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ปัจจุบันมีผู้ใช้งานอินเตอรเ์น็ตจ านวนมากเข้าปรึกษาปัญหากับแพทย์ผ่านชุมชนออนไลน์  

(Community question answering: CQA) ซึง่เป็นงานท่ีหนกัส าหรบัแพทยท์ี่ตอ้งตอบค าถามใหท้นั ซึง่ปัจจบุนัมี
การน าระบบหุ่นยนตโ์ตต้อบการสนทนา (Chatbot) มาประยุกตใ์ช้ในการใหข้อ้มูล ถามตอบปัญหา แต่การ
พฒันาระบบหุน่ยนตโ์ตต้อบการสนทนา (Chatbot) นัน้มีขอ้จ ากดั เช่น มีราคาแพง และเป็นงานท่ีทา้ทายในการที่
จะท าใหค้อมพิวเตอรเ์ขา้ใจถึงภาษามนษุยจ์ากขอ้ความในเอกสารที่เป็นภาษาไทย งานวิจยันีจ้ึงมีวตัถปุระสงค์
ในการวิเคราะหห์าค าที่มีนยัส  าคญัและการจ าแนกหวัขอ้ในขอ้ความที่มีความคลา้ยคลงึกนั เพื่อสรา้งแบบจ าลอง
ที่สามารถน าไปพฒันาระบบโตต้อบอตัโนมตัิ (Chatbot) ใหส้ามารถโตต้อบกบัผูใ้ชง้านไดต้รงประเด็นมากขึน้ 
โดยใชว้ิธีการสรา้งแบบจ าลองหวัขอ้ (Topic modeling) และการจ าแนกกลุม่ขอ้ความ (Clustering) โดยงานวิจยั
นีไ้ดป้ระยกุตใ์ชเ้ทคนิค การจดัสรรดีรีเคลแฝง (Latent Dirichlet Allocation) ในการวิเคราะหห์าค าที่มีนยัส  าคญั
และจ าแนกหวัขอ้ในขอ้ความเก่ียวกบัเรือ่งของการตัง้ครรภ ์การมีเพศสมัพนัธ ์และการคมุก าเนิด ในสว่นของการ
ประเมินประสิทธิภาพ ไดใ้ชก้ารวดัผลแบบ extrinsic evaluation โดยใชเ้ทคนิค K-means ในการจดักลุม่หวัขอ้
และประเมินประสทิธิภาพการจ าแนกกลุม่ดว้ย Silhouette Coefficient 
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Nowadays, there are many messages used to discuss problems with doctors through 

online communities.  It is a difficult task for doctors to answer questions in a timely manner.  Currently, 
chatbot systems are applied to provide information, ask and answer questions, but the development 
of chatbot systems is limited.  For example, it is expensive and a challenging task to make computers 
understand human language from text in documents.  The objective of this research is to analyze 
significant words and topics in the text, to create a model that can be used to develop an automated 
response system (Chatbot) , to be able to interact with users more relevantly by using topic modeling 
and clustering methods.  The technique used in this research is Latent Dirichlet Allocation in the 
Analysis of Significant Words and Topics in Pregnancy sexual relations and birth control Texts.  Also, 
as a part of the performance assessment, the K-means technique was used for clustering topics and 
to assess the cluster efficiency using Silhouette Coefficient. 
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บทที ่1 
บทน า 

ภูมิหลัง 
มีผูใ้ชง้านอินเตอรเ์น็ตจ านวนมากเขา้ปรกึษาปัญหาสขุภาพกบัแพทยผ์่านชมุชนออนไลน ์

(Community question answering:  CQA) ในการปรึกษาเก่ียวกับเรื่องการตั้งครรภ์ การมี
เพศสมัพนัธ ์และการคมุก าเนิด การขอค าปรึกษาผ่านชุมชนออนไลนน์ัน้เป็นช่องทางท่ีสะดวกต่อ
การใชง้าน เพราะสามารถปิดบงัตวัตนและสามารถเขา้ปรกึษาแพทยไ์ดต้ลอดเวลา แตผู่ใ้ชง้านตอ้ง
รอการตอบกลบัจากแพทย ์เพราะแพทยไ์ม่สามารถใหค้  าปรกึษาไดท้นัทีเม่ือผูใ้ชง้านขอค าปรกึษา 
(Availability) และหากมีปรมิาณค าปรกึษามาก แพทยไ์มส่ามารถ ใหค้  าปรกึษาไดท้นั (Scalability) 
ซึ่งจากข้อจ ากัดเหล่านี ้ ปัจจุบันได้มีการน าระบบหุ่นยนต์โต้ตอบการสนทนา (Chatbot) มา
ประยกุตใ์ชใ้นการใหข้อ้มลู ถามตอบปัญหา การวิเคราะหข์อ้มลู หรือการเก็บขอ้มลูจากผูใ้ชง้าน ใน
ดา้นธุรกิจตา่งๆ ทัง้ในดา้นการบริการลูกคา้ ดา้นการศกึษา ดา้นการบริหารทรพัยากรบุคคล ดา้น
การเงิน และดา้นสขุภาพ (1, 4, 10) 

ระบบหุน่ยนตโ์ตต้อบการสนทนา (Chatbot) ถกูพฒันาขึน้มาใหมี้บทบาทในการตอบกลบั
การสนทนาผ่านตวัอกัษรแบบอตัโนมตัิผ่านแพลตฟอรม์ต่างๆ ซึ่งกลายมาเป็นท่ีนิยมในกลุ่มของ
ธุรกิจหลากหลายดา้น โดยระบบหุ่นยนตโ์ตต้อบการสนทนา (Chatbot) นัน้มี 2 ประเภทหลกั คือ 
แชทบอทท่ีมีการก าหนดการถามตอบชัดเจน (Rule based Chatbot) และ แชทบอทเพ่ือการ
สนทนา (Conversation Chatbot) ท่ีมีการน าเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ หรือ Machine learning 
(15) เขา้มาประยกุตใ์ชใ้หร้ะบบสามารถสนทนามีการตอบกลบัคูส่นทนาไดเ้สมือนมนุษยจ์ริงและ
สามารถตอบกลบัไดท้นัที แตก่ารพฒันาระบบหุน่ยนตโ์ตต้อบการสนทนา (Chatbot) นัน้มีขอ้จ ากดั 
เชน่ มีราคาแพง ไมเ่ขา้ใจภาษาทอ้งถ่ินของผูใ้ชง้าน การสะกดค าผิดหรือการใชค้  าแสลงบางค าอาจ
ท าให้การตอบไม่ถูกต้อง (11) ซึ่งการประมวลผลภาษาธรรมชาติ หรือ Natural language 
processing (NLP) ยงัเป็นงานท่ีทา้ทายในการท่ีจะท าใหค้อมพิวเตอรเ์ขา้ใจถึงภาษามนุษยจ์าก
ขอ้ความในเอกสาร โดยวิธีการสรา้งแบบจ าลองหวัขอ้ (Topic modeling) โดยเทคนิคการจดัสรรดีรี
เคลแฝง (Latent Dirichlet Allocation หรือ LDA) เป็นเทคนิคท่ีนิยมอย่างแพร่หลายในการ
ประมวลผลภาษาธรรมชาต ิเพ่ือคน้หาหวัขอ้และค าท่ีมีนยัส าคญัท่ีถกูซอ่นในเอกสาร (3, 7) 

จากการศกึษางานวิจยัมีการน า การจดัสรรดีรีเคลแฝง (Latent Dirichlet Allocation หรือ 
LDA) ในการประยกุตใ์ชก้บัระบบหุ่นยนตโ์ตต้อบการสนทนา (Chatbot) ไดน้  ามาจ าแนกขอ้ความ
จากการรบัขอ้มูลจากผูใ้ชง้านหาค าท่ีมีนยัส าคญั (13) และ การแปลงขอ้ความเป็นเวกเตอร ์(9) 
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และไดถ้กูมาพฒันาในหลายๆ ดา้น ตวัอย่างเช่น ในดา้นการดแูลสุขภาพ (Healthcare) ไดน้  ามา
ประยกุตใ์ชใ้นการ วิเคราะหฟ์อรมัการตัง้ครรภอ์อนไลนเ์พ่ือตอ้งการเขา้ใจผูห้ญิงตัง้ครรภใ์หม้ากขึน้ 
(16) ในงานดา้นการจ าแนกเอกสารเพ่ือพฒันาระบบการจดัประเภทเอกสารวิจยั (8) การน ามาหา
ขอ้เท็จจริงในข่าว โดยการน ามาเปรียบเทียบขอ้เท็จจริงระหว่างองคก์ารอนามยัโลก (WHO) และ
จากข่าวในช่วงเวลานัน้ๆ (6) สรุปเอกสารข่าวออนไลนห์ลายฉบบัเพ่ือใหผู้อ้่านเขา้ใจเจตตาของ
เอกสารข่าวออนไลน ์(14) มีการประยุกตใ์ช ้การจดัสรรดีรีเคลแฝง (Latent Dirichlet Allocation) 
กบัในหลายๆ โดเมน ซึ่งน ามาใชก้บัการวิเคราะหข์อ้ความจ านวนมาก 

ในงานวิจยันีจ้ึงไดศ้กึษาการสรา้งแบบจ าลองหวัขอ้ (Topic Modeling) โดยการใชเ้ทคนิค
การจดัสรรดีรีเคลแฝง (Latent Dirichlet Allocation) เพ่ือจดักลุ่มขอ้ความท่ีมีลักษณะคลา้ยคลึง
กันใหอ้ยู่ในกลุ่มเดียวกัน เพ่ือพัฒนาแบบจ าลองท่ีสามารถน าไปพัฒนาระบบโตต้อบอัตโนมัติ 
(Chatbot) ใหส้ามารถโตต้อบกับผูใ้ชง้านไดต้รงประเด็นมากขึน้ ในเรื่องของการตัง้ครรภ ์การมี
เพศสมัพนัธ ์และการคมุก าเนิดในขอ้ความภาษาไทย โดยมีการวดัประสิทธิภาพของแบบจ าลอง
หวัขอ้วดัประสิทธิภาพไดใ้ชก้ารวดัผลแบบ Extrinsic evaluation ดว้ยการจ าแนกกลุม่ (Clustering) 
ของขอ้ความโดยใช ้K-mean โดยประเมินประสิทธิภาพดว้ย Silhouette Coefficient 

 
ความมุ่งหมายของงานวิจัย 

ในการวิจยัครัง้นีผู้ว้ิจยัไดต้ัง้ความมุง่หมายไว ้ดงันี ้
1. เพ่ือแบง่กลุม่ของขอ้ความค าปรกึษาท่ีมีความใกลเ้คียงกนั ในค าปรกึษาปัญหาเก่ียวกบั

การตัง้ครรภ ์การมีเพศสัมพันธ์ และการคุมก าเนิด โดยการใชเ้ทคนิค  Machine learning แบบ 
Unsupervised Learning  

2. ทราบถึงหลกัการของอลักอรทิมึการจดัสรรดีรีเคลแฝง (Latent Dirichlet Allocation) ใน
การวิเคราะหห์าค าท่ีมีนยัส าคญัและจ าแนกกลุ่มค าปรกึษาท่ีมีความใกลเ้คียงกนัในหวัขอ้เดียวกนั 
อีกทัง้ทราบถึงอลักิรทิึม K-mean ในการจ าแนกกลุม่เพ่ือใชใ้นการวดัผลแบบ extrinsic evaluation 
และประเมินประสิทธิภาพการจ าแนกกลุม่ดว้ย Silhouette Coefficient 

 
ขอบเขตของการวิจัย 

ประชากรท่ีใชใ้นการวิจยั 
ข้อมูลเก่ียวกับข้อความค าปรึกษาปัญหาการตั้งครรภ์ การมีเพศสัมพันธ์ และการ

คมุก าเนิดภาษาไทย ชุดขอ้มูลในช่วงวนัท่ี 23 มกราคม 2017 ถึง 15 ตลุาคม 2020 จ านวนขอ้มลู



  3 

ทั้งหมดมี 9,987 ข้อความ จากเว็บไซต์ Honestdocs ในหมวดหมู่ค  าปรึกษาปัญหาของการ
ตัง้ครรภ ์ 

กลุม่ตวัอยา่งท่ีใชใ้นการวิจยั 
ข้อมูลเก่ียวกับข้อความค าปรึกษาปัญหาการตั้งครรภ์ การมีเพศสัมพันธ์ และการ

คมุก าเนิดและวิธีการคมุก าเนิดภาษาไทย ชดุขอ้มลูในช่วงวนัท่ี 23 มกราคม 2017 ถึง 15 ตลุาคม 
2020 

ตวัแปรท่ีศกึษา 
ตวัแปรอิสระ เป็นขอ้มลูขอ้ความค าปรกึษา 
 

กรอบแนวคิดในงานวิจัย 
งานวิจยันีศ้กึษาการแบง่กลุ่มขอ้ความค าปรกึษาท่ีมีความใกลเ้คียงกนั โดยการใชเ้ทคนิค 

Machine learning แบบ Unsupervised Learning โดยข้อมูลข้อความค าปรึกษาปัญหาการ
ตัง้ครรภ ์การมีเพศสมัพนัธ ์และการคมุก าเนิดและวิธีการคมุก าเนิดภาษาไทย ชดุขอ้มลูในชว่งวนัท่ี 
23 มกราคม 2017 ถึง 15 ตุลาคม 2020 จ านวนข้อมูลทั้งหมดมี 9,987 ข้อความ จากเว็บไซต ์
Honestdocs ในหมวดหมู่ค  าปรกึษาปัญหาของการตัง้ครรภ์ ซึ่งขอ้มลูถกูเก็บในรูปแบบของตาราง 
สรา้งแบบจ าลองเพ่ือแบง่กลุม่ขอ้ความ โดยใชเ้ครื่องมือ Google Colab เขียนดว้ยโปรแกรมภาษา
ไพทอน (python) โดยใชเ้ทคนิคการจดัสรรดีรีเคลแฝง (Latent Dirichlet Allocation) ในการหาค า
ท่ีมีนยัส าคญัและจ าแนกขอ้ความท่ีคลา้ยคลึงกันใหอ้ยู่ในหวัขอ้เดียวกัน และใชเ้ทคนิค K-mean 
ในการท า Clustering เพ่ือประเมินประสิทธิภาพในการแบง่กลุม่ท่ีดีท่ีสดุ  

 
สมมตฐิานในการวิจัย 

แบบจ าลองการจดัสรรดีรีเคลแฝง (Latent Dirichlet Allocation) สามารถวิเคราะหค์  าท่ีมี
นยัส าคญัและจ าแนกขอ้ความค าปรกึษาปัญหาการตัง้ครรภ ์การมีเพศสมัพนัธ ์และการคมุก าเนิด
ภาษาไทยท่ีคลา้ยคลงึกนัใหอ้ยูใ่นหวัขอ้เดียวกนัได ้ 

โดยผูว้ิจยัไดท้  าการพิจารณาและแบง่กลุม่ของหวัขอ้เป็น 4 หวัขอ้ดงันี ้
(1) อาการผิดปกตใินขณะตัง้ครรภ ์
(2) ความผิดปกตขิองประจ าเดือน 
(3) ความกงัวลเม่ือมีเพศสมัพนัธ ์ 
(4) การคมุก าเนิด 

 



 

บทที ่2  
ทฤษฎีและงานวิจัยทีเ่กีย่วข้อง 

2.1 ทฤษฎีทีเ่กี่ยวข้อง 
งานวิจยันีมี้การจดักลุ่มของขอ้ความ โดยงานวิจยันีเ้ป็นงานท่ีเก่ียวขอ้งกบัการประมวลผล

ทางภาษาคือ การประมวลภาษาธรรมชาติ (Natural Language Processing หรือ NLP) โดย
แบ่งกลุ่มของขอ้ความโดยใชท้ฤษฎี แบบจ าลองหวัขอ้ (Topic Modeling) โดยการใชเ้ทคนิค การ
จัดสรร ดีรี เคลแฝง  (Latent Dirichlet Allocation หรือ  LDA)  โดยลักษณะของโมเดลเป็น 
Unsupervised learning และ Probabilistic Model ซึ่งขัน้ตอนแรกท่ีส าคญัของการประมวลขอ้มลู
ท่ีเป็นขอ้ความคือขัน้ตอนการเตรียมขอ้มลู (Text preprocessing) งานวิจยันีไ้ดมี้การศกึษาและได้
น าเอาทฤษฎีตา่งๆ มาประยกุตใ์ชก้บังานวิจยั ดงันี ้

2.1.1 การประมวลภาษาธรรมชาต ิ(Natural Language Processing หรือ NLP) 
Natural Language Processing หรือ การประมวลภาษาธรรมชาติ เป็นศาสตรห์นึ่งใน

สาขาวิชาวิทยาศาสตรค์อมพิวเตอรท่ี์เก่ียวขอ้งกับปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence) และ
ภาษาศาสตรค์อมพิวเตอร ์(Computational Linguistics) เป็นศาสตรท่ี์จะท าใหค้อมพิวเตอรเ์ขา้ใจ
ภาษามนษุยแ์ละสามารถโตตอบดว้ยภาษามนษุย ์โดยขอ้ความหรือเสียง  โดยปัจจบุนัมีเทคโนโลยี 
ระบบหุ่นยนตโ์ตต้อบการสนทนา (Chatbot) เป็นโปรแกรมคอมพิวเตอรท่ี์ถกูพฒันาขึน้มาเพ่ือการ
ตอบกลับสนทนาอัตโนมัติ ผ่าน Messaging Application เสมือนว่าผูใ้ชง้านระบบคุยกับมนุษย์
จริงๆ โดยโปรแกรมตอบกลับอัตโนมัติ มักจะใชใ้นระบบในการบริการหรือการเก็บขอ้มูล โดยมี
ระบบฐานขอ้มูลในการเก็บบนัทึกการโตต้อบ น าขอ้มูลเหล่านัน้มาตรวจจับค าส าคญัจากขอ้มูล
เพ่ือประมวลหาค าตอบส่งกลับไปยังคู่สนทนา โดยบางระบบหุ่นยนตโ์ตต้อบการสนทนา โดย  
แชทบอทสามารถพัฒนา ได้ใน รูปแบบ Rule based Chatbot หรื อการพัฒนาแบบใช้
ปัญญาประดิษฐ์ (AI) มีการใช ้NLP เพ่ือช่วยใหร้ะบบหุ่นยนตโ์ตต้อบการสนทนาสามารถพูดคุย
อย่างเป็นธรรมชาติ  โดยปัจจุบันระบบหุ่นยนตโ์ตต้อบการสนทนามีบทบาทต่อภาคธุรกิจและ
บรกิารตา่งๆ ระบบหุน่ยนตโ์ตต้อบการสนทนา สามารถใหข้อ้มลูขา่วสารตา่งๆแก่ลกูคา้ ชว่ยลดการ
ท างานของมนษุยไ์ด ้และสามารถเขา้ถึงลกูคา้ไดม้ากขึน้ 

2.1.2 แบบจ าลองหวัขอ้ (Topic Modeling) 
แบบจ าลองหัวข้อ (Topic Modeling) เป็นเทคนิคการเรียนรู้ของเครื่อง (Machine 

Learning) เป็นการเรียนรูข้องเครื่องแบบ Unsupervised ใชใ้นการวิเคราะหข์อ้มูลตวัอักษรเพ่ือ
ก าหนดกลุ่มค าส าหรบัชุดเอกสาร (Document)  เป็นการจ าลองหัวขอ้แบบการกระจายตวัของ
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ขอ้มูล เพ่ือน าไปใชใ้นการจัดกลุ่มขอ้มูล โดยเอกสารแต่ละเอกสารจะประกอบดว้ยการรวมกัน
หลายๆ หวัขอ้แตล่ะหวัขอ้มีการแจกแจงความนา่จะเป็นของค านัน้ๆ ท่ีเกิดขึน้ในแตล่ะหวัขอ้ 

2.1.3 การจดัสรรดีรีเคลแฝง (Latent Dirichlet Allocation หรือ LDA) 
การจัดสรรดีรีเคลแฝง (Latent Dirichlet Allocation หรือ LDA) เป็นแบบจ าลองความ

น่าจะเป็นส าหรบัการท า แบบจ าลองหวัขอ้ (Topic Modeling) เป็นการหาหวัขอ้ (topic) ท่ีซ่อนอยู่
ในเอกสาร โดยมีหวัขอ้ท่ีแฝงอยู่ในเอกสาร ถกูสรา้งจากแนวคิดท่ีว่า ในเอกสารนัน้จะประกอบไป
ดว้ยหวัขอ้ท่ีถกูรวมกนัแบบไมมี่รูปแบบและกระจดักระจายในกลุม่ของค าศพัทข์องเอกสารนัน้ โดย
การท า LDA จะท าการหาคา่ความนา่จะเป็นของความสมัพนัธข์องหวัขอ้ของแตล่ะประโยค และคา่
ความน่าจะเป็นของค าในแต่ละหวัขอ้ ลกัษณะของเทคนิคนีเ้ป็นแบบ การเรียนรูแ้บบไม่มีผูส้อน 
(Unsupervised Learning) และ ใช้หลักความน่าจะเป็นในการหาพารามิเตอร ์ (Probabilistic 
Model) หลกัการท างานของ LDA ไดแ้ก่ 

(1) เลือกพารามิเตอร ์โดยก าหนดจ านวนหวัขอ้ ตวัอย่างเช่น Clustering algorithms เช่น 
K-mean ท่ีเลือกจ านวน Cluster หรือคา่ k 

(2) LDA จะท าการอ่านทุกค าของแต่ละเอกสารและก าหนดหัวข้อ โดยผลลัพธ์ท่ีได้คือ 
กลุม่ค  าของหวัขอ้ (Topic Representation) ท่ีอยูร่วมกนัใน ถงุค  า (bag of words) และ หวัขอ้ของ
แตล่ะเอกสาร  

จ านวนหวัขอ้ท่ีดีท่ีสดุมีวิธี คือการหา Perplexity และ Log-Likelihood function  
วิธีแรก Perplexity หาจ านวน k ท่ีเหมาะสม และประเมินประสิทธิภาพของโมเดลในการ

อธิบายขอ้มลู คา่ Perplexity ต ่ามาก ก็หมายความว่าโมเดลนัน้มีประสิทธิภาพดีมาก วิธีการหาคา่
นีเ้ม่ือมีการก าหนดคา่ k จากการ LDA ไดก้ลุม่ของค า น าค าเหลา่นัน้ท่ีไดก้ าหนดความเช่ือมโยงกบั
แต่ละหวัขอ้เปรียบเทียบกับการกระจายของค าในเอกสาร เพ่ือหา cluster ของหวัขอ้ของเอกสาร
นัน้ๆ สามารถอธิบายเป็นสมการไดด้งันี ้

 

 
 

วิธีท่ีสอง Log-Likelihood function การหาคา่ความใกลเ้คียง โดยผลลพัธท่ี์ไดห้ากมีคา่ สงู 
แสดงวา่มีความใกลเ้คียงกนัมาก 
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2.1.4 ขัน้ตอนการเตรียมขอ้มลูภาษาไทย (Thai text preprocessing) 
ท าความสะอาดข้อความ (Clean text) น าข้อความมาท าความสะอาดโดยการตัด

เครื่องหมายพิเศษตา่งๆ ท่ีไมจ่  าเป็น 
ตดัค า (Tokenize) ส าหรบัภาษาไทยมี library ในการตดัค าภาษาไทย เช่น PyThaiNLP มี

การรองรบัหลายอัลกอริทึม ไดแ้ก่ newmm, longest, multi_cut, pyicu, deepcut, attacut, Thai 
Character Clusters (TCCs) และ Enhanced Thai Character Cluster (ETCC) 

การตดั Stop words หรือค าท่ีไม่ไดส่ื้อความหมายและพบบ่อย เช่น การ, ความ, ท่ี, ซึ่ง, 
และอนั เป็นตน้ การตดัค าจะช่วยใหค้ลังค าศพัท ์(Bag of words) เก็บค าศพัทไ์ม่เยอะเกินความ
จ าเป็น โดยเฉพาะเม่ือเรามีชดุขอ้มลูท่ีมีขนาดใหญ่ แตก่ารตดัค าบางส่วนก็อาจท าใหค้วามแม่นย า
ของแบบจ าลองลดลง และการแปลงค าศพัทใ์หอ้ยู่ในรากศพัท ์เพ่ือลดจ านวนค าศพัทล์ง 

การสร้างคลังค าศัพท์จากข้อความทั้งหมด (bag of words)  เป็นการแปลงค าท่ีมี
ลกัษณะเฉพาะเป็นรหสั มีการสกัดคณุลกัษณะ 2 แบบ คือ การสกัดคณุลกัษณะ (Feature) จาก
การนับค า โดยนับจ านวนครัง้ท่ีแต่ละค าจากค าทัง้หมดปรากฏในแต่ละขอ้ความ  และการสกัด
คุณลักษณะ ด้วย TF-IDF คือการค านวณค่า TF-IDF ของแต่ละค า TF-IDF (term frequency-
inverse document frequency) นั่นคือ การนับจ านวนครัง้ท่ีแต่ละค าปรากฏในแต่ละข้อความ 
(Term frequency) หารด้วยค าทั้งหมดในข้อความนั้น และน ามาคูณกับจ านวนของข้อความ
ทัง้หมดหารดว้ยจ านวนขอ้ความท่ีแตล่ะค าปรากฏ และ เทค log โดยค าท่ีปรากฏในขอ้ความมากๆ 
คา่ IDF จะมีคา่มากตาม แตถ่า้ค านัน้ปรากฏอยูใ่นทกุขอ้ความก็จะใหค้า่ IDF ท่ีต  ่า 
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2.1.5 การวิเคราะหก์ารจดักลุม่ขอ้มลู (Clustering Analysis) 
การจดักลุม่ขอ้มลู หรือ Clustering Analysis เป็น Machine Learning ประเภท การเรียนรู้

แบบไม่มีผูส้อน (Unsupervised Learning) โดยเป็นวิธีท่ีเป็นการจ าแนกขอ้มลูท่ีมีความคลา้ยกัน 
ใหอ้ยูใ่นกลุม่เดียวกนั เทคนิคนีไ้มไ่ดใ้ชเ้พ่ือหาความแม่นย า แตเ่ป็นการหาความสมัพนัธข์องขอ้มลู
อีกรูปแบบหนึ่ง อลักอรทิมึท่ีใชใ้นการจดักลุม่ แบง่เป็น 2 ประเภท ไดแ้ก่ 

(1) ประเภทการแบง่กลุม่ชดัเจน (Hard Clustering) เทคนิคนีมี้การแบง่กลุ่มขอ้มลู แตล่ะ
ขอ้มูลไปอยู่ในกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งเท่านัน้ เทคนิคประเภทนี ้ไดแ้ก่ เทคนิคการจัดกลุ่ม
ขอ้มลูแบบเคมีน (K-means clustering algorithm) 

(2) ประเภทการแบ่งกลุ่มแบบไม่ชดัเจน (Soft Clustering) เทคนิคนีมี้การแบ่งขอ้มูล แต่
ละขอ้มลูท่ีสามารถอยู่ไดใ้นหลายๆ กลุ่ม เทคนิคประเภทนี ้ไดแ้ก่ เทคนิคการจดักลุ่ม
แบบขอ้มลูแบบล าดบัชัน้ (Hierarchical Clustering methods) 

โดยการจัดกลุ่มข้อมูลแบบเคมีน (K-means clustering Algorithm) เป็นวิธีการท่ีถูก
น ามาใชบ้่อยมากท่ีสุด เน่ืองจากมีขัน้ตอนในการท างานไม่ซบัซอ้น และเขา้ใจง่าย โดยมีขัน้ตอน
การท างาน ดงันี ้ 

ขัน้ตอนท่ี 1 ก าหนดคา่ K หรือก าหนดจ านวนกลุม่ขอ้มลูท่ีตอ้งการ 
ขัน้ตอนท่ี 2 สุม่วางต าแหนง่จดุศนูยก์ลาง (Centroid) ของขอ้มลูแตล่ะกลุม่ 
ขัน้ตอนท่ี 3 มีการค านวณระยะทางจากจดุศนูยก์ลางกบัขอ้มลูในชดุขอ้มลู จากนัน้แตล่ะ

ขอ้มลูจะถกูจดัอยูใ่นกลุม่ของศนูยก์ลางท่ีมีระยะทางใกลท่ี้สดุเท่านัน้ 
ขัน้ตอนท่ี 4 หลงัจากท าการจดักลุ่มขอ้มูลใหม่ และท าการค านวณค่าเฉล่ียของขอ้มูลใน

กลุม่ ท าการก าหนดศนูยก์ลางของขอ้มลูใหม ่ 
ขัน้ตอนท่ี 5 ท าการท าซ า้ในขัน้ขัน้ตอน 3 และ 4 จนกระทั่งคา่จดุศนูยก์ลางของกลุม่ขอ้มลู

ใหมไ่มเ่ปล่ียนแปลงหรือเปล่ียนแปลงเพียงเล็กนอ้ย  
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2.2 งานวิจัยทีเ่กี่ยวข้อง 
ในสว่นนีจ้ะมุง่เน ้นการอธิบายการประยุกตใ์ช้ การจัดสรรดีรีเคลแฝง (Latent Dirichlet 

Allocation) ในการวิเคราะหห์าค าท่ีมีนยัส าคญัและหวัขอ้ท่ีถกูซ่อนอยู่ในเอกสาร ซึ่งการจดัสรรดีรี
เคลแฝง (Latent Dirichlet Allocation) (3) เป็นแบบจ าลองในการสรา้งคลงัขอ้มลูดว้ยความน่าจะ
เป็น แนวคิดพืน้ฐานคือเอกสารประกอบดว้ยการผสมของหัวข้อแฝงแบบสุ่ม ซึ่งแต่ละหัวข้อมี
ลกัษณะเฉพาะท่ีถกูแจกแจงดว้ยค าตา่งๆ โดยจากการศกึษางานวิจยัมีงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง ดงันี ้

งานวิจยัของ H. Sheikha (6) ไดเ้สนอการท าเหมืองขอ้มลูเก่ียวกบั covid-19 โดยมีการใช้
อลักอริทึม Latent Semantic Analysis (LSA) และ Latent Dirichlet Allocation (LDA) ในการลด
มิติของขอ้มูล ซึ่งจะถูกจัดกลุ่มโดยใช้อัลกอริทึม HDBSCAN และ K-Means โดยผลสรุปพบว่า 
จากรายงานไม่มีความสมัพนัธข์องขอ้มลูโซเชียลมีเดียกบัขอ้มลู WHO โดยตรง แตมี่ความสมัพนัธ์
กับการพาดหัวข่าวโดยการเปรียบเทียบค าท่ีใชบ้่อยของกลุ่มค าในวันเดียวกัน โดย HDBSCAN 
และ การจดัสรรดีรีเคลแฝง (Latent Dirichlet Allocation) ใหผ้ลลพัธดี์ท่ีสดุ 

Kim, S.-W., & Gil, J.-M. (8) ไดเ้สนอระบบการจ าแนกเอกสารการวิจยัท่ีมีความคลา้ยคลึง
กัน โดยใชเ้ทคนิคการจดัสรรดีรีเคลแฝง (Latent Dirichlet Allocation) ในการดึงค าท่ีมีนยัส าคญั
จากบทคดัย่อ (Abstract) ของแตล่ะบทความและตามหวัขอ้ จากนัน้ใชอ้ลักอรทิึมการจดักลุม่ โดย
ใช ้K-Means เพ่ือใชจ้  าแนกบทความทัง้หมดท่ีเป็นรายงานการวิจยัท่ีมีหวัขอ้คลา้ยคลึงกนั โดยยึด
ตามค่า Term frequency-inverse document frequency (TF-IDF) ของในแต่ละบทความ โดย
การประเมินผลจากค่า F-Score สูงสุดคือการท า TFIDF-LDA_30 โดยมี 15 ค าส าคญั และ 15 
หวัขอ้ 

Wexler, A. , Davoudi, A. , Weissenbacher, D. , Choi, R. , Oconnor, K. , Cummings, 
H., & Gonzalez, G. (16) ไดเ้สนอการวิเคราะหฟ์อรมัการตัง้ครรภอ์อนไลน ์เพ่ือใหเ้ขา้ใจวิธีการหา
ขอ้มลูของหญิงตัง้ครรภใ์นชมุชนออนไลน ์โดยใชก้ารสรา้งแบบจ าลองหวัขอ้ การจดัสรรดีรีเคลแฝง 
(Latent Dirichlet Allocation) โดยอัลกอริทึมนีส้ามารถคน้พบ ถุงค า (Bag of words) ท่ีมีความ
นา่จะเป็นสงูท่ีจะปรากฏรว่มกนั โดยผลลพัธใ์นการจดัหมวดหมู ่ไดห้วัขอ้ท่ีใหญ่ท่ีสดุ ไดแ้ก่ สขุภาพ
มารดา (45%) หวัขอ้เก่ียวกบัทารก (29%) และ คน/ความสมัพนัธ ์(10%) และในการจดัหมวดหมู่
ตามไตรมาสการตัง้ครรภ ์ผลลพัธใ์นไตรมาสแรกหญิงตัง้ครรภมี์ความกังวลในเรื่องการแทง้บุตร 
ไตรมาสท่ีสามมีความกงัวลในการคลอดบตุร และกิจวตัรการนอนของทารกในชว่งหลงัคลอด 

Twinandilla, S., Adhy, S., Surarso, B., & Kusumaningrum, R. (14) ไดเ้สนอการสรุป
เอกสารหลายฉบบัเพ่ือใหผู้อ้่านสามารถเขา้ใจเจตนาของเอกสารข่าวออนไลนไ์ดอ้ย่างง่ายดาย 
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โดยการใชเ้ทคนิคการสรา้งแบบจ าลองหวัขอ้ การจดัสรรดีรีเคลแฝง (Latent Dirichlet Allocation) 
ในการสรุปประโยคท่ีส าคญัในเอกสารหลายๆฉบบัในภาพรวม โดยไม่ตอ้งจดักลุ่มตามหวัขอ้ และ
ได้เสนอวิ ธีการสรุปแบบใหม่ คือการรวม K-Means Clustering และ LDA -  Significance 
Sentences เขา้ดว้ยกนั 

Lim, David S.  (9)  ได้ท าการพัฒนาระบบหุ่นยนต์โต้ตอบการสนทนา (Chatbot) 
สขุภาพจิต ช่ือว่า Woebot ส าหรบัคาดเดาผูใ้ชง้านในเรื่องความรุนแรงของภาวะซมึเศรา้ โดยปอ้น
ขอ้มลูไปยงัตวัแยกประเภท (Classifier) 3 ประเภท ไดแ้ก่ ขอ้มลูการส ารวจพืน้ฐาน หรือ เวกเตอร ์
TFIDF จากข้อความทั้งหมด หรือเวกเตอรก์ารหาความน่าจะเป็นจากแบบจ าลอง LDA โดย
งานวิจัยนีพ้บว่าหัวข้อท่ีสร้างโดย LDA มีประสิทธิภาพท่ีดีส าหรับแสดงลักษณะอารมณ์จาก
ขอ้ความ ซึ่งสามารถใชเ้พ่ือท านายผลภาวะซมึเศรา้ 

Y. B. Touimi, A. Hadioui, N. E. Faddouli, and S. Bennani (13) บทความนีก้ล่าวถึง 
ระบบหุ่นยนตโ์ตต้อบการสนทนา (Chatbot) ในเชิงความหมาย ส าหรบัการวิเคราะห ์แลกเปล่ียน 
แบ่งปันความรูแ้ละประสบการณข์องผูเ้รียน โดยงานวิจยันีไ้ดร้บัขอ้ความจากผูใ้ชง้านดว้ยระบบ
หุ่นยนตโ์ต้ตอบการสนทนา (Chatbot) จ  าแนกค าท่ีมีนัยส าคัญด้วยแบบจ าลอง LDA ท าการ
mapping ไปยังโดเมน ontology ของ MOOC การประยุกตใ์ช้แบบจ าลองความน่าจะเป็นของ 
LDA ท าใหส้ามารถดงึความรูท่ี้เก่ียวขอ้งตามท่ีผูเ้รียนรอ้งขอได ้

Tian, Kochhar (12)  แหล่งชุมชนในการถามตอบค าถาม (Community Question 
Answering: CQA) ก าลังกลายเป็นแหล่งขอ้มูลท่ีส าคญัมาก ซึ่งผูใ้ชส้ามารถแบ่งปันความรูใ้น
หวัขอ้ต่างๆ ระหว่างกันได ้แมว้่าแพลตฟอรม์สามารถช่วยเหลือผูใ้ช้งาน แต่ก็ยงัก่อใหเ้กิดความ 
ทา้ทายมากมายกับขนาดของชุมชนท่ีเติบโตขึน้เรื่อยๆ จ านวนค าถามท่ีโพสตท์ุกวนั เป็นสาเหตุให้
เกิดปัญหาในการคน้หาค าถามแก่ผูใ้ชท่ี้เหมาะสม ในบทความนีไ้ดเ้สนอแนวทางในการท านาย
ค าตอบท่ีดีท่ีสดุส าหรบัค าถามใหม่บน CQA แนวทางของงานวิจยันีไ้ดพ้ิจารณาทัง้ความสนใจของ
ผูใ้ชแ้ละความเช่ียวชาญของผูใ้ชท่ี้เก่ียวขอ้งกับหวัขอ้ของค าถามท่ีก าหนด ความสนใจของผูใ้ชใ้น
หวัขอ้ตา่งๆ สามารถเรียนรูไ้ดจ้ากการใชก้ารสรา้งแบบจ าลองหวัขอ้ (Topic modeling) กบัค าถาม
ก่อนหนา้นีท่ี้ตอบโดยผูใ้ช ้ในขณะท่ีความเช่ียวชาญของผูใ้ชจ้ะไดร้บัการเรียนรูโ้ดยใชป้ระโยชนจ์าก
กลไกการลงคะแนนร่วมกันใน CQA เราได้ใช้โมเดลของเรากับชุดข้อมูลท่ีดึงมาจาก Stack 
Overflow ซึ่งเป็นหนึ่งใน CQA ท่ีใหญ่ท่ีสุด ผลการศึกษาแสดงให้เห็นว่าแนวทางของเรามี
ประสิทธิภาพดีกว่าแนวทางท่ีใช ้TF-IDF โดยงานวิจยันีป้ระกอบดว้ย 4 ส่วน ไดแ้ก่ การจดัเตรียม
ข้อมูล (Data preprocessing) การสรา้งโปรไฟล์ผู้ใช้งาน (User profile building) ความสนใจ
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เฉพาะของผู้ใช้และการเรียนรูแ้บบเช่ียวชาญ (User topical interest and Expertise learning) 
และการสรา้งแบบจ าลองการจดัอนัดบั (Ranking model building.) โดยเริ่มตน้จากการสรา้งโปร
ไฟลข์องผูใ้ชง้านจากค าถามท่ีเคยถามก่อนหนา้นี ้ประกอบดว้ยขอ้ความและขอ้มลูการลงคะแนน 
(Voting information) ซึ่งจะใชใ้นการเรียนรูห้วัขอ้ตลอดจนความสนใจของผูใ้ชแ้ละความเช่ียวชาญ
ของผูใ้ชใ้นแต่ละหวัขอ้ท่ีเรียนรู ้งานวิจยันีไ้ดเ้สนอแบบจ าลองการจัดอนัดบั เพ่ือท่ีจะค านวณหา
ความน่าจะเป็นท่ีผูใ้ชจ้ะเป็นผูท่ี้ตอบค าถามไดดี้ท่ีสุด ผูใ้ชมี้ความสนใจและเช่ียวชาญในหัวขอ้
ตา่งๆ จะถกูบนัทกึลงในแบบจ าลองการจดัอนัดบั โดยหลกัของงานวิจยันีคื้อการจดัอนัดบัผูใ้ช้ โดย
ใชค้า่ความนา่จะเป็นและคน้หาผูใ้ช ้TOP-K ท่ีมีโอกาสสงูในการใหค้  าตอบท่ีดีท่ีสดุ 

Zhang, Wu (17) บทความนีไ้ดเ้สนอวิธี supervised question-answer topic modeling 
approach ส าหรับการดึ ง ข้อมูล ใน  community question answering (CQA)  โดย มีการ
ตัง้สมมติฐานพืน้ฐานคือ แมว้่าค าถามและค าตอบจะมีความแตกต่างกันในหลายแง่มุม แต่พวก
เขามีการแบง่ปันปัจจยัแฝงบางอย่างท่ีแสดงใหเ้ห็นถึงหวัขอ้ท่ีผูถ้ามและผูต้อบตอ้งการ ยิ่งไปกว่า
นั้นยังมีตัวบ่งชีคุ้ณภาพของค าตอบ จ าลองวิธีท่ีผู้ใช้งานคนอ่ืนประเมินค าตอบท่ีเก่ียวข้องกับ
ค าถามในคู่ของค าถาม-ค าตอบ ก าหนดใหผู้ถ้าม และผูต้อบตามหวัขอ้ทั่วไปในแบบจ าลองไดดี้
เพียงใด ดว้ยค าแนะน าตวัอย่างของคณุภาพ คือค าถาม และค าตอบจะถูกจบัคู่กับ latent space 
หรือ topic space และความคลา้ยคลึงของค าถามสามารถวดัไดด้ว้ยความช่วยเหลือของขอ้มลูใน
ค าตอบท่ีถกูย่อใน space ดว้ย topic space และไดเ้พิ่มเติมการจบัคูค่  าถามใน Latent space ให้
เป็น LMIR แบบดัง้เดมิและเสนอรูปแบบ Topic-based language model และยงัสามารถใชข้อ้มลู
จาก Metadata มากมายท่ีเก่ียวขอ้งกับค าถาม และเรียนรูค้ณุภาพของค าตอบโดยอตัโนมตัิ โดย
การใช ้ค  าตอบท่ีดีท่ีสุด เป็นมาตราฐานและดึงคุณลักษณะต่างๆ จากทัง้ขอ้ความค าตอบ และ
ขอ้มูล Metadata ท่ีเก่ียวขอ้ง ดว้ยขอ้มูลการฝึกฝน และคุณลักษณะ เรียนรูฟั้งกช์ันคะแนนเพ่ือ
สรา้งค าตอบท่ีมีคณุภาพ และปลอ่ยใหค้วบคมุดแูลการเรียนรูข้องหวัขอ้ แบบจ าลองนีเ้ป็นนอกจาก
จะน าขอ้มูลขนาดใหญ่มาใชไ้ดเ้ป็นประโยชนไ์ด้เท่านัน้ ยังสามารถช่วยประหยัดแรงงานของผู้
สงัเกตอีกดว้ย บทความนีไ้ดท้  าการทดลองกบัขอ้มลูขนาดใหญ่จาก Yahoo! Answers และ Baidu 
Knows ผลการทดลองแสดงใหเ้ห็นว่าแบบจ าลองท่ีน าเสนอสามารถมีประสิทธิภาพเหนือกว่า
โมเดลการดงึขอ้มลูท่ีทนัสมยัใน CQA อยา่งมีนยัส าคญั 
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จากตารางท่ี 1 ตัวอย่างการเปรียบเทียบระหว่าง TBLMSQATM กับ LMIR ค าถามคือ 
“What is the eye doctor looking for when he/she dilates my eyes?” ซึ่งเก่ียวขอ้งกับขอ้ความ 
(Relevant) “what does a doctor look for when they dilate your eyes” โดยค าว่า แพทย์ ใน
ขอ้ความไม่ตรงกับ ดร. และค าถามท่ีไม่ตรงประเด็น “When doctors dilate your eyes, what do 
they use?” โดย LMIR วัดความคลา้ยคลึงกันของค าถามโดยพิจารณาจากค าท่ีพบบ่อยเท่านัน้ 
ดงันัน้จึงจดัอนัดบัรายการท่ีไมเ่ก่ียวขอ้งสงูกว่าท่ีเก่ียวขอ้ง ส่วนผลของงานโมเดลของงานวิจยันีคื้อ 
TBLMSQATM สามารถจดักลุม่ค  าท่ีเก่ียวขอ้งกบัความหมาย เชน่ แพทย ์ดร. พยาบาล อายรุกรรม 
และ มะเร็ง เป็นตน้ จดัรวมกนัใน Latent topic space และสามารถรูว้่ามีความคลา้ยคลึงระหว่าง
ค าถามท่ีเก่ียวขอ้งไดส้  าเรจ็ 

ตาราง 1 ตวัอยา่งการเปรียบเทียบระหวา่ง TBLMSQATM กบั LMIR 

Query what does a doctor look for when they dilate your eyes 

Label Relevant Irrelevant 

Question What is the eye dr.  looking for when 
he/she dilates my eyes? 

When doctors dilate your eyes, 
what do they use? 

LMIR Rank3 Rank2 

TBLMSQATM Rank2 Rank3 

 
Bahng and Lee (2)  ในบทความ นี้ไ ด้น  า  Latent Dirichlet Allocation (LDA)  มา

ประยกุตใ์ชก้บัค าถามท่ีผูป่้วยการไดย้ินหรือมีความเส่ียงตอ่การสญูเสียการไดย้ิน แลกเปล่ียนดา้น
สขุภาพทางอินเทอเน็ต ในแหลง่สงัคม question-and-answer (Q&A) เพ่ือระบกุารรบัรู ้ความกงัวล
และความตอ้งการของผูป่้วยเก่ียวกับการสญูเสียการไดย้ิน ผลการวิจยัไดเ้ปิดเผยหวัขอ้ 21 หวัขอ้ 
ท่ีเป็นตวัแทน มีความหมายและส่วนใหญ่สอดคลอ้งกบัหวัขอ้ย่อยท่ีไดก้ าหนดขึน้ ในงานวิจยัดา้น
วิทยาศาสตรก์ารไดย้ิน หวัขอ้แฝง (Latent topics) แบง่ออกเป็น 5 หวัขอ้ ไดแ้ก่ การสญูเสียการได้
ยินแบบกระทันหัน หูอือ้ สูญเสียการไดย้ินจากเสียง เครื่องช่วยฟัง เวียนศีรษะ ความอยากรู้
เก่ียวกบัการสญูเสียการไดย้ิน หชูัน้กลางอกัเสบ และ โรคแทรกซอ้น การวิเคราะหห์วัขอ้ค าถามของ
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ผูป่้วยในหวัขอ้การไดย้ิน ช่วยให้เขา้ใจมมุมองของผูป่้วยมากขึน้ และน าไปสู่การพฒันาการท่ีดีขึน้
ของการชว่ยเหลือโดยมีผูป่้วยเป็นศนูยก์ลาง 

ตาราง 2 เป็นตวัอยา่ง Keyword ในหวัขอ้ของ LDA กบั 5 หวัขอ้ 

Topic 
No. 

Topic Label Keywords Theme 
Category 

1 Tinnitus 
Symptoms 

ringing, buzzing, tinnitus, sound, hear, 
constant, continue, hissing, severe, ear 

Tinnitus 

2 Loud Music loud, music, earphone, listen, eardrum, affect, 
damage, cause, headset, longtime 

Noise-
induced 
Hearing Loss 

3 Steroids for 
Sudden 
Deafness 

steroid, injection, treatment, drug, pill, 
prescription, shot, sudden, deafness, effect 

Sudden 
Hearing Loss 

4 Symptoms of 
Otitis Media 

symptoms, otitis media, pain, headache, sore 
throat, infection, deafen, today, morning 

Otitis Media 

5 Hearing Test 
Results 

diagnosis, treatment, cure, curious, 
communication, hospital, learning, disability, 
quality, doubt 

General 
Inquiry 

 
ผลการแยกหวัขอ้โดย LDA เก่ียวกบัค าถามแรกเผยใหเ้ห็นมิติท่ีกนักับท่ีระบไุวใ้นเอกสาร

เก่ียวกบัการสญูเสียการไดย้ิน โดย 21 หวัขอ้เกิดจากการค านวณจาก LDA แสดงใหเ้ห็นใน ตาราง
ท่ี 2 มีรายการของค าท่ีประกอบเป็นหัวขอ้เฉพาะ มีหัวขอ้ท่ีถูกก าหนดไว ้และธีมของขอ้มูล พบ
ว่าธีมท่ีไดน้ัน้คลา้ยกับการแบง่ประเภทของการวินิจฉัยการสญูเสียการไดย้ินและการรกัษา แตย่งั
ครอบคลมุประเดน็ในหวัขอ้ท่ีเก่ียวขอ้งในหวัขอ้งสญูเสียการไดย้ิน 
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Dinakar, Jones (5) งานวิจัยนี ้กล่าวถึงการแก้ไขปัญหาการกลั่นแกล้งในวัยรุ่นบน
เครื่อข่ายสังคมทางอินเทอรเ์น็ต ประกอบดว้ย 2 ส่วน ไดแ้ก่ การตรวจจับการกลั่นแกลง้ไดโ้ดย
อตัโนมตัแิละกลยทุธใ์นการโตต้อบท่ีกระตุน้ใหเ้กิดการไตรต่รองและการสนบัสนนุทางอารมณ ์โดย
สิ่งส าคญัท าใหว้ยัรุ่นท่ีก าลงัตกอยู่ในสถานการณท่ี์โดนกลั่นแกลง้ ว่าพวกเขานัน้ไม่ไดต้่อสูเ้พียง
ล าพงั โดยในงานวิจยันีไ้ดท้ดสอบกับคลงั (Corpus) เรื่องราวจากวยัรุ่นท่ีมีปัญหาจากเครือข่าย
สงัคม (Social network) 5,500 เรื่อง งานวิจยันีไ้ดน้  า LDA และ ใชค้นในการตีความผลลพัธท่ี์ได ้
โดยการใชห้ลกัการภาษาศาสตรส์งัคม เพ่ือดงึประเด็นท่ีมีนยัส าคญัในเรื่องราวและใชเ้พ่ือจบัคูก่บั
เรื่องราวใหม่ท่ีคลา้ยกัน โดยผลประเมินโดยผูใ้ชง้านเก่ียวกับการจบัคูเ่รื่องราวแสดงใหเ้ห็นว่าการ
ดึงขอ้มูลตามนัยส าคญัช่วยให้คน้หาเรื่องราวท่ีเก่ียวข้องไดดี้ขึน้และเรื่องราวท่ีมีประสิทธิภาพ
ส าหรบัแอปพลิเคชนันีดี้กวา่วิธีการทั่วไป  

ในตารางท่ี 3 แสดงตวัอย่างจากการศกึษา เรื่องราวใหม่ (New story) และเป็นการจบัคูท่ี่
ดีท่ีสดุโดยจากการวดั KL divergence แบบไมส่มมาตร จากเรื่องราวเป็นการกลั่นแกลง้ท่ีเก่ียวขอ้ง
กับลกัษณะทางกายภาพของผูห้ญิงทว้ม ในคลงัขอ้มูลของ “High school & college drama” ท่ี
เก่ียวขอ้งอยา่งยิ่ง 

ตาราง 3 แสดงตวัอยา่งจากการศกึษา เรื่องราวใหม ่(New story) และเป็นการจบัคูท่ี่ดีท่ีสดุ 

New story Matched story 

I like wearing makeup.  I dont want to 
be teased for my weight.  Some girls 
hurt me that no one will like me at all.  I 
don't want to be called names about 
my looks! 

Growing up I havent been the skinnest girls. 
When I first started Middle School people would 
always make fun of my wieght. Because of that I 
would always tell my self that I was fat and ugly 
and i really took it to heart. And it still follows me. 

 
จากงานวิจยัท่ีไดก้ล่าวมานัน้เป็น การน าเทคนิคการจดัสรรดีรีเคลแฝง (Latent Dirichlet 

Allocation) มาใชใ้นการท านายหวัขอ้ ลดมิติของขอ้มลูและการหาค าท่ีมีนยัส าคญัในเอกสารท่ีมี
จ  านวนมาก มีการน าไปประยุกตใ์ชก้ับการจดักลุ่มเพ่ือเพิ่มประสิทธิภาพในการจ าแนกหมวดหมู่
หวัขอ้ ในดา้นหาขอ้เท็จจริงของข่าวสาร การจ าแนกเอกสาร และการจดัหมวดหมูข่องเอกสาร รวม
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ไปถึงการน าการจดัสรรดีรีเคลแฝง (Latent Dirichlet Allocation) มาประยกุตใ์ชก้บั ระบบหุ่นยนต์
โตต้อบการสนทนา (Chatbot) ในการวิเคราะหห์าค าท่ีมีนยัส าคญัในขอ้ความ และแหล่งชมุชนใน
การถามตอบค าถาม (Community Question Answering: CQA) เป็นแหล่งขอ้มูลท่ีส าคญัและมี
ขนาดใหญ่ ในการแบ่งปันขอ้มูลต่างๆร่ วมกัน อาทิ StackOverflow, เว็บไซตใ์นการแลกเปล่ียน
ปัญหาสุขภาพต่างๆ, Yahoo! Answers Baidu Knows และเครือข่ายสงัคมต่างๆ เช่น ทวิตเตอร ์
(Twitter) และเฟสบุ๊ค (Facebook) โดยโดเมนเก่ียวกบั การกลั่นแกลง้ ความวิตกกงัวล และปัญหา
สขุภาพ ในแตล่ะงานวิจยัไดมี้การจดักลุ่มของค าถามออกมาเป็นกลุ่มๆ และจบัคูข่อ้ความเก่าและ
ขอ้ความใหม่ การหาหัวขอ้ในขอ้ความ และมุ่งเนน้พัฒนาการถามตอบค าถามใหดี้มากขึน้เพ่ือ
ประโยชนต์อ่ผูท่ี้ตอ้งการรบัความรู ้
 



 

บทที ่3  
วิธีด าเนินการวิจัย 

ในบทนีจ้ะกล่าวถึง ขั้นตอนในการวิจัยการพัฒนาการสรา้งแบบจ าลองหัวข้อ (Topic 
Modeling) การวิเคราะหค์  าท่ีมีนยัส าคญั และการจ าแนกหวัขอ้ในค าปรึกษาปัญหาเก่ียวกับการ
ตัง้ครรภ ์การมีเพศสมัพนัธ ์และการคมุก าเนิดท่ีเป็นขอ้ความภาษาไทย มีขัน้ตอนการด าเนินงาน
วิจยัดงันี ้

1.  การออกแบบโครงสรา้งงานวิจยั 
2.  การจดัเตรียมชดุขอ้มลู (Dataset) 
3.  การสรา้งแบบจ าลอง (Model) 
4.  การประเมินผล (Evaluation) 
 

3.1 การออกแบบโครงสร้างงานวิจัย 
การออกแบบโครงสรา้งงานวิจยั ประกอบไปดว้ยกระบวนการหลกั ไดแ้ก่  
3.1.1 การดงึขอ้มลู (Scraping data)  
3.1.2 การจดัเตรียมขอ้มลู (Data preparation)   
3.1.3 แบบจ าลอง (Model)  
3.1.4 ผลงานวิจยั (Result) 
3.1.5 การประเมินประสิทธิภาพของโมเดล (Performance Evaluation) 
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ภาพประกอบ 1 โครงสรา้งงานวิจยั 

ตามภาพประกอบ 1 โดยกระบวนการแรกของการด าเนินงานวิจัยคือการดึงข้อมูล 
(Scraping data) จากเว็บไซตท่ี์มีผูใ้ชง้านท่ีมีปัญหาในหมวดหมูก่ารตัง้ครรภเ์ขา้มาปรกึษากบัทาง
ทีมแพทยผ์ูเ้ช่ียวชาญ ผ่านเว็บไซต ์Honestdocs เม่ือท าการดึงขอ้มูลแลว้ ขอ้มูลจะอยู่ในรูปแบบ
ของไฟล์ Comma Separated Values (CSV) หรือ Text File น าไฟล์ท่ีได้มาเข้าสู่กระบวนการ
จดัเตรียมขอ้มลู (Data preparation) โดยมีขัน้ตอน ดงันี ้ 

(1) การท าความสะอาดขอ้มลู (Data cleaning)  
(2) ท าการตดัค า (Word tokenize)  
(3) ตดักลุม่ค  าท่ีไมส่ื่อความหมาย (stop words) 
ต่อมาเข้าสู่กระบวนการน าข้อมูลมาประมวลผลในโมเดล Latent Dirichlet Allocation 

(LDA) ผลลัพธ์ท่ีได้จะเป็นการจัดกลุ่มของหัวข้อค าถาม (Clustering of topic) และประเมิน
ประสิทธิภาพ (Performance evaluation) โดยการใช ้Silhouette score 
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3.2 เคร่ืองมือทีใ่ช้ในงานวิจัย 
เครื่องมือท่ีใชใ้นงานวิจัยการวิเคราะหแ์บบจ าลองหัวขอ้เก่ียวกับการตัง้ครรภน์ัน้ ไดแ้ก่  

Google Colab และ โปรแกรมภาษา Python 
1.  Google Colab (Google Colaboratory)  เ ป็นบริการ  Software as a service เ ป็น

โปรแกรม Jupyter Notebook บน Cloud จาก Google ไม่จ  าเป็นตอ้งติดตัง้โปรแกรมอ่ืนๆ ก่อนใช้
งาน มี GPU และ TPU ใหไ้ดใ้ชฟ้รี ทีละ 12 ชั่วโมง ในการรนัภาษา Python เพ่ือใชใ้นการท างาน
ดา้น Data science  

2. โปรแกรมภาษา Python เป็นภาษาทางคอมพิวเตอรช์นิดหนึ่งท่ีใชใ้นการเขียนโปรแกรม 
โดย Python ถกูออกแบบมาใหเ้นน้การอา่น code ไดง้่ายและใหมี้ความคลา้ยคลงึกบัภาษาองักฤษ 
มีรูปแบบการเขียน Syntax ท่ีช่วยใหน้กัพฒันาสามารถเขียนดปรแกรมไดง้่ายดว้ยจ านวนบรรทดั
การเขียนนอ้ยกวา่ภาษาทางคอมพิวเตอรภ์าษาอ่ืนๆ และท างานในรูปแบบ object-oriented 

 
3.3 ชุดข้อมูล (Dataset) 

3.2.1 การเก็บรวบรวมขอ้มลู 
ผู้วิจัยน าเข้าข้อมูลเก่ียวกับค าปรึกษาปัญหาการตัง้ครรภ์ การมีเพศสัมพันธ์ และการ

คมุก าเนิดภาษาไทยส าหรบัการท าวิจยัในครัง้นี ้โดยใชช้ดุขอ้มลูในช่วงวนัท่ี 23 มกราคม 2017 ถึง 
15 ตุลาคม 2020 จ านวน ข้อมูลทั้งหมดมี 9,987 ข้อความ ในการเก็บรวบรวมข้อมูลได้ใช้ 
Selenium ในการท า Web Scraping ขอ้มลู ดงึขอ้มลูจากเว็บไซต ์Honestdocs จากภาพประกอบ
ท่ี 2 ในหมวดหมูค่  าปรกึษาปัญหาของการตัง้ครรภ ์บนัทกึขอ้มลูในรูปแบบของ ไฟลน์ามสกลุ csv 
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ภาพประกอบ 2 เว็บไซต ์honestdocs ในหมวดหมูค่  าปรกึษาปัญหาของการตัง้ครรภ ์

 

ภาพประกอบ 3 ตวัอย่างขอ้มลู 

จากภาพประกอบท่ี 3 ประกอบดว้ยขอ้มลู ขอ้ความค าปรกึษา ลิงค์เช่ือมโยงไปยงัเว็บไซต์
ค  าปรึกษา วันท่ีในการท่ีผูใ้ชข้อค าปรึกษากับแพทย ์รหัสผูใ้ชง้าน และค าตอบจากแพทย ์โดยมี
ขอ้มลูทัง้หมดมี 9,987 ขอ้ความ ซึ่งบางค าปรกึษาจากผูใ้ชง้านไมมี่ค าตอบจากแพทยผ์ูเ้ช่ียวชาญ 
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3.2.2 การจดัเตรียมขอ้มลู (Data preparation) 
ในการจดัเตรียมขอ้มูลไดใ้ช ้ภาษาไพทอน (Python) ในการท าความสะอาดขอ้มลู (Text 

cleaning) ตดัประโยคท่ีไม่เก่ียวขอ้งกับขอ้ความออกจากขอ้ความท่ีเกิดจากการดึงขอ้มูลและตดั
ตวัอกัษรพิเศษ (Special characters) ในขัน้ตอนแรกเริ่มตน้ดว้ยการน าเขา้โมดลูส าคญัส าหรบัการ
สรา้งแบบจ าลอง ดงัภาพท่ี 4 ตอ่มาน าเขา้ไฟลด์ว้ยตวัอยา่งท่ี 5  

 

ภาพประกอบ 4 แสดงตวัอย่างโคด้น าเขา้โมดลูส าคญัท่ีใชส้  าหรบัสรา้งแบบจ าลอง 

 

ภาพประกอบ 5 แสดงตวัอย่างโคด้น าเขา้ไฟลข์อ้มลูและขอ้มลูท่ีใชส้  าหรบัสรา้งแบบจ าลอง 

 

ภาพประกอบ 6 กระบวนการเตรียมขอ้มลูและผลลพัธ ์
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จากภาพประกอบท่ี 6 คือกระบวนการเตรียมขอ้มลู การท าความสะอาดขอ้มลู การตดัค า 
(Word tokenize) น าขอ้ความทัง้หมดเขา้สู่กระบวนการตดัค า โดยใชชุ้ดค าสั่ง newmm และตดั 
Stop words ในการก าจัดค าท่ีไม่จ  าเป็นหรือไม่เก่ียวขอ้งออกจากขอ้ความ โดยใชชุ้ดค าสั่งของ 
PythaiNLP โดยหลงัจากการ เตรียมขอ้มลู ขอ้มลูคงเหลือ 8,248 ขอ้ความ 

 
3.4 แบบจ าลอง (Model) 

3.4.1 การสกดัใจความส าคญัของขอ้ความ (Vectorizer) 
จากภาพประกอบท่ี 7 เป็นกระบวนการสกดัใจความส าคญัจากขอ้ความ โดยกระบวนการ

นีใ้ชชุ้ดโปรแกรม Sklearn ช่ือว่า Tfidfvectorizer ในการสกัดคุณลักษณะ (Feature extraction) 
เพ่ือหาความถ่ีของค าท่ีมีลักษณะเฉพาะในแต่ละเอกสาร ช่วยในการเลือกค าท่ีมีนัยส าคัญใน
เอกสาร าผลลพัธท่ี์ไดจ้ากการสกัดคณุลักษณะจากขอ้ความทัง้หมด 8 ,248 ขอ้ความ โดยมีการ
ก าหนดตวัแปร max_df = 0.5 คือละเวน้ค าท่ีปรากฏในเอกสารมากกว่า 50% และ min_df = 10 
คือละเวน้ค าท่ีปรากฏในเอกสารนอ้ยกว่า 10 ฉบบั โดยมีการนบัจ านวนค าท่ีมีนยัส าคญัในแตล่ะ
เอกสารทัง้หมดและนบัจ านวนค าท่ีมีลกัษณะเฉพาะ (Unique Words)  

 

 

ภาพประกอบ 7 กระบวนการสกดัใจความส าคญัของขอ้ความและผลลพัธ ์

3.4.2 ถงุค า (Bag of word) 
เม่ือเขา้สู่กระบวนการ  Tfidfvectorizer จะไดถ้งุค  า (Bag of word) ท่ีมีการน าความถ่ีของ

ค าท่ีมีลักษณะเฉพาะ (Unique Words) ท่ีปรากฏในแต่ละเอกสาร โดยจ านวนคุณลักษณะ 
(Feature) จะขึน้อยู่กบัจ านวนของค าท่ีมีลกัษณะเฉพาะ (Unique Words) โดยตวัอย่างของ ถงุค า 
(Bag of word) ประกอบดว้ย รหัสของเอกสาร รหัสค าท่ีปรากฎในเอกสาร และความถ่ีของการ
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ปรากฎค าในเอกสารนัน้ๆ จากภาพประกอบท่ี 10 จากขอ้ความค าปรึกษาทัง้หมด มีจ านวนค า
ทัง้หมด 37,572 ค  า และ จ านวนค าท่ีมีลกัษณะเฉพาะ (Unique Words) จ  านวน 414 ค า  

 

 

ภาพประกอบ 8 การจบักลุม่ค  า (Word Cloud) 

 

ภาพประกอบ 9 ผลลพัธจ์  านวนค าในขอ้มลู 

 

ภาพประกอบ 10 ถงุค  า (Bag of word) 

การจบักลุ่มค า (Word Cloud) จากขอ้มูลท่ีท าการจัดเตรียมขอ้มูลเรียบรอ้ยแลว้ โดยใช ้
wordcloud matplotlib มีการนบัจ านวนค า ไดผ้ลลพัธ ์10 อนัดบัของค าท่ีมีการกล่าวถึงมากท่ีสุด 
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ไดแ้ก่ ประจ าเดือน, ตัง้ครรภ์, มีเพศสัมพันธ์, มีโอกาส, ฉุกเฉิน, คุณหมอ, ถุงยาง,ป้องกัน, ยา
คมุก าเนิด และครัง้แรก เป็นตน้ โดยเม่ือพิจารณาจากการจบักลุ่มค า จากภาพท่ี 1 ผูว้ิจยัไดท้  าการ
พิจารณาและแบง่กลุม่ของหวัขอ้เป็น 4 หวัขอ้ดงันี ้

(1) อาการผิดปกตใินขณะตัง้ครรภ ์
(2) ความผิดปกตขิองประจ าเดือน 
(3) ความกงัวลเม่ือมีเพศสมัพนัธ ์ 
(4) การคมุก าเนิด 
 
3.4.3 แบบจ าลองการจดัสรรดีรีเคลแฝง (Latent Dirichlet Allocation) 
เทคนิคการจัดสรรดีรีเคลแฝง (Latent Dirichlet Allocation) ใชเ้ทคนิคนีเ้พ่ือตอ้งการจดั

กลุ่มข้อความท่ี มีลักษณะคล้ายคลึงกันอยู่ ในกลุ่ม เ ดียวกัน  โดยก ารลดมิติของข้อมูล 
(Dimensionality-reduction) แนวคดิของเทคนิคนีคื้อการก าหนดคา่ m (จ  านวนหวัขอ้) ไปยงัในแต่
ละ N (เอกสาร) สามารถหาเวกเตอรค์วามยาวของคา่ m ซึ่งแทนคา่ดว้ยการ กระจายความน่าจะ
เป็นของหวัขอ้ในแตล่ะเอกสาร เพิ่มเวกเตอรไ์ปยงัเอกสารทัง้หมดจะได ้เมทรกิซค์ณุลกัษณะ N-by-
m และมีการ Label หวัขอ้ในแตล่ะเอกสาร ดงัในภาพประกอบท่ี 11 

 

 

ภาพประกอบ 11 กระบวนการลดมิติของขอ้มลูและผลลพัธ ์
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3.5 การวัดประสิทธิภาพ 

แนวคิดในการประเมินประสิทธิภาพของงานวิจัยนี ้เทคนิคการจัดสรรดีรีเคลแฝง (Latent 
Dirichlet Allocation) จากภาพประกอบท่ี 12 เป็นการสกัด feature ออกมาจาก bag of words 
(TF-IDF) โดยแต่ละ feature คือ ค าท่ีกระจายตวัอยู่ในบางหัวขอ้ท่ีเป็นนามธรรม ซึ่ง เทคนิคการ
จดัสรรดีรีเคลแฝง (Latent Dirichlet Allocation) มีการวดัผลแบบ Intrinsic evaluation คือการใช ้
metric ท่ีอยู่ในแบบจ าลองเอง โดย เทคนิคการจดัสรรดีรีเคลแฝง (Latent Dirichlet Allocation) มี
การวดัผลโดยใช ้Perplexity หรือ คา่ความสบัสนเพ่ือดกูารกระจายตวัของความน่าจะเป็นว่ามนัดี
มากน้อยเพียงใด แต่ Intrinsic Evaluation จะมีข้อเสียท่ีว่า ในความจริงแบบจ าลองท่ีไดน้ั้น มี
ประสิทธิภาพท่ีดีกบังานจริงหรือไม่ เพราะว่าแบบจ าลองถกูตัง้สมมุติฐานว่า ขอ้มลูจริงหรือขอ้มูล
ทดสอบ จะเหมือนกับชุดข้อมูลฝึกฝน ดังนั้นเราจึงใช้ K-mean ท่ีเป็นการวัดผลแบบ Extrinsic 
evaluation ดว้ยการดวูา่ vector ท่ีไดจ้าก LDA มนัใหผ้ลลพัธไ์ดดี้แคไ่หนใน downstream task 

 

ภาพประกอบ 12 กระบวนการวดัประสิทธิภาพของแบบจ าลอง 

การประเมินประสิทธิภาพในการจ าแนกกลุ่มข้อความ (Clustering)  ใช้การประเมิน
ประสิทธิภาพโดยการ วดัคา่ในกลุ่มเดียวกันของสมาชิกในกลุ่มนัน้ๆ และคา่ความเหมือนระหว่าง
กลุม่มากนอ้ยเพียงใด การค านวณคา่ไดใ้ช ้Silhouette Coefficient โดยชดุโปรแกรม Sklearn ท่ีช่ือ
วา่ silhouette_score ดงัสมการ 
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โดย a คือ ระยะทางเฉล่ียระหวา่งจดุในกลุม่เดียวกนั                                                                                    

        b คือ ระยะทางเฉล่ียระหวา่งจดุระหว่างกลุม่                                                                   
        i คือ จดุของขอ้มลู                                                                                                               

 คา่ Silhouette score S(i) มีคา่อยูใ่นชว่ง [-1, 1] ถา้มีคา่ใกล ้1 มากคือดี 



 

บทที ่4  
ผลการด าเนินงานวิจัย 

งานวิจยันีไ้ดท้  าการวิเคราะหห์าค าท่ีมีนยัส าคญัและการจ าแนกกลุ่มหวัขอ้ในค าปรึกษา
ปัญหาการตัง้ครรภ ์การมีเพศสมัพนัธ ์และการคมุก าเนิดในขอ้ความภาษาไทย โดยการใชเ้ทคนิค
การจัดสรรดีรีเคลแฝง (Latent Dirichlet Allocation) พัฒนาด้วยภาษาไพทอน (Python) และ
เครื่องมือ Google Colab มีการรวบรวมค าปรึกษาทั้งหมด 8,248 ขอ้ความ โดยมีการประเมิน
ประสิทธิภาพของการจ าแนกกลุ่มข้อมูล โดยการใช้ K-means และวัดผลด้วย Silhouette 
Coefficient และผลการวิเคราะหค์  าท่ีมีนยัส าคญัและหวัขอ้ในขอ้ความจากแบบจ าลอง 

1. ผลลพัธก์ารทดลองการจดักลุม่ดว้ยอลักิริทมึ K-mean และประเมินประสิทธิภาพการ
จ าแนกกลุม่ดว้ย Silhouette Coefficient 

2. ผลลัพธ์ของการจ าแนกกลุ่มข้อความดว้ยเทคนิคการจัดสรรดีรีเคลแฝง (Latent 
Dirichlet Allocation) 

ผลลัพธก์ารทดลองการจัดกลุ่มด้วยอัลกิริทมึ K-mean และประเมินประสิทธิภาพการ
จ าแนกกลุ่มด้วย Silhouette Coefficient 

การจ าแนกกลุ่มหัวข้อ โดยใช้ K-means ในการจ าแนกกลุ่ม (Cluster) และประเมิน
ประสิทธิภาพโดยใช ้Silhouette score ในการหาค่าจ านวนการจ าแนกกลุ่มหวัขอ้ท่ีเหมาะสม ได้
ผลลพัธด์งันี ้
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ตาราง 4 การประเมินประสิทธิภาพการจ าแนกกลุม่หวัขอ้ 

จ านวนคลสัเตอร ์ ผลการประเมินประสิทธิภาพ 

4 0.5397 

5 0.4984 

6 0.5174 

7 0.410 

8 0.4838 

9 0.4424 

10 0.4893 

 
จากการประเมินประสิทธิภาพการจ าแนกกลุ่มหวัขอ้ใน ตารางท่ี 4 ผลลพัธข์องการจ าแนก

กลุ่มหวัขอ้ โดยใช ้K-means โดยการเปรียบเทียบการจ าแนกคลสัเตอร ์2 ถึง 10 คลสัเตอร ์พบว่า 
การจ าแนกกลุ่มข้อมูล เป็น 4 หัวข้อนั้น ค่า Silhouette score มีค่า 0.5397 มีค่าเฉล่ียในการ
แบง่คลสัเตอรท่ี์สงูท่ีสดุ เม่ือเปรียบเทียบกบัคลสัเตอรอ่ื์นๆ 

 

ภาพประกอบ 13 กราฟ Silhouette score ในแตล่ะหวัขอ้ 
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จากภาพท่ี 13 แสดงกราฟ Silhouette วัดค่าของความใกลเ้คียงกันของจุดในคลสัเตอร์
เดียวกนัและวดักบัจดุในคลสัเตอรอ่ื์นๆ โดยจากกราฟ Silhouette วดัคา่ของความใกลเ้คียงกนัของ
จุดในคลสัเตอรเ์ดียวกันและวดักับจุดในคลสัเตอรอ่ื์นๆ โดยจากภาพในแกน x คือ ค่า Silhouette 
ในแกน y คือ จ านวนคลสัเตอร ์ซึ่งมีกลุ่มข้อมูล 4 คลสัเตอร ์โดยขนาดความกวา้งในแนวแกน y  
บงชีถ้ึงจ  านวนของข้อความท่ีประกอบอยู่ในหัวข้อนั้นๆ และเส้นปะสีแดง คือ ค่าเฉล่ียของค่า 
Silhouette score โดยเม่ือเปรียบเทียบจะเห็นว่า หัวข้อท่ี 0, 3 และ 4 ประกอบด้วยข้อความ
ใกลเ้คียงกนั และมีคา่  Silhouette score ท่ีใกลเ้คียงกนั และไม่มีค  าท่ีปะปนไปยงักลุ่มหวัขอ้อ่ืนๆ 
หรือมีการปะปนเพียงเล็กนอ้ย และในหวัขอ้ท่ี 1 มีการปะปนของกลุ่มขอ้ความอยู่เพียงเล็กน้อย 
โดยดูจากค่าท่ีติดลบของ Silhouette score และในหัวขอ้ท่ี 1 ยังมีกลุ่มค าท่ีต  ่ากว่าค่าเฉล่ีย ซึ่ง
กราฟชีใ้หเ้ห็นว่าการจบักลุ่มของขอ้มลูนัน้ในแตล่ะคลสัเตอรมี์การจบักลุ่มท่ีดีแตก็่มีการปะปนของ
ขอ้ความเล็กนอ้ย  

 
ผลลัพธข์องการจ าแนกกลุ่มข้อความด้วยเทคนิคการจัดสรรดรีีเคลแฝง (Latent Dirichlet 

Allocation) 

 

ภาพประกอบ 14 ภาพผลลพัก์ารท าวิเคราะหห์วัขอ้จากแบบจ าลอง 
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ตาราง 5 ผลการวิเคราะหห์าค าท่ีมีนยัส าคญัและหวัขอ้ของแบบจ าลอง 

ล าดบัหวัขอ้ 10 อนัดบั ค  าที่ปรากฏในหวัขอ้ จ านวนขอ้ความ 
ที่ถกูท  านาย
(ขอ้ความ) 

1 ('ประจ าเดือน', 1100.144), ('มีเพศสมัพนัธ'์, 600.697), ('ฉกุเฉิน', 389.811), ('มี
โอกาส', 386.944), ('ป้องกนั', 278.269), ('ถงุยาง', 256.189), ('ครัง้แรก', 138.034), ('
แลว้ก็', 120.891), ('แบบนี'้, 120.824), ('หลงัจากนัน้', 108.507) 

3156 

2 ('ตัง้ครรภ'์, 512.758), ('คมุก าเนิด', 102.379), ('คา่ใชจ้า่ย', 86.645), ('ที่ผ่านมา', 
81.052), ('รอบเดือน', 74.40), ('อนัตราย', 72.434), ('สีน า้ตาล', 71.968), ('คณุหมอ', 
63.779), ('ประจ าเดือน', 61.396), ('ฝากครรภ'์, 60.656) 

1681 

3 ('ยาคมุก าเนิด', 213.260), ('คณุหมอ', 180.215), ('ประจ าเดือน', 140.011), ('ตัง้ครรภ'์, 
106.0836), ('แบบนี'้, 105.248), ('ปวดทอ้ง', 82.235), ('โรงพยาบาล', 75.392), ('
กลบัมา', 56.274), ('ฮอรโ์มน', 55.680), ('รบัประทาน', 50.166) 

2079 

4 ('ท าหมนั', 124.553), ('ชอ่งคลอด', 121.687), ('เขา้ไป', 114.509), ('สอดใส'่, 
110.712), ('อวยัวะเพศ', 101.148), ('พนัธุ'์, 80.968), ('มีโอกาส', 79.538), ('หลอ่ลื่น', 
78.555, ('น า้อสจุิ', 69.058), ('ทอ้งนอ้ย', 67.856) 

1332 

 
ผลการท านายของแบบจ าลองไดว้ิเคราะหค์  าท่ีมีนยัส าคญัและหวัขอ้ ในตารางท่ี 5 พบว่า 

แบบจ าลองหวัขอ้ไดจ้  าแนกหวัขอ้ใหก้ับขอ้ความทัง้หมด 8,248 ขอ้ความ โดยในคอลมันท่ี์ 2 เป็น 
10 อนัดบัของค าท่ีปรากฏในหวัขอ้ในหวันัน้ๆ ซึ่งแตล่ะหวัขอ้มีการวิเคราะหช์ดุของค าท่ีประกอบใน
หวัขอ้และค าหลกัแตล่ะค ามีการถ่วงน า้หนกั (weightage) ก ากบัใหก้บัแตล่ะหวัขอ้ ซึ่งเม่ือวิเคราะห์
ผลลพัธท่ี์ได ้พบวา่ 
การท านายว่าเป็นหัวข้อที่ 1 จ  านวน 3156 ขอ้ความ โดยมีตวัอย่างของขอ้ความค าปรึกษาใน
หวัขอ้ท่ี 1 มีตวัอยา่ง ดงันี ้ 

- กินยาคุมประจ าเดือนไม่มาตรวจรอบภายในอาทิตยก์ว่าๆ แลว้ไม่ทอ้งสามารถเริ่ม
ทานยาคมุแผงตอ่ไปไดม้ัย้คะหรือตอ้งรอประจ าเดือนมาก่อน 

- หมอค่ะคือหนูมีอะไรกับแฟนเม่ือวานไม่ไดป้้องกันและไม่แน่ใจว่าแฟนดึงออกทนัมัย้
ถา้จะกินยาคมุแบบเม็ดวนันีจ้ะกินทนัไหมคะ 

- หมอคะหนสูงสยัคะ่คือหนกิูนยาคมุแบบเม็ดเขา้แผงท่ีแลว้แต่มีเพศสมัพนัธก์บัแฟนวนั
เดียวแลว้หลั่งใน อยากทราบวา่โอกาสในการตัง้ครรภมี์มากนอ้ยแคไ่หนคะ 
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ภาพประกอบ 15 ผลการท านายขอ้ความวา่เป็นขอ้ท่ี 1 

การท านายว่าเป็นหัวข้อที่ 2 จ  านวน 1681 ขอ้ความ โดยมีตวัอย่างของขอ้ความค าปรึกษาใน
หวัขอ้ท่ี 2 มีตวัอยา่ง ดงันี ้

- เลน่ฮลูาฮปูในตอนท่ีตัง้ครรภอ์ยูไ่ดไ้หมคะ จะท าใหแ้ทง้ไหมคะ 
- คลอดลกูไดเ้ดือนแลว้คะ่ ลืมทานยาแบบใหน้มบตุรเดลิดอนเวลาทานตอนกลางคืนคะ

ตอนเชา้มีเพศสมัพนัธจ์ะทอ้งไหมคะ ถา้ลืมเราตอ้งท าอยา่งไรกงัวลมากเลยคะ่ 
- ตัง้ครรภอ์ยูต่รวจเลือดเจอพาหะกามโรคจะมีผลตอ่เดก็ในครรภไ์หมคะ 

 

ภาพประกอบ 16 ผลการท านายขอ้ความวา่เป็นขอ้ท่ี 2 
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การท านายว่าเป็นหัวข้อที่ 3 จ  านวน 2079 ขอ้ความ โดยมีตวัอย่างของขอ้ความค าปรึกษาใน
หวัขอ้ท่ี 3 มีตวัอยา่ง ดงันี ้

- กินยาคมุมาเดือน แลว้กินเผ่ือพลาดหยดุไดไ้หมคะจะทอ้งไหม 
- กินยาคุมแอนนาอยู่ตัง้แต่วันท่ีกพแต่ตอนนีเ้มนสม์าแล้วแต่ยังกินไม่หมดแผงแรก

สามารถเริ่มกินแผงใหมไ่ดเ้ลยไหม 
- หนูฝ่ังเข็มยาคุมก าเนิดมาปีค่ะ ประจ าเดือนไม่เคยมาเลยแต่ช่วงอาทิตย์ก่อน

ประจ าเดือนมาคะ่แตม่าไมเ่ยอะเป็นเลือดสีด าน า้ตาลเป็นประมานวนัก็หมดคะ่แบบนี้
มีโอกาสทอ้งไหมคะ 

 

 

ภาพประกอบ 17 ผลการท านายขอ้ความวา่เป็นขอ้ท่ี 3 

การท านายว่าเป็นหัวข้อที่ 4 จ  านวน 1332 ขอ้ความ โดยมีตวัอย่างของขอ้ความค าปรึกษาใน
หวัขอ้ท่ี 4 มีตวัอยา่ง ดงันี ้

- กินยาคมุประจ าเดือนไมม่าตรวจรอบภายในอาทิตยก์วา่ๆแลว้ไม่ทอ้งสามารถเริ่มทาน
ยาคมุแผงตอ่ไปไดม้ัย้คะหรือตอ้งรอประจ าเดือนมาก่อน 

- หมอค่ะคือหนูมีอะไรกับแฟนเม่ือวานไม่ไดป้้องกันและไม่แน่ใจว่าแฟนดึงออกทนัมัย้
ถา้จะกินยาคมุแบบเม็ดวนันีจ้ะกินทนัมัย้คะ่ 

- หมอคะหนสูงสยัคะคือหนกิูนยาคมุแบบเม็ดเขา้แผงท่ีแลว้แตมี่เพศสมัพนัธก์บัแฟนวนั
เดียวมีรอบแลว้หลั่งในทัง้รอบอยากทราบว่าโอกาสในการตัง้ครรภมี์มากนอ้ยแค่ไหน
คะ 
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ภาพประกอบ 18 ผลการท านายขอ้ความวา่เป็นขอ้ท่ี 4 

ภาพประกอบท่ี 15–18 เป็นกราฟท่ีแสดงการ Visualize โดยใช ้library pyLDAvis เป็น
การแสดงขอ้มลูจากผลลพัธท่ี์ไดจ้ากแบบจ าลอง LDA (ซึ่งในกรณีคือ 4 มิต)ิ โดยการท า PCA จะ
ท าใหเ้หลือเพียง 2 มิต ิเพ่ือจดุประสงคใ์นการ Visualize ภาพ มีวงกลม 4 วงและจดุศนูยก์ลางของ
แตล่ะวงกลมแสดงถึงต าแหนง่ของหวัขอ้ในพืน้ท่ีฟีเจอรแ์ฝง ระยะหา่งระหวา่งหวัขอ้แสดงใหเ้ห็นวา่ 
มีความคลา้ยคลงึกบัหวัขอ้อยา่งไรและพืน้ท่ีของวงกลมเป็นสดัส่วนกบัจ านวนเอกสารท่ีแสดงในแต่
ละหวัขอ้ แผนภมูิแทง่ดา้นขวาจะแสดงค าศพัทใ์นหวัขอ้โดยลดล าดบัความเก่ียวขอ้ง แตล่ะแถบจะ
ระบคุวามถ่ีของค าศพัท ์สีน า้เงินแสดงถึงความถ่ีของค าศพัทโ์ดยรวมภายในคลงัเอกสาร และสีแดง
แสดงถึงความถ่ีของค าศพัทเ์ฉพาะในหวัขอ้นัน้ๆ 
 



 

บทที ่5 
สรุปผลการวิจัย อภปิรายผล และข้อเสนอแนะ 

ในการวิจัยนีเ้พ่ือศึกษาวิธีการแบ่งกลุ่มข้อความ ซึ่งใชข้อ้มูลเก่ียวกับค าปรึกษาปัญหา
เก่ียวกบัการตัง้ครรภ ์การมีเพศสมัพนัธ ์และการคมุก าเนิดภาษาไทย โดยใชเ้ทคนิคการจดัสรรดีรี
เคลแฝง (Latent Dirichlet Allocation) ผูว้ิจยัไดป้ระเมินประสิทธิภาพของแบบจ าลอง โดยสามารถ
แบง่หวัขอ้ในการสรุปผลไดด้งัตอ่ไปนี ้

1. สรุปผลการวิจยั 
2. อภิปรายผลการวิจยั 
3. ขอ้เสนอแนะ 

 
สรุปผลการวิจัย 

ปัจจุบนัชุมชนออนไลนเ์ป็นพืน้ท่ีหนึ่ง ท่ีท าใหค้นจ านวนมากสามารถเขา้ปรึกษาแพทย์
ผู้เช่ียวชาญไดส้ะดวก แต่ผู้ใช้งานตอ้งรอการตอบกลับจากแพทย ์เพราะแพทยไ์ม่สามารถให้
ค  าปรกึษาไดท้นัทีเม่ือผูใ้ชง้านขอค าปรกึษา (Availability) และหากมีปรมิาณค าปรกึษามาก แพทย์
ไม่สามารถ ให้ค  าปรึกษาได้ทัน (Scalability) ซึ่งจากข้อจ ากัดเหล่านี ้ ระบบโต้ตอบอัตโนมัติ
สามารถแกไ้ขได ้แตว่า่ระบบโตต้อบอตัโนมตัิยงัคงมีความทา้ทายในดา้นภาษาธรรมชาต ิท่ีตอ้งท า
ใหค้อมพิวเตอรสามารถเขา้ใจภาษามนษุย ์

งานวิจยันีเ้ป็นการศกึษาวิธีการวิเคราะหห์าค าท่ีมีนยัส าคญัและหวัขอ้ในขอ้ความและท า
การจดักลุม่ขอ้ความท่ีมีลกัษณะคลา้ยคลงึกนัอยูใ่นกลุม่เดียวกนั ดว้ยเทคนิคการจดัสรรดีรีเคลแฝง 
(Latent Dirichlet Allocation) ชีใ้หเ้ห็นว่าผูใ้ชง้านอินเตอรเ์น็ตจ านวนมากท่ีเขา้ปรึกษาปัญหากบั
แพทยผ์่านชุมชนออนไลนน์ัน้ ส่วนมากมีความกังวลในเรื่องเรื่อง เก่ียวกับ อาการผิดปกติในการ
ตัง้ครรภ ์ความผิดปกติของประจ าเดือนและการคมุก าเนิด โดยงานวิจยันีไ้ดท้  าการแบง่กลุ่มขอ้มลู
โดยใช ้K-means ในการวดัประสิทธิภาพในการจดักลุ่มของ เทคนิคการจดัสรรดีรีเคลแฝง (Latent 
Dirichlet Allocation) โดยค่า Silhouette Coefficient มีการจัดกลุ่มข้อมูลท่ี 4 กลุ่ม มีค่าอยู่ ท่ี  
0.5397 ซึ่ง มีคา่ท่ีสงูและขอ้มลูมีการจบักลุม่ไดดี้เม่ือเทียบกบัการจดักลุม่ดว้ยจ านวนอ่ืนๆ 
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อภปิรายผลการวิจัย 

การทดลองนีใ้ช ้Colab ส าหรบัสรา้งแบบจ าลองการวิเคราะหค์  าท่ีมีนยัส าคญัและหวัขอ้จาก
ขอ้ความ มีจ านวนขอ้ความทัง้สิน้ ทัง้หมด 8,248 ขอ้ความ ซึ่งผูว้ิจยัไดเ้ปรียบเทียบค าส าคญัในแต่
ละหวัขอ้กบัหวัขอ้ท่ีผูว้ิจยัตัง้สมมตุฐิานไวเ้บือ้งตน้  โดยสมมตุฐิานท่ีตัง้ไวเ้บือ้งตน้ ไดแ้ก่ (1) อาการ
ผิดปกติในขณะตัง้ครรภ ์(2) ความผิดปกติของประจ าเดือน (3) ความกงัวลเม่ือมีเพศสมัพนัธ ์(4) 
การคมุก าเนิด  

 

ภาพประกอบ 19 ภาพผลการท านายจากแบบจ าลอง 

จากภาพประกอบท่ี 19 เป็นตวัอย่างของค าปรึกษาท่ีผูใ้ชง้านอินเตอรเ์น็ตปรึกษากับแพทย์
ผูเ้ช่ียวชาญผา่นเว็บไซตแ์ละผลการท านายหวัขอ้ในแตล่ะขอ้ความจากแบบจ าลอง 
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ตาราง 6 ตารางผลลการเปรียบเทียบสมมตุฐิานกบัผลการท านายของแบบจ าลอง 

 
 

โดยจากการตัง้สมมตุฐิาน และวิเคราะหค์  าท่ีมีนยัส าคญัในแตล่ะหวัขอ้ พบวา่ 
หัวขอ้ท่ี 1 มีความเก่ียวข้องกับความกังวลเม่ือมีเพศสัมพันธ์และการคุมก าเนิด โดยมีค าท่ี

เก่ียวขอ้งไดแ้ก่ ประจ าเดือน มีเพศสสมัพนัธ ์ปอ้งกนั ถงุยาง และเครียด 
หัวข้อท่ี 2 มีความเก่ียวข้องกับ อาการผิดปกติในขณะตั้งครรภ์และความผิดปกติของ

ประจ าเดือน โดยมีค าท่ีเก่ียวข้อง ไดแ้ก่ มีค  าว่าตัง้ครรภ ์คุมก าเนิด รอบเดือน อันตราย และสี
น า้ตาล 

หวัขอ้ท่ี 3 มีความเก่ียวขอ้งกับ อาการผิดปกติในการตัง้ครรภ ์ความผิดปกติของประจ าเดือน
และการคมุก าเนิด โดยมีค าท่ีเก่ียวขอ้ง ไดแ้ก่ ยาคมุก าเนิด ประจ าเดือน ตัง้ครรภ ์และรปัประทาน 

หวัขอ้ท่ี 4 มีความเก่ียวขอ้งกบั ความกงัวลหลงัมีเพศสมัพนัธ,์ความผิดปกตขิองประจ าเดือน มี
ค าท่ีเก่ียวขอ้ง การท าหมนั สอดใส ่ประจ าเดือน และผิดปกต ิ

เม่ือพิจารณาพบว่าการตัง้สมมุติฐานเบือ้งตน้และผลการท านาย พบว่า ผูใ้ชง้านมีการเข้า
ปรึกษาปัญหาเก่ียวกับ อาการผิดปกติในการตัง้ครรภ ์ความผิดปกติของประจ าเดือนและการ
คมุก าเนิด ซึ่งผลการท านายว่าเป็นหวัขอ้ท่ี 3 จ  านวน 3020 ขอ้ความ มากท่ีสดุ นั่นหมายความว่า
ผูใ้ชง้านส่วนมากท่ีเขา้มาปรึกษากับแพทยน์ัน้มีความกังวลเรื่อง การทานยาคุม การคุมก าเนิด 
ความผิดปกติของประจ าเดือน อาจจะเป็นจากการทานยาคุม หรือความกังวลหลังการมี
เพศสมัพนัธ์นั่นเอง และการพิจารณาพบว่าการตัง้สมมุติฐานเบือ้งตน้ไม่ไดก้ล่าวถึง การท าหมนั 
สิทธิบตัรทองหรือค่าใชจ้่าย ซึ่งการท า วิธีการวิเคราะหห์าค าท่ีมีนัยส าคญัและหัวขอ้ในขอ้ความ 

สมมุตฐิาน 1 2 3 4 

อาการผิดปกตใินขณะตัง้ครรภ ์
 

/ / 
 

ความผิดปกตขิองประจ าเดือน 
 

/ / 
 

ความกงัวลเม่ือมีเพศสมัพนัธ ์ / 
  

/ 

การคมุก าเนิด / 
 

/ / 
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ดว้ยเทคนิคการจดัสรรดีรีเคลแฝง (Latent Dirichlet Allocation) ท าใหเ้ห็นค าท่ีแฝงอยู่ในขอ้ความ 
มากกวา่ผูว้ิจยัไดต้ัง้สมมตุฐิานไว ้ 

 
ข้อเสนอแนะ 

1. งานวิจยันีมี้การใชเ้ทคนิค เพียงเทคนิคเดียว ดงันัน้อาจมีเทคนิคอ่ืนท่ีมีความสามารถใน
การวิเคราะหค์  าท่ีมีนยัส าคญัและหวัขอ้ท่ีมีประสิทธิภาพมากกวา่ 

2. งานวิจยันีใ้นขัน้ตอนการเตรียมขอ้มลูไมไ่ดแ้กค้  าผิด เม่ือเขา้กระบวนการ การตดัค า ค  า
เหล่านั้นอาจถูกตัดทิง้ไป ดังนั้นหากแก้ไขค าผิดอาจช่วยหาค าท่ีมีนัยส าคัญมากขึ ้นหรือการ
วิเคราะหห์วัขอ้มีความแมน่ย ามากขึน้ 

3. งานวิจัยไม่ไดมี้ผู้เช่ียวชาญจากแพทยช์่วยในการตีความผลลัพธ์ท่ีได ้เพ่ือวัดความ
แม่นย าของการท านายของแบบจ าลอง หากมีผูเ้ช่ียวชาญก็จะช่วยใหก้ารพฒันาแบบจ าลองดีขึน้ 
หรือการประเมินประสิทธิภาพโมเดลมีประสิทธิภาพมากขึน้ 

4. แบบจ าลองนีส้ามารถน าไปปรบัและประยุกตใ์ชก้ับระบบหุ่นยนตโ์ตต้อบการสนทนา 
( Chatbot)  แ ล ะ ก า ร ก า ห น ด ชุ ด ค า ต อ บ  ใ น ก า ร วิ จั ย ค รั้ ง ต่ อ ไ ป 
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