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บทคัดย่อ
ในปัจจุบันสภาพการแข่งขันที่รุนแรงของธุรกิจร้านอาหารส่งผลให้ผู้ประกอบการต้องมีการปรับตัว และปรับกล
ยุทธ์ในการทาการตลาด การนาเอาข้อมูลการสั่งซือ้ ในอดีตมาวิเคราะห์ช่วยให้สามารถแนะนาเมนูอาหารให้กับลูก ค้า ได้
อย่างรวดเร็วและตรงกับความต้องการ ในการศึกษาครัง้ นีไ้ ด้ร วบรวมคาสั่งซื้อสิน ค้าของร้านอาหารญี่ป่ นุ แห่งหนึ่ง นามา
สร้างและพัฒนาระบบแนะนา ทั้งแบบเฉพาะบุคคลและไม่เฉพาะบุคคล โดยใช้วิธีการกรองร่วม (Collaborative Filtering)
ผลการศึกษาพบว่า การสร้างระบบแนะนาแบบเฉพาะบุคคล อัลกอริทึมที่ให้ประสิทธิภาพดีที่สุดคือวิธีการกรองร่ ว มโดย
พิจารณาผูใ้ ช้เป็นหลัก (User-Based Collaborative Filtering) โดยใช้เทคนิค K-Nearest Neighbors และการสร้างระบบ
แนะน าแบบไม่เฉพาะบุคคล เพื่อหาคู่เมนูอาหารที่มีความสัมพัน ธ์ภายในออเดอร์เดียวกัน โดยใช้วิธีก ารกรองร่วมโดย
พิจารณาสินค้า (Item-Based Collaborative Filtering) ด้วยเทคนิค Cosine Similarity พบว่าคู่เมนูอาหารที่มีความสัมพันธ์
กั น สู ง ที่ สุ ด คื อ ซู ชิ เ ซ็ ต แซลมอนเบิ ร ์น นิ กิริ แ ละ Sushi Set ผลจากการวิจั ย ในครั้ง นี้ สามารถเป็ น แนวทางช่ว ยให้
ผู้ประกอบการนาไปพิจารณาในการจัดกิจกรรมส่งเสริมการตลาดได้ เช่น การจัดโปรโมชันให้ตรงกับความต้องการของ
ลูกค้า เพื่อดึงดูดความสนใจลูกค้าและกระตุน้ ยอดขายได้
คาสาคัญ : ระบบแนะนา, 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. บทนา
ธุรกิจร้านอาหารเป็นหนึ่งในธุรกิจการบริการทีม่ ีความสาคัญต่อระบบเศรษฐกิจของประเทศ ด้วยมูลค่าหมุนเวียนที่ไม่
ต่ากว่า 4 แสนล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 4.7 ของภาคบริการทั้งหมดของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (ศูนย์วิจัย
กสิก รไทย, 2563) อีก ทั้งในธุร กิจมีผู้ประกอบการที่ ห ลากหลายทั้ งผู้ประกอบการรายเล็ก (ระดับบุคคล) ไปจนถึ ง
ผู้ประกอบการรายใหญ่ที่สนใจเข้า มาเริ่มธุรกิจในตลาดอย่า งต่อเนื่อง จึงถือได้ว่า เป็ น ตลาดที่ใหญ่แ ละมีแนวโน้มการ
แข่งขันที่สูง ส่งผลให้ผปู้ ระกอบการจาเป็นต้องปรับตัวและปรับกลยุทธ์ในการจัดการธุรกิจ โดยไม่เพียงแต่ ให้ความสาคัญ
กับรสชาติและคุณภาพของอาหาร แต่ควรคานึงถึงความต้องการของผูบ้ ริโภคที่แตกต่างกันอีกด้วย
การแข่งขันในธุรกิจร้านอาหารที่มีแนวโน้มเพิ่มสูงขึน้ ส่งผลให้ผปู้ ระกอบการร้านอาหารมีการเพิ่มกลยุทธ์ในการขาย
มากขึน้ ซึ่งเป้า หมายคือการเพิ่มรายได้ให้กับธุรกิจ เช่ น การสร้างสรรเมนูใหม่ๆ การลดราคา และการจัดโปรโมชั่นเพื่อ
ส่งเสริมการขาย เป็นต้น เพื่อสร้างความแตกต่างดึงดูดผูบ้ ริโภค
การนาเอาเทคโนโลยีมาใช้ในการทาธุรกิจ จะช่วยให้ผปู้ ระกอบการมีโอกาสในการเข้าถึงพฤติก รรมและรสนิย มของ
ผูบ้ ริโภคที่มีอยู่หลากหลายและแตกต่างกันไป ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึน้ เพื่อให้สามารถตองสนองความต้องการและ
ให้บริการได้ตรงกลุ่มลูกค้า ในการศึกษาครัง้ นี้ผวู้ ิจยั จึงสนใจนาเอาข้อมูลการสั่งซือ้ ของลูกค้า ในอดีตมาวิเคราะห์พฤติกรรม
การสั่งอาหารและหารูปแบบในการแนะนาเมนูอาหารให้ตรงกับความต้องการลูกค้า โดยใช้วิธีพิจารณาการกรองร่ว มกัน
(Collaborative Filtering) เพื่อนามาช่วยในการออกแบบกิจกรรมส่งเสริมการขาย ทั้งสาหรับลูกค้าที่เป็นสมาชิก เพื่อให้ มี
ความสอดคล้องกับความต้องการและพฤติกรรมการสั่งอาหารของลูกค้าแต่ละบุคคล และสาหรับลูกค้าใหม่ที่ไม่เคยมี
ประวัติการซือ้ ขาย เพือ่ คาดการณ์โอกาสการซือ้ ที่ลูกค้าน่าจะชอบ
2. วัตถุประสงค์
การศึ ก ษาครั้ง นี้มี วั ต ถุ ป ระสงค์เ พื่ อ ศึ ก ษาความเป็ น ไปได้ใ นการประยุ ก ต์ใ ช้ วิ ธี พิ จ ารณาการกรองร่ ว มกัน
(Collaborative Filtering) มาจัดการข้อมูลการสั่งซือ้ สาหรับแนะนาเมนูอาหารเพื่อให้ตรงกับพฤติกรรมและความต้องการ
ของลูกค้า
3. ขอบเขตงานวิจัย
3.1. ขอบเขตด้านพืน้ ที่ : ร้านอาหารญี่ป่ นุ แห่งหนึ่งในจังหวัดลพบุรี
3.2. ขอบเขตด้า นเนื้อหา : ศึก ษาข้อมูลของร้า นอาหารโดยใช้ข ้อมูลการขาย ตั้งแต่ 01/01/2018-06/05/2021 จานวน
14,401 รายการ และใช้ขอ้ มูลสมาชิกทั้งสิน้ 156 คน
4. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
4.1. เป็นแนวทางในการประยุกต์ใช้ระบบแนะนาสินค้าให้กับร้านอาหาร
4.2. เป็นแนวทางสาหรับผูป้ ระกอบการร้านอาหารในการนาผลลัพธ์ที่ได้มาประกอบการตัดสินใจการจัดกิจกรรมส่ง เสริม
การขาย

5. การทบทวนแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
ในการศึก ษางานวิจัย เรื่อง การศึก ษาวิธีก ารกรองแบบร่วมกัน สาหรับการแนะนาเมนูอาหาร ผู้วิจัย ได้ท าการ
ทบทวนแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง โดยมีสาระสาคัญตามลาดับดังนี้
5.1. ระบบแนะนา (Recommendation System)
ระบบแนะน า (Recommendation System) คื อ ระบบที่ แ นะน าข้อ มู ล ผลิ ต ภั ณ ฑ์ หรื อ ผู้ค นให้กั บ ผู้ใ ช้
ระบบ โดยอ้า งอิ ง จากสมมุ ติ ฐ านการเรี ย นรู้ข ้อ มู ล ความชอบหรื อ ความต้อ งการ ณ ขณะนั้ น ของผู้ใ ช้ โดยระบบ
แนะนาสามารถจาแนกประเภทจากวิธีการแนะนาเป็น 5 ประเภท ได้แก่
1. วิธีพิจารณาจากข้อมูลสิ่งของ (Content-based Filtering) เป็ น วิธีที่แ นะนาสิ่งของ (Item) โดยพิจารณาจาก
คุณสมบัติของสิ่งของที่ผใู้ ช้เคยชื่นชอบในอดีต ระบบจะแนะนาสิ่งของเมื่อสิ่งของนั้นมีคุณสมบัติตรงกับสิ่งที่ผใู้ ช้เคยชอบใน
อดีตให้
2. วิธีพิจารณาการกรองร่วมกัน (Collaborative Filtering) เป็นวิธีการแนะนาโดยพิจารณาจากข้อมูลของผูใ้ ช้ใน
อดีตเช่นเดียวกับ Content-based Filtering แต่จะต่างตรงที่ Collaborative Filtering จะนิยมใช้กับระบบผูแ้ นะนาที่มีก าร
ให้คะแนนความชื่นชอบ (Rating) ต่อสิ่งของ วิธีการนีส้ ามารถได้หลายรูปแบบแต่วิธีที่เป็นที่นิยมจะมี 3 วิธีหลักๆ ดังนี้ 1.)
User-Based Collaborative Filtering เป็นการดูจากความชอบของลูกค้าที่คล้ายกับลูกค้าเป้าหมาย โดยถ้าลูกค้าที่ถูกจัด
ให้อยู่ในกลุ่มเดียวกันมักจะชอบสินค้าที่มีลักษณะคล้ายกัน เช่น เช่น ผูช้ ายสองคนที่กินอาหารเหมือนกัน เมื่อนาย B ซือ้
นา้ อัดลม ก็จะมีความน่าจะเป็นที่นาย A จะซือ้ เช่นกัน ทาให้ในการสั่งอาหารจะมีการแนะนานา้ อัดลมให้นาย A 2.) ItemBased Collaborative Filtering จะแนะนาสินค้าโดยอาศัยข้อมูลและพฤติกรรมในอดีตของลูกค้าเป้าหมาย มาคานวณหา
สินค้าที่คล้ายคลึงกับสินค้าที่ลูกค้าเป้าหมายเคยชื่นชอบ โดยพิจารณาจากคะแนนความชื่นชอบที่ถูกให้โดยลูกค้าในระบบ
หลายคน 3.) Singular Value Decomposition เป็ น การนาเอาหลักการแยกองค์ประกอบของเมทริก ซ์มาใช้ โดยการแยก
เมทริกซ์หลักออกเป็ นเมทริกซ์ย่อย จากนั้นใช้ Optimization Algorithm ในการหาค่าพารามิเตอร์ที่เหมาะสมสาหรับเมท
ริก ซ์นั้น ๆ และน าผลลัพท์ที่ได้มาหาคะแนนท านายที่ใช้ในการแนะน าสิ่งของให้กับผู้ใช้เป้า หมาย (Sarwar, Karypis,
Konstan, and Riedl, 2001)
3. วิธีพิจารณาโดยใช้ข ้อมูลส่ว นตัว (Demographic Filtering) เป็ น วิธีก ารที่แ นะน าโดยการพิจารณาข้อ มู ล
ส่ว นตัวของบุคคล เช่น เพศ, อายุ, อาชีพ, ที่อยู่ หรือสัญ ชาติ แต่วิธีนไี้ ม่เป็ น ที่นิยมมากนัก เนื่องจากมีกฎหมายคุ้มครอง
ข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Policy) ส่งผลให้การเข้าถึงข้อมูลทาได้ยาก
4. วิ ธี ก ารใช้ค วามรู้ที่ไ ด้จ ากผู้ใช้โ ดยตรง (Knowledge-based Recommender) เป็ น วิ ธี ก ารที่ จ ะสอบถาม
ความชอบของผูใ้ ช้โดยตรงว่าให้ความสาคัญหรือคุณค่ากับคุณลักษณะใดของสินค้า เช่น ราคาสินค้า , ความใหม่ของสินค้า
หรือความนิยมของสินค้า
5. วิธีแ บบผสม (Hybrid) เป็ น วิธีที่ร วมเทคนิคอื่น ๆตัง้ แต่ 2 เทคนิคเข้าด้วยกัน แล้ว นาข้อดีของแต่ละเทคนิคมา
ประยุกต์ใช้ เพื่อแก้ขอ้ บกพร่องของแต่ละอัลกอริทึม

5.2. แนวคิดเรือ่ งคะแนนความพึงพอใจ (Rating)
1. คะแนนความพึงพอใจแบบชัดเจน (Explicit Rating) เป็นคะแนนที่แสดงอยู่ในรูปของจานวนตัวเลข
ตามระดับความนิยม โดยช่วงคะแนนจะขึน้ อยูก่ ับการใช้งาน ข้อมูลในส่วนนีจ้ ะได้จากการสอบถามจากผูใ้ ช้โดยตรง เช่น
การกดดาวให้ 5 ดาวสาหรับภาพยนต์เรื่องหนึ่ง
2. คะแนนความพึงพอใจแบบไม่ชัดเจน (Implicit Rating) เป็นคะแนนที่ได้มาจากพฤติกรรมการใช้งานของผูใ้ ช้
ต่าง เช่น การเช็คคะแนนโดยวัดจากจานวนการซือ้ หรือการกดเพื่อเข้าไปดูสินค้า
5.3. การวัดประสิทธิภาพของระบบแนะนา
การวัดประสิทธิภาพระบบแนะนาขึน้ อยู่กับลักษณะของข้อมูล และอัลกอริทึมที่ใช้ในการสร้า ง โดยทั่วไปจะวัด
โดยการนาระบบแนะนาไปทดลองใช้จริงและวัดอัตราการตอบสนองต่อสินค้าที่แนะนา (Response Rate) หรือการวัดโดย
ดูจากค่า ต่า งๆ เรีย กว่า วิธีก ารทดสอบกับคะแนนท านาย โดยจะต้องแบ่งข้อมูลออกเป็ น 2 ส่ว น ส่ว นแรกสาหรับให้
อัลกอริทึมเรีย นรู้ (Training Data) และส่ว นที่สองสาหรับทดสอบ (Testing Data) (Shani and Gunawardana, 2011)
แล้วจึงนาข้อมูลส่วนแรกไปสร้างระบบแนะนา และทดสอบประสิทธิภาพกับส่วนที่สอง
วิธีการทดสอบกับคะแนนทานาย เป็นการวัดผลของระบบแนะนาโดยดูจากค่า ความแม่นยาว่าสามารถแนะน า
สินค้าได้ตรงกับข้อมูลชุดทดสอบ (Testing Data) ได้เท่าไร โดยค่าความแม่นยา (Precision) สามารถคานวณได้ดังสมการ
𝑃𝑟𝑒𝑐𝑖𝑠𝑖𝑜𝑛 =
𝑅𝑒𝑐𝑎𝑙𝑙 =

เมื่อ

𝑇𝑃
𝑇𝑃+𝐹𝑃

𝑇𝑃
𝑇𝑃 + 𝐹𝑁

𝑇𝑃

คือ

จานวนสินค้าที่ระบบแนะนาได้ตรงกับสินค้าที่ ลูกค้าเป้าหมายชอบ

𝐹𝑃

คือ

จานวนสินค้าที่ระบบแนะนาได้ไม่ตรงกับสินค้าที่ ลูกค้าเป้าหมายชอบ

𝐹𝑁

คือ

จานวนสินค้าที่ลูกค้าเป้าหมายชอบแต่ระบบไม่ได้แนะนา

แต่เนื่องจากค่าความแม่นยาทีไ่ ด้นั้น จะไม่สามารถระบุได้ว่าระบบแนะนาสามารถแนะนาสินค้าได้ตรงในลาดับที่
เท่า ไร และเพื่อให้สามารถวัดผลของลาดับในการแนะนาได้ จึงน าเอาค่าความแม่นยาเฉลี่ย (Average Precision : AP)
และค่า เฉลี่ย ของความแม่นย าเฉลี่ย (Mean Average Precision : MAP) มาพิจารณาในการวัดประสิทธิภาพของระบบ
แนะนาร่วมด้วย (Sawtelle, 2020) โดยมีสมการดังนี้
𝐾

1
𝐴𝑃@𝐾 =
∑ 𝑃 (𝑘). 𝑟𝑒𝑙(𝑘)
𝑀
𝑘=1
𝐼

1
𝑀𝐴𝑃@𝐾 =
∑ 𝑈 (𝐴𝑃@𝑘)𝑢
|𝑈|
𝐾=1

𝐾

1
𝐴𝑅@𝐾 =
∑ 𝑅(𝑘). 𝑟𝑒𝑙(𝑘)
𝑀
𝑘=1

𝐼

1
𝑀𝐴𝑅@𝐾 =
∑ 𝑈 (𝐴𝑅@𝑘) u
|𝑈 |
𝐾=1

เมื่อ

𝐴𝑃@𝐾

คือ

ค่าความแม่นยาเฉลี่ย ของการแนะนาสินค้า k ลาดับ

𝑀𝐴𝑃@𝐾

คือ

ค่าเฉลี่ยของความแม่นยาเฉลี่ย ของการแนะนาสินค้า k ลาดับ

𝐴𝑅@𝐾

คือ

ค่าเฉลี่ยความระลึกได้ ของการแนะนาสินค้า k ลาดับ

𝑀𝐴𝑅@𝐾

คือ

ค่าเฉลี่ยของค่าเฉลีย่ ความระลึกได้ ของการแนะนาสินค้า k ลาดับ

𝑀

คือ

จานวนครัง้ ที่ระบบแนะนาสินค้าได้ตรงกับสิ่งที่ผใู้ ช้เป้าหมายชอบ

𝑈

คือ

จานวนผูใ้ ช้ทั้งหมด

5.4. งานวิจัยทีเ่ กี่ยวข้อง
Bayu Yudha Pratama, Indra Budi, Arlisa Yuliawati (2020) ได้ ศึ ก ษ าเกี่ ย วกั บร ะบบแนะ น าสิ น ค้ า ใน
อุตสาหกรรมค้าปลีกแบบออฟไลน์ โดยนาเอาข้อมูลรายการขายย้อนหลังมาแปลงเป็นค่า Rating ด้วยเทคนิค Min-Max
Scaling จากนั้น สร้า งระบบแนะนาด้วยวิธีพิจารณาการกรองร่วมกัน ใน 2 แนวทาง ได้แ ก่ k-NN Algorithm และ SVD
Matrix Factorization โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อจัดท าระบบแนะน าสิน ค้า และค้น หาวิธีที่ดีที่สุด ผลลัพธ์ที่ได้พบว่า k-NN
Algorithm มีประสิท ธิภาพเหนือกว่า SVD Matrix Factorization อีก ทั้งยังพบว่า ยิ่งใช้ก ารฝึ ก อบรมข้อมูลมากเท่ า ใด
ประสิทธิภาพของระบบการแนะนาก็จะยิ่งดีขนึ ้ เท่านั้น
ศุจินธร ทรงสิทธิเ ดช, ณกร อินทร์พยุง (2019). ได้ศึก ษาการสังเคราะห์ข ้อมูลการสั่งซื้อสาหรับแนะน า
เมนูอาหารเพื่อช่วยให้รา้ นอาหารสามารถปรับปรุงคุณภาพในการบริก ารและเพิ่มผลประกอบการให้มากยิ่งขึน้ โดยการ
วิเคราะห์ความสัมพันธ์ของคู่เมนูอาหารที่ลูกค้าสั่งในแต่ละออเดอร์ โดยใช้ระบบแนะนาแบบคัดกรองสิน ค้า (Item Based
Collaborative Filtering) โดยการหาค่า Cosine Similarity ผลลัพธ์ที่ได้ คือ คู่เมนูอาหารที่มีความสัม พัน ธ์กัน สู ง และ
สามารถนาไปแนะนาลูกค้าต่อได้
รัฐ วรรณ พันธุนิล (2017). ได้ศึก ษาการพัฒนาระบบแนะนาส่วนบุคคลโดยใช้ขั้นตอนวิธีแ บบคัดกรองผูใ้ ช้
ร่วมกับแบบคัดกรองสิ่งของร่วม เพื่อเปรียบเทียบประสิทธิภาพของอัลกอริทึม และพัฒนาระบบแนะนาสินค้า โดยใช้ขอ้ มูล
จาก MovieLens Website จานวน 1,000,000 Records พบว่าค่าเฉลี่ยความแม่นยาของระบบแนะนาแบบคัดกรองสินค้า
(Item Based Collaborative Filtering) มีค่าสูงกว่าระบบแนะนาแบบคัดกรองผูใ้ ช้ (User Based Collaborative Filtering)
6. วิธีการดาเนินการวิจัย
ในการศึกษางานวิจัยเรื่อง การศึกษาวิธีการกรองแบบร่วมกันสาหรับการแนะนาเมนูอาหาร จะแบ่งการศึกษา ระบบ
แนะนาออกเป็น 2 ส่วน คือ

1. ระบบแนะนาเมนูอาหารเฉพาะบุคคล (สาหรับลูกค้าที่เป็ นสมาชิก)
2. ระแบบแนะนาเมนูอาหารแบบไม่เฉพาะบุคคล (สาหรับลูกค้าใหม่และลูกค้าทั่วไปที่ไม่ได้เป็นสมาชิก )
โดยผูว้ ิจัยได้แบ่งขั้นตอนการดาเนินงานวิจัยดังรูปภาพที่ (6-1)

รูปภาพที่ 6-1 ขั้นตอนการดาเนินงานวิจัย
6.1. แหล่งข้อมูล (Data Source)
ข้อมูลที่น ามาใช้วิเคราะห์เป็ น ข้อมูลรายการขายย้อนหลัง ของร้านขายอาหารญี่ป่ ุนแห่งหนึ่ง ที่ถูก จัดเก็บโดย
โปรแกรม Loyverse ระบบ POS และดึงข้อมูลออกมาในรูปแบบไฟล์ประเภท Comma Separated Value (CSV) โดยใช้
จะข้อมูลย้อนหลังตัง้ แต่วันที่ 1 มกราคม 2018 ถึง 31 พฤษภาคม 2021 โดยมี Transaction จานวน 14,401 รายการ 21
คอลั ม น์ ได้แ ก่ 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 ามาศึก ษาในงานวิจัย ครั้งนี้จะใช้ข ้อมูล 3 คอลัมท์ ได้แ ก่ Receipt
Number (เลขที่ใบเสร็จต่อ 1 รอบการซือ้ สินค้า ), Customer_id (รหัสของลูกค้า) และ Item (ชื่อของสินค้า)
6.2. การเตรียมข้อมูล (Data Preprocessing)
6.2.1 การทาความสะอาดข้อมูล (Data Cleansing)
ทาการรวมเมนูที่เป็นเมนูเดียวกัน แต่ใน Transaction เป็นคนละชื่อเข้าด้วยกัน และแก้ไขชื่อให้ตรงกัน จากนั้นทา
การลบรายการที่ไม่มขี อ้ มูล Customer_id ออก เนื่องจากจะไม่สามารถระบุได้วา่ เป็นข้อมูลการซือ้ ขายของลูกค้าคนไหน
6.2.2 การแปลงข้อมูล (Data Transformation)
ในการแนะนาเมนูอาหารแบบเฉพาะบุคคลด้วยวิธีพิจารณาการกรองร่วมกัน (Collaborative Filtering) จาเป็นที่
จะต้องใช้ขอ้ มูลการให้คะแนนความชื่นชอบของลูกค้า (Rating) แต่เนื่องจากในฐานข้อมูลไม่มขี อ้ มูลในส่วนนี้ จึงนาเอา
ประวัติการซือ้ ขายของลูกค้ามาใช้ เพื่อแสดงถึงความพึงพอใจของลูกค้าที่มีต่อเมนูนนั้ ๆ โดยหากลูกค้าซือ้ เมนูหนึ่งซา้ ๆ เป็น
การบ่งชีว้ า่ ลูกค้าคนนัน้ มีแนวโน้มที่จะชอบเมนูนแี้ ละคะแนนความชืน่ ชอบก็จะสูงตาม โดยมีขั้นตอนดังนี้

จากข้อมูลที่มีอยู่ ดังตารางที่ 6-1 จะทาการนับรวมจานวนครัง้ ทั้งหมดของการซือ้ อาหารแต่ละเมนูของลูกค้าแต่
ละคน ดังในตารางที่ 6-2
ตารางที่ 6-1 ตัวอย่างข้อมูลรายการขายย้อนหลัง
Customer_id
49292012
49292012
49292012
26057538
26057538

Item
ข้าวหน้าปลาไหล
ข้าวหน้าปลาไหล
ข้าวหน้าปลาไหล
ข้าวราดแกงกะหรี่
ข้าวราดแกงกะหรี่

Quantity
1
1
1
1
1

Date
24/2/2018
01/6/2018
15/1/2019
31/3/2019
20/7/2019

ตารางที่ 6-2 ตัวอย่างจานวนการซื้ออาหารแต่ละเมนูของลูกค้า
Customer_id
49292012
26057538

Item
ข้าวหน้าปลาไหล
ข้าวราดแกงกะหรี่

Quantity
3
2

จากนัน้ นาข้อมูลที่ปรากฏในตารางที่ 6-2 มาสร้าง Pivot Table ที่มีแถว (Row) เป็นรายการเมนูอาหารทั้ง 164
รายการ และมีคอลัมท์ (Column) เป็น รหัสลูกค้า (Customer_id) ทั้ง 156 คน โดยค่าภายในคือ จานวนครัง้ ทั้งหมดที่
ลูกค้าซือ้ อาหารแต่ละเมนู ดังตารางที่ 6-3
ตารางที่ 6-3 จานวนครั้งที่ลูกค้าซื้ออาหารแต่ละเมนู
Customer_id
49292012
26057538
38387831
31421598
28986423

ข้าวหน้าปลา
ไหล
10
16
8
-

ข้าวราดแกงกะหรี่

ทาโกยากิ

เทมปุระ

หมึกย่างซอส

6
12
-

8
10
6

8
12
-

15
20
8

จากนัน้ ทาการแปลงข้อมูลภายในตารางที่ 6-3 ให้เป็นค่า Rating โดยใช้ Minmax Scaling Algorithm ในการปรับข้อมูล
โดยมีสมการ ดังนี้

𝑓𝑢𝑖 −𝑓𝑚𝑖𝑛
𝑟𝑢𝑖 = [((
) × (𝑟𝑚𝑎𝑥 − 𝑟𝑚𝑖𝑛 )) + 𝑟𝑚𝑖𝑛 ]
𝑓𝑚𝑎𝑥 −𝑓𝑚𝑖𝑛
เมื่อ

𝑓𝑢𝑖

คือ

ความถีใ่ นซือ้ สินค้าของลูกค้า u ทีซ่ ือ้ สินค้า I

𝑓𝑚𝑖𝑛 คือ

จานวนครัง้ ที่ซือ้ สินค้าน้อยที่สุด

𝑓𝑚𝑎𝑥 คือ

จานวนครัง้ ที่ซือ้ สินค้ามากที่สุด

𝑟𝑢𝑖

คือ

ค่า Rating ของผูใ้ ช้ u ที่มีต่อสินค้า i

𝑟𝑚𝑖𝑛 คือ

ค่า Rating ที่ต่าทีส่ ุด

𝑟𝑚𝑎𝑥 คือ

ค่า Rating ที่มากที่สุด

ตารางที่ 6-4 คะแนน Rating ของลูกค้าสาหรับอาหารแต่ละเมนู
Customer_id
49292012
26057538
3838783152
31421598
28986423

ข้าวหน้าปลา
ไหล
2.5
4.8
2
0
0

ข้าวราดแกงกะหรี่

ทาโกยากิ

เทมปุระ

หมึกย่างซอส

1.5
0
4
0
0

2
0
2.5
0
1.5

0
2
0
4
0

4.5
0
0
5
2

6.3. การสร้างระบบแนะนา (Recommendation System)
6.3.1 ระบบแนะนาเมนูอาหารเฉพาะบุคคล (สาหรับลูกค้าที่เป็ นสมาชิก)
ในการสร้างระบบแนะนาเมนูอาหารเฉพาะบุคคล (สาหรับลูกค้าที่เป็นสมาชิก ) ด้วยวิธีพิจารณาการกรองร่วมกัน มี
ขั้นตอนดังนี้
1. การแบ่งข้อมูล ที่ใช้ในการทดสอบ น าข้อมูลที่ผ่านขั้น ตอนการแปลงข้อมูลมาแบ่ง ออกเป็ น 2 ชุด สาหรับสร้า งตัวแบบ
(Training Data) และข้อมูลสาหรับทดสอบ (Testing Data) ในสัดส่วน 70% และ 30% ตามลาดับ
2. การหาค่าพารามิเตอร์ที่เหมาะสม โดยใช้เทคนิค GridSearch ในการปรับค่าพารามิเตอร์ที่เป็นไปได้ แล้วหาพารามิเตอร์
ที่เหมาะสมที่สุดที่จะนามาใช้ในการศึกษาครัง้ นี้ เพื่อให้ Model ที่ได้มีประสิทธิภาพและมีค่า ความคลาดเคลื่อนต่าที่สุด
ผลลัพธ์ที่ได้ดังตาราง 6-5

ตารางที่ 6-5 ค่าพารามิเตอร์ที่เหมาะสม
Model
K-NN

Parameter
Method : als.

RMSE
1.05889

K : 15
Similarity : Cosine
SVD

N_epochs : 20

1.04192

Ir_all : 0.007
Reg_all : 0.4

วิ ธี ก ารกรองแบบร่ ว มกั นโดยพิจ ารณาผู้ใ ช้ เ ป็ นหลั ก (User-Based Collaborative Filtering) วิธีนี้จะใช้
ประวัติก ารให้คะแนนของลูกค้า ที่เคยซือ้ สิน ค้า ในอดีต และข้อมูลของลูก ค้า คนอื่น มาพิจารณาร่วมด้ว ย ใช้เทคนิค KNearest Neighbors ในการหาลูก ค้า ที่มีก ารให้คะแนนเมนู อาหารใกล้เคีย งกันมากที่สุดมาพิจารณา โดยใช้ Cosine
Similarity มาหาความเหมือนของข้อมูล จากเวคเตอร์การให้คะแนน Rating ของลูกค้าแต่ละคน จะได้ค่า Similarity Score
ที่บอกว่า ข้อมูลมีความเหมือนกันเท่าไร จากนั้น หาค่า Predicted Rating โดยคานวณจากลูกค้าคนอื่นที่มีค่า Similarity
Score สูง และแนะนาเมนูอาหารที่มีค่า Predicted Rating สูงตามลาดับ N ที่กาหนดให้กับลูกค้าเป้าหมาย
วิธีการกรองแบบร่ว มกันโดยพิจารณาสินค้าเป็ นหลัก (Item-Based Collaborative Filtering) ใช้เทคนิค KNearest Neighbors ในการหาเมนูอาหารที่ถูกให้คะแนนใกล้เคียงกับเมนูที่ลูกค้าเป้าหมายเคยให้คะแนนสูงไว้ในอดีต
หรือมีความชื่นชอบมาก มาหาเมนูอาหารที่ลูก ค้าเป้าหมายน่าจะชอบ โดยใช้ Cosine Similarity มาหาความเหมือนกับ
เมนูอื่นทั้งหมด จากเวคเตอร์การให้ Rating เมนูที่ลูกค้าเป้าหมายเคยให้คะแนนไว้สูง จะได้ค่า Similarity Score ที่บอกว่า
เมนูมีความเหมือนกันเท่าไร จากนั้น หาค่า Predicted Rating โดยคานวณจากเมนูอื่น ที่มีค่า Similarity Score สูง และ
แนะนาเมนูที่มี Predicted Rating สูงตามลาดับ N ที่กาหนดให้กับลูกค้าเป้าหมาย
Singular Value Decomposition (SVD) อั ล ก อรึ ทึ มนี้ จ ะ ใช้ ห ลั ก การ Matrix Factorization ใ น ก ารหาค่ า
Predicted Rating โดยการแยกองค์ประกอบของเมริก ซ์ผู้ใช้ออกเป็ น เมทริก ซ์ย่อย ด้ว ย Matrix Factorization และหา
ค่าพารามิเตอร์ที่จะทาให้เมื่อทาการ Dot product กลับไปจะทาให้ได้ค่าใกล้เคียงกับเมทริกซ์ตงั้ ต้นมากที่สุด โดยค่าที่ได้จะ
มีค่า Rating ของเมนู อาหารที่ลูกค้าไม่เคยให้คะแนนมาก่อน และเลือกแนะน าเมนูที่มีค่า Predicted Rating สูงให้กับ
ลูกค้าเป้าหมาย

6.3.2 ระบบแนะนาเมนูแบบไม่เฉพาะบุคคล (สาหรับลูกค้าใหม่และลูกค้าทั่วไปทีไ่ ม่ได้เป็ นสมาชิก)
ในการแนะนาเมนูอาหารทั่วไปสาหรับลูกค้าใหม่และลูกค้าทั่วไปที่ไม่ได้เป็นสมาชิก จะใช้วิธีการกรองแบบร่วมกันโดย
พิจารณาสินค้าเป็นหลัก (Item-Based Collaborative Filtering) โดยจะไม่ได้นาคะแนน Rating มาใช้ในการวิเคราะห์ดว้ ย
แต่จะเป็นการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของคู่เมนูอาหารที่ถูกสั่งภายในออเดอร์เดียวกัน โดยใช้ Cosine Similarity ในการวัด
มีขั้นตอนดังนี้
1. เนื่องจากไม่ได้ใช้ขอ้ มูลคะแนน Rating จึงน าข้อมูล Receipt Number มาใช้ในการวิเคราะห์ โดยท าการรวม
จานวนเมนูแต่ละรายการที่ถูกสั่งภายในออเดอร์นั้นๆ จานวนทั้งสิน้ 14,401 รายการ
2. จากนั้นนาข้อมูลมาทา Pivot Table โดยที่ Row ของข้อมูลคือ Receipt Number และ Column คือ เมนูอาหารทัง้
164 รายการ และทาการตัด Receipt ทิง้ เนื่องจากเป็นการกรองแบบร่วมกันโดยพิจารณาสินค้าเป็นหลัก
3. ทาการสร้างเมทริกซ์เมนูอาหารโดยที่ทั้ง Row และ Column คือเมนูอาหารทั้งหมดที่มี จะได้เมทริกซ์ขนาด164
x164
4. จากนั้น คานวณหาค่า Cosine Similarity และน าค่าที่ได้ใส่ไว้ในเมทริกซ์ที่เมนูอาหารที่สร้างไว้ในขั้นตอนก่อน
หน้านี้ ผลลัพธ์ที่ได้คือค่าความเหมือน ของเมนูอาหารว่าใกล้เคียงกับเมนูใด
5. นาค่า Cosine Similarity มาเรียงลาดับจากมากไปหาน้อย โดยคู่เมนูที่มีค่ามาก จะหมายความว่า เมนู 2 ชนิดนี้
มีความสัมพันธ์กันมาก โดยหากลูกค้าซือ้ เมนูใดเมนูหนึ่ง จะแนะนาอีกเมนูหนึ่งให้กับลูกค้าด้วย
7. ผลการศึกษา
7.1. ระบบแนะนาเมนูอาหารเฉพาะบุคคล (สาหรับลูกค้าที่เป็ นสมาชิก)
ผลลัพธ์ในการทดสอบ และเปรียบเทีย บประสิทธิภาพระบบแนะน าเมนูอาหารเฉพาะบุคคล (สาหรับลูก ค้า ที่เป็น
สมาชิก ) แสดงได้ดังตารางที่ 7-1 เป็ น การแสดงความแม่นยาในการแนะน าเมนูอาหาร โดยพิจารณาจากค่า MAP และ
MAR ในการแนะน าเมนูอาหาร 5 อัน ดับ พบว่า วิธีก ารกรองแบบร่ว มกัน โดยพิจารณาสิน ค้า เป็ น หลัก (User-Based
Collaborative Filtering) โดยใช้อัลกอริทึม K-Nearest Neighbors เป็นการสร้างระบบแนะนาเมนูอาหารที่มีประสิทธิภาพ
มากที่สุด โดยพบว่า ในแต่ละจานวน k ที่แ นะน าเมนูอาหารตั้งแต่ 1-5 อัลกอริทึมคัดกรองผู้ใช้จะให้ค่าเฉลี่ยของความ
แม่นยาเฉลี่ยสูงที่สุด ในส่วนของอัลกอริทึมคัดกรองสิ่งของ (Item Based Collaborative Filtering ) และ Singular Value
Decomposition (SVD) ค่าที่ได้ให้ผลที่ไม่แตกต่างกันมากนัก
ตารางที่ 7-1 ตารางเปรียบเทียบค่า MAP และ MAR ของระบบแนะนาด้วยวิธีการกรองแบบต่างๆ
Model
K
1
2
3

User-Based
(KNN)
MAP
0.2578
0.1973
0.1899

MAR
0.4388
0.4434
0.4899

Item-Based
(KNN)
MAP
0.0750
0.1032
0.1000

MAR
0.3679
0.4031
0.4122

Singular Value Decomposition
(SVD)
MAP
MAR
0.1078
0.3480
0.1078
0.4023
0.1017
0.4173

4
5

0.1776
0.1723

0.5059
0.5431

0.097
0.0889

0.4076
0.4529

0.0960
0.0963

0.4313
0.4539

7.2. ระบบแนะนาเมนูอาหารแบบไม่เฉพาะบุคคล (สาหรับลูกค้าใหม่และลูกค้าทั่วไปที่ไม่ได้เป็ นสมาชิก)
จากตารางที่ 7-2 พบว่า เมนูซูชิเซ็ตแซลมอนเบิร ์น นิกิริแ ละSushi Set มีค่า Similarity Score สูงที่สุด คือ 0.7827
หมายความว่าเมนูทั้ง 2 ชนิดนี้ เป็นคู่เมนูที่มีความสัมพันธ์กันมาก สังเกตได้ว่าค่าที่ได้ในแต่ละลาดับนั้นไม่ได้ต่างกัน มาก
ผูป้ ระกอบการร้านอาหารอาจจะใช้ประโยชน์จากการจับคู่เมนูอาหารดังกล่าวในการแนะนาเมนูให้กับลูกค้าที่ยังไม่เ คยมี
ประวัติกับทางร้าน หรือลูกค้าทั่วไป โดยเมื่อมีลูกค้าซือ้ เมนูหนึ่ง เราก็สามารถแนะนาอีกเมนูหนึ่ งให้กับลูกค้าได้เช่นกัน หรือ
การจัดกิจกรรมส่งเสริมการขายแบบ Bundle Promotion ซื้อคู่ถูก กว่า โดยเอาคู่เมนูอาหารมาจัดโปรโมชัน โดยดูจากค่า
ความสัมพันธ์กันหรือ Similarity Score ได้
ตารางที่ 7-2 ค่าความสัมพันธ์ของคู่เมนูอาหาร Top-5
ลาดับ
เมนูที่ 1
เมนูที่ 2
Similarity
1
ซูชิเซ็ตแซลมอนเบิรน์ นิกริ ิ
Sushi Set
0.7827
2
แซลมอนซาชิมิ L
Sushi Set
0.7631
3
ทาโกยากิ
Sushi Set
0.7466
4
ข้าวราดแกงกะหรี่
Sushi Set
0.7410
5
ข้าวไข่ขน้
Sushi Set
0.7304
8. สรุปและอภิปรายผลการศึกษา
ในการศึกษาครัง้ นีม้ เี ป้าหมายเพื่อเป็นแนวทางในการสร้างและพัฒนาระบบแนะนาสาหรับร้านอาหาร โดย
พยายามหาแนวทางใน 2 มิติ คือ 1.) การสร้างระบบแนะนาแบบเฉพาะบุคคล เพื่อให้สามารถแนะนาเมนูอาหารได้ตรงกับ
ความชอบและรสนิยมของลูกค้าแต่ละคนได้ พบว่า อัลกอริทึมที่ใช้สาหรับระบบแนะนาด้วยวิธกี ารกรองแบบร่วมกันที่มี
ประสิทธิภาพมากทีส่ ุด คือ ระบบแนะนาแบบคัดกรองผูใ้ ช้ (User-Based Collaborative Filtering) โดยมีค่า MAP@5
เท่ากับ 0.1723 หมายความว่า ในการเมนูอาหารแนะนา 5 อันดับแรก โดยเฉลีย่ อัลกอริทึมสามารถแนะนาได้ตรงกับ
เมนูอาหารที่ลกู ค้าเป้าหมายน่าจะชอบในอนาคตตาม Testing data ได้ 17.23% และ MAR@5 เท่ากับ 0.5431
หมายความว่า ในบรรดาเมนูอาหารที่อยู่ใน Testing data อัลกอริทึมสามารถแนะนาได้ตรง 54.31% และ 2.) การสร้าง
ระบบแนะนาแบบไม่เฉพาะบุคคล การศึกษาในส่วนนีเ้ พื่อเป็นแนวทางให้กับผูป้ ระกอบการร้านอาหาร ในการสร้าง
กิจกรรมส่งเสริมการขายสาหรับลูกค้าขาจรที่ไม่เคยมีประวัติสมาชิกกับทางร้าน โดยใช้ระบบแนะนาแบบคัดกรองผูใ้ ช้
(Item Based Collaborative Filtering) เพื่อหาความเหมือนของคู่เมนูอาหารภายในออเดอร์เดียวกัน ด้วยการหาค่า
Cosine Similarity ผลลัพธ์ที่ได้พบว่า ซูชิเซ็ตแซลมอนเบิรน์ นิกริ ิและ Sushi Set มีคา่ Similarity Score สูงที่สุด คือ 0.7827
หมายความว่าเมนูทั้ง 2 ชนิดนี้ เป็นคู่เมนูที่มีความสัมพันธ์กนั มากที่สุด โดยสามารถสังเกตได้ว่าผลการศึกษาเมนูทมี่ ีความ
เหมือนกันมากที่สุด 5 อันดับแรก จะพบเมนู Sushi Set อยู่ในทุกลาดับ ซึ่งหมายความว่า ลูกค้ามักจะซือ้ Sushi Set คู่กับ

เมนูอื่นๆ ซึ่งผลการศึกษาที่พบนี้ สามารถนาไปใช้เป็นแนวทางให้ผปู้ ระกอบการนาข้อมูลที่ได้ไปประยุกต์ใช้ในการแนะนา
เมนูให้กับลูกค้า เช่น หากต้องการจัดโปรโมชั่นเพื่อกระตุน้ ยอดขาย เมนูที่ควรนามาพิจารณาใช้ทาโปรโมชั่นคือ Sushi Set
ในการจับคู่กับเมนูอื่นๆ และขายในราคาพิเศษ หรือหากลูกค้าเลือกซือ้ เมนูใดเมนูหนึ่ง ทางร้านสามารถแนะนาอีกเมนู
ให้กับลูกค้าโดยพิจารณาจากค่า Cosine Similarity ได้ ในการจัดกิจกรรมส่งเสริมการตลาดแบบนี้ เป็นการนาเอา
พฤติกรรมของลูกค้าในอดีตมาสังเคราะห์ขอ้ มูลและสร้างเป็นโปรโมชันที่สามารถตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้าที่
แตกต่างกันไปในแต่ละกลุ่มหรือบุคคลได้ดีมากยิ่งขึน้
9.ข้อเสนอแนะ
งานวิจยั นีเ้ ป็นตัวอย่างในการประยุกต์แนวคิดทางด้านการวิเคราะห์ขอ้ มูลที่ใช้ในการแนะนาเมนูอาหาร เพื่อหา
แนวทางที่มีประสิทธิภาพมากที่สุด เพื่อให้ผปู้ ระกอบการร้านอาหารได้มแี นวทางในการนาเอาข้อมูลการขายย้อนหลังมา
วิเคราะห์เพื่อให้สามารถออกแบบกิจกรรมส่งเสริมการขายหรื อการสร้างโปรโมชัน
ได้ตรงกับความต้องการของลูกค้า
ได้มากที่สุด
สาหรับงานวิจยั ในอนาคต งานวิจยั นีเ้ ป็นการใช้ Implicit Rating หรือ Rating จากการคาดเดาพฤติกรรมของ
ลูกค้า เนื่องจากทางร้านไม่ได้มีการเก็บข้อมูลในส่วนนีโ้ ดยตรง หากสามารถเก็บข้อมูลการให้คะแนนของลูกค้า ที่มีต่อ
เมนูอาหารจานหนึ่งได้ตรงๆ ประสิทธิภาพของระบบแนะนาอาจสูงขึน้ ได้ และจากผลการทดลองที่ได้ในครัง้ นีน้ ั้น หาก
สามารถนาผลลัพธ์ที่ได้ไปทดลองแนะนาเมนูอาหารให้กับลูกค้าเป้าหมายได้จริง และสามารถวัดค่าการตอบสนองได้ จะ
ทาให้งานวิจัยสมบูรณ์มากยิ่งขึน้
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