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บทคัดยอ่ 

 ในปัจจุบันสภาพการแข่งขันที่รุนแรงของธุรกิจรา้นอาหารส่งผลใหผู้ ้ประกอบการต้องมีการปรบัตัว และปรบักล

ยุทธ์ในการท าการตลาด การน าเอาขอ้มูลการสั่งซือ้ในอดีตมาวิเคราะหช์่วยใหส้ามารถแนะน าเมนูอาหารใหก้ับลูกค้าได้

อย่างรวดเร็วและตรงกับความต้องการ ในการศึกษาครัง้นีไ้ดร้วบรวมค าสั่งซื ้อสินคา้ของรา้นอาหารญี่ปุ่นแห่งหนึ่ง น ามา

สรา้งและพัฒนาระบบแนะน า ทั้งแบบเฉพาะบุคคลและไม่เฉพาะบุคคล โดยใชว้ิธีการกรองร่วม (Collaborative Filtering) 

ผลการศึกษาพบว่า การสรา้งระบบแนะน าแบบเฉพาะบุคคล อัลกอริทึมที่ใหป้ระสิทธิภาพดีที่สุดคือวิธีการกรองร่วมโดย

พิจารณาผูใ้ชเ้ป็นหลัก (User-Based Collaborative Filtering)  โดยใชเ้ทคนิค K-Nearest Neighbors และการสรา้งระบบ

แนะน าแบบไม่เฉพาะบุคคล เพื่อหาคู่เมนูอาหารที่มีความสัมพันธ์ภายในออเดอรเ์ดียวกัน โดยใช้วิธีการกรองร่วมโดย

พิจารณาสินคา้ (Item-Based Collaborative Filtering) ดว้ยเทคนิค Cosine Similarity พบว่าคู่เมนูอาหารที่มีความสัมพนัธ์

กันสูงที่สุด คือ ซูชิ เซ็ตแซลมอนเบิร์นนิกิริ และ Sushi Set ผลจากการวิจัยในครั้งนี ้ สามารถเป็นแนวทางช่วยให้

ผู ้ประกอบการน าไปพิจารณาในการจัดกิจกรรมส่งเสริมการตลาดได้ เช่น การจัดโปรโมชันให้ตรงกับความต้องการของ

ลูกคา้ เพื่อดึงดูดความสนใจลูกคา้และกระตุน้ยอดขายได้ 

 ค าส าคัญ : ระบบแนะน า, การคัดกรองร่วม, คัดกรองผู้ใช้, คัดกรองสิ่งของ 

Abstract 

The intense competition in the restaurant business has resulted in operators having to adjust marketing 

strategies. The analysis of past purchases allows us to quickly and precisely to recommend menus to customers 

that meet their needs. In this study, data from a Japanese restaurant were collected, to create and develop a 

recommendation system both individual and non-personal by using a common filtering method. (Collaborative 

Filtering). Creating a personalized recommendation system The best performing algorithm is a user-based 

collaborative filtering approach, using the K-Nearest Neighbors technique and creating a personalized 

recommendation system. A non-personalized by Item based collaborative filtering, using the Cosine Similarity 

technique, it was found that the menu pairs with the highest correlation is burn nigiri salmon sushi set and sushi 

set. The results of this research Can be a guideline to help entrepreneurs to consider in marketing strategies, 

such as organizing promotions to meet customer needs to attract customers' attention and drive sales. 

 Keyword : Recommendation System, Collaborative Filtering, User-Based, Item-Based 

 

 

 



1. บทน า 

ธุรกิจรา้นอาหารเป็นหนึ่งในธุรกิจการบริการทีม่ีความส าคัญต่อระบบเศรษฐกิจของประเทศ ดว้ยมูลค่าหมุนเวียนที่ไม่

ต ่ากว่า 4 แสนลา้นบาท คิดเป็นสัดส่วนรอ้ยละ 4.7 ของภาคบริการทั้งหมดของผลิตภัณฑม์วลรวมในประเทศ (ศูนยว์ิจัย

กสิกรไทย, 2563)  อีกทั้งในธุรกิจมีผู ้ประกอบการที่หลากหลายทั้งผู ้ประกอบการรายเล็ก  (ระดับบุคคล) ไปจนถึง

ผู ้ประกอบการรายใหญ่ที่สนใจเขา้มาเริ่มธุรกิจในตลาดอย่างต่อเนื่อง จึงถือได้ว่าเป็นตลาดที่ใหญ่และมีแนวโน้มการ

แข่งขันที่สูง ส่งผลใหผู้ป้ระกอบการจ าเป็นตอ้งปรบัตัวและปรบักลยุทธ์ในการจัดการธุรกิจ โดยไม่เพียงแต่ใหค้วามส าคัญ

กับรสชาติและคุณภาพของอาหาร แต่ควรค านึงถึงความตอ้งการของผูบ้ริโภคที่แตกต่างกันอีกดว้ย  

การแข่งขันในธุรกิจรา้นอาหารที่มีแนวโนม้เพิ่มสูงขึน้ ส่งผลใหผู้ป้ระกอบการรา้นอาหารมีการเพิ่มกลยุทธ์ในการขาย

มากขึน้ ซึ่งเป้าหมายคือการเพิ่มรายได้ใหก้ับธุรกิจ เช่น การสร้างสรรเมนูใหม่ๆ การลดราคา และการจัดโปรโมชั่นเพื่อ

ส่งเสริมการขาย เป็นตน้ เพื่อสรา้งความแตกต่างดึงดูดผูบ้ริโภค 

การน าเอาเทคโนโลยีมาใชใ้นการท าธุรกิจ จะช่วยใหผู้ป้ระกอบการมีโอกาสในการเขา้ถึงพฤติกรรมและรสนิยมของ

ผูบ้ริโภคที่มีอยู่หลากหลายและแตกต่างกันไป ไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพมากขึน้ เพื่อใหส้ามารถตองสนองความตอ้งการและ

ใหบ้ริการไดต้รงกลุ่มลูกคา้ ในการศึกษาครัง้นี ้ผูว้ิจยัจึงสนใจน าเอาขอ้มูลการสั่งซือ้ของลูกคา้ในอดีตมาวิเคราะหพ์ฤติกรรม

การสั่งอาหารและหารูปแบบในการแนะน าเมนูอาหารให้ตรงกับความต้องการลูกคา้ โดยใชว้ิธีพิจารณาการกรองร่วมกัน 

(Collaborative Filtering) เพื่อน ามาช่วยในการออกแบบกิจกรรมส่งเสริมการขาย ทั้งส าหรบัลูกคา้ที่เป็นสมาชิก เพื่อให้มี

ความสอดคล้องกับความต้องการและพฤติกรรมการสั่งอาหารของลูกค้าแต่ละบุคคล และส าหรบัลูกค้าใหม่ที่ไม่เคยมี

ประวัติการซือ้ขาย เพือ่คาดการณโ์อกาสการซือ้ที่ลูกคา้น่าจะชอบ 

2. วัตถุประสงค ์

การศึกษาครั้งนี ้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความเป็นไปได้ในการประยุกต์ใช้ วิธีพิจารณาการกรองร่วมกัน 

(Collaborative Filtering) มาจัดการขอ้มูลการสั่งซือ้ส าหรบัแนะน าเมนูอาหารเพื่อใหต้รงกับพฤติกรรมและความต้องการ

ของลูกคา้  

3. ขอบเขตงานวิจัย 

3.1. ขอบเขตดา้นพืน้ที่ : รา้นอาหารญี่ปุ่นแห่งหนึ่งในจังหวัดลพบุรี 

3.2. ขอบเขตด้านเนื้อหา : ศึกษาข้อมูลของร้านอาหารโดยใชข้้อมูลการขาย ตั้งแต่ 01/01/2018-06/05/2021 จ านวน

14,401 รายการ และใชข้อ้มูลสมาชิกทั้งสิน้ 156 คน 

4. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

4.1. เป็นแนวทางในการประยุกตใ์ชร้ะบบแนะน าสินคา้ใหก้ับรา้นอาหาร 

4.2. เป็นแนวทางส าหรบัผูป้ระกอบการรา้นอาหารในการน าผลลัพธ์ที่ไดม้าประกอบการตัดสินใจการจัดกิจกรรมส่งเสริม

การขาย 



5. การทบทวนแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เก่ียวข้อง 

ในการศึกษางานวิจัยเรื่อง การศึกษาวิธีการกรองแบบร่วมกันส าหรับการแนะน าเมนูอาหาร ผู ้วิจัยได้ท าการ

ทบทวนแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวขอ้ง โดยมีสาระส าคัญตามล าดับดังนี้ 

5.1. ระบบแนะน า (Recommendation System)  

ระบบแนะน า (Recommendation System) คือ ระบบที่แนะน าข้อมูล ผลิตภัณฑ์ หรือผู้คนให้กับผู้ใช้ 

ระบบ โดยอ้างอิงจากสมมุติฐานการเรียนรู ้ข้อมูลความชอบหรือความต้องการ ณ ขณะนั้นของผู้ใช้ โดยระบบ  

แนะน าสามารถจ าแนกประเภทจากวิธีการแนะน าเป็น 5 ประเภท ไดแ้ก่ 

1. วิธีพิจารณาจากขอ้มูลสิ่งของ (Content-based Filtering) เป็นวิธีที่แนะน าสิ่งของ ( Item) โดยพิจารณาจาก

คุณสมบัติของสิ่งของที่ผูใ้ชเ้คยชื่นชอบในอดีต ระบบจะแนะน าสิ่งของเมื่อสิ่งของนั้นมีคุณสมบัติตรงกับสิ่งที่ผูใ้ชเ้คยชอบใน

อดีตให ้

2. วิธีพิจารณาการกรองร่วมกัน (Collaborative Filtering) เป็นวิธีการแนะน าโดยพิจารณาจากขอ้มูลของผูใ้ชใ้น

อดีตเช่นเดียวกับ Content-based Filtering แต่จะต่างตรงที่ Collaborative Filtering จะนิยมใชก้ับระบบผูแ้นะน าที่มีการ

ใหค้ะแนนความชื่นชอบ (Rating) ต่อสิ่งของ วิธีการนีส้ามารถไดห้ลายรูปแบบแต่วิธีที่เป็นที่นิยมจะมี 3 วิธีหลักๆ ดังนี ้1.) 

User-Based Collaborative Filtering  เป็นการดูจากความชอบของลูกคา้ที่คลา้ยกับลูกคา้เป้าหมาย โดยถา้ลูกคา้ที่ถูกจัด

ใหอ้ยู่ในกลุ่มเดียวกันมักจะชอบสินคา้ที่มีลักษณะคลา้ยกัน เช่น เช่น ผูช้ายสองคนที่กินอาหารเหมือนกัน เมื่อนาย B ซือ้

น า้อัดลม ก็จะมีความน่าจะเป็นที่นาย A จะซือ้เช่นกัน ท าใหใ้นการสั่งอาหารจะมีการแนะน าน า้อัดลมใหน้าย A  2.) Item-

Based Collaborative Filtering จะแนะน าสินคา้โดยอาศัยขอ้มูลและพฤติกรรมในอดีตของลูกคา้เป้าหมาย มาค านวณหา

สินคา้ที่คลา้ยคลึงกับสินคา้ที่ลูกคา้เป้าหมายเคยชื่นชอบ โดยพิจารณาจากคะแนนความชื่นชอบที่ถูกใหโ้ดยลูกคา้ในระบบ

หลายคน 3.) Singular Value Decomposition เป็นการน าเอาหลักการแยกองค์ประกอบของเมทริกซม์าใช ้โดยการแยก

เมทริกซ์หลักออกเป็นเมทริกซ์ย่อย จากนั้นใช้ Optimization Algorithm ในการหาค่าพารามิเตอรท์ี่เหมาะสมส าหรบัเมท

ริกซ์นั้นๆ และน าผลลัพท์ที่ได้มาหาคะแนนท านายที่ใช้ในการแนะน าสิ่งของให้กับผู้ใช้เป้าหมาย  (Sarwar, Karypis, 

Konstan, and Riedl, 2001) 

3. วิธีพิจารณาโดยใช้ข้อมูลส่วนตัว (Demographic Filtering) เป็นวิธีการที่แนะน าโดยการพิจารณาข้อมูล

ส่วนตัวของบุคคล เช่น เพศ, อายุ, อาชีพ, ที่อยู่ หรือสัญชาติ แต่วิธีนีไ้ม่เป็นที่นิยมมากนัก เนื่องจากมีกฎหมายคุ้มครอง

ขอ้มูลส่วนบุคคล (Privacy Policy) ส่งผลใหก้ารเขา้ถึงขอ้มูลท าไดย้าก 

4. วิธีการใช้ความรู้ที่ได้จากผู้ใช้โดยตรง (Knowledge-based Recommender) เป็นวิธีการที่จะสอบถาม

ความชอบของผูใ้ชโ้ดยตรงว่าใหค้วามส าคัญหรอืคุณค่ากับคุณลักษณะใดของสินคา้ เช่น ราคาสินคา้ , ความใหม่ของสินคา้ 

หรือความนิยมของสินคา้ 

5. วิธีแบบผสม (Hybrid) เป็นวิธีที่รวมเทคนิคอ่ืนๆตัง้แต่ 2 เทคนิคเขา้ดว้ยกัน แล้วน าขอ้ดีของแต่ละเทคนิคมา

ประยุกตใ์ช ้เพื่อแกข้อ้บกพร่องของแต่ละอัลกอริทึม 



5.2. แนวคิดเร่ืองคะแนนความพึงพอใจ (Rating) 

1. คะแนนความพึงพอใจแบบชัดเจน (Explicit Rating) เป็นคะแนนที่แสดงอยู่ในรูปของจ านวนตัวเลข 

ตามระดับความนยิม โดยช่วงคะแนนจะขึน้อยูก่ับการใชง้าน ขอ้มูลในส่วนนีจ้ะไดจ้ากการสอบถามจากผูใ้ชโ้ดยตรง เช่น 

การกดดาวให ้5 ดาวส าหรบัภาพยนตเ์รื่องหนึ่ง 

2. คะแนนความพึงพอใจแบบไม่ชัดเจน (Implicit Rating) เป็นคะแนนที่ไดม้าจากพฤติกรรมการใชง้านของผูใ้ช้

ต่าง เช่น การเช็คคะแนนโดยวัดจากจ านวนการซือ้ หรือการกดเพื่อเขา้ไปดูสินคา้  

5.3. การวัดประสิทธิภาพของระบบแนะน า 

การวัดประสิทธิภาพระบบแนะน าขึน้อยู่กับลักษณะของข้อมูล และอัลกอริทึมที่ใชใ้นการสรา้ง โดยทั่วไปจะวัด

โดยการน าระบบแนะน าไปทดลองใชจ้ริงและวัดอัตราการตอบสนองต่อสินคา้ที่แนะน า  (Response Rate) หรือการวัดโดย

ดูจากค่าต่างๆ เรียกว่า วิธีการทดสอบกับคะแนนท านาย โดยจะต้องแบ่งข้อมูลออกเป็น 2 ส่วน ส่วนแรกส าหรับให้

อัลกอริทึมเรียนรู ้ (Training Data) และส่วนที่สองส าหรับทดสอบ (Testing Data) (Shani and Gunawardana, 2011) 
แลว้จึงน าขอ้มูลส่วนแรกไปสรา้งระบบแนะน า และทดสอบประสิทธิภาพกับส่วนที่สอง  

วิธีการทดสอบกับคะแนนท านาย เป็นการวัดผลของระบบแนะน าโดยดูจากค่าความแม่นย าว่าสามารถแนะน า

สินคา้ไดต้รงกับขอ้มูลชุดทดสอบ (Testing Data) ไดเ้ท่าไร โดยค่าความแม่นย า (Precision) สามารถค านวณไดดั้งสมการ 

   

                    

 

เมื่อ  𝑇𝑃  คือ จ านวนสินคา้ที่ระบบแนะน าไดต้รงกับสินคา้ที่ลูกคา้เป้าหมายชอบ 

𝐹𝑃  คือ  จ านวนสินคา้ที่ระบบแนะน าไดไ้ม่ตรงกับสินคา้ที่ลูกคา้เป้าหมายชอบ 

𝐹𝑁 คือ จ านวนสินคา้ที่ลูกคา้เป้าหมายชอบแต่ระบบไม่ไดแ้นะน า 

แต่เนื่องจากค่าความแม่นย าทีไ่ดน้ั้น จะไม่สามารถระบุไดว้่าระบบแนะน าสามารถแนะน าสินคา้ไดต้รงในล าดับที่

เท่าไร และเพื่อให้สามารถวัดผลของล าดับในการแนะน าได้ จึงน าเอาค่าความแม่นย าเฉลี่ย (Average Precision : AP) 

และค่าเฉลี่ยของความแม่นย าเฉลี่ย (Mean Average Precision : MAP) มาพิจารณาในการวัดประสิทธิภาพของระบบ

แนะน าร่วมดว้ย (Sawtelle, 2020) โดยมีสมการดังนี ้
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เมื่อ 𝐴𝑃@𝐾 คือ ค่าความแม่นย าเฉลี่ย ของการแนะน าสินคา้ k ล าดับ 

 𝑀𝐴𝑃@𝐾 คือ ค่าเฉลี่ยของความแม่นย าเฉลี่ย ของการแนะน าสินคา้ k ล าดับ 

 𝐴𝑅@𝐾 คือ  ค่าเฉลี่ยความระลึกได ้ของการแนะน าสินคา้ k ล าดับ 

 𝑀𝐴𝑅@𝐾 คือ  ค่าเฉลี่ยของค่าเฉลีย่ความระลกึได ้ของการแนะน าสนิคา้ k ล าดับ 

 𝑀  คือ จ านวนครัง้ที่ระบบแนะน าสินคา้ไดต้รงกับสิ่งที่ผูใ้ชเ้ป้าหมายชอบ 

 𝑈  คือ จ านวนผูใ้ชท้ั้งหมด 

5.4. งานวิจัยทีเ่ก่ียวขอ้ง 

Bayu Yudha Pratama, Indra Budi, Arlisa Yuliawati (2020) ได้ ศึ กษ า เกี่ ยวกั บร ะบบแนะน าสินค้า ใน

อุตสาหกรรมคา้ปลีกแบบออฟไลน ์ โดยน าเอาขอ้มูลรายการขายยอ้นหลังมาแปลงเป็นค่า Rating ดว้ยเทคนิค Min-Max 

Scaling จากนั้นสร้างระบบแนะน าด้วยวิธีพิจารณาการกรองร่วมกัน ใน 2 แนวทาง ได้แก่ k-NN Algorithm และ SVD 

Matrix Factorization โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อจัดท าระบบแนะน าสินค้าและค้นหาวิธีที่ดีที่สุด ผลลัพธ์ที่ได้พบว่า  k-NN 

Algorithm มีประสิทธิภาพเหนือกว่า  SVD Matrix Factorization อีกทั้งยังพบว่า ยิ่งใช้การฝึกอบรมข้อมูลมากเท่าใด 

ประสิทธิภาพของระบบการแนะน าก็จะยิ่งดีขึน้เท่านั้น 

ศุจินธร ทรงสิทธิเดช, ณกร อินทร์พยุง(2019). ได้ศึกษาการสังเคราะห์ข้อมูลการสั่งซื ้อส าหรับแนะน า

เมนูอาหารเพื่อช่วยใหร้า้นอาหารสามารถปรบัปรุงคุณภาพในการบริการและเพิ่มผลประกอบการใหม้ากยิ่งขึน้ โดยการ

วิเคราะหค์วามสัมพันธ์ของคู่เมนูอาหารที่ลูกคา้สั่งในแต่ละออเดอร ์ โดยใชร้ะบบแนะน าแบบคัดกรองสินคา้ (Item Based 

Collaborative Filtering) โดยการหาค่า Cosine Similarity ผลลัพธ์ที่ได้ คือ คู่เมนูอาหารที่มีความสัมพันธ์กันสูงและ

สามารถน าไปแนะน าลูกคา้ต่อได ้

รัฐวรรณ พันธุนิล (2017). ได้ศึกษาการพัฒนาระบบแนะน าส่วนบุคคลโดยใช้ขั้นตอนวิธีแบบคัดกรองผูใ้ช้

ร่วมกับแบบคัดกรองสิ่งของร่วม เพื่อเปรียบเทียบประสิทธิภาพของอัลกอริทึม และพัฒนาระบบแนะน าสินคา้ โดยใชข้อ้มูล

จาก MovieLens Website จ านวน 1,000,000 Records พบว่าค่าเฉลี่ยความแม่นย าของระบบแนะน าแบบคัดกรองสินคา้ 

(Item Based Collaborative Filtering) มีค่าสูงกว่าระบบแนะน าแบบคัดกรองผูใ้ช ้(User Based Collaborative Filtering) 

6. วิธีการด าเนนิการวิจัย 

ในการศึกษางานวิจัยเรื่อง การศึกษาวิธีการกรองแบบร่วมกันส าหรบัการแนะน าเมนูอาหาร จะแบ่งการศึกษา ระบบ

แนะน าออกเป็น 2 ส่วน คือ  
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1. ระบบแนะน าเมนูอาหารเฉพาะบุคคล (ส าหรบัลูกคา้ที่เป็นสมาชิก) 

2. ระแบบแนะน าเมนูอาหารแบบไม่เฉพาะบุคคล (ส าหรบัลูกคา้ใหม่และลูกคา้ทั่วไปที่ไม่ไดเ้ป็นสมาชิก) 

โดยผูว้ิจัยไดแ้บ่งขั้นตอนการด าเนินงานวิจัยดังรูปภาพที่ (6-1) 

 

 

รูปภาพที่ 6-1 ขั้นตอนการด าเนินงานวิจัย 

6.1. แหล่งข้อมูล (Data Source) 

 ข้อมูลที่น ามาใชว้ิเคราะหเ์ป็นขอ้มูลรายการขายยอ้นหลังของร้านขายอาหารญี่ปุ่นแห่งหนึ่ง ที่ถูกจัดเก็บโดย

โปรแกรม Loyverse ระบบ POS และดึงขอ้มูลออกมาในรูปแบบไฟลป์ระเภท Comma Separated Value (CSV) โดยใช้

จะขอ้มูลยอ้นหลังตัง้แต่วันที่ 1 มกราคม 2018 ถึง 31 พฤษภาคม 2021 โดยมี Transaction จ านวน 14,401 รายการ 21 

คอลัมน์ ได้แก่ Date, Receipt number, Receipt type, Category, SKU, Item, Variant, Modifiers applied, Quantity, 

Gross sales, Discounts, Net sales, Cost of goods, Gross profit, Taxes, Dining option, POS Store, Cashier name, 

Customer name, Comment, Status โดยข้อมูลที่น ามาศึกษาในงานวิจัยครั้งนี ้จะใช้ข้อมูล 3 คอลัมท์ ได้แก่ Receipt 

Number (เลขที่ใบเสร็จต่อ 1 รอบการซือ้สินคา้), Customer_id (รหัสของลูกคา้) และ Item (ชื่อของสินคา้) 

6.2. การเตรียมข้อมูล (Data Preprocessing) 

6.2.1 การท าความสะอาดขอ้มูล (Data Cleansing)  

ท าการรวมเมนูที่เป็นเมนูเดียวกัน แต่ใน Transaction เป็นคนละชื่อเขา้ดว้ยกัน และแกไ้ขชื่อใหต้รงกนั จากนั้นท า

การลบรายการที่ไม่มขีอ้มูล Customer_id ออก เนื่องจากจะไม่สามารถระบุไดว้า่เป็นขอ้มูลการซือ้ขายของลกูคา้คนไหน 

6.2.2 การแปลงขอ้มูล (Data Transformation)  

ในการแนะน าเมนูอาหารแบบเฉพาะบุคคลดว้ยวิธีพิจารณาการกรองร่วมกนั (Collaborative Filtering) จ าเป็นที่

จะตอ้งใชข้อ้มูลการใหค้ะแนนความชื่นชอบของลูกคา้ (Rating) แต่เนื่องจากในฐานขอ้มูลไม่มขีอ้มูลในส่วนนี ้จึงน าเอา

ประวัติการซือ้ขายของลูกคา้มาใช ้เพื่อแสดงถึงความพึงพอใจของลูกคา้ที่มีต่อเมนูนัน้ๆ โดยหากลกูคา้ซือ้เมนูหนึ่งซ า้ๆ เป็น

การบ่งชีว้า่ลกูคา้คนนัน้มีแนวโนม้ที่จะชอบเมนูนีแ้ละคะแนนความชืน่ชอบก็จะสูงตาม โดยมขีั้นตอนดังนี ้ 



จากขอ้มลูที่มีอยู่ ดังตารางที่ 6-1 จะท าการนับรวมจ านวนครัง้ทั้งหมดของการซือ้อาหารแต่ละเมนูของลูกคา้แต่

ละคน ดังในตารางที่ 6-2 

ตารางที่ 6-1 ตัวอยา่งข้อมูลรายการขายยอ้นหลัง 

Customer_id Item Quantity Date 
49292012 ขา้วหนา้ปลาไหล 1 24/2/2018 
49292012 ขา้วหนา้ปลาไหล 1 01/6/2018 
49292012 ขา้วหนา้ปลาไหล 1 15/1/2019 

26057538 ขา้วราดแกงกะหรี ่ 1 31/3/2019 
26057538 ขา้วราดแกงกะหรี ่ 1 20/7/2019 

 

ตารางที่ 6-2 ตัวอยา่งจ านวนการซ้ืออาหารแต่ละเมนูของลูกค้า 

Customer_id Item Quantity 
49292012 ขา้วหนา้ปลาไหล 3 
26057538 ขา้วราดแกงกะหรี ่ 2 

 

จากนัน้น าขอ้มูลที่ปรากฏในตารางที่ 6-2 มาสรา้ง Pivot Table ที่มีแถว (Row) เป็นรายการเมนูอาหารทั้ง 164  

รายการ และมีคอลัมท ์(Column) เป็น รหัสลูกคา้ (Customer_id) ทั้ง 156 คน โดยค่าภายในคือ จ านวนครัง้ทั้งหมดที่

ลูกคา้ซือ้อาหารแต่ละเมนู ดังตารางที่ 6-3 

ตารางที่ 6-3 จ านวนคร้ังที่ลูกคา้ซ้ืออาหารแต่ละเมนู 

Customer_id ขา้วหนา้ปลา
ไหล 

ขา้วราดแกงกะหรี ่ ทาโกยาก ิ เทมปุระ หมึกยา่งซอส 

49292012 10 6 8 - 15 
26057538 16 - - 8 - 

38387831 8 12 10 - - 
31421598 - - - 12 20 
28986423 - - 6 - 8 

 

จากนัน้ท าการแปลงขอ้มูลภายในตารางที่ 6-3 ใหเ้ป็นค่า Rating โดยใช ้Minmax Scaling Algorithm ในการปรบัขอ้มลู 

โดยมีสมการ ดังนี ้ 



𝑟𝑢𝑖 =  [((
𝑓𝑢𝑖 −𝑓𝑚𝑖𝑛

𝑓𝑚𝑎𝑥−𝑓𝑚𝑖𝑛
) × (𝑟𝑚𝑎𝑥− 𝑟𝑚𝑖𝑛)) + 𝑟𝑚𝑖𝑛] 

เมื่อ 𝑓𝑢𝑖  คือ ความถีใ่นซือ้สินคา้ของลูกคา้ u ทีซ่ือ้สินคา้ I  

𝑓𝑚𝑖𝑛  คือ  จ านวนครัง้ที่ซือ้สินคา้นอ้ยที่สุด 

𝑓𝑚𝑎𝑥   คือ จ านวนครัง้ที่ซือ้สินคา้มากที่สุด 

𝑟𝑢𝑖   คือ ค่า Rating ของผูใ้ช ้u ที่มีต่อสินคา้ i 

𝑟𝑚𝑖𝑛  คือ  ค่า Rating ที่ต ่าทีสุ่ด 

𝑟𝑚𝑎𝑥  คือ ค่า Rating ที่มากที่สุด 

ตารางที่ 6-4 คะแนน Rating ของลูกค้าส าหรับอาหารแต่ละเมนู 

Customer_id ขา้วหนา้ปลา
ไหล 

ขา้วราดแกงกะหรี ่ ทาโกยาก ิ เทมปุระ หมึกยา่งซอส 

49292012 2.5 1.5 2 0 4.5 
26057538 4.8 0 0 2 0 
3838783152 2 4 2.5 0 0 

31421598 0 0 0 4 5 
28986423 0 0 1.5 0 2 

 

6.3. การสร้างระบบแนะน า (Recommendation System) 

6.3.1 ระบบแนะน าเมนูอาหารเฉพาะบุคคล (ส าหรับลูกค้าที่เป็นสมาชิก) 

ในการสรา้งระบบแนะน าเมนูอาหารเฉพาะบุคคล (ส าหรบัลูกคา้ที่เป็นสมาชิก) ดว้ยวิธีพิจารณาการกรองร่วมกัน มี

ขั้นตอนดังนี ้

1. การแบ่งขอ้มูลที่ใช้ในการทดสอบ น าข้อมูลที่ผ่านขั้นตอนการแปลงขอ้มูลมาแบ่งออกเป็น 2 ชุด ส าหรับสรา้งตัวแบบ 

(Training Data) และขอ้มูลส าหรบัทดสอบ (Testing Data) ในสัดส่วน 70% และ 30% ตามล าดับ 

2. การหาค่าพารามิเตอรท์ี่เหมาะสม โดยใชเ้ทคนิค GridSearch ในการปรบัค่าพารามิเตอรท์ี่เป็นไปได ้แลว้หาพารามิเตอร์

ที่เหมาะสมที่สุดที่จะน ามาใช้ในการศึกษาครัง้นี ้เพื่อให้ Model ที่ได้มีประสิทธิภาพและมีค่าความคลาดเคลื่อนต ่าที่สุด 

ผลลัพธ์ที่ไดดั้งตาราง 6-5 

 



ตารางที่ 6-5 คา่พารามิเตอรท์ี่เหมาะสม 

Model Parameter RMSE 

K-NN Method : als. 

K : 15 

Similarity : Cosine 

1.05889 

SVD 
N_epochs : 20 

Ir_all : 0.007 

Reg_all : 0.4 

1.04192 

 

  
วิธีการกรองแบบร่วมกันโดยพิจารณาผู้ใช้เป็นหลัก (User-Based Collaborative Filtering) วิธีนี ้จะใช้

ประวัติการให้คะแนนของลูกค้าที่เคยซือ้สินค้าในอดีต และข้อมูลของลูกค้าคนอ่ืนมาพิจารณาร่วมด้วย ใช้เทคนิค K-

Nearest Neighbors ในการหาลูกค้าที่มีการให้คะแนนเมนูอาหารใกล้เคียงกันมากที่สุดมาพิจารณา  โดยใช้ Cosine 

Similarity มาหาความเหมือนของขอ้มูล จากเวคเตอรก์ารใหค้ะแนน Rating ของลูกคา้แต่ละคน จะไดค่้า Similarity Score 

ที่บอกว่าขอ้มูลมีความเหมือนกันเท่าไร จากนั้นหาค่า Predicted Rating โดยค านวณจากลูกค้าคนอ่ืนที่มีค่า Similarity 

Score สูง และแนะน าเมนูอาหารที่มีค่า Predicted Rating สูงตามล าดับ N ที่ก าหนดใหก้ับลูกคา้เป้าหมาย 

วิธีการกรองแบบร่วมกันโดยพิจารณาสินค้าเป็นหลัก (Item-Based Collaborative Filtering) ใชเ้ทคนิค K-

Nearest Neighbors ในการหาเมนูอาหารที่ถูกใหค้ะแนนใกลเ้คียงกับเมนูที่ลูกค้าเป้าหมายเคยใหค้ะแนนสูงไวใ้นอดีต 

หรือมีความชื่นชอบมาก มาหาเมนูอาหารที่ลูกคา้เป้าหมายน่าจะชอบ โดยใช้ Cosine Similarity มาหาความเหมือนกับ

เมนูอ่ืนทั้งหมด จากเวคเตอรก์ารให ้Rating เมนูที่ลูกคา้เป้าหมายเคยใหค้ะแนนไวสู้ง จะไดค่้า Similarity Score ที่บอกว่า

เมนูมีความเหมือนกันเท่าไร จากนั้นหาค่า Predicted Rating โดยค านวณจากเมนูอ่ืนที่มีค่า Similarity Score สูง และ

แนะน าเมนูที่มี Predicted Rating สูงตามล าดับ N ที่ก าหนดใหก้ับลูกคา้เป้าหมาย 

Singular Value Decomposition (SVD) อั ล ก อรึ ทึ มนี้ จะ ใช้ห ลักการ  Matrix Factorization ในก ารหา ค่า 

Predicted Rating โดยการแยกองค์ประกอบของเมริกซ์ผู ้ใช้ออกเป็นเมทริกซ์ย่อย ด้วย Matrix Factorization และหา

ค่าพารามิเตอรท์ี่จะท าใหเ้มื่อท าการ Dot product กลับไปจะท าใหไ้ดค่้าใกลเ้คียงกับเมทรกิซตั์ง้ตน้มากที่สุด โดยค่าที่ไดจ้ะ

มีค่า Rating ของเมนูอาหารที่ลูกค้าไม่เคยให้คะแนนมาก่อน และเลือกแนะน าเมนูที่มีค่า Predicted Rating สูงให้กับ

ลูกคา้เป้าหมาย 

 



6.3.2 ระบบแนะน าเมนูแบบไม่เฉพาะบุคคล (ส าหรับลูกคา้ใหม่และลูกค้าทั่วไปทีไ่ม่ได้เป็นสมาชิก) 

ในการแนะน าเมนูอาหารทั่วไปส าหรบัลูกคา้ใหม่และลูกคา้ทั่วไปที่ไม่ไดเ้ป็นสมาชิก จะใชว้ิธีการกรองแบบร่วมกันโดย

พิจารณาสินคา้เป็นหลัก (Item-Based Collaborative Filtering) โดยจะไม่ไดน้ าคะแนน Rating มาใชใ้นการวิเคราะหด์ว้ย 

แต่จะเป็นการวิเคราะหค์วามสัมพันธ์ของคู่เมนูอาหารที่ถูกสั่งภายในออเดอรเ์ดียวกัน โดยใช ้Cosine Similarity ในการวดั 

มีขั้นตอนดังนี ้

1. เนื่องจากไม่ได้ใช้ขอ้มูลคะแนน Rating จึงน าข้อมูล Receipt Number มาใช้ในการวิเคราะห์ โดยท าการรวม

จ านวนเมนูแต่ละรายการที่ถูกสั่งภายในออเดอรน์ั้นๆ จ านวนทั้งสิน้ 14,401 รายการ 

2. จากนั้นน าขอ้มูลมาท า Pivot Table โดยที่ Row ของขอ้มูลคือ Receipt Number และ Column คือ เมนูอาหารทัง้ 

164 รายการ และท าการตัด Receipt ทิง้ เนื่องจากเป็นการกรองแบบร่วมกันโดยพิจารณาสินคา้เป็นหลัก 

3. ท าการสรา้งเมทริกซเ์มนูอาหารโดยที่ทั้ง Row และ Column คือเมนูอาหารทั้งหมดที่มี จะไดเ้มทริกซข์นาด164 

x164 

4. จากนั้นค านวณหาค่า Cosine Similarity และน าค่าที่ได้ใส่ไว้ในเมทริกซ์ที่เมนูอาหารที่สรา้งไวใ้นขั้นตอนก่อน

หนา้นี ้ผลลัพธ์ที่ไดคื้อค่าความเหมือน ของเมนูอาหารว่าใกลเ้คียงกับเมนูใด  

5. น าค่า Cosine Similarity มาเรียงล าดับจากมากไปหานอ้ย โดยคู่เมนูที่มีค่ามาก จะหมายความว่า เมนู 2 ชนิดนี้

มีความสัมพันธ์กันมาก โดยหากลูกคา้ซือ้เมนูใดเมนูหนึ่ง จะแนะน าอีกเมนูหนึ่งใหก้ับลูกคา้ดว้ย  

7.   ผลการศึกษา 

7.1. ระบบแนะน าเมนูอาหารเฉพาะบุคคล (ส าหรับลูกค้าที่เป็นสมาชิก) 

ผลลัพธ์ในการทดสอบ และเปรียบเทียบประสิทธิภาพระบบแนะน าเมนูอาหารเฉพาะบุคคล (ส าหรับลูกคา้ที่เป็น

สมาชิก) แสดงได้ดังตารางที่ 7-1 เป็นการแสดงความแม่นย าในการแนะน าเมนูอาหาร โดยพิจารณาจากค่า MAP และ 

MAR ในการแนะน าเมนูอาหาร 5 อันดับ พบว่า วิธีการกรองแบบร่วมกันโดยพิจารณาสินค้าเป็นหลัก  (User-Based 

Collaborative Filtering) โดยใชอั้ลกอริทึม K-Nearest Neighbors เป็นการสรา้งระบบแนะน าเมนูอาหารที่มีประสิทธิภาพ

มากที่สุด โดยพบว่าในแต่ละจ านวน k ที่แนะน าเมนูอาหารตั้งแต่ 1-5 อัลกอริทึมคัดกรองผู้ใช้จะให้ค่าเฉลี่ยของความ

แม่นย าเฉลี่ยสูงที่สุด ในส่วนของอัลกอริทึมคัดกรองสิ่งของ (Item Based Collaborative Filtering ) และ Singular Value 

Decomposition (SVD) ค่าที่ไดใ้หผ้ลที่ไม่แตกต่างกันมากนัก 

ตารางที่ 7-1 ตารางเปรียบเทียบค่า MAP และ MAR ของระบบแนะน าดว้ยวิธีการกรองแบบต่างๆ 

Model User-Based 
(KNN) 

Item-Based 
(KNN) 

Singular Value Decomposition 
(SVD) 

K MAP MAR MAP MAR MAP MAR 
1 0.2578 0.4388 0.0750 0.3679 0.1078 0.3480 
2 0.1973 0.4434 0.1032 0.4031 0.1078 0.4023 
3 0.1899 0.4899 0.1000 0.4122 0.1017 0.4173 



4 0.1776 0.5059 0.097 0.4076 0.0960 0.4313 
5 0.1723 0.5431 0.0889 0.4529 0.0963 0.4539 

 

7.2. ระบบแนะน าเมนูอาหารแบบไม่เฉพาะบุคคล (ส าหรับลูกค้าใหม่และลูกค้าทั่วไปที่ไม่ได้เป็นสมาชิก) 

จากตารางที่ 7-2 พบว่า เมนูซูชิเซ็ตแซลมอนเบิร์นนิกิริและSushi Set มีค่า Similarity Score สูงที่สุด คือ 0.7827

หมายความว่าเมนูทั้ง 2 ชนิดนี ้เป็นคู่เมนูที่มีความสัมพันธ์กันมาก สังเกตไดว้่าค่าที่ไดใ้นแต่ละล าดับนั้นไม่ไดต่้างกันมาก 

ผูป้ระกอบการรา้นอาหารอาจจะใชป้ระโยชนจ์ากการจับคู่เมนูอาหารดังกล่าวในการแนะน าเมนูใหก้ับลูกคา้ที่ยังไม่เคยมี

ประวัติกับทางรา้น หรือลูกคา้ทั่วไป โดยเมื่อมีลูกคา้ซือ้เมนูหนึ่ง เราก็สามารถแนะน าอีกเมนูหนึ่งใหก้ับลูกคา้ไดเ้ช่นกัน หรือ

การจัดกิจกรรมส่งเสริมการขายแบบ Bundle Promotion ซื ้อคู่ถูกกว่า โดยเอาคู่เมนูอาหารมาจัดโปรโมชันโดยดูจากค่า

ความสัมพันธ์กันหรือ Similarity Score ได ้
ตารางที่ 7-2 คา่ความสัมพันธข์องคู่เมนอูาหาร Top-5 

ล าดับ เมนูที่ 1 เมนูที่ 2 Similarity 
1 ซูชิเซ็ตแซลมอนเบิรน์นิกริ ิ Sushi Set 0.7827 
2 แซลมอนซาชิมิ L Sushi Set 0.7631 
3 ทาโกยาก ิ Sushi Set 0.7466 
4 ขา้วราดแกงกะหรี ่ Sushi Set 0.7410 
5 ขา้วไข่ขน้ Sushi Set 0.7304 

 

8.  สรุปและอภิปรายผลการศึกษา 

ในการศึกษาครัง้นีม้เีป้าหมายเพื่อเป็นแนวทางในการสรา้งและพัฒนาระบบแนะน าส าหรบัรา้นอาหาร โดย

พยายามหาแนวทางใน 2 มิติ คือ 1.) การสรา้งระบบแนะน าแบบเฉพาะบุคคล เพื่อใหส้ามารถแนะน าเมนูอาหารไดต้รงกับ

ความชอบและรสนิยมของลูกคา้แต่ละคนได ้พบว่า อัลกอริทึมที่ใชส้ าหรบัระบบแนะน าดว้ยวิธกีารกรองแบบร่วมกันที่มี

ประสิทธิภาพมากทีสุ่ด คือ ระบบแนะน าแบบคัดกรองผูใ้ช ้(User-Based Collaborative Filtering) โดยมีค่า MAP@5 

เท่ากับ 0.1723 หมายความว่า ในการเมนูอาหารแนะน า 5 อันดับแรก โดยเฉลีย่อัลกอริทึมสามารถแนะน าไดต้รงกับ

เมนูอาหารที่ลกูคา้เป้าหมายนา่จะชอบในอนาคตตาม Testing data ได ้17.23% และ MAR@5 เท่ากับ 0.5431 

หมายความว่า ในบรรดาเมนูอาหารที่อยู่ใน Testing data อัลกอริทึมสามารถแนะน าไดต้รง 54.31% และ 2.) การสรา้ง

ระบบแนะน าแบบไม่เฉพาะบุคคล การศึกษาในส่วนนีเ้พื่อเป็นแนวทางใหก้ับผูป้ระกอบการรา้นอาหาร ในการสรา้ง

กิจกรรมส่งเสริมการขายส าหรบัลูกคา้ขาจรที่ไม่เคยมีประวัติสมาชิกกับทางรา้น โดยใชร้ะบบแนะน าแบบคัดกรองผูใ้ช ้

(Item Based Collaborative Filtering) เพื่อหาความเหมือนของคู่เมนูอาหารภายในออเดอรเ์ดียวกนั ดว้ยการหาค่า 

Cosine Similarity ผลลัพธท์ี่ไดพ้บว่า ซูชิเซ็ตแซลมอนเบิรน์นิกริิและ Sushi Set มีค่า Similarity Score สูงที่สุด คือ 0.7827 

หมายความว่าเมนูทั้ง 2 ชนิดนี ้เป็นคู่เมนูที่มีความสมัพันธ์กนัมากที่สุด โดยสามารถสังเกตไดว้่าผลการศึกษาเมนูทีม่ีความ

เหมือนกันมากที่สุด 5 อันดับแรก จะพบเมนู Sushi Set อยู่ในทุกล าดับ ซึ่งหมายความวา่ ลกูคา้มักจะซือ้ Sushi Set คู่กับ



เมนูอ่ืนๆ ซึ่งผลการศึกษาที่พบนี ้สามารถน าไปใชเ้ป็นแนวทางใหผู้ป้ระกอบการน าขอ้มูลที่ไดไ้ปประยุกตใ์ชใ้นการแนะน า

เมนูใหก้ับลูกคา้ เชน่ หากตอ้งการจัดโปรโมชั่นเพื่อกระตุน้ยอดขาย เมนูที่ควรน ามาพิจารณาใชท้ าโปรโมชั่นคือ Sushi Set 

ในการจับคู่กับเมนูอ่ืนๆ และขายในราคาพิเศษ หรือหากลกูคา้เลือกซือ้เมนูใดเมนหูนึ่ง ทางรา้นสามารถแนะน าอีกเมนู

ใหก้ับลูกคา้โดยพิจารณาจากค่า Cosine Similarity ได ้ในการจัดกิจกรรมส่งเสริมการตลาดแบบนี ้เป็นการน าเอา

พฤติกรรมของลูกคา้ในอดีตมาสังเคราะหข์อ้มูลและสรา้งเป็นโปรโมชันที่สามารถตอบสนองต่อความตอ้งการของลูกคา้ที่

แตกต่างกนัไปในแต่ละกลุ่มหรือบุคคลไดดี้มากยิ่งขึน้ 

9.ข้อเสนอแนะ 

งานวิจยันีเ้ป็นตัวอย่างในการประยกุตแ์นวคิดทางดา้นการวิเคราะหข์อ้มูลที่ใชใ้นการแนะน าเมนูอาหาร เพื่อหา

แนวทางที่มีประสิทธิภาพมากที่สุด เพื่อใหผู้ป้ระกอบการรา้นอาหารไดม้แีนวทางในการน าเอาขอ้มูลการขายยอ้นหลังมา

วิเคราะหเ์พื่อใหส้ามารถออกแบบกิจกรรมส่งเสริมการขายหรือการสรา้งโปรโมชัน ไดต้รงกับความตอ้งการของลูกคา้

ไดม้ากที่สุด  

ส าหรบังานวิจยัในอนาคต งานวิจยันีเ้ป็นการใช ้ Implicit Rating หรือ Rating จากการคาดเดาพฤติกรรมของ

ลูกคา้ เนื่องจากทางรา้นไม่ไดม้ีการเก็บขอ้มลูในสว่นนีโ้ดยตรง หากสามารถเก็บขอ้มูลการใหค้ะแนนของลกูคา้ที่มีต่อ

เมนูอาหารจานหนึ่งไดต้รงๆ ประสิทธิภาพของระบบแนะน าอาจสูงขึน้ได ้ และจากผลการทดลองที่ไดใ้นครัง้นีน้ั้น หาก

สามารถน าผลลัพธ์ที่ไดไ้ปทดลองแนะน าเมนูอาหารใหก้ับลูกคา้เป้าหมายไดจ้ริง และสามารถวัดค่าการตอบสนองได ้ จะ

ท าใหง้านวิจัยสมบูรณม์ากยิ่งขึน้ 
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