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บทคัดย่อ  

 ร ะบบคลัง ข ้อ มูล ห้อ งส มุด  (Central Library Data Warehouse) เป็น ร ะบบที่พ ัฒ น า ด้วย

ซอฟต์แวร์ Pentaho Business Analytic Platform โดยน าข ้อมูลจากระบบห้องสมุดอัตโนมัติ (ALEPH) และระบบ

บริหารจัดการประสิทธิภาพการศึกษา (SUPREME 2019) มาบูรณาการร่วมกัน จากผลของการพัฒนาระบบท าให้ได้

ข ้อมูลการใช้ประโยชน์ของทรัพยากร ที่สามารถน าไปใช้ในการบริหารจัดการ เช ่น การใช้หนังส ือตามช่วงเวลาต่าง ๆ 

หรือประเภททรัพยากร เป็นต้น รวมถึงสามารถน ามาใช้ในการวิเคราะห์ Collection หนังสือหมวด 370 (การศึกษา) 

ในส่วนของจ านวนหนังสือที่มีให้บริการ จ านวนการใช้หนังส ือของหมวด 370 ทั้งหมด และหมวดย่อยของหมวด 370 

อีกด้วย ซึ่งข ้อมูลดังกล่าวสามารถน าไปใช้ในการพิจารณาจัดหา หรืออนุรักษ ์หนังส ือในหมวดดังกล่าว เพ ื่อให้บริการ

ตามความต้องการของผู้ใช ้ต่อไป 

 

ค าส าคัญ: ระบบคลังข ้อมูลห้องสมุด ,  การวิเคราะห์คอลเล็คชัน , การใช้หนังส ือ 

 

ABSTRACT  
 Central Library Data Warehouse is initiated with Pentaho Business Analytics  

Platform through data integration from the library system, student register, and human resource 

system. The program brings significant data used for administration such as book usage in any range 

times, resource type, etc. This data are used as collection analysis in 370 DDC classification as well 

as is sub-classification through several books and usage that can be further described collection 

development as to users need. 
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บทน า 
 ส านักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  ได้พ ัฒนาระบบคลังข ้อมูลห้องสมุด (CLDW : 

Central Library Data Warehouse) โดยน าข ้อมูลจากระบบห้องสมุดอัตโนมัติ  (ALEPH) และระบบบริหารจัดการ

ประสิทธิภาพการศึกษา (SUPREME 2019 ) มาบูรณาการร่วมกัน ด้วยซอฟต์แวร์ Pentaho Business Analytic 

Platform เพ ื่อสร้าง Data Warehouse ได้เป็นระบบคลังข ้อมูลห้องสมุดที่สามารถใช้ในการวิเคราะห์ข ้อมูลลงไปใน

มิติต่าง ๆ ที่สนใจ เช ่น จ านวนหนังสือในห้องสมุดจ าแนกตามคณะ /หลักสูตร/สาขาวิชา จ านวนการใช้ประโยชน์ของ

หนังสือแยกตามคณะ/หลักสูตร/สาขาวิชา เป็นต้น อีกทั้งระบบดังกล่าวย ังเปิดโอกาสให้คณะ/สาขาวิชา สามารถน าข ้อมูลไป

วิเคราะห์ น าเสนอ ก าหนดตัวชี้วัด และใช้ในการบริหารจัดการ  

 จากข้อมูลดังกล่าวท าให้เกิดแนวความคิดในการน ามาใช้วิเคราะห์หนังส ือหมวด 370 (การศึกษา) 

ของห้องสมุด เนื่องจากสถิติการย ืมหนังส ือในหมวด 370  ที่ผ ่านมาพบว่ามีจ านวนการยืมมากที่ส ุด ประกอบกับการที่

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  ก่อตั้งข ึ้นโดยมีรากฐานมาจากโรงเรียนฝึกหัดครูและวิทยาลัยวิชาการศึกษา ดังนั้นผล

การวิเคราะห์หนังส ือหมวด 370 (การศึกษา) ที่มีให้บริการในส านักหอสมุดกลาง จะท าให้ทราบถึงคุณภาพและปริมาณของ

หนังสือ ซึ่งสามารถน าผลมาใช้บริหารจัดการทรัพยากรหรือปรับปรุงกระบวนการท างานได้อย ่างเหมาะสม  

 

วัตถุประสงค ์ 

 เพ ื่อวิเคราะห์การใช้ประโยชน์หนังส ือหมวด 370  (การศึกษา) 

 

ขั้นตอนและวิธีการด  าเนินงาน 

                       ในบทความนี้ จะอธิบายถึงข ั้นตอนการพัฒนาระบบ โดยแบ่งเป็น 2 ส่วน ได้แก่ การพัฒนาระบบ

คลังข ้อมูลห้องสมุด และการพัฒนาคลังข ้อมูล : ระบบย่อย หมวด 370 (การศึกษา)  

                       ขั้นตอนการพัฒนาระบบคลังข้อมูลห ้องสมุด  (CLDW : Central Library Data Warehouse) 

มีดังนี้ 

 ขั้นตอนที่ 1 วิเคราะห์ปัญหาและความต้องการของบรรณารักษ ์ 

 จากการศึกษาปัญหาและความต้องการของบรรณารักษ ์ โดยการสัมภาษณ์ พบว่า 

บรรณารักษ ์มีความต้องการให้ระบบแสดงข้อมูล จ านวนหนังสือแยกตามประเภทวัสดุ สถานที่จัดเก็บ คณะ/ภาควิชา  

รวมถึงจ านวนการใช้หนังส ือตามช่วงเวลาต่าง ๆ  

   ขั้นตอนที่ 2 การพัฒนาและออกแบบระบบ มีข ั้นตอนดังนี้ 

                  1. ศึกษาวิธีการใช้งานซอฟต์แวร์  

 - ซอฟต์แวร์ออกแบบโครงสร้างฐานข้อมูลเอสคิวแอลเพาเวอร์อาร์คิเทค  

(SQL Power Architect)    

                                    - ซอฟต์แวร์ระบบจัดการฐานข้อมูลพีจีแอดมิน (PgAdmin)   

                                    - ซอฟต์แวร์แม่ข ่ายเพนทาโฮเซิร์ฟเวอร์ (Pentaho Server)  

                                    - ซอฟต์แวร์จัดการข้อมูลเพนตาโฮดาต้าอินทีเกรชัน (Pentaho Data Integration)  
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                                    - ซอฟต์แวร์น าเสนอข้อมูลเเพนทาโฮสคีมมาเวิร์คเบ้นช์ (Pentaho Schema 

Workbench)  

                                    - ซอฟต์แวร์สร้างรายงานสรุปข้อมูลเพนทาโฮรีพอรท์ดีไซเนอร์   

(Pentaho Report Designer) 

   2. ออกแบบโครงสร้างฐานข้อมูล ด้วยซอฟต์แวร์เอสคิวแอลเพาเวอร์อาร์คิเทค   

(SQLPower Architect) และส่งออกในรูปแบบชุดค าส ั่งเอสคิวแอล (SQL) เพ ื่อน าไปสร้างเป็นฐานข้อมูล  

    3. การสร้างฐานข้อมูลและการเพิ่มข ้อมูลลงบนระบบคลังข ้อมูลด า เนินการสร้าง 

ฐานข้อมูล โดยใช้ช ุดค าส ั่งเอสคิวแอล (SQL) บนซอฟต์แวร์จัดการฐานข้อมูลพีจีแอดมิน (PgAdmin) 

                                    - น า เข ้าข ้อมูลทรัพยากรและการใช้จากระบบห้องสมุดอัต โน มัติ โดย ใช้

ซอฟต์แวร์จัดการข้อมูลเพนทาโฮดาต้าอินทีเกรชัน (Pentaho Data Integration) ซึ่งมีความสามารถในการเชื่อมโยง

ข้อมูล จากหลายแหล่งข ้อมูล นอกจากนี้ย ังสามารถจัดการข้อมูลให้อย ู่ในรูปแบบตามโครงสร้างที่ได้ออกแบบไว้ บน

ฐานข้อมูลของโพสทเกรสคิวแอล (PostgreSQL) เนื่องจากฐานข้อมูลของระบบห้องสมุดอัตโนมัติ (ALEPH) มีการ

จดัเก็บข้อมูลแบบหลายตารางที่มีความสัมพันธ์ก ัน  

      4. ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล  ที่เพ ิ่มลงในฐานข้อมูลด้วย ซอฟต์แวร์จัด ก า ร

ฐานข้อมูลพีจีแอดมิน (PgAdmin) และแก้ไขข้อมูลให้ตรงตามโครงสร้างฐานข้อมูลด้วยซอฟต์แวร์จัดการข้อมูล เพน

ทาโฮดาต้าอินทีเกรชัน (Pentaho Data Integration) 

  5. สร้างระบบแม่ข ่ายส าหรับน าเสนอข้อมูลด้วยการลงซอฟต์แวร์เพนทาโฮ  

เซิร์ฟเวอร์ (Pentaho Server) บนเครื่องแม่ข ่าย โดยก าหนด URL:  http://www.cldw.lib.swu.ac.th:8080 

  6. สร้างระบบการน าเสนอในรูปแบบตารางความสัมพันธ์ข ้อมูล (Cube) ด้วย 

ซอฟต์แวร์เพนทาโฮสคีมมาเวิร์ค เบ้นช์ (Pentaho Schema Workbench) 

  7. สร้างระบบการน าเสนอข้อมูลในรูปแบบรายงานสรุปข้อมูลด้วย ซอฟต์แวร์เพน  

ทาโฮรีพอรท์ดีไซเนอร์ (Pentaho Report Designer) 

 ขั้นตอนที่ 3 ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลและปรับปรุงการแสดงผล เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่

มีความถูกต้องมากที่ส ุด  

    ข ั้นตอนที่ 4 น าเสนอผลการด าเนินงานการพัฒนาระบบแก่ผ ู้บริหารห้องสมุดและ 

บรรณารักษ ์ โดยแสดงผลข้อมูล ที่สามารถระบุช ่วงปี ภาคการศึกษา ภาษา หรือระบุสถานที่จัดเก็บได้ สามารถ

จ าแนกตามคณะ หรือประเภทของวัสดุที่มีให้บริการ รวมถึงจัดท ารายงานในรูปแบบต่าง ๆ  
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ภาพที่ 1 ตารางแสดงข้อมูลภาพรวมรายการหนังสือที่มีการใช้งาน  

 

 
 

ภาพที่ 2 แผนภูมิภาพแสดงแนวโน้มการใช้งานทรัพยากรห้องสมุดทั้งหมด  
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ภาพที่ 3  การแสดงผลรายชื่อหนังส ือ 10 รายการที่ถ ูกย ืมมากที่ส ุด 

 

ขั้นตอนการพัฒนาคลังข้อมูล : ระบบย่อย หมวด 370 (การศ ึกษา) มีดังนี้ 

 ขั้นตอนที่ 1 ศึกษาความต้องการของบรรณารักษ ์ 

 จากการศึกษาปัญหาและความต้องการของบรรณารักษ ์ โดยการสัมภาษณ์ พบว่า 

บรรณารักษ ์มีความต้องการวิเคราะห์หนังส ือหมวด 370  (การศึกษา) โดยใช้ข ้อมูลจ านวนหนังสือของหมวด 370 

ทั้งหมด แยกเป็นหนังส ือภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ จ านวนหนังสือแยกตามหมวดย่อยของหมวด 370  

จ านวนหนังสือที่มีการใช้งานและไม่มีการใช้งาน ซึ่งมีเงื่อนไขดังนี้ 

 1. ต้องการให้ระบบแสดงผลภาพรวมของหมวด 370 และหมวดย่อยของหนังสือหมวด 

370 ซึ่งแบ่งออกเป็น  9 หมวดย่อย ดังนี้      

          เลขหมู่  เนื้อหาวิชา  

370 – 370.9 การศึกษา ปรัชญาการศึกษา บทความเกี่ยวกับการศึกษา การวิจัย

ทางการศึกษา ประวัติการศึกษา จิตวิทยาการศึกษา  

371 - 371.8974 โรงเรียนและกิจกรรมของโรงเรียน  

371.9 - 371.99 การศึกษาพิเศษ  

372 – 372.99 การประถมศึกษา 

373 – 373.99 การมัธยมศึกษา 

374 – 374.99 การศึกษาส าหรับผู้ใหญ่ 

375 – 375.99 หลักสูตร 

378 – 378.99 การอุดมศึกษา 

379 – 379.99 นโยบายทางการศึกษา 

              2. ต้องการให้ระบบแสดงผลปีพ ิมพ์ของหนังสือ แบ่งออกเป็น 3 ช่วง ดังนี้ 

    2.1 หนังส ือใหม่ มีปีพ ิมพ์ตั้งแต่ พ .ศ. 2551 หรือ ค.ศ. 2008 ขึ้นไป 
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 2.2 หนังส ือเก่าปานกลาง มีปีพ ิมพ์ระหว่าง พ .ศ. 2540-2550 หรือ  

ค.ศ. 1997-2007 

                              2.3 หนังส ือ เก่า  มีปีพ ิมพ์ระหว่าง พ .ศ . 2539 หรือ  ค .ศ . 1996 ลงมาทั้งนี้ ข ้อมูลที่

น  าเสนอเป็นข้อมูลถ ึง วันที่ 12 กรกฎาคม 2562 

 ขั้นตอนที่ 2 ออกแบบและพัฒนาระบบย่อยหมวด 370 ภายใต้ระบบคลังข ้อมูลห้องสมุด  

(CLDW : Central Library Data Warehouse) มีข ั้นตอนดังนี้ 

  1. น าเข ้าข ้อมูลทรัพยากรและการใช้จากระบบห้องสมุดอัตโนมัติ (ALEPH) ตรวจสอบ

ความถูกต้องของข้อมูล สร้างคลังทรัพยากรหมวดย่อย 370 ให้ตรงตามที่ได้ก  าหนดไว้ ด้วยซอฟต์แวร์เพนทาโฮดาต้า

อินทีเกรชัน (Pentaho Data Integration) 

                 2. สร้างระบบการน าเสนอในรูปแบบตารางความสัมพันธ์ข ้อมูล (Cube) ด้วยซอฟต์แวร์ 

เพนทาโฮสคีมมาเวิร์ค เบ้นช์  (Pentaho Schema Workbench) โดย เลือกข้อมูลที่ได้มีการแก้ไขตามเงื่อน ไ ข ที่

ก  าหนดไว้ และเผยแพร่ข ้อมูลบนซอฟต์แวร์เพนทาโฮเซิร์ฟเวอร์  (Pentaho Server) 

    3. สร้างระบบการน าเสนอข้อมูลในรูปแบบรายงานสรุปข้อมูล ด้วย ซอฟต์แวร์เพนทาโฮ

รี-พอทดีไซ เนอร์ (Pentaho Report Designer) และเผยแพร่ข ้อมูลบนซอฟต์แวร์เพนทาโฮ เซิร์ฟเวอร์ (Pentaho 

Server)  

                     ขั้นตอนที่ 3 ตรวจสอบความถูกต้องของการแสดงผล ความสมบูรณ ์ของระบบ และปรับปรุง

แก้ไขเพื่อให้การแสดงผลมีความถูกต้องมากที่ส ุด  

                    ขั้นตอนที่ 4 น าเสนอระบบแก่บรรณารักษ ์เพ ื่อน าไปใช้ประโยชน์ในการบริหารจัดการ

ทรัพยากรหมวดย่อย 370  

 

สรุปผล อภิปรายผล ข้อเสนอแนะ และการน าไปใช้ประโยชน์ 

     สรุปผล 

 1. รายงานผลเกี่ยวกับหนังสือหมวด 370 (การศ ึกษา) และหมวดย่อย สามารถจ าแนกได้ว่า  

ห้องสมุดมีหนังส ือภาษาไทยและภาษาอังกฤษในหมวดดังกล่าว และในหมวดย่อยเป็นจ านวนเท่าใด และเมื่อ จ าแนก

ตามปีพ ิมพ์ที่ก  าหนด ท าให้ทราบถึงสถานะของหนังสือในหมวดนี้ว่า มีหนังส ือเก่า เก่าปานกลางหรือใหม่เป็นจ าน วน

เท่าใด รวมถึงแสดงผลที่เก ี่ยวกับหนังส ือที่มีการใช้และไม่มีการใช้ จึงขอน าเสนอเป็นตัวอย ่าง ดังนี้ 

  1.1 จ านวนและการใช้หนังสือหมวด 370  

 1.1.1 หนังสือในหมวด  370 ทั้งหมด  มีจ านวนทั้งส ิ้น  20,132 ชื่อ เรื่อง 31,443 เล ่ม 

จ าแนกเป็นหนังส ือภาษาไทย จ านวน 13,511 ชื่อเรื่อง 23,425 เล ่ม และหนังสือภาษาต่างประเทศจ านวน 6,621 

ชื่อเรื่อง 8,018 เล ่ม  

 ผลการใช้หนังส ือหมวด 370 พบว่า มีการใช้จ านวน 8,766 ชื่อเรื่อง คิดเป็นร้อยละ 

44  ของหนังสือทั้งหมด และมีการใช้ทั้งหมด 100,775 ครั้ง  และเป็นหนังส ือที่ไม่มีการใช้จ านวน  11,366  ชื่อเรื่อง 

คิดเป็นร้อยละ 56  ของหนังสือทั้งหมด  
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                                 เมื่อแยกเป็นหนังส ือภาษาไทย พบว่า มีการใช้ จ านวน 6,369 ชื่อเรื่อง คิดเป็นร้อยละ 

32 ของหนังสือทั้งหมด และเป็นหนังส ือที่ไม่มีการใช้จ านวน 7,142 ชื่อเรื่อง คิดเป็นร้อยละ 35 ของหนังสือทั้งหมด  

                                 ส าหรับหนังส ือภาษาต่างประเทศมีการใช้ จ านวน  2,397 ชื่อเรื่อง  คิดเป็นร้อยละ 

12 ของหนังสือทั้งหมด และเป็นหนังส ือที่ไม่มีการใช้จ านวน 4,224 ชื่อเรื่อง คิดเป็นร้อยละ 21 ของหนังสือทั้งหมด 

  

 
 

ภาพที่ 4  แผนภูมิแสดงจ านวนหนังสือหมวด 370 แยกตามภาษาและการใช  ้

 

 1.1.2 หนังสือหมวด 370 จ าแนกตามปีพ ิมพ์ของหนังสือ 

 1) หนังสือใหม่ (ปีพ ิมพ์ตั้งแต่ พ .ศ. 2551 หรือ ค.ศ. 2008 ขึ้นไป) มีจ านวน 4,268 

ชื่อเรื่อง 6,706 เล ่ม แยกเป็นหนังส ือภาษาไทย 3,532 ชื่อเรื่อง  5,862 เล ่มและเป็นหนังส ือภาษาต่างประเทศ 736 

ชื่อเรื่อง 844 เล ่ม                                                                       

                                      ผลการใช้หนังส ือพบว่า มีการใช้จ านวน  3,013  ชื่อเรื่อง คิดเป็นร้อยละ 71  ของ

จ านวนหนังสือใหม่ และไม่มีการใช้จ านวน 1,255 ชื่อเรื่อง คิดเป็นร้อยละ29 ของจ านวนหนังสือใหม่ 

                                      เ มื่ อ แ ย ก เ ป็ น ห นั ง ส ื อ ภ า ษ า ไ ท ย พ บ ว่ า  มี ก า ร ใ ช้ จ า น ว น   2,488 ชื่ อ เ รื่ อ ง 

คิดเป็นร้อยละ 58 ของจ านวนหนังสือใหม่  และไม่มีการใช้จ านวน 1,044 ชื่อเรื่อง คิดเป็นร้อยละ 24 ของจ านวน

หนังสือใหม่  

                                      ส า ห รับหนัง ส ือ ภ า ษ า ต่ า ง ป ร ะ เ ท ศ  พ บว่า  มีก า ร ใ ช้จ า น วน  525 ชื่อ เ รื่ อ ง  

คิดเป็นร้อยละ 12 ของจ านวนหนังสือใหม่  และไม่มีการใช้จ านวน 211 ชื่อเรื่อง คิดเป็นร้อยละ5 ของจ านวนหนังสือ

ใหม่                  

จ านวนการใช้ (ครั้ง)

หนังสือภาษาไทย  

จ านวนการใช้ (ครั้ง)

หนังสือภาษาต ่างประเทศ 
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 2) หนังสือเก่าปานกลาง (ปีพ ิมพ์ระหว่าง พ .ศ. 2540-2550 หรือ ค.ศ.  1997-2007) 

มีจ า น วน  5,931 ชื่อ เรื่ อง  9,666 เล ่ม  แ ย ก เป็น หนัง ส ือ ภ า ษ า ไ ทย  4,366 ชื่อ เ รื่ อ ง  7,901 เล ่ม  เป็น หนัง ส ือ

ภาษาต่างประเทศ 1,565 ชื่อเรื่อง 1,765 เล ่ม 

                                   ผลการใช้หนังส ือพบว่า  มีการใช้จ านวน  3,119  ชื่อ เรื่อง คิด เป็นร้อยละ 53 ของ

จ านวนหนังสือเก่าปานกลาง  และไม่มีการใช้จ านวน  2,812  ชื่อเรื่องคิดเป็นร้อยละ 47  ของจ านวนหนังสือเก่าปาน

กลาง 

                                 เ มื่ อ แ ย ก เ ป็ น ห นั ง ส ื อ ภ า ษ า ไ ท ย พ บ ว่ า  มี ก า ร ใ ช้ จ า น ว น   2,341 ชื่ อ เ รื่ อ ง 

คิดเป็นร้อยละ 39  ของจ านวนหนังสือเก่าปานกลาง  และไม่มีการใช้จ านวน 2,025 ชื่อเรื่อง คิดเป็นร้อยละ 34 ของ

จ านวนหนังสือเก่าปานกลาง 

                                     ส า ห รั บ ห นั ง ส ื อ ภ า ษ า ต่ า ง ป ร ะ เ ท ศ  พ บ ว่ า  มี ก า ร ใ ช้ จ า น ว น  778 ชื่ อ เ รื่ อ ง 

คิดเป็นร้อยละ  13 ของจ านวนหนังสือเก่าปานกลาง  และไม่มีการใช้จ านวน  787 ชื่อเรื่องคิดเป็นร้อยละ  13  ของ

จ านวนหนังสือ    

                 

                                       3) หนังสือเก่า  (ปีพ ิมพ์ระหว่าง พ .ศ . 2539 หรือ  ค .ศ . 1996 ลงมา ) มีจ าน วน  

9,933 ชื่อเรื่อง  15,071 เล ่ม แยกเป็นหนังส ือภาษาไทย  5,613 ชื่อเรื่อง 9,662 เล ่ม เป็นหนังส ือภาษาต่างประเทศ  

4,320 ชื่อเรื่อง 5,409 เล ่ม 

                                        ผลการใช้หนังส ือพบว่า มีการใช้จ านวน 2,634 ชื่อ เรื่อง คิด เป็นร้อยละ 27 ของ

จ านวนหนังสือเก่า  และไม่มีการใช้จ านวน 7,299  ชื่อเรื่อง  คิดเป็นร้อยละ 73 ของจ านวนหนังสือเก่า 

                                        เมื่ อ แ ย ก เป็น หนั ง ส ื อ ภ า ษ า ไ ท ย  พ บว่า  มีก า ร ใ ช้จ า น ว น  1,540 ชื่อ เ รื่ อ ง  

คิดเป็นร้อยละ 16  ของจ านวนหนังสือเก่า  และไม่มีการใช้จ านวน 4,073 ชื่อเรื่อง คิดเป็นร้อยละ 41  ของจ านวน

หนังสือเก่า 

                                        ส า ห รับหนัง ส ือ ภ า ษ า ต่า งป ร ะ เทศ  พ บว่า  มีก า ร ใ ช้จ า น วน  1,094 ชื่อ เ รื่ อ ง  

คิดเป็นร้อยละ 11 ของจ านวนหนังสือ เก่า   และไม่มีการใช้จ านวน 3226 ชื่อ เรื่อง คิด เป็นร้อยละ 32 ของจ านวน

หนังสือเก่า                                      

 1.2 จ านวนและการใช้หนังสือในหมวดย่อย 370 ตามที่ได้ก  าหนดหมวดย่อยของ  

370  ออกเป็น 9 หมวดย่อยนั้น แต่เนื่องจากข้อมูลมีรายละเอียดมาก จึงขอน าเสนอตัวอย ่างที่น ่าสนใจ เฉพาะหมวด 

370 – 370.9  (การศึกษา ปรัชญาการศึกษา บทความเกี่ยวกับการศึกษา การวิจัยทางการศึกษา ประวัติการศึกษา 

จิตวิทยาการศึกษา) ดังนี้คือ 

 หนังสือในหมวด 370 – 370.9  มีจ านวนทั้งส ิ้น 3,495  ชื่อเรื่อง 6,097 เล ่ม คิดเป็นร้อย

ละ 19 ของหนังสือหมวด 370 ทั้งหมด แยกเป็นหนังส ือภาษาไทย  จ านวน  2,154  ชื่อ เรื่อง 4,409 เล ่ม  และเป็น

หนังส ือภาษาต่างประเทศ จ านวน 1,341 ชื่อเรื่อง 1,688 เล ่ม  

                                ผลการใช้หนังส ือพบว่า  มีการใช้จ านวน 1,762   ชื่อเรื่อง คิดเป็นร้อยละ 50 ของจ านวน

หนังสือในหมวด  และไม่มีการใช้จ านวน 1,733  ชื่อเรื่อง  คิดเป็นร้อยละ 50  ของจ านวนหนังสือในหมวด 

                         เมื่อแยกเป็นหนังส ือภาษาไทย พบว่า  มีการใช้จ านวน  1,221 ชื่อ เรื่อง คิด เป็นร้อยละ  

35  ของหนังสือในหมวด และไม่มีการใช้งานจ านวน  933  ชื่อเรื่อง คิดเป็นร้อยละ 27  
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                        ส าหรับหนังส ือภาษาต่างประเทศมีการใช้งาน จ านวน  541 ชื่อเรื่อง  คิดเป็นร้อยละ 15 

ของหนังสือในหมวด  และไม่มีการใช้งานจ านวน  800  ชื่อเรื่อง คิดเป็นร้อยละ 23 

                       เมื่อจ าแนกตามปีพ ิมพ์ของหนังสือในหมวดย่อย 370-370.9 จะพบว่า 

                                1.2.1 หนังสือใหม่ (ปีพ ิมพ์ตั้งแต่ พ .ศ. 2551 หรือ ค.ศ. 2008 ขึ้นไป) มีจ านวน  720  ชื่อ

เรื่อง 1,239 เล ่ม แยกเป็นหนังส ือภาษาไทย 575 ชื่อเรื่อง  1,068 เล ่มและเป็นหนังส ือภาษาต่างประเทศ 145 ชื่อ

เรื่อง 171 เล ่ม                                                                       

 ผลการใช้หนังส ือพบว่า  มีการใช้จ านวน  562  ชื่อ เรื่อง คิด เป็นร้อยละ 78  ของ

จ านวนหนังสือใหม่ และไม่มีการใช้จ านวน 158 ชื่อเรื่อง คิดเป็นร้อยละ 22 ของจ านวนหนังสือใหม่ 

                                     เมื่อแยกเป็นหนังส ือภาษาไทยพบว่า มีการใช้จ านวน  448 ชื่อเรื่อง คิดเป็นร้อยละ 

62  ของจ านวนหนังสือใหม่  และไม่มีการใช้จ านวน  127  ชื่อเรื่อง คิดเป็นร้อยละ  18  ของจ านวนหนังสือใหม่  

                                     ส าหรับหนังส ือภาษาต่างประเทศพบว่า มีการใช้จ านวน 114 ชื่อเรื่อง คิดเป็นร้อยละ 

16 ของจ านวนหนังสือใหม่  และไม่มีการใช้จ านวน 31 ชื่อเรื่อง คิดเป็นร้อยละ 4  ของจ านวนหนังสือใหม่  

                               1.2.2 หนังสือเก่าปานกลาง (ปีพ ิมพ์ระหว่าง พ .ศ. 2540-2550 หรือ ค.ศ.  1997-2007) 

มีจ านวน 875 ชื่อเรื่อง 1,595 เล ่ม แยกเป็นหนังส ือภาษาไทย 601 ชื่อเรื่อง 1,282 เล ่ม เป็นหนังส ือภาษาต่างประเทศ 

274 ชื่อเรื่อง 313 เล ่ม 

                                     ผลการใช้หนังส ือพบว่า  มีการใช้จ านวน  592  ชื่อ เรื่อง คิด เป็นร้อยละ 68  ของ

จ านวนหนังสือเก่าปานกลาง  และไม่มีการใช้จ านวน  283  ชื่อเรื่อง  คิดเป็นร้อยละ 32  ของจ านวนหนังสือเก่าปาน

กลาง 

                                     เมื่อแยกเป็นหนังส ือภาษาไทยพบว่า มีการใช้จ านวน  429 ชื่อเรื่อง คิดเป็นร้อยละ 

49  ของจ านวนหนังสือเก่าปานกลาง  และไม่มีการใช้จ านวน 172  ชื่อเรื่อง คิดเป็นร้อยละ 20 ของจ านวนหนังสือ

เก่าปานกลาง 

                                     ส าหรับหนังส ือภาษาต่างประเทศ พบว่า มีการใช้จ านวน 163 ชื่อเรื่อง คิดเป็นร้อยละ  

19 ของจ านวนหนังสือเก่าปานกลาง  และไม่มีการใช้จ านวน  111 ชื่อเรื่อง คิดเป็นร้อยละ  13  ของจ านวนหนังสือ     

                                1.2.3 หนังสือเก่า (ปีพ ิมพ์ระหว่าง พ .ศ. 2539 หรือ ค.ศ. 1996 ลงมา) มีจ านวน  1,900  

ชื่อเรื่อง  3,263  เล ่ม แยกเป็นหนังส ือภาษาไทย  978  ชื่อเรื่อง 2,059 เล ่ม เป็นหนังส ือภาษาต่างประเทศ  922  ชื่อ

เรื่อง 1,204  เล ่ม 

                                     ผลการใช้หนังส ือพบว่า  มีการใช้จ านวน  608  ชื่อ เรื่อง คิด เป็นร้อยละ 32  ของ

จ านวนหนังสือเก่า  และไม่มีการใช้จ านวน 1,292  ชื่อเรื่อง  คิดเป็นร้อยละ 68 ของจ านวนหนังสือเก่า 

                                      เมื่ อ แ ย ก เป็น หนัง ส ือ ภ าษาไทย  พ บว่า  มีก า ร ใ ช้จ าน วน  344 ชื่อ เ รื่ อ ง  คิด เป็น 

ร้อยละ 18  ของจ านวนหนังสือเก่า  และไม่มีการใช้จ านวน 634  ชื่อเรื่อง คิดเป็นร้อยละ 33  ของจ านวนหนังสือเก่า  

                                      ส าหรับหนังส ือภาษาต่างประเทศ พบว่า มีการใช้จ านวน 264 ชื่อเรื่อง คิดเป็นร้อย

ละ 14  ของจ านวนหนังสือเก่า  และไม่มีการใช้จ านวน 658  ชื่อเรื่อง คิดเป็นร้อยละ 35 ของจ านวนหนังสือเก่า 

 2. การด  าเนินงานขั้นต ่อไป  จากรายงานผลที่ได้รับจากระบบน าไปสู่การจัดการดังนี้   

 2.1 กรณีที่เป็นหนังส ือใหม่ (พ ิมพ์ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2551 ข ึ้นไป)  ควรน าเสนอให้บรรณา รักษ ์

งานพัฒนาทรัพยากรพิจารณาจัดหาเพิ่มเติมส าหรับรายการที่มีการใช้มาก   
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  2.2 กรณีที่เป็นหนังส ือ เก่าปานกลาง (พ ิมพ์ระหว่างปี พ .ศ . 2540-2550) หรือหนังส ือ เก่า 

(พ ิมพ์ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2539 ลงมา) ห้องสมุดควรติดต่อกับคณาจารย์ในแต่ละสาขาวิชาให้พ ิจารณารายชื่อหนังส ือที่ไม่มี

การใช้งานหรือใช้งานน้อย เพ ื่อจ าหน่ายออกจากห้องสมุด หรือพิจารณาจัดเก็บ ในรูปแบบอื่น 

  2.3 รายงานผลจากระบบจะพบว่า ห้องสมุดมีหนังส ือให้บริการในบางสาขาวิชาน้อย  เช ่น 

สาขาหลักสูตร จึงควรแจ้งให้บรรณารักษ ์งานพัฒนาทรัพยากรให้จัดหาหนังสือในสาขานี้เพ ิ่มเติม หรือติดต่อให้

อาจารย ์ในสาขาดังกล่าวพิจารณาคัดเลือกหนังสือเข ้าห้องสมุดเพ ิ่มเติม  

                         2.4 หนังส ือที่มีการใช้น้อยไม่ว่าจะเป็นหนังส ือใหม่ หนังส ือเก่าปานกลา งหรือหนังส ือเก่า ควร

มีการจัดกิจกรรมในรูปแบบต่าง  ๆ  เพ ื่อส ่งเสริมให้มีการใช้เพ ิ่มข ึ้น  ได้แก่ การแนะน าหนังส ือและเผยแพร่ในหน้า

เว็บไซต์ห้องสมุด เฟซบุ๊ก หรือรูปแบบอื่น ๆ 

 

 
 

ภาพที่ 5 แสดงรายชื่อหนังส ือที่ถ ูกใช ้งาน  
 

ข้อเสนอแนะ 

1. ด้านทรัพยากรของระบบ เนื่องจากระบบมีการจัดเก็บข้อมูลจ านวนมาก จึงท าให้การ  

ประมวลผลของระบบใช้เวลานาน ดังนั้น  ควรมีการเพิ่มทรัพยากรของเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข ่ายที่ใช ้ในงานนี้ ซ ึ่ง

ทรัพยากรของระบบในปัจจุบันที่ใช ้ คือ  หน่วยประมวลผล (CPU) 8 Core หน่วยความจ าหลัก  (Hard Disk) 1 TB 

หน่วยความจ า เข ้าถ ึงโดยสุ่ม  (Ram) 16 GB  ดังนั้น  เพ ื่อ เป็นการเพิ่มประสิทธิภาพการท างานของระบบ  ควรเพิ่ม

ทรัพยากรดังต่อไปนี้ หน่วยประมวลผล (CPU) 16 Core หน่วยความจ าหลัก (Hard Disk) 2 TB และหน่วยความจ า

เข ้าถ ึงโดยสุ่ม (Ram) 32 GB 

2. ด้านการพัฒนาระบบการแสดงผลลัพธ์ของข้อมูล โดยผู้พ ัฒนาควรเพิ่มข ้อมูลรวมถึงปรับปรุง 

ข้อมูลในระบบให้มีความถูกต้อง เช ่น ช ื่อเรื่องหนังส ือ เลขเรียกหนังสือ เป็นต้น เพ ื่อเพ ิ่มความสามารถในการแส ดง

ข้อมูลของระบบให้ดีข ึ้น 

3. เนื่องจากระบบมีการใช้งานที่ซ ับซ้อน ดังนั้นผู้พ ัฒนาควรจัดท าคู่มือการใช้ เพ ื่อให้ผ ู้ใช ้งาน 

สามารถใช้งานได้อย ่างถ ูกต้อง และมีประสิทธิภาพ  
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4. ควรมีการพัฒนาให้ระบบมีความสามารถในการแปลผลข้อมูลแบบอัตโนมัติ เช ่น มี 

ความสามารถในการวิเคราะห์และประเมินหนังส ือที่ควรน าออกจากชั้นหนังส ือ หรือหนังส ือที่ควรจัดหาเพิ่มเติม เพ ื่อ

ช ่วยให้บรรณารักษ ์สามารถบริหารจัดการทรัพยากรในห้องสมุดได้อย ่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น 

การน าไปใช้ประโยชน์ 

เนื่องจากบทความนี้ น าเสนอผลการวิเคราะห์เฉพาะหนังสือหมวด 370 (การศึกษา)  เท่านั้น  

หากต้องการวิเคราะห์หนังส ือหมวดหมู่อ ื่นเพ ิ่ม จะต้อง  เพ ิ่มข ้อมูลหนังส ือในหมวดต่าง ๆ ดังนี้ เลขหมวดหนังสือหลัก  

เลขหมวดหนังสือย ่อย และข้อมูลอื่นตามระบบการวิเคราะห์เฉพาะหนังสือหมวด 370 หรือข ้อมูลที่ต ้องเพ ิ่มเติม จาก

ระบบ ซึ่งผลลัพธ์ที่ได้น ั้น บรรณารักษ ์สามารถน าไปใช้ประโยชน์ในงาน ดังนี้ 

                       1. บรรณารักษ ์ฝ ่ายจัดหา สามารถใช้เป็นข ้อมูลในการตัดสินใจซื้อหนังส ือที่ถ ูกใช ้มากเข ้าห้องสมุด

เพ ิ่มเติม เพ ื่อให้บริการแก่ผ ู้ใช ้ 

         2. บรรณารักษ ์อาจน าหนังส ือที่ไม่มีการใช้หรือมีการใช้น้อย ควรน ามาจัดกิจกรรมเพื่อส ่งเสริมให้

มีการใช้เพ ิ่มมากขึ้น 

 3. บรรณารักษ ์สามารถใช้เป็นแหล่งข ้อมูลในการพิจารณาจัดเก็บตัวเล ่มหนังส ือที่ไม่มีการใช้ หรือ

มีการใช้น้อยไว้ในคลังหนังส ือ หรือพิจารณาจ าหน่ายออกจากห้องสมุด  

 

 


