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บทคัดย่อ 
 ห้องสมุดส่วนใหญ่มีระบบจัดเก็บข้อมูลสถิติและจัดท ำรำยงำนภำยในระบบห้องสมุดอัตโนมัติ            
ที่ใช้กันอยู่แล้ว อนึ่งรำยงำนที่ได้จำกระบบมีลักษณะของข้อมูลดิบที่ไม่สำมำรถน ำไปใช้รำยงำนข้อมูลหรือ
สถิติในรูปแบบที่ต้องกำรได้ทันที ท ำให้บุคลำกรห้องสมุดต้องใช้เวลำในกำรรวบรวมและสรุปข้อมูลสถิติ
เกี่ยวกับทรัพยำกรห้องสมุดต่ำง ๆ โดยกำรเก็บข้อมูลเพ่ือน ำเสนอเป็นรำยงำนสถิติของห้องสมุดดังกล่ำว
เป็นเรื่องที่ต้องใช้เวลำค่อนข้ำงมำก ผู้พัฒนำจึงเลือกใช้โปรแกรมไมโครซอฟต์เอ็กเซลในกำรแก้ไขปัญหำ
ดังกล่ำว เนื่องจำกตัวโปรแกรมไมโครซอฟต์เอ็กเซลนั้นถูกออกแบบมำให้ใช้ในงำนสถิติตั้งแต่เริ่มต้นและ
เป็นโปรแกรมประจ ำส ำนักงำนที่สำมำรถท ำควำมเข้ำใจและใช้งำนได้ไม่ยำก งำนชิ้นนี้จึงมีวัตถุประสงค์
เพ่ือศึกษำและพัฒนำฟังก์ชั่นของโปรแกรมไมโครซอฟท์เอ็กเซลที่ใช้ในกำรสรุปข้อมูลสถิติกำรใช้ทรัพยำกร
สำรสนเทศของห้องสมุดส ำหรับบุคลำกรฝ่ำยบริกำรทรัพยำกรสำรสนเทศ 
 ผู้พัฒนำจึงน ำโปรแกรมไมโครซอฟต์เอ็กเซลมำประยุกต์ใช้ในกำรเก็บรวบรวมสถิติห้องสมุดทึ่
ต้องกำร โดยเริ่มจำกสถิติข้อมูลกำรยืม-คืนทรัพยำกรห้องสมุด ผลที่ได้พบว่ำโปรแกรมเอ็กเซลสำมำรถใช้
เป็นเครื่องมือส ำหรับบุคลำกรในฝ่ำยบริกำรทรัพยำกรสำรสนเทศน ำไปใช้ประโยชน์ในกำรรวบรวมข้อมูล
สถิติ สรุปผลและน ำเสนอข้อมูลสถิติ นับเป็นกำรเพ่ิมประสิทธิภำพในกำรท ำงำน และกำรให้บริกำร 
ตลอดจนยังสำมำรถน ำไปใช้น ำเสนอรำยงำนสถิติที่เป็นประโยชน์ของหน่วยงำน เพ่ือใช้ในก ำหนดนโยบำย
ของผู้บริหำรได้ต่อไป 
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Abstract 
 Most of academic libraries have library resources’ report functions in their own 
library automation system. Hence, the kind of report does not response the 
administrative need and how to get the library statistics waste much time of library’s 
staff. The developer decides to work with Microsoft Excel because it is designed for 
office statistic and available as well as easy to use. This project aims to investigate and 
develop Microsoft Excel’s function application for circulation staff to collect and present 
library resources use’s statistics. 
 The developer initiate Microsoft Excel program’ application at the department 
of circulation in order to gain library resources’ use by the users in the Central Library. 
The results reveal that Microsoft Excel program can be used as an efficient tool for staff 
at the department of circulation in order to collect and summarize the usage data to 
present at the administrative meeting. This also shows power of program as staff 
performance and good service and this kind of statistics is benefit for the library as to 
administrative policy as well 
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บทน า 
 พฤติกรรมกำรใช้ห้องสมุดของผู้ใช้ไม่ว่ำจะเป็นกำรสืบค้น กำรเข้ำมำใช้ หรือกำรยืมทรัพยำกร
สำรสนเทศล้วนเป็นสิ่งที่ต้องมีกำรบันทึกข้อมูลไว้เป็นสถิติทั้งสิ้น เพรำะสถิติดังกล่ำวมีควำมส ำคัญต่อ 
กำรบริหำรงำนและกำรให้บริกำรของห้องสมุดเป็นอย่ำงมำก ด้วยข้อมูลในรูปของสถิติเหล่ำนี้จะช่วยท ำให้
ทรำบถึงผลกำรด ำเนินงำนหรือกำรให้บริกำรของห้องสมุดได้เป็นอย่ำงดี โดยผู้บริหำรและหัวหน้ำฝ่ำย 
ต่ำง ๆ ที่เก่ียวข้องสำมำรถน ำไปใช้เป็นข้อมูลในกำรวำงแผนกำรด ำเนินงำน หรือเป็นข้อมูลสนับสนุน 
กำรตัดสินใจ ตลอดจนกำรบริหำรงบประมำณ และกำรพัฒนำห้องสมุดในด้ำนต่ำง ๆ ให้ก้ำวหน้ำต่อไปได้ 
 ส ำนักหอสมุดกลำง มหำวิทยำลัยศรีนครินทรวิโรฒ จัดเก็บรวบรวมสถิติของฝ่ำยต่ำง ๆ เพื่อ
น ำเสนอผู้บริหำรห้องสมุดเป็นรำยเดือน ได้แก่ กำรเข้ำใช้ห้องสมุด กำรยืมและกำรใช้ทรัพยำกรสำรสนเทศ 
กำรใช้ฐำนข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ทั้ง ebook และ ejournal กำรจัดหำทรัพยำกรสำรสนเทศประเภทต่ำง ๆ 
เป็นต้น ในส่วนของฝ่ำยบริกำรทรัพยำกรสำรสนเทศมีหน้ำที่รับผิดชอบในกำรเก็บรวบรวมข้อมูลต่ำง ๆ ที่



เกี่ยวข้องกับผู้ใช้ห้องสมุด ได้แก่ กำรใช้ทรัพยำกรสำรสนเทศท้ังยืมออกนอกห้องสมุด และกำรยืมใช้
ภำยในห้องสมุด ทรัพยำกรสำรสนเทศที่ต้องรวบรวมน ำเสนอได้แก่ หนังสือทั่วไป หนังสืออ้ำงอิง หนังสือ
เด็ก ปริญญำนิพนธ์ วำรสำรและหนังสือประเภทอ่ืน ๆ ส ำหรับกำรจัดเก็บสถิติที่ผ่ำนมำจะได้รับรำยงำน
จำกโมดูลกำรยืม-คืน (Circulation module) ในระบบห้องสมุดอัตโนมัติ ALEPH ซึ่งรำยงำนในรูปของ
แฟ้มข้อมูลไมโครซอฟต์เอ็กเซลก่อน จำกนั้นจึงน ำมำรวบรวมและแจกแจงภำยใต้เลขหมวดหมู่อีกครั้งหนึ่ง 
ซึ่งบุคลำกรที่ท ำหน้ำที่ดังกล่ำวต้องใช้เวลำในกำรท ำงำนประมำณครึ่งวันถึงหนึ่งวัน ดังนั้น ฝ่ำยเทคโนโลยี
ห้องสมุดจึงคิดค้นพัฒนำฟังก์ชั่นกำรท ำงำนของโปรแกรมไมโครซอฟต์เอ็กเซลมำใช้ประโยชน์เพื่อสำมำรถ
ท ำให้เก็บรวบรวมข้อมูล และน ำเสนอเป็นสถิติได้รวดเร็วยิ่งขึ้น 
 
วัตถุประสงค์ 
 เพ่ือศึกษำและพัฒนำฟังก์ชั่นของโปรแกรมไมโครซอฟท์เอ็กเซลที่ใช้ในกำรสรุปข้อมูลสถิติกำร
ใช้ทรัพยำกรสำรสนเทศของห้องสมุดส ำหรับบุคลำกรฝ่ำยบริกำรทรัพยำกรสำรสนเทศ 
 
ขั้นตอนและวิธีการด าเนินงาน 
 กำรพัฒนำฟังก์ชันของโปรแกรมไมโครซอฟต์เอ็กเซล ประกอบด้วยขั้นตอนดังนี้ 
 ระยะที่ 1: ศึกษาสภาพปัญหา 
 นักวิชำกำรคอมพิวเตอร์ได้แลกเปลี่ยนควำมรู้กับเจ้ำหน้ำที่จัดเก็บสถิติของฝ่ำยบริกำร
ทรัพยำกรสำรสนเทศ เพื่อให้ทรำบถึงรูปแบบ วิธีกำรท ำงำนที่ปฏิบัติอยู่ รวมทั้งปัญหำต่ำง ๆ ที่เกิดขึ้นจำก
กำรเก็บข้อมูลเพ่ือกำรน ำเสนอ 
 

 
 

ภำพที่ 1  ตัวอย่ำงรำยงำนข้อมูลกำรยืมจำกระบบ ALEPH 



 จำกตัวอย่ำงรำยงำนที่ออกมำจำกระบบ ดังรูปที่ 1 พบว่ำมีควำมหลำกหลำยของหมวดหมู่ 
(Collection) และเลขหมู่หนังสือ (Call number) กระจำยตัวอยู่ทั่วทั้งรำยงำนจ ำนวนมำก ซึ่งท ำให้ไม่
สะดวกต่อกำรรวบรวมและสรุปผล เนื่องจำกมีจ ำนวนย่อยของเลขหมู่ภำยในหมวดหมู่ที่ซับซ้อน ท ำให้
เจ้ำหน้ำที่ใช้เวลำค่อนข้ำงมำกในกำรจับกลุ่มและนับจ ำนวนเพ่ือน ำเสนอเป็นรำยงำนสถิติ ดังนั้น จึง
ประยุกต์กำรสร้ำงฟังก์ชันในโปรแกรมไมโครซอฟต์เอ็กเซลขึ้นเพื่อให้เป็นระบบค ำนวณแบบอัตโนมัติที่
สำมำรถสร้ำงเป็นรำยงำนสถิติจำกรำยงำนที่ออกมำจำกระบบ ได้ในแต่ละเดือน 
 ระยะที่ 2: วิเคราะห์ความต้องการและศึกษาความเป็นไปได้ 
 1.  ศึกษำลักษณะรำยงำนและข้อมูลที่ได้จำกระบบ 
 รำยงำนที่ออกมำจำกระบบ ตำมรูปที่ 1 แสดงหมวดหมู่ (Collection) เลขหมู่หนังสือ (Call 
number) และจ ำนวนกำรใช้งำนทรัพยำกรห้องสมุด โดยแต่ละกลุ่มต้องใช้เวลำหลำยชั่งโมงในกำร
แบ่งกลุ่มและนับค ำนวณ อนึ่ง รำยงำนดังกล่ำวยังมีข้อผิดพลำดที่เกิดจำกควำมผิดพลำดของมนุษย์ 
(Human error) ในกระบวนกำรให้หมวดหมู่หนังสือ ซึ่งจะพบได้ก็ต่อเมื่อมีผู้ใช้บริกำรมำขอยืมหนังสือเล่ม
นั้น อย่ำงไรก็ตำม เป้ำหมำยของกำรน ำเสนอรำยงำนสถิติจ ำเป็นต้องมีควำมถูกต้องแม่นย ำให้มำกที่สุด จึง
ต้องมีเจ้ำหน้ำที่ที่มีควำมรู้เกี่ยวกับกำรจัดกลุ่มและนับค ำนวณของกลุ่มนั้น ๆ ร่วมท ำรำยงำนสถิติ 
 2.  ศึกษำลักษณะกำรรวบรวมข้อมูลและน ำเสนอสถิติ 
 รำยงำนจะแสดงข้อมูลสรุปที่มีกำรออกแบบไว้ โดยมีเจ้ำหน้ำที่ที่มีประสบกำรณ์ให้ค ำแนะน ำใน
กำรสร้ำงรำยงำนอัตโนมัติ และกำรจัดกำร จ ำแนก และรวบรวมข้อมูลจะเป็นดังรูปที่ 2 
 3.  ศึกษำโปรแกรมที่สำมำรถจัดกำรและจ ำแนกข้อมูลได้ 
 เมื่อข้อมูลได้รับกำรจัดกลุ่ม จ ำแนก และรวบรวมแล้ว โปรแกรมไมโครซอฟต์เอ็กเซลก็มีฟังก์ชัน
ที่สำมำรถจัดเรียงข้อมูล จัดกลุ่มตำมเงื่อนไขต่ำง ๆ ตลอดจนรวบรวมและค ำนวณผลรวมได้ จึงได้มีกำร
พัฒนำฟังก์ชั่นช่วยค ำนวณและทดสอบ 
 ผลทดสอบในครั้งแรกนั้นมีควำมผิดพลำดสูง เนื่องจำกข้อมูลที่ได้จำกระบบมีควำมไม่ถูกต้อง
และฟังก์ชันกำรค ำนวณยังไม่สำมำรถครอบคลุมได้ทั้งหมด จึงมีกำรปรับปรุงกำรท ำงำนโดยกำรแจ้งไปยัง
ฝ่ำยบรรณำรักษ์เพ่ือตรวจสอบข้อมูล แก้ไขข้อมูลของหนังสือ และแก้ไขฟังก์ชันช่วยค ำนวณเพ่ือให้
ครอบคลุมเนื้อหำทั้งหมด 
 ระยะที่ 3: ออกแบบและพัฒนา 
 1.  ออกแบบรำยงำนกำรน ำเสนอสถิติ ตำมท่ีฝ่ำยบรรณำรักษ์ได้เตรียมไว้ ดังรูปที่ 2 



 
 
ภำพที่ 2  รูปแบบกำรน ำเสนอรำยงำนสถิติ 
 
 2.  จัดกำรและจ ำแนกข้อมูล ตำมรูปแบบรำยงำนที่ออกแบบไว้โดยจะมีกำรจ ำแนกตำมเลขหมู่ 
เช่น 000 100 200 ตำมล ำดับ ไปพร้อม ๆ กับหมวดย่อย เช่น 000-999 และหมวดหมู่ เช่น หนังสือ
อ้ำงอิง หนังสือแพทย์ ปริญญำนิพนธ์ ภำพยนต์ เป็นต้น ดังรูปที่ 3 และรูปที่ 4 
 

 
 
ภำพที่ 3  โครงร่ำงข้อมูลของเลขหมู่หนังสือ (Call number) 



 
 
ภำพที ่4  โครงร่ำงข้อมูลของหมวดหมู่ (Collection) 
 
 3.  โปรแกรมไมโครซอฟต์เอ็กเซล มีฟังก์ชันทำงคณิตศำสร์ ในกำรจัดกำร จ ำแนก และรวบรวม
ข้อมูล โดยใช้ฟังก์ชัน TRIM, SUM, SUMIF, SUMIFS โดยกำรก ำหนดแต่ละช่องเซล (Cel) ตัวอย่ำงของ 
ฟังก์ชัน ดังรูปที่ 5 
 1.  ฟังก์ชัน TRIM ใช้ส ำหรับตัดช่องว่ำงระหว่ำงค ำ 
 2.  ฟังก์ชัน SUM ใช้ส ำหรับหำผลรวม 
 3.  ฟังก์ชัน SUMIF ใช้ส ำหรับหำผลรวมแบบมีเง่ือนไขเดียว 
 4.  ฟังก์ชัน SUMIFS ใช้ส ำหรบัหำผลรวมแบบมีหลำยเงื่อนไข 

 

 
 
ภำพที่ 5  สูตรส ำหรับจัดกำร จ ำแนก และรวบรวมข้อมูล 
 
 ระยะที่ 4: ทดสอบการใช้งาน ปรับปรุงแก้ไข  
 1.  คัดลอกข้อมูลส่วนที่ต้องจำกรำยงำนที่ได้จำกระบบ ALEPH ดังรูปที่ 6 



 
 
ภำพที่ 6  รำยงำนที่ได้มำจำกระบบ ALEPH 
 
 2.  น ำมำวำงไว้ในช่องที่ก ำหนดให้ตรงกับประเภทของกำรใช้ทรัพยำกร ดังรูปที่ 7 
 

 

 
ภำพที่ 7  กำรคัดลอกลงในรำยงำนกำรน ำเสนอสถิติที่เตรียมไว้ 
 
 3.  ใช้ฟังก์ชัน TRIM, SUM, SUMIF, SUMIFS ในโปรแกรม EXCEL เพ่ือท ำกำรจัดกำร จ ำแนก 
รวบรวมข้อมูลตำมที่ออกแบบไว้ ดังรูปที่ 8 
 
 



 
 
ภำพที่ 8  สูตรรวมที่ใช้ส ำหรับจัดกำร จ ำแนก และรวบรวมข้อมูล 
 
 4.  ตรวจสอบควำมถูกต้องของรำยงำนทั้งในด้ำนกำรจัดกำร กำรจ ำแนก และกำรรวมจ ำนวน
ข้อมูล ดังรูปที่ 9 และรูปที่ 10 
 

 
 

ภำพที ่9  ผลลัพธ์ที่ได้จำกกำรคัดลอกข้อมูลลงในแบบรำยงำนกำรน ำเสนอสถิติ 1 
 

 
 

ภำพที ่10  ผลลัพธ์ที่ได้จำกกำรคัดลอกข้อมูลลงในแบบรำยงำนกำรน ำเสนอสถิติ 2 



 5.  ปรับแก้ เพิ่มเติมฟังก์ชันให้เหมำะสมเพ่ือควำมถูกต้องของข้อมูลและครอบคลุมหนังสือให้
มำกที่สุด เช่น กำรเพ่ิมเติมข้อมูล CLAEC ในหมวดย่อยของ Easy book ที่จะก ำหนดเป็น E ก, E ข, E ค 
เป็นต้น และ E A, E B, E C เป็นต้น ดังรูปที่ 11 
 

 
 
ภำพที่ 11  ตัวอย่ำงกำรเพ่ิมเติมข้อมูลของ CLAEC ใน หมวด Easy book 
 
 ระยะที่ 5: ประเมินผล 
 จำกกำรพัฒนำฟังก์ชันช่วยกำรท ำงำน ท ำให้กำรน ำเสนอรำยงำนสถิติของฝ่ำยบริกำรทรัพยำกร
สำรสนเทศมีควำมชัดเจน และถูกต้องมำกขึ้น นอกจำกนั้น กำรเลือกใช้ฟังก์ชัน TRIM, SUM, SUMIF, 
SUMIFS ในโปรแกรมไมโครซอฟต์เอ้กเซล ยังช่วยท ำให้เพ่ิมประสิทธิภำพของกำรท ำงำนมำกขึ้นอีกด้วย 
เช่น กำรจัดกำร กำรจ ำแนก และกำรรวบรวมข้อมูล ที่สอดคล้องกับควำมต้องกำร 
 
สรุปผล อภิปรายผล ข้อเสนอแนะและการน าไปใช้ประโยชน์ 
 สรุปผล 
 จำกกำรพัฒนำฟังก์ชันช่วยกำรท ำงำน กำรทดสอบและประเมินผลด้ำนประสิทธิภำพและเวลำ 
พบว่ำเจ้ำหน้ำที่มีควำมเห็นโดยรวมเก่ียวกับฟังก์ชันช่วยงำนในระดับมำก 
 ด้ำนกำรออกแบบรำยงำนน ำเสนอ พบว่ำ กำรออกแบบรำยงำนน ำเสนอมีควำมเหมำะสมอยู่ใน
ระดับมำก มีกำรจัดเรียงรำยงำนที่ไม่ซับซ้อน สอดคล้อง และเหมำะสมกับประเภทของข้อมูล  
 ด้ำนกำรใช้งำนฟังก์ชันช่วยกำรท ำงำน พบว่ำกำรใช้งำนฟังก์ชันช่วยกำรท ำงำนมีควำม
เหมำะสมอยู่ในระดับมำก ฟังก์ชั่นใช้งำนง่ำย สะดวก และรวดเร็ว 
 ด้ำนประสิทธิภำพกำรใช้งำนฟังก์ชันช่วยกำรท ำงำน พบว่ำประสิทธิภำพกำรใช้งำนฟังก์ชันช่วย
กำรท ำงำนมีควำมเหมำะสมอยู่ในระดับมำก ช่วยเพิ่มประสิทธิภำพในกำรท ำงำน เช่น ลดระยะเวลำในกำร
ท ำรำยงำนน ำเสนอสถิติ และถูกต้องตำมรำยงำนที่ออกแบบไว้ 
 อย่ำงไรก็ตำม ในกำรพัฒนำโปรแกรมไมโครซอฟต์เอ็กเซล เพ่ือช่วยในกำรรวบรวมสถิติกำรใช้
และยืมทรัพยำกรห้องสมุด จะประสบผลส ำเร็จด้วยดีนั้นจะต้องอำศัยควำมถูกต้องของฐำนข้อมูล 
เนื่องจำกในกำรปฏิบัติงำนจริง หำกพบว่ำเลขหมู่หนังสือมีควำมผิดพลำด โปรแกรมจะไม่สำมำรถนับ
ผลรวมได้ และจะต้องแก้ไขให้ถูกต้องก่อนจึงจะรวบรวมสถิติต่อไปได้  



 เมื่อพบข้อผิดพลำดที่เกิดจำกกระบวนกำรจัดหมวดหมู่หนังสือ ดังรูปที่ 12 ทำงทีมพัฒนำ
ฟังก์ชันจะประสำนไปยังฝ่ำยบรรณำรักษ์เพ่ือตรวจสอบข้อมูล และแก้ไขข้อมูลของหนังสือเล่มดังกล่ำว  
 

 
 
ภำพที่ 12  ตัวอย่ำงข้อผิดพลำดที่เกิดจำกกระบวนกำรจัดหมวดหมู่หนังสือ 
 
 ข้อเสนอแนะ 
 กำรใช้งำนฟังก์ชันต่ำง ๆ ของโปรแกรมไมโครซอฟต์เอ็กเซลนั้นมีประโยชน์ต่อเจ้ำหน้ำที่จัดเก็บ
สถิติของฝ่ำยบริกำรทรัพยำกรสำรสนเทศ เช่น เพ่ิมประสิทธิภำพในกำรท ำงำน เพ่ิมประสิทธิภำพให้กำร
ให้บริกำร และเพ่ิมรำยงำนสถิตที่เป็นประโยชน์กับหน่วยงำน แล้วยังใช้รำยสถิติดังกล่ำวเพ่ือใช้สนับสนุน
กำรตัดสินใจของผู้บริหำรและหัวหน้ำฝ่ำย ในก ำหนดนโยบำยหรือแนวทำงกำรปฏิบัติงำน  
 ฟังก์ชันในโปรแกรมไมโครซอฟต์เอ็กเซล ยังสำมำรถพัฒนำต่อยอดให้ดียิ่งขึ้นและประยุกต์ใช้ใน
กำรเก็บรวบรวมสถิติของฝ่ำยอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องได้ 
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