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บทคัดย่อ 

 งานวิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อวิเคราะห์พฤติกรรมการเข้าใช้บริการห้องสมุดของนักศึกษาโดยใช้เทคนิคเหมือง
ข้อมูลกฎความสัมพันธ์ โดยใช้ข้อมูลการเข้าใช้บริการห้องสมุดของนักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคปกติ มหาวิทยาลัยราช
ภัฏเลย ปีการศึกษา 2559 ที่มี 4 ปัจจัย คือ จ านวนที่เข้าใช้บริการ เวลารวมในการเข้าใช้บริการ จ านวนที่ยืมและคะแนน
เฉลี่ยสะสม จ านวน 60,013 ชุดข้อมูล วิธีด าเนินการวิจัยแบ่งเป็น 3 ขั้นตอน คือ (1) Pre-processing คือ การเตรียม
ข้อมูล การท าข้อมูลให้สมบูรณ์ การคัดเลือกข้อมูล และการปรับเปลี่ยนข้อมูลให้มีความเหมาะสม (2) Data Mining คือ 
ขั้นตอนการหากฎความสัมพันธ์ ด้วยวิธีอัลกอริทึมอะพริออรเีพื่อวิเคราะห์พฤติกรรมการใช้บริการห้องสมุดที่ส่งผลต่อเกรด
เฉลี่ยของนักศึกษา (3) Post-processing คือ การน าฐานความรู้ที่ได้จากขั้นตอนดาต้าไมน์นิง มาทดสอบและพิจารณาว่า
ถูกต้องหรือไม่ ผลการวิจัย พบว่านักศึกษาที่มีพฤติกรรมการเข้าใช้ห้องสมุดที่มีความถี่สูง ใช้เวลาในห้องสมุดที่สูง และมี
ความถี่ในการยืมหนังสือที่สูง คือนักศึกษาที่มีเกรดเฉลี่ยอยู่ในระดับดี และนักศึกษาที่ไม่เคยยืมหนังสือห้องสมุด การเข้าใช้
บริการห้องสมุดต่ า เวลาที่อยู่ในห้องสมุดต่ า คือนักศึกษา ที่มีเกรดเฉลี่ยอยู่ในระดับต่ า สรุปได้ว่า พฤติกรรมการเข้าใช้
ห้องสมุดส่งผลต่อผลการเรียนของนักศึกษา ดังนั้น ห้องสมุดควรเชิญชวน หรือคิดกิจกรรมที่ส่งเสริมให้นักศึกษาที่มีผลการ
เรียนเฉลี่ยต่ าสนใจเข้าห้องสมุดเพิ่มมากขึ้น  เพื่อเป็นการกระตุ้นให้นักศึกษาเกิดการใฝ่หาความรู้ในการพัฒนาตนเอง 
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Utilizing Data Mining Techniques to Analyze Students’ Behavior for Access in 
Library Services : A Case Study of Loei Rajabhat University Library 

 
Wiches Nuntasri1* and Charan Sanrach2 

 
Abstract 

 This research aims to analyze students’ behavior for access in library services using Data Mining 
techniques with Association Rules from data on access in library services of Bachelor Degree’s students 
in regular semester in Loei Rajabhat University by academic year 2016 with        4 factors of the services 
access – number of access, time duration of access, number of borrowed books and accumulated 
average score, totally 60,013 data sets. There are 3 steps in this research method, namely; (1) Pre-
processing is data preparation, data completion, data selection and appropriated data adjustment. (2) 
Data Mining is step of Association Rule by Apriori algorithm method to analyze behavior of access in 
library services that influence students’ GPA, and (3) Post-processing, knowledge base from data mining 
is tested and considered if it is whether. The result revealed that Students with high frequency behavior 
in access library services, spending more time in the library and more frequent borrowing books are 
students who have high GPA. And Students who have never borrowed library books Low access to 
library services Time spent in the library     is low. Is that students with a low GPA. Library access 
behavior affects students' academic performance. Finally, Library should campaign or arrange the 
activities to promote and encourage students who have low GPA to access the library increasingly for 
the students stimulation to pursue knowledge and skills in order to develop themselves.  
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1.  บทน า 
 การศึกษาระดับอุดมศึกษาเป็นการศึกษาระดับที่สูง
และเป็นส่วนส าคัญต่อการพัฒนาศักยภาพของบุคลากร
ในประเทศ การเรียนรู้ให้เท่าทันเทคโนโลยีและศึกษาหา
ความรู้ให้กว้างขึ้นเป็นสิ่งที่จ าเป็นในการเรียนรู้ในยุค
ศตวรรษที่ 21 ดังนั้นในมหาวิทยาลัยจึงต้องมีแหล่งที่
ส าคัญคือห้องสมุด ซึ่ งเป็นหัวใจของการศึกษาใน
มหาวิทยาลัยประเทศที่เจริญแล้วจะประเมินค่า การสอน
ในมหาวิทยาลัยได้จากหนังสือและอุปกรณ์การอ่านที่มี
อยู่ในห้องสมุดของสถาบันการศึกษานั้น เพราะในการ
สอนแต่ละวิชาไม่ว่าในคณะใด จะต้องอาศัยหนังสือเป็น
รากฐานการศึกษาและการค้นคว้า วิจัยทั้งสิ้น ห้องสมุด
มหาวิทยาลัยจึงเป็นแหล่งค้นคว้าวิชาความรู้ทุกแขนงวิชา
ที่มีการสอนในมหาวิทยาลัย และความรู้ข้ันสูงทั่วไป [1]   
 ระบบห้องสมุดของมหาวิทยาลัยราชภัฏเลยจะมีการ
บันทึกการเข้าใช้บริการต่าง ๆ ด้วยระบบคอมพิวเตอร์
และมีปริมาณมากพอที่จะน ามาขุดค้นข้อมูลเชิงลึกหรือ
การท าเหมืองข้อมูล (Data Mining) เมื่อใช้ดาต้าไมน์นิง 
ข้อมูลขนาดใหญ่จะถูกวิเคราะห์และสืบค้นความรู้หรือสิ่ง
ที่ส าคัญออกมาจากนั้นจะรวบรวมความรู้ที่ได้อยู่ในรูป
ฐานความรู้ (Knowledge Base) เพื่อน าไป  ใช้ประโยชน์
ต่อไป [2] ในปัจจุบันได้มีการน าเทคนิคการท าเหมืองข้อมูล
มาประยุกต์ใช้ในด้านต่าง ๆ เป็นจ านวนมาก โดยเฉพาะ
ด้านการศึกษา [3] ศึกษาวิเคราะห์ผลการออกกลางคัน
ของนักศึกษาด้วยเทคนิคเหมืองข้อมูล ช่วยให้ครูรู้ถึง
สาเหตุ และสามารถที่จะระบุนักศึกษาที่ต้องให้ความ
สนใจเป็นพิเศษส าหรับ  การสอบในภาคการศึกษาถัดไป 
และ [4] ใช้เทคโนโลยีเหมืองข้อมูลเพื่อปรับปรุงรูปแบบ
การให้บริการยืมคืนหนังสือ ซึ่งสามารถน าความรู้ที่ได้ไป
ใช้ปรับปรุงรูปแบบการให้บริการให้มีความสะดวก รวดเร็ว 
ตรงกับความต้องการของนักศึกษามากยิ่งขึ้น ซึ่งสอดคล้อง 
กับธนากร [5] ได้ท าการวิเคราะห์พฤติกรรมการยืมวัสดุ
สารนิเทศของห้องสมุดโดยเทคนิคเหมืองข้อมูลกฎความ 
สัมพันธ์สามารถน าความรู้จากการจัดกลุ่มที่มีลักษณะ
การยืม  ที่คล้ายกัน ไปใช้ในการจัดกิจกรรมส่งเสริมการ
รัก   การอ่าน การส่งซื้อหนังสือใหม่ การแนะน าหนังสือ
ใหม่ให้ตรงกับกลุ่มเป้าหมาย ซึ่งเป็นประโยชน์ในด้านการ
บริหาร และการบริการของห้องสมุดเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

 ดังนั้นงานวิจัยครั้งนี้จึงได้น าข้อมูลบันทึกการรับ
บริการห้องสมุดของนักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคปกติ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย มาท าการวิเคราะห์ดูพฤติกรรม
ของนักศึกษาต่อการใช้บริการห้องสมุด ด้วยเทคนิค
เหมืองข้อมูลแบบกฎความสัมพันธ์ (Association Rule) 
โดยใช้อัลกอริทึมอะพริออรี (Apriori) ด้วยโปรแกรม 
WEKA 3.6 เพื่อปรับปรุงพัฒนาแนวทางการให้บริการ
ห้องสมุดให้ตอบสนองต่อความต้องการของนักศึกษาและ
ช่วยสนับสนุนการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัย 
  
2.  วัตถุประสงค์การวิจัย 
 เพื่อวิเคราะห์พฤติกรรมการเข้าใช้บริการห้องสมุด
ของนักศึกษาโดยใช้เทคนิคเหมืองข้อมูลกฎความสัมพันธ์       
      
3.  ขอบเขตของการวิจัย 
 มุ่งเน้นวิเคราะห์พฤติกรรมการเข้าใช้บริการห้องสมุด
ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคปกติ   ด้วยเทคนิค
เหมืองข้อมูลแบบกฎความสัมพันธ์โดยใช้อัลกอริทึม 
อะพริออรี การวิจัยครั้งนี้ใช้ชุดข้อมูลการเข้าใช้บริการ
ห้องสมุดของมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ปีการศึกษา 2559 
จ านวน 60,013 ชุดข้อมูล ซึ่งมีแอททริบิวต์ ดังตารางที่ 1 
ตารางที่ 1 แสดงปัจจัยหรือแอททริบิวต์ 

ล าดับที ่ ปัจจัยหรือแอททริบิวต ์
1 รหัสนักศึกษา (Student_id) 
2 เพศ (Sex) 
3 วันท่ีเข้าใช้บริการ (In_Date) 
4 ช่วงเวลา (Period) 
5 คณะ (Faculty) 
6 ช้ันปี (Year) 
7 สาขาวิชา (Program) 
8 จ านวนครั้งท่ีใช้บริการ (N_Service) 
9 จ านวนครั้งท่ียืม (N_Borrow) 
10 เวลารวม (All_Time) 
11 เกรดเฉลี่ยสะสม (GPA) 

 
4.  ขั้นตอนและวิธีการด าเนินงาน 
 กระบวนการ Knowledge Discovery in Database 
(KDD) เป็นกระบวนการค้นหาลักษณะแฝงของข้อมูล  
ที่มีประโยชน์ในฐานข้อมูล ประกอบไปด้วย 3 ส่วนหลัก ๆ 
[6] ดังนี้ 
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 4.1  Pre-processing ขั้นตอนการเตรียมข้อมูลให้
เหมาะสมและให้อยู่ในรูปแบบที่สามารถน าไปใช้งานได้
กับกฎความสัมพันธ์การลดขนาดข้อมูล (Data reduction) 
ข้อมูลขนาดใหญ่จะใช้เวลาในการค้นหารูปแบบมาก 
ดังนั้นควรลดข้อมูลลงด้วยสัดส่วนที่ถูกต้องและรูปแบบที่
ได้ยังเหมือนเดิม ซึ่งจะใช้เวลาในการค้นหารูปแบบน้อยลง 
โดยมี attribute ที่สนใจจะน าไปค้นหารูปแบบข้อมูล คือ
จ านวนครั้งที่เข้าใช้บริการห้องสมุด (N_Service), จ านวน
ครั้งที่ยืมหนังสือ (N_Borrow), เวลารวมที่อยู่ในห้องสมุด 
(All_Time), เกรดเฉลี่ยสะสม (GPA) ซึ่งแต่ละ attribute 
มีรายละเอียด ดังนี้ 

4.1.1 จ านวนครั้งที่เข้าใช้บริการห้องสมุด 
 (N_Service) แบ่งเป็น เข้าใช้บริการห้องสมุดสูง (H),    
เข้าใช้บริการห้องสมุดเท่ากับค่าเฉลี่ย (M) และเข้าใช้
บริการห้องสมุดน้อยกว่าค่าเฉลี่ย (L) 

4.1.2  จ านวนครั้งที่ยืมหนังสือ (N_Borrow)  
แบ่งเป็น ยืมสูงกว่าค่าเฉลี่ย (H), ยืมเท่ากับค่าเฉลี่ย (M), 
ยืมน้อยกว่าค่าเฉลี่ย (L) และไม่เคยยืมเลย (Z) 

4.1.3  เวลารวมที่อยู่ในห้องสมุด (All_Time) 
 แบ่งเป็น เวลารวมสูงกว่าค่าเฉลี่ย (H), เวลารวมเท่ากับ
ค่าเฉลี่ย (M) และเวลารวมน้อยกว่าค่าเฉลี่ย (L) 

4.1.4  เกรดเฉลี่ยสะสม (GPA) แบ่งเป็นเกรด 
เฉลี่ยระดับสูง 2.75 - 4.00 (Good) และเกรดเฉลี่ยระดับ
ต่ า 0.00 – 2.74 (Low) 
 4.2  การค้นหากฎความสัมพันธ์ (Association Rule) 
โดยใช้อัลกอริทึม Apriori [7] สามารถวัดประสิทธิภาพได้
ดังนี้ 1) ค่าสนับสนุน (Support) คือ เปอร์เซ็นต์ของ
จ านวนข้อมูลที่มีสมาชิกที่สอดคล้อง ตามกฎต่อจ านวน
ข้อมูลทั้งหมด และ 2) ค่าความเชื่อมั่น (Confidence) 
คือเปอร์เซ็นต์ของจ านวนข้อมูลที่สอดคล้องตามกฎต่อ
จ านวนทั้งหมดที่มีสมาชิกตามกฎฝั่งซ้าย น าข้อมูลที่ผ่าน
กระบวนการเตรียมข้อมูลที่อยู่ในรูปแบบไฟล์นามสกุล 
.CSV เข้าโปรแกรม WEKA ซึ่งมีรายละเอียดดังรูปที่ 1, 2 
และ 3 
 

 
 

รูปที่ 1 รูปการน าข้อมูลทีผ่่านการจัดเตรียมไว้แล้วเข้าสู่ 
   โปรแกรม WEKA 3.6 
 

 
 

รูปที่ 2 หน้าจอแสดงขั้นตอนการใช้เทคนิคกฎการหา 
    ความสัมพันธ์ (Association Rule) ด้วยวิธ ี
    อัลกอริทึมอะพริออรี (Apriori) 
 

 
 

รูปที่ 3 รูปแบบการใช้อัลกอริทมึอะพริออรี (Apriori) 
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จากรูปที่ 3 อธิบายการใช้อัลกอริทึมอะพริออรี 
 (Apriori) โดยก าหนดพารามิเตอร์หลัก ๆ ดังตารางที่ 2 
ตารางที่ 2 การก าหนดค่าพารามิเตอร์ 

พารามิเตอร ์ ค่า ความหมาย 
Car True Class association rule 
lowerBound 0.1 ค่าสนับสนุนต่ าสดุที ่
MinSupport  10% 
MinMetric 0.5 ค่าความเชื่อมั่นต่ าสุดที่ 50% 
numRule 10 ต้องการกฎไม่เกิน 10 กฎแรก 

 4.3  ผลการวิเคราห์ข้อมูลโดยการท าเหมืองข้อมูล
แบบกฎความสัมพันธ์ (Association Rule)  โดยใช้
อัลกอริทึมอะพริออรี (Apriori) ได้ทั้งหมด 10 กฎ ดังนี้ 
 

 
 

รูปที่ 4 แสดงผลการประมวลผลโดยใช้อัลกอริทึม 
      อะพริออรี (Apriori) 
 
5.  ผลการวิจัย 
 การวิเคราะห์พฤติกรรมการใช้บริการห้องสมุดที่ส่ง 
ผลต่อเกรดเฉลี่ยของนักศึกษาโดยการท าเหมืองข้อมูล
ด้วยวิธีการหากฎความสัมพันธ์ (Association Rule) โดย
ใช้อัลกอริทึมอะพริออรี (Apriori) ได้ทั้งหมด 10 กฎ 
 5.1  นักศึกษาที่ยืมหนังสือห้องสมุดสูง คือนักศึกษาที่
มีผลการเรยีนระดับดี ที่ระดับความเชื่อมั่น 89% 
 5.2  นักศึกษาที่เข้าใช้บริการห้องสมุดสูง เวลาที่อยู่ใน
ห้องสมุดสูง คือนักศึกษาที่มีผลการเรียนระดับดีที่ระดับ
ความเชื่อมั่น 78% 
 5.3  นักศึกษาที่ใช้เวลาอยู่ในห้องสมุดสูง คือ นักศึกษา
ที่มีผลการเรียนระดับดี ที่ระดับความเชื่อมั่น 77% 

 5.4  นักศึกษาที่เข้าใช้บริการห้องสมุดสูง คือ นักศึกษา
ที่มีผลการเรียนระดับดี ที่ระดับความเชื่อมั่น 76% 
 5.5  นักศึกษาที่ไม่เคยยืมหนังสือห้องสมุด การเข้าใช้
บริการห้องสมุดต่ า เวลาที่อยู่ในห้องสมุดต่ า คือ นักศึกษา
ที่มีผลการเรียนระดับต่ า ที่ระดับความเชื่อมั่น 55% 
 5.6  นักศึกษาที่ไม่เคยยืมหนังสือห้องสมุด การเข้าใช้
บริการห้องสมุดต่ า คือ นักศึกษาที่มีผลการเรียนระดับต่ า 
ที่ระดับความเชื่อมั่น 54% 
 5.7  นักศึกษาที่ไม่เคยยืมหนังสือห้องสมุด เวลาที่อยู่
ในห้องสมุดต่ า คือ นักศึกษาที่มีผลการเรียนระดับต่ า ที่
ระดับความเชื่อมั่น 54% 
 5.8 นักศึกษาที่ไม่เคยยืมหนังสือห้องสมุด คือ นักศึกษา
ที่มีผลการเรียนระดับต่ า ที่ระดับความเชื่อมั่น 52% 
 5.9  นักศึกษาที่มีการเข้าใช้บริการห้องสมุดต่ า เวลา
ที่อยู่ในห้องสมุดต่ า คือ นักศึกษาที่มีผลการเรียนระดับต่ า 
ที่ระดับความเชื่อมั่น 52% 
 5.10 นักศึกษาที่มีการเข้าใช้บริการห้องสมุดต่ า คือ 
นักศึกษาที่มีผลการเรียนระดับต่ า ที่ระดับความเชื่อม่ัน 
51% 
 
6.  อภิปรายผลการวิจัย 
 จากการหากฎความสัมพันธ์ (Association Rule)   
ด้วยวิธีอัลกอริทึมอะพริออรี (Apriori) เพื่อวิเคราะห์
พฤติกรรมการใช้บริการห้องสมุดที่ส่งผลต่อเกรดเฉลี่ย
ของนักศึกษา  สรุปกฎความสัมพันธ์ได้ 2 ข้อ  คือ  1) 
นักศึกษาที่มีพฤติกรรมการเข้าใช้ห้องสมุดที่มี  ความถี่สูง 
ใช้เวลาในห้องสมุดที่สูง และมีความถี่ในการยืมหนังสือที่
สูง คือนักศึกษาที่มีเกรดเฉลี่ยอยู่ในระดับดี 2) นักศึกษาที่
ไม่เคยยืมหนังสือห้องสมุด การเข้าใช้บริการห้องสมุดต่ า 
เวลาที่อยู่ในห้องสมุดต่ า คือนักศึกษาที่มีเกรดเฉลี่ยอยู่ใน
ระดับต่ า สอดคล้องกับงานวิจัยของจิตติมา [8] ได้ศึกษา
เกี่ยวกับการวิเคราะห์พฤติกรรมการเข้าใช้งานระบบ 
อีเลิร์นนิงรายวิชาโครงสร้างข้อมูล โดยใช้เทคนิคเหมือง
ข้อมูลกฎความสัมพันธ์ พบว่าพฤติกรรมของผู้เรียนที่เข้า
มาเรียนบ่อยครั้งจะมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงกว่าผู้ที่
ไม่เข้ามาเรียนหรือเข้ามาเรียนน้อยครั้ง และสอดคล้องกับ
วีณา [9] ได้ท าการศึกษาเกี่ยวกับการวิเคราะห์พฤติกรรม
การจัดการเรียนการสอนแบบผสมผสาน  โดยใช้เทคนิค
เหมืองข้อมูล ผลการวิจัยพบว่า ผู้เรียนส่วนใหญ่มี
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พฤติกรรมการเข้าเรียนและทบทวนบทเรียนผ่านเครือข่าย
อินเทอร์เน็ตอย่างสม่ าเสมอ ท าให้มีผลการเรียนอยู่ใน
ระดับดี แสดงให้เห็นว่าการจัดการเรียนการสอนผ่าน
เครือข่ายอินเทอร์เน็ต นั้นมีความส าคัญต่อการกระตุ้นให้
ผู้เรียน ใฝ่หาความรู้ด้วยตนเอง 
 ผลงานวิจัยนี้สรุปได้ว่าพฤติกรรมการเข้าใช้ห้องสมุด
ส่งผลต่อผลการเรียนของนักศึกษา ดังนั้นมหาวิทยาลัย
ควรจะต้องคิดกิจกรรมใหม่ ๆ เพิ่มเพื่อที่จะได้ส่งเสริมให้
นักศึกษาที่มีผลการเรียนเฉลี่ยต่ าให้สนใจเข้าห้องสมุด
เพิ่มมากขึ้น เพื่อเป็นการกระตุ้นให้นักศึกษาเกิดการใฝ่หา
ความรู้ในการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง  
 
7.  ข้อเสนอแนะ 
 7.1  ข้อเสนอแนะจากการวิจัยครั้งนี้ 
 การวิจัยนี้มุ่งเฉพาะการวิเคราะห์พฤติกรรมการใช้
บริการห้องสมุดของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 
ดังนั้นการเลือกใช้วิธีการด าเนินงานและเทคนิคจึงเจาะจง
กับข้อมูลลักษณะนี้โดยเฉพาะ หากจะน าไปใช้กับงาน 
วิจัยอื่น ๆ ที่มีข้อมูล ที่แตกต่างจากงานวิจัยนี้ ควรมีการ
ปรับปรุงวิธีการด าเนินงานหรือเทคนิคให้เหมาะสม 
 7.2  ข้อเสนอแนะส าหรับงานวิจัยครั้งต่อไป 

7.2.1  ควรศึกษาพฤติกรรมการยืมคืนหนังสือ
ของห้องสมุด เพื่อให้ทราบว่าหนังสือแต่ละเล่มมีผู้ใช้ 
กลุ่มใดเป็นผู้ยืมไปบ้าง และผู้ใช้แต่ละกลุ่มยืมหนังสือ
สอดคล้องกับสาขาวิชาหรือวิชาที่ลงเรียนหรือไม่ 

7.2.2  ควรมีการศึกษารูปแบบการท าเหมือง 
ข้อมูล (Data Mining) รูปแบบอื่น ๆ เช่น การจ าแนก
ประเภทข้อมูล (Classification) การแบ่งกลุ่มข้อมูล 
(Clustering) เพื่อน าผลการพยากรณ์หรือการท านายไป
ใช้ ในการปรับปรุงการให้บริการของห้องสมุดให้มี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
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