผลกับการได้ประตูสูงสุด  รองลงมาคือ

สถานการณ์ ณ ขณะนั้น  ) e.g. opened play, set piece, corner, free 

kick) และ ต าแหน่งการยิง โดยความแม่นย าของ model ดังแสดงใน Fig. 3 
 

 

Fig.2. 

V.  สรุปผล 

Linear regression model สามารถใช้ท านายจ านวนประตูที่นักเตะ
จะท าได้ และ แสดงให้เห็นตัวแปรที่มีผลในทางส่งเสริมกับจ านวนประตูที่ยิง
ได้นั้น เช่น การใช้ศีรษะ ต าแหน่งกองหน้า ตัวแปรที่มีผลในทางตรงกันข้าม
กับการยิงประตูได้เช่น อัตราการส่งบอลให้เพื่อนยิงประตู ทั้งนี้ตัวแปรที่ไม่มี
ผล เช่น จ านวนนาทีที่ลงเล่น ระยะเวลาต่อใบเหลืององที่ได้รับ ซ่ึงจะ
สามารถน าไปใช้ประโยชน์ในวงการฟุตบอลเพื่อหานกัเตะที่มีคุณสมบัติ
เหมาะสมสามารถท าประตูได้เยอะมาร่วมทีม 

Decision tree สามารถท านายว่านกัเตะจะยิงประตูเข้าหรือไม่ภายใน
สถานการณ์ต่าง ๆ ตัวแปรสถานการร์ที่มีผลมากกับการยิงประตูได้ คือ การ
ยิงตรงกรอบ การยิงในจังหวะ open play และตัวแปรที่มีผลน้อยเช่น side 
(การเล่นเป็นทีมเหย้าหรือเยือน (โดย modelสามารถให้ค าท านายที่มีค่า
แม่นย าในระดับทีย่อมรับได้ สามารถน าไปใช้ให้เกิดประโญชน์ในการฝึกฝน
นักเตะ วางแผนการเล่น เพื่อสร้างให้เกดิโอกาสที่จะยิงประตูได้สูงขึ้น 
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บทคัดย่อ—ในวงการธุรกิจเพื่อเข้าใจความต้องการของผู้บริโภคเป็น

เรื่องส าคัญอย่างมาก ดังน้ันการทราบถึงความคิดเห็นที่มีต่อสินค้าและ

บริการจึงเป็นสิ่งส าคัญ ในงานวิจัยน้ีได้น าการเรียนรู้แบบเชิงลึกมาสร้าง

แบบจ าลองท านายความรู้สึกจากชุดความคิดเห็นภาษาอังกฤษที่มีต่อ

ภาพยนตร์เป็นไปในเชิงบวกหรือลบ โดยงานวิจัยน้ีได้เสนอการท า CNN 

ร่วมกับ LSTM เข้าด้วยกันและท าการเปรียบเทียบแบบจ าลองที่มีการ

น า เสนอในอดี ต  ได้ แ ก่  Simple NN , CNN , LSTM และผลจาก

แบบจ าลองที่ใช้ CNN และ LSTM ร่วมกันมีประสิทธิรูปที่สุดและค่า

ความแม่นย า 86.69%     
  Abstract—It is important to understand customers' 

needs. The customer opinion of products and services need to 

be considered. This work use deep learning to model the 

positive/negative feeling on movies review.  We propose the 

use of convolutional neural network and long short term 

memory together and compare it with simple neural 

network.  The result shows that the proposed model has the 

accuracy of 86.69%. 

Keywords— movie review, sentiment analysis, LSTM, CNN 

I.  ที่มาและความส าคัญ 
เนื่องจากในปัจจุบันนี้อิทธิพลของโซเชียลมีเดียได้เข้ามามีส่วนส าคัญใน

การด ารงชีวิตของมนุษย์ โดยเฉพาะความคิดเห็นของผู้คนบนโซเชียลมีเดยี ที่
มีผลอย่างมากกับการตัดสินใจของผู้บริโภคต่อธุรกิจหลายๆด้าน ไมว่า่จะเปน็
ธุรกิจการท่องเที่ยว การศึกษา อุตสาหกรรมการบันเทิง การซ้ือสินค้าและ
บริการต่างๆ โดยข้อความที่เป็นความคิดเห็นที่เกิดขึ้นนั้นมีทั้งในเชิงบวกและ
ลบ ซ่ึงผู้ผลิตหรือเจ้าของกิจการสามารถน าข้อมูลเหล่านี้มาใช้ในการพัฒนา

สินค้าและบริการของตนเองได้  
ในอดีตกระบวนการวิเคราะห์ความรู้สึก (Sentimental Analysis) นั้น

จะใช้ Traditional Machine Learning เช่น Supporting Vector Machine 
(SVM), Naive Bayes, K-Nearest Neighbors (k-NN) แ ต่ เ นื่ อ ง จ า ก
ประสิทธิภาพในการประมวลผลและความสามารถในการจัดการกับข้อมูล
ขนาดใหญ่ของคอมพิวเตอร์ในปัจจุบันเพิ่มสูงขึ้น ดังนั้นจึงมีความเป็นไปที่ได้
จะประยุกต์ใช้เทคนิคการเรียนรู้ของเครื่องที่ ซับซ้อนมากขึ้น  โดยใช้
แ บ บ จ า ล อ ง ก า ร เ รี ย น รู้ เ ชิ ง ลึ ก  ( Deep Learning Model) เ ช่ น 
Convolutional neural network (CNN), Recursive Neural Tensor 
Networks (RTNT), Multilayer Perceptron (MLP), Long short-term 
memory (LSTM) เป็นต้น เพื่อน าไปใช้ในการท านายความรู้สึกได้แม่นย า
มากยิ่งขึ้น  

นอกจากนี้ในหลายๆงานวิจัยยังได้มีการน าเทคนิคของ Deep Learning 
Model มาใช้ร่วมกันในรูปแบบที่ ซับซ้อนมากยิ่ งขึ้น  และผลจากการ

ประยุกต์ใช้แบบจ าลองเหล่านี้นั้นท าให้ความถูกต้องและความแม่นย าของ
การวิเคราะห์ความรู้สึกเพิ่มมากขึ้น    

ดังนั้นในงานวิจัยนี้จึงได้มีการน าข้อมูลที่เป็นข้อความแสดงความคิดเห็น
ภาษาอังกฤษเกี่ยวกับภาพยนตร์มาวิเคราะห์และท านายความรู้สึกของ 
ผู้แสดงความคิดเห็นว่าเป็นในเชิงบวกหรือลบ โดยการดึงคุณลักษณะที่ได้
จากในแต่ละความคิดเห็นด้วยเทคนิคต่างๆ และน าคุณลักษณะดังกล่าวมาใช้
ในการท าแบบจ าลองการเรียนรู้เชิงลึกเพื่อท านายประเภทของความคิดเห็น
ว่าเป็นเชิงบวกหรือลบ 

II.  งานวิจัยที่เกีย่วข้อง 
การศึกษาส าหรับการสร้างแบบจ าลองการแยกประเภทความคิดเห็นใน

งานวิจัยต่างๆ ส่วนใหญ่จะประกอบกอบด้วย  2 ส่วนหลักที่ช่วยในการสร้าง
แบบจ าลอง คือ การเลือกคุณลักษณะที่ใช้ในการวิเคราะห์อารมณ์ และการ
เลือกแบบจ าลองที่ในการท านายความรู้สึก ซ่ึงได้กล่าวเพิ่มเติมต่อไปนี้ 
A.  การเลือกคุณลักษณะที่ใช้ในการวิเคราะห์อารมณ์ 

งานวิจัยนี้ได้มีการเลือกคุณลักษณะจากข้อมูลความคิดเห็นมาใช้ในการ
ท าแบบจ าลองอารมณ์เชิงบวกและลบ โดยขั้นตอนแรกของการน าข้อมูลที่
เป็นตัวอักษรมาใช้สร้างแบบจ าลองเพื่อใช้ในการวิเคราะห์นั้น จะต้องมีการ
เตรียมข้อมูล เพื่อแปลงข้อความให้กลายเป็นตัวเลข และจะต้องมีขั้นตอน
การคัดเลือกคุณสมบัติที่เหมาะสมก่อนน ามาใช้ในการท าแบบจ าลองในการ
ตัดสินใจ โดยเทคนิคในการคัดเลือกคุณสมบัติที่ได้จากข้อความมีด้วยกัน
หลายวิธี ได้แก่ Wise Tokenizer, Unigram และ Bigram [2 , 5] เป็นต้น 
ซ่ึงเทคนิคดังที่กล่าวมาท าให้ได้เวกเตอร์คุณสมบัติ ที่จะน าไปใช้ในการท า
แบบจ าลองท านายความรู้สึกได้ต่อไป  
B.  การเลือกแบบจ าลองในการท านายความรู้สึก   

เพื่อให้ได้แบบจ าลองที่มีประสิทธิรูปที่สุด จึงได้มีการน าเทคนิคต่างๆมา
ประยุกต์ใช้ร่วมกัน ไม่ว่าจะเป็น Naive Bayes, K-Nearest Neighbors (k-
NN) [1],  Supporting Vector Machine (SVM) [3,4], Recursive Neural 
Tensor Networks (RTNT), Multilayer Perceptron (MLP), Long short-
term memory (LSTM), Convolutional neural network (CNN) [5] โดย
ผลจากการท านายด้วยวิธีต่างๆ เราพบว่าเทคนิคการสร้างแบบจ าลองเชิงลึก 
(Deep Learning)  ให้ค่าเปอร์เซ็นต์ความถูกต้องแม่นย าที่ดีกว่าการใช้
แบบจ าลองทั่วไป  

นอกจากนี้ เรายังสามารถน าข้อมูลความคิดเห็นในธุรกิจอื่นเข้ามาช่วย
ในการท านายได้  โดยในงานวิจัยที่น ามาศึกษานั้น  ได้มีการน าข้อมูล       
ความคิดเห็นที่มีต่อการเข้าพักโรงแรม เข้ามาช่วยในการเรียนรู้แบบจ าลอง 
โดยผลที่ได้จากการน าข้อมูลเหล่านั้นมาท าให้ได้ความถูกต้องที่มากขึ้น
เช่นกัน 
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จากงานวิจัยที่กล่าวมาในข้างต้น จะเห็นว่ามีการสร้างแบบจ าลองเพียง
แค่ชั้นเดียวเท่านั้น ในงานวิจัยนี้จึงอยากจะพัฒนาโมเดลด้วยการสร้าง
แบบจ าลองเชิงลึกหลายๆแบบมาประยุกต์ใช้ร่วมกัน 

III.  วิธีวจิัยและทฤษฎีบทที่เกี่ยวข้อง 
ต่อจากนีจ้ะกลา่วถึงวิธวีิจยัและทฤษฎีบทที่เกีย่วขอ้งในงานวิจยันี้ โดย

จะประกอบไปดว้ย  4 สว่น คือ ชุดข้อมูลที่ใช้ในการท างานวิจยั  การตัดค า
และการเตรยีมขอ้มูล แบบจ าลองและการประเมินผล และผลลพัธ ์  โดยจะ
บรรยายต่อดังนี ้
A.  ชุดข้อมูล 

ในงานวจิยันี้ได้น าข้อมลูจาก www.kaggle.com ซ่ึงเป็นเวบ็ไซต์ที่
รวบรวมจากหลากหลายที ่ โดยเป็นข้อมูลที่เปิดเผยตอ่สาธารณะและไม่มี
ค่าใช้จา่ย โดยงานวิจยันี้ได้น าขอ้มูล IMDB Dataset of 50K Movie 
Reviews (ข้อมูลจ านวน 49,582 rows เก็บจาก IMDB ประกอบดว้ย ความ
คิดเห็นภาพยนตร์ และ ความรู้สึกทีแ่บ่งเป็น 2 ประเภท ได้แก ่Positive และ 
Negative  ดังตวัอยา่งข้อมลูรีววิภาพยนตร์ จาก IMDB Dataset 
ประกอบดว้ยข้อมลู 2 ส่วน คือ ความคิดเห็นและ ประเภทของความรู้สึก
แสดงในรูปที ่1 

 

รูปที่ 1 ตัวอย่างข้อมูล รีวิวภาพยนตร์ จาก IMDB Dataset  

B.  การตัดค า และการเตรียมข้อมูล 
เนื่องจากข้อมูลที่ได้จากการแสดงความคิดเห็นเป็นข้อมูลที่เป็นตัว 

อักษรซ่ึงอยู่ในรูปของข้อความ จึงต้องมีการเตรียมข้อมูลก่อนน าไปสร้าง
แบบจ าลอง โดยได้ท าการตัดประโยคและค าในประโยคออกจากกันด้วยการ
ใช้ Word Tokenizer แล้วคัดกรองค าที่ไม่เกี่ยวข้องกับการตัดสินใจออก 
ได้แก่ ตัวเลข เครื่องหมาย และค าที่ไม่มีความหมาย (stop words) เช่น 
Article จากนั้นจึงท าการแปลงค าให้เป็นตัวเลขที่อยู่ในรูปแบบของเวกเตอร์
ด้วยการใช้  Pre-train Model Word Embedding ของ GloVe (Global 
Vectors for Word Representation) ดังแสดงตัวอย่างข้อมูลใน รูปที ่2-1 
และรูปที่ 2-2 ดังนั้นในแต่ละความคิดเห็นจะได้เวกเตอร์ของตัวเลขที่แทน
ความคิดเห็นเพื่อน าไปใช้ในการสร้างแบบจ าลองในขั้นตอนถัดไป 

 

 

 

 

รูปที่ 2-1  ตัวอยา่งดิกชันนารีของค าที่ได้จากข้อมูลในการ train 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที่ 2-2  เวกเตอร์ที่แสดงแต่ละข้อความ 

C.  แบบจ าลองและการประเมินผล 
เพื่อให้สามารถประเมินประสิทธิภาพของข้อมูลได้  จึงท าการแบ่งชุด

ข้อมูลส าหรับสร้างแบบจ าลอง ( Training set ) และชุดข้อมูลส าหรับ
ท ดส อ บ แ บ บ จ า ล อ ง  ( Test set ) เ พื่ อ ใ ช้ ใ น ก า ร เ ป รี ย บ เ ที ย บ
แบบจ าลอง  เทคนิคการแบ่งข้อมูลเพื่อประเมินประสิทธิภาพดังที่กล่าวมา
ข้างต้นสามารถท าได้หลายวิธี และวิธีที่ได้รับความนิยมคือ เทคนิค  k-fold 
cross validation ที่ช่วยลดการเกิด overfitting ของแบบจ าลอง อันเป็น
สาเหตุที่ท าให้แบบจ าลองมีความเอนเอียงไปทางชุดข้อมูลที่มีลักษณะคล้าย
กับชุดข้อมูลที่ใช้ในการสร้างแบบจ าลอง หรือก็คือมีความถูกต้องส าหรับชุด
ข้อมูลเพียงบางกลุ่ม  โดยในงานวิจัยนี้ได้มีการประเมินคุณภาพของ
แบบจ าลองโดยการท า 5 fold cross validation   

 

              

 

 
 

 

 

 

 
ส าหรับงานวิจัยนี้ได้ประยุกต์ใช้ LSTM และ CNN มาใช้ร่วมกันโดยการ

ใช ้CNN เพื่อสกัดจุดเด่นของเวกเตอร์ออกมาก่อน แล้วน าเข้าสู่โมเดล LSTM 
ในรูปที่ 3-4 เพื่อน ามาเปรียบกับแบบจ าลองการเรียนรู้เชิงลึกพื้นฐานอื่นๆ 
ได้แก่  Simple NN, CNN และ LSTM  ซ่ึ งพารามิ เตอร์ที่ ใช้ ออกแบบ
แบบจ าลองแต่ละแบบเป็นดังรูปที่ 3-1 ถึงรูปที่ 3-3 

รูปที่ 3-1 พารามิเตอร์แบบจ าลอง Simple NN รูปที่ 3-2 พารามิเตอร์แบบจ าลอง CNN 

รูปที่ 3-3 พารามิเตอร์แบบจ าลอง LSTM รูปที ่3-4 พารามิเตอร์แบบจ าลอง CNN + LSTM 
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D.  ผลลัพธ์ 

Model Accuracy 

Simple NN 73.93% 

CNN 83.15% 

LSTM 85.63% 

CNN + LSTM  96.68% 

 ผลจากทดสอบพบว่าเมื่อน าแบบจ าลอง Simple NN , CNN , LSTM 
และ CNN+LSTM ให้ค่าความแม่นย า (Accuracy) เท่ากับ  73.93% , 
83.15%, 85.63% และ 86.69%  ตามล าดับ ซ่ึงจะเห็นได้ว่า เมื่อมีการท า
แบบจ าลองที่ซับซ้อนมากขึ้น ท าให้ได้ค่าความแม่นย าสูงขึ้น 1.06% เมื่อ
เทียบกับงานวิจัยก่อนหน้า 

IV.  สรุปผล 
ความคิดเห็นของผู้บริโภคเป็นส่วนส าคัญที่สะท้อนความต้องการที่

แท้จริงของผู้บริโภค ดังนั้นการที่จะทราบได้ถึงความคิดเห็นต่อสินค้าบริการ
โดยรวมเป็นไปในทางบวกหรือลบจึงส าคัญ ในงานวิจัยในได้ท าการสร้าง
แบบจ าลองเพื่อแยกความคิดเห็นในทางบวกและลบจากชดุขอ้มลูแสดงความ
คิดเห็นภาพยนตร์ (IMDB Dataset of 50K Movie Reviews ) โดยท าการ
เปรียบเทียบระหว่างแบบจ าลองทั้ง  4 แบบ คือ Simple NN , CNN , LSTM 
และ CNN+LSTM  และพบว่าแบบจ าลองที่มีประสิทธิรูปที่สุดคือแบบจ าลอง
ที่รวมการใช้แบบจ าลองระหว่าง CNN และ LSTM  ซ่ึงให้ความแม่นย าสูงสุด
ถึง  86.69%   
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บทคัดย่อ—โรคคอมพิวเตอร์วิชั่นซินโดรมส่งผลกระทบต่อคนท างาน
จ านวนมากที่อยู่กับคอมพิวเตอร์เป็นเวลานาน งานวิจัยน้ีน าเสนอวิธีการ
ตรวจจับการกระพริบตาเพื่อป้องกันโรคคอมพิวเตอร์วิชั่นซินโดรมด้วย
การเรียนรู้ของเครื่องที่ให้ความแม่นย าสูง ในงานวิจัยน้ีได้น าเสนอวิธีการ
ตรวจจับบริเวณรอบดวงตามาพิจารณาร่วมกับการเคลื่อนไหวของศีรษะ
เพื่อเพิ่มความแม่นย าในการตรวจจับการกระพริบตา ในขั้นตอนการ
ตรวจจับการเคลื่อนไหวของศีรษะ เทคนิค Gradient Boosted Trees 
มีความแม่นย าถึง 100% และมีความเร็วในการประมวลผลมากที่สุดเมื่อ
เทียบกับการเรียนรู้ของเครื่องเทคนิคอ่ืน 

Abstract — Computer vision syndrome affects the users 

who spend long time with computer sceens.  This work 

proposes a method to detect eye blinking to prevent it.  The 

proposed method uses the detection of the area around eyes 

in combination with the motion of head to increase the 

accuracy to detect eye.  To detect head motion, the gradient 

boosted tree has the accuracy to 100%.  It is the fastest 

method compared to other methods. 

Keywords— computer vision syndrome, Gradient Boosted 

Trees, eye blink detection 

I.  INTRODUCTION 

ปัจจุบันคอมพิวเตอร์เข้ามามีบทบาทอย่างมากในชีวิตประจ าวันของ
มนุษย์ คอมพิวเตอร์กลายเป็นเครื่องมือหลักในการท างานของส านักงานทั่ว
โลก มีการประเมินว่าผู้คนนับล้านคนใช้เวลาทั่วโลกใช้เวลาอยู่กับหน้าจอ
คอมพิวเตอร์ โทรศัพท์มือถือ และอุปกรณ์อื่นที่มีหน้าจอแสงผลมากกว่า 3
ชั่วโมงต่อวัน งานวิจัยนี้จะกล่าวถึง และพยายามป้องกันปัญหาสุขรูปที่เกิด
จากการใช้งานคอมพิวเตอร์ที่มีแนวโน้มสูงเพิ่มมากขึ้นโดยเฉพาะปัญหา
เกี่ยวข้องกับสายตาที่เรียกว่า Computer Vision Syndrome (CVS) 

CVS คือกลุ่มอาการทางตาที่เกิดจากการใช้คอมพิวเตอร์มากเกินไป เช่น 
ปวดตา ตาล้า ตาแดง ตามัว และตาแห้ง เป็นต้น การเพ่งสายตาหน้า
จอคอมพิวเตอร์ต่อเนื่องเป็นเวลานานจะส่งผลให้อัตราการกะพริบตาลด
น้อยลงกว่าปกติ ซ่ึงท าให้ปริมาณน้ าตาที่ออกมาเคลือบตาลดลง เปน็ผลใหต้า
แห้ง แสบตา มองเห็นภาพไม่ชัด งานวิจัยของ Blehm et al. [1] แสดงให้
เห็นว่ากว่า 70% ของผู้ใช้งานคอมพิวเตอร์ทั่วโลกประสบกับปัญหา CVS 
และพบจ านวนผู้ป่วยก าลังเพิ่มขึ้นอย่างน่ากังวล งานวิจัยของ Bali et al.[2] 
ระบุว่า CVS ส่งผลกระทบโดยตรงต่อประสิทธิภาพในการท างานของผู้ป่วย 
จักษุแพทย์ และนักวิจัยชี้ว่าสาเหตุหลักของ CVS คือการใช้งานจอภาพ
คอมพิวเตอร์ที่เกินกว่า 3 ชั่วโมงโดยไม่มีการพักสายตา ตามผลงานวิจัยของ 
Akinbinu et al. [3] 

งานวิจัยฉบับนี้น าเสนอวิธีการตรวจจับอัตราการกะพริบตาในระหว่าง
การใช้งานคอมพิวเตอร์ โดยประยุกต์ทฤษฎีการตรวจจับใบหน้า ทฤษฎี
ตรวจจับดวงตา และทฤษฎีการเรียนรู้ของเครื่อง มาเพิ่มความแม่นย าในการ
ตรวจจับ เมื่อระบบพบว่าผู้ใช้งานคอมพิวเตอร์มีอัตรากระพริบตาต่ ากว่าค่า
มาตรฐาน ระบบจะแจ้งเตือนไปยังผู้ใช้งาน เพื่อให้ผู้ใช้งานคอมพิวเตอร์รับรู้
ถึงระดับของการกระพริบตาที่ต่ าลง และเปลี่ยนกิจกรรมไปท ากิจกรรมอื่น
เป็นการพักสายตา ซ่ึงจะช่วยป้องกัน และลดความเส่ียงที่จะท าให้เกิดอาการ
ตาแห้ง ซ่ึงเป็นสาเหตุส าคัญที่จะก่อให้เกิดปัญหา  Computer Vision 
Syndrome 

II.  RELATED WORK 

วิธีการหลายแบบในงานวิจัยหลายถูกน ามาตรวจับการกระพริบตาใน
มนุษย์ ซ่ึงวิธีการแต่ละแบบใช้วิธีการ ทรัพยากร ให้และผลลัพธ์ไม่เท่ากัน 
ขึ้นอยู่กับหลายปัจจัย อาทิเช่น สภาพแวดล้อมของหอ้งทดลอง ความสามารถ
ของอุปกรณ์จับภาพ ความสามารถของเครื่องคอมพิวเตอร์ และความแมน่ย า
ไปจนถึงความเร็วของอัลกอริทึมที่ใช้ในการตรวจจับการกระพริบตา Divjak 
et al.[4] เสนอวิธีการประมาณการไหลของแสงด้วยการปรับสภาพการไกล
ควบคู่กับค่าเกณฑ์ท่ีปรับเปลี่ยนได ้ผลของงานวิจัยแสดงให้เห็นว่าอัลกอริทึม
มีความแม่นยาในการตรวจจับการกะพริบตามากกว่า 90% แต่วิธีการนี้ยงัคง
มีข้อผิดพลาด ถ้าหากต าแหน่งของดวงตามีการเคลื่อนไหวขึ้นลงที่รวดเร็ว
กะทันหัน Morris et al.[5] เสนอวิธีการตรวจจับการกะพริบตาด้วยวิธีการ
ตรวจจับบริเวณรอบดวงตาควบคู่กับการใช้แผนที่ความแปรปรวน (Various 
Mapping) ซ่ึงผลของงานวิจัยนี้ให้ความแม่นมากกว่า 95% แต่ยังคงพบ
ข้อผิดพลาดหากศีรษะของผู้ใช้งานมีการเคลื่อนไหว T.N. Bhaskar et al.[6] 
เสนอวิธีการวัดความแตกต่างของคู่ภาพควบคู่กับ การประมาณการไหลของ
แสงด้วยทิศทางและขนาด ผลของงานวิจัยนี้ให้ความแม่นมากกว่า 97% แต่
ยังคงมีความผิดพลาดหากมีการเคลื่อนไหวของศีรษะ 

วิธีการดังที่กล่าวมาก่อนหน้านี้ ใช้การเคลื่อนไหวของบริเวณตาส าหรับ
การตรวจจับการกะพริบตา ซ่ึงมีข้อเสียเปรียบตรงที่  เมื่อศีรษะมีการ
เคลื่อนไหว จะเกิดความผิดพลาดในการตรวจจับบริเวณตาที่ถูกต้อง Chau 
et al.[7] ใช้รูปภาพต้นแบบของการการเปิดตามาชว่ยในการหาความสมัพนัธ์
และตรวจจับการกะพริบตาแบบเรียลไทม์ ซ่ึงให้ผลแม่นย าสามารถรับข้อมูล
รูปที่ได้จากกล้องวิดีโอของคอมพิวเตอร์ทั่วไป วิธีการดังกล่าวช่วยลดความ
ซับซ้อนในการค านวณแต่มีข้อจ ากัดที่สามารถแยกสถานะของการเปิดหรือ
ปิดตาอย่างชัดเจนเท่านั้น G. Pan et al.[8] น าเสนอแบบจ าลองทางสถิติมา
ช่วยแยกแยะลักษณะของการปิดตาเพื่อช่วยท าให้การตรวจสอบการปิดตา
แม่นย าขึ้นแม้ในกรณีที่ปิดตาไม่สนิทหรือมีการเคลื่อนไหวของบริเวณดวงตา 
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III.  METHADOLOGY 

ความแม่นย าในการตรวจจับการกระพริบตามีปัจจัยส าคัญที่ส่งผลต่อ
ความแม่นย าคือการเคลื่อนที่ของศีรษะ ในเอกสารฉบับนี้ได้น าเสนอวิธีเพิ่ม
ความแม่นย าในการตรวจจับการกระพริบตาด้วยการพิจารณาการเคลื่อนที่
ของศีรษะเพื่อลดข้อผิดพลาดในการตรวจจับการกระพริบตา โดยการน าสอง
ปัจจัยคือ ระยะห่างของเปลือกตาและการเคลื่อนที่ของศีรษะมาพิจารณา
ร่วมกัน 
A.  การตรวจจบัการกระพรบิตา 

เพื่อลดขอบเขตในการตรวจจับลักษณะของดวงตา A. D. Joshi et.al.[9] 
น าเสนอการใช้เทคนิคการตรวจจับใบหน้าและดวงตามาประยุกต์ใช้กับรูปที่
ได้จากกล้องก่อนเร่ิมการตรวจจับการกระพริบตาโดยใช้กระบวนการขัน้ตอน
ของ Viola และ  Jones[10] ร่วมกับแบบจ าลองส าหรับ haarcascades 
ของ Hameed[11] ดังรูปที่ 1 และน าผลที่ได้ไปใช้ในกระบวนการค านวณหา
ความสูงของเปลือกตา 

 

รูปที่ 1 การประยกุต์ใช ้กระบวนการขั้นตอนของ Viola และ Jones ร่วมกบั
แบบจ าลองส าหรับ haarcascades ของ Hameed 

 จากการศึกษาของ M.H. Baccour et.al.[12] พบว่าในการ
กระพริบตาจะเกิดการเปลี่ยนแปลงความสูงของเปลือกตาในช่วง 0.4 วินาที 
ดังนั้น เอกสารฉบับนี้จึงใช้ล าดับของรูปที่ต่อเนื่องกัน 12 ภาพ มาเป็นหนึ่งใน
คุณลักษณะส าคัญของเครือข่ายประสาทเทียมเพื่อใช้ร่วมพิจารณากับการ
ตรวจจับการเคลือ่นที่ของศีรษะ 

B. การตรวจจบัการเคลือ่นทีข่องศีรษะ 

การพิจารณาการเคลื่อนที่ของศีรษะ งานวิจัยฉบับนี้ได้ประยุกต์ใช้
งานวิจัยของ Zhao et al. [13] ที่มีการใช้เทคนิคการท า optical flow เพื่อ
วิเคราะห์ลักษณะการเคลื่อนที่ของจมูกเพื่ออธิบายการเคลื่อนที่ของศีรษะ 
โดยงานวิจัยฉบับนี้ได้มุ้งเน้นที่การแยกลักษณะการเคลื่อนที่ของศีรษะ
ตามปกติ กับการเคลื่อนที่ของศีรษะที่ผิดปกติออกจากกัน ซ่ึงตามปกติแล้ว
ศีรษะของคนเราที่กล้องจับได้จะไม่ได้อยู่ในต าแหน่งเดิมตลอดเวลาแต่จะมี
การเปลี่ยนแปลงต าแหน่งเล็กน้อย 

งานวิจัยฉบับนี้เสนอการใช้เทคนิคการเรียนรู้ของเครื่องในการแยกการ
เคลื่อนที่ของศีรษะตามปกติ และการเคลื่อนที่ของศีรษะที่ผิดปกติออกจาก
กัน โดยอาศัยลักษณะของการเคลื่อนที่ที่ เกิดขึ้นในช่วง  0.4 วินาที
เช่นเดียวกับการเปลี่ยนแปลงความสูงของเปลือกตา(ตามงานวิจัยของ M.H. 
Baccour et.al.[12]) เพื่อให้ผลลัพธ์ที่ได้จากทั้ง 2 ขั้นตอนสามารถพิจารณา
ร่วมกันได้อย่างตรงไปตรงมา โดยข้อมูลที่เก็บใน 1 แถวจะประกอบไปด้วย 

25 คอลัมน์คือต าแหน่งของจมูกที่อ้างอิงจากใบหน้าในแนวตั้ง และ ต าแหน่ง
ของจมูกในแนวนอน จ านวน 12 ชุด และป้ายก ากับที่ระบุว่าข้อมูลจ านวน 
12 ชุดข้างต้น มีการเคลื่อนที่ในลักษณะปกติหรือไม่ โดยชุดข้อมูลที่มีการ
เคลื่อนที่ในลักษณะปกติ จะมีป้ายก ากับว่า non_move และชุดข้อมูลที่มี
ลักษณะการเคลื่อนที่ที่ผิดปกติ จะมีป้ายก ากับว่า move ตามรูปที่ 2 

 

รูปที่ 2 ตัวอยา่งขอ้มูล 

 จากชุดข้อมูลตัวอย่างที่เก็บมาทั้งหมด ได้แบ่งออกเป็นชุดข้อมูลส าหรับ
ฝึกแบบจ าลองและชุดข้อมูลส าหรับทดสอบวัดประสิทธิภาพแบบจ าลอง ใน
แบบจ าลองการเรียนรู้ของเครื่องชนิดแยกประเภทข้อมูล (classification 
machine learning model) ผู้วิจัยพบว่าแบบจ าลอง Random forest, 
Gradient Boosted Trees และ Support Vector Machine มคีวามแมน่ย า
ถึง 100% ตามรูปที่ 3 และเมื่อพิจารณาถึงความเร็วในการน าแบบจ าลองไป
ใช้งานจริง จะพบว่าแบบจ าลอง Gradient Boosted Trees ใช้ระยะเวลา
น้อยที่สุดในขั้นตอนของการทดสอบวัดประสิทธิภาพแบบจ าลองตามตารางที่ 
I 

 

รูปที่ 3 ความแมน่ย าของแบบจ าลอง 

 

ตารางที ่I ระยะเวลาที่ใชใ้นการประมวลผล 

 

 

IV.  CONCLUSION AND FUTURE WORK 

การตรวจจับการกระพริบตาและการหาทิศทางการเคลื่อนที่ของจมูกยัง
มีความท้าทายและข้อจ ากัดในด้านความแม่นย าในการตรวจหาคุณลักษณะ
ของใบหน้าจากภาพ ซ่ึงแบบจ าลองส าหรับ haarcascades ของ Hameed 
จะเน้นการตรวจจับใบหน้าในลักษณะหน้าตรง ท าให้วิธีการที่เสนอใน
งานวิจัยฉบับนี้ไม่สามารถใช้งานได้ดีเท่าที่ควร อย่างไรก็ตามข้อจ ากัดนี้
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สามารถแก้ไขได้โดยการสร้างแบบจ าลองส าหรับ haarcascades ใหม่ โดย
ใช้ชุดข้อมูลที่ประกอบไปด้วยข้อมูลลักษณะใบหน้าทั้งหน้าตรงและไมใ่ชห่นา้
ตรง ในงานวิจัยฉบับนี้ยังมีการเก็บข้อมูลที่น้อยเกินไปท าให้ไม่สามารถ
ทดสอบและแยกประสิทธิภาพของแบบจ าลอง Random forest, Gradient 
Boosted Trees และ Support Vector Machine ออกจากกันได้อย่าง
ชัดเจน ผู้วิจัยคาดหวังว่าถ้ามีการเก็บข้อมูลมากขึ้นแบบจ าลองทั้ง 3 ชนิดจะ
สามารถวัดประสิทธิภาพได้ดียิ่งขึ้น 
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Abstract—Major depressive disorder (MDD) is becoming 

one of the most common mental illness today. According to 

Word Health Organization report in 2001, the number of 

patients from MDD is growing rapidly. Not all the patients 

have received adequate treatment therefore. We have 

received information from CLEF 2017 meeting where they 

gathered data in Reddit post from MDD patient. Based on 

these data, we will find the most accurate feature to early 

detect person who might be possible to have MDD.    

Keywords—depression, mental illness, MDD 

I.  INTRODUCTION 

Social network is a very worldwide activity in our daily 

life. You may notice that most of the people spend time on 

their telephone during on public transporting almost every 

day and every time. Most of the information in the social 

network is very accurately because people think that social 

network is one of their comfortable area to express their 

feeling, record their daily activity (same as diary). Some 

people might use social network to contact with their 

friends by personal message or via friend’s profile. These 

behaviors give us an opportunity to analyze their 

information which might lead to depressive disorder. 

Normally when people are sick, there are several signs 

or symptoms that clearly shown and could be used to 

diagnose right away in this modern world with these 

advancement in technology and medical knowledge. 

However, there are some sicknesses that are harder to 

detect, compare to the obvious ones. Some of them are the 

hardest to be detected and diagnosed as the symptoms are 

not obviously shown or not be able to notice it at all. 

Mental illness is among the hardest group and even harder 

to know since the symptoms are not physically shown out. 

People with mental illness must notice their own sickness 

and be self-aware enough to know that they have a mental 

illness problem or else they wouldn’t know and wouldn’t 

even have a chance to receive a proper treatment. 

Mental illness is now a leading cause of disability 

around the world. Major Depressive Disorder (MDD or 

simply depression) is one of the most common mental 

illness that largely spread around the world. According to 

World Health Organization, more than 300 million people 

of all ages suffer from depression globally. It can cause the 

affected person to suffer greatly and function poorly at 

work, at school and in the family. At its worst, depression 

can lead to suicide. Close to 800,000 people die due to 

suicide every year. Suicide is the second leading cause of 

death in 15-29 year olds. Although there are known, 

effective treatments for depression, fewer than half of 

those affected in the world (in many countries, fewer than 

10%) receive such treatments. In countries of all income 

levels, people who are depressed are often not correctly 

diagnosed, and others who do not have the disorder are too 

often misdiagnosed and prescribed antidepressants. The 

fact and statistics about depression is quite terrifying. That 

is why we want to get involved in this area, to help the 

people with things we do best. 

Social media is undeniably the most commonly used 

platform worldwide leading by the well-known brands like 

Facebook, Twitter, Instagram, etc. It is the place where 

most people with internet access spend their time on. The 

new generation people even have their social media 

profiles created before they even born. On social media, 

people tend to show their opinion and thoughts easier than 

it is in real life. They can even share their experience 

through text and storytelling, photos, videos, or even live 

videos which will be streamed from their device in real-

time. It is true that not everyone has a Facebook account, 

but people usually have at least 1 type of social media 

account not necessary be Facebook. The popularity of 

social media helps people generate a huge amount of 

individual data which is purely focused on their 

personality with some of them didn’t even realize it. 

The inaccurate assessment and lack of tools to properly 

diagnose depression is the gap that we would like to fill-in 

here. Our goal is not to accurately detect those who suffer 

from depression so perfectly that no one would have 

depression anymore. The problem that we acknowledge 

here is that, it is hard to reach the people that doesn’t 

regularly observing their selves. We want to increase the 

reach of depression detection from just using medical data 

to analyzing personal data that people generated. That 

way, we can evaluate their risk of having depression 

earlier before they need any medical treatment. From the 

social media activities, we believe that we could determine 

the risk of having a depression and identify the potential 

patients before they would actually have a depression. 

Obviously, this method would not work for people that 

doesn’t have their personal data created on social media. 

But we believe that, the number of social media users will 

be growing in the future as well as the number of platforms 

available. 

II.  RELATED STUDIES 

Several previous studies have highlighted the 

importance of early detection in improving outcomes 

related to MDD. Cacheda, Fernandez, Novoa[5] observed 

significant improve model of early detection of Depression 

by use 2 random forest model in Machine Learning 

technique, 1 RF use to detect depressed and 2nd 

independent RF to detect non-depressed base on textual, 

semantic and writing similarities. Choudhury, Gamon, 

Counts [1] study use data set from crowdsourcing to detect 

depression behavior, Engagement, emotion, depression 

language, by SVM technique. An SVM classifier can 
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predict ahead of the reported onset of depression of an 

individual with high accuracy.  Stankevich, Isakov, 

Devyatkin and Smirnov [2] use CLEF/eRisk dataset to 

create classification model and compare the feature in the 

research to find out suitable feature to predict MDD, build 

the prediction model and use feature to learn. Separate 

feature to 3 groups, TF-IDF, World Embedding and Bi-

Grams. On each group analyze compare between only 

feature, feature with Morphology, feature with Stylometric 

or feature with Morphology and Stylometric. 

On our study we will focus dataset from reddit and 

study from various Machine learning technique to build a 

model to detect between depression and nondepression. 

III.  DATA  

The research area of this paper will be focusing on the 

dataset from the CLEF/eRisk 2017 (Conference and Labs 

of the Evaluation Forum: early risk prediction on the 

Internet). The CLEF/eRisk 2017 was the first year that 

they held this conference. There were two possible ways 

to participate which are Research Papers and Pilot Task. 

The pilot task is an exploratory task on a topic of “Early 

risk detection of Depression”. The challenge consists of 

sequentially processing pieces of evidence and detect early 

traces of depression as soon as possible. The task is mainly 

concerned about evaluating Text Mining solutions and, 

thus, it concentrates on texts written in Social Media.  

The test collection for this pilot task is the collection 

described in [6]. It is a collection of writings (posts or 

comments) from a set of Social Media users. The 

collection contains textual interactions (posts or 

comments) from 892 users. 137 subjects have explicitly 

declared that they have been diagnosed with depression, 

and the remaining 755 subjects are a control group. For 

each subject, a (usually long) history of writings (posts or 

comments from a social networking site) is available. This 

is stored as an XML file (one per subject) with the 

following structure:  

ID: contains the anonymised id of the subject.  

TITLE: title of the post if available (if it is a comment 

then TITLE is empty)  

INFO: additional info about the writing (source of the 

post/comment)  

TEXT: body of the post or comment  
 

 

Fig. 1. Data structure 

IV.  EVALUATING DEPERESSIVE FEATURES 

The data from [6] is stored as plain text XML format. 

We would like to gain some insight from these raw 

data before we could proceed and use them in our research. 

The data is structured in a collection of each user’s posts 

and comments history records. Each individual will have 

an ID and a bunch of WRITING history data as their 

attributes. The structure of WRITING data contains 

TITLE, DATE, INFO and TEXT.  

Creating the predictive model, between 2 classes of 

one being a depression patient and another is not, will be 

done by using some refined features that we could extract 

from the given dataset above. We could extract various 

information from the data but not all of them are useful 

enough to give us a precise and accurate result for our 

predictive model. In this work, our predictive model will 

be trained, using features like user engagement, user 

emotion, textual spreading and timespan.  
 

A.  Engagement 

1. Volume: Define as the normalized number of 

posts per day made by the user.  

2. Reply: Posts reply from a user per day indicating 

her level of social interaction with other Twitter 

users.  

3. Links: Proportion of links (urls) shared by each 

user over a day.  

4. Insomnia index: Showing depression signs tend to 

be active during evening and night. Hence we 

define a “night” window as “9PM-6AM” and 

define “day” window as”6.01AM-8.59PM” 

(Insomnia index=difference between “night” and 

“day” post)  

 

We can apply dataset from reddit which is already 

classified from person who has depressive disorder.  

 

B.  Emotion 

For this feature we can use reference of LIWC 

software.  

  

Example. I feel so sad to day because I got argued with my 

girlfriend and we have a little fight but at the end 

everything went well  
 

 

 

Fig. 2. LIWC structure 

Finally we can classify that our message is tended 

to be positive or negative meaning 



Research Methods in Computer Science Conference 2019 

-37- 

 

C.  Texual Spreading 

We characterized the textual spreading of the writings 

by measuring the number of words used in each of the 

writings. Textual spreading measures the amount of 

textual information provided by the subject in their 

writings, and collected data in the following features:  

 AvgWords: The average number of words per 

writing.  

 DevWords: SD for the number of words per 

writing.  

 MinWords: Minimum number of words in the 

subject’s writings.  

 MaxWords: Maximum number of words in the 

subject’s writings.  

 MedWords: Median for the number of words in the 

subject’s writing.  

 

D.  Time Span 

Another group of features was used to profile the 

moment when the writings were created. This information 

was expected to model differences in behavior among 

subjects diagnosed with depression versus non-depression. 

The following time features were proposed:  

 Day: Percentage of writings provided by the 

subject, for each day of the week.  

 Weekday: Accumulative percentage for all 

writings created in a weekday.  

 Weekend: Accumulative percentage for all 

writings posted during the weekend.  

 Hour: The hours of the day are divided into 4 

homogeneous classes (0:00-5:59, 6:00-11:59, 12:00-

17:59, and 18:00-23:59) and the percentage of writings 

that fall into each class is calculated.  

As a summary, textual and semantic features are 

computed and aggregated for each user in comparison with 

all other users (grouped as positive and negative), 

meanwhile WFs are independently calculated and 

aggregated for each individual with respect 

to their postings.  
 

V.  PREDICTING DEPRESSIVE BEHAVIOR 

We will now be using supervised learning 

technique to construct classifiers trained to predict 

depression in our two user classes. To avoid 

overfitting, we employ principal component analysis 

(PCA), although we report results for both all 

dimension-inclusive and dimension-reduced cases. 

We compare several different parametric and non-

parametric binary classifiers to empirically 

determine the best suitable classification technique. 

The best performing classifier was found to be a 

Support Vector Machine classifier. For all of our 

analyses, we use cross validation on the set of 476 

users.  

VI.  RESULT 

We now focus on prediction of future episodes of 

depression. We first present some results of statistical 

significance of the behavioral features, as measured 

through their mean and variance values over the 

ground truth data analysis (Table I).  

TABLE I. STATISTICAL SIGNIFICANCE COMPARING THE 
DEPRESSION AND NON-DEPRESSION CLASSES. 

 Mean Variance 

Volume  15.21 14.88 

Reply  22.88 13.89 

Links  8.205 7.14 

Insomnia Index  7.29 6.91 

 

We present the results of these prediction models here. 

The results indicate that the best performing model 

(dimension-reduced features) in our test set yields an 

average accuracy of ~60% and high precision of 0.61, 

corresponding to the depression class. Next, we note that, 

one of the main characteristics of depression is disturbed 

cognitive processing of information, as well as a reduced 

sense of interest or motivation in day-to-day 

activities. Hence we observe better performance of 

depression language features in the prediction task. 

Finally, we conclude that social media activity provides 

useful signals that can be utilized to classify and predict 

whether an individual is likely to suffer from depression in 

the future.  

VII.  CONCLUSION 
We have demonstrated the potential of using Reddit 

posting information as a tool for measuring and predicting 
major depression in individuals. First we asked for a 
collected and labelled data to receive the most useful 
information of depression, and proposed a variety of social 
media measures such as language, emotion, textual 
spreading and timespan to characterize depressive 
behavior. Our findings showed that individuals with 
depression show lowered social activity and greater 
negative emotion. Finally, we leveraged these 
distinguishing attributes to build an SVM classifier that can 
predict, ahead of the reported onset of depression of an 
individual, his/her likelihood of depression. The classifier 
yielded promising results with 60% classification accuracy. 
We hope to understand how analysis of social media 
behavior can lead to the development of scalable methods 
for automated public health tracking at-scale. We are also 
interested in harnessing the potential of social media in 
tracking the diffusion of affective disorders in populations 
in a nuanced manner; for identifying the incidence and 
impact of trauma on individuals during crisis events, and 
for modeling of help-seeking behavior, health risk 
behaviors, and risk of suicide.  
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