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การใช Google Analytics เพื่อสํารวจการใชงานเว็บไซตกองพัฒนาคุณภาพ
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บทคัดยอ
มหาวิทยาลัยมหิดลดําเนินการสนับสนุน สงเสริมและอํานวยการพัฒนาคุณภาพทั้งในระดับนโยบายมหาวิทยาลัย สวน
งาน และหลักสูตร ขับเคลื่อนกิจกรรมผานชองทางสื่อออนไลน (Online) โดยเว็บไซตกองพัฒนาคุณภาพ สํานักงานอธิการบดี
มหาวิทยาลัยมหิดล (https://op.mahidol.ac.th/qd/) ซึ่งเปนกลไกการสื่อสารหลักที่สําคัญ ผูวิจัยจึงใช Google Analytic เปน
เครื่องมือวิเคราะหเว็บไซต (Web Analytics) และวิเคราะหขอมูลออกเปน 3 กลุม ดวยกันคือ กลุมขอมูลผูใชงาน (Audience
Reports) กลุมขอมูลการเขาถึงเว็บไซต (Acquisition Reports) และกลุมขอมูลพฤติกรรมผูใชงาน (Behavior Reports) ตั้งแต
ปงบประมาณ 2561-2563 โดยพบวาการเขาใชงานเว็บไซตเปนผูใชงานใหม (New Visitor) มากที่สุด (เฉลี่ยรอยละ 56.74)
เขาถึงเว็บไซตจากประเทศไทย (เฉลี่ยรอยละ 96.00) จากกรุงเทพมหานครและจังหวัดนครปฐมเปนหลัก (เฉลี่ยรอยละ 82.82)
ผานชองทางเครือขายสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา (Inter University Network: UniNet) (เฉลี่ยรอยละ 32.34) ใช Search
Engine ของเบราวเซอร Chrome (เฉลี่ยรอยละ 69.85) ใชระบบปฏิบัติการ Windows (เฉลี่ยรอยละ 67.79) เปนสวนใหญ และ
การเขาใชงานผานอุปกรณสื่อสารเคลือ่ นที่มีแนวโนมเพิ่มขึ้นในทุกป (รอยละ 22.73, 26.33 และ 28.07) แตยังมีอัตราที่ตํ่าเมื่อ
เที่ยบกับแนวโนมของประเทศไทยและในระดับโลก การใชงานผานอุปกรณสื่อสารใชจากอุปกรณบนระบบปฏิบัติการ iOS มาก
ที่สุด (เฉลี่ยรอยละ 15.43) การเขาถึงเว็บไซตโดยการอางอิงผานเครือขายสังคมออนไลนจาก Facebook มีมากเปนอันดับแรก
(เฉลี่ยรอยละ 88.75) ระยะเวลาเฉลี่ยในการใชงานเว็บไซตประมาณ 2 นาที โดยหนาหลักของเว็บไซตมีระยะเวลาในการใชงาน
เฉลี่ย 39 วินาทีและมีอัตราตีกลับที่ตํ่า (เฉลี่ยรอยละ 20.73) เมื่อเทียบกับเว็บเพจที่มีคุณลักษณะประเภทเดียวกัน ผลการวิจัย
ดังกลาวเปนไปในทิศทางเดียวกันทั้ง 3 ปงบประมาณ
คําสําคัญ: เครื่องมือวิเคราะหเว็บไซต; พฤติกรรมผูใชงาน; ชองทางสื่อสารออนไลน
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Using Google Analytics to Explore the Usability of Division of Quality Development,
Office of the President, Mahidol University Websites

Piyanat Promsarn1
Nattida Thuuenrun2

Abstract
The Division of Quality Development under the Office of the President of Mahidol University
(https://op.mahidol.ac.th/qd/) is in charge of supporting and implementing quality development activities
using the division websites as its communication channels. The researchers employed Google Analytic as a
web analytics tool for analyzing the division web data by dividing them into 3 reports consisting of
Audience reports, Acquisition reports, and Behavior reports during the fiscal years of 2018 to 2020. Findings
of the study were reported based on the 3 reports. 1) New visitors accessed the websites of the Audience
reports at the highest frequency of 56.74%; the audience surfed the websites through Thailand (96.00%),
mainly through Bangkok and Nakhon Pathom provinces at 82.82% via Inter University Network (UniNet) at an
average of 32.34%; through Chrome browser as a search engine (69.85%), Window operating system
(67.79%), mobile communication devices with annual use increasing rate at 22.73%, 26.33%, and 28.07%
respectively, however, this usage rate is still low when compared with Thailand and global trends. 2) In
regard to the Behavior reports, audiences used iOS communication devices at the maximum level at
15.43%; surfing the websites via Facebook, one of the social medias, ranked number one of the access
prevalence (88.75%), the average duration in surfing the websites was 2 minutes by maintaining on the main
page of the website for an average of 39 seconds, and having the low bouncing rate at an average of
20.73% when compared with webpages of similar features. Results of the research show the same
direction in all 3 fiscal years.
Keywords: Web Analytics Tool; Audience Behavior; Online Communication Channel
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บทนํา
ยุคสังคมดิจิทัล (Digital Society) การเขาถึง
อินเทอรเน็ตมากขึ้นและมีพฤติกรรมการใชอินเทอรเน็ต
ที ่ เ ปลี ่ ย นแปลงไปทํ า ให เกิ ดการเปลี ่ย นแปลงอยาง
รวดเร็ ว และก า วกระโดด จากการสํ า รวจป 2562
พบวา ในกลุมเจาหนาที่ของรัฐใชอินเทอรเน็ตเฉลี่ย
วันละ 10 ชั่วโมง 10 นาทีและเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่อง
จากปที่ผานมาและมี การใชงานในที่ ทํางานร อยละ
67.0 เพิ่มขึ้นจากป 2561 รอยละ 14.8 (Electronic
Transactions Development Agency, 2020)
2020 ซึ่ ง
การใหบริการจากหนวยงานในรูปแบบออนไลนเปน
ประโยชนทั้งหนวยงานและผูรับบริการ ลดตนทุนดาน
คนและการจัดการ ผูใชบริการยังไดรับความสะดวกสบาย
สะดวกสบาย
ประหยัดเวลา สรางประสบการณในการใชบริการที่ดี
และเพิ่มการเขาใชบริการมากขึ้น ซึ่งเครื่องมือทางการ
ตลาดซึ่งมีคาใชจายนอยที่สุด และมีประสิทธิภาพสูงสุด
ในการเขาถึงผูคนจํานวนมาก นั่นคือ เว็บไซต (Egria,
(
& Bayrak, 2014) โดยไมอาจหลีกเลี่ยงการปรับปรุง
การบริการอยางต อเนื่ องและทัน ทวงที ตอบสนอง
ความตองการของผูใชงานซึ่งควรวิเคราะหทั้งในดาน
ส ว นติ ด ต อ ระหว า งผู  เ ข า ชมกั บ เว็ บ ไซต (User
Interface: UI) และเนื้อหา (Content) เพื่อประสิทธิผล
สูงสุดของกระบวนการสื่อสาร นําไปสูความพึงพอใจ
ของผู  ใ ช ง านผ า นประสบการณ ก ารใช ง าน (User
eXperience: UX)
การวิเคราะหประสิทธิภาพของเว็บไซตที่เปน
เครื ่ อ งมื อ การสื ่ อ สารและประชาสั ม พั น ธ น ั บ เป น
สิ่งสําคัญ นอกเหนือจากการไดมาซึ่งขอมูลเกี่ยวกับ
พฤติ กรรมขอผู  ใช ง านเว็ บ ไซต แล ว ยั งสามารถวั ด
ปริ มาณการเข า ชมและแนวโน ม ความนิ ย มซึ่ ง เป น
ประโยชน ใ นด า นการวิ จ ั ย ตลาด (Järvinen, &
Karjaluoto, 2015) ใชไดทั้งในองคกรที่แสวงหากําไร

และไม แ สวงหากํ า ไร และการวิ เ คราะห ด ั ง กล า ว
สามารถใชเครื่องมือวิเคราะหเว็บไซต (Web Analytics))
ในการเก็บรวบรวมและวิเคราะหขอมูลซึ่งมีหลากหลาย
มากกว า 46 เครื ่ อ งมื อ ให เ ลื อ กใช เช น Google
Analytics, Yahoo Web Analytics, Facebook Pixel,
Yandex Metrica, WordPress Jetpack หรื อ Hotjar
เปนตน การใชเครื่องมือ Google Analytic นั้น นับเปน
เครื ่ อ งมื อ ที ่ น ิ ย มใช เ ป น อั น ดั บ 1 ของเครื ่ อ งมื อ
วิเคราะหเว็บไซต (W3Techs, 2020) โดยมีเว็บไซต
มากกว า ร อ ยละ 54.8 หรื อ ราว 29 ล า นเว็ บ ไซต
(BuiltWith® Pty Ltd., 2020)) ที่ใชบริการดังกล าว
เนื่องจากสามารถเก็บขอมูลการเขาใชงานเว็บไซตได
จากการใช ง านที ่ ห ลากหลายอุ ป กรณ (Google
Analytics, 2020) วิเคราะหขอมูลสถิติเชิงลึกไดอยาง
ละเอียด มีความปลอดภัยรวมถึงไมมีคาใชจายในการ
ใชงาน โดยในปจจุบันเว็บไซตหนวยงานภาครัฐและ
ดานการศึกษาไดนํามาใชในการศึกษาพฤติกรรมผูใช
เว็บไซตเพื่อนําขอมูลดังกลาวมาปรับปรุงเว็บไซตและ
เนื ้ อ หา (Kent, Carr, Husted, & Pop, 2011) เช น
การประยุกตใช Google Analytics เปนเครื่องมือใน
การพัฒ นาและปรับ ปรุงเว็บ ไซต (Sriwattanasub,
2017; Gesualdo et al., 2020) การศึกษาพฤติกรรม
ของผู  ใ ช ง านเว็ บ ไซต ห  อ งสมุ ด (Preecha,
Preecha, 2018;
Fagan, 2014; Hess, 2012; McGuckin & Crowley,
2012; Plaza, 2011) การศึกษาพฤติ กรรมของกลุ ม
ลูกคาเพื่อจัดกลุมเพอรโซนา (Wongsawan, 2017)
การศึกษาพฤติกรรมและการใชงานเพื่อพัฒนาระบบ
การจัดการเรียนรูออนไลน (Ozen, Koçoğlu, & Beden,
2014) การศึกษาดังกลาวเพื่อนําผลการวิเคราะหมา
ปรับปรุงเว็บไซต ในดานระยะเวลาในปฏิสัมพันธ การ
เขาถึงชองทางการใช งานและความสะดวกในการ
เขาถึงและเขาใชงานลวนมีความสําคัญตอผูใชบริการ
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ในอั น ดั บ ต น ๆ (Bournaris,
(Bournaris, Manos, Moulogianni,
Kiomourtzi, & Tandini, 2013) และนอกเหนือจาก
ระบบสารสนเทศดั ง กล า วแล ว ประสบการณ ข อง
ผูใชงาน (User eXperience - UX) ยังมีความสําคัญ
ตอความพึงพอใจ (Xu & Jia, 2019) อีกดวย
เพื่อประเมินการใชงานเว็บไซตกองพัฒ นา
คุณภาพ สํานักงานอธิ การบดี มหาวิทยาลัย มหิ ด ล
ภายใตโดเมนเนม (Domain name))
https://op.mahidol.ac.th/qd/ ที่เปนชองทางหลัก
ของการสื่อสารรูปแบบออนไลนเพื่อเปนแหลงเรียนรู
รวมทั้งสงเสริมและอํานวยการพัฒนาคุณภาพทั้งใน
ระดับนโยบาย มหาวิทยาลัย สวนงานและหลักสูตรใน
ดานการประกันและพัฒนาคุณภาพการศึกษา การ
จั ด การความรู  ขององค กร การส งเสริ มการรับ รอง
คุณภาพหลักสูตร ซึ่งมีผูเขาใชงานมากกวา 100,000 ครั้ง
ในแต ล ะป ผู  ว ิ จ ั ย จึ งเห็ น ควรใช เ ครื ่ องมื อ Google
Analytics เปนเครื่องมือในการวิเคราะหเว็บไซต เพื่อ
นําผลการประเมินเว็บไซตดังกลาวเปนขอมูลในการ
ปรั บ ปรุ งเว็ บ ไซต ข องหน ว ยงานใหท ั น สมั ย ทัน ต อ
เทคโนโลยี และประสบการณ ข องผู  ใ ชง าน อั น จะ
สงผลตอความพึงพอใจของผูใชงานใหดียิ่งขึ้น
วัตถุประสงคของการวิจัย
เพื ่ อ ประเมิ น เว็ บ ไซต ก องพั ฒ นาคุ ณ ภาพ
สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิ ดล เกี่ยวกั บ
ผู  ใช งาน (Audience Reports) การเข า ถึ งเว็ บ ไซต
((Acquisition Reports) และพฤติกรรมกรรมของผูใชงาน
(Behavior Reports)
วิธีดําเนินการวิจัย
ใชขอมูลทุติยภูมิที่ไดจาก Google Analytics
นํ ามาสรุ ป แยกตามประเภท จั ดเรี ย งลํ า ดั บ หาค า
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รอยละ โดยบันทึกจาวาสคริ ปต (JavaScript)) ของ
Google Analytics บน รหัสตนฉบับ (Source code))
ในหนาเว็บเพจบนเว็บไซตกองพัฒนาคุณภาพ ภายใต
โดเมนเนม https://op.mahidol.ac.th/qd/ จํานวน
488 เว็บเพจเปนเครื่องมือในการเก็บขอมูลระยะเวลา
ในป ง บประมาณ 2561–2563 วิ เ คราะห ข  อ มู ล
ออกเปน 3 กลุม ดังตอไปนี้
1) กลุมขอมูล ผูใชงาน เก็บ ขอมูล ในสวน
ของประเภทกลุมผูใชงาน (Visitor)) การตั้งคาภาษา
(Geo-Language) ภูมิศาสตร (Geo-Locations) ระบบ
ปฏิบัติการ (Operating System) เบราวเซอร (Browser))
เครือขาย (Network) ความละเอียดหนาจอ (Screen
Resolution) หมวดหมูอุปกรณ (Device Category)
และการสนับสนุนการทํางานของจาวาสคริปต ของ
อุปกรณ (JavaScript)
2) กลุมขอมูลการเขาถึงเว็บไซต ((Acquisition
Reports) เก็บขอมูลในสวนของชองทาง (Channels)
แหลงการอางอิง (Referrals) และเครื อข ายสั ง คม
ออนไลน (Social Networking)
3) กลุมขอมูลพฤติกรรมกรรมของผูใชงาน
(Behavior Reports) จํานวนหนาที่เปด (Page Views)
ระยะเวลาที่เขาใชงาน (Session Duration) เนื้อหาที่
เขาชม (Site Content)) หนาแรกในการเขาถึงเว็บไซต
(Landing Page) และอัตราตีกลับ (Bounce Rate)
ผลการวิจัย
ผลการใช Google Analytics ในประเมิ น
การใชงานเว็บไซตกองพัฒนาคุณภาพ มหาวิทยาลัย
มหิ ดลในระหว า งป ง บประมาณ 2561-2563 มี ผ ล
การศึกษา ดังนี้
กลุมขอมูลผูใชงาน (Audience Reports))
การวิเคราะหดานประชากรที่เขาใช
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งานเว็บไซต ประกอบไปดวย กลุมผูใชงาน (Visitor)
การตั้งคาภาษา (Geo-Language) ภูมิศาสตร (GeoLocations) ระบบปฏิบัติการ (Operating System)
เบราวเซอร (Browser) เครือขาย (Network) ความ

ละเอี ย ดหน า จอ (Screen Resolution) หมวดหมู
อุปกรณ (Device Category) และการสนับสนุนการ
ทํางานของจาวาสคริปตของอุปกรณ (JavaScript)

ตารางที่ 1 รอยละของเซชชั่นแยกตามกลุม ผูใชงานและตั้งคาภาษา
ประเภทของเซชชัน่
กลุมผูใชงาน
ผูใชงานใหม (New Visitor)
ผูใชงานที่กลับมา (Returning Visitor)
ตั้งคาภาษา
ภาษาไทย (TH)
ภาษาอังกฤษ (EN)
อื่น ๆ

กลุ  มผู  ใช งานสามารถจํ า แนกออกเปน
2 กลุ  มตามพฤติ กรรมความผู กพั น (Engagement)
ซึ่งจํานวนรอยละของเซชชั่นผูใชงานใหมมีจํานวนมาก
วาผูใชงานที่กลับมาทั้ง 3 ปงบประมาณ มีจํานวน
ร อ ยละ 58.11 58.15 และ 53.97 และการตั ้ ง ค า
ภาษาในปงบประมาณ 2561 ภาษาอังกฤษ มีจํานวน

รอยละของเซชชั่น
2561
2562
2563
58.11
41.89

58.15
41.85

53.97
46.03

43.48
55.20
1.32

51.01
48.59
0.40

51.02
48.68
0.30

มากกวาภาษาไทย (รอยละ 55.2 และ 43.48) ซึ่งตาง
จากในปงบประมาณ 2562 และ 2563 ที่การตั้งคา
ภาษาไทย (51.01 และ 51.02) มีจ ํานวนมากกวา
ภาษาอังกฤษ (รอยละ 48.59 และ 48.68) ดังตารางที่ 1

ตารางที่ 2 รอยละของเซชชั่นจําแนกตามภูมิภาค
ประเภทของเซชชัน่
ประเทศ
ไทย
อินโดนีเซีย
เวียดนาม
ฟลิปปนส
สหรัฐอเมริกา
อื่น ๆ
ภายในประเทศ
กรุงเทพมหานคร
นครปฐม
นนทบุรี

จํานวนรอยละของเซชชั่น
2561
2562
2563
94.85
1.10
1.67
0.63
0.23
1.52

98.31
0.10
0.10
0.09
0.67
0.73

94.85
1.10
1.67
0.63
0.23
1.52

75.91
7.62
1.55

62.29
18.40
1.63

64.85
19.39
1.64

อินฟอรเมชั่น Information
อิ น ฟอร์ เมชัน่ นวาคม
Information
ปที่ 28 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม-ธั
2564)

ปี ท ี ่ 28 ฉบั บ ที ่ 2 (กรกฎาคม-ธั น วาคม 2564)
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ตารางที่ 2 รอยละของเซชชั่นจําแนกตามภูมิภาค (ตอ)
จํานวนรอยละของเซชชั่น
2561
2562
2563
1.32
1.30
1.10
1.44
1.55
1.48
1.03
1.66
1.25
11.13
13.17
10.29

ประเภทของเซชชัน่
ชลบุรี
เชียงใหม
สงขลา
อื่นๆ

พบวาผูใชงานเว็บไซตโดยสวนใหญมีภูมิภาค
ในประเทศไทย (รอยละ 94.85 98.31 และ 94.85)
และโดยส ว นใหญ เ ข า ใช งานจากกรุ งเทพมหานคร

(ร อ ยละ 75.91 62.29 และ64.85) และจั ง หวั ด
นครปฐม (รอยละ 7.62 18.40 และ19.39) ตามลําดับ
ดังตารางที่ 2

ตารางที่ 3 รอยละของเซชชั่นแยกตามระบบปฏิบัติการและเบราวเซอร
ประเภทของเซชชัน่
ระบบปฏิบัติการ
Windows
iOS
Android
Macintosh
อื่นๆ
เบราวเซอร
Chrome
Safari
Firefox
Internet Explorer
Edge
อื่นๆ

พบว า 4 อั น ดั บ แรกด า นระบบปฏิ บ ั ต ิ ก าร
ของอุปกรณในทุกปงบประมาณ มีอันดับและรอยละ
ของเซชชั ่ น ที ่ ใ กล เ คี ย งกั น ในทุ ก ป โดย Windows
(ร อยละ 71.69 66.66 และ 65.04) iOS (ร อยละ
13.69 16.67 และ 15.93) และ Android (รอยละ
10.91 13.09 และ 13.76) Macintosh (รอยละ 3.42
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จํานวนรอยละของเซชชั่น
2561
2562
2563
71.69
13.69
10.91
3.42
0.01

66.66
16.67
13.09
3.12
0.03

65.04
15.93
13.76
4.87
0.12

69.99
14.62
5.18
3.68
2.58
3.95

70.75
17.01
3.29
2.30
2.43
4.22

68.81
17.91
3.01
1.68
2.87
5.72

3.12 และ 4.87) โดยประเภทของเบราว เ ซอร
(Browser)) ที่มีจํานวนรอยละของเซชชั่นในการเขาใช
งานเว็บไซตสูงสุด 3 อันดับแรกในทุกปงบประมาณ
ไดแก Chrome (รอยละ 69.99 70.75 และ 68.81)
Safari (ร อ ยละ 14.62 17.01 และ 17.91) และ
Firefox (รอยละ 5.18 3.29 และ 3.01) ดังตารางที่ 4
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ตารางที่ 4 รอยละของเซชชั่นจําแนกตามเครือขาย
ประเภทของเซชชัน่
UniNet
DTAC
3 BROADBAND
GPRS/3G
True Internet
อื่น ๆ
รวม

จากตารางที่ 4 พบวา เครือขายที่มีจํานวน
ร อยละของเซชชั ่ น ในการเข า ใช ง านเว็ บ ไซตส ู ง สุ ด
2 อั น ดั บ แรกในทุ ก ป ง บประมาณ ได แ ก UniNet
(Inter University Network) (รอยละ 40.52, 38.83
และ 17.67) และ DTAC (รอยละ 10.09 11.13 และ

จํานวนรอยละของเซชชั่น
2561
2562
2563
40.52
38.83
17.67
10.09
11.13
6.82
4.12
5.84
1.35
4.29
6.88
3.22
5.70
4.76
2.17
35.28
32.56
68.77
100.00
100.00
100.00

6.82) โดยในป งบประมาณ 2561 เครื อข าย True
Internet (รอยละ 5.7) เปนอันดับที่ 3 ซึ่งตางจาก
ปงบประมาณ 2562–2563 ที่เครือขาย GPRS/3G
(ร อ ยละ 6.88 และ 3.22) อยู  ใ นอั น ดั บ ที ่ 3 ด า น
เครือขาย

ตารางที่ 5 รอยละของเซชชั่นจําแนกตามความละเอียดหนาจอ
ประเภทของเซชชัน่
1366x768 Pixel
1600x900 Pixel
1920x1080 Pixel
360x640 Pixel
375x667 Pixel
อื่น ๆ
รวม

จากตารางที่ 5 พบวา ความละเอียดหนาจอ
ของอุ ป กรณ ใ นการเข า ใช ง านเว็ บ ไซต พบวา โดย
สวนใหญทั้ง 3 ปงบประมาณเหมือนกัน ไดแกขนาด
1366x768 Pixel (รอยละ 28.42, 21.19 และ 14.39)

จํานวนรอยละของเซชชั่น
2561
2562
2563
28.42
21.19
14.39
13.45
12.94
14.21
7.43
10.54
12.87
7.09
5.36
2.93
5.02
4.74
3.53
38.59
45.23
52.07
100.00
100.00
100.00

1600x900 Pixel (รอยละ 13.45, 12.94 และ 14.21)
และ 1920x1080 (รอยละ 7.43, 10.54 และ 12.87)
ตามลําดับ

อินฟอรเมชั่น Information
ปที่ 28 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม-ธั
2564)
อิ น ฟอร์ เมชัน่ นวาคม
Information
ปี ท ี ่ 28 ฉบั บ ที ่ 2 (กรกฎาคม-ธั น วาคม 2564)
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ตารางที่ 6 รอยละของเซชชั่นจําแนกตามหมวดหมูและการสนับสนุนการทํางานของจาวาสคริปตของอุปกรณ
รอยละของเซชชั่น
ประเภทของเซชชัน่
2561
2562
หมวดหมูอุปกรณ
Desktop
74.66
69.92
Mobile
22.73
26.33
Tablet PC
2.61
3.75
การสนับสนุนการทํางานของจาวาสคริปตของอุปกรณ
No
90.69
93.34
Yes
9.31
6.66

จากตารางที่ 6 พบวา หมวดหมูอุปกรณเขา
ใช ง านเว็ บ ไซต ใ นทุ ก ป ง บประมาณมี ร  อ ยละของ
เซชชั่นที่ใกลเคียงกันในแตละหมวดหมูอุปกรณ โดย
ส ว นใหญ เ ป น หมวดหมู  Desktop (ร อยละ 74.66,
69.92 และ 69.94) รองลงมา คือ Mobile (รอยละ
22.73, 26.33 และ 28.07) และ Tablet PC (รอยละ
2.61, 3.75 และ 2.00) และโดยส ว นใหญ ไ ม ไ ด
สนับสนุนการทํางานของ JAVA โดยมีแนวโนมเพิ่มขึ้น

2563
69.94
28.07
2.00
94.77
5.23

ทุกป (รอยละ 90.69 93.34 และ 94.77)
กลุมขอมูลการเขาถึงเว็บไซต
(Acquisition Reports)
การวิเคราะหดานการเขาถึงเว็บไซต
ประกอบไปดวย ชองทาง (Channels) แหลงการอางอิง
(Referrals) และเครื อ ข า ยสั ง คมออนไลน (Social
Networking)

ตารางที่ 7 รอยละของเซชชั่นจําแนกตามประเภทของชองทางที่เขาถึงเว็บไซต
ประเภทของเซชชัน่
การพิมพคําสําคัญบนโปรแกรมคนหา (Organic Search)
การพิมพยูอารแอลโดยตรง (Direct)
การอางอิงโดยยูอารแอลบนเว็บไซตอื่น (Referral)
การอางอิงโดยเครือขายสื่อสังคมออนไลน (Social)
รวม

จากตารางที่ 7 พบวา ชองทางที่เขาถึงเว็บไซต
ในทุกปงบประมาณมีรอยละของเซชชั่นที่ใกลเคียงกัน
ในแตละชองทาง โดยสวนใหญเขาถึงเว็บไซตโดยการ
พิมพคําสําคัญบนโปรแกรมคนหา (รอยละ 64.97,
67.69 และ 53.26) รองลงมาคือ การพิมพยูอารแอล
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2561
64.97
24.30
8.64
2.08
100.00

รอยละของเซชชั่น
2562
67.69
20.41
10.15
1.75
100.00

2563
53.26
28.65
12.45
5.64
100.00

โดยตรง (รอยละ 24.30, 20.41 และ 28.65) การ
อางอิงโดยยูอารแอลบนเว็บไซตอื่น (รอยละ 8.64,
10.15 และ 12.45) และการอางอิงโดยเครือขายสื่อ
สั ง คมออนไลน (ร อ ยละ 2.08, 1.75 และ 5.64)
ตามลําดับ
อินฟอรเมชั่น Information
ปที่ 28 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม-ธันวาคม 2564)
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ตารางที่ 8 รอยละของเซชชั่นจําแนกตามชองทางการเขาถึงเว็บไซต โดยการอางอิงยูอารแอลบนเว็บไซตอื่น
รอยละของเซชชั่น
ประเภทของเซชชัน่
2561
2562
เว็บไซตอินทราเน็ตมหาวิทยาลัยมหิดล
45.07
40.87
Facebook
18.65
24.72
เว็บไซตอินเทอรเน็ตมหาวิทยาลัยมหิดล
15.31
15.52
เว็บไซตงานนโยบายฯ คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล
4.48
1.55
outlook.live.com
2.46
อื่น ๆ
14.04
15.85
รวม
100.00
100.00

จากตารางที ่ 8 พบว า ประเภทของช องทาง
การเขาถึงเว็บไซตโดยการอางอิงโดยยูอารแอลบน
เว็บไซตอื่น 3 อันดับแรกในแตละปงบประมาณ คือ
เว็บไซตอินทราเน็ตของมหาวิทยาลัยมหิดล (รอยละ
45.07, 40.87 และ 36.41) Facebook (ร อ ยละ

2563
36.41
30.35
19.83
0.64
12.77
100.00

18.65, 24.72 และ 30.35) และเว็บไซตอินเทอรเน็ต
มหาวิทยาลัยมหิดล (รอยละ 15.31, 15.52 และ 19.83)
ตามลําดับ ซึ่งในลําดับ ที่ 2 และ 3 มีแนวโนมของ
รอยละของเซชชั่นเพิ่มขึ้น

ตารางที่ 9 รอยละของเซชชั่นจําแนกตามชองทางการเขาถึงเว็บไซตโดยการอางอิงผานเครือขายสังคมออนไลน
จํานวนรอยละของเซชชั่น
ประเภทของเซชชัน่
2561
2562
2563
Facebook
99.68
69.05
97.53
Twitter
0.23
0.19
0.07
Pocket
0.09
0.04
YouTube
29.77
1.31
Blogger
0.61
0.07
Instagram
0.33
Google+
0.05
Line
0.97
รวม
100.00
100.00
100.00

จากตารางที ่ 9 พบว า ประเภทของช อ ง
ทางการเขาถึงเว็บไซตโดยการอางอิงผานเครือข าย
สังคมออนไลน พบวา Facebook มากที่สุด (รอยละ
99.68, 69.05 และ 97.53) ดังตารางที่ 9
กลุ  ม ข อ มู ล พฤติ ก รรมกรรมผู  ใ ช ง าน
(Behavior reports)

การวิเคราะหดานพฤติกรรมกรรมผูใชงาน
ประกอบไปด ว ย จํ านวนหนาที่เปด (Page Views)
ระยะเวลาที่เขาใชงาน (Session Duration) เนื้อหาที่
เขาชม (Site Content)) หนาแรกในการเขาถึงเว็บไซต
(Landing Page) และอัตราตีกลับ (Bounce Rate)
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ตารางที่ 10 พฤติกรรมกรรมของผูใชงานเว็บไซต
ตัวชี้วัด

หนวยนับ

จํานวนหนาที่มีการเปดทั้งหมด
จํานวนหนาที่มีการเปดที่ไมซํ้า
จํานวนเซชชั่นรวม
จํานวนหนาที่เปดตอเซชชั่น
ระยะเวลาที่เขาใชงานเฉลี่ยตอเซชชั่น
อัตราตีกลับหนาหลัก

หนา
หนา
เซชชั่น
หนา/เซชชั่น
เวลา
รอยละ

จากตารางที่ 10 พบวาในปงบประมาณแต
ละป ตัวชี้วัดหลายตัวมีแนวโนมลดลง ไดแก จํานวน
หนาที่มีการเปด ทั้ งหมด (114,488 105,846 และ
67,158) จํ านวนหนาที่ มีการเปดที ่ไม ซํ ้า (80,837
77,456 และ 49,907) จํานวนเซชชั่นรวม (51,250
50,417 และ 30,089) อัตราตีกลับหนาหลัก (รอยละ

2561
114,488
80,837
51,250
2.23
0:02:06
23.14

ปงบประมาณ
2562
105,846
77,456
50,417
2.10
0:02:01
20.24

2563
67,158
49,907
30,089
2.23
0:02:07
18.82

23.14 20.24 และ 18.82) และเวลาในการดาวน
โหลดหนาเว็บเฉลี่ย (5.32,
(5.32 4.09 และ 3.73 วินาที)
โดยตัวชี้วัดดานจํานวนหน
น
าที่เปดตอเซชชั่นมีจํานวน
หนา/เซชชั่น ที่ใกลเคียงกัน (2.23, 2.10 และ 2.23)
และระยะเวลาที่เขาใชงานเฉลี่ยตอเซชชั่นอยูในชวง
2 นาที

ตารางที่ 11 รอยละของจํานวนหนาที่มีการเปดจําแนกตามชื่อหนาเว็บ
ชื่อหนาเว็บ
Template LOGO & Program
หนาหลัก
AUN-QA International Conference 2018
QD Today
เอกสารเผยแพร
Mahidol Quality Fair
MU AUN-QA
QA
ขอมูลทั่วไป
อื่น ๆ
รวม

จากตารางที่ 11 พบวา หนาเว็บที่มีจํานวน
การเปดมากที่สุดในปงบประมาณ 2561 คือ Template
LOGO & Program (รอยละ 19.19) ซึ่งตางจากใน
ปงบประมาณ 2562–2563 ที่หนาหลักของเว็บไซตมี
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รอยละของจํานวนหนาที่มกี ารเปด
2561
2562
2563
19.19
14.68
5.71
13.91
33.77
67.34
7.12
7.44
4.96
7.64
7.84
4.12
6.95
6.50
3.69
0.00
5.19
3.40
37.75
27.06
15.74
100.00
100.00
100.00

รอยละของจํานวนหนาที่มีการเปดมากที่สุด (รอยละ
33.77 และ 67.34) และในอันดับ 3 ในทุกปงบประมาณ
คือเอกสารเผยแพร (รอยละ 4.12-7.84)
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ตารางที่ 12 รอยละของเซชชั่นจําแนกตามหนาแรกในการเขาถึงเว็บไซต
ประเภทของเซชชัน่
Template LOGO & Program
หนาหลัก
AUN-QA International Conference 2018
Mahidol Quality Fair
MU AUN-QA
QA
Thailand Quality Education Forum 2019
อื่น ๆ
รวม

จากตารางที ่ 12 พบว า หน า แรกในการ
เขาถึงเว็บไซตที่มีจํานวนรอยละของเซชชั่นมากที่สุด
อันดับแรกในปงบประมาณ 2561-2562 คือ Template
LOGO & Program (รอยละ 30.69 และ 22.68) และ
อั นดั บ 2 คื อ หน าหลั กของเว็ บไซต ร อยละ 15.41
และ 15.55 ซึ่งตางจากในปงบประมาณ 2563 ที่หนา
หลักของเว็บไซตมีจํานวนรอยละของเซชชั่นมากที่สุด
อันดับแรก (รอยละ 23.43) และ Mahidol Quality
Fair (รอยละ 20.66) เปนอันดับ 2

2561
30.69
15.41
10.74
8.08
4.11
30.97
100.00

รอยละของเซชชั่น
2562
22.68
15.55
9.35
4.70
10.93
36.79
100.00

2563
8.27
23.43
20.66
2.19
42.56
100.00

ทั้งนี้ หนาแรกในการเขาถึงเว็บไซตอันดับที่
3 ในป ง บประมาณ 2561 และ 2562 เป น เพจ
เกี ่ ย วข อ งกั บ การประชุ ม วิ ช าการระดั บ ชาติ แ ละ
นานาชาติ คือ AUN-QA International Conference
2018 (ร อ ยละ 10.74) และ Thailand Quality
Education Forum 2019 (ร อ ยละ 10.93) โดย
Template LOGO & Program (รอยละ 8.27) เปน
อันดับ 3 ในปงบประมาณ 2563

ตารางที่ 13 ระยะเวลาเฉลี่ยที่เขาใชงานหนาแรกของการเขาถึงเว็บไซต 5 อันดับแรก จําแนกตามจํานวนรอยละของเซชชั่น
เวลาบนหนาเว็บเฉลี่ย
ประเภทของเซชชัน่
2561
2562
2563
Template LOGO & Program
00:03:42 00:03:52 00:02:49
หนาหลัก
00:00:38 00:00:39 00:00:40
AUN-QA International Conference 2018
00:05:35
Mahidol Quality Fair
00:04:11 00:04:23 00:05:48
MU AUN-QA
QA
00:01:33 00:01:46 00:01:12
Thailand Quality Education Forum 2019
00:05:26
เฉลี่ย
0:02:06
0:02:01
0:02:07

จากตารางที ่ 13 พบว า เว็ บ ไซต ที่ เ ซชชั่ น
มากที่สุด 5 อันดับแรก มีเวลาบนหนาเว็บเฉลี ่ ย ใน

ปงบประมาณ 2561 มากที่สุดคือ AUN-QA
QA International
Conference 2018 (เวลาเฉลี่ย 5 นาที 39 วิน าที)
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ปงบประมาณ 2562 มากที่สุดคือ Thailand Quality
Education Forum 2019 (เวลาเฉลี่ย 5 นาที 26 วินาที)
และป ง บประมาณ 2563 มากที ่ ส ุ ด คื อ Mahidol

Quality (เวลาเฉลี่ย 5 นาที 48 วินาที) ทั้งนี้เวลาบน
หน า เว็ บ เฉลี ่ ย น อ ยที ่ ส ุ ด ในทุ ก ป ง บประมาณ คื อ
หนาหลักของเว็บไซต โดยมีเวลาอยูที่ 38-40 วินาที

ตารางที่ 14 รอยละของอัตราตีกลับจําแนกตามหนาแรกในการเขาถึงเว็บไซต 5 อันดับแรกของเซชชั่น
รอยละของอัตราตีกลับ
ชื่อหนาเว็บไซต
2561
2562
2563
Template LOGO & Program
81.11
82.62
82.87
หนาหลัก
23.14
20.24
18.82
AUN-QA International Conference 2018
80.58
Mahidol Quality Fair
60.36
60.89
60.03
MU AUN-QA
QA
63.71
63.77
55.76
Thailand Quality Education Forum 2019
77.57
-

จากตารางที่ 14 พบวา อัตราตีกลับของหนา
แรกในการเขาถึงเว็บไซต 5 อันดับแรก พบวา หนา
หลักมีอัตราตีกลับที่นอยที่สุดในแตละปงบประมาณ
(รอยละ 23.14, 20.24 และ 18.82) โดยหนาเว็บเพจ
เกี ่ ย วข อ งกั บ การประชุ ม วิ ช าการระดั บ ชาติ แ ละ
นานาชาติ คือ AUN-QA International Conference
2018 และ Thailand Quality Education Forum
2019 มีอัตราตีกลับรอยละ 80.58 และ 77.57 แตใน
สวนของ Mahidol Quality Fair ซึ่งเปนเพจเกี่ยวของ
กับการประชุมวิชาการระดับมหาวิทยาลัย มีอัตราตี
กลับที่ตํ่ากวา คือ รอยละ 60.36, 60.89 และ 60.03
สรุปผลการวิจัย
จากการวิจัยพบวา ในปงบประมาณ 25612563 การเขาใชงานเว็บ ไซต เปนผูใชงานใหม มาก
ที่สุด (รอยละ 58.11, 58.15 และ 53.97) โดยเขาถึง
เว็ บ ไซต จ ากประเทศไทย (เฉลี ่ ย ร อ ยละ 96) ใน
กรุงเทพมหานครและจังหวัดนครปฐมเปนหลัก (เฉลี่ย
รอยละ 82.82) ผานชองทางเครือขายสารสนเทศเพื่อ
พัฒนาการศึกษา (เฉลี่ยรอยละ 32.34) ใช Search
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Engine ของเบราว เ ซอร Chrome (เฉลี ่ ย ร อ ยละ
69.85) บนระบบปฏิบตั ิการ Windows (เฉลี่ยรอยละ
67.79) เปนสวนใหญ และการเขาใชงานผานอุปกรณ
สื่อสารเคลื่อนที่ (Mobile) มีแนวโนมเพิ่มขึ้นในทุกๆ ป
(รอยละ 22.73, 26.33 และ 28.07) แตยังมีอัตราตํ่า
เมื่อเที่ยบกับแนวโนมของประเทศไทยและระดับโลก
โดยเป น การใชง านผา นอุ ป กรณส ื่ อ สารจากระบบ
โดย
ปฏิบัติการ iOS เปนหลัก (เฉลี่ยรอยละ 15.43) การ
เขาถึงเว็บ ไซตโ ดยการอ างอิ งผา นเครื อ ข ายสั ง คม
ออนไลนจาก Facebook มีมากเปนอันดับแรก (เฉลี่ย
รอยละ 88.75) ระยะเวลาเฉลี่ยในการใชงานเว็บไซต
ประมาณ 2 นาที โดยหน า หลั ก ของเว็ บ ไซต มี
ระยะเวลาในการใชเฉลี่ย 39 วินาทีและมีอัตราตีกลับ
ที่ตํ่า (เฉลี่ยรอยละ 20.73) เมื่อเทียบกับเว็บเพจที่มี
คุณลักษณะประเภทเดียวกัน
อภิปรายผล
จากผลการวิจัยสามารถอภิปรายผลการศึกษา
ออกเปนกลุม 3 กลุมไดแก 1) กลุมผูใชงาน (Audience
Reports) 2) กลุมการเขาถึง เว็บ ไซต (Acquisition
Acquisition
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Reports) และ 3) กลุมพฤติกรรมกรรมของผูใชงาน
(Behavior Reports) โดยมีรายละเอียดดัดังนี้
ผูใชงาน (Audience Reports)
ผู  ใ ช ง านใหม ม ี จ ํ า นวนมากว า ผู  ใ ช ง านที่
กลับมาในทุกปงบประมาณ โดยในดานภาษา (GeoLanguage) นั้น ปงบประมาณ 2561 ภาษาอังกฤษมี
จํานวนมากกวาภาษาไทย ตางจากในปงบประมาณ
2562 และ 2563 มี ส าเหตุ จ ากมี ก ารจั ด ประชุ ม
วิ ช าการระดั บ นานาชาติ (AUN-QA International
Conference 2018) ซึ ่ งทํ า ให มี เ ข า ใช งานเว็ บ ไซต
โดยสวนใหญมีการใชจากภูมิภาคในประเทศไทย โดย
ใชจากกรุงเทพมหานครและนครปฐมเปนสวนใหญ
สอดคลองกับการใชงานผานเครือขายสารสนเทศเพื่อ
พัฒนาการศึกษาที่มีการใชงานมากที่สุด เนื่องจาก
เปนสถานที่ตั้งและเครือขายสารสนเทศของสวนงาน
มหาวิ ท ยาลั ย มหิ ด ล การเข า ใช ง านเว็ บ ไซต ผ  า น
เบราว เ ซอร Chrome มากที ่ ส ุ ด และใช ง านโดย
ระบบปฏิ บ ั ต ิ ก าร Windows เป น อั น ดั บ แรก
สอดคลองกับการใชงานเว็บไซตทั้งในระดับประเทศ
ไทยและระดั บ โลกที ่ ร ายงานโดย Statcounter
GlobalStats (2020) และ W3counter (2020) การ
ใชงานผานอุปกรณสื่อสารเคลื่อนโดยสวนใหญใชงาน
บนระบบปฏิบัติ การ iOS และ Android แตยั งคงมี
อัตราที่ตํ่าเมื่อเปรียบเทียบกับขอมูลสวนแบงการตลาด
ระบบปฏิบัติการ (Operating System Market Share)
ทั้งในระดับในประเทศไทยและระดับโลก (Statcounter
GlobalStats, 2020)
การเขาถึงเว็บไซต ((Acquisition Reports)
โดยสวนใหญคนหาดวยคําสําคัญ (Keyword)
ผ า น Search Engine สอดคล อ งกั บ การรายงาน
Search Engine Market Share ทั้งในระดับโลก และ
ในประเทศไทยรอยละ 99.23 (Net
( Applications,

2020; Statista, 2020) ซึ่งเปนผลดีตอการทําอันดับ
ข อ มู ล ให เ ด น สุ ด (Search engine optimizationSEO) (Egria, & Bayrak, 2014) และเปนไปในทิศทาง
เดียวกับการศึกษา การเขาใชเว็บไซตโดยการอางอิง
โดยยูอารแอลบนเว็บ ไซต อื่ น ส ว นใหญ เขาใช จ าก
เว็บไซตอินทราเน็ตมหาวิทยาลัยมหิดล
(http://intranet.mahidol/) และการอ า งอิ ง โดย
เครือขายสื่อสังคมออนไลนโดย Facebook มากเปน
อันดับแรก และเปนไปในทิศทางเดียวกันกับแนวโนม
การใชงานเครือขายสังคมออนไลนโดย Facebook
(Statcounter GlobalStats, 2020) ทั้งนี้เนื่องจาก
มหาวิทยาลัยมหิดลไดประชาสัมพันธกิจ กรรมด าน
การพัฒนาคุณภาพผาน Facebook Fanpage ทั้งใน
Mahidol University Quality Development
(https://web
:// .facebook.com/MahidolQD) และ
://web
mahidolpr (https://web
:// .facebook.com//
://web
MahidolUniversity) มีมากกวา 40 กิจกรรมตอป จึง
เป น สาเหตุ ห นึ ่ ง ที ่ ท ํ า ให อ ั ต ราเซชชั ่ น มี ม ากเป น
อันดับแรก
พฤติกรรมกรรมของผูใ ชงาน (Behavior
Reports)
จํ า นวนหน า ที ่ เ ป ด ต อ เซชชั ่ น มี อ ั ต ราที่
ใกล เ คี ย งกั น ทั ้ ง 3 ป ง บประมาณ คื อ 2.10–2.23
หน า /เซชชั ่ น โดยมี ร ะยะเวลาเฉลี ่ ย ต อ เซชชั่ น
ประมาณ 2 นาที โดยหนาเว็บที่มีจํานวนการเปดและ
หน า แรกในการเข า ถึ ง มากที ่ ส ุ ด คื อ Template
LOGO & Program ที ่ ม ี ผ ลมาจากการค น หาผ า น
Search engine โ ด ย Google ด  ว ย ค ํ า ส ํ า คั ญ
“Mahidol PowerPoint Template” ซึ่งเปนอันดับ
3 ของการแสดงผลการคนหา (Mahidol University,
2020) รวมถึงหนาหลักของเว็บไซตที่มีแนวโนมเพิ่ม
มากขึ้นอยางตอเนื่องโดยในปงบประมาณ 2563 มี
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จํานวนที่เพิ่มมากขึ้นเปนเทาตัว จากรอยละ 33.77
ในปงบประมาณ 2562 เปนรอยละ 67.34 ซึ่งอาจ
เปนเพราะในชวงดังกลาวไมมีเว็บเพจกิจกรรมการ
ประชุมวิชาการหรือการอบรมดานการพัฒนาคุณภาพ
ที่มีผูเขารวมใชงานเปนจํานวนมากเนื่องจากเกิดการ
แพร ร ะบาดของโรคติ ด เชื ้ อ ไวรั ส โคโรนา 2019
(Coronavirus Disease 2019-COVID-19) (World
Health Organization, 2021) ดวยเหตุนี้จึงทําใหผู
เขาใชงานผานหนาหลักเพื่อคนหาขอมูลอื่นๆ และ
สงผลตอจํานวนหนาที่มีเพิ่มมากขึ้นดังกลาว
หนาหลักของเว็บไซต ผูใชมีเวลาบนหนาเว็บ
เฉลี่ยอยูที่ 39 วินาที และมีอัตราตีกลับในระดับ ตํ่า
(เฉลี ่ ย ร อ ยละ 20.73) เมื ่ อ เที ย บกั บ เว็ บ เพจด า น
การศึกษาที่มีอัตราตีกลับไมเกินรอยละ 49.34 (CXL,
2020; Google, 2021; Customedialabs, 2021))
และมีแนวโนมที่ลดลงอยางตอเนื่อง สะทอนคุณลักษณะ
ของเว็บเพจตามวัตถุประสงคซึ่งเปนผลดีตอเซชชั่น
ของเว็บไซตและการทําอันดับขอมูลใหเดนสุด (Egria,
& Bayrak, 2014) เนื่องจากคุณลักษณะของหนาหลัก
นี ้ เ ป น เว็ บ ท า (Web portal) (Malaga, 2010) ควร
ประกอบดวยขอมูลที่เขาใจงายและสมบูรณเพื่อลด
เวลาบนหนาเว็บเพจในการใชเมนูตาง ๆ ถัดไป ซึ่งไม
ควรมีอัตราตีกลับที่สูง ซึ่งสะทอนวาผูเขาใชงานออก
จากเว็บไซตโดยที่ไมเขาใชงานสวนอื่นๆ ตอ และเมื่อ
พิ จ ารณาเพิ ่ มเติ ม ตามเว็ บ เพจที ่ มี คุ ณลั ก ษณะเพื่ อ
ประชาสั ม พั น ธ ก ิ จ กรรมเฉพาะคราว โดยมี ข  อ มู ล
เบ็ดเสร็จในเว็บเพจเดียว เชน AUN-QA International
Conference 2018, Thailand Quality Education
Forum 2019 และ Mahidol Quality Fair พบวา มี
อัตราตีกลับที่อยูในชวงรอยละ 60.36-80.58 ซึ่งอยู
ในชวงที่ยอมรับไดตามประเภทของคุณลักษณะเว็บ
เพจชนิ ด หน า แรกในการเข าถึ งเว็ บ ไซต (Landing
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Page) ที่อยูในชวงรอยละ 60-90 (CXL, 2020; Google,
2021; Customedialabs, 2021) ท ี ่ เ ป  น เ ช  น นี้
เนื่องจากผูใชงานไดรับขอมูลที่ตองการครบถวนแลว
ในหนาเพจนั้นๆ และเมื่อวิเคราะหรวมกับเวลาบน
หนาเว็บเฉลี่ยอยูในชวง 4-5 นาทีที่อยูในระยะเวลาที่
เพียงพอตอการศึกษาขอมูลบนเว็บเพจดังกลาว บงชี้
ถึงประสิทธิภาพในการเผยแพรกิจกรรมดังกลาววามี
ประสิทธิภาพตามวัตถุประสงคของเว็บเพจ
ขอเสนอแนะเพื่อนําผลการวิจัยไปใช
สามารถนําผลการวิจัดดังกลาวไปเปนขอมูล
เพื่อใชในการปรับปรุงเว็บไซต ทั้งในดานสวนติดตอ
ระหวางผูเขาชมและเนื้อหาที่เผยแพรบ นเว็บ ไซต
เพื่อใหสะดวก งาย และสอดคลองกับความตองการ
ของผู  ใ ช ง าน เช น ปรั บ ปรุ ง เว็ บ ไซต ใ ห ร องรั บ การ
แสดงผลที่หลากหลายเบราว เ ซอร และปรับ เปลี ่ ย น
ขนาดของเว็บ ไซตใหเหมาะสมกับ การแสดงผลบน
หนาจอและความละเอียดที่แตกตางกัน (Responsive
Web Design) ทั ้ ง ในกลุ  ม คอมพิ ว เตอร (Desktop)
และ อุปกรณสื่อสารอื่น ๆ เชน คอมพิวเตอร โนตบุก
คอมพิวเตอร โทรศัพทมือถือ แท็บเล็ตพีซี (Tablet
PC) เปนตน โดยในระยะแรกควรปรับปรุงใหรับรอง
การแสดงผลบน Chrome และ Safari ซึ่งรองรับการ
แสดงผลทีห่ ลากหลาย รวมทั้งรองรับระบบปฏิบัติการ
ทั้ง iOS และ Android และควรคํานึงถึงการแสดงผล
และการโต ต อบในการเข า ใช ง านเว็ บ ไซต ท ี ่ ไ ม ไ ด
สนับสนุนหรือปดกั้นการทํางานของ JAVA
ดานเนื้อหา (Content) เมื่อพิจ ารณาตาม
วั ต ถุ ป ระสงค ใ นการจั ด ทํ า เว็ บ เพจแล ว พบว า มี
ประสิทธิผลโดยมีตัวชี้วัดที่สอดคลองกัน เชนอัตรา
การตีกลับในหนาหลักซึ่งเปนเว็บเพจที่มีคุณลักษณะ
เป น เว็ บ ท า (Web portal) มี อ ั ต ราที ่ ต ํ ่ า และใช
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ระยะเวลาบนหน า เว็ บ เพจที ่ ส ั ้ น หรื อ เว็ บ เพจที่ ขอเสนอแนะในการวิจัยครั้งตอไป
คุ ณ ลั ก ษณะจั ด ทํ า มาเพื ่ อ ประชาสั มพั น ธ ก ิ จ กรรม
เนื ่ อ งจากเว็ บ ไซต ก องพั ฒ นาคุ ณ ภาพ
เฉพาะคราว มี ข อมู ล ครบถ ว นอยู  ในเพจเดีย ว เชน สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล โดยสวน
AUN-QA International Conference 2018 Thailand ใหญเขาถึงเว็บไซตโดย Organic Search โดยใชงาน
Quality Education Forum 2019 และ Mahidol ผานเบราวเซอร Chrome และมีแนวโนมการเขาใช
Quality Fair มีระยะเวลาบนหนาเว็บเพจที่สอดคลอง งานผานอุปกรณสื่อสารเคลื่อนที่ (Mobile) เพิ่มขึ้น
กับขอมู ลและเนื้ อหาซึ ่งถื อไดวามีป ระสิ ทธิผ ลตาม ในทุก ๆ ป นอกเหนือจากการใชเครื่องมือวิเคราะห
วัตถุประสงค
เว็บไซตโดย Google Analytics แลว ผูวิจัยควรใช
การทํ า อั น ดั บ ข อ มู ล ให เ ด น สุ ด (Search เครื่องมือวัดประสิทธิภาพการแสดงผลและการคนหา
Engine Optimization: SEO) นั บ เป น สิ ่ ง สํ า คั ญ ใน ของเว็ บ ไซต โ ดย Google Lighthouse ซึ ่ ง เป น
การเผยแพรสื่อ และเนื้อหาที่อยูบนเว็บไซต ทั้งนี้หาก เครื่องมือวิเคราะหคุณภาพเว็บไซตในดาน
พิจารณาจากการเขาถึงเว็บไซตโดยสวนใหญคนหา Performance, Accessibility, Best Practices,
ดวยคําสําคัญ (Keyword) ผาน Search Engine จึง Search engine optimization (SEO) และ
ควรพิจารณาคําอธิบายรายละเอียดของเนื้อหาของ Progressive Web Application ร ว ม ถ ึ ง ก า ร ใ ช
เว็บเพจ (Metatag) ใหสอดคลองกับเนื้อหาที่ใช บน PageSpeed Insights เพื่อวัดประสิทธิภาพในดาน
เว็ บ ไซต เ พื ่ อ ให ผ ู  เ ข า ใช ง านเข า ถึ ง เว็ บ ไซต ไ ด ต าม First Contentful Paint (FCP), First Input Delay
วัตถุประสงคที่ตองการ กระบวนการ และเทคนิคการ ( FID) , Largest Contentful Paint ( LCP) แ ล ะ
ทํ า อั น ดั บ ข อ มู ล ให เ ด น สุ ด นั ้ น มี ก ารเปลี ่ ย นแปลง Cumulative Layout Shift (CLS) เพื ่ อ วิ เ คราะห
ตลอดเวลา จึงควรติดตามและศึกษาเพิ่มเติมในการ ขอมูลอื่นๆ ใหหลากหลายมิติเพื่อเปนขอมูลในการ
พัฒนาใหเปนปจจุบันดวย
พัฒนาเว็บไซต
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