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บทคัดย่อ 
 
 วิจัยฉบับนี้ มีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1) ศึกษาพฤติกรรมการใช้เว็บไซต์ส านักหอสมุดกลางของ
ผู้ใช้บริการ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 2) ศึกษาหาความความสัมพันธ์ระหว่างหน้าต่างๆ บน
เว็บไซต์ส านักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ โดยผู้วิจัยศึกษาจากข้อมูลจ านวนการใช้
บริการหน้าภายในเว็บไซต์ และวิเคราะห์ด้วยทฤษฎีการวิเคราะห์ข้อมูล Apriori Algorithm แล้วน า
ข้อมูลเหล่านี้ไปปรับปรุงเว็บไซต์ จากการวิจัยพบว่าพฤติกรรมการใช้เว็บไซต์ส านักหอสมุดกลางด้านการ
ใช้เครื่องมือและอุปกรณ์ ประกอบด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์ สมาร์ทโฟน และแท็บเล็ตตามล าดับ 
ช่วงเวลาที่มักใช้บริการ ได้แก่ ช่วงเปิดและกลางภาคการศึกษา เมื่อพิจารณาความสัมพันธ์ของการใช้
หน้าภายในเว็บไซต์ พบว่ามีการใช้หน้าฐานข้อมูลออนไลน์มากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 48.72 และหน้าที่มี
ความสัมพันธ์กันมากที่สุดคือ หน้าแหล่งข้อมูลการวิจัย กับหน้า Impact  factor คิดเป็นร้อยละ 14.29 
ดังนั้น การให้บริการเว็บไซต์ส านักหอสมุดกลางจึงควรค านึงถึงประเด็นที่เกี่ยวข้องในการท าวิจัยมากข้ึน 
 
ค าส าคัญ  เว็บไซต์ห้องสมุด พฤติกรรมการใช้  
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Abstract 
 

         This study aims to investigate user behavior on Central Library’s website 
service and find the relationship among its webpage. Data are collected through 
google analytic, then analyzed and presented by Apriori Algorithm’ 
The results reveal that most users use computer, smart-phone, and tablet, 
respectively in order to access Central Library’s website service and they mostly visit 
the website during opening and midterm of the semester. When considered the 
relationship of webpage access, it is found that page of online database is mostly 
used (48.72%) and there is most relationship between webpage of “research source” 
and “impact factor”(14.29).  
 
Keywords: Library website, User behavior 



กิตติกรรมประกาศ 
 

วิจัยฉบับนี้ ได้ด ำเนินกำรส ำเร็จลุล่วงเป็นไปตำมวัตถุประสงค์ท่ีได้ก ำหนดไว้ โดยได้รับกำร
สนับสนุนจำกบุคคลหลำยฝ่ำยที่ให้ข้อเสนอแนะ ควำมช่วยเหลือ ซึ่งส่งผลให้เป็นประโยชน์อย่ำงยิ่งใน
กำรจัดท ำผลวิเครำะห์กำรใช้บริกำรบนเว็บไซต์นี้และเป็นประโยชน์ต่อกำรด ำเนินกำรครั้งนี้   

ขอขอบพระคุณ คุณพิมล เมฆสวัสดิ์ ที่ปรึกษำกำรเขียนบทควำมงำนวิจัย  ที่กรุณำให้
ค ำปรึกษำแนะน ำแหล่งข้อมูลตัวอย่ำงกำรท ำวิจัย ตรวจแก้ข้อบกพร่องที่เป็นประโยชน์ต่อกำรเขียน
บทควำมงำนวิจัยชิ้นนี้ให้มีใจควำมที่ถูกต้องและเหมำะสมกับกำรเผยแพร่สู่สำธำรณะ ขอขอบพระคุณ 
ว่ำที่ร้อยตรีสะอำด สืบสมำน ที่ปรึกษำโครงกำร ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร. วรภัทร ไพรีเกรง และ
อำจำรย์สำโรช เมำลำนนท์ ที่ปรึกษำด้ำนกำรวิเครำะห์ข้อมูล  ที่กรุณำให้ค ำปรึกษำแนะน ำวิธีกำร
วิเครำะห์ข้อมูลที่เหมำะสมและตรงตำมวัตถุประสงค์ท ำให้งำนวิจัยได้ส ำเร็จลุล่วง  ขอบคุณผู้ช่วย
ศำสตรำจำรย์ ดร.วีรยุทธ เจริญเรืองกิจ  รองผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยเทคโนโลยีสำรสนเทศ ส ำนัก
หอสมุดกลำง ที่กรุณำอนุ เครำะห์ ให้ข้อมูลกำรใช้บริกำรบนเว็บไซต์หน่วยงำน  ขอขอบคุณ  
คุณแสงจันทร์ หวำนอำรมย์ ฝ่ำยบุคคล ส ำนักหอสมุดกลำง ที่ช่วยแนะน ำขั้นตอนระเบียบกำรส่ง
เอกสำรกับหน่วยงำน ขอบคุณ หัวฝ่ำยฝ่ำยเทคโนโลยีสำรสนเทศเพ่ือนร่วมงำน และครอบครัวของ
ผู้วิจัยที่ดีที่คอยช่วยเป็นแรงผลักดันให้ก ำลังใจในกำรด ำเนินงำนวิจัยฉบับนี้ส ำเร็จลุล่วงด้วยดี 

สุดท้ำยนี้ผู้วิจัยหวังว่ำผลวิจัยจะสำมำรถใช้เป็นแหล่งข้อมูลประกอบในกำรปรับปรุง
พัฒนำเว็บไซต์หน่วยงำนนี้ได้ต่อไปในอนำคต ยังเป็นแนวทำงในกำรวิเครำะห์พฤติกรรมกำรใช้งำน
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บทท่ี 1 
บทน ำ 

 
1.1 ควำมเป็นมำและควำมส ำคัญของปัญหำ 
  เว็บไซต์ช่วยท ำให้ห้องสมุดสำมำรถท ำหน้ำที่เผยแพร่สำรสนเทศผ่ำนทำงกำรสร้ำงเว็บไซต์ 
ของห้องสมุด ด้วยเหตุนี้  กำรสร้ำงเว็บไซต์ห้องสมุดจึงจ ำเป็นต้องมีควำมเข้ำใจชัดเจนเกี่ยวกับ
วัตถุประสงค์และควำมต้องกำรของผู้ใช้ โดยเฉพำะห้องสมุดสถำบันอุดมศึกษำที่ใช้เว็บไซต์ห้องสมุด
เป็นช่องทำงส ำคัญที่ช่วยให้ผู้ใช้เข้ำถึงทรัพยำกรสำรสนเทศได้อย่ำงสะดวกรวดเร็วและกว้ำงขวำง 
นอกจำกนั้น เว็บไซต์ในปัจจุบันมีประสิทธิภำพในกำรสื่อสำรแบบสองทำงมำกขึ้นเหล่ำนี้ ท ำให้เกิด
แรงผลักดันในกำรพัฒนำเว็บไซต์โดยกำรใส่เนื้อหำที่เป็นประโยชน์และเป็นที่ต้องกำรของผู้ใช้  และมี
กำรสร้ำงฐำนข้อมูลที่เชื่อมโยงในระบบออนไลน์   ห้องสมุดสถำบันอุดมศึกษำส่วนใหญ่จึงพัฒนำ
เว็บไซต์ของตนเองขึ้นมำเพ่ือใช้เป็นช่องทำงในกำรให้บริกำรทรัพยำกรสำรสนเทศทั้งในรูปแบบ
สิ่งพิมพ์และดิจิทัลที่จัดหำมำให้แก่ผู้ใช้ ซึ่งเป็นอำจำรย์ บุคลำกร และนิสิต รวมทั้งกำรให้บริกำรอ่ืนๆ  
ทีจ่ ำเป็นส ำหรับกำรเรียนกำรสอนและวิจัย   

กำรวิเครำะห์เว็บไซต์เป็นสิ่งที่ใช้กันอย่ำงกว้ำงขวำงในด้ำนธุรกิจและกำรตลำดเพ่ือประเมิน
ควำมมีประสิทธิภำพของเว็บไซต์ กำรวิเครำะห์แฟ้มล็อก (Log file) ของเว็บและสถิติของเว็บ 
เป็นกำรติดตำม กำรประเมินผล กำรรำยงำน และกำรวิเครำะห์ข้อมูลอินเทอร์เน็ต   เชิงปริมำณเพ่ือ
ช่วยเพ่ิมประสิทธิภำพของเว็บไซต์นั่นเอง ซึ่งข้อมูลดังกล่ำวได้มำจำกเว็บเซิร์ฟเวอร์ล็อก (Web server 
log) ที่ได้มำจำกเว็บไซต์ และแปลควำมโดยกำรใช้ซอฟต์แวร์  ส ำหรับส ำนักหอสมุดกลำงได้พัฒนำ
เว็บไซต์    เพ่ือให้บริกำรแก่ผู้ใช้มำโดยตลอด แต่ยังไม่มีกำรศึกษำถึงควำมต้องกำรหรือพฤติกรรมกำร
ใช้เว็บไซต์ห้องสมุด จะมีแค่เพียงงำนวิจัยของเปี่ยมสุข ทุ่งกำวี (2552: บทคัดย่อ) เพียงเรื่องเดียว 
ที่ ศึ ก ษ ำ เรื่ อ ง ก ำ ร ใช้ เ ว็ บ ไซ ต์ ส ำ นั ก ห อ ส มุ ด ก ล ำ ง ข อ ง นิ สิ ต ร ะ ดั บ บั ณ ฑิ ต ศึ ก ษ ำ  
มหำวิทยำลัยศรีนครินทรวิโรฒ  กำรวิจัยนี้จึงต้องกำรหำค ำตอบเกี่ยวกับพฤติกรรมกำรใช้เว็บไซต์
ห้องสมุดของผู้ใช้ในมหำวิทยำลัยศรีนครินทรวิโรฒ โดยกำรน ำแฟ้มล็อกของเว็บไซต์มำวิเครำะห์ใน 3 
ประเด็น ได้แก่ 1)  ผู้ใช้นิยมใช้เครื่องมือหรืออุปกรณ์ใดในกำรใช้เว็บไซต์ 2) ช่วงเวลำที่มีผู้ใช้บริกำร
มำกที่สุด และ 3) ควำมสัมพันธ์ของหน้ำเว็บไซต์ต่ำง ๆ ที่ใช้ ทั้งนี้ผลที่ได้จำกกำรวิจัยท ำให้ส ำนัก
หอสมุดกลำง มหำวิทยำลัยศรีนครินทรวิโรฒ สำมำรถน ำข้อมูลมำปรับปรุงและพัฒนำเว็บไซต์ที่
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สอดคล้องกับควำมต้องกำรของผู้ใช้เพ่ือเอ้ือประโยชน์ในกำรศึกษำค้นคว้ำและวิจัยของผู้ใช้บริกำรได้
อย่ำงมีประสิทธิภำพต่อไป 

 
1.2 วัตถุประสงค์ 
        1.2.1  เ พ่ื อ ศึ กษ ำพ ฤติ ก รรม กำร ใช้ เว็ บ ไซต์ ส ำนั ก ห อสมุ ด กล ำงขอ งผู้ ใช้ บ ริ ก ำร 
มหำวิทยำลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
        1.2.2  เพ่ือหำควำมควำมสัมพันธ์ระหว่ำงหน้ำต่ำงๆ ภำยในเว็บไซต์ส ำนักหอสมุดกลำง 
มหำวิทยำลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

 
1.3 ขอบเขตกำรด ำเนินงำน 

1.3.1 กลุ่มเป้ำหมำยในกำรศึกษำ คือ ผู้ใช้บริกำรเว็บไซต์ส ำนักหอสมุดกลำง 
1.3.2 ระยะเวลำในกำรรวบรวมข้อมูล คือ 1 ปีกำรศึกษำย้อนหลัง ตั้งแต่เดือนสิงหำคม 

พ.ศ. 2561 ถึง เดือนกรกฎำคม พ.ศ. 2562 
1.3.3 สถิติที่ใช้ในกำรวิเครำะห์ข้อมูล ได้แก่ ควำมถี่ ร้อยละ และค่ำเฉลี่ย และแสดงผล

วิเครำะห์ข้อมูลในรูปแบบกรำฟข้อมูล หรือตำรำงแสดงข้อมูล 
 

1.4 ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับ 
1.4.1 ส ำนักหอสมุดกลำง มศว สำมำรถทรำบถึงพฤติกรรมกำรใช้งำนของผู้ใช้บริกำรต่ำง  ๆ 

บนเว็บไซต์ส ำนักหอสมุดกลำง 
1.4.2 มีกำรพัฒนำเนื้อหำบนเว็บไซต์ของส ำนักหอสมุดกลำง เพ่ือให้เป็นแหล่งสำรสนเทศ 

ที่เอ้ือประโยชน์แก่ผู้ใช้มำกข้ึน 
1.4.3 ผู้ใช้บริกำรสำมำรถสืบค้น เข้ำถึง และใช้ประโยชน์ทรัพยำกรห้องสมุดผ่ำนทำงเครื่องมือ

หรืออุปกรณ์ได้อย่ำงสะดวกและรวดเร็ว 
 
นิยำมศัพทเ์ฉพำะ 
      หน้ำภำยในเว็บไซต์ หมำยถึง หน้ำแต่ละหน้ำบนเว็บไซต์ที่แสดงข้อมูลแก่ผู้ใช้บริกำรส ำหรับกำร
เข้ำถึงสำรสนเทศท่ีต้องกำร 
       พฤติกรรมกำรใช้ หมำยถึง ในที่นี้ผู้วิจัยมุ่งประเด็นกำรใช้เครื่องมือหรืออุปกรณ์ในกำรใช้เว็บไซต์ 
และช่วงระยะเวลำที่ใช้บริกำรเว็บไซต์ 



 
 

บทท่ี 2 
วรรณกรรมทีเ่กีย่วข้อง 

 
การวิจัยการศึกษาพฤติกรรมผู้ใช้บริการเว็บไซต์ส านักหอสมุดกลาง 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒครั้งนี ้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาพฤติกรรมการใช้เว็บไซต์ 
ส านักหอสมุดกลางของผู้ใช้บริการ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  และเพ่ือหาความความสัมพันธ์
ระหว่างหน้าต่างๆ บนเว็บไซต์ส านักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  โดยศึกษาเอกสาร
และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ 

2.1 การท าเหมืองข้อมูล (Data Mining) 
2.2 ทฤษฎีการวิเคราะห์ข้อมูล Apriori Algorithm 
2.3 แนวคิดเกี่ยวกับพฤติกรรมการใช้บริการเว็บไซต์ 
2.4 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง    
 

การท าเหมืองข้อมูล 
   การท าเหมืองข้อมูล Data Mining หมายถึงการที่ผู้ใช้ดึงข้อมูลผ่านการสังเคราะห์และ
ตรวจสอบข้อมูลอย่างละเอียด โดยการสังเคราะห์ดังกล่าวอาจเป็นการเรียนรู้ข้อมูลในอดีตหรือ 
ข้อมูลในปัจจุบัน ผลลัพธ์ที่ได้มาต้องมีลักษณะของข้อมูลที่เป็นข้อมูลแบบ Unknown, ข้อมูลแบบ 
Valid, และข้อมูลแบบ Actionable มาจากฐานข้อมูลขนาดใหญ่ซึ่งมาจากรายการ Transaction, 
ฐานข้อมูล ของฝ่ายขาย, E-Mail เพ่ือน าข้อมูลดังกล่าวไปใช้เป็นพื้นฐานในการประกอบการตัดสินใจ
ในเชิงธุรกิจ ท าให้เข้าใจแนวโน้มและรูปแบบของตลาด (Data Mining & Data Exploration Lab 
จากคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร ลาดกระบัง, 2547) 
   ข้อมูลแบบ Unknown ข้อมูลที่ถูกใช้จะต้องเป็นข้อมูลผู้ใช้งานไม่รู้มาก่อนและไม่ชัดเจน
จนไม่สามารถตั้งสมมติฐานได้ล่วงหน้าว่าควรจะเป็นแบบใด เช่น เจ้าของห้างสรรพสินค้าแห่งหนึ่งเพิ่ง
จะค้นพบว่าพฤติกรรมของผู้บริโภคใหม่ที่เป็นพ่อบ้าน มักจะซื้อสินค้าประเภทเบียร์และผ้าอ้อมในวัน
ศุกร์ตอนเย็น 
            ข้อมูลแบบ Valid เมื่อผู้ใช้ได้เริ่มใช้เทคนิค Data Mining จะค้นพบสิ่งที่น่าสนใจ โดยต้อง
พิจารณาด้วยว่าสิ่งนั้น Valid หรือไม่ เช่น ผู้ใช้มักจะพบว่ามีความสัมพันธ์ของการซื้อของ 2 สิ่งเสมอ 
แต่ไม่ได้หมายความว่าจะต้องให้ห้างสรรพสินค้าเก็บสินค้ามากข้ึน เพราะข้อมูลที่ได้อาจเกิดความ
คลาดเคลื่อน เพราะฉะนั้นจะต้องท าการ Validation และ Checking ความถูกต้องของข้อมูลและ
วิเคราะห์ความถูกต้องอีกครั้ง 
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   ข้อมูลแบบ Actionable ข้อมูลจะต้องถูกแปลงออกมาและน ามาตัดสินใจให้เป็นความได้ 
เปรียบเชิงธุรกิจ 
   Knowledge Discovery in Database (KDD) and Data Mining หมายถึงกระบวนการ
ในการค้นหาลักษณะแฝงของข้อมูลที่อยู่ในกลุ่มข้อมูลจนวนมาก ซึ่งมีขั้นตอนการท าเหมืองข้อมูลเป็น
กระบวนการที่ส าคัญในการค้นหาลักษณะที่น่าสนใจของข้อมูลเหล่านี้ เช่น รูปแบบ ความสัมพันธ์  
การเปลี่ยนแปลง โครงสร้างที่เด่นชัด และควรมีการน าเสนอวิธีการที่หลากหลายส าหรับเป้าหมายที่
แตกต่างกัน เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่เหมาะสมตามที่ต้องการ (เกียรติพงษ์ อุดมธนะธีระ, 2551) 
 
กระบวนการของ KDD นั้นประกอบด้วยข้ันตอนต่างๆ ดังนี้ 

1. การคัดเลือกข้อมูล (Data Selection) เป็นการระบุถึงแหล่งข้อมูลที่จะน ามาใช้ในการท า
เหมืองข้อมูล รวมถึงการน าข้อมูลที่ต้องการออกมาจากฐานข้อมูลเพ่ือท าการพิจารณาใน
เบื้องต้น 

2. การกรองข้อมูล (Data Cleaning) เป็นกระบวนการที่ท าให้เกิดความมั่นใจในคุณภาพของ
ข้อมูลที่จะน ามาใช้วิเคราะห์ว่าถูกต้อง โดยการน าข้อมูลที่ไม่ถูกต้องออก 

3. การแปลงรูปแบบข้อมูล (Data Transformation) เป็นการแปลงข้อมูลที่เลือกมาให้อยู่ใน 
รูปแบบที่ เหมาะสม ส าหรับการน าไปใช้วิเคราะห์ตามอัลกอริทึม (Algorithm) และ
แบบจ าลองท่ีใช้ในการท าเหมืองข้อมูล 

4. การท าเหมืองข้อมูล (Data Mining) การใช้เทคนิคภายใน การท าเหมืองข้อมูลเพ่ือท าการ 
Mine ข้อมูล โดยทั่วไป ประเภทของงานตามลักษณะของแบบจ าลองที่ใช้ในการท าเหมือง
ข้อมูลนั้นสามารถแบ่งกลุ่มได้เป็น 2 ประเภทใหญ่ๆ คือ Predictive Data Mining เป็นการ
คาดคะเนลักษณะ หรือประมาณค่าที่ชัดเจนของข้อมูลที่จะเกิดขึ้น โดยใช้พ้ืนฐานจากข้อมูล
ที่ผ่านมาในอดีต และ Descriptive Data Mining เป็นการหาแบบจ าลองเพ่ืออธิบาย
ลักษณะบางอย่างของข้อมูลที่มีอยู่ ซึ่งโดยส่วนมากจะเป็นลักษณะการแบ่งกลุ่มข้อมูล 

5. การวิเคราะห์และประเมินผลลัพธ์ที่ได้ (Result Analysis and Evaluation) เป็นขั้นตอน 
การแปลความหมายและการประเมินผลลัพธ์ที่ ได้ว่ามีความเหมาะสมหรือตรงกับ
วัตถุประสงค์ที่ต้องการหรือไม่ โดยทั่วไปควรมีการแสดงผลในรูปแบบที่สามารถเข้าใจได้ง่าย 
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ภาพที่ 2.1. กระบวนการท างานของ Data Mining 
(ฝ่ายพัฒนาทรัพยากรบุคคล บจม. กสท โทรคมนาคม, 2550) 

 
ทฤษฎีการวิเคราะห์ข้อมูล Apriori Algorithm 
   ปัจจุบันการเติบโตของธุรกิจแอปพลิเคชันมีความรวดเร็วมาก โดยสามารถทราบการเติบโต
ได้จากการเก็บรวมการใช้บริการ รายเดือน รายปี และการท าเหมืองข้อมูลจากการใช้บริการ ท าให้
ทราบถึงภาพโดยรวมรวมของข้อมูลทั้งหมด สามารถค้นความผิดปกติ ความสัมพันธ์ รูปแบบ และ 
การท านายแนวโน้มการของธุรกิจ 
  Apriori Algorithm เป็นหนึ่งในรูปแบบการวิเคราะห์ของเหมืองข้อมูล มีความสามารถหา
ความถี ่และหาความสัมพันธ์ของข้อมูลบนระบบฐานข้อมูลที่เชื่อมโยงกับการใช้บริการ เช่น สินค้าท่ี
ถูกซื้อด้วยลูกค้าในห้างสรรพสินค้า เป็นต้น (Rashmi Jain, 2017) ซึ่งเป็นสิ่งส าคัญเพ่ือการท าการ
วิเคราะห์รูปแบบตะกร้าสินค้า (Market Basket Analysis)  และสิ่งนี้สามารถช่วยลูกค้าในเลือกซ้ือ
สินค้าด้วยการเพ่ิมยอดการขายของธุรกิจได ้นอกจากนี้ การวิเคราะห์ข้อมูลสามารถตรวจสอบสภาพ
สถานธุรกิจว่า มีสิ่งผิดปกติในการขับเคลื่อนธุรกิจหรือไม่  ดังนั้นการวิเคราะห์หากฎความสัมพันธ์ของ
สินค้า สามารถบ่งบอกได้ว่าสินค้าชนิดไหนเหมาะกับลูกค้าประเภทใด 
 
กฎความสัมพันธ์ (Association rules) 
   กฎหาความสัมพันธ์นี้จะเรียนรู้จากข้อมูลที่ให้ความส าคัญ และผ่านการส ารวจมา
มากที่สุด การก าหนดความสัมพันธ์นั้นสามารถเกิดขึ้นได้กับตัวแปรบนฐานข้อมูลขนาดใหญ่  โดยเรา
อ้างอิงจากข้อผิดพลาดกฎความสัมพันธ์ของ Rakesh Agrawal ผู้ก่อตั้งกฎนี้ขึ้นมามีสูตรการค านวณ
ดังนี้ I = {i1,i2,i3,…,in} ก าหนดเป็นคตัวแปรของลักษณะข้อมูล และ D={t1,t2,…,tn}  ก าหนดเป็น 
ตัวแปรของการท ารายการ เรียกสองสิ่งนี้ว่าฐานข้อมูล ทุกครั้งที่เกิดการท ารายการ ti  in D รหัส 
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การท ารายการนั้นเป็นข้อมูลที่ไม่มีข้อมูลซ ้า และประกอบด้วยลักษณะข้อมูลภายในการท ารายการ 
กฎนี้สามารถก าหนดความหมายได้ว่า  X  Y โดยค่า X กับ Y เป็นส่วนประกอบของสูตรค านวณ   
I (X,Y  I) และไม่มีการก าหนดให้ X  Y  ค่า X กับ Y คือผลลัพธ์ของสูตรค านวณนี้ 
   ยกตัวอย่างข้อมูลการซื้อสินค้าภายในห้างสรรพสินค้า ตัวอย่างนี้สามารถท าให้เข้าใจ
กฎนี้มากขึ้นจากข้อมูลการท ารายการซื้อสินค้าจริงด้วยข้อมูลขนาดใหญ่ได้ดังนี้  I = {Onion, Burger, 
Potato, Milk, Beer} คือข้อมูลท ารายการซื้อสินค้า 1 ครั้ง และก าหนดการท ารายการซื้อสินค้า
ทั้งหมดมี 6 รายการด้วยกัน เราจะแทน ค่าเมื่อมีสินค้าในรายการด้วยเลข 1 แต่ถ้าไม่พบรายการนั้น 
แทนค่ารายการด้วยเลข 0 ตามภาพท่ี 2.4 

 
ภาพที่ 2.2 ตัวอย่างการวิเคราะห์ด้วยตะกร้าสินค้า 

 
ค่าสนับสนุน (Support) 
 ค่าสนับสนุนการท ารายการซื้อสินค้า X  แทนค่าด้วย supp(X) เป็นสัดส่วนของการท ารายการ
สั่งซื้อสินค้าโดยมีสินค้า X สามารถสูตรค านวณดังนี้ 
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ถ้าการท ารายการซื้อสินค้าทั้งหมดมีจ านวนมากกว่าซึ่งหมายถึงก าไรที่เกิดการซื้อสินค้า ท าให้สัดส่วน
ผลลัพธ์นี้เป็นเกณฑ์สนับสนุนกัน 
 
ค่าความม่ันใจ (Confidence) 
 กฎค่าความเชื่อม่ันมีสูตรค านวณดังนี้ 

 
 

จากสูตรค านวณสามารถเห็นสินค้า y มีการซื้อพร้อมกับสินค้า x ตามข้อมูล {Onion, Potato} => 
{Burger} ซึ่งข้อมูลการซื้อสินค้านี้คิดเป็นร้อยละ75 ของการซื้อหัวหอมกับมันฝรั่ง จึงท าให้กฎมีความ
ถูกต้อง ท าให้สามารถตีความหมายได้ว่าเงื่อนไขของความน่าจะเป็น คือ P(y|x) โดยความน่าจะเป็นนี้
สามารถหาได้จากรายการซื้อสินค้าท่ีมีสินค้า y พร้อมกับสินค้า x ในการสั่งซื้อครั้งเดียวกัน 
        ดังนั้น จากข้อมูลดังกล่าวสามารถบอกข้อมูลเชิงลึกที่ส าคัญได้ แต่สามารถบอกข้อมูลขาดทุนที่
ส าคัญได้เช่นกัน การค านวณนี้จะค านึงแต่จ านวนของการซื้อสินค้า x แต่ไม่สามารถบ่งบอกสินค้า y 
ได ้ถ้าค่าสินค้า y มากกว่าหรือเท่ากับ x ค่าความแม่นย าการซื้อสินค้า y จะเพ่ิมขึ้นหรือเราสามารถใช้
การค านวณอีกรูปแบบหนึ่งคือ ค่าความสัมพันธ์ (lift) 
 
ค่าความสัมพันธ์ (lift) 
 กฎค่าความสัมพันธ์มีสูตรค านวณดังนี้ 

 
ความหมายของรายการสินค้า y ถูกซื้อเมื่อซื้อสินค้า x โดยอ้างอิงค่านิยมรายการซื้อสินค้า y 
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ถ้าค่าความสัมพันธ์มีค่ามากกว่า 1 ซึ่งหมายความว่าการซื้อสินค้า y มีลักษณะเหมือนการซื้อสินค้า x 
แต่ในขณะเดียวกันถ้าค่าความสัมพันธ์น้อยกว่า 1 สามารถตีความหมายได้ว่าการซื้อสินค้า y มี
ลักษณะแตกต่างการซื้อสินค้า x 
 
ค่าความเชื่อม่ัน (conviction) 
 กฎค่าความเชื่อม่ันมีสูตรค านวณดังนี้ 

   

 
 
จากกฎที่ก าหนด {Onion, Potato} => {Burger} 
ค่าความเชื่อมั่น  1.32 อ้างอิงกฎ {Onion, Potato} => {Burger} มีค่าข้อผิดพลาดร้อยละ 32  
ค่าความสัมพันธ์ระหว่าง x กับ y 
 
แนวคิดเกี่ยวกพฤติกรรรมการใช้บริการเว็บไซต์ 
  พฤติกรรม หมายถึง การแสดงและกิริยาท่าทางของสิ่งมีชีวิตที่เกิดร่วมกันกับสิ่งแวดล้อมเป็น
การตอบสนองของ ระบบหรือสิ่งมีชีวิตต่อสิ่งเร้าหรือการรับเข้าท้ังหลาย ไม่ว่าจะเป็นภายในหรือ
ภายนอก มีสติหรือไม่มีสติ ระลึกชัดเจนหรือแอบแฝง และโดยตั้งใจหรือไม่ได้ตั้งใจ 
(สมโภชน์ เอ่ียมสุภาษิต, 2558)  
  องค์ประกอบของพฤติกรรม พฤติกรรมของมนุษย์มีองค์ประกอบที่ส าคัญดังนี้ การรับรู้ เป็น
การแปลความหมาย จากการสัมผัส โดยเริ่มตั้งแต่การมีสิ่งเร้ามากระทบกับอวัยวะรับสัมผัสทั้งห้าและ
ส่งกระแสประสาทไปยังสมองเพ่ือการแปลความ การเรียนรู้ เป็นการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของ
บุคคลค่อนข้างถาวร อันเป็นผลมาจากประสบการณ์หรือการฝึกฝน มิใช่ผลจากการตอบสนองของ
สัญชาติญาณ อุบัติเหตุ หรือความบังเอิญ การคิด เป็นกระบวนการของสมองในการสร้างสัญลักษณ์
หรือภาพให้ปรากฏในสมอง เพื่อเป็นตัวแทนของวัตถุ สิ่งของ เหตุการณ์หรือสถานการณ์ต่างๆ ความรู้
ความเข้าใจเกี่ยวกับพฤติกรรมช่วยให้เกิดความเข้าใจตนเอง ได้แนวทางในการปรับตน พัฒนาตน  
ช่วยให้เข้าใจผู้อื่นและเลือกเส้นทางชีวิตที่เหมาะสมแก่ตนเอง  
  เว็บไซต์ คือการเรียกต าแหน่งที่อยู่ของผู้ที่มีเว็บเพจบนระบบอินเทอร์เน็ต ซึ่งได้จากการ
ลงทะเบียนกับผู้ให้บริการเช่าพ้ืนที่บนระบบอินเทอร์เน็ต เมื่อลงทะเบียนชื่อเว็บไซต์เรียบร้อยแล้ว 
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ท าให้สามารถจัดท าเว็บเพจและส่งให้ศูนย์บริการน าขึ้นไปไว้บนอินเทอร์เน็ต  และเว็บไซต์ก็คือแหล่งที่
รวบรวมเว็บเพจ จ านวนมากมายหลายหน้าในเรื่องเดียวกันมารวมอยู่ด้วยกัน แต่สิ่งหนึ่งในการเสนอ
เรื่องราวที่อยู่บนเว็บไซต์แตกต่างจากรายการโทรทัศน์ เนื้อหาในนิตยสาร หรือหนังสือพิมพ์  เนื่องจาก
การท างาน บนเว็บจะไม่มีวันสิ้นสุด เนื่องจากผู้ดูแลระบบสามารถเปลี่ยนแปลงและเพ่ิมสารสนเทศบน
เว็บไซต์ได้ ผู้ท าเว็บไซต์มีหลากหลายระดับ ตั้งแต่สร้างเว็บไซต์ส่วนบุคคล จนถึงระดับเว็บไซต์ส าหรับ
นักธุรกิจหรือองค์กรต่างๆ การเรียกดูเว็บไซต์โดยทั่วไปนิยมเรียกดูผ่านซอฟต์แวร์ในลักษณะของ 
เว็บเบราเซอร์ (ปิยวิท เจนกิจจาไพบูลย์, 2540) 
 
งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 

 คามาชี และคณะ (Kamakshi et al. 2018: Online) ได้ศึกษาการท าเหมืองข้อมูล 
(Data mining) ของเว็บล็อก (Web log) เพ่ือสังเกตการเข้าใช้งานเว็บไซต์ได้ผลสรุปดังนี้ เว็บไซต์
เปรียบเสมือนหน้าตาขององค์กร เว็บไซต์ดังกล่าวควรออกแบบเพ่ือรองรับการเข้าใช้งานจ านวน
มหาศาล เพ่ือการเผยแพร่ข้อมูลไปยังผู้ใช้งานผ่านทางเว็บไซต์ หรือบทความบนเว็บไซต์ หมาย เลข
ระบุประจ าอุปกรณ์ (IP Address) สามารถติดตามและแสดงข้อมูลสถานที่ผู้ใช้งาน จากนั้นน าเทคนิค
การท าเหมืองข้อมูล (Data mining) ช่วยเรื่องการแสดงภาพความสัมพันธ์ภายในระบบ โดยใช้การจัด
กลุ่มความสัมพันธ์ข้อมูลด้วย K-means จัดกลุ่มผู้ใช้งานเว็บไซต์ ผลลัพธ์จากการวิเคราะห์ข้อมูล
สามารถแบ่งกลุ่มผู้ใช้งานเว็บไซต์องค์ได้ 5 กลุ่ม ถ้าน าการวิเคราะห์นี้ไปประยุกต์ใช้กับธุรกิจจะ
สามารถทราบได้ว่าลูกค้าส่วนใหญ่มาจากประเทศอะไร เพ่ือน ามาปรับปรุงเว็บไซต์ขององค์กรตอบ
โจทย์กลุ่มคนเหล่านั้น 
 
   คูมาร์ (Kumar. 2017: Online) วิเคราะห์พฤติกรรมผู้ใช้งานจากเว็บล็อก (Web 
log) ด้วยโปรแกรม Web Log Expert Tool ได้ผลสรุปดังนี้  เนื่องจากมีข้อมูลจ านวนมหาศาล 
อยู่บนอินเทอร์เน็ต เมื่อผู้ใช้งานต้องการค้นหาข้อมูลเฉพาะอย่าง ด้วยระบบค้นหา เช่น Google Bing 
และระบบค้นหาอ่ืนๆ ล้วนก่อให้เกิดปัญหาอย่างมาก เนื่องจากความซับซ้อนของเว็บไซต์ที่มีจ านวน
เพ่ิมขึ้นทุกๆวัน  ดังนั้น การท าเหมืองข้อมูลเว็บไซต์จึงมีบทบาทส าคัญต่อการแก้ไขปัญหานี้ ภายใน
เหมืองข้อมูลที่จัดท าต้องมีรูปแบบที่เหมาะส าหรับศึกษาพฤติกรรมผู้ใช้งาน โดยด าเนินการใช้เครื่องมือ
ชื่อว่า web log expert กับข้อมูลแฟ้มล็อก (Log file) ที่จัดเก็บภายในเครื่องเซิร์ฟเวอร์ เพ่ือค้นหา
รูปแบบพฤติกรรมเฉพาะบุคคลของผู้ใช้งานกับเว็บไซต์ ผลลัพธ์จากการท าเหมืองข้อมูลพบว่า 
เว็บแอปพลิเคชัน (Web application)  มีการใช้งานผ่านหน้าเว็บไซต์มากที่สุดทั้งในเชิงพาณิชย์หรือ
ไม่ใช่ก็ตามและเว็บแอปพลิเคชันมีการใช้งานเพ่ิมข้ึนจากรูปแบบพฤติกรรมของผู้ใช้งาน 
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   นิชิอูชิ และซีมา (Nishiuchi and Seima. 2017: Online) ศึกษาพฤติกรรมทางไบ
โอเมทริกซ์ (Biometric) สู่การพยากรณ์ ได้ผลสรุปดังนี้ เว็บไซต์ได้รับการพัฒนาเป็นอย่างมากจาก
ข้อมูลจ านวนผู้เข้าใช้งานจากล็อก นอกจากนี้ การวิเคราะห์เว็บไซต์ให้บริการอย่างกว้างขวาง และมี
ผลต่อการศึกษาพฤติกรรมผู้ใช้งาน น าไปสู่การพยากรณ์ของระดับความสนใจเว็บไซต์ จากข้อมูลล็อก
ที่จัดเก็บ วิธีเริ่มด าเนินการทดลองด้วย หัวข้อเรื่องเกี่ยวกับกระบวนการซื้อขายสินค้าบนเว็บไซต์  
การเปรียบเทียบ การวิเคราะห์ระหว่างผลการด าเนินงานที่ผ่านมา กับความสนใจในหมวดหมู่สินค้า
ด้วยการสอบถามและข้อมูลล็อก กระบวนการช าระเงินบนเว็บไซต์ ได้ผลลัพธ์แสดงให้เห็นถึงรูปแบบ
พฤติกรรมค้นหาสินค้า 

สัทธยา และไอแซกกี  (Sathya and Isakki. 2017: Online)  ศึกษาการท าเหมืองเว็บ
ล็อก (Web log mining) ด้วย Apriority Algorithm ส าหรับเหมืองความถี่ของลิงก์ (Link)  ได้ผล
สรุปดังนี้ เหมืองข้อมูลเว็บไซต์คือ การรวบรวมเหมืองข้อมูลและเว็บไซต์ โดยมีส่วนประกอบ 3 อย่าง
คือ การท าเหมืองโครงสร้างเว็บ (Web structure mining) การท าเหมืองเนื้อหาเว็บ (Web content 
mining) และการท าเหมืองการใช้เว็บ (Web usage mining) ซึ่งเป็นส่วนหนึ่ งที่ส าคัญในการ
วิเคราะห์ข้อมูลที่ประกอบด้วย 3 ขั้นตอน ดังนี้ ขั้นตอนแรกคือการจัดเตรียมข้อมูล ขั้นตอนที่สองคือ
การค้นหารูปแบบวิเคราะห์ข้อมูล โดยใช้ Apriority Algorithm และขั้นตอนสุดท้ายคือท าการ
วิเคราะห์และแสดงผล 

นีลิมา และร็อดดา (Neelima, G. and Rodda, (2016: Online) ศึกษาการพยากรณ์
พฤติกรรมผู้ใช้งานด้วยเหมืองเว็บล็อก (Web log) ได้ผลสรุปดังนี้ กระบวนการคัดแยกกลุ่มผู้ใช้งาน 
จากข้อมูลล็อกในขั้นต้น โดยแยกจากข้อมูลตาม IP-Address ประเภทผู้ใช้งานที่สอดคล้องกับกลุ่ม
ผู้ใช้งาน สามารถแบ่งได้ 2 ประเภท คือ ประเภท server-side logs กับ client-slide logs โดยปกติ
การใช้งานเว็บไซต์ และการวิเคราะห์การใช้งานเว็บไซต์ ประเภท server-side logs ถูกสร้างได้
อัตโนมัติจากเว็บเซิร์ฟเวอร์ (Web server) แต่ประเภท client-slide logs ถูกสร้างขึ้นจากการใช้งาน
ของผู้ใช้ ดังนั้น client-slide logs จึงเป็นข้อมูลที่เที่ยงตรง ครอบคลุมในการวิเคราะห์ข้อมูลสามารถ
ระบุเป็นจ านวนประสิทธิภาพและความพึงพอใจ                  

ศิริญาพร ปรีชา (2561: 17) ศึกษาพฤติกรรมผู้ใช้ห้องสมุดด้วยการวิเคราะห์เว็บไซต์โดยมี
วัตถุประสงค์เพ่ือพฤติกรรมผู้ใช้เว็บไซต์หอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช  โดยใช้ 
Google Analytics เป็นเครื่องมือในการวิเคราะห์พฤติกรรมของผู้ใช้เว็บไซต์ ซึ่งเก็บรวบรวมข้อมูล
ตั้งแต่เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2559 ถึง สิงหาคม พ.ศ. 2560 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ 
ความถ่ี ร้อยละ และค่าเฉลี่ย ผลการวิจัยพบว่าผู้ใช้เว็บไซต์ส่วนใหญ่เป็นผู้ใช้รายเดิมจากจ านวนการใช้
เว็บไซต์ทั้งหมด พบว่าการใช้งานเว็บไซต์ส่วนใหญ่มาจากจังหวัดนครศรีธรรมราช ส่วนด้านภาษา
พบว่าส่วนใหญ่ใช้ภาษาไทยในการเข้าถึงเว็บไซต์ ระบบปฏิบัติการที่ใช้ส่วนใหญ่เป็นระบบปฏิบัติการ
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วินโดวส์ และระบบปฏิบัติการของโทรศัพท์มือถือเป็นระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ ผู้ใช้ส่วนใหญ่ใช้
เครื่องคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ และใช้กูเกิลโครม (Google Chrome) เป็นบราวเซอร์ในการเข้าถึงเว็บไซต์ 
นอกจากการเข้าถึงเว็บไซต์โดยตรงแล้ว ผลการวิจัยยังพบว่าผู้ใช้ส่วนใหญ่เป็นกลุ่มที่เข้าใช้หอสมุดจาก
เว็บไซต์อ่ืนๆ และการค้นหาจากเว็บไซต์  เสิร์ชเอนจิน (Search engine) 



 
 

บทท่ี 3 
วิธีด ำเนินกำร 

 
การวิเคราะห์ข้อมูลการใช้งานเว็บไซต์ส านักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

ได้มีการศึกษาและรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องเพ่ือน ามาศึกษาพฤติกรรมผู้ใช้เว็บไซต์ส านักหอสมุดกลาง  
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มีขั้นตอนการด าเนินงาน ดังนี้ 

1.  การวิเคราะห์ปัญหาและศึกษาค้นคว้าข้อมูล 
2. การเก็บรวบรวมข้อมูล 
3. การวิเคราะห์ออกแบบแผนการด าเนินงานวิจัย 

1) ช่วงการท าเหมืองข้อมูลและวิเคราะห์การใช้บริการเว็บไซต์ 

2) ช่วงการน าผลวิเคราะห์มาปรับปรุงเว็บไซต์ให้สอดคล้องกับความสัมพันธ์ และ

จัดเกบ็ข้อมูลการใช้บริการ 

 

3.1 กำรวิเครำะห์ปัญหำและศึกษำค้นคว้ำข้อมูล 

การวิเคราะห์ปัญหาและศึกษาค้นคว้าข้อมูลเพ่ือวิเคราะห์ข้อมูลการใช้งานเว็บไซต์ส านัก
หอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ผู้วิจัยได้ศึกษาเครื่องมือต่างๆ เพื่อใช้ในการด าเนินการ 
ตลอดจนงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ 
           1) ทฤษฎี Apriori Algorithm 
           2) เครื่องมือการวิเคราะห์ข้อมูล Weka 
           3) การใช้ฐานข้อมูล Postgres SQL และระบบจัดการฐานข้อมูล PG Admin 
           4) การใช้ฐานข้อมูล MySQL 
           5) เครื่องมือปรับปรุงและบันทึกข้อมูลด้วยโปรแกรม Pentaho Data Integration 
           6) โปรแกรมภาษา PHP Javascript และ Ajax 
           7) เทคโนโลยี Bootstrap Front-end Framework 
           8) เทคโนโลยี ระบบจัดการเนื้อหาบนเว็บไซต์ Joomla 
           9) เครื่องมือสรุปผลสถิติ Microsoft Power BI และ Google Analytics 
           10) ประเภทชุดข้อมูล JSON 
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3.2 กำรเก็บรวบรวมข้อมูล 
   ผู้วิจัยได้เก็บรวบรวมข้อมูลการใช้บริการเว็บไซต์ของส านักหอสมุดกลางโดยการดาวน์โหลด
ข้อมูลจากโปรแกรม Google Analytics ขอบเขตของข้อมูลที่น ามาวิเคราะห์คือ ข้อมูลการใช้งานหน้า
เว็บไซต์ส านักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒในปีการศึกษา 2562 หรือช่วงระหว่างวันที่ 
1 สิงหาคม 2562 ถึง 31 มีนาคม 2563 
 
3.3 กำรวิเครำะห์ออกแบบแผนกำรด ำเนินงำนวิจัย 
           ผูว้ิจัยได้วิเคราะห์ออกแบบการเก็บรวบรวมข้อมูลและการด าเนินงานวิจัย ดังนี้ 
 

 
 

ภำพที่ 3.1  แสดงการออกแบบการเก็บรวบรวมข้อมูล 
 
การออกแบบการด าเนินงานวิจัยมีกระบวนการ 2 ช่วงดังต่อไปนี้ 

1. ช่วงกำรท ำเหมืองข้อมูลและวิเครำะห์กำรใช้บริกำรเว็บไซต์ 
           1.1 วิเคราะห์ออกแบบโครงสร้างระบบจัดเก็บข้อมูล และเก็บรวบรวมข้อมูลจากการศึกษา
รูปแบบการวิเคราะห์ข้อมูลการใช้งานเว็บไซต์ส านักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศรีนครินทรโรฒ ด้วย
ทฤษฎี Apriori Algorithm ท าให้ผู้วิจัยสามารถวิเคราะห์ออกแบบระบบจัดเก็บข้อมูล  
           1.2 ปรับปรุงและจัดเก็บข้อมูล จากการศึกษาเครื่องมือปรับปรุงและบันทึกข้อมูลด้วย
โปรแกรม Pentaho Data Integration ผู้วิจัยจึงน าโปรแกรมนี้ใช้ในการปรับปรุงและบันทึกข้อมูลลง
ระบบจัดเก็บข้อมูลที่สร้างไว้ข้างต้น โดยมีขั้นตอนดังต่อไปนี้ 
                1)  น าเข้าข้อมูลการใช้งานเว็บไซต์รูปแบบ JSON จากโปรแกรม Google Analytics  
ลงในโปรแกรม Pentaho Data Integration 
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             2)  ปรับปรุงข้อมูลและบันทึกลงตารางข้อมูล  web_analytics 
             3)  ปรับปรุงข้อมูลและบันทึกลงตารางข้อมูล math_page 
             4)  ปรับปรุงข้อมูลและบันทึกลงตารางข้อมูล   relation_page 
             5)  น าเข้าข้อมูลรูปแบบ JSON หลังจากนั้นท าการจัดกลุ่มข้อมูล และปรับปรุงข้อมูลให้
สอดคล้องกับตารางเก็บข้อมูล   web_analytics   แล้วจึงบันทึกข้อมูลลงตาราง 
             6)  ปรับปรุงข้อมูลและบันทึกลงระบบจัดเก็บข้อมูล ตารางข้อมูล math_page โดย
คัดเลือกข้อมูลจากตารางข้อมูล web_analytics แล้วกรองเลือกข้อมูลการใช้งานหน้าเว็บไซต์ที่มี
ความสัมพันธ์กันเท่านั้น แล้วจึงปรับปรุงบันทึกข้อมูลลงในตาราง   math_page 
             7)  ปรับปรุงข้อมูลในตาราง relation_page เพ่ือน าข้อมูลไปวิเคราะห์ตามทฤษฎี Apriori 
Algorithm ด้วยโปรแกรม Weka ในขั้นตอนถัดไป 
 
3.4  กำรวิเครำะห์ข้อมูลและจัดท ำผลสรุปวิเครำะห์ 
        จากการศึกษาทฤษฎี Apriori Algorithm เพ่ือจัดล าดับความส าคัญและความสัมพันธ์ข้อมูลการ
ใช้งานเว็บไซต์ส านักหอสมุดกลาง มหาวิทยลัยศรีนครินทรวิโรฒ ผู้วิจัยได้เลือกใช้โปรแกรม Weka ใน
การวิเคราะห์ข้อมูลดังกล่าว โดยมีขั้นตอนดังต่อไปนี้ 

1. น าเข้าข้อมูล 
2. ตั้งค่าวิเคราะห์ข้อมูลและสรุปผลการวิเคราะห์ 

 

 
 

ภำพที่ 3.2. ขั้นตอนเชื่อมต่อระบบจัดเก็บข้อมูลกับโปรแกรมวิเคราะห์ 
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ภำพที่ 3.3. ขั้นตอนการวิเคราะห์ข้อมูลการและจัดท าผลสรุปวิเคราะห์ 
 

       จากภาพที่ 3.3. แสดงการเชื่อมต่อระบบจัดเก็บข้อมูลในรูปแบบฐานข้อมูล Postgres SQL กับ
โปรแกรมวิเคราะห์ข้อมูล Weka ด้วยภาษา SQL ในการเลือกข้อมูลน ามาวิเคราะห์   เมื่อเชื่อมต่อ
ข้อมูลกับโปรแกรมวิเคราะห์ข้อมูลส าเร็จ ผู้วิจัยท าการตั้งค่าโปรแกรมเพ่ือวิเคราะห์ข้อมูลดังกล่าว 
  

2. ช่วงกำรน ำผลวิเครำะห์มำปรับปรุงเว็บไซต์ให้สอดคล้องกับควำมสัมพันธ์ และจัดเก็บ

ข้อมูลกำรใช้บริกำร ดังนี้ 

           2.1 ปรับปรุงเว็บไซต์ เก็บรวบรวมข้อมูล และรายงานผลสถิติการใช้งานเว็บไซต์  เมื่อได้ผล
วิเคราะห์ข้อมูลในข้างต้น จึงน าผลวิเคราะห์มาสรุปผลและด าเนินการปรับปรุงเว็บไซต์ส านัก
หอสมุดกลาง  

             เครื่องมือและเทคโนโลยีใช้ปรับปรุงเว็บไซต์ ประกอบด้วย 
                1)  PHP Language เวอร์ชัน 7.3.12 ส าหรับประมวล ผลเว็บไซต์ 
                2)  MySQL เวอร์ชัน 5.5.64 ส าหรับจัดเก็บข้อมูล 
phpMyAdmin เวอร์ชัน 4.4.15.10 ส าหรับจัดการระบบฐานข้อมูล 
                3)  Joomla เวอร์ชัน 3.9.18 ส าหรับจัดการเนื้อหาบนเว็บไซต์ 
                4)  HTML 5 และ CSS3 ใช้ส าหรับสร้างกล่องข้อความที่สามารถ เชื่อมโยงกับหน้าต่างๆ 
บนเว็บไซต์ 
                5)  Bootstrap Front-end Framework ส าหรับการพัฒนาส่วนติดต่อผู้ใช้งาน 
บนเว็บไซต์ 
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                 6)  Javascript  Ajax ใช้งานร่วมกับภาษา PHP ในการเก็บบันทึกข้อมูลการใช้งานหน้า
เว็บไซต์ และร่วมกับหน้าเว็บไซต์ 
                 7)  Visual Studio Code ส าหรับเขียนโปรแกรม 
                 8)  Microsoft Power BI ส าหรับท าผลข้อมูลสถิติ 
        2.2 ปรับปรุงเว็บไซต์และรายงานผลสถิติการใช้งานเว็บไซต์ ดังนี้ 
                 1)  สร้างกล่องข้อความที่เชื่อมโยงกับหน้าต่างๆ โดยใช้ HTML5 CSS 3 และ 
Bootstrap Front-end Framework ในการสร้างกล่องข้อความดังกล่าว 
                 2)  สร้างระบบจัดเก็บข้อมูล ด้วยระบบฐานข้อมูล MySQL  
                 3)  เก็บรวบรวมข้อมูลการใช้งานหน้าเว็บไซต์ โดยใช้ 
โปรแกรมบันทึกข้อมูลภาษา PHP ท างานร่วมกับ Javascript Ajax  บนกล่องข้อความข้างต้น 
โปรแกรมบันทึกข้อมูลการใช้งานหน้าเว็บไซต์ลงระบบฐานข้อมูล MySQL 
                 4)  น าโปรแกรมข้ึน Web Server และเชื่อมโยงโปรแกรมกับเว็บไซต์ด้วย Joomla 
                 5)  สร้างข้อมูลสถิติการใช้งานหน้าเว็บไซต์ ด้วยการเชื่อมโยงระหว่างโปรแกรม 
Microsoft Power BI กับ ระบบฐานข้อมูล MySQL โดยข้อมูลสถิติแสดงในรูปแบบของแผนภูมิ 

 
 



 
 

 
 

บทท่ี 4 
ผลการวิเคราะห์และผลการด าเนินงาน 

 
จากการที่ผู้วิจัยได้ศึกษาทฤฎีที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลการใช้บริการหน้าเว็บไซต์ จึงท าให้เกิด

แนวคิดจัดท าการวิเคราะห์ข้อมูลการใช้บริการหน้าเว็บไซต์ เพ่ือศึกษาพฤติกรรมการใช้บริการหน้า
เว็บไซต์ของผู้ใช้ยริการโดยผู้วิจัยต้องทราบข้อมูลจ านวนการใช้บริการมากที่สุด และความสัมพันธ์ของ
หน้าต่างๆบนเว็บไซต์ส านักหอสมุดกลางมหาวิทยาศรีนครินทรวิโรฒ และน ามาปรับปรุงหน้าเว็บไซต์
ดังกล่าว เป็นการอ านวยความสะดวกให้กับผู้ใช้บริการ เช่น นิสิต อาจารย์ บุคลากร และประชนทั่วไป 
ดังนั้นผู้วิจัยด าเนินการออกแบบขั้นตอนการท าวิจัย และปฏิบัติตามขั้นตอน ซึ่งได้ผลลัพธ์ดังต่อไปนี้ 
 
4.1 การวิเคราะห์ออกแบบโครงสร้างระบบจัดเก็บข้อมูล 

จากการศึกษาทฤฎีวิเคราะห์การใช้บริการหน้าเว็บไซต์ด้วยทฤษฎี Apriori Algorithm  
ท าให้ผู้วิจัยทราบถึงรูปแบบชุดข้อมูล และสามารถคัดเลือกข้อมูลจากโปรแกรม Google Analytics 
ได้อย่างเหมาะสม ด้วยโปรแกรม Pentaho Data Integration นอกจากนี้ผู้วิจัยต้องท าการสร้าง
ระบบจัดเก็บข้อมูลบนฐานข้อมูล Postgres SQL โดยมีตารางบันทึกข้อมูล 3 ตารางดังนี้  
 
ตารางข้อมูลตัวระบุแหล่งในอินเตอร์เน็ตภายในเว็บไซต์ 
 เป็นตารางบันทึกข้อมูลตัวระบุแหล่งในอินเตอร์เน็ตภายในเว็บไซต์ของส านักหอสมุดกลาง
ทั้งหมด โดยข้อมูลที่จัดเก็บมี 2 ประเภท คือ รหัสหน้าตัวระบุแหล่งในอินเตอร์เน็ตภายในเว็บไซต์ 
และชื่อตัวระบุแหล่งในอินเตอร์เน็ตภายในเว็บไซต์ 
 
ตารางข้อมูลการใช้บริการเว็บไซต์ 

เป็นตารางบันทึกข้อมูลการใช้บริการเว็บไซต์ของส านักหอสมุดกลางทั้งหมด โดยข้อมูลที่
จัดเก็บ คือ ข้อมูลวันเดือนปีที่มีการเข้าใช้บริการ รหัสการเข้าใช้บริการเว็บไซต์ ข้อมูลประเภทอุปกรณ์
ที่เข้าใช้บริการ ชื่อและรหัสหน้าตัวระบุแหล่งในอินเตอร์เน็ตภายในเว็บไซต์ 
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ตารางข้อมูลความสัมพันธ์การใช้บริการหน้าภายในเว็บไซต์ 
เป็นตารางบันทึกข้อมูลความสัมพันธ์การใช้บริการหน้าภายในเว็บไซต์ของส านักหอสมุดกลาง

เพ่ือน าไปท าเป็นเหมืองข้อมูลวิเคราะห์ความสัมพันธ์การใช้บริการ โดยข้อมูลที่จัดเก็บ คือ รหัสการเข้า
ใช้บริการเว็บไซต์ รหัสหน้าตัวระบุแหล่งในอินเตอร์เน็ตภายในเว็บไซต์ 
 
4.2. การปรับปรุงและจัดเก็บข้อมูล 

ผู้วิจัยด าเนินการสร้างฐานข้อมูลเสร็จเรียบร้อย จึงด าเนินการปรับปรุงข้อมูลให้สอดคล้องกับ
ฐานข้อมูล ด้วยข้อมูลน าออกจากโปรแกรม Google Analytics เป็นรูปแบบ JSON ดังนั้นผู้วิจัยต้อง
คัดเลือก และปรับปรุงข้อมูลให้เหมาะสมด้วยโปรแกรม Pentaho Data Integration และบันทึกลง
ตารางบันทึกข้อมูล ดังต่อไปนี้ 

 

 
  ภาพที่ 4.1 การปรับปรุงข้อมูล JSON ด้วยโปรแกรม Pentaho Data Integration 

 
4.2.1.  การปรับปรุง และบันทึกข้อมูลตารางการใช้บริการเว็บไซต์ 

 ตารางบันทึกข้อมูลการใช้บริการหน้าเว็บไซต์ โดยปรับปรุงข้อมูลดังนี้ 

 วันเวลาที่ท ารายการ  

 รหัสท ารายการ 

 ประเภทอุปรกรณ ์

 ชื่อตัวระบุแหล่งในอินเตอร์เน็ตภายในเว็บไซต์หน้าเว็บไซต์  
ด้วยความสามารถของโปรแกรม Pentaho Data Integration ปรับปรุงข้อมูลและบันทึก
ข้อมูลลงตารางตามภาพที่ 4.1 การบันทึกข้อมูลเสร็จเรียบร้อย จึงแสดงผลตารางข้อมูลการ
ใช้บริการเว็บไซต์ ตามภาพที่ 4.2 
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ภาพที่ 4.2 แสดงผลข้อมูลการใช้บริการเว็บไซต์ 
 

4.2.2.  การปรับปรุง และบันทึกข้อมูลตารางข้อมูลตัวระบุแหล่งในอินเตอร์เน็ตภายในเว็บไซต์ 
ตารางนี้ใช้ในการบันทึกข้อมูลชื่อตัวระบุแหล่งในอินเตอร์เน็ตภายในเว็บไซต์ทั้งหมด โดยเลือก 

ชื่อตัวระบุแหล่งในอินเตอร์เน็ตจากตารางการใช้บริการเว็บไซต์ ท าการกรองเลือกข้อมูลชื่อหน้าที่ไม่
ซ ้ากัน เพ่ือเป็นแหล่งเทียบรหัสตัวระบุแหล่งในเว็บไซต์กันตารางความสัมพันธ์การใช้บริการหน้า
ภายในเว็บไซต์ เพราะประเภทชนิดข้อมูลตัวเลขสามารถท างานได้มีประสิทธิ์ภาพกว่าข้อมูลตัวอักษร
กับการเทียบข้อมูลจ านวนมากในฐานข้อมูล และท าการบันทึกข้อมูลลงตารางดังกล่าวด้วยโปรแกรม 
Pentaho Data Integration ปรับปรุงข้อมูลและบันทึก ตามภาพที่ 4.3  เมื่อท าการบันทึกข้อมูล
เสร็จเรียบร้อยจะแสดงผลตามภาพที่ 4.4 
 

 
ภาพที่ 4.3 การปรับปรุงและบันทึกข้อมูลลงตารางข้อมูลตัวระบุแหล่งใน 

อินเตอร์เน็ตภายในเว็บไซต์ 
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ภาพที่ 4.4 แสดงผลลตารางข้อมูลตัวระบุแหล่งใน 
อินเตอร์เน็ตภายในเว็บไซต์ 

 
4.2.3. การปรับปรุง และบันทึกตารางข้อมูลความสัมพันธ์การใช้บริการหน้าภายในเว็บไซต์ 

ตารางนี้ใช้ในการบันทึกข้อมูลเพ่ือระบุความสัมพันธ์การใช้บริการหน้าภายในเว็บไซต์ โดยมี
ข้อมูลในตาราง ดังนี้ ข้อมูลรหัสการเข้าใช้บริการ และข้อมูลตัวระบุแหล่งในอินเตอร์เน็ตภายใน
เว็บไซต์ทั้งหมด ผู้วิจัยได้ท าการคัดกรองข้อมูลการเข้าใช้บริการมากกว่าหนึ่งหน้าขึ้นไป เพราะสามารถ
ระบุค่าความสัมพันธ์ตรงตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ โดยใช้โปรแกรม  Pentaho Data Integration 
เชื่อมต่อน าเข้าข้อมูลจากตารางการใช้บริการเว็บไซต์  น ามาปรับปรุงข้อมูลและบันทึก ตาราง
ตารางข้อมูลความสัมพันธ์การใช้บริการหน้าภายในเว็บไซต์ตามภาพที่ 4.5  

 
ภาพที่ 4.5  การปรับปรุงข้อมูลและบันทึกตารางข้อมูลความสัมพันธ์การใช้บริการ 

หน้าภายในเว็บไซต์ 
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หลังจากนั้นท าการปรับปรุงข้อมูลและบันทึกข้อมูลลงตาราง เรียบร้อยตารางจะแสดงผล 
ตามภาพที่ 4.6 

 
 

ภาพที่ 4.6  ข้อมูลตารางข้อมูลความสัมพันธ์การใช้บริการหน้าภายในเว็บไซต์ 
 

การบันทึกข้อมูลลงระบบฐานข้อมูล ได้ผลลัพธ์ดังต่อไปนี้ 
1. จ านวนหน้าภายในเว็บไซต์ทั้งหมดมี 364 หน้า 
2. จ านวนการใช้บริการเว็บไซต์ทั้งหมดมี 55,132,240 ครั้ง 

 
4.3. การวิเคราะห์ข้อมูล 
 หลังจากการศึกษาทฤษฎี Apriori Algorithm เพ่ือจัดล าดับความสัมพันธ์การใช้บริการหน้า
ภายในเว็บไซต์ส านักหอสมุดกลาง มหาวิทยลัยศรีนครินทรวิโรฒด้วยโปรแกรม Weka ที่มี
ความสามารถในการวิเคราะห์ข้อมูล โดยผู้วิจัยต้องการผลวิเคราะห์ 2 ชุด คือ 

 ผลวิเคราะห์การใช้บริการหน้าต่างๆ ภายในเว็บไซต์ที่มีจ านวนมากที่สุด 5 อันดับ
แรก ด้วยข้อมูลจากตารางการเข้าใช้บริการในตารางการใช้บริการเว็บไซต์ 

 ผลวิเคราะห์ความสัมพันธ์การใช้บริการระหว่างหน้าต่างๆ ภายในเว็บไซต์ที่มีโอกาส
เกิดเหตุการณ์ได้มากที่สุด ด้วยข้อมูลจากตารางข้อมูลตารางข้อมูลความสัมพันธ์การ
ใช้บริการหน้าภายในเว็บไซต์ 

การวิเคราะห์เพ่ือต้องการผลลัพท์โดยมีข้ันตอนดังต่อไปนี้ 

 ขั้นตอนการน าเข้าข้อมูล 

 ขั้นตอนการวิ เคราะห์ด้วย Apriori Algorithm หาผลวิเคราะห์ การใช้บริการ
หน้าต่างๆ ภายในเว็บไซต์ที่มีจ านวนมากที่สุด 5 อันดับแรก 

 ขั้นตอนวิเคราะห์ความสัมพันธ์การใช้บริการระหว่างหน้าต่างๆ ภายในเว็บไซต์ที่มี
โอกาสเกิดเหตุการณ์ได้มากที่สุดได้มากท่ีสุด 
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ขั้นตอนการน าเข้าข้อมูล 

การน าเข้าข้อมูลเพื่อน ามาวิเคราะห์ โดยการเชื่อมต่อระหว่างโปรแกรมวิเคราะห์ Weka กับ

ระบบฐานข้อมูล Postgres ที่จัดเก็บข้อมูลในข้างต้น 

 

ภาพที่ 4.7 การน าเข้าข้อมูล 

การเชื่อมต่อนั้นสามารถท าได้โดยการดาวน์โหลดตัวเชื่อมต่อระบบฐานข้อมูลบน

เว็บ ไซต์  https:// jdbc.postgresql.org/download.html  น ามาติดตั้ งบนโปรแกรม

วิเคราะห์ข้อมูล เมื่อเชื่อมต่อส าเร็จโปรแกรมสามารถน าเข้าข้อมูลได้ด้วยการใช้ภาษา SQL 

ตามภาพท่ี 4.7 โปรแกรมแสดงข้อมูลตามภาพที่ 4.8 

 

https://jdbc.postgresql.org/download.html
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ภาพที่ 4.8 แสดงผลการน าเข้าข้อมูล 

ขั้นตอนการวิเคราะห์ด้วย Apriori Algorithm หาผลวิเคราะห์การใช้บริการหน้าต่างๆ ภายใน

เว็บไซต์ที่มีจ านวนมากที่สุด 5 อันดับแรก 

จากการศึกษาทฤษีการวิเคราะห์ข้อมูลด้วย Apriori Algorithm เพ่ือหาผลลัพธ์การมใช้

บริการหน้าต่างๆ ภายในเว็บไซต์ที่มีจ านวนมากท่ีสุด 5 อันดับแรก ก าหนดค่า minimum support 

กับ minimum confidence ผู้วิจัยตั้งค่า minimum support อยู่ที่ 0.05 หรือเท่ากับ 50% และ 

minimum confidence อยู่ที่ 0.8 หรือเท่ากับ 80% ตามภาพที่ 4.9 
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ภาพที่ 4.9 การตั้งค่าโปรแกรม Weka หาผลวิเคราะห์การใช้บริการหน้าต่างๆ ภายในเว็บไซต์ 

ที่มีจ านวนมากที่สุด 5 อันดับแรก 

ได้ผลลัพธ์ 5 อันดับแรกเท่านั้นคือรหัสตัวระบุแหล่งในอินเตอร์เน็ตภายในเว็บไซต์ 293, 333, 341, 3

และ 338 ตามภาพที่ 4.10 
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ภาพที่ 4.10  ผลลัพธ์การใช้บริการหน้าเว็บไซต์มากที่สุด 5 อันดับแรก 
 

ผลการวิเคราะห์พฤติกรรมการใช้บริการหน้าเว็บไซต์มากที่สุด 5 อันดับแรกได้แก่ 
ล าดับที่ 1 คือ หน้า 293 endnote  http://lib.swu.ac.th/en/endnote  มีจ านวนการเข้าใช้
บริการ 8626 ครั้ง 

 
ภาพที่ 4.11  หน้า endnot 

http://lib.swu.ac.th/en/endnote


26 

ล าดับที่ 2 คือ หน้า 333  opening-hours-calendar http://lib.swu.ac.th/en/opening-hours-
calendar จ านวนการเข้าใช้บริการ4612 ครั้ง 

 

 
 

ภาพที่ 4.12  หน้า opening-hours-calendar 
 
ล าดับที่ 3 คือ หน้า 341 turnitin  http://lib.swu.ac.th/en/turnitin จ านวนการเข้าใช้บริการ
3244 ครั้ง 

 
 

ภาพที่ 4.13  หน้า turnitin   
 
 
 
 
 

 

http://lib.swu.ac.th/en/opening-hours-calendar
http://lib.swu.ac.th/en/opening-hours-calendar
http://lib.swu.ac.th/en/turnitin
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ล าดับที่ 4 คือ หน้า 3  Item Check Out 
http://lib.swu.ac.th/en/102?fbclid=IwAR2kn5wbOMaMduRF1iM65Fouvm 
BTEKkV58NERAjkrx8hP_pd_RNMtxO5-uk จ านวนการเข้าใช้บริการ 2039 ครั้ง 
 

 
ภาพที่ 4.14 หน้า Item Check Out 

 
 

ล าดับที่ 5 คือ หน้า 338 swu-vpn  http://lib.swu.ac.th/en/swu-vpn  จ านวนการเข้าใช้บริการ
1751 ครั้ง 

 

 
ภาพที่ 4.15  หน้า swu-vpn   

 
จากผลลัพธ์สามารถสรุปได้ว่าข้อมูลการใบริการหน้าภายในเว็บไซต์ชุดนี้สามารถเชื่อถือได้มากถึง 
80 % จากการใช้งานทั้งหมด ดังนั้นผู้วิจัยจึงน าข้อมูลชุดนี้ไปปรับปรุงหน้าเว็บไซต์แรกของหน่วยงาน
เพราะท าให้ผู้ใช้บริการง่ายต่อการเข้าถึงหน้าข้อมูลที่สุด 

http://lib.swu.ac.th/en/102?fbclid=IwAR2kn5wbOMaMduRF1iM65FouvmBTEKkV58NERAjkrx8hP_pd_RNMtxO5-uk
http://lib.swu.ac.th/en/102?fbclid=IwAR2kn5wbOMaMduRF1iM65FouvmBTEKkV58NERAjkrx8hP_pd_RNMtxO5-uk
http://lib.swu.ac.th/en/swu-vpn
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ขั้นตอนการวิเคราะห์ความสัมพันธ์การใช้บริการระหว่างหน้าต่างๆ ภายในเว็บไซต์ที่มีโอกาสเกิด
เหตุการณ์ได้มากที่สุด 

จากการศึกษาทฤษฎี Apriori Algorithm สามารถหาความสัมพันธ์ข้อมูลการใช้บริการ
เว็บไซต์ส านักหอสมุดกลาง มหาวิทยลัยศรีนครินทรวิโรฒ ด้วยผู้วิจัยได้ตั้งสมมติฐานก าหนดค่า
สนับสนุนที่  (minimum support) ที่  0.025 หรือเท่ากับ 25% และก าหนดค่าความเชื่อมั่น 
(minimum confidence) ที่ 0.5 หรือเท่ากับ 50% จากข้อมูลการใช้บริการเว็บไซต์ทั้งหมด ตามภาพ
ที่ 4.16 

 

 
 

ภาพที่ 4.16 การตั้งค่าโปรแกรม Weka หาผลวิเคราะห์ความสัมพันธ์การใช้บริการระหว่างหน้าต่างๆ 

ภายในเว็บไซต์ที่มีความโอกาสเกิดเหตุการณ์ได้มากที่สุด 
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ผลวิเคราะห์ความสัมพันธ์การใช้บริการระหว่างหน้าต่างๆ ภายในเว็บไซต์ที่มีโอกาสเกิดเหตุการณ์
ได้มากที่สุด 

 
 

ภาพที่ 4.17  ผลลัพธ์ความสัมพันธ์การใช้บริการระหว่างหน้าต่างๆ ภายในเว็บไซต์ที่มีโอกาส
เกิดเหตุการณ์ได้มากที่สุด 

 
ผลลัพธ์จากภาพที่  4.17 ได้ผลดังนี้  คือหน้าหมายเลข 16 คือ research-supports มี

ความสัมพันธ์กับ หน้าหมายเลข 7 คือ Impact Factor ความสัมพันธ์นี้เกิดจากการใช้บริการมีค่า
สนับสนุนถึง 25% สามารถสังเกตได้จากจ านวนการเข้าใช้บริการหน้า research-supports มี 20 
ครั้ง และใช้บริการหน้า Impact Factor มีจ านวนเข้าใช้บริการ 10 ครั้ง ผลการค านวณจึงมีค่าความ
เชื่อมั่นมากถึง 50% ที่มีความสัมพันธ์การใช้บริการร่วมกันมากที่สุด  
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ภาพที่ 4.18  หน้า research-supports 

 
 

 
ภาพที่ 4.19  หน้า Impact Factor 

 
4.4. การปรับปรุงเว็บไซต์ตามผลวิเคราะห์ข้อมูล 

เมื่อผู้วิจัยทราบผลวิเคราะห์ข้อมูลทั้ง 2 ชุดแล้ว ผู้วิจัยต้องใช้เครื่องดังต่อไปนี้เพื่อด าเนินการ
ปรับปรุงเว็บไซต์คือ โปรแกรมภาษา HTML5 CSS3 เทคโนโลยี Bootstrap Front-end Framework  
และเทคโนโลยี ระบบจัดการเนื้อหาบนเว็บไซต์ Joomla  

ขั้นตอนการปรับปรุงหน้าเว็บไซต์โดยแก้ไขหน้าเว็บไซต์ที่มีการใช้บริการมากที่สุด  
5 อันดับแรกเปลี่ยนแปลงเป็นสัญลักษณ์ภาพในหน้าแรกบนเว็บไซต์หน่วยงาน เพ่ือต้องการทราบ 

ผลการใช้บริการเพิ่มข้ึนหรือไม่หลังจากการปรับปรุงดังกล่าว 
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ภาพที่ 4.20  ปรับปรุงเว็บไซต์ 
 
และในส่วนของข้อมูลความสัมพันธ์การใช้บริการระหว่างหน้าต่างๆ ภายในเว็บไซต์ที่มีความโอกาสเกิด
เหตุการณ์ได้มากที่สุด ได้ด าเนินการเพ่ิมช่องทางบริการเพ่ิมเติม link ในหน้า research-supports 
เชื่อมต่อกับหน้า Impact Factor ตามภาพท่ี 4.21 

 

 
 

ภาพที่ 4.21  ปรับปรุงเว็บไซต์เพ่ิมช่องทางลัดหน้า research-supports 
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4.5. การท าสถิติข้อมูลความสัมพันธ์การใช้บริการระหว่างหน้าต่างๆ ภายในเว็บไซต์ที่มีความ
โอกาสเกิดเหตุการณ์ได้มากที่สุด สถิติข้อมูลการใช้บริการเว็บไซต์ และสถิติจ านวนการเข้าใช้
บริการด้วยอุปกรณ์ 

การปรับปรุงเว็บไซต์ผู้วิจัยได้เพ่ิมโปรแกรมในการเก็บรวบรวมข้อมูลพฤติกรรมการใช้
บริการเว็บไซต์ และสถิติจ านวนการเข้าใช้บริการด้วยอุปกรณ์โดยใช้ภาษาโปรแกรม PHP , Java 
script, Ajax บันทึกข้อมูลลงระบบฐานข้อมูล MySQL เพ่ือน าข้อมูลเหล่านั้นท าเป็นข้อมูลสถิติ
ด้วยโปรแกรม Microsoft Power BI  

แต่ในส่วนของการท าสถิติข้อมูลการใช้บริการเว็บไซต์ ผู้วิจัยได้ใช้โปรแกรม Google 
Analytic ในการแสดงผลลัพธ์ข้อมูลโดยข้อมูลสถิติทั้ง 2 ชุด นั้นมีขอบเขตของข้อมูลในช่วงเวลา 
ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2564 ถึงวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2564 เท่านั้น 

  

 
 

ภาพที่ 4.22 ขั้นตอนเขียนโปรแกรม และปรับปรุงเว็บไซต์ 
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ภาพที่ 4.23 ฐานข้อมูลบันทึกการใช้บริการช่องทางลัด 
 

ผู้วิจัยได้เก็บรวบรวมข้อมูลการใช้บริการเว็บไซต์หลังจากท าการปรับปรุงเว็บไซต์ สรุปผลสถิติได้ดังนี้ 
สถิติการใช้บริการหน้าภายในเว็บไซต์มากที่สุด 5 อันดับแรกหลังการปรับปรุงเว็บไซต์ 

 ล าดับที่ 1  คือหน้า ฐานข้อมูลออนไลน์ 
http://lib.swu.ac.t/index.php/databases/online-databases-th1  
มีจ านวนการเข้าใช้บริการ 12,785 ครั้ง 

 ล าดับที่ 2  คือหน้า แหล่งข้อมูลการวิจัย  
http://lib.swu.ac.th/index.php/research-supports/research-sources 

มีจ านวนการเข้าใช้บริการ 6814 ครั้ง 
 ล าดับที่ 3 คือหน้า  บริการตรวจสอบการคัดลอกผลงานด้วย Turnitin 

http://lib.swu.ac.th/index.php/highlights/turnitin  
มีจ านวนการเข้าใช้บริการ 2164 ครั้ง 

 ล าดับที่ 4 คือหน้า คู่มือโปรแกรมการจัดการบรรณานุกรม EndNote 
http://lib.swu.ac.th /index.php/services/special-service/endnote-
manual 
มีจ านวนการเข้าใช้บริการ 1965 ครั้ง 

http://lib.swu.ac.t/index.php/databases/online-databases-th1
http://lib.swu.ac.th/index.php/research-supports/research-sources
http://lib.swu.ac.th/index.php/highlights/turnitin
http://lib.swu.ac.th/th/index.php/service/12-cl-vpn
http://lib.swu.ac.th/th/index.php/service/12-cl-vpn
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 ล าดับที่ 5 คือหน้า โปรแกรมการจัดการบรรณานุกรม EndNote  
http://lib.swu.ac.th/index.php/highlights/endnote  
มีจ านวนการเข้าใช้บริการ 1535 ครั้ง 

 
 

 
 

ภาพที่ 4.24 ผลสถิติการใช้บริการหน้าภายในเว็บไซต์ 
 

สถิติจ านวนการเข้าใช้บริการด้วยอุปกรณ์ 
ผลสถิติการเข้าใช้บริการด้วยอุปกรณ์ ที่ผู้วิจัยแบ่งไว้ 3 ประเภท คือ เครื่องคอมพิวเตอร์ 

(desktop) โทรศัพท์สมาทโฟน (mobile) และแท็บเล็ต (tablet) ผู้วิจัยได้แบ่งช่วงเวลาการเข้าใช้
บริการ โดยแบ่งเป็นเดือน และปี โดยใช้โปรแกรม Microsoft Power BI เชื่อมต่อกับตารางการเข้าใช้
บริการเว็บไซต์บนฐานข้อมูล ซึ่งได้ผลลัพธ์ดังต่อไปนี้ 

 
ภาพที่ 4.25  ผลสถิติจ านวนการเข้าใช้บริการด้วยอุปกรณ์ 

http://lib.swu.ac.th/index.php/highlights/endnote
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ภาพที่ 4.26  ผลสถิติจ านวนการเข้าใช้บริการด้วยอุปกรณ์ปี 2562 

 
 
 

 
ภาพที่ 4.27  ผลสถิติจ านวนการเข้าใช้บริการด้วยอุปกรณ์ปี 2563 
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ผลสถิติความสัมพันธ์การใช้บริการระหว่างหน้าภายในเว็บไซต์หลังการปรับปรุงเว็บไซต์ 
ผลสถิติความสัมพันธ์ใช้บริการหน้า research-sources กับหน้า ImpactFactor มีจ านวน 

14 ครั้ง โดยมีข้อมูลการใช้บริการมากที่สุดคิดเป็นร้อยละ 50 จากการใช้ในระยะเวลา 3 เดือน คือ
เดือนกุมภาพันธ์  
 

 

 
 

ภาพที่ 4.28 ผลสถิติความสัมพันธ์การใช้บริการระหว่างหน้าภายในเว็บไซต์ 
 

 
 
 
 
 
 



 
 

 
บทท่ี 5 

บทสรุปและข้อเสนอแนะ 
 

บทสรุป  
เนื่องจากส านักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มีความต้องการปรับปรุง

เว็บไซต์ห้องสมุด แต่ผู้พัฒนาระบบเว็บไซต์ขาดแหล่งข้อมูลอ้างอิงที่ช่วยในการพัฒนา จึงท าให้ผู้วิจัยได้
เกิดแนวคิดสร้างโครงการวิจัยนี้ขึ้นโดยจากการศึกษาข้อมูลโครงสร้างเว็บไซต์ของส านักหอสมุดกลาง 
พบว่า มีการวางโครงสร้างที่ไม่เหมาะสมกับการเข้าถึงหน้าข้อมูลที่ตรงความต้องการของผู้ใช้บริการ 
ท าให้ยากต่อการเข้าถึง เพราะชื่อ Link ในแต่ละหน้าภายในเว็บไซต์ไม่มีการแบ่งหมวดหมู่ที่เหมาะสม  
นอกจากนี้ ชื่อ Link ในแต่ละหน้าบนเว็บไซต์ตั้งชื่อไม่เหมาะสม จึงท าให้เกิดความสับสน และยากต่อ
การบริหารบริการบนเว็บไซต์ รวมถึงส่งผลประสิทธิภาพการประมวลบนเว็บไซต์ นอกจากนี้ยังส่งผล
กระทบต่อข้อมูลสถิติพฤติกรรมการใช้งานเว็บไซต์ ท าให้เกิดข้อผิดพลาดในการบริหารบริการ 
บนเว็บไซต์ 

ดังนั้น ผู้วิจัยจึงได้ศึกษาค้นคว้าหาแนวทางด าเนินงาน โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือต้องการ
ศึกษาพฤติกรรมการใช้เว็บไซต์ของผู้ใช้บริการ และหาความสัมพันธ์การใช้งานหน้าต่างๆ  ภายใน
เว็บไซต์ส านักหอสมุดกลาง เมื่อได้ข้อมูลเหล่านั้นแล้วจึงน ามาปรับปรุงเว็บไซต์เพ่ืออ านวยความ
สะดวกแก่ผู้ใช้บริการ เช่น การย้ายหน้าภายในเว็บไซต์ที่มีการใช้งานมากที่สุด เป็นสัญลักษณ์ภาพที่
หน้าแรกของเว็บไซต์ส านักหอสมุดกลาง และการเพ่ิมช่องทางลัดเข้าสู่หน้าภายในเว็บไซต์ที่มี
ความสัมพันธ์กับการใช้งาน เป็นต้น  

 
สรุปผลการวิเคราะห์ข้อมูล  
       ผู้วิจัยสามารถสรุปจากการท าวิจัยตามจุดมุ่งหมาย ดังนี้  

1. การศึกษาพฤติกรรมการใช้เว็บไซต์  
          พบว่า ผู้ใช้บริการใช้เครื่องมือหรืออุปกรณ์ในการเข้าถึงหน้าเว็บไซต์ห้องสมุด ตามล าดับ คือ 
เครื่องคอมพิวเตอร์ คิดเป็นร้อยละ 70.11 โทรศัพท์สมาร์ทโฟน คิดเป็นร้อยละ 29.14  และแท็บเล็ต 
คิดเป็นร้อยละ 0.75   
           ส าหรับช่วงเวลาในการใช้บริการหน้าเว็บไซต์ สามารถแบ่งได้เป็น 3 ช่วง ตามล าดับ คือ  
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ช่วงเปิดภาคเรียน คิดเป็นร้อยละ 49.14 ช่วงกลางภาคเรียน คิดเป็นร้อยละ 40.69 และช่วงปลายภาค
เรียน คิดเป็นร้อยละ 10.17 
          จากข้อมูลข้างต้นท าให้ผู้วิจัยค านึงถึงการเข้าใช้บริการด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์เป็นหลักส าคัญ
ในการปรับปรุงพัฒนาเว็บไซต์ แต่ข้อมูลการเข้าบริการด้วยโทรศัพท์สมาร์ทโฟนมีค่าร้อยละ 6.63 ในปี 
2562 เพ่ิมขึ้นในปี 2563 ในสามเดือนแรกมีค่าร้อยละ 9.12  จากค่าที่เพ่ิมขึ้น 2.49 แสดงถึงแนวโน้ม
การเข้าใช้บริการด้วยอุปกรณ์ดังกล่าวมีการเจริญเติบโตขึ้น  ดังนั้น ผู้พัฒนาเว็บไซต์ควรค านึงถึงการ
แสดงผลบนอุปกรณ์ชนิดนี้ด้วยเช่นกัน 

    นอกจากนั้น การเข้าใช้บริการแบ่งตามช่วงเวลา โดยแบ่งเป็นช่วงเปิดภาคเรียนคือ 
เดือนสิงหาคมถึงกันยายน กับเดือนมกราคมถึงกุมภาพันธ์  ช่วงสอบกลางภาคคือเดือนตุลาคมถึง
พฤศจิกายน กับเดือนมีนาคม และช่วงสอบปลายภาคคือเดือนธันวาคม ที่พบว่าการใช้บริการช่วง 
เปิดภาคเรียนมีล าดับสูงสุดคิดเป็นร้อยละ 49.14 ต่อมา คือ ช่วงกลางภาคเรียนคิดเป็นร้อยละ 40.69 
และช่วงปลายภาคเรียนคิดเป็นร้อยละ 10.17  ท าให้ผู้วิจัยสังเกตเห็นร้อยละช่วงเปิดภาคเรียนและ
ช่วงกลางภาคเรียน มีความใกล้เคียงกัน ดังนั้น เว็บไซต์ส านักหอสมุดกลางมีผู้เข้าใช้เป็นจ านวนมากท้ัง
ช่วงเปิดภาคเรียนถึงกลางภาคเรียน ส านักหอสมุกลางจึงควรเตรียมเว็บไซต์ห้องสมุดให้มีความพร้อม
ส าหรับการใช้งานได้ตลอดเวลา และสามารถรองรับการให้บริการในช่วงเวลาดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง 
 

2. การศึกษาความสัมพันธ์การใช้บริการภายในเว็บไซต์ห้องสมุด 
ในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ศึกษาค้นคว้า ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการวิเคราะห์  เช่น ทฤษฎี 

Apriori Algor เป็นต้น จากการศึกษาทฤษฎีเหล่านี้เป็นแหล่งอ้างอิง และเป็นหลักการวิเคราะห์ข้อมูล
พฤติกรรมการใช้งานเว็บไซต์ โดยการวิเคราะห์ครั้งใช้ข้อมูลการใช้งานเว็บในปีการศึกษา 2562 คือ 
ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2562 ถึงวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2563  และข้อมูลสถิติที่ใช้เปรียบเทียบ
นั้นเก็บรวบรวมเป็นระยะเวลา 3 เดือน คือ ตั้งแต่ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2564 ถึง วันที่ 31 มีนาคม 
พ.ศ. 2564  ซึ่งได้ผลสรุปดังนี้ 
               ผลการวิเคราะห์การใช้งานหน้าเว็บไซต์มากท่ีสุด 5 อันดับแรก ได้แก่ 1) หน้า  Endnote 
จ านวนการใช้ 8,626 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 42.55  2) หน้า Opening-hours-calendar จ านวนการใช้ 
4,612 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 22.75  3) หน้า Turnitin จ านวนการใช้ 3,244 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 16.00   
4) หน้า Item Check Out จ านวนการใช้ 2,039 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 10.06 และ 5) หน้า SWU-vpn  
จ านวนการใช้ 1,751 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 8.64 
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ภาพที่ 5.1 จ านวนการใช้งานหน้าภายในเว็บไซต์ก่อนปรับปรุง 

          
        หลังจากน าข้อมูลที่ได้มาปรับปรุงเว็บไซต์ห้องสมุดแล้ว พบว่า ผลการใช้งานหน้าเว็บไซต์มาก
ที่สุด 5 อันดับแรก ได้แก่ 1) หน้าฐานข้อมูลออนไลน์ จ านวนการใช้  12,785 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 
48.72   2) หน้าแหล่งข้อมูลการวิจัย จ านวนการใช้ 6,814 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 28.00  3) หน้าบริการ
ตรวจสอบการคัดลอกผลงานด้วย Turnitin จ านวนการใช้งาน 2,164 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 8.89   4) 
หน้าคู่มือโปรแกรมการจัดการบรรณานุกรม EndNote จ านวนการใช้ 1,965 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 8.08  

และ 5) หน้าโปรแกรมการจัดการบรรณานุกรม EndNote  จ านวนการใช้ 1,535 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 
6.31 

 
 

ภาพที่ 5.2 จ านวนการใช้งานหน้าภายในเว็บไซต์หลังปรับปรุง 
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จากผลลัพธ์ข้างต้นสามารถท าให้ผู้วิจัยเห็นข้อแตกต่างของข้อมูลได้อย่างชัดเจน 
ยกตัวอย่างเช่น  หน้าภายในเว็บไซต์ที่มีการเข้าใช้มากอันดับที่ 1 ในปัจจุบันคือหน้า ฐานข้อมูล
ออนไลน์ ในขณะที่หน้าเว็บไซต์ที่มีการเข้าใช้มากอันดับที่ 1 ก่อนปรับปรุงเว็บไซต์คือหน้า endnote 
แต่การใช้งานในปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงเป็นอันดับที่ 5 หรือสามารถสังเกตได้จากการใช้งานหน้า
แหล่งข้อมูลการวิจัยมีจ านวนการใช้งานเพ่ิมขึ้นจากไม่มีอันดับก่อนปรับปรุงเว็บไซต์ มีล าดับเพ่ิมขึ้น
เป็นอันดับ 2 และข้อมูลการใช้งานหน้าบริการตรวจสอบการคัดลอกผลงานด้วย Turnitin มีล าดับการ
ใช้งานคงที่ เป็นล าดับที่ 3 ทั้งก่อนและหลังปรับปรุงเว็บไซต์ เป็นต้น 

 
 

 
 

ภาพที่ 5.3 เว็บไซต์หลังปรับปรุงเพิ่มสัญลักษณ์ภาพ 
 
 

 

 
 

ภาพที่ 5.4 จ านวนการใช้งานหน้า Turnitin หลังปรับปรุงเว็บไซต์ 
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ภาพที่ 5.5 จ านวนการใช้งานหน้าฐานข้อมูลออนไลน์ หลังปรับปรุงเว็บไซต์ 
 
ผลการวิเคราะห์หาความสัมพันธ์ระหว่างหน้าภายในเว็บไซต์ก่อนปรับปรุง 
            ผลลัพธ์การวิเคราะ Apriori Algorithm คือ หน้า research-supports มีความสัมพันธ์กับ 
หน้า Impact Factor ความสัมพันธ์นี้เกิดจากการใช้บริการมีค่าสนับสนุนถึง 25% สามารถสังเกต 
ได้จากจ านวนการเข้าใช้บริการหน้า research-supports มี 20 ครั้ง และใช้บริการหน้า Impact 
Factor มีจ านวนเข้าใช้บริการ 10 ครั้ง ผลการค านวณจึงมี ค่าความเชื่อมั่นมากถึง 50% มี
ความสัมพันธ์การใช้บริการร่วมกันมากที่สุด 
 
ผลความสัมพันธ์การใช้งานระหว่างหน้าภายในเว็บไซต์หลังการปรับปรุง 

จ านวนการใช้บริการหน้า research-sources กับหน้า ImpactFactor มีจ านวน 14 ครั้ง 
โดยมีข้อมูลการใช้บริการมากท่ีสุดคิดเป็นร้อยละ 50 จากการใช้ในระยะเวลา 3 เดือน คือ 
เดือนกุมภาพันธ์  

จากผลลัพธ์ข้างต้นสามารถยืนยันผลการวิเคราะด้วย Apriori Algorithm ที่ก าหนดค่า
สนับสนุน  (minimum support) ที่  0 .025 หรือเท่ ากับ  25%  และก าหนดค่าความเชื่ อมั่น 
(minimum confidence) ที่ 0.5 หรือเท่ากับ 50% จากข้อมูลการใช้บริการเว็บไซต์ทั้งหมดมีผล
สอดคล้องกับสถิติหลังจากการเพ่ิมช่องทางลัดในหน้า research-supports เชื่อมต่อกับหน้า Impact 
Factor มีการเข้าใช้บริการเป็นความจริง สรุปได้ว่าหน้าทั้ง 2 นี้มีความสัมพันธ์ในด้านการใช้บริการ 
และท าให้ทราบได้ว่าผู้ใช้บริการผ่านหน้าเว็บไซต์ส านักหอสมุดกลางส่วนใหญ่มีความต้องการค้นหา
แหล่งข้อมูลวิจัยเพ่ือท าการวิจัย ตามภาพท่ี 5.6  
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ภาพที่ 5.6  ความสัมพันธ์การใช้งานระหว่างหน้าภายในเว็บไซต์ 
 

 ผลวิจัยสามารถใช้เป็นแหล่งข้อมูลประกอบในการปรับปรุงพัฒนาเว็บไซต์หน่วยงานนี้ได้ต่อไป 
ในอนาคต ยังเป็นแนวทางในการวิเคราะห์พฤติกรรมการใช้งานเว็บไซต์ และสามารถตรวจสอบ
โครงสร้าง หรือองค์ประกอบหน้าภายในเว็บไซต์ เพ่ืออ านวยความสะดวกในเรื่องการเข้าถึงข้อมูล 
ได้ตรงความต้องการผู้ใช้บริการมากขึ้น นอกจากนี้ ในแง่ของการบริหารจัดการบริการบนเว็บไซต์
สามารถจัดการได้ง่ายขึ้น สามารถศึกษาพฤติกรรมการใช้งานได้ข้อมูลที่ถูกต้ อง และในปัจจุบันมี
เทคโนโลยีการท างานอัตโนมัติ ซึ่งสามารถน ามาใช้งานร่วมกับการวิเคราะห์ในครั้งนี้ ท าให้เพ่ือเพ่ิม
ศักยภาพ ประสิทธิภาพ ความรวดเร็ว ในการบริการได้ตรงตามความต้องการของผู้ใช้บริการมากข้ึน 
 
ข้อจ ากัดข้อมูลในการท าวิจัย 
       เนื่องจากส านักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒอยู่ในช่วงเวลาปรับเปลี่ยนเว็บไซต์
ใหม่ตั้งแต่เดือนเมษายนถึงกันยายน พ.ศ.2563 ท าให้ผลข้อมูลการใช้บริการเกิดความคลาดเคลื่อน 
เนื่องจากต้องใช้บริการเว็บไซต์ร่วมกันระหว่างเว็บไซต์เก่ากับเว็บไซต์ใหม่ ดังนั้นผู้วิจัยต้องเลือก
ช่วงเวลาการใช้บริการเฉพาะเว็บไซต์เก่าเท่านั้น คือช่วงเวลาตั้งแต่เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2562 ถึงเดือน
มีนาคม พ.ศ. 2563 และมีการปรับเปลี่ยนการให้บริการบนเว็บไซต์ เช่น swu-vpn เปลี่ยนเป็น  
cl-open athen ยกเลิกหน้า swu-discovery เพ่ิมหน้าข่าวประชาสัมพันธ์บนเว็บไซต์ เป็นต้น 
      ข้อมูลที่น ามาใช้ในการวิเคราะห์นั้น ผู้วิจัยได้พบข้อผิดพลาดตัวระบุแหล่งในอินเตอร์เน็ต (URL) 
ไม่สอดคล้องกับหน้าแสดงผล หน้าแสดงผลมีชื่อหน้าภายในเว็บไซต์  ตัวระบุแหล่งในอินเตอร์เน็ต 
ที่ท าหน้าที่ในการแบ่งหมวดหมู่บนเว็บไซต์หลากหลาย ไม่สอดคล้องกับการแสดงผล จึงท าให้ผู้วิจัย
ต้องท าการตรวจ เปรียบเทียบ และกรองเลือกเฉพาะข้อมูลที่มีความถูกต้องมากที่สุดมาใช้ 
ในการวิเคราะห์ 
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ข้อเสนอแนะส าหรับส านักหอสมุดกลาง 
จากการวิจัยในครั้งนี้ผู้วิจัยขอเสนอข้อเสนอแนะ ดังนี้ 
            1. ควรปรับปรุงการตั้งชื่อหน้าภายในเว็บไซต์ให้สอด คล้องกับเนื้อหาที่แสดงผล มีการแบ่ง
หมวดหมู่หน้าภายในเว็บไซต์ให้ชัดเจน ท าสัญลักษณ์ภาพในหน้าเว็บไซต์โดยใช้ข้อมูลจากสถิติการใช้
บริการหน้าภายในเว็บไซต์ และควรเพิ่มช่องทางลัดให้เข้าถึงหน้าภายในเว็บไซต์เพ่ืออ านวยความ
สะดวกแก่ผู้ใช้บริการ 
            2. ควรท าโปรแกรมเก็บรวบรวมข้อมูลการใช้บริการแต่ละหน้าภายในเว็บไซต์ 

 
ข้อเสนอแนะในการท าวิจัยครั้งต่อไป 
           ควรมีการศึกษาพฤติกรรมการใช้เว็บไซต์ของผู้ใช้เฉพาะกลุ่ม เช่น อาจารย์และนักวิจัย นิสิต
ระดับบัณฑิตศึกษา เป็นต้น เพ่ือน าข้อมูลมาปรับปรุงเว็บไซต์ให้สอดคล้องกับความต้องการพิเศษของ
ผู้ใช้เฉพาะกลุ่มได้ต่อไป 
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