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Graph API version 2.1 [1] เพื่ อ เข้า ถึ ง ข้อ มู ล ของผู้ใ ช้ ง านและนํ า มา
เปรียบเทียบกับสินค้าทีไ่ ด้มกี ารจัดหมวดข้อมูล (data classification) [2]
ซึง่ ถือเป็ นสิง่ สําคัญทีท่ าํ ให้เราสามารถวิเคราะห์เพือ่ ค้นพบความสัมพันธ์
ของข้อมูลในการแบ่งกลุ่มออกเป็ นหมวดๆ (class) ตามคุณสมบัตเิ ฉพาะ
โดยเทคนิคทีน่ ํามาใช้ในการสร้างระบบแนะนําสินค้า คือ การสร้างต้นไม้
การตัด สิน ใจ (decision tree induction) [3] ซึ่ง decision tree สามารถ
ช่วยจัดหมวดของข้อมูลโดยพิจารณาคุณลักษณะ (attribute) ของข้อมูล
ว่าคุณลักษณะใดทีท่ าํ ให้ขอ้ มูลถูกจัดให้อยูใ่ นหมวดเดียวกันได้ดที ส่ี ดุ เพือ่
นํามาวิเคราะห์ร่วมกับเทคนิคการกรองแบบอิงเนื้อหา (Content-Based
Filtering)

งานวิจ ัย นี้ นํ า เสนอกรอบแนวคิด วิธ ีก ารในการเข้า ถึง ข้อ มู ล ส่ ว นตัว
เบื้องต้นของผูใ้ ช้งานเครือข่ายสังคมออนไลน์ (Social Network Profile)
เพื่อจัดเก็บและนํ ามาประมวลผลต่อด้วยการจัดหมวดหมู่ขอ้ มูล โดยใช้
เทคนิคต้นไม้ตดั สินใจ (Decision Tree) มาใช้ร่วมกับเทคนิคการกรอง
แบบอิง เนื้ อ หา (Content-Based Filtering) ในการสร้า งระบบแนะนํ า
สิน ค้ า ร่ ว มกับ ข้อ มู ล ของผู้ ใ ช้ ง านบนเครือ ข่ า ยสัง คมออนไลน์ โดย
วิเคราะห์จากข้อมูลที่ได้จากการเชื่อมต่อกับส่วนต่อประสานโปรแกรม
ประยุกต์ (API) ของเฟซบุ๊กนํ ามาแสดงผลข้อมูแบบ JSON และจัดเก็บ
ลงฐานข้อมูล MySQL โดยใช้ตวั SDK สําหรับภาษา PHP กรอบแนวคิด
ประกอบด้ว ย 2 ส่ว นหลัก คือ 1) ส่วนของ Recommendation system
ทํ า หน้ า ที่แ นะนํ า ลู ก ค้ า ประกอบไปด้ ว ยส่ ว นประกอบย่ อ ย 3 ส่ ว น
คือ ส่วนย่อย Product Association & Rule, ส่วนย่อย Customer profile
และ ส่วนย่อย Recommendation Generator 2) ส่วนของ Website ทํา
หน้าทีเ่ ชื่อมต่อกับผูใ้ ช้งานประกอบด้วยส่วนย่อย 2 ส่วนคือ Front-End
Register แ ล ะ Front-End Recommendation น อ ก จ า ก นี้ ยั ง มี ก า ร
ประเมินความพึงพอใจของผูใ้ ช้ต่อระบบด้วยแบบประเมินตามวิธขี องไล
คอร์ท พบว่าผูใ้ ช้งานมีความพึงพอใจต่อระบบอยูใ่ นระดับดี

2. ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องและแนวทางการวิ จยั
ระบบแนะนํ า (Recommender System) เป็ นการนํ าเสนอประสบการณ์
เฉพาะบุ ค คลให้เกิด ขึ้น กับ ลู ก ค้า ด้วยการนํ า เสนอข้อ มูล ข่าวสารที่ถู ก
กลั ่นกรองเฉพาะสําหรับลูกค้าแต่ละรายโดยผ่านช่องทางการสื่อสารที่
กําหนด อันจะเป็ นการเพิ่มโอกาสที่ขอ้ มูลทีตรงกับความต้องการของ
กลุ่ ม เป้ าหมาย และเป็ นกสนลดปั ญหา Information Overload ซึ่ ง
โดยทั ่วไประบบแนะนํ าจะประกอบไปด้ว ย 4 ส่ว น คือ 1) ส่ว นข้อ มูล
พื้นฐานที่ต้องใช้ในการประมวลผล 2) ส่วนการป้ อนข้อมูลของผู้ใช้ 3)
ส่วนอัลกอริทมึ และ 4) ส่วนการนําเสนอคําแนะนํา ดังรูปที่ 1 [10]

คําสําคัญ— ระบบแนะนําสินค้า; เครือข่ายสังคมออนไลน์; การจัดหมวด
ข้อมูล; ส่วนต่อประสานโปรแกรมประยุกต์; เทคนิคต้นไม้ตดั สินใจ

1. บทนํา
ปั จจุบนั เครือข่ายสังคมออนไลน์ (Online Social Network) มีบทบาทใน
ชีว ิต ประจํา วัน ของคนเรามากขึ้น โดยในการใช้ง านเครือ ข่า ยสัง คม
ออนไลน์จะมีการเก็บข้อมูลของผูใ้ ช้งานเพื่อสร้างข้อมูลส่วนตัว (Social
Network Profile) สําหรับอ้างอิงการใช้งาน เช่น ชือ่ ผูใ้ ช้งาน วันเกิด เพศ
สถานภาพ ศาสนา ภาษาที่ใช้ ที่อ ยู่ อีเ มล์ เป็ นต้ น ซึ่ง ข้อ มู ล เหล่ า นี้
สามารถเข้า ถึง ได้ด้ว ยส่ ว นต่ อ ประสานโปรแกรมประยุ ก ต์ หรือ API
(Application Programming Interface) ของแต่ ล ะ Social Network ซึ่ ง
ในการศึก ษานี้ จ ะยกตัว อย่ า งของเฟซบุ๊ ก เป็ นกรณี ศึก ษา โดยอาศัย
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สําหรับภาษา PHP ทีท่ างเฟซบุ๊กจัดทําขึน้ ในการช่วยแปลงข้อมูลให้อยู่
ในรูปแบบของตัวแปลภาษา PHP และจัดเก็บลงฐานข้อมูล

2.1 ส่วนต่อประสานโปรแกรมประยุกต์ (API)
ส่ ว น ต่ อ ป ระส าน โป รแ ก รม ป ระยุ ก ต์ (application programming
interface: API) หมายถึงวิธกี ารที่ระบบปฏิบตั กิ าร ไลบรารีหรือบริการ
อื่นๆ เปิ ดให้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สามารถติดต่อเรียกใช้งานได้ [4] ซึง่
ส่วนต่อประสานโปรแกรมประยุกต์ (API) แบ่งเป็ น

2.1.1 API ทีข่ น้ึ กับภาษา (language-dependent API)

รูปที่ 4. ตัวอย่างการขอ Scope ข้อมูลจากเฟซบุ๊กเมือ่ ลงทะเบียนกับระบบ

คือ เอพีไอ ที่สามารถการเรีย กใช้จากโปรแกรมที่เขีย นขึ้น ด้วยภาษา
เพียงภาษาใดภาษาหนึ่งเท่านัน้

2.3 เทคนิ คการกรองแบบอิ งเนื้ อหา
เทคนิคการกรองแบบอิงเนื้อหา (Content-Based Filtering) เป็ นวิธกี ารที่
นิยมในการออกแบบระบบแนะนํ าสินค้า โดยวิธกี ารกรองเนื้อหาทีใ่ ช้จะ
ขึน้ อยู่กบั รายละเอียดของรายการและรายละเอียดของข้อมูลส่วนตัวของ
ผู้ใช้ท่ีระบุ ไว้ [6] ในการกรองแบบอ้า งอิง เนื้ อ หานี้ ม กั ใช้ค ีย์ เวิร์ด เพื่อ
อธิบ ายลัก ษณะของสิน ค้า ร่ว มกับ การใช้ข้อ มู ล ของผู้ใช้ง านเพื่อ ระบุ
ประเภทของรายการสิน ค้า ที่ผู้ใช้ช อบ หรือ อาจกล่ า วได้ว่า วิธ ีก ารนี้ ม ี
รากฐานมาจากการดึงข้อมูลของผู้ใช้งานร่วมกับการกรองข้อมูลที่ได้ม ี
การจัดทําดัชนีไว้แล้ว

2.1.2 API ไม่ขน้ ึ กับภาษา (language-independent API)
คือ เอพีไอ ทีส่ ามารถเรียกได้จากโปรแกรมหลายๆภาษา
ซึง่ ส่วนต่อประสานโปรแกรมประยุกต์ทท่ี าํ การศึกษาในบทความ
นี้จะมุ่งเน้ น ไปที่ API ของเฟซบุ๊ก ที่ช่อื ว่า Graph API ซึ่งหลัก การของ
API นี้คอื การอนุ ญาตให้เรียกใช้ขอ้ มูลทีม่ อี ยูใ่ นระบบของเฟซบุ๊กมาแสดง
ที่ห น้ า เว็บ ไซต์ห รือ นํ าไปจัด การต่ อ ได้ด้ว ยเทคโนโลยีข องโปรแกรม
ประยุ ก ต์ บ นเว็บ ซึ่ ง จะมีก ารแสดงผลออกมาเป็ น JSON ไฟล์ ต าม
มาตรฐาน RFC 4627 โดยการแปลงชุ ด คํ า สั ่งด้ว ยภาษา PHP หรือ
JavaScript และสามารถนํ า ข้อ มู ล ดัง กล่ า วไปเก็ บ ลงฐานข้อ มู ล เช่ น
MySQL ได้

2.4 การสร้างความสัมพันธ์ จัดกลุ่ม และกฏการแนะนํา
ดําเนินการจัดทําอนุ กรมวิธานโดยอ้างอิงความสัมพันธ์และการจัดกลุ่ม
ของสิน ค้ า โดยอาจอ้ า งอิ ง จากการทํ า เหมือ งข้อ มู ล หรือ ข้อ มู ล ของ
คลังสินค้าเดิมทีม่ อี ยู่และจัดเก็บลงฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ โดยในบทความ
นี้ยกตัวอย่างสินค้า 3 ประเภท ได้แก่ Clothes Footwear และ Cosmetic
และมีสนิ ค้าตัวอย่างทีจ่ ดั อยู่ในแต่ละกลุ่มประเภทสินค้า และกําหนดกฏ
ในการแนะนํ าสําหรับสินค้าแต่ละตัวโดยอาจอ้างอิงผลการวิจยั หรือผล
สํารวจทีมอี ยู่ และเมื่อนํ ามาจัดอนุ กรมวิธานของสินค้าตัวอย่างจะได้ดงั
รูปที่ 5

รูปที่ 2. การเชือ่ มต่อระหว่าง Website และฐานข้อมูลของ Facebook ผ่าน Graph API

ตาราง 1. ตัวอย่างสินค้าทีใ่ ช้ในการทดสอบ

หมวดสินค้า
Clothes
Footwear
Cosmetic

2.2 ข้อมูลแบบ JSON และการจัดเก็บลงฐานข้อมูล
JSON ย่ อ มาจาก คํ า ว่ า JavaScript Object Notation เป็ นรู ป แบบ
สําหรับแลกเปลีย่ นข้อมูลคอมพิวเตอร์ โดยรูปแบบของ JSON นัน้ อยู่ใน
รูปข้อความธรรมดา (plain text) ทีท่ งั ้ มนุ ษย์และโปรแกรมคอมพิวเตอร์
สามารถอ่านเข้าใจได้ [5] โดยโครงสร้างของ JSON นัน้ ใช้ลกั ษณะภาษา
ของ JavaScript แต่ไม่ถกู มองว่าเป็ นภาษาโปรแกรม กลับถูกมองว่าเป็ น
ภาษาในการแลกเปลี่ย นข้อมูล มากกว่า โดยในปั จจุบนั มีไลบรารีของ
ภาษาโปรแกรมอื่นๆ ทีใ่ ช้ประมวลผลข้อมูลในรูปแบบ JSON มากมาย

สินค้า 1
Skirts
Shoes
Perfumes

สินค้า 2
Pants
Socks
Mascara

รูปที่ 5. อนุกรมวิธานของสินค้าตัวอย่าง

แผนภาพการตัดสินใจแบบต้นไม้ เป็ นแผนภาพที่ใช้ในการอธิบายการ
ทํางานหรือ การกระทําภายใต้เงื่อ นไขหรือ ข้อ กํา หนดตามลําดับ โดย
กําหนดโครงสร้างให้งา่ ยต่อการทําความเข้าใจ แขนงการตัดสินใจจะเป็ น
ประโยชน์สงู สุดเมือ่ นําไปใช้แก้ปัญหาทีม่ คี วามยุ่งยาก สลับซับซ้อน และ

รูปที่ 3. ตัวอย่างไวยกรณ์ของ JSON

โดยในการเก็บ ข้อ มู ล JSON ที่ไ ด้จ ากเฟซบุ๊ ก ไปใช้ง านต่ อ ในระบบ
แนะนํ า สิน ค้า นัน้ เลือ กการเก็บ ลงฐานข้อ มูล MySQL โดยใช้ต ัว SDK

316

การประชุมวิ ชาการระดับประเทศด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (National Conference on Information Technology: NCIT) ครัง้ ที่ 7

มีขนั ้ ตอนหลากหลายที่เกี่ยวข้องกับระยะเวลา ซึ่งสําหรับการวิจยั นี้ได้
สร้างต้นไม้ตดั สินใจเพือ่ ใช้เป็ นกฎในการแนะนําส่วนตัว อย่างตามรูปที่ 6

รูปที่ 7. กลไกวินิจฉัยแบบย้อนกลับ

รูปที่ 6. ตัวอย่างต้นไม่ตดั สินใจของการแนะนําสินค้า Mascara

2.5 กระบวนการใช้ต้นไม้ตดั สิ นใจในการแนะนําสิ นค้า
หลังจากการกํา หนดหมวดหมู่แ ละจัด ทํา กฏสําหรับ การแนะนํ าสิน ค้า
บันทึกลงในฐานข้อมูลของระบบแล้ว เราสามารถสร้างขัน้ ตอนในการใช้
ต้นไม้ตดั สินใจจากตัวแบบทีส่ ร้างขึน้ ในการแนะนํ าสินค้าทีต่ รงกับข้อมูล
ส่วนบุคคลของผูใ้ ช้งานเครือข่ายสังคมออนไลน์ ท่ไี ด้มกี ารจัดเก็บลงใน
ฐานข้อมูลทีไ่ ด้จากการลงทะเบียนไว้กบั ระบบ โดยมีขนั ้ ตอนดังนี้

รูปที่ 8. ภาพรวมการไหลของข้อมูลในระบบแนะนําสินค้า

3. ระบบแนะนําสิ นค้าที่นําเสนอ

2.4.1 Target customer selection

จากแนวทางการพัฒ นาระบบแนะนํ า สิน ค้า ตามที่ได้ก ล่ า วมาข้า งต้น
ผู้วจิ ยั ได้นํ าเสนอแนวคิด ของระบบแนะนํ าสิน ค้าโดยอาศัย ข้อ มูล ของ
ผู้ ใ ช้ ง านเครือ ข่ า ยสัง คมออนไลน์ แ ละเทคนิ ค ต้ น ไม้ ต ัด สิน ใจโดยมี
ภาพรวมระบบตามรูปที่ 9

เป็ นขัน้ ตอนการกําหนดกลุ่มลูกค้าเป้ าหมายทีต่ อ้ งการแนะนําสินค้า โดย
อ้างอิงจากรายการส่งเสริมการขาย ข้อมูลจากฝ่ ายการตลาด หรือข้อมูล
จากการทํา เหมือ งข้อ มูล ซึ่ง การกํา หนดกลุ่ ม เป้ า หมายนี้ จะทํ า ให้เรา
สามารถกําหนดกลุ่มของลูกค้า (Customer Section) ให้เฉพาะเจาะจง
ตามสินค้าที่เราต้องการแนะนํ าเป็ นพิเศษได้ โดยอาจกําหนดเงื่อนไข
เช่น อายุ เพศ เป็ นต้น

2.4.2 Customer profiles analysis
เป็ น ขัน้ ตอนการวิเคราะห์ข้อมูล ของลูก ค้าจากข้อ มูล ที่เก็บ ไว้ โดยดึง
ข้อมูลลูกค้าจากฐานข้อมูลทีต่ รงกับเงื่อนไขของกลุ่มเป้ าหมายทีก่ ําหนด
มาใช้ในการวิเคราะห์

2.4.3 Product association analysis
เป็ นขัน้ ตอนการวิเ คราะห์ ก ารจัด หมวดหมู่ ข องสิน ค้ า โดยอ้ า งอิ ง
อนุ กรมวิธานของสิน ค้าที่มคี วามคล้ายคลึงหรือถูก จัดหมวดหมู่อ ยู่ใน
ประเภทสินค้าเดียวกันและกฏทีก่ าํ หนดไว้

2.4.4 Generate recommendation

รูปที่ 9. กรอบแนวคิดของระบบแนะนําสินค้า

เป็ นขัน้ ตอนการสร้างการแนะนําสินค้า โดยใช้การประมวลผลด้วยข้อมูล
ทีไ่ ด้การวิเคราะห์ขอ้ มูลลูกค้าและการวิเคราะห์หมวดหมู่ของสินค้าด้วย
เทคนิคต้นไม้การตัดสินใจและใช้กลไกการวินิจฉัยแบบย้อนกลับสําหรับ
ลูกค้าแต่ละรายและส่งข้อมูลคําแนะนําไปยังลูกค้า เช่น ออกเป็ นรายงาน
แสดงผลผ่านหน้าเว็บ หรือส่ง E-mail ไปยังลูกค้า เป็ นต้น

3.1 การวิ เคราะห์ระบบ
2.4.1 ส่วนของเว็บไซต์ (Website)
เป็ นส่ ว นสํ า หรับ ให้ ลู ก ค้ า เข้ า ถึ ง การใช้ ง านโดยจะมี ส่ ว นของการ
ลงทะเบียน (Register) สําหรับให้ลูกค้าใหม่ดําเนินการอนุ ญาตให้ระบบ
สามารถเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลได้ โดยในขัน้ ตอนนี้จะมีการเก็บข้อมูล
ผู้ใช้ท่ีได้จ าก API ของเฟซบุ๊ ก มาลงในฐานข้อ มูล MySQL โดยใช้ต ัว
SDK สําหรับภาษา PHP ทีท่ างเฟซบุ๊กจัดทําขึน้ ในการช่วยแปลงข้อมูล
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ให้อยู่ในรูปแบบของตัวแปลภาษา PHP ซึง่ สามารถแสดงผลได้ตามรูปที่
10 และจัดเก็บลงฐานข้อมูลซึ่งทํางานร่วมกับ Recommender System
และส่วนของการแนะนํ าสินค้าไปยังลูกค้าซึ่งเป็ นผลลัพท์ท่ไี ด้จากการ
ประมวลผลของส่ว นการทํ า งานระบบแนะนํ า สิน ค้า (Recommender
System)

ค่าเฉลีย่ เลขคณิต หรือ ค่าเฉลีย่ (Mean) ดังสมการที่ (1)
a+b=c+2
(1)
ค่าส่วนเบียงเบนมาตฐาน (Standard Deviation) ดังสมการที่ (2)
a+b=c+2

(2)

4. ผลการดําเนิ นงาน
4.1 ผลการพัฒนาระบบ
ในการทดสอบสมมติฐานและกรอบแนวคิดทีไ่ ด้นําเสนอ ผูว้ จิ ยั ได้ทําการ
ทดสอบโดยแบ่งเป็ น 2 ส่วน คือ

4.1.1 การทดสอบการเข้ า ถึ ง ข้ อ มู ล ผ่ า นส่ ว นต่ อ ประสาน
โปรแกรมประยุกต์ (API)

รูปที่ 10. ตัวอย่างการแสดงผลข้อมูลทีไ่ ด้จาก Graph API ผ่าน Web Browser

เป็ นการทดสอบการดึ ง ข้ อ มู ล ผ่ า น Facebook API แสดงผลข้ อ มู ล
ดังกล่าวผ่านหน้า Web Browser และจัดเก็บลงฐานข้อมูล MySQL โดย
ใช้ตวั SDK สําหรับภาษา PHP ซึง่ สามารถแสดงผลได้ดงั รูปที่ 10

2.4.1 ส่วนของระบบแนะนําสินค้า (Recommender System)
จะประกอบไปด้ว ยส่ ว นสํ า คัญ หลัก ๆ ได้ แ ก่ Product Association &
Rule ซึ่งเป็ น ส่วนที่ผู้ดูแ ลระบบสามารถเข้าถึง เพื่อกํา หนดหมวดหมู่
สิน ค้า และกํ า หนดกฏสํ า หรับ สิน ค้า แต่ ล ะอย่ า ง และกํ า หนด Target
Customer ในส่วนของ Customer Profiles และนํามาผ่านกระบวนการ
วิธ ี (Algorithms) ของกระบวนการสร้างใช้ตน้ ไม้ตดั สินใจ (decision tree
induction) เพื่อหาความสัมพันธ์ระหว่างผูใ้ ช้งานและสินค้าที่มใี นระบบ
และหลังจากเมื่อได้ผลลัพท์ทม่ี ขี อ้ มูลทีส่ มั พันธ์กนั ตามเงื่อนไขทีก่ ําหนด
แล้ว ระบบจะสร้างรายงานรายการสินค้าทีแ่ นะนํ าสําหรับแต่ละลูกค้าใน
กลุ่มเป้ าหมายแต่ละรายผ่านทางหน้ าเว็บ ไซต์ห รือช่องทางอื่น ๆ เช่น
จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ ต่อไป (อ้างอิงตามแนวทางการวิจยั ข้อ 2.4-2.5)

4.1.2 การทดสอบผลจาก Case ของต้นไม้ตดั สินใจทีก่ าํ หนด
คือการทดสอบโดยใช้อนุ กรมวิธานของสินค้าตัวอย่างตามรูปที่ 5 ร่วมกับ
กฎทีก่ ําหนดใน Product Association & Rule ดังตัวอย่างตามตารางที่ 3 เพือ่
ทดสอบความเหมาะสมของผลลัพธ์การแนะนําสินค้า
ตาราง 3. กฎของสินค้า (products rule)

No.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

3.2 การทดสอบและประเมิ นระบบ
การทดสอบของระบบแบ่งออกเป็ น 2 ขัน้ ตอน ได้แก่ การทดสอบขัน้
แอลฟา (Alpha stage) เพื่อ หาข้อ บอกพร่อ งของระบบ และขัน้ เบต้ า
(Beta stage) เพื่อทดสอบคุณภาพของระบบ โดยการประเมินผลความ
พึง พอใจต่ อ ระบบได้ ใ ช้ ว ิธ ีข องไลเคร์ท (Likert’s methodology) โดย
กําหนดมาตราอันดับ (Rating Scale) เป็ น 5 ระดับซึ่งแปลความหมาย
ของค่าเฉลีย่ เป็ นแบบช่วงได้ดงั ตารางที่ 2

สินค้า
Skirts
Pants
Shoes
Socks
Perfumes
Mascara

กฎ 1 (Sex)
female
male
*
*
*
female

กฎ 2 (Age)
> 18
*
> 15
< 20
> 20
> 20

ตัวอย่างผลลัพท์ทไ่ี ด้สาํ หรับผูใ้ ช้ ID: 10152282171241249
Name: Jare Jumnongnarinrak
สินค้าแนะนํ า ได้แก่ Pants, Shoes และ Perfumes ซึ่งถูกต้องตาม
กฏที่ได้ระบุไว้ (อ้างอิงความสัมพันธ์ของข้อมูลทีไ่ ด้ตามภาพที่ 10 และ
กฎทีร่ ะบุตามตารางที่ 3)

ตาราง 2. เกณฑ์การแปลผลการประเมินความพึงพอใจ

ค่าเฉลีย่
4.21 – 5.00
3.41 – 4.20
2.61 – 3.40
1.81 – 2.60
1.00 – 1.80

หมวด
Clothes
Clothes
Footwear
Footwear
Cosmetic
Cosmetic

การแปลความหมาย
พึงพอใจในระดับดีมาก
พึงพอใจในระดับดี
พึงพอใจในระดับปานกลาง
พึงพอใจในระดับน้อย
พึงพอใจในระดับน้อยมาก

4.2 ผลการประเมิ นความพึงพอใจของผูใ้ ช้ระบบ
เป็ นการทดสอบเพือ่ วัดผลความพึงพอใจของผูใ้ ช้ทวไปจํ
ั ่ านวน 25 คน
และผูเ้ ชีย่ วชาญคอมพิวเตอร์จาํ นวน 5 คน ได้ผลดังตารางที่ 4
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ตาราง 4. ผลการประเมินความพึงพอใจ

รายการประเมิน

1. ด้านความสามารถทํางานได้
ถูกต้องตามความต้องการของระบบ
1.1 ผูเ้ ชีย่ วชาญฯ
1.2 ผูใ้ ช้งานทัวไป
่
2. ด้านหน้าทีข่ องระบบ
2.1 ผูเ้ ชีย่ วชาญฯ
2.2 ผูใ้ ช้งานทัวไป
่
3. ด้านการใช้งานระบบ
3.1 ผูเ้ ชีย่ วชาญฯ
3.2 ผูใ้ ช้งานทัวไป
่
รายการประเมิน

4. ด้านประสิทธิภาพของระบบ
4.1 ผูเ้ ชีย่ วชาญฯ
4.2 ผูใ้ ช้งานทัวไป
่
5. ด้านความปลอดภัยของระบบ
5.1 ผูเ้ ชีย่ วชาญฯ
5.2 ผูใ้ ช้งานทัวไป
่

ค่าเฉลีย่
(Mean)

ส่วน
เบีย่ งเบน
มาตรฐาน
(SD)

ระดับ
ความพึง
พอใจ

4.35
4.23

0.71
0.83

ดีมาก
ดีมาก

3.92
4.00

0.93
0.82

ดี
ดี

4.11
4.02
ค่าเฉลีย่
(Mean)

0.76
0.82
ส่วน
เบีย่ งเบน
มาตรฐาน
(SD)

ดี
ดี
ระดับ
ความพึง
พอใจ

4.00
3.95

0.93
0.82

ดี
ดี

3.21
3.65

0.83
0.64

ปานกลาง
ดี

อย่างไรก็ตามกรอบแนวคิดและผลการทดสอบที่ได้นําเสนอ
ในงานวิจยั นี้ยงั เป็ นเพียงสมมติฐานทีไ่ ด้จากการวิเคราะห์ตามค่าข้อมูลที่
สามารถนํ ามาพิจารณาได้ ซึง่ อาจไม่ครอบคลุมรายละเอียดทีม่ นี ยั สําคัญ
ทัง้ หมด ซึ่งในการพัฒนาระบบแนะนํ าสินค้าในอนาคตอาจเพิม่ การเก็บ
ข้อมูลหลังอื่นๆ ทีม่ ากกว่าเอพีไอของเครือข่ายสังคมออนไลน์กําหนดไว้
เพื่อให้ได้ขอ้ มูลที่สามารถนํ าไปสร้างต้นไม้ตดั สินใจที่ซบั ซ้อนขึ้น และ
สามารถแนะนํ าสินค้าที่ตรงใจผู้บริโภคยิง่ ขึ้น ทัง้ ยังมีความจําเป็ นต้อง
ตรวจสอบข้อเท็จจริงในเชิงพฤติกรรมของผูบ้ ริโภคเพือ่ ให้สามารถพัฒนา
ระบบแนะนําสินค้าทีม่ ปี ระสิทธิภาพสูงขึน้ ต่อไป

เอกสารอ้างอิ ง

ตารางที่ 4 แสดงให้เห็นว่าด้านความสามารถทํางานได้ถูกต้องตามความ
ต้องการของระบบ ทัง้ ผูเ้ ชีย่ วชาญและผูใ้ ช้ทวไปมี
ั ่ ความพึงพอใจในระดับ
ดีมาก โดยระบบสามารถให้ผลลัพท์ถูกต้องตามกฎที่ตงั ้ ไว้ ด้านหน้ าที่
และด้านการใช้งานระบบได้คะแนนอยู่ในระดับดีโดยคาดว่าเนื่ องจาก
สําหรับการวิจยั นี้ยงั ไม่มฟี ั งก์ชนั ในการทํางานมากนัก ด้านประสิทธิภาพ
ของระบบได้คะแนนในระดับดี เนื่องจากสามารถให้ผลลัพท์ได้รวดเร็ว
ทัง้ นี้คาดว่าเป็ นเพราะข้อมูลทีใ่ ช้ทดสอบทัง้ ข้อมูลผูใ้ ช้ สินค้า และกฎยังมี
ปริม าณ น้ อ ยและไม่ ซ ั บ ซ้ อ น ส่ ว นด้ า นความปลอดภั ย ของระบบ
ผูเ้ ชีย่ วชาญให้คะแนนในระดับปานกลางเนื่องจากมองเห็นว่าข้อมูลผูใ้ ช้
ไม่มกี ารเข้ารหัส ส่วนผูใ้ ช้งานทัวไปยั
่ งใหคะแนนอยูใ่ นระดับดีเนื่องจากมี
การแจ้งว่าจะเก็บข้อมูลใดบ้างของผูใ้ ช้งาน

5. สรุปผลและข้อเสนอแนะ
จากแนวคิดทีน่ ําเสนอไปจะเห็นได้วา่ การสร้างระบบแนะนําสินค้าด้วยจัด
หมวดหมู่ ข้ อ มู ล ด้ ว ยต้ น ไม้ ต ั ด สิน ใจ (Decision tree induction) นั ้น
สามารถนํามาประยุกต์ใช้ในการแนะนําสินค้าทีต่ รงต่อความต้องการของ
ลู ก ค้า ในแต่ ล ะรายได้ด้ ว ยการกรองแบบอิง เนื้ อ หา (Content-Based
Filtering) ซึ่งเมื่ออาศัยข้อมูลส่วนตัวของบุคคลทีส่ ามารถเข้าถึงได้จาก
ฐานข้อมูลของเครือข่ายสังคมออนไลน์เมือ่ มีการสมัครรับข้อมูลจากระบบ
ร่วมกับการจัดหมวดหมู่อนุ กรมวิธานของสินค้าทีต่ ้องการนํ าเสนอ และ
ผลความพึงพอใจของผูใ้ ช้ระบบอยูใ่ นเกณฑ์ดี
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