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บทคดัย่อ 
งานวิจัยฉบับน้ีมีวตัถุประสงค์ 1.เพื่อพัฒนาระบบบริการห้องสมุดประชาชนโดยใช้กฎ

ความสัมพนัธ์ผา่นระบบอิเล็กทรอนิกส์ส าหรับการสืบคน้ขอ้มูลรายช่ือหนงัสือและแนะน าหนงัสือ
ให้แก่ผูใ้ชบ้ริการห้องสมุด 2. เพื่อประเมินประสิทธิภาพของระบบบริการห้องสมุดประชาชนโดย
ใช้กฎความสัมพนัธ์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 3. เพื่อประเมินความพึงพอใจของผูใ้ช้งานระบบ
บริการห้องสมุดประชาชนโดยใช้กฎความสัมพนัธ์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ กลุ่มตวัอย่างท่ีใช้ใน
การวิจยัประกอบดว้ย ผูเ้ช่ียวชาญจ านวน 5 คน ไดม้าโดยวิธีแบบเจาะจงและผูใ้ชง้านระบบจ านวน 
25 คน ไดม้าโดยวธีิแบบบงัเอิญ การพฒันาระบบบริการห้องสมุดประชาชนในคร้ังน้ีมีวิธีด าเนินการ
วจิยั 4 ระยะ คือ ระยะท่ี 1 การศึกษาขอ้มูลและปัญหาของระบบงานเดิม ระยะท่ี 2 การวิเคราะห์และ
ออกแบบระบบ ระยะท่ี 3 การพฒันาระบบ ระยะท่ี 4 การประเมินระบบ  

ผลการวิจยัมีดงัน้ี 1. ผลการพฒันาระบบบริการห้องสมุดประชาชนประกอบดว้ย 2 ส่วน คือ 
เมนูหลกัไดแ้ก่การเขา้สู่ระบบ (Login) ขอ้มูลสมาชิก ขอ้มูลหนงัสือ ขอ้มูลการยืม การคืน และจบ
การท างาน ส่วนเมนูยอ่ยไดแ้ก่ รายการหลกั บริการสมาชิก ปรับปรุงแกไ้ข พิมพร์ายงานและขอ้มูล
อ่ืน ๆ 2. ผลการประเมินประสิทธิภาพของระบบบริการห้องสมุดประชาชนโดยใชก้ฎความสัมพนัธ์
ผา่นระบบอิเล็กทรอนิกส์ พบวา่มีประสิทธิภาพอยูใ่นระดบัดี ( X = 4.26  ค่า S.D. = 0.6) 3. ผลการ
ประเมินความพึงพอใจของผูใ้ชง้านระบบบริการห้องสมุดประชาชนโดยใชก้ฎความสัมพนัธ์ ผา่น
ระบบอิเลิกทรอนิกส์พบวา่มีความพึงพอใจอยูใ่นระดบัดีมาก ( X = 4.54ค่า S.D. = 0.48) 
 
 
 
 
 
 
ค าส าคญั: หอ้งสมุดกฎความสัมพนัธ์ความแม่นย  า ระบบอิเล็กทรอนิกส์  
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Research Title : Development of Public Library Service System Using Association Rules  
   through Electronically System. 

Researcher :  Namtip Samakthai 
Year  :  2011 
 

Abstract 
 

The research objective is 1) To development of Public Library System using Association 
rules through Electronically System for book list searching and suggestion 2) To assess efficiency 
of public libraries using association rules through electronically system 3) To assess user 
satisfaction of public libraries using association rules through electronically system. The 
evaluation process of this system has been taken by the satisfaction assessment technique in order 
to gain the reliability results from 5 experts. A sampling size by using accidental sampling was 25 
library users. Methodology of this research consist of 4 steps were step 1 to study the current 
system data and problems, step 2 to analysis and design system, step 3 to development the 
system, and step 4 to assess the system. 

The research results are 1. The Public Llibrary Service System using Association rules 
through Electronically System consist of 2 parts was Main menu such as login, member 
information, book information, book borrowing information, book returning information, and exit 
the system  and Sub menu such as main list, member service, information adjust, report, and 
others information 2. Efficiency assessment result of The Public Llibrary Service System using 
Association rules through Electronically System was good level efficiency ( X = 4.26 , S.D. = 
0.6) 3. User satisfaction assessment result of The Public Llibrary Service System using 
Association rules through Electronically System was excellent level satisfaction ( X = 4.54, S.D. 
= 0.48)     

 
 

 
 
Key words   :   Library, Association rules, Precision, Electronically 
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บทที ่1 

บทน ำ 
 

1.1 ควำมเป็นมำและควำมส ำคัญของปัญหำ 

ห้องสมุดประชาชนแห่งแรกจดัตั้งท่ีวดัสุทศัน์เทพวราราม จงัหวดัพระนคร โดยให้บริการ

แก่พระภิกษุ สามเณร นกัเรียนและประชาชนทัว่ไปเขา้ไปอ่านศึกษาคน้ควา้ไดต้ลอดเวลา ต่อมาได้

จดัตั้งข้ึนท่ีวดัประยูรวงศาวาส จงัหวดัธนบุรี และเพิ่มข้ึนมาอย่างต่อเน่ือง ส าหรับห้องสมุด

ประชาชนวดัท่ีสังกดักรมการศึกษานอกโรงเรียน ในปี พ.ศ. 2536 ได้มีการเปล่ียนช่ือห้องสมุด

ประชาชนวดัเป็นห้องสมุดประชาชนต าบล (ห้องสมุดประชาชนจงัหวดัสมุทรปราการ, 2555) 

ห้องสมุดประชาชน แบ่งเป็น 5 ประเภท  ประเภทท่ีหน่ึง หอสมุดแห่งชาติ คือ ห้องสมุดท่ีรัฐบาล

ของประเทศจดัตั้งข้ึนเพื่อรวบรวมหนงัสือส่ิงพิมพ ์เอกสาร วสัดุอ่ืน ๆ ท่ีผลิตข้ึนทั้งภายในประเทศ 

และต่างประเทศ ให้ผูใ้ชทุ้กเพศ ทุกวยั ทุกระดบั ไดศึ้กษาคน้ควา้ ซ่ึงวสัดุท่ีผลิตข้ึนน้ี มีกฎหมาย

ก าหนดใหผู้ผ้ลิตตอ้งส่งมอบใหก้บัหอสมุดแห่งชาติส่วนหน่ึง ประเภทท่ีสอง ห้องสมุดโรงเรียน คือ 

หอ้งสมุดโรงเรียนแต่ละระดบั ไดแ้ก่ อนุบาล ประถม มธัยมศึกษา ท่ีจดัตั้งข้ึนเพื่อเป็นแหล่งคน้ควา้

ประกอบการเรียนการสอนของครู และนกัเรียน และเพื่อส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน และการคน้ควา้หา

ความรู้ดว้ยตนเอง ประเภทท่ีสาม ห้องสมุดมหาวิทยาลยั ห้องสมุดวิทยาลยั คือ ห้องสมุดท่ีตั้งข้ึนใน

มหาวิทยาลยั วิทยาลยัโดยมีวตัถุประสงค์เพื่อ ส่งเสริมการเรียนการสอน การคน้ควา้วิจยั แก่

นกัศึกษา และครูอาจารยใ์นสถานศึกษานั้น ๆ ประเภทท่ีส่ี ห้องสมุดประชาชน คือ ห้องสมุดท่ี

รัฐบาล จงัหวดั เทศบาลจงัหวดันั้น ๆ จดัตั้งข้ึนเพื่อบริการแก่ประชาชนในทอ้งถ่ินของตน เพื่อเป็น

แหล่งส่งเสริมความรู้ ความสนใจ ปรับปรุงความรู้ในงานอาชีพของตน ใหป้ระชาชนรู้จกัใชเ้วลาวา่ง

ใหเ้ป็นประโยชน์ เป็นแหล่งพกัผอ่นหยอ่นใจและ ความเพลิดเพลิน เป็นศูนยร์วมข่าวสาร เหตุการณ์

ต่าง ๆ ของประเทศและของโลกให้ประชาชนในทอ้งถ่ินนั้นไดท้ราบความเคล่ือนไหว มีความรู้ทนั

ต่อเหตุการณ์ ประเภทท่ีห้า ห้องสมุดเฉพาะ คือ ห้องสมุดหน่วยราชการ องคก์าร สถาบนั สมาคม 

บริษทั โรงงานต่าง ๆ จดัตั้งข้ึน เพื่อเป็นแหล่งรวบรวมส่ิงพิมพ ์และโสตทศันวสัดุทางวิชาการ และ

เฉพาะวิชาท่ีเก่ียวขอ้งกบัหน่วยงานนั้น ให้สมาชิกของหน่วยงานไดศึ้กษาความรู้ เพื่อช่วยปรับปรุง

ประสิทธิภาพการท างาน เพื่อส่งเสริมการคน้ควา้วิจยัในสาขาท่ีตนปฏิบติังานอยู่ (ปฐมาภรณ์ วงศ์
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ชนะภยั, 2552)  การใชก้ฎความสัมพนัธ์ (Association Rules) เป็นกระบวนการหน่ึงในการท า Data 

Mining ท่ีได้รับความนิยมมาก โดยจะใช้กฎความสัมพนัธ์  (Association Rules) ในการหา

ความสัมพนัธ์ของขอ้มูลสองชุดหรือมากกวา่สองชุดข้ึนไป ภายในกลุ่มขอ้มูลท่ีมีขนาดใหญ่ ซ่ึงการ

วิเคราะห์พฤติกรรมของผูใ้ช้บริการห้องสมุดท่ีมีการเลือกหนงัสือในการยืมหนงัสือหลาย  ๆ ชนิด

พร้อม ๆ กนัหรือหนงัสือท่ีมีความเก่ียวขอ้งกนัในการยืมแต่ละคร้ัง จากพฤติกรรมของผูใ้ชบ้ริการ

ห้องสมุดน้ีจะมีการแนะน าหนังสือท่ีน่าสนใจให้ผูใ้ช้บริการได้ทราบด้วย ท าให้ผูใ้ช้บริการยืม

หนงัสือมีทางเลือกเพิ่มข้ึนและเป็นการเพิ่มยอดยมืหนงัสือในหอ้งสมุดไดอี้กทางหน่ึง 

ห้องสมุดประชาชนวดัล าโพ (คลอ้ยประชารังสฤษฎ์) ตั้งอยูเ่ลขท่ี 1 หมู่ท่ี 3 ต าบลล าโพ 
อ าเภอบางบวัทอง จงัหวดันนทบุรี เป็นห้องสมุดชุมชนขนาดเล็กโดยอาศยับริเวณพื้นท่ีของวดัท า
การเปิดเป็นห้องสมุดประชาชนและห้องสมุดของทางโรงเรียนวดัล าโพ ลกัษณะการท างานของ
ห้องสมุด เป็นการให้บริการหนงัสือ ในเร่ืองของการยืม  คืน แก่นกัเรียนและประชาชนผูท่ี้สนใจ 
โดยลกัษณะงานเดิมของทางห้องสมุดไม่มีการใชร้ะบบจดัการขอ้มูลหนงัสือดว้ยคอมพิวเตอร์ การ
ยืม คืน และประวติัสมาชิกท่ีใชบ้ริการยงัเป็นลกัษณะการบนัทึกลงในสมุดท าให้เกิดปัญหาในดา้น
ความตอ้งการในการจดัท ารายงานขอ้มูลหนงัสือ ขอ้มูลการยืม คืน ไม่สะดวกต่อการคน้หาขอ้มูล
หนังสือ และยงัไม่มีเว็บไซต์ในการสืบค้นข้อมูลหนังสือจากภายนอก หรือแนะน าหนังสือท่ีมี
ลกัษณะเน้ือเร่ืองท่ีใกลเ้คียงหรือคลา้ยคลึงกนั 
 จากข้อมูลท่ีได้กล่าวมาข้างต้น เป็นสาเหตุจูงใจให้แก่ผูว้ิจยัได้มีแนวคิดในการพฒันา
ห้องสมุดประชาชนวดัล าโพ เพื่อช่วยสร้างระบบการจดัการ การยืม คืนหนงัสือ และยงัช่วยในการ
คน้หาขอ้มูลหนงัสือจากทางบา้นโดยไม่ตอ้งเดินทางไปถึงสถานท่ีจริงให้เป็นอีกทางเลือกหน่ึงแก่
ผูใ้ชบ้ริการหอ้งสมุดใหมี้ทางเลือกเพิ่มข้ึนในการใชบ้ริการและการหาขอ้มูลต่าง ๆ  
 

1.2 วตัถุประสงค์ของกำรวจัิย 

 1.2.1 เพื่อสร้างระบบหอ้งสมุดประชาชนโดยใชก้ฎความสัมพนัธ์ผา่นระบบอิเล็กทรอนิกส์ 

 1.2.2 เพื่อประเมินประสิทธิภาพของระบบห้องสมุดประชาชนโดยใช้กฎความสัมพนัธ์ผ่าน

ระบบอิเล็กทรอนิกส์ท่ีพฒันาข้ึน 

 1.2.3 เพื่อน าเสนอระบบห้องสมุดประชาชนโดยใชก้ฎความสัมพนัธ์ผา่นระบบอิเล็กทรอนิกส์

ต่อหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง 
 

 

http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=Data_Mining&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=Data_Mining&action=edit&redlink=1
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1.3 ขอบเขตของกำรวจัิย 

1.3.1 การพฒันาระบบห้องสมุดประชาชนโดยใชก้ฎความสัมพนัธ์ผา่นระบบอิเล็กทรอนิกส์ มี

ลกัษณะเป็นแอพพลิเคชัน่ (Application) และเวบ็แอพพลิเคชัน่ (Web Application) 

1.3.2 การศึกษาเทคนิคในการพฒันาระบบห้องสมุดประชาชนโดยใช้กฎความสัมพนัธ์ผ่าน

ระบบอิเล็กทรอนิกส์ จะท าการศึกษาเฉพาะเทคนิค ท่ีเรียกวา่ กฎความสัมพนัธ์ (Association Rules) 

1.3.3 ระบบท่ีพฒันาข้ึนมีผูเ้ก่ียวขอ้ง จ านวน 3 กลุ่ม 

      1.3.3.1 กลุ่มท่ี 1 เจา้หนา้ท่ีหอ้งสมุด 

   ก) สามารถจดัการขอ้มูลประเภทหนงัสือได ้

   ข) สามารถจดัการขอ้มูลหนงัสือได ้

   ค) สามารถจดัการขอ้มูลการยมืได ้

   ง) สามารถจดัการขอ้มูลการคืนได ้

   จ) สามารถตรวจสอบ สืบคน้ขอ้มูลของหนงัสือ และสมาชิกท่ีใช้บริการการยืม

หนงัสือได ้

  1.3.3.2 กลุ่มท่ี 2 บุคคลทัว่ไป 

   ก) สามารถท าการสืบคน้ขอ้มูลของหนงัสือจากช่ือเร่ือง ผูแ้ต่งหนงัสือได ้

   ข) หลงัจากท่ีบุคคลภายนอกท าการสืบคน้หนงัสือท่ีตอ้งการไดแ้ลว้จะพบรายช่ือ

หนังสือ และรายช่ือผูแ้ต่ง ซ่ึงสามารถดูรายช่ือของผูแ้ต่งว่ามีจ  านวนหนังสือก่ีเล่มและมีการแต่ง

หนงัสือเร่ืองใดบา้งเป็นการแนะน าหนงัสือใหแ้ก่บุคคลทัว่ไปท่ีสนใจผลงานในหนงัสือของผูแ้ต่ง 

  1.3.3.3 กลุ่มท่ี 3 สมาชิกหอ้งสมุด 

   ก) ผูใ้ชโ้ปรแกรมตอ้งท าการสมคัรเป็นสมาชิกของห้องสมุดก่อน เพื่อเก็บประวติั

ของผูใ้ชไ้วใ้นระบบ เพราะตอ้งน าประวติัของผูใ้ช้ไวใ้นระบบตรวจสอบการเขา้ใชง้าน 

 ข) สมาชิกสามารถท าการสืบคน้หาขอ้มูลหนงัสือจากช่ือเร่ืองหนงัสือ ช่ือผูแ้ต่ง

หนงัสือ 

 ค) หลงัจากท่ีสมาชิกท าการสืบคน้หนงัสือท่ีตอ้งการไดแ้ลว้จะพบรายช่ือหนงัสือ 

และรายช่ือผูแ้ต่ง ซ่ึงสามารถดูรายช่ือของผูแ้ต่งวา่มีจ  านวนหนงัสือก่ีเล่มและมีการแต่งหนงัสือเร่ือง

ใดบา้งเป็นการแนะน าหนงัสือใหแ้ก่บุคคลทัว่ไปท่ีสนใจผลงานในหนงัสือของผูแ้ต่ง 
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 1.3.4 การวิจยัไดแ้บ่งกลุ่มการพิจารณาแบบสอบถามความพึงพอใจของระบบออกเป็น 5 

ระดบั โดยวดัจากคะแนนการประเมินผลของกลุ่มตวัอยา่งท่ีไดท้  าการประเมิน ไดแ้ก่ มากท่ีสุด มาก 

ปานกลาง นอ้ย นอ้ยท่ีสุด 

     1.3.5 ผูว้จิยัไดจ้ดัท าแบบสอบถามความพึงพอใจต่อคุณภาพของระบ มีจ านวน 30 คน โดยหา

จากการใชว้ธีิแบบเจาะจง ซ่ึงก าหนดผูเ้ช่ียวชาญทางดา้นระบบงานเก่ียวกบักฎความสัมพนัธ์ จ  านวน 

3 คน ผูใ้ชร้ะบบ (บรรณารักษ)์ จ านวน 2 คน และหาจากการใชว้ธีิแบบบงัเอิญ จ านวน 25 คน 

 1.3.6 ขอบเขตระยะเวลาท่ีศึกษาและสร้างระบบระหวา่งเดือนมิถุนายน 2555 – ธนัวาคม 

2555 

     1.3.7 ขอบเขตสถานท่ีขอ้มูลท่ีน ามาใชใ้นการประมวลผลเป็นของ ห้องสมุดประชาชนวดัล า

โพ 

 1.3.8 ขอบเขตระยะเวลาในการพฒันาระบบ วนัท่ี 5 พฤษภาคม 2555 ถึงวนัท่ี 31 ธนัวาคม 

2555 

  1.3.9 ขอ้มูลท่ีน ามาใชป้ระมวลผลจะเป็นขอ้มูลท่ีเก็บระหวา่งปี พ.ศ.2549-2554  
  

1.4 ประโยชน์ทีค่ำดว่ำจะได้รับ 

1.4.1 อ  านวยความสะดวกในการปฏิบติังานใหแ้ก่เจา้หนา้ท่ีหอ้งสมุด 

1.4.2 ท  าให้การใชร้ะบบห้องสมุดประชาชนโดยใชก้ฎความสัมพนัธ์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 

มีการแนะน าเพิ่มเติมหนงัสือท่ีน่าสนใจใหแ้ก่ผูใ้ชบ้ริการ 

1.4.3 อ านวยความสะดวกในการเขา้ใชร้ะบบแก่ บุคคลภายนอก และสมาชิกห้องสมุด ในการ

สืบคน้ขอ้มูลต่าง ๆ ทั้งท่ีอยูท่างบา้นและอยูใ่นหอ้งสมุด 

1.4.4 ประหยดัเวลาและค่าใชจ่้ายในการเดินทางมายงัหอ้งสมุดประชาชน 
 

1.5 นิยำมศัพท์เฉพำะ 

       1.5.1 ห้องสมุด หมายถึง สถานท่ีรวบรวมความรู้ต่างๆ ได้มีการบนัทึกในรูปแบบหนังสือ 

วารสาร ส่ิงพิมพ ์ต่าง ๆ หรืออุปกรณ์โสตทศันศึกษาและวสัดุ โดยมีการจดัเรียงไวอ้ย่างเป็นระบบ 

เพื่ออ านวยความสะดวกแก่ผูใ้ชบ้ริการในการคน้ควา้ 
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 1.5.2 กฎควำมสัมพันธ์ (Association Rules) เป็นเทคนิคหน่ึงของ Data Mining ท่ีส าคญั และ

สามารถน าไปประยกุตใ์ชไ้ดจ้ริงกบังานต่าง ๆ หลกัการท างานของวธีิน้ี คือ การคน้หาความสัมพนัธ์

ของขอ้มูลการยมื คืนของห้องสมุดประชาชน จงัหวดันนทบุรี จากขอ้มูลท่ีมีอยูใ่นอดีตเพื่อน าไปใช้

ในการวเิคราะห์ หรือท านายปรากฏการณ์ต่าง ๆ ผลการวิเคราะห์ท่ีไดจ้ะเป็นค าตอบของปัญหา เพื่อ

หาความสัมพนัธ์ของขอ้มูลหนงัสือท่ีตอ้งการ  

 1.5.3 ชุดข้อมูล (Data Set) หมายถึง การน าขอ้มูลมาจดัเป็นชุดใหถู้กตอ้งตามลกัษณะโครงสร้าง

ขอ้มูลท่ีน าไปใชใ้นการประมวลผล 

 1.5.4 ควำมแม่นย ำ หมายถึง ค่าท่ีวดัได ้หรือผลของการประเมินตอ้งมีความถูกตอ้ง แม่นย  า ซ่ึง

ในการท่ีจะให้ได้มาถึงข้อมูลท่ีมีความแม่นย  านั้นจะตอ้งประกอบด้วยปัจจยัหลายประการ เช่น 

ขอ้มูลการแนะน าหนงัสือ ขอ้มูลการใช้ระบบห้องสมุดโดยใช้กฎความสัมพนัธ์ การจดัการขอ้มูล

การยมื คืนหนงัสือ ดว้ยเทคนิคท่ีใชใ้นการตรวจถูกตอ้ง และเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวดัเหมาะสม เป็น

ตน้ โดยมีผูใ้ชบ้ริการหอ้งสมุด และบรรณารักษเ์ป็นผูป้ระเมินความแม่นย  า 

1.5.5 ระบบอิเล็กทรอนิกส์ หมายถึง ระบบใด ๆ ท่ีประกอบไปด้วยอุปกรณ์หรือเคร่ืองมือท่ี

สามารถประมวลผลไดซ่ึ้งระบบอิเล็กทรอนิกส์จะประกอบไปดว้ย  3 ส่วนใหญ่ ๆ คือ น าเขา้ (Input) 

ท าหน้าท่ีรับสัญญาณหรือรับขอ้มูลจากผูใ้ช้ระบบ กระบวนการ (Process) หมายถึง ระบบท่ี

ประกอบไปด้วย อุปกรณ์หรือเคร่ืองมือท่ีสามารถประมวลผลขอ้มูลท่ีท าการส่งเข้าไป น าออก 

(Output) หมายถึง ระบบท่ีประกอบไปดว้ยอุปกรณ์หรือเคร่ืองมือท่ีสามารถแสดงผล เช่น ล าโพง  

จอมอนิเตอร์  เคร่ืองพิมพ ์(printer) เป็นตน้ 
  

1.6 สมมติฐำนกำรวจัิย 

 การวิเคราะห์และการพฒันาระบบห้องสมุดประชาชนโดยใช้กฎความสัมพนัธ์ผ่านระบบ

อิเล็กทรอนิกส์ มีดงัน้ี 

 1.6.1 ความแม่นย  าของระบบห้องสมุดประชาชนโดยใช้กฎความสัมพนัธ์ผ่านระบบ

อิเล็กทรอนิกส์ มีความแม่นย  าอยูใ่นระดบัดี 

 1.6.2 ผูใ้ชบ้ริการห้องสมุดมีความพึงพอใจต่อคุณภาพของระบบห้องสมุดประชาชนโดยใชก้ฎ

ความสัมพนัธ์ผา่นระบบอิเล็กทรอนิกส์ ของผูใ้ชบ้ริการห้องสมุดมีความพึงพอใจของการใชง้านอยู่

ในระดบัดี 
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1.7 ข้อตกลงเบือ้งต้น 

 1.7.1 ขอ้มูลท่ีน ามาใชใ้นการประมวลผลเป็นของหอ้งสมุดประชาชนวดัล าโพ 

 1.7.2 ขอ้มูลท่ีน ามาใชป้ระมวลผลจะเป็นขอ้มูลท่ีเก็บระหวา่งปี พ.ศ.2549-2554  
 

 



บทที ่2 

ทฤษฎแีละงานวจิยัที่เกีย่วข้อง 

 การพฒันาห้องสมุดประชาชนโดยใช้กฎความสัมพนัธ์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ ผูว้ิจยัได้

ศึกษาทฤษฎี รวบรวมเอกสาร และงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้งโดยครอบคลุมรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 

 2.1 ความรู้เก่ียวกบัหอ้งสมุด 

 2.2 ระบบหอ้งสมุดอตัโนมติั 

 2.3 การจดัการฐานขอ้มูล 

 2.4 เทคนิคดาตา้ไมน่ิง (Data Mining) 

 2.5 วจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง 
 

2.1 ความรู้เกีย่วกบัห้องสมุด 

       2.1.1 ความหมายของห้องสมุด  

                มะลิวลัย ์จนัทกนกากร (2553) ไดใ้ห้ความหมายของ ห้องสมุด ไวว้า่ ห้องสมุด คือ แหล่ง

รวบรวมทรัพยากรสารสนเทศทุกประเภท ทั้ ง ท่ี เป็นว ัสดุตีพิมพ์ ว ัสดุไม่ ตีพิมพ์ และส่ือ

อิเล็กทรอนิกส์ มีการคดัเลือกและจดัหาเขา้มาอยา่งทนัสมยั สอดคลอ้งกบัความตอ้งการและความ

สนใจของผูใ้ช ้มีบรรณารักษเ์ป็นผูด้  าเนินงานและจดับริการต่าง ๆ อยา่งเป็นระบบ 

 2.1.2 ความส าคญัของหอ้งสมุด 

                การศึกษาในปัจจุบนั มุ่งให้ผูเ้รียนมีโอกาสคน้ควา้หาความรู้จากแหล่งเรียนรู้อ่ืน ๆ มา

ประกอบความรู้ท่ีไดรั้บจากการเรียนในชั้น ผูเ้รียนจะตอ้งหาความรู้เพิ่มเติมโดยการเขา้ใชห้้องสมุด 

เพื่อคน้ควา้หาความรู้เพิ่มข้ึน ความส าคญัของหอ้งสมุดอาจประมวลได ้ดงัน้ี  

 2.1.2.1 ห้องสมุดเป็นท่ีรวมของทรัพยากรสารสนเทศต่าง ๆ ท่ีผูใ้ช้สามารถคน้ควา้หา

ความรู้ทุกสาขาวชิา ท่ีมีการเรียนการสอนในสถาบนัการศึกษานั้น 

 2.1.2.2 ห้องสมุดเป็นท่ีท่ีทุกคนจะเลือกอ่านหนงัสือ และคน้ควา้หาความรู้ต่าง ๆ ไดโ้ดย

อิสระตามความสนใจของแต่ละบุคคล 
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 2.1.2.3 ห้องสมุดช่วยให้ผูใ้ช้ห้องสมุดพอใจท่ีจะอ่านหนงัสือต่าง ๆ โดยไม่รู้จกัจบส้ิน 

เป็นการช่วยปลูกฝังนิสัยรักการอ่าน 

 2.1.2.4 ช่วยใหผู้ใ้ชห้อ้งสมุดมีความรู้ทนัสมยัอยูเ่สมอ 

 2.1.2.5 ช่วยใหผู้ใ้ชห้อ้งสมุดมีนิสัยรักการคน้ควา้หาความรู้ดว้ยตนเอง 

 2.1.2.6 ช่วยใหรู้้จกัใชเ้วลาวา่งใหเ้ป็นประโยชน์ 

 2.1.2.7 ห้องสมุดจะช่วยให้ผูใ้ชห้้องสมุดรับรู้ในสมบติัสาธารณะ รู้จกัใชแ้ละระวงัรักษา

อยา่งถูกตอ้ง 

      2.1.3 วตัถุประสงคข์องหอ้งสมุด หอ้งสมุดทัว่ไปมีวตัถุประสงค ์5 ประการ ดงัน้ี 

 2.1.3.1 เพื่อการศึกษา ห้องสมุดทุกแห่งจะรวบรวมทรัพยากรสารสนเทศท่ีให้ความรู้ เพื่อ

บริการแก่ผูใ้ชใ้นการแสวงหาความรู้ คน้ควา้ดว้ยตนเองไดต้ามตอ้งการ 

 2.1.3.2 เพื่อความรู้ข่าวสาร ห้องสมุดจดัหาทรัพยากรสารสนเทศใหม่ ๆ ท่ีทนัสมยั เพื่อให้

ผูใ้ช้ติดตามข่าวความเคล่ือนไหวและเหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึนทัว่โลก ท าให้ผูใ้ช้มีความรู้ใหม่ ๆ และ

ทนัสมยัเสมอ 

 2.1.3.3 เพื่อการคน้ควา้วจิยั เป็นแหล่งสะสมทรัพยากรสารสนเทศประเภทต่าง ๆ ท่ีใชเ้ป็น

ขอ้มูลในการศึกษาคน้ควา้วิจยั ซ่ึงเป็นการแสวงหาองค์ความรู้ใหม่ เพื่อความเจริญก้าวหน้าใน

สาขาวชิาต่าง ๆ  

 2.1.3.4 เพื่อความจรรโลงใจ ทรัพยากรสารสนเทศบางประเภทท าให้ผูใ้ชมี้ความซาบซ้ึง

ประทบัใจท่ีไดรั้บจากการอ่าน ช่วยให้เกิดแรงบนัดาลใจในทางสร้างสรรค์แต่ส่ิงท่ีดีงาม และเป็น

ประโยชน์ต่อสังคม 

 2.1.3.5 เพื่อการพกัผอ่นหยอ่นใจหรือนนัทนาการ หอ้งสมุดจะมีทรัพยากรสารสนเทศท่ีให้

ความสนุก บนัเทิงใจไวบ้ริการ เช่น นิตยสาร นวนิยาย เร่ืองสั้น ฯลฯ นอกจากน้ียงัเป็นแหล่งพกัผอ่น

หยอ่นใจดว้ยการจดักิจกรรมต่าง ๆ ท่ีช่วยใหไ้ดรั้บความเพลิดเพลิน  

 2.1.4 ประโยชน์ของห้องสมุด โดยห้องสมุดเป็นแหล่งรวบรวมทรัพยากรสารสนเทศท่ี

หลากหลายและมีประโยชน์ ดงัน้ี  

 2.1.4.1 ก่อใหเ้กิดการเรียนรู้อยา่งไม่มีท่ีส้ินสุด 

 2.1.4.2 กระตุน้ให้รักการอ่านและการศึกษาคน้ควา้ 
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 2.1.4.3 ก่อใหเ้กิดการศึกษาอยา่งเป็นระบบและต่อเน่ือง 

 2.1.4.4 เป็นส่ือกลางในกระบวนการเรียนการสอน 

 2.1.4.5 ตอบสนองความตอ้งการในการแสวงหาความรู้เฉพาะบุคคล 

 2.1.5 ประเภทของห้องสมุด การแบ่งประเภทของห้องสมุด ตามลกัษณะและวตัถุประสงค์ท่ี

ใหบ้ริการ จ าแนกไดเ้ป็น 5 ประเภท ดงัน้ี 

 2.1.5.1 ห้องสมุดโรงเรียน เป็นห้องสมุดท่ีตั้งข้ึนในโรงเรียนทั้งในระดบัประถมศึกษา 

และมธัยมศึกษา เพื่อส่งเสริมการเรียนการสอนตามหลกัสูตรให้มีประสิทธิภาพ ตลอดจนเพื่อสนอง

ความตอ้งการของนกัเรียน ครู ผูป้กครองและชุมชน นอกจากน้ียงัช่วยสร้างเสริมนิสัยรักการอ่าน 

และการศึกษาคน้ควา้ดว้ยตนเองใหแ้ก่นกัเรียน เพื่อเป็นรากฐานในการใชห้อ้งสมุดอ่ืน ๆ ต่อไป 

 2.1.5.2 ห้องสมุดมหาวิทยาลยั เป็นห้องสมุดของสถาบนัอุดมศึกษา ให้บริการทาง

วิชาการแก่นิสิต นักศึกษา และอาจารย์ เพื่อใช้ประกอบการเรียนการสอนและการค้นควา้วิจัย 

ทรัพยากรสารสนเทศทุกประเภทท่ีรวบรวมไวใ้นห้องสมุดมหาวิทยาลยั  มีความทนัสมยัและ

สอดคลอ้งกบัหลกัสูตรการสอน การวจิยัและกิจกรรมต่าง ๆ ของแต่ละสถาบนั 

 2.1.5.3 ห้องสมุดเฉพาะ เป็นห้องสมุดของหน่วยงานราชการ บริษทั สมาคม ตลอดจน

องค์การระหว่างประเทศต่าง ๆ เป็นแหล่งเก็บรวบรวมทรัพยากรสารสนเทศ ท่ีมีเน้ือหาเฉพาะ

สาขาวิชาใดวิชาหน่ึง และสาขาวิชาอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง เพื่อให้บริการแก่ผูใ้ชซ่ึ้งเป็นบุคลากรท่ีสังกดั

หน่วยงานนั้น เป็นแหล่งคน้ควา้ขอ้มูลเพื่อน าไปใชป้ฏิบติังานใหมี้ประสิทธิภาพยิง่ข้ึน 

 2.1.5.4 หอ้งสมุดประชาชน เป็นหอ้งสมุดท่ีให้บริการทรัพยากรสารสนเทศแก่ประชาชน

ในทอ้งถ่ินโดยไม่จ  ากดัวยั ระดบัความรู้ เช้ือชาติและศาสนา เพื่อให้สอดคลอ้งกบัความตอ้งการของ

ชุมชนแต่ละแห่ง เป็นการส่งเสริมการศึกษาคน้ควา้ดว้ยตนเองตลอดชีวิตของประชาชนในชุมชน 

 2.1.5.5 หอสมุดแห่งชาติ เป็นแหล่งรวบรวมและเก็บรักษาส่ิงพิมพ์ ท่ีพิมพ์ข้ึน

ภายในประเทศไวอ้ยา่งสมบูรณ์ และอนุรักษใ์หค้งทนถาวร เพื่อใหบ้ริการศึกษาคน้ควา้แก่ประชาชน

ทัว่ไป หอสมุดแห่งชาติจะตอ้งไดรั้บส่ิงพิมพทุ์กเล่ม ท่ีพิมพข้ึ์นภายในประเทศตามพระราชบญัญติั

การพิมพ ์
 

2.2 ระบบห้องสมุดอตัโนมัติ 

      2.2.1 ความหมายของระบบหอ้งสมุดอตัโนมติั  
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               คณะอนุกรรมการพฒันาระบบและเครือข่ายห้องสมุดสถาบนัอุดมศึกษาเอกชน (อพส.) 

(2553) ให้ความหมายของระบบห้องสมุดอตัโนมติั มาจากค าว่า The Integrated Library System 

หรือ The Automated Library System หรือ The Library Automation System ซ่ึงหมายถึง ระบบการ

ท างานของหอ้งสมุดท่ีมีการน าเอาอุปกรณ์ประมวลผล ซ่ึงประกอบดว้ยฮาร์ดแวร์และซอฟตแ์วร์ มา

ใช้ เพื่อการจดัการงานของห้องสมุดในลกัษณะผสมผสาน มีการท างานร่วมกนัหรือเช่ือมโยงกนั 

ระหวา่งระบบงานต่าง ๆ ของหอ้งสมุด ไดแ้ก่ งานจดัหา งานท ารายการ งานบริการยืม-คืน และงาน

สืบคน้ขอ้มูล และการจดัการวารสาร 

 2.2.2 พฒันาการของระบบหอ้งสมุดอตัโนมติัในประเทศไทย 

                การใชค้อมพิวเตอร์ในงานห้องสมุดไดเ้ร่ิมตน้มาเกือบ 30 ปี โดยในปี พ.ศ.2517 หอสมุด

แห่งชาติไดใ้ชเ้คร่ืองคอมพิวเตอร์ ในการท าบรรณานุกรมแห่งชาติ และมีการจดัท าระบบศูนยข์อ้มูล

วารสารแห่งชาติ   

 ในปี พ.ศ. 2518 ห้องสมุดสถาบนัเทคโนโลยีแห่งเอเชีย หรือเอไอที (Asian Institute of 

Technology: AIT) ไดจ้ดัท าสหรายการวารสารของห้องสมุดมหาวิทยาลยัในประเทศไทย (Serial 

Union List) ท่ีมีอยูใ่นประเทศไทย โดยใชเ้คร่ือง IBM 3083 และโปรแกรม Mini CDS/ISIS ของ

องค์การการศึกษาและวฒันธรรมแห่งสหประชาชาติ หรือ ยูเนสโก ต่อมาไดม้อบให้สถาบนัวิทย-

บริการ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยัรับไปด าเนินการต่อ ในนามของกลุ่มห้องสมุดสถาบนัอุดมศึกษา 

หลงัจากนั้นหอสมุดแห่งชาติไดร่้วมมือกบัองคก์ารยเูนสโก จดัท าบรรณานุกรมหนงัสือภาษาไทยลง

บนเคร่ือง IBM 3031 ของส านกังานสถิติแห่งชาติ 

 ปี พ.ศ. 2524 สถาบนัวทิยบริการ จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยัเร่ิมน าโปรแกรม CDS/ISIS มา

ใช้ในการรวบรวมรายช่ือวารสาร และในปี พ.ศ. 2528 ไดใ้ช้โปรแกรม CDS/ISIS ในการบนัทึก

ขอ้มูลจากบตัรทะเบียนเพื่อท าบตัรรายการ และเตรียมความพร้อมในการพฒันาระบบห้องสมุด

อตัโนมติั 

 ปี พ.ศ. 2526 – 2528 ห้องสมุดเอไอทีได้จดัท าฐานข้อมูลงานจดัหา (Acquisition 

Database) และหอสมุดแห่งชาติไดจ้ดัท าสหรายการวารสารดา้นวิทยาศาสตร์ในประเทศไทย ส่วน

ส านกั บรรณสารสนเทศ มหาวิทยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช มีการจดัท าดรรชนีเอกสารการสอนของ

มหาวทิยาลยั ดว้ยความร่วมมือจากส านกังานสถิติแห่งชาติ 
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 ปี พ.ศ. 2530 – 2531 ห้องสมุดประมาณ 20 แห่งในประเทศไทยซ่ึงส่วนใหญ่เป็น

ห้องสมุดมหาวิทยาลัย ได้จัดท าบรรณานุกรมของห้องสมุด โดยส่วนใหญ่จัดท าบนเคร่ือง

ไมโครคอมพิวเตอร์ นอกจากน้ีย ังมีการจัดสร้างฐานข้อมูลสหรายการวารสาร ฐานข้อมูล

วิทยานิพนธ์ งานวิจยัและฐานขอ้มูลเฉพาะสาขาวิชา ซ่ึงโดยมากจะใชโ้ปรแกรม Micro CDS/ISIS 

หรือ Dbase ซ่ึงเป็นโปรแกรมส าเร็จรูปทางดา้นการจดัการฐานขอ้มูลในยคุนั้น 

 ส าหรับส านักหอสมุดมหาวิทยาลัย เ ชียงใหม่  ด้วยความช่วย เหลือของไอดีพี 

(International Development Program of Australian Universities and Colleges: IDP) ไดด้ าเนินการ

ใชฐ้านขอ้มูลทางบรรณานุกรมซีดีรอม ช่ือ Bibliofile (Bibliofile CD-ROM) เพื่อช่วยในการสืบคน้

ขอ้มูลแล้วแปลงเขา้สู่ฐานขอ้มูลของห้องสมุด ขณะท่ีมหาวิทยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราชได้จดัซ้ือ

ฐานขอ้มูล LaserQuest (CD-ROM) เพื่อช่วยสร้างฐานขอ้มูลหอ้งสมุดไดเ้ร็วข้ึน 

 ส่วนทบวงมหาวิทยาลยัได้พฒันาโครงสร้างระเบียนซ่ึงเรียกว่า (University MARC: 

UNIVMARC) ซ่ึงมีพื้นฐานโครงสร้างคลา้ยระเบียน MARC ของสหรัฐอเมริกา คือ USMARC และ 

AUSMARC ของออสเตรเลีย โครงสร้างระเบียนแบบ UNIVMARC จึงเป็นโครงสร้างระเบียนท่ีใช้

กนัโดยทัว่ไปในห้องสมุดมหาวิทยาลัยในประเทศไทย และในปี พ.ศ.2531 ศูนย์เทคโนโลยี

อิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (National Electronics and Computer Technology Center: 

NECTEC) กระทรวงวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและส่ิงแวดล้อม ได้ให้การสนับสนุนห้องสมุด

มหาวิทยาลัย ในการจัดสร้างฐานข้อมูลบรรณานุกรมสารสนเทศทางด้านวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยี โดยเนคเทคเป็นผูจ้ดัสร้างเครือข่ายคอมพิวเตอร์เพื่อเช่ือมโยงฐานขอ้มูลเหล่านั้นเขา้

ดว้ยกนั เพื่อประโยชน์ในการแลกเปล่ียนและเรียกใชส้ารนิเทศร่วมกนั 

 ในปีพ.ศ. 2533 โครงการ IDP ไดจ้ดัซ้ือและติดตั้งโปรแกรมระบบห้องสมุดอตัโนมติั 

ให้กบัส านกัหอสมุดกลางมหาวิทยาลยัเชียงใหม่ คือ โปรแกรม URICA ซ่ึงท างานกบัระบบการจดั

หมวดหมู่และระบบสืบค้นข้อมูล ซ่ึงถือเป็นระบบห้องสมุดอัตโนมติัระบบแรกท่ีน ามาใช้ใน

ประเทศไทย โดยใชก้บัขอ้มูลภาษาองักฤษเท่านั้น ต่อมาจึงเร่ิมมีระบบห้องสมุดอตัโนมติัอ่ืน ๆ เขา้

มาสู่ตลาดหอ้งสมุดในประเทศไทย  เช่น โปรแกรมไดนิกซ์ (DYNIX) ทินลิป (TINLIB) อินโนแพค 

(INNOPAC) และวีทีแอลเอส (VTLS) หอสมุดแห่งชาติไดน้ าโปรแกรมระบบห้องสมุดอตัโนมติั 

DYNIX มาใชใ้นปี พ.ศ. 2535 โดยใชก้บัเคร่ือง IBM RIST/6000 และเร่ิมดว้ยการใชเ้ทอร์มินลั 16 
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ชุด เช่นเดียวกบัท่ีห้องสมุดธนาคารแห่งประเทศไทย หอสมุดกลางมหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ 

ศูนย์บรรณสารและส่ือการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีก็เลือกใช้ระบบ DYNIX 

เช่นเดียวกบัหอสมุดแห่งชาติ ในขณะท่ีห้องสมุดมหาวิทยาลยัหอการคา้ไทยไดน้ าระบบ TINLIB 

(The Information Navigator: TINLIB) มาใชใ้นปี พ.ศ.2536 เช่นเดียวกบัท่ีห้องสมุดสถาบนัเอไอที 

และศูนยข์อ้มูลบริษทัปูนซิเมนตไ์ทย 

 ในขณะท่ีสถาบนัวิทยบริการ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยได้น าโปรแกรมระบบห้องสมุด

อตัโนมติั INNOPAC มาใช้เป็นแห่งแรกร่วมกบัห้องสมุดคณะทั้ง 28 คณะ ดว้ยระบบเครือข่าย

ภายในท่ีเรียกวา่จุฬาลิเน็ต (Chulalongkorn University Library Network: Chulalinet) ซ่ึงถือเป็น

ระบบห้องสมุดอตัโนมติัแบบเทิร์นคีย์ท่ีใหญ่ท่ีสุดท่ีมีการติดตั้งในประเทศไทย ต่อมาห้องสมุด

มหาวิทยาลัยของรัฐในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ได้รับงบประมาณสนับสนุนในการพฒันา

หอ้งสมุดโดยไดร้วมตวักนัน าระบบ INNOPAC มาใชใ้นหอ้งสมุดกวา่ 20 แห่ง 

 ในปี พ.ศ. 2537 มหาวิทยาลัยสุโขทยัธรรมาธิราชเลือกใช้โปรแกรมระบบห้องสมุด

อตัโนมติั VTLS บนเคร่ือง IBM RISC/6000 นอกจากนั้นมีการน าโปรแกรม Alice มาใช้ใน

สถาบนัการศึกษา หลายแห่ง เช่น สถาบนัราชภฏั และสถานศึกษาในสังกดักระทรวงศึกษาธิการ 

รวมถึงใชโ้ปรแกรม HORIZON ในสถาบนัการศึกษาต่าง ๆ ดว้ย 

 ในปี พ.ศ. 2540 – 2545 มีการพฒันาโปรแกรมระบบห้องสมุดอตัโนมติัโดยบริษทัคนไทย 

เพื่อเผยแพร่และไดรั้บการคดัเลือกใชใ้นห้องสมุดหลายแห่ง เช่น โปรแกรมนวสาร 2000 โปรแกรม 

Magic Library และโปรแกรม True Library เป็นตน้ ส่วนโปรแกรม CDS/ISIS ก็มีการพฒันาเป็น 

WebISIS หลายสถาบนัไดมี้การพฒันาโปรแกรมระบบห้องสมุดอตัโนมติัข้ึนเองในลกัษณะของ 

Inhouse Library Application เพื่อใชง้านภายในสถาบนัซ่ึงถือวา่ใชง้านไดดี้ในระดบัหน่ึง แต่อยา่งไร

ก็ตาม ระบบห้องสมุดอตัโนมติัทั้งหลายยอ่มจะตอ้งมีการพฒันาอยา่งต่อเน่ือง เพื่อให้การเช่ือมโยง

ระบบงาน เป็นการท างานในลักษณะของระบบห้องสมุดอัตโนมัติอย่างแท้จริง และเพื่อ

ประสิทธิภาพการใชง้านสูงสุด 

      2.2.3 การพฒันาระบบห้องสมุดอตัโนมติั  การน าระบบห้องสมุดอตัโนมติั มาใช้ในงาน

หอ้งสมุดหรือศูนยส์ารนิเทศ เป็นงานท่ีทา้ทาย และจะตอ้งด าเนินการดว้ยความรอบคอบ มีเป้าหมาย

ของการจดัท าระบบอตัโนมติัท่ีชดัเจน โดยควรจะเร่ิมจากการก าหนดภาระหนา้ท่ี และเป้าหมายของ
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หอ้งสมุดเป็นอนัดบัแรก ซ่ึงภารกิจของหอ้งสมุดสถาบนัอุดมศึกษา คือ การสนบัสนุนการศึกษาและ

การวิจยัของมหาวิทยาลยั โดยการคดัเลือก จดัหา จดัหมวดหมู่ท  ารายการ และเผยแพร่สารนิเทศ 

ตลอดจนเอ้ืออ านวยในการเขา้ถึงสารนิเทศจากแหล่งสารนิเทศอ่ืน ๆ ดงันั้นเป้าหมายของการจดัท า

ระบบห้องสมุดอตัโนมติัก็คือ จะต้องช่วยให้เจา้หน้าท่ีสามารถคดัเลือก จดัหา จดัหมวดหมู่ ท  า

รายการคน้หา คน้คืน เผยแพร่ และใหบ้ริการยมืสารนิเทศแก่ผูใ้ชไ้ดอ้ยา่งรวดเร็ว ประหยดัเวลา และ

ค่าใชจ่้ายมากกวา่การด าเนินงานดว้ยมือ 

     2.2.4 วตัถุประสงคข์องระบบหอ้งสมุดอตัโนมติั ระบบหอ้งสมุดอตัโนมติัมีวตัถุประสงคห์ลกัใน

การด าเนินงาน ดงัน้ี 

               2.2.4.1 เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบติังานของบรรณารักษ ์โดยช่วยใหง้านท่ีบรรณารักษ์

ท าเป็นประจ า มีความถูกตอ้งรวดเร็วมากยิง่ข้ึน 

 2.2.4.2 เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใหบ้ริการแก่ผูใ้ชไ้ดอ้ยา่งสะดวกรวดเร็ว 

               2.2.4.3 เพื่อช่วยผูบ้ริหารหอ้งสมุดในการจดัการและบริหารงานหอ้งสมุด 

 2.2.4.4 เพื่อประหยดัตน้ทุนการปฏิบติังานของหอ้งสมุดในระยะยาว 

การน าระบบห้องสมุดอตัโนมติั มาใช้ในงานห้องสมุดจะช่วยให้การจดัระบบการจดัเก็บ 

การคน้หา และการเผยแพร่สารนิเทศของห้องสมุดให้ง่าย สะดวก และรวดเร็ว ทั้งยงัช่วยลดภาระ

งานประจ าของหอ้งสมุด ในขั้นตอนต่าง ๆ ตั้งแต่การจดัหาสารนิเทศ การวิเคราะห์หมวดหมู่และท า

รายการ การสืบคน้สารนิเทศ การควบคุมวารสาร และการยืมคืนสารนิเทศ รวมถึงระบบงานอ่ืน ๆ 

ตามความตอ้งการของห้องสมุดแต่ละแห่ง โดยแต่ละระบบจะมีระบบงานย่อย ท่ีท างานประสาน

สัมพนัธ์เช่ือมต่อกนัไดอ้ยา่งต่อเน่ืองเป็นระบบเดียวกนั 

     2.2.5 องคป์ระกอบของระบบห้องสมุดอตัโนมติั สามารถแบ่งส่วนประกอบท่ีส าคญัออกไดเ้ป็น 

2 ส่วนหลกั คือ 

              2.2.5.1 ฮาร์ดแวร์ (Hardware) หรือเคร่ืองคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์เช่ือมต่อต่าง ๆ ท่ีมี

ประสิทธิภาพเหมาะสม ท่ีจะท าหนา้ท่ีเป็นตวัสนบัสนุนการท างานของซอฟตแ์วร์ 

              2.2.5.2 ซอฟต์แวร์ (Software) แบ่งออกเป็นซอฟต์แวร์ระบบ และซอฟต์แวร์ประยุกต์

ส าหรับระบบห้องสมุดอตัโนมติั ซ่ึงประกอบไปดว้ยชุดโปรแกรมหรือโมดูล (Module) หลายชุด

ตามความตอ้งการของระบบแต่ละระบบ 
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2.3 การจัดการฐานข้อมูล 

      จ  าลอง  ครูอุตสาหะ และกิตติ  ภกัดีวฒันะกุล (2545) ในชีวิตประจ าวนัปัจจุบันไม่ว่าจะ

ด าเนินงานใด ๆ มนุษยจ์ะตอ้งเก่ียวขอ้งกบัขอ้มูลอยา่งใดอย่างหน่ึงเสมอ เช่น การติดต่อราชการท่ี

จะตอ้งใชข้อ้มูลบตัรประชาชนหรือส ามะโนประชากร การติดต่อกบัธนาคารท่ีจะตอ้งใชข้อ้มูลจาก

สมุดเงินฝาก เป็นตน้ โดยเฉพาะอยา่งยิง่ เม่ือเทคโนโลยีของโลกไดพ้ฒันาข้ึน จนกระทัง่ปัจจุบนัท่ีมี

การใชค้อมพิวเตอร์กนัอย่างกวา้งขวาง ขอ้มูลในดา้นต่าง ๆ ซ่ึงในอดีตจดัเก็บอยูบ่นกระดาษไดถู้ก

น ามาจดัเก็บไวใ้นคอมพิวเตอร์แทน โดยในยุคเร่ิมตน้จะจดัเก็บขอ้มูลต่าง ๆ อยูใ่นแต่ละแฟ้มขอ้มูล 

แต่เม่ือปริมาณขอ้มูลมีจ านวนเพิ่มมากข้ึน ประกอบกบัความตอ้งการใชข้อ้มูลมีเพิ่มข้ึนรวมทั้งขอ้มูล

ไดเ้ปล่ียนไปเป็นปัจจยัท่ีมีผลต่อการแข่งขนัทางธุรกิจการจดัเก็บขอ้มูลจึงไดเ้ปล่ียนไปและเกิดค าวา่ 

“ฐานขอ้มูล” ข้ึนแทน 

     2.3.1 ระบบแฟ้มขอ้มูล (File System) ในอดีตองคก์รต่าง ๆ มกัจดัเก็บเอกสารไวใ้นแฟ้มเอกสาร

ต่าง ๆ ซ่ึงมีความเก่ียวขอ้งกนัทางดา้นขอ้มูลนอ้ยหรืออาจไม่มีเลย ข้ึนอยูก่บัความตอ้งการในการใช้

ขอ้มูลนั้น ๆ เช่น ประวติัการรักษาพยาบาลท่ีโดยทัว่ไปมกัจะแยกเก็บในแฟ้มเอกสารเฉพาะคนไข้

แต่ละคน หรือประวติัพนักงานท่ีอาจจดัเก็บในแฟ้มเอกสารแยกตามฝ่ายท่ีสังกดั ซ่ึงข้อมูลของ

พนกังานแต่ละคนในแต่ละแฟ้มเอกสารจะมีความเก่ียวขอ้งกนัตามฝ่ายท่ีสังกดั เช่น แฟ้มเอกสาร

ประวติัพนกังานของฝ่ายธุรการ แฟ้มเอกสารประวติัพนกังานของฝ่ายการเงิน ฯลฯ เป็นตน้ แต่ต่อมา

เม่ือองคก์รมีขนาดใหญ่ข้ึนจากเดิมท่ีสามารถคน้หาเอกสารจากแฟ้มเอกสารเพียงแฟ้มเดียวก็เร่ิมตอ้ง

คน้หาเอกสารจากแฟ้มเอกสารต่าง ๆ จ านวนมากข้ึน ส่งผลให้การคน้หาเอกสารเป็นงานท่ีตอ้งใช้

เวลาและมีความยากล าบากมากข้ึน การจดัเก็บเอกสารในคอมพิวเตอร์จึงถูกริเร่ิมน ามาใชใ้นองคก์ร

แทนการจดัเก็บในรูปแบบเดิม แต่การจดัเก็บเอกสารในคอมพิวเตอร์ในยุคแรก ๆ ยงัคงไม่ค่อยมี

ประสิทธิภาพมากนกั เน่ืองจากยงัคงมีรูปแบบการจดัเก็บคลา้ยกบัการจดัเก็บเอกสารในลกัษณะเดิม

อยูโ่ดยเป็นเพียงการน าเอาเอกสารต่าง ๆ ในแต่ละแฟ้มเอกสารมาจดัเก็บในรูปแบบของแฟ้มขอ้มูล

แทน และดว้ยเหตุน้ีจึงจ าเป็นท่ีตอ้งอาศยัผูท่ี้มีความช านาญ เช่น โปรแกรมเมอร์หรือนกัวิเคราะห์

ระบบ เขา้มาช่วยก าหนดโครงสร้างของแฟ้มขอ้มูลเพื่อท่ีจะสามารถน าแฟ้มขอ้มูลนั้นไปจดัเก็บ

ขอ้มูลและน าไปประมวลผลไดต้ามความตอ้งการ 
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     จากบทบาทของคอมพิวเตอร์ท่ีเขา้มามีอิทธิพลต่อการด าเนินงานภายในองคก์รไดส่้งผลให้การ

จดัเก็บขอ้มูลในแฟ้มขอ้มูลมีการใชง้านแพร่หลายมากยิง่ข้ึน จากเดิมท่ีเคยมี 2 หรือ 3 แฟ้มขอ้มูล ได้

เพิ่มจ านวนข้ึนเป็น 10 ถึง 20 แฟ้มขอ้มูล ดงันั้น จึงตอ้งมีการเขา้มาควบคุมทางดา้นโครงสร้างและ

การใช้งานแฟ้มข้อมูลต่างๆ ให้มีความเหมาะสมต่อการใช้งานมากข้ึนและรวบรวมแฟ้มขอ้มูล

เหล่าน้ีเขา้เป็นระบบท่ีเรียกวา่ “ระบบแฟ้มขอ้มูล (File System)”  

     การใช้งานระบบแฟ้มขอ้มูล จะตอ้งอาศยัโปรแกรมเมอร์พฒันาโปรแกรมเพื่ออ่านขอ้มูลจาก

แฟ้มขอ้มูลต่างๆ ข้ึนมาประมวลผลเพื่อให้ไดผ้ลลพัธ์ตามท่ีผูใ้ชต้อ้งการ ภาษาคอมพิวเตอร์ท่ีใชใ้น

การพฒันาโปรแกรมโดยทัว่ไปจะไดแ้ก่ ภาษาคอมพิวเตอร์ในยุคท่ี 3 (Third-generation Language 

(3GL)) เช่น ภาษา COBOL, FORTRAN, BASIC ฯลฯ เป็นตน้ แต่ภาษาคอมพิวเตอร์เหล่าน้ีมี

ขอ้จ ากดัในการเรียกใชข้อ้มูลจากแฟ้มขอ้มูล เน่ืองจากภาษาคอมพิวเตอร์เหล่าน้ีจะอา้งถึงขอ้มูลใน

แฟ้มขอ้มูลตามโครงสร้างทางกายภาพของขอ้มูลภายในแฟ้มขอ้มูลนั้น เช่น เม่ือตอ้งการอา้งถึง

ขอ้มูลในแฟ้มขอ้มูลลูกคา้ ซ่ึงมีโครงสร้างดงัน้ี 
 

ตารางที ่2-1 Customer 

Cust_No Cust_Name Cust_Address Cust_Phone 

C001 ABC Industry 111 Moo 4 Samutprakarn  552-000 

C002 Thai Steel Co., Ltd. 100 Petchkasaem Ratchaburi 321-190 

C003 ITT Computer Co., Ltd. 90 III Bldg. Bangkok 433-0015 
    

   ในภาษา COBOL จะตอ้งมีการนิยาม (Declare) โครงสร้างของ Record เช่น ประเภทของ

ขอ้มูล ขนาดของแต่ละ Field ไวใ้นส่วน Data Division ตามโครงสร้างทางกายภาพของ Record ใน

แฟ้มขอ้มูลลูกคา้ก่อนจึงจะสามารถอา้งถึง Filed ต่างๆ ในโปรแกรมไดด้งัตวัอยา่งต่อไปน้ี 

 

 

 

 

 
 

01 Customer. 

02 Cust_No Pic X(5). 

02 Cust_Name   Pic X(50). 

02 Cust_Address  Pic X(50). 

02 Cust_Phone Pic X(8). 
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     ดว้ยเหตุน้ี  จึงส่งผลใหก้ารพฒันาแต่ละโปรแกรมข้ึนใชง้านกบัแฟ้มขอ้มูลต่าง ๆ มีความซบัซ้อน

และตอ้งใชเ้วลาค่อนขา้งมาก รวมทั้งท าให้แต่ละโปรแกรมถูกผกูติดอยูก่บัแฟ้มขอ้มูลต่าง ๆ  ดงันั้น

เม่ือมีการเปล่ียนแปลงโครงสร้างของแฟ้มขอ้มูลใดแฟ้มขอ้มูลหน่ึง จึงตอ้งแกไ้ขโปรแกรมต่าง ๆ ท่ี

มีการเรียกใชข้อ้มูลจากแฟ้มขอ้มูลนั้นตามไปดว้ย ส่งผลให้ค่าใชจ่้ายในการบ ารุงรักษาค่อนขา้งสูง 

โดยเฉพาะอยา่งยิง่ในกรณีท่ีตอ้งมีการแกไ้ขโปรแกรมจ านวนมาก 

     ในยุคเร่ิมต้นของการใช้ระบบแฟ้มข้อมูลแต่ละหน่วยงานในองค์กรจะมีการสร้างระบบ

แฟ้มขอ้มูลข้ึนใช้งานภายในหน่วยงานของตนเอง เช่น ระบบแฟ้มขอ้มูลการขายของฝ่ายตลาด 

ระบบแฟ้มขอ้มูลพนกังานของฝ่ายการพนกังาน ระบบแฟ้มขอ้มูลสินคา้คงคลงัของฝ่ายคลงัสินคา้ 

ฯลฯ ซ่ึงแต่ละหน่วยงานนั้นจะมีการพฒันาโปรแกรมท่ีใชก้บัระบบแฟ้มขอ้มูลของตนเองข้ึนเพื่อใช้

งานภายในหน่วยงานนั้น ๆ เช่น ฝ่ายการตลาดท่ีมีการพฒันาโปรแกรมท่ีใช้ข้อมูลจากระบบ

แฟ้มขอ้มูลการขายในการออกใบสั่งซ้ือ ใบก ากบัสินคา้ รายงานแสดงยอดการขายในแต่ละเดือน 

ฯลฯ หรือฝ่ายคลงัสินคา้ท่ีมีการพฒันาโปรแกรมท่ีใช้ขอ้มูลจากระบบแฟ้มขอ้มูลสินคา้คงคลงัใน

การพิมพร์ายงานแสดงยอดคงคลงัของสินคา้ต่าง ๆ หรือฝ่ายการพนกังานท่ีมีการพฒันาโปรแกรมท่ี

ใชข้อ้มูลจากระบบแฟ้มขอ้มูลพนกังานในการค านวณเงินเดือน ค านวณภาษีเงินได ้ฯลฯ 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที ่2-1 ระบบแฟ้มขอ้มูล 
      
     2.3.2 ระบบฐานขอ้มูล (Database System) ปัญหาต่าง ๆ ท่ีเกิดข้ึนในระบบแฟ้มขอ้มูลได้

ก่อให้เกิดการจดัเก็บขอ้มูลในรูปแบบใหม่ เรียกว่า ฐานขอ้มูล (Database) การจดัเก็บขอ้มูลใน

ฐานขอ้มูลน้ีจะแตกต่างจากการจดัเก็บขอ้มูลแบบแฟ้มขอ้มูล เน่ืองจากฐานขอ้มูลเป็นการน าเอา
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ขอ้มูลต่าง ๆ ท่ีมีความสัมพนัธ์กนั ซ่ึงแต่เดิมจดัเก็บอยูใ่นแต่ละแฟ้มขอ้มูลมาจดัเก็บไวใ้นท่ีเดียวกนั 

เช่น ข้อมูลพนักงาน สินค้าคงคลัง พนักงานขาย และลูกค้า ซ่ึงแต่เดิมถูกจดัเก็บอยู่ในรูปของ

แฟ้มขอ้มูลของฝ่ายต่าง ๆ ไดถู้กน ามาจดัเก็บรวมกนัไวภ้ายในฐานขอ้มูลเดียวซ่ึงเป็นฐานขอ้มูลรวม

ของบริษทั ส่งผลให้แต่ละฝ่ายสามารถใช้ขอ้มูลร่วมกนัและสามารถแกไ้ขปัญหาต่าง ๆ ท่ีเกิดข้ึน

ระบบแฟ้มขอ้มูลได ้ดงัภาพท่ี 2-2 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที ่2-2 การใชข้อ้มูลเพื่อการประมวลผลในรูปแบบของระบบฐานขอ้มูล 
 

     ขอ้มูลต่าง ๆ ท่ีถูกจดัเก็บเป็นฐานขอ้มูล นอกจากจะตอ้งเป็นขอ้มูลท่ีมีความสัมพนัธ์กนัแลว้ ยงั

จะตอ้งเป็นขอ้มูลท่ีใชส้นบัสนุนการด าเนินงานอยา่งนอ้ยอยา่งใดอยา่งหน่ึงขององคก์ร ดงันั้นจึงอาจ

กล่าวไดว้า่แต่ละฐานขอ้มูลจะเทียบเท่ากบัระบบแฟ้มขอ้มูล 1 ระบบและจะเรียกฐานขอ้มูลท่ีจดัท า

ข้ึนเพื่อสนบัสนุนการด าเนินงานอยา่งใดอยา่งหน่ึงนั้นวา่ ระบบฐานขอ้มูล (Database System) เช่น 

ระบบฐานขอ้มูลเงินเดือนซ่ึงเป็นฐานขอ้มูลท่ีจดัเก็บขอ้มูลต่าง ๆ ท่ีสนบัสนุนการค านวณเงินเดือน

หรือระบบฐานขอ้มูลประชากรซ่ึงเป็นฐานขอ้มูลท่ีจดัเก็บขอ้มูลต่าง ๆ ท่ีสนบัสนุนการจดัท าส ามะ-

โนประชากร เป็นตน้ 

     2.3.3 องคป์ระกอบของระบบฐานขอ้มูล โดยทัว่ไปจะเก่ียวขอ้งกบั 4 ส่วนหลกั ๆ ดงัน้ี 

 2.3.3.1 ข้อมูล (Data) ขอ้มูลท่ีจดัเก็บอยู่ในระบบฐานข้อมูล ไม่ว่าจะเป็นบนเคร่ือง

คอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลไปจนถึงเคร่ืองคอมพิวเตอร์ขนาดใหญ่อย่างเช่น เคร่ือง Mainframe ขอ้มูล

ในแต่ละส่วนจะตอ้งสามารถน ามาใชป้ระกอบกนัได ้(Data Integrated) เช่น เม่ือแพทยรั์กษาผูป่้วย

แพทย์จะอาศัยข้อมูลจากประวติัการรักษาพยาบาลของผู ้ป่วย (PATIENT_HISTORY) มา
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ประกอบการรักษาแต่ในกรณีฉุกเฉินท่ีตอ้งการติดต่อญาติของผูป่้วย ซ่ึงขอ้มูลในส่วนน้ีไม่ปรากฏ

อยูใ่นประวติัการรักษาพยาบาลทางโรงพยาบาลสามารถน าช่ือผูป่้วย (Field “PATIENT_NAME”) 

ไปคน้หาช่ือญาติ (Field “RELATIVE_NAME”) ในทะเบียนผูป่้วย (“PATIENT_PERSONAL”) ได้

โดยไม่จ  าเป็นตอ้งเก็บช่ือญาติของผูป่้วยไวใ้นประวติัการรักษาพยาบาลแต่อยา่งใด ดงัภาพ 

 

 

 

 

ภาพที ่2-3 การสืบคน้ขอ้มูลจากระบบฐานขอ้มูล 
 

     นอกเหนือจากคุณลกัษณะน้ีแลว้ ในเคร่ืองคอมพิวเตอร์ขนาดใหญ่ท่ีมีผูใ้ชจ้  านวนมาก ขอ้มูลใน

ฐานขอ้มูลจะตอ้งสามารถถูกใชร่้วมกนั (Data Sharing) จากผูใ้ชห้ลาย ๆ คนได ้เช่น ขอ้มูลในการ

จองหอ้งพกัผูป่้วย (PATIENT_ADMIT) จะตอ้งสามารถน าไปใชใ้นการออกใบเสร็จรับเงินเพื่อเก็บ

ค่ารักษาพยาบาลโดยฝ่ายการเงินไดใ้นขณะเดียวกนั 

 2.3.3.2 ฮาร์ดแวร์ (Hardware) อุปกรณ์ทางคอมพิวเตอร์ท่ีมีส่วนเก่ียวข้องกับระบบ

ฐานขอ้มูล ประกอบดว้ย 2 ส่วนหลกั ๆ ดงัน้ี 

  ก) หน่วยความจ าส ารอง (Secondary Storage) เน่ืองจากเป็นอุปกรณ์ทาง

คอมพิวเตอร์ท่ีใช้จดัเก็บขอ้มูลของฐานขอ้มูล ดงันั้นส่ิงท่ีตอ้งค านึงถึงส าหรับอุปกรณ์ในส่วนน้ีจึง

ไดแ้ก่ ความจุของหน่วยความจ าส ารองท่ีน ามาใชจ้ดัเก็บขอ้มูลของฐานขอ้มูลนั้น 

  ข) หน่วยประมวลผล และหน่วยความจ าหลัก เน่ืองจากเป็นอุปกรณ์ท่ีจะต้อง

ท างานร่วมกนัเพื่อน าขอ้มูลจากฐานขอ้มูลข้ึนมาประมวลผลตามค าสั่งท่ีก าหนด ดงันั้นส่ิงท่ีตอ้ง

ค านึงถึงส าหรับอุปกรณ์ในส่วนน้ีจึงได้แก่ ความเร็วของหน่วยประมวลผล และขนาดของ

หน่วยความจ าหลกัของเคร่ืองคอมพิวเตอร์ท่ีน ามาใชป้ระมวลผลร่วมกบัฐานขอ้มูลนั้น 

 2.3.3.3 ซอฟตแ์วร์ (Software) ในการติดต่อกบัขอ้มูลภายในฐานขอ้มูลของผูใ้ช้ จะตอ้ง

กระท าผา่นโปรแกรมท่ีมีช่ือวา่โปรแกรม Database Management System ดงัภาพ 

 

 

Database 
PATIENT_HISTORY 

PATIENT_PERSONAL 

DBMS 
RELATIVE_NAME 

PATIENT_NAME 
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ภาพที ่2-4 การติดต่อกบัขอ้มูลภายในฐานขอ้มูลของผูใ้ช ้
 

 หน้าท่ีหลกัของโปรแกรม DBMS ไดแ้ก่ การท าให้การเรียกใช้ขอ้มูลเป็นอิสระจากส่วน

ของ Hardware หรือกล่าวอีกนยัหน่ึงโปรแกรม DBMS จะมีหนา้ท่ีในการจดัการและควบคุมความ

ถูกตอ้ง ความซ ้ าซอ้นและความสัมพนัธ์ระหวา่งขอ้มูลต่าง ๆ ภายในฐานขอ้มูลแทนโปรแกรมเมอร์

ส่งผลใหผู้ใ้ชส้ามารถท่ีจะเรียกใชข้อ้มูลจากฐานขอ้มูลไดโ้ดยไม่จ  าเป็นท่ีจะตอ้งทราบถึงโครงสร้าง

ทางกายภาพของขอ้มูลในระดบัท่ีลึกเช่นเดียวกบัโปรแกรมเมอร์ เน่ืองจากโปรแกรม DBMS น้ีจะมี

ส่วนของ Query Language ซ่ึงเป็นภาษาท่ีประกอบดว้ยค าสั่งต่าง ๆ ท่ีใชใ้นการจดัการและเรียกใช้

ขอ้มูลจากฐานขอ้มูลซ่ึงสามารถน าไปใชร่้วมกบัภาษาคอมพิวเตอร์อ่ืน ๆ เพื่อพฒันาเป็นโปรแกรมท่ี

ใชส้ าหรับเรียกใชข้อ้มูลจากฐานขอ้มูลมาประมวลผล  

 2.3.3.4 ผูใ้ช้ระบบฐานขอ้มูล (User) ผูท่ี้เรียกใช้ขอ้มูลจากระบบฐานขอ้มูลมาใช้งาน 

สามารถแบ่งออกเป็น 3 กลุ่มไดด้งัน้ี 

  ก) Application Programmer ไดแ้ก่ ผูท่ี้ท  าหน้าท่ีพฒันาโปรแกรม (Application 

Program) เพื่อเรียกใชข้อ้มูลจากระบบฐานขอ้มูลมาประมวลผล โดยโปรแกรมท่ีพฒันาข้ึนส่วนใหญ่

มกัจะใชร่้วมกบัค าสั่งในกลุ่ม Data Manipulation Language (DML) ของ Query Language เพื่อ

เรียกใชข้อ้มูลจากฐานขอ้มูล 

  ข) End User ไดแ้ก่ ผูท่ี้น าขอ้มูลจากฐานขอ้มูลไปใชง้าน ซ่ึงแบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม

ดงัน้ี  

 - Naïve User ไดแ้ก่ ผูใ้ชท่ี้เรียกใชข้อ้มูลจากฐานขอ้มูลโดยอาศยัโปรแกรมท่ี

พฒันาข้ึน 

 - Sophisticated User ไดแ้ก่ ผูใ้ช้ท่ีเรียกใช้ขอ้มูลจากฐานขอ้มูลดว้ยประโยค

ค าสั่งของ Query Language ซ่ึงโดยทัว่ไปผลิตภณัฑท์างดา้นฐานขอ้มูลท่ีจ  าหน่ายอยูใ่นทอ้งตลาดจะ

มีส่วนยอมให้ผูใ้ชไ้ดใ้ช้ประโยคค าสั่งของ Query Language เพื่อเรียกใช้ขอ้มูลจากฐานขอ้มูลได้

Databas

e 

DBMS 

User 
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โดยตรง ส าหรับประโยคค าสั่งเหล่าน้ีจะถูกส่วน Query Processor ของโปรแกรม DBMS แปลงให้

อยูใ่นรูปของค าสั่งในกลุ่ม Data Manipulation Language  

  ค) Database Administrator (DBA) ได้แก่ ผูบ้ริหารท่ีท าหน้าท่ีควบคุมและ

ตดัสินใจในการก าหนดโครงสร้างของฐานขอ้มูล ชนิดของขอ้มูล วิธีการจดัเก็บขอ้มูล รูปแบบใน

การเรียกใช้ขอ้มูล ความปลอดภยัของขอ้มูลและกฎระเบียบท่ีใช้ควบคุมความถูกตอ้งของขอ้มูล

ภายในฐานขอ้มูล โดยอาศยัค าสั่งในกลุ่ม Data Definition Language (DDL) ซ่ึงเป็นอีกส่วนหน่ึง

ของ Query Language เป็นตวัก าหนด 

 2.3.4 ประโยชน์ของฐานขอ้มูล 

          2.3.4.1 สามารถลดความซ ้ าซ้อนของขอ้มูล (Data Redundancy) โดยไม่จ  าเป็นตอ้ง

จดัเก็บขอ้มูลท่ีซ ้ าซอ้นกนัไวใ้นระบบแฟ้มขอ้มูลของแต่ละหน่วยงานเหมือนเช่นเดิม แต่สามารถน า

ขอ้มูลมาใชร่้วมกนัในคุณลกัษณะ Integrated แทน 

 2.3.4.2 สามารถหลีกเล่ียงความขดัแยง้ของขอ้มูล (Data Inconsistency) เน่ืองจากไม่

ตอ้งจดัเก็บขอ้มูลท่ีซ ้ าซ้อนกนัในหลายแฟ้มขอ้มูล ดงันั้นการแกไ้ขขอ้มูลในแต่ละชุดจะไม่ก่อนให้

เกิดค่าท่ีแตกต่างกนัได ้

 2.3.4.3 แต่ละหน่วยงานในองคก์ร สามารถใชข้อ้มูลร่วมกนัได ้

 2.3.4.4 สามารถก าหนดให้ขอ้มูลมีรูปแบบท่ีเป็นมาตรฐานเดียวกนัได ้เพื่อให้ผูใ้ช้

ขอ้มูลในฐานขอ้มูลชุดเดียวสามารถเขา้ใจและส่ือสารถึงความหมายเดียวกนั 

 2.3.4.5 สามารถก าหนดระบบความปลอดภยัให้กบัขอ้มูลได้ โดยก าหนดระดับ

ความสามารถในการเรียกใชข้อ้มูลของผูใ้ชแ้ต่ละคนใหแ้ตกต่างกนัตามความรับผดิชอบ 

 2.3.4.6 สามารถรักษาความถูกตอ้งของขอ้มูลได ้โดยระบุกฎเกณฑ์ในการควบคุม

ความผดิพลาดท่ีอาจเกิดข้ึนจากการป้อนขอ้มูลผดิ 

 2.3.4.7 สามารถตอบสนองต่อความตอ้งการใชข้อ้มูลในหลายรูปแบบ 

 2.3.4.8 ท าใหข้อ้มูลเป็นอิสระจากโปรแกรมท่ีใชง้านขอ้มูลนั้น (Data Independence) 

ซ่ึงส่งผลให้ผูพ้ฒันาโปรแกรมสามารถแกไ้ขโครงสร้างของขอ้มูล โดยไม่กระทบต่อโปรแกรมท่ี

เรียกใชง้านขอ้มูลนั้น  
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2.4 เหมืองข้อมูล (Data Mining) 

      สิรภทัร  เช่ียวชาญวฒันา (2555) Data Mining คือ ชุด software วิเคราะห์ขอ้มูลท่ีไดถู้กออกแบบ

มาเพื่อระบบสนบัสนุนการตดัสินใจของผูใ้ช ้ซ่ึงเป็น software ท่ีสมบรูณ์ทั้งเร่ืองการคน้หา การท า

รายงาน และโปรแกรมในการจดัการ ซ่ึงคุน้เคยดีกบัค าวา่  Executive Information System  (EIS) 

หรือระบบขอ้มูลส าหรับการตดัสินใจในการบริหาร ซ่ึงเป็นเคร่ืองมือช้ินใหม่ท่ีสามารถคน้หาขอ้มูล

ในฐานข้อมูลขนาดใหญ่หรือขอ้มูลท่ีเป็นประโยชน์ในการบริหาร ซ่ึงเป็นการเพิ่มคุณค่าให้กับ

ฐานขอ้มูลท่ีมีอยู ่

 ระบบสนบัสนุนการตดัสินใจ (Decision Support System) คือท าอย่างไรให้ขอ้มูลท่ีเรามีอยู่

กลายเป็นความรู้อนัมีค่าไดส้ร้างค าตอบของอนาคตได ้ ดงัภาพท่ี 2-5 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DATA KNOWLEDGE DECISION ACTION 

ภาพที ่2-5 ขอ้มูลสู่การตดัสินใจและปฏิบติั 

Data 

Business 

knowledge 

Business 

hypothesis 

 

Business modeling 

(using data mining 

software) 

Data mining 

(analysis) 

Validation of 

hypothesis 

Decision 

1.ในบริษทัขนาดกลางถึงขนาดเล็ก ขบวนการท า Data 

Mining โดยทัว่ไปจะเร่ิมจาการตั้งสมมุติฐานทางธุรกิจ

ตามความรู้และความเขา้ใจของ User ท่ีมีต่อธุรกิจ 

3. หลงัจากตรวจสอบแกไ้ขสมมติฐาน

ในขั้นสุดทา้ยแลว้ User ก็ตดัสินใจ 

2. ใชร้ะบบ Data Mining Tools โดย User สร้าง Model แลว้

กลัน่กรองสมมติฐาน ตามดว้ยการวิเคราะห์ ซ่ึงขบวนการน้ี

อาจจะตอ้งมีการท าซ ้ าหลาย ๆ คร้ัง 

ภาพที ่2-6 กระบวนการขอ้มูลสู่การตดัสินใจและปฏิบติั 
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 ปัจจุบนัระบบสนบัสนุนขอ้มูลในการตดัสินใจไดเ้ขา้มามีอิทธิพลในการรวบรวมขอ้มูลและ

ปรับค่าขอ้มูลในคลงัสินคา้ ซ่ึงฐานขอ้มูลขนาดใหญ่น้ีจะประกอบไปดว้ยขอ้มูลเป็นพนัๆ ลา้นไบต ์

ยากแก่การคน้หาไดอ้ยา่งทนักาลดว้ยวิธี DBMS (Database Management System) โดยทัว่ไป ขอ้มูล

ท่ีเป็นท่ีสนใจของผูบ้ริหารธุรกิจวนัน้ีสามารถจะคน้หาไดง่้ายข้ึนแลว้ ซ่ึงจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่ง

ในการคน้หาขอ้มูลท่ีตอ้งการในมหาสมุทรขอ้มูลเพื่อน ามาเทียบเคียงและดูแนวโนม้ และน าขอ้มูลท่ี

จ  าเป็นของบริษทัส่งกลบัใหผู้บ้ริหารตดัสินใจไดอ้ยา่งทนักาล 

 น่ีคือจุดประสงค์ของ Data Mining ท่ีจะมาช่วยในเร่ืองของเทคนิคการจดัการขอ้มูล ซ่ึงได้

พยายามและทดสอบแลว้และขอ้มูลสนบัสนุนท่ีมีอาจยอ้นหลงัไปถึง 30 ปี ดว้ยเทคนิคเดียวกนัน้ี

สามารถใช้ค้นข้อมูลส าคญัท่ีปะปนกับข้อมูลอ่ืน ๆ ในฐานข้อมูลท่ีไม่ใช่แค่การสุ่มหา บางคน

เรียกวา่ KDD (Knowledge Discovery in Database) หรือ การคน้หาขอ้มูลดว้ยความรู้ และนัน่ก็คือ  

Data Mining 

 ส าหรับ Philippe Nieuwbourg (CXP Information) กล่าวไวว้า่ “ Data Mining คือ เทคนิคท่ี

ผูใ้ชส้ามารถปฏิบติัการไดโ้ดยอัตโนมติั กบั ข้อมลูท่ีไม่รู้จัก  ซ่ึงเป็นการเพ่ิมคุณค่า ใหก้บัขอ้มูลท่ีมี” 

 จากประโยคขา้งตน้มีค าอยู่สามค าท่ีส าคญั คือ ค าแรก “อตัโนมติั” คือ กระบวนการท างาน

ของ Data Mining ซ่ึงจะเป็นผูท้  างานเองไม่ใช่ผูใ้ชก้ระบวนการจะไม่ให้ค  าตอบกบัปัญหาท่ีมีแต่จะ

เป็นศูนยก์ลางของขอ้มูล ค าท่ีสอง “ขอ้มูลท่ีไม่รู้จกั” เคร่ืองมือในการคน้หาใหม่ของ Data Mining 

ซ่ึงจะไม่คน้หาแต่ขอ้มูลเก่าและขอ้มูลท่ีผูใ้ช้ป้อนให้เท่านั้น แต่จะคน้หาขอ้มูลใหม่ ๆ ด้วย และ

สุดทา้ย “เพิ่มคุณค่า” นัน่หมายถึง ผูใ้ชไ้ม่ไดเ้ป็นแค่เพียงนกัสถิติ แต่เป็นไดถึ้งระดบัตดัสินใจ 

     2.3.1 ววิฒันาการของเทคโนโลยฐีานขอ้มูล 

 ในปี 1960 เทคโนโลยีฐานขอ้มูลไดเ้ร่ิมพฒันามาจาก File Processing พื้นฐาน การคน้ควา้

และพฒันาระบบฐานขอ้มูลมีมาเร่ือย ๆ  

 ปี 1970 ไดน้ าไปสู่การพฒันาระบบการเก็บขอ้มูลในรูปแบบตาราง (Relational Database 

System) มีเคร่ืองมือจดัการโมเดลข้อมูล และมีเทคนิคการใช้อินเด็กซ์และการบริหารข้อมูล

นอกจากน้ีผูใ้ชย้งัไดรั้บความสะดวกในการเขา้ถึงขอ้มูลโดยการใช้ภาษาในการเรียกขอ้มูล (Query 

Language)  
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 ปี 1980 เทคโนโลยีฐานขอ้มูลไดเ้ร่ิมมีการปรับปรุงและพฒันาในการหาระบบจดัการท่ีมี

ศกัยภาพมากข้ึน ความกา้วหน้าในเทคโนโลยี Hardware ใน 30 ปีท่ีผ่านมา ไดน้ าไปสู่การจดัเก็บ   

ขอ้มูลจ านวนมากท่ีมีความซบัซอ้นไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพเพิ่มข้ึน 

 ปี 1990 – ปัจจุบนั สามารถจดัเก็บขอ้มูลไดใ้นหลายรูปแบบ แตกต่างกนัทั้งระบบปฏิบติั- 

การ หรือการจดัเก็บฐานขอ้มูล ซ่ึงการน าขอ้มูลทั้งหมดมารวมและจดัเก็บไวใ้นรูปแบบเดียวกนั

เรียกวา่ Data Warehouse  เพื่อความสะดวกในการจดัการต่อไป ซ่ึงเทคโนโลยี Data Warehouse 

รวมไปถึง Data Cleansing , Data Integration และ On-Line Analytical Processing  (OLAP) เป็น

เทคนิคการวเิคราะห์ขอ้มูลในหลาย ๆ มิตินั้นไดเ้กิดข้ึนมาตามล าดบั 

 การละเลยขอ้มูล ควบคู่ไปกับการขาดเคร่ืองมือวิเคราะห์ขอ้มูลท่ีมีศกัยภาพ น าไปสู่ค า

สถานการณ์ท่ีวา่ “ขอ้มูลมาก แต่ความรู้นอ้ย” (Data Rich but Information Poor) การเติบโตข้ึนอยา่ง

รวดเร็วของข้อมูลจ านวนมากท่ีสะสมไวใ้นฐานข้อมูลขนาดใหญ่มากซ่ึงเกินกว่าท่ีก าลังคนจะ

สามารถจดัการได ้เป็นผลท าให้มีความจ าเป็นท่ีตอ้งมีเคร่ืองมือท่ีช่วยในการวิเคราะห์ขอ้มูลและหา

ความเป็นไปไดข้องขอ้มูลทั้งหมดท่ีเป็นประโยชน์ออกมา ซ่ึงก็คือ Data Mining  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Data Collection (1960’s and earlier) 

-  primitive file processing 

Database management system (1970’s ) 

-   network and relational database management system          

-   data modeling tools , query language 

Advanced database management system (1980’s - present) 

- advanced data model 
- object-oriented database management system 
- object relational database management system 
-    

 
Data Warehousing & Data mining (1990’s – present) 

ภาพที ่2-7 ววิฒันาการเทคโนโลยฐีานขอ้มูล 
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     2.3.2 ท าไมจึงตอ้งมี Data Mining 

2.3.2.1 ขอ้มูลท่ีถูกเก็บไวใ้นฐานขอ้มูลหากเก็บไวเ้ฉย ๆ ก็จะไม่เกิดประโยชน์ดงันั้นจึงตอ้ง

มีการสกดัสารสนเทศไปใช ้การสกดัสารสนเทศ หมายถึง การคดัเลือกขอ้มูลออกมาใชง้านในส่วน

ท่ีเราตอ้งการ 

 2.3.2.2 ในอดีตเราใช้คนเป็นผูสื้บคน้ขอ้มูลต่าง ๆ ในฐานขอ้มูลซ่ึงผูสื้บคน้จะท าการสร้าง

เง่ือนไขข้ึนมาตามภูมิปัญญาของผูสื้บคน้ 

 2.3.2.3 ในปัจจุบนัการวิเคราะห์ขอ้มูลจากฐานขอ้มูลเดียวอาจไม่ให้ความรู้เพียงพอและ

ลึกซ้ึงส าหรับการด าเนินงานภายใตภ้าวะท่ีมีการแข่งขนัสูงและมีการเปล่ียนแปลงท่ีรวดเร็วจึงจ าเป็น

ท่ีจะตอ้งรวบรวมฐานขอ้มูลหลาย ๆ ฐานขอ้มูลเขา้ดว้ยกนั เรียกวา่ “คลงัขอ้มูล” (Data Warehouse) 

 ดงันั้นจึงจ าเป็นตอ้งใช ้Data Mining ในการดึงขอ้มูลจากฐานขอ้มูลท่ีมีขนาดใหญ่ เพื่อท่ีจะ

น าขอ้มูลนัน่มาใชง้านให้เกิดประโยชน์สูงท่ีสุด 

     2.3.3 ปัจจยัท่ีท าให ้Data Mining เป็นท่ีไดรั้บความนิยม 

               2.3.3.1 จ านวนและขนาดขอ้มูลขนาดใหญ่ถูกผลิตและขยายตวัอย่างรวดเร็ว การสืบคน้

ความรู้จะมีความหมายก็ต่อเม่ือฐานขอ้มูลท่ีใช้มีขนาดใหญ่มาก ปัจจุบนัมีจ านวนและขนาดขอ้มูล

ขนาดใหญ่ท่ีขยายตวัอยา่งรวดเร็ว โดยผา่นทาง Internet ดาวเทียม และแหล่งผลิตขอ้มูล อ่ืน ๆ เช่น 

เคร่ืองอ่านบาร์โคด้ เครดิตการ์ด อีคอมเมิร์ซ เป็นตน้ 

 2.3.3.2 ข้อมูลถูกจดัเก็บเพื่อน าไปสร้างระบบการสนับสนุนการตดัสินใจ (Decision 

Support System) เพื่อเป็นการง่ายต่อการน าขอ้มูลมาใช้ในการวิเคราะห์เพื่อการตดัสินใจ ส่วนมาก

ขอ้มูลจะถูกจดัเก็บแยกมาจากระบบปฏิบติัการ (Operational System) โดยจดัอยูใ่นรูปของคลงัหรือ

เหมืองขอ้มูล (Data Warehouse) ซ่ึงเป็นการง่ายต่อการน าเอาไปใชใ้นการสืบคน้ความรู้ 

 2.3.3.3 ระบบ Computer สมรรถนะสูงมีราคาต ่าลง เทคนิค Data Mining ประกอบไปดว้ย 

Algorithm ท่ีมีความซับซ้อนและความต้องการการค านวณสูง จึงจ าเป็นต้องใช้งานกับระบบ 

Computer สมรรถนะสูง ปัจจุบนัระบบ Computer สมรรถนะสูงมีราคาต ่าลง พร้อมด้วยเร่ิมมี

เทคโนโลยีท่ีน าเคร่ือง Microcomputer จ านวนมากมาเช่ือมต่อกนัโดยเครือข่ายความเร็วสูง (PC 

Cluster) ท าใหไ้ดร้ะบบ computer สมรรถนะสูงในราคาต ่า   
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 2.3.3.4 การแข่งขนัอยา่งสูงในดา้นอุตสาหกรรมและการคา้ เน่ืองจากปัจจุบนัมีการแข่งขนั

อย่างสูงในดา้นอุตสาหกรรมและการคา้ มีการผลิตขอ้มูลไวอ้ย่างมากมายแต่ไม่ไดน้ ามาใชใ้ห้เกิด

ประโยชน์ จึงเป็นการจ าเป็นอย่างยิ่งท่ีตอ้งควบคุมและสืบค้นความรู้ท่ีถูกซ่อนอยู่ในฐานข้อมูล

ความรู้ท่ีไดรั้บสามารถน าไปวเิคราะห์เพื่อการตดัสินใจในการจดัการในระบบต่าง ๆ ซ่ึงจะเห็นไดว้า่

ความรู้เหล่าน้ีถือวา่เป็นผลิตผลอีกช้ินหน่ึงเลยทีเดียว 

     2.3.4 ประเภทขอ้มูลท่ีสามารถท า Data Mining 

 2.3.4.1 Relational Database เป็นฐานขอ้มูลท่ีจดัเก็บอยูใ่นรูปแบบของตาราง โดยในแต่ละ

ตารางจะประกอบไปดว้ยแถวและคอลมัน์ ความสัมพนัธ์ของขอ้มูลทั้งหมดสามารถแสดงไดโ้ดย 

Entity-Relationship (ER) Model 

 2.3.4.2 Data Warehouses เป็นการเก็บรวบรวมขอ้มูลจากหลายแหล่งมาเก็บไวใ้นรูปแบบ

เดียวกนัและรวบรวมไวใ้นท่ี ๆ เดียวกนั 

 2.3.4.3 Transactional Database ประกอบดว้ยขอ้มูลท่ีแต่ละทรานเซกชนัแทนดว้ยเหตุ- 

การณ์ในขณะใดขณะหน่ึง เช่น ใบเสร็จรับเงินจะเก็บขอ้มูลในรูป ช่ือลูกคา้และรายการสินคา้ท่ี

ลูกคา้รายนั้นซ้ือ เป็นตน้ 

 2.3.4.4 Advanced Database เป็นฐานขอ้มูลท่ีจดัเก็บในรูปแบบอ่ืน ๆ เช่น ขอ้มูลแบบ 

Object-Oriented ขอ้มูลท่ีเป็น text file ขอ้มูลมลัติมีเดีย ขอ้มูลในรูปของ web  

      2.3.5 ลกัษณะเฉพาะของขอ้มูลท่ีสามารถท า Data Mining 

               2.3.5.1 ขอ้มูลขนาดใหญ่ เกินกวา่จะพิจารณาความสัมพนัธ์ท่ีซ่อนอยูภ่ายในขอ้มูลไดด้ว้ย

ตาเปล่า หรือโดยการใช ้Database Management System (DBMS) ในการจดัการฐานขอ้มูล 

               2.3.5.2 ขอ้มูลท่ีมาจากหลายแหล่ง โดยอาจรวบรวมมาจากหลายระบบปฏิบติัการหรือ

หลาย DBMS เช่น Oracle, DB2, MS SQL, MS Access เป็นตน้ 

 2.3.5.3 ขอ้มูลท่ีไม่มีการเปล่ียนแปลงตลอดช่วงเวลาท่ีท าการ Mining หากขอ้มูลท่ีมีอยูน่ั้น

เป็นขอ้มูลท่ีเปล่ียนแปลงตลอดเวลาจะตอ้งแก้ปัญหาน้ีก่อน โดยบนัทึกฐานขอ้มูลนั้นไวแ้ละน า

ฐานขอ้มูลท่ีบนัทึกไวม้าท า Mining แต่เน่ืองจากขอ้มูลนั้นมีการเปล่ียนแปลงอยูต่ลอดเวลา จึงท าให้

ผลลพัธ์ท่ีไดจ้าการท า Mining สมเหตุสมผลในช่วงเวลาหน่ึงเท่านั้น ดงันั้นเพื่อให้ไดผ้ลลพัธ์ท่ีมี

ความถูกตอ้งเหมาะสมอยูต่ลอดเวลาจึงตอ้งท า Mining ใหม่ทุกคร้ังในช่วงเวลาท่ีเหมาะสม 
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 2.3.5.4 ขอ้มูลท่ีมีโครงสร้างซับซ้อน เช่น ขอ้มูลรูปภาพ ขอ้มูลมลัติมีเดีย ขอ้มูลเหล่าน้ี

สามารถน ามาท า Mining ไดเ้ช่นกนัแต่ตอ้งใชเ้ทคนิคการท า Data Mining ขั้นสูง 

 2.3.6 เทคนิคต่าง ๆ ของ Data Mining 

 2.3.6.1  Association rule Discovery เป็นเทคนิคหน่ึงของ Data Mining ท่ีส าคญั และ

สามารถน าไปประยกุตใ์ชไ้ดจ้ริงกบังานต่าง ๆ หลกัการท างานของวธีิน้ี คือ การคน้หาความสัมพนัธ์

ของขอ้มูลจากขอ้มูลขนาดใหญ่ท่ีมีอยูเ่พื่อน าไปใช้ในการวิเคราะห์ หรือท านายปรากฏการณ์ต่าง ๆ 

หรือมากจากการวเิคราะห์การซ้ือสินคา้ของลูกคา้เรียกวา่ “Market Basket Analysis” ซ่ึงประเมินจาก

ขอ้มูลในตารางท่ีรวบรวมไว ้ผลการวิเคราะห์ท่ีไดจ้ะเป็นค าตอบของปัญหา ซ่ึงการวิเคราะห์แบบน้ี

เป็นการใช ้“กฎความสัมพนัธ์”  (Association Rule) เพื่อหาความสัมพนัธ์ของขอ้มูล  

ตวัอยา่งการน าเทคนิคน้ีไปประยกุตใ์ชก้บังานจริง ไดแ้ก่ ระบบแนะน าหนงัสือให้กบัลูกคา้

แบบอตัโนมติั ของ Amazon ขอ้มูลการสั่งซ้ือทั้งหมดของ Amazon ซ่ึงมีขนาดใหญ่มากจะถูกน ามา

ประมวลผลเพื่อหาความสัมพนัธ์ของขอ้มูล  คือ ลูกคา้ท่ีซ้ือหนงัสือเล่มหน่ึง ๆ มกัจะซ้ือหนงัสือเล่ม

ใดพร้อมกนัดว้ยเสมอ ความสัมพนัธ์ท่ีไดจ้ากกระบวนการน้ีจะสามารถน าไปใช้คาดเดาไดว้่าควร

แนะน าหนัง สื อ เ ล่ ม ใด เพิ่ ม เ ติ ม ให้ กับ ลู กค้า ท่ี เพิ่ ง ซ้ื อหนัง สื อ จ าก ร้ าน  ตัวอ ย่ า ง เ ช่ น                               

buys (x , database) -> buys (x , data mining ) [80% , 60%] หมายความวา่ เม่ือซ้ือหนงัสือ Database 

แล้วมีโอกาสท่ีจะซ้ือหนังสือ Data mining ด้วย 60 % และมีการซ้ือทั้งหนังสือ Database และ

หนงัสือ Data mining พร้อม ๆ กนั 80 %  

อีกตวัอย่างคือ ในการซ้ือสินคา้ของลูกคา้ 1 คร้ัง โดยไม่ตอ้งจ ากดัว่าจะซ้ือสินคา้ในห้างร้าน 

หรือสั่งผ่านทางไปรษณีย ์หรือการซ้ือสินคา้จากร้านคา้เสมือนจริง (Virtual store) บน Web โดย

ปกติจะตอ้งการทราบวา่สินคา้ใดบา้งท่ีลูกคา้มกัซ้ือดว้ยกนั เพื่อน าไปพิจารณาปรับปรุงการจดัวาง

สินค้าในร้าน หรือใช้เพื่อหาวิธีวางรูปคู่กันในใบโฆษณาสินค้า ก่อนอ่ืนขอก าหนดค าว่า กลุ่ม

รายการ (Item set) หมายถึง กลุ่มสินคา้ท่ีปรากฏร่วมกนั เช่น {รองเทา้, ถุงเทา้}, {ปากกา, หมึก} 

หรือ {นม, น ้ าผลไม}้ โดยกลุ่มรายการดงักล่าวน้ี อาจจะจบัคู่กลุ่มลูกคา้กบัสินคา้ก็ไดเ้ช่น วิเคราะห์

หา   “ลูกคา้ท่ีซ้ือสินคา้บางชนิดซ ้ า ๆ กนั อยา่งนอ้ย 5 คร้ังแลว้” กรณีน้ีฐานขอ้มูลมีการเก็บรายการ

ซ้ือขายเป็นจ านวนมาก และค าถามขา้งตน้ (query) น้ีจ  าเป็นตอ้งคน้หาทุก ๆ คู่ของลูกคา้กบัสินคา้ 
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เช่น {คุณ ก, สินคา้ A}, {คุณ ก, สินคา้B}, {คุณ ก, สินคา้ C}, {คุณ ข, สินคา้ B}  เป็นตน้ นบัเป็น

งานท่ีหนกัพอสมควรส าหรับ DBMS และถา้จะเขียน query ขา้งตน้เป็น SQL จะไดว้า่ 

 SELECT    P.custid, P.item, SUM ( P.qty) 

 FROM        Purchases P 

 GROUP BY P.custid , P.item 

 HAVING     SUM (P.qty) > 5 

 หลงัจากท่ี DBMS ประมวลผล SQL น้ี เน่ืองจากมีขอ้มูลท่ีตอ้งตรวจสอบมากมายหลายคู่และ

แต่ละคู่ตอ้งคน้หามาจากฐานขอ้มูลเลย แต่ผลลพัธ์ของ Query แบบน้ี มกัจะมีจ านวนน้อยมาก เลย

เรียก Query ชนิดน้ีวา่เป็น “Iceberg Query” ซ่ึงเปรียบกบัส านวนไทย คือ “งมเขม็ในมหาสมุทร” 

 2.3.6.1 Classification & Prediction 

                           Classification เป็นกระบวนการสร้าง model จดัการขอ้มูลให้อยูใ่นกลุ่มท่ีก าหนด

มาให้ ตวัอยา่งเช่น จดักลุ่มนกัเรียนวา่ ดีมาก ดี ปานกลาง ไม่ดี โดยพิจารณาจากประวติัและผลการ

เรียน หรือแบ่งประเภทของลูกคา้ว่าเช่ือถือได ้หรือไม่โดยพิจารณาจากขอ้มูลท่ีมีอยู่ กระบวนการ 

Classification น้ีแบ่งออกเป็น 3 ขั้นตอน ดงัภาพท่ี 2-8 
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 2.3.6.2 Model Construction (Learning) เป็นขั้นการสร้าง model โดยการเรียนรู้จากขอ้มูล

ท่ีไดก้ าหนดคลาสไวเ้รียบร้อยแลว้ (Training data) ซ่ึง Model ท่ีไดอ้าจแสดงในรูปของ 

 ก)  แบบตน้ไม ้(Decision Tree) 

 ข)  แบบนิวรอลเน็ต (Neural Net) 

    ก)  โครงสร้างแบบตน้ไมข้อง Decision Tree เป็นท่ีนิยมกนัมากเน่ืองจากเป็น

ลกัษณะท่ีคนจ านวนมากคุน้เคย ท าให้เขา้ใจไดง่้าย มีลกัษณะเหมือนแผนภูมิองค์กร  โดยท่ีแต่ละ

โหนดแสดง Attribute แต่ละก่ิงแสดงผลในการทดสอบ และลีฟโหนดแสดงคลาสท่ีก าหนดไว ้

 สมมติวา่บริษทัขนาดใหญ่แห่งหน่ึง ท าธุรกิจอสังหาริมทรัพยมี์ส านกังานสาขาอยูป่ระมาณ 

50 แห่ง แต่ละสาขามีพนกังานประจ า เป็นผูจ้ดัการและพนกังานขาย พนกังานเหล่าน้ีแต่ละคนจะ    

ดูแลอาคารต่าง ๆ หลายแห่งรวมทั้งลูกคา้จ านวนมาก บริษทัจ าเป็นตอ้งใชร้ะบบฐานขอ้มูลท่ีก าหนด

ความสัมพนัธ์ระหว่างองค์ประกอบเหล่าน้ี เม่ือรวบรวมขอ้มูลแบ่งเป็นตารางพื้นฐานต่าง ๆ เช่น 

ขอ้มูลส านกังานสาขา (Branch) ขอ้มูลพนกังาน (Staff ) ขอ้มูลทรัพยสิ์น (Property) และขอ้มูลลูกคา้  

(Client) พร้อมทั้งก าหนดความสัมพนัธ์ (Relationship) ของขอ้มูลเหล่าน้ี เช่น ประวติัการเช่าบา้น

ของลูกคา้ (Customer_rental) รายการให้เช่า (Rentals) รายการขายสินทรัพย ์(Sales) เป็นตน้ ต่อมา

เม่ือมีประชุมกรรมการผูบ้ริหารของบริษทั ส่วนหน่ึงของรายงานจากฐานขอ้มูลสรุปวา่ “40 % ของ

ลูกคา้ท่ีเช่าบา้นนานกวา่สองปี และมีอายุเกิน 25 ปี จะซ้ือบา้นเป็นของตนเอง โดยกรณีเช่นน้ีเกิดข้ึน 

35 % ของลูกคา้ผูเ้ช่าบา้นของบริษทั” 

 ดงัภาพท่ี 2-9 แสดงให้เห็นถึง Decision Tree ส าหรับการวิเคราะห์ว่าลูกคา้บา้นเช่าจะมี

ความสนใจท่ีจะซ้ือบา้นเป็นของตนเองหรือไม่ โดยใชปั้จจยัในการวเิคราะห์คือ ระยะเวลาท่ีลูกคา้ได้

เช่าบา้นมา และอายขุองลูกคา้  
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จากตวัอย่างพฤติกรรมการเช่าและซ้ือบา้นขา้งตน้  ลองมาตวัอย่างท่ีเป็นรูปธรรมมากข้ึน 

ในตาราง Business Info แสดงถึงรายการทั้งหมดเก่ียวกบัลูกคา้บา้นเช่าของบริษทัโดยมีรายละเอียด

เก่ียวกบัอาย ุและระยะเวลาเช่า รวมทั้งการซ้ือบา้นของลูกคา้แต่ละราย ดงัน้ี 
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23 3 No 

Customer renting property 

> 2  years ? 

Rent property Customer age 

> 25  years ? 

Rent property Buy property 

NO Yes 

NO Yes 

ภาพที ่2-9 ตวัอยา่งของ Decision Tree เพื่อวเิคราะห์โอกาสท่ีลูกคา้บา้นเช่าจะซ้ือบา้น 

ตารางที ่2-2 Business_Info 
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 ข)  นิวรอลเน็ต หรือ นิวรอลเน็ตเวิร์ก (Neural Net) เป็นเทคโนโลยีท่ีมาจาก

งานวิจยัดา้นปัญญาประดิษฐ์ Artificial Intelligence: AI เพื่อใชใ้นการค านวณค่าฟังก์ชนัจากกลุ่ม

ขอ้มูล วิธีการของ นิวรอลเน็ต (แทจ้ริงตอ้งเรียกให้เต็มวา่ Artificial  Neural Networks หรือ ANN) 

เป็นวธีิการท่ีใหเ้คร่ืองเรียนรู้จากตวัอยา่งตน้แบบแลว้ฝึก (Train) ให้ระบบไดรู้้จกัท่ีจะคิดแกปั้ญหาท่ี

กวา้งข้ึนได ้ในโครงสร้างของนิวรอลเน็ตจะประกอบดว้ยโหนด (Node) ส าหรับ Input – Output 

และการประมวลผล กระจายอยู่ในโครงสร้างเป็นชั้น ๆ ไดแ้ก่ Input layer , Output layer และ 

Hidden layers การประมวลผลของนิวรอลเน็ตจะอาศยัการส่งการท างานผา่นโหนดต่าง ๆ ใน Layer 

เหล่าน้ี ส าหรับตวัอย่างภาพท่ี 2-10  เป็นการวิเคราะห์แบบเดียวกบัภาพท่ี 2-9 ในโครงสร้างแบบ

นิวรอลเน็ต 

 

 

 

 

 

 

 

 

              2.3.6.3 Model Evaluation (Accuracy) เป็นขั้นการประมาณความถูกตอ้งโดยอาศยัขอ้มูลท่ี

ใช้ทดสอบ (Testing data) ซ่ึงคลาสท่ีแทจ้ริงของขอ้มูลท่ีใชท้ดสอบน้ีจะถูกน ามาเปรียบเทียบกบั

คลาสท่ีหามาไดจ้าก model เพื่อทดสอบความถูกตอ้ง  

 2.3.6.4 Model  Usage (Classification) เป็น Model ส าหรับใชข้อ้มูลท่ีไม่เคยเห็นมาก่อน 

(Unseen data) โดยจะท าการก าหนดคลาสให้กบั Object ใหม่ท่ีไดม้า หรือ ท านายค่าออกมาตามท่ี

ตอ้งการ 

 ก) Prediction เป็นการท านายหาค่าท่ีตอ้งการจากขอ้มูลท่ีมีอยู ่ตวัอยา่งเช่น หายอดขาย

ของเดือนถดัไปจากขอ้มูลท่ีมีอยู ่หรือท านายโรคจากอาการของคนไขใ้นอดีต เป็นตน้ 

     

Customer renting 

property  > 2 years ? 

Customer age 

> 25 years ? 

 

ภาพที ่2-10 นิวรอลเน็ตเพื่อวเิคราะห์การเช่าและซ้ือบา้นของลูกคา้ 

Input Hidden processing layer 

Class (Rent or      
 buy property 
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2.3.7 Database clustering หรือ Segmentation  

 เป็นเทคนิคการลดขนาดของขอ้มูลดว้ยการรวมกลุ่มตวัแปรท่ีมีลกัษณะเดียวกนัไวด้ว้ยกนั 

ตวัอยา่งเช่น บริษทัจ าหน่ายรถยนตไ์ดแ้ยกกลุ่มลูกคา้ออกเป็น 3 กลุ่ม คือ  

1. กลุ่มผูมี้รายไดสู้ง (>$80,000)  

2. กลุ่มผูมี้รายไดป้านกลาง ($25,000 to $ 80,000) 

3. กลุ่มผูมี้รายไดต้  ่า (less than $25,000)  และภายในแต่ละกลุ่มยงัแยกออกเป็น 

- Have Children 

- Married 

- Last car is a used car 

- Own cars 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

จากขอ้มูลขา้งตน้ท าใหท้างบริษทัรู้วา่เม่ือมีลูกคา้เขา้มาท่ีบริษทัควรจะเสนอขายรถประเภท

ใด เช่น ถา้เป็นกลุ่มผูมี้รายไดสู้งควรจะเสนอรถใหม่ เป็นรถครอบครัวขนาดใหญ่พอสมควร แต่ถา้

เป็นผูมี้รายไดค้่อนขา้งต ่าควรเสนอรถมือสอง ขนาดค่อนขา้งเล็ก 

 2.3.8 Deviation Detection เป็นกรรมวิธีในการหาค่าท่ีแตกต่างไปจากค่ามาตรฐาน หรือค่าท่ี

คาดคิดไวว้่าต่างไปมากน้อยเพียงใด โดยทัว่ไปมกัใช้วิธีการทางสถิติ หรือการแสดงให้เห็นภาพ 

First Segment (High income) 

Second Segment (Middle income) 

Third Segment (Low income) 

   Have Children 

Married 

Last car is a 

used car 

Own cars 

ภาพที ่2-11  ตวัอยา่ง Clustering 
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(Visualization) ส าหรับเทคนิคน้ีใชใ้นการตรวจสอบ ลายเซ็นปลอม หรือบตัรเครดิตปลอม รวมทั้ง

การตรวจหาจุดบกพร่องของช้ินงานในโรงงานอุตสาหกรรม  

 2.3.9 Link Analysis จุดมุ่งหมายของ Link Analysis คือ การสร้าง link ท่ีรียกวา่ “associations” 

ระหวา่ง recode เดียว หรือ กลุ่มของ recode ในฐานขอ้มูล link analysis สามารถแบ่งออกเป็น 3 

ชนิด คือ 

 2.3.9.1 Associations Discovery 

2.3.9.2 Sequential Pattern Discovery  

 2.3.9.3 Similar Time Sequence Discovery   

 2.3.10 การประยกุตใ์ชง้าน  Data Mining 

   2.3.10.1 ธุรกิจคา้ปลีกสามารถใชง้าน Data Mining ในการพิจารณาหากลยุทธ์ให้เป็นท่ี

สนใจกบัผูบ้ริโภคในรูปแบบต่าง ๆ เช่น ท่ีวา่งในชั้นวางของจะจดัการอยา่งไรถึงจะเพิ่มยอดขายได ้

เช่นท่ี Midas ซ่ึงเป็นผูแ้ทนจ าหน่ายอะไหล่ส าหรับอุตสาหกรรมรถยนต ์งานท่ีตอ้งท าคือการจดัการ

กบัขอ้มูลท่ีไดรั้บจากสาขาทั้งหมด ซ่ึงจะตอ้งท าการรวบรวมและวเิคราะห์อยา่งทนัท่วงที 

 2.3.10.2 กิจการโทรคมนาคม เช่นท่ี Bouygues Telecom ไดน้ ามาใชต้รวจสอบการโกง

โดยวิเคราะห์รูปแบบการใช้งานของสมาชิกลูกข่ายในการใช้งานโทรศพัท์ เช่น คาบเวลาท่ีใช้

จุดหมายปลายทาง ความถ่ีท่ีใช ้ฯลฯ และคาดการณ์ขอ้บกพร่องท่ีเป็นไปไดใ้นการช าระเงิน เทคนิค

น้ียงัได้ถูกน ามาใช้กบัลูกคา้โทรศพัท์เคล่ือนท่ีซ่ึงระบบสามารถตรวจสอบได้ว่าท่ีใดท่ีเส่ียงท่ีจะ

สูญเสียลูกคา้สูงในการแข่งขนั France Telecom ไดค้น้หาวิธีรวมกลุ่มผูใ้ชใ้ห้เป็นหน่ึงเดียวดว้ยการ

สร้างแรงดึงดูดในเร่ืองค่าใชจ่้ายและพฒันาเร่ืองความจงรักภกัดีต่อตวัสินคา้ 

 2.3.10.3 การวิเคราะห์ผลิตภณัฑ์ เก็บรวบรวมลกัษณะและราคาของผลิตภณัฑ์ทั้งหมด

สร้างโมเดลดว้ยเทคนิค Data Mining และใชโ้มเดลในการท านายราคาผลิตภณัฑต์วัอ่ืน ๆ 

 2.3.10.4 การวเิคราะห์บตัรเครดิต 

 ก) ช่วยบริษทัเครดิตการ์ดตดัสินใจในการท่ีจะใหเ้ครดิตการ์ดกบัลูกคา้หรือไม่ 

 ข) แบ่งประเภทของลูกคา้วา่มีความเส่ียงในเร่ืองเครดิต ต ่า ปานกลาง หรือสูง 

 ค) ป้องกนัปัญหาเร่ืองการทุจริตบตัรเครดิต 

 2.3.10.5 การวเิคราะห์ลูกคา้ 
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                              ก) ช่วยแบ่งกลุ่มและวิเคราะห์ลูกคา้เพื่อท่ีจะผลิตและเสนอสินคา้ได้ตรงตาม

กลุ่มเป้าหมายแต่ละกลุ่ม 

   ข) ท านายวา่ลูกคา้คนใดจะเลิกใชบ้ริการจากบริษทัภายใน 6 เดือนหนา้ 

2.3.10.6  การวเิคราะห์การขาย 

                              ก) พบวา่ 70 % ของลูกคา้ท่ีซ้ือโทรทศัน์แลว้จะซ้ือวดีิโอตามมา ดงันั้นผูจ้ดัการจึง

ควรมุ่งไปลูกคา้ท่ีซ้ือโทรทศัน์ แลว้จึงส่งเมล์ไปยงัลูกคา้เหล่านั้นเพื่อท่ีจะเชิญชวน หรือให้ขอ้เสนอ

ท่ีดี เพื่อใหลู้กคา้มาซ้ือวดีิโอในคร้ังต่อไป 

                              ข) ช่วยในการโฆษณาสินคา้ไดอ้ยา่งเหมาะสมและตรงตามเป้าหมาย 

ค) ช่วยในการจดัวางสินคา้ไดอ้ยา่งเหมาะสม 

 2.3.10.7 Text Mining เป็นการปรับใช ้Data Mining มาอยูใ่นรูปของขอ้มูลตวัอกัษรซ่ึงเป็น

รูปแบบของภาษาเคร่ือง SDP  Infoware ตวัอยา่งของงานคือใชเ้ป็นเคร่ืองมือตรวจระดบัความพึง

พอใจของผูท่ี้เขา้ชมนิทรรศการโดยผา่นการประมวลผลจากแบบสอบถาม 

 2.3.10.8 e-Commerce 

                             ก) ช่วยให้เขา้ใจพฤติกรรมของลูกคา้ เช่น ลูกคา้มกัเขา้ไปท่ี Web ใดตามล าดบั

ก่อนหลงั 

                              ข) ช่วยในการปรับปรุง web site เช่น พิจารณาว่าส่วนใดของ Web ท่ีควร

ปรับปรุงหรือควรเรียงล าดบัการเช่ือมโยงในแต่ละหนา้อยา่งไรเพื่อใหส้ะดวกกบัผูเ้ขา้เยีย่มชม 

 

2.4 งานวจัิยทีเ่กีย่วข้อง 

 จริยาพร จ าปา และ สมชาย ปราการเจริญ (2553) งานวิจยัเร่ือง การประยุกตใ์ชอ้ลักอริทึมกฎ

ความสัมพนัธ์เพื่อวิเคราะห์พฤติกรรมผูใ้ช้ห้องสมุด กรณีศึกษาห้องสมุดการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่ง

ประเทศไทย งานวิจยัน้ีเป็นการน า แนวคิดเร่ืองการท า เหมืองขอ้มูลมาท าการวิเคราะห์ขอ้มูล

สารสนเทศของห้องสมุดประกอบด้วย  ขอ้มูลส่วนบุคคลของผูใ้ช้บริการ รหัส หมวดหมู่ของ

ทรัพยากรท่ีถูกยืม วนัท่ียืม วนัท่ีคืน ของผูใ้ช้บริการแต่ละราย เพื่อเรียนรู้พฤติกรรมการใช้

ทรัพยากรห้องสมุด และน าขอ้มูลเหล่านั้นมาท าการประมวลผลตามหลกั Bibliomining เพื่อคน้หา

ความสัมพนัธ์ของผูใ้ชบ้ริการกบัทรัพยากรท่ีถูกยืม และน าผลท่ีไดไ้ปใชใ้นการบริหารจดัการและ
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จดัสรรงบประมาณท่ีมีอยูอ่ยา่งจ ากดัในการจดัซ้ือทรัพยากรให้เหมาะสมและตรงความตอ้งการของ

ผูใ้ชบ้ริการ ซอฟทแ์วร์ท่ีน ามาใชป้ระกอบดว้ย โปรแกรมจดัการฐานขอ้มูล Microsoft SQL Server 

2005 และโปรแกรม Clementine Version 12.0 โดยใช ้ อลักอริทึม Apriori ขอ้มูลท่ีน ามาใชเ้ป็น

ขอ้มูลการยืม-คืนทรัพยากรห้องสมุดระหวา่งปี พ.ศ.2545-2552 จ านวน 4,500 รายการ ผลการ

ทดลองพบกฎท่ีซ่อนอยู ่7 กฎ มีค่า Minimum Support 0.044% ค่า Maximum Support  0.333% ค่า 

Minimum Confidence 50.0%  และค่า Maximum Confidence 75.0% มีค่าความแม่นย  าสูงสุด 

99.67% 

น ้ าทิพย ์ วิภาวิน (2548ก: 69-73) ไดส้รุปไวใ้นงานวิจยัวา่ การออกแบบและการพฒันาเก่ียวกบั

การใช้เครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ ส าหรับการด าเนินงานของห้องสมุด มีวิธีการดงัน้ี  1. การ

ตรวจสอบเบ้ืองตน้ (preliminary investigation) เพื่อตรวจสอบและระบุปัญหา ความตอ้งการของทั้ง

ผูใ้ชบ้ริการ บรรณารักษ ์และผูบ้ริหาร ส าหรับเป็นขอ้มูลในการออกแบบ โดยการสรุปปัญหาของ

ระบบเดิม ความตอ้งการระบบใหม่ ก าหนดแผนกลยุทธ์เพื่อเป็นทางเลือกของระบบใหม่ 2. การ

วิเคราะห์ระบบ (system analysis) ท าการศึกษาระบบเดิมอยา่งละเอียด และก าหนดความตอ้งการ

ของระบบใหม่ เพื่อดูว่าควรปรับปรุงอะไรบา้ง และปรับปรุงอยา่งไร จะใชเ้ครือข่ายเทคโนโลยี

สารสนเทศในการด าเนินงานของห้องสมุดด้านใดบา้ง 3. การออกแบบระบบ (system design) 

ออกแบบระบบใหม่ หรือระบบท่ีเป็นทางเลือกท่ีมาแทนระบบเดิม โดยให้พิจารณาในดา้นการ

บริหารจดัการ งบประมาณ บุคลากร อาคารสถานท่ี วสัดุ อุปกรณ์ เทคโนโลยีสารสนเทศ ระบบการ

ด าเนินงานท่ีมีอยู่เดิม ประกอบกบัขอ้มูลท่ีไดจ้ากการตรวจสอบเบ้ืองตน้และการวิเคราะห์ระบบ 

จากนั้นประเมินทางเลือกต่าง ๆ และคดัเลือกระบบท่ีดีท่ีสุดจากการออกแบบระบบใหม่ ซ่ึงมีขอ้

ค าถามท่ีใช้ในการคดัเลือกคือ ระบบจะท างานได้เหมาะสมกบัระบบเดิมของห้องสมุดหรือไม่ 

ระบบมีความยืดหยุ่นเพื่อรองรับการปรับปรุงในอนาคตหรือไม่ มีการรักษาความปลอดภยัของ

ระบบป้องกนัการเขา้มาใช้งานโดยไม่ไดรั้บอนุญาตหรือไม่ และประโยชน์ท่ีจะได้รับคุม้ค่ากบั

ค่าใชจ่้ายหรือไม่  4. การพฒันาระบบ (system development) จดัหา พฒันา ซอฟตแ์วร์ ฮาร์ดแวร์ 

รูปแบบการเช่ือมต่อเครือข่าย ตามแบบจ าลองท่ีได้ออกแบบ การทดสอบระบบการด าเนินงาน 

รวมทั้งการจดัท าคู่มือระบบและคู่มือการปฏิบติังาน 5. การน าระบบไปใช ้(system implementation) 

ด าเนินการติดตั้งระบบใหม่ และอบรมผูป้ฏิบติังานใหส้ามารถด าเนินงานไดต้ามแบบจ าลอง จากนั้น
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ตรวจสอบระบบวา่สามารถท างานไดต้ามวตัถุประสงค์ท่ีวางไวห้รือไม่ ถา้ยงัมีขอ้ขดัขอ้งหรือเกิด

ปัญหาก็จะตอ้งมีการออกแบบระบบใหม่ ถา้สามารถด าเนินการไดต้ามแบบจ าลองก็เผยแพร่ และ

น าไปสู่ขั้นตอนของการบ ารุงรักษาระบบต่อไป 6. การบ ารุงรักษาระบบ (system maintenance) 

ตรวจสอบ และประเมินระบบเป็นระยะ รวมทั้งมีการปรับปรุงเม่ือจ าเป็น 

จุมพจน์ วนิชกุล (2537: 48) ไดมี้แนวคิดเก่ียวกบัการสร้างระบบเครือข่ายห้องสมุดวา่ ตอ้งมีการ

เตรียมสร้างระบบสารสนเทศภายในให้พร้อมเสียก่อน ท่ีจะเขา้ร่วมระบบเครือข่ายสารสนเทศของ

ห้องสมุดประเภทเดียวกนั หรือเครือข่ายระดบัใหญ่ท่ีห้องสมุดแต่ละประเภทสามารถเช่ือมโยงเขา้

หากนัไดเ้ป็นอยา่งดี โดยเฉพาะห้องสมุดประชาชนซ่ึงเป็นแหล่งการเรียนรู้ของประชาชนในชุมชน

อย่างแทจ้ริง และมีความใกลชิ้ดกบัประชาชนมากท่ีสุด ดงันั้นถา้มีการสร้างเครือข่ายห้องสมุด

ประชาชนได ้ประชาชนก็จะไดรั้บประโยชน์สูงสุด และเป็นศูนยก์ารเรียนรู้ตลอดชีวิตของชุมชน ท่ี

ผา่นมาการให้บริการสารสนเทศในห้องสมุดประชาชน ยงัไม่มีประสิทธิภาพเท่าท่ีควร เพราะต่าง

คนต่างท า ขอ้มูลแตกต่างกนัไป ดงันั้น เพื่อให้เครือข่ายห้องสมุดประชาชนสามารถให้บริการ

สารสนเทศท่ีมีประสิทธิภาพ และประสบความส าเร็จ มีแนวทางในการด าเนินการโดยแต่ละ

หอ้งสมุดประชาชนเตรียมความพร้อมในดา้นต่าง ๆ ก่อนท่ีจะน าเครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศมา

ใชก้บัระบบการด าเนินงานห้องสมุด และเช่ือมต่อกนัเป็นเครือข่ายห้องสมุด ควรมีการจดัเตรียมใน

เร่ืองต่อไปน้ี 1. เตรียมขอ้มูลสารสนเทศให้พร้อมท่ีจะจดัเก็บในระบบฐานขอ้มูลคอมพิวเตอร์ เช่น 

ฐานขอ้มูลหนงัสือ ฐานขอ้มูลส่ิงพิมพต่์อเน่ือง ฐานขอ้มูล ชีวประวติับุคคล ฐานขอ้มูลทอ้งถ่ิน เป็น

ตน้ 2. ศึกษาการน าระบบคอมพิวเตอร์มาใช้ในห้องสมุด ทั้งฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ ส าหรับงาน

ห้องสมุด รวมทั้งการเช่ือมต่อเขา้กบัระบบโทรคมนาคม 3. เตรียมบุคลากรให้พร้อมส าหรับการน า

หอ้งสมุดเขา้สู่ระบบเครือข่าย ทั้งใน ดา้นความรู้ ความเขา้ใจ ในดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศส าหรับ

การด าเนินงาน 4. ใชค้อมพิวเตอร์ในการด าเนินงาน โดยการวางระบบคอมพิวเตอร์ให้สามารถ

จดัเก็บและเรียกใช้ขอ้มูลได ้ โดยเฉพาะการเลือกใช้โปรแกรมการจดัการฐานขอ้มูลมาใช้ในการ

จดัเก็บสารสนเทศของห้องสมุดควรเป็นโปรแกรมเดียวกนั 5. ขยายงานบริการ โดยใช้ส่ือ วสัดุ 

อุปกรณ์ต่าง ๆ เช่น เคร่ืองสแกนเนอร์ ซีดีรอม การเช่ือมต่ออินเทอร์เน็ต โทรสาร ดาวเทียมเพื่อ

การศึกษาจากการทบทวนวรรณกรรมเก่ียวกับการออกแบบและการพัฒนาการใช้ครือข่าย

เทคโนโลยสีารสนเทศของศูนยส่ื์อการศึกษา ส าหรับการด าเนินงานหอ้งสมุดประชาชน พบวา่  มีตวั
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แปรท่ีศึกษาไดแ้ก่ การเลือกฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ และการพฒันาบรรณารักษ ์การให้ความร่วมมือ

ของหน่วยงานต่าง ๆ ในการเช่ือมต่อเครือข่าย การเลือกลกัษณะการเช่ือมต่อเครือข่ายภายในและ

ภายนอกท่ีมีความเหมาะสม ประหยดังบประมาณคุม้ค่ากบัการลงทุน การจดัให้มีศูนยส่ื์อการศึกษา

ในห้องสมุดประชาชน และท่ีส าคญัท่ีสุดคือ ตวัแปรเก่ียวกับการบริการและการจดัการเรียนรู้ 

เพื่อให้ประชาชนได้รับประโยชน์สูงสุดจากการใช้เครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศของศูนย์

ส่ือการศึกษา ส าหรับการด าเนินงานห้องสมุดประชาชน เพื่อท าให้ประชาชนไดรั้บข่าวสาร ขอ้มูล

สารสนเทศ ท่ีหลากหลาย ทนัสมยั ตรงกบัความสนใจ ความตอ้งการของแต่ละบุคคล และสามารถ

เขา้ถึงข้อมูลสารสนเทศได้อย่างสะดวก รวดเร็ว นอกจากตวัแปรเหล่าน้ีท่ีได้จากการทบทวน

วรรณกรรมแลว้ ในขั้นตอนของการออกแบบและพฒันาแบบจ าลองผูว้ิจยัยงัไดน้ าขอ้มูลจากการ

ส ารวจ และขอ้มูลท่ีไดจ้ากการวเิคราะห์จุดแขง็ จุดอ่อน โอกาส อุปสรรค มาใชเ้ป็นขอ้มูลพื้นฐานใน

การออกแบบ โดยพฒันากรอบแนวคิดของแบบจ าลอง และร่างแบบจ าลอง เพื่อให้ผูเ้ช่ียวชาญได้

พิจารณาโดยการสนทนากลุ่ม จากนั้นมีการพฒันาแบบจ าลองโดยการพฒันาเคร่ืองมือท่ีใช้กบั

แบบจ าลอง และเสนอผูท้รงคุณวุฒิเพื่อการพิจารณา ตรวจสอบและรับรองแบบจ าลองอีกคร้ัง ก่อน

การน าไปทดลองและประเมินแบบจ าลอง 

ธีระวฒัน์ แสนปัญญา และสมชาย ปราการเจริญ (2554) งานวิจยัเร่ือง การพยากรณ์การซ้ือสินคา้

ประเภทกระเบ้ืองปูพื้นสาหรับร้านค้าปลีกโดยวิธีกฎความสัมพนัธ์ สรุปว่างานวิจยัน้ีเป็นการ

ประยุกต์ใช้แนวคิดเร่ืองการท าเหมืองขอ้มูลมาวิเคราะห์พฤติกรรมของผูบ้ริโภคสินคา้ประเภท

กระเบ้ืองปูพื้น เพื่อหากฎความสัมพนัธ์ของการเลือกซ้ือสินคา้เพื่อน าไปจ าหน่ายส าหรับธุรกิจคา้

ปลีก ซ่ึงประกอบไปดว้ย รายการใบสั่งซ้ือสินคา้ รายการสินคา้ ซ่ึงผลท่ีไดจ้ะมีประโยชน์ต่อการวาง

แผนการผลิตสินค้าให้เพียงพอกับความต้องการและพยากรณ์พฤติกรรมการเลือกซ้ือสินค้า 

ฐานขอ้มูลท่ีน ามาวเิคราะห์ถูกจดัเก็บไวใ้นโปรแกรมจดัการฐานขอ้มูล Microsoft SQL Server 2008 

ของปี พ.ศ. 2553 จ านวน 22,507 รายการ และโปรแกรม Weka Version 3.6 โดยใชอ้ลักอริทึม 

Apriori เพื่อหาความสัมพนัธ์ พบกฎทั้งส้ิน 4 กฎ โดยมีความเช่ือมัน่ 35, 33, 31, 31 เปอร์เซ็นต์

ตามล าดบั 

ไชยยศ เอ้ือวริิยะไชยกุล และสมชาย ปราการเจริญ (2554) งานวจิยัเร่ือง การศึกษาพฤติกรรมการ

ใช้บริการสนามของนกักอล์ฟ โดยใช้อลักอริทึมของกฎความสัมพนัธ์ กรณีศึกษา สนามกอล์ฟ
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คริสตลั เบย ์ กอล์ฟคลบั พบว่าการน าเทคนิคการท าเหมืองขอ้มูลของการใช้บริการสนามกอล์ฟ 

สารสนเทศการบริการประกอบดว้ยการเช่ารถกอล์ฟ (Golf cart) การใช้บริการห้องอาหาร (Club 

house restaurant) การใชบ้ริการซุม้น ้า (Kiosks) การใชบ้ริการร้านโปรชอพ และการใชบ้ริการสนาม

ซ้อม (Driving range) โดยศึกษาความสัมพนัธ์ของนกักอล์ฟจ านวน 140,263 คนท่ีมาใชบ้ริการของ

สนาม ตั้งแต่ปี 2549 – 2553 ผลของกฎความสัมพนัธ์โดยใชอ้ลักอริทึม Apriori พบ วา่มีอยู ่ 8 กฎ 

และมีค่า Minimum support 0.2 ค่า Maximum confidence 56% Minimum confidence 30% จากนั้น

น าไปวิเคราะห์การถดถอย (Regression analysis) ซ่ึงใช้เป็นแนวทางการพยากรณ์การจดัสรร

งบประมาณรายจ่ายประจ าปี การจดัใชท้รัพยากรต่างๆของสนามในปีต่อไป  

 



 

 

บทที ่3 

วธีิด ำเนินกำรวจิยั 
 การวิเคราะห์และการพัฒนาห้องสมุดประชาชนโดยใช้กฎความสัมพันธ์ผ่านระบบ

อิเล็กทรอนิกส์ ผูว้จิยัไดแ้บ่งวธีิการด าเนินงาน โดยครอบคลุมรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 

 3.1 การศึกษาขอ้มูลและปัญหาของระบบงานเดิม 

 3.2 การวเิคราะห์และออกแบบระบบ 

 3.3 การพฒันาระบบ 

 3.4 การทดสอบระบบ 

 3.5 การประเมินผลระบบ 

 

3.1 กำรศึกษำข้อมูลและปัญหำของระบบงำนเดิม 

      3.1.1 การศึกษาปัญหาของระบบเดิม       

       การรวบรวมข้อมูลและศึกษาความเป็นไปได้  เพื่อใช้ในการพัฒนาระบบให้มี

ประสิทธิภาพผูว้ิจยัไดท้  าการรวบรวมขอ้มูลจากงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งในการพฒันาระบบห้องสมุด

ประชาชนโดยใชก้ฎความสัมพนัธ์ผา่นระบบอิเล็กทรอนิกส์ โดยในการพฒันาระบบท่ีมีอยูเ่ป็นแบบ

เวบ็แอพพลิเคชัน่และแอพพลิเคชัน่ จากนั้นท าการศึกษาความเป็นไปไดใ้นการพฒันาระบบ เพื่อให้

ทราบถึงปัญหา และความตอ้งการของภาพรวมระบบทั้งหมด จึงขอสรุปไดเ้ป็นดงัน้ี 

       ลกัษณะการท างานของห้องสมุด เป็นการให้บริการหนงัสือ ในเร่ืองของการยืม  คืน แก่
ประชาชนผูท่ี้สนใจ โดยลกัษณะงานเดิมของทางห้องสมุดจะมีการใช้ระบบจดัการขอ้มูลหนงัสือ 
การยืม คืน และประวติัสมาชิกท่ีใช้บริการ ซ่ึงซอฟต์แวร์เดิมท่ีใช้งานเป็นลกัษณะการน าไปใช้
ร่วมกนักบัหอ้งสมุดอ่ืน ๆ ทัว่ประเทศ ท าให้เกิดปัญหาในดา้นความตอ้งการในการจดัการขอ้มูลไม่
ตรงกบัความตอ้งการของผูใ้ช้งานโดยตรง และยงัไม่มีเว็บไซต์ในการสืบคน้ข้อมูลหนังสือจาก
ภายนอก หรือแนะน าหนงัสือท่ีมีลกัษณะเน้ือเร่ืองท่ีใกลเ้คียงหรือคลา้ยคลึงกนั สาเหตุจูงใจให้แก่
ผูว้จิยัไดมี้แนวคิดในการพฒันาหอ้งสมุดประชาชนวดัล าโพ เพื่อช่วยในการคน้หาขอ้มูลหนงัสือจาก
ทางบา้นโดยไม่ตอ้งเดินทางไปถึงสถานท่ีจริง และแนะน าหนงัสือเพิ่มเติมให้เป็นอีกทางเลือกหน่ึง
แก่ผูใ้ชบ้ริการหอ้งสมุดใหมี้ทางเลือกเพิ่มข้ึนโดยใชก้ฎความสัมพนัธ์ผา่นระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
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 3.1.2 การศึกษาเคร่ืองมือท่ีท าการพฒันาระบบหอ้งสมุดประชาชน เป็นการศึกษาเทคนิคท่ีใชก้บั
ระบบ ซ่ึงไดเ้ลือกใช้เทคนิค กฎความสัมพนัธ์ (Association rule) มาใช้ในการพฒันาระบบการ
สืบคน้ขอ้มูลหนงัสือจากภายนอก หรือแนะน าหนงัสือท่ีมีลกัษณะเน้ือเร่ืองท่ีใกลเ้คียงหรือคลา้ยคลึง
กนัใหแ้ก่ผูท่ี้สนใจไดอ้ยา่งสะดวก 
 

3.2  กำรวเิครำะห์และออกแบบระบบ 

      จากการศึกษา และวิเคราะห์ขอ้มูลในเบ้ืองต้น ท าให้ทราบถึงขั้นตอนการท างานของระบบ 

ขอ้มูลท่ีจะน าเขา้สู่ระบบ บุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกบัระบบ และแหล่งจดัเก็บขอ้มูล โดยสามารถอธิบาย

โดยใชแ้ผนภาพ UML (Unified Modeling Language) ซ่ึงเป็นภาษาท่ีใช้อธิบายโมเดลต่าง ๆ ท่ี

สามารถแสดงให้เห็นถึงขั้นตอน ในการท างานของระบบ ขอ้มูลท่ีน าเขา้ และออกจากระบบ ขอ้มูล

และขอ้มูลท่ีไหลเวียนอยูภ่ายในระบบ โดยใช้โปรแกรม Microsoft Visio 2010 ช่วยในการสร้าง

ไดอะแกรม (Diagram) โดยแบ่งการออกแบบโครงสร้างเป็น 3 ส่วน คือ  

 3.2.1 ผงัความเช่ือมโยงของโปรแกรมโดยรวม (Use Case Diagram - Overall) ยูสเคส

ไดอะแกรมเป็นการแสดงภาพรวมการท า งานของ ระบบห้องสมุดประชาชนโดยใช้กฎ

ความสัมพนัธ์ผา่นระบบอิเล็กทรอนิกส์ ระบบท่ีพฒันาข้ึนมีผูเ้ก่ียวขอ้ง จ านวน 3 กลุ่ม 

       3.2.1.1 กลุ่มท่ี 1 เจา้หน้าท่ีห้องสมุด สามารถจดัการขอ้มูลประเภทหนังสือได้   

สามารถจดัการขอ้มูลหนงัสือได้ สามารถจดัการขอ้มูลการยืมได้ สามารถจดัการขอ้มูลการคืนได้ 

สามารถตรวจสอบ สืบคน้ขอ้มูลของหนงัสือ และสมาชิกท่ีใชบ้ริการการยมืหนงัสือได้ 

   3.2.1.2 กลุ่มท่ี 2 บุคคลทัว่ไป สามารถท าการสืบคน้ขอ้มูลของหนงัสือจากช่ือเร่ือง      

ผูแ้ต่งหนงัสือได ้ หลงัจากท่ีบุคคลภายนอกท าการสืบคน้หนงัสือท่ีตอ้งการไดแ้ลว้ ระบบจะท าการ

แนะน าหนงัสือท่ีมีเน้ือหาคลา้ยคลึงกนัมาแนะน าใหโ้ดยอตัโนมติั 

  3.2.1.3 กลุ่มท่ี 3 สมาชิกห้องสมุด โดยผูใ้ชโ้ปรแกรมตอ้งท าการสมคัรเป็นสมาชิกของ

ห้องสมุดก่อน เพื่อเก็บประวติัของผูใ้ชไ้วใ้นระบบตรวจสอบการเขา้ใชง้าน สมาชิกสามารถท าการ

สืบคน้หาขอ้มูลหนงัสือจากช่ือเร่ืองหนงัสือ ช่ือผูแ้ต่งหนงัสือ  หลงัจากท่ีสมาชิกท าการสืบคน้

หนังสือท่ีต้องการได้แล้ว ระบบจะท าการแนะน าหนังสือท่ีมีเน้ือหาคล้ายคลึงกันมาแนะน าให้

สมาชิกโดยอตัโนมติั เม่ือสมาชิกเขา้ใช้งานระบบคร้ังต่อไป ระบบจะท าการแนะน าหนงัสือให้แก่
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สมาชิกโดยอตัโนมติั และตรงกบัความตอ้งการของสมาชิก ซ่ึงสมาชิกไม่ตอ้งเสียเวลาในการพิมพ์

สืบคน้ สามารถแสดงรายละเอียดดงัภาพท่ี 3-1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

ภำพที ่3-1 ยสูเคสไดอะแกรมภาพรวมของระบบ 

  3.2.2 Use Case Description แสดงรายละเอียดความสัมพนัธ์ระหวา่ง Actor action และ 
System respond ซ่ึงสามารถแสดงไดด้งัน้ี 
 
 
 
 
 

1.คน้หาหนงัสือ 

2.ขอ้มูลสมาชิก 

3.ขอ้มลูประเภทหนงัสือ 

4.ขอ้มูลหนงัสือ 

5.ยมืหนงัสือ 

6. คืนหนงัสือ 

7.ตรวจสอบหนงัสือ 

เจา้หนา้ท่ีหอ้งสมุด 

บุคคลทัว่ไป 

สมาชิกหอ้งสมุด 
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ตำรำงที ่3-1 Use-Case Description ของ 1.คน้หาหนงัสือ 

Use-case : คน้หาหนงัสือ 

Steps : 

Actor action System Response 
1. เลือกขอ้มูลประเภทหนงัสือ 1. 1. แสดง List รายการหนงัสือในแต่ละหมวด 

2. 2. ระบุช่ือหนงัสือท่ีตอ้งการ 3. 2. แสดงรายการขอ้มูลหนงัสือ 
4. 3. เลือกรายการหนงัสือท่ีตอ้งการ 3. แสดง List รายการหนังสือแสดงสถานะ

หนงัสือ 
5. 4. มีหนา้ต่าง Pop Up แสดงขอ้ความ 4. แสดงรายการหนงัสือท่ีใกลเ้คียง 
6. 5. เลือก “ตอ้งการ” หรือ “ไม่ตอ้งการ” 7. 5. ปิดความขอ้ความยืนยนั 

8. 6. แสดงผลขอ้มูลหนงัสือ 
9. 7. Refresh หนา้ form กรอกขอ้มูล 

 
ตำรำงที ่3-2 Use-Case Description ของ 2.ขอ้มูลสมาชิก 

Use-case : บนัทึก ลบ แกไ้ข คน้หาขอ้มูลสมาชิก 

Steps : 

Actor action System Response 
1. เลือกเมนู จดัการขอ้มูลสมาชิก 1. แสดงหน้าจอให้เลือกสมาชิกท่ีต้องการจะ

บนัทึก ลบ แกไ้ข คน้หา 
10. 2. ระบุช่ือสมาชิกท่ีตอ้งการ 11. 2. แสดงขอ้มูลสมาชิก 
12. 3. เลือกบนัทึก ลบ แกไ้ข คน้หา 13. 3. แสดงฟอร์มการท างาน 
14. 4. กรอกขอ้มูล  
15. 5. กด บนัทึก ลบ แกไ้ข  4. แสดงขอ้ความยืนยนัการ บนัทึก ลบ แก้ไข 

ขอ้มูล 
6. เลือก “ยนืยนั” หรือ “ยกเลิก” 5. ปิดความขอ้ความยืนยนั 

6. แสดงผลการบนัทึกขอ้มูล 
7. Refresh หนา้ form กรอกขอ้มูล 
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ตำรำงที ่3-3 Use-Case Description ของ 3.ขอ้มูลประเภทหนงัสือ 

Use-case : บนัทึก ลบ แกไ้ข คน้หาขอ้มูลประเภทหนงัสือ 

Steps : 

Actor action System Response 
1. เลือกเมนู จดัการขอ้มูลประเภทหนงัสือ 1. แสดงหน้าจอให้ เ ลือกประเภทหนังสือท่ี

ตอ้งการจะบนัทึก ลบ แกไ้ข คน้หา 
16. 2. ระบุช่ือประเภทหนงัสือท่ีตอ้งการ 17. 2. แสดงขอ้มูลประเภทหนงัสือ 
18. 3. เลือกบนัทึก ลบ แกไ้ข คน้หา 19. 3. แสดงฟอร์มการท างาน 
20. 4. กรอกขอ้มูล  
21. 5. กด บนัทึก ลบ แกไ้ข  4. แสดงขอ้ความยืนยนัการ บนัทึก ลบ แก้ไข 

ขอ้มูล 
6. เลือก “ยนืยนั” หรือ “ยกเลิก” 5. ปิดความขอ้ความยืนยนั 

6. แสดงผลการบนัทึกขอ้มูล 
7. Refresh หนา้ form กรอกขอ้มูล 

 
ตำรำงที ่3-4 Use-Case Description ของ 4.ขอ้มูลหนงัสือ 

Use-case : บนัทึก ลบ แกไ้ข คน้หาขอ้มูลหนงัสือ 

Steps : 

Actor action System Response 
1. เลือกเมนู จดัการขอ้มูลหนงัสือ 1. แสดงหน้าจอให้เลือกหนังสือท่ีตอ้งการจะ

บนัทึก ลบ แกไ้ข คน้หา 
22. 2. ระบุช่ือหนงัสือท่ีตอ้งการ 23. 2. แสดงขอ้มูลหนงัสือ 
24. 3. เลือกบนัทึก ลบ แกไ้ข คน้หา 25. 3. แสดงฟอร์มการท างาน 
26. 4. กรอกขอ้มูล  
27. 5. กด บนัทึก ลบ แกไ้ข  4. แสดงขอ้ความยืนยนัการ บนัทึก ลบ แก้ไข 

ขอ้มูล 
6. เลือก “ยนืยนั” หรือ “ยกเลิก” 5. ปิดความขอ้ความยืนยนั 

6. แสดงผลการบนัทึกขอ้มูล 
7. Refresh หนา้ form กรอกขอ้มูล 
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ตำรำงที ่3-5 Use-Case Description ของ 5.ขอ้มูลยมืหนงัสือ 

Use-case : บนัทึก ลบ แกไ้ข คน้หาขอ้มูลยมืหนงัสือ 

Steps : 

Actor action System Response 
1. เลือกเมนู จดัการขอ้มูลยมืหนงัสือ 1. แสดงหน้าจอให้เลือกหนังสือท่ีจะยืม และ

ตอ้งการจะบนัทึก ลบ แกไ้ข คน้หา 
28. 2. ระบุช่ือหนงัสือท่ีตอ้งการยืม 29. 2. แสดงขอ้มูลหนงัสือท่ีท าการยมื 
30. 3. เลือกบนัทึก ลบ แกไ้ข คน้หา 31. 3. แสดงฟอร์มการท างาน 
32. 4. กรอกขอ้มูล  
33. 5. กด บนัทึก ลบ แกไ้ข  4. แสดงขอ้ความยืนยนัการ บนัทึก ลบ แก้ไข 

ขอ้มูล 
6. เลือก “ยนืยนั” หรือ “ยกเลิก” 5. ปิดความขอ้ความยืนยนั 

6. แสดงผลการบนัทึกขอ้มูล 
7. Refresh หนา้ form กรอกขอ้มูล 

 

ตำรำงที ่3-6 Use-Case Description ของ 6.ขอ้มูลคืนหนงัสือ 

Use-case : บนัทึก ลบ แกไ้ข คน้หาขอ้มูลคืนหนงัสือ 

Steps : 

Actor action System Response 
1. เลือกเมนู จดัการขอ้มูลคืนหนงัสือ 1. แสดงหน้าจอให้เลือกหนังสือท่ีจะคืน และ

ตอ้งการจะบนัทึก ลบ แกไ้ข คน้หา 
34. 2. ระบุช่ือหนงัสือท่ีตอ้งการคืน 35. 2. แสดงขอ้มูลหนงัสือท่ีท าการคืน 
36. 3. เลือกบนัทึก ลบ แกไ้ข คน้หา 37. 3. แสดงฟอร์มการท างาน 
38. 4. กรอกขอ้มูล  
39. 5. กด บนัทึก ลบ แกไ้ข  4. แสดงขอ้ความยืนยนัการ บนัทึก ลบ แก้ไข 

ขอ้มูล 
6. เลือก “ยนืยนั” หรือ “ยกเลิก” 5. ปิดความขอ้ความยืนยนั 

6. แสดงผลการบนัทึกขอ้มูล 
7. Refresh หนา้ form กรอกขอ้มูล 
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ตำรำงที ่3-7 Use-Case Description ของ 7. ตรวจสอบขอ้มูลหนงัสือ 

Use-case : ตรวจสอบขอ้มูลหนงัสือ 

Steps : 

Actor action System Response 
1. เลือกเมนู ตรวจสอบขอ้มูลหนงัสือ 1. แสดงหนา้จอใหเ้ลือกรายการขอ้มูลหนงัสือ 

40. 2. ระบุช่ือหนงัสือท่ีตอ้งการตรวจสอบ 41. 2. แสดงขอ้มูลหนงัสือท่ีท าการตรวจสอบ 
 

 3.2.3 Structural Analysis 
   3.2.3.1 ( Context ) Class Diagram 
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ขอ้มูลสมาชิก 
-รหสัสมาชิก : Int 
-รหสัค าน าหนา้ช่ือ : Int 
-ค าน าหนา้ช่ือ :  Varchar 
-นามสกุล :  Varchar 
-ช่ือภาษาองักฤษ :  Varchar 
-รหสัประชาชน : Int 
-อาย ุ: Int 
-เพศ :  Varchar 
-รหสัเช้ือชาติ : Int 
-รหสัศาสนา : Int 
-รหสัสญัชาติ : Int 
-ท่ีอยู ่:  Varchar 
-รหสัระดบัการศึกษา : Int 
-รหสัอาชีพ : Int 
-รหสัหน่วยงาน : Int 
-รหสัประเภทสมาชิก : Int 
-โทรศพัท ์:  Varchar 
-อีเมล ์:  Varchar 
-วนัท่ีสมคัร : Date/Time 
-วนัส้ินสุดสมาชิก : Date/Time 
-สถานะสมาชิก :   Varchar 
-จ านวนหนงัสือท่ียมืไป : Int 
-รูปของสมาชิก : image 
-หมายเหตุ :  Varchar 
-รหสับาร์โคด้ :  Varchar 
 

ขอ้มูลเช้ือชาติ 
-รหสัเช้ือชาติ : Int 
-ช่ือเช้ือชาติ : Varchar 
-สถานะขอ้มูล : Varchar 

 

ขอ้มูลค าน าหนา้ช่ือ 
-รหสัค าน าหนา้ช่ือ : Int 
-ค าน าหนา้ช่ือ : Varchar 
 

ขอ้มูลผูใ้ชง้าน 
-รหสัผูใ้ช ้: Int 
-ช่ือ-นามสกุลผูใ้ช ้: Varchar 
-สถานะช่ือผูใ้ช ้: Varchar 
-พาสเวิร์ดผูใ้ช ้:  Varchar 
-ล าดบัการใชง้าน :  Varchar 
-ค าอธิบาย : Varchar 
-สถานะผูใ้ช ้:  Varchar 
 

ขอ้มูลหน่วยงาน 
-รหสัหน่วยงาน : Int 
-รหสัหน่วยงานภายใย : Int 
-ช่ือหน่วยงาน : Varchar 
-ท่ีอยู ่:Varchar 
-เบอร์ติดต่อ : Varchar 
-อีเมล ์: Varchar 
 

ขอ้มูลศาสนา 
-รหสัศาสนา : Int 
-ช่ือศาสนา : Varchar 
-สถานะขอ้มูล : Varchar 
 

ขอ้มูลสญัชาติ 
-รหสัสญัชาติ : Int 
-ช่ือสญัชาติ : Varchar 
-สถานะขอ้มูล : Varchar 

 

ขอ้มูลประเภทสมาชิก 
-รหสัประเภทสมาชิก : Int 
-ประเภทสมาชิก : Varchar 
-จ านวนวนัท่ีสามารถยมืได ้: Int 
-จ านวนหนงัสือท่ียมืได ้: Int 

       

ขอ้มูลระดบัการศึกษาของผูย้มื 
-รหสัระดบัการศึกษา : Int 
-ช่ือระดบัการศึกษา : Varchar 

 

ขอ้มูลอาชีพ 
-รหสัอาชีพ : Int 
-อาชีพ : Varchar 
 

* 
* 

* 
* 
* 

1 

1 

1 

1 

* 1 
1 

* 

* 

1 

1 

ภำพที ่3-2 คลาสไดอะแกรม (Class Diagram) ระบบหอ้งสมุดประชาชนโดยใชก้ฎความสัมพนัธ์ผา่นระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
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     3.2.4 คลาสไดอะแกรม (Class Diagram) คลาสไดอะแกรมเป็นแผนภาพท่ีแสดงให้เห็นถึงคลาส

ต่างๆ ท่ีออกแบบในฐานขอ้มูล ซ่ึงประกอบดว้ย คลาส (Class) วตัถุ (Object) และวิธีการ (Methods) 

ซ่ึงคลาสไดอะแกรมของระบบตรวจสอบการคดัลอกขอ้ความสามารถแสดงรายละเอียดดงัภาพท่ี  3-

2 จาก Class Diagram ดา้นล่าง สามารถน ามาอธิบายหนา้ท่ีของแต่ละ Class ไดด้งัน้ี 

ตำรำงที ่3-8 แสดง Responsibility ของแต่ละ Class 
Class Responsibility 

ขอ้มูลค าน าหนา้ช่ือ จดัเก็บค าน าหนา้ช่ือ 
ขอ้มูลประเภทสมาชิก จดัเก็บขอ้มูลประเภทสมาชิก 
ขอ้มูลอาชีพ จดัเก็บขอ้มูลอาชีพ 
ขอ้มูลศาสนา จดัเก็บขอ้มูลศาสนา 
ขอ้มูลสัญชาติ จดัเก็บขอ้มูลสัญชาติ 
ขอ้มูลเช้ือชาติ จดัเก็บขอ้มูลเช้ือชาติ 
ขอ้มูลผูใ้ช ้ จดัเก็บขอ้มูลผูใ้ช ้
ขอ้มูลสมาชิก จดัเก็บขอ้มูลสมาชิก 
ขอ้มูลหน่วยงาน จดัเก็บขอ้มูลหน่วยงาน 
ขอ้มูลระดบัการศึกษาของผูย้มื จดัเก็บระดบัการศึกษาของผูย้มื 
 
ตำรำงที ่3-9 แสดงความสัมพนัธ์ระหวา่ง Use Case Diagram และ Class Diagram 

Use – Case Class 
1. คน้หาหนงัสือ - ช่ือหนงัสือ 

- หมวดหนงัสือหรือประเภทหนงัสือ 
- ช่ือผูแ้ต่ง 

2. บนัทึก ลบ แกไ้ข คน้หาขอ้มูลสมาชิก - ขอ้มูลสมาชิก 
3. บนัทึก ลบ แกไ้ข คน้หาขอ้มูลประเภทหนงัสือ - -   ขอ้มูลประเภทหนงัสือ 

4. บนัทึก ลบ แกไ้ข คน้หาขอ้มูลหนงัสือ - -   ขอ้มูลหนงัสือ 

5. บนัทึก ลบ แกไ้ข คน้หาขอ้มูลยมืหนงัสือ - -   ขอ้มูลการยมืหนงัสือ 

6. บนัทึก ลบ แกไ้ข คน้หาขอ้มูลคืนหนงัสือ - -   ขอ้มูลการคืนหนงัสือ 

7.ตรวจสอบขอ้มูลหนงัสือ - -   ขอ้มูลหนงัสือในส่วนของสถานะ 
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          3.2.5 Conceptual Perspective Class Diagram 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภำพที ่3-3 Conceptual Perspective Class Diagram ระบบหอ้งสมุดประชาชนโดยใชก้ฎความสัมพนัธ์ผา่นระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
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3.2.6 การวเิคราะห์พฤติกรรม (Behavioral Analysis) 
   ผงัล าดบัการท างานของโปรแกรม (Sequence Diagram) ซีเควนซ์ไดอะแกรม เป็นการ

แสดงการจ าลองภาพรวมของกิจกรรมต่าง ๆ ท่ีเกิดข้ึนกบัวตัถุ (Object) ในระบบ เพื่อแสดงสภาวะ

การท างานของระบบจากสภาวะหน่ึงไปอีกสภาวะหน่ึงเป็นแบบล าดบัขั้นตอน ดงันั้นจากการ

วิเคราะห์ระบบสามารถแบ่งฟังก์ชนังาน ไดแ้ก่ ฟังก์ชนัการตรวจสอบขอ้มูลหนงัสือ ฟังก์ชนัการ

คน้หาหนังสือ ฟังก์ชันจดัการข้อมูลหนังสือ และฟังก์ชันข้อมูลการยืม-คืน ซ่ึงจากฟังก์ชันงาน

ทั้งหมด สามารถอธิบายในรูปแบบของซีเควนซ์ไดอะแกรมไดด้งัภาพท่ี 3-4 ถึงภาพท่ี 3-5 

 ภาพท่ี 3-4 แสดงขั้นตอนการคน้หาขอ้มูลหนงัสือและการตรวจสอบขอ้มูลหนงัสือโดยมีผูท่ี้
ใชง้านระบบคือ บุคคลทัว่ไปและสมาชิกห้องสมุดลกัษณะการท างานคือเขา้ไปท าการคน้หาขอ้มูล
หนังสือเม่ือค้นหาข้อมูลพบจะแสดงรายการสถานะหนังสือท่ีต้องการว่ามีหนังสือนั้นมีอยู่ท่ี
หอ้งสมุดหรือไม่ หรือวา่อยูใ่นสถานะการถูกยมื เป็นตน้ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภำพที ่3-4 Sequence Diagram ของ Use-Case การคน้หาหนงัสือและตรวจสอบหนงัสือ 
 

  ภาพท่ี 3-5 เป็นการท างานในส่วนของเจา้หน้าท่ี (บรรณารักษ์) ในส่วนของการจดัการ
ขอ้มูลภายในห้องสมุดไม่ว่าจะเป็นในส่วนของการเพิ่ม ลบ แก้ไข คน้หาข้อมูลสมาชิก  ขอ้มูล
หนงัสือ และขอ้มูลการยมื-คืนหนงัสือ 

กรอกรายช่ือหนงัสือ 
เขา้ใช ้Website 

บุคคลทัว่ไป   สมาชิก

หอ้งสมุด 

GUI คน้หารายการหนงัสือ สถานะหนงัสือ 

เขา้ใช ้Website แสดงรายช่ือหนงัสือ 

กรอกรายช่ือหนงัสือใหม่ 



 

 
 
 
 
 
 
 
 

ภำพที ่3-5 Sequence Diagram ของ Use-Case การจดัการขอ้มูลภายในหอ้งสมุด 
  
 3.2.7 การออกแบบส่วนติดต่อกบัผูใ้ชง้าน (User Interface) การออกแบบส่วนติดต่อกบั
ผูใ้ชง้าน ซ่ึงในส่วนน้ีจะมีผูใ้ชง้านท่ีเป็นบุคคลทัว่ไปและสมาชิกห้องสมุด โดยมีลกัษณะการท างาน
คือเขา้ไปท าการคน้หาขอ้มูลหนงัสือท่ีตอ้งการ เม่ือท าการคน้หาขอ้มูลพบจะแสดงรายการสถานะ
หนงัสือท่ีตอ้งการว่ามีหนงัสือนั้นมีอยู่ท่ีห้องสมุดหรือไม่ หรือว่าอยู่ในสถานะการถูกยืม เป็นตน้ 
โดยจะแสดงขอ้มูลการท างานตามภาพท่ี 3-6 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ภำพที ่3-6 การออกแบบหนา้จอการคน้หาขอ้มูลหนงัสือท่ีตอ้งการ 
 

คียข์อ้มูลการยมื-คืน 
คียร์ายการหนงัสือ กรอกรายช่ือสมาชิก เขา้ใชร้ะบบ 

เจา้หนา้ท่ี 
GUI จดัการขอ้มูลสมาชิก จดัการขอ้มูลหนงัสือ 

กรอกขอ้มูลหนงัสือ 
คียร์ายการหนงัสือใหม่ 

จดัการขอ้มูลการยมื-คืน 
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การออกแบบหน้าจอเขา้สู่ระบบส าหรับเจา้หน้าท่ีห้องสมุด (บรรณารักษ์) โดยเจา้หน้าท่ี

หอ้งสมุด เม่ือเขา้ใชง้านใหท้ าการกรอกช่ือผูใ้ชแ้ละรหสัผา่นสามารถแสดงรายละเอียดดงัภาพท่ี 3-7 
 

 

 

 

 

 

 

 

ภำพที ่3-7 การออกแบบหนา้จอการเขา้สู่ระบบ 
 

เม่ือท าการเขา้สู่ระบบส าหรับเจา้หนา้ท่ีห้องสมุด (บรรณารักษ)์ โดยเจา้หนา้ท่ีห้องสมุดจะ
พบกบัการท างานของหนา้จอโปรแกรมระบบหอ้งสมุด ซ่ึงมีการออกแบบไวใ้นส่วนของการจดัการ
กบัขอ้มูลต่าง ๆ เช่น ขอ้มูลสมาชิก  ขอ้มูลหนังสือ ขอ้มูลวารสาร การท ายืม-คืน การตรวจสอบ
ขอ้มูล จบการท างาน หรือแมแ้ต่เมนูย่อยต่าง ๆ ท่ีสร้างมาเพื่อช่วยการท างานต่าง ๆ ได้แก่ เมนู
รายการหลกั บริการสมาชิก ปรับปรุงแก้ไข พิมพ์รายการ ขอ้มูลอ่ืน ๆ ช่วยเหลือ สามารถแสดง
รายละเอียดดงัภาพท่ี 3-8 

 

 

 

 

 

 

 

ภำพที ่3-8 การออกแบบหนา้จอการจดัการขอ้มูลต่าง ๆ ของโปรแกรมระบบห้องสมุด  

เขา้สู่ระบบ 

ช่ือผูใ้ช ้

รหสัผา่น 

ตกลง ยกเลิก 

ขอ้มูลสมาชิก ขอ้มูลวารสาร ขอ้มูลหนงัสือ จบการท างาน ท าการยมื ท าการคืน ตรวจสอบขอ้มูล 

รายการหลกั   บริการสมาชิก   ปรับปรุงแกไ้ข   พิมพร์ายการ   ขอ้มูลอ่ืน ๆ  ช่วยเหลือ 
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3.3 กำรพฒันำระบบ 
      ระบบหอ้งสมุดประชาชนโดยใชก้ฎความสัมพนัธ์ผา่นระบบอิเล็กทรอนิกส์ ซ่ึงการพฒันาระบบ

ผูว้ิจยัไดใ้ชโ้ปรแกรม Microsoft Studio 2010 และใชร้ะบบฐานขอ้มูลโปรแกรมจดัการฐานขอ้มูล 

SQL Server 2008 ในการเก็บขอ้มูลส่วนของการออกแบบหนา้จอเพื่อติดต่อกบัผูใ้ชง้าน (Graphic 

User Interface:.GUI).ไดใ้ชโ้ปรแกรม Adobe Photoshop CS3 และ.Adobe Dreamwever.CS3.ใน

การออกแบบเพื่ออ านวยความสะดวกใหแ้ก่ใช ้และในส่วนของการแนะน านั้น ผูว้ิจยัไดน้ าเทคนิคท่ี

ใชใ้นการใหค้  าแนะน า คือ เทคนิคกฎความสัมพนัธ์ เพื่อใหร้ะบบเป็นไปตามขอบเขตของการวจิยั  
 

3.4 กำรทดสอบระบบ 
      ผูว้ิจยัไดท้  าการทดสอบโปรแกรม โดยใชว้ิธีการทดสอบแบบแบล๊กบ็อกซ์ (Blackbox Testing) 
โดยไดแ้บ่งการทดสอบโปรแกรมออกเป็น 2 ขั้นตอน ดงัน้ี 
      3.4.1 การทดสอบในขั้นแอลฟา (Alpha Testing) เป็นการทดสอบความสมบูรณ์ของโปรแกรม
โดยผูว้จิยัเอง โดยการป้อนขอ้มูลต่าง ๆ เขา้ไปในโปรแกรม เพื่อให้ทราบวา่โปรแกรมมีขอ้ผิดพลาด
อะไรเกิดข้ึนบา้ง โดยไดก้ าหนดหวัขอ้ยอ่ยในการทดสอบแบบแอลฟาคือ การทดสอบประสิทธิภาพ
ของการท างานของโปรแกรม หลงัจากนั้นจะท าการแกไ้ขปรับปรุงโปรแกรมให้ดีข้ึน และน าไป
ทดสอบในขั้นต่อไป 
       3.4.2 การทดสอบในขั้นเบตา้ (Beta Testing) เป็นการทดสอบความสมบูรณ์ของโปรแกรม โดย
ใชแ้บบสอบถามในการประเมินประสิทธิภาพการท างาน ซ่ึงท าการทดสอบกลุ่มตวัอยา่ง 3 กลุ่ม คือ 
1) ผูเ้ช่ียวชาญทางดา้นระบบงานเก่ียวกบักฎความสัมพนัธ์ จ  านวน 3 คน 2) ผูใ้ชร้ะบบ (บรรณารักษ)์ 
จ านวน 2 คน และ 3) สมาชิกหรือผูใ้ชท้ ัว่ไปโดยใชว้ธีิแบบบงัเอิญ จ านวน 25 คน 

 

3.5 กำรประเมินระบบ 
     การประเมินประสิทธิภาพการท างานของระบบห้องสมุดประชาชนโดยใชก้ฎความสัมพนัธ์ผา่น
ระบบอิเล็กทรอนิกส์ ซ่ึงผูว้ิจยัไดจ้ดัท าแบบประเมินประสิทธิภาพโปรแกรม โดยแบ่งการทดสอบ
การหาประสิทธิภาพของโปรแกรมออกเป็น 4 ดา้น คือ ดา้นความสามารถท างานตามความตอ้งการ
ของผูใ้ช ้ ดา้นการใชง้านโปรแกรม  ดา้นผลลพัธ์ท่ีไดจ้ากโปรแกรม  และดา้นความปลอดภยั 
     ผูท้  าแบบประเมินจะตอ้งท าการทดสอบโปรแกรมโดยลองใช้โปรแกรมท่ีไดพ้ฒันาข้ึน และท า
แบบประเมินท่ีไดอ้อกแบบไว ้
     แบบประเมินประสิทธิภาพของโปรแกรมไดก้ าหนดเกณฑ์ตามวิธีของไลเคอร์ท (Likert) โดย
ประกอบ ดว้ยมาตรอนัดบั (Rating Scale) เชิงคุณภาพ 5 ระดบั และมาตรอนัดบัเชิงปริมาณ 5 ระดบั
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ดว้ยกนั โดยจะใหค้ะแนนในแต่ละหวัขอ้ตามความเหมาะสมซ่ึงมีล าดบัตามความหมายของคะแนน
ดงัตารางท่ี 3-10 ดงัน้ี 
 

ตำรำงที ่3-10  แสดงเกณฑก์ารใหค้ะแนนของแบบประเมินประสิทธิภาพ  

ระดับเกณฑ์กำรให้คะแนน 
ควำมหมำย 

เชิงคุณภำพ เชิงปริมำณ 

ดีมาก 4.51 – 5.00 โปรแกรมท่ีพฒันามีประสิทธิภาพในระดบัดีมาก 

ดี 3.51 – 4.50 โปรแกรมท่ีพฒันามีประสิทธิภาพในระดบัดี 

ปานกลาง 2.51 – 3.50 โปรแกรมท่ีพฒันามีประสิทธิภาพในระดบัพอใช ้

นอ้ย 1.51 – 2.50 โปรแกรมท่ีพฒันามีประสิทธิภาพในระดบัตอ้งปรับปรุง 

นอ้ยมาก 1.00 – 1.50 โปรแกรมท่ีพฒันามีประสิทธิภาพในระดบัใชไ้ม่ได ้
 

เม่ือผูท้  าแบบประเมินท าการประเมินเสร็จเรียบร้อย ทางผู ้วิจยัจะน าแบบประเมินนั้นมาท า

การวิเคราะห์โดยใช้หลักการทางสถิติ เพื่อสรุปผลการประเมินว่าโปรแกรมท่ีได้พฒันาข้ึนมี

ประสิทธิภาพในดา้นต่าง ๆ อยูใ่นระดบัใด ซ่ึงหลกัการสถิติท่ีใชมี้ดงัน้ี 

3.5.1 ค่าตวักลางเลขคณิต (Arithmetic Mean) หรือค่าเฉล่ีย (Mean)  
 

จากสูตร                X    =   
N

X      (3-1) 
 

เม่ือ  X            แทน    ตวักลางเลขคณิตหรือค่าเฉล่ีย 

        X        แทน    ผลรวมทั้งหมดของขอ้มูล 

        N             แทน    จ  านวนขอ้มูลทั้งหมด 
 

3.5.2 ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)  
 

จากสูตร                 SD   =   
N

XX  2)(            (3-2) 

เม่ือ    SD      แทน    ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
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          X        แทน    ขอ้มูลแต่ละจ านวน 

        X        แทน    คะแนนค่าเฉล่ียเลขคณิต 

         N        แทน    จ านวนขอ้มูลทั้งหมด 
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บทที ่4  

ผลของการวจิยั 
 

ในการพฒันาห้องสมุดประชาชนโดยใช้กฎความสัมพนัธ์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ ตาม

ฟังกช์นังานท่ีไดอ้อกแบบไว ้ ไดท้  าการทดสอบการท างานของระบบโดยผูพ้ฒันาเป็นผูท้ดสอบ เพื่อ

หาข้อผิดพลาดท่ีเกิดข้ึนกับระบบ หลังจากนั้ นได้ท าการทดสอบการท างานของระบบโดย

ผูเ้ช่ียวชาญและผูใ้ชง้านทัว่ไป ซ่ึงผลการด าเนินการแบ่งเป็น 2 ส่วน ดงัน้ี 

4.1กกผลการพฒันาระบบ    

4.2     ผลการประเมินประสิทธิภาพระบบ 

 

4.1 ผลการพฒันาระบบ 

ระบบหอ้งสมุดประชาชนโดยใชก้ฎความสัมพนัธ์ผา่นระบบอิเล็กทรอนิกส์ ท่ีไดพ้ฒันาข้ึน
โดยโปรแกรม Microsoft Studio 2008-2010 เป็นเคร่ืองมือในการพฒันาและใช้  โปรแกรมจดัการ
ฐานขอ้มูล SQL Server 2008  นั้นไดมี้การก าหนดกลุ่มผูใ้ชง้านแบ่งเป็น 3 ประเภท ไดแ้ก่ เจา้หนา้ท่ี
หอ้งสมุด บุคคลทัว่ไป สมาชิกหอ้งสมุด ในส่วนของการท างานมีดงัน้ี 
 4.1.1 การท างานหลกัของเจา้หนา้ท่ีหอ้งสมุด 

 4.1.1.1 พื้นท่ีในการเขา้สู่ระบบ (Login) ส าหรับเข้าไปจดัการขอ้มูลต่าง ๆ ของ

หอ้งสมุดซ่ึงผูท่ี้จะเขา้ใชร้ะบบน้ีไดแ้ก่ เจา้หนา้ท่ีห้องสมุดหรือบรรณารักษ ์โดยท าการกรอกช่ือผูใ้ช ้

(Username) และรหสัผา่น (Password) ตามภาพท่ี 4-1 

 

 

 

 

  

 ภาพที ่4-1 การเขา้สู่ระบบ (Login) 
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 เม่ือท าการกรอกช่ือผูใ้ช้ (Username) และรหัสผ่าน (Password) จะปรากฏหน้าจอการใช้

งานระบบในภาพรวมดงัภาพท่ี 4-2 ในส่วนของรายละเอียดวธีิการใชจ้ะแสดงไวใ้นภาคผนวก 

ภาพที ่4-2 หนา้จอการใชง้านระบบในภาพรวม 
 

 4.1.1.2 พื้นท่ีส่วนบน ประกอบไปดว้ยเมนูต่าง ๆ เช่น ขอ้มูลสมาชิก ขอ้มูลหนงัสือ 

ขอ้มูลการยมื ขอ้มูลการคืน และจบการท างาน ตามภาพท่ี 4-2 

 4.1.1.3 พื้นท่ีส่วนรองจากด้านบน ประกอบไปด้วยเมนูต่าง ๆ เช่น รายการหลัก 

บริการสมาชิก ปรับปรุงแกไ้ข พิมพร์ายงาน ขอ้มูลอ่ืน ๆ ตามภาพท่ี 4-2 

 4.1.2 การท างานหลกัของบุคคลทัว่ไป และสมาชิกหอ้งสมุด 

 4.1.2.1 พื้นท่ีการใชง้านหนา้แรกของเวบ็ไซต ์ประกอบไปดว้ย ขอ้ความยินดีตอ้นรับ

เขา้สู่เวบ็ไซต์ มีเมนูอยู่ 3 รายการ คือ เมนูหน้าหลกั เมนูคน้หารายการหนงัสือ และเมนูตรวจสอบ

รายการยมื ตามภาพท่ี 4-3  
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ภาพที ่4-3 หนา้จอเวบ็ไซตก์ารใชง้านระบบในภาพรวม 
 

 บุคคลทัว่ไป และสมาชิกห้องสมุดสามารถเขา้ใช้บริการทางเวบ็ไซต์คน้หาขอ้มูลรายการ

หนงัสือท่ีมีอยูใ่นห้องสมุดไดโ้ดยคลิกไปท่ีเมนูคน้หารายการหนงัสือจะปรากฏหนา้จอการท างาน

ในส่วนของการคน้หารายการหนงัสือ ซ่ึงการคน้หารายการหนังสือนั้นสามารถคน้หาไดจ้าก ช่ือ

หนัง ช่ือผู ้แต่ง และ ISBN หรืออาจจะกรอกข้อมูลช่ือหนังสือท่ีต้องการค้นหาได้ท่ี Textbox  

ดา้นล่างได ้ดงัภาพท่ี 4-4 

ภาพที ่4-4 แสดงการท างานของเมนูคน้หารายการหนงัสือ 
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 ตวัอย่าง เช่น หากบุคคลทั่วไป และสมาชิกห้องสมุด (ขอแทนด้วยค าว่า “ผูใ้ช้งาน”) 

ตอ้งการท่ีจะคน้หาขอ้มูลหนังสือจาก ช่ือหนังสือ ให้ผูใ้ช้งานระบบท าการกรอกข้อความท่ีช่อง 

Textbox แลว้คลิกท่ีปุ่มคน้หา จากตวัอยา่งไดท้  าการกรอกค าวา่ “คอมพิวเตอร์” ปรากฏวา่ช่ือหนงัสือ

ท่ีมีค าวา่ “คอมพิวเตอร์”  ในหนา้จอจะแสดงขอ้มูลมีช่ือผูแ้ต่งท่ีแต่งหนงัสือโดยท่ีช่ือหนงัสือนั้นมี

ขอ้ความค าวา่ “คอมพิวเตอร์” ซ่ึงไดแ้สดงขอ้มูลออกมาทั้งหมด ดงัภาพท่ี 4-5 

ภาพที ่4-5 แสดงการท างานของเมนูคน้หารายการหนงัสือดว้ยช่ือผูแ้ต่ง 
 

 จากนั้นผูใ้ช้งานสามารถคลิกค าว่า “เลือก” ด้านหลงัช่ือผูแ้ต่งเพื่อท าการดูขอ้มูลว่าผูแ้ต่ง

ท่านน้ีแต่งหนงัสือเร่ืองใดบา้ง ตามภาพท่ี 4-6 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที ่4-6 แสดงการคลิกเลือกช่ือผูแ้ต่ง 
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 จากภาพท่ี 4-6 เป็นการแสดงใหท้ราบวา่หากผูใ้ชง้านตอ้งการขอ้มูลหนงัสือโดยดูขอ้มูลจาก

ช่ือผูแ้ต่งสามารถเลือกค้นหาจากช่ือผูแ้ต่งหรือค้นจากค าของช่ือหนังสือ โดยจะท าให้ผูใ้ช้งาน

สามารถเลือกหนงัสืออ่ืน ๆ ท่ีผูแ้ต่งไดแ้ต่งไวน้อกเหนือจากเล่มท่ีตอ้งการคน้หา 
 

4.2 ผลการประเมินประสิทธิภาพระบบ 

       4.2.1  การทดสอบโดยใช้แบบประเมิน เม่ือไดส้ร้างระบบเสร็จส้ินและน าเพื่อสร้างระบบ

หอ้งสมุดประชาชนโดยใชก้ฎความสัมพนัธ์ผา่นระบบอิเล็กทรอนิกส์ไปทดสอบ โดยให้ผูเ้ช่ียวชาญ

และผูใ้ช้งานท าการทดลองใช้ระบบ พร้อมทั้งตอบแบบสอบถามประเมินประสิทธิภาพระบบ ซ่ึง

แบบประเมินประสิทธิภาพของระบบไดก้ าหนดเกณฑ์ตามวิธีของไลเคอร์ท (Likert) โดยประกอบ 

ดว้ยมาตรอนัดบั (Rating Scale) เชิงคุณภาพ 5 ระดบั และมาตรอนัดบัเชิงปริมาณ 5 ระดบัดว้ยกนั 

โดยจะใหค้ะแนนในแต่ละหวัขอ้ตามความเหมาะสมซ่ึงมีล าดบัตามความหมายของคะแนน โดยได้

แบ่งผูท้ดสอบออกเป็น 2 กลุ่ม คือ กลุ่มผูเ้ช่ียวชาญ จ านวน 5 คน และกลุ่มผูใ้ชง้านทัว่ไป จ านวน 25 

คน ซ่ึงไดแ้บ่งการประเมินประสิทธิภาพออกเป็น 4 ดา้น ไดแ้ก่ ดา้นท่ี 1 ไดแ้ก่ ดา้นฟังก์ชนัความ

ตอ้งการของระบบ (Function  Requirement Test)  เพื่อประเมินประสิทธิภาพของระบบท่ีพฒันาข้ึน

วา่สามารถท างานไดต้รงตามความตอ้งการเพียงใด ดา้นท่ี 2 ไดแ้ก่ ดา้นฟังก์ชนัความถูกตอ้งของ

ระบบ (Functional Test) เพื่อประเมินความถูกตอ้งและประสิทธิภาพการท างานของระบบท่ี

พฒันาข้ึน ดา้นท่ี 3 ไดแ้ก่ ดา้นการใชง้าน (Usability Test) เพื่อประเมินระบบท่ีพฒันาข้ึนวา่มีความ

ง่ายและสะดวกต่อการใชง้านมากนอ้ยเพียงใด และดา้นท่ี 4 ไดแ้ก่ ดา้นสิทธ์ิการเขา้ใชง้านและความ

ปลอดภยั (Security Test) 

4.2.2 การทดสอบระบบโดยผูเ้ช่ียวชาญ เป็นผลการประเมินประสิทธิภาพของระบบในแต่ละ

ดา้น ไดส้รุปจากแบบสอบถามท่ีน าไปประเมินประสิทธิภาพของระบบสามารถแสดงเป็นค่าเฉล่ีย   

( X ) ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ( .D.S ) และค่าระดบัประสิทธิภาพมีผลการประเมินแยกตามแต่ละดา้น 

 4.2.2.1 ผลการประเมินประสิทธิภาพดา้นฟังกช์นัความตอ้งการของระบบโดยผูเ้ช่ียวชาญ 

ไดท้  าการประเมิน สามารถแสดงดงัตารางท่ี 4-1 
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ตารางที่ 4-1  การประเมินดา้นฟังกช์นัความตอ้งการของระบบ  

รายการประเมิน 
ระดบัประสิทธิภาพ 

X  .D.S  แปลผล 

1..ความสามารถของระบบในการจดัการขอ้มูล เพ่ิม ลบ แกไ้ข ขอ้มูลสมาชิก 4.40 0.54 ดี 

2..ความสามารถของระบบในการจดัการขอ้มูล เพ่ิม ลบ แกไ้ข ขอ้มูลหนงัสือ  4.20 0.44 ดี 

3. ความสามารถของระบบในการจดัการขอ้มูล เพ่ิม ลบ แกไ้ข ขอ้มูลการยมื 4.60 0.54 ดีมาก 

4. ความสามารถของระบบในการจดัการขอ้มูล เพ่ิม ลบ แกไ้ข ขอ้มูลการคืน 4.60 0.54 ดีมาก 

5..ความสามารถของระบบในการแนะน าหนงัสือของผูแ้ต่งได ้ 4.40 0.89 ดี 

6..ความสามารถของระบบในการแกไ้ขรหสัผา่นได ้ 4.60 0.54 ดีมาก 

7..ความสามารถในการแสดงรายละเอียดในการคน้หาขอ้มูลของหนงัสือได ้

ไดแ้ก่ ช่ือหนงัสือ ช่ือประเภทหนงัสือ ช่ือผูแ้ต่ง 

4.00 0.70 ดี 

สรุปรายการประเมิน 4.40 0.59 ดี 
 

จากขอ้มูลในตารางท่ี 4-1 เป็นการประเมินด้านฟังก์ชันความตอ้งการของระบบ จาก

ผูเ้ช่ียวชาญ โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัดี ( X = 4.40  ค่า .D.S = 0.59) รายการประเมินอนัดบัท่ี 1 มีอยู ่

3 ตวัช้ีวดัดว้ยกนั ไดแ้ก่  1) ความสามารถของระบบในการจดัการขอ้มูล เพิ่ม ลบ แกไ้ข ขอ้มูลการ

ยืม 2) ความสามารถของระบบในการจัดการข้อมูล เพิ่ม ลบ แก้ไข ข้อมูลการคืน และ 3)

ความสามารถของระบบในการแกไ้ขรหสัผา่นได ้ซ่ึงอยูใ่นระดบัดีมาก ( X = 4.60 ค่า .D.S = 0.54) 

อนัดบัท่ี 2 มีอยู ่2 ตวัช้ีวดัดว้ยกนั ไดแ้ก่ 1) ความสามารถของระบบในการจดัการขอ้มูล เพิ่ม ลบ 

แกไ้ข ขอ้มูลสมาชิก อยูใ่นระดบัดี ( X = 4.40 ค่า .D.S = 0.54) และ 2) ความสามารถของระบบใน

การแนะน าหนงัสือของผูแ้ต่งไดอ้ยูใ่นระดบัดี ( X = 4.40 ค่า .D.S = 0.89) อนัดบัท่ี 3 ไดแ้ก่ 

ความสามารถของระบบในการจดัการขอ้มูล เพิ่ม ลบ แกไ้ข ขอ้มูลหนังสือ อยู่ในระดบัดี ( X = 

4.20 ค่า .D.S = 0.44) และอนัดบัสุดทา้ย อนัดบัท่ี 4 ไดแ้ก่ ความสามารถในการแสดงรายละเอียดใน

การคน้หาขอ้มูลของหนงัสือได ้ไดแ้ก่ ช่ือหนงัสือ ช่ือประเภทหนงัสือ ช่ือผูแ้ต่ง อยูใ่นระดบัดี ( X

= 4.00 ค่า .D.S = 0.70) 

4.2.2.2 ผลการประเมินประสิทธิภาพดา้นความถูกตอ้งของระบบโดยผูเ้ช่ียวชาญ สามารถ

แสดงไดด้งัตารางท่ี 4-2 
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ตารางที่ 4-2  การประเมินประสิทธิภาพดา้นความถูกตอ้งของระบบ 

รายการประเมิน 
ระดบัประสิทธิภาพ 

X  .D.S  แปลผล 

1.ความสามารถของระบบในการจดัการขอ้มูล เพ่ิม ลบ แกไ้ข ขอ้มูลสมาชิก 4.40 0.54 ดี 

2.ความสามารถของระบบในการจดัการขอ้มูล เพ่ิม ลบ แกไ้ข ขอ้มูลหนงัสือ  4.20 0.44 ดี 

3.ความสามารถของระบบในการจดัการขอ้มูล เพ่ิม ลบ แกไ้ข ขอ้มูลการยมื 4.40 0.89 ดี 

4.ความสามารถของระบบในการจดัการขอ้มูล เพ่ิม ลบ แกไ้ข ขอ้มูลการคืน 4.00 0.70 ดี 

5.ความถูกตอ้งในการแกไ้ขรหสัผา่น 4.40 0.54 ดี 

6.ผลลพัธ์ในคน้หาขอ้มูลหนงัสือไดอ้ยา่งสะดวก รวดเร็ว และมีความถูกตอ้ง 4.20 0.44 ดี 

7.ความเหมาะสมของระบบในการแนะน าหนงัสือของผูแ้ต่งใหต้รงกบัความ

ตอ้งการของผูใ้ชโ้ดยอตัโนมติั 

4.20 0.44 ดี 

8.ความถูกตอ้งในการท างานของระบบในภาพรวม 4.40 0.54 ดี 

สรุปรายการประเมิน 3.75 0.56 ดี 

 

จากขอ้มูลในตารางท่ี 4-2 เป็นการประเมินประสิทธิภาพดา้นความถูกตอ้งของระบบจาก

ผูเ้ช่ียวชาญโดยภาพรวมอยูใ่นระดบัดี ( X = 3.75 ค่า .D.S = 0.56) ซ่ึงรายการประเมินอนัดบัท่ี 1 มี

อยู ่4 ตวัช้ีวดัดว้ยกนั ไดแ้ก่  1) ความสามารถของระบบในการจดัการขอ้มูล เพิ่ม ลบ แกไ้ข ขอ้มูล

การยืม อยูใ่นระดบัดี ( X = 4.40 ค่า .D.S = 0.89) 2) ความสามารถของระบบในการจดัการขอ้มูล 

เพิ่ม ลบ แกไ้ข ขอ้มูลสมาชิก 3) ความถูกตอ้งในการแกไ้ขรหสัผา่น และ 4) ความถูกตอ้งในการ

ท างานของระบบในภาพรวมอยูใ่นระดบัดี ( X = 4.40 ค่า .D.S = 0.54) อนัดบัท่ี 2 มีอยู ่3 ตวัช้ีวดั

ดว้ยกนั ไดแ้ก่ 1) ความสามารถของระบบในการจดัการขอ้มูล เพิ่ม ลบ แกไ้ข ขอ้มูลหนงัสือ  2) 

ผลลพัธ์ในคน้หาขอ้มูลหนงัสือไดอ้ยา่งสะดวก รวดเร็ว และมีความถูกตอ้ง และ 3) ความเหมาะสม

ของระบบในการแนะน าหนงัสือให้ตรงกบัความตอ้งการของผูใ้ชโ้ดยอตัโนมติั อยูใ่นระดบัดี ( X

= 4.20 ค่า .D.S = 0.44) อนัดบัท่ี 3 ความสามารถของระบบในการจดัการขอ้มูล เพิ่ม ลบ แกไ้ข 

ขอ้มูลการคืน อยูใ่นระดบัดี ( X = 4.00 ค่า .D.S = 0.70) 

4.2.2.3 ผลการประเมินประสิทธิภาพด้านการใช้งานของระบบโดยผูเ้ช่ียวชาญ สามารถ

แสดงไดด้งัตารางท่ี 4-3 
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ตารางที่ 4-3  การประเมินประสิทธิภาพดา้นการใชง้าน  

รายการประเมิน 
ระดบัประสิทธิภาพ 

X  .D.S  แปลผล 

1.  ความง่ายในการใชง้านระบบ 4.60 0.54 ดีมาก 

2.  ความถูกตอ้งสมบูรณ์ของผลลพัธ์ 4.40 0.89 ดี 

3.  ความชดัเจนของภาพท่ีแสดงบนหนา้จอ 4.20 0.83 ดี 

4.  ความชดัเจนของขอ้ความท่ีแสดงบนหนา้จอ 4.60 0.54 ดีมาก 

5.  ความเหมาะสมในการใชสี้ของตวัอกัษร พ้ืนหลงั และรูปภาพประกอบ 4.20 0.44 ดี 

6.  ความเหมาะสมของต าแหน่งในการจดัวางส่วนต่างๆ บนหนา้จอ 4.00 0.70 ดี 

7.  ความเหมาะสมของปริมาณขอ้มูลท่ีน าเสนอในแต่ละหนา้จอ 4.60 0.54 ดีมาก 

8.  การแสดงผลขอ้มูลมีความเป็นรูปแบบและเป็นมาตรฐานเดียวกนั 4.40 0.89 ดี 

9.  ความเหมาะสมของระบบในภาพรวม 4.40 0.89 ดี 

สรุปรายการประเมิน 4.37 0.69 ดี 
 

จากตารางท่ี 4-3 การประเมินประสิทธิภาพดา้นการใชง้านโดยผูเ้ช่ียวชาญ  โดยภาพรวมอยู่

ในระดบัดี ( X = 4.37 ค่า .D.S = 0.69) ซ่ึงรายการประเมินอนัดบัท่ี 1 มีอยู ่3 ตวัช้ีวดัดว้ยกนั ไดแ้ก่  

1) ความง่ายในการใชง้านระบบ 2) ความชดัเจนของขอ้ความท่ีแสดงบนหนา้จอ  และ 3) ความ

เหมาะสมของปริมาณขอ้มูลท่ีน าเสนอในแต่ละหนา้จอ อยู่ในระดบัดีมาก ( X = 4.60 ค่า .D.S = 

0.54) อนัดบัท่ี 2 มีอยู ่3 ตวัช้ีวดัดว้ยกนั ไดแ้ก่ 1) ความถูกตอ้งสมบูรณ์ของผลลพัธ์ 2) การแสดงผล

ขอ้มูลมีความเป็นรูปแบบและเป็นมาตรฐานเดียวกนั และ 3) ความเหมาะสมของระบบในภาพรวม 

อยูใ่นระดบัดี ( X = 4.40 ค่า .D.S = 0.89) อนัดบัท่ี 3 มีอยู ่2 ตวัช้ีวดัดว้ยกนั ไดแ้ก่ 1) ความชดัเจน

ของภาพท่ีแสดงบนหนา้จอ อยูใ่นระดบัดี ( X = 4.20 ค่า .D.S = 0.83) และ 2) ความเหมาะสมใน

การใชสี้ของตวัอกัษร พื้นหลงั และรูปภาพประกอบ อยูใ่นระดบัดี ( X = 4.20 ค่า .D.S = 0.44) 

อนัดบัท่ี 4 ความเหมาะสมของต าแหน่งในการจดัวางส่วนต่างๆ บนหนา้จอ อยูใ่นระดบัดี ( X = 

4.00 ค่า .D.S = 0.70) 

4.2.2.4 ผลการประเมินประสิทธิภาพด้านสิทธ์ิการเข้าใช้งานและความปลอดภัยโดย

ผูเ้ช่ียวชาญ สามารถแสดงไดด้งัตารางท่ี 4-4 
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ตารางที ่4-4 การประเมินประสิทธิภาพดา้นสิทธ์ิการเขา้ใชง้านและความปลอดภยั 

รายการประเมิน 
ระดบัประสิทธิภาพ 

X  .D.S  แปลผล 

1..ความสามารถในการก าหนดช่ือผูใ้ชง้านระบบ และรหสัผา่น 4.80 0.44 ดีมาก 

2..ความสามารถในการป้องกนัระบบจากผูไ้ม่มีสิทธ์ิในการเขา้ใชง้าน 4.40 0.54 ดี 

3..การเตือนเม่ือพบขอ้ผิดพลาดในกรณีท่ีผูใ้ชไ้ม่ป้อนขอ้มูลตามท่ีก าหนด 4.20 0.83 ดี 

4..ความเหมาะสมของระบบในการรักษาความปลอดภยั 4.80 0.44 ดีมาก 

สรุปรายการประเมิน 4.55 0.56 ดีมาก 
 

 

จากตารางท่ี 4-4 การประเมินประสิทธิภาพดา้นสิทธ์ิการเขา้ใชง้านและความปลอดภยัโดย

ผูเ้ช่ียวชาญโดยภาพรวมอยูใ่นระดบัดีมาก ( X = 4.55 ค่า .D.S = 0.56) ซ่ึงรายการประเมินอนัดบัท่ี 

1 มีอยู ่2 ตวัช้ีวดัดว้ยกนั ไดแ้ก่  1) ความสามารถในการก าหนดช่ือผูใ้ชง้านระบบ และรหสัผา่น และ 

2) ความเหมาะสมของระบบในการรักษาความปลอดภยั อยูใ่นระดบัดีมาก ( X = 4.80 ค่า .D.S = 

0.44) อนัดบัท่ี 2 ไดแ้ก่ ความสามารถในการป้องกนัระบบจากผูไ้ม่มีสิทธ์ิในการเขา้ใชง้าน อยูใ่น

ระดบัดี ( X = 4.40 ค่า .D.S = 0.54) อนัดบัท่ี 3ไดแ้ก่ การเตือนเม่ือพบขอ้ผิดพลาดในกรณีท่ีผูใ้ชไ้ม่

ป้อนขอ้มูลตามท่ีก าหนด อยูใ่นระดบัดี ( X = 4.20 ค่า .D.S = 0.83) 

4.2.2.5 สรุปผลการประเมินประสิทธิภาพของระบบโดยผูเ้ช่ียวชาญทั้ง 4 ด้าน สามารถ

แสดงไดด้งัตารางท่ี 4-5  

ตารางที่ 4-5  สรุปผลการประเมินประสิทธิภาพในแต่ละดา้นของระบบโดยผูเ้ช่ียวชาญ 

รายการประเมิน 
ระดบัประสิทธิภาพ 

X  .D.S  แปลผล 

1. การประเมินประสิทธิภาพดา้นฟังกช์นัความตอ้งการของระบบ 4.40 0.59 ดี 

2. การประเมินประสิทธิภาพดา้นฟังกช์นัความถูกตอ้งของระบบ 3.75 0.56 ดี 

3. การประเมินประสิทธิภาพดา้นการใชง้าน 4.37 0.69 ดี 

4. การประเมินประสิทธิภาพดา้นสิทธ์ิการเขา้ใชง้านและความปลอดภยั 4.55 0.56 ดีมาก 

สรุปรายการประเมิน 4.26 0.6 ดี 
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จากขอ้มูลตารางท่ี 4-5 ผลการประเมินประสิทธิภาพของระบบโดยผูเ้ช่ียวชาญ ทั้ง 4 ดา้น ท่ี

อยู่ในระดบัดีมาก อนัดบัท่ี 1 ไดแ้ก่ การประเมินประสิทธิภาพดา้นสิทธ์ิการเขา้ใช้งานและความ

ปลอดภยั อยูใ่นระดบัดีมาก ( X = 4.55 ค่า .D.S = 0.56) อนัดบัท่ี 2 การประเมินประสิทธิภาพดา้น

ฟังก์ชนัความตอ้งการของระบบ อยูใ่นระดบัดี ( X = 4.40 ค่า .D.S = 0.59) อนัดบัท่ี 3 การประเมิน

ประสิทธิภาพดา้นการใชง้าน อยูใ่นระดบัดี ( X = 4.37 ค่า .D.S = 0.69) อนัดบัท่ี 4 การประเมิน

ประสิทธิภาพดา้นฟังกช์นัความถูกตอ้งของระบบ อยูใ่นระดบัดี ( X = 3.75 ค่า .D.S = 0.56) 

เม่ือพิจารณาการประเมินประสิทธิภาพโดยผูเ้ช่ียวชาญ ทั้ง 4 ดา้น สามารถสรุปผลการ

ประเมินประสิทธิภาพโดยภาพรวมของระบบอยูใ่นระดบัดี พบวา่ค่าเฉล่ียของระบบมีประสิทธิภาพ

อยูใ่นระดบัดี ( X = 4.26 ค่า .D.S = 0.6) 

    4.2.3 การทดสอบระบบโดยผูใ้ชท้ ัว่ไป เป็นผลการประเมินประสิทธิภาพของระบบในแต่ละดา้น 

ไดส้รุปจากแบบสอบถามท่ีน าไปประเมินประสิทธิภาพของระบบ สามารถแสดงเป็นค่าเฉล่ีย (X  ) 

ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) และค่าระดบัประสิทธิภาพมีผลการประเมินแยกตามแต่ละดา้น 

4.2.3.1 ผลการประเมินความพึงพอใจดา้นฟังก์ชนัความตอ้งการของระบบ จากผูใ้ช้งาน 

สามารถแสดงดงัตารางท่ี 4-6 

ตารางที ่4-6  การประเมินความพึงพอใจดา้นฟังกช์นัความตอ้งการของระบบ 

รายการประเมิน 
ระดบัประสิทธิภาพ 

X  .D.S  แปลผล 

1...ความสามารถของระบบในการค้นหาข้อมูลหนังสือ ได้แก่ ช่ือ

หนงัสือ ช่ือประเภทหนงัสือ  ช่ือผูแ้ต่ง 

4.72 0.45 ดีมาก 

2...ความสามารถของระบบในการแนะน าหนงัสือของผูแ้ต่งได ้ 4.80 0.40 ดีมาก 

สรุปรายการประเมิน 4.76 0.42 ดีมาก 

 

จากขอ้มูลตารางท่ี 4-6 การประเมินความพึงพอใจดา้นฟังก์ชนัความตอ้งการของระบบของ

ผูใ้ชง้าน โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัดีมาก ( X = 4.76 ค่า .D.S = 0.42) ซ่ึงรายการประเมินอนัดบัท่ี 1 

ไดแ้ก่ ความสามารถของระบบในการแนะน าหนงัสือโดยอตัโนมติัได ้อยูใ่นระดบัดีมาก ( X =4.80 
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ค่า .D.S =0.40) อนัดบัท่ี 2 ไดแ้ก่ ความสามารถของระบบในการคน้หาขอ้มูลหนงัสือ ไดแ้ก่ ช่ือ

หนงัสือ ช่ือประเภทหนงัสือ  ช่ือผูแ้ต่ง อยูใ่นระดบัดี ( X =4.72 ค่า .D.S =0.45)  

  4.2.3.2 ผลการประเมินความพึงพอใจด้านฟังก์ชนัความถูกตอ้งของระบบ โดยผูใ้ช้งาน 

สามารถแสดงไดด้งัตารางท่ี 4-7 
 

ตารางที่ 4-7 การประเมินความพึงพอใจดา้นฟังกช์นัความถูกตอ้งของระบบ 

รายการประเมิน 
ระดบัประสิทธิภาพ 

X  .D.S  แปลผล 

1...ผลลพัธ์ในคน้หาขอ้มูลหนงัสือไดอ้ย่างสะดวก รวดเร็ว และมีความ

ถูกตอ้ง 

4.80 0.50 ดีมาก 

2...ความเหมาะสมของระบบในการแนะน าหนงัสือไดใ้กลเ้คียงหรือตรง

กบัความตอ้งการของผูใ้ชโ้ดยอตัโนมติั 

4.72 0.45 ดีมาก 

3...ความถูกตอ้งในการท างานของระบบในภาพรวม 4.56 0.58 ดีมาก 

สรุปรายการประเมิน 4.69 0.51 ดีมาก 

 

 จากขอ้มูลตารางท่ี 4-7 การประเมินความพึงพอใจดา้นฟังก์ชนัความถูกตอ้งของระบบของ

ผูใ้ชง้าน โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัดีมาก ( X = 4.69 ค่า .D.S = 0.51) ซ่ึงรายการประเมินอนัดบัท่ี 1 

ไดแ้ก่ ผลลพัธ์ในคน้หาขอ้มูลหนงัสือไดอ้ยา่งสะดวก รวดเร็ว และมีความถูกตอ้ อยูใ่นระดบัดีมาก (

X = 4.80 ค่า .D.S = 0.50) อนัดบัท่ี 2 ไดแ้ก่ ความเหมาะสมของระบบในการแนะน าหนงัสือได้

ใกลเ้คียงหรือตรงกบัความตอ้งการของผูใ้ชโ้ดยอตัโนมติั อยูใ่นระดบัดีมาก ( X = 4.72 ค่า .D.S = 

0.45) อนัดบัท่ี 3 ไดแ้ก่ ความถูกตอ้งในการท างานของระบบในภาพรวม อยูใ่นระดบัดีมาก ( X = 

4.56 ค่า .D.S = 0.58)  

 4.2.3.3 ผลการประเมินความพึงพอใจดา้นการใชง้านของระบบโดยผูใ้ชง้านสามารถแสดง

ไดด้งัตารางท่ี 4-8 
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ตารางที่ 4-8  การประเมินความพึงพอใจดา้นการใชง้านของระบบ  

รายการประเมิน 
ระดบัประสิทธิภาพ 

X  .D.S  แปลผล 

1. ความง่ายในการใชง้านระบบ 4.64 0.56 ดีมาก 

2 .ความถกูตอ้งสมบูรณ์ของผลลพัธ์ 4.72 0.45 ดีมาก 

3. ความชดัเจนของภาพท่ีแสดงบนหนา้จอ 4.60 0.57 ดีมาก 

4. ความชดัเจนของขอ้ความท่ีแสดงบนหนา้จอ 4.56 0.50 ดีมาก 

5. ความเหมาะสมในการใช้สีของตัวอกัษร พ้ืนหลัง และรูปภาพ

ประกอบ 

4.76 0.43 ดีมาก 

6. ความเหมาะสมของต าแหน่งในการจดัวางส่วนต่างๆ บนหนา้จอ 4.68 0.55 ดีมาก 

7. ความเหมาะสมของปริมาณขอ้มลูท่ีน าเสนอในแต่ละหนา้จอ 4.48 0.58 ดี 

8. การแสดงผลขอ้มลูมีความเป็นรูปแบบและเป็นมาตรฐานเดียวกนั 4.76 0.43 ดีมาก 

9. ความเหมาะสมของระบบในภาพรวม 4.68 0.55 ดีมาก 

สรุปรายการประเมิน 4.18 0.51 ดี 
 

 จากขอ้มูลตารางท่ี 4-8 การประเมินความพึงพอใจดา้นการใชง้านของระบบ ของผูใ้ชร้ะบ

โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัดี  ( X = 4.18 ค่า .D.S = 0.51)  ซ่ึงรายการประเมินอนัดบัท่ี 1 มีอยู่ 2 

ตวัช้ีวดัดว้ยกนั ไดแ้ก่  1) ความเหมาะสมในการใชสี้ของตวัอกัษร พื้นหลงั และรูปภาพประกอบ 

และ 2) การแสดงผลขอ้มูลมีความเป็นรูปแบบและเป็นมาตรฐานเดียวกนั อยูใ่นระดบัดีมาก ( X = 

4.76 ค่า .D.S = 0.43) อนัดบัท่ี 2 ไดแ้ก่ ความถูกตอ้งสมบูรณ์ของผลลพัธ์ อยูใ่นระดบัดีมาก ( X = 

4.72 ค่า .D.S = 0.45) อนัดบัท่ี 3 มีอยู ่2 ตวัช้ีวดัดว้ยกนั ไดแ้ก่  1) ไดแ้ก่ ความเหมาะสมของต าแหน่ง

ในการจดัวางส่วนต่างๆ บนหนา้จอ และ 2) ความเหมาะสมของระบบในภาพรวม อยูใ่นระดบัดีมาก    

( X = 4.68  ค่า .D.S = 0.55) อนัดบัท่ี 4 ไดแ้ก่ ความง่ายในการใชง้านระบบ อยูใ่นระดบัดีมาก ( X

= 4.64 ค่า .D.S = 0.56) อนัดบัท่ี 5 ไดแ้ก่ ความชดัเจนของภาพท่ีแสดงบนหนา้จอ อยูใ่นระดบัดี

มาก ( X = 4.56 ค่า .D.S = 0.50) อนัดบัสุดทา้ย ความเหมาะสมของปริมาณขอ้มูลท่ีน าเสนอในแต่

ละหนา้จอ อยูใ่นระดบัดี ( X = 4.48 ค่า .D.S = 0.58) 
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4.2.3.4  สรุปผลการประเมินประสิทธิภาพของระบบโดยผูใ้ชง้านทั้ง 3 ดา้น สามารถแสดง

ไดด้งัตารางท่ี 4-9  

ตารางที่ 4-9  สรุปผลการประเมินประสิทธิภาพในแต่ละดา้นของระบบโดยผูใ้ชง้าน 

รายการประเมิน 
ระดบัประสิทธิภาพ 

X  .D.S  แปลผล 

1. การประเมินประสิทธิภาพดา้นฟังกช์นัความตอ้งการของระบบ 4.76 0.42 ดีมาก 

2. การประเมินประสิทธิภาพดา้นฟังกช์นัความถูกตอ้งของระบบ 4.69 0.51 ดีมาก 

3. การประเมินประสิทธิภาพดา้นการใชง้าน 4.18 0.51 ดี 

สรุปรายการประเมิน 4.54 0.48 ดีมาก 
 

จากขอ้มูลตารางท่ี 4-9 ผลการประเมินประสิทธิภาพของระบบโดยผูเ้ช่ียวชาญ ทั้ง 3 ดา้น ท่ี

อยูใ่นระดบัดีมาก อนัดบัท่ี 1 ไดแ้ก่ การประเมินประสิทธิภาพดา้นฟังก์ชนัความตอ้งการของระบบ 

อยูใ่นระดบัดีมาก ( X = 4.76 ค่า .D.S = 0.42) อนัดบัท่ี 2 การประเมินประสิทธิภาพดา้นฟังก์ชนั

ความถูกตอ้งของระบบ อยูใ่นระดบัดีมาก ( X = 4.69 ค่า .D.S = 0.51) อนัดบัท่ี 3 การประเมิน

ประสิทธิภาพดา้นการใชง้าน อยูใ่นระดบัดี ( X = 4.18 ค่า .D.S = 0.51)  

เม่ือพิจารณาการประเมินประสิทธิภาพในแต่ละด้านของระบบโดยผูใ้ช้งานทั้ง 3 ด้าน 

สามารถสรุปผลการประเมินประสิทธิภาพโดยภาพรวมของระบบอยูใ่นระดบัดี พบวา่ค่าเฉล่ียของ

ระบบมีประสิทธิภาพอยูใ่นระดบัดีมาก ( X = 4.54 ค่า .D.S = 0.48) 

 

 

 

 

  



บทที ่5 
สรุปผลและข้อเสนอแนะ 

 

ในการพฒันาห้องสมุดประชาชนโดยใช้กฎความสัมพนัธ์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ ตาม
ฟังกช์นังานท่ีไดอ้อกแบบไวไ้ดมุ้่งเนน้การพฒันาระบบงานน้ี โดยน าเอาเทคโนโลยีและทฤษฎีต่างๆ 
ท่ีเก่ียวขอ้งมาท าการพฒันาและไดผ้ลลพัธ์ท่ีจะสรุปการจดัท างานวจิยัไดด้งัน้ี 

5.1กกสรุปผล    
5.2     อภิปราย 
5.3     ขอ้จ ากดัและปัญหาในการพฒันาระบบ 

 5.4     ขอ้เสนอแนะส าหรับการพฒันาต่อไป 
 
5.1กสรุปผล 
       5.1.1 สรุปผลของผูเ้ช่ียวชาญ 

    ผลการประเมินประสิทธิภาพของการพฒันาระบบห้องสมุดประชาชนโดยใช้กฎ
ความสัมพนัธ์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ เม่ือพิจารณาการประเมินประสิทธิภาพโดยผูเ้ช่ียวชาญ 
จ านวน 5 คน ซ่ึงทั้ง 4 ดา้น สามารถสรุปผลการประเมินประสิทธิภาพโดยภาพรวมของระบบอยูใ่น
ระดบัดี โดยค่าเฉล่ียของระดบัประสิทธิภาพของระบบเท่ากบั 4.26 
       5.1.2 สรุปผลของผูใ้ชบ้ริการหอ้งสมุด 

    ผลการประเมินประสิทธิภาพของการพฒันาระบบห้องสมุดประชาชนโดยใช้กฎ
ความสัมพนัธ์ผา่นระบบอิเล็กทรอนิกส์ เม่ือพิจารณาการประเมินประสิทธิภาพโดยผูใ้ชง้านจ านวน 
25 คน ซ่ึงทั้ง 3 ดา้น สามารถสรุปผลการประเมินประสิทธิภาพโดยภาพรวมของระบบอยูใ่นระดบัดี
มากโดยค่าเฉล่ียของระดบัประสิทธิภาพของระบบเท่ากบั 4.54 
 
5.2 อภิปราย 

5.2.1 ด้านฟังก์ชนัความตอ้งการของระบบเม่ือพิจารณาการประเมินความพึงพอใจ เช่น 

ความสามารถของระบบในการจดัการขอ้มูล เพิ่ม ลบ แกไ้ข ขอ้มูลการยืม  ความสามารถของระบบ

ในการจดัการขอ้มูล เพิ่ม ลบ แกไ้ข ขอ้มูลการคืน ความสามารถของระบบในการแกไ้ขรหสัผา่นได ้

ความสามารถของระบบในการจดัการขอ้มูล เพิ่ม ลบ แกไ้ข ขอ้มูล ความสามารถของระบบในการ

แนะน าหนงัสือของผูแ้ต่งได ้ ความสามารถของระบบในการจดัการขอ้มูล เพิ่ม ลบ แกไ้ข ขอ้มูล
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หนงัสือ ความสามารถในการแสดงรายละเอียดในการคน้หาขอ้มูลของหนงัสือได ้ไดแ้ก่ ช่ือหนงัสือ 

ช่ือประเภทหนงัสือ ช่ือผูแ้ต่ง ยอมรับความพึงพอใจอยูใ่นระดบัดี 

5.2.2 ด้านความถูกต้องของระบบ เม่ือพิจารณาการประเมินความพึงพอใจ เช่น 

ความสามารถของระบบในการจดัการขอ้มูล เพิ่ม ลบ แกไ้ข ขอ้มูลการยืม ความสามารถของระบบ

ในการจดัการขอ้มูล เพิ่ม ลบ แกไ้ข ขอ้มูลสมาชิก  ความถูกตอ้งในการแกไ้ขรหสัผา่น ความถูกตอ้ง

ในการท างานของระบบ ความสามารถของระบบในการจดัการขอ้มูล เพิ่ม ลบ แกไ้ข ขอ้มูลหนงัสือ   

ผลลพัธ์ในคน้หาขอ้มูลหนงัสือได้อย่างสะดวก รวดเร็ว และมีความถูกตอ้ง ความเหมาะสมของ

ระบบในการแนะน าหนงัสือใหต้รงกบัความตอ้งการของผูใ้ชโ้ดยอตัโนมติั ความสามารถของระบบ

ในการจดัการขอ้มูล เพิ่ม ลบ แกไ้ข ขอ้มูลการคืน ยอมรับความพึงพอใจอยูใ่นระดบัดี 

5.2.3 ดา้นการใชง้านของโปรแกรม เม่ือพิจารณาการประเมินความพึงพอใจ เช่น ความง่าย

ในการใชง้านระบบ ความชดัเจนของขอ้ความท่ีแสดงบนหนา้จอ ความเหมาะสมของปริมาณขอ้มูล

ท่ีน าเสนอในแต่ละหนา้จอ ความถูกตอ้งสมบูรณ์ของผลลพัธ์ การแสดงผลขอ้มูลมีความเป็นรูปแบบ

และเป็นมาตรฐานเดียวกนั ความเหมาะสมของระบบใน ความชดัเจนของภาพท่ีแสดงบนหน้าจอ 

ความเหมาะสมในการใชสี้ของตวัอกัษร พื้นหลงั และรูปภาพประกอบ ความเหมาะสมของต าแหน่ง

ในการจดัวางส่วนต่าง ๆ บนหนา้จอ ยอมรับความพึงพอใจอยูใ่นระดบัดี 

5.2.4 ดา้นสิทธ์ิการเขา้ใชง้านและความปลอดภยั เม่ือพิจารณาการประเมินความพึงพอใจ 

เช่น ความสามารถในการก าหนดช่ือผูใ้ชง้านระบบ และรหสัผา่น ความเหมาะสมของระบบในการ

รักษาความปลอดภยั ความสามารถในการป้องกนัระบบจากผูไ้ม่มีสิทธ์ิในการเขา้ใชง้าน การเตือน

เม่ือพบขอ้ผิดพลาดในกรณีท่ีผูใ้ชไ้ม่ป้อนขอ้มูลตามท่ีก าหนด ยอมรับความพึงพอใจอยู่ในระดบัดี

มาก 

จากผลการประเมินความพึงพอใจของระบบโดยผูเ้ช่ียวชาญและผูใ้ชบ้ริการ ( บุคคลทัว่ไป 

และสมาชิกห้องสมุด) ห้องสมุดประชาชนโดยใช้กฎความสัมพนัธ์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 

สามารถท่ีจะใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพซ่ึงระบบโดยรวมสามารถตอบสนองความต้องการ

ใหก้บัผูเ้ช่ียวชาญและผูใ้ชบ้ริการ จึงท าใหผ้ลของการประเมินความพึงพอใจอยูใ่นระดบัดี 
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5.3     ข้อจ ากดัและปัญหาในการพฒันาระบบ 
          5.3.1 ในการพฒันาระบบมีขอ้จ ากดัในเร่ืองของเวลาเน่ืองจากระบบจะตอ้งการมีการสร้างทั้ง 
Front End คือ ส่วนท่ีแสดงผลให้กบัผูเ้ขา้ใชเ้วบ็ไซตห์รือหนา้เวบ็ไซต ์และส่วนของ Back End คือ
ส่วนการจดัการเน้ือหารวมถึงโครงสร้างของระบบการยมื คืน หนงัสือ 
 5.3.2 ขอ้มูลท่ีใชใ้นการทดสอบระบบมีจ านวนมากท าให้เสียเวลาในการทดสอบระบบ และ
จดัการขอ้มูลของผลลพัธ์ท่ีตอ้งแสดงผล 
  

5.4     ข้อเสนอแนะส าหรับการพฒันาต่อไป 
 5.4.1 สามารถหาความสัมพนัธ์ดว้ยการใช้เทคนิคอ่ืน ๆ เขา้มาช่วย เช่น Classification & 
Prediction, Model Construction (Learning) อาจแสดงในรูปของแบบตน้ไม ้(Decision Tree) หรือ
แบบนิวรอลเน็ต (Neural Net) 
 5.4.2 วธีิการน าเสนอน้ีใชก้บัขอ้มูลของหอ้งสมุดประชาชน หากจะน าไปประยุกตก์บัส่ิงอ่ืน ๆ 

เช่น ภาพยนตร์ เพลง ข่าว สามารถท าไดแ้ต่ตอ้งท าการเปล่ียนค่าของขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งกบัส่ิงนั้น ๆ 
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รายนามผู้เช่ียวชาญตรวจสอบโปรแกรม 

เร่ือง ระบบห้องสมุดประชาชนโดยใช้กฎความสัมพนัธ์ผ่านระบบอเิลก็ทรอนิกส์ 

 

 ส าหรับการตรวจสอบความถูกตอ้งเหมาะสมในการท างานของระบบห้องสมุดประชาชน

โดยใช้กฎความสัมพนัธ์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ ผูว้ิจยัได้ขอความอนุเคราะห์ผูเ้ช่ียวชาญเพื่อ

ตรวจสอบโปรแกรม ซ่ึงมีรายนามดงัต่อไปน้ี 

 1. นายสันติพงษ ์ ไทยประยรู 

  ต าแหน่ง ผูช่้วยนกัวจิยั 

  หน่วยงาน ศูนยเ์ทคโนโลยอิีเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ  

 2. นายบวัเรียน  สูงพล 

  ต าแหน่ง  เจา้หนา้ท่ีอาวุโส 
หน่วยงาน  ส านกังานหลกัประกนัสุขภาพแห่งชาติ(สปสช.) 

สังกดัส านกับริหารสารสนเทศการประกนั 
 3. นางสาวชุติมา  สัมพนัธ์แพ 
  ต าแหน่ง Sr.tester 
  หน่วยงาน Aware corperation ltd. 
 4. คุณสมศรี  อน้ประดิษฐ์ 

  ต าแหน่ง บรรณารักษ ์

  หน่วยงาน วทิยาลยัราชพฤกษ ์

 5. คุณสุปรียา  มหาสมบติักุล  

ต าแหน่ง บรรณารักษ ์

  หน่วยงาน วทิยาลยัราชพฤกษ ์
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แบบประเมนิคุณภาพของระบบ 

ระบบห้องสมุดประชาชนโดยใช้กฎความสัมพนัธ์ผ่านระบบอเิลก็ทรอนิกส์ 

Development of public Libraries by Using Association Rules through Electronically System. 
 

ส าหรับผู้เช่ียวชาญ 
 

ค าช้ีแจง 

 1. แบบประเมินชุดน้ีเป็นแบบประเมินเพื่อส ารวจความคิดเห็นของผูป้ระเมินท่ีมีต่อระบบ

ห้องสมุดประชาชนโดยใชก้ฎความสัมพนัธ์ผา่นระบบอิเล็กทรอนิกส์ ท่ีพฒันาข้ึนเพื่อแสดงขอ้มูล

ในการแนะน าหนงัสือของผูแ้ต่งได ้โดยจะน าขอ้มูลท่ีไดม้าวิเคราะห์หาระดบัความพึงพอใจ ซ่ึงได้

แบ่งแบบประเมินคุณภาพออกเป็น 4 ดา้นคือ 

      1.1 แบบประเมินผลระดบัคุณภาพดา้นฟังกช์นัความตอ้งการของระบบ 

     1.2 แบบประเมินผลระดบัคุณภาพดา้นฟังกช์นัความถูกตอ้งของระบบ 

     1.3 แบบประเมินผลระดบัคุณภาพดา้นการใชง้าน 

     1.4 แบบประเมินผลระดบัคุณภาพดา้นสิทธ์ิการเขา้ใชง้านและความปลอดภยั 

2. ในการตอบแบบประเมินขอความกรุณาให้ท่านท าเคร่ืองหมายถูก () ลงในช่องทาง

ขวามือท่ีตรงกบัระดบัความคิดเห็นของท่านมากท่ีสุด โดยก าหนดค่าความหมายดงัน้ี 

 

ระดบัเกณฑก์ารใหค้ะแนน ความหมาย 
5 ระบบท่ีพฒันามีคุณภาพมากท่ีสุด 
4 ระบบท่ีพฒันามีคุณภาพมาก 
3 ระบบท่ีพฒันามีคุณภาพปานกลาง 
2 ระบบท่ีพฒันามีคุณภาพนอ้ย 
1 ระบบท่ีพฒันามีคุณภาพนอ้ยท่ีสุด 
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แบบประเมินระดับคุณภาพ 

1.1 แบบประเมินระบบดา้นฟังกช์นัความตอ้งการของระบบ  

รายการประเมิน 
ระดบัคุณภาพ 

5 4 3 2 1 

1..ความสามารถของระบบในการจดัการขอ้มูล เพ่ิม ลบ แกไ้ข ขอ้มูลสมาชิก      

2..ความสามารถของระบบในการจดัการขอ้มูล เพ่ิม ลบ แกไ้ข ขอ้มูลหนงัสือ       

3. ความสามารถของระบบในการจดัการขอ้มูล เพ่ิม ลบ แกไ้ข ขอ้มูลการยมื      

4. ความสามารถของระบบในการจดัการขอ้มูล เพ่ิม ลบ แกไ้ข ขอ้มูลการคืน      

5...ความสามารถของระบบในการแนะน าหนงัสือของผูแ้ต่งได ้      

6...ความสามารถของระบบในการแกไ้ขรหสัผา่นได ้      

7...ความสามารถในการแสดงรายละเอียดในการคน้หาขอ้มูลของหนงัสือได ้

ไดแ้ก่ ช่ือหนงัสือ ช่ือประเภทหนงัสือ ช่ือผูแ้ต่ง 

     

 

ความคิดเห็นและขอ้เสนอแนะดา้นฟังกช์นัความตอ้งการของระบบ 

.............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................. 
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1.2 การประเมินระบบดา้นความถูกตอ้งของระบบ 

รายการประเมิน 
ระดบัคุณภาพ 

5 4 3 2 1 

1.ความสามารถของระบบในการจดัการขอ้มูล เพ่ิม ลบ แกไ้ข ขอ้มูลสมาชิก      

2.ความสามารถของระบบในการจดัการขอ้มูล เพ่ิม ลบ แกไ้ข ขอ้มูลหนงัสือ       

3.ความสามารถของระบบในการจดัการขอ้มูล เพ่ิม ลบ แกไ้ข ขอ้มูลการยมื      

4.ความสามารถของระบบในการจดัการขอ้มูล เพ่ิม ลบ แกไ้ข ขอ้มูลการคืน      

5.ความถูกตอ้งในการแกไ้ขรหสัผา่น      

6.ผลลพัธ์ในคน้หาขอ้มูลหนงัสือไดอ้ยา่งสะดวก รวดเร็ว และมีความถูกตอ้ง      

7.ความเหมาะสมของระบบในการแนะน าหนงัสือของผูแ้ต่งให้ตรงกบัความ

ตอ้งการของผูใ้ชโ้ดยอตัโนมติั 

     

8.ความถูกตอ้งในการท างานของระบบในภาพรวม      

 

ความคิดเห็นและขอ้เสนอแนะดา้นความถูกตอ้งของระบบ 

.............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................. 
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1.3 การประเมินประสิทธิภาพดา้นการใชง้าน 

รายการประเมิน 
ระดบัคุณภาพ 

5 4 3 2 1 

1.  ความง่ายในการใชง้านระบบ      

2.  ความถูกตอ้งสมบูรณ์ของผลลพัธ์      

3.  ความชดัเจนของภาพท่ีแสดงบนหนา้จอ      

4.  ความชดัเจนของขอ้ความท่ีแสดงบนหนา้จอ      

5.  ความเหมาะสมในการใชสี้ของตวัอกัษร พ้ืนหลงั และรูปภาพประกอบ      

6.  ความเหมาะสมของต าแหน่งในการจดัวางส่วนต่างๆ บนหนา้จอ      

7.  ความเหมาะสมของปริมาณขอ้มูลท่ีน าเสนอในแต่ละหนา้จอ      

8.  การแสดงผลขอ้มูลมีความเป็นรูปแบบและเป็นมาตรฐานเดียวกนั      

9.  ความเหมาะสมของระบบในภาพรวม      

 

ความคิดเห็นและขอ้เสนอแนะดา้นการใชง้าน 

.............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................. 
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1.4 แบบประเมินระบบดา้นสิทธ์ิการเขา้ใชง้านและความปลอดภยั 

รายการประเมิน 
ระดบัคุณภาพ 

5 4 3 2 1 

1..ความสามารถในการก าหนดช่ือผูใ้ชง้านระบบ และรหสัผา่น      

2..ความสามารถในการป้องกนัระบบจากผูไ้ม่มีสิทธ์ิในการเขา้ใชง้าน      

3..การเตือนเม่ือพบขอ้ผิดพลาดในกรณีท่ีผูใ้ชไ้ม่ป้อนขอ้มูลตามท่ีก าหนด      

4..ความเหมาะสมของระบบในการรักษาความปลอดภยั      

 

ความคิดเห็นและขอ้เสนอแนะดา้นสิทธ์ิการเขา้ใชง้านและความปลอดภยั

.............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................. 

 

 

 

----------- ขอขอบคุณที่ท่านสละเวลาตอบแบบสอบถาม ------------ 
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แบบประเมนิคุณภาพของระบบ 

ระบบห้องสมุดประชาชนโดยใช้กฎความสัมพนัธ์ผ่านระบบอเิลก็ทรอนิกส์ 

Development of public Libraries by Using Association Rules through Electronically System. 
 

ส าหรับผู้ใช้งานทัว่ไป 
 

ค าช้ีแจง 

 1. แบบประเมินชุดน้ีเป็นแบบประเมินเพื่อส ารวจความคิดเห็นของผูป้ระเมินท่ีมีต่อระบบ

ห้องสมุดประชาชนโดยใชก้ฎความสัมพนัธ์ผา่นระบบอิเล็กทรอนิกส์ ท่ีพฒันาข้ึนเพื่อแสดงขอ้มูล

ในการแนะน าหนงัสือของผูแ้ต่งได ้โดยจะน าขอ้มูลท่ีไดม้าวิเคราะห์หาระดบัความพึงพอใจ ซ่ึงได้

แบ่งแบบประเมินคุณภาพออกเป็น 3 ดา้นคือ 

      1.1 แบบประเมินผลระดบัคุณภาพดา้นฟังกช์นัความตอ้งการของระบบ 

     1.2 แบบประเมินผลระดบัคุณภาพดา้นฟังกช์นัความถูกตอ้งของระบบ 

     1.3 แบบประเมินผลระดบัคุณภาพดา้นการใชง้าน 

2. ในการตอบแบบประเมินขอความกรุณาให้ท่านท าเคร่ืองหมายถูก () ลงในช่องทาง

ขวามือท่ีตรงกบัระดบัความคิดเห็นของท่านมากท่ีสุด โดยก าหนดค่าความหมายดงัน้ี 

 

ระดบัเกณฑก์ารใหค้ะแนน ความหมาย 
5 ระบบท่ีพฒันามีคุณภาพมากท่ีสุด 
4 ระบบท่ีพฒันามีคุณภาพมาก 
3 ระบบท่ีพฒันามีคุณภาพปานกลาง 
2 ระบบท่ีพฒันามีคุณภาพนอ้ย 
1 ระบบท่ีพฒันามีคุณภาพนอ้ยท่ีสุด 
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แบบประเมินระดับคุณภาพ 

1.1 แบบประเมินระบบดา้นฟังกช์นัความตอ้งการของระบบ  

รายการประเมิน 
ระดบัคุณภาพ 

5 4 3 2 1 

1...ความสามารถของระบบในการคน้หาขอ้มูลหนงัสือ ไดแ้ก่ ช่ือหนงัสือ ช่ือ

ประเภทหนงัสือ  ช่ือผูแ้ต่ง 

     

2...ความสามารถของระบบในการแนะน าหนงัสือของผูแ้ต่งได ้      

 

ความคิดเห็นและขอ้เสนอแนะดา้นฟังกช์นัความตอ้งการของระบบ 

.............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................. 

 

1.2 แบบประเมินระบบดา้นฟังกช์นัความถูกตอ้งของระบบ 

รายการประเมิน 
ระดบัคุณภาพ 

5 4 3 2 1 

1...ผลลพัธ์ในคน้หาขอ้มูลหนงัสือไดอ้ยา่งสะดวก รวดเร็ว และมีความถูกตอ้ง      

2...ความเหมาะสมของระบบในการแนะน าหนงัสือไดใ้กลเ้คียงหรือตรงกบั

ความตอ้งการของผูใ้ชโ้ดยอตัโนมติั 

     

3...ความถูกตอ้งในการท างานของระบบในภาพรวม      

 

ความคิดเห็นและขอ้เสนอแนะดา้นฟังกช์นัความถูกตอ้งของระบบ 

.............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................. 
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1.3 การประเมินประสิทธิภาพดา้นการใชง้าน 

รายการประเมิน 
ระดบัคุณภาพ 

5 4 3 2 1 

1. ความง่ายในการใชง้านระบบ      

2 .ความถูกตอ้งสมบูรณ์ของผลลพัธ์      

3. ความชดัเจนของภาพท่ีแสดงบนหนา้จอ      

4. ความชดัเจนของขอ้ความท่ีแสดงบนหนา้จอ      

5. ความเหมาะสมในการใชสี้ของตวัอกัษร พ้ืนหลงั และรูปภาพประกอบ      

6. ความเหมาะสมของต าแหน่งในการจดัวางส่วนต่างๆ บนหนา้จอ      

7. ความเหมาะสมของปริมาณขอ้มูลท่ีน าเสนอในแต่ละหนา้จอ      

8. การแสดงผลขอ้มูลมีความเป็นรูปแบบและเป็นมาตรฐานเดียวกนั      

9. ความเหมาะสมของระบบในภาพรวม      

 

ความคิดเห็นและขอ้เสนอแนะดา้นการใชง้าน 

.............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................. 

 

 

----------- ขอขอบคุณที่ท่านสละเวลาตอบแบบสอบถาม ------------ 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ข 

คู่มือการใชง้านระบบ 
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คู่มอืการใช้ระบบห้องสมุดประชาชนโดยใช้กฎความสัมพนัธ์ผ่านระบบอเิลก็ทรอนิกส์ 

คู่มือการใชง้านแบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ คู่มือการใชง้านระบบของเจา้หนา้ท่ีห้องสมุด และ

คู่มือการใชง้านแก่บุคคลทัว่ไป กบัสมาชิกหอ้งสมุด 
 

คู่มือการใช้งานระบบของเจ้าหน้าที่ห้องสมุด 

1. การท างานหลกัของเจ้าหน้าทีห้่องสมุด 

 1.1 พื้นท่ีในการเขา้สู่ระบบ (Login) ส าหรับเขา้ไปจดัการขอ้มูลต่าง ๆ ของห้องสมุดซ่ึงผูท่ี้จะเขา้

ใช้ระบบน้ีได้แก่ เจา้หน้าท่ีห้องสมุดหรือบรรณารักษ์ โดยท าการกรอกช่ือผูใ้ช้ (Username) และ

รหสัผา่น (Password) ตามภาพท่ี ข-1 

 

 

 

 

 ภาพที ่ข-1 การเขา้สู่ระบบ (Login) 

 เม่ือท าการกรอกช่ือผูใ้ช้ (Username) และรหัสผ่าน (Password) จะปรากฏหน้าจอการใช้

งานระบบในภาพรวมดงัภาพท่ี ข-2  

 

 

 

 

 

 

ภาพที ่ข-2 หนา้จอการใชง้านระบบในภาพรวม 
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1.2 พื้นท่ีส่วนบน ประกอบไปดว้ยเมนูต่าง ๆ เช่น ขอ้มูลสมาชิก ขอ้มูลหนงัสือ ขอ้มูลการยืม 

ขอ้มูลการคืน และจบการท างาน ตามภาพท่ี ข-3 

ภาพที ่ข-3 หนา้จอการใชง้านระบบในภาพรวม 

 1.3 พื้นท่ีส่วนรองจากด้านบน ประกอบไปด้วยเมนูต่าง ๆ เช่น รายการหลกั บริการสมาชิก 

ปรับปรุงแกไ้ข พิมพร์ายงาน ขอ้มูลอ่ืน ๆ ตามภาพท่ี ข-3 ซ่ึงในแต่ละเมนูการท างานจะมีเมนูย่อย

ซ่อนอยูด่า้นใน ดงัรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 

  1.3.1 ในเมนูรายการหลกัจะมีการท างานของเมนูย่อย ไดแ้ก่ ขอ้มูลหนงัสือ ขอ้มูลสมาชิก 

และจบการท างาน ตามภาพท่ี ข-4 
 

 

 
 

 

ภาพที ่ข-4 แสดงเมนูรายการหลกั 
 

  1.3.1.1 หนา้จอการท างานของขอ้มูลหนงัสือ โดยในหนา้จอการท างานน้ีจะเก็บขอ้มูล

รหสับาร์โคด้ ISBN ประเภทหนงัสือ เลขท่ีทะเบียน เลขหมู่ หมวดหมู่ ช่ือเร่ือง/ช่ือหนงัสือ ช่ือเร่ือง

เทียบเคียง หวัเร่ือง 1 หวัเร่ือง 2 หวัเร่ือง 3 ผูแ้ต่ง 1 ผูแ้ต่ง 2 สถานท่ีเก็บ ผูแ้ปล บทคดัยอ่ สารบญั 

สถานท่ีพิมพ ์ส านกัพิมพ ์คร้ังท่ีพิมพ ์ปีท่ีพิมพ ์เล่มท่ี ฉบบัท่ี ราคาหนงัสือ จ านวนหนงัสือ เลขท่ีผู ้

แต่ง จ  านวนหนา้ หมายเหตุ วนัลงทะเบียน ภาษา ซ่ึงการท างานของระบบสามารถก าหนดประเภท

สมาชิกท่ีให้บริการยืม และมีปุ่มการท างานต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็น เพิ่มขอ้มูล ลบขอ้มูล แกไ้ขขอ้มูล 

พิมพบ์าร์โคด้หนงัสือ พิมพเ์ลขเรียกหนงัสือ เคลียร์หน้าจอ และรายช่ือหนงัสือทั้งหมด จะเป็นใน

ส่วนของการดูขอ้มูลทั้งหมดท่ีอยูภ่ายในระบบฐานขอ้มูล ตามภาพท่ี ข-5 
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ภาพที ่ข-5 แสดงหนา้จอการท างานของขอ้มูลหนงัสือ 
   

  1.3.1.2 หนา้จอการท างานของขอ้มูลสมาชิก จะเป็นการเก็บรายละเอียดขอ้มูลของ

สมาชิก ไดแ้ก่ รหสัสมาชิก รหสั ค าน าหนา้ บตัรประชาชน ช่ือ สกุลไทย ช่ือ สกุลองักฤษ อายุ เพศ 

ศาสนา สัญชาติ อาชีพ ประเภทสมาชิก โทรศพัท์ หน่วยงาน/แผนก อีเมล์ ระดบัการศึกษา จากนั้น

จะมีปุ่มการท างานของหนา้จอไดแ้ก่ ปุ่มเพิ่มขอ้มูล ปุ่มแกไ้ขขอ้มูล ปุ่มลบขอ้มูล ตามภาพท่ี ข-6 

ภาพที ่ข-6 แสดงหนา้จอการท างานของขอ้มูลสมาชิก 
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  1.3.1.3 เมนูจบการท างาน จะเป็นการออกจากระบบการท างานในการปิดโปรแกรม

ออกไป 

 1.3.2 เมนูบริการสมาชิกจะมีการท างานของเมนูยอ่ย ไดแ้ก่ ขอ้มูลการยืม ขอ้มูลการคืน ตาม

ภาพท่ี ข-7 

 

 

 

ภาพที ่ข-7 แสดงเมนูบริการสมาชิก 
 

  1.3.2.1 หน้าจอการท างานการยืมหนงัสือ จะเป็นการเก็บรายละเอียดขอ้มูลการยืม

หนงัสือของสมาชิก ไดแ้ก่ รหสัสมาชิก วนัหมดอายุ ช่ือ-สกุล สมาชิก ประเภทสมาชิก หน่วยงาน/

แผนก ระดบัการศึกษา ท่ีอยูปั่จจุบนั รหสับาร์โคด้ ประเภท (หนงัสือ-วสัดุไม่ตีพิมพ)์ เลขทะเบียน 

ช่ือเร่ือง จ านวนวนัให้ยืม ค่าปรับ/วนั หมายเหตุ และมีปุ่มบนัทึกรายการยืม ปุ่มยกเลิกขอ้มูล ตาม

ภาพท่ี ข-8 

 

ภาพที ่ข-8 แสดงเมนูบริการสมาชิก 
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  1.3.2.2 หนา้จอการท างานการคืนหนงัสือ ผูใ้ชง้านจะตอ้งท าการคลิกเลือกคน้หาขอ้มูล

สมาชิกก่อนท่ีรูปแวน่ขยาย จากนั้นจะปรากฏหนา้จอขอ้มูลสมาชิกเพื่อท าการเลือกสมาชิกมาจดัการ

ขอ้มูลการคืน ตามภาพท่ี ข-9 

  

 

 

 

 

 

 

 
 

ภาพที ่ข-9 แสดงการคน้หาขอ้มูลสมาชิกท่ียมืหนงัสือ 
 

  หลงัจากท่ีหาขอ้มูลสมาชิกเจอจะปรากฏมายงัหนา้ขอ้มูลคืนหนงัสือ จากนั้นให้ท าการ

คลิกเคร่ืองหมายถูกดา้นหนา้ช่ือหนงัสือท่ีตอ้งการคืน เสร็จแลว้คลิกท่ีขอ้ความยืนยนัคืนหนงัสือ จะ

ปรากฏกล่องขอ้ความแจง้เตือนวา่ “ขอ้มูลไดบ้นัทึกการคืนหนงัสือเรียบร้อยแลว้” ตามภาพท่ี ข-10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที ่ข-10 แสดงการบนัทึกขอ้มูลหนงัสือท่ีคืน 
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 1.3.3 เมนูปรับปรุงแกไ้ขจะมีการท างานของเมนูยอ่ย ไดแ้ก่ หน่วยงาน/แผนก อาชีพ ระดบั

การศึกษา สัญชาติ ศาสนา ผูแ้ต่ง เลขหมู่หนงัสือ ประเภทหนงัสือ หวัเร่ืองหนงัสือ แหล่งท่ีจดัพิมพ์

หนงัสือ ส านกัพิมพ ์ค าน าหนา้ ประเภทสมาชิก ในส่วนน้ีจะเป็นการจดัการขอ้มูลพื้นฐานของระบบ 

ตามภาพท่ี ข-11 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ภาพที ่ข-11 แสดงเมนูปรับปรุงแกไ้ข 
  

 1.3.4 เมนูพิมพร์ายงานจะเป็นการออกรายงานต่าง ๆ เช่น รายช่ือหนงัสือซ ้ า รายการหนงัสือ

ทั้งหมด รายการหนงัสือตามประเภท รายการวารสารทั้งหมด รายช่ือสมาชิกทั้งหมด รายช่ือสมาชิก

ตามระดบั รายช่ือสมาชิกตามหน่วยงาน ตามภาพท่ี ข-12 

 

 

 

 

 
 

 

ภาพที ่ข-12 แสดงเมนูพิมพร์ายงาน 
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  1.3.5 เมนูขอ้มูลอ่ืน ๆ จะมีการท างานของเมนูย่อย ได้แก่ กราฟ-สถิติการเขา้ใช้ ขอ้มูล

หอ้งสมุด Reindex ขอ้มูล และต าแหน่งฐานขอ้มูล ตามภาพท่ี ข-13 

 

 

 

 
 

ภาพที ่ข-13 แสดงเมนูขอ้มูลอ่ืน ๆ 

 

คู่มือการใช้งานระบบของบุคคลทัว่ไปและสมาชิกห้องสมุด 
 

2. การท างานหลกัของบุคคลทัว่ไป และสมาชิกห้องสมุด 

     2.1 พื้นท่ีการใชง้านหนา้แรกของเวบ็ไซต ์ประกอบไปดว้ย ขอ้ความยินดีตอ้นรับเขา้สู่เวบ็ไซต ์มี

เมนูอยู่ 3 รายการ คือ เมนูหนา้หลกั เมนูคน้หารายการหนงัสือ และเมนูตรวจสอบรายการยืม ตาม

ภาพท่ี ข-14  

ภาพที ่ข-14 หนา้จอเวบ็ไซตก์ารใชง้านระบบในภาพรวม 
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 บุคคลทัว่ไป และสมาชิกห้องสมุดสามารถเขา้ใช้บริการทางเวบ็ไซต์คน้หาขอ้มูลรายการ

หนงัสือท่ีมีอยูใ่นห้องสมุดไดโ้ดยคลิกไปท่ีเมนูคน้หารายการหนงัสือจะปรากฏหนา้จอการท างาน

ในส่วนของการคน้หารายการหนงัสือ ซ่ึงการคน้หารายการหนังสือนั้นสามารถคน้หาไดจ้าก ช่ือ

หนัง ช่ือผู ้แต่ง และ ISBN หรืออาจจะกรอกข้อมูลช่ือหนังสือท่ีต้องการค้นหาได้ท่ี Textbox  

ดา้นล่างได ้ดงัภาพท่ี ข-15 

ภาพที ่ข-15  แสดงการท างานของเมนูคน้หารายการหนงัสือ 

 ตวัอย่าง เช่น หากบุคคลทั่วไป และสมาชิกห้องสมุด (ขอแทนด้วยค าว่า “ผูใ้ช้งาน”) 

ตอ้งการท่ีจะคน้หาขอ้มูลหนังสือจาก ช่ือหนังสือ ให้ผูใ้ช้งานระบบท าการกรอกข้อความท่ีช่อง 

Textbox แลว้คลิกท่ีปุ่มคน้หา จากตวัอยา่งไดท้  าการกรอกช่ือหนงัสือวา่ “คอมพิวเตอร์” ปรากฏว่า

ช่ือหนงัสือท่ีมีค าว่า “คอมพิวเตอร์”  ในหน้าจอจะแสดงขอ้มูลมีช่ือผูแ้ต่งท่ีแต่งหนังสือโดยท่ีช่ือ

หนงัสือนั้นมีขอ้ความค าวา่ “คอมพิวเตอร์” ซ่ึงไดแ้สดงขอ้มูลออกมาทั้งหมด ดงัภาพท่ี ข-16 
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ภาพที ่ข-16 แสดงการท างานของเมนูคน้หารายการหนงัสือดว้ยช่ือผูแ้ต่ง 
 

 จากนั้นผูใ้ช้งานสามารถคลิกค าว่า “เลือก” ด้านหลงัช่ือผูแ้ต่งเพื่อท าการดูขอ้มูลว่าผูแ้ต่ง

ท่านน้ีแต่งหนงัสือเร่ืองใดบา้ง ตามภาพท่ี ข-17 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที ่ข-17  แสดงคลิกเลือกช่ือผูแ้ต่ง 

 จากภาพท่ี ข-17  เป็นการแสดงให้ทราบวา่หากผูใ้ชง้านตอ้งการขอ้มูลหนงัสือโดยดูขอ้มูล

จากช่ือผูแ้ต่งสามารถเลือกคน้หาจากช่ือผูแ้ต่งหรือคน้จากค าของช่ือหนงัสือ โดยจะท าให้ผูใ้ช้งาน

สามารถเลือกหนงัสืออ่ืน ๆ ท่ีผูแ้ต่งไดแ้ต่งไวน้อกเหนือจากเล่มท่ีตอ้งการคน้หา 


