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Abstract

 

 Improving information source management in libraries has been one of the most prominent issues and among 

researchers’ interest in the recent decades. However, the analyses leading to such improvement has their limitation 

as they usually focus on only some perspective and lack considerations of the characteristics of the borrowers. This 

article, hence, proposes a new concept that improves Apriori by integrating Wavelet and Histogram into the analysis 

of association rules. As a result, the researchers identify the association rules that explain behaviors of the borrowers 

as per person, instead of per borrowing transaction as found in most research. Not only this paper helps  

administrators design and improve information source management in the libraries, but it also discovers a novel 

concept that strengthens the abilities of a data mining technique using Apriori. 
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บทคัดย่อ
 

 การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรสารสนเทศในห้องสมุดถือเป็นเรื่องส�าคัญและอยู่ภายใต้ความสนใจของนักวิจัย

ตลอดหลายทศวรรษทีผ่่าน อย่างไรกต็ามการวเิคราะห์ข้อมลูเพือ่น�าไปสู่การออกแบบกลยทุธ์ในการเพิม่ประสิทธภิาพดงักล่าวในปัจจบุนัยงั

มข้ีอจ�ากดั โดยข้อมลูท่ีน�ามาวเิคราะห์นัน้ไม่เพยีงพอหรอืเป็นเพยีงแง่มมุใดแง่มมุหนึง่เพยีงด้านเดยีว อีกทัง้ยงัขาดความเชือ่มโยงกบัคณุสมบติั

ต่าง ๆ  ของตวัผูย้มือกีด้วย บทความนีจ้งึน�าเสนอแนวคดิในการปรบัปรงุกฎความสมัพนัธ์ตามขัน้ตอนเอไพรออรพิืน้ฐานโดยอาศยัเครือ่งมอื

อย่างแบบจ�าลองทางเวลาด้วยเวฟเลตและกราฟแจกแจงความถี่ ท�าให้คณะนักวิจัยค้นพบกฎความสัมพันธ์ที่อธิยายพฤติกรรมของการยืม 

“รายบุคคล” แทนรูปแบบ “รายรายการ” เหมือนกรณีงานวิจัยทั่วไป ผลลัพธ์ท่ีได้จากการศึกษาในครั้งน้ีนอกจากจะท�าให้ผู้บริหาร 

ห้องสมุดก�าหนดกลยุทธ์และงบประมาณได้อย่างเหมาะสมแล้ว ยังเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพการสร้างกฎความสัมพันธ์ตามขั้นตอน 

เอไพรออริอีกด้วย 

ค�าส�าคัญ: เหมืองข้อมูล เอไพรออริ เวฟเลต กราฟแจกแจงความถี่ การจัดการห้องสมุด

ความเป็นมาและความส�าคัญของปัญหา
 ห้องสมดุถอืเป็นแกนส�าคญัในการขบัเคลือ่นองค์ความรูข้อง

องค์กรและปัจเจกบุคคล โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ในยุคปัจจุบันที่องค์

ความรู ้ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสื่อสารสนเทศมีการ

เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว และก้าวหน้าอย่างไม่เคยเป็นมาก่อน 

(Long and Wu, 2012) หน้าที่ส�าคัญของห้องสมุด คือ การให้การ

บริการยืม-คืนทรัพยากรสารสนเทศ จึงมิใช่เร่ืองแปลกประการใด  

ทีห้่องสมดุจะต้องเผชญิกบัการจดัการข้อมลูทีเ่กีย่วข้องทัง้ข้อมลูการ

บรกิารยมื-คนืทรพัยากรสารสนเทศ ในรปูแบบของหนงัสอื วารสาร 

งานวจิยัทัง้ประเภทกระดาษและอเิลก็ทรอนกิส์ ข้อมลูจดัซือ้จดัจ้าง 

ข้อมูลระเบียนทรัพยากรสารสนเทศ และข้อมูลของผู้รับบริการ

จ�านวนมหาศาล (สุภาพร ชัยธัมมะปกรณ์, 2014) ซึ่งแน่นอนที่สุด

ย่อมต้องอาศัยกลยุทธ์ทางการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพสูง  
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ที่จะท�าให้ผู้ใช้ในยุคปัจจุบันเกิดความพึงพอใจต่อการบริการยืม- 

คืนทรัพยากรสารสนเทศจากห้องสมุด ทั้งในแง่ของความสะดวก

สบายในการค้นหาทรัพยากรสารสนเทศ การจัดวางต�าแหน่ง

ทรพัยากรสารสนเทศตามชัน้วางทีเ่หมาะสม รปูแบบของทรพัยากร

สารสนเทศที่เข้ากับวิถีชีวิตของผู้ใช้ เป็นต้น (Rui, 2016; Uppal 

and Chindwani, 2003)

 ในอดีตความรูส้กึของบรรณารกัษ์เพยีงล�าพงัอาจเพยีงพอต่อ

การออกแบบกลยทุธ์ในการบรหิารจดัการห้องสมดุ ในปัจจบุนัปัจจยั

และองค์ประกอบมีความซับซ้อนกว่าเดิมมาก ท�าให้ผู้บริหารห้อง

สมุดโดยเฉพาะอย่างยิ่งในมหาวิทยาลัยต่างๆ จ�าเป็นต้องน�าข้อมูล

จากแหล่งต่างๆ มาประกอบการตดัสนิใจ หรอืจดัท�ารายงานทีม่เีหตุ

และผลเพ่ือเสนอของบประมาณในการปรับปรุงห้องสมุดให้มีความ

ทันสมัย ตอบโจทย์ความต้องการของผู้ใช้ในมหาวิทยาลัย 

วัตถุประสงค์การวิจัย
 บทความนีไ้ด้น�าเสนอรปูแบบการวเิคราะห์ข้อมลูด้วยเทคนคิ

การท�าเหมืองข้อมูลที่พัฒนาต่อยอดจากการค้นหาความสัมพันธ์ 

ตามขั้นตอนวิธีเอไพรออริ (The Apriori Algorithm) โดยมี

วัตถุประสงค์ดังนี้

 1. เพือ่ค้นหาความสมัพันธ์ของพฤตกิรรมการยมืตาม ‘ราย

ผู้ใช้’ แทนการค้นหาความสัมพันธ์ของการยืมตาม ‘รายการยืม’ 

หนังสือของผู้ใช้ที่นิยมใช้กันโดยทั่วไป (Ru et al., 2015; Uppal 

and Chindwani, 2013) 

 2. ประยกุต์เทคนคิการท�าเหมอืงข้อมูลโดยอาศยัเคร่ืองมอื

ทางคณิตศาสตร์และสถิติอย่างกระบวนการเวฟเลต (Wavelet)  

(Rui, 2016) และกราฟแจกแจงความถีท่ีแ่สดงความสมัพนัธ์ระหว่าง

ข้อมลูเป็นหมวดหมู ่(Histogram) เพือ่ค้นหารปูแบบการยมืหนงัสอื

ตามรายผู้ใช้ และ

 3.  เพื่อน�าเสนอแนวคิดในการปรับปรุงรูปแบบการท�า

เหมอืงข้อมลูและเพือ่ก�าหนดกลยทุธ์ทีม่ปีระสทิธภิาพให้แก่ผูบ้รหิาร

ของมหาวิทยาลัยในการปรับปรุงคุณภาพการบริการของห้องสมุด

ให้เข้ากบัพฤตกิรรมของผู้ใช้ต่อไปในอนาคต โดยอ้างองิกบัข้อมลูการ

ยืมหนังสือจริงของนักศึกษาแต่ละรายในหนึ่งปีการศึกษา (ปีการ

ศึกษา 2558) ของมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

 ทบทวนวรรณกรรม

 ในหัวข้อนี้ได้เริ่มต้นจากการทบทวนเก่ียวกับบทบาทห้อง

สมุดในปัจจุบันและวรรณกรรมท่ีเก่ียวข้องกับการวางแผนการ

บรหิารห้องสมดุให้เกดิประโยชน์ หลงัจากนัน้จะเป็นการอธบิายหลัก

การท�าเหมืองข้อมูลซึ่งถูกน�ามาใช้เป็นหลักในการวิเคราะห์รูปแบบ

และพฤติกรรมการยืมหนังสือในหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยราชภัฏ

ราชนครินทร์ ซึ่งเป็นกรณีศึกษาของการวิจัยในครั้งนี้ 

บทบาทของห้องสมุด
 โดยมากแล้ว เมือ่กล่าวถงึห้องสมดุ บคุคลทัว่ไปมกัคดิถงึห้อง

สมุดในโรงเรียน หรือมหาวิทยาลัย เนื่องจากห้องสมุดถือเป็นแกน

ส�าคัญในการขับเคล่ือนองค์ความรูโ้ดยเฉพาะอย่างยิง่ ในยคุปัจจบุนั

ที่องค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสื่อสารสนเทศมีการ

เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว และก้าวหน้าอย่างไม่เคยเป็นมาก่อน 

(Long and Wu, 2012) โดยในปัจจุบัน ห้องสมุดก็มิได้ต้ังอยู่ใน

เฉพาะสถานศึกษาเท่านั้น แต่ยังปรากฏอยู่ทั่วไปในหน่วยงานต่างๆ 

ทัง้ของภาครฐัและเอกชน หน้าทีส่�าคญัของห้องสมดุ คอื การให้การ

บริการยืม-คืนทรัพยากรสารสนเทศ ดังน้ันจึงมิใช่เรื่องแปลก 

ประการใด ที่ห้องสมุดจะต้องเผชิญกับการจัดการข้อมูลที่เกี่ยวข้อง

ทัง้ข้อมลูการบรกิารยมื-คืนทรพัยากรสารสนเทศ ทัง้หนงัสือ วารสาร 

งานวจิยัทัง้ประเภทกระดาษ และอเิลก็ทรอนกิส์ ข้อมลูจดัซือ้จดัจ้าง 

ข้อมูลระเบียนทรัพยากรสารสนเทศ และข้อมูลของผู้รับบริการ

จ�านวนมหาศาล (สุภาพร ชัยธัมมะปกรณ์, 2014) การศึกษาวิจัย

เพื่อค้นหารูปแบบความต้องการของผู้ใช้บริการห้องสมุดผ่านข้อมูล

ที่มักถูกบันทึกอยู่ในรูปแบบของฐานข้อมูลในระบบสารสนเทศ 

จึงเป็นหนึ่งในเรื่องส�าคัญของแวดวงวิจัยด้านสารสนเทศศาสตร์ 

เพราะนั่นจะเป็นการช่วยผู้บริหารห้องสมุดก�าหนดกลยุทธ์และ 

แนวทางในการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้ทรัพยากรสารสนเทศของ

ห้องสมุด (Kularbphettong et al., 2014; Long and Wu, 2012)  

เช่น การก�าหนดแนวทางในเพ่ิมจ�านวนการยืม-คืนทรัพยากร

สารสนเทศของห้องสมุด (Castro-Gessner et al., 2013) หรือแม้

กระทัง่ข้อเสนอแนะในการปรบัปรงุหลักสูตร (Reeb and Gibbons, 

2004) ต่อไปในอนาคตได้อีกด้วย

 สารสนเทศศาสตร์กับการวิเคราะห์กฎความสัมพันธ์

 การประยุกต์ใช้สารสนเทศศาสตร์ในการเพิ่มประสิทธิภาพ

การจัดการห้องสมุดสามารถกระท�าได้หลายแนวทาง หนึ่งใน

แนวทางที่นักวิจัยนิยมใช้ คือ การท�าเหมืองข้อมูล (Data Mining) 

ซึ่งในบางครั้งอาจเรียกว่า การค้นพบความรู ้ (Knowledge  

Discovery) (Ahirwal et al., 2012) เหมืองข้อมูล หมายถึง 

กระบวนการน�าข้อมูลจ�านวนมากที่เกี่ยวกับระบบบริหารจัดการ

ทรัพยากรสารสนเทศของห้องสมุดที่เกิดข้ึนในแต่ละวันซึ่งโดยมาก

จะบรรจุอยู ่ในรูปแบบของฐานข้อมูล หรือคลังข้อมูล (Data  

Warehouse) มาประมวลผล เพ่ือค้นหารูปแบบ หรือกฎความ

สัมพันธ์ระหว่างองค์ประกอบที่เก่ียวข้องเพื่อประโยชน์ในการ

วางแผนบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ (สุภาพร ชัยธัมมะปกรณ์, 

2014) ตัวอย่างของข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับระบบบริหารจัดการ

ทรพัยากรสารสนเทศของห้องสมดุทีส่ามารถน�าไปใช้ในการวางแผน

บริหารจัดการห้องสมุด ได้แก่ ข้อมูลประวัติการบริการทรัพยากร
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สารสนเทศ ข้อมูลการสืบค้นทรัพยากรสารสนเทศ หรือประวัติการ

เข้าถึงฐานข้อมูลต่างๆ ของห้องสมุด เป็นต้น (สุภาพร ชัยธัมมะ

ปกรณ์, 2014) ซึ่งโดยพื้นฐานแล้ว ผู้บริหารสามารถใช้สถิติในการ

ประเมิน หรือรับรู้สถานการณ์ปัญหาอย่างง่ายจากข้อมูลเหล่านี้ได้ 

อย่างไรกต็าม ด้วยเทคนคิการประมวลการท�าเหมอืงข้อมลู ผูบ้ริหาร

จะสามารถล่วงรู้รูปแบบการใช้บริการทรัพยากรสารสนเทศ หรือ 

พฤติกรรมการใช้บริการของผู้ใช้บริการ น�าไปสู่การวิเคราะห์ต่อไป

ด้วยว่า ทรพัยากรสารสนเทศใดยงัไม่ถกูน�าไปใช้ประโยชน์อย่างเตม็

ศักยภาพ หรือทรัพยากรสารสนเทศใดมีความสัมพันธ์กับคุณสมบัติ

ของกลุ่มผู้ใช้บริการเฉพาะกลุ่ม และสัมพันธ์กันด้วยเหตุผลใด ทั้งนี้

เพ่ือท�าให้การก�าหนดกลยทุธ์การบรหิารจดัการทรพัยากรสารสนเทศ

ที่อยู่ในห้องสมุด รวมถึงการจัดซื้อทรัพยากรสารสนเทศที่จะด�าเนิน

การต่อไปในอนาคตตอบโจทย์ความต้องการของผูใ้ช้บรกิารมากทีสุ่ด 

(สุภาพร ชัยธัมมะปกรณ์, 2014; Ahirwal et al., 2012; Mehta  

et al., 2013) 

 หลักการท�างานขั้นพื้นฐานของการท�าเหมืองข้อมูล 

 การท�าเหมืองข้อมูลในปัจจุบันอาศัยแบบแนวคิดจากแบบ

จ�าลองการท�าเหมืองข้อมูลของของคริสพ์-ดีเอ็ม (CRISP-DM 

Model) เพื่อสกัดองค์ความรู้ หรือพัฒนากฎความสัมพันธ์ระหว่าง

องค์ประกอบทีม่ส่ีวนเกีย่วข้องหรอืสัมพนัธ์กนั และน�าความรูท้ีไ่ด้ไป

ประยุกต์ใช้เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์ต่อการให้บริการยืมทรัพยากร

สารสนเทศของห้อสมุด ซ่ึงข้ันตอนต่างๆ ของการท�าเหมืองข้อมูล 

ดังภาพที่ 1 จะประกอบไปด้วย (เอกสิทธิ์, 2015) 

Data

Evaluation
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Business
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Data
Preparation

Deployment

Data 
Understanding

  ภาพที่ 1 The Data Mining Life Cycle

  ที่มา Azevedo and Zantos (2008)

 การท�าความเข้าใจธุรกจิ (Business Understanding) หรอื 

กระบวนการท�าความเข้าใจเน้ืองานท่ีจะวิเคราะห์ โดยก�าหนดจุด 

มุ่งหมายและความต้องการของผู้ศึกษาวิจัย เช่น กรณีของห้องสมุด 

นกัวจิยัอาจประเมินสถานการณ์ทีผู่ใ้ช้บรกิารไม่สามารถใช้ศกัยภาพ

ของห้องสมุดได้อย่างเต็มที่ เนื่องจากมีปริมาณการยืมทรัพยากร

สารสนเทศที่จัดว่าอยู่ในเกณฑ์ต�่า 

 การท�าความเข้าใจข้อมูล (Data Understanding)  

เป็นกระบวนการแปลงจุดมุ ่งหมายท่ีก�าหนดไว้ในข้ันตอนการ

ท�าความเข้าใจธุรกิจ ให้อยู่ในรูปแบบของปัญหาของการท�าเหมือง

ข้อมูล ตัวอย่างเช่น ปัญหาที่ห้องสมุดในสถาบันการศึกษาหนึ่งๆ  

มีปริมาณการยืมทรัพยากรสารสนเทศน้อย อาจเกิดจากการขาด

ระบบการน�าเสนอ จัดเรียง และก�าหนดรูปแบบของการเสนอแนะ

ทรัพยากรสารสนเทศที่ไม่ดีพอ เป็นต้น จึงจ�าเป็นที่นักวิจัยจะต้อง

ศึกษาความสัมพันธ์ของหน่วยข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับข้อมูล

ประวตักิารบรกิารทรพัยากรสารสนเทศ เช่น ประเภทของทรพัยากร

สารสนเทศ ต�าแหน่งของทรัพยากรสารสนเทศ ข้อมูลผู้ใช้บริการ 

และข้อมูลการใช้บริการยืมทรัพยากรสารสนเทศของผู้ใช้บริการ 

เป็นต้น

 การเตรียมข้อมูล (Data Preparation) เป็นขั้นตอน 

การแปลงสภาพและคัดกรองของข้อมลูทีไ่ด้รวบรวมมาให้เหมาะสม

ส�าหรบัการท�าเหมอืงข้อมลู โดยในขัน้ตอนนีอ้าจใช้ระยะเวลาในการ

ด�าเนินการยาวนานที่สุด

 การสร้างแบบจ�าลอง (Modeling) เป็นการวเิคราะห์ข้อมลู

ทีไ่ด้จดัเตรยีมไว้ด้วยเทคนคิอย่าง การจ�าแนกประเภทข้อมลู การหา

กฎความสัมพันธ์ และการแบ่งกลุ่มข้อมูล เป็นต้น ทั้งน้ีอาจมีการ

ย้อนกลับไปยังขั้นตอนของการเตรียมข้อมูลอีก หากข้อมูลที่จัด

เตรียมไว้ยังไม่สามารถน�าไปใช้สร้างแบบจ�าลองตามเทคนิคต่างๆ ที่

เลือกได้ โดยการสร้างแบบจ�าลองนี้อาจช่วยท�าให้นักวิจัยค้นพบกฎ

ความสัมพันธ์ที่ “ซ่อนอยู่” ในเหมืองข้อมูลได้ 

 การประเมินผล (Evaluation) เป็นการวัดประสิทธิภาพ 

หรือประเมินผลการวิเคราะห์ข้อมูลจากการท�าเหมืองข้อมูลด้วย

เทคนิคต่าง ๆ เพื่อสร้างความน่าเชื่อถือให้กับการท�าเหมืองข้อมูล 

 การท�าไปใช้งาน (Deployment) เป็นกระบวนการน�าแบบ

จ�าลองที่ค้นพบ ไปประยุกต์ใช้เพื่อแก้ไข หรือปรับปรุงสถานการณ์

ปัญหาที่เกิดขึ้น 

 แบบจ�าลองจากเทคนิคการค้นหากฎความสัมพันธ์

 การสร้างแบบจ�าลองด้วยเทคนคิการค้นหากฎความสมัพนัธ์ 

(Association Rules) นับเป็นวิธีการสร้างแบบจ�าลองของการท�า

เหมอืงข้อมูลวธิกีารหนึง่ทีไ่ด้รบัความนยิมเป็นอย่างมาก (วภิาวรรณ 

บวัทอง, 2014) ทัง้นีเ้ทคนคิดงักล่าวจะค้นหาความสมัพนัธ์ของข้อมลู

จากเหมืองข้อมูลที่มีอยู่ เพื่อน�าไปสังเคราะห์เป็นรูปแบบที่เกิดขึ้น

บ่อย ๆ (Frequent pattern) เพ่ือน�าไปใช้ท�านายโอกาสที่จะเกิด 

รูปแบบเดิมซ�้าอีกในอนาคต ซึ่งโดยมากมักน�าเสนอในรูปแบบของ

กฎความสัมพันธ์ที่สามารถเขียนได้ในรูปเซตของรายการที่เป็นเหตุ  

ไปสู่เซตของรายการที่เป็นผล ทั้งนี้ในช่วงเริ่มต้นการใช้กฎความ

สัมพันธ์มักถูกน�ามาใช้กับการวิเคราะห์ตะกร้าตลาด (Market  
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Basket Analysis) ก่อนจะถูกน�ามาประยุกต์กับศาสตร์แขนงอื่นๆ 

อย่างที่พบเห็นในปัจจุบัน โดยการพัฒนากฎความสัมพันธ์จะอาศัย

ตัวเลข 2 ชุด คือ ค่าสนับสนุน (Support) และค่าความเชื่อมั่น 

(Confidence) โดยค่าสนบัสนนุ คอื สดัส่วนของการเกดิขึน้พร้อมๆ 

กนัของรายการทีก่�าลงัให้ความสนใจอยูต่่อโอกาสทัง้หมดทีเ่ป็นไปได้ 

ส่วนค่าความเชื่อมั่น คือ ตัววัดประสิทธิภาพของกฎความสัมพันธ์ 

เช่น ค่าความน่าเชือ่ถอืในการซือ้แอปเป้ิลแล้วจะซือ้ผ้าอ้อมเดก็ เกิด

จากสัดส่วนของค่าสนับสนุน (“แอปเปิ้ล”, “ผ้าอ้อมเด็ก”) ต่อค่า

สนบัสนนุ (“แอปเป้ิล”) ซึง่หากค่าความน่าเชือ่ถอืมค่ีาเข้าใกล้ 1 ย่อม

แสดงว่าองค์ประกอบภายใต้การสนับสนุนน้ัน มีความสัมพันธ์กัน

อย่างใกล้ชิด เช่น หากค่าความน่าเชื่อถือในการซื้อแอปเปิ้ลแล้วจะ

ซื้อผ้าอ้อมเด็กเท่ากับ 1 ย่อมหมายความว่า ทุกๆ ครั้งที่ซื้อแอปเปิ้ล 

ผู้ซื้อย่อมจะซื้อผ้าอ้อมเด็กด้วย 

 ขัน้ตอนวธิเีอไพรออร ิ(The Apriori Algorithm) ซึง่เป็นหนึง่

ในขั้นตอนวิธีส�าคัญท่ีใช้ในการค้นหากฎความสัมพันธ์เกิดขึ้นใน 

ปี ค.ศ. 1994 โดย Rakesh Agrawal และ Ramakrishnan Srikant 

ผูเ้ป็นคณะนกัวจิยัทีร่่วมกนัปรบัปรงุขัน้ตอนวธิใีนการค้นหากฎความ

สัมพันธ์ให้มีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน โดยใช้เทคนิค “Support-based 

Pruning” เพื่อช่วยลดจ�านวนการค้นหากฎความสัมพันธ์แทนการ

แจกแจงทั้งหมด (Agrawal and Srikant, 1994) โดยขั้นตอนวิธี 

ดังกล่าวได้รับการยอมรับว่ามีสมรรถนะเหนือว่าวิธีการอื่น (ลักษมี  

โขมโนทยั, 2548) ถงึแม้ว่าจะมกีารปรับปรงุประสทิธภิาพการท�างาน

ของขัน้ตอนวธิเีอไพรออรเิรือ่ยมา เช่น มกีารปรบัปรงุขัน้ตอนวธิจีาก 

เอไพรออริให้เป็น เอไพรออริทิด (AprioriTid) เอไพรออริไฮบริด 

(Apriori Hybrid) หรือเทอร์ทิอูส (Tertius) (Arora et al., 2013) 

ทัง้นีห้ลกัการของขัน้ตอนวธิเีอไพรออรทิีเ่ป็นมาตรฐานจะเหมอืนกนั 

กล่าวคอื จะค้นหาแบบแนวกว้างจากการสร้างและตรวจสอบไอเทม็

เซตที่ปรากฏขึ้นบ่อยทีละขั้น เริ่มจากไอเท็มเซตที่มีจ�านวนสมาชิก

เท่ากบัหนึง่ ถ้าไอเทม็เซตใดมค่ีาสนบัสนนุน้อยกว่าทีก่�าหนดก็จะตดั

ไอเท็มเซตนั้นออกไปทันที โดยจะท�าการวนซ�้าเรื่อยไปจนกว่าจะไม่

เหลือเซตของไอเท็มท่ีจะสร้างในขั้นถัดไป ซ่ึงข้ันตอนวิธีเอไพรออริ

จะอาศัยกระบวนการส�าคัญสองกระบวนการ คือ ข้ันตอนการรวม 

และขั้นตอนการคัดออก (Agrawal and Srikant, 1994) เพื่อท�าให้

ได้ค่าความเชื่อมั่น และค่าความสัมพันธ์ (Lift) เป็นผลลัพธ์ของการ

ค้นหากฎความสัมพันธ์ ทั้งนี้การใช้ขั้นตอนเอไพรออริโดยทั่วไปจะ

เน้นการวิเคราะห์เชิงรายการของการยืมหนังสือในแต่ละครั้งมิใช่ 

การวิเคราะห์รายบุคคล (Tsuji et al., 2012; Mehta et al., 2013) 

ซึ่งการวิเคราะห์อย่างหลังน้ันสามารถน�าไปประยุกต์เพื่อก�าหนด

พฤติกรรมการยืมหนังสือรายบุคคลที่เชื่อมโยงกับข้อมูลพื้นฐาน 

ของนักศึกษาแต่ละราย เช่น คณะที่สังกัด วิชาที่ลงทะเบียนเรียน 

รวมถึงผลการเรียนของนักศึกษาได้

ขั้นตอนและวิธีการวิเคราะห์
 การเก็บข้อมูล

 ขั้นตอนการด�าเนินการวิจัยประกอบไปด้วยสองส่วนหลักๆ 

คือ ส่วนที่มีการสัมภาษณ์แบบกึ่งโครงสร้างเพื่อรวบรวมข้อมูล

ค�าถามเก่ียวกับประเด็นที่เจ้าหน้าท่ีที่เกี่ยวข้องกับการยืมหนังสือ

สนใจจะหาค�าตอบ โดยการสัมภาษณ์เชิงลึกนี้ได้ด�าเนินการกับ

บรรณารกัษ์ทีรั่บผดิชอบดแูลการวเิคราะห์เลขหมวด และจดัท�าบตัร

รายการของหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ 

นอกจากนี้คณะนักวิจัยยังได้น�าประวัติรายการยืมหนังสือของ

นักศึกษาจากทุกคณะจากฐานข้อมูลของหอสมุดกลางในหนึ่งปีการ

ศกึษา (ปีการศกึษา 2558) ซึง่มหาวทิยาลยัประกอบไปด้วยห้าคณะ 

ได้แก่ คณะครุศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คณะ

เทคโนโลยีอุตสาหกรรม คณะวิทยาการจัดการ คณะวิทยาศาสตร์

และเทคโนโลยี รวมจ�านวนทั้งส้ิน 12,248 คน ทั้งน้ีหมวดหมู่ของ

หนังสือที่น�ามาวิเคราะห์เป็นไปตามรูปแบบของการจัดหมวดหมู่  

แบบดวิอี ้(Dewey Decimal Classification) แยกเป็น 16 หมวดใหญ่ 

(ตารางที ่1) โดยตารางท่ี 2 แสดงอตัราการยมืหนงัสอืแยกตามคณะ

ในปีการศึกษาดังกล่าว

 ทั้งน้ีเป็นที่สังเกตได้ว่า จ�านวนการยืมหนังสือของนักศึกษา

สายสังคมศาสตร์ (ครุศาสตร์ และมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์) 

มีมากกว่านักศึกษาสายวิทยศาสตร์ (เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

วทิยาการจดัการ และวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย)ี ซึง่มาจากเหตผุล

ที่ว่าจ�านวนนักศึกษาสายสังคมศาสตร์ของมหาวิทยาลัยมีจ�านวน

มากกว่า ดังนั้นเพื่อป้องกันความล�าเอียงของข้อมูล คณะนักวิจัย 

จึงใช้อัตราการยืมของนักศึกษาประกอบการอธิบายเหตุการณ์ 

ที่เกี่ยวข้องกับกฎความสัมพันธ์ที่ค้นพบจากการท�าเหมืองข้อมูล  

ซึง่เกดิจากการน�าจ�านวนหนงัสอืทีถ่กูยมืหารด้วยจ�านวนนกัศกึษาที่

ลงทะเบียนเรยีนในปีการศกึษานัน้ๆ ทัง้นีข้้อมลูในเบือ้งต้นทีส่ะท้อน

ให้เห็นถึงอัตราการยืมหนังสือที่ยังอยู่ในเกณฑ์ต�่า ย่อมจุดประกาย

ความน่าสนใจที่จะค้นหาโอกาสในการเพิ่มอัตราการยืมหนังสือให้

มากขึ้นต่อไปในอนาคต 

 ข้อมลูทีน่�ามาวเิคราะห์จะเป็นรายการยมืหนงัสือทีอ่ยูใ่นฐาน

ข้อมูลการให้บริการยืม-คืนหนังสือของหอสมุดกลาง โดยผลลัพธ์ท่ี

ได้จะเป็นความสัมพนัธ์ของหมวดหนงัสอืในแต่ละการยืม ซึง่จะแสดง

ความสัมพันธ์ของหมวดในภาพรายบุคคล ซึ่งสามารถอธิบาย

พฤติกรรมและความสนใจ รวมถึงความเชื่อมโยงกับข้อมูลที่

คุณลักษณะและสถานะของนักศึกษาคนดังกล่าว เช่น คณะที่สังกัด 

วิชาที่เรียนได้อีกด้วย
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การวิเคราะห์ข้อมูล
 งานวิจัยนี้อาศัยเทคนิคการวิเคราะห์ข้อมูลสามเครื่องมือ 

กล่าวคือ การวิเคราะห์ข้อมูลโดยอาศัยแบบจ�าลองทางเวลาด้วย 

เวฟเลต การวิเคราะห์ข้อมูลด้วยกราฟแจกแจงความถี่ที่แสดง 

ความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูลเป็นหมวดหมู่ และการวิเคราะห์ข้อมูล

ด้วยขั้นตอนวิธีเอไพรออริ

ตารางที่ 1 หมวดหมู่ของหนังสือในหอสมุดกลาง

เลขหมวด ชื่อหมวด เลขหมวด ชื่อหมวด

000 วิทยาการคอมพิวเตอร์ สารสนเทศ และงานทั่วไป 800 วรรณกรรม
100 ปรัชญาและจิตวิทยา 900 ประวัติศาสตร์และภูมิศาสตร์
200 ศาสนา CD ซีดี
300 สังคมศาสตร์ Child เด็กเล็ก
400 ภาษา Novel นวนิยาย
500 วิทยาศาสตร์ Pocket Book หนังสือพอกเก็ต
600 เทคโนโลยี Young เด็กโต
700 ศิลปะและนันทนาการ Short เรื่องสั้น

ตารางที่ 2 จ�านวนและอัตราการยืมหนังสือจากหอสมุดแยกตามรายคณะ

รายชื่อคณะ จ�านวนหนังสือยืม จ�านวนนักศึกษา อัตราการยืมของนักศึกษา

คณะศึกษาศาสตร์ 4,253 2,083 2.04
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 1,005 2,597 0.38
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 170 1,074 0.16
คณะวิทยาการจัดการ 382 4,277 0.08
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 681 2,217 0.31

รวม 6,491 12,248 1.89

แบบจ�าลองทางเวลาด้วยเวฟเลต
 เวฟเลต (Wavelet) หรือ คลื่นเล็ก เป็นเทคนิคที่ใช้ในการ

ประมวลสัญญาณเพือ่ค้นหา หรอืดึงขอ้มูลที่ต้องการจากสัญญาณที่

มีอยู่ โดยอาศัยฟังก์ชันพื้นฐานที่มีลักษณะเชิงตั้งฉากปกติ (Ortho-

normal) เพื่อท�าให้สัญญาณที่กระจัดกระจายอยู่ปรากฏในฐานที่

กระชับที่สุด (Chui, 1992) โดยในบทความน้ีจะใช้ฟังก์ชันพื้นฐาน 

daubechies db2 ซ่ึงมีลักษณะสัญญาณใกล้เคียงกับรูปแบบการ

ยืมหนังสือ โดยจะใช้ฟังก์ชันดังกล่าวช่วยกระชับรูปแบบการยืม

หนังสือให้กระชับที่สุด ท้ังน้ีคณะนักวิจัยได้อาศัยแบบจ�าลองทาง

เวลาด้วยเวฟเลต 2 ชุด เพื่อแยกสัญญาณออกเป็นความถี่ต�่าและ

ความถี่สูงจากฐานของ DB2 ดังสมการที่ 1 และ 2 ด้านล่างนี้ 

  

 

 จากสมการข้างต้น g (n) แทนสญัญาณไม่ต่อเนือ่ง (Discrete 

signal) ความถี่ต�่าของ DB2 และ h (n) เป็นสัญญาณไม่ต่อเนื่อง

ความถีส่งูของ DB2 และ x (n) แทนสญัญาณข้อมลู โดยมค่ีา k แทน

การเลื่อนของสัญญาณ 

 ในบทความนี้ได้น�าสัญญาณความถี่ต�่า หรือที่ได้จากการ 

แยกส่วนทีไ่ม่ต้องการออก หรอืออกไปจากการพจิารณา โดยผลลพัธ์

ที่ได้จะเป็นการสร้างแนวโน้มเชิงเส้นที่ขจัดการกวัดแกว่งหรือเบี่ยง

เบนอย่างรวดเร็วออกจากความสนใจ ซึ่งข้อมูลที่ถูกน�ามาวิเคราะห์

ด้วยเวฟเลตส�าหรับงานวิจัยนี้ประกอบไปด้วย กราฟแสดงจ�านวน

นักศึกษาที่เข้าใช้บริการ ณ หอสมุดกลางของมหาวิทยาลัยในช่วง

กรกฎาคม 2557 จนถึงปลายเดือนมิถุนายน 2558 เป็นระยะเวลา

หนึ่งปีเต็ม (ดังภาพที่ 2 (a)) และกราฟแสดงจ�านวนหนังสือที่ถูกยืม

ในช่วงระยะเวลาเดียวกัน โดยข้อมูลที่ปรากฏในกราฟทั้งสอง 
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จะถกูน�ามาผ่านกระบวนการเวฟเลตทีมี่ฐานแบบ daubechies dB2 

เพื่อสร้างส่วนประมาณค่า (Approximation) และน�าไปวิเคราะห์

ในสมการที่ [1] เพื่อสร้างแนวโน้มต่อไป

 กราฟแจกแจงความถี่ 

 กราฟแจกแจงความถี่เป็นแผนภาพแสดงความสัมพันธ์

ระหว่างข้อมูลที่ต้องการท่ีอาจมีการรวบรวมเป็นหมวดหมู่ ท�าให้ 

ผู ้วิจัยสามารถเข้าใจการกระจายของกลุ ่มข้อมูลที่อาจน�าไปสู ่

กระบวนการประมาณการณ์ หรือการวางแผนส�าหรับเหตุการณ์ที่

คาดว่าจะเกิดขึ้นในอนาคต ตัวอย่างเช่น การหาค่าความน่าจะ 

เป็นของตัวแปรสุ่มที่เกิดจากค่ากระจายตัวแบบปกติ (Normal  

distribution) การกระจายตวัแบบพวัซอง (Poisson distribution) 

การกระจายตวัแบบช-ิสแควร์ (Chi-squared) เป็นต้น ทัง้นีเ้นือ่งจาก

การค้นหากฎความสัมพันธ์ตามขั้นตอนเอไพรออริของหมวดหมู่

หนงัสอืในบทความนีเ้กดิจากความสมัพนัธ์พ้ืนฐานของความถีข้่อมลู

แยกตามหมวดหมู่ของรายการหนังสือที่ยืม ดังนั้นการน�ากราฟ

แจกแจงความถี่มาวิเคราะห์ร่วมกับขั้นตอนวิธีเอไพรออริจึงเป็น 

สิ่งจ�าเป็นอย่างยิ่งต่อการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของการยืมหนังสือ

ในมิติต่างๆ ซึ่งกลับถูกมองข้ามไปในงานวิจัยในปัจจุบัน (Mehta  

et al., 2013; Tsuji et al., 2012) 

ภาพท่ี 2 (a) กราฟแสดงจ�านวนนกัศกึษาทีเ่ข้าใช้บรกิารหอสมดุกลาง

ในปีการศกึษา 2558 โดยแกนแนวนอนแสดงระยะเวลา ขณะทีแ่กน

แนวตัง้แสดงจ�านวนนกัศกึษา และ (b) กราฟแสดงจ�านวนหนงัสอืที่

ถูกยืมในปีการศึกษา 2558 โดยที่แกนแนวนอนแสดงระยะเวลา 

ขณะที่แกนแนวตั้งแสดงจ�านวนเล่มหนังสือที่ถูกยืม

 ขั้นตอนวิธีเอไพรออริ 

 ในการวเิคราะห์เพือ่ค้นหาความสมัพนัธ์ของข้อมลูทีเ่กีย่วกบั

การยืมหนังสือในห้องสมุด มักอาศัยการวิเคราะห์ด้วยขั้นตอนวิธ ี

เอไพรออริจากความสัมพันธ์ของ “รายการยืมหนังสือ” ตามหมวด

หมูข่องหนงัสอื (Ru et al., 2015; Uppal and Chindwani, 2013) 

บทความวจิยันีต่้อยอดแนวคดิดงักล่าวด้วยการวเิคราะห์ตามขัน้ตอน

เอไพรออริจากข้อมูลการยืมหนังสือของนักศึกษา “รายคน” ซึ่ง

แนวคดิดงักล่าวจะช่วยท�าให้ทราบลกัษณะนสิยั หรอืพฤตกิรรมของ

นักศึกษาในการยืมหนังสือจากหอสมุดกลางในปีการศึกษา 2558 

โดยก�าหนดนิยามและขั้นตอนที่เกี่ยวข้องดังต่อไปนี้

 สัญลักษณ์ MinB หมายถึง ค่าเกณฑ์ขั้นต�่าของจ�านวน

หนงัสอืทีจ่ะถกูน�ามาวเิคราะห์การยมืหนงัสอืของนกัศกึษาตลอดทัง้

ปีแยกตามหมวด 

 สัญลักษณ์ S หมายถึง นักศึกษาแต่ละคนในปีการศึกษา 

โดย S จะเท่ากับจ�านวนนักศึกษาที่ยืมหนังสือ ดังนั้น S จึงมีค่าได้

ตัง้แต่ 1 2 3 ... N (โดย N คอื จ�านวนนกัศึกษาทัง้หมดในปีการศกึษา 

2558)

 สัญลักษณ์ xB หมายถึง ข้อมูลหมวดหนังสือ มีค่าเป็น  

001 002 … จนถึง Short (อ้างอิงจากตารางที่ 1)

 สัญลักษณ์ ตาราง T(S, xB) หมายถึง ตารางแสดงความ

สัมพันธ์ระหว่างการยืมหนังสือตลอดปีการศึกษาของนักศึกษา 

รายหนึ่งๆ ส�าหรับหมวดหนังสือที่ก�าหนดไว้ในหอสมุดกลางของ

มหาวิทยาลัย ตัวอย่างเช่น T(100, Short) = 2 หมายถึง นักศึกษา

รายที ่100 มกีารยมืหนงัสือหมวด Short ทัง้หมด 2 เล่มตลอดปีการ

ศึกษา 2558 

 สัญลักษณ์ Pr(S, xB) หมายถึง ตาราง T(S, xB) ที่มีค่าใน

ตารางเพียง 0 หรือ 1 ตามเงื่อนไขต่อไปนี้

 ขั้นตอนที่ 1 : ตรวจสอบรายการข้อมูลยืมหนังสือจากการ

ยืมแต่ละครั้ง รวบรวมและเรียบเรียงข้อมูลใหม่ให้เป็นรายการยืม

ของนักศึกษาตลอดทั้งปีในตาราง T(S, xB)

 ขั้นตอนที่ 2 : ตรวจสอบรายการในตาราง T(S, xB) ส�าหรับ

ค่าขั้นต�่าของการยืม MinB ก�าหนดเป็น 1 ซึ่งสามารถเปลี่ยนแปลง

ได้ เมื่อ T(S, xB) MinB ก�าหนดค่าในตาราง Pr(S, xB) =1 มิเช่นนั้น 

Pr (S, xB) = 0

 ขัน้ตอนที ่3 : ตรวจสอบจ�านวนรายการทัง้หมดในตาราง Pr 

จากจ�านวน N รายการ เพื่อโดยค้นหาความถี่ของการยืมหนังสือใน

แต่ละหมวด A, B, C, … เป็น f(A), f(B), f(c)

 ขั้นตอนที่ 4 : พิจารณาการปรากฏของข้อมูลร่วมกันเช่น  

{A, B}, {A, C}, {B, C} … และพิจารณาความถี่ของเหตุการณ์ของ

กลุ่มข้อมูลรวมนั้นปรากฏ f{A, B}, f{A, C}, f{B, C} … ขั้นตอนนี้จะ

ค�านวณถี่ของข้อมูลร่วมจากความถี่ของข้อมูลพื้นฐานตามกฎความ

น่าจะเป็นโดย (1) เพิ่มขนาดของสมาชิกลุ่มข้อมูลขึ้นเรื่อยๆ เช่น  

{A, B, C} และหา f {A, B, C} ค่าตวัแปรจะถกูเก็บไว้ในลักษณะต้นไม้ 

และ (2) น�าความถี่ที่ได้มาหาความน่าจะเป็นของเหตุการณ์ที่มีการ

อ้างอิง เช่น P( {A,B} | A) เป็นการหาความน่าจะเป็นที่เหตุการณ์  

{A, B} จะเกิดขึ้นเมื่อเทียบกับเหตุการณ์ A ซึ่งสามารถน�าไปตีความ
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ได้ว่า เมื่อเกิดเหตุการณ์ A จะมีโอกาสท่ีจะเกิดเหตุการณ์ {A, B} 

พร้อมกันเท่าไร ซึ่งน�าไปสร้างเป็นกฎความสัมพันธ์ต่อไป

 ขั้นตอนวิธีข้างต้นจะท�าให้คณะนักวิจัยสามารถค้นหาและ

วิเคราะห์พฤติกรรมการยืมหนังสือของนักศึกษารายบุคคลได้ซึ่งจะ

สามารถน�าไปขยายผลต่อไปได้ เช่น วิชาท่ีนักศึกษาท่านดังกล่าว

ก�าลังศึกษาอยู่ในช่วงเวลายืม หรือแม้แต่คณะท่ีนักศึกษาดังกล่าว

สงักดัอยู ่ซึง่ผลลพัธ์ทีไ่ด้จะน�าไปสูก่ารยกระดบัคณุภาพของการเรยีน

การสอนของนักศึกษาผ่านการสนับสนุนของหอสมุดกลางของ

มหาวิทยาลัย 

 นอกจากนี้ขั้นตอนวิธีเอไพรออริจะช่วยให้เกิดการวิเคราะห์

และสร้างมมุมองเชงิลกึทีม่ากกว่าการพจิารณาเพยีงความถีข่องการ

ยมืหนงัสอืในหมวดเดยีวกนัอย่างกรณทีีด่�าเนนิการด้วยการวิเคราะห์

ความสัมพันธ์ของข้อมูลผ่านกราฟแจกแจงความถี่ บทความนี้ได้น�า

ผลการวิจัย
 คณะนักวิจัยได้อาศัยเครื่องมือและวิธีการท่ีได้อภิปรายใน

หัวข้อก่อนหน้า ในการวิเคราะห์ข้อมูลการยืมหนังสือที่อยู่ในฐาน

ข้อมูลการให้บริการทรัพยากรสารสนเทศของหอสมุดกลาง 

มหาวทิยาลยัราชภฏัราชนครนิทร์ โดยสามารถสรปุผลการวเิคราะห์

ข้อมูลได้ดังนี้ 

 ผลการวิเคราะห์ด้วยแบบจ�าลองทางเวลาเวฟเลต

 ภายหลังจากการน�ากราฟแสดงจ�านวนนักศึกษาที่เข้าใช้

บริการในหอสมุดกลาง และกราฟแสดงจ�านวนหนังสือที่ถูกยืมในปี

การศึกษา 2558 ดังท่ีปรากฏในรูป 2(a) และ 2(b) ตามล�าดับ  

มาวิเคราะห์ด้วยเวฟเลตท่ีมีฐานแบบ daubechies dB2 เพื่อใช้

ค้นหาส่วนประมาณค่า คณะนักวิจัยค้นพบกราฟแสดงแนวโน้ม 

ทีส่ะดวกต่อการพิจารณาทศิทางและประเมนิสถานการณ์การยมืคนื

ในภาพรวม ดังแสดงในภาพที่ 3(a) และ 3(b) 

ตารางที่ 3 เครื่องมือที่ใช้ส�าหรับการวิเคราะห์ข้อมูลส�าหรับการท�าเหมืองข้อมูล

เครื่องมือ ข้อมูลป้อนเข้า ผลลัพธ์ที่คาดหวัง

เวฟเลต ข้อมูลการเข้าห้องสมุด แนวโน้มการเข้าห้องสมุดและการยืมหนังสือของนักศึกษา

กราฟแจกแจงความถี่ ข้อมูลการยืมหนังสือทั้งหมด การกระจายของหมวดหนังสือที่ถูกยืม ค่าสูงสุด ค่าเบี่ยงเบนเพ่ือ

วิเคราะห์ลักษณะข้อมูลป้อนเข้าร่วมกับกฎจากเอไพรออริ

เอไพรออริ รายการยืมหนังสือจ�าแนกเป็นของ

นักศึกษาแต่ละคน

ความสัมพันธ์จากการยืมหนังสือของนักศึกษาแต่ละราย

รปูแบบการกระจายของข้อมลูจากกราฟแจกแจงความถีม่าสนบัสนนุ 

กฎความสมัพนัธ์ตามขัน้ตอนวธิเีอไพรออร ิส่งผลให้ผูบ้รหิารหอสมดุ

สามารถบริหารจัดการทรัพยากรหนังสือได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่ง

ขึ้น ทั้งนี้ส�าหรับการท�าเหมืองข้อมูลในงานวิจัยนี้จะอาศัยตัวแปร

ส�าคญัสองค่า คอื ค่าสนบัสนนุ และค่าความเชือ่มัน่ โดยค่าสนบัสนนุ

ในงานวจิยันี ้หมายถงึ จ�านวนครัง้ของการยมืหนงัสอืในหมวดทีส่นใจ

เทียบกับจ�านวนรายการทั้งหมด เพื่อใช้เป็นเกณฑ์ขั้นต�่าของการ

ปรากฏหมวดหมู่หนังสือที่ผู้บริหารสนใจ ในขณะที่ค่าความเชื่อมั่น 

หมายถึง ร้อยละของความน่าจะเป็นของเหตุการณ์หนึ่งที่สามารถ

เกิดขึ้น ตัวอย่างเช่น ร้อยละของนักศึกษาที่ยืมหนังสือหมวด 001 

และ 002 แล้วจะมีการยืมหมวด 003 = จ�านวนครั้งของการปรากฏ

ของเหตุการณ์ {001, 002, 003} เทียบกับเหตุการณ์ {001, 002} 

ตารางที่ 3 สรุปเครื่องมือที่ใช้ในการวิเคราะห์เหมืองข้อมูล

 ภาพที่ 3 กราฟผลลัพธ์ท่ีผ่านกระบวนการเวฟเลตที่มีฐาน

แบบ daubechies dB2 เพื่อค้นหาแนวโน้มของข้อมูล โดยกราฟ 

(a) แสดงส่วนประมาณค่าจ�านวนผู้เข้าใช้บริหารหอสมุดกลาง และ 

(b) แสดงส่วนประมาณค่าจ�านวนหนังสือที่ถูกยืม ตามล�าดับ
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 จากภาพที่ 3(a) จะเห็นได้ว่าจ�านวนนักศึกษาเข้าใช้บริการ

ในหอสมุดกลางแบ่งออกได้เป็นสองช่วง คือ ช่วงสูงและช่วงต�่า ซึ่ง

เมื่อพิจารณาจากแกนเวลาจะสอดคล้องกับช่วงระยะเวลาของ 

การเปิดและปิดภาคการศึกษา โดยในช่วงเปิดภาคการศึกษาจะมี

นักศึกษาเข้าใช้บริการมากกว่าปิดเทอมเพียงไม่ถึงสองเท่า แสดงให้

เห็นว่า การใช้บริการในหอสมุดกลางช่วงเปิดภาคการศึกษายังมี

ปริมาณน้อยเมื่อเทียบกับจ�านวนนักศึกษาลงทะเบียนเรียนในช่วง

เวลาดงักล่าว และหากจะย้อนกลบัไปดกูราฟ 2(a) เพือ่ศกึษาจ�านวน

ผู้เข้าใช้บริการในระดับท่ีลึกลงไป จะพบการแกว่งตัวขึ้น-ลงในรอบ

หนึง่สปัดาห์ ซึง่กม็น่ิาจะใช่เรือ่งแปลกอะไร เนือ่งจากในช่วงวนัเสาร์-

อาทิตย์มหาวิทยาลัยไม่มีการเรียนการสอนในภาคปกติ ข้อเท็จจริง 

ทีเ่ป็นรปูธรรมดงักล่าวสามารถน�าไปใช้ประกอบการก�าหนดกลยทุธ์

ในการส่งเสริมให้เกิดการเข้าใช้บริการในหอสมุดกลางต่อไปได้

 ท�านองเดยีวกบักราฟ 2(a) และ 3(a) งานวิจยันีพ้บว่าจ�านวน

การยมืหนงัสอืจากกราฟ 2(b) และ 3(b) มคีวามสอดคล้องกบัระยะ

เวลาในการปิดภาคการศึกษาเช่นกัน โดยมีข้อสังเกตว่าในช่วงปิด

ภาคการศึกษามีนักศึกษาจ�านวนหนึ่งเข้าใช้บริการหอสมุดกลางแต่

แทบไม่มกีารยมืหนงัสอืออกจากหอสมดุ เช่น ช่วงปิดภาคการศกึษา

ฤดูร้อน (ปิดเทอมใหญ่) ซึ่งอาจเป็นการเข้าห้องสมุดเพื่อคืนหนังสือ

ที่ยืมไปเพื่อใช้สอบปลายภาคในภาคการศึกษาก่อนหน้า และจาก

การใช้ Pearson Correlation เพื่อดูความสัมพันธ์ของกราฟ 3(a) 

และ 3(b) จะได้ค่าสหสัมพันธ์ (Correlation Coefficient) เท่ากับ 

0.34 ซึ่งแสดงถึงความสัมพันธ์ไปในทิศทางเดียวกันในบางช่วงของ

ปีการศึกษา โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ช่วงปิดภาคการศึกษาฤดูร้อน และ

ช่วงเปิดภาคการศึกษาแรกของปีการศึกษา นอกจากนี้จากการ

วิเคราะห์กราฟในรูปที่ 2 และ 3 จะพบข้อสังเกตดังต่อไปนี้ 

 1. ช่วงกลางเดือนสิงหาคมถึงกลางเดือนกันยายน ซึ่งเป็น

ช่วงเปิดภาคการศกึษาแรก มจี�านวนหนงัสอืทีถ่กูยมืจากหอสมดุมาก

ที่สุด ซึ่งสอดคล้องกับแนวโน้มของจ�านวนนักศึกษาที่เข้าใช้บริการ

ห้องสมุด

 2. ช่วงต้นเดือนธนัวาคม ซ่ึงเป็นช่วงก่อนการสอบปลายภาค 

(ภาคการศึกษาแรก) ปรากฏว่ามีจ�านวนผู้เข้าใช้บริการเป็นจ�านวน

มาก แต่กลับมีจ�านวนหนังสือที่ถูกยืมออกจากหอสมุดน้อย ซึ่งจาก

การตรวจสอบพบว่าจ�านวนผู้เข้าใช้บริการท่ีเพิ่มขึ้นสืบเนื่องมาจาก

การเข้าใช้บริการเครื่องคอมพิวเตอร์ท่ีจัดให้โดยหอสมุดกลางที่มี

จ�านวนเพิ่มมากขึ้น ในช่วงระยะเวลาดังกล่าว

 3. ช่วงเดือนมกราคมซึ่งเป็นช่วงเปิดภาคการศึกษาที่สอง 

นักศึกษาเริ่มกลับเข้าใช้บริการหอสมุดกลาง และมีจ�านวนการยืม

หนังสือที่เพิ่มมากขึ้นจากเดือนก่อน อย่างไรก็ตามจ�านวนหนังสือ 

ที่ถูกยืมยังอยู่ในระดับที่ต�่า เมื่อเทียบกับช่วงเปิดภาคการศึกษาแรก 

 ผลการวิเคราะห์ด้วยกราฟแจกแจงความถี่ 

 จากข้อมูลการยืมหนังสือ จ�านวนรวมทั้งสิ้น 6,491 รายการ 

น�าไปสู่การสร้างกราฟแจกแจงความถ่ี (Histogram) ดังภาพท่ี 4  

ซึ่งเมื่อพิจารณาจากจ�านวนของรายการยืมหนังสือแยกตาม 

หมวดของหนังสือ จะสามารถแบ่งกลุ่มคร่าวๆ ออกได้เป็นสองกลุ่ม 

กลุม่แรก คอื กลุม่ทีม่ปีรมิาณการยมืสงู ประกอบไปด้วย หนังสือจาก

หมวด 300 600 900 และนวนิยาย และกลุ่มที่มีปริมาณการยืมต�่า 

ประกอบไปด้วย หนังสือจากหมวดอื่นๆ นอกเหนือจากที่ปรากฏใน

กลุม่ทีม่ปีรมิาณการยมืสงู โดยกลุม่แรกจะมค่ีาเฉลีย่ของจ�านวนการ

ยืมอยู่ที่ค่าเฉลี่ย 1,100 รายการ ขณะที่อีกกลุ่มมีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 174 

รายการ ซึง่ความแตกต่างของจ�านวนรายการยมืหนงัสอืของท้ังสอง

กลุ่มที่ห่างกันมากจะส่งผลต่อความล�าเอียง (Bias) ในการวิเคราะห์

ความสัมพันธ์เอไพรออริและก�าหนดกลยุทธ์ในการจัดการ  

ภาพที่ 4 ความถี่ของจ�านวนหนังสือที่ถูกยืมในแต่ละหมวดหมู่

 และเมื่อพิจารณาค่าสหสัมพันธ์ของกราฟในภาพที่ 4 เทียบ

กับกราฟแสดงจ�านวนนักศึกษาที่ยืมหนังสือในแต่ละหมวด  

ดังภาพที่ 5 จะพบว่า ค่าสหสัมพันธ์ของข้อมูลในกราฟทั้งสองอยู่ที่ 

0.957 ซ่ึงมีความหมายว่า จ�านวนนักศึกษาที่ยืมหนังสือสอดคล้อง

กบัจ�านวนหนงัสอืทีถ่กูยมืกระจายไปตามแต่ละหมวด โดยหมวดของ

หนังสือที่มีจ�านวนนักศึกษายืมอยู่ในเกณฑ์มาก 3 อันดับแรกได้แก่  

หมวด 300 900 และ 600 ตามล�าดับ 

ภาพที่ 5 ความถี่ของจ�านวนนักศึกษาที่ยืมหนังสือต่อหมวด
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 จากกราฟแจกแจงความถี่ข้างต้นท�าให้ผู้วิจัยก�าหนดข้อควร

ระวังในการวิเคราะห์ด้วยวิธีเอไพรออริได้ดังต่อไปนี้

 1. ความถี่ของการยืมหนังสือในหมวด 300 600 และ 900 

มค่ีาสงู ส่งผลให้ค่าสนบัสนนุในดงักล่าวมค่ีาสงู และมีความแตกต่าง

กับกลุ่มที่เหลือค่อนข้างมาก ส�าหรับหมวดนวนิยาย พบว่ามีจ�านวน

ผู้ยืมที่ต�่าแต่จ�านวนหนังสือที่ถูกยืมสูง ซึ่งเป็นไปได้ว่ามีกลุ่มผู้สนใจ

ยืมหนังสือจากหมวดดังกล่าวมีจ�านวนไม่มาก แต่มักจะมีการยืม

อย่างต่อเนื่อง

 2. เมื่อค�านวณค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานจะพบว่า 

หนังสือในหมวด 300 มีค่าเฉลี่ยของจ�านวนหนังสือท่ีถูกยืมต่อคน

เท่ากับ 2.2 และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 4.3 ขณะที่หนังสือใน

หมวด 600 มีค่าเฉลี่ยของจ�านวนหนังสือที่ถูกยืมต่อคนเท่ากับ 1.1 

และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 2.6 และหนังสือในหมวด 900  

มีคา่เฉลี่ยของจ�านวนหนังสือที่ถูกยืมต่อคนเท่ากับ 1.3 และค่าเบี่ยง

เบนมาตรฐานเท่ากับ 4.3 ซ่ึงค่าเฉลี่ยดังกล่าวจัดได้ว่าอยู่ในเกณฑ ์

ที่ค่อนข้องต�่าในขณะท่ีค่าความเบ่ียงเบนค่อนข้างสูง ตีความได้ว่า

ข้อมูลมีการกระจายตัวมาก ซึ่งอาจแบ่งกลุ่มของนักศึกษาได้เป็น 

สองกลุ่ม คือ กลุ่มที่มีการยืมหนังสือจ�านวนมากกว่าค่าเฉลี่ย และ 

ที่น้อยกว่าค่าเฉลี่ย

 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยขั้นตอนวิธีเอไพรออริ

 จากการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของรายการยืมหนังสือข้าม

หมวดเพื่อศึกษาพฤติกรรมการยืม ตลอดปีการศึกษาพบว่า  

มนีกัศกึษากว่า 731 คนทีม่กีารยมืหนงัสอืข้ามหมวด โดยตารางท่ี 4 

แสดงรายการความสัมพันธ์ของการยืมหนังสือข้ามหมวดในทุก

เงื่อนไขที่มีค่าสนับสนุนสูงที่สุด 10 อันดับแรก (MinB = 1) และ

รายการความสัมพนัธ์ข้ามหมวดในเงือ่นไขทีม่รีายการยมืหนงัสอืข้าม

หมวดซ�า้อย่างน้อย 2 ครัง้ ตลอดปีการศึกษาทีม่ค่ีาสนบัสนนุสงูทีส่ดุ 

10 อันดับแรกของข้อมูลทั้งหมด (MinB = 2) จากตารางที่ 4 คณะ

นักวิจัยสามารถสรุปสาระส�าคัญที่ได้ ดังนี้

 1. เมือ่พจิารณากฎความสมัพนัธ์จากขัน้ตอนวธิทีีพ่ฒันาขึน้ 

จะพบว่า ความสัมพันธ์กับการยืมหนังสือจากหมวด 300 600 และ 

900 เกิดข้ึนบ่อยครั้ง ทั้งน้ีผลลัพธ์ดังกล่าวไม่น่าประหลาดใจ 

เน่ืองจากหากพิจารณาจากกราฟแจกแจงความถี่จะพบว่าหมวด 

ดังกล่าวที่มีค่าสนับสนุนมาก

 2. ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานที่มีการกระจายตัวมากแสดงให้

เห็นว่ากลุ่มข้อมูลที่น�ามาวิเคราะห์มีลักษณะการยืมที่แตกต่างกัน

มาก ดังนั้นการปรับค่า MinB จะช่วยคัดกรองกลุ่มนักศึกษา 

ที่คณะนักวิจัยสนใจได้ดีขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่ง กรณีกลุ่มนักศึกษา

ที่มีรูปแบบของยืมหนังสือ (หมวดหนังสือ) เหมือนกันมากกว่าหนึ่ง

ครั้งของรายการยืม

ตารางที่ 4 สรุป 10 อันดับความสัมพันธ์ของหมวดการยืมหนังสือที่มี MinB = 1 และ MinB = 2 ตามล�าดับ

ล�าดับที่

MinB=1 MinB=2

หมวดเริ่มต้น หมวดที่
ตามมา

ค่าความ
เชื่อมั่น

ค่าสนับสนุน หมวดเริ่มต้น หมวดที่
ตามมา

ค่าความ
เชื่อมั่น

ค่า
สนับสนุน

1 900 300 0.729 0.329 900 300 0.727 0.338

2 300 900 0.507 0.329 300 900 0.578 0.338

3 600 300 0.625 0.252 100 300 0.567 0.124

4 100 300 0.673 0.168 400 300 0.538 0.102

5 400 300 0.651 0.165 200 600 0.5 0.073

6 Novel 300 0.51 0.118 200 900 0.5 0.073

7 200 300 0.677 0.106 100 และ 900 300 0.731 0.069

8 600 และ 900 300 0.688 0.106 100 และ 300 900 0.559 0.069

9 500 300 0.557 0.094 600 และ 900 300 0.576 0.069

10 200 900 0.585 0.091 000 300 0.577 0.055
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 3. เมือ่พิจารณากฎความสมัพนัธ์จากขัน้ตอนวธิทีีพ่ฒันาขึน้

จะพบว่า ความสัมพันธ์กับการยืมหนังสือจากหมวด 300 600 และ 

900 เกิดข้ึนบ่อยคร้ัง ท้ังน้ีผลลัพธ์ดังกล่าวไม่น่าประหลาดใจ 

เนื่องจากหากพิจารณาจากกราฟแจกแจงความถี่จะพบว่าหมวด 

ดังกล่าวที่มีค่าสนับสนุนมาก

 4. MinB เปลี่ยนจาก 1 เป็น 2 จะท�าให้กฎความสัมพันธ์ข้อ

ที ่3 และ 6 ในตาราง MinB = 1 หายไปจาก 10 อนัดบัความสัมพนัธ์

ทีม่ค่ีาสนบัสนนุสูงทีส่ดุ ย่อมแสดงว่าโอกาสในการกลบัมายืมหนงัสือ

ในหมวด 600 (เทคโนโลยี) และ Novel (นวนิยาย) นั้นมีน้อย 

 5. (MinB = 1) กฎความสมัพนัธ์เกอืบทกุข้อจะแสดงโอกาส

ที่นักศึกษาจะยืมหนังสือท่ีตามมาในหมวด 300 แปลความได้ว่า 

นักศึกษาสนใจหนังสือในหมวดนี้มากเป็นพิเศษ อาจด้วยเพราะ

นักศึกษาทุกคนชอบหนังสือในหมวดน้ี หรือต้องค้นคว้าโดยอ้างอิง 

กับหนังสือในหมวดดังกล่าว

 6. ทั้งสองกรณี (MinB = 1 และ 2) โอกาสที่นักศึกษาคน

หนึ่งที่ยืมหนังสือในหมวด 900 (ประวัติศาสตร์และภูมิศาสตร์) แล้ว

จะยืมหนังสือในหมวด 300 (สังคมศาสตร์) มีมากถึงกว่าร้อยละ 72 

แต่ในทางกลับกัน นักศึกษาที่ยืมหนังสือในหมวด 300 กลับมีความ

เป็นไปได้น้อยกว่า ซึง่หากเชือ่มโยงกบักราฟแจกแจงความถีข่องการ

ยมืหนงัสอืในรปูที ่4 กจ็ะพบว่า การทีห่นงัสอืในหมวด 300 มจี�านวน

มากอาจเพิ่มโอกาสในการเป็นหมวดที่ตามมาจากการยืมหนังสือ

 7. กรณีพิจารณาการยืมข้ามหมวดทุกเงื่อนไข (MinB = 1) 

นกัศกึษาท่ียมืหนงัสอืในหมวด 600 แล้วจะยมืหนงัสอืในหมวด 300 

มโีอกาสเกดิขึน้กว่าร้อยละ 63 แต่เมือ่นับจ�านวนครัง้ของการยมืข้าม

หมวดที่มากกว่า 1 ครั้งตลอดปีการศึกษา (MinB = 2) จะพบว่า 

โอกาสที่เกิดเหตุการณ์ดังกล่าวซ�้าลดลงมาก ตรงข้ามกับกรณีที่

นกัศกึษาทีย่มืหนงัสอืในหมวด 100 (ปรชัญาและจติวทิยา) หรอื 400 

(ภาษา) แล้วจะยืมหนังสือในหมวด 300 ซ�้า ซึ่งอาจแปลความได้ว่า 

หนังสือในหมวด 100 300 และ 400 เป็นหมวดของหนังสือที่เกี่ยว

กับมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ขณะท่ีหนังสือในหมวด 600  

เป็นหมวดเทคโนโลยีซึ่งเก่ียวพันกับมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

น้อยกว่า นอกจากนี้เมื่อตรวจสอบต้นสังกัดของนักศึกษาที่ยืม

หนังสือในหมวดต่างๆ จะพบว่า นักศึกษาท่ีสังกัดคณะทางสาย

วทิยาศาสตร์ (คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ีและคณะเทคโนโลยี

อุตสาหกรรม) จะยืมหนังสือจ�านวนน้อยกว่าสายมนุษยศาสตร์และ

สังคมศาสตร์ ซึ่งนี่เองอาจเป็นเหตุผลส�าคัญที่ท�าให้หนังสือที่

เกีย่วข้องกบัหมวดทางด้านวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยมีจี�านวนการ

ยืมน้อย

 8. ด้วยจ�านวนการยมืหนงัสอืในหมวด 300 ทีม่ปีรมิาณมาก 

ท�าให้การสรุปผลการวิเคราะห์ข้อมูลเป็นไปได้อย่างกว้างๆ เท่าน้ัน 

อีกทั้งความถี่ของการยืมหนังสือในหมวดนี้มีสูง ท�าให้บดบังความ

สัมพนัธ์ระหว่างหมวดหนงัสืออืน่ ดังนัน้ หากต้องการวเิคราะห์ข้อมลู

การยืมหนังสือที่ละเอียดหรือเจาะจงลงไป จ�าเป็นที่หอสมุดจะ

ก�าหนดหมวดหมู่ย่อยให้กับหนังสือในหมวดดังกล่าว 

อภิปรายผลการวิจัยและสรุปผลวิจัย
 งานวจิยัทีเ่กีย่วข้องกบัการน�าเทคนคิการท�าเหมอืงข้อมลูมา

วิเคราะห์รูปแบบของการยืมหนังสือจากห้องสมุด โดยมากมักให้

ความส�าคัญกับการน�าข้อมูลรายการยืมหนังสือทั้งหมดมาวิเคราะห์ 

โดยไม่ค�านึงถึงคุณสมบัติของบุคคลที่ยืมหนังสือแต่ละราย และ 

ช่วงเวลาที่เกี่ยวข้องกับการยืมหนังสือ (Nicholson, 2006; Ru  

et al., 2015; Tsuji et al., 2012; Uppal and Chindwani, 2013) 

อย่างไรก็ตาม วิธีการดังกล่าวกลับไม่สามารถอธิบายพฤติกรรมการ

ยืมหนังสือจากห้องสมุดในรูปแบบ “รายบุคคล” ที่เชื่อมโยงกับมิติ

เวลาและคุณสมบัติชองบุคคลได้ งานวิจัยชิ้นนี้จึงได้ผนวกการ

วเิคราะห์ข้อมลูโดยอาศยัแบบจ�าลองทางเวลาด้วยเวฟเลต และกราฟ

กระจายความถี่เข้ากับเทคนิคการท�าเหมืองข้อมูลตามขั้นตอนวิธ ี

เอไพรออริ โดยแนวคิดดังกล่าวท�าให้คณะนักวิจัยสามารถอธิบาย

พฤติกรรมการยืมหนังสือรายบุคคลที่เจาะลึกลงไปเทียบกับมิติ

คุณสมบัติของบุคคลดังกล่าว และมิติของช่วงเวลาที่เกี่ยวข้อง  

โดยกฎความสัมพันธ์ที่ถูกค้นพบและอธิบายใหม่นี้จะช่วยท�าให้ 

ผู ้บริหารของหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

สามารถออกแบบกลยุทธ์ที่มุ ่งเน้นการตอบสนองความต้องการ

เฉพาะราย ซ่ึงเหมาะสมกับลักษณะนิสัย คณะที่สังกัด และวิชาที่

นักศึกษาลงทะเบียนต่อไปในอนาคต 

 ผลของการวิจัยท�าให้ทราบว่า แบบจ�าลองทางเวลาด้วย 

เวฟเลตสามารถช่วยท�าให้ผู้บริหารก�าหนดกลยุทธ์การวางแผน 

ส่งเสรมิการอ่านโดยอาศยั “แนวโน้ม” ของช่วงเวลาทีม่ปีรมิาณการ

ยืมหนังสือน้อย และวางแผนในการให้บริการยืมหนังสือให้มี

ประสิทธิภาพยิ่งขึ้นในช่วงเวลาที่มีแนวโน้มว่าจะมีปริมาณการยืม

หนงัสือมาก นอกจากนี ้งานวจัิยชิน้นีย้งัแสดงให้เหน็ความส�าคญัของ

กราฟแจกแจงความถีท่ีม่กัจะถกูละเลยในการท�าเหมอืงข้อมลูท่ัวไป 

ว่าสามารถน�ามาประยุกต์เข้ากับเทคนิคการท�าเหมืองข้อมูลตาม 

ขั้นตอนวิธีเอไพรออริ เพื่อสังเกตลักษณะของความเบ่ียงเบน 

จากระดับกั้น (Threshold) ของประเด็นที่สนใจได้ ยกตัวอย่างเช่น 

จ�านวนหนังสือในแต่ละหมวดที่มีการยืมตลอดปีการศึกษา และ 

จ�านวนนักศึกษาที่ยืมหนังสือในแต่ละหมวด ซ่ึงจะน�าไปสู่การแบ่ง

กลุ่มของข้อมูล เช่น กลุ่มหมวดที่มีจ�านวนหนังสือที่ถูกยืมมาก  

กับกลุ่มหมวดที่มีจ�านวนหนังสือที่ถูกยืมน้อย เป็นต้น การแบ่งกลุ่ม

ดังกล่าว นอกจากจะท�าให้คณะนักวิจัยสามารถวิเคราะห์ที่มาของ
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กฎความสัมพันธ์ที่ได้จากขั้นตอนวิธีเอไพรออริได้แล้ว ในอนาคต  

ผู้บริหารของหอสมุดกลางอาจประยุกต์ใช้การก�าหนดค่าน�้าหนัก 

(Weighting) ให้กับประเด็นท่ีสนใจเพ่ือรักษาดุลยภาพของ 

การให้บริการทรัพยากรสารสนเทศในมิติต่างๆ ดังแสดงในตารางที่ 

5 ซึ่งเปรียบเทียบข้ันตอนวิธี เอไพรออริทั่วไปกับขั้นตอนวิธ ี

เอไพรออริประยุกต์ที่ใช้ในงานวิจัยนี้

 ในอนาคตนักวิจัยที่ประสงค์จะต่อยอดงานวิจัยนี้อาจ

พจิารณาใช้ข้อมลูคณุสมบตัขิอง “นกัศึกษา” แต่ละรายเพือ่ประกอบ

การอธิบายพฤติกรรมเชิงลึกที่ตอบโจทย์เฉพาะกรณี ซึ่งผลลัพธ์ 

ดังกล่าวสามารถน�าไปสู่การปรับแต่ง (Customised) กลยุทธ์ให้มี

ความเหมาะสมและประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ตัวอย่างเช่น ผลลัพธ์จาก

การเชือ่มโยงผลการเรยีนของนกัศกึษาแต่ละรายกบัรปูแบบของการ

ยืมหนังสือจากหอสมุด อาจท�าให้ผู ้บริหารค้นพบแนวทางหรือ

กลยุทธ์ในการส่งเสริมการอ่าน หรือผลลัพธ์จากการศึกษาว่าเหตุใด

นักศึกษาที่มาจากคณะทางสายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจึงมี

ความถีข่องการยมืหนงัสอืในระดบัทีน้่อยกว่านกัศกึษาทีม่าจากสาย

สังคม ซึ่งต้นเหตุของปัญหาดังกล่าวอาจมิได้เกิดจากตัวนักศึกษา

โดยตรง หากแต่อาจเกดิจากองค์ประกอบร่วม เช่น หอสมุดอาจมไิด้

จัดเตรียมหนังสือที่นักศึกษาต้องการในปริมาณท่ีเหมาะสม และ/

หรือ หนังสือที่จัดหาให้ขาดซึ่งคุณภาพและความทันสมัยก็เป็นได้ 

ตารางที่ 5 ผลการเปรียบเทียบระหว่างขั้นตอนวิธีเอไพรออริทั่วไปและแบบประยุกต์ 

ประเด็นการพิจารณา ขั้นตอนวิธีเอไพรออริทั่วไป ขั้นตอนวิธีเอไพรออริประยุกต์

กระบวนการ ค้นหากฎความสัมพันธ์ระหว่างหมวด

ต่างๆ ในรายการยืมทั้งหมด 

ค้นหากฎความสัมพนัธ์ระหว่างหมวดต่าง ๆ  ภายใต้เงือ่นไขทีก่�าหนด 

เช่น พารามิเตอร์ MinB กรอบเวลาที่สนใจ คุณสมบัติของผู้ยืม  

การกระจายน�้าหนักของการยืมตามสังกัดของผู้ยืม เป็นต้น

มุมมอง รายการยืมหนังสือแต่ละครั้ง รายการยืมหนังสือรายบุคคล

ประโยชน์ ค้นพบรูปแบบของกฎความสัมพันธ์เพื่อ

น�าไปประยุกต์ใช้ในการจัดเรียงและ

ก�าหนดต�าแหน่งของหนังสือในหอสมุด 

รวมถึงการให้ค�าแนะน�า ในการยืม

หนังสือ

- สามารถน�าไปออกแบบกลยุทธ์ที่สอดคล้องกับพฤติกรรมของ

นักศึกษาตามช่วงเวลาและข้อมูลความถี่ต่างๆ 

- ค้นพบกฎความสัมพันธ์ที่สามารถน�าไปออกแบบกลยุทธ์ที่ตอบ

สนองความต้องการรายบุคคล

- ในอนาคตสามารถเช่ือมโยงผลลัพธ์จากกฎความสัมพันธ์กับ

คุณสมบัติของบุคคลในเชิงลึก เช่น ผลการเรียน คณะที่สังกัด วิชาที่

ลงทะเบียนเรียน เป็นต้น ซึ่งจะน�าไปสู่การจัดการเรียนการสอนที่มี

ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
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