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บทคัดย่อ 
 งำนวิจัยนี้น ำเสนอวิธีกำรวิเครำะห์ค ำค้นภำษำอังกฤษที่ผู้ใช้บริกำรใช้ค้นหำข้อมูลบน   
ระบบโอแพค ของส ำนักทรัพยำกรกำรเรียนรู้คุณหญิงหลง อรรถกระวีสุนทร ระหว่ำงเดือนมกรำคม 
ถึง เดือนมีนำคม 2561 โดยกำรน ำเทคนิคกำรท ำเหมืองข้อควำม (Text mining) ) ในรูปแบบ Word  
cloud มำใช้ในกำรวิเครำะห์ควำมถี่ของค ำค้น (Keywords) และแสดงผลในรูปแบบ Visualization  
ขั้นตอนกำรด ำเนินกำร ประกอบด้วย 3 ขั้นตอนหลัก ดังนี้ 1) ก่อนด ำเนินกำร ประกอบด้วย กำรเก็บ 
รวบรวมข้อมูล กำรเลือกข้อมูล และกำรท ำควำมสะอำดข้อมูล 2) ก ำลังด ำเนินกำร ประกอบด้วย                 
กำรวิเครำะห์ข้อมูล (Text Analysis) โดยใช้โปรแกรม R และ 3) หลังด ำเนินกำร ประกอบด้วย  
กำรแสดงผลกำรวิเครำะห์และสรุปข้อมูลค ำค้น ในรูปแบบของ Word cloud และควำมถี่ของค ำ  
ผลกำรวิจัยในครั้งนี้จะมีประโยชน์ทั้งผู้ใช้บริกำรและเจ้ำหน้ำที่ห้องสมุด ท ำให้ทรำบถึงแนวโน้ม              
ควำมต้องกำรและควำมสนใจของผู้ใช้บริกำรในกำรค้นหำข้อมูลทรัพยำกรสำรสนเทศของห้องสมุด 
ช่วยสนับสนุนกำรวำงแผนกำรจัดกิจกรรมและกำรจัดหำทรัพยำกรสำรสนเทศให้สอดคล้องกับ                 
ควำมต้องกำรและควำมสนใจของผู้ใช้บริกำร และสำมำรถน ำผลกำรวิจัยในครั้งนี้ เป็นเครื่องมือและ 
แนวทำงในกำรช่วยพัฒนำห้องสมุดเชิงรุกในอนำคตต่อไป 
 
ค าส าคัญ: 
 คีย์เวิร์ด, เวิร์ดคลำวด์, เหมืองข้อควำม 
 
Abstract 
 The purpose of this study was to analyze English keywords which users  
searches from OPAC of Khunying Long Athakravisunthorn Learning Resources Center  
during January to March 2018 by using text mining techniques in Word Cloud. The  
data was analyzing the frequency of keywords and display in the Visualization. The  
process consists of three main steps: 1) Before Pre-processing step consists of data  



collection, data selection and data cleaning 2) Processing step consists of a text  
Analysis using the R program, and 3) Post-processing step consists of displaying,  
analyzing, and summarizing word data in the form of Word Cloud and word  
frequency. 
 The results of this Research will be useful to both users and library staff.  
Know the trends, needs and interests of users to find library information resources.  
Supports planning, library activities and acquiring information resources to meet the  
needs and interests of users. The results of this Research can be applied to be the  
tools and guidelines to develop libraries in the future. 
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บทน า 
 ปัจจุบันปฏิเสธไม่ได้เลยว่ำ “ข้อมูล” เป็นสิ่งส ำคัญมำกในทุก ๆ วงกำรไม่ว่ำจะเป็นทำงด้ำน 
ธุรกิจ ทำงกำรแพทย์ และทำงกำรศึกษำ ถือเป็นทรัพยำกรสำรสนเทศที่มีคุณค่ำมหำศำล อีกทั้งยังมี 
ประโยชน์ต่อกำรสร้ำงองค์ควำมรู้ใหม่ ทุก ๆ หน่วยงำนจึงเก็บรวบรวมข้อมูลและสร้ำงเป็นฐำนข้อมูล 
ไว้ โดยข้อมูลเหล่ำนี้สำมำรถน ำไปวิเครำะห์ สังเครำะห์ให้เป็นสำรสนเทศท่ีใช้ในกำรตัดสินใจ หรือ 
วำงแผนในเรื่องต่ำง ๆ เช่น กำรจัดซื้อ กำรจัดบริกำร กำรแนะน ำสินค้ำ เป็นต้น 
 ส ำนักทรัพยำกรกำรเรียนรู้คุณหญิงหลง อรรถกระวีสุนทร ในฐำนะเป็นแหล่งศึกษำค้นคว้ำ 
ข้อมูล ส ำหรับอำจำรย์ บุคลำกร นักศึกษำและบุคคลทั่วไป ได้มีกำรเผยแพร่ควำมรู้ มีข้อมูลที่ได้ 
จัดเก็บและรวบรวมข้อมูลไว้เป็นระบบจ ำนวนมำก อำทิเช่น ข้อมูลผู้เข้ำใช้บริกำรห้องสมุด ข้อมูล 
กำรยืม-คืนทรัพยำกรสำรสนเทศ ข้อมูลกำรค้นหำทรัพยำกรสำรสนเทศ ข้อมูลกำรใช้อุปกรณ์หรือ 
ห้องศึกษำค้นคว้ำด้วยตัวเอง ข้อมูลกำรเข้ำถึงทรัพยำกรสำรสนเทศอิเล็กทรอนิกส์ต่ำง ๆ โดยเฉพำะใน 
กำรเข้ำถึงทรัพยำกรสำรสนเทศของห้องสมุด ผู้ใช้บริกำรจ ำเป็นจะต้องบอกควำมต้องกำรของตัวเอง  
ผ่ำนกำรใช้ค ำค้นหรือที่เรียกว่ำ คียเ์วิร์ด เพื่อให้ทรำบว่ำผู้ใช้บริกำรคนนั้น ต้องกำรทรัพยำกร 
สำรสนเทศเรื่องใด ค ำค้นที่ผู้ใช้บริกำรใช้ เป็นเหมือนตัวแทนของทรัพยำกรสำรสนเทศที่ท ำให้ 
ผู้ใช้บริกำรสำมำรถเข้ำถึงทรัพยำกรสำรสนเทศได้ตรงกับควำมต้องกำรมำกท่ีสุด ในแต่ละวัน แต่ละ 
ช่วงเวลำ ผู้ใช้บริกำรมีกำรค้นข้อมูลผ่ำนกำรใช้ค ำค้นจ ำนวนมำก บนระบบสืบค้นทรัพยำกรสำรสนเทศ 
ของห้องสมุด ท ำให้มีค ำค้นจ ำนวนมหำศำลถูกจัดเก็บรวบรวมไว้ในฐำนข้อมูล ทั้งค ำค้นที่เหมือนและ 
แตกต่ำงกันจำกผู้ใช้บริกำร แต่ค ำค้นที่ได้ถูกเก็บรวบรวมไว้ก็ไม่ได้ถูกน ำมำใช้ให้เกิดประโยชน์ ท ำให้ 
ไม่ทรำบว่ำค ำค้นใดบ้ำงที่มีกำรใช้บ่อย เนื้อหำประเภทใดที่ผู้ใช้ให้ควำมสนใจหรือต้องกำรในแต่ละ 
ช่วงเวลำ ท ำให้ไม่สำมำรถเข้ำถึงหรือทรำบควำมต้องกำรของผู้ใช้บริกำรได้  
 ข้อมูลค ำค้น เป็นข้อมูลจริงที่มีประโยชน์ มีปริมำณกำรเพ่ิมขึ้นและแตกต่ำงกันในทุกขณะ  
ผู้วิจัยจึงมีแนวคิดในกำรน ำข้อมูลค ำค้นมำวิเครำะห์และสรุปให้เกิดประโยชน์ เพ่ือให้ทรำบถึงแนวโน้ม 
ควำมต้องกำรและตระหนักถึงควำมสนใจของผู้ใช้บริกำรต่อทรัพยำกรสำรสนเทศที่มีในห้องสมุด  



ซ่ึงจะเป็นประโยชน์ต่อกำรสนับสนุนกำรให้บริกำร ท ำให้ทรำบว่ำผู้ใช้บริกำรส่วนใหญ่ มีพฤติกรรม
เป็นไปในทิศทำงใด สนใจหรือต้องกำรทรัพยำกรสำรสนเทศประเภทใด เพ่ือจัดหำทรัพยำกร
สำรสนเทศให้ตรงกับควำมต้องกำรของผู้ใช้บริกำรให้มำกที่สุด เป็นกำรสะท้อนให้เห็นถึงควำมต้องกำร
ของผู้ใช้บริกำรผ่ำนกำรใช้ค ำค้น และสำมำรถน ำไปสู่แนวทำงกำรสร้ำงสรรบริกำร หรือผลิตภัณฑ์ 
ใหม่ ๆ เพื่อกำรบริกำรในเชิงรุกต่อไป ในกำรวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้น ำเทคนิคกำรท ำเหมืองข้อควำม 
(Text mining) มำใช้ในกำรวิเครำะห์ควำมถ่ีของค ำค้น (Keywords) และแสดงผลในรูปแบบ 
Visualization เช่น Word clouds และควำมถี่ เพ่ือสำมำรถท ำควำมเข้ำใจกับข้อมูลสรุปได้ง่ำยขึ้น 
(จักรพันธ์ จำรุภูมิ, 2554) 
 
วัตถุประสงค์ 
 เพ่ือวิเครำะห์ค ำค้นภำษำอังกฤษที่ผู้ใช้บริกำรใช้ค้นหำข้อมูลบนระบบโอแพคในรูปแบบ  
Word cloud  
 
ขั้นตอนและวิธีการด าเนินงาน 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

ภำพที่ 1  ขั้นตอนและวิธีกำรด ำเนินงำน 
 
 โดยขั้นตอนและวิธีกำรด ำเนินงำน ประกอบด้วย 3 ขั้นตอนหลัก ดังนี้ (Castro, 2015) 
 1.  ก่อนด ำเนินกำร ขั้นตอนนี้ ประกอบด้วย 

 

 

Data Collection 

Data Selection 

Data Cleaning 

ก่อนด าเนินการ ก าลังด าเนินการ 

Remove number 

Remove punctuation 

Modify the word from 
upper case to lower case 

Remove stop words 

Remove specified 
words if needed 

Frequency calculating 

Draw the 
histogram 

หลังด าเนินการ 

Draw the  
word cloud 



  1.1  ขั้นตอน Data collection คือ ระบบจะท ำกำรเก็บรวบรวมข้อมูลค ำค้น               
โดยกำรดึงข้อมูลค ำค้นจำกฐำนข้อมูลโอแพค และจัดเก็บข้อมูลเหล่ำนั้นไว้ในรูปแบบของไฟล์ข้อควำม 
(Text file)  
  1.2  ขั้นตอน Data selection เมื่อท ำกำรดึงข้อมูลเรียบร้อยแล้ว ผู้วิจัยจะท ำกำรเลือก 
ข้อมูลที่ต้องกำรน ำมำวิเครำะห์ ในกำรวิจัยครั้งนี้ เลือกเฉพำะข้อมูลค ำค้นที่มีกำรค้นด้วยเขตข้อมูล  
ชื่อเรื่อง (ค ำส ำคัญ) ชื่อเรื่อง (ค ำข้ึนต้น) หัวเรื่อง (ค ำส ำคัญ) และ หัวเรื่อง (ค ำขึ้นต้น) เนื่องจำก               
เป็นเขตข้อมูลที่มีกำรใช้บ่อย และฐำนข้อมูลโอแพคของห้องสมุด มีกำรตั้งคำ่เริ่มต้นไว้ที่ ชื่อเรื่อง                  
(ค ำส ำคัญ) เป็นอันดับแรก  
  1.3  ขั้นตอน Data cleaning คือ กำรท ำควำมสะอำดข้อมูลที่ต้องกำรน ำมำวิเครำะห์  
เช่น ลบข้อมูลที่ไม่จ ำเป็น ข้อมูลที่ไม่ถูกต้อง ข้อมูลภำษำไทย และข้อมูลที่ไม่สมบูรณ์ เป็นต้น 
 2.  ก ำลังด ำเนินกำร เป็นขั้นตอนกำรวิเครำะห์ข้อมูล (Text Analysis) โดยใช้โปรแกรม R  
ในกำรวิเครำะห์ข้อมูล มีกำรเรียกใช้แพ็คเกจ จำกโปรแกรม R ที่ชื่อว่ำแพ็คเกจ TM (Text Mining  
Package) เป็นแพ็คเกจหลักในกำรใช้วิเครำะห์ข้อมูล ซึ่งในขั้นตอนนี้มีกระบวนกำรย่อย ๆ ดังนี้  
  2.1  โหลดข้อมูลค ำค้นเข้ำไปในคลังข้อมูล (Corpus) 
  2.2  จัดเตรียมแปลงข้อมูลให้อยู่ในรูปแบบที่ต้องกำร โดยในขั้นตอนนี้มีกำรเรียกใช้ 
ฟังก์ชัน tm_map จำกแพ็คเกจ tm จำกนั้นระบบจะท ำกำรลบตัวเลข ก ำจัดช่องว่ำง เครื่องหมำย 
วรรคตอน เปลี่ยนตัวอักษรทั้งหมดจำกอักษรพิมพ์ใหญ่เป็นอักษรพิมพ์เล็ก ลบค ำหยุด เช่น ค ำท่ีท ำ 
หน้ำที่เป็นบุพบท ค ำสันธำน ค ำสรรพนำม และค ำภำษำอังกฤษที่ใช้ทั่วไป (เช่น the, a และ an)  
เป็นต้น (Jo, Kim, & Shin, 2017) 
 3.  หลังด ำเนินกำร เป็นขั้นตอนแสดงผลกำรวิเครำะห์และสรุปข้อมูลค ำค้น ในรูปของ 
กำรแสดงควำมถี่ของค ำ ในรูปแบบของ Word cloud เพ่ือเป็นกำรสรุปข้อมูลค ำค้นที่มีกำรใช้บ่อย 
และผู้ใช้มีกำรค้นถ่ีที่สุดในแต่ละช่วงเวลำ ซึ่งในขั้นตอนนี้มีกำรเรียกใช้ฟังก์ชันในแพ็คเกจที่ชื่อว่ำ  
Word cloud และ ggplot2 เพ่ือกำรแสดงผลข้อมูล ดังกล่ำว 
 
สรุปผล อภิปรายผล ข้อเสนอแนะและการน าไปใช้ประโยชน์ 
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ตำรำงที่ 1  ข้อมูลแสดงควำมถี่ของข้อมูลค ำค้นเดือน ม.ค.-มี.ค.61 
 
Words Frequency Words Frequency Words Frequency 
Toeic 215 Toeic 235 Research 245 
Research 194 Research 210 Thailand 214 
Nursing 150 Thailand 134 Computer 139 
Thailand 146 Computer 122 Nursing 122 
Chemistry 124 Chemistry 107 Analysis 121 
Cell 115 Engineering 105 Toeic 106 
Engineering 114 Language 93 Management 105 
Analysis 108 Lelts 85 Language 96 
Health 104 Health 83 English 91 
Management 104 Nursing 80 Health 90 
Mechanics 103 English 75 Chemistry 83 
Computer 101 Design 72 Community 83 
Biology 93 Plant 70 United 77 
Language 84 Food 66 Food 66 
Physiology 84 Biology 64 Biology 64 

 
 ผลกำรวิเครำะห์ข้อมูลค ำค้นทั้งหมดในรูปของ Word cloud ตั้งแต่เดือนมกรำคม 2561  
ถึงเดือนมีนำคม 2561 สำมำรถสรุปได้ว่ำ ค ำค้นใดมีขนำดใหญ่แสดงว่ำมีควำมถี่มำกในกำรค้นหำ  
แสดงว่ำ ผู้ใช้บริกำรมีควำมต้องกำรหรือสนใจในเรื่องนั้น ๆ โดยในเดือนมกรำคม 2561 ค ำค้นที่มี 
ควำมถี่และผู้ใช้บริกำรต้องกำรหรือสนใจมำกที่สุด 5 อันดับแรกเรียงตำมล ำดับควำมถี่ ได้แก่ Toeic  
มีควำมถ่ี 215 ครั้ง Research มีควำมถ่ี 194 ครั้ง Nursing มีควำมถ่ี 150 ครั้ง Thailand มีควำมถ่ี  
146 ครั้ง และ Chemistry มีควำมถ่ี 124 ครั้ง  
 เดือนกุมภำพันธ์ 2561 ค ำค้นที่มีควำมถี่และผู้ใช้บริกำรต้องกำรหรือสนใจมำกท่ีสุด                        
5 อันดับแรกเรียงตำมล ำดับควำมถ่ี ได้แก่ Toeic มีควำมถ่ี 235 ครั้ง Research มีควำมถ่ี 210 ครั้ง  
Thailand มีควำมถี่ 134 ครั้ง Computer มีควำมถ่ี 122 ครั้ง และ Chemistry มีควำมถ่ี 107 ครั้ง  
 และในเดือนมีนำคม 2561 ค ำค้นที่มีควำมถี่และผู้ใช้บริกำรต้องกำรหรือสนใจมำกท่ีสุด  
5 อันดับแรกเรียงตำมล ำดับควำมถ่ี ได้แก่ Research มีควำมถ่ี 245 ครั้ง Thailand มีควำมถ่ี  
214 ครั้ง Computer มีควำมถี่ 139 ครั้ง Nursing มีควำมถี่ 122 ครั้ง และ Analysis มีควำมถ่ี                  
121 ครั้ง 
 ค ำค้นทั้งหมดที่ปรำกฎเป็นค ำค้นทีม่ีควำมถ่ีและผู้ใช้บริกำรใช้ในกำรค้นหำมำกท่ีสุด                     
ในช่วงเดือนมกรำคมถึงเดือนมีนำคม 2561 จะเห็นไดว้่ำทัง้สำมเดือนนั้น มีค ำค้นบำงค ำที่ผู้ใช้บริกำร 
ยังมีควำมสนใจและต้องกำรอย่ำงต่อเนื่อง เช่น ค ำว่ำ Toeic Thailand และ Chemistry ซึ่งในช่วง
ดังกล่ำวนั้น อำจจะอยู่ในช่วงที่มีกำรสอบภำษำอังกฤษ Toeic จึงท ำให้มคีวำมถ่ีของค ำค้น Toeic                   



สูงเป็นอันดับแรก และยังคงต้องกำรในเดือนถัด ๆ ไป และที่ส ำคัญจำกกำรวิเครำะห์และสรุปข้อมูล
ค ำค้นในครั้งนี้ ท ำให้ทรำบว่ำควำมถี่ของค ำค้นจะเปลี่ยนแปลงไปตำมช่วงเวลำ แสดงให้เห็นถึง
พฤติกรรมควำมต้องกำรและควำมสนใจของผู้ใช้บริกำรที่เปลี่ยนไปด้วย 
 อภิปรายผล 
 กำรวิเครำะห์และสรุปข้อมูลค ำค้นในรูปของ Word cloud และกำรแสดงข้อมูลควำมถี่  
เพ่ือสนับสนุนงำนบริกำรสำรสนเทศของห้องสมุดนั้น มีประโยชน์ทั้งต่อผู้ใช้บริกำรและเจ้ำหน้ำที่ของ 
ห้องสมุด ดังนี้ โดยผู้ใช้บริกำร สำมำรถทรำบถึงสิ่งที่ก ำลังได้รับควำมนิยมหรือค้นหำบ่อยในแต่ละ 
ช่วงเวลำ จึงควรแสดงผลค ำค้นที่มีผู้ใช้บริกำรค้นหำบ่อยบนเว็บไซต์ เพื่อน ำเสนอและน ำทำงไปยังเรื่อง 
ที่สนใจได ้และในส่วนของเจ้ำหน้ำที่ห้องสมุดนั้น จะท ำให้ทรำบแนวโน้มควำมสนใจของผู้ใช้บริกำรว่ำ 
มีควำมสนใจหรือต้องกำรทรัพยำกรสำรสนเทศเรื่องใด หรือสำมำรถน ำข้อมูลเบื้องต้นดังกล่ำว  
เชื่อมโยงกับกำรจัดหำทรัพยำกรสำรสนเทศของห้องสมุด เพ่ือจัดหำได้ตรงกับควำมต้องกำรที่สุด  
ตัวอย่ำงเช่น ค ำค้น Toeic ที่ได้รับควำมสนใจเยอะในกำรค้น ทำงห้องสมุดสำมำรถตรวจสอบหรือ 
เช็คได้ว่ำหนังสือเกี่ยวกับ Toeic เล่มไหนมีกำรยืมหรือใช้เยอะ โดยสำมำรถท ำกำรจัดหำหนังสือ
เกี่ยวกับ Toeic ที่มีควำมทันสมัย เป็นที่นิยมมำให้บริกำรได้อีกด้วย ซึ่งถือเป็นกำรอัพเดทข้อมูล
ทรัพยำกรสำรสนเทศของห้องสมุดผ่ำนกำรวิเครำะห์ข้อมูลค ำค้นได้ หรือสำมำรถน ำผลกำรวิเครำะห์
ไปสร้ำงกำรวำงแผนเพ่ือกำรสร้ำงควำมสัมพันธ์กับผู้ใช้บริกำร เช่น จัดกิจกรรมที่สอดคล้องกับค ำค้น             
ที่ผู้ใช้ให้ควำมสนใจหรือมีค ำค้นที่มีควำมถี่เยอะ หรือน ำข้อมูลสรุปค ำค้นที่ได้ไปตกแต่งเว็บโอแพคหรือ
เว็บไซต์ของห้องสมุด เพื่อแสดงให้ผู้ใช้บริกำรได้ทรำบว่ำในแต่ละช่วงเวลำ ผู้ใช้บริกำรมีกำรค้นหรือ
สนใจเกี่ยวกับเรื่องใด 
 ข้อเสนอแนะ 
 1.  ควรมีกำรวิเครำะห์และสรุปข้อมูลค ำค้นภำษำไทยในแต่ละช่วงเวลำ เพ่ือให้ทรำบถึง 
ค ำค้นภำษำไทยที่ผู้ใช้บริกำรใช้เยอะจำกระบบโอแพค เพ่ือเป็นแนวทำงในกำรจัดหำทรัพยำกร 
ภำษำไทยที่ตรงกับควำมต้องกำรและสนใจของผู้ใช้บริกำร 
 2.  กำรวิเครำะห์และสรุปข้อมูลค ำค้นในรูปของ Word cloud นั้น หำกมีกำรแสดงให้ 
ผู้ใช้ทรำบผ่ำนหน้ำเว็บโอแพค และสำมำรถเชื่อมโยงไปยังหนังสือที่มีกำรใช้เยอะที่เกี่ยวข้องกับ 
ค ำค้นนั้น ๆ ได้ ก็จะท ำให้เว็บโอแพคมีควำมน่ำสนใจมำกขึ้นและเป็นประโยชน์กับผู้ใช้บริกำรด้วย 
 3.  กำรวิเครำะห์ข้อมูลในครั้งนี้เป็นกำรวิเครำะห์ข้อมูลค ำค้นเป็นค ำ ๆ เท่ำนั้น ยังไม่ 
สำมำรถวิเครำะห์ค ำค้นที่เป็นวลี หรือประโยคได้ 
 การน าไปใช้ประโยชน์ 
 1.  ท ำให้ทรำบถึงแนวโน้มควำมต้องกำรและควำมสนใจของผู้ใช้บริกำรในกำรค้นหำข้อมูล 
ทรัพยำกรของห้องสมุดว่ำในแต่ละช่วงเวลำ ผู้ใช้บริกำรมีควำมสนใจทรัพยำกรประเภทใดมำก  
โดยห้องสมุดสำมำรถน ำข้อมูลที่ได้จำกกำรวิเครำะห์ครั้งนี้ ใช้ในกำรวำงแผนกำรจัดกิจกรรมและ 
กำรจัดหำทรัพยำกรสำรสนเทศให้สอดคล้องกับควำมต้องกำรและควำมสนใจของผู้ใช้บริกำรได้ 
 2.  กำรวิเครำะห์ข้อมูลในครั้งนี้ สำมำรถเป็นเครื่องมือและแนวทำงในกำรช่วยพัฒนำ 
ห้องสมุดในเชิงรุก เช่น กำรจัดแสดงนิทรรศกำรหนังสือตำมค ำค้นที่มีกำรใช้เยอะ กำรจัดบรรยำยเรื่อง 
ที่ผู้ใช้บริกำรสนใจผ่ำนค ำค้น ที่มีกำรใช้เยอะในแต่ละช่วงเวลำ เป็นต้น 
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