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บทคัดย่อ
สำนักหอสมุด มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ มีแนวคิดในกำรประยุกต์ใช้ข้อมูลทำงสถิติเพื่อ
เพิ่มประสิทธิภำพในกำรให้บริกำรแก่ผู้ใช้ โดยทำกำรศึกษำกับตัวเลขของกำรให้บริกำรในด้ำนต่ำง ๆ
ที่กระจัดกระจำยอยู่เป็นจำนวนมำก มีปริมำณข้อมูลสูง และยังไม่เคยผ่ำนกำรวิเครำะห์ทำงด้ำนสถิติ
มำก่อน โดยกำรวิเครำะห์ข้อมูลนี้ จะวิเครำะห์ข้อมูลที่มีหลำกหลำย ทั้งจำกกำรเข้ำใช้งำนอำคำร
ของสำนักหอสมุด และกำรใช้บริกำรพื้นฐำนและบริกำรพิเศษต่ำง ๆ โดยใช้วิธีวิเครำะห์ข้อมูล
แสดงควำมสัมพันธ์ และนำมำแสดงผลในรูปแบบของ Data visualization โดยใช้ภำพ ตัวเลข
แผนภูมิ กรำฟ และอื่น ๆ ซึ่งช่วยเพิ่มควำมพึงพอใจแก่ผู้บริหำรให้สำมำรถรับรู้ข้อมูลที่มำกขึ้น
และสำมำรถนำข้อมูลที่ได้ไปใช้ในกำรสนับสนุนกำรตัดสินใจ

คาสาคัญ:
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Abstract
Office of the University Library, Kasetsart University has held a project to
applying statistic information for improve efficiency of service. Using an immense
statistic data collected from different sources and never use for predictive analytics.
By combining data analytic techniques and data visualization techniques to calculate
measures and show a connections between different data and transform these
information into the form of images, graphic or map, in the way that the information
would be provides access to information, interesting, motivating, easy to understand
and to be recognized and building influence and motivation awareness, including
applying to effective decision making in the future.
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บทนา
ปัจจุบันสำนักหอสมุด มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ เป็นหน่วยงำนด้ำนกำรสนับสนุน
วิชำกำร ให้บริกำรด้ำนวิชำกำรและกิจกรรมต่ำง ๆ ให้แก่ผู้ใช้บริกำร ทั้งนิสิต อำจำรย์ บุคลำกร
นักวิจัย รวมถึงประชำชนทั่วไป ซึ่งผู้ใช้ในแต่ล่ะประเภทมีควำมต้องกำรใช้บริกำรที่แตกต่ำงกันไป
กำรจัดรูปแบบกำรให้บริกำรที่สอดคล้องและตรงกับควำมต้องกำรของผู้ใช้ จะทำให้ผู้ใช้เข้ำถึงบริกำร
ที่ตนเองต้องกำร และเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ตนเองได้
ซึง่ ทำงสำนักหอสมุดเองได้มีบริกำรที่หลำกหลำย ทั้งบริกำรพื้นฐำนทำงด้ำนสำรสนเทศ
จนถึงบริกำรพิเศษต่ำง ๆ เช่น บริกำรอินเตอร์เน็ต บริกำรฐำนข้อมูลออนไลน์ บริกำรห้องศึกษำ
เป็นต้น ที่ผ่ำนมำมีกำรเก็บสถิติกำรใช้บริกำรในบำงบริกำร และไม่ได้มีกำรนำมำวิเครำะห์กับข้อมูล
ของผู้ใช้บริกำร เพรำะข้อมูลที่มีปริมำณมำกซึ่งเป็นกำรยำกในกำรดึงข้อมูลออก ซึ่งเกิดปัญหำคือทำให้
ไม่ทรำบถึงควำมสัมพันธ์ของข้อมูลที่ซ่อนอยู่รวมถึงปัญหำที่เชื่อมโยงข้อมูลของกำรให้บริกำรกับข้อมูล
ผู้ใช้บริกำรได้ ซึ่งข้อมูลเหล่ำนี้ถ้ำถูกนำมำวิเครำะห์หำควำมสัมพันธ์ที่ซ่อนอยู่ ใช้กำรจัดแสดงผลใน
รูปแบบเทคนิคกำรสร้ำงภำพนำมธรรมหรือ Data visualization โดยกำรใช้ภำพเพื่อแสดงข้อมูล
เชิงปริมำณที่วัดได้ในรูปแบบภำพ 2 มิติและ 3 มิติ กำรใช้แสง สี ควำมสว่ำง เส้น และแผนที่
เพื่อสร้ำงควำมโน้มน้ำวและแรงจูงใจในกำรรับรู้ ใช้ผลลัพธ์ที่ได้เพื่อประโยชน์ให้ผู้บริหำรใช้ใน
กำรวำงแผนกลยุทธด้ำนต่ำง ๆ รวมถึงเพิ่มประสิทธิภำพในกำรให้บริกำร และเพิ่มปริมำณกำรใช้
บริกำรของห้องสมุด
วัตถุประสงค์
1. เพื่อวิเครำะห์ข้อมูลทำงสถิติและแสดงควำมสัมพันธ์ของข้อมูลผู้ใช้บริกำรกับรูปแบบ
กำรให้บริกำรต่ำง ๆ ของห้องสมุด
2. เพื่อออกแบบกำรสร้ำงภำพนำมธรรมที่มีประสิทธิภำพ และนำข้อมูลที่ได้ไปใช้
ประโยชน์
ขั้นตอนและวิธีการดาเนินงาน
แนวคิด
กำรนำเทคนิคกำรทำ Data analytics และ Data visualization มำทำกำรวิเครำะห์
ข้อมูลสถิติกำรเข้ำใช้บริกำรห้องสมุด รวมถึงบริกำรพิเศษอื่น ๆ เช่น บริกำรฐำนข้อมูลออนไลน์
บริกำรคอมพิวเตอร์ บริกำรอินเตอร์เน็ต บริกำรห้องศึกษำ เป็นต้น โดยเชื่อมโยงข้อมูลระหว่ำง
ปริมำณและประเภทกำรใช้บริกำรกับประเภทผู้ใช้บริกำร ทำให้สำมำรถวิเครำะห์ข้อมูลเชิงลึกที่ให้
รำยละเอียดได้มำกกว่ำ และนำมำแสดงผลในรูปแบบภำพนำมธรรม ทำให้สำมำรถเข้ำถึงรำยละเอียด
ของข้อมูลได้มำกยิ่งขึ้น ตอบสนองต่อควำมต้องกำรของทั้งผู้บริหำรและผู้ใช้บริกำรห้องสมุด
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ภำพที่ 1 วงจรของกำรทำ Data analytic
วิธีการดาเนินงาน
1. วิเครำะห์ข้อมูลจำกแหล่งข้อมูลทำงสถิติต่ำง ๆ ที่มีกำรเก็บไว้ ซึ่งพบว่ำแหล่งข้อมูล
มีกำรกระจัดกระจำยและหลำกหลำย โดยมีโครสร้ำงและแหล่งจัดเก็บของข้อมูลที่แตกต่ำงกัน เช่น
SQL, NCSA, W3C, W3C Extended, SUN iPlanet, Custom Log เป็นต้น โดยไม่เคยมีกำรนำ
ข้อมูลเหล่ำนี้มำประยุกต์ใช้งำนด้วยกัน โดยใช้เครื่องมือในกำรพัฒนำคือภำษำ SQL ในกำรรวบรวม
เชื่อมต่อข้อมูล และทำกำรวิเครำะห์ข้อมูล
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ภำพที่ 2 ผังขั้นตอนกำรวิเครำะห์ข้อมูลจำกแหล่งต่ำง ๆ
2. ศึกษำเทคโนโลยีที่จะนำมำพัฒนำ Data Visualization โดยใช้โปรแกรม Tableau
ซึ่งเป็นโปรแกรมประยุกต์ที่ใช้ในกำรสร้ำงกำรนำเสนอข้อมูลที่ได้วิเครำะห์ออกมำในรูปแบบภำพ
โดยมีข้อดีคือ ช่วยกำรแสดงข้อมูลที่มีปริมำณสูง แสดงรำยละเอียดของข้อมูลให้เห็นชัดขึ้น แสดงถึง
ปัญหำและกำรคำดคะเนของข้อมูลที่จะเกิดขึ้นในอนำคต โดยกำรแสงในรูปแบบของรูปภำพ, กรำฟ

หรือแผนภำพ ยังช่วยให้สำมำรถวิเครำะห์ข้อมูลได้สะดวกขึ้น ผลลัพธ์คือทำให้ข้อมูลต่ำง ๆ ที่ซ่อนอยู่
ในตัวของของมูลเองแสดงออกมำสัมผัสได้ ซึ่งจะเป็นสิ่งที่จำเป็นในกำรค้นหำข้อมูลสำหรับวิเครำะห์
วำงแผนกลยุทธ์ต่ำง ๆ
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ภำพที่ 3 ผังโครงสร้ำงกำรทำงำนของโปรแกรม Tableau
3. กำรสร้ำง Data Visualization โดยโปรแกรม Tableau เวอร์ชั่น Public ซึ่งเป็น
เวอร์ชั่นที่เปิดทดลองให้ใช้งำนได้โดยไม่มีค่ำใช้จ่ำย โดยจะลดทอนคุณสมบัติบำงอย่ำงไป เช่น ประเภท
ของแหล่งข้อมูลนำเข้ำ กำรบันทึกไฟล์ที่สร้ำงขึ้นจำกโปรแกรม เป็นต้น โดยตัวโปรแกรมสำมำรถ
เชื่อมต่อกับแหล่งข้อมูลที่รองรับได้ ได้แก่ Excel, Text File, JSON File, MS Access เป็นต้น
ตัวโปรแกรมสำมำรถจัดกำรกับแหล่งข้อมูลได้ คือกำรสร้ำง Dimensions ซึ่งเป็นข้อมูลที่ใช้ใน
กำรอธิบำยควำมหมำยในแต่ล่ะแง่มุม หรือแจกแจงประเภทของข้อมูล และ Measures ซึ่งเป็นข้อมูล
ที่เป็นลักษณะของตัวเลข เชิงปริมำณ สำมำรถนำมำคำนวณและวิเครำะห์ได้ กรณีที่มีแหล่งข้อมูล
มำกกว่ำหนึ่งแหล่ง สำมำรถเลือกรูปแบบประเภทกำรเชื่อมโยงได้ (Inner Join, Left Join, Right
Join, Full Outer Join) สำมำรถจัดกำรกับประเภทและระดับของข้อมูลได้ ในส่วนของกำรวิเครำะห์
ข้อมูล สำมำรถทำกำรจัดกลุ่มของประเภทข้อมูล เรียงลำดับ กำรหำ Trend, Reference Line
กำรพยำกรณ์แนวโน้มของข้อมูล
สำหรับกำรสร้ำงรำยงำนกรำฟ ทั้งแบบ Pie Chart, Bar Chart, Area Chart, Lines หรือ
รูปแบบภำพ เช่น Heat Map, Tree Map หรือแบบแผนที่ ซึง่ สำมำรถกำหนดคุณลักษณะของกำรจัด
แสดงผลข้อมูลที่หลำกหลำยได้ เช่น กำรกำหนดสี ขนำด รูปร่ำง รำยละเอียดต่ำง ๆ ที่ปรำกฏได้

ภำพที่ 4 กำรแสดงข้อมูลแบบ Packed-bubbles

ภำพที่ 5 กำรแสดงข้อมูลแบบ Packed-bubbles

ภำพที่ 6 กำรแสดงข้อมูลแบบ Pyramid-gantt

ภำพที่ 7 กำรแสดงข้อมูลแบบ Treemaps

ภำพที่ 8 กำรแสดงข้อมูลแบบ Bubble & Map
ขั้นตอนและวิธีการดาเนินงาน
1. นำข้อมูลที่ต้องกำรวิเครำะห์ โดยทำกำรแปลงข้อมูลให้ออกมำอยู่ในรูปแบบที่ต้องกำร
สกัดข้อมูลที่ต้องกำรวิเครำะห์ออกมำ และกรองข้อมูลเฉพำะส่วนที่ต้องกำรสำหรับวิเครำะห์เท่ำนั้น

ภำพที่ 9 ข้อมูล Transactional data ที่ต้องกำรจะมำวิเครำะห์

ภำพที่ 10 ข้อมูล Transactional data ที่ผ่ำนกระบวนกำรสกัดข้อมูลที่ต้องกำรออกมำ
2. นำเข้ำข้อมูลและเชื่อมต่อข้อมูลกับโปรแกรม Tableau เพื่อทำกำรสร้ำงรูปแบบ
กำรวิเครำะห์ข้อมูลและจัดกำรข้อมูลที่ได้ โดยแจกแจงข้อมูลในมิติ ได้แก่ Dimension หรือข้อมูล
ที่ใช้ในกำรอธิบำย และ Measure หรือข้อมูลที่สำมำรถใช้ในกำรคำนวณ รวมทั้งประเภทของข้อมูล
ที่ต้องกำรใช้งำน

ภำพที่ 11 สร้ำงรูปแบบของข้อมูลและกำรกำหนดประเภทของข้อมูล

4. สร้ำงรำยงำนในรูปแบบของ Data visualization โดยใช้รูปภำพ กรำฟ ขนำดและสี
ของวัตถุ มำใช้ในกำรอธิบำยข้อมูลต่ำง ๆ ได้ รวมทั้งกำรวิเครำะห์ข้อมูลผ่ำนกำรเรียงลำดับ จัดกลุ่ม
หรือกรองข้อมูลเฉพำะตำมที่ต้องกำร

ภำพที่ 12 กำรสร้ำงรำยงำนกำรนำเสนอข้อมูลด้วยรูปแบบต่ำง ๆ
สรุปผล อภิปรายผล ข้อเสนอแนะและการนาไปใช้ประโยชน์
จำกกำรนำข้อมูลที่มีอยู่แล้วนำมำวิเครำะห์ โดยเลือกชนิดของข้อมูลที่สำมำรถหำ
ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงกันได้ เช่น ควำมสัมพันธ์พฤติกรรมกำรใช้งำนและจำนวนควำมถี่กำรใช้งำน
และนำข้อมูลที่ได้มำนำเสนอข้อมูลเชิงภำพ โดยได้เป็นข้อมูลที่เป็นรูปนำมธรรมในรูปแบบแผนภูมิ
หรือภำพ โดยสำมำรถจำแนกประเภทหรือหมวดหมู่ของข้อมูลโดยใช้สี เส้น หรือขนำด ซึ่งกำรแปลง
หรือแทนที่ข้อมูลด้วยกำรมองเห็นด้วยสำยตำในรูปแบบภำพนำมธรรม ทำให้เกิดปฏิสัมพันธ์
และควำมเข้ำใจในข้อมูล ทำให้ข้อมูลที่ได้มีควำมน่ำสนใจ และสำมำรถเข้ำใจง่ำย ทำให้ผู้บริหำร

หรือผู้ที่เกี่ยวข้องสำมำรถนำข้อมูลไปใช้ในกำรตัดสินใจ หรือพยำกรณ์ทำนำยแนวโน้มสถำนกำรณ์
ต่ำง ๆ ได้
ในอนำคตนั้นจะมีกำรปรับปรุงวิธีกำรจัดเก็บของแหล่งข้อมูลต่ำง ๆ ให้มีมำตรฐำนและ
รูปแบบเดียวกัน เพื่อง่ำยต่อกำรรวมรวมข้อมูลเพื่อมำวิเครำะห์ รวมถึงเพิ่มวิธีกำรจัดเก็บข้อมูล
กำรให้บริกำรประเภทต่ำง ๆ ที่ยังไม่เคยมีกำรจัดเก็บมำก่อน กำรพัฒนำรูปแบบกำรนำเสนอและ
ควำมทันสมัยของข้อมูล ให้ตอบสนองต่อควำมต้องกำรของผู้ใช้ข้อมูล เพื่อให้ผู้ใช้ข้อมูลสำมำรถ
นำข้อมูลที่ได้ตรงกับควำมต้องกำรมำกที่สุด
การนาไปใช้ประโยชน์ในงานห้องสมุด
กำรทำ Data analytic และ Data visualization ผลลัพธ์ของข้อมูลที่ได้สำมำรถนำไป
ประยุกต์ใช้ในงำนต่ำง ๆ เช่น ใช้ในกำรประกอบกำรตัดสินใจของผู้บริหำร ช่วยเพิ่มประสิทธิภำพ
ในกำรให้บริกำรต่ำง ๆ เพิ่มปริมำณกำรเข้ำถึง-ใช้งำนทรัพยำกรสำรสนเทศ หรือใช้ข้อมูลประกอบกำร
สื่อสำรต่ำง ๆ ให้ดูทันสมัย มีควำมน่ำสนใน สำมำรถเข้ำถึงรำยละเอียดของข้อมูลนั้น ๆ ได้ ในรูปแบบ
ภำพ
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