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1. ช่ือโครงการ : วิเคราะห์ขอ้มูลเชิงลึกการยมืทรัพยากรสารสนเทศผูใ้ชบ้ริการดว้ย  

   Microsoft Power BI 
 

2. หลกัการและเหตุผล 
   หอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนด้ี ส านกัวิทยบริการ มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ เป็นแหล่งรวม
ความความรู้ท่ีหลากหลายสาขาวิชา โดยเนน้ความเช่ียวชาญทางดา้นมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
ประกอบดว้ยทรัพยากรกรสารสนเทศประเภทส่ิงตีพิมพ ์ส่ิงไม่ตีพิมพ ์และอิเล็กทรอนิกส์ อีกทั้งยงั
เป็นสถานท่ีท่ีจดัเก็บทรัพยากรสารสนเทศท่ีเก่ียวขอ้งกบัพหุวฒันธรรมท่ีหลากหลายในเขตพื้นท่ี
จงัหวดัชายแดนภาคใต ้ซ่ึงนอกจากการบริการดา้นสารสนเทศแลว้ ยงัตอ้งตระหนกัถึงการบริการท่ี
เก่ียวขอ้งกับศาสนาเพื่อตอบสนองกับความต้องการของผูใ้ช้บริการ เช่น การบริการยืมคืน การ
บริการสืบคน้ การบริการตอบค าถามและช่วยคน้ควา้ การบริการยืมระหว่างห้องสมุด การบริการยืม
หนังสือออนไลน์ การบริการฐานขอ้มูลออนไลน์ และการบริการหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ ฯลฯ ซ่ึง
การบริการดงักล่าวถือเป็นพนัธกิจหลกัขององค์กรเพื่อตอบสนองต่อพฤติกรรมความตอ้งการของ
ผูใ้ชบ้ริการ ท่ีเป็นบุคลากรของมหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ 
  การศึกษาพฤติกรรมการยืมทรัพยากรสารสนเทศของผูใ้ชบ้ริการ เป็นแนวทางหน่ึงท่ีจะท า
ให้ผูบ้ริหารทราบถึงปริมาณการใช้ทรัพยากรสารสนเทศ ตลอดจนพฤติกรรมการใช้ทรัพยากร
สารสนเทศของผูใ้ช้บริการไดจ้ากการวิเคราะห์พฤติกรรมของผูใ้ช้ด้วยขอ้มูลมหาศาล (Big Data) 
ของหน่วยงาน ซ่ึงสามารถน าไปปรับปรุงการบริหารทรัพยากรสารสนเทศ และการให้บริการ ให้
ตรงกบัความตอ้งการของผูใ้ช้บริการอย่างแทจ้ริง แต่เน่ืองจากการศึกษาพฤติกรรมส่วนใหญ่อาศยั
การสังเกต และขอ้มูลทางสถิติเป็นหลกั ซ่ึงกระบวนดงักล่าวปฏิบติัไดย้าก เน่ืองจากขอ้จ ากดัดา้น
การเขา้ถึงขอ้มูล ส่งผลให้ไม่สามารถศึกษาพฤติกรรมของสมาชิกได้ จากการน าระบบห้องสมุด
อตัโนมติัให้บริการแด่ผูใ้ช้บริการ ท าให้หอสมุดฯ กลายเป็นแหล่งรวบรวมขอ้มูลด้านการยืมคืน
ทรัพยากรสารสนเทศของผูใ้ช้บริการไวเ้ป็นจ านวนมากแต่ยงั ไม่ไดน้ า  Big Data เหล่าน้ีมาท าการ
วิเคราะห์ เพื่อน าผลการวิเคราะห์ไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด เช่น ข้อมูลการยืมทรัพยากร
สารสนเทศแต่ละรายการ หรือทรัพยากรสารสนเทศแต่ละรายการนั้นมีผูใ้ชบ้ริการประเภทใดเป็นผู ้



ยมื ทรัพยากรสารสนเทศประเภทใดถูกยมืมากท่ีสุดและนอ้ยท่ีสุด เป็นตน้ การวิเคราะห์ขอ้มูลเชิงลึก
การยืมทรัพยากรสารเทศของผูใ้ชบ้ริการในหอสมุดฯ เป็นการประยุกต์ความรู้ดา้นฐานขอ้มูล การ
วิเคราะห์ข้อมูล ซ่ึงเป็นการน าวิทยาการคอมพิวเตอร์มาประยุกต์ใช้กับข้อมูลท่ีเก็บไวใ้นระบบ
ฐานขอ้มูลของหอสมุดฯ การวิเคราะห์ขอ้มูลเชิงลึกของหอสมุดฯ จะท าให้ทราบพฤติกรรม กลุ่ม 
หรือประเภทของผูใ้ชบ้ริการ สามารถน าผลลพัธ์ท่ีไดม้าปรับปรุงการใหบ้ริการของหอสมุดฯ  
  จากความส าคญัดังกล่าว ผู ้ปฏิบัติงานจึงมีความสนใจท่ีจะวิเคราะห์ขอ้มูลเชิงลึกการยืม
ทรัพยากรสารสนเทศของผูใ้ช้บริการหอสมุดฯ ด้วยโปรแกรม Microsoft Power BI โดยใช้ขอ้มูล
การยืมทรัพยากรในช่วงระยะเวลา 5 ปี ยอ้นหลงั (พ.ศ. 2559 – พ.ศ. 2564) จากฐานขอ้มูลในระบบ
ห้องสมุดอตัโนมติัมาแสดงในรูปแบบแผนภูมิรูปภาพ เพื่อวิเคราะห์พฤติกรรมของผูใ้ช้ด้วย Big 
Data และสนับสนุนการตดัสินใจของผูบ้ริหาร การก าหนดกลยุทธ์ในการบริหารจดัการทรัพยากร
สารสนเทศ เช่น การจดับริการให้ครอบคลุมกับความต้องการของผูใ้ช้บริการ การวางแผน การ
ติดตาม และการป้องกนัทรัพยากรสารสนเทศสูญหาย รวมถึงการจดัสรรงบประมาณของหอสมุด 
จอห์น เอฟ เคนเนด้ี ในการจดัหาทรัพยากรสารสนเทศให้ตรงกับความตอ้งการของผูใ้ช้และคุม้ค่า
มากท่ีสุด นอกจากน้ี การวิเคราะห์ขอ้มูลเชิงลึกในการศึกษาคร้ังน้ี จะช่วยให้บรรณารักษไ์ดข้อ้มูลท่ี
เป็นประโยชน์ในการปรับปรุงประสิทธิภาพในการให้บริการ การวิเคราะห์พฤติกรรมสารสนเทศ
ของผูใ้ชบ้ริการ การออกแบบประสบการณ์ผูใ้ชท่ี้สามารถรองรับผูใ้ชบ้ริการประเภทต่าง ๆ ไดอ้ยา่ง
เหมาสม และการปรับเปล่ียนการให้บริการทรัพยากรสารสนเทศได ้เช่น การพฒันาระบบติดตาม
หนังสือ การแจ้งเตือนยืมต่อผ่าน Line Official หรือสร้างแคมเปญการต่ออายุสมาชิกให้กับ
ผูใ้ชบ้ริการ เป็นตน้  
  
3. วัตถุประสงค์ 
   เพื่อรวบรวมและวิเคราะห์ขอ้มูลเชิงลึกการยืมทรัพยากรสารสนเทศของผูใ้ชบ้ริการหอสุด 
จอห์น เอฟ เคนเนด้ี จากฐานขอ้มูลระบบหอ้งสมุดอตัโนมติั ดว้ยโปรแกรม Microsoft Power BI 
  
4. ตัวชี้วัด 

 สอดคลอ้งกบัตวัช้ีวดัตามประเด็นยทุธศาสตร์ของส านกัวิทยบริการ ไดแ้ก่ 
   ยทุธศาสตร์ขอ้ท่ี 2 การบริการสารสนเทศและทระยากรการเรียนรู้ 
  ยุทธศาสตร์ข้อท่ี 4 การพัฒนาระบบบริหารจัดการองค์กรและส่ิงแวดล้อมการ

เรียนรู้ 
 ตวัช้ีวดัดงักล่าวจะช่วยในการบ่งช้ีความส าเร็จในการน านวตักรรมไปสู่การปฏิบติังานเพื่อ

ยกระดบัและสนับสนุนการวิเคราะห์สถิติการยืมทรัพยากรสารสนเทศ การสูญหายของทรัพยากร
สารสนเทศ และผูใ้ช้บริการหอสมุดฯ ให้เขา้ถึงขอ้มูลเชิงลึก และน าไปสู่การสร้างนวตักรรมและ
กระบวนการท่ีมีประสิทธิภาพ เพื่อลดขั้นตอนในการด าเนินงานของผูป้ฏิบติังานเพื่อรายงานสถิติ
ต่าง ๆ   



 
5. วิธีด าเนินการ 

 การศึกษาการวิเคราะห์ขอ้มูลเชิงลึกการยืมทรัพยากรสารสนเทศของผูใ้ช้บริการหอสมุด
จอห์น เอฟ เคนเนด้ี ส านกัวิทยบริการ มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์คร้ังน้ีเป็นการศึกษาเชิงปริมาณ 
โดยใช้แนวคิดการพัฒนาเชิงระบบ (System Approach) และแนวคิด Power BI Architecture เพื่อ
มุ่งเนน้การพฒันานวตักรรมใหม่ (New Innovation) ในการพฒันาส่ิงท่ีตอ้งการเพื่อใชใ้นการปฏิบติั
หรือแกไ้ขปัญหา และมีทฤษฎีรองรับตามระเบียบวิธีวิจยั  สามารถน าเสนอขั้นตอนการด าเนินงาน
และการวิเคราะห์ขอ้มูลไดด้งัภาพ 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 ขั้นตอนการด าเนินงานและการวิเคราะห์ขอ้มูล สามารถอธิบายขั้นตอนไดด้งัน้ี 
  1) คดัเลือกขอ้มูล (Data Collection) จากฐานขอ้มูลระบบห้องสมุดระบบอตัโนมติั 

(Data Warehouse) กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการศึกษาคร้ังน้ี ได้ท าการคัดเลือกข้อมูลด้วยวิธีเจาะจง 
(Purposive Selected) โดยการก าหนดคุณลกัษณะของขอ้มูลท่ีใชเ้ป็นกลุ่มตวัอย่างเพื่อการวิเคราะห์
ขอ้มูลเชิงลึกในช่วงระยะเวลา 5 ปี ยอ้นหลงั (พ.ศ. 2559 – พ.ศ. 2564) ซ่ึงมีคุณลกัษณะดงัน้ี (1) เป็น
ขอ้มูลการยืมทรัพยากรสารสนเทศ จ านวน 446,720 รายการ (2) เป็นขอ้มูลของผูใ้ชบ้ริการ จ านวน 
16,882 รายการ และ (3) เป็นขอ้มูลรายการทรัพยากรสารสนเทศท่ีถูกยมื จ านวน 127,171 รายการ 
  2) รวบรวมขอ้มูล (Data Selection) ท่ีใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มูลเชิงลึก ได้แก่ ขอ้มูล
การยืมทรัพยากรสารสนเทศ ขอ้มูลรายการทรัพยากรสารสนเทศ และขอ้มูลสมาชิก โดยท าการดึง
ข้อมูลจากฟิลด์ (Field) ท่ีอยู่ในตาราง (Table) ในรูปแบบค าสั่ ง SQL Command  โดยแสดง
รายละเอียดดงัตาราง 
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ตารางแสดงฟิลด์ท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลกึ 
ตารางการยืมทรัพยากรสารสนเทศ ตารางรายการทรัพยากรสารสนเทศ ตารางผู้ใช้บริการ 

ช่ือฟิลด์ ความหมาย ช่ือฟิลด์ ความหมาย ช่ือฟิลด์ ความหมาย 
PATRON_BARCODE* รหัสผูใ้ช ้ LOG_TYPE_NAME ช่ือการท ารายการ PATRON_BARCODE* รหัสผูใ้ช ้
ITEM_BARCODE* รหัสทรัพยากร ITEM_BARCODE* รหัสทรัพยากร TITLE ค าน าหนา้ 
TITLE ช่ือทรัพยากร PRICE ราคา PATRON_NAME ช่ือผูใ้ช ้
CHECKOUT_DATETIME วนัที่ยืม ITEM_TYPE_NAME ช่ือประเภททรัพยากร PATRON_TYPE_NAME ช่ือประเภทผูใ้ช ้
IS_LOST สูญหาย COLLECTION_NAME ช่ือคอลเล็คชัน่ FACULTY_NAME ช่ือสังกดั 
RENEW_DATETIME วนัยืมทรัพยากรต่อ TITLE ช่ือทรัพยากร DEPARTMENT_NAME ช่ือหน่วยงาน 
RENEW_TIMES จ านวนครั้ งที่ยืมต่อ   EXPIRE_DATETIME วนัที่หมดอาย ุ
หมายเหตุ * Primary Key 

 
  3) ท าความสะอาดข้อมูล (Data Cleansing) เป็นขั้นตอนการตรวจสอบความ
ถูกต้องของข้อมูล การแก้ไขหรือลบข้อมูลท่ีไม่ถูกต้องออกจากชุดข้อมูล โดยการพิจารณา
รายการ (Record) ท่ีมีขอ้มูลไม่ครบถว้น ไม่สมบูรณ์ออก เพื่อคดักรองขอ้มูลท่ีมีคุณภาพ และ
รวมไปถึงการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึก (Insight Analysis) การยืมทรัพยากรสารสนเทศของ
ผูใ้ชบ้ริการ เพื่อน าเสนอผลลพัธ์ออกมาในรูปแบบแผนภูมิ  
  4) น าเสนอขอ้มูล (Presentation) โดยการแสดงขอ้มูลในรูปแบบรูปภาพน่ิง (Data 
Visualization) ในลักษณะแผนภูมิต่าง ๆ และออกแบบหน้าจอแสดงผล (Dashboard) ให้
สวยงาม 
  5) น าข้อมูลท่ีได้จากการวิ เคราะห์ เชิงลึกไปใช้ประโยชน์  (Utilization) เพื่ อ
สนบัสนุนการตดัสินใจของผูบ้ริหารในการดูแนวโนม้การยมืทรัพยากรสารสนเทศ และก าหนด
กลยทุธ์ในการจดัหาทรัพยากรสารสนเทศเพื่อใหค้รอบคลุมกบัความตอ้งการของผูใ้ชบ้ริการทุก
ประเภท 
 

การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลกึการยืมทรัพยากรสารสนเทศผู้ใช้บริการ 
ด้วย Microsoft Power BI  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

สถิติการยมืทรัพยากรสารสนเทศในช่วงระยะเวลา 5 ปี ยอ้นหลงั  
(พ.ศ. 2559 – พ.ศ. 2564) 

 
 
 
 
 
 



สถิติทรัพยากรท่ีสูญหายจากการยมืทรัพยากรสารสนเทศในช่วงระยะเวลา 5 ปี ยอ้นหลงั  
(พ.ศ. 2559 – พ.ศ. 2564) 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ขอ้มูลผูใ้ชบ้ริการหอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนด้ี ส านกัวิทยบริการ 
มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



6. ระยะเวลาด าเนินการ 
ระยะเวลาด าเนินการ 1 เดือน ตั้งแต่ ตุลาคม พ.ศ. 2564 - พฤศจิกายน พ.ศ. 2564   
 

ขั้นตอนด าเนินการ 
พ.ศ. 2564 

ตุลาคม พฤจิกายน 
คดัเลือกขอ้มูล (Data Collection)   
รวบรวมขอ้มูล (Data Selection)   
ท าความสะอาดขอ้มูล (Data Cleansing)   
วิเคราะห์ขอ้มูลเชิงลึก (Insight)   
น าเสนอขอ้มูล (Presentation)   
เผยแพร่สารสนเทศท่ีไดไ้ปใชป้ระโยชน์ (Utilization)   
 

7. สถานท่ีจัด 
  หอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนด้ี ส านกัวิทยบริการ มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ 
 

8. กลุ่มเป้าหมาย 
  ผูบ้ริหารและบุคลากรท่ีเก่ียวขอ้งของหอสมุดฯ 
 

9. งบประมาณ 
  ไม่มีงบประมาณในการด าเนินงาน 
 

10. การประเมินผล 
  การประเมินผลการด าเนินงานขึ้นอยู่กับความพึงพอใจของผูบ้ริหารและบุคลากรท่ีน า
ขอ้มูลเชิงลึกในประเด็นต่าง ๆ เช่น สถิติการยืมทรัพยากรสารสนเทศ รายงานทรัพยากรสารสนเทศ
สูญหาย และขอ้มูลผูใ้ชบ้ริการ ฯลฯ 
  
11. การพฒันาปรับปรุงผลงาน/โครงการ 

  ข้อมูลท่ีใช้ในการวิเคราะห์ยงัไม่เป็นรูปแบบ Real time เพราะเป็นการคัดเลือกข้อมูล
ยอ้นหลงัมาวิเคราะห์ ซ่ึงหากน าโปรแกรม Microsoft Power BI เช่ือมต่อกบัฐานขอ้มูล ขอ้มูลท่ีได้
จากการวิเคราะห์และหนา้จอแสดงผลจะเป็นในรูปแบบ Real time 

 
12. การติดตามผลงาน/โครงการ 

 การติดตามผลการด าเนินงานขึ้นอยู่กบัความตอ้งการและการใชข้อ้มูลเชิงลึกของผูบ้ริหาร
ในการก าหนดกลยทุธ์ในการบริหารจดัการทรัพยากรสารสนเทศ  



 
 

13. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
  ผลจากการศึกษาจะน ามาสู่การได้มาของสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการตัดสินใจของ

ผูบ้ริหาร การก าหนดกลยุทธ์ในการบริหารจัดการทรัพยากรสารสนเทศ เช่น การจัดบริการให้
ครอบคลุมกับความตอ้งการของผูใ้ช้บริการ การวางแผน การติดตาม และการป้องกันทรัพยากร
สารสนเทศสูญหาย รวมถึงการจดัสรรงบประมาณของหอสมุด จอห์น เอฟ เคนเนด้ี ในการจดัหา
ทรัพยากรสารสนเทศใหต้รงกบัความตอ้งการของผูใ้ชใ้หม้ากท่ีสุดไดอ้ยา่งคุม้ค่า 


