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กัับข้้อมููลตั๋๋�วงานด้้านไอทีีจำำ�นวน 10,608 ตั๋๋�วงาน โดยนำำ�ข้้อความที่่�ผู้้�ใช้้บริิการแจ้้งงาน
เข้้ามาผ่่านตั๋๋ว� งานหนึ่่ง� ๆ เข้้าสู่่�กระบวนการประมวลผลภาษาธรรมชาติิ ได้้แก่่ การสกััดคำำ�
การกำำ�จััดคำ�ำ การสะกดคำำ� และอื่่�น ๆ จากนั้้�นจึึงนำำ�ผลที่่�ได้้มาเรีียนรู้้�และทำำ�นายผ่่านตััว
แบบทั้้�งหมด 6 ตััวแบบ ได้้แก่่ Multinomial Naïve Byes, Support Vector Machine,
Logistics Regression, Random Forest, Stacking Model with Bagging และ XGBoosting บนการสกััดคุุณลัักษณะทั้้�งหมด 2 แบบ ได้้แก่่ Count Vectorization และ
TF-IDF เพื่่อ� เปรีียบเทีียบประสิิทธิิภาพ ผลการศึึกษาพบว่่าตััวแบบที่่�ใช้้เทคนิิค Ensemble
ดัังเช่่น XG-Boosting บนการสกััดคุุณลัักษณะแบบ TF-IDF สามารถประยุุกต์์ใช้้งานกัับ
ข้้อมููลชุุดอื่น่� และให้้ผลการทำำ�นายแม่่นยำำ�ที่่สุ� ดุ ด้้วยดััชนีี F1-Score เท่่ากัับ 81.21% ทั้้ง� ยััง
ช่่วยลดเวลาในกระบวนการจำำ�แนกประเภทตั๋๋ว� งานทั้้�งหมดให้้เหลืือน้้อยกว่่า 1 วััน ตลอด
จนเพิ่่�มระดัับความพึึงพอใจเฉลี่่�ยของผู้้�ใช้้บริิการได้้สููงสุุดถึึง 8.17%
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In this research, we propose a maching learning based system for automatic IT
support ticket classification. A total of 10,608 tickets (written in Thai) were used
where each ticket was processed by several techniques of natural language
processing, including word tokenization, word removal and word spelling, among
others. The processed data were then fed to six different machine learning
models—Multinomial Naïves Bayes, Support Vector Machine, Logistics Regression,
Random Forest, Stacking Model with Bagging, and XG-Boosting. Each machine
learning model was tested with two feature extraction schemes—Count Vectorization and TF-IDF. Our experiments revealed that the most accurate solution
was obtained through the model utilizing ensemble technique, particularly
XG-Boosting with TF-IDF feature extraction. Applying this best solution to an
unknown dataset, we obtained good results, both quantitatively and qualitatively. In the case of quantitative results, we achieved the highest F1-Score of
81.21%. In the case of qualitative results, this system speeded up the IT ticket
classication process from more than one day with manual classification to less
than one day with our system. Consecutively, the overall users’ satisfaction
regarding IT service management system increased by 8.17%.
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1. บทนำำ�

	ระบบจััดการบริิการด้้านไอทีี (IT Service Management
หรืือ ITSM) เป็็นระบบที่่�ถููกใช้้งานอย่่างแพร่่หลายทั่่�วโลกในฐานะ
แพลตฟอร์์มตััวกลางระหว่่างผู้้ใ� ห้้บริิการด้้านเทคโนโลยีีสารสนเทศ
กัับผู้ใ้� ช้้บริิการ โดยหน้้าที่่�ของระบบนั้้�นมีีได้้หลากหลาย อาทิิ รัับ
-ส่่งปััญหา แจ้้งปััญหาการใช้้งาน แจ้้งความประสงค์์ต่่าง ๆ ด้้าน
เทคโนโลยีีสารสนเทศ เป็็นต้้น ทั้้�งนี้้� เพื่่�อเป้้าหมายสููงสุุดในการ
สนัับสนุุนความต้้องการและจััดการระบบไอทีีภายในองค์์กรให้้มีี
ประสิิทธิิภาพ ในงานวิิจัยั ชิ้้น� นี้้� ผู้้�วิิจัยั ทำำ�การศึึกษาปััจจัยั ที่่�ส่ง่ ผล
ต่่อการเพิ่่�มประสิิทธิิภาพและลดเวลาที่่ใ� ช้้ในการจำำ�แนกประเภท
ตั๋๋ว� งานสนัับสนุุนด้้านไอทีี (IT Support Ticket) ของระบบจััดการ
บริิการด้้านไอทีี โดยผู้้�วิิจััยได้้เลืือกกรณีีศึึกษาของปััญหาที่่�เกิิด
ขึ้้�นจริิงในกระบวนการทำำ�งานของฝ่่ายเทคโนโลยีีสารสนเทศใน
บริิษััทเอกชนแห่่งหนึ่่�ง ซึ่่�งความเป็็นมาเริ่่�มต้้นคืือในทุุก ๆ ช่่วง
ไตรมาสสุุดท้้ายของปีี พนัักงานภายในบริิษััททุุกหน่่วยงานจะ
ต้้องทำำ�การกรอกแบบสอบถามเพื่่อ� ประเมิินความพึึงพอใจในการ
ใช้้บริิการจากผู้้ใ� ห้้บริิการด้้านไอทีีซึ่ง่� เป็็นพนัักงานฝ่่ายเทคโนโลยีี
สารสนเทศของบริิษััทเอง การให้้คะแนนจะเป็็นลัักษณะการให้้
เลืือกตั้้ง� แต่่ 1 จนถึึง 5 คะแนนเรีียงตามระดัับความพึึงพอใจจาก
น้้อยไปมาก โดยการประเมิินนี้้�มีี 10 ตััวชี้้�วัดั ได้้แก่่ การประสาน
งานกัับหน่่วยงานของท่่าน ความสุุภาพของผู้้�ให้้บริิการ การแต่่ง
กายตามระเบีียบขณะปฎิิบัติั งิ าน มนุุษยสััมพัันธ์์ การตรงต่่อเวลา
ความรวดเร็็วในการให้้บริิการ ความชำำ�นาญของผู้้�ให้้บริิการ
ความเป็็นระเบีียบ/สะอาด /เรีียบร้้อยของงาน คุุณภาพของงาน
และ ความประทัับใจในการให้้บริิการ จากสถิิติิข้้อมููลคะแนน
ประเมิินย้้อนหลัังตั้้�งแต่่ พ.ศ. 2557 ถึึง พ.ศ. 2560 (รููปที่่� 1)
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จะเห็็นว่่าผลคะแนนประเมิินเฉลี่่�ยต่ำำ��ที่่�สุุด 2 ลำำ�ดัับแรกเป็็น
ประเด็็นที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับเรื่่�อง “เวลา” คืือความตรงต่่อเวลาและ
ความรวดเร็็วในการให้้บริิการ โดยนอกจากสองหััวข้้อนี้้�จะได้้
คะแนนความพึึงพอใจเฉลี่่�ยน้้อยที่่�สุุดแล้้ว ยัังมีีคะแนนน้้อยกว่่า
ตััวชี้้�วััดอื่่�น ๆ อย่่างมีีนััยสำำ�คััญ อีีกทั้้�งยัังมีีแนวโน้้มที่่�ลดลงอย่่าง
เห็็นได้้ชััดในช่่วงปีี พ.ศ. 2558 ถึึง พ.ศ. 2560 ถืือเป็็นประเด็็น
ปััญหาที่่�ควรต้้องได้้รัับการพิิจารณาแก้้ไขอย่่างเร่่งด่่วน
	จากการหารืือร่่วมกัันของทีีมงานฝ่่ายเทคโนโลยีีสารสนเทศ
และการติิดตามกระบวนการทำำ�งานที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับตั๋๋�วงานโดย
ละเอีียดทุุกขั้้น� ตอน เริ่่ม� ตั้้ง� แต่่กระบวนการจำำ�แนก กระบวนการ
มอบหมายงาน และจบที่่�กระบวนการดำำ�เนิินการ ทำำ�ให้้ทีีมงาน
พบความจริิงที่่ว่� า่ ในการทำำ�งานจริิงกระบวนการที่่�มักั กิินเวลาเกิิน
จากที่่ค� าดการณ์์ไว้้มากที่่สุ� ดคืื
ุ อ “กระบวนการจำำ�แนกประเภทของ
ตั๋๋ว� งาน” โดยในขณะที่่�ผู้้�บริิหารฝ่่ายคาดการณ์์ระยะเวลาดำำ�เนิิน
การของทั้้�งสามกระบวนการ คืือ ไม่่เกิิน 1 วััน ไม่่เกิิน 3 วััน
และไม่่เกิินระยะที่่� KPI กำำ�หนด ตามลำำ�ดับั แต่่ในความเป็็นจริิง
คืือตั๋๋�วงานปริิมาณกว่่า 52% ต้้องรอการจำำ�แนกเป็็นเวลานาน
กว่่า 1 วััน ส่่งผลให้้เกิิดความล่่าช้้าสะสมในกระบวนการถััด ๆ ไป
ทำำ�ให้้ผู้ใ้� ช้้บริิการต้้องรอนานขึ้้น� และในบางครั้้ง� ก็็ทำำ�ให้้บริิษัทั ต้้อง
จ่่ายค่่าโอทีีสำ�ำ หรัับฝ่่ายสนัับสนุุนไอทีีเพิ่่�มเติิมอีีกด้้วย จากปััญหา
ทั้้�งหมดที่่�กล่่าวไปนี้้� ผู้้�วิิจััยจึึงต้้องการนำำ�เทคนิิคการเรีียนรู้้�ของ
เครื่่�องจัักร (machine learning) มาประยุุกต์์ใช้้เพื่่�อวิิเคราะห์์
ข้้อความในตั๋๋ว� งานจากผู้้�ใช้้บริิการโดยอััตโนมััติิ จุุดประสงค์์หลััก
คืือการเพิ่่�มประสิิทธิิภาพ (ลดเวลา) ในการจำำ�แนกประเภทตั๋๋�ว
งาน ลดค่่าใช้้จ่่ายบริิษััท และลดความลำำ�เอีียงในการจำำ�แนกตั๋๋�ว
งานโดยมนุุษย์์ เปลี่่�ยนมาให้้ระบบอััตโนมััติตัิ วั เดีียวช่่วยวิิเคราะห์์
ตั๋๋�วงานทุุกตั๋๋�วให้้ด้้วยเกณฑ์์การพิิจารณาที่่�คงที่่�สม่ำำ��เสมอแทน

รููปที่่� 1 ผลคะแนนประเมิินความพึึงพอใจของผู้้�ใช้้บริิการเฉลี่่�ยในช่่วงปีี พ.ศ. 2557 ถึึง พ.ศ. 2560
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2. การทบทวนงานวิิจััยที่่�เกี่่�ยวข้้อง

งานวิิจัยั ของ Altintas และ Tantug [1] เสนอตััวแบบสำำ�หรัับ
ระบุุปััญหาของตั๋๋�วงานภาษาตุุรกีีอััตโนมััติิจากอีีเมลข้้อความที่่�
ได้้รัับจากผู้้�ใช้้บริิการ โดยแบ่่งข้้อมููลออกเป็็นทั้้�งหมด 4 หมวด
(categories) ได้้แก่่ หมวดเทคโนโลยีีสารสนเทศ หมวดกิิจการ
นัักศึึกษา หมวดสุุขภาพ/วััฒนธรรม/กีีฬา และ หมวดสำำ�นัักทุุน
การศึึกษาและหอพััก โดยมีีจำำ�นวนตั๋๋�วงานในแต่่ละหมวดคืือ
3380, 6586, 130 และ 113 ตั๋๋�วงานตามลำำ�ดัับ รวมทั้้�งหมด
10,209 ตั๋๋ว� งาน งานวิิจัยั นี้้ปร
� ะยุุกต์์การทำำ� Feature Extraction
บนข้้อความในอีีเมลโดยใช้้ TF-IDF (Term Frequency-Inverse
Document Frequency) ร่่วมกัับการทดลองสร้้าง Classificattion model แบบ Supervised Learning ทั้้�งหมด 4 ตััว ได้้แก่่
Support Vector Machine (SVM), Naïve Bayes, K-Nearest
Neighbors (KNN) และ Decision Tree และเพิ่่�มการทำำ� Term
weighting ถ่่วงน้ำำ��หนัักที่่�แตกต่่างกัันเพื่่อ� ประเมิินความแตกต่่าง
ของประสิิทธิิภาพ ผลการทดลองระบุุว่่า SVM ให้้ผลลััพธ์์ความ
แม่่นยำำ�ดีีที่่�สุุดสำำ�หรัับการจำำ�แนกข้้อมููลตั๋๋�วงานที่่�มีีจำำ�นวนมาก
ได้้แก่่ การจำำ�แนกหมวดหมู่่�จากข้้อมููลอีีเมลทั้้�งหมด และการ
จำำ�แนกประเภทตั๋๋ว� งานของหมวดเทคโนโลยีีสารสนเทศ และหมวด
กิิจการนัักศึึกษา ในขณะที่่� Naïve Bayes จะมีีประสิิทธิิภาพดีี
เมื่่�อข้้อมููลฝึึกอบรม (training set) มีีจำำ�นวนน้้อย ได้้แก่่ ข้้อมููล
ของฝ่่ายทุุนการศึึกษาและหอพััก ส่่วน Decision Tree นั้้�นให้้
ผลลััพธ์ค์ วามแม่่นยำำ�ค่อ่ นข้้างดีีสำำ�หรัับข้อ้ มููลของหมวดสุุขภาพ/
วััฒนธรรม/กีีฬา เมื่่อ� เปรีียบเทีียบกัับการจำำ�แนกของตััวแบบอื่่น� ๆ
จุุดเด่่นของงานวิิจัยั นี้้� คืือมีีการพััฒนาตััวแบบให้้เหมาะสมกัับชุดุ
ข้้อมููลแต่่ละจำำ�นวน ส่่วนจุุดด้้อยคืือมีีจำำ�นวนหมวดหมู่่�สำำ�หรัับการ
ทำำ�นายค่่อนข้้างมาก ทำำ�ให้้โอกาสในการทำำ�นายพลาดมีีสููงกว่่า
Dedik [2] เสนอตััวแบบสำำ�หรัับจััดหมวดหมู่่�ข้้อความแบบ
อััตโนมััติขิ องเว็็บแอปพลิิเคชัันในบริิษัทั ซอฟต์์แวร์์แห่่งหนึ่่ง� ในสา
ธารณรััฐเช็็ก โดยงานวิิจัยั นี้้ใ� ช้้ข้อ้ มููลฝึึกอบรมทั้้�งภาษาอัังกฤษและ
ภาษาเช็็กที่่�ถููกรวบรวมจากแหล่่งข้้อมููลทั้้�งหมด 3 แหล่่ง คืือจาก
บริิษััทซอฟต์์แวร์์ที่่�กล่่าวถึึงในข้้างต้้นและ จาก Open-source
2 แหล่่ง (Firefox และ Netbeans) รวมเป็็นจำำ�นวนมากกว่่า
10,000 ตั๋๋ว� งาน ในส่่วนของการจำำ�แนกประเภทใช้้ตัวั แบบ SVM
ซึ่่�งเป็็น Supervised Learning ร่่วมกัับการสกััดคุุณลัักษณะ
ด้้วยวิิธีีการทำำ� TF-IDF ซึ่่�งได้้ผลลััพธ์์ความแม่่นยำำ�อยู่่�ที่่� 57%,
53%, และ 53% สำำ�หรัับชุุดข้้อมููล Firefox, Netbeans, และ

ของบริิษััท ตามลำำ�ดัับ จุุดเด่่นของงานวิิจััยนี้้�คืือสามารถนำำ�ไป
ใช้้ได้้กัับหลาย ๆ โครงการโดยไม่่ต้้องปรัับแต่่งพารามิิเตอร์์มาก
สามารถ generalize ให้้เข้้ากัับกัับโครงการอื่่�น ๆ ได้้ดีี
Vedala [3] เสนอกลไกการจำำ�แนกประเภทตั๋๋ว� งานจากระบบ
ITSM ของบริิษััททีีมงานดููแลลููกค้้าแห่่งหนึ่่�ง เพื่่�อลดเวลาที่่�ใช้้ใน
กระบวนการนี้้�ซึ่ง่� ปกติิจะใช้้เวลาอย่่างน้้อย 2-3 วัันสำำ�หรัับตั๋๋ว� งาน
มากกว่่า 100 งาน งานวิิจัยั นี้้ใ� ช้้ระยะเวลา 2 ปีี (ค.ศ. 2016-2017)
ในการเก็็บรวบรวมข้้อมููลตั๋๋ว� งานทั้้�งหมดจำำ�นวน 381,528 รายการ
(แต่่ละรายการมีีข้้อมููล 280 คอลััมน์์) ซึ่่�งจะมีีทั้้�งภาษาอัังกฤษ
ฟิินแลนด์์ เยอรมััน สวีีเดน รวมถึึงภาษาอื่่�น ๆ อีีกมากมาย แล้้ว
จึึงนำำ�ข้อ้ มููลมาทดลองสกััดคุณ
ุ ลัักษณะด้้วย TF-IDF Vectorizer
ร่่วมกัับตัวั แบบของ Logistic regression, Random forests และ
Extremely randomized trees ผลการวััดประสิิทธิิภาพด้้วย
ค่่า Precision ค่่า Recall และค่่า F1-score พบว่่า Random
forests ให้้ค่่า F1-score เฉลี่่�ยสููงสุุดในกลุ่่�ม โดยมีีค่่าถึึง 90%
จากการตรวจสอบความถููกต้้องแบบ Cross-validation ทั้้�งนี้้�
งานวิิจัยั ชิ้้น� นี้้�ยังั นำำ�ตัวั แบบที่่�ได้้ไปทดลองใช้้งานจริิงอีีกเป็็นเวลา
สองสััปดาห์์ ผลปรากฏว่่าระยะเวลาที่่�ใช้้ในการจำำ�แนกตั๋๋�วงาน
ลดลงถึึง 50% จากระยะเวลาหลัักนาทีีกลายเป็็นหลัักวิินาทีี
ช่่วยเร่่งให้้กระบวนการทั้้�งหมดรวดเร็็วขึ้้�น อีีกทั้้�งสามารถสร้้าง
คำำ�แนะนำำ�เพิ่่�มเติิมอััตโนมััติิในการแก้้ปััญหาสำำ�หรัับกรณีีที่่�เกิิด
ขึ้้�นบ่่อยที่่�สุุดได้้อีีกด้้วย จุุดเด่่นของงานวิิจััยนี้้�คืือมีีจำำ�นวนข้้อมููล
สำำ�หรัับใช้้เรีียนรู้้�ค่่อนข้้างมาก ทำำ�ให้้ได้้ผลลััพธ์์ความแม่่นยำำ�สููง
Mandal และคณะ [4] เสนอระบบการมอบหมายตั๋๋�วงาน
ทางอีีเมลอััตโนมััติิแบบ end-to-end เพื่่�อให้้สามารถส่่งต่่อตั๋๋�ว
งานหนึ่่�ง ๆ ไปยัังทีีมงานที่่�รัับผิิดชอบได้้อย่่างเหมาะสมและทััน
ท่่วงทีี งานวิิจัยั นี้้ทำ� ำ�การทดลองกัับชุดข้
ุ อ้ มููลจริิงของลููกค้้าทั้้�งหมด
สามชุุดรวมมากกว่่า 700,000 อีีเมล ใช้้การสกััดคุุณลัักษณะ
แบบ TF-IDF สำำ�หรัับการเรีียนรู้้�ด้้วยเครื่่�องจัักรดั้้�งเดิิม (tradittional machine learning) ได้้แก่่ LinearSVM, KNN, Logistic
Regression, Multiple-Naïve Bayes, Random Forest,
Adaboost และ Gradient Boosting และใช้้หลัักการประมวล
ผลภาษาธรรมชาติิสองวิิธีี คืือ Word Embedding (WE) และ
Pre-trained Word Vectors (G - GloVe) นอกจากนี้้�ยััง
มีีการทดลองที่่�ใช้้ตััวแบบการเรีียนรู้้�เชิิงลึึก (deep learning)
ได้้แก่่ MLP (multilayer perceptron), CNN (convolution
neural network), LSTM (long short term memory)

วารสารวิิจััยและพััฒนา มจธ. ปีีที่่� 44 ฉบัับที่่� 4 ตุุลาคม-ธัันวาคม 2564

และ CNN-LTSM ด้้วย ทั้้�งนี้้�ผู้�วิ้ ิจััยมีีการใช้้เทคนิิค Ensemble
Classifier เพื่่�อช่่วยรวมผลลััพธ์์จากแต่่ละคู่่�ของตััวแบบเข้้าด้้วย
กััน ผลลััพธ์์ที่่�ได้้คืือ LinearSVM + MLP ให้้ความแม่่นยำำ�สููงสุุด
ถึึง 89.61% ซึ่�ง่ มากกว่่า LinearSVM + LSTM-G ที่่�ให้้ความ
แม่่นยำำ�อยู่่�ที่่� 88.38% เล็็กน้้อย ในส่่วนของการนำำ�ตััวแบบที่่�ได้้
ไปปรัับใช้้ในงาน Production ของบริิษััทผู้้�ให้้บริิการรายใหญ่่
ทั้้�งหมดสามรายที่่�มีีปริิมาณอีีเมลแจ้้งงานเข้้ามาจำำ�นวนมากกว่่า
40,000 ฉบัับต่อ่ เดืือน พบว่่าสามารถให้้ความแม่่นยำำ�เกืือบ 90%
และครอบคลุุมอย่่างน้้อย 90% ของตั๋๋ว� งานทั้้�งหมด ช่่วยให้้บริิษัทั
ประหยััดเวลาในการทำำ�งานสุุทธิิไปได้้สููงถึึง 23,000 ชั่่�วโมงต่่อ
ปีี จุุดเด่่นของงานวิิจััยนี้้�คืือการพััฒนาการเรีียนรู้้�เชิิงลึึกให้้เกิิด
ประสิิทธิิภาพสููงสุุดสำำ�หรัับข้้อมููลที่่�บริิษััทมีีอยู่่� แต่่จุุดด้้อยคืือตััว
แบบชนิิดนี้้เ� หมาะกัับข้อ้ มููลที่่�มีปี ริิมาณมาก และประสิิทธิิภาพจะ
ลดลงหากปริิมาณข้้อมููลที่่�มีีไม่่มากพอ
Al-Hawari และ Barham [5] ได้้พััฒนาตััวแบบการเรีียนรู้้�
ของเครื่่�องจัักรเพื่่�อช่่วยลดเวลาในการจำำ�แนกตั๋๋�วงาน เพิ่่�มความ
แม่่นยำำ� รวดเร็็ว และสร้้างความพึึงพอใจให้้กัับผู้้�ใช้้บริิการ โดย
อาศััยข้้อมููลตั๋๋�วงานในฐานข้้อมููลของมหาวิิทยาลััย German
Jordanian จำำ�นวน 1,254 รายการและใช้้ตััวแบบ SVM ซึ่�ง่ เป็็น
Supervised Learning ร่่วมกัับวิธีิ กี ารจััดการกัับข้อ้ มููลที่่�เป็็นข้้อ
ความด้้วยการทำำ� TF-IDF feature vectorization ผลลััพธ์ที่่์ �ได้้
มีีความแม่่นยำำ�ในการทำำ�นายเพิ่่�มขึ้้�นจากเดิิม 53.8% กลายเป็็น
81.4% และยัังมีีจุดุ เด่่นในการนำำ�ไปต่่อยอดเพื่่อ� ปรัับปรุงุ พััฒนา
ตััวชี้้�วััดที่่�จำำ�เป็็นต่่อการประเมิินประสิิทธิิภาพในการทำำ�งานของ
ทีีมงานฝ่่ายเทคโนโลยีีสารสนเทศอีีกด้้วย
งานวิิจััยของ Paramesh และ Shreedhara [6] พััฒนาการ
เรีียนรู้ด้้� ว้ ยเครื่อ่� งจัักรสำำ�หรัับจำำ�แนกหมวดหมู่่�ของตั๋๋ว� งานอััตโนมััติิ
จากข้้อมููลตั๋๋ว� งานขององค์์กรที่่�มีชื่ี อ่� เสีียงแห่่งหนึ่่ง� จำำ�นวน 10,742
ตั๋๋ว� งาน ซึ่่ง� การจำำ�แนกหมวดหมู่่�นี้้ปร
� ะกอบไปด้้วยหมวดหมู่่�ที่่แ� ตก
ต่่างกัันทั้้ง� หมด 18 หมวดหมู่่� และมีีปัญั หาที่่�บางหมวดหมู่่�มีีจำำ�นวน
ตั๋๋ว� งานไม่่สมดุุลกัับหมวดหมู่่�อื่น่� (imbalanced dataset) ซึ่ง่� ต้้อง
จััดการด้้วยวิิธีี Under sampling ก่่อนจะนำำ�ชุดข้
ุ อ้ มููลที่่�สมดุุลกััน
ระหว่่างทุุกหมวดหมู่่�แล้้วไปสกััดคุณ
ุ ลัักษณะแบบ TF-IDF จากนั้้น�
จึึงนำำ�ไปทดลอง 2 แนวทาง ได้้แก่่ แบบที่่�ใช้้ตััวแบบ SVM และ
Naïve Bayes โดด ๆ และแบบ Ensemble of Classifiers ซึ่�ง่
ประกอบด้้วย Bagging-NB, Bagging-SVM และ AdaBoostSVM ผลการทดลองที่่�ได้้พบว่่าแบบ Ensemble of Classifiers
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ให้้ประสิิทธิิภาพที่่�สููงกว่่า โดยเฉพาะ Bagging-SVM ที่่�ให้้ผลลััพธ์์
ความแม่่นยำำ�ถึึง 87.78% มากที่่�สุุดในกลุ่่�มเทคนิิค Ensemble
ทั้้�งหมด รองลงมาคืือ Bagged-NB และ Adaboost-SVM ที่่�
มีีความแม่่นยำำ� 72.61% และ 86% ตามลำำ�ดัับ ส่่วน Naïve
Bayes และ SVM นั้้�นมีีความแม่่นยำำ�เพีียง 71% และ 85% จุุด
เด่่นของงานวิิจัยั นี้้�คืือการพััฒนาตััวแบบชนิิด Ensemble ทำำ�ให้้
ได้้ประสิิทธิิภาพที่่�สููงกว่่าอย่่างเห็็นได้้ชัดั ต่่างจากงานวิิจัยั อื่่น� ที่่�ยังั
คงใช้้การเรีียนรู้้�ด้้วยเครื่่�องจัักรแบบตััวแบบเดีียว
	จากการทบทวนงานวิิจััยที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับการจำำ�แนกตั๋๋�วงาน
ทั้้�งหมดที่่�กล่่าวไป ผู้้�วิิจััยพบว่่าเทคนิิคการสกััดคุุณลัักษณะจาก
ข้้อความที่่�นิิยมคืือ TF-IDF ในกรณีีที่่�ใช้้ตััวแบบการเรีียนรู้้�ด้้วย
เครื่่�องจัักรดั้้�งเดิิม ส่่วนในกรณีีของตััวแบบที่่�ใช้้การเรีียนรู้้�เชิิงลึึก
นั้้�น นิิยมใช้้ Word Embedding แทน จากแนวทางที่่�ได้้นี้้�ผู้้�วิจัิ ัย
จะนำำ�ไปออกแบบการทดลองในลำำ�ดับต่
ั อ่ ไป โดยจะมีีการทดลอง
ใช้้เทคนิิคสกััดคุุณลัักษณะจากข้้อความแบบต่่าง ๆ การใช้้ตััว
แบบการเรีียนรู้้�ของเครื่่�องหลาย ๆ ชนิิด และการนำำ�เอาเทคนิิค
Ensemble มาใช้้เปรีียบเทีียบผลลััพธ์์กัันด้้วย ซึ่่�งผู้้�วิิจััยได้้มีีการ
วางแผนในการนำำ�เทคนิิคต่่างๆ ข้้างต้้น มาสร้้างการทดลองใน
หลากหลายมิิติิ เพื่่�อให้้เกิิดการค้้นคว้้า และพััฒนาตััวแบบให้้
เหมาะสมกัับสถานการณ์์และข้้อมููลที่่�มีีอยู่่�มากที่่�สุุด

3. วิิธีีดำำ�เนิินการวิิจััย

แหล่่งที่่�มาของข้้อมููลเป็็นตั๋๋�วงานที่่�ถููกแจ้้งเข้้ามาผ่่านระบบ
จััดการบริิการด้้านไอทีีของฝ่่ายเทคโนโลยีีสารสนเทศในบริิษััท
เอกชนแห่่งหนึ่่�งในกรุุงเทพมหานคร ตั้้�งแต่่ปีี พ.ศ. 2558 ถึึง
พ.ศ. 2561 จำำ�นวน 10,608 รายการ โดยตััวแปรต้้นและตััวแปร
ตามของงานวิิจัยั นี้้� ได้้แก่่ขั้้น� ตอนวิิธีที่่ี ใ� ช้้ในการทดลอง และความ
แม่่นยำำ�ในการพยากรณ์์ประเภทของตั๋๋�วงาน ตามลำำ�ดัับ ส่่วน
ตััวแปรควบคุุมนั้้น� ได้้แก่่ ข้้อมููลที่่�ใช้้ฝึกึ สอนและทดสอบตััวแบบ
รวมถึึงการตั้้�งค่่าตััวแปรต่่าง ๆ ของตััวแบบ

3.1 กระบวนการเก็็บรวบรวมข้้อมููล

ในงานวิิจัยั นี้้� ผู้้�วิจัิ ยั ได้้รับั อนุุญาตให้้ใช้้และเก็็บรวบรวมข้้อมููล
จากฐานข้้อมููลระบบจััดการบริิการด้้านไอทีีของฝ่่ายเทคโนโลยีี
สารสนเทศในบริิษัทั เอกชนแห่่งหนึ่่ง� ในกรุุงเทพมหานคร รวมเป็็น
จำำ�นวนทั้้�งสิ้้�น 10,608 ตั๋๋�วงาน ประกอบด้้วยจำำ�นวนคุุณลัักษณะ
(attribute) ทั้้�งหมด 12 คุุณลัักษณะ ได้้แก่่ รหััสตั๋๋�วงาน วัันที่่�
แจ้้งงาน เวลาที่่�แจ้้งงาน ผู้้�ที่่�แจ้้งงาน แผนกของผู้้�ที่่�แจ้้งงาน ราย
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ละเอีียดของปััญหา ผู้้�ที่่�รับั งาน ผู้้�ที่่�ดำำ�เนิินการ รายละเอีียดการ
ดำำ�เนิินการ วัันเวลาที่่�ดำำ�เนิินการแล้้วเสร็็จ วััตถุุประสงค์์ของงาน
และประเภทของงาน (ตััวแปรเป้้าหมาย) โดยทั้้�งหมดเป็็นข้้อมููล
ที่่�เก็็บรวบรวมมาตั้้�งแต่่ปีี พ.ศ. 2558 ถึึง พ.ศ. 2561 ในเนื้้�อหา
ของข้้อมููลจะประกอบไปด้้วยข้้อมููลที่่�มีลัี กั ษณะเป็็นทั้้�ง วัันที่่� เวลา
ตััวเลข หมวดหมู่่� และข้้อความ ส่่วนประเภทของงานซึ่ง่� เป็็นตััวแปร
เป้้าหมายที่่�ต้อ้ งการนำำ�มาจำำ�แนก (problem_id) นั้้น� มีีอยู่่�ทั้้ง� หมด
5 คลาสด้้วยกััน ได้้แก่่ หมายเลข 1 คืือ Hardware, หมายเลข
2 คืือ Software, หมายเลข 3 คืือ Network, หมายเลข 4 คืือ
Internet และ หมายเลข 5 คืือ E-mail รููปที่่� 2 แสดงตััวอย่่าง
ของข้้อมููลจริิงที่่ผู้� ้�วิจัิ ยั ทำำ�การเชื่่อ� มต่่อข้้อความหลาย ๆ ข้้อความใน
ข้้อมููลที่่�เกี่่ย� วข้้องกัันทั้้�งหมดเข้้าด้้วยกััน (text concatenation)
เพื่่อ� เตรีียมข้้อมููลให้้พร้อ้ มก่่อนนำำ�เข้้าสู่่�กระบวนการประมวลผล
ภาษาธรรมชาติิ (natural language processing, NLP) ต่่อ
ไป ทั้้�งนี้้�ข้้อมููลที่่�ถููกนำำ�มาเชื่่�อมต่่อกััน ได้้แก่่ “รายละเอีียดของ
ปััญหา” และ “รายละเอีียดการดำำ�เนิินการ” เท่่านั้้�น เนื่่�องจาก
เป็็นข้้อมููลส่่วนที่่�ผู้้�วิจัิ ยั ทดลองพบว่่ามีีความสััมพัันธ์์กับั เป้้าหมาย
อย่่างมีีนััยสำำ�คััญ

3.2 กระบวนการสำำ�รวจข้้อมููล

	ก่่อนจะนำำ�ข้อ้ มููลไปแปลงให้้อยู่่�ในรููปที่่�พร้อ้ มต่่อการนำำ�ไปเป็็น
อิินพุุตให้้กัับตััวแบบนั้้�น ผู้้�วิิจััยทดลองสำำ�รวจลัักษณะของข้้อมููล
เบื้้�องต้้นก่่อนเพื่่อ� ให้้เข้้าใจลัักษณะและพฤติิกรรมของชุุดข้อ้ มููลนี้้�
ซึ่่�งจะมีีผลต่่อไปถึึงพฤติิกรรมของตััวแบบที่่�เป็็นการเรีียนรู้้�ของ
เครื่่�องจัักรต่่อไปด้้วย รููปที่่� 3 แสดงผลการสำำ�รวจข้้อมููลตั๋๋�วงาน
ในงานวิิจััยนี้้�ซึ่่�งประกอบด้้วย (ก) การสร้้างกราฟประเภท Heat
map chart เพื่่อ� แสดงผลความว่่างเปล่่าของข้้อมููล (null) เมื่่อ� สีี
เหลืืองหมายถึึงข้้อมููลว่่างเปล่่า ทั้้�งนี้้เ� พื่่อ� ให้้ผู้้�วิจัิ ยั สามารถจััดการ
และแก้้ไขปััญหาข้้อมููลว่่างนั้้�นได้้แต่่เนิ่่�น ๆ (ข) การสร้้างกราฟ
ประเภท Bar chart แสดงจำำ�นวนตั๋๋ว� งานที่่�เกิิดขึ้้น� ในแต่่ละคลาส
ทั้้�ง 5 คลาส เพื่่�อสำำ�รวจความแตกต่่างของปริิมาณข้้อมููล หรืือ
ความไม่่สมดุุลของปริิมาณข้้อมููลในแต่่ละคลาส และ (ค) การ
สร้้างกราฟประเภท Histogram แสดงผลจำำ�นวนตั๋๋ว� งานที่่�มีคี วาม
ยาวของข้้อความต่่าง ๆ กััน ทั้้�งนี้้�ผลจากการสำำ�รวจข้้อมููลผู้้�วิิจััย
พบปััญหาหลััก 2 ปััญหา คืือ ปััญหาความไม่่สมดุุลของปริิมาณ
ข้้อมููลในแต่่ละคลาส (รููปที่่� 3.ข) และปััญหาที่่�ข้อ้ มููลบางรายเป็็น
ข้้อความที่่�สั้้�นมากเกิินไปสำำ�หรัับนำำ�มาใช้้ในการวิิเคราะห์์ข้้อมููล
(รููปที่่� 3.ค)

รููปที่่� 2 ตััวอย่่างข้้อมููลในชุุดข้้อมููล เมื่่�อคอลััมน์์ body คืือข้้อความที่่�เกี่่�ยวข้้องกัันซึ่่�งถููกนำำ�มาเชื่่�อมกััน และคอลััมน์์
problem_id คืือคลาสเป้้าหมายของการจำำ�แนกตั๋๋�วงานนั้้�น ๆ
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รููปที่่� 3 ผลการสำำ�รวจข้้อมููลตั๋๋�วงานทั้้�งหมด

3.3 กระบวนการเตรีียมข้้อมููล

		 3.3.1 การจััดการกัับปริิมาณข้้อมููลที่่�มีีความแตกต่่าง
ระหว่่างคลาสมากเกิินไป หรืือเรีียกอีีกอย่่างว่่าปััญหา Imbalance
data โดยจากการศึึกษาพบว่่าแนวทางในการแก้้ปัญั หานี้้� ได้้แก่่
การเพิ่่�มปริิมาณข้้อมููล (Over-sampling) โดยสุ่่�มเพิ่่�มจำำ�นวน
ข้้อมููลในกลุ่่�มรองให้้มากขึ้้น� และ การลดปริิมาณข้้อมููล (Undersampling) โดยสุ่่�มเลืือกข้้อมููลจากกลุ่่�มหลัักมาเพีียงบางส่่วน
เพื่่อ� ให้้เหลืือจำำ�นวนใกล้้เคีียงกัับกลุ่่�มรอง ในงานวิิจัยั นี้้�เนื่่อ� งจาก
ข้้อมููลตั๋๋�วงานที่่�ผู้�วิ้ จัิ ัยรวบรวมมาได้้มีีปริิมาณไม่่มากนััก จึึงเลืือก
ใช้้วิิธีแี รก เนื่่อ� งจากวิิธีหี ลัังจะยิ่่ง� ทำำ�ให้้ปริิมาณข้้อมููลน้้อยลงและ
อาจไม่่เพีียงพอต่่อการเรีียนรู้้�ของตััวแบบ
		 3.3.2 การทำำ�ความสะอาดข้้อมููล (data cleansing) ด้้วย
การกำำ�จัดตั
ั วั เลขที่่�ไม่่มีนัี ยั สำำ�คัญั และอัักขระพิิเศษที่่�ไม่่ใช่่ตัวั อัักษร
ออกจากข้้อมููล เช่่น #|'|"|”|“|!|\+|\*|\%|$|\?|/|_|\-|=|\.|>|<|\(|\)|
฿|, เป็็นต้้น เนื่่อ� งจากอัักขระเหล่่านี้้ไ� ม่่มีปร
ี ะโยชน์์ต่อ่ การวิิเคราะห์์
ข้้อมููลและอาจทำำ�ให้้การจำำ�แนกประเภทของข้้อมููลผิิดพลาด
		 3.3.3 การแยกภาษาข้้อความ (language separating)
เพื่่�อแยกข้้อความระหว่่างภาษาไทยและภาษาอัังกฤษออกจาก

กััน เนื่่�องจากแต่่ละภาษามีีกระบวนการเตรีียมข้้อมููลบางส่่วนที่่�
แตกต่่างกััน
		 3.3.4 การสกััดคำำ� (tokenization) หรืือการนำำ�ข้้อความ
ที่่�เป็็นประโยคมาแตกออกเป็็นคำำ�แต่่ละคำำ� แล้้วเก็็บคำำ�ที่่ไ� ด้้เอาไว้้
ในรายการ ในส่่วนนี้้ผู้� ้�วิจัิ ยั เลืือกใช้้เครื่่อ� งมืือสำำ�หรัับสกััดคำำ�ภาษา
อัังกฤษคืือ nltk.tokenize และในส่่วนของข้้อความภาษาไทยจะ
ใช้้ pythainlp.tokenize
		 3.3.5 การตรวจสอบการสะกด (spell checking) เพื่่�อ
ตรวจคำำ�ผิิดในหลายระดัับ เช่่น พิิมพ์์ผิิดเป็็นคำำ�ที่่�ไม่่มีีอยู่่�ใน
พจนานุุกรม พิิมพ์์ผิิดคำำ� คำำ�พ้้องเสีียง คำำ�สแลง หรืือ ตั้้�งใจพิิมพ์์
ผิิด เป็็นต้้น โดยผู้้�วิจัิ ยั จะทำำ�การตรวจสอบว่่าคำำ�ที่่อ� ยู่่�ในข้้อความ
มีีปรากฎอยู่่�ในพจนานุุกรมหรืือไม่่ และอาจแนะนำำ�คำ�ำ ใกล้้เคีียง
ที่่�น่่าจะเป็็นคำำ�ที่่�ถููกต้้องให้้โดยอััตโนมััติิ ซึ่่�งหลัักการของการ
ตรวจคำำ�ผิิดนี้้�จะใช้้ขั้้�นตอนวิิธีีของ Peter Norvig [7] ในการหา
รายการคำำ�ใกล้้เคีียงจากพจนานุุกรม จากนั้้น� จะแสดงรายการคำำ�
ทุุกคำำ�ที่่�เป็็นไปได้้ในพจนานุุกรมเรีียงตามความน่่าจะเป็็น แล้้ว
เลืือกคำำ�ที่่�มีีความน่่าจะเป็็นสููงสุุดจากรายการของคำำ�ทั้้�งหมด
เช่่น ถ้้าป้้อนข้้อมููลเป็็นคำำ�ว่่า โน๊๊ตบุ๊๊�ค โน้้ตบุุค โน็็ตบุ๊๊�ก ซึ่่�งเป็็นคำำ�
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ที่่�สะกดผิิด ระบบจะแสดงผลลััพธ์อ์ อกเป็็นคำำ�ว่า่ โน้้ตบุ้้�ก ซึ่่ง� เป็็น
คำำ�ที่่ส� ะกดถููก เป็็นต้้น สำำ�หรัับในภาษาอัังกฤษจะใช้้คลัังคำำ�ศัพท์
ั ์
จาก NLTK Corpus ซึ่�ง่ มีีคำำ�ศัพท์
ั ์ในคลัังกว่่า 2 แสนคำำ� และใช้้
ตััวอัักษร พยััญชนะและสระของภาษาอัังกฤษในการนำำ�มาสุ่่�มหา
คำำ�ใกล้้เคีียง สำำ�หรัับภาษาไทยนั้้�นผู้้�วิิจัยั ใช้้คลัังคำำ�ศัพท์
ั จ์ าก Thai
National Corpus (TNC) ซึ่�ง่ มีีคำำ�ศััพท์์ในคลัังกว่่า 4 หมื่่�นคำำ�
และใช้้ตััวอัักษร พยััญชนะ สระ และวรรณยุุกต์์ของภาษาไทย
ในการนำำ�มาสุ่่�มหาคำำ�ใกล้้เคีียง
		 3.3.6 การลดรููปคำำ�ศััพท์์ โดยใช้้วิิธีีที่่�เป็็นที่่�นิิยม 2 วิิธีคืืี อ
วิิธีี Lemmatization ซึ่่�งเป็็นกระบวนตััดส่่วนท้้ายของคำำ�แบบ
หยาบ ๆ ด้้วยฮิิวริิสติิก (heuristic) ทำำ�ให้้ลดรููปของคำำ�ลงเหลืือ
แต่่ส่ว่ นหน้้าของคำำ�ที่่เ� หมืือนกัันในคำำ�กลุ่่�มเดีียวกััน และวิิธีี Stemmming ซึ่ง�่ เป็็นกระบวนการในการแปลงคำำ�ด้้วยรายการรากศััพท์์
ในพจนานุุกรม และการวิิเคราะห์์หลัักไวยากรณ์์ของภาษาอย่่าง
เหมาะสมในการแปรคำำ�หรืือผัันคำำ� เพื่่อ� กำำ�จัดั การแปรผัันของคำำ�
ให้้เหลืือแต่่รููปฟอร์์มพื้้�นฐาน ซึ่่ง� ทั้้�ง 2 วิิธีนี้้ี �จะใช้้กัับภาษาอัังกฤษ
ได้้ดีีพอสมควร
		 3.3.7 การกำำ�จัดคำ
ั ำ�ทั่่ว� ไป (stop words removing) เป็็นการ
กำำ�จัดั กลุ่่�มคำำ�ทั่่ว� ไปที่่�มักั พบบ่่อย ๆ ในประโยคหรืือเอกสารแต่่ไม่่
ค่่อยช่่วยในการสื่่อ� ความหมาย อีีกทั้้�งส่่งผลให้้ความซัับซ้อ้ นของ
โปรแกรมเพิ่่�มขึ้้น� ในภายหลััง สำำ�หรัับคลัังคำำ�ศัพท์
ั ทั่่์ ว� ไปที่่�เป็็นคำำ�ที่่�
ไม่่สื่อ่� ความหมายในภาษาอัังกฤษผู้้�วิจัิ ยั เลืือกใช้้ nltk.stopwords.
words('english') ซึ่�ง่ มีีคำ�ศั
ำ ัพท์์ในคลัังกว่่า 2 ร้้อยคำำ� ส่่วนภาษา
ไทยจะใช้้ pythainlp.corpus.common.thai_stopwords()
ซึ่่�งมีีคำำ�ศััพท์์ในคลัังกว่่า 1 พัันคำำ�
		 3.3.8 การผสานรวมรายการของคำำ� (merge word list)
เมื่่อ� เตรีียมข้้อมููลแล้้วเสร็็จ ผู้้�วิจัิ ยั จึึงนำำ�รายการของคำำ�ทั้้ง� หมดทั้้�ง
ของภาษาไทยและภาษาอัังกฤษ กลัับมารวมกัันอีีกครั้้ง� เพื่่อ� สร้้าง
เป็็น Bag of words ที่่�จะนำำ�ไปใช้้งานต่่อไป
		 3.3.9 การปรัับรวมคำำ�ที่่�พ้้องความหมาย (synonyms
normalization) เป็็นการปรัับให้้คำำ�ที่่�มีีความหมายในลัักษณะ
เดีียวกัันแต่่อาจเขีียนอยู่่�ในรููปแบบอื่่�น ๆ ที่่�ต่่างกัันให้้กลายเป็็น
คำำ� ๆ เดีียวกัันหรืือกลุ่่�มเดีียวกััน เช่่น ปรัับคำำ�ว่่า mail เมล์์ อีีเมล์์
เป็็นคำำ�ว่่า mail หรืือปรัับคำำ�ว่่า connect คอนเน็็ค เชื่่�อมต่่อ

เป็็นคำำ�ว่่า connect เป็็นต้้น โดยผู้้�วิิจััยใช้้ไลบรารีีชื่่�อ synset
ของWordNet ร่่วมกัับการใช้้ประสบการณ์์ด้า้ นศััพท์เ์ ทคนิิคของ
ผู้้�วิิจััยเองในการพิิจารณารวบคำำ�
		 3.3.10 พิิจารณา Word Frequency ร่่วมกัับ TF-IDF
score เพื่่�อประกอบการตััดสิินใจในการตััดคำำ�ที่่�ไม่่จำำ�เป็็นออก
โดยหากพบว่่าคำำ�ใดมีีปรากฏอยู่่�ในทุุกคลาสด้้วยความถี่่�สููง ร่่วม
กัับมีีค่่า TF-IDF score ต่ำำ�� อย่่างเห็็นได้้ชััด (ดัังตััวอย่่างของคำำ�
ว่่า ‘แผนก’ และ ‘ใช้้งาน’ ในรููปที่่� 4) แสดงว่่าคำำ� ๆ นั้้�นเป็็นคำำ�
ทั่่�วไปที่่�ไม่่มีคี วามสำำ�คัญั หรืืออััตลัักษณ์์ในการระบุุเจาะจงถึึงคลาส
ใดคลาสหนึ่่�ง ควรที่่�จะกำำ�จััดออกจากข้้อมููล ทั้้�งนี้้�รููปที่่� 5 แสดง
กราฟก้้อนเมฆของคำำ� (Word cloud) เพื่่�อช่่วยให้้มองเห็็นคำำ�ที่่�
มีีความสำำ�คััญในแต่่ละคลาสได้้ชััดเจนยิ่่�งขึ้้�น
		 3.3.11 การสกััดคุุณลัักษณะ เป็็นกระบวนการแปลง
ข้้อมููลให้้อยู่่�ในรููปแบบที่่�สามารถนำำ�ไปใช้้งานได้้ในตััวแบบการ
เรีียนรู้้�ของเครื่่�อง เช่่น การแปลงข้้อความหรืือรููปภาพให้้กลาย
เป็็นชุุดของตััวเลขชุุดใหม่่ เป็็นต้้น ในงานวิิจััยนี้้�ผู้้�วิิจััยได้้ทำำ�การ
ศึึกษาและทดลองวิิธีีการสกััดคุุณลัักษณะ 2 แบบ ได้้แก่่ (1) เวก
เตอร์์ของการนัับคำำ� (count vectorization) ซึ่�ง่ เป็็นวิิธีพื้้ี �นฐาน
ในการแปลงคำำ�ให้้กลายเป็็นตััวเลข อาศััยเพีียงการนัับจำำ�นวนคำำ�
ที่่�ปรากฏอยู่่�บนข้้อความเท่่านั้้น� โดยวิิธีีนี้้ส� ามารถใส่่จำำ�นวนคำำ�ที่่�
นัับได้้ลงไปในเวกเตอร์์ตรง ๆ หรืืออาจใส่่เป็็นค่่าจำำ�นวนคำำ�ที่่�ถููก
ถ่่วงน้ำำ��หนัักจากความถี่่ใ� นการปรากฏก็็ได้้ (2) เทคนิิคการคััดแยก
คำำ�ตามความสำำ�คััญ (term frequency-inverse document
frequency หรืือ TF-IDF) เป็็นการนำำ� term frequency หรืือ
จำำ�นวนครั้้�งที่่�คำำ�แต่่ละคำำ�ปรากฏในแต่่ละข้้อความมาหารด้้วย
จำำ�นวนคำำ�ทั้้�งหมดในข้้อความนั้้�น แล้้วจึึงนำำ�มาคููณกัับ inverse
document frequency หรืือจำำ�นวนข้้อความทั้้�งหมดหารด้้วย
จำำ�นวนข้้อความที่่�มีีแต่่ละคำำ�ปรากฏอยู่่� แล้้วจึึงใส่่ฟัังก์์ชััน logarrithm เข้้าไป โดยสำำ�หรัับส่่วนของ term frequency นั้้�นจะมีี
ค่่ามากถ้้าคำำ�ไหนปรากฏอยู่่�ในข้้อความบ่่อย ๆ แต่่ถ้้าคำำ� ๆ นั้้�น
ไปปรากฏอยู่่�ในเกืือบทุุก ๆ ข้้อความก็็จะมีีผลทำำ�ให้้ค่่า inverse
document frequency ต่ำำ��ลงไป สามารถถ่่วงดุุลกัับค่่า term
frequency ที่่�สููงและช่่วยให้้เราสามารถสกััดคำำ�เด่่น ๆ โดยหลีีก
เลี่่�ยงคำำ�ปรากฏบ่่อยที่่�ไม่่มีีนััยสำำ�คััญออกไปได้้
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รููปที่่� 4 กราฟ Bar chart แสดงผลความถี่่�ของคำำ�ต่่าง ๆ ที่่�เกิิดขึ้้�นในแต่่ละคลาสเรีียงตามลำำ�ดับจ
ั ากมากไปหาน้้อย

รููปที่่� 5 กราฟ Word cloud แสดงความสำำ�คััญของคำำ�ในคลาส โดยความสำำ�คััญของคำำ�จะแปรผัันตรงกัับขนาด
ของคำำ�ดัังกล่่าวที่่�ปรากฏในภาพ

3.4 กระบวนการสร้้างตััวแบบ

		 3.4.1 การลดจำำ�นวนมิิติขิ องข้้อมููลด้้วยการวิิเคราะห์์องค์์
ประกอบหลััก (principal component analysis, PCA) เพื่่อ� ลด
ปััญหาความกระจััดกระจาย (sparse) ของเมทริิกซ์์คุณ
ุ ลัักษณะที่่�
ได้้มาภายหลัังจากกระบวนการสกััดคุณ
ุ ลัักษณะ โดยปกติิแล้้วจะ
มีีหลัักการในการเลืือกจำำ�นวนของคุุณลัักษณะที่่�ดีที่่ี สุ� ดุ ซึ่ง่� สามารถ
อธิิบายความแปรปรวนได้้อยู่่�ในระหว่่างช่่วง 95-99% เพื่่อ� ไม่่ให้้
จำำ�นวนคุุณลัักษณะมีีมากหรืือน้้อยจนเกิินไป สำำ�หรัับงานวิิจััยนี้้�
ผู้้�วิิจััยเลืือกลดมิิติิของข้้อมููลด้้วยวิิธีีการวิิเคราะห์์องค์์ประกอบ
หลััก และเลืือกจำำ�นวนของคุุณลัักษณะที่่�ดีที่่ี สุ� ดที่่
ุ ส� ามารถอธิิบาย
ความแปรปรวนได้้อยู่่�ที่่� 95% และสามารถลดมิิติขิ องข้้อมููลลงไป
ได้้จากเดิิมที่่�มีจำี ำ�นวนทั้้�งหมด 3,673 มิิติิให้้เหลืือเพีียง 893 มิิติิ
สำำ�หรัับการสกััดคุุณลัักษณะแบบ Count vectorization และ

เหลืือเพีียง 1,546 มิิติิสำำ�หรัับการสกััดคุุณลัักษณะแบบ TF-IDF
		 3.4.2 การจััดมาตราส่่วนข้้อมููลสำำ�หรัับเปลี่่�ยนค่่าลบให้้
กลายเป็็นบวก (data scaling) เนื่่�องจากขั้้�นตอนวิิธีีการเรีียน
รู้้�ด้้วยเครื่่�องจัักรบางตััวไม่่สามารถรองรัับข้้อมููลที่่�มีีมาตราส่่วน
หลากหลายได้้เอง จึึงจำำ�เป็็นที่่�ผู้้�วิิจััยต้้องช่่วยทำำ�การปรัับช่่วง
ของข้้อมููลให้้ก่่อน โดยกระบวนการนี้้�เป็็นการจััดการภายหลััง
จากการทำำ� PCA แล้้วเกิิดค่่าติิดลบ (negative value) ซึ่�ง่ ตััว
แบบ Multiple Naïve Bayes ไม่่รองรัับขึ้้�น จึึงต้้อง Rescale
ข้้อมููลให้้กลัับมาอยู่่�ในช่่วงค่่าบวก (positive value) เป็็นต้้น
สำำ�หรัับงานวิิจััยนี้้�ผู้้�วิิจััยเลืือกวิิธีีการจััดมาตราส่่วนข้้อมููลแบบ
MinMaxScaler เพื่่�อปรัับค่่าของข้้อมููลที่่�ติิดลบให้้กลายเป็็น
ค่่าที่่�อยู่่�ในช่่วงระหว่่าง 0.0 ถึึง 1.0
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3.4.3 การแบ่่งข้้อมููลสำำ�หรัับชุุดที่่ใ� ช้้สอนตััวแบบและชุุดที่่ใ� ช้้
ทดสอบตััวแบบ (training/test set split) นั้้�น ผู้้�วิิจััยใช้้การสุ่่�ม
แบ่่งข้้อมููลแบบแบ่่งชั้้น� ภููมิิ (stratified random sampling) โดย
จะสุ่่�มข้้อมููลจากแต่่ละคลาสขึ้้น� มาตามสััดส่ว่ นของจำำ�นวนข้้อมููล
ในคลาสนั้้�น ๆ ซึ่่�งสามารถกำำ�หนดค่่าสััดส่่วนในการแบ่่งข้้อมููล
ชุุดสอนและชุุดทดสอบได้้ตามความเหมาะสม สำำ�หรัับงานวิิจััย
นี้้�ผู้้�วิิจััยเลืือกแบ่่งสััดส่่วนของข้้อมููลชุุดสอนและชุุดทดสอบเป็็น
80:20
		 3.4.4 การสร้้างตััวแบบ (model fitting) ในงานวิิจััยนี้้�ผู้้�
วิิจััยทดลองตััวแบบการเรีียนรู้้�ด้้วยเครื่่�องจัักรรวม 6 ตััว ได้้แก่่
		 1) Multinomial Naïve Bayes (MNB) เป็็นตััวแบบที่่�
เหมาะสำำ�หรัับการจำำ�แนกประเภทมากกว่่า 2 ประเภทขึ้้น� ไปที่่�มีี
คุุณลัักษณะไม่่ต่อ่ เนื่่อ� ง และเป็็นตััวแบบเฉพาะของ Naïve Bayes
Classifier ที่่ใ� ช้้การแจกแจงแบบพหุุนามสำำ�หรัับแต่่ละคุุณลัักษณะ
ซึ่่�งตััวแบบ Naïve Bayes นี้้�เป็็นตััวแบบที่่�อาศััยหลัักการความ
น่่าจะเป็็น (probability) ของโอกาสที่่�จะเกิิดเหตุุการณ์์ต่่าง ๆ
ตามทฤษฎีีของเบย์์ (Bayes’s theorem) ซึ่�ง่ มีีขั้้�นตอนวิิธีีไม่่ซัับ
ซ้้อน สามารถสร้้างได้้ง่่าย และใช้้เวลาน้้อยในการทำำ�งาน
		 2) Support Vector Machine (SVM) - เป็็นตััวแบบที่่�
ใช้้ในการวิิเคราะห์์และจำำ�แนกข้้อมููล โดยอาศััยหลัักการของการ
หาสััมประสิิทธิ์์ข� องสมการเพื่่อ� สร้้างเส้้นแบ่่งแยกกลุ่่�มข้้อมููลที่่�ถููก
ป้้อนเข้้าสู่่�กระบวนการสอนให้้ระบบเรีียนรู้้� ทั้้ง� นี้้ใ� นการสร้้างสมการ
เส้้นตรงเพื่่�อแบ่่งเขตข้้อมููล 2 หรืือมากกว่่า 2 กลุ่่�มออกจากกััน
นั้้�น SVM จะพยายามสร้้างเส้้นแบ่่งตรงกึ่่�งกลางระหว่่างกลุ่่�มให้้
มีีระยะห่่างระหว่่างขอบเขตของทั้้�งสองกลุ่่�มมากที่่�สุดุ นอกจากนี้้�
เรายัังสามารถนำำ� Kernel function มาช่่วยใน SVM เพื่่�อแปลง
ข้้อมููลจาก feature space หนึ่่�งไปยัังอีีก feature space หนึ่่�ง
ได้้
		 3) Logistic Regression (LR) - เป็็นเทคนิิคการวิิเคราะห์์
สถิิติเิ ชิิงคุุณภาพที่่�มีวัี ตั ถุุประสงค์์เพื่่อ� ศึึกษาความสััมพัันธ์์ว่า่ ตััวแปร
อิิสระหรืือตััวแปรทํํานายใดบ้้างที่่�สามารถอธิิบายตััวแปรเกณฑ์์
(ตััวแปรตาม) ได้้ โดยLogistic Regression แบ่่งออกเป็็น 2
ประเภท คืือ Binary Logistic Regression สำำ�หรัับตัวั แปรตามที่่�
มีีเพีียง 2 ค่่า เช่่น ตััวแปรที่่�มีีค่่าเป็็น 0 กัับ 1 และ Multinomial
Logistic Regression สำำ�หรัับตััวแปรเชิิงกลุ่่�มที่่�มีีค่่ามากกว่่า 2
ค่่าขึ้้�นไป สำำ�หรัับตััวแบบนี้้�คำำ�นวณได้้จากสมการของ Logistic
Function

		 4) Random Forest (RF) - เป็็นตััวแบบที่่�ถููกพััฒนาขึ้้�น
จาก Decision Tree ต่่างกัันที่่� Random Forest มีีต้้นไม้้หลาย
ๆ ต้้นประกอบกััน ทำำ�ให้้ประสิิทธิิภาพและความแม่่นยำำ�ในการ
ทำำ�งานสููงขึ้้�น หลัักการของ Random Forest คืือทำำ�การฝึึกฝน
ตััวแบบที่่�เหมืือนกัันหลาย ๆ ครั้้ง� บนข้้อมููลชุุดเดีียวกััน โดยแต่่ละ
ครั้้�งของการฝึึกฝนจะเลืือกส่่วนของข้้อมููลที่่�ฝึึกฝนไม่่เหมืือนกััน
แล้้วค่่อยเอาการตััดสิินใจของตััวแบบเหล่่านั้้�นมาโหวตกัันใน
ตอนท้้าย
		 5) Stacking Model with Bagging (SM) – เป็็นตััวแบบ
ที่่�มีกี ารแบ่่งตััวฝึึกฝนเป็็นหลาย ๆ กลุ่่�ม แล้้วเอาข้้อมููลทั้้�งหมดให้้
กลุ่่�มแรกเรีียนรู้้� จากนั้้�นนำำ�คำำ�ตอบของกลุ่่�มแรกมารวมกัันแล้้วส่่ง
ต่่อให้้กลุ่่�มต่่อมาเรีียนรู้้�ต่อ่ ๆ กัันไป ซึ่่ง� ผลในที่่�นี้้จ� ะส่่งต่่อไปให้้กับั
Bagging Classifier เพื่่อ� ทำำ�การเลืือกโหวต (majority vote) และ
ดููว่่าคำำ�ตอบส่่วนมากเป็็นอะไร หรืือควรจะตอบอย่่างไรที่่�เหมาะ
ที่่�สุุด เทคนิิคนี้้�สามารถลดความแปรปรวนและลด overfit ได้้
		 6) XG-Boosting (XGB) - เป็็นวิิธีี Ensemble learning
ประเภท Boosting ที่่�นำำ�เอา Decision Tree มาฝึึกฝนต่่อกััน
หลาย ๆ ต้้น โดยที่่�แต่่ละต้้นของ Decision Tree จะเรีียนรู้้ค� วาม
ผิิดพลาด (error) จาก Weak classifier ของต้้นไม้้ตััวก่่อนหน้้า
ทำำ�ให้้ความแม่่นยำำ�ในการทำำ�นายเพิ่่�มมากขึ้้�นเรื่่�อย ๆ เมื่่�อมีีการ
เรีียนรู้้�ของต้้นไม้้ต่่อเนื่่�องกัันจนมีีความลึึกมากพอ ทั้้�งนี้้�ตััวแบบ
จะหยุุดเรีียนรู้้�เมื่่�อไม่่เหลืือความผิิดพลาดจากต้้นไม้้ก่่อนหน้้าให้้
สามารถเรีียนรู้้�ต่่อได้้แล้้ว เทคนิิคนี้้�สามารถช่่วยลด Bias ได้้
		 3.4.5 การปรัับค่่าพารามิิเตอร์์ (parameters tuning)
เป็็นการหาค่่าที่่�ดีที่่ี สุ� ดุ ของพารามิิเตอร์์ต่า่ ง ๆ โดยผู้้�วิจัิ ยั เลืือกใช้้วิธีิ ี
การทำำ� Grid search ด้้วยโมดููล GridSearchCV ของ sklearn.
model_selection (scikit-learn 0.23.2 บน Python 3.7.6)
กำำ�หนดค่่าของแต่่ละพารามิิเตอร์์ที่่�ต้้องการจะทดสอบแล้้วลอง
ประมวลผลตััวแบบในทุุก ๆ ชุุดของค่่าพารามิิเตอร์์ที่่�เป็็นไปได้้
ดัังต่่อไปนี้้�
		 3.4.5.1 Mutinomial Naive Bayes ผู้้�วิจัิ ยั ปรัับพารามิิเตอร์์
fit_prior ช่่วง [True, False], class_prior ช่่วง [None, [.1,.9],[.2,
.8]] และ alpha ช่่วง numpy.linspace(0.1, 1.5, 1)
		 3.4.5.2 SVM ผู้้�วิิจััยปรัับพารามิิเตอร์์ C ช่่วง [0.1,1,
10, 100], gamma ช่่วง [1,0.1,0.01,0.001], shrinking ช่่วง
[True,False], kernel ช่่วง ['rbf', 'poly', 'sigmoid'] และ
decision_function_shape ช่่วง ['ovo','ovr']
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		 3.4.5.3 Logistic Regression ผู้้�วิิจััยปรัับพารามิิเตอร์์
C ช่่วง numpy.logspace(-4, 4, 20) และ penalty ช่่วง ['l1',
'l2']
		 3.4.5.4 Random Forest ผู้้�วิิจััยปรัับพารามิิเตอร์์
max_features ช่่วง ['log2', 'sqrt','auto'] และ criterion ช่่วง
['entropy', 'gini']
		 3.4.5.5 XGBoost ผู้้�วิิจััยปรัับพารามิิเตอร์์ min_child_
weight ช่่วง [1, 5, 10], gamma ช่่วง [0.5, 1, 1.5, 2, 5],
subsample ช่่วง [0.6, 0.8, 1.0], colsample_bytree ช่่วง
[0.6, 0.8, 1.0] และ max_depth ช่่วง [3, 4, 5]
		 3.4.6 การทำำ�นายผล (model prediction) เป็็นการนำำ�
ตััวแบบที่่�เป็็นผลลััพธ์จ์ ากการเรีียนรู้้�บนข้้อมููลชุุดฝึกึ ฝน มาใช้้ใน
การทำำ�นายผลลััพธ์์ของตั๋๋�วงานหนึ่่�ง ๆ

3.5 กระบวนการคััดเลืือกคุุณลัักษณะที่่�สำำ�คััญ

		 3.5.1 ประเมิินประสิิทธิิภาพของตััวแบบ (evaluattion) เมื่่�อเสร็็จจากหััวข้้อที่่� 3.4 แล้้ว ผู้้�วิิจััยจะทำำ�การประเมิิน
ประสิิทธิิภาพของตััวแบบแต่่ละตััวโดยใช้้ค่่าจาก Confusion
matrix มาคำำ�นวณเป็็นตััวชี้้�วััด ได้้แก่่ ค่่า Accuracy (เปอร์์เซ็็น
ความแม่่นยำำ�ของระบบทั้้�งหมด) ค่่า Precision (เปอร์์เซ็็นความ
แม่่นยำำ�ที่่�สนใจแค่่ในส่่วนที่่�ทำำ�นาย) ค่่า Recall (เปอร์์เซ็็นความ
แม่่นยำำ�ที่่�สนใจแค่่ในส่่วนของความเป็็นจริิง) และค่่า F1-Score
(ค่่าเฉลี่่�ยของ Precision และ Recall) สำำ�หรัับทุุกคลาส
		 3.5.2 การคััดเลืือกคุุณลัักษณะที่่สำ� ำ�คัญั (feature importtance) เป็็นกลุ่่�มของเทคนิิคที่่�ใช้้ในการคำำ�นวณหาคะแนนความ
สำำ�คัญั ของคุุณลัักษณะ โดยหากคุุณลัักษณะใดมีีความสำำ�คัญั ต่่อ
การพยากรณ์์ผลลััพธ์ม์ ากก็็จะได้้คะแนนความสำำ�คัญั นี้้ม� ากไปด้้วย
ในกระบวนการนี้้� ผู้้�วิจัิ ัยมีีจุุดประสงค์์คืือการนำำ�ตััวแบบที่่�ได้้ (
จากหััวข้้อ 3.4) มาคััดกรองอีีกครั้้�ง เพื่่�อให้้แน่่ใจว่่าคุุณลัักษณะ
ที่่�ตััวแบบใช้้ในการทำำ�นายผลลััพธ์์คืือคุุณลัักษณะที่่�มีีความเด่่น
อย่่างแท้้จริิง โดยในงานวิิจััยนี้้�จะเป็็นการใช้้คำำ�สั่่�ง “model.
feature_importances_” ของตััวแบบ XG-Boosting (หรืือ
ตััวแบบอื่่�น ๆ ที่่�มีีคุุณสมบััติิการคััดเลืือกคุุณลัักษณะที่่�สำำ�คััญให้้
ใช้้งาน) ซึ่่�งมีีรายละเอีียดการพิิจารณาคััดเลืือกตามลำำ�ดัับต่่อไป
นี้้�
		 1) เรีียงลำำ�ดับั คะแนนความสำำ�คััญของแต่่ละคุุณลัักษณะ
ตั้้ง� แต่่น้อ้ ยที่่�สุดุ ลงหามากที่่สุ� ดุ ขั้้น� นี้้อ้� า้ งอิิงจากเทคนิิค Recursive
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Feature Elimination (RFE) ของ Guyon และคณะ [8]
		 2) นำำ�ทุุกคะแนนความสำำ�คััญที่่�ได้้จากข้้อ 1 มาสร้้างเป็็น
เกณฑ์์ (Threshold) เพื่่�อเลืือกทุุกคุุณลัักษณะที่่�มีีคะแนนเกิิน
เกณฑ์์ให้้ตััวแบบนำำ�ไปใช้้ในการฝึึกฝน ทำำ�นาย และแสดงผล
ค่่าความแม่่นยำำ� ขั้้�นนี้้�อ้้างอิิงจากเทคนิิค Recursive Feature
Elimination (RFE) ของ Guyon และคณะ [8]
		 3) ทำำ�ซ้ำำ��ข้อ้ 2 จนกว่่าจะครบทุุกคุุณลัักษณะ ขั้้น� นี้้อ้� า้ งอิิง
จากเทคนิิค Recursive Feature Elimination (RFE) ของ
Guyon และคณะ [8]
		 4) วิิเคราะห์์และตััดสิินใจเลืือกคุุณลัักษณะเพีียงบางตััว
ออกมาใช้้ โดยผู้้�วิจัิ ัยเลืือกจากค่่าความแม่่นยำำ�ที่่�เพิ่่�มขึ้้�นหรืือลด
ลงแค่่เพีียงเล็็กน้้อยในช่่วงที่่�ยอมรัับได้้ เนื่่�องจากหากทดลองลด
จำำ�นวนคุุณลัักษณะลงเรื่่�อย ๆ แล้้วพบว่่าทำำ�ให้้ค่่าความแม่่นยำำ�
ลดลงมากอย่่างเห็็นได้้ชััด เป็็นการแสดงให้้เห็็นว่่าคุุณลัักษณะ
นั้้�นมีีความสำำ�คััญสููงไม่่ควรเอาออก
		 5) เมื่่�อเลืือกค่่าความแม่่นยำำ�ที่่�ยอมรัับได้้แล้้ว ให้้ดููว่่า ณ
ค่่าความแม่่นยำำ�ที่่เ� ลืือกนั้้�นเกิิดจากการใช้้คุณ
ุ ลัักษณะที่่�มีคี ะแนน
ความสำำ�คัญั เท่่าไรมาเป็็นเกณฑ์์ แล้้วจึึงค่่อยคััดเลืือกคุุณลัักษณะ
ทั้้�งหมดที่่�มีคี ะแนนความสำำ�คัญั มากกว่่าเกณฑ์์ดังั กล่่าวนั้้�นเข้้าไป
ใช้้งานและฝึึกฝนในตััวแบบอื่่�น ๆ ต่่อไป
		 3.5.3 ภายหลัังการคััดเลืือกคุุณลัักษณะสำำ�คััญ ผู้้�วิิจััย
ทำำ�การประเมิินตััวแบบตามตััวชี้้�วัดั ในขั้้�น 3.5.1 ซ้ำำ��อีีกครั้้�ง เพื่่�อ
เปรีียบเทีียบให้้แน่่ใจว่่าภายหลัังกระบวนการคััดเลืือกคุุณลัักษณะ
สำำ�คััญ ตััวแบบที่่�ได้้จะมีีความเปลี่่�ยนแปลงไปในทิิศทางที่่�(ผลลััพธ์์)
ดีีขึ้้�นจริิง

4. ผลการวิิจััย

ตารางที่่� 1 แสดงผลลััพธ์ค์ วามแม่่นยำำ�ของตััวแบบที่่�สร้้างด้้วย
การเรีียนรู้้�ของเครื่่�องจัักร 6 แบบและด้้วยการสกััดคุุณลัักษณะ
2 แบบ จากผลการทดลองพบว่่าการสกััดคุุณลัักษณะแบบ TFIDF ได้้ค่่า F1-Score สููงกว่่าการสกััดคุุณลัักษณะแบบ Count
vectorization กล่่าวคืือการใช้้ TF-IDF เพื่่�อคััดเลืือกคำำ�จาก
ข้้อความในชุุดข้้อมููลนั้้�นสามารถช่่วยเพิ่่�มประสิิทธิิภาพในการ
ทำำ�นายชนิิดของตั๋๋ว� งานได้้มากกว่่า Count vectorization นั่่น� เอง
ทั้้�งนี้้เ� หตุุที่่ผู้� ้�วิจัิ ยั เลืือกพิิจารณาค่่า F1-Score เพราะค่่านี้้เ� ป็็นดััชนีี
วััดผลที่่�ดีีมากกว่่า Accuracy ในกรณีีที่่�ต้้องการเน้้นวััดผลความ
แม่่นยำำ�สำำ�หรัับคลาสบวก (positive class) โดยเฉพาะ ทั้้�งนี้้�ผู้้�
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วิิจััยพบว่่าการใช้้หรืือไม่่ใช้้เทคนิิค PCA ให้้ผลลััพธ์์ที่่�ไม่่ต่่างกััน
มากนััก ยกเว้้นตััวแบบ Multiple Naïve Bayes ที่่�ให้้ผลลััพธ์์ไม่่
แม่่นยำำ�เมื่่�อใช้้เทคนิิค PCA ดัังนั้้�นผู้้�วิิจััยจึึงตััดสิินใจไม่่ใช้้เทคนิิค
PCA สำำ�หรัับตััวแบบ Multiple Naïve Bayes เพีียงตััวแบบ
เดีียว อย่่างไรก็็ตามในงานนี้้�ผู้้�วิิจััยไม่่ได้้เตรีียมข้้อมููลอิินพุุตให้้มีี
ลัักษณะ center (zero-mean) และมีีค่่า variance ของทุุก
dimensions ใกล้้เคีียงกัันแต่่อย่่างใด หากทำำ�การทดลองเพิ่่�ม
เติิมและเตรีียมอิินพุุตให้้อยู่่�ในลัักษณะดัังกล่่าวอาจให้้ผลลััพธ์์
จาก PCA ที่่�แตกต่่างออกไปได้้
นอกจากนี้้�ผลการทดลองในตารางที่่� 1 ยัังแสดงให้้เห็็นด้้วย

ว่่าการทำำ�นายด้้วยตััวแบบที่่�ใช้้เทคนิิค Ensemble ให้้ผลลััพธ์์
ความแม่่นยำำ�สููงกว่่าตััวแบบชนิิดพื้้น� ฐานที่่�มีโี ดด ๆ เพีียงตััวเดีียว
โดยเฉพาะตััวแบบ XG-Boosting ที่่�ให้้ผลลััพธ์์ค่่า F1-Score
สููงถึึง 90.88% รองลงมาคืือตััวแบบ Stacking Model with
Bagging ให้้ผลลััพธ์์ค่่า F1-Score 87.62% แต่่ในทางตรงกััน
ข้้าม ตััวแบบที่่�ใช้้เทคนิิค Ensemble ก็็จำำ�เป็็นต้้องใช้้เวลาในการ
สอนและการทำำ�นายค่่อนข้้างนานกว่่า เนื่่อ� งจากมีีความซัับซ้อ้ น
ในการคำำ�นวณมากกว่่า อย่่างไรก็็ตามผู้้�วิิจััยเห็็นว่่าระยะเวลาที่่�
ใช้้ในการสอนและการทำำ�นายตััวแบบยัังคงอยู่่�ในขอบเขตเวลา
ที่่�ยอมรัับได้้และไม่่มากเกิินกว่่าที่่�เป้้าหมายคาดหวัังไว้้

ตารางที่่� 1 ผลลััพธ์์ค่่าความแม่่นยำำ�ของตััวแบบทั้้�งหมด 6 ตััวแบบบนการสกััดคุุณลัักษณะทั้้�ง 2 แบบ

ตารางที่่� 2 ผลลััพธ์ค่์ ่าความแม่่นยำำ�ของตััวแบบเมื่่�อนำำ�ไปทดลองใช้้งานกัับตั๋๋�วงานชุุดอื่่�น

5. สรุุปผลงานวิิจััย

ประยุุกต์์ใช้้กัับตั๋๋�วงานชุุดอื่่�นจำำ�นวนกว่่า 300 ตั๋๋�วงานนอกเหนืือ
	จากผลการทดลองทั้้�งหมดในข้้างต้้น สรุุปผลได้้ว่่าผู้้�วิิจััยได้้ จากตั๋๋ว� งานชุุดที่่ใ� ช้้ทดลองกัับตัวั แบบ โดยผู้้�วิจัิ ยั นำำ�แบบจำำ�ลองที่่�
ทำำ�การคััดเลืือกตััวแบบที่่�ให้้ผลลััพธ์์ความแม่่นยำำ�สููงสุุด ซึ่่�งก็็คืือ พััฒนาขึ้้น� มาทำำ�นายประเภทของตั๋๋ว� งานแต่่ละตั๋๋ว� แล้้วนำำ�ผลการ
ตััวแบบ XG-Boosting บนการสกััดคุณ
ุ ลัักษณะแบบ TF-IDF มา ทำำ�นายส่่งต่่อให้้กัับทีีมงานฝ่่ายสนัับสนุุนเทคโนโลยีีสารสนเทศ
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(IT Support) เป็็นผู้้�ตรวจสอบความถููกต้้องของผลการทำำ�นาย 6. เอกสารอ้้างอิิง
ผลการประเมิินประสิิทธิิภาพของตััวแบบในสถานการณ์์การ
1. Altintas, M. and Tantug, C., 2014, “Machine
ทำำ�งานจริิงนี้้�ถููกแสดงอยู่่�ในตารางที่่� 2
Learning Based Ticket Classification in Issue Tracking
Systems,” Proceeding of the International Conference
	จากผลลััพธ์ค่์ ่าความแม่่นยำำ�ในตารางที่่� 2 จะเห็็นว่่าเมื่่�อนำำ�
on Artificial Intelligence and Computer Science (AICS
ตััวแบบ XG-Boosting บนการสกััดคุณ
ุ ลัักษณะแบบ TF-IDF มา
2014), Bandung, INDONESIA, pp. 195- 207.
ประยุุกต์์ใช้้กับตั๋๋
ั ว� งานชุุดอื่น่� แล้้ว ค่่าความแม่่นยำำ�จะลดลงเล็็กน้้อย
2. Dedik, B.V., 2015, Automatic Ticket Triage Using
และ ค่่า Precision ของคลาส Internet จะต่ำำ��ที่่�สุุดเนื่่�องจากมีี
Supervised Text Classification, Master of Informatics
การทำำ�นายคลาส Network ผิิดมาเป็็นคลาส Internet อยู่่�จำำ�นวน
Thesis, Faculty of Informatics, Masaryk University, 83 p.
หนึ่่�ง ซึ่่�งผู้้�วิิจััยคาดว่่าเกิิดจากข้้อมููลตั๋๋�วงานมีีคำำ�สำำ�คััญหลายคำำ�
3. Vedala, D., 2018, Building a Classification Engine
ที่่�ปรากฎซ้ำำ��กัันอยู่่�ในคลาส Network และคลาส Internet แต่่
for Ticket Routing in IT Support Systems, Master of
แม้้การประยุุกต์์ใช้้งานจะให้้ค่่าความแม่่นยำำ�ลดลงเล็็กน้้อย ใน
Computer Science and Engineering Thesis, School of
แง่่ของประสิิทธิิภาพในการจำำ�แนกตั๋๋�วงานนั้้�นยัังคงอยู่่�ในเกณฑ์์
Science, Aalto University, 48 p.
ที่่�ยอมรัับได้้ อีีกทั้้�งตััวแบบที่่�พััฒนาขึ้้�นนี้้�ยัังมีีประโยชน์์ในเชิิง
4. Mandal, A., Malhotra, N., Agarwal, S., Ray, A.
ประจัักษ์์อีีก 2 ประการ ได้้แก่่
and Sridhara, G., 2018, “Cognitive System to Achieve
		 1) เพิ่่�มระดัับความพึึงพอใจของผู้้ใ� ช้้บริิการในประเด็็นการ
Human-level Accuracy in Automated Assignment of
ตรงต่่อเวลาและประเด็็นความรวดเร็็วในการให้้บริิการ จากเดิิม
Helpdesk Email Tickets,” Service-Oriented Computing
ที่่�คะแนนความพึึงพอใจเฉลี่่ย� อยู่่�ที่่� 4.47 และ 4.53 ตามลำำ�ดัับ ก็็
(ICSOC 2018), Bengaluru, India, pp. 332-341.
เพิ่่�มขึ้้�นมาเป็็น 4.90 และ 4.80 คิิดเป็็นความพึึงพอใจที่่�เพิ่่�มขึ้้�น
5. Al-hawari, F. and Barham, H., 2019, “A Machine
8.17% และ 7.38% ตามลำำ�ดัับ โดยระดัับความพึึงพอใจนี้้�เกิิด
Learning based Help Desk System for IT Service Manageจากการที่่�ผู้้�วิิจััยนำำ�ตััวแบบของงานวิิจััยนี้้�มาทดลองทำำ�นายกัับ
ment,” Journal of King Saud University - Computer and
ข้้อมููลตั๋๋�วงานชุุด Validate set แล้้วนำำ�ผลลััพธ์์การทำำ�นายนี้้�ไป
Information Sciences, 17 p. https://doi.org/10.1016/j.
สุ่่�มสอบถามจากผู้้�ใช้้บริิการจำำ�นวน 30 คน พร้้อมกัับให้้คะแนน
jksuci.2019.04.001
ความพึึงพอใจในด้้านความแม่่นยำำ�และระยะเวลาที่่�ใช้้ของการ
6. Paramesh, S.P. and Shreedhara, K.S., 2019, “IT Help
ทำำ�นายครั้้�งนี้้�
Desk Incident Classification Using Classifier Ensembles,”
		 2) ลดระยะเวลาที่่�ใช้้ในกระบวนการจำำ�แนกตั๋๋�วงานลง
ICTACT Journal on Soft Computing - Department of
จากเดิิมที่่� 52% ของตั๋๋ว� งานทั้้�งหมดใช้้เวลามากกว่่า 1 วัันในการ
Computer Science and Engineering, University B.D.T
จำำ�แนก เหลืือเพีียงใช้้เวลาน้้อยกว่่า 1 วัันสำำ�หรัับจำำ�แนกตั๋๋�วงาน
College of Engineering, 9 (4), pp. 1980-1987. https://
ทั้้�งหมด โดยจากการจัับเวลาที่่�ตััวแบบใช้้ในการจำำ�แนกตั๋๋�วงาน
doi.org/10.21917/ijsc.2019.0276
จำำ�นวน 300 รายการ พบว่่าใช้้เวลา 6 นาทีี (5 นาทีี 52 วิินาทีี)
7. Norvig, P., 2016, How to Write a Spelling Correcคิิดเป็็นเวลาประมวลผลเฉลี่่�ยตั๋๋�วงานละ 1.2 วิินาทีี
tor [Online], Available http://norvig.com/spell-correct.
		ทั้้�งนี้้�การนำำ�ไปประยุุกต์์ใช้้จะเป็็นลัักษณะของการใช้้ตััว
html. [20 December 2020]
แบบที่่�ได้้จากการทดลองมาทำำ�นายชุุดข้้อมููลจำำ�นวนหนึ่่�งในช่่วง
8. Guyon, I., Weston, J., Barnhill, S. and Vapnik, V.,
ระยะเวลาหนึ่่ง� กัับกลุ่่�มตััวอย่่างตามที่่�กำำ�หนด เพื่่อ� ทดสอบผลลััพธ์์
2002, “Gene Selection for Cancer Classification using
ตามสมมติิฐานที่่�ตั้้ง� ไว้้ มิิได้้มีกี ารนำำ�ไปสร้้างเว็็บไซต์์หรืือซอฟต์์แวร์์
Support Vector Machines,” Machine Learning, 46,
แล้้ว Deploy ขึ้้�น Production ของบริิษััทอย่่างเป็็นทางการ
pp. 389-422.
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