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บทคัดย่อ
งานวิจ ัยฉบับนี มีว ัตถุประสงค์เพือพัฒนาระบบแนะนําหนังสื อคอมพิวเตอร์แบบออนไลน์
โดยได้น ําเทคนิ คการกรองแบบอิงเนื อหา (Content-Based Filtering) มาใช้สําหรับแนะนําหนังสื อ
ให้ก ับผู้ใช้โดยอัตโนมัติ เพือให้สามารถตอบสนองกับความต้องการของผู้ ใช้อย่างสูงสุ ด ซึ งการ
พั ฒนาครั งนี ใช้ภาษาPHP และใช้ MySQLในการจัดการฐานข้อมูล
ในการทดสอบระบบ ผู้ วิจ ัยได้ใช้แบบประเมินความพึงพอใจจากผู้ เชียวชาญจํานวน3 คน
อาจารย์ 50 คน โดยสถิติทีใช้ในการวิเคราะห์ผลการประเมินความพึงพอใจของระบบคือ ค่าเฉลีย
และค่ าเบี ยงเบนมาตรฐาน ผลการประเมินจากผู้เชี ยวชาญพบว่าได้ค่ าเฉลียเท่ากับ 4.11 ค่ าส่ ว น
เบียงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.40 ผลการประเมินจากผู้ ใช้ทั วไปพบว่าได้ค่าเฉลียเท่ากับ4.24 ค่าส่ วน
เบียงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.95 ซึ งสามารถสรุ ปได้ว่าระบบทีพั ฒนาขึ นมีความพึงพอใจอยู่ในระดับ
ดี และสามารถนําไปประยุกต์ใช้งานได้จริ ง

คํ าสําคัญ : ระบบแนะนําหนังสือ เทคนิคการกรองแบบอิงเนื อหา
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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.

Keywords..:..Book Recommendation System, Content-Based Filtering
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บทที
บทนํา
1.1..ความเป็ นมาและความสําคัญของปัญหา
ในปัจจุบันมีข ้อมูลข่าวสารจํ านวนมากไม่ว่าจะอยู่ส่วนไหนบนโลกก็จะสามารถเข้าถึงข้อมูล
ข่าวสารได้ในเวลาไม่นาน แต่ก ารที จะได้ข ้อมูลทีต้องการออกมาอย่างรวดเร็ วและตรงกับความ
ต้องการนั นไม่ใช่เรื องง่าย เนืองจากข้อมูลทีมีอยู่นั นกระจัดกระจายอย่างไม่เป็ นระบบตัวอย่างเช่น
ถ้ าเราต้องการหาข้อมูลเกียวกับ ชือเรื องหนังสือ ในSearch Engine นั น ผลลั พธ์ทีได้อาจไม่ตรงกับที
เราต้องการ เช่ น ถ้าต้องการหาข้อมูลเกี ยวกับหนังสื อเรื อง “ฮอนด้า โซอิจิ โ ร” แทนที Search
Engine จะแสดงข้อมูลเกียวกับหนังสื อเล่มนั นออกมา ลํ าดับแรกๆ ของผลการค้นหานั นจะแสดง
ข้อมูลเกียวกับ“รถ” ออกมา ซึ งไม่ตรงกับข้อมูลหนังสืออย่างทีผู้ ใช้ต ้องการ หรื อถ้ าผู้ ใช้งานต้องการ
หนังสื อเรื องหนึ ง แต่ ไม่สามารถคิด Keyword ออกมาได้ เช่ น คิดชื อเรื องไม่ออก ระบบก็จ ะไม่
สามารถแสดงข้อมูลทีผู้ ใช้ต ้องการได้ ซึ งระบบทีพั ฒนาขึ นมานี ผู้ ใช้งานไม่ต ้องพิมพ์Keyword แต่
ผู้ ใช้งานต้องให้คะแนนหนังสือแต่ละเรื องทีสนใจก่อน หลังจากนั นระบบก็จะนําเนื อหาหนังสื อที
ได้จากการให้คะแนนจากผู้ ใช้งานมาคํ านวณหาค่าความคล้ ายคลึงกับข้อมูลหนังสื อทีมีในระบบ ว่า
มีเนื อหาคล้ายคลึงกันหรื อไม่ เมือผู้ใช้งานเข้าใช้งานระบบครั งต่อไป ระบบก็จะแนะนําหนังสื อ
ให้ก ับผู้ ใช้งานโดยอัตโนมัติ และตรงกับความต้องการของผู้ ใช้ โดยทีไม่ต ้องเสี ยเวลาต้องพิมพ์
Keyword และอีกอย่างในกรณี ทีต้องการหาชื อเรื องหนังสื อทีชือว่า ”คลังข้อมูล” ถ้าเป็ น Search
Engine ทั วไป ผลทีได้จากการค้นหาก็ต ้องมีชือหนังสื อทีชือว่า”คลังข้อมูล” ปรากฏอยู่ แต่ถ ้าเป็ น
ระบบทีพั ฒนาขึ นคํ าว่าคลั งข้อมูล อาจจะมีปรากฏอยู่ในชือหนังสื อเรื องอืนก็ได้ ถ้าในหนังสื อเล่ม
นั นมีเนื อหาเกียวกับคลั งข้อมูลอยู่ ระบบก็จะแนะนําหนังสือเล่มนั นมาให้ก ับผู้ ใช้งานด้
วย ซึ งวิธีการ
นี จะทํ าให้ผู้ ใช้งานได้รับข้อมูลทีหลากหลายมากขึ น
ระบบให้การแนะนําเป็ นหนึ งในเทคโนโลยีสมั ยใหม่ทีถูกนํามาใช้ในการแนะนําข้อมูลต่าๆง
ทีคาดว่าผู้ ใช้น่าจะสนใจ โดยเทคนิคทีเป็ นทีนิ ยมในการทําการแนะนําคือContent-Based Filtering
ซึ งการวิเคราะห์นั นดูจาก Content ของข้อมูลแต่ละชิ นทีผู้ ใช้ท ํ าการให้ เรตติ ง ว่ามีความสัมพันธ์ก ัน
กับโปรไฟล์ของผู้ ใช้ จากนั นระบบจะทํ าการแนะนําชิ นข้อมูลทีContent
มี
ใกล้ เคียงกันกับโปรไฟล์
ของผู้ ใช้ออกมาแนะนําให้ก ับผู้ ใช้ ซึ งเทคนิ คนี มีข ้อดีคือสามารถแนะนําชิ นข้อมูลทียั งไม่ถูกให้
เร
ตติ งแต่มี Content ใกล้ เคียงกัน ออกมาให้ก ับผู้ ใช้
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จากข้อมูลที ได้ก ล่าวมาข้างต้น จึ งเป็ นสาเหตุ จูงใจให้ ผู้วิจ ัยมีแนวคิ ดในการพัฒ นาระบบ
แนะนําหนังสือคอมพิวเตอร์แบบออนไลน์ โดยใช้เทคนิ คการกรองแบบอิงเนื อหา เพือช่วยแนะนํา
หนังสือให้ตรงกับความต้องการของผู้ ใช้แต่ละคนให้มากทีสุด ซึ งเป็ นวิธีการหนึ งทีช่วยให้ผู้ ใช้เกิด
ความสะดวกสบายในการเลือกหนังสือ และช่วยลดขั นตอนและเวลาในการค้นหาหนังสือมากขึ น
1.2..วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1.2.1ใเพือพั ฒนาระบบแนะนําหนังสือคอมพิวเตอร์แบบออนไลน์ โดยใช้เทคนิ คการกรองแบบอิง
เนื อหามาใช้ก ับการแนะนําหนังสือให้ตรงกับความต้องการของผู้ ใช้งานโดยอั ตโนมั ติได้
1.2.2..เพือประเมินความพึงพอใจของการพั ฒนาระบบแนะนําหนังสือคอมพิวเตอร์แบบออนไลน์ที
พั ฒนาขึ น
1.3.. ขอบเขตของการวิจัย
1.3.1..การวิเคราะห์และพั ฒนาระบบแนะนําหนังสือคอมพิวเตอร์แบบออนไลน์ โดยใช้เทคนิ คการ
กรองแบบอิงเนื อหา มีล ั กษณะเป็ นเว็บแอพพลิเคชั น
1.3.2..การศึก ษาเทคนิ ค ในการวิ เคราะห์ แ ละพัฒ นาระบบแนะนํา หนัง สื อ คอมพิว เตอร์ แ บบ
ออนไลน์ โดยใช้เทคนิคการกรองแบบอิงเนื อหานั น จะทําการศึกษาเฉพาะเทคนิ คทีเรี ยกว่า ContentBased Filtering
1.3.3 โปรแกรมทีพั ฒนาขึ นมีกระบวนการทํ างานดังต่อไปนี
1.3.3.1 ผู้ ใช้โปรแกรมจะต้องสมั ครเป็ นสมาชิกของระบบก่อน เพือจะได้เก็บโปรไฟล์ของ
ผู้ ใช้ไว้ ในระบบ เพราะจะต้องนําโปรไฟล์ของผู้ ใช้ไปวิเคราะห์หาค่าความคล้ ายคลึงว่าผู้ ใช้โปรแกรมได้
ให้คะแนนหนังสื อเรื องอะไรบ้าง เพือจะทําการแนะนําหนังสื อให้ตรงกับความต้องการของผู้ ใช้มาก
ทีสุด
1.3.3.2 ผู้ ใช้โปรแกรมจะต้องลงคะแนนความชอบให้ก ับหนังสื อ โดยการโหวตให้คะแนน
หนังสือแต่งละเรื อง ตามชือเรื องและเนื อหา ชือผู้ แต่ง
1.3.3.3 หลังจากทีผู้ ใช้โ ปรแกรมทําการโหวตให้คะแนนหนังสื อแล้ว ระบบจะนําเนื อหา
หนังสื อทีได้จากการให้ค ะแนนมาคํานวณหาค่ าความคล้ายคลึงกับข้อมูลหนังสื อที มีในระบบว่ามี
เนื อหาคล้ ายคลึงกันหรื อไม่ ระบบจะทํ าการแนะนําหนังสือทีคล้ ายคลึงมาแนะนําให้ก ับผู้ ใช้โปรแกรม
มาโดยอั ตโนมั ติ
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1.3.3.4 เมือผู้ ใช้งานเข้าใช้งานระบบครั งต่อไป ระบบก็จะแนะนําหนังสือให้ก ับผู้ ใช้งานโดย
อัตโนมัติ และตรงกับความต้องการของผู้ ใช้โ ปรแกรม ซึ งผู้ ใช้โ ปรแกรมไม่ต ้องเสี ยเวลาต้องพิมพ์
Keyword
1.3.4..ระบบสามารถแสดงการแนะนําหนังสื อด้วยเทคนิ ค Content-Based Filtering ให้ตรงกับ
ความต้องการของผู้ ใช้โดยอั ตโนมั ติได้
1.3.5..การวิจ ัยได้แบ่งกลุ่มการพิจารณาแบบสอบถามความพึงพอใจของระบบออกเป็ น 5 กลุ่ม โดย
วั ดจากคะแนนการประเมินผลของกลุ่มตัวอย่างทีได้ท ําแบบประเมิน.ได้แก่ มากทีสุ ด มาก ปานกลาง
น้อย น้อยทีสุด
1.3.6..ผู้ วิจ ัยได้จ ัดทํ าแบบสอบถามความพึงพอใจต่อคุณภาพของระบบ.โดยแบ่งออกเป็ น 2 กลุ่ม
ได้แก่ ผู้ เชียวชาญทางด้านระบบแนะนําหนังสือคอมพิวเตอร์แบบออนไลน์ จํ านวน 3 คน และกลุ่มผู้ ใช้
โปรแกรมในการเลือกหนังสือได้แก่อาจารย์จํ านวน 50 คน
1.4 คําจํากัดความทีใช้ ในการวิจัย
ระบบให้การแนะนํา (Recommendation System) หมายถึง ระบบทีสามารถแนะนําข้อมูลต่าง
ๆ ทีคาดว่าผู้ ใช้จะสนใจ (ชัยวั ฒน์ติรวีขจร, 2550)
เทคนิคการกรองแบบอิงเนื อหา” (Content-Based.Filtering) หมายถึง วิธีการกลั นกรองข้อมูล
จากเนื อหาของข้อมูล เช่น ชือเรื องและเนื อหาหนังสือ ชือผู้ แต่งหนังสือ
เรตติ ง (Rating) หมายถึง ระดับความพึงพอใจทีผู้ ใช้แต่ละคนมีต่อชิ นข้อมูลแต่ละชิ น
ชุดข้อมูล (Data Set) หมายถึง การนําข้อมูลมาจัดเป็ นชุด ให้ถูกต้องตามลักษณะโครงสร้าง
ข้อมูล พอเพียงทีจะนําไปใช้ประมวลผลได้
1.5 ประโยชน์ ทีคาดว่าจะได้ รับ
1.5.1..สามารถเข้าใจหลั กการทํ างานของระบบแนะนําหนังสื อคอมพิวเตอร์ แบบออนไลน์ทีใช้
ในปัจจุบัน
1.5.2..สามารถเข้าใจเทคนิ ค การสร้างคําแนะนําของระบบแนะนําหนังสื อคอมพิวเตอร์ แบบ
ออนไลน์ได้
1.5.3..สามารถนําเทคนิคการกรองแบบอิงเนื อหา (Content-Based Filtering) ทีได้จากการศึกษามา
ใช้ก ับการแนะนําหนังสือให้ตรงกับความต้องการของผู้ ใช้งานโดยอั ตโนมั ติได้

บทที
เอกสารและงานวิจัยทีเกียวข้ อง
เอกสารและงานวิ จ ัย ที เกี ยวข้อ ง ในการวิ เ คราะห์ แ ละพัฒ นาระบบแนะนํา หนั ง สื อ
คอมพิวเตอร์แบบออนไลน์ โดยใช้เทคนิคการกรองแบบอิงเนื อหา มีเนื อหาของเอกสารและงานวิจ ัย
ทีเกียวข้องดังนี
2.1 ระบบให้การแนะนํา
2.2 เทคนิคการกรองแบบอิงเนื อหา
2.3 เว็บแอพพลิเคชั น(Web Application)
2.4 เครื องมือทีใช้ในการพั ฒนาระบบ
2.5 งานวิจ ัยทีเกียวข้อง
2.1..ระบบให้การแนะนํา
ชัยวัฒน์ (2550) กล่าวไว้ว่า ระบบให้การแนะนํา.(Recommender System).เป็ นเทคโนโลยี
สมั ยใหม่ทีถูกนํามาใช้ในการแนะนําข้อมูลต่างๆ ทีคาดว่าผู้ ใช้น่าจะสนใจ หรื ออาจจะเป็ นข้อมูลที
ผู้ใ ช้ต ้องการ และเหมาะสํา หรั บ การดํา เนิ น ธุ ร กิ จ แบบพาณิ ชย์อิ เ ล็ก ทรอนิ ก ส์ (e-Commerce)
โดยทั วไประบบให้การแนะนําประกอบด้วย3 ส่วน ดังต่อไปนี คือ
2.1.1..ส่วนข้อมูลพื นฐานทีจํ าเป็ นต้องใช้ในการประมวลผล เช่น โปรไฟล์ของผู้ ใช้แต่ละคน
2.1.2..ส่ ว นการป้ อนข้อมูล เป็ นข้อมูลที ได้จ ากการป้ อนข้อมูลเข้า มาของผู้ใช้ เช่ น การให้
คะแนนเรตติ ง ซึ งมีอยู2่ แบบ ดังนี
2.1.2.1..แบบชัด เจน.(Explicit).เรตติ งแบบชัดเจนจะแสดงอยู่ในรู ปของจํานวนตัว เลข
ตามระดับความนิยมตั งแต่1 ถึง 5, 1 ถึง 10 หรื อระดับอืน ๆ ขึ นอยู่ก ับการใช้งาน
2.1.2.2..แบบไม่ชัดเจน (Implicit).ส่วนเรตติ งแบบไม่ชัดเจนได้มาจากพฤติกรรมการใช้
งานของผู้ ใช้ต่างๆ เช่น ประวั ติการซื อสินค้าหรื อประวั ติการเข้ามาใช้งานของผู้ ใช้ในอดีตทีผ่านมา
2.1.3..ส่ ว นอัลกอริ ธึมเป็ นส่ ว นสําคัญทีสุ ด ที ใช้ประมวลข้อมูลเพือให้ก ารแนะนําชิ นข้อมูล
ออกมาดังแสดงไว้ ในภาพที..2-1
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ข้อมูลพื นฐาน

อั ลกอริ ทึม
(ระบบให้การแนะนํา)

รายการทีนําเสนอ

ป้ อนข้อมูล

Person
Person11

ภาพที..2-1..สถาปัตยกรรมพื นฐานของระบบให้การแนะนํ า
จากภาพที..2-1..เป็ นระบบทีช่วยในการแนะนําหรื อนําเสนอข้อมูลให้แก่ผู้ ใช้โดยระบบจะทํ า
การวิเคราะห์ และนําเสนอข้อมูลทีคาดว่าผู้ ใช้น่าจะสนใจ หรื อคาดว่าจะเป็ นข้อมูลทีผู้ ใช้คนนั น
กํ าลั งต้องการอย่างอั ตโนมั ติ
2.2..เทคนิคการกรองแบบอิงเนื อหา (Content-Based Filtering)
2.2.1..วิธีการกรองแบบอิงเนื อหา
เป็ นวิธีทีนิ ยมใช้ในการค้นคืนข้อมูลทีให้ความสนใจกับคุณภาพของเนื อหาข้อมูลเป็ นหลัก
โดยจะสนใจว่าลั กษณะข้อมูลนั นตรงตามโปรไฟล์ของผู้ ใช้หรื อไม่ ซึ งถ้าใช่ก็จะนําเสนอข้อมูลนั น
ทันที.แต่ถ ้ าไม่ใช่ก็จะไม่สนใจแม้ ว่าข้อมูลนั น(ชัยวั ฒน์, 2550) จะมีล ั กษณะใกล้ เคียงกับข้อมูลทีผู้ ใช้
ต้องการก็ตาม
ดังนั นวิธีการนี จะเป็ นการคํ านวณหาค่าความคล้ ายคลึงระหว่างเอกสารกับโปรไฟล์ของผู้ ใช้
โดยนําเนื อหาของข้อมูล เช่น คําสําคัญ(Keywords), วลี (Phrases) หรื อคุณลักษณะ (Feature) มา
สร้างเป็ นโปรไฟล์ของผู้ ใช้แต่ละคน เพือค้นหาข้อมูลทีผู้ ใช้คนนั นสนใจซึ งวิธีการของ ContentBased Filtering จะไม่ประสบกับปัญหาการให้เรตติ งต่อชิ นข้อมูลทีไม่ทั วถึง และปั ญหาชิ นข้อมูลที
ยั งไม่ได้ให้เรตติ งดังแสดงในภาพที 2-2
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เอกสารของผู้ ใช้

เอกสารในระบบ

เอกสารที
ผู้ ใช้สนใจ

โปรไฟล์
คํ าสําคัญ วลีหรื อคุณสมบัติ

การแมชต์โปรไฟล์

ภาพที..2-2..วิธีการ Content-Based Filtering
2.2.2..ขั นตอนการทํ างานของเทคนิคการกรองแบบอิงเนื อหา.(Content-Based Filtering)
ประกอบไปด้วยขั นตอนการทํ างาน.3.ขั นตอน.คือ.การสร้างเมตริ กซ์ของผู้ ใช้-ชิ นข้อมูลจริ ง
การทํานายเรตติ งด้ว ยเทคนิ ค การกรองแบบอิงเนื อหา.(Content-Based Filtering).และการสร้ าง
เมตริ กซ์ผู้ ใช้-ชิ นข้อมูลเทียม.(นิภ ัทร์, )
2.2.2.1..สร้างเมตริ กซ์ผู้ ใช้-ชิ นข้อมูล
จากข้อมูลในฐานข้อมูลนํามาสร้างเป็ นเมตริ กซ์ผู้ ใช้-ชิ นข้อมูล ซึ งลักษณะเป็ นตารางทีมีแถว
เป็ นผู้ ใช้ และมีคอลั มน์เป็ นชิ นข้อมูลซึ งก็คือ ชือเรื องของหนังสือ และข้อมูลในแต่ละช่องเป็ นเรตติ ง
ทีผู้ ใช้คนนั นให้ก ับหนังสื อเรื องนั นๆ โดยเรตติ งทีให้มีค่าเป็ นจํานวนเต็มตั งแต่1-5 และเป็ น Null
(?) ถ้ าผู้ ใช้ไม่เคยให้เรตติ งกับหนังสือเรื องนั นๆ
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ตารางที.2-1..เมตริ กซ์ผู้ ใช้-ชิ นข้อมูลทีมีความเบาบาง
ผู้ ใช้
ผู ้ ใช้คนที 1
ผู ้ ใช้คนที 2
ผู ้ ใช้คนที 3
ผู ้ ใช้คนที 4
ผู ้ ใช้คนที 5

งาน
พิมพ์ดีด
ประยุกต์
1
3
?
2
3

การเขียน
โปรแกรม
ภาษาซี
4
?
5
3
?

กลยุทธ์
การตลาด

การบั ญชี
ภาษีอากร

หลั กการ
โฆษณา

วงจร
อิเล็กทรอนิกส์

?
2
3
4
4

3
5
4
?
3

3
?
3
3
3

2
4
?
4
4

ซึ งเมตริ กซ์ทีได้นั นมั กจะมีความเบาบาง เนืองจากผู้ ใช้แต่ละคนมีการให้เรตติ งกับชิ นข้อมูล
น้อย ซึ งการนําข้อมูลทีมีความเบาบางนี ไปทํ าการแนะนําข้อมูลมั กจะได้ข ้อมูลทีมีความคลาดเคลือน
และแม่นยํ าตํ าจึงต้องนําข้อมูลนี ไปทํ าการปรับปรุ งด้วยวิธีการดังทีจะกล่าวต่อไป
2.2.2.2..ทํ านายเรตติ งด้ วยเทคนิคการกรองแบบอิงเนื อหา
การทํ านายค่าเรตติ งด้วยเทคนิคการกรองแบบอิงเนื อหานั นนําข้อมูลพื นฐานที.2.ค่
มี าด้วยกัน
ได้แก่.1).คะแนนชือเรื องและเนื อหาหนังสื อ.2).คะแนนชือผูแ้ ต่งหนังสื อ.โดยทําการแบ่งค่าเรตติ ง
จาก.1-5 ออกเป็ น 5 คลาส คือ ค่าเรตติ ง.1-5.โดยเรี ยงลํ าดับคะแนนจากระดับน้อยซึ งก็คือ.1.ไปจนถึง
ระดับสูง.ซึ งก็คือ.5.นําข้อมูลเนื อหาของหนังสือในฐานข้อมูล และเมตริ กซ์ผู้ ใ-ชิ
ช้ นข้อมูลของแต่ละ
ประเภทดังทีได้กล่าวเอาไว้ มาให้Classifier เรี ยนรู้ประวั ติการให้เรตติ งของผู้ ใช้แล้วสร้างเป็ นโปร
ไฟล์ของผู้ ใช้แต่ละคน ซึ งเก็บข้อมูลความน่าจะเป็ นทีเนื อหาต่างๆ.ของชิ นข้อมูลจะจัดอยู่ในคลาส
ต่าง ๆ.จากนั นนําโปรไฟล์ของผู้ ใช้แต่ละคนไปทํ านายเรตติ งให้ก ับชิ นข้อมูลทีผู้ ใช้นๆ.ยั
ั นงไม่มีการ
ให้เรตติ ง โดยใช้ Naïve Bayes Theorem
การเรี ยนรู้แบบ Naïve Bayes เป็ นอั ลกอริ ธึมทีง่ายและเร็ วในการคํ านวณ และเป็ นการเรี ยนรู้ที
อาศั ยหลั กทางสถิติและความน่าจะเป็ น.(นิภ ัทร์, 2550) โดยผลลั พธ์ทีให้ค่าความน่าจะเป็ นสูงสุดเป็ น
คํ าตอบของการรู้จ ํ า และการตัดสินใจ ดังแสดงในสมการที (2-1).

Pc

 P A  a  ...  a | C  c  

k
 . P C  c 
  i i
 P A  a  ...  A  a  
i
k k
  i

(2-1)
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โดยที
คือ ค่าความน่าจะเป็ นทีชิ นข้อมูลอยู่ในคลาสc

P A i  a i  ...  a k | C  c 

P A i


 a i  ...  A k


 a k 


คือ ความน่าจะเป็ นของชิ นข้อมูล

PC  c 
A i ,..., A k
a ,..., a k
i

คือ ค่าความน่าจะเป็ นของคลาส c
คือ เนื อหาหรื อแอตทริ บิวต์ของชิ นข้อมูล
คือ ค่าของเนื อหาหรื อแอตทริ บิวต์ของชิ น

ข้อมูล
เนืองจากใน Naïve Bayes Theorem นั นกํ าหนดว่าความน่าจะเป็ นของเนื อหาหรื อแอตทริ บิวต์
ต่าง ๆ ของชิ นข้อมูลต้องไม่ขึ นต่อกันกล่าวคือผลลั พธ์หรื อความน่าจะเป็ นของแอตทริ บิวต์ a จะไม่
มีผลต่อผลลั พธ์หรื อความน่าจะเป็ นของแอตทริ บิวต์อืนๆ ดังนั นจะได้เป็ น Bayes Rule ดังแสดงใน
สมการที (2-2)
Pc




 P  A
  i


 k
PC  c 
.  P A  a | C  c

 a i  ...  A k  a k   i  1 i i






(2-2)

จากงานวิจ ัยได้น ํา Bayes Rule มาใช้ในการเปรี ยบเทียบแต่ละคลาสเพือหาว่าสําหรับผู้ ใช้ u
แล้ว .ชิ นข้อ มู ล.i.ควรจะอยู่ ใ นคลาสไหน.ดัง นั นส่ ว นของP A i  a i  ...  A k  a k  .จึ ง




สามารถละเว้น ไม่ต ้องนํามาคํานวณได้เพราะถือว่าเป็ นค่าคงที สําหรับผู้ ใช้หรื อชิ นข้อมูลทีกําลัง
พิจารณาอยู่ และไม่มีส่วนสําคัญในการตัดสิ นใจเลือกคลาส ดังนั นค่ าความน่ าจะเป็ นของคลาส
สําหรับชิ นงาน ดังแสดงในสมการที (2-3)
k
Pc  PC.  P A i  a i | C  c
i 1



โดยที



(2-3)

P A i  a i | C  c  คือ ความความน่ าจะเป็ น ทีเนื อหาหรื อแอตทริ บิวต์ อยู่ในคลาส c




และหาความน่าจะเป็ นทีเนื อหาหรื อแอตทริ บิวต์ a i  A i  a i | C  c  อยู่ในคลาส c ดังแสดงใน




สมการที (2-4)
P A i  a i | C  c  




count  A i  a i  C  c 


count C  c 



(2-4)
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โดยที
count A i  a i  C  c  คือ จํ านวนครั งทีแอตทริ บิวต์a i จัดอยู่ในคลาส c




countC  c 

คือ จํ านวนเรตติ งทั งหมดทีอยู่ในคลาสc

ตัวอย่างการคํานวณหาค่าความน่ าจะเป็ นจากเนื อหาของชิ นข้อมูล ในทีนี เป็ นชือเรื องและ
เนื อหาหนังสือ. กํ าหนดให้ในฐานข้อมูลมีข ้อมูลของประเภทหนังสื อทั งหมด6 ประเภท และแต่ละ
ประเภทมีเวคเตอร์ ของหนังสื อ .ในส่ ว นของชื อเรื องและเนื อหาหนังสื อดังนี .Book.i.=.{Industry,
Computer, Marketing, Account, Advertise} เพราะฉะนั นหนังสื อแต่ละเรื องจะเขียนเวคเตอร์ ของ
หนังสือ ในส่วนของชือเรื องและเนื อหาหนังสือได้ด ังนี
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}

สมมุติให้ผู้ ใช้A มีเวคเตอร์ระหว่างผู้ ใช้-ชิ นข้อมูลในส่วนของชือและรายละเอียดหนังสื อ ดัง
แสดงในตารางที 2-2
ตารางที.2-2..ตัวอย่างเวคเตอร์ระหว่างผู้ ใช้-ชิ นข้อมูลในส่วนของชือเรื องและเนื อหาหนังสือ
ผู้ ใช้
Book 1
Book 2
Book 3
Book 4
Book 5
Book 6
ผู้ ใช้A
5
5
3
1
4
?
กล่าวคือผู้ ใช้ A ให้ค่าเรตติ งกับ Book 1 และ Book 2 เป็ น 5, ให้ค่าเรตติ งกับ Book 5 เป็ น 4
ให้ค่าเรตติ งกับBook 3 เป็ น 3 และให้ค่าเรตติ งกับBook 4 เป็ น 1 และคํ านวณค่าความน่าจะเป็ นของ
คลาสเรตติ งหนึ งๆ ในส่วนของชือเรื องและเนื อหาหนังสือได้ด ังนี
PC  5  2 , PC  4   1 , PC  3  1 , PC  2   0 , PC  1  1
5
5
5
5
5
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การหาค่าความน่ าจะเป็ นของคลาสเรตติ งในส่ ว นของชือเรื องและเนื อหาหนังสื อสําหรั บ
Book 6 ของผู้ ใช้A อั นดับแรกสร้างโปรไฟล์ของผู้ ใช้A โดยให้ A1 = Industry, A2 = Computer, A3
= Marketing, ..., A5= Advertise} ตามลํ าดับ โดยใช้สมการที (2-4) เพือทําการสร้างโปรไฟล์ของ
ผู้ ใช้A ซึ งจะได้โปรไฟล์ทีเก็บข้อมูลความน่าจะเป็ นทีชือเรื องและเนื อหาหนังสือสําหรับชิ นข้อมูลนี
จะอยู่ในคลาสเรตติ งหนึ งๆ สําหรับผู้ ใช้A เป็ นดังผลลั พธ์ข ้างล่างนี
1
0
1
0
P Industry | 5  , P Industry | 4   , PIndustry | 3   , PIndustry | 2   0, P Industry | 1 
2
1
1
1
2
1
0
0
P Computer | 5  , PComputer | 4   , P Computer | 3  , PComputer | 2   0, PComputer | 1 
2
1
1
1
0
0
1
0
P Maketing | 5   , P Maketing | 4   , PMaketing | 3   , PMaketing | 2   0, PMaketing | 1 
2
1
1
1
1
0
0
0
P Account | 5  , PAccount | 4   , PAccount | 3  , P Account | 2   0, PAccount | 1 
2
1
1
1
0
0
0
1
P Advertise | 5  , P Advertise | 4   , PAdvertise | 3  , PAdvertise | 2   0, PAdvertise | 1 
2
1
1
1

พิจารณาที Book 6 ซึ งมีเวคเตอร์ของหนังสือ ในส่วนของชือเรื องและเนื อหาของหนังสื อเป็ น
{1, 0, 0, 1, 0} และจากโปรไฟล์การให้เรตติ งของผู้ ใช้A จากสมการที (2-3) จะหาความน่ าจะเป็ นที
Book 6 จะอยู่ในคลาสเรตติ งหนึ ง ๆ.ได้ 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
ในการพิจารณาชือเรื องและเนื อหาหนังสื อ ผลปรากฏว่าค่าความน่ าจะเป็ นที Book 6 จะอยู่
ในคลาสเรตติ งหนึ งๆ.มีค่าดังเช่นทีกล่าวไป ซึ งค่าทีได้นี ยั งต้องนําไปคํ านวณร่ วมกับค่าความน่ าจะ
เป็ นอีก 1 ค่า คือ ค่าความน่าจะเป็ นในส่ วนของชือผู้ แต่งหนังสื อ ถึงจะตัดสิ นได้ว่า Book 6 ควรจะ
อยู่ในคลาสเรตติ งใด
ตัวอย่างการคํานวณหาค่าความน่ าจะเป็ นจากชือผู้แต่งหนังสื อ ในทีนี กําหนดให้แต่ละชิ น
ข้อมูลมีเวคเตอร์ ของหนังสื อในส่ วนของชือผู้ แต่งหนังสื อ ดังนี Book i = {Pop, Unpop} ถ้าผู้ แต่ง
หนังสือทีอยู่ในหนังสือเรื องนั น มีประวัติการแต่งหนังสื อในกลุ่มดังกล่าวเกิน1 เรื อง อย่างน้อย 1
คน ให้ถือว่าผู้ แต่งหนังสื อเรื องนั นมีค่าเป็ นPop เพราะฉะนั นหนังสื อแต่ละเรื องจะเขียนเวคเตอร์
ของหนังสือในส่วนของชือผู้ แต่งหนังสือได้ด ังนี
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 6 = (Unpop)

Book 5 = {1,0}
Book 6 = {0,1}

สมมุติให้ผู้ ใช้A มีเวคเตอร์ระหว่างผู้ ใช้-ชิ นข้อมูลในส่ วนของชือผู้ แต่งหนังสื อ ดังแสดงใน
ตารางที 2-3
ตารางที.2-3..ตัวอย่างเวคเตอร์ระหว่างผู้ ใช้-ชิ นข้อมูลในส่วนของชือผู้ แต่งหนังสือ
ผู้ ใช้
Book 1
Book 2
Book 3
Book 4
Book 5
ผู้ ใช้A
3
4
3
5
1

Book 6
?

กล่าวคือผู้ ใช้A ให้ค่าเรตติ งกับBook 1 เป็ น 4 ให้ค่าเรตติ งกับBook 2 เป็ น 4 ให้ค่าเรตติ งกับ
Book 3 เป็ น 3 ให้ค่าเรตติ งกับ Book 4 เป็ น 5 และให้ค่าเรตติ งกับ Book 5 เป็ น 1 และคํานวณหาค่า
ความน่าจะเป็ นของคลาสเรตติ งหนึ งๆ ในส่วนของชือผู้ แต่งหนังสือได้ด ังนี
PC  5  1 , PC  4   1 , PC  3  2 , PC  2   0 , PC  1  1
5
5
5
5
5
การหาค่าความน่าจะเป็ นของคลาสเรตติ งในส่ วนของชือผู้ แต่งหนังสื อของ Book 6 สําหรับ
ผู้ ใช้A นั นอั นดับแรกสร้างโปรไฟล์ของผู้ ใช้A โดยให้ A1 = Pop และ A2 = Unpop ตามลํ าดับ โดย
ใช้สมการที (2-4) เพือทํ าการสร้างโปรไฟล์ของผู้ ใช้A ซึ งจะได้โปรไฟล์ทีเก็บข้อมูลความน่าจะเป็ น
ในส่วนของชือผู้ แต่งหนังสือสําหรับชิ นข้อมูลนี จะอยู่ในคลาสเรตติ งหนึๆง สําหรับผู้ ใช้ A เป็ นดัง
ผลลั พธ์ข ้างล่างนี
PPop | 5  0 , PPop | 4   1 , PPop | 3  0 , PPop | 2   0, PPop | 1  1
1
1
2
1
PUnpop | 5  1 , PUnpop | 4   0 , PUnpop | 3  2 , PUnpop | 2   0, PUnpop | 1  0
1
1
2
1
พิจารณาที Book 6 ซึงมีเวคเตอร์ ของหนังสื อในส่ วนของผู้ แต่งหนังสื อเป็ น {0, 1} และจาก
โปรไฟล์การให้เรตติ งของผู้ ใช้A จากสมการที (2-3) จะหาความน่าจะเป็ นในส่วนของผู้ 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 ซึ งผู้ ใช้ A ยั งไม่เคยให้เรตติ ง ควรจะมีค่าเรตติ งเป็ นเท่าไหร่ เรา
จะต้องทํ าการคํานวณหาค่าความน่ าจะเป็ นทีBook 6 จะอยู่ในคลาสเรตติ งหนึ ง ๆ โดยต้องทําการ
คํานวณหาค่าความน่ าจะเป็ นใน 2 ส่ วน คื อ ค่าความน่ าจะเป็ นในส่ ว นของชื อเรื องและเนื อหา
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หนังสือ ค่าความน่าจะเป็ นในส่วนของชือผู้ แต่ง จากตัวอย่างทีกล่าวมาเราได้ค่าความน่ าจะเป็ นของ
ทั ง2 ส่วนครบแล้ ว ก็จะนําค่าความน่าจะเป็ นทีได้จากเมทริ กซ์ทั งสอง (ชือเรื องและเนื อหาหนังสื อ
ชือผู้ แต่งหนังสือ) มาทํ าการหาค่าเฉลีย.(นิภ ัทร์, 2550).ดังแสดงในสมการ (2-5)

P R   P R 
Ps  g g A A
Rg  RA

(2-5)

เมือ
Ps คือ ความน่าจะเป็ นทีชิ นข้อมูลจะอยู่ในคลาสเรตติ งS
Pg คือ ความน่าจะเป็ นในส่วนของชือเรื องและเนื อหาหนังสือทีชิ นข้อมูลจะอยู่ใน
คลาสเรตติ ง S
PA คือ ความน่าจะเป็ นในส่วนของชือผู้ แต่งหนังสือทีชิ นข้อมูลจะอยู่ในคลาสเรตติ Sง
R g คือ เรตติ งเฉลียของชือเรื องและเนื อหาหนังสือ
R A คือ เรตติ งเฉลียของชือผู้ แต่งหนังสือ

คํ านวณหาค่าความน่าจะเป็ นทีชิ นข้อมูลจะอยู่ในคลาสเรตติ งหนึ งๆ ให้ครบทุกคลาสเรตติ ง
โดยใช้สมการที (2- ) เมือทราบค่าความน่าจะเป็ นครบทุกคลาสเรตติ งแล้ว ก็จะสามารถบอกได้ว่า
ชิ นข้อมูลซึ งผู้ ใช้ย ั งไม่เคยให้เรตติควรจะมี
ง
ค่าเรตติ งเป็ นเท่าไหร่ โดยทํ าการเลือกคลาสเรตติ งทีมีค่า
ความน่าจะเป็ นทีชิ นข้อมูลจะอยู่ในคลาสเรตติ งนั นทีมีค่ามากทีสุด ถ้ ามีคลาสเรตติ งมากกว่า คลาส
ทีมีค่าความน่าจะเป็ นดังกล่าวมากทีสุด ให้เลือกคลาสทีมีค่าความน่าจะเป็ นในส่วนของชือผู้ แต่งมาก
ทีสุด ถ้ ายั งเลือกไม่ได้ให้เลือกคลาสทีมีค่าความน่าจะเป็ นในส่วนของเรื องและเนื อหามากทีสุด
จากตัว อย่างข้างต้น เมือนําค่าต่ าง ๆ สําหรับ Book ทั งหมดที ได้มาทําการคํานวณตาม
สมการที (2- ) จะได้ด ังผลลั พธ์ข ้างล่างนี

R g  5  5  3  1  4  3.6
5
R A  3  4  3  5  1  3.2
5
P(Book 6 | 5)  0.13.6  0.23.2   0.147
3.6  3.2
P(Book 6 | 4)  03.6  03.2   0
3.6  3.2
P(Book 6 | 3)  03.6  0.43.2   0.188
3.6  3.2
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P(Book 6 | 2)  03.6  03.2   0
3.6  3.2
P(Book 6 | 1)  03.6  03.2   0
3.6  3.2
จากผลการคํา นวณตามสมการที (2-5).จะได้ P(Book. | )= .147,.P(Book. | )= ,
P(Book. | )= .188,.P(Book. | )= และ P(Book. | )= พบว่าคลาสเรตติ ง 3 มีค่าความน่ าจะเป็ น
สูงทีสุด ดังนั นจึงกํ าหนดค่าเรตติ ง3 และ ให้ก ับ Book
จากนั นให้ใช้วิธีด ังกล่าวข้างต้นให้ท ําขั นตอนเดิมซํ าไปเรื อย
ๆ จนครบทุกชิ นข้อมูลก็จะได้
เป็ นเวคเตอร์ผู้ ใช้-ชิ นข้อมูลเทียมของผู้ ใช้คนนั นซึ งจะมีทั งเรตติ งจริ งทีผู้ ใช้ใและเรตติ
ห้
งทีทํานาย
ด้วยวิธีการ Content-Based Filtering ผสมผสานอยู่ด ้วยกัน
2.2.2.3..สร้างเมตริ กซ์ผู้ ใช้-ชิ นข้อมูลเทียม
จากเวคเตอร์ ผู้ใช้-ชิ นข้อมูลเที ยมของผู้ใช้ทีละคนที ได้มาด้ว ยวิธีก ารข้างต้น จากนั นนํา
เวคเตอร์เทียมทีได้จากผู้ ใช้ทั งหมดนํามารวมกันเป็ นเมตริกซ์ผู้ ใช้-ชิ นข้อมูลเทียมทีไม่มีความเบาบาง
โดยค่าทีเป็ นตัวหนาคือค่าทีได้จากการทํ านายด้วยContent-Based Filtering และค่าทีเป็ นตัวเบาบาง
คือ ค่าเรตติ งจริ งทีผู้ ใช้ให้ไว้ดังแสดงในตารางที 2-4
ตารางที.2-4..เมตริ กซ์ผู้ ใช้-ชิ นข้อมูลเทียมทีไม่มีความเบาบาง
ผู้ ใช้
ผู ้ ใช้คนที 1
ผู ้ ใช้คนที 2
ผู ้ ใช้คนที 3
ผู ้ ใช้คนที 4
ผู ้ ใช้คนที 5

งาน
พิมพ์ดีด
ประยุกต์

การเขียน
โปรแกรม
ภาษาซี

กลยุทธ์
การตลาด

การบั ญชี
ภาษีอากร

หลั กการ
โฆษณา

วงจร
อิเล็กทรอนิก
ส์

1
3
4
2
3

4
2
5
3
3

4
2
3
4
4

3
5
4
2
3

3
4
3
3
3

2
4
3
4
4

จะเห็นได้ว่าหลั งจากผ่านการทํานายด้วยContent-Based Predictor แล้วตารางทีได้ไม่มีช่อง
ไหนทีเป็ นค่า Null (?) ดังนั นคาดได้ว่าปัญหาSparsity จึงหมดไปด้วยเช่นกัน
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2.3..เว็บแอพพลิเคชัน (Web Application)
ปัจจุบันอินเทอร์เน็ต (Internet) และอินทราเน็ต (Intranet) ได้แพร่ หลายมากขึ นเรื อย ๆ เริ ม
คุ ้น เคยกับ การใช้บ ราวเซอร์ ซึ งส่ ว นใหญ่ จ ะใช้ เน็ ต สเค็ ป (Netscape) หรื ออิ น เทอร์ เ น็ ต
เอ็กซพลอเรอร์ (Internet Explorer) ทํ าให้คนจํานวนมากคุ ้นเคยกับการใช้งานบราวเซอร์ และมีจุด
ติดตั งบราวเซอร์อยู่ทั วไปทั งในสถานศึกษา ทีทํ างาน ทีบ้านอินเทอร์ เน็ตคาเฟ่ (Internet Cafe) และ
มีแนวโน้มจะมากขึ นเรื อย ๆ ซึงคนเหล่านี ต้องการทีจะค้นหาข้อมูลทีเขาต้องการและอาจจะมีการ
สั งซื อสินค้าผ่านทางอินเทอร์เน็ต (วนิดา, 2545)
ดังนั นในปั จจุบันผู้ ให้บริ การเกียวกับการขายสิ นค้า บริ ษ ัททีขายข้อมูล จึงมีความจําเป็ นที
จะต้องเตรี ยมข้อมูลของตนเอง และเชือมต่อกับอินเทอร์ เน็ต เนื องจากพฤติกรรมของผู้ บริ โภคเริ ม
เปลียนไป เช่น แต่ก่อนถ้ าจะซื อเมนบอร์ดของเครื องคอมพิวเตอร์ก็อาจจะไปเดินซื อในพั นธุ์ทิพย์ได้
แต่ ปัจ จุ บัน คนที ใช้อินเทอร์ เน็ต จะตรวจสอบข้อมูลทางเทคนิ คจากผู้ผลิต ผ่านอิน เทอร์ เน็ ตก่ อน
ดังนั นถ้าผู้ ผลิตรายใดไม่มีข ้อมูลหรื อไม่มีระบบสนับสนุ น บนเว็บอาจจะทําให้เสี ยลูกค้า ข้อดีอีก
ประการของเว็บเบสแอพพลิเคชั น คือ ตอนทีมีการแก้ไขข้อมูลโฮมเพจ H( ome Page) สามารถแก้ที
เว็บเซิร์ฟเวอร์ (Web Server) เพียงจุดเดียว ทุกคนก็สามารถใช้ได้ในทันทีทีซึ งต่างจากการพัฒนา
ด้วยเครื องมือชนิ ดอืน ๆ เช่น Visual Basic, Visual C++, PowerBuilder และ Developer เป็ นต้น ที
ต้องเอาโปรแกรมใหม่ไปติดตั งทีจุดใช้งานก่อนจึงจะใช้ได้ ซึ งใช้เวลาและแรงงานจํานวนมากถ้าจุด
ทีใช้เป็ นร้อยหรื อเป็ นพั นแห่งเว็บเพจ จะมีอยู2่ แบบคือ
2.3.1 เว็บเพจแบบคงที เป็ นเว็บเพจทีมีล ั กษณะคล้ ายกับหน้ากระดาษธรรมดา คือ บราวเซอร์ ไม่
มีการโต้ตอบกับผู้ ใช้ แต่ท ําหน้าทีเป็ นเพียงตัวร้องขอข้อมูลจากเซิร์ฟเวอร์ รอรับข้อมูลแล้วนํามา
แสดงผลเป็ น เว็บเพจให้ปรากฏเท่านั น ข้อเสียของเว็บเพจในกลุ่มนี คือ ทําให้ขาดความน่ าสนใจใน
การชม ไม่มีการปลียนแปลงข้อมูลเวลาเข้าไปดู หรื อไม่มีการดูข ้อมูลแบบค้นหา และยั งเป็ นภาระ
ให้ก ับเครื องเซิร์ฟเวอร์มากอีกด้วย เนืองจากการโต้ตอบกับผู้ ใช้ทหมดจะเกิ
ัง
ดจากการประมวลผลที
เครื องเซิร์ฟเวอร์ทั งสิ น
2.3.2 เว็บเพจแบบเคลือนไหว เป็ นเว็บเพจทีมีการโต้ตอบกับผู้ ใช้ผ่านเว็บบราวเซอร์ ทีติดตั งอยู่
ในเครื องของผู้ ใช้ เว็บเพจในกลุ่มนี มีการโต้ตอบทีเครื องของผู้ ใช้ ทําให้ก ารโต้ตอบเป็ นไปอย่าง
รวดเร็ ว ช่วยเพิ มความน่าสนใจให้ก ับเว็บเพจได้ดี เช่น เมือเข้าไปดูข ้อมูลโฆษณาอาจจะเปลียนทุก
ครั ง และมี ก ารเรี ยกข้อ มูล นิ ย มใช้ใ นการตรวจสอบข้อ มูล ของแอพพลิ เ คชั น (Application)
ฐานข้อมูลบนอินเตอร์ เน็ ตอีกด้วย การทํางานทีเครื องฝั งผู้ ใช้ย ั งเป็ นการช่วยแบ่งเบาภาระในการ
ประมวลผลให้ก ับเครื องทางฝั งเซิร์ ฟเวอร์ และระบบเครื อข่ายได้เป็ นอย่างดี เว็บเพจในกลุ่มนี มี
ลักษณะต่ าง ๆ เช่ น มีการเปลียนข้อความหรื อแสดงกรอบโต้ตอบกับผู้ใช้ได้ และมีวิธีการป้ อน
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ข้อมูลแบบให้ค ้นหาได้ซึ งเบื องหลั งการทํ างานส่วนใหญ่จะใช้ฐานข้อมูลDatabase)
(
เป็ นตัวช่วยใน
การเก็บข้อมูล เพือความรวดเร็ วในการค้นหาของผู้ ใช้ และสะดวกต่อผู้ จ ัดทําข้อมูลในการทําการ
ปรับปรุ งข้อมูล หรื อทํ ารายงานซึ งถ้ าขาดดาต้าเบสแล้ วงานแบบไดนามิคจะทํ าได้ยาก
2.3.3 การเพิ มความสามารถให้แก่ เว็บเพจโดยใช้สคริ ปต์ การสร้ างเว็บไซท์ส่ว นใหญ่ ใน
ปัจจุบันได้ใช้ภาษาเอชทีเอ็มแอล เป็ นภาษาพื นฐานในการสร้าง แต่เอชทีเอ็มแอลเป็ นภาษาทีไม่มี
ความยืด หยุ่นเพียงพอสําหรั บรองรั บการกําหนดตัวแปร และการตรวจสอบเงือนไขต่าง ๆ เพือ
แสดงเว็บเพจทีเหมาะสมต่อผู้ เข้าชมได้ ดังนั นจึงได้มีการเพิ มความสามารถในการแทรกสคริ ปต์เข้า
ไปในไฟล์เอชทีเอ็มแอลได้ โดยสคริ ปต์จะทํ าให้เว็บเพจแบบคงทีกลายเป็ นเว็บเพจแบบไดนามิกที
สามารถโต้ตอบกับผู้ ใช้ได้ สามารถแบ่งสคริ ปต์ได้เป็ น2 ชนิ ดคือ ไคลเอนท์-ไซท์สคริ ปต์ (ClientSide Script) เซิร์ฟเวอร์-ไซท์สคริ ปต์ (Server-Side Script)
2.3.3.1 ไคลเอนท์-ไซท์สคริ ปต์ (Client-Side Script) เป็ นสคริ ปต์ทีทํางานทางฝั งเครื อง
ผู้ใ ช้ โดยสคริ ปต์ เ หล่ า นี จะถูก แปลและประมวลผลโดยเว็บ บราวเซอร์ เช่ น ไออี (Internet
Explorer :IE) และเนสเคปนาวิเกเตอร์ (Netscape Navigator) เป็ นต้นตัวอย่างของสคริ ปต์ชนิ ดนี
ได้แก่จาวาสคริ ปต์ (JavaScript) และวีบีสคริ ปต์ (VBScript) เป็ นต้น
2.3.3.2 เซิร์ฟเวอร์-ไซท์สคริ ปต์ (Server-Side Script) เป็ นสคริ ปต์ทีทํ างานทางฝั งเครื อง
เซิ ร์ฟเวอร์ โดยสคริ ปต์เหล่านี จะถูก แปลและประมวลผลโดยเว็บเซิ ร์ฟเวอร์ เช่น พีด ับบลิวเอส
(Personal Web Server: PWS) และไอไอเอส (Internet Information Server: IIS) เป็ นต้น ตัวอย่าง
ของสคริ ปต์ชนิดนี ได้แก่ เพิร์ล (Perl) พีเอชพี (PHP) เจเอสพี (JSP) เอเอสพี (ASP) และเอเอสพีดอท
เน็ต (ASP.NET) เป็ นต้น
2.3.4 ไคลเอนท์-ไซท์ส คริ ปต์ (Client-Side Script) เน้น ใช้ง านกับผู้ใ ช้แ ต่ ล ะคน ส่ ว น
เซิร์ฟเวอร์-ไซท์สคริ ปต์ (Server-Side Script) เน้นให้ผู้ ใช้ทุกคนได้ใช้งานร่ วมกัน เซิร์ฟเวอร์-ไซท์
สคริ ปต์ (Server-Side Script) จึงมีค วามหลากหลายมากกว่า ตัว อย่างที จะชี ให้เห็น ว่าเป็ นงานที
เซิร์ฟเวอร์-ไซท์สคริ ปต์ท ํ าได้แต่ไคลเอนท์-ไซท์สคริ ปต์ (Client-Side Script) ทํ าไม่ได้ เช่นกระดาน
ข่าวหรื อเว็บบอร์ด (Web Board) ระบบสมาชิก ห้องสนทนา (Chat Room) การค้าอิเล็กทรอนิ กส์(eCommerce) รวมทั งงานทีต้องใช้ระบบฐานข้อมูลต่างๆ เป็ นต้น
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2.4..เครืองมือทีใช้ ในการพัฒนาระบบ
2.4.1..HyperText Markup Language (HTML)
2.4.1.1..ความหมายของ HyperText Markup Language
HTML ย่อมาจาก HyperText Markup Language เป็ นภาษาคอมพิวเตอร์ รูปแบบหนึ ง ที มี
โครงสร้างการเขียนโดยอาศั ยตัวกํ ากั บแท็กTag).ควบคุ
(
มการแสดงผลข้อความ.รู ปภาพหรื อวั ตถุอืน
ๆ ผ่านโปรแกรมเบราเซอร์ (วั นชัย, 2542)
2.4.1.2..โครงสร้างของภาษา HTML
การสร้างเอกสาร HTML มีองค์ประกอบหลักอยู.่ 2.ส่ วน.คือ.ส่ วนทีเป็ นข้อความทีจะพิมพ์
และส่ วนที เป็ นคําสั ง สําหรับส่ วนทีเป็ นคําสั งทีจะนํามาใช้เพือเปลียนแปลงรู ปร่ างและแบบของ
ตัว อัก ษรหรื อเอกสารใด ๆ จะถูก เรี ยกว่า แท็ก .(Tag).และจะเขียนไว้อยู่ในเครื องหมาย.< >.ใน
รู ปแบบ <คํ าสั ง> เช่น <HTML>, <B>, <U> เป็ นต้น
2.4.2..Personal Home Page Tool (PHP)
2.4.2.1..ความหมายของ Personal Home Page Tool
PHP ย่อมาจาก PHP.:.Hypertext Preprocessor.(PHP.เป็ นคําย่อในลักษณะของ.Recursive
เพราะชือเต็มยั งคงมีค ํ าว่า.PHP.เป็ นส่วนประกอบ).ซึ งเป็ นภาษาสคริ ปต์ทีนิ ยมใช้ในการพัฒนาเว็บ
แอปพลิเ คชัน .โดยสคริ ป ต์ทีเขี ยนขึ นด้ว ย.PHP.นั น.การทํางานอยู่ที ฝั งเซิ ร์ ฟเวอร์.(Server.Side
Script).และสามารถเขียนรวมกับภาษา.HTML.ได้.(สาธิต,.2550)
2.4.2.2..โครงสร้างการทํ างานของ PHP
เว็บไซต์สามารถแบ่งออกได้เป็ น.2.ประเภทตามลักษณะของการประมวลผล คือ เว็บไซต์
แบบ Static และเว็บไซต์แบบ Dynamic สําหรับเว็บไซต์แบบ Static นั นเป็ นเว็บไซต์ทีมีข ้อมูลทีเป็ น
เอกสาร HTML เพียงอย่างเดียว ส่วนเว็บไซต์แบบ Dynamic นั น นอกจากเอกสาร HTML แล้วยั งมี
การเพิมโค้ดของโปรแกรมทีเป็ น Server Side Script อย่าง PHP, JSP, ASP.NET เข้าไปด้วย ซึ งช่วย
เพิ มความสามารถในการทํ างาน เช่น การรับส่งข้อมูลจากผู้ ใช้หรื อการติดต่อฐานข้อมูลเป็ นต้น
2.4.2.3..ความสามารถของ PHP
ความสามารถของ PHP ได้จ ัดแบ่งออกเป็ น 3 หมวดหมู่ ดังนี (อนรรฆนงค์, 2550)
ก)..ความสามารถพื นฐาน เป็ นความสามารถขั นพื นฐานทีภาษาสคริ ปต์ทั วๆ ไป
ต้องทํ าได้ ได้แก่
1)..สร้างฟอร์มโต้ตอบ หรื อรับส่งข้อมูลกับผู้ ใช้ได้
2)..แทรกโค้ด PHP เข้าไประหว่างโค้ดภาษา HTML ได้ทันที
3)..ฟังก์ชันมากมายทีสนับสนุนการทํ างาน
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ข)..ความสามารถในการติ ด ต่ อ กับ ฐานข้อ มูล .สามารถรองรั บ การใช้ง าน
ฐานข้อมูลได้มากมาย
ค)..ความสามารถขั นสูง เช่นสนับสนุนการติดต่อกับโปรโตคอลได้หลากหลาย
และสามารถทํ างานได้ก ับฮาร์ดแวร์ทุกระดับ
2.4.2.4..ข้อดีของ PHP
การพั ฒนาเว็บแอปพลิเคชันด้วยPHP มีข ้อดีหลายประการด้วยกั นคือ
ก)..PHP.นั นเป็ นซอฟต์แวร์ โอเพ่นซอร์ ซ ซึ งเปิ ดเผยซอร์ ซโค้ดผู้อ่านสามารถ
ดาวน์โหลดมาใช้งานได้ฟรี โดยไม่เสีย
ข)..ทํ างานได้หลายแพลตฟอร์ ม.PHP.สามารถทํางานได้บนระบบปฏิบัติการที
หลากหลาย
ค)..ง่ายต่อการศึกษา การเขี ยนโปรแกรมด้ว ย.PHP.เขี ยนด้วยโครงสร้ างที ไม่
ซับซ้อน ทํ าความเข้าใจไม่ยาก
ง)..ทํ างานได้รวดเร็ วมาก สคริ ปต์ทีเขียนขึ นด้วย.PHP.สามารถประมวลผลและ
ทํ างานได้รวดเร็ ว
2.4.3..ระบบฐานข้อมูลด้วยมายเอสคิวแอล(MySql)
มายเอสคิวแอล.(MySQL).จัดเป็ นระบบจัดฐานข้อมูลเชิ งสัมพันธ์ เป็ นซอฟต์แวร์ ประเภท
Open Source Software สามารถดาวน์โหลด Source Code ต้นฉบับได้จากอินเทอร์ เน็ตโดยไม่ต ้อง
เสียค่าใช้จ่ายใด ๆ มายเอสคิวแอล.ได้รับการยอมรับและทดสอบเรื องของความเร็ วในการใช้งาน
โดยจะมีการทดสอบและเปรี ยบเทียบกับผลิตภัณฑ์ทางด้านฐานข้อมูลอยู่เสมอ มีการพัฒนาอย่าง
ต่อเนือง เพือช่วยให้การทํ างานให้เร็ วยิ งขึ น
2.4.3.1..สถาปัตยกรรมของมายเอสคิวแอล
สถาปัตยกรรม หรื อโครงสร้างของ มายเอสคิวแอล ประกอบด้วย ส่วน คือ
ก)..ส่วนของผู้ ให้บริ การ.(Server).จะเป็ นส่วนทีทํ าหน้าทีบริ การจั ดกาฐานข้อมูล
ในทีนี หมายถึง MySQL Server นั นเอง และเป็ นทีจัดเก็บข้ อมูลทั งหมด
ข)..ส่ วนของผู้ ใช้บริ การ.(Client).คือ ผู้ ใช้นั นเอง โดยโปรแกรมสําหรับใช้งาน
ส่วนนี ได้แก่MySQL, Client, Access
2.4.3.2..ความสามารถของโปรแกรมมายเอสคิวแอล
ก)..MySQL.ถื อ เป็ นระบบจัด การฐานข้อ มู ล .Database.Management.System
(DBMS).ซึงจะทําหน้าที เป็ นตัวกลางในการจัด การกับข้อมูลในฐานข้อมูลทั งสําหรับการใช้งาน
เฉพาะและรองรับการทํ างานของแอปพลิเคชันอืนๆ ทีต้องการใช้งานข้อมูลในฐานข้อมูล
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ข)..MySQL.เป็ นระบบจัด การฐานข้อ มู ล แบบ.Relational.ฐานข้ อ มู ล แบบ
Relational จะทํ าการเก็บข้อมูลทั งหมดในรู ปแบบของตารางแทนการเก็บข้อมูลทั งหมดลงในไฟล์
เพียงไฟล์เดียว ทํ าให้ท ํ างานได้รวดเร็ วและมีความยืดหยุ่น
ค)..MySQL.แจกจ่ายให้ใช้งานแบบ Open Source นั นคือ ผู้ ใช้งานMySQL ทุก
คนสามารถใช้งานและปรับแต่งการทํ างานได้ตามต้องการ สามารถดาวน์โหลดโปรแกรม MySQL
ได้จากอินเทอร์เน็ตและนํามาใช้งานโดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ
2.5..งานวิจัยทีเกียวข้ อง
2.5.1..Haruechaiyasak, Shyu and Chen (2006).ได้ท ําการศึก ษาวิจ ัยเรื อง.A.Data.Mining
Framework for Building A Web-Page Recommender System ซึ งในบทความนี ได้เสนอโครงร่ าง
ใหม่ บ นอัล กอริ ธึ ม ของการทํา เหมื อ งข้อ มูล สํา หรั บ สร้ า งระบบแนะนํา เว็บ ไซต์ ระบบผู้ใ ห้
คํ าแนะนําคือ โปรแกรมระหว่างส่วนทีติดต่อกับผู้ ใช้โดยอั ตโนมั ติ และสร้างรายการทีเหมาะสมต่อ
ความต้องการส่วนบุคคลของผู้ ใช้อย่างชาญฉลาดโดยการกรองข้อมูลทีใช้สําหรับการให้ค ําแนะนํา
นั นได้มาจากการทํางาน.2.วิธีด ้ว ยกัน คื อ.1).วิเคราะห์ ข ้อมูลของเนื อหาหรื อที เรี ยกว่า.ContentBased.Filtering.2).วิเคราะห์จากการอ้ างอิงถึงพฤติกรรมของผู้ ใช้อืนๆ.ทีเข้ามาใช้งานในระบบ หรื อ
ทีเรี ยกว่า Collaborative.Filtering.โดยใช้อ ั ลกอริ ธึมของการทํ าเหมืองข้อมูล ซึ งพบว่าระบบแนะนําที
สร้างขึ นให้ผลความพอใจทีดีกว่าเดิม(Keyword-Based).โดยเพิ มการกรองทีจัดใหม่ทีเป็ นประโยชน์
แก่ผู้ ใช้มากขึ น
2.5.2..ชัยวัฒน์ (2550) ได้ท ําการศึกษาวิจ ัยเรื อง การทํานายข้อมูลโดยการรวม.Content-Based
Filtering With Item-Based Collaborative Filtering ด้วยกฎความสัมพั นธ์ซึ งงานวิจ ัยนี นําเสนอเพือ
แก้ปัญหาการให้เรตติ งต่อชิ นข้อมูลไม่ทั วถึงและปัญหาชิ นข้อมูลทียั งไม่มีการให้เรตติ งไว้ ซึ งวิธรีกา
ทีนําเสนอเพือแก้ไขปั ญหาทั งสองดังกล่าว ประกอบด้วยสามขั นตอน คือ ขั นตอนแรกใช้เทคนิ ค
การค้น หากฎความสัมพัน ธ์เพือค้น พบความคล้ายคลึงจากความสัมพัน ธ์ก ัน ระหว่างคุ ณ สมบัติ
ขั นตอนที สองนําความคล้ายคลึงที ได้จ ากขั นตอนแรกไปคํานวณหาชิ นข้อมูลที คล้ายคลึงตาม
คุณสมบัติ ขั นตอนทีสามรวมค่าความคล้ายคลึงตามคุ ณสมบัติตาง่ ๆ และค่าความคล้ายคลึงของ
ข้อมูลเรตติ งเข้าด้วยกัน เพือใช้ค ้นหาชิ นข้อมูลทีใกล้เคียงในอัลกอริ ธึม.Item-Based.Collaborative
Filtering และให้ผลการทํ านายค่าความพึงพอใจออกมาโดยอาศั ยค่าความคล้ ายคลึงรวม
2.5.3..Mooney.and.Roy.(2001).ได้ท ํา การศึ ก ษางานวิ จ ัย เกี ยวกับ เรื อง.การใช้เ ทคนิ ค ของ
Content-Based Book.Recommending.Using.Learning.for.Text.categorization ซึ งในบทความนี เป็ น
การศึกษาเกียวกับการพั ฒนา ระบบการให้ค ํ าแนะนําทีใช้อยู่ ส่ วนมากใช้วิธCollaborative
ี
Filtering
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ซึ งเป็ นวิธีการทีอาศัยความชอบต่อชิ นข้อมูลของผู้ ใช้อืนๆ มาใช้ในการให้ค ํ าแนะนํา ในทางตรงกัน
ข้ามการให้ค ํ าแนะนําโดยใช้วิธContent-Based
ี
Filtering นั นกลับมีข ้อได้เปรี ยบมากกว่า เพราะจะ
ให้ค ํ าแนะนําจากข้อมูลของสินค้าเอง ทําให้สามารถแนะนําสิ นค้าทีไม่เคยมีการให้เรตติ ง มาก่อน
ได้และยังสามารถแนะนํา สิ งที ผู้ใช้สนใจที แตกต่ างจากผู้ใช้ทั วไปได้ด ้ว ย ระบบให้ค ําแนะนํา
หนังสื อด้วยเทคนิ ค Content-Based.Filtering.ใช้ประโยชน์จากข้อมูลและการเรี ยนรู้ของเครื องใน
การให้ค ํ าแนะนําทีมีความถูกต้องได้
2.5.4..นิ ภ ัท ร์ .และ วิ ท วัส .(2550).ได้ท ํา การศึ ก ษาวิ จ ัย เรื อง ระบบแนะนํา ภาพยนตร์ แ บบ
ออนไลน์โดยใช้เทคนิคการกรองข้อมูล.ซึ งงานวิจ ัยนี เป็ นการนําเสนอวิธีใหม่เพือเพิ มประสิ ทธิภาพ
ของการพัฒ นาระบบให้ก ารแนะนํา ซึ งจะนําเสนอวิธีการแก้ไขปั ญหาโดยการรวมเทคนิ คของ
Collaborative.Filtering และ.Content-Based.Filtering เข้าด้วยกัน.โดยใช้การทํานายด้วยวิธีแบบ
CBF.มาปรับปรุ งข้อมูลผู้ ใช้และชิ นข้อมูลทีมีอยู่ หลั งจากนั นนําเสนอการแนะนําผ่าCF.เพื
น อให้ผล
การแนะนําออกมาอย่างมีประสิ ทธิ ภาพมากยิ งขึ น โดยในการทําการทดลองนั นเลือกใช้ข ้อมูล
ทางด้านภาพยนตร์ มาทํ าการทดลองผ่านทางระบบแนะนําภาพยนตร์แบบออนไลน์ จากการทดลอง
ระบบให้การแนะนําด้วยดาต้าเซตทีทํ าขึ นพบว่าวิธีการทีนําเสนอ สามารถแก้ไขปัญหาการให้เรตติ ง
ต่อชิ นข้อมูล(Sparsity.Problem).ปัญหาการแยกแยะเรตติ ง.(Transparency Problem) ลงได้
2.5.5..Meteren and Someren (2002) ได้ท ําการศึกษาวิจ ัยเรื อง Using Content-Based filtering
for Recommendation ซึ งในบทความนี กล่าวถึง การสื บค้นข้อมูลข่าวสารบนเว็บไซต์ทีมีจ ํานวน
มากมาย สามารถเข้าถึงข้อมูลได้ในเวลาไม่นาน แต่การทีจะได้ข ้อมูลทีต้องการออกมาไม่ใช่เรื องง่าย
ระบบการให้ค ํ าแนะนําสามารถช่วยผู้ ใช้ในการค้นหาข้อมูลข่าวสารสําหรับใช้
ผู้ แต่ละคน จึงได้ท ํา
การสร้างระบบแนะนํา RRES เป็ นระบบทีนําเทคนิ ค Content-Based Filtering มาใช้ในการให้
คําแนะนําแก่ ผู้ใช้งาน ซึ งหัว ข้อในการแนะนํา คื อ การปรั บปรุ งบ้าน.สิ งที เกี ยวข้องหลัก ๆ คื อ
รู ปแบบของผู้ ใช้ ทีต้องการความรวดเร็ ว.และเรี ยนรู้จากผลตอบรับเชิงบวกเท่านั น วิธีการของผล
ตอบรับทีสัมพั นธ์ก ันดูเหมือน เป็ นคู่แข่งทีดีสําหรับรู ปแบบของผู้ ใช้ ซึ งทั 2ง อย่างนั นจะมีผลต่อ
ความฉับไว
2.5.6..J'avega (2005) ได้ท ํ าการศึกษางานวิจ ัยเรื อง.ระบบให้การแนะนําเพลงโดยใช้เทคนิ คการ
กรองแบบอิงเนื อหา ซึ งในบทความนี กล่าวถึง.พื นฐานสําหรับพยากรณ์ความชอบต่อเพลง รู ปแบบ
ของการพยากรณ์สําหรับความชอบต่อเพลง.จะใช้เนื อหาของเพลงอธิบายต้นกําเนิ ดของหลักฐาน
รู ปแบบนี ในทางกลั บกันจะยอมให้ระบบตัดสินใจ จากชุดของคํ าสั งซื อตามคําพยากรณ์ของผู้ ใช้แต่
ละคน ปั ญหาในการพยากรณ์ความชอบเพลง คือการวิเคราะห์ความสัมพันธ์และปั ญหาอืน ๆ ใน
ระบบชาญฉลาดโดยทํ าการวิเคราะห์และตัดสินใจ งานวิจ ัยนี สร้างต้นแบบโปรแกรมและติดตั งเพือ
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แก้ปัญหาในการให้ค ํ าแนะนําจากการหาค่าความคล้ ายคลึ.ง3.วิธีด ้วยกันได้แก่.k-Nearest Neighbors
Bayesian.Networks.และ.A.Model-Free ซึ งพบการใช้ เ ทคนิ ค.Content-Based.Filtering.ในการ
แนะนําข้อมูลเพลงนั นมีประสิทธิภาพเทียบเท่ากับการแนะนําโดยใช้เทคนิ คCollaborative Filtering
และสามารถรองรับจํ านวนของผู้ ใช้งานในระบบได้มากกว่า
2.5.7..Rojsattarat and Soonthornphisaj (2003) ได้ท ําการศึกษาวิจ ัยเรื อง Combining ContentBased Predication and Collaborative Filtering for Movie Recommending System ซึ งงานวิจ ัยนี เป็ น
การนําเทคนิ ค Content-Based Predication and Collaborative.Filtering.มาใช้ในการทํานาย และ
แนะนํา ภาพยนตร์ โ ดยใช้.Data.Set.ของ.EachMovie.com.มาเป็ นข้อ มูล ในการวิ จ ัย ครั งนี เป็ น
การศึกษาเพือนําข้อดีในการแนะนําข้อมูลของทั ง2 เทคนิ คมาใช้ในการแนะนําภาพยนตร์ ซึ งจาก
ผลการศึกษาพบว่าการนําเทคนิคดังกล่าวมาใช้ร่วมกัน สามารถช่วยลดข้อบกพร่ องทีเกิดจากเทคนิ ค
ทั ง 2.แบบได้ ทั งปั ญหา.First-rater.ซึ งเกิ ด กับ.Items.ใหม่ทียังไม่มีการให้.Rating.มาก่อนสําหรั บ
เทคนิ ค Collaborative.Filtering.และปั ญหาที ไม่สามารถแนะนําสิ งทีแตกต่างจากทีผู้ใช้งานสนใจ
ของเทคนิค Content-Based Filtering ได้
2.5.8..ศุภชัย (2549).ได้ท ํ าการศึกษาวิจ ัยเรื อง ระบบแนะนําสิ นค้าและบริ การในธุรกิจพาณิ ชย์
อิเล็ก ทรอนิ ก ส์ ซึ งงานวิ จ ัยนี กล่า วถึง ธุ ร กิ จ e-Commerce.เป็ นธุ ร กิ จ รู ปแบบหนึ งบนเครื อข่ า ย
อินเทอร์เน็ตทีได้รับความนิยมมากในปัจจุบัน ซึ งเพิ มความสะดวกสบายให้ก ับลูกค้าในการเลือกซื อ
สินค้าและบริ การผ่านอินเทอร์ เน็ตนั นเป็ นทีน่ าสนใจ คือ การนําเสนอและแนะนําทางเลือกสิ นค้า
และบริ การแก่ผู้ ซื อ ซึ งระบบจะแนะนําสิ นค้าและบริ การโดยใช้เทคนิ คCollaborative Filtering ใน
การแนะนําสินค้าและบริ การทีเกียวข้อง ทีมีความสัมพันธ์ก ันกับผู้ ซื อสิ นค้าและบริ การ หรื อสิ นค้า
และบริ การที มักจะถูก ซื อควบคู่ ก ัน จะช่ว ยให้ผู้ ซื อลดขั นตอนและเวลาในการค้น หาสิ น ค้าและ
บริ การทีต้องการ ทํ าให้ผู้ ซื อได้รับความสะดวกสบายเพิ มมากขึ น
สรุ ปจากการศึกษาเอกสารและงานวิจ ัยทีเกียวข้อง ผู้ วิจ ัยได้น ําประโยชน์ของงานวิจ ัยดังกล่าว
ทั งในส่ ว นของเทคนิ ควิธีการต่างๆ ตลอดจนถึงแนวคิ ดในการแนะนําชิ นข้อมูลโดยใช้เทคนิ ค ที
แตกต่างกัน ซึ งเทคนิ คที ผู้ วิจ ัยได้เลือกนํามาใช้กับการวิเคราะห์และพัฒนาระบบแนะนําหนังสื อ
คอมพิวเตอร์ แบบออนไลน์ คือ Content-Based Filtering โดยใช้อ ัลกอริ ธึม Naïve Bayes Theorem
ซึ งเป็ นอั ลกอริ ธึมทีง่ายและเร็ วในการคํ านวณ

บทที 3
วิธีดําเนินการวิจัย
การวิเคราะห์และพั ฒนาระบบแนะนําหนังสือคอมพิวเตอร์แบบออนไลน์ โดยใช้เทคนิ คการ
กรองแบบอิงเนื อหา ซึ งผู้ วิจ ัยได้แบ่งวิธีการดํ าเนินงานออกเป็ น ขั นตอน ดังนี
3.1 การศึกษาข้อมูลและปัญหาของระบบงานเดิม
3.2 การออกแบบระบบ
3.3 การพั ฒนาระบบ
3.4 การทดสอบระบบ
3.5..การประเมินผลระบบ
3.1.. การศึกษาข้ อมูลและปัญหาของระบบงานเดิม
3.1.1..การศึกษาปัญหาของระบบงานเดิม
ในปัจจุบันมีข ้อมูลข่าวสารจํานวนมากไม่ว่าจะอยู่ส่วนไหนบนโลกก็จะสามารถเข้าถึงข้อมูล
ข่าวสารได้ในเวลาไม่นาน แต่ก ารที จะได้ข ้อมูลทีต้องการออกมาอย่างรวดเร็ วและตรงกับความ
ต้องการนั นไม่ใช่เรื องง่าย เช่น ถ้ าเราต้องการหาข้อมูลเกียวกับ ชือเรื องหนังสื อ ในSearch Engine
นั น ผลลั พธ์ทีได้อาจไม่ตรงกับทีเราต้องการ เช่น ถ้ าต้องการหาข้อมูลเกียวกับหนังสื อเรื อง
“ฮอนด้า
โซอิจิโร” แทนที Search Engine จะแสดงข้อมูลเกียวกับหนังสือเล่มนั นออกมา ลํ าดับแรกๆ ของผล
การค้นหานั นจะแสดงข้อมูลเกียวกับ“รถ” ออกมา ซึ งไม่ตรงกับข้อมูลหนังสื ออย่างทีผู้ ใช้ต ้องการ
หรื อถ้ าผู้ ใช้งานต้องการหนังสือเรื องหนึ ง แต่ไม่สามารถคิดKeyword ออกมาได้ เช่น คิดชือเรื องไม่
ออก ระบบก็จะไม่สามารถแสดงข้อมูลทีผู้ ใช้ต ้องการได้จากปัญหาทีได้กล่าวไป จึงเป็ นสาเหตุจูงใจ
ให้ผพู้ ั ฒนาระบบมีแนวคิดในการพั ฒนาระบบแนะนําหนังสื อคอมพิวเตอร์ แบบออนไลน์ เพือช่วย
แนะนําหนังสือให้ตรงกับความต้องการของลูกค้าแต่ละคนให้มากทีสุด
3.1.2..การศึกษาเครื องมือทีทําการพัฒนาเว็บไซต์ เป็ นการศึกษาเทคนิ คทีใช้ก ับระบบแนะนํา
หนังสื อคอมพิว เตอร์ แบบออนไลน์ แต่ละวิธี ซึ งได้เลือกใช้เทคนิ ค.Content-Based.Filtering และ
อั ลกอริ ธึม.Naïve.Bayes.Theorem.มาใช้ในการพัฒนาระบบทําให้สามารถแนะนําหนังสื อต่างๆ ที
คาดว่าผู้ ใช้น่าจะสนใจ หรื ออาจจะเป็ นหนังสือทีผู้ ใช้ต ้องการได้อย่างสะดวกและรวดเร็ ว
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3.2..การออกแบบระบบ
การออกแบบระบบแนะนําหนังสือคอมพิวเตอร์แบบออนไลน์ โดยใช้เทคนิ คการกรองแบบ
อิงเนื อหา ขั นตอนนี นับเป็ นขั นตอนที สําคัญทีจะทําให้การพัฒนาระบบมีประสิ ทธิ ภาพ โดยการ
วิเคราะห์จ ะเกี ยวข้องกับการออกแบบแผนภาพรายละเอียดต่ างๆ.ของการดําเนิ น งาน.และสร้าง
แผนภาพการทํ างานต่างๆ.เพือให้ง่ายต่อความเข้าใจ.รวมทั งการวิเคราะห์โครงสร้างของฐานข้อมูล
และความสัมพัน ธ์ข องแฟ้ มข้อมูลต่ างๆ.ให้ร ะบบมีค วามสอดคล้องกัน ในการทํางาน.สามารถ
นําไปใช้ในการออกแบบ เพือให้การทํ างานของระบบมีประสิทธิภาพสูงสุด
3.2.1..แผนภาพกระแสข้อมูลระดับสูง(Context Diagram)
แผนภาพกระแสข้อมูลระดับสูงเป็ นการออกแบบแผนภาพการไหลของข้อมูลระดับบนสุ ด ที
แสดงภาพรวมการทํางานของระบบทีมีความสัมพันธ์ก ับเอนทิตีทีเกียวข้องโดยตรงกับระบบดัง
แสดงไว้ ในภาพที 3-1

ภาพที 3-1 แผนภาพกระแสข้อมูลระดับสูง(Context Diagram)
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จากแผนภาพ Context Diagram ข้างต้นสามารถอธิบายรายละเอียดได้ด ังนี กลุ่มบุคคลที มี
ส่วนเกียวข้องกับระบบมี 2 กลุ่ม คือ ส่วนของอาจารย์ และส่วนของผู้ ดูแลระบบ
ส่วนของอาจารย์ เป็ นผู้ ทีเข้ามาใช้บริ การของระบบ โดยสามารถจัดการข้อมูลส่ วนตัว และ
แก้ไขรหัสผ่าน ลงคะแนนความชอบต่อหนังสือแต่ละเรื องหลั งจากนั นระบบจะแนะนําหนังสื อให้
โดยอั ตโนมั ติ
ส่วนของผู้ ดูแลระบบ เป็ นผู้ ทีมีหน้าทีในการจัดการข้อมูลต่างๆของระบบ โดยสามารถเพิ ม
ลบ แก้ไข ข้อมูลหนังสือ และดูรายงานการให้คะแนนหนังสือแต่ละเรื องได้
3.2.2..แผนภาพการไหลของข้อมูล ระดับที 0 (Data Flow Diagram Level 0) ของระบบ แสดง
ให้เห็ นถึงขั นตอนการทํางานหลักของระบบทั งหมด แสดงทิศทางการไหลของข้อมูลและแสดง
รายละเอียดแหล่งจัดเก็บข้อมูล ประกอบด้วยกระบวนการย่อย6 กระบวนการ ดังแสดงไว้ในภาพที
3-2
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ภาพที 3-2 แผนภาพการไหลของข้อมูล ระดับที0 (Data Flow Diagram Level 0) ของระบบ
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3.2.2.1..กระบวนการที.1.0.ลงทะเบียน เป็ นการลงทะเบียนของอาจารย์ทีเข้าใช้งานระบบ
ในครั งแรก โดยผู้ ใช้ต้องป้ อนข้อมูลส่วนตัว พร้อมทั งกําหนดรหัสผู้ ใช้งานระบบและรหัสผ่านเพือ
นําไปใช้ในการเข้าสู่ระบบครั งต่อไป
3.2.2.2..กระบวนการที.2.0.เข้าสู่ระบบ เป็ นการเข้าใช้งานระบบโดยอาจารย์ต ้องป้ อนชือ
ผู้ ใช้งานระบบและรหัสผ่านจึงสามารถเข้าใช้งานระบบได้
3.2.2.3..กระบวนการที .3.0.เปลียนแปลงรหัสผ่า น เป็ นระบบงานเกี ยวกับ การแก้ไ ข
รหัสผ่าน เพือจะได้รหัสผ่านใหม่ตามทีผู้ ใช้งานต้องการ
3.2.2.4..กระบวนการที.4.0. ลงคะแนนความชอบให้ก ับหนังสื อ เป็ นระบบงานเกี ยวกับ
การเอาค่าข้อมูลพื นฐาน 2 ส่วนได้แก่ ชือเรื องและเนื อหา และชือผู้ แต่งมาทํ าการคํานวณหาค่าความ
คล้ ายคลึงของเนื อหา โดยจะนําเสนอรายการหนังสือทีผู้ ใช้น่าจะสนใจได้อย่างอั ตโนมั ติ
3.2.2.5..กระบวนการที.5.0.ติชมหนังสือ.เป็ นระบบงานเกียวกับการแสดงความคิดเห็น/
แนะนําติชมหนังสือแต่ละเรื องโดยผู้ ใช้
3.2.2.6..กระบวนการที.6.0.ปรับปรุ งข้อมูลหนังสื อ เป็ นระบบงานเกียวกับการปรับปรุ ง
ข้อมูลหนังสือ เช่นเพิ ม ลบ แก้ไขข้อมูลหนังสือ
3.2.2.7..กระบวนการที .7.0.ออกรายงาน.เป็ นระบบงานในส่ วนของผูด้ ูแลระบบในการ
แสดงรายงานการให้คะแนนหนังสือแต่ละเรื อง
แผนภาพการไหลของข้อมูล ระดับที.1.(Data.Flow.Diagram.Level.1).ของกระบวนการที 1.0
ลงทะเบียน ดังแสดงไว้ ในภาพที 3-3
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อาจารย์

1.0

ข้ อมูลลงทะเบียน

สมั ครสมาชิก
ข้ อมูลลงทะเบียน
2.0
ตรวจสอบ
ข้ อมูลสมาชิก

D1 ข้ อมูลอาจารย์
ข้ อมูลอาจารย์

ข้ อมูลลงทะเบียน
ชือผู ้ ใช้งานระบบและรหัสผ่าน

3.0
บั นทึกข้ อมูล
สมาชิ ก

ข้ อมูลอาจารย์

ภาพที - แผนภาพกระแสข้อมูลระดับที1 ของกระบวนการที 1.0 ลงทะเบียน
จากภาพที 3-3 เป็ นการอธิบายกระบวนการลงทะเบียนของอาจารย์ โดยอาจารย์จะป้ อนข้อมูล
ส่วนตัว รวมทั งรหัสผู้ ใช้งานระบบและรหัสผ่าน จากนั นระบบจะทํ าการตรวจสอบรายละเอียดของ
ข้อมูลแล้ วทํ าการบันทึกข้อมูลลงในแฟ้ มข้อมูลอาจารย์ แล้วระบบจะแสดงข้อมูลตอบรับการเป็ น
สมาชิกของระบบ
แผนภาพการไหลของข้อมูล.ระดับที.1.(Data.Flow.Diagram.Level.1) ของกระบวนการที 4.0
ลงคะแนนความชอบให้ก ับหนังสือ ดังแสดงไว้ ในภาพที.3-4
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ภาพที -4 แผนภาพกระแสข้อมูลระดับที1 ของกระบวนการที 4.0
ลงคะแนนความชอบให้ก ับหนังสือ
จากภาพที.3-4.เป็ นการอธิบายกระบวนการลงคะแนนความชอบให้ก ับหนังสื อ โดยอาจารย์
ต้องทําการให้คะแนนหนังสือตามชือเรื องและเนื อหา ชือผู้ แต่ง จากนั นก็บันทึกข้อมูลลงในแฟ้ ม
คะแนนชือเรื องและเนื อหา แฟ้ มคะแนนชือผู้ แต่งแล้ วระบบก็จะดึงข้อมูลการให้คะแนนหนังสื อไป
ทํ าการประมวลผลความคล้ ายคลึงของหนังสือ ก็จะได้รายการหนังสือทีระบบแนะนําไปยั งสมาชิก
3.2.3..แผนภาพแสดงความสัมพั นธ์ (Entity Relationship Model)
ในขั นตอนของการออกแบบฐานข้อมูลนั นมีว ั ตถุประสงค์เพือให้ได้ฐานข้อมูลทีถูกต้องและ
สามารถเปลียนแปลงได้ง่าย โดยกํ าหนดแนวทางในการพัฒนาว่าเป็ นอย่างไร มีโครงสร้างอย่างไร
ซึ งขั นตอนการออกแบบนี ประกอบไปด้วยการออกแบบฐานข้อมูล การออกแบบการเชือมต่อ และ
การออกแบบการนําเสนอฐานข้อมูลโดยใช้โครงสร้างฐานข้อมูลแบบ Relational Database และ
ออกแบบแสดงความสัมพั นธ์ของตารางโดยใช้โปรแกรมMySQL เป็ นฐานข้อมูล โดยมีทั งหมด4
เอ็นทิตี ดังแสดงไว้ ในภาพที 3-5
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ภาพที -5 E-R Diagram ของระบบ
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3.2.4..วิเคราะห์โครงสร้างฐานข้อมูลระบบ
พจนานุกรมข้อมูล (Data Dictionary) ของการพั ฒนาระบบแนะนําหนังสื อคอมพิวเตอร์ แบบ
ออนไลน์ โดยใช้เทคนิคการกรองแบบอิงเนื อหา.ดังแสดงในตารางที.3-1.ถึง.ตารางที.3-4
ตารางที 3-1 ข้อมูลหนังสือ (Book)
ลํ าดับ
ชือเขตข้อมูล
ประเภทข้อมูล
1 Book _ID
Varchar
2 Book _Name
Varchar
3 Book _Writer1
Varchar
4 Book _Writer2
Varchar
5 Book _Writer3
Varchar
6 Book _Writer4
Varchar
7 Book _Price
Float
8 Book _Pic
Varchar
9 Book _Description Text
10 Book_Tag
Text

ขนาด
10
100
50
50
50
50
8
50
250
255

11
12

Is_Computer
Enum
Is_DatabaseProgram Enum

('Y', 'N')
('Y', 'N')

13

Is_NetworkInternet

Enum

('Y', 'N')

14
15
16
17

Is_Graphic
Is_Operation
Is_Pop
Is_UnPop

Enum
Enum
Enum
Enum

('Y', 'N')
('Y', 'N')
('Y', 'N')
('Y', 'N')

คํ าอธิบาย
Key
รหัสหนังสือ
PK
ชือหนังสือ
ชือผู้ แต่ง
ชือผู้ แต่ง
ชือผู้ แต่ง
ชือผู้ แต่ง
ราคา
รู ปหนังสือ
รายละเอียดหนังสือ
ฟิ ลด์ทีใช้ในการอธิบาย
สิ งทีกล่าวอยู่ใน
หนังสือเรื องนั นๆ
คอมพิวเตอร์
ระบบฐานข้อมูลและ
การเขียนโปรแกรม
ระบบเครื อข่ายและ
อินเทอร์เน็ต
คอมพิวเตอร์กราฟฟิ ค
ระบบปฏิบัติการ
ได้รับความนิยม
ไม่ได้รับความนิยม
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ตารางที 3-2 ข้อมูลคะแนนชือเรื องและเนื อหา (Rating_Booktag)
ลํ าดับ
ชือเขตข้อมูล
ประเภทข้อมูล ขนาด
คํ าอธิบาย
1 Book_Auto
Int
10 รหัสรายการBook_Tag
2 Book_Tag
Varchar
255 ฟิ ลด์ทีใช้ในการอธิบายสิ งที
กล่าวอยู่ในหนังสือเรื องนั นๆ
3 Book _ID
Varchar
10 รหัสหนังสือ
4 Teac_ID
Varchar
10 รหัสอาจารย์
5 RatingBook_Tag
Int
1 คะแนนชือเรื องหนังสือ
ตารางที 3-3 ข้อมูลคะแนนชือผู้ แต่ง(Rating_Writer)
ลํ าดับ
ชือเขตข้อมูล
ประเภทข้อมูล ขนาด
1 BookWriter_Auto Int
10
2 Book_Writer
Varchar
50
3 Book _ID
Varchar
10
4 Teac_ID
Varchar
10
5 RatingWriter
Int
1

คํ าอธิบาย
รหัสรายการชือผู้ แต่ง
ชือผู้ แต่ง
รหัสหนังสือ
รหัสสมาชิก
คะแนนผู้ แต่งหนังสือ

ตารางที 3-4 ข้อมูลอาจารย์ (teacher)
ลํ าดับ
ชือเขตข้อมูล
ประเภทข้อมูล
ขนาด
คํ าอธิบาย
1 Teac_ID
Int
10
รหัสสมาชิก
2 Teac_Username
Varchar
30
ชือผู้ ใช้ระบบ
3 Teac_Password
Varchar
30
รหัสผ่าน
4 Teac_Email
Varchar
100
อีเมล์
5 Teac_FirstName
Varchar
100
ชือจริ ง
6 Teac_LastName
Varchar
100
นามสกุล
7 Teac_Gender
Enum
('f','m')
เพศ
8 Teac_BirthDate
Date
(yyyy-mm-dd) วั นเกิด
9 Teac_Status
Varchar
50
สถานภาพ
10 Teac_Ocu
Varchar
50
อาชีพ

Key
PK

FK
FK

Key
PK
FK
FK

Key
PK
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ตารางที 3-4(ต่อ) ข้อมูลอาจารย์ (teacher)
ลํ าดับ ชือเขตข้อมูล
ประเภทข้อมูล
11 Member_Income
Float
12 Member_Telephone Varchar
13 Member_Address Varchar
14 Member_Tumbon Varchar
15 Member_City
Varchar
16 Member_Province Varchar
17 Member_Zipcode Varchar

ขนาด
8
10
50
50
50
50
10

คํ าอธิบาย
รายได้
โทรศั พท์มือถือ
ทีอยู่
ตํ าบล
อํ าเภอ
จังหวั ด
รหัสไปรษณี ย ์

Key

3.2.5..ออกแบบส่วนติดต่อกับผู้ ใช้งาน
3.2.5.1..หน้าจอหลั ก
เป็ นหน้าหลั กของเว็บไซต์ซึ งประกอบไปด้วยส่วนเข้าใช้งานเว็บไซต์ พื นทีในการเข้าใช้งาน
สู่ ร ะบบ พื นที แสดงข้อมูลเกียวกับเว็บไซต์ สมัค รสมาชิ ก แนะนําติ ชมหนังสื อ ข้อมูลส่ ว นตัว
วิธีการใช้งาน รายการหนังสือ ดังแสดงไว้ ในภาพที 3-6

ภาพที 3-6 หน้าจอหน้าแรกของระบบ
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3.2.5.2..หน้าจอเปลียนแปลงรหัสผ่านในการเข้าสู่ระบบ
เป็ นหน้าจอเปลียนแปลงรหัสผ่าน สําหรับผู้ ใช้งานทีต้องการเปลียนแปลงรหัสผ่านใหม่ โดย
ต้องป้ อนรหัสผ่านเดิมก่อน หลังจากนั นก็ป้อนรหัสผ่านใหม่ตามต้องการ และให้คลิกปุ ่ มแก้ไข
รหัสผ่าน ดังแสดงไว้ ในภาพที 3-7

ภาพที 3-7 หน้าจอเปลียนแปลงรหัสผ่านในการเข้าสู่ระบบ
3.2.5.3..หน้าจอการลงคะแนนความชอบต่อหนังสือของผู้ ใช้
เมือผู้ ใช้คลิกเลือกหนังสื อก็จะปรากฏหน้าจอการลงคะแนนความชอบต่อหนังสื อ.โดยจะมี
ชือหนังสื อ ชือประเภทหนังสื อ ชื อผู้ แต่ง ถัดลงมาจะเป็ นช่องให้ผู้ใช้แต่ละคนทําการให้ค ะแนน
ความชอบทีมีต่อหนังสือเรื องนั นๆ.จํ านวน.2.ค่าด้วยกันคือ คะแนนชือเรื องและเนื อหา คะแนนชือผู้
แต่งหนังสือ ดังแสดงไว้ ในภาพที 3-8
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ภาพที 3-8 หน้าจอการลงคะแนนความชอบต่อหนังสือของผู้ ใช้
3.2.5.4..หน้าจอจัดการข้อมูลหนังสือ
หน้าจอจัดการข้อมูลหนังสือ สําหรับผู้ ดูแลระบบสามารถเพิ ม ลบ แก้ไข ้อมูลหนังสือได้ตาม
ต้องการ ดังแสดงไว้ ในภาพที 3-9
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ภาพที 3-9 หน้าจอจัดการข้อมูลหนังสือ
3.3..การพัฒนาระบบ
การวิเคราะห์และพั ฒนาระบบแนะนําหนังสือคอมพิวเตอร์แบบออนไลน์ โดยใช้เทคนิ คการ
กรองแบบอิงเนื อหา พัฒ นาโดยใช้โ ปรแกรมภาษา PHP และใช้ระบบฐานข้อมูลมายเอสคิวแอล
(MySql)ในการเก็บข้อมูล ในส่ วนของการออกแบบหน้าจอเพือติดต่ อกับผู้ ใช้งาน.(Graphic.User
Interface.:.GUI).โดยใช้โปรแกรม Adobe Photoshop CS3 และ.Adobe Dreamwever.CS3.ในการ
ออกแบบเพืออํ านวยความสะดวกให้แก่ใช้ และในส่วนของการแนะนํานัน ผู้ วิจ ัยได้น ําเทคนิ คทีใช้
ในการให้ค ําแนะนํา คือ เทคนิ คการกรองแบบอิงเนื อหา (Content-Based Filtering) เพือให้ระบบ
เป็ นไปตามขอบเขตของการวิจยั
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3.4..การทดสอบระบบ
3.4.1..การทดสอบระบบ
3.4.1.1..การทดสอบแบบแอลฟ่ า.(Alpha Test).เป็ นการทดสอบเพือหาข้อบกพร่ องหรื อ
ปั ญหาที เกิดขึ นกับระบบ ดําเนิ นการทดลองใช้ข ั นต้น.โดยผู้ วิจ ัยเอง หลังจากนั นจึงทําการแก้ไข
ระบบให้มีความสมบูรณ์ยิ งขึ น
3.4.1.2vการทดสอบแบบเบต้า (Beta Test) เป็ นการทดสอบความสมบูรณ์ของระบบ โดย
ผู้วิจ ัยได้น ํา ระบบไปทํา การทดสอบความพึงพอใจต่ อคุ ณ ภาพของระบบ.โดยกลุ่ม ผูเ้ ชี ยวชาญ
ทางด้านระบบแนะนําหนังสื อ จํานวน 3 คน หลังจากนั นผูวิ้ จ ัยได้ท ําการทดสอบ เพือหาความพึง
พอใจของกลุ่มผู้ ใช้จ ํานวน50 คน และเมือทดสอบความพึงพอใจของกลุ่มผู้ ใช้แล้ว ผู้ วิจ ัยได้น ํา
ข้อมูลไปแก้ไขปรับปรุ งระบบให้ตรงกับความต้องการของกลุ่มผู้ ใให้
ช้ มีความสมบูรณ์ยงขึ
ิ น
3.5..การประเมินผลระบบ
3.5.1..หลั งจากทีได้ท ํ าการพั ฒนาระบบแล้.วผู้ พ ั ฒนาระบบได้สร้างแบบสอบถามทีนํามาใช้ใน
การประเมิน ความพึงพอใจของผู้ใช้งานที มีต่ อระบบแนะนํา หนังสื อ นี คื อ.แบบสอบถามเพื อ
ประเมินความพึงพอใจของระบบทีพั ฒนาขึ น.โดยแบ่งการประเมินระบบตามลักษณะการทดสอบ
ระบบออกเป็ น 4 ด้าน.ดังนี
3.5.1.1..ด้า น.Function.Requirement.Test.เป็ นการประเมิน เพื อดู ว่ าระบบที ได้พ ัฒ นา
ขึ นนั น มีความถูกต้องและมีความพึงพอใจตามความต้องการของผู้ ใช้มากน้อยเพียงใด
3.5.1.2..ด้าน.Functional.Test.เป็ นการประเมินเพือดูว่าระบบทีได้พ ัฒนาขึ นนั น.มีความ
ถูกต้องและมีความพึงพอใจสามารถทํ างานได้ตามหน้าทีทีมีอยู่ในระบบมากน้อยเพียงใด
3.5.1.3..ด้าน.Usability.Test.เป็ นการประเมินเพือดูว่าระบบทีได้พ ั ฒนาขึ นนั น.มีความง่าย
ต่อการใช้งานมากน้อยเพียงใดและมีความเหมาะสมในการใช้งานแค่ไหน
3.5.1.4..ด้าน.Security.Test.เป็ นการประเมิน เพือดูว่าระบบที ได้พ ัฒ นาขึ นนั น.มีค วาม
ปลอดภัยของข้อมูลมากน้อยเพียงใด
3.5.2..เกณฑ์ก ารพิ จ ารณาความพึ ง พอใจของระบบ.วัด จากคะแนนการประเมิ น ผลของ
กลุ่มตัว อย่างที ได้ท ําแบบประเมิน.โดยต้องมีค ะแนนเฉลียการประเมิน ในระดับดี ขึ นไป.จึ งจะ
ยอมรับว่าผู้ ประเมินมีความพึงพอใจต่อการใช้งานระบบ.และสามารถนําระบบไปใช้งานได้จริ งตาม
ขอบเขตทีกํ าหนดไว้ เกณฑ์การให้คะแนนแบ่งเป็ น.5.ระดับ ดังแสดงในตารางที 3-
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ตารางที 3- เกณฑ์การให้คะแนนของแบบประเมิน
ระดับเกณฑ์การให้คะแนน
ความหมาย
เชิงคุณภาพ
เชิงปริ มาณ
มากทีสุด
5
ระบบทีพั ฒนามีความพึงพอใจมากทีสุด
มาก
4
ระบบทีพั ฒนามีความพึงพอใจมาก
ปานกลาง
3
ระบบทีพั ฒนามีความพึงพอใจปานกลาง
น้อย
2
ระบบทีพั ฒนามีความพึงพอใจน้อย
น้อยทีสุด
1
ระบบทีพั ฒนามีความพึงพอใจน้อยทีสุด
3.5.3. สถิติทีใช้ในการประเมินผล
3.5.3.1..หาค่าเฉลียเลขคณิ ต (Arithmetic Mean)
สูตร

x

เมือ

x
n

(3-1)

= ค่าเฉลียเลขคณิ ต
 x = ผลรวมของข้ อมูลทั งหมดในกลุ่มตั วอย่าง
n
= จํ านวนข้อมูลทั งหมดของกลุ่มตัวอย่าง
3.5.3.2..หาส่วนเบียงเบนมาตรฐาน (Standard Division หรื อ SD)
2
 x  x 
สูตร
S .D. 
(3-2)
x

n 1

เมือ

S .D.

x

x
n

=
=
=
=

ส่วนเบียงเบนมาตรฐาน
ค่าเฉลียเลขคณิ ต
ค่าของข้อมูลแต่ละตัว
จํ านวนข้อมูลทั งหมดของกลุ่มตัวอย่าง

3.5.4..การแปลผลการประเมิน.โดยกําหนดการแปลความหมายของช่วงคะแนน.ดังแสดงใน
ตารางที -1
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ตารางที 3-1 เกณฑ์การแปลผลคะแนนของแบบประเมิน
เกณฑ์การให้คะแนน
ความหมาย
. - .
ระบบทีพั ฒนามีความพึงพอใจในระดับดีมาก
. - .
ระบบทีพั ฒนามีความพึงพอใจในระดับดี
. - .
ระบบทีพั ฒนามีความพึงพอใจในระดับปานกลาง
. - .
ระบบทีพั ฒนามีความพึงพอใจในระดับน้อย
. - .
ระบบทีพั ฒนามีความพึงพอใจในระดับน้อยทีสุด
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บทที 4
ผลการดําเนินงาน
จากการศึก ษาและรวบรวมข้อมูล เพือนําไปวิเคราะห์หาปั ญหาทีเกิด ขึ นในระบบงานเดิ ม
รวมทั งความต้องการใหม่ทีเพิ มขึ นซึ งนําไปสู่ การออกแบบและพัฒนาระบบงานใหม่ทีมีคุณภาพ
สามารถแก้ไขปัญหา เพิ มความสะดวกรวดเร็ ว และสร้างความพึงพอใจให้แก่ผู้ ใช้งาน.โดยผลทีได้
จากการดําเนิ นงานออกแบบและพัฒนาระบบแนะนําหนังสื อคอมพิวเตอร์ แบบออนไลน์ โดยใช้
เทคนิคการกรองแบบอิงเนื อหา มีรายละเอียด 3 ส่วน ดังนี
. ..ผลการพั ฒนาระบบแนะนําหนังสือคอมพิวเตอร์ แบบออนไลน์ โดยใช้เทคนิ คการกรอง
แบบอิงเนื อหา
4.2..ผลการวิเคราะห์แบบประเมินความคิดเห็นของผู้ เชียวชาญ
4.3..ผลการวิเคราะห์แบบประเมินความคิดเห็นของผู้ ใช้ทั วไป
4.4..สรุ ปผลการประเมินหาความพึงพอใจของระบบ
4.1..ผลการพัฒนาระบบแนะนําหนังสือคอมพิวเตอร์ แบบออนไลน์
ระบบแนะนําหนังสื อคอมพิวเตอร์ แบบออนไลน์ โดยใช้เทคนิ คการกรองแบบอิงเนื อหา ที
พัฒนาขึ นโดยใช้ภาษา Profession Home Page (PHP) เป็ นเครื องมือในการพัฒนา และใช้ระบบ
จัดการฐานข้อมูลMySql นั น ได้มีการกํ าหนดกลุ่มผู้ ใช้งานเป็ น ประเภท คือ ผู้ ดูแลระบบ และ
ผู้ ใช้งานทั วไป ซึ งส่วนติดต่อผู้ ใช้และการทํ างาน มีด ังนี
4.1.1..การทํ างานหลั กของผู้ ใช้งาน แบ่งพื นทีออกเป็ น 5 ส่วน คือ
4.1.1.1..พื นทีส่ วนบนประกอบไปด้ว ยเมนูต่างๆ เช่น หน้าแรก สมัครสมาชิก เป็ นต้น
4.1.1.2..พื นทีแนะนําเว็บไซต์ จะเป็ นส่วนทีเชิญชวนให้เข้าสมั ครสมาชิกในระบบ
4.1.1.3..พื นทีในการ Login เข้าสู่เว็บไซต์ สําหรับสมาชิกทีมี Username และ Password
4.1.1.4..พื นทีในค้นหาหนังสือ สามารถค้นหาหนังสื อตามประเภทหนังสื อ ชือหนังสื อ
ชือผู้ แต่ง
4.1.1.5..พื นทีสําหรับแสดงรายการหนังสื อ ซึ งมีหนังสื อทั งหมด7 รายการ ดังแสดงไว้
ในภาพที 4-1
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ภาพที..4-1..การทํ างานหลั กของผู้ ใช้งานทั วไป
4.1.2..การเข้าสมั ครสมาชิก
ในส่วนของหน้าจอการสมั ครสมาชิก จะเป็ นส่ วนทีให้สมาชิกเข้ามากรอกข้อมูลทีใช้ติดต่อ
ระบบ ข้อมูลส่วนตัว และข้อมูลทีอยู่ปัจจุบัน เมือผู้ ใช้กรอกรายละเอียเสร็
ด จแล้ วก็จะได้ ชือผู้ ใช้งาน
ระบบ และรหัสผ่านเพือนําไปเข้าใช้งานระบบดังแสดงไว้ ในภาพที 4-2
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ภาพที..4-2..การเข้าสมั ครสมาชิก

40

4.1.3..แก้ไขข้อมูลส่วนตัว
ในส่วนนี สมาชิกสามารถเข้าไปจัดการข้อมูลส่วนตัว และเปลียนแปลงรหัสผ่านในการเข้าสู่
ระบบ ดังแสดงไว้ ในภาพที 4-3 และ ภาพที 4-4

ภาพที..4-3..การแก้ไขข้อมูลส่วนตั ว
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ภาพที..4-4..การเปลียนแปลงรหัสผ่านในการเข้าสู่ระบบ

4.1.5..การลงคะแนนความชอบต่อหนังสือแต่ละเรื อง
ในส่วนของหน้าจอการลงคะแนนความชอบ จะเป็ นส่ วนทีให้ผู้ ใช้โหวตให้คะแนนหนังสื อ
แต่ละเรื อง หลั งจากทีผู้ ใช้ท ําการโหวตให้คะแนนหนังสื อแล้ว ทางระบบจะแนะนําหนังสื อให้ก ับ
ผู้ ใช้โดยอั ตโนมั ตดัิ งแสดงไว้ ในภาพที.4-5
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ภาพที..4-5..การลงคะแนนความชอบให้ก ับหนังสือแต่ละเรื อง

4.1.6..การทํ างานหลั กของผู้ ดูแลระบบดังแสดงไว้ ในภาพที.4-6
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ภาพที..4-6..การทํ างานหลั กของผู้ ดูแลระบบ
4.1.7..การจัดการข้อมูลสมาชิก เช่น การลบข้อมูลสมาชิก ดังแสดงไว้ ในภาพที.4-7
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ภาพที..4-7..การจัดการข้อมูลสมาชิก
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4.1.8..การจัดการข้อมูลหนังสือ เช่น การเพิ ม ลบ แก้ไขข้อมูลหนังสือ ดังแสดงไว้ ในภาพที
.4-8

ภาพที..4-8..การจัดการข้อมูลหนังสือ
4.2..ผลการวิเคราะห์ แบบประเมินความคิดเห็นของผู ้เชียวชาญ
ผลการประเมินคุณภาพของระบบในแต่ละด้าน แสดงค่าคะแนนเฉลีย ( X ) ส่ วนเบียงเบน
มาตรฐาน ( S.D. ) และค่าระดับความพึงพอใจของผู้ เชียวชาญ จํ านวน3 คน มีด ังต่อไปนี
4.2.1 ด้านความสามารถทํางานตามความต้องการของผู้ ใช้ (Function Requirement Test) ผล
การประเมิน ดังแสดงในตารางที 4-1
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ตางรางที 4-1 ผลการประเมินคุณภาพต่อระบบของผู้ เชียวชาญ ด้านความสามารถทํ างานตาม
ความต้องการของผู้ ใช้งาน
ระดับ
S.D.
X
รายการประเมิน
คุณภาพ
1...ความสามารถของระบบในการจัด การ
ข้อมูล เพิ ม ลบ แก้ไข
1.1..ข้อมูลสมาชิก
4.33
0.58
ดี
1.2..ข้อมูลหนังสือ
4.00
0.00
ดี
2...ความสามารถของระบบในการแก้ไ ข
4.33
0.58
ดี
รหัสผ่านได้
3...ความสามารถในการแสดงรายละเอียด
4.00
0.00
ดี
ข้อมูลของหนังสือได้
4...ความสามารถของระบบในการค้น หา
ข้อมูลหนังสือ
4. ตามชือหนังสือ
4.00
0.00
ดี
4.2 ตามชือประเภทหนังสือ
4.00
0.00
ดี
4.3 ตามชือผู้ แต่ง
4.00
0.00
ดี
5...ความสามารถของระบบในการแนะนํา
4.00
0.00
ดี
หนังสือโดยอั ตโนมั ติได้
6...ความสามารถของระบบในการออก
3.67
0.58
ดี
รายงานการให้คะแนนหนังสื อของผู้ ใช้แต่
ละเรื องได้
สรุ ปด้า นความสามารถทํา งานตามความ
4.04
0.19
ดี
ต้องการของผู้ ใช้งาน
จากตารางที 4-1 เมือพิจ ารณาการประเมิน คุ ณ ภาพ ของโปรแกรมจากการประเมิน ของ
ผู้ เชียวชาญในด้านความสามารถทํางานตามความต้องการของผู้ ใช้งานได้ค่าเฉลียเท่ากับ 4.04 ซึ ง
แสดงถึงคุณภาพการใช้งานอยู่ในระดับดี
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4.2.2..ด้านการทํ างานตามหน้าที (Function Test) ผลการประเมิน ดังแสดงในตารางที 4-2
ตางรางที -2..ผลการประเมินคุณภาพต่อระบบของผู้ เชียวชาญ ด้านการทํ างานตามหน้าทีของ
ระบบ
ระดับ
S.D.
X
รายการประเมิน
คุณภาพ
1...ความถูก ต้องในการจัด การข้อ มูล เพิ ม
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...ผลลั พธ์ในค้นหาข้อมูลหนังสือได้อย่าง
4.34
0.58
ดี
สะดวก รวดเร็ว และมีความถูกต้อง
4...ความเหมาะสมของระบบในการแนะนํา
4.00
1.00
ดี
หนังสื อ ให้ต รงกับความต้อ งการของผู้ใ ช้
โดยอั ตโนมั ติ
5...ความถู ก ต้อ งของระบบในการออก
4.34
0.58
ดี
รายงานการให้คะแนนหนังสื อของผู้ ใช้แต่
ละเรื อง
6...ความถูก ต้อ งในการทํางานของระบบ
4.00
0.00
ดี
ในภาพรวม
สรุ ปด้านการทํ างานตามหน้าทีของระบบ
4.24
0.47
ดี
จากตารางที 4-2 เมือพิจ ารณาการประเมิน คุ ณ ภาพ ของโปรแกรมจากการประเมิน ของ
ผู้ เชียวชาญในด้านการทํ างานตามหน้าที ได้ค่าเฉลียเท่ากับ4.24 ซึ งแสดงถึงคุณภาพการใช้งานอยู่ใน
ระดับดี
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4.2.3..ด้านการใช้งานของโปรแกรม (Usability Test) ผลการประเมิน ดังแสดงในตารางที 4-3
ตางรางที 4-3..ผลการประเมินคุณภาพต่อระบบของผู้ เชียวชาญ ด้านการใช้งานของโปรแกรม
ระดับ
S.D.
X
รายการประเมิน
คุณภาพ
1...ความง่ายในการใช้งานระบบ
4.00
0.00
ดี
2...ความถูกต้องสมบูรณ์ของผลลั พธ์
4.00
0.00
ดี
3...ความชัดเจนของภาพทีแสดงบนหน้าจอ
4.00
1.00
ดี
4...ความชัดเจนของข้อความทีแสดงบน
4.33
1.15
ดี
หน้าจอ
5...ความเหมาะสมในการใช้สีของตัวอั กษร
4.00
1.00
ดี
พื นหลั ง และรู ปภาพประกอบ
6...ความเหมาะสมของตํ าแหน่งในการจัด
4.00
0.00
ดี
วางส่วนต่างๆ บนหน้าจอ
7...ความเหมาะสมของปริ มาณข้อมูลที
4.33
1.15
ดี
นําเสนอในแต่ละหน้าจอ
8...การแสดงผลข้อมูลมีความเป็ นรู ปแบบ
4.67
0.58
ดีมาก
และเป็ นมาตรฐานเดียวกัน
9...ความเหมาะสมของระบบในภาพรวม
4.33
0.58
ดี
สรุ ปด้านการใช้งานของโปรแกรม
4.18
0.60
ดี
จากตารางที 4-8 เมือพิจ ารณาการประเมิน คุ ณ ภาพ ของโปรแกรมจากการประเมิน ของ
ผู้ เชียวชาญในด้านการทํ างานตามหน้าที ได้ค่าเฉลียเท่ากับ4.18 ซึ งแสดงถึงคุณภาพการใช้งานอยู่ใน
ระดับดี
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4.2.4..ด้านความปลอดภัย (Security Test) ผลการประเมิน ดังแสดงในตารางที 4-4
ตางรางที.4-4..ผลการประเมินคุณภาพต่อระบบของผู้ เชียวชาญ ด้านความปลอดภัย
รายการประเมิน

X

S.D.

1...ความสามารถในการกําหนดชื อผู้ ใช้งาน
ระบบ และรหัสผ่าน
2...ความสามารถในการกําหนดสิทธิ เข้าถึง
ข้อมูลส่วนตัวของสมาชิก
3...ความสามารถในการป้ องกันระบบจากผู้
ไม่มีสิทธิ ในการเข้าใช้งาน
4...การเตื อ นเมื อพบข้อ ผิด พลาดในกรณี ที
ผู้ ใช้ไม่ป้ อนข้อมูลตามทีกํ าหนด
5...ความเหมาะสมของระบบในการรั ก ษา
ความปลอดภัย
สรุ ปด้านความปลอดภัย

4.00

0.00

ระดับ
คุณภาพ
ดี

3.67

0.58

ดี

4.67

0.58

ดีมาก

4.00

0.00

ดี

3.67

0.58

ดี

4.00

0.35

ดี

จากตารางที 4-4 เมือพิจ ารณาการประเมิน คุ ณ ภาพ ของโปรแกรมจากการประเมิน ของ
ผู้ เชียวชาญในด้านความปลอดภัย ได้ค่าเฉลียเท่ากับ4.00 ซึ งแสดงถึงคุณภาพการใช้งานอยู่ในระดับ
ดี
4.3..ผลการวิเคราะห์ แบบประเมินความคิดเห็นของผู ้ใช้ งานทัวไป
ผลการประเมิน ความพึงพอใจของระบบในแต่ ละด้าน แสดงค่าคะแนนเฉลีย ( X ) ส่ ว น
เบียงเบนมาตรฐาน ( S.D. ) และค่าระดับความพึงพอใจของผู้ ใช้งาน จํ านวน50 คน มีด ังต่อไปนี
4.3.1 ด้านความสามารถทํางานตามความต้องการของผู้ ใช้ (Function Requirement Test) ผล
การประเมินดังแสดงในตารางที 4-5
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ตางรางที.4-5..ผลการประเมินความพึงพอใจต่อระบบของผูใ้ ช้งาน ด้านความสามารถทํางานตาม
ความต้องการของผู้ ใช้
ระดับ
S.D.
X
รายการประเมิน
ความพึงพอใจ
1...ความสามารถของระบบในการจัด การ
4.56
0.50
ดีมาก
ข้อมูล เพิ ม แก้ไขข้อมูลสมาชิก
2...ความสามารถของระบบในการแก้ไ ข
4.34
0.47
ดี
รหัสผ่านได้
3...ความสามารถในการแสดงรายละเอียด
4.18
0.38
ดี
ข้อมูลของหนังสือได้
4...ความสามารถของระบบในการค้น หา
ข้อมูลหนังสือ
4.1 ตามชือหนังสือ
4.18
0.38
ดี
4.2 ตามชือประเภทหนังสือ
4.28
0.45
ดี
4.3 ตามชือผู้ แต่ง
4.24
0.43
ดี
5...ความสามารถของระบบในการแนะนํา
4.00
0.34
ดี
หนังสือโดยอั ตโนมั ติได้
สรุ ปด้า นความสามารถทํา งานตามความ
4.25
0.42
ดี
ต้องการของผู้ ใช้งาน
จากตารางที 4-5 เมือพิจารณาการประเมินความพึงพอใจ ของโปรแกรมจากการประเมินของ
ผู้ ใช้งานทั วไปในด้านความสามารถทํางานตามความต้องการของผู้ ใช้ ได้ค่าเฉลียเท่ากับ4.25 ซึ ง
แสดงถึงความพึงพอใจการใช้งานอยู่ในระดับดี
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4.3.2..ด้านการทํ างานตามหน้าที(Function Test) ผลการประเมิน ดังแสดงในตารางที 4-6
ตางรางที.4-6..ผลการประเมินความพึงพอใจต่อระบบของผูใ้ ช้งาน ด้านการทํางานตามหน้าทีของ
ระบบ
ระดับ
S.D.
X
รายการประเมิน
ความพึงพอใจ
1...ความถูก ต้องในการจัด การข้อ มูล เพิ ม
4.24
0.43
ดี
แก้ไข .ข้อมูลสมาชิก
2...ความถูกต้องในการแก้ไขรหัสผ่าน
4.22
0.41
ดี
3...ผลลั พธ์ในค้นหาข้อมูลหนังสือได้อย่าง
4.38
0.49
ดี
สะดวก รวดเร็ว และมีความถูกต้อง
4...ความเหมาะสมของระบบในการแนะนํา
4.00
0.00
ดี
หนังสื อ ให้ต รงกับความต้อ งการของผู้ใ ช้
โดยอั ตโนมั ติ
5...ความถูก ต้อ งในการทํางานของระบบ
4.28
0.45
ดี
ในภาพรวม
สรุ ปด้านการทํ างานตามหน้าที
4.22
0.35
ดี
จากตารางที 4-6 เมือพิจ ารณาการประเมิน ความพึงพอใจ ของโปรแกรมจากการประเมิน ของ
ผู้ ใช้งานทั วไปในด้านการทํ างานตามหน้าที ได้ค่าเฉลียเท่
ากับ 4.22 ซึ งแสดงถึงความพึงพอใจการใช้
งานอยู่ในระดับดี
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4.3.3..ด้านการใช้งานของโปรแกรม (Usability Test) ผลการประเมิน ดังแสดงในตารางที 4-7
ตางรางที 4-7..ผลการประเมินความพึงพอใจต่อระบบของผูใ้ ช้งาน ด้านการใช้งานของโปรแกรม
ระดับ
S.D.
X
รายการประเมิน
ความพึงพอใจ
1...ความง่ายในการใช้งานระบบ
3.92
0.27
ดี
2...ความถูกต้องสมบูรณ์ของผลลั พธ์
4.00
0.00
ดี
3...ความชัดเจนของภาพทีแสดงบนหน้าจอ
4.42
0.49
ดี
4...ความชัดเจนของข้อความทีแสดงบน
4.16
0.42
ดี
หน้าจอ
5...ความเหมาะสมในการใช้สีของตัวอั กษร
4.20
0.49
ดี
พื นหลั ง และรู ปภาพประกอบ
6...ความเหมาะสมของตํ าแหน่งในการจัด
4.22
0.41
ดี
วางส่วนต่างๆ บนหน้าจอ
7...ความเหมาะสมของปริ มาณข้อมูลที
4.24
0.43
ดี
นําเสนอในแต่ละหน้าจอ
8...การแสดงผลข้อมูลมีความเป็ นรู ปแบบ
4.00
0.00
ดี
และเป็ นมาตรฐานเดียวกัน
9...ความเหมาะสมของระบบในภาพรวม
4.18
0.38
ดี
สรุ ปด้านการใช้งานของโปรแกรม
4.14
0.32
ดี
จากตารางที 4-7 เมือพิจารณาการประเมินความพึงพอใจ ของโปรแกรมจากการประเมินของ
ผู้ ใช้งานทั วไปในด้านการใช้งานของโปรแกรม ได้ค่าเฉลียเท่ากับ4.14 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.

1...ความสามารถในการกําหนดชื อผู้ ใช้งาน
ระบบ และรหัสผ่าน
2...ความสามารถในการกําหนดสิ ทธิ เข้าถึง
ข้อมูลส่วนตัวของสมาชิก
3...ความสามารถในการป้ องกันระบบจากผู้
ไม่มีสิทธิ ในการเข้าใช้งาน
4...การเตื อ นเมื อพบข้อ ผิด พลาดในกรณี ที
ผู้ ใช้ไม่ป้อนข้อมูลตามทีกํ าหนด
5...ความเหมาะสมของระบบในการรั ก ษา
ความปลอดภัย
สรุ ปด้านความปลอดภัย

4.48

0.50

ระดับ
ความพึงพอใจ
ดี

4.32

0.47

ดี

4.30

0.46

ดี

4.38

0.49

ดี

4.36

0.48

ดี

4.36

0.48

ดี

จากตารางที 4-8 เมือพิจารณาการประเมินความพึงพอใจ ของโปรแกรมจากการประเมินของ
ผู้ ใช้งานทั วไปในด้านความปลอดภัย ได้ค่าเฉลียเท่ากับ 4.36 ซึ งแสดงถึงความพึงพอใจการใช้งาน
อยู่ในระดับดี
4.4..สรุ ปผลการประเมินหาประสิทธิภาพของระบบ
4.4.1..สรุ ปผลการประเมินหาความพึงพอใจต่อระบบโดยผู้ เชียวชาญ
เมือได้น ําระบบที ได้พ ัฒ นานี ไปทดสอบ เพือประเมิน ความพึงพอใจของระบบสามารถ
สรุ ปผลการประเมินแต่ละด้านได้ ดังแสดงในตารางที 4-9
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ตางรางที 4-9..การเปรี ยบเที ยบและผลสรุ ปการประเมิน ความพึงพอใจระบบในทุ กๆ ด้านของ
ผู้ เชียวชาญ
ระดับ
S.D.
X
รายการประเมิน
ความพึงพอใจ
1...สรุ ปด้านความสามารถทํางานตามความ
4.04
0.19
ดี
ต้องการของผู้ ใช้งาน
2...สรุ ปด้านการทํ างานตามหน้าที
4.24
0.47
ดี
3...สรุ ปด้านการใช้งานของโปรแกรม
4.18
0.60
ดี
4...สรุ ปด้านความปลอดภัย
4.00
0.35
ดี
ผลสรุ ปการประเมิ น ความพึ ง พอใจของ
4.11
0.40
ดี
ระบบ
จากตารางที 4-9 สามารถอธิบายได้ด ังนี
ผลการประเมินระบบด้านความสามารถทํ างานตามความต้องการของผู้ ใช้ มีความพึงพอใจอยู่
ในระดับดี
ผลการประเมินระบบด้านการทํ างานตามหน้าที มีความพึงพอใจอยู่ในระดับดี
ผลการประเมินระบบด้านการใช้งานของโปรแกรม มีความพึงพอใจอยู่ในระดับดี
ผลการประเมินระบบด้านความปลอดภัย มีความพึงพอใจอยู่ในระดับดี
สรุ ปการประเมิน ความพึงพอใจของระบบแนะนําหนังสื อโดยการนําค่ าที ได้มาจากการ
ประเมินความพึงพอใจของระบบในทุกๆ ด้านมาคํ านวณร่ วมกันด้วยวิธีการทางสถิติ เพือหาค่าเฉลีย
และค่ าส่ ว นเบี ยงเบนมาตรฐาน ซึ งผลที ได้สามารถ สรุ ปได้ว่าการพัฒ นาระบบแนะนําหนังสื อ
คอมพิวเตอร์แบบออนไลน์ โดยใช้เทคนิคการกรองแบบอิงเนื อหา มีความพึงพอใจอยู่ในระดับดี
.4.2..สรุ ปผลการประเมินหาความพึงพอใจต่อระบบโดยผู้ ใช้งานทั วไป
เมือได้น ําระบบที ได้พ ัฒ นานี ไปทดสอบ เพือประเมิน ความพึงพอใจของระบบสามารถ
สรุ ปผลการประเมินแต่ละด้านได้ ดังแสดงในตารางที 4-10
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ตางรางที .4-10..การเปรี ยบเที ยบและผลสรุ ปการประเมิน ความพึงพอใจระบบในทุ กๆ ด้าน ของ
ผู้ ใช้งาน
ระดับ
S.D.
X
รายการประเมิน
ความพึงพอใจ
1...สรุ ปด้านความสามารถทํางานตามความ
4.25
0.42
ดี
ต้องการของผู้ ใช้งาน
2...สรุ ปด้านการทํ างานตามหน้าที
4.22
0.35
ดี
3...สรุ ปด้านการใช้งานของโปรแกรม
4.14
2.55
ดี
4...สรุ ปด้านความปลอดภัย
4.36
0.48
ดี
ผลสรุ ปการประเมิ น ความพึ ง พอใจของ
4.24
0.95
ดี
ระบบ
จากตารางที 4-10 สามารถอธิบายได้ด ังนี
ผลการประเมินระบบด้านความสามารถทํ างานตามความต้องการของผู้ ใช้ มีความพึงพอใจอยู่
ในระดับดี
ผลการประเมินระบบด้านการทํ างานตามหน้าที มีความพึงพอใจอยู่ในระดับดี
ผลการประเมินระบบด้านการใช้งานของโปรแกรม มีความพึงพอใจอยู่ในระดับดี
ผลการประเมินระบบด้านความปลอดภัย มีความพึงพอใจอยู่ในระดับดี
สรุ ปการประเมินความพึงพอใจของระบบแนะนําหนังสื อคอมพิวเตอร์ แบบออนไลน์ โดย
การนําค่าที ได้มาจากการประเมิน ความพึงพอใจของระบบในทุ กๆ ด้านมาคํานวณร่ วมกันด้ว ย
วิธีการทางสถิติ เพือหาค่าเฉลียและค่ าส่ วนเบี ยงเบนมาตรฐาน ซึ งผลทีได้สามารถสรุ ปได้ว่าการ
พั ฒนาระบบแนะนําหนังสื อคอมพิวเตอร์ แบบออนไลน์ โดยใช้เทคนิ คการกรองแบบอิงเนื อหา มี
ความพึงพอใจอยู่ในระดับดี
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บทที 5
สรุปผลและข้ อเสนอแนะ
การพั ฒนาระบบแนะนําหนังสือคอมพิวเตอร์แบบออนไลน์ โดยใช้เทคนิ คการกรองแบบอิง
เนื อหา ได้มุ่งเน้นการพั ฒนาระบบงานนีโดยนําเทคโนโลยีและทฤษฎีต่างๆ ทีเกียวข้องหลายอย่าง
เช่น เทคโนโลยี Personal Home Page Tool 5 และเทคโนโลยีฐานข้อมูลมายเอสคิวแอล (MySql 5)
และได้น ําเสนอวิธีการเพิ มประสิทธิภาพให้ก ับระบบโดยใช้เทคนิ คContent-Based Filtering (CBF)
ซึ งจะแก้ปัญหาการให้คะแนนเรตติ งต่อชิ นข้อมูลทีไม่ทั วถึง และปัญหาชิ นข้อมูลทียั งไม่ได้มีการให้
เรตติ งไว้ ซึ งวิธีทีนํามาประยุกต์ใช้ในงานวิจ ัยนี คือ การนําเอาอัลกอริ ธึม.Naïve.Bayes.Theorem มา
ทํ าการสร้างเมตติกซ์เทียมเพือทํ าการแนะนําหนังสือให้ตรงกับความต้องการของผู้ ใช้โดยอัตโนมัติ
ซึ งสามารถทีจะสรุ ปผลการจัดทํ างานวิจ ัยได้ด ังนี
5.1 สรุ ปผล
5.2 อภิปราย
5.3 ข้อจํ ากัดและปัญหาในการพั ฒนาระบบ
5.1..สรุ ปผล
5.1.1..สรุ ปผลของผู้ เชียวชาญ
ผลการประเมินความคิดเห็นของผู้ เชียวชาญเกียวกับระบบแนะนําหนังสื อคอมพิวเตอร์ แบบ
ออนไลน์ โดยใช้เทคนิ คการกรองแบบอิงเนื อหา โดยผู้ เชียวชาญจํานวน 3 คน ค่าเฉลียของระดับ
ประสิทธิภาพของระบบ เท่ากับ 4.11 ซึ งสามารถแปลความได้ว่าอยู่ในเกณฑ์ทีดี สรุ ปได้ว่าระบบที
พั ฒนาขึ นมามีความพึงพอใจในระดับดี
5.1.2..สรุ ปผลของผู้ ใช้งานทั วไป
ผลการประเมิ น ความคิ ด เห็ น ของผู้ใ ช้ง านทั วไปเกี ยวกับ ระบบระบบแนะนํา หนัง สื อ
คอมพิวเตอร์แบบออนไลน์ โดยใช้เทคนิคการกรองแบบอิงเนื อหา โดยผู้ ใช้งานทั วไปจํ านวน50 คน
ค่าเฉลียของระดับประสิทธิภาพของระบบเท่ากับ 4.24 ซึ งสามารถแปลความได้ว่า อยู่ในเกณฑ์ทีดี
สรุ ปได้ว่าระบบทีพั ฒนาขึ นมามีความพึงพอใจในระดับดี
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5.2..อภิปรายผล
5.2.1..ด้านความสามารถตามความต้องการของผู้ ใช้ เมือพิจารณาการประเมินความพึงพอใจ
ของโปรแกรมด้านความสามารถทํ างานตามความต้องการของผู้ ใช้ เช่น การจัดการข้อมูลหนังสื อ/
ข้อมูลสมาชิ ก การแก้ไขรหัสผ่าน การแสดงรายละเอียดหนังสื อ การค้นหาข้อมูลหนังสื อ การ
แนะนําหนังสือโดยอั ตโนมั ติ รายงานการให้คะแนนหนังสือของผู้ ใช้แต่เรื องยอมรับความพึงพอใจ
การใช้งานอยู่ในระดับดี
5.2.2..ด้านการทํางานตามหน้า ที ของระบบ เมื อพิจ ารณาการประเมิน ความพึง พอใจของ
โปรแกรมด้านการทํ างานตามหน้าทีของระบบเช่น การจัดการข้อมูล เพิ ม ลบ แก้ไขข้อมูลสมาชิก/
ข้อมูลหนังสื อ การแก้ไขรหัสผ่าน การค้นหาข้อมูลหนังสื อ การแนะนําหนังสื อให้ตรงกับความ
ต้องการของผู้ ใช้โดยอั ตโนมั ตยอมรั
ิ บความพึงพอใจการใช้งานอยู่ในระดับดี
5.2.3..ด้านการใช้งานของโปรแกรม เมือพิจารณาการประเมินความพึงพอใจของโปรแกรมด้าน
การใช้งานของโปรแกรม เช่น ความง่ายในการใช้งานระบบ ความถูกต้องสมบูรณ์ของผลลั พธ์ความ
ชัดเจนของภาพทีแสดงบนหน้าจอ ความชัดเจนของข้อความทีแสดงบนหน้าจอ ความเหมาะสมใน
การใช้สีของตัวอั กษรพื นหลั ง และรู ปภาพประกอบความเหมาะสมของตํ าแหน่งในการจัดวางส่วน
ต่างๆ บนหน้าจอ ความเหมาะสมของปริ มาณข้อมูลทีนําเสนอในแต่ละหน้าจอการแสดงผลข้อมูลมี
ความเป็ นรู ปแบบและเป็ นมาตรฐานเดียวกัน ยอมรับความพึงพอใจการใช้งานอยู่ในระดับดี
5.2.4..ด้านความปลอดภัย เมือพิจารณาการประเมินความพึงพอใจของโปรแกรมด้านความ
ปลอดภัย เช่น การกํ าหนดชือผู้ ใช้งานระบบ และรหัสผ่าน การกํ าหนดสิทธิ เข้าถึงข้อมูลส่วนตัวของ
สมาชิก การป้ องกันระบบจากผู้ ไม่มีสิทธิ ในการเข้าใช้งานการเตือนเมือพบข้อผิดพลาดในกรณี ที
ผู้ ใช้ไม่ป้อนข้อมูลตามทีกํ าหนดความเหมาะสมของระบบในการรักษาความปลอดภัย ยอมรับความ
พึงพอใจการใช้งานอยู่ในระดับดี
จากผลของการประเมินความพึงพอใจของ.ระบบโดยผู้ เชียวชาญและผู้ ใช้งานทั วไป.จะเห็น
ได้ว่า ระบบแนะนําหนังสื อ คอมพิว เตอร์ แบบออนไลน์ โดยใช้เทคนิ ค การกรองแบบอิ งเนื อหา
สามารถที จะใช้งานได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ.ซึ งระบบโดยรวมสามารถตอบสนองความต้องการ
ให้ก ับลูก ค้า.และผู้ดูแลระบบ เป็ นไปอย่างมีประสิ ทธิภาพ.จึงทําให้ผลของการประเมิน ความพึง
พอใจอยู่ในระดับดี
5.3..ข้ อจํากัดและปัญหาในการพัฒนาระบบ
5.3.1..ระบบได้ก ํ าหนดให้ผู้ ใช้งานทัวไป สามารถทํ าการโหวตให้คะแนนหนังสื ออย่างน้อย.5.
เล่มขึ นไป.เพราะถ้ าลงคะแนนให้ก ับหนังสือตํ ากว่า 5 เล่ม ผลของการแนะนําหนังสื อจะไม่ตรงกับ
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ความต้องการของผู้ ใช้ ซึ งในทางกลับกันถ้าโหวตหนังสือย่างน้อย 5 เล่มขึ นไป ระบบจะแนะนํา
หนังสือได้ตรงกับความต้องการของผู้ ใช้
5.3.2..ในการพั ฒนาระบบระบบแนะนําหนังสือคอมพิวเตอร์ แบบออนไลน์ โดยใช้เทคนิ คการ
กรองแบบอิงเนื อหา ซึ งต้องใช้เวลาในการจัดการข้อมูลหนังสื อทั งหมด 448 เรื อง โดยทําการจัด
หมวดหมู่ให้ก ับหนังสื อแต่ ละเรื อง ตลอดจนถึงการจัดการข้อมูลในส่ ว นของผู้แต่ง โดยทําการ
จํ าแนกผู้ แต่งออกเป็ น 2 กลุ่ม คือผู้ แต่งทีได้รับความนิยม ผู้ แต่งทีไม่ได้รับความนิ ยม ให้ก ับหนังสื อ
ทั งหมด ซึ งการดําเนิ นงานดังกล่าวมานี ทําให้เสี ยเวลาเป็ นอย่างมาก เพือที จะได้มาซึ งข้อมูลที
สมบูรณ์ในการนํามาใช้ก ับเทคนิคการกรองแบบอิงเนื อหา
5.3.3..เทคนิคการกรองแบบอิงเนื อหาจะเหมาะสมกับข้อมูลหนังสือประมาณ600 เรื อง แต่ถ ้ามี
ข้อมูลหนังสือมากกว่า 1000 เรื อง ขึ นไปจะทํ าให้ประสิทธิภาพการทํ างานของระบบช้าลง ซึสง่ งผล
ให้ผู้ ใช้งานต้องรอผลการแนะนําเป็ นเวลานาน กว่าจะได้ผลลั พธ์ออกมา
5.4..ข้ อเสนอแนะสําหรับการพัฒนาต่อไป
ในการพั ฒนาระบบแนะนําหนังสือในธุรกิจพาณิ ชย์ อิเล็กทรอนิกส์ ในครั งนี ผู้ พ ัฒนาระบบมี
ข้อเสนอแนะดังต่อไปนี
5.4.1..การพั ฒนาระบบแนะนําหนังสือคอมพิวเตอร์แบบออนไลน์.โดยใช้เทคนิคการกรองแบบ
อิ ง เนื อห า(.Content-Based.Filtering).ส า ม า ร ถแ 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).และปั ญหาชิ นข้อมูลใหม่ทียั งไม่มีผู้ ใช้ท ําการให้เรตติ.ง(First-rater).แต่
เทคนิ คนี จะมีข ้อเสี ยในกรณี ทีข้อมูลในระบบมีจ ํานวนมากเกินกว่า1000 ขึ นไป จะส่ งผลให้การ
ทํางานของระบบใช้เวลาค่อนข้างในการแสดงผลลัพธ์ออกมา จึงควรนําเทคนิ ค Support Vector
Machine เพือลดข้อเสียของวิธีทีมีอยู่ซึ งทํ าให้ระบบให้การแนะนํามีประสิทธิภาพมากขึ น
5.4.2..วิธีการทีนําเสนอนั นใช้ในการแนะนําหนังสื อเพียงอย่างเดียว หากจะนําไปประยุกต์ก ับ
การทํ านายค่าความพึงพอใจต่อสิ งอืนๆ เช่น ภาพยนตร์ เพลง ข่าว รู ปภาพ เว็บเพจ สามารถทําได้แต่
ต้องทํ าการเปลียนค่าของข้อมูลทีเกียวข้องกับสิ งนั นๆ
5.4.3..การทํา นายความชอบจะออกมาได้ดี ถ้า หากข้อ มูล ในดาต้า เซตมีจ ํา นวนมากและ
ครอบคลุมทุกคุณสมบัติ
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- รายนามผู้ เชียวชาญตรวจสอบโปรแกรม
- แบบประเมินความพึงพอใจของระบบ
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รายนามผู ้เชียวชาญตรวจสอบโปรแกรม
เรือง การวิเคราะห์และพัฒนาระบบแนะนําหนังสื อคอมพิวเตอร์ แบบออนไลน์ โดยใช้เทคนิ ค
การกรองแบบอิงเนื อหา
สํา หรั บการตรวจสอบความถูก ต้องเหมาะสมในการทํา งานของระบบแนะนําหนัง สื อ
คอมพิวเตอร์ แบบออนไลน์ โดยใช้เทคนิ คการกรองแบบอิงเนื อหา ผู้ วิจ ัยได้ขอความอนุ เคราะห์
ผู้ เชียวชาญเพือตรวจสอบโปรแกรม ซึ งมีรายชือผู้ เชียวชาญดังต่อไปนี
1. นายสมโภช พรหมแก้ว
ตํ าแหน่ง
โปรแกรมเมอร์และนักวิเคราะห์ระบบ
บริ ษ ัท
Independence Network New co,Itd
2. นาย
เอกพั นธุ์ แป้ นไทย
ตํ าแหน่ง
ผู้ จ ัดการ เทคโนโลยี อินโนเวชั น
บริ ษ ัท
บริ ษ ัท กรี นโพรเท็คท์ จํ ากัด
3. นายธนัช อนุตตรังกูร
ตํ าแหน่ง
โปรแกรมเมอร์
บริ ษ ัท
บริ ษ ัท กรี นโพรเท็คท์ จํ ากัด
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แบบประเมินคุณภาพของระบบ
การวิเคราะห์ และพัฒนาระบบแนะนําหนังสือคอมพิวเตอร์ แบบออนไลน์
โดยใช้ เทคนิคการกรองแบบอิงเนื อหา
The Development and Analysis Online Computer
Book Recommendation System Using Content-Based Filtering
สําหรับผู ้เชียวชาญ

คําชีแจง..
1...แบบประเมินชุดนี เป็ นแบบประเมินเพือสํารวจความคิดเห็นของผู้ ประเมิน ทีมีต่อระบบ
แนะนําหนังสื อคอมพิวเตอร์ แบบออนไลน์ ทีพัฒนาขึ นเพือช่ วยแนะนําหนังสื อให้ตรงกับความ
ต้องการของผู้ ใช้งานโดยอั ตโนมั ตโดยใช้
ิ
เทคนิ คการกรองแบบอิงเนื อหา โดยจะนําข้อมูลทีได้มา
วิเคราะห์หาระดับความพึงพอใจ ซึ งได้แบ่งแบบประเมินคุณภาพออกเป็ น 4 ด้านคือ
. ..แบบประเมินผลระดับคุณภาพด้าน Functional Requirement Test
. ..แบบประเมินผลระดับคุณภาพด้าน Functional Test
. ..แบบประเมินผลระดับคุณภาพด้าน Usability Test
. ..แบบประเมินผลระดับคุณภาพด้าน Security Test
2..ในการตอบแบบประเมินขอความกรุ ณาให้ท่านทําเครื องหมาย..ลงในช่องทางขวามือ
ทีตรงกับระดับความคิดเห็นของท่านมากทีสุด โดยกํ าหนดค่าความหมายดังนี
ระดับเกณฑ์การให้คะแนน
5
4
3
2
1

ความหมาย
ระบบทีพั ฒนามีคุณภาพมากทีสุด
ระบบทีพั ฒนามีคุณภาพมาก
ระบบทีพั ฒนามีคุณภาพปานกลาง
ระบบทีพั ฒนามีคุณภาพน้อย
ระบบทีพั ฒนามีคุณภาพน้อยทีสุด
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แบบประเมินระดับคุณภาพ

1
น้อยทีสุ ด

น้อย

ปานกลาง

มาก

มากทีสุด

แบบประเมินระบบด้านฟังก์ชันความต้องการของระบบ(Function.Requirement.Test).
ระดับคุณภาพ
5
4
3
2
รายการประเมิน

1...ความสามารถของระบบในการจัดการ
ข้อมูล เพิ ม ลบ แก้ไข
1.1..ข้อมูลสมาชิก
1.2..ข้อมูลหนังสือ
2...ความสามารถของระบบในการแก้ไข
รหัสผ่านได้
3...ความสามารถในการแสดงรายละเอียด
ข้อมูลของหนังสือได้
4...ความสามารถของระบบในการค้นหา
ข้อมูลหนังสือ
4.1 ตามชือหนังสือ
4.2 ตามชือประเภทหนังสือ
4.3 ตามชือผู้ แต่ง
5...ความสามารถของระบบในการแนะนํา
หนังสือโดยอั ตโนมั ติได้
6...ความสามารถของระบบในการออก
รายงานการให้คะแนนหนังสื อของผู้ ใช้แต่
ละเรื องได้
ความคิดเห็นและข้ อเสนอแนะด้ านฟังก์ชันความต้องการของระบบ
……………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………….
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1
น้อยทีสุ ด

น้อย

ปานกลาง

มาก

มากทีสุด

แบบประเมินระบบด้านฟังก์ชันความถูกต้องของระบบ (Functional.Test).
ระดับคุณภาพ
5
4
3
2
รายการประเมิน

1...ความถูกต้องในการจัดการข้อมูล เพิ ม
ลบ แก้ไข
1.1..ข้อมูลสมาชิก
1.1..ข้อมูลหนังสือ
2...ความถูกต้องในการแก้ไขรหัสผ่าน
3...ผลลั พธ์ในค้นหาข้อมูลหนังสือได้อย่าง
สะดวก รวดเร็ว และมีความถูกต้อง
4...ความเหมาะสมของระบบในการ
แนะนําหนังสื อให้ต รงกับความต้องการ
ของผู้ ใช้โดยอั ตโนมั ติ
5...ความถูก ต้อ งของระบบในการออก
รายงานการให้คะแนนหนังสื อของผู้ ใช้แต่
ละเรื อง
6...ความถูกต้องในการทํางานของระบบ
ในภาพรวม
ความคิดเห็นและข้ อเสนอแนะด้ านฟังก์ชันความถูกต้องของระบบ
……………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………….
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น้อยทีสุ ด

น้อย

1

มาก

รายการประเมิน

มากทีสุด

5

ระดับคุณภาพ
4
3
2
ปานกลาง

แบบประเมินระบบด้านการใช้งาน (Usability Test).

1...ความง่ายในการใช้งานระบบ
2...ความถูกต้องสมบูรณ์ของผลลั พธ์
3...ความชัดเจนของภาพทีแสดงบน
หน้าจอ
4...ความชัดเจนของข้อความทีแสดงบน
หน้าจอ
5...ความเหมาะสมในการใช้สีของ
ตัวอั กษรพื นหลั ง และรู ปภาพประกอบ
6...ความเหมาะสมของตํ าแหน่งในการจัด
วางส่วนต่างๆ บนหน้าจอ
7...ความเหมาะสมของปริ มาณข้อมูลที
นําเสนอในแต่ละหน้าจอ
8...การแสดงผลข้อมูลมีความเป็ นรู ปแบบ
และเป็ นมาตรฐานเดียวกัน
9...ความเหมาะสมของระบบในภาพรวม
ความคิดเห็นและข้ อเสนอแนะด้ านการใช้ งาน
……………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………….
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1
น้อยทีสุ ด

น้อย

ปานกลาง

มาก

มากทีสุด

แบบประเมินระบบด้านสิทธิการเข้าใช้งานและความปลอดภัย (Security Test)
ระดับคุณภาพ
5
4
3
2
รายการประเมิน

1...ความสามารถในการกํ าหนดชือผู้ ใช้งาน
ระบบ และรหัสผ่าน
2...ความสามารถในการกําหนดสิ ทธิ เข้าถึง
ข้อมูลส่วนตัวของสมาชิก
3...ความสามารถในการป้ องกันระบบจากผู้
ไม่มีสิทธิ ในการเข้าใช้งาน
4...การเตือนเมือพบข้อผิด พลาดในกรณี ที
ผู้ ใช้ไม่ป้อนข้อมูลตามทีกํ าหนด
5...ความเหมาะสมของระบบในการรักษา
ความปลอดภัย
ความคิดเห็นและข้ อเสนอแนะด้ านสิทธิ การเข้ าใช้ งานและความปลอดภัย
……………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………….
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แบบประเมินความพึงพอใจ
การวิเคราะห์ และพัฒนาระบบแนะนําหนังสือคอมพิวเตอร์ แบบออนไลน์
โดยใช้ เทคนิคการกรองแบบอิงเนื อหา
The Development and Analysis Online Computer
Book Recommendation System Using Content-Based Filtering
สําหรับผู ้ใช้ งานทัวไป
คําชีแจง..
1...แบบประเมินชุดนี เป็ นแบบประเมินเพือสํารวจความคิดเห็นของผู้ ประเมิน ทีมีต่อระบบ
แนะนําหนังสื อคอมพิวเตอร์ แบบออนไลน์ ทีพัฒนาขึ นเพือช่ วยแนะนําหนังสื อให้ตรงกับความ
ต้องการของผู้ ใช้งานโดยอั ตโนมั ตโดยใช้
ิ
เทคนิ คการกรองแบบอิงเนื อหา โดยจะนําข้อมูลทีได้มา
วิเคราะห์หาระดับความพึงพอใจ ซึ งได้แบ่งแบบประเมินความพึงพอใจออกเป็ น 4 ด้านคือ
. ..แบบประเมินผลระดับความพึงพอใจด้าน Functional Requirement Test
. ..แบบประเมินผลระดับความพึงพอใจด้าน Functional Test
. ..แบบประเมินผลระดับความพึงพอใจด้าน Usability Test
. ..แบบประเมินผลระดับความพึงพอใจด้าน Security Test
2..ในการตอบแบบประเมินขอความกรุ ณาให้ท่านทําเครื องหมาย..ลงในช่องทางขวามือ
ทีตรงกับระดับความคิดเห็นของท่านมากทีสุด โดยกํ าหนดค่าความหมายดังนี
ระดับเกณฑ์การให้คะแนน
5
4
3
2
1

ความหมาย
ระบบทีพั ฒนามีความพึงพอใจมากทีสุด
ระบบทีพั ฒนามีความพึงพอใจมาก
ระบบทีพั ฒนามีความพึงพอใจปานกลาง
ระบบทีพั ฒนามีความพึงพอใจน้อย
ระบบทีพั ฒนามีความพึงพอใจน้อยทีสุด
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แบบประเมินระดับความพึงพอใจ

1
น้อยทีสุ ด

น้อย

ปานกลาง

มาก

มากทีสุด

แบบประเมินระบบด้านฟังก์ชันความต้องการของระบบ(Function.Requirement.Test).
ระดับความพึงพอใจ
5
4
3
2
รายการประเมิน

1...ความสามารถของระบบในการจัดการ
ข้อมูลเพิ ม แก้ไข ข้อมูลสมาชิก
2...ความสามารถของระบบในการแก้ไข
รหัสผ่านได้
3...ความสามารถในการแสดงรายละเอียด
ข้อมูลของหนังสือได้
4...ความสามารถของระบบในการค้นหา
ข้อมูลหนังสือ
4. ตามชือหนังสือ
4.2 ตามชือประเภทหนังสือ
4.3 ตามชือผู้ แต่ง
5...ความสามารถของระบบในการแนะนํา
หนังสือโดยอั ตโนมั ติได้
ความคิดเห็นและข้ อเสนอแนะด้ านฟังก์ชันความต้องการของระบบ
……………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………….
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1
น้อยทีสุ ด

น้อย

ปานกลาง

มาก

มากทีสุด

แบบประเมินระบบด้านฟังก์ชันความถูกต้องของระบบ (Functional.Test).
ระดับความพึงพอใจ
5
4
3
2
รายการประเมิน

1...ความถูกต้องในการจัดการข้อมูล เพิ ม
แก้ไข ข้อมูลสมาชิก
2...ความถูกต้องในการแก้ไขรหัสผ่าน
3...ผลลั พธ์ในค้นหาข้อมูลหนังสือได้อย่าง
สะดวก รวดเร็ว และมีความถูกต้อง
4...ความเหมาะสมของระบบในการ
แนะนําหนังสื อให้ต รงกับความต้องการ
ของผู้ ใช้โดยอั ตโนมั ติ
5...ความถูกต้องในการทํางานของระบบ
ในภาพรวม
ความคิดเห็นและข้ อเสนอแนะด้ านฟังก์ชันความถูกต้องของระบบ
……………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………….
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น้อยทีสุ ด

น้อย

1

มาก

รายการประเมิน

มากทีสุด

5

ระดับความพึงพอใจ
4
3
2
ปานกลาง

แบบประเมินระบบด้านการใช้งาน (Usability Test).

1...ความง่ายในการใช้งานระบบ
2...ความถูกต้องสมบูรณ์ของผลลั พธ์
3...ความชัดเจนของภาพทีแสดงบน
หน้าจอ
4...ความชัดเจนของข้อความทีแสดงบน
หน้าจอ
5...ความเหมาะสมในการใช้สีของ
ตัวอั กษรพื นหลั ง และรู ปภาพประกอบ
6...ความเหมาะสมของตํ าแหน่งในการจัด
วางส่วนต่างๆ บนหน้าจอ
7...ความเหมาะสมของปริ มาณข้อมูลที
นําเสนอในแต่ละหน้าจอ
8...การแสดงผลข้อมูลมีความเป็ นรู ปแบบ
และเป็ นมาตรฐานเดียวกัน
9...ความเหมาะสมของระบบในภาพรวม
ความคิดเห็นและข้ อเสนอแนะด้ านการใช้ งาน
……………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………….
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1
น้อยทีสุ ด

น้อย

ปานกลาง

มาก

มากทีสุด

แบบประเมินระบบด้านสิทธิการเข้าใช้งานและความปลอดภัย (Security Test)
ระดับความพึงพอใจ
5
4
3
2
รายการประเมิน

1...ความสามารถในการกํ าหนดชือผู้ ใช้งาน
ระบบ และรหัสผ่าน
2...ความสามารถในการกําหนดสิ ทธิ เข้าถึง
ข้อมูลส่วนตัวของสมาชิก
3...ความสามารถในการป้ องกันระบบจากผู้
ไม่มีสิทธิ ในการเข้าใช้งาน
4...การเตือนเมือพบข้อผิด พลาดในกรณี ที
ผู้ ใช้ไม่ป้อนข้อมูลตามทีกํ าหนด
5...ความเหมาะสมของระบบในการรักษา
ความปลอดภัย
ความคิดเห็นและข้ อเสนอแนะด้ านสิทธิ การเข้ าใช้ งานและความปลอดภัย
……………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………….
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ภาคผนวก ข
คู่มือการใช้งานของระบบ
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คู ่มือการใช้ งานระบบแนะนําหนังสือคอมพิวเตอร์ แบบออนไลน์
โดยใช้ เทคนิคการกรองแบบอิงเนื อหามา
คู่มือการใช้งานแบ่งออกเป็ น 2 ส่ วน คือ คู่มือการใช้งานระบบของผู้ ดูแลระบบ คู่มือการใช้
งานระบบของผู้ ใช้งานทั วไป
คู ่มือการใช้ งานระบบของผู ้ใช้ งานทัวไป
...การทํ างานหลั กของของผู้ ใช้งานทั วไป
1.1..หน้าจอหลั กของผู้ ใช้งานทั วไปแบ่งพื นทีออกเป็ น 5 ส่วน คือ
1.1.1 พื นทีส่ วนบนประกอบไปด้ว ยเมนูต่างๆ เช่น หน้าแรก สมัครสมาชิก ข้อมูลส่ วนตัว
วิธีการใช้งาน ออกจากระบบ เป็ นต้น
1.1.2..พื นทีในส่วนของบรรณาธิการ จะเป็ นส่วนทีแนะนําเว็บไซต์ และเชิญชวนให้สมาชิก
เข้าสมั ครสมาชิกในระบบ
1.1.3..พื นทีในการ Login เข้าสู่เว็บไซต์ สําหรับสมาชิกทีมีUsername และ Password
1.1.4..พื นทีในค้นหาหนังสือ สามารถค้นหาหนังสือจากประเภทของหนังสือ ชือหนังสื อ ชือ
ผู้ แต่ง
1.1.5..พื นที สํา หรั บแสดงรายการหนังสื อ จะประกอบไปด้ว ย 7 รายการ คื อ การเขี ย น
โปรแกรม คอมพิวเตอร์ คอมพิวเตอร์ ก ราฟฟิ คและการพิมพ์ ระบบฐานข้อมูล ระบบปฏิบัติ การ
ระบบเครื อข่ายและการสือสารข้อมูล อินเทอร์เน็ต ดังแสดงไว้ ในภาพที.ข-1
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ภาพที..ข-1..การทํ างานหลักของผู้ ใช้งานทั วไป
2...การสมั ครสมาชิกใหม่
2.1..ในกรณี ทียั งไม่เป็ นสมาชิกของระบบ ผู้ ใช้งานจะต้องทําการสมัครสมาชิกก่อน โดยทําการ
กรอกข้อมูลที ใช้ติดต่ อระบบ ข้อมูลส่ วนตัว และข้อมูลที อยู่ปัจจุบัน เมือกรอกรายละเอียดต่ างๆ
เสร็ จแล้ วก็ให้คลิกปุ ่ มบันทึกดังแสดงไว้ ในภาพที..ข-2

76

ภาพที..ข-2..การสมั ครสมาชิกใหม่
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2.3..กรณี ทีชือผู้ ใช้งานระบบซํ ากัน ก็จะมีข ้อความเตือนว่า ขอโทษค่!!ะ ชือผู้ ใช้ระบบนี มีคนใช้
แล้ วค่ะ เมือคลิกปุ ่ มOK ก็จะไปสู่ หน้าสมัครสมาชิกใหม่ เพือทําการกรอกข้อมูลชือผู้ ใช้งานระบบ
ใหม่อีกครั ง ดังแสดงไว้ ในภาพที.ข-3

ภาพที..ข-3..ข้อความเตือนในกรณี ทีชือผู้ ใช้งานระบบซํ ากั น
3...การเข้าใช้งานระบบ
ผู้ ใช้งานสามารถเข้าสู่ ร ะบบได้จ ากหน้าจอแรกของระบบ ในส่ ว นของ Login โดยใส่ ชือ
ผู้ ใช้งานระบบและรหัสผ่าน ดังแสดงไว้ ในภาพที .ข-4

ภาพที..ข-4..การเข้าใช้งานระบบ
4...หน้าจอแรกของผูใ้ ช้งานทั วไปเมือเข้าสู่ระบบ
ในหน้าจอแรกเมือเข้าใช้งานระบบก็จะมีชือ-สกุลของผู้ ใช้งาน แนะนําหนังสื อโดยอัตโนมัติ
ส่ ว นด้านบนจะมี เมนูหน้าแรก สมัค รสมาชิ ก ข้อมูลส่ ว นตัว วิธีก ารใช้งาน ออกจากระบบ ทาง
ด้านซ้ายจะแสดงการค้นหาหนังสือ และรายการหนังสือ ดังแสดงไว้ ในภาพที ข-5
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ภาพที..ข-5..การทํ างานหลั กของผู้ ใช้งานทั วไป
5...การค้นหาข้อมูลหนังสือ
5.1..การค้นหาข้อมูลหนังสือตามรายชือ คลิกเลือกการค้นหาแบบชือหนังสื อ กรอกคําทีต้องการ
ค้นหา แล้ วคลิกทีปุ ่ มค้นหาดังแสดงไว้ ในภาพที ข-6
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ภาพที..ข-6..ข้อมูลหนังสือตามรายชือหนังสือ
5.2..การค้น หาข้อมูล หนังสื อตามชื อประเภทหนังสื อ คลิก เลื อกการค้น หาแบบชื อประเภท
หนังสือ กรอกคํ าทีต้องการค้นหาแล้ วคลิกทีปุ ่ มค้นหาดังแสดงไว้ ในภาพที ข-7
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ภาพที..ข-7..ข้อมูลหนังสือตามประเภทหนังสือ
5.3..การค้นหาข้อมูลหนังสือตามชือผู้ แต่ง คลิกเลือกการค้นหาแบบชือผู้ แต่ง กรอกคําทีต้องการ
ค้นหา แล้ วคลิกทีปุ ่ มค้นหาดังแสดงไว้ ในภาพที ข-8
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ภาพที..ข-8..ข้อมูลหนังสือตามชือผู้ แต่ง
6...เมนูข ้อมูลส่วนตัว
ในส่วนของเมนูข ้อมูลส่วนตัว จะประกอบไปด้วย2 ส่วนด้วยกันคือ การแก้ไขข้อมูลส่ วนตัว
และการแก้ไขรหัสผ่าน ดังนี
6. ..การแก้ไขข้อมูลส่ วนตัว คลิกเลือกเมนูข ้อมูลส่ วนตัว เลือกแก้ไขข้อมูลส่ วนตัวจะปรากฏ
หน้าจอการแก้ไขข้อมูลส่วนตัว ทําการแก้ไขตามต้องการแล้วคลิกปุ ่ มแก้ไขข้อมูลดังแสดงไว้ใน
ภาพที ข-9
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ภาพที..ข-9..การแก้ ไขข้อมูลส่วนตัว
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6.2..การแก้ใขรหัสผ่าน คลิกเลือกเมนูข ้อมูลส่วนตัวคลิกเลือกเปลียนรหัสผ่าน จะปรากฏหน้าจอ
เปลียนแปลงรหัสผ่านในการเข้าสู่ ระบบทําการกรอกรหัสผ่านเดิม รหัสผ่านใหม่ ยืนยั นรหัสผ่าน
ใหม่ แล้ วคลิกปุ ่ มแก้ไขรหัสผ่าน ดังแสดงไว้ ในภาพที ข-10

ภาพที..ข-10..การแก้ ไขรหัสผ่าน
6.2.1..หลั งจากคลิกปุ ่ มแก้ไขรหัสผ่าน ถ้ ามีการกรอกรายละเอียดถูกต้อง ก็จะมีข ้อความเตือน
ว่า ระบบได้ท ํ าการเปลียนแปลงรหัสผ่านเรี ยบร้อยแล้ วค่ะ คลิกปุ ่ OมK ดังแสดงไว้ ในภาพที ข-11

ภาพที..ข-11..ข้อความเตือนว่าระบบได้ท ํ าการเปลียนแปลงรหัสผ่านเรี ยบร้อยแล้ ว
6.2.2..หลั งจากคลิกปุ ่ มแก้ไขรหัสผ่าน ถ้ ามีการกรอกรหัสผ่านเดิมไม่ถูกต้อง ก็จะมีข ้อความ
เตือนว่า ขอโทษค่ะรหัสผ่านเดิมไม่ถูกต้อง คลิกปุ ่ มOK ดังแสดงไว้ ในภาพที ข-12
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ภาพที..ข-12..ข้อความเตือนในกรณี ทีกรอกรหัสผ่านเดิมไม่ถูกต้อง
7...การแนะนําหนังสือโดยอั ตโนมั ติ
ในส่วนของการแนะนําหนังสือโดยอั ตโนมั ติ ผู้ ใช้จะต้องโหวตให้คะแนนหนังสื ออย่างน้อย
5 เล่มขึ นไป เมือทําการโหวตเสร็ จแล้วระบบจะแนะนําหนังสื อให้ก ับผู้ ใช้โดยอัตโนมัติ แต่จะไม่
แนะนําหนังสือทีทํ าการโหวตไปแล้ ว และหนังสือทีถูกโหวตจะไม่สามารถทีจะโหวตได้อีก
7.1..กรณี ทียั งไม่ได้โหวตให้คะแนนหนังสื อ คลิก เลือกเมนู หน้าแรก คลิกแนะนําหนังสื อโดย
อั ตโนมั ติดังแสดงไว้ ในภาพที ข-13

ภาพที..ข-13..การคลิกแนะนําโดยอั ตโนมั ติในกรณี ทีผู้ ใช้ย ั งไม่ได้โหวตหนังสือ
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7.1.1..เมือผู้ ใช้คลิกแนะนําหนังสื อโดยอัต โนมัติ ในกรณี ทีผู้ใช้ย ั งไม่ได้โ หวตให้คะแนน
หนังสือ จะมีข ้อความเตือนว่า ดังแสดงไว้ ในภาพที ข-14

ภาพที..ข-14..ข้อความเตือนในกรณี ทีผู้ ใช้ย ั งไม่โหวตให้คะแนนหนังสือ
7.2..ขั นตอนการโหวตให้คะแนนหนังสือมีด ังนี
7.2.1..ผู้ ใช้ต ้องทําการโหวตให้คะแนนหนังสื ออย่างน้อย.5.เล่มขึ นไป เพือจะได้รั บการ
แนะนําหนังสือทีตรงต่อความต้องการของผู้ ใช้งานโดยอั ตโนมั ตซึิ งจะแสดงตัวอย่างรายชือหนังสื อ
ทีทํ าการโหวต 5 เล่ม ดังแสดงไว้ ในตารางที ข-1
ตารางที ข- การลงคะแนนความชอบให้ก ับหนังสือ
การลงคะแนน 5 ระดับ
ชือเรื องและ
ชือผู้ แต่ง
เนื อหา
1.คอมพิวเตอร์เบื องต้นและเทคนิคการเขียนโปรแกรม
3
3
2.เรี ยน-เล่น-เป็ นง่าย PHOTOSHOP CS5
3
1
3.คู่มือ ACCESS 2007 ฉบับสมบูรณ์
1
1
4. HACKING&SECURITYฉบับก้าวสู่ นักทดสอบและป้ องกัน
2
1
ชือหนังสือ

การเจาะระบบ

5.การออกแบบและพั ฒนาคลั งข้อมูล D( ATA WAREHOUSE)

5

5
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7.2.2..ทําการโหวตให้คะแนนหนังสื อเล่มที 1 โดยคลิก เลือกหนังสื อชือว่า .คอมพิวเตอร์
เบื องต้นและเทคนิคการเขียนโปรแกรม คลิกปุ ่ ม
หรื อคลิกทีรู ปหนังสือ จะปรากฏหน้าจอ
การลงคะแนนความชอบให้ก ับหนังสือ ซึ งจะมีรายละเอียดหนังสือ เช่นชือหนังสือ ประเภทหนังสื อ
ผู้ แต่ง ราคา เนื อหาโดยสังเขป ด้านล่างก็จะเป็ นส่วนของการลงคะแนนความชอบให้ก ับหนังสือเล่ม
นี ผู้ ใช้ต ้องทํ าการลงคะแนน2 ส่วนด้วยกันคือ ลงคะแนนตามชือเรื องและเนื อหา ลงคะแนนตามชือ
ผู้ แต่ง ซึ งมีระดับการให้คะแนน 1-5.ตามความพอชอบของผู้ ใช้ เมือลงคะแนนทั ง.2.ส่ วนแล้ว ให้
คลิกปุ ่ มลงคะแนนดังแสดงไว้ ในภาพที ข-15

ภาพที..ข-15.การลงคะแนนความชอบให้ก ับหนังสือ
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7.2.3. ระบบแจ้งเตื อนว่าผู้ใช้ได้ท ําการโหวตหนังสื อเรี ยบร้ อยแล้ว ให้คลิกที ปุ ่ มOK ดัง
แสดงไว้ ในภาพที ข-16

ภาพที..ข-16.การยืนยั นการโหวตให้คะแนนหนังสือจากผู้ ใช้
7.2.4. หลั งจากได้ท ําการโหวตให้คะแนนหนังสื อแล้ว ก็จะปรากฏหน้าจอหนังสื อทีได้รับ
การโหวต ให้คลิกปุ ่ มClose เพือทีจะทํ าการโหวตหนังสือเล่มต่อไป ดังแสดงไว้ ในภาพที ข-17

ภาพที..ข-17.หนังสือทีได้รับการโหวตจากผู้ ใช้
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7.2.5..ทําการโหวตหนังสื อเล่มที 2,.3,.4,.5,6 ตามขั นตอนที.8.2.2-8.2.3.เมือทําการโหวต
หนังสื อครบตามที ต้องการแล้ว ให้ค ลิก เลือกเมนู หน้าแรก แล้ว คลิก ที การแนะนําหนังสื อโดย
อั ตโนมั ติดังแสดงไว้ ในภาพที ข-18

ภาพที..ข-18 .แสดงการคลิกการแนะนําหนังสือโดยอั ตโนมั ติ
7.2.6..หลังจากทีคลิกปุ ่มแนะนําหนังสื อโดยอัต โนมัติ ก็จะแสดงรายการหนังสื อที ระบบ
แนะนํา ซึ งผู้ ใช้งานได้ลงคะแนนหนังสือไว้5 เรื อง (จากตาราง ข-1) โดยผู้ ใช้ได้ให้คะแนนหนังสื อ
เรื องคลังข้อมูลสูงทีสุ ด ระบบก็จะแนะนําหนังสื อเรื องดังกล่าวเป็ นลํ าดับแรก โดยระบบจะเลือก
รายการหนังสื อที มีเนื อหาคล้ายคลึงกับเรื องคลังข้อมูลมาแนะนําให้ก ับผู้ใช้ ซึ งจากผลลัพธ์ทีได้
ระบบจะแนะนําหนัง สื อเรื องระบบฐานข้อมูล ระบบการสนับสนุ น การตัด สิ น ใจ และระบบ
ผู้ เชี ยวชาญ ซึ งหนังสื อดังกล่าวจะมีเนื อหาเกี ยวเรื องคลังข้อมูล ซึ งโดยทั วไปถ้าเป็ นการค้น หา
หนังสือ ระบบจะแสดงรายละเอียดหนังสือทีชือคลั งข้อมูลเท่านั น ซึ งวิธีการเหล่านี ผู้ ใช้ไม่สามารถรู้
ข้อมูลเกียวกับเรื องคลั งข้อมูลได้เลย ว่ามั นอยู่ในหนังสือเรื องอืนก็ได้ทีไม่ใช่เรื องคลั งข้อมูลโดย
ตรง
หลั งจากนั นผู้ ใช้สามารถคลิกปุ ่ มแนะนําหนังสือโดยอั ตโนมั ติได้เรื อยๆ จนกว่าผูใช้้ พอใจกับหนังสือ
ทีได้รับการแนะนําจากระบบ ดังแสดงไว้ ในภาพที ข-19
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ภาพที..ข-19.รายการหนังสือทีระบบแนะนําให้ผู้ ใช้งานโดยอั ตโนมั ติ
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คู ่มือการใช้ งานระบบของผู ้ดูแลระบบ
8...การเข้าใช้งานระบบ
ผู้ ใช้งานสามารถล็อกอินเข้าสู่ระบบได้จากหน้าจอแรกของระบบ โดยใส่รหัสผู้ ใช้งานระบบ
และรหัสผ่าน ดังแสดงไว้ ในภาพที ข-20

ภาพที..ข-20. การเข้าใช้งานระบบ
9...หน้าจอแรกของผู้ ดูแลระบบเมือเข้าสู่ระบบ
ในหน้าจอแรกเมือล็อกอินเข้าสู่ ระบบแล้ว จะพบส่ วนด้านบนจะเป็ นสัญลักษณ์ของระบบ
และเมนูหน้าแรก จัดการสมาชิก จัดการหนังสือ รายงาน ออกจากระบบ ดังแสดงไว้ ในภาพที ข-21

ภาพที..ข-21 .การทํ างานหลั กของผู้ ดูแลระบบ
10...การจัดการข้อมูลสมาชิก
เป็ นส่ ว นของการจัด การข้อมูลสมาชิ ก โดยสามารถที จะค้น หาข้อมูลสมาชิ ก ตามชื อจริ ง
นามสกุล อีเมล์ เพือความสะดวกในการลบข้อมูลสมาชิก ดังแสดงไว้ ในภาพที ข-22
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ภาพที..ข-22 .หน้าจอการจัดการข้อมูลสมาชิก
10.1..การการลบข้อมูลสมาชิ ก ทําการค้น หาโดยคลิก เลือกชื อจริ ง กรอกรายละเอียดคําที
ต้องการลบตามต้องการ คลิกปุ ่ มค้นหา ก็จะได้รายชือทีต้องการลบให้คลิกทีปุ ่ ม ดังแสดงไว้ ใน
ภาพที ข-23
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ภาพที..ข-23 .การคลิกทีปุ ่ มลบข้อมูลสมาชิก
10.2..การลบข้อมูลสมาชิก ให้คลิกทีปุ ่ ม

ดังแสดงไว้ ในภาพที ข-24

ภาพที..ข-24 .การยืนยั นการลบข้อมูลสมาชิกทีต้องการ
11...การจัดการข้อมูลหนังสือ
เป็ นส่ ว นของการจัด การข้อมูลหนังสื อ โดยสามารถทีจะเพิ ม ลบ แก้ไขข้อมูลหนังสื อ ดัง
แสดงไว้ ในภาพที ข-25
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ภาพที..ข-25 .การจั ดการข้อมูลหนังสือ
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11.1..การเพิ มข้อมูลหนังสือ ทํ าการกรอกรายละเอียดต่าง ๆ เมือกรอกรายละเอียดเสร็ จแล้วให้
กดปุ ่ มบันทึกดังแสดงไว้ ในภาพที ข-26

ภาพที..ข-26 .การเพิ มข้อมูลหนังสือ
11.2..การลบข้อมูลหนังสื อ ทําการค้นหาจากชือหนังสื อ ชือประเภทหนังสื อ ชือผู้ แต่ง กรอก
รายละเอียดคํ าทีต้องการลบตามต้องการ คลิกปุ ่ มค้นหา ก็จะได้หนังสื อทีต้องการลบให้คลิกทีปุ ่ ม
ดังแสดงไว้ ในภาพที ข-27
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ภาพที..ข-27 .การคลิกทีปุ ่ มลบข้อมูลหนังสือ
11.3..การลบข้อมูลหนังสือ ให้คลิกทีปุ ่ม

ดังแสดงไว้ ในภาพที ข-28

ภาพที..ข-28 .การยืนยั นการลบข้อมูลหนังสือทีต้องการ
11.4..การแก้ไขข้อมูลหนังสือ ทําการค้นหาจากชือหนังสื อ ชือประเภทหนังสื อ หรื อชือผู้ แต่ง
กรอกรายละเอียดข้อมูลทีต้องการแก้ไขตามต้องการ คลิกปุ ่ มค้นหา ก็จะได้หนังสือทีต้งการแก้
อ
ไข
ให้คลิกทีปุ ่ ม ดังแสดงไว้ ในภาพที ข-29
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ภาพที..ข-29 .การคลิกทีปุ ่ มแก้ไขข้อมูลหนังสือ
11.5..แก้ไขข้อมูลหนังสื อตามต้องการ เมือแก้ไขข้อมูลเสร็ จแล้วให้ค ลิก ปุ ่ มแก้ไขข้อมูลดัง
แสดงไว้ ในภาพที ข-30
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ภาพที..ข-30 .การแก้ ไขข้อมูลหนังสือตามต้องการ
12...รายงานการให้คะแนนหนังสือแต่ละเรื อง
รายงานการให้คะแนนหนังสื อแต่ละเรื อง เป็ นข้อมูลของผู้ ใช้ทีลงคะแนนความชอบให้ก ับ
หนังสือแต่ละเรื อง โดยจะแสดงรายละเอียดของชือสมาชิก หนังสื อเรื อง คะแนนความชอบตามชือ
หนังสือและรายละเอียดหนังสือ ชือผู้ แต่งดังแสดงไว้ ในภาพที ข-31
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ภาพที..ข-31 .รายงานการให้คะแนนหนังสือทั งหมด

