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บทคัดย่อ
สานักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์มหี น้าที่ให้บริการทางวิชาการแก่นิสิตและบุคลากรของ
มหาวิทยาลัย เพื่อเพิ่มคุณภาพทางการศึกษาและงานวิจัยของมหาวิทยาลัย โดยพัฒนางานบริการให้สอดคล้องกับ
ความต้องการของนิสิตและบุคลากร ซึ่งในปัจจุบันความเจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยีต่าง ๆ การเปลี่ยนแปลงของ
หลักสูตรการเรียนการสอน รวมถึงพฤติกรรมนิสิต อาจารย์ นักวิจัย ทาให้ สานักหอสมุด มีแนวคิดในการเก็บ และ
วิเคราะห์ข้อมูลของการใช้บริการต่าง ๆ และจัดทาแผงหน้าปัดธุรกิจ หรือ Dashboard ที่มีการปรับปรุงข้อมูลแบบ
กึ่งเรียลไทม์ เพื่อตรวจสอบประสิทธิภาพและความก้าวหน้าในการให้บริการ ผู้บริหารสามารถใช้ในการกาหนดทิศ
ทางการตัดสินใจ และสนับสนุนการบริหารจัดการในด้านต่าง ๆ ซึ่งแผงหน้าปัดธุรกิจนี้เป็นส่วนสาคัญที่จะทาให้เห็น
ภาพรวมของข้อมูล ด้วยการแสดงผลในรูปแบบจินตทัศน์ (Visualization) โดยใช้การนาเสนอในรูปแบบภาพ ตัวเลข
หรือแผนภูมิต่างๆเพื่อให้ผู้บริหารสามารถเข้าถึงข้อมูลที่มีการปรับปรุงอยู่ตลอดเวลา สามารถรับรู้และเข้าใจข้อมูลได้
ง่ายในเวลาอันรวดเร็ว

คาสาคัญ: การนาเสนอข้อมูลเชิงภาพ, การวิเคราะห์ข้อมูล, แผงหน้าปัดธุรกิจ, Business Intelligence
Abstract
Office of the University, Kasetsart University aim to provide academic excellence
service for university’s students and staffs to improve teaching and learning. Continue to enhancing
the quality and efficiency of services through technology by process and analyze the large amount
of library service data from various sources which have different form and structure of data. And
presenting data in the form of dashboard that has the semi-real time update data that can be

การประชุมวิชาการระดับชาติ PULINET ครั้งที่ 10 : Library Transformation in a Disrupted World, 8-9 มกราคม 2563, สานักหอสมุด มหาวิทยาลัยทักษิณ

viewed the overall progress of business through visualization formats. Helping the executives gets
the data more quickly and accuracy which assists making decisions.

Keywords: Data Visualization, Data Analytics, Business Intelligence, Dashboard
บทนา
สานักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เป็นหน่วยงานที่มีภ ารกิจหลักในการให้บริการความรู้
สนั บ สนุ น การเรีย นการสอนและการวิ จั ยของมหาวิ ท ยาลัย โดยพั ฒ นางานบริก ารและสร้ างสรรค์กิ จ กรรม ให้
สอดคล้องกับหลักสูตรการเรียนการสอน การศึกษาวิจัย รวมถึงพฤติกรรมการอ่านของนิสิต อาจารย์ นักวิจัย และ
เป็ น พื้ น ที่ ก ลางที่ ก ระตุ้ น ให้ ผู้ รั บ บริ ก ารได้ รั บ แรงบั น ดาลใจจากทรั พ ยากรสารสนเทศในรู ป แบบต่ า งๆ ของ
สานักหอสมุด (สานักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์บางเขน, 2560)
โดยในปัจจุบันความเจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยี การเปลี่ยนแปลงของหลักสูตรการเรียนการ
สอน รวมถึงพฤติกรรมการใช้บริการของผู้ใช้มีการเปลี่ยนแปลงไปอย่ างมาก สานักหอสมุดจึงต้องการปรับปรุง
นโยบายการให้บริการและตัดสินใจวางแผนกลยุทธ์ เพื่อตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น ได้มีการเก็บข้อมูล
การให้บริการเพื่อใช้ในการกาหนดทิศทางและการตัดสินใจการดาเนินกิจกรรมต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลประเภทหรือ
กลุ่มผู้ใช้บริการห้องสมุด ประเภทหรือกลุ่มผู้ใช้ฐานข้อมูลออนไลน์ จานวนการสืบค้นข้อมูล ข้อมูลคาค้น ประเภท
ทรัพยากรที่ถูกยืม ซึ่งหลังจากรวบรวมข้อมูลต่าง ๆ แล้ว มีการวิเคราะห์ข้อมูลของผู้เข้าใช้บริการ ข้อมูลการบริการ
ด้านต่าง ๆ และนาข้อมูลเหล่านี้มาทาการวิเคราะห์และประมวลผลจัดทาแผงหน้าปัดธุรกิจหรือ Dashboard ที่มีการ
ดึงข้อมูลการบริการต่างๆแบบกึ่งเรียลไทม์ โดยนาเสนอภาพรวมของการบริการในด้านต่าง ๆ ที่เป็นปัจจุบัน โดย
สามารถดูข้อมูลภาพรวมได้ทั้งหมด และข้อมูลสามารถสื่อสารให้เข้าใจได้ง่ายไม่สับสน ทาให้ทราบถึงสภาวะของการ
บริการและเพื่อเพิ่มศักยภาพในการให้บริการของสานักหอสมุด
วัตถุประสงค์
1. เพื่อพัฒนาระบบวิเคราะห์ข้อมูลสถิติเพื่อใช้ในการตัดสินใจ โดยใช้เทคนิคธุรกิจอัจฉริยะ
2. เพื่อพัฒนาและออกแบบระบบแผงหน้าปัดทางธุรกิจแบบกึ่งเรียลไทม์ ที่มีการแสดงผลข้อมูล
ที่มีประสิทธิภาพ ทาให้ทราบถึงสภาวะของการบริการและสามารถนาข้อมูลที่ได้ไปใช้เพื่อเพิ่มศักยภาพในการ
ให้บริการและช่วยในการสนับสนุนการตัดสินใจ
ขั้นตอนและวิธีการดาเนินงาน
จัดทาคลังข้อมูลการให้บริการสาหรับการวิเคราะห์ โดยรวบรวมข้อมูลจากระบบงานบริการ
ต่างๆ ที่มีอยู่ภายในสานักหอสมุด ซึ่งจัดเก็บข้อมูลอยู่ในรูปแบบที่ต่างกัน โดยจะดึงข้อมูลตามช่วงเวลาที่กาหนดไว้
ทุกๆ 10-15 นาที ทาการนาเข้าข้อมูลที่ได้เข้าคลังข้อมูล เพื่อทาการสกัดคัดแยกข้อมูลออกมาตรวจสอบความ
ถูกต้อง แล้วทาการโหลดเข้าสู่คลังข้อมูลเพื่อนามาวิเคราะห์และประมวลผล และนาข้อมูลที่ได้มานาเสนอในรูปแบบ
แผงหน้าปัดทางธุรกิจในรูปแบบต่างๆ ที่ง่ายต้อการทาความเข้าใจและเหมาะสม ซึ่งสามารถนาไปใช้ในการตัดสินใจ
ในมุมมองต่างๆ เช่น วิเคราะห์กลุ่มผู้ใช้งานประเภทต่างๆ ทิศทางแนวโน้มการสืบค้นข้อมูล การใช้ฐานข้อมูลออนไลน์
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ภาพที่ 1 แสดงวงจรของการรวบรวม วิเคราะห์ และแสดงผลข้อมูล
1. รวบรวมข้อมูลจากระบบงานบริการต่างๆ ที่มีอยู่ภายในสานักหอสมุด ได้แก่ การเข้าใช้บริการ
ห้องสมุด ระบบบริการฐานข้อมูลออนไลน์ ระบบยืมคืนทรัพยากร ระบบเว็บไซต์ ระบบสืบค้นค้นข้อมูล OPAC ซึ่ง
จัดเก็บข้อมูลอยู่ในรูปแบบต่างกัน เช่น ข้อมูลการเข้าใช้บริการห้องสมุดจัดเก็บข้อมูลอยู่ในฐานข้อมูล MySQL ข้อมูล
ระบบบริการฐานข้อมูลออนไลน์จัดเก็บ ในไฟล์บันทึกข้อมูลเหตุการณ์ในรูปแบบ NCSA ระบบสืบค้นข้อมูล OPAC
จัดเก็บในไฟล์ข้อความแบบ TSV เว็บไซต์จัดเก็บข้อมูลในไฟล์บันทึกข้อมูลเหตุการณ์ในรูปแบบ IISW3C หรือไม่มีการ
จัดเก็บข้อมูลก่อนเลย เช่น ข้อมูลระบบยืมคืนทรัพยากรสารสนเทศ ซึ่งข้อมูลแต่ล่ะระบบจะจัดเก็บในรูปแบบต่างกัน
เช่น ไฟล์ข้อความ ไฟล์ฐานข้อมูล SQL หรือไม่ได้มีการเก็บข้อมูลไว้ แต่ใช้วิธีการดักจับข้อมูลข้อมูลที่อยู่ในเครื่อง
คอมพิวเตอร์เซิร์ฟเวอร์ โดยวิธีการรวบรวมสามารถทาได้หลายวิธี เช่น การสร้างชุดคาสั่ง (Shell Script) รวบรวม
ไฟล์ข้อมูลผ่านทางช่องทางการสื่อวารในระบบเครือข่าย เช่น SSH, FTP มาเก็บไว้ในเซิร์ฟเวอร์ โดยมีการใช้คาสั่งใน
การกาหนดช่วงเวลาในการรวบรวมไฟล์ผ่านทางโปรแกรมชุดคาสั่งที่กาหนดการทางานตามเวลา ( Crontab หรือ
Task Schedule) โดยมีระยะเวลาในการดึงไฟล์ทุก ๆ 10-15 นาที จากนั้นนาข้อมูลที่รวบรวมได้มาผ่านการคัดกรอง
ให้อยู่ในรูปแบบที่ต้องการ ก่อนจะนาเข้ามายังส่วนที่พักข้อมูล

ภาพที่ 2 แสดงผังขั้นตอนการรวบรวมข้อมูลจากแหล่งข้อมูลต่างๆ เพื่อเตรียมเข้าสู่กระบวนการ ETL
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@ECHO ON
SET D=%DATE:~7,2%
SET Month=%DATE:~4,2%
SET Year=%DATE:~10,4%
echo ezp%Year%%Month%%D%.log
set filename=ezp%Year%%Month%%D%.log
copy C:\path\to\log\%filename% current_ezp.log
open ftp://user:password@0.0.0.0/
cd /iiidb/httpd/logs
lcd C:\Users\Administrator\Documents\Import
get access_log.%TIMESTAMP#yyyy-mm-dd%
access
exit

#getcirculationlog.sh
#! /bin/sh
username=”user”
password=”password”
server=”0.0.0.0”
file=”/path/to/file”
destination=”path/to/destination”
ftp –n –I $server
user $username $password
pass
lcd $dest
cd $file
mget “filename”
quit
root@server:~#/crontab -e
*/15 * * * * /path/to/getcirculationlog.sh #
JOB_ID_1

ภาพที่ 3 คาสั่งในการรวบรวมข้อมูลจากแหล่งข้อมูลที่ตา่ งกันโดยการสร้างเป็นชุดคาสั่ง (Shell Script)
และการกาหนดระยะเวลาในการดึงข้อมูล
2. จัดทาคลังข้อมูลการให้บริการสาหรับการวิเคราะห์ โดยนาข้อมูลแบบกึ่งเรียลไทม์ที่ได้มาผ่าน
กระบวนการรวบรวม แปลง และนาเข้าข้อมูล หรือ ETL (Extract Transform Load) โดยทาการการคัดเลือก
ข้อมูลเพื่อจัดเก็บลงในฐานข้อมูล โดยใช้เครื่องมือภาษา SQL และโปรแกรม Microsoft SQL Server 2017 ได้แก่
การเข้าใช้บริการห้องสมุด ระบบบริการฐานข้อมูลออนไลน์ ระบบยืมคืนทรัพยากร ระบบเว็บไซต์ ระบบสืบค้นค้น
ข้อมูล OPAC ข้อมูลทรัพยากรสารสนเทศ ข้อมูลนิ สิต, บุคลากรและสมาชิกห้องสมุด เพื่อทาการตรวจสอบความ
ถูกต้อง แล้วทาการโหลดเข้าสู่คลังข้อมูลแบบกึ่งเรียลไทม์โดยอัตโนมัติ มีการอัพเดททุกครั้งตามช่วงเวลาที่กาหนดไว้
จากนั้นทาการแปลงข้อมูลให้ได้ข้อมูลตามที่ต้องการ เช่น การแปลงข้อมูลเวลาและวันที่ การคานวณ การทาความ
สะอาดข้อมูล กรองข้อมูล การแยก-ผสานข้อมูล และทาการสร้างความสัมพันธ์ โดยกาหนดระดับชั้นมิติของข้อมูล
(Dimension) ของแต่ล่ะประเภทการบริการ ได้แก่ มิติสมาชิก มิติฐานข้อมูลออนไลน์ มิติฐานข้อมูลทรัพยากร
สารสนเทศ มิติระบบยืมคืนหนังสือ เป็นต้น และสร้างตัววัดเชิงปริมาณ (Measure) ได้แก่ ปริมาณการเข้าใช้บริการ
ปริมาณการยืมคืน ปริมาณการดาวน์โหลด เป็นต้น และทาการโหลดเข้าข้อมูลโดยข้อมูลไปเก็บไว้ในคลังข้อมูล โดย
จะถูกจัดเก็บอยู่ในฐานข้อมูล Microsoft SQL Server 2017
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ภาพที่ 4 แสดงผังขั้นตอนกระบวนการทา ETL ได้แก่ การรวบรวมข้อมูลจากแหล่งต่าง ๆ ทาการแปลงข้อมูลให้อยู่ใน
รูปแบบที่ต้องการ และนาเข้าข้อมูลสู่คลังข้อมูล

ภาพที่ 5 การสร้างความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูลในแต่ละมิติของข้อมูล

ภาพที่ 6 เปรียบเทียบข้อมูลการยืม ก่อน(รูปซ้าย)และหลัง(รูปขวา)การทา ETL
3. นาข้อมูลจากคลังข้อมูลที่สมบูรณ์แล้ว ทาการวิเคราะห์ข้อมูลประมวลผลและออกแบบแผง
หน้าปัดทางธุรกิจ โดยใช้โปรแกรม Microsoft Power BI ซึ่งเป็นโปรแกรมสาหรับวิเคราะห์ข้อมูล ทางธุรกิจบน
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คลาวด์ สามารถน าเข้ า ข้ อ มู ล จากหลาย ๆ แหล่ งมาใช้ วิ เ คราะห์ ร่ ว มกั น ได้ อ ย่ า งรวดเร็ ว ติ ด ต่ อ กั บ ฐานข้ อ มู ล
Microsoft SQL Server 2017 ผ่าน Cloud service ของ Microsoft ด้วยการสร้างช่องทางพิเศษเชื่อมต่อข้ อมูล
ระหว่าง Cloud Service กับเครื่องเซิร์ฟเวอร์ที่เรียกว่า (On-premises Data Gateway) ซึ่งทาหน้าที่ดึงข้อมูลจาก
ฐานข้อมูล โดยเชื่อมต่อกับฐานข้อมูล โดยตรง (DirectQuery) โดยการเชื่อมต่อแบบนี้ จะแตกต่างจากการเชื่อ มต่อ
ข้อมูลแบบดึงข้อมูล (Import) คือจะไม่มีการดึงข้อมูลมาเก็บไว้ใน Microsoft Power BI แต่จะเป็นการดึงผลลัพธ์
ของข้อมูลที่ประมวลผลโดย Microsoft SQL Server 2017 ทาให้ข้อมูลที่ได้เป็นแบบเรียลไทม์ และไม่มีการจากัด
ขนาดของข้อมูล จัดทารายงานหน้าปัดทางธุรกิจ ในรูปแบบ Interactive โดยแสดงผลเป็นกราฟเส้น กราฟแท่ง
แผนภูมิวงกลม ตารางข้อมูล โดยเลือกรูปแบบการแสดงผลข้อมูลที่เหมาะสมเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการรับรู้
ข้ อ มู ล และแสดงความสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า งข้ อ มู ล ที่ ส ะท้ อ นให้ เ ห็ น ถึ ง สภาพข้ อ มู ล ในปั จ จุ บั น ที่ เ กิ ด ขึ้ น เช่ น การ
เปรียบเทียบสัดส่วนและร้อยละของข้อมูล การจัดอันดับรายการต่าง ๆ เป็นต้น โดยข้อมูลที่แสดงจะเป็นข้อมูลสรุป
ภาพรวมที่ผู้บริหารต้องการ แสดงความก้าวหน้าของการดาเนินงาน มีการใช้เทคนิคการแสดงผลข้อมูล เช่น การดู
ข้ อ มู ล ลึ ก ลงไป (Drill Down) ซึ่ งเป็ น การใส่ ข้ อ มู ล เพิ่ ม เติ ม ในลั ก ษณะรายละเอี ย ดย่ อ ยของข้ อ มู ล ลงไป เพื่ อ ดู
รายละเอียดเพิ่มเติมในเรื่องที่ละเอียดยิ่งขึ้น การใช้สีหรือรูปแบบอักษร ที่ช่วยให้สามารถอ่านข้อความได้ง่าย เป็นต้น
โดยมีเงื่อนไขในการสร้างแผงหน้าปัดให้พอดีใน 3 หน้าจอ ซึ่งตัวแผงหน้าปัดสามารถแสดงผลได้หลายรูปแบบทั้งใน
เว็บไซต์หรือ Application ซึ่งแสดงผลได้ทั้งบนอุปกรณ์ Tablet, Smartphone และ PC เพื่อนาเสนอข้อมูล ใน
รูปแบบต่างๆ ที่ง่ายต่อการทาความเข้าใจ และสามารถเผยแพร่ขึ้นบนคลาวด์ได้

ภาพที่ 7 แสดงขั้นตอนกระบวนการจัดทาแผงหน้าปัดทางธุรกิจแบบกึ่งเรียลไทม์ด้วย Microsoft Power BI

การประชุมวิชาการระดับชาติ PULINET ครั้งที่ 10 : Library Transformation in a Disrupted World, 8-9 มกราคม 2563, สานักหอสมุด มหาวิทยาลัยทักษิณ

รายการเปรียบเทียบ
ขนาดของข้อมูล
ความสามารถในการประมวลผล
ความสามารถในการปรับปรุงข้อมูล
ความสามารถในการแปลงข้อมูล (Data
Transformations)
ความสามารถในการทาแบบจาลองข้อมูล
(Data Modeling)
ความสามารถในการใช้ชุดคาสั่งสาหรับ
วิเคราะห์ข้อมูล (DAX)

Import
สูงสุด 1GB ต่อ dataset
ใช้ Query engine ของ Power BI
สูงสุด 8 ครั้งต่อวัน โดยผ่านการตั้งค่า
ช่วงเวลาในการดึงข้อมูล Schedule
Refresh
สนับสนุนการแปลงข้อมูล (Data
Transformations)
สนับสนุนการทาแบบจาลองข้อมูล (Data
Modeling)
สนับสนุนการใช้ชุดคาสั่งสาหรับวิเคราะห์
ข้อมูล (DAX)

DirectQuery
ไม่มีการจากัด
ใช้การประมวลผลจากแหล่งข้อมูล
ปรับปรุงข้อมูลได้เร็วสุดทุก 15 นาทีผ่าน
ทาง On-premise Gateway
ไม่ทั้งหมด ขึ้นอยู่กับแหล่งข้อมูล
ไม่ทั้งหมด ขึ้นอยู่กับแหล่งข้อมูล
ไม่สนับสนุนชุดคาสั่งทั้งหมด ขึ้นอยู่กับ
แหล่งข้อมูล

ภาพที่ 8 การเปรียบเทียบระหว่างการเชื่อต่อข้อมูลแบบ Import และ Direct Query

ภาพที่ 9 การใช้แผนภูมิรูปภาพ สีและขนาดของตัวอักษร เพื่อใช้เปรียบเทียบจานวนข้อมูลในแต่ละ่ รายการ
สรุปผล อภิปรายผล ข้อเสนอแนะ และการนาไปใช้ประโยชน์
จากการจั ดทาแผงหน้ าปั ดทางธุรกิ จ โดยได้ดาเนิ นการเป็น 3 ส่ ว น คื อ ส่ ว นที่ ห นึ่งเป็นการ
รวบรวมข้อมูลจากระบบงานบริการต่าง ๆ ส่วนที่สองพัฒนากระบวนการ ETL และส่วนที่สามวิเคราะห์ข้อมูลจัดทา
แผงหน้าปัดทางธุรกิจ โดยหน้าจอแผงหน้าปัดทางธุรกิจ จะเป็นส่วนแสดงผลภาพรวมการดาเนินการของบริการ
ต่างๆ ที่เกิดขึน้ ในปัจจุบัน ประกอบด้วย

การประชุมวิชาการระดับชาติ PULINET ครั้งที่ 10 : Library Transformation in a Disrupted World, 8-9 มกราคม 2563, สานักหอสมุด มหาวิทยาลัยทักษิณ

1. แผงหน้าปัดรายงานการวิเคราะห์การใช้ฐานข้อมูลออนไลน์ แสดงจานวน Hits ในการเข้าใช้
เว็บไซต์ฐานข้อมูลออนไลน์ และจานวนผู้ใช้บริการ โดยนาผลรวมของจานวนผู้ใช้บริการแต่ล่ะประเภทสมาชิกในแต่
ละคณะ มาจาแนกตามฐานข้อมูลออนไลน์ โดยแสดงผลในรูปแบบตัวเลข ตารางข้อมูล แผนภูมิ เพื่อให้ทราบถึง
กลุ่มเป้าหมายของผู้ใช้บริการในแต่ล่ะคณะและฐานข้อมูล ใช้ในการสนับสนุนแผนการส่งเสริมการใช้ฐานข้อมูล และ
ใช้ในการปรับปรุงการบอกรับฐานข้อมูลในอนาคต

ภาพที่ 10 แผงหน้าปัดรายงานการวิเคราะห์การใช้ฐานข้อมูลออนไลน์
2. แผงหน้าปัดรายงานการวิเคราะห์การเข้าใช้สานักหอสมุดและจานวนการยืมทรัพยากร แสดง
จานวนผู้ใช้บริการห้องสมุดแต่ละประเภทสมาชิกในแต่ละคณะ และจานวนครั้งการยืมทรัพยากรของสมาชิกในแต่ละ
คณะ มี จ าแนกตามหมวดหมู่ LC โดยแสดงผลในรู ป แบบตั ว เลข และแผนภู มิ เพื่ อ ให้ ท ราบถึ ง ภาพรวมของ
กลุ่มเป้าหมายของสมาชิกที่ใช้บริการห้องสมุด และภาพรวมในการยืมทรัพยากรในแต่ ละประเภทและในแต่ละคณะ
ซึ่งสามารถนาข้อมูลไปใช้ปรับปรุงและส่งเสริมกับผู้ใช้บริการได้โดยตรง

การประชุมวิชาการระดับชาติ PULINET ครั้งที่ 10 : Library Transformation in a Disrupted World, 8-9 มกราคม 2563, สานักหอสมุด มหาวิทยาลัยทักษิณ

ภาพที่ 11 แผงหน้าปัดรายงานการวิเคราะห์การเข้าใช้สานักหอสมุดและจานวนการยืมทรัพยากร
3. แผงหน้าปัดรายงานการวิเคราะห์การเข้าใช้เว็บไซต์และการสืบค้น OPAC แสดงจานวน Hits
ในการเข้าเว็บไซต์และการสืบค้น OPAC จานวนการดาวน์โหลดวิทยานิพนธ์ และ Keyword ที่ถูกค้นหามาก โดย
แสดงผลในรูปแบบตัวเลขและกลุม่ คาที่มีลาดับทางสถิติ (Word Cloud) ดังภาพ เพื่อแสดงให้เห็นถึงการเปรียบเทียบ
การเข้าใช้บริการเว็บไซต์และการสืบค้น OPAC แนวโน้ม Keyword ของแต่ล่ะวัน

ภาพที่ 12 แผงหน้าปัดรายงานการวิเคราะห์การเข้าใช้เว็บไซต์และการสืบค้น OPAC
และได้มีการแสดงแผงหน้าปัดรายงานบนอุปกรณ์ IOT โดยเชื่อมต่อกับโทรทัศน์ จัดแสดง ณ
ทางเข้าห้องสมุด เพื่อให้ผู้ใช้บริการสามารถทราบถึงผลการดาเนินงานของห้องสมุด และมีการแสดงผลในรูปแบบ
ของเว็บไซต์ที่แสดงผลได้ทั้ง อุปกรณ์ PC และโทรศัพท์มือถือ เพื่อให้ผู้บริหารและผู้ใช้บริการสามารถเข้าถึงแผง
หน้าปัดได้ทุกที่ทุกเวลา
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ภาพที่ 13 การแสดงแผงหน้าปัดผ่านทางเว็บไซต์และด้านหน้าทางเข้าห้องสมุด
ทั้งนี้ได้มีการนาเสนอผลงานในกิจกรรม “วันแห่งการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ห้องสมุด (Library KM
Day)” เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2562 ของสานักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เพื่อเป็นการเผยแพร่ความรู้และ
นวัตกรรมจากการจัดการความรู้ และก่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการนาองค์ความรู้ไปใช้ในแต่ล่ะหน่วยงานที่
ได้เข้าร่วมกิจกรรม ซึ่งได้รับความสนใจจากหน่วยงานอื่น ในเรื่องของการใช้ข้อมูลที่ผ่านการสังเคราะห์อย่างมี
ประสิทธิภาพมาขับเคลื่อนองค์กร ประกอบการตัดสินใจและวางแผนกลยุทธ์ จนนาไปสู่การขอเข้าศึกษาดูงานจาก
หน่วยงานอื่นภายหลังจากการจัดกิจกรรม

ภาพที่ 14 การนาเสนอผลงานในกิจกรรม และการขอเข้าศึกษาดูงานจากหน่วยงานภายนอก
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ข้อมูลที่นามาใช้ไม่ครอบคุลมการบริการทั้งหมดในสานักหอสมุด โดยส่วนใหญ่เป็นข้อมูลของการ
ให้บริการบางบริการ ทาให้การจัดทารายงานไม่ครบทุกงานบริการ ควรนาข้อมูลการให้บริการอื่น ๆ เช่น บริการจอง
ห้องศึกษา บริการคอมพิวเตอร์ Notebook, Tablet เป็นต้น เพิ่มเติมเข้ามา และเชื่อมโยงเพื่อให้ได้ข้ อมูลที่มีความ
สมบูรณ์และครอบคลุมยิ่งขึ้น รวมถึงการนาข้อมูลย้อนหลังจากช่วงระยะเวลาต่าง ๆ มาวิเคราะห์ เพื่อที่จะได้เป็น
ประโยชน์ต่อองค์กรต่อไป และควรมีรูปแบบการแสดงผลรายงานในรูปแบบต่าง ๆ ให้สอดคล้องกับผู้ใช้ข้อมูล เช่น
สาหรับผู้บริหารหรือเจ้าหน้าที่ และพัฒนาให้รองรับการนาข้อมูลออกในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อนาข้อมูลไปใช้ประโยชน์
ในงานด้านอื่นได้
จากการทาการรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูล โดยนาข้อมูลงานบริการมาจัดทาเป็นคลังข้อมูล และ
จัดทาแผงหน้าปัดรายงาน เพื่อใช้สนับสนุนการตัดสินใจในด้านต่างๆ เป็นผลให้การให้บริการเป็นไปอย่างมีระบบมาก
ขึ้น ผู้บริหารสามารถเข้าถึงข้อมูลได้อย่างสะดวก และสามารถนาไปวิเคราะห์และบริหารจัดการการให้บริการได้
อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ผู้ใช้บริการสามารถทราบถึงข้อมูลการดาเนินงาน แนวโน้มการใช้บริการในแต่ละวันที่
มีการอัพเดตข้อมูลตลอดเวลาผ่านทางการแสดงผลด้วยภาพหรือแผนภูมิ ทาให้ดูทันสมัย มีความน่าสนใจยิ่งขึ้น
รายการอ้างอิง
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