
สถิติการเขาถึงเว็บไซตมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

ภายใตช่ือโดเมน (www.aru.ac.th)

รูปท่ี 1 จำนวนผูเขาถึงเว็บไซตรายวัน

ในสวนของดานลางของเว็บไซตมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา จะแสดงจำนวนผูเขาถึงเว็บไซตในแตละวัน ดังรูป

ท่ี 1

ท้ังน้ี เว็บไซตของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา มีการใชงาน Histats.com ซ่ึงเปนเว็บท่ีใหบริการเก็บคาสถิติ

การเขาชมเว็บไซต ดังรูปท่ี 2



รูปท่ี 2 สถิติของผูเขาถึงเว็บไซต



จากรูปท่ี 2 สามารถอธิบายรายละเอียด ไดดังน้ี

1. แถบขอมูล General Stats (หมายเลข 1) แสดงขอมูลท่ัวไปเชิงสถิติของการเขาถึงเว็บไซต ประกอบดวย

○ Total page views: จำนวนหนาเว็บเพจท้ังหมดท่ีมีการเขาชม

○ Total visitors: จำนวนผูเขาถึงเว็บไซตท้ังหมด

○ Page views per visit: คาเฉล่ียของจำนวนหนาเว็บเพจท่ีเขาชมตอหน่ึงผูเขาถึงเว็บไซต

○ Last hits time: เวลาท่ีมีการเขาชมเว็บ Histats คร้ังสุดทาย

2. แถบขอมูล Account Summary (หมายเลข 2)

○ Creation date: วันเวลาท่ีเร่ิมติดต้ัง Histats

○ Days since account creation: จำนวนวันหลังจากท่ีติดต้ัง Histats

○ Time zone: โซนของเวลา ณ ท่ีน้ี ใชโซนเวลาของเอเชีย กรุงเทพมหานคร

○ Category: ประเภทของหัวขอ URL ท่ีกำหนดตอนติดต้ัง Histats ซ่ึงอยูในกลุมของ เว็บไซต

3. แถบขอมูล Today (หมายเลข 3) เปนการอธิบายรายละเอียดของขอมูลการเขาถึงเว็บไซตรายวัน ณ ท่ีน้ี คือ ขอมูลวันท่ี

19 เมษายน 2565 ซ่ึงประกอบดวย

○ Page views: จำนวนหนาเว็บเพจท่ีมีการเขาชมในวันท่ี 19 เมษายน 2565

○ Visitors: จำนวนผูเขาถึงเว็บไซตในวันท่ี 19 เมษายน 2565

○ First time visitors: จำนวนผูเขาถึงเว็บไซต ท่ีเขาถึงเว็บไซตเปนคร้ังแรกในวันท่ี 19 เมษายน 2565

○ Users Online: จำนวนผูเขาถึงเว็บไซตท่ีกำลังใชงานอยู (Live) เปนขอมูล Realtime ณ เวลาใดเวลาหน่ึงของ

วันท่ี 19 เมษายน 2565

○ Average visit length: เวลาเฉล่ียของการเขาถึงเว็บไซตของวันท่ี 19 เมษายน 2565

○ Page views per visit: คาเฉล่ียของจำนวนหนาเว็บเพจท่ีมีการเขาชมตอหน่ึงผูเขาถึงเว็บไซต ณ วันท่ี 19

เมษายน 2565

4. กราฟแสดงขอมูลการเขาถึงเว็บไซตรายวัน (หมายเลข 4)

จากรูปท่ี 2 หมายเลข 4 เปนกราฟแสดงขอมูลเชิงสถิติของการเขาถึงเว็บไซตรายวัน แสดงคาเปนรายช่ัวโมง ตลอด

24 ช่ัวโมงของวันน้ัน ณ ท่ีน้ี คือ ขอมูลวันท่ี 19 เมษายน 2565 โดยท่ี แกน x คือ ช่ัวโมง เรียงลำดับจากช่ัวโมงท่ี 1 ถึง 24

และแกน y คือ จำนวน ซ่ึงกราฟน้ีแสดงขอมูลจำนวนเชิงเปรียบเทียบในรายช่ัวโมงของแตละวัน ดังตอไปน้ี

○ First time visitors (สีแดง): จำนวนผูเขาถึงเว็บไซต ท่ีเขาถึงเว็บไซตเปนคร้ังแรกในแตละช่ัวโมงน้ัน ๆ ของวัน

ท่ี 19 เมษายน 2565



○ Visitors (สีเหลือง): จำนวนผูเขาถึงเว็บไซตในวันท่ี 19 เมษายน 2565 ในแตละช่ัวโมงน้ัน ๆ

○ Page views (สีน้ำเงิน): จำนวนหนาเว็บเพจท่ีมีการเขาชมในวันท่ี 19 เมษายน 2565 ในแตละช่ัวโมงน้ัน ๆ

นอกจากน้ี สามารถดูรายละเอียดของคาตัวแปรท้ัง 3 คาของแตละช่ัวโมง ไดดังรูปท่ี 2.1

รูปท่ี 2.1 ตัวอยางขอมูลรายละเอียดของการเขาถึงเว็บไซตรายช่ัวโมง

5. แถบขอมูล Last 2 months (หมายเลข 5) เปนการอธิบายรายละเอียดของขอมูลการเขาถึงเว็บไซตยอนหลัง 2 เดือน

ณ ท่ีน้ี คือ ขอมูลยอนหลังจากวันท่ี 19 เมษายน 2565 ซ่ึงประกอบดวย

○ Page views: จำนวนหนาเว็บเพจท่ีมีการเขาชมยอนหลัง 2 เดือนจากวันท่ี 19 เมษายน 2565

○ Visitors: จำนวนผูเขาถึงเว็บไซตยอนหลัง 2 เดือนจากวันท่ี 19 เมษายน 2565

○ First time visitors: จำนวนผูเขาถึงเว็บไซต ท่ีเขาถึงเว็บไซตเปนคร้ังแรก ยอนหลัง 2 เดือนจากวันท่ี 19

เมษายน 2565

○ Page views per visit: คาเฉล่ียของจำนวนหนาเว็บเพจท่ีมีการเขาชมตอหน่ึงผูเขาถึงเว็บไซต ยอนหลัง 2

เดือนจากวันท่ี 19 เมษายน 2565

6. กราฟแสดงขอมูลการเขาถึงเว็บไซตยอนหลัง 2 เดือน (หมายเลข 6)

จากรูปท่ี 2 หมายเลข 6 เปนกราฟแสดงขอมูลเชิงสถิติของการเขาถึงเว็บไซตยอนหลัง 2 เดือน ณ ท่ีน้ี คือ ขอมูล

ยอนหลังจากวันท่ี 19 เมษายน 2565 โดยท่ี แกน x คือ วัน/เดือน/ป และแกน y คือ จำนวน ซ่ึงกราฟน้ีแสดงขอมูล

จำนวนเชิงเปรียบเทียบในรายวัน/เดือน/ป  ดังตอไปน้ี



○ First time visitors (สีแดง): จำนวนผูเขาถึงเว็บไซต ท่ีเขาถึงเว็บไซตเปนคร้ังแรก จากจำนวนผูเขาถึงเว็บไซ

ตท้ังหมดในรายวัน/เดือน/ปน้ัน ๆ

○ Visitors (สีเหลือง): จำนวนผูเขาถึงเว็บไซตในรายวัน/เดือน/ปน้ัน ๆ

○ Page views (สีน้ำเงิน): จำนวนหนาเว็บเพจท่ีมีการเขาชมในรายวัน/เดือน/ปน้ัน ๆ

นอกจากน้ี สามารถดูรายละเอียดของคาตัวแปรท้ัง 3 คาในรายวัน/เดือน/ปได ดังรูปท่ี 2.2

รูปท่ี 2.2 ตัวอยางขอมูลรายละเอียดของการเขาถึงเว็บไซตรายวัน/เดือน/ป

(หมายเหตุ: รายละเอียดเพ่ิมเติมสามารถเขาดูไดท่ี http://www.histats.com/viewstats/?sid=4181664&act=2)


