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บทคัด ย่อ
ระบบการสนั บ สนุ น การตัด สิ น ใจอย่า งชาญฉลาด ส าหรั บ ผู้บ ริ ห ารและผู้ป ฏิ บ ั ต ิง าน ส านั ก วิท ย
บริก าร มหาวิท ยาลัย สงขลานคริน ทร์ วิท ยาเขตปัต ตานี เป็ น ระบบที่ มีก ารน า Big Data ที่ส าคัญ ในฝ่า ยต่า ง ๆ ของ
ส านัก วิท ยบริก าร ได้แ ก่ ฝ่า ยหอสมุด จอห์น เอฟ เคนเนดี้ ฝ่า ยเทคโนโลยีท างการศึก ษา และส านัก งานเลขานุก าร มา
ศึก ษาวิเคราะห์ข ้อ มูล การด าเนิน งานและการให้ บ ริก าร เพื่อ จัด ท าระบบสนั บ สนุน การตัด สิน ใจอย่า งชาญฉลาด และ
ศึก ษาประสิท ธิภ าพของระบบสนับ สนุน การตัด สิน ใจอย่า งชาญฉลาด มีก ารด าเนิน งาน 3 ขั้น ตอน คือ 1) ขั้น ตอนการ
วิเคราะห์ข ้อ มูล การด าเนิน งานและการให้ บ ริก าร 2) การจัด ท าระบบ 3) การศึก ษาประสิท ธิภ าพของระบบ ผลการ
ด าเนิ น งานคื อ มี ร ะบบการสนั บ สนุ น การตั ด สิ น ใจอย่ า งชาญฉลาด ( Smart and Decision Support System SDSS) ของฝ่า ยหอสมุด จอห์น เอฟ เคนเนดี้ มีส ารสนเทศเรื่อ ง การยืมทรัพ ยากรสารสนเทศ และการเข้า ใช้บ ริ ก าร
หอสมุด ฯ ฝ่า ยเทคโนโลยีท างการศึก ษา มีส ารสนเทศเรื่อ ง การผลิต สื่อ ก ารเรีย นรู้ป ระเภทสิ่ง พิม พ์ และการผลิต สื่ อ
การเรี ย นรู้อ ิ เ ล็ก ทรอนิ ก ส์ และส านั ก งานเลขานุ ก าร มี ส ารสนเทศเรื่ อ ง การบริ ห ารงานบุ ค คล ทุ ก ฝ่ า ยสามารถน า
สารสนเทศมาท าการวิเคราะห์ สรุป เป็น ข้อ มูล ที่ส าคัญ เพื่อ น าเสนอข้อ มูล แก่ผ ู้บ ริห าร และผู้ป ฏิบ ัต ิงานตัด สิน ใจในการ
วางแผนบริห ารส านัก วิท ยบริก ารและปรับ ปรุงพัน นาการให้บ ริก ารแก่ผ ู้ใ ช้บ ริก ารต่อ ไป
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ABSTRACT
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Smart and Decision Support System for Administrators and Operators at Office of
Academic Resources, Prince of Songkhla University, Pattani Campus is a system that uses the
important big data in each division of the Office of Academic Resources: John F. Kennedy Library,
Division of Education Technology, and Office of the Secretary that analyze the data of performances
and services. The objectives are to develop the smart and decision support system and to study
the effectiveness of the system . To achieve the objective, 3 process are taken: 1) Study the needs
of each division about their performances and services, 2) design and develop the system, and 3)
study the system’s efficiency. The result shows that there is the Smart and Decision Support System
( SDSS) of the John F. Kennedy Library about borrowing information resources and accessing the
library. At the Division of Education Technology, there is information about the production of
learning media in publications and electronic learning media . Also, in the Office of the Secretary,
there is information about personnel management. All divisions can analyze and summarize the
important information for the administrators and operators in making management planning
decisions in the Office of Academic Resources and improving service development for users .

Keywords: Decision Support System, Big Data, Analyze the Data of Performances and Services
บทน า
ส านัก วิท ยบริก าร มหาวิท ยาลัย สงขลานคริน ทร์ วิท ยาเขตปัต ตานี ประกอบไปด้วย 3 หน่วยงาน
คือ ฝ่า ยส านัก งานเลขานุก าร ฝ่า ยหอสมุด จอห์น เอฟ เคนเนดี้ และฝ่า ยเทคโนโลยีท างการศึก ษา ซึ่งในแต่ล ะฝ่า ยจะมี
ข้อ มูล สารสนเทศการด าเนิ น งานและการให้บ ริก าร โดยที่ข ้อ มูล ส่วนใหญ่จ ะอยู่ใ นรู ป แบบของข้อ มูล ที่พ ร้อ มใช้ ง าน
ไม่ ไ ด้ อ ยู่ ใ นรู ป แบบที่ พ ร้อ มรายงานแก่ ผ ู้บ ริห าร ดั ง นั้ น เมื่ อ ผู้ บ ริ ห ารต้อ งการข้อ มู ล เหล่า นี้ จะต้ อ งเสี ย เวลารวบรวม
ข้อ มูล ของแต่ล ะฝ่า ยและจัด ท าข้อ มูล ให้อ ยู่ใ นรู ป แบบที่ผ ู้ บ ริห ารต้อ งการ ท าให้เกิด ความล่า ช้า และบางครั้ง อาจ จะได้
ข้อ มูล ไม่ค รอบคลุมตามที่ต ้อ งการ ดังนั้น จึงเกิด แนวคิด ที่จะน าข้อ มูล ทั้งหมดมารวมกัน ไว้ใ นที่เดีย วกัน และจัด รูป แบบ
ข้ อ มู ล ในรู ป แบบรายงานที่ ผ ู้บ ริ ห ารและผู้ป ฏิ บ ั ต ิ ง านสามารถน าไป ใช้ไ ด้ ใ นทั น ที ซึ่ ง เรี ย กว่ า ระบบสนั บ สนุ น การ
ตัด สิน ใจ
ระบบสนั บ สนุ น การตั ด สิน ใจ (Decision Support Systems) หรื อ DSS หมายถึ ง ระบบที่ช ่วย
ตัด สิน ใจเพื่อ แก้ป ั ญ หาหรือ ออกแบบระบบงานโดยรวบรวมกลุ่ มคน ขั้น ตอนการท างาน ซอฟต์แ วร์ ฐานข้อ มูล และ
อุป กรณ์มาช่วย วิเคราะห์ข ้อ มู ล และการสร้า งตัว แบบที่ซ ั บ ซ้อ นเพื่อ แก้ ป ัญ หาที่ มี ค วามยุ่ งยากซั บ ซ้ อ น ยังเป็น การ
ประสานการท างานระหว่า งบุ ค ลากรกั บ เทคโนโลยี ท างด้า นซอฟต์แ วร์ โดยเป็น การกระท าโต้ต อบกั น เพื่อ แก้ ป ั ญ หา
และอยู่ภ ายใต้ก ารควบคุมของผู้ใ ช้ต ั้งแต่เริ่มต้น ถึงสิ้น สุด ขั้น ตอน (ศรีส มรัก อิน ทุจัน ทร์ย ง, 2549, น.212-213; โอภาส
เอี่ย มสิร ิส งศ์, 2554, น.424) ซึ่ง การตัด สิน ใจ (decision making) ประกอบด้วย 4 ขั้น ตอน คือ 1) การใช้ค วามคิ ด
ประกอบเหตุ ผ ล (intelligence) 2) การออกแบบ (design) 3) การคั ด เลื อ ก (choice) และ 4) การน าไปใช้
(implementation) (โอภาส เอี่ย มสิร ิส งศ์, 2554, น. 417-419)
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ส านัก วิท ยบริก ารได้เล็งเห็น ความส าคัญ ของระบบสนับ สนุน การตัด สิน ใจ เพื่อ ให้ท ั้งผู้บ ริห ารและ
ผู้ ป ฏิ บ ั ต ิ ง านสามารถใช้ส ารสนเทศขององค์ ก รได้ อ ย่า งรวดเร็ ว เพื่ อ การตั ด สิ น ใจในการก าหนดนโยบายหรื อ วาง
แผนการพัน นาการปฏิ บ ัต ิ งานและการบริ ก ารของส านัก วิ ท ยบริ ก าร ผู้ร ับ ผิด ชอบจึงได้ จั ด ท า “ระบบการสนั บ สนุ น
การตัด สิน ใจอย่า งชาญฉลาดส าหรับ ผู้บ ริห ารและผู้ป ฏิบ ัต ิงาน ส านัก วิท ยบริก าร ม หาวิท ยาลัย สงขลานคริน ทร์ วิท ยา
เขตปัต ตานี”
วัต ถุป ระสงค์
1. เพื่อ ศึก ษาวิเคราะห์ข ้อ มูล การด าเนิน งานและการให้บ ริก ารของฝ่า ยหอสมุด จอห์น เอฟ เคน
เนดี้ ฝ่า ยเทคโนโลยีท างการศึก ษา และส านัก งานเลขานุก าร
2. เพื่อ จัด ท าระบบสนับ สนุน การตัด สิน ใจอย่า งชาญฉลาด ส าหรับ ผู้บ ริห ารและผู้ป ฏิบ ัต ิงาน เพื่อ
ใช้ก าหนดนโยบายหรือ วางแผนการพัน นาการปฏิบ ัต ิงานและการบริก ารของส านัก วิท ยบริก าร
3. เพื่อ ศึก ษาประสิท ธิภ าพของระบบสนับ สนุน การตัด สิน ใจอย่า งชาญฉลาด
ขั้น ตอนและวิธ ีก ารด าเนินงาน
1. ขั้น ตอนการวิเคราะห์ข ้อ มูล การด าเนิน งานและการให้บ ริก าร
ขั้ น ตอนการด าเนิ น งานเริ่ ม จากการประชุม ซึ่ ง มี ผู้ อ านวยการส านั ก วิ ท ยบริ ก าร หั ว หน้ า ฝ่ า ย
หอสมุ ด จอห์ น เอฟ เคนเนดี้ ฝ่ า ยเทคโนโลยี ท างการศึ ก ษา และส านั ก งานเลขานุ ก าร หั ว หน้ า กลุ่ ม งาน บุ ค ลากร
เจ้า ของกระบวนการ และนัก วิช าการคอมพิ ว เตอร์ ในขั้น ตอนนี้เป็น การประชุ มเพื่อ คัด เลื อ กสารสนเทศที่ จ ะน า มา
วิเคราะห์แ ละก าหนดรูป แบบการรายงานผลให้ต รงตามความต้อ งการของผู้บ ริห ารและแต่ล ะฝ่า ย
2. การจัด ท าระบบสนั บ สนุน การตัด สิน ใจอย่า งชาญฉลาด
การจัด ท าระบบสนั บ สนุน การตัด สิน ใจอย่า งชาญฉลาด ผู้วิเคราะห์ไ ด้ก าหนดวิ ธีก ารและขั้น ตอน
การศึก ษา โดยยึด หลัก พัน นาตามวิธีก ารวงจรพัน นาระบบ หรือ SDLC (System Development Life Cycle) ซึ่ง
ประกอบไปขั้น ตอนต่า ง ๆ ดังต่อ ไปนี้
2.1 การก าหนดปัญ หาและความต้อ งการของระบบ
ปัญ หาของสารสนเทศของส านัก วิท ยบริก ารในปัจจุบ ัน คือ การกระจายกัน อยู่ใ นแต่ล ะฝ่ า ย
และอยู่ใ นรูป แบบที่ผ ู้ป ฏิบ ัต ิงานสามารถน ามาใช้งานทัน ที เมื่อ ผู้บ ริก ารต้อ งการสารสนเทศ จาเป็น ต้อ งท าการร้อ งขอ
ไปยังแต่ล ะฝ่า ย และเสีย เวลารวบรวมข้อ มูล และจัด ท าข้อ มูล ให้อ ยู่ใ นรูป แบบที่ผ ู้บ ริห ารต้อ งการ ท าให้เกิด ความล่า ช้า
และบางครั้งอาจจะได้ข ้อ มูล ไม่ค รอบคลุมตามที่ต ้อ งการ
ในการศึก ษาความต้อ งการของผู้บ ริ ห าร หัวหน้า ฝ่า ย หัวหน้า กลุ่มงานและผู้ใ ช้ข ้อ มูล
พบว่า มีค วามต้อ งการที่ เหมื อ นกั น คือ ต้อ งการสารสนเทสที่ส ามารถน ามาใช้ไ ด้ ท ัน ที ผู้บ ริห ารต้อ งการข้อ มูล ใ นภาพ
กว้า งสรุป ยอดรวมในขั้น ตอนสุด ท้า ย หัว หน้า ฝ่า ย หัวหน้า งาน ต้อ งการข้อ มูล โดยสรุป ที่เกี่ย วข้อ งกับ ฝ่า ยหรือ งานของ
ตนเอง ส่วนผู้ป ฏิบ ัต ิต ้ อ งการข้อ มู ล ในมุ มแคบที่ เกี่ ย วข้อ งกั บ การปฏิ บ ั ต ิง าน รูป แบบของข้อ มูล ที่ ต ้อ งการ ล้วนแต่ มี
รู ป แบบที่ ไ ม่ เ ปลี่ ย นแปลงหรือ เปลี่ ย นแปลงน้อ ยมาก นอกจากนี้ ย ั งมี ค วามต้ อ งการจากบุ ค คลภายนอ กเช่น คณะ
ต้อ งการรายงานในรูป แบบของ AUN-QA
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สารสนเทศที่ น าวิ เ คราะห์ ข องฝ่ า ยหอสมุ ด จอ ห์ น เอฟ เคนเนดี้ คื อ ระบบห้ อ งสมุ ด
อั ต โนมั ต ิ ALIST ระบบสแกนบั ต รสมาชิก เข้า ใช้ บ ริ ก ารห้ อ งสมุ ด สารสนเทศที่ น าวิ เคราะห์ ข องฝ่ า ยเทคโนโลยีท าง
การศึก ษา ได้แ ก่ ระบบเอกสารค าสอนออนไลน์ ระบบบัน ทึก ผลการด าเนิน งานของงานผลิต สื่อ สิ่งพิมพ์ ระบบบัน ทึ ก
ผลการด าเนิน งานของงานผลิ ต สื่อ อิเล็ ก ทรอนิก ส์ และสารสนเทศที่น าวิเ คราะห์ข องฝ่า ยส านัก งานเลขานุก าร ได้แ ก่
ระบบการลงเวลาเข้า ปฏิบ ัต ิร าชการของส านัก วิท ยบริก าร
2.2 ขั้น ตอนการวิเคราะห์ ป ัญ หา (Analysis)
การวิ เ คราะห์ ข ้ อ มู ล (Analysis) เริ่ ม จากการตรวจสอบสารสนเทศที่ เ ลื อ กสามารถไป
เชื่ อ มโยงกั บ สารสนเทศตั ว อื่ น ตามรู ป แบบรายงานที่ ต ้ อ ง การได้ อ ย่ า งไร ตั ว อย่ า งเช่ น ข้ อ มู ล การยื ม ทรั พ ยากร
สารสนเทศจากระบบห้ อ งสมุ ด อั ต โนมั ต ิ ALIST จะประกอบไปด้ ว ยข้ อ มู ล คื อ วั น เดื อ น ปี เวลา ผู้ ใ ห้ บ ริ ก าร รหั ส
ผู้ใ ช้บ ริก าร รหัส หนังสือ สามารถเชื่อ มโยงกับ ระบบงานทะเบีย นนัก ศึก ษา ตามภาพที่ 1

ภาพที่ 1 ตัวอย่า งข้อ มูล การยืมทรัพ ยากรสารสนเทศ
เมื่ อ ตรวจพบการเชื่ อ มโยงก็ น าสารส นเทศ ที่ ไ ด้ ม าจั ด รู ป แ บบใ หม่ ต ามการเชื่ อ ม โย ง
ประกอบด้วย วัน เดือ น ปี เวลา รหัส ผู้ใ ช้บ ริก าร ชื่อ ผู้ใ ช้บ ริก าร สาขาวิช า คณะ เลขเรีย กหนังสือ และชื่อ ทรั พ ยากร
สารสนเทศที่ย ืม ตามภาพที่ 2

ภาพที่ 2 ตัวอย่า งสารสนเทศเมื่อ น ามาเชื่อ มโยง
หลังจากนั้น น าสารสนเทศที่ไ ด้ มา จัด ระเบีย บแยกแยะส่ วนต่า ง ๆ ของสารสนเทศที่เ ลื อ ก
ได้อ อกเป็น หมวด หมู่ เช่น สาขาวิช า คณะ ชั้น ปี ชื่อ หนังสือ ประเภททรัพ ยากรสารสนเทศ ประเภทผู้ใ ช้ ดังตัวอย่า ง
ภาพที่ 3
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ภาพที่ 3 ตัวอย่า งสารสนเทศเมื่อ น ามาหมวดหมู่
2.3 ขั้น ตอนการออกแบบระบบ (Design)
2.3.1 การออกแบบ Navigation
ผู้วิเคราะห์เ ลือ กใช้ร ะบบ เนวิเกชั น (Navigation) ในการออกแบบเว็ บ ไซต์ เพื่อ ช่วยให้
ผู้ใ ช้เข้า ใช้งานและเข้า ถึงข้อ มูล ที่ต ้อ งการได้อ ย่า งสะดวกและไม่ห ลงทาง โดยภายในเว็บ ไซต์จะประกอบด้วย
1) ออกแบบเมนูห ลัก
ผู้วิเคราะห์อ อกแบบโดยวางเมนูห ลัก เอาไว้ด ้า น บนหน้า จอแสดงผล ซึ่งจะมองเห็น ได้
ชัด เจน เพื่อ ท าหน้า ที่เชื่อ มโยงไปยังส่วนต่า ง ๆ ของระบบสนับ สนุน การตัด สิน ใจอย่า งชาญฉลาด โดยไม่ต ้อ งย้อ นก ลับ
ไม่ว่า อยู่ห น้า ไหนของการแสดงผล เมนูห ลัก ประกอบไปด้ วย 3 เมนู คือ เมนูแ สดงข้อ มูล สารสนเทศฝ่า ยส านั ก งาน
เลขานุก าร เมนูแ สดงข้อ มูล สารสนเทศฝ่า ยหอสมุด จอห์น เอฟ เคนเนดี้ เมนูแ สดงข้อ มูล สารสนเทศฝ่า ยเทคโน โลยี
ทางการศึก ษา

ภาพที่ 4 ตัวอย่า งเมนูห ลัก
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2) ออกแบบส่วนของการแสดงรายงาน
ระบบจะแบ่งสารสนสนเทศออกเป็น 2 ส่วนคือ ส่วนที่ส ามารถเปิด เผยแก่บ ุค คลทั่ว ไป
ได้แ ละส่วนที่ไ ม่เปิด เผยแก่บ ุค คลทั่วไป/ส าหรั บ ผู้บ ริ ห ารเท่า นั้น ส่วนที่ส ามารถเปิด เผยแก่บ ุค คลทั่วไปได้ บุค คลทั่วไป
สามารถเข้ า มาดู ไ ด้ ท ี่ https://sdss.oas.psu.ac.th โดยที่ ไ ม่ ต ้ อ งท าก าร login เข้ า สู่ ร ะบบ ส่ ว นที่ ไ ม่ เ ปิ ด เผ ย
จาเป็น ต้อ ง login เข้า สู่ร ะบบก่อ นจึงจะสามารถดูไ ด้

ภาพที่ 5 ตัวอย่า งสารสนเทศที่ เปิด เผยข้อ มูล แก่บ ุค คลทั่วไป

ภาพที่ 6 ตัวอย่า งสารสนเทศที่ต ้อ ง login เข้า สู่ร ะบบก่อ น
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2.4 ขั้น ตอนในการพัน นา (Development)
2.4.1 โครงสร้า งของระบบ (Site Map)
จากการศึก ษาขั้น ตอนการท างานของระบบ จะแบ่ง สารสนเทศออกเป็น 3 ฝ่า ยได้แ ก่
ฝ่า ยหอสมุด จอห์น เอฟ เคนเนดี้ ฝายเทคโนโลยีท างการศึก ษา และฝ่า ยส านัก งานเลขานุก าร ซึ่งแต่ล ะฝ่ายจะมี
สารสนเทศที่แ ตกต่า งกัน
2.4.2 สถาปัต ยกรรมของระบบ
ผู้วิเคราะห์ไ ด้น าเสนอข้อ มูล ผ่า นเทคโนโลยีเว็บ แอปพลิเคชั น (Web-based Application
Technology) ได้ เ ลื อ กใช้ โ ปรแกรมภาษา PHP และ JavaScript ท างานร่ ว มกั บ ระบบจั ด การฐานข้ อ มู ล MySQL
และซอฟต์แ วร์ส าหรั บ บริ ก ารเครื่ อ งแม่ ข ่า ย Apache ซึ่งทั้งหมดเป็น Open Source Software ที่ไ ม่มีล ิข สิท ธิ์ แ ละ
ค่า ใช้จ่า ย
2.5 ขั้น ตอนในการทดสอบและติด ตั้ง (Test and Setting)
2.5.1 การทดสอบระบบ ผู้วิเ คราะห์ไ ด้น าเสนอผลการพัน นาระบบในที่ป ระชุม ซึ่ง
ประกอบด้วย ผู้อ านวยการส านัก วิท ยบริก าร หัว หน้า ฝ่า ยหอสมุด จอห์ น เอฟ เคนเนดี้ ฝ่า ยเทคโนโลยีท างการศึก ษา
และส านัก งานเลขานุก าร หัวหน้า กลุ่มงาน และบุค ลากรเจ้า ของกระบวนการ เพื่อ ทดลองใช้งานและประเมิน ผล
2.5.2 ติด ตั้งระบบเพื่อ ใช้งาน พร้อ มอบรมผู้ป ฏิบ ั ต ิงานและผู้ใ ช้บ ริก าร
2.6 ขั้น ตอนการบ ารุงรัก ษาและการประเมิน ผล (Maintenance and Evaluation)
2.6.1 ขั้น ตอนการบ ารุงรัก ษา (Maintenance)
1) ปรับ ปรุงข้อ มูล และทดสอบระบบ
2) ส ารองข้อ มูล ทุก วัน
2.6.2 ขั้น ตอนการประเมิน ผล (Evaluation)
ประเมิน ผลโดย ผู้อ านวยการส านัก วิท ยบริก าร หัวหน้า ฝ่า ยหอสมุด จอห์น เอฟ เคนเนดี้ ฝ่า ย
เทคโนโลยีท างการศึก ษา และเลขานุก ารส านัก วิท ยบริก าร หัวหน้า กลุ่มงาน และบุค ลากรเจ้า ของกระบวนการ
3. การศึก ษาประสิท ธิภ าพและการประเมิน ผลระบบสนับ สนุน การตัด สิน ใจอย่า งชาญฉลาด
การศึ ก ษาประสิ ท ธิ ภ าพของระบบสนั บ สนุ น การ ตั ด สิ น ใจอย่ า งชาญฉลาด ด าเนิ น การโด ย
ผู้ ร ั บ ผิ ด ชอบพั น นาระบบน าเสนอผลการพัน นาระบบในที่ ป ระชุม ซึ่ง ประกอบด้ว ย ผู้ อ านวยการส านัก วิ ท ยบริก าร
หัวหน้า ฝ่า ยหอสมุ ด จอห์น เอฟ เคนเนดี้ ฝ่า ยเทคโนโลยี ท างการศึก ษา และส านัก งานเลขานุ ก าร หัวหน้า กลุ่ ม งาน
และบุ ค ลากรเจ้ า ของกระบวนการ เพื่ อ รั บ ฟั ง ข้ อ เสนอแนะและให้ มั่ น ใจว่ า การพั น นาระบบเป็ น ไปตามข้ อ ตกลง
เบื้อ งต้น ผู้พ ัน นาระบบสามารถน าข้อ เสนอแนะไปปรั บ ปรุ งและพัน นาระบบให้ ต รงตามความต้อ งการของผู้ บ ริ ห าร
และผู้ใ ช้ข ้อ มูล และมีก ารประเมิน ผลระบบสนั บ สนุน การตัด สิ น ใจอย่า งชาญฉลาด ด าเนิน การโดยส่งแบบประเมิ นให้
ผู้อ านวยการ หัวหน้า ฝ่า ย หัวหน้า กลุ่มงาน และเจ้า ของกระบวนการ เป็น ผู้ท าแบบประเมิน
สรุป ผล อภิป รายผล ข้อ เสนอแนะ และการนาไปใช้ป ระโยชน์
ผลการศึก ษา/วิเคราะห์ข ้อ มูล ได้ร ับ สารสนเทศที่ส าคัญ ดังนี้
1) ฝ่า ยหอสมุด จอห์น เอฟ เคนเนดี้ มีส ารสนเทศด้า นการบริก ารห้อ งสมุด ประกอบด้วย
สารสนเทศเรื่อ ง การยืมทรัพ ยากรสารสนเทศ และการเข้า ใช้บ ริก ารห้อ งสมุด

การประชุม วิช าการระดับ ชาติ PULINET ครั้ง ที่ 10 : Library Transformation in a Disrupted World, 8 -9 มกราคม 2563, ส านัก หอสมุด มหาวิทยาลัยทัก ษิณ

2) ฝ่า ยเทคโนโลยีท างการศึก ษา มีส ารสนเทศด้า นการบริก ารสื่อ การเรีย นรู้ ประกอบด้วย การ
ผลิต สื่อ การเรีย นรู้ป ระเภทสิ่งพิมพ์ การผลิต สื่อ การเรีย นรู้อ ิเล็ก ทรอนิก ส์แ ละการผลิต เอกสารค าสอน
3) ส านัก งานเลขานุก าร มีส ารสนเทศด้า นการบริห าร ประกอบด้วย การบริห ารงานบุค คล ได้แ ก่
การลงเวลาปฏิบ ัต ิงาน
ผลการประเมิน ประสิท ธิภ าพของระบบสนับ สนุน การตัด สิ น ใจอย่า งชาญฉลาด จากความคิด เห็ น
ของผู้อ านวยการ หัวหน้า ฝ่า ย หัวหน้า กลุ่มงาน และเจ้า ของกระบวนการ มีด ัง ตารางต่อ ไปนี้
ตารางผลการประเมิน ประสิท ธิภ าพของระบบสนับ สนุน การตัด สิน ใจอย่า งชาญฉลาด
รายการ

ค่าเฉลี่ย

S.D.

แปลผล

ด้า นตรงตามความต้อ งการ

4.89

0.33

มากที่ส ุด

ด้า นความสามารถท างานได้ต ามหน้า ที่

5.0

0.00

มากที่ส ุด

ด้า นความง่า ยต่อ การใช้งาน

4.87

0.35

มากที่ส ุด

ด้า นประสิท ธิภ าพในการท างานของระบบ

5.0

0.00

มากที่ส ุด

ด้า นการรัก ษาความปลอดภัย ของข้อ มูล

5.0

0.00

มากที่ส ุด

4.95

0.22

มากที่ส ุด

ภาพรวม

จากตาราง ผลการประเมิ น ความคิ ด เห็ น ที่มี ต ่ อ ประสิท ธิ ภ าพของระบบสนับ สนุ น การตั ด สิน ใจ
อย่า งชาญฉลาดในภาพรวม พบว่า มีค ่า เฉลี่ย เท่า กับ 4.95 ด้า นที่มีค ่า เฉลี่ย สูงสุด คือ ด้า นความสามารถท างานได้ต าม
หน้า ที่ ด้า นประสิท ธิภ าพในการท างานของระบบและด้า นการรัก ษาความปลอดภัย ของข้อ มูล มีค ่า เฉลี่ย เท่า กับ 5.0
และด้า นที่มีค ่า เฉลี่ย ต่าสุด คือ ด้า นความง่า ยต่อ การใช้งาน มีค ่า เฉลี่ย เท่า กับ 4.87
ข้อ เสนอแนะ
1. ควรเพิ่มการวิเคราะห์ข ้อ มูล เรื่อ งอื่น ๆ ที่ส านัก วิท ยบริก ารจัด เก็บ เพื่อ ให้ร ะบบมีค วาม
สมบูร ณ์มากยิ่งขึ้น
2. ควรเพิ่มการเชื่อ มโยงไปยังสารสนเทศที่เกี่ย วข้อ งกัน
การน าไปใช้ป ระโยชน์
การน าระบบระบบสนั บ สนุ น การตัด สิ น ใจอย่า งชาญฉลาดไปใช้ ง าน มี ก ารน าข้ อ มู ล การเข้า ใช้
บริก ารจากระบบสแกนบัต รสมาชิก เข้า ใช้บ ริก ารห้ อ งสมุ ด มาวิเคราะห์ พบว่า ช่วงเวลา 20.30 - 21.30 มีก ารเข้า ใช้
งานที่น ้อ ยมาก หอสมุด ฯ จึง มีก ารปรับ เปลี่ย นเวลาในการให้ บ ริก าร จากเดิม วัน จัน ทร์- ศุก ร์ เวลา 08.30-21.30 น.
เป็น เวลา 08.30-20.30 น.
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ภาพที่ 7 สถิต ิก ารเข้า ใช้บ ริก ารเวลา 19.00-20.00

ภาพที่ 8 สถิต ิก ารเข้า ใช้บ ริก ารเวลา 20.00-21.00

ภาพที่ 9 สถิต ิก ารเข้า ใช้บ ริก ารเวลา 21.00-22.00
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มี ก ารน าข้ อ มู ล การยื ม ทรั พ ยากรสารสนเทศจากระบบห้ อ งสมุ ด อั ต โนมั ต ิ ALIST มาวิ เ คราะห์
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