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บทคัดย่อภาษาไทย 

ช่ือเรื่อง การแนะน าหนงัสือดว้ยเทคนิคเหมืองขอ้มลูโดยใช ้RapidMiner 
ผูว้ิจยั วรรษา เงินดี 
ปรญิญา วิทยาศาสตรมหาบณัฑิต 
ปีการศกึษา 2563 
อาจารยท์ี่ปรกึษา ผูช้่วยศาสตราจารย ์ดร. วีรยทุธ เจรญิเรอืงกิจ  

  
งานวิจัยนีน้  าเสนอการใช้เทคนิคเพื่อนบ้านใกล้เคียงที่สุด  k-Nearest Neighbor (k-NN) และ

เทคนิคการแยกตวัประกอบเมทริกซ  ์Matrix Factorization (MF) ในการสรา้งแบบจ าลองการแนะน าหนงัสือดว้ย
ท าโดยใช ้RapidMiner โดยเปรียบเทียบประสิทธิภาพระหว่าง 2 เทคนิคขา้งตน้ และประสิทธิภาพเทคนิคการท า 
Model Combiner ของทัง้ 2 เทคนิค ซึ่งคณุลกัษณะเฉพาะที่ส  าคญัที่น ามาใชใ้นการท าเหมืองขอ้มลูประกอบไป
ดว้ย ขอ้มูลผูใ้ช้ (UserID) ขอ้มูลหนังสือ (BookID) และขอ้มูลการใหค้ะแนน (Rating) จากผลการวิจัยพบว่า
เทคนิคที่มีประสิทธิภาพการท านายดีที่สดุคือเทคนิค Model Combiner ดว้ยค่า Area under the Curve (AUC) 
ที่ ได้คื อ  0.929, Precision at k=5 (prec@5) ที่ ได้คื อ  0.293, Precision at k=10 (prec@10) ที่ ได้คื อ  0.229, 
Precision at k=15 (prec@15) ที่ได้คือ 0.192, ค่า Normalized Discounted Cumulative Gain (NDCG) ที่ได้
คือ 0.506 และMean Average Precision (MAP) ที่ไดค้ือ 0.201 

 
ค าส าคญั : การท าเหมืองขอ้มลู, ระบบแนะน า, วิธีการกรองรว่ม, เทคนิคเพ่ือนบา้นใกลเ้คียง, เทคนิคการแยกตวั
ประกอบ, โปรแกรม Rapid Miner 
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This research presents the use of the k-Nearest Neighbor (k-NN) and the Matrix 

Factorization (MF) techniques for a book recommendation system using RapidMiner. The combination 
of the two techniques and the results were compared and the features used by the techniques were 
UserID and BookID, and the book ratings were given by users.  The experimental results demonstrated 
that the combination technique achieved the best results with the area under the curve (AUC) at 0.929, 
precision at k=5 (prec@5) at 0.293, precision at k=10 (prec@10) at 0.229, precision at k=15 (prec@15) 
at 0.192, Normalized Discounted Cumulative Gain (NDCG) at 0.506 and the resulting Mean Average 
Precision (MAP) at 0.201. 
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บทที ่1  
บทน า 

 

1.1 ความเป็นมาและความส าคัญ 
ในปัจจุบันเทคโนโลยีสารสนเทศเขา้มามีบทบาทมากขึน้ในการใชชี้วิตประจ าวันลว้น

สามารถเขา้ถึงสิ่งต่าง ๆ ไดอ้ย่างสะดวกและรวดเรว็ผ่านระบบอินเตอรเ์น็ตที่สามารถเขา้ถึงไดท้กุที่
ทุกเวลา ซึ่งไม่เพียงแต่ระบบซือ้ขายสินคา้และบริการเท่านัน้ ระบบหนงัสือออนไลนย์งัเป็นที่นิยม
อย่างแพรห่ลาย ทัง้ระบบซือ้ขายหนงัสือในรูปแบบหนงัสืออิเล็กทรอนิกส ์(E-book) หรือระบบอ่าน
หนังสือออนไลน์ เป็นตน้ ซึ่งข้อมูลหนังสือที่อยู่บนระบบเหล่านีมี้จ านวนมาก ผู้ใช้งานอาจไม่
สามารถเขา้ถึงหนงัสือที่อยู่ในระบบไดท้ัง้หมดผ่านการคน้หา (Search Engine) ไดเ้พียงอย่างเดียว 
จึงอาจเป็นสาเหตุใหผู้ใ้ชไ้ม่สามารถเขา้ถึงหนังสือที่มีเนือ้หา หรือหมวดหมู่หนังสือที่ตอ้งการได้
อย่างทั่วถึง จึงไดมี้แนวคิดที่จะน าระบบการแนะน าเขา้มาเป็นสว่นช่วยใหผู้ใ้ชส้ามารถเขา้ถึงขอ้มลู
ที่อยู่บนระบบไดอ้ย่างทั่วถึง 

ระบบการแนะน า (Recommender System) เป็นระบบที่ถูกน ามาใชบ้นเว็บไซตต์่าง ๆ 
อย่างแพรห่ลายในปัจจบุนั เช่น Shopee, Lazada, Amazon.com เป็นตน้ (นภวรรณ ดษุฎีเวทกลุ, 
2560) เพื่อช่วยกระตุน้ยอดขายใหก้บัรา้นคา้ออนไลน ์จากการคดัเลือกสินคา้ที่คาดวา่ผูใ้ชจ้ะสนใจ
มาแสดงผลให้ผู้ใช้ได้เลือกแทนการแสดงผลข้อมูลทั้งหมด อีกทั้งยังสามารถแนะน าสินค้าที่
เก่ียวกับสินคา้ที่ผูใ้ชส้นใจจากประวตัิการซือ้ของผูใ้ชท้่านอื่น ๆ มาน าเสนอไดอ้ีกดว้ย ซึ่งจะ เพิ่ม
โอกาสที่ผูใ้ชจ้ะเลือกซือ้สินคา้นอกเหนือจากสินคน้ที่ตอ้งการไดม้ากขึน้ โดยส่วนใหญ่ระบบแนะน า
จะใชว้ิธีที่แตกต่างกนั ซึ่งสามารถแบ่งประเภทของการแนะน าไดอ้อกเป็น 3 ประเภทหลกั ๆ ไดแ้ก่ 
1)Content-based Filtering คือการแนะน าดว้ยวิธีการพิจารณาจากลักษณะขอ้มูลสิ่งของหรือ
คุณลกัษณะของสินคา้จากประวตัิที่ผูใ้ชค้นนัน้ ๆ ช่ือชอบ หรือเคยซือ้ 2)Collaborative Filtering 
คือ การแนะน าดว้ยวิธีการพิจารณาจากการกรองร่วมหรือจากการหาผูใ้ชใ้นระบบที่มีลักษณะ
คลา้ยคลงึกบัผูใ้ชท้ี่เป็นเปา้หมาย ความคลา้ยคลงึในที่นีเ้ช่นมีประวตัิเคยเลือกซือ้สินคา้  3)Hybrid 
คือการแนะน าดว้ยวิธีการแบบผสมโดยน าเอาหลาย ๆ วิธีการมารวมกนัเพื่อช่วยเพิ่มประสิทธิภาพ
ของระบบแนะน า (นภวรรณ ดษุฎีเวทกลุ, 2560) ดงันัน้ผูว้ิจยัจึงมีความสนใจอยากศกึษาการสรา้ง
แบบจ าลองการแนะน าด้วยเทคนิคการท าเหมืองข้อมูล (Data Mining) และเปรียบเทียบ
ประสิทธิภาพของเทคนิค เพื่อใหไ้ดเ้ทคนิคที่เหมาะสมในการน ามาสรา้งแบบจ าลองการแนะน า
หนงัสือ 
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โดยสรุปงานวิจัยนี ้มีแนวคิดเพื่อศึกษาและเปรียบเทียบเทคนิคที่ ใช้ในการสร้าง
แบบจ าลองแนะน าหนงัสือ เพื่อช่วยใหส้ามารถน าเสนอหนงัสือที่ผู้ใชง้านแต่ละคนตอ้งการได ้อีก
ทัง้เพื่อใหผู้ใ้ชง้านสามารถเขา้ถึงหนงัสือที่มีอยู่ในระบบไดม้ากยิ่งขึน้ 

1.2 วัตถุประสงคข์องการวิจัย 
เพื่อศึกษาและเปรียบเทียบเทคนิคที่เหมาะสมที่ใชใ้นการสรา้งแบบจ าลองการแนะน า

หนังสือดว้ยเทคนิคเหมืองขอ้มลู (Data Mining) เพื่อใหส้ามารถแนะน าหนงัสือไดต้รงตามความ
ตอ้งการของผูใ้ชง้าน 

1.3 ขอบเขตของการวิจัย 
1.3.1 ขอ้มลูที่น  ามาใชใ้นการศึกษาวิจยัเป็นขอ้มลูจาก Kaggle ช่ือว่า goodbooks-10k 

โดยเป็นขอ้มลู ratings หรอื ตารางขอ้มลูการใหค้ะแนนหนงัสือ 
1.3.2 ศึกษาเทคนิคเหมืองข้อมูล (Data Mining) เพื่อน ามาประยุกต์ใช้ในการสรา้ง

แบบจ าลองการแนะน าหนงัสือ 
1.3.3 เปรียบเทียบประสิทธิภาพของเทคนิค  k-Nearest Neighbor (k-NN) , Matrix 

Factorization และ Model Combiner (k-NN + MF) 
1.3.4 ใชซ้อฟตแ์วร ์Rapid Miner Studio ในการประมวลผล และสรา้งแบบจ าลองการ

แนะน าหนงัสือ 

1.4 วิธีด าเนินการวิจัย 
1.4.1 ทบทวนวรรณกรรมที่เก่ียวขอ้ง (Literature Review) 
1.4.2 ศึกษาเทคนิคเหมืองข้อมูล (Data Mining) เพื่อน ามาประยุกต์ใช้ในการสรา้ง

แบบจ าลองการแนะน าหนงัสือ 
1.4.3 ก าหนดขอบเขตการศกึษา 
1.4.4 ใชซ้อฟตแ์วร ์Rapid Miner Studio ในการประมวลผล และสรา้งแบบจ าลอง 
1.4.5 เปรียบเทียบประสิทธิภาพการท างานของแบบจ าลองจากเทคนิคแตล่ะประเภท 
1.4.6 สรุปผล และอภิปรายผลการศกึษา 

1.5 ประโยชนท์ีค่าดว่าจะได้รับ 
1.5.1 สามารถศกึษาการใชง้านเทคนิค k-Nearest Neighbor และ Matrix Factorization 

ในการสรา้งแบบจ าลองการแนะน าหนงัสือได ้
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1.5.2 สามารถปรบัปรุงแบบจ าลองใหเ้หมาะสมกบัชดุขอ้มลูที่เลือกใชไ้ด ้
1.5.3 สามารถศึกษาการใช้โปรแกรม Rapid Miner Studio ในการวิเคราะห์ข้อมูล 

ประมวลผลขอ้มลู และการสรา้งแบบจ าลองการแนะน าที่เหมาะสมกบัชดุขอ้มลูที่เลือกใชไ้ด้



 

บทที ่2  
ทฤษฎีและงานวิจัยทีเ่กีย่วข้อง 

 
ในการวิจัยครัง้นี ้ผูว้ิจัยไดศ้ึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวขอ้ง และไดน้ าเสนอตาม

หวัขอ้ดงันี ้
1. Data Mining 
2. k-Nearest Neighbors (k-NN) 
3. Matrix Factorization 
4. ตวัวดัประสิทธิภาพแบบจ าลอง 
5. โปรแกรม Rapid miner studio 9.6 
6. Recommendation 
7. งานวิจยัที่เก่ียวขอ้ง 
 

2.1 Data Mining 
เทคนิคการท าเหมืองขอ้มลู (Data Mining) นัน้ บญุเสรมิ กิจศิรกิลุ (2546) ไดใ้หค้  านิยาม

ไวว้่าเป็นกระบวนการที่กระท ากับขอ้มูลจ านวนมากเพื่อคน้หาสิ่งที่สามารถเป็นประโยชนจ์าก
ขอ้มลูเหล่านัน้ ดว้ยการหารูปแบบหรือความสมัพนัธท์ี่ซ่อนอยู่ในขอ้มลู เพื่อน าไปเป็นส่วนหนึ่งใน
การวิเคราะหแ์ละประกอบการตัดสินใจในดา้นต่าง ๆ เช่น ดา้นการวิเคราะหย์อดการสั่งซือ้ของ
ลกูคา้ ที่สามารถช่วยจดักลุม่ไดว้่ากลุม่สินคา้ใดที่มียอดสั่งซือ้มากนอ้ยเพียงใด เพื่อใชว้างแผนการ
ผลิตและจ าหน่ายสินคา้ใหต้รงตามกลุม่เปา้หมาย โดยการท าเหมืองขอ้มลูสามารถแบ่งออกเป็น 2 
ประเภทดงันี ้

2.1.1 การสร้า งแบบจ าลองในการท านาย  (Predictive modeling, Supervised 
modeling) ดว้ยกระบวนการแยกขอ้มลูโดยการเรียนรูต้ามคณุสมบตัิของฉลาก (Label) ซึ่งฉลากนี ้
คือคณุสมบตัิท่ีจะอยู่ในทกุ ๆ ขอ้มลู และเป็นคา่ที่ใชใ้นการท านายผลของขอ้มลู 

2.1.2 การสร้างแบบจ าลองในการบรรยาย (Descriptive modeling, Unsupervised 
modeling) เป็นกระบวนการที่หาความสัมพันธ์ต่าง ๆ หรือการจัดกลุ่มของข้อมูล โดยไม่ได้มี
จดุมุ่งหมายเพื่อการท านาย 
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2.2 Recommendation 
ระบบการแนะน า (Recommender System) เป็นระบบที่ถกูน ามาเป็นเครื่องมือเพื่อช่วย

กระตุน้ยอดขายใหก้บัรา้นคา้ออนไลน์ตามเว็บไซตต์่าง ๆ โดยระบบจะแนะน าสินคา้ที่คาดว่าผูใ้ช้
จะสนใจ อีกทัง้ยงัสามารถเพิ่มโอกาสที่ผูใ้ชจ้ะเลือกซือ้สินคา้นอกจากสินคน้ที่ตอ้งการมากขึน้ โดย
สว่นใหญ่ระบบแนะน าสินคา้นัน้ จะแบ่งออกเป็น 3 ประเภท ดงันี ้

2.2.1 Content-based Filtering คือการแนะน าดว้ยวิธีการพิจารณาจากลกัษณะขอ้มลู
สิ่งของหรือคณุลกัษณะของสินคา้จากประวตัิที่ผูใ้ชค้นนัน้ ๆ ช่ือชอบ หรือเคยซือ้  ซึ่งส่งผลใหก้าร
แนะน าตรงตามความตอ้งการของผูใ้ชง้าน แต่มีขอ้เสียคือผูใ้ชจ้ะไดร้บัการแนะน าสิ่งของที่ไม่ได้
แตกต่างไปจากเดิม ท าให้ผู้ใช้ได้รับการแนะน าที่ มีความหลากหลายค่อนข้างน้อย  จาก
ภาพประกอบ 1 แสดงรูปแบบการแนะน าโดยพิจารณาจากขอ้มลูสิ่งของ ยกตวัอย่างเช่น ผูใ้ช ้A 
เขา้ชมหนงัประเภทสืบสืบสวนสอบสวน ระบบก็จะแนะน าหนงัประเภทเดียวกนัซึ่งคือหนงัสืบสวน
สอบสวนใหก้บัผูใ้ช ้A 

 

  
 
ภาพประกอบ 1 ภาพตวัอย่างการท างานของการแนะน าหนงัที่มีความคลา้ยกนั 

 
ที่มา : Emma Grimaldi (2018) 

 
จากตาราง 1 สมมติว่าผูใ้ช ้X ใหค้ะแนนความช่ืนชอบต่อหนงัเรื่องที่ 1 (Movie1) ซึ่งเป็น

หนังประเภท action และ Sci-fi โดยมีนักแสดงคือ A, B และ C ระบบแนะน าประเภท Content-
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based Filtering จะพิจารณาว่าในระบบมีหนงัเรื่องใดบา้งที่มีคณุลกัษณะที่คลา้ยคลึงกนักบัหนงั
เรื่อง Avenger มากที่สุด ซึ่งไดว้่าหนังเรื่อง 2 (Movie2) ที่เป็นหนังประเภท action sci-fi และมี
นักแสดงน าครบทัง้ 3 คน รองลงมาคือหนงัเรื่องที่ 4 (Movie4) ที่ที่เป็นหนงัประเภท action sci-fi 
แต่มีนกัแสดงน าแค่ A และ B เท่านัน้ 

 
ตาราง 1 ตวัอย่างการท างานของเทคนิคการแนะน าแบบ Content-based Filtering 

 

 Category Actos 

Movie1  action Sci-fi drama A B C D F 

Movie2         

Movie3         

Movie4         

Movie1          

 
2.2.2 Collaborative Filtering คือ การแนะน าดว้ยวิธีการพิจารณาจากการกรองรว่มหรือ

จากการหาผูใ้ชใ้นระบบที่มีลกัษณะคลา้ยคลึงกับผูใ้ชท้ี่เป็นเป้าหมาย เช่นมีประวตัิการเลือกซือ้
สินคา้ โดยจะนิยมใชก้บัระบบที่มีการใหค้ะแนนความช่ืนชอบ (Rating) ต่อสินคา้ (Item) ในการหา
ความคลา้ยคลงึนัน้แบง่ออกเป็น 2 ประเภท คือ  

1. User-based หรือการหาความคลา้ยคลงึระหว่างผูใ้ช ้คือการหาว่ามีผูใ้ชค้นใดใน
ระบบบา้งที่มีความคลา้ยกนักบัผูใ้ชเ้ป้าหมาย ยกตวัอย่างจากตาราง 2 ผูใ้ช ้A และ ผูใ้ช ้B มีการ
ใหค้ะแนนหนงัเรื่องที่ 1 (Movie1) และหนงัเรื่องที่ 2 (Movie2) ไปในทิศทางเดียวกนัคือใหค้ะแนน
ความช่ืนชอบต่อหนังทัง้สองเรื่องสูงเช่นเดียวกัน และยังใหค้ะแนนหนังเรื่องที่ 4 (Movie4) นอ้ย
เหมือนกนัดว้ย ระบบก็จะมองวา่ผูใ้ช ้A และ B นัน้มีความคลา้ยคลงึกนั  

2. Item-based หรือหาความคลา้ยคลงึระหว่างสินคา้ คือการหาว่าสินคา้ใดในระบบ
บ้างที่มีความคล้ายคลึงกันกับสินค้าที่เป็นเป้าหมาย ยกตัวอย่างจากตาราง 2 หนังเรื่องที่ 1 
(Movie1) และหนังเรื่องที่ 2 (Movie2) เป็นหนังที่ได้รับการให้คะแนนจากผู้ใช้ A และ B ด้วย
คะแนนความช่ืนชอบที่สูงเหมือนกัน ระบบก็จะมองว่าหนังเรื่องที่ 1 (Movie1) และหนังเรื่องที่ 2 
(Movie2) มีความคลายคลงึกนั 



  6 

 
ตาราง 2 ตวัอย่างการท างานของเทคนิคการแนะน าแบบ Collaborative Filtering 

 

 Movie1  Movie2 Movie3 Movie4 Movie5 

A 5 5  1  

B 5 4  1  

C  3 5 4  

D 4   2 4 

E 3  4 5 1 

 
2.2.3 Hybrid คือการแนะน าด้วยวิธีการแบบผสมโดยน าวิธี  Content-based และ 

Collaborative Filtering มารวมกนัเพื่อช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของระบบแนะน า โดยเป็นการน าขอ้ดี
ของแตล่ะวิธีมาประยกุตใ์ชเ้พื่อเติมเต็มสว่นที่ขาดหายหรือบกพรอ่งของแต่ละวิธี 

 

2.3 k-Nearest Neighbors (k-NN) 
k-Nearest Neighbors หรือวิธีการเพื่อนบา้นใกลท้ี่สดุจะใชใ้นการจดักลุ่มขอ้มลูโดยจัด

ขอ้มลูที่อยู่ใกลก้นัเป็นกลุ่มเดียวกนั จากการตรวจสอบขอ้มลูจ านวน k ที่อยู่ใกลเ้คียงกนัมากที่สดุ 
ทัง้นีว้ิธีการเพื่อนบา้นใกลเ้คียงที่สดุนัน้เป็นอลักอลิทึมที่นิยมใชใ้นการสรา้งเครื่องมือการแนะน า
มากในปัจจุบัน เนื่องจากเป็นอัลกอริทึมที่ใช้งานที่ง่ายและให้ประสิทธิภาพดี นอกจากนีย้ังมี
แนวทางในการแกปั้ญหาที่คลา้ยกนักับ Collaborative filtering เนื่องจากใชว้ิธีการจดักลุม่ผูใ้ชท้ี่มี
ความคลา้ยคลงึกนั (Similar user) หรอืใกลเ้คียงกนัเขา้ดว้ยกนั ถึงแมว้า่วิธีการเพื่อนบา้นใกลเ้คียง
ที่สดุจะเป็นที่นิยมในการสรา้งระบบแนะน า ขณะเดียวกนัก็มีความทา้ทายอยู่หลายประการ หนึ่ง
ในความทา้ทายที่สดุของการสรา้งแบบจ าลองดว้ยวิธีการเพื่อนบา้นใกลท้ี่สดุคือการเลือกค่า k ซึ่ง
หากค่า k นอ้ยเกินไปก็จะมีความไวต่อสญัญาณรบกวนมาก ในทางกลบักันหากค่า k มีค่ามาก
เกินไปในการหาเพื่อนบา้นใกลเ้คียงก็จะรวมคะแนนของคลาสอื่นเขา้มาดว้ย (Torstensson, 2019) 
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ภาพประกอบ 2 ตวัอย่างการจดักลุม่ขอ้มลูของขัน้ตอนวิธีการเพื่อนบา้นใกลท้ี่สดุ 
 
จากภาพประกอบ 2 แสดงตัวอย่างการจัดกลุ่มขอ้มูล โดยก าหนดใหจุ้ดที่พิจารณาคือ 

วงกลมสีเขียว ควรจัดกลุ่มใหจุ้ดที่พิจารณาไปอยู่ใน กลุ่มที่หนึ่งคือสี่เหลี่ยมสีน า้เงิน หรือ กลุ่มที่
สองคือสามเหลี่ยมสีแดง 

ถา้ k = 3 แลว้ วงกลมสีเขียวจะอยู่ในกลุม่ที่สอง เพราะมี สี่เหลี่ยม 1 รูป และ สามเหลี่ยม 
2 รูป อยู่ในวงกลมวงใน 

ถา้ k = 5 แลว้ วงกลมสีเขียวจะอยู่ในกลุม่ที่หนึง่ เพราะมี สี่เหลี่ยม 3 รูป และ สามเหลี่ยม 
2 รูป อยู่ในวงกลมวงนอก 

2.4 เทคนิค Matrix Factorization 
Matrix Factorization คือการพยายามแยกเมทรกิซใ์หม้าเป็นเมทรกิซย์่อย ๆ ลงไป โดยที่

ผลคณูของเมกทรกิซย์่อย ๆ นัน้ จะไดก้ลบัมาเป็นเมทรกิซต์ัง้ตน้ ยกตวัอย่างเช่น การใหค้ะแนนของ
ผูใ้ชแ้ต่ละคน และสินคา้แต่ละชิน้ โดยจะท าการแยกเมทรกิซน์ีอ้อกเป็น 2 เมทรกิซ ์คือ เมทรกิซผ์ูใ้ช ้
(X) และเมทรกิซส์ินคา้ (Y) โดยเม่ือน าเมทรกิซท์ัง้ X และ Y นีม้าคณูกนั ก็จะไดก้ลบัมาเป็นเมทรกิซ์
การใหค้ะแนน ตัง้ตน้ (Torstensson, 2019) 
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ภาพประกอบ 3 ตวัอย่าง Matrix User rating ที่แยกเป็น Matrix User และ Matrix Items 
 

ที่มา: Sirinart Tangruamsub (2562) 
 

จากภาพประกอบ 3 เพื่อใหเ้ราสามารถหาขอ้มูลการใหค้ะแนนในแต่ละช่องว่างของ 
Matrix User rating ได้ เราจ าเป็นต้องทราบค่าน ้าหนักของ Matrix User และค่าน ้าหนักของ 
Matrix Items ที่เม่ือน าขอ้มลูมาคณูกนัแลว้จะไดผ้ลลพัธใ์กลเ้คียงกบัขอ้มลูใน Matrix User rating 
โดยเราจะใชว้ิธีการเรียนรูต้่าง ๆ เช่นการท า Singular Value Decomposition (SVD), Principal 
Component Analysis (PCA) หรอื Gradient Descent 

 

2.5 ตัววัดประสิทธภิาพแบบจ าลอง 
ตวัวดัประสิทธิภาพโมเดลเป็นวิธีการต่าง ๆ ที่ใชใ้นการประเมินคณุภาพของการจดักลุ่ม 

รวมไปถึง การประเมินประสิทธิภาพของแบบจ าลอง โดยการน าผลลพัธท์ี่ไดจ้ากแบบจ าลองมา
สรา้งเป็น Confusion Matrix จากภาพประกอบ 4 แสดงตาราง Confusion Matrix ซึง่มีรายละเอียด
ดงันี ้

True Positive (TP) คือจ านวนขอ้มลูที่สนใจมีผลเป็นบวก และมีผลจากการท านายเป็น
บวก ตวัอย่างเช่นจ านวนครัง้ที่ขอ้มลูจริงผูป่้วยเป็นไขเ้ลือดออก และแบบจ าลองท านายว่าผูป่้วย
เป็นไขเ้ลือดออก 



  9 

False Positive (FP) คือจ านวนขอ้มลูที่สนใจมีผลเป็นลบ และมีผลจากการท านายเป็น
บวก ตวัอย่างเช่นจ านวนครัง้ที่ขอ้มลูจริงผูป่้วยไม่ไดเ้ป็นไขเ้ลือดออก และแบบจ าลองท านายว่า
ผูป่้วยเป็นไขเ้ลือดออก 

False Negative (FN) คือจ านวนขอ้มูลที่สนใจมีผลเป็นบวก และมีผลจากการท านาย
เป็นลบ ตวัอย่างเช่นจ านวนครัง้ที่ขอ้มลูจรงิผูป่้วยเป็นไขเ้ลือดออก และแบบจ าลองท านายวา่ผูป่้วย
ไม่เป็นไขเ้ลือดออก 

True Negative (TN) คือจ านวนขอ้มลูที่สนใจมีผลเป็นลบ และมีผลจาการท านายเป็นลบ 
ตวัอย่างเช่นจ านวนครัง้ที่ขอ้มลูจรงิผูป่้วยไม่ไดเ้ป็นไขเ้ลือดออก และแบบจ าลองท านายวา่ผูป่้วยไม่
เป็นไขเ้ลือดออก 

 

 
 

ภาพประกอบ 4 แสดงตาราง Confusion Matrix 
 

ตวัวดัประสิทธิภาพโมเดลเป็นวิธีการต่าง ๆ ที่ใชใ้นการประเมินคณุภาพของการจดักลุ่ม 
รวมไปถึง การประเมินประสิทธิภาพของแบบจ าลองภายในและภายนอก ในงานศึกษาวิจยัครัง้นี ้
ไดใ้ชเ้ครื่องมือวดัประสิทธ์ิภาพจากโปรแกรม Rapid Miner ซึง่เลือกใชเ้ทคนิค ดงันี ้

2.5.1 Area under the Curve (AUC) คือ การวดัประสิทธิภาพโดยการหาค่าพืน้ที่ใตโ้คง้ 
ซึ่งเป็นการหาพืน้ที่ใตโ้คง้หรือกราฟความสมัพนัธร์ะหว่าง True positive rate (Sensitivity: ความ
ไว) กบั False positive rate (1-Specificity: ความจ าเพาะ) โดยที่ True positive rate คืออตัราสว่น
ของจ านวนขอ้มลูที่สนใจมีผลเป็นบวกและผลการท านายเป็นบวก (TP) ต่อจ านวนขอ้มลูที่สนใจมี
ผลเป็นบวกทัง้หมด (TP+FN) และ False positive rate คืออตัราส่วนของจ านวนขอ้มลูมีผลเป็น
ลบและผลการท านายเป็นลบ (TN) ต่อจ านวนขอ้มลูที่สนใจมีผลเป็นลบทัง้หมด (FP+TN) 

ซึ่งเป็นการพิจารณาความไวและความจ าเพาะไปพรอ้ม ๆ กนั โดยที่หากค่าความไวมีค่า
มาก โอกาสที่จะไดผ้ล FN จะนอ้ยลง และหากค่าความจ าเพาะมีค่ามาก โอกาสที่จะไดผ้ล FP จะ
นอ้ยลงเช่นกนั (เบญจพร เอี่ยมประโคน & ณตัติฤดี เจรญิรกัษ,์ 2018) 
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ภาพประกอบ 5 แสดงกราฟความสมัพนัธร์ะหวา่ง TPR (Sensitivity) กบั FPR (1-Specificity) 
 

ที่มา: Glen (2019) 
 

ในการหา AUC เพื่อวดัประสิทธิภาพของแบบจ าลองว่าสามารถท านายค่าออกมาไดมี้
ประสิทธิภาพเพียงใด จากภาพประกอบ 5 หากค่า AUC ได้ผลลัพธ์ออกมาคือ 100% คือ
แบบจ าลองสามารถท านายผลลพัธอ์อกมาไดถู้กตอ้งทัง้หมด แต่หากผลลพัธข์อง AUC คือ 50% 
คือแบบจ าลองสามารถท านายไดผ้ลลพัธท์ี่ถกู ผิด เท่า ๆ กนั และหากค่า AUC ต ่ากว่า 50% แสดง
ใหเ้ห็นวา่แบบจ าลองท านายไดผ้ลลพัธท์ี่ผิดเป็นสว่นใหญ่ 

2.5.2 Precision คือ การวัดประสิทธิภาพโดยการหาค่าความแม่นย าของแบบจ าลอง 
ค านวณจากอตัราสว่นของจ านวนขอ้มลูที่สนใจมีผลเป็นบวกและผลการท านายเป็นบวก (TP) ต่อ
จ านวนผลการท านายที่เป็นบวกทัง้หมด (TP+FP) 

Precision@k คือการหาค่าความแม่นย าของแบบจ าลอง ณ ผลลพัธท์ี่ k โดยไม่สนใจ
ผลลัพธ์ในต าแหน่งอื่น ๆ ที่ตามมา เช่นหาค่าความแม่นย า ณ ต าแหน่งที่ 6 ของผลลัพธ์ของ
แบบจ าลองอนัดบัการแนะน า ซึ่งไดจ้ากการน าค่าท านายคะแนนมาเรียงล าดบัจากคะแนนมาก
ที่สดุ โดยพิจารณาควบคู่กบัชดุขอ้มลูที่จดัเก็บขอ้มลูความเก่ียวขอ้งกบัผูใ้ชเ้อาไว ้ในการพิจารณา
จะพิจารณาอนัดบัการแนะน าตัง้แต่อนัดบัที่ 6 ขึน้ไปกบัชุดขอ้มลูความเก่ียวขอ้ง หากพบว่าใน 6 
อนัดบัมีขอ้มลูที่เก่ียวขอ้งกบัผูใ้ช ้3 ขอ้มลู จะไดค้่าความเป็นย าคือ 3 หารดว้ย 6 เท่ากบั 0.5 (ไกร
ศกัดิ ์เกษร, 2558) 

2.5.3 Normalized Discounted Cumulative Gain (NDCG) การประเมินผลนีน้ิยมใชใ้น
การวดัประสิทธิภาพของอลักอริทึมประเภทการเรียงล าดบั การสืบคน้เอกสารจากเว็บสืบคน้ หรือ
แอปพลิเคชนัที่เก่ียวขอ้ง โดยก าหนดใหเ้กณฑค์ะแนน และใหค้วามส าคญักบัขอ้มลูที่เก่ียวขอ้งใน
อนัดบัตน้ ๆ ค่า NDCG จะมีค่าอยู่ระหว่าง 0.0 ถึง 1.0 ซึ่งค่ายิ่งมากจะหมายถึงยิ่งเรียงล าดบัไดด้ี  
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โดยตวัชีว้ดั nDCG นีมี้ขอ้ดีกว่าการใชต้วัชีว้ดั Precision เนื่องจากมีการค านงึถึงการจดัเรียงล าดบั
ของผลคน้คืนที่ไดด้ว้ย กลา่วคือค่าประสิทธิผลของการคน้คืนจะถกูหกัลดลงตามสดัสว่นของระดบั
ความส าคญัของเอกสาร (Relevance Grade) ที่ปรากฏในการจดัล าดบัการคน้คืน (พิจิตรา, 2017) 

2.5.4 Mean Average Precision (MAP) คือการวัดประสิทธิภาพโดยการหาค่าเฉลี่ย
ความแม่นย าของขอ้มลูที่เก่ียวขอ้งในการจดัล าดบั โดยจะค านวนหาค่าความแม่นย าของขอ้มลูทกุ
ต าแหน่งในรายการผลลพัธ ์หลงัจากนัน้จงึน ามาหาค่าเฉลี่ย (ไกรศกัดิ ์เกษร, 2558) 

 

2.6 Rapid miner studio 9.6 
Rapid miner studio 9.6 เป็นเครื่องมือที่ช่วยในการค านวณวิเคราะหป์ระมวลผลโดยมี

โอเปอรเ์รเตอรต์่าง ๆ มีสามารถน ามาใชใ้นขัน้ตอนต่าง ๆ ตัง้แต่การเตรียมขอ้มลู จนถึงขัน้ตอนการ
สรา้งแบบจ าลองใหเ้ป็นไปตามที่ผูใ้ชต้อ้งการ ซึ่งในงานวิจัยนีผู้ศ้ึกษาวิจัยเลือกใช ้Rapid miner 
studio ที่ เป็นประเภทส าหรับการศึกษา (Educational Program) ดังภาพประกอบ 6 เพื่อให้
สามารถด าเนินการกบัชดุขอ้มลูที่มากกวา่ 10,000 Rows ได ้

 

 
 

ภาพประกอบ 6 รูปโปรแกรม Rapid miner studio 9.6 
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2.6.1 Read CSV 
 

 
 

ภาพประกอบ 7 กลอ่งการใชง้าน Data Access : Read CSV 
 

จากภาพประกอบ 7 แสดงภาพของโอเปอรเ์รเตอร ์Read CSV ในโปรแกรม Rapid 
Miner ซึ่งเป็นตัวที่ใชใ้นการ import ชุดขอ้มูลสกุล.CSV (comma-separated values) เขา้มาใน
โปรแกรม Rapid miner studio โดยมีรายละเอียดดงันี ้

Input  
- File (ไฟล)์ เอกสารหรอืไฟลน์ามสกลุ .CSV  

Output 
- Output (ตารางขอ้มลู) 

พอรต์ (Port) นีจ้ะส่งออกชดุขอ้มลู ExampleSet ที่สรา้งจากไฟล ์CSV ที่
น  าเขา้จากพอรต์อินพตุ 
 

2.6.2 Set Role 
 

 
 

ภาพประกอบ 8 กลอ่งการใชง้าน Blending : Set Role 
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จากภาพประกอบ 8 แสดงภาพโอเปอรเ์รเตอร ์Set Role ซึ่งเป็นโอเปอรเ์รเตอรท์ี่ใชใ้น
การก าหนดบทบาทของแอตทริบิวต์ เพื่ออธิบายว่าตัวด าเนินการอื่น ๆ จะด าเนินการกับแอตทริ
บิวตน์ีอ้ย่างไร บทบาทเริ่มตน้เป็น Regular ส  าหรบับทบาทอื่น ๆ ถกูจดัประเภทเป็นบทบาทพิเศษ 
ซึ่งชุดขอ้มูล ExampleSet สามารถมีแอตทริบิวตบ์ทบาทพิเศษไดห้ลายค่า แต่ละบทบาทพิเศษ
สามารถปรากฏไดเ้พียงครัง้เดียว หากมีการก าหนดบทบาทพิเศษใหม้ากกว่าหนึ่งแอตทริบิวต์ 
บทบาททัง้หมดจะเปลี่ยนเป็นปกติ ยกเวน้แอตทริบิวตส์ดุทา้ย การก าหนดบทบาทมีรายละเอียด
ดงันี ้

Input 
- Example set (ตารางขอ้มลู) 

พอรต์อินพตุจะรบัค่าชดุขอ้มลู ExampleSet 
Output 

- Example set (ตารางขอ้มลู) 
พอรต์เอาตพ์ตุจะสง่คา่ชดุขอ้มลู ExampleSet ที่ก าหนดบทบาทเรยีบรอ้ย

แลว้ 
- Original (ตารางขอ้มลู) 

พอรต์นีจ้ะส่งค่าชุดขอ้มลูตัง้ตน้ที่ไดร้บัผ่านทางพอรต์อินพตุ โดยที่ไม่ได้
ผ่านขัน้ตอนการตัง้คา่บทบาทใด ๆ 

Parameters 
- attribute_name ช่ือของแอตทรบิิวตท์ี่ตอ้งการก าหนดบทบาท 
- target_role บทบาทที่ตอ้งการก าหนดใหแ้ก่แอตทรบิิวต ์ 
- set_additional_roles พารามิเตอร์นี ้ใช้เพื่อตั้งค่าบทบาทแอตทริบิวต์

มากกวา่หนึ่งแอตทรบิิวตพ์รอ้มกนั 
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2.6.3 Split Data 
 

 
 

ภาพประกอบ 9 กลอ่งการใชง้าน Blending : Split Data 
 

จากภาพประกอบ 9 แสดงภาพโอเปอรเ์รเตอร ์Split Data ซึ่งโอเปอรเ์รเตอรน์ีจ้ะสรา้ง
ชดุขอ้มลูย่อยของชดุขอ้มลูตัง้ตน้ เป็นจ านวนที่ก าหนด โดยจะแบ่งชดุขอ้มลูตัง้ตน้ออกเป็นชดุย่อย
ตามขนาดอตัราสว่น (Ratio) ที่ระบ ุซึ่งผลรวมของอตัราสว่นทัง้หมดควรมีค่าเท่ากบั 1 รายละเอียด
เพิ่มเติมดงันี ้

Input 
- Example set (ตารางขอ้มลู) 

พอรต์อินพตุจะรบัค่าชดุขอ้มลู 
Output 

- Partition (ตารางขอ้มลู) 
โอเปอรเ์รเตอรน์ีส้ามารถมีพอรต์เอาตพ์ุต หรือพารต์ิชันไดห้ลายพอรต์ 

จ านวนพอรต์พารต์ิชนัที่มีขึน้อยู่กบัจ านวนชดุขอ้มลูย่อย หรือการก าหนดอตัราสว่น Ratio 
Parameters 

- partitions พารามิเตอรท์ี่ใชใ้นการก าหนดจ านวนพารต์ิชันและอัตราส่วน
ของแตล่ะพารต์ิชนั โดยอตัราสว่นควรอยู่ระหวา่ง 0 ถึง 1 ผลรวมของอตัราสว่นทัง้หมดควรเป็น 1  

- sampling_type สามารถระบุประเภทหรือรูปแบบของการสุ่มในการสรา้ง
ชดุขอ้มลูย่อย 

- use_local_random_seed ใช้ส  าหรับการสุ่มตัวอย่างของชุดข้อมูลย่อย 
เนื่องจากเป็นการใชค้่า local random seed จึงจะท าใหเ้กิดชุดย่อยเหมือนกัน พารามิเตอรน์ีจ้ะ
ใชไ้ดเ้ฉพาะเม่ือเลือกสุ่มตวัอย่างแบบสุ่ม (Shuffled) หรือแบบแบ่งชัน้ (Stratified sampling) ไม่
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สามารถใช้ได้กับการสุ่มตัวอย่างเชิงเส้น  (Linear Sampling) เนื่องจากไม่ได้ใช้วิธีการสุ่ม แต่
ตวัอย่างจะถกูเลือกตามล าดบั 

- local_random_seed พารามิเตอรน์ีใ้ชร้ะบุ local random seed หรือค่าที่
ตอ้งการใหผ้ลสุ่มออกมาเป็นค่าเดิมตลอด พารามิเตอรน์ีจ้ะใชไ้ดเ้ฉพาะเม่ือเลือกใชพ้ารามิเตอร ์
use_local_random_seed 
 

2.6.4 Multiply 
 

 
 

ภาพประกอบ 10 กลอ่งการใชง้าน Utility : Multiply 
 

จากภาพประกอบ 10 แสดงภาพโอเปอรเ์รเตอร ์Multiply ซึ่งเป็นโอเปอรเ์รเตอรท์ี่จะ
น าค่าที่ไดร้บัจากพอรต์อินพุตมาท าการคัดลอกเป็นส าเนา และส่งส าเนาไปยังพอรต์เอาตพ์ุต 
พอรต์ที่เช่ือมต่อแต่ละพอรต์จะสรา้งส าเนาอิสระ ดังนั้นการเปลี่ยนส าเนาหนึ่งชุดจึงไม่มีผลกับ
ส าเนาอื่น ๆ รายละเอียดมีดงันี ้

Input 
- Input (ตารางขอ้มลู) 

พอรต์อินพตุจะรบัค่าขอ้มลูซึง่เป็นคา่ใดก็ไดใ้น Rapid Minor 
Output 

- Output (ตารางขอ้มลู) 
ส าเนาขอ้มลูจากพอรต์อินพตุ ซึ่งสามารถมีไดห้ลายพอรต์เอาตพ์ตุ หลาย

ส าเนา 
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2.6.5 User k-NN 
 

 
 

ภาพประกอบ 11 กลอ่งการใชง้าน Extensions : User k-NN 
 

จากภาพประกอบ 11 แสดงภาพโอเปอรเ์รเตอร ์User k-NN ซึ่งเป็นโอเปอรเ์รเตอรท์ี่
ใช้ในการสรา้งแบบจ าลอง k-Nearest Neighbor (k-NN) หรือเพื่อนบ้านที่ใกลเ้คียงที่สุด โดย
โอเปอรเ์รเตอร์นี ้จะสร้างแบบจ าลอง k-NN ด้วยการวิธีการวิเคราะห์จากการกรองร่วมกัน 
(Collaborative Filtering) ซึ่งยึดตามความคลา้ยคลึงของผูใ้ช ้(User-base) โดยด าเนินการดว้ย
วิธีการ cosine similarity รายละเอียดดงันี ้

Input 
- example set (ตารางขอ้มลู) 

พอรต์อินพตุจะรบัค่าชดุขอ้มลู ExampleSet 
Output 

- Model (แบบจ าลอง) 
พอรต์เอาตพ์ตุใหค้่าแบบจ าลอง k-NN 

- example set (ตารางขอ้มลู) 
พอรต์นี ้จะส่งค่าชุดข้อมูล ExampleSet ตั้งต้นที่ได้รับผ่านทางพอรต์

อินพตุ โดยที่ไม่ไดผ้่านขัน้ตอนการตัง้คา่บทบาทใด ๆ 
Parameters 

- k คือการค้นหาข้อมูลจากชุดตัวอย่างที่ผ่านการฝึก (trainingExample) 
จ านวน k ที่ใกลเ้คียงที่สดุกบัชดุขอ้มลูที่ไม่รูจ้กัเป็นขัน้ตอนแรกของอลักอริทึม k-NN ถา้ k = 1 ชดุ
ตวัอย่างจะถกูก าหนดใหก้บัคลาสของเพื่อนบา้นที่ใกลท้ี่สดุ 
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- Weighted kNN หากตัง้คา่พารามิเตอรน์ีค้่าระยะห่างระหวา่งชดุตวัอย่างจะ
ถกูน ามาพิจารณาดว้ย จะมีประโยชนใ์นการถ่วงน า้หนกัของเพื่อนบา้น เพื่อใหเ้พื่อนบา้นที่อยู่ใกลมี้
ค่าสนบัสนนุมากกวา่เพื่อนบา้นที่อยู่ไกล 

 
2.6.6 Item k-NN 
 

 
 

ภาพประกอบ 12 กลอ่งการใชง้าน Extensions : Item k-NN 
 

จากภาพประกอบ 12 โอเปอร์เรเตอร์ที่ ใช้ในการสร้างแบบจ าลอง k-Nearest 
Neighbor (k-NN) หรือเพื่อนบา้นที่ใกลเ้คียงที่สดุ โดยโอเปอรเ์รเตอรน์ีจ้ะสรา้งแบบจ าลอง k-NN 
ดว้ยการวิธีการวิเคราะหจ์ากการกรองรว่มกนั (Collaborative Filtering) ซึง่ยดึตามความคลา้ยคลงึ
ของสิ่งของ (Item-base) โดยด าเนินการดว้ยวิธีการ cosine similarity รายละเอียดดงันี ้

Input 
- example set (ตารางขอ้มลู) 

พอรต์อินพตุจะรบัค่าชดุขอ้มลู ExampleSet  
Output 

- Model (แบบจ าลอง) 
พอรต์เอาตพ์ตุใหค้่าแบบจ าลอง k-NN 

- example set (ตารางขอ้มลู) 
พอรต์นี ้จะส่งค่าชุดข้อมูล ExampleSet ตั้งต้นที่ได้รับผ่านทางพอรต์

อินพตุ โดยที่ไม่ไดผ้่านขัน้ตอนการตัง้ค่าบทบาทใด ๆ 
Parameters 
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- k คือการคน้หาขอ้มลูชดุตวัอย่างที่ผ่านการฝึก (trainingExample) จ านวน 
k ที่ใกล้เคียงที่สุดกับชุดตัวอย่างที่ไม่รูจ้ักเป็นขั้นตอนแรกของอัลกอริทึม  k-NN ถ้า k = 1 ชุด
ตวัอย่างจะถกูก าหนดใหก้บัคลาสของเพื่อนบา้นที่ใกลท้ี่สดุ 

- Weighted kNN หากตัง้คา่พารามิเตอรน์ีค้่าระยะห่างระหวา่งชดุตวัอย่างจะ
ถกูน ามาพิจารณาดว้ย จะมีประโยชนใ์นการถ่วงน า้หนกัของเพื่อนบา้น เพื่อใหเ้พื่อนบา้นที่อยู่ใกลมี้
ค่าสนบัสนนุมากกวา่เพื่อนบา้นที่อยู่ไกล 

 
2.6.7 Weighted Regularized Matrix Factorization (WRMF) 
 

 
 

ภาพประกอบ 13 กลอ่งการใชง้าน Extensions : Weighted Regularized Matrix Factorization 
 

จากภาพประกอบ 13 แสดงภาพโอเปอรเ์รเตอร ์WRMF ซึ่งเป็นโอเปอรเ์รเตอรท์ี่ใชใ้น
การสรา้งแบบจ าลอง Weighted Regularized Matrix Factorization (WRMF) หรือการแยกตัว
ประกอบของแมทริกซแ์บบถ่วงน า้หนักอย่างเป็นระบบ ดว้ยการวิธีการวิเคราะหจ์ากการกรอง
รว่มกนั (Collaborative Filtering) รายละเอียดดงันี ้

Input 
- example set (ตารางขอ้มลู) 

พอรต์อินพตุจะรบัค่าชดุขอ้มลู ExampleSet  
Output 

- Model (แบบจ าลอง) 
พอรต์เอาตพ์ตุใหค้่าแบบจ าลอง WRMF 

- example set (ตารางขอ้มลู) 
พอรต์นี ้จะส่งค่าชุดข้อมูล ExampleSet ตั้งต้นที่ได้รับผ่านทางพอรต์

อินพตุ โดยที่ไม่ไดผ้่านขัน้ตอนการตัง้คา่บทบาทใด ๆ 
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Parameters 
- Num Factors ก าหนดค่าปัจจัยแฝง (Latent Factor) หรือค่าความชอบที่

ผูใ้ช ้(User) มีต่อสิ่งของ (Items) 
- Regularization ก าหนดค่าในการใหน้ า้หนักและความส าคญัของขอ้มูลที่

จะใชใ้นการสรา้ง model 
- C position ก าหนดค่าน า้หนกั หรือค่าความเช่ือมั่นที่เกิดจากการสงัเกตเชิง

บวก 
- Iteration number ก าหนดจ านวนการท าซ า้ 
- Initial mean ก าหนดค่าเฉลี่ยเริม่ตน้ 
- Initial stdev ก าหนดค่ามาตรฐานเริม่ตน้ 

 
2.6.8 Model Combiner 
 

 
 

ภาพประกอบ 14 กลอ่งการใชง้าน Extensions : Model Combiner 
 

จากภาพประกอบ 14 แสดงภาพโอเปอรเ์รเตอร ์Model Combiner ซึ่งโอเปอรเ์รเตอร์
นีจ้ดักลุ่มโมเดลอินพตุทัง้หมดเขา้ดว้ยกนัเป็นโมเดลที่จดักลุ่ม (รวมกนั) โมเดลนีส้ามารถน าไปใช้
กบัขอ้มลูใหม่ไดอ้ย่างสมบรูณ ์ตวัโอเปอรเ์รเตอรจ์ะสง่คืนคะแนนเฉลี่ยถ่วงน า้หนกัของโมเดลอินพตุ
แต่ละแบบ รายละเอียดดงันี ้

Input 
- Model (แบบจ าลอง) 
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พอรต์อินพตุสามารถรบัค่าแบบจ าลองไดห้ลายพอรต์ ซึ่งขัน้ต ่าในการใช้
โอเปอรเ์รเตอรน์ีจ้ะตอ้งมีอย่างนอ้ย 2 อินพตุ 

Output 
- group of model (กลุม่แบบจ าลอง) 

แบบจ าลองที่ก าหนดจะถูกจัดกลุ่มเป็นแบบจ าลองรวมกัน และส่งค่า
กลุม่แบบจ าลองออกมาที่เอาตพ์ตุพอรต์ 

Parameters 
- default weight ค่าน า้หนักเริ่มตน้ส าหรบัทุกแบบจ าลอง ที่ไม่ไดร้ะบุไวใ้น

รายการ model weights 
- model weights ค่าน า้หนกัส าหรบัหลายแบบจ าลอง เกณฑน์ า้หนกัที่ไม่ได้

ก าหนดไวใ้นรายการนีถ้กูตัง้คา่เป็น default weight 
 

2.6.9 Apply Model 
 

 
 

ภาพประกอบ 15 กลอ่งการใชง้าน Scoring : Apply Model 
 

จากภาพประกอบ 15 แสดงภาพโอเปอรเ์รเตอร ์Apply Model ซึ่งโอเปอรเ์รเตอรน์ี ้
น  าไปใชก้ับแบบจ าลอง กับ ExampleSet โดยแบบจ าลองจะมีขอ้มลูที่ผ่านการเรียนรูม้าแลว้ ซึ่ง
ขอ้มลูนีใ้ชส้  าหรบัแนะน ารายการใหม่ใหก้ับผูใ้ช้ โดยการสรา้งรายการแนะน าพรอ้มอนัดบั ซึ่งแอ
ตทริบิวต์ของข้อมูลที่ผ่านการเรียนรูเ้พื่อสรา้งแบบจ าลองนั้นจะต้องมีค่าตรงกันกับชุดข้อมูล 
ExampleSet รายละเอียดดงันี ้

Input 
- query set (ตารางขอ้มลู) 
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พอรต์อินพตุส าหรบัรบัค่า ExampleSet ที่มีค่าแอตทรบิิวตข์องขอ้มลูตรง
กบัแอตทรบิิวตข์องขอ้มลูที่ผ่านการเรียนรูข้องแบบจ าลอง 

- Model (แบบจ าลอง)  
พอรต์อินพตุรบัค่าแบบจ าลอง ที่แอตทริบิวตข์องขอ้มลูที่ผ่านการเรียนรู ้

เพื่อสรา้งแบบจ าลองนัน้มีคา่ตรงกนักบัชดุขอ้มลู ExampleSet 
Output 

- result set (ตารางขอ้มลู) 
ExampleSet ที่ส่งมาจากพอรต์นีถู้กเปลี่ยนโดยใชแ้บบจ าลอง ในที่นีจ้ะ

เพิ่มคา่รายการแนะน าพรอ้มการอนัดบั 
- Model (แบบจ าลอง) 

พอรต์นีจ้ะส่งค่าแบบจ าลองตั้งตน้ที่ไดร้ับผ่านทางพอรต์อินพุต โดยที่
ไม่ไดผ้่านขัน้ตอนการตัง้คา่บทบาทใด ๆ 
 

2.6.10 Performance 
 

 
 

ภาพประกอบ 16 กลอ่งการใชง้าน Validation : Performance 
 

จากภาพประกอบ 16 แสดงภาพโอเปอรเ์รเตอร ์Performance ซึ่งโอเปอรเ์รเตอรน์ีใ้ช้
ส  าหรบัวดัประสิทธิภาพของแบบจ าลองส าหรบัการแนะน ารายการใหม่ โดยค านวณพืน้ที่ภายใต้
เสน้โคง้ (AUC), ความแม่นย าที่ต  าแหนง่ K (prec@k), Normalized discounted cumulative gain 
(NDCG) และค่าเฉลี่ยความแม่นย าเฉลี่ย (MAP) 
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2.7 งานวิจัยทีเ่กี่ยวข้อง 
Mihelcic, Antulov-Fantulin, Bosnjak, and Smuc (2012)ได้น าเสนอการสรา้งระบบ

การแนะน าดว้ยสว่นขยาย Recommender ในซอฟตแ์วร ์Rapid Miner โดยแสดงรูปแบบการสรา้ง
แบบจ าลองดว้ยเทคนิค k-NN, Matrix Factorization และการรวมเทคนิคต่าง ๆ เขา้ดว้ยกนั ซึ่งใน
ซอฟตแ์วร ์RapidMiner สามารถด าเนินการไดด้ว้ยโอเปอรเ์รเตอรท์ี่ช่ือว่า Model Combiner ซึ่ง
สามารถใหน้ า้หนักแก่แบบจ าลองที่น  ามารวมได้ ทัง้นี ้Mihelcic และคณะไดท้ าการเปรียบเทียบ
ประสิทธิภาพการท างานของแบบจ าลองดว้ยเทคนิคต่าง ๆ โดยผลลพัธป์ระสิทธิภาพที่ไดจ้ากการ
แนะน าสินคา้ใหผู้ใ้ชจ้  านวน 5000 คนนัน้พบว่าเทคนิคการรวมแบบจ าลองใหค้่าประสิทธิภาพดี
ที่สดุ 

Tang and Wen (2015) ได้น าเสนอการสร้างแบบจ าลองระบบแนะน าด้วยเทคนิค 
Collaborative Filtering โดยใช้ส่วนขยาย Recommender ของซอฟต์แวร์ RapidMiner ซึ่งได้
อธิบายการสรา้งแบบจ าลองดว้ยโอเปอรเ์รเตอรต์่าง ๆ ของซอฟตแ์วร ์RapidMiner โดยเลือกใช้
เทคนิค k-NN ในการศึกษาวิจัยนี ้ ในการสรา้งแบบจ าลองนั้น โอเปอรเ์รเตอร์ Collaborative 
Recommender จะใชเ้มทรกิซร์ะหว่างผูใ้ชแ้ละสินคา้ (user-item) หรือเมทริกซท์ี่แสดงประวตัิของ
ผูใ้ชต้่อสินคา้ในการสรา้งแบบจ าลอง โดยผลลัพธ์ที่ไดจ้ากแบบจ าลองนีจ้ะเป็นรายการแนะน า
สินคา้แก่ผูใ้ชจ้  านวน n อนัดบั ซึง่เป็นรายการสินคา้ใหม่ที่ไม่ไดอ้ยู่ในประวตัิของผูใ้ช ้

Jain and Vishwakarma (2017)  ได้น า เสนอระบบการแนะน าหนังด้วย เทคนิค 
Collaborative Filtering โดยใช้ส่ วนขยาย  Recommender ของซอฟต์แวร์ RapidMiner ซึ่ ง
ประโยชน์ของการใช้ RapidMiner คือช่วยให้สามารถมองเห็นภาพรวมของระบบที่ง่ายและ
ประมวลผลไดอ้ย่างรวดเรว็ในการเปรียบเทียบหาเทคนิคในการสรา้งแบบจ าลองระบบการแนะน า
ที่เหมาะสมกบัชดุขอ้มลูที่ที่สดุ โดยงานวิจยันีว้ดัประสิทธิภาพของระบบผูแ้นะน าโดยใชแ้บบจ าลอง
เดียว (Single Model) คือการสรา้งแบบจ าลองดว้ยเทคนิค k-NN และการใชแ้บบจ าลองหลาย
แบบ (Multiple Models) คือการสรา้งแบบจ าลองดว้ยเทคนิค k-NN รว่มกบั Matrix Factorization 
ซึ่งผลลัพธ์ที่ ได้พบว่าวิธีการใช้แบบจ าลองหลายแบบส าหรับสร้างระบบการแนะน าจะให้
ประสิทธิภาพที่ดีกวา่การใชแ้บบจ าลองเดียว 

นุชรี เปรมชัยสวสัดิ์. (2020) ไดน้  าเสนอบทความเรื่องระบบผูแ้นะน าแบบหลายเกณฑ์
จากขอ้มลูแบบไฮบรดิเพื่อลดภาระของผูใ้ชใ้นการใหค้ะแนนความช่ืนชอบที่มีต่อสิ่งของต่าง ๆ และ
ลดปัญหาความไม่สอดคลอ้งกันของขอ้มูลที่เกิดจากการรวบรวมจากผูใ้ชโ้ดยตรง  โดยเป็นการ
รวมกนัของขอ้มลูความช่ืนชอบของผูใ้ชต้่อคณุลกัษณะของสิ่งของรว่มกบัขอ้มลูคณุลกัษณะต่าง ๆ 
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ของสิ่งของ เพื่อสรา้งเป็นขอ้มลูความชอบของผูใ้ชต้่อคณุลกัษณะของสิ่งของต่าง ๆ ซึ่งมีประโยชน์
ในการแนะน าสิ่งของใหก้บัผูใ้ชแ้ต่ละคน  และส าหรบัการพฒันาระบบผูแ้นะน าแบบหลายเกณฑท์ี่
เพิ่มความสามารถในการท างานของระบบใหเ้พิ่มขึน้จากการใชข้อ้มลูเดิมที่มีแค่เกณฑเ์ดียว อีกทัง้
ยงัลดปัญหาที่ผูใ้ชไ้ม่สะดวกที่จะใหค้ะแนนคณุลกัษณะต่าง ๆ ของสิ่งของที่มีคณุลกัษณะมากกวา่
หนึ่งคณุลกัษณะ และความไม่สอดคลอ้งของขอ้มลูความชื่นชอบของผูใ้ชต้่อสิ่งของไดอ้ีกดว้ย 

นภวรรณ ดุษฎีเวทกุล (2560) ไดน้  าเสนองานวิจัยเรื่องการปรบัปรุงวิธีการกรองร่วม
ส าหรบัระบบแนะน าดว้ยขอ้มลูความสมัพนัธจ์ากสื่อสงัคมออนไลน์ โดยมีแนวคิดที่ว่าใชรู้ปแบบ
ความสมัพันธ์ระหว่างเพื่อนในสงัคมออนไลนม์าปรบัปรุงความแม่นย าในการแนะน าสินคา้จาก
วิธีการกรองร่วม ซึ่งปรบัปรุงในส่วนของการหาความคลา้ยคลึงระหว่างผูใ้ชท้ี่อยู่ในระบบ (User 
Similarity) โดยแบ่งออกเป็น 2 วิธี คือ 1) วิธีการหาความคล้ายคลึงแบบโคซายน์ ที่หาความ
คลา้ยคลงึดว้ยการเพิ่มขอ้มลูของเพื่อนออนไลนท์ี่มีความเป็นไดว้่าจะรูจ้กักนัในชีวิตจรงิ  2) การหา
ความคลา้ยคลึงแบบโคซายน์ ที่หาความคลา้ยคลึงดว้ยการเพิ่มข้อมูลของเพื่อนออนไลน์ที่มี
ผูต้ิดตามจ านวนมาก โดยผลการทดลองพบว่าการเพิ่มความสมัพนัธข์องเพื่อนในสงัคมออนไลน์
เขา้ไปนัน้ ท าใหส้ามารถแนะน าสินคา้ไดแ้ม่นย าวา่การใชว้ิธีการกรองรว่มแบบเดิม 

 



 

บทที ่3 
วิธีด าเนินการวิจัย 

 
ขั้นตอนในการด าเนินงานวิจัยเริ่มตน้จากกรอบแนวคิดในการศึกษาหาเทคนิคการท า

เหมืองขอ้มลูที่ใชใ้นการสรา้งแบบจ าลองการแนะน าหนงัสือมีดงันี ้
1. ศกึษารายละเอียดของชดุขอ้มลู 
2. จดัเตรยีมขอ้มลูที่จะน ามาวิเคราะห ์
3. สรา้งและวดัประสิทธิภาพของแบบจ าลองการแนะน า 

3.1 ศึกษารายละเอียดของชุดข้อมูล 
ชุดขอ้มูล rating.csv ที่ใชใ้นงานวิจัยนีเ้ป็นขอ้มูลการให้คะแนน (Rating) หนังสือยอด

นิยมจ านวนหนึ่งหม่ืนเล่ม โดยสมมตุิว่าค่าคะแนนที่ไดเ้ป็นการใหค้ะแนนผ่านอินเทอรเ์น็ต ซึ่งค่า
การใหค้ะแนนมีตัง้แต่ 1 – 5 (Foxtrot, 2017) ดงัตวัอย่างในภาพประกอบ 17 โดยประกอบไปดว้ย 
981,756 Rows และ 3 Attributes รายละเอียดของแตล่ะ Attributes แสดงดงัตางราง 3 

 
ตาราง 3 ตารางแสดงรายละเอียด Attribute ทัง้หมดของชดุขอ้มลู rating.csv 

 

Attribute Descript Type Value 

book_id รหสัหนงัสือ Integer ตัง้แต่ 1 – 10000 

user_id รหสัผูใ้ช ้ Integer ตัง้แต่ 1 - 53424 

rating ค่าคะแนนท่ีผูใ้ชใ้หแ้ก่หนงัสือ Integer ตัง้แต่ 1- 5 
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ภาพประกอบ 17 แสดง Attribute ของชดุขอ้มลูในเอกสาร rating.csv 
 

งานวิจยัฉบบันีต้อ้งการท าแบบจ าลองการแนะน าหนงัสือ โดยเราจะท านายจากชดุขอ้มลู
ที่มีจ านวน 981,756 Rows ซึ่งเป็นขอ้มูลการใหค้ะแนนหนังสือแต่ละเล่มของผูใ้ช ้เม่ือเราน าชุด
ข้อมูลเข้ามาในโปรแกรม Rapid Miner Studio เรียบร้อยแล้ว  ในขั้นตอนแรกคือการท า  
Exploratory Data Analysis (EDA) หรอืกระบวนการในการส ารวจตรวจสอบขอ้มลูเบือ้งตน้ เพื่อให้
เข้าใจว่าชุดข้อมูลที่น  ามาใช้มากขึน้ โดยใช้วิธีการท า Data visualization เพื่อแสดงข้อมูลใน
รูปแบบที่เขา้ใจไดง้่ายมากยิ่งขึน้ จากภาพประกอบ 18 พบว่าการใหค้ะแนนของผูใ้ชง้านสว่นใหญ่
ใหค้ะแนนหนงัสืออยู่ที่ 3 - 5 คะแนน และพบวา่ไม่มีผูใ้ชใ้ดใหค้ะแนนหนงัสือต ่ากวา่ 1 คะแนน  

 

 
 
ภาพประกอบ 18 กราฟแสดงจ านวนผูใ้ชง้านท่ีใหค้ะแนนหนงัสือตัง้แต่ 1 – 5 
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จากนัน้ด าเนินการนบั (Count) จ านวนครัง้ในการใหค้ะแนนหนงัสือของผูใ้ชแ้ต่ละคนเพื่อ

หาจ านวนครัง้ในการใหค้ะแนนที่มากที่สดุ และนอ้ยที่สดุ จากภาพประกอบ 19 พบว่าผูใ้ชง้าน มี
การใหค้ะแนนหนงัสืออย่างนอ้ย 2 ครัง้ และจากภาพประกอบ 20 พบว่าผูใ้ชง้านมีการใหค้ะแนน
หนงัสือมากที่สดุถึง 200 ครัง้ 

 

 
 

ภาพประกอบ 19 แสดงจ านวนครัง้จากนอ้ยไปมากในการใหค้ะแนนหนงัสือของผูใ้ชแ้ต่ละคน 
 



  25 

 
 

ภาพประกอบ 20 แสดงจ านวนครัง้จากมากไปนอ้ยในการใหค้ะแนนหนงัสือของผูใ้ชแ้ต่ละคน 
 

และเม่ือน าขอ้มูลไปสรา้งเป็นกราฟเสน้ดังแสดงในภาพประกอบ 21 จะเห็นว่ากราฟ
ในช่วงจ านวนครัง้ในการใหค้ะแนนหนังสือตั้งแต่ 100 ครัง้ลงมานั้นมีความหนาแน่นมาก และ
ในช่วงตัง้แต่ 100 ครัง้ขึน้ไปมีความหนาแน่นนอ้ย ซึงหมายความว่าผูใ้ชส้่วนใหญ่จะใหค้ะแนน
หนงัสืออยู่ในช่วง 2 – 100 ครัง้ 

 

 
 

ภาพประกอบ 21 แสดงจ านวนครัง้ในการใหค้ะแนนหนงัสือของผูใ้ชแ้ต่ละคน 
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จากนัน้จึงตรวจสอบว่าหนงัสือทัง้หมดมีการใหค้ะแนนจากผูใ้ชง้านจ านวนสงูที่สดุก่ีครัง้ 

และจ านวนนอ้ยที่สดุก่ีครัง้ จากภาพประกอบ 22 พบว่าหนงัสือที่ไดร้บัการใหค้ะแนนจากผูใ้ชง้าน
นอ้ยที่สดุจ านวน 8 ครัง้ และจากภาพประกอบ 23 พบว่าหนงัสือที่ไดร้บัการใหค้ะแนนจากผูใ้ชง้าน
มากที่สดุมีจ านวน 100 ครัง้ 

 

 
 

ภาพประกอบ 22 แสดงจ านวนครัง้ท่ีไดร้บัการใหค้ะแนนจากนอ้ยไปมากโดยผูใ้ชง้านของหนงัสือ
แต่ละเลม่ 
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ภาพประกอบ 23 แสดงจ านวนครัง้ท่ีไดร้บัการใหค้ะแนนจากมากไปนอ้ยโดยผูใ้ชง้านของหนงัสือ
แต่ละเลม่ 

 
และเม่ือน าขอ้มูลไปสรา้งเป็นกราฟเสน้ดังแสดงในภาพประกอบ 24 จะเห็นว่ากราฟ

จ านวนครัง้ในการไดร้บัคะแนนของหนงัสือในช่วง 60 – 100 นัน้มีความหนาแน่นค่อนขา้งมาก จึง
เป็นไปไดว้า่หนงัสือสว่นใหญ่ไดร้บัการใหค้ะแนนจากผูใ้ชป้ระมาณ 60 – 100 ครัง้ 

 

 
 

ภาพประกอบ 24 แสดงกราฟจ านวนครัง้ท่ีไดร้บัการใหค้ะแนนของผูใ้ชง้านของหนงัสือแต่ละเลม่ 
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3.2 จัดเตรียมข้อมูลทีจ่ะน าไปวิเคราะห ์
ในขัน้ตอนการจัดเตรียมขอ้มลูที่จะน าไปใชว้ิเคราะหน์ัน้สิ่งแรกที่จะท าคือการท าความ

สะอาดขอ้มลูเพื่อใหไ้ดข้อ้มลูที่ดีที่สดุ ซึ่งจากภาพประกอบ 25 ไดท้  าการตรวจสอบชดุขอ้มลูพบว่า
มีขอ้มลูผูใ้ชท้ี่ใหค้ะแนนหนงัสือเลม่เดิมมากกวา่ 1 ครัง้ ซึง่ผูใ้ชค้วรจะใหค้ะแนนหนงัสือเพียง 1 ครัง้
ต่อ 1 เลม่ เราจงึจ าเป็นตอ้งน าขอ้มลูที่ซ  า้นีอ้อก โดยขอ้มลูซ า้มีทัง้สิน้ 4,487 Rows  

 

 
 
ภาพประกอบ 25 แสดงจ านวนครัง้ในการใหค้ะแนนหนงัสือแต่ละเลม่ของผูใ้ช ้

 
เม่ือด าเนินการลบขอ้มลูซ า้ออกจากชุดขอ้มลู โดยพิจารณาใหค้งขอ้มลูที่ผูใ้ชใ้หค้ะแนน

หนังสือนั้น ๆ สูงที่สุดเพียง 1 Rows เรียบรอ้ยแลว้ ชุดขอ้มูลจะเหลือทั้งสิน้ 979,478 Rows ดัง
ภาพประกอบ 26 
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ภาพประกอบ 26 แสดงชดุขอ้มลูหลงัจากด าเนินการลบขอ้มลูที่ซ  า้เรยีบรอ้ยแลว้ 

 
จากนัน้เพื่อใหช้ดุขอ้มลูที่ใชใ้นการท านายมีความชดัเจนมากยิ่งขึน้ ผูศ้ึกษาวิจยัจึงกรอง 

(Filter) ชุดขอ้มูล โดยการพิจารณาการกระจายของขอ้มูลการใหค้ะแนนของผูใ้ชแ้ต่ละคน จาก
ภาพประกอบ 27 จะพบว่าข้อมูลการให้คะแนนหนังสือของผู้ใช้แต่ละคนมีจ านวนที่ค่อนข้าง
กระจายกัน และเนื่องจากการสรา้งแบบจ าลองการแนะน าโดยใชว้ิธีการพิจารณาการกรองร่วม 
(Collaborative filtering) นัน้จะพิจารณาจากประวตัิความชอบต่อส่ิงของนัน้ ๆ ของผูใ้ช ้โดยยิ่งผูใ้ช้
มีขอ้มลูการใหค้ะแนนหนงัสือมากจะยิ่งดี ผูศ้ึกษาวิจยัจึงเลือกกรองขอ้มลูของผูใ้ชง้านที่มีการให้
คะแนนหนงัสือตัง้แต่ 20 เลม่ 
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ภาพประกอบ 27 กราฟการกระจายของจ านวนครัง้ในการใหค้ะแนนหนงัสือของผูใ้ชแ้ต่ละคน 
 

หลังจากด าเนินการกรองข้อมูลเรียบร้อยแล้ว  ชุดข้อมูลที่จะน าไปใช้ในการสร้าง
แบบจ าลองการแนะน าหนังสือจ านวนทั้งสิน้  720,212 Rows โดยเป็นข้อมูล user_id จ านวน 
14,612 คน และขอ้มลู book_id จ านวน 9,999 เลม่ 

 

3.3 สร้างและวัดประสทิธิภาพของแบบจ าลองการแนะน า 
ในการสรา้งแบบจ าลองการแนะน า เนื่องจากชดุขอ้มลูที่น  ามาใชใ้นการสรา้งแบบจ าลอง

นัน้เป็นชดุขอ้มลูของการใหค้ะแนนหนงัสือจากผูใ้ชง้าน โดยเป็นการใหค้ะแนนที่มีความชดัเจน ซึ่ง
จากการศกึษางานวิจยัพบวา่ระบบแนะน าสว่นใหญ่ที่น  าคะแนนมาพิจารณาในการหาสินคา้ที่คาด
ว่าผูใ้ชจ้ะสนใจนัน้ คือเทคนิคการพิจารณาการกรองร่วม (Collaborative Filtering) และเทคนิคที่
สว่นใหญ่น ามาใชค้ือ k-Nearest Neighbor (k-NN) และ Matrix Factorization 

ดงันัน้ในงานวิจยันีจ้ะสรา้งแบบจ าลองการแนะน าดว้ยเทคนิค k-Nearest Neighbor (k-
NN) , Matrix Factorization และ Model Combiner (k-NN + MF)  และท าการเปรียบเทียบ
ประสิทธิภาพของเทคนิคขา้งตน้ โดยใชซ้อฟตแ์วร ์Rapid Miner Studio 9.6 

เม่ือน าเขา้ชดุขอ้มลู rating.csv ผ่านโอเปอรเ์รเตอร ์ReadCSV เรียบรอ้ยแลว้ จึงก าหนด
บทบาทของแต่ละ Attribute โดยใชโ้อเปอรเ์รเตอร ์Set Role ระบใุห ้Attribute ต่าง ๆ มีบทบาทดงั
ภาพประกอบ 28 โดยมีรายละเอียดดงันี ้ 
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- ratings ใหมี้บทบาทเป็น label เพื่อเป็น attribute เป้าหมายที่ตอ้งการน าไปใชใ้น
การเรยีนรู ้

- user_id ใหมี้บทบาทเป็น user identification เพื่อเป็นการระบถุึงผูใ้ชง้าน 
- book_id ใหมี้บทบาทเป็น item identification เพื่อระบถุึงสิ่งของ 
 

 
 

ภาพประกอบ 28 การตัง้คา่ Parameter ภายใน Operator Set Role 
 

หลงัจากนัน้จึงแบ่งชดุขอ้มลูออกเป็นขอ้มลูเรียนรู ้(Train data) และขอ้มลูทดสอบ (Test 
data) ผ่านโอเปอรเ์รเตอร ์Split Data ดงัภาพประกอบ 29 

 

 
 

ภาพประกอบ 29 Split ชดุขอ้มลูเป็น Train data และ Test data 
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หลงัจากด าเนินการเตรยีมขอ้มลูเรียบรอ้ยแลว้จึงเขา้สูก่ระบวนการสรา้งแบบจ าลอง และ

การวดัประสิทธิภาพการท างานของแบบจ าลอง 
โดยโอเปอร์เรเตอร์ที่ ผู ้ศึกษาวิจัยเลือกใช้นั้นจะเป็นโอเปอร์เรเตอร์ส่วนขยาย 

Recommenders ซึ่งจะอยู่ในหัวขอ้ Collaborative Filtering Item Recommendation โดยต่อชุด
ขอ้มลูเรียนรูเ้ขา้สู่โอเปอรเ์รเตอรท์ี่เป็นอลักอริทึมที่เราตอ้งการสรา้งแบบจ าลอง เพื่อใหอ้ลักอริทึม
เรียนรูช้ดุขอ้มลู จึงจะไดแ้บบจ าลองการแนะน าออกมา จากนัน้ต่อแบบจ าลองเขา้สูโ่อเปอรเ์รเตอร ์
Apply Model พรอ้มกบัขอ้มลูทดสอบ เพื่อใหโ้ปรแกรมด าเนินการน าแบบจ าลองที่ไดม้าใชก้บัชดุ
ขอ้มูลทดสอบ แลว้ไดผ้ลลัพธ์คือหนังสือ 15 อันดับที่แบบจ าลองแนะน าใหแ้ก่ผูใ้ชแ้ต่ละคนใน
ขอ้มลูทดสอบ แสดงดงัภาพประกอบ 30 โดยเป็นการแนะน าหนงัสือเลม่ใหม่ที่ผูใ้ชค้นนัน้ ๆ ไม่เคย
ใหค้ะแนนมาก่อน 

 

 
 

ภาพประกอบ 30 ก าหนดจ านวนอนัดบัการแนะน าส าหรบัผูใ้ชแ้ต่ละคนใน Test data 
 

ในการวัดประสิทธิภาพการท างานของแบบจ าลองจะด าเนินการโดยการต่อชุดขอ้มูล 
Train data, Test data แ ล ะ แ บ บ จ า ล อ ง เ ข้ า สู่ โ อ เ ป อ ร์ เ ร เ ต อ ร์  Performance ( Item 
Recommendation)  ซึ่ ง จ ะ อ ยู่ ใ น หั ว ข้ อ  Performance Evaluation ภ า ย ใ ต้ ส่ ว น ข ย า ย 
Recommender เช่นเดียวกนั จากภาพประกอบ 31 นัน้โปรแกรมจะใหผ้ลลพัธเ์ป็นคา่ประสิทธิภาพ
ต่าง ๆ ของแบบจ าลอง คือ Area Under The Curve (AUC), Precision at 5 (prec@5), Precision 
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at 10 (prec@10) , Precision at 15 (prec@15) , Normalized Discounted Cumulative Gain 
(NDCG) และ Mean Average Precision (MAP)  

 

 
 

ภาพประกอบ 31 แสดงผลลพัธข์องโอเปอรเ์รเตอร ์Performance ที่ใชใ้นการวดัประสทิธิภาพ
โมเดลการแนะน า 

 
รูปแบบการเช่ือมต่อของโอเปอรเ์รเตอรต์่าง ๆ ในซอฟตแ์วร ์Rapid Miner ที่ใชส้  าหรบัการ

สรา้งแบบจ าลองของอลักอรทิมึที่ใชใ้นการศกึษาวิจยั แสดงดงันี ้
3.3.1 สร้างแบบจ าลองแนะน าด้วยเทคนิค k-Nearest Neighbor (k-NN) โดยแบ่ง

ออกเป็น 2 รูปแบบดงันี ้
1) User-base ซึ่งจะพิจารณาจากผูใ้ชใ้นระบบที่ใหค้ะแนนความช่ืนชอบต่อหนงัสือ

ในลักษณะคลา้ยคลึงกัน (Bosnjak et al., 2011), (Wen, 2015) โดยโอเปอรเ์รเตอรต์่าง ๆ ที่ใช้
สรา้งแบบจ าลองดงัภาพประกอบ 32 

 

 
 

ภาพประกอบ 32 แบบจ าลองดว้ยเทคนิค User-base k-NN ที่สรา้งบน Rapid Miner Studio 9.6 
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2) Item-base จะพิจารณาจากหนงัสือที่ไดร้บัคะแนนความช่ืนชอบจากผูใ้ชห้ลายคน

ไปทิศทางเดียวกัน (Bosnjak et al., 2011), (Wen, 2015) โดยโอเปอรเ์รเตอรต์่าง ๆ ที่ใชส้รา้ง
แบบจ าลองดงัภาพประกอบ 33 

 

 
 

ภาพประกอบ 33 แบบจ าลองดว้ยเทคนิค Item-base k-NN ที่สรา้งบน Rapid Miner Studio 9.6 
 

3.3.2 สรา้งแบบจ าลองแนะน าดว้ยเทคนิค Matrix Factorization (Mihelcic et al., 2012) 
โดยโอเปอรเ์รเตอรต์่าง ๆ ที่ใชส้รา้งแบบจ าลองดงัภาพประกอบ 34 

 

 
 

ภาพประกอบ 34 แบบจ าลองดว้ยเทคนิค Matrix Factorization ที่สรา้งบน Rapid Miner Studio 
9.6 
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3.3.3 Model Combiner โดยการรวมแบบจ าลอง User-base k-NN, Item-base k-NN 
แล ะ  Matrix Factorization ( Jain & Vishwakarma, 2017) , (Mihelcic et al. , 2 0 1 2 ) โ ด ย
โอเปอรเ์รเตอรต์่าง ๆ ที่ใชส้รา้งแบบจ าลองดงัภาพประกอบ 35 

 

 
 

ภาพประกอบ 35 แบบจ าลองดว้ยเทคนิค Model combiner ที่สรา้งบน Rapid Miner Studio 9.6 
 

 



 

บทที ่4  
ผลการศึกษา 

 
งานวิจัยนีมี้วัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการสรา้งแบบจ าลองการแนะน าด้วยเทคนิค  k-

Nearest Neighbor (k-NN), Matrix Factorization และ Model Combiner (k-NN + MF) และท า
การเปรียบเทียบประสิทธิภาพของเทคนิคขา้งตน้ โดยผูว้ิจยัไดท้  าการวิเคราะหข์อ้มลู และน าเสนอ
ผลการศกึษาดงันี ้

1. ผลการศึกษาการสรา้งแบบจ าลองการแนะน าดว้ยเทคนิค k-Nearest Neighbor 
(k-NN) 

2. ผลการศกึษาการสรา้งแบบจ าลองการแนะน าดว้ยเทคนิค Matrix Factorization 
3. ผลการศึกษาการสรา้งแบบจ าลองการแนะน าดว้ยเทคนิค Model Combiner (k-

NN + MF) 
4. ผลการเปรียบเทียบประสิทธิภาพของแบบจ าลองดว้ยเทคนิคต่าง ๆ 
 

4.1 ผลการศกึษาการสร้างแบบจ าลองการแนะน าดว้ยเทคนิค k-Nearest Neighbor (k-NN) 
k-Nearest Neighbors (k-NN) หรือวิธีการเพื่อนบา้นใกลท้ี่สดุ เป็นอลักอลิทมึที่ใชใ้นการ

จัดกลุ่มของขอ้มูล โดยพิจารณาจ านวน k ที่อยู่ใกลท้ี่สุด ซึ่งมีความคลา้ยคลึงกับสิ่งที่ตอ้งการ
พิจารณา  

โดยซอฟตแ์วร ์Rapid Miner นัน้ โอเปอรเ์รเตอร ์k-NN จะใชว้ิธีการ Cosine Similarity ใน
การค านวณหาค่าความคลา้ยคลึง โดยก าหนดใหม้มุระหว่างตวัแปรที่พิจารณามีค่าเป็น 0 คือตวั
แปรทัง้สองมีความคลา้ยคลึงกัน และหากมมุระหว่างตัวแปรทัง้สองมีค่าเท่ากับ 90 หมายถึงตวั
แปรทัง้สองเป็นอิสระต่อกนั หรอืไม่มีความคลา้ยคลงึกนัเลย (Bosnjak et al., 2011), (Wen, 2015) 

เม่ือน าเข้าชุดข้อมูล rating.csv เข้าสู่โปรแกรมเรียบรอ้ยแลว้นั้น จะไดจ้ านวน Rows 
ทั้งหมดของชุดขอ้มูล 720,212 Rows โดยประกอบไปดว้ยขอ้มูลผูใ้ชจ้  านวน 14,612 คน ขอ้มูล
หนงัสือจ านวน 9,999 เลม่ และขอ้มลูการใหค้ะแนนหนงัสือที่มีค่าตัง้แต่ 1 – 5 คะแนน 

ในการศึกษาวิจัยนี ้ผูศ้ึกษาวิจัยไดท้  าการสุ่มหาค่า k ที่ท  าใหแ้บบจ าลองใหผ้ลลพัธท์ี่ดี
ที่สดุ โดยที่เวลาในการประมวลผลมีความเหมาะสม โดยสุ่มค่า k เป็น 5, 15, 25, 35, 45, 55, 65, 
75, 85, 95, 105, 125, 155, 175 และ 205  และก าหนดสดัสว่นในการแบง่ชดุขอ้มลูออกเป็น train 
data และ test data จ านวน 3 รูปแบบ คือ สดัสว่น 90:10, 80:20 และ 75:25 
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1) User-base จะเป็นการพิจารณาจากขอ้มลูของผูใ้ชใ้นระบบที่ใหค้ะแนนความช่ืนชอบ
ต่อหนงัสือที่มีความคลา้ยคลงึกนั โดยผลลพัธท์ี่ไดจ้ากการประมวลผลแบบจ าลองดว้ยการแบ่งชุด
ขอ้มลูดว้ยอตัราสว่น 90:10 แสดงดงัภาพประกอบ 36 

 

 
 

ภาพประกอบ 36 แสดงผลลพัธจ์ากการทดสอบสุม่หาคา่ k ที่ดีท่ีสดุของเทคนิค User k-NN ใน
โปรแกรม Rapid Miner ของการแบ่งขอ้มลู 90:10 

 
จากตาราง 4 พบว่ายิ่งค่า k มีจ านวนมากขึน้ ค่าประสิทธิภาพของแบบจ าลองหรือ AUC 

จะยิ่งเพิ่มขึน้ ในขณะท่ีค่าความแม่นย าที่ต  าแหน่งที่ 5 หรอื prec@5 ที่มีแนวโนม้เพิ่มขึน้เมื่อจ านวน 
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k มากขึน้ แต่เม่ือดจูากตาราง 4 จะพบว่าเม่ือเขา้สูช่่วง Scenario6 หรือก าหนดค่า k = 55 ผลลพัธ์
ที่จะไดจ้ะเริ่มใหค้่าที่ซ  า้กับ Scenario ก่อนหนา้ เช่นเดียวกันกับผลลพัธ์ของค่าความแม่นย า ณ 
ต าแหน่งที่ 10 ที่เริ่มใหค้่าซ า้ตัง้แต่ Scenario6 และค่าความแม่นย า ณ ต าแหน่งที่ 15 จะเริ่มใหค้่า
ซ า้ตัง้แต่ Scenario8 ส าหรบัค่า NDCG ไดผ้ลลพัธท์ี่เพิ่มขึน้เรื่อย ๆ จนถึง Scenario14 ที่ใหค้่าซ า้ 
และสดุทา้ย ค่าความแม่นย าเฉลี่ย หรือ MAP ที่ไดผ้ลลพัธเ์พิ่มขึน้เรื่อย ๆ จนถึง Scenario14 ที่ให้
ผลลพัธน์อ้ยกวา่คา่ใน Scenario13 ผูศ้กึษาวิจยัจงึหยดุสุม่ค่า k 

หากดูจากผลลัพธ์ประสิทธิภาพของแบบจ าลองที่ไดข้องทุกการสุ่มค่า k นั้น จะไดว้่า 
scenario13  หรอืสุม่ค่า k = 155 แบบจ าลองใหผ้ลลพัธป์ระสิทธิภาพที่ดีท่ีสดุ  

 
ตาราง 4 แสดงผลลพัธจ์ากการทดสอบสุม่หาคา่ k ที่ดทีี่สดุ ของเทคนิค User k-NN ดว้ยการแบ่ง
ขอ้มลูเป็นอตัราสว่น 90:10 
 

 
 AUC PREC@5 PREC@10 PREC@15 NDCG MAP 

Execute 

Time 

Scenario1 5 0.661 0.094 0.064 0.05 0.283 0.093 1.53 

Scenario2 15 0.743 0.114 0.078 0.062 0.322 0.118 3.27 

Scenario3 25 0.782 0.12 0.083 0.065 0.336 0.126 5.10 

Scenario4 35 0.807 0.124 0.085 0.067 0.343 0.13 6.57 

Scenario5 45 0.826 0.126 0.087 0.068 0.348 0.132 8.50 

Scenario6 55 0.84 0.126 0.087 0.069 0.351 0.134 10.34 

Scenario7 65 0.851 0.127 0.088 0.07 0.354 0.135 12.13 

Scenario8 75 0.86 0.129 0.089 0.07 0.357 0.137 14.22 

Scenario9 85 0.869 0.129 0.09 0.071 0.359 0.138 16.13 

Scenario10 95 0.875 0.129 0.09 0.072 0.36 0.139 18.18 

Scenario11 105 0.88 0.13 0.09 0.072 0.361 0.139 20.22 

Scenario12 125 0.889 0.131 0.091 0.072 0.363 0.14 23.55 

Scenario13 155 0.898 0.132 0.092 0.073 0.364 0.141 29.55 

Scenario14 175 0.903 0.132 0.092 0.073 0.364 0.14 33.26 

Scenario15 205 0.909 0.132 0.093 0.074 0.365 0.14 39.52 

 
จากนัน้ด าเนินการเปลี่ยนแปลงอตัราสว่นในการแบ่งชดุขอ้มลู train data และ test data 

เป็น 80:20 โดยก าหนดใหก้ารสุ่มค่า k ใชค้่าเดียวกันกบัการทดลองแบ่งชุดขอ้มลูดว้ยอตัราส่วน 
90:10 ผลลพัธท์ี่ไดจ้ากโปรแกรม Rapid Miner แสดงดงัภาพประกอบ 37 
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ภาพประกอบ 37 แสดงผลลพัธจ์ากการทดสอบสุม่หาคา่ k ที่ดีท่ีสดุของเทคนิค User k-NN ใน
โปรแกรม Rapid Miner ของการแบ่งขอ้มลู 80:20 

 
จากตาราง 5 พบว่าผลลัพธ์ที่ไดมี้ทิศทางเช่นเดียวกันกับการทดลองดว้ยการแบ่งชุด

ขอ้มูลดว้ยอัตราส่วน 80:20 คือ ยิ่งค่า k มีจ านวนมากขึน้ ค่าประสิทธิภาพของแบบจ าลองหรือ 
AUC จะยิ่งเพิ่มขึน้ ในขณะที่ค่าความแม่นย าที่ต  าแหน่ง 5 หรือ prec@5 ที่มีแนวโนม้เพิ่มขึน้เม่ือ
จ านวน k มากขึน้ แต่เม่ือดูจากตาราง 5 จะพบว่าเม่ือเขา้สู่ช่วง Scenario11 หรือก าหนดค่า k = 
105 ผลลพัธท์ี่จะไดจ้ะเริ่มใหค้่าที่ซ  า้กบั Scenario ก่อนหนา้ และเม่ือเขา้สู่ Scenario15 ผลลพัธท์ี่
ไดน้ัน้มีค่านอ้ยกว่า Scenario ก่อนหนา้ และผลลพัธข์องค่าความแม่นย า ณ ต าแหน่งที่ 10 ที่เริ่ม
ใหค้่าซ า้ตัง้แต่ Scenario9 และค่าความแม่นย า ณ ต าแหน่งที่ 15 นัน้จะใหผ้ลลพัธท์ี่เพิ่มขึน้เรื่อย ๆ 
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จะเริม่ใหค้่าซ า้ใน Scenario15 ส าหรบัค่า NDCG ไดผ้ลลพัธท์ี่เพิ่มขึน้เรื่อย ๆ และสดุทา้ย ค่าความ
แม่นย าเฉลี่ย หรอื MAP ที่ไดผ้ลลพัธเ์พิ่มขึน้เรื่อย ๆ จนถึง Scenario15ที่ใหผ้ลลพัธซ์  า้กบั scenario 
ก่อนหนา้ สรุปแลว้การสุม่ค่า k ที่ใหผ้ลลพัธป์ระสิทธิภาพที่ดีที่สดุ ในการทดลองแบ่งชดุขอ้มลูดว้ย
อตัราสว่น 80:20 คือ Scenario14 ซึง่ก าหนดค่า k = 175 

 
ตาราง 5 แสดงผลลพัธจ์ากการทดสอบสุม่หาคา่ k ที่ดทีี่สดุ ของการแบ่งขอ้มลู 80:20 
 

 
K AUC PREC@5 PREC@10 PREC@15 NDCG MAP 

Execute 

Time 

Scenario1 5 0.649 0.151 0.107 0.085 0.335 0.092 1.42 

Scenario2 15 0.729 0.188 0.135 0.108 0.382 0.123 3.20 

Scenario3 25 0.769 0.2 0.144 0.115 0.4 0.133 4.58 

Scenario4 35 0.794 0.207 0.149 0.119 0.41 0.14 6.45 

Scenario5 45 0.814 0.211 0.152 0.122 0.417 0.144 8.37 

Scenario6 55 0.829 0.213 0.154 0.124 0.422 0.146 10.28 

Scenario7 65 0.841 0.216 0.156 0.126 0.426 0.149 12.29 

Scenario8 75 0.851 0.218 0.158 0.127 0.429 0.15 14.09 

Scenario9 85 0.859 0.217 0.158 0.128 0.431 0.152 16.12 

Scenario10 95 0.865 0.219 0.16 0.129 0.433 0.153 18.16 

Scenario11 105 0.871 0.22 0.16 0.13 0.434 0.154 20.06 

Scenario12 125 0.881 0.22 0.162 0.131 0.436 0.155 25.07 

Scenario13 155 0.891 0.221 0.162 0.132 0.438 0.156 29.40 

Scenario14 175 0.897 0.222 0.163 0.133 0.44 0.157 33.03 

Scenario15 205 0.903 0.221 0.164 0.133 0.441 0.157 38.53 

 

จากนัน้ด าเนินการเปลี่ยนแปลงอตัราสว่นในการแบ่งชดุขอ้มลู train data และ test data 
เป็น 75:25 โดยก าหนดใหก้ารสุ่มค่า k ใชค้่าเดียวกันกบัการทดลองแบ่งชุดขอ้มลูดว้ยอตัราส่วน 
90:10 ผลลพัธป์ระสิทธิภาพของแบบจ าลองที่ไดจ้าการสุ่มค่า k จากโปรแกรม Rapid Miner ดงั
ภาพประกอบ 38 
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ภาพประกอบ 38 แสดงผลลพัธจ์ากการทดสอบสุม่หาคา่ k ที่ดีท่ีสดุของเทคนิค User k-NN ใน

โปรแกรม Rapid Miner ของการแบ่งขอ้มลู 75:25 
 
จากตาราง 6 นีพ้บวา่ผลลพัธท์ี่ไดมี้ทิศทางเช่นเดียวกนักบัการทดลองทัง้ 2 แบบก่อนหนา้

คือ ยิ่งคา่ k มีจ านวนมากขึน้ ค่าประสิทธิภาพของแบบจ าลองหรือ AUC จะยิ่งเพิ่มขึน้ ในขณะท่ีค่า
ความแม่นย าที่ต  าแหน่งที่ 5 หรือ prec@5 ที่มีแนวโนม้เพิ่มขึน้เม่ือจ านวน k มากขึน้ แต่เม่ือดจูาก
ตาราง 6 จะพบว่าเม่ือเขา้สู่ช่วง Scenario11 หรือก าหนดค่า k = 105 ผลลพัธท์ี่จะไดจ้ะเริ่มใหค้่า
เท่ากับ  Scenario10 และเ ม่ือเข้าสู่  Scenario14 – Senario15 ผลลัพธ์ที่ ได้นั้น มีค่า เท่ากับ 
Scenario13 ทัง้สองค่า และผลลพัธข์องค่าความแม่นย า ณ ต าแหน่งที่ 10 มีแนวโนม้ผลลพัธท์ี่ให้
ค่าเพิ่มขึน้เรื่อย ๆ ยกเวน้ Scenario14 ที่ใหค้่าเท่ากันกับ Scenario13 และค่าความแม่นย า ณ 
ต าแหน่งที่ 15 นัน้จะใหผ้ลลพัธท์ี่เพิ่มขึน้เรื่อย ๆ ส าหรบัค่า NDCG ไดผ้ลลพัธท์ี่เพิ่มขึน้เรื่อย ๆ และ
สดุทา้ย ค่าความแม่นย าเฉลี่ย หรือ MAP ไดผ้ลลพัธเ์พิ่มขึน้เรื่อย ๆ เช่นกนั สรุปแลว้การสุม่ค่า k ที่
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ใหผ้ลลพัธป์ระสิทธิภาพที่ดีท่ีสดุ ในการทดลองแบ่งชดุขอ้มลูดว้ยอตัราสว่น 75:25 คือ Scenario15 
ซึง่ก าหนดค่า k = 205 
 
ตาราง 6 แสดงผลลพัธจ์ากการทดสอบสุม่หาคา่ k ที่ดทีี่สดุ ของการแบ่งขอ้มลู 75:25 
 

 
K AUC PREC@5 PREC@10 PREC@15 NDCG MAP 

Execute 

Time 

Scenario1 5 0.64 0.169 0.121 0.96 0.35 0.9 1.44 

Scenario2 15 0.722 0.216 0.158 0.128 0.402 0.124 3.14 

Scenario3 25 0.761 0.231 0.17 0.138 0.422 0.136 5.09 

Scenario4 35 0.788 0.24 0.177 0.143 0.433 0.143 6.42 

Scenario5 45 0.808 0.245 0.181 0.146 0.441 0.148 8.56 

Scenario6 55 0.823 0.249 0.183 0.149 0.445 0.151 10.20 

Scenario7 65 0.835 0.251 0.185 0.15 0.45 0.45 12.02 

Scenario8 75 0.844 0.25 0.187 0.152 0.453 0.155 15.03 

Scenario9 85 0.853 0.252 0.188 0.154 0.455 0.157 16.05 

Scenario10 95 0.859 0.254 0.189 0.155 0.457 0.158 17.34 

Scenario11 105 0.865 0.254 0.19 0.155 0.459 159 19.36 

Scenario12 125 0.875 0.255 0.191 0.156 0.462 0.161 23.35 

Scenario13 155 0.887 0.256 0.193 0.158 0.464 0.162 31.09 

Scenario14 175 0.893 0.256 0.193 0.159 0.465 0.163 34.42 

Scenario15 205 0.899 0.256 0.194 0.16 0.467 0.164 38.32 

 
2) Item k-NN จะพิจารณาจากหนงัสือที่ไดร้บัคะแนนความช่ืนชอบจากผูใ้ชห้ลายคนไป

ทิศทางเดียวกนั ผลลพัธป์ระสิทธิภาพของแบบจ าลองที่ไดจ้าการสุ่มค่า k ดว้ยการแบ่งชุดขอ้มลู
ดว้ยอตัราสว่น 90:10 จากโปรแกรม Rapid Miner ดงัภาพประกอบ 39 
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ภาพประกอบ 39 แสดงผลลพัธจ์ากการทดสอบสุม่หาคา่ k ที่ดีท่ีสดุของเทคนิค Item k-NN ดว้ย
การแบ่งขอ้มลูดว้ยอตัราสว่น 90:10 ในโปรแกรม Rapid Miner 

 
จากตาราง 7 แสดงผลการทดสอบสุม่ค่า k เป็น 5, 15, 25,35 และ 45 ตามการทดลองใน 

User k-NN นัน้ พบว่าแนวโนม้ของค่า AUC มีผลลพัธท์ี่เพิ่มมากขึน้ แต่ขณะเดียวกนั ค่า prec@5, 
prec@10, prec@15, NDCG และ MAP มีผลลพัธท์ี่นอ้ยลงเรื่อย ๆ เมื่อค่า k มีค่าเพิ่มขึน้  

 
ตาราง 7 แสดงผลการทดสอบสุม่ค่า k ที่ดทีี่สดุของเทคนิค Item k-NN ดว้ยการแบ่งขอ้มลูดว้ย
อตัราสว่น 90:10 

 

 K AUC PREC@5 PREC@10 PREC@15 NDCG MAP Execute 

Time 
Scenario1 5 0.768 0.142 0.105 0.105 0.364 0.150 2.25 
Scenario2 15 0.834 0.122 0.092 0.076 0.351 0.130 4.48 
Scenario3 25 0.860 0.108 0.082 0.069 0.337 0.114 7.45 
Scenario4 35 0.874 0.097 0.077 0.065 0.327 0.104 10.57 
Scenario5 45 0.885 0.090 0.073 0.062 0.321 0.097 12.4 
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ผูศ้ึกษาวิจัยจึงหยุดการสุ่มค่า k และเปลี่ยนจ านวนในการสุ่มค่า k ใหม่โดยอา้งอิงจาก
ผลลพัธท์ี่ไดด้งัตาราง 7 จงึก าหนดค่า k เป็น 5, 6, 7, 8 และ 9 ตามล าดบั เพื่อทดสอบใหไ้ดผ้ลลพัธ์
ค่าประสิทธิภาพที่ดีที่สดุใหม่อีกครัง้ โดยผลลพัธท์ี่ไดจ้ากโปรแกรม Rapid Miner ดงัภาพประกอบ 
40 

 

 
 

ภาพประกอบ 40 แสดงผลการทดสอบสุม่ค่า k = 5,6,7,8 และ 9 ของเทคนิค Item k-NN ดว้ยการ
แบ่งขอ้มลูดว้ยอตัราสว่น 90:10 ในโปรแกรม Rapid Miner 

 
จากตาราง 8 นั้น พบว่าค่าประสิทธิภาพของแบบจ าลอง (AUC) ตัง้แต่ scenario1 ถึง 

scenario5 มีค่ามากขึน้เรื่อย ๆ แต่ขณะเดียวกนัค่าประสิทธิภาพอื่น ๆ นัน้กลบัใหค้่านอ้ยกว่าเดิม
ลงเรื่อย ๆ จึงสรุปไดว้่าในการทดลองแบบแบ่งขอ้มูลดว้ยอัตราส่วน 90:10 นั้น scenario1 หรือ
ก าหนดค่า k = 5  จงึจะใหผ้ลลพัธป์ระสิทธิภาพที่ดีท่ีสดุ 
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ตาราง 8 แสดงผลการทดสอบสุม่ค่า k = 5,6,7,8 และ 9 ของเทคนิค Item k-NN ดว้ยการแบ่ง
ขอ้มลูดว้ยอตัราสว่น 90:10 

 

 K AUC PREC@5 PREC@10 PREC@15 NDCG MAP Execute 

Time 
Scenario1 5 0.768 0.142 0.105 0.105 0.364 0.150 2.25 
Scenario2 6 0.780 0.141 0.105 0.085 0.365 0.150 2.34 
Scenario3 7 0.789 0.140 0.103 0.084 0.365 0.148 2.54 
Scenario4 8 0.798 0.138 0.102 0.083 0.364 0.146 3.17 
Scenario5 9 0.805 0.136 0.101 0.082 0.362 0.143 3.22 

 
จากนัน้ด าเนินการเปลี่ยนแปลงอตัราสว่นในการแบ่งชดุขอ้มลู train data และ test data 

เป็น 80:20 โดยก าหนดใหก้ารสุ่มค่า k ใชค้่าเดียวกันกับการทดลองแบ่งชุดขอ้มลูดว้ยอตัราส่วน 
90:10 ผลลพัธป์ระสิทธิภาพของแบบจ าลองที่ไดจ้าการสุม่ค่า k จากโปรแกรม Rapid Miner แสดง
ดงัภาพประกอบ 41 
 

 
 

ภาพประกอบ 41 แสดงผลการทดสอบสุม่ค่า k = 5,6,7,8 และ 9 ของเทคนิค Item k-NN ดว้ยการ
แบ่งขอ้มลูดว้ยอตัราสว่น 80:20 ในโปรแกรม Rapid Miner 
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จากตาราง 9 จะพบว่าในการทดสอบครัง้นี ้ scenario2 หรือก าหนดค่า k = 6 นั้นให้
ผลลพัธท์ี่ดีท่ีสดุ กลา่วคือ ค่าประสิทธิภาพของแบบจ าลอง (AUC) ตัง้แต่ scenario1 ถึง scenario5 
มีค่ามากขึน้เรื่อย ๆ แต่ขณะเดียวกนัค่าประสิทธิภาพอื่น ๆ นัน้กลบัใหค้่านอ้ยกวา่เดิมลงเรื่อย ๆ จึง
สรุปไดว้่าในการทดลองแบบแบ่งขอ้มลูดว้ยอตัราสว่น 80:20 นัน้ scenario2 หรือก าหนดค่า k = 6  
จงึจะใหผ้ลลพัธป์ระสิทธิภาพที่ดีท่ีสดุ 

 
ตาราง 9 แสดงผลการทดสอบสุม่ค่า k = 5,6,7,8 และ 9 ของเทคนิค item k-NN ดว้ยการแบ่ง
ขอ้มลูดว้ยอตัราสว่น 80:20 
 

 K AUC PREC@5 PREC@10 PREC@15 NDCG MAP Execute 

Time 
Scenario1 5 0.753 0.226 0.176 0.146 0.429 0.163 2.15 
Scenario2 6 0.765 0.226 0.177 0.147 0.431 0.164 2.26 
Scenario3 7 0.774 0.224 0.176 0.147 0.432 0.163 2.4 
Scenario4 8 0.783 0.222 0.174 0.145 0.431 0.161 2.54 
Scenario5 9 0.790 0.220 0.171 0.144 0.431 0.159 3.03 

 
จากนัน้ด าเนินการเปลี่ยนแปลงอตัราสว่นในการแบ่งชดุขอ้มลู train data และ test data 

เป็น 75:25 โดยก าหนดใหก้ารสุ่มค่า k ใชค้่าเดียวกันกับการทดลองแบ่งชุดขอ้มลูดว้ยอตัราส่วน 
80:20 ผลลพัธป์ระสิทธิภาพของแบบจ าลองที่ไดจ้าการสุม่ค่า k จากโปรแกรม Rapid Miner แสดง
ดงัภาพประกอบ 42 
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ภาพประกอบ 42 แสดงผลการทดสอบสุม่ค่า k = 5,6,7,8 และ 9 ของเทคนิค Item k-NN ดว้ยแบ่ง

ขอ้มลูดว้ยอตัราสว่น 75:25 ในโปรแกรม Rapid Miner  
 
จากตาราง 10 จะพบว่าในการทดสอบครัง้นีจ้ะพบว่า scenario2 หรือก าหนดค่า k = 6 

นั้นใหผ้ลลัพธ์ที่ดีที่สุด กล่าวคือ ค่าประสิทธิภาพของแบบจ าลอง (AUC) ตั้งแต่ scenario1 ถึง 
scenario5 มีค่ามากขึน้เรื่อย ๆ แต่ขณะเดียวกนัค่าประสิทธิภาพอื่น ๆ นัน้กลบัใหค้่านอ้ยกว่าเดิม
ลงเรื่อย ๆ จึงสรุปไดว้่าในการทดลองแบบแบ่งขอ้มูลดว้ยอัตราส่วน 75:25 นัน้ scenario2 หรือ
ก าหนดค่า k = 6 จงึจะใหผ้ลลพัธป์ระสิทธิภาพที่ดีท่ีสดุ 

 
ตาราง 10 แสดงผลการทดสอบสุม่ค่า k = 5,6,7,8 และ 9 ของเทคนิค Item k-NN ดว้ยการแบ่ง
ขอ้มลูดว้ยอตัราสว่น 75:25 
 

 K AUC PREC@5 PREC@10 PREC@15 NDCG MAP Execute 

Time 
Scenario1 5 0.743 0.257 0.203 0.170 0.450 0.166 2.02 
Scenario2 6 0.755 0.259 0.205 0.172 0.453 0.168 2.19 
Scenario3 7 0.765 0.257 0.204 0.172 0.454 0.167 2.28 
Scenario4 8 0.773 0.254 0.202 0.171 0.454 0.166 2.47 
Scenario5 9 0.780 0.250 0.200 0.169 0.453 0.165 2.57 
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4.2 ผลการศกึษาการสร้างแบบจ าลองการแนะน าดว้ยเทคนิค ผลการศึกษาการสร้าง
แบบจ าลองการแนะน าดว้ยเทคนิค Matrix Factorization 

Matrix Factorization คือการพยายามแยกเมทรกิซใ์หม้าเป็นเมทรกิซย์่อย ๆ ลงไป โดยที่
ผลคูณของเมกทริกซย์่อย ๆ นัน้ จะไดก้ลบัมาเป็นเมทริกซต์ัง้ตน้ ยกตวัอย่างเช่น เมทริกซก์ารให้
คะแนนของผูใ้ชแ้ต่ละคนต่อหนงัสือแต่ละเลม่ (R) โดยจะท าการแยกเมทรกิซน์ีอ้อกเป็น 2 เมทรกิซ ์
คือ เมทริกซผ์ูใ้ช ้(X) และเมทริกซห์นงัสือ (Y) โดยเม่ือน าเมทริกซท์ัง้ X และ Y นีม้าคณูกนั ก็จะได้
กลบัมาเป็นเมทรกิซก์ารใหค้ะแนน (R) ตัง้ตน้ 

ในโปรแกรม rapid miner มีให้ก าหนดพารามิ เตอร์หนึ่ง ช่ือว่า  Iteration หรือการ
ก าหนดค่าในการวนซ า้ในการหาค่าผิดพลาดระหว่างค่าที่ท  านายกับค่าจริงที่ต  ่าที่สุดเพื่อให้ ได้
ขอ้มลูน า้หนกัของเมทรกิซผ์ูใ้ช ้และแมทรกิซห์นงัสือ (Mihelcic et al., 2012) ในการศกึษาวิจยันี ้ผู้
ศึกษาวิจัยไดท้  าการสุ่มหาค่า Iteration ที่ท  าใหแ้บบจ าลองใหผ้ลลพัธป์ระสิทธิภาพที่ดีที่สดุ โดย
ก าหนดค่าเป็น 5, 15, 25, 35, 45, 55, 65 และ 75 และก าหนดการแบ่งชุดขอ้มลู train data และ 
test data เป็นอตัราสว่น 90:10 ผลลพัธจ์ากโปรแกรม Rapid Miner แสดงดงัภาพประกอบ 43 

 

 
 

ภาพประกอบ 43 แสดงผลการทดสอบสุม่จ านวนครัง้ในการวนซ า้ของแบบจ าลองการแยกตวั

ประกอบแมทรกิซ ์ที่แบง่ชดุขอ้มลูดว้ยอตัราสว่น 90:10 จากโปรแกรม Rapid Miner 
  
จากตาราง  11 จะพบว่า  Scenario1 ถึ ง  Scenario3 นั้น  แบบจ าลองให้ผลลัพธ์

ประสิทธิภาพของค่าประสิทธิภาพของแบบจ าลอง (AUC) ที่ เพิ่มขึน้ แต่ค่าความแม่นย า ณ 
ต าแหน่งที่  5 มีค่าที่เท่ากันทั้ง 3 Scenario ขณะเดียวกันค่าความเป็นย า ณ ต าแหน่งที่  10 ใน 
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Scenario2 กลบัใหค้่านอ้ยกวา่ Scenario1 และเริม่ใหค้่าคงที่ไปจนถึง Scenario8 ส  าหรบัค่าความ
แม่นย า ณ ต าแหน่งที่ 15 นั้น ใหผ้ลลัพธ์เท่ากันทุก Scenario ค่า NDCG ก็เช่นเดียวกัน มีเพียง 
scenario3 ที่ใหค้่าแตกต่างเท่านัน้ สดุทา้ยเป็นค่าความแม่นย าเฉลี่ยที่แบบจ าลองใหผ้ลลพัธ์ใน 
Scenario2 นอ้ยกว่า Scenario1 และใหค้่าเท่าเดิมจนถึง Scenario8 โดยสรุปคือ Scenario4 หรือ
ก าหนด Iteration = 35 ครัง้ แบบจ าลองใหผ้ลลพัธป์ระสิทธิภาพดีที่สดุ 

 
ตาราง 11 แสดงผลการทดสอบสุม่จ านวนครัง้ในการวนซ า้ของแบบจ าลองการแยกตวัประกอบ
แมทรกิซ ์ท่ีแบง่ชดุขอ้มลูดว้ยอตัราส่วน 90:10 
 

 
Iteration AUC PREC@5 PREC@10 PREC@15 NDCG MAP 

Execute 
Time 

Scenario1 5 0.838 0.017 0.015 0.013 0.196 0.018 2.07 

Scenario2 15 0.841 0.017 0.014 0.013 0.196 0.017 1.27 
Scenario3 25 0.842 0.017 0.014 0.013 0.195 0.017 1.36 
Scenario4 35 0.842 0.017 0.014 0.013 0.196 0.017 1.31 

Scenario5 45 0.842 0.017 0.014 0.013 0.196 0.017 2.04 
Scenario6 55 0.842 0.017 0.014 0.013 0.196 0.017 2.04 

Scenario7 65 0.842 0.017 0.014 0.013 0.196 0.017 2.12 
Scenario8 75 0.842 0.017 0.014 0.013 0.196 0.017 2.15 

 
จากนั้นด าเนินการก าหนดการแบ่งชุดขอ้มูล train data และ test data เป็นอัตราส่วน 

80:20 และสุ่มหาค่า Iteration ที่จะท าให้แบบจ าลองให้ผลลัพธ์ประสิทธิภาพที่ดีที่สุด  โดย
ก าหนดค่าเป็น 5, 15, 25, 35, 45, 55, 65 และ 75 เช่นเดียวกันกับการทดสอบก่อนหน้า โดย
ผลลพัธจ์ากโปรแกรม Rapid Miner แสดงดงัภาพประกอบ 44 
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ภาพประกอบ 44 แสดงผลการทดสอบสุม่จ านวนครัง้ในการวนซ า้ของแบบจ าลองการแยกตวั
ประกอบแมทรกิซ ์ที่แบง่ชดุขอ้มลูดว้ยอตัราสว่น 80:20 จากโปรแกรม Rapid Miner 

 
จากตารางที่  12 จะพบว่าค่าประสิทธิภาพแบบจ าลอง (AUC) ให้ค่าเพิ่มขึน้ตั้งแต่  

Scenario1 ถึง Scenrio3 หลงัจากนัน้จงึเป็นคา่เดิมไปจนถึง Scenario8 ขณะท่ีค่าความแม่นย า ณ 
ต าแหน่งที่ 5 นัน้ใหค้่านอ้ยลงเรื่อย ๆ จนถึง Scenario3 จากนัน้จึงใหค้่าเดิมไปจนถึง Scenario8 
แต่ที่ค่าความแม่นย า ณ ต าแหน่งที่ 5 ใหค้่าผลลพัธน์อ้ยลงจนถึง Scenario3 จากนัน้จึงใหค้่าเดิม
ไปเรื่อย ๆ และมีค่าเพิ่มขึน้ใน Scenario5 แลว้ใน Scenario6 จงึกลบัมามีค่าเท่ากนักบั Scenario3 
และใหค้่าเดิมไปจนถึง Scenario8 ในขณะที่ค่าความแม่นย าที่ต  าแหน่งที่  10, ค่าความแม่นย า ณ 
ต าแหน่งที่ 15, ค่า NDCG และค่าความแม่นย าเฉลี่ยนัน้มีค่าผลลพัธท์ี่นอ้ยถึง Scenario2 แลว้ให้
ค่าเดิมไปจนถึง Scenario8 ดงันัน้จึงสรุปไดว้่าแบบจ าลองจะใหผ้ลลพัธป์ระสิทธิภาพที่ดีที่สุดคือ 
Senario3 หรอืก าหนดการวนซ า้ Iteration = 25 ครัง้  
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ตาราง 12 แสดงผลการทดสอบสุม่จ านวนครัง้ในการวนซ า้ของแบบจ าลองการแยกตวัประกอบ
แมทรกิซ ์ท่ีแบง่ชดุขอ้มลูดว้ยอตัราสว่น 80:20 
 

 
Iteration AUC PREC@5 PREC@10 PREC@15 NDCG MAP 

Execute 
Time 

Scenario1 5 0.831 0.031 0.027 0.025 0.247 0.023 1.33 
Scenario2 15 0.836 0.028 0.025 0.023 0.246 0.022 1.33 

Scenario3 25 0.837 0.027 0.025 0.023 0.246 0.022 1.38 
Scenario4 35 0.837 0.027 0.025 0.023 0.246 0.022 1.56 

Scenario5 45 0.837 0.028 0.025 0.023 0.246 0.022 1.34 
Scenario6 55 0.837 0.027 0.025 0.023 0.246 0.022 1.52 
Scenario7 65 0.837 0.027 0.025 0.023 0.246 0.022 2.00 

Scenario8 75 0.837 0.027 0.025 0.023 0.246 0.022 2.01 

 
จากนั้นด าเนินการก าหนดการแบ่งชุดขอ้มูล train data และ test data เป็นอัตราส่วน 

75:25 และสุ่มหาค่า Iteration ที่จะท าให้แบบจ าลองให้ผลลัพธ์ประสิทธิภาพที่ดีที่สุด  โดย
ก าหนดค่าเป็น 5, 15, 25, 35, 45, 55, 65 และ 75 เช่นเดียวกันกับการทดสอบก่อนหน้า โดย
ผลลพัธจ์ากโปรแกรม Rapid Miner แสดงดงัภาพประกอบ 45 
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ภาพประกอบ 45 แสดงผลการทดสอบสุม่จ านวนครัง้ในการวนซ า้ของแบบจ าลองการแยกตวั
ประกอบแมทรกิซ ์ที่แบง่ชดุขอ้มลูดว้ยอตัราสว่น 75:25 จากโปรแกรม Rapid Miner 

 
จากตาราง 13 จะพบว่าค่าประสิทธิภาพแบบจ าลอง  (AUC) ให้ค่าเพิ่มขึน้ตั้งแต่  

Scenario1 ถึง Scenrio4 ที่ใหค้่าเดิมเหมือนกับ Scenario3 แต่ใน Scenari5 จะเพิ่มขึน้ หลงัจาก
นัน้จึงเป็นค่าเดิมไปจนถึง Scenario8 ขณะที่ค่าความแม่นย า ณ ต าแหน่งที่ 5, ค่าความแม่นย า ณ 
ต าแหน่งที่ 10 และค่าความแม่นย า ณ ต าแหน่งที่ 15 นัน้ใหค้่านอ้ยลงใน Scenario2 จากนัน้จึงให้
ค่าเดิมไปจนถึง Scenario8 แต่ที่ค่าNDGC ใหค้่าผลลัพธ์มากขึน้ใน Scenario2 แลว้นอ้ยลงใน 
Scenario3 จากนั้นจึงให้ค่าเดิมไปจนถึง  Scenario8 ในขณะที่ค่าความแม่นย าเฉลี่ยนั้น  ที่  
Scenario2 ใหค้่าซ า้เดิมกบั Scenario1 แลว้ใหค้่าที่นอ้ยตัง้แต่ Scenario3 และใหค้่าเดิมไปจนถึง 
Scenario8 ดังนัน้จึงสรุปไดว้่าแบบจ าลองจะใหผ้ลลพัธ์ประสิทธิภาพที่ดีที่สุดคือ Senario2 หรือ
ก าหนดการวนซ า้ Iteration = 25 ครัง้ 
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ตาราง 13 แสดงผลการทดสอบสุม่จ านวนครัง้ในการวนซ า้ของแบบจ าลองการแยกตวัประกอบ
แมทรกิซ ์ท่ีแบง่ชดุขอ้มลูดว้ยอตัราสว่น 75:25 
 

 
Iteration AUC PREC@5 PREC@10 PREC@15 NDCG MAP 

Execute 
Time 

Scenario1 5 0.830 0.034 0.031 0.029 0.266 0.025 1.44 

Scenario2 15 0.834 0.032 0.030 0.028 0.267 0.025 1.28 
Scenario3 25 0.835 0.032 0.030 0.028 0.266 0.024 1.14 

Scenario4 35 0.835 0.032 0.030 0.028 0.266 0.024 1.42 
Scenario5 45 0.836 0.032 0.030 0.028 0.266 0.024 1.47 
Scenario6 55 0.836 0.032 0.030 0.028 0.266 0.024 2.08 

Scenario7 65 0.836 0.032 0.030 0.028 0.266 0.024 2.00 
Scenario8 75 0.836 0.032 0.030 0.028 0.266 0.024 2.17 

 
โดยสรุปจะไดว้า่การทดสอบดว้ยการก าหนดการแบง่ชดุขอ้มลู train data และ test data 

ดว้ยอัตราส่วน 75:25 และก าหนดค่าการวนซ า้หรือ Iteration เท่ากับ 25 ครัง้นัน้ แบบจ าลองให้
ผลลพัธค์่าประสิทธิภาพที่ดีที่สดุ และจากการทดสอบทัง้สามรูปแบบนีพ้บว่าผลลพัธท์ี่ไดมี้ทิศทาง
เช่นเดียวกัน นั่นคือการก าหนดค่าการวนซ า้หรือ Iteration เม่ือก าหนดค่าเพิ่มจนถึงจุดหนึ่งแลว้ 
ผลลัพธ์ค่าประสิทธิภาพของแบบจ าลองนั้นจะไม่เปลี่ยนแปลง  หรือให้ค่าเพิ่มขึน้แล้ว ทางผู้
ศึกษาวิจยัจึงเลือกก าหนดตวัแปรของโอเปอรเ์รเตอร์ Matrix Factorization ในส่วนของตวัแปรขัน้
สงูเพิ่มเติมเพื่อทดสอบวา่จะสามารถเพิ่มคา่ประสิทธิภาพของแบบจ าลองไดห้รอืไม่ 

 
โดยก าหนดค่าจ านวนปัจจัยแฝง หรือค่า Num factor ปัจจัยแฝงนีห้มายถึงคุณสมบตัิ

บางประการที่อยู่ในหนังสือแต่ละเล่มและคุณสมบัติบางประการของหนังสือที่ผูใ้ชแ้ต่ละคนให้
ความส าคัญ เริ่มตน้นั้นโอเปอรเ์รเตอรน์ีจ้ะก าหนดค่าปัจจัยแฝงหรือ  Num factor มีค่าเริ่มตน้
เท่ากบั 10 ซึ่งในการทดลองทัง้ 3 แบบก่อนหนา้นีผู้ศ้กึษาวิจยัไดใ้ชค้่าตัง้ตน้ในสว่นขอ้ตวัแปรขัน้สงู
ตามที่ซอฟตแ์วรก์ าหนดทัง้หมด ในการทดสอบต่อไปนีจ้ึงจะท าการสุม่ค่าตวัแปรสองตวัคือจ านวน
การวนซ า้ Iteration = 1, 2, 3, 5, 15 และจ านวนปัจจัยแฝง Num factor = 25, 50, 100 ผลลัพธ์
จากโปรแกรม Rapid Miner แสดงดงัภาพประกอบ 46 
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ภาพประกอบ 46 แสดงผลการทดสอบสุม่จ านวนครัง้ในการวนซ า้และ Num Factor ของ
แบบจ าลองการแยกตวัประกอบแมทรกิซ ์ท่ีแบ่งชดุขอ้มลูดว้ยอตัราสว่น 75:25 จากโปรแกรม 

Rapid Miner 
 

ในการทดสอบนีจ้ะก าหนดการแบ่งชุดขอ้มูลเรียนรูแ้ละขอ้มูลทดสอบดว้ยอัตราส่วน 
75:25 อา้งอิงจากการทดสอบสุ่มค่าจ านวการวนซ า้ก่อนหนา้เนื่องจากใหผ้ลลพัธด์ีที่สดุจากทัง้ 3 
แบบ จากตางราง 14 พบว่าเม่ือก าหนดปัจจยัแฝงที่มีค่ามากขึน้ จะท าใหผ้ลลพัธท์ี่ไดน้ัน้มีค่าที่ดี
ยิ่งขึน้ โดย Scenario15 ที่ก าหนดค่าการวนซ า้ iteration = 15 ครัง้ และก าหนดปัจจัยแฝง Num 
factor = 100 จะท าใหค้่าประสิทธิภาพของแบบจ าลอง (AUC) ใหค้่าที่ดีที่สุดคือ 0.916 แต่ค่า
ประสิทธิภาพอื่น ๆ นั้นกลับใหค้่าลดลง ซึ่งนอ้ยกว่า Scenario6 ที่ก  าหนดค่าจ านวนปัจจัยแฝง
เท่ากันคือ 100 แต่ก าหนดการวนซ า้เพียง 2 ครั้ง ต่อมาเลือกตรวจสอบใน Scenario อื่น ๆ ที่
ก  าหนดค่าปัจจัยแฝงเท่ากับ 100 ดว้ยเช่นเดียวกัน เนื่องจากใหค้่าประสิทธิภาพของแบบจ าลอง 
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(AUC) สงู ซึง่คือ  Scenario3, Scenario9, Scenario12 ซึง่เมื่อเปรียบเทียบค่าผลลพัธป์ระสิทธิภาพ
ที่ไดแ้ลว้นัน้จะพบวา่ Scenario12 ใหผ้ลลพัธไ์ปในทิศทางที่ดีกวา่ โดยก าหนดค่าวนซ า้ Iteration = 
5 และค่าปัจจยัแฝง Num factor = 100  

 
ตาราง 14 แสดงผลการทดสอบสุม่จ านวนครัง้ในการวนซ า้และปัจจยัแฝงของแบบจ าลองการ
แยกตวัประกอบแมทรกิซ ์ที่แบ่งชดุขอ้มลูดว้ยอตัราสว่น 75:25 
 

 
Iteration  num factor AUC PREC@5 PREC@10 PREC@15 NDCG MAP Execute Time 

Scenario1 1 25 0.613 0.014 0.012 0.01 0.217 0.009 1.00 
Scenario2 1 50 0.679 0.047 0.037 0.031 0.252 0.027 1.14 

Scenario3 1 100 0.714 0.09 0.069 0.057 0.29 0.05 2.03 
Scenario4 2 25 0.832 0.101 0.081 0.07 0.32 0.059 1.03 

Scenario5 2 50 0.856 0.156 0.123 0.103 0.369 0.093 1.19 
Scenario6 2 100 0.873 0.201 0.155 0.13 0.41 0.123 2.45 
Scenario7 3 25 0.867 0.103 0.085 0.073 0.33 0.063 1.04 

Scenario8 3 50 0.889 0.155 0.123 0.105 0.378 0.095 1.27 
Scenario9 3 100 0.899 0.199 0.157 0.133 0.419 0.126 3.24 

Scenario10 5 25 0.882 0.09 0.076 0.067 0.326 0.057 1.07 
Scenario11 5 50 0.904 0.146 0.118 0.101 0.376 0.091 1.42 

Scenario12 5 100 0.911 0.194 0.154 0.132 0.419 0.124 4.50 
Scenario13 15 25 0.886 0.081 0.069 0.062 0.32 0.053 1.23 

Scenario14 15 50 0.91 0.136 0.112 0.097 0.372 0.087 3.00 
Scenario15 15 100 0.916 0.187 0.149 0.128 0.415 0.12 11.51 

 

4.3 ผลการศกึษาการสร้างแบบจ าลองการแนะน าดว้ยเทคนิค Model Combiner (k-NN + 
MF) 

แบบจ าลองนี ้ จะเป็นการรวมอัลกอริทึมทั้ง 3 เทคนิคเข้ามาด้วยกันซึ่งจะเรียกว่า 
Combiner Model โดยเทคนิคนีเ้ป็นการรวมขอ้ดีของแต่ละแบบจ าลองเขา้ดว้ยกัน เพื่อใหไ้ดค้่า
ประสิทธิภาพดียิ่งขึน้ โดยจากรูปที่ 34 นัน้ โอเปอรเ์รเตอร ์Model Combiner นัน้ จะด าเนินการรวม
แบบจ าลองขาเขา้ทัง้หมดเขา้ดว้ยกนั โดยจะท างานแบบคู่ขนานกนัไป และผลลพัธท์ี่ไดจ้าการรวม
แบบจ าลองนีจ้ะเป็นในลกัษณะของค่าถ่วงน า้หนกัเฉลี่ยของแบบจ าลองรวมทัง้หมด 

ในการทดลองนีจ้ะท าการหาค่าประสิทธิภาพของแบบจ าลองโดยการเปรียบเทียบ
แบบจ าลองที่ก าหนดค่าตวัแปรต่าง ๆ เป็นค่าเริ่มตน้ของซอฟตแ์วร ์RapidMiner กบัแบบจ าลองที่
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ก าหนดตวัแปรตามผลลพัธท์ี่ไดจ้ากการทดลองในหวัขอ้ที่  4.1- 4.2 พรอ้มทัง้ก าหนดการแบ่งชุด
ขอ้มูลเรียนรูแ้ละขอ้มูลทดสอบดว้ยอัตราส่วน 90:10, 80:20 และ 75:50 ผลลัพธ์จากโปรแกรม 
Rapid Miner ดงัภาพประกอบ 47 

 

 
 

ภาพประกอบ 47 แสดงผลการทดลองเปรยีบเทียบแบบจ าลอง Model Combiner จากโปรแกรม 
Rapid Miner 

 
จากตาราง 15 จะพบว่า Scenario 1 ที่เป็นก าหนดค่าตวัแปรตัง้ตน้ของโอเปอรเ์รเตอร ์

รวมถึงการแบ่งขอ้มลูเรียนรูแ้ละขอ้มลูทดสอบเป็นอตัราส่วน 90:10 ซึ่งเป็นค่าตัง้ตน้ของโอเปอรเ์ร
เตอรด์ว้ยเช่นกนันัน้ แบบจ าลองใหค้่าผลลพัธป์ระสิทธิภาพของค่าความแม่นย า ณ ต าแหน่งที่ 5, 
ค่าความแม่นย า ณ ต าแหน่งที่ 10 และค่าความแม่นย า ณ ต าแหน่งที่ 15 มีค่าที่นอ้ยกวา่ Scenario 
อื่น ๆ มาก เนื่องจาก Scenario2 ถึง Scenario4 นั้น ตัวแปรต่าง ๆ ของแบบจ าลองทั้ง 3 ใน
โอเปอรเ์รเตอร ์Model Combiner มาจาการทดลองที่มีการปรับปรุงตัวแปรเหล่านั้นให้ได้ค่า
ผลลัพธ์ประสิทธิภาพที่ดีที่สุดแล้ว ต่างกันเพียงการก าหนดอัตราส่วนข้อมูลเรียนรูแ้ละข้อมูล
ทดสอบเท่านัน้ ซึ่งจะเห็นไดว้่าค่าประสิทธิภาพแบบจ าลอง (AUC) ของ Scenario2 ใหค้่าที่ดีที่สดุ
คือ 0.937 แต่ใหค้่าผลลพัธ์ความแม่นย า ณ ต าแหน่งที่ 5, ความแม่นย า ณ ต าแหน่งที่ 10 และ
ความแม่นย า ณ ต าแหน่งที่ 15 มีค่าน้อยกว่า Scenario4 ขณะเดียวกัน Scenaro4 กลับให้ค่า
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ประสิทธิภาพของแบบจ าลอง (AUC) น้อยกว่า Scenario2 จากการทดลองนี ้จึงสรุปได้ว่า 
Scenario4 แบบจ าลองใหค้่าผลลพัธท์ี่ดีที่สดุ ซึ่งใน Scenario นีเ้ป็นการก าหนดค่าตวัแปรตามผล
การทดลองในหวัขอ้ที่ 4.1 – 4.2 คือ เทคนิค User k-NN ก าหนดค่า K = 205, เทคนิค Item k-NN 
ก าหนดค่า K = 5 และเทคนิค Matrix Factorization ก าหนดคา่การวนซ า้ Iteration = 5 และปัจจยั
แฝง Num factor = 100 และก าหนดอตัราสว่นการแบ่งขอ้มลูเรียนรูแ้ละขอ้มลูทดสอบเป็น 75:25 

 
ตาราง 15 แสดงผลการทดลอง Model Combiner ระหว่าง User KNN และ MF ตามการทดลองท่ี
ก าหนด 
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Scenario
1 

90/1
0 

80 80 10 30 0.93 0.124 0.087 0.07 0.362 0.136 39.53 

Scenario
2 

90/1
0 

205 5 100 5 0.937 0.16 0.115 0.093 0.405 0.174 45.53 

Scenario
3 

80/2
0 

205 5 100 5 0.932 0.256 0.196 0.163 0.481 0.194 46.11 

Scenario
4 

75/2
5 

205 5 100 5 0.929 0.293 0.229 0.192 0.506 0.201 45.41 

 

4.4 ผลการเปรียบเทยีบประสิทธิภาพของแบบจ าลองด้วยเทคนิคต่าง ๆ 
จากการทดลองในหวัขอ้ที่ 4.1 – 4.3 นัน้ สรุปไดว้่าสรา้งแบบจ าลองแนะน าหนงัสือจาก

ชดุขอ้มลู goodbooks-10k ดว้ยเทคนิคการรวมแบบจ าลองหรือ Model Combiner นัน้ใหผ้ลลพัธ์
ประสิทธิภาพที่ดีที่สดุ เนื่องจากเป็นการท างานร่วมกนัของทัง้ 3 เทคนิค คือ Item k-NN, User k-
NN และ Matrix Factorization โดยการก าหนดค่าตวัแปรแต่ละตวัของทัง้ 3 เทคนิคนัน้ไดผ้่านการ
ทดสอบเพื่อหาค่าประสิทธิภาพที่ดีที่สุดแล้ว จึงท าให้เทคนิคการรวมแบบจ าลองนั้นให้ค่า
ประสิทธิภาพออกมาดีที่สดุจากเทคนิคทัง้หมด  

โดยเทคนิคการรวมแบบจ าลองดงักล่าวจะก าหนดอตัราส่วนการแบ่งขอ้มูลเรียนรูแ้ละ
ขอ้มูลทดสอบเป็น 75:25 และก าหนดค่าตัวแปรของเทคนิคทั้ง 3 แบบ คือ เทคนิค User k-NN 
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ก าหนดค่า K = 205, เทคนิค Item k-NN ก าหนดค่า K = 5 และเทคนิค Matrix Factorization 
ก าหนดค่าการวนซ า้ Iteration = 5 และปัจจัยแฝง Num factor = 100 ซึ่งแบบจ าลองจะใหค้่า
ประสิทธิภาพของแบบจ าลอง (AUC) = 0.929, ค่าความแม่นย า ณ ต าแหน่งที่ 5 (prec@5) =  
0.293, ค่าความแม่นย า ณ ต าแหน่งที่ 10 (prec@10) = 0.229, ค่าความแม่นย า ณ ต าแหน่งที่ 15 
(prec@15) = 0.192, ค่า NDCG = 0.506 และค่าความแม่นย าเฉลี่ย (MAP) = 0.201 

 



 

บทที ่5 
สรุปผลการวิจัย 

 
ในการศึกษาวิจยัการสรา้งแบบจ าลองการแนะน าหนงัสือดว้ยเทคนิคเหมืองขอ้มลู โดย

การใช ้RapidMiner โดยใชช้ดุขอ้มลู goodbooks-10k ใน ผูว้ิจยัไดเ้ปรียบเทียบประสิทธิภาพของ
แบบจ าลองแต่ละอลักอรทิมึเพื่อใหไ้ดผ้ลลพัธป์ระสิทธิภาพที่ดีท่ีสดุ โดยแบ่งหวัขอ้การสรุปผลดงันี ้

1.สรุปผลการวิจยั 
2.ขอ้เสนอแนะ 

5.1 สรุปผลการวิจยั 
ในการศึกษาวิจยันีเ้นื่องจากชุดขอ้มลูที่ผูศ้ึกษาวิจยัเลือกใชน้ัน้เป็นขอ้มลูการใหค้ะแนน

หนงัสือของผูใ้ช ้ซึ่งชดุขอ้มลูการใหค้ะแนนที่ชดัเจน (Explicit rating) ท าใหท้ราบวา่ผูใ้ชค้นนัน้ ๆ มี
ความช่ืนชอบหนังสือเล่นนั้น ๆ มากน้อยเพียงใด  ผู้ศึกษาวิจัยจึงเลือกใช้หลักการในสร้าง
แบบจ าลองการแนะน าหนงัสือดว้ยวิธี Collaborative Filtering ที่เป็นที่นิยมใชก้บัระบบที่มีขอ้มลู
การใหค้ะแนนความช่ืนชอบ (Rating) ต่อสินคา้ (Item) และเป็นการพิจารณาหาความคลา้ยคลงึ
ระหว่างผูใ้ช ้โดยจะพิจารณาจากประวตัิของผูใ้ชเ้ป้าหมาย กบัผูใ้ชค้นอื่นที่อยู่ในระบบว่ามีความ
ช่ืนชอบในสินคา้เป็นไปในทิศทางเดียวกนัหรือไม่ จากนัน้จึงจะค านวณหาค่าคะแนนท านายของ
ผูใ้ชเ้ป้าหมายต่อสินคา้ที่อยู่ในประวตัิของผูใ้ชท้ี่คลา้ยกนัแต่ไม่เคยอยู่ในประวตัิของผูใ้ชเ้ปา้หมาย 
แลว้จึงเลือกค่าคะแนนท านายที่สงูที่สดุเพื่อท าการแนะน าสินคา้ใหแ้ก่ผูใ้ชเ้ปา้หมาย ในการศึกษา
วิจยันีไ้ดเ้ลือกใชเ้ทคนิคเพื่อนบา้นใกลเ้คียง (k-Nearest Neighbors)  และเทคนิคการแยกเมทรกิซ ์
(Matrix Factorization) ซึ่งเป็นเทคนิคที่นิยมน ามาใช้ในระบบแนะน าด้วยวิธี  Collaborative 
Filtering โดยในการศึกษาและเปรียบเทียมอัลกอริทึมนี ้ไดเ้ลือกใชโ้ปรแกรมช่ือว่า RapidMiner 
Studio เป็นเครื่องมือที่ใชใ้นการศึกษาวิจัย ซึ่งโปรแกรม RapidMiner Studio นัน้จะเป็นประเภท
ส าหรับการศึกษาเพื่อให้โปรแกรมสามารถด าเนินการกับชุดข้อมูลที่มากกว่า 10,000 rows 
เนื่องจากชดุขอ้มลูที่ผูว้ิจยัใชน้ัน้มีจ  านวน 981,756 rows ซึง่หากเป็นประเภทที่ไม่ตอ้งเสียคา่ใชจ้า่ย
นัน้จะไม่สามารถด าเนินการได ้เม่ือศึกษาเก่ียวกบัโปรแกรม RapidMiner Studio พบว่าโปรแกรม
นอกจากจะมีเครื่องมือที่สามารถใชใ้นการวิเคราะหเ์ชิงสถิติและสรา้งเป็นแผนภูมิประเภทต่าง ๆ 
รวมถึงเครื่องมือที่ใชใ้นการสรา้งแบบจ าลองพืน้ฐานแลว้นัน้ ยงัสามารถสรา้งแบบจ าลองดว้ยการ
รวมอลักอรทิมึไดอ้ีกดว้ย ผูว้ิจยัจึงเลือกศกึษาเทคนิครวมแบบจ าลอง (Model combiner) เพิ่มเติม
และน ามาเปรียบเทียบประสิทธิภาพการท างานของแบบจ าลองกบัอีกสองเทคนิคขา้งตน้ 
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ก่อนน าเขา้ชดุขอ้มลูไปใชใ้นการสรา้งแบบจ าลอง ผูว้ิจยัไดท้  าการศกึษาชดุขอ้มลูและพบ
ขอ้มลูซ า้จ านวน 4,487 rows จึงท าการลบขอ้มลูผูใ้ชท้ี่ใหค้ะแนนหนงัสือซ า้ออก โดยเลือกใหเ้หลือ
เพียงการให้คะแนนที่ผู้ใช้ให้ต่อหนังสือเล่มนั้น ๆ ที่สูงสุด จากนั้นจึงกรองชุดข้อมูลด้วยการ
พิจารณาขอ้มลูการใหค้ะแนนของผูใ้ชส้่วนใหญ่ที่ใหค้ะแนนหนงัสือตัง้แต่ 20 เล่มขึน้ไป เพื่อใหไ้ด้
ข้อมูลผู้ใช้ที่มากพอกับการพิจารณาหาความคล้ายคลึงกัน จากนั้นจึงเริ่มศึกษาการสร้าง
แบบจ าลองดว้ยเทคนิคต่าง ๆ โดยการศึกษาวิจยัมีการปรบัค่าตวัแปรที่เก่ียวขอ้งกบัเทคนิคต่าง ๆ 
เพื่อใหแ้บบจ าลองใหค้่าผลลพัธป์ระสิทธิภาพที่ดีท่ีสดุ ซึง่มีรายละเอียดดงันี ้

1. การศึกษาการสรา้งแบบจ าลองการแนะน าหนงัสือดว้ยเทคนิคเพื่อนบา้นใกลเ้คียง (k-
Nearest Neighbors) นั้นไดแ้บ่งเป็น 2 รูปแบบ คือ 1)User-based หรือการหาความคลา้ยคลึง
ระหว่างผูใ้ช ้2)Item-based หรือหาความคลา้ยคลึงระหว่างสินคา้ ซึ่งในโปรแกรม RapidMiner 
Studio มีโอเปอรเ์รเตอรท์ี่รองรบัการท างานทัง้ 2 รูปแบบ โดยผูว้ิจยัไดแ้บ่งการทดสอบดว้ยการสุ่ม
จ านวนค่า k ที่ใชใ้นการพิจารณาหาความคลา้ยคลึงระหว่างผูใ้ชแ้ละความคลา้ยคลึงระหว่าง
หนังสือ  แลว้จึงก าหนดการแบ่งชุดขอ้มูลเรียนรูแ้ละขอ้มูลทดสอบออกเป็น 3 แบบคือ  90:10, 
80:20, 75:25 ผลลพัธท์ี่ไดค้ือ การพิจารณาความคลา้ยคลงึระหว่างผูใ้ชง้านนัน้ก าหนดค่า k = 205 
และแบ่งชุดข้อมูลเรียนรู ้และข้อมูลทดสอบด้วยอัตราส่วน 75:25 แบบจ าลองให้ผลลัพธ์
ประสิทธิภาพที่ดีที่สดุ โดยผลลพัธป์ระสิทธิภาพที่ไดมี้ดงันี ้ค่าพืน้ที่ใตก้ราฟ (AUC) เท่ากบั 0.899, 
ค่าความแม่นย า ณ ต าแหน่งที่ 5 (PREC@5) เท่ากับ 0.194, ค่าความแม่นย า ณ ต าแหน่งที่ 10 
(PREC@10) เท่ากับ 0.194, ค่าความแม่นย า ณ ต าแหน่งที่ 15 (PREC@15) เท่ากับ 0.160, ค่า 
Normalized discounted cumulative gain (NDCG) เท่ากับ 0.467 และค่าความแม่นย าเฉลี่ย 
(MAP) เท่ากบั 0.164  

ส าหรบัการพิจารณาความคลา้ยคลึงระหว่างผูใ้ชง้านนั้นก าหนค่า K = 5 และแบ่งชุด
ขอ้มลูเรียนรูแ้ละขอ้มลูทดสอบดว้ยอตัราส่วน 75:25 แบบจ าลองจะใหค้่าผลลพัธป์ระสิทธิภาพดี
ที่สดุ โดยผลลพัธป์ระสิทธิภาพที่ไดมี้ดงันี ้ค่าพืน้ที่ใตโ้คง้ (AUC) เท่ากบั 0.743, ค่าความแม่นย า 
ณ ต าแหน่งที่ 5 (PREC@5) เท่ากบั 0.257, ค่าความแม่นย า ณ ต าแหน่งที่ 10 (PREC@10) เท่ากบั 
0.203, ค่าความแม่นย า  ณ ต าแหน่ งที่  15 (PREC@15)  เท่ ากับ  0.170, ค่ า  Normalized 
discounted cumulative gain (NDCG) เท่ากบั 0.450 และค่าความแม่นย าเฉลี่ย (MAP) เท่ากบั 
0.166 

2.  ศึกษาการสร้างแบบจ าลองการแนะน าด้วยเทคนิคการแยกเมทริกซ์ (Matrix 
Factorization) โดยผู้วิจัยได้แบ่งการทดสอบด้วยการแบ่งชุดข้อมูลเรียนรู ้และข้อมูลทดสอบ
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ออกเป็น 3 แบบคือ 90:10, 80:20, 75:25 และท าการสุ่มจ านวนการวนซ า้ (Iteration) เพื่อหาค่า
ผิดพลาดระหว่างค่าที่ท  านายกับค่าจริงที่ต  ่าที่สุดเพื่อให้ ได้ข้อมูลน ้าหนักของเมทริกซ์ผู้ใช้ 
และแมทริกซห์นงัสือ จากการทดสอบนีจ้ะพบว่าเม่ือท าการสุ่มค่าการวนซ า้ไปถึงจดุหนึ่ง ผลลพัธ์
ประสิทธิภาพที่ไดจ้ากแบบจ าลองจะไม่มีการเปลี่ยนแปลง ผูว้ิจยัจึงท าการก าหนดตวัแปรขัน้สงูที่
อยู่ในโอเปอรเ์รเตอรข์องโปรแกรม RapidMiner Studio เพิ่มคือจ านวนปัจจยัแฝง (Num factor) ที่
จะเป็นคุณสมบตัิบางประการที่อยู่ในหนังสือแต่ละเล่มและคุณสมบตัิบางประการของหนังสือที่
ผูใ้ชแ้ต่ละคนใหค้วามส าคญั โดยแบ่งการท าลองออกเป็น 3 แบบคือ 90:10, 80:20, 75:25 พรอ้ม
ทั้งสุ่มค่าปัจจัยแฝงและการวนซ า้ ซึ่งค่าประสิทธิภาพที่ไดมี้การเปลี่ยนแปลง และเพิ่มมากขึ ้น 
ผลลพัธท์ี่ไดจ้ากการทดลองนีค้ือการแยกเมทริกซ ์ดว้ยการแบ่งชดุขอ้มลูเรียนรูแ้ละขอ้มลูทดสอบ
ดว้ยอตัราสว่น 75:25 ก าหนดจ านวนครัง้ในการวนซ า้เท่ากบั 5 รอบ และก าหนดจ านวนปัจจยัแฝง
เท่ากับ 100 แบบจ าลองจะใหผ้ลลพัธป์ระสิทธิภาพที่ดีที่สดุ โดยผลลพัธป์ระสิทธิภาพที่ไดมี้ดังนี ้
ค่าพืน้ที่ใตโ้คง้ (AUC) เท่ากบั 0.911, ค่าความแม่นย า ณ ต าแหน่งที่ 5 (PREC@5) เท่ากบั 0.194, 
ค่าความแม่นย า ณ ต าแหน่งที่ 10 (PREC@10) เท่ากบั 0.154, ค่าความแม่นย า ณ ต าแหน่งที่ 15 
(PREC@15) เท่ากับ 0.132, ค่า Normalized discounted cumulative gain (NDCG) เท่ากับ 
0.419 และค่าความแม่นย าเฉลี่ย (MAP) เท่ากบั 0.124 

3. การศึกษาการสรา้งแบบจ าลองการแนะน าดว้ยเทคนิคการรวมแบบจ าลอง (Model 
Combiner) โดยผูศ้ึกษาวิจัยไดแ้บ่งการทดสอบดว้ยการแบ่งชุดขอ้มูลเรียนรูแ้ละขอ้มูลทดสอบ
ออกเป็น 4 แบบคือ 90:10, 80:20, 75:25 ที่ก  าหนดตวัแปรตวัแปรจากผลลพัธท์ี่ไดจ้ากการทดลอง
ดว้ยเทคนิคเพื่อนบา้นใกลเ้คียง (k-Nearest Neighbors) ทัง้ประเภท User-based และประเภท 
Item-based และเทคนิคการแยกตวัประกอบ (Matrix Factorization) และสดุทา้ยคือเปรียบเทียบ
กับแบบจ าลองที่ก าหนดตัวแปรต่าง ๆ และการแบ่งชุดขอ้มูลเรียนรูแ้ละขอ้มูลทดสอบตามค่า
เริ่มตน้ของซอฟตแ์วร ์RapidMiner Studio ผลลพัธข์องการสรา้งแบบจ าลองดว้ยเทคนิคการรวม
แบบจ าลองคือ ในเทคนิคเพื่อนบา้นใกลเ้คียง (k-Nearest Neighbors) ประเภท User-based 
ก าหนดค่า k เท่ากับ 205 และประเภท Item-based ก าหนดค่า k เท่ากับ 5 ในเทคนิคการแยก
แมทริกซ ์(Matrix Factorization) ก าหนดจ านวนการวนซ า้ Iteration เท่ากับ 5 และจ านวนปัจจยั
แฝง Num factor เท่ากับ 100 ซึ่งก าหนดอัตราส่วนการแบ่งขอ้มูลเรียนรูแ้ละขอ้มูลทดสอบเป็น 
75:25 แบบจ าลองจะใหผ้ลลพัธป์ระสิทธิภาพที่ดีท่ีสดุ โดยผลลพัธป์ระสิทธิภาพที่ไดมี้ดงันี ้ค่าพืน้ที่
ใตโ้คง้ (AUC) เท่ากับ 0.929, ค่าความแม่นย า ณ ต าแหน่งที่ 5 (PREC@5) เท่ากับ 0.293, ค่า
ความแม่นย า ณ ต าแหน่งที่ 10 (PREC@10) เท่ากับ 0.229, ค่าความแม่นย า ณ ต าแหน่งที่ 15 
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(PREC@15) เท่ากับ 0.192, ค่า Normalized discounted cumulative gain (NDCG) เท่ากับ 
0.506 และค่าความแม่นย าเฉลี่ย (MAP) เท่ากบั 0.201 

4. ผลการเปรียบเทียบประสิทธิภาพของแบบจ าลองการแนะน าดว้ยเทคนิคเพื่อนบา้น
ใกลเ้คียง (k-Nearest Neighbors) ประเภท User-based เทคนิคเพื่อนบา้นใกลเ้คียง (k-Nearest 
Neighbors) ประเภท Item-based เทคนิคการแยกตัวประกอบ (Matrix Factorization) และ
เทคนิคการรวมแบบจ าลองทัง้สามเขา้ดว้ยกนันัน้ พบว่าการสรา้งแบบจ าลองการแนะน าดว้ยการ
รวมแบบจ าลองจะใหผ้ลลพัธป์ระสิทธิภาพดีที่สดุ เนื่องจากเป็นการรวมทั้งสามเทคนิคเขา้ดว้ยกนั
นัน้จะเพิ่มประสิทธิภาพในการแนะน าไดด้ีมากขึน้ อีกทัง้มีการก าหนดค่าตวัแปรต่าง ๆ ของแต่ละ
เทคนิคที่ไดจ้ากการทดลองที่ใหผ้ลลพัธท์ี่ดีที่สดุ จึงสรุปไดว้่าการสรา้งแบบจ าลองการแนะน าจาก
ชุดข้อมูลการให้คะแนนหนังสือ rating ที่ ช่ือว่า goodbooks-10k โดยการใช้เทคนิคการรวม
แบบจ าลอง User k-NN Item k-NN และ Matrix Factorization เขา้ดว้ยกนัแบบจ าลองการแนะน า
หนงัสือจงึจะใหผ้ลลพัธป์ระสิทธิภาพดีที่สดุ 

 
ตาราง 16 ค่าวดัประสิทธิภาพแตล่ะแบบจ าลองท่ีดีท่ีสดุในการทดลอง 
 
 

AUC PREC@5 PREC@10 PREC@15 NDCG MAP 

User k-NN 0.899 0.256 0.194 0.160 0.467 0.164 

Item k-NN 0.743 0.257 0.203 0.170 0.450 0.166 

MF 0.911 0.194 0.154 0.132 0.419 0.124 

Model 

Combiner 

0.929 0.293 0.229 0.192 0.506 0.201 

 
ผลลัพธ์ค่าประสิทธิภาพของแบบจ าลองการแนะน าหนังสือดว้ยเทคนิคต่าง ๆ โดยใช้

โปรแกรม RapidMiner Studio นัน้แสดงดงัตาราง 16 ซึง่จะพบวา่คา่ความแม่นย าท่ีไดไ้ม่วา่จะดว้ย
เทคนิคใดก็ตามมีคา่คอ่นขา้งนอ้ย ผูว้ิจยัจงึศกึษาบทความอา้งอิงเพิ่มเติมจงึพบวา่คา่ความแม่นย า
ในบทความอา้งอิง ถึงแมว้่าชุดขอ้มูลที่ใชจ้ะไม่ใช่ชุดขอ้มูลเดียวกัน แต่ไดผ้ลลัพธ์ของค่าความ
แม่นย าเป็นในทิศทางเดียวกนัคือค่าความแม่นย าที่ไดมี้ค่านอ้ยมาก เนื่องจากผลลพัธท์ี่แบบจ าลอง
ใหม้านัน้อยู่ในรูปของการแนะน าหนงัสือใหแ้ก่ผูใ้ชง้านแต่ละคนจ านวน 15 อนัดบั โดยหนังสือที่
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แนะน านัน้จะเป็นหนงัสือเลม่ใหม่ที่ไม่เคยอยู่ในประวตัิความช่ืนชอบของผูใ้ชค้นนัน้ ๆ ซึ่งสามารถมี
ความเป็นไปไดท้ี่จะไม่พบว่าเป็นขอ้มลูที่เก่ียวขอ้งกับผูใ้ชง้าน กล่าวคือเม่ือน าขอ้มลูการแนะน า
หนังสือทัง้ 15 อนัดบัไปเปรียบเทียบกับชุดขอ้มลูความเก่ียวขอ้งที่แบบจ าลองเก็บไวแ้ลว้มีความ
เป็นไปไดว้่าหนังสือทัง้ 15 อันดับนัน้มีความเก่ียวขอ้งกับผูใ้ชมี้จ านวนนอ้ยมาก จึงเป็นผลใหค้่า
ความแม่นย าที่จะพิจารณาจากจ านวนขอ้มลูที่เก่ียวขอ้งกบัผูใ้ชน้ัน้ใหค้่าที่ค่อนขา้งนอ้ย 

ในบทความศึกษาวิจัยนีน้  าเสนอการสรา้งแบบจ าลองการแนะน าหนังสือด้วยเทคนิค
เหมืองข้อมูล ด้วยวิธี  Collaborative Filtering โดยใช้ส่วนขยายที่มีช่ือว่า Recommender ของ
โปรแกรม RapidMiner Studio และเปรียบเทียบผลลพัธป์ระสิทธิภาพของแบบจ าลองการแนะน า
ดว้ยเทคนิคต่าง ๆ ซึง่ประโยชนข์องโปรแกรม RapidMiner Studio นัน้ เป็นโปรแกรมท่ีมีเครื่องมือที่
รองรบัการท างานเหมืองขอ้มูล ตัง้แต่การจัดเตรียมชุดขอ้มูลไปจนถึงการวัดประสิทธิภาพของ
แบบจ าลอง โดยช่วยใหผู้ใ้ชส้ามารถเห็นภาพรวมของการการสรา้งแบบจ าลองไดง้่าย  ดว้ยการ
เลือกใชโ้อเปอรเ์รเตอรท์ี่เหมาะสมกับการสรา้งแบบจ าลองแลว้น ามาจัดเรียงคลา้ยกบัในรูปแบบ
ของ Work Flow อีกทั้งยังประมวลผลลัพธ์ออกมาได้อย่างรวดเร็ว ท าให้สามารถปรับปรุง
แบบจ าลองใหไ้ดผ้ลลพัธป์ระสิทธิภาพที่เหมาะสมกบัชดุของมลูที่ใชไ้ดอ้ย่างรวดเรว็ 

5.2 ข้อเสนอแนะ 
ในการศกึษวิจยันีเ้ป็นการศกึษาวจิยัดว้ยวิธี Collaborative Filtering หรอืวิธีการพิจารณา

โดยอา้งอิงขอ้มลูจากผูใ้ชค้นอื่น ๆ ในระบบเพียงอย่างเดียว แต่ยงัมีวิธีที่ใชใ้นการสรา้งแบบจ าลอง
การแนะน าอีกสองวิธีคือวิธี Content-based Filtering หรือการพิจารณาดว้ยขอ้มูลคุณลกัษณะ
ของสินคา้ และวิธี Hybrid ที่เป็นวิธีการผสมทัง้สองวิธีขา้งตน้เขา้ดว้ยกนั ซึ่งมีความเป็นไปไดว้่าทัง้
สองวิธีที่ไม่ไดเ้ลือกใชน้ีอ้าจจะใหผ้ลลพัธป์ระสิทธิภาพของแบบจ าลองการแนะน าที่ดีกวา่ และหาก
ในอนาคตสามารถน าผลลพัธ์การแนะน าหนังสือ top-n ของผูใ้ชแ้ต่ละคนที่ไดจ้ากแบบจ าลองที่
สรา้งดว้ยโปรแกรม RapidMiner Studio ไปเป็นค่าจริงที่ใชใ้นการเปรียบเทียบความแม่นย าของ
ประสิทธิภาพของแบบจ าลองการแนะน าหนงัสือไดก้็จะท าใหส้ามารถเพิ่มความเชื่อมนัในผลลพัธท์ี่
ไดจ้ากแบบจ าลองมากยิ่งขึน้ 
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การติดตัง้ส่วนเสริม Recommenders Version 5.1.2 ส าหรบัเลือกใชโ้อเปอรเ์รเตอร์
ที่เก่ียวขอ้งกบัการแนะน า โดยมีขัน้ตอนการติดตัง้ ดงันี ้

1. ไปท่ีเมน ูExtension และคลิกเลือก Marketplace 
 

 
 

ภาพประกอบ 48 แสดงภาพเมน ูMarketplace ในซอฟตแ์วร ์RapidMiner 
 

2. คน้หาสว่นขยายโดยพิมพ ์Recommender Extension ที่แถบคน้หา  
3. จากนัน้จะพบสว่นขยาย Recommender  
4. คลิกท่ีปุ่ ม Install package เพื่อด าเนินการติดตัง้สว่นขยาย 

 

 
 

ภาพประกอบ 49 แสดงหนา้ดาวนโ์หลดสว่นขยาย Recommender Extension 
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5. เม่ือด าเนินการติดตัง้เสรจ็เรียบรอ้ยแลว้ ที่แถบเมนทูางดา้นซา้ยมือจะปรากฎ
ชดุสว่นขยาย Recommenders ภายใตห้วัขอ้ Extensions 

 

 
 

ภาพประกอบ 50 แสดงต าแหนง่ของสว่นขยาย Recommender ในเมนโูอเปอรเ์รเตอร ์
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