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บทคทัย่อ 
ความหลากหลายของสินค้าที่ลูกค้าซื้อมคีวามส าคญัส าหรบัผู้ค้าปลกี เมื่อลูกค้าซื้อสินค้าชนิดใดชนิดหนึ่งเป็น

จ านวนมาก ลูกคา้อาจจะไดป้ระโยชน์ เช่น ส่วนลดเพิม่เตมิ ในทางกลบักนัอาจเป็นผลเสยีต่อผูค้า้ปลกีเน่ืองจากมสีนิคา้เพยีง
บางชนิดที่มอีตัราการหมุนเวยีนของสนิค้าสูง (High Inventory Turnover)  ด้วยเหตุนี้ผู้คา้ปลกีรายใหญ่จงึพยายามดงึดูด
ลูกคา้ใหซ้ื้อสนิคา้หลากหลายรูปแบบ อย่างไรกต็ามการแนะน าสนิคา้ส าหรบัรา้นคา้ปลกีรายย่อยแบบออฟไลน์นัน้ค่อนขา้ง
เป็นไปไดย้าก เน่ืองจากไม่มขีอ้มลูเกีย่วกบัความชอบของลูกคา้ งานวจิยันี้ใชข้อ้มลูการซื้อของรา้นคา้ปลกีแบบออฟไลน์เป็น
เวลาสี่ปีเพื่อหาการให้เรทติ้งความชอบจากความถี่ในการซื้อและสร้างระบบแนะน าสนิค้าโดยใชว้ธิกีารกรองแบบร่วมกนั 
(Collaborative Filtering) สองวธิคีอื วธิกีารกรองขอ้มลูร่วมแบบจดจ า (Memory-based filtering) โดยอลักอรทิมึ K-Nearest 
Neighbor และวิธีการกรองข้อมูลร่วมแบบจ าลอง (Model-based filtering) โดยการใช้วิธี SVD Matrix Factorization 
เปรยีบเทยีบประสทิธภิาพของอลักอรทิมึดว้ยค่า RMSE โดยตวัแบบไดถู้กก าหนดค่าพารามเิตอร์ที่เหมาะสมที่สุดไว ้จาก
ผลการวิจัยพบว่า วิธีการกรองข้อมูลร่วมแบบจดจ า (Memory-based filtering) ที่พิจารณาผู้ใช้เป็นหลัก (User-based 
Collaborative filtering) เป็นวิธีที่มีประสิทธิภาพที่สุดเมื่อน าไปจดัอันดับการแนะน า (Top-N) และวัดผลด้วยค่า Mean 
Precision Average พบว่าเมื่อแนะน ารายการสนิคา้มากขึน้แลว้ระดบัความแม่นย าจะลดลงเรื่อย ๆ  

ค าส าคญั: ระบบแนะน า, การกรองแบบร่วมกนั, คา้ปลกีออฟไลน์, คดักรองผูใ้ช,้ คดักรองสิง่ของ 

 

 

 

 

 



วารสารระบบสารสนเทศดา้นธุรกจิ (JISB) ปีที ่x ฉบบัที ่x เดอืน xxx-xxx หน้า 2 

 

 A Study of Product Recommendation in Offline Retail Store  
by using Collaborative Filtering: A Case Study of a Private Company 

 

Jitranut Lochingchairit* 
Faculty of Applied Statistics, National Institute of Development Administration 

Ekarat Rattagan 
Faculty of Applied Statistics, National Institute of Development Administration 

 
*Correspondence: Jitranut.loc@stu.nida.ac.th 
 

Abstract 
Diversity of purchased products is important for retailers. When a customer purchases a specific product 

in large volume, the customer might get some benefit, such as they could get more discounts. In contrast, this 
might be disadvantage for retailers because only some products have high Inventory Turnover. Therefore, many 
large retailers try to motivate their customers to purchase various of product. However, product recommendation in 
offline retail store is quite challenging because of the unavailability of information regarding customers’ preferences. 
This study uses four years of purchase transaction data to compute implicit rating of customers from frequency of 
purchasing. Then build recommendation system by employs two methods of Collaborative Filtering, Memory-based 
filtering with K-Nearest Neighbor and Model-based filtering with SVD Matrix Factorization, then find the best method 
by compare RMSE with the appropriate hyper parameter. The result shows that Memory-based filtering with Item-
based Collaborative filtering by K-Nearest Neighbor algorithm is the most efficient, RMSE = 1.002125. When 
employs the model to recommend in Top-N ranking found that as more items are introduced, then the accuracy 
level will gradually decrease. 
Keyword: recommender system, collaborative filtering, Offline Retail Store, user-based filtering, item-based 
Filtering 

 

 

 

 

 



วารสารระบบสารสนเทศดา้นธุรกจิ (JISB) ปีที ่x ฉบบัที ่x เดอืน xxx-xxx หน้า 3 

 

1. บทน า 
1.1 ความส าคญัและท่ีมาของปัญหาการวิจยั 

ระบบแนะน าเป็นระบบทีใ่ชก้ารเกบ็รวมสารสนเทศจากความพงึพอใจของผูใ้ชใ้นตวัสนิคา้และบรกิารทีส่นใจ เพื่อ
ท านายสิ่งที่ผู้ใช้สนใจในตวัสินค้าหรือบริการจากข้อมูลที่มีความสมัพนัธ์กัน ระบบนี้ท าให้บริษัทต่างๆ สามารถพฒันา 
กลยุทธ์ทางการตลาด ดงึดูดลูกคา้ไดม้ากขึน้ และเพิม่ยอดขาย ดงันัน้หลายบรษิทัจงึพยายามใชร้ะบบแนะน าเพื่อประโยชน์
ทางธุรกจิ ระบบการแนะน าไดถู้กน าไปใชใ้นหลากหลายอุตสาหกรรม เช่น เพลง ภาพยนตร ์หนังสอื การท่องเทีย่ว เวบ็ไซต์
พาณิชยอ์เิลก็ทรอนิกส ์(E-commerce) หอ้งสมุดอเิลก็ทรอนิกส ์และระบบสื่อการสอนออนไลน์ (E-Learning) 

ถึงแม้ว่าระบบแนะน าจะถูกน าไปใช้อย่างแพร่หลายในตลาดอีคอมเมริ์ซแต่ก็สามารถน าระบบแนะน าไปใช้กบั
รา้นคา้ปลกีแบบดัง้เดมิไดเ้ช่นกนั ซึง่ระบบแนะน าเป็นส่วนหนึ่งในการท าการตลาดแบบเฉพาะบุคคล (Personalization) เป็น
กลยุทธ์ทางการตลาดที่ส าคญัในการเพิม่การรกัษาลูกค้าและความภกัดตี่อแบรนด์ (Liang et al., 2012) การตลาดแบบ
เฉพาะบุคคลเป็นวธิกีารทีน่ าเสนอโฆษณาและขอ้เสนอทีเ่ฉพาะเจาะจงรายบุคคลแก่ลูกคา้แต่ละรายเพื่อสรา้งความสนใจและ
ความเกี่ยวขอ้งของลูกคา้แต่ละบุคคล โดยใชข้อ้มูลรายละเอยีดและความชอบของลูกคา้แต่ละราย ขอ้มูลเหล่านี้สามารถบ่ง
บอกความตอ้งการของลูกคา้แต่ละรายอย่างเจาะจงได ้ซึ่งรา้นคา้ปลกีสามารถด าเนินกลยุทธ์การตลาดแบบเฉพาะบุคคลได้
โดยการใชร้ะบบแนะน า ทีผ่่านมาอคีอมเมริ์ซไดใ้ชร้ะบบค าแนะน าทีม่ปีระโยชน์มากมาย เช่น การเพิม่ระดบัการโต้ตอบกบั
ลูกค้า การเพิม่ยอดขาย ความหลากหลายของสนิค้าที่ขาย ความพงึพอใจหรอืความภกัดขีองลูกค้า และยงัเขา้ใจความ
ตอ้งการของลูกคา้ไดด้ขีึน้ ซึง่คาดว่าในรา้นคา้ปลกีแบบดัง้เดมิหรอืแบบออฟไลน์จะไดร้บัประโยชน์ดงักล่าวเช่นกนั 

รา้นคา้ปลกีแบบดัง้เดมิแตกต่างจากอคีอมเมริ์ซหลายประการ ประการแรกคอืรา้นคา้ปลกีแบบดัง้เดมิยงัคงมหีน้า
ร้านจรงิส าหรบัการจดัเก็บและการจัดวางสนิค้า ท าให้เกิดค่าใช้จ่ายส าหรบัการจดัเก็บสนิค้าที่มอีตัราการหมุนเวยีนของ
สนิคา้ต ่า (Low Inventory Turnover) ในทางกลบักนัความหลากหลายในความต้องการของลูกคา้กลบัเพิม่ขึน้เรื่อย ๆ ผูค้า้
ปลกีต้องสามารถระบุความต้องการของลูกคา้ไดอ้ย่างถูกต้องและน าเสนอผลติภณัฑ์ทีห่ลากหลาย เพื่อหมุนเวยีนสนิคา้ใน
คลงัใหเ้คลื่อนไหวอยู่เสมอ ซึง่แตกต่างจากการขายแบบอคีอมเมริซ์ทีไ่ม่จ าเป็นตอ้งมคีลงัสนิคา้ ขอ้แตกต่างประการทีส่องคอื
รา้นคา้ปลกีออฟไลน์สามารถเขา้ถงึประวตักิารซื้อและสงัเกตพฤตกิรรมการซื้อของลูกคา้ไดย้าก ในบางกรณีรา้นคา้ออฟไลน์
เกบ็ธุรกรรมโดยไม่รูว้่าผูซ้ื้อเป็นใคร ซึง่แตกต่างจากรา้นคา้ออนไลน์ซึง่ขอ้มลูประจ าตวัของลูกคา้และกจิกรรมจะถูกบนัทกึไว้
ในระบบ อกีทัง้รา้นคา้ปลกีออฟไลน์เกบ็ความคดิเหน็เกี่ยวกบัสนิคา้ทีลู่กคา้ซื้อไดย้าก ผลทีต่ามมาคอืการท านายของระบบ
แนะน าสนิคา้มกัจะมคีวามแม่นย าต ่าเมื่อใชร้ะบบแนะน าส าหรบัสนิคา้ทีไ่ม่ค่อยไดร้บัเรทติง้ (Walter, 2012) ซึง่แตกต่างจาก
ธุรกิจอีคอมเมริ์ซที่ระบบจะขอใหลู้กคา้ใหเ้รทติ้งสนิค้า การให้เรทติ้งดงักล่าวเป็นสิง่ส าคญัส าหรบัการศกึษาระบบแนะน า 
เน่ืองจากเรทติง้ของลูกคา้กลายเป็นแหล่งขอ้มลูสามารถแนะน าสนิคา้ไปยงัลูกคา้รายอื่นได ้

จากข้อมูลข้างต้นผู้วิจ ัยจึงต้องการศึกษาอัลกอริทึมที่จะช่วยร้านค้าปลีกแบบออฟไลน์สามารถน าข้อมูลมา
ประยุกตใ์ชส้รา้งระบบแนะน าสนิคา้ โดยผูว้จิยัจะใชข้อ้มลูประวตักิารซื้อขายตัง้แตปี่ 2560 ถงึ 2564 จ านวน 38,282 รายการ
จากระบบจดัการหน้ารา้นของบรษิทัจ าหน่ายอุปกรณ์ไฟฟ้าและแสงสว่างชื่อ จริมงคลเทรดดิ้ง จ ากดัเป็นกรณีศกึษา เพื่อน า
อลักอรทิมึไปประยุกตใ์ช้ สรา้งความสามารถในการแข่งขนั (Competitiveness Advantage) และการสรา้งความสมัพนัธก์บั
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ลูกค้า (Customer Relationship) ซึ่งสามารถน าผลลพัธ์ของอลักอริทมึที่เหมาะสมไปประยุกต์ใช้จริงกับร้านค้าปลกีแบบ
ออฟไลน์อื่นๆไดอ้กีดว้ย 

1.2 วตัถปุระสงค ์

งานวจิยันี้มวีตัถุประสงค์เพื่อศกึษาตวัแบบส าหรบัการแนะน าสนิคา้ โดยใชเ้ทคนิคการเรยีนรูเ้ครื่องจกัรและเพื่อหาตวั
แบบที่เหมาะสมที่สุด โดยเปรยีบเทยีบประสทิธภิาพของแต่ละอลักอรทิมึในการแนะน าสนิค้าส าหรบัลูกคา้แต่ละราย เพื่อ
น าเสนอแนวทางการใหผู้ป้ระกอบการสามารถน าระบบแนะน าสนิคา้ไปประยุกใชใ้นธุรกจิคา้ปลกีแบบออฟไลน์ เพื่อส่งเสรมิ
การขายสนิค้า, ท าการตลาดแบบเฉพาะบุคคล, สร้างความสมัพนัธ์กบัลูกค้า, เพิม่ความสามารถในการแข่งขนั และเพิม่
โอกาสในการขายสนิคา้อื่นๆ 

2. การทบทวนแนวคิด ทฤษฎีและวรรณกรรมท่ีเก่ียวข้อง 

2.1. ระบบแนะน า (Recommendation system) 
ระบบแนะน า (Recommender system) เป็นระบบที่ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อช่วยเหลือผู้ใช้ในการคดักรองสิง่ที่สนใจ 

หรอืชื่นชอบจากสิง่ต่าง ๆ ทีม่อียู่เป็นจ านวนมาก มบีทบาทส าคญัในการสรา้งรายการแนะน าขอ้มลูทีค่าดเดาว่าผูใ้ชช้ื่นชอบ
หรอืให้ความสนใจจากฐานขอ้มูลที่มขีนาดใหญ่ ซึ่งช่วยให้ผู้ใชส้ามารถเขา้ถึงขอ้มูลสนิค้าหรอืบรกิารทีช่ื่นชอบได้อย่างมี
ประสทิธภิาพ และสามารถเพิม่ผลก าไรและรกัษาฐานลูกคา้ใหก้บัระบบธุรกจิพาณิชยอ์เิล็กทรอนิกส ์(โกเมศและคณะ, 2562) 
อาทเิช่น ระบบแนะน าภาพยนตร ์(Netflix, imdb) ระบบแนะน าเพลง (Spotify) และระบบแนะน าวดีโีอ (Youtube) โดยวธิกีาร
ที่นิยมใช้ในการสร้างรายการแนะน าข้อมูลสามารถแบ่งได้ 3 วิธี ได้แก่ วิธีการกรองเนื้อหา (Content based filtering), 
วธิกีารกรองแบบร่วมกนั (Collaborative filtering) และวธิกีารกรองแบบผสม (Hybrid filtering) ดงัรปูภาพที ่1 

 

ภาพที ่1 ระบบแนะน าประกอบไปดว้ยขัน้ตอนวธิกีารต่าง ๆ 

2.1.1. วิธีการกรองเน้ือหา (Content based filtering) 
วิธีการกรองเนื้อหาเป็นวิธีการสร้างรายการแนะน าข้อมูล โดยพิจารณาจากความคล้ายคลึงของเนื้อหาหรือ

คุณสมบตัิต่าง ๆ ของขอ้มูลทีค่ล้ายกนักบัขอ้มูลของผู้ใชใ้นอดตี วธิกีารนี้จะใหค้วามสนใจกบัเนื้อหาของขอ้มูลเป็นส าคัญ 
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วธิกีารกรองเนื้อหาทีน่ิยมในการสรา้งรายการแนะน า คอื วธิกีารหาค่าน ้าหนักของค าส าคญั หรอื Term Frequency/Inverse 
Document Frequency (TF-IDF) เป็นวธิกีารทางสถติใินการสบืคน้ขอ้มลูโดยพจิารณาค าส าคญัของเอกสาร (Keyword) 

2.1.2. วิธีการกรองแบบร่วมกนั (Collaborative filtering) 
วธิกีารกรองแบบร่วมกนัเป็นวธิกีารสรา้งรายการแนะน าข้อมูลทีน่ิยมมากทีสุ่ด Collaborative Filtering จะนิยมใช้

กบัระบบแนะน าทีม่กีารใหค้ะแนนความชอบ (Rating) ต่อสิง่ของดว้ย โดยระบบจะสรา้ง User Profile เกบ็ขอ้มลูของผูใ้ชแ้ต่
ละรายเพื่อใชใ้นการค านวณความคล้ายคลงึ แต่อย่างไรกต็ามขอ้เสยีของวธิกีารนี้คอื 1) เมื่อเกดิเหตุการณ์ทีม่ผีูใ้ชใ้หม่ หรอื
ขอ้มูลใหม่ ผู้ใช้ใหม่ที่เขา้สู่ระบบครัง้แรกจะยงัไม่ได้รบัการแนะน าและขอ้มูลใหม่ก็จะไม่ถูกแนะน าเช่นกนั เนื่องจากไม่มี
ขอ้มูลการในอดตี ท าให้เกิดปัญหาผูง้านระบบใหม่ (Cold start problem) 2) เมื่อเกิดเหตุการณ์ทีข่อ้มูลการให้เรทติ้งน้อย
ผูใ้ชใ้นฐานขอ้มลู ท าใหเ้กดิความเบาบางของขอ้มลูขึน้ ปัญหาขอ้มลูมปีรมิาณน้อย (Data sparsity problem)  

โดยวธิกีารกรองแบบร่วมกนัแบ่งออกเป็น 2 ประเภท คอื 1) วธิกีารกรองขอ้มูลร่วมแบบจ าลอง (Model-based 
filtering) เป็นวธิกีารน าขอ้มลูของผูใ้ชท้ัง้หมดทีม่ใีนฐานขอ้มลู มาสรา้งเป็นแบบจ าลองส าหรบัสรา้งรายการแนะน าใหก้บัผูใ้ช้
ทีม่ลีกัษณะคลา้ยคลงึกนั 2) วธิกีารกรองขอ้มลูร่วมแบบจดจ า (Memory-based filtering) เป็นวธิกีารน าขอ้มลูของผูใ้ชแ้ต่ละ
รายมาเปรยีบเทยีบว่ามคีวามคล้ายคลงึกบัขอ้มลูผูใ้ชค้นอื่น ๆ ทีม่อียู่ในฐานขอ้มูล ซึ่งถ้าพจิารณาจากความคล้ายคลงึหรอื
ใกล้เคียงกันระหว่างผู้ใช้ในฐานข้อมูล จะเรียกว่าวิธีการกรองแบบร่วมกันโดยพิจารณาผู้ใช้เป็นหลัก (User-based 
Collaborative filtering) แต่ถ้าพจิารณาความคล้ายคลงึหรอืใกล้เคยีงกนัระหว่างขอ้มลูในฐานขอ้มูล จะเรยีกว่าวธิกีารกรอง
ขอ้มลูร่วมโดยพจิารณาขอ้มลูเป็นหลกั (Item-based Collaborative filtering)  

2.1.3. วิธีการกรองแบบผสม (Hybrid filtering) 
วธิกีารแบบผสมผสานเป็นการรวมขอ้ดขีองทัง้วธิกีารกรองเน้ือหาและวธิกีารกรองขอ้มลูร่วมไวด้ว้ยกนั ซึง่สามารถ

ช่วยในการหลกีเลี่ยงขอ้จ ากดัของทัง้สองวธิกีารได้ท าใหส้ามารถสร้างรายการแนะน าสนิค้าคาดว่าผู้ใช้ชื่นชอบได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ อย่างไรก็ตามวิธกีารนี้ต้องใช้ขอ้มูลของสินค้าจ านวนมากในการสร้างรายการแนะน า อาจท าให้มกีารใช้
ทรพัยากรและมคีวามซบัซ้อนในการแนะน าที่สูงขึ้น ซึ่งอาจไม่เหมาะสมกบัระบบธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ที่ไม่มกีาร
จดัเกบ็คุณสมบตัขิองขอ้มลู 

2.2. วิธีการกรองแบบร่วมกนั (Collaborative filtering) 

2.2.1. วิธีการกรองข้อมูลร่วมแบบจ าลอง (Model-based) 
วธิกีารกรองขอ้มลูร่วมแบบจ าลอง (Model-based) เป็นการแตกค่าแบบเอกฐาน (Singular Value Decomposition: 

SVD) ซึ่งเป็นวิธีหนึ่งใน Matrix Factorization โดยจะใช้เพื่อหา Latent Semantic Indexing หรือ LSI ซึ่งใช้ในการหา
ความสมัพนัธ์ภายในขอ้มูลและเพื่อลดมติขิองขอ้มูล โดยวธิ ีSVD จะสร้างเมตรกิซ์ทีม่ขีนาด 𝑚 × 𝑛 มติิกบัอนัดบั r โดย
สามารถแยกองคป์ระกอบไดด้งันี้ 

𝑍 = 𝑈𝑉𝑇  

 

(1) 
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𝑈 แทนเมตรกิซ์ขนาด 𝑚 × 𝑟  โดยที่คอลมัน์เป็นไอเกนเวกเตอร์ตัง้ฉาก (Orthogonal Eigenvectors) 
ของ 𝑍𝑍𝑇  

 แทนเมตริกซ์ขนาด 𝑟 × 𝑟 โดยค่าในแนวเส้นทแยงมุมเท่านัน้ที่มคี่าไม่เป็นศูนย์แต่เป็นค่า Eigen 
Value ของ ZT𝑍  

V แทนเมตรกิซ์ขนาด 𝑛 × 𝑟 โดยมติทิีเ่ป็นคอลมัน์เป็นไอเกนเวกเตอรต์ัง้ฉากของ 𝑍𝑇𝑍 

2.2.2. วิธีการกรองข้อมูลร่วมแบบจดจ า (Memory-based) 

2.2.2.1. วิธีการกรองข้อมูลร่วมโดยพิจารณาผู้ใช้เป็นหลกั (User-based) 
พจิารณาความชอบของผูใ้ชใ้นการเลอืกบรโิภคหรอืบรกิารขอ้มูลทีค่ล้ายกนักบัผูใ้ชค้นอื่นในฐานขอ้มูล เช่น การ

รบัชม ความชอบ การเลอืกซื้อ จากนัน้จะท าการเลอืกผูใ้ช้ทีม่พีฤตกิรรมใกลเ้คยีงกบัผูใ้ชเ้ป้าหมายมากทีสุ่ดแลว้ท าการสรา้ง
การท านายเรทติ้งของขอ้มูลต่าง ๆ โดยพจิารณาจากผูใ้ชท้ีม่พีฤตกิรรมทีใ่กล้เคยีงกนั สุดทา้ยท าการสรา้งรายการแนะน า
ขอ้มลูทีค่าดว่าผูใ้ชจ้ะชื่นชอบโดยเรยีงล าดบัค่าการท านายจากมากไปหาน้อยตามล าดบั 

2.2.2.2. วิธีการกรองข้อมูลร่วมโดยพิจารณาข้อมูลเป็นหลกั (Item-based) 
พจิารณาความชอบของขอ้มลูทีผู่ใ้ชท้ าการเลอืกบรโิภคทีค่ลา้ยกนักบัขอ้มลูอื่นใน ฐานขอ้มลูจากนัน้พิจารณาขอ้มลู

ที่มลีกัษณะในการเลอืกบรโิภคทีค่ล้ายกนัมากทีสุ่ดแล้วสรา้งรายการแนะน าขอ้มูล โดยพจิารณาจากค่าการท านาย เรทติ้ง
ของขอ้มลูขา้งเคยีงจากมากไปหาน้อยตามล าดบั 

2.2.2.3. Pearson’s Correlation Similarity 
Pearson’s correlation เป็นค่าความคล้ายคลึงที่มักใช้กับระบบแนะน าที่ใช้วิธีการกรองข้อมูลร่วมแบบจดจ า 

(Memory-based collaborative filtering) ซึ่งเป็นการหาค่าความคล้ายคลงึระหว่างผูใ้ช้ 𝑢 และ 𝑣 โดยก าหนดให้ 𝑟𝑢𝑖 เป็น
อนัดบัความสนใจของสนิค้า 𝑖 และผู้ใช้ 𝑢  และ �̅� คอืค่าเฉลี่ยของอนัดบัความสนใจทัง้หมดของผู้ใช้ 𝑢 ที่มกีารให้อนัดบั
สนิคา้เหมอืนกนัของผูใ้ช ้(co-rate) และ 𝑛 คอืจ านวนสนิคา้ทีม่กีารใหอ้นัดบัความสนใจเหมอืนกนัของผูใ้ช ้(co-rate) 

𝑠𝑖𝑚(𝑢, 𝑣) = 𝑃𝑒𝑎𝑟𝑠𝑜𝑛(𝑢, 𝑣) =  
∑ (𝑟𝑢𝑖𝑖∈𝐼𝑢∩𝐼𝑣 −𝑟𝑢̅̅ ̅)∙(𝑟𝑣𝑖−𝑟𝑣̅̅̅)

√∑ (𝑟𝑢𝑖𝑖∈𝐼𝑢∩𝐼𝑣 −𝑟𝑢̅̅ ̅)2 ∙√∑ (𝑟𝑣𝑖𝑖∈𝐼𝑢∩𝐼𝑣 −𝑟𝑣̅̅̅)2
  

2.2.2.4. ค่าความคล้ายคลึงแบบโคซายน์ (Cosine Similarity) 
Cosine Similarity เป็นตวัชีว้ดัความคลา้ยระหว่าง 2 เวกเตอร ์ซึง่จะถูกวดัดว้ยค่าโคซายน์ (cos) ของมุมระหว่าง 2 

เวกเตอร์ และบ่งบอกว่า 2 เวกเตอร์ชี้ไปในทศิทาง เดยีวกนัหรอืไม่ โดยการหาค่าความคล้ายคลงึเชงิมุมก าหนดให้  rui 
เป็นอนัดบัความสนใจของสนิคา้ i โดยผูใ้ช ้u และ n คอืจ านวนของสนิคา้ทีม่ีการใหอ้นัดบัความสนใจเหมอืนกนัของผู้ใช้ 
(co-rate) 

𝑠𝑖𝑚(𝑢, 𝑣) =  
∑ 𝑟𝑢𝑖𝑖∈𝐼𝑢𝑣 ∙𝑟𝑣𝑖

√∑ 𝑟𝑢𝑖
2

𝑖∈𝐼𝑢𝑣  ∙√∑ 𝑟𝑣𝑖
2

𝑖∈𝐼𝑢𝑣

  

(2) 

(3) 
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2.2.2.5. วิธีเพื่อนบ้านใกล้ท่ีสุด (K-Nearest Neighbor : KNN) 
เป็นวธิกีารในการจดัแบ่งคลาสโดยจะตดัสนิใจว่าคลาสใดทีจ่ะแทนเงือ่นไข หรอืกรณีใหม่ ๆ ไดบ้า้ง เป็นวธิกีารหนึ่ง

ส าหรบัแก้ปัญหาประมาณค่าฟังกช์ัน่นอนพาราเมตรกิส าหรบัการจ าแนกของกลุ่มขอ้มลูทีไ่ม่เป็นรูปร่างทีด่ ีหรอืขอ้มลูทีก่ระ
จดักระจาย โดยท าการตรวจสอบจ านวนบางจ านวนของกรณีหรอืเงื่อนไขที่เหมอืนกนัหรอืใกล้เคยีงกนัมากที่สุดเท่ากับ
จ านวน k ทีต่อ้งการ โดยการหาระยะทางทีใ่กลสุ้ด 

2.2.2.6. การท านายเรทต้ิง (Prediction) 

การท านายเรทติง้ทีผู่ใ้ชจ้ะใหค้ะแนนความชอบต่อสนิคา้สามารถค านวณได ้3 วธิดีงันี้ 

1. KNNBasic คอืการให้เรทติ้งโดยประมาณนัน้เป็นค่าเฉลี่ยถ่วงน ้าหนักของการให้เรทติ้งที่ผู้ใช้มอบ
ใหก้บัรายการทีค่ลา้ยกนั ถ่วงน ้าหนักโดยความคลา้ยคลงึกนั 

�̂�𝑢𝑖 =  
∑ 𝑠𝑖𝑚(𝑢,𝑣)∙𝑟𝑣𝑖𝑣∈𝑁𝑖

𝑘(𝑢)

∑ 𝑠𝑖𝑚(𝑢,𝑣)
𝑣∈𝑁𝑖

𝑘(𝑢)

  

2. KNNWithMeans คอืการปรบัสตูร KNNBasic ดว้ยเรทติง้เฉลีย่ของผูใ้ช ้

�̂�𝑢𝑖 =  𝜇𝑢 +
∑ 𝑠𝑖𝑚(𝑢,𝑣)∙(𝑟𝑣𝑖−𝜇𝑣)

𝑣∈𝑁𝑖
𝑘(𝑢)

∑ 𝑠𝑖𝑚(𝑢,𝑣)
𝑣∈𝑁𝑖

𝑘(𝑢)

  

3. KNNWithZScore คอืการปรบัดว้ยค่าเบีย่งเบนมาตรฐานของการใหเ้รทติง้ของผูใ้ช ้

�̂�𝑢𝑖 =  𝜇𝑢 + 𝜎𝑢

∑ 𝑠𝑖𝑚(𝑢,𝑣)∙(𝑟𝑣𝑖−𝜇𝑣)/𝜎𝑢𝑣∈𝑁𝑖
𝑘(𝑢)

∑ 𝑠𝑖𝑚(𝑢,𝑣)
𝑣∈𝑁𝑖

𝑘(𝑢)

  

2.3. วิธีการประเมินประสิทธิภาพ 

2.3.1. ค่าความแม่นย า (Precision) อัตราส่วนระหว่างสินค้าที่แนะน าซึ่งสัมพันธ์กับผู้ใช้กับจ านวนสินค้าที่
แนะน าทัง้หมด 

𝑃𝑟𝑒𝑐𝑖𝑠𝑖𝑜𝑛 =
𝐶𝑜𝑟𝑟𝑒𝑐𝑡𝑙𝑦 𝑟𝑒𝑐𝑜𝑚𝑚𝑒𝑛𝑑𝑒𝑑 𝑖𝑡𝑒𝑚𝑠

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑟𝑒𝑐𝑜𝑚𝑚𝑒𝑛𝑑𝑒𝑑 𝑖𝑡𝑒𝑚𝑠
  

𝐶𝑜𝑟𝑟𝑒𝑐𝑡𝑙𝑦 𝑟𝑒𝑐𝑜𝑚𝑚𝑒𝑛𝑑𝑒𝑑 𝑖𝑡𝑒𝑚𝑠 แทนจ านวนสนิคา้ทีส่มัพนัธก์บัลูกคา้จากสนิคา้ทีแ่นะน า  

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑟𝑒𝑐𝑜𝑚𝑚𝑒𝑛𝑑𝑒𝑑 𝑖𝑡𝑒𝑚𝑠 แทนจ านวนสนิคา้ทีแ่นะน าทัง้หมด 

2.3.2. ค่าความแม่นย าเฉล่ีย (Average Precision: AP) 

𝐴𝑣𝑒𝑟𝑎𝑔𝑒 𝑃𝑟𝑒𝑐𝑖𝑠𝑖𝑜𝑛@𝑁 =  
1

𝑚
∑ (𝑃𝑟𝑒𝑐𝑖𝑠𝑖𝑜𝑛@𝑘 𝑖𝑓 𝑘𝑡ℎ 𝑖𝑡𝑒𝑚 𝑤𝑎𝑠 𝑟𝑒𝑙𝑒𝑣𝑎𝑛𝑡)𝑁

𝑘=1   

  𝑃𝑟𝑒𝑐𝑖𝑠𝑖𝑜𝑛@𝑘 แทนความแม่นย าทีอ่นัดบั 𝑘 

  𝑚 แทนจ านวนครัง้ทีร่ะบบแนะน าสมัพนัธก์บัผูใ้ช ้

(4) 

(5) 

(6) 

(7) 

(8) 
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𝑁 แทนจ านวนสนิคา้ทีแ่นะน าทัง้หมด 

2.3.3. ค่าเฉล่ียของความแม่นย าเฉล่ีย (Mean Average Precision: MAP) 

𝑀𝑒𝑎𝑛 𝐴𝑣𝑒𝑟𝑎𝑔𝑒 𝑃𝑟𝑒𝑐𝑖𝑠𝑖𝑜𝑛@𝑁 =  
1

𝑁
∑ (𝐴𝑣𝑒𝑟𝑎𝑔𝑒 𝑃𝑟𝑒𝑐𝑖𝑠𝑖𝑜𝑛@𝑘)𝑖

𝑁
𝑖=1   

2.3.4. Mean Absolute Error (MAE) 

𝑀𝐴𝐸 =  
1

𝑛
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2.3.5. Root-Mean-Square-Error (RMSE)  

𝑅𝑀𝑆𝐸 =  √
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𝑛
∑ (𝑦𝑖 − �̂�𝑖)2𝑛
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2.4. งานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง 
Bayu Yudha Pratama ได้ศกึษาการแนะน าสนิค้าในอุตสาหกรรมค้าปลกีแบบออฟไลน์โดยใช้วธิกีารกรองแบบ

ร่วมกนั โดยใชข้อ้มูลจากรา้นคา้ปลกีแห่งหนึ่งในประเทศอนิโดนีเซยี เพื่อสรา้งรายการแนะน าสนิค้าและหาวธิทีีด่ทีี่สุด ผล
การศกึษาพบว่าวธิกีารกรองขอ้มลูร่วมแบบจดจ ามปีระสทิธภิาพเหนือกว่าวธิกีารกรองขอ้มลูร่วมแบบจ าลอง และพบว่ายิง่
ให้ตัวแบบเรียนรู้ข้อมูลมากเท่าใด ประสิทธิภาพของระบบการแนะน าก็จะยิ่งดีขึ้นเท่านัน้  งานวิจัยนี้ยังพยายามท า 
Customer segmentation เพื่อแก้ปัญหาข้อมูลมีปริมาณน้อย (Data sparsity problem) ได้แบ่ง Segment โดยใช้ RFM 
Model ในการแบ่งกลุ่ม (Clustering) พบว่าการแบ่งกลุ่มลูกคา้มาช่วยไม่ไดท้ าใหป้ระสทิธภิาพของตวัแบบดขีึน้ 

Shaikh ได้ศึกษาเรื่องระบบแนะน าภาพยนตร์โดยใช้เทคนิคการแนะน า 5 เทคนิค ได้แก่ KNNBaseline, 
KNNWithMeans User-based, KNNWithMeans Item-based, SVD, และ SVDpp  และใช้ RMSE และ MAE ในการวัด
ประเมนิประสทิธภิาพของแต่ละตวัแบบ ผลการศกึษาพบว่า SVDpp มผีลเรทติง้ความแม่นย า RMSE ดทีีสุ่ด และการท า K-
Fold cross validator ไดผ้ล RMSE ดกีว่าการท า LOOCV cross validator 

Herlocker ไดศ้กึษาเรื่องการตดัสนิใจเลอืกใชว้ธิกีารประเมนิผลของวธิกีารกรองแบบร่วมกนัในระบบแนะน า พบว่า
ตัววดัความแม่นย าเชิงคาดการณ์ (Predictive Accuracy Metrics) เช่น Mean Absolute Error และ Root Mean Square 
Error  ไม่เหมาะสมกบัการท านายผลลพัธท์ีอ่ยู่ในรปูแบบอนัดบั (Ranking) ซึง่ผูใ้ชอ้าจสนใจเฉพาะขอ้ผดิพลาดในรายการที่
มอีนัดบัสงู การเลอืกตวัชีว้ดัทีเ่หมาะสมนัน้เป็นความทา้ทาย เน่ืองจากมตีวัชีว้ดัทีถู่กเผยแพร่ออกมามคีวามหลากหลาย การ
ตดัสนิใจเลอืกใชจ้งึขึน้อยู่กบัการใชง้านของผูใ้ช ้ประเภทของการวเิคราะหแ์ละประเภทของชุดขอ้มูล ท าใหไ้ม่มเีมตรกิทีเ่ป็น
มาตรฐานในสาขานี้ นักวิจยัจึงยงัคงแนะน าเมตริกใหม่ ๆ ในการประเมินระบบต่อไปด้วยการใช้เมตริกการประเมินที่
หลากหลาย จงึเป็นเรื่องยากทีจ่ะเปรยีบเทยีบผลลพัธจ์ากงานวจิยัหนึ่งกบัผลลพัธใ์นงานวจิยัอื่น ดว้ยเหตุนี้จงึเป็นเรื่องยากที่
จะรวมสิง่ตพีมิพท์ีห่ลากหลายเหล่าน้ีเขา้กบัองคค์วามรูท้ีส่อดคลอ้งกนัเกีย่วกบัคุณภาพของอลักอรทิมึของระบบแนะน า 

(9) 

(10) 

(11) 
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3. วิธีด าเนินการวิจยั 
งานวิจยันี้ได้น าเสนอระบบแนะน าสินค้าส าหรบัร้านค้าปลีกแบบดัง้เดิมโดยวธิกีารกรองแบบร่วมกนั ใช้ขอ้มูล

ประวตักิารขายจากบรษิทั จริมงคลเทรดดิ้ง จ ากดั โดยดงึขอ้มูลจากโปรแกรมบญัช ีExpress ตัง้แต่ปี 2560 ถงึ 2564 โดย
ผูว้จิยัไดว้างแผนการด าเนินงานวจิยัดงัรปูภาพที ่2 

 

 

รปูภาพที ่2 ขัน้ตอนการด าเนินงานวจิยั 

3.1. การเตรียมข้อมูล 
บรษิทั จริมงคลเทรดดิ้ง จ ากดัด าเนินธุรกจิจดัจ าหน่ายอุปกรณ์ไฟฟ้าและแสงสว่างใหก้บัลูกคา้ปลกีรายย่อยและ

ช่าง ไฟลข์อ้มลูจากโปรแกรมบญัช ีExpress ทีอ่ยู่ในรปูแบบไฟลป์ระเภท .DBF (dBASE file) จงึจ าเป็นตอ้งแปลงไฟลใ์หอ้ยู่
ในรูปแบบ Semicolon Separated Value เพื่อให้สะดวกต่อการเตรียมข้อมูลและสร้างตัวแบบ ชุดข้อมูลประกอบด้วย
รหสัสินค้า (STKCOD), ชื่อสินค้า (STKDES), เลขที่เอกสาร (DOCNUM), รหสัลูกค้า (CUSCOD), วนัที่ (DOCDAT) มี
ขอ้มูลธุรกรรมการขายทัง้หมด 118,105 รายการ ซึ่งการศกึษานี้จะใชข้อ้มูลธุรกรรมเฉพาะลูกค้าที่เป็นสมาชกิ (ลูกคา้ที่มี
รหสัลูกคา้) จ านวน 358 คน เป็นธุรกรรมจ านวน 38,282 รายการมาวเิคราะห ์เนื่องจากสามารถระบุตวัตนของลูกคา้ไดท้ า
ให้ธุรกิจสามารถแนะน าสินค้ากับลูกค้าโดยตรง โดยมุ่งหวังว่าธุรกิจจ ะสามารถประยุกต์ระบบแนะน านี้ในการสร้าง
ความสมัพนัธก์บัลูกคา้และการท าการตลาดแบบเฉพาะบุคคล นอกจากนี้ผูว้จิยัไดต้ดัรายการสนิคา้ทีซ่ ้ากนัออก (duplicate) 
เช่น หากสนิคา้เป็นสนิคา้ชนิดเดยีวกนั แต่สตี่างกนั หรอืขนาดต่างกนักถ็อืว่าเป็นสนิคา้เดยีวกนั รวมถงึน ารายการธุรกรรมที่
ไม่เกีย่วขอ้งออก เช่น ค่าแรงและค่าจดัส่งสนิคา้ เหลอืสนิคา้ทีถู่กซื้อโดยลูกคา้ทีเ่ป็นสมาชกิจ านวน 458 ชนิด 

3.2. การแปลงข้อมูล 
วธิกีารกรองแบบร่วมกนัใช้ User-Item rating matrix ในการท านาย ขอ้มูลในเมทรกิซ์นี้อยู่ในรูปแบบผูใ้ช ้(User) 

ใหค้ะแนนความชอบ (Rating) กบัสิง่ของ (Item) แต่การเกบ็ขอ้มูลการให้เรทติ้งสนิคา้จากการซื้อสนิคา้ในรูปแบบการขาย
ปลกีแบบดัง้เดมินัน้เป็นไปไดย้าก ประวตักิารซื้อของลูกคา้จงึถูกน ามาใชเ้พื่อแสดงถงึความคดิเหน็ของลูกคา้ทีม่ตี่อสิง่ทีพ่วก
เขาซื้อซึ่งเหมาะกบัการวเิคราะหลู์กคา้ทีส่ามารถระบุตวัตนไดแ้ละลูกคา้ทีม่าซื้อซ ้า  หากมกีารซื้อรายการใดรายการหนึ่งซ ้า 
ๆ เป็นการบ่งชี้ได้ว่าลูกคา้รายนัน้ชอบรายการนัน้เพราะแสดงใหเ้หน็ว่ายิง่ลูกคา้ซื้อสนิค้าบ่อย เรทติ้งที่ลูกคา้ใหต้่อสนิคา้
ชนิดนัน้ก็จะยิง่สูงขึ้น ฉะนัน้ user-item matrix ในงานวจิยันี้เป็น implicit rating ที่มาจากจ านวนครัง้ที่ลูกค้าซื้อสนิค้าครัง้
หนึ่ง ขอ้มูลนี้จะถูกแปลงใหอ้ยู่ในรูปแบบเรทติ้ง 1 ถึง 5 โดยการใช ้min-max scaling algorithm (Bayu Yudha Pratama, 
2020) ดงัสมการที ่12 

𝑟𝑢𝑖 =  [((
𝑓𝑢𝑖−𝑓𝑚𝑖𝑛

𝑓𝑚𝑎𝑥−𝑓𝑚𝑖𝑛
) × (𝑟𝑚𝑎𝑥 − 𝑟𝑚𝑖𝑛)) + 𝑟𝑚𝑖𝑛]  (12) 
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𝑟𝑢𝑖 แทนเรทติง้ทีแ่ปลงใหอ้ยู่ในพสิยั 1 (𝑟𝑚𝑖𝑛) ถงึ 5 (𝑟𝑚𝑎𝑥)   

𝑓𝑢𝑖 แทนจ านวนครัง้ทีซ่ื้อ 

𝑓𝑚𝑎𝑥  แทนจ านวนการซื้อทีม่ากทีสุ่ดในสนิคา้ชนิดนัน้ๆ 

𝑓𝑚𝑖𝑛 แทนจ านวนการซื้อทีน้่อยทีสุ่ดในสนิคา้ชนิดนัน้ๆ 

ตารางที ่1 ตวัอย่าง User-Item Matrix ก่อนการแปลงขอ้มลูซึง่เป็นขอ้มลูจ านวนครัง้ทีลู่กคา้ซื้อสนิคา้ชนิดนัน้ๆ 
 

Item_1 Item_2 Item_3 Item_4 Item_5 
User_A 2 - - 7 - 
User_B - 1 - - 5 
User_C 8 - 3 2 1 
User_D - 20 - 3 - 
User_E 10 - - - - 

 

ตารางที ่2 ตวัอย่าง User-Item Matrix หลงัจากการแปลงขอ้มลูเป็นเรทติ้ง 1 ถงึ 5 และใช ้0 แทนทีส่นิคา้ทีไ่ม่เคย
ถูกซื้อโดยลูกคา้รายนัน้ๆ 

 
Item_1 Item_2 Item_3 Item_4 Item_5 

User_A 1 0 0 5 0 
User_B 0 1 0 0 5 
User_C 4 0 5 1 1 
User_D 0 5 0 2 0 
User_E 5 0 0 0 0 

 

3.3. การหาค่าพารามิเตอรท่ี์เหมาะสม 
การคดัเลอืกตวัแบบทีด่ทีีสุ่ดตอ้งมาจากการก าหนดค่าพารามเิตอรท์ีเ่หมาะสมดว้ยเช่นกนั ซึง่จะหาค่าพารามเิตอร์

ที่เหมาะสมโดยการท า Hyperparameter Tunning ที่ท าให้ตัวแบบท านายได้ค่าความผดิพลาดต ่าที่สุด ในที่นี้ก าหนดให้ 
RMSE เป็นค่าความผดิพลาด ไดผ้ลลพัธก์ารก าหนดค่าพารามเิตอรท์ีเ่หมาะสมทีสุ่ดของแต่ละอลักอรทิมึ ดงัตารางที ่3 
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ตารางที ่3 ผลลพัธก์ารก าหนดค่าพารามเิตอรท์ีเ่หมาะสมทีสุ่ดของแต่ละอลักอรทิมึ 

Model Parameter Best Parameter RMSE 
SVD Number of epoch 20 1.00935 

Learning rate 0.01 
Regularization term 0.4 

KNNBasic Method Alternating Least Square 1.00208 
Number of K 10 
Similarity Pearson's correlation 
Based Item-based 

KNNWithMeans Method Alternating Least Square 1.00151 
Number of K 10 
Similarity Pearson's correlation 
Based Item-based 

KNNWithZScore Method Alternating Least Square 1.00206 
Number of K 10 
Similarity Pearson's correlation 
Based Item-based 

 

3.4. การพฒันาตวัแบบ (Modeling) 
งานวจิยันี้ต้องการเปรยีบเทยีบวธิกีารกรองแบบร่วมกนั 2 แบบคอื  วธิกีารกรองขอ้มูลร่วมแบบจ าลอง (Model-

based filtering) โดยใช ้SVD และวธิกีารกรองขอ้มลูร่วมแบบจดจ า (Memory-based filtering) โดยใช ้k-NN ตวัแบบทัง้ 
SVD และ k-NN ได้รับการพัฒนาโดยใช้ค่าพารามิเตอร์ที่เหมาะสมที่สุดที่พบในการทดลองนี้  (Hyperparameter 
Tunning) จากตารางที ่3 

การแบ่งขอ้มลูทีใ่ชใ้นการทดสอบ (split testing) 80:20 แบบ k-fold Cross-validation คอืการแบ่งขอ้มลูออกเป็น K 
ชุดเท่าๆ กนัและท าการค านวณค่า Error ส าหรบั K รอบ โดยแต่ละรอบการค านวณขอ้มลูขดุหนึ่งจากขอ้มลู K ชุดจะถูก
เลอืกออกมาเพื่อเป็นขอ้มลูทดสอบ และขอ้มลูอกี K-1 ชุดจะถูกใชเ้ป็นขอ้มลูส าหรบัการเรยีนรู ้ 

ตวัแบบจ าลองทีน่ าไปใชใ้นระบบแนะน าตอ้งเป็นตวัแบบทีม่ปีระสทิธภิาพ โดยเปรยีบเทยีบตวัแบบจากค่า RMSE 
และ MAE หากอลักอรทิมึใดมคี่าความผดิพลาด (Error) ต ่า จะจดัว่าเป็นอลักอรทิมึทีใ่ชแ้นะน าสนิคา้ไดด้ทีีสุ่ด จากนัน้
น าอลักอรทิมึทีป่ระสทิธภิาพดทีีสุ่ดมาใชแ้นะน าสนิคา้ Top-N ชิน้ และวดัผลอลักอรทิมึอกีครัง้โดยใชค้่า Mean Average 
Precision (MAP) ในการประเมนิความแม่นย าของตวัแบบว่า อนัดบัสนิค้า Top-N ที่ได้รบัการแนะน ามานัน้มคีวาม
แม่นย าในระดบัใด 
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4. ผลการศึกษา 
ผลการศึกษาเรื่อง การแนะน าสินค้าในร้านจ าหน่ายอุปกรณ์ไฟฟ้าและแสงสว่างโดยวธิีการกรองแบบร่วมกนั

กรณีศกึษาบรษิทัเอกชนแห่งหนึ่งแบ่งเป็น 2 ส่วน คอื 
1. ผลลพัธก์ารเปรยีบเทยีบประสทิธภิาพของอลักอรทิมึ  
2. ผลลพัธค์วามแม่นย าในการแนะน า  

4.1. ผลลพัธก์ารเปรียบเทียบประสิทธิภาพของอลักอริทึม  
ตารางที ่4 ตารางเปรยีบเทยีบค่า RMSE, MAE, Fit Time และ Test Time ของอลักอรทิมึวธิกีารกรองแบบร่วมกนั

ประเภทต่าง ๆ 

Model Train_RMSE Test_RMSE Train_MAE Test_MAE Fit Time Test Time 

SVD 1.0094 1.0094 0.9775 0.9775 7.0656 0.2387 

KNNBasic  
User-based 

0.9899 1.0062 0.9676 0.9767 1.6523 6.7061 

KNNBasic  
Item-based 

0.9822 1.0020 0.9625 0.9738 2.0280 8.8795 

KNNWithMeans  
User-based 

0.9887 1.0043 0.9666 0.9753 1.6717 6.8100 

KNNWithMeans  
Item-based 

0.9820 1.0018 0.9623 0.9735 2.0705 8.9040 

KNNWithZScore  
User-based 

0.9880 1.0039 0.9659 0.9749 1.6865 6.6305 

KNNWithZScore  
Item-based 

0.9816 1.0019 0.9617 0.9732 2.1351 8.9968 

 

จากตารางที ่4 อลักอรทิมึวธิกีารกรองแบบร่วมกนัส าหรบัระบบแนะน าทัง้ 7 อลักอรทิมึคอื SVD แบบคดักรองผูใ้ช ้
แบบคดักรองสิง่ของ แบบคดักรองผูใ้ชด้ว้ยค่าเฉลี่ย แบบคดักรองสิง่ของดว้ยค่าเฉลี่ย แบบคดักรองผูใ้ชด้ว้ยค่ามาตรฐาน 
และแบบคดักรองสิง่ของดว้ยค่ามาตรฐานพบว่า แบบคดักรองสิง่ของดว้ยค่าเฉลีย่ใหค้่า RMSE ต ่าทีสุ่ด แบบคดักรองสิง่ของ
ดว้ยค่ามาตรฐานใหค้่า MAE ต ่าทีสุ่ด แบบคดักรองผูใ้ชใ้ชเ้วลา Fit Time ต ่าทีสุ่ด และ SVD ใชเ้วลา Test Time ต ่าทีสุ่ด  

4.2. ผลลพัธค์วามแม่นย าในการแนะน า 
เมื่อผูใ้ชใ้ชร้ะบบแนะน าอาจสนใจเฉพาะขอ้ผดิพลาดในรายการทีม่อีนัดบัสงู ผลลพัธข์องระบบแนะน าทีน่ าไปใชจ้รงิ

จะอยู่ในรูปแบบจดัอนัดบั (Ranking) สนิค้าที่ลูกค้าอาจจะชอบสูง  (อนัดบัแรก) ไปยงัสนิค้าที่ลูกค้าอาจจะชอบรองลงมา 
(อนัดบัถดัมา) ในการทดสอบการแนะน าสนิค้าอนัดบั Top-N จะประเมนิความแม่นย าจากค่า Mean Average Precision 
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(MAP) โดยพจิารณาการแนะน าหนังสอืจ านวน N เล่ม (Top-N recommendation) โดยในงานวจิยันี้พจิารณาอนัดบั N ที่
น่าสนใจที ่1 ถงึ 15 จากตารางที ่5 พบว่าเมื่อแนะน ารายการสนิคา้มากขึน้แลว้ระดบัความแม่นย าจะลดลงเรื่อยๆ 

ตารางที ่5 ตารางเปรยีบเทยีบค่า Mean Average Precision ตัง้แต่ Top 1 ถงึ Top 15 ของแต่ละอลักอรทิมึ  

Top-N SVD KNNBasic  
User-User 

KNNBasic  
Item-Item 

KNNWith 
Means  

User-User 

KNNWith 
Means  

Item-Item 

KNNWith 
ZScore  

User-User 

KNNWith 
ZScore  

Item-Item 
1 0.047 0.246 0.202 0.242 0.217 0.249 0.211 
2 0.053 0.230 0.186 0.222 0.198 0.215 0.196 
3 0.056 0.214 0.179 0.211 0.181 0.200 0.185 
4 0.051 0.207 0.170 0.197 0.169 0.182 0.170 
5 0.055 0.194 0.164 0.188 0.166 0.171 0.166 
6 0.056 0.182 0.158 0.181 0.161 0.168 0.156 
7 0.054 0.176 0.152 0.173 0.152 0.157 0.149 
8 0.049 0.169 0.148 0.163 0.147 0.151 0.144 
9 0.054 0.161 0.144 0.158 0.144 0.142 0.138 

10 0.053 0.159 0.139 0.150 0.139 0.137 0.134 
11 0.051 0.149 0.133 0.148 0.134 0.132 0.133 
12 0.053 0.146 0.132 0.141 0.129 0.127 0.128 
13 0.053 0.141 0.128 0.139 0.124 0.124 0.121 
14 0.054 0.135 0.122 0.133 0.121 0.120 0.118 
15 0.054 0.130 0.119 0.127 0.118 0.116 0.115 

 

จากผลการศกึษาอลักอรทิมึส าหรบัแนะน าดว้ยวธิกีรองแบบร่วมกนัดว้ยขอ้มลูการขายสนิคา้ของรา้นคา้ปลกีแบบ
ออฟไลน์ จ านวนอนัดบั (Top-N) ที่เหมาะสมต่อการแนะน าคอื 5 อนัดบั โดยพจิารณาจากค่า Mean Average Precision 
จากตารางพบว่าวธิกีารกรองแบบร่วมกนัโดยพจิารณาผูใ้ชเ้ป็นหลกัดว้ยค่ามาตรฐาน (User-based Collaborative Filtering 
With Z-Score) มคี่า MAP@1 ดทีีสุ่ดเท่ากบั 0.249 ส าหรบั MAP@2 จนถงึ ส าหรบั MAP@5 นัน้ วธิกีารกรองแบบร่วมกนั
โดยพจิารณาผูใ้ชเ้ป็นหลกัแบบปกต ิ(User-based Collaborative Filtering) จะมคีวามแม่นย าสูงทีสุ่ด เมื่อจ าแนกลูกคา้เป็น
กลุ่มๆ พบว่ากลุ่มลูกคา้ประเภทโรงแรมและรสีอรต์จะไดร้บัการแนะน าใหซ้ื้อโคมโซล่าเซล ตูไ้ซดแ์ละหลอดเขม็ 

5. สรปุและอภิปรายผลการศึกษา 
 งานวจิยันี้เป็นการศกึษาเกี่ยวกบัการสรา้งระบบแนะน าสนิคา้ดว้ยเทคนิคกรองแบบร่วมกนัส าหรบัธุรกจิค้าปลกี

แบบออฟไลน์ เพื่อหาอัลกอริทึมส าหรับการแนะน าที่เหมาะสมที่สุด ซึ่งผู้ประกอบการร้านค้าปลีกแบบออฟไลน์ , 
ผูป้ระกอบการทีใ่หบ้รกิารดา้นเวบ็ไซตอ์เิลก็ทรอนิกส ์(E-Commerce) ไปจนถงึหา้งสรรพสนิคา้สามารถน าไปเป็นทางเลอืก
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ในการประยุกต์ใช้ต่อไปได้ งานวิจยันี้มีกระบวนการหลกั 7 ขัน้ตอน ได้แก่ การเตรียมข้อมูล, การแปลงขอ้มูล, การหา
ค่าพารามเิตอรท์ีเ่หมาะสม, การสรา้งตวัแบบ, การประเมนิประสทิธภิาพตวัแบบ และการสรา้งระบบแนะน า จากการศกึษานี้
พบว่าวธิกีารกรองขอ้มลูร่วมแบบจดจ า (Memory-based filtering) มคีวามแม่นย าสูงกว่าวธิกีารกรองขอ้มลูร่วมแบบจ าลอง 
(Model-based filtering) โดยใช้การแตกค่าแบบเอกฐาน (Singular Value Decomposition: SVD) โดยที่ในวิธีการกรอง
ขอ้มูลร่วมแบบจ าลอง (Model-based filtering) นี้วธิกีารกรองแบบร่วมกนัโดยพจิารณาผูใ้ชเ้ป็นหลกั (User-based) เป็นวธิี
ที่ดทีี่สุดในการสร้างระบบแนะน าส าหรบังานวจิยันี้ เนื่องจากวธิกีารกรองแบบร่วมกนัโดยพจิารณาผู้ใช้เป็นหลกั (User-
based) มคีวามแม่นย าสูงกว่าวธิกีารกรองแบบร่วมกนัโดยพจิารณาสิง่ของเป็นหลกั (Item-based) โดยพจิารณาจากค่า 
Mean Precision ทีสู่งทีสุ่ดในอนัดบัที ่Top 1 ถงึ Top 5 เนื่องจากตวัวดัความแม่นย าเชงิคาดการณ์ (Predictive Accuracy 
Metrics) เช่น Mean Absolute Error (MAE) และ Root Mean Square Error (RMSE) ไม่เหมาะสมกบัการท านายผลลพัธท์ี่
อยู่ในรปูแบบอนัดบั (Ranking) ซึง่ผูใ้ชอ้าจสนใจเฉพาะขอ้ผดิพลาดในรายการทีม่อีนัดบัสงู  

 วธิกีารกรองแบบร่วมกนัโดยพจิารณาผูใ้ชเ้ป็นหลกัเป็นการหาความคล้ายคลงึของผูใ้ชโ้ดยการซื้อของลูกคา้ โดย
ความคลา้ยคลงึกนัระหว่างลูกคา้สามารถวดัไดจ้ากพฤตกิรรมการซื้อสนิคา้ ซึง่ระบบจะแนะน าสนิคา้ทีผู่ใ้ชเ้คยเลอืกซื้อใหก้บั
ผู้ใช้ที่มีความคล้ายคลึงกันที่ค านวนได้จากอัลกอริทึม K-Nearest Neighbor บริษัทกรณีศึกษาด าเนินธุรกิจจดัจ าหน่าย
อุปกรณ์ไฟฟ้าและแสงสว่าง โดยลูกคา้ประจ า (ลูกคา้ทีม่ ีCuscod) ส่วนใหญ่เป็นกลุ่มผูร้บัเหมาและช่างไฟฟ้า ซึ่งมกัจะซื้อ
สนิคา้จ าพวกวสัดุทีใ่ชเ้มื่อสรา้งบา้นหรอืต่อเตมิบา้นเหมอืนกนั ยกตวัอย่างเช่น วสัดุทีใ่ชใ้นการเดนิสายไฟ เช่น ท่อรอ้ยสาย
มกัจะถูกซื้อคู่กบัสายไฟและขอ้ต่อ หรอื วสัดุทีใ่ชใ้นการตดิตัง้เตา้รบัและสวทิซ์ เช่น สวทิซ์และเตา้รบัมกัจะถูกซื้อคู่กบับลอ็ก
ลอยและหน้ากาก เมื่อลูกคา้มพีฤตกิรรมการซื้อสนิคา้คล้ายคลงึกนัส่งผลให ้วธิกีารกรองแบบร่วมกนัโดยพิจารณาผูใ้ชเ้ป็น
หลกั (User-based Collaborative filtering) เป็นวธิทีีเ่หมาะสมในการสรา้งระบบแนะน าสนิคา้ 

 อย่างไรก็ตามในงานวจิยั Herlocker พบว่าการตดัสนิใจเลอืกใชว้ธิกีารประเมนิผลขึ้นอยู่กบัการใชง้านของผูใ้ช ้
ประเภทของการวิเคราะห์และประเภทของชุดข้อมูล ท าให้ไม่มีเมตริกที่เป็นมาตรฐานในสาขานี้ จึงเป็นเรื่องยากที่จะ
เปรยีบเทยีบผลลพัธ์จากงานวจิยัหนึ่งกบัผลลพัธ์ในงานวจิยัอื่น ซึ่งส าหรบังานวจิยัการสรา้งระบบแนะน าสนิคา้ดว้ยเทคนิค
กรองแบบร่วมกนัส าหรบัธุรกจิคา้ปลกีแบบออฟไลน์ชิ้นนี้พบว่าวธิกีารกรองแบบร่วมกนัโดยพจิารณาผูใ้ชเ้ป็นหลกั (User-
based) และวธิกีารกรองแบบร่วมกนัโดยพจิารณาสิง่ของเป็นหลกั (Item-based) มคี่าความแม่นย าและค่าความผดิพลาด
ใกลเ้คยีงกนัมาก การใชชุ้ดขอ้มลูอื่นอาจใหผ้ลลพัธแ์ละประสทิธภิาพแตกต่างออกไปจากน้ี 

6. ปัญหาและข้อเสนอแนะ 
ปัญหาทีพ่บในงานวจิยัคอืปัญหาขอ้มลูมปีรมิาณน้อย (Data sparsity problem) และเบาบาง เนื่องจากขอ้มูลมอียู่

เพยีง 5% จากขอ้มลูทัง้หมด และจากขอ้มลูทีม่อียู่พบว่าเรทติง้ส่วนใหญ่เท่ากบั 1 ดงัรปูภาพ 3 ท าใหต้วัแบบมคีวามแม่นย า
ต ่ากว่าทีค่วร แนวทางทีจ่ะพฒันาต่อไปในอนาคต ควรทดสอบดว้ยชุดขอ้มูลทีเ่หมาะสม เช่น  ขอ้มูลทีม่ชี่องว่างน้อย โดย
การขยายระยะเวลาในการเกบ็ขอ้มูลหรอืและพยายามระบุตวัตนลูกคา้รายย่อยใหอ้ยู่ในระบบ เน่ืองจากรายการธุรกรรมการ
ขายจ านวน 67% เป็นของลูกค้าปลีกที่ไม่สามารถระบุตวัตนได้ งานวิจยันี้ไม่สามารถน าข้อมูลส่วนนี้มาใช้ได้เพราะไม่
สามารถเกบ็ขอ้มลูการกลบัมาซื้อซ ้าของลูกคา้ได ้นอกจากนี้หากมกีการเตรยีมแคตาลอ็คขอ้มลูสนิคา้และการสรา้ง feature 
ทีเ่หมาะสมเพื่ออธบิายตวัสนิคา้ เช่น กลุ่ม/ประเภท ขนาด ราคา ส ีสไตล ์แบรนด ์หรอืค าอธบิายตวัสนิคา้แบบย่อ เป็นตน้ ก็
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สามารถน าขอ้มูลส่วนนี้มาใชใ้นกบัวธิกีารกรองเนื้อหา (Content based filtering) ได้ รวมถึงสามารถใชว้ธิกีารกรองแบบ
ผสม (Hybrid filtering) ซึ่งมหีลายงานวจิยัพสิูจน์ว่ามปีระสทิธภิาพทีสุ่ด สุดทา้ยแล้วงานวจิยันี้ยงัไม่สามารถทดสอบจรงิได้
กบับรษิทักรณีศกึษา เน่ืองจากสถานการณ์การแพร่ระบาด COVID-19 เพราะหากน าไปทดสอบอาจจะไดผ้ลคลาดเคลื่อนได ้
อย่างไรกต็ามระบบแนะน านี้ควรน าไปทดสอบจรงิในรา้นคา้ปลกีแบบดัง้เดมิ โดยวดัผลจากอตัราการตอบสนองของลูกค้า  
(Hit rate %) เทยีบกบัค่า MAP เพื่อประเมนิประสทิธภิาพของระบบแนะน า 

 

ภาพที ่3 Histogram และ Boxplot ของ Rating 
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