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บทคัดย่อ
สภาพการแข่งขัน ที่รุน แรงของธุรกิจร้านอาหารทาให้การปรับกลยุทธ์การตลาดเป็นสิ่งส าคัญ การ
วิเคราะห์ข้อมูลการสั่งซื้อช่วยให้ร้านอาหารสามารถแนะนาเมนูอาหารให้แก่ลูกค้าได้รวดเร็วและตรง
ความสนใจ การศึกษาครั้งนี้เป็นการทดสอบตัวอย่างข้อมูลมีวัตถุประสงค์เพื่อวิเคราะห์ข้อมูลจากการ
สั่ งเมนู อาหารของลู ก ค้าที่ เข้าใช้บ ริก ารร้านอาหารประเภทนั่ งรับ ประทานสบาย ๆ โดยไม่ รีบ เร่ง
(Casual dining) เรารวบรวมข้อมูลการสั่งซื้อของลูกค้า และวิเคราะห์ความสัมพันธ์ จากข้อมูลการ
สั่ ง ซื้ อ โดยประยุ ก ต์ ใช้ เทคนิ ค โครงสร้ า งข้ อ มู ล แบบกราฟในการแนะน าเมนู อ าหาร เนื่ อ งด้ ว ย
ความสัมพันธ์ของข้อมูลนั้นมีความเกี่ยวข้องเชื่อมโยงกันอย่างซับซ้อน จากผลการศึกษาพบว่า การ
วิเคราะห์ข้อมูลที่มีความหลากหลายซึ่งเป็นข้อมูลที่มีความสาคัญต่อโอกาสที่ตรงกับความสนใจของ
ลูกค้าที่สูงขึ้นนั้นสามารถเพิ่มประสิทธิภาพการแนะนาเมนูอาหารบนพื้นฐานความสนใจของลูกค้าที่
เข้าใช้บริการ การแนะนาเมนูอาหารโดยใช้โครงสร้างข้อมูลการตัดสินใจแบบกราฟนี้ จึงเป็นแนวทาง
หนึ่งที่ช่วยร้านอาหารให้ประสบความสาเร็จในสภาพการแข่งขันที่รุนแรง
คาสาคัญ: การแนะนาเมนู โครงสร้างข้อมูลแบบกราฟ ร้านอาหารประเภทนั่งรับประทานแบบสบาย
ABSTRACT
With the competitive environment in restaurant business, food order data analytic
can help restaurants recommend food menu to their customers responsively and
pertinently. This study aims to analyze food ordering data at the casual dining
restaurant. We collected data for the study from the frequency of customer orders
and then analyzed with a graph-based representation technique for food menu
recommendation since the relationships of decision nodes are complex. The results
have shown that used various analyzing data are important to the opportunity for
the customer's current interests. The development of food menu recommendation
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based on graph data structure is the way to find the key success in the intense
restaurant business competition.
Keywords: Food menu recommendation, Graph-based data structure, Casual dining
restaurant

บทนา
การเปลี่ยนแปลงของสภาพเศรษฐกิจในปัจจุบันทาให้วิถีชีวิตประชาชนเปลี่ยนไป วิถีชีวิตที่มี
ความเร่งรีบจึงต้องการความสะดวกและรวดเร็วในการดาเนินชีวิต แต่ด้วยสภาวะเศรษฐกิจที่ยังมีความ
ไม่แน่ นอนนี้ การรับ ประทานอาหารนอกบ้านเกิดการชะลอตัว โดยลั กษณะพฤติกรรมผู้บริโภคได้
เปลี่ยนไปเป็นการรับประทานเพียงบางมื้อหรือเป็นลักษณะงานเลี้ยงสังสรรค์ ทาให้ธุรกิจร้านอาหารมี
การแข่งขัน กัน สู ง ดังนั้ น ร้านอาหารจึงต้องมีการพัฒ นาศั กยภาพในการให้ บริการเพื่ อรองรับ การ
เปลี่ ย นแปลงของผู้ บ ริ โภค จากภาพรวมธุรกิ จ ร้านอาหารในปี พ.ศ. 2560 นั้ น มู ล ค่ าตลาดรวม
390,000 – 397,000 ล้านบาท ขยายตัว 2 – 4% จากในปี พ.ศ. 2559 (ศูนย์วิจัยกสิกรไทย, 2560)
การปรับกลยุทธ์การแข่งขัน ซึ่งเป้าหมายคือการเพิ่มรายได้ ให้กับธุรกิจ ได้แก่ การนาเสนอเมนูใหม่ ๆ
การส่งเสริมการขาย การให้บริการสั่งอาหารออนไลน์ เป็นต้น เพื่อสร้างความแตกต่างดึงดูดผู้บริโภค
ท่ามกลางสภาพการแข่งขันที่รุนแรงนี้ ซึ่งจานวนธุรกิจภัตตาคาร/ร้านอาหารเพิ่มขึ้นอย่าง
ต่อเนื่องทาให้เกิดการกระจายตัวของลูกค้า ส่ งผลถึงทิศทางของธุรกิจภัตตาคาร/ร้านอาหารจึงมีการ
ขยายตัว (กรมพัฒนาธุรกิจการค้า, 2560) พฤติกรรมผู้บริโภคที่เปลี่ยนไปนี้ จึงมีการนาเทคโนโลยีและ
นวัตกรรมมาใช้ในธุรกิจเพื่อให้เกิดการเติบโตและมีประสิทธิภาพในการให้บริการ อีกทั้งเป็นการช่วย
บริหารธุรกิจด้วย ผู้ประกอบการร้านอาหารสามารถมีโอกาสในการเข้าถึงพฤติกรรมและรสนิยมของ
ผู้บริโภคอาหารที่มีความหลากหลาย เพื่อรองรับการตอบสนองการให้บริการตรงกลุ่มลูกค้า เนื่องด้วย
ลูกค้าที่มีข้อจากัดที่แตกต่าง อาทิเช่น ข้อจากัดด้านเวลา ต้องการความสะดวกสบาย จึงเป็นเหตุผลให้
ร้านอาหารต้องมีการปรับ กลยุทธ์เพื่อนาเสนอรูปแบบการให้บริการเพื่อให้ เกิดความได้เปรียบทาง
ธุรกิจ การจัดการข้อมูลที่ถูกเก็บรวบรวมอยู่แล้วให้เป็นประโยชน์ทั้งระดับธุรกิจร้านค้าและองค์กรช่วย
ให้รูปแบบและการคาดการณ์แสดงถึงการทางานที่มีประสิทธิภาพ สามารถตรวจสอบข้อมูลที่ไม่ป กติ
โดยเฉพาะการวางแผนและจัดการสิ นค้าคงคลังให้ดีขึ้นได้ สร้างโอกาสทางการค้าที่อาจเกิดขึ้น (LonMu et al., 2001) การศึกษาครั้งนี้จึงต้องการนาเสนอการแนะนาเมนูอาหารที่ตรงตามความต้องการ
ของลูกค้ากลไกการขับเคลื่อนของตลาดจะเกิดขึ้นเมื่อค้นพบความต้องการของลูกค้าเป็นการจัดการ
การตลาดที่ประสบความสาเร็จ (Mamalis, 2009) การคาดการณ์ความต้องการของลูกค้า จึงเป็นกล
ยุทธ์ที่ผู้วิจัยให้ความสนใจ ด้วยการใช้ข้อมูลการสั่งซื้อของลูกค้ามาวิเคราะห์พฤติกรรมเพื่อหารูปแบบ
การแนะนาเมนูอาหาร
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วัตถุประสงค์การวิจัย
การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการใช้แบบจาลองการตัดสินใจในรูปแบบโครงสร้าง
ข้อมูลแบบกราฟ มาจัดการข้อมูลการสั่งซื้อสาหรับแนะนาเมนูอาหารที่ตรงกับความต้องการของลูกค้า
โดยการจัดกลุ่มลูกค้าที่เข้าใช้บริการร้านอาหารประเภท Casual dining เป็นกรณีศึกษา
วิธีการวิจัย
ธุรกิจที่มีข้อมูลจานวนมากและมีระดับความสัมพันธ์สูง รูปแบบโครงสร้างข้อมูลแบบกราฟ
สร้างข้อได้เปรียบในการเชื่อมโยงระหว่างข้อมูลระหว่างโหนดของการตัดสินใจเข้าด้วยกัน ซึ่งเป็นหลัก
ในการออกแบบ การปรับขนาดได้ง่ายและมีความยืดหยุ่น สูง (Hoang-Qui และ Jedidi, 2014) ซึ่ง
ประกอบด้วยโหนด (Node) และทิศทางความสัมพันธ์ (Relationship) กาหนดค่าคุณลักษณะเฉพาะ
เพื่อนามาสร้างแบบจาลองด้วยกราฟของสถานการณ์ต่าง ๆ ที่เข้าใจง่าย และเป็นเครื่องมือคานวณที่
ช่วยให้ อัลกอริธึมสามารถทางานได้กับชุดข้อมูลขนาดใหญ่ ช่วยให้ องค์กรได้รับประโยชน์จากการ
แข่งขัน โดยใช้ประโยชน์ จากข้อมูลเกี่ยวกับการเชื่อมต่อระหว่างคนและความสั มพันธ์ เพื่ออานวย
ความสะดวกในการทางานร่วมกันจัดการข้อมูลและคาดการณ์พฤติกรรมระหว่างบุคคลสามารถระบุ
ความสัมพันธ์โดยตรงและโดยอ้อม จากทบทวนและค้นพบสิ่งที่บุคคลเหล่านั้นสนใจจากความเชื่อมโยง
หรือเป็นแนวโน้มอิทธิพลทางพฤติกรรม (Robinson et al., 2013)
ในการศึกษาครั้งนี้ ใช้ฐานข้อมูล รายการสั่งอาหารของร้านอาหารประเภท Casual dining
เป็ น ตัวอย่ างในการออกแบบประมวลผลด้ว ยโหนด และความสั มพันธ์ของฐานข้อมูลในการสร้าง
คุณลักษณะต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องในการดาเนินการประมวลผล
1. การออกแบบเพื่อการประมวลผล
ฐานข้อ มูล การสั่ งอาหารของร้านอาหารเพื่ อน ามาออกแบบการวิเคราะห์ ด้ วยโหนดและ
ความสั มพันธ์ของโหนด โดยแบ่ งคุณลักษณะตัวแปรตามกลุ่มลูกค้าที่เข้าใช้บริการของร้านอาหาร
กรณีศึกษา ดังนี้
1.1 Nodes: ฐานข้อมูลที่แสดงเอกลักษณ์
- Menu (รายการอาหาร)
- Value Price (ความคุ้มค่าของราคาอาหาร)
- Cooking (วิธีการปรุง)
- Main Ingredient (ส่วนประกอบหลัก)
- Main Seasoning (เครื่องปรุงหลัก)
- Taste (รสชาติ)
- Customer Group (กลุ่มลูกค้า)
สาหรับ 5 เมนู และ 5 กลุ่มลูกค้า เพื่อใช้ในปฏิบัติการประมวลผล
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1.2 Relationships: ความสัมพันธ์ที่เชื่อมโหนด
- ORDERED (from Customer to Menu)
- HAS_VALUE (from Price to Menu)
- COOKED (from Cooking to Menu)
- INGREDIENT (from Main Ingredient to Menu)
- SEASONING (from Main Seasoning to Menu)
- TASTED (from Menu to Taste)
1.3 Nodes Properties:
• Menu มีคุณสมบัติ ดังนี้
- name (ชื่ออาหาร)
- price (ราคา)
- serving (ลักษณะการเสริฟ) : bowl, plate และ hot pot
• Customer มีประเภทตามคุณสมบัติ ใน 1 property ตามข้อมูลลูกค้าที่เข้าใช้
บริการดังนี้
- Gender: Male, Female และ Mixed
- Age: Teenage, Adult, Senior และ Mixed
- Nationality: Native, Asian, Western และ Multi
- Group: Single, Couple, Family และ Colleague
- Visit: Never, Irregular, Regular และ Mixed
จากคุณสมบัติของลูกค้าที่เข้ามาใช้บริการสามารถจัดความเชื่อมโยงในการแบ่งกลุ่ม
ได้ทั้งหมด 768 กลุ่มลูกค้า
• Order relationships ใน 1 property
- Order: ช่วงความถี่การสั่งซื้อของลูกค้า ได้แก่
ช่วงความถี่การสั่งซื้ออาหาร (ครั้ง/เดือน)
0.00 - 8.00
9.00 - 17.00
18.00 - 26.00
27.00 - 35.00
36.00 - 44.00
45.00 - 53.00
54.00 - 62.00
63.00 - 71.00
72.00 - 80.00
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0.10
0.20
0.30
0.40
0.50
0.60
0.70
0.80
0.90
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81.00 - 89.00

0.10

• Value price relationships ใน 1 property
- Value price: ช่วงของมูลค่าราคาเมนูอาหาร ได้แก่
มูลค่าราคา
high price
perceived price
value price

ค่าคะแนน
0.10
0.50
0.30

• TASTED ใน 1 property
- Weight : เมนูอาหาร 1 รายการมีรสชาติที่หลากหลายจากการสัมภาษณ์
พ่อครัวได้ตัวอย่างฐานข้อมูลที่ศึกษาเป็นดังตารางที่ 1
ตารางที่ 1 ตัวอย่างฐานข้อมูลรสชาติอาหาร
ชื่อรายการอาหาร
ปลากะพงทอดราดน้าปลา
ยาหอยนางรม
หมึกผัดไข่เค็ม
ปูนึ่ง
ต้มยากุ้ง

หวาน
0.40
0.15
0.40
0.20

เค็ม
0.60
0.35
0.50
0.20

รสชาติอาหาร (100%)
เปรี้ยว
เผ็ด
0.35
0.15
0.10
0.45
0.15

จืด
1.00
-

รวม
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00

จากตารางที่ 1 และข้อมูลความสัมพันธ์ของโหนดต่าง ๆ สามารถเชื่อมโยงความสัมพันธ์
ของข้อมูลในรูปแบบกราฟของโหนดและความสัมพันธ์ จากข้อมูลที่มีโครงสร้างแบบจาลองที่ความ
ซับซ้อนแต่ยึดหยุ่น (Hoang-Qui และ Jedidi, 2014) การเชื่อมต่อที่หลากหลายของกราฟ ซึง่ สามารถ
ค้นหาข้อมูลที่สนใจได้ง่ายขึ้น แสดงภาพความเชื่อมโยงของข้อมูลดังรูปที่ 1
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รูปที่ 1 ตัวอย่างการสร้างฐานข้อมูล
จากรูปที่ 1 แสดงความสัมพันธ์ในโครงสร้างกราฟของฐานข้อมูลที่นามาเป็นตัวอย่างในการศึกษา
ความเชื่อมโยงในทุ ก โหนดที่เป็ น ตัว แทนของข้อมูล เพื่อนามาสู่ การแนะน าเมนูอาหารให้ ลูกค้า ไม่
เพี ย งแต่ ก ารแนะน ารู ป แบบ item-item, user-item หรื อ user-user เท่ า นั้ น โดยเทคนิ ค การ
กาหนดค่าน้าหนักในเส้นทางที่เชื่อมโยงนั้นมีมากที่สุดจะมีโอกาสที่ลูกค้าจะสนใจและแนะนาให้แก่
ลูกค้า
2. การออกแบบฐานข้อมูล
การใช้โครงสร้างข้อมูลกราฟมีข้อได้เปรียบสาหรับการสร้างโหนดและความสัมพันธ์ใน
หลาย ๆ โหนดที่ใช้ในการคานวณชุดฐานข้อมูลโดยตัวอย่างการสั่งอาหารของลูกค้าดังตารางที่ 2
ตารางที่ 2 ตัวอย่างฐานข้อมูลการสั่งเมนูอาหารของลูกค้า
ชื่อเมนูอาหาร
ราคา (บาท) ความถี่การสั่ง (รายการ)
ปลากะพงทอดราดน้าปลา
400
195
ยาหอยนางรม
150
53
หมึกผัดไข่เค็ม
180
167
ปูนึ่ง
350
18
ต้มยากุ้ง
200
91
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จากตารางที่ 2 เป็นฐานข้อมูลตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาและการหาความสัมพันธ์ของลูกค้า
โดยการพิจารณาจากค่าความสัมพันธ์โคซาย (Cosine similarity) ด้วยข้อมูลการสั่งเมนูอาหารขึ้นอยู่
กับความถี่ในการสั่งอาหารเมนูต่าง ๆ ในการศึกษานี้จะวิเคราะห์หาความคล้ายคลึง (Similarity) ของ
ข้อมูลการสั่งอาหาร ซึ่งคานวณจากความสัมพันธ์ของการสั่งซื้อระหว่างอาหาร 2 เมนู ยกตัวอย่างเช่น
เมนูอาหาร I และเมนูอาหาร J มีค่าความสัมพันธ์กันสูง เมื่อลูกค้าจานวนมากสั่งเมนูอาหารทั้งคู่ในใบ
ออเดอร์เดียวกัน การวิเคราะห์ความสัมพันธ์มีหลากหลายวิธี ซึ่งวิธีที่ใช้กันแพร่หลายสาหรับระบบ
แนะน าสิ น ค้ า และบริ ก าร ได้ แ ก่ Pearson Correlation และ Cosine Similarity (Adomavicius
และ Kwon, 2007) การคานวณหาค่าความคล้ายคลึงของคู่เมนูอาหาร I และ J ด้วยวิธี Cosine ดัง
แสดงในสมการ
N
IJ

Cosine Similarity I, J = N 2 i=1 i i N 2
 i=1(Ii) ×  i=1(Ji)

การศึกษาความสัมพันธ์ของลูกค้า พิจารณาจากค่า Cosine similarity ของค่าออเดอร์ใน
ที่นี้ขึ้นอยู่กับความถี่ของการสั่งเมนูอาหารต่าง ๆ โครงสร้างความสัมพันธ์ระหว่างลูกค้าดังรูปที่ 2
1

Similarity {value: [0...1]}

Ordered
{Level of frequency: 0.90}

2

Ordered
{Level of frequency: 0.60}

รูปที่ 2 Cosine similarity ระหว่างลูกค้า
จากรูปที่ 2 แสดงความสัมพันธ์ระหว่างลูกค้าด้วย Cosine similarity จากความถี่ในการสั่ง
อาหาร ตัวอย่างจานวนลูกค้าที่นามาใช้ศึกษาในครั้งนี้ คือ 5 กลุ่มลูกค้า แทนด้วย “ลูกค้า 1” “ลูกค้า
2” “ลู กค้า 3” “ลูกค้า 4” และ “ลูกค้า 5” เป็นตัวอย่างฐานข้อมูลลู กค้า และความเชื่อมโยงของ
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ลูกค้าและเมนูอาหารด้วยระดับความความถี่ในการสั่งอาหาร เพื่อนามาสู่การวิเคราะห์ด้วยโครงสร้าง
กราฟ โดยสามารถนาไปประยุกต์ใช้เพื่อทดสอบการแนะนาเมนูอาหารได้ การคาดการณ์ความต้องการ
ของลูกค้าพิจารณาจากค่าน้ าหนักความสัมพันธ์ที่เชื่อมโยงในกราฟ จากฐานข้อมูลกรณีศึกษาเป็ น
องค์ประกอบในการตัดสินใจ ซึ่งโครงสร้างข้อมูลกราฟ สามารถใช้ความสัมพันธ์ในทฤษฎีกราฟในการ
จัดการกับข้อมูลได้เป็นอย่างดี (Pemmaraju และ Skiena, 2003) การศึกษาระบบแนะนาโดยอาศัย
โครงสร้างข้อมูลกราฟในการแนะนาสินค้าต่าง ๆ แสดงดังตารางที่ 3
ตารางที่ 3 สรุปการศึกษาระบบแนะนาโดยอาศัยโครงสร้างข้อมูลกราฟ
ผู้แต่ง
ชื่อเรื่อง
วัตถุประสงค์
Huang, Chung,
A graph-based
ศึกษาการ
Ong & Chen (2002) recommender system เปรียบเทียบตัว
for digital library
แปรการให้บริการ
ของคลังดิจิตอล
ของร้านหนังสือ
 ศึกษาอัลกอริทึม
Mirza, Keller &
Studying
Ramakrishnan
recommendation
ที่เชื่อม
(2003)
algorithms by graph
คุณลักษณะของ
analysis
ตัวแปร

เครื่องมือ
การประยุกต์
Graph-based การแนะนาหนังสือ
recommender ตามเนื้อหาและประวัติ
system
การใช้

Zhou, Jiang, Su &
Zhang (2008)

ศึกษาการแนะนา
รายบุคคลของ
โครงข่ายซอฟแวร์
จากเว็ปเพจ
สร้างการแนะนา
หนังจาก Social
network ตามการ
ให้คะแนนโดยผู้ใช้

Familiarity
network และ
similarity
network ผู้ใช้
เทคนิค Matrix
factorization

การคาดการณ์ความ
สนใจของผู้ใช้เพื่อ
แนะนาซอฟแวร์

ศึกษาโครงข่าย
เพื่อจับคู่
ความสัมพันธ์
ระหว่างส่วนผสม
ในสูตรอาหาร
ศึกษา algorithm
ที่เหมาะสมในการ
แนะนาภาพยนตร์
ที่เน้นความสนใจ
ปัจจุบันของผู้ใช้

Network
clustering
algorithm จาก
คะแนนสูตร
อาหาร
Graph
traversal
algorithms
ประยุกต์จาก
Dijkstra’s
algorithms
Similarity

การคาดการณ์เพื่อ
แนะนาสูตรอาหาร
ให้กับผู้ใช้

Jamali, M., Martin
Ester, M. (2010)

Teng, Lin &
Adamic (2012)

Effect of initial
configuration on
network-based
recommendation
A matrix factorization
technique with trust
propagation
for recommendation
in social networks
Recipe
recommendation
using ingredient
networks

Demovic et al.
(2013)

Movie
recommendation
based on graph
traversal algorithms

Wang, Tan &

Graph-based

ศึกษาอัลกอริทึม
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Algorithm
การแนะนาภาพยนตร์
ภายใต้ implicit
graph
structure

การแนะนาภาพยนตร์
จากการให้คะแนนของ
ผู้ใช้

การแนะนาภาพยนตร์
ที่มีจานวนมากและ
ตรงกับความสนใจของ
ผู้ใช้
การแนะนาภาพยนตร์
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Zhang (2010)
Deng, Huang & Xu
(2014)

Kuo, Li, Shan &
Lee (2012)

Pham, Li, Cong &
Zhang (2015)

Ristoski,
Schuhmacher &
Paulheim (2015)

Recommendation on
social networks

สาหรับแนะนา
ตาม Social
network
Social network-based ศึกษาวิธีการ
service
แนะนาจาก
recommendation with โครงข่ายที่มีความ
trust enhancement
น่าเชื่อถือที่
เรียกว่า Relevant
trust walker
algorithm
Intelligent menu
ศึกษา
planning:
ความสัมพันธ์
recommending set of กราฟสูตรอาหาร
recipes by ingredients จากข้อมูล
เมนูอาหารบนเวป
ไซต์
A general graph-based ใช้ Graph-based
model for
model ในการ
recommendation
แนะนาการจัดงาน
in event-based social
networks
Using graph metrics
ศึกษาการ
for linked open data เชื่อมโยงข้อมูล
enabled
แบบเปิดด้วย
recommender
graphเพื่อแนะนา
Systems
item ได้แก่

graph
relationship

โดยอัลกอริทึมแบบ
ใหม่

Matrix
factorization
ประเมินความ
น่าเชื่อถือของ
Social
network และ
algorithm
ใช้ Graph
based
algorithm
สาหรับวางแผน
เมนูอาหาร

การแนะนาสินค้า
ให้กับผู้ใช้บนเวปไซต์

การแนะนาสูตรอาหาร
โดยส่วนผสมที่ผู้ใช้
ระบุ

Graph-based
model

การแนะนาที่ทันสมัย
ที่สุดสาหรับการจัด
งานที่มีอิทธิพลกับค่า
น้าหนักพฤติกรรมของ
ผู้ใช้
สกัด Graph
การแนะนา Top-10
สาหรับ 3 item ของ 3 Item ได้แก่
ด้วย 3 graph หนังสือ เพลง
algorithm ที่ดี ภาพยนตร์
ที่สุด

จากตารางที่ 3 แสดงถึงการแก้ปัญหาโครงสร้างข้อมูลกราฟด้วยอัลกอริทึมที่แตกต่างกันใน
การแนะนาสินค้า การศึกษาครั้งนี้เป็น การแก้ปัญหาด้วยโครงร้างข้อมูลกราฟ โดยการประยุกต์ใช้
อัลกอริทึม Spanning tree เป็นเทคนิคหนึ่งสาหรับการแนะนาโดยอาศัยความสัมพันธ์ของข้อมูลที่
เชื่อมโยงกันในลักษณะโครงข่ายความสัมพันธ์ เทคนิคที่นิยมใช้โดยทั่วไป ได้แก่ Minimum spanning
tree (MST) การศึกษาครั้งนี้ใช้การคานวณด้วยเส้นทางที่แตกต่างจากวิธีดั้งเดิมโดยอาศัยหลักการของ
โครงข่าย ด้วยค่าคะแนนหรือค่าน้าหนักสูงที่สุดที่เป็นไปได้ที่เชื่อมโยงแต่ละโหนดในเส้นทางที่เป็นไป
ได้ทั้งหมดในโครงข่ายเลือกการเชื่อมโยงที่มีน้าหนัก มากที่สุด โดยจุดประสงค์คือการเชื่อมเส้นทาง
ระหว่างโหนด ที่มีคะแนนสูงกว่าเป็น Menu candidate เพื่อแนะนาให้กับลูกค้า
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ผลการวิจัย
1. การหา Nearest neighbor ด้วยข้อมูลลูกค้าที่สั่งเมนูอาหารใกล้เคียงกัน
การแนะนาเมนูอาหารที่ลูกค้ายังไม่เคยมีประวัติการสั่งอาหาร ระบบจะจับคู่จากลูกค้าที่มี
ลักษณะใกล้เคียงลูกค้าที่เข้ามาใช้บริการ ซึ่งมีความเป็นไปได้อย่างสูงที่จะคาดการณ์ได้ว่า ลูกค้ามี
ความต้องการรายการอาหารที่แนะนานี้ อันดับแรกคือการใช้ค่า Cosine similarity จากฐานข้อมูลที่มี
อยู่และความสัมพันธ์เพื่อใช้ออกแบบความเชื่อมโยงระหว่างกลุ่มลูกค้าที่เข้าใช้บริการพบว่า การเชื่อม
ความสั ม พั น ธ์ ข องโหนดลู ก ค้ า ถู ก เชื่ อ มด้ ว ยความสั ม พั น ธ์ “SIMILARITY” สามารถยกตั ว อย่ า ง
ความสัมพันธ์ได้ดังตารางที่ 4 และภาพความสัมพันธ์ของลูกค้าเป็นดังรูปที่ 3
ตารางที่ 4 ตัวอย่างค่าความสัมพันธ์ Cosine similarity
ลูกค้า 1
1.00
0.96
0.74
0.70
0.37

ลูกค้า 2
0.96
1.00
0.83
0.84
0.45

ลูกค้า 3
0.74
0.83
1.00
0.80
0.86

ลูกค้า 4
0.70
0.84
0.80
1.00
0.49

ลูกค้า 5
0.37
0.45
0.86
0.49
1.00

2

1

TY
RI
ILA
M
SI

Y
RIT
ILA
M
I
S

3

SI
M
ILA
RI
TY

Y
RIT
ILA
SIM
TY
RI
ILA
M
SI

4

SIMILARITY

SIMILARITY

SIM
ILA
RIT
Y

SIMILARITY

similarity
ลูกค้า 1
ลูกค้า 2
ลูกค้า 3
ลูกค้า 4
ลูกค้า 5

SIMILARITY

5

รูปที่ 3 การสร้างภาพกราฟความสัมพันธ์ของลูกค้า

~ 10 ~

การประชุมวิชาการ SMART LOGISITCS CONFERENCE (SLC) ครั้งที่ 1
“Logistics towards Thailand 4.0”

จากตารางที่ 4 และรู ป ที่ 3 พบว่ า การศึ ก ษาความสั ม พั น ธ์เพื่ อ ทดสอบหา Nearest
neighbor หรือลูกค้าที่มีข้อมูลการสั่งเมนูอาหารใกล้เคียงกัน เป็นขั้นตอนการดาเนินการขั้นต่อไป
จากตั ว อย่ า ง คื อ ลู ก ค้ า ประกอบด้ ว ย Gender: ‘Male’, Age: ‘Adult’, Nationality: ‘Native’,
Group: ‘Couple’, Visit: ‘Irregular’ แทนด้วยลูกค้า 1 ผลที่พบดังตารางที่ 5
ตารางที่ 5 ผล Similarity มีความสัมพันธ์ Neighbor ของกลุ่มลูกค้าที่ 1
Neighbor

Similarity
0.96
0.74
0.70

ลูกค้า 2
ลูกค้า 3
ลูกค้า 4

จากตารางที่ 5 ผล Similarity มีความสัมพันธ์ Neighbor ของกลุ่มลูกค้าที่ 1 ข้อมูลความถี่
ในการสั่งซื้อโดยใช้ความสัมพันธ์ Neighbor นามาใช้ในการคาดการณ์แนะนารายการอาหารให้กับ
ลูกค้า ผลที่พบดังตารางที่ 6
ตารางที่ 6 รายการอาหารที่มีความสัมพันธ์ของระดับความถี่ในการสั่งซื้ออาหารสาหรับลูกค้า 1
รายการอาหาร
ชื่อรายการอาหาร
ราคา
ลักษณะการเสริฟ
Order

ลูกค้า
ลูกค้า 2

ปลากะพงทอดน้าปลา
400
จาน
50

จากตารางที่ 6 แสดงให้เห็นว่ารายการอาหารที่ถูกสั่งจากลูกค้าที่มีความสัมพันธ์ Nearest
neighbor และความสั ม พั น ธ์ ข องระดั บ ความถี่ ในการสั่ ง เมนู อ าหาร (ลู ก ค้ า 1 ที่ มี ค วามสั ม พั น ธ์
Nearest neighbor ด้วย Similarity สู งที่สุด เท่ ากับ 0.96 ได้แก่ ลู กค้า 2 ความสั มพันธ์ของระดับ
ความถี่การสั่ง 60% ได้แก่ ปลากะพงทอดน้าปลา) จึงเป็นเหตุผลสาคัญในการที่จะแนะนารายการ
อาหารโดยอาศัยความสัมพันธ์ Nearest neighbor และระดับความถี่ในการสั่งเมนูอาหาร
จากความสัมพันธ์ทั้งหมดนามากาหนดโครงข่ายในเส้นทางความสัมพันธ์ระหว่างโหนด เพื่อ
แนะนา โดยลูกค้าที่มีความสัมพันธ์กับลู กค้า 1 คือลูกค้า 2 ตามผลความสั มพันธ์ ความถี่ในการสั่ ง
เมนูอาหารมากที่สุด การแนะนาขึ้นอยู่กับค่าคะแนนตามช่วงความถี่ในการสั่งเมนูอาหาร โดยผลของ
เมนูอาหารที่จะทาการแนะนาคือเมนูอาหารที่ลูกค้า 1 ยังไม่ได้สั่งลงโต๊ะในการรับประทานอาหารครั้ง
ปัจจุบัน หากรายการอาหารได้รับการสั่งไปแล้วจะไม่แนะนาซ้า จากนั้นจึงเรียกเมนูอาหารลาดับต่อไป
มาเพื่อแนะนา ผลมีดังตารางที่ 7
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ตารางที่ 7 เมนูอาหารเพื่อแนะนา
รายการอาหาร

การแนะนา
5
4
3

ปลากะพงทอดน้าปลา
หมึกผัดไข่เค็ม
ยาหอยนางรม

จากตารางที่ 7 จะพบว่า เมนูอาหารที่จะแนะนาให้ลูกค้า 1 พบเมนูอาหารแนะนา ได้แก่
ปลากะพงทอดน้าปลา หมึกผัดไข่เค็มและยาหอยนางรม ทั้ง 3 เมนูเป็นค่าเฉลี่ยจากเมนูที่ได้รับการสั่ง
จากลูกค้าที่มีความสัมพันธ์กับลูกค้า 1 ซึ่ง เป็นไปได้ว่าเมื่อแนะนาเมนูอาหารดังกล่าวให้กับ ลูกค้า 1
แล้วน่าจะเป็นที่ชื่นชอบ ซึ่งเป็นลูกค้าที่มีคุณลักษณะประกอบด้วย Gender: ‘Male’, Age: ‘Adult’,
Nationality: ‘Native’, Group: ‘Couple’, Visit: ‘Irregular’
2. การแนะนาเมนูอาหารด้วยรสชาติ
เป้ าหมายของการแนะน าในการศึกษาครั้งนี้ คือ การแนะนาเมนู อาหารที่ยังไม่ได้สั่งเพื่อ
ค านวณการแนะน า เนื่ อ งจากข้ อ มู ล ในโหนดที่ ใช้ ในการศึ ก ษามี ม ากกว่ า 1 ชุ ด ประกอบด้ ว ย
เมนูอาหาร ความคุ้มค่าของราคาอาหาร วิธีการปรุง ส่วนประกอบหลัก เครื่องปรุงหลัก รสชาติ และ
ลูกค้า การคานวณค่าความคล้ายคลึงกัน (Similarity) ที่ตรงกันทั้งหมดอาจไม่เพียงพอ วิธี Spanning
tree เป็นเทคนิคที่สามารถประยุกต์ใช้การเสนอเมนูอาหารจากความคล้ายคลึง โดยวิเคราะห์จากการ
สั่งซื้อในปัจจุบัน ซึ่งเป็นวิธีการที่นิยมใช้กันอย่างแพร่หลาย สารวจจากกราฟที่ให้ค วามสาคัญในชุด
ข้อมูลที่จาเป็นของโหนดและวิเคราะห์จากค่าน้าหนักที่มากที่สุด
การวิ เคราะห์ เมนู อ าหารอื่ น ที่ มี ร สชาติ เหมื อ นกั น ตลอดจนรสชาติ ที่ ลู ก ค้ า ต้ อ งการ
เมนูอาหารที่แนะนาต้องมีคะแนนสูงที่สุดไปยังรสชาติที่กาหนด ตัวอย่างของเมนูอาหารเริ่มต้นคือ ปลา
กะพงทอดน้าปลา และรสชาติที่ลูกค้าต้องการสั่งเป็นเมนูถัดไป คือ รสเผ็ด เมนูแนะนาเป็นเมนูที่มีรส
เผ็ดเป็นหลักที่จะใช้แนะน าเมนูต่อไปและเป็นเมนูอาหารที่มีความถี่การสั่งสูงที่สุด โดยรสชาติของ
เมนูอาหารที่ถูกเลือกและแนะนามีคะแนนสูง ที่สุด แสดงรูปแบบการทางานดังรูปที่ 4 และผลที่ได้ดัง
ตารางที่ 8
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//Initializes the vertex and edge for graph
Set of vertices vertex
Set of edges ed
//Pass the parameter as “vertex” and “ed” to
//maximumtree() function
return maximumtree (vertex, ed)
//Define the maximumtree() function
define maximumtree (vertex, ed):
//Loop executes until the “ed”
for edge in ed:
//Set all the edge weight as “maximum edge //maximum weight”
edge.we = max.edge. we
//Calculate the minimum spanning tree by calling the //Prim’s and store the result into “mst” variable
mst = prims(vertex, ed)
//Store the edge “ed” to “max” variable
max = ed
//Loop executes until the minimum edge in minimum
//spanning tree “mst”
for edge in mst.edges:
//Remove the minimum edge from the “max”
//variable
max.remove(edge)
//Return the “max” variable which constain
//maximum edge weight
return max

รูปที่ 4 การทางานการดาเนินการ
ตารางที่ 8 เมนูอาหารแนะนาด้วย Prim's algorithm
ชื่อเมนูอาหาร
ราคา
ลักษณะการเสริฟ
ชื่อเมนูอาหาร
ราคา
ลักษณะการเสริฟ
ชื่อเมนูอาหาร
ราคา
ลักษณะการเสริฟ

เมนูอาหาร
ต้มยากุ้ง
200
ถ้วย
ยาหอยนางรม
150
จาน
ต้มยากุ้ง
200
ถ้วย

การแนะนา
5.91
5.91
5.86

จากตารางที่ 8 การแนะน าเมนูอาหารด้วยเทคนิค Spanning tree โดยอาศัยหลั กการ
Prim's algorithm มี โหนดเริ่ ม ต้ น คื อ “ปลากะพงทอดน้ าปลา” พบว่า เมนู อ าหารที่ แนะน าด้ ว ย
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รสชาติ ที่ ใกล้ เคี ย งส าหรั บ ลู ก ค้ า 1 ล าดั บ แรก คื อ ต้ ม ย ากุ้ ง ย าหอยนางรมและหมึ ก ผั ด ไข่ เค็ ม
ตามล าดับ ซึ่งเป็ น เมนู ที่มีรสชาติเผ็ ดระดับที่ แตกต่างกัน โดยตัวอย่างภาพกราฟการแนะน าที่มีค่า
คะแนนสูงสุด ดังรูปที่ 5

รูปที่ 5 การแนะนาเมนูอาหารถัดไป โดยกาหนดให้โหนดเริ่มต้น คือ “ปลากะพงทอดน้าปลา”
สรุปและอภิปรายผลการวิจัย
การศึกษาเพื่อทดสอบการออกแบบแนะนาเมนูอาหารโดยพื้นฐานนาข้อมูลจากการสั่งของ
ผู้ใช้บริการภายในร้านอาหารประเภท Casual dining ซึ่งจากการทดสอบการใช้งานในการศึกษาครั้ง
นี้ใช้ตัวอย่างจานวนไม่มากในการแสดงผลของกลุ่มลูกค้าจานวน 5 กลุ่มและเมนูอาหาร 5 เมนู ได้แก่
ปลากะพงทอดน้าปลา ยาหอยนางรม หมึกผัดไข่เค็ม ปูนึ่ง และต้มยากุ้ง จากการแนะนาเมนูอาหาร
ให้กับลูกค้าที่ 1 ด้วยการวิเคราะห์ Similarity มีความสัมพันธ์ Neighbor คือ ลูกค้าที่ 2 นาไปสู่การ
พิจารณาข้อมูลการสั่งของลู กค้าที่ 2 มีค่าคะแนนการสั่งมากที่สุด คือ ปลากะพงทอดน้าปลา ผลที่
ตามมาพบว่า เมนูอาหารที่ได้รับการสั่งมากที่สุดจากลูกค้าที่มีความสัมพันธ์กันมาก ได้แก่ ปลากะพง
ทอดน้าปลา หมึกผัดไข่เค็ม และยาหอยนางรม ตามลาดับ เนื่องด้วยผู้วิจัยได้เล็งเห็นถึงความสาคัญ
ของข้อมูลที่นามาศึกษาครั้งนี้ โดยโหนดที่นามาศึกษามีมากกว่า 1 ชุด จึงประยุกต์ใช้โครงสร้างข้อมูล
กราฟ เพื่อค้นหาข้อมูล ที่ส นใจได้ง่ายขึ้นด้วยการกาหนดค่า น้าหนักในแต่ล ะเส้นความสั มพันธ์เพื่อ
แนะนาให้กับลูกค้า 1 จากความสาคัญของข้อมูลที่เกี่ยวข้องในแต่ละโหนด จึงอาศัยเทคนิค Spanning
tree สามารถประยุกต์ใช้แนะนารายการอาหารโดยพิจารณาเมนูที่มีคะแนนสูงสุด โดยคานึงถึงรสชาติ
อาหารเป็นประเด็นสาคัญในการแนะนา ตัวอย่างเมนูอาหารเริ่มต้นคือ ปลากะพงทอดน้าปลา โดย
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รสชาติที่เลือกคือ รสเผ็ด ผลที่พบคือเมนูอาหารที่แนะนาด้วยรสเผ็ดที่มีคะแนนสูงสุด คือ ต้มยากุ้ง ยา
หอยนางรม และหมึกผัดไข่เค็ม ตามลาดับ จากผลการศึกษาพบว่า การแนะนาเมนูอาหารด้วยการ
วิเคราะห์เทคนิคต่าง ๆ จะให้เมนูแนะนาลาดับที่แตกต่างกัน การเพิ่มความซับซ้อนของความสัมพันธ์ที่
เชื่อมโยงกันของข้อมูลจะทาให้การแนะนาเมนูอาหารที่ลูกค้ามีโอกาสสนใจมีสูงขึ้นด้วย อย่างไรก็ตาม
การศึกษาที่จะพัฒนาครั้งต่อไปคือ การทดสอบเพื่อวิเคราะห์ข้อมูลการสั่งเมนูอาหารจากข้อมูลที่ได้
จากร้านอาหารกรณี ศึกษาและเพิ่มประสิ ทธิภ าพการแนะนาให้ดียิ่งขึ้นจากการใช้ทดสอบกับกลุ่ ม
ตัวอย่างที่มีจานวนมากขึ้นและครอบคลุมปัจจัยตามกลุ่มลูกค้า ซึ่งประกอบด้วย เพศ ช่วงอายุ เชื้อ
ชาติ/สัญชาติ ลักษณะกลุ่มลูกค้า และการเข้ามาใช้บริการ
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