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ระบบแนะนําสถานท่ีโดยการประยุกตใช 

หลักการวิเคราะหขอมูลโพรไฟลประชากรจากเครือขายสังคม 

Place Recommendation System Using  

Demographic Data Analysis Principle from Social Network 

ชริญา แยมอดุลย 1  นครทิพย พรอมพลู 1,2*  และ  อรรถสิทธ์ิ สุรฤกษ 1,3* 

 

บทคัดยอ 

 งานวิจัยน้ีมีวัตถุประสงคเพื่อนําเสนอวิธีการสรางกฎและเครื่องมือสําหรับการแนะนําสถานที่จากการ

จําแนกขอมูลโพรไฟลประชากร ดวยหลักวิธีการจําแนกประเภทเบสอยางงาย โดยใชขอมูลโพรไฟลประชากรจาก

เครือขายสังคมเฟซบุค ทั้งหมด 7 รายการ ไดแก เพศ อายุ ความสัมพันธ การศึกษา สถานะการทํางาน ภูนิลําเนา 

และที่อยูปจจุบัน และไดจําแนกสถานที่เพื่อการแนะนําเปน 4 หมวดหมูจากรายการหมวดหมูที่ไดระบุไวในเฟซบุค 

ไดแก รานอาหาร โรงแรม สถานที่ทองเที่ยวกลางแจง และศูนยการคาและคาปลีก พรอมทั้งไดกําหนดรายการ

หมวดหมูยอยของแตละหมวดหมูดวย ในการระบุกลุมใหกับกลุมประชากรตัวอยางเพื่อใชเปนขอมูลสอนน้ัน 

พิจารณาจากความถี่ของการไปเยือนสถานที่จํานวน 35,084 รายการ ของกลุมผูใชตัวอยางจํานวน 600 รายที่ได

จากการรวบรวมขอมูลจากเฟซบุค 

 การวัดประสิทธิผลจากคาความแมนยําของกฎที่สรางขึ้นของแตละหมวดหมูของสถานที่ทั้ง 4 รายการ 

ไดแก รานอาหาร โรงแรม สถานที่ทองเที่ยวกลางแจง และศูนยการคาและคาปลีก พบวามีคาความแมนยําเปน 

78.7 72.5 67.4 และ 76.7% ตามลําดับ เครื่องมือที่พัฒนาขึ้นสามารถสนับสนุนการสืบคนขอมูลสถานที่ในแตละ

หมวดหมูจากโพรไฟลของผูใชได อีกทั้งสามารถสนับสนุนการปรับปรุงขอมูลการเยือนสถานที่ของกลุมผูใชตัวอยาง

เปาหมายเพื่อนํามาใชในการปรับปรุงชุดขอมูลสอน ใหไดระบบการแนะนําที่มีความทันสมัยของขอมูลและ

สอดคลองกับความสนใจในปจจุบันของผูใช 
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ABSTRACT 

The objective of this master project is to present rule and tool for place 

recommendation system using population demographic information from Facebook using Naïve 

Bayes classification. The demographic information is composed of 7 items; gender, age, 

relationship, education, occupation status, hometown and current address. The recommended 

places were classified into 4 types: restaurant, hotel, outdoor visiting place, and department 

store and retail store. Moreover, the subcategories of each category were defined. The 

frequency of place visiting based on user check-in information was used to identify each user 

group for training data. The total frequency of check-in transaction was 35,084 items from 600 

Facebook’s users. 

The effectiveness of the proposed rule was used accuracy metric. The accuracy values 

of rule for recommended places; the restaurant, hotel, outdoor visiting place, and department 

and retail store; were 78.7, 72.5, 67.4 and 76.7% respectively. The developed tool based on the 

proposed rule could be used to search the recommended places using user profiles. In addition, 

this tool provided the updating function to adjust the check-in information of the target sample 

users in order to improving the training data set. This would enhance the recommendation 

system in term of the up-to-date information and user interest. 

 

คําสําคัญ: ระบบแนะนําสถานที่  หลักวิธีการจําแนกประเภทเบสอยางงาย 

Keywords: Place recommendation system, Naïve Bayes classification 

 

บทนํา 

เทคโนโลยี การ ส่ือสาร ในป จ จุบัน มีการ

พัฒนาขึ้นอย างรวดเร็ว  การ เข าถึ ง อินเตอร เ น็ต 

(internet) สามารถทําไดสะดวกยิ่งขึ้น เ น่ืองจากมี

อุปกรณที่สนับสนุนการใชงานอินเตอรเน็ตมากมาย ทํา

ใหปริมาณผูใชงานอินเตอรเน็ตเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ จึงเกิด

เปนเครือขายสังคม (social network) ที่เปนการ

กําหนดโครงสร างทางสังคมของบุคคลที่ มี ความ

เก่ียวของกันทั้งทางตรงและทางออม มีพื้นฐานจาก

ความสนใจที่เหมือนกัน (Jaideep, 2008) ในปจจุบันมี

บริ ษัทผูผลิตโปรแกรมประยุกตหลายรายไดผลิต

โปรแกรมประยุกตในลักษณะของเครือขายสังคม

ออกมาตอบสนองความตองการของผูใชในหลากหลาย

รูปแบบ เชน เฟซบุค (Facebook) เปนเครือขายสังคม

ที่มีจุดประสงคเพื่อแบงปนขอมูล รูปภาพ วีดิโอ หรือ

สถานที่ที่ผูใชไปเยือน เปนตน เฟซบุคติดอันดับหน่ึงของ

การ จัด อันดั บ เ ว็บ ไซต ส่ื อ สั งคมด านความนิยม 

( www.experian.com/hitwise/online-trends-soci 

al-media.html.) จากสถิติเดือนมิถุนายน ค.ศ. 2013 

มีผูใชงานจํานวน 1.15 พันลานคนตอเดือนและ 699 

ล านคนต อ วัน  ( https://newsroom.fb.com/Key-

Facts) จากการที่ มีโปรแกรมประยุกตมากมายใน

ลักษณะของเครือขายสังคม การแบงปนขอมูลสูโลก

อินเตอรเน็ตจึงเปนเรื่องที่งายอยางยิ่ง ทําใหขอมูลมีการ
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เติบโตขึ้นอยางรวดเร็ว ขอมูลบนโลกอินเตอรเน็ตจึงมี

มากมายและมีแหลงที่มาของขอมูลที่หลากหลาย ดังน้ัน

การคนหาขอมูลไดอยางรวดเร็วและตรงตามความ

ตองการจากแหลงขอมูลขนาดใหญน้ัน ทําใหเกิดปญหา

ของผูใชงาน 

 ในชี วิตประ จํา วันของเ รา มักพบกับการ

ตัดสินใจเลือกสถานที่ในสถานการณตางๆ ยกตัวอยาง

เชน การเลือกรานอาหารม้ือเที่ยง หรือการเลือกที่พัก

สําหรับวันหยุด เ ม่ือใชบริการการคนหาสถานที่จาก

อินเตอรเน็ต ผูใชจะพบรายการผลลัพธที่ไดจากการ

คนหาน้ันมากมาย ทั้ง น้ีเพื่อเปนการรวบรวมขอมูล

สถานที่ไวในที่เดียวและเพื่อเปนการสนับสนุนการคนหา

ที่มีความเหมาะสมกับผูใช ผูวิจัยจึงตองการนําเสนอ

ระบบแนะนํา (recommender system) เพื่อเปนการ

สนับสนุนการคนหาสถานที่จากอินเตอรเน็ตใหมีความ

สะดวกและรวดเร็วยิ่งขึ้นและไดผลลัพธที่ตรงกับความ

ตองการของผูใช 

 ระบบแนะนําเปนระบบที่ใชแนะนําขอมูลตาม

ความตองการของผูใช หลักวิธีการที่นํามาประยุกตใช

กับระบบแนะนําน้ันมีหลากหลายวิธี ในงานวิจัย น้ี

เ ลือกใช การแนะ นําด วยการ ใช ข อ มูลประชากร 

(demographic) เชน เพศ อายุ การศึกษา เพื่อนํามา

ประกอบกับการแนะนํา ซ่ึงวิธีการวิเคราะหดวยขอมูล

ประชากรไมจําเปนตองอาศัยขอมูลอ่ืน เชน ประวัติการ

เขาถึงเว็บไซตของผูใชในอดีต รายการสถานที่ที่ผูใชเคย

แสดงความเห็นวาถูกใจ และขอมูลรายละเอียดของส่ิงที่

ตองการคนหา เปนตน ทําใหผูใชใหมที่ไมเคยมีประวัติ

การใชงานระบบสามารถใชงานระบบแนะนําที่ใชหลัก

ของขอมูลการวิเคราะหดวยขอมูลประชากรได 

ระบบแนะนําที่นําเสนอน้ีเหมาะสําหรับผูใชที่

ตองการคนหาสถานที่ 4 ประเภทไดแก รานอาหาร 

โรงแรม สถานที่ทองเที่ยวกลางแจง และศูนยการคา

และคาปลีก โดยการนําขอมูลโพรไฟลของผูใชมา

วิเคราะหดวยหลักวิธีการจําแนกประเภทเบสอยางงาย 

เพื่อใหไดสถานที่ที่เหมาะสมกับผูใช และเพื่อความ

สะดวกในการคนหาสถานที่ภายในเว็ปเดียว 

 รายละเอียดที่จะกลาวถึงในหัวขอตอไปจะ

กลาวถึงทฤษฎีที่เก่ียวของ งานวิจัยที่เ ก่ียวของ การ

สรางกฎสําหรับการจําแนกประเภทเบสอยางงาย การ

สรางระบบแนะนําสถานที่ และสรุปผลงานวิจัยและ

แนวทางการดําเนินการในอนาคต 

 

ทฤษฎีท่ีเก่ียวของ 

1 หลักวิธีการจําแนกประเภทเบสอยางงาย 

 หลักวิธีการจําแนกประเภทเบสอยางงาย 

(บุญเสริม, 2548) มีรากฐานมาจากทฤษฎีบทของเบส มี

จุดประสงคเพื่อสรางรูปแบบสําหรับเลือกสมมติฐาน ที่

ถูกตองที่ สุดโดยใชหลักความนาจะเปนเขามา การ

จําแนกประเภทเบสอยางงาย สามารถคํานวณไดดวย

สมการที่ (1) 

P(A|B)= 
P(B|A)P(A)

P(B)
        (1) 

 โดยกําหนดให A,B เปนเหตุการณหน่ึง ๆ 

P(A|B) คือความนาจะเปน A เม่ือรู B โดยมี เง่ือนไขวา 

B ตองเกิดขึ้นแลว ซ่ึงเรียก P(A) วาเปนความนาจะเปน

กอน (prior probability) เปนคาความนาจะเปน ที่ได

จากขอมูลเบื้องตน และเรียก P(A|B) วาเปนความนาจะ

เปนหลัง (posterior probability) เปนคาความนาจะ

เปนกอนที่ถูกปรับดวยขอมูล ที่เพิ่มขึ้น ในกรณีที่นํา

ทฤษฎีบทของเบสมาใชกับแมชชีนเลิรนน่ิง ส่ิงที่สนใจ 

คือการหาความนาจะเปนของโอกาสที่จะเกิดสมมติฐาน

ที่เราสนใจ จากขอมูลชุดตัวอยางหรือชุดขอมูลสอน 

โดยมีการคํานวณตามสมการที่ (2) 

P(h|D)= 
P(D|h)P(h)

P(D)
        (2) 
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 โดยกําหนดให h เปนขอสมมติฐานและ D 

เปนชุดขอมูลสอน P(h) เปนคา ความนาจะเปนของ

สมมติฐาน h ที่ยังไมทราบขอมูล D สวน P(D|h) เปนคา

ความนาจะเปนภายหลัง ซ่ึงเปนคาความนาจะเปนของ

สมมติฐาน h จะเปนจริงก็ตอเม่ือ D เปนจริง สวน P(D) 

เปนคาความนาจะเปนของชุดขอมูลตัวอยางหรือขอมูล

สอน D ในการหาคาสมมติฐานที่ดีที่ สุด เรียกวา 

สมมติฐานภายหลังมากสุด-เอ็มเอพี (maximum A 

posterior hypothesis: MAP) ซ่ึงมีการนิยามดัง

สมการที่ (3) 

hmap=  P(h|D)h ∈ H

argmax
                  (3) 

            =  
P(D|h)P(h)

P(D)h ∈ H

argmax
 

 โดยที่ H เปนปริภูมิของสมมติฐานทั้งหมด 

argmax f(x) เปน ฟงกชันที่คืนคา x ที่ทําให f(x) สูงสุด 

เน่ืองจากวาสําหรับ h ∈ H ทุกตัว มีคา P(D) เทากัน

หมดจึงสามารถลดรูปไดดังสมการที่ (4) 

hmap=  P(D|h)P(h)h ∈ H
argmax           (4) 

 หลักวิธีการจําแนกประเภทเบสอยางงายเปน

หน่ึงในหลายวิธี ของแมชชีนเลิรนน่ิงดวยเทคนิคการ

เรียนรูแบบมีผูสอน โดยการหาความนา จะเปน ถา

สมมติให A1, A2, ..., An เปนคุณสมบัติของชุดขอมูล

ตัวอยาง หรือชุดขอมูลสอน จะไดวาคา (ประเภท) ที่

นาจะเปนที่สุดของตัวอยาง x ดัง สมการที่ (5) 

Vmap   =  P vj a1 ,a2, …, an      
vj ∈ V

argmax
  (5) 

                  =  
P(a1 ,a2, …, an |vj)P(vj)

P(a1 ,a2, …, an)
 

vj ∈ V

argmax
 

 โดยที่ ai แทนคาคุณสมบัติของ Ai สวน V 

เปนเซตของประเภท หรือคาที่เปนไปไดของ x และ

เน่ืองจากการกําหนดใหคุณสมบัติของแตละตัวไมขึ้น 

(เป น อิ ส ระ ) กับคุณสมบัติ อ่ื นทํ า ให เ ร าแทนค า 

P(vi|a1,a2,,…,an) ไดดังสมการที่ (6) 

P a1 ,a2, …, an vj = ∏ P(ai |vi)
n
i=1     (6) 

โดยที่ ∏ คือการนําคา P(ai|vi) ทั้งหมดมา

คูณกัน ดังน้ันความนาจะเปนทางดานซายของสมการ

จะมีคาเทากับผลคูณความนาจะเปนทางขวาของสมการ

ก็ตอเม่ือคุณสมบัติของ a1,a2,,…,an ตองไมขึ้นตอกัน 

เชน สีผมจะไมขึ้นกับความสูงของคน อายุจะไมขึ้นตอ

เพศ เปนตน ดังน้ันการ จําแนกประเภทเบสอยางงาย

คือสมการที่ (7) 

VNB= P vj ×∏ P(ai|vi)
n
i=1vj ∈ V

argmax
    (7) 

2 การเก็บรวบรวมขอมูลจากเครือขายสังคมเฟซบุค 

 การนําขอมูลออกจากเฟซบุคจําเปนตองใช

สวนตอประสานโปรแกรมประยุกต  (application 

program interface: API) เพื่อติดตอกับเฟซบุคที่

เรียกวา เฟซบุคโอเพนกราฟ (F. Müller and F. 

Thiesing, 2011) ซ่ึงเปนสวนสําคัญในการชวยให

ผูพัฒนาโปรแกรมเขาถึงเฟซบุคไดงาย สําหรับผูใชงาน

เฟซบุคการประกาศ (post) หรือการคอมเมน 

(comment) เปนตัวอยางสวนหน่ึงของอ็อบเจกต 

(object) บนเฟซบุค โดยในแตละอ็อบเจกตน้ันจะมีเลข

ไอดีเปนของตัวเอง การเขาถึงอ็อบเจกตน้ันตองใชเอชที

ทีพี (HTTP) รองขอไปยังเอนดพอยท (endpoint) โดย

ที่เอนดพอยททําหนารับและสงการรองขอจากเอชทีทีพี 

ในการเขาถึงขอมูลน้ันจะถูกแสดงดวยเลขไอดีและทาง

เซิฟเวอรของเฟซบุคจะสงขอมูลประเภทเจสัน (Java 

Script Object Notation: JSON) กลับมา 

3 การประเมินผลการจําแนก 

 การหาค าความถู กต องแมนยํ าเปนการ

ประเมินหาประสิทธิภาพของการจําแนกขอมูล ตาม
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หลักการคนคืนสารสนเทศ สมการที่ (8) แสดงการหา

คาความถูกตองแมนยํา 

Accuracy=
TP+TN 

TP+FN+TN+FP
100  (8) 

 โดยที่ TP คือตัวอยางขอมูลที่อยูในกลุม vj 

และตัวจําแนกทํานายวาอยูในกลุม vj TN คือกลุม

ตัวอยางที่ไมอยูในกลุมของ vj และตัวจําแนกทํานายวา

ไมอยูในกลุมของ vj FP คือตัวอยางขอมูลที่ไมอยูใน

กลุม vj แตตัวจําแนกทํานายวาอยูในกลุม vj และ FN 

คือตัวอยางกลุมขอมูลที่อยูใน กลุมของ vj แตตัวจําแนก

ทํานายวาไมอยูในกลุมของ vj 

 

งานวิจัยท่ีเก่ียวของ 

 ผูวิจัยไดศึกษางานวิจัยที่ เ ก่ียวของกับการ

แนะนําสถานที่ การใชหลักวิธีการจําแนกประเภทเบส

อยางงาย การเช่ือมตอกับเฟซบุคดวยการใชงานสวนตอ

ประสานโปรแกรมประยุ กต  และการประ เ มิ น

ประสิทธิผลของการจําแนก เพื่อนํามาใชเปนแนวทางใน

การทํางานวิจัยและชวยเพิ่มประสิทธิภาพใหกับงานวิจัย 

 Wang et al. (2012) นําเสนอระบบแนะนํา

ดวยการใชขอมูลทางประชากรศาสตรจากเว็บไซตทริ

ปแอดไวเซอรการประยุกตใชขั้นตอนวิธีการแนะนํา

ขอมูลจากการวิเคราะหขอมูลประชากร เพื่อทํานายการ

ประเมินคาความนิยมสถานที่ทองเที่ยวของนักทองเที่ยว 

โดยใหความสนใจที่นิวยอรก ปารีส ลอนดอน โรม ชิคา

โก และเบอรลิน โดยเลือกใชกลุมขอมูลนักทองเที่ยว

จากเว็บไซตทริปแอดไวเซอร ที่มีการประเมินคาความ

นิยมสถานที่ทองเที่ยวประเภทพิพิธภัณฑ สวนสัตว 

และพิพิธภัณฑสัตวนํ้า งานวิจัยน้ีเตรียมขอมูลสําหรับ

การทดลองจากกลุมขอมูลนักทองเที่ยวจากเว็บไซตทริ

ปแอดไวเซอรที่มีการระบุขอมูลดานประชากรไว ขอมูล

ประชากรประกอบดวยอายุ เพศ รูปแบบการทองเที่ยว 

จุดประสงคของการทองเที่ยว วันหยุด และผูรวม

เดินทาง โดยใชหลักการจําแนกประเภทของสามวิธีคือ 

หลักการจําแนกประเภทเบสอยางงาย หลักการจําแนก

ขายงานแบบเบส และซัพพอรตเวคเตอรแมชชีนมา

เที ย บ กัน ผล ลัพธ ที่ ได โ ด ยการประ เ มินจากค า

คลาดเคล่ือนกําลังสองเฉล่ีย (Mean Square Error) 

ผลลัพธคาเฉล่ียความคลาดเคล่ือนแสดงใหเห็นวาหลัก

วิธีการของซัพพอรตเวคเตอรแมชชีนและการจําแนก

ประเภทเบสอยางงายมีคาที่ดีกวาหลักการจําแนก

ขายงานแบบเบส 

 F. Müller and F. Thiesing, (2011) 

นําเสนอการนําสวนตอประสานโปรแกรมประยุกตหรือ

เอพีไอ (application program interface: API) ที่

เช่ือมตอกับเฟซบุค (Facebook) มาใชงานกับองคกร มี

การอธิบายสวนประกอบตาง ๆ ของเฟซบุค เชน หนา

โพร ไฟล เฟซบุ ค  ก ลุ ม เ ฟซบุ ค  เฟซบุ คแฟนเพจ 

และเฟซบุคแอป เปนตน อีกทั้งไดนําเสนอการใชงานชุด

เครื่องมือสําหรับพัฒนาซอฟตแวรบนเฟซบุคซ่ึงสามารถ

ใชงานหลากหลายภาษาในการพัฒนา 

 นฤพนธและจักรกฤษณ (2013) ไดนําเสนอ

ระบบจัดการหมวดหมูใหเว็บไซตการทองเที่ยวของ

ประเทศไทยโดยใชหลักวิธีการจําแนกประเภทเบสอยาง

งายที่มีการจําแนกตามออนโทโลจีที่ไดออกแบบไว ทั้งน้ี

เพื่อชวยในการเขาถึงขอมูลของผูใชงานไดมีความ

สะดวกมากขึ้นดวยการเขาใช งานเพียงเ ว็บ เดียว 

ประสิทธิผลของการจําแนกดวยหลักวิธีการจําแนก

ประเภทเบสอยางงายจากระบบที่พัฒนาขึ้นพบวามีคา

ความแมนยํา คาระลึก และคา F-Measure เทากับ 

72.60 70.99 และ 71.61% ตามลําดับ 

 เดชและพยุง (2554) นําเสนอวิธีการจําแนก

ขอมูลดวยวิธีรวมกันตัดสินใจโดยใชเทคนิคโครงขาย

ประสาทเทียมรวมกับการรวมกลุมตัดสินใจและมีการ

นําเทคนิคเอดาบูท (Adaboost) มาใช เพื่อใหได

ความถูกตองในการจําแนกขอมูลที่มีคาสูงขึ้น โดยขั้น
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แรกนําขอมูลตัวอยางมาปรับใหอยูในรูปแบบเดียวกัน

และนําเสนอวิธีการสรางตัวจําแนกโดยใชวิธีการสุมกลุม

ตัวอยางเพื่อสรางความแตกตางใหกับกลุมขอมูลสอน 

หลังจากน้ันนํากลุมขอมูลสอนไปสอนใหกับตัวจําแนก

ขอมูลที่ ใช เทคนิคโครงขายปราสาทเทียม ในการ

ประเมินผลงานวิจัยน้ีใชตัววัดความถูกตองแมนยํา 

(accuracy) 

 จากงานวิจัยที่ เ ก่ียวของตามที่กลาวมา ได

นํามาเปนแนวทางในการทํางานวิจัยคือ งานวิจัยที่ (Y. 

Wang et al., 2012) การนําขอมูลทาง

ประชากรศาสตรมาใชในการจําแนกประเภทประชากร 

โดยงานวิจัยที่นําเสนอไดนําขอมูลโพรไฟลจากเฟซบุค

มาใชสําหรับการจําแนกประเภท โดยนําวิธีการการ

เช่ือมตอเฟซบุคเพื่อเรียกใชงานขอมูลจากเฟซบุคที่

นําเสนอไวใน F. Müller and F. Thiesing, (2011) 

จากน้ันไดนําแนวทางในการใชหลักวิธีการจําแนก

ประเภทเบสอยางงายมาใชกับงานวิจัยที่นําเสนอจาก

งานวิจัยของนฤพนธและจักรกฤษณ (2013) และไดนํา

แนวทางการประเมินผลดวยตัววัดคาความถูกตอง

แมนยําจากงานวิจัยของเดชและพยุง (2554) มาใชกับ

งานวิจัยที่นําเสนอ 

 

การสรางกฎสําหรับการจําแนกดวยหลักการ

จําแนกประเภทเบสอยางงาย 

การสรางกฎจากหลักการจําแนกประเภทเบส

อยางงายแบงออกเปน 5 สวนคือ การศึกษาเก่ียวกับ

งานวิจัย การเก็บรวบรวมขอมูล การเรียนรูเบสอยาง

งาย การจําแนกประเภทประชากร และการประเมินผล

การจําแนก โดยภาพรวมของวิธีดําเนินวิจัยแสดงตาม

รูปที่ 1 

 

 

1 การศึกษาเกี่ยวกับงานวิจัย 

 การศึกษาเก่ียวกับงานวิจัยน้ีแบงออกเปน 2 

สวน คือการศึกษาวิธีการจําแนกกลุมประชากรตาม

หลักการจําแนกประเภทเบสอยางงาย ซ่ึงในสวนน้ีจะ

ทราบถึงแนวคิดในการสรางกฎสําหรับการจําแนก

ประเภทประชากร และสวนตอมาคือการศึกษาวิธีการ

เก็บรวบรวมขอมูลจากเฟซบุค เพื่อทราบถึงวิธีการไดมา

ของขอมูล เพื่อนํามาใชสําหรับการเรียนรูของหลักการ

จําแนกประเภทเบสอยางงาย 

2 การเก็บรวบรวมขอมูล 

ในขั้นตอนน้ีเปนสวนของการเก็บรวบรวม

ขอมูลเพื่อนําไปใชเปนขอมูลสอนใหกับการเรียนรูของ

หลักการจําแนกประเภทเบสอยางงาย โดยเก็บขอมูล

โพรไฟลของประชากรจากผูใชเฟซบุคจํานวน 600 ราย 

ขอมูลโพรไฟลของผูใชแตละรายประกอบดวย 7 

รายการ ไดแก เพศ อายุ สถานะความสัมพันธ ระดับ

การศึกษา สถานะการทํางาน ภูมิลําเนา และที่อยู

ปจจุบัน ผูใชที่ถูกเก็บรวบรวมจะตองมีขอมูลโพรไฟล

ครบทั้ง 7 รายการ 

เน่ืองจากขอมูลโพรไฟลของประชากรทั้ง 7 

รายการ น้ี เปนป จ จัยที่ มีผลต อการ เ ลือกสถานที่ 

ตัวอยางเชน ในปจจัยเรื่องเพศ ลักษณะการเขา

ศูนยการคาของผูชายและผูหญิงตางกัน ผูชายอาจจะ

เลือกเขารานชุดแตงรถยนต สวนผูหญิงอาจจะเลือกเขา

รานเครื่องสํ าอางค  หรื อในสวนของป จจัย เรื่ อง

สถานะการทํางาน ผูหญิงที่อยูบานเปนแมบานอาจจะมี

ลักษณะการทองเที่ยวที่แตกตางจากผูหญิงที่เปนวัย

ทํางาน หรือลักษณะของการใชชีวิตประจําวันของผูใชที่

อยูกรุง เทพฯและจังหวัด อ่ืนๆอาจจะตางกัน ทั้ง น้ี

เน่ืองจากปจจัยเหลาน้ีจะสงผลตอความช่ืนชอบ หรือ

ลักษณะการดําเนินชีวิตในแตละวัน ซ่ึงจะมีผลตอการ

เลือกสถานที่ที่แตกตางกัน 
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รูปท่ี 1 ภาพรวมวิธีดําเนินงานวิจัย 

 

3 การเรียนรูเบสอยางงาย 

ขั้นตอนการเรียนรู เปนขั้นตอนที่ทําใหได

ขอมูลเพื่อนําไปใชสําหรับการจําแนกประเภท ขอมูล

โพรไฟลของประชากรที่นํามาใชสําหรับการจําแนก

ประเภทจะถูกแปลงคาเปนมาตรวัดนามบัญญัติ 

(nominal scale) โดยการใชตัวเลขหรือตัวอักษรแทน
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คาขอมูลโพรไฟลประชากรแตละประเภท แสดงตาม

ตารางที่ 1 และในการระบุกลุมใหกับกลุมประชากร

ตัวอยางน้ันพิจารณาจากความถี่ของการไปเยือน

สถานที่จํานวน 35,084 รายการ 

4 การจําแนกประเภทประชากรดวยวิธีการจําแนก

ประเภทเบสอยางงาย 

 ในงานวิจัยน้ีจะจําแนกกลุมของประชากร

ตามหมวดหมู ของสถานที่ ไดระบุ ไว ในเฟซบุ ค  4 

หมวดหมู คือ รานอาหาร โรงแรม สถานที่ทองเที่ยว

กลางแจง และศูนยการคาและคาปลีก พรอมทั้งได

กําหนดรายการหมวดหมูยอยของแตละหมวดหมู

ดังตอไปน้ี 

หมวดหมูรานอาหารประกอบดวย อาหารไทย 

อาหาร สากล/นานาชาติ ของหวาน คาเฟ และอ่ืน ๆ 

หมวดหมูโรงแรมประกอบดวย มากกวาหรือ

เทากับ 3 ดาว 4 ดาว มากกวาหรือเทากับ 5 ดาว 

หมวด ห มู ส ถ านที่ ท อ ง เ ที่ ย วกล า งแจ ง

ประกอบดวย ทะเล แมนํ้า ภูเขา อุทยานแหงชาติ และ

อ่ืน ๆ 

ศูนยการคาและคาปลีกประกอบดวย การ

ปรับปรุงบาน ของโบราณ คอมพิวเตอรและอุปกรณ

ไฟฟา เครื่องสําอางค ธนาคาร บริการอุปกรณการ

เดินทาง รานกลอง รานเก่ียวกับดนตรี รานของขวัญ 

รานคาที่ลดราคา รานคาในเขต รานคาปลีก ขนาดใหญ 

รานคาสง รานคาสัตวเล้ียง รานจักรยาน รานซักผา ที่

ซักดวยตนเอง รานซักรีด รานดอกไม รานดีวีดีและ

วิดีโอ รานโทรศัพทมือถือ รานปายสัญญาณและธง ราน

ปนรานพลุ รานเฟอรนิเจอร รานยารานแวน รานไวน 

รานสะดวกซ้ือ รานสินคาอุปกรณกีฬา รานเส้ือผา ราน

หนังสือ รานหนังสือ การตูน รานอาหารและขายของชํา 

รานอุปกรณกลางแจง รานเครื่องประดับ วัสดุงาน

ศิลปะและงานฝมือ ศูนยการคา ศูนยการคาขนาดใหญ 

ศูนยรวมงานสังสรรค อุปกรณสํานักงาน และอ่ืน ๆ 

 ในการแบงแยกหมวดหมูยอยใหกับสถานที่

น้ันจะมีการพิจารณาจากหมวดหมูยอยของสถานที่ที่ถูก

ระบุมาจากเฟสบุค กฎที่สรางขึ้นสําหรับการจําแนกโดย

ใชวิธีการจําแนกประเภทเบสอยางงายน้ันจะใชสมการที่ 

(6) ดวยการคํานวณจากคาโพรไฟลทั้งหมด 7 รายการ

และจะถูกจําแนกตามหมวดหมูออกเปน 4 หมวดหมู 

5 การประเมินผลการจําแนก 

 ในการประเ มินผลการจําแนกไดทําการ

ทดลองกฎที่สรางขึ้น โดยแบงชุดขอมูลประชากร

ออกเปน 2 สวน คือสวนที่เปนชุดขอมูลสอน และสวน

ของ ชุดข อ มู ลทดสอบ จํ านวน 480  และ  120 

ตามลําดับ จากน้ันทําการทดสอบดวยกฎที่สรางขึ้น คา

ความแมนยําที่ไดโดยแบงตามหมวดหมูของสถานที่ 4 

หมวดหมู ไดแกรานอาหาร โรงแรม สถานที่ทองเที่ยว

กลางแจงและศูนยการคาและคาปลีก เปน 78.7 72.5 

67.4 และ 76.7% ตามลําดับ ขอมูลโพรไฟลของชุด

ขอมูลสอนและชุดขอมูลทดสอบแสดงตามตารางที่ 1 

จากการสรุปผลคาความแมนยําในการจําแนกประเภท

แตละหมวดหมู  คาความแมนยําในหมวดหมูของ

รานอาหารใหคาความแมนยําที่สูงสุด จากการวิเคราะห

ผลขอมูลจะเห็นไดว าขอมูลสอนที่อยู ในกลุมของ

หมวดหมูรานอาหาร และสถานที่ที่อยู ในหมวดหมู

รานอาหารน้ันมีจํานวนสูงสุด ดังน้ันทําใหทราบไดวา

ปริมาณของชุดขอมูลสอนน้ันเปนปจจัยที่มีผลตอการ

เรียนรูของระบบดวยเชนกัน 
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ตารางท่ี 1 ขอมูลโพรไฟล นามบัญญัต ิและจํานวนขอมูลสอนและขอมูลทดสอบ 

ขอมูลโพรไฟล การแปลงเปนนามบัญญตั ิ ขอมูลสอน ขอมูลทดสอบ 

วันเกิด 1: ชวงอายุ 0 – 22 ป  

2: ชวงอายุ 23 – 60 ป  

3: อายุมากกวา 60 ป  

23 

457 

0 

6 

114 

0 

เพศ 1: ชาย 

2: หญิง 

124 

356 

30 

90 

สถานะความสัมพันธ 1: โสด 

2: ความสัมพันธอ่ืนๆ 

3: ไมระบุ 

110 

232 

138 

24 

73 

23 

ระดับการศึกษา 1: ต่ํากวาปริญญาตรี 

2: ปริญญาตรี 

3: สูงกวาปริญญาตรี 

24 

348 

108 

2 

87 

31 

สถานะการทํางาน 0: ไมทํางาน 

1: ทํางาน 

147 

333 

20 

100 

ภูมิลําเนา C: ภาคกลาง 

N: ภาคเหนือ 

EN: ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

E: ภาคตะวันออก 

W: ภาคตะวันตก 

S: ภาคใต 

O: ตางประเทศ 

285 

3 

25 

2 

0 

20 

145 

90 

0 

3 

0 

0 

3 

24 

ที่อยูปจจุบัน 1: กรุงเทพฯ 

2: อ่ืนๆ 

3: ไมระบุ 

362 

108 

10 

104 

11 

5 
 

การสรางระบบแนะนําสถานท่ี 

 ระบบที่พัฒนาขึ้นเปนระบบที่นํากฎที่สรางขึ้น

จากหัวขอที่ 4 มาใชในการแนะนําสถานที่ใหกับผูใช 

แผนภาพยูสเคสของระบบแสดงตามรูปที่ 2 โดยมีการ

แบงกลุมผูใชงานออกเปน 2 กลุม ไดแก กลุมผูใชงาน

ทั่วไปและกลุมผูดูแลระบบ 

หลักการทํางานของระบบแนะนําเพื่อแสดง

ผลลัพธของการคนหาสถานที่ ในสวนของกลุมผูใชงาน

ทั่วไป คือ ผูใชตองทําการสมัครใชงานระบบ เพื่อให

ระบบดึงขอมูลโพรไฟลของผูใชจากเฟซบุค จากน้ัน

เลือกหมวดหมูของสถานที่ที่ตองการ เพื่อใหระบบ

แนะนําสถานที่ในหมวดหมูยอยที่เหมาะสมกับผูใชใน

หมวดหมูสถานที่น้ัน และระบบนําขอมูลโพรไฟลของ

ผูใช และหมวดหมูของสถานที่ที่ผูใชเลือกมาใชกับกฎ

การจําแนกที่สรางขึ้น จากนน้ันจะแสดงสถานที่ใน

หมวดหมูยอยที่เหมาะสมกับผูใชบนหนาจอ ในสวนของ

กลุมผูใชงานทั่วไปสามารถปรับปรุงขอมูลของผูใชให

ขอมูลมีความทันสมัยอยูเสมอ เพื่อใชในการสนับสนุน

การแนะนําสถานที่ของระบบใหไดผลลัพธที่เหมาะสม

กับผูใชมากที่สุด และเพื่อเพิ่มประสิทธิผลใหกับการ

แนะนําสถานที่ ระบบยังมีสวนในการขออนุญาตผูใช

เพื่อเรียกใชขอมูลเพื่อนของผูใช เพื่อนํามาเปนชุดขอมูล
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สอนระบบเพิ่มเติมจากขอมูลสอนเดิมที่มีอยูในระบบ 

หลักการทํางานตอมาคือสวนของกลุมผูดูแลระบบ น้ัน

จะเนนไปที่การปรับปรุงขอมูลที่ใชสําหรับการจําแนกให

มีความทันสมัยอยูเสมอ เพื่อใหไดระบบการแนะนําที่มี

ความทันสมัยของขอมูลและสอดคลองกับความสนใจใน

ปจจุบันของผูใช จากแผนภาพยูสเคสสามารถนํามา

วิเคราะหแผนภาพคลาสไดตามรูปที่  3 และรูปที่ 4 

แสดงตัวอยางหนาจอสําหรับผูใชสําหรับเลือกหมวดหมู

ของสถานที ่

 

 
รูปท่ี 2 แผนภาพยูสเคสของระบบแนะนําสถานที่ 

 

 
รูปท่ี 3 แผนภาพคลาสของระบบแนะนําสถานที่ 
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รูปท่ี 4 หนาจอสําหรับเลือกประเภทของสถานที่ 

 

จากแผนภาพคลาสในรูปที่ 3 มีคลาสทั้งหมด 

8 คลาส ไดแก คลาสขอมูลโพรไฟลประชากร เก็บ

ขอมูลของผูใชที่นํามาเปนขอมูลสอนและผูใชที่สมัครใช

งานระบบ คลาสผูใชที่สมัครใชงานระบบ เก็บรหัส

อนุญาตในการเรียกใชงานขอมูลจากเฟซบุค เพื่อใชใน

การเช่ือมตอกับเฟซบุคคลาสเพื่อนของผูใชที่สมัครใช

งานระบบ เก็บไอดีเฟซบุคของผูใชงานที่อนุญาตใหนํา

ขอมูลเพื่อนมาใชงาน คลาสภูมิภาค เก็บรายช่ือจังหวัด

ที่อยูในแตละภูมิภาค เพื่อใชในการแปลงคาภูมิลําเนา

ของผูใชเปนนามบัญญัติ คลาสคาลักษณะเฉพาะ เก็บ

คานามบัญญัติที่ถูกแปลงมาจากขอมูลโพรไฟล คลาส

ขอมูลการไปเยือนสถานที่ เก็บรายละเอียดของการไป

เยื อนสถานที่ ขอ ง ผู ใช ค ลาสข อ มูลสถานที่  เ ก็ บ

รายละเอียดของสถานที่  และคลาสหมวดหมูของ

สถานที่ เก็บขอมูลหมวดหมูของสถานที ่

 

สรุปผลงานวิจัยและแนวทางการดําเนินการใน

อนาคต 

 งานวิจัยน้ีไดนําเสนอวิธีการจําแนกประเภท

ประชากรดวยวิธีการจําแนกประเภทเบสอยางงาย ดวย

การใชคาคาโพรไฟลของประชากรทั้งหมด 7 รายการ 

ไดแก เพศ อายุ ความสัมพันธ การศึกษา การทํางาน 

ภูมิลําเนาของ และที่อยูปจจุบัน เปนปจจัยในการ

จําแนก โดยการเก็บรวบรวมขอมูลประชากรจากขอมูล

โพรไฟลในเครือขายสังคมเฟซบุค จํานวน 600 ราย 

โดยจําแนกตามหมวดหมูของสถานที่ 4 หมวดหมู ไดแก 

รานอาหาร โรงแรม สถานที่ทองเที่ยวกลางแจง และ

ศูนยการคาและคาปลีก จากความถี่ของการไปเยือน

สถานที่จํานวน 35,084 รายการ และจากการทดสอบ

การจําแนกเพื่อวัดประสิทธิผลจากคาความแมนยําของ

การจําแนกในแตละหมวดหมูของสถานที่ทั้ง 4 รายการ 

ไดแก รานอาหาร โรงแรม สถานที่ทองเที่ยวกลางแจง 

และศูนยการคาและคาปลีก พบวามีคาความแมนยํา

เปน 78.7 72.5 67.4 และ 76.7% ตามลําดับ 

 แนวทางการดําเนินงานในอนาคตคือ การหา

ปจจัยอ่ืนเพื่อเพิ่มประสิทธิผลของการจําแนกประเภท

ดวยวิธีการจําแนกประเภทเบสอยางงาย ตัวอยางเชน 

ขอมูลจํานวนการไปเยือนในแตละสถานที่ และจํานวน

การใหความเห็นโดยการกดชอบ (like) ของแตละ

สถานที่ เปนตน หรืออาจจะใชขอมูลจากการรวบรวม

คาความพึงพอใจของผูใชหลังจากการแนะนําสถานที่

เปนอีกหน่ึงขอมูล ในการพิจารณารวมกับการจําแนก

ประเภทแบบเบสอยางงาย 
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