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บทนํา 
 ความเจริญกาวหนาทางเทคโนโลยี การเปลี่ยนแปลงของ

หลักสูตรการเรียนการสอน รวมถึงพฤติกรรมการใชบริการ

ของผูใชมีการเปลี่ยนแปลงไปอยางมาก สํานักหอสมุดจึง

ตองการปรับปรุงนโยบายการใหบริการและตัดสินใจ

วางแผนกลยุทธ เพ่ือตอบสนองตอการเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดขึ้น 

 โดยทําการเก็บขอมูลการใหบริการ เพ่ือใชในการกําหนด

ทิศทางและการตัดสินใจการดําเนินกิจกรรมตางๆ ไมวาจะ

เปนขอมูลประเภทหรือกลุมผูใชบริการหองสมุด ประเภท

หรือกลุมผูใชฐานขอมูลออนไลน จํานวนการสืบคนขอมูล 

ขอมูลคําคน ประเภททรัพยากรที่ถูกยืม  

 



บทนํา 
 ทําการวิเคราะหและประมวลผลจัดทําแผงหนาปดธุรกิจหรือ 

Dashboard โดยดึงขอมูลการบริการตางๆ แบบกึ่งเรียวไทม 

นําเสนอภาพรวมของการบริการในดานตางๆ ท่ีเปนปจจุบัน 

สามารถดูขอมูลภาพรวมไดท้ังหมด โดยขอมูลสามารถสื่อสาร

ใหเขาใจไดงายไมสับสน ทําใหทราบถึงสภาวะของการบริการ

และเพ่ือเพ่ิมศักยภาพในการใหบริการของสํานักหอสมุด 



วัตถุประสงค์ 
1. เพ่ือพัฒนาระบบวิเคราะหขอมูลสถิติเพ่ือใชในการตัดสินใจ 

โดยใชเทคนิคธุรกิจอัจฉริยะ 

2. เพ่ือพัฒนาและออกแบบระบบแผงหนาปดทางธุรกิจแบบกึ่ง

เรียลไทม ท่ีมีการแสดงผลขอมูลท่ีมีประสิทธิภาพ ทําให 

ทราบถึงสภาวะของการบริการและสามารถนําขอมูลท่ีไดไป

ใชเพ่ือเพ่ิมศักยภาพในการใหบริการและชวยในการสนับสนุน

การตัดสินใจ 



ขัน้ตอนและวธีิการดาํเนินงาน 
1. รวบรวมขอมูลจากระบบงานบริการ 

2. จัดทําคลังขอมูลการใหบริการสําหรับการวิเคราะห  

3. วิเคราะหและประมวลผลขอมูล  

ภาพประกอบที่ 1 แสดงวงจรของการรวบรวม วิเคราะห และแสดงผลขอมูล 



รวบรวมข้อมูลจาก
ระบบงานบริการ 

รวบรวมขอมูลจากระบบงานบริการตางๆ ไวดวยกัน ไดแก  

 การเขาใชบริการหองสมุด  

 ระบบบริการฐานขอมูลออนไลน  

 ระบบยืมคืนทรัพยากร  

 ระบบเว็บไซต  

 ระบบสืบคนคนขอมูล OPAC 

ขอมูลแตละระบบจะจัดเก็บในรูปแบบตางกัน  

 ไฟล Text เชน NCSA Common log, TSV, IISW3C 

 ไฟลฐานขอมูล SQL  



วิธีการรวบรวม 

 SSH File Transfer Protocol  

 FTP  

ใชคําสั่งในการกําหนดชวงเวลาในการรวบรวมไฟล โดยมี

ระยะเวลาในการดึงไฟลทุกๆ 10-15 นาที จากนั้นนําขอมูลท่ี

รวบรวมไดมาผานการคัดกรองและจัดรูปแบบขอมูลใหถูกตองและ

อยูในรูปแบบท่ีตองการ กอนจะนําเขามายังสวนท่ีพักขอมูล  

รวบรวมข้อมูลจาก
ระบบงานบริการ 



รวบรวมข้อมูลจาก
ระบบงานบริการ 

ภาพประกอบที่ 2 แสดงผังข้ันตอนการรวบรวมขอมูลจากแหลงขอมลูตางๆ เพื่อเตรียมเขาสูกระบวนการ ETL 



จดัทาํคลังข้อมูลสาํหรับการ
วเิคราะห์  

รวบรวมขอมูลท่ีไดมาจากฐานขอมูล มาผานกระบวนการ ETL 

(Extract Transform Load) โดยใชเครื่องมือภาษา SQL และ

โปรแกรม Microsoft SQL Server 2017 ทําการจัดการแปลง-

เปลี่ยนรูปแบบขอมูล ตรวจสอบขอมูลวาตรงตามรูปแบบท่ีกําหนด

ไวในคลังขอมูลหรือไมท้ังรูปแบบและโครงสรางขอมูล เชนการ

แปลงขอมูลเวลาและวันท่ี การคํานวณ การทําความสะอาดขอมูล 

กรองขอมูล การแยก-ผสานขอมูล  



จดัทาํคลังข้อมูลสาํหรับการ
วเิคราะห์  

กําหนดระดับชั้นมิติของขอมูล (Dimension) ของแตละประเภท

การบริการ ไดแก มิติสมาชิก มิติฐานขอมูลออนไลน มิติฐานขอมูล

ทรัพยากรสารสนเทศ มิติระบบยืมคืนหนังสือ เปนตน และสรางตัว

วัดเชิงปริมาณ (Measure)  ไดแก ปริมาณการเขาใชบริการ 

ปริมาณการยืมคืน ปริมาณการดาวนโหลด เปนตน โดยขอมูลจะ

ถูกจัดเก็บอยูในคลังขอมูล Microsoft SQL Server 2017 เพ่ือ

การประมวลผลแสดงรายงานท่ีรวดเร็ว 



จดัทาํคลังข้อมูลสาํหรับการ
วเิคราะห์  

ภาพประกอบที่ 3 แสดงผังข้ันตอนกระบวนการทํา ETL ไดแก การรวบรวมขอมูลจากแหลงตางๆ ทําการแปลงขอมูลใหอยูใน

รูปแบบที่ตองการ และนําเขาขอมูลสูคลังขอมูล 



จดัทาํคลังข้อมูลสาํหรับการ
วเิคราะห์  

ภาพประกอบที่ 4 แสดงการสรางความสัมพันธระหวางขอมูลในแตละมิติของขอมลู 



จดัทาํคลังข้อมูลสาํหรับการ
วเิคราะห์  

ภาพประกอบที่ 5 เปรียบเทียบขอมูลการยืม กอน(รูปซาย)และหลัง(รูปขวา)การทํา ETL  



วเิคราะห์ ประมวลผลข้อมูล 
จดัทาํแผงหน้าปัดทางธุรกจิ   

วิเคราะหขอมูลและประมวลผลและออกแบบแผงหนาปดทาง

ธุรกิจ โดยใชโปรแกรม Microsoft Power BI ติดตอกับฐานขอมูล 

Microsoft SQL Server 2017 ผาน Cloud service โดยนํา

ขอมูลจากหลายๆ แหลงมาใชวิเคราะหรวมกันไดอยางรวดเร็ว มี

ความสามารถในการประมวลผลคิวรี่ สามารถสรางรายงานใน

รูปแบบ interactive ไดอยางหลากหลาย แสดงผลท้ังในเว็บไซต

หรือ Application ซ่ึงแสดงผลไดท้ังบนอุปกรณ Tablet, 

Smartphone และ PC เพ่ือนําเสนอขอมูลในรูปแบบตางๆ ท่ีงาย

ตอการทําความเขาใจ และสามารถเผยแพรขึ้นบนคลาวดได 

 



วเิคราะห์ ประมวลผลข้อมูล 
จดัทาํแผงหน้าปัดทางธุรกจิ   

ภาพประกอบที่ 6 แสดงข้ันตอนกระบวนการจัดทําแผงหนาปดทางธุรกิจแบบก่ึงเรียลไทมดวย Microsoft Power BI  



วเิคราะห์ ประมวลผลข้อมูล 
จดัทาํแผงหน้าปัดทางธุรกจิ   

ภาพประกอบที่ 7 การใชแผนภูมิรูปภาพ สีและขนาดของตัวอักษร เพื่อใชเปรียบเทียบจํานวนขอมลูในแตละรายการ 



สรุปผล อภปิรายผล  

หนาจอแผงหนาปดทางธุรกิจ จะเปนสวนแสดงผลภาพรวมการ

ดําเนินการของบริการตางๆท่ีเกิดขึ้นในปจจุบัน ซ่ึงประกอบดวย 

 แผงหนาปดรายงานการวิเคราะหการใชฐานขอมูลออนไลน 

 แผงหนาปดรายงานการวิเคราะหการเขาใชสํานักหอสมุดและ

จํานวนการยืมทรัพยากร 

 แผงหนาปดรายงานการวิเคราะหการเขาใชเว็บไซตและการ

สืบคน OPAC  



สรุปผล อภปิรายผล  

แผงหนาปดรายงานการวิเคราะหการใช

ฐานขอมูลออนไลน  

 แสดงจํานวน Hits ในการเขาใช

เว็บไซตฐานขอมูลออนไลน  

 จํานวนผูใชบริการ 

 ทราบถึงกลุมเปาหมายของผูใชบริการ

ในแตละคณะและฐานขอมูล  

 สนับสนุนแผนการสงเสริมการใช

ฐานขอมูล  

 ใชปรับปรุงการบอกรับฐานขอมูลใน

อนาคต 

ภาพประกอบที่ 8 แผงหนาปดรายงานการวิเคราะหการใชฐานขอมูลออนไลน 



สรุปผล อภปิรายผล  

แผงหนาปดรายงานการวิเคราะหการเขาใช

สํานักหอสมุดและจํานวนการยืมทรัพยากร  

 จํานวนผูใชบริการ 

 จํานวนครั้งการยืมทรัพยากร 

 ทราบถึงภาพรวมของกลุมเปาหมาย

ของสมาชิกท่ีใชบริการ 

 ภาพรวมในการยืมทรัพยากรในแตละ

ประเภทและในแตละคณะ 

 ใชปรับปรุงและสงเสริมกับผูใชบริการ

ไดโดยตรง 
ภาพประกอบที่ 9 แผงหนาปดรายงานการวิเคราะหการเขาใชสํานักหอสมุดและ

จํานวนการยืมทรัพยากร 



สรุปผล อภปิรายผล  

แผงหนาปดรายงานการวิเคราะหการเขาใช

เว็บไซตและการสืบคน OPAC  

 จํานวน Hits ในการเขาเว็บไซต 

 จํานวน การสืบคน OPAC  

 จํานวนการดาวนโหลดวิทยานิพนธ 

 Keyword ท่ีถูกคนหามาก โดย 

 เปรียบเทียบการเขาใชบริการเว็บไซต

และการสืบคน OPAC  

 แนวโนม Keyword ของแตละวัน  ภาพประกอบที่ 10 แผงหนาปดรายงานการวิเคราะหการเขาใชเว็บไซตและการ

สืบคน OPAC 



สรุปผล อภปิรายผล  

ภาพประกอบที่ 11 การแสดงแผงหนาปดดานหนาทางเขาหองสมุด 



สรุปผล อภปิรายผล  

ภาพประกอบที่ 12 การแสดงแผงหนาปดผานทางเว็บไซต 



ข้อเสนอแนะ 

 ขอมูลท่ีนํามาใชไมครอบคุลมการบริการท้ังหมดใน

สํานักหอสมุด โดยสวนใหญเปนขอมูลของการใหบริการบาง

บริการ  

 เพ่ิมการเชื่อมโยงเพ่ือใหไดขอมูลท่ีมีความสมบูรณและ

ครอบคลุมย่ิงขึ้น  

 นําขอมูลยอนหลังจากชวงระยะเวลาตางๆ มาวิเคราะห  

 เพ่ิมรูปแบบการแสดงผลรายงานในรูปแบบตางๆ ให

สอดคลองกับผูใชขอมูล 



การนําไปใช้ประโยชน์ 

 รวบรวมและวิเคราะหขอมูล โดยนําขอมูลงานบริการมา

จัดทําเปนคลังขอมูล และจัดทําแผงหนาปดรายงาน เพ่ือใช

สนับสนุนการตัดสินใจในดานตางๆ เปนผลใหการใหบริการ

เปนไปอยางมีระบบมากขึ้น  

 ผูบริหารสามารถเขาถึงขอมูลไดอยางสะดวก และสามารถ

นําไปวิเคราะหและบริหารจัดการการใหบริการไดอยางมี

ประสิทธิภาพมากย่ิงขึ้น  

 ผูใชบริการสามารถทราบถึงขอมูลการดําเนินงาน แนวโนม

การใชบริการในแตละวันท่ีมีการอัพเดทขอมูลตลอดเวลาผาน

ทางการแสดงผลดวยภาพหรือแผนภูมิ ทําใหดูทันสมัย มี

ความนาสนใจย่ิงขึ้น 



ซักถาม แลกเปล่ียน
ข้อคดิเหน็ 



 

สาํนักหอสมุด 
มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร์ 
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