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บทคดัย่อ 
จากพัฒนาการของเว็บไซต์ มีความจ าเป็นในการศึกษา

รายละเอียดของการเช่ือมโยงลิงคข์องเวบ็เพื่อให้ไดข้อ้มูลมาประกอบใน
การพฒันาเวบ็ไซต์จากเหตุที่ว่าการที่โปรแกรมเมอร์ที่พฒันาเวบ็ไซต์ มี
หลายคนและมีการสร้างขอ้มูลเพิ่มเติมหรือลบขอ้มูลบางส่วนออกไปจาก
การปรับปรุงเวบ็ ท าให้มีความจ าเป็นในการศึกษาถึงลิงค์ของเวบ็ไซต์ที่
ใชง้านของหน่วยงาน เพื่อหาว่าลิงค์ที่อยู่บนหน้าเวบ็เพจรวมถึงลิงคด์า้น
ออกจากเวบ็ไซตข์องคณะวศิวกรรมศาสตร์ มหาวทิยาลยัเทคโนโลยีราช
มงคลพระนครหรือภายในเซิร์ฟเวอร์หรือต่างเซิร์ฟเวอร์มีจ านวนเท่าใด
และมีการเปลี่ยนแปลงอย่างไรในระหว่างช่วงการท าวจิยัในระยะ 1 ไตร
มาสรวมถึงหน้าเวบ็เพจที่เช่ือมโยงอย่างครบถว้นและหน้าเวบ็เพจที่ขาด
หายไปจากเส้นทางการเช่ือมโยง (Path) ของไดเรกตอรีที่เก็บไฟล์ของ
หน้าเพจ ซ่ึงพบวา่มีลิงคเ์ขา้ และออกเป็นจ านวน 211 ลิงคท์ี่มีขอ้ผดิพลาด
โดยมีรหัส 504 มากสุดประมาณ 96% โดยมี HTML เพิ่มขึ้น 147 มี Script 
Links ลดลง 2   

 
 
ค าส าคญั: ลิงค ์วเิคราะห์เวบ็ เวบ็โบเมทริก วเิคราะห์ลิงค ์
 

Abstract 
For feature website development necessary to study in to the 

link details. The website data collection essential for website 
improvement. The website programmers have special roles to add, to 
delete, and to change, etc. from the step forward to represent content 
from the web server to several clients. The website codes consist of 
many programming languages. The adjustment website is important to 
adapt the content to suitable on time, especially, inside links and outside 
links of RMUTP Faculty of Engineering. The comparison results from 
started several data collections in a started week then 3 months later 
collected data again on average to change as the HTML files:+147, mail 
to Links:-2, graphic links:-1, style sheet links:-1, and script links:-2. 

The RMUTP engineering website shown 96% of the 504 code on the 
211 link errors. 
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1. บทน า 
สภาวะการใชง้านของเวบ็ไซตมี์มากมายหลายลกัษณะแต่โดย

พื้นฐานของเวบ็ไซต์มีองคป์ระกอบคือการตอบสนองต่อผูใ้ชง้านในดา้น
ข้อมูลที่ เกิดจากความต้องการของผู ้ใช้ส่วนใหญ่ผ่านจากหน้าเว็บ 
Browser [1-2]โดยเน้ือในทั่วไปส่วนใหญ่เป็นข้อความเน้ือหาน าเสนอ
ดว้ยภาษาไทยและภาษาองักฤษ ส่วนภาษาที่นอกเหนือจากน้ีมีปริมาณ
น้อยส าหรับเวบ็ไซต์ของคนไทย โดยเฉพาะเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลพระนคร คณะวศิวกรรมศาสตร์ประกอบดว้ยขอ้มูล
หลกั ๆ  เป็นเน้ือความในสองภาษาคือภาษาไทยและภาษาองักฤษ  

การพิจารณาเวบ็นั้ นเสมือนกับกราฟที่มีการโยงหากนัมีทั้งเขา้
หาและมีทั้งออกมาจากจุดหรือโนด โดยให้ WP[i, j]:[5]แทนดว้ยเวบ็เพจที่
มีลิงค์จากหน้าหรือเพจ i ไปยงัหน้าเพจ j ถา้มีการเช่ือมโยงถึงกนัให้เป็น 
‘1’ ถา้ไม่มีการเช่ือมโยงถึงกันแทนดว้ย ‘0’ ท าให้เราสามารถหาจ านวน
การเช่ือมโยงได้ โลกภายนอกที่ เช่ือมโยงถึงมีทั้ งภายในเว็บไซต์ที่
พิจารณาออกสู่โลกภายนอกและทั้ งมีส่วนของลิงค์ที่เช่ือมโยงภายใน
ระหว่างหน้าเวบ็เพจที่เช่ือมโยงลิงค์ไปมาท าให้เกิดจ านวนลิงค์มากขึ้ น
ตามอายุที่ เปิดบริการส่วนหน่ึง ตามการจัดการในลิงค์ต่าง ๆ ของ
โปรแกรมเมอร์อีกส่วนหน่ึงและจากการเลิกใชง้านลิงค์นั้นไม่ว่าโดยการ
ส้ินสุดของขอ้มูลในการให้บริการหรือการหมดอายุการแสดงจากเงื่อนไข
ของระบบเองส่วนหน่ึงท าให้เกิดมีภาวะของลิงคท์ี่ไม่มีเช่ือมโยงไดจ้ริง
เกิดขึ้น และอีกส่วนคือลิงค์ยงัถูกตอ้งแต่ไม่มีขอ้มูลปลายทางที่มีอยู่จริง 
ท าให้เกิดขอ้ผิดพลาดขณะที่ผูใ้ชง้านเลือกคลิกจากหน้าเวบ็เพจ การเกิด
ภาวะการน้ีท าให้เป็นภาระของเซิร์ฟเวอร์[4-6] โดยเปล่าประโยชน์แต่เป็น
การเพิ่มภาระงานให้กับเซิร์ฟเวอร์เน่ืองจากเม่ือมีการร้องขอ Request จาก
หน้าเพจเช่น GET ก็ท  าให้เกิดการสนองตอบจากเซิร์ฟเวอร์นั้ นคือท าให้
เซิร์ฟเวอร์ใชเ้วลาในการเขา้ถึงขอ้มูลตามลิงค์ที่ปรากฏอยู่แต่ผลลพัธ์คือ
ไม่มีขอ้มูลที่ตอ้งการ สูญเสียทรัพยากรของเคร่ืองทั้งระบบไฟฟ้าที่ใช ้อายุ
การท างานของ Hard disk เวลาของการบริการของ CPU เคร่ืองเซิร์ฟเวอร์
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และทั้งท  าให้ผูใ้ชง้านที่คลิกเสียเวลาในการรอคอยพร้อมทั้งเกิดความรู้สึก
ที่ไม่ดีต่อการบริการของเซิร์ฟเวอร์ดงักล่าว จึงเป็นข้อพิจารณาในการ
ท างานวิจัยน้ีในเร่ืองของการวิเคราะห์ลิงค์ในการเช่ือมต่อข้อมูลของ
เวบ็ไซต์ของคณะวศิวกรรมศาสตร์ โดยใชเ้คร่ืองมือสืบคน้ Google.com 
ร วม ถึ ง ก าร ใช้  เค ร่ื อ ง มื อ ใน  Microsoft Office [7-8] Python[9] R 
Programming[10] 

  

2. เวบ็ไซต์เทคนิค 
2.1 โครงสร้างการเข้าถึงเวบ็ไซต์ 

การเขา้ถึงเวบ็ไซตน์ั้ นมีหลกัการจากอินพุตที่เกิดจากผูใ้ชง้าน
คลิกผ่านลิงค์ที่มีอยู่บนหน้าเวบ็เพจ เม่ือเว็บเพจมีการร้องขอจากผูใ้ช ้
Clients ไปยงัเซิร์ฟเวอร์เกิดการส่งค  าส่ังเช่นค าส่ัง Get ถา้ดา้นเซิร์ฟเวอร์
เม่ือรับมาแล้วและมีรูปแบบของค าส่ังร้องขอถูกต้องก็ท  าการส่งข้อมูล
หรือหน้าเวบ็เพจที่ตอ้งการผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตไปให้ยงัหน้า
เพจบน Browser ของผูร้้องขอ การส่งค าร้องขอน้ีถา้ผา่นจากผูใ้ชง้านไม่
ถึงฝังเซิร์ฟเวอร์ก็ไม่เกิดการส่งขอ้มูลกลบัมาท าให้เกิดขอ้ผดิพลาดขึ้นบน 
หน้าเพจ Error เช่นที่พบบ่อยกรณีไม่มีหน้าเวบ็เพจนั้นคือรหัส 404 แต่ถา้ 
 

 
 

รูปที่ 1 ผงัการร้องขอระหวา่งผูใ้ชง้านและเวบ็เซิร์ฟเวอร์ 
 

หน้าเวบ็เพจมีขอ้มูลครบ และที่ดา้นเวบ็เซิร์ฟเวอร์มีเส้นทางการเขา้ถึง
ขอ้มูลตรงกบัทางดา้นผูใ้ชง้านก็ส่งขอ้มูล Response กลบัไปยงัผูใ้ชง้าน
บน Browser ก็มีขอ้มูลน าเสนอให้ผูใ้ชง้าน กรณีที่มี Adds-on ลงไวพ้ร้อม
ใชง้านส าหรับภาพหรือมีเดียไฟลบ์น Browser ก็สามารถน าเสนอไดอ้ย่าง
สมบูรณ์ 

2.2 การท างานของหน้าเวบ็ 
การท างานบนระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตนั้นมีความยาวส้ัน

ในระยะทางการส่งและการตอบสนองกลบัจากผูใ้ชง้านไปยงัเซิร์ฟเวอร์
ไม่แน่นอนทั้งน้ีขึ้นกบัปัจจยัหลายประการ เช่นในแต่ละช่วงการเคลื่อนที่
ของขอ้มูลออกสู่โลกภายนอก แต่ละช่วงเวลามีความหนาแน่นในการใช้
งานที่แตกต่างกันไปตามสภาพการใช้งานจริง ดังนั้ นผูใ้ช้งานเม่ือส่ง
ขอ้มูลไปยงัปลายทางอาจมีช่วงระยะเวลาตอบสนองที่แตกต่างกนัออกไป

แต่โดยระบบแลว้การหาเส้นทางที่ส้ันที่สุด ดีที่สุดเป็นหน้าที่ของอุปกรณ์
หาเส้นทาง    

ถา้พิจารณาโดยจบักลุ่มของปริมาณขอ้มูลระยะทางและแบนด์
วิดธ์ที่ให้ความส าคัญในเร่ืองความเร็วในการรับส่งข้อมูลและการ
ตอบสนองของโนดปลายทางหรือเซิร์ฟเวอร์แลว้นั้ น โดยระยะแต่ละช่วง
ของเส้นแปรตามขอ้มูลดงักล่าวที่พิจารณา เห็นไดว้่าทุกส่วนลว้นอยู่บน
ฐานของเวลา และเป็นตวัช้ีถึงการตอบสนองต่อผูใ้ชง้าน แต่การเช่ือมโยง
ต่าง ๆ ของเวบ็ไซตอ์ยู่บนหน้าเวบ็เพจ โดยการแทรกดว้ย Tag การลิงคอ์ีก
ทั้งจากเวบ็ไซตภ์ายนอกที่ลิงค์ยอ้นกลบัมาหาจึงตอ้งน ามาพิจารณา จาก
ตวัอย่างของ Tag ในไฟล ์HTML  

<!DOCTYPE html> 
<html> … </html> 
<body> 
<h1> to <h6> tags 
<p> tag 
<b> … </b> tags เป็นตน้ 

โดยหลกัแลว้ประกอบดว้ยส่วนที่เรียกวา่ “child” “parent” “sibiling”  
ในส่วนของโปรแกรมบนหน้าเวบ็เพจจากตัวอย่างรูปที่ 2 มี 

Tag ที่เป็น องคป์ระกอบหลกัที่ควรพิจารณาอยู่หลายส่วนดงัน้ี 
 

 
 
รูปที่ 2 โครงสร้าง HTML หน้าเวบ็คณะวศิวกรรมศาสตร์ มทร.พระนคร 
 

2.3 ทฤษฎทีีเ่กีย่วข้อง 
วธีิการในการพิจารณาสภาพแวดลอ้ม Hyperlinked ของ Jon 

Kleinberg [5] นับเป็นวิธีการที่นิยมใชง้านวิธีหน่ึงแมน้วา่ท าให้ต้องเป็น
ภาระในการประมวลผลเน่ืองจากตอ้งท ากับสมาชิกสองชุดเพื่อค  านวณ
ย้อนกับไปยัง  Parent pages นั้ น มีความแม่นย  าที่ ดีส าหรับการลิงค์ 
Hyperlink-Induced Topic Search ห รื อ  HITS เป็ น ที่ นิ ย ม ใช้ ง าน ใน
ปัจจุบนั และยงัมีหลายเทคนิควธีิการในการค านวณที่สามารถให้ผลลพัธ์
ที่ใกล้เคียงความเป็นจริง แต่กรณีศึกษาที่ท  าอยู่ปรับใชแ้บบ Visit page 
และท าการ View เพื่อหาขอ้มูลที่ตอ้งการในเร่ืองของลิงค์ โดยเฉพาะการ
เช่ือมต่อที่ท  าให้ทราบถึงขอ้มูลเบื้องลึกของหน้าเวบ็เพจที่ตอ้งการ ส่วน
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การหาน ้ าหนักนั้ นก็เป็นอีกเทคนิคที่ดี ดงันั้ นการทดสอบโปรแกรมดว้ย
การรันเทคนิคต่าง ๆ มีความส าคัญในการพัฒนาวิธีการที่ เหมาะกับ
สถานการณ์ที่แตกต่างกนัไป 

2.4 ข้อมูลเบ้ือต้นจากการสืบค้น 
การสืบคน้ไดก้ระท าในช่วงกลางเดือนพฤศจิกายน 2560 โดย

ได้มีการ เก็บข้อ มูลจากหน้ าเว็บ เพจของคณะวิศวกรรมศาสต ร์ 
มหาวทิยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลพระนครจ านวน 9 คร้ังและหาค่าเฉลี่ย
คิดเป็นเปอร์เซ็นต์จากสัดส่วนขอ้มูลที่ไดแ้ละเก็บอีกช่วงในปลายเดือน
กุมภาพนัธ์ 2561 ซ่ึงอยู่ในรอบไม่เกิน 1 ไตรมาส ไดข้อ้มูลที่น่าสนใจได้
แสดงในตารางที่ 1 ในช่องจ านวนที่ไดจ้ากการค้นหาโดยช่องทางย่อย
ซ้ายมือเป็นช่วงแรกในการคน้หาข้อมูลส่วนช่องดา้นขวามือเป็นขอ้มูล
ในช่วงประมาณ  1  ไตรมาสของการคน้ขอ้มูลโดยสรุป 

พิจารณาจากข้อมูลที่ได้ พบว่าจ านวนหน้าเพจของเอกสาร 
HTML มากกว่าสองพนัส่วนการลิงค์หรือเช่ือมโยงนั้นมีเปอร์เซ็นต์มาก
คือจาก Scripts ไม่ว่าจากทางส่วนของเซิร์ฟเวอร์และที่รองรับจาก Clients  
หรือผูใ้ชง้าน โดยมีรหัสผดิพลาดตามมาตรฐาน HTTP/1.1 RFC2616[6] 

จากขอ้มูลที่ไดโ้ดยเฉลี่ยของการสืบคน้ในสัปดาห์แรกที่คน้หา
ขอ้มูลหลายรอบแลว้น ามาเฉลี่ยมีจ  านวนลิงค์มายงัหน้าเวบ็ประมาณ 924 
และมีลิงค์ไปจากหน้าเว็บเพจประมาณ 925 มีผิดพลาด 504 (Gateway 
timeout) 405 (Method not allowed) 404 (Not found) แ ล ะ เ กิ ด ร หั ส
ผิดพลาด 301 (Moved permanently) รวมประมาณ 211 ลิงค์ส่วนใหญ่
เป็นรหัสผดิพลาด 504 ประมาณ 96% อีก 2.4% เป็นรหัสผดิพลาด 404 

 
ตารางที่ 1  การเก็บขอ้มูลจากระบบอินเทอร์เน็ต 
 

ผลที่พบ 
จ านวนเฉลี่ยจาก

การค้นหา 
เปลี่ยน 

HTML 2135 2282 +147 
Mail to Links 5 3 -2 
Graphic Links 29 28 -1 
Style sheet Links 28 27 -1 
Text Links 23 23 0 
XML Links 25 24 -1 
Script Links (Clients+Severs) 163 161 -2 
Generic Links 3 2 -1 

 
 
 

2.5 การเปรียบเทยีบลงิค์ระหว่างสาขาวชิา 

จากกค้นข้อมูลจากเว็บไซต์ eng.rmutp.ac.th โดยแยกการ
ค้นหาแต่ละส่วนของสาขาวิชาแต่ละสาขาวิชารวบรวมได้ทั้ ง ส้ิน 9 
สาขาวิชา ปัจจุบนัมีการเปิดสอนในหลกัสูตรระดบัปริญญาตรี ปริญญา
โทในบางสาขาวชิาฯ รวมถึงระดบั ปวช. ในบางสาขาวชิาฯ ซ่ึงตรวจสอบ
แลว้อยู่ภายใตส้าขาวชิานั้ น ๆ เช่นสาขาวชิาวิศวกรรมเคร่ืองกล มีการให้
การศึกษาระดบัปริญญาโทและระดบั ปวช.โดยภาพรวมแลว้ก็อยู่ภายใน
หน้าเวบ็ไซตส์าขาวิชาวิศวกรรมเคร่ืองกล หรือสาขาวิชาวศิวกรรมไฟฟ้า
ก็เช่นกัน ส่วนสาขาวชิาวศิวกรรมคอมพิวเตอร์มีเฉพาะระดบัปริญญาตรี
เพียงอย่างเดียว แต่ละสาขาวิชาตอ้งรับผิดชอบในการดูแลเวบ็เพจของ
สาขา อาจารยแ์ต่ละสาขามีภาระกิจมากงานวจิยัน้ีช่วยน าเสนอขอ้มูลใน
เบื้องลึก ดงันั้นโดยรวมในงานวจิยัน้ีใชก้ารพิจารณาเฉพาะส่วนขอ้มูลจาก
หน้าเวบ็ไซต์ของสาขาวิชาในระดบัปริญญาตรียึดหลกัจากเมนูลิงค์บน
หน้าเวบ็ไซตจ์ากบนลงล่างประกอบดว้ยสาขาวชิาดงัต่อไปน้ี 

1) สาขาวชิาวศิวกรรมไฟฟ้า (EP: www.eerg.eng.rmutp.ac.th) 
2) สาขาวชิาวศิวกรรมเคร่ืองกล  (MC:me.eng.rmutp.ac.th) 
3) สาขาวชิาวศิวกรรมอุตสาหการ (IE:www.rie.eng.rmutp.ac.th) 
4) สาขาวชิาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 

(CPE:www.cpe.eng.rmutp.ac.th) 
5) สาขาวชิาวิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์ 

(MeCHA:www.mce.eng.rmutp.ac.th) 
6) สาขาวชิาวศิวกรรมอิเลก็ทรอนิกส์และโทรคมนาคม  

(EE:www.ee.eng.rmutp.ac.th) 
7) สาขาวชิาวศิวกรรมโยธา (CE:www.cve.eng.rmutp.ac.th) 
8) สาขาวชิาวิศวกรรมการผลิตเคร่ืองมอืและแม่พิมพ์ 

(TD:tde.eng.rmutp.ac.th) 
9) สาขาวชิาวิศวกรรมอญัมณีและเคร่ืองประดบั  

(JMT: jmt.eng.rmutp.ac.th) 
10) สาขาวศิวกรรมเพื่อความยัง่ยืน (SIME:sime.eng.rmutp.ac.th) 

จากการสืบคน้บนเซิร์ฟเวอร์พบว่าส่วนของบางสาขาวชิาไม่มี
หน้าเวบ็ไซตใ์นระบบจึงขอยกไวไ้ม่น ามาพิจารณา 
 ลิ งค์ของ เซิ ร์ฟ เวอ ร์  eng.rmutp.ac.th จากการค้นห าบน
เคร่ืองมือคน้หา Google เฉลี่ยมีประมาณ 7,209 เห็นไดว้า่แต่ละสาขาวชิา
มีลิงค์ เช่ือมโยงที่ มีลักษณะใกล้เคี ยงกับหน้ าเว็บหลักของคณะ
วิศวกรรมกศาสตร์ มทร.พระนคร ส่วนใหญ่มากกว่าร้อยละ 90 เป็น 
HTML link  รองลงมาเป็นลิงคใ์นสคริปตข์องทั้ง Client-Server   
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รูปที่ 3 เปรียบเทียบขอ้มูลของแต่ละสาขาวชิา 
 

3. สรุป 
การใชห้น้าเวบ็ไซต์ให้เป็นประโยชน์ในการประชาสัมพนัธ์

เพื่อให้ผูใ้ช้งานเข้าถึงหน้าเวบ็ได้ในปริมาณที่  ดังนั้ นการศึกษาน้ีเป็น
ประโยชน์ด้านข้อมูลของเว็บไซต์ของหน่วยงานส าหรับนักพัฒนา
เว็บไซต์และโปรแกรมเมอร์เพื่อการจัดการและการเฝ้าระวงัท าให้
เวบ็ไซตมี์การสนองตอบต่อผูใ้ชง้าน ส่วนการพิจารณาถึงลิงค์ต่าง ๆ ที่มี
บนหน้าเว็บเพจที่ต้องลดการเกิดภาวะลิงค์ (Link) และเส้นทาง (Path) 
ผดิพลาดรหัส 504 405 404 301 หรือรหัสผิดพลาดอื่น ๆ ตาม RFC2616 
เพื่อท าให้ผูใ้ชเ้ม่ือใชง้านเวบ็ไซต์มีความรู้สึกที่ดีส าหรับการสนองตอบ
ของเซิร์ฟเวอร์ในการคลิกเพื่อเขา้ถึงขอ้มูลที่เตรียมไว ้ไปถึงเทคนิคในการ
เพิ่มลิงคส์ าหรับผูพ้ฒันาเวบ็ไซตเ์พื่อลดการเกิดขอ้ผดิพลาดของเส้นทาง 
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