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บทคดัย่อ 
งานวิจ ัยน้ีนําเสนอกรอบแนวคิดวิธีการในการเข้าถึงข้อมูลส่วนตัว
เบื้องต้นของผูใ้ชง้านเครอืขา่ยสงัคมออนไลน์ (Social Network Profile) 
เพื่อจดัเก็บและนํามาประมวลผลต่อด้วยการจดัหมวดหมู่ขอ้มูล โดยใช้
เทคนิคต้นไม้ตดัสนิใจ (Decision Tree) มาใช้ร่วมกบัเทคนิคการกรอง
แบบอิงเน้ือหา (Content-Based Filtering) ในการสร้างระบบแนะนํา
สินค้าร่วมกับข้อมูลของผู้ใช้งานบนเครือข่ายสังคมออนไลน์ โดย
วเิคราะห์จากขอ้มูลที่ได้จากการเชื่อมต่อกบัส่วนต่อประสานโปรแกรม
ประยุกต์ (API) ของเฟซบุ๊กนํามาแสดงผลขอ้มูแบบ JSON และจดัเก็บ
ลงฐานขอ้มลู MySQL โดยใชต้วั SDK สาํหรบัภาษา PHP กรอบแนวคดิ
ประกอบด้วย 2 ส่วนหลักคือ 1) ส่วนของ Recommendation system 
ทําหน้าที่แนะนําลูกค้า ประกอบไปด้วยส่วนประกอบย่อย 3 ส่วน        
คอื สว่นยอ่ย Product Association & Rule, สว่นยอ่ย Customer profile 
และ ส่วนย่อย Recommendation Generator 2) ส่วนของ Website ทํา
หน้าทีเ่ชื่อมต่อกบัผูใ้ชง้านประกอบด้วยส่วนย่อย 2 ส่วนคอื Front-End 
Register แ ล ะ  Front-End Recommendation น อก จ าก น้ี ยั ง มี ก า ร
ประเมนิความพงึพอใจของผูใ้ชต้่อระบบดว้ยแบบประเมนิตามวธิขีองไล
คอรท์ พบวา่ผูใ้ชง้านมคีวามพงึพอใจต่อระบบอยูใ่นระดบัด ี 
 
คาํสาํคญั— ระบบแนะนําสนิคา้; เครอืขา่ยสงัคมออนไลน์; การจดัหมวด
ขอ้มลู; สว่นต่อประสานโปรแกรมประยุกต;์ เทคนิคตน้ไมต้ดัสนิใจ 
 

1. บทนํา 
ปัจจุบนัเครอืขา่ยสงัคมออนไลน์ (Online Social Network) มบีทบาทใน
ชีวิตประจําวนัของคนเรามากขึ้น โดยในการใช้งานเครือข่ายสงัคม
ออนไลน์จะมกีารเกบ็ขอ้มูลของผูใ้ชง้านเพื่อสรา้งขอ้มูลส่วนตวั (Social 
Network Profile) สาํหรบัอา้งองิการใชง้าน เช่น ชือ่ผูใ้ชง้าน วนัเกดิ เพศ 
สถานภาพ ศาสนา ภาษาที่ใช้ ที่อยู่อีเมล์ เป็นต้น ซึ่งข้อมูลเหล่าน้ี
สามารถเข้าถึงได้ด้วยส่วนต่อประสานโปรแกรมประยุกต์ หรือ API 
(Application Programming Interface) ของแต่ละ Social Network ซึ่ง
ในการศึกษาน้ีจะยกตัวอย่างของเฟซบุ๊กเป็นกรณีศึกษา โดยอาศัย 

Graph API version 2.1 [1] เพื่อเข้าถึงข้อมูลของผู้ใช้งานและนํามา
เปรยีบเทยีบกบัสนิคา้ทีไ่ดม้กีารจดัหมวดขอ้มลู (data classification) [2]  
ซึง่ถอืเป็นสิง่สาํคญัทีท่าํใหเ้ราสามารถวเิคราะหเ์พือ่คน้พบความสมัพนัธ์
ของขอ้มลูในการแบง่กลุ่มออกเป็นหมวดๆ (class) ตามคุณสมบตัเิฉพาะ 
โดยเทคนิคทีนํ่ามาใชใ้นการสรา้งระบบแนะนําสนิคา้ คอื การสรา้งตน้ไม้
การตดัสนิใจ (decision tree induction) [3] ซึ่ง decision tree สามารถ
ช่วยจดัหมวดของขอ้มลูโดยพจิารณาคุณลกัษณะ (attribute) ของขอ้มูล
วา่คุณลกัษณะใดทีท่าํใหข้อ้มลูถกูจดัใหอ้ยูใ่นหมวดเดยีวกนัไดด้ทีีส่ดุเพือ่
นํามาวเิคราะหร์่วมกบัเทคนิคการกรองแบบองิเน้ือหา (Content-Based 
Filtering)  
 

2. ทฤษฎีท่ีเก่ียวข้องและแนวทางการวิจยั 
ระบบแนะนํา (Recommender System) เป็นการนําเสนอประสบการณ์
เฉพาะบุคคลให้เกิดขึ้นกับลูกค้าด้วยการนําเสนอข้อมูลข่าวสารที่ถูก
กลัน่กรองเฉพาะสําหรบัลูกค้าแต่ละรายโดยผ่านช่องทางการสื่อสารที่
กําหนด อนัจะเป็นการเพิ่มโอกาสที่ขอ้มูลทีตรงกบัความต้องการของ
กลุ่ม เป้าหมาย  และเป็นกสนลดปัญหา Information Overload ซึ่ง
โดยทัว่ไประบบแนะนําจะประกอบไปด้วย 4 ส่วน คือ 1) ส่วนข้อมูล
พื้นฐานที่ต้องใช้ในการประมวลผล 2) ส่วนการป้อนขอ้มูลของผู้ใช้ 3) 
สว่นอลักอรทิมึ และ 4) สว่นการนําเสนอคาํแนะนํา ดงัรปูที ่1 [10] 
 

 
 

รปูที ่1. สว่นประกอบของระบบแนะนํา 
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2.1 ส่วนต่อประสานโปรแกรมประยกุต ์(API) 
ส่ วน ต่ อป ระสาน โป รแก รมป ระยุ ก ต์  (application programming 
interface: API) หมายถงึวธิกีารที่ระบบปฏบิตักิาร ไลบรารหีรอืบรกิาร
อื่นๆ เปิดใหโ้ปรแกรมคอมพวิเตอรส์ามารถตดิต่อเรยีกใชง้านได ้[4]  ซึง่ 
สว่นต่อประสานโปรแกรมประยุกต ์(API) แบง่เป็น 
2.1.1 API ทีข่ ึน้กบัภาษา (language-dependent API) 
คือ เอพีไอ ที่สามารถการเรยีกใช้จากโปรแกรมที่เขยีนขึ้นด้วยภาษา
เพยีงภาษาใดภาษาหนึ่งเทา่นัน้ 
2.1.2 API ไมข่ึน้กบัภาษา (language-independent API) 
คอื เอพไีอ ทีส่ามารถเรยีกไดจ้ากโปรแกรมหลายๆภาษา 
 ซึง่สว่นต่อประสานโปรแกรมประยุกตท์ีท่าํการศกึษาในบทความ
น้ีจะมุ่งเน้นไปที่ API ของเฟซบุ๊กที่ชื่อว่า Graph API ซึ่งหลกัการของ 
API น้ีคอืการอนุญาตใหเ้รยีกใชข้อ้มลูทีม่อียูใ่นระบบของเฟซบุ๊กมาแสดง
ที่หน้าเว็บไซต์หรอืนําไปจดัการต่อได้ด้วยเทคโนโลยีของโปรแกรม
ประยุกต์บนเว็บ ซึ่งจะมีการแสดงผลออกมาเป็น JSON ไฟล์ตาม
มาตรฐาน RFC 4627 โดยการแปลงชุดคําสัง่ด้วยภาษา PHP หรือ 
JavaScript และสามารถนําข้อมูลดังกล่าวไปเก็บลงฐานข้อมูลเช่น 
MySQL ได ้

 
รปูที ่2. การเชือ่มต่อระหวา่ง Website และฐานขอ้มลูของ Facebook ผา่น Graph API 

 
2.2 ข้อมลูแบบ JSON และการจดัเกบ็ลงฐานข้อมลู 
JSON ย่อมาจาก  คํ าว่า  JavaScript Object Notation เป็ นรูปแบบ
สาํหรบัแลกเปลีย่นขอ้มลูคอมพวิเตอร ์โดยรปูแบบของ JSON นัน้อยู่ใน
รปูขอ้ความธรรมดา (plain text) ทีท่ ัง้มนุษย์และโปรแกรมคอมพวิเตอร์
สามารถอ่านเขา้ใจได ้[5] โดยโครงสรา้งของ JSON นัน้ใชล้กัษณะภาษา
ของ JavaScript แต่ไมถ่กูมองวา่เป็นภาษาโปรแกรม กลบัถกูมองวา่เป็น
ภาษาในการแลกเปลี่ยนข้อมูลมากกว่า โดยในปัจจุบนัมไีลบรารขีอง
ภาษาโปรแกรมอื่นๆ ทีใ่ชป้ระมวลผลขอ้มลูในรปูแบบ JSON มากมาย 
 

 
รปูที ่3. ตวัอยา่งไวยกรณ์ของ JSON 

 
โดยในการเก็บข้อมูล JSON ที่ได้จากเฟซบุ๊กไปใช้งานต่อในระบบ
แนะนําสินค้านัน้เลือกการเก็บลงฐานข้อมูล MySQL โดยใช้ตัว SDK 

สาํหรบัภาษา PHP ทีท่างเฟซบุ๊กจดัทําขึน้ในการช่วยแปลงขอ้มูลใหอ้ยู่
ในรปูแบบของตวัแปลภาษา PHP และจดัเกบ็ลงฐานขอ้มลู 
 

 
รปูที ่4. ตวัอยา่งการขอ Scope ขอ้มลูจากเฟซบุ๊กเมือ่ลงทะเบยีนกบัระบบ 

 
2.3 เทคนิคการกรองแบบอิงเน้ือหา  
เทคนิคการกรองแบบองิเน้ือหา (Content-Based Filtering) เป็นวธิกีารที่
นิยมในการออกแบบระบบแนะนําสนิคา้ โดยวธิกีารกรองเน้ือหาทีใ่ชจ้ะ
ขึน้อยู่กบัรายละเอยีดของรายการและรายละเอยีดของขอ้มลูสว่นตวัของ
ผู้ใช้ที่ระบุไว้ [6] ในการกรองแบบอ้างอิงเน้ือหาน้ีมกัใช้คีย์เวิร์ดเพื่อ
อธิบายลักษณะของสินค้าร่วมกับการใช้ข้อมูลของผู้ใช้งานเพื่อระบุ
ประเภทของรายการสนิค้าที่ผู้ใช้ชอบ หรอือาจกล่าวได้ว่าวธิีการน้ีมี
รากฐานมาจากการดงึขอ้มูลของผู้ใช้งานร่วมกบัการกรองขอ้มูลที่ได้มี
การจดัทาํดชันีไวแ้ลว้ 
 
2.4 การสร้างความสมัพนัธ ์จดักลุ่ม และกฏการแนะนํา 
ดําเนินการจดัทําอนุกรมวธิานโดยอ้างองิความสมัพนัธ์และการจดักลุ่ม
ของสินค้า โดยอาจอ้างอิงจากการทําเหมืองข้อมูลหรือข้อมูลของ
คลงัสนิคา้เดมิทีม่อียู่และจดัเกบ็ลงฐานขอ้มลูเชงิสมัพนัธ ์โดยในบทความ
น้ียกตวัอยา่งสนิคา้ 3 ประเภท ไดแ้ก่ Clothes Footwear และ Cosmetic 
และมสีนิคา้ตวัอย่างทีจ่ดัอยู่ในแต่ละกลุ่มประเภทสนิคา้ และกําหนดกฏ
ในการแนะนําสําหรบัสนิค้าแต่ละตวัโดยอาจอ้างอิงผลการวจิยัหรอืผล
สํารวจทมีอียู่ และเมื่อนํามาจดัอนุกรมวธิานของสนิคา้ตวัอย่างจะไดด้งั
รปูที ่5 

ตาราง 1. ตวัอยา่งสนิคา้ทีใ่ชใ้นการทดสอบ 

หมวดสนิคา้ สนิคา้ 1 สนิคา้ 2 
Clothes Skirts Pants 
Footwear Shoes Socks 
Cosmetic Perfumes Mascara 

 

 รปูที ่5. อนุกรมวธิานของสนิคา้ตวัอยา่ง 
 
แผนภาพการตดัสนิใจแบบต้นไม ้เป็นแผนภาพที่ใช้ในการอธบิายการ
ทํางานหรอืการกระทําภายใต้เงื่อนไขหรอืข้อกําหนดตามลําดบั โดย
กาํหนดโครงสรา้งใหง้า่ยต่อการทาํความเขา้ใจ แขนงการตดัสนิใจจะเป็น
ประโยชน์สงูสุดเมือ่นําไปใชแ้กปั้ญหาทีม่คีวามยุ่งยาก สลบัซบัซอ้น และ
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มขี ัน้ตอนหลากหลายที่เกี่ยวขอ้งกบัระยะเวลา ซึ่งสําหรบัการวจิยัน้ีได้
สรา้งตน้ไมต้ดัสนิใจเพือ่ใชเ้ป็นกฎในการแนะนําสว่นตวั อย่างตามรปูที ่6 
 

 
รปูที ่6. ตวัอยา่งตน้ไมต่ดัสนิใจของการแนะนําสนิคา้ Mascara 

 
2.5 กระบวนการใช้ต้นไม้ตดัสินใจในการแนะนําสินค้า 
หลงัจากการกําหนดหมวดหมู่และจดัทํากฏสําหรบัการแนะนําสินค้า
บนัทกึลงในฐานขอ้มลูของระบบแลว้ เราสามารถสรา้งขัน้ตอนในการใช้
ตน้ไมต้ดัสนิใจจากตวัแบบทีส่รา้งขึน้ในการแนะนําสนิคา้ทีต่รงกบัขอ้มลู
ส่วนบุคคลของผูใ้ช้งานเครอืข่ายสงัคมออนไลน์ที่ได้มกีารจดัเก็บลงใน
ฐานขอ้มลูทีไ่ดจ้ากการลงทะเบยีนไวก้บัระบบ โดยมขี ัน้ตอนดงัน้ี 
2.4.1 Target customer selection 
เป็นขัน้ตอนการกําหนดกลุ่มลูกคา้เป้าหมายทีต่อ้งการแนะนําสนิคา้ โดย
อา้งองิจากรายการส่งเสรมิการขาย ขอ้มลูจากฝ่ายการตลาด หรอืขอ้มลู
จากการทําเหมืองข้อมูล ซึ่งการกําหนดกลุ่มเป้าหมายน้ีจะทําให้เรา
สามารถกําหนดกลุ่มของลูกค้า (Customer Section) ให้เฉพาะเจาะจง
ตามสนิค้าที่เราต้องการแนะนําเป็นพิเศษได้ โดยอาจกําหนดเงื่อนไข 
เชน่ อายุ เพศ เป็นตน้ 
2.4.2 Customer profiles analysis 
เป็นขัน้ตอนการวเิคราะห์ข้อมูลของลูกค้าจากข้อมูลที่เก็บไว้ โดยดึง
ขอ้มลูลูกคา้จากฐานขอ้มลูทีต่รงกบัเงื่อนไขของกลุ่มเป้าหมายทีก่ําหนด
มาใชใ้นการวเิคราะห ์ 
2.4.3 Product association analysis 
เป็นขัน้ตอนการวิเคราะห์การจัดหมวดหมู่ของสินค้า โดยอ้างอิง
อนุกรมวธิานของสนิค้าที่มคีวามคล้ายคลึงหรอืถูกจดัหมวดหมู่อยู่ใน
ประเภทสนิคา้เดยีวกนัและกฏทีก่าํหนดไว ้ 
2.4.4 Generate recommendation 
เป็นขัน้ตอนการสรา้งการแนะนําสนิคา้ โดยใชก้ารประมวลผลดว้ยขอ้มลู
ทีไ่ดก้ารวเิคราะหข์อ้มูลลูกคา้และการวเิคราะหห์มวดหมู่ของสนิคา้ดว้ย
เทคนิคตน้ไมก้ารตดัสนิใจและใชก้ลไกการวนิิจฉัยแบบยอ้นกลบัสาํหรบั
ลกูคา้แต่ละรายและสง่ขอ้มลูคาํแนะนําไปยงัลูกคา้ เช่น ออกเป็นรายงาน 
แสดงผลผา่นหน้าเวบ็ หรอืสง่ E-mail ไปยงัลกูคา้ เป็นตน้ 
 

 
รปูที ่7. กลไกวนิิจฉยัแบบยอ้นกลบั 

 
รปูที ่8. ภาพรวมการไหลของขอ้มลูในระบบแนะนําสนิคา้ 

 
3. ระบบแนะนําสินค้าท่ีนําเสนอ 

จากแนวทางการพฒันาระบบแนะนําสินค้าตามที่ได้กล่าวมาข้างต้น
ผู้วจิยัได้นําเสนอแนวคิดของระบบแนะนําสนิค้าโดยอาศยัข้อมูลของ
ผู้ใช้งานเครือข่ายสังคมออนไลน์และเทคนิคต้นไม้ตัดสินใจโดยมี
ภาพรวมระบบตามรปูที ่9 

 
รปูที ่9. กรอบแนวคดิของระบบแนะนําสนิคา้ 

 
3.1 การวิเคราะหร์ะบบ 
2.4.1 สว่นของเวบ็ไซต ์(Website) 
เป็นส่วนสําหรับให้ลูกค้าเข้าถึงการใช้งานโดยจะมีส่วนของการ
ลงทะเบยีน (Register) สาํหรบัใหลู้กคา้ใหม่ดําเนินการอนุญาตใหร้ะบบ
สามารถเขา้ถงึขอ้มูลส่วนบุคคลได้ โดยในขัน้ตอนน้ีจะมกีารเก็บขอ้มูล
ผู้ใช้ที่ได้จาก API ของเฟซบุ๊กมาลงในฐานข้อมูล MySQL โดยใช้ตัว 
SDK สาํหรบัภาษา PHP ทีท่างเฟซบุ๊กจดัทําขึน้ในการช่วยแปลงขอ้มูล
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ใหอ้ยู่ในรปูแบบของตวัแปลภาษา PHP ซึง่สามารถแสดงผลไดต้ามรปูที ่
10 และจดัเก็บลงฐานขอ้มูลซึ่งทํางานร่วมกบั Recommender System 
และส่วนของการแนะนําสนิค้าไปยงัลูกค้าซึ่งเป็นผลลพัท์ที่ได้จากการ
ประมวลผลของส่วนการทํางานระบบแนะนําสินค้า (Recommender 
System)  

 
รปูที ่10. ตวัอยา่งการแสดงผลขอ้มลูทีไ่ดจ้าก Graph API ผา่น Web Browser 

 
2.4.1 สว่นของระบบแนะนําสนิคา้ (Recommender System) 
จะประกอบไปด้วยส่วนสําคัญหลักๆ ได้แก่ Product Association & 
Rule  ซึ่งเป็นส่วนที่ผู้ดูแลระบบสามารถเข้าถึงเพื่อกําหนดหมวดหมู่
สินค้าและกําหนดกฏสําหรบัสินค้าแต่ละอย่าง และกําหนด Target 
Customer ในส่วนของ Customer Profiles  และนํามาผ่านกระบวนการ
วธิ ี(Algorithms) ของกระบวนการสรา้งใชต้น้ไมต้ดัสนิใจ (decision tree 
induction)  เพื่อหาความสมัพนัธร์ะหว่างผูใ้ชง้านและสนิคา้ที่มใีนระบบ 
และหลงัจากเมื่อไดผ้ลลพัทท์ีม่ขีอ้มลูทีส่มัพนัธก์นัตามเงื่อนไขทีก่ําหนด
แลว้ ระบบจะสรา้งรายงานรายการสนิคา้ทีแ่นะนําสาํหรบัแต่ละลูกคา้ใน
กลุ่มเป้าหมายแต่ละรายผ่านทางหน้าเวบ็ไซต์หรอืช่องทางอื่นๆ เช่น
จดหมายอเิลก็ทรอนิกส ์ต่อไป (อา้งองิตามแนวทางการวจิยัขอ้ 2.4-2.5) 
 
3.2 การทดสอบและประเมินระบบ 
การทดสอบของระบบแบ่งออกเป็น 2 ขัน้ตอน ได้แก่ การทดสอบขัน้
แอลฟา (Alpha stage) เพื่อหาข้อบอกพร่องของระบบ และขัน้เบต้า 
(Beta stage) เพื่อทดสอบคุณภาพของระบบ โดยการประเมนิผลความ
พึงพอใจต่อระบบได้ใช้วิธีของไลเคร์ท (Likert’s methodology) โดย
กําหนดมาตราอนัดบั (Rating Scale) เป็น 5 ระดบัซึ่งแปลความหมาย
ของคา่เฉลีย่เป็นแบบชว่งไดด้งัตารางที ่2 

ตาราง 2. เกณฑก์ารแปลผลการประเมนิความพงึพอใจ 

คา่เฉลีย่ การแปลความหมาย 
4.21 – 5.00 พงึพอใจในระดบัดมีาก 
3.41 – 4.20 พงึพอใจในระดบัด ี
2.61 – 3.40 พงึพอใจในระดบัปานกลาง 
1.81 – 2.60 พงึพอใจในระดบัน้อย 
1.00 – 1.80 พงึพอใจในระดบัน้อยมาก 

 
 
 
 

คา่เฉลีย่เลขคณติ หรอื คา่เฉลีย่ (Mean) ดงัสมการที ่(1) 
 
       a + b = c + 2      (1) 
คา่สว่นเบยีงเบนมาตฐาน (Standard Deviation) ดงัสมการที ่(2) 
 
       a + b = c + 2      (2) 

 
4. ผลการดาํเนินงาน 

4.1 ผลการพฒันาระบบ 
ในการทดสอบสมมตฐิานและกรอบแนวคดิทีไ่ดนํ้าเสนอ ผูว้จิยัไดท้ําการ
ทดสอบโดยแบง่เป็น 2 สว่น คอื 
4.1.1 การทดสอบการเข้าถึงข้อมูลผ่านส่วนต่อประสาน
โปรแกรมประยกุต ์(API) 
เป็นการทดสอบการดึงข้อมูลผ่าน  Facebook API แสดงผลข้อมูล
ดงักล่าวผ่านหน้า Web Browser และจดัเกบ็ลงฐานขอ้มลู MySQL โดย
ใชต้วั SDK สาํหรบัภาษา PHP ซึง่สามารถแสดงผลไดด้งัรปูที ่10 
4.1.2 การทดสอบผลจาก Case ของตน้ไมต้ดัสนิใจทีก่าํหนด 
คอืการทดสอบโดยใชอ้นุกรมวธิานของสนิคา้ตวัอยา่งตามรปูที ่5 รว่มกบั
กฎทีก่ําหนดใน Product Association & Rule ดงัตวัอยา่งตามตารางที ่3 เพือ่
ทดสอบความเหมาะสมของผลลพัธก์ารแนะนําสนิคา้ 
  

ตาราง 3. กฎของสนิคา้ (products rule) 

No. หมวด สนิคา้ กฎ 1 (Sex) กฎ 2 (Age) 
1. Clothes Skirts female > 18 
2. Clothes Pants male * 
3. Footwear Shoes * > 15 
4. Footwear Socks * < 20 
5. Cosmetic Perfumes * > 20 
6. Cosmetic Mascara female > 20 

 
ตวัอยา่งผลลพัทท์ีไ่ดส้าํหรบัผูใ้ช ้ID: 10152282171241249 
Name: Jare Jumnongnarinrak 
สนิค้าแนะนํา ได้แก่ Pants, Shoes และ Perfumes ซึ่งถูกต้องตาม

กฏที่ไดร้ะบุไว ้(อ้างองิความสมัพนัธ์ของขอ้มูลทีไ่ดต้ามภาพที่ 10 และ
กฎทีร่ะบุตามตารางที ่3) 
 
4.2 ผลการประเมินความพึงพอใจของผูใ้ช้ระบบ 
เป็นการทดสอบเพือ่วดัผลความพงึพอใจของผูใ้ชท้ ัว่ไปจาํนวน 25 คน 
และผูเ้ชีย่วชาญคอมพวิเตอรจ์าํนวน 5 คน ไดผ้ลดงัตารางที ่4 
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ตาราง 4. ผลการประเมนิความพงึพอใจ 
รายการประเมนิ คา่เฉลีย่ 

(Mean) 
สว่น

เบีย่งเบน
มาตรฐาน 

(SD) 

ระดบั
ความพงึ
พอใจ 

1. ดา้นความสามารถทาํงานได้
ถกูตอ้งตามความตอ้งการของระบบ 
   1.1 ผูเ้ชีย่วชาญฯ 
   1.2 ผูใ้ชง้านทัว่ไป 

 
 

4.35 
4.23 

 
 
0.71 
0.83 

 
 

ดมีาก 
ดมีาก 

2. ดา้นหน้าทีข่องระบบ 
   2.1 ผูเ้ชีย่วชาญฯ 
   2.2 ผูใ้ชง้านทัว่ไป 

 
3.92 
4.00 

 
0.93 
0.82 

 
ด ี
ด ี

3. ดา้นการใชง้านระบบ 
   3.1 ผูเ้ชีย่วชาญฯ 
   3.2 ผูใ้ชง้านทัว่ไป 

 
4.11 
4.02 

 
0.76 
0.82 

 
ด ี
ด ี

รายการประเมนิ คา่เฉลีย่ 
(Mean) 

สว่น
เบีย่งเบน
มาตรฐาน 

(SD) 

ระดบั
ความพงึ
พอใจ 

4. ดา้นประสทิธภิาพของระบบ 
   4.1 ผูเ้ชีย่วชาญฯ 
   4.2 ผูใ้ชง้านทัว่ไป 

 
4.00 
3.95 

 
0.93 
0.82 

 
ด ี
ด ี

5. ดา้นความปลอดภยัของระบบ 
   5.1 ผูเ้ชีย่วชาญฯ 
   5.2 ผูใ้ชง้านทัว่ไป 

 
3.21 
3.65 

 
0.83 
0.64 

 
ปานกลาง 

ด ี
 
ตารางที ่4 แสดงใหเ้หน็วา่ดา้นความสามารถทาํงานไดถู้กตอ้งตามความ
ตอ้งการของระบบ ทัง้ผูเ้ชีย่วชาญและผูใ้ชท้ ัว่ไปมคีวามพงึพอใจในระดบั
ดมีาก โดยระบบสามารถให้ผลลพัท์ถูกต้องตามกฎที่ตัง้ไว ้ด้านหน้าที่
และด้านการใช้งานระบบได้คะแนนอยู่ในระดบัดีโดยคาดว่าเน่ืองจาก
สาํหรบัการวจิยัน้ียงัไมม่ฟัีงกช์นัในการทาํงานมากนกั ดา้นประสทิธภิาพ
ของระบบได้คะแนนในระดบัด ีเน่ืองจากสามารถให้ผลลพัท์ได้รวดเรว็
ทัง้น้ีคาดวา่เป็นเพราะขอ้มลูทีใ่ชท้ดสอบทัง้ขอ้มลูผูใ้ช ้สนิคา้ และกฎยงัมี
ปริมาณ น้อยและไม่ซับซ้อน  ส่วนด้านความปลอดภัยของระบบ
ผูเ้ชีย่วชาญใหค้ะแนนในระดบัปานกลางเน่ืองจากมองเหน็ว่าขอ้มลูผูใ้ช้
ไมม่กีารเขา้รหสั สว่นผูใ้ชง้านทัว่ไปยงัใหคะแนนอยูใ่นระดบัดเีน่ืองจากมี
การแจง้วา่จะเกบ็ขอ้มลูใดบา้งของผูใ้ชง้าน 
 

5. สรปุผลและข้อเสนอแนะ  
จากแนวคดิทีนํ่าเสนอไปจะเหน็ไดว้า่การสรา้งระบบแนะนําสนิคา้ดว้ยจดั
หมวดหมู่ข้อมูลด้วยต้นไม้ตัดสินใจ (Decision tree induction) นั ้น
สามารถนํามาประยุกตใ์ชใ้นการแนะนําสนิคา้ทีต่รงต่อความตอ้งการของ
ลูกค้าในแต่ละรายได้ด้วยการกรองแบบอิงเน้ือหา (Content-Based 
Filtering)  ซึ่งเมื่ออาศยัขอ้มูลส่วนตวัของบุคคลทีส่ามารถเขา้ถงึไดจ้าก
ฐานขอ้มลูของเครอืขา่ยสงัคมออนไลน์เมือ่มกีารสมคัรรบัขอ้มลูจากระบบ 
ร่วมกบัการจดัหมวดหมู่อนุกรมวธิานของสนิคา้ทีต่้องการนําเสนอ และ
ผลความพงึพอใจของผูใ้ชร้ะบบอยูใ่นเกณฑด์ ี

อย่างไรก็ตามกรอบแนวคดิและผลการทดสอบที่ไดนํ้าเสนอ
ในงานวจิยัน้ียงัเป็นเพยีงสมมตฐิานทีไ่ดจ้ากการวเิคราะหต์ามคา่ขอ้มลูที่
สามารถนํามาพจิารณาได ้ซึง่อาจไม่ครอบคลุมรายละเอยีดทีม่นียัสาํคญั
ทัง้หมด ซึ่งในการพฒันาระบบแนะนําสนิคา้ในอนาคตอาจเพิม่การเก็บ
ขอ้มลูหลงัอื่นๆ ทีม่ากกวา่เอพไีอของเครอืขา่ยสงัคมออนไลน์กําหนดไว ้
เพื่อให้ได้ขอ้มูลที่สามารถนําไปสรา้งต้นไม้ตดัสนิใจที่ซบัซ้อนขึ้น และ
สามารถแนะนําสนิค้าที่ตรงใจผู้บรโิภคยิง่ขึ้น ทัง้ยงัมคีวามจําเป็นต้อง
ตรวจสอบขอ้เทจ็จรงิในเชงิพฤตกิรรมของผูบ้รโิภคเพือ่ใหส้ามารถพฒันา
ระบบแนะนําสนิคา้ทีม่ปีระสทิธภิาพสงูขึน้ต่อไป 
 

เอกสารอ้างอิง 
[1] Facebook Graph API Reference, 
https://developers.facebook.com/docs/graph-api/reference/v2.1, 
retrieved on 30/09/2014. 
[2] J.Han and M.Kamber, “Data Mining: Concepts and 
Techniques”, Morgan Kaufmann Publishers, San Francisco, 2001. 
[3] J.R.Quinlan, “Induction of decision tree”, Machine Learning, 
Vol. 1, pp.81-106, 1986. 
[4] Daniel Jacobson. "APIs: A Strategy Guide", O'Reilly Media, 
O'Reilly Media; 1 edition (December 24, 2011) 
[5] Matthew A. Russell, "Mining the Social Web: Analyzing Data 
from Facebook, Twitter, LinkedIn, and Other Social Media Sites", 
O'Reilly Media; 1 edition (February 8, 2011) 
[6] Peter, Brusilovsky. The Adaptive Web, Methods and Strategies 
of Web Personalization p. 325, Springer (2007) 
[7] Facebook Graph API Connect with PHP and Jquery, 
http://www.9lessons.info/2011/01/facebook-graph-api-connect-with-
php-and.html, Retrieved on 30/09/2014 
[8] Keeney R. K. and Raiffa H, "Decisions with Multiple Objects". 
John Wiley and Sons, NewYork, 1976. 
[9] Johann Stan, "Recommender Systems using Social Network 
Analysis: Challenges and Future Trends", Encyclopedia of Social 
Network Analysis and Mining, Alhajj, Reda, and Rokne, Jon (Ed.) 
(2014) 1-22. 
[10] Schafer, J.B., Konstan, J.A. and Riedi, J., "E-Commerce 
Recommendation Applications", Data Mining and Knowledge 
Discovery, 5(1-2), 115-153, 2001. 
[11] Felfernig A., Friedrich G., and Schmidt-Thieme L.. 
“Recommender Systems.” IEEE Intelligent Systems Special Issue 
on Recommender Systems. IEEE Computer Society, 2007. 

 
 

319


