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บทคัดยอ
งานวิ จั ย นี้ มี วั ต ถุ ป ระสงค เ พื่ อ จํ า แนกหมวดหมู ข อ ความของข อ คิ ด เห็ น ภาษาไทยใน
แบบสอบถามปลายเป ด และเพื่ อ ทดสอบประสิ ท ธิ ภ าพการจํ า แนกหมวดหมู ข องข อ คิ ด เห็ น
ภาษาไทยในแบบสอบถามปลายเปด ดวยวิธีเนอีฟเบยและซัพพอรตเวกเตอรแมชชีน ขอมูลที่ใชใน
งานวิจัยเปนขอมูลที่ไดจากแบบสอบถามเรื่องความคิดเห็นที่มีตอสถาบันการศึกษาไทยระหวาง
ภาครัฐและเอกชนของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร จํานวน 400 ชุด โดยขอมูลจะถูกแบง
ออกเปน 2 สวน คือ ขอมูลสําหรับเรียนรูและขอมูลทดสอบ (อัตราสวน 8:2) ซึ่งหมวดหมูขอความ
แสดงความคิดเห็นสามารถแบงออกเปนเชิงบวก กลาง และลบ
ผลการวัดประสิทธิภาพของการจําแนกหมวดหมูพบวา การจําแนกหมวดหมูความคิดเห็นที่มี
ตอสถาบันการศึกษาภาครัฐและเอกชนทั้ง 4 ดาน (ดานราคา ดานสถานที่ ดานความรูและทักษะที่
ไดรับ และดานความยอมรับในสังคม) ดวยวิธีเนอีฟเบย มีคาเอฟเมเชอร (F-Measure) อยูในชวง
ระหวาง 0.719-0.835 สวนการจําแนกหมวดหมูความคิดเห็นที่มีตอสถาบันการศึกษาภาครัฐและ
เอกชนทั้ง 4 ดาน ดวยวิธีซัพพอรตเวกเตอรแมชชีนมีคาเอฟเมเชอรอยูในชวงระหวาง 0.903-0.963
ดังนั้น การจําแนกหมวดหมูของขอคิดเห็นในแบบสอบถามปลายเปดโดยใชวิธีซัพพอรตเวกเตอร
แมชชีนมีประสิทธิภาพดีกวาวิธีเนอีฟเบย
คําสําคัญ: การจําแนกขอความ, แบบสอบถามปลายเปด, เนอีฟเบย, ซัพพอรตเวกเตอรแมชชีน

ก

Abstract
The objectives of this research were to classify the text of opinion in Thai language
containing in open-ended questionnaire and to determine the efficiency of classification of the
text of opinion in Thai language containing in open-ended questionnaire, employing Naïve-Bayes
and Support Vector Machine. The data of this research were collected from 400 questionnaires
regarding opinion towards the government education and private education. These data were
divided into a training set and a testing set in the proportion of 8:2. In addition, the groups of
statement were categorized into positive, normal and negative.
The experimental results were stated that the classification of the opinion including price,
location, knowledge and skills, and social acceptance affected on both the government education
and private education. The F-Measure values for Naïve-Bayes and Support Vector Machine were
in the range of 0.719-0.835 and 0.903-0.963, respectively. Hence, the Support Vector Machine
had more efficiency to classify the open-ended questionnaire than Naïve-Bayes.
Keywords: Text Classification, Open-Ended Questionnaire, Naïve-Bayes, Support Vector
Machine
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กิตติกรรมประกาศ
ผูวิจัยขอขอบคุณวิทยาลัยราชพฤกษ ที่ไดจัดสรรงบประมาณเพื่อสนับสนุนการวิจัยในครั้งนี้
ป พ.ศ. 2553
ขอขอบคุณ ดร.ชูชาติ หฤไชยะศักดิ์ นักวิจัย ศูนยเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกสและคอมพิวเตอร
แหงชาติ กระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ที่ไดใหคําปรึก ษาตางๆ และเปนผูสอนเรื่องทํา
เหมืองขอความ (Text mining) ทําใหเกิดแนวความคิดในการทํางานวิจัยเลมนี้ และขอขอบคุณทาน
อาจารย รองศาสตราจารย ดร .สมชาย ปราการเจริญ อาจารยประจําคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ ที่ใหคําปรึกษาตางๆ ทําใหรายงานวิจัยเลมนี้
เสร็จสมบูรณได
ขอขอบคุณผูตอบแบบสอบถามทุกทาน ทําใหไดขอมูลขอคิดเห็นมาใชในการทดลองใน
งานวิจัยในครั้งนี้ และขอขอบคุณ คุณชัยวุฒิ ชุนชวยเจริญ ที่ใหความชวยเหลือในการเก็บขอมูลและ
จัดเตรียมขอมูลขอความคิดเห็นเพื่อใชสําหรับการวิเคราะหผล รวมทั้งคอยสนับสนุนในสวนอื่นๆ
ดวยดีมาตลอด สุดทายขอขอบคุณ คุณรพีพงษ แยมสุวรรณ อาจารยประจําสาขาคอมพิวเตอรธุรกิจ
คณะบริหารธุรกิจ วิทยาลัยราชพฤกษที่ใหความชวยเหลือทางดานโปรแกรม และคําปรึกษาตางๆ
ทําใหงานวิจัยเลมนี้สําเร็จลุลวงได
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บทที่ 1
บทนํา
1.1 ความเปนมาและความสําคัญของปญหา
แบบสอบถาม (Questionnaire) เปนเครื่องมือวิจัยชนิดหนึ่งที่นิยมใชกันมากในหมูนักวิจัย
ทั้งนี้เพราะการเก็บรวบรวมขอมูลดวยแบบสอบถามเปนวิธีที่สะดวกและสามารถใชวัดไดอยาง
กวางขวาง แบบสอบถามสวนใหญจะอยูในรูปของคําถามเปนชุด ๆ ที่ไดถูกรวบรวมไวอยางมี
หลักเกณฑ และเปนระบบ เพื่อใชวัดสิ่งที่ผูวิจัย ตองการจะวัดจากกลุม ตัวอยา งหรือประชากร
เปาหมายใหไดมาซึ่งขอเท็จจริงทั้งในอดีต ปจจุบันและการคาดคะเนเหตุการณในอนาคต การเก็บ
ขอมูลดวยแบบสอบถามสามารถทําไดดวยการสัมภาษณหรือใหผูตอบตอบดวยตนเอง (มารยาท
โยทองยศ, 2554) ขอคําถามในแบบสอบถามอาจแบงไดเปน 2 ประเภท คือ คําถามปลายเปด (Open
Ended Question) และคําถามปลายปด (Closed Question) ซึ่งคําถามปลายเปดเปนคําถามที่เปด
โอกาสใหผูตอบสามารถตอบไดอยางไมจํากัดวงคําตอบ ซึ่งคาดวานาจะไดคําตอบที่เปนอิสระ ไม
แนนอน ผูตอบสามารถตอบไดตามสภาพความเปนจริงมากกวาคําตอบที่จํากัดวงใหตอบ คําถาม
ปลายเปดจะนิยมใชกันมากในกรณีที่ผูวิจัยไมสามารถคาดเดาไดลวงหนาวาคําตอบจะเปนอยางไร
หรือใชคําถามปลายเปดในกรณีที่ตองการไดคําตอบเพื่อนํามาเปนแนวทางในการสรางคําถามปลาย
ปด แบบสอบถามแบบนี้มีขอเสีย คือ การรวบรวมความคิดเห็น และการแปลผลมีความยุงยาก
สําหรับคําถามปลายปดเปนคําถามที่ผูวิจัยมีแนวคําตอบไวใหผูตอบเลือกตอบจากคําตอบที่กําหนด
ไวเทานั้น คําตอบที่ผูวิจัยกําหนดไวลวงหนามักไดมาจากการทดลองใชคําถามในลักษณะที่เปน
คําถามปลายเปด หรือการศึกษากรอบแนวความคิด สมมติฐานการวิจัย และนิยามเชิงปฏิบัติการ
คําถามปลายปดมีวิธีการเขียนไดหลาย ๆ แบบ เชน แบบใหเลือกตอบอยางใดอยางหนึ่ง แบบให
เลือกคําตอบที่ถูกตองเพียงคําตอบเดียว แบบผูตอบจัดลําดับความสําคัญหรือแบบใหเลือกคําตอบ
หลายคําตอบ (พิชิต ฤทธิ์จรูญ, 2544) การวิเคราะหผลทางสถิติในสวนขอคิดเห็นหรือขอเสนอแนะ
ของผูตอบแบบสอบถามแบบปลายเปด เปนเรื่องยากและตองใชเวลามาก โดยเฉพาะในกรณีที่มีการ
เก็บขอมูลแบบสํารวจเปนจํานวนมาก ทําใหผูวิเคราะหผลไมนําขอมูลดังกลาวมาประมวลผล ซึ่ง
ขอมูลดังกลาวมีความสําคัญและเปนประโยชนตอการวิจัย จึงไดประยุกตใชการจําแนกหมวดหมู
เอกสารแบบอัตโนมัติ (Automatic Text Classification) กับขอความภาษาไทยที่เปนขอคิดเห็นใน
แบบสอบถามปลายเปด
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การจํ า แนกหมวดหมู เ อกสารแบบอั ต โนมั ติ เ ป น การนํ า วิ ธี ก ารเรี ย นรู ด ว ยคอมพิ ว เตอร
(Machine Learning) ประยุกตรวมกับการประมวลผลภาษาธรรมชาติ การจัดแบงกลุมเอกสารแบบ
อัตโนมัติ สามารถแบงได 2 ลักษณะ คือ การจัดกลุม (Clustering) และการจําแนกหมวดหมู
(Classification หรือ Categorization) การจัดกลุมเอกสาร คือ การแบงกลุมตามเนื้อหาของเอกสาร
โดยไมมีการกําหนดกลุมหรือหมวดหมูของเอกสารไวกอน ซึ่งจะเปนการแบงกลุมตามลักษณะของ
เอกสาร โดยเอกสารที่มีลักษณะเหมือนกันจะอยูดวยกัน สวนการจําแนกหมวดหมูเอกสาร คือ
การแบงกลุมตามเนื้อหาของเอกสาร โดยที่มีการกําหนดกลุมหรือหมวดหมูของเอกสารไวกอน
โดยจะเปรียบเทียบเอกสารกับตนแบบในแตละหมวดหมูเอกสารจะถูกจัดอยูในหมวดหมูที่ตนแบบ
มีลักษณะคลายกับตัวมันเองมากที่สุด โดยผลลัพธที่ไดจากวิธีการเรียนรูดวยคอมพิวเตอรนั้น
ความถูกตองใกลเคียงกับผลการจําแนกหมวดหมูของเอกสารที่ทําโดยมนุษย ทําใหประหยัดแรงงาน
มนุษยเปนอยางมากเพราะไมตองอาศัยผูเชี่ยวชาญในการจําแนกประเภทเอกสารหรือปรับเปลี่ยน
หมวดหมูของเอกสาร (Sebastiani, 2002: 1-47) สําหรับการจําแนกหมวดหมูเอกสารภาษาไทยแบบ
อัตโนมัติ มีงานวิจัยหลายงานที่ไดศึกษาทดลองจําแนกหมวดหมูเอกสารภาษาไทยโดยใชอัลกอริทึม
ในการเรียนรูที่แตกตางกัน โดยอัลกอริทึมหรือวิธีการที่มีการนํามาใชกับเอกสารภาษาไทยที่มี
ประสิทธิภาพดี ไดแก เนอีฟเบย (Naïve-Bayes) (Kruengkrai and Jaruskulchai, 2001) และซัพพอรต
เวกเตอรแมชชีน (Support Vector Machine: SVM) (วัลลภ อินทรฉ่ํา, 2548)
จากปญหาดังกลาว จึงไดทําการจําแนกหมวดหมูขอความแสดงขอคิดเห็นในแบบสอบถาม
ปลายเปดโดยอัตโนมัติ เพื่อใชสําหรับการวิเคราะหผลทางสถิติ โดยใชวิธีเนอีฟเบยเปรียบเทียบ
ประสิทธิภาพกับซัพพอรทเวกเตอรแมชชีน
1.2 วัตถุประสงคของการวิจัย
1.2.1 เพื่อจําแนกหมวดหมูขอความของขอคิดเห็นภาษาไทยในแบบสอบถามปลายเปด
1.2.2 เพื่ อ ทดสอบประสิ ท ธิ ภ าพการจํ า แนกหมวดหมู ข องข อ คิ ด เห็ น ภาษาไทยใน
แบบสอบถามปลายเปด ดวยวิธีเนอีฟเบยและซัพพอรตเวกเตอรแมชชีน
1.3 สมมติฐานการวิจัย
การจําแนกหมวดหมูของขอคิดเห็นในแบบสอบถามปลายเปด โดยใชวิธีซัพพอรตเวกเตอร
แมชชีนมีประสิทธิภาพดีกวาเนอีฟเบย
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1.4 ขอบเขตการวิจัย
1.4.1 วิธีที่ใชในการจําแนกหมวดหมูของขอคิดเห็นในแบบสอบถามปลายเปด คือ เนอีฟเบย
และซัพพอรทเวคเตอรแมชชีน
1.4.2 ข อ มู ล ที่ ใ ช ใ นงานวิ จั ย เป น ข อ มู ล ที่ ไ ด จ ากแบบสอบถาม เรื่ อ งความคิ ด เห็ น ที่ มี ต อ
สถาบันการศึกษาไทยระหวางภาครัฐและเอกชนของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร
1.4.3 การเรียนรูแบงขอมูลออกเปน 2 สวน คือ ขอมูลสําหรับการเรียนรู 80% และขอมูล
สําหรับการทดสอบ 20%
1.4.4 การวิจัยไดแบงกลุมของการจําแนกหมวดหมูขอความแสดงความคิดเห็น โดยจะแบง 3
หมวดหมู ไดแก เชิงบวก (Positive) กลาง (Medium) และลบ (Negative)
1.5 คําจํากัดความที่ใชในการวิจัย
1.5.1 การจําแนกหมวดหมูเอกสาร (Text Classification) หมายถึง เปนกระบวนการในจัดกลุม
เอกสารขอความออกเปนหมวดหมู ซึ่งกระบวนการจัดกลุมเอกสารนี้จะมีการกําหนดเปาหมายชุด
ของเอกสารเอาไวลวงหนา
1.5.2 เนอีฟเบย (Naïve-Bayes) หมายถึง เทคนิคการจําแนกหมวดหมูที่ใชหลักการคํานวณ
ความนาจะเปน (กมลาสน อุดมล้ําเลิศ และอานนท รุงสวาง, 2553: 312)
1.5.3 ซัพ พอร ตเวกเตอรแมชชี น (Support Vector Machine: SVM) หมายถึง เทคนิ ค
การจําแนกหมวดหมูที่ใชหลักการสรางสมการเสนตรงเพื่อแบงกลุมขอมูล 2 กลุมออกจากกัน โดย
SVM พยายามสรางเสนแบงตรงกึ่งกลางระหวางกลุมใหมีระยะหางระหวางขอบเขตของทั้งสอง
กลุมใหมากที่สุด (พรพล ธรรมรงครัตน, ลัดดา ปรีชาวีรกุล และวิภาดา เวทยประสิทธิ์, 2008)
1.5.4 แบบสอบถามปลายเปด (Open Ended Questionnaire) หมายถึง เปนคําถามที่ไมได
กําหนดคําตอบไว และเปดโอกาสใหผูตอบมีอิสระในการตอบดวยความคิดของตัวเอง ขอเสียของ
แบบสอบถามนี้ คื อ ตอบยากและเสี ย เวลาในการตอบมาก และต อ งใช ก ารคิ ด วิ เ คราะห อ ย า ง
กวางขวาง (เยาวเรศ จันทะแสน, 2554)
1.5.5 ขอมูลสําหรับการเรียนรู หมายถึง ขอมูลที่ตองใชสําหรับนําขอมูลเขาสูอัลกอริทึมหรือ
โมเดล เพื่อใหอัลกอริทึมหรือโมเดลเกิดการเรียนรูและจดจําขอมูลกอนการนําขอมูลมาทดสอบ
1.5.6 ขอมูลสําหรับการทดสอบ หมายถึง ขอมูลที่ใชในการทดสอบอัลกอริทึมหรือโมเดล
เพื่อทดสอบความถูกตองของการจําแนกขอมูล
1.5.7 ขอคิดเห็น หรือความคิดเห็น หมายถึง อารมณ ความรูสึก ความคิด และขอสันนิษฐานที่
ผูพูด หรือผูเขียนมีตอสิ่งใดสิ่งหนึ่ง
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1.6 ประโยชนของงานวิจัย
1.6.1 เพื่อประยุกตการจําแนกเอกสารแบบอัตโนมัติกับขอความของการแสดงความคิดเห็น
ของผูตอบแบบสอบถาม ดวยวิธีเนอีฟเบยและซัพพอรตเวคเตอรแมชชีน
1.6.2 ได วิ ธี ที่ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพในการวิ เ คราะห ข อ ความแสดงความคิ ด เห็ น ของผู ต อบ
แบบสอบถามปลายเปด
1.6.3 แกปญหาความยุงยากในการวิเคราะหขอมูลของการแสดงขอคิดเห็นในแบบสอบถาม
ปลายเปด
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บทที่ 2
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ
การเปรี ยบเที ยบประสิ ทธิ ภาพของการจํ า แนกหมวดหมู ของขอคิ ดเห็ นในแบบสอบถาม
ปลายเป ด โดยวิ ธีเนอี ฟเบย และซั พพอรตเวคเตอรแมชชีน มีวัตถุประสงคเพื่อจํ าแนกหมวดหมู
ขอความของขอคิดเห็นในแบบสอบถามปลายเปด และทดสอบประสิทธิภาพการจําแนกหมวดหมู
ของขอคิดเห็นในแบบสอบถามปลายเปด ดวยวิธีเนอีฟเบยและซัพพอรตเวกเตอรแมชชีน มีเอกสาร
และงานวิจัยที่เกี่ยวของประกอบดวยหัวขอดังตอไปนี้
2.1 แบบสอบถาม (Questionnaire)
2.2 กระบวนการเตรียมขอมูล (Preprocessing)
2.3 การเรียนรูและจําแนกหมวดหมู
2.4 ซัพพอรตเวคเตอรแมชชีน
2.5 เนอีฟเบย
2.6 งานวิจัยที่เกี่ยวของ
2.1 แบบสอบถาม (Questionnaire)
แบบสอบถาม หมายถึง รูปแบบของคําถามเปนชุด ๆ ที่ไดถูกรวบรวมไวอยางมีหลักเกณฑ
และเปนระบบ เพื่อใชวัดสิ่งที่ผูวิจัยตองการจะวัดจากกลุมตัวอยางหรือประชากรเปาหมายใหไดมา
ซึ่งขอเท็จจริงทั้งในอดีต ปจจุบันและการคาดคะเนเหตุการณในอนาคต แบบสอบถามประกอบดวย
รายการคําถามที่สรางอยางประณีต เพื่อรวบรวมขอมูลเกี่ยวกับความคิดเห็นหรือขอเท็จจริง โดยสง
ใหกลุมตัวอยางตามความสมัครใจ การใชแบบสอบถามเปนเครื่องมือในการเก็บรวบรวมขอมูลนั้น
การสรางคําถามเปนงานที่สําคัญสําหรับผูวิจัย เพราะวาผูวิจัยอาจไมมีโอกาสไดพบปะกับผูตอบ
แบบสอบถามเพื่ออธิบายความหมายตาง ๆ ของขอคําถามที่ตองการเก็บรวบรวม
แบบสอบถาม เปนเครื่องมือวิจัยชนิดหนึ่งที่นิยมใชกันมาก เพราะการเก็บรวบรวมขอมูล
สะดวกและสามารถใชวัดไดอยางกวางขวาง การเก็บขอมูลดวยแบบสอบถามสามารถทําไดดวยการ
สัมภาษณหรือใหผูตอบดวยตนเอง
2.1.1 โครงสรางของแบบสอบถาม (มารยาท โยทองยศ, 2554)
โครงสรางของแบบสอบถาม ประกอบไปดวย 3 สวนสําคัญ ดังนี้
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2.1.1.1 หนังสือนําหรือคําชี้แจง โดยมากมักจะอยูสวนแรกของแบบสอบถาม อาจมี
จดหมายนํ า อยู ด า นหน า พร อ มคํ า ขอบคุ ณ โดยคํ า ชี้ แ จงมั ก จะระบุ ถึ ง จุ ด ประสงค ที่ ใ ห ต อบ
แบบสอบถาม การนําคําตอบที่ไดไปใชประโยชน คําอธิบายลักษณะของแบบสอบถาม วิธีการ
ตอบแบบสอบถามพรอมตัวอยาง ชื่อ และที่อยูของผูวิจัย ประเด็นที่สําคัญคือการแสดงขอความที่ทํา
ใหผูตอบมีความมั่นใจวา ขอมูลที่จะตอบไปจะไมถูกเปดเผยเปนรายบุคคล จะไมมีผลกระทบตอ
ผูตอบ และมีการพิทักษสิทธิของผูตอบดวย
2.1.1.2 คําถามเกี่ยวกับขอมูลสวนตัว เชน เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ เปนตน การ
ที่จะถามขอมูลสวนตัวอะไรบางนั้นขึ้นอยูกับกรอบแนวความคิดในการวิจัย โดยดูวาตัวแปรที่สนใจ
จะศึกษานั้นมีอะไรบางที่เกี่ยวกับขอมูลสวนตัว และควรถามเฉพาะขอมูลที่จําเปนในการวิจัยเทานั้น
2.1.1.3 คําถามเกี่ยวกับคุณลักษณะหรือตัวแปรที่จะวัด เปนความคิดเห็นของผูตอบใน
เรื่องของคุณลักษณะ หรือตัวแปรนั้น
2.1.2 ขั้นตอนการสรางแบบสอบถาม (พิชิต ฤทธิ์จรูญ, 2544)
การสรางแบบสอบถามประกอบไปดวยขั้นตอนสําคัญ ดังนี้
ขั้นที่ 1 ศึกษาคุณลักษณะที่จะวัด
การศึ กษาคุ ณลั ก ษณะอาจดูไ ดจาก วัตถุป ระสงคข องการวิจัย กรอบแนวความคิ ดหรือ
สมมติฐานการวิจัย จากนั้นจึงศึกษาคุณลักษณะ หรือตัวแปรที่จะวัดใหเขาใจอยางละเอียดทั้งเชิง
ทฤษฎีและนิยามเชิงปฏิบัติการ
ขั้นที่ 2 กําหนดประเภทของขอคําถาม
ขอคําถามในแบบสอบถามอาจแบงไดเปน 2 ประเภท คือ
1. คําถามปลายเปด (Open Ended Question) เปนคําถามที่เปดโอกาสใหผูตอบสามารถตอบ
ไดอยางไมกําจัดวงคําตอบ ซึ่งคาดวานาจะไดคําตอบที่แนนอน สมบูรณ ตรงกับสภาพความเปนจริง
ไดมากกวาคําตอบที่จํากัดวงใหตอบ คําถามปลายเปดจะนิยมใชกันมากในกรณีที่ผูวิจัยไมสามารถ
คาดเดาไดลวงหนาวาคําตอบจะเปนอยางไร หรือใชคําถามปลายเปดในกรณีที่ตองการไดคําตอบ
เพื่อนํามาเปนแนวทางในการสรางคําถามปลายปด แบบสอบถามแบบนี้มีขอเสียคือ มักจะถามไดไม
มากนัก การรวบรวมความคิดเห็นและการแปลผลมักจะมีความยุงยาก
2. คําถามปลายปด (Closed Question) เปนคําถามที่ผูวิจัยมีแนวคําตอบไวให
ผูตอบเลือกตอบจากคําตอบที่กําหนดไวเทานั้น คําตอบที่ผูวิจัยกําหนดไวลวงหนามักไดมา
จากการทดลองใชคําถามในลักษณะที่เปนคําถามปลายเปด หรือการศึกษากรอบแนวความคิด
สมมติฐานการวิจัย และนิยามเชิงปฏิบัติการ คําถามปลายเปดมีวิธีการเขียนไดหลาย ๆ แบบ เชน
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แบบใหเลือกตอบอยางใดอยางหนึ่ง แบบใหเลือกคําตอบที่ถูกตองเพียงคําตอบเดียว แบบผูตอบ
จัดลําดับความสําคัญหรือแบบใหเลือกคําตอบหายคําตอบ
ขั้นที่ 3 การรางแบบสอบถาม
เมื่อผูวิจัยทราบถึงคุณลักษณะหรือประเด็นที่จะวัด และกําหนดประเภทของขอคําถามที่จะมี
อยูในแบบสอบถามเรียบรอยแลว ผูวิจัยจึงลงมือเขียนขอคําถามใหครอบคลุมทุกคุณลักษณะหรือ
ประเด็นที่จะวัด โดยเขียนตามโครงสรางของแบบสอบถามที่ไดกลาวไวแลว และหลักการในการ
สรางแบบสอบถาม ดังนี้
1. ตองมีจุดมุงหมายที่แนนอนวา ตองการจะถามอะไรบาง โดยจุ ดมุ งหมายนั้ นจะต อง
สอดคลองกับวัตถุประสงคของงานวิจัยที่จะทํา
2. ตองสรางคําถามใหตรงตามจุดมุงหมายที่ตั้งไว เพื่อปองกันการมีขอคําถามนอกประเด็น
และมีขอคําถามจํานวนมาก
3. ตองถามใหครอบคลุมเรื่องที่จะวัด โดยมีจํานวนขอคําถามที่พอเหมาะ ไมมากหรือนอย
เกินไป แตจะมากหรือนอยเทาใดนั้นขึ้นอยูกับพฤติกรรมที่จะวัด ซึ่งตามปกติพฤติกรรมหรือเรื่องที่
จะวัดเรื่องหนึ่งๆ นั้นควรมีขอคําถาม 25-60 ขอ
4. การเรียงลําดับขอคําถาม ควรเรียงลําดับใหตอเนื่องสัมพันธกัน และแบงตามพฤติกรรม
ยอยๆ ไวเพื่อใหผูตอบเห็นชัดเจนและงายตอการตอบ นอกจากนั้นตองเรียงคําถามงายๆ ไวเปนขอ
แรกๆ เพื่อชักจูงใหผูตอบอยากตอบคําถามตอ สวนคําถามสําคัญๆ ไมควรเรียงไวตอนทายของ
แบบสอบถาม เพราะความสนใจในการตอบของผูตอบอาจจะนอยลง ทําใหตอบอยางไมตั้งใจ ซึ่งจะ
สงผลเสียตอการวิจัยมาก
5. ลักษณะของขอความที่ดี ขอคําถามที่ดีของแบบสอบถามนั้น ควรมีลักษณะดังนี้
1) ขอคํา ถามไมค วรยาวจนเกินไป ควรใชขอความสั้น กะทัดรัด ตรงกับ
วัตถุประสงคและสองคลองกับเรื่อง
2) ขอความ หรือภาษาที่ใชในขอความตองชัดเจน เขาใจงาย
3) คาเฉลี่ยในการตอบแบบสอบถามไมควรเกินหนึ่งชั่วโมง ขอคําถามไมควรมาก
เกินไปจนทําใหผูตอบเบื่อหนายหรือเหนื่อยลา
4) ไมถามเรื่องที่เปนความลับเพราะจะทําใหไดคําตอบที่ไมตรงกับขอเท็จจริง
5) ไมควรใชขอความที่มีความหมายกํากวมหรือขอความที่ทําใหผูตอบแตละคน
เขาใจความหมายของขอความไมเหมือนกัน
6) ไมถามในเรื่องที่รูแลว หรือถามในสิ่งที่วัดไดดวยวิธีอื่น
7) ขอคําถามตองเหมาะสมกับกลุมตัวอยาง คือ ตองคํานึงถึงระดับการศึกษา ความ
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สนใจ สภาพเศรษฐกิจ ฯลฯ
8) ขอคําถามหนึ่งๆ ควรถามเพียงประเด็นเดียว เพื่อใหไดคําตอบที่ชัดเจนและตรง
จุดซึ่งจะงายตอการนํามาวิเคราะหขอมูล
9) คําตอบหรือตัวเลือกในขอคําถามควรมีมากพอ หรือใหเหมาะสมกับขอคําถาม
นั้น แตถาไมสามารถระบุไดหมดก็ใหใชวา อื่นๆ โปรดระบุ ……………….
10) ควรหลีกเลี่ยงคําถามที่เกี่ยวกับคานิยมที่จะทําใหผูตอบไมตอบตามความเปน
จริง
11) คําตอบที่ไดจากแบบสอบถาม ตองสามารถนํามาแปลงออกมาในรูปของ
ปริมาณและใชสถิติอธิบายขอเท็จจริงได เพราะปจจุบันนี้นิยมใชคอมพิวเตอรในการวิเคราะหขอมูล
ดั ง นั้ น แบบสอบถามควรคํ า นึ ง ถึ ง วิ ธี ก ารประมวลข อ มู ล และวิ เ คราะห ข อ มู ล ด ว ยโปรแกรม
คอมพิวเตอรดวย
ขั้นที่ 4 การปรับปรุงแบบสอบถาม
หลังจากที่สรางแบบสอบถามเสร็จแลว ผูวิจัยควรนําแบบสอบถามนั้นมาพิจารณาทบทวน
อีกครั้งเพื่อหาขอบกพรองที่ควรปรับปรุงแกไข และควรใหผูเชี่ยวชาญไดตรวจสอบแบบสอบถาม
นั้นดวยเพื่อที่จะไดนําขอเสนอแนะและขอวิพากษวิจารณของผูเชี่ยวชาญมาปรับปรุงแกไขใหดี
ยิ่งขึ้น
ขั้นที่ 5 วิเคราะหคุณภาพแบบสอบถาม
เปนการนําแบบสอบถามที่ไดปรับปรุงแลวไปทดลองใชกับกลุมตัวอยางเล็กๆ เพื่อนําผลมา
ตรวจสอบคุณภาพของแบบสอบถาม ซึ่งการวิเคราะหหรือตรวจสอบคุณภาพของแบบสอบถามทํา
ไดหลายวิธี แตที่สําคัญมี 2 วิธี ไดแก
1. ความตรง (Validity) หมายถึง เครื่องมือที่สามารถวัดไดในสิ่งที่ตองการวัด โดยแบงออก
ไดเปน 3 ประเภท คือ
1) ความตรงตามเนื้อหา (Content Validity) คือ การที่แบบสอบถามมีความ
ครอบคลุมวัตถุประสงคหรือพฤติกรรมที่ตองการวัดหรือไม คาสถิติที่ใชในการหาคุณภาพ คือ คา
ความสอดคลองระหวางขอคําถามกับวัตถุประสงค หรือเนื้อหา (IOC: Index of item Objective
Congruence) หรือดัชนีความเหมาะสม โดยใหผูเชี่ยวชาญ ประเมินเนื้อหาของขอถามเปนรายขอ
2) ความตรงตามเกณฑ (Criterion-related Validity) หมายถึง ความสามารถของ
แบบวัดที่สามารถวัดไดตรงตามสภาพความเปนจริง แบงออกไดเปนความเที่ยงตรงเชิงพยากรณและ
ความเที่ยงตรงตามสภาพ สถิติที่ใชวัดความเที่ยงตรงตามเกณฑ เชน คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ
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(Correlation Coefficient) ทั้งของเพียรสัน (Pearson) และสเพียรเมน (Spearman) และการทดสอบ
คาที (t-test) เปนตน
3) ความตรงตามโครงสราง (Construct Validity) หมายถึงความสามารถของ
แบบสอบถามที่สามารถวัดไดตรงตามโครงสรางหรือทฤษฎี ซึ่งมักจะมีในแบบวัดทางจิตวิทยาและ
แบบวัดสติปญญา สถิติที่ใชวัดความเที่ยงตรงตามโครงสรางมีหลายวิธี เชน การวิเคราะห
องคประกอบ (Factor Analysis) การตรวจสอบในเชิงเหตุผล เปนตน
2. ความเที่ยง (Reliability) หมายถึง เครื่องมือที่มีความคงเสนคงวา นั่นคือ เครื่องมือที่
สรางขึ้นใหผลการวัดที่แนนอนคงที่จะวัดกี่ครั้งผลจะไดเหมือนเดิม สถิติที่ใชในการหาคาความเที่ยง
มีหลายวิธีแตนิยมใชกันคือ คาสัมประสิทธิ์แอลฟาของคอนบารช (Conbach’s Alpha Coefficient: α
coefficient) ซึ่งจะใชสําหรับขอมูลที่มีการแบงระดับการวัดแบบประมาณคา (Rating Scale)
ขั้นที่ 6 ปรับปรุงแบบสอบถามใหสมบูรณ
ผูวิจัยจะตองทําการแกไขขอบกพรองที่ไดจากผลการวิเคราะหคุณภาพของแบบสอบถาม
และตรวจสอบความถูกตองของถอยคําหรือสํานวน เพื่อใหแบบสอบถามมีความสมบูรณและมี
คุณภาพผูตอบอานเขาใจไดตรงประเด็นที่ผูวิจัยตองการ ซึ่งจะทําใหผลงานวิจัยเปนที่นาเชื่อถือ
ยิ่งขึ้น
ขั้นที่ 7 จัดพิมพแบบสอบถาม
จัดพิ มพ แบบสอบถามที่ ไดป รับ ปรุง เรีย บรอยแลวเพื่อนํา ไปใชจริง ในการเก็บ รวบรวม
ขอมู ลกั บกลุม เป าหมาย โดยจํานวนที่จัดพิม พควรไมนอยกวา จํานวนเปาหมายที่ตองการเก็บ
รวบรวมขอมูล และควรมีการพิมพสํารองไวในกรณีที่แบบสอบถามเสียหรือสูญหายหรือผูตอบไม
ตอบกลับ แนวทางในการจัดพิมพแบบสอบถามมีดังนี้
1) การพิมพแบงหนาใหสะดวกตอการเปดอานและตอบ
2) เวนที่วางสําหรับคําถามปลายเปดไวเพียงพอ
3) พิมพอักษรขนาดใหญชัดเจน
4) ใชสีและลักษณะกระดาษที่เอื้อตอการอาน
2.1.3 หลักการสรางแบบสอบถาม
1) สอดคลองกับวัตถุประสงคการวิจัย
2) ใชภาษาที่เขาใจงาย เหมาะสมกับผูตอบ
3) ใชขอความที่สั้น กระทัดรัด ไดใจความ
4) แตละคําถามควรมีนัย เพียงประเด็นเดียว
5) หลีกเลี่ยงการใชประโยคปฏิเสธซอน
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6) ไมควรใชคํายอ
7) หลีกเลี่ยงการใชคําที่เปนนามธรรมมาก
8) ไมชี้นําการตอบใหเปนไปแนวทางใดแนวทางหนึ่ง
9) หลีดเลี่ยงคําถามที่ทําใหผูตอบเกิดความลําบากใจในการตอบ
10) คําตอบที่มีใหเลือกตองชัดเจนและครอบคลุมคําตอบที่เปนไปได
11) หลีกเลี่ยงคําที่สื่อความหมายหลายอยาง
12) ไมควรเปนแบบสอบถามที่มีจํานวนมากเกินไป ไมควรใหผูตอบใชเวลาใน
การตอบแบบสอบถามนานเกินไป
13) ขอคําถามควรถามประเด็นที่เฉพาะเจาะจงตามเปาหมายของการวิจัย
14) คําถามตองนาสนใจสามารถกระตุนใหเกิดความอยากตอบ
2.1.4 เทคนิคการใชแบบสอบถาม (เกียรติสุดา ศรีสุข, 2552; จินตนา ธนวิบูลยชัย, 2545;
อุทุมพร จามรมาน, 2544; Neil J. Salkind, 2006)
วิธีใชแบบสอบถามมี 2 วิธี คือ การสงทางไปรษณียกับการเก็บขอมูลดวยตนเอง ซึ่งไมวา
กรณีใดตองมีจดหมายระบุวัตถุประสงคของการเก็บขอมูล ตลอดจนความสําคัญของขอมูลและผลที่
คาดวาจะไดรับ เพื่อใหผูตอบตระหนักถึงความสําคัญและสละเวลาในการตอบแบบสอบถาม
การทําใหอัตราตอบแบบสอบถามสูงเปนเปาหมายสําคัญของผูวิจัย ขอมูลจากแบบสอบถาม
จะเป นตัวแทนของประชากรได เมื่อมีจํา นวนแบบสอบถามคืนมากวารอยละ 90 ของจํา นวน
แบบสอบถามที่สงไป แนวทางที่จะทําใหไดรับแบบสอบถามกลับคืนในอัตราที่สูง มีวิธีการดังนี้
1. มีการติดตามแบบสอบถามเมื่อใหเวลาผูตอบไประยะหนึ่ง ระยะเวลาที่เหมาะสมในการ
ติดตามคือ 2 สัปดาห หลังครบกําหนดสง อาจจะติดตามมากกวาหนึ่งครั้ง
2. วิธีการติดตามแบบสอบถาม อาจใชจดหมาย ไปรษณีย โทรศัพท เปนตน
3. ในกรณีที่ขอคําถามอาจจะถามในเรื่องของสวนตัว ผูวิจัยตองใหความมั่นใจวาขอมูลที่
ไดจะเปนความลับ
2.1.5 ขอเดนและขอดอยของการเก็บขอมูลโดยใชแบบสอบถาม
การใชแบบสอบถามในการเก็บรวบรวมขอมูลมีขอเดนและขอดอยที่ตองพิจารณาประกอบ
ในการเลือกใชแบบสอบถามในการเก็บรวบรวมขอมูล ดังนี้
ขอเดนของการเก็บขอมูลโดยใชแบบสอบถามมีดังนี้ คือ
1. ถากลุมตัวอยางมีขนาดใหญ วิธีการเก็บขอมูลโดยใชแบบสอบถาม จะเปนวิธีการที่
สะดวกและประหยัดกวาวิธีอื่น
2. ผูตอบมีเวลาตอบมากกวาวิธีการอื่น
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3. ไมจําเปนตองฝกอบรมพนักงานเก็บขอมูลมากเหมือนกับวิธีการสัมภาษณหรือวิธีการ
สังเกต
4. ไมเกิดความลําเอียงอันเนื่องมาจากการสัมภาษณหรือการสังเกต เพราะผูตอบเปนผูตอบ
ขอมูลเอง
5. สามารถสงแบบสอบถามใหผูตอบทางไปรษณียได
6. ประหยัดคาใชจายในการเก็บขอมูล
ขอดอยของการเก็บขอมูลโดยใชแบบสอบถาม มีดังนี้คือ
1. ในกรณีที่สงแบบสอบถามใหผูตอบทางไปรษณีย มักจะไดแบบสอบถามกลับคืนมา
นอย และตองเสียเวลาในการติดตาม อาจทําใหระยะเวลาการเก็บขอมูลลาชากวาที่กําหนดไว
2. การเก็บขอมูลโดยวิธีการใชแบบสอบถามจะใชไดเฉพาะกับกลุมประชากรเปาหมายที่
อานและเขียนหนังสือไดเทานั้น
3. จะไดขอมูลจํากัดเฉพาะที่จําเปนจริงๆ เทานั้น เพราะการเก็บขอมูลโดยวิธีการใช
แบบสอบถามจะตองมีคําถามจํานวนนอยขอที่สุดเทาที่จะเปนไปได
4. การสงแบบสอบถามไปทางไปรษณีย หนวยตัวอยางอาจไมไดเปนผูตอบแบบสอบถาม
เองก็ได ทําใหคําตอบที่ไดมีความคลาดเคลื่อนไมตรงกับความจริง
5. ถาผูตอบไมเขาใจคําถามหรือเขาใจคําถามผิด หรือไมตอบคําถามบางขอ หรือไม
ไตรตรองใหรอบคอบกอนที่จะตอบคําถาม ก็จะทําใหขอมูลมีความคลาดเคลื่อนได โดยที่ผูวิจัยไม
สามารถยอนกลับไปสอบถามหนวยตัวอยางนั้นไดอีก
6. ผูที่ตอบแบบสอบถามกลับคืนมาทางไปรษณีย อาจเปนกลุมที่มีลักษณะแตกตางจาก
กลุม ผู ที่ ไ ม ตอบแบบสอบถามกลั บ คืนมา ดัง นั้นขอมูล ที่นํา มาวิเคราะหจะมีความลํา เอีย งอัน
เนื่องมาจากกลุมตัวอยางได
2.2 กระบวนการเตรียมขอมูล (Preprocessing)
กระบวนการเตรียมขอมูล เปนการเตรียมขอมูลกอนทําการเรียนรูและจําแนกหมวดหมู
ประกอบดวย
2.2.1 การตัดคํา (Word Segmentation)
การประมวลผลจํ า แนกหมวดหมูเอกสารภาษาไทยไดอยา งมี ป ระสิท ธิภาพนั้น มีปญหา
เบื้องตนคือ การตัดคําในภาษาไทย ซึ่งลักษณะการเขียนภาษาไทยจะมีการเขียนติดตอกันเปนสาย
อักขระโดยไมมีเครื่องหมายวรรคตอนแสดงการแบงคํา ดังเชนภาษาอังกฤษซึ่งใชชองวาง (Space)
คั่นระหวางคํา ซึ่งเปนอุปสรรคอยางหนึ่งที่เพื่อแบงสายอักขระไทยออกเปนคํา ๆ จึงไดมีผูคิดคน
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พัฒนาวิธีการตัดคําแบงไดเปน หลักการตัดคําโดยใชกฎ (Rule Base Approach) หลักการตัดคําโดย
ใชอัลกอริทึม (Algorithm Approach) หลักการตัดคําโดยใชพจนานุกรม (Dictionary Approach)
และหลักการตัดคําโดยใชคลังขอมูล (Corpus Base Approach)แตละวิธีการตางๆ ก็ใหผลในดาน
ความถูกตอง ความรวดเร็วของการทํางานและปริมาณการใชทรัพยากรตาง ๆ ที่แตกตางกัน จาก
การศึกษาเรื่องตัดคําสําหรับการจัดหมวดหมูเอกสารภาษาไทยพบปญหาดานการหาขอบเขตของคํา
เนื่องจากไมมีการเขียนแบงพยางค คํา หรือประโยค ไมมีหลักเกณฑตายตัวในการใชชองวางใน
ภาษาเขียน การสะกดคํามีรูปแบบซับซอน มีคํายืม คําทับศัพท คําเฉพาะจํานวนมาก และคํามีความ
กํากวมสูง จากการศึกษาเปรียบเทียบประสิทธิภาพวิธีดังกลาว พบวาวิธีตัดคําที่เหมาะสมกับการจัด
หมวดหมูเอกสารคือวิธีการตัดคําแบบยาวที่สุด (Longest Matching) ซึ่งมีวิธีการตรวจสอบสาย
อักขระ (String) ที่เขามาจากซายไปขวากับพยางคที่เก็บไวในพจนานกรม ในกรณีที่ตรวจสอบแลว
ปรากฏวาพบพยางคมากกวา 1 พยางคในพจนานุกรม ก็ใหเลือกแบงพยางคโดยเลือกพยางคที่ยาว
ที่สุด แลวทําตอไปเรื่อย ๆ จนจบสายอักขระ แตถา กรณีที่เลือกพยางคที่ย าวที่สุดแลวทํา ใหเกิด
พยางคที่ไมปรากฏในพจนานุกรมก็ยอมใหมีการยอนรอย (Back Tracking) กลับไปเลือกพยางคที่
ยาวรองมาแทนทําตอไปเรื่อยๆจนสิ้นสุดสายอักขระ (Charoenpornsawat, 1999)
2.2.2 การกําจัดคําหยุด (Stop-Word List Removal)
การกําจัดคําหยุด เปนการนําคําที่ไมมีนัยสําคัญออก โดยที่ไมทําใหความหมายของเอกสาร
เปลี่ยนแปลง คําที่ไมมีนัยสําคัญ ในที่นี้หมายถึง คําที่ใชกันโดยทั่วไปไมมีความหมายสําคัญตอ
เอกสาร เมื่อตัดออกจากเอกสารแลวไมทําใหใจความของเอกสารเปลี่ยนแปลง ประเภทของคําที่จัด
วาเปนคําหยุดในภาษาไทย (Jaruskulchai, 1998) มีดังตอไปนี้
1) คําบุพบท
เปนคําที่ใชเชื่อมคําหรือกลุมคําใหสัมพันธกัน มักใชนําหนาคํานาม คําสรรพนาม คํากริยา
หรือคําวิเศษณ เพื่อแสดงความสัมพันธของคําหรือกลุมคําที่อยูหลังคําบุพบทวามีความสัมพันธกับ
คําหรือกลุมคําที่อยูหนาคําบุพบทอยางไร ตัวอยางของคําบุพบท ไดแก ของ ใน แก แด ตอ ตั้งแต
โดย เมื่อ กวา กับ เปน ดูกอน ชาแต ทาง สู แค ฯลฯ
2) คําสันธาน
เปนคําที่ทําหนาที่เชื่อมคํากับคํา ประโยคกับประโยค ขอความกับขอความ เพื่อทําใหประโยค
นั้นกระชับ และสละสลวย โดยมักจะใชเชื่อมใจความที่คลอยตามกัน ใจความที่ขัดแยงกันใจความที่
เปนเหตุเปนผลกัน หรือใจความที่ใหเลือกอยางใดอยางหนึ่ง ตัวอยางของคําสันธานไดแก เพราะ
เพราะวา และ หรือ จึง ดังนั้น มิฉะนั้น ทั้ง แต แตวา ครั้น หรือไมก็ ฯลฯ
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3) คําสรรพนาม
เป น คํ า ที่ ใ ช แทนคํ า นามที่ ก ล า วถึง มาแลว ในประโยค เพื่ อไมตอ งกลา วคํ า นามนั้ นซ้ํ า อี ก
ตัวอยางของคําสรรพนาม ไดแก ฉัน เรา เขา ดิฉัน กระผม กู คุณ ทาน เธอ ใตเทา มัน สิ่ง ใคร บาง
ตางก็ ตัวนั้น อันโนน อะไร ไหน ใด อยางนี้ ฯลฯ
4) คําวิเศษณ
เปนคําที่ใชขยายคําอื่น เชน คํานาม คําสรรพนาม คํากริยา หรือคําวิเศษณ เพื่อใหมีความหมาย
ชัดเจนและมีรายละเอียดมากยิ่งขึ้น ตัวอยางของคําวิเศษณ ไดแก มาก นอย ใหญ เล็กมหึมา มโหฬาร
อวน โต สูง ไพเราะ เยอะ หลาย สวย หอม นุม เผ็ด เชา ค่ํา นี่ นั่น เอง ทั้งนี้ คะ ครับ ขอรับ จา จะ วะ
ไม หามิได บ ทําไม อยางไร หมด อดีต ปจจุบัน โบราณ หนา ฯลฯ
5) คําอุทาน
เปนคําที่แสดงอารมณ อาการ หรือความรูสึกของผูพูด รวมทั้งเปนคําที่ใชเสริมคําพูดตัวอยาง
ของคําอุทานไดแก เอะ อะ ออ เฮอ วาย โธ โถ อนิจจา สิ หนอย ซะ นะ นา แหม ตายละ คุณพระชวย
ชิชะ อุวะ ไมนาเลย โอโห ฯลฯ คําหยุดมักเปนคําที่ปรากฏขึ้นบอยครั้งในเอกสาร และปรากฏใน
เอกสารเกือบทุกฉบับ จึงถือไดวาคําหยุดเปนคุณลักษณะที่ไมเกี่ยวของหรือไมมีประโยชนในการคน
คืนหรือการจําแนก หมวดหมู ดังนั้นการกําจัดคําหยุดจึงเปนกระบวนการที่ควรทํากอนการจัดทํา
ดัชนี เพื่อกําจัดคุณลักษณะที่ไมเปนประโยชน และลดขนาดของดัชนีลง ซึ่งจะชวยประหยัดทั้งพื้นที่
และเวลาในการประมวลผล
2.2.3 การหารากศัพท
รากศัพท (Stem) คือ รูปเดิมของคําที่ยังไมไดเติมคําอุปสรรค (Prefixes) คําปจจัย (Suffixes)
หรือยังไมไดเปลี่ยนรูปไป ตัวอยางรากศัพทของคําแสดงในภาพที่ 2-1 และภาพที่ 2-2

ภาพที่ 2-1 ตัวอยางรากศัพทคําภาษาอังกฤษ

14

ภาพที่ 2-2 ตัวอยางรากศัพทคําภาษาไทย
การหารากศัพท จึงเปนการหารูปเดิมของคํา หรือหาคําที่มีความหมายคลายกันเพื่อปรับรวม
ใหเปนคําเดียวกัน การหารากศัพทเปนกระบวนการที่ควรทํากอนการจัดทําดัชนี ทําใหสามารถลด
ขนาดของดัชนีลง และเพิ่มประสิทธิภาพในการคนคืนหรือการจําแนกหมวดหมู
การหารากศัพทของคําภาษาอังกฤษมีขั้นตอนวิธีที่แนนอนซึ่งสามารถเขียนเปนอัลกอริทึมใน
การสกัดคําอุปสรรคและคําปจจัยไดโดยไมตองเทียบกับรายการคําศัพทหรือคลังคํา เนื่องมาจาก
ไวยากรณของภาษาอังกฤษมีกฎเกณฑที่แนนอน ไมคอยมีขอยกเวนมากนัก จึงมีความซับซอนนอย
ดังนั้นจึงมีผูสรางอัลกอริทึมสําหรับการหารากศัพทไวหลายแบบ เชน อัลกอรึทึมปเตอร (Porter
Algorithm), อัลกอรึทึมแลนแคสเตอร (Lancaster Algorithm) เปนตน
การหารากศัพ ทข องคํา ภาษาไทยนั้น เทาที่ศึก ษามายัง ไมพบวา มีผูคิดคนสรางอัล กอริทึม
สําหรับการหารากศัพทไว เนื่องมาจากไวยากรณภาษาไทยมีความซับซอนมาก และมีขอยกเวหลาย
ประการ การหารากศัพทของคําภาษาไทยจึงอาจใชวิธีการรวบรวมคําศัพทที่มีความหมายคลายกัน
หรือมีรากศัพทเดียวกันไวเปนรายการคําศัพท หรือจัดเก็บในคลังคํา เพื่อใชในการเปรียบเทียบหา
รากศัพท ซึ่งวิธีการนี้ตองอาศัยมนุษยเปนผูกําหนดไวกอนวา คําแตละคํามีรากศัพทเปนคําใด วิธีการ
นี้ตองอาศัยผูเชี่ยวชาญทางภาษาและใชเวลาในการเก็บรวบรวมและจัดทํารายการคําศัพท
2.2.4 การทําดัชนี
เนื่ องจากคอมพิ ว เตอร ไ ม ส ามารถจํา แนกหมวดหมูข องเอกสารซึ่ ง เป นภาษาธรรมชาติ
โดยตรงไดดังนั้นจึงตองแปลงเอกสารใหอยูในรูปแบบ ที่คอมพิวเตอรสามารถใชในการเรียนรูได
ขั้นตอนในการแปลงเอกสาร เรียกวา การทําดัชนี (Indexing) เพื่อสรางตัวแทนเนื้อหาของเอกสาร
(Document Representation) สําหรับใชในกระบวนการเรียนรู วัตถุประสงคของการสรางดัชนีคือ
การคํานวณหาคาที่จะมาใชเปนคาคุณลักษณะของเอกสาร หรืออาจจะเรียกไดวาการหาคาน้ําหนัก
(Term Weighting) การสรางดัชนี โดยทั่วไปที่นิยมใชกัน จะเริ่มจากการสรางเวกเตอรตัวแทน
เอกสาร จากนั้ น จะสร า งเมตริ ก ซ ข องกลุ ม เอกสารขึ้ น จากเวกเตอร เ อกสารทั้ ง หมดในกลุ ม
(Sebastiani, 2002; Marquez. 2000; Aas & Eikvil, 1999)
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2.3 การเรียนรูและจําแนกหมวดหมู
2.3.1 การเรียนรูดวยคอมพิวเตอร เปนสาขาหนึ่งของปญญาประดิษฐ (Artificial Intelligent)
ที่เกี่ยวของกับการออกแบบและพัฒนาอัลกอริทึมและวิธีการที่จะทําใหคอมพิวเตอรมีความสามารถ
ในการเรี ย นรู การเรี ย นรูดวยคอมพิวเตอรเชิง อุป นัย เปนการคนหากฏ ลัก ษณะแบบแผน หรือ
ขอสรุปตาง ๆจากการสังเกตกลุมขอมูลขนาดใหญ สวนการเรียนรูเชิงอนุมาน เปนการหาขอสรุป
จากหลักฐานหรือขอเท็จจริงที่มีอยู หลักสําคัญของการวิจัยทางดานการเรียนรูดวยคอมพิวเตอร คือ
การสกัดเอาความรูหรือสารสนเทศจากขอมูลโดยอัตโนมัติดวยวิธีการคํานวณหรือวิธีการทางสถิติ
ดังนั้นการเรียนรูดวยคอมพิวเตอรนั้นจึงมีความสัมพันธอยางใกลชิดกับการทําเหมืองขอมูล (Data
Mining) และสถิ ติ อั ล กอริ ทึ ม สํ า หรั บ การเรี ย นรู ด ว ยคอมพิ ว เตอร ถู ก จั ด ให อ ยู ใ นกลุ ม ของ
วิทยาศาสตรหรือวิธีการที่เกี่ยวของกับการแบงแยกประเภท (Taxonomy) ซึ่งมีที่มาจากผลลัพธที่ได
จากอัลกอริทึมประเภทของอัลกอริทึมอาจแบงได ดังตอไปนี้
1) การเรียนรูโดยอาศัยตัวอยาง (Supervised Learning)
เปนการเรียนรูโดยใชอัลกอริทึมเพื่อสรางฟงกชั่นที่จะทําขอมูลเขาใหเปนผลลัพธที่ตองการ
การจํ า แนกประเภทเป น รู ป แบบหนึ่ง ของการเรี ย นรู โ ดยอาศัย ตั วอย า ง ตั วเรี ย นรู จ ะต อ งศึ ก ษา
พฤติกรรมของฟงกชั่นที่จะทําการกําหนดเวกเตอรใหอยู [X 1 ,X 2 ,…,X N ] ภายใตประเภทใดประเภท
หนึ่งจากหลายประเภทโดยสังเกตจากตัวอยางขอมูลเขาและตัวอยางผลลัพธของฟงกชั่น
2) การเรียนรูโดยไมอาศัยตัวอยาง (Unsupervised Learning)
เปนการเรียนรูโดยการจําลองแบบของชุดขอมูลเขาจากลักษณะเฉพาะของขอมูล โดยไมตอง
ใชตัวอยางผลลัพธที่ถูกจัดประเภทไวแลว
3) การเรียนรูกึ่งอาศัยตัวอยาง (Semi-supervised Learning)
เปนการเรียนรูที่อาศัยทั้งตัวอยางที่ยังไมไดจัดประเภทและตัวอยางที่ถูกจัดประเภทไวแลว
เพื่อสรางฟงกชั่นหรือตัวจําแนกประเภทที่เหมาะสมการวิเคราะหการคํานวณและประสิทธิภาพของ
อั ล กอริ ทึ ม ที่ ใ ช สํ า หรั บ การเรี ย นรู ด ว ยคอมพิ ว เตอร เ ป น แขนงหนึ่ ง ของทฤษฎี ท างวิ ท ยาการ
คอมพิ วเตอร ที่ รูจัก กั นในชื่ อ ทฤษฎี ก ารเรีย นรู เกี่ย วกับ การคํา นวณ (Computational Learning
Theory)
2.3.2 การจําแนกหมวดหมู
การจําแนกหมวดหมูส ามารถแบงได 2 ลัก ษณะ คือ การจัดกลุม (Clustering) และการ
จําแนกหมวดหมู (Classification หรือ Categorization)
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การจัดกลุมของเอกสาร คือ การแบงกลุมตามเนื้อหาของเอกสารโดยไมมีการกําหนดกลุม
หรือหมวดหมูของเอกสารไวกอน ซึ่งจะเปนการแบงกลุมตามลักษณะของเอกสาร โดยเอกสารที่มี
ลักษณะเหมือนกันจะอยูดวยกัน ดังแสดงในภาพที่ 2-3

ภาพที่ 2-3 การจัดกลุม
การจําแนกหมวดหมูของเอกสาร คือ การแบงกลุมตามเนื้อหาของเอกสารโดยที่มีการกําหนด
กลุมหรือหมวดหมูของเอกสารไวกอน โดยจะเปรียบเทียบเอกสารกับตนแบบในแตละหมวดหมู
เอกสารจะถูกจัดอยูในหมวดหมูที่ตนแบบมีลักษณะคลายกับตัวมันเองมากที่สุด ดังแสดงภาพที่ 2-4

ภาพที่ 2-4 การจําแนกหมวดหมู
การจําแนกหมวดหมูเอกสารในภาษาตางประเทศไมสามารถนํามาใชไดโดยตรงกับการจัด
หมวดหมูในภาษาไทย เนื่องจากมีปญหาในการประมวลผลทางดานภาษาไทยโดยเฉพาะอยางยิ่ง
ปญหาในระดับคํา ไดแก
1. ปญหาการตัดแบงคํา ซึ่งเกิดจากภาษาไทยไมมีชองวางระหวางคํา ทําใหไมสามารถ
ระบุขอบเขตของคําไดอยางถูกตอง
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2. ปญหาคําไมรูจัก ตัวอยางเชน คําศัพทดานเทคนิค คําทับศัพท ซึ่งไมมีการใชอักษร
พิเศษ เพื่อบอกความแตงแตกระหวางคํายืมกับคําไทย เชนเดียวกับภาษาญี่ปุนหรือภาษาเกาหลี
3. ไม มี ก ารใช เ ครื่ องมือทางภาษา เชน การใชอัก ษรตัวใหญ เพื่ อบง บอกชื่อ เฉพาะ
เชนเดียวกับภาษาอังกฤษ
ในการจําแนกหมวดหมูเอกสารภาษาไทยอัตโนมัติ หากไมมีการแกปญหาในระดับคําจะไม
สามารถกําหนดดัชนีคําหรือวลี เพื่อสรางกลุมตนแบบในระบบตนแบบสําหรับจําแนกหมวดหมู
เอกสารอัตโนมัติได
การจําแนกหมวดหมูเอกสารภาษาไทยอัตโนมัติประกอบดวย 2 ขั้นตอน ไดแก การฝกฝน
ระบบสําหรับจัดกลุมเอกสารตนแบบ และการคัดแยกเอกสารดวยการคํานวณความคลายระหวาง
เอกสารอินพุตกับกลุมเอกสารตนแบบ สําหรับการฝกฝนระบบมี 2 วิธี ไดแก การเรียนรูโดยอาศัย
ตัวอยาง และการเรียนรูโดยไมอาศัยตัวอยาง
เทคนิคการเรียนรูโดยอาศัยตัวอยางมีหลายวิธี เชน นิวรอนเน็ตเวิรก (Neural Network), ริป
เปอร (Ripper), ร็อกชิโอ (Rocchio) โดยมีการประยุกตเทคนิคการประมวลผลภาษาธรรมชาติ และ
ปรับโครงสรางการแทนกลุมเอกสาร เทคนิคการประมวลผลภาษาธรรมชาติใชสําหรับประมวลผล
คําและวลี เพื่อใชเปนตัวแทนเอกสารที่ใชดัชนีคําหรือวลีเพียงอยางเดียว สวนการปรับโครงสราง
การแทนกลุม เอกสาร ไดใ ชโครงสรา งแบบมีลําดับ ชั้นแทนการใชระดับ เดียว เพราะการคนหา
เอกสารในโครงสรางแบบมีลําดับชั้นจะตัดกลุมเอกสารที่ไมเกี่ยวของออกไป ทําใหสามารถเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการคนหาเอกสารไดเร็วขึ้น
อัลกอริทึมการจัดหมวดหมู (Classifier Algorithm) อัลกอริทึมในการจัดหมวดหมูแบบการ
เรียนรูโดยอาศัยตัวอยาง สามารถแบงขั้นตอนวิธีการจัดหมวดหมูเอกสารแบงไดเปน 2 ขั้นตอนคือ
การเรียนรูเพื่อสรางกลุมเอกสารตนแบบและแยกหมวดหมูของเอกสารที่สนใจ โดยการตรวจสอบ
หาความคลายกับกลุมเอกสารตนแบบ
2.4 ซัพพอรตเวคเตอรแมชชีน
ซัพพอรตเวกเตอรแมชชีนหรือเอสวีเอ็ม (Support Vector Machine : SVM) จัดเปนการเรียนรู
ของเครื่องประเภทแบบการเรียนรูโดยอาศัย ตัวอยางประเภทหนึ่ง ซึ่ง มีความสามารถในการจัด
หมวดหมู และการทํ า นาย (Regression) โดยเอสวีเอ็ม มีพื้นฐานจะมี ก ารคํา นวณแบบเชิ ง เส น
(Linear) ซึ่งจัดอยูในประเภทมุงหาผลลัพธที่ดีที่สุดของการเรียนรู (Discriminative Training) บน
การเรียนรูจากสถิติของขอมูล ซึ่งทํางานโดยการหาคาระยะขอบที่มากที่สุด (Maximum Margin)
ของระนาบตัดสินใจ (Decision Hyperplane) ในการแบงแยกกลุมขอมูลที่ใชฝกฝนออกจากกัน
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วิธี การนี้มีชื่อเรีย กอี กชื่ อหนึ่ง วา จัดหมวดหมูโดยคาระยะขอบที่ม ากที่สุด (Maximum Margin
Classifier)
2.4.1 หลักการทํางานของเอสวีเอ็ม ขอมูลจะถูกเขียนในรูปสมาชิกคูอันดับดังนี้
{(x 1 ,c 1 ),(x 2 ,c 2 ),(x 3 ,c 3 ),….,(x n ,c n )}

(2-1)

เมื่อ c i มีคาเปน 1 หรือ -1 ซึ่งกําหนดใหเปนขอมูลแบงกลุมของขอมูล x i ที่มีคา c i เปน 1
และ x i ที่มีคา c i เปน -1 โดยที่แตละ x i เปนคาขอมูลมิติของเวกเตอรจริง เมื่อกําหนดใหขอมูลนี้เปน
ขอมูล สําหรับฝกฝน ซึ่งหมายความวาการแบงกลุมของขอมูลมีความถูกตอง ดังนั้นเสนแบงกลุม
ขอมูลที่ ถูกสรางขึ้นซึ่งเปนสมการเสนตรงทั่วไปคือ y = mx+b โดยในที่นี้จะแทน m ดวย wT เพื่อ
กําหนด เปนสมการ (2-2)
wT.x+b = 0

(2-2)

เมื่อ wT คือ เวกเตอรตั้งฉากของคาความชัน m ของเสนแบง
b คือ คาคงที่ที่ไดจากคาของแกน y ของแตละขอมูล x
การแบงขอมูลดังภาพที่ 2-5
กลุมที่ 1

กลุมที่ 2

ภาพที่ 2-5 ขอมูลสองกลุมที่ถูกแบงดวยเสนตรง
ในทางอุดมคติเสนแบงกลุมที่ดีที่สุดคือเสนแบงกลุมที่ทําใหมีระยะขอบ (Margin) มากที่สุด
ของเสนคูขนานที่ขยายออกจากเสนแบงไปสัมผัสจุดขอมูลของทั้งสองกลุมที่ใกลที่สุด หรือกลาวได
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วาเปนเสนแบงที่มีระยะขอบกวางที่สุด จากภาพที่ 2-6 และภาพที่ 2-7 เรียกจุดขอมูลอยางนอยหนึ่ง
จุดจากทั้งสองกลุมที่สัมผัสกับเสนขนานที่ขยายออกไดมากที่สุดวา ซัพพอรตเวกเตอร โดยคาของ
เสนขอบทั้งสองที่ใชแบงกลุมขอมูลเปนสองกลุมคํานวณไดจากสมการ (2-3) และสมการ (2-4)
wT.x+b = 1
wT.x+b =-1

ภาพที่ 2-6 การปรับความชันของเสนแบงแลวทําใหไดระยะขอบที่มากที่สุด

ภาพที่ 2-7 ระยะขอบที่กวางที่สุดเมื่อสัมผัสกับซัพพอรตเวกเตอร

(2-3)
(2-4)
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เมื่อขอมูลที่ใชฝกฝนเปนขอมูลที่สามารถแบงกลุมไดดวยเสนตรงใด ๆ ระยะที่ที่กวางที่สุด
ของไฮเปอรแพลน (Hyper plane) ทั้งสองที่ขยายออกไปจนกวาจะพบจุดขอมูลของทั้งสองกลุมคือ
2/|w| โดย คา |w| มีคานอยที่สุด คาขอมูลแตละ x i จุดจําแนกอยูในกลุมใดสามารถพิจารณาไดจาก
เงื่อนไขดังนี้ ถา wT.x i +b ≥ 1 แสดงวา x i เปนกลุมที่ 1 และถา wT.x i +b ≤ -1 แสดงวา x i เปน
กลุมที่ 2
ในการคัดแยกจุดขอมูลใด ๆ ที่นํามาฝกฝนเพื่อกรองวาเปนกลุม 1 สามารถตรวจสอบ ไดจาก
สมการที่ (2-5)
c i (w ⋅x i -b) ≥1 เมื่อ 1 ≤ i ≤ n

(2-5)

ดั ง นั้ น สามารถเขี ย นเป นรู ป สั้น เพื่อ หาระยะขอบที่น อยที่ สุด โดยที่ส ามารถคํ า นวณการ
แบงกลุมไดดังสมการที่ (2-6)
Minimize w,b |w| โดยตรวจสอบ c i (w ⋅x i -b) ≥1 เมื่อ 1≤ i ≤n

(2-6)

2.4.2 ปญหาในการเรียนรูของเอสวีเอ็ม (Vapnik, 1995) ไดนําเสนอวิธีการูปรับปรุงการเรียนรู
แบบ Maximum Margin โดยมีวิธีการดังนี้
2.4.2.1 การแก ไ ขป ญหาความผิดพลาดในการจัดกลุม (Misclassification) โดยให
สามารถผอนปรนหรืออนุโลมใหมีการละจุดขอมูลที่ไมสามารถสรางเสนระยะขอบที่มากที่สุดที่ดี
ที่สุดเพื่อการแบงกลุม เรียกวา ซอฟตมารจิน (Soft Margin) ดังตัวอยางในภาพที่ 2-8 เรียกจุดขอมูลนี้
วา เวกเตอรอนุโลม โดยการกําหนดใหมีตัวแปรคาความหยอน (Slack Variable) ξ i
ซึ่งใช
กําหนดคาการอนุโลมของการจัดกลุมไมไดจากกลุมขอมูล x i และตัวแปร C โดยปรับปรุงสูตรการ
คํานวณใหมดังสมการที่ (2-7)
minimize w,b | w | +C∑i =1ξ i
n

โดยตรวจสอบ

c i (w ⋅ x i -b) ≥ 1 -ξ I

ξi ≥ 0
C > 0

เมื่อ 1 ≤ i ≤ n

(2-7)
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ภาพที่ 2-8 การเพิ่มตัวแปรคาความหยอนสําหรับเวกเตอรอนุโลม
2.4.2.2 การแกไขปญหาเกินพอดี (Over fitting) ซึ่งเกิดจากการูปรับใหเอสวีเอ็มเรียนรู
จนไดคาที่ดีที่สุด แตเมื่อนําไปทดสอบกับขอมูลจริงปรากฏวามีความผิดพลาดสูง ดังภาพที่ 2-9 (1)
เปนการเรียนรูใหไดเสนแบงในการแบงกลุมที่ดีที่สุด แตเมื่อนําไปทดสอบกับขอมูลชุดทดสอบ
ปรากฏวาผิดพลาดมาก เมื่อเปรียบเทียบกับภาพที่ 2-9 (2) ที่มีการผอนปรนใหมคาผิดพลาดในการ
เรียนรูบาง เมื่อนําไปทดสอบกับขอมูลชุดทดสอบปรากฏวามีความผิดพลาดนอยลงโดยที่ CΣn i=1 ξi
ทําหนาที่ในการควบคุมจํานวนจุดขอมูลที่จัดกลุมไมได ซึ่งคาของ C จะถูกกําหนดโดยผูใช ทั้งนี้ C
ที่มีคามากหมายถึงการยอมใหมีความผิดพลาดไดมาก เมื่อนําไปประยุกตใชในการคัดแยกขอมูลจริง
มักจะพบกับขอมูลที่ไมสมดลซึ่งอาจเกิดจากจํานวนตัวอยางในแตละกลุมมีจํานวนไมเทากัน หรือ
ความหนาแนนของแตละคุณลักษณะ (Feature) ที่แตกตางกันมากในแตละกลุม โดยปกติแลวควรมี
การปรับปรุงขอมูลตัวอยางใหสมดุลกอนนําเขาสูกระบวนการเรียนรูจึงทําใหระบบ สามารถเรียนรู
ไดดีที่สุด
2.4.3 เอสวีเอ็มกับขอมูลแบบไมเชิงเสน พื้นฐานของเอสวีเอ็มเริ่มใชในการคัดแยกกลุมขอมูล
ในลักษณะเชิงเสน (Linear Classifier) แตในบางครั้งขอมูลจริงอาจจะมีคุณลักษณะที่ไมเปนเชิงเสน
ดังตัวอยางในภาพที่ 2-10 เพื่อแกปญหาดังกลาวจึงมีวิธีจําลองขอมูลโดยเพิ่มมิติของขอมูล (Higher
Dimensional) มากขึ้น เชน ขอมูลเดิมมีขนาด 2 มิติ คือ แกน x และแกน y จะจําลองมิติที่ 3 ขึ้นมา
ดังภาพที่ 2-11 ซึ่งเปนการจําลองมิติที่ 3 ดวยการสรางโครงผิวจากสมการ f(x,y)=x2 และภาพที่ 2-12
เปนการจําลองมิติที่ 3 ดวยการสรางโครงผิวจากสมการ f(x,y)=x2 และภาพที่ 2-12 เปนการจําลอง
มิติที่ 3 ดวยการสรางโครงผิวจากสมการ f(x,y)=x2+y2 เพื่อเปนการยกขอมูลใหไปอยูบนโครงผิวที่
สรางขึ้น หลังจากนั้นจึงคํานวณหาเสนระนาบใดๆ ที่สามารถใชแบงขอมูลจากโครงผิวเปนสองกลุม
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หลังจากนั้นจึงทําการลดมิติกลับไปเปน 2 มิติ สิ่งที่ไดคือขอบเขตของการแบงขอมูลออกเปนสอง
กลุม หลังจากนั้นจึงทําการลดมิติกลับไปเปน 2 มิติ สิ่งที่ไดคือขอบเขตของการแบงขอมูลออกเปน
สองกลุม ฟงกชันที่ใชในการคํานวณเพื่อเพิ่มมิติของขอมูลเรียกวา ฟงกชันแกน (Kernel Function)

ภาพที่ 2-9 การเปรียบเทียบตัวอยางการเรียนรูของเอสวีเอ็มแบบเกินพอดี

ภาพที่ 2-10 ตัวอยางขอมูลสองมิติที่ไมสามารถใชการคัดแยกแบบเชิงเสนได
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ภาพที่ 2-11 การเพิ่มมิติของขอมูลดวย f(x,y)=x2 เพื่อใหสามารถแบงกลุมขอมูล

ภาพที่ 2-12 การเพิ่มมิติขอมูลดวย f(x,y)=x2+y2 เพื่อสามารถแบงกลุมขอมูลดวยระนาบเชิงเสน
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เมื่อขอมูลแตละ x i ถูกคํานวณใหมมิติสูงขึ้นดวยฟงกชันแกน Φ
สามารถเขียนใหมเปนสมการที่ (2-8)
Minimize w,b |w| โดยตรวจสอบ c i (w⋅Φx-b) ≥1

จากสมการที่ (2-6)

เมื่อ 1 ≤ i ≤ n

(2-8)

กําหนดผลของฟงกชันแกน k(x,x′) ใหเปนบวกเพื่อใชยกขอมูลใหอยูในมิติที่สูงกวาซึ่ง
คํานวณไดจากอินเนอรโปรดักทของพื้นที่คุณลักษณะ (Feature Space) ดังสมการ (2-9)
k(x, x′) = Φx ⋅ Φx′

(2-9)

สมการที่ (2-9) สามารถเขียนใหมในรูปของการรวมฟงกชันแกน ไดดังสมการที่ (2-10)
Minimizew,b |w| โดยตรวจสอบ c i(w⋅k(x, x′)-b) ≥1 เมื่อ 1 ≤ i ≤ n

(2-10)

โดยที่ฟงกชันแกนพื้นฐาน ที่ใชในการเพิ่มมิติขอมูลสําหรับประมวลผลขอมูลแสดงไวใน
ตารางที่ 2-1
ตารางที่ 2-1 ฟงกชันแกนพื้นฐานสําหรับเอสวีเอ็ม
ชนิดของฟงกชัน
รูปสมการ
Linear
k(x,x′ ) = (xTx′)
Polynomial
k(x,x′) = (γxTx′+ r)d , γ > 0
Radius Basic Function
k(x,x′) = exp(-γ|| x - x′ ||2 ), γ > 0
Sigmoid
k(x,x′ )= tanh( γ xTx′+r)
โดยที่ γ , r และ d เปนพารามิเตอรของฟงกชันแกน
ดั ง นั้ น สมการพื้ น ฐานของเอสวี เ อ็ม เมื่ อ รวมฟง ก ชัน การคํา นวณเพิ่ม มิติ แ ละการกํ า หนด
เวกเตอรอนุโลมเขาดวยกันสามารถเขียนใหมไดดังสมการ (2-11)
minimize w,b | w | +C∑i =1ξ i
n

(2-11)
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โดยตรวจสอบ

c i (w ⋅ k(x,x′)-b) ≥ 1

ξi ≥ 0
C > 0

เมื่อ 1 ≤ i ≤ n
2.4.4 การใชเอสวีเอ็มคัดแยกขอมูลมากกวาสองกลุม (Multiclass Classification) เอสวีเอ็มมี
พื้นฐานการคัดแยกแบบสองกลุม (Binary Classification) ดวยการสรางระนาบตัดสินใจ สําหรับ
การประยุกตใชเอสวีเอ็มในการคัดแยกกลุมขอมูลมากกวาสองกลุมทําไดโดยการเปรียบเทียบคัด
แยกทีละคู ๆ หลังจากนั้นจึงหาขอสรุปเพื่อคัดแยกวาแตละขอมูลอยูกลุมใด วิธีที่นิยมประยุกตใชมี
2 วิธี (Burges, 1998) คือ การคัดแยกทีละหนึ่งเปรียบเทียบกับสวนที่เหลือทั้งหมด (One-against-The
Rest) และ การคัดแยกทีละหนึ่งตอหนึ่ง (One-against-One) โดยรายละเอียดแตละวิธีมีดังนี้
2.4.4.1 วิธีการคัดแยกทีละหนึ่งเปรียบเทียบกับสวนที่เหลือทั้งหมด หรือบางครั้งเรียกวา
One-against-All เปนการเลือกกลุมใด ๆ มาเปรียบเทียบกับกลุมอื่น ๆ ทีละคูจนครบทุกกลุม เมื่อมี
จํานวนกลุมเทากับ k กลุม วิธีการนี้จะทําการเรียนรูการคัดแยกแบบสองกลุมจํานวน k รอบ โดย
การเปรียบเทียบวนกลุมที่เลือกกับกลุมที่เหลือ แสดงตัวอยางดังตารางที่ 2-2
ตารางที่ 2-2 การเปรียบเทียบแบงกลุมแบบการคัดแยกทีละหนึ่งเปรียบเทียบกับสวนที่เหลือทั้งหมด
กลุมที่เลือก
กลุมที่เหลือ
1
เปรียบเทียบกับ
2 จนถึงกลุมที่ k
2
เปรียบเทียบกับ
1, 3 จนถึงกลุมที่ k
3
เปรียบเทียบกับ
1, 2, 4 จนถึงกลุมที่ k
k

เปรียบเทียบกับ

1 จนถึงกลุมที่ (k-1)

การเปรีย บเทีย บวนทีละกลุ ม แบบนี้ทํา ใหไ ดฟง กชันตัดสินใจในการแบง กลุม จํา นวน k
ฟงกชัน คือ
(W1)T x + b 1
(W2)T x + b 2
(Wk)T x + b k
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ในการตัดสินใจแบงขอมูลออกเปนกลุมใด ใชวิธีการคัดกรองกลุมที่เหลือออก ยกตัวอยาง
เชนในการตัดสินใจแบงขอมูลเปนกลุมที่ 1 จากจํานวน k กลุม มีการคัดกรองกลุมที่เหลือออกคือ
กลุมที่ 2 จนถึงกลุมที่ k ดวยฟงกชันตัดสินใจดังนี้
(W1)T x + b 1 ≥ +1
(W2)T x + b 2 ≤ −1
(Wk)T x + b k ≤ −1
ผลที่ไดคือการคัดแยกขอมูลออกเปนกลุมตาง ๆ ตามลักษณะฟงกชันตัดสินใจที่สรางขึ้นใน
แตละรอบ
2.4.4.2 วิธีการคัดแยกทีละหนึ่งตอหนึ่ง เปนการเปรียบเทียบกลุมขอมูลจํานวน k กลุม
ดวยการ เปรียบเทียบเพื่อคัดแยกแบบสองกลุมทีละคูแบบไมซ้ํากันจนครบทุกกลุม ตัวอยางเชน
(1,2),(1,3),(1,4),…,(1,k)
(2,3),(2,4),…,(2,k)
(3,4),…,(2,k)
(k-1,k)
โดยจํ า นวนครั้ ง ในการเปรี ย บเที ย บของการเรีย นรู เทา กับ k(k-1)/2 ครั้ง ดั ง นั้น ฟง กชั น
ตัดสินใจมีจํานวน k(k-1)/2 ฟงกชัน เชนกัน ตัวอยางเชน หากมีจํานวนกลุม 4 กลุม จํานวนฟงกชัน
ตัดสินใจเทากับ 4(4-1)/2 = 6 ฟงกชัน แสดงตัวอยางดังตารางที่ 2-3
ตารางที่ 2-3 ตัวอยางฟงกชันตัดสินใจของวิธีการคัดแยกทีละหนึ่งตอหนึ่ง
yi = 1
y i = -1
ฟงกชันตัดสินใจ
กลุม 1
กลุม 2
f12(x) = (w12)T x +b12
กลุม 1
กลุม 3
f13(x) = (w13)T x +b13
กลุม 1
กลุม 4
F14(x) = (w14)T x +b14
กลุม 2
กลุม 3
F23(x) = (w23)T x +b23
กลุม 2
กลุม 4
F24(x) = (w24)T x +b24
กลุม 3
กลุม 4
F34(x) = (w34)T x +b34
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ในการตั ด สิ น ว า ข อ มู ล ที่ คั ด แยกอยู ก ลุ ม ใด ใช วิ ธี พิ จ ารณาผลการโหวตสู ง สุ ด จากการ
เปรียบเทียบทีละคู โดยแตละกลุมมีโอกาสเปรียบเทียบ จํานวน k-1 ครั้งเทา ๆ กัน ยกตัวอยางเชน
ตารางที่ 2-4
ตารางที่ 2-4 ตัวอยางผลการเปรียบเทียบทีละคูแบบไมซ้ํากัน
คูเปรียบเทียบ
กลุม 1
กลุม 2
กลุม 1
กลุม 3
กลุม 1
กลุม 4
กลุม 2
กลุม 3
กลุม 2
กลุม 4
กลุม 3
กลุม 4

ผลการเปรียบเทียบ
กลุม 1
กลุม 1
กลุม 1
กลุม 2
กลุม 4
กลุม 3

รวมผลเปรียบเทียบแลวนํามาพิจารณาตัดสินใจเลือกกลุม ตัวอยางดังตารางที่ 2-5 ดังนั้นการ
แบงกลุม ครั้งนี้จึงถูกจัดใหเปนกลุมที่ 1 ดวยผลรวมการเปรียบเทียบทีละคู สูงสุดคือ 3 ครั้ง
ตารางที่ 2-5 ผลการตัดสินใจเลือกกลุมของการคัดแยก
กลุม 1
กลุม 2
ผลรวมการเปรียบเทียบ
3
1

กลุม 3
1

กลุม 4
1

จากการเปรียบเทียบการทํางานของทั้งสองวิธีในการคัดแยกขอมูลมากกวาสองกลุมโดยใช
เอสวีเอ็ม พบวาผลที่ไดมีความถูกตองใกลเคียงกัน แตวิธีการคัดแยกทีละหนึ่งตอหนึ่งใชเวลาในการ
ประมวลผลนอยกวา เนื่องจากเมื่อพิจารณามิติของขอมูลจํานวน n ขอมูล ที่ k กลุม วิธีการคัดแยกที
ละหนึ่งตอหนึ่งใชการเปรียบเทียบคัดแยกจํานวน k(k-1)/2 ครั้งบนขอมูลจํานวน 2n/k ขอมูล เมื่อ
พิจารณาคาความซับซอนตามขนาดขอมูลเมื่อประมวลผลดวยตัวอยางฟงกชันแกนแบบโพลิโน
เมียล (Polynomial) ที่มีดีกรีเทากับ d คือ

d
k (k − 1)   2n  
Ο  
 k  
2



ในขณะที่วิธีการคัดแยกทีละหนึ่งเปรียบเทียบกับสวนที่เหลือทั้งหมดใชการเปรียบเทียบคัด
แยกจํานวน k ครั้งบนจํานวนขอมูล n ขอมูล ซึ่งมีคาความซับซอนตามขนาดขอมูลเมื่อประมวลผล
ดวยฟงกชันแกนแบบโพลิโนเมียลที่มีดีกรีเทากับ d คือ kO(nd)
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ดังนั้นจะเห็นไดวาเมื่อเปรียบเทียบวิธีการประมวลผลดวยฟงกชันแกนเดียวกันบนมิติของ
จํานวนขอมูลที่เทากันและจํานวนกลุมเทากัน วิธีการคัดแยกทีละหนึ่งตอหนึ่งมีคาความซับซอนตาม
ขนาด ขอมูลนอยกวา เพราะฉะนั้นวิธีการคัดแยกทีละหนึ่งตอหนึ่งจะใชเวลาในการประมวลผลนอย
กวาวิธีการคัดแยกทีละหนึ่งเปรียบเทียบกับสวนที่เหลือทั้งหมดดังนั้นในงานวิจัยนี้จึงเลือกเอสวีเอ็ม
ที่มีความสามารถคัดแยกขอมูลมากกวาสองกลุม โดยใชวิธีการเปรียบเทียบแบบวิธีการคัดแยกทีละ
หนึ่งตอหนึ่ง ซึ่งมีการประมวลผลที่เร็วกวาในขณะที่ ประสิทธิภาพของทั้งสองวิธีไมแตกตางกัน
2.4.5 การตรวจสอบความถูกตองของการเรียนรู สามารถสังเกตไดจากคาความแมนยําหรือคา
ความผิดพลาดที่ไดจากการทําครอสวาลิเดชั่น (Cross Validation) ระหวางการแบงชุดทดสอบใน
การเรียนรู ในที่นี้ผูวิจัยเลือกพิจารณาความแมนยํา ซึ่งเปนสัดสวนรอยละของการคัดแยกไดถูกตอง
ตอจํ านวนตัวอยางทั้ง หมด โดยใชการครอสวาลิเดชั่นแบบเคโฟล ด (k-fold) ซึ่ง พื้นฐานของ
วิธีการครอสวาลิเดชั่นนี้คือการสุมตัวอยาง (Sampling) ขอมูลไปเปนชุดฝกฝนและชุดทดสอบแบบ
สลับกัน โดยเริ่ม จากแบงชุดขอมูลออกเปนสวนๆ และนําบางสวนจากชุดขอมูล นั้นมาเปนชุด
ทดสอบเพื่อจําลอง ผลลัพธจากการ ทําครอสวาลิเดชั่น การแบงชุดทดสอบแบบนี้มักถูกใชเปน
ตั ว เลื อ กในการกํ า หนด โมเดล โดยสั ง เกตจากผลของการทดสอบในแต ล ะครั้ ง ของการปรั บ
คาพารามิเตอรแตละโมเดล การทําครอสวาลิเดชั่นมีรูปแบบการทดลองเพื่อประเมินหลายวิธีดังนี้
2.4.5.1 วิธีแฮนดเอาทวาลิ เดชั่น (Handout Validation) เปนการแบง ขอมูล ที่จะใช
ตรวจสอบโมเดลโดยการ เลือกสุมขอมูลบางสวนนํามาเปนชุดทดสอบจากขอมูลทั้งหมดที่ใชเรียนรู
ด ว ยการพิ จ ารณาเลื อ กด ว ยมื อ โดยในการสุ ม จะต อ งมี ค วามสมดุ ล ของการเป น ตั ว อย า งที่ ดี
สวนข อมูลที่ เหลื อจะใชเป นขอมู ล สํ าหรับ ฝกฝนระบบ เมื่อฝก ฝนระบบจนไดโมเดลแลวจึงนํา
โมเดลมาทดสอบหาความถูกตองหรือ คาความผิดพลาดดวยการทดสอบกับชุดขอมูลทดสอบที่ได
สุมเอาไว ซึ่งวิธีการนี้เหมาะสําหรับ ขอมูลที่นํามาทดสอบมีจํานวนไมมาก
2.4.5.2 วิธีเคโฟลดครอสวาลิเดชั่น เปนการแบงขอมูลออกเปน k ชุด เทา ๆ กัน และทํา
การคํานวณคาความผิดพลาด k รอบ โดยแตละรอบการคํานวณ ขอมูลชุดหนึ่งจากขอมูล k ชุดจะถูก
เลือกออกมาเพื่อเปนขอมูลทดสอบ และขอมูลอีก k-1 ชุดจะถูกใชเปนขอมูลสําหรับการเรียนรู แลว
นําผลความถูกตองหรือคาความผิดพลาดของแตละรอบมารวมกันและหาคาเฉลยเพื่อเปนคาสะทอน
ประสิทธิภาพของการฝกฝน ดังตัวอยางในภาพที่ 2-13 เปนการกําหนดคา k=5 หมายถึงการนํา
ขอมูล ทั้งหมดมาแบงเปน 5 ชุด และจะดําเนินการเรียนรูและทดสอบจํานวน 5 รอบ โดยในแตละ
รอบจะเลือกขอมูลมา 1 ชุดไมซ้ํากันมาเปนชุดทดสอบ ดวยการเรียนรูของชุดเรียนรูที่เหลือ เมื่อทํา
ครบ 5 รอบ หาผลรวมของคาความผิดพลาดหรือความแมนยําจากชุดทดสอบในแตละรอบแลวหาร
ดวยจํานวนรอบ ผลที่ไดเปนคาเฉลยของความผิดพลาดในการเรียนรูของโมเดล ขอดีของวิธีการนี้
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คือ ขอมูลในแตละชุดที่ทําการแบงจะถูกทดสอบอยางนอย 1 ครั้ง และถูกเรียนรูทั้งหมด k-1 ครั้ง
โดยในขั้ นตอนเหล านี้ ส ามารถกํ า หนดไดวา ตองการขนาดขอมูล ขนาดใด และตองการทํา การ
คํานวณเปนจํานวนรอบเทาใด ซึ่งเหมาะสําหรับการประมวลผลทดสอบกับขอมูลที่มีมิติขนาด
จํานวนมาก
2.4.5.3 วิธีลีฟวันเอาทครอสวาลิเดชั่น (Leave-one-out cross-validation) เปนการทํา
ครอสวาลิเดชั่นแบบเคโฟลดแบบหนึ่ง เมื่อกําหนดให k มีคาเทากับจํานวนขอมูลทั้งหมด ดังนั้นใน
กรณีที่มีขอมูล 10 ชุด จะตองทําการวัดผลความผิดพลาดโดยวิธีการ 10-fold เปนตน ขอดีของวิธีนี้
คือ ความเที่ยงตรงสูงใกลเคียงกับการฝกฝนในจริง เนื่องจากมีความแตกตางของขอมูลที่ใชฝกฝน
จริ ง เพี ย ง 1 ชุ ด เท า นั้ น แต วิ ธี นี้ ต อ งใช เ วลาในการประมวลผลมากกว า เนื่ อ งจากต อ งทํ า การู
ประมวลผลเปนจํานวน k รอบ ดังนั้น เมื่อนําไปใชกับขอมูลจํานวนมาก ยอมตองใชเวลาในการู
ประมวลผลมากขึ้นดวย โดยมีอัตราการเติบโตของเวลาการประมวลผลเปน O = n2 ดังนั้นวิธีการนี้
จึงเหมาะกับขอมูลตัวอยางที่มีนอย

ภาพที่ 2-13 ตัวอยางการแบงชุดขอมูลของเคโฟลดครอสวาลิเดชั่นเมื่อ k = 5
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2.4.6 การคัดเลือกโมเดลจากการเรีย นรู พิจารณาจากคาความแมนยําของแตละโมเดลเมื่อ
นําไปเรียนรูกับกลุมตัวอยางที่ใชฝกฝน ทั้งนี้ความความแมนยําขึ้นอยูกับการูปรับพารามิเตอรของ
ฟงกชันแกนที่เลือกใช โดยทั่วไปของการปรับพารามิเตอรระหวางการฝกฝนมี 2 วิธี คือวิธีการ
คนหาแบบตาราง (Grid Search) และวิธีการคนหาแบบมีรูปแบบ (Pattern Search) โดยรายละเอียด
แตละวิธีมีดังนี้
2.4.6.1 การคนหาแบบตารางเปนการทดสอบคาพารามิเตอรทั้งหมดในชวงที่กําหนดที
ละค า เพื่ อ หาค า พารามิ เ ตอร ที่ ทํ า ให โ มเดลมี ค า ความแม น ยํ า สู ง ที่ สุ ด ตั ว อย า งเช น ในกรณี ที่ มี
พารามิ เ ตอร ที่ ตอ งปรั บ 2 พารามิ เตอร และกํ า หนดชว งให แตล ะพารามิ เตอรมีค า ชว งที่จ ะตอ ง
ทดสอบตั้งแต 0 ถึง 10 ซึ่งมีคาทดสอบ 11 คา ดังนั้นการคนหาแบบตารางจะมีจํานวนรอบการ
ทดสอบเทากับ 11*11 หรือ 121 รอบการทดสอบ เปนตน
2.4.6.2 วิธีก ารคนหาแบบมีรูปแบบมีหลักการทํางานคือ เริ่มตนประมวลผลดวยคา
กึ่งกลางของชวงคาพารามิเตอรที่กําหนดและทําการกําหนดขั้นของการสุมคาขึ้นและลงของแตละ
คาพารามิเตอร หากคาใดทําใหความแมนยําสูงขึ้น จุดกึ่งกลางในการทดสอบจะยายไปยังคานั้น
และทําซ้ําเชนเดิมอีก หากพบวาไมมีคาใดทําใหโมเดลมีความแมนยําดีขึ้น ในรอบถัดไปจะมี
การกําหนดคาขั้นของการสุมใหละเอียดขึ้น และทําซ้ําเชนเดิมไปเรื่อย ๆ จนกวาคาความละเอียด
ของขั้นการสุมจะลดลงถึงคาที่กําหนดใหหยุด ซึ่งวิธีนี้มีจุดดีตรงที่มีจํานวนรอบการทํางานเพื่อ
ทดสอบนอยกวาการคนหาแบบตาราง
2.4.7 ขอจํากัดของเอสวีเอ็ม Burges ไดกลาวถึงขอจํากัดของการเรียนรูของเครื่องแบบเอสวี
เอ็มไวดังนี้
2.4.7.1 การเลือกฟงกชันแกนที่เหมาะสม ซึ่งงานวิจัยสวนใหญมักกําหนดฟงกชันแกน
ไวกอน แลวจึงปรับพารามิเตอรของฟงกชันแกนเพื่อใหไดผลลัพธที่ดีที่สุด ดังนั้นหากตองการเลือก
ฟงกชันแกนที่เหมาะสมกับขอมูลนั้นก็ยังตองมีการวิจัยเพิ่มเติม
2.4.7.2 ความเร็วและขนาดของขอมูลในการเรียนรูและทดสอบ โดยเฉพาะเมื่อใชกับ
ขอมูลที่มีจํานวนซัพพอรตเวกเตอรจํานวนมาก เชน มากกวาลานซัพพอรตเวกเตอร เปนตน จะทํา
ใหระบบไมสามารถทํางานได
2.4.7.3 ขอมูลสวนใหญไมไ ดเปนขอมูล แบบสองกลุมเสมอไป ดังนั้นการออกแบบ
วิธีการในการคัดแยกแบบหลายกลุม เปนประเด็นที่ตองทําวิจัยเพื่อพัฒนาใหตอบสนองกับขอมูล
หลากหลายแบบมากขึ้ น ในงานวิ จัยนี้ผูวิจัย ไดเลือกเอสวีเอ็ม เปนระบบเรีย นรูใ นระบบการจั ด
หมวดหมูเอกสารแบบอัตโนมัติ โดยทําการศึกษาขอมูลที่นํามาใชกับฟงกชันแกนแบบตาง ๆ และ
ทําการปรับพารามิเตอร โดยใชวิธีการแบบการคนหาแบบตาราง แมวาจะตองใชจํานวนรอบใน
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การทํางานมากและประมวลผลชา เนื่องจากผูวิจัยตองการศึกษาคุณลักษณะของพารามิเตอรที่สงผล
ตอความถูกตองของระบบ สวนการตรวจสอบความถูกตองของการปรับพารามิเตอรใชการครอส
วาลิเดชั่นแบบเคโฟลดบนการคัดแยกขอมูลแบบหลายกลุมดวยวิธีการคัดแยกทีละหนึ่งตอหนึ่ง ซึ่ง
เปนวิธีที่มีความรวดเร็วในการประมวลผลและมีประสิทธิภาพดี
2.5 เนอีฟเบย
วิธีการเรียนรูเบยอยางงาย (Naïve Bayesian Learning) เปนวิธีจําแนกประเภทขอมูลที่มี
ประสิทธิภาพวิธีหนึ่ง โดยที่ใชงานไดดี เหมาะกับกรณีของเซตตัวอยางมีจํานวนมากและคุณสมบัติ
(Attribute) ของตัวอยางไมขึ้นตอกันมีการจําแนกประเภทเบยอยางงายไปประยุกตใชงานในดาน
การจําแนกประเภทขอความ (Text Classification) การวินิจฉัย (Diagnosis) และพบวาใชงานไดดีไม
ตางจากการจําแนกประเภทวิธีการอื่นทําใหผูวิจัยเลือกวิธีการนี้มาใชในงานวิจัย เนื่องจากเปนวิธีการ
จําแนกขอมูลไดอยางมีประสิทธิภาพและมีอัลกอริทึมในการทํางานที่ไมซับซอนเหมือนวิธีการอื่นๆ
กําหนดใหความนาจะเปนของขอมูลที่จะเปนกลุม v j สําหรับขอมูลที่มีคุณสมบัติ n ตัว
X={ a 1 , a 2 , …, a n } หรือใชสัญลักษณวา P( a 1 , a 2 , …, a n | v j ) ดังสมการที่ 2-12
n

P(a1 ,a 2 ,...a n | v j ) = Π P(ai | v j )
i =1

(2-12)

โดยที่ Π หมายถึง ผลคูณของคา P( a i | v j ) ทั้งหมด
i = 1,2,3,…,n และ j = 1,2,3,…,n
การนําวิธีการเรียนรูเบยอยางงายไปใช มีวิธีการดังตอไปนี้ คือ
1. หาคาความนาจะเปนของคําที่พบในแตละกลุมโดยนําคา P( a 1 , a 2 , …, a n | v j ) จาก
สมการที่ 1 มาคูณกับคาความนาจะเปนของกลุมนั้นๆ คือ P( v j ) ไดเทากับ v NB
2. นําคาที่ได มาเปรียบเทียบกัน กลุมที่มีคาความนาจะเปนสูงสุด คือ คําตอบ ดังนั้นจะไดวา
วิธีการจําแนกประเภทแบบเบยอยางงาย ดังสมการที่ 2-13
n

v NB = argmax P(v j ) × Π P(ai | v j )
v j ∈V

i =1

จากสมการที่ 2-13 สามารถเขียนเปนอัลกอริทึมการเรียนรูเบยอยางงาย ไดดังตอไปนี้

(2-13)
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ภาพที่ 2-14 อัลกอริทึมการเรียนรูเบยอยางงาย
การจัดกลุมเอกสารเปนเทคนิคสําคัญของการจําแนกประเภทขอความ จุดประสงคเพื่อ
จําแนกเอกสารโดยอัตโนมัติ มีอัลกอริทึมมากมายที่ถูกพัฒนาขึ้นสําหรับการจัดกลุมเอกสารแบบ
อัตโนมัติอีกหนึ่งวิธีที่นิยมใชทั่วกัน ก็คือ เบยอยางงาย ซึ่งมีงานวิจัยที่ศึกษาอัลกอริทึมแบบเบย
อยางงายมากมาย ในการนําเอกสารมาเรียนรูเพื่อใหไดผลลัพธที่มีความถูกตอง
ในการเรียนรูเพื่อจําแนกประเภทเอกสารโดยใชเบยอยางงาย สมมติวามีขอความที่สนใจกับ
ไมสนใจ เมื่อทําการเรียนรูแลวตองการทํานายวาเอกสารหนึ่งๆ จะเปนเอกสารที่สนใจหรือไม
สามารถนําประยุกตใชงาน เชน การกรองขาวสารเลือกเฉพาะขาวที่สนใจ เปนตน
สมมติใหเอกสารหนึ่ง ๆ คือ ตัวอยางหนึ่งตัว และแทนเอกสารแตละฉบับดวยเวกเตอรของ
คําโดยใชคําที่ปรากฏในเอกสารเปนคุณสมบัติของเอกสาร กลาวคือ คําที่หนึ่งในเอกสารเปน
คุณสมบัติตัวที่หนึ่ง คําที่สองในเอกสารเปนคุณสมบัติตัวที่สอง ตามลําดับ ดังนั้นจะไดวา a 1 คือ
คุณสมบัติของคําที่หนึ่ง a 2 คือคุณสมบัติของคําที่สองตามลําดับ จากนั้นสรางการเรียนรูขอมูลโดย
ใชตัวอยางสอนเพื่อประมาณคาความนาจะเปนจากสมมติฐานเรื่องความไมขึ้นตอกันของคุณสมบัติ
ของเบยอยางงายทําใหได สมการหาคาความนาจะเปนของเอกสารตามสมการที่ (2-14)
P(doc | v j ) =

length ( doc )

Π

i =1

P(ai = wk | v j )

(2-14)

เมื่อ a i คือ คุณสมบัติตัวที่ i
w k คือ คําที่ k ในรายการของคําที่เรามีอยู
P(a i = w k | v j ) คือ ความนาจะเปนที่คําในตําแหนงที่ i ของคําที่ k ในรายการของคําที่พบใน
เอกสาร v j
P(doc| v j ) คือ ความนาจะเปนของแตละเอกสาร v j
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อัลกอริทึมสําหรับการจําแนกประเภทขอความโดยใชการเรียนรูเบยอยางงายเปนดังตอไปนี้

ภาพที่ 2-15 อัลกอริทึมการเรียนรูเบยอยางงายสําหรับจําแนกประเภทเอกสาร
จากอัลกอริทึมดานบน สามารถอธิบายรายละเอียดไดดังนี้
1. นําคําที่ผานการตัดคําจากเอกสารมาสรางเปนขอมูลตัวอยาง
2. คํานวณหาคาความนาจะเปนของกลุมเอกสาร P(v j ) และคํานวณหาคาความนาจะเปน
ของคําที่พบทั้งหมดในเอกสาร P(a i | v j ) โดยคํานวณไดจาก
2.1 คํานวณหาคา P(v j ) ไดจากสมการที่ (2-15)
P(v j ) =

จํานวนเอกสารในกลุมเอกสารนั้น ๆ
จํานวนเอกสารทั้งหมด

(2-15)

2.2 คํานวณหาคา P(a i | v j ) ไดจาก
P(a i | v j ) = ผลรวมความถี่ของคําที่พบในกลุมเอกสารนั้น ๆ
จํานวนเอกสารในกลุมเอกสารนั้น ๆ

(2-16)
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3. คํานวณหาคา

n

P(v j ) × Π P(ai | v j )
i =1

หมายถึง คาความนาจะเปนของเอกสารในแตละ

กลุมเอกสาร คือ ผลคูณระหวางคาความนาจะเปนของกลุมเอกสารกับคาความนาจะเปนของคําที่พบ
ทั้งหมดในเอกสาร
4. เลือกกลุมเอกสารที่มีคาความนาจะเปนมากที่สุด เปนคําตอบ
(Kruengkrai, Canasai and Jaruskulchai, Chuleerat, 2001; บุญเสริม กิจศิริกุล, 2548)
2.6 งานวิจัยที่เกี่ยวของ
นิเวศ จิระวิชิตชัย, ปริญญา สงวนสัตย และพยุง มีสัจ (2554) ไดนําเสนอแบบจําลองการจัด
หมวดหมูเอกสารภาษาไทย โดยลดคุณลักษณะของเอกสารกอนประมวลผลดวยเครื่องจักรการ
เรียนรู เพื่อประโยชนในการลดมิติของขอมูล ลดระยะเวลาประมวลผล ประหยัดทรัพยากรของ
ระบบ และเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดหมวดหมูเอกสารภาษาไทย จากการทดลองพบวาการลด
คุณลักษณะดวยวิธีอินฟอรเมชันเกรน (Information Gain) และประมวลผลดวยเครื่องจักรการเรียนรู
แบบตางๆ บนแบบจําลองการจัดหมวดหมูเอกสารภาษาไทยโดยวัดประสิทธิภาพการจัดหมวดหมู
เอกสารที่ ร ะดั บ คุ ณ ลั ก ษณะที่ ดี สุ ด ได ท ดสอบกั บ เอกสารประเภทข า วอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส จ าก
หนังสือพิมพไทยรัฐ จํานวน 10 กลุม ไดแก กลุมการศึกษา กลุมบันเทิง กลุมสังคม กลุมการเมือง
กลุมเทคโนโลยี กลุมกีฬา กลุมขาวตางประเทศ กลุมเกษตร กลุมเศรษฐกิจ กลุมวัฒนธรรม โดยมี
จํานวนกลุมตัวอยางทั้งหมด 12,000 เอกสาร โดยเปนกลุมตัวอยางเรียนรู (Training) จํานวน 10,000
เอกสาร และกลุ ม ทดลอง (Testing) จํ า นวน 2,000 เอกสาร พบว า อั ล กอริ ทึ ม เอสวี เ อ็ ม ให
ประสิทธิภาพสูงสุด คือ 94.3% รองลงมาเปนอัลกอริทึมเบย 86.2% อัลกอริทึมอารบีเอฟ (RBF)
86.1% อัลกอริทึม J48 79.7% อัลกอริทึมริปเปอร 78.9% อัลกอริทึมเคเอ็นเอ็น (KNN) 70.3%
ตามลําดับ เมื่อพิจารณาดานการลดขนาดคุณลักษณะจากกลุมตัวอยางของอัลกอริทึมเอสวีเอ็ม พบวา
สามารถลดลงไดมากถึง 90% โดยการลดลงของคุณลักษณะดังกลาวไมสงผลใหประสิทธิภาพใน
การจัดหมวดหมูเอกสารลดลงแตอยางใด
พิลาพรรณ โพธิ์นรินทร, สุพจน นิตยสุวัฒน และชูชาติ หฤไชยะศักดิ์ (2554) ไดทําวิจัย
โดยนําขอมูลเชิงบรรณานุกรมซึ่งเปนขอมูลรายงานวิจัยดานการเกษตร จากศูนยสารสนเทศทาง
การเกษตรแหงชาติ สํานักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร จํานวน 2,850 ระเบียน ในการจําแนก
หมูหมวดขอมูล แบงออกเปน 5 หมวดหมู คือ การปรับปรุงพันธุ การใชปุยและการปรับปรุงดิน
ศั ตรู พื ช โรคพื ช และสภาพแวดล อม และเลือกใชคํา สํา คั ญมาทํา การสกัดคุณลัก ษณะ (Feature
Extraction) เพื่อดึงคุณลักษณะของคํามา มาใชในการทดลองจําแนกหมวดหมูขอมูลแบบมีการ
เรียนรูแบบมีผูสอน (Supervised Learning) โดยเลือกใชอัลกอริธึมตนไมการตัดสินใจ นาอีฟเบย
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และซัพพอรทเวกเตอรแมชชีน จากผลการทดลองอัลกอริธึมที่ดีที่สุด คือ ซัพพอรทเวกเตอรแมชชีน
ฟงกชันเคอรเนลแบบเรเดียลเบสิกฟงกชัน (Radial Basis Function) มีคาความถวงดุลเทากับ 87.4%
กมลาสน อุดมล้ําเลิศ และอานนท รุงสวาง (2553) กลาววา การนําเสนอเอกสารเว็บเพจที่
ถูกจัดแบงเปนหมวดหมูตามเนื้อหาที่ปรากฏหรือที่เรียกวา “เว็บไดเร็กทอรี่” เปนการใหบริการใน
อีกรูปแบบหนึ่งที่ไดรับนิยมอยางแพรหลายของระบบสืบคนขอมูลเว็บยุคใหม แตดวยปริมาณเว็บ
เพจที่ มี จํ า นวนมากขึ้ น เรื่ อ ย ๆ จึ ง ไดทํ า การงานวิจั ย เกี่ ย วการจํ า แนกหมวดหมูอัต โนมั ติโดยใช
เครื่องจักรเรียนรู โดยศึกษาตัวจําแนกเว็บเพจภาษาไทยโดยเปรียบเทียบการใชตัวคัดแยกที่แตกตาง
กัน การลดจํานวนคุณลักษณะโดยการคัดเลือกคุณลักษณะ และการใหน้ําหนัก จากผลการทดลอง
กับขอมูลทดสอบ 2 ชุด ซึ่งคัดเลือกมาจากเว็บไดเร็กทอรี่ภาษาไทย 5 หมวดหมูหลัก ทําใหเห็นวา
การลดคุณลักษณะโดยวิธีการคัดเลือกคุณลักษณะที่เหมาะสมจะไมสงผลตอความถูกตองในการ
จําแนกหมวดหมู และการลดคุณลักษณะประกอบกับการใชตัวคัดแยกแบบนาอีฟเบยรวมกับเทคนิค
การใหน้ําหนักคุณลักษณะจะใหคาประสิทธิผลดีที่สุด โดยมีคาความถูกตอง (F-measure) 83.4%
จันทิมา พลพินิจ และอุมาภรณ สายแสงจันทร (2548) กลาววา เนื่องจากระบบเวิรลไวดเว็บ
ได รั บ ความนิ ย มในการใช ง านเป น อย า งมาก เพราะความสามารถในการให บ ริ ก ารเกี่ ย วกั บ
สารสนเทศที่ มี ค วามหลากหลาย ทํ า ให เ กิ ด ป ญ หาที่ ต อ งได รั บ การแก ไ ขเพราะปริ ม าณของ
สารสนเทศที่มีจํานวนมหาศาล ซึ่งปญหาดังกลาวก็คือ การคนหาและการเลือกใชสารสนเทศจะไม
สามารถกระทําไดในเวลาอันรวดเร็ว การจัดกลุมเอกสารขอความอัตโนมัติจึงกลายเปนอีกทางเลือก
ที่ ส ามารถช ว ยให ก ารเข า ถึ ง สารสนเทศได เ ร็ ว ขึ้ น จึ ง ได นํ า เสนอการจั ด กลุ ม เอกสารข อ ความ
ภาษาไทยแบบอั ตโนมั ติบ นพื้ นฐานของพจนานุกรม และอัลกอริทึมซัพพอรตเวคเตอรแมชชี น
ชุดขอมูลทดสอบคือเอกสารขาวที่เก็บขอมูลมาจากหนังสือพิมพไทยรัฐและเดลินิวสระหวางวันที่ 1
มกราคม-31 มีนาคม 2546 โดยจะใชขอมูลจํานวน 1,000 เอกสารสําหรับการเรียนรูและ 500
เอกสารสําหรับการทดสอบ ภายหลังจากที่ระบบพัฒนาเสร็จสิ้นไดมีการทดสอบประสิทธิภาพของ
ระบบดวยการวัดคาเอฟแลวพบวาระบบใหผลของความถูกตองในการจัดกลุมเอกสารอยูระหวาง
รอยละ 77.46%-84.70%
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บทที่ 3
วิธีการดําเนินงานวิจัย
การวิ จัย ครั้ ง นี้ มี วัต ถุ ป ระสงค เพื่ อ จํา แนกหมวดหมู ขอ ความของข อคิ ดเห็ น ภาษาไทยใน
แบบสอบถามปลายเปด และเปรียบเทียบประสิทธิภาพของการจําแนกหมวดหมูของขอคิดเห็นใน
แบบสอบถามปลายเป ด โดยวิ ธี เ นอี ฟ เบย แ ละซั พ พอร ต เวคเตอร แ มชชี น โดยใช ข อ มู ล จาก
แบบสอบถาม เรื่ องความคิ ด เห็ น ที่ มี ตอ สถาบั น การศึ ก ษาไทยระหว า งภาครั ฐ และเอกชนของ
ประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร มีวิธีดําเนินการวิจัยดังตอไปนี้
3.1 ศึกษาวิธีการจําแนกหมวดหมู
3.2 เครื่องมือในการวิจัย
3.3 ประชากรและกลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย
3.4 การเก็บรวบรวมขอมูล
3.5 ขั้นตอนการจําแนกหมวดหมู
3.6 การวัดประสิทธิภาพของการจําแนกหมวดหมู
1

3.1 ศึกษาวิธีการจําแนกหมวดหมู
ในงานวิ จั ย นี้ เ ป น การจํ า แนกหมวดหมู แ บบที่ ต อ งมี ตั ว อย า งในการเรี ย นรู (Supervised
Learning) และขอมูลที่ใชเปนลักษณะขอความ (Text) แสดงความคิดเห็น ซึ่งวิธีที่เหมาะสมกับการ
จําแนกหมวดหมู ในงานวิจัยนี้ใช 2 วิธีเปรียบเทียบกัน คือ วิธีเนอีฟเบย (Naïve-Bayes) และ
ซัพพอรตเวคเตอรแมชชีน (Support Vector Machine : SVM) ซึ่งหลักการของวิธีการเนอีฟเบย นี้ใช
การคํานวณความนาจะเปน ซึ่งใชในการทํานายผลดวยวิธีเนอีฟเบยเปนเทคนิคในการแกปญหาแบบ
การจํ า แนกหมวดหมูที่ ส ามารถคาดการณผ ลลั พ ธ ไ ด แ ละสามารถอธิบ ายได ดว ยการวิ เคราะห
ความสัมพันธระหวางตัวแปร เพื่อใชในการสรางเงื่อนไขความนาจะเปนสําหรับแตละความสัมพันธ
การเรียนรูเบยอยางงาย สวนหลักการของวิธีซัพพอรตเวคเตอรแมชชีนนี้เปนการหาระนาบการ
ตัดสินใจในการแบงขอมูลออกเปนสองสวน โดยการใชสมการเสนตรงเพื่อแบงเขตขอมูล 2 กลุม
ออกจากกัน โดยพยายามสรางเสนแบงกึ่งกลางระหวางกลุมใหมีระยะหางระหวางขอบเขตทั้งสอง
กลุมมากที่สุด
1
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3.2 เครื่องมือในการวิจัย
เครื่องมือที่ใชในการทดลองวิจัยในครั้งนี้ มีดังนี้
3.2.1 แบบสอบถาม เปนเครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล ไดสํารวจเรื่อง ความคิดเห็นที่
มี ต อสถาบั น การศึ ก ษาไทยระหว า งภาครัฐ และเอกชนของประชาชนในเขตกรุ ง เทพมหานคร
แบบสอบถามแบงออกเปน 3 สวน ดังนี้
สวนที่ 1 ขอมูลพื้นฐานทางประชากรศาสตรของกลุมตัวอยาง ไดแก เพศ ชวงอายุ ระดับ
การศึกษา รายรับตอเดือน อาชีพปจจุบันของทาน
สวนที่ 2 ความคิดเห็นที่มีตอสถาบันการศึกษาไทยภาครัฐและเอกชน แบงเปน 4 ดาน
ไดแก ดานราคา เปนคาใชจายทั้งหมดในการศึกษาเลาเรียนตลอดการศึกษา รวมทั้งคาดํารงชีพ
ระหวางการศึกษา คาใชจายสวนตัว
ดา นสถานที่ เป นบริ เวณโดยรอบ ความสะอาด ความสวยงามของสถานที่ อาคารเรีย น
สิ่งแวดลอมตางๆในสถานการศึกษา
ด า นความรู และทั ก ษะที่ ไ ดรับ เปน ความรูและทัก ษะตา งๆทางดา นวิ ช าการที่ไ ดรับ ใน
ระหวางการศึกษา
ดานความยอมรับในสังคม เปนความยอมรับทั้งหลังจบการศึกษาแลว การไดรับการตอบ
รับจากสังคมและสถานประกอบ
สวนที่ 3 ขอคิดเห็นเพิ่มเติม
3.2.2 Microsoft Office Excel 2007 สําหรับเก็บขอมูลที่ไดสํารวจจากแบบสอบถามแสดงความ
คิดเห็นแบบปลายเปด
3.2.3 โปรแกรม Java EE 6 SDK ใชในการเตรียมเอกสารหรือขอความสําหรับใชในการรัน
โปรแกรม WEKA 3.6.2
3.2.4 โปรแกรม WEKA 3.6.2 ใชสําหรับการจําแนกหมวดหมูและทํานายผล โดยวิธีเนอีฟเบย
และซัพพอรตเวคเตอรแมชชีน
3.3 ประชากรและกลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย
เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล คือ แบบสอบถามความคิดเห็น โดยไดสํารวจเรื่อง
ความคิ ด เห็ น ที่ มี ต อ สถาบั น การศึ ก ษาไทยระหว า งภาครั ฐ และเอกชนของประชาชนในเขต
กรุงเทพมหานคร ซึ่งมีประชากรและกลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย ดังนี้
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3.3.1 ประชากรที่ ใ ช ใ นการศึ ก ษาครั้ ง นี้ คื อ ประชากรทั้ ง เพศชายและเพศหญิ ง ในเขต
กรุง เทพมหานคร ผูศึก ษาจะทํา การศึก ษาเฉพาะประชากรในเขตกรุงเทพมหานคร ซึ่ง มีจํา นวน
ทั้งสิ้น 5,710,883 คน (สํานักทะเบียนกลาง กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย, 2552)
3.3.2 กลุมตัวอยางของการวิจัยครั้งนี้ คือ ประชาชนที่อาศัยอยูในเขตกรุงเทพมหานคร การ
คํานวณหาขนาดกลุมตัวอยางเพื่อการวิจัยโดยใชตารางสุมตัวอยางของทาโรยามาเน (Taro Yamane,
1973) ที่ระดับความเชื่อมั่นรอยละ 95 ที่ระดับความคลาดเคลื่อนรอยละ 5
สูตร

n

=

n
N
e

คือ
คือ
คือ

n

=

n

N

1+N(e)2

ขนาดของกลุมตัวอยาง
ขนาดของประชากรที่ใชในการวิจัย
คาเปอรเซ็นตความคลาดเคลื่อนจากการสุมตัวอยาง
5,710,883
1 + 5,710,883(0.05) 2

400

ดังนั้น ขนาดของประชากรในเขตกรุงเทพมหานครจํานวนทั้งสิ้น 5,710,883 คน เก็บขอมูล
โดยการสุมขนาดของกลุมตัวอยางที่สามารถเปนตัวแทนของประชากรจํานวน 400 คน โดยใหเกิด
ความคลาดเคลื่อนไดรอยละ 5 ที่ระดับความเชื่อมั่นรอยละ 95
3.3.3 การสุ ม กลุ ม ตั ว อย า ง ผู วิ จั ย ใช วิ ธี ก ารสุ ม ตั ว อย า งโดยใช ท ฤษฎี ค วามน า จะเป น
(Probability Sampling) โดยใชการสุมตัวอยางแบบหลายขั้นตอน (Multi-Stage Sampling) แบงได
ดังนี้
3.3.3.1 การสุมตัวอยางแบบแบงพื้นที่ (Cluster Sampling) ตามโซนพื้นที่ของจังหวัด
กรุ ง เทพมหานคร ซึ่ ง มี ทั้ ง หมด 12 พื้ น ที่ (สํ า นั ก งานปลั ด กรุ ง เทพมหานคร ศู น ย ข อ มู ล
กรุงเทพมหานคร) ไดแก
โซนพื้นที่ กท.1 หรือ เขตอนุรักษเมืองเกากรุงรัตนโกสินทร
โซนพื้นที่ กท.2 หรือ เขตศูนยกลางธุรกิจ
โซนพื้นที่ กท.3 หรือ เขตเศรษฐกิจใหม
โซนพื้นที่ กท.4 หรือ เขตเศรษฐกิจใหมริมแมน้ําเจาพระยา

39

โซนพื้นที่ กท.5 หรือ เขตอนุรักษเมืองเกากรุงธนบุรี
โซนพื้นที่ กท.6 หรือ เขตเศรษฐกิจการจางงานใหม
โซนพื้นที่ กท.7 หรือ เขตที่อยูอาศัยรองรับการขยายตัวของเมือง ดานตะวันออกตอน
เหนือ
โซนพื้นที่ กท.8 หรือ เขตที่อยูอาศัยรองรับการขยายตัวของเมือง ดานตะวันออกตอน
ใต
โซนพื้นที่ กท.9 หรือ เขตเกษตรกรรมและที่อยูอาศัยสภาพแวดลอมดี
โซนพื้นที่ กท.10 หรือ เขตศูนยชุมชนชานเมือง รองรับสนามบิน
โซนพื้นที่ กท.11 หรือ เขตเกษตรกรรมและที่อยูอาศัยผสมพื้นที่เกษตรกรรม
โซนพื้นที่ กท.12 หรือ เขตเกษตรกรรม อุตสาหกรรม ที่อยูอาศัยและแหลงทองเที่ยว
3.3.3.2 การสุมแบบเจาะจง เพื่อเลือกโซนพื้นที่ จากทั้งหมด 12 โซน มา 4 โซน คือ
โซนพื้นที่ กท.1 หรือ เขตอนุรักษเมืองเกากรุงรัตนโกสินทร ประกอบดวยเขตดุสิต เขต
พระนคร เขตปอมปราบศรัตรูพาย และเขตสัมพันธวงศ
โซนพื้นที่ กท.3 หรือ เขตเศรษฐกิจใหม ประกอบดวย เขตจตุจักร เขตบางซื่อเขตพญาไท
เขตดินแดง เขตหวยขวาง เขตราชเทวี
โซนพื้นที่ กท.8 หรือ เขตที่อยูอาศัยรองรับการขยายตัวของเมือง ดานตะวันออกตอนใต
ประกอบดวย เขตบางกะป เขตคันนายาว เขตวังทองหลาง เขตบึงกุม เขตสะพานสูง และเขตสวน
หลวง
โซนพื้ น ที่ กท.10 หรื อ เขตศู นย ชุม ชนชานเมื อง รองรับ สนามบิน ประกอบด วย เขต
ลาดกระบัง เขตมีนบุรี และเขตประเวศ
3.1.3.3 การสุ ม แบบจั บ ฉลาก เลือ กเขตที่อ ยูใ นแต ล ะโซนมา 1 เขต และทํา การสุ ม
ตัวอยางที่เปนตัวแทนในแตละเขตโดยการสุมตัวอยางแบบบังเอิญ โดยเก็บตัวอยางในเขตชุมชนแต
ละเขต แลวแจกแบบสอบถามเขตละ 100 ชุด จํานวนทั้งหมด 400 ชุด แสดงดังภาพที่ 3-1
ดังนั้น การเก็บกลุมตัวอยาง 400 คน
โดยเก็บกลุมตัวอยาง
เขตพระนคร 100 คน
เขตจตุจักร
100 คน
เขตบางกะป 100 คน
เขตลาดกระบัง 100 คน
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ประชากรในเขตกรุงเทพมหานคร
สุมแบบเจาะจง

โซนพื้นที่
กท. 1

โซนพื้นที่
กท. 3

โซนพื้นที่
กท. 8

โซนพื้นที่
กท.10
สุมแบบจับสลาก

เขตพระนคร

เขตจตุจักร

เขตบางกะป

เขตลาดกระบัง
สุมแบบบังเอิญ

กลุมตัวอยาง
จํานวน 100 คน

กลุมตัวอยาง
จํานวน 100 คน

กลุมตัวอยาง
จํานวน 100 คน

กลุมตัวอยาง
จํานวน 100

ภาพที่ 3-1 การสุมตัวอยางเปนตัวแทนในแตละเขต
3.4 การเก็บรวบรวมขอมูล
ในการวิจัยครั้งนี้ผูวิจัยไดดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูลตามขั้นตอนดังนี้
3.4.1 จัดเตรียมเครื่องมือตามจํานวนกลุมตัวอยางจากแบบสอบถาม จํานวน 400 ชุด เพื่อเก็บ
ขอมูล โดยทําการแจกแบบสอบถามใหกลุมตัวอยางไดแสดงความคิดเห็น
3.4.2 เก็บรวบรวมแบบสอบถามคืนจากกลุมตัวอยาง ตรวจสอบความสมบูรณของขอมูลให
กลุมตัวอยางกรอกขอมูลทั้งหมดใหครบถวน
3.4.3 ทําการกรอกขอความแสดงความคิดเห็น จากแบบสอบถามจํานวน 400 ชุด เก็บลงใน
Microsoft Office Excel 2007 แลวนํามาใชในขั้นตอนการจําแนกหมวดหมูตอไป
3.5 ขั้นตอนการจําแนกหมวดหมู
ขั้นตอนของการจําแนกหมวดหมูโดยภาพรวมทั้งระบบ แบงเปน 5 ขั้นตอน ดังตอไปนี้
3.5.1 จั ด เตรี ย มและการคั ด เลื อ กข อ มู ล เบื้ อ งต น (Preprocessing) นํ า ข อ มู ล ที่ ไ ด จ าก
แบบสอบถามและการคัดเลือกขอมูล เนื่องจากบางขอความไมสามารถระบุขั้วไดตองมีการคัดออก
รวมทั้งการแกไขคําที่เขียนผิด
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3.5.2 เตรียมขอมูลในรูปแบบไฟล XML ขอมูลที่ไดจากการสํารวจจากแบบสอบถามทั้ง 4
ดาน ไดแก ดานราคา ดานสถานที่ ดานความรูและทักษะที่ไดรับ และดานความยอมรับในสังคม นํา
ขอมูลแตละดานมาแบงเปน 2 สวน (อัตราสวน 8:2) คือ ขอมูลสําหรับเรียนรู (Training) จํานวน
80% และขอมูลทดสอบ (Test) จํานวน 20%
การเตรียมขอมูลสําหรับเรียนรู เปนขอมูลที่ใชในการเรียนรูจากอัลกอริทึมเพื่อใชในการ
สรางโมเดล โดยนําขอมูล Training มาระบุขั้ว (Polar Words) เปนคําที่บงบอกถึงระดับความคิดเห็น
แบงเปน 3 หมวดหมู คือ เชิงบวก (Positive) กลาง (Medium) และลบ (Negative) โดยขอมูลจะตอง
จัดเตรียมใหอยูใน XML tag ดังตัวอยางภาพที่ 3-2
<doc>
<category> Positive</category>
<content>สถาบันการศึกษาทางภาครัฐจะมีชื่อเสียงและการยอมรับจากสังคมมาก</content>
</doc>
ภาพที่ 3-2 การเตรียมขอมูลสําหรับเรียนรูของขอคิดเห็นในรูปแบบไฟล XML
จากภาพที่ 3-2 เปนตัวอยางแสดงผลการเตรียมขอมูลสําหรับเรียนรูของขอคิดเห็นที่มีตอ
สถาบันการศึกษาไทยดานการยอมรับในสังคมที่มีตอภาครัฐในรูปแบบไฟล XML เห็นไดวาจะมี
การใสเนื้อหาลงใน tap<content> และกํากับคําระบุขั้วใน tap <category>
การเตรียมขอมูลสําหรับทดสอบ เปนขอมูลที่ไมไดมีการระบุขั้ว ใชสําหรับการทํานาย
และทดสอบประสิทธิภาพของการจําแนกหมวดหมู โดยขอมูลจะตองจัดเตรียมใหอยูใน XML tag
ดังตัวอยางภาพที่ 3-3
<doc>
<category>?</category>
<content>ไดรับความยอมรับดานสถาบันนอยกวาเอกชน</content>
</doc>
ภาพที่ 3-3 การเตรียมขอมูลทดสอบของขอคิดเห็นในรูปแบบไฟล XML
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จากภาพที่ 3-3 เป น ตั ว อย า งแสดงผลการเตรี ย มข อ มู ล ทดสอบของข อ คิ ด เห็ น ที่ มี ต อ
สถาบันการศึกษาไทยดานการยอมรับในสังคมที่มีตอภาครัฐในรูปแบบไฟล XML เห็นไดวาจะมี
การใสเนื้อหาขอความลงใน tap <content> และไสเครื่องหมาย ? ระบุขั้วใน tap <category>
กําหนดใหการสรางชื่อไฟล XML สําหรับการวิเคราะหในรูปแบบ XML ดังตารางที่ 3-1
ตารางที่ 3-1 การตั้งชื่อไฟลสําหรับการวิเคราะหในรูปแบบ XML
ปจจัย
ภาค ขอมูลสําหรับเรียนรู (Train)
ขอมูลทดสอบ (Test)
ภาครัฐ
price_gov.train.xml
price_gov.test.xml
ดานราคา
เอกชน
price_private.train.xml
price_ private.test.xml
ภาครัฐ
location_gov.train.xml
location _gov.test.xml
ดานสถานที่
เอกชน location _private.train.xml location _ private.test.xml
ภาครัฐ
skill_gov.train.xml
skill_gov.test.xml
ดานความรูและ
ทักษะที่ไดรับ
เอกชน
skill_private.train.xml
skill_ private.test.xml
ภาครัฐ
accept_gov.train.xml
accept_gov.test.xml
ดานความยอมรับ
ในสังคม
เอกชน
accept _private.train.xml
accept_ private.test.xml
3.5.3 การเลือกคํา (Feature Selection) เปนการเลือกคําที่มีผลตอการระบุขั้วและเปนการตัดคํา
ที่ไมมีผลการระบุขั้วออกโดยอัตโนมัติ ทําไดโดยนําไฟลขอมูลสําหรับเรียนรู (Train) ที่อยูในรูป
XML คือ *.train.xml มาผานขั้นตอนตอไปนี้
3.5.3.1 การตัดคํา (Word Segmentation) ในงานวิจัยนี้จะใชโปรแกรม LexToPlus.java
เปนโปรแกรมตัดคําแบบอิงพจนานุกรมเล็กซิตรอน (Lexitron) จํานวน 35,936 คํา โดยเลือกแบบ
ยาวที่สุด (Longest Matching Dictionary-Based) และมีอัลกอริทึมที่ชวยรวบคําไมรูจักเขามาเปนคํา
(Unknown Merging) โปรแกรมตัดคํานี้สามารถรองรับไดทั้งขอความที่เปนภาษาไทยและอังกฤษ
3.5.3.2 การกําจัดคําหยุด (Stopword Removal) เปนการจํากัดคําหยุดออกโดยใชรายการ
คําหยุดภาษาไทยและอังกฤษ โดยเปนคําหยุดภาษาไทย จํานวน 115 คํา คําหยุดอังกฤษ จํานวน 241
คํา โดยนํามาเฉพาะคําที่เปนคําสันธาน คําบุพบท คําวิเศษณ คําอุทาน และคําสรรพนาม
3.5.3.3 การหารากศัพท (Stemmer) โดยใช Stemmer.java เปนโปรแกรมที่ทําการ stem
หรือแปลงคําในภาษาอังกฤษใหอยูในรูปแบบที่เปนรากศัพท
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ในขั้นตอนการเลือกคุณลักษณะคํา (Feature Selection) จะไดไฟล 2 ไฟล คือ *.train.category
เปนรายการของหมวดหมูความคิดเห็น และ *.train.keyword เปนรายการของคําที่ผานการตัดตํา
กําจัดคําหยุด การหารากศัพทแลว ถารายการคําใน *.train.keyword ยังไมถูกตอง ตองสรางรายการ
คํ า ไม รู จั ก (unknown) เพิ่ ม ในรายการ ซึ่ ง ไม มี ใ นพจนานุ ก รมเล็ ก ซิ ต รอน เพื่ อ ให โ ปรแกรม
LexToPlus ตัดคําไดถูกตองมากยิ่งขึ้น
กําหนดให
*.train.xml
คือ ขอมูลสําหรับเรียนรูที่อยูในรูปแบบไฟล XML
*.test.xml
คือ ขอมูลทดสอบที่อยูในรูปแบบไฟล XML
*
คือ ใหใสชื่อปจจัยแตละดานทั้ง 4 ดาน
*.train.keyword คือ คุณลักษณะที่สกัดไดจากขอมูลสําหรับเรียนรู
*.train.category คือ หมวดหมูของ Polar Word สกัดไดจากขอมูลสําหรับเรียนรู
การเลือกคุณลักษณะคํา (Feature Selection) ในการทดลองมีวิธีการดังนี้
1) เริ่มตนใสไฟลทั้งหมดในโฟลเดอรเดียวกัน คือ โฟลเดอร ThaiText จากนั้น
compile โดยใชคําสั่ง
> javac *.java
2) ทําการเลือกคําโดยใชคําสั่งตอไปนี้
> java FeatureSelection 0 price_gov.train.xml
คา 0 เปนการระบุคาความถี่ขั้นต่ําของคําที่ตองการ คา 0 หมายถึงเอาทุกคําที่
เกิดขึ้น ในกรณีใชงานจริง
ผลลัพธที่ไดจากการเลือก Feature ดังภาพที่ 3-4

ภาพที่ 3-4 ผลลัพธที่ไดจากการเลือก Feature
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จากภาพที่ 3-4 บรรทัดแรกเปนรูปแบบคําสั่งของการเลือกคํา (Feature Section) โดยใช
ไฟลขอมูล price_gov.train.xml ผลการรัน พบวามีเอกสารจํานวนทั้งหมด 314 เอกสาร คําที่มีขั้วมี
3 หมวดหมู จํานวนคําที่เลือก (Feature Section) จากคาความถี่ขั้นต่ํา 0 มี 302 คํา ในขั้นตอนนี้
โปรแกรมจะสรา งไฟล 2 ไฟล ไดแก price_gov.train.category ซึ่ง เปนรายการของหมวดหมูที่
โปรแกรมอานไดจาก price_gov.train.txt และ price_gov.train.keyword ซึ่งเปนรายการของคําที่ผาน
คาความถี่ขั้นต่ํา (หากคําใน price_gov.train.keyword ไมถูกตอง แสดงวาคํานั้นเปนคําไมรูจัก ผูใช
สามารถแกไขและเพิ่มคําไมรูจักในไฟล unknown.txt ได จากนั้น run โปรแกรมใหมอีกครั้ง)
3.5.4 การแปลงไฟลใหอยูในรูปแบบไฟล ARFF เปนการแปลงไฟลทั้งขอมูลสําหรับเรียนรู
และขอมูลสําหรับทดสอบใหอยูในรูปไฟล ARFF ซึ่งสามารถรันดวยโปรแกรม WEKA ได โดยทํา
การแปลงทั้งไฟล trian.xml และ test.xml มีกระบวนการผานการการตัดคํา (Word Segmentation)
การตัดคํา (Word Segmentation) การหารากศัพท (Stemmer) และการแปลงไฟล (Formatting) ใน
รูปแบบไฟล ARFF
การแปลงไฟลเปน ARFF (FormatArff.java) ใชรูปแบบคําสั่งตอไปนี้
> java FormatArff price_gov.train.xml price_gov.train.category price_gov.train.keyword
รูปแบบคําสั่งและผลการรันการแปลงไฟลเปน ARFF ของไฟลขอมูล price_gov train.xml
แสดงดังภาพที่ 3-5

ภาพที่ 3-5 รูปแบบคําสั่งและผลการรันการแปลงไฟลเปน ARFF ของขอมูลสําหรับเรียนรู
จากภาพที่ 3-5 บรรทัดแรกเปนรูปแบบคําสั่งการแปลงไฟลเปน ARFF ของขอมูลสําหรับ
เรียนรู ซึ่งตัวอยางคือขอมูลขอคิดเห็นที่มีตอสถาบันการศึกษาไทยดานราคาของภาครัฐ และผลการ
รัน พบวา ในขั้นตอนนี้ โปรแกรมจะสรางไฟล ไดแก price_gov.train.arff ซึ่ง พรอมที่จะใชใ น
โปรแกรม WEKA ไดตอไป
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หลังจากนั้นสามารถสรางไฟล ARFF สําหรับ price_gov.test.xml ไดโดยใชคําสั่งตอไปนี้
> java FormatArff price_gov.test.xml price_gov.train.category price_gov.train.keyword
รูปแบบคําสั่งและผลการรันการแปลงไฟลเปน ARFF ของไฟลขอมูล price_gov test.xml
แสดงดังภาพที่ 3-6

ภาพที่ 3-6 รูปแบบคําสั่งและผลการรันการแปลงไฟลเปน ARFF ของขอมูลทดสอบ
จากภาพที่ 3-6 บรรทัดแรกเปนรูปแบบคําสั่งการแปลงไฟลเปน ARFF ของขอมูลทดสอบ ซึ่ง
ตัวอยางคือขอมูลขอคิดเห็นที่มีตอสถาบันการศึกษาไทยดานราคาของภาครัฐ และผลการรัน พบวา
ในขั้ นตอนนี้ โปรแกรมจะสร า งไฟล ได แก price_gov.test.arff ซึ่ ง พรอมที่ จะใช ในโปรแกรม
WEKA ไดตอไป
3.5.5 การจําแนกหมวดหมูดวยอัลกอริทึม (Classification Algorithm) ขั้นตอนนี้เปนการ
ประยุ กต ใ ช อัลกอริ ทึ มเพื่ อเรีย นรู และจํา แนกหมวดหมูขอมูล ทํา การเรียนรูขอมูล โดยใชข อมูล
สําหรับเรียนรูที่อยูในรูปแบบไฟล .arff โดยกํากับระบุขั้ว (Polar Words) ทั้ง 3 หมวดหมู คือ เชิง
บวก (Positive) กลาง (Medium) และลบ (Negative) จากนั้นนําขอมูลที่ไดเขาเรียนรูและสรางโมเดล
ซึ่งวิธีที่ใชในการเรียนรูและสรางโมเดล มี 2 วิธี คือ วิธีเนอีฟเบยและซัพพอรตเวกเตอรแมชชีน แลว
ทําการทํานายผล (Predicted Category) โดยใชขอมูลทดสอบที่อยูในรูปแบบไฟล .arff เขาโปรแกรม
Weka เพื่อวัดประสิทธิภาพของการจําแนกหมวดหมูในขั้นตอนตอไป
ขั้นตอนการจําแนกหมวดหมูของของขอคิดเห็นในแบบสอบถามปลายเปด โดยวิธีเนอีฟเบย
และซัพพอรตเวคเตอรแมชชีน ดังภาพที่ 3-7
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น็ ปเ  ลฟไ งลปแรา ก
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Classification Algorithm
ลผยา นาํ ท
(Predicted Category)

ภาพที่ 3-7 ขั้นตอนการจําแนกหมวดหมูขอคิดเห็น
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3.6 การวัดประสิทธิภาพของการจําแนกหมวดหมู
การประเมินความสามารถของระบบการจําแนกหมวดหมูนั้น โดยทั่วๆ วัดประสิทธิผลของ
การจําแนกหมวดหมูนิยมใชวิธีการตามแนวคิดทางดานการคนคืนสารสนเทศ ซึ่งก็คือการวัดคา
ความแมนยํา (Precision) คาความระลึก (Recall) และคา F -measure กรณีที่มีหมวดหมูมากกวา 2
หมวดหมู สามารถคํานวณประสิทธิภาพไดดังตอไปนี้ (Ozgur, Ozgur and Gungor, 2005)
วิธีการคํานวณคาความแมนยํา (P) ดังสมการที่ (3-1)
P =

∑

M

i =1

∑

TPj

M

(TPi + FPi )
i =1

(3-1)

วิธีการคํานวณคาความระลึก (R) ดังสมการที่ (3-2)
R =

∑

∑

M

i =1

TPj

M

(TPi + FN i )
i =1

(3-2)

เมื่อ

P คือ คาความแมนยําของการจําแนกหมวดหมู
R คือ คาความระลึกของการจําแนกหมวดหมู
M คือ จํานวนของหมวดหมู
การพิจารณาประสิทธิผลของการจําแนกหมวดหมูโดยดูคาความแมนยํา หรือคาความระลึก
เพียงอยางเดียวนั้น อาจทําใหประเมินประสิทธิผลไดไมถูกตองนัก ทั้งนี้การจําแนกหมวดหมูที่ใหคา
ความแมนยําสูง อาจใหคาความระลึกต่ําได หากมีจํานวน FN มาก หรือใหคาความแมนยําต่ํา แตให
คาความระลึกสูง หากมีจํานวน FP มาก ดังนั้น จึงมีวิธีการวัดประสิทธิผลที่นําคาทั้งสองมาคํานวณ
รวมกัน เพื่อใหการประเมินคามีความถูกตองมาก มากยิ่งขึ้น นั่นคือ การวัดคา F -measure โดยมี
วิธีการคํานวณ ดังตอไปนี้
F =

โดย

2 PR
P+R

คา F จะมีคาอยูในชวงระหวาง 0-1
คา F ที่มีคาสูง หมายถึง มีประสิทธิผลในการจําแนกหมวดหมูสูง
คา F ที่มีคาต่ํา หมายถึง มีประสิทธิผลในการจําแนกหมวดหมูต่ํา

(3-3)
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บทที่ 4
ผลการวิจัย
การเปรี ยบเที ยบประสิ ทธิ ภาพของการจํ า แนกหมวดหมู ข องข อ คิ ด เห็น ในแบบสอบถาม
ปลายเปด โดยวิธีเนอีฟเบยและซัพพอรตเวคเตอรแมชชีน เรื่องความคิดเห็นที่มีตอสถาบันการศึกษา
ไทยระหวางภาครัฐและเอกชนของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร ไดผลการวิจัยดังตอไปนี้
4.1 ผลการเก็บขอมูลจากแบบสอบถามและการคัดเลือกขอมูล
4.2 ผลการจําแนกหมวดหมูของขอคิดเห็น
4.3 ผลการวัดประสิทธิภาพของการจําแนกหมวดหมู
1

4.1 ผลการเก็บขอมูลจากแบบสอบถามและการคัดเลือกขอมูล
ประชากรที่ ใ ช ใ นการศึ ก ษาครั้ ง นี้ คื อ ประชากรทั้ ง เพศชายและเพศหญิ ง ในเขต
กรุงเทพมหานคร 5,710,883 คน ทําการสุมจํานวนกลุมตัวอยาง 400 คน นั้นคือ ในการเก็บขอมูล
จากแบบสอบถามเป น สอบถามความคิ ด เห็ น แบบปลายเป ด เรื่ อ ง ความคิ ด เห็ น ที่ มี ต อ
สถาบันการศึกษาไทยระหวางภาครัฐและเอกชนของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร จํานวน
400 ชุด แบบสอบถามแบงออกเปน 3 สวน ดังนี้
สวนที่ 1 ขอมูลพื้นฐานทางประชากรศาสตรของกลุมตัวอยาง
สวนที่ 2 ความคิดเห็นที่มีตอสถาบันการศึกษาไทยภาครัฐและเอกชน แบงเปน 4
ดาน ไดแก ดานราคา ดานสถานที่ ดานความรูและทักษะที่ไดรับ และดานความยอมรับในสังคม
สวนที่ 3 ขอคิดเห็นเพิ่มเติม
ข อ มู ล จากแบบสอบถามที่ นํา มาใช ใ นการวิเ คราะห คือ สว นที่ 2 ความคิ ดเห็น ที่ มี ต อ
สถาบันการศึกษาไทยภาครัฐและเอกชนแบงเปน 4 ดาน ไดแก ดานราคา ดานสถานที่ ดานความรู
และทักษะที่ไดรับ และดานความยอมรับในสังคม
ผลการสํารวจเก็บขอมูล พบวามีผูตอบแบบสอบถามไมครบถวนบางดาน และขอคิดเห็นบาง
ขอความไมสามารถระบุขั้ว (Polar Words) ของขอคิดเห็นไดวาเปนความคิดเห็นเชิงบวก กลาง หรือ
ลบ จึงจําเปนตองมีการคัดเลือกขอความที่ไมสามารถระบุขั้วไดออก ตัวอยางของลักษณะขอความ
ที่ไมสามารถระบุขั้วไดทางดานความยอมรับในสังคม (ภาครัฐ) ไดแก “ตองมีความสามารถทาง
การศึกษา” “ดานความยอมรับขึ้นอยูกับคณะที่ศึกษา” “ยอมรับเปนกรณี” เปนตน
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หลังการคัดกรองขอมูลจากแบบสอบถาม 400 ชุด ทําใหไดขอความสําหรับการวิเคราะหแต
ละดานไมเทากัน ซึ่งสามารถแบงจํานวนขอมูลสําหรับเรียนรู (Train) 80% และขอมูลทดสอบ
(Test) 20% เพื่อใชในการวิเคราะหได ดังตารางที่ 4-1
ตารางที่ 4-1 จํานวนขอความจากแบบสอบถาม 400 ชุด จํานวนขอมูลสําหรับเรียนรูและจํานวน
ขอมูลทดสอบ
ขอคิดเห็น
ดานราคา
ดานสถานที่
ดานความรูและทักษะที่
ไดรับ
ดานความยอมรับในสังคม

จํานวนขอความจาก จํานวนขอมูลสําหรับ
แบบสอบถาม 400 ชุด
เรียนรู (Train)
ภาครัฐ เอกชน
ภาครัฐ เอกชน
392
389
314
311
382
378
306
302
387
385
310
308
374

388

299

310

จํานวนขอมูล
ทดสอบ (Test)
ภาครัฐ เอกชน
78
78
76
76
77
77
75

78

เมื่อเก็บขอมูลแสดงความคิดเห็นจากแบบทดสอบแบบปลายเปด เรื่อง ความคิดเห็นที่มีตอ
สถาบันการศึกษาไทยระหวางภาครัฐและเอกชนของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานครแลว จากนั้น
กรอกขอมูลลงใน Microsoft Office Excel 2007 และทําการระบุขั้ว (Polar Words) เปนคําที่บงบอก
ถึ ง ระดั บ ความคิ ด เห็ น แบ ง เป น 3 หมวดหมู คื อ เชิ ง บวก (Positive) กลาง (Medium) และลบ
(Negative) ซึ่งไดแสดงตัวอยางของขอความแสดงความคิดเห็นและการระบุขั้ว ดังตารางที่ 4-2
ตารางที่ 4-2 ตัวอยางขอความแสดงความคิดเห็นและการระบุขั้ว
ขอคิดเห็น
ดานราคา

ตัวอยางขอความแสดงความคิดเห็นและการระบุขั้ว
ภาครัฐ
เอกชน
มีราคาเลาเรียนที่ถูกกวา<Positive>
ราคาถือวาไมแพงเกินไป<Positive>
ราคาพอใชได<Medium>
พอๆกับรัฐบาล<Medium>
บางที่แพงมาก ๆ แพงกวาเอกชนซะอีกๆ คาเกี่ยวกับการศึกษาก็มีมาก
บางที่ราคาเหมาะสม และบางครั้งถูกกวา พอสมควร คาใชจายสวนตัวคอนขาง
ภาครัฐดวยซ้ํา<Negative>
สูง<Negative>
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ตารางที่ 4-2 ตอ
ตัวอยางขอความแสดงความคิดเห็นและการระบุขั้ว
ภาครัฐ
เอกชน
ดานสถานที่
แนนอนมหาวิทยาลัยของรัฐจะมีสถานที่ที่ สถานที่ดูหรูหรา ดูดีกวาภาครัฐ
ใหญเพียงพอตอจํานวน<Positive>
<Positive>
มีขนาดกลาง<Medium>
ก็จะคลายๆกันกับมหาวิทยาลัยของ
รัฐ แตละที่จะมีขนาดของสถานที่ที่
แตกตางกันไป<Medium>
สถานที่จะเกาและไมคอยไดรับการดูแล บางทีก็มีพื้นที่มากอาจจะอยูหางไกล
<Negative>
สถานที่สําคัญมาก เดินทางลําบาก
<Negative>
ดานความรูและ ความรูมากมาย ทักษะที่ดี<Positive>
บุคลากรเยอะไดความรูมากมาย
ทักษะที่ไดรับ
<Positive>
มีความรูเทาเทียมกัน ที่อยูนักศึกษาเองวา ใหความรูไมแตกตางกัน<Medium>
มีความสนใจมากนอยเพียงใด<Medium>
ไดรับความรูเทาเอกชนแตเทคโนโลยีจะ ความรูและทักษะนอยกวา
ดอยกวา<Negative>
<Negative>
ดานความ
สังคมจะยอมรับสถาบันของรัฐบาล
ยอมรับในสังคมไดดี ขั้นกับผูเรียน
ยอมรับในสังคม มากกวาเอกชน รวมทั้งสถานประกอบการ <Positive>
ดวย<Positive>
พอๆ กัน<Medium>
เทาเทียมกัน<Medium>
ไดรับการยอมรับนอยถาสถาบันไมมีชื่อ สังคมและสถานประกอบการจะ
<Negative>
ยอมรับสถาบันเอกชนนอยวา
<Negative>
ขอคิดเห็น

4.2 ผลการจําแนกหมวดหมูของขอคิดเห็น
ผลการรั น ข อ มู ล เพื่ อ การจํ า แนกหมวดหมู ด ว ยอั ล กอริ ทึ ม การรั น ข อ มู ล เพื่ อ การจํ า แนก
หมวดหมูดวยอัลกอริทึมดวยโปรแกรม WEKA 3.6.2 โดยเปดไฟลเพื่อเลือกไฟลที่ตองการวิเคราะห
ตัวอยางที่นํามาแสดงเปนขอมูลที่ไดจากขอคิดเห็นที่มีตอสถาบันการศึกษาไทยดานราคาของภาครัฐ
ดังภาพที่ 4-1
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ภาพที่ 4-1 ผลการเปดไฟลที่ตองการวิเคราะหดวยโปรแกรม WEKA
จากภาพที่ 4-1 Current relation ระบุวา Relation คือ price_gov.test ซึ่งเปนการเปดไฟล
price_gov.test.arff ซึ่งมี จํานวนเอกสาร (Instance) 314 แถว และมี Attributes จํานวน 303 คอลัมน
หลังจากนําขอมูลสําหรับการเรียนรูเขาสูโปรแกรม WEKA แลวเลือกวิธีการเรียนรูขอมูลและ
สรางโมเดลดวยวิธีเนอีฟเบย สําหรับการจําแนกหมวดหมูขอคิดเห็นดวยโปรแกรม WEKA โดย
เลือกดังภาพที่ 4-2

ภาพที่ 4-2 การเลือกใชอัลกอริทึมเนอีฟเบยในการเรียนรูและสรางโมเดล
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ผลการนําขอมูลสําหรับเรียนรูและสรางโมเดลดวยอัลกอริทึมเนอีฟเบย ซึ่งรันในโปรแกรม
WEKA ดังภาพที่ 4-3
=== Run information ===
Scheme: weka.classifiers.bayes.NaiveBayes
Relation: price_gov.train
Instances: 314
Attributes: 303
[list of attributes omitted]
Test mode: evaluate on training data
=== Classifier model (full training set) ===
Attribute Medium Positive Negative
(0.16) (0.67) (0.17)
Time taken to build model: 0.08 seconds
=== Evaluation on training set ===
=== Summary ===
Correctly Classified Instances 265
84.3949 %
Incorrectly Classified Instances 49
15.6051 %
Kappa statistic
0.6726
Mean absolute error
0.1403
Root mean squared error
0.2794
Relative absolute error
42.4274 %
Root relative squared error
68.8188 %
Total Number of Instances
314
ภาพที่ 4-3 ผลการนํารันขอมูลสําหรับเรียนรูและสรางโมเดลดวยวิธีเนอีฟเบย
จากภาพที่ 4-3 เปนผลการรันขอมูลสําหรับเรียนรูซึ่งเปนขอคิดเห็นที่มีตอสถาบันการศึกษา
ไทยดานราคาของภาครัฐ มีขอมูลจํานวน 314 ตัวอยาง ดวยอัลกอริทึมเนอีฟเบย พบวา มี Attribute
จํานวน 3 Attribute ไดแก Medium, Positive และ Negative ไดคา Correctly Classified Instances
เทากับ 84.39%
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ผลการทํานายดวยขอมูลทดสอบ โดยตัวอยางนี้เปนขอมูลขอคิดเห็นที่มีตอสถาบันการศึกษา
ไทยดานราคาของภาครัฐ โดยใชขอมูลทดสอบ จํานวน 78 ตัวอยาง ไดผลการทํานายดวยวิธีเนอีฟ
เบยดวยโปรแกรม WEKA ดังภาพที่ 4-4
=== Predictions on test set ===
inst#, actual, predicted, error, probability distribution
1
? 2:Positive + 0.235 *0.694 0.071
2
? 2:Positive + 0.047 *0.948 0.006
3
? 3:Negative + 0.04 0.178 *0.783
4
? 2:Positive + 0.224 *0.536 0.241
.
.
.
.
.
.
.
.
.
78 ? 2:Positive + 0.235 *0.694 0.071
ภาพที่ 4-4 ผลการทํานายดวยวิธีเนอีฟเบย
หลังจากนําขอมูลสําหรับการเรียนรูเขาสูโปรแกรม WEKA แลวเลือกวิธีการเรียนรูขอมูลและ
สรางโมเดลดวยวิธีซัพพอรตเวคเตอรแมชชีน สําหรับการจําแนกหมวดหมูขอคิดเห็น ดวยโปรแกรม
WEKA โดยเลือกดังภาพที่ 4-5

ภาพที่ 4-5 การเลือกใชวิธีซัพพอรตเวคเตอรแมชชีนในการเรียนรูและสรางโมเดล
ผลการนําขอมูลสําหรับเรียนรูและสรางโมเดลดวยวิธีซัพพอรตเวคเตอรแมชชีน ซึ่งรันใน
โปรแกรม WEKA ดังภาพที่ 4-6
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=== Evaluation on training set ===
=== Summary ===
Correctly Classified Instances 301
95.8599 %
Incorrectly Classified Instances 13
4.1401 %
Kappa statistic
0.914
Mean absolute error
0.2321
Root mean squared error
0.2898
Relative absolute error
70.1791 %
Root relative squared error
71.3763 %
Total Number of Instances
314
ภาพที่ 4-6 ผลการรันขอมูลสําหรับเรียนรูและสรางโมเดลดวยวิธีซัพพอรตเวคเตอรแมชชีน
จากภาพที่ 4-6 เปนผลการรันขอมูลสําหรับเรียนรูซึ่งเปนขอคิดเห็นที่มีตอสถาบันการศึกษา
ไทยดานราคาของภาครัฐ มีขอมูลจํานวน 314 ตัวอยาง ดวยวิธีซัพพอรตเวคเตอรแมชชีนพบวา มี
Attribute จํานวน 3 Attribute ไดแก Medium, Positive และ Negative ไดคา Correctly Classified
Instances เทากับ 95.85%
ผลการทํ า นายด ว ยข อ มู ล ทดสอบ โดยตั ว อย า งนี้ เ ป น ข อ มู ล ข อ คิ ด เห็ น ที่ มี ต อ
สถาบันการศึกษาไทยดานราคาของภาครัฐ โดยใชขอมูลทดสอบ จํานวน 78 ตัวอยาง ไดผลการ
ทํานายดวยวิธีซัพพอรตเวคเตอรแมชชีนดวยโปรแกรม WEKA ดังภาพที่ 4-7
=== Predictions on test set ===
inst#, actual, predicted, error, probability distribution
1
? 2:Positive + 0.333 *0.667 0
2
? 2:Positive + 0.333 *0.667 0
3
? 3:Negative + 0 0.333 *0.66
.
.
.
.
.
.
78
? 2:Positive + 0.333 *0.667 0
ภาพที่ 4-7 ผลการทํานายดวยวิธีซัพพอรตเวคเตอรแมชชีน

55

4.3 ผลการวัดประสิทธิภาพของการจําแนกหมวดหมู
การวั ด ประสิ ท ธิ ภ าพของการจํ า แนกหมวดหมู โดยนํ า ผลการทํ า นายที่ ไ ด ม าคํ า นวณ
ประสิ ท ธิ ภ าพของการจํา แนกหมวดหมูขอคิดเห็นในแบบสอบถามปลายเปด โดยวิธีเนอีฟ เบย
และซัพพอรตเวคเตอรแมชชีน เรื่องความคิดเห็นที่มีตอสถาบันการศึกษาไทยระหวางภาครัฐและ
เอกชนของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร คํานวณตามสูตรในบทที่ 3 ขอที่ 3.6 ไดผลดังตารางที่
4-3 และ 4-4
ตารางที่ 4-3 ผลการวัดประสิทธิภาพของการจําแนกหมวดหมูดวยวิธีเนอีฟเบย
วิธีเนอีฟเบย
ขอคิดเห็น
ภาค
Precision
Recall
F-Measure
ดานราคา
รัฐบาล
0.849
0.852
0.850
เอกชน
0.841
0.844
0.841
ดานสถานที่
รัฐบาล
0.833
0.836
0.834
เอกชน
0.834
0.838
0.835
ดานความรูและทักษะที่ไดรับ
รัฐบาล
0.800
0.741
0.769
เอกชน
0.838
0.841
0.838
ดานความยอมรับในสังคม
รัฐบาล
0.744
0.697
0.719
เอกชน
0.767
0.717
0.742
จากตารางที่ 4-3 ผลการวัดประสิทธิภาพของการจําแนกหมวดหมูดวยวิธีเนอีฟเบย ทั้ง 4 ดาน
พบวา การจําแนกหมวดหมูความคิดเห็นที่มีตอสถาบันการศึกษาภาครัฐ มีคา F-Measure อยูในชวง
ระหวาง 0.719-0.850 สําหรับการจําแนกหมวดหมูความคิดเห็นที่มีตอสถาบันการศึกษาภาคเอกชน
มีคา F-Measure อยูในชวงระหวาง 0.742-0.835
ตารางที่ 4-4 ผลการวัดประสิทธิภาพของการจําแนกหมวดหมูดวยวิธีซัพพอรตเวคเตอรแมชชีน
วิธีซัพพอรตเวคเตอรแมชชีน
ขอคิดเห็น
ภาค
Precision
Recall
F-Measure
ดานราคา
รัฐบาล
0.939
0.938
0.937
เอกชน
0.959
0.958
0.958
ดานสถานที่
รัฐบาล
0.927
0.906
0.916
เอกชน
0.964
0.964
0.963
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ตารางที่ 4-4 (ตอ)
ขอคิดเห็น

ภาค

ดานความรูและทักษะที่ไดรับ

รัฐบาล
เอกชน
รัฐบาล
เอกชน

ดานความยอมรับในสังคม

วิธีซัพพอรตเวคเตอรแมชชีน
Precision
Recall
F-Measure
0.942
0.925
0.933
0.959
0.958
0.957
0.943
0.926
0.935
0.913
0.892
0.903

จากตารางที่ 4-4 ผลการวัดประสิทธิภาพของการจําแนกหมวดหมูดวยวิธีซัพพอรตเวคเตอร
แมชชีนทั้ง 4 ดาน พบวา การจําแนกหมวดหมูความคิดเห็นที่มีตอสถาบันการศึกษาภาครัฐ มีคา FMeasure อยู ใ นช ว งระหว า ง 0.916-0.937 สํา หรั บ การจํ า แนกหมวดหมู ค วามคิ ดเห็ นที่ มีต อ
สถาบันการศึกษาภาคเอกชน มีคา F-Measure อยูในชวงระหวาง 0.903-0.963
เมื่อนําคา F-Measure ของการจําแนกหมวดหมูขอคิดเห็นที่มีตอสถาบันการศึกษาไทย
ระหวางภาครัฐและเอกชนของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร ดวยวิธีเนอีฟเบย แลวิธีซัพพอรต
เวคเตอรแมชชีนทั้ง 4 ดาน มาสรางเปนกราฟเปรียบเทียบประสิทธิภาพระหวางการจําแนกการ
จํ า แนกหมวดหมู ด ว ยวิ ธี เ นอี ฟ เบย และวิ ธี ซั พ พอร ต เวคเตอร แ มชชี น ของข อ คิ ด เห็ น ที่ มี
สถาบันการศึกษาไทยภาครัฐ แสดงดังภาพที่ 4-8

ภาพที่ 4-8 กราฟแสดงผลการเปรียบเทียบประสิทธิภาพการจําแนกหมวดหมูของขอคิดเห็นที่มี
ตอสถาบันการศึกษาไทยในภาครัฐทั้ง 4 ดาน
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จากภาพที่ 4-8 เปนกราฟแสดงผลการเปรียบเทียบประสิทธิภาพการจําแนกหมวดหมูของ
ขอคิดเห็นที่มีตอสถาบันการศึกษาไทยในภาครัฐทั้ง 4 ดานซึ่งเปนการวัดประสิทธิภาพดวยคา
F-Measure โดยพิจารณาเปรียบเทียบระหวาง 2 วิธีการจําแนกหมวดหมู พบวาประสิทธิภาพของ
การจํา แนกหมวดหมู ดว ยวิ ธี เนอี ฟ เบย มี ค า F-Measure นอ ยกวา การจํา แนกหมวดหมู ดว ยวิ ธี
ซัพพอรตเวคเตอรแมชชีน แสดงวาการจําแนกหมวดหมูดวยวิธีซัพพอรตเวคเตอรแมชชีนสามารถ
ระบุขั้วความรูสึกในเชิงบวก กลางและลบไดดีกวาการจําแนกหมวดหมูดวยวิธีเนอีฟเบย
เมื่อพิจารณาคา F-Measure โดยเปรียบเทียบขอคิดเห็นแตละดานทั้ง 4 ดาน ไดแก ดานราคา
(Price) ดานสถานที่ (Location) ดานความรูและทักษะที่ไดรับ (Known and Skill) และดานความยอมรับ
ในสังคม(Accept) พบวา การจําแนกหมวดหมูดวยวิธีเนอีฟเบยทําใหขอคิดเห็นที่มีตอสถาบันของ
การศึ ก ษาไทยในภาครั ฐ ด า นความยอมรั บ มี ค า F-Measure ต่ํา ที่สุด เมื่อเทีย บกั บ ดา นอื่น ๆ
สวนการจําแนกหมวดหมูดวยวิธีการซัพพอรตเวคเตอรแมชชีนทําใหขอคิดเห็นที่มีตอสถาบันของ
การศึกษาไทยในภาครัฐ ดานสถานที่ มีคา F-Measure ต่ําที่สุดเมื่อเทียบกับดานอื่น ๆ
ผลการสรางกราฟเปรีย บเทียบประสิทธิภาพระหวา งจํา แนกหมวดหมูขอคิดเห็นที่ มีตอ
สถาบันการศึกษาไทยในภาคเอกชนดวยวิธีเนอีฟเบย และวิธีซัพพอรตเวคเตอรแมชชีน แสดงดัง
ภาพที่ 4-9

ภาพที่ 4-9 กราฟแสดงผลการเปรียบเทียบประสิทธิภาพการจําแนกหมวดหมูของขอคิดเห็นที่มี
ตอสถาบันการศึกษาไทยในภาคเอกชนทั้ง 4 ดาน
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จากภาพที่ 4-9 เปนกราฟแสดงผลการเปรียบเทียบประสิทธิภาพการจําแนกหมวดหมูของ
ขอคิดเห็นที่มีตอสถาบันการศึกษาไทยในภาคเอกชนทั้ง 4 ดานซึ่งเปนการวัดประสิทธิภาพดวย
คา F-Measure เมื่อพิจารณาเปรียบเทียบระหวาง 2 วิธีการจําแนกหมวดหมู พบวาประสิทธิภาพของ
การจํา แนกหมวดหมู ดว ยวิ ธี เนอี ฟ เบย มี ค า F-Measure นอ ยกวา การจํา แนกหมวดหมู ดว ยวิ ธี
ซัพพอรตเวคเตอรแมชชีน แสดงวาการจําแนกหมวดหมูดวยวิธีซัพพอรตเวคเตอรแมชชีนสามารถ
ระบุขั้วความรูสึกในเชิงบวก กลางและลบไดดีกวาการจําแนกหมวดหมูดวยวิธีเนอีฟเบย เมื่อ
พิจารณาคา F-Measure โดยเปรียบเทียบขอคิดเห็นแตละดานทั้ง 4 ดาน ไดแก ดานราคา (Price)
ดานสถานที่ (Location) ดานความรูและทักษะที่ไดรับ (Known and Skill) และดานความยอมรับใน
สังคม (Accept) พบวา สวนการจําแนกหมวดหมูดวยวิธีทั้งเนอีฟเบยและซัพพอรตเวคเตอรแมชชีน
ทําใหขอคิดเห็นที่มีตอสถาบันของการศึก ษาไทยในภาคเอกชน ดา นความยอมรับในสังคมมีคา
F-Measure ต่ําที่สุดเมื่อเทียบกับดานอื่น ๆ
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บทที่ 5
สรุปผลการวิจัย
5.1 สรุปผล
การวิ จั ย ครั้ ง นี้ มี วั ต ถุ ป ระสงค เ พื่ อ จํ า แนกหมวดหมู ข อ ความของข อ คิ ด เห็ น ภาษาไทยใน
แบบสอบถามปลายเปด และเปรียบเทียบประสิทธิภาพของการจําแนกหมวดหมูของขอคิดเห็นใน
แบบสอบถามปลายเปด โดยวิธีเนอีฟเบยและซัพพอรตเวคเตอรแมชชีน โดยใชขอมูลจากการสํารวจ
ดวยแบบสอบถาม เรื่องความคิดเห็นที่มีตอสถาบันการศึกษาไทยระหวางภาครัฐและเอกชนของ
ประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร ซึ่ง ความคิดเห็นที่มีตอสถาบันการศึกษาไทยภาครัฐและเอกชน
แบงเปน 4 ดาน ไดแก ดานราคา ดานสถานที่ ดานความรูและทักษะที่ไดรับ และดานความยอมรับ
ในสังคม การจําแนกหมวดหมูระดับความคิดเห็นหรือคําระบุขั้ว แบงเปน 3 หมวดหมู คือ เชิงบวก
(Positive) กลาง (Medium) และลบ (Negative) สามารถสรุปผลเปรียบเทียบประสิทธิภาพของการ
จําแนกหมวดหมูของขอคิดเห็นในแบบสอบถามปลายเปด โดยวิธีเนอีฟเบยและซัพพอรตเวคเตอร
แมชชีน ไดดังนี้
ผลการวัดประสิทธิภาพของการจําแนกหมวดหมู พบวา การจําแนกหมวดหมูความคิดเห็นที่
มีตอสถาบันการศึกษาภาครัฐและเอกชนทั้ง 4 ดาน ดวยวิธีเนอีฟเบย มีคา F-Measure อยูในชวง
ระหวาง 0.719-0.835 สวนการจําแนกหมวดหมูความคิดเห็นที่มีตอสถาบันการศึกษาภาครัฐและ
เอกชนทั้ง 4 ดาน ดวยวิธีซัพพอรตเวคเตอรแมชชีน มีคา F-Measure อยูในชวงระหวาง 0.903-0.963
การเปรียบเทียบประสิทธิภาพการจําแนกหมวดหมูของขอคิดเห็นที่มีตอสถาบันการศึกษา
ไทยภาครัฐและเอกชน ดวยดวยคา F-Measure พบวาประสิทธิภาพของการจําแนกหมวดหมูดวย
วิธีเนอีฟเบยมีคา F-Measure นอยกวาการจําแนกหมวดหมูดวยวิธีซัพพอรตเวคเตอรแมชชีน แสดง
วา การจํ าแนกหมวดหมูดวยวิธี ซัพ พอรตเวคเตอรแมชชีน สามารถจํา แนกหมวดหมูหรือระบุขั้ ว
ความรูสึกในเชิงบวก กลางและลบไดดีกวาการจําแนกหมวดหมูดวยวิธีเนอีฟเบย
เมื่อพิจารณาคา F-Measure โดยเปรียบเทียบขอคิดเห็นแตละดานทั้ง 4 ดาน ไดแก ดานราคา
(Price) ดานสถานที่ (Location) ดานความรูและทักษะที่ไดรับ (Known and Skill) และดานความ
ยอมรั บ ในสั ง คม (Accept) พบว า การจํา แนกหมวดหมูดวยวิธีเ นอีฟ เบยทํา ใหขอคิดเห็นที่มีต อ
สถาบันของการศึกษาไทยภาครัฐ ดานความยอมรับ มีคา F-Measure ต่ําที่สุดเมื่อเทียบกับดานอื่นๆ
0

0
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สวนการจําแนกหมวดหมูดวยวิธีการซัพพอรตเวคเตอรแมชชีนทําใหขอคิดเห็นที่มีตอสถาบันของ
การศึกษาไทยในภาครัฐ ดานสถานที่ มีคา F-Measure ต่ําที่สุดเมื่อเทียบกับดานอื่นๆ
สวนการจําแนกหมวดหมูดวยวิธีทั้งเนอีฟเบยและซัพพอรตเวคเตอรแมชชีนทําใหขอคิดเห็น
ที่มีตอสถาบันของการศึกษาไทยภาคเอกชน ดานความยอมรับในสังคม มีคา F-Measure ต่ําที่สุดเมื่อ
เทียบกับดานอื่นๆ
5.2 อภิปรายผล
ประสิท ธิภาพของการจําแนกหมวดหมูขอความแสดงความคิดเห็นยังมีขอผิดพลาด อยู
เนื่องจากเหตุผลดังตอไปนี้
5.2.1 การแสดงความคิดเห็น หรือขอคิดเห็น คือ การแสดงอารมณ ความรูสึก ความคิดเห็น
สวนตัวของผูพูดหรือผูเขียนมีตอสิ่งใดสิ่งหนึ่งหรือเรื่องใดเรื่องหนึ่ง มีขอกําจัดไมสามารถระบุขั้ว
หรื อจํา แนกหมวดหมู ได เนื่ องจากขอความแสดงความคิดเห็นของไทยมีรูป ที่ไมแนนอน โดย
ลักษณะขอความคิดเห็นบางขอความไมส ามารถระบุขั่วไดในขอมูลจากการสํารวจ 400 ชุด มี
ตัวอยางดังนี้
ตัวอยางดานความยอมรับในสังคมที่มีตอสถาบันการศึกษาภาครัฐ เชน ขอความวา
“ตองมีความสามารถทางการศึกษา” เปนขอความไมสามารถระบุขั้วไดเพราะไมมีสวนใดใน
ประโยคบอกวายอมรับหรือไมระดับใด
“ไดรับการยอมรับนอยถาสถาบันไมมีชื่อ” เปนขอความไมสามารถระบุขั้วไดเนื่องจากเปน
ลักษณะของขอความที่ตองมีเงื่อนไขกอน
“ยอมรับในสังคมไดพอใชหรือแย” “บางทีก็ไดรับการยอมรับบางทีก็ไมไดรับการยอมรับ”
ลักษณะของขอความที่มีความขัดแยงกันเอง จึงไมสามารถระบุขั้วได วาความคิดเห็นปานกลางหรือ
เชิงลบ
คําถามในสวนของดานการยอมรับ แตตอบดานราคาใหเหตุผลทางดานราคา เชน “คาใชจาย
สู ง เลย ทํ า ให ไ ม ค อยสนใจ” ก็ ไ มส ามารถระบุขั้วในหัวขอ ดา นความยอมรับ ในสัง คม ที่ มี ต อ
สถาบันการศึกษาภาครัฐได
นอกจากนี้ลักษณะของขอความแสดงความคิดเห็นเชิงเปรียบเทียบไมสามารถวิเคราะหได
เชน “อาหารราน A แพงกวาราน B” จะไมสามารถบงบอกถึงทัศนะคติไดวาขอความนี้มีความ
คิดเห็นเชิงบวกหรือกลางหรือลบ แตในงานวิจัยนี้ไดแกปญหาในการวิเคราะหความคิดเห็นเชิง
เปรียบเทียบ โดยกรอกขอความแสดงความคิดเห็นที่มีตอสถาบันไทยแยกกันระหวางภาครัฐและ
เอกชน ตัวอยางเชน
0

0

0

0
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ภาครัฐ
ขอความที่ได คือ มีราคาถูกมากกวา อยูในหมวดหมู ความคิดเห็นเชิงบวก
ภาคเอกชน ขอความที่ได คือ มีราคาแพง
อยูในหมวดหมู ความคิดเห็นเชิงลบ
จากปญหาที่ไมสามารถระบุขั้วไดจึงตองทําการคัดเลือกขอความบางขอความออกกอน ซึ่งมี
ผลตอประสิทธิภาพการจําแนกหมวดหมูที่ดีขึ้น
5.2.2 ประสิทธิภาพของการจําแนกหมวดหมูขอความแสดงความคิดเห็นยังมีขอผิดพลาดอยู
เนื่องจากขั้นตอนการตัดคํา กําจัดคําหยุด และการสกัดคํา ตองใชขอมูลจากพจนานุกรมคําศัพทบาง
คําไมมีในฐานขอมูลพจนานุกรมคําศัพท รวมทั้งฐานขอมูลคําหยุดดวย
จากผลเปรียบเทียบประสิทธิภาพของการจําแนกหมวดหมูของขอคิดเห็นในแบบสอบถาม
ปลายเปด โดยวิธีเนอีฟเบยและซัพพอรตเวคเตอรแมชชีน พบวา การจําแนกหมวดหมูของขอคิดเห็น
ในแบบสอบถามปลายเปด โดยวิธีซัพ พอรตเวคเตอรแมชชีนมีประสิทธิภาพดีกวาวิธีเนอี ฟเบย
เปนไปตามสมมติฐานการวิจัยและสอดคลองกับผลการวิจัยของนิเวศ จิระวิชิตชัย, ปริญญา สงวน
สัตย และพยุง มีสัจ (2554)
5.3 ขอเสนอแนะ
5.3.1 การเก็บขอมูลสามารถเก็บขอมูลดวยวิธีอื่นรวมดวย เชน เก็บขอมูลจากแบบสอบถาม
ออนไลด เพื่อความรวดเร็วและไมตองพิมพขอความเก็บลงในไฟล
5.3.2 สามารถพัฒนาและประยุกตใชในงานอื่น ๆได ตัวอยางเชน วิเคราะหขอความแสดง
ความคิดเห็นเกี่ยวกับหัวขออื่น ๆ ที่สนใจ ตัวอยางเชน การวิเคราะหขอความแสดงความคิดเห็นดาน
การบริการหลังการขาย การวิเคราะหความคิดเห็นบนเว็บในดานตาง ๆ การวิเคราะหความคิดเห็น
เกี่ยวกับคุณภาพสินคา เปนตน
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ภาคผนวก ก
ตัวอยางแบบสอบถาม
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แบบสอบถาม

เรื่อง ความคิดเห็นที่มีตอสถาบันการศึกษาไทยระหวางภาครัฐและเอกชน
ของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร
ผูศึกษาขอความรวมมือผูตอบแบบสอบถามทุกทานตอบแบบสอบถามตามความเปนจริง
แบบสอบถามออกเปน 3 สวน ดังนี้
สวนที่ 1 ขอมูลพื้นฐานทางประชากรศาสตรของกลุมตัวอยาง
สวนที่ 2 ความคิดเห็นที่มีตอสถาบันการศึกษาภาครัฐและเอกชน
สวนที่ 3 ขอคิดเห็นเพิ่มเติม
สวนที่ 1 ขอมูลพื้นฐานทางประชากรศาสตรของกลุมตัวอยาง
คําชี้แจง : โปรดทําเครื่องหมาย ⁄ ลงหนาขอความที่ตองการ
1. เพศ
⃞ 1) หญิง
⃞ 2) ชาย
2. ชวงอายุ
⃞ 1) 15 – 25 ป
⃞ 3) 36 – 50 ป
⃞ 2) 26 – 35 ป
⃞ 4) 51 – 60 ป
3. ระดับการศึกษา
⃞ 1) มัธยมศึกษาตอนตน
⃞ 3) ปริญญาตรี หรือเทียบเทา
⃞ 2) มัธยมศึกษาตอนปลาย
⃞ 4) สูงกวาปริญญาตรี
4. รายรับตอเดือน
⃞ 1) ต่ํากวา 5,000 บาท
⃞ 4) 20,001 บาท – 30,000 บาท
⃞ 2) 5,001 บาท – 10,000 บาท
⃞ 5) มากกวา 30,000 บาท
⃞ 3) 10,001 บาท – 20,000 บาท
5. อาชีพปจจุบันของทาน
⃞ 1) นักเรียน / นักศึกษา
⃞ 5) พอบาน / แมบาน
⃞ 2) รับจาง
⃞ 6) พนักงานบริษัท
⃞ 3) ขาราชการ / พนักงานของรัฐ
⃞ 7) อื่นๆ ระบุ.............
⃞ 4) ผูประกอบการ
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สวนที่ 2 ความคิดเห็นที่มีตอสถาบันการศึกษาภาครัฐและเอกชน
คําชี้แจง : กรุณากรอกขอความตามความคิดเห็นของทานที่มีตอสถาบันการศึกษาไทยทั้งภาครัฐและ
เอกชนใหครบทุกขอ
ปจจัย
ความคิดเห็นที่มีตอสถาบันการศึกษา
ภาครัฐ
เอกชน
..................................................... .........................................................
1. ดานราคา
เปนคาใชจายทั้งหมดใน ..................................................... .........................................................
การศึกษาเลาเรียนตลอด ..................................................... .........................................................
การศึกษา รวมทั้งคาดํารง ..................................................... .........................................................
..................................................... .........................................................
ชีพระหวางการศึกษา
..................................................... .........................................................
คาใชจายสวนตัว
..................................................... .........................................................
2. ดานสถานที่
..................................................... .........................................................
เปนบริเวณโดยรอบ
..................................................... .........................................................
ความสะอาด ความ
..................................................... .........................................................
สวยงามของสถานที่
อาคารเรียน สิ่งแวดลอม ..................................................... .........................................................
ตางๆในสถานการศึกษา ..................................................... .........................................................
..................................................... .........................................................
3. ดานความรูแ ละทักษะ ..................................................... .........................................................
..................................................... .........................................................
ที่ไดรับ
..................................................... .........................................................
เปนความรูและทักษะ
ตางๆทางดานวิชาการที่ ..................................................... .........................................................
……………………..................... .........................................................
ไดรับในระหวาง
................................……………. .........................................................
การศึกษา
4. ดานความยอมรับใน ..................................................... .........................................................
สังคม เปนความยอมรับ ..................................................... .........................................................
ทั้งหลังจบการศึกษาแลว ..................................................... .........................................................
การไดรับการตอบรับจาก ..................................................... .........................................................
สังคมและสถานประกอบ ..................................................... ........................................................
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สวนที่ 3 ขอคิดเห็นอื่นๆ เพิ่มเติม
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.
ขอขอบคุณทุกทานที่ใหความรวมมือ
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ภาคผนวก ข
ขอมูลทีไ่ ดจากแบบสอบสอบ
รายการคําหยุดที่ใชในงานวิจัย
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ขอมูลที่ไดจากแบบสอบสอบ
ขอมูลที่ไดจากแบบสอบสอบ เปนขอมูลที่ไดการสํา รวจดวยแบบสอบสอบ เรื่อง ความ
คิ ด เห็ น ที่ มี ต อ สถาบั น การศึ ก ษาไทยระหว า งภาครั ฐ และเอกชน ของประชาชนในเขต
กรุงเทพมหานคร จํานวน 400 ชุด โดยไดยกตัวอยางขอมูลทาง 4 ดาน ดานละ 40 ตัวอยาง
ตารางที่ ข-1 ขอมูลจากแบบสอบถามความคิดเห็นที่มีตอสถาบันการศึกษาไทยระหวางภาครัฐและ
เอกชนดานราคา

7
8

ความคิดเห็นที่มีตอสถาบันการศึกษาภาครัฐ
พอสมควร บางทีก็แพงกวาเอกชน
ถูกกวา
ราคาพอสมควร บางทีก็แพงกวาเอกชน
คาเกี่ยวของกับดานการศึกษาก็พอสมควร
คาใชจายสวนตัวไมมากเพราะไมมีการแขงขัน
ระหวางนักศึกษามากเทากับเอกชน
คาใชจายต่ํา
คาใชจายในสถาบันของรัฐนั้นจะมีคาใชจายที่ถูก
กวาสถาบันของเอกชน แตสถาบันของรัฐสวน
ใหญจะไดรบั ความเชื่อถือจากสถานบัน
ประกอบการมากกวาเอกชน
พอๆกัน
มีคาใชจายทีเ่ หมาะสม นาสนใจ ไมตองคิดมาก

9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

คาใชจายไมมาก
คาใชจายถูกกวา
ราคาพอใชได
คาเทอมถูกกวาเอกชน
คาใชจายไมสูงจนเกินไป
คาใชจายทีเ่ หมาะสม
คาใชจายตางๆต่ํา
ราคาใชจายต่ํา
ราคาถูกกวา
คาเทอมถูกกวาเอกชน
มีคาใชจายที่พอเหมาะไมสูงเกินไป
จะเสียคาใชจายนอยกวาเอกชน

ลําดับ
1
2
3
4

5
6

ความคิดเห็นที่มีตอสถาบันการศึกษาภาคเอกชน
มีเงินเขาไดอยางเดียว คาใชจายแพงกวา
แพงกวา ใชแตเงิน
มีเงินเขาไดอยางเดียวก็เขาเรียนได
คาเกี่ยวกับการศึกษาก็มีมากพอสมควร คาใชจาย
สวนตัวคอนขางสูง
คาใชจายสูง
คาใชจายของเอกชนนัน้ จะแพงกวาสถาบันของรัฐ
เยอะ แตสถาบันเอกชนบางที่มศี ักยภาพจริงที่จะ
ไดรับความเชื่อถือในดานศักยภาพนอยกวาภาครัฐ
พอๆกัน
มีคาใชจายสูงมากเพราะถาเขาเรียนตองคิดหนัก
เรื่องคาเทอม
คาใชจายสูง
คาใชจายแพงกวา
คาใชจายเยอะมาก
คาเทอมราคาสูง
คาใชจายสูงเกินไป
คาใชจายมีราคาแพงเกินไป
คาใชจายตางๆคอนขางสูง
ราคาใชจายสูง
ราคาแพงกวา
คาเทอมแพง
มีคาใชจายสูงแตก็บริหารดี
จะมีการเก็บเงินดานอื่นอีกมากมาย
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ลําดับ
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38

39
40

ความคิดเห็นที่มีตอสถาบันการศึกษาภาครัฐ
คาใชจายตางๆในการศึกษาถูก
ราคาถูก
ราคาถูก
ประหยัดมากกวา
มีราคาถูก
ราคาถูก
ราคาถูก
มีคาใชจายถูก
มีราคาเลาเรียนที่ถูกกวา
ราคาก็ปกติ
สูงกวา
ถูกกวา
ดี
คาเทอมมีราคาถูกวาเอกชน
คอนขางนอย
พอสมควร
ราคาอยูในเกณฑปานกลาง ไมสูงหรือต่ําเกินไป
1.คาเลาเรียนถุกกวา 2.สามารถเบิกไดเต็มจํานวน

ต่ํา
ถูก

ความคิดเห็นที่มีตอสถาบันการศึกษาภาคเอกชน
คาใขจายแพง
ราคาแพง
ราคาแพง
คาใชจา ยมากกวารัฐ
มีราคาแพง
ราคาแพง
ราคาคอนขางแรง
มีคาใชจายคอนขางแพง คาใชจายจุจิกมากมาย
มีราคาเลาเรียนที่สูงกวารัฐบาล
แพงมาก
แพง
แพงกวาถึงแพงมาก
ดี
มีราคาคาเทอมแพงกวารัฐบาล
สูงมาก
แพง
ราคาคาใชจายยังสูงอยู
1.คาเลาเรียนแพง 2. สามารถเบิกไดแคครึง่ เดียว 3.
เรียนงาย, อิสระ(การแตงกาย) 4. ความเปนกันเอง
กับอาจารยมากกวา
สูง
แพง
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ตารางที่ 2 ขอมูลจากแบบสอบถามความคิดเห็นที่มีตอสถาบันการศึกษาไทยระหวางภาครัฐและ
เอกชนดานสถานที่
ลําดับ
ความคิดเห็นที่มีตอสถาบันการศึกษาภาครัฐ
1
ใหญเปนบางที่ แตโรงเรียนภาครัฐชอบอยูแตใน
เมือง หรือกรุงเทพ
2
สวนมากจะอยูในเมือง
3
ใหญเปนบางมหาวิทยาลัย
4
ภาครัฐสวนมากอยูในตัวเมือง เดินทางสะดวกแต
พื้นที่นอย สถานที่จึงเล็ก
5
รัฐบาลจะมีพื้นที่มากกวา
6
แนนอนมหาวิทยาลัยของรัฐจะมีสถานที่ที่ใหญ
เพียงพอตอจํานวนนักศึกษา เชน จุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย,ม.พระจอมเกลาฯ,ม.ธรรมศาสตร
7
ดี
8
บางทีอาจจะเล็กไป
9
สถานที่ตั้งจะมีพนื้ ทีเ่ ล็กกวาเอกชน
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

ความคิดเห็นที่มีตอสถาบันการศึกษาภาคเอกชน
สถาบันเอกชนสวนมากจะเล็กกวาภาครัฐ และ
สถานที่อยูแตปริมณฑณ
จะอยูคอนขางชานเมือง
จะดีกวาหรูกวารัฐบาล พื้นที่ใหญกวาง
ภาคเอกชนสวนมากจะอยูแถบชานเมืองซะสวน
ใหญ พื้นที่มาก จึงใหญกวางขวาง
จะมีพื้นที่ที่กวางไกล
ก็จะคลายๆกันกับมหาวิทยาลัยของรัฐ แตละทีจ่ ะ
มีขนาดของสถานทีท่ ี่แตกตางกันไป

พอใช
กวางไกลนาสนใจ รมรื่นหนาอยู
มีบริเวณที่ตั้งที่เหมาะสม ตั้งอยูในที่ทคี่ นผานไป
มารูจักเยอะ
รัฐบาลจะมีพื้นที่มากกวา
เอกชนมีพื้นที่นอยกวา
บางที่อาจจะเล็กไปหนอย แตความรูไมไดตางกัน ดีพอสมควร เพราะโปรโมทเยอะชื่อเสียงเลยมาก
ทําใหคนเขามาศึกษา
รัฐบาลจะมีพื้นที่มากกวา
เทคโนโลยีกวางไกล
สถานที่จะเล็กกวา
สถานที่จะใหญกวา
จะมีพื้นที่ที่พอดีกบั สถานที่
จะมีพื้นที่ที่กวางไกล
สถานที่พรอมสําหรับการเรียนและกวางขวาง
สถานที่พรอมสําหรับการเรียน
สถานที่กวางขวาง
สถานที่เล็กมาก
จะมีขนาดใหญกวา
พื้นที่จะเล็กนอยกวาภาครัฐ
ไมคอยกวางเทาไร จํากัดในการรับนักศึกษา
กวางสามารถรองรับนักศึกษาไดมาก
มหาวิทยาลัยมีความทันสมัยและมีมาตรฐานที่ดี บางสถานศึกษายังมีมาตรฐานที่ยงั ไมคอยดีนัก
สถานที่จะเกาและไมคอยไดรับการดูแล
ไดรับการปรับปรุงอยางเสมอๆ
ใหญและมาตรฐาน
เล็กเกินไปบางที่
เล็ก
ใหญ
สถานที่เล็ก
สถานที่ใหญ
ดี
ดีมากกวา
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ลําดับ
ความคิดเห็นที่มีตอสถาบันการศึกษาภาครัฐ
25 มีขนาดกลาง
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37

44
45
46

ขนาดกลาง
เล็ก
สถานที่มีขนาดเล็ก (เปนบางที่)
รัฐบาลมีพื้นที่การศึกษาที่เล็กกวา
สถานที่ก็ขนาดกลาง
ไมคอยรมรื่น บรรยากาศไมคอยดี
ไมคอยรมรื่น ขาดแคลนอุปกรณหรือสื่อการสอน
ดี
ไมคอยมีความพรอม
มีพื้นที่ใหญและสะดวกสะบาย
ไมคอยดี
มีสถานที่ที่เปนสถาบัน การศึกษาเพียงพอในการ
รองรับ
แลวแตละมหาวิทยาลัย
คอนขางใหญ
ไกล ชนบท เดินทางไมสะดวก
พื้นที่มาก
ดูหรูหราเปนที่นาเรียนเปนอยางมาก และมีคนมา
เรียนเยอะ
ก็จะมีอายุมากกวา เพราะที่ของรัฐสวนใหญเปน
ของเกา สวนใหญจะไมกวางมาก
มีจํานวนพื้นที่มากกวา
สถานที่กวางแตมีคนจํานวนมาก
สวนใหญแลวจะมีพื้นที่มากกวา

47
48
49
50

สะดวก
รมรื่นดี
มีพื้นที่มากกวาเอกชน
กวางขวางพื้นที่คอนใชสอย

38
39
40
41
42
43

ความคิดเห็นที่มีตอสถาบันการศึกษาภาคเอกชน
มีขนาดใหญ
ขนาดใหญ
ใหญ
มีขนาดใหญ
มีพื้นที่ขนาดใหญกวารัฐบาล
สถานที่ก็เหมือน ๆ กัน แตกท็ ันสมัยกวา
รมรื่น มีอุปกรณในการศึกษามาก
รมรื่น นาอยู มีอุปกรณการศึกษาครบ
ดีมาก
มีความพรอมเพียง
เล็ก แออัด
อาจดี
สถานที่ยังไมเพียงพอ
จะมีพื้นที่ที่กวางไกล
เล็ก
ใกล รถติด
พื้นที่นอย
อาจดูไมหรูหราเหมือนภาครัฐ แตก็มีคนเรียน
เหมือนกัน
ก็จะใหญเพราะเอกชนซื้อทีท่ ําตึกเรียน
พื้นที่นอยกวา เพราะขอจํากัดดานเงินทุน
สถานที่กวางขวาง
บางทีก็มีพื้นที่มากอาจจะอยูห างไกลสถานที่
สําคัญมาก เดินทางลําบาก
สะอาดมาก
สะอาดดีนาอยูกวาสถาบันอื่น
มีพื้นที่นอยกวารัฐ
กวางขวางมากพอสมควร
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ตารางที่ 3 ความคิดเห็นที่มีตอสถาบันการศึกษาไทยระหวางภาครัฐและเอกชนดานความรูและความ
ทักษะที่ไดรับ
ลําดับ ความคิดเห็นที่มีตอสถาบันการศึกษาภาครัฐ
1
บางทีก็ใหความรูมากกวาเอกชน
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

ความคิดเห็นที่มีตอสถาบันการศึกษาภาคเอกชน
ใหความรูเรื่องทางภาษามากกวารัฐบาล แตแค
บางสถาบัน
แลวแตความคิดของแตละคน
เหมือนกัน
รัฐบาลตองใชความรูในการเขาสอนเขาเรียน มี ความรูไมคอยแนนเรียนใหผานๆไป
ความรูแนนมากกวา
แลวแตสถานศึกษาแตละสถาบันบางที่ก็เดน
เอกชนเดนทางดานเทคโนโลยีซะสวนใหญ
บางวิชา วิชาอื่นๆก็ระดับปานกลาง
อาจจะไดทักษะและความรูมากหรือนอย
อาจจะมีเทคโนโลยีที่เหนือกวา
ขึ้นอยูกับผูเรียนและอาจารยผูสอน
มีความรูเทาเทียมกัน ที่อยูนักศึกษาเองวามี
มีความรูเทาเทียมกัน
ความสนใจมากนอยเพียงใด
ดี
ดี
บุคลากรนอยทําใหไดรบั ความรูไมเพียงพอ
บุคลากรเยอะไดความรูมากมาย
ไดรับความรูเทาเอกชนแตเทคโนโลยีจะดวย ไดรับความรูทดั เทียมกับรัฐบาล
กวา
ไดรับความรูดี
ไดรับความรูดี
ไดรับความรูเทากับทีเ่ อกชน
ทักษะก็ไมตางกันมากแตกตางแคที่ชื่อเสียง
ไดรับความรูดี
ไดรับความรูดี
ไดรับความรูเทาๆกับที่เอกชน
ทักษะก็ไมตางกันมาก
บุคลากรนอย ความรุไมครบ
บุคลากรมากพอ
ไดรับความรูอยางครบถวน
ไดรับความรูอยางครบถวน
ไมแตกตางกัน
ไมแตกตางกัน
ไดความรูดี
ไดความรูดี
มีความรูแนนกวา
ความรูพอประมาณ
มีความเหมาะสมสามารถนําไปใชใน
มีความเหมาะสมและสามารถนําไปใชไดใน
ชีวิตประจําวันไดดี
ชีวิตประจําวัน
เนื้อหาจะแนนและมากกวาเอกชน
จะเจาะจงเฉพาะบางดานและบางวิชาที่
สถานศึกษาเอกชนถนัด
วิชาการเยอะ
วิชาการนอยกิจกรรมเยอะ
รัฐเนนวิชาการ
เอกชนเนนกีฬากิจกรรมตางๆ
เนนวิชาการตางๆ
เนนการทํากิจกรรมรวมกันตางๆ
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ลําดับ
24
25
26
27
28

ความคิดเห็นที่มีตอสถาบันการศึกษาภาครัฐ
ผมไมคอยไดรบั รูขาวสาร
ดานวิชาการดี
ดีมาก ในดานวิชาการ
รัฐบาลจะเนนวิชาการมากกวา
การเรียนการสอนดี

29
30
31
32
33
34
35

รัฐบาลมีทักษะที่ดีกวา
ภาครัฐจะเนนดานวิชาการ
มีบุคลากร ครูนอย
มีบุคลากรนอยไมเพียงพอการศึกษา
ธรรมดา
คอนขางดี
ไดรับความรูคอ นขางนอย

36
37
38
39
40
41
42

คอนขางดี
ความรูที่ไดรับดี อยูในเกณที่เหมาะสม
ไดทักษะที่แนนกวา
นอย
เอาใจใสนักศึกษา
มีความเทาเทียมกันกับภาคเอกชน
อาจไดเทาเทียมกันขึ้นอยูกับทักษะของ
นักศึกษา
ก็ดี เพราะภาครัฐก็จะสอนเขมงวดกวา

43
44
45
46
47
48
49
50

ความรูเทาเทียมกัน
พอสมควร
จะไดรบั มากนอยขึ้นอยูกบั คนเรียนไมวาที่
ไหน ก็จะใหความรูมากเทากัน
ไดรูรอบดาน
ไดความรูอะไรหลายๆอยางจากภาครัฐ
มีความเทาเทียมกัน
อาจใหความรูไมทั่วถึงเพราะผูเ รียนเยอะ

ความคิดเห็นที่มีตอสถาบันการศึกษาภาคเอกชน
นอย
ดานวิชาการดี
ดีมากในดานวิชาการ
เอกชนจะเนนกิจกรรมเปนสวนใหญ
การเรียนการสอนดี มีการเรียนรูเพิ่มเติมในสิ่งที่
ใหมมาก
ทีทักษะนอยกวารัฐบาล
เอกชนเนนดานกิจกรรม คาใชจายเยอะ
มีบุคลากร ครูมาก
บุคลากรมีมากพอในการศึกษา
ดี
เนนทักษะและความรูตาง ๆ แบบเจาะลึก
ความรูที่ไดรับมาตรงตามความตองการ และมี
ความรูสูงมาก
เหมือนกัน
มีการเจาะลึกในการใหความรูที่ลกึ มากกวา
เหมือนกัน
มาก
ไมคอยเอาใจใสนักศึกษา
เทาเทียมกับภาครัฐ
เทาเทียมหรือมากกวานั้นขึน้ อยูกับไหวพริบหรือ
ความรู
ไมคอยดูเทาทีค่ วรดวยความที่เปนเอกชนจะทําให
ไมโหด
เหมือนกัน
พอสมควร
เหมือนกัน
รูสิ่งใหม ๆ
ไดนําความรูไปใชงานทางดานเอกชน
มีความเทาเทียมกัน
อาจใชความรูดีกวา เพราะตอหนึง่ หองมีคนเรียน
นอย
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ตารางที่ 4 ความคิดเห็นที่มีตอสถาบันการศึกษาไทยระหวางภาครัฐและเอกชนดานความยอมรับ
ในสังคม
ลําดับ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26

ความคิดเห็นที่มีตอสถาบันการศึกษาภาครัฐ
ดานการยอมรับภาครัฐสวนมากยอมรับ
บางที่ก็ไดรบั ความยอมรับ
รัฐบาลสังคมยอมรับมากกวาเพราะเปนการสอบ
เขาโดยใชความรูและความสามารถ
ภาครัฐไดรับความนาเชื่อถือมากกวาเพราะตอง
ใชความสามารถสอบเขา
อาจจะยอมรับมากกวาเอกชน
สังคมจะยอมรับสถาบันของรัฐบาลมากกวา
เอกชน รวมทั้งสถานประกอบการดวย
พอๆกัน
ผูสนใจเยอะ เพราะถูก
มีการยอมรับนอย
มีความยอมรับมากกวาเอกชน
เทาเทียมกัน
มีความยอมรับมากกวาเอกชน
เทาเทียมกัน
ยอมรับนอย
ไดรับความยอมรับในสังคมมาก
มีการตอบรับดีมาก
ใชไดอยูในเกณฑดี
รัฐบาลเปนที่ยอมรับกวา
มีการพิจารณาที่ดีกวาเมื่อเทียบกับเอกชน
ถาจบสถาบันรัฐจะไดรบั ความยอมรับมากกวา
ไดรับการยอมรับเพราะมีคุณภาพ
นักศึกษานิยมเพราะราคาถูก
จะไมคอยนาเชื่อถือ
นาจะยอมรับมากกวาเอกชน
มีความยอมรับมากกวาเอกชน
นักศึกษาทีเ่ ลือกภาครัฐเพราะราคาถูก

ความคิดเห็นที่มีตอสถาบันการศึกษาภาคเอกชน
ยิ่งมีชื่อเสียงมาก ก็ยิ่งแพงมาก
บางทีก็ไดความมีชื่อเสียง
มีเงินยัดเงินก็เรียนได ถึงโงแคไหนก็จบได
บางที่ก็ไดรบั การยอมรับบางที่ก็ยงั ไมมีการยอมรับ
ขึ้นอยูกับผูเรียน
สังคมและสถานประกอบการจะยอมรับสถาบัน
เอกชนนอยวา
พอๆกัน
คาใชจายสูงเลย ทําใหไมคอยสนใจ
มีการยอมรับเปนสวนใหญ
มีความยอมรับนอยกวารัฐ
เทาเทียมกัน
สูรัฐบาลไมได
เทาเทียมกัน
ยอมรับเยอะ เพราะบุคลากรครบ
ไมคอยไดรับความยอมรับในสังคมเทาทีค่ วร
ไมคอยไดรับทางสังคม
อยูในเกณฑดี
ยอมรับนอย
คอนขางนอยทีจ่ ะไดรบั การพิจารณากอน
ความยอมรับนอยเปนเฉพาะบางแหง
ไมคอยยอมรับ เพราะอิสระเกินไป
นอย
จะยอมรับเปนสวนใหญ
มีบางแตไมมากพอในสังคม
นอย
นักศึกษาทีเ่ ลือกเอกชนเพราะชอบความ
สะดวกสบาย
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ลําดับ
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46

47
48
49
50

ความคิดเห็นที่มีตอสถาบันการศึกษาภาครัฐ
ดานรัฐจะมีการยอมรับนอยกวา
เนื่องจากมีคาใชจายนอยจึงเปนทีน่ ิยม
รัฐบาลดูมีมาตรฐานการศึกษามากกวาเอกชน
คนทีเ่ รียนสถาบันรัฐสวนใหญเพราะราคาถูก
ยอมรับนอย เพราะไมคอยไดรับความยอดนิยม
ยอมรับนอย เพราะไมคอยไดรับความยอดนิยม
ธรรมดา
เปนที่ยอมรับในบางสวน
ไมคอยไดรับความนิยม
ยอมรับสูง
ไดรับการยอมรับ มีสถานประกอบการยอมรับ

ความคิดเห็นที่มีตอสถาบันการศึกษาภาคเอกชน
ดานเอกชนจะเปนที่ยอมรับมากกวา
เปนที่ยอมรับของคนมีตงั ค
เอกชนดูมีประสิทธิภาพการศึกษานอยกวา
คนทีเ่ รียนสถาบันเอกชน สวนใหญจะมีฐานะ
ยอมรับมากเพราะมีครบพรอมทุกอยาง
ยอมรับมากทั้งทางดานการศึกษา กีฬา เปนตน
ดีมาก
เปนที่ยอมรับคอนขางมาก
นิยมมาก
นาจะสูง
เมื่อจบแลว สถานประกอบการยังไมยอมรับ
เทาทีค่ วร
จะสูงกวา
ต่ํากวา
ไมคอยยอมรับ
ไดรับความนิยม
นอย
มาก ยิ่งคาเทอมมากยิ่งดัง
สังคมยอมรับมากกวา
ยอมรับนอยกวา
เปนที่ยอมรับมากกวาเพราะเปนทีไ่ ดยินชื่อเสียง อาจไดยอมรับนอยกวา เพราะอาจมาใหม อาจไมได
มากกวา
รับการยอมรับ
ยอมรับดี
ยอมรับประมาณหนึ่ง
ในรัฐจะไดความยอมรับกวาเอกชน
เหมือนกัน
เปนที่ยอมรับมาก ผูค นใหความสนใจ
ไมเปนที่ยอมรับเทาทีค่ วร สวนใหญเปนพวกไมมีที่
เรียน เขารัฐไมได
สังคมไดรับการยอมรับมากกวาทั้งที่จะเกง ไมเกง สังคมใหการยอมรับนอย เพราะเขางายจะโดนดูถูก
ขึ้นอยูกับคนมากกวา
กวา ไมไดสอบเขา ไมมีความสามารถ แตจริงไม
สําคัญเลยเรียนที่ไหนถาไมจบก็ไมมีงานทําก็
เทานั้น
ปานกลาง
ยอมรับเปนกรณี
ดีมากไดคุณภาพ
ไมคอยยอมรับ
มีความยอมรับสูงกวาเอกชน
บางที่ไมคอยมีความยอมรับเทาทีค่ วร
จะหางานยาก
จะหางานงายกวา
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รายการคําหยุดที่ใชในงานวิจัย
ตัวอยางรายการคําหยุดที่ใชในงานวิจัยภาษาอังกฤษมีดังตอไปนี้
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ตัวอยางรายการคําหยุดที่ใชในงานวิจัยภาษาไทยมีดังตอไปนี้
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