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ปัจจุบันผู้คนมักจะฟังเพลงตามอารมณ์ของเพลง การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือ

วิเคราะห์การแยกเพลงโดยใช้การประมวลผลภาษาธรรมชาติ (NLP) เพ่ือรับข้อมูลอารมณ์จากเนื้อ
เพลง ชาร์ตเพลงต่างๆ  เช่น Billboard สามารถใช้เพ่ือค้นหาเพลงและอัลบั้มที่ได้รับความนิยม
สูงสุดจากทุกประเภทแนวเพลง ขั้นแรกอักขระพิเศษและใช้ term-frequency / inverse-document 
frequency (TFIDF) จากนั้น ใช้  Latent Dirichlet Allocation (LDA) เพ่ือเชื่อม ต่อค ากับฉลาก
อารมณ์ เราท าการจ าแนกอารมณ์ตามบทเพลงบนตัวจ าแนกการเรียนรู้ของเครื่องในท้องถิ่นเช่น  
Random forest, Decision tree, Naïve Bayes, Logistic Regression, AdaBoost แ ล ะ 
XGBoost หลังจากใช้การค้นหาแบบกริดเพ่ือปรับอัตราพารามิเตอร์ที่ ดีที่สุดของแบบจ าลอง  
ผลการวิจัยพบว่า  XGBoost แสดงระดับความแม่นย าสูงสุด สามารถพิสูจน์ได้ว่า  XGBoost มี
ประสิทธิภาพที่ ดีกว่าการเรียนรู้ของเครื่องในท้องถิ่นในงานวิจัยนี้  สุดท้ายนี้ เรายังแสดงกระจาย
อารมณ์ของเพลงที่มีอยู่ในชาร์ตบิลบอร์ดระหว่างปี 2000 ถึง 2017 
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Nowadays, people tend to listen to music based on the mood of the tracks. 

The purpose of this study is to analyze song extraction using Natural Language 
Processing (NLP) to acquire mood information from the lyrics. Various music charts, 
such as the Billboard, can be used to find the most popular songs and albums across 
all genres. First, removing special characters and using term-frequency/inverse-
document frequency (TFIDF) and then Latent Dirichlet Allocation (LDA) were used to 
connect words to mood classes. We perform a lyric-based mood classification on local 
machine learning classifiers such as Random forest, Decision tree, Naïve Bayes, 
Logistic Regression, AdaBoost and XGBoost. After using a grid search for tuning the 
best parameter yields, the results revealed that XGBoost showed the highest level of 
accuracy. It can prove that boosting algorithms had a better performance than local 
machine learning in this research. Finally, we also provided the mood distribution of 
songs available on the Billboard chart between 2000 and 2017.  
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บทที่ 1 
บทน า 

การสตรีมคือการถ่ายทอดสดออนไลน์ส่ิงนี้ช่วยเพ่ิมความสามารถในการเข้าถึงเพลงที่อยู่
ทั่วโลกได้หรือเพลงที่อยากฟังได้ และเว็บไซต์เนื้อเพลงเป็นส่ิงที่เข้าถึงได้ง่าย ทั้งสองอย่างนี้เข้าถึง
ได้ง่ายถ้าเรามีอินเตอร์เน็ต ถ้าในการถ่ายทอดออนไลน์หรือในเว็บไซต์เนื้อเพลงมีการจัดหมวดหมู่
อารมณ์ของเพลง มันจะเป็นส่ิงที่ ผู้ใช้งานเข้าส่ิงนี้คือความแปลกใหม่ในการจัดหมวดหมู่เพลงและ
อารมณ์ของเพลง เป็นการรองรับฐานผู้ใช้งานที่หลากหลาย การจัดหมวดหมู่เพลงมีจุดมุ่งหมาย
เพ่ือการจัดกลุ่มอารมณ์เพลงเข้าด้วยกันในแต่ละปี ประเภทศิลปินอัลบั้มอารมณ์ ฯลฯ และดูความ
นิยมของแต่ละอารณ์เพลงเป็นหลักว่าอารมณ์แบบไหนจะสามารถเป็นความนิยมในอนาคต โดย
การท านายผ่านการเรียนรู้ของเครื่องจักรส่ิงพวกนี้รวดเร็วและมีประสิทธิภาพในการท านาย ส่ิงที่
ท านายออกมาเป็นอารมณ์ของเพลงสามารถอธิบายรสนิยมของผู้ฟังได้ดีขึน้ และจากการท านาย
หมวดหมู่อารมณ์นี้ไม่ค านึงถึงประเภทศิลปินหรืออัลบั้มแต่สนใจทีเ่นื้อเพลงเป็นหลักนั้นเพ่ือน ามาก
ท าการท านายอารมณ์เพลง นั้นจะสามารถแสดงให้เห็นได้ว่าเป็นการแสดงถึงรสนิยมทางการรับรู้
เนื้อเพลงของผู้ฟังเพลงและแนวทางในการด าเนินธุรกิจไปในแนวทางใด 

1.1 ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหาการวิจัย 
ดนตรีมีส่วนเกี่ยวข้องกับชีวิตประจ าวันของมนุษย์มายาวนาน โดยเร่ิมต้ังแต่ยุคก่อน

ประวัติศาสตร์ ส่ิงหนึ่งที่ท าให้เกิดดนตรีขึน้ครั้งแรกคือ มันเกิดจากความหวาดกลัวจากการที่มีการ
เปล่ียนแปลงของฤดูกาล เช่น ฟ้าแลบ ฟ้าร้อง ฝนตก แผ่นดินไหว เป็นต้นดังนั้น ส่ิงพวกนี้สร้าง
ความวิตกแก่มนุษย์ยุคนั้นเป็นอันมาก แต่วัตถุประสงค์ที่สร้างดนตรีขึน้มาก็เพ่ือผ่อนคลายความตึง
เครียดและผ่อนคลายไปกับอารมณ์ของแต่ละเพลงนั้น ๆ แต่ละคนมองเพลง ในมุมมองที่แตกต่าง
กันเช่น มุมมองด้านวัฒนธรรม มุมมองด้านความคิดและจินตนาการ มุมมองด้านอารมณ์ มุมมอง
ความบันเทิง มุมมองธุรกิจ จึงท าให้ชีวิตของคนส่วนใหญ่มีดนตรีเข้ามามีส่วนเกี่ยวข้องเสมอ เพ่ือ
คลายความเครียด ความกลัว ความเหน็ดเหนื่อย หรือแม้กระทั่งความทุกข์ทั้งหลาย เพลงหรือ
ดนตรีจึงมีความส าคัญและมีคุณค่าต่อมนุษย์เป็นอย่างมาก หรือถือว่ามันมีบทบาทในการด าเนิน
ชีวิตของคนเราต้ังแต่เกิดจนตาย โดยทุกที่ทั่วโลกไม่ว่าจะได้ยินดนตรีจากที่ไหน ที่นั้นก็จะมีงานรื่น
เริง งานฉลองต่าง ๆ จะเห็นได้ว่าคนทั่วโลกจะมีความสัมพันธ์กับดนตรีหรือเพลงมาโดยตลอด 

เมื่อดนตรีประกอบเนื้อเพลงจึงท าให้เกิดความสมบูรณ์มากขึน้เนื่องจากองค์ประกอบของ
เพลงๆ หนึ่งจะประกอบไปด้วยเนื้อเพลงและท านองดนตรี ในเนื้อเพลงนั้นก็จะประกอบไปด้วย
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อารมณ์ของแต่ละค าที่ผู้เขียนเนื้อเพลงได้ท าการกล่ันกรองออกมาจากอารมณ์ เราจึงท าการวิจยัชิน้
นี้โดยค านึงของอารมณ์เพลงที่มาจากเนื้อเพลงเป็นหลัก ในข้มูลนั้นมีการก าหนดฉลากเป็น 4 
ฉลาก คือ เศร้า,ความสุข ,ผ่อนคลาย และ โกรธ นั้นจึงเป็นประโยชน์ส าหรับการแยกประเภทโดย
การใช้เนื้อเพลง 

ปัจจุบันการฟังเพลงผ่านอุปกรณ์โทรศัพท์ หรือ ผ่านคอมพิวเตอร์ โดยช่องทางออนไลน์
เป็นที่นิยมในหมู่คนสมัยใหม่ มันท าให้การการฟังเพลงแบบถ่ายทอด (Streaming) เช่น Spotify, 
Apple Music หรือ Tidal โปรแกรมประยุกกต์พวกนี้กลายเป็นส่ิงที่เป็นที่นิยมและเป็นส่ิงแปลกใหม่
และเข้าถึงง่ายในปัจจุบัน แต่เพราะการแสดงตัวเลือกแค่แนวเพลง หรือนักร้อง หรืออัลบั๊ม อาจจะ
ไม่เพียงพอเนื่องจากมีผู้ใช้งานหลากหลาย จึงมีการจัดอันดับและจัดหมวดหมู่เพลงและอารมณ์
เพลง ส่ิงเหล่านี้ก็เพ่ือจัดกลุ่มเพลงเข้าด้วยกัน ผู้คนสามารถฟังเพลงได้ด่ังใจ อาจจะฟังเพลงตาม
อารมณ์ เพ่ือท าให้รู้สึกได้เข้าถึงอารมณ์ของตัวเองอย่างแท้จริง  

1.2 วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
เพ่ือศึกษาดูความนิยมของแต่ละอารมณ์เพลงในแต่ละปี ในข้อมูล Billboard ว่าอารมณ์

แบบไหนมีความนิยมในปีอะไรบ้าง โดยเราจะท าการท านายอารมณ์เพลงจากเนื้อเพลง โดยใช้การ
เรียนรู้ของเครื่องจักรที่มีประสิทธิภาพมาก และศึกษาการท างานของแต่ละแบบจ าลอง เมื่อเราได้
แบบจ าลองที่ท าความแม่นย า เราจะน าไปท านายอารมณ์เพลงกับข้อมลูเพลง ซึ่งผลลัพธ์ที่ออกมา
เป็นส่ิงที่สามารถอธิบายรสนิยมของผู้ฟังได้ดีขึน้  การจัดหมวดหมู่อารมณ์นี้ ไม่ค านึงถึงประเภท
ศิลปินและอัลบั้มแต่สนใจที่เนื้อเพลงเป็นหลักนั้นเป็นการแสดงถึงรสนิยมและอารมณ์ทางการรับรู้
เนื้อเพลงของผู้ฟัง ส่ิงนี้จะเป็นประโยชน์และสามารถน ามาท านายอารมณ์เพลงที่มีความนิยมใน
อน าคตได้ เมื่อใช้ในทางธุรกิจเราสาม ารถใช้ ส่ิงเหล่านี้จัดหมวดหมู่ในโป รแกรมประยุกต์ 
(Application) ที่ เอาไว้ถ่ายทอด(Stream)เพลง และเว็บไซต์(Website) ในการวิเคราะห์อารมณ์
เพลงวิเคราะห์โดยโดยการใช้ การประมวลภาษาธรรมชาติ(NLP) ซึ่งท าการประมวลภาษาค าศัพท์
ในเนื้อเพลงที่มีฉลากอารมณ์ก ากับอยู่เพ่ือเอาไปใช้ดูความนิยม  

1.3 ประโยชน์ของการวิจัย 
ประโยชน์ของงานวิจัยชิ้นนี้จัดท าขึน้มาเพ่ือวิจัยในความสามารถของการเรียนรู้ของ

เครื่องจักรเพ่ือค้นหาแบบจ าลองที่ ดีที่สุดเพ่ือใช้ในการวิเคราะห์จัดจ าแนกเนื้อเพลง ในเชิงธุรกิจ
วงการเพลงจะเราจะเห็นได้ว่าเพลงไหนที่อยู่ในกระแสและเพลงไหนอยู่นอกกระแส และเรา
สามารถน าเนื้อเพลงในแต่ละปีจนถึงปีล่าสุดมาท าการจัดจ าแนกอารมณ์ประเภทโดยใช้เนื้อเพลง
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ซึ่งจะสามารถคิดได้ว่าปีต่อไปจะมีความนิยมไปในแนวอารณ์ไปแนวทางไหน และประโยชน์ในอีก
ทางหนึ่งก็คือการจัดจ าแนกเพลงของเว็บไซต์(Website) หรือโปรแกรมประยุกต์(Application) โดย
แบ่งแยกอารมณ์ของเพลงแต่ละเพลงผ่านเนื้อเพลง การจัดจ าแนกประเภทนี้จะเป็นผลดีต่อผู้ที่เป็น
เจ้าของโปรแกรมประยุกต์(Application) และ เว็บไซต์(Website) สามารถท างานได้ง่ายและ
รวดเร็วขึน้ขึน้  ท าให้ ผู้เข้าใช้งานสามารถมีทางเลือกในการอ่านหรือฟังเพลงว่าจะดูเพลงอารมณ์
ไหน 

1.4 ขอบเขตของการวิจัย 
การศึกษาครั้งนี้มุ่งศึกษาเฉพาะข้อมูลใน Billboard ปี 2000-2018 จากเว็บไซต์เดต้าเวิร์ล

(Tauberg, 2018) คือข้อมูลการจัดอันดับจัดอันดับเพลงและอัลบั้มยอดนิยมตามแนวเพลงในแต่
ละสัปดาห์ และ Moody Corpus (Çano & Morisio, 2017) คือ ข้อมูลที่มีชื่อเพลง,ชื่อนักร้อง และ
อารมณ์ของเพลง และข้อมูลที่ท าการรวมข้อมูลระหว่าง Billboard ปี 2000-2018 และ Moody 
Corpus ซึ่งได้ก าหนด Column ที่จะเอามาท าการทดลอง ดังตารางที่ 1 

ตาราง 1 Feature Classification 

ตัวแปร ความหมาย 

Lyrics เนื้อร้อง 

Moods อารมณ์ของเพลง 

 

ตัวแปร Lyrics และ Moods จะมีก าหนดให้ในข้อมลูที่เรามี ตัวแปรที่เราจะเอามาท าเป็น 
Label เราจะใช้ตัว Mood ซึ่ง มี 4 ฉลาก  ประกอบด้วย Angry, Happy, Sad และ Relaxed ดัง
ภาพประกอบที่ 1 คือ แบบจ าลองรัชเซล 
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ภาพประกอบ 1 Russel’s Model(Russell, 1980) 

ตาราง 2 RUSSEL’S EMOTION ADJECTIVES 

 

Mood Label Emotion 

Relaxed sleepy, calm, relaxed, satisfied, content, at ease, serene, 
glad, pleased 

Happy aroused, astonished, excited, delighted, happy 

Sad miserable, sad, gloomy, depressed, bored, droopy, tired  

Angry alarmed, tense, angry, annoyed, afraid, distressed 
frustrated  
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เราใช้แบบจ าลองรัสเซล(Russell, 1980)ในการก าหนดเพราะเป็นแบบจ าลองสภาวะทาง
อารมณ์ที่ส่งผลกระทบอย่างรอบด้าน สภาวะอารมณ์ที่ เกิดขึ ้นนั้น เกิดจากประสาทสรีรวิทยา
พ้ืนฐานสองระบบคือ  Arousal(ความต่ืนตัวหรือการกระตุ้นอารมณ์) และ Valence(ความพึงพอใจ
และความไม่พึงพอใจ) การต่ืนตัวอย่างในแนวแกนต้ังและความพึงพอใจอยู่ในแนวแกนนอน โดย
ใช้เส้นแบ่งจากตามแกนแนวทั้งสองในการมองแต่ละสภาวะอารมณ์ ถ้ามาทางแกนนนอนทางซ้าย
บอกได้ว่ามีความรู้สึกที่พอใจ ถ้าทางแกนนอนไปทางซ้ายบอกได้ว่ามีความเป็นความรู้สึกไม่พอใจ 
และถ้าแกนต้ังไปทางด้านบนบอกได้ว่าเป็นความรู้สึกต่ืนเต้น ถ้าแกนต้ังไปทางด้านล่างบอกได้ว่า
เป็นความรู้สึกธรรมดาไม่ต่ืนเต้น ส่ิงนี้เองถูกน ามาใช้แพร่หลายในการท า Emotion Word  

ส าหรับแบบจ าลองในการจัดจ าแนกอันดับของค าในแต่ละอารมณ์ในแต่ละปี ผู้วิจัยจึงใช้
เทคนิค  Supervised Learning Classification โดยเลือกใช้เท คนิค Random Forest, Logistic 
Regression, Decision Tree, Naïve Bayes, XGBoost แ ละ  AdaBoost  โดยแ บ่งชุดข้อ มู ล
เรียนรู้เป็น 80%และชุดข้อมูลทดสอบเป็น 20% และใช้ภาษา Python ในการสร้างแบบจ าลองการ
ท านาย  
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บทที่ 2 
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

การจ าแนกอารมณ์ตามเนื้อเพลงได้รับการศึกษามาอย่างกว้างขวางในไม่กี่ปี มานี้ (An, 
Sun, & Wang, 2017) น าเสนอวิธีการจ าแนกเพลงจีนตามอารมณ์ของเพลงโดยมีการวบรวมจาก
เว็บไซต์ Baidu และได้ใช้การก าหนดแท๊กอารมณ์(Tag)จากผู้ใช้งานบนเว็บไซต์ที่หลากหลายเข้า
มาช่วยกันติดฉลากอารมณ์ของแต่ละเพลงผู้วิจัยใช้แบบจ าลองอารมณ์ของรัชเซล(Russell, 1980) 
แบ่งอารมณ์ของเพลงแบ่งออกเป็น 3 ประเภท ได้แก่ depression(ความหดหู่), contentment(
ความพึงพอใจ ) และ exuberance(ความอุดมสมบูรณ์ของชีวิต) โดยใช้อัลกอลิทิม Naïve Bayes 
ในการจัดประเภทข้อมูลที่เป็นข้อความและให้ความแม่นย าเท่ากับ 68% ในการศึกษานี้ ด้วยใน
งานวิจัยนี้ใช้ยังมีการใช้รูปแบบอารมณ์ของรัสเซลด้วยการจ าแนกอารมณ์ออกเป็น 4 ประเภท 
ได้แก่มี Happy, Sad, Angry and Relaxed 

(Akella & Moh, 2019)เสนอแบบจ าลองการจ าแนกอารมร์ส าหรับเพลงภาษาอังกฤษที่
รวบรวมเพลงจากเว็บไซต์ Million Song และรวมกับการแท๊กหรือการติดฉลากอารมณ์จากเว็บไซต์ 
Lastfm ในการศึกษานี้ใช้เทคนิคต่างๆ ในการแปลงจากข้อความเป็นเวกเตอร์ตัวเลขนอกจากนี้
การศึกษาการเปรียบเทียบผลการจ าแนกประเภทจากเทคนิคการเรียนรู้ของ  Local Machine 
learning เ ช่ น  Support vector machine (SVM), Random forest, Linear regression แ ล ะ 
Naive Bayes ด้วยเทคนิคการเรียนรู้เชิงลึกเช่น Convolutional Neural Network (CNN) แสดงให้
เห็นว่า CNN ให้ความแม่นย าสูงสุด 71% 

การจัดหมวดหมู่อารมณ์ที่ได้เข้าถึงเทคนิคการประมวลภาษาธรรมชาติ ที่มี Label ของ 
อารมณ์ที่มาจากทฤษฎีอารมณ์ที่ เกี่ยวกับ Valance และ Arousal ของ Russel Model (Russell, 
1980) และบางวิธีได้ใช้การแนะน าตามอารมณ์ (F. Rachman, Sarno, & Fatichah, 2018) ในการ
ใช้แบบจ าลองใหม่ล่าสุดส าหรับการกระจายอารมณ์ เรียกว่า Emotion Music Scale อารมณ์ที่เกิด
จากดนตรีเพียงอย่างเดียวจะถูกแยกและจัดกลุ่มเป็นป้ายก ากับและป้าเหล่านี้ถูกน ามาสร้างระบบ
ที่เรียกว่า MoodPlay (Andjelkovic, Parra, & O’Donovan, 2019) MoodPlay ใช้ความคล้ายคลึง
กันโดยการใช้ฉลากก ากับจาก GEMS(The Geneva Emotional Music Scale)  

มีการเก็บ Mood Label จาก เว็บไซต์ last.fm.com จะท าการจับคู่อารมณ์ในแต่ละเพลง
และ เลยท าการเก็บไว้ในรูปของโมเดล Russel (Akella & Moh, 2019) และน าเอาข้อมูลมาเทรน
โ ด ย ใ ช้  Traditional Machine learning( SVM, Random Forest, KNN, MLP, Logistic 
Regression, N.Bays) ซึ่ง Random forest ได้ค่า Accuracy เบื้องต้นได้ 60.11% 
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แบบจ าลองที่ ศึกษาการตรวจจับอารมณ์ของเพลงโดยใช้เสียงและเนื้อเพลง (F. H. 
Rachman, Sarno, & Fatichah, 2020) ในงานวิจัยนี้ใช้แบบจ าลองเทเยอร์(Thayer model)ในการ
แบ่งเขตอารมณ์ออกเป็น 4 ส่วนของอารมณ์ Q1,Q2,Q3 และ Q4 ใน 4 พ้ืนที่นนี้ งานวิจัยชิ้นนี้ ใช้
ฉลากอารมณ์อ้างอิงถึง พ้ืนที่ที่กระตุ้นอารมณ์ (arousal areas) ประกอบไปด้วย ความเร้าอารมณ์
ต ่า(low arousal)และความเร้าอารมณ์(high arousal) และน าเนื้อเพลงและเสียงเพลงช่วงกลาง
เพลง(chorus segments) มาใช้เป็นลักษณะเฉพาะในการเอามาเข้าแบบจ าลอง โดยใช้ คุณสมบัติ
ถ่วงน ้าหนักในแต่ละแบบจ าลอง คือ Naive Bayes , Support Vector Machine(SVM), Random 
Forest  

การสร้างกรอบการท างานเพ่ือระบุการติดฉลากแบบใหม่เพ่ือการติดฉลากในส่ือสังคม
ออนไลน์ได้ถูกต้อง(Hu & Ogihara, 2012) ในกรอบงานของงานวิจัยอันดับแรกจะท าการลบและ
กรองฉลากเพลง จากนั้นจะใช้อัลกอลิทึ่มในการจัดกลุ่มแบบล าด าชั้นที่ปรับปรุงแล้วจัดกลุ่มฉลาก
เพ่ือสร้างหมวดหมู่ฉลาก ในงานวิชัยชิ้นนี้ใช้แบ่งประเภทเพลงโดยใช้เนื้อเพลงตามหมดหมู่ในการ
ขยายข้อมูลความหมายของเนื้อเพลงงานวิจัยนี้ใช้ CLOPE เพ่ือจัดกลุ่มเนื้อเพลง และใช้ เซน
ทรอยด์ของคลัสเตอร์ที่ เกี่ยวข้องแสดงเนื้อเพลง ตามวิธีการของ Naïve Bayes ผลจากการจัด
ประเภทเพ่ือพิจารณาว่าฉลากที่ใช้ก าหนดเพลงถูกต้องหรือไม่ จากผลการทดลองสรุปได้ว่ามี
ประสิทธิภาพมาก  

งานวิจัยที่มุ่งเน้นไปที่การระบุอารมณ์ โดยมาจากประสบการณ์ของผู้คนในขณะฟังเพลง
(Chauhan & Chauhan, 2016) มุ่งหมายที่จะวิเคราะห์เนื้อเพลง ของเพลงที่ใช้ภาษาฮินดี ตรวจจบั
อารมณ์ของผู้ฟัง ในงานวิจัยนี้ใช้ Unigram และ ความถี่ของค า (TF) เป็นคุณสมบัติหลัก และเราใช้
การ ลดมิติ ใช้เฉพาะค าที่เกี่ยวข้องในการตรวจจับอารมณ์ ซึ่งใช้ แบบจ าลอง unsupervised คือ 
topic-modeling (Latent Dirichlet Allocation model) เพ่ือท าการหนหาอารมณ์จากทุกเพลงไหน 
คลังที่เรามี และจะได้ท าการสร้างชุดข้อมูลจ านวน 1900 เพลง ที่ เป็นภาษาฮินดี และจากการ
ทดลองนี้ ที ใช่ การท า LDA (Latent Dirichlet Allocation model) ปรากฏว่าผลที่ออกมาค่อนข้าง
ที่จะดี  

งานวิจัยที่จะใช้การเรียนรู้ของเครื่องแทนความเชี่ยวชาญของมนุษย์ในการที่จะจัดจ าแนก 
อารมณ์ของเพลงออกมา(Yang & Lee, 2009) การจัดประเภทขึน้อยู่กับแบบจ าลองทางจิตวิทยา
ของอารมณ์ ซึ่งแบ่งอารมณ์เป็น 23 ประเภทอย่างเจาะจงผลลัพธ์ของงานวิจัยชิ้นนี้จากการที่
วิเคราะห์ข้อมูลของเพลงอย่าเฉพาะเจาะจงนั้นมีแนวโน้มที่ดี ที่แบบจ าลองจ าแนกผลลัพธ์ออกมา 
ในประเภทที่มนุษย์สามารถเข้าใจได้และสร้างผลลัพธ์ที่สอดคล้องกับสัญชาตญาณทั่วไปเกี่ยวกับ
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อารมณ์โดยงานวิจัยชิ้นนี้ใช้แบบจ าลอง Decision tree มีในการจ าแนกประเภทเพ่ือท าความเขา้ใจ
กับแบบจ าลองการจ าแนกประเภทในแต่ละประเภท ผลลัพธ์ของเราในการขุดข้อความโคลงส้ันๆ 
ส าหรับอารมณ์ที่ เฉพาะเจาะจงนั้นมีแนวโน้มที่จะสร้างแบบจ าลองการจ าแนกประเภทที่เข้าใจได้
โดยมนุษย์และสร้างผลลัพธ์ที่สอดคล้องกับสัญชาตญาณทั่วไปเกี่ยวกับอารมณ์ที่เฉพาะเจาะจงได้  

 

ภาพประกอบ 2 ตารางการแบ่งอารมณ์ทางจิตวิทยาทั้ง 23 ประเภท(Yang & 
Lee, 2009) 

(Oh, Hahn, & Kim, 2013)น าเสนอถึงวิธีการจ าแนกอารมณ์ของเพลงใหม่ โดยเลือกใช้
เฉพาะเนื้อเพลงท่อนแรกและบางส่วนของเนื้อเพลงเพ่ือจัดประเภทเพลงเนื่องจากเนื้อเพลงท่อน
แรกกะสร้างบรรยากาศของเพลงแต่ละเพลงและในส่วนของเนื้อเพลงจะมีค าหลักที่ส าคัญที่สุดของ
เพลงดังนั้น  แนวทางและส่ิงที่จะน าน ามาเสนอนี้ เพ่ือที่จะเพ่ิมความแม่นย าในการจัดจ าแนก
ประเภทโดยที่ไม่ค านึงถึงค าที่ไม่มีความหมาย งานวิจัยนี้แบ่งอารมณ์  ได้ 8 แบบ  คือ Joy, 
Acceptance, Anticipation, Anger, Disgust, Sadness, Surprise, and Fear ม า จ า ก
แบบจ าลองอารมณ์พ้ืนฐานของ Plutchick และเพ่ือที่จะวิเคราะห์ความคล้ายคลึงกันระหว่างเนื้อ
เพลงและอารมณ์วิธีนี้จะพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างค าส่ังและก าหนดอารมณ์ของแต่ละ
อารมณ์ เป็นหมวดหมู่ตามภาพประกอบ 3 
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ภาพประกอบ 3 การปรับมุมมองในการจ าแนกอารมร์จาก แบบจ าลองพ้ืนฐาน
ของ Plutchick (Oh et al., 2013) 

เท คนิคการจ าแ นกอารมณ์ที่ รวมคุณสมบั ติของบทกวีและเสีย งส าหรับ  Music 
Information Retrieval (MIR) ได้รับการศึกษ าอย่างกว้างขวางใน ช่วงไม่ กี่ ปีที่ ผ่าน มา (Ying, 
Doraisamy, & Abdullah, 2012) บทความนี้จะตรวจสอบการแสดงของประเภทดนตรีและการ
จ าแนกอารมณ์โดยใช้คุณสมบัติของเนื้อเพลงเท่านั้น ในการศึกษาเบื้องต้นนี้คุณลักษณะ Part-of-
Speech (POS) ใช้ส าหรับการจ าแนกคอลเลคชันเพลง 600 เพลง ประเภทดนตรีและอารมณ์สิบ
ประเภทได้รับการคัดเลือกตามล าดับโดยพิจารณาจากบทสรุปจากวรรณกรรม อารมณ์ของเนื้อ
เพลงแต่ละเพลงนั้นๆ  จดัจ าแนกมาจากแบบจ าลอง Russell  งานวิจัยนี้ข้อมูล K-NN, Naïve 
Bayes และ SVM ปรากฎว่า ค่า Accuracy ที่ดีที่สุดส าหรับ งานวิจัยนี้คือ SVM  

แยกคุณลักษณะจากเนื้อร้อง คลังเพลงเพ่ือจัดการการผลที่จะมาเฉพาะเนื้อเพลงและ
เสนอวิธีการประเมินอารมณ์จากวลีแต่ละบท (Matsumoto & Sasayama, 2018) ท ามาเพ่ือ
แก้ปัญหาเพลงบางเพลงที่ไม่มีอารมณ์เพลงก ากับอยู่ และประเมินประสิทธิภาพของแต่ละชุดของ
คลังข้อมูลที่ใช้ส าหรับการเรียนรู้ค าเวกเตอร์ (word vector learning) และขั้นตอนวิธีการฝึกอบรม
เวกเตอร์ค า (the corpus word vector training algorithm) ห รือค าส่ังอัลกอริทึม การประเมิ น
อารมณ์(emotion estimation algorithm) โดยการทดลองการประมาณอารมณ์จ านวนหนึ่ง ผลการ
ทดลองประเมินของเรายืนยันประสิทธิผลของวิธีการที่น าเสนอ  (lyric corpus word vector + 3-
NN) เนื่องจากมันสร้างค่า F-measure สูงกว่าวีธีอื่นๆ เราพบว่าวิธีการใช้คลังข้อมูลเนื้อเพลง (lyric 
corpus) สามารถประเมินอารมณ์ได้อย่างแม่นย าในระดับสูงโดยใช้วิธี เพ่ือนบ้านที่ใกล้ที่สุด 

(K- Nearest Neighbor method)  
ในการศึกษานี้แทนที่จะใช้การเรียนรู้เชิงลึกเราได้เพ่ิมความแม่นย าของผลการจ าแนกโดย

ใช้เทคนิค Ensemble เช่น  วิธี Boosting ซึ่ง อัลกอลิทึม Boosting ก าลังได้รับความนิยมและ
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แสดงผลความแม่นย าได้ดีในการจัดประเภทต่างๆในปัจจุบัน  (Al-Salemi, Mohd Noah, & Ab 
Aziz, 2016; Elmitwally, 2020; Salminen et al., 2020) 
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บทที่ 3 
วิธีด าเนินการวิจัย 

3.1 ข้อมูลที่เอามาใช้ในงานวิจัย   
3.1.1 ข้อมูล Billboard 2000-2018 

ข้อมูล Billboard ปี 2000-2018 จากเว็บไซต์เดต้าเวิร์ล(Tauberg, 2018) Billboard 
คือ ข้อมูลการจัดอันดับเพลงและอัลบั้มยอดนิยมตามแนวเพลงในแต่ละสัปดาห์  ซึ่งประกอบด้วย
เพลงจ านวน 7,573 เพลง ในข้อมูล Billboard จะมีข้อมูลที่ซ ้ากันเนื่องจากนบัการจัดอันดับเป็นราย
สัปดาห์ หลังก าจัดเนื้อเพลงที่ซ ้า จึงเหลือเพลง 5,743 เพลง จาก นักร้อง 1,386 คน จาก ปี 2000 
ถึงปี 2018 ซึ่งจะมีรายละเอียด ดังตารางที่ 3 

ตาราง 3 ชื่อคอลัมน์ ของ Billboard 2000-2018 

Field name 

year analysis_url rank danceability 

title energy change key 

Simple title liveness spotify_link duration_ms 

artist tempo spotify_id  loudness 

main artist speechiness video_link valence 

peak_pos acousticness Genre mode 

last_pos instrumentalness bard_genre lyrics 

weeks time_signature   

 

จากตารางที่  3 คอล่ัม Billboard มีจ านวนทั้งหมด 30 คอลัมน์ งานวิจัยนี้ เราเลือก
คอลัมน์ title ของข้อมูล Billboard ไปจับกับ ข้อมูล title ของข้อมูล Moody corpus เพ่ือท าการจับ
เพลงเหมือนกัน และจะน าคอลัมน์ Lyrics ท าไปใช้ต่อในแบบจ าลอง 
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ตาราง 4 คอลัมน์ Lyrics ที่เลือกเอามาใช้ท าการทดลอง 

 
3.1.2 ข้อมูล Moody Corpus 

ซึ่งเป็นข้อมูล และอารมณ์ของเพลงโดย  Erion Çano (Çano & Morisio, 2017)
ประกอบไปด้วยอารมณ์ 4 แบบคือ Angry, Sad, Relaxed และ Happy จากเพลงทั้งหมด 2,595 
นักร้องทั้งหมด 1,665 คน ตามชุดข้อมูลนี้มีขนาด 3 คอลัมน์ ตามรายละเอียดตารางที่ 5 

ตาราง 5 ตาราง  Moody Corpus 

 
งานวิจัยนี้ เราเลือกคอลัมน์ title ของข้อมูล Moody Corpus ไปจับกับ ข้อมูล title 

ของข้อมูล Billboard เพ่ือท าการจับเพลงเหมือนกัน และจะน าคอลัมน์  Mood ท าไปใช้ต่อใน
แบบจ าลอง 

 
 
 
 
 
 
 

Field name ความหมาย 

Lyrics เนื้อเพลง 

Field name ความหมาย 

Artist นักร้อง 

Title ชื่อเพลง 

Mood อารมณ์ของเพลง 
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ตาราง 6 คอลัมน์ Mood ที่เลือกเอามาใช้ท าการทดลอง 

 
3.1.3 ข้อมูลรวมเดต้า 

ซึงเป็นข้อมูลที่น าข้อมูล Billboard และ Moody Corpus(Çano & Morisio, 2017) 
มาท าการจับชื่อเพลงที่เหมือนและเราเลือกที่จะน ามาใช้เพียง 2 คอลัมน์ จึงได้ข้อมูลทั้งหมด 209 
แถว ในข้อมูลรวมเดต้านนี้จะมี 2 คอลัมน์ดังตาราง 6 คอลัมน์ Lyrics  

ตาราง 7 คอลัมน์ที่เอามาใช้ ในการเทรน 

Field name ความหมาย 

Mood อารมณ์ของเพลง 

Field name ความหมาย 

lyrics เนื้อเพลง 

Mood อารมณ์ของเพลง 
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3.2 กระบวนการท างานของงานวิจัย 

 

ภาพประกอบ 4 กระบวนการท างานของงานวิจัย 

จากภาพกระบวนการท างานของงานวิจัย เมื่อเรามีข้อมลูดิบ 2 ข้อมูล  เราน าข้อมูลทั้ง 2 
ข้อมูลมาท าการรวมกันได้ 209 แถว และท าการเตรียมข้อมูล ท าการแบ่งข้อมูลอกเป็น 2 ส่วน 
ข้อมูลฝึก(Training data) และข้อมูลทดสอบ(test data) และน าข้อมูลมาท าการประเมินจนได้ค่า
แสดงประสิทธิภาพของแบบจ าลอง 

3.3 การส ารวจข้อมูล 
3.3.1 ข้อมูลของ Billboard 

จากข้อมูลเพลงในแต่ละปีของ Billboard หลังจากได้ท าการท าความสะอาดข้อมูลที่
มีเพลงซ ้ากันท าให้เหลือข้อมูลเหลือแค่ปี 2000 -2017 เราพบว่าในปี 2017(Tauberg, 2018) มี
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เพลงเยอะมากที่ สุดคือ  529 เพลง รองลงมาคือ ปี 2009 มีเพลง 423 เพลง และปี 2011 มีเพลง 
398 เพลง  ตามล าดับ  และใ นปี ที่ มี เพลงน้ อยที่ สุ ดคือ ปี 2001 ซึ่งมีเพลง  205 เพลง  ดั ง
ภาพประกอบที่ 3 

 

ภาพประกอบ 5 จ านวนเพลงในแต่ละปี 

 

ภาพประกอบ 6 กราฟแสดงการแจกแจงความถี่ของค าในเนื้อเพลงของข้อมูล 
Billboard 

จากภาพประกอบที่ 4 เป็นการแจกแจกความถี่ของค าในเนื้อเพลงแต่ละเพลงของ
ข้อมูล Billboard พบว่าช่วงความถี่ค าที่น้อยที่สุดคือ 21 ค า พบ 1 เพลง ความถี่ค าที่พบเยอะที่สุด
คือ 259 พบ 31 เพลง และเมื่อไล่ระดับความเยอะขึน้ ไปเรื่อยความถี่ของค าที่  538 พบ 13 เพลง 
เพลงความถี่ของค าเนื้อเพลงที่เยอะที่ สุด 2 อันดับ 2,239 และ 2,332 พบ อย่างละ 1 เพลง จาก
กราฟสรุปได้ว่าส่วนมากเพลงความถี่ของค าในเนื้อเพลงถ้ายิ่งเยอะมากเพลงจะยิ่งมีน้อย   
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3.3.1 ข้อมูลของ Moody Corpus  
มีเพลงทั้งหมด 2,595 นักร้องทั้งหมด 1,665 คน เมื่อท าการนับจากอารมณ์เพลงแต่

ละเพลง จากตาราง 7 เห็นได้ว่าอารมณ์ happy มีเยอะที่ สุดในจ านวน 819 เพลง ตามมาด้วย
อารมณ์ sad และอารมณ์ relaxed อารมณ์ที่มีจ านวนน้อยสุดคืออารมณ์ angry มีจ านวน 575 
เพลง  

ตาราง 8 จ านวนอารมณ์ในแต่ละอารมณ์ของข้อมูล Moody Corpus(Çano & Morisio, 2017) 

อารมณ์ของเพลง จ านวนของอารมณ์เพลง 

angry 575 

happy 819 

relaxed 597 

sad 604 

ทั้งหมด 2,595 

 

3.3.3 ข้อมูลรวม 
หลังจากท าการรวมข้อมูลแล้ว ท าการแจกแจงอารมณ์ของเพลงได้ดังตารางที่ 8 เรา

พบว่าอารมณ์ happy มีเพลงมากที่สุดมีจ านวน 75 เพลง  อารมณ์ relaxed อยู่ในอันดับที่  2 มี
จ านวน 54 เพลง ส่วนอับดับที่ 3 คืออารมณ์ angry มีจ านวน 42 เพลง และเพลงที่น้อยที่ สุดคือ
อารมณ์ sad มีจ านวน 38 เพลง เมื่อมาเทียบกับข้อมูล Moody Corpus ความมากน้อยของแต่ละ
อารมณ์เพลงจะไม่เท่ากันเนื่องจากการที่ได้ได้ท าการจับเพลงกับตัวข้อมูล Billboard  
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ตาราง 9 จ านวนอารมณ์ในแต่ละอารมณ์ของข้อมูลรวม 

อารมณ์ของเพลง จ านวนของเพลง 

angry 42 

happy 75 

relaxed 54 

sad 38 

ทั้งหมด 209 

 

 

ในปี 2011 ในข้อมูลรวมมีเพลงเยอะมากที่สุดและมีเพลงอารมณ์ relaxed มากที่สุด 
อารมณ์ happy มีมากที่ สุด ในปี 2017 และ 2009 มีจ านวนเพลงเท่ากัน แต่ในปี 2017 อารมณ์ 
happy เยอะที่สุด และในปี 2009 อารมณ์ angry เยอะมากที่สุด ปีที่มีเพลงน้อยที่สุดคือปี 2000 มี
อารมณ์เพลง happy มากที่ สุและไม่มีอารมณ์ sad ในปีนี้ ในปี 2014 มีอารมณ์เพลง sad มาก
ที่สุด สรุปแล้วดูในแต่ละปีจะมีทั้ง 4 อารมณ์ประกอบกันแล้วโดยเฉล่ียทุกปีจะเท่าๆกัน  ดัง
ภาพประกอบที่ 5 
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ภาพประกอบ 7 อารมณ์ในแต่ละปีข้อมูลรวม 

 

ภาพประกอบ 8 กราฟแสดงการแจกแจงความถี่ของค าในเนื้อเพลงในข้อมูลรวม  

จากภาพประกอบที่ 6 เป็นการแจกแจกความถี่ของค าในเนื้อเพลงแต่ละเพลงข้อมูล
รวม พบว่าช่วงความถี่ค าที่น้อยที่สุดคือ 49 ค า พบ 2 เพลง ความถี่ค าที่ 77 ค า พบ 1 เพลง ความถี่  
196 ค าที่ พบ 3 เพลง ความถี่ 315 ค าที่ พบ 3 เพลง ความถี่ 391 ค าที่ พบ 2 เพลง ความถี่ 395 
ค าที่ พบ 1 เพลง และเพลงความถี่ของค าเนื้อเพลงที่ เยอะที่สุด 2 อันดับ 826 และ 883 พบ อย่าง
ละ 1 เพลง จากกราฟสรุปได้ว่าส่วนมากเพลงความถี่ของค าในเนื้อเพลงถ้ายิ่งเยอะมากเพลงจะยิ่ง
มีน้อย  

 
3.3.3.1 การท าความสะอาดข้อมูล 

ในเนื้อเพลงนั้นเราสังเกตเห็นได้ว่ามีค าเยอะมากในเนือ้เพลง ซึ่งแต่ละเพลงนั้นก็มี
ค าทีเป็นอารมณ์นั้นแฝงอยู่ และเพ่ือที่จะน ามันเข้าไปท าการจัดจ าแนกอารมณ์ของเพลง ดังนั้นเรา
จึงจัดการลบค าบางคนออกจากเนื้อเพลง ซึ่งค าพวกนนั้นไม่ได้มีความหมายหรือว่าไม่ได้ส่งผล
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กระทบในการน าค ามาเข้าโมเดล ในเนื้อเพลงที่น าเขา้มานัน้จะมีการเว้นวรรคซึ่งค านั้นจะมีค า ”/n” 
ซี่งแปลว่า เว้นบรรทัด พบได้ทั่วไปในการท า Sentiment ซึ่งค านี้ไม่มีความหมายหากจะเพียงค าส่ัง
ให้เว้นบรรทัดเท่านั้นและไม่น าเข้ามาค านวณ และ ค าจ าพวกที่ เราสามารถเห็นกันได้บ่อย เช่น 
“Gonna”, “Wanna” และ “Gotta” เป็นต้น และค าจ าพวก Stop word “a”, “and”,”the” และ “to” 
เป็นต้น ค าทั้งหลายเหล่านี้พบได้บ่อยในเนื้อเพลงสามารถที่จะท าการลบหรือตัดออกไปได้เพราะจ
ไม่ท าให้เนื้อความของเพลงแต่ละเพลงไม่ผิดความหมายเนื่องจะค าแต่ละค าไม่ได้มีการให้ความส่ือ
ความหมายเท่าไหร่  

3.3.3.2 การท า Word Cloud กับข้อมูลรวม 
การท า word cloud คือ การที่จับเอากลุ่มค าต่างๆมาเรียงจากมากที่สุดในน้อย

ที่สุดมันจะสามารถแสดงให้เห็นถึงค าทั้งหมดในแต่ละเพลงหรือโดยรวมแล้วแต่จะก าหนดเพ่ือให้
มองเห็นความถี่ในการใช้ค าของค าทั้งหมดที่เรามี หลังจากท า Word cloud ทั้ง 4 อารมร์ประกอบ
ไปด้วยอารมมณ์ happy, relaxed, sad และ angry ในอารมณ์เพลง happy พบค าว่า love มาก
ที่สุด อารมณ์เพลง angry พบค าว่า burn มากที่สุด อารมณ์เพลง relaxed พบค าว่า im มากที่สุด 
อารมณ์เพลง relaxed พบค าว่า home มากที่สุด ในการท า Word Cloud นี้เป็นการแสดงให้เห็นว่า
ค าๆ ไหนที่เราพบเจอบ่อยในเนือ้เพลงแต่ละอารมณ์   

 

ภาพประกอบ 9 ตาราง Word Cloud แสดงค าที่ใช้ถี่ 10 อันดับในแต่ละอารมณ์ 

Word of Happy Number of words   Word of angry Number of words 
love 1767   burn 563 

im 931   im 461 
know 593   na 443 
dont 489   got 400 

like 390   dont 348 
got 370  know 342 
na 367   fire 330 

oh 356   let 302 
life 337   like 293 

yeah 317   oh 257 

         

Word of sad Number of words   Word of relaxed Number of words 
im  400   home 1060 

lonely 217   im  860 
like 177   got 447 

don’t 160   youre 411 

got 139  take 392 
girl 135   know  381 

na 127   go 361 
baby 114   baby 352 
know 106   like 346 

hold 104  dont 306 
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3.4 Feature Selection 
การท า Feature Selection คือการลดจ านวน Feature ลงเพ่ือเมื่อเวลาเอาไปสร้าง

แบบจ าลองแล้วมันจะไม่ท าให้เครื่องเกิดการค้างหรือ  Error ไม่ก็ เกิดการ Overfitting เพราะ 
จ านวนมิติข้อมูลที่มากเกินไป เป็นกระบวนการทีส่ าคัญอย่างหนึ่งในการท าการจดัจ าแนกประเภท 
ในงานวิจัยนี้เราใช้เทคนิค 2 ด้วยกัน ดังนี้ 

 
3.4.1 TF-IDF 

TF-IDF หรือ Term Frequency – Inverse Document Frequency เป็นกระบวนการ
ทางสถิติรูปแบบหนึ่ง น ามาใช้เพ่ือหาความส าคัญของประโยค หรือ ข้อมความ การหาค่า TF-IDF 
เป็นวิธีที่นิยมใช้ที่สุดในการอธิบายเนื้อเพลงให้อยู่ในรูปแบบเวคเตอร์ TF หรือ Term Frequency ,
มันคือการหาความถี่ของการใช้ค า นั้นหมายความว่า TF และ IDF เป็นการค านวณความถี่ของค า
ทั่วไปหรือค าที่ไม่ค่อยปรากฏในเนื้อเพลงซึ่งค านวณจากค าทั้งหมดนเนือ้เพลงหารด้วยจ านวนค าที่
ปรากฏในเนื้อเพลง จากนั้นจะค านวนค่าต่างโดยการท าล็อกการิทึ่มและการคูณด้วยความถ่ีของค า
ที่ปรากฏในเนื้อเพลง สุดท้ายก็จะมีการระบุอัตราส่วนของจ านวนครั้งที่ค าปรากฏในเนื้อเพลงนี้คือ
ความถี่ของค าที่ปรากฏในเนื้อเพลง  

สรุปคือ TF-IDF คือการหาน ้าหนักเพ่ือพิจารณาว่าค าใดให้ความหมายส าคัญส าหรับ
เนื้อเพลง ถ้ามีน ้าหนักมากค านั้นก็จะมีความส าคัญในเนื้อเพล ซึ่งเป็นกระบวนการน าความถี่ของ
ค าที่อยู่ในเนื้อเพลง ซึ่งในเนื้อเพลงนั้นอาจจะมีความยาวที่แตกต่างกันไป ดังนั้นการค านวณ
ความถี่ของค า จึงมักหารด้วยความยาวของเอกสาร (จ านวนค าทั้งหมดในเอกสารนั้น) 

การหาค่าน ้าหนักสามารถค านวณได้ตามสมการที่ 1 ดังนี้ 
 

 𝑇𝐹 − 𝐼𝐷𝐹 = 𝑇𝐹 ×  𝑙𝑜𝑔
𝑁

𝐷𝐹
 

 

(1) 

โดย ความหมายของตัวแปรแต่ละตัว 
N   = จ านวนค าทั้งหมดในเนื้อเพลง 
DF = จ านวนค าที่ปรากฎในเนื้อเพลงแต่ละเพลง 
TF = จ านวนความถี่ของค าที่ปรากฎในเนื้อเพลงแต่ละเพลง 
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3.4.2 LDA (Latent Dirichlet Allocation) 
LDA เป็น Latent Probabilistic Model ซึ่งเป็นงานวิจัยในปี 2003 แต่งโดย David 

Blei, Andrew Ng แ ละ Michael Jordan (Blei, Ng, & Jordan, 2001) LDA ถู ก ใช้ ใน การท า 
Topic Modelling โดย Topic นี้อาจจะเป็น หัวข้อ หรือ กลุ่มค าที่ถูก ซ่อนอยู่ในเอกสารและเป็นส่ิง
ที่ต้องการสกัดออกมาจากเอกสาร โดย Topic เหล่านี้เป็น Latent Topic ซึ่งไม่ สามารถสังเกตได้
อย่างชัดเจน มันจึงจัดกลุ่มของเนื้อเพลงที่มีหัวข้อที่เกี่ยวข้องกันให้มาอยู่ในกลุ่มเดียวกัน โดยการ
ค านวณหาค่าความน่าจะเป็น จากค าที่ปรากฏในเนื้อเพลง ซึ่งข้อจ ากัดของวิธีนี้คือ จะแสดงเฉพาะ
ข้อมูลที่มีความเกี่ยวข้องกันมาก ๆ  เท่านั้น 

หลักการท างานของ LDA คือท าการเลือกจ านวนหัวข้อขึน้มา คือ k จ านวน หัวข้อ ที่
เราต้องการ เหมือนกับการหาคลัสเตอร์ จากนั้น  LDA จะท าการอ่านทุกๆ ค าในเอกสารและจ า
ก าหนดหัวข้อให้แต่ละค าแบบสุ่ม ซึ่งผลลัพธ์ที่ได้คือ กลุ่มของหัวข้อค า(Topic Representation) ซึ่ง
ในหัวข้อนั้นๆประกอบด้วยค าอะไรบ้าง โดยที่ค าแต่ละค าที่อย๔ในแต่ละหัวข้อจะไปอยู่รวมกันใน
รูปแบบของ ถุงค า (Bag of Words) และจะได้หัวข้อของแต่ละเอกสาร(Document represent in 
term of topics) แต่เนื่องจากว่ากลุ่มค าในหัวข้อที่เลือกไว้ได้มาจากการสุ่ม ดังนั้นกลุ่มค าที่อาจจะ
ไม่มีความเกี่ยวโยงกัน นั้นท าให้ LDA จ าเป็นต้องวิเคราะห์แต่ละเอกสารอีกครั้งเพ่ือหาข้อมูลตาม
ต่อไปนี้ 

1.P(หัวข้อ/เอกสาร) = ร้อยละของจ านวนค าศัพท์ทั้งหมดในเอกสาร ที่ถูกจัดให้อยู่ใน
หัวข้อ 

2.P(ค าศัพท์/หัวข้อ) = ร้อยละของจ านวนครั้งที่ค าศัพท์ ถูกจัดให้อยู่ในหัวข้อ ส าหรับ
ทุกเอกสาร 

หมายเหตุ คือ P(ค าศัพท์/หัวข้อ) คือความน่าจะเป็นแบบมีเง่ือนไข (conditionality 
probability) 

LDA จะย้ายค าศัพท์จากหัวข้อ A ไป B เมื่อ P(หัวข้อ A|เอกสาร) x P(ค าศัพท์|หัวข้อ 
A) น้อยกว่า P(หัวข้อ B|เอกสาร) x P(ค าศัพท์ |หัวข้อ B) หลังจากท าแบบนี้ไปสักพักหนึ่ง LDA จะ
ได้ถุงค าศัพท์ (Bag of Words) และหัวข้อเอกสารที่ดีขึน้ เมื่อถึงจุดๆหนึ่ง ระบบก็จะหยุดการค้นหา  
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บทที่ 4 
การทดลอง 

4.1 Model Classification 
งานวิจัยชิ้นนี้ เราสามารถมองได้ว่าเป็นการจ าแนกแบบหลายแบบ(Multi-class) การ

จ าแนกแบบหลายแบบอธิบายถึงงานในการจ าแนกขอ้มูลออกเป็นแต่ละฉลาก โดยมีฉลากจ านวน
มากและแต่ละจุดข้อมูลสามารถก าหนดฉลากได้เพียงฉลากเดียว ซึ่งในการจัดจ าแนกประเภทนี้เรา
ใช้ แบบจ าลองจ านวน 6 แบบ ในการจัดจ าแนกประเภทอารมณ์ของเพลง ในแต่ละแบบเราจะใชว้ธีิ 
Grid Search ที่ท าการหาค่าพารามิเตอร์ที่ดีที่สุดของ 
 

4.1.1 Traditional Machine Learning  
เป็นการศึกษาทางวิทยาศาสตร์เกี่ยวกับอัลกอริทึมและแบบจ าลองทางสถิติที่ใช้

ระบบคอมพิวเตอร์ในการท างาน การเรียนรู้ ด้วยเครื่องจักรเป็นส่วนหนึ่งของปัญญาประดิษฐ์ 
(Artificial Intelligence) โดยอัลกอริทึ มกา รเรียนรู้ขอ งเครื่องจัก รจะสร้า งแ บบจ าลองทาง
คณิตศาสตร์จากข้อมูลเรียนรู้ (Training Data) จากนั้นแบบจ าลองที่ได้จะสามารถน าไปใช้เพ่ือ
ท านายหรือตัดสินใจในอนาคตได้ โดยไม่ต้องเขียนโปรแกรมค าส่ังใหม่ เพ่ือการท างานเพ่ือการ
ท างานที่รวดเร็ว  

อัลกอริทึมที่รู้จักกันดีเช่น Decision tree, Random forest, Linear regression และ 
Naive Bayes ถูกน ามาใช้กันอย่างแพร่หลายในการจัดประเภทข้อความ ในการศึกษานี้เราได้
เปรียบเทียบประสิทธิภาพของอัลกอริทึมข้างต้น ท าการค้นหาแบบ Grid Search เพ่ือค้นหา
ไฮเปอร์พารามิเตอร์ที่เหมาะสมที่สุด 

เพ่ือเพ่ิมความแม่น ย าใน การจ าแ นกแบบจ าลอ ง  เราใช้  Ensemble Method 
โดยทั่วไป โมเดลที่ เป็น Ensemble Method จะถูกมองว่า มีประสิทธิภาพสูงสุดใน  Machine 
Learning โดยทั่วไปมีประสิทธิภาพดีกว่าแบบจ าลองเดียว(Subasi, 2020) วิ ธีการ Ensemble 2 
ประเภทคือ  Bagging  และ Boosting ซึ่ง Random forest ตัวอย่างของแบบจ าลอง Bagging 
นั้นเอง 

4.1.1.1 Decision tree 
Decision tree หรือ ต้นไม้ตัดสินใจ คือแบบจ าลองต้นไม้ที่สนับสนุนการตัดสินใจ

ซึ่งมีลักษณะเป็นต้นไม้กลับหัวรากจะอยู่ด้านบนสุดและใบอยู่ด้านล่างสุด ในต้นไม้จะประกอบไป
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ด้วยโหนด (Node) ซึ่งคือคุณสมบัติต่างๆ ที่เป็นจุดแยกว่าจะให้ข้อมูลไปในทิศใด ซึ่งโหนดที่อยู่สูง
กว่าเรียกว่าโหนดราก (Root node) กิ่งของต้น (Branch) คือ คุณสมบัติของโหนดที่แตกออกมา 
โดยจ านวนกิ่งจะเท่ากับคุณสมบัติของโหนด ใบของต้นไม้ (Leaf) คือ กลุ่มของผลลัพธ์ในการ
แยกแยะจ าแนกข้อมลูโดย จะแสดงส่วนประกอบของต้นไม้ ดังรูปด้านล่าง   

 

ภาพประกอบ 10 การแยกแยะผลลัพธ์ของ Decision Tree 

4.1.1.2 Naïve bayes 
การจัดจ าแนกแบบ Naive Bayes(ปักเข็ม) เป็นแบบจ าลองหนึง่ในการจัดจ าแนก

ที่ใช้ความน่าจะเป็น Naive bayes เช่น ถ้าต้องการแบ่งกลุ่มว่าคนไข้ที่เข้ามานั้นเป็นไข้หวัดใหญ่
หรือไม่ ซึ่งเราจะต้องถามอาการคนไข้มาให้ได้มากที่ สุดว่าอาการเป็นอย่างไร แล้วเราถึงจะ
คาดคะเนจากข้อมูลอาการที่ได้ว่ามีความน่าจะเป็น ไข้หวัดใหญ่เท่าไหร่ เช่นความนา่จะเป็น 95% 
เป็นต้น ซึ่งความน่าจะเป็นดังกล่าว เราจะใช้ Naive Bayes ในการหาค่าความนา่จะเป็นนั่นเอง ซึ่ง
ในงานวิจัยนี้ เราท าการจัดหมวดหมู่ เนื้อเพลงว่าเป็นแนวอารมณ์ไหนเราก็ต้องดูค าในเนื้อเพลงให้
ได้มากที่สุดว่ามีค าอะไรบ้างเราถึงจะสามารถคาดการจากข้อมูลที่เรามีได้ว่าเป็นไปได้เท่าไหร่ที่จะ
เป็นอารมณ์เพลงอะไร งานวิจัยนี้ใช้การทดลองโดยค านวนความน่าจะเป็น ดังนี้  

 
 

𝑃(ℎ|𝐸1, 𝐸2, … , 𝐸𝑛) =  
𝑃(𝐸1|ℎ) × 𝑃(𝐸2|ℎ) × … × 𝑃(𝐸𝑛|ℎ) × 𝑃(ℎ)

𝑃(ℎ|𝐸1, 𝐸2, … , 𝐸𝑛)
 

 

 
(2) 
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4.1.1.3 Logistic Regression 
การถดถอยเชิงโลจิสติก หรือ Logistic regression เป็นแบบจ าลองพ้ืนฐานทีน่ิยม

ใช้ส าหรับปัญหาการจัดจ าแนกประเภท นั่นคือ ปัญหาที่มีตัวแปรตาม  เป็นตัวแปรประเภทไม่
ต่อเนื่อง เช่น ปัญหาการจ าแนกประเภทลูกค้าออกเป็นลูกค้า ดี/ไม่ดี หรือ การท านายสภาพอากาศ
ในวันพรุ่งนี้ โดยค าท านายที่เป็นไปได้คือ ฝนตก, แดดแรง, มีเมฆมาก เป็นต้น ในงานวิจัยของเราเรา
ท าการจัดจ าแนกอารมณ์ของเพลง นั้นคือการจัดจ าแนกแบบหลายหมู่ หรือเรียกว่า  Multiclass 
classification ซึ่งใช้ SoftMax function โดย SoftMax จะท าการท านายอารมณ์ของเพลงที่ได้
คะแนนความเป็นไปได้สูงสุด 

 
4.1.1.4 Random Forest 

Random Forest คือ แบบจ าลองที่เอา Decision Tree หลายต้นมารวมกันและ
ท าการฝึกแบบจ าลองด้วยกัน สามารถท าได้มากกว่า 10 ต้น หรือ มากกว่า 1000 ต้น โดยที่แต่ละ
ต้นจะได้รับ feature และ ข้อมูลที่เป็น subset ของ feature และ ข้อมูลทั้งหมด แบบสุ่มตอนท าการ
จัดจ าแนกมันจะท าให้แต่ละ Decision Tree ท าการจัดจ าแนกของใครของมัน และเลือกผลการจัด
จ าแนกครั้งสุ ดท้ายจ ากค่าที่ได้รับ การโหวตมากที่ สุด ซึ่งเทคนิ คนี้ เรียกว่า  bagging ห รือ 
bootstrapping 

 

 

ภาพประกอบ 11 หลักการท า Random Forest 

4.1.2 AdaBoost (Adaptive Boosting Algorithm) 
แนวคิดเบื้องหลังอัลกอริธึมการส่งเสริมการปรับตัวหรือ AdaBoost สามารถพบได้ใน

วรรณกรรมหลายเล่ม (Freund & Schapire, 1999; Schapire, 2002) มั น เป็น  Sequential 
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Ensemble Method ที่มีการรวมตัวเรียนรู้ที่อ่อนแอหลาย ตัวเข้าด้วยกัน แล้วสร้างเป็นตัวเรียนรู้ที่
แข็งแรงท าให้ผลลัพธ์ของการจัดจ าแนกขั้นสุดท้ายเพ่ิมขึน้ แนวคิดหลักคือการปรับน ้าหนักใหม่ซึ่ง
จะให้ความส าคัญกับข้อมูลที่จัดจ าแนกผิดเพ่ือใหม้ีโอกาสที่จะถูกจัดจ าแนกในรอบถัดไป โดยจะมี
การปรับเพ่ิมน ้าหนักของข้อมูลที่ จัดจ าแนกผิดและปรับลดน ้าหนักของข้อมูลที่จัดจ าแนกถูกต้อง
ข้อมูลเหล่านี้ไปเรียนรู้และสร้างตัวเรียนรู้ที่อ่อนแอตัวใหม่ ขั้นตอนเหล่านี้จะท าแบบ Sequential 
และจะมีการปรับค่าน ้าหนักในทุกๆ รอบ สรุปได้ว่า AdaBoost นั้นรวดเร็วและน ามาใช้ง่าย ใน
การศึกษ านี้ เราใ ช้ AdaBoost ที่ น ามา ใช้ใน  Scikit-learn (Pedregosa et al., 2011) โดยใ ช้ 
Decision Tree เป็น Base Learner 

 
4.1.3 XGBoost (Extreme Gradient Boosting) 

เป็นอัลกอริทึมที่ใช้โครงสร้างพ้ืนฐาน (Chen & Guestrin, 2016) XGBoost เป็นส่วน
ห นึ่ งข อ ง ตระ กู ล ต้ น ไม้  (Decision tree, Random Forest, bagging, boosting, gradient 
boosting) Boosting เป็นวิธีการทั้งมวลโดยมีวัตถุประสงค์หลักในการลด Over Fit และ ความ
แปรปรวน เป้าหมายคือการสร้างตัวเรียนรู้ ขึน้มา และให้ตัวเรียนรู้แต่ละตัวมุ่งเน้นไปที่ความผิด
พลาด (ข้อมูลที่จัดประเภทไม่ถูกต้อง) ของตัวเรียนรู้ก่อนหน้า หลังจากจัดการกับความผิดพลาด  
แล้วน ้าหนักข้อมูลจะถูกปรับใหม่หรือที่เรียกว่า "การถ่วงน ้าหนักใหม่" ทั้งหมดสร้างแบบจ าลองที่ ดี
ขึน้เมื่อมีการเรียนรู้ของตัวเรียนรู้ต่อเนื่องกันจนมีความลึกมากพอ และ แบบจ าลองจะหยุดเรียนรู้
เมื่อไม่เหลือผลของความผิดพลาดจากตัวเรียนรู้ก่อนหน้าให้เรียนรู้แล้ว  ซึ่ง XGBoost ได้รับการ
พิสูจน์แล้วว่ามีประสิทธิภาพสูงสุด 

 

 

ภาพประกอบ 12 รูปเปรียบเทียบการท างานระหว่าง Bagging และ Boosting 
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4.2 Grid Search 
Grid Search คือ การหาค่าพารามิเตอร์ที่ดีที่สุดให้แบบจ าลองของเราที่เราน ามาท าการ

ทดลอง โดยท าการก าหนดค่าพารามิ เตอร์ของแต่ละแบบจ าลองขึ ้นมาจากนั้นท าการรัน
แบบจ าลองในทุกชุดของค่าพารามิเตอร์ที่ให้ค่าดีที่สุด ที่เลือกหยิบแบบจ าลองนี้มาใช้เนือ่งจากเรา
มีข้อมูลน้อยและแบบจ าลองของเรานั้นไม่ค่อยมีความซบัซ้อน ซึ่งใช้เวลาในการรันแบบจ าลองนอ้ย  

 

4.3 Model Evaluate 
จากการที่ เราท าการใช้แบบจ าลองทั้ง 6 แบบจ าลองเราใช้การวัดค่าของแต่ละ

แบบจ าลองคือค่าความถูกต้อง(accuracy) ซึ่งเป็นค่าที่บ่งบอกถึงความสามารถของเครื่องมือวัด
ค่าความถูกต้องที่ เข้าใกล้ค่าความเป็นจริง โดยวิธีที่ เราท าการหาค่าความถูกต้อง (accuracy) 
ออกมาคือเราท าการฝึกแบบจ าลองของเรากับค่าที่มีฉลากก ากับเมื่อเราฝึกแบบจ าลองทุก
แบบจ าลองเสร็จแล้วเราจะน าข้อมูลตัวเดิมซึ่งมีฉลากก ากับให้แบบจ าลองแต่ละแบบนั้นท าการ
ท านายออกมาว่าค่าจะเหมือนกันมากน้อยขนาดไหน จากนั้นเราก็จะได้ค่าความแม่นย ามาจาก
การที่เราเอาข้อมูลเดิมของเราที่เราใช้ฝึกก่อนหน้ามาท าการทดสอบกับแบบจ าลองนั้นๆ 
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บทที่ 5 
สรุปผลการทดลอง 

ในบทความงานวิจัยเร่ืองนี้เราได้วัดประสิทธิภาพของแบบจ าลองแต่ละเทคนิค เพ่ือน ามา
เปรียบเทียบและสรุปผล โดยสามารถแบ่งหัวข้อในการสรุปผลดังต่อไปนี้  

5.1 สรุปผลการวิจัย 
5.2 อภิรายผลการวิจัย 
5.3 ข้อเสนอแนะ 

5.1 สรุปผลการวิจัย 
อารมณ์เพลงเป็นส่ิงที่ช่วยให้ผู้ฟังเพลงเข้าถึงอารมณ์ที่แท้จริงของตัวเองที่รู้สึกอยู่ใน

ขณะนั้นๆ ซึ่งในปัจจุบันการหาเพลงในรายการถ่ายทอดสดหรือตามเว็บไซต์อาจจะยังไม่สามารถ
เข้าถึงอารมณ์เพราะยังไม่มีการแบ่งประเภทอารมณ์ของเพลงอย่างทั่วถึง นั้นจึกท าให้ ผู้ฟังมี
ทางเลือกในการฟังเพลงได้ไม่มาก มากไปกว่านั้นในอนาคตความต้องการในการฟังเพลงตาม
อารมณ์นั้นอาจจะมีเพ่ิมขึน้  ในงานวิจัยนี้จริงตระหนักถึงการท านายอารมณ์เพลง และการใช้
เครื่องมือในการท านายอารมณ์เพลงจากเนื้อเพลงอย่างเหมาะสม 

ผลจากงานวิจัยนี้หลังจากการประมวลผลข้อความเราพบว่ามีค าโดยเฉล่ีย 70 ค าในแต่
ละเพลง จาก จ านวนเพลง 209 เพลง แสดงค าที่พบบ่อยที่ สุดในแต่ละอารมณ์ ในอารมณ์ 
Relaxed และอารมณ์ Happy ค าว่า "home" และ "love" จะปรากฏมากที่สุดตามล าดับ ค าที่พบ
บ่อยในอารมณ์ Sad เช่น "lonely"  หรือ "hold" สุดท้ายค าว่า “burn” หรือ“ fire” เป็นค าทั่วไปที่พบ
ในอารมณ์ angry ต่อมาเราท าการแบ่งข้อมูลเนื่องจากเรามีขอ้มูลจ านวนนอ้ยมากเราจงึแบ่ง 80% 
เป็นชุดฝึก และ 20% เป็นชุดทดสอบ ซึ่งเราได้ท าการฝึกฝนแบบจ าลองตามอัลกอริทึ่ม คือ 
XGBoost, Random Forest, AdaBoost, Decision tree, Naïve Bayes แ ล ะ  Logistic 
Regression ที่กล่าวมาด้านต้น เราประเมินผลการค านวณโดยใช้ค่าร้อยละของความแม่นย า โดย
หารเพลงที่จัดประเภทอย่างถูกต้องกับเพลงทั้งหมด เราพบว่า XGBoost มีประสิทธิภาพเหนือกว่า
โมเดลอื่น  ๆ ทั้งหมดด้วยความแม่นย า 89% โปรดทราบว่าเราท าการค้นหา Grids Search เพ่ือ
ค้นหาพารามิเตอร์ที่ดีที่สุดส าหรับ XGBoost ซึ่งมีดังต่อไปนี้  คือ อัตราการเรียนรู้ที่ดีที่ สุดคือ 0.1 , 
ตัวประมาณค่า คือ 80 และ ความลึกสูงสุด คือ 8  
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ภาพประกอบ 6 ผลลัพธ์จากการทดสอบแบบจ าลอง 

5.2 อภิปรายผลการวิจัย 
ในงานวิจัยนี้ ได้ต้ังแบบจ าลองการจัดจ าแนกอารมณ์ของเพลง  เพ่ือท านายอารมณ์ของ

เพลงจากเนื้อเพลง โดยอาศัยการเรียนรู้ของเครื่อง โดยท าการจ าแนกประเภท หรือเรียกว่าการท า 
Classification ซึ่ง เราได้น าข้อมูล Billboard โดยน าแบบจ าลอง  XGBoost มาใช้ในการจัดจ าแนก
อารมณ์ของเพลงจากเนื้อเพลง  เพราะเนื่องจากมีความแม่นย ามากสุดแล้วน ามาท านายชุดข้อมูล 
Billboard 2000-2017 โดยก่อนที่ เราจะเอาข้อมูล Billboard มาท าการท านาย เราจะท าการลบ
เพลงจากข้อมูลรวมที่มีข้อมูลอยู่ในข้อมูล Billboard ออกก่อน มีข้อมูลเท่ากับ 5,533 เพลง และ
จ าแนกประเภทอารมณ์ของเนื้อเพลงดังภาพประกอบที่ 11 พบว่าปี 2009 อารมรณ์ angry พบมาก
ที่สุดจ านวน 138 เพลง และ น้อยที่สุดคือ 53 ในปี 2004 พบว่าปี 2017 อารมรณ์ happy พบมาก
ที่สุดจ านวน 112 เพลง และ น้อยที่สุดคือ 40 ในปี 2001 พบว่าปี 2009 อารมรณ์ relaxed พบมาก
ที่สุดจ านวน 88 เพลง และ น้อยที่สุดคือ 28 ในปี 2001 และ พบว่าปี 2017 อารมรณ์ sad พบมาก
ที่สุดจ านวน 2017 เพลง และ น้อยที่สุดคือ 66 ในปี 2000 จากการทดลองกับข้อมูล Billboard นั้น
เนื่องจากเรามีข้อมูลจากการที่เราน ามาฝึกฝนแค่เพียง 206 แถว จากการทดลองนี้ เนื่องจาก เรามี
ข้อมูลในการฝึกฝนกับแบบจ าลอง ในเนื้อเพลง อาจมีความหลากหลายของค าในเนื้อเพลงไม่
เพียงพอในการฝึกของแบบจ าลอง เมื่อเราน าแบบจ าลอง ที่เราเคยฝึกมาท าการจัดจ าแนกอารมณ์
ของเนื้อเพลงโดยใช้ ข้อมูลเนื้อเพลง จาก Billboard มาท าการจัดจ าแนกอารมณ์ของเพลงโดยใช้
เนื้อเพลง ซึ่งแบบจ าลองของเรา อาจจะไม่เคยเจอค าบางค าในเนื้อเพลงจากข้อมูลเนื้อเพลงใน 
Billboard  ที่มีจ านวน 5,533 เพลง การจัดจ าแนกออกมาอาจจะยังได้ผลที่ยังไม่ถูกต้องมากนัก
เนื่องจากมีข้อมูลที่ไม่เคยเห็นการฝึกแบบจ าลองมาก่อน จะได้ผลตามภาพประกอบ 13 
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ภาพประกอบ 13 ผลการท านายอารมณ์ของเพลงแต่ละเพลงแยกตามจ านวน
อารมณ์ในแต่ละปี 

 

ภาพประกอบ 14 กราฟแสดงร้อยละของอารมณ์เพลงในแต่ละปี 

Year angry happy relaxed sad

2000 63 55 51 66

2001 61 40 28 67

2002 61 60 43 78

2003 55 62 39 99

2004 53 51 42 81

2005 75 56 36 97

2006 77 74 46 97

2007 84 66 36 92

2008 97 59 51 83

2009 138 72 88 106

2010 101 66 58 82

2011 118 88 57 114

2012 93 59 54 96

2013 109 68 48 108

2014 89 85 52 77

2015 104 66 56 106

2016 127 82 64 111

2017 113 112 66 219

Total 1618 1221 915 1779



  30 

จากกราฟเป็นกา รคิดร้อ ยละ  (percent) ในแ ต่ล ะอารม ณ์จากรูปป ระกอบที่  1 4 
จากการใช้แบบจ าลอง XGBOOST ที่เราฝึกมานั้นพบว่าจากปี 2000-2017 แนวโน้มของแต่ละ
อารมณ์มีลักษณะดังนี้ 

 
1.อารมณ์ happy และ อารมณ์ sad มีการเปล่ียนแปลงไปในทิศทางเดียวกัน ยกเว้น

ในปี 2014 – 2017 ซึ่งในปี 2017 นั้นพบว่าเพลงอารมณ์ sad มีสัดส่วนเพ่ิมขึน้อย่างเห็นได้ชัด 
2.อารมณ์ angry และ อารมณ์ relaxed มีการเปล่ียนแปลงไปในทิศทางเดียวกัน 

ยกเว้นในปี 2000 – 2017 อารมณ์ sad จะมีสัดส่วนสูงที่สุด และในปี  2008 – 2017 อารมณ์ 
angry จะมีสัดส่วนสูงที่สุด   

 
เนื่องจากเรามีอารมณ์เพลง 4 ประเภท คือ happy, sad, relaxed และ angry ต่อมา

เนื่องจากเราอยากท าการปรับมุมมองการมองภาพอารมณ์เพลงเป็น 2 แบบ คือ อารมณ์ที่มี
ความสุขและอารมณ์ที่ไม่มีความสุข โดยอารมณ์ที่มีความสุขเกิดจากการเอาอารมณ์ happy รวม
กับ relaxed และ อารมรมณ์ที่ไม่มีความสุขคิดจาก  การเอาอารมณ์ sad รวมกับ angry ซึ่งเรา
ได้ผลตามตารางด้านล่าง 

 

ตาราง 10 แจกแจงเพลงมีความสุขและเพลงไม่มีความสุข  

ปี รวม เพลงมีความสุข เพลงไม่มี
ความสุข 

เพลงมีความสุข
(%) 

เพลงไม่มีความสุข
(%) 

2000 235 106 129 45.11% 54.89% 

2001 196 68 128 34.69% 65.31% 

2002 242 103 139 42.56% 57.44% 
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ตาราง 10 (ต่อ)     

ปี รวม เพลงมีความสุข เพลงไม่มี
ความสุข 

เพลงมีความสุข
(%) 

เพลงไม่มีความสุข
(%) 

2003 255 101 154 39.61% 60.39% 

2004 227 93 134 40.97% 59.03% 

2005 264 92 172 34.85% 65.15% 

2006 294 120 174 40.82% 59.18% 

2007 278 102 176 36.69% 63.31% 

2008 290 110 180 37.93% 62.07% 

2009 404 160 244 39.60% 60.40% 

2010 307 124 183 40.39% 59.61% 

2011 377 145 232 38.46% 61.54% 
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ตาราง 10 (ต่อ)     

ปี รวม เพลงมีความสุข เพลงไม่มี
ความสุข 

เพลงมีความสุข
(%) 

เพลงไม่มีความสุข
(%) 

2012 302 113 189 37.42% 62.58% 

2013 333 116 217 34.83% 65.17% 

2014 303 137 166 45.21% 54.79% 

2015 332 122 210 36.75% 63.25% 

2016 384 146 238 38.02% 61.98% 

2017 510 178 332 34.90% 65.10% 

ทั้งหมด 5533 2136 3397 38.82% 61.18% 
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ภาพประกอบ 15 จ านวนเพลงมีความและไม่มีความสุขในแต่ละปี 

ในปี 2017 ปรากฏเพลงอารมณ์ที่ไม่มีความสุขขึน้มาเยอะมากที่สุด 332 เพลงคิดเป็น 
65.01% ของอารมณ์เพลงทั้งหมดในปี 2017 และเพลงที่มีอารมณ์ความสุขเยอะมากที่สุด 178 
เพลง ในปี 2017 คิดเป็น 34.90% สังเกตได้ว่าเพลงไม่มีความสุขจะมีเยอะกว่าเพลงที่ไม่มีความสุข 
ในทุกๆปีตามภาพประกอบที่ 15 

 

ภาพประกอบ 16 กราฟแท่งเพลงมีความสุข 
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ภาพประกอบ 17 กราฟแท่งเพลงไม่มีความสุข 

5.3 ข้อเสนอแนะ 
5.3.1 สรุปในการท างานวิจัยชิ้นนี้เราได้ท าการเรียนรู้แบบจ าลองการจัดจ าแนกอารมณ์

ของเพลง ซึ่งข้อมูลที่น ามาจัดจ าแนกนั้น มีจ านวนนอ้ย ในอนาคตจะต้องมีข้อมูล ส าหรับคนการฝึก
แบบจ าลองที่มากขึน้กว่าเดิม เพ่ือที่จะได้ค่าความถูกต้องของแบบจ าลองที่ดีขึน้ สามารถที่จะน าไป
พัฒนาต่อในเชิงธุรกิจ เช่น รายการถ่ายทอดสดเพลง หรือ ตามเว็บไซต์เนื้อเพลงต่างๆ จัดจ าแนก
อารมณ์ของเพลงจากเนื้อเพลงให้มีความแม่นย ามากขึน้  

  
5.3.2 เนื่องจากข้อมูลที่เราได้น ามาท าการทดสอบการจัดจ าแนกอารมณ์เพลงจากเนื้อ

เพลง โดยใช้ข้อมูลเนื้อเพลงจาก Billboard ในการฝึกฝนแบบจ าลองที่เรามีข้อมูลจ านวนน้อยมาก 
ซึ่งค าบางค าข้อมูลจาก Billboard อาจมีค าแปลกๆ ที่แบบจ าลองของเรา ไม่เคยเห็นมาก่อนอาจจะ
ท าให้ ความถูกต้อง ในการจัดจ าแนก ไม่ดีพอในอนาคตเราจึงมุ่งมั่นที่จะศึกษาปรับปรุงพัฒนา
แก้ไขแบบจ าลองต่อไป โดย เราจะใช้ Unknown Token เข้ามาร่วมในการฝึกแบบจ าลองเพ่ือเอา
มาจับกับค าที่ไม่เคยฝึกมาก่อนจากแบบจ าลองก่อนหน้า ซึ่งถ้ามีเนื้อเพลงใหม่เข้ามา แบบจ าลอง
จะท างานได้ไวขึน้ความถูกต้องของแบบจ าลองก็จะดีขึน้   

 
5.3.3 สร้างแบบจ าลอ งด้วยอัลกอริทึ่ม อื่นๆ  ท ดสอบ ดูความถู กต้องเพ่ือ ที่ จะได้

แบบจ าลอง ที่มีค่าความถูกต้องสูงที่สุด   
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5.3.4 เปล่ียนการปรับปรับค่าพารามิตเตอร์จากการใช้ วิธี Grid Search ที่ท าการหา
ค่าพารามิเตอร์ที่ดีที่สุด ปรับโดยใช้การปรับค่าเองด้วยมือ  

 
5.3.5 ในอนาคต อาจจะมีการ น าข้อมูล เพ่ือต่อยอดเร่ืองธุรกิจ คือเร่ืองการเพ่ิมยอดขาย

หรือท าก าไรให้กับธุรกิจวงการเพลงโดยใช้ข้อมูลความสุขของคนทั่วโลกในการท านาย GDP ใน
อนาคตร่วมกับแนวโน้มในการท าเพลงออกมาสู่ตลาดเพลงในอนาคต 
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