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กำรเพิ่มยอดขำยและน ำเสนอสินคำ้ใหต้รงตำมควำมตอ้งกำรของผูบ้ริโภคเป็นช่องทำงท่ีท ำให้

เพิ่มรำยไดใ้หก้บัผูป้ระกอบกำรและเพิ่มควำมพึงพอใจใหก้ับผูบ้ริโภคท่ีมีต่อสินคำ้มำกยิ่งขึน้  วตัถุประสงคข์อง
งำนวิจยันีคื้อกำรพฒันำแบบจ ำลองกำรแนะน ำสินคำ้อำหำรมำช่วยในกำรแนะน ำสินคำ้  โดยใชเ้ทคนิคกำรกรอง
แบบอิงเนือ้หำ (Content-Based Filtering) ซึ่งใชห้ลักกำร ควำมคลำ้ยคลึงแบบโคไซน์ และเทคนิคกำรกรอง
ขอ้มูลแบบพึ่งพำผูใ้ชร้่วม (Collaborative Filtering)  โดยน ำไลบรำรีของ Surprise มำสรำ้งแบบจ ำลองโดยใช้
อลักอริทึม ไดแ้ก่ SVD, NMF, Baseline และ KNN  กำรประเมินผลควำมแม่นย ำของแบบจ ำลองนัน้ด ำเนินกำร
โดยเปรียบเทียบค่ำ RMSE และ MAE ผลกำรทดลองพบว่ำค่ำ RMSE และ MAE ท่ีมีค่ำต ่ำสดุและใหผ้ลลพัธท่ี์ดี
ท่ีสดุคืออลักอริทึม SVD ท่ีไดค้่ำ RMSE เท่ำกบั 1.2528 และ MAE เท่ำกบั 0.9376  ในส่วนของกำรท ำงำนแบบ
ผสมผสำนไดน้ ำเทคนิคกำรกรองแบบอิงเนือ้หำ และ เทคนิคกำรกรองขอ้มลูแบบพึ่งพำผูใ้ชร้ว่มมำท ำงำนรว่มกนั 
ซึง่ใชข้อ้ดีของทัง้ 2 เทคนิคนั่นคือน ำแบบจ ำลองของเทคนิคกำรกรองแบบอิงเนือ้หำ ท่ีมีกำรท ำควำมคลำ้ยคลงึขอ
โคไซนแ์ละแบบจ ำลองของเทคนิคกำรกรองขอ้มลูแบบพึ่งพำผูใ้ชร้่วมท่ีใชอ้ลักอริทึม  SVD มำท ำงำนรว่มกนัท ำ
เกิดกำรแนะน ำรำยกำรสินคำ้ท่ีเหมำะสม 
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The increasing in both sales and products offered to meet the needs of consumers is a 

channel that increases income for entrepreneurs and increases product satisfaction among 
consumers. The objective of this research is to develop a food recommendation model to assist 
making product recommendations using Content-Based Filtering techniques, which uses the 
principle of Cosine Similarity and Collaborative Filtering, using Surprise libraries to build a model 
using algorithms such as SVD, NMF, Baseline and KNN. The evaluation of model accuracy was 
performed by comparing RMSE and MAE values. The results showed that the SVD algorithm 
obtained the lowest RMSE and MAE values of 1.2528 and 0.9376, respectively. Then, another model 
was built that combines the techniques, Content-Based Filtering and Collaborative Filtering which 
takes the advantages of both techniques to more suitable product recommendations. 

 
Keyword : Recommendation System, Content-Based Filtering, Collaborative Filtering, Hybrid 
Recommendation System 
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บทที ่1  
บทน า 

1.1 ความส าคัญและความเป็นมาของงานวจิัย 
ปัจจุบันธุรกิจผลิตภัณฑ์ประเภทไอศกรีมไดเ้ติบโตและแพร่หลำยเป็นอย่ำงมำก ซึ่งมี

หลำกหลำยแบรนดแ์ละรสชำติ ท่ีพบเห็นไดต้ำมรำ้นคำ้หรอืหำ้งสรรพสินคำ้ทั่วไป เพื่อเป็นกำรเพิ่ม
ยอดขำยใหก้ับผูป้ระกอบกำรและน ำเสนอผลิตภัณฑ์ท่ีมีจ ำนวนมำกใหต้รงตำมควำมตอ้งกำร
ลูกค้ำและช่วยให้ลูกค้ำตัดสินใจซือ้ผลิตภัณฑ์ได้ง่ำยขึน้ ระบบแนะน ำจึงเป็นวิธีท่ีจะช่วยให้
ผูป้ระกอบกำรสำมำรถเพิ่มรำยไดแ้ละช่วยใหผู้บ้รโิภคไดร้บัสินคำ้ตรงตำมควำมช่ืนชอบหรอืสนใจ  

ระบบแนะน ำ (Recommendation System) คือระบบท่ีท ำกำรแนะน ำสินคำ้หรือบริกำร 
ช่วยเพิ่มควำมสะดวกใหก้บัผูใ้ชง้ำนในกำรเลือกซือ้สินคำ้และบรกิำร  สำมำรถเพิ่มยอดขำยใหก้บั
ทำงรำ้นคำ้โดยระบบจะแนะน ำสนิคำ้ท่ีคำดวำ่ผูใ้ชใ้หค้วำมสนใจ  ระบบแนะน ำจงึมีควำมส ำคญัใน
กำรกระตุน้ยอดขำยซึง่ถกูน ำมำใชอ้ย่ำงแพรห่ลำยบนเว็บไซตห์รอืแอปพลิเคชนั จำกภำพประกอบ 
1 โดยจะเก็บขอ้มลูหลำกหลำยรูปแบบของผูใ้ช้งำนเพื่อน ำไปประมวลผลในกำรสรำ้งแบบจ ำลอง 
โดยจะใชอ้ัลกอริทึมต่ำง ๆ และน ำขอ้มูลท่ีไดจ้ำกกำรเก็บตวัอย่ำงขอ้มูลกำรใชง้ำน เช่น เวลำท่ี
ผูใ้ชง้ำนกดดภูำพยนตรเ์รือ่งนัน้ ภำพยนตรเ์ป็นประเภทไหนหรอืควำมนิยมของหนงัเท่ำไร ระบบจะ
ท ำกำรแนะน ำหนงัท่ีผูใ้ชอ้ำจจะช่ืนชอบมำใหโ้ดยดจูำกพฤติกรรมกำรดูและเทียบกบัผูใ้ชร้ำยอ่ืน ๆ  
ประกอบดว้ย  ในส่วนของเทคนิคกำรกรองแบบอิงเนือ้หำ (Content-Based Filtering) คือ กำร
แนะน ำสินคำ้หรอืบรกิำรท่ีไดม้ำจำกกำรพิจำรณำควำมคลำ้ยคลงึของพฤติกรรมจำกประวตัิกำรใช้
งำนของผูใ้ชง้ำน โดยจะดจูำกลกัษณะของสินคำ้ท่ีจะท ำกำรแนะน ำและจะท ำกำรแนะน ำสนิคำ้ท่ีมี
ลกัษณะใกลเ้คียงท่ีผูใ้ชง้ำนเคยใชห้รือช่ืนชอบในครัง้ถัดไป ส ำหรบัเทคนิคกำรกรองขอ้มูลแบบ
พึ่งพำผูใ้ชร้ว่ม (Collaborative Filtering) คือกำรน ำกำรน ำขอ้มลูจำกผูใ้ชง้ำนรำยอ่ืน ๆ มำช่วยใน
กำรคำดเดำว่ำผูใ้ชง้ำนรำยนีจ้ะช่ืนชอบสินคำ้อะไร เช่น ผูใ้ชง้ำน A และ B ชอบดูหนังประเภท
เดียวกัน ถ้ำผู้ใช้งำน B ช่ืนชอบดูหนังแนววิทยำศำสตร ์ระบบจะท ำกำรแนะน ำหนังแนว
วิทยำศำสตรใ์หก้บัผูใ้ชง้ำน A ดว้ยเช่นกนั  หรือแมก้ระทั่งเว็บไซต  ์Medium ซึ่งเป็นฟรีบล็อก ท่ีจะ
ใชข้อ้มลูจำกประวตัิกำรอ่ำนและคน้หำบทควำมของผูใ้ชง้ำน ซึ่งก่อนหนำ้นีท่ี้ผูใ้ชจ้ะมีกำรใชง้ำน
หรือมีกำรเก็บขอ้มูลหมวดหมู่ท่ีสนใจไวก้่อนและมีกำรเก็บระยะเวลำในกำรอ่ำนแต่ละบทควำม 
เพื่อเพิ่มควำมแม่นย ำในกำรสง่บทควำมไปใหต้รงใจมำกท่ีสดุ และน ำไปสูก่ำรสรำ้งเป็นแบบจ ำลอง
เพื่อช่วยในกำรเพิ่มประสิทธิภำพของระบบแนะน ำ 
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ภำพประกอบ 1 ตวัอยำ่งของกำรท ำงำนระบบแนะน ำในชีวิตประจ ำวนั 

ท่ีมำ: https://www.mdpi.com/2076-3417/10/16/5510 
 
งำนวิจัยนีมี้วตัถุประสงคเ์พื่อพฒันำแบบจ ำลองระบบแนะน ำสินคำ้ใหก้ับลกูคำ้โดยใช ้

เทคนิคกำรกรองแบบอิงเนือ้หำ (Content-Based Filtering)  และเทคนิคกำรกรองข้อมูลแบบ
พึ่งพำผูใ้ชร้่วม (Collaborative Filtering) โดยน ำจุดเด่นของทั้ง 2 เทคนิคมำใช้งำนร่วมกันแบบ
ผสมผสำน (Hybrid Recommendation System)  เพื่อช่วยเพิ่มประสิทธิภำพของระบบแนะน ำ
สินคำ้ซึ่งจะน ำจุดเด่นของแต่ละเทคนิคไปปรบัปรุงจุดดอ้ยของอีกเทคนิค  เน่ืองจำกในส่วนของ
เทคนิคกำรกรองแบบอิงเนือ้หำ จะมีจดุดอ้ยคือไดร้บักำรแนะสินคำ้ท่ีมีควำมหลำกหลำยค่อนขำ้ง
นอ้ย ท ำใหล้กูคำ้ไม่ไดร้บักำรแนะน ำสินคำ้ประเภทอ่ืนท่ีนอกเหนือจำกท่ีเคยใชง้ำน และทำงดำ้น
เทคนิคกำรกรองขอ้มลูแบบพึง่พำผูใ้ชร้ว่ม  กำรค ำนวณนัน้จะดจูำกขอ้มลูควำมชอบของผูใ้ชท่ี้มีตอ่
สนิคำ้ทัง้หมด เช่น ระดบัคะแนนควำมพึง่พอใจ แตท่ัง้นีผู้ใ้ชง้ำนก็ไม่ไดใ้ชส้นิคำ้ภำยในรำ้นทัง้หมด 
 
1.2 ความมุ่งหมายของงานวิจัย 

ในกำรวิจยัครัง้นีผู้ว้ิจยัไดต้ัง้ควำมมุง่หมำยไวด้งันี ้
1.2.1 พฒันำระบบแนะน ำ โดยใชว้ิธีกำรเทคนิคกำรกรองแบบอิงเนือ้หำ (Content-

Based Filtering) และเทคนิคกำรกรองขอ้มูลแบบพึ่งพำผูใ้ช้ร่วม  (Collaborative Filtering) มำ
แนะน ำใหผู้บ้ริโภคสำมำรถตดัสินใจเลือกซือ้สินคำ้ไดง้่ำยขึน้ต่อควำมตอ้งกำร ซึ่งสำมำรถเพิ่ม
ยอดขำยใหก้บัทำงรำ้นคำ้ได ้
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1.2.2 พัฒนำระบบและเปรียบเทียบเทคนิคกำรกรองแบบอิงเนื ้อหำ (Content-
Based Filtering) และเทคนิคกำรกรองขอ้มลูแบบพึง่พำผูใ้ชร้ว่ม (Collaborative Filtering) โดยน ำ
ทั้ ง  2 เทคนิ คมำท ำงำนร่วมกันแบบผสม  (Hybrid Recommendation System) เพื่ อ เพิ่ ม
ประสิทธิภำพกำรท ำงำนของโมเดล และลดขอ้จ ำกดัของแตล่ะเทคนิค 
 

1.3 ขอบเขตงานวจิัย 
งำนวิจยันีน้  ำขอ้มลู Ice Cream Dataset  มำท ำกำรศึกษำขอ้มลูและสรำ้งระบบแนะน ำ

ในกำรแนะน ำสินค้ำให้กับลูกค้ำ โดยใช้เทคนิคกำรกรองแบบอิงเนื ้อหำ (Content-Based 
Filtering) และเทคนิคกำรกรองขอ้มลูแบบพึ่งพำผูใ้ชร้ว่ม (Collaborative Filtering)  ซึ่งไฟลข์อ้มลู
มีจ ำนวนทัง้หมด 2 ไฟล ์ ไดแ้ก่ ชดุขอ้มลูไฟล ์products.csv และ ชดุขอ้มลูไฟล ์reviews.csv  โดย
ใชเ้ทคนิคกำรกรองแบบอิงเนือ้หำ และ เทคนิคกำรกรองขอ้มลูแบบพึ่งพำผูใ้ชร้ว่มมำท ำงำนรว่มกนั
แบบผสมผสำนเพื่อใหร้ะบบค ำแนะน ำมีประสทิธิภำพมำกขึน้   
 

1.4 ประโยชนท์ีค่าดว่าจะไดรั้บจากงานวิจัย 
1. น ำระบบแนะน ำสนิคำ้ไปประยกุตใ์ชใ้นกำรเพิ่มยอดขำยสนิคำ้ในรำยกำรอ่ืนได ้ 
2. สำมำรถใชว้ิธีกำรเทคนิคกำรกรองแบบอิงเนือ้หำ (Content-Based Filtering) และ

เทคนิคกำรกรองขอ้มูลแบบพึ่งพำผูใ้ชร้่วม (Collaborative Filtering) เพิ่มยอดขำยใหก้ับรำ้นคำ้ 
และเพิ่มควำมพงึพอใจใหก้บัลกูคำ้ ในกรณีท่ีรำ้นแต่ละรำ้นมีสินคำ้ชนิดเดียวกนัหรอืคลำ้ยคลงึกนั 
ลกูคำ้จะใชเ้กณฑอ์ะไรในกำรตดัสินว่ำจะเลือกซือ้สินคำ้รำ้นใด โดยจะใชร้ะบบแนะน ำสินคำ้มำ
ช่วยใหล้กูคำ้สำมำรถตดัสินใจเลือกซือ้สินคำ้ไดง้่ำยขึน้ 
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บทที ่2  
วรรณกรรมและงานวจิัยทีเ่กีย่วข้อง 

กำรวิจยัครัง้นีท้ำงผูว้ิจยัไดท้  ำกำรศึกษำบทควำมทฤษฎีและงำนวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบักำร
พัฒนำระบบแนะน ำสินคำ้(Recommendation System)  โดยใชเ้ทคนิคกำรกรองแบบอิงเนือ้หำ 
(Content-Based Filtering) และเทคนิคกำรกรองข้อมูลแบบพึ่ งพำผู้ใช้ร่วม (Collaborative 
Filtering) มำท ำงำนรว่มกนัแบบผสมผสำน จงึไดน้  ำเสนอหวัขอ้ดงันี ้

1. ระบบแนะน ำสนิคำ้ (Recommendation System) 
2. กำรกรองแบบอิงเนือ้หำ (Content-Based Filtering) 
3. กำรกรองขอ้มลูแบบพึง่พำผูใ้ชร้ว่ม (Collaborative Filtering) 
4. ระบบแนะน ำแบบผสมผสำน (Hybrid Recommendation System) 
5. วิธีกำรวดัควำมคลำ้ยคลงึ 
6. ไลบรำร ีSurprise 
7. กำรวดัประสิทธิภำพของแบบจ ำลอง 
8. อลักอรทิมึในกำรสรำ้งแบบจ ำลองเทคนิคกำรกรองขอ้มลูแบบพึง่พำผูใ้ชร้ว่ม 
9. งำนวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง 

 

2.1 ระบบแนะน า (Recommendation System) 
ระบบแนะน ำ คือระบบท่ีมีไวเ้พื่อแนะน ำสินคำ้หรือบริกำรให้กับผู้ใช้งำน  ซึ่งจะช่วย

แนะน ำสินคำ้ใหก้บัผูใ้ชง้ำนในกำรเลือกซือ้สินคำ้และบรกิำรต่ำง ๆ   ระบบจะท ำหนำ้ท่ีช่วยในกำร
แนะน ำสินคำ้โดยอำ้งอิงจำกขอ้มลูและประวตัิกำรใชง้ำนของผูใ้ชบ้ริกำร  ระบบจะท ำกำรเรียนรู ้
จำกพฤติกรรมประวัติกำรใช้งำน  เพื่อท่ีจะท ำกำรแนะน ำสินคำ้ให้ตรงตำมควำมตอ้งกำรของ
ผูใ้ชง้ำน  ท ำใหเ้กิดประโยชนใ์นดำ้นกำรใชง้ำนโดยท่ีผูใ้ชง้ำนจะไมเ่สียเวลำในกำรคน้หำสินคำ้หรอื
บริกำร ซึ่งระบบแนะน ำได้ถูกน ำมำใช้งำนเพื่ อแนะน ำสินค้ำและบริกำรอย่ำงมำก  จำก
ภำพประกอบ 2  Netflix ไดมี้กำรน ำระบบแนะน ำเขำ้มำแนะน ำประเภทของหนงัใหก้บัผูใ้ชง้ำน  ใน
กรณีท่ีผูใ้ชง้ำน A ชอบดหูนงัประเภทระทึกขวญั  ระบบจะท ำกำรเรยีนรูพ้ฤติกรรมโดยใชข้อ้มลูจำก
ประวตัิกำรดูหนังของผูใ้ชง้ำน A และแนะน ำเฉพำะหนังประเภทระทึกขวญัในเรื่องอ่ืน ๆ  ใหก้ับ
ผูใ้ชง้ำน  A ดว้ยเช่นกัน  หรือถำ้ผูใ้ชง้ำน A และผูใ้ชง้ำน B มีควำมช่ืนชอบหนังประเภทสำรคดี
เหมือนกัน  เม่ือผูใ้ชง้ำน A เขำ้ไปดูหนังประเภทอำชญำกรรม  ระบบของหนังก็จะแนะน ำหนัง
ประเภทอำชญำกรรมใหก้บัผูใ้ชง้ำน B ดว้ย  จำกภำพประกอบ 2 คือขัน้ตอนกำรท ำงำนของระบบ
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ค ำแนะน ำท่ีแสดงกำรท ำงำนรว่มกนัของผูใ้ชง้ำนเก่ียวกบักำรใหค้ะแนนของภำพยนตรห์รอืรำยกำร
ต่ำง ๆ ผูใ้ชง้ำนใหม่จะไดร้บัค ำแนะน ำตำมค ำแนะน ำของผูใ้ช้งำนท่ีมีอยู่  โดยถ้ำระบบแนะน ำ
สนิคำ้สำมำรถแนะน ำไดต้รงตำมควำมตอ้งกำรของผูใ้ชง้ำน ก็จะช่วยใหส้รำ้งรำยไดเ้พิ่มขึน้ ซึง่ทำง 

ผูว้ิจยัเลือกท่ีจะพฒันำระบบแนะน ำสนิคำ้ใหก้บัผูใ้ชง้ำนโดยใชว้ิธีกำรดงัภำพประกอบ 3 

ภำพประกอบ 2 ระบบค ำแนะน ำของ Netflix 
ท่ีมำ: https://pub.towardsai.net/recommendation-system-in-depth-tutorial-with-

python-for-netflix-using-collaborative-filtering-533ff8a0e444 
 

 
ภำพประกอบ 3 วิธีกำรส ำหรบัระบบแนะน ำ 
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2.2 การกรองแบบองิเนือ้หา (Content-Based Filtering) 
เทคนิคกำรกรองแบบอิงเนือ้หำ คือกำรแนะน ำสินคำ้หรอืบรกิำรท่ีไดม้ำจำกกำรพิจำรณำ

ควำมคลำ้ยคลงึของพฤติกรรมจำกประวตัิกำรใชง้ำนของผูใ้ชง้ำน โดยจะดจูำกลกัษณะของสินคำ้
ท่ีจะแนะน ำและจะท ำกำรแนะน ำสินคำ้ท่ีมีลกัษณะใกลเ้คียงท่ีผูใ้ชง้ำนเคยใชห้รือช่ืนชอบ จำก
ภำพประกอบ 4 ระบบจะท ำกำรแนะน ำเนือ้หำของหนงัท่ีมีควำมคลำ้ยคลงึกบัหนงัท่ีผูใ้ชง้ำนเคยดู
มำก่อนหนำ้นัน้ ซึ่งขอ้ดีของเทคนิคกำรกรองแบบอิงเนือ้หำนัน้ คือ ไม่ตอ้งใชข้อ้มลูจ ำนวนมำกใน
กำรประมวลผลเพื่อแนะน ำสนิคำ้ และกำรแนะน ำสินคำ้ใหม่ท่ียงัไมมี่ขอ้มลูสำมำรถท ำไดเ้พรำะจะ
พิจำรณำจำกควำมคลำ้ยคลงึกบัลกัษณะสินคำ้ประเภทเดิม สว่นขอ้เสียของเทคนิคกำรกรองแบบ
อิงเนือ้หำจะไม่สำมำรถแนะน ำสินคำ้ท่ีมีควำมแตกต่ำงจำกสินคำ้ประเภทท่ีผูใ้ชง้ำนเคยซือ้หรอืใช้
บรกิำร ท ำใหผู้ใ้ชง้ำนไม่ไดร้บักำรแนะน ำสนิคำ้ท่ีมีควำมหลำกหลำย 

ภำพประกอบ 4 ตวัอยำ่งของเทคนิคกำรกรองแบบอิงเนือ้หำ 
ท่ีมำ: https://towardsdatascience.com/how-to-build-from-scratch-a-content-

based-movie-recommender-with-natural-language-processing-25ad400eb243 
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ภำพประกอบ 5 ตวัอยำ่งของค ำแนะน ำภำพยนตรส์  ำหรบัผูใ้ชง้ำน Netflix 
ท่ีมำ: https://medium.com/@bindhubalu/content-based-recommender-system-

4db1b3de03e7 
 
จำกภำพประกอบ 5 ตวัอย่ำงของค ำแนะน ำภำพยนตรส์  ำหรบัผูใ้ช้งำนใน Netflix โดยใช้

ช่ือโปรไฟล ์Nikhil ในกรณีท่ี Nikhil ใหค้ะแนนท่ีดีกับหนังเรื่อง Mission Impossible และ James 
Bond ท่ีถูกจัดเป็นประเภทหนังบู๊ และใหค้ะแนนต ่ำกับหนังเรื่อง Toy Story ท่ีถูกจดัเป็นประเภท
หนงัส ำหรบัเด็ก  ก็จะสำมำรถท ำกำรสรำ้งเวกเตอรข์องผูใ้ชง้ำนส ำหรบั Nikhil ตำมกำรใหค้ะแนน 3 
อนัดบั ดงัภำพประกอบ 6  ในระดบัคะแนน -10 ถึง 10 เน่ืองจำก Nikhil ชอบภำพยนตรป์ระเภท
หนังบู๊ จึงไดก้ ำหนดค่ำ 9 ให้กับ ประเภทหนังบู๊ และ Nikhil ยังไม่ไดดู้ภำพยนตรแ์อนิเมชั่ น จึง
ก ำหนด 0 ใหก้บัประเภทแอนิเมชั่น และเน่ืองจำก Nikhil ไดใ้หค้  ำวิจำรณท่ี์ไม่ดีส  ำหรบั ภำพยนตท่ี์
ประเภทเด็กจงึก ำหนด -6  ใหก้บัประเภทหนงัส ำหรบัเด็ก 

ภำพประกอบ 6 กำรสรำ้ง User Vector 
ท่ีมำ: https://medium.com/@bindhubalu/content-based-recommender-system-

4db1b3de03e7 
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ดงันัน้เวกเตอรข์อง Nikhil จึงมีค่ำเท่ำกบั (9, 0, -6) ตำมล ำดบั (ประเภทหนงับู๊, ประเภท
แอนิเมชั่น, ประเภทหนงัส ำหรบัเด็ก)  เวกเตอรส์  ำหรบัภำพยนตรเ์รือ่ง Toy Story คือ (0, 1, 1) และ
ภำพยนตรเ์รือ่ง Star Wars คือ (1, 0, 0) ตำมล ำดบั  ตำมภำพประกอบ 7 

ภำพประกอบ 7 เวกเตอรร์ำยกำรส ำหรบัภำพยนตร ์
ท่ีมำ: https://medium.com/@bindhubalu/content-based-recommender-system-

4db1b3de03e7 
 
จำกภำพประกอบ 8 กำรคูณเวกเตอร ์2 มิติสองตัว คือ เวกเตอรข์องรำยกำร และ

เวกเตอรข์องผูใ้ชง้ำน ดงันั้นกำรคูณเวกเตอรข์อง Toy Story  คือ -6 และ Star Wars คือ 9 จึงได้
แนะน ำหนังเรื่อง Star Wars ใหก้ับ Nikhil ซึ่งตรงกับควำมชอบของ Nikhil ท่ีชอบดูหนังประเภท
หนังบู๊และไม่ชอบภำพยนตรส์  ำหรบัเด็ก  ในลักษณะท่ีคล้ำยกันนั้นสำมำรถค ำนวณกำรคูณ
เวกเตอรข์องเวกเตอรร์ำยกำรทัง้หมดของภำพยนตรท์ัง้หมดในรำ้นคำ้และแนะน ำภำพยนตร ์10 
อนัดบัแรกใหก้บั Nikhil 

 
ภำพประกอบ 8 กำรคณูเวกเตอร ์2 มิต ิ

ท่ีมำ: https://medium.com/@bindhubalu/content-based-recommender-system-
4db1b3de03e7 
 

 



  9 

2.3 การกรองข้อมูลแบบพึง่พาผู้ใช้ร่วม (Collaborative Filtering) 
กำรกรองขอ้มลูแบบพึ่งพำผูใ้ชร้ว่ม คือ กำรแนะน ำสินคำ้หรือบรกิำร โดยพิจำรณำจำก

ควำมคลำ้ยคลงึกนักบัผูใ้ชง้ำนรำยอื่นมำประกอบค ำแนะน ำดว้ย  โดยน ำขอ้มลูจำกผูใ้ชง้ำนรำยอ่ืน
มำท ำกำรคำดเดำว่ำผูใ้ชง้ำนรำยนีจ้ะมีควำมช่ืนชอบสินคำ้ประเภทใด  ซึ่งจะใชห้ลกักำรของ The 
Wisdom of the Clouds คือฐำนขอ้มลูจะตอ้งมีค่ำ rating ของสินคำ้หรอืบรกิำรของผูใ้ชง้ำนแตล่ะ
คนท่ีผ่ำนมำ  จำกภำพประกอบ 9 จะมีกำรแบ่ง rating ออกเป็น 2 ประเภท ไดแ้ก่ 1. ขอ้มูลท่ีได้
จำกกำรใชง้ำนของผูใ้ชโ้ดยตรง (Explicit rating) 2. ขอ้มลูทำงออ้มของผูใ้ชง้ำน (Implicit rating) 

ภำพประกอบ 9 explicit และ implicit feedback 
ท่ีมำ: https://medium.com/@topspinj/recommender-systems-101-bcbdfbe1e6e7 

             
            2.3.1 ข้อมูลทีไ่ดจ้ากการใช้งานของผู้ใช้โดยตรง (Explicit rating) 

ขอ้มูลท่ีไดจ้ำกกำรใชง้ำนของผูใ้ชโ้ดยตรง เช่น กำรให้คะแนนควำมพึ่งพอใจระดบั
คะแนนตัง้แต่ 0 – 5 คะแนน เช่น ผูใ้ชง้ำน A  ใหค้ะแนนรีวิวสินคำ้ B ดว้ยคะแนน 8/10  คะแนน 
แสดงวำ่ผูใ้ชง้ำน A นัน้มีควำมช่ืนชอบสินคำ้ B อยูพ่อสมควร หรอืถำ้มีกำรใหค้ะแนนสนิคำ้ C ดว้ย
คะแนนเพียงแค่ 1/10 คะแนน ก็จะพอทรำบไดว้่ำผูใ้ช ้A นัน้ไม่ช่ืนชอบสินคำ้ C  ขอ้ดี คือ ผูใ้ชง้ำน
สำมำรถบอกไดโ้ดยตรงวำ่ชอบหรอืไม่ชอบอะไรและสำมำรถบอกระดบัควำมชอบ จำกนอ้ยไปมำก
ได ้สว่นขอ้เสียนัน้ผูใ้ชง้ำนสว่นใหญ่ไม่ไดซ้ือ้หรอืใชส้ินคำ้ทัง้หมดภำยในรำ้น โดยเฉพำะถำ้เว็ปไซต์
ของมีสินคำ้จ ำนวนมำกหรือถำ้ผูใ้ชง้ำนไดล้องใชส้ินคำ้แลว้ แต่ในบำงทีก็อำจไม่ไดเ้ขำ้ท ำกำรให้
คะแนนนี ้ท ำใหข้อ้มลูในสว่นของ rating นีมี้จ ำนวนนอ้ยมำก ซึง่อำจจะสง่ผลใหเ้กิดปัญหำในเรือ่ง
ของกำร sparse และ scalability จำกภำพประกอบ 10 จะเป็นตวัอยำ่งกำรใหค้ะแนนจำกผูใ้ชง้ำน 
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ภำพประกอบ 10 ตวัอยำ่งกำรใหค้ะแนนจำกผูใ้ชง้ำน 
ท่ีมำ: https://www.medium.com/@sinart.t/recommendation-system-แบบสรุปเอำ

เอง-ce6246f49754 
             
            2.3.2 ข้อมูลทางอ้อมของผู้ใช้งาน (Implicit rating)  

ขอ้มลูทำงออ้มของผูใ้ชง้ำน คือ กำรคำดเดำจำกกำรใชง้ำนของผูใ้ชว้ำ่มีควำมช่ืนชอบ
หรอืสนใจในสินคำ้ เช่น กำรคลกิเขำ้ไปดสูนิคำ้นัน้ หรอืกำรตดัสินใจที่จะเลือกซือ้สินคำ้ชิน้นัน้ ตำม
ภำพประกอบ 11  ขอ้มลูทำงออ้มของผูใ้ชง้ำนจะมีปรมิำณขอ้มลูท่ีเยอะมำกกว่ำขอ้มลูท่ีไดจ้ำกกำร
ใชง้ำนของผูใ้ชโ้ดยตรง เม่ือมีผูใ้ชง้ำนเขำ้มำใหม่สำมำรถเก็บขอ้มลูไดท้นัทีเม่ือผูใ้ชง้ำนท ำกำรคลิก
เขำ้ชมสินคำ้  ขอ้ดีคือมีปรมิำณขอ้มลูมำกเม่ือเทียบกบั Explicit rating สำมำรถใชไ้ดก้บัผูใ้ชใ้หม่ท่ี
เขำ้มำได ้ถึงแมจ้ะยงัไม่เคยมีประวตัิกำรใชง้ำนมำก่อน  ส่วนขอ้เสียนัน้เดำไดเ้พียงแค่ว่ำผูใ้ชง้ำน
ชอบอะไร แตไ่ม่มีผลตอบรบักลบัมำ เช่น หำกผูใ้ชง้ำนไม่ไดค้ลิกสนิคำ้รำยกำร A  ท ำใหไ้ม่สำมำรถ
บอกวำ่ไดผู้ใ้ชง้ำนรำยนีไ้ม่ไดช้อบสินคำ้ A แตอ่ำจจะเป็นเพรำะวำ่ผูใ้ชง้ำนไม่ไดเ้ห็นสนิคำ้ A  

ภำพประกอบ 11 ตวัอยำ่งขอ้มลูทำงออ้มของผูใ้ชง้ำน 
ท่ีมำ: http://blog.pandata.co/how-does-spotify-know-what-music-i/ 
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ขอ้มูล rating สำมำรถน ำมำใชใ้นกำรแนะน ำสินคำ้ได ้2 วิธี ไดแ้ก่ 1.User-Based คือ 
ผู้ใช้งำนท่ีถูกจัดอยู่ในกลุ่มประเภทเดียวกัน  ซึ่งจะมีควำมช่ืนชอบสินค้ำชนิดเดียวกัน  จำก
ภำพประกอบ 12  ถำ้ผูใ้ช ้1 และ ผูใ้ช ้3 ชอบสินคำ้รำยกำร 3 และ 4 เหมือนกัน ในกรณีท่ี ผูใ้ช ้1 
สั่งสินคำ้รำยกำร 1 เพิ่มเติม ระบบแนะน ำก็จะท ำกำรแนะรำยกำรสินคำ้  1 ให้กับ ผูใ้ช้ 3 ดว้ย
เช่นกนั  2. Item-Based คือ สนิคำ้ท่ีมีลกัษณะใกลเ้คียงกนั เช่น ถำ้สินคำ้รำยกำร 1 และ 3 มีควำม
คลำ้ยคลงึกนั ในกรณีท่ี ผูใ้ช ้1 ตดัสนิใจเลือกซือ้สินคำ้รำยกำร 1 โอกำสท่ี ผูใ้ช ้3 จะตดัสินใจเลือก
ซือ้สินคำ้รำยกำร 1 ก็มีเช่นกนั โดยดตูวัอยำ่งไดจ้ำกภำพประกอบ 13 

ภำพประกอบ 12 ตวัอยำ่งกำรแนะน ำแบบ User-based 
ท่ีมำ: https://levelup.gitconnected.com/the-mathematics-of-recommendation-

systems-e8922a50bdea 

ภำพประกอบ 13 ตวัอยำ่งกำรแนะน ำแบบ Item-based 
ท่ีมำ: https://levelup.gitconnected.com/the-mathematics-of-recommendation-

systems-e8922a50bdea 
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เทคนิคกำรกรองขอ้มลูแบบพึ่งพำผูใ้ช้รว่ม มีกำรน ำขอ้มลูจำกผูใ้ชง้ำนรำยอ่ืนมำช่วยใน
กำรแนะน ำว่ำผูใ้ชง้ำนรำยนีจ้ะช่ืนชอบสินคำ้ประเภทใด โดยรูปแบบของเทคนิคกำรกรองขอ้มูล
แบบพึ่งพำผูใ้ชร้่วม จะมีทั้งหมด 3 ประเภท ตำมภำพประกอบ 14  ซึ่งงำนวิจัยนีจ้ะมีกำรสรำ้ง
เทคนิคกำรกรองขอ้มลูแบบพึง่พำผูใ้ชร้ว่มจำกประเภทของ Model-based 

 
ภำพประกอบ 14 เทคนิคกำรกรองขอ้มลูแบบพึง่พำผูใ้ชร้ว่มแตล่ะประเภท 

ท่ีมำ : https://www.medium.com/@sinart.t/recommendation-system-แบบสรุปเอำ
เอง-ce6246f49754 
 

            2.3.3 การพจิารณาแบบจดจ า (Memory-based) 
ดูจำกข้อมูลและหำควำมสัมพันธ์ระหว่ำงผู้ใช้งำนกับสินค้ำ  กำรใช้ Nearest 

Neighbor ในกำรคำดเดำ rating จำกผูใ้ชง้ำน (user-based) หรอื สินคำ้ (item-based) ท่ีมีควำม
ใกลเ้คียงกัน จำกภำพประกอบ 15  ขอ้มูลจำกผูใ้ชง้ำน (user-based) ถำ้คณุ George และ คณุ 
Jen  มีกำรใชง้ำนท่ีคลำ้ยคลงึกนั ในกรณีท่ีคณุ Jen ท ำกำรสั่งซือ้สินคำ้ประเภทอ่ืนเพิ่มเติม ระบบ
แนะน ำก็จะท ำกำรแนะน ำสินคำ้ชิน้นีใ้หก้ับคุณ  George ดว้ยเช่นกัน และจำกภำพประกอบ 16 
ขอ้มลูจำกสินคำ้ เช่น ถำ้สินคำ้เบอร ์1 มีควำมคลำ้ยคลงึกบัสินคำ้เบอร ์2 ในกรณีท่ีผูใ้ชง้ำนเลือก
ซือ้สนิคำ้เบอร ์1 ก็อำจจะซือ้สนิคำ้เบอร ์2 ดว้ย 
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ภำพประกอบ 15 ควำมสมัพนัธร์ะหวำ่งผูใ้ชง้ำน 
ท่ีมำ: https://blog.dataiku.com/recommendation-engines-how-they-work-in-

plain-english 

ภำพประกอบ 16 ควำมสมัพนัธร์ะหวำ่งสนิคำ้ 
ท่ีมำ: https://blog.dataiku.com/recommendation-engines-how-they-work-in-

plain-english 
 
2.3.4 การพจิารณาแบบจ าลอง (Model-based) 

มีกำรใช ้Machine Learning เพื่อหำ user embedding และ item embedding มำ
ท ำนำย rating ท่ีผูใ้ชง้ำนจะใหค้ะแนนกบัสินคำ้  Model-based ส่วนใหญ่จะอยู่ในรูปแบบกำรใช้
แบบจ ำลองหำ user weight  และ item weight  เพื่อใหส้ำมำรถประเมินควำมช่ืนชอบของผูใ้ชง้ำน
ได ้ จำกภำพประกอบ 17 ตวัอย่ำงเว็บไซตก์ำรจองโรงแรม ในกำรเลือกโรงแรมนัน้ผูใ้ชง้ำนมกัจะมี
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เกณฑใ์นกำรตดัสินใจเลือกโรงแรมท่ีต่ำงกนั เช่น บำงคนใหค้วำมส ำคญักบัต ำแหน่งท่ีตัง้โรงแรม
หรือบำงคนอำจจะใหค้วำมส ำคญัของรวีิวท่ีพกัมำกกว่ำ เป็นตน้  ผูใ้ชง้ำนแต่ละคนจะมีเวกเตอรท่ี์
บง่บอกว่ำใหค้วำมส ำคญักบัคณุลกัษณะใดของโรงแรมเท่ำไรบำ้ง เช่น user weights คือ กำรบอก
สัดส่วน หรือกำรให้ weight  ว่ำผู้ใช้งำนให้ star rating และ location ท่ีสัดส่วนเท่ำไหร่ เช่น 
ผูใ้ช้งำน B ใหค้วำมส ำคัญกับ location ของโรงแรมมำกกว่ำ star rating หรือผูใ้ช้งำน E นั้นให้
ควำมส ำคญักบั star rating กบั location ท่ีเท่ำกนั 

ภำพประกอบ 17 เวกเตอรแ์ตล่ะผูใ้ชง้ำนท่ีใหค้วำมส ำคญักบัคณุลกัษณะของโรงแรม 
ท่ีมำ : https://www.medium.com/@sinart.t/recommendation-system-แบบสรุปเอำ

เอง-ce6246f49754 
 

hotel features คือ คุณลกัษณะของโรงแรมแต่ละโรงแรมว่ำมีคะแนนในแต่ละดำ้น
เป็นอยำ่งไร จำกภำพประกอบ 18 ตวัเลขในแตล่ะช่อง คือ คะแนนของแตล่ะหมวดหมู ่เช่น โรงแรม
หมำยเลข 5 มีคะแนนของ star rating 10 คะแนน หรือโรงแรมหมำยเลข 10 นัน้มีคะแนนในส่วน
ของ star rating อยูท่ี่ 2 คะแนน ซึง่ไม่ดมีำกนกั แตว่ำ่มีคะแนนในสว่นของ location ท่ีดี  
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ภำพประกอบ 18 คณุลกัษณะของโรงแรม 
ท่ีมำ : https://www.medium.com/@sinart.t/recommendation-system-แบบสรุปเอำ

เอง-ce6246f49754 
 
จำกขอ้มลูเบือ้งตน้นัน้สำมำรถท ำกำรคำดเดำไดว้ำ่ผูใ้ชง้ำนแตล่ะคนนัน้จะมีควำมช่ืน

ชอบโรงแรมใดบำ้ง เช่น  ผูใ้ชง้ำน B  มีควำมช่ืนชอบโรงแรมหมำยเลข 1 เน่ืองจำกผูใ้ชง้ำน B ให้
ควำมส ำคญักบั location และโรงแรมหมำยเลข 1 ก็เป็นโรงแรมท่ีมี location ดีมำก  ส่วนผูใ้ชง้ำน 
C อำจจะมีควำมช่ืนชอบโรงแรมหมำยเลข 5 เน่ืองจำกผูใ้ชง้ำน C ชอบโรงแรมท่ีมีคะแนน star 
rating ท่ีสงู   ซึง่กำรคำดเดำลกัษณะแบบนีส้ำมำรถน ำ weight ของ users มำคณูกบัคะแนนดำ้น
ตำ่ง ๆ ของโรงแรมได ้เช่น เม่ือน ำขอ้มลูผูใ้ชง้ำน B มำท ำกำรคำดเดำว่ำในบรรดำทัง้ 5 โรงแรมนัน้ 
ผูใ้ชง้ำน B จะมีควำมช่ืนชอบโรงแรมใดมำกท่ีสดุ และน ำ weight vector ของผูใ้ชง้ำน B มำคณูกบั 
hotel features ตำมภำพประกอบ 19 

ภำพประกอบ 19 ตวัอยำ่งกำรคำดเดำผูใ้ชง้ำน B จะมีควำมช่ืนชอบโรงแรมใด 
ท่ีมำ : https://www.medium.com/@sinart.t/recommendation-system-แบบสรุปเอำ

เอง-ce6246f49754 
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2.3.4.1 การแยกตัวประกอบเมทริกซ ์(Matrix Factorization) 
Matrix Factorization คือ กำรแยกตวัประกอบของเมทรกิซใ์หไ้ดเ้มทริกซย์่อยลง

ไป โดยท่ีผลคณูของเมกทรกิซย์่อยนัน้จะไดเ้ท่ำกบัเป็นเมทรกิซต์ัง้ตน้ โดยทั่วจะใชเ้ป็นเมทรกิซข์อง 
rating หรอื กำรใหค้ะแนน rating ของแตล่ะผูใ้ชง้ำน แตล่ะสินคำ้นัน้จะท ำกำรแยกเมทรกิซ ์rating 
นีอ้อกเป็น 2 สว่น ไดแ้ก่ สว่นท่ีเป็นเมทรกิซข์องผูใ้ชง้ำน X และเมทรกิซข์องสนิคำ้ Y โดยเม่ือน ำเมท
รกิซท์ัง้ X และ Y มำคณูกนัก็จะไดก้ลบัมำเป็นเมทรกิซ ์rating ตัง้ตน้  

 

ภำพประกอบ 20 เมทรกิซข์องผูใ้ชง้ำนและกำรใหค้ะแนน 
ท่ีมำ: http://katbailey.github.io/post/matrix-factorization-with-tensorflow/ 

 
จำกภำพประกอบ 20 คือเมทรกิซข์องกำรใหค้ะแนนท่ีมีผูใ้ชง้ำนเป็นแถวและรำยกำร

เป็นคอลมัน ์  ซึง่กำรแยกตวัประกอบเมทรกิซข์องเทคนิคกำรกรองขอ้มลูแบบพึง่พำผูใ้ชร้ว่มนัน้จะมี
เมทรกิซ ์2 เมทรกิซ ์คือ users และ items โดยท่ีเมทรกิซข์อง user กบั item จะมี ลกัษณะท่ีจะบ่ง
บอกถึงควำมชอบหรอืควำมใกลเ้คียง และเม่ือน ำเมทรกิซม์ำคณูกนัแลว้จะไดค้วำมชอบของ user 
ท่ีมีตอ่ item นัน้  ตำมภำพประกอบ 21 
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ภำพประกอบ 21 ตวัอยำ่งกำรแยกตวัประกอบของเมทรกิซ ์

ท่ีมำ: http://katbailey.github.io/post/matrix-factorization-with-tensorflow/ 
 
จำกภำพประกอบ 22 ในกำรเรียนรูจ้ะพยำยำมหำเมทริกซข์องผูใ้ช้งำน X และ

เมทรกิซข์องสินคำ้ Y เพื่อใหไ้ดผ้ลคณูของ X และ Y นัน้ใหมี้ควำมใกลเ้คียงกบัเมทรกิซ ์rating ของ
จริงใหไ้ดม้ำกท่ีสุด โดยวิธีกำรนัน้ก็สำมำรถใช ้SVD, PCA หรือ Gradient Descent  ในส่วนของ
ขอ้ดีนัน้กำรใช ้user และ item embedding ท ำใหแ้บบจ ำลองสำมำรถเรียนรูห้ำกำรแทนขอ้มลูท่ี
เหมำะสมได้และยังช่วยลดเรื่องมิติของขอ้มูลไดอี้กดว้ย ในส่วนข้อเสียยังคงมีปัญหำส ำหรบั
ผูใ้ชง้ำนใหม่หรอืสินคำ้ใหม่ เช่น ในกรณีท่ีจะท ำระบบแนะน ำโรงแรมใหผู้ใ้ช้งำน จะไม่สำมำรถใช้
ขอ้มลูอ่ืน ๆ ท่ีผูใ้ชง้ำนจะใชใ้นกำรคน้หำท่ีพกั ไม่วำ่จะเป็นจ ำนวนคนเขำ้พกั เมืองท่ีผูใ้ชค้น้หำ หรอื
จ ำนวนวนัเขำ้พกัมำรว่มใชใ้นกำรท ำนำยได ้
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ภำพประกอบ 22 กำรหำเมทรกิซข์องผูใ้ชง้ำน X และเมทรกิซข์องสินคำ้ Y 
ท่ีมำ : https://www.medium.com/@sinart.t/recommendation-system-แบบสรุปเอำ

เอง-ce6246f49754 
 
2.3.5 ผสมผสาน (Hybrid) 

กำรใช้เทคนิคของทั้งวิธีกำรของ Memory-based และ Model-based มำผสมกัน 
เพื่อเพิ่มประสิทธิภำพใหก้บัแบบจ ำลองโดยน ำขอ้ดีของทัง้ 2 วิธีกำรนัน้มำใชแ้ละท ำใหล้ดปัญหำท่ี
เกิดขึน้จำกแบบจ ำลองแบบปกติ แต่ก็ต้องแลกมำด้วยควำมซับซ้อนท่ีมำกขึน้ในกำรสรำ้ง
แบบจ ำลอง 

 
2.4 ระบบแนะน าแบบผสมผสาน (Hybrid Recommendation System) 

ระบบแนะน ำแบบผสมผสำน คือกำรใชเ้ทคนิคของระบบแนะน ำสนิคำ้มำกกวำ่ 2 เทคนิค
ขึน้ไป  จำกภำพประกอบ 23 ไดน้  ำเทคนิคกำรกรองแบบอิงเนือ้หำ และเทคนิคกำรกรองขอ้มลูแบบ
พึ่งพำผูใ้ชร้ว่ม มำท ำงำนรวมกนัเพื่อท ำใหร้ะบบแนะน ำมีประสิทธิภำกำรท ำงำนท่ีดีขึน้  โดยจะน ำ
จดุเดน่ของเทคนิคหนึ่งไปปรบัปรุงจดุดอ้ยของอีกเทคนิคหนึ่ง เช่น เม่ือมีสินคำ้ใหม่เขำ้มำและยงัไม่
เคยมีประวตัิกำรใหค้ะแนน ท ำใหไ้มส่ำมำรถแนะน ำดว้ยเทคนิคกำรกรองขอ้มลูแบบพึง่พำผูใ้ชร้ว่ม
ได ้ดงันัน้จึงน ำวิธีกำรเทคนิคกำรกรองแบบอิงเนือ้หำ มำช่วยสรำ้งโอกำสในกำรแนะน ำสินคำ้ท่ีเขำ้
มำใหม ่
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ภำพประกอบ 23 ตวัอยำ่งของระบบแนะน ำแบบผสมผสำน 

ท่ีมำ: https://www.researchgate.net/figure/A-hybrid-paper-recommendation-
system_fig5_330077673 
 
2.5 วิธีการวัดความคล้ายคลึง 

2.5.1 Term Frequency-Inverse Document Frequency 
Term Frequency-Inverse Document Frequency (TF-IDF) คือ  วิ ธีกำรบ่ งบอก

น ำ้หนกัของค ำเฉพำะ ใชเ้พื่อเปรียบเทียบควำมเหมือนกนัของค ำสองค ำ โดยวดัจำกค่ำของ Term 
Frequency และ Inverse Document Frequency ดังสมกำร (3) ซึ่งน ำ Term Frequency คือ
จ ำนวนครัง้ท่ีแต่ละ ค ำท่ีปรำกฏขึน้ในแต่ละขอ้ควำมและน ำมำหำรดว้ยจ ำนวนค ำทั้งหมดใน
ขอ้ควำมนัน้ ดงัสมกำร (1) จำกนัน้น ำมำคณูกบั Inverse Document Frequency คือจ ำนวนของ
เอกสำรทัง้หมดและหำรดว้ยจ ำนวนเอกสำรท่ีแต่ละค ำปรำกฏอยู่แลว้ท ำกำร take log เขำ้ไป ดงั
สมกำร (2) 

 

         𝑇𝐹(𝑡, 𝑑) =  
𝑛𝑢𝑚𝑏𝑒𝑟 𝑜𝑓 𝑡𝑖𝑚𝑒𝑠 𝑡𝑒𝑟𝑚(𝑡) 𝑎𝑝𝑝𝑒𝑎𝑟𝑠 𝑖𝑛 𝑑𝑜𝑐𝑢𝑚𝑒𝑛𝑡(𝑑) 

𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑛𝑢𝑚𝑏𝑒𝑟 𝑜𝑓 𝑡𝑒𝑟𝑚𝑠 𝑖𝑛 𝑑𝑜𝑐𝑢𝑚𝑒𝑛𝑡(𝑑)
                          (1) 

 

เม่ือ   𝑡  = จ ำนวนครัง้ท่ีแตล่ะค ำท่ีปรำกฏขึน้ในแตล่ะขอ้ควำม 
        𝑑  = จ ำนวนค ำทัง้หมดในขอ้ควำมนัน้ 
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 𝐼𝐷𝐹(𝑡, 𝐷) =  log (
𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑛𝑢𝑚𝑏𝑒𝑟 𝑜𝑓 𝑑𝑜𝑐𝑢𝑚𝑒𝑛𝑡(𝐷)

 𝑛𝑢𝑚𝑏𝑒𝑟 𝑜𝑓 𝑑𝑜𝑐𝑢𝑚𝑒𝑛𝑡𝑠 𝑤𝑖𝑡ℎ 𝑡ℎ𝑒 𝑡𝑒𝑟𝑚(𝑡)𝑖𝑛 𝑖𝑡
)                       (2) 

            
เม่ือ    𝐷 = จ ำนวนของเอกสำรทัง้หมด 
          𝑡  = จ ำนวนเอกสำรท่ีแตล่ะค ำปรำกฏ 

 

                                            𝑇𝐹(𝑡, 𝑑) 𝑥  𝐼𝐷𝐹(𝑡, 𝐷)                                                         (3) 

 
 
2.5.2 ความคล้ายคลึงแบบโคไซน ์(Cosine Similarity) 

ควำมคลำ้ยคลึงแบบโคไซน ์คือกำรหำควำมเหมือนของขอ้มลู โดยใชค้่ำโคไซนจ์ำก
กำรวัดค่ำข้อมูลเป็นลำยลักษณ์อักษรในเทคนิคกำรกรองแบบอิงเนื ้อหำ (Content-Based 
Filtering) จะถูกใชเ้พื่อวดัควำมเหมือนระหว่ำงเวกเตอรข์องน ำ้หนกั TF-IDF ค่ำโคไซนจ์ะมีค่ำอยู่
ระหว่ำง 0 ถึง 1 ยกตัวอย่ำงเช่น ค่ำ 1 หมำยถึง ข้อมูล A และ ข้อมูล B มีลักษณะข้อมูลท่ี
เหมือนกนั และ ส่วนของค่ำ 0 นัน้หมำยถึงขอ้มลู A และขอ้มลู B มีลกัษณะขอ้มลูท่ีไม่เหมือนกัน 
ดงัสมกำร (4) โดยมีท่ีมำจำกกฏสำมเหลี่ยมคือ cos(θ) = ชิด/ฉำก โดยท่ี A และ B คือรำยกำรท่ี
ตำ่งกนั ตำมภำพประกอบ 24 
    

 

         𝑠𝑖𝑚𝑖𝑙𝑎𝑟𝑖𝑡𝑦 = 𝑐𝑜𝑠𝜃 =
𝐴∙𝐵

‖𝐴‖‖𝐵‖
=

∑ 𝐴𝑖𝐵𝑖
𝑛
𝑖=1

√∑ 𝐴𝑖
2𝑛

𝑖=1   √∑ 𝐵𝑖
2𝑛

𝑖=1

                                    (4) 

 

เม่ือ   𝐴  = รำยกำร A  
        𝐵  = รำยกำร B 
        𝑛  = จ ำนวนคูข่องรำยกำร A และ รำยกำร B ทัง้หมด 
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ภำพประกอบ 24 กำรหำควำมคลำ้ยคลงึแบบโคไซน ์
ท่ีมำ: https://www.linkedin.com/pulse/cosine-similarity-classification-michael-lin 

 
จำกภำพประกอบ 25 กำรประยุกตรใ์ชก้ำรหำควำมคลำ้ยคลึงแบบโคไซน ์กำรท ำ

ระบบแนะน ำเพื่อดวูำ่ผูใ้ชง้ำนสว่นใหญ่เม่ือซือ้สนิคำ้ A แลว้จะมีโอกำสซือ้สนิคำ้ B  หรอื C เท่ำไร 

 

ภำพประกอบ 25 กำรประยกุตรใ์ชก้ำรหำควำมคลำ้ยคลงึแบบโคไซน ์
ท่ีมำ:https://www.softnix.co.th/2019/05/29/similarity-ควำมเหมือนท่ีแตกตำ่ง 
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2.6 ไลบรารี Surprise 
Surprise (Hug) เป็นส่วนหนึ่งของ scikit-learn ซึ่งเป็น library ใน python ส ำหรบัน ำมำ

วิเครำะหแ์ละสรำ้งระบบแนะน ำท่ีน ำมำใชจ้ดักำรกบัขอ้มลูท่ีมี rating โดย Surprise ถกูออกแบบ
มำเพื่อจดุประสงคด์งันี ้

1. ใหผู้ใ้ชง้ำนจัดกำรและควบคุมกำรทดลองไดท้ั้งหมด จึงใหค้วำมส ำคัญกับกำร
สรำ้งเอกสำรเป็นอยำ่งมำกเพื่อใหผู้ใ้ชมี้ควำมชดัเจนในทกุรำยละเอียดของอลักอรทิมึ 

2. ช่วยลดขั้นตอนท่ียุ่งยำกในกำรจัดกำรกับข้อมูล ซึ่งผู้ใช้สำมำรถใช้ข้อมูลได้
หลำกหลำย 

3. มีอลักอรทิมึใชท้  ำนำยและมำตรำวดัควำมคลำ้ยคลงึกนัท่ีพรอ้มใชใ้หห้ลำกหลำย 
4. ช่วยใหก้ำรสรำ้งอลักอรทิมึไดง้่ำยขึน้ 
5. มีเครือ่งมือในกำรวดัผล วิเครำะห ์และเปรยีบเทียบประสิทธิภำพของอลักอรทิมึ 
โด ย ช่ื อ  Surprise นั้ น ย่ อ ม ำ จ ำก  Simple Python Recommendation System 

Engine  ซึง่ surprise ไม่รองรบักำรสรำ้งระบบแบบ Content-Based Information 
 

2.7 การวัดประสิทธิภาพของแบบจ าลอง 
2.7.1 ค่าความคลาดเคล่ือนก าลังสอง (Root Mean Square Error) 

Root Mean Square Error (RMSE) คือ วิ ธีกำรวัดควำมคลำดเคลื่อนจำกค่ำท่ี
ท ำนำยจำกแบบจ ำลอง ในกำรวดัคำ่ประเมินผลควำมแม่นย ำของแบบจ ำลอง ยิ่งคำ่ RMSE ท่ีไดมี้
คำ่นอ้ยแสดงวำ่แบบจ ำลองสำมำรถประมำณคำ่ไดมี้ควำมใกลเ้คียงกบัควำมจรงิ และถำ้หำกมีคำ่
เท่ำกบั 0 แสดงวำ่ไมเ่กิดควำมคลำดเคลื่อนในแบบจ ำลองนัน้ ดงัสมกำร (5) 

   
 

                                         𝑅𝑀𝑆𝐸 =  √∑
(�̂�𝑖−𝑌𝑖)2

𝑛
𝑛
𝑖=1                                                   (5) 

 

เม่ือ   �̂�   = ผลลพัธท่ี์ไดจ้ำกกำรท ำนำย 
        𝑌𝑖   = คำ่ผลลพัธท่ี์ถกูตอ้ง 
        𝑛    = จ ำนวนขอ้มลูทัง้หมด 
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2.7.2 ค่าความคลาดเคล่ือนเฉล่ียก าลังสอง (Mean Absolute Error) 
Mean Absolute Error (MAE) คือ วิธีกำรวดัคำ่คลำดเคลื่อน ในกำรวดัคำ่ประเมินผล

ควำมแม่นย ำของแบบจ ำลอง หำกผลลพัธข์อง MAE ท่ีไดมี้ค่ำนอ้ยแสดงว่ำแบบจ ำลองสำมำรถ
ประมำณค่ำไดมี้ควำมใกลเ้คียงกับควำมจริง และถ้ำหำกมีค่ำเท่ำกับ 0 แสดงว่ำไม่เกิดควำม
คลำดเคล่ือนในแบบจ ำลอง ดงัสมกำร (6) 

 
                              𝑀𝐴𝐸 =  

1

𝑛
∑ |𝑋𝑖 − 𝑋|𝑛

𝑖=1                                                       (6)            
 

เม่ือ   𝑋𝑖   = ผลกำรท ำนำยของแบบจ ำลอง 
        𝑋     = คำ่จรงิของผลลพัธข์อ้มลู 
        𝑛     = จ ำนวนขอ้มลูทัง้หมด 
 
 

2.8 อัลกอริทมึในการสร้างแบบจ าลองเทคนิคการกรองข้อมูลแบบพึง่พาผู้ใช้ร่วม 
2.8.1 K-Nearest Neighbor (K-NN) 

K-Nearest Neighbor คือ กำรค ำนวณหำเพื่อนบำ้นท่ีใกลท่ี้สดุ เป็นวิธีกำรแบง่คลำส
ส ำหรบัใชจ้ดัหมวดหมู่ขอ้มลู (Classification) โดยใชห้ลกักำรเปรยีบเทียบขอ้มลูท่ีสนใจกบัขอ้มลู
อ่ืนว่ำมีควำมคลำ้ยคลงึมำกนอ้ยเพียงใด หำกขอ้มลูท่ีก ำลงัสนใจอยู่ใกลข้อ้มลูใดมำกท่ีสดุ ระบบ
จะใหค้  ำตอบเหมือนค ำตอบของขอ้มลูท่ีอยู่ใกลท่ี้สดุ จำกภำพประกอบ 26 โดยน ำระยะทำงท่ีได้
จำกสมำชิกในขอ้มูลและเลือกสมำชิกท่ีมีระยะทำง (Distance) ใกลเ้คียงท่ีสุด โดยวดัระยะทำง
แบบระยะห่ำงยูคลิด (Euclidean Distance) กำรวดัระยะทำงระหว่ำงสองจุด ถำ้มีระยะห่ำงกัน
มำกแสดงว่ำวตัถมีุควำมคลำ้ยกนันอ้ย แตถ่ำ้ระยะห่ำงมีคำ่นอ้ยแสดงวำ่มีควำมคลำ้ยคลงึกนัมำก 
ตวัอย่ำงจำกภำพประกอบ 27 ในเทคนิคกำรกรองขอ้มลูแบบพึ่งพำผูใ้ชร้ว่ม โดยกำรหำรำยกำรท่ี
คลำ้ย ๆ กนั k ชิน้ โดยใชก้ำรหำควำมคลำ้ยคลงึแบบโคไซน ์ในกำรวดัควำมใกลเ้คียงของรำยกำร
จำกตวัอย่ำง  Alice มีลกัษณะกำรใหค้ะแนนของหนงัคลำ้ยกบั John แปลว่ำหนงับำงเรื่องท่ี John 
เคยดแูลว้ แต ่Alice ยงัไมเ่คยด ูAlice อำจจะใหค้ะแนนหนงัเรือ่งนัน้ ๆ คลำ้ยกบั John 
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ภำพประกอบ 26 K-Nearest Neighbor 

ท่ีมำ: https://towardsdatascience.com/prototyping-a-recommender-system-
step-by-step-part-1-knn-item-based-collaborative-filtering-637969614ea 

ภำพประกอบ 27 เทคนิคกำรกรองขอ้มลูแบบพึง่พำผูใ้ชร้ว่มโดยใชอ้ลักอรทิมึ K-NN 
ท่ีมำ: https://medium.com/@nutorbitx/machine-learning-for-recommendation-

system-part-1-d82caa77b82d 
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2.8.2 Singular Value Decomposition (SVD) 
Singular Value Decomposition (SVD) คือ วิธีแยกตวัประกอบท่ีมีควำมนิยม โดย 

SVD จะท ำกำรแปลง เมทรกิซข์นำดใหญ่ใหอ้อกมำเป็น 3 เมทรกิซข์นำดเล็กกว่ำท่ีคณูกนัแลว้ได้
เท่ำกบัเมทรกิซต์น้ฉบบั ซึ่งทัง้ 3 เมทรกิซใ์หม่ท่ีไดอ้อกมำนัน้จะมีคณุสมบตัิพิเศษบำงอย่ำงท ำให้
สำมำรถน ำมำใชง้ำนวิเครำะหข์อ้มลูไดด้ีขึน้ ดงัสมกำร (7) 

 
                                           𝑀 = 𝑈Σ𝑉∗                                                              (7) 

 
เม่ือ   𝑀   = เมทรกิซเ์ดิม 
        𝑈    = เมทรกิซข์นำด 𝑚×𝑚 
        Σ    = เมทรกิซข์นำด m × n 
         V    = เมทรกิซข์นำด 𝑛 × 𝑛 
จำกภำพประกอบ 28  วิธีกำร Singular Value Decomposition นีเ้ป็นหนึ่งในวิธีกำร

ท่ีทำงผูว้ิจยัไดน้  ำมำสรำ้งเทคนิคกำรกรองขอ้มลูแบบพึ่งพำผูใ้ชร้ว่ม และเป็นวิธีท่ีผูว้ิจยัไดท้  ำกำร
เลือกไปสรำ้งเป็นระแบบแนะน ำแบบผสมผสำนตอ่ไป 

 

ภำพประกอบ 28 ตวัอยำ่งกำรแปลงเมทรกิซ ์
ท่ีมำ: https://www.bualabs.com/archives/2971/lsa-latent-semantic-analysis-text-

classification-singular-value-decomposition-svd-non-negative-matrix-factorization-nmf-
nlp-ep-4/ 
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2.8.3 Non-negative Matrix Factorization (NMF) 
Non-negative Matrix Factorization (NMF) ท ำหนำ้ท่ีลดมิติของขอ้มูลโดยท่ีขอ้มูล

จะไม่มีค่ำเป็นลบ ผลลพัธจ์ะไดเ้มทริกซท่ี์เป็นค่ำบวกเท่ำนัน้ ดงัภำพประกอบ 29 ขอ้ดีของ NMF 
คือ ใชง้ำนสะดวกและท ำงำนไดอ้ย่ำงรวดเร็วแต่มีขอ้จ ำกัดคือ ผลลพัธเ์ป็นค่ำประมำณท ำใหไ้ม่
สำมำรถรวมกลบัเป็น เมทรกิซต์น้ฉบบัเหมือนเดิมไดเ้หมือน SVD  

ภำพประกอบ 29 ตวัอยำ่งกำรลดมิติของวิธี Non-negative Matrix Factorization 
ท่ีมำ: https://www.bualabs.com/archives/2971/lsa-latent-semantic-analysis-text-

classification-singular-value-decomposition-svd-non-negative-matrix-factorization-nmf-
nlp-ep-4/ 

 
ตวัอย่ำงกำรใช ้Non-negative Matrix ในแอปพลิเคชัน Spotify (TITIPATA, 2016) 

เริม่ตน้จำกกำรเก็บขอ้มลูของผูใ้ชง้ำน โดยผูใ้ชง้ำน 𝑈 มีขนำด 𝑛 คน และมีเซ็ตของเพลงซึง่มีขนำด 
𝑚 เพลง นอกจำกนัน้ถำ้มีประวตัิกำรฟังเพลงของสปัดำหท่ี์ผำ่นมำของแตล่ะผูใ้ชง้ำนวำ่ฟังเพลงแต่
ละเพลงไปจ ำนวนเท่ำไรบำ้ง  สำมำรถเขียนจ ำนวนกำรฟังเพลงของผูใ้ชง้ำนทัง้หมดในรูปแบบของ
เมทริกซ ์ โดยให ้ 𝑅 ซึ่งมีขนำดเท่ำกบัขนำดของผูฟั้งทัง้หมดและจ ำนวนเพลง หรือว่ำ 𝑛 × 𝑚 ใน
แตล่ะต ำแหน่งของเมทรกิซจ์ะใชส้ญัลกัษณ ์𝑟𝑖𝑗 แทนจ ำนวนครัง้ท่ีผูใ้ชง้ำน 𝑖  ฟังเพลง 𝑗  ส่วนเพลง
ท่ีผูใ้ชง้ำนไม่เคยฟังนัน้ จะไม่มีกำรเก็บขอ้มลูในส่วนนี ้ ถดัมำคือกำรหำค่ำเมทริกซอ์นัดบัต ่ำท่ีจะ
บรรยำยทัง้ผูใ้ชง้ำนและเพลงท่ีผูใ้ชง้ำนฟัง ดงัสมกำร (8) 
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                                   �̂� = 𝑃 𝑥 𝑄𝑇 ≈ 𝑅                                                        (8) 
 
เม่ือ   �̂�     = คำ่เมทรกิซอ์นัดบัต ่ำ 

       𝑃    = เมทรกิซข์นำด n × k 
       𝑄𝑇    = เมทรกิซข์นำด k × m 
          𝑅     = เมทรกิซข์องผูใ้ชง้ำนทัง้หมด  

 
จำกภำพประกอบท่ี 30 แสดงให้เห็นว่ำ 𝑃 มีขนำด 𝑛 × 𝑘 และ 𝑄𝑇 มีขนำด 𝑘 × 𝑚 

สำมำรถประมำณเมทรกิซ ์𝑅 ดว้ย  �̂� = 𝑃 𝑥 𝑄𝑇 จะพบว่ำเมทรกิซ ์𝑃 มีจ ำนวนแถวเท่ำกบัจ ำนวน
ผูใ้ชง้ำน  เมทริกซใ์นแต่ละแถวสำมำรถบอกไดว้่ำผูใ้ชง้ำนคนใดมีลกัษณะกำรฟังเพลงท่ีคลำ้ย ๆ 
กนั นอกจำกนัน้สำมำรถน ำแถวหนึ่งจำกเมทรกิซ ์𝑃 มำคณูกบัเมทรกิซ ์𝑄 จะบอกไดว้ำ่ผูใ้ชง้ำนควร
จะฟังเพลงอะไรเพิ่มเติมนอกเหนือจำกท่ีเคยฟังมำ 

 

ภำพประกอบ 30 Non-Negative Matrix ส ำหรบัเทคนิคกำรกรองขอ้มลูแบบพึง่พำผูใ้ชร้ว่ม 
ท่ีมำ: https://tupleblog.github.io/spotify/ 

 

 

2.9 งานวิจัยทีเ่กี่ยวข้อง 
งำนวิจยันีไดท้  ำกำรศกึษำคน้ควำ้งำนวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัเทคนิคกำรกรองแบบอิงเนือ้หำ 

(Content-Based Filtering) และเทคนิคกำรกรองข้อมูลแบบพึ่ งพำผู้ใช้ร่วม (Collaborative 
Filtering) โดยงำนวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งมีรำยละเอียดดงันี ้
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(1) บ ท ค ว ำ ม วิ จั ย เ รื่ อ ง  Combining content-based and collaborative 
recommendations A hybrid approach based on Bayesian networks (de Campos, 
Fernández-Luna, Huete, & Rueda-Morales, 2010) 

ระบบแนะน ำช่วยให้ผู้ใช้งำนสำมำรถเขำ้ถึงผลิตภัณฑ์หรือหัวขอ้ต่ำง ๆ ท่ีอำจไม่ได้
ค  ำนงึถึง เพรำะมีขอ้มลูท่ีมีอยูม่หำศำลอยูม่ำกในอินเทอรเ์น็ต ซึง่กำรท ำระบบแนะน ำ ที่นิยมใชจ้ะมี 
2 เทคนิค คือ เทคนิคกำรกรองแบบอิงเนือ้หำ และ เทคนิคกำรกรองขอ้มลูแบบพึ่งพำผูใ้ชร้ว่ม ซึง่แต่
ละวิธีกำรจะมีขอ้ดีและขอ้เสียแตกตำ่งกนัไป ในบำงครัง้สำมำรถน ำทัง้ 2 เทคนิคนีม้ำใชง้ำนรว่มกนั
ได ้เพื่อพฒันำคณุภำพของกำรท ำระบบแนะน ำ  โดยเครือข่ำยของ Bayesian มีกำรใชง้ำนอย่ำง
กวำ้งขวำงและไดผ้ลลพัธท่ี์ดีในกำรน ำมำใช้กบัปัญหำท่ีมีควำมไม่แน่นอนสงู ซึ่งในส่วนของระบบ
แนะน ำจงึมีควำมน่ำสนใจมำกท่ีจะน ำหลกักำรของ Bayesian มำใชเ้พื่อใหเ้กิดประโยชน ์ งำนวิจยั
นีน้  ำเสนอเก่ียวกบัโมเดลของเครอืข่ำยแบบ Bayesian ท่ีน ำมำใชเ้พื่อจดักำรกบัปัญหำของ  ระบบ
แนะน ำแบบผสมผสำน ท่ีมีกำรใชท้ัง้เทคนิคกำรกรองแบบอิงเนือ้หำ และ เทคนิคกำรกรองขอ้มลู
แบบพึง่พำผูใ้ชร้ว่ม รว่มกนัซึง่ผูว้ิจยัจะปรบัใชใ้หโ้มเดลมีประสิทธิภำพในกำรประมำณกำรแจกแจง
ควำมน่ำจะเป็น เพื่อใหโ้มเดลสำมำรถอนมุำนควำมน่ำจะเป็นได  ้จำกภำพประกอบ 31  ขอ้มลูของ
ผูใ้ชง้ำนจะถกูใชเ้พื่อท ำนำยวำ่ ผูใ้ชง้ำนจะมีกำรใหค้ะแนนสนิคำ้แตล่ะอยำ่งเท่ำไร ในระบบแนะน ำ
แบบผสมผสำนของผูว้ิจัยไดใ้ชท้ัง้วิธีของ เทคนิคกำรกรองแบบอิงเนือ้หำ และ เทคนิคกำรกรอง
ขอ้มลูแบบพึง่พำผูใ้ชร้ว่ม มำสรำ้งเป็นระบบแนะน ำแบบผสมผสำนท่ีสมบรูณม์ำกยิ่งขึน้ ซึง่ขอ้มลูท่ี
ใชน้ัน้จะมำจำกขอ้มลูของ Movie-Lens และ IMDB 

 

ภำพประกอบ 31 กรำฟย่อยของเครอืข่ำย Bayesian แบบผสมผสำน 
ท่ีมำ : (de Campos, Fernández-Luna, Huete, & Rueda-Morales, 2010) 
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 (2) บทควำมวิจัยเรื่อง  Generating Items Recommendations by Fusing Content 
and User-Item based Collaborative Filtering(Tewari, 2019) 

ปัจจุบนัอีคอมเมิรซ์ไดแ้พรก่ระจำยไปทั่วโลก  รำ้นคำ้อิเล็กทรอนิกสส์ำมำรถมีสินคำ้ได้
หลำยรอ้ยหรือหลำยพันรำยกำรโดยไม่ มีขอบเขต ซึ่งขอ้มูลผลิตภัณฑ์เหล่ำนีท้ั้งหมดมีอยู่บน
อินเทอรเ์น็ต อีกทัง้ยงัมีขอ้มูลของลูกคำ้เป็นจ ำนวนมำก ระบบแนะน ำจะคน้หำควำมสนใจของ
ผูใ้ช้งำน และแนะน ำรำยกำรท่ีตรงกับควำมตอ้งกำรของผูใ้ช้งำนมำกท่ีสุด เทคนิคท่ีใชใ้นกำร
แนะน ำสินคำ้คือเทคนิคกำรกรองแบบอิงเนือ้หำและ เทคนิคกำรกรองขอ้มูลแบบพึ่งพำผูใ้ชร้่วม 
แนะน ำรำยกำรท่ีมีลกัษณะคลำ้ยคลงึกบัสินคำ้ท่ีผูใ้ช้งำนเคยใชใ้นอดีต ในส่วนของเทคนิค เทคนิค
กำรกรองขอ้มูลแบบพึ่งพำผูใ้ชร้่วม สรำ้งกลุ่มผูใ้ชท่ี้คลำ้ยกันและแนะน ำรำยกำรใหก้ับผูใ้ช้งำน 
จดุประสงคห์ลกัของงำนวิจยันีค้ือเพื่อลดจ ำนวนของสินคำ้ท่ีจะน ำมำแนะน ำลง เพื่อช่วยในกำรจดั
วำงสินคำ้ท่ีมีควำมสมัพนัธก์ันใหด้ียิ่งขึน้ ซึ่งผลกำรทดลองแสดงใหเ้ห็นว่ำงำนท่ีท ำขึน้นัน้ ดีกว่ำ
วิธีกำรแนะน ำแบบทั่วไป 

(3) บทควำมวิจัยเรื่อง Helping university students to choose elective courses by 
using a hybrid multi-criteria recommendation system with genetic optimization. 
(Esteban, Zafra, & Romero, 2020) 

กำรศึกษำในระดบัมหำวิทยำลยัมกัจะมีหลกัสตูรรำยวิชำเลือกวิชำต่ำง ๆ ซึ่งจะถกูเลือก
จำกนักเรียนจ ำนวนมำกในมหำวิทยำลัย  นักเรียนจะใช้เวลำจ ำนวนมำกในกำรคน้หำขอ้มูล
เก่ียวกบัหลกัสตูรท่ีแตกต่ำงกนัเพื่อกำรตัดสินใจเลือกรำยวิชำใหเ้หมำะสมกบัตวัเองมำกท่ีสดุ  ใน
กำรตดัสินใจของนกัเรียนนัน้อำจจะไม่ดีพอเน่ืองจำกนกัเรียนมีขอ้มลูไม่เพียงพอ ดงันัน้โดยทั่วไป
นกัเรยีนอำจไดร้บัอิทธิพลจำกควำมคิดเห็นของนกัศกึษำรำยอ่ืน หรอือำจจะมีควำมชอบและควำม
สนใจของนกัเรียนมำเป็นเกณฑใ์นกำรพิจำรณำรว่มดว้ย  วิธีในกำรแกไ้ขปัญหำนีค้ือกำรใชร้ะบบ
กำรแนะน ำ (Recommendation System) ท่ีช่วยให้นักเรียนตัดสินใจได้ดี  โดยปรบัตำมควำม
ตอ้งกำรเฉพำะของตนเอง  เทคนิคในกำรท ำระบบแนะน ำท่ีนิยมใชค้ือ เทคนิคกำรกรองขอ้มลูแบบ
พึง่พำผูใ้ชร้ว่มและ เทคนิคกำรกรองแบบอิงเนือ้หำ  จำกภำพประกอบ 32 คือขัน้ตอนของระบบกำร
แนะน ำหลกัสตูรแบบผสมผสำน โดยเทคนิคกำรกรองขอ้มลูแบบพึง่พำผูใ้ชร้ว่ม แนะน ำรำยกำรท่ีอิง
ตำมกำรใหค้ะแนนของผูใ้ชท่ี้คลำ้ยกนัในขณะท่ี เทคนิคกำรกรองแบบอิงเนือ้หำ แนะน ำรำยกำรท่ี
อำ้งอิงเนือ้หำของรำยกำรท่ีคลำ้ยกันในโปรไฟลผ์ู้ใช้  โดยจะน ำทั้งสองอัลกอริทึมน่ีมำท ำกำร
แนะน ำแบบผสมผสำนเพื่อเพิ่มประสิทธิภำพในกำรแนะน ำหลกัสตูรรำยวิชำเรยีนใหก้ับนกัเรยีนได้
ดีขึน้  
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ภำพประกอบ 32 ขัน้ตอนระบบกำรแนะน ำหลกัสตูรแบบผสมผสำน 
ท่ีมำ : (Esteban et al., 2020) 

 

(4 ) บทควำมวิจัย เรื่อ ง  A healthy food recommendation system by combining 
clustering technology with the weighted slope one predictor (Bundasak, 2017) 

อำหำรมีควำมส ำคญัต่อกำรด ำรงชีวิตมำกขึน้และอำหำรท่ีมีควำมหลำกหลำย สำมำรถ
เลือกได ้ดงันัน้เมื่อตอ้งกำรรบัประทำนอำหำรจึงเป็นเรือ่งยำกท่ีจะตดัสินใจวำ่จะรบัประทำนอำหำร
ใดในแตล่ะมือ้ของแตล่ะวนั โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งผูท่ี้เป็นโรคหรอืผูท่ี้มีควำมเสี่ยงตอ่กำรเกิดโรค กำร
รบัประทำนอำหำรท่ีดีต่อสุขภำพจึงนับเป็นสิ่งท่ีส  ำคญัอย่ำงมำก วตัุประสงคใ์นกำรท ำวิจัยเพื่อ
พัฒนำระบบแนะน ำท่ีมุ่งเน้นไปท่ีสุขภำพของผู้ใช้งำน จำกภำพประกอบ  33 ขั้นตอนของ
กระบวนกำรวิจยัแบง่ออกเป็น 5 ขัน้ตอนดงันี ้ 1. เพื่อจดักลุม่ผูใ้ชใ้นกำรกรองรว่มกนัและคน้หำผูใ้ช้
ท่ีมีลกัษณะคลำ้ยกนั  2. สรำ้งเมทรกิซข์อ้มลูกลุม่ผูใ้ชง้ำนแบบคลสัเตอรโ์ดยกำรคน้หำคำ่ท่ีหำยไป
ดว้ยอลักอรทิึมควำมชนัแบบถ่วงน ำ้หนกั 3. ในกำรเลือกค่ำของเมทรกิซท์  ำนำย rate ของรำยกำร
ต่ำง ๆ จะขึน้อยู่กับอลักิริทึมของ weighted slope one 4. พิจำรณำผลลพัธข์องรำยกำรท่ีท ำกำร
คำดกำรณเ์พื่อคน้หำสิบอนัดบัแรกของรำยกำรไอเท็ม 5. ติดตำมและประเมินผลเพื่อเปรียบเทียบ
ค่ำท่ีคำดกำรณโ์ดยอลักอรธึิมแบบถ่วงน ำ้หนกัแบบถ่วงน ำ้หนกับนระบบค ำแนะน ำกำรกรองแบบ
ท ำงำนรว่มกนัทั่วไปและระบบผูแ้นะน ำแบบไฮบรดิซึง่รวมเทคนิคกำรท ำคลสัเตอรใ์นกำรกรองและ
กำรเติมรว่มกนั กำรใชร้ะบบท่ีแนะน ำรว่มกบักำรชดุขอ้มลูโดยกำรวิเครำะหข์อ้มลูจำกกำรจดัเก็บ
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จนถึงควำมพึงพอใจของอำหำรและพฤติกรรมกำรกิน กำรศกึษำพฤติกรรมท่ีคำดว่ำจะเป็นปัจจยั
ในกำรก่อโรคของโรคเป็นสิ่งส  ำคญัท่ีตอ้งเนน้ว่ำคนสว่นใหญ่ก ำลงัเป็นอยู ่และโรคเหลำ่นีอ้ำจสง่ผล
กระทบกบัอำหำรเม่ือผูค้นเหลำ่นัน้รบัประทำนเขำ้ไป 
 

ภำพประกอบ 33 ระบบแนะน ำอำหำรแบบผสมผสำน 
ท่ีมำ : (Bundasak, 2017) 

 

(5) บทควำมวิจัยเรื่อง Combining Content-based and Collaborative Filtering for 
Personalized Sports News Recommendations(Philip Lenhart, 2016) 

ในกำรน ำเสนอข่ำวกีฬำ ผูอ้ำ่นมกัจะมำพรอ้มกบัอำรมณท่ี์แนบแน่นกบัทีมกีฬำหรอืผูเ้ลน่ 
นอกจำกนีค้วำมสนใจในหวัขอ้ของข่ำวนัน้สำมำรถเปลี่ยนแปลงไดอ้ย่ำงรวดเรว็ เช่น มีกำรแข่งขนั
กีฬำท่ีส ำคญัเกิดขึน้ในงำนนี ้ ไดน้  ำเสนอระบบผูแ้นะน ำข่ำวกีฬำแบบไฮบรดิท่ีรวมค ำแนะน ำตำม
เนือ้หำเขำ้กบักำรกรองแบบรว่มมือ มีพฒันำแดชบอรด์ผูแ้นะน ำและรวมเขำ้กบัเว็บไซต ์Sport1.de 
จำกภำพประกอบ 20 กำรพฒันำวิดเจ็ตแดชบอรด์ซึ่งสำมำรถรวมเขำ้ดว้ยกนัได้ ในเว็บไซตท่ี์มีอยู่
เพื่อใหค้  ำแนะน ำข่ำวกีฬำสว่นบคุคล โดยแสดงภำพหนำ้จอปัจจบุนัของแดชบอรด์ผูแ้นะน ำของเรำ 
มีกำรน ำเสนอค ำแนะน ำเกำ้รำยกำรในครัง้เดียว เม่ือเลื่อนเมำสไ์ปเหนือบทควำมหนึ่งผูใ้ช้งำน
สำมำรถอ่ำน ("Ansehen") หรือปฏิเสธค ำแนะน ำ ("Entfernen") ในกำรศึกษำผูใ้ช้งำนไดมี้กำร
ประเมินวิธีแกปั้ญหำซึง่ ผลลพัธแ์สดงใหเ้ห็นวำ่แนวทำงท่ีเป็นฐำนเนือ้หำลว้นใหค้  ำแนะน ำข่ำวสำร
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ท่ีถูกตอ้งและผู้ใช้งำนยืนยันว่ำแดชบอรด์ของระบบแนะน ำ มีควำมสำมำรถในกำรใช้งำนสูง  
อย่ำงไรก็ตำมองคป์ระกอบกำรกรองกำรท ำงำนรว่มกนัของแนวทำงผสมผสำนมีควำมจ ำเป็นเพื่อ
เพิ่มควำมหลำกหลำยของระบบแนะน ำ 

 
ภำพประกอบ 34 แดชบอรด์ของระบบแนะน ำ 

ท่ีมำ : (Philip Lenhart, 2016) 
 

(6)  บ ท ค ว ำ ม วิ จั ย เ รื่ อ ง  HYBRID RECOMMENDER SYSTEM BASED ON 
PERSONAL BEHAVIOR MINING(Zhiyuan Fang, 2016) 

ระบบแนะน ำเป็นท่ีรูจ้กัอย่ำงแพรห่ลำยจำกเว็บไซตอี์คอมเมิรซ์ และส่วนใหญ่จะเป็นใน
รูปแบบของแบบจ ำลอง อัลกอริทึมท่ีใช้แนะน ำควำมชอบส่วนบุคคล ทีรวมถึงกำรแนะน ำแบบ
พึ่งพำผู้ใช้ร่วมจำก item-based ท่ีใช้ใน Amazon กำรแนะน ำแบบพึ่งพำผู้ใช้ร่วมจำก matrix 
factorization based ท่ีใชก้ับ Netflix และวิธีอ่ืนอีกมำกมำย ในบทควำมนี้ผูว้ิจัยจะท ำกำรรวม
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แบบจ ำลองแบบเดิม  ๆ กับวิ ธีแบบ pattern extraction ซึ่ งใช้ข้อมูล  desensitized mobile 
transaction record ท่ีไดม้ำจำก T-mal ของ Alibaba จำกภำพประกอบ 35 จะท ำกำรบนัทึกกำร
ท ำธุรกรรมซึ่งจัดท ำโดย T-mall, Alibaba ซึ่งมีข้อมูลกำรซือ้ในอดีตของผู้ใช้งำน โดยจะแบ่ง
พฤติกรรมท่ีแตกตำ่งกนัของผูบ้รโิภคออกเป็น 4 ประเภทไดแ้ก่  คลกิ เลือก หยิบใสร่ถเข็นและช ำระ
เงิน เพื่อสรำ้งระบบแนะน ำแบบผสมผสำนท่ีแนะน ำไดอ้ย่ำงหลำกหลำย  sequential pattern 
mining มีจุดประสงค์เพื่อหำควำมถ่ีของ รูปแบบตำมล ำดับใน ล ำดับของฐำนข้อมูล และจะ
น ำไปใชใ้นแบบจ ำลองแบบผสมผสำนเพื่อใชท้  ำนำย พฤติกรรมกำรจ่ำยเงินของลกูคำ้ และมีส่วน
ในกำรเพิ่มควำมถกูตอ้งของแบบจ ำลอง 

 
 

ภำพประกอบ 35 โครงสรำ้งของระบบแนะน ำแบบผสมผสำน 
ท่ีมำ : (Zhiyuan Fang, 2016) 
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บทที ่3  
การด าเนินการวิจัย 

ในกำรด ำเนินกำรวิจยั ผูว้ิจยัไดด้  ำเนินกำรดงัตอ่ไปนี ้
1. กระบวนกำรสรำ้งแบบจ ำลอง 
2. แผนกำรด ำเนินกำรวิจยั 
3. ขอ้มลูท่ีน ำมำใชใ้นงำนวิจยั 
4. กำรส ำรวจขอ้มลู  
5. กำรเตรยีมขอ้มลู 
6. อลักอรทิมึท่ีใชใ้นกำรท ำนำย 
7. ประเมินประสทิธิภำพแบบจ ำลอง 
8. สรุปผลกำรด ำเนินงำน 

 
3.1 กระบวนการสร้างแบบจ าลอง 

ในกำรสรำ้งระบบแนะน ำ ผูว้ิจยัจะท ำกำรสรำ้งแบบจ ำลองทัง้หมด 3 ประเภท ไดแ้ก่ 1. 
เทคนิคกำรกรองแบบอิงเนือ้หำ (Content-Based Filtering) ท่ีใชชุ้ดขอ้มูลจำกไฟล ์product.csv 
มำใช้สรำ้งแบบจ ำลอง โดยจะมีกำรตรวจสอบควำมสมบูรณ์ของข้อมูลเบือ้งต้น ได้มีกำรใช้
หลกักำรของ TF-IDF และ กำรหำควำมคลำ้ยคลึงของโคไซน ์เพื่อสรำ้งเป็นค ำแนะน ำใหก้บัลกูคำ้ 
2. กำรกรองข้อมูลแบบพึ่ งพำผู้ใช้ร่วม  (Collaborative Filtering) ท่ี ใช้ชุดข้อมูลจำกไฟล ์
reviews.csv มำสรำ้งเป็นแบบจ ำลอง โดยใชว้ิธีกำรแบบ Model-based ในกำรสรำ้งแบบจ ำลอง
จำก 4 อลักอรทิมึ ไดแ้ก่ SVD, NMF, Baseline และ K-NN เพื่อมำเปรยีบเทียบประสิทธิภำพ โดยมี
เมทรกิซใ์นกำรวดัประสิทธิภำพคือคำ่ RMSE และ MAE ซึ่งแบบจ ำลองจำกทัง้ 4 อลักอรทิึมนัน้จะ
สำมำรถสรำ้งเป็นค ำแนะน ำให้กับลูกค้ำไดท้ั้งหมด 3. ระบบแนะน ำแบบผสมผสำน (Hybrid 
Recommendation System) คือกำรน ำทัง้ 2 วิธีกำรก่อนหนำ้นัน้มำท ำงำนรว่มกนั โดยในสว่นของ
กำรกรองขอ้มลูแบบพึง่พำผูใ้ชร้ว่ม จะเลือกอลักอรทิึมท่ีมีควำมน่ำสนใจ และใหผ้ลลพัธท่ี์ดีท่ีสดุมำ
ใช้ร่วมกับ เทคนิคกำรกรองแบบอิงเนือ้หำ และท ำกำรแนะน ำสินคำ้ให้กับลูกคำ้ โดยขั้นตอน
ทัง้หมดของกำรสรำ้งแบบจ ำลองทัง้ 3 ประเภทสำมำรถดรูำยละเอียดไดจ้ำกภำพประกอบ 36 
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ภำพประกอบ 36 กระบวนกำรท ำงำนของกำรสรำ้งแบบจ ำลองแตล่ะประเภท 
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3.2 แผนการด าเนินการวจิัย 
ตำรำง 1 แผนกำรด ำเนินกำรวิจยั 

 
3.3 ข้อมูลทีน่ ามาใช้ในงานวิจยั 

กำรสรำ้งแบบจ ำลองใชชุ้ดขอ้มูล Ice Cream Dataset (Pond, 2020) ซึ่งประกอบดว้ย
ขอ้มลูของสินคำ้และรวีิวกำรใหค้ะแนนของไอศกรมี 4 ยี่หอ้ ไดแ้ก่ Ben & Jerry's, Haagen-Dazs, 
Breyers และ Talenti ทั้งหมดจ ำนวน 241 รสชำติ ในรูปแบบของไฟล ์csv จ ำนวน 2 ไฟล ์ไดแ้ก่  
ชุดขอ้มูล products.csv คือชุดขอ้มูลท่ีอธิบำยเก่ียวกับช่ือรสของไอศกรีม  ค ำอธิบำยของรสชำติ 
ระดบัคะแนนรีวิวจำก 1-5 คะแนน และส่วนผสมของไอศกรีม โดยมีขอ้มลูทัง้หมด 241 แถว ส่วน
ชดุขอ้มลู reviews.csv ประกอบดว้ยขอ้มลูรวีิวของสนิคำ้จ ำนวนทัง้หมด 21,674 แถว  
 
3.4 การส ารวจข้อมูล 

กำรวิจยัครัง้นีท้ำงผูว้ิจยัไดน้  ำขอ้มลู Ice Cream Dataset จำก Kaggle โดยใชไ้ฟลข์อ้มลู
จ ำนวน 2 ชุด ไดแ้ก่ 1. ชุดขอ้มลู product.csv ประกอบดว้ยขอ้มลูจ ำนวน 7 คอลมัน ์ดงัตำรำง 2 
ทำงผูว้ิจยัไดน้  ำมำทดสอบโดยใชเ้ทคนิคกำรกรองแบบอิงเนือ้หำ (Content-Based Filtering) โดย
ใช้ข้อมูลทั้งหมด 3 คอลัมน์ ได้แก่  รหัสสินค้ำ (key)  ช่ือสินค้ำ (name)  ค ำโฆษณำสินค้ำ 
(description) มำท ำกำรวิเครำะห์ในกำรแนะน ำสินคำ้ให้กับลูกค้ำ  2. ชุดข้อมูล  reviews.csv 
ประกอบดว้ยขอ้มลูจ ำนวน 7 คอลมัน ์ดงัตำรำง 3 ชดุขอ้มลูนีท้ำงผูว้ิจยัไดน้  ำมำทดสอบโดยใชใ้น
ส่วนเทคนิคกำรกรองขอ้มลูแบบพึ่งพำผูใ้ชร้ว่ม (Collaborative Filtering) โดยใชข้อ้มลูทัง้หมด 3 
คอลมัน ์ไดแ้ก่ รหสัสินคำ้ (key) ช่ือผูใ้ชง้ำน (author) กำรใหค้ะแนนจำกผูใ้ชง้ำนจำก 1-5 คะแนน 
(rating)  
 

แผนการด าเนินการวจิัย 2563 
ส .ค  ก .ย  ต .ค  พ .ย  ธ .ค  

1 ศกึษำเอกสำรและงำนวิจยัท่ี
เก่ียวขอ้ง 

                                        

2 ศกึษำขอ้มลูของชดุขอ้มลู                                         
3 กำรส ำรวจขอ้มลู                                         
4 กำรเตรียมขอ้มลู                                         
5 ด ำเนินกำรทดลอง                                         
6 สรุปผลกำรทดลอง                                         
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ระบบเริ่มเก็บขอ้มูลจำกกำรท่ีลกูคำ้ท ำกำรสั่งซือ้สินคำ้ ซึ่งเก็บขอ้มลูท่ีส  ำคญั ไดแ้ก่ ช่ือ

ลกูคำ้ผูใ้ชง้ำน ประเภทสินคำ้ ระดบัคะแนนควำมพึงพอใจท่ีไดท้  ำกำรใหค้ะแนน  ขอ้มลูเหล่ำนีจ้ะ
ถกูน ำมำส ำรวจและวิเครำะหข์อ้มลูเบือ้งตน้ เพื่อหำควำมสมัพนัธข์องขอ้มลู เช่น เมนท่ีูมี rating ดี
ท่ีสดุของแต่ละแบรนดเ์ป็นตน้ และในขัน้ตอนกำรท ำ pre-processing จะมีกำรท ำขอ้มลูใหพ้รอ้ม
ใชง้ำนมำกขึน้ เช่น ก ำจดั missing value หรือลบคอลมันท่ี์ไม่จ ำเป็นต่อกำรสรำ้งแบบจ ำลองออก  
จำกนัน้น ำขอ้มูลท่ีพรอ้มใชม้ำท ำกำรสรำ้งแบบจ ำลอง โดยจะใชเ้ทคนิคกำรกรองแบบอิงเนือ้หำ 
(Content-Based Filtering) เทคนิคกำรกรองขอ้มลูแบบพึ่งพำผูใ้ชร้ว่ม (Collaborative Filtering) 

ตำรำง 2 โครงสรำ้งขอ้มลูสินคำ้ (product.csv) 

ล าดับ ข้อมูลตัวแปร(Variable) ค าอธิบายข้อมูล(Description) 
1 key รหสัสนิคำ้ 
2 name ช่ือสนิคำ้ 
3 subhead ค ำบรรยำยไอศกรมี 
4 description ค ำโฆษณำสนิคำ้ 
5 rating กำรใหค้ะแนนจำกผูใ้ชง้ำน จำก 1-5 คะแนน 
6 rating count จ ำนวนผูใ้หค้ะแนน 
7 ingredients สว่นประกอบไอศกรมี 

ตำรำง 3 โครงสรำ้งขอ้มลูควำมคดิเห็น (reviews.csv) 

ล าดับ ข้อมูลตัวแปร(Variable) ค าอธิบายข้อมูล(Description) 
1 key รหสัสนิคำ้ 
2 author ช่ือผูใ้ชง้ำน 
3 date วนั เดือน ปี ที่ใหค้ะแนนรวีิว 
4 star กำรใหค้ะแนนจำกผูใ้ชง้ำน จำก1-5 คะแนน 
5 title ขอ้ควำมรวีิว 
6 helpful yes จ ำนวนผูท่ี้ช่ืนชอบกำรใหร้วีิว 
7 helpful no จ ำนวนผูท่ี้ไมช่ื่นชอบกำรใหร้วีิว 
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และกำรท ำงำนร่วมกันแบบผสมผสำน (Hybrid Recommendation System)   ระบบจะท ำกำร
แนะน ำสนิคำ้ใหก้บัผูใ้ชง้ำนเม่ือท ำกำรสั่งซือ้สินคำ้อีกครัง้ ดงัภำพประกอบ 37 

 

ภำพประกอบ 37 กำรท ำงำนของระบบแนะน ำสนิคำ้ 
 

3.5 การเตรียมข้อมูล 
ขอ้มลูไฟล ์product.csv น ำมำใชส้  ำหรบัเทคนิคกำรกรองแบบอิงเนือ้หำ โดยเริ่มตน้นัน้

ไดเ้ลือกคอลมันท่ี์เก่ียวขอ้งกบัสนิคำ้มำใชก้ำรวิเครำะห ์ไดแ้ก่  1) key 2) name 3) description ซึง่ 
description ของสินคำ้นัน้มีรำยละเอียดของสินคำ้ท่ีสำมำรถน ำมำใชว้ดัควำมใกลเ้คียงของสินคำ้ 
เช่น salty, fudge และ chocolate เป็นตน้ ท ำให้ทรำบรำยละเอียดถึงสินคำ้นั้น ๆ  จึงสำมำรถ
น ำมำเปรียบเทียบควำมคลำ้ยคลึงของสินคำ้ได ้ตัวอย่ำงขอ้มูล product.csv ดังตำรำง 4 และ
ส ำหรบัขอ้มูล reviews.csv นั้นไดน้  ำคอลัมน์ 1) key 2) name 3) star  ซึ่งคอลัมน์ star จะเป็น
ตวัก ำหนดระดบัควำมช่ืนชอบของลกูคำ้ท่ีสำมำรถน ำมำใชใ้นกำรวิเครำะหส์  ำหรบัเทคนิคกำรกรอง
ขอ้มลูแบบพึง่พำผูใ้ชร้ว่ม ตวัอยำ่งขอ้มลู review.csv แสดงในตำรำง 5 
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ตำรำง 4 ตวัอยำ่งขอ้มลูในไฟล ์product.csv 

Key Name Description 
0_bj Salted Caramel Core brownies, you’ll be in total control of your own ice cream 

destiny. 
1_bj Netflix & Chilll'd There’s something for everyone to watch on Netflix & flavors 

for everyone to enjoy from Ben & Jerry’s, so we’ve teamed 
up to bring you a chillaxing new creation that’ certain to 
satisfy any sweet or salty snack craving. It’s a flavorful world, 
and everyone is invited to grab a spoon. 

3_bj Chip Happens Sometimes chip happens and everything’s a mess, but we 
Nailed It! with this chip-filled limited batch. When smooth 
chocolate ice cream meets fudge chips & salty swirls, they 
pack a serious one-two crunch. The best part? There won’t 
be anything left to clean up. 

4_bj Cannoli As a Limited Batch that captured the rapture of the classic 
Sicilian dessert, our Cannoli captivated fans like no other 
Cannoli could. Now that it’s a full-time flavor, you and your 
Cannoli can re-capture the rapture all over again. 

5_bj Gimme’S more! It’s a gimme: there’s always room for s’more. And we’re 
pretty sure you’ll want to make s’more room in your freezer 
for this shmallowy-rich, graham-good-n-chocolatey 
concoction now that it's full time flavor!. 

 
ตำรำง 5 ตวัอยำ่งขอ้มลูในไฟล ์reviews.csv                               

key author stars 
0_bj Ilovebennjerry 3 
0_bj Sweettooth909 5 
0_bj LaTanga71 3 
0_bj chicago220 5 
0_bj Kassidyk 1 
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3.6 การสร้างแบบจ าลองข้อมูล 
            3.6.1 เทคนิคการกรองแบบองิเนือ้หา (Content-Based Filtering) 

กำรสรำ้งแบบจ ำลองเทคนิคกำรกรองแบบอิงเนือ้หำ (Content-Based Filtering) 
จำกภำพประกอบ 38 เริ่มตน้จำกกำรน ำชุดขอ้มูล products.csv มำท ำกำรส ำรวจและวิเครำะห์
ขอ้มลู เพื่อเตรียมขอ้มลูใหพ้รอ้มท่ีจะน ำไปใชง้ำน และท ำกำรแตกเวกเตอรข์องค ำโดยใช ้TF-IDF 
ซึง่วิธีกำรของ TF-IDF นัน้จะเป็นวิธีในกำรวดัน ำ้หนกัของค ำแตล่ะค ำ ดงัตวัอย่ำงภำพประกอบ 39 
โดยคอมลัมน์คือค ำต่ำงๆทั้งหมดท่ีอยู่คอลัมน์ของ description ซึ่งจะไดค้  ำท่ีเป็นค่ำตัวเลขเพื่อ
น ำมำหำคำ่ควำมคลำ้ยคลงึกนั  โดยใชโ้คไซนแ์ละช่วยในกำรแปลงขอ้ควำมเป็นตวัเลขเพ่ือใสล่งไป
ในเวกเตอรข์องค ำ และน ำมำสรำ้งควำมคลำ้ยคลงึแบบโคไซนจ์ำกเวกเตอรท่ี์ได ้จำกภำพประกอบ 
40  ซึ่งเป็นตัวอย่ำงโคด้ในกระบวนกำรนี ้ หลังจำกนั้นจึงไดมี้กำรสรำ้งค ำแนะน ำจำกค่ำควำม
คลำ้ยคลงึแบบโคไซนท่ี์ไดส้งูท่ีสดุ 10 อนัดบั โดยดเูพิ่มเตมิไดจ้ำกภำคผนวก ก 

 
 

ภำพประกอบ 38 กำรสรำ้งแบบจ ำลองของเทคนิคกำรกรองแบบอิงเนือ้หำ 

 

ภำพประกอบ 39 ตวัอยำ่งคำ่เวกเตอรว์ิธีกำรของ TF-IDF ท่ีไดจ้ำกคอลมัน ์description 
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ภำพประกอบ 40 ตวัอยำ่งโคด้กำรท ำ TF-IDF เพื่อน ำมำสรำ้งควำมคลำ้ยคลงึแบบโคไซน ์
 

            3.6.2 การกรองข้อมูลแบบพึง่พาผู้ใช้ร่วม (Collaborative Filtering) 
กำรสรำ้งแบบจ ำลองกำรกรองขอ้มูลแบบพึ่งพำผูใ้ชร้่วม (Collaborative Filtering) 

จำกภำพประกอบ 41 เริ่มตน้จำกกำรน ำชุดขอ้มูล reviews.csv ท ำกำรกำรส ำรวจ และวิเครำะห์
ขอ้มูลเช่น กำรกรองช่ือแบรนดไ์อศกรีมท่ีไม่ซ  ำ้กัน หรือกำรลบคอลมันท่ี์ไม่ไดใ้ชใ้นส่วนของกำร
สรำ้งแบบจ ำลอง  เพื่อเตรยีมขอ้มลูใหพ้รอ้มท่ีจะน ำไปใชง้ำน หลงัจำกนัน้จะน ำไลบรำรขีอง Scikit 
Learn ช่ือว่ำ Surprise  ซึ่งเป็นไลบรำรีส  ำหรบัสรำ้งแบบจ ำลองกำรกรองขอ้มลูแบบพึ่งพำผูใ้ชร้ว่ม
โดยเฉพำะ มำท ำกำรสรำ้งแบบจ ำลอง 4 อลักอรทิมึ ไดแ้ก่ SVD, NMF, Baseline และ KNN โดยมี
กำรแบ่งสัดส่วนของขอ้มูลเป็น train 80 % และ test 20% และเปรียบเทียบประสิทธิภำพกำร
ท ำงำนของแต่ละอลักอรทิึม ในกำรสรำ้งแบบจ ำลองจะเลือกใชค้อลมัน ์author, key และ star ใน
กำรน ำมำสรำ้งแบบจ ำลอง ดูเพิ่มเติมได้จำกภำคผนวก ข โดยประเมินประสิทธิภำพของ
แบบจ ำลองจำกคำ่ RMSE และ MAE ซึง่ทกุแบบจ ำลองสำมำรถน ำมำสรำ้งค ำแนะน ำใหก้บัลกูคำ้
ได ้ 

 
ภำพประกอบ 41 กำรสรำ้งแบบจ ำลองของกำรกรองขอ้มลูแบบพึง่พำผูใ้ชร้ว่ม 
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            3.6.3 ระบบแนะน าแบบผสมผสาน (Hybrid Recommendation System) 
ระบบแนะน ำแบบผสมผสำน ไดน้  ำเทคนิคกำรกรองแบบอิงเนือ้หำ (Content-Based 

Filtering) และเทคนิคกำรกรองขอ้มูลแบบพึ่งพำผู้ใช้ร่วม (Collaborative Filtering) มำท ำงำน
รว่มกนั โดยเริม่ตน้ใช ้เทคนิคกำรกรองแบบอิงเนือ้หำท ำกำรเลือกช่ือเมนไูอศกรมีท่ีมีควำมสมัพนัธ์
มำกท่ีสุดจำกกำรหำค่ำควำมคล้ำยคลึงของโคไซน์ และน ำผลลัพธ์ท่ีได้มำประมวลผลกับ
แบบจ ำลองของเทคนิคกำรกรองขอ้มลูแบบพึ่งพำผูใ้ชร้ว่มท่ีใหผ้ลลพัธก์ำรประเมินประสิทธิภำพ
ของแบบจ ำลองจำกคำ่ RMSE และ MAE ท่ีดีท่ีสดุ  ดงัภำพประกอบ 42 โดยดรูำยละเอียดเพิ่มเติม
ไดจ้ำกภำคผนวก ค 

 
 

ภำพประกอบ 42 กำรสรำ้งแบบจ ำลองของระบบแนะน ำแบบผสมผสำน 
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3.7 การประเมินประสิทธิภาพแบบจ าลอง 
            3.7.1 เทคนิคการกรองแบบองิเนือ้หา (Content-Based Filtering) 

ในส่วนของเทคนิคกำรกรองแบบอิงเนือ้หำท่ีไดมี้กำรหำควำมคลำ้ยคลึงแบบโคไซน์
เม่ือผูว้ิจยัไดท้  ำกำรส ำรวจคำ่ควำมคลำ้ยคลงึแบบโคไซนจ์ำกผลลพัธท่ี์ไดจ้งึมีกำรก ำหนดเกณฑข์ัน้
ต  ่ำในกำรแนะน ำขึน้ 
            3.7.2 การกรองข้อมูลแบบพึง่พาผู้ใช้ร่วม (Collaborative Filtering) 

กำรกรองขอ้มลูแบบพึ่งพำผูใ้ชร้ว่มท่ีไดมี้กำรสรำ้งแบบจ ำลองจำก 4 อลักอรทิึมไดแ้ก่ 
SVD, NMF, Baseline และ KNN ซึ่งมีกำรวัดผลด้วยค่ำ RSME และ MAE จะสำมำรถดูได้ดัง
ตำรำง 6 ซึ่งอลักอริทึมท่ีใหผ้ลลพัธ์ท่ีดีท่ีสุดจะมีอยู่ 2 อลักอริทึมคือ SVD และ Baseline ซึ่งมีค่ำ
ของเมทรกิซแ์ตล่ะตวัใกลเ้คียงกนัมำก 
            3.7.3 การท างานร่วมกันแบบผสมผสาน 

ส ำหรบักำรวดัผลของระบบแนะน ำแบบผสมผสำนนั้น จะไม่ไดมี้กำรวดัผลของตวั
แบบจ ำลองชนิดนีท่ี้ชดัเจน เน่ืองจำกระบบแนะน ำแบบผสมผสำนมีกำรใชง้ำนกำรท ำงำนของกำร
กรองแบบอิงเนือ้หำท่ีไม่มีกำรวดัผลท่ีชดัเจน มีแค่กำรสรำ้งเกณฑข์ัน้ต  ่ำขึน้มำเท่ำนัน้ ท ำใหห้ำก
ต้องกำรท่ีจะดูประสิทธิภำพของระบบแนะน ำแบบผสมผสำนท่ีได้นั้น จะสำมำรถอิงได้จำก
ประสิทธิภำพของกำรกรองขอ้มลูแบบพึ่งพำผูใ้ชร้ว่มท่ีทำงผูว้ิจยัไดใ้ชอ้ลักอรทิึม SVD มำใชใ้นกำร
สรำ้งระแบบแนะน ำแบบผสมผสำน เพียงอยำ่งเดียวเท่ำนัน้ แตก็่จะไมส่ะทอ้นประสทิธิภำพทัง้หมด
ของแบบจ ำลอง 
 
 

3.8 สรุปผลการด าเนินงาน 
เทคนิคกำรกรองแบบอิงเนือ้หำท่ีสรำ้งขึน้มำนัน้ จะท ำกำรสรำ้งค ำแนะน ำจำกค่ำควำม

คลำ้ยคลึงของโคไซนส์งูสดุ 10 อนัดบั โดยวิธีกำรนีไ้ม่ไดมี้กำรวดัประสิทธิภำพท่ีชดัเจน เพรำะอิง
จำกค่ำควำมคลำ้ยคลงึของโคไซนเ์พียงค่ำเดียว  ส่วนกำรกรองขอ้มลูแบบพึ่งพำผูใ้ชร้ว่ม จะมีกำร
พฒันำแบบจ ำลองขึน้มำจำก 4 อลักอรทิึม ไดแ้ก่ KNN, SVD, Baseline และ NMF โดยใชไ้ลบรำร ี
Surprise ในกำรสรำ้งแบบจ ำลองซึ่งมีค่ำ RMSE และ MAE ให้ใช้ในกำรวัดประสิทธิภำพของ
แบบจ ำลองเช่นกัน ส่วนระบบแนะน ำแบบผสมผสำนจะใชว้ิธีกำรกำรท ำงำนของก่อนหนำ้นีท้ั้ง
เทคนิคกำรกรองแบบอิงเนือ้หำ และกำรกรองขอ้มลูแบบพึ่งพำผูใ้ชร้ว่มท่ีสรำ้งมำก่อนหนำ้นี ้ซึ่ งคือ
ระบบแนะน ำแบบผสมผสำนจะมีกำรใชค้่ำควำมคลำ้ยคลึงของโคไซนม์ำใช้เพื่อเลือกเฉพำะบำง
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เมนท่ีูมีคำ่ควำมคลำ้ยคลงึสงูสดุ และน ำเมนเูหลำ่นัน้มำท ำงำนรว่มกนักบัแบบจ ำลองท่ีไดจ้ำกกำร
กรองขอ้มลูแบบพึง่พำผูใ้ชร้ว่มเพื่อสรำ้งค ำแนะน ำไดส้งูสดุ 10 อนัดบั 
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บทที ่4 
ผลการด าเนินงานวจิัย 

ในกำรวิจัยเพื่อศึกษำและพัฒนำระบบแนะน ำสินค้ำประเภทไอศกรีม จำกกำรกำร
ทดลองครัง้นีท้ำงผูว้ิจัยไดใ้ชเ้ว็บจูปิเตอรโ์น๊ตบุ๊คส ำหรบัสรำ้งแบบจ ำลองกำรท ำนำย 3 แบบ ซึ่ง
ไดแ้ก่  

1. กำรกรองแบบอิงเนือ้หำ (Content-Based Filtering) 
2. กำรกรองขอ้มลูแบบพึง่พำผูใ้ชร้ว่ม (Collaborative Filtering) 
3. ระบบกำรแนะน ำแบบผสมผสำน (Hybrid Recommendation System) 
 

4.1 เทคนิคการกรองแบบองิเนือ้หา (Content-Based Filtering) 
ผู้วิจัยได้ใช้วิธีกำร TF-IDF เพื่อน ำค ำในคอลัมน์ description ของสินค้ำมำสรำ้งเป็น 

feature vector เพื่อน ำค ำใน description เหล่ำนั้นมำค ำนวณหำค่ำควำมคลำ้ยคลึงแบบโคไซน ์
โดยผูว้ิจยัมีกำรตรวจสอบค่ำ threshold ในช่วง 0.05 – 0.95 จึงพบว่ำเมนูไอศกรีมส่วนใหญ่จะได้
ค  ำแนะน ำออกมำก็ตอ่เม่ือมีกำรตัง้คำ่เกณฑข์ัน้ต  ่ำอยูท่ี่ช่วง 0.15 ตำมตวัอยำ่งตำรำง 6 เมน ูBerry 
Sweet Mascarpone ซึง่จะมีผลลพัธข์องกำรแนะน ำรำยกำรออกมำก็ตอ่เม่ือตอ้งก ำหนดเกณฑข์ัน้
ต  ่ำไวท่ี้ 0.15 เท่ำนัน้ และตำรำง 7 เมนู Delights Vanilla Bean ซึ่งก็แสดงใหเ้ห็นว่ำมีบำงเมนูท่ีมี
ค่ำควำมคลำ้ยคลึงสูงกว่ำ 0.85 เช่นกันแต่ก็เป็นส่วนน้อยจำกท่ีผูว้ิจัยไดส้  ำรวจมำ จึงไดเ้ลือก
เกณฑข์ัน้ต  ่ำไวท่ี้ 0.15 เพื่อรองรบักบัเมนูท่ีเหลือ ซึ่งผลลพัธท่ี์ออกมำนัน้จะลิสตร์ำยกำรแนะน ำได้
สงูสดุมำ 10 อนัดบั โดยดเูพิ่มเตมิไดจ้ำกภำคผนวก ก 

 
ภำพประกอบ 43 ตวัอยำ่งช่ือเมนท่ีูไดจ้ำกระบบแนะน ำดว้ยเทคนิคกำรกรองแบบอิงเนือ้หำ 
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จำกภำพประกอบ 43 แสดงให้เห็นถึงผลลัพธ์ของไอศกรีมรสชำติ  Berry Sweet 
Mascarpone ระบบจะแนะน ำสินคำ้ท่ีมีควำมใกลเ้คียงกับไอศกรีมรศชำติดงักล่ำว ซึ่งไดม้ำจำก
กำรน ำ description ของสินคำ้มำท ำกำรหำคำ่ควำมคลำ้ยคลงึแบบโคไซน ์โดยอิงจำกเกณฑข์ัน้ต  ่ำ
ท่ีก ำหนดไวก้่อนหนำ้นี ้
 

ตำรำง 6 ผลลพัธก์ำรก ำหนดคำ่เกณฑข์ัน้ต ่ำตัง้แต ่0.05-0.95 เมน ูBerry Sweet Mascarpone 

Threshold Name Similarity 
0.15 Cookies and Cream Ice Cream 

Peanut Butter World 
Salted Caramel Almond  

0.178228 
0.150411 
0.150411 

0.10 Cookies and Cream Ice Cream 
Peanut Butter World® 
Salted Caramel Almond 
Wake & " No Bake " Cookie Dough Core 
Coffee Almond Crunch Ice Cream Bar 
Sweet Like Sugar Cookie Dough Core 
Non-Dairy OREO® Cookies & Cream 
Red, White & Blueberry 

0.178228 
0.150411 
0.150411 
0.121098 
0.115688 
0.114189 
0.104464 
0.100273 

0.05 Cookies and Cream Ice Cream 
Peanut Butter World® 
Salted Caramel Almond 
Wake & " No Bake " Cookie Dough Core 
Coffee Almond Crunch Ice Cream Bar 
Sweet Like Sugar Cookie Dough Core 
Non-Dairy OREO® Cookies & Cream 
Red, White & Blueberry 
Vanilla Blackberry Chocolate TRIO CRISPY LAYERS 
Milk & Cookies 
 

0.178228 
0.150411 
0.150411 
0.121098 
0.115688 
0.114189 
0.104464 
0.100273 
0.098113 
0.096126 
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ตำรำง 7 ผลลพัธก์ำรก ำหนดคำ่เกณฑข์ัน้ต ่ำตัง้แต ่0.05-0.95 เมน ูDelights Vanilla Bean 

Threshold name similarity 
0.85 Delights Cookies & Cream 

Delights Creamy Chocolate  
0.871479 
0.859610 

0.80 Delights Cookies & Cream 
Delights Creamy Chocolate 

0.871479 
0.859610 

0.75 Delights Cookies & Cream 
Delights Creamy Chocolate 

0.871479 
0.859610 

0.70 Delights Cookies & Cream 
Delights Creamy Chocolate 
Delights Mint Chip 

0.871479 
0.859610 
0.724395 

0.65 Delights Cookies & Cream 
Delights Creamy Chocolate 
Delights Mint Chip 

0.871479 
0.859610 
0.724395 

0.60 Delights Cookies & Cream 
Delights Creamy Chocolate 
Delights Mint Chip 

0.871479 
0.859610 
0.724395 

0.55 Delights Cookies & Cream 
Delights Creamy Chocolate 
Delights Mint Chip 

0.871479 
0.859610 
0.724395 

0.50 Delights Cookies & Cream 
Delights Creamy Chocolate 
Delights Mint Chip 

0.871479 
0.859610 
0.724395 

0.45 Delights Cookies & Cream 
Delights Creamy Chocolate 
Delights Mint Chip 

0.871479 
0.859610 
0.724395 

0.40 Delights Cookies & Cream 
Delights Creamy Chocolate 
Delights Mint Chip 

0.871479 
0.859610 
0.724395 

0.35 Delights Cookies & Cream 
Delights Creamy Chocolate 
Delights Mint Chip 

0.871479 
0.859610 
0.724395 
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ตำรำง 7 (ตอ่)  

Threshold name similarity 
0.30 Delights Cookies & Cream 

Delights Creamy Chocolate 
Delights Mint Chip 
Vanilla Chocolate 

0.871479 
0.859610 
0.724395 
0.326861 

0.25 Delights Cookies & Cream 
Delights Creamy Chocolate 
Delights Mint Chip 
Vanilla Chocolate 
Natural Vanilla 
Chocolate 
Vanilla Chocolate Strawberry 
Natural Vanilla Snack Cups 10ct 

0.871479 
0.859610 
0.724395 
0.326861 
0.291182 
0.289863 
0.287427 
0.263089 

0.20 Delights Cookies & Cream 
Delights Creamy Chocolate 
Delights Mint Chip 
Vanilla Chocolate 
Natural Vanilla 
Chocolate 
Vanilla Chocolate Strawberry 
Natural Vanilla Snack Cups 10ct 
Homemade Vanilla 
Cherry Vanilla 

0.871479 
0.859610 
0.724395 
0.326861 
0.291182 
0.289863 
0.287427 
0.263089 
0.244359 
0.237817 

0.15 Delights Cookies & Cream 
Delights Creamy Chocolate 
Delights Mint Chip 
Vanilla Chocolate 
Natural Vanilla 
Chocolate 
Vanilla Chocolate Strawberry 
Natural Vanilla Snack Cups 10ct 
Homemade Vanilla 
Cherry Vanilla 

0.871479 
0.859610 
0.724395 
0.326861 
0.291182 
0.289863 
0.287427 
0.263089 
0.244359 
0.237817 
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ตำรำง 7 (ตอ่)  

Threshold name similarity 
0.05 Delights Cookies & Cream 

Delights Creamy Chocolate 
Delights Mint Chip 
Vanilla Chocolate 
Natural Vanilla 
Chocolate 
Vanilla Chocolate Strawberry 
Natural Vanilla Snack Cups 10ct 
Homemade Vanilla 
Cherry Vanilla 

0.871479 
0.859610 
0.724395 
0.326861 
0.291182 
0.289863 
0.287427 
0.263089 
0.244359 
0.237817 

 

4.2 การกรองข้อมูลแบบพึง่พาผู้ใช้ร่วม (Collaborative Filtering)  
ส ำหรบัเทคนิคกำรกรองขอ้มูลแบบพึ่งพำผูใ้ชร้่วมใชไ้ลบรำรี Surprise มำช่วยในกำร

สรำ้งแบบจ ำลอง  ซึง่ใช ้4 อลักอรทิมึมำเปรยีบเทียบ ไดแ้ก่ SVD, NMF, Baseline  และ KNN  โดย
พิจำรณำจำกคำ่ rating โดยก ำหนดคำ่พำรำมิเตอรด์งัตำรำง 9 ถึง ตำรำง 12 ซึง่ใชค้ำ่ default ของ
แต่ละแบบจ ำลอง และทัง้ 4 อลักอรทิึมนัน้น ำมำวดัประสิทธิภำพดว้ยค่ำ RMSE และ MAE   จำก
ตำรำง 8 จะเห็นได้ว่ำ ถ้ำค่ำ Loss Function ถ้ำมีควำมใกล้เคียงกับ  0 มำกเท่ำไรแสดงว่ำ
แบบจ ำลองสำมำรถท ำนำยไดมี้ค่ำควำมคำดเคลื่อนนอ้ย จำกผลลพัธท่ี์ดีท่ีสดุก็คืออลักอรทิึมของ 
SVD โดยใชก้ำรวดัผลจำก  RMSE 1.2528 และ MAE 0.9376 
 

ตำรำง 8 กำรวดัผลประสทิธิของแบบจ ำลองดว้ยคำ่ของ RMSE และ MAE 

 

 

 RMSE  MAE 
SVD 1.2528  0.9376 
NMF 1.4278  1.1265 
Baseline 1.2527  0.9390 
KNN 1.3933  1.0721 
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จำกภำพประกอบ 44 ผลลพัธ์จำกกำรเปรียบเทียบประสิทธิภำพของแบบจ ำลองทัง้ 4 
อัลกอริทึมนั้น จะสังเกตุเห็นมีอัลกอริทึมให้ผลลัพธ์ท่ีดีท่ีสุดคือ SVD ท่ีให้ค่ำ RMSE และ MSE 
เท่ำกบั 1.2528 และ 0.9376  ตำมล ำดบั และ Baseline ท่ีใหค้ำ่ RMSE และ MSE เท่ำกบั 1.2527 
และ 0.9390 ตำมล ำดบั ซึง่มีผลลพัธท่ี์แทบจะไม่มีควำมแตกตำ่งกนั ดงันัน้ผูว้ิจยัจึงไดเ้ลือกวิธีกำร
ท่ีใชอ้ลักอรทิมึของ SVD เน่ืองจำกเป็นวิธีกำรท่ีมีควำมนิยมสงู และไดร้ำงวลัจำก Netflix มำแลว้ซึง่
ท ำใหผู้ว้ิจยัมีควำมสนใจในกำรน ำมำใชม้ำกกวำ่ 

 

ภำพประกอบ 44 กำรประเมนิประสทิธิภำพแบบจ ำลองดว้ยคำ่ RMSE และ MAE ของอลักอรทิมึ 
SVD, NMF, Baseline และ KNN 

 

ตำรำง 9 คำ่พำรำมิเตอรใ์นกำรสรำ้งแบบจ ำลองอลักอรทิมึ SVD 

Algorithm Parameter Description 
SVD n_factors      

n_epochs      
biased           
init_mean       
init_std_dev   
 
lr_all               
reg_all           

= 100 
= 20 
= true 
= 0 
= 1 
 
= 0.005 
= 0.02 

จ ำนวนของปัจจยั 
จ ำนวนกำรท ำซ ำ้ของ SGD 
จะมีกำรใชอ้คติในแบบจ ำลองหรอืไม่ 
คำ่เฉลี่ยของกำรแจกแจงปกติส  ำหรบักำรสรำ้งเวกเตอรต์วั 
คำ่เบ่ียงเบนมำตรฐำนของกำรแจกแจงปกติส  ำหรบักำร
สรำ้งเวกเตอรต์วัประกอบ 
อตัรำกำรเรียนรูส้  ำหรบัพำรำมิเตอรท์ัง้หมด 
เง่ือนไขกำรท ำใหเ้ป็นมำตรฐำนส ำหรบัพำรำมิเตอรท์ัง้หมด 
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ตำรำง 10 คำ่พำรำมิเตอรใ์นกำรสรำ้งแบบจ ำลองอลักอรทิมึ NMF 

Algorithm Parameter  Description 
NMF n_factors  

n_epochs  
reg_pu  
reg_qi  
reg_bu  
reg_bi  
lr_bu  
lr_bi  

= 15 
= 50 
= 0.06 
= 0.06 
= 0.02 
= 0.02 
= 0.005 
= 0.005 

จ ำนวนของปัจจยั 
จ ำนวนกำรท ำซ ำ้ของ SGD 
เง่ือนไขในกำรท ำใหเ้ป็นมำตรฐำนส ำหรบัผูใ้ช ้
เง่ือนไขในกำรท ำใหเ้ป็นมำตรฐำนส ำหรบัรำยกำร 
เง่ือนไขในกำรท ำใหเ้ป็นมำตรฐำนส ำหรบั bu 
เง่ือนไขในกำรท ำใหเ้ป็นมำตรฐำนส ำหรบั bi 
อตัรำกำรเรียนรูส้  ำหรบั bu 
อตัรำกำรเรียนรูส้  ำหรบั bi   

 
ตำรำง 11 คำ่พำรำมิเตอรใ์นกำรสรำ้งแบบจ ำลองอลักอรทิมึ Baseline 

Algorithm Parameter Description 
Baseline bsl_options = { 

                            'method': 'als', 
                            'n_epochs': 5, 
                            'reg_u': 12, 
                            'reg_i': 5 
                         } 

 
วิธีกำร Alternating Least Squares 
จ ำนวนกำรท ำซ ำ้ของ ALS 
พำรำมิเตอรก์ำรท ำใหเ้ป็นมำตรฐำนส ำหรบัผูใ้ช ้
พำรำมิเตอรก์ำรท ำใหเ้ป็นมำตรฐำนส ำหรบั
รำยกำรต่ำงๆ 
 

 
ตำรำง 12 คำ่พำรำมิเตอรใ์นกำรสรำ้งแบบจ ำลองอลักอรทิมึ K-NN 

Algorithm Parameter Description 
KNN k             = 40 

min_k      = 1 
จ ำนวนเพื่อนบำ้นท่ีตอ้งค ำนงึถงึส  ำหรบัอลักอรทิมึ (สงูสดุ) 
จ ำนวนเพื่อนบำ้นขัน้ต ่ำท่ีตอ้งค ำนงึถงึส  ำหรบัอลักอรทิมึ หำกมี
เพ่ือนบำ้นไมเ่พียงพอกำรรวมเพ่ือนบำ้นจะถกูตัง้คำ่เป็นศนูย ์
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4.3 ระบบแนะน าแบบผสมผสาน (Hybrid Recommendation System)    
ระบบแนะน ำแบบผสมผสำนจะผสมผสำนกำรท ำงำนระหว่ำงเทคนิคกำรกรองแบบอิง

เนือ้หำ และเทคนิคกำรกรองขอ้มูลแบบพึ่งพำผูใ้ชร้ว่มซึ่งประสิทธิภำพจะขึน้อยู่กับวิธีท่ีน ำมำใช้
ผสมผสำนร่วมกัน จึงไม่ไดมี้กำรวดัประสิทธิภำพในส่วนของเทคนิคนี ้จำกภำพประกอบ 45 จะ
แสดงตวัอย่ำงผลลพัธข์องไอศกรีมท่ีไดม้ำจำกระบบแนะน ำแบบผสมผสำน ซึ่งจะมีกำรท ำงำนใน
รูปแบบของกำรกรองแบบอิงเนือ้หำโดยกำรลิสตอ์นัดบัเมนแูต่ละเมนท่ีูมีคำ่ควำมเหมือนมำกท่ีสดุ 
25 อนัดบั เพื่อไปท ำงำนกบัวิธีของกำรกรองขอ้มลูแบบพึ่งพำผูใ้ชร้ว่มต่อ และใชแ้บบจ ำลองท่ีได้
จำกกำรกรองขอ้มูลแบบพึ่งพำผูใ้ชร้่วมนั้นแนะน ำผลลพัธ์ท่ีดีท่ีสุดสูงสุด 10 อนัดบัจำกรำยกำร
ทัง้หมด 25 อนัดบัท่ีไดม้ำก่อนหนำ้นี ้
 

 

ภำพประกอบ 45 ตวัอยำ่งผลลพัธช่ื์อเมนท่ีูไดจ้ำกกำรแนะน ำดว้ยวิธีระบบแนะน ำแบบผสมผสำน 
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บทที ่5 
สรุปผลการวจิัย อภปิรายผลและข้อเสนอแนะ 

ในกำรวิจยัเพื่อศกึษำและพฒันำระบบแนะน ำสินคำ้ประเภทไอศกรมี  โดยใชเ้ทคนิคกำร
กรองแบบอิงเนือ้หำ (Content-Based Filtering) และเทคนิคกำรกรองขอ้มูลแบบพึ่งพำผูใ้ชร้่วม 
(Collaborative Filtering) มำท ำงำนรว่มกนัแบบผสมผสำน (Hybrid Recommendation System) 
โดยมีกำรวดัประสทิธิภำพของเทคนิคกำรกรองขอ้มลูแบบพึง่พำผูใ้ชร้ว่ม (Collaborative Filtering) 
โดยสำมำรถแบง่หวัขอ้ในกำรสรุปผลไดด้งัตอ่ไปนี ้

1. สรุปผลกำรวิจยั 
2. อภิปรำยผลกำรวิจยั 
3. ขอ้เสนอแนะ 

 
5.1 สรุปผลการวิจยั 
               ในกำรวิจยันีเ้พื่อศึกษำและพฒันำระบบแนะน ำสินคำ้ประเภทไอศกรีม  โดยใชเ้ทคนิค
กำรกรองแบบอิงเนือ้หำ (Content-Based Filtering) และเทคนิคกำรกรองขอ้มูลแบบพึ่งพำผูใ้ช้
ร่วม (Collaborative Filtering) มำท ำงำนร่วมกันแบบผสมผสำน (Hybrid Recommendation 
System) โดยศกึษำ 3 วิธีกำรดงันี ้ 

วิธีท่ี 1 กำรกรองแบบอิงเนือ้หำโดยใชท้ฤษฎีของ TF-IDF แลว้น ำเวกเตอรข์องค ำท่ีได้
ไปท ำกำรหำค่ำควำมคลำ้ยคลึงของโคไซน ์เพื่อน ำมำเปรียบเทียบควำมสมัพนัธข์องค ำแต่ละค ำ 
และสรำ้งเป็นค ำแนะน ำออกมำใหล้กูคำ้จำกค่ำควำมคลำ้ยคลึงท่ีไดจ้ำกค่ำควำมคลำ้ยคลึงของ
โคไซน ์

วิธีท่ี 2 กำรกรองขอ้มลูแบบพึ่งพำผูใ้ชร้ว่ม โดยจะท ำกำรสรำ้งแบบจ ำลองขึน้มำจำก 
4 อัลกอริทึม ได้แก่ SVD, NMF, Baseline  และ KNN และน ำมำวัดประสิทธิภำพกันด้วยค่ำ 
RMSE และ MAE เพื่อเลือกอลักอรทิมึท่ีน่ำสนใจท่ีสดุและน ำไปสรำ้งระบบแบบผสมผสำนตอ่ไป 

วิธีท่ี 3 ระบบแนะน ำแบบผสมผสำน โดยจะผสมผสำนกำรท ำงำนระหว่ำงกำรกรอง
แบบอิงเนือ้หำท่ีไดส้รำ้งมำจำกวิธีก่อนหนำ้นี ้และแบบจ ำลองจำกอลักอริทึม SVD ท่ีไดเ้ลือกมำ
จำกกำรวดัประสิทธิภำพของวิธีกำรกรองขอ้มลูแบบพึ่งพำผูใ้ชร้ว่ม เพื่อสรำ้งเป็นค ำแนะน ำใหก้บั
ผูใ้ชง้ำน 



  54 

5.2 อภปิรายผลการวิจัย 
             จำกกำรกำรทดลองครัง้นีท้ำงผูว้ิจยัไดใ้ชเ้ว็บจปิูเตอรโ์น๊ตบุ๊คส ำหรบัสรำ้งสรำ้งแบบจ ำลอง
และกำรท ำนำยผลกำรทดลอง 3 เทคนิคไดแ้ก่ 
            5.2.1 เทคนิคการกรองแบบองิเนือ้หา (Content-Based Filtering) 

เทคนิคกำรกรองแบบอิงเนือ้หำน ำวิธีกำร TF-IDF เขำ้มำช่วยในกำรท ำ Vectorization 
ของค ำแต่ละค ำในคอลมันข์อง description และใชท้ฤษฎีของควำมคลำ้ยคลึงแบบโคไซนเ์ขำ้มำ
ช่วยในกำรค ำนวณควำมสมัพนัธข์องค ำแตล่ะค ำ โดยก ำหนดเกณฑข์ัน้ต  ่ำของคำ่ควำมเหมือนอยู่ท่ี 
0.15 โดยไดมี้กำรส ำรวจขอ้มลูจำกเกณฑร์ะดบัต่ำง ๆ แลว้โดยมีค่ำตัง้แต่ 0.05 – 0.95 ท่ีผูว้ิจยัได้
ท ำกำรส ำรวจมำ หลงัจำกนั้นจะเลือกช่ือเมนูไอศกรีมท่ีมีควำมสมัพันธ์มำกท่ีสุดมำไดสู้งสุด 10 
อนัดบั เพื่อท ำกำรแนะน ำใหก้บัลกูคำ้ โดยสำเหตท่ีุก ำหนดเกณฑไ์วค้่อนขำ้งจะต ่ำนัน้เน่ืองจำกค่ำ
ควำมเหมือนท่ีไดจ้ำกวิธีกำรของควำมคลำ้ยคลึงแบบโคไซนข์องรำยกำรเมนูส่วนใหญ่จะไดค้่ำ
ออกมำค่อนขำ้งจะต ่ำ ซึ่งจะมีค่ำอยู่ในช่วงซึ่งอำจจะเป็นปัญหำจำกขอ้มูลท่ีใช ้ท ำให้ค่ำควำม
เหมือนท่ีออกมำมีค่ำนอ้ย จึงตอ้งก ำหนดเกณฑข์องค่ำควำมเหมือนต ่ำลงไปดว้ย เพื่อใหส้ำมำรถ
ท ำกำรแนะน ำผลลพัธข์องรำยกำรเมนสูว่นใหญ่ออกมำแสดงใหล้กูคำ้ได ้
            5.2.2 เทคนิคการกรองข้อมูลแบบพึง่พาผู้ใช้ร่วม (Collaborative Filtering)  

เทคนิคกำรกรองขอ้มูลแบบพึ่งพำผู้ใช้ร่วม ทำงผู้จัดท ำไดใ้ช้ ไลบรำรี ของ Scikit 
Learn ท่ีช่ือว่ำ Surprise ในกำรสรำ้งแบบจ ำลองขึน้มำ 4 อลักอรทิึม ไดแ้ก่ SVD, NMF, Baseline 
และ KNN โดยใชค้อลมัน ์author, key และ star ในกำรน ำมำสรำ้งแบบจ ำลอง ซึ่งผูจ้ัดท ำไดใ้ช ้
เมทริกซ์ ส ำหรบัวัดผล ไดแ้ก่ RMSE และ MAE เพื่อวัดผลและเปรียบเทียบประสิทธิภำพของ
แบบจ ำลองทั้ง 4 แบบจ ำลอง โดยถำ้ค่ำ Loss Function มีควำมใกลเ้คียงกับ 0 แสดงว่ำโมเดล
สำมำรถท ำนำยไดมี้ควำมคำดเคลื่อนนอ้ย ซึ่งโมเดลท่ีมีผลคะแนนโดยรวมดีท่ีสดุหรือมีค่ำตวัเลข
ใกล้เคียงค่ำ 0 ท่ีสุดคืออัลกอริทึมของ SVD ซึ่ง ได้ค่ำ RMSE 1.2528 และ  MAE 0.9376 ดัง
ภำพประกอบ 46 

 

 
ภำพประกอบ 46 กำรประเมนิประสทิธิภำพแบบจ ำลองดว้ยคำ่ RMSE และ MAE ของอลักอรทิมึ 

SVD 
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5.2.3 ระบบแนะน าแบบผสมผสาน (Hybrid Recommendation System) 
ระบบแนะน ำแบบผสมผสำน คือ เทคนิคท่ีผสมผสำนกำรท ำงำนระหว่ำงวิธีกำรแบบ 

เทคนิคกำรกรองแบบอิงเนือ้หำ และเทคนิคกำรกรองขอ้มลูแบบพึ่งพำผูใ้ชร้ว่ม  โดยจะไม่มีผลลพัธ์
ท่ีชดัเจนเหมือนวิธีกำรกรองขอ้มลูแบบพึง่พำผูใ้ชร้ว่ม  เน่ืองจำกกำรวดัผลของกำรท ำ ระบบแนะน ำ 
นัน้จะสำมำรถวดัไดใ้นกรณีท่ีตวัแบบจ ำลองมีกำรท ำนำยค่ำ rating ซึ่งวิธีกำรของระบบแนะน ำ
แบบผสมผสำนนั้น ไดมี้กำรน ำกำรท ำงำนของเทคนิคกำรกรองแบบอิงเนือ้หำ ท่ีมีกำรใชค้วำม
คลำ้ยคลงึแบบโคไซน ์ท่ีไมไ่ดมี้กำรท ำนำยคำ่อะไรมำผสมในกำรท ำงำนของแบบจ ำลองดว้ย ซึง่ถำ้
ตอ้งกำรวดัประสิทธิภำพของแบบจ ำลองระบบแนะน ำแบบผสมผสำน นั้นจะสำมำรถอิงไดจ้ำก
ประสิทธิภำพของเทคนิคกำรกรองขอ้มลูแบบพึ่งพำผูใ้ชร้ว่ม เพียงอย่ำงเดียวเท่ำนัน้ เพรำะมีกำร
วัดผลแบบจ ำลองท่ีชัดเจนด้วยค่ำ  RMSE และ MAE แต่ก็จะไม่มีกำรวัดผลท่ีชัดเจนของตัว
แบบจ ำลองเอง 

 
5.3 ข้อเสนอแนะ 

เน่ืองจำกกำรวิจยัครัง้นีใ้นสว่นของ user ท่ีมีกำรใหค้ะแนนรวีิวหรอืคอมเมน้รีวิวเก่ียวกบั
รสชำติไอศกรมีต่ำง ๆ  นัน้ขอ้มลูท่ีน ำมำใชใ้นกำรวิเครำะหน์ัน้ อำจจะไม่มีควำมหลำกหลำย และ
ควำมสมบูรณ์มำกเพียงพอ โดยจะเห็นไดช้ัดจำกกำรสรำ้งระบบดว้ยเทคนิคกำรกรองแบบอิง
เนือ้หำซึ่งไดมี้กำรก ำหนดเกณฑข์ัน้ต  ่ำไวน้อ้ยมำก ถำ้มีโอกำสต่อยอดงำนวิจยัในรูปแบบนี ้จะท ำ
กำรคดัเลือกขอ้มลูท่ีมีควำมสมบูรณ ์และหลำกหลำยมำกยิ่งขึน้ ซึ่งอำจจะท ำใหใ้หร้ะบบแนะน ำ
สินคำ้ท่ีสรำ้งขึน้มำมีประสิทธิภำพมำกยิ่งขึน้  และในส่วนของกำรสรำ้งแบบจ ำลองแบบระบบ
แนะน ำแบบผสมผสำนนัน้ ทำงผูว้ิจยัอำจจะเลือกวิธีกำรอ่ืนท่ีไม่มีกำรใชท้ฤษฎีของควำมคลำ้ยคลงึ
แบบโคไซน ์มำท ำกำรสรำ้งแบบจ ำลองดว้ย เพื่อท่ีจะสำมำรถวดัผลตวัแบบจ ำลองไดช้ดัเจนมำก
ยิ่งขึน้ 
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รำยละเอียดโคด้กำรท ำ Content-Based Filtering 

1. import pandas as pd 
2. import numbers 
3. import matplotlib.pyplot as plt 
4. from sklearn.feature_extraction.text import TfidfVectorizer 
5. from surprise import Reader, Dataset, SVD, BaselineOnly, NMF, 

accuracy, KNNBasic 
6. from surprise.model_selection import train_test_split 
7. from sklearn.metrics.pairwise import linear_kernel 
8.   
9. product_df = pd.read_csv('products.csv') 
10. product_df.head() 
11. print(product_df['brand'].drop_duplicates()) 
12.   
13. sort_bj = product_df[product_df['brand'] == 

'bj'].sort_values('rating_count', ascending=False) 
14. top_ten_bj = sort_bj.head(10).sort_values('rating', ascending=False) 
15.   
16. sort_breyers = product_df[product_df['brand'] == 

'breyers'].sort_values('rating_count', ascending=False) 
17. top_ten_breyers = sort_breyers.head(10).sort_values('rating', 

ascending=False) 
18.   
19. sort_talenti = product_df[product_df['brand'] == 

'talenti'].sort_values('rating_count', ascending=False) 
20. top_ten_talenti = sort_talenti.head(10).sort_values('rating', 

ascending=False) 
21.   
22. sort_hd = product_df[product_df['brand'] == 

'hd'].sort_values('rating_count', ascending=False) 
23. top_ten_hd = sort_hd.head(10).sort_values('rating', ascending=False) 
24.   
25. top_ten_bj.head(10).plot(kind='bar',x='name',y='rating') 
26. top_ten_talenti.head(10).plot(kind='bar',x='name',y='rating') 
27. top_ten_breyers.head(10).plot(kind='bar',x='name',y='rating') 
28. top_ten_hd.head(10).plot(kind='bar',x='name',y='rating') 
29.   
30.   
31. product_df['description'] = product_df['description'].fillna('') 
32.   
33. tfidf = TfidfVectorizer(stop_words='english') 
34. tfidf_matrix = tfidf.fit_transform(product_df['description']) 
35. tfidf_matrix.shape 
36. tfidf.get_feature_names()[100:110] 
37.   
38. cosine_sim = linear_kernel(tfidf_matrix, tfidf_matrix) 
39. cosine_sim.shape 
40. idx = product_df['name'].drop_duplicates() 
41. indices = pd.Series(idx.index, index=idx) 
42. indices[:10] 
43.   
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44. def get_recommendations(name, cosine_sim=cosine_sim): 
45.     try: 
46.         idx = indices[name] 
47.   
48.         if idx.size == 0: 
49.             print("cannot get recommendaion : please input a correct 

ice cream name") 
50.             return 
51.   
52.         sim_scores = list(enumerate(cosine_sim[idx])) 
53.         sim_scores = sorted(sim_scores, key=lambda x: x[1], 

reverse=True) 
54.   
55.         sim_scores = sim_scores[1:11] 
56.         threshold_data = [i for i in sim_scores if i[1] > 0.15]         
57.         print(threshold_data) 
58.   
59.         ic_indices = [i[0] for i in threshold_data] 
60.         sim_value = [i[1] for i in threshold_data] 
61.   
62.         result = pd.DataFrame(product_df['name'].iloc[ic_indices]) 
63.         result['sim_value'] = sim_value 
64.         result.reset_index(drop=True, inplace=True) 
65.          
66.         return result 
67.     except: 
68.         print("cannot get recommendaion : please input a correct ice 

cream name") 
69.   
70. get_recommendations('Berry Sweet Mascarpone') 
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รำยละเอียดโคด้กำรท ำ Collaborative Filtering 

1. reviews_df.stars.value_counts().plot(kind='bar') 
2. plt.show() 
3.   
4. reader = Reader(rating_scale=(1, 5)) 
5. dataset = Dataset.load_from_df(reviews_df[['author', 'key', 'stars']] , 

reader) 
6.   
7. algos = [] 
8. def addAlgorithm(algo): 
9.     algos.append(algo) 
10.   
11.   
12. def train_and_evaluate(): 
13.     for algo in algos: 
14.         algo.fit(train) 
15.         predictions = algo.test(test) 
16.         rmse = accuracy.rmse(predictions) 
17.         mae = accuracy.mae(predictions) 
18.         print('-----------') 
19.         print(f'      Metrics - RMSE: {rmse}, MAE: {mae}') 
20.         print('-----------') 
21.   
22. svd = SVD() 
23. addAlgorithm(svd) 
24.   
25. nmf = NMF() 
26. addAlgorithm(nmf) 
27.   
28. bsl_options = {'method': 'als', 
29.                'n_epochs': 5, 
30.                'reg_u': 12, 
31.                'reg_i': 5 
32.                } 
33. als = BaselineOnly(bsl_options=bsl_options) 
34. addAlgorithm(als) 
35.   
36. knn = KNNBasic(k=3, min_k=1) 
37. addAlgorithm(knn) 
38.   
39. train_and_evaluate() 
40.   
41. def predict_top_ten_est(predictor , user , reviews): 
42.     review_tmp = reviews[['key','brand','stars']] 
43.     review_tmp['est'] = reviews['key'].drop_duplicates().apply(lambda x: 

predictor.predict(user, x, verbose=False).est) 
44.     review_tmp = review_tmp.sort_values('est', ascending=False) 
45.     return review_tmp.head(10) 
46.   
47. pred = nmf.predict('chicago220', '1_hd', verbose=True) 
48. print(pred) 
49.   
50. predict_top_ten_est(svd, 'chicago220', reviews_df) 
51.   
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รำยละเอียดโคด้กำรท ำ Hybrid Recommendation System 

1. def get_hybrid_recommendations(user , name, cosine_sim=cosine_sim): 
2.     try: 
3.         idx = indices[name] 
4.         sim_scores = list(enumerate(cosine_sim[idx])) 
5.         sim_scores = sorted(sim_scores, key=lambda x: x[1], 

reverse=True) 
6.         sim_scores = sim_scores[1:26] 
7.   
8.         ic_indices = [i[0] for i in sim_scores] 
9.         product_from_cn = product_df.iloc[ic_indices] 
10.         product_from_cn['est'] = product_from_cn['key'].apply(lambda 

x: svd.predict(user, x).est) 
11.         product_from_cn = product_from_cn.sort_values('est', 

ascending=False) 
12.         return product_from_cn.head(10) 
13.     except: 
14.         print("cannot get recommendaion : please input a correct ice 

cream name") 
15.   
16. get_hybrid_recommendations('chicago220','Berry Sweet Mascarpone') 
17.   
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