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งานวิจยันีม้ีวตัถปุระสงคเ์พื่อศกึษาวิธีการแบ่งกลุ่มลกูคา้ โดยใชเ้ทคนิคการเรียนรูข้องเครื่อง เพื่อ

จดักลุ่มของขอ้มูลร่วมกับการวิเคราะหข์อ้ความ โดยประกอบไปดว้ย 2 วิธีหลกัดงันี ้1. การแบ่งกลุ่มลกูคา้ดว้ย
เทคนิคอารเ์อฟเอ็ม  2. การแบ่งกลุ่มดว้ยเทคนิคอารเ์อฟเอ็มและการวิเคราะหข์อ้ความดว้ยเครื่องมือประมวล
ภาษาธรรมชาติ โมดูลเอ็นแอลทีเค (Natural Language Toolkit)  โดยใชชุ้ดขอ้มลูการซือ้ขายสินคา้ของรา้นคา้
ปลีกในประเทศอังกฤษที่เกิดขึน้ในช่วงวนัที่  1 ธ.ค. 2553 ถึง 9 ธ.ค. 2554 จ านวนขอ้มูลทั้งหมด 541,909 แถว 
จากฐานข้อมูล UCI Machine Learning Repository ผู้วิจัยสนใจที่จะเปรียบเทียบผลของการจัดกลุ่มโดยใช้
ฟีเจอรท์ี่ไดจ้ากเทคนิคอารเ์อฟเอ็มและเทคนิควิเคราะหข์อ้ความมารวมกัน  เปรียบเทียบกับการจดักลุ่มโดยใช้
ฟีเจอรท์ี่ไดจ้ากเทคนิคอารเ์อฟเอ็ม ในการเปรียบเทียบค่า Adjusted Rand Index และค่า Normalized Mutual 
Information ระหว่างวิธีที่ 1 และวิธีที่ 2 ซึ่งใหค้่า ARI เท่ากับ 0.5116 และ NMI เท่ากับ 0.3646 ค่า Confusion 
Matrix ที่ไดจ้ากการเปรียบเทียบทัง้ 2 วิธี ผลที่ไดจ้ากการแบ่งกลุ่มไม่สอดคลอ้งกนัมากนกั จากการเปรียบเทียบ
การแบ่งกลุ่มดว้ยเทคนิคอารเ์อฟเอ็มร่วมกับการวิเคราะหข์อ้ความ มีประสิทธิภาพดีกว่าวิธีที่ใชฟี้เจอรท์ี่ไดจ้าก
เทคนิคอารเ์อฟเอ็มเพียงเทคนิคเดียว ในแง่ที่ผลการจดักลุ่มที่ได ้จะใหข้อ้มลูเชิงลกึของการสั่งซือ้รว่มกบัขอ้มลูใน
ส่วนของศกัยภาพของลกูคา้จากขอ้มลูอารเ์อฟเอ็ม 
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This study aims to perform customer segmentation by utilizing clustering in machine 

learning based on RFM model and by using Text Analytics that consists of two main methods, as 
follows: (1) customer segmentation based on the RFM analysis Model Two. The process of customer 
segmentation was based on the RFM analysis model and Text Analytics operations with the NLTK 
(Natural Language Toolkit). This research used transactional dataset which contained all of the 
transactions occurring between 01/12/2010 and 09/12/2011, for a UK-based and registered non-
store online retail with sample of 541,909 rows from UCI Machine Learning Repository. The results of 
the two methods were compared using clustering performance indices (adjusted rand index = 
0.5116 and normalized mutual information = 0.3646) and the confusion matrix showed that the two 
methods were inconsistent. The results showed that the clusters obtained from customer 
segmentation were based on the RFM analysis model and Text Analytics method, which revealed 
insight on both the potential of customers based on RFM features, as well as the characteristics of 
the order in the clusters which was not present when using only RFM features alone. 
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บทที ่1  
บทน า 

1.1 ภูมิหลัง 
 ปัจจุบนัการตลาดสมัยใหม่หมุนเวียนเปลี่ยนไปอย่างรวดเร็วและแตกต่างไปจากการท า
ตลาดในอดีตอย่างสิน้เชิง การแบ่งกลุ่มลูกค้า เพื่อให้สามารถสื่อสารกับลูกค้าแต่ละกลุ่มจึงมี
รูปแบบการสื่อสารที่มีเป้าหมายแตกต่างกันออกไป และมีความส าคัญมากในการพัฒนาโมเดล
ธุรกิจที่ตอ้งท าให้ชัดเจน, จ าเพาะเจาะจง และเป็นเหตุเป็นผลกัน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการ
ด าเนินกิจกรรมทางการตลาด  
 การจัดกลุ่มลูกค้า (Customer Segmentation) เป็นวิ ธีการจัดกลุ่มโดยที่ ลูกค้าที่ มี
พฤติกรรมใกลเ้คียงกนัหรือเหมือนกนัจะถูกจดัไวใ้นกลุ่มเดียวกนั ส่วนลกูคา้ที่มีพฤติกรรมแตกต่าง
หรือไม่เหมือนกันก็จะถูกจัดไวค้นละกลุ่ม การจัดกลุ่มลูกคา้ท าใหธุ้รกิจสามารถทราบถึงลกัษณะ
หรือพฤติกรรมของลูกคา้ของตนเองในแต่ละกลุ่มได้ เมื่อธุรกิจเขา้ใจพฤติกรรมหรือลักษณะของ
ลูกคา้ในแต่ละกลุ่มก็จะสามารถเสนอสินคา้หรือบริการที่ตรงต่อพฤติกรรมของลูกคา้ได ้หากน า
เทคนิคคลสัเตอริงหรือการเรียนรูข้องเครื่องประเภทการจัดกลุ่มของขอ้มลู ที่ไม่มี Target หรือไม่มี
ตน้แบบของผลลพัธ ์ซึ่งเป็นโมเดลที่เอาไวใ้ชก้ารจดักลุ่มของขอ้มลู จะท าใหส้ามารถแบ่งกลุ่มของ
ผลิตภัณฑ์ตามความประสงค์ของลูกค้าได้ และยังสามารถน ามาประยุกต์ใช้กับการท างานใน
หน่วยงานต่างๆได ้ก็จะยิ่งส่งเสริมใหง้านนัน้ๆเกิดขึน้ไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ ดังนั้นงานวิจัยนีจ้ึง
ศกึษาวิธีการแบ่งกลุ่มลกูคา้จากขอ้มลูการซือ้ขายสินคา้โดยใชว้ิธีการวิเคราะหข์อ้ความและเทคนิค
การเรียนรูข้องเครื่อง ประเภทการจัดกลุ่มของขอ้มูล เพื่อน าผลลัพธ์ที่ได้มาวิเคราะหพ์ฤติกรรม
ลกูคา้และก าหนดเป็นกลยทุธท์างการตลาดต่อไป 
 แมว้่าจะมีงานวิจัยจ านวนไม่นอ้ย ที่ศึกษาเก่ียวกับการจัดกลุ่มลูกคา้ การศึกษาเหล่านั้น
อาจแบ่งเป็น 2 แนวทางไดแ้ก่ แนวทางที่ 1 ผูศ้ึกษาจะอาศัยขอ้มลูจากใบสั่งซือ้ เพื่อจดักลุ่มขอ้มูล
โดยอาศัยความคลา้ยคลึงกันของสินคา้ที่สั่งซือ้ของลูกคา้แต่ละราย ส่วนในแนวทางที่ 2 ผูศ้ึกษา 
จะจัดกลุ่มโดยอาศัยแบบจ าลองอารเ์อฟเอ็ม ซึ่งเป็นการจัดกลุ่มลูกคา้ โดยจ าแนกตามศักยภาพ
ของลกูคา้ผ่านแบบจ าลองอารเ์อฟเอ็ม โดยวิเคราะหจ์ากใบสั่งซือ้ การแบ่งกลุ่มเช่นนี ้อาจท าใหเ้รา
ไม่สามารถมองเห็นภาพรวมของลกูคา้ไดช้ดัเจนในทุกๆแง่มมุไดดี้พอ ในการศึกษาที่ผ่านมา ผูว้ิจยั 
จึงท าการจดักลุ่มลูกคา้ โดยอาศัยขอ้มูลจากทัง้สองส่วน อนัไดแ้ก่ ขอ้มูลการสั่งซือ้สินคา้ในใบสั่ง
ซือ้ ร่วมกับการใชแ้บบจ าลองอารเ์อฟเอ็ม เพื่อวัดศักยภาพของลูกคา้ มีประกอบร่วมกัน เพื่อหา
แนวทางในการสรา้งแบบจ าลองการจัดกลุ่มลูกค้า เพื่อใหม้ีประสิทธิภาพในการจัดกลุ่มสูงสุด 
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นอกจากนี ้ ในการวิเคราะห์ข้อมูลการสั่งซือ้สินค้าในใบสั่งซือ้ ผู ้วิจัยยังใช้เทคนิคการวิเคราะห์
ขอ้ความร่วมดว้ย เพื่อช่วยในการจดักลุม่สินคา้ เพื่อใหแ้บบจ าลองสามารถจดักลุม่ไดอ้ย่างมีความ
แม่นย ามากขึน้ 

1.2 ความมุ่งหมายของงานวิจัย 
 ในการวิจยัครัง้นีผู้ว้ิจยัไดต้ัง้ความมุ่งหมายไวด้งันี ้

1.2.1 เพื่อแบ่งกลุ่มลูกคา้ที่มีพฤติกรรมใกลเ้คียงกนัหรือเหมือนกันออกเป็นกลุ่มย่อย  โดย
ใชเ้ทคนิค Machine learning แบบ Unsupervised Learning ประเภท Clustering  

1.2.2 เพื่อศึกษาว่าตัวแปรใดในขอ้มูลการซือ้ขายสินคา้ที่มีความส าคัญในการแบ่งกลุ่ม
ลกูคา้ 

1.2.3 เพื่อมีความรูค้วามเข้าใจเก่ียวกับการแบ่งกลุ่มลูกค้าเป็นกลุ่มย่อย (Customer 
Segmentation) 

1.2.4 ทราบถึงหลักการของอัลกอริธึม K-means ที่สามารถใชท้ า Clustering Model ได้
และสามารถน าไปใชป้ระโยชนใ์นการเพิ่มประสิทธิภาพในการด าเนินกิจกรรมทางการตลาด 

1.3 ความส าคัญของการวิจัย 
 งานวิจยันีศ้ึกษาการแบ่งกลุม่ลกูคา้ที่มีพฤติกรรมใกลเ้คียงกนัหรือเหมือนกนัออกเป็นกลุ่ม
ย่อย โดยใช ้Machine learning เป็นเครื่องมือส าหรบัสรา้งแบบจ าลองในการแบ่งกลุ่มลกูคา้ แบบ 
Unsupervised Learning ประเภท Clustering ทดลองกบัขอ้มูลการซือ้ขายสินคา้ของรา้นคา้ปลีก
ในประเทศองักฤษที่เกิดขึน้ในช่วงวันที่ 1 ธ.ค. 2553 ถึง 9 ธ.ค. 2554 ประกอบดว้ย 8 แอททริบิวต ์ 
และมีจ านวนขอ้มลูทัง้หมด 541,909 แถว 

1.4 ขอบเขตของการวิจัย 
 1.4.1 ประชากรทีใ่ช้ในการวิจัย 

ขอ้มูลการซือ้ขายสินค้าของรา้นค้าปลีกในประเทศอังกฤษที่เกิดขึน้ในช่วงวันที่ 1 ธ.ค. 
2553 ถึง 9 ธ.ค. 2554 ประกอบดว้ย 8 แอททรบิิวต ์มีจ านวนขอ้มลูทัง้หมด 541,909 แถว 
 1.4.2 กลุ่มตัวอย่างทีใ่ช้ในการวิจัย 

ขอ้มูลการซือ้ขายสินค้าของรา้นค้าปลีกในประเทศอังกฤษที่เกิดขึน้ในช่วงวันที่ 9 ธ.ค. 
2553 ถึง 9 ธ.ค. 2554  
 1.4.3 ตัวแปรทีศ่ึกษา 

 1.4.3.1 ตวัแปรอิสระ มีรายละเอียดดงันี ้
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 1.4.3.1.1 ขอ้มลูลกูคา้ 
  - รหสัลกูคา้ 
  - ประเทศที่ลกูคา้อาศยั 
 1.4.3.1.2 ขอ้มลูสินคา้ 
  - รหสัสินคา้ 
  - ชื่อสินคา้ 
  - ราคาสินคา้ต่อหน่วย 
 1.4.3.1.3 ขอ้มลูใบสั่งซือ้ 
  - เลขที่ใบสั่งซือ้ 
  - วนั/เดือน/ปี และเวลาในใบสั่งซือ้ 
  - จ านวนสินคา้ที่ซือ้ต่อหนึ่งใบสั่งซือ้ 

1.5 กรอบแนวคิดในงานวิจัย 
 งานวิจยันีศ้ึกษาการแบ่งกลุม่ลกูคา้ที่มีพฤติกรรมใกลเ้คียงกนัหรือเหมือนกนัออกเป็นกลุ่ม
ย่อย โดยใช ้Machine learning เป็นเครื่องมือส าหรบัสรา้งแบบจ าลองในการแบ่งกลุ่มลูกคา้ โดย
ขอ้มลูการซือ้ขายสินคา้ของรา้นคา้ปลีกในประเทศองักฤษที่เกิดขึน้ในช่วงวันที่ 1 ธ.ค. 2553 ถึง 9 
ธ.ค. 2554 ประกอบดว้ย 8 แอททริบิวต ์มีจ านวนขอ้มลูทัง้หมด 541,909 แถว โดยขอ้มลูจะถูกเก็บ
ในรูปแบบตาราง จากนั้นจึงใช้ Machine learning มาเป็นเครื่องมือช่วย สรา้งแบบจ าลองเพื่อ
แบ่งกลุ่มลูกคา้ ซึ่งเขียนดว้ยภาษาโปรแกรม Python โดยใช ้เทคนิคการจัดการฟีเจอร ์2 แบบ คือ 
การสรา้งฟีเจอรใ์หม่ดว้ยเทคนิคอารเ์อฟเอ็มและตัดฟีเจอรท์ี่ไม่เก่ียวขอ้ง (Feature Engineering) 
การวิเคราะหข์อ้ความ (Text Analytics) และใชเ้ทคนิค K-means ในการท า Clustering เพื่อหา
แบบจ าลองที่มีประสิทธิภาพในการแบ่งกลุ่มดี โดยประกอบไปดว้ย 2 วิธีหลกัดงันี ้1) การแบ่งกลุ่ม
ลกูคา้ดว้ยเทคนิคอารเ์อฟเอ็ม  2) การแบ่งกลุ่มดว้ยเทคนิคอารเ์อฟเอ็มและการวิเคราะหข์อ้ความ 
ผูว้ิจัยสนใจที่จะเปรียบเทียบผลของการจัดกลุ่มโดยใช้ฟีเจอรท์ี่ได้จากเทคนิคอารเ์อฟเอ็มและ
เทคนิควิเคราะหข์อ้ความมารวมกัน เปรียบเทียบกับการจัดกลุ่มโดยใชฟี้เจอรท์ี่ไดจ้ากเทคนิคอาร์
เอฟเอ็ม 
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1.6 สมมติฐานในการวิจัย 
 1.6.1 แบบจ าลองที่สรา้งดว้ยอัลกอริธึม K-means มีประสิทธิภาพที่ดี เพราะในกรณีที่มี
จ านวนขอ้มูลมาก และมีจ านวนกลุ่มน้อย การจัดกลุ่มดว้ย K-means อาจจะค านวณไดเ้ร็วกว่า
แบบอ่ืนๆ 
 1.6 .2 การใช้  Feature Engineering ก่ อนสร้า งแบบจ าลองท าให้แบบจ าลองมี
ประสิทธิภาพที่ดีกว่าการสรา้งแบบจ าลองที่ไม่มีขัน้ตอน Feature Engineering  
  1.6.3 แอททริบิวตช์ื่อสินคา้ เมื่อผ่านการวิเคราะหข์อ้ความสามารถสรา้งเป็นฟีเจอรใ์หม่ ที่
ช่วยสะทอ้นความคลา้ยคลงึกนัของสินคา้ที่สั่งซือ้ของลกูคา้แต่ละรายได ้
 1.6.4 วิธีการจัดกลุ่มดว้ยเทคนิคอารเ์อฟเอ็มและการวิเคราะหข์อ้ความมีประสิทธิภาพที่
ดีกว่าวิธีการจดักลุ่มดว้ยเทคนิคอารเ์อฟเอ็มเพียงเทคนิคเดียว เพราะสามารถสะทอ้นใหเ้ห็นกลุ่ม
ลกูคา้จากการซือ้ขายสินคา้ อีกทัง้ยงัสะทอ้นใหเ้ห็นกลุม่สินคา้ที่ใกลเ้คียงกนัอีกดว้ย 
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บทที ่2  
เอกสารและงานวิจัยทีเ่ก่ียวข้อง 

ในการวิจยัครัง้นี ้ผูว้ิจยัไดศ้กึษาเอกสารและงานวิจยัที่เก่ียวขอ้ง และน าเสนอตามหวัขอ้ต่อไปนี ้
1. การแบ่งกลุม่ลกูคา้ (Customer Segmentation) 
2. อลักอรธิึมที่ใชใ้นการจดักลุม่ของขอ้มลู (Clustering Algorithms) 
3. การสรา้งฟีเจอรใ์หม่และตดัฟีเจอรท์ี่ไม่เก่ียวขอ้ง (Feature Engineering) 
4. การวิเคราะหข์อ้ความ (Text Analytics) 
5. งานวิจยัที่เก่ียวขอ้ง 

2.1 การแบ่งกลุ่มลูกค้า (Customer Segmentation) 
 เมื่อบริษัทมีขอ้มูลลกูคา้เป็นปริมาณมากขึน้การจะพิจารณาขอ้มูลลกูคา้ทีละรายก็คงท า
ไดไ้ม่สะดวกนักและการมองว่าลูกค้าทุกรายมีลักษณะเหมือนกันหมดก็ไม่ถูกตอ้งเท่าไร ดังนั้น
เพื่อใหบ้รษิัทเขา้ใจลกูคา้ไดอ้ย่างมากขึน้จึงมีความจ าเป็นตอ้งท าการแบ่งกลุม่ลกูคา้  
 การแบ่งกลุ่มลูกค้า (Customer Segmentation) คือ การแบ่งตลาดออกเป็นกลุ่มเล็ก ๆ 
โดยแต่ละกลุ่มจะมีความตอ้งการแตกต่างกนั มีลกัษณะและพฤติกรรมเฉพาะตวั ซึ่งเราสามารถที่
จะแบ่งกลุม่ออกไปไดด้ว้ยปัจจยัหลายแบบ ไดแ้ก่ 

Geographic Segmentation การแบ่งกลุ่มโดยใชห้น่วยทางภูมิศาสตรม์าเป็นตวัแบ่ง เช่น 
สญัชาต,ิ เชือ้ชาติ, รฐั, จงัหวดั, เขตพืน้ที่ เป็นตน้ 

Demographic Segmentation การแบ่งกลุ่มโดยใช้ลักษณะเฉพาะ เช่น เพศ , อายุ , 
ลกัษณะครอบครวั, รายได,้ อาชีพ, ศาสนา เป็นตน้ 

Psychographic Segmentation การแบ่งกลุม่โดยใชล้กัษณะเฉพาะทางสงัคม เช่น ชนชัน้
ทางสังคม (Social Class), ลักษณะการใช้ชีวิตประจ าวัน (Lifestyle) หรือลักษณะเฉพาะส่วน
บคุคล เป็นตน้ 

Behavioral segmentation การแบ่งกลุ่มโดยใชล้กัษณะทางพฤติกรรม เช่น ความรูค้วาม
เขา้ใจในผลิตภณัฑ,์ ทศันคติ, การใชง้านและการตอบรบัต่อผลิตภณัฑแ์ละบรกิารท่ีเสนอ 
 การเลือกเป้าหมาย (Targeting) คือ กระบวนการในการประเมินกลุ่มลูกคา้แต่ละกลุ่มที่
เราแบ่งเอาไวแ้ลว้ว่ากลุ่มไหนน่าจะตอบสนองต่อ Campaign ทางการตลาดไดดี้ที่สุด การเลือก
ควรค านึ งถึ ง  3 ปั จจัย  ได้แก่  ขนาดและการเติบ โต  (Size and Growth) ความน่ าดึ งดูด 
(Attractiveness) เปา้หมายทางธุรกิจ (Business Objectives) 
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2.2 อัลกอริธึมทีใ่ช้ในการจัดกลุ่มของข้อมูล (Clustering Algorithms) 
 Clustering คือ Machine Learning Model ประเภท Unsupervised ที่ไม่มี Target หรือ 
ไม่มีตน้แบบของผลลพัธ์ ซึ่งเป็น Model ที่น าไปใชใ้นการจดักลุ่มของขอ้มูลที่ไม่เคยมีการจัดกลุ่ม
มาก่อน โดยจะแบ่งกลุ่มขอ้มลูจากความคลา้ย เช่น การจดักลุ่มลกูคา้จากพฤติกรรมการซือ้สินคา้
ของลูกค้าที่มีลักษณะคล้ายกันจะเป็นกลุ่มลูกค้าประเภทเดียวกัน Algorithms ที่ใช้ในการท า 
Clustering ไดแ้ก่ 

• K-means clustering เป็นอัลกอริทึมเทคนิคการเรียนรูโ้ดยไม่มีผู ้สอนที่ง่าย
ที่สุด โดยอัลกอริทึม K-Means จะตัดแบ่ง (Partition) วัตถุออกเป็น K กลุ่ม 
แทนค่าแต่ละกลุ่มดว้ยค่าเฉลี่ยของกลุ่ม ซึ่งใชเ้ป็นจุดศูนยก์ลาง  (Centroid) 
ของกลุ่มในการวดัระยะห่างของขอ้มลูในกลุ่มเดียวกนั หากขอ้มลูไหนใกลค่้า
จุดศูนยก์ลางตัวไหนที่สุดอยู่กลุ่มนั้น ต่อมาหาค่าเฉลี่ย (Mean) แต่ละกลุ่ม 
ใหเ้ป็นค่าจุดศนูยก์ลางใหม่ ท าซ า้จนค่าเฉลี่ยหรือจุดศนูยก์ลางในแต่ละกลุ่ม
จะไม่เปลี่ยนแปลง 

• Hierarchical clustering เป็นเทคนิคที่นิยมใชก้ันมากในการจัดกลุ่ม Case 
หรือจดักลุม่ตวัแปร โดยในกรณีที่ใชใ้นการแบ่ง Case นัน้ จ านวน Case ตอ้ง
ไม่มากนกั (จ านวน Case ควรต ่ากว่า 200 ถา้ตัง้แต่ 200 ขึน้ไปใช ้K-Means 
Cluster) และจ านวนตัวแปรตอ้งไม่มากเช่นกันไม่จ าเป็นต้องทราบจ านวน
กลุ่มมาก่อนไม่จ าเป็นเป็นต้องทราบว่าตัวแปรใดหรือ Case ใดอยู่กลุ่มใด
ก่อน ตวัอย่างอลักิรอทึมที่เป็นแบบไฮราคิคอล ไดแ้ก่ อัลกอริทึมแอกโกเมอเร
ทีพ (Agglomerative) ซึ่งเทคนิคนีเ้ริ่มจากขอ้มูลจะถูกนับเป็นหนึ่งคลสัเตอร ์
จากนัน้จะค านวณหาระยะ ถา้ใกลก้นัจะถกูรวมกนัและท าวนซ า้จนกลายเป็น
หนึ่งคลสัเตอรใ์นที่สดุ 

• Biclustering เป็นเทคนิคที่สามารถจัดกลุ่มแถวและคอลัมนข์องเมทริกซไ์ด้
พร้อมกัน โดยการจัดกลุ่มแนวนอนจะมีลักษณะการจัดกลุ่มเหมือน 
Clustering ปกติ ส่วนการจัดกลุ่มแนวตั้งจะเป็นการจัดกลุ่มฟีเจอร์ ซึ่งช่วย
แสดงใหเ้ห็นฟีเจอรท์ี่ส  าคญัของแต่ละกลุม่ ส  าหรบัลกัษณะการท างาน คือ จะ
สลบักนัจดักลุ่มแนวนอนและแนวตัง้ผลดักนัจนไดข้อ้มลูรวมกนัเป็นกลุม่กอ้น
มากที่สดุ 
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2.3 การสร้างฟีเจอรใ์หม่และตัดฟีเจอรท์ีไ่ม่เกี่ยวข้อง (Feature Engineering) 
 คือ การบวนการใชค้วามรู ้Domain Knowledge ในการสรา้งฟีเจอรใ์หม่ขึน้มา ตัดฟีเจอร์
ที่ไม่เก่ียวขอ้งทิง้ไป เพื่อช่วยท าใหอ้ัลกอริทึมเรียนรูไ้ดดี้ขึน้ รวมถึงการสรา้งคุณลกัษณะใหม่จาก
คณุลกัษณะเดิม อาจน าคุณลกัษณะเดิมมาค านวณเพื่อใหเ้ป็นคณุลกัษณะใหม่ การเติมขอ้มูลที่
ขาด (Imputation) การจดัการขอ้มลูโดด  (Handling Outliers)  การแปลงขอ้มลู (Log Transform)  
การใชง้านขอ้มูลวันที่ (Extracting Date)  การแปลงขอ้มูล Category เป็นหลาย Column (One-
Hot Encoding / Embedding) การจัดกลุ่มของข้อมูล  (Grouping Operations) ละ Scaling 
(Normalize, Standardize) เพื่อเป็นประโยชนต่์อการจดักลุม่ 

2.4 การวิเคราะหข์้อความ (Text Analysis) 
 คือ กระบวนการที่กระท ากบัขอ้ความ เพื่อคน้หารูปแบบ แนวทาง และความสมัพนัธท์ี่ซ่อน
อยู่ในชดุขอ้ความนัน้ โดยอาศยัหลกัสถิติ การเรียนรูข้องเครื่อง หลกัคณิตศาสตร ์หลกัการประมวล
เอกสาร (Document Processing) หลักการประมวลผลข้อความ และหลักการประมวลผล
ภาษาธรรมชาติ (Natural Language Processing) 

2.5 งานวิจัยทีเ่กี่ยวข้องกับการแบ่งกลุ่มลูกค้าด้วยอัลกอริธึมทีใ่ช้ในการจัดกลุ่มของข้อมูล  
 ในปัจจบุนัมีงานวิจยัที่ศกึษาเทคนิคการแบ่งกลุม่ลกูคา้และคณุลกัษณะเด่น โดยใชเ้ทคนิค
การท าคลสัเตอร ์ตวัอย่างเช่น 
 2.5.1 บทความวิจัยเร่ือง Data mining for the online retail industry: A case study 
of RFM model-based customer segmentation using data mining โดย Daqing Chen, Sai 
Laing Sain & Kun Guo (1) 
 งานวิจัยนีน้  าเสนอวิธีการแบ่งกลุ่มฐานลูกคา้ เพื่อท าใหธุ้รกิจเขา้ใจลูกคา้มากยิ่งขึน้และ
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการดูแลลูกคา้ แบบใหลู้กคา้เป็นศูนยก์ลาง โดยใชว้ิธีพิจารณา Customer 
Value จาก RFM Model  ใช้ K-means algorithm และ Decision Tree algorithm เพื่ อจ าแนก
ลกูคา้ออกเป็นกลุม่ 
 การทดลองงานวิจยันีใ้ช ้Online Retail Dataset เลือกสนใจเฉพาะขอ้มูลรายการสินคา้ที่
เกิดในประเทศองักฤษ (United Kingdom) เท่านัน้ มาใชใ้นการวิเคราะหข์อ้มลู ผลลพัธท์ี่ได ้คือ ท า
ใหเ้ห็นถึงกลุ่มลูกคา้ที่มีลักษณะเฉพาะแตกต่างกัน และสามารถน ากลยุทธ์ทางการตลาดไปใช้
เหมาะสมกบัลกูคา้ในแต่ละกลุม่ 
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 2.5.2 บทความวิจัยเร่ือง A Novel Approach for Customer Segmentation Based 
on Biclustering โ ด ย  Xiaohui Hu, Xiaosheng Wu, Jianlin Chen,Yu Xiao, Yun Xue, 
TieChen Li และคณะ (2) 
 งานวิจัยนีน้  าเสนอวิธีการแบ่งกลุ่มฐานลูกคา้ เพื่อที่จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพใหก้ับการ
บริหารลูกค้าสัมพันธ์ ใช้ chi-square statistical analysis ในการเลือก attribute ,ใช้ K-means 
algorithm เพื่อวัดค่าแต่ละ attribute , ใช้ DBSCAN algorithm เพื่อจ าแนกลูกค้าออกเป็นกลุ่ม 
และใช ้Biclustering based on FP-tree algorithm เพื่อคน้หารายละเอียดเพิ่มเติมที่ซ่อนอยู่ในแต่
ละ row และ column ของ matrix งานวิจัยนี ้หากเปรียบเทียบกับวิธีแบ่งกลุ่มฐานลูกค้าแบบ 
biclustering based on Apriori และ biclustering on Fp-tree algorithm นั้น Fp-tree สามารถ
ท าไดม้ีประสิทธิภาพมากกว่าส าหรบั dataset ที่มีขนาดใหญ่  
 การทดลองงานวิจัยนี ้ใช้ airline company dataset ผลลัพธ์ที่ ได้  คือ  Biclustering 
algorithm สามารถท าการแบ่งกลุ่มลูกคา้ไดอ้ย่างแม่นย ามากยิ่งขึน้ หากเปรียบเทียบวิธีแบ่งกลุ่ม
ฐานลกูคา้แบบ biclustering based on Apriori และ biclustering on Fp-tree algorithm นัน้ Fp-
tree ได้รับความนิยมมากกว่า  ในอนาคตสามารถพัฒนางานวิจัยฉบับนี ้ได้โดยเพิ่มการท า 
Feature Selection เพื่มช่วยเลือก Feature  ที่มีนยัส าคญักบัขอ้มลูก่อนน าเขา้โมเดล 
 2.5.3 บทความวิจัยเร่ือง A biclustering-based method for market segmentation 
using customer pain points โด ย  Binda Wang, Yunwen Miao, Hongya Zhao, Jian Jin 
และ Yizeng Chen (3) 
 งานวิจัยฉบบันีศ้ึกษาเก่ียวกบัการแบ่งกลุ่มลูกคา้จากขอ้มูล Customer Pain Points โดย
ใช้เทคนิค Biclustering เพื่อระบุลูกค้าที่มีลักษณะเหมือนกันออกเป็นกลุ่มย่อยได้ ( identify 
homogenous subgroups) 
 ผลลพัธข์องงานวิจยัฉบบันีท้  าใหอ้งคก์รสามารถแบ่งกลุ่มลูกคา้ จากสาเหตุที่ท าใหล้กูคา้
ไม่พอใจผลิตภัณฑ์หรือบริการ และเมื่อทราบถึงปัญหาก็สามารถน าไปพัฒนาผลิตภัณฑ์หรือ
บรกิารในอนาคตได ้
 2.5.4 บทความวิจัย เร่ือง  Customer Segmentation based on RFM model and 
Clustering Techniques With K-Means Algorithm โดย Ina Maryani และคณะ (4) 
 งานวิจยัฉบบันีศ้ึกษาเก่ียวกบัการแบ่งกลุ่มฐานลกูคา้ ของ Nine Reload Credit ท า data 
mining โดยใช ้RFM model และใช ้Clustering technique การแบ่งกลุ่มฐานลูกคา้นัน้ จะช่วยให ้
Company สามารถตดัสินใจท า Marketing Strategy ไดอ้ย่างเหมาะสมมากยิ่งขึน้  
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 ผลลัพธ์ของงานวิจัยฉบับนีพ้บว่า Company สามารถแบ่งกลุ่มฐานลูกคา้ได ้และท าให้
สามารถรกัษาฐานลูกค้าเดิมไว้ได้อีกดว้ย งานวิจัยนีไ้ด้น าข้อมูล Transaction จ านวน 82,648 
รายการ มาผ่านกระบวนการท า RFM model จากนั้นท า Clustering Analysis ด้วย K-Means 
ส าหรับงานในอนาคตจะน า Feature selection มาช่วยลด Computation Time และช่วยเพิ่ม
ประสิท ธิภาพให้กับโม เดล อีกทั้งทดลองใช้ Biclustering techniques ในขั้นตอนการท า 
Clustering Analysis แทนที่จากเดิมใช ้K-Means 
 2.5.5 บทความวิจัยเร่ือง Customer Segmentation using K-means Clustering โดย 
Tushar Kansal และคณะ (5) 
 งานวิจัยฉบับนี ้ศึกษาเก่ียวกับการแบ่งกลุ่มฐานลูกค้า โดยใช้ clustering algorithms 
ทั้ ง ห ม ด  3  algorithms คื อ  K-means, Agglomerative, แ ล ะ  Meanshift จ า ก นั้ น ท า ก า ร
เปรียบเทียบผลในแต่ละ Clusters ที่ไดจ้ากการท าในแต่ละ algorithm  
 ผลการวิจัยโดยใช้ clustering algorithm สามารถจัดกลุ่มลูกค้าได้เป็น 5 กลุ่ม ได้แก่ 
Careless, Careful, Standard, Target และ Sensible customer อีกทั้ง mean shift clustering 
สามารถค้นพบเพิ่มอีก 2 กลุ่ม คือ High buyers and frequent visitors และ High buyers and 
occasional visitors เนื่องจาก dataset ในงานวิจยันีเ้ป็นขอ้มลูที่ unlabelled จึงเลือกสนใจขอ้มูล
ที่เป็น internal clustering validation เพราะ สามารถใช้ในการเลือก clustering algorithm และ
จดักลุม่ขอ้มลูลงใน cluster ไดอ้ย่างถกูตอ้ง ในอนาคตสามารถพฒันางานวิจยัฉบบันีไ้ดโ้ดยการท า 
feature extraction เพื่อเพื่อลด redundant data ส าหรบัที่จะน าไปใชใ้นการวิเคราะห ์
 
 แมว้่าจะมีงานวิจัยจ านวนไม่นอ้ย ที่ศึกษาเก่ียวกับการจัดกลุ่มลูกคา้ การศึกษาเหล่านั้น
อาจแบ่งเป็น 2 แนวทางไดแ้ก่ แนวทางที่ 1 ผูว้ิจัยจะอาศัยขอ้มูลจากใบสั่งซือ้ เพื่อจัดกลุ่มขอ้มูล
โดยอาศัยความคลา้ยคลึงกันของสินคา้ที่สั่งซือ้ของลูกคา้แต่ละราย ส่วนในแนวทางที่ 2 ผูศ้ึกษา 
จะจัดกลุ่มโดยอาศัยแบบจ าลองอารเ์อฟเอ็ม ซึ่งเป็นการจัดกลุ่มลูกคา้ โดยจ าแนกตามศักยภาพ
ของลกูคา้ผ่านแบบจ าลองอารเ์อฟเอ็ม โดยวิเคราะหจ์ากใบสั่งซือ้ การแบ่งกลุ่มเช่นนี ้อาจท าใหเ้รา
ไม่สามารถมองเห็นภาพรวมของลกูคา้ไดช้ดัเจนในทุกๆแง่มมุไดดี้พอ ในการศึกษาที่ผ่านมา ผูว้ิจยั 
จึงท าการจดักลุ่มลูกคา้ โดยอาศัยขอ้มูลจากทัง้สองส่วน อนัไดแ้ก่ ขอ้มูลการสั่งซือ้สินคา้ในใบสั่ง
ซือ้ ร่วมกับการใชแ้บบจ าลองอารเ์อฟเอ็ม เพื่อวัดศักยภาพของลูกคา้ มีประกอบร่วมกัน เพื่อหา
แนวทางในการสรา้งแบบจ าลองการจัดกลุ่มลูกค้า เพื่อใหม้ีประสิทธิภาพในการจัดกลุ่มสูงสุด 
นอกจากนี ้ ในการวิเคราะห์ข้อมูลการสั่งซือ้สินค้าในใบสั่งซือ้ ผู ้วิจัยยังใช้เทคนิคการวิเคราะห์
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ขอ้ความร่วมดว้ย เพื่อช่วยในการจดักลุม่สินคา้ เพื่อใหแ้บบจ าลองสามารถจดักลุม่ไดอ้ย่างมีความ
แม่นย ามากขึน้ 
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บทที ่3  
วิธีด าเนินการวิจัย 

ในการวิจยัครัง้นีผู้ว้ิจยัไดด้  าเนินการตามขัน้ตอนดงันี ้
1. กระบวนการท างานของแบบจ าลอง 
2. การน าเขา้ขอ้มลู ตรวจสอบขอ้มลู และพิจารณาขอ้มลู  
3. การแปลงขอ้มลูที่ไดท้ าการเก็บรวบรวม  
4. การวิเคราะหข์อ้มลูดว้ยเทคนิคการแบ่งกลุม่ขอ้มลู  
5. การวดัผลลพัธจ์ากการวิเคราะหข์อ้มลู  

 

3.1 กระบวนการท างานของแบบจ าลอง 
 การท าวิจัยเรื่องการแบ่งกลุ่มลูกคา้จากขอ้มูลการซือ้ขายสินคา้โดยใชเ้ทคนิคคลสัเตอริง 
สามารถแสดงแผนผงัล าดบัขัน้ตอนการด าเนินการไดด้งัภาพประกอบที่ 1 
 

 

ภาพประกอบ 1 แสดงกระบวนการท างานของแบบจ าลอง 
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 จากภาพประกอบ 1 ได้อธิบายถึงกระบวนการสรา้งแบบจ าลองการแบ่งกลุ่มและการ
วัดผลลัพธ์จากการวิเคราะห์ข้อมูล โดยเริ่มจากขั้นตอนการน าเข้าข้อมูล (Load Data) การ
ตรวจสอบขอ้มูล การพิจารณาน าขอ้มูลมาใชใ้นการวิเคราะห ์(Data Review & Understanding) 
การแปลงข้อมูลที่ ได้ท าการเก็บรวบรวมมาให้กลายเป็นข้อมูลที่สามารถน าไปวิเคราะห์ได ้ 
(Feature Engineering, Data Processing & New Features) การวิเคราะหข์อ้มลูดว้ยเทคนิคการ
แบ่งกลุ่มข้อมูลแบบคลัสเตอริง (Clustering) และการวัดผลลัพธ์จากการวิ เคราะห์ข้อมูล 
(Translated the results) หากผลลัพธ์ของแบบจ าลองยังไม่เป็นที่น่าพอใจ จะกลับไปปรบัการ
แปลงขอ้มลู เพื่อใหไ้ดม้าซึ่งแบบจ าลองการแบ่งกลุม่ที่มีประสิทธิภาพดีที่สดุ 

3.2 การเก็บรวบรวมข้อมลู ตรวจสอบข้อมูล และพิจารณาข้อมูล 
 3.2.1 การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 ในงานวิจัยนีไ้ด้ใช้ข้อมูลการซือ้ขายสินค้าของรา้นค้าปลีกในประเทศอังกฤษที่เกิดขึน้
ในช่วงวันที่ 1 ธ.ค. 2553 ถึง 9 ธ.ค. 2554 ประกอบด้วย 8 แอททริบิวต์ มีจ านวนข้อมูลทั้งหมด 
541,909 แถว ดังภาพประกอบที่ 2 และขอ้มูลที่อยู่ในรูปแบบ File worksheet Microsoft Excel 
(.xlsx) ดงัภาพประกอบที่ 3 
 

 

ภาพประกอบ 2 แสดงแอททรบิิวตท์ี่ใชส้  าหรบัสรา้งแบบจ าลอง 
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ภาพประกอบ 3 ตวัอย่างขอ้มลูที่ใชส้  าหรบัสรา้งแบบจ าลอง 
 

 3.2.2 ตรวจสอบข้อมูลและพิจารณาข้อมูลมาใช้ในการวิเคราะห ์
 งานวิจัยนีใ้ชภ้าษาไพทอน (Python) ในการวิเคราะหข์อ้มูลและท า Machine Learning 
เริ่มตน้ดว้ยการน าเขา้โมดลูส าคัญส าหรบัการสรา้งแบบจ าลอง  ดังภาพประกอบที่ 4 ต่อมาน าเขา้
ไฟลข์อ้มลูและขอ้มลูที่ใชส้  าหรบัสรา้งแบบจ าลอง ดงัภาพประกอบที่ 5 

 

ภาพประกอบ 4 แสดงตวัอย่างโคด้น าเขา้โมดลูส าคญัที่ใชส้  าหรบัสรา้งแบบจ าลอง 
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ภาพประกอบ 5 แสดงตวัอย่างโคด้น าเขา้ไฟลข์อ้มลูและขอ้มลูที่ใชส้  าหรบัสรา้งแบบจ าลอง 
 
 เริ่มท า EDA เพื่อหาขอ้มูลเชิงลึกจากขอ้มูล Transaction Data โดยใช ้Pandas, Numpy 

และ Dataprep.eda ดงัภาพประกอบที่ 6 - 16 

 

ภาพประกอบ 6 แสดงค่าสถิติของขอ้มลูแต่ละคอลมัน ์
 

 

ภาพประกอบ 7แสดงตวัอย่างใบสั่งซือ้ที่ถกูแกไ้ข 
 

 

ภาพประกอบ 8 แสดงตวัอย่างใบสั่งซือ้ที่ถูกยกเลิก 
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ภาพประกอบ 9 แสดงค่าสถิติและขอ้มลูเชิงลกึของแต่ละคอลมัน ์
 

 

ภาพประกอบ 10 แสดงค่าสถิติและขอ้มลูเชิงลกึของแต่ละคอลมัน ์
 

 

ภาพประกอบ 11 แสดงการตรวจสอบการกระจายขอ้มลูของคอลมันร์หสัใบสั่งซือ้ รหสัสต็อก และ
ชื่อสินคา้ 
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ภาพประกอบ 12 แสดงการตรวจสอบการกระจายขอ้มลูของคอลมันป์รมิาณการซือ้ วนัที่ในใบสั่ง
ซือ้และราคาต่อหน่วย 
 

 

ภาพประกอบ 13 แสดงการตรวจสอบการกระจายขอ้มลูของคอลมันจ์ านวนเงินรวม รหสัลกูคา้และ 
ประเทศ  
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ภาพประกอบ 14 แสดงการตรวจสอบการกระจายขอ้มลูของแต่ละวนัในสปัดาหแ์ละเวลา 
 

 

ภาพประกอบ 15 แสดงการวิเคราะหค์วามสมัพนัธข์องแต่ละคอลมัน ์
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ภาพประกอบ 16 แสดงการตรวจสอบขอ้มลูสญูหายของแต่ละคอลมัน ์
 

 ท า EDA กับข้อมูลคอลัมน์ชื่อสินค้าซึ่งเป็นคอลัมน์ชื่อสินค้า เพื่อพยายามแบ่งกลุ่ม
สินคา้ออกเป็นกลุ่ม แลว้ตัง้ชื่อหมวดหมู่ (Topic) ใหแ้ต่ละกลุ่ม และหา Frequency Word โดยใช ้
Pycaret ดงัภาพประกอบที่ 17 
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ภาพประกอบ 17 แสดงการเลือกหมวด 
 

 ผลลพัธจ์ากการท า EDA ชื่อสินคา้ที่เกิด Transaction ตลอดทัง้ปี แยกไดเ้ป็น 4 หมวด ดงั
ภาพประกอบที่ 18 - 21 
 

 

ภาพประกอบ 18 แสดงหมวดที่ 0 
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ภาพประกอบ 19 แสดงหมวดที่ 1 
 

 

ภาพประกอบ 20 แสดงหมวดที่ 2 
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ภาพประกอบ 21 แสดงหมวดที่ 3 
 

ผลลัพธท์ีไ่ด้จากการท า Exploratory Data Analysis (EDA)  
1.   ช่วงเวลาที่เกิด Transaction เยอะที่สดุตัง้แต่ 12:00 pm - 17:00 pm (ช่วงบ่าย) 
2.   ตน้เดือนและปลายเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2554 เป็นช่วงที่เกิด Transaction มากที่สดุ 
3.   ลูกค้าจะซือ้สินค้ามากที่สุดในวันพฤหัสบดี , วันอังคาร, วันจันทร ,์ วันพุธ, วันศุกร  ์และวัน
อาทิตย ์ตามล าดบั (โดยตลอดปีจะไม่มีรายการซือ้ขายที่เกิดในวนัเสาร)์ 
4.   ลกูคา้ที่ซือ้จ านวนเยอะอยู่ที่ประเทศ Netherlands และรองลงมาคืออยู่ที่ประเทศ Australia 
5.   ลกูคา้สว่นใหญ่อยู่ในประเทศ United Kingdom (UK) 
6.   10 รายการสินคา้ขายดี จากรายการซือ้ขายตลอดทัง้ปี คือ 
 (1) PAPER CRAFT, LITTLE BIRDIE 
 (2) REGENCY CAKESTAND 3 TIER 
 (3) WHITE HANGING HEART T-LIGHT HOLDER 
 (4) JUMBO BAG RED RETROSPOT 
 (5) MEDIUM CERAMIC TOP STORAGE JAR 
 (6) POSTAGE 
 (7) PARTY BUNTING 
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 (8) ASSORTED COLOUR BIRD ORNAMENT 
 (9) Manual 
 (10) RABBIT NIGHT LIGHT 
7. 10 รายการสินคา้ที่ขายไดไ้ม่ดี จากรายการซือ้ขายตลอดทัง้ปี คือ 
 (1) PADS TO MATCH ALL CUSHIONS 
 (2) HEN HOUSE W CHICK IN NEST 
 (3) SET 12 COLOURING PENCILS DOILEY 
 (4) BIRD BOX CHRISTMAS TREE DECORATION 
 (5) PINK CRYSTAL GUITAR PHONE CHARM 
 (6) PURPLE FRANGIPANI HAIRCLIP 
 (7) CAT WITH SUNGLASSES BLANK CARD 
 (8) HAPPY BIRTHDAY CARD TEDDY/CAKE 
 (9) 60 GOLD AND SILVER FAIRY CAKE CASES 
 (10) GREEN POP ART MAO CUSHION COVER  
8. สินคา้ขายดีในแต่ละไตรมาสไดแ้ก่ 
 MEDIUM CERAMIC TOP STORAGE JAR (Q1) 
 PICNIC BASKET WICKER 60 PIECES (Q2) 
 SET OF TEA COFFEE SUGAR TINS PANTRY (Q3) 
 PAPER CRAFT, LITTLE BIRDIE (Q3) 
 
    สินคา้ขายไม่ดีในแต่ละไตรมาสไดแ้ก่ 
 DANISH ROSE TRINKET TRAYS (Q1) 
 POSTAGE (Q2) 
 CHRISTMAS CRAFT WHITE FAIRY (Q3)  
 SET OF 3 HANGING OWLS OLLIE BEAK (Q3) 
9. 10 รายลกูคา้ที่ซือ้เยอะที่สดุไดแ้ก่รหสัลกูคา้ดงัต่อไปนี ้ 
 (1) 16446  
 (2) 24816401  
 (3) 30070457  
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 (4) 24025062  
 (5) 3047321  
 (6) 13685339  
 (7) 21362047  
 (8) 20602478  
 (9) 4200795  
 (10) 12564016 

3.3 การแปลงข้อมูลทีไ่ด้ท าการเก็บรวบรวม 
 เนื่องดว้ยขอ้มลูในคอลมันว์นัที่ในใบสั่งซือ้ยงัอยู่ในรูปแบบที่ไม่พรอ้มใชง้าน จึงจ าเป็นตอ้ง
แบ่งออกเป็นคอลัมน์ชื่อวันของสัปดาห์และเวลา เพื่อที่จะสามารถน าไปท าในขั้นตอน EDA ได ้
หากไม่ท าการแปลงขอ้มลูก็จะไม่สามารถหาขอ้มลูเชิงลึกจากขอ้มลูในคอลมัน ์วนัที่ในใบสั่งซือ้ได ้
ดงัภาพประกอบที่ 22 -23 
 

 

ภาพประกอบ 22 แสดงการแปลงขอ้มลูวนัที่ในใบสั่งซือ้ 
 

 

ภาพประกอบ 23 แสดงขอ้มลูชื่อสินคา้ 
 

 การส ารวจขอ้มลูชื่อสินคา้ โดยการแปลงใหก้ลายเป็นตัวอักษรพิมพเ์ล็กและหาหนา้ที่ของ
ค า ดงัภาพประกอบที่ 24 และ 25 
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ภาพประกอบ 24 แสดงการแปลงขอ้มลูชื่อสินคา้ 
 

 

ภาพประกอบ 25 แสดงการแปลงขอ้มลูชื่อสินคา้ (ต่อ) 
 

 สรุปขัน้ตอนการท าความสะอาดขอ้มูลกับชุดขอ้มูลที่ใชใ้นการวิจัย ดงัภาพประกอบที่ 26 
เริ่มตน้จากการตรวจสอบราคาสินคา้ ชื่อสินคา้ รหสัลกูคา้ ถา้ตรวจสอบแลว้ถูกตอ้ง จะเก็บไวใ้ชใ้น
งานวิจัย หากไม่ถูกต้องจะท าการตัดทิง้ โดยได้ตัดข้อมูลใบค าสั่งซือ้ที่มีการยกเลิกหรือแก้ไข 
10,624 รายการ, ขอ้มูลที่ไม่มีรหัสลูกคา้ 133,361 รายการ โดยไม่น ามาร่วมท าการวิเคราะหใ์น
งานวิจยันี ้ 
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ภาพประกอบ 26 แสดง Active Population Rules 

ที่ ม า : Evangelos T. (2020). Customer Segmentation using RFM Analysis in Python 
(ออนไลน)์. สืบคน้จาก : https://www.linkedin.com/pulse/customer-segmentation-using-rfm-
analysis-python-evangelos-tzimopoulos/ [8 พฤศจิกายน 2563] 

 ผูว้ิจยัไดท้ าการสรา้งฟีเจอรใ์หม่ดว้ยเทคนิคการวิเคราะหข์อ้ความเพื่อสรา้งกลุม่สินคา้ การ
จัดเตรียมขอ้มูล ผู้วิจัยท าการก าหนดช่วงวันที่ของขอ้มูลที่ใช้ในการวิเคราะห์ขอ้มูลเท่ากับ 1 ปี  
ผูว้ิจัยวิเคราะหข์อ้ความจากชื่อสินคา้ ใชข้อ้มูลคอลัมนช์ื่อสินคา้ เลือกเฉพาะสินคา้ที่ไม่ซ  า้โดยมี
รหสัสินคา้เป็นตวับ่งบอก ดงัตารางที่ 1 
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ตาราง 1 ตวัอย่างชื่อสินคา้ 

ล าดบั ชื่อสินคา้ตวัอย่าง 
1 WHITE HANGING HEART T-LIGHT HOLDER 
2 WHITE METAL LANTERN 
3 CREAM CUPID HEARTS COAT HANGER 
… STRAWBERRY CHARLOTTE BAG 

3958 PAPER CRAFT, LITTLE BIRDIE 

  
 เนื่องจากชื่อสินคา้อยู่ในรูปแบบภาษาปกติของมนุษยจ์ึงจ าเป็นตอ้งแปลงชื่อสินใหอ้ยู่ใน
รูปแบบที่คอมพิวเตอรส์ามารถเขา้ใจ โดยผ่านกระบวนการวิเคราะหข์อ้ความ ส าหรบังานวิจัยนีม้ี
ขัน้ตอนดงัภาพที่ 27 

 

ภาพประกอบ 27 กระบวนการวิเคราะหข์อ้ความ 
 

 ขัน้ตอนการวิเคราะหข์อ้ความดังภาพที่ 27  เริ่มจากน าขอ้มลูจากคอลมันส์ินคา้มาตัดค า
ชื่อสินคา้ภาษาองักฤษและก าจดัค าหยุด โดยอาศัยพจนานุกรมค าศพัทม์าช่วยในกระบวนการตัด
ค า ส าหรบังานวิจยันีผู้ว้ิจยัใชเ้ครื่องมือประมวลภาษาธรรมชาติ โมดลู NLTK (Natural Language 
Toolkit) จากนัน้หาค าหลกัที่พบบ่อยที่สดุ ส าหรบัน าไปใชก้ าหนดประเภทใหก้บัชื่อสินคา้ ผูว้ิจยัใช้
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เทคนิค K-Means Clustering ในการแบ่งกลุ่ม เพื่อก าหนดประเภทใหก้บัชื่อสินคา้ ใช ้Silhouette 
Score เป็นเทคนิคที่ใชว้ดัตวัอย่างนัน้ๆมีความเหมือนกับกลุ่มที่อยู่มากเพียงใด เมื่อเทียบกับกลุ่ม
อ่ืนๆ ผูว้ิจยัเลือกจ านวนกลุ่มที่เหมาะสมที่สดุเท่ากบั 5 ถึงแมจ้ากการทดลอง จ านวนกลุ่มที่เท่ากบั 
7 และ 9 จะได้คะแนนเยอะกว่า แต่ที่ไม่เลือก เพราะเมื่อแบ่งกลุ่มออกมาคลัสเตอรบ์างกลุ่มมี
องคป์ระกอบน้อยมาก ต่อมาท าการรวมข้อมูลประเภทสินคา้โดยจัดกลุ่มตามแอตทริบิวตร์หัส
ลูกค้า ซึ่งค่าในแต่ละกลุ่มสินค้าของลูกค้าแต่ละราย ค านวณมาจากผลคูณของราคาต่อหน่วย 
(Unit Price) กับปริมาณที่ซือ้ (Quantity) จากนั้นท าการรวมค าสั่งซือ้เดียวกันไวใ้นรายการเดียว 
และขัน้ตอนต่อมาไดร้วมลกูคา้รายเดียวกนัไวใ้นรายการเดียว ส าหรบัการตีความหมายของค่าที่ได้
ในแต่ละกลุม่สินคา้ของลกูคา้แต่ละราย สามารถตีความไดว้่า ถา้ลกูคา้ใชจ้่ายไปกบัสินคา้กลุ่มไหน
เยอะ แสดงว่าลูกคา้รายนัน้ชื่นชอบสินคา้ในกลุ่มสินคา้นัน้เป็นพิเศษ จากตัวอย่างขา้งตน้ ลูกคา้
รหสั 12347 ใชจ้่ายไปกบักลุ่มสินคา้ที่ 4 มากที่สดุ รองลงมาสินคา้ในกลุ่มที่ 1 และซือ้นอ้ยที่สดุ คือ 
สินคา้ในกลุม่ที่ 3 เป็นตน้  
  

 
ภาพประกอบ 28 ตวัอย่างขอ้มลูผลลพัธข์องการวิเคราะหข์อ้ความเพื่อสรา้งกลุม่สินคา้ 

 
 การสรา้งคณุลกัษณะขอ้มลูส าหรบัแบบจ าลองอารเ์อฟเอ็ม ผูว้ิจยัท าการรวมขอ้มลูการซือ้
ขายสินคา้โดยจัดกลุ่มตามแอตทริบิวตร์หัสลูกคา้ จากนัน้สรา้งตัวแปรใหม่ขึน้ โดยมีรายละเอียด
การค านวณดงันี ้ 

1. จ านวนวนัที่ลกูคา้ซือ้ลา่สดุ (Recency) ดงัสมการที่ 1  
      Ri = (Dn - Dl)-1 
 Ri หมายถึง ค่ารรีเซนซีของลกูคา้ที่ i 
 Dn หมายถึง วนัที่ก าหนดใหเ้ป็นวนัที่ปัจจบุนั  
 Dl หมายถึง วนัที่ลกูคา้ซือ้สินคา้ลา่สดุ 
 เพื่อใหค่้า  Recency มีทิศทางเดียวกบัค่า ความถ่ีและค่าจ านวนเงิน โดยค่ามากหมายถึง
การที่ลูกค้ามีศักยภาพมาก เราจึงใชส้่วนกลับของเวลาครัง้ล่าสุด แทนที่จะเป็นค่าเวลาล่าสุด
ตามปกติ 

(1) 
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2. ความบ่อยในการซือ้ (Frequency) ดงัสมการที่ 2 
 
 
 Fi หมายถึง ค่าฟรีเควนซีของลกูคา้ที่ i  
 I หมายถึง จ านวนใบสั่งซือ้ 

3. ค านวณจ านวนเงินที่ลกูคา้ใชจ้่าย (Monetary) ดงัสมการที่ 3 
 

 Mi หมายถึง โมนทารี ผลรวมยอดซือ้สินคา้ทกุครัง้เขา้ดว้ยกนั 
 T หมายถึง จ านวนเงินที่ลกูคา้จ่าย 
 ดังนั้นลูกคา้แต่ละรายจะมีค่า RFM เป็นของตนเอง ซึ่งคุณลักษณะตัวนี ้จะเป็นไปตาม
ลกูคา้แต่ละราย มิใช่คณุลกัษณะของแต่ละรายการสั่งซือ้ 

3.4 การวิเคราะหข์้อมูลด้วยเทคนิคการแบ่งกลุ่มข้อมูล 
 ในการศึกษานี ้ผูว้ิจัยเปรียบเทียบแบบจ าลอง 2 แบบ โดยแบบจ าลองรูปแบบที่ 1 จะเป็น
การจดักลุ่มดว้ยเทคนิคอารเ์อฟเอ็ม ส่วนในแบบจ าลองที่ 2 จะเป็นการจดักลุ่มขอ้มลูจากใบสั่งซือ้
ร่วมกับการจัดกลุ่มศักยภาพของลูกค้าด้วยเทคนิคอารเ์อฟเอ็ม โดยแบบจ าลองแต่ละแบบมี
รายละเอียดดงันี ้
แบบจ าลองที ่1 การจดักลุม่ดว้ยการใชข้อ้มลูอารเ์อฟเอ็ม 
 ผู้วิจัยน าฟีเจอรท์ี่ได้จากขั้นตอนการวิเคราะห์ข้อมูลลูกค้าด้วยเทคนิคอารเ์อฟเอ็ม ดัง
ตวัอย่างในภาพที่ 29 จากนัน้ท าการจดักลุม่ของขอ้มลูดว้ยอลักอรทิมึเคมีน 
 

 
ภาพประกอบ 29 ตวัอย่างขอ้มลูการจดักลุม่ดว้ยเทคนิคอารเ์อฟเอ็ม 

  

 
 Fi = 

 

(2) 

Mi = 
 

(3) 
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แบบจ าลองที ่2 การจดักลุม่ดว้ยการใชข้อ้มลูอารเ์อฟเอ็มและการวิเคราะหข์อ้ความ 
 ผูว้ิจยัน าฟีเจอรท์ี่ไดจ้ากขัน้ตอนการวิเคราะหข์อ้มูลลูกคา้ดว้ยเทคนิคอารเ์อฟเอ็มร่วมกับ
การแบ่งกลุม่สินคา้ดว้ยเทคนิควิเคราะหข์อ้ความ ดังตวัอย่างในภาพที่ 30 

 
ภาพประกอบ 30 ตวัอย่างขอ้มลูการจดักลุม่ดว้ยเทคนิคอารเ์อฟเอ็มรว่มกบัเทคนิควิเคราะห์
ขอ้ความ 
 
แบบจ าลองที ่3 การสรา้งคะแนนอารเ์อฟเอ็มรว่มกบัการจดักลุม่ขอ้มลูตามใบสั่งซือ้ 
แบบจ าลองที ่4 การวดัประสิทธิภาพระหว่างแบบจ าลองที่ 1 และแบบจ าลองที่ 2 
แบบจ าลองที ่5 การสรา้งแบบจ าลองเพื่อเปรียบเทียบอลักอรทิมึแอกโกเมอเรทีพกบัเคมีน  
 ผู้วิจัยได้สร้างแบบจ าลองโดยใช้อัลกอริทึมแอกโกเมอเรทีพขึน้มา  เพื่อเปรียบเทียบ
ประสิทธิภาพกบัแบบจ าลองที่สรา้งโดยใชอ้ลักอรทิึมเคมีน  

3.5 การวัดประสิทธิภาพของผลลัพธจ์ากการวิเคราะหข์้อมูล 
 ผู้วิจัยใช้วิ ธีวิ เคราะห์และประเมินผลลัพธ์ เพื่ อเปรียบเทียบกลุ่มข้อมูลจากทั้งสอง
แบบจ าลองด้วย ค่า Adjusted Rand Index (ARI) และค่า Normalized Mutual Information 
(NMI) ซึ่งเป็นค่าที่ ใช้วัดความคล้ายคลึงกันระหว่างกลุ่มข้อมูล , ท าการเปรียบเทียบความ
สอดคลอ้งกนัของขอ้มูลทัง้สองแบบจ าลอง (ระหว่างแบบจ าลองที่ 1 กบัแบบจ าลองที่ 2)  ดว้ยค่า 
Confusion Matrix, เปรียบเทียบการคอมแพ็คระหว่างทั้งสองแบบจ าลองด้วยค่า Silhouette  
ผลลพัธท์ี่ไดด้งัตารางที่ 2 
ตาราง 2 ค่า Silhouette score เพื่อเปรียบเทียบประสิทธิภาพแบบจ าลอง 

แบบจ าลองที่ 1 (RFM) แบบจ าลองที่ 2 (RFM + Text Analytics) 
0.3853 0.2222 
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 จะเห็นไดว้่าค่า Silhouette  ในแบบจ าลองที่ 2 นอ้ยกว่าของแบบจ าลองที่ 1 (คลสัเตอรจ์ะ
ไม่คอมแพ็กเท่าแบบจ าลองที่ 1) แต่สิ่งที่แบบจ าลองที่ 2 จะไดม้าทดแทน คือ การสะทอ้นศกัยภาพ
ของลูกคา้และยังสามารถจ าแนกลกัษณะการสั่งซือ้สินคา้หลกั ในแต่ละกลุ่มไดอี้กดว้ย ล าดับถัด
มาไดเ้ปรียบเทียบแบบจ าลองที่ใช้อัลกอริทึมแอกโกเมอเรทีพในการจัดกลุ่มกับแบบจ าลองที่ใช้
อลักอรทิมึเคมีนในการจดักลุม่ดว้ยค่า Silhouette  ผลลพัธท์ี่ไดด้งัตารางที่ 3  
ตาราง 3 ค่า Silhouette score เพื่อเปรียบเทียบประสิทธิภาพอลักอรทิมึ 
 

  แบบจ าลองที่ 1 (RFM) แบบจ าลองที่ 2 (RFM + Text Analytics) 

K-means 0.3853 0.2222 

Agglomerative 0.3180 0.1493 

 
 ผลลพัธ์ที่ไดแ้สดงใหเ้ห็นว่าประสิทธิภาพของแบบจ าลองที่สรา้งโดยใชอ้ัลกอริทึมแอกโก
เมอเรทีพต ่ากว่าของแบบจ าลองที่สรา้งโดยใชเ้คมีน โดยสามาเหตทุี่ท าใหค่้า Silhouette score ต ่า
นัน้ เนื่องมาจากอัลกอริทึมแอกโกเมอเรทีพจะท าการรวมคลสัเตอรโ์ดยไม่พยายามเพิ่มระยะทาง
ภายในของคลสัเตอร ์(Intra cluster distance) ในมิติที่สงูขึน้ จึงท าใหค้ลสัเตอรท์ี่ไดจ้ากอลักอรทิึม
นีไ้ม่คอมแพ็กเท่ากบัการจดักลุ่มดว้ยเคมีน จึงเป็นเหตผุลใหผู้ว้ิจยัเลือกใชอ้ลักอรทิมึในการวิจยั ซึ่ง
ผลลพัธท์ี่ไดจ้ากการวิจยัในครัง้นีจ้ะท าใหท้ราบพฤติกรรมการซือ้ของลกูคา้ว่ามีกลุ่มลกูคา้ใดบา้งที่
ซือ้สินคา้เหมือนกนัหรือคลา้ยคลึงกนั อีกทัง้ยงัสะทอ้นใหเ้ห็นกลุ่มสินคา้ที่ใกลเ้คียงกนัอีกดว้ย เพื่อ
เป็นประโยชนต่์อธุรกิจในอนาคตต่อไป 
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บทที ่4  
ผลการด าเนินงานวิจัย 

 ในการวิจัยเพื่อศึกษาวิธีการแบ่งกลุ่มลูกค้า ซึ่งใช้ขอ้มูลเก่ียวกับการซือ้ขายสินค้าของ
รา้นคา้ปลีกในประเทศอังกฤษ โดยใชเ้ทคนิคการเรียนรูข้องเครื่อง เพื่อจัดกลุ่มของขอ้มูลร่วมกับ
การวิเคราะห์ขอ้ความ ผู้วิจัยได้ด าเนินการวิจัยโดยการศึกษาตามขบวนการและขั้นตอนต่างๆ 
ตลอดจนการวดัประสิทธิภาพ เพื่อใหบ้รรลจุดุประสงคข์องการวิจยัที่ไดก้ าหนดไว ้ไดด้งันี ้

1. ผลลพัธข์องการจดักลุม่ดว้ยเทคนิคอารเ์อฟเอ็ม 
2. ผลลพัธข์องการจดักลุม่ดว้ยเทคนิคอารเ์อฟเอ็มและการวิเคราะหข์อ้ความ 
3. ผลลพัธจ์ากการเปรียบเทียบระหว่างการจดักลุ่มดว้ยเทคนิคอารเ์อฟเอ็มและการ

จดักลุม่ดว้ยเทคนิคอารเ์อฟเอ็มและการวิเคราะหข์อ้ความ 

ผลลัพธข์องการจัดกลุ่มด้วยเทคนิคอารเ์อฟเอ็ม 
 จากการสรา้งแบบจ าลองการจัดกลุ่มด้วยเทคนิคอารเ์อฟเอ็ม  โดยใช้ข้อมูลที่ได้จาก
ขัน้ตอนการวิเคราะหข์อ้มูลลูกคา้ดว้ยเทคนิคอารเ์อฟเอ็ม ดังตัวอย่างในภาพที่ 31 จากนัน้ท าการ
จัดกลุ่มของข้อมูลด้วยอัลกอริทึมเคมีน ซึ่งใช้วิธี Elbow Method ดังภาพที่ 32 และ Silhouette 
Analysis ดงัภาพที่ 33 ในการหาจ านวนคลสัเตอรท์ี่เหมาะสม ผลลพัธจ์ากการจดักลุ่มแสดงไดด้ัง
ภาพที่ 34  
 

 
ภาพประกอบ 31 ตวัอย่างขอ้มลูการจดักลุม่ดว้ยเทคนิคอารเ์อฟเอ็ม 
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ภาพประกอบ 32 กราฟ Elbow Method  ในการหาค่า Optimal cluster number 
 

 

ภาพประกอบ 33 กราฟ Silhouette Analysis  ในการหาค่า Optimal cluster number 
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ภาพประกอบ 34 ตวัอย่างผลลพัธก์ารจดักลุม่ดว้ยเทคนิคอารเ์อฟเอ็ม 
 

 จากผลลพัธข์อง Elbow Method และ Silhouette Analysis ผูว้ิจยัเลือกจดักลุ่มขอ้มูลเป็น 
5 คลสัเตอร ์โดยไดผ้ลลพัธด์งันี ้คลสัเตอรท์ี่ 1 มีจ านวน 616 เรคคอรด์ คลสัเตอรท์ี่ 2 มีจ านวน 408  
เรคคอรด์ คลัสเตอรท์ี่  3 มีจ านวน 389  เรคคอรด์ คลัสเตอรท์ี่  4 มีจ านวน 1 ,283  เรคคอรด์ 
และคลสัเตอรท์ี่ 5 มีจ านวน 459 เรคคอรด์ 

ผลลัพธข์องการจัดกลุ่มด้วยเทคนิคอารเ์อฟเอ็มและการวิเคราะหข์้อความ 
 จากการสรา้งแบบจ าลองการจัดกลุ่มดว้ยเทคนิคอารเ์อฟเอ็มและการวิเคราะหข์อ้ความ 
โดยใชข้อ้มลูที่ไดจ้ากขัน้ตอนการวิเคราะหข์อ้มลูลกูคา้ดว้ยเทคนิคอารเ์อฟเอ็ม ดงัตวัอย่างในภาพที่ 
35 จากนั้นท าการจัดกลุ่มของขอ้มูลดว้ยอัลกอริทึมเคมีน ซึ่งใชว้ิธี Elbow Method ดังภาพที่ 36 
และ Silhouette Analysis ดงัภาพที่ 37 ในการหาจ านวนคลสัเตอรท์ี่เหมาะสม ผลลพัธจ์ากการจดั
กลุม่แสดงไดด้งัภาพที่ 38  
 

 
ภาพประกอบ 35 ตวัอย่างขอ้มลูการจดักลุม่ดว้ยเทคนิคอารเ์อฟเอ็มและการวิเคราะหข์อ้ความ 
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ภาพประกอบ 36 กราฟ Elbow Method  ในการหาค่า Optimal cluster number 
 

 

ภาพประกอบ 37กราฟ Silhouette Analysis  ในการหาค่า Optimal cluster number 
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ภาพประกอบ 38 ตวัอย่างผลลพัธก์ารจดักลุม่ดว้ยเทคนิคอารเ์อฟเอ็มและการวิเคราะหข์อ้ความ 
  
 จากผลลัพธ์ของ Elbow Method และ Silhouette Analysis เช่นเดียวกับวิธีที่ 1 เราเลือก
จดักลุม่ขอ้มลูเป็น 5 คลสัเตอร ์ไดผ้ลลพัธด์งันี ้คลสัเตอรท์ี่ 1 มีจ านวน 813 เรคคอรด์ คลสัเตอรท์ี่ 2 
มีจ านวน 1,298  เรคคอรด์ คลัสเตอรท์ี่ 3 มีจ านวน 627 เรคคอรด์ คลัสเตอรท์ี่ 4 มีจ านวน 219 
เรคคอรด์ และคลสัเตอรท์ี่ 5 มีจ านวน 198  เรคคอรด์  

ผลลัพธจ์ากการเปรียบเทียบระหว่างการจัดกลุ่มด้วยเทคนิคอารเ์อฟเอ็มและการจัดกลุ่ม
ด้วยเทคนิคอารเ์อฟเอ็มและการวิเคราะหข์้อความ 
 ผลลพัธ์ที่ไดจ้ากการทดลองของแบบจ าลองการจัดกลุ่มดว้ยเทคนิคอารเ์อฟเอ็มและการ
จัดกลุ่มดว้ยเทคนิคอารเ์อฟเอ็มและการวิเคราะหข์อ้ความ จะเห็นไดว้่าการแบ่งกลุ่มดว้ยเทคนิค
อารเ์อฟเอ็มร่วมกับการวิเคราะหข์อ้ความมีประสิทธิภาพดีกว่าวิธีที่ใชฟี้เจอรท์ี่ไดจ้ากเทคนิคอาร์
เอฟเอ็ม เพียงเทคนิคเดียว เพราะสามารถสะทอ้นใหเ้ห็นกลุม่ลกูคา้จากการซือ้ขายสินคา้ อีกทัง้ยงั
สะทอ้นใหเ้ห็นกลุม่สินคา้ที่ใกลเ้คียงกนัอีกดว้ย ประโยชนข์องงานวิจยันี ้เมื่อธุรกิจเขา้ใจพฤติกรรม
ต่างๆของลูกค้า ว่าลูกค้าแต่ละกลุ่ม ชื่นชอบสินค้าประเภทไหนเป็นพิเศษ ทีมจัดซือ้ก็สามารถ
วางแผนสต็อกสินคา้ใหพ้อดีกับความตอ้งการขายได ้อีกทัง้ทีมการตลาดก็สามารถน าไปวางแผน
การตลาดเชิงกลยทุธไ์ดอี้กดว้ย 
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บทที ่5 
สรุปผลการวิจัย อภปิรายผล และขอ้เสนอแนะ 

 ในการวิจัยเพื่อศึกษาวิธีการแบ่งกลุ่มลูกค้า ซึ่งใช้ขอ้มูลเก่ียวกับการซือ้ขายสินค้าของ
รา้นคา้ปลีกในประเทศอังกฤษ โดยใชเ้ทคนิคการเรียนรูข้องเครื่อง เพื่อจัดกลุ่มของขอ้มูลร่วมกับ
การวิเคราะห์ข้อความ ผู้วิจัยได้ประเมินประสิทธิภาพของแบบจ าลองแต่ละเทคนิค เพื่อน ามา
เปรียบเทียบและสรุปผล โดยสามารถแบ่งหวัขอ้ในการสรุปผลไดด้งัต่อไปนี ้

1. สรุปผลการวิจยั 
2. อภิปรายผลการวิจยั 
3. ขอ้เสนอแนะ 

สรุปผลการวิจัย 
 ในการวิจัยนีเ้ป็นการศึกษาวิธีการแบ่งกลุ่มลูกคา้ดว้ยเทคนิคอารเ์อฟเอ็มร่วมกับเทคนิค
วิเคราะหข์อ้ความ โดยศกึษา 2 วิธีดงันี ้ 
วิธีที ่1 การจดักลุม่ดว้ยเทคนิคอารเ์อฟเอ็ม  
 โดยใชฟี้เจอรท์ี่ไดจ้ากขัน้ตอนการวิเคราะหข์อ้มลูลกูคา้ดว้ยเทคนิคอารเ์อฟเอ็ม  
วิธีที ่2 การจดักลุม่ดว้ยเทคนิคอารเ์อฟเอ็มและการวิเคราะหข์อ้ความ  
 ใชฟี้เจอรท์ี่ได้จากขั้นตอนการวิเคราะหข์อ้มูลลูกคา้ดว้ยเทคนิคอารเ์อฟเอ็มร่วมกับการ
แบ่งกลุ่มสินคา้ดว้ยเทคนิควิเคราะหข์อ้ความ ผลการทดลองพบว่าวิธีการจดักลุ่มดว้ยเทคนิคอาร์
เอฟเอ็มและการวิเคราะหข์อ้ความมีประสิทธิภาพที่ดีกว่า เพราะสามารถสะทอ้นใหเ้ห็นกลุ่มลกูคา้
จากการซือ้ขายสินคา้ อีกทัง้ยงัสะทอ้นใหเ้ห็นกลุม่สินคา้ที่ใกลเ้คียงกนัอีกดว้ย 

อภปิรายผลการวิจัย 
 การทดลองนีใ้ชเ้ว็บแอพพลิเคชั่นจูปิเตอรโ์น๊ตบุ๊ค ส าหรบัสรา้งตัวแบบแบ่งกลุ่มลูกคา้ มี
จ านวนทัง้สิน้ 3,155 เรคคอรด์ ประกอบดว้ย 2 วิธีดงันี ้ 
วิธีที ่1 การจดักลุม่ดว้ยเทคนิคอารเ์อฟเอ็ม ประกอบดว้ยคณุลกัษณะ ดงันี ้ 
 1) จ านวนวนัที่ลกูคา้ซือ้ลา่สดุ (Recency)   
 2) ความบ่อยในการซือ้ (Frequency)  
 3) จ านวนเงินที่ลกูคา้ใชจ้่าย (Monetary)  
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 จากการจัดกลุ่มของขอ้มลูดว้ยเทคนิคอารเ์อฟเอ็มจะเป็นการแบ่งกลุ่มของลกูคา้ออกเป็น 
5 คลสัเตอร ์โดยไดผ้ลลพัธด์งันี ้คลสัเตอรท์ี่ 1 มีจ านวน 616 เรคคอรด์ คลสัเตอรท์ี่ 2 มีจ านวน 408  
เรคคอรด์ คลัสเตอรท์ี่  3 มีจ านวน 389  เรคคอรด์ คลัสเตอรท์ี่  4 มีจ านวน 1 ,283  เรคคอรด์ 
และคลสัเตอรท์ี่ 5 มีจ านวน 459 เรคคอรด์ 
 
วิธีที่ 2 การจัดกลุ่มดว้ยเทคนิคอารเ์อฟเอ็มและการวิเคราะหข์อ้ความประกอบดว้ยคุณลกัษณะ 
ดงันี ้ 
 1) จ านวนวนัที่ลกูคา้ซือ้ลา่สดุ (Recency)   
 2) ความบ่อยในการซือ้ (Frequency)  
 3) จ านวนเงินที่ลกูคา้ใชจ้่าย (Monetary)  
 4) กลุม่สินคา้ที่ 1 (categ_0) 
 5) กลุม่สินคา้ที่ 2 (categ_1) 
 6) กลุม่สินคา้ที่ 3 (categ_2) 
 7) กลุม่สินคา้ที่ 4 (categ_3) 
 
 เช่นเดียวกบัวิธีที่ 1 เราเลือกจดักลุม่ขอ้มลูเป็น 5 คลสัเตอร ์ไดผ้ลลพัธด์งันี ้คลสัเตอรท์ี่ 1 มี
จ านวน 813 เรคคอรด์ คลสัเตอรท์ี่ 2 มีจ านวน 1,298  เรคคอรด์ คลสัเตอรท์ี่ 3 มีจ านวน 627 เรคค
อรด์ คลสัเตอรท์ี่ 4 มีจ านวน 219 เรคคอรด์ และคลสัเตอรท์ี่ 5 มีจ านวน 198  เรคคอรด์ 
 
การเปรียบเทียบผลของการจดักลุม่ทัง้สองแบบจ าลอง 
 ในการเปรียบเทียบค่า Adjusted Rand Index และค่า Normalized Mutual Information 
ระหว่างแบบจ าลองที่ 1 กบั 2 เราไดค่้าดงัตารางที่ 2 

ตาราง 4 ค่า Adjusted Rand index และค่า Normalized Mutual Information  

ตวัวดั ค่า 
Adjusted Rand index 0.5116 
Normalized Mutual Information 0.3646 
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โดยมีค่า Confusion Matrix ดงันี ้โดย M1 M2 หมายถึงแบบจ าลองที่ 1 และ 2 ตามล าดบั  
ตาราง 5 ค่า Confusion Matrix  
  

M1 
 

M2 
0 1 2 3 4 

0 159 217 210 3 224 

1 100 0 0 1198 0 

2 230 114 114 14 155 

3 71 40 29 44 35 

4 56 37 36 24 45 

 
 จากตารางที่ 2 และ 3 จะเห็นได้ว่า ผลที่ได้จากการแบ่งกลุ่ม ไม่สอดคล้องกันมากนัก 
ยกเวน้ ในกลุ่ม (1, 3) ซึ่งสมาชิกในกลุ่มทัง้สองนี ้จะแทบสอดคลอ้งกนัทัง้สิน้ ในส่วนกลุ่มอ่ืนๆ จะ
ค่อนขา้งกระจดักระจายไปในคลสัเตอรต่์างๆ เมื่อเราไปพิจารณาดคู่า จุดศนูยก์ลางของแต่ละคลัส
เตอรใ์นภาพที่ 39 และ 40 ดงันี ้

 

ภาพประกอบ 39 จุดศนูยก์ลางของแต่ละคลสัเตอรใ์นแบบจ าลองที่ 1 
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ภาพประกอบ 40 จุดศนูยก์ลางของแต่ละคลสัเตอรใ์นแบบจ าลองที่ 2 
 

 จากผลของจุดศนูยก์ลางที่ได ้จะเห็นว่า ค่า Recency ไม่มีบทบาทในการจดักลุ่มมากนัก 
เนื่องจากค่า Recency ของจุดศูนยก์ลางของทุกกลุ่มจะมีค่าใกลเ้คียงกนั ในขณะที่ ฟีเจอรท์ี่มีค่า
แตกต่างกันอย่างเด่นชดัจะเป็นค่า Monetary ที่ในแต่ละกลุ่มของทัง้สองแบบจ าลองมีค่าแยกกัน
อย่างชัดเจน โดยจะเห็นว่า จุดศูนย์กลางกลุ่ม 3 ในแบบจ าลองที่  1 จะมีค่าใกล้เคียงกับ จุด
ศูนยก์ลางกลุ่ม 1 ในแบบจ าลองที่ 2 ซึ่งสอดคลอ้งกับผลที่ได้จากการหา Confusion Matrix ใน
ตารางที่ 3 
 ทัง้นี ้จะเห็นไดว้่า ในการจัดกลุ่มดว้ยการใชแ้บบจ าลองที่ 2 นอกจากจะสะทอ้นศกัยภาพ
ของลูกคา้แลว้ ยังสามารถจ าแนกลักษณะการสั่งซือ้สินคา้หลัก ในแต่ละกลุ่มไดอี้กดว้ย เช่น ใน
กลุ่มที่  0 จะเป็นพวกที่มีลกัษณะ คือ สั่งสินคา้ทัง้ 5 กลุ่มในปริมาณที่เท่าๆกัน แต่จะมียอดสั่งซือ้
ต ่า และมียอดการใชจ้่ายต ่า ในขณะที่ในกลุ่มที่มียอดการสั่งซือ้สงู ในกลุ่มที่ 4 จะนิยมสั่งซือ้สินคา้ 
ใน category_0 มากที่สุด ซึ่งจากขอ้มูล Insight ในส่วนนี ้ท าใหเ้ราสามารถวางแผนการสั่งสินคา้
ใหส้อดคลอ้งกบัความตอ้งการของลกูคา้ที่มียอดการสั่งซือ้สงูได ้

ข้อเสนอแนะ 
 1. การวิจัยนีใ้นขัน้ตอนการเก็บรวบรวมขอ้มูล ตรวจสอบขอ้มูล และพิจารณาขอ้มูล เพื่อ
น ามาใชใ้นการวิเคราะห ์ผูว้ิจยัไดท้ าการลบขอ้มลูแถวที่ประกอบไปดว้ย ขอ้มลูที่มีการแกไ้ข ขอ้มลู
ที่ถูกยกเลิก และขอ้มูลที่สูญหายทิง้ทั้งแถว ท าใหข้อ้มูลในบางคอลัมนท์ี่อยู่ภายในแถว ซึ่งเป็น
ขอ้มูลที่ดีอาจถูกลบไปดว้ย ดงันัน้หากมีวิธีที่ไม่ตอ้งลบขอ้มูลทัง้แถว อาจช่วยเพิ่มประสิทธิภาพใน
การแบ่งกลุม่ใหดี้ยิ่งขึน้ 
 2. เนื่องจากการวิจยันีไ้ดใ้ชอ้ลักอริทึมเคมีนในการแบ่งกลุ่ม ดงันัน้อาจมีอลักอริทึมอ่ืนที่มี
ความสามารถในการแบ่งกลุม่ไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพมากกว่า  
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  42 

รายละเอียดโคด้การตรวจสอบขอ้มูลและพิจารณาขอ้มูลมาใชใ้นการวิเคราะห์จากขอ้มูลการซือ้
ขายสินคา้ 
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รายละเอียดโคด้การสรา้งฟีเจอรจ์ากเทคนิคอารเ์อฟเอ็ม 
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รายละเอียดโคด้การสรา้งฟีเจอรจ์ากการวิเคราะหข์อ้ความ 
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รายละเอียดโคด้การสรา้งแบบจ าลองการจัดกลุ่มดว้ยเทคนิคอารเ์อฟเอ็ม เพื่อใชใ้นการแบ่งกลุ่ม
ลกูคา้จากขอ้มลูการซือ้ขายสินคา้ 
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รายละเอียดโค้ดการสรา้งแบบจ าลองการจัดกลุ่มด้วยเทคนิคอารเ์อฟเอ็มและการวิเคราะห์
ขอ้ความ เพื่อใชใ้นการแบ่งกลุม่ลกูคา้จากขอ้มลูการซือ้ขายสินคา้ 
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