วารสารระบบสารสนเทศด้านธุรกิจ (JISB) ปี ท่ี x ฉบับที่ x เดือน xxx-xxx หน้า 1

การศึกษาการแนะนาสิ นค้าในร้านค้าปลีกแบบออฟไลน์ โดยวิ ธีการกรองแบบร่วมกัน
กรณี ศึกษาบริ ษทั เอกชนแห่งหนึ่ ง
จิ ตรานุช โล่ห์ชิงชัยฤทธิ์ *
คณะสถิตปิ ระยุกต์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

เอกรัฐ รัฐกาญจน์
คณะสถิตปิ ระยุกต์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
*Correspondence: jitranut.loc@stu.nida.ac.th

บทคัทย่อ
ความหลากหลายของสินค้าที่ลูกค้าซื้อมีความสาคัญสาหรับผู้ค้าปลีก เมื่อลูกค้าซื้อ สินค้าชนิดใดชนิดหนึ่ง เป็ น
จานวนมาก ลูกค้าอาจจะได้ประโยชน์ เช่น ส่วนลดเพิม่ เติม ในทางกลับกันอาจเป็ นผลเสียต่อผูค้ า้ ปลีกเนื่องจากมีสนิ ค้าเพียง
บางชนิดที่มอี ตั ราการหมุนเวียนของสินค้าสูง (High Inventory Turnover) ด้วยเหตุน้ีผู้คา้ ปลีกรายใหญ่จงึ พยายามดึงดูด
ลูกค้าให้ซ้อื สินค้าหลากหลายรูปแบบ อย่างไรก็ตามการแนะนาสินค้าสาหรับร้านค้าปลีกรายย่อยแบบออฟไลน์นัน้ ค่อนข้าง
เป็ นไปได้ยาก เนื่องจากไม่มขี อ้ มูลเกีย่ วกับความชอบของลูกค้า งานวิจยั นี้ใช้ขอ้ มูลการซื้อของร้านค้าปลีกแบบออฟไลน์เป็ น
เวลาสี่ปีเพื่อหาการให้เรทติ้งความชอบจากความถี่ในการซื้อและสร้างระบบแนะนาสินค้าโดยใช้วธิ กี ารกรองแบบร่วมกัน
(Collaborative Filtering) สองวิธคี อื วิธกี ารกรองข้อมูลร่วมแบบจดจา (Memory-based filtering) โดยอัลกอริทมึ K-Nearest
Neighbor และวิธีก ารกรองข้อ มู ล ร่ ว มแบบจ าลอง (Model-based filtering) โดยการใช้ วิธี SVD Matrix Factorization
เปรียบเทียบประสิทธิภาพของอัลกอริทมึ ด้วยค่า RMSE โดยตัวแบบได้ถูกกาหนดค่าพารามิเตอร์ท่เี หมาะสมที่สุดไว้ จาก
ผลการวิจ ัย พบว่ า วิธีก ารกรองข้อ มูลร่ ว มแบบจดจา (Memory-based filtering) ที่พิจ ารณาผู้ใ ช้เ ป็ น หลัก (User-based
Collaborative filtering) เป็ น วิธีท่ีมีป ระสิท ธิภ าพที่สุด เมื่อ น าไปจัด อัน ดับ การแนะน า (Top-N) และวัด ผลด้ว ยค่ า Mean
Precision Average พบว่าเมื่อแนะนารายการสินค้ามากขึน้ แล้วระดับความแม่นยาจะลดลงเรื่อย ๆ
คาสาคัญ: ระบบแนะนา, การกรองแบบร่วมกัน, ค้าปลีกออฟไลน์, คัดกรองผูใ้ ช้, คัดกรองสิง่ ของ
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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 Itembased 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
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1. บทนา
1.1 ความสาคัญและที่มาของปัญหาการวิ จยั
ระบบแนะนาเป็ นระบบทีใ่ ช้การเก็บรวมสารสนเทศจากความพึงพอใจของผูใ้ ช้ในตัวสินค้าและบริการทีส่ นใจ เพื่อ
ทานายสิ่งที่ผู้ใช้สนใจในตัวสินค้าหรือบริการจากข้อมูลที่มีความสัมพันธ์กัน ระบบนี้ทาให้บริษัทต่างๆ สามารถพัฒนา
กลยุทธ์ทางการตลาด ดึงดูดลูกค้าได้มากขึน้ และเพิม่ ยอดขาย ดังนัน้ หลายบริษทั จึงพยายามใช้ระบบแนะนาเพื่อประโยชน์
ทางธุรกิจ ระบบการแนะนาได้ถูกนาไปใช้ในหลากหลายอุตสาหกรรม เช่น เพลง ภาพยนตร์ หนังสือ การท่องเทีย่ ว เว็บไซต์
พาณิชย์อเิ ล็กทรอนิกส์ (E-commerce) ห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์ และระบบสื่อการสอนออนไลน์ (E-Learning)
ถึงแม้ว่าระบบแนะนาจะถูกนาไปใช้อย่างแพร่หลายในตลาดอีคอมเมิร์ซ แต่ก็สามารถนาระบบแนะนาไปใช้กบั
ร้านค้าปลีกแบบดัง้ เดิมได้เช่นกัน ซึง่ ระบบแนะนาเป็ นส่วนหนึ่งในการทาการตลาดแบบเฉพาะบุคคล (Personalization) เป็ น
กลยุทธ์ทางการตลาดที่สาคัญในการเพิม่ การรักษาลูกค้าและความภักดีต่อแบรนด์ (Liang et al., 2012) การตลาดแบบ
เฉพาะบุคคลเป็ นวิธกี ารทีน่ าเสนอโฆษณาและข้อเสนอทีเ่ ฉพาะเจาะจงรายบุคคลแก่ลูกค้าแต่ละรายเพื่อสร้างความสนใจและ
ความเกี่ยวข้องของลูกค้าแต่ละบุคคล โดยใช้ขอ้ มูลรายละเอียดและความชอบของลูกค้าแต่ละราย ข้อมูลเหล่านี้สามารถบ่ง
บอกความต้องการของลูกค้าแต่ละรายอย่างเจาะจงได้ ซึ่งร้านค้าปลีกสามารถดาเนินกลยุทธ์การตลาดแบบเฉพาะบุคคลได้
โดยการใช้ระบบแนะนา ทีผ่ ่านมาอีคอมเมิร์ซได้ใช้ระบบคาแนะนาทีม่ ปี ระโยชน์มากมาย เช่น การเพิม่ ระดับการโต้ตอบกับ
ลูกค้า การเพิม่ ยอดขาย ความหลากหลายของสินค้าที่ขาย ความพึงพอใจหรือความภักดีของลูก ค้า และยังเข้าใจความ
ต้องการของลูกค้าได้ดขี น้ึ ซึง่ คาดว่าในร้านค้าปลีกแบบดัง้ เดิมหรือแบบออฟไลน์จะได้รบั ประโยชน์ดงั กล่าวเช่นกัน
ร้านค้าปลีกแบบดัง้ เดิมแตกต่างจากอีคอมเมิร์ซหลายประการ ประการแรกคือร้านค้าปลีกแบบดัง้ เดิมยังคงมีหน้า
ร้านจริงสาหรับการจัดเก็บและการจัดวางสินค้า ทาให้เกิดค่าใช้จ่ายสาหรับการจัดเก็บสินค้าที่ มอี ตั ราการหมุนเวียนของ
สินค้าต่า (Low Inventory Turnover) ในทางกลับกันความหลากหลายในความต้องการของลูกค้า กลับเพิม่ ขึน้ เรื่อย ๆ ผูค้ า้
ปลีกต้องสามารถระบุความต้องการของลูกค้าได้อย่างถูกต้องและนาเสนอผลิตภัณฑ์ทห่ี ลากหลาย เพื่อหมุนเวียนสินค้าใน
คลังให้เคลื่อนไหวอยู่เสมอ ซึง่ แตกต่างจากการขายแบบอีคอมเมิรซ์ ทีไ่ ม่จาเป็ นต้องมีคลังสินค้า ข้อแตกต่างประการทีส่ องคือ
ร้านค้าปลีกออฟไลน์สามารถเข้าถึงประวัตกิ ารซื้อและสังเกตพฤติกรรมการซื้อของลูกค้าได้ยาก ในบางกรณีรา้ นค้าออฟไลน์
เก็บธุรกรรมโดยไม่รวู้ ่าผูซ้ ้อื เป็ นใคร ซึง่ แตกต่างจากร้านค้าออนไลน์ซง่ึ ข้อมูลประจาตัวของลูกค้าและกิจกรรมจะถูกบันทึกไว้
ในระบบ อีกทัง้ ร้านค้าปลีกออฟไลน์เก็บความคิดเห็นเกี่ยวกับสินค้าทีล่ ูกค้าซื้อได้ยาก ผลทีต่ ามมาคือการทานายของระบบ
แนะนาสินค้ามักจะมีความแม่นยาต่าเมื่อใช้ระบบแนะนาสาหรับสินค้าทีไ่ ม่ค่อยได้รบั เรทติง้ (Walter, 2012) ซึง่ แตกต่างจาก
ธุรกิจอีคอมเมิร์ซที่ระบบจะขอให้ลูกค้า ให้เรทติ้งสินค้า การให้เรทติ้งดังกล่าวเป็ นสิง่ สาคัญสาหรับการศึกษาระบบแนะนา
เนื่องจากเรทติง้ ของลูกค้ากลายเป็ นแหล่งข้อมูลสามารถแนะนาสินค้าไปยังลูกค้ารายอื่นได้
จากข้อ มูลข้า งต้น ผู้วิจ ัย จึง ต้อ งการศึก ษาอัลกอริทึม ที่จ ะช่ ว ยร้า นค้า ปลีก แบบ ออฟไลน์ สามารถน าข้อ มู ล มา
ประยุกต์ใช้สร้างระบบแนะนาสินค้า โดยผูว้ จิ ยั จะใช้ขอ้ มูลประวัตกิ ารซื้อขายตัง้ แต่ปี 2560 ถึง 2564 จานวน 38,282 รายการ
จากระบบจัดการหน้าร้านของบริษทั จาหน่ายอุปกรณ์ไฟฟ้ าและแสงสว่างชื่อ จิรมงคลเทรดดิ้ง จากัดเป็ นกรณีศกึ ษา เพื่อนา
อัลกอริทมึ ไปประยุกต์ใช้ สร้างความสามารถในการแข่งขัน (Competitiveness Advantage) และการสร้างความสัมพันธ์กบั
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ลูกค้า (Customer Relationship) ซึ่งสามารถนาผลลัพธ์ของอัลกอริทมึ ที่เหมาะสมไปประยุกต์ใช้จริงกับร้านค้าปลีกแบบ
ออฟไลน์อ่นื ๆได้อกี ด้วย
1.2 วัตถุประสงค์
งานวิจยั นี้มวี ตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาตัวแบบสาหรับการแนะนาสินค้า โดยใช้เทคนิคการเรียนรูเ้ ครื่องจักรและเพื่อหาตัว
แบบที่เหมาะสมที่สุด โดยเปรียบเทียบประสิทธิภาพของแต่ละอัลกอริทมึ ในการแนะนาสินค้ าสาหรับลูกค้าแต่ละราย เพื่อ
นาเสนอแนวทางการให้ผปู้ ระกอบการสามารถนาระบบแนะนาสินค้าไปประยุกใช้ในธุรกิจค้าปลีกแบบออฟไลน์ เพื่อส่งเสริม
การขายสินค้า, ทาการตลาดแบบเฉพาะบุคคล, สร้างความสัมพันธ์กบั ลูกค้า , เพิม่ ความสามารถในการแข่งขัน และเพิม่
โอกาสในการขายสินค้าอื่นๆ

2. การทบทวนแนวคิ ด ทฤษฎีและวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง
2.1. ระบบแนะนา (Recommendation system)
ระบบแนะนา (Recommender system) เป็ นระบบที่ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อช่วยเหลือผู้ใช้ในการคัดกรองสิง่ ที่สนใจ
หรือชื่นชอบจากสิง่ ต่าง ๆ ทีม่ อี ยู่เป็ นจานวนมาก มีบทบาทสาคัญในการสร้างรายการแนะนาข้อมูลทีค่ าดเดาว่าผูใ้ ช้ช่นื ชอบ
หรือให้ความสนใจจากฐานข้อมูลที่มขี นาดใหญ่ ซึ่งช่วยให้ผู้ใช้สามารถเข้าถึงข้อมูลสินค้าหรือบริการทีช่ ่นื ชอบได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ และสามารถเพิม่ ผลกาไรและรักษาฐานลูกค้าให้กบั ระบบธุรกิจพาณิชย์อเิ ล็กทรอนิกส์ (โกเมศและคณะ, 2562)
อาทิเช่น ระบบแนะนาภาพยนตร์ (Netflix, imdb) ระบบแนะนาเพลง (Spotify) และระบบแนะนาวีดโี อ (Youtube) โดยวิธกี าร
ที่นิยมใช้ในการสร้างรายการแนะนาข้อมูลสามารถแบ่งได้ 3 วิธี ได้แก่ วิธีการกรองเนื้อหา ( Content based filtering),
วิธกี ารกรองแบบร่วมกัน (Collaborative filtering) และวิธกี ารกรองแบบผสม (Hybrid filtering) ดังรูปภาพที่ 1

ภาพที่ 1 ระบบแนะนาประกอบไปด้วยขัน้ ตอนวิธกี ารต่าง ๆ
2.1.1. วิ ธีการกรองเนื้ อหา (Content based filtering)
วิธีก ารกรองเนื้ อ หาเป็ น วิธีก ารสร้า งรายการแนะนาข้อ มูล โดยพิจ ารณาจากความคล้า ยคลึงของเนื้อ หาหรือ
คุณสมบัติต่าง ๆ ของข้อมูลทีค่ ล้ายกันกับข้อมูลของผู้ใช้ในอดีต วิธกี ารนี้จะให้ความสนใจกับเนื้อหาของข้อมูลเป็ นสาคั ญ
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วิธกี ารกรองเนื้อหาทีน่ ิยมในการสร้างรายการแนะนา คือ วิธกี ารหาค่าน้าหนักของคาสาคัญ หรือ Term Frequency/Inverse
Document Frequency (TF-IDF) เป็ นวิธกี ารทางสถิตใิ นการสืบค้นข้อมูลโดยพิจารณาคาสาคัญของเอกสาร (Keyword)
2.1.2. วิ ธีการกรองแบบร่วมกัน (Collaborative filtering)
วิธกี ารกรองแบบร่วมกันเป็ นวิธกี ารสร้างรายการแนะนาข้อมูลทีน่ ิยมมากทีส่ ุด Collaborative Filtering จะนิยมใช้
กับระบบแนะนาทีม่ กี ารให้คะแนนความชอบ (Rating) ต่อสิง่ ของด้วย โดยระบบจะสร้าง User Profile เก็บข้อมูลของผูใ้ ช้แต่
ละรายเพื่อใช้ในการคานวณความคล้ายคลึง แต่อย่างไรก็ตามข้อเสียของวิธกี ารนี้คอื 1) เมื่อเกิดเหตุการณ์ทม่ี ผี ใู้ ช้ใหม่ หรือ
ข้อมูลใหม่ ผู้ใช้ใหม่ท่เี ข้าสู่ระบบครัง้ แรกจะยังไม่ได้รบั การแนะนาและข้อมูลใหม่ก็จะไม่ถูกแนะนาเช่นกัน เนื่องจากไม่มี
ข้อมูลการในอดีต ทาให้เกิดปั ญหาผูง้ านระบบใหม่ (Cold start problem) 2) เมื่อเกิดเหตุการณ์ทข่ี อ้ มูลการให้ เรทติ้งน้อย
ผูใ้ ช้ในฐานข้อมูล ทาให้เกิดความเบาบางของข้อมูลขึน้ ปั ญหาข้อมูลมีปริมาณน้อย (Data sparsity problem)
โดยวิธกี ารกรองแบบร่วมกัน แบ่งออกเป็ น 2 ประเภท คือ 1) วิธกี ารกรองข้อมูลร่ว มแบบจาลอง (Model-based
filtering) เป็ นวิธกี ารนาข้อมูลของผูใ้ ช้ทงั ้ หมดทีม่ ใี นฐานข้อมูล มาสร้างเป็ นแบบจาลองสาหรับสร้างรายการแนะนาให้กบั ผูใ้ ช้
ทีม่ ลี กั ษณะคล้ายคลึงกัน 2) วิธกี ารกรองข้อมูลร่วมแบบจดจา (Memory-based filtering) เป็ นวิธกี ารนาข้อมูลของผูใ้ ช้แต่ละ
รายมาเปรียบเทียบว่ามีความคล้ายคลึงกับข้อมูลผูใ้ ช้คนอื่น ๆ ทีม่ อี ยู่ในฐานข้อมูล ซึ่งถ้าพิจารณาจากความคล้ายคลึงหรือ
ใกล้ เ คีย งกัน ระหว่ า งผู้ใ ช้ใ นฐานข้อ มู ล จะเรีย กว่ า วิธีก ารกรองแบบร่ ว มกัน โดยพิจ ารณาผู้ใ ช้เ ป็ น หลัก (User-based
Collaborative filtering) แต่ถ้าพิจารณาความคล้ายคลึงหรือใกล้เคียงกันระหว่างข้อมูลในฐานข้อมูล จะเรียกว่าวิธกี ารกรอง
ข้อมูลร่วมโดยพิจารณาข้อมูลเป็ นหลัก (Item-based Collaborative filtering)
2.1.3. วิ ธีการกรองแบบผสม (Hybrid filtering)
วิธกี ารแบบผสมผสานเป็ นการรวมข้อดีของทัง้ วิธกี ารกรองเนื้อหาและวิธกี ารกรองข้อมูลร่วมไว้ดว้ ยกัน ซึง่ สามารถ
ช่วยในการหลีกเลี่ยงข้อจากัดของทัง้ สองวิธกี ารได้ทาให้สามารถสร้างรายการแนะนาสินค้าคาดว่าผู้ใช้ช่นื ชอบได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ อย่างไรก็ตามวิธกี ารนี้ต้องใช้ขอ้ มู ลของสินค้าจานวนมากในการสร้างรายการแนะนา อาจทาให้มกี ารใช้
ทรัพยากรและมีความซับซ้อนในการแนะนาที่สูงขึ้น ซึ่งอาจไม่เหมาะสมกับระบบธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ท่ไี ม่มกี าร
จัดเก็บคุณสมบัตขิ องข้อมูล
2.2. วิ ธีการกรองแบบร่วมกัน (Collaborative filtering)
2.2.1. วิ ธีการกรองข้อมูลร่วมแบบจาลอง (Model-based)
วิธกี ารกรองข้อมูลร่วมแบบจาลอง (Model-based) เป็ นการแตกค่าแบบเอกฐาน (Singular Value Decomposition:
SVD) ซึ่ ง เป็ นวิธีห นึ่ ง ใน Matrix Factorization โดยจะใช้เ พื่อ หา Latent Semantic Indexing หรือ LSI ซึ่ ง ใช้ ใ นการหา
ความสัมพันธ์ภายในข้อมูลและเพื่อลดมิตขิ องข้อมูล โดยวิธี SVD จะสร้างเมตริกซ์ทม่ี ขี นาด 𝑚 × 𝑛 มิติกบั อันดับ r โดย
สามารถแยกองค์ประกอบได้ดงั นี้
𝑍 = 𝑈𝑉 𝑇

(1)

วารสารระบบสารสนเทศด้านธุรกิจ (JISB) ปี ท่ี x ฉบับที่ x เดือน xxx-xxx หน้า 6
𝑈 แทนเมตริกซ์ขนาด 𝑚 × 𝑟 โดยที่คอลัมน์เป็ นไอเกนเวกเตอร์ตงั ้ ฉาก (Orthogonal Eigenvectors)

ของ 𝑍𝑍

𝑇

 แทนเมตริกซ์ขนาด 𝑟 × 𝑟 โดยค่าในแนวเส้นทแยงมุมเท่านัน้ ที่มคี ่าไม่เป็ นศูนย์แต่เป็ น ค่า Eigen
Value ของ ZT 𝑍
V แทนเมตริกซ์ขนาด 𝑛 × 𝑟 โดยมิตท
ิ เ่ี ป็ นคอลัมน์เป็ นไอเกนเวกเตอร์ตงั ้ ฉากของ 𝑍 𝑇 𝑍

2.2.2. วิ ธีการกรองข้อมูลร่วมแบบจดจา (Memory-based)
2.2.2.1. วิ ธีการกรองข้อมูลร่วมโดยพิ จารณาผู้ใช้เป็ นหลัก (User-based)
พิจารณาความชอบของผูใ้ ช้ในการเลือกบริโภคหรือบริการข้อมูลทีค่ ล้ายกันกับผูใ้ ช้คนอื่นในฐานข้อมูล เช่น การ
รับชม ความชอบ การเลือกซื้อ จากนัน้ จะทาการเลือกผูใ้ ช้ทม่ี พี ฤติกรรมใกล้เคียงกับผูใ้ ช้เป้ าหมายมากทีส่ ุดแล้วทาการสร้าง
การทานายเรทติ้งของข้อมูลต่าง ๆ โดยพิจารณาจากผูใ้ ช้ทม่ี พี ฤติกรรมทีใ่ กล้เคียงกัน สุดท้ายทาการสร้างรายการแนะนา
ข้อมูลทีค่ าดว่าผูใ้ ช้จะชื่นชอบโดยเรียงลาดับค่าการทานายจากมากไปหาน้อยตามลาดับ
2.2.2.2. วิ ธีการกรองข้อมูลร่วมโดยพิ จารณาข้อมูลเป็ นหลัก (Item-based)
พิจารณาความชอบของข้อมูลทีผ่ ใู้ ช้ทาการเลือกบริโภคทีค่ ล้ายกันกับข้อมูลอื่นใน ฐานข้อมูลจากนัน้ พิจารณาข้อมูล
ที่มลี กั ษณะในการเลือกบริโภคทีค่ ล้ายกันมากทีส่ ุดแล้วสร้างรายการแนะนาข้อมูล โดยพิจารณาจากค่าการทานาย เรทติ้ง
ของข้อมูลข้างเคียงจากมากไปหาน้อยตามลาดับ
2.2.2.3. Pearson’s Correlation Similarity
Pearson’s correlation เป็ น ค่ า ความคล้า ยคลึง ที่ม ัก ใช้กับ ระบบแนะน าที่ใ ช้วิธีก ารกรองข้อ มูลร่ ว มแบบจดจา
(Memory-based collaborative filtering) ซึ่งเป็ นการหาค่าความคล้ายคลึงระหว่างผูใ้ ช้ 𝑢 และ 𝑣 โดยกาหนดให้ 𝑟𝑢𝑖 เป็ น
อันดับความสนใจของสินค้า 𝑖 และผู้ใช้ 𝑢 และ 𝑟̅ คือค่าเฉลี่ยของอันดับความสนใจทัง้ หมดของผู้ใช้ 𝑢 ที่มกี ารให้อนั ดับ
สินค้าเหมือนกันของผูใ้ ช้ (co-rate) และ 𝑛 คือจานวนสินค้าทีม่ กี ารให้อนั ดับความสนใจเหมือนกันของผูใ้ ช้ (co-rate)
𝑠𝑖𝑚(𝑢, 𝑣) = 𝑃𝑒𝑎𝑟𝑠𝑜𝑛(𝑢, 𝑣) =

∑𝑖∈𝐼𝑢 ∩𝐼𝑣 (𝑟𝑢𝑖 −𝑟
̅̅̅)∙(𝑟
̅̅̅)
𝑢
𝑣
𝑣𝑖 −𝑟
2
2
̅̅̅)
̅̅̅)
√∑𝑖∈𝐼𝑢 ∩𝐼𝑣 (𝑟𝑢𝑖 −𝑟
𝑢 ∙√∑𝑖∈𝐼𝑢 ∩𝐼𝑣 (𝑟𝑣𝑖 −𝑟
𝑣

(2)

2.2.2.4. ค่าความคล้ายคลึงแบบโคซายน์ (Cosine Similarity)
Cosine Similarity เป็ นตัวชีว้ ดั ความคล้ายระหว่าง 2 เวกเตอร์ ซึง่ จะถูกวัดด้วยค่าโคซายน์ (cos) ของมุมระหว่าง 2
เวกเตอร์ และบ่งบอกว่า 2 เวกเตอร์ช้ไี ปในทิศทาง เดียวกันหรือไม่ โดยการหาค่าความคล้ายคลึงเชิงมุมกาหนดให้ rui
เป็ นอันดับความสนใจของสินค้า i โดยผูใ้ ช้ u และ n คือจานวนของสินค้าทีม่ ีการให้อนั ดับความสนใจเหมือนกันของผู้ใช้
(co-rate)
𝑠𝑖𝑚(𝑢, 𝑣) =

∑𝑖∈𝐼𝑢𝑣 𝑟𝑢𝑖 ∙𝑟𝑣𝑖
2 ∙√∑
2
√∑𝑖∈𝐼𝑢𝑣 𝑟𝑢𝑖
𝑖∈𝐼𝑢𝑣 𝑟𝑣𝑖

(3)
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2.2.2.5. วิ ธีเพื่อนบ้านใกล้ที่สุด (K-Nearest Neighbor : KNN)
เป็ นวิธกี ารในการจัดแบ่งคลาสโดยจะตัดสินใจว่าคลาสใดทีจ่ ะแทนเงือ่ นไข หรือกรณีใหม่ ๆ ได้บา้ ง เป็ นวิธกี ารหนึ่ง
สาหรับแก้ปัญหาประมาณค่าฟั งก์ชนนอนพาราเมตริ
ั่
กสาหรับการจาแนกของกลุ่มข้อมูลทีไ่ ม่เป็ นรูปร่างทีด่ ี หรือข้อมูลทีก่ ระ
จัดกระจาย โดยทาการตรวจสอบจานวนบางจานวนของกรณีหรือเงื่อนไขที่เหมือนกันหรือใกล้เคียงกันมากที่สุดเท่ากับ
จานวน k ทีต่ อ้ งการ โดยการหาระยะทางทีใ่ กล้สุด
2.2.2.6. การทานายเรทติ้ ง (Prediction)
การทานายเรทติง้ ทีผ่ ใู้ ช้จะให้คะแนนความชอบต่อสินค้าสามารถคานวณได้ 3 วิธดี งั นี้
1. KNNBasic คือการให้เรทติ้งโดยประมาณนัน้ เป็ นค่าเฉลี่ยถ่วงน้ าหนักของการให้ เรทติ้งที่ผู้ใช้มอบ
ให้กบั รายการทีค่ ล้ายกัน ถ่วงน้าหนักโดยความคล้ายคลึงกัน
∑

𝑟̂𝑢𝑖 =

𝑣∈𝑁𝑘
𝑖 (𝑢)

𝑠𝑖𝑚(𝑢,𝑣)∙𝑟𝑣𝑖

∑

𝑣∈𝑁𝑘
𝑖 (𝑢)

𝑠𝑖𝑚(𝑢,𝑣)

(4)

2. KNNWithMeans คือการปรับสูตร KNNBasic ด้วยเรทติง้ เฉลีย่ ของผูใ้ ช้
∑

𝑟̂𝑢𝑖 = 𝜇𝑢 +

𝑣∈𝑁𝑘
𝑖 (𝑢)

𝑠𝑖𝑚(𝑢,𝑣)∙(𝑟𝑣𝑖 −𝜇𝑣 )

∑

𝑠𝑖𝑚(𝑢,𝑣)

𝑣∈𝑁𝑘
𝑖 (𝑢)

(5)

3. KNNWithZScore คือการปรับด้วยค่าเบีย่ งเบนมาตรฐานของการให้เรทติง้ ของผูใ้ ช้
∑

𝑟̂𝑢𝑖 = 𝜇𝑢 + 𝜎𝑢

𝑣∈𝑁𝑘
𝑖 (𝑢)

𝑠𝑖𝑚(𝑢,𝑣)∙(𝑟𝑣𝑖 −𝜇𝑣 )/𝜎𝑢

∑

𝑠𝑖𝑚(𝑢,𝑣)
𝑣∈𝑁𝑘
𝑖 (𝑢)

(6)

2.3. วิ ธีการประเมิ นประสิ ทธิ ภาพ
2.3.1. ค่าความแม่นยา (Precision) อัต ราส่ ว นระหว่ า งสิน ค้า ที่แนะน าซึ่ง สัมพัน ธ์กับ ผู้ใ ช้กับจ านวนสินค้าที่
แนะนาทัง้ หมด
𝐶𝑜𝑟𝑟𝑒𝑐𝑡𝑙𝑦 𝑟𝑒𝑐𝑜𝑚𝑚𝑒𝑛𝑑𝑒𝑑 𝑖𝑡𝑒𝑚𝑠
(7)
𝑃𝑟𝑒𝑐𝑖𝑠𝑖𝑜𝑛 =
𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑟𝑒𝑐𝑜𝑚𝑚𝑒𝑛𝑑𝑒𝑑 𝑖𝑡𝑒𝑚𝑠

𝐶𝑜𝑟𝑟𝑒𝑐𝑡𝑙𝑦 𝑟𝑒𝑐𝑜𝑚𝑚𝑒𝑛𝑑𝑒𝑑 𝑖𝑡𝑒𝑚𝑠 แทนจานวนสินค้าทีส่ มั พันธ์กบั ลูกค้าจากสินค้าทีแ่ นะนา
𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑟𝑒𝑐𝑜𝑚𝑚𝑒𝑛𝑑𝑒𝑑 𝑖𝑡𝑒𝑚𝑠 แทนจานวนสินค้าทีแ่ นะนาทัง้ หมด

2.3.2. ค่าความแม่นยาเฉลี่ย (Average Precision: AP)
𝐴𝑣𝑒𝑟𝑎𝑔𝑒 𝑃𝑟𝑒𝑐𝑖𝑠𝑖𝑜𝑛@𝑁 =

1
𝑚

𝑡ℎ
∑𝑁
𝑖𝑡𝑒𝑚 𝑤𝑎𝑠 𝑟𝑒𝑙𝑒𝑣𝑎𝑛𝑡)
𝑘=1(𝑃𝑟𝑒𝑐𝑖𝑠𝑖𝑜𝑛@𝑘 𝑖𝑓 𝑘

𝑃𝑟𝑒𝑐𝑖𝑠𝑖𝑜𝑛@𝑘 แทนความแม่นยาทีอ่ นั ดับ 𝑘
𝑚 แทนจานวนครัง้ ทีร่ ะบบแนะนาสัมพันธ์กบั ผูใ้ ช้

(8)
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𝑁 แทนจานวนสินค้าทีแ่ นะนาทัง้ หมด

2.3.3. ค่าเฉลี่ยของความแม่นยาเฉลี่ย (Mean Average Precision: MAP)
𝑀𝑒𝑎𝑛 𝐴𝑣𝑒𝑟𝑎𝑔𝑒 𝑃𝑟𝑒𝑐𝑖𝑠𝑖𝑜𝑛@𝑁 =

1
𝑁

∑𝑁
𝑖=1(𝐴𝑣𝑒𝑟𝑎𝑔𝑒 𝑃𝑟𝑒𝑐𝑖𝑠𝑖𝑜𝑛@𝑘)𝑖

(9)

2.3.4. Mean Absolute Error (MAE)
𝑀𝐴𝐸 =

1
𝑛

∑𝑛𝑖=1|𝑦𝑖 − 𝑦̂𝑖 |

(10)

2.3.5. Root-Mean-Square-Error (RMSE)
1

𝑅𝑀𝑆𝐸 = √𝑛 ∑𝑛𝑖=1(𝑦𝑖 − 𝑦̂𝑖 )2

(11)

2.4. งานวิ จยั ที่เกี่ยวข้อง
Bayu Yudha Pratama ได้ศกึ ษาการแนะนาสินค้าในอุตสาหกรรมค้าปลีกแบบออฟไลน์ โดยใช้วธิ กี ารกรองแบบ
ร่วมกัน โดยใช้ขอ้ มูลจากร้านค้าปลีกแห่งหนึ่งในประเทศอินโดนีเซีย เพื่อสร้างรายการแนะนาสินค้าและหาวิธที ด่ี ที ่สี ุด ผล
การศึกษาพบว่าวิธกี ารกรองข้อมูลร่วมแบบจดจามีประสิทธิภาพเหนือกว่าวิธกี ารกรองข้อมูลร่วมแบบจาลอง และพบว่ายิง่
ให้ตัว แบบเรีย นรู้ข้อ มูล มากเท่ า ใด ประสิท ธิภ าพของระบบการแนะน าก็จ ะยิ่ง ดีข้นึ เท่ า นั น้ งานวิจ ัย นี้ ย ัง พยายามท า
Customer segmentation เพื่อ แก้ปั ญ หาข้อ มูลมีป ริม าณน้ อ ย (Data sparsity problem) ได้แ บ่ ง Segment โดยใช้ RFM
Model ในการแบ่งกลุ่ม (Clustering) พบว่าการแบ่งกลุ่มลูกค้ามาช่วยไม่ได้ทาให้ประสิทธิภาพของตัวแบบดีขน้ึ
Shaikh ได้ ศึก ษาเรื่อ งระบบแนะน าภาพยนตร์ โ ดยใช้ เ ทคนิ ค การแนะน า 5 เทคนิ ค ได้ แ ก่ KNNBaseline,
KNNWithMeans User-based, KNNWithMeans Item-based, SVD, และ SVDpp และใช้ RMSE และ MAE ในการวัด
ประเมินประสิทธิภาพของแต่ละตัวแบบ ผลการศึกษาพบว่า SVDpp มีผลเรทติง้ ความแม่นยา RMSE ดีทส่ี ุด และการทา KFold cross validator ได้ผล RMSE ดีกว่าการทา LOOCV cross validator
Herlocker ได้ศกึ ษาเรื่องการตัดสินใจเลือกใช้วธิ กี ารประเมินผลของวิธกี ารกรองแบบร่วมกันในระบบแนะนา พบว่า
ตัววัดความแม่นยาเชิงคาดการณ์ (Predictive Accuracy Metrics) เช่น Mean Absolute Error และ Root Mean Square
Error ไม่เหมาะสมกับการทานายผลลัพธ์ทอ่ี ยู่ในรูปแบบอันดับ (Ranking) ซึง่ ผูใ้ ช้อาจสนใจเฉพาะข้อผิดพลาดในรายการที่
มีอนั ดับสูง การเลือกตัวชีว้ ดั ทีเ่ หมาะสมนัน้ เป็ นความท้าทาย เนื่องจากมีตวั ชีว้ ดั ทีถ่ ูกเผยแพร่ออกมามีความหลากหลาย การ
ตัดสินใจเลือกใช้จงึ ขึน้ อยู่กบั การใช้งานของผูใ้ ช้ ประเภทของการวิเคราะห์และประเภทของชุดข้อมูล ทาให้ไม่มเี มตริกทีเ่ ป็ น
มาตรฐานในสาขานี้ นักวิจยั จึงยังคงแนะนาเมตริกใหม่ ๆ ในการประเมินระบบต่อไปด้วยการใช้เมตริกการประเมิน ที่
หลากหลาย จึงเป็ นเรื่องยากทีจ่ ะเปรียบเทียบผลลัพธ์จากงานวิจยั หนึ่งกับผลลัพธ์ในงานวิจยั อื่น ด้วยเหตุน้จี งึ เป็ นเรื่องยากที่
จะรวมสิง่ ตีพมิ พ์ทห่ี ลากหลายเหล่านี้เข้ากับองค์ความรูท้ ส่ี อดคล้องกันเกีย่ วกับคุณภาพของอัลกอริทมึ ของระบบแนะนา
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3. วิ ธีดาเนิ นการวิ จยั
งานวิจยั นี้ได้นาเสนอระบบแนะนาสินค้าสาหรับร้านค้าปลีกแบบดัง้ เดิม โดยวิธกี ารกรองแบบร่วมกัน ใช้ขอ้ มูล
ประวัตกิ ารขายจากบริษทั จิรมงคลเทรดดิ้ง จากัด โดยดึงข้อมูลจากโปรแกรมบัญชี Express ตัง้ แต่ปี 2560 ถึง 2564 โดย
ผูว้ จิ ยั ได้วางแผนการดาเนินงานวิจยั ดังรูปภาพที่ 2

รูปภาพที่ 2 ขัน้ ตอนการดาเนินงานวิจยั
3.1. การเตรียมข้อมูล
บริษทั จิรมงคลเทรดดิ้ง จากัดดาเนินธุรกิจจัดจาหน่ ายอุปกรณ์ไฟฟ้ าและแสงสว่างให้กบั ลูกค้าปลีกรายย่อยและ
ช่าง ไฟล์ขอ้ มูลจากโปรแกรมบัญชี Express ทีอ่ ยู่ในรูปแบบไฟล์ประเภท .DBF (dBASE file) จึงจาเป็ นต้องแปลงไฟล์ให้อยู่
ในรูป แบบ Semicolon Separated Value เพื่อ ให้สะดวกต่ อ การเตรีย มข้อ มูลและสร้า งตัว แบบ ชุ ด ข้อ มูลประกอบด้ว ย
รหัสสินค้า (STKCOD), ชื่อสินค้า (STKDES), เลขที่เอกสาร (DOCNUM), รหัสลูกค้า (CUSCOD), วันที่ (DOCDAT) มี
ข้อมูลธุรกรรมการขายทัง้ หมด 118,105 รายการ ซึ่งการศึกษานี้จะใช้ขอ้ มูลธุรกรรมเฉพาะลูกค้าที่เป็ นสมาชิก (ลูกค้าที่มี
รหัสลูกค้า) จานวน 358 คน เป็ นธุรกรรมจานวน 38,282 รายการมาวิเคราะห์ เนื่องจากสามารถระบุตวั ตนของลูกค้าได้ทา
ให้ธุ ร กิจ สามารถแนะน าสิน ค้า กับ ลู ก ค้า โดยตรง โดยมุ่ ง หวัง ว่ า ธุ ร กิจ จะสามารถประยุ ก ต์ร ะบบแนะน านี้ ใ นการสร้า ง
ความสัมพันธ์กบั ลูกค้าและการทาการตลาดแบบเฉพาะบุคคล นอกจากนี้ผวู้ จิ ยั ได้ตดั รายการสินค้าทีซ่ ้ากันออก (duplicate)
เช่น หากสินค้าเป็ นสินค้าชนิดเดียวกัน แต่สตี ่างกัน หรือขนาดต่างกันก็ถอื ว่าเป็ นสินค้าเดียวกัน รวมถึงนารายการธุรกรรมที่
ไม่เกีย่ วข้องออก เช่น ค่าแรงและค่าจัดส่งสินค้า เหลือสินค้าทีถ่ ูกซื้อโดยลูกค้าทีเ่ ป็ นสมาชิกจานวน 458 ชนิด
3.2. การแปลงข้อมูล
วิธกี ารกรองแบบร่วมกันใช้ User-Item rating matrix ในการทานาย ข้อมูลในเมทริกซ์น้ีอยู่ในรูปแบบผูใ้ ช้ (User)
ให้คะแนนความชอบ (Rating) กับสิง่ ของ (Item) แต่การเก็บข้อมูลการให้เรทติ้งสินค้าจากการซื้อสินค้าในรูปแบบการขาย
ปลีกแบบดัง้ เดิมนัน้ เป็ นไปได้ยาก ประวัตกิ ารซื้อของลูกค้าจึงถูกนามาใช้เพื่อแสดงถึงความคิดเห็นของลูกค้าทีม่ ตี ่อสิง่ ทีพ่ วก
เขาซื้อซึ่งเหมาะกับการวิเคราะห์ลูกค้าทีส่ ามารถระบุตวั ตนได้และลูกค้าทีม่ าซื้อซ้า หากมีการซื้อรายการใดรายการหนึ่งซ้า
ๆ เป็ นการบ่งชี้ได้ว่าลูกค้ารายนัน้ ชอบรายการนัน้ เพราะแสดงให้เห็นว่า ยิง่ ลูกค้าซื้อสินค้าบ่อย เรทติ้งที่ลูกค้าให้ต่อสินค้า
ชนิดนัน้ ก็จะยิง่ สูงขึ้น ฉะนัน้ user-item matrix ในงานวิจยั นี้เป็ น implicit rating ที่มาจากจานวนครัง้ ที่ลูกค้าซื้อสินค้าครัง้
หนึ่ง ข้อมูลนี้จะถูกแปลงให้อยู่ในรูปแบบเรทติ้ง 1 ถึง 5 โดยการใช้ min-max scaling algorithm (Bayu Yudha Pratama,
2020) ดังสมการที่ 12
𝑓𝑢𝑖 −𝑓𝑚𝑖𝑛

𝑟𝑢𝑖 = [((𝑓

𝑚𝑎𝑥 −𝑓𝑚𝑖𝑛

) × (𝑟𝑚𝑎𝑥 − 𝑟𝑚𝑖𝑛 )) + 𝑟𝑚𝑖𝑛 ]

(12)
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𝑟𝑢𝑖 แทนเรทติง้ ทีแ่ ปลงให้อยู่ในพิสยั 1 (𝑟𝑚𝑖𝑛 ) ถึง 5 (𝑟𝑚𝑎𝑥 )
𝑓𝑢𝑖 แทนจานวนครัง้ ทีซ
่ ้อื
𝑓𝑚𝑎𝑥 แทนจานวนการซื้อทีม่ ากทีส่ ุดในสินค้าชนิดนัน้ ๆ
𝑓𝑚𝑖𝑛 แทนจานวนการซื้อทีน
่ ้อยทีส่ ุดในสินค้าชนิดนัน้ ๆ

ตารางที่ 1 ตัวอย่าง User-Item Matrix ก่อนการแปลงข้อมูลซึง่ เป็ นข้อมูลจานวนครัง้ ทีล่ ูกค้าซื้อสินค้าชนิดนัน้ ๆ
User_A
User_B
User_C
User_D
User_E

Item_1
2
8
10

Item_2
1
20
-

Item_3
3
-

Item_4
7
2
3
-

Item_5
5
1
-

ตารางที่ 2 ตัวอย่าง User-Item Matrix หลังจากการแปลงข้อมูลเป็ นเรทติ้ง 1 ถึง 5 และใช้ 0 แทนทีส่ นิ ค้าทีไ่ ม่เคย
ถูกซื้อโดยลูกค้ารายนัน้ ๆ
User_A
User_B
User_C
User_D
User_E

Item_1
1
0
4
0
5

Item_2
0
1
0
5
0

Item_3
0
0
5
0
0

Item_4
5
0
1
2
0

Item_5
0
5
1
0
0

3.3. การหาค่าพารามิ เตอร์ที่เหมาะสม
การคัดเลือกตัวแบบทีด่ ที ส่ี ุดต้องมาจากการกาหนดค่าพารามิเตอร์ทเ่ี หมาะสมด้วยเช่นกัน ซึง่ จะหาค่าพารามิเตอร์
ที่เหมาะสมโดยการทา Hyperparameter Tunning ที่ทาให้ตัวแบบทานายได้ค่าความผิดพลาดต่ าที่สุด ในที่น้ีกาหนดให้
RMSE เป็ นค่าความผิดพลาด ได้ผลลัพธ์การกาหนดค่าพารามิเตอร์ทเ่ี หมาะสมทีส่ ุดของแต่ละอัลกอริทมึ ดังตารางที่ 3
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ตารางที่ 3 ผลลัพธ์การกาหนดค่าพารามิเตอร์ทเ่ี หมาะสมทีส่ ุดของแต่ละอัลกอริทมึ
Model
SVD

KNNBasic

KNNWithMeans

KNNWithZScore

Parameter
Number of epoch
Learning rate
Regularization term
Method
Number of K
Similarity
Based
Method
Number of K
Similarity
Based
Method
Number of K
Similarity
Based

Best Parameter
20
0.01
0.4
Alternating Least Square
10
Pearson's correlation
Item-based
Alternating Least Square
10
Pearson's correlation
Item-based
Alternating Least Square
10
Pearson's correlation
Item-based

RMSE
1.00935

1.00208

1.00151

1.00206

3.4. การพัฒนาตัวแบบ (Modeling)
งานวิจยั นี้ต้องการเปรียบเทียบวิธกี ารกรองแบบร่วมกัน 2 แบบคือ วิธกี ารกรองข้อมูลร่วมแบบจาลอง (Modelbased filtering) โดยใช้ SVD และวิธกี ารกรองข้อมูลร่วมแบบจดจา (Memory-based filtering) โดยใช้ k-NN ตัวแบบทัง้
SVD และ k-NN ได้ร ับ การพัฒ นาโดยใช้ค่ า พารามิเ ตอร์ท่ีเ หมาะสมที่สุด ที่พ บในการทดลองนี้ (Hyperparameter
Tunning) จากตารางที่ 3
การแบ่งข้อมูลทีใ่ ช้ในการทดสอบ (split testing) 80:20 แบบ k-fold Cross-validation คือการแบ่งข้อมูลออกเป็ น K
ชุดเท่าๆ กันและทาการคานวณค่า Error สาหรับ K รอบ โดยแต่ละรอบการคานวณข้อมูลขุดหนึ่งจากข้อมูล K ชุดจะถูก
เลือกออกมาเพื่อเป็ นข้อมูลทดสอบ และข้อมูลอีก K-1 ชุดจะถูกใช้เป็ นข้อมูลสาหรับการเรียนรู้
ตัวแบบจาลองทีน่ าไปใช้ในระบบแนะนาต้องเป็ นตัวแบบทีม่ ปี ระสิทธิภาพ โดยเปรียบเทียบตัวแบบจากค่า RMSE
และ MAE หากอัลกอริทมึ ใดมีค่าความผิดพลาด (Error) ต่า จะจัดว่าเป็ นอัลกอริทมึ ทีใ่ ช้แนะนาสินค้าได้ดที ส่ี ุด จากนัน้
นาอัลกอริทมึ ทีป่ ระสิทธิภาพดีทส่ี ุดมาใช้แนะนาสินค้า Top-N ชิน้ และวัดผลอัลกอริทมึ อีกครัง้ โดยใช้ค่า Mean Average
Precision (MAP) ในการประเมินความแม่นยาของตัวแบบว่า อันดับสินค้า Top-N ที่ได้รบั การแนะนามานัน้ มีความ
แม่นยาในระดับใด
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4. ผลการศึกษา
ผลการศึกษาเรื่อง การแนะนาสินค้าในร้านจาหน่ ายอุปกรณ์ ไฟฟ้ าและแสงสว่างโดยวิธีการกรองแบบร่วมกัน
กรณีศกึ ษาบริษทั เอกชนแห่งหนึ่งแบ่งเป็ น 2 ส่วน คือ
1. ผลลัพธ์การเปรียบเทียบประสิทธิภาพของอัลกอริทมึ
2. ผลลัพธ์ความแม่นยาในการแนะนา
4.1. ผลลัพธ์การเปรียบเทียบประสิ ทธิ ภาพของอัลกอริทึม
ตารางที่ 4 ตารางเปรียบเทียบค่า RMSE, MAE, Fit Time และ Test Time ของอัลกอริทมึ วิธกี ารกรองแบบร่วมกัน
ประเภทต่าง ๆ
Model
SVD
KNNBasic
User-based
KNNBasic
Item-based
KNNWithMeans
User-based
KNNWithMeans
Item-based
KNNWithZScore
User-based
KNNWithZScore
Item-based

Train_RMSE Test_RMSE Train_MAE Test_MAE Fit Time Test Time
1.0094

1.0094

0.9775

0.9775

7.0656

0.2387

0.9899

1.0062

0.9676

0.9767

1.6523

6.7061

0.9822

1.0020

0.9625

0.9738

2.0280

8.8795

0.9887

1.0043

0.9666

0.9753

1.6717

6.8100

0.9820

1.0018

0.9623

0.9735

2.0705

8.9040

0.9880

1.0039

0.9659

0.9749

1.6865

6.6305

0.9816

1.0019

0.9617

0.9732

2.1351

8.9968

จากตารางที่ 4 อัลกอริทมึ วิธกี ารกรองแบบร่วมกันสาหรับระบบแนะนาทัง้ 7 อัลกอริทมึ คือ SVD แบบคัดกรองผูใ้ ช้
แบบคัดกรองสิง่ ของ แบบคัดกรองผูใ้ ช้ดว้ ยค่าเฉลี่ย แบบคัดกรองสิง่ ของด้วยค่าเฉลี่ย แบบคัดกรองผูใ้ ช้ดว้ ยค่ามาตรฐาน
และแบบคัดกรองสิง่ ของด้วยค่ามาตรฐานพบว่า แบบคัดกรองสิง่ ของด้วยค่าเฉลีย่ ให้ค่า RMSE ต่าทีส่ ุด แบบคัดกรองสิง่ ของ
ด้วยค่ามาตรฐานให้ค่า MAE ต่าทีส่ ุด แบบคัดกรองผูใ้ ช้ใช้เวลา Fit Time ต่าทีส่ ุด และ SVD ใช้เวลา Test Time ต่าทีส่ ุด
4.2. ผลลัพธ์ความแม่นยาในการแนะนา
เมื่อผูใ้ ช้ใช้ระบบแนะนาอาจสนใจเฉพาะข้อผิดพลาดในรายการทีม่ อี นั ดับสูง ผลลัพธ์ของระบบแนะนาทีน่ าไปใช้จริง
จะอยู่ในรูปแบบจัดอันดับ (Ranking) สินค้าที่ลูกค้าอาจจะชอบสูง (อันดับแรก) ไปยังสินค้าที่ลูกค้าอาจจะชอบรองลงมา
(อันดับถัดมา) ในการทดสอบการแนะนาสินค้า อันดับ Top-N จะประเมินความแม่นยาจากค่า Mean Average Precision
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(MAP) โดยพิจารณาการแนะนาหนังสือจานวน N เล่ม (Top-N recommendation) โดยในงานวิจยั นี้พจิ ารณาอันดับ N ที่
น่าสนใจที่ 1 ถึง 15 จากตารางที่ 5 พบว่าเมื่อแนะนารายการสินค้ามากขึน้ แล้วระดับความแม่นยาจะลดลงเรื่อยๆ
ตารางที่ 5 ตารางเปรียบเทียบค่า Mean Average Precision ตัง้ แต่ Top 1 ถึง Top 15 ของแต่ละอัลกอริทมึ
Top-N

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

SVD KNNBasic KNNBasic
User-User Item-Item
0.047
0.053
0.056
0.051
0.055
0.056
0.054
0.049
0.054
0.053
0.051
0.053
0.053
0.054
0.054

0.246
0.230
0.214
0.207
0.194
0.182
0.176
0.169
0.161
0.159
0.149
0.146
0.141
0.135
0.130

0.202
0.186
0.179
0.170
0.164
0.158
0.152
0.148
0.144
0.139
0.133
0.132
0.128
0.122
0.119

KNNWith KNNWith KNNWith
Means
Means
ZScore
User-User Item-Item User-User
0.242
0.217
0.249
0.222
0.198
0.215
0.211
0.181
0.200
0.197
0.169
0.182
0.188
0.166
0.171
0.181
0.161
0.168
0.173
0.152
0.157
0.163
0.147
0.151
0.158
0.144
0.142
0.150
0.139
0.137
0.148
0.134
0.132
0.141
0.129
0.127
0.139
0.124
0.124
0.133
0.121
0.120
0.127
0.118
0.116

KNNWith
ZScore
Item-Item
0.211
0.196
0.185
0.170
0.166
0.156
0.149
0.144
0.138
0.134
0.133
0.128
0.121
0.118
0.115

จากผลการศึกษาอัลกอริทมึ สาหรับแนะนาด้วยวิธกี รองแบบร่วมกันด้วยข้อมูลการขายสินค้าของร้านค้าปลีกแบบ
ออฟไลน์ จานวนอันดับ (Top-N) ที่เหมาะสมต่อการแนะนาคือ 5 อันดับ โดยพิจารณาจากค่า Mean Average Precision
จากตารางพบว่าวิธกี ารกรองแบบร่วมกันโดยพิจารณาผูใ้ ช้เป็ นหลักด้วยค่ามาตรฐาน (User-based Collaborative Filtering
With Z-Score) มีค่า MAP@1 ดีทส่ี ุดเท่ากับ 0.249 สาหรับ MAP@2 จนถึง สาหรับ MAP@5 นัน้ วิธกี ารกรองแบบร่วมกัน
โดยพิจารณาผูใ้ ช้เป็ นหลักแบบปกติ (User-based Collaborative Filtering) จะมีความแม่นยาสูงทีส่ ุด เมื่อจาแนกลูกค้าเป็ น
กลุ่มๆ พบว่ากลุ่มลูกค้าประเภทโรงแรมและรีสอร์ตจะได้รบั การแนะนาให้ซ้อื โคมโซล่าเซล ตูไ้ ซด์และหลอดเข็ม

5. สรุปและอภิ ปรายผลการศึกษา
งานวิจยั นี้เป็ นการศึกษาเกี่ยวกับการสร้างระบบแนะนาสินค้าด้วยเทคนิคกรองแบบร่วมกันสาหรับธุรกิจค้าปลีก
แบบออฟไลน์ เพื่อ หาอัล กอริทึม ส าหรับ การแนะน าที่เ หมาะสมที่สุ ด ซึ่ง ผู้ป ระกอบการร้า นค้า ปลีก แบบออฟไลน์ ,
ผูป้ ระกอบการทีใ่ ห้บริการด้านเว็บไซต์อเิ ล็กทรอนิกส์ (E-Commerce) ไปจนถึงห้างสรรพสินค้าสามารถนาไปเป็ นทางเลือก
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ในการประยุกต์ใช้ต่อไปได้ งานวิจยั นี้มีกระบวนการหลัก 7 ขัน้ ตอน ได้แก่ การเตรียมข้อมูล, การแปลงข้อมูล, การหา
ค่าพารามิเตอร์ทเ่ี หมาะสม, การสร้างตัวแบบ, การประเมินประสิทธิภาพตัวแบบ และการสร้างระบบแนะนา จากการศึกษานี้
พบว่าวิธกี ารกรองข้อมูลร่วมแบบจดจา (Memory-based filtering) มีความแม่นยาสูงกว่าวิธกี ารกรองข้อมูลร่วมแบบจาลอง
(Model-based filtering) โดยใช้ก ารแตกค่า แบบเอกฐาน (Singular Value Decomposition: SVD) โดยที่ในวิธีก ารกรอง
ข้อมูลร่วมแบบจาลอง (Model-based filtering) นี้วธิ กี ารกรองแบบร่วมกันโดยพิจารณาผูใ้ ช้เป็ นหลัก (User-based) เป็ นวิธี
ที่ดที ่สี ุดในการสร้างระบบแนะนาสาหรับงานวิจยั นี้ เนื่องจากวิธกี ารกรองแบบร่วมกันโดยพิจารณาผู้ใช้เป็ นหลัก (Userbased) มีความแม่นยาสูงกว่าวิธกี ารกรองแบบร่วมกันโดยพิจารณาสิง่ ของเป็ นหลัก (Item-based) โดยพิจารณาจากค่า
Mean Precision ทีส่ ูงทีส่ ุดในอันดับที่ Top 1 ถึง Top 5 เนื่องจากตัววัดความแม่นยาเชิงคาดการณ์ (Predictive Accuracy
Metrics) เช่น Mean Absolute Error (MAE) และ Root Mean Square Error (RMSE) ไม่เหมาะสมกับการทานายผลลัพธ์ท่ี
อยู่ในรูปแบบอันดับ (Ranking) ซึง่ ผูใ้ ช้อาจสนใจเฉพาะข้อผิดพลาดในรายการทีม่ อี นั ดับสูง
วิธกี ารกรองแบบร่วมกันโดยพิจารณาผูใ้ ช้เป็ นหลักเป็ นการหาความคล้ายคลึงของผูใ้ ช้โดยการซื้อของลูกค้า โดย
ความคล้ายคลึงกันระหว่างลูกค้าสามารถวัดได้จากพฤติกรรมการซื้อสินค้า ซึง่ ระบบจะแนะนาสินค้าทีผ่ ใู้ ช้เคยเลือกซื้อให้กบั
ผู้ใช้ท่มี ีความคล้ายคลึงกันที่คานวนได้จากอั ลกอริทึม K-Nearest Neighbor บริษัทกรณีศึกษาดาเนินธุรกิจจัดจาหน่ าย
อุปกรณ์ไฟฟ้ าและแสงสว่าง โดยลูกค้าประจา (ลูกค้าทีม่ ี Cuscod) ส่วนใหญ่เป็ นกลุ่มผูร้ บั เหมาและช่างไฟฟ้ า ซึ่งมักจะซื้อ
สินค้าจาพวกวัสดุทใ่ี ช้เมื่อสร้างบ้านหรือต่อเติมบ้านเหมือนกัน ยกตัวอย่างเช่น วัสดุทใ่ี ช้ในการเดินสายไฟ เช่น ท่อร้อยสาย
มักจะถูกซื้อคู่กบั สายไฟและข้อต่อ หรือ วัสดุทใ่ี ช้ในการติดตัง้ เต้ารับและสวิทซ์ เช่น สวิทซ์และเต้ารับมักจะถูกซื้อคู่กบั บล็อก
ลอยและหน้ากาก เมื่อลูกค้ามีพฤติกรรมการซื้อสินค้าคล้ายคลึงกันส่งผลให้ วิธกี ารกรองแบบร่วมกันโดยพิ จารณาผูใ้ ช้เป็ น
หลัก (User-based Collaborative filtering) เป็ นวิธที เ่ี หมาะสมในการสร้างระบบแนะนาสินค้า
อย่างไรก็ตามในงานวิจยั Herlocker พบว่าการตัดสินใจเลือกใช้วธิ กี ารประเมินผลขึ้นอยู่กบั การใช้งานของผูใ้ ช้
ประเภทของการวิเคราะห์และประเภทของชุดข้อมูล ทาให้ไม่ มีเมตริกที่เป็ นมาตรฐานในสาขานี้ จึงเป็ นเรื่องยากที่จ ะ
เปรียบเทียบผลลัพธ์จากงานวิจยั หนึ่งกับผลลัพธ์ในงานวิจยั อื่น ซึ่งสาหรับงานวิจยั การสร้างระบบแนะนาสินค้าด้วยเทคนิค
กรองแบบร่วมกันสาหรับธุรกิจค้าปลีกแบบออฟไลน์ ช้นิ นี้พบว่าวิธกี ารกรองแบบร่วมกันโดยพิจารณาผูใ้ ช้เ ป็ นหลัก (Userbased) และวิธกี ารกรองแบบร่วมกันโดยพิจารณาสิง่ ของเป็ นหลัก (Item-based) มีค่าความแม่นยาและค่าความผิดพลาด
ใกล้เคียงกันมาก การใช้ชุดข้อมูลอื่นอาจให้ผลลัพธ์และประสิทธิภาพแตกต่างออกไปจากนี้

6. ปัญหาและข้อเสนอแนะ
ปั ญหาทีพ่ บในงานวิจยั คือปั ญหาข้อมูลมีปริมาณน้อย (Data sparsity problem) และเบาบาง เนื่องจากข้อมูลมีอยู่
เพียง 5% จากข้อมูลทัง้ หมด และจากข้อมูลทีม่ อี ยู่พบว่าเรทติง้ ส่วนใหญ่เท่ากับ 1 ดังรูปภาพ 3 ทาให้ตวั แบบมีความแม่นยา
ต่ากว่าทีค่ วร แนวทางทีจ่ ะพัฒนาต่อไปในอนาคต ควรทดสอบด้วยชุดข้อมูลทีเ่ หมาะสม เช่น ข้อมูลทีม่ ชี ่องว่างน้อย โดย
การขยายระยะเวลาในการเก็บข้อมูลหรือและพยายามระบุตวั ตนลูกค้ารายย่อยให้อยู่ในระบบ เนื่องจากรายการธุรกรรมการ
ขายจานวน 67% เป็ นของลูกค้าปลีกที่ไม่สามารถระบุตวั ตนได้ งานวิจยั นี้ไม่สามารถนาข้อมูลส่วนนี้มาใช้ได้เพราะไม่
สามารถเก็บข้อมูลการกลับมาซื้อซ้าของลูกค้าได้ นอกจากนี้หากมีกการเตรียมแคตาล็อคข้อมูลสินค้าและการสร้าง feature
ทีเ่ หมาะสมเพื่ออธิบายตัวสินค้า เช่น กลุ่ม/ประเภท ขนาด ราคา สี สไตล์ แบรนด์ หรือคาอธิบายตัวสินค้าแบบย่อ เป็ นต้น ก็
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สามารถนาข้อมูลส่วนนี้มาใช้ในกับวิธกี ารกรองเนื้อหา (Content based filtering) ได้ รวมถึงสามารถใช้วธิ กี ารกรองแบบ
ผสม (Hybrid filtering) ซึ่งมีหลายงานวิจยั พิสูจน์ว่ามีประสิทธิภาพทีส่ ุด สุดท้ายแล้วงานวิจยั นี้ยงั ไม่สามารถทดสอบจริงได้
กับบริษทั กรณีศกึ ษา เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาด COVID-19 เพราะหากนาไปทดสอบอาจจะได้ผลคลาดเคลื่อนได้
อย่างไรก็ตามระบบแนะนานี้ควรนาไปทดสอบจริงในร้านค้าปลีกแบบดัง้ เดิม โดยวัดผลจากอัตราการตอบสนองของลูกค้า
(Hit rate %) เทียบกับค่า MAP เพื่อประเมินประสิทธิภาพของระบบแนะนา

ภาพที่ 3 Histogram และ Boxplot ของ Rating
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