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เพ้�อท่ำการ้คัดูแยกโพสต์้ต้่าง ๆ ดู้วยเชิ่นี้กันี้ จากผู้ล่การ้ศึกษา

พบัว่าในี้ความรู้้สึกดู้านี้บัวกท่้�วิเคร้าะห์ไดู้จากท่ว้ต้ท่้�เก้�ยวข้องกับั

กรุ้งเท่พฯ ค้อ คำปีร้ะเภท่อาหาร้, เม้อง แล่ะวัดู ซึึ่�งเป็ีนี้ภาพจำ 

แล่ะภาพในี้มุมมองท่้�ดู้ของปีร้ะเท่ศไท่ย โดูยในี้ความรู้้สึกดู้านี้ล่บั 

ท่้�วิเคร้าะห์ออกมาไดู้นี้ั�นี้จะม้คำท่้�เก้�ยวข้องค้อผูู้้คนี้, การ้ขับัข้� แล่ะ

เท่้�ยวบัินี้ เปี็นี้ต้้นี้ การ้ศึกษานี้้�สามาร้ถึนี้ำไปีใชิ้ต้่อยอดูในี้การ้

ออกแบับันี้โยบัายเก้�ยวกับัการ้ท่่องเท่้�ยวของร้ัฐบัาล่ไดู้ ร้วมถึึงการ้

วิเคร้าะห์ว่าสถึานี้ท่้�ใดูท่้�กำล่ังไดู้ร้ับัความนี้ิยมท่้�สามาร้ถึควบัคุม 

แล่ะจัดูการ้ให้ม้มาต้ร้การ้ปี้องกันี้การ้ร้ะบัาดูในี้พ้�นี้ท่้�นัี้�นี้ไดู้ดู้มาก

ขึ�นี้เชิ่นี้เดู้ยวกันี้ (Sontayasara et al., 2021)

หล่ังจากนี้ั�นี้ คุณีกำพล่ แสงท่ับัท่ิม ไดู้บัร้ร้ยายต้่อ ในี้หัวข้อ

เดูย้วกันี้เปีน็ี้ต้อนี้ท่้�ต้อ่เนี้้�องจากอาจาร้ย์ ดูร้. Jing Tang เร้ิ�มต้น้ี้จาก

การ้ใชิ้แพล่ต้ฟัอร้์มของท่วิต้เต้อร์้เพ้�อนี้ำข้อมูล่ออกมาใช้ิในี้การ้

วเิคร้าะหข์อ้มลู่ เน้ี้�องจากในี้ปัีจจบุันัี้ แพล่ต้ฟัอร้ม์ดูงักล่า่วนี้้� ถึอ้วา่ม้

การ้ใชิง้านี้จำนี้วนี้มาก โดูยสิ�งแร้กท่้�คณุีกำพล่กล่า่วถึงึคอ้ ท่วติ้เต้อร้์ 

API ท้่�จะเป็ีนี้ตั้วกล่างในี้การ้ท้่�ผูู้้ท้่�สนี้ใจศึกษาสามาร้ถึนี้ำเอาข้อมลู่

ต้่าง ๆ ท่้�เกิดูขึ�นี้ในี้ท่วิต้เต้อร้์ออกมาไดู้ คุณีกำพล่ไดู้ยกต้ัวอย่างถึึง

การ้เชิ้�อมโยงผู้่านี้ท่าง Tweepy โดูยใชิ้ภาษา Python ในี้การ้เข้ยนี้

โปีร้แกร้ม ซึ่ึ�งเปี็นี้ภาษาท่้�สามาร้ถึเข้าใจไดู้ง่ายสำหร้ับับัุคคล่ท่ั�วไปี 

ในี้ร้ะบับัของ ท่วติ้เต้อร์้ API นี้ั�นี้มค้วามสามาร้ถึในี้การ้ดึูงเอาข้อมลู่

สำหรั้บัตั้วอย่างของงานี้วิจัยนี้ั�นี้ม้การ้ศึกษาดู้วยการ้ใช้ิ 

Content Analysis ท่้�ม้การ้ศึกษาต้ั�งแต้่ในี้ช่ิวงของการ้เริ้�มต้้นี้ของ 

COVID-19 โดูยพิจาร้ณีาศึกษาการ้ใชิ้ช้ิ�อเร้้ยกต้่าง ๆ ท้่�เกิดูขึ�นี้

ของโร้ค COVID-19 นี้้� เพร้าะในี้ขณีะนี้ั�นี้ยังไม่ไดู้ม้การ้กำหนี้ดูชิ้�อ

อย่างเป็ีนี้ท่างการ้ โดูยหนี้่วยงานี้ร้ะดูับันี้านี้าชิาต้ิขึ�นี้มาใชิ้อย่าง

แพร้่หล่าย แล่ะต่้อเนี้้�องไปียังการ้เก็บัข้อมูล่จากช้ิ�อเหล่่านัี้�นี้ท้่�ไดู้ 

ท่ำการ้วเิคร้าะหอ์อกมาในี้ขา้งต้น้ี้วา่ ในี้แต้ล่่ะเวล่านี้ั�นี้มก้าร้กล่า่วถึงึ 

การ้ร้ะบัาดูของโร้คนี้้�มากหร้้อนี้้อยเท่่าใดู โดูยการ้ศึกษามุ่งเนี้้นี้ 

ท่วต้้ในี้ภาษาอังกฤษ ภาษาจน้ี้ แล่ะภาษาญ้�ปีุน่ี้ หลั่งจากเก็บัขอ้มูล่

แล่้ว จึงวิเคร้าะห์หาความเชิ้�อมโยงเหล่่านี้ั�นี้ออกมาเพ้�อหาหัวข้อท่้�

ไดู้ร้ับัความนี้ิยม เชิ่นี้ การ้พบัผูู้้ต้ิดูเชิ้�อในี้ปีร้ะเท่ศ หร้้อการ้กล่่าวถึึง

คล่ัสเต้อร้์ต้่าง ๆ ท่้�เกิดูขึ�นี้ (Leelawat et al., 2021)

นี้อกจากนี้้�ยังม้การ้ศึกษาโดูยการ้ใชิ้ Sentiment Analysis 

เก้�ยวกับัความพึงพอใจ แล่ะความคิดูเห็นี้เก้�ยวกับักรุ้งเท่พมหานี้คร้ 

เพ้�อนี้ำไปีวิเคร้าะห์ความต้้องการ้ของนัี้กท่่องเท่้�ยวในี้อนี้าคต้ดู้วย

เชิ่นี้กันี้ อ้กท่ั�งยังม้การ้ศึกษาเพ้�อจัดูท่ำร้ะบับัการ้เร้้ยนี้รู้้ของเคร้้�อง
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ต้า่ง ๆ  ท่ั�งท่้�เก้�ยวกบััการ้ท่อ่งเท่้�ยว หร้อ้สถึานี้การ้ณ์ีในี้ช่ิวงนี้ั�นี้ โดูยยงั

สามาร้ถึเก็บัยอดูการ้ Retweet, ยอดู Favorite, เวล่าในี้การ้โพสต้์, 

แล่ะ Geolocation ของแต้่ล่ะโพสต้์เพ้�อนี้ำมาวิเคร้าะห์ไดู้ 

จากหล่กัการ้ของการ้สบ้ัคน้ี้เท่ร้นี้ดู ์แล่ะการ้ใชิท้่วติ้เต้อร้น์ี้ั�นี้ 

โดูยส่วนี้ใหญ่นี้ักวิจัยจะเนี้้นี้ไปีท่้�การ้ส้บัค้นี้ผู่้านี้การ้ใชิ้ Keyword 

แล่ะ Hashtag ท่้�ผูู้้ศึกษาสามาร้ถึส้บัค้นี้ไดู้ผู้่านี้คำต้่าง ๆ ท่้�ม้ความ

สนี้ใจ เช่ินี้ การ้ท่่องเท่้�ยวในี้พ้�นี้ท่้�กรุ้งเท่พฯ นี้อกจากน้ี้�ยังสามาร้ถึ

ต้ิดูต้ามข้อมูล่เฉพาะผูู้้ใช้ิงานี้ท่้�ม้ความสนี้ใจเป็ีนี้พิเศษ เช่ินี้ Influ-

encer หร้้อหนี้่วยงานี้ท่้�เก้�ยวข้องไดู้ดู้วยเชิ่นี้กันี้ แต้่ก็ยังม้ข้อจำกัดู

ส่วนี้สุดูท่้ายค้อ การ้นี้ำเอาการ้ศึกษานี้้�ไปีปีรั้บัใชิ้จร้ิง โดูย

คุณีกำพล่ไดู้อธีิบัายว่าการ้นี้ำไปีปีร้ับัใชิ้นี้ั�นี้ ต้้องเร้ิ�มจากการ้

วางแผู้นี้ว่ากลุ่่มเปี้าหมายของการ้ศึกษานี้ั�นี้ค้อ นี้ักท่่องเท่้�ยวในี้

กลุ่่มไหนี้ ชิ่วงเวล่าท้่�ต้้องการ้เก็บัข้อมูล่ควร้เปี็นี้ชิ่วงใดู ในี้ส่วนี้นี้้�

เองจะสามาร้ถึนี้ำมาปีร้ะเมินี้เพ้�อตั้ดูสินี้ใจว่าจำเปี็นี้จะต้้องสมัคร้ 

Subscription แพคเกจจากท่าง Twitter Developer หร้้อไม่ต้่อไปี 

ขั�นี้ต้อนี้ต่้อมาค้อการ้เข้ยนี้โค้ดูในี้การ้ดึูงข้อมูล่เพ้�อมาท่ำการ้

วิเคร้าะห์ต้ามท้่�ไดู้วางแผู้นี้เอาไว้ ก่อนี้ท้่�จะเข้าสู่การ้ออกแบับัว่า 

จะม้การ้เก็บัข้อมูล่อย่างไร้ ต้้องการ้ข้อมูล่ย้อนี้หล่ังหร้้อในี้ปีัจจุบัันี้ 

แล่ะการ้วิเคร้าะห์ข้อมูล่ว่าจะวิเคร้าะห์เพ้�อศึกษา

ข้อมูล่ใดูบั้าง เชิ่นี้ การ้หาข้อมูล่ความพึงพอใจของ

นี้กัท่อ่งเท่้�ยว เปีน็ี้ต้น้ี้ การ้ท่ำ Content Analysis จาก

ท่ว้ต้ต้่าง ๆ ท่้�จะชิ่วยให้ท่ำความเข้าใจกลุ่่มลู่กค้าไดู้

ดู้ยิ�งขึ�นี้ 

คณุีกำพล่ไดูใ้หค้วามคดิูเหน็ี้เพิ�มเต้มิไวว้า่ในี้

ปีัจจุบัันี้นี้้�ท่้�ท่วิต้เต้อร้์เปี็นี้แพล่ต้ฟัอร้์มท่้�ม้คนี้ใชิ้งานี้

เปี็นี้จำนี้วนี้มาก จึงถ้ึอว่าเป็ีนี้ส้�อสังคมออนี้ไล่น์ี้ท้่� 

ท่ร้งพล่ังท่้�เร้าจะสามาร้ถึใชิ้ปีร้ะโยชินี้์มันี้ไดู้

การู้บรู้ิห่ ารู้ความต่อ เน่อง ในธ์ุ รู้ กิจั 

ท่องเที�ย่ว

การ้บัร้ร้ยายในี้หัวขอ้สดุูท่า้ยของงานี้สัมมนี้า

นี้้�เป็ีนี้การ้บัร้ร้ยายโดูย ผูู้้ชิว่ยศาสต้ร้าจาร้ย์ ดูร้.ณัีฏฐ์ 

ล่้ล่ะวัฒ่น์ี้ อาจาร้ย์ปีร้ะจำภาควิชิาวิศวกร้ร้มอุต้สาหการ้ คณีะ

วิศวกร้ร้มศาสต้ร์้ จุฬาล่งกร้ณี์มหาวิท่ยาลั่ย แล่ะผูู้้อำนี้วยการ้

หล่ักสูต้ร้สหสาขาวิชิาการ้จัดูการ้ความเส้�ยง แล่ะภัยพิบััต้ิ บััณีฑิิต้

วิท่ยาล่ัย จุฬาล่งกร้ณี์มหาวิท่ยาล่ัย ในี้หัวข้อการ้บัร้ิหาร้ความ 

ต้่อเนี้้�องในี้ธีุร้กิจท่่องเท่้�ยว

ในี้ช่ิวงเร้ิ�มต้้นี้ ผูู้้ชิ่วยศาสต้ร้าจาร้ย์ ดูร้.ณัีฏฐ์ ไดู้กล่่าวถึึง

การ้นี้ำเอาผู้ล่ของงานี้วิจัย ร้วมถึึงวิธ้ีการ้ศึกษาต่้าง ๆ ท่้�ไดู้ม้การ้

บัร้ร้ยายไปีโดูยท่่านี้วิท่ยากร้ก่อนี้หน้ี้าท่ั�งหมดูว่า เร้าสามาร้ถึท่้�จะ

นี้ำมาปีร้ับัใช้ิในี้การ้บัริ้หาร้จัดูการ้ความเส้�ยงของธีุร้กิจท่่องเท่้�ยว

ให้สามาร้ถึดูำเนี้ินี้การ้ไปีอย่างต่้อเน้ี้�องไดู้ โดูยในี้การ้บัร้ร้ยายนี้้� 

เร้ิ�มดู้วยการ้กล่่าวถึึงการกำหนดีคืวัาม่เสี�ยงโดียใช้เคืรื�องมื่อ 

Risk Matrix ที�แสดีงภัาพคืวัาม่เสี�ยงดี้วัยกราฟัที�แสดีงคืวัาม่

เปี็นไปีไดี้ แล่ะความรุ้นี้แร้งของแต่้ล่ะความเส้�ยงท่้�อาจเกิดูขึ�นี้ 

เพ้�อนี้ำมาปีร้ับัปีรุ้งเต้ร้้ยมการ้สร้้างแผู้นี้ว่า แล่ะพิจาร้ณีาว ่าควร้ม้

การ้แก้ไข หร้้อว่าเปี็นี้ความเส้�ยงท่้�ร้ับัไดู้

สำหร้ับัการ้ใชิ้งานี้อยู่บั้าง แต้่ก็สามาร้ถึสมัคร้ Subscription กับั 

ท่าง Twitter Developer เพ้�อเพิ�มความสามาร้ถึในี้การ้ใช้ิงานี้ 

ในี้ดู้านี้ของร้ะยะเวล่าการ้ใชิ้งานี้ไดู้ต้่อเนี้้�อง การ้ใชิ้ข้อมูล่ย้อนี้

หล่ังไดู้นี้านี้ขึ�นี้ แล่ะการ้ใชิ้งานี้ฟัังก์ชิันี้อ้�นี้ ๆ อย่างเต้็มรู้ปีแบับัไดู้ 

โดูยท่ั�งหมดูท่้�กล่่าวมานี้ั�นี้สามาร้ถึสรุ้ปีไดู้ว่า การ้ใชิ้ข้อมูล่เหล่่านี้้�

เพ้�อการ้ศึกษานี้ั�นี้จะสามาร้ถึบัอกไดู้วา่คนี้ส่วนี้ใหญ่มค้วามต้้องการ้

หร้้อความคิดูเห็นี้อย่างไร้ เพ้�อศึกษาหาจุดูอ่อนี้ แล่ะจุดูแข็งของ

สถึานี้ท่้�ท่่องเท่้�ยวนี้ั�นี้ ๆ โดูยปัีจจุบัันี้การ้วิเคร้าะห์สามาร้ถึท่ำไดู้

ท่ั�งภาษาไท่ย แล่ะอังกฤษ แล่ะอ้กหล่ายภาษา นี้อกจากสิ�งท้่�ไดู้ 

กล่่าวมาในี้ข้างต้้นี้แล้่ว ข้อมูล่ท่้�ไดู้ร้บััจะมก้าร้กล่่าวถึงึแหล่่งท่่องเท่้�ยว 

ต้่าง ๆ ในี้ปีร้ะเท่ศไท่ย แต้่หล่ังจากสถึานี้การ้ณ์ีของ COVID-19 

ขอ้มลู่ท่วติ้เต้อร้ก์ย็งัมก้าร้กล่า่วถึงึความกังวล่ในี้การ้เดิูนี้ท่างเขา้มา

ภายในี้ปีร้ะเท่ศเชิ่นี้เดู้ยวกันี้ ซึึ่�งจากการ้กล่่าวถึึงเหล่่าน้ี้� ส่งผู้ล่ให้

เร้าสามาร้ถึค้นี้หาความคิดูเห็นี้ของนัี้กท่่องเท่้�ยวไดู้สำหรั้บัเต้ร้้ยม

นี้โยบัายต้่าง ๆ ไว้ไดู้




