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บทคัดยอ 

งานวิจัยนี้ มีวัตถุประสงคเพ่ือวิเคราะหการแบงกลุมผูใชบริการของหองสมุดดวยเทคนิค RFM 

โดยใชขอมูลหลัก 3 สวน ไดแก ขอมูลระยะเวลาที่ไมไดเขาใชบริการหลังวันที่ใชบริการยืมลาสุด (Recency) ความถี่

ในการใชบริการยืม (Frequency) และปริมาณการใชบริการยืม (Monetary) จากนั้นนําเสนอขอมูลที่วิเคราะหผาน

แดชบอรด (Dashboard) โดยมีความมุงหมายจะใชผลการวิเคราะหการแบงกลุม เพ่ือจัดกิจกรรมใหมีความ

สอดคลองและเหมาะสมกับผูใชบริการแตละกลุม ข้ันตอนการวิเคราะหขอมูลแบงออกเปน 3 ข้ันตอน ไดแก การ

เตรียมขอมูล การวิเคราะหขอมูล และการแสดงผลขอมูลเชิงภาพ วิเคราะหดวยโปรแกรม RapidMiner Studio 

ขอมูลที่นํามาใชเปนขอมูลการยืมทรัพยากรสารสนเทศ ตั้งแตวันที่ 1 มกราคม พ.ศ.2564 ถึงวันท่ี 30 กันยายน พ.ศ.

2564 จํานวน 6,214 รายการ ผลการวิจัยพบวา สามารถแบงกลุมได จํานวน 12 กลุม โดยมีกลุม RFM 312 มี

จํานวนผูใชบริการสูงสุด 217 คน คิดเปนรอยละ 24.40 ของผูใชบริการท้ังหมด 888 คน 

 

คําสําคัญ: การวิเคราะหขอมูลแบบ RFM, การทําเหมืองขอมูล, การแบงกลุมผูใช 

 

ABSTRACT 

The objective of this study aimed to do segmentation using RFM analysis.  The 

RFM analyzed three main issues: period of not use borrowing services (Recency), usage frequency 

of borrowing services (Frequency), and amount of borrowing services (Monetary) and presentation 

the data through dashboard with the aim of using the results of segmentation analysis to organize 

activities to be consistent and suitable for each group of library users.  There are 3 processes such 

as data preparation, data analysis and data visualization, using RapidMiner software. The dataset is 

the transactions of the information resource borrowing between 01/01/2021 and 30/09/2021. The 



total number of borrowing transaction is 6,214. The results showed that 12 user groups could be 

categorized based on RFM approach, with RFM 3 1 2  having a maximum number of 2 1 7  users or 

24.40 percent of 888 library users. 
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บทนํา 

สํานักทรัพยากรการเรียนรูคุณหญิงหลง อรรถกระวีสุนทร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยา

เขตหาดใหญ ไดถูกจัดตั้งข้ึนเพ่ือเปนอนุสรณแดคุณหญิงหลง อรรถกระวึสุนทร ซึ่งเปนผูบริจาคที่ดิน เริ่มตนจํานวน 

69 ไรใหแกมหาวิทยาลัย สําหรับกอสรางมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขตหาดใหญ เปนแหลงใหบริการ

สารสนเทศเพ่ือการเรียนรูสําหรับนักศึกษา และบุคลากรของมหาวิทยาลัย มีหนาที่หลักในการจัดหา รวบรวม และ

พัฒนาทรัพยากรสารสนเทศเพ่ือใหบริการมาอยางตอเนื่อง (ซึ่งขอเรียกแทนดวยคําวา สํานักฯ) และไดพัฒนาการ

ใหบริการแกสมาชิกอยางตอเน่ือง โดยไดนําระบบหองสมุดอัตโนมัติเพื่อสถาบันอุดมศึกษาไทย (Automated 

Library System for Thai Higher Education Institutes หรือ ALIST) และระบบการสืบคนขอมูล (Online 

Public Access Catalog หรือ OPAC) มาใหบริการเพ่ือชวยงานดานตาง ๆ ของหองสมุด ไดแก การยืมคืน และการ

คนหาขอมูล ผานระบบเครือขายอินเตอรเน็ต ซึ่งในการใหบริการตาง ๆ ของหองสมุดก็มีการจัดเก็บขอมูลเพื่อที่จะได

นํามาพัฒนาคุณภาพการใหบริการใหสอดคลองและตรงกับความตองการของผูใชบริการหองสมุดใหมากที่สุด 

อยางไรก็ตามในปจจุบันนี้สิ่งท่ีหองสมุดกําลังประสบปญหาในการบริหารจัดการ ไดแก การไดรับ

งบประมาณฯ ที่มีจํานวนจํากัด สําหรับขอมูลท่ีมีอยูท่ีจะสามารถนําไปใชประโยชนเพื่อทําความเขาใจพฤติกรรมของ

ผูใชบริการ หรือขอมูลที่เกี่ยวกับผูใชบริการเพื่อที่จะนําไปใชในการบริการจัดการเกี่ยวกับผูใชบริการนั้นไมไดมีความ

สะดวกมากนัก ยังมีความยุงยากและซับซอน การจะนําขอมูลเหลานั้นมาทําการวิเคราะหก็จะใชเวลานาน ทําให

นําไปใชไดไมทันกับเวลา สวนกิจกรรมที่จัดข้ึน ณ ปจจุบันก็เปนกิจกรรมที่จัดข้ึนโดยไมไดมีการกําหนดเปาหมายของ

การจัดกิจกรรมไวไดอยางชัดเจน เพราะสํานักฯ ไมมีขอมูลเก่ียวกับผูใชบริการของสํานักฯ มากอน กิจกรรมที่จัดขึ้นก็

ไมทราบแนชัดวา ตรงกับความตองการของผูใชบริการหรือไม ทางสํานักฯ ไมสามารถจะตอบสนองกับการจัด

กิจกรรมไดกับผูใชบริการไดทุกกลุม จึงตองมีการหากลุมที่เหมาะสมเพ่ือที่จะไดจัดกิจกรรมใหเหมาะสมกับลูกคาแต

ละกลุมอยางแทจริง 

ดังนั้นในงานวิจัยนี้ ผูวิจัยจึงมีแนวคิดที่จะศึกษาการแบงกลุมผูใชบริการของหองสมุด โดยใช

วิธีการวิเคราะหจากการทําเหมืองขอมูล ซึ่งผูวิจัยมีความเชื่อวา การนําเทคนิคของ RFM มาใชในการแบงกลุม

ผูใชบริการ จะทําใหทางสํานักฯ มีการแบงกลุมลูกคาไดอยางชัดเจนมากข้ึน และผลที่ไดจากการวิจัยสามารถนํามา

แสดงผลขอมูลผานทางแดชบอรด ซึ่งจะชวยทําใหผูบริหารหรือผูที่เก่ียวของกับการวางแผนในสวนของการบริหาร

จัดการ หรือการจัดกิจกรรมตาง ๆ ใหเหมาะสมกับลูกคาแตละกลุม นอกจากนี้ยังสามารถวางแผนงบประมาณ และ

นํามาใชประโยชนในการบริหารจัดการ จัดหาทรัพยากรสารสนเทศไดตรงตามเปาหมายหรือตรงตามความตองการ

ของลูกคาไดดียิ่งข้ึน 

 

 



วัตถุประสงค 

1. เพื่อวิเคราะหการแบงกลุมผูใชบริการ (Segmentation) ของสํานักทรัพยากรการเรียนรู

คุณหญิงหลง อรรถกระวีสุนทร 

2. เพ่ือนําเสนอแนวทางการจัดกิจกรรมใหเหมาะสมกับผูใชบริการในแตละกลุม 

 

ขั้นตอนและวิธีการดําเนินงาน 

งานวิจัยนีแ้บงข้ันตอนการทํางานในสวนของการวเิคราะหขอมูลออกเปน 3 ขั้นตอน ไดแก  

1. การเตรียมขอมูลดวยวิธีการ ETL กระบวนการนี้เริ่มตนดวยการสกัดขอมูล (Extract) ซึ่งจะ

ดําเนินการนําขอมูลการยืมจากระบบหองสมุดอัตโนมัติสําหรับสถาบันอุดมศึกษาไทย หรือ ALIST ตั้งแตวันที่ 1 

มกราคม 2564 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2564 จํานวนท้ังสิ้น 6,218 รายการ มาสกัดเอาเฉพาะขอมูลท่ีสมบูรณสําหรับ

การวิเคราะหขอมูลไดทั้งหมด 6,214 รายการ และไดคัดเลือกแอตทริบิวตเพ่ือใชในการวิเคราะหจํานวนทั้งสิ้น 4   

แอตทริบิวต จากจํานวนแอตทริบิวตท้ังหมด 21 แอตทริบิวต ไดแก รหัสผูใชบริการ (PATRON_CODE), ชนิดของ

ทรัพยากรสารสนเทศ (ITEM_TYPE_CODE), วันที่ยืม (CHECKOUT_DATETIME) และวันที่มีการตออายุการยืม 

(RENEW_DATETIME) จากน้ันไดดําเนินการแปลงขอมูล (Transform) วันที่ยืมจากชนิด date/time ใหเปนชนิด 

date ดังตารางที่ 1 หลังจากนั้นไดดําเนินการถายโอนขอมูล (Load) จัดเก็บเขาไฟลสโตรเพื่อใหรองรับการ

ดําเนินการในข้ันตอนตอไป ซึ่งตวัอยางขอมูลบางสวนไดแสดง ดังตารางที่ 1 

 

ตารางที่ 1 ขอมูลท่ีมีการแปลงรูปแบบขอมูล 

ชื่อแอตทริบิวต คําอธิบาย ชนิดของขอมูล 

PATRON_CODE รหัสผูใชบริการ Id, polynominal 

ITEM_TYPE_CODE ชนิดของทรัพยากรสารสนเทศ เชน BK คือ หนังสือ, 

EP คือ หูฟง, DVDMO คือดีวีดีภาพยนตร, PRO คือ 

โปรเจค, PER คือ นิตยสารหรือวารสาร เปนตน 

polynominal 

CHECKOUT_DATETIME วันท่ีเขาใชบริการยืมทรัพยากรสารสนเทศ date_time-->date 

RENEW_DATETIME วนัที่ผูใชบริการตออายุการยืมทรพัยากรสารสนเทศ

ดวยตนเองผานทางออนไลน  

date_time -->date 

 

ตารางที่ 2 ขอมูลตัวอยาง (บางสวน) ของการยืมทรัพยากรสารสนเทศ 

ID PATRON_CODE ITEM_TYPE_CODE CHECKOUT_DATETIME RENEW_DATETIME 

1 6110121035 PER 26/1/2564  3:03:54 PM  

2 6310110276 EP 8/1/2564  6:08:48 PM  

3 6310035004 EP 11/1/2564  4:29:10 PM  

4 6210110697 IPAD 14/1/2564  4:13:02 PM  

5 0033033 BK 11/2/2564  4:25:02 PM 4/2/2564  5:04:07 PM 

6 6210110528 PRO 7/1/2564  5:07:58 PM  



2. การวิเคราะหขอมูล จากขอมูลการใชบริการยืมทรัพยากรสารสนเทศลาสุดของผูใชบริการแต

ละคนตั้งแต 01/01/2564 - 30/09/2564 ซึ่งหลังประมวลผลดวยโปรแกรม RapidMiner Studio ดังภาพที่ 1 จะได

ขอมูลจํานวน 888 รายการ ตัวอยางขอมูล (บางสวน) ที่ไดจากขั้นตอนนี้ แสดงดังตารางที่ 3 

 

  
 

ภาพที่ 1. Workflow การทํางานโดยใชแบบจําลอง RFM 

 

ตารางที่ 3 ขอมูลตัวอยาง (บางสวน) ของการคํานวณคา และจัดกลุม RFM ของผูใชบริการแตละคน 

ID PATRON_CODE Recency Frequency Monetary R F M RFM 

1 6110121035 24 64 107 1 3 3 133 

2 6310110276 329 3 3 3 2 2 322 

3 6310035004 7 82 121 1 3 3 133 

4 0033033 285 5 6 3 2 2 322 

5 6210110528 244 9 9 3 3 3 333 

 

การแบงกลุมผูใชตามพฤติกรรมการใชบริการยืมทรัพยากรสารสนเทศของผูใชบริการ ดวย

เทคนิค RFM แบงออกเปน 3 ชวง เพ่ือไมใหมีการแบงกลุมออกเปนกลุมยอยมากเกินไป ซึ่งประกอบดวย R = 

Recency แทนระยะเวลาที่เขามาใชลาสุด เรียงลําดับจากนอยไปมาก แทนคาดวย 1 ถึง 3 F = Frequency แทน

ความถ่ีในการมาใชงาน เรียงลําดับจากมากไปนอย แทนคาดวย 3 ถึง 1 M = Monetary แทนคาปริมาณหรือจํานวน

ในการยืม เรียงลําดับจากมากไปนอย แทนคาดวย 3 ถึง 1 และใชคาตัวเลข 3 หลักมาแทนคาขอมูลในแตละกลุม 

เชน กลุม RFM 133 หมายถึง กลุมที่มีคา R = 1, F = 3 และ M = 3 ซึ่งหมายถึงกลุมของผูใชบริการยืมทรัพยากร

สารสนเทศที่มีพฤติกรรมการเขาใชบริการเมื่อไมนานนี้ มีความถ่ีในการเขาใชบริการสูงมาก และมีปริมาณการใช

บริการยืมทรัพยากรสารสนเทศเปนจํานวนมาก  

 

  



อภิปรายผล สรุปผล ขอเสนอแนะ และการนําไปใชประโยชน 

อภิปรายสรุปผลผล 

1. ผลการวิเคราะหการแบงกลุมผูใชบริการและสัดสวนการยืมทรัพยากรสารสนเทศ 

จากผลการวิเคราะหแบงกลุมผูใชบริการยืมทรัพยากรสารสนเทศ พบวาสามารถแบงกลุม

ผูใชบริการตามพฤติกรรมการใชบริการยืมทรัพยากรสารสนเทศได จํานวน 12 กลุม ดังตารางที่ 4 โดยมีรายละเอียด

ดังนี้  

 

ตารางที่ 4 ผลการจัดกลุมดวยเทคนิคการวิเคราะหแบบ RFM 

  กลุมที่ RFM ความหมาย จํานวนผูใช 

(คน) 

Fraction 

1 312 ไมมานานแลว มาไมบอย ยมืปานกลาง 217 24.40 

2 322 ไมมานานแลว มาบอยปานกลาง ยืมปานกลาง 150 16.90 

3 122 เพ่ิงมา มาบอยปานกลาง ยืมปานกลาง 144 16.20 

4 111 เพ่ิงมา มาไมบอย ไมคอยยืม 122 13.70 

5 133 เพ่ิงมา มาบอย ยืมเยอะ 84 9.50 

6 323 ไมมานานแลว มาบอยปานกลาง ยืมเยอะ 70 7.90 

7 333 ไมมานานแลว มาบอย ยมืเยอะ 41 4.60 

8 112 เพ่ิงมา มาไมบอย ยืมปานกลาง 25 2.80 

9 123 เพิงมา มาบอยปานกลาง ยืมเยอะ 22 2.50 

10 132 เพ่ิงมา มาบอย ยืมปานกลาง 8 0.90 

11 313 ไมมานานแลว มาไมบอย ยมืเยอะ 3 0.03 

12 113 เพ่ิงมา มาไมบอย ยืมเยอะ 2 0.02 
 

ผูใชบริการยืมทรัพยากรสารสนเทศเกือบทุกกลุมจะมีสัดสวนการยืมประเภทหนังสือมากเปน

อันดับหนึ่ง โดยมีสัดสวนมากกวารอยละ 40 ของการใชบริการยืมทรัพยากรสารสนเทศทุกประเภท นั่นแสดงใหเห็น

วา แมในปจจุบันจะมีอินเทอรเน็ตใหผูใชบริการคนหาขอมูลและดาวนโหลดหนังสือและเอกสารอิเล็กทรอนิกสตาง ๆ 

ในโลกออนไลนแตการใหบริการยืมหนังสือยังเปนบริการหลักที่สําคัญอยูในปจจุบันของสํานักฯ ที่ตองคํานึงถึงและให

ความสําคัญในบริการ อยางไรก็ตาม ผลของการจัดกลุมดวย RFM นี้จะชวยใหทางสํานักฯ สามารถวางแผนการใช

งบประมาณในการจัดซื้อหนังสือไดอยางมีประสิทธิภาพและคุมคามากขึ้น โดยเฉพาะอยางยิ่งในปที่มีงบประมาณใน

การจัดซื้อหนังสือที่จํากัด สามารถเลือกจัดซื้อหนังสือที่กลุม RFM 133 ช่ืนชอบในการใชบริการยืมหนังสือ เนื่องจาก

เปนกลุมที่มีความถี่กับปริมาณการใชบริการยืมในระดับปานกลางถึงสูง อีกทั้งยังเปนกลุมที่มีจํานวนผูใชบริการ

จํานวนมาก ซึ่งสอดคลองกับผลการวิจัยของ กาญจนา หฤหรรษพงศ และ ปยมาศ จิตตระ (2561) ที่ไดกลาวไวการ

ทราบจํานวนของแตละกลุมผูใชจะชวยใหผูบริหารและเจาหนาที่บรรณารักษสามารถนําไปประกอบการวางแผนใน

การจัดซื้อในแตละหมวดไดอยางเหมาะสมสอดคลองกับพฤติกรรมการยืมของผูใช 



เกือบทุกกลุมผูใชบริการมีการใชบริการยืมหูฟงเปนอันดับสองของทุกประเภททรัพยากร

สารสนเทศ นั่นแสดงใหเห็นวา สํานักฯ ควรใหความสําคัญในการจัดหาจัดซื้อหูฟงใหเพียงพอกับความตองการของ

ผูใชบริการ อีกทั้งควรมีการตรวจสอบสภาพความพรอมของการใชงานหูฟงอยูเสมอ และมีการซอมบํารุงหรือจัดหา

ทดแทนในกรณีที่ไมสามารถซอมแซมได นอกจากนี้ในการจัดซื้อหูฟงในครั้งตอไปควรเนนการจัดซื้อหูฟงที่มีความ

คงทนเนื่องจากมีการเปลี่ยนมือผูใชบริการอยูบอย ๆ ตามความถ่ีการใชบริการยืมของผูใชบริการ ซึ่งสอดคลองกับ

งานวิจัยของ กาญจนา หฤหรรษพงศ และ ปยมาศ จิตตระ (2561) ทีไ่ดแนะนําวาผูบริหารและเจาหนาที่บรรณารกัษ

ควรปรับปรุงการบริหารจัดการงบประมาณเพื่อใหคุมคาและตรงกับความตองการของผูใชบริการ 

งานวิจัยฉบับนี้เลือกใชการแบงกลุมดวยเทคนิค RFM ซึ่งมีความเหมาะสมกับบริบทของการ

แบงกลุมผูใชบริการตามพฤติกรรมการยืมทรัพยากรสารสนเทศของหองสมุด ที่มีความสนใจเกณฑในการแบงกลุม

จาก ระยะเวลาการเขาใชบริการนับจากวันที่เขาใชบริการลาสุด (Recency) ความถ่ีในการใชบริการ (Frequency) 

และปริมาณการใชบริการ (Monetary) โดยลักษณะงานหรือบริบทอ่ืนที่คลายคลึงและตองการจัดกลุมตามเกณฑนี้ก็

สามารถใชวิธีการและผลที่ไดจากงานวิจัยน้ีไปเปนแนวทางในการศึกษาวิจัยได  แตอยางไรก็ตามเทคนิคในการจัด

กลุมนั้นมีหลายเทคนิคดังนั้นในการพิจารณาเลือกใชเทคนิคใดจะขึ้นอยูกับวัตถุประสงคของการวิเคราะหและบริบท

ที่ตองการใชงานดวย 

 

 
 

ภาพที่ 2. การแสดงขอมูลเชิงภาพจากผลการแบงกลุมดวย RFM 
 

จากภาพที่ 2 แสดงการแบงกลุมผูใชบริการดวยเทคนิค RFM ซึ่งแสดงขอมูลการใชบริการยืม

ทรัพยากรสารสนเทศตั้งแตวนัที่ 1 มกราคม 2564 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2564 จํานวน 6,214 รายการ จากจํานวน

ผูใชบริการ 888 คน ซึ่งสามารถแบงกลุมได 12 กลุม โดยในแตละกลุมไดแสดงสัดสวนการใชบริการยืมทรัพยากร

สารสนเทศในแตละประเภท ซึ่งเกือบทุกกลุมจะมีสัดสวนการยืมทรัพยากรสารสนเทศประเภทหนังสือมากเปนอันดบั



หนึ่ง รองลงมาเปนหูฟง ดีวดีีภาพยนตร และวิทยานิพนธ ตามลําดับ ซึ่งผูใชบริการในกลุม RFM 312, 322 และ 122 

ที่ช่ืนชอบในการใชบริการยืมหนังสือมากที่สุด ทางหองสมุดอาจจะนําขอมูลไปประกอบการวางแผนงบประมาณที่มี

จํากัดในการจัดซื้อหนังสือในอนาคตของหองสมุด และยังนําขอมูลที่ไดไปจัดกิจกรรมที่สงเสริมการใชบริการใหแก

ผูใชงานของหองสมุด เชน ผูใชบริการนิยมยืมหูฟงเปนอันดับสอง และยืมดีวีดีภาพยนตรเปนอันดับสาม นอกจากนี้

หองสมุดสามารถจัดกิจกรรมสงเสริมการใชงานเพ่ือกระตุนการใชบริการยืมใหมากขึ้นดวยการจัดแคมเปญตาง ๆ 

ดวย  

การแสดงผลขอมูลเชิงภาพ ชวยสามารถทําใหมองเห็นภาพรวมของขอมูล ซึ่งแสดงในรูปแบบ

ของภาพ ตัวเลข แผนภูมิ  ขอมูลดังกลาวยังสามารถชวยทําใหผูบริหารมองเห็นภาพรวมไดตลอดเวลา  สวนทางดาน

ฝาย CRM ยังสามารถปรับปรุงขอมูลใหทันสมัย และนําขอมูลที่ไดไปดําเนินการจัดกิจกรรมเพื่อสงเสริมการใชงาน

ใหกับผูใชบริการไดเหมาะสมกับชวงเวลาตาง ๆ ดวย  
 

2. ผลการจัดกิจกรรมเพื่อใหตรงตามกลุมเปาหมายไดอยางเหมาะสม 

สําหรับแนวทางในการจัดกิจกรรม เมื่อไดผลการแบงกลุม RFM มา อาจจะเนนดูจากคา R เปน

หลัก ยกตัวอยางเชน RFM 312 หมายถึง ไมมานานแลว มาไมบอย ยืมปานกลาง ซึ่งกลุม R-3 กลุมนี้เปนลูกคาที่มี

โอกาส Churned สูง เพราะไมคอยเขามาใชเลย ซึ่งมีความเปนไปไดสูงที่จะไมกลับมาใชบริการอีก อาจจะทํา

แคมเปญ “ใกล ไกลแคไหนก็สงถึง: บริการสงหนังสือ Book Delivery Service” เพ่ือจะเชิญชวนหรือกระตุนให

ผูใชบริการกลุมนี้หันกลับมาใหความสนใจในการใชบริการหองสมุดอีกครั้ง รองลงมาเปนกลุมที่ R-2 เปนกลุมลูกคาที่

เริ่มเสี่ยง At risk ซึ่งจําเปนตองรักษาฐานลูกคาเอาไว อาจจะจัดทําเปนแคมเปญ “กลับมารักกันนะ” เพ่ือจะเชิญชวน

หรือกระตุนใหผูใชบริการกลุมนี้หันกลับมาใหความสนใจในการใชบริการของหองสมุดอีกครั้ง แตทั้งนี้หาก

งบประมาณมีจํากัด อาจจะเริ่มจัดกิจกรรมกับลูกคาในกลุม R-1 กอนเพราะกลุม R-1 เปนกลุมที่ยังคง Active กลุมนี้

ยังมาใชบริการอยางตอเน่ือง สามารถจัดกิจกรรมที่สงเสริมการใชบริการได อาจจะจัดทําเปนแคมเปญ “ขอบคุณท่ี

รักกัน” ซึ่งในกลุมน้ีอาจจะมีการแบงยอยลูกคาเปน Premium Gold และ Silver ก็ได ซึ่งสามารถกําหนดลงใน

รายละเอียดในแคมเปญวา จะมีการจัดกิจกรรมสงเสริมอะไรตอไป เพื่อใหเนนและตรงกับกลุมลูกคาเปาหมายอยาง

แทจริง ดังภาพที่ 3 

 
ภาพที่ 3. แนวทางในการจัดกิจกรรม 

สงเสริมการใชบริการ 

รักษาฐานลูกคา 

กระตุนกลับมาใชงาน

อีกครั้ง 



การวิเคราะหการแบงกลุมผูใชบริการยืมทรัพยากรสารสนเทศดวยเทคนิค RFM ในการศึกษานี้ 

พบวาสามารถทําใหแบงกลุมผูใชบริการไดอยางเหมาะสมและสามารถชวยในการตัดสินใจไดเชนเดียวกับผล

การศึกษาของ กาญจนา หฤหรรษพงศ และ ปยมาศ จิตตระ (2561) ที่ไดแนะนําวาการจัดกลุมดวย RFM ไปวางแผน

จัดกิจกรรมการกระตุนใหเกิดการกลับมาใชซ้ําหรือเปนการสรางความจงรักภักดีใหกับลกูคาได นอกจากนี้ผลการวจิัย

นี้ยังสอดคลองกับผลวิจัยของ Randggadara et al. (2019) และ Maryani et al. (2018) ที่แสดงใหเห็นวา RFM มี

ความเหมาะสมกับการนํามาใชวิเคราะหกับขอมูลขนาดใหญ 
 

ขอเสนอแนะและการนําไปใชประโยชน 

ในบริบทของการจัดกิจกรรมกระตุนใหเกิดการเขามาใชบริการของหองสมุดนั้น การนําขอมูลเขา

มาวิเคราะหไมจําเปนตองใชขอมูลจํานวนสมาชิกทั้งหมด แตควรใชขอมูลจากรายการยืมทรัพยากรสารสนเทศแทน 

เน่ืองจากขอมูลบางสวนอาจจะเปนนักศึกษาที่สําเร็จการศึกษาและบุคลากรท่ีลาออกจากหาวิทยาลัยสงขลานครินทร

ที่มีแนวโนมนอยมากที่จะกลับมาใชบริการหรือไมสะดวกในการใชบริการ ดังนั้นเพ่ือใหสํานักฯ สามารถวิเคราะหผล

ขอมูลจากการแบงกลุมดวย RFM ไดหลายมิติ และทําใหการจัดกิจกรรมกระตุนการใชบริการมีประสทิธิภาพมากและ

เกิดประสิทธิผลมากขึ้น ควรศึกษาเก่ียวกับการนําธุรกิจอัจฉริยะ (Business Intelligence) มาประยุกตชวยในการ

วิเคราะหขอมูล  และแสดงขอมูลเชิงภาพใหมากยิ่งข้ึนในอนาคต 

นอกจากนี้ผลที่ไดการแบงกลุมของผูใชบริการ ยังสามารถนําไปสงเสริมการจัดกิจกรรมตาง ๆ 

เพื่อกระตุนใหผูใชบริการกลับมาใชบริการของหองสมุดเพ่ิมมากขึ้นในอนาคต อีกทั้งยังเปนการรักษาฐานลูกคาเดิม

ของหองสมุดใหเปนลูกคาแบบ Royalty ไดโดยใชรูปแบบการแบงกลุมลูกคามาประกอบการพิจารณา เพ่ือใหตรง

ตามกลุมเปาหมายไดเหมาะสมอยางแทจริงดวย 

ผลที่ไดจากการวิจัยนี้ยังสามารถนําไปตอยอดในอนาคต เพ่ือศึกษาความตองการของผูใชบริการ

ในแตละกลุมวา มีการยืมทรัพยากรประเภทใดบาง หรือทรัพยากรท่ีหองสมุดไดดําเนินการจัดหามีความเหมาะสม

มากนอยเพียงใด ควรจะตองจัดหาเพ่ิมเติมหรือไมอยางไร เปนตน 
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