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บทคัดย่อ 

ระบบการสนับสนุนการตัดสินใจอย่างชาญฉลาด ส าหรับผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงาน ส านักวิทย

บริการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี เป็นระบบที่มีการน า Big Data ที่ส  าคัญในฝ่ายต่าง ๆ ของ

ส านักวิทยบริการ ได้แก่ ฝ ่ายหอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้ ฝ ่ายเทคโนโลยีทางการศึกษา และส านักงานเลขานุการ มา

ศึกษาวิเคราะห์ข ้อมูลการด าเนินงานและการให้บริการ เพ ื่อจัดท าระบบสนับสนุนการตัดสินใจอย่างชาญฉลาด และ

ศึกษาประสิทธิภาพของระบบสนับสนุนการตัดสินใจอย่างชาญฉลาด มีการด าเนินงาน 3 ขั้นตอน คือ 1) ข ั้นตอนการ

วิเคราะห์ข ้อมูลการด า เนินงานและการให้บริการ  2) การจัดท าระบบ 3) การศึกษาประสิทธิภาพของระบบ ผลการ

ด า เนินงานคือ  มีระบบการสนับสนุนการตัดสินใจอย่างชาญฉลาด ( Smart and Decision Support System - 

SDSS) ของฝ่ายหอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้ มีสารสนเทศเรื่อง การย ืมทรัพยากรสารสนเทศ และการเข ้าใช ้บริการ

หอสมุดฯ ฝ่ายเทคโนโลยีทางการศึกษา มีสารสนเทศเรื่อง การผลิตสื่อก ารเรียนรู้ประเภทสิ่งพ ิมพ์ และการผลิตสื่อ

การเรียนรู้อ ิเล ็กทรอนิกส์ และส านักงานเลขานุการ มีสารสนเทศเรื่อง  การบริหารงานบุคคล ทุกฝ่ายสามารถน า

สารสนเทศมาท าการวิเคราะห์ สรุปเป็นข้อมูลที่ส  าคัญ เพ ื่อน าเสนอข้อมูลแก่ผ ู้บริหาร และผู้ปฏิบัติงานตัดสินใจในการ

วางแผนบริหารส านักวิทยบริการและปรับปรุงพ ันนาการให้บริการแก่ผ ู้ใช ้บริการต่อไป  

 

ค าส าคัญ: ระบบสนับสนุนการตัดสินใจ, Big Data, วิเคราะห์ข ้อมูลการด าเนินงานและการให้บริการ  

 

 

 

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 านักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ประกอบไปด้วย 3 หน่วยงาน

คือ ฝ่ายส านักงานเลขานุการ ฝ่ายหอสมุดจอห์น เอฟ  เคนเนดี้ และฝ่ายเทคโนโลยีทางการศึกษา ซึ่งในแต่ละฝ่ายจะมี

ข ้อมูลสารสนเทศการด า เนินงานและการให้บริการ โดยที่ข ้อมูลส่วนใหญ่จะอยู่ในรูปแบบของข้อมูลที่พร้อมใช้ งาน 

ไม่ได้อย ู่ในรูปแบบที่พร้อมรายงานแก่ผ ู้บริหาร ดังนั้น เมื่อผ ู้บริหารต้องการข้อมูลเหล่านี้ จะต้องเส ียเวลารวบรวม

ข้อมูลของแต่ละฝ่ายและจัดท าข ้อมูลให้อย ู่ในรูปแบบที่ผ ู้บริหารต้องการ ท าให้เกิดความล่าช ้าและบางครั้งอาจ จะได้

ข ้อมูลไม่ครอบคลมุตามที่ต ้องการ ดังนั้นจึงเกิดแนวคิดที่จะน าข ้อมูลทั้งหมดมารวมกันไว้ในที่เดียวกัน และจัดรูปแบบ

ข้อมูล ในรูปแบบรายงานที่ผ ู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานสามารถน าไป ใช้ได้ในทันที ซ ึ่ง เรียกว่า  ระบบสนับสนุนการ

ตัดสินใจ 

ระบบสนับสนุนการตัดสินใจ (Decision Support Systems ) หรือ  DSS หมายถึงระบบที่ช ่วย

ตัดสินใจเพื่อแก้ปัญหาหรือออกแบบระบบงานโดยรวบรวมกลุ่มคน ขั้นตอนการท างาน ซอฟต์แวร์ ฐานข้อมูลและ

อุปกรณ์มาช่วย วิเคราะห์ข ้อมูล และการสร้างตัวแบบที่ซ ับซ้อนเพื่อแก้ปัญหาที่มีความยุ่งยากซับซ้อน ย ังเป็นการ

ประสานการท างานระหว่างบุคลากรกับเทคโนโลยีทางด้านซอฟต์แวร์ โดยเป็นการกระท า โต้ตอบกัน เพื่อแก้ปัญหา

และอยู่ภายใต้การควบคุมของผู้ใช ้ตั้งแต่เริ่มต้นถ ึงส ิ้นสุดข ั้นตอน  (ศรีสมรัก อินทุจันทร์ยง, 2549, น.212-213; โอภาส 

เอี่ยมสิริสงศ์, 2554, น.424) ซึ่งการตัดสินใจ (decision making ) ประกอบด้วย 4 ข ั้นตอน คือ 1) การใช้ความคิด

ประกอบเหตุผล ( intelligence )  2) การออกแบบ (design) 3) การคัดเล ือก (choice ) และ 4) การน า ไปใช้ 

(implementation) (โอภาส เอี่ยมสิริสงศ์, 2554, น. 417-419) 
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ส านักวิทยบริการได้เล ็งเห็นความส าคัญของระบบสนับสนุนการตัดสินใจ เพ ื่อให้ทั้งผ ู้บริหารและ

ผู้ปฏิบัติงานสามารถใช้สารสนเทศขององค์กรได้อย ่างรวดเร็ว เพ ื่อการตัดสินใจในการก าหนดนโยบายหรือวาง

แผนการพันนาการปฏิบัติงานและการบริการของส านักวิทยบริการ ผู้ร ับผิดชอบจึงได้จัดท า “ระบบการสนับสนุน

การตัดสินใจอย่างชาญฉลาดส าหรับผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงาน ส านักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยา

เขตปัตตานี” 

  

วัตถุประสงค  ์

  1. เพ ื่อศึกษาวิเคราะห์ข ้อมูลการด า เนินงานและการให้บริการของฝ่ายหอสมุดจอห์น เอฟ เคน

เนดี้ ฝ ่ายเทคโนโลยีทางการศึกษา และส านักงานเลขานุการ 

  2. เพ ื่อจัดท าระบบสนับสนุนการตัดสินใจอย่างชาญฉลาด ส าหรับผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงาน เพ ื่อ

ใช ้ก  าหนดนโยบายหรือวางแผนการพันนาการปฏิบัติงานและการบริการของส านักวิทยบริการ  

  3. เพ ื่อศึกษาประสิทธิภาพของระบบสนับสนุนการตัดสินใจอย่างชาญฉลาด  

 

ขั้นตอนและวิธีการด  าเนินงาน  

1. ข ั้นตอนการวิเคราะห์ข ้อมูลการด าเนินงานและการให้บริการ  

  ขั้นตอนการด า เนินงานเริ่มจากการประชุมซึ่งมี ผ ู้อ  านวยการส านักวิทยบริการ หัวหน้าฝ่าย

หอสมุดจอห์น  เอฟ เคนเนดี้ ฝ ่าย เทคโนโลยีทางการศึกษา  และส านักงานเลขานุการ หัวหน้ากลุ่มงาน บุคลากร

เจ้าของกระบวนการ และนักวิชาการคอมพิวเตอร์ ในขั้นตอนนี้เป็นการประชุมเพื่อคัด เล ือกสารสนเทศที่จะน า มา

วิเคราะห์และก าหนดรูปแบบการรายงานผลให้ตรงตามความต้องการของผู้บริหารและแต่ละฝ่าย  

2. การจัดท าระบบสนับสนุนการตัดสินใจอย่างชาญฉลาด  

  การจัดท าระบบสนับสนุนการตัดสินใจอย่างชาญฉลาด ผู้วิเคราะห์ได้ก  าหนดวิธีการและขั้นตอน

การศึกษา โดยยึดหลักพันนาตามวิธีการวงจรพันนาระบบ หรือ SDLC (System Development Life Cycle ) ซึ่ง

ประกอบไปขั้นตอนต่าง ๆ ดังต่อไปนี้ 

 2.1 การก าหนดปัญหาและความต้องการของระบบ  

 ปัญหาของสารสนเทศของส านักวิทยบริการในปัจจุบันคือการกระจายกันอยู่ในแต่ละฝ่าย  

และอยู่ในรูป แบบที่ผ ู้ปฏิบัติงานสามารถน ามาใช้งานทันที เมื่อผ ู้บริการต้องการสารสนเทศ จ าเป็นต้องท าการร้องขอ

ไปยังแต่ละฝ่าย และเสียเวลารวบรวมข้อมูลและจัดท าข ้อมูลให้อย ู่ในรูปแบบที่ผ ู้บริหารต้องการ  ท าให้เกิดความล่าช ้า

และบางครั้งอาจจะได้ข ้อมูลไม่ครอบคลุมตามที่ต ้องการ  

  ในการศึกษาความต้องการของผู้บริหาร หัวหน้าฝ่าย หัวหน้ากลุ่มงานและผู้ใช ้ข ้อมูล  

พบว่ามีความต้องการที่เหมือนกันคือ ต้องการสารสนเทสที่สามารถน ามาใช้ได้ทันที ผ ู้บริหารต้องการข้อมูลใ นภาพ

กว้างสรุปยอดรวมในขั้นตอนสุดท้าย หัวหน้าฝ่าย หัวหน้างาน ต้องการข้อมูลโดยสรุปที่เก ี่ยวข ้องกับฝ่ายหรืองานของ

ตนเอง ส่วนผู้ปฏิบัติต้องการข้อมูลในมุมแคบที่เก ี่ยวข ้องกับการปฏิบัติงาน รูปแบบของข้อมูลที่ต ้องการ ล้วนแต่มี

รูปแบบที่ไม่เปลี่ย นแปลงหรือ เปลี่ยนแปลงน้อยมาก  นอกจากนี้ย ังมีความต้องการจากบุคคลภายนอ กเช่น  คณะ 

ต้องการรายงานในรูปแบบของ AUN-QA 
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 สารสนเทศที่น  าวิเคราะห์ของฝ่ายหอสมุด จอ ห์น  เอฟ เคนเนดี้  คือ  ระบบห้องสมุด

อัตโนมัติ ALIST ระบบสแกนบัตรสมาชิก เข ้าใช ้บริการห้องสมุด  สารสนเทศที่น  าวิเคราะห์ของฝ่ายเทคโนโลยีทาง

การศึกษา ได้แก่ ระบบเอกสารค าสอนออนไลน์ ระบบบันทึกผลการด าเนินงานของงานผลิตสื่อส ิ่งพ ิมพ์ ระบบบันทึก

ผลการด าเนินงานของงานผลิตสื่ออิเล ็กทรอนิกส์ และสารสนเทศที่น  าวิเคราะห์ของฝ่ายส านักงานเลขานุการ  ได้แก่ 

ระบบการลงเวลาเข ้าปฏิบัติราชการของส านักวิทยบริการ 

 2.2 ขั้นตอนการวิเคราะห์ปัญหา (Analysis ) 

การวิเคราะห์ข ้อมูล  (Analysis) เริ่มจากการตรวจสอบสารสนเทศที่เล ือกสามารถไป

เชื่อมโยงกับสารสนเทศตัวอื่นตามรูปแบบรายงานที่ต ้อง การได้อย ่างไร  ตัวอย ่างเช ่น  ข ้อมูลการย ืมทรัพยากร

สารสนเทศจากระบบห้องสมุดอัต โนมัติ ALIST จะประกอบไปด้วยข้อมูล คือ วัน  เดือน ปี เวลา ผู้ให้บริการ รหัส

ผู้ใช ้บริการ รหัสหนังส ือ สามารถเชื่อมโยงกับระบบงานทะเบียนนักศึกษา ตามภาพที่ 1 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 1 ตัวอย ่างข ้อมูลการย ืมทรัพยากรสารสนเทศ  

 

                    เมื่อตรวจพบการเชื่อม โยงก็น าสารส นเทศที่ได้มาจัดรู ปแ บบใ หม่ตามการเชื่อ ม โย ง  

ประกอบด้วย วัน เดือน ปี เวลา รหัสผู้ใช ้บริการ ชื่อผ ู้ใช ้บริการ สาขาวิชา คณะ เลขเรียกหนังสือ และชื่อทรั พยากร

สารสนเทศที่ย ืม ตามภาพที่ 2  

 

 

 

 

 

ภาพที่ 2 ตัวอย ่างสารสนเทศเมื่อน ามาเชื่อมโยง  

 

         หลังจากนั้นน าสารสนเทศที่ได้มา จัดระเบียบแยกแยะส่วนต่าง ๆ ของสารสนเทศที่เล ือก

ได้ออกเป็นหมวด หมู่ เช ่น สาขาวิชา คณะ ชั้นปี ช ื่อหนังส ือ ประเภททรัพยากรสารสนเทศ ประเภทผู้ใช ้ ดังตัวอย ่าง

ภาพที่ 3 
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ภาพที่ 3 ตัวอย ่างสารสนเทศเมื่อน ามาหมวดหมู่  

 

 2.3 ขั้นตอนการออกแบบระบบ (Design) 

 2.3.1 การออกแบบ Navigation 

 ผู้วิเคราะห์เล ือกใช้ระบบ เนวิเกชัน (Navigation) ในการออกแบบเว็บไซต์ เพ ื่อช ่วย ให้

ผ ู้ใช ้เข ้าใช ้งานและเข ้าถ ึงข ้อมูลที่ต ้องการได้อย ่างสะดวกและไม่หลงทาง โดยภายในเว็บไซต์จะประกอบด้วย  

 1) ออกแบบเมนูหลัก 

                                      ผ ู้วิเคราะห์ออกแบบโดยวางเมนูหลัก เอาไว้ด้าน บนหน้าจอแสดงผล ซึ่งจะมองเห็นได้

ช ัดเจน เพ ื่อท าหน้าที่เช ื่อมโยงไปยังส ่วนต่าง ๆ ของระบบสนับสนุนการตัดสินใจอย่างชาญฉลาด โดยไม่ต้องย ้อนกลบั 

ไม่ว่าอย ู่หน้าไหนของการแสดงผล  เมนูหลักประกอบไปด้วย 3 เมนู คือ เมนูแสดงข้อมูลสารสนเทศฝ่ายส านัก งาน

เลขานุการ เมนูแสดงข้อมูลสารสนเทศฝ่ายหอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้ เมนูแสดงข้อมูลสารสนเทศฝ่าย เทคโน โลยี

ทางการศึกษา  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 4 ตัวอย ่างเมนูหลัก  
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 2) ออกแบบส่วนของการแสดงรายงาน 

 ระบบจะแบ่งสารสนสนเทศออกเป็น 2 ส่วนคือ ส่วนที่สามารถเปิดเผยแก่บุคคลทั่วไป

ได้และส่วนที่ไม่เปิดเผยแก่บุคคลทั่วไป/ส าหรับผู้บริหารเท่านั้น ส ่วนที่สามารถเปิดเผยแก่บุคคลทั่วไปได้  บุคคลทั่วไป

สามารถ เข ้ามาดูได้ที่ https://sdss.oas.psu.ac.th โดยที่ไม่ต้องท าก าร login เข ้าส ู่ระบบ ส่วนที่ไม่เปิด เผ ย  

จ าเป็นต้อง login เข ้าส ู่ระบบก่อนจึงจะสามารถดูได้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 5 ตัวอย ่างสารสนเทศที่เปิดเผยข้อมูลแก่บุคคลทั่วไป  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 6 ตัวอย ่างสารสนเทศที่ต ้อง login  เข ้าส ู่ระบบก่อน  
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 2.4 ขั้นตอนในการพันนา (Development) 

 2.4.1  โครงสร้างของระบบ (Site Map) 

 จากการศึกษาขั้นตอนการท างานของระบบ จะแบ่งสารสนเทศออกเป็น 3 ฝ่ายได้แก่ 

ฝ ่ายหอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้ ฝายเทคโนโลยีทางการศึกษา  และฝ่ายส านักงานเลขานุการ ซึ่งแต่ละฝ่ายจะมี

สารสนเทศที่แตกต่างกัน  

 2.4.2 สถาปัตยกรรมของระบบ  

 ผู้วิเคราะห์ได้น  าเสนอข้อมูลผ่านเทคโนโลยีเว็บแอปพลิเคชัน (Web-based Application 

Technology) ได้เล ือกใช้โปรแกรมภาษา PHP และ JavaScript ท างานร่วมกับระบบจัดการฐานข้อมูล  MySQL 

และซอฟต์แวร์ส  าหรับบริการเครื่องแม่ข ่าย Apache ซึ่งทั้งหมดเป็น Open Source Software ที่ไม่มีล ิขสิทธิ์ และ

ค่าใช ้จ่าย 

 2.5 ขั้นตอนในการทดสอบและติดตั้ง (Test and Setting ) 

 2.5.1 การทดสอบระบบ ผู้วิเคราะห์ได้น  าเสนอผลการพันนาระบบในที่ประชุม ซึ่ง

ประกอบด้วย ผู้อ  านวยการส านักวิทยบริการ หัวหน้าฝ่ายหอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้ ฝ ่ายเทคโนโลยีทางการศึกษา 

และส านักงานเลขานุการ หัวหน้ากลุ่มงาน และบุคลากรเจ้าของกระบวนการ เพ ื่อทดลองใช้งานและประเมินผล  

 2.5.2 ติดตั้งระบบเพื่อใช ้งาน พร้อมอบรมผู้ปฏิบัติงานและผู้ใช ้บริการ  

 2.6 ขั้นตอนการบ ารุงรักษาและการประเมินผล (Maintenance  and Evaluation) 

 2.6.1 ข ั้นตอนการบ ารุงรักษา (Maintenance ) 

 1) ปรับปรุงข ้อมูลและทดสอบระบบ  

  2) ส  ารองข้อมูลทุกวัน 

 2.6 .2 ขั้นตอนการประเมินผล (Evaluation ) 

          ประเมินผลโดย ผู้อ  านวยการส านักวิทยบริการ หัวหน้าฝ่ายหอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้ ฝ ่าย

เทคโนโลยีทางการศึกษา และเลขานุการส านักวิทยบริการ หัวหน้ากลุ่มงาน และบุคลากรเจ้าของกระบวนการ  

3. การศึกษาประสิทธิภาพและการประเมินผลระบบสนับสนุนการตัดสินใจอย่างชาญฉลาด  

  การศึกษาประสิทธิภาพของระบบสนับสนุนการตัดสินใจอย่างชาญฉลาด  ด า เนินการโด ย

ผู้ร ับผิดชอบพันนาระบบน า เสนอผลการพันนาระบบในที่ประชุมซึ่งประกอบด้วย  ผู้อ  านวยการส านักวิทยบริการ 

หัวหน้าฝ่ายหอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้ ฝ ่ายเทคโนโลยีทางการศึกษา  และส านักงานเลขานุการ หัวหน้ากลุ่มงาน 

และบุคลากรเจ้าของกระบวนการ เพ ื่อ รับฟังข ้อ เสนอแนะและให้มั่น ใจว่าการพันนาระบบเป็นไปตามข้อตกลง

เบื้องต้น ผู้พ ันนาระบบสามารถน าข ้อเสนอแนะไปปรับปรุงและพันนาระบบให้ตรงตามความต้องการของผู้บริหาร

และผู้ใช ้ข ้อมูล และมีการประเมินผลระบบสนับสนุนการตัดสินใจอย่างชาญฉลาด ด าเนินการโดยส่งแบบประเมิ นให้

ผ ู้อ  านวยการ หัวหน้าฝ่าย หัวหน้ากลุ่มงาน และเจ้าของกระบวนการ เป็นผู้ท าแบบประเมิน  

 

สรุปผล อภิปรายผล ข้อเสนอแนะ และการน าไปใช้ประโยชน์ 

ผลการศึกษา/วิเคราะห์ข ้อมูล ได้รับสารสนเทศที่ส  าคัญ ดังนี้  

1) ฝ ่ายหอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้ มีสารสนเทศด้านการบริการห้องสมุด ประกอบด้วย  

สารสนเทศเรื่อง การย ืมทรัพยากรสารสนเทศ และการเข ้าใช ้บริการห้องสมุด  
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2) ฝ ่ายเทคโนโลยีทางการศึกษา มีสารสนเทศด้านการบริการสื่อการเรียนรู้ ประกอบด้วย การ 

ผลิตสื่อการเรียนรู้ประเภทสิ่งพ ิมพ์ การผลิตสื่อการเรียนรู้อ ิเล ็กทรอนิกส์และการผลิตเอกสารค าสอน  

3) ส  านักงานเลขานุการ มีสารสนเทศด้านการบริหาร ประกอบด้วย การบริหารงานบุคคล ได้แก่  

การลงเวลาปฏิบัติงาน 

   ผลการประเมินประสิทธิภาพของระบบสนับสนุนการตัดสินใจอย่างชาญฉลาด จากความคิดเห็น

ของผู้อ  านวยการ หัวหน้าฝ่าย หัวหน้ากลุ่มงาน และเจ้าของกระบวนการ มีดังตารางต่อไปนี้ 

 

ตารางผลการประเมินประสิทธิภาพของระบบสนับสนุนการตัดสินใจอย่างชาญฉลาด  

 

รายการ  ค่าเฉลี่ย S.D. แปลผล  

ด้านตรงตามความต้องการ 4.89 0.33 มากที่ส ุด  

ด้านความสามารถท างานได้ตามหน้าที่ 5.0 0.00 มากที่ส ุด  

ด้านความง่ายต่อการใช้งาน  4.87 0.35 มากที่ส ุด  

ด้านประสิทธิภาพในการท างานของระบบ  5.0 0.00 มากที่ส ุด  

ด้านการรักษาความปลอดภัยของข้อมูล  5.0 0.00 มากที่ส ุด  

ภาพรวม  4.95 0.22 มากที่ส ุด  

  

จากตาราง ผลการประเมินความคิดเห็นที่มีต่อประสิทธิภาพของระบบสนับสนุนการตัดสินใจ

อย่างชาญฉลาดในภาพรวม พบว่า มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ  4.95 ด้านที่มีค่าเฉลี่ยส ูงส ุด คือ ด้านความสามารถท างานได้ตาม

หน้าที่ ด้านประสิทธิภาพในการท างานของระบบและด้านการรักษาความปลอดภัยของข้อมูล มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 5.0 

และด้านที่มีค่าเฉลี่ยต่ าส ุด คือ ด้านความง่ายต่อการใช้งาน  มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.87 

ข้อเสนอแนะ 

1. ควรเพิ่มการวิเคราะห์ข ้อมูลเรื่องอื่น ๆ ที่ส  านักวิทยบริการจัดเก็บ เพ ื่อให้ระบบมีความ 

สมบูรณ ์มากยิ่งข ึ้น 

2. ควรเพิ่มการเชื่อมโยงไปยังสารสนเทศที่เก ี่ยวข ้องกัน  

การน าไปใช้ประโยชน์ 

  การน าระบบระบบสนับสนุนการตัดสินใจอย่างชาญฉลาดไปใช้งาน มีการน าข ้อมูลการ เข ้าใช ้

บริการจากระบบสแกนบัตรสมาชิกเข ้าใช ้บริการห้องสมุด มาวิเคราะห์ พบว่า ช ่วงเวลา 20.30 - 21.30 มีการเข ้าใช ้

งานที่น ้อยมาก หอสมุดฯ จึงมีการปรับเปลี่ยนเวลาในการให้บริการ จากเดิม วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 08.30-21.30 น. 

เป็นเวลา 08.30-20.30 น. 
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ภาพที่ 7 สถิติการเข ้าใช ้บริการเวลา 19.00-20.00  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 8 สถิติการเข ้าใช ้บริการเวลา 20.00-21 .00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 9 สถิติการเข ้าใช ้บริการเวลา 21.00-22 .00 
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มีการน าข ้อมูลการย ืมทรัพยากรสารสนเทศจากระบบห้องสมุดอัตโนมัติ ALIST มาวิเคราะห์

พบว่า ช ่วงเวลา 12.00-13.00 และ 16.00-17.00 มีผ ู้ย ืมทรัพยากรสารสนเทศจ านวนมากกว่าช ่วงเวลาอื่น ท าให้มี

การจัดเจ้าหน้าที่ให้บริการเพิ่ม และ ช่วง 08.00-09.00 และ 21.0-22.00 มีการย ืมทรัพยากรสารสนเทศน้อย จึง

สามารถลดเจ้าหน้าที่ให้บริการ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 10 สถิติการย ืมทรัพยากรสารสนเทศตามช่วงเวลา  
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