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บทคัดย่อ
งานวิจัยนี้เสนอการขุดค้นความสัมพันธ์หมวดหมู่ของ
เพจบนเฟสบุ๊ ค โดยประยุ ก ต์ ใ ช้ อั ล กอริ ทึ ม เอฟพี - กโรธ
(FP-Growth Algorithm) ในการขุดค้นหมวดหมู่ของเพจที่
เกิดร่วมกันบ่อย จากนัน้ สร้างกฎความสัมพันธ์จากหมวดหมู่
ของเพจที่ เ กิ ด ร่ ว มกั น บ่ อ ย ข้ อ มู ล ที่ ใ ช้ ใ นการศึ ก ษาหา
ความสั ม พั น ธ์ ห มวดหมู่ ข องเพจบนเฟสบุ๊ ค เป็ น ข้ อ มู ล
การกดถูกใจเพจของผูใ้ ช้จ�ำ นวน 1,780 คน ทำ�การทดลองหา
ค่าสนับสนุนขั้นต่ำ� (Minimum Support) และค่าความเชื่อมั่น
ขั้นต่ำ�  (Minimum Confidence) ที่เหมาะสมในการสร้างกฎ
ซึ่งผลการทดลองแสดงให้เห็นว่าการกำ�หนดค่าสนับสนุน
ขั้ น ต่ำ � เท่ ากั บ 10% ค่า ความเชื่อมั่นขั้นต่ำ�เท่า กับ 50%
ให้ค่าความถูกต้องมากที่สุด คือ 93.71% โดยกฎที่สร้างได้
มีจำ�นวน 7,749 กฎ และสามารถนำ�มาใช้ได้จริง 892 กฎ
กฎที่ ไ ด้ ส ามารถนำ � ใช้ เ พื่ อ เป็ น แนวทางในการวางแผน
โฆษณาหรือนำ�เสนอเพจให้ตรงตามความสนใจมากขึ้น

minimum sup-port and confidence values are 10% and 50%,
respectively. They give 93.71% of accuracy and use only 892
rules from 7,749 rules for prediction. The association rules
can be used to plan or propose pages to interested users.
Keywords: Facebook Page Category, Association Rule,
FP-Growth Algorithm, Data Mining, Online Social Networking.

1. บทนำ�
ปัจจุบนั มีการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ (Social Network)
ในการสือ่ สารมากขึน้ เฟสบุค๊ (Facebook) เป็นหนึง่ ในเครือข่าย
สังคมออนไลน์ที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในประเทศไทย
โซเชียลอิงค์ (Zocial Inc) [1] ได้เปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับสถิติ
และพฤติ ก รรมการใช้ ง านเครื อ ข่ า ยสั ง คมออนไลน์ ว่ า
ประเทศไทย ใช้เฟสบุ๊คมากเป็นอันดับ 9 ของโลก เท่ากับ
ประเทศเยอรมนี โดยมีจำ�นวนผู้ใช้มากถึง 28 ล้านราย
คิดเป็น 42% ของประชากรทัง้ ประเทศไทยและมีการขยายตัว
คำ�สำ�คัญ: เพจบนเฟสบุ๊ค กฎความสัมพันธ์ เอฟพี-กโรธ เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว เนื่องจากผู้ใช้หรือสมาชิกสามารถใช้
เหมืองข้อมูล เครือข่ายสังคมออนไลน์
เฟสบุ๊คเป็นช่องทางในการสื่อสารพูดคุย แลกเปลี่ยนข้อมูล
และทำ�กิจกรรมต่างๆ มากมายร่วมกันและสามารถใช้งานได้
Abstract
ฟรี เฟสบุค๊ จึงถือว่าเป็นโครงสร้างสังคมทีม่ เี ป้าหมายเดียวกัน
This paper was proposed to mine association of ซึ่งอยู่ในรูปแบบของการเชื่อมโยงที่เป็นเครือข่ายได้อย่าง
page category on Facebook. The FP-Growth algorithm มีประสิทธิภาพ [2]
co-occurrence is adopted to find frequently of page categories.
เฟสบุ๊คมีเครื่องมือหลากหลายที่อำ�นวยความสะดวกใน
Then they are used to create association rules. The dataset การติ ด ต่ อ สื่ อ สาร ทำ � ให้ มี ผู้ ใ ช้ เ ฟสบุ๊ ค จำ � นวนมาก ดั ง นั้ น
used to study page category association is the set of page likes เฟสบุค
๊ จึงเป็นแหล่งทำ�การตลาดในยุคดิจทิ ลั เพจ (Page) บน
of 1,780 users. The minimum support and confidence พืน
้ ทีบ่ นเฟสบุค๊ ทีน่ ยิ มใช้ในการตลาด สามารถประชาสัมพันธ์
thresholds are investigated to fine the appropriate values for หรือโฆษณาสินค้าให้กับผู้ที่สนใจ ไม่ว่าจะเป็นในรูปแบบ
generating the rules. From the investigation, the appropriate เชิ ง ส่ ว นตั ว หรื อ เชิ ง ธุ ร กิ จ [3] เมื่ อ มี ผู้ ใ ช้ ใ ห้ ค วามสนใจใน
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เพจนัน้ ๆ จะมีการแสดงความชืน่ ชอบหรือสนใจด้วยการกดถูกใจ
(Like) ซึ่งทำ�ให้ผู้ใช้สามารถรับข่าวสารจากเพจที่กดถูกใจ
[4] จึงได้มีการโฆษณาเพจในเฟสบุ๊คเพื่อให้ผู้ใช้กดถูกใจ
โดยปัจจุบันเพจถูกแนะนำ�ให้ผู้ใช้ โดยอาศัยข้อมูลที่ได้จาก
การกำ�หนดข้อมูลเป้าหมายเองของผูใ้ ห้บริการ [5] ซึง่ วิธกี ารนี้
ไม่สามารถบ่งบอกได้ว่าเพจที่แนะนำ�จะตรงต่อความสนใจ
ของผู้ใช้หรือไม่
ดังนัน้ เพือ่ นำ�เสนอหรือแนะนำ�เพจให้ตรงกับกลุม่ ทีส่ นใจ
งานวิจยั นีจ้ งึ ศึกษาและสืบค้นความสัมพันธ์หมวดหมูข่ องเพจ
ในเฟสบุ๊ค โดยนำ�ข้อมูลการกดถูกใจเพจในอดีตของผู้ใช้บน
เฟสบุ๊คมาใช้ในการสร้างกฎความสัมพันธ์ด้วยอัลกอริทึม
เอฟพี-กโรธ โดยกฎทีไ่ ด้สามารถแนะนำ�หมวดหมูข่ องเพจที่
ตรงกับความสนใจของผู้ใช้ได้ ซึ่งจะส่งผลดีทั้งผู้ใช้และผู้ให้
บริการเพจ
2. การทบทวนวรรณกรรม
2.1 เฟสบุ๊ค
เฟสบุ๊ค คือ เครือข่ายสังคมออนไลน์ที่ใช้ในการติดต่อ
สื่อสาร และทำ�กิจกรรมร่วมกัน [6] เฟสบุ๊คได้เปิดตัวเมื่อ
วันที่ 4 กุมภาพันธ์ ปีพ.ศ. 2548 [7] โดย Mark Zuckerburg
ถือเป็นเครือข่ายทางสังคมออนไลน์ทชี่ ว่ ยให้คนติดต่อสือ่ สาร
กับเพื่อน คนในครอบครัว เพื่อนร่วมงาน และคนรู้จักได้
อย่างมีประสิทธิภาพ เฟสบุค๊ ได้มพี ฒ
ั นาเทคโนโลยีทอี่ �ำ นวย
ความสะดวกในการแบ่งปันข้อมูล การส่งข้อความ การสร้างกลุม่
การสร้างกิจกรรม การแชร์วดิ โี อ และการสร้างพืน้ ทีแ่ ชร์ความรู้
อีกทั้งพัฒนาไปถึงการเข้าถึง เฟสบุ๊คผ่านมือถือ นอกจากนี้
ยังได้มีการแปลเว็บไซต์เฟสบุ๊คเป็นภาษาต่างๆ ในปัจจุบัน
เฟสบุ๊คได้มีการเจริญเติบโตขึ้นอย่างรวดเร็วและต่อเนื่อง
ทำ�ให้เฟสบุค๊ กลายเป็นพืน้ ทีท่ นี่ ยิ มในการทำ�ประชาสัมพันธ์
เพื่อให้สามารถเข้าถึงผู้ใช้บริการได้อย่างกว้างขวาง
2.2 การทำ�เหมืองข้อมูลบนเว็บ (Web Mining)
การทำ�เหมืองข้อมูลบนเว็บ (Web Mining) เป็นการขุดค้น
ข้อมูลที่เป็นองค์ความรู้จากข้อมูลเว็บโดยใช้เทคนิคการทำ�
เหมืองข้อมูล (Data Mining) การทำ�เมืองข้อมูลบนเว็บ
สามารถทำ�บนเนือ้ หาข้อมูลบนเว็บหรือข้อมูลจากการใช้งาน
ของผูใ้ ช้บนเว็บ การทำ�เหมืองข้อมูลบนเว็บถูกนำ�มาประยุกต์
ใช้ในด้านต่างๆ เช่น การสำ�รวจความเห็นที่มีต่อสินค้าและ
บริการจากข้อความคิดเห็นที่อยู่บนเว็บ การขุดค้นช่วงระยะ
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เวลาและลิงค์ที่ให้บริการเพื่อปรับเปลี่ยนการให้บริการที่
เหมาะสมกับกลุม่ ผูใ้ ช้ การทำ�เหมืองข้อมูลบนเว็บมีกระบวนการ
เหมือนการทำ�เหมืองข้อมูลทั่วไป ซึ่งประกอบไปด้วย [8]
การทำ � ความเข้ า ใจกั บ ปั ญ หา การทำ � ความเข้ า ใจข้ อ มู ล
การเตรียมข้อมูล การสร้างแบบจำ�ลอง และการประเมินผล
การทำ � ความเข้ า ใจประกอบไปด้ ว ยการตั้ ง เป้ า หมาย
ว่ า การทำ � เหมื อ งข้ อ มู ล ครั้ ง นี้ ต้ อ งการที่ จ ะแก้ ปั ญ หาใด
มี ก ารตั้ ง เกณฑ์ วั ด ความสำ � เร็ จ ในการทำ � เหมื อ งข้ อ มู ล
ซึง่ อาจเป็นได้ทงั้ ความสำ�เร็จในด้านรูปธรรม และความสำ�เร็จ
ในด้านนามธรรม
การทำ�ความเข้าใจข้อมูลประกอบด้วยการเก็บรวบรวม
ข้อมูลที่ต้องการใช้ กำ�หนดคุณลักษณะของข้อมูลที่เก็บ
รวบรวมได้  สำ�รวจข้อมูลพร้อมตรวจสอบความสมบูรณ์และ
ความถูกต้องของข้อมูล
การเตรียมข้อมูลประกอบด้วยการคัดเลือกข้อมูลในส่วน
ทีจ่ �ำ เป็นต้องใช้  ปรับเปลีย่ นรูปแบบข้อมูล เช่น นำ�ข้อมูลจาก
หลายตารางมาเชือ่ มกัน ทำ�ความสะอาดข้อมูล เตรียมข้อมูล
ให้เหมาะสมที่สุด ซึ่งมีหลายวิธี เช่น การแก้ไขข้อมูลที่
ไม่สมบูรณ์หรือผิดปกติ การเติมค่าว่างของข้อมูล เป็นต้น
จากนั้ น ทำ � การแปลงข้ อ มู ล ให้ เ หมาะสมกั บ โปรแกรมที่
ประมวลผล เลือกคัดเฉพาะข้อมูลที่จำ�เป็นต่อการวิเคราะห์
ลดความซ้ำ�ซ้อนของข้อมูล เพื่อเพิ่มเนื้อที่และลดระยะเวลา
ในการประมวลผล
การสร้างแบบจำ�ลองประกอบด้วยการเลือกอัลกอริทึมที่
เหมาะสมกับข้อมูล กำ�หนดรูปแบบการทดสอบผลลัพธ์ของ
ข้อมูล ทดสอบข้อมูลกับแบบจำ�ลอง วัดความถูกต้องและ
ความน่าเชื่อถือ ว่าไปในทิศทางไหน
การประเมินผลแบบจำ�ลองที่ทำ�การสร้างขึ้นโดยการนำ�
ไปทดสอบใช้กับสถานการณ์จริง หรือเหตุการณ์จำ�ลอง เพื่อ
ดูวา่ ได้ผลมากน้อยเพียงใด มีขอ้ ผิดพลาดเกิดขึน้ หรือไม่ เมือ่
ผิดพลาดต้องมีการแก้ไขด้วยวิธใี ด และดำ�เนินการแก้ไขก่อน
นำ�มาใช้งานจริง เพือ่ ตรวจสอบว่าผลทีไ่ ด้บรรลุเป้าหมายมาก
น้อยเพียงใด
2.3 การสร้างกฎความสัมพันธ์ (Association Rule)
กฎความสัมพันธ์ [9] เป็นการค้นหาความสัมพันธ์ของ
ข้ อ มู ล จากข้ อ มู ล ขนาดใหญ่ ที่ มี อ ยู่ เพื่ อ นำ � ไปใช้ ใ น
การวิเคราะห์หรือทำ�นายปรากฏการณ์ตา่ งๆ เช่น การวิเคราะห์
การซือ้ สินค้าของลูกค้า กระบวนการการหากฎความสัมพันธ์
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สามารถแบ่งได้เป็น 2 ขั้นตอนหลัก คือ การหาเซตรายการ มี ก ารอ่ า นฐานข้ อ มู ล เพี ย งสองครั้ ง โดยนำ � ข้ อ มู ล ไปเก็ บ
ความถี่ ข องกลุ่ ม ข้ อ มู ล ที่ มี ค วามถี่ ร่ ว มกั น ทั้ ง หมด และ ในโครงสร้างเอฟพี-ทรี (FP-Tree-Frequent-Pattern-Tree)
การสร้างกฎ ซึ่งแสดงได้ดังภาพที่ 1
จากนั้นทำ�การสร้างเซตของคอนดิชันนอลแพทเทินเบซ
(Conditional Base Pattern) จากเอฟพี-ทรี แล้วนำ�ค่าที่ได้
การหาเซตรายการ
ไปหาเซตรายการความถี่
ฐานข้อมูล
ความถี่
เมื่ อ ได้ เ ซตรายการความถี่ แ ล้ ว จะทำ � การสร้ า งกฎ
ความสัมพันธ์ ซึ่งสร้างจากเซตรายการความถี่ที่มีความยาว
กฎความสัมพันธ์
การสร้างกฎ
2 รายการขึ้นไป โดยจำ�นวนกฎที่ได้จากเซตรายการความถี่
ที่ยอมรับได้
ความสัมพันธ์
แต่ละอันจะเท่ากับ 2 - 2โดยที่ n คือจำ�นวนรายการ
2.4 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
ภาพที่ 1 กระบวนการค้นหากฎความสัมพันธ์
ณรงค์ศักดิ์ และจิรัฏฐา [10] นำ�เสนอการประยุกต์ใช้
การหาเซตรายการความถี่ (Frequent Itemset Mining) เอฟพี-กโรธกับงานแนะแนวการศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา
เป็นการค้นหาเซตรายการทีม่ คี า่ สนับสนุนมากกว่าหรือเท่ากับ โดยนำ�ผลการเรียน 7 รายวิชาหลัก คือ คณิต ไทย ชีวศึกษา
ค่าสนับสนุนขัน้ ต่�ำ ทีผ่ ใู้ ช้เป็นผูก้ �ำ หนดเองตามความเหมาะสม ฟิสกิ ส์ เคมี สังคมศึกษา อังกฤษ ของนักเรียนชัน้ มัธยมศึกษา
ของแต่ละงาน จากนั้นนำ�เซตรายการที่มีความถีร่ ว่ มกันมา ตอนปลายเฉพาะสายวิทย์-คณิตมาทำ�การค้นหาความสัมพันธ์
สร้างกฎความสัมพันธ์ โดยกฎความสัมพันธ์ที่ยอมรับได้เป็น เพื่ อ ใช้ ใ นการแนะนำ � แนวทางศึ ก ษาต่ อ ให้ กั บ นั ก เรี ย น
กฎที่มีค่าความเชื่อมั่นมากกว่าหรือเท่ากับค่าความเชื่อมั่น ผลจากการทดลองแสดงให้เห็นว่าสามารถแนะแนวการศึกษา
ขั้ น ต่ำ � ที่ ผู้ ใ ช้ กำ � หนดขึ้ น นิ ย ามที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ การหากฎ ได้ถูกต้องที่ 89.87%  
ความสัมพันธ์สามารถแสดงได้ดังนี้
ณัฐธิดา และอันธิกา [11] เสนอการหาปัจจัยที่ส่งผล
กำ�หนดให้  I ={i , i , … , i } คือ เซตของรายการทัง้ หมด   ต่อผลการเรียนของนักศึกษาเรียนอ่อน โดยใช้เทคนิคกฎ
และ D = {t , t , …, t } คือ เซตของทรานแซคชันทั้งหมด ความสัมพันธ์ เพื่อทำ�นายความเสี่ยงของการเรียนอ่อนของ
(Transaction) และกำ�หนดให้ X คือ เซตรายการ โดยที่ X ⊆ I นักศึกษาชั้นปีที่ 1 ในคณะต่างๆ ของมหาวิทยาลัยสงขลา
บทนิยามที่ 1 ค่าสนับสนุนของ X  สามารถคำ�นวณได้ดัง นครินทร์ งานวิจัยนี้ใช้ข้อมูลของนักศึกษาที่ เก็บไว้แล้ว
สมการ 1
ในฐานข้อมูลของมหาวิทยาลัยตั้งแต่ปี พ.ศ. 2550-2552
frequency(X)
(1) ผลการศึกษาพบว่าปัจจัยทีส่ ง่ ผลทางการศึกษาของนักศึกษา
•100
supp(X) =
|D|
ในแต่ละคณะแตกต่างกันและความถูกต้องของผลลัพธ์ก็
บทนิยามที่ 2 กฎความสัมพันธ์ คือ กฎที่สร้างจากกลุ่ม แตกต่างกัน อันเนื่องมาจากข้อมูลนำ�เข้าของนักศึกษาใน
เซตรายการทีม่ คี วามถีร่ ว่ มกัน โดยอยูใ่ นรูปของ X Y แทน แต่ละคณะต่างกัน ดังนั้นผลลัพธ์และความถูกต้องของกฎ
เหตุการณ์ของการเกิด X แล้วเกิดเหตุการณ์ Y ร่วมกัน
ความสัมพันธ์จึงขึ้นอยู่กับข้อมูลที่ใช้ในการเรียนรู้ เมื่อมอง
บทนิยามที่ 3 ค่าความเชือ่ มัน่ คือ ความน่าเชือ่ ถือของกฎ ในภาพรวมแล้วพบว่าปัจจัยที่ส่งผลต่อผลการศึกษาของ
ความสัมพันธ์ที่สร้างขึ้น โดยสามารถคำ�นวณได้ดังสมการ 2 นักศึกษาเรียนอ่อนคือ วิธีการเข้าศึกษา คะแนนสอบเข้า
ศึกษาของวิชาต่างๆ และเพศของนักศึกษา
supp(X E`EY)
(2)
•100
conf(X) =
supp(X)
กฤษณพร และกมล [12] หากฎความสั ม พั น ธ์ ข อง
ปัจจุบนั มีการพัฒนาอัลกอริทมึ สำ�หรับสืบค้นเซตรายการ ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ป ระกั น ภั ย กั บ พฤติ ก รรมของลู ก ค้ า ที่ ถื อ ครอง
ความถี่จำ�นวนมาก อัลกอริทึมเอฟพี-กโรธเป็นอัลกอริทึม ผลิตภัณ ฑ์ ซึ่งสามารถนำ�ความสัมพันธ์ดังกล่าวมาช่วย
หนึ่ ง ที่ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพในการหาเซตรายการความถี่ ห รื อ ตัดสินใจการขายผลิตภัณฑ์ประกันภัยให้กับลูกค้าผู้สูงวัย
การหารูปแบบของข้อมูลทีเ่ กิดขึน้ ร่วมกันบ่อยๆ ในฐานข้อมูล กลุ่มบัญชีออมทรัพย์ของธนาคาร ทั้งนี้ยังสามารถนําเอา
เนื่องจากอัลกอริทมึ นีไ้ ม่ได้สร้างแคนดิเดท (Candidate) และ ความรู้ที่ได้มาประยุกต์กับระบบเดิมที่มีอยู่ในองค์กรหรือ
n

1

1

2

2

m

m
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พั ฒ นาซอฟต์ แ วร์ ใ หม่ เพื่ อ เพิ่ ม โอกาสในการขายและ
กระบวนการทำ�งานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
กฤษณะ และคณะ [13] นำ�เสนอการใช้เทคนิคเหมืองข้อมูล
เพือ่ พัฒนาคุณภาพการศึกษาการศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์
โดยการนำ�โครงสร้างต้นไม้ การพยากรณ์ข้อมูล และการหา
รูปแบบความสัมพันธ์ มาประยุกต์ใช้ในการแนะแนวทาง
ให้กับนิสิตและการตัดสินใจในการลงทะเบียน
ชฏิภกรณ์ และคณะ [14] นำ�เสนอการพัฒนาแบบจำ�ลอง
พยากรณ์ภาวะแทรกซ้อนของโรคอื่นในผู้ป่วยโรคเบาหวาน
กรณีศกึ ษาโรงพยาบาลปทุมธานี เปรียบเทียบผลการพยากรณ์
ระหว่างเทคนิคเอพีออรี่ (Apriori Algorithm) และเอฟพี-กโรธ
โดยกำ�หนดค่าสนับสนุน 1% ความเชื่อมั่น 20%
กิตติศกั ดิ์ [15] นำ�เสนอการคัดกรองสุขภาพเบือ้ งต้นโดย
ใช้เทคนิคเอพีออรี่และเอฟพี-กโรธ ในการหาความสัมพันธ์
ของโรคต่างๆ จากผลการทดลองให้คา่ ความถูกต้อง 88.60%
Hsua [16] นำ � การทํ า นายประสิ ท ธิ ภ าพการเรี ย นของ
นักศึกษา ซึ่งใช้ข้อมูลประวัติการศึกษาและข้อมูลรายวิชาที่
ได้รับจากมหาวิทยาลัยในไต้หวัน เพื่อที่จะทำ�นายแนวโน้ม
ที่ จ ะผ่ า นหรื อ ไม่ ผ่ า นรายวิ ช าหนึ่ ง ๆ เมื่ อ ผ่ า นการสอบ
กลางภาคไปแล้วหนึง่ สัปดาห์ โดยประยุกต์ใช้การสร้างต้นไม้
การค้นหากฎความสัมพันธ์ และวิธีทางพันธุกรรม (Genetic
Algorithm)ร่วมกัน
Choi YK [17] นำ � เสนอระบบแนะนำ � สิ น ค้ า ด้ ว ยวิ ธี
Collaborative Filtering และวิธี Item-based Collaborative Filtering
ร่วมกับการแนะนำ�สินค้าทีเ่ กีย่ วข้องโดยใช้กฎความสัมพันธ์
โดยมุ่งไปที่สินค้าที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มผู้ซื้อเป็นหลัก
Shunmin [18] นำ�เสนอการทำ�เหมืองข้อมูลในโรงพยาบาล
โดยใช้เทคนิคกฎความสัมพันธ์ ทำ�ให้ค้นพบกฎที่เกี่ยวข้อง
ระหว่างโรคและปัจจัยที่สัมพันธ์กัน อย่างไรก็ตามงานวิจัยนี้
ยั ง ต้ อ งการศึ ก ษาเพิ่ ม เติ ม เพื่ อ ให้ ส ามารถแสดงกฎที่ มี
ความสำ�คัญ แต่มคี า่ สนับสนุนน้อยทำ�ให้ไม่สามารถแสดงกฎ
ดังกล่าวได้
จากงานวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้องจะเห็นได้วา่ มีการนำ�กฎความสัมพันธ์
ไปประยุกต์กบั งานด้านต่างๆ และให้ผลค่าความถูกต้องทีส่ งู
นอกจากนี้กฎที่ได้เป็นกฎที่เข้าใจง่าย สามารถนำ�ไปใช้ได้
เลย ดังนั้นงานวิจัยนี้จึงหาความสัมพันธ์หมวดหมู่ของเพจ
โดยประยุกต์ใช้การหากฎความสัมพันธ์

3. วิธีดำ�เนินการวิจัย
งานวิจยั นีน้ �ำ เสนอการขุดค้นความสัมพันธ์หมวดหมูข่ อง
เพจบนเฟสบุ๊ค โดยมีวิธีการดำ�เนินการวิจัยแสดงดังภาพที่
2 และมีรายละเอียดดังหัวข้อต่อไปนี้
การคัดเลือกข้อมูล

การรวบรวมข้อมูล
การสร้างกฎความสัมพันธ์ของ
หมวดหมู่ของเพจ

การแปลงข้อมูล

การประเมินผล

ภาพที่ 2 วิธีดำ�เนินการวิจัย
3.1 การรวบรวมข้อมูล
งานวิจัยนี้ได้ทำ�การสร้างกฎความสัมพันธ์ของหมวดหมู่
ของเพจ โดยรวบรวมข้อมูลการกดถูกใจเพจของผูใ้ ช้จ�ำ นวน
1,780 คนในช่วงวันที่ 25 เมษายน - 30 เมษายน พ.ศ. 2560
ซึ่งการกดถูกใจเป็นการแสดงความพึงพอใจ ความสนใจ
หรือความชอบตามความรู้สึกจริงและมีความน่าเชื่อถือ [13]
การดึงข้อมูลเพจจากการกดถูกใจของผูใ้ ช้ในเฟสบุค๊ สามารถ
ดึงได้โดยใช้เฟสบุ๊คกราฟเอพีไอ (Facebook Graph Api)
เมือ่ มีการส่งคำ�ร้องขอข้อมูลผ่านกราฟเอพีไอแล้ว มีการนำ�ข้อมูล
แสดงผลในรูปแบบของเจสัน (Json) ดังภาพที่ 3 [14] ใช้ค�ำ สัง่
ของ PHP เพื่อนำ�ข้อมูลที่ได้มาเก็บรวมรวมลงในฐานข้อมูล
มายเอสคิวแอล (MySQL) เพือ่ ไว้ใช้ในการประมวลผลต่อไป
“id” : “100000346893678” ,
“likes”; {
“data” [
{
		
“category” : “Community”,
		
“name” : “Marvel Thailand Fanpage”,
		
“create_time” : “2015-01-06T07:55:47+0000”,
		
“id” : “259216647506584”
},
{
		
“category” : “Sports team”,
		
“name” : “ฟุตบอลทีมชาติไทย”,
		
“create_time” : “2014-12-23T14:41:26+0000”,
		
“id” : “189387414416552”
},
{
		
“category” : “Entertainer”,
		
“name” : “ข้อความโดนๆ”,
		
“create_time” : “2014-12-16T11:04:16+0000”,
		
“id” : “164486926939395”

ภาพที่ 3 ตัวอย่างข้อมูลทีด่ ึงจากกราฟเอพีไอ
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3.2 การคัดเลือกข้อมูล
ตารางที่ 2 ตัวอย่างผลการแปลงข้อมูล
ขั้ น ตอนแรกทำ � การดึ ง หมวดหมู่ ข องเพจที่ ผู้ ใ ช้ ส นใจ
มาทั้งหมด จากนั้นทำ�การคัดเลือกหมวดหมู่ของเพจที่ผู้ใช้
กดถูกใจจำ�นวน 10 เพจขึ้นไปในหมวดหมู่เดียวกันออกมา
เก็บในฐานข้อมูล ยกตัวอย่างเช่น  ผู้ใช้กดถูกใจเพจทั้งหมด
10 เพจ ซึ่งเพจดังกล่าวอยู่ในหมวดหมู่เดียวกัน แสดงว่า
ผู้ใช้สนใจหมวดหมู่นั้นจริง หมวดหมู่ดังกล่าวก็จะถูกเลือก
นำ�มาใช้เป็นข้อมูลในงานวิจัย
3.3 การแปลงข้อมูล
งานวิจัยนี้ทำ�การค้นหากฎความสัมพันธ์ของหมวดหมู่ที่
ผู้ใช้สนใจโดยเทคนิคการหากฎความสัมพันธ์ เพื่อให้ข้อมูล
สามารถนำ � ไปใช้ กั บ เทคนิ ค การหากฎความสั ม พั น ธ์ จึ ง
ทำ�การแปลงข้อมูลให้อยูใ่ นรูปแบบตัวเลขทีส่ ามารถใช้ได้กบั
เทคนิคการหากฎความสัมพันธ์  ซึง่ ตัวอย่างการแปลงข้อมูล
ในตารางที่1
ตารางที่ 1 ตัวอย่างการแปลงสัญลักษณ์ข้อมูล
สัญลักษณ์ค่าแทนที่
1
2
3
4
5
...
75

หมวดหมู่

รายการ

ความถี่

รายการ

ความถี่

1

5

16

7

2

10

13

7

3

6

14

3

4

5

15

7

Address

5

6

16

7

....

6

6

17

8

7

1

18

7

8

9

19

4

9

3

20

1

10

6

21

4

11

9

22

7

12

4

23

1

13

7

24

3

14

3

25

1

15

7

Transport
Sport
Shopping / Retail
Government

Bank

โดยในงานวิจยั นี้ กำ�หนดให้ รายการ คือ หมวดหมู่ ดังนัน้
1 รายการ คือ 1 หมวดหมู่ และเซตรายการหมายถึงเซตของ
หมวดหมู่ ดังตัวอย่างตารางที่ 2
3.4 การสร้างกฎความสัมพันธ์ของหมวดหมูเ่ พจ
การสร้างกฎความสัมพันธ์ในงานวิจยั นี้ [15] ประกอบไปด้วย
ขั้นตอนใหญ่ 2 ขั้นตอน คือ ขั้นตอนแรกหาเซตรายการ
ความถี่ ซึ่งเป็นเซตรายการที่มีค่าสนับสนุนมากกว่าหรือ
เท่ากับค่าสนับสนุนขัน้ ต่� 
ำ งานวิจยั นีไ้ ด้ประยุกต์ใช้อลั กอริทมึ
เอฟพี - กโรธในการหาเซตรายการความถี่ ซึ่ ง มี ข้ั น ตอน
ดังต่อไปนี้
1) อ่านข้อมูลจากฐานข้อมูล เพื่อหาเซตรายการความถี่
ที่มี 1 รายการที่พบว่ามีค่าสนับสนุนมากกว่าหรือเท่ากับ
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ตารางที่ 3 เซตรายการความถี่

ค่าสนับสนุนขั้นต่ำ�ที่กำ�หนด จากตารางที่ 3 สมมุติกำ�หนด
ค่าสนับสนุนขั้นต่ำ�เท่ากับ 40% หรือความถี่เท่ากับ 4
2) เรียงเซตรายการความถี่ที่มี 1 รายการจากค่าความถี่
มากไปน้ อ ยใน f-list จากนั้ น เรี ย งเซตรายการในแต่ ล ะ
ทรานแซคชันใหม่ตามรายการใน f-list
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3) อ่านเซตรายการทีละทรานแซคชันเพือ่ สร้างเอฟพี-ทรี
ขั้ น ตอนที่ ส อง หากฎความสั ม พั น ธ์ จ ากเซตรายการ
ซึ่งจะได้ดังภาพที่ 4
ความถี่ที่มีความยาว 2 รายการขึ้นไป โดยจำ�นวนกฎที่ได้
จากเซตรายการความถี่แต่ละอันจะเท่ากับ 2 - 2โดยที่ n คือ
Header
จำ�นวนรายการ เช่น เซตรายการความถี่ {8, 11, 21} สามารถ
สร้างกฎได้ 23 - 2 = 6 กฎ ดังตารางที่ 4 สมมติกำ�หนด
ค่าความเชือ่ มัน่ ขัน้ ต่� 
ำ 60% กฎทีย่ อมรับได้ คือ 8, 12 11
และ 11, 21 8
n

{}

2

10

8

9
9

11
17
13

8
7

{11:1}

{2:10}

{17:1}

{8:9}

{21:1}

7
7

{13:1}

{17:1}

{11:8}

22

7
7

{15:1}

{13:1}

{13:1}

{15:1}

3

6

5

6

{3:1}

{16:1}

6

6

{5:1}

{18:1}

15
16
18

{16:1}

10
1

6
5

{18:1}

4

5

12

4
4

{3:1}

19
21

4

{6:1}

{15:1}

{16:1}
{18:1}

{10:1}

{22:1}

{16:1}

{13:3}

{22:1}
{3:1}

{15:4}

{18:1}

{16:3}

{22:1}

{18:3}

{3:1}

{22:3}

{5:1}

{10:1}

{1:1}
{4:1}

{5:1}

{3:1}

{3:1}

{6:1}

{6:1}

{6:1}

{5:1}

{6:1}

{10:1}

{10:1}

{10:1}

{6:1}

{6:1}

{1:1}

{4:1}

{21:1}

{10:1}

{10:1}

{19:1}

{12:1}

{21:1}

{1:1}

{21:1}

{19:1}

{4:1}
{12:1}

{22:1}
{3:1}

{1:1}
{5:1}

{4:1}

{17:6}

{12:1}
{19:1}

{12:1}

{19:1}

ภาพที่ 4 FP-Tree
4) ทำ�การขุดค้นเซตรายการความถี่ โดยเริม่ จากพิจารณา
โหนดที่อยู่ใน Header Table ลำ�ดับสุดท้าย ทำ�การหาเซต
รายการความถี่ทุกโหนดจนครบทุกโหนดรายการ สามารถ
สรุ ป เซตรายการความถี่ ที่ ห าได้ ใ นรู ป แบบ เซตรายการ
ความถี่:ค่าสนับสนุน (%) ได้ดังนี้  {21}:40% {11, 21}:40%  
{8, 11, 21}:40% {2, 8, 11, 21}:40% {8, 21}:40%
{2, 11, 21}:40% {12, 21}:40% {2, 8, 21}:40% {19}:40%
{17, 19}:40% {11, 17, 19}:40% {2, 11, 17, 19}:40%
{8, 2, 11, 17, 19}:40% {11, 19}:40% {17, 2, 19}:40%
{8, 17, 2, 19}:40% {8, 19 :40% {2, 8, 19} :40% 17, 2, 8,
19}:40% {2, 19}:40% {8, 11, 19} :40% {2, 8, 11, 19}:40%
{12}:40% {8,12}:40% {12, 8, 12}:%  {2, 12}:44% {1}:50%  
{11, 1}:50% {8, 11, 1}:50% {2, 8, 11, 1}:50% {8, 1}:50%  
{2, 11, 1}:50% {2, 1}:50% {2, 8, 1}:50% {10}:60%
{2, 10}:60% {6}:60% {2, 16} :60% {5}: 60% {8, 5}:60%
{2, 8, 5}:60% {2, 5}:60% {3} :60% {2, 3}:60% {22}:60%
{8, 22}:60% {2, 8, 22}: 60% {2, 22}:60% {18}:70%
{2, 18}:70% {16}:70% {12,16} :70% {15}:70%
{2, 15}:70% {13}:70% {2, 13}:70% {17}:80% {2, 17}:80%  
{11}:90%  {2,11}:80% {8}: 90%
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ตารางที่ 4 ตัวอย่างกฎความสัมพันธ์
กฎ
8 11, 21
11 8, 21
21 8,11    
8, 11 21
8, 21 11
11, 21 8

ค่าความเชื่อมั่น
33%
44%
33%
50%
100%
80%

3.5 การเรียงกฎ
หลังจากได้กฎความสัมพันธ์ที่มีค่าความเชื่อมั่นมากกว่า
หรือเท่ากับค่าความเชือ่ มัน่ ขัน้ ต่�ำ ทัง้ หมดแล้ว กฎจะถูกนำ�มา
พิ จ ารณาเพื่ อ เรี ย งกฎแล้ ว นำ � ไปใช้ โดยการเรี ย งกฎมี
ดังต่อไปนี้
กำ�หนดให้กฎสองกฎ คือ  R   และ R โดย  R   มีลำ�ดับ
การเกิดก่อน R โดยกฎ R   จะโดนนำ�ไปเรียงกฎก่อน R เมื่อ
ตรงเงื่อนไขต่อไปนี้
1) conf(R )>conf(R ) หรือ
2) ถ้า conf(R )=conf(R ) แต่  supp(R )>supp(R ) หรือ
3) supp(R )=supp(R ) แต่ size(R )<size(R ) ซึ่งหมายถึง
ความยาวของ Antecedent ของ R จะต้องสั้นกว่าความยาว
ของ Antecedent ของ R หรือ
4) ถ้า size(Ri)=size(Rj) แต่ R มีลำ�ดับการเกิดก่อน R
ยกตัวอย่างจากตารางที่ 4 กฎ 8, 12 11 จะถูกเรียง
ก่อนกฎ 11,21
8 เนื่องจากค่าความเชื่อมั่นของกฎ
8, 12 11 มากกว่ากฎ 11,21 8
3.6 การวัดประสิทธิภาพ (Evaluation)
งานวิจัยนี้ใช้ k-fold Cross Validation ในการแบ่งข้อมูล
เรียนรู้ (Training) และข้อมูลทดสอบ (Testing Set) โดย
กำ�หนดค่า K = 10 ซึ่งเป็นค่า K ที่นิยมใช้ในการแบ่งข้อมูล
และเหมาะกับการวัดประสิทธิภาพข้อมูลที่มีจำ�นวนไม่มาก
i

j

j

i

i

i

j

j

i

i

j

i

j

i

j

j

i

j

i

j
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ทำ�การวัดประสิทธิภาพทั้งหมด 10 รอบ ในรอบแรกข้อมูล
ชุดแรกเป็นข้อมูลทดสอบประสิทธิภาพของโมเดลและข้อมูล
ชุดที่เหลือเป็นชุดเรียนรู้ ในรอบที่สองข้อมูลชุดที่สองเป็น
ข้อมูลทดสอบและข้อมูลชุดที่เหลือสร้างตัวจำ�แนก ทำ�วนไป
เช่นนี้จนครบ 10 รอบ ในแต่ละรอบจะวัดค่าความถูกต้อง
ดังสมการที่ 3 แล้วคำ�นวณค่าเฉลี่ยค่าความถูกต้องโดย
คำ�นวณได้ดังสมการที่ 4
(3)
Accuracy = (|Ra|/|R|)x100
โดยที่ |Ra| คือ จำ�นวนข้อมูลที่ตรงกับกฎที่ได้
		
|R|  คือ จำ�นวนข้อมูลทั้งหมดที่ใช้ในการทดสอบ
(4)

4. ผลการดำ�เนินการวิจัย
การค้นหาความสัมพันธ์ของหมวดหมู่ของเพจที่ผู้ใช้ใน
เฟสบุ๊คให้ความสนใจนั้น เป็นข้อมูลที่ได้จากการเก็บข้อมูล
ความชอบหรือความสนใจในอดีตในเฟสบุค๊ ข้อมูลรวบรวมผ่าน
การดึงข้อมูลผ่านกราฟ API ของเฟสบุค๊ (www.facebook.com)
เวอร์ชัน 2.8 (Graph API V.2.8) ข้อมูลที่ถูกดึงมาจากกราฟ
API และยังไม่ผา่ นการคัดกรองข้อมูลมีจ�ำ นวนมาก เนือ
่ งจาก
ข้อมูลยังมีการกระจายและซ้ำ�กันอยู่เป็นจำ�นวนมาก จึงต้อง
มีการคัดเลือกและจัดกลุม่ เพจให้อยูใ่ นกลุม่ หมวดหมูเ่ ดียวกัน
และเลือกเฉพาะหมวดหมู่ที่มีจำ�นวนกดถูกใจ 10 ครั้งขึ้นไป
เพื่อเป็นการบ่งบอกว่าเป็นสิ่งที่ผู้ใช้สนใจจริงๆ
ข้อมูลที่ผ่านการเตรียมข้อมูลและแปลงข้อมูลในรูปแบบ
ทรานแซคชันเรียบร้อยแล้วมาทำ�การทดลองกับ SPMF
(http://www.philippe-fournierviger.com/spmf/) ดังภาพที่ 5
โปรแกรม โอเพ่นซอส ดาต้าไมน์นิ่งไลบรารี่ (Open – Source
Data Mining Library) V.2.13
ในงานวิ จั ย นี้ ไ ด้ ทำ � การศึ ก ษาค่ า สนั บ สนุ น ขั้ น ต่ำ � และ
ค่ า ความเชื่ อ มั่ น ขั้ น ต่ำ � ที่ เ หมาะสม โดยทดลองกำ � หนด
ค่าสนับสนุนขั้นต่ำ�เท่ากับ 10% 20% 30% และ 40% และ
กำ�หนดค่าความเชื่อมั่นขั้นต่ำ�เท่ากับ 50% ผลการทดลอง
วัดประสิทธิภ าพความถูกต้องแสดงได้ดังภาพที่ 4 และ
จำ�นวนกฎที่ได้จากการผลการทดลองแสดงได้ดังภาพที่ 6
จากภาพที่ 6 และตารางที่ 5 จะเห็นได้ว่าเมื่อกำ�หนด
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ภาพที่ 5 ตัวอย่างโปรแกรม SPMF
100.00%

93.71%
79.88%

90.00%
80.00%
70.00%

Accuracy


 k
 ∑ Accuracy 

AVG =  i =1


K





60.00%

49.94%

50.00%
40.00%
30.00%
20.00%
10.00%

0%

0.00%

Min_sup 10% Min_sup 20% Min_sup 30%

Min_sup 40%

Minimum support

ภาพที่ 6 ความถูกต้องเมื่อกำ�หนดค่าสนับสนุนขั้นต่ำ�
เปลี่ยนแปลงและความเชื่อมั่นขั้นต่ำ� 50%
ตารางที่ 5 จำ�นวนกฎทีส่ ร้างขึน้ เมือ่ กำ�หนดค่าสนับสนุนขัน้ ต่�ำ
เปลี่ยนแปลงและค่าความเชื่อมั่นขั้นต่ำ� 50%
Min_Sup Min_Conf

จำ�นวนกฎ
ทั้งหมด

กฎที่
นำ�มาใช้

กฎที่
นำ�มาใช้ (%)

10%

50%

7,749

892

11.64%

20%

50%

94

77

81%

30%

50%

4

4

66%

40%

50%

0

0

0

ค่าสนับสนุนขัน้ ต่�ำ เท่ากับ 10% จะให้คา่ ความถูกต้องสูงทีส่ ดุ
คือ 93.71% แต่อย่างไรก็ตามจำ�นวนกฎที่สร้างขึ้นมีจำ�นวน
มากและถูกนำ�ไปใช้แค่ 11.64%
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การทดลองที่สองเป็นการศึกษาค่าความเชื่อมั่นขั้นต่ำ�ที่
เหมาะสม โดยกำ�หนดค่าความเชื่อมั่นขั้นต่ำ�เท่ากับ 50%
60% 70% 80% และ 90% ค่าสนับสนุนขั้นต่ำ�เท่ากับ 10%
จากผลการทดลองวัดประสิทธิภาพความถูกต้อง และจำ�นวน
กฎที่ได้จากการผลการทดลองแสดงได้ดังภาพที่ 7 และ
ตารางที่ 6
100.00%

93.71%

Accuracy

90.00%

88.65%

80.61%

69.49%

80.00%
70.00%

53.59%

60.00%
50.00%
40.00%

สูงตามไปด้วย ดังนั้นงานวิจัยนี้พิจารณาเลือกค่าสนับสนุน
ขั้นต่ำ�เท่ากับ 10% ค่าความเชื่อมั่น 50% เนื่องจากให้
ประสิทธิภาพความถูกต้องที่สูงกว่าค่าอื่น
จากการทดสอบความถูกต้อง กฎทีอ่ ยูอ่ นั ดับต้นๆ ทีไ่ ด้จาก
การเรียงกฎเป็นกฎที่ถูกนำ�ไปใช้มากที่สุด ดังนั้นงานวิจัยนี้
จึงรายงานกฎ 10 อันดับแรกทีไ่ ด้จากการกำ�หนดค่าสนับสนุน
ขั้นต่ำ�เท่ากับ 10% และค่าความเชื่อมั่นขั้นต่ำ�เท่ากับ 50%
ดังตารางที่ 7
ตารางที่ 7 กฎแรกเมือ่ กำ�หนดค่าสนับสนุนขัน้ ต่�ำ 10% และ
ความเชือ่ มัน่ ขัน้ ต่�ำ 50%
ค่า
ค่า
สนับสนุน ความ
(%)
เชื่อมั่น
(%)

30.00%
20.00%
10.00%
0.00%

Min_Cont 50% Min_Cont 60% Min_Cont 70% Min_Cont 80% Min_Cont 90%

ลำ�ดับ
กฎ

กฎที่นำ�ไปใช้

Minimum Confidence

ภาพที่ 7 ความถูกต้องของการกำ�หนดค่าความเชือ่ มัน่ ขัน้ ต่�ำ
ที่เปลี่ยนแปลงและค่าสนับสนุนขั้นต่ำ� 10%

1

11 51 56    >> 41

15%

0.95

2

24 25 68    >> 41

14%

0.95

3

24 68    >>

41

13%

0.93

ตารางที่ 6 จำ�นวนกฎที่สร้างขึ้นเมื่อค่าความเชื่อมั่นขั้นต่ำ�
เปลีย่ นแปลงและค่าสนับสนุนขัน้ ต่�ำ 10%

4

10 21 25

72    >>

12%

0.93

5

25 33 68   >> 41

12%

0.93

Min_Sup Min_Conf

24

จำ�นวนกฎ
ทั้งหมด

กฎที่
นำ�มาใช้

กฎที่
นำ�มาใช้ (%)

6

10 11 25

56 72 >>

24

11%

0.93

7

25 33 63

72 >>

56

11%

0.93

10%

50%

7,749

892

11.64%

8

21 25 63

72 >>

24

10%

0.92

10%

60%

5,609

747

13%

9

10 11 25

63 72 >>

24

10%

0.92

10%

70%

3,579

612

17%

10

11 51 63   >> 41

10%

0.91

10%

80%

1,731

504

29%

10%

90%

405

278

68%

จากภาพที่ 7 และตารางที่ 6 จะเห็นได้ว่าค่าความเชื่อมั่น
ขั้ น ต่ำ � เท่ า กั บ 50% ให้ ค่ า ความถู ก ต้ อ งมากที่ สุ ด ซึ่ ง
การกำ�หนดค่าความเชื่อมั่นไม่ควรจะกำ�หนดให้มีค่าต่ำ�กว่า
50% เนื่องจากจะทำ�ให้กฎขาดความน่าเชื่อถือในการนำ�ไป
พิ จ ารณาความสั ม พั น ธ์ ข องกฎหมวดหมู่ ข องเพจ แต่ ถ้ า
ค่าความเชือ่ มัน่ ขัน้ ต่�ำ ยิง่ สูง ยิง่ จะทำ�ให้กฎความสัมพันธ์ทไี่ ด้
มีความน่าเชื่อถือสูงตามไปด้วย
จากการทดลองในงานวิจัยนี้ จะเห็นได้ว่าเมื่อกำ�หนด
ค่ า สนั บ สนุ น ขั้ น ต่ำ � ที่ 10% ได้ ค่ า ความถู ก ต้ อ งที่ สู ง กว่ า
ค่าสนับสนุนขัน้ ต่�ำ อืน่ เนือ่ งจากยิง่ กำ�หนดค่าสนับสนุนขัน้ ต่�ำ
ที่ น้ อ ยลง ทำ � ให้ ไ ด้ ก ฎเป็ น จำ � นวนมากและความถู ก ต้ อ ง
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จากตารางที่ 7 สามารถอธิบายกฎได้ดังนี้
กฎที่ 1 หมายถึง ผู้ใช้ที่กดถูกใจหมวดหมู่การบริการ
หมวดหมูส่ นิ ค้าและการบริการ, หมวดหมูบ่ คุ คลสาธารณะ >>
มักจะมีการกดถูกใจหมวดหมู่ชุมชน ด้วยความเชื่อมั่น 95%
กฎที่ 2 หมายถึง ผูใ้ ช้ทก่ี ดถูกใจหมวดหมูเ่ ว็บไซต์ หมวดหมู่
บริษัท หมวดหมู่นิตยสาร >> มักจะมีการกดถูกใจหมวดหมู่
ชุมชน ด้วยความเชื่อมั่น 95%
กฎที่ 3 หมายถึง ผูใ้ ช้ทก่ี ดถูกใจหมวดหมูเ่ ว็บไซต์, หมวดหมู่
นิตยสาร >> มักจะมีการกดถูกใจหมวดหมู่ชุมชน ด้วย
ความเชื่อมั่น 93%
กฎที่ 4 หมายถึง ผูใ้ ช้ทก่ี ดถูกใจหมวดหมูธ่ รุ กิจ หมวดหมู่
สถาบันการศึกษา หมวดหมู่บริษัท หมวดหมู่อาชีพ >>
มักจะมีการกดถูกใจหมวดหมูเ่ ว็บไซต์ ด้วยความเชือ่ มัน่ 93%
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กฎที่ 5 หมายถึง ผูใ้ ช้ทก่ี ดถูกใจหมวดหมูบ่ ริษทั หมวดหมู่
สือ่ /ข่าวสาร/สิง่ พิมพ์ หมวดหมูน่ ติ ยสาร >> มักจะมีการกดถูกใจ
หมวดหมู่ชุมชน ด้วยความเชื่อมั่น 93%
กฎที่ 6 หมายถึง ผูใ้ ช้ทก่ี ดถูกใจหมวดหมูธ่ รุ กิจ หมวดหมู่
การบริ ก าร หมวดหมู่ บ ริ ษั ท หมวดหมู่ บุ ค คลสาธารณะ
หมวดหมู่อาชีพ >> มักจะมีการกดถูกใจหมวดหมู่เว็บไซต์
ด้วยความเชื่อมั่น 93%
กฎที่ 7 หมายถึง ผูใ้ ช้ทก่ี ดถูกใจหมวดหมูบ่ ริษทั หมวดหมู่
สือ่ /ข่าวสาร/สิง่ พิมพ์, หมวดหมูโ่ ทรทัศน์/ภาพยนตร์ หมวดหมู่
อาชีพ >> มักจะมีการกดถูกใจหมวดหมู่บุคคลสาธารณะ
ด้วยความเชื่อมั่น 92%
กฎที่ 8 หมายถึ ง ผู้ ใ ช้ ที่ ก ดถู ก ใจหมวดหมู่ ส ถาบั น
การศึกษา หมวดหมู่บริษัท หมวดหมู่โทรทัศน์/ภาพยนตร์,
หมวดหมู่อาชีพ >> มักจะมีการกดถูกใจหมวดหมู่เว็บไซต์
ด้วยความเชื่อมั่น 92%
กฎที่ 9 หมายถึง ผูใ้ ช้ทก่ี ดถูกใจหมวดหมูธ่ รุ กิจ หมวดหมู่
การบริการ หมวดหมูบ่ ริษทั , หมวดหมูโ่ ทรทัศน์/ภาพยนตร์
หมวดหมู่อาชีพ >> มักจะมีการกดถูกใจหมวดหมู่เว็บไซต์
ด้วยความเชื่อมั่น 92%
กฎที่ 10 หมายถึง ผู้ใช้ที่กดถูกใจหมวดหมู่การบริการ
หมวดหมูส่ นิ ค้าและบริการ หมวดหมูโ่ ทรทัศน์/ภาพยนตร์ >>
มักจะมีการกดถูกใจหมวดหมู่ชุมชน ด้วยความเชื่อมั่น 91%

6. ข้อเสนอแนะ
1) ผลการวิจยั นีส้ ามารถไปใช้ในการพัฒนาแอปพลิเคชัน
สำ � หรั บ แนะนำ � เพจที่ ผู้ ใ ช้ ส นใจได้ โดยเมื่ อ ผู้ ใ ช้ ก ดถู ก ใจ
เพจใดเพจหนึ่ง แอปพลิเคชันสามารถนำ�แนะเพจอื่นที่ผู้ใช้
สนใจได้ และนอกจากนี้ยังสามารถใช้เป็นข้อมูลสำ�หรับ
ผู้ให้บริการที่ต้องการเพิ่มยอดการกดถูกใจ
2) การรวบรวมข้อมูลบนเฟสบุ๊ค ผู้วิจัยจำ�เป็นจะต้องใช้
Facebook Graph API ซึ่งมีการปรับเปลี่ยนคำ�สั่งบ่อย ดังนั้น
ผู้วิจัยจำ�เป็นจะต้องศึกษาคำ�สั่งเวอร์ชันล่าสุดของ Facebook
Graph API ก่อนใช้คำ�สั่งในการดึงข้อมูล
3) จากผลการวิ จั ย จะเห็ น ได้ ว่ า จำ � นวนกฎที่ ส ร้ า งมี
จำ�นวนมาก แต่กฎที่นำ�ไปใช้จริงมีอยู่จำ�นวนน้อย ดังนั้น
การค้นหาวิธีการขุดค้นเฉพาะกฎที่สามารถนำ�ไปใช้จริง
จึงเป็นงานที่ท้าทายและควรทำ�การศึกษาในอนาคต
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