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ทวิตเตอร์เป็นหนึง่ในโซเชียลเน็ตเวิร์คท่ีได้รับความนิยมสงู มีผู้ ใช้งานทวิตเตอร์ทัว่โลก

เป็นจ านวนมาก ท าให้ทวิตเตอร์มีข้อมลูหมนุเวียนเป็นจ านวนมาก และทวิตเตอร์ยงัเปิดช่องทางให้
สามารถเข้าถึงข้อมลูกิจกรรมท่ีเกิดขึน้บนทวิตเตอร์ได้ ท าให้สามารถเก็บข้อมลูจากทวิตเตอร์เพ่ือ
น ามาวิเคราะห์และท านายความนิยมของการโพสต์ข้อความบนทวิตเตอร์  ท่ีได้รับความนิยมจาก
ผู้ติดตาม (follower) ซึ่งในงานวิจยันีจ้ะวดัความนิยมจากจ านวนการแสดงความคิดเห็น (reply) 
และจ านวนการโพสต์ซ า้ (retweet) งานวิจยันีจ้ะน าเสนอวิธีการท าทายผลความนิยมโพสต์โดยใช้
เทคนิค dynamic time warping ในการหาระยะทางระหว่างชดุข้อมลู เพ่ือท าการจดักลุ่มข้อมลู
และหาคา่เฉล่ียของแตล่ะกลุม่ ซึง่จะน าไปใช้ในการท านายความนิยมของโพสต์ตอ่ไป ในการวิจยันี ้
ใช้ข้อมลูจากทวิตเตอร์ของส านกัข่าวท่ีโพสต์ข้อความเป็นภาษาองักฤษ จ านวน 4 ส านกัข่าว ได้แก่ 
CNN, The New York Times, Fox News และ The Washington Post 

 
ค าส าคญั : ทวิตเตอร์, อนกุรมเวลา, การเรียนรู้ของเคร่ือง 
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Twitter is one of the most popular social networks with millions of users 

every day around the world. The analysis and prediction of the popularity of Twitter 
posts have been one of most widely studied topics be cause they allow us to uncover 
the patterns and trends of collective interest of Twitter users towards each post. In this 
study, we present a novel method of analyzing and predicting a temporal profile of 
Twitter popularity, including both retweets and replies, using dynamic time warping 
(DTW) by identifying similarities between the temporal profiles and their popularity. 
Then, similar temporal profiles were grouped together using sequential clustering and 
the centroids of each cluster were determined by calculating the Barycenter of each 
cluster. These centroids are used as popularity profile templates for the popularity 
prediction of a new post. The proposed method tested real Twitter posts obtained from 
international Twitter news channels. The experimental results showed that the proposed 
method outperformed the existing method which was based on a exponential model. 

 
Keyword : Twitter, Temporal analysis, Dynamic time warping, DTW barycenter 
averaging, Sequential clustering 
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บทที่ 1 
บทน า 

 
1.1 ความส าคัญและท่ีมาของปัญหาที่ท าการวิจัย 

ปัจจบุนักระแสการใช้งานโซเชียลเน็ตเวิร์คในสงัคมมีอตัราการเติบโตท่ีสงูขึน้ในทกุๆปี ไม่
วา่จะเป็นเฟซบุ๊ค ทวิตเตอร์ ยทูิวบ์ รวมทัง้การใช้งานโทรศพัท์สมาร์ตโฟนนัน้ ก็มีผลกระทบโดยตรง
ต่อการใช้งานท่ีมากขึน้เน่ืองจากในปัจจุบนัพฤติกรรมของเด็กจนถึงผู้ ใหญ่นัน้ มักจะมีโทรศพัท์
สมาร์ตโฟนท่ีพกพาในชีวิตประจ าวัน รวมทัง้หลากหลายองค์กรไม่ว่าจะขนาดใหญ่ ขนาดกลาง 
และขนาดเล็ก ก็เร่ิมหนัมาใช้โซเชียลเน็ตเวิร์คเพ่ือสร้างภาพลักษณ์ขององค์กร รวมทัง้ยังน ามา
แบง่ปันกิจกรรมขององค์กร หรือหนว่ยงานผา่นโซเชียลเน็ตเวิร์คอยา่งแพร่หลาย โดยท่ีในขณะนีเ้ร่ิม
มีการปรับตวัมากยิ่งขึน้ และมีแนวโน้มว่าจะเป็นมีอัตราการเติบโตท่ีขยายเพิ่มขึ น้อย่างต่อเน่ือง 
รวมทัง้การใช้งานดงักล่าวนี ้นอกจากจะลดต้นทนุในการโฆษณาแล้วยงัเป็นการช่วยสร้างการรับรู้
ให้แก่สาธารณชนได้ในวงกว้าง 

ทวิตเตอร์ก็เป็นหนึ่งในโซเชียลเน็ตเวิร์คท่ีมีผู้ ใช้งานจ านวนมาก เป็นช่องทางการส่ือสาร
ระหวา่งผู้ โพสตข้์อความและผู้ติดตามท่ีมีความสะดวกรวดเร็ว โดยผู้ ใช้สามารถโพสต์ข้อความยาว
ไมเ่กิน 280 ตวัอกัษร วา่ตนเองก าลงัท าอะไรอยู ่หรือแจ้งขา่วสารตา่งๆ โดยเรียกการโพสต์ข้อความ
นีว้่าการ ทวีต (tweet) ซึ่งแปลว่าเสียงนกร้อง ท าให้มีการโพสต์ข้อความบนทวิตเตอร์เป็นจ านวน
มากเพ่ือจะแจ้งให้ผู้ติดตามรับรู้ว่าก าลงัท าอะไรอยู่ หรือแจ้งข่าวตา่งๆ ซึ่งในการโพสต์แตล่ะครัง้ ก็
จะมีจ านวนผู้ติดตามให้ความสนใจโพสต์นัน้ๆ แตล่ะโพสต์แตกตา่งกนั โดยวดัจากการท่ีผู้ติดตาม
มาตอบกลบั (reply) และโพสต์ข้อความซ า้ (retweet) ผู้วิจยัเล็งเห็นว่าในการโพสต์ข้อความบน
ทวิตเตอร์แต่ละครัง้ สามารถน ามาศึกษาวิเคราะห์และทดลองท าการท านายความสนใจของ
ผู้ตดิตามทวิตเตอร์ได้ และประเด็นการท านายความนิยมของทวิตเตอร์ ก็เป็นประเด็นท่ีได้รับความ
สนใจจากนกัวิจยัจ านวนมาก อีกทัง้ทวิตเตอร์ยงัเปิดช่องทางให้สามารถเก็บข้อมูลกิจกรรมต่างๆ 
บนทวิตเตอร์ได้อีกด้วย ท าให้สามารถเก็บข้อมลูเพื่อมาท างานวิจยัได้ 

จากความเป็นมาและความส าคญัของปัญหาข้างต้น จะเห็นได้ถึงความนิยมในการใช้
ทวิตเตอร์จากผู้คนทั่วโลก ผู้ วิจัยจึงได้เลือก ทวิตเตอร์ของส านักข่าว  ในการศึกษาวิเคราะห์และ
ทดลองท านายความสนใจของผู้ติดตาม โดยใช้เทคนิค dynamic time warping ในการท านาย 
เพ่ือน าเสนอเทคนิคใหมท่ี่สามารถน าไปประยกุต์ใช้กบัการท านายในรูปแบบอ่ืนๆ ตอ่ไป 
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1.2 วัตถุประสงค์ของโครงการวิจัย 
เพ่ือท าการศึกษาวิเคราะห์และทดลองท านายความนิยมของผู้ติดตาม ท่ีมีต่อการโพสต์

ข้อความบนทวิตเตอร์ โดยใช้เทคนิค dynamic time warping 
 
1.3 ขอบเขตของโครงการวิจัย 

1. ใช้ข้อมูลในการวิเคราะห์และท านายความนิยมของโพสต์ จากทวิตเตอร์ของ
ส านักข่าวจ านวนสี่ส านกัข่าวได้แก่ CNN(@CNN), The New York Times (@nytimes), Fox 
News (@FoxNews) และ Washington Post (@washingtonpost) 

2. ข้อมลูท่ีใช้ในงานวิจยัคือ ข้อมลูท่ีเก็บจากทวิตเตอร์ของส านกัข่าวทัง้ส่ีส านกั เป็นเวลา
หนึ่งสปัดาห์ ใช้เทคนิค dynamic time warping และ dynamic time warping barycenter 
averaging ในการวิเคราะห์ข้อมลู และใช้เทคนิค sequential clustering ในการจดักลุม่ข้อมลู 

3. ใช้คา่ root mean square error คา่ correlation coefficient และคา่ r2 scoreในการ
วดัความแมน่ย าในการท านายผลความนิยม 

4. ใช้เทคนิคการท านายแบบ exponential เป็นตวัเปรียบเทียบประสิทธิภาพกบัเทคนิค
การท านายแบบใช้ dynamic time warping 
 
1.4 วิธีการด าเนินการวิจัย 

1. การทบทวนวรรณกรรมและงานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง 
2. จดัเตรียมเคร่ืองคอมพิวเตอร์และโปรแกรมส าหรับใช้ในงานวิจยั 
3. เก็บข้อมลูจากทวิตเตอร์ของส านกัขา่วทัง้ส่ีส านกั เป็นเวลาหนึง่สปัดาห์ 
4. เปล่ียนแปลงรูปแบบข้อมูลให้อยู่ในรูปแบบท่ีเหมาะสม เพ่ือท าไปใช้ในการวิเคราะห์

และท านายความนิยม 
5. ท าการสร้างเทมเพลตของข้อมูลอนุกรมเวลาของแต่ละส านักข่าวโดยใช้เทคนิค 

dynamic time warping และเทคนิค sequential clustering 
6. ท าการศกึษาวิเคราะห์และทดลองท านายผลความนิยมของโพสต์บนทวิตเตอร์โดยใช้

การท านายความนิยมด้วยการเฉล่ียเทมเพลตแบบใช้สว่นกลบัของระยะทาง 
7. ท าการศกึษาวิเคราะห์และทดลองท านายผลความนิยมของโพสต์บนทวิตเตอร์โดยใช้

การท านายความนิยมด้วยการเฉล่ียเทมเพลตแบบใช้ softmax 
8. ท าการศกึษาวิเคราะห์และทดลองท านายผลความสนใจของโพสต์บนทวิตเตอร์โดยใช้

แบบจ าลอง exponential 
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9. น าผลลพัธ์ท่ีได้มาวิเคราะห์และเปรียบเทียบประสิทธิภาพในการท านายผล 
10. ประเมินผลและสรุปงานวิจยั 

 
1.5 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการวิจัย 

ประโยชน์จากงานวิจยัการวิเคราะห์และท านายความนิยมเชิงเวลาของทวิตเตอร์โดยใช้ 
dynamic time warping 

1. ได้รับความรู้เก่ียวเทคนิคท านายความนิยมเชิงเวลา โดยใช้ dynamic time 
warping 

2. ได้รับความรู้ในการท านายความนิยมของผู้ติดตาม ตอ่ข้อความบนทวิตเตอร์ ซึ่ง
สามารถน าไปต่อยอดงานวิจัย หรือไปประยุกต์ใช้ในการท านายผลข้อมูลท่ีมีลกัษณะข้อมูลเป็น
แบบอนกุรมเวลาได้ตอ่ไป 
  



  4 

บทที่ 2 
แนวคิด ทฤษฏี เทคโนโลยี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

 
2.1 อนุกรมเวลา (time series data) 

อนุกรมเวลา คือ ชุดของข้อมูลท่ีเก็บรวบรวมตามระยะเวลาเป็นช่วงๆ อย่างต่อเน่ืองกัน 
เช่น ข้อมูลยอดขายสินค้าท่ีเก็บรวบรวมต่อเน่ืองกันไปเป็นระยะเวลาหลายๆ เดือน ข้อมูลรายได้
ประชาชาตปีิตา่งๆ ท่ีเก็บรวบรวมตอ่เน่ืองกนัไปเป็นระยะเวลาหลายๆ ปี เป็นต้น ข้อมลูอนกุรมเวลา
อาจอยูใ่นลกัษณะท่ีเป็นข้อมลูรายปี รายไตรมาส หรือรายเดือนก็ได้ ทัง้นีข้ึน้อยู่กบัความเหมาะสม
ในการน าไปใช้ประโยชน์ 

 

 
 

ภาพประกอบ 1 ตวัอย่างข้อมลูอนกุรมเวลา 
 

2.2 Dynamic time warping [1] 
dynamic time warping เป็นอลักอริทึมท่ีใช้เปรียบเทียบความคล้ายกนัระหว่างอนกุรม

เวลา 2 ชดุ โดยทัว่ไป dynamic time warping เป็นวิธีท่ีท าให้คอมพิวเตอร์สามารถหาการจบัคูท่ี่
เหมาะสมของล าดับสองชุดได้ แบบไม่ได้น าค่าท่ีเวลาเดียวกันมาเปรียบเทียบกันตรงๆ แบบ 
euclidean distance แต่จะท าการบิดเบือนหาจุดเวลาท่ีเหมาะสมในการเปรียบเทียบแทน โดย
ผลลพัธ์ท่ีได้ จะให้เป็นค่าระยะทางท่ีแตกต่างกันระหว่าง 2 อนุกรมเวลา ตวัอย่างเช่น ให้ A = 

(a1,...,at) และ B = (b1,...,bt) เป็น อนกุรรมเวลา ให้ δ เป็นระยะทางระหว่างอนกุรมเวลา ถ้า
ใช้ euclidean distance  ในการเปรียบเทียบอนกุรม  A และ B จะได้ดงั (1) 
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 (   )  √ (    )
     (    )

    (1) 
 

จาก (1) จะเห็นว่า euclidean distance เป็นการเปรียบเทียบอนุกรมเวลาแบบ
ตรงไปตรงมา ไมยื่ดหยุน่ ซึง่ในความเป็นจริง อนกุรมเวลาท่ีน ามาเปรียบเทียบกนัเกือบทัง้หมดจะมี
จุดเวลาท่ีไม่เท่ากัน ซึ่งถ้าใช้ euclidean distance ในการเปรียบเทียบจะดูไม่สมเหตุสมผล 
ตวัอย่างเช่น  อนกุรมเวลา X = (a,b,a,a) และ Y = (a,a,b,a) ถ้าใช้ euclidean distance ในการ
เปรียบเทียบ อนุกรมเวลา X,Y จะดไูม่สมเหตสุมผลเป็นอย่างมาก แต่ถ้าเปล่ียนไปใช้ dynamic 
time warping ในการเปรียบเทียบ จะดสูมเหตสุมผลมากขึน้ เน่ืองจาก dynamic time warping 
จะไม่ท าการเปรียบเทียบอนกุรมเวลาทัง้สอง ณ จุดเวลาเดียวกันตรงๆ แต่จะบิดเบือนจดุเวลาให้
เหมาะสม ณ จดุนัน้ๆ แทน 

วิธีการค านวณ dynamic time warping ให้ A,B เป็นอนกุรมเวลาท่ีต้องการเปรียบเทียบ 
เร่ิมจากการสร้างเมตริกระยะทาง D ของอนกุรมเวลา 2 อนกุรมคือ A และ B ซึ่งจะมีขนาด m และ 
n จดุข้อมลู ตามล าดบั ตาม (2) 

 
     (     )

      (2) 
 

ท าการค้นหาระยะทางสะสมท่ีน้อยท่ีสุดจาก D0,0 ถึง Dm,n ซึ่งสามารถใช้ dynamic 
time warping ช่วยในการค้นหาคู่เปรียบเทียบ ดงันัน้ฟังก์ชันท่ีใช้ในการค้นหาจึงถูกเปล่ียนเป็น
สมการรีเคอร์ซีฟตาม (3) 
 

 (     )   (     )     {

 (         )

 (       )

 (       )

}   (3) 

 
โดยท่ี D(Ai,Bj) จะเป็นระยะสะสม ของคา่ระยะท่ีน้อยท่ีสดุท่ีต าแหน่ง (i,j) หลงัจากการ

ค านวณ m x n ครัง้ D(Am,Bn) จะมีคา่เป็นก าลงัสองของคา่ความเหมือนระหว่างทัง้สองอนกุรม 
ส่วนการปรับแนวจะได้จากเส้นทางการวอร์ป (warping path) ซึ่งจะจบัคู่ระหว่างจุดข้อมูลท่ีถูก
เลือกมาค านวณระยะทางสะสมท่ีน้อยท่ีสดุรายละเอียดเพิ่มสามารถศกึษาได้จาก [2] 
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2.3 Dynamic time warping barycenter averaging: DBA [1] 
dynamic time warping barycenter averaging เป็นการหาค่าเฉล่ียแต่จะจุดการ

เปรียบเทียบ จากเส้นทางการเดินด้วยวิธี dynamic time warping ซึ่งก็คือคา่เฉล่ียของตวัเลขใน
สมการ (3) เม่ือท าการหาคา่เฉล่ียในทกุๆจดุ ผลลพัธ์ท่ีได้จะเป็น อนกุรมเวลาใหม่ท่ีได้จากการคิด
คา่เฉล่ียด้วยวิธี dynamic time warping barycenter averaging ซึง่วิธีการดงันี ้

1. คิดค านวณระยะทางแตล่ะจดุของอนกุรมเวลา ด้วยวิธี dynamic time warping 
และท าการเฉล่ียจดุเปรียบเทียบเส้นทางการเดนิเก็บไว้ 

2. ท าการปรับปรุงคา่ระยะทางแต่ละจุดโดยใช้ค่าเฉล่ียจากขัน้ตอนท่ี 1 ในทุกๆจุด
การเดนิ อลักอรึทมึการคดิ dynamic time warping barycenter averaging แสดงได้ดงันี ้

 

Algorithm DBA 
Require: C = (C1, ... ,Ct’') the initial average sequence 
Require: S1 =  (s1 , ... ,s1t) S the 1st sequence to average 
 
Require: Sn = (sn1 , ... ,snt) S the nth sequence to average 
Let T be the length of sequences 
Let assocTab be a table of size T' containing in each cell a set of 
coordinates associated to each coordinate of C 
Let m[T,T] be a temporary DTW (cost,path) matrix 
   assocTab ←[Ø, ... ,Ø] 
   for seq in S do 
      m←DTW(C,seq) 
      i←T' 
      j←T 
   while i≽1 and j≽1 do 

      assocTab[i] ←assocTab[i] ∪ seqj 
      (i,j) ← second(m[i,j]) 
   end while 
end for 
for i=1to T do 
   Ci’ barycenter(assocTab[i]) 
end for 
return C' 

 
2.4 Sequential clustering 

Sequential clustering เป็นการจดักลุ่มท่ีไม่ซบัซ้อน ตรงไปตรงมา จ านวนกลุ่มท่ีแบ่ง
ด้วยวิธีนีจ้ะไม่สามารถก าหนดได้ จ านวนกลุ่มขึน้จะเพิ่มขึน้เร่ือยๆ ขึน้อยู่กับข้อมูลและเง่ือนไขท่ี
ก าหนด ตัวอย่างเช่น การก าหนดกลุ่มของข้อมูลอนุกรมเวลา แต่ละอนุกรมท่ีอยู่กลุ่มเดียวกัน
จะต้องมีระยะทาง (distance) ห่างกันไม่เกิน 300 เม่ือเปรียบเทียบกับจุดศูนย์กลางด้วยวิธี 
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dynamic time warping วิธีการจดักลุ่มคือ จะต้องท าการเปรียบเทียบทุกๆ อนุกรมเวลา ถ้า
ระยะทางน้อยกว่า 300 ก็จดัให้อยู่กลุ่มเดียวกนั แตถ้่ามากกว่า 300 ก็ให้ตัง้เป็นกลุ่มใหม่ไปเร่ือยๆ 
ตวัอยา่งแสดงดงัภาพประกอบ 2 
 

 
 

ภาพประกอบ 2 การจดักลุม่ด้วยวิธี sequential clustering 
 
2.5 Exponential regression [3] 

Exponential regression เป็นการศึกษาความสมัพนัธ์ระหว่างตวัแปร 2 ตวัขึน้ไป ซึ่ง
ได้แก่ตวัประมาณการ (predictor, x) และตวัตอบสนอง (response, y) ในขัน้ตอนการท า 
regression ต้องมีการเก็บจ านวนข้อมูลตัวอย่างจ านวนมากพอ นัน้คือ มี x และ y ท่ีมี
ความสมัพนัธ์กันหลายๆ ครัง้ เพ่ือน ามาหาสมการความสัมพนัธ์ สมการ exponential จะอยู่ใน
ฟอร์ม (4) 

 
               (4) 

 
เม่ือได้สมการความสัมพันธ์แล้ว จะสามารถแทนค่าเพ่ือหาผลลัพธ์การประเมินตาม

สมการได้ รายละเอียดเพิ่มเตมิ [4] 
 
2.6 ความคลาดเคล่ือนเฉล่ียก าลังสอง (root mean square error : RMSE) [5] 

ความคลาดเคล่ือนเฉล่ียก าลงัสอง เป็นวิธีการวดัความคลาดเคล่ือนจากค่าการท านาย
จากแบบจ าลอง เทียบกับค่าจริงท่ีเกิดขึน้ หากค่า root mean square error มีค่าน้อยแสดงว่า
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แบบจ าลองสามารถพยากรณ์คา่ได้ใกล้เคียงกบัคา่จริง ดงันัน้หากคา่ root mean square error มี
ค่าเท่ากับศูนย์ หมายความว่า ไม่เกิดความคลาดเคล่ือนในแบบจ าลองนีเ้ลย ค่า root mean 
square error สามารถค านวณได้ดงั (5) 
 

     √
 

 
∑ (     

 )  
       (5) 

โดยท่ี 
   คือ คา่จริงของข้อมลู 
  

  คือ คา่ท่ีได้จากการท านาย 
  คือ จ านวนตวัอยา่งข้อมลูท่ีใช้ในการทดสอบแบบจ าลอง 

 
2.7 Correlation coefficient 

เป็นการศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างตวัแปรตัง้แต่ 2 ตวัขึน้ไป (หรือข้อมูล 2 ชุดขึน้ไป) 
ตวัอย่างเช่น การหาความสมัพนัธ์ระหว่างยอดขายกบัจ านวนลกูค้า ความสมัพนัธ์ระหว่างอายกุบั
จ านวนเวลาในการใช้มือถือ ความสมัพนัธ์ระหว่างความเร็วอินเตอร์เน็ตกับความยาวสายไฟเบอร์ออ
ฟติก เป็นต้น โดยมีค่า correlation coefficient หรือ ค่าสมัประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ เป็นตวับ่งชีถ้ึง
ความสมัพนัธ์นี ้ซึง่คา่สมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธ์นี ้จะมีคา่อยู่ระหว่าง -1.0 ถึง +1.0 ซึ่งหากมีคา่ใกล้ -
1.0 นัน้หมายความว่าตวัแปรทัง้สองตวัมีความสัมพนัธ์กันอย่างมากในเชิงตรงกันข้าม หากมีค่า
ใกล้ +1.0 นัน้หมายความวา่ ตวัแปรทัง้สองมีความสมัพนัธ์กนัโดยตรงอย่างมาก และหากมีคา่เป็น 
0 นัน้หมายความว่า ตัวแปรทัง้สองตัวไม่มีความสัมพันธ์ต่อกัน [6] ซึ่งการค านวณ correlation 
coefficient สามารถค านวณได้จาก (6) 

 

  
∑(    ̅)(    ̅)

√∑(    ̅) ∑(    ̅) 
     (6) 

โดยท่ี 
  คือ คา่สมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธ์ 
   คือ คา่ x ท่ีต าแหนง่ i 
   คือ คา่ y ท่ีต าแหนง่ i 
 ̅ คือ คา่เฉล่ียของชดุข้อมลู x 

 ̅ คือ คา่เฉล่ียของชดุข้อมลู y 
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2.8 Softmax 
Softmax เป็นการค านวณการแจกแจงความน่าจะเป็นของเหตกุารณ์ในช่วงเหตกุารณ์ท่ี

แตกตา่งกนั โดยทัว่ไปแล้วการจะค านวณความน่าจะเป็นของคลาสเป้าหมายแตล่ะคลาสท่ีเป็นไป
ได้ทัง้หมด หลังจากนัน้ความน่าจะเป็นท่ีค านวณได้จะมีประโยชน์ส าหรับการก าหนดคลาส
เป้าหมายส าหรับอินพุตท่ีก าหนด ข้อดีของ softmax คือช่วงความน่าจะเป็นของเอาต์พุต ช่วงจะ
เป็น 0 ถึง 1 และผลรวมของความน่าจะเป็นทัง้หมดจะเท่ากบั 1 หาก softmax ท่ีใช้ส าหรับการ
จ าแนกหลายแบบจะส่งคืนความน่าจะเป็นของแต่ละคลาส และคลาสเป้าหมายจะมีความน่าจะ
เป็นสงู 

ในการท าควณ softmax จะท าการค านวณ ค่า exponential ของอินพุตท่ีก าหนด และ
ค านวณผลรวมค่า exponential ของค่าอินพุตทัง้หมด จากนัน้น าไปหาอัตราส่วนระหว่างค่า 
exponential ของอินพุตกับผลรวมของค่า exponential ผลลพัธ์จะได้เป็นค่า softmax ของกลุ่ม
อินพตุนัน้ๆ สามารถค านวณได้จากสมการท่ี (7)  

 

       (  )   
   

∑  
  

 
    (7) 

โดยท่ี 
     คือ คา่อินพตุท่ี   ถึง   

 
2.9 R2 score 

คา่ r2 score คือตวัสถิติท่ีใช้วดัว่าตวัแบบคณิตศาสตร์ท่ีได้นีมี้ความสมรูปกบัข้อมลูมาก
น้อยอย่างไร หรือรู้จักกัน ในอีกความหมายหนึ่งว่าเป็น ค่าสัมประสิทธ์ิแสดงการตัดสินใจ 
(Coefficient of Determination) หรือ คา่สมัประสิทธ์ิแสดง การตดัสินใจเชิงซ้อน (Coefficient of 
Multiple Determination) ส าหรับการวิเคราะห์การถดถอยแบบพหุคณู (Multiple Regression) 
โดยคา่ r2 score จะอยูร่ะหวา่ง 0 ถึง 1 ซึง่เข้าใกล้ 1 ยิ่งด ีสามารถค านวณได้จากสมการท่ี (8) 

 

     
     

     
      (8) 

โดยท่ี 
      คือ ผลรวมคา่ก าลงัสองท่ีได้จากการท านาย 
      คือ ผลรวมคา่ก าลงัสองท่ีได้จากเส้นคา่เฉล่ีย 
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2.10 ทบทวนวรรณกรรม 
การทบทวนวรรณกรรมของงานวิจยันี ้ได้ท าการศกึษางานวิจยัท่ีเก่ียวข้องกบัการท านาย

ความนิยมของทวิตเตอร์ มีรายละเอียด ดงัตอ่ไปนี ้
2.10.1 วารสารงานวิจยัเร่ือง Analyzing and predicting news popularity on Twitter 

โดย Bo Wu และคณะ (2015) [3] 
งานวิจยันีน้ าเสนอการท านาย popularity ของส านกัข่าว โดยใช้การเก็บข้อมูลจาก

ส านกัขา่ว 33 ส านกั ท่ีมีผู้ตดิตามเป็นจ านวนมาก ระยะเวลาในการเก็บข้อมลู 4 เดือน ซึ่งการวดัคา่ 
popularity วดัจากจ านวนการ retweet ของโพสต์นัน่ๆ วิธีการสร้าง model ท่ีใช้ในการท านาย 
popularity คือ  

1. Micro-scope popularity prediction คือ model ผู้ติดตามได้รับข้อมลูข่าวจากส านกั
ข่าวโดยตรงเลย ไม่ผ่านผู้ติดตามคนอ่ืน ท าให้สามารถท านาย popularity จากแหล่งข้อมลูท่ีแน่ใจได้เลย
หลงัจากส านกัขา่วโพสต์ข้อความ  

2. Macro-scope popularity prediction คือ model การท านาย popularity จากการรับ
ข้อมลูจากต้นทางถึงปลายทางมีจ านวนโหนด มากกวา่ 1 โหนด 
โดยการท านายจะใช้ทัง้ 2 model ในการท านายร่วมกนั การท านายจะท านาย popularity แตล่ะ
วินาทีหลงัจากส านกัข่าวโพสต์ข้อความ ในงานวิจยันีเ้ปรียบเทียบประสิทธิภาพการท านายกบั 
regression prediction model  

2.10.2 วารสารงานวิจยัเร่ือง Modeling the infectiousness of Twitter hashtags โดย 
Jonathan Skaza และคณะ (2016) [6] 

งานวิจยันีเ้ป็นการศึกษาการท านาย popularity ของ hashtags ท่ีใช้ในทวิตเตอร์ 
ของผู้ ท่ีใช้งานในเมือง New York City และ San Francisco ประเทศสหรัฐอเมริกา โดยจะน าเสนอ
การประมาณค่าอตัราการใช้ hashtags และการน ากลบัมาใช้ใหม่ ของ hashtags จ านวนหลาย
ร้อย ซึ่งวิธีการสร้าง model จะใช้วิธีการ bayesian markov chain monte carlo (MCMC) และ 
SIR-type ในการสร้าง model ซึ่งในงานวิจยันีจ้ะสร้าง model การท านาย 2 แบบ คือ dynamical 
model และ statistical model 

2.10.3 วารสารงานวิจยัเร่ือง Fuzzy clustering of time series data using dynamic 
time warping distance โดย Hesam Izakian และคณะ (2015) [7] 
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งานวิจยันีเ้ป็นการศกึษาเก่ียวกบัการจดักลุ่มของอนกุรมเวลา ( time series) โดยใช้ 
dynamic time warping ในการหาระยะทางระหว่างอนกุรมเวลา ท่ีเวลาไม่เท่ากนัเพ่ือหาวิธีท่ีดีใน
การจัดกลุ่มอนุกรมเวลา ข้อมูลอนุกรมท่ีใช้น ามาจากออนไลน์ท่ี UCR time series 
(www.cs.ucr.edu/eamonn/time_series_data/) ซึ่งความยาวและจ านวนของข้อมูลมีไม่เท่ากัน 
น าข้อมลูมาใช้ในการวิธีทัง้หมด 8 ชดุข้อมลู ในงานวิจยันีใ้ช้วิธีการจดักลุ่มรวมกบัการใช้ dynamic 
time warping  3 แบบ ได้แก่ 

1. Fuzzy C-means clustering 
2. Fuzzy C-medoids clustering of time series 
3. Hybrid fuzzy C-means and fuzzy C-medoids for time series clustering 

ในการจดักลุ่มแตล่ะแบบจะใช้ dynamic time warping ในการหาจดุศนูย์กลางของ
กลุ่ม นอกจากนีใ้นงานวิจัยยังน าวิธีการจัดกลุ่มแบบ fuzzy C-means clustering โดยใช้ 
euclidean ในการหาระยะทาง เพ่ือเปรียบผลการจดักลุ่ม 3 วิธีท่ีน าเสนอในงานวิจัยนี ้ผลการ
เปรียบเทียบวิธีการจดักลุ่ม วิธีท่ีให้ค่าความถูกต้องมากท่ีสุดคือ hybrid fuzzy C-means and 
fuzzy C-medoids for time series clustering  

2.10.4 บทความวิจยัเร่ือง Predicting Twitter hashtags popularity level โดย Shing 
H. Doong (2016) [8] 

งานวิจยัเร่ืองนีน้ าเสนอการท านายระดบัความนิยม hashtags ของทวิตเตอร์ ข้อมลูท่ี
ใช้คือข้อมลูการโพสต์ข้อความจ านวน 18 ล้านครัง้ มี hashtags จ านวน 748,000 hashtags ซึ่งได้
จากการใช้ streaming API ของทวิตเตอร์ ในการเก็บข้อมลูแบบสุ่ม จากกลุ่มข้อมลูของทวิตเตอร์ 
ตัง้แตว่นัท่ี 13 พฤศภาคม ค.ศ. 2005 ถึง วนัท่ี 2 มิถุนายม ค.ศ. 2015 โดยเลือกแตข้่อความท่ีเป็น
ภาษาองักฤษเทา่นัน้ ความนิยมของ hashtags จะนบัจากจ านวนผู้ตดิตาม และจ านวนการโพสต์ท่ี
ใช้ hashtags นัน้ๆ ในการสกัดหาตวัแปรท่ีจะท าไปใช้ในการท านาย งานวิจยันี  ้จะท าการจ ากัด
ข้อมลูโดยการนบัจ านวน hashtags ถ้า hashtags ใดมีจ านวนน้อยกว่า 200 จะตดั hashtags นัน้
ออก จะท าให้เหลือจ านวน hashtags อยู่เพียง 3331 hashtags จากนัน้น า hashtags ท่ีเหลือมา
จดัระดบัโดยใช้จ านวน hashtags ในการแบง่ระดบัซึ่งจะแบง่ได้ 3 ระดบัคือ low medium high 
และท าการสกดัตวัแปรท่ีจะใช้ในการท านายอีก 18 ตวัแปร ซึง่สกดัจากข้อมลูท่ีสุ่มมาจากทวิตเตอร์ 
รวมเป็น 19 ตวัแปรท่ีจะใช้ในการท านาย 
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งานวิจยันีจ้ะใช้ random forest (RF) ในการท านายระดบัความนิยมของ hashtags 
และใช้ตวัแปรอีก 19 ตวัท่ีได้จากสกัดในขีน้ตอนก่อนหน้าเป็นตวัแปรในการสร้าง model การ
ท านาย ในการวดัความถกูต้องจะใช้ผลรวมของคา่ recall ของแตล่ะระดบั 

2.10.5 บทความวิจยัเร่ือง The pulse of news in social media: forecasting 
popularity โดย Roja Bandari และคณะ(2012) [9] 

บทความวิจยันีน้ าเสนอการท านาย popularity ของข่าวบนทวิตเตอร์ การเก็บข้อมลู
จะใช้ API ท่ีช่ือว่า Feedzilla ใช้เวลาในการเก็บข้อมลูเป็นเวลา 7 วนั ตัง้แตว่นัท่ี 8 สิงหาคม ค.ศ. 
2011 ถึง 16 สิงหาคม ค.ศ. 2011 ข้อมลูโพสต์ท่ีได้ มีจ านวน 44,000 โพสต์ จากนัน้น าข้อมลูไปจดั
กลุม่เพ่ือสกดัตวัแปรไปให้ในการท านาย popularity บทความวิจยันีใ้ช้วิธีการท านาย 2 แบบคือ 

1. regression จะใช้ 2 เทคนิคได้แก่ linear regression และ svm regression 
2. classification จะใช้ 4 เทคนิคด้วยกนัได้แก่ bagging, j48 decision trees, svm และ 

naive bayes 
โดยสรุปการท านายแบบ classification ด้วยเทคนิค bagging จะให้คา่ความถกูต้อง

มากท่ีสดุ 
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บทที่ 3 
วิธีด าเนินการวิจัย 

 
การวิจยัครัง้นีมี้จดุประสงค์ เพ่ือท าการศกึษาวิเคราะห์และทดลองท านายความนิยมของ

ผู้ตดิตาม ท่ีมีตอ่การโพสต์ข้อความบนทวิตเตอร์ โดยใช้เทคนิค dynamic time warping ซึ่งในบทนี ้
จะได้กลา่วถึงสาระส าคญัเก่ียวกบัวิธีการด าเนินการศกึษาค้นคว้า คือ กลุ่มเป้าหมายข้อมลูท่ีใช้ใน
การวิจยั เคร่ืองมือท่ีใช้ในงานวิจัย การเก็บรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล การท านายความ
นิยมท่ีมีต่อการโพสต์บนทวิตเตอร์และการวดัผลความถูกต้องของการท านายความนิยมเชิงเวลา 
ตามล าดบั ดงันี ้
 
3.1 กลุ่มเป้าหมายข้อมูลท่ีใช้ในการวิจัย 

ตามจุดประสงค์งานวิจยั มุ่งเน้นการวิเคราะห์และท านายความนิยมของการโพสต์บนท
วิตเตอร์ ผู้ วิจัยจึงเลือก กลุ่มเป้าหมายข้อมูลท่ีใช้ในการวิจัยคือทวิตเตอร์ของส านักข่าวท่ีโพสต์
ข้อมลูขา่วเป็นภาษาองักฤษ และมีผู้ติดตามเกิน 5 ล้านคน เน่ืองจากจะได้ข้อมลูจากกลุ่มตวัอย่าง
ท่ีคล้ายคลึงกนัคือผู้ติดตามข่าว และท่ีต้องมีผู้ติดตามเกิน 5 ล้านคน เพราะจะได้มีตอบโพสต์และ
การโพสต์ซ า้ในปริมาณมากพอท่ีจะท าไปวิเคราะห์และท านายได้ ผู้ วิจยัจึงเลือกใช้ข้อมลูจากทวิต
เตอร์ของส านกัขา่ว 4 ส านกัได้แก่ 

1. ส านกัขา่ว CNN มีผู้ตดิตามจ านวน 40.7 ล้านคน 
 

 
 

ภาพประกอบ 3 หน้าทวิตเตอร์ของส านกัขา่ว CNN 
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2. ส านกัขา่ว Fox News มีผู้ตดิตามจ านวน 18.2 ล้านคน 
 

 
 

ภาพประกอบ 4 หน้าทวิตเตอร์ของส านกัขา่ว Fox News 
 

3. ส านกัขา่ว The New York Times มีผู้ตดิตามจ านวน 42.3 ล้านคน 
 

 
 

ภาพประกอบ 5 หน้าทวิตเตอร์ของส านกัขา่ว The New York Times 
 

4. ส านกัขา่ว The Washington Post มีผู้ตดิตามจ านวน 13 ล้านคน 
 

 
 

ภาพประกอบ 6 หน้าทวิตเตอร์ของส านกัขา่ว The Washington Post 
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3.2 เคร่ืองมือที่ใช้ในงานวิจัย 
เคร่ืองมือท่ีใช้งานวิจยัการวิเคราะห์และท านายความนิยมเชิงเวลาของทวิตเตอร์โดยใช้ 

dynamic time warping ได้แก่ 
1. โปรแกรมภาษา python คือช่ือภาษาท่ีใช้ในการเขียนโปรแกรมภาษาหนึ่ง ซึ่งถูก

พฒันาขึน้มาโดยไม่ยึดติดกับแพลตฟอร์ม กล่าวคือสามารถรันภาษ python ได้ทุกแพลตฟอร์ม
นัน้เอง เน่ืองจากภาษา python เป็นภาษาสคริปต์ ท าให้ใช้เวลาในการเขียนและคอมไพล์ไม่มาก 
ไวยากรณ์ของภาษา python ได้ก าจดัการใช้สญัลกัษณ์ท่ีใช้ในการแบง่บล็อกของโปรแกรม ใช้การ
ย่อหน้าแทน ท าให้สามารถอ่านโปรแกรมท่ีเขียนได้ง่าย นอกจากนีโ้ปรแกรมภาษา python ยงัมี
ไลบรารีส าหรับใช้ในการเก็บข้อมลูจากทวิตเตอร์ ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมลู ร่วมถึงใช้ในการท านาย
ความนิยมเตรียมพร้อมไว้อยูแ่ล้ว ผู้จดัท าจงึเลือกใช้โปรแกรมภาษา python ในการท าวิจยัในครัง้นี ้

2. Jupyter notebook คือโปรแกรมท่ีใช้ในการเขียน รัน และแสดงผลลพัธ์ โค้ดภาษา 
python ท่ีผู้วิจยัได้เขียนในการท างานวิจยั jupyter notebook สามารถท่ีจะรันโค้ดทีละบล็อคซึ่งจะ
แสดงผลลพัธ์ทนัที ท าให้สะดวกในการเขียนโค้ดเป็นอยา่งมาก นอกจากนีย้งัสามารถแสดงผลลพัธ์
ของโค้ดให้เป็นรูปแบบของกราฟได้ และแสดงข้อมลูในรูปแบบตารางได้อีกด้วย 
 

 
 

ภาพประกอบ 7 ตวัอย่างผลลพัธ์ท่ีแสดงบน jupyter notebook 
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3. Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) คือผู้ ให้บริการคลาวด์ ผู้วิจยั
จะท าการติดตัง้ jupyter notebook และโปรแกรมภาษา python ไว้บนคลาวด์ เพ่ือใช้เป็นเคร่ือง
คอมพิวเตอร์ส าหรับรันโค้ดต่างๆ ในงานวิจัย ซึ่งในงานวิจัยจ าเป็นจะต้องรันโค้ดภาษา python 
ตอ่เน่ืองเป็นเวลานาน จึงเลือกท่ีจะใช้คลาวด์เน่ืองจากมีความเสถียรสงู และสะดวกในการใช้งาน 
สามารถเข้าใช้งานได้ทกุท่ีท่ีมีอินเตอร์เน็ต 
 
3.3 การเก็บข้อมูล 

ในงานวิจยันีจ้ะใช้ข้อมลูจากทวิตเตอร์ของส านกัข่าว CNN, Fox News, The New York 
Times และThe Washington Post ในการเก็บข้อมลูนัน้ จะต้องเก็บข้อมลูกิจกรรมท่ีเกิดขึน้บนทวิต
เตอร์ของส านักข่าวทัง้ 4 ส านัก เป็นระยะเวลาหนึ่งสัปดาห์ การเก็บข้อมูลนัน้ ทวิตเตอร์จะมี
ชอ่งทางส าหรับเก็บข้อมลูจดัเตรียมไว้ให้ คือช่องทางท่ีมีช่ือว่า Filter real time tweets ซึ่งวิธีการใช้
งานคอ่นข้างซบัซ้อนใช้งานยาก จึงมีผู้พฒันา ไลบรารีภาษา python ท่ีช่ือว่า Tweepy ท่ีใช้ส าหรับ
เก็บข้อมลูกิจกรรมบนทวิตเตอร์ให้ใช้งานง่ายขึน้ ในการเก็บข้อมลูจะมีวิธีการดงัตอ่ไปนี ้

1. เปล่ียนช่ือทวิตเตอร์ของส านกัข่าวเป็นทวิตเตอร์ id เน่ืองจากการเก็บข้อมลูโดยใช้ 
ไลบรารี Tweepy จะใช้ช่ือผู้ ใช้งานทวิตเตอร์เป็นตวัเลขเพ่ือใช้ในการเก็บข้อมลู ซึ่งวิธีการเปล่ียน
จากช่ือเป็น id นัน้สามารถเปล่ียนได้ท่ี http://gettwitterid.com โดยใส่ช่ือทวิตเตอร์เข้าไป จากนัน้
กดปุ่ ม GET USER ID เว็บไซด์จะแสดง id ให้เห็นด้านลา่ง ตวัอยา่ง ดงัภาพประกอบ 8 

 

 
 

ภาพประกอบ 8 เมนกูารเปล่ียนช่ือเป็น id 
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จะต้องท าการเปล่ียนจากช่ือทวิตเตอร์เป็น id ทัง้ส่ีส านกัข่าว ผลลพัธ์ท่ีได้แสดงในตาราง 1 
 
ตาราง 1 ตางรางแสดงช่ือและ id ของทวิตเตอร์แตล่ะส านกัขา่ว 
 

Full Name Screen Name Twitter User ID 

CNN CNN 759251 

The New York Times nytimes 807095 

Fox News FoxNews 1367531 

The Washington Post washingtonpost 2467791 

 
2. เขียนโปรแกรมเก็บข้อมูลจากทวิตเตอร์ของส านกัข่าวทัง้ 4 ส านกั สิ่งท่ีจ าเป็นท่ี

จะต้องมีคือ consumer key (api key), consumer secret (api secret), access token และ
access token secret เพ่ือใช้ยืนยันตัวตนในการเก็บข้อมูลทวิตเตอร์ สามารถขอได้ท่ี 
https://apps.twitter.com ในการเก็บข้อมูลจะแยกการรันโปรแกรม 1 โปรแกรมต่อ 1 ส านกัข่าว
เพ่ือให้ง่ายต่อการแยกข้อมูล ดงันัน้ การเก็บข้อมูล 4 ส านกัข่าวจะต้องรันโปรแกรม 4 โปรแกรม
พร้อมกนั ตวัอยา่งโค้ดการเก็บข้อมลูจากส านกัขา่ว CNN จะแสดงดงัได้ดงันี ้

 

import tweepy 
from tweepy.streaming import StreamListener 
from tweepy import OAuthHandler 
from tweepy import Stream, API 
consumer_key = "key" 
consumer_secret = "key" 
access_token = "key" 
access_token_secret = "key" 
auth = OAuthHandler(consumer_key, consumer_secret) 
auth.set_access_token(access_token, access_token_secret) 
api = tweepy.API(auth) 
class CustomStreamListener(tweepy.StreamListener): 
    def on_data(self, data): 
        with open('./cnn.json', 'a') as f: 
            f.write(data) 
            return True 
def start_stream(): 
    while True: 
        try: 
            sapi = tweepy.streaming.Stream(auth, 
CustomStreamListener(api)) 
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            sapi.filter(follow=['759251']) 
        except:  
            continue 
start_stream() 

ซึง่ในงานวิจยันีจ้ะให้เวลาในการเก็บข้อมลูเป็นเวลา 1 สปัดาห์ 
 
3.4 วิเคราะห์ข้อมูล 

3.4.1 จัดกลุ่มกิจกรรมข้อมูลจากทวิตเตอร์ 
รูปแบบของข้อมลูท่ีได้จากทวิตเตอร์ ในการเก็บข้อมลูตามหวัข้อท่ี 3.3 ข้อ 2  ข้อมลูท่ี

ได้จะอยูใ่นรูปแบบ คีย์-แวล ูท่ีเรียกว่า javascript object notation (json) โดยกิจกรรมท่ีเกิดขึน้บน
ทวิตเตอร์ 1 กิจกรรมจะมีข้อมลูอยูใ่นรูปแบบ json  แสดงตวัอยา่ง ดงันี ้

 

{   
  "created_at":"Wed Nov 14 08:27:37 +0000 2018", 
  "id":1062623071293517824, 
  "id_str":"1062623071293517824", 
  "text":"RT @washingtonpost: U.S. military could lose a war to 
China or Russia, commission warns https:\/\/t.co\/fiOUkUnufV", 
  "source":"\u003ca 
href=\"http:\/\/twitter.com\/#!\/download\/ipad\" 
rel=\"nofollow\"\u003eTwitter for iPad\u003c\/a\u003e", 
.... 
  "possibly_sensitive":false, 
  "filter_level":"low", 
  "lang":"en", 
  "timestamp_ms":"1542184057435" 
} 

 
เน่ืองจากในงานวิจยันีส้นใจกิจกรรม 3 กิจกรรมคือ การโพสต์ข้อความ (tweet) การ

ตอบข้อความ (reply) และการโพสตข้์อความซ า้ (retweet) ซึง่แตล่ะกิจกรรมจะถกูเก็บปะปนกนัอยู่
ในไฟล์ข้อมูลท่ีได้จากหัวข้อท่ี 3.3 ข้อ 2 (cnn.json, foxnews.json, nytimes.json, 
washingtonpost.json) จะต้องท าการจดักลุ่มกิจกรรมแตล่ะอย่าง โดยวิธีการจดักลุ่มจะต้องจดั
ตามคา่ของ คีย์-แวล ูโดยอ้างอิงความหมายแตล่ะคูข้่อมลูจาก เว็บไซด์ทวิตเตอร์  ซึ่งจ านวนแตล่ะ
กิจกรรมแสดงได้ตามตาราง 2 
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ตาราง 2 แสดงจ านวนกิจกรรมท่ีเกิดขึน้บนทวิตเตอร์ของแตล่ะส านกัขา่ว 
 

ชื่อส ำนักข่ำว tweet reply retweet 

CNN 855 69,667 147,404 

The New York Times 602 51,759 166,330 

Fox News 1,100 132,092 193,871 

The Washington Post 1,001 63,459 95,983 

 
3.4.2 สร้างข้อมูลอนุกรมเวลา (time series data) 

เน่ืองจากในการวิเคราะห์และการท านายความนิยมเชิงเวลาโดยใช้ dynamic time 
warping จะต้องใช้ข้อมูลท่ีอยู่ในรูปแบบอนุกรมเวลา ตวัอย่างเช่น [3,5,6,8,10,15,30] โดยจะ
สร้างจากข้อมูลท่ีเก็บมา ก าหนดให้ 1 อนุกรมเวลา คือ 1 โพสต์ ตวัอย่างเช่น ส านกัข่าว CNN มี
การโพสต์ข้อความบนทวิตเตอร์ 855 ครัง้ จ านวนอนุกรมเวลาท่ีสร้างก็คือ 855 อนกุรม ระยะเวลา
ห่างกนัแตล่ะจดุคือ 1 นาที ตวัเลขในแตล่ะจดุคือ ผลรวมของการตอบโพสต์ (reply) บวกกบัการ
โพสตข้์อความซ า้ (retweet) สามารถเขียนโค้ดโปรแกรมการสร้างข้อมลูอนกุรมเวลา ได้ดงัตอ่ไปนี ้
 

id = 0 
for i in range(len(foxnews_response_group)): 
    if (foxnews_response_group['id'].values[i] == id): 
 
        foxnews_response_group['counts'].values[i] +=       
        foxnews_response_group['counts'].values[i-1] 
 
    id = foxnews_response_group['id'].values[i] 

 
foxnews_response_timeseries = 
(foxnews_response_group.groupby('id')['minute', 'counts'] 
                       .apply(lambda x: x.set_index('minute') 
                       .reindex(np.arange(x['minute'] 
                       .min(), x['minute'].max() + 1))) 
                       .ffill() 
                       .astype(int) 
                       .reset_index()) 
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3.4.3 จัดกลุ่มอนุกรมเวลา 
จากหัวข้อท่ี 3.4.2 จะได้อนุกรมเวลาของโพสต์ แต่ละส านักข่าว ผู้ วิจัยต้องการจัด

กลุ่มอนุกรมเวลาของแต่ละส านักข่าว ท่ีมีความคล้ายคลึงกันให้อยู่ในกลุ่มเดียวกัน ซึ่งความ
คล้ายคลึงนัน้จะใช้วิธี dynamic time warping เป็นตวัวดัระยะทาง (distance) ถ้าระยะทางมีคา่
น้อยแสดงว่ามีความคล้ายคลึงกนั และใช้วิธี sequential clustering ในการจดักลุ่มอนุกรมเวลา 
จะมีวิธีการจดักลุม่ดงัตอ่ไปนี ้

1. น าอนกุรมเวลา 2 อนกุรมแรกของชดุข้อมลู มาเปรียบเทียบความคล้ายคลึงกนัโดย
ใช้วิธี dynamic time warping ซึ่งในการค านวณระยะทางจะใช้ไลบรารีท่ีช่ือว่า dtaidistance เป็นตวัช่วย
ในการค านวณระยะทาง 

2. ถ้าระยะทาง ระหว่าง 2 อนกุรมเวลาน้อยกว่า 300 จะถือว่ามีความคล้ายคลึงกนัจะ
จดัอยูใ่นกลุม่ด้วยกนั จากนัน้ท าการหาคา่เฉล่ียของอนกุรมเวลาทัง้สองโดยใช้วิธี dynamic time warping 
barycenter averaging เพ่ือเป็นอนกุรมเวลาประจ ากลุ่ม โดยในการค านวณคา่เฉล่ียจะใช้ไลบรารีท่ีช่ือว่า 
tslearn barycenters DTWBarycenterAveraging 

3. ถ้าระยะทางระหว่าง 2 อนุกรมเวลามากกว่า 300 จะถือว่าอนุกรมเวลา อยู่คนละ
กลุม่กนั ให้อนกุรมเวลาแยกเป็นกลุม่ใหม่ 

4. น าอนุกรมเวลาท่ีเหลือ มาเปรียบเทียบความคล้ายคลึงกับกลุ่มอนุกรมเวลาก่อน
หน้านีใ้ห้ครบทกุกลุ่ม โดยใช้เง่ือนไขตามข้อ 2 และ ข้อ 3 จนครบทกุอนกุรมเวลาของแตล่ะส านกัข่าว ซึ่ง
สามารถเขียนโค้ดโปรแกรมการจดักลุม่อนกุรมเวลา ได้ดงัตอ่ไปนี ้
 

r = 300 
c_id = 1 
 
for i in range(len(series_test) -1): 
    i += 1 
    series = series_test.at[i,'counts'] 
    new = True 
 
    for j in range(len(cluster)): 
        d = dtw.distance_fast(series,cluster.at[j,'centroid']) 
        if(d <= r): 
            c_new_list =   
            
to_time_series_dataset([series,cluster.at[j,'centroid']]) 
            bary = dtw_barycenter_averaging(c_new_list) 
            c_new = list(map(float,bary)) 
            c_new = np.array(c_new) 
            cluster['centroid'].values[j] = c_new 
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            series_test['cluster_id'].values[i] = 
cluster['cluster_id'].values[j] 
            new = False 
            break 
    if(new): 
        c_id += 1 
        cluster.loc[len(cluster)]=[c_id,series_test.at[i,'counts']] 
        series_test['cluster_id'].values[i] = c_id 

 
สามารถแสดงกราฟตวัอยา่งของกลุม่อนกุรมเวลาได้ดงัภาพประกอบ 9 

 

 
 

ภาพประกอบ 9 ตวัอย่างการจดักลุม่อนกุรมเวลา 
 

ผลลพัธ์การจดักลุม่อนกุรมเวลาของแตล่ะส านกัขา่ว เป็นไปตามตาราง 3 
 
ตาราง 3 ตารางแสดงจ านวนกลุม่ของอนกุรมเวลา แตล่ะส านกัขา่ว 
 

ชื่อส ำนักข่ำว จ ำนวนกลุ่มอนุกรมเวลำ 

CNN 57 

The New York Times 99 

Fox News 75 

The Washington Post 98 
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3.5 ท านายความนิยมเชิงเวลา 
การท านายความนิยมเชิงเวลาในงานวิจยันี ้จะเป็นการท านายความนิยมของแตล่ะโพสต์

ท่ีส านกัขา่วโพสต์ไว้บนทวิตเตอร์ โดยคา่ความนิยมท่ีจะท านายคือ จ านวนการตอบโพสต์บวกด้วย
จ านวนการโพสต์ซ า้ จะใช้ข้อมลู 7 ชัว่โมงในการท านาย จะแบง่การท านายเป็น 2 กรณี กรณีท่ีแรก 
ใช้ข้อมลู 1 ชัว่โมงในการหา distance ระหว่างอนกุรมเวลากบัเทมเพลต และท าการท านายตอ่ไป
อีก 6 ชัว่โมง กรณีท่ีสอง จะใช้ข้อมลู 2 ชัว่โมงในการหา distance ระหว่างอนกุรมเวลากับเทม
เพลต และท าการท านายตอ่ไปอีก 5 ชัว่โมง ซึง่ในงานวิจยันีจ้ะใช้วิธีการท านาย 3 แบบ คือ 

1. การท านายความนิยมด้วยการเฉล่ียเทมเพลตแบบใช้สว่นกลบัของระยะทาง  
2. การท านายความนิยมด้วยการเฉล่ียเทมเพลตแบบใช้ softmax 
3. ท านายความนิยมโดยใช้แบบจ าลอง exponential 

เพ่ือใช้ในการเปรียบเทียบประสิทธิภาพในการท านายความนิยมเชิงเวลา แต่ละวิธีจะมี
ขัน้ตอนด าเนินการ ดงัตอ่ไปนี ้
 

3.5.1 การท านายความนิยมด้วยการเฉล่ียเทมเพลตแบบใช้ส่วนกลับของ
ระยะทาง 

จากการจดักลุม่ของอนกุรมเวลาในหวัข้อท่ี 3.4 เราจะได้กลุ่มของอนกุรมเวลาของแต่
ละส านักข่าว ในขัน้ตอนนีเ้ราจะน ากลุ่มของอนุกรมเวลามาสร้าง เทมเพลตโมเดลเพ่ือใช้ในการ
ท านายความนิยมเชิงเวลา 
 

 ( )  
(  

    ( )   
    ( )     

    ( ))

(  
     

       
  )

   (9) 

 
โดยท่ี  

x(t) คือ คา่ความนิยม ณ จดุเวลา t 
di คือ คา่ระยะทาง (distance) ระหวา่งแตล่ะอนกุรมเวลากบั เทมเพลตโมเดลท่ี i 
ci(t) คือ คา่ความนิยม ณ จดุเวลา t ของเทมเพลตโมเดลท่ี i  
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โค้ดโปรแกรมการท านายความนิยมสามารถเขียนได้ดงันี ้
 

def predict_func(p): 
    distance = p['distance'] 
    sum_distance = p['sum_dist'] 
    predict_array = [] 
    for n in range(len(temp_test.at[0,'template'])): 
        predict_point = 0 
        for i in range(len(distance)): 
            t_p = temp_test.at[i,'template'] 
            predict_point += (distance[i] * t_p[n]) 
        predict_array.append( (predict_point/sum_distance) ) 
    p['predict'] = np.array( predict_array ) 
    return p 
test_data = test_data.apply(predict_func,axis=1) 

 
3.5.2 การท านายความนิยมด้วยการเฉล่ียเทมเพลตแบบใช้ softmax 

จากการจดักลุม่ของอนกุรมเวลาในหวัข้อท่ี 3.4 เราจะได้กลุ่มของอนกุรมเวลาของแต่
ละส านักข่าว ในขัน้ตอนนีเ้ราจะน ากลุ่มของอนุกรมเวลามาสร้าง เทมเพลตโมเดลเพ่ือใช้ในการ
ท านายความนิยมเชิงเวลา 

 ( )   
∑ ( (  ))

  
   ( ) 

∑ ( (  ))  
 

    (10) 

โดยท่ี 
x(t) คือ คา่ความนิยม ณ จดุเวลา t 
di คือ คา่ระยะทาง (distance) ระหวา่งแตล่ะอนกุรมเวลากบั เทมเพลตโมเดลท่ี i 
ci(t) คือ คา่ความนิยม ณ จดุเวลา t ของเทมเพลตโมเดลท่ี i  
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โค้ดโปรแกรมการท านายความนิยมสามารถเขียนได้ดงันี ้
 

def predict_func(p): 
    expo = p['expo'] 
    sum_expo = p['sum_expo'] 
    predict_array = [] 
    for n in range(len(temp_test.at[0,'template'])): 
        predict_point = 0 
        for i in range(len(expo)): 
            t_p = temp_test.at[i,'template'] 
            predict_point += (expo[i] * t_p[n]) 
        predict_array.append( (predict_point/sum_expo) ) 
    p['predict'] = np.array( predict_array ) 
    return p 
test_data = test_data.apply(predict_func,axis=1) 

 

3.5.3 ท านายความนิยมโดยใช้แบบจ าลอง exponential 
ในการท านายโดยใช้แบบจ าลอง exponential มีวิธีการท าดงันี ้

1. ใช้ไลบรารีท่ีช่ือว่า curve_fit ในการสร้างโมเดลเพ่ือให้ท านายผล ตามสมการ 
exponential (11) 
 

    (   (    ))    (11) 
 

2. การท านายความนิยม จะท าการแทนคา่เวลาในสมการตามข้อ 1 เพ่ือท านายผลโค้ด
โปรแกรมสามารถเขียนได้ดงันี ้

 

def predict(curve): 
    m,t = curve['curve'] 
    predict = [] 
    for i in time: 
        y = m * (1 - np.exp(-t*i)) 
        predict.append(y) 
    curve['predict'] = np.array(predict) 
    return curve 
train_data = train_data.apply(predict, axis=1) 
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3.6 การวัดผลความถูกต้องของการท านายความนิยมเชิงเวลา 
ในงานวิจยันีจ้ะใช้คา่เฉล่ีย root mean square error (RMSE) คา่เฉล่ียของ correlation 

coefficient และคา่ r2 score เป็นตวัวดัประสิทธิภาพความแมน่ย าในการท านาย ซึ่งแตล่ะวิธีการมี
ขัน้ตอนหาค านวณ ดงันี ้

3.6.1 การหาค่า root mean square error (RMSE) 
ในงานวิจยันีจ้ะใช้ library code จาก sklearn ในการหาคา่ RMSE สามารถเขียน

โค้ดเพ่ือหาคา่ RMSE ได้ดงันี ้
 

def rmse(p): 
    return sqrt(mean_squared_error(p['test'], p['predict'])) 
test_data['rmse'] = test_data.apply(rmse,axis=1) 

 
3.6.2 การหาค่า correlation coefficient 

ในงานวิจยันีจ้ะใช้ library code จาก scipy ในการหาคา่ correlation coefficient 
สามารถเขียนโค้ดเพ่ือหาคา่ correlation coefficient ได้ดงันี ้

 

def coeff(p): 
    r,p_v= stats.pearsonr(p['predict'],p['test']) 
    p['coeff'] = r 
    return p 

 
3.6.3 การหาค่า r2 score 

ในงานวิจยันีจ้ะใช้ library code จาก sklearn ในการหาคา่ r2 score สามารถเขียน
โค้ดเพ่ือหาคา่ r2 score ได้ดงันี ้
 

def r2(p): 
    return r2_score(p['test'],p['predict']) 
test_data['r2_score'] = test_data.apply(r2,axis=1) 
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3.7 สิ่งท่ีจะท าต่อไปให้อนาคต 
1. ท าการแบง่เวลาในการทดสอบความถกูต้องให้มีหลายกรณีมากขึน้ เช่น แบง่ 3 ชัว่โมง

ส าหรับหา distance อีก 1 ชัว่โมงส าหรับการทดสอบการท านาย 
2. ใช้วิธีการวดัความถกูต้องในการท านายแบบอ่ืน เพิ่มเติมจากวิธี root mean square 

error และ correlation coefficient 
3. หาวิธีการก าหนด รัศมี ท่ีเหมาะสมให้กบัวิธีการจดักลุม่แบบ sequential clustering 
4. ศกึษางานวิจยัท่ีเก่ียวข้องกบัการท านายความนิยมของทวิตเตอร์เพิ่มเตมิ 
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บทที่ 4 
ผลการด าเนินงานวิจัย 

 
ในงานวิจยันีมี้จดุประสงค์ เพ่ือท าการศกึษาวิเคราะห์และทดลองท านายความนิยมของ

ผู้ติดตาม ท่ีมีตอ่การโพสต์ข้อความบนทวิตเตอร์ โดยใช้เทคนิค dynamic time warping ใช้ข้อมูล
ในการวิเคราะห์และท านายความนิยมของโพสต์ จากทวิตเตอร์ของส านักข่าวจ านวนสี่ ส านกั
ข่าวได้แก่ CNN(@CNN), The New York Times (@nytimes), Fox News (@FoxNews) และ 
Washington Post (@washingtonpost) ใช้เวลาในการเก็บข้อมลูจากทัง้ส่ีส านกัข่าว เป็นเวลาหนึ่ง
สปัดาห์ จากนัน้ ใช้เทคนิค dynamic time warping และ dynamic time warping barycenter 
averaging ในการวิเคราะห์ข้อมลู และใช้เทคนิค sequential clustering ในการจดักลุ่มข้อมลู เม่ือ
จัดกลุ่มข้อมูลแล้ว จะท ากลุ่มข้อมูลไปท านายความนิยมของแต่ละโพสต์ โดยใช้วิธีการท านาย
ความนิยม 3 วิธี ได้แก่ การท านายความนิยมด้วยการเฉล่ียเทมเพลตแบบใช้ส่วนกลับของ
ระยะทาง การท านายความนิยมด้วยการเฉล่ียเทมเพลตแบบใช้ softmax และการท านายความ
นิยมโดยใช้แบบจ าลอง exponential ในการวดัความแม่นย าในการท านายผลความนิยมจะใช้ ค่า 
RMSE, correlation coefficient และ r2 score เป็นตวัวดัประสิทธิภาพ 

การแบง่ข้อมลูเพื่อใช้ในการท านายความนิยม จะแบง่เป็น 2 แบบดงันี ้
1. แบ่ง 1 ชัว่โมงของแต่ละโพสต์ เพ่ือหาระยะทางระหว่างโพสต์กับเทมเพลต และ

ท านายความนิยมตอ่ไปอีก 6 ชัว่โมง 
2. แบ่ง 2 ชัว่โมงของแต่ละโพสต์ เพ่ือหาระยะทางระหว่างโพสต์กับเทมเพลต และ

ท านายความนิยมตอ่ไปอีก 5 ชัว่โมง 
แตล่ะวิธีการท านายจะมีผลการด าเนินงานดงัตอ่ไปนี ้

 
4.1 ผลการท านายความนิยมด้วยการเฉล่ียเทมเพลตแบบใช้ส่วนกลับของระยะทาง 

จากการเก็บข้อมูลจากส านกัข่าวทัง้ส่ีส านกั และน าข้อมูลมาจดักลุ่มแล้วเรียบร้อยแล้ว 
จากนัน้น าข้อมูลโพสต์ ของแต่ละส านักข่าวมาตดัช่วงเวลาเป็น 1 และ 2 ชั่วโมงเพ่ือท าการหา
ระยะทางระหว่างเทมเพลตกับแต่ละโพสต์ และท าการหาค่าเฉล่ียเพ่ือท านายผลความนิยม 
จากนัน้จะท าการท านายความนิยมตอ่อีก 6 และ 7 ชัว่โมงตามล าดบั เม่ือได้ผลการท านายแล้วจะ
ใช้ คา่ RMSE, correlation coefficient และ r2 score ในการวดัประสิทธิภาพ ซึ่งจะได้ผลตาม
ตาราง 4 และ 5 
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ตาราง 4 แสดงผลลพัธ์ของวิธีการเฉล่ียเทมเพลตแบบใช้สว่นกลบัของระยะทาง ใช้ 1 ชัว่โมงในการ
หาระยะทางระหว่างเทมเพลต 
 

ช่ือส านักข่าว RMSE R2 Coeff. 
CNN 33.47 0.53 0.96 

The New York Times 27.74 0.88 0.96 

Fox News 64.79 0.33 0.96 

The Washington Post 25.35 0.51 0.94 

 
ตาราง 5 แสดงผลลพัธ์ของวิธีการเฉล่ียเทมเพลตแบบใช้สว่นกลบัของระยะทางใช้ 2 ชัว่โมงในการ
หาระยะทางระหว่างเทมเพลต 
 

ช่ือส านักข่าว RMSE R2 Coeff. 
CNN 27.91 0.20 0.93 

The New York Times 23.36 0.84 0.94 

Fox News 54.45 0.43 0.94 

The Washington Post 20.53 0.80 0.91 

 
4.2 ผลการท านายความนิยมด้วยการเฉล่ียเทมเพลตแบบใช้ softmax 

วิธีการนีจ้ะต่างจากวิธีท่ี 4.1 ตรงท่ีเปล่ียนจากการใช้ค่าเฉล่ียมาเป็นใช้ softmax 
function แทน ซึง่ผลลพัธ์ได้แสดงท่ีตาราง 6 และ 7 
 
ตาราง 6 แสดงผลลพัธ์ของวิธีการเฉล่ียเทมเพลตแบบใช้ softmax ใช้ 1 ชัว่โมงในการหาระยะทาง
ระหวา่งเทมเพลต 
 

ช่ือส านักข่าว RMSE R2 Coeff. 
CNN 13.60 0.66 0.94 

The New York Times 11.17 0.91 0.94 

Fox News 25.82 0.74 0.92 

The Washington Post 11.26 0.61 0.85 
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ตาราง 7 แสดงผลลพัธ์ของวิธีการเฉล่ียเทมเพลตแบบใช้ softmaxใช้ 2 ชัว่โมงในการหาระยะทาง
ระหวา่งเทมเพลต 
 

ช่ือส านักข่าว RMSE R2 Coeff. 
CNN 9.09 0.31 0.87 

The New York Times 8.09 0.88 0.91 

Fox News 19.24 0.79 0.81 

The Washington Post 6.75 0.90 0.81 

 
4.3 ผลการท านายความนิยมโดยใช้แบบจ าลอง exponential 

วิธีการท านายนีจ้ะใช้เพ่ือเปรียบเทียบประสิทธิภาพการท านายความนิยม กับวิธีท่ี 4.1 
และ 4.2 ซึง่ผลลพัธ์ได้แสดงท่ีตาราง 8 และ 9 
 
ตาราง 8 แสดงผลลพัธ์ของวิธีการใช้แบบจ าลอง exponential ในชว่งเวลาท่ี 2 ถึง 7 ชัว่โมง 
 

ช่ือส านักข่าว RMSE R2 Coeff. 
CNN 77.88 -1.65 0.28 

The New York Times 101.41 0.08 0.33 

Fox News 103.58 -0.97 0.24 

The Washington Post 36.45 -0.86 0.32 

 
ตาราง 9 แสดงผลลพัธ์ของวิธีการใช้แบบจ าลอง exponential ในชว่งเวลาท่ี 3 ถึง 7 ชัว่โมง 
 

ช่ือส านักข่าว RMSE R2 Coeff. 
CNN 63.94 -2.66 0.23 

The New York Times 90.87 0.14 0.25 

Fox News 85.87 -0.73 0.23 

The Washington Post 55.08 -0.40 0.27 
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จากผลลัพธ์ในตารางท่ีผ่านมา สามารถน ามารวมตารางเพ่ือง่ายต่อการเปรียบเทียบ
ข้อมลูได้ดงันี ้
ตาราง 10 แสดงผลลพัธ์การท านายความนิยมท่ีชว่งเวลา 2 ถึง 7 ชัว่โมง 
 

ช่ือส านักข่าว 
DTW avg. DTW softmax exponential 

RMSE R2 Coeff. RMSE R2 Coeff. RMSE R2 Coeff. 

CNN 33.47 0.53 0.96 13.60 0.66 0.94 77.88 -1.65 0.28 

The New York Times 27.74 0.88 0.96 11.17 0.91 0.94 101.41 0.08 0.33 

Fox News 64.79 0.33 0.96 25.82 0.74 0.92 103.58 -0.97 0.24 

The Washington Post 25.35 0.51 0.94 11.26 0.61 0.85 36.45 -0.86 0.32 

 
ตาราง 11 แสดงผลลพัธ์การท านายความนิยมท่ีชว่งเวลา 3 ถึง 7 ชัว่โมง 
 

ช่ือส านักข่าว 
DTW avg. DTW softmax exponential 

RMSE R2 Coeff. RMSE R2 Coeff. RMSE R2 Coeff. 

CNN 27.91 0.20 0.93 9.09 0.31 0.87 63.94 -2.66 0.23 

The New York Times 23.36 0.84 0.94 8.09 0.88 0.91 90.87 0.14 0.25 

Fox News 54.45 0.43 0.94 19.24 0.79 0.81 85.87 -0.73 0.23 

The Washington Post 20.53 0.80 0.91 6.75 0.90 0.81 55.08 -0.40 0.27 
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บทที่ 5 
สรุปผลการวิจัย อภปิายผล และข้อเสนอแนะ 

 
ในการวิจัยเร่ืองการวิเคราะห์และท านายความนิยมเชิงเวลาของทวิตเตอร์ ผู้ วิจยัได้ท า

การวดัประสิทธิภาพของแต่ละวิธีการท านายความนิยม โดยใช้ค่า root mean square error 
(RMSE) คา่ correlation coefficient และคา่ r2 score เป็นเกณฑ์ในการวดัประสิทธิภาพ จากผลท่ี
ได้ด าเนินงานแล้ว สามารถสรุปผลการด าเนินงานได้ดงัตอ่ไปนี ้
 
5.1 สรุปผลการวิจัย 

ในงานวิจยันีน้ าเสนอการท านายความนิยมด้วยการเฉล่ียเทมเพลตแบบใช้ส่วนกลบัของ
ระยะทาง วิธีการท านายความนิยมด้วยการเฉล่ียเทมเพลตแบบใช้ softmax และท านายความนิยม
โดยใช้แบบจ าลอง exponential โดยแบ่งช่วงเวลาการท านายความนิยมออกเป็น 2 แบบคือ ใช้
ข้อมลู 1 ชัว่โมงในการหาระยะทางระหว่างแตล่ะโพสต์กบัเทมเพลตและท านายตอ่ไปอีก 6 ชัว่โมง 
แบบท่ีสองคือ ใช้ข้อมูล 2 ชัว่โมงในการหาระยะทางระหว่างโพสต์กับเทมเพลตและท านายต่อไป
อีก 5 ชัว่โมง ผลการวดัประสิทธิภาพของแตล่ะแบบเป็นดงันี ้

1. คา่ rmse ยิ่งมีคา่น้อยเข้าใกล้ 0 แสดงว่าประสิทธิภาพในการท านายมีความแม่นย ามี
ความผิดพลาดน้อย ผลของคา่ rmse แสดงในตารางท่ี 10 และ 11 ชีใ้ห้เห็นว่าวิธีการท านายความ
นิยมด้วยการเฉล่ียเทมเพลตแบบใช้ softmax ให้คา่ rmse ท่ีน้อยท่ีสดุเม่ือเทียบผลของแตล่ะส านกั
ข่าว วิธีการท่ีให้ค่าน้อยรองลงมาคือ วิธีการท านายความนิยมด้วยการเฉล่ียเทมเพลตแบบใช้ส่วน
กลบัของระยะทาง และตามด้วยท านายความนิยมโดยใช้แบบจ าลอง exponential 

2. คา่ r2 score มีคา่มากท่ีสดุเท่ากบั 1 ถ้าคา่ท่ีได้เข้าใกล้ 1 แสดงว่าวิธีการท านายนัน้
แมน่ย า ผลของคา่ r2 score แสดงในตารางท่ี 10 และ 11 ชีใ้ห้เห็นว่าวิธีการท านายความนิยมด้วย
การเฉล่ียเทมเพลตแบบใช้ softmax ให้คา่ r2 score เข้าใกล้ 1 มากท่ีสดุ รองลงมาคือ การท านาย
ความนิยมด้วยการเฉล่ียเทมเพลตแบบใช้ส่วนกลบัของระยะทาง และสุดท้ายคือ วิธีการท านาย
ความนิยมโดยใช้แบบจ าลอง exponential 

3. ค่า correlation coefficient มีค่ามากท่ีสุดเท่ากับ 1 ถ้าค่าท่ีได้เข้าใกล้ 1 แสดงว่า
วิธีการท านายนัน้แมน่ย า ผลของคา่ correlation coefficient แสดงในตารางท่ี 10 และ 11 ชีใ้ห้เห็น
ว่าวิธีการท านายความนิยมด้วยการเฉล่ียเทมเพลตแบบใช้ส่วนกลับของระยะทาง  ให้ค่า 
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correlation coefficient เข้าใกล้ 1 มากท่ีสดุ รองลงมาคือ วิธีการท านายความนิยมด้วยการเฉล่ีย
เทมเพลตแบบใช้ softmax และตามด้วยวิธีการท านายความนิยมโดยใช้แบบจ าลอง exponential 
 
5.2 อภปิรายผล 

จากการทดลองวิธีการท านายความนิยมทวิตเตอร์ของแตล่ะส านกัข่าว ด้วยวิธีทัง้ 3 แบบ 
จะพบว่าวิ ธีการท านายความนิยมด้วยการเฉล่ียเทมเพลตแบบใช้ softmax เ ป็นวิ ธี ท่ี ใ ห้
ประสิทธิภาพในการท านายแม่นย าท่ีสดุ เม่ือเปรียบเทียบกับอีก 2 วิธี โดยพิจารณาจากคา่ rmse 
และค่า r2 score แต่วิธีการท านายความนิยมด้วยการเฉล่ียเทมเพลตแบบใช้ส่วนกลับของ
ระยะทาง จะให้ค่า correlation coefficient ท่ีดีท่ีสดุ เน่ืองมาจาก วิธีการใช้สมัประสิทธ์ิค่าเฉล่ีย
ส่วนกลบัของระยะทาง จะมีค่าเฉล่ียการท านายมาจากทุกๆ เทมเพลต ซึ่งท าให้ profile ของการ
ท านายผล มีลกัษณะคล้ายกบั profile ของคา่ test จึงท าให้คา่ correlation coefficient ออกมาสงู
ทัง้ท่ีคา่ความผิดพลาดของการท านายมีคา่มาก ส่วนวิธีการแบบค่าเฉล่ีย softmax จะมีค่าเฉล่ีย
การท านายมาจากเพียงบางเทมเพลต เน่ืองจากคา่สมัประสิทธ์ิของ template บางเทมเพลต เข้า
ใกล้ศนูย์ จากวิธีการเฉล่ีย softmax ท าให้ profile ของการท านายผลมีลกัษณะแตกต่างไปจาก 
profile ของค่า test จึงท าให้ค่า correlation coefficient ออกมามีค่าน้อยกว่าแบบวิธีใช้
สมัประสิทธ์ิคา่เฉล่ียส่วนกลบัของระยะทาง ทัง้ท่ีคา่ rmse น้อยกวา่ ดตูวัอยา่งได้จากภาพประกอบ 10 
 

 
 

ภาพประกอบ 10 แสดง profile ของแตล่ะข้อมลู 
 



  33 

จากจุดประสงค์ของงานวิจัยท่ีต้องการท านายความนิยมเป็นหลัก ท าให้ค่าท่ีน ามา
พิจารณาประสิทธิภาพของการท านายคือคา่ rmse และคา่ r2 score เม่ือดจูากผลการทดลองแล้ว
วิธีการท านายความนิยมด้วยการเฉล่ียเทมเพลตแบบใช้ softmax เป็นวิธีท่ีให้ประสิทธิภาพในการ
ท านายแมน่ย าท่ีสดุในงานวิจยันี ้
 
5.3 ข้อเสนอแนะ 

1. ในงานวิจัยนีใ้ช้เวลาในการเก็บข้อมูลทวิตเตอร์จากส านักข่าว 4 ส านัก เป็นเวลา 1 
สปัดาห์ อาจจะเป็นเวลาท่ีสัน้เกินไป ถ้าเพิ่มเวลาในการเก็บข้อมูลให้นานขึน้ ค่าความถูกต้องใน
การท านายอาจจะดีกวา่นี ้เน่ืองจากมีจ านวนโพสต์ท่ีน ามาจดักลุม่เทมเพลตมีมากขึน้ 

2. ใช้ข้อมูลทวิตเตอร์จากแหล่งอ่ืนๆ ท่ีไม่ใช้ส านกัข่าว มาทดลองใช้ในการท านายความ
นิยมด้วยวิธีท่ีงานวิจยันีน้ าเสมอเพ่ือเปรียบเทียบผลลพัธ์วา่เป็นไปในทิศทางเดียวกนัหรือไม่ 

3. ในงานวิจยันีใ้ช้พารามิเตอร์จ านวน 2 คา่ คือการตอบโพสต์ (reply) และการโพสต์ซ า้ 
(retweet) ในการท านายความนิยม ซึ่งถ้าใช้พารามิเตอร์อ่ืนๆ เข้ามาใช้ในการท านาย ผลการ
ท านายนา่จะมีความแมน่ย ามากกวา่นี ้

4. ในงานวิจยันีไ้ด้ท าการเปรียบประสิทธิภาพในการท านายของแต่ละวิธีการ ท าให้รู้ถึง
วิธีการท านายท่ีมีประสิทธิภาพดีท่ีสุด แต่ยงัไม่ได้ท าการเปรียบเทียบความแม่นย าในการท านาย
ของแตล่ะส านกัขา่ว ถ้ามีการเปรียบเทียบความแมน่ย าในการท านายของแตล่ะส านกัข่าว จะท าให้
เห็นผลการท านายในมุมอ่ืนๆ ท่ีน่าสนใจเพ่ือน าไปต่อยอดเป็นงานวิจัยเพิ่มเติมหรือท าไปใช้
ประโยชน์ในด้านอ่ืนๆ ได้ 
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