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บทคัดย่อ 

งานวิจัยฉบับนี มีว ัตถุประสงค์เพือ พัฒนาระบบแนะนําหนังสือคอมพิวเตอร์แบบออนไลน์ 

โดยได้นําเทคนิคการกรองแบบอิงเนือหา (Content-Based Filtering) มาใช้สําหรับแนะนําหนังสือ

ให้กับผู ้ใชโ้ดยอัตโนมัติ เพือให้สามารถตอบสนองกับความต้องการของผู ้ใชอ้ย่างสูงสุด ซึงการ

พัฒนาครั งนี ใช้ภาษา PHP และใช้ MySQLในการจัดการฐานข้อมูล 

ในการทดสอบระบบ ผู ้วิจัยได้ใช้แบบประเมินความพึงพอใจจากผู ้ เชียวชาญจํานวน 3 คน

อาจารย ์50 คน โดยสถิติทีใช้ในการวิเคราะห์ผลการประเมินความพึงพอใจของระบบคือ ค่าเฉลีย

และค่าเบียงเบนมาตรฐาน ผลการประเมินจากผู ้เชียวชาญพบว่าได้ค่าเฉลียเท่ากับ 4.11 ค่าส่วน

เบียงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.40 ผลการประเมินจากผู ้ใช้ทั วไปพบว่าได้ค่าเฉลียเท่ากับ 4.24 ค่าส่วน

เบียงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.95 ซึงสามารถสรุปได้ว่าระบบทีพัฒนาขึ นมีความพึงพอใจอยู่ในระดับ

ดี และสามารถนําไปประยุกต์ใช้งานได้จริง 

 

 

ค ําสําคัญ  :  ระบบแนะนําหนังสือ เทคนิคการกรองแบบอิงเนือหา 
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Abstract 

The objective of  this research is to development and analysis the Online Computer Books 

Recommendation System by using Content-Based Filtering technique to automatically 

recommend the book to users in order to maximize users’ satisfaction. According to this research, 

PHP and MySQL have been used to administrate the database system.  

The evaluation process of this system has been taken by the satisfaction assessment 

technique in order to gain the reliability results from 3 experts, who have diversity area of 

expertise, and 50 users. The evaluation method that has been used to evaluate the system is the 

statistical analysis technique to analyz the results of satisfaction assessment represented by a  

mean value and standard deviation. The result of mean value from experst' assessment is 4.11 and  

standard deviation is 0.40. The result of mean value from users’ assessment is 4.24 and the  

standard deviation is 0.95. The results indicated that the system performance is “Good” and it 

proves that the system is feasible to apply in real world. 
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บทที   

บทนํา 

 

1.1..ความเป็นมาและความสําคัญของปัญหา 

ในปัจจุบันมีข้อมูลข่าวสารจํานวนมากไม่ว่าจะอยู่ส่วนไหนบนโลกก็จะสามารถเข้าถึงข้อมูล

ข่าวสารได้ในเวลาไม่นาน แต่การทีจะได้ข้อมูลทีต้องการออกมาอย่างรวดเร็วและตรงกับความ

ต้องการนั นไม่ใช่เรืองง่าย เนืองจากข้อมูลทีมีอยู่นั นกระจัดกระจายอย่างไม่เป็นระบบตัวอย่างเช่น 

ถ้าเราต้องการหาข้อมูลเกียวกับ ชือเรืองหนังสือ ใน Search Engine นั น ผลลัพธ์ทีได้อาจไม่ตรงกับที

เราต้องการ เช่น ถ้าต้องการหาข้อมูลเกียวกับหนังสือเรือง “ฮอนด้า โซอิจิโร”  แทนที Search 

Engine จะแสดงข้อมูลเกียวกับหนังสือเล่มนั นออกมา ล ําดับแรก ๆ ของผลการค้นหานั นจะแสดง

ข้อมูลเกียวกับ “รถ” ออกมา ซึงไม่ตรงกับข้อมูลหนังสืออย่างทีผู ้ ใช้ต้องการ หรือถ้าผู ้ ใช้งานต้องการ

หนังสือเรืองหนึง แต่ไม่สามารถคิด Keyword ออกมาได้ เช่น คิดชือเรืองไม่ออก ระบบก็จะไม่

สามารถแสดงข้อมูลทีผู ้ ใช้ต้องการได้ ซึงระบบทีพัฒนาขึ นมานี  ผู ้ ใช้งานไม่ต้องพิมพ์  Keyword แต่

ผู ้ ใช้งานต้องให้คะแนนหนังสือแต่ละเรืองทีสนใจก่อน หลังจากนั นระบบก็จะนําเนือหาหนังสือที

ได้จากการให้คะแนนจากผู ้ใช้งานมาคํานวณหาค่าความคล้ายคลึงกับข้อมูลหนังสือทีมีในระบบ ว่า

มีเนือหาคล้ายคลึงกันหรือไม่  เมือผู ้ใช้งานเข้าใช้งานระบบครั งต่อไป ระบบก็จะแนะนําหนังสือ

ให้กับผู ้ใช้งานโดยอัตโนมัติ  และตรงกับความต้องการของผู ้ใช้ โดยทีไม่ต้องเสียเวลาต้องพิมพ์ 

Keyword และอีกอย่างในกรณีทีต้องการหาชือเรืองหนังสือทีชือว่า ”คลังข้อมูล” ถ้าเป็น Search 

Engine ทั วไป ผลทีได้จากการค้นหาก็ต้องมีชือหนังสือทีชือว่า”คลังข้อมูล” ปรากฏอยู่ แต่ถ้าเป็น

ระบบทีพัฒนาขึ นคําว่าคลังข้อมูล อาจจะมีปรากฏอยู่ในชือหนังสือเรืองอืนก็ได้ ถ้าในหนังสือเล่ม

นั นมีเนือหาเกียวกับคลังข้อมูลอยู่ ระบบก็จะแนะนําหนังสือเล่มนั นมาให้กับผู ้ ใช้งานด้วย ซึงวิธีการ

นี จะทําให้ผู ้ ใช้งานได้รับข้อมูลทีหลากหลายมากขึ น  

ระบบให้การแนะนําเป็นหนึงในเทคโนโลยีสมัยใหม่ทีถูกนํามาใช้ในการแนะนําข้อมูลต่าง ๆ 

ทีคาดว่าผู ้ ใช้น่าจะสนใจ โดยเทคนิคทีเป็นทีนิยมในการทําการแนะนําคือ Content-Based Filtering 

ซึงการวิเคราะห์นั นดจูาก Content ของข้อมูลแต่ละชินทีผู ้ ใช้ทําการให้ เรตติ ง ว่ามีความสัมพันธ์กัน

กับโปรไฟล์ของผู ้ใช้ จากนั นระบบจะทําการแนะนําชินข้อมูลทีมี Content ใกล้เคียงกันกับโปรไฟล์

ของผู ้ใช้ออกมาแนะนําให้กับผู ้ใช้ ซึงเทคนิคนี มีข้อดีคือสามารถแนะนําชินข้อมูลทีย ังไม่ถูกให้เร

ตติงแต่มี Content ใกล้เคียงกัน ออกมาให้กับผู ้ ใช้  
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จากข้อมูลทีได้กล่าวมาข้างต้นจึงเป็นสาเหตุจูงใจให้ ผู ้วิจัยมีแนวคิดในการพัฒนาระบบ

แนะนําหนังสือคอมพิวเตอร์แบบออนไลน์ โดยใช้เทคนิคการกรองแบบอิงเนือหา เพือช่วยแนะนํา

หนังสือให้ตรงกับความต้องการของผู ้ใช้แต่ละคนให้มากทีสุด ซึงเป็นวิธีการหนึงทีช่วยให้ผู ้ใช้เกิด

ความสะดวกสบายในการเลือกหนังสือ และช่วยลดขั นตอนและเวลาในการค้นหาหนังสือมากขึ น 

 

1.2..วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

1.2.1ใเพือพัฒนาระบบแนะนําหนังสือคอมพิวเตอร์แบบออนไลน ์โดยใช้เทคนิคการกรองแบบอิง

เนือหามาใช้กับการแนะนําหนังสือให้ตรงกับความต้องการของผู ้ใช้งานโดยอัตโนมัติได้ 

1.2.2..เพือประเมินความพึงพอใจของการพัฒนาระบบแนะนําหนังสือคอมพิวเตอร์แบบออนไลนที์ 

พัฒนาขึ น 

 

1.3.. ขอบเขตของการวิจัย 

1.3.1..การวิเคราะห์และพัฒนาระบบแนะนําหนังสือคอมพิวเตอร์แบบออนไลน ์โดยใช้เทคนิคการ

กรองแบบอิงเนือหา มีลักษณะเป็นเว็บแอพพลิเคชั น 

1.3.2..การศึกษาเทคนิคในการวิเคราะห์และพัฒนาระบบแนะนําหนังสือคอมพิวเตอร์แบบ

ออนไลน ์โดยใช้เทคนิคการกรองแบบอิงเนือหานั น จะทําการศึกษาเฉพาะเทคนิคทีเรียกว่า Content-

Based Filtering 

1.3.3  โปรแกรมทีพัฒนาขึ นมีกระบวนการทํางานดังต่อไปนี 

1.3.3.1 ผู ้ ใช้โปรแกรมจะต้องสมัครเป็นสมาชิกของระบบก่อน เพือจะได้เก็บโปรไฟล์ของ

ผู ้ใช้ไว ้ในระบบ เพราะจะต้องนําโปรไฟล์ของผู ้ใช้ไปวิเคราะห์หาค่าความคล้ายคลึงว่าผู ้ ใช้โปรแกรมได้

ให้คะแนนหนังสือเรืองอะไรบ้าง เพือจะทําการแนะนําหนังสือให้ตรงกับความต้องการของผู ้ใช้มาก

ทีสุด 

1.3.3.2 ผู ้ ใช้โปรแกรมจะต้องลงคะแนนความชอบให้กับหนังสือ โดยการโหวตให้คะแนน

หนังสือแต่งละเรือง ตามชือเรืองและเนือหา ชือผู ้แต่ง  

1.3.3.3 หลังจากทีผู ้ใช้โปรแกรมทําการโหวตให้คะแนนหนังสือแล้ว ระบบจะนําเนือหา

หนังสือทีได้จากการให้คะแนนมาคํานวณหาค่าความคล้ายคลึงกับข้อมลูหนังสือทีมีในระบบว่ามี

เนือหาคล้ายคลึงกันหรือไม่ ระบบจะทําการแนะนําหนังสือทีคล้ายคลึงมาแนะนําให้กับผู ้ใช้โปรแกรม

มาโดยอัตโนมัติ 
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1.3.3.4 เมือผู ้ ใช้งานเข้าใช้งานระบบครั งต่อไป ระบบก็จะแนะนําหนังสือให้กับผู ้ใช้งานโดย

อัตโนมัติ และตรงกับความต้องการของผู ้ใช้โปรแกรม ซึงผู ้ใช้โปรแกรมไม่ต้องเสียเวลาต้องพิมพ์ 

Keyword  

1.3.4..ระบบสามารถแสดงการแนะนําหนังสือด้วยเทคนิค Content-Based Filtering ให้ตรงกับ

ความต้องการของผู ้ใช้โดยอัตโนมัติได้ 

1.3.5..การวิจัยได้แบ่งกลุ่มการพิจารณาแบบสอบถามความพึงพอใจของระบบออกเป็น 5 กลุ่ม โดย

วัดจากคะแนนการประเมินผลของกลุ่มตัวอย่างทีได้ทําแบบประเมิน.ได้แก่ มากทีสุด มาก ปานกลาง 

น้อย น้อยทีสุด  

1.3.6..ผู้วิจัยได้จัดทําแบบสอบถามความพึงพอใจต่อคุณภาพของระบบ.โดยแบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม 

ได้แก่ ผู ้ เชียวชาญทางด้านระบบแนะนําหนังสือคอมพิวเตอร์แบบออนไลน ์จ ํานวน 3 คน และกลุ่มผู ้ใช้

โปรแกรมในการเลือกหนังสือได้แก่อาจารย์ จ ํานวน 50 คน 

 

1.4  คําจํากัดความทีใช้ในการวิจัย 

ระบบให้การแนะนํา (Recommendation System) หมายถึง ระบบทีสามารถแนะนําข้อมูลต่าง 

ๆ  ทีคาดว่าผู ้ ใช้จะสนใจ  (ชัยว ัฒน์ ติรวีขจร, 2550) 

เทคนิคการกรองแบบอิงเนือหา” (Content-Based.Filtering) หมายถึง วิธีการกลั นกรองข้อมูล

จากเนือหาของข้อมูล เช่น ชือเรืองและเนือหาหนังสือ ชือผู ้แต่งหนังสือ   

เรตติง (Rating) หมายถึง ระดับความพึงพอใจทีผู ้ ใช้แต่ละคนมีต่อชินข้อมูลแต่ละชิน  

ชุดข้อมูล (Data Set) หมายถึง การนําข้อมูลมาจัดเป็นชุด ให้ถูกต้องตามลักษณะโครงสร้าง

ข้อมูล พอเพียงทีจะนําไปใช้ประมวลผลได ้

 

1.5 ประโยชน์ทีคาดว่าจะได้รับ 

 1.5.1..สามารถเข้าใจหลักการทํางานของระบบแนะนําหนังสือคอมพิวเตอร์แบบออนไลน์ทีใช้

ในปัจจุบัน 

 1.5.2..สามารถเข้าใจเทคนิคการสร้างคําแนะนําของระบบแนะนําหนังสือคอมพิวเตอร์แบบ

ออนไลน์ได ้

1.5.3..สามารถนําเทคนิคการกรองแบบอิงเนือหา (Content-Based Filtering) ทีได้จากการศึกษามา

ใช้กับการแนะนําหนังสือให้ตรงกับความต้องการของผู ้ใช้งานโดยอัตโนมัติได้ 



 
 

บทที  

เอกสารและงานวิจัยทีเกียวข้อง 

 

เอกสารและงานวิจัยทีเกียวข้อง ในการวิ เคราะห์และพัฒนาระบบแนะนําหนังสือ

คอมพิวเตอร์แบบออนไลน์ โดยใช้เทคนิคการกรองแบบอิงเนือหา มีเนือหาของเอกสารและงานวิจัย

ทีเกียวข้องดังนี 

2.1 ระบบให้การแนะนํา 

2.2 เทคนิคการกรองแบบอิงเนือหา 

2.3 เว็บแอพพลิเคชั น (Web Application) 

2.4 เครืองมือทีใช้ในการพัฒนาระบบ 

2.5 งานวิจัยทีเกียวข้อง 

 

2.1..ระบบให้การแนะนํา 

ชัยว ัฒน์ (2550) กล่าวไว้ว่า ระบบให้การแนะนํา.(Recommender System).เป็นเทคโนโลยี

สมัยใหม่ทีถูกนํามาใช้ในการแนะนําข้อมูลต่าง ๆ ทีคาดว่าผู ้ใช้น่าจะสนใจ หรืออาจจะเป็นข้อมูลที

ผู ้ใช้ต้องการ และเหมาะสําหรับการดําเนินธุรกิจแบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Commerce) 

โดยทั วไประบบให้การแนะนําประกอบด้วย 3 ส่วน ดังต่อไปนี  คือ  

2.1.1..ส่วนข้อมูลพืนฐานทีจําเป็นต้องใช้ในการประมวลผล เช่น โปรไฟล์ของผู ้ใช้แต่ละคน 

2.1.2..ส่วนการป้อนข้อมูล เป็นข้อมูลทีได้จากการป้อนข้อมูลเข้ามาของผู ้ใช้ เช่น การให้

คะแนนเรตติง ซึงมีอยู่ 2 แบบ ดังนี 

2.1.2.1..แบบชัดเจน.(Explicit).เรตติ งแบบชัดเจนจะแสดงอยู่ในรูปของจํานวนตัวเลข

ตามระดับความนิยมตั งแต่ 1 ถึง 5, 1 ถึง 10 หรือระดับอืน ๆ ขึ นอยู่กับการใช้งาน     

2.1.2.2..แบบไม่ชัดเจน (Implicit).ส่วนเรตติ งแบบไม่ชัดเจนได้มาจากพฤติกรรมการใช้

งานของผู ้ใช้ต่าง ๆ เช่น ประวัติการซือสินค้าหรือประวัติการเข้ามาใช้งานของผู ้ใช้ในอดีตทีผ่านมา 

2.1.3..ส่วนอัลกอริธึมเป็นส่วนสําคัญทีสุดทีใช้ประมวลข้อมูลเพือให้การแนะนําชิ นข้อมูล

ออกมาดังแสดงไว้ในภาพที..2-1 
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ข้อมูลพืนฐาน 
อัลกอริทึม 

(ระบบให้การแนะนํา) 
รายการทีนําเสนอ 

ป้อนข้อมูล 

Person 1Person 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท.ี.2-1..สถาปัตยกรรมพืนฐานของระบบให้การแนะนํา 

 

จากภาพที..2-1..เป็นระบบทีช่วยในการแนะนําหรือนําเสนอข้อมูลให้แก่ผู ้ ใช้ โดยระบบจะทํา

การวิเคราะห์ และนําเสนอข้อมูลทีคาดว่าผู ้ใช้น่าจะสนใจ หรือคาดว่าจะเป็นข้อมูลทีผู ้ใช้คนนั น

กําลังต้องการอย่างอัตโนมัติ   

 

2.2..เทคนิคการกรองแบบอิงเนือหา (Content-Based Filtering) 

2.2.1..วิธีการกรองแบบอิงเนือหา 

เป็นวิธีทีนิยมใช้ในการค้นคืนข้อมลูทีให้ความสนใจกับคุณภาพของเนือหาข้อมูลเป็นหลัก  

โดยจะสนใจว่าลักษณะข้อมูลนั นตรงตามโปรไฟล์ของผู ้ใช้หรือไม่ ซึงถ้าใช่ก็จะนําเสนอข้อมูลนั น

ทันที.แต่ถ้าไม่ใช่ก็จะไม่สนใจแม้ว่าข้อมูลนั น (ชัยว ัฒน,์ 2550) จะมีลักษณะใกล้เคียงกับข้อมูลทีผู ้ ใช้

ต้องการก็ตาม 

ดังนั นวิธีการนี จะเป็นการคํานวณหาค่าความคล้ายคลึงระหว่างเอกสารกับโปรไฟล์ของผู ้ใช้  

โดยนําเนือหาของข้อมูล เช่น ค ําสําคัญ (Keywords), วลี (Phrases) หรือคุณลักษณะ (Feature) มา

สร้างเป็นโปรไฟล์ของผู ้ใช้แต่ละคน เพือค้นหาข้อมูลทีผู ้ใช้คนนั นสนใจ ซึงวิธีการของ Content-

Based Filtering จะไม่ประสบกับปัญหาการให้เรตติงต่อชินข้อมูลทีไม่ทั วถึง และปัญหาชินข้อมูลที

ย ังไม่ได้ให้เรตติง ดังแสดงในภาพที 2-2 
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ภาพท.ี.2-2..วิธีการ Content-Based Filtering 

 

2.2.2..ขั นตอนการทํางานของเทคนิคการกรองแบบอิงเนือหา.(Content-Based Filtering)  

ประกอบไปด้วยขั นตอนการทํางาน.3.ขั นตอน.คือ.การสร้างเมตริกซ์ของผู ้ใช-้ชินข้อมูลจริง

การทํานายเรตติ งด้วยเทคนิคการกรองแบบอิงเนือหา.(Content-Based Filtering).และการสร้าง

เมตริกซ์ผู ้ ใช-้ชินข้อมูลเทียม.(นิภัทร์, ) 

2.2.2.1..สร้างเมตริกซ์ผู ้ ใช-้ชินข้อมูล 

จากข้อมูลในฐานข้อมูลนํามาสร้างเป็นเมตริกซ์ผู ้ ใช้-ชินข้อมูล ซึงลักษณะเป็นตารางทีมีแถว

เป็นผู ้ใช้ และมีคอลัมน์เป็นชินข้อมูลซึงก็คือ ชือเรืองของหนังสือ และข้อมูลในแต่ละช่องเป็นเรตติ ง

ทีผู ้ ใช้คนนั นให้กับหนังสือเรืองนั น ๆ โดยเรตติ งทีให้มีค่าเป็นจํานวนเต็มตั งแต่ 1-5 และเป็น Null 

(?)  ถ้าผู ้ ใช้ไม่เคยให้เรตติงกับหนังสือเรืองนั น ๆ 

 

 

 

 

 

เอกสารที 
ผู้ใช้สนใจ 

โปรไฟล ์
คําสําคัญ วลีหรือคุณสมบัติ การแมชต์โปรไฟล ์

เอกสารของผู ้ใช ้ เอกสารในระบบ 
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ตารางท.ี2-1..เมตริกซ์ผู ้ ใช-้ชินข้อมูลทีมีความเบาบาง 

 

ผู ้ ใช ้

งาน

พิมพ์ดีด

ประยุกต ์

การเขียน

โปรแกรม

ภาษาซี 

กลยุทธ์

การตลาด 

การบัญชี

ภาษีอากร 

หลักการ

โฆษณา 

วงจร

อิเล็กทรอนิกส์ 

ผู ้ใช้คนที 1 1 4 ? 3 3 2 

ผู ้ใช้คนที 2 3 ? 2 5 ? 4 

ผู ้ใช้คนที 3 ? 5 3 4 3 ? 

ผู ้ใช้คนที 4 2 3 4 ? 3 4 

ผู ้ใช้คนที 5 3 ? 4 3 3 4 

 

ซึงเมตริกซ์ทีได้นั นมักจะมีความเบาบาง  เนืองจากผู ้ใช้แต่ละคนมีการให้เรตติ งกับชินข้อมูล

น้อย ซึงการนําข้อมูลทีมีความเบาบางนี ไปทําการแนะนําข้อมูลมักจะได้ข้อมูลทีมีความคลาดเคลือน  

และแม่นย ํ าตํ า จึงต้องนําข้อมูลนี ไปทําการปรับปรุงด้วยวิธีการดังทีจะกล่าวต่อไป 

2.2.2.2..ทํานายเรตติงด้วยเทคนิคการกรองแบบอิงเนือหา 

การทํานายค่าเรตติงด้วยเทคนิคการกรองแบบอิงเนือหานั นนําข้อมูลพืนฐานทีมี.2.ค่าด้วยกัน

ได้แก่.1).คะแนนชือเรืองและเนือหาหนังสือ.2).คะแนนชือผูแ้ต่งหนังสือ.โดยทําการแบ่งค่าเรตติ ง

จาก.1-5 ออกเป็น 5 คลาส คือ ค่าเรตติง.1-5.โดยเรียงล ําดับคะแนนจากระดับน้อยซึงก็คือ.1.ไปจนถึง

ระดับสูง.ซึงก็คือ.5.นําข้อมูลเนือหาของหนังสือในฐานข้อมูล และเมตริกซ์ผู ้ ใช้-ชินข้อมูลของแต่ละ

ประเภทดังทีได้กล่าวเอาไว้มาให้ Classifier เรียนรู้ประวัติการให้เรตติ งของผู ้ใช้ แล้วสร้างเป็นโปร

ไฟล์ของผู ้ใช้แต่ละคน ซึงเก็บข้อมูลความน่าจะเป็นทีเนือหาต่าง ๆ.ของชินข้อมูลจะจัดอยู่ในคลาส

ต่าง ๆ.จากนั นนําโปรไฟล์ของผู ้ใช้แต่ละคนไปทํานายเรตติงให้กับชินข้อมูลทีผู ้ ใช้นั น ๆ.ย ังไม่มีการ

ใหเ้รตติง โดยใช ้Naïve Bayes Theorem  

การเรียนรู้แบบ Naïve Bayes เป็นอัลกอริธึมทีง่ายและเร็วในการคํานวณ และเป็นการเรียนรู้ที

อาศัยหลักทางสถิติและความน่าจะเป็น.(นิภัทร์, 2550) โดยผลลัพธ์ทีให้ค่าความน่าจะเป็นสูงสุดเป็น

คําตอบของการรู้จ ํา และการตัดสินใจ ดังแสดงในสมการที (2-1). 

 

                                            

 

 

 

(2-1) 
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k

1i

cC|
i

a
i

AP.

k
a

k
A...

i
a

i
AP

cCP
cP

โดยที 






  cC|

k
a...

i
a

i
AP  คือ  ค่าความน่าจะเป็นทีชินข้อมูลอยู่ในคลาส c 






 

k
a

k
A...

i
a

i
AP  คือ  ความน่าจะเป็นของชินข้อมูล 

 cCP      คือ  ค่าความน่าจะเป็นของคลาส c 

kA,...,iA     คือ  เนือหาหรือแอตทริบิวต์ของชินข้อมูล 

ka,...,
i

a     คือ  ค่าของเนือหาหรือแอตทริบิวต์ของชิน 

ข้อมูล 

เนืองจากใน Naïve Bayes Theorem นั นกําหนดว่าความน่าจะเป็นของเนือหาหรือแอตทริบิวต์

ต่าง ๆ ของชินข้อมูลต้องไม่ขึ นต่อกัน กล่าวคือผลลัพธ์หรือความน่าจะเป็นของแอตทริบิวต ์a จะไม่

มีผลต่อผลลัพธ์หรือความน่าจะเป็นของแอตทริบิวต์อืน ๆ ดังนั นจะได้เป็น  Bayes Rule ดังแสดงใน

สมการที (2-2) 

                

 

 

จากงานวิจัยได้นํา Bayes Rule มาใช้ในการเปรียบเทียบแต่ละคลาสเพือหาว่าสําหรับผู ้ใช ้u 

แล้ว.ชิ นข้อมูล.i.ควรจะอยู่ในคลาสไหน.ดังนั นส่วนของ 




 

k
a

k
A...

i
a

i
AP .จึง

สามารถละเว ้นไม่ต้องนํามาคํานวณได้เพราะถือว่าเป็นค่าคงทีสําหรับผู ้ใช้หรือชินข้อมูลทีก ําลัง

พิจารณาอยู ่ และไม่มีส่วนสําคัญในการตัดสินใจเลือกคลาส ดังนั นค่าความน่าจะเป็นของคลาส

สําหรับชินงาน ดังแสดงในสมการที (2-3) 

                                                                      
 
โดยที 






  cC|

i
a

i
AP   คือ ความความน่าจะเป็น ทีเนือหาหรือแอตทริบิวต ์ อยู่ในคลาส c 

และหาความน่าจะเป็นทีเนือหาหรือแอตทริบิวต์ 




  cC|

i
a

i
Aia  อยู่ในคลาส c ดังแสดงใน

สมการที (2-4) 

                                             

  cCcount

cC
i

a
i

Acount
cC|

i
a

i
AP


















 (2-4) 

   



k

1i

cC|
i

a
i

AP.CPcP (2-3) 

(2-2) 
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โดยที 






  cC

i
a

i
Acount    คือ จ ํานวนครั งทีแอตทริบิวต์ ia จัดอยู่ในคลาส c 

 cCcount      คือ จ ํานวนเรตติงทั งหมดทีอยู่ในคลาส c 

ตัวอย่างการคํานวณหาค่าความน่าจะเป็นจากเนือหาของชินข้อมูล ในทีนี เป็นชือเรืองและ

เนือหาหนังสือ. ก ําหนดให้ในฐานข้อมูลมีข้อมูลของประเภทหนังสือทั งหมด 6 ประเภท และแต่ละ

ประเภทมีเวคเตอร์ของหนังสือ.ในส่วนของชือเรืองและเนือหาหนังสือดังนี.Book.i.=.{Industry, 

Computer, Marketing, Account, Advertise} เพราะฉะนั นหนังสือแต่ละเรืองจะเขียนเวคเตอร์ของ

หนังสือ ในส่วนของชือเรืองและเนือหาหนังสือได้ดังนี 

Book 1 = {Industry, Computer }  Book 1 = {1, 1, 0, 0, 0} 

Book 2 = { Computer, Account }   Book 2 = {0, 1, 0, 1, 0} 

Book 3 = { Industry, Maketing }   Book 3 = {1, 0, 1, 0, 0} 

Book 4 = { Advertise}   Book 4 = {0, 0, 0, 0, 1} 

Book 5 = { Computer }    Book 5 = {0, 1, 0, 0, 0} 

Book 6 = {Industry, Account }   Book 6 = {1, 0, 0, 1, 0} 

สมมุติให้ผู ้ ใช้ A มีเวคเตอร์ระหว่างผู ้ ใช-้ชินข้อมูลในส่วนของชือและรายละเอียดหนังสือ ดัง

แสดงในตารางที 2-2 

 

ตารางท.ี2-2..ตัวอย่างเวคเตอร์ระหว่างผู ้ ใช้-ชินข้อมูลในส่วนของชือเรืองและเนือหาหนังสือ 

ผู ้ ใช ้ Book 1 Book 2 Book 3 Book 4 Book 5 Book 6 

ผู ้ ใช ้A 5 5 3 1 4 ? 

 

กล่าวคือผู ้ใช ้A ให้ค่าเรตติ งกับ Book 1 และ Book 2 เป็น 5, ให้ค่าเรตติ งกับ Book 5 เป็น 4 

ให้ค่าเรตติงกับ Book 3 เป็น 3 และให้ค่าเรตติงกับ Book 4 เป็น 1 และคํานวณค่าความน่าจะเป็นของ

คลาสเรตติงหนึง ๆ ในส่วนของชือเรืองและเนือหาหนังสือได้ดังนี 

         
5
1

1CP,
5
0

2CP,
5
1

3CP,
5
1

4CP,
5
2

5CP   
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การหาค่าความน่าจะเป็นของคลาสเรตติ งในส่วนของชือเรืองและเนือหาหนังสือสําหรับ 

Book 6 ของผู ้ใช ้A อันดับแรกสร้างโปรไฟล์ของผู ้ใช้ A โดยให้ A1 = Industry, A2 = Computer, A3 

= Marketing, ..., A5= Advertise} ตามลําดับ โดยใช้สมการที (2-4) เพือทําการสร้างโปรไฟล์ของ

ผู ้ใช ้A ซึงจะได้โปรไฟล์ทีเก็บข้อมูลความน่าจะเป็นทีชือเรืองและเนือหาหนังสือสําหรับชินข้อมูลนี

จะอยู่ในคลาสเรตติงหนึง ๆ  สําหรับผู ้ใช้ A เป็นดังผลลัพธ์ข้างล่างนี 

         
1

0
1|IndustryP0,2|IndustryP,

1

1
3|IndustryP,

1

0
4|Industry P,

2

1
5|IndustryP 

         
1

0
1|ComputerP0,2|ComputerP,

1

0
3|ComputerP,

1

1
4|ComputerP,

2

2
5|ComputerP 

         
1

0
1|MaketingP0,2|MaketingP,

1

1
3|MaketingP,

1

0
4|MaketingP,

2

0
5|MaketingP 

         
1

0
1|AccountP0,2|AccountP,

1

0
3|AccountP,

1

0
4|AccountP,

2

1
5|AccountP 

         
1

1
1|AdvertiseP0,2|AdvertiseP,

1

0
3|AdvertiseP,

1

0
4|AdvertiseP,

2

0
5|AdvertiseP 

 

พิจารณาที Book 6 ซึงมีเวคเตอร์ของหนังสือ ในส่วนของชือเรืองและเนือหาของหนังสือเป็น 

{1, 0, 0, 1, 0} และจากโปรไฟล์การให้เรตติงของผู ้ใช้ A จากสมการที (2-3) จะหาความน่าจะเป็นที 

Book 6 จะอยู่ในคลาสเรตติ งหนึง ๆ.ได ้ดังนี P(5) = (0.5)(0.5)(0.4) = 0.1, P(4) = (0)(0)(0.2) = 0, 

P(3) = (1)(0)(0.2) =0, P(2) =(0)(0)(0) = 0, P(1) = (0)(0)(0.2) = 0 

ในการพิจารณาชือเรืองและเนือหาหนังสือ  ผลปรากฏว่าค่าความน่าจะเป็นที Book 6 จะอยู่

ในคลาสเรตติงหนึง ๆ.มีค่าดังเช่นทีกล่าวไป ซึงค่าทีได้นี ย ังต้องนําไปคํานวณร่วมกับค่าความน่าจะ

เป็นอีก 1 ค่า คือ ค่าความน่าจะเป็นในส่วนของชือผู ้แต่งหนังสือ ถึงจะตัดสินได้ว่า Book 6 ควรจะ

อยู่ในคลาสเรตติงใด 

ตัวอย่างการคํานวณหาค่าความน่าจะเป็นจากชือผู ้แต่งหนังสือ ในทีนี ก ําหนดให้แต่ละชิ น

ข้อมูลมีเวคเตอร์ของหนังสือในส่วนของชือผู ้แต่งหนังสือ ดังนี Book i = {Pop, Unpop} ถ้าผู ้แต่ง

หนังสือทีอยู่ในหนังสือเรืองนั น มีประวัติการแต่งหนังสือในกลุ่มดังกล่าวเกิน 1 เรือง อย่างน้อย 1 

คน ให้ถือว่าผู ้แต่งหนังสือเรืองนั นมีค่าเป็น Pop เพราะฉะนั นหนังสือแต่ละเรืองจะเขียนเวคเตอร์

ของหนังสือในส่วนของชือผู ้แต่งหนังสือได้ดังนี 

Book 1 = (Unpop)   Book 1 = {0,1} 

Book 2 = (Pop)   Book 2 = {1,0} 

Book 3 = (Unpop)  Book 3 = {0,1} 

Book 4 = (Unpop)  Book 4 = {0,1} 
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Book 5 = (Pop)   Book 5 = {1,0} 

Book 6 = (Unpop)  Book 6 = {0,1} 

สมมุติให้ผู ้ ใช้ A มีเวคเตอร์ระหว่างผู ้ใช-้ชินข้อมูลในส่วนของชือผู ้แต่งหนังสือ ดังแสดงใน

ตารางที 2-3 

 

ตารางท.ี2-3..ตัวอย่างเวคเตอร์ระหว่างผู ้ ใช้-ชินข้อมูลในส่วนของชือผู ้แต่งหนังสือ 

ผู ้ ใช ้ Book 1 Book 2 Book 3 Book 4 Book 5 Book 6 

ผู ้ ใช ้A 3 4 3 5 1 ? 

 

กล่าวคือผู ้ใช ้A ให้ค่าเรตติงกับ Book 1 เป็น 4 ให้ค่าเรตติงกับ Book 2 เป็น 4 ให้ค่าเรตติ งกับ 

Book 3 เป็น 3 ให้ค่าเรตติงกับ Book 4 เป็น 5 และให้ค่าเรตติ งกับ Book 5 เป็น 1 และคํานวณหาค่า

ความน่าจะเป็นของคลาสเรตติงหนึง ๆ ในส่วนของชือผู ้แต่งหนังสือได้ดังนี 

         
5
1

1CP,
5
0

2CP,
5
2

3CP,
5
1

4CP,
5
1

5CP   

การหาค่าความน่าจะเป็นของคลาสเรตติ งในส่วนของชือผู ้แต่งหนังสือของ Book 6 สําหรับ

ผู ้ใช ้A นั นอันดับแรกสร้างโปรไฟล์ของผู ้ใช้ A โดยให้ A1 = Pop และ A2 = Unpop ตามลําดับ โดย

ใช้สมการที (2-4) เพือทําการสร้างโปรไฟล์ของผู ้ใช้ A ซึงจะได้โปรไฟล์ทีเก็บข้อมูลความน่าจะเป็น

ในส่วนของชือผู ้แต่งหนังสือสําหรับชินข้อมูลนี จะอยู่ในคลาสเรตติ งหนึง ๆ สําหรับผู ้ใช ้A เป็นดัง

ผลลัพธ์ข้างล่างนี 

         
1
1

1|PopP0,2|PopP,
2
0

3|PopP,
1
1

4|PopP,
1
0

5|PopP   

         
1
0

1|UnpopP0,2|UnpopP,
2
2

3|UnpopP,
1
0

4|UnpopP,
1
1

5|UnpopP 

 

พิจารณาที Book 6 ซึงมีเวคเตอร์ของหนังสือในส่วนของผู ้แต่งหนังสือเป็น {0, 1} และจาก

โปรไฟล์การให้เรตติงของผู ้ใช้ A จากสมการที (2-3) จะหาความน่าจะเป็นในส่วนของผู ้แต่งหนังสือ

ที Book 6 จะอยู่ในคลาสต่าง ๆ ได้ ดังนี P(5) = (1)(0.2) = 0.2, P(4) = (0)(0.2) = 0, P(3) = (1)(0.4) = 

0.4, P(2) = (0)(0) = 0, P(1) =(0)(0.2) = 0 

ในการทีจะหาว่า Book 6 ซึงผู ้ใช ้A ย ังไม่เคยให้เรตติ ง ควรจะมีค่าเรตติ งเป็นเท่าไหร่ เรา

จะต้องทําการคํานวณหาค่าความน่าจะเป็นที Book 6 จะอยู่ในคลาสเรตติ งหนึง ๆ โดยต้องทําการ

คํานวณหาค่าความน่าจะเป็นใน 2 ส่วน คือ ค่าความน่าจะเป็นในส่วนของชือเรืองและเนือหา
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หนังสือ ค่าความน่าจะเป็นในส่วนของชือผู ้แต่ง จากตัวอย่างทีกล่าวมาเราได้ค่าความน่าจะเป็นของ

ทั ง 2 ส่วนครบแล้ว ก็จะนําค่าความน่าจะเป็นทีได้จากเมทริกซ์ทั งสอง (ชือเรืองและเนือหาหนังสือ

ชือผู ้แต่งหนังสือ) มาทําการหาค่าเฉลีย.(นิภัทร์, 2550).ดังแสดงในสมการ (2-5)  

                                                                  

 
 
เมือ 

sP  คือ ความน่าจะเป็นทีชินข้อมูลจะอยู่ในคลาสเรตติง S 

gP  คือ ความน่าจะเป็นในส่วนของชือเรืองและเนือหาหนังสือทีชินข้อมูลจะอยู่ใน

คลาสเรตติง S 

AP  คือ ความน่าจะเป็นในส่วนของชือผู ้แต่งหนังสือทีชินข้อมูลจะอยู่ในคลาสเรตติง S 

gR  คือ เรตติงเฉลียของชือเรืองและเนือหาหนังสือ 

AR  คือ เรตติงเฉลียของชือผู ้แต่งหนังสือ 

ค ํานวณหาค่าความน่าจะเป็นทีชินข้อมูลจะอยู่ในคลาสเรตติ งหนึง ๆ ให้ครบทุกคลาสเรตติ ง 

โดยใช้สมการที (2- )  เมือทราบค่าความน่าจะเป็นครบทุกคลาสเรตติ งแล้ว ก็จะสามารถบอกได้ว่า

ชินข้อมูลซึงผู ้ ใช้ย ังไม่เคยให้เรตติงควรจะมีค่าเรตติงเป็นเท่าไหร่ โดยทําการเลือกคลาสเรตติ งทีมีค่า

ความน่าจะเป็นทีชินข้อมูลจะอยู่ในคลาสเรตติงนั นทีมีค่ามากทีสุด ถ้ามีคลาสเรตติงมากกว่า  คลาส

ทีมีค่าความน่าจะเป็นดังกล่าวมากทีสุด ให้เลือกคลาสทีมีค่าความน่าจะเป็นในส่วนของชือผู ้แต่งมาก

ทีสุด ถ้าย ังเลือกไม่ได้ให้เลือกคลาสทีมีค่าความน่าจะเป็นในส่วนของเรืองและเนือหามากทีสุด  

จากตัวอย่างข้างต้น เมือนําค่าต่าง ๆ สําหรับ Book  ทั งหมดทีได้มาทําการคํานวณตาม

สมการที (2- ) จะได้ดังผลลัพธ์ข้างล่างนี   

3.6
5

41355
gR   

3.2
5

15343
AR   

   
0.147

3.23.6
3.20.23.60.1

5)|6P(Book 
  

   
0

3.23.6
3.203.60

4)|6P(Book 
  

   
0.188

3.23.6
3.20.43.60

3)|6P(Book 
  

   
ARgR

ARAPgRgP
sP




 (2-5) 
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0

3.23.6
3.203.60

2)|6P(Book 
  

   
0

3.23.6
3.203.60

1)|6P(Book 
  

จากผลการคํา นวณตา มสมกา รที  (2-5).จะ ได้ P(Book. | )= .147,.P(Book. | )= , 

P(Book. | )= .188,.P(Book. | )=   และ P(Book. | )=   พบว่าคลาสเรตติ ง 3 มีค่าความน่าจะเป็น

สูงทีสุด ดังนั นจึงก ําหนดค่าเรตติง 3 และ  ให้กับ Book  

จากนั นให้ใช้วิธีดังกล่าวข้างต้นให้ทําขั นตอนเดิมซํ าไปเรือย ๆ จนครบทุกชินข้อมูลก็จะได้

เป็นเวคเตอร์ผู ้ ใช-้ชินข้อมูลเทียมของผู ้ใช้คนนั นซึงจะมีทั งเรตติ งจริงทีผู ้ใช้ให้ และเรตติ งทีทํานาย

ด้วยวิธีการ Content-Based Filtering ผสมผสานอยู่ด้วยกัน 

2.2.2.3..สร้างเมตริกซ์ผู ้ ใช-้ชินข้อมูลเทียม 

จากเวคเตอร์ผู ้ใช-้ชิ นข้อมูลเทียมของผู ้ใช้ทีละคนทีได้มาด้วยวิธีการข้างต้น จากนั นนํา

เวคเตอร์เทียมทีได้จากผู ้ใช้ทั งหมดนํามารวมกันเป็นเมตริกซ์ผู ้ ใช-้ชินข้อมูลเทียมทีไม่มีความเบาบาง 

โดยค่าทีเป็นตัวหนาคือค่าทีได้จากการทํานายด้วย Content-Based Filtering และค่าทีเป็นตัวเบาบาง

คือ ค่าเรตติงจริงทีผู ้ ใช้ให้ไว ้ ดังแสดงในตารางที 2-4 

  

ตารางท.ี2-4..เมตริกซ์ผู ้ ใช-้ชินข้อมูลเทียมทีไม่มีความเบาบาง 

 

ผู ้ ใช ้

งาน

พิมพ์ดีด

ประยุกต ์

การเขียน

โปรแกรม

ภาษาซี 

กลยุทธ์

การตลาด 

การบัญชี

ภาษีอากร 

หลักการ

โฆษณา 

วงจร 

อิเล็กทรอนิก

ส์ 

ผู ้ใช้คนที 1 1 4 4 3 3 2 

ผู ้ใช้คนที 2 3 2 2 5 4 4 

ผู ้ใช้คนที 3 4 5 3 4 3 3 

ผู ้ใช้คนที 4 2 3 4 2 3 4 

ผู ้ใช้คนที 5 3 3 4 3 3 4 

 

จะเห็นได้ว่าหลังจากผ่านการทํานายด้วย Content-Based Predictor แล้วตารางทีได้ไม่มีช่อง

ไหนทีเป็นค่า Null (?) ดังนั นคาดได้ว่าปัญหา Sparsity จึงหมดไปด้วยเช่นกัน 
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2.3..เว็บแอพพลิเคชัน (Web Application) 

ปัจจุบันอินเทอร์เน็ต (Internet) และอินทราเน็ต (Intranet) ได้แพร่หลายมากขึ นเรือย  ๆ เริม

คุ้นเคยกับการใช้บราวเซอร์ ซึ งส่วนใหญ่จะใช้ เน็ตสเค็ป (Netscape) หรืออินเทอร์เน็ต

เอ็กซพลอเรอร์ (Internet Explorer) ทําให้คนจํานวนมากคุ้นเคยกับการใช้งานบราวเซอร์ และมีจุด

ติดตั งบราวเซอร์อยู่ทั วไปทั งในสถานศึกษา ทีทํางาน ทีบ้าน อินเทอร์เน็ตคาเฟ่ (Internet Cafe) และ

มีแนวโนม้จะมากขึ นเรือย  ๆ ซึงคนเหล่านี ต้องการทีจะค้นหาข้อมูลทีเขาต้องการและอาจจะมีการ

สั งซือสินค้าผ่านทางอินเทอร์เน็ต (วนิดา, 2545) 

ดังนั นในปัจจุบันผู ้ให้บริการเกียวกับการขายสินค้า บริษัททีขายข้อมูล จึงมีความจําเป็นที

จะต้องเตรียมข้อมูลของตนเอง และเชือมต่อกับอินเทอร์เน็ต เนืองจากพฤติกรรมของผู ้บริโภคเริม

เปลียนไป เช่น แต่ก่อนถ้าจะซือเมนบอร์ดของเครืองคอมพิวเตอร์ก็อาจจะไปเดินซือในพันธุ์ทิพย์ได้ 

แต่ปัจจุบันคนทีใช้อินเทอร์เน็ตจะตรวจสอบข้อมูลทางเทคนิคจากผู ้ผลิตผ่านอินเทอร์เน็ตก่อน 

ดังนั นถ้าผู ้ผลิตรายใดไม่มีข้อมูลหรือไม่มีระบบสนับสนุนบนเว็บอาจจะทําให้เสียลูกค้า ข้อดีอีก

ประการของเว็บเบสแอพพลิเคชั น คือ ตอนทีมีการแก้ไขข้อมูลโฮมเพจ (Home Page) สามารถแก้ที

เว็บเซิร์ฟเวอร์ (Web Server) เพียงจุดเดียว ทุกคนก็สามารถใช้ได้ในทันทีทีซึงต่างจากการพัฒนา

ด้วยเครืองมือชนิดอืน  ๆ เช่น Visual Basic, Visual C++, PowerBuilder และ Developer เป็นต้น ที

ต้องเอาโปรแกรมใหม่ไปติดตั งทีจุดใช้งานก่อนจึงจะใช้ได้ ซึงใช้เวลาและแรงงานจํานวนมากถ้าจุด

ทีใช้เป็นร้อยหรือเป็นพันแห่งเว็บเพจ จะมีอยู่ 2 แบบคือ 

2.3.1 เว็บเพจแบบคงที เป็นเว็บเพจทีมีลักษณะคล้ายกับหน้ากระดาษธรรมดา คือ บราวเซอร์ไม่

มีการโต้ตอบกับผู ้ใช้ แต่ทําหน้าทีเป็นเพียงตัวร้องขอข้อมูลจากเซิร์ฟเวอร์ รอรับข้อมูลแล้วนํามา

แสดงผลเป็น เว็บเพจให้ปรากฏเท่านั น ข้อเสียของเว็บเพจในกลุ่มนี คือ ทําให้ขาดความน่าสนใจใน

การชม ไม่มีการปลียนแปลงข้อมูลเวลาเข้าไปดู หรือไม่มีการดูข้อมูลแบบค้นหา และย ังเป็นภาระ

ให้กับเครืองเซิร์ฟเวอร์มากอีกด้วย เนืองจากการโต้ตอบกับผู ้ใช้ทั งหมดจะเกิดจากการประมวลผลที

เครืองเซิร์ฟเวอร์ทั งสิน 

2.3.2 เว็บเพจแบบเคลือนไหว เป็นเว็บเพจทีมีการโต้ตอบกับผู ้ใช้ผ่านเว็บบราวเซอร์ ทีติดตั งอยู่

ในเครืองของผู ้ใช้ เว็บเพจในกลุ่มนี มีการโต้ตอบทีเครืองของผู ้ใช้ ทําให้การโต้ตอบเป็นไปอย่าง

รวดเร็ว ช่วยเพิมความน่าสนใจให้กับเว็บเพจได้ดี เช่น เมือเข้าไปดูข้อมูลโฆษณาอาจจะเปลียนทุก

ครั ง และมีการเรียกข้อมูลนิยมใช้ในการตรวจสอบข้อมูลของแอพพลิเคชั น (Application) 

ฐานข้อมูลบนอินเตอร์เน็ตอีกด้วย การทํางานทีเครืองฝังผู ้ใช้ย ังเป็นการช่วยแบ่งเบาภาระในการ

ประมวลผลให้กับเครืองทางฝั งเซิร์ฟเวอร์และระบบเครือข่ายได้เป็นอย่างดี เว็บเพจในกลุ่มนี มี

ลักษณะต่าง  ๆ เช่น มีการเปลียนข้อความหรือแสดงกรอบโต้ตอบกับผู ้ใช้ได้ และมีวิธีการป้อน
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ข้อมูลแบบให้ค้นหาได้ซึงเบืองหลังการทํางานส่วนใหญ่จะใช้ฐานข้อมูล (Database) เป็นตัวช่วยใน

การเก็บข้อมูล เพือความรวดเร็วในการค้นหาของผู ้ใช้ และสะดวกต่อผู ้จัดทําข้อมูลในการทําการ

ปรับปรุงข้อมูล หรือทํารายงานซึงถ้าขาดดาต้าเบสแล้วงานแบบไดนามิคจะทําได้ยาก 

2.3.3 การเพิมความสามารถให้แก่เว็บเพจโดยใช้สคริปต์ การสร้างเว็บไซท์ส่วนใหญ่ใน

ปัจจุบันได้ใช้ภาษาเอชทีเอ็มแอล เป็นภาษาพืนฐานในการสร้าง แต่เอชทีเอ็มแอลเป็นภาษาทีไม่มี

ความยืดหยุ่นเพียงพอสําหรับรองรับการกําหนดตัวแปร และการตรวจสอบเงือนไขต่าง  ๆ เพือ

แสดงเว็บเพจทีเหมาะสมต่อผู ้ เข้าชมได้ ดังนั นจึงได้มีการเพิมความสามารถในการแทรกสคริปต์เข้า

ไปในไฟล์เอชทีเอม็แอลได้ โดยสคริปต์จะทําให้เว็บเพจแบบคงทีกลายเป็นเว็บเพจแบบไดนามิกที

สามารถโต้ตอบกับผู ้ใช้ได้ สามารถแบ่งสคริปต์ได้เป็น 2 ชนิดคือ ไคลเอนท์-ไซท์สคริปต์ (Client-

Side Script) เซิร์ฟเวอร์-ไซท์สคริปต์ (Server-Side Script) 

2.3.3.1 ไคลเอนท-์ไซท์สคริปต์ (Client-Side Script) เป็นสคริปต์ทีทํางานทางฝังเครือง

ผู ้ใช้ โดยสคริปต์เหล่านี จะถูกแปลและประมวลผลโดยเว็บบราวเซอร์ เช่น ไออี (Internet 

Explorer :IE) และเนสเคปนาวิเกเตอร์ (Netscape Navigator) เป็นตน้ตัวอย่างของสคริปต์ชนิดนี

ได้แก่จาวาสคริปต์ (JavaScript) และวีบีสคริปต ์(VBScript) เป็นต้น 

2.3.3.2 เซิร์ฟเวอร์-ไซท์สคริปต์ (Server-Side Script) เป็นสคริปต์ทีทํางานทางฝังเครือง

เซิร์ฟเวอร์ โดยสคริปต์เหล่านี จะถูกแปลและประมวลผลโดยเว็บเซิร์ฟเวอร์ เช่น พีดับบลิวเอส

(Personal Web Server: PWS) และไอไอเอส (Internet Information Server: IIS) เป็นต้น ตัวอย่าง

ของสคริปต์ชนิดนี ได้แก่ เพิร์ล (Perl) พีเอชพี (PHP) เจเอสพี (JSP) เอเอสพี (ASP) และเอเอสพีดอท

เน็ต (ASP.NET) เป็นต้น 

2.3.4 ไคลเอนท์-ไซท์สคริปต์ (Client-Side Script) เน้นใช้งานกับผู ้ใช้แต่ละคน ส่วน

เซิร์ฟเวอร์-ไซท์สคริปต์ (Server-Side Script) เน้นให้ผู ้ใช้ทุกคนได้ใช้งานร่วมกัน เซิร์ฟเวอร์-ไซท์

สคริปต์ (Server-Side Script) จึงมีความหลากหลายมากกว่า ตัวอย่างทีจะชี ให้เห็นว่าเป็นงานที

เซิร์ฟเวอร์-ไซท์สคริปต์ทําได้แต่ไคลเอนท์-ไซท์สคริปต์ (Client-Side Script) ทําไม่ได้ เช่นกระดาน

ข่าวหรือเว็บบอร์ด (Web Board) ระบบสมาชิก ห้องสนทนา (Chat Room) การค้าอิเล็กทรอนิกส์(e-

Commerce) รวมทั งงานทีต้องใช้ระบบฐานข้อมูลต่าง  ๆ เป็นต้น 
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2.4..เครืองมือทีใช้ในการพัฒนาระบบ 

2.4.1..HyperText Markup Language (HTML) 

2.4.1.1..ความหมายของ HyperText Markup Language 

HTML ย่อมาจาก HyperText Markup Language เป็นภาษาคอมพิวเตอร์รูปแบบหนึง ทีมี

โครงสร้างการเขียนโดยอาศัยตัวก ํากับแท็ก (Tag).ควบคุมการแสดงผลข้อความ.รูปภาพหรือวัตถุอืน 

ๆ ผ่านโปรแกรมเบราเซอร์ (ว ันชัย, 2542) 

2.4.1.2..โครงสร้างของภาษา HTML 

การสร้างเอกสาร HTML มีองค์ประกอบหลักอยู.่2.ส่วน.คือ.ส่วนทีเป็นข้อความทีจะพิมพ์ 

และส่วนทีเป็นคําสั ง สําหรับส่วนทีเป็นคําสั งทีจะนํามาใช้เพือเปลียนแปลงรูปร่างและแบบของ

ตัวอักษรหรือเอกสารใด ๆ จะถูกเรียกว่า แท็ก.(Tag).และจะเขียนไว้อยู่ในเครืองหมาย.< >.ใน

รูปแบบ <คําสั ง> เช่น <HTML>, <B>, <U> เป็นต้น  

2.4.2..Personal Home Page Tool (PHP) 

2.4.2.1..ความหมายของ Personal Home Page Tool      

PHP ย่อมาจาก PHP.:.Hypertext Preprocessor.(PHP.เป็นคําย่อในลักษณะของ.Recursive 

เพราะชือเต็มย ังคงมีคําว่า.PHP.เป็นส่วนประกอบ).ซึงเป็นภาษาสคริปต์ทีนิยมใช้ในการพัฒนาเว็บ

แอปพลิเคชัน.โดยสคริปต์ทีเขียนขึ นด้วย.PHP.นั น.การทํางานอยู่ทีฝั งเซิร์ฟเวอร์.(Server.Side 

Script).และสามารถเขียนรวมกับภาษา.HTML.ได.้(สาธิต,.2550) 

2.4.2.2..โครงสร้างการทํางานของ PHP  

เว็บไซต์สามารถแบ่งออกได้เป็น.2.ประเภทตามลักษณะของการประมวลผล คือ เว็บไซต์

แบบ Static และเว็บไซต์แบบ Dynamic สําหรับเว็บไซต์แบบ Static นั นเป็นเว็บไซต์ทีมีข้อมูลทีเป็น

เอกสาร HTML เพียงอย่างเดียว ส่วนเว็บไซต์แบบ Dynamic นั น นอกจากเอกสาร HTML แล้วย ังมี

การเพิมโค้ดของโปรแกรมทีเป็น Server Side Script อย่าง PHP, JSP, ASP.NET เข้าไปด้วย ซึงช่วย

เพิมความสามารถในการทํางาน เช่น การรับส่งข้อมูลจากผู ้ใช้หรือการติดต่อฐานข้อมูลเป็นต้น 

2.4.2.3..ความสามารถของ PHP  

ความสามารถของ  PHP ได้จัดแบ่งออกเป็น 3 หมวดหมู่ ดังนี (อนรรฆนงค,์ 2550) 

ก)..ความสามารถพืนฐาน  เป็นความสามารถขั นพืนฐานทีภาษาสคริปต์ทั ว ๆ ไป

ต้องทําได้  ได้แก่ 

1)..สร้างฟอร์มโต้ตอบ  หรือรับส่งข้อมูลกับผู ้ใช้ได้ 

2)..แทรกโค้ด  PHP เข้าไประหว่างโค้ดภาษา HTML ได้ทันที 

3)..ฟังก์ชันมากมายทีสนับสนุนการทํางาน   
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ข)..ความสามารถในการติดต่อกับฐานข้อมูล .สามารถรองรับการใช้งาน

ฐานข้อมูลได้มากมาย 

ค)..ความสามารถขั นสูง  เช่น สนับสนุนการติดต่อกับโปรโตคอลได้หลากหลาย 

และสามารถทํางานได้กับฮาร์ดแวร์ทุกระดับ 

2.4.2.4..ข้อดีของ PHP 

การพัฒนาเว็บแอปพลิเคชันด้วย PHP มีข้อดีหลายประการด้วยกันคือ 

ก)..PHP.นั นเป็นซอฟต์แวร์โอเพ่นซอร์ซ ซึงเปิดเผยซอร์ซโค้ดผู ้อ่านสามารถ

ดาวน์โหลดมาใช้งานได้ฟรี โดยไม่เสีย 

ข)..ทํางานได้หลายแพลตฟอร์ม.PHP.สามารถทํางานได้บนระบบปฏิบัติการที

หลากหลาย 

ค)..ง่ายต่อการศึกษา การเขียนโปรแกรมด้วย.PHP.เขียนด้วยโครงสร้างทีไม่

ซับซ้อน ทําความเข้าใจไม่ยาก 

ง)..ทํางานได้รวดเร็วมาก สคริปต์ทีเขียนขึ นด้วย.PHP.สามารถประมวลผลและ

ทํางานได้รวดเร็ว 

2.4.3..ระบบฐานข้อมูลด้วยมายเอสคิวแอล (MySql) 

มายเอสคิวแอล.(MySQL).จัดเป็นระบบจัดฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ เป็นซอฟต์แวร์ประเภท 

Open Source Software สามารถดาวน์โหลด Source Code ต้นฉบับได้จากอินเทอร์เน็ตโดยไม่ต้อง

เสียค่าใช้จ่ายใด ๆ มายเอสคิวแอล.ได้รับการยอมรับและทดสอบเรืองของความเร็วในการใช้งาน 

โดยจะมีการทดสอบและเปรียบเทียบกับผลิตภัณฑ์ทางด้านฐานข้อมูลอยู่เสมอ มีการพัฒนาอย่าง

ต่อเนือง เพือช่วยให้การทํางานให้เร็วยิงขึ น  

2.4.3.1..สถาปัตยกรรมของมายเอสคิวแอล 

สถาปัตยกรรม หรือโครงสร้างของ มายเอสคิวแอล ประกอบด้วย  ส่วน คือ 

ก)..ส่วนของผู ้ให้บริการ.(Server).จะเป็นส่วนทีทําหน้าทีบริการจัดกาฐานข้อมูล

ในทีนี หมายถึง MySQL Server  นั นเอง และเป็นทีจัดเก็บข้อมูลทั งหมด 

ข)..ส่วนของผู ้ใช้บริการ.(Client).คือ ผู ้ใช้นั นเอง โดยโปรแกรมสําหรับใช้งาน

ส่วนนี ได้แก่ MySQL, Client, Access 

2.4.3.2..ความสามารถของโปรแกรมมายเอสคิวแอล 

ก)..MySQL.ถือเป็นระบบจัดการฐานข้อมูล.Database.Management.System 

(DBMS).ซึงจะทําหน้าทีเป็นตัวกลางในการจัดการกับข้อมูลในฐานข้อมูลทั งสําหรับการใช้งาน

เฉพาะและรองรับการทํางานของแอปพลิเคชันอืน ๆ ทีต้องการใช้งานข้อมูลในฐานข้อมูล  
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ข)..MySQL.เป็นระบบจัดการฐานข้อมูลแบบ.Relational.ฐานข้อมูลแบบ 

Relational จะทําการเก็บข้อมูลทั งหมดในรูปแบบของตารางแทนการเก็บข้อมูลทั งหมดลงในไฟล์

เพียงไฟล์เดียว ทําให้ทํางานได้รวดเร็วและมีความยืดหยุ่น  

ค)..MySQL.แจกจ่ายให้ใช้งานแบบ Open Source นั นคือ ผู ้ใช้งาน MySQL ทุก

คนสามารถใช้งานและปรับแต่งการทํางานได้ตามต้องการ สามารถดาวน์โหลดโปรแกรม MySQL 

ได้จากอินเทอร์เน็ตและนํามาใช้งานโดยไม่มีค่าใช้จ่ายใด ๆ  

 

2.5..งานวิจัยทีเกียวข้อง 

2.5.1..Haruechaiyasak, Shyu and Chen (2006).ได้ทําการศึกษาวิจัยเรือง.A.Data.Mining 

Framework for Building A Web-Page Recommender System ซึงในบทความนี  ได้เสนอโครงร่าง

ใหม่บนอัลกอริธึมของการทําเหมืองข้อมูล  สําหรับสร้างระบบแนะนําเว็บไซต์ ระบบผู้ให้

ค ําแนะนําคือ โปรแกรมระหว่างส่วนทีติดต่อกับผู ้ใช้โดยอัตโนมัติ และสร้างรายการทีเหมาะสมต่อ

ความต้องการส่วนบุคคลของผู ้ใช้อย่างชาญฉลาด โดยการกรองข้อมูลทีใช้สําหรับการให้ค ําแนะนํา

นั นได้มาจากการทํางาน.2.วิธีด้วยกันคือ.1).วิเคราะห์ข้อมูลของเนือหาหรือทีเรียกว่า.Content-

Based.Filtering.2).วิเคราะห์จากการอ้างอิงถึงพฤติกรรมของผู ้ใช้อืน ๆ.ทีเข้ามาใช้งานในระบบ หรือ

ทีเรียกว่า Collaborative.Filtering.โดยใชอ้ัลกอริธึมของการทําเหมืองข้อมูล ซึงพบว่าระบบแนะนําที

สร้างขึ นให้ผลความพอใจทีดีกว่าเดิม (Keyword-Based).โดยเพิมการกรองทีจัดใหม่ทีเป็นประโยชน์

แก่ผู ้ ใช้มากขึ น  

2.5.2..ชัยว ัฒน์ (2550) ได้ทําการศึกษาวิจัยเรือง การทํานายข้อมูลโดยการรวม.Content-Based 

Filtering With Item-Based Collaborative Filtering ด้วยกฎความสัมพันธ์ ซึงงานวิจัยนี นําเสนอเพือ

แก้ปัญหาการให้เรตติงต่อชินข้อมูลไม่ทั วถึงและปัญหาชินข้อมูลทีย ังไม่มีการให้เรตติงไว้ ซึงวิธีการ

ทีนําเสนอเพือแก้ไขปัญหาทั งสองดังกล่าว  ประกอบด้วยสามขั นตอน คือ ขั นตอนแรกใช้เทคนิค

การค้นหากฎความสัมพันธ์เพือค้นพบความคล้ายคลึงจากความสัมพันธ์กันระหว่างคุณสมบัติ 

ขั นตอนทีสองนําความคล้ายคลึงทีได้จากขั นตอนแรกไปคํานวณหาชิ นข้อมูลทีคล้ายคลึงตาม

คุณสมบัติ ขั นตอนทีสามรวมค่าความคล้ายคลึงตามคุณสมบัติต่าง ๆ และค่าความคล้ายคลึงของ

ข้อมูลเรตติงเข้าด้วยกัน เพือใช้ค้นหาชินข้อมูลทีใกล้เคียงในอัลกอริธึม.Item-Based.Collaborative  

Filtering และให้ผลการทํานายค่าความพึงพอใจออกมาโดยอาศัยค่าความคล้ายคลึงรวม  

2.5.3..Mooney.and.Roy.(2001).ได้ทําการศึกษางานวิจัยเกียวกับเรือง.การใช้เทคนิคของ

Content-Based Book.Recommending.Using.Learning.for.Text.categorization ซึงในบทความนี เป็น

การศึกษาเกียวกับการพัฒนา ระบบการให้ค ําแนะนําทีใช้อยู่ ส่วนมากใช้วิธี Collaborative Filtering 
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ซึงเป็นวิธีการทีอาศยัความชอบต่อชินข้อมูลของผู ้ใช้อืน ๆ มาใช้ในการให้ค ําแนะนํา ในทางตรงกัน

ข้ามการให้ค ําแนะนําโดยใช้วิธี Content-Based Filtering นั นกลับมีข้อได้เปรียบมากกว่า เพราะจะ

ให้ค ําแนะนําจากข้อมูลของสินค้าเอง  ทําให้สามารถแนะนําสินค้าทีไม่เคยมีการให้เรตติ ง มาก่อน

ได้และย ังสามารถแนะนํา สิงทีผู ้ใช้สนใจทีแตกต่างจากผู ้ใช้ทั วไปได้ด้วย ระบบให้ค ําแนะนํา

หนังสือด้วยเทคนิค Content-Based.Filtering.ใช้ประโยชน์จากข้อมูลและการเรียนรู้ของเครืองใน

การให้ค ําแนะนําทีมีความถูกต้องได้ 

2.5.4..นิภัทร์.และ วิทวัส.(2550).ได้ทําการศึกษาวิจัยเรือง ระบบแนะนําภาพยนตร์แบบ

ออนไลน์โดยใช้เทคนิคการกรองข้อมูล.ซึงงานวิจัยนี เป็นการนําเสนอวิธีใหม่เพือเพิมประสิทธิภาพ

ของการพัฒนาระบบให้การแนะนํา ซึ งจะนําเสนอวิธีการแก้ไขปัญหาโดยการรวมเทคนิคของ 

Collaborative.Filtering และ.Content-Based.Filtering เข้าด้วยกัน.โดยใช้การทํานายด้วยวิธีแบบ 

CBF.มาปรับปรุงข้อมูลผู ้ ใช้และชินข้อมูลทีมีอยู่ หลังจากนั นนําเสนอการแนะนําผ่าน CF.เพือให้ผล

การแนะนําออกมาอย่างมีประสิทธิภาพมากยิงขึ น โดยในการทําการทดลองนั นเลือกใช้ข้อมูล

ทางด้านภาพยนตร์มาทําการทดลองผ่านทางระบบแนะนําภาพยนตร์แบบออนไลน์ จากการทดลอง

ระบบให้การแนะนําด้วยดาต้าเซตทีทําขึ นพบว่าวิธีการทีนําเสนอ สามารถแก้ไขปัญหาการให้เรตติ ง

ต่อชินข้อมูล (Sparsity.Problem).ปัญหาการแยกแยะเรตติง.(Transparency Problem) ลงได ้

2.5.5..Meteren and Someren (2002) ได้ทําการศึกษาวิจัยเรือง Using Content-Based filtering 

for Recommendation ซึงในบทความนี กล่าวถึง การสืบค้นข้อมูลข่าวสารบนเว็บไซต์ทีมีจ ํานวน

มากมาย สามารถเข้าถึงข้อมูลได้ในเวลาไม่นาน แต่การทีจะได้ข้อมูลทีต้องการออกมาไม่ใช่เรืองง่าย  

ระบบการให้ค ําแนะนําสามารถช่วยผู ้ใช้ในการค้นหาข้อมูลข่าวสารสําหรับผู ้ใช้แต่ละคน จึงได้ทํา

การสร้างระบบแนะนํา RRES เป็นระบบทีนําเทคนิค Content-Based Filtering มาใช้ในการให้

ค ําแนะนําแก่ผู ้ใช้งาน ซึงหัวข้อในการแนะนําคือ การปรับปรุงบ้าน.สิงทีเกียวข้องหลัก ๆ คือ 

รูปแบบของผู ้ใช้ ทีต้องการความรวดเร็ว.และเรียนรู้จากผลตอบรับเชิงบวกเท่านั น วิธีการของผล

ตอบรับทีสัมพันธ์กันดูเหมือน เป็นคู่แข่งทีดีสําหรับรูปแบบของผู ้ใช้ ซึงทั ง 2  อย่างนั นจะมีผลต่อ

ความฉับไว 

2.5.6..J'avega (2005) ได้ทําการศึกษางานวิจัยเรือง.ระบบให้การแนะนําเพลงโดยใช้เทคนิคการ

กรองแบบอิงเนือหา ซึงในบทความนี กล่าวถึง.พืนฐานสําหรับพยากรณ์ความชอบต่อเพลง รูปแบบ

ของการพยากรณ์สําหรับความชอบต่อเพลง.จะใช้เนือหาของเพลงอธิบายต้นกําเนิดของหลักฐาน 

รูปแบบนี ในทางกลับกันจะยอมให้ระบบตัดสินใจ จากชุดของคําสั งซือตามคําพยากรณ์ของผู ้ใช้แต่

ละคน ปัญหาในการพยากรณ์ความชอบเพลง คือการวิเคราะห์ความสัมพันธ์และปัญหาอืน ๆ ใน

ระบบชาญฉลาดโดยทําการวิเคราะห์และตัดสินใจ งานวิจัยนี สร้างต้นแบบโปรแกรมและติดตั งเพือ
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แก้ปัญหาในการให้ค ําแนะนําจากการหาค่าความคล้ายคลึง.3.วิธีด้วยกันได้แก่.k-Nearest Neighbors 

Bayesian.Networks.และ.A.Model-Free ซึ งพบการใช้เทคนิค.Content-Based.Filtering.ในการ

แนะนําข้อมูลเพลงนั นมีประสิทธิภาพเทียบเท่ากับการแนะนําโดยใช้เทคนิค Collaborative Filtering

และสามารถรองรับจํานวนของผู ้ใช้งานในระบบได้มากกว่า 

2.5.7..Rojsattarat and Soonthornphisaj (2003) ได้ทําการศึกษาวิจัยเรือง Combining Content-

Based Predication and Collaborative Filtering for Movie Recommending System ซึงงานวิจัยนี เป็น

การนําเทคนิค Content-Based Predication and Collaborative.Filtering.มาใช้ในการทํานาย และ

แนะนําภาพยนตร์โดยใช้.Data.Set.ของ.EachMovie.com.มาเป็นข้อมูลในการวิจัยครั งนี  เป็น

การศึกษาเพือนําข้อดีในการแนะนําข้อมูลของทั ง 2 เทคนิคมาใช้ในการแนะนําภาพยนตร์  ซึงจาก

ผลการศึกษาพบว่าการนําเทคนิคดังกล่าวมาใช้ร่วมกัน สามารถช่วยลดข้อบกพร่องทีเกิดจากเทคนิค

ทั ง 2.แบบได้ ทั งปัญหา.First-rater.ซึงเกิดกับ.Items.ใหม่ทีย ังไม่มีการให.้Rating.มาก่อนสําหรับ

เทคนิค Collaborative.Filtering.และปัญหาทีไม่สามารถแนะนําสิงทีแตกต่างจากทีผู ้ใช้งานสนใจ

ของเทคนิค Content-Based  Filtering  ได ้

2.5.8..ศุภชัย (2549).ได้ทําการศึกษาวิจัยเรือง ระบบแนะนําสินค้าและบริการในธุรกิจพาณิชย์

อิเล็กทรอนิกส์ ซึ งงานวิจัยนี กล่าวถึง ธุรกิจ e-Commerce.เป็นธุรกิจรูปแบบหนึ งบนเครือข่าย

อินเทอร์เน็ตทีได้รับความนิยมมากในปัจจุบัน ซึงเพิมความสะดวกสบายให้กับลูกค้าในการเลือกซือ

สินค้าและบริการผ่านอินเทอร์เน็ตนั นเป็นทีน่าสนใจ คือ การนําเสนอและแนะนําทางเลือกสินค้า

และบริการแก่ผู ้ ซือ ซึงระบบจะแนะนําสินค้าและบริการโดยใช้เทคนิค Collaborative Filtering ใน

การแนะนําสินค้าและบริการทีเกียวข้อง ทีมีความสัมพันธ์กันกับผู ้ซือสินค้าและบริการ หรือสินค้า

และบริการทีมักจะถูกซือควบคู่กัน จะช่วยให้ผู ้ซือลดขั นตอนและเวลาในการค้นหาสินค้าและ

บริการทีต้องการ ทําให้ผู ้ ซือได้รับความสะดวกสบายเพิมมากขึ น   

สรุปจากการศึกษาเอกสารและงานวิจัยทีเกียวข้อง ผู ้วิจัยได้นําประโยชน์ของงานวิจัยดังกล่าว 

ทั งในส่วนของเทคนิควิธีการต่าง  ๆตลอดจนถึงแนวคิดในการแนะนําชินข้อมูลโดยใช้เทคนิคที

แตกต่างกัน ซึงเทคนิคทีผู ้วิจัยได้เลือกนํามาใชก้ับการวิเคราะห์และพัฒนาระบบแนะนําหนังสือ

คอมพิวเตอร์แบบออนไลน์ คือ Content-Based Filtering โดยใชอ้ัลกอริธึม Naïve Bayes Theorem 

ซึงเป็นอัลกอริธึมทีง่ายและเร็วในการคํานวณ    

 



บทที 3 

วิธีดําเนินการวิจัย 

 

การวิเคราะห์และพัฒนาระบบแนะนําหนังสือคอมพิวเตอร์แบบออนไลน์ โดยใช้เทคนิคการ

กรองแบบอิงเนือหา ซึงผู ้วิจัยได้แบ่งวิธีการดําเนินงานออกเป็น  ขั นตอน ดังนี 

3.1  การศึกษาข้อมูลและปัญหาของระบบงานเดิม 

3.2  การออกแบบระบบ 

3.3  การพัฒนาระบบ 

3.4  การทดสอบระบบ 

3.5..การประเมินผลระบบ 

 

3.1.. การศึกษาข้อมูลและปัญหาของระบบงานเดิม 

3.1.1..การศึกษาปัญหาของระบบงานเดิม  

ในปัจจุบันมีข้อมูลข่าวสารจํานวนมากไม่ว่าจะอยู่ส่วนไหนบนโลกก็จะสามารถเข้าถึงข้อมูล

ข่าวสารได้ในเวลาไม่นาน แต่การทีจะได้ข้อมูลทีต้องการออกมาอย่างรวดเร็วและตรงกับความ

ต้องการนั นไม่ใช่เรืองง่าย เช่น ถ้าเราต้องการหาข้อมูลเกียวกับ ชือเรืองหนังสือ ใน Search Engine 

นั น ผลลัพธ์ทีได้อาจไม่ตรงกับทีเราต้องการ เช่น ถ้าต้องการหาข้อมูลเกียวกับหนังสือเรือง “ฮอนด้า 

โซอิจิโร”  แทนที Search Engine จะแสดงข้อมูลเกียวกับหนังสือเล่มนั นออกมา ล ําดับแรกๆ ของผล

การค้นหานั นจะแสดงข้อมูลเกียวกับ “รถ” ออกมา ซึงไม่ตรงกับข้อมูลหนังสืออย่างทีผู ้ใช้ต้องการ 

หรือถ้าผู ้ ใช้งานต้องการหนังสือเรืองหนึง แต่ไม่สามารถคิด Keyword ออกมาได้ เช่น คิดชือเรืองไม่

ออก ระบบก็จะไม่สามารถแสดงข้อมูลทีผู ้ ใช้ต้องการได้ จากปัญหาทีได้กล่าวไป จึงเป็นสาเหตุจูงใจ

ให้ผูพ้ ัฒนาระบบมีแนวคิดในการพัฒนาระบบแนะนําหนังสือคอมพิวเตอร์แบบออนไลน์ เพือช่วย

แนะนําหนังสือให้ตรงกับความต้องการของลูกค้าแต่ละคนให้มากทีสุด 

3.1.2..การศึกษาเครืองมือทีทําการพัฒนาเว็บไซต์ เป็นการศึกษาเทคนิคทีใช้กับระบบแนะนํา

หนังสือคอมพิวเตอร์แบบออนไลน์แต่ละวิธี ซึงได้เลือกใช้เทคนิค.Content-Based.Filtering และ

อัลกอริธึม.Naïve.Bayes.Theorem.มาใช้ในการพัฒนาระบบทําให้สามารถแนะนําหนังสือต่างๆ ที

คาดว่าผู ้ ใช้น่าจะสนใจ หรืออาจจะเป็นหนังสือทีผู ้ ใช้ต้องการได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว 
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3.2..การออกแบบระบบ 

การออกแบบระบบแนะนําหนังสือคอมพิวเตอร์แบบออนไลน์ โดยใช้เทคนิคการกรองแบบ

อิงเนือหา ขั นตอนนี นับเป็นขั นตอนทีสําคัญทีจะทําให้การพัฒนาระบบมีประสิทธิภาพ โดยการ

วิเคราะห์จะเกียวข้องกับการออกแบบแผนภาพรายละเอียดต่างๆ.ของการดําเนินงาน.และสร้าง

แผนภาพการทํางานต่าง .ๆเพือให้ง่ายต่อความเข้าใจ.รวมทั งการวิเคราะห์โครงสร้างของฐานข้อมูล 

และความสัมพันธ์ของแฟ้มข้อมูลต่างๆ.ให้ระบบมีความสอดคล้องกันในการทํางาน.สามารถ

นําไปใช้ในการออกแบบ เพือให้การทํางานของระบบมีประสิทธิภาพสูงสุด 

3.2.1..แผนภาพกระแสข้อมูลระดับสูง (Context Diagram)  

แผนภาพกระแสข้อมูลระดับสูงเป็นการออกแบบแผนภาพการไหลของข้อมูลระดับบนสุด ที

แสดงภาพรวมการทํางานของระบบทีมีความสัมพันธ์กับเอนทิตีทีเกียวข้องโดยตรงกับระบบ ดัง

แสดงไว้ในภาพที 3-1 

 

 

ภาพท ี 3-1  แผนภาพกระแสข้อมูลระดับสูง (Context Diagram) 
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จากแผนภาพ Context Diagram ข้างต้นสามารถอธิบายรายละเอียดได้ดังนี  กลุ่มบุคคลทีมี

ส่วนเกียวข้องกับระบบมี 2 กลุ่ม คือ ส่วนของอาจารย ์และส่วนของผู ้ดูแลระบบ  

ส่วนของอาจารย ์เป็นผู ้ทีเข้ามาใช้บริการของระบบ โดยสามารถจัดการข้อมูลส่วนตัว และ

แก้ไขรหัสผ่าน  ลงคะแนนความชอบต่อหนังสือแต่ละเรือง หลังจากนั นระบบจะแนะนําหนังสือให้

โดยอัตโนมัติ  

ส่วนของผู ้ดูแลระบบ เป็นผู ้ ทีมีหน้าทีในการจัดการข้อมูลต่าง  ๆของระบบ โดยสามารถเพิม 

ลบ แก้ไข ข้อมูลหนังสือ  และดูรายงานการให้คะแนนหนังสือแต่ละเรืองได ้

3.2.2..แผนภาพการไหลของข้อมูล ระดับที 0 (Data Flow Diagram Level 0) ของระบบ แสดง

ให้เห็นถึงขั นตอนการทํางานหลักของระบบทั งหมด แสดงทิศทางการไหลของข้อมูลและแสดง

รายละเอียดแหล่งจัดเก็บข้อมูล ประกอบด้วยกระบวนการย่อย 6 กระบวนการ ดังแสดงไว้ในภาพที 

3-2 
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ภาพที  3-2  แผนภาพการไหลของข้อมูล ระดับที 0 (Data Flow Diagram Level 0) ของระบบ 
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3.2.2.1..กระบวนการที.1.0.ลงทะเบียน เป็นการลงทะเบียนของอาจารยที์เข้าใช้งานระบบ

ในครั งแรก โดยผู ้ใชต้้องป้อนข้อมูลส่วนตัว พร้อมทั งก ําหนดรหัสผู ้ใช้งานระบบและรหัสผ่านเพือ

นําไปใช้ในการเข้าสู่ระบบครั งต่อไป 

3.2.2.2..กระบวนการที.2.0.เข้าสู่ระบบ เป็นการเข้าใช้งานระบบโดยอาจารยต์้องป้อนชือ

ผู ้ใช้งานระบบและรหัสผ่าน จึงสามารถเข้าใช้งานระบบได ้

3.2.2.3..กระบวนการที.3.0.เปลียนแปลงรหัสผ่าน เป็นระบบงานเกียวกับการแก้ไข

รหัสผ่าน เพือจะได้รหัสผ่านใหม่ตามทีผู ้ ใช้งานต้องการ 

3.2.2.4..กระบวนการที.4.0. ลงคะแนนความชอบให้กับหนังสือ เป็นระบบงานเกียวกับ

การเอาค่าข้อมูลพืนฐาน 2 ส่วนได้แก่ ชือเรืองและเนือหา และชือผู ้แต่งมาทําการคํานวณหาค่าความ

คล้ายคลึงของเนือหา โดยจะนําเสนอรายการหนังสือทีผู ้ ใช้น่าจะสนใจได้อย่างอัตโนมัติ 

3.2.2.5..กระบวนการที.5.0.ติชมหนังสือ.เป็นระบบงานเกียวกับการแสดงความคิดเห็น/

แนะนําติชมหนังสือแต่ละเรืองโดยผู ้ใช้ 

3.2.2.6..กระบวนการที.6.0.ปรับปรุงข้อมูลหนังสือ เป็นระบบงานเกียวกับการปรับปรุง

ข้อมูลหนังสือ เช่นเพิม ลบ แก้ไขข้อมูลหนังสือ   

3.2.2.7..กระบวนการที.7.0.ออกรายงาน.เป็นระบบงานในส่วนของผูดู้แลระบบในการ

แสดงรายงานการให้คะแนนหนังสือแต่ละเรือง 

แผนภาพการไหลของข้อมูล ระดับที.1.(Data.Flow.Diagram.Level.1).ของกระบวนการที 1.0

ลงทะเบียน ดังแสดงไว้ในภาพที 3-3 
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1.0

สมัครสมาชิก
อาจารย์

ข้อมูลลงทะเบียน

2.0

ตรวจสอบ

ข้อมูลสมาชิก

ข้อมูลลงทะเบียน

3.0

บันทึกข้อมูล

สมาชิก

ข้อมูลลงทะเบียน

ชือผู ้ใช้งานระบบและรหัสผ่าน

D1 ข้อมูลอาจารย์

ข้อมูลอาจารย์

ข้อมูลอาจารย์

 
 

ภาพที  -   แผนภาพกระแสข้อมูลระดับที 1 ของกระบวนการที 1.0 ลงทะเบียน 

 

จากภาพที 3-3 เป็นการอธิบายกระบวนการลงทะเบียนของอาจารย ์โดยอาจารยจ์ะป้อนข้อมูล

ส่วนตัว รวมทั งรหัสผู ้ใช้งานระบบและรหัสผ่าน จากนั นระบบจะทําการตรวจสอบรายละเอียดของ

ข้อมูลแล้วทําการบันทึกข้อมูลลงในแฟ้มข้อมูลอาจารย ์แล้วระบบจะแสดงข้อมูลตอบรับการเป็น

สมาชิกของระบบ 

แผนภาพการไหลของข้อมูล.ระดับที.1.(Data.Flow.Diagram.Level.1) ของกระบวนการที 4.0

ลงคะแนนความชอบให้กับหนังสือ ดังแสดงไว้ในภาพที.3-4 
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ภาพที  -4  แผนภาพกระแสข้อมูลระดับที 1 ของกระบวนการที 4.0  

ลงคะแนนความชอบให้กับหนังสือ 

 

จากภาพที.3-4.เป็นการอธิบายกระบวนการลงคะแนนความชอบให้กับหนังสือ โดยอาจารย์

ต้องทําการให้คะแนนหนังสือตามชือเรืองและเนือหา ชือผู ้แต่ง จากนั นก็บนัทึกข้อมูลลงในแฟ้ม

คะแนนชือเรืองและเนือหา แฟ้มคะแนนชือผู ้แต่ง แล้วระบบก็จะดึงข้อมูลการให้คะแนนหนังสือไป

ทําการประมวลผลความคล้ายคลึงของหนังสือ ก็จะได้รายการหนังสือทีระบบแนะนําไปย ังสมาชิก 

3.2.3..แผนภาพแสดงความสัมพันธ์ (Entity Relationship Model) 

ในขั นตอนของการออกแบบฐานข้อมูลนั นมีว ัตถุประสงค์เพือให้ได้ฐานข้อมูลทีถูกต้องและ

สามารถเปลียนแปลงได้ง่าย โดยกําหนดแนวทางในการพัฒนาว่าเป็นอย่างไร มีโครงสร้างอย่างไร 

ซึงขั นตอนการออกแบบนี ประกอบไปด้วยการออกแบบฐานข้อมูล การออกแบบการเชือมต่อ และ 

การออกแบบการนําเสนอฐานข้อมูลโดยใช้โครงสร้างฐานข้อมูลแบบ Relational Database และ

ออกแบบแสดงความสัมพันธ์ของตารางโดยใช้โปรแกรม MySQL เป็นฐานข้อมูล โดยมีทั งหมด 4

เอ็นทิตี ดังแสดงไว้ในภาพที 3-5 
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ภาพที  -5 E-R Diagram ของระบบ 
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3.2.4..วิเคราะห์โครงสร้างฐานข้อมูลระบบ 

พจนานุกรมข้อมูล (Data Dictionary) ของการพัฒนาระบบแนะนําหนังสือคอมพิวเตอร์แบบ

ออนไลน์ โดยใช้เทคนิคการกรองแบบอิงเนือหา.ดังแสดงในตารางที.3-1.ถึง.ตารางที.3-4 

 

ตารางที 3-1  ข้อมูลหนังสือ (Book) 

ลําดับ ชือเขตข้อมูล ประเภทข้อมูล ขนาด คําอธิบาย Key 

1 Book _ID Varchar 10 รหัสหนังสือ PK 

2 Book _Name Varchar  100 ชือหนังสือ  

3 Book _Writer1 Varchar 50 ชือผู ้แต่ง   

4 Book _Writer2 Varchar 50 ชือผู ้แต่ง   

5 Book _Writer3 Varchar 50 ชือผู ้แต่ง   

6 Book _Writer4 Varchar 50 ชือผู ้แต่ง   

7 Book _Price Float 8 ราคา  

8 Book _Pic Varchar 50 รูปหนังสือ  

9 Book _Description Text 250 รายละเอียดหนังสือ  

10 Book_Tag Text 255 ฟิลด์ทีใช้ในการอธิบาย

สิงทีกล่าวอยู่ใน

หนังสือเรืองนั น  ๆ

 

11 Is_Computer Enum ('Y', 'N') คอมพิวเตอร์  

12 Is_DatabaseProgram Enum ('Y', 'N') ระบบฐานข้อมูลและ

การเขียนโปรแกรม 

 

13 Is_NetworkInternet Enum ('Y', 'N') ระบบเครือข่ายและ

อินเทอร์เน็ต 

 

14 Is_Graphic Enum ('Y', 'N') คอมพิวเตอร์กราฟฟิค  

15 Is_Operation Enum ('Y', 'N') ระบบปฏิบัติการ  

16 Is_Pop Enum ('Y', 'N') ได้รับความนิยม  

17 Is_UnPop Enum ('Y', 'N') ไม่ได้รับความนิยม  
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ตารางที 3-2  ข้อมูลคะแนนชือเรืองและเนือหา (Rating_Booktag) 

ล ําดับ ชือเขตข้อมูล ประเภทข้อมูล ขนาด คําอธิบาย Key 

1 Book_Auto Int 10 รหัสรายการBook_Tag PK 

2 Book_Tag Varchar 255 ฟิลด์ทีใช้ในการอธิบายสิงที

กล่าวอยู่ในหนังสือเรืองนั น  ๆ

 

3 Book _ID Varchar 10 รหัสหนังสือ FK 

4 Teac_ID Varchar 10 รหัสอาจารย ์ FK 

5 RatingBook_Tag Int 1 คะแนนชือเรืองหนังสือ  

 

ตารางที 3-3  ข้อมูลคะแนนชือผู ้แต่ง (Rating_Writer) 

ลําดับ ชือเขตข้อมูล ประเภทข้อมูล ขนาด คําอธิบาย Key 

1 BookWriter_Auto Int 10 รหัสรายการชือผู ้แต่ง PK 

2 Book_Writer Varchar 50 ชือผู ้แต่ง  

3 Book _ID Varchar 10 รหัสหนังสือ FK 

4 Teac_ID Varchar 10 รหัสสมาชิก FK 

5 RatingWriter Int 1 คะแนนผู้แต่งหนังสือ  

 

ตารางที 3-4  ข้อมูลอาจารย ์(teacher) 

ลําดับ ชือเขตข้อมูล ประเภทข้อมูล ขนาด คําอธิบาย Key 

1 Teac_ID Int 10 รหัสสมาชิก PK 

2 Teac_Username Varchar 30 ชือผู ้ ใช้ระบบ  

3 Teac_Password Varchar 30 รหัสผ่าน  

4 Teac_Email Varchar  100 อีเมล ์  

5 Teac_FirstName Varchar 100 ชือจริง  

6 Teac_LastName Varchar 100 นามสกุล  

7 Teac_Gender Enum  ('f','m') เพศ  

8 Teac_BirthDate Date (yyyy-mm-dd) ว ันเกิด  

9 Teac_Status Varchar 50 สถานภาพ  

10 Teac_Ocu Varchar 50 อาชีพ  
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ตารางที 3-4(ต่อ)  ข้อมูลอาจารย ์(teacher) 

ลําดับ ชือเขตข้อมูล ประเภทข้อมูล ขนาด คําอธิบาย Key 

11 Member_Income Float 8 รายได ้  

12 Member_Telephone  Varchar 10 โทรศัพท์มือถือ  

13 Member_Address  Varchar 50 ทีอยู ่  

14 Member_Tumbon Varchar 50 ตําบล  

15 Member_City  Varchar 50 อ ําเภอ  

16 Member_Province Varchar 50 จังหวัด  

17 Member_Zipcode Varchar 10 รหัสไปรษณีย ์  

 

 3.2.5..ออกแบบส่วนติดต่อกับผู ้ใช้งาน 

3.2.5.1..หน้าจอหลัก 

เป็นหน้าหลักของเว็บไซต ์ซึงประกอบไปด้วยส่วนเข้าใช้งานเว็บไซต์ พืนทีในการเข้าใชง้าน

สู่ระบบ พืนทีแสดงข้อมูลเกียวกับเว็บไซต์ สมัครสมาชิก แนะนําติชมหนังสือ ข้อมูลส่วนตัว 

วิธีการใช้งาน รายการหนังสือ  ดังแสดงไว้ในภาพที 3-6 

 

 
 

ภาพที  3-6  หน้าจอหน้าแรกของระบบ 
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3.2.5.2..หน้าจอเปลียนแปลงรหัสผ่านในการเข้าสู่ระบบ 

เป็นหน้าจอเปลียนแปลงรหัสผ่าน สําหรับผู ้ใช้งานทีต้องการเปลียนแปลงรหัสผ่านใหม่ โดย

ต้องป้อนรหัสผ่านเดิมก่อน หลังจากนั นก็ป้อนรหัสผ่านใหม่ตามต้องการ และให้คลิกปุ ่ มแก้ไข

รหัสผ่าน ดังแสดงไว้ในภาพที 3-7 

 

 
 

ภาพที  3-7  หน้าจอเปลียนแปลงรหัสผ่านในการเข้าสู่ระบบ 

 

3.2.5.3..หน้าจอการลงคะแนนความชอบต่อหนังสือของผู ้ใช้ 

เมือผู ้ ใช้คลิกเลือกหนังสือก็จะปรากฏหน้าจอการลงคะแนนความชอบต่อหนังสือ.โดยจะมี

ชือหนังสือ ชือประเภทหนังสือ ชือผู ้แต่ง ถัดลงมาจะเป็นช่องให้ผู ้ใช้แต่ละคนทําการให้คะแนน

ความชอบทีมีต่อหนังสือเรืองนั น .ๆจ ํานวน.2.ค่าด้วยกันคือ คะแนนชือเรืองและเนือหา คะแนนชือผู ้

แต่งหนังสือ ดังแสดงไว้ในภาพที 3-8 
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ภาพที  3-8  หน้าจอการลงคะแนนความชอบต่อหนังสือของผู ้ใช้ 

 

3.2.5.4..หน้าจอจัดการข้อมูลหนังสือ 

หน้าจอจัดการข้อมูลหนังสือ สําหรับผู ้ดูแลระบบสามารถเพิม ลบ แก้ไขข้อมูลหนังสือได้ตาม

ต้องการ ดังแสดงไว้ในภาพที 3-9 
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ภาพที  3-9  หน้าจอจัดการข้อมูลหนังสือ 

 

3.3..การพัฒนาระบบ 

การวิเคราะห์และพัฒนาระบบแนะนําหนังสือคอมพิวเตอร์แบบออนไลน์ โดยใช้เทคนิคการ

กรองแบบอิงเนือหา พัฒนาโดยใช้โปรแกรมภาษา PHP และใชร้ะบบฐานข้อมูลมายเอสคิวแอล

(MySql)ในการเก็บข้อมูล ในส่วนของการออกแบบหน้าจอเพือติดต่อกับผู ้ใช้งาน.(Graphic.User 

Interface.:.GUI).โดยใช้โปรแกรม Adobe Photoshop CS3 และ.Adobe Dreamwever.CS3.ในการ

ออกแบบเพืออํานวยความสะดวกให้แก่ใช้ และในส่วนของการแนะนํานนั ผู ้วิจัยได้นําเทคนิคทีใช้

ในการให้ค ําแนะนํา คือ เทคนิคการกรองแบบอิงเนือหา (Content-Based Filtering) เพือให้ระบบ

เป็นไปตามขอบเขตของการวิจยั  
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3.4..การทดสอบระบบ 

3.4.1..การทดสอบระบบ 

3.4.1.1..การทดสอบแบบแอลฟ่า.(Alpha Test).เป็นการทดสอบเพือหาข้อบกพร่องหรือ

ปัญหาทีเกิดขึ นกับระบบ ดําเนินการทดลองใช้ขั นต้น.โดยผู ้วิจัยเอง หลังจากนั นจึงทําการแก้ไข

ระบบให้มีความสมบูรณ์ยิงขึ น 

3.4.1.2vการทดสอบแบบเบต้า (Beta Test) เป็นการทดสอบความสมบูรณ์ของระบบ โดย

ผู ้วิจัยได้นําระบบไปทําการทดสอบความพึงพอใจต่อคุณภาพของระบบ.โดยกลุ่มผูเ้ชียวชาญ

ทางด้านระบบแนะนําหนังสือ จ ํานวน 3 คน หลังจากนั นผูว้ิจัยได้ทําการทดสอบ เพือหาความพึง

พอใจของกลุ่มผู ้ใช้จ ํานวน 50 คน และเมือทดสอบความพึงพอใจของกลุ่มผู ้ใช้แล้ว ผู ้วิจัยได้นํา

ข้อมูลไปแก้ไขปรับปรุงระบบให้ตรงกับความต้องการของกลุ่มผู ้ใช้ให้มีความสมบูรณ์ยงิขึ น 

 

3.5..การประเมินผลระบบ 

3.5.1..หลังจากทีได้ทําการพัฒนาระบบแล้ว.ผู ้พ ัฒนาระบบได้สร้างแบบสอบถามทีนํามาใช้ใน

การประเมินความพึงพอใจของผู ้ใช้งานทีมีต่อระบบแนะนําหนังสือ นี คือ.แบบสอบถามเพือ

ประเมินความพึงพอใจของระบบทีพัฒนาขึ น.โดยแบ่งการประเมินระบบตามลักษณะการทดสอบ

ระบบออกเป็น 4 ด้าน.ดังนี   

3.5.1.1..ด้าน.Function.Requirement.Test.เป็นการประเมินเพือดูว่าระบบทีได้พัฒนา             

ขึ นนั น มีความถูกต้องและมีความพึงพอใจตามความต้องการของผู ้ใช้มากน้อยเพียงใด 

3.5.1.2..ด้าน.Functional.Test.เป็นการประเมินเพือดูว่าระบบทีได้พัฒนาขึ นนั น.มีความ

ถูกต้องและมีความพึงพอใจสามารถทํางานได้ตามหน้าทีทีมีอยู่ในระบบมากน้อยเพียงใด 

3.5.1.3..ด้าน.Usability.Test.เป็นการประเมินเพือดูว่าระบบทีได้พัฒนาขึ นนั น.มีความง่าย

ต่อการใช้งานมากน้อยเพียงใดและมีความเหมาะสมในการใช้งานแค่ไหน 

3.5.1.4..ด้าน.Security.Test.เป็นการประเมินเพือดูว่าระบบทีได้พัฒนาขึ นนั น.มีความ

ปลอดภัยของข้อมูลมากน้อยเพียงใด 

 3.5.2..เกณฑ์การพิจารณาความพึงพอใจของระบบ.ว ัดจากคะแนนการประเมินผลของ                   

กลุ่มตัวอย่างทีได้ทําแบบประเมิน.โดยต้องมีคะแนนเฉลียการประเมินในระดับดีขึ นไป.จึงจะ

ยอมรับว่าผู ้ประเมินมีความพึงพอใจต่อการใช้งานระบบ.และสามารถนําระบบไปใช้งานได้จริงตาม

ขอบเขตทีกําหนดไว้ เกณฑ์การให้คะแนนแบ่งเป็น.5.ระดับ ดังแสดงในตารางที 3-  
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ตารางที 3-   เกณฑ์การให้คะแนนของแบบประเมิน 

ระดับเกณฑ์การให้คะแนน 
ความหมาย 

เชิงคุณภาพ เชิงปริมาณ 

มากทีสุด 5 ระบบทีพัฒนามีความพึงพอใจมากทีสุด 

มาก 4 ระบบทีพัฒนามีความพึงพอใจมาก 

ปานกลาง 3 ระบบทีพัฒนามีความพึงพอใจปานกลาง 

น้อย 2 ระบบทีพัฒนามีความพึงพอใจน้อย 

น้อยทีสุด 1 ระบบทีพัฒนามีความพึงพอใจน้อยทีสุด 

 

3.5.3. สถิติทีใช้ในการประเมินผล 

3.5.3.1..หาค่าเฉลียเลขคณิต (Arithmetic Mean) 

สูตร   
n
xx 

                   (3-1) 

เมือ  x  =   ค่าเฉลียเลขคณิต 

    x  =   ผลรวมของข้อมูลทั งหมดในกลุ่มตัวอย่าง 

    n   =   จ ํานวนข้อมูลทั งหมดของกลุ่มตัวอย่าง 

3.5.3.2..หาส่วนเบียงเบนมาตรฐาน (Standard Division หรือ SD)   

สูตร   
 

1
..

2





n

xxDS                           (3-2) 

เมือ  ..DS  =   ส่วนเบียงเบนมาตรฐาน 

     x   =   ค่าเฉลียเลขคณิต 

     x  =   ค่าของข้อมูลแต่ละตัว 

     n     =   จ ํานวนข้อมูลทั งหมดของกลุ่มตัวอย่าง 

 

3.5.4..การแปลผลการประเมิน.โดยกําหนดการแปลความหมายของช่วงคะแนน.ดังแสดงใน

ตารางที -1   
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ตารางที 3-1   เกณฑ์การแปลผลคะแนนของแบบประเมิน 

เกณฑ์การให้คะแนน ความหมาย 

.  - .  ระบบทีพัฒนามีความพึงพอใจในระดับดีมาก 

.  - .  ระบบทีพัฒนามีความพึงพอใจในระดับดี 

.  - .  ระบบทีพัฒนามีความพึงพอใจในระดับปานกลาง 

.  - .  ระบบทีพัฒนามีความพึงพอใจในระดับน้อย 

.  - .  ระบบทีพัฒนามีความพึงพอใจในระดับน้อยทีสุด 
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บทที 4 

ผลการดําเนินงาน 

 

จากการศึกษาและรวบรวมข้อมูล เพือนําไปวิเคราะห์หาปัญหาทีเกิดขึ นในระบบงานเดิม 

รวมทั งความต้องการใหม่ทีเพิมขึ น ซึงนําไปสู่การออกแบบและพัฒนาระบบงานใหม่ทีมีคุณภาพ 

สามารถแก้ไขปัญหา เพิมความสะดวกรวดเร็ว และสร้างความพึงพอใจให้แก่ผู ้ใช้งาน.โดยผลทีได้

จากการดําเนินงานออกแบบและพัฒนาระบบแนะนําหนังสือคอมพิวเตอร์แบบออนไลน์ โดยใช้

เทคนิคการกรองแบบอิงเนือหา มีรายละเอียด 3 ส่วน ดังนี 

. ..ผลการพัฒนาระบบแนะนําหนังสือคอมพิวเตอร์แบบออนไลน์ โดยใช้เทคนิคการกรอง

แบบอิงเนือหา 

4.2..ผลการวิเคราะห์แบบประเมินความคิดเห็นของผู ้ เชียวชาญ 

4.3..ผลการวิเคราะห์แบบประเมินความคิดเห็นของผู ้ใช้ทั วไป 

4.4..สรุปผลการประเมินหาความพึงพอใจของระบบ 

 

4.1..ผลการพัฒนาระบบแนะนําหนังสือคอมพิวเตอร์แบบออนไลน์  

ระบบแนะนําหนังสือคอมพิวเตอร์แบบออนไลน์ โดยใช้เทคนิคการกรองแบบอิงเนือหา ที

พัฒนาขึ นโดยใชภ้าษา Profession Home Page (PHP) เป็นเครืองมือในการพัฒนา และใช้ระบบ

จัดการฐานข้อมูล MySql  นั น ได้มีการกําหนดกลุ่มผู ้ใช้งานเป็น  ประเภท คือ ผู ้ดูแลระบบ และ

ผู ้ใช้งานทั วไป ซึงส่วนติดต่อผู ้ใช้และการทํางาน มีดังนี 

4.1.1..การทํางานหลักของผู ้ใชง้าน แบ่งพืนทีออกเป็น 5 ส่วน คือ 

4.1.1.1..พืนทีส่วนบนประกอบไปด้วยเมนูต่างๆ เช่น หน้าแรก สมัครสมาชิก เป็นต้น

4.1.1.2..พืนทีแนะนําเว็บไซต์ จะเป็นส่วนทีเชิญชวนให้เข้าสมัครสมาชิกในระบบ 

4.1.1.3..พืนทีในการ Login เข้าสู่เว็บไซต ์สําหรับสมาชิกทีมี Username และ Password 

4.1.1.4..พืนทีในค้นหาหนังสือ สามารถค้นหาหนังสือตามประเภทหนังสือ ชือหนังสือ 

ชือผู ้แต่ง 

4.1.1.5..พืนทีสําหรับแสดงรายการหนังสือ ซึงมีหนังสือทั งหมด 7 รายการ ดังแสดงไว้

ในภาพที 4-1 
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ภาพท.ี.4-1..การทํางานหลักของผู ้ใช้งานทั วไป 

 

4.1.2..การเข้าสมัครสมาชิก 

ในส่วนของหน้าจอการสมัครสมาชิก จะเป็นส่วนทีให้สมาชิกเข้ามากรอกข้อมูลทีใช้ติดต่อ

ระบบ ข้อมูลส่วนตัว และข้อมูลทีอยู่ปัจจุบัน เมือผู ้ ใช้กรอกรายละเอียดเสร็จแล้วก็จะได้ ชือผู ้ใช้งาน

ระบบ และรหัสผ่านเพือนําไปเข้าใช้งานระบบ ดังแสดงไว้ในภาพที 4-2 
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ภาพท.ี.4-2..การเข้าสมัครสมาชิก 
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4.1.3..แก้ไขข้อมูลส่วนตัว 

ในส่วนนี สมาชิกสามารถเข้าไปจัดการข้อมูลส่วนตัว และเปลียนแปลงรหัสผ่านในการเข้าสู่

ระบบ ดังแสดงไว้ในภาพที 4-3 และ ภาพที 4-4 

 

 
 

ภาพท.ี.4-3..การแก้ไขข้อมูลส่วนตัว 
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ภาพท.ี.4-4..การเปลียนแปลงรหัสผ่านในการเข้าสู่ระบบ 

 

 

4.1.5..การลงคะแนนความชอบต่อหนังสือแต่ละเรือง 

ในส่วนของหน้าจอการลงคะแนนความชอบ จะเป็นส่วนทีให้ผู ้ใชโ้หวตให้คะแนนหนังสือ

แต่ละเรือง หลังจากทีผู ้ ใช้ทําการโหวตให้คะแนนหนังสือแล้ว ทางระบบจะแนะนําหนังสือให้กับ

ผู ้ ใช้โดยอัตโนมัติ ดังแสดงไว้ในภาพที.4-5 
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ภาพท.ี.4-5..การลงคะแนนความชอบให้กับหนังสือแต่ละเรือง 

 

 

4.1.6..การทํางานหลักของผู ้ดูแลระบบ ดังแสดงไว้ในภาพที.4-6 
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ภาพที..4-6..การทํางานหลักของผู ้ดูแลระบบ 

 

4.1.7..การจัดการข้อมูลสมาชิก เช่น การลบข้อมูลสมาชิก  ดังแสดงไว้ในภาพที.4-7 
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ภาพที..4-7..การจัดการข้อมูลสมาชิก 
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4.1.8..การจัดการข้อมูลหนังสือ เช่น การเพิม ลบ แก้ไขข้อมูลหนังสือ  ดังแสดงไว้ในภาพที.4-8 

 

 
 

ภาพที..4-8..การจัดการข้อมูลหนังสือ 

 

4.2..ผลการวิเคราะห์แบบประเมินความคิดเห็นของผู ้เชียวชาญ 

ผลการประเมินคุณภาพของระบบในแต่ละด้าน แสดงค่าคะแนนเฉลีย ( X ) ส่วนเบียงเบน

มาตรฐาน (S.D. ) และค่าระดับความพึงพอใจของผู ้ เชียวชาญ จํานวน 3 คน มีดังต่อไปนี 

4.2.1 ด้านความสามารถทํางานตามความต้องการของผู ้ใช้ (Function Requirement Test) ผล

การประเมิน ดังแสดงในตารางที 4-1 
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ตางรางที 4-1  ผลการประเมินคุณภาพต่อระบบของผู ้ เชียวชาญ ด้านความสามารถทํางานตาม 

ความต้องการของผู ้ใช้งาน 

รายการประเมิน X  S.D.  
ระดับ 

คุณภาพ 

1...ความสามารถของระบบในการจัดการ

ข้อมูล เพิม ลบ แก้ไข  

1.1..ข้อมูลสมาชิก 

 

 

4.33 

 

 

0.58 

 

 

ดี 

1.2..ข้อมูลหนังสือ  4.00 0.00 ดี 

2...ความสามารถของระบบในการแก้ไข

รหัสผ่านได ้

4.33 0.58 ดี 

3...ความสามารถในการแสดงรายละเอียด

ข้อมูลของหนังสือได ้

4.00 0.00 ดี 

4...ความสามารถของระบบในการค้นหา

ข้อมูลหนังสือ 

4.  ตามชือหนังสือ 

 

 

4.00 

 

 

0.00 

 

 

ดี 

4.2 ตามชือประเภทหนังสือ 4.00 0.00 ดี 

4.3 ตามชือผู ้แต่ง 4.00 0.00 ดี 

5...ความสามารถของระบบในการแนะนํา

หนังสือโดยอัตโนมัติได้ 

4.00 0.00 ดี 

6...ความสามารถของระบบในการออก

รายงานการให้คะแนนหนังสือของผู ้ใช้แต่

ละเรืองได ้

3.67 0.58 ดี 

สรุปด้านความสามารถทํางานตามความ

ต้องการของผู ้ใช้งาน 

4.04 0.19 ดี 

 
 

จากตารางที 4-1 เมือพิจารณาการประเมินคุณภาพ ของโปรแกรมจากการประเมินของ

ผู ้ เชียวชาญในด้านความสามารถทํางานตามความต้องการของผู ้ใช้งาน ได้ค่าเฉลียเท่ากับ 4.04 ซึง

แสดงถึงคุณภาพการใช้งานอยู่ในระดับดี 
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4.2.2..ด้านการทํางานตามหน้าที (Function Test) ผลการประเมิน ดังแสดงในตารางที 4-2 

 

ตางรางที -2..ผลการประเมินคุณภาพต่อระบบของผู ้ เชียวชาญ ด้านการทํางานตามหน้าทีของ 

ระบบ 

รายการประเมิน X  S.D.  
ระดับ 

คุณภาพ 

1...ความถูกต้องในการจัดการข้อมูล เพิม 

ลบ แก้ไข  

1.1..ข้อมูลสมาชิก 

 

 

4.67 

 

 

0.58 

 

 

ดีมาก 

1.2..ข้อมูลหนังสือ 4.00 0.00 ดี 

2...ความถูกต้องในการแก้ไขรหัสผ่าน 4.34 0.58 ดี 

3...ผลลัพธ์ในค้นหาข้อมูลหนังสือได้อย่าง

สะดวก รวดเร็ว และมีความถูกต้อง 

4.34 0.58 ดี 

4...ความเหมาะสมของระบบในการแนะนํา

หนังสือให้ตรงกับความต้องการของผู ้ใช้

โดยอัตโนมัติ 

4.00 1.00 ดี 

5...ความถูกต้องของระบบในการออก

รายงานการให้คะแนนหนังสือของผู ้ใช้แต่

ละเรือง 

4.34 0.58 ดี 

6...ความถูกต้องในการทํางานของระบบ                

ในภาพรวม 

4.00 0.00 ดี 

สรุปด้านการทํางานตามหน้าทีของระบบ 4.24 0.47 ดี 
  

  

จากตารางที 4-2 เมือพิจารณาการประเมินคุณภาพ ของโปรแกรมจากการประเมินของ

ผู ้ เชียวชาญในด้านการทํางานตามหน้าที ได้ค่าเฉลียเท่ากับ 4.24 ซึงแสดงถึงคุณภาพการใช้งานอยู่ใน

ระดับดี 
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4.2.3..ด้านการใช้งานของโปรแกรม (Usability Test) ผลการประเมิน ดังแสดงในตารางที 4-3 

 

ตางรางที 4-3..ผลการประเมินคุณภาพต่อระบบของผู ้ เชียวชาญ ด้านการใช้งานของโปรแกรม 

รายการประเมิน X  S.D.  
ระดับ 

คุณภาพ 

1...ความง่ายในการใช้งานระบบ 4.00 0.00 ดี 

2...ความถูกต้องสมบูรณ์ของผลลัพธ์ 4.00 0.00 ดี 

3...ความชัดเจนของภาพทีแสดงบนหน้าจอ 4.00 1.00 ดี 

4...ความชัดเจนของข้อความทีแสดงบน

หน้าจอ 

4.33 1.15 ดี 

5...ความเหมาะสมในการใช้สีของตัวอักษร 

พืนหลัง และรูปภาพประกอบ 

4.00 1.00 ดี 

6...ความเหมาะสมของตําแหน่งในการจัด

วางส่วนต่างๆ บนหน้าจอ 

4.00 0.00 ดี 

7...ความเหมาะสมของปริมาณข้อมูลที

นําเสนอในแต่ละหน้าจอ 

4.33 1.15 ดี 

8...การแสดงผลข้อมูลมีความเป็นรูปแบบ

และเป็นมาตรฐานเดียวกัน 

4.67 0.58 ดีมาก 

9...ความเหมาะสมของระบบในภาพรวม 4.33 0.58 ดี 

สรุปด้านการใช้งานของโปรแกรม 4.18 0.60 ดี 

 

จากตารางที 4-8 เมือพิจารณาการประเมินคุณภาพ ของโปรแกรมจากการประเมินของ

ผู ้ เชียวชาญในด้านการทํางานตามหน้าที ได้ค่าเฉลียเท่ากับ 4.18 ซึงแสดงถึงคุณภาพการใช้งานอยู่ใน

ระดับดี 
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4.2.4..ด้านความปลอดภัย (Security Test) ผลการประเมิน ดังแสดงในตารางที 4-4 

 

ตางรางที.4-4..ผลการประเมินคุณภาพต่อระบบของผู ้ เชียวชาญ ด้านความปลอดภัย 

รายการประเมิน X  S.D.  
ระดับ 

คุณภาพ 

1...ความสามารถในการกําหนดชือผู ้ใช้งาน

ระบบ และรหัสผ่าน 

4.00 0.00 ดี 

2...ความสามารถในการกําหนดสิทธิ เข้าถึง

ข้อมูลส่วนตัวของสมาชิก 

3.67 0.58 ดี 

3...ความสามารถในการป้องกันระบบจากผู ้

ไม่มีสิทธิ ในการเข้าใช้งาน 

4.67 0.58 ดีมาก 

4...การเตือนเมือพบข้อผิดพลาดในกรณีที

ผู ้ ใช้ไม่ป้อนข้อมูลตามทีกําหนด 

4.00 0.00 ดี 

5...ความเหมาะสมของระบบในการรักษา

ความปลอดภัย 

3.67 0.58 ดี 

สรุปด้านความปลอดภัย 4.00 0.35 ดี 

 

จากตารางที 4-4 เมือพิจารณาการประเมินคุณภาพ ของโปรแกรมจากการประเมินของ

ผู ้ เชียวชาญในด้านความปลอดภัย ได้ค่าเฉลียเท่ากับ 4.00 ซึงแสดงถึงคุณภาพการใช้งานอยู่ในระดับ

ดี 

 

4.3..ผลการวิเคราะห์แบบประเมินความคิดเห็นของผู ้ใช้งานทัวไป 

ผลการประเมินความพึงพอใจของระบบในแต่ละด้าน แสดงค่าคะแนนเฉลีย ( X ) ส่วน

เบียงเบนมาตรฐาน (S.D. ) และค่าระดับความพึงพอใจของผู ้ใช้งาน จ ํานวน 50 คน มีดังต่อไปนี 

4.3.1 ดา้นความสามารถทํางานตามความต้องการของผู ้ใช้ (Function Requirement Test) ผล

การประเมินดังแสดงในตารางที 4-5 
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ตางรางที.4-5..ผลการประเมินความพึงพอใจต่อระบบของผูใ้ช้งาน ด้านความสามารถทํางานตาม

ความต้องการของผู ้ใช้ 

รายการประเมิน X  S.D.  
ระดับ 

ความพึงพอใจ 

1...ความสามารถของระบบในการจัดการ

ข้อมูล เพิม แก้ไขข้อมูลสมาชิก  

4.56 0.50 ดีมาก 

2...ความสามารถของระบบในการแก้ไข

รหัสผ่านได ้

4.34 0.47 ดี 

3...ความสามารถในการแสดงรายละเอียด

ข้อมูลของหนังสือได ้

4.18 0.38 ดี 

4...ความสามารถของระบบในการค้นหา

ข้อมูลหนังสือ 

4.1 ตามชือหนังสือ 

 

 

4.18 

 

 

0.38 

 

 

ดี 

4.2 ตามชือประเภทหนังสือ 4.28 0.45 ดี 

4.3 ตามชือผู ้แต่ง 4.24 0.43 ดี 

5...ความสามารถของระบบในการแนะนํา

หนังสือโดยอัตโนมัติได้ 

4.00 0.34 ดี 

สรุปด้านความสามารถทํางานตามความ

ต้องการของผู ้ใช้งาน 

4.25 0.42 ดี 

 

จากตารางที 4-5 เมือพิจารณาการประเมินความพึงพอใจ ของโปรแกรมจากการประเมินของ

ผู ้ใช้งานทั วไปในด้านความสามารถทํางานตามความต้องการของผู ้ใช้ ได้ค่าเฉลียเท่ากับ 4.25 ซึง

แสดงถึงความพึงพอใจการใช้งานอยู่ในระดับดี 
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4.3.2..ด้านการทํางานตามหน้าที (Function Test) ผลการประเมิน ดังแสดงในตารางที 4-6 

 

ตางรางที.4-6..ผลการประเมินความพึงพอใจต่อระบบของผูใ้ช้งาน ด้านการทํางานตามหน้าทีของ

ระบบ 

รายการประเมิน X  S.D.  
ระดับ 

ความพึงพอใจ 

1...ความถูกต้องในการจัดการข้อมูล เพิม 

แก้ไข .ข้อมูลสมาชิก 

4.24 0.43 ดี 

2...ความถูกต้องในการแก้ไขรหัสผ่าน 4.22 0.41 ดี 

3...ผลลัพธ์ในค้นหาข้อมูลหนังสือได้อย่าง

สะดวก รวดเร็ว และมีความถูกต้อง 

4.38 0.49 ดี 

4...ความเหมาะสมของระบบในการแนะนํา

หนังสือให้ตรงกับความต้องการของผู ้ใช้

โดยอัตโนมัติ 

4.00 0.00 ดี 

5...ความถูกต้องในการทํางานของระบบ                

ในภาพรวม 

4.28 0.45 ดี 

สรุปด้านการทํางานตามหน้าที 4.22 0.35 ดี 

 

จากตารางที 4-6 เมือพิจารณาการประเมินความพึงพอใจ ของโปรแกรมจากการประเมินของ

ผู ้ใช้งานทั วไปในด้านการทํางานตามหน้าที ได้ค่าเฉลียเท่ากับ 4.22 ซึงแสดงถึงความพึงพอใจการใช้

งานอยู่ในระดับดี 
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4.3.3..ด้านการใช้งานของโปรแกรม (Usability Test) ผลการประเมิน ดังแสดงในตารางที 4-7 

 

ตางรางที 4-7..ผลการประเมินความพึงพอใจต่อระบบของผูใ้ช้งาน ด้านการใช้งานของโปรแกรม 

รายการประเมิน X  S.D.  
ระดับ 

ความพึงพอใจ 

1...ความง่ายในการใช้งานระบบ 3.92 0.27 ดี 

2...ความถูกต้องสมบูรณ์ของผลลัพธ์ 4.00 0.00 ดี 

3...ความชัดเจนของภาพทีแสดงบนหน้าจอ 4.42 0.49 ดี 

4...ความชัดเจนของข้อความทีแสดงบน

หน้าจอ 

4.16 0.42 ดี 

5...ความเหมาะสมในการใช้สีของตัวอักษร 

พืนหลัง และรูปภาพประกอบ 

4.20 0.49 ดี 

6...ความเหมาะสมของตําแหน่งในการจัด

วางส่วนต่างๆ บนหน้าจอ 

4.22 0.41 ดี 

7...ความเหมาะสมของปริมาณข้อมูลที

นําเสนอในแต่ละหน้าจอ 

4.24 0.43 ดี 

8...การแสดงผลข้อมูลมีความเป็นรูปแบบ

และเป็นมาตรฐานเดียวกัน 

4.00 0.00 ดี 

9...ความเหมาะสมของระบบในภาพรวม 4.18 0.38 ดี 

สรุปด้านการใช้งานของโปรแกรม 4.14 0.32 ดี 

 
  

 จากตารางที 4-7 เมือพิจารณาการประเมินความพึงพอใจ ของโปรแกรมจากการประเมินของ

ผู ้ใช้งานทั วไปในด้านการใช้งานของโปรแกรม ได้ค่าเฉลียเท่ากับ 4.14 ซึงแสดงถึงความพึงพอใจ

การใช้งานอยู่ในระดับดี 
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4.3.4..ด้านความปลอดภัย (Security Test) ผลการประเมิน ดังแสดงในตารางที 4-8 

 

ตางรางที 4-8..ผลการประเมินความพึงพอใจต่อระบบของใช้งาน ด้านความปลอดภัย 

รายการประเมิน X  S.D.  
ระดับ 

ความพึงพอใจ 

1...ความสามารถในการกําหนดชือผู ้ใช้งาน

ระบบ และรหัสผ่าน 

4.48 0.50 ดี 

2...ความสามารถในการกําหนดสิทธิ เข้าถึง

ข้อมูลส่วนตัวของสมาชิก 

4.32 0.47 ดี 

3...ความสามารถในการป้องกันระบบจากผู ้

ไม่มีสิทธิ ในการเข้าใช้งาน 

4.30 0.46 ดี 

4...การเตือนเมือพบข้อผิดพลาดในกรณีที

ผู ้ ใช้ไม่ป้อนข้อมูลตามทีกําหนด 

4.38 0.49 ดี 

5...ความเหมาะสมของระบบในการรักษา

ความปลอดภัย 

4.36 0.48 ดี 

สรุปด้านความปลอดภัย 4.36 0.48 ดี 
 

 

จากตารางที 4-8 เมือพิจารณาการประเมินความพึงพอใจ ของโปรแกรมจากการประเมินของ

ผู ้ใช้งานทั วไปในด้านความปลอดภัย ได้ค่าเฉลียเท่ากับ 4.36 ซึงแสดงถึงความพึงพอใจการใช้งาน

อยู่ในระดับดี 

 

4.4..สรุปผลการประเมินหาประสิทธิภาพของระบบ 

4.4.1..สรุปผลการประเมินหาความพึงพอใจต่อระบบโดยผู ้ เชียวชาญ 

เมือได้นําระบบทีได้พัฒนานี ไปทดสอบ เพือประเมินความพึงพอใจของระบบสามารถ

สรุปผลการประเมินแต่ละด้านได ้ดังแสดงในตารางที 4-9 
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ตางรางที 4-9..การเปรียบเทียบและผลสรุปการประเมินความพึงพอใจระบบในทุกๆ ด้านของ

ผู ้ เชียวชาญ 

รายการประเมิน X  S.D.  
ระดับ 

ความพึงพอใจ 

1...สรุปด้านความสามารถทํางานตามความ

ต้องการของผู ้ใช้งาน 

4.04 0.19 ดี 

2...สรุปด้านการทํางานตามหน้าที 4.24 0.47 ดี 

3...สรุปด้านการใช้งานของโปรแกรม 4.18 0.60 ดี 

4...สรุปด้านความปลอดภัย 4.00 0.35 ดี 

ผลสรุปการประเมินความพึงพอใจของ

ระบบ 

4.11 0.40 ดี 

 

จากตารางที 4-9 สามารถอธิบายได้ดังนี 

ผลการประเมินระบบด้านความสามารถทํางานตามความต้องการของผู ้ใช้ มีความพึงพอใจอยู่

ในระดับดี 

ผลการประเมินระบบด้านการทํางานตามหน้าที มีความพึงพอใจอยู่ในระดับดี 

ผลการประเมินระบบด้านการใช้งานของโปรแกรม มีความพึงพอใจอยู่ในระดับดี 

ผลการประเมินระบบด้านความปลอดภัย มีความพึงพอใจอยู่ในระดับดี 

สรุปการประเมินความพึงพอใจของระบบแนะนําหนังสือโดยการนําค่าทีได้มาจากการ

ประเมินความพึงพอใจของระบบในทุกๆ ด้านมาคํานวณร่วมกันด้วยวิธีการทางสถิติ เพือหาค่าเฉลีย

และค่าส่วนเบียงเบนมาตรฐาน ซึงผลทีได้สามารถ สรุปได้ว่าการพัฒนาระบบแนะนําหนังสือ

คอมพิวเตอร์แบบออนไลน ์โดยใช้เทคนิคการกรองแบบอิงเนือหา มีความพึงพอใจอยู่ในระดับดี 

.4.2..สรุปผลการประเมินหาความพึงพอใจต่อระบบโดยผู ้ใช้งานทั วไป 

เมือได้นําระบบทีได้พัฒนานี ไปทดสอบ เพือประเมินความพึงพอใจของระบบสามารถ

สรุปผลการประเมินแต่ละด้านได ้ดังแสดงในตารางที 4-10 
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ตางรางที.4-10..การเปรียบเทียบและผลสรุปการประเมินความพึงพอใจระบบในทุกๆ ด้าน ของ

ผู ้ใช้งาน 

รายการประเมิน X  S.D.  
ระดับ 

ความพึงพอใจ 

1...สรุปด้านความสามารถทํางานตามความ

ต้องการของผู ้ใช้งาน 

4.25 0.42 ดี 

2...สรุปด้านการทํางานตามหน้าที 4.22 0.35 ดี 

3...สรุปด้านการใช้งานของโปรแกรม 4.14 2.55 ดี 

4...สรุปด้านความปลอดภัย 4.36 0.48 ดี 

ผลสรุปการประเมินความพึงพอใจของ

ระบบ 

4.24 0.95 ดี 

 

จากตารางที 4-10 สามารถอธิบายได้ดังนี 

ผลการประเมินระบบด้านความสามารถทํางานตามความต้องการของผู ้ใช้ มีความพึงพอใจอยู่

ในระดับดี 

ผลการประเมินระบบด้านการทํางานตามหน้าที มีความพึงพอใจอยู่ในระดับดี 

ผลการประเมินระบบด้านการใช้งานของโปรแกรม มีความพึงพอใจอยู่ในระดับดี 

ผลการประเมินระบบด้านความปลอดภัย มีความพึงพอใจอยู่ในระดับดี 

สรุปการประเมินความพึงพอใจของระบบแนะนําหนังสือคอมพิวเตอร์แบบออนไลน์ โดย

การนําค่าทีได้มาจากการประเมินความพึงพอใจของระบบในทุกๆ ด้านมาคํานวณร่วมกันด้วย

วิธีการทางสถิติ เพือหาค่าเฉลียและค่าส่วนเบียงเบนมาตรฐาน ซึงผลทีได้สามารถสรุปได้ว่าการ

พัฒนาระบบแนะนําหนังสือคอมพิวเตอร์แบบออนไลน์ โดยใช้เทคนิคการกรองแบบอิงเนือหา มี

ความพึงพอใจอยู่ในระดับดี 
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บทที 5 
สรุปผลและข้อเสนอแนะ 

 
การพัฒนาระบบแนะนําหนังสือคอมพิวเตอร์แบบออนไลน์ โดยใช้เทคนิคการกรองแบบอิง

เนือหา ได้มุ่งเน้นการพัฒนาระบบงานนี โดยนําเทคโนโลยีและทฤษฎีต่างๆ ทีเกียวข้องหลายอย่าง 

เช่น เทคโนโลย ีPersonal Home Page Tool 5 และเทคโนโลยีฐานข้อมูลมายเอสคิวแอล (MySql 5) 
และได้นําเสนอวิธีการเพิมประสิทธิภาพให้กับระบบโดยใช้เทคนิค Content-Based Filtering (CBF) 

ซึงจะแก้ปัญหาการให้คะแนนเรตติงต่อชินข้อมูลทีไม่ทั วถึง และปัญหาชินข้อมูลทีย ังไม่ได้มีการให้

เรตติงไว้ ซึงวิธีทีนํามาประยุกต์ใช้ในงานวิจัยนี คือ การนําเอาอัลกอริธึม.Naïve.Bayes.Theorem มา

ทําการสร้างเมตติกซ์เทียมเพือทําการแนะนําหนังสือให้ตรงกับความต้องการของผู ้ใชโ้ดยอัตโนมัติ 

ซึงสามารถทีจะสรุปผลการจัดทํางานวิจัย ได้ดังนี 

5.1 สรุปผล 

5.2 อภิปราย 

5.3 ข้อจ ํากัดและปัญหาในการพัฒนาระบบ 

 

5.1..สรุปผล 

5.1.1..สรุปผลของผู ้ เชียวชาญ 

ผลการประเมินความคิดเห็นของผู ้ เชียวชาญเกียวกับ ระบบแนะนําหนังสือคอมพิวเตอร์แบบ

ออนไลน์ โดยใช้เทคนิคการกรองแบบอิงเนือหา โดยผู ้ เชียวชาญจํานวน 3 คน ค่าเฉลียของระดับ

ประสิทธิภาพของระบบ เท่ากับ 4.11 ซึงสามารถแปลความได้ว่าอยู่ในเกณฑ์ทีดี สรุปได้ว่าระบบที

พัฒนาขึ นมามีความพึงพอใจในระดับดี 

5.1.2..สรุปผลของผู ้ใช้งานทั วไป 

ผลการประเมินความคิดเห็นของผู ้ใช้งานทั วไปเกียวกับ ระบบระบบแนะนําหนังสือ

คอมพิวเตอร์แบบออนไลน ์โดยใช้เทคนิคการกรองแบบอิงเนือหา โดยผู ้ใช้งานทั วไปจํานวน 50 คน 

ค่าเฉลียของระดับประสิทธิภาพของระบบเท่ากับ 4.24 ซึงสามารถแปลความได้ว่า อยู่ในเกณฑ์ทีดี 

สรุปได้ว่าระบบทีพัฒนาขึ นมามีความพึงพอใจในระดับดี 
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5.2..อภิปรายผล 

5.2.1..ด้านความสามารถตามความต้องการของผู ้ใช ้เมือพิจารณาการประเมินความพึงพอใจ

ของโปรแกรมด้านความสามารถทํางานตามความต้องการของผู ้ใช้ เช่น การจัดการข้อมูลหนังสือ/

ข้อมูลสมาชิก การแก้ไขรหัสผ่าน การแสดงรายละเอียดหนังสือ การค้นหาข้อมูลหนังสือ การ

แนะนําหนังสือโดยอัตโนมัติ รายงานการให้คะแนนหนังสือของผู ้ใช้แต่เรือง ยอมรับความพึงพอใจ

การใช้งานอยู่ในระดับดี 

5.2.2..ด้านการทํางานตามหน้าทีของระบบ เมือพิจารณาการประเมินความพึงพอใจของ

โปรแกรมด้านการทํางานตามหน้าทีของระบบ เช่น การจัดการข้อมูล เพิม ลบ แก้ไขข้อมูลสมาชิก/

ข้อมูลหนังสือ การแก้ไขรหัสผ่าน การค้นหาข้อมูลหนังสือ การแนะนําหนังสือให้ตรงกับความ

ต้องการของผู ้ใช้โดยอัตโนมัติ ยอมรับความพึงพอใจการใช้งานอยู่ในระดับดี 

5.2.3..ด้านการใช้งานของโปรแกรม เมือพิจารณาการประเมินความพึงพอใจของโปรแกรมด้าน

การใช้งานของโปรแกรม เช่น ความง่ายในการใช้งานระบบ ความถูกต้องสมบูรณ์ของผลลัพธ์ความ

ชัดเจนของภาพทีแสดงบนหน้าจอ ความชัดเจนของข้อความทีแสดงบนหน้าจอ ความเหมาะสมใน

การใช้สีของตัวอักษร พืนหลัง และรูปภาพประกอบ ความเหมาะสมของตําแหน่งในการจัดวางส่วน

ต่างๆ บนหน้าจอ ความเหมาะสมของปริมาณข้อมูลทีนําเสนอในแต่ละหน้าจอ การแสดงผลข้อมูลมี

ความเป็นรูปแบบและเป็นมาตรฐานเดียวกัน ยอมรับความพึงพอใจการใช้งานอยู่ในระดับดี 

5.2.4..ด้านความปลอดภัย เมือพิจารณาการประเมินความพึงพอใจของโปรแกรมด้านความ

ปลอดภัย เช่น การกําหนดชือผู ้ใช้งานระบบ และรหัสผ่าน การกําหนดสิทธิ เข้าถึงข้อมูลส่วนตัวของ

สมาชิก การป้องกันระบบจากผู ้ไม่มีสิทธิ ในการเข้าใช้งาน การเตือนเมือพบข้อผิดพลาดในกรณีที

ผู ้ ใช้ไม่ป้อนข้อมูลตามทีกําหนด ความเหมาะสมของระบบในการรักษาความปลอดภัย ยอมรับความ

พึงพอใจการใช้งานอยู่ในระดับดี 

จากผลของการประเมินความพึงพอใจของ.ระบบโดยผู ้ เชียวชาญและผู ้ใช้งานทั วไป.จะเห็น

ได้ว่าระบบแนะนําหนังสือคอมพิวเตอร์แบบออนไลน์ โดยใช้เทคนิคการกรองแบบอิงเนือหา 

สามารถทีจะใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ.ซึ งระบบโดยรวมสามารถตอบสนองความต้องการ

ให้กับลูกค้า.และผู ้ดูแลระบบ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ.จึงทําให้ผลของการประเมินความพึง

พอใจอยู่ในระดับดี 

 

5.3..ข้อจํากัดและปัญหาในการพัฒนาระบบ 

5.3.1..ระบบได้ก ําหนดใหผู้ ้ ใช้งานทวัไป สามารถทําการโหวตให้คะแนนหนังสืออย่างน้อย.5.

เล่มขึ นไป.เพราะถ้าลงคะแนนให้กับหนังสือตํ ากว่า 5 เล่ม ผลของการแนะนําหนังสือจะไม่ตรงกับ
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ความต้องการของผู ้ใช้ ซึงในทางกลับกันถ้าโหวตหนังสืออย่างน้อย 5 เล่มขึ นไป ระบบจะแนะนํา

หนังสือได้ตรงกับความต้องการของผู ้ใช้ 

5.3.2..ในการพัฒนาระบบระบบแนะนําหนังสือคอมพิวเตอร์แบบออนไลน์ โดยใช้เทคนิคการ

กรองแบบอิงเนือหา ซึงต้องใช้เวลาในการจัดการข้อมูลหนังสือทั งหมด 448 เรือง โดยทําการจัด

หมวดหมู่ให้กับหนังสือแต่ละเรือง ตลอดจนถึงการจัดการข้อมูลในส่วนของผู ้แต่ง โดยทําการ

จําแนกผู้แต่งออกเป็น 2 กลุ่ม คือผู ้แต่งทีได้รับความนิยม ผู ้แต่งทีไม่ได้รับความนิยม ให้กับหนังสือ

ทั งหมด ซึงการดําเนินงานดังกล่าวมานี ทําให้เสียเวลาเป็นอย่างมาก เพือทีจะได้มาซึงข้อมูลที

สมบูรณ์ในการนํามาใช้กับเทคนิคการกรองแบบอิงเนือหา 

5.3.3..เทคนิคการกรองแบบอิงเนือหาจะเหมาะสมกับข้อมูลหนังสือประมาณ 600 เรือง แต่ถ้ามี

ข้อมูลหนังสือมากกว่า 1000 เรือง ขึ นไปจะทําให้ประสิทธิภาพการทํางานของระบบช้าลง ซึงส่งผล

ให้ผู ้ ใช้งานต้องรอผลการแนะนําเป็นเวลานาน กว่าจะได้ผลลัพธ์ออกมา 

 

5.4..ข้อเสนอแนะสําหรับการพัฒนาต่อไป 

ในการพัฒนาระบบแนะนําหนังสือในธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ในครั งนี ผู ้พ ัฒนาระบบมี

ข้อเสนอแนะดังต่อไปนี 

5.4.1..การพัฒนาระบบแนะนําหนังสือคอมพิวเตอร์แบบออนไลน.์โดยใช้เทคนิคการกรองแบบ

อิ ง เ นื อ ห า (.Content-Based.Filtering).ส า ม า ร ถ แ ก้ ปั ญ ห า ก า ร ใ ห้ เ ร ต ติ ง ข อ ง ข้ อ มู ลที ไ ม่

ทั วถึง.(Sparsity.Problem).และปัญหาชินข้อมูลใหม่ทีย ังไม่มีผู ้ใช้ทําการให้เรตติ ง.(First-rater).แต่

เทคนิคนี จะมีข้อเสียในกรณีทีข้อมูลในระบบมีจํานวนมากเกินกว่า 1000 ขึ นไป จะส่งผลให้การ

ทํางานของระบบใช้เวลาค่อนข้างในการแสดงผลลัพธ์ออกมา จึงควรนําเทคนิค Support Vector 

Machine เพือลดข้อเสียของวิธีทีมีอยู่ซึงทําให้ระบบให้การแนะนํามีประสิทธิภาพมากขึ น 

5.4.2..วิธีการทีนําเสนอนั นใช้ในการแนะนําหนังสือเพียงอย่างเดียว หากจะนําไปประยุกต์กับ

การทํานายค่าความพึงพอใจต่อสิงอืนๆ เช่น ภาพยนตร์ เพลง ข่าว รูปภาพ เว็บเพจ สามารถทําได้แต่

ต้องทําการเปลียนค่าของข้อมูลทีเกียวข้องกับสิงนั น ๆ

5.4.3..การทํานายความชอบจะออกมาได้ดี ถ้าหากข้อมูลในดาต้าเซตมีจํานวนมากและ

ครอบคลุมทุกคุณสมบัติ 
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ภาคผนวก ก 

 

- รายนามผู ้ เชียวชาญตรวจสอบโปรแกรม 

- แบบประเมินความพึงพอใจของระบบ 
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รายนามผู ้เชียวชาญตรวจสอบโปรแกรม 

 

เรือง การวิเคราะห์และพัฒนาระบบแนะนําหนังสือคอมพิวเตอร์แบบออนไลน์ โดยใช้เทคนิค

การกรองแบบอิงเนือหา 

 

สําหรับการตรวจสอบความถูกต้องเหมาะสมในการทํางานของระบบแนะนําหนังสือ

คอมพิวเตอร์แบบออนไลน์ โดยใช้เทคนิคการกรองแบบอิงเนือหา ผู ้วิจัยได้ขอความอนุเคราะห์

ผู ้ เชียวชาญเพือตรวจสอบโปรแกรม ซึงมีรายชือผู ้ เชียวชาญดังต่อไปนี 

1. นายสมโภช พรหมแก้ว 

    ต ําแหน่ง โปรแกรมเมอร์และนักวิเคราะห์ระบบ 

    บริษัท   Independence Network New co,Itd 

2. นาย  เอกพันธุ์ แป้นไทย 

    ต ําแหน่ง ผู ้จ ัดการ เทคโนโลยี อินโนเวชั น 

  บริษัท   บริษัท กรีนโพรเท็คท์ จ ํากัด 

3. นายธนัช  อนุตตรังกูร 

    ต ําแหน่ง โปรแกรมเมอร์ 

    บริษัท  บริษัท กรีนโพรเท็คท์ จ ํากัด 
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แบบประเมินคุณภาพของระบบ 

การวิเคราะห์และพัฒนาระบบแนะนําหนังสือคอมพิวเตอร์แบบออนไลน์  

โดยใช้เทคนิคการกรองแบบอิงเนือหา 

The Development and Analysis Online Computer 

Book Recommendation System Using Content-Based Filtering  

สําหรับผู ้เชียวชาญ 

 

 

คําชีแจง.. 

1...แบบประเมินชุดนี เป็นแบบประเมินเพือสํารวจความคิดเห็นของผู ้ประเมิน ทีมีต่อระบบ

แนะนําหนังสือคอมพิวเตอร์แบบออนไลน์ ทีพัฒนาขึ นเพือช่วยแนะนําหนังสือให้ตรงกับความ

ต้องการของผู ้ใช้งานโดยอัตโนมัติ โดยใช้เทคนิคการกรองแบบอิงเนือหา โดยจะนําข้อมูลทีได้มา

วิเคราะห์หาระดับความพึงพอใจ ซึงได้แบ่งแบบประเมินคุณภาพออกเป็น 4 ด้านคือ 

. ..แบบประเมินผลระดับคุณภาพด้าน Functional Requirement Test 

. ..แบบประเมินผลระดับคุณภาพด้าน Functional Test 

. ..แบบประเมินผลระดับคุณภาพด้าน Usability Test 

. ..แบบประเมินผลระดับคุณภาพด้าน Security Test 

2..ในการตอบแบบประเมินขอความกรุณาให้ท่านทําเครืองหมาย..ลงในช่องทางขวามือ    

ทีตรงกับระดับความคิดเห็นของท่านมากทีสุด โดยกําหนดค่าความหมายดังนี 

 

ระดับเกณฑ์การให้คะแนน ความหมาย 

5 ระบบทีพัฒนามีคุณภาพมากทีสุด 

4 ระบบทีพัฒนามีคุณภาพมาก 

3 ระบบทีพัฒนามีคุณภาพปานกลาง 

2 ระบบทีพัฒนามีคุณภาพน้อย 

1 ระบบทีพัฒนามีคุณภาพน้อยทีสุด 
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แบบประเมินระดับคุณภาพ 
 

แบบประเมินระบบด้านฟังก์ชันความต้องการของระบบ (Function.Requirement.Test). 

รายการประเมิน 

ระดับคุณภาพ 

5 4 3 2 1 

มา
กที

สุด
 

มา
ก 

ป
าน

กล
าง

 

น
้อย

 

น
้อย

ทีสุ
ด 

1...ความสามารถของระบบในการจัดการ

ข้อมูล เพิม ลบ แก้ไข  

1.1..ข้อมูลสมาชิก 

     

1.2..ข้อมูลหนังสือ       

2...ความสามารถของระบบในการแก้ไข

รหัสผ่านได ้

     

3...ความสามารถในการแสดงรายละเอียด

ข้อมูลของหนังสือได ้

     

4...ความสามารถของระบบในการค้นหา

ข้อมลูหนังสือ 

4.1 ตามชือหนังสือ 

     

4.2 ตามชือประเภทหนังสือ      

4.3 ตามชือผู ้แต่ง      

5...ความสามารถของระบบในการแนะนํา

หนังสือโดยอัตโนมัติได้ 

     

6...ความสามารถของระบบในการออก

รายงานการให้คะแนนหนังสือของผู ้ใช้แต่

ละเรืองได ้

     

 

ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะด้านฟังก์ชันความต้องการของระบบ 

………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………. 



65 

 

แบบประเมินระบบด้านฟังก์ชันความถูกต้องของระบบ (Functional.Test). 

รายการประเมิน 

ระดับคุณภาพ 

5 4 3 2 1 

มา
กที

สุด
 

มา
ก 

ป
าน

กล
าง

 

น
้อย

 

น
้อย

ที
สุ

ด 

1...ความถูกต้องในการจัดการข้อมูล เพิม 

ลบ แก้ไข  

1.1..ข้อมูลสมาชิก 

     

1.1..ข้อมูลหนังสือ      

2...ความถูกต้องในการแก้ไขรหัสผ่าน      

3...ผลลัพธ์ในค้นหาข้อมูลหนังสือได้อย่าง

สะดวก รวดเร็ว และมีความถูกต้อง 

     

4...ควา มเห มาะ สม ของ ระบ บใน กา ร

แนะนําหนังสือให้ตรงกับความต้องการ

ของผู ้ใช้โดยอัตโนมัติ 

     

5...ความถูกต้องของระบบในการออก

รายงานการให้คะแนนหนังสือของผู ้ใช้แต่

ละเรือง 

     

6...ความถูกต้องในการทํางานของระบบ                

ในภาพรวม 

     

 

ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะด้านฟังก์ชันความถูกต้องของระบบ 

………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………. 
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แบบประเมินระบบด้านการใช้งาน (Usability Test). 

รายการประเมิน 

ระดับคุณภาพ 

5 4 3 2 1 

มา
กที

สุด
 

มา
ก 

ป
าน

กล
าง

 

น
้อย

 

น
้อย

ที
สุ

ด 

1...ความง่ายในการใช้งานระบบ      

2...ความถูกต้องสมบูรณ์ของผลลัพธ ์      

3...ความชัดเจนของภาพทีแสดงบน

หน้าจอ 

     

4...ความชัดเจนของข้อความทีแสดงบน

หน้าจอ 

     

5...ความเหมาะสมในการใช้สีของ

ตัวอักษร พืนหลัง และรูปภาพประกอบ 

     

6...ความเหมาะสมของตําแหน่งในการจัด

วางส่วนต่างๆ บนหน้าจอ 

     

7...ความเหมาะสมของปริมาณข้อมูลที

นําเสนอในแต่ละหน้าจอ 

     

8...การแสดงผลข้อมูลมีความเป็นรูปแบบ

และเป็นมาตรฐานเดียวกัน 

     

9...ความเหมาะสมของระบบในภาพรวม      

 

ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะด้านการใช้งาน 

………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………. 
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แบบประเมินระบบด้านสิทธิการเข้าใช้งานและความปลอดภัย (Security Test) 

รายการประเมิน 

ระดับคุณภาพ 

5 4 3 2 1 

มา
กที

สุด
 

มา
ก 

ป
าน

กล
าง

 

น
้อย

 

น
้อย

ที
สุ

ด 

1...ความสามารถในการกําหนดชือผู ้ใช้งาน

ระบบ และรหัสผ่าน 

     

2...ความสามารถในการกําหนดสิทธิ เข้าถึง

ข้อมูลส่วนตัวของสมาชิก 

     

3...ความสามารถในการป้องกันระบบจากผู ้

ไม่มีสิทธิ ในการเข้าใช้งาน 

     

4...การเตือนเมือพบข้อผิดพลาดในกรณีที

ผู ้ ใช้ไม่ป้อนข้อมูลตามทีกําหนด 

     

5...ความเหมาะสมของระบบในการรักษา

ความปลอดภัย 

     

 

ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะด้านสิทธิการเข้าใช้งานและความปลอดภัย 

………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………. 
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แบบประเมินความพงึพอใจ 

การวิเคราะห์และพัฒนาระบบแนะนําหนังสือคอมพิวเตอร์แบบออนไลน์  

โดยใช้เทคนิคการกรองแบบอิงเนือหา 

The Development and Analysis Online Computer 

Book Recommendation System Using Content-Based Filtering  

สําหรับผู ้ใช้งานทัวไป 

 

คําชีแจง.. 

1...แบบประเมินชุดนี เป็นแบบประเมินเพือสํารวจความคิดเห็นของผู ้ประเมิน ทีมีต่อระบบ

แนะนําหนังสือคอมพิวเตอร์แบบออนไลน์ ทีพัฒนาขึ นเพือช่วยแนะนําหนังสือให้ตรงกับความ

ต้องการของผู ้ใช้งานโดยอัตโนมัติ โดยใช้เทคนิคการกรองแบบอิงเนือหา โดยจะนําข้อมูลทีได้มา

วิเคราะห์หาระดับความพึงพอใจ ซึงได้แบ่งแบบประเมินความพึงพอใจออกเป็น 4 ด้านคือ 

. ..แบบประเมินผลระดับความพึงพอใจด้าน Functional Requirement Test 

. ..แบบประเมินผลระดับความพึงพอใจด้าน Functional Test 

. ..แบบประเมินผลระดับความพึงพอใจด้าน Usability Test 

. ..แบบประเมินผลระดับความพึงพอใจด้าน Security Test 

2..ในการตอบแบบประเมินขอความกรุณาให้ท่านทําเครืองหมาย..ลงในช่องทางขวามือ   

ทีตรงกับระดับความคิดเห็นของท่านมากทีสุด โดยกําหนดค่าความหมายดังนี 

 

ระดับเกณฑ์การให้คะแนน ความหมาย 

5 ระบบทีพัฒนามีความพึงพอใจมากทีสุด 

4 ระบบทีพัฒนามีความพึงพอใจมาก 

3 ระบบทีพัฒนามีความพึงพอใจปานกลาง 

2 ระบบทีพัฒนามีความพึงพอใจน้อย 

1 ระบบทีพัฒนามีความพึงพอใจน้อยทีสุด 
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แบบประเมินระดับความพึงพอใจ 

 

แบบประเมินระบบด้านฟังก์ชันความต้องการของระบบ (Function.Requirement.Test). 

รายการประเมิน 

ระดับความพึงพอใจ 

5 4 3 2 1 

มา
กที

สุด
 

มา
ก 

ป
าน

กล
าง

 

น
้อย

 

น
้อย

ที
สุ

ด 

1...ความสามารถของระบบในการจัดการ

ข้อมูลเพิม  แก้ไข ข้อมูลสมาชิก 

     

2...ความสามารถของระบบในการแก้ไข

รหัสผ่านได ้

     

3...ความสามารถในการแสดงรายละเอียด

ข้อมูลของหนังสือได ้

     

4...ความสามารถของระบบในการคน้หา

ข้อมูลหนังสือ 

4.  ตามชือหนังสือ 

     

4.2 ตามชือประเภทหนังสือ      

4.3 ตามชือผู ้แต่ง      

5...ความสามารถของระบบในการแนะนํา

หนังสือโดยอัตโนมัติได้ 

     

 

ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะด้านฟังก์ชันความต้องการของระบบ 

………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………. 
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แบบประเมินระบบด้านฟังก์ชันความถูกต้องของระบบ (Functional.Test). 

รายการประเมิน 

ระดับความพึงพอใจ 

5 4 3 2 1 

มา
กที

สุด
 

มา
ก 

ป
าน

กล
าง

 

น
้อย

 

น
้อย

ที
สุ

ด 

1...ความถูกต้องในการจัดการข้อมูล เพิม

แก้ไข ข้อมูลสมาชิก 

     

2...ความถูกต้องในการแก้ไขรหัสผ่าน      

3...ผลลัพธ์ในค้นหาข้อมูลหนังสือได้อย่าง

สะดวก รวดเร็ว และมีความถูกต้อง 

     

4...ควา มเห มาะ สม ของ ระบ บใน กา ร

แนะนําหนังสือให้ตรงกับความต้องการ

ของผู ้ใช้โดยอัตโนมัติ 

     

5...ความถูกต้องในการทํางานของระบบ                

ในภาพรวม 

     

 

ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะด้านฟังก์ชันความถูกต้องของระบบ 

………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………. 
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แบบประเมินระบบด้านการใช้งาน (Usability Test). 

รายการประเมิน 

ระดับความพึงพอใจ 

5 4 3 2 1 

มา
กที

สุด
 

มา
ก 

ป
าน

กล
าง

 

น
้อย

 

น
้อย

ที
สุ

ด 

1...ความง่ายในการใช้งานระบบ      

2...ความถูกต้องสมบูรณ์ของผลลัพธ ์      

3...ความชัดเจนของภาพทีแสดงบน

หน้าจอ 

     

4...ความชัดเจนของข้อความทีแสดงบน

หน้าจอ 

     

5...ความเหมาะสมในการใช้สีของ

ตัวอักษร พืนหลัง และรูปภาพประกอบ 

     

6...ความเหมาะสมของตําแหน่งในการจัด

วางส่วนต่างๆ บนหน้าจอ 

     

7...ความเหมาะสมของปริมาณข้อมูลที

นําเสนอในแต่ละหน้าจอ 

     

8...การแสดงผลข้อมูลมีความเป็นรูปแบบ

และเป็นมาตรฐานเดียวกัน 

     

9...ความเหมาะสมของระบบในภาพรวม      

 

ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะด้านการใช้งาน 

………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………. 
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แบบประเมินระบบด้านสิทธิการเข้าใช้งานและความปลอดภัย (Security Test) 

รายการประเมิน 

ระดับความพึงพอใจ 

5 4 3 2 1 

มา
กที

สุด
 

มา
ก 

ป
าน

กล
าง

 

น
้อย

 

น
้อย

ที
สุ

ด 

1...ความสามารถในการกําหนดชือผู ้ใช้งาน

ระบบ และรหัสผ่าน 

     

2...ความสามารถในการกําหนดสิทธิ เข้าถึง

ข้อมูลส่วนตัวของสมาชิก 

     

3...ความสามารถในการป้องกันระบบจากผู ้

ไม่มีสิทธิ ในการเข้าใช้งาน 

     

4...การเตือนเมือพบข้อผิดพลาดในกรณีที

ผู ้ ใช้ไม่ป้อนข้อมูลตามทีกําหนด 

     

5...ความเหมาะสมของระบบในการรักษา

ความปลอดภัย 

     

 

ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะด้านสิทธิการเข้าใช้งานและความปลอดภัย 

………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………. 

 

 



73 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ข 

 

คู่มือการใช้งานของระบบ 
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คู ่มือการใช้งานระบบแนะนําหนังสือคอมพิวเตอร์แบบออนไลน์ 

 โดยใช้เทคนิคการกรองแบบอิงเนือหามา 

 

คู่มือการใช้งานแบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ คู่มือการใช้งานระบบของผู ้ดูแลระบบ คู่มือการใช้

งานระบบของผู ้ใช้งานทั วไป  

 

คู ่มือการใช้งานระบบของผู ้ใช้งานทัวไป 

 

...การทํางานหลักของของผู ้ใชง้านทั วไป 

1.1..หน้าจอหลักของผู ้ใช้งานทั วไป แบ่งพืนทีออกเป็น 5 ส่วน คือ 

1.1.1 พืนทีส่วนบนประกอบไปด้วยเมนูต่างๆ เช่น หน้าแรก สมัครสมาชิก ข้อมูลส่วนตัว 

วิธีการใช้งาน ออกจากระบบ เป็นตน้ 

1.1.2..พืนทีในส่วนของบรรณาธิการ จะเป็นส่วนทีแนะนําเว็บไซต์ และเชิญชวนให้สมาชิก

เข้าสมัครสมาชิกในระบบ 

1.1.3..พืนทีในการ Login เข้าสู่เว็บไซต์ สําหรับสมาชิกทีมี Username และ Password  

1.1.4..พืนทีในค้นหาหนังสือ สามารถค้นหาหนังสือจากประเภทของหนังสือ ชือหนังสือ ชือ

ผู ้แต่ง 

1.1.5..พืนทีสําหรับแสดงรายการหนังสือจะประกอบไปด้วย 7 รายการ คือ การเขียน

โปรแกรม คอมพิวเตอร์ คอมพิวเตอร์กราฟฟิคและการพิมพ์ ระบบฐานข้อมูล ระบบปฏิบัติการ   

ระบบเครือข่ายและการสือสารข้อมูล อินเทอร์เน็ต ดังแสดงไว้ในภาพที.ข-1 
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ภาพท.ี.ข-1..การทํางานหลกัของผู ้ใช้งานทั วไป 

 
2...การสมัครสมาชิกใหม่ 

2.1..ในกรณีทีย ังไม่เป็นสมาชิกของระบบ ผู ้ ใช้งานจะต้องทําการสมัครสมาชิกก่อน โดยทําการ

กรอกข้อมูลทีใช้ติดต่อระบบ ข้อมูลส่วนตัว และข้อมูลทีอยู่ปัจจุบัน เมือกรอกรายละเอียดต่างๆ 

เสร็จแล้วก็ใหค้ลิกปุ ่ มบันทึก ดังแสดงไว้ในภาพที..ข-2 
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ภาพที..ข-2..การสมัครสมาชิกใหม่ 
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2.3..กรณีทีชือผู ้ใช้งานระบบซํ ากัน ก็จะมีข้อความเตือนว่า ขอโทษค่ะ!! ชือผู ้ใช้ระบบนี มีคนใช้

แล้วค่ะ เมือคลิกปุ ่ มOK ก็จะไปสู่หน้าสมัครสมาชิกใหม่ เพือทําการกรอกข้อมูลชือผู ้ใช้งานระบบ

ใหม่อีกครั ง ดังแสดงไว้ในภาพที .ข-3 

 

 
 

ภาพท.ี.ข-3..ข้อความเตือนในกรณีทีชือผู ้ใช้งานระบบซํ ากัน 
 
3...การเข้าใช้งานระบบ 

ผู้ใช้งานสามารถเข้าสู่ระบบได้จากหน้าจอแรกของระบบ ในส่วนของ Login โดยใส่ชือ

ผู ้ใช้งานระบบ และรหัสผ่าน ดังแสดงไว้ในภาพที .ข-4 

 
 

 
 
 

ภาพท.ี.ข-4..การเข้าใช้งานระบบ 

 

4...หน้าจอแรกของผูใ้ช้งานทั วไปเมือเข้าสู่ระบบ 

ในหน้าจอแรกเมือเข้าใช้งานระบบก็จะมีชือ-สกุลของผู ้ใช้งาน แนะนําหนังสือโดยอัตโนมัติ 

ส่วนด้านบนจะมีเมนูหน้าแรก สมัครสมาชิก ข้อมูลส่วนตัว วิธีการใช้งาน ออกจากระบบ ทาง

ด้านซ้ายจะแสดงการค้นหาหนังสือ และรายการหนังสือ ดังแสดงไว้ในภาพที ข-5 
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ภาพท.ี.ข-5..การทํางานหลักของผู ้ใช้งานทั วไป 

 

5...การค้นหาข้อมูลหนังสือ 

5.1..การค้นหาข้อมูลหนังสือตามรายชือ คลิกเลือกการค้นหาแบบชือหนังสือ กรอกคําทีต้องการ

ค้นหา แล้วคลิกทีปุ ่ มค้นหา ดังแสดงไว้ในภาพที ข-6  
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ภาพท.ี.ข-6..ข้อมูลหนังสือตามรายชือหนังสือ 

 

5.2..การค้นหาข้อมูลหนังสือตามชือประเภทหนังสือ คลิกเลือกการค้นหาแบบชือประเภท

หนังสือ กรอกคําทีต้องการค้นหา แล้วคลิกทีปุ ่ มค้นหา ดังแสดงไว้ในภาพที ข-7  
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ภาพท.ี.ข-7..ข้อมูลหนังสือตามประเภทหนงัสือ 

 

5.3..การค้นหาข้อมูลหนังสือตามชือผู ้แต่ง คลิกเลือกการค้นหาแบบชือผู ้แต่ง กรอกคําทีต้องการ

ค้นหา แล้วคลิกทีปุ ่ มค้นหา ดังแสดงไว้ในภาพที ข-8 



81 
 

 
 

ภาพท.ี.ข-8..ข้อมูลหนังสือตามชือผู ้แต่ง 

 

6...เมนูข้อมูลส่วนตัว 

ในส่วนของเมนูข้อมูลส่วนตัว จะประกอบไปด้วย 2 ส่วนด้วยกันคือ การแก้ไขข้อมูลส่วนตัว

และการแก้ไขรหัสผ่าน ดังนี 

6. ..การแก้ไขข้อมูลส่วนตัว คลิกเลือกเมนูข้อมูลส่วนตัว เลือกแก้ไขข้อมูลส่วนตัว จะปรากฏ

หน้าจอการแก้ไขข้อมูลส่วนตัว ทําการแก้ไขตามต้องการ แล้วคลิกปุ ่ มแก้ไขข้อมูล ดังแสดงไว้ใน

ภาพที ข-9  
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ภาพที..ข-9..การแก้ไขข้อมูลส่วนตัว 
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6.2..การแก้ใขรหัสผ่าน คลิกเลือกเมนูข้อมูลส่วนตัว คลิกเลือกเปลียนรหัสผ่าน จะปรากฏหน้าจอ

เปลียนแปลงรหัสผ่านในการเข้าสู่ระบบทําการกรอกรหัสผ่านเดิม รหัสผ่านใหม่ ยืนย ันรหัสผ่าน

ใหม่  แล้วคลิกปุ ่ มแก้ไขรหัสผ่าน ดังแสดงไว้ในภาพที ข-10 

 

 
 

 

ภาพที..ข-10..การแก้ไขรหัสผ่าน 

 

6.2.1..หลังจากคลิกปุ ่ มแก้ไขรหัสผ่าน ถ้ามีการกรอกรายละเอียดถูกต้อง ก็จะมีข้อความเตือน

ว่า ระบบได้ทําการเปลียนแปลงรหัสผ่านเรียบร้อยแล้วค่ะ คลิกปุ ่ มOK ดังแสดงไว้ในภาพที ข-11 

 

 
 

ภาพท.ี.ข-11..ข้อความเตือนว่าระบบได้ทําการเปลียนแปลงรหัสผ่านเรียบร้อยแล้ว 

 

6.2.2..หลังจากคลิกปุ ่ มแก้ไขรหัสผ่าน ถ้ามีการกรอกรหัสผ่านเดิมไม่ถูกต้อง ก็จะมีข้อความ

เตือนว่า ขอโทษค่ะรหัสผ่านเดิมไม่ถูกต้อง คลิกปุ ่ มOK ดังแสดงไว้ในภาพที ข-12 
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ภาพท.ี.ข-12..ข้อความเตือนในกรณีทีกรอกรหัสผ่านเดิมไม่ถูกต้อง 

 

7...การแนะนําหนังสือโดยอัตโนมัติ 

ในส่วนของการแนะนําหนังสือโดยอัตโนมัติ ผู ้ ใช้จะต้องโหวตให้คะแนนหนังสืออย่างน้อย 

5 เล่มขึ นไป เมือทําการโหวตเสร็จแล้วระบบจะแนะนําหนังสือให้กับผู ้ใช้โดยอัตโนมัติ แต่จะไม่

แนะนําหนังสือทีทําการโหวตไปแล้ว และหนังสือทีถูกโหวตจะไม่สามารถทีจะโหวตได้อีก  

7.1..กรณีทีย ังไม่ได้โหวตให้คะแนนหนังสือ คลิกเลือกเมนูหน้าแรก คลิกแนะนําหนังสือโดย

อัตโนมัติ ดังแสดงไว้ในภาพที ข-13  

  

 
 

ภาพท.ี.ข-13..การคลิกแนะนําโดยอัตโนมัติในกรณีทีผู ้ ใช้ย ั งไม่ได้โหวตหนังสือ 
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7.1.1..เมือผู ้ใช้คลิกแนะนําหนังสือโดยอัตโนมัติ ในกรณีทีผู ้ใช้ย ังไม่ได้โหวตให้คะแนน

หนังสือ จะมีข้อความเตือนว่า ดังแสดงไว้ในภาพที ข-14 

 

 
 

ภาพท.ี.ข-14..ข้อความเตือนในกรณีทีผู ้ ใช้ย ังไม่โหวตให้คะแนนหนังสือ 

 

7.2..ขั นตอนการโหวตให้คะแนนหนังสือมีดังนี 

7.2.1..ผู้ใช้ต้องทําการโหวตให้คะแนนหนังสืออย่างน้อย.5.เล่มขึ นไป เพือจะได้รับการ

แนะนําหนังสือทีตรงต่อความต้องการของผู ้ใช้งานโดยอัตโนมัติ ซึงจะแสดงตัวอย่างรายชือหนังสือ

ทีทําการโหวต 5 เล่ม ดังแสดงไว้ในตารางที ข-1 

 

ตารางที ข-   การลงคะแนนความชอบให้กับหนังสือ 
 

ชือหนังสือ 
การลงคะแนน 5 ระดับ 

ชือเรืองและ

เนือหา 

ชือผู ้แต่ง 

1.คอมพิวเตอร์เบืองต้นและเทคนิคการเขียนโปรแกรม 3 3 

2.เรียน-เล่น-เป็นง่าย PHOTOSHOP CS5 3 1 

3.คู่มือ ACCESS 2007 ฉบับสมบูรณ์ 1 1 

4. HACKING&SECURITYฉบับก้าวสู่นักทดสอบและป้องกัน

การเจาะระบบ 

2 1 

5.การออกแบบและพัฒนาคลังข้อมูล (DATA WAREHOUSE) 5 5 
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7.2.2..ทําการโหวตให้คะแนนหนังสือเล่มที 1 โดยคลิกเลือกหนังสือชือว่า.คอมพิวเตอร์

เบืองต้นและเทคนิคการเขียนโปรแกรม คลิกปุ ่ ม   หรือคลิกทีรูปหนังสือ จะปรากฏหน้าจอ

การลงคะแนนความชอบให้กับหนังสือ ซึงจะมีรายละเอียดหนังสือ เช่นชือหนังสือ ประเภทหนังสือ 

ผู ้แต่ง ราคา  เนือหาโดยสังเขป ด้านล่างก็จะเป็นส่วนของการลงคะแนนความชอบให้กับหนังสือเล่ม

นี  ผู ้ ใช้ต้องทําการลงคะแนน 2 ส่วนด้วยกันคือ ลงคะแนนตามชือเรืองและเนือหา ลงคะแนนตามชือ

ผู ้แต่ง ซึงมีระดับการให้คะแนน 1-5.ตามความพอชอบของผู ้ใช้ เมือลงคะแนนทั ง.2.ส่วนแล้ว ให้

คลิกปุ ่ มลงคะแนน ดังแสดงไว้ในภาพที ข-15 

 

 
 

ภาพท.ี.ข-15.การลงคะแนนความชอบให้กับหนังสือ 
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7.2.3. ระบบแจ้งเตือนว่าผู ้ใช้ได้ทําการโหวตหนังสือเรียบร้อยแล้ว ให้คลิกทีปุ ่ ม OK ดัง

แสดงไว้ในภาพที ข-16 

 

 
 

ภาพท.ี.ข-16.การยืนย ันการโหวตให้คะแนนหนังสือจากผู ้ใช้ 

 

7.2.4. หลังจากได้ทําการโหวตให้คะแนนหนังสือแล้ว ก็จะปรากฏหน้าจอหนังสือทีได้รับ

การโหวต ให้คลิกปุ ่ ม Close เพือทีจะทําการโหวตหนังสือเล่มต่อไป ดังแสดงไว้ในภาพที ข-17 

 

 
 

ภาพท.ี.ข-17.หนังสือทีได้รับการโหวตจากผู ้ใช้ 
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7.2.5..ทําการโหวตหนังสือเล่มที 2,.3,.4,.5,6  ตามขั นตอนที.8.2.2-8.2.3.เมือทําการโหวต

หนังสือครบตามทีต้องการแล้ว ให้คลิกเลือกเมนูหน้าแรก แล้วคลิกทีการแนะนําหนังสือโดย

อัตโนมัติ ดังแสดงไว้ในภาพที ข-18 

 

 
 

ภาพท.ี.ข-18 .แสดงการคลิกการแนะนําหนังสือโดยอัตโนมัติ 

 

7.2.6..หลังจากทีคลิกปุม่แนะนําหนังสือโดยอัตโนมัติ ก็จะแสดงรายการหนังสือทีระบบ

แนะนํา ซึงผู ้ ใช้งานได้ลงคะแนนหนังสือไว้ 5 เรือง (จากตาราง ข-1) โดยผู ้ใช้ได้ให้คะแนนหนังสือ

เรืองคลังข้อมูลสูงทีสุด ระบบก็จะแนะนําหนังสือเรืองดังกล่าวเป็นลําดับแรก โดยระบบจะเลือก

รายการหนังสือทีมีเนือหาคล้ายคลึงกับเรืองคลังข้อมูลมาแนะนําให้กับผู ้ใช้ ซึงจากผลลัพธ์ทีได้

ระบบจะแนะนําหนังสือเรืองระบบฐานข้อมูล  ระบบการสนับสนุนการตัดสินใจ และระบบ

ผู้ เชียวชาญ ซึงหนังสือดังกล่าวจะมีเนือหาเกียวเรืองคลังข้อมูล ซึ งโดยทั วไปถ้าเป็นการค้นหา

หนังสือ ระบบจะแสดงรายละเอียดหนังสือทีชือคลังข้อมูลเท่านั น ซึงวิธีการเหล่านี ผู ้ ใช้ไม่สามารถรู้

ข้อมูลเกียวกับเรืองคลังข้อมูลได้เลย ว่ามันอยู่ในหนังสือเรืองอืนก็ได้ทีไม่ใช่เรืองคลังข้อมูลโดยตรง 

หลังจากนั นผู ้ใชส้ามารถคลิกปุ ่ มแนะนําหนังสือโดยอัตโนมัติได้เรือยๆ จนกว่าผู ้ใช้พอใจกับหนังสือ

ทีได้รับการแนะนําจากระบบ  ดังแสดงไว้ในภาพที ข-19 
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ภาพท.ี.ข-19.รายการหนังสือทีระบบแนะนําให้ผู ้ ใช้งานโดยอัตโนมัติ 
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คู ่มือการใช้งานระบบของผู ้ดูแลระบบ 

 

8...การเข้าใช้งานระบบ 

ผู้ใช้งานสามารถล็อกอินเข้าสู่ระบบได้จากหน้าจอแรกของระบบ โดยใส่รหัสผู ้ใช้งานระบบ

และรหัสผ่าน ดังแสดงไว้ในภาพที ข-20 

 

 
 

ภาพที..ข-20. การเข้าใช้งานระบบ 

 

9...หน้าจอแรกของผู ้ดูแลระบบเมือเข้าสู่ระบบ 

ในหน้าจอแรกเมือล็อกอินเข้าสู่ระบบแล้ว จะพบส่วนด้านบนจะเป็นสัญลักษณ์ของระบบ

และเมนูหน้าแรก จัดการสมาชิก จัดการหนังสือ รายงาน ออกจากระบบ ดังแสดงไว้ในภาพที ข-21 

 

 
 

ภาพท.ี.ข-21 .การทํางานหลักของผู ้ดูแลระบบ 

 

10...การจัดการข้อมูลสมาชิก 

เป็นส่วนของการจัดการข้อมูลสมาชิก โดยสามารถทีจะค้นหาข้อมูลสมาชิกตามชือจริง 

นามสกุล อีเมล์ เพือความสะดวกในการลบข้อมูลสมาชิก ดังแสดงไว้ในภาพที ข-22 
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ภาพท.ี.ข-22 .หน้าจอการจัดการข้อมูลสมาชิก 

 

10.1..การการลบข้อมูลสมาชิก ทําการค้นหาโดยคลิกเลือกชือจริง  กรอกรายละเอียดคําที

ต้องการลบตามต้องการ  คลิกปุ ่ มค้นหา ก็จะได้รายชือทีต้องการลบ ให้คลิกทีปุ ่ ม   ดังแสดงไว้ใน

ภาพที ข-23 
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ภาพท.ี.ข-23 .การคลิกทีปุ ่ มลบข้อมูลสมาชิก 

 

10.2..การลบข้อมูลสมาชิก ให้คลิกทีปุ ่ ม   ดังแสดงไว้ในภาพที ข-24 

 

 
 

ภาพท.ี.ข-24 .การยืนย ันการลบข้อมูลสมาชิกทีต้องการ 

 

11...การจัดการข้อมูลหนังสือ 

เป็นส่วนของการจัดการข้อมูลหนังสือ โดยสามารถทีจะเพิม ลบ แก้ไขข้อมูลหนังสือ ดัง

แสดงไว้ในภาพที ข-25 
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ภาพท.ี.ข-25 .การจัดการข้อมูลหนังสือ 
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11.1..การเพิมข้อมูลหนังสือ ทําการกรอกรายละเอียดต่าง ๆ  เมือกรอกรายละเอียดเสร็จแล้วให้

กดปุ ่ มบันทึก ดังแสดงไว้ในภาพที ข-26 

 

 
 

ภาพท.ี.ข-26 .การเพิมข้อมูลหนังสือ 

 

11.2..การลบข้อมูลหนังสือ ทําการคน้หาจากชือหนังสือ ชือประเภทหนังสือ ชือผู ้แต่ง กรอก

รายละเอียดคําทีต้องการลบตามต้องการ  คลิกปุ ่ มค้นหา ก็จะได้หนังสือทีต้องการลบ ให้คลิกทีปุ ่ ม 

  ดังแสดงไว้ในภาพที ข-27 
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ภาพท.ี.ข-27 .การคลิกทีปุ ่ มลบข้อมูลหนังสือ 

 

11.3..การลบข้อมูลหนังสือ ให้คลิกทีปุม่   ดังแสดงไว้ในภาพที ข-28 

 

 
 

ภาพท.ี.ข-28 .การยืนย ันการลบข้อมูลหนังสือทีต้องการ 

 

11.4..การแก้ไขข้อมูลหนังสือ ทําการค้นหาจากชือหนังสือ ชือประเภทหนังสือ หรือชือผู ้แต่ง 

กรอกรายละเอียดข้อมูลทีต้องการแก้ไขตามต้องการ  คลิกปุ ่ มค้นหา ก็จะได้หนังสือทีต้องการแก้ไข 

ให้คลิกทีปุ ่ ม   ดังแสดงไว้ในภาพที ข-29 
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ภาพท.ี.ข-29 .การคลิกทีปุ ่ มแก้ไขข้อมูลหนังสือ 

 

11.5..แก้ไขข้อมูลหนังสือตามต้องการ เมือแก้ไขข้อมูลเสร็จแล้วให้คลิกปุ ่ มแก้ไขข้อมูล ดัง

แสดงไว้ในภาพที ข-30 
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ภาพท.ี.ข-30 .การแก้ไขข้อมูลหนังสือตามต้องการ 

 

12...รายงานการให้คะแนนหนังสือแต่ละเรือง 

รายงานการให้คะแนนหนังสือแต่ละเรือง เป็นข้อมูลของผู ้ใช้ทีลงคะแนนความชอบให้กับ

หนังสือแต่ละเรือง โดยจะแสดงรายละเอียดของชือสมาชิก หนังสือเรือง คะแนนความชอบตามชือ

หนังสือและรายละเอียดหนังสือ ชือผู ้แต่ง ดังแสดงไว้ในภาพที ข-31 
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ภาพท.ี.ข-31 .รายงานการให้คะแนนหนังสือทั งหมด 
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