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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)
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บทที่ 1
บทนำ
1.1 ควำมเป็ นมำและควำมสำคัญของปัญหำ
ห้องสมุดประชาชนแห่ งแรกจัดตั้งที่วดั สุ ทศั น์เทพวราราม จังหวัดพระนคร โดยให้บริ การ
แก่พระภิกษุ สามเณร นักเรี ยนและประชาชนทัว่ ไปเข้าไปอ่านศึกษาค้นคว้าได้ตลอดเวลา ต่อมาได้
จัดตั้ง ขึ้ นที่ วดั ประยูรวงศาวาส จังหวัดธนบุรี และเพิ่ มขึ้ นมาอย่า งต่อเนื่ อง สาหรับห้องสมุ ด
ประชาชนวัดที่ สังกัดกรมการศึกษานอกโรงเรี ยน ในปี พ.ศ. 2536 ได้มีการเปลี่ ยนชื่ อห้องสมุด
ประชาชนวัดเป็ นห้องสมุดประชาชนตาบล (ห้องสมุดประชาชนจังหวัดสมุทรปราการ, 2555)
ห้องสมุดประชาชน แบ่งเป็ น 5 ประเภท ประเภทที่หนึ่ง หอสมุดแห่ งชาติ คือ ห้องสมุดที่รัฐบาล
ของประเทศจัดตั้งขึ้นเพื่อรวบรวมหนังสื อสิ่ งพิมพ์ เอกสาร วัสดุอื่น ๆ ที่ผลิตขึ้นทั้งภายในประเทศ
และต่างประเทศ ให้ผใู ้ ช้ทุกเพศ ทุกวัย ทุกระดับ ได้ศึกษาค้นคว้า ซึ่ งวัสดุ ที่ผลิตขึ้นนี้ มีกฎหมาย
กาหนดให้ผผู ้ ลิตต้องส่ งมอบให้กบั หอสมุดแห่งชาติส่วนหนึ่ ง ประเภทที่สอง ห้องสมุดโรงเรี ยน คือ
ห้องสมุดโรงเรี ยนแต่ละระดับ ได้แก่ อนุบาล ประถม มัธยมศึกษา ที่จดั ตั้งขึ้นเพื่อเป็ นแหล่งค้นคว้า
ประกอบการเรี ยนการสอนของครู และนักเรี ยน และเพื่อส่ งเสริ มนิสัยรักการอ่าน และการค้นคว้าหา
ความรู้ดว้ ยตนเอง ประเภทที่สาม ห้องสมุดมหาวิทยาลัย ห้องสมุดวิทยาลัย คือ ห้องสมุดที่ต้ งั ขึ้นใน
มหาวิทยาลัย วิทยาลัยโดยมี วตั ถุ ประสงค์เพื่อ ส่ งเสริ มการเรี ยนการสอน การค้นคว้าวิจยั แก่
นักศึกษา และครู อาจารย์ในสถานศึกษานั้น ๆ ประเภทที่สี่ ห้องสมุดประชาชน คือ ห้องสมุดที่
รัฐบาล จังหวัด เทศบาลจังหวัดนั้น ๆ จัดตั้งขึ้นเพื่อบริ การแก่ประชาชนในท้องถิ่นของตน เพื่อเป็ น
แหล่งส่ งเสริ มความรู ้ ความสนใจ ปรับปรุ งความรู้ในงานอาชีพของตน ให้ประชาชนรู้จกั ใช้เวลาว่าง
ให้เป็ นประโยชน์ เป็ นแหล่งพักผ่อนหย่อนใจและ ความเพลิดเพลิน เป็ นศูนย์รวมข่าวสาร เหตุการณ์
ต่าง ๆ ของประเทศและของโลกให้ประชาชนในท้องถิ่นนั้นได้ทราบความเคลื่อนไหว มีความรู้ทนั
ต่อเหตุการณ์ ประเภทที่ห้า ห้องสมุดเฉพาะ คือ ห้องสมุดหน่วยราชการ องค์การ สถาบัน สมาคม
บริ ษทั โรงงานต่าง ๆ จัดตั้งขึ้น เพื่อเป็ นแหล่งรวบรวมสิ่ งพิมพ์ และโสตทัศนวัสดุทางวิชาการ และ
เฉพาะวิชาที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงานนั้น ให้สมาชิ กของหน่วยงานได้ศึกษาความรู ้ เพื่อช่วยปรับปรุ ง
ประสิ ทธิ ภาพการทางาน เพื่อส่ งเสริ มการค้นคว้าวิจยั ในสาขาที่ตนปฏิ บตั ิงานอยู่ (ปฐมาภรณ์ วงศ์
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ชนะภัย, 2552) การใช้กฎความสัมพันธ์ (Association Rules) เป็ นกระบวนการหนึ่งในการทา Data
Mining ที่ ไ ด้รั บ ความนิ ย มมาก โดยจะใช้ก ฎความสั มพันธ์ (Association Rules) ในการหา
ความสัมพันธ์ของข้อมูลสองชุดหรื อมากกว่าสองชุ ดขึ้นไป ภายในกลุ่มข้อมูลที่มีขนาดใหญ่ ซึ่ งการ
วิเคราะห์พฤติกรรมของผูใ้ ช้บริ การห้องสมุดที่มีการเลือกหนังสื อในการยืมหนังสื อหลาย ๆ ชนิ ด
พร้อม ๆ กันหรื อหนังสื อที่มีความเกี่ยวข้องกันในการยืมแต่ละครั้ง จากพฤติกรรมของผูใ้ ช้บริ การ
ห้องสมุ ดนี้ จะมี การแนะนาหนังสื อที่ น่าสนใจให้ผูใ้ ช้บริ การได้ทราบด้วย ทาให้ผูใ้ ช้บริ การยืม
หนังสื อมีทางเลือกเพิ่มขึ้นและเป็ นการเพิ่มยอดยืมหนังสื อในห้องสมุดได้อีกทางหนึ่ง
ห้องสมุดประชาชนวัดลาโพ (คล้อยประชารังสฤษฎ์) ตั้งอยูเ่ ลขที่ 1 หมู่ที่ 3 ตาบลลาโพ
อาเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี เป็ นห้องสมุดชุ มชนขนาดเล็กโดยอาศัยบริ เวณพื้นที่ของวัดทา
การเปิ ดเป็ นห้องสมุดประชาชนและห้องสมุดของทางโรงเรี ยนวัดลาโพ ลักษณะการทางานของ
ห้องสมุด เป็ นการให้บริ การหนังสื อ ในเรื่ องของการยืม คื น แก่นกั เรี ยนและประชาชนผูท้ ี่สนใจ
โดยลักษณะงานเดิมของทางห้องสมุดไม่มีการใช้ระบบจัดการข้อมูลหนังสื อ ด้วยคอมพิวเตอร์ การ
ยืม คืน และประวัติสมาชิกที่ใช้บริ การยัง เป็ นลักษณะการบันทึกลงในสมุดทาให้เกิดปั ญหาในด้าน
ความต้องการในการจัด ทารายงานข้อมูลหนังสื อ ข้อมูลการยืม คืน ไม่สะดวกต่อการค้นหาข้อมูล
หนัง สื อ และยัง ไม่ มี เว็บ ไซต์ใ นการสื บ ค้นข้อมูล หนัง สื อจากภายนอก หรื อแนะนาหนัง สื อที่ มี
ลักษณะเนื้อเรื่ องที่ใกล้เคียงหรื อคล้ายคลึงกัน
จากข้อ มู ล ที่ ไ ด้ก ล่ า วมาข้า งต้น เป็ นสาเหตุ จู ง ใจให้แก่ ผูว้ ิ จยั ได้มี แนวคิ ดในการพัฒนา
ห้องสมุดประชาชนวัดลาโพ เพื่อช่วยสร้างระบบการจัดการ การยืม คื นหนังสื อ และยังช่วยในการ
ค้นหาข้อมูลหนังสื อจากทางบ้านโดยไม่ตอ้ งเดิ นทางไปถึงสถานที่จริ งให้เป็ นอีกทางเลื อกหนึ่ งแก่
ผูใ้ ช้บริ การห้องสมุดให้มีทางเลือกเพิ่มขึ้นในการใช้บริ การและการหาข้อมูลต่าง ๆ
1.2 วัตถุประสงค์ ของกำรวิจัย
1.2.1 เพื่อสร้างระบบห้องสมุดประชาชนโดยใช้กฎความสัมพันธ์ผา่ นระบบอิเล็กทรอนิ กส์
1.2.2 เพื่อประเมิ นประสิ ทธิ ภาพของระบบห้องสมุ ดประชาชนโดยใช้กฎความสัม พันธ์ ผ่า น
ระบบอิเล็กทรอนิกส์ที่พฒั นาขึ้น
1.2.3 เพื่อนาเสนอระบบห้องสมุดประชาชนโดยใช้กฎความสัมพันธ์ผา่ นระบบอิเล็กทรอนิ กส์
ต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
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1.3 ขอบเขตของกำรวิจัย
1.3.1 การพัฒนาระบบห้องสมุดประชาชนโดยใช้กฎความสัมพันธ์ผา่ นระบบอิเล็กทรอนิ กส์ มี
ลักษณะเป็ นแอพพลิเคชัน่ (Application) และเว็บแอพพลิเคชัน่ (Web Application)
1.3.2 การศึกษาเทคนิ คในการพัฒนาระบบห้องสมุดประชาชนโดยใช้กฎความสัมพันธ์ผ่าน
ระบบอิเล็กทรอนิกส์ จะทาการศึกษาเฉพาะเทคนิค ที่เรี ยกว่า กฎความสัมพันธ์ (Association Rules)
1.3.3 ระบบที่พฒั นาขึ้นมีผเู ้ กี่ยวข้อง จานวน 3 กลุ่ม
1.3.3.1 กลุ่มที่ 1 เจ้าหน้าที่หอ้ งสมุด
ก) สามารถจัดการข้อมูลประเภทหนังสื อได้
ข) สามารถจัดการข้อมูลหนังสื อได้
ค) สามารถจัดการข้อมูลการยืมได้
ง) สามารถจัดการข้อมูลการคืนได้
จ) สามารถตรวจสอบ สื บค้นข้อมูลของหนังสื อ และสมาชิ กที่ใช้บริ การการยืม
หนังสื อได้
1.3.3.2 กลุ่มที่ 2 บุคคลทัว่ ไป
ก) สามารถทาการสื บค้นข้อมูลของหนังสื อจากชื่อเรื่ อง ผูแ้ ต่งหนังสื อได้
ข) หลังจากที่บุคคลภายนอกทาการสื บค้นหนังสื อที่ตอ้ งการได้แ ล้วจะพบรายชื่อ
หนังสื อ และรายชื่ อผูแ้ ต่ง ซึ่ งสามารถดู รายชื่ อของผูแ้ ต่งว่ามี จานวนหนังสื อกี่ เล่ มและมี การแต่ง
หนังสื อเรื่ องใดบ้างเป็ นการแนะนาหนังสื อให้แก่บุคคลทัว่ ไปที่สนใจผลงานในหนังสื อของผูแ้ ต่ง
1.3.3.3 กลุ่มที่ 3 สมาชิกห้องสมุด
ก) ผูใ้ ช้โปรแกรมต้องทาการสมัครเป็ นสมาชิ กของห้องสมุดก่อน เพื่อเก็บประวัติ
ของผูใ้ ช้ไว้ในระบบ เพราะต้องนาประวัติของผูใ้ ช้ไว้ในระบบตรวจสอบการเข้าใช้งาน
ข) สมาชิ กสามารถทาการสื บค้นหาข้อมูลหนังสื อจากชื่ อเรื่ องหนังสื อ ชื่ อผูแ้ ต่ง
หนังสื อ
ค) หลังจากที่สมาชิกทาการสื บค้นหนังสื อที่ตอ้ งการได้แล้ว จะพบรายชื่อหนังสื อ
และรายชื่อผูแ้ ต่ง ซึ่ งสามารถดูรายชื่ อของผูแ้ ต่งว่ามีจานวนหนังสื อกี่เล่มและมีการแต่งหนังสื อเรื่ อง
ใดบ้างเป็ นการแนะนาหนังสื อให้แก่บุคคลทัว่ ไปที่สนใจผลงานในหนังสื อของผูแ้ ต่ง
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1.3.4 การวิจยั ได้แบ่งกลุ่มการพิจารณาแบบสอบถามความพึงพอใจของระบบออกเป็ น 5
ระดับ โดยวัดจากคะแนนการประเมินผลของกลุ่มตัวอย่างที่ได้ทาการประเมิน ได้แก่ มากที่สุด มาก
ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด
1.3.5 ผูว้ จิ ยั ได้จดั ทาแบบสอบถามความพึงพอใจต่อคุณภาพของระบ มีจานวน 30 คน โดยหา
จากการใช้วธิ ี แบบเจาะจง ซึ่ งกาหนดผูเ้ ชี่ยวชาญทางด้านระบบงานเกี่ยวกับกฎความสัมพันธ์ จานวน
3 คน ผูใ้ ช้ระบบ (บรรณารักษ์) จานวน 2 คน และหาจากการใช้วธิ ีแบบบังเอิญ จานวน 25 คน
1.3.6 ขอบเขตระยะเวลาที่ศึกษาและสร้ างระบบระหว่างเดื อนมิถุนายน 2555 – ธันวาคม
2555
1.3.7 ขอบเขตสถานที่ขอ้ มูลที่นามาใช้ในการประมวลผลเป็ นของ ห้องสมุดประชาชนวัดลา
โพ
1.3.8 ขอบเขตระยะเวลาในการพัฒนาระบบ วันที่ 5 พฤษภาคม 2555 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม
2555
1.3.9 ข้อมูลที่นามาใช้ประมวลผลจะเป็ นข้อมูลที่เก็บระหว่างปี พ.ศ.2549-2554
1.4 ประโยชน์ ทคี่ ำดว่ำจะได้ รับ
1.4.1 อานวยความสะดวกในการปฏิบตั ิงานให้แก่เจ้าหน้าที่หอ้ งสมุด
1.4.2 ทาให้การใช้ระบบห้องสมุดประชาชนโดยใช้กฎความสัมพันธ์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิ กส์
มีการแนะนาเพิ่มเติมหนังสื อที่น่าสนใจให้แก่ผใู ้ ช้บริ การ
1.4.3 อานวยความสะดวกในการเข้าใช้ระบบแก่ บุคคลภายนอก และสมาชิ กห้องสมุด ในการ
สื บค้นข้อมูลต่าง ๆ ทั้งที่อยูท่ างบ้านและอยูใ่ นห้องสมุด
1.4.4 ประหยัดเวลาและค่าใช้จ่ายในการเดินทางมายังห้องสมุดประชาชน
1.5 นิยำมศัพท์เฉพำะ
1.5.1 ห้ อ งสมุ ด หมายถึ ง สถานที่ รวบรวมความรู ้ ต่างๆ ได้มีการบันทึ กในรู ป แบบหนังสื อ
วารสาร สิ่ งพิมพ์ ต่าง ๆ หรื ออุปกรณ์ โสตทัศนศึกษาและวัสดุ โดยมีการจัดเรี ยงไว้อย่างเป็ นระบบ
เพื่ออานวยความสะดวกแก่ผใู ้ ช้บริ การในการค้นคว้า
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1.5.2 กฎควำมสั มพันธ์ (Association Rules) เป็ นเทคนิคหนึ่งของ Data Mining ที่สาคัญ และ
สามารถนาไปประยุกต์ใช้ได้จริ งกับงานต่าง ๆ หลักการทางานของวิธีน้ ี คือ การค้นหาความสัมพันธ์
ของข้อมูลการยืม คืนของห้องสมุดประชาชน จังหวัดนนทบุรี จากข้อมูลที่มีอยูใ่ นอดีตเพื่อนาไปใช้
ในการวิเคราะห์ หรื อทานายปรากฏการณ์ต่าง ๆ ผลการวิเคราะห์ที่ได้จะเป็ นคาตอบของปั ญหา เพื่อ
หาความสัมพันธ์ของข้อมูลหนังสื อที่ตอ้ งการ
1.5.3 ชุ ดข้ อมูล (Data Set) หมายถึง การนาข้อมูลมาจัดเป็ นชุดให้ถูกต้องตามลักษณะโครงสร้าง
ข้อมูลที่นาไปใช้ในการประมวลผล
1.5.4 ควำมแม่ นยำ หมายถึง ค่าที่วดั ได้ หรื อผลของการประเมินต้องมีความถูกต้อง แม่นยา ซึ่ ง
ในการที่ จะให้ไ ด้ม าถึ งข้อมู ลที่ มี ความแม่ นย านั้นจะต้องประกอบด้วยปั จจัยหลายประการ เช่ น
ข้อมูลการแนะนาหนังสื อ ข้อมูลการใช้ระบบห้องสมุดโดยใช้กฎความสัมพันธ์ การจัดการข้อมูล
การยืม คืนหนังสื อ ด้วยเทคนิคที่ใช้ในการตรวจถูกต้อง และเครื่ องมือที่ใช้ในการวัดเหมาะสม เป็ น
ต้น โดยมีผใู ้ ช้บริ การห้องสมุด และบรรณารักษ์เป็ นผูป้ ระเมินความแม่นยา
1.5.5 ระบบอิเล็ก ทรอนิกส์ หมายถึง ระบบใด ๆ ที่ประกอบไปด้วยอุปกรณ์หรื อเครื่ องมือที่
สามารถประมวลผลได้ซ่ ึงระบบอิเล็กทรอนิกส์จะประกอบไปด้วย 3 ส่ วนใหญ่ ๆ คือ นาเข้า (Input)
ทาหน้าที่รับสัญญาณหรื อรั บข้อมูลจากผูใ้ ช้ระบบ กระบวนการ (Process) หมายถึ ง ระบบที่
ประกอบไปด้วย อุ ป กรณ์ หรื อ เครื่ องมื อที่ สามารถประมวลผลข้อมูล ที่ ท าการส่ งเข้าไป นาออก
(Output) หมายถึ ง ระบบที่ประกอบไปด้วยอุปกรณ์ หรื อเครื่ องมือที่สามารถแสดงผล เช่ น ลาโพง
จอมอนิเตอร์ เครื่ องพิมพ์ (printer) เป็ นต้น
1.6 สมมติฐำนกำรวิจัย
การวิ เคราะห์ และการพัฒนาระบบห้องสมุ ดประชาชนโดยใช้ก ฎความสั ม พัน ธ์ ผ่า นระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ มีดงั นี้
1.6.1

ความแม่ น ย าของระบบห้ อ งสมุ ด ประชาชนโดยใช้ ก ฎความสั ม พัน ธ์ ผ่ า นระบบ

อิเล็กทรอนิกส์ มีความแม่นยาอยูใ่ นระดับดี
1.6.2 ผูใ้ ช้บริ การห้องสมุดมี ความพึงพอใจต่อคุณภาพของระบบห้องสมุดประชาชนโดยใช้กฎ
ความสัมพันธ์ผา่ นระบบอิเล็กทรอนิ กส์ ของผูใ้ ช้บริ การห้องสมุดมีความพึงพอใจของการใช้งานอยู่
ในระดับดี

6

1.7 ข้ อตกลงเบือ้ งต้ น
1.7.1 ข้อมูลที่นามาใช้ในการประมวลผลเป็ นของห้องสมุดประชาชนวัดลาโพ
1.7.2 ข้อมูลที่นามาใช้ประมวลผลจะเป็ นข้อมูลที่เก็บระหว่างปี พ.ศ.2549-2554

บทที่ 2
ทฤษฎีและงานวิจยั ที่เกีย่ วข้ อง
การพัฒนาห้องสมุ ดประชาชนโดยใช้กฎความสัมพันธ์ ผ่านระบบอิ เล็กทรอนิ กส์ ผูว้ ิจยั ได้
ศึกษาทฤษฎี รวบรวมเอกสาร และงานวิจยั ที่เกี่ยวข้องโดยครอบคลุมรายละเอียดดังต่อไปนี้
2.1 ความรู ้เกี่ยวกับห้องสมุด
2.2 ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ
2.3 การจัดการฐานข้อมูล
2.4 เทคนิคดาต้าไมนิ่ง (Data Mining)
2.5 วิจยั ที่เกี่ยวข้อง
2.1 ความรู้ เกีย่ วกับห้ องสมุด
2.1.1 ความหมายของห้องสมุด
มะลิวลั ย์ จันทกนกากร (2553) ได้ให้ความหมายของ ห้องสมุด ไว้วา่ ห้องสมุด คือ แหล่ง
รวบรวมทรั พ ยากรสารสนเทศทุ ก ประเภท ทั้ ง ที่ เ ป็ นวัส ดุ ตี พิ ม พ์ วัส ดุ ไ ม่ ตี พิ ม พ์ และสื่ อ
อิเล็กทรอนิ กส์ มีการคัดเลื อกและจัดหาเข้ามาอย่างทันสมัย สอดคล้องกับความต้องการและความ
สนใจของผูใ้ ช้ มีบรรณารักษ์เป็ นผูด้ าเนินงานและจัดบริ การต่าง ๆ อย่างเป็ นระบบ
2.1.2 ความสาคัญของห้องสมุด
การศึ กษาในปั จจุ บนั มุ่งให้ผูเ้ รี ยนมี โอกาสค้นคว้าหาความรู ้ จากแหล่ งเรี ยนรู ้ อื่น ๆ มา
ประกอบความรู ้ที่ได้รับจากการเรี ยนในชั้น ผูเ้ รี ยนจะต้องหาความรู ้เพิ่มเติมโดยการเข้าใช้ห้องสมุด
เพื่อค้นคว้าหาความรู ้เพิ่มขึ้น ความสาคัญของห้องสมุดอาจประมวลได้ ดังนี้
2.1.2.1 ห้องสมุ ดเป็ นที่รวมของทรั พยากรสารสนเทศต่าง ๆ ที่ผใู้ ช้สามารถค้นคว้าหา
ความรู ้ทุกสาขาวิชา ที่มีการเรี ยนการสอนในสถาบันการศึกษานั้น
2.1.2.2 ห้องสมุดเป็ นที่ที่ทุกคนจะเลือกอ่านหนังสื อ และค้นคว้าหาความรู ้ต่าง ๆ ได้โดย
อิสระตามความสนใจของแต่ละบุคคล
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2.1.2.3 ห้องสมุดช่ วยให้ผใู ้ ช้ห้องสมุดพอใจที่จะอ่านหนังสื อต่าง ๆ โดยไม่รู้จกั จบสิ้ น
เป็ นการช่วยปลูกฝังนิสัยรักการอ่าน
2.1.2.4 ช่วยให้ผใู ้ ช้หอ้ งสมุดมีความรู ้ทนั สมัยอยูเ่ สมอ
2.1.2.5 ช่วยให้ผใู ้ ช้หอ้ งสมุดมีนิสัยรักการค้นคว้าหาความรู ้ดว้ ยตนเอง
2.1.2.6 ช่วยให้รู้จกั ใช้เวลาว่างให้เป็ นประโยชน์
2.1.2.7 ห้องสมุดจะช่วยให้ผใู ้ ช้ห้องสมุดรับรู ้ในสมบัติสาธารณะ รู้จกั ใช้และระวังรักษา
อย่างถูกต้อง
2.1.3 วัตถุประสงค์ของห้องสมุด ห้องสมุดทัว่ ไปมีวตั ถุประสงค์ 5 ประการ ดังนี้
2.1.3.1 เพื่อการศึกษา ห้องสมุดทุกแห่ งจะรวบรวมทรัพยากรสารสนเทศที่ให้ความรู ้ เพื่อ
บริ การแก่ผใู ้ ช้ในการแสวงหาความรู ้ ค้นคว้าด้วยตนเองได้ตามต้องการ
2.1.3.2 เพื่อความรู ้ข่าวสาร ห้องสมุดจัดหาทรัพยากรสารสนเทศใหม่ ๆ ที่ทนั สมัย เพื่อให้
ผูใ้ ช้ติดตามข่าวความเคลื่ อนไหวและเหตุ การณ์ ที่เกิ ดขึ้ นทัว่ โลก ทาให้ผูใ้ ช้มีความรู ้ ใหม่ ๆ และ
ทันสมัยเสมอ
2.1.3.3 เพื่อการค้นคว้าวิจยั เป็ นแหล่งสะสมทรัพยากรสารสนเทศประเภทต่าง ๆ ที่ใช้เป็ น
ข้อมูล ในการศึ ก ษาค้นคว้าวิจยั ซึ่ ง เป็ นการแสวงหาองค์ความรู ้ ใหม่ เพื่ อความเจริ ญก้า วหน้า ใน
สาขาวิชาต่าง ๆ
2.1.3.4 เพื่อความจรรโลงใจ ทรัพยากรสารสนเทศบางประเภททาให้ผใู ้ ช้มีความซาบซึ้ ง
ประทับใจที่ได้รับจากการอ่าน ช่วยให้เกิดแรงบันดาลใจในทางสร้ างสรรค์แต่สิ่งที่ดีงาม และเป็ น
ประโยชน์ต่อสังคม
2.1.3.5 เพื่อการพักผ่อนหย่อนใจหรื อนันทนาการ ห้องสมุดจะมีทรัพยากรสารสนเทศที่ให้
ความสนุก บันเทิงใจไว้บริ การ เช่น นิตยสาร นวนิยาย เรื่ องสั้น ฯลฯ นอกจากนี้ยงั เป็ นแหล่งพักผ่อน
หย่อนใจด้วยการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ที่ช่วยให้ได้รับความเพลิดเพลิน
2.1.4 ประโยชน์ของห้องสมุด โดยห้องสมุ ดเป็ นแหล่ งรวบรวมทรั พ ยากรสารสนเทศที่
หลากหลายและมีประโยชน์ ดังนี้
2.1.4.1 ก่อให้เกิดการเรี ยนรู ้อย่างไม่มีที่สิ้นสุ ด
2.1.4.2 กระตุน้ ให้รักการอ่านและการศึกษาค้นคว้า
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2.1.4.3 ก่อให้เกิดการศึกษาอย่างเป็ นระบบและต่อเนื่ อง
2.1.4.4 เป็ นสื่ อกลางในกระบวนการเรี ยนการสอน
2.1.4.5 ตอบสนองความต้องการในการแสวงหาความรู้เฉพาะบุคคล
2.1.5 ประเภทของห้องสมุด การแบ่งประเภทของห้องสมุด ตามลักษณะและวัตถุประสงค์ที่
ให้บริ การ จาแนกได้เป็ น 5 ประเภท ดังนี้
2.1.5.1 ห้องสมุดโรงเรี ยน เป็ นห้องสมุดที่ต้ งั ขึ้นในโรงเรี ยนทั้งในระดับประถมศึกษา
และมัธยมศึกษา เพื่อส่ งเสริ มการเรี ยนการสอนตามหลักสู ตรให้มีประสิ ทธิ ภาพ ตลอดจนเพื่อสนอง
ความต้องการของนักเรี ยน ครู ผูป้ กครองและชุ มชน นอกจากนี้ ยงั ช่วยสร้างเสริ มนิ สัยรักการอ่าน
และการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองให้แก่นกั เรี ยน เพื่อเป็ นรากฐานในการใช้หอ้ งสมุดอื่น ๆ ต่อไป
2.1.5.2 ห้องสมุดมหาวิทยาลัย เป็ นห้องสมุดของสถาบันอุดมศึกษา ให้บริ การทาง
วิช าการแก่ นิสิ ต นัก ศึ ก ษา และอาจารย์ เพื่ อใช้ป ระกอบการเรี ย นการสอนและการค้นคว้า วิจ ัย
ทรัพ ยากรสารสนเทศทุกประเภทที่รวบรวมไว้ในห้องสมุดมหาวิทยาลัย มีความทันสมัย และ
สอดคล้องกับหลักสู ตรการสอน การวิจยั และกิจกรรมต่าง ๆ ของแต่ละสถาบัน
2.1.5.3 ห้องสมุดเฉพาะ เป็ นห้องสมุดของหน่ วยงานราชการ บริ ษทั สมาคม ตลอดจน
องค์การระหว่างประเทศต่าง ๆ เป็ นแหล่ งเก็บรวบรวมทรัพยากรสารสนเทศ ที่ มีเนื้ อหาเฉพาะ
สาขาวิชาใดวิชาหนึ่ง และสาขาวิชาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้บริ การแก่ผใู ้ ช้ซ่ ึ งเป็ นบุคลากรที่สังกัด
หน่วยงานนั้น เป็ นแหล่งค้นคว้าข้อมูลเพื่อนาไปใช้ปฏิบตั ิงานให้มีประสิ ทธิ ภาพยิง่ ขึ้น
2.1.5.4 ห้องสมุดประชาชน เป็ นห้องสมุดที่ให้บริ การทรัพยากรสารสนเทศแก่ประชาชน
ในท้องถิ่นโดยไม่จากัดวัย ระดับความรู ้ เชื้อชาติและศาสนา เพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของ
ชุมชนแต่ละแห่ง เป็ นการส่ งเสริ มการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองตลอดชีวิตของประชาชนในชุมชน
2.1.5.5 หอสมุ ด แห่ ง ชาติ

เป็ นแหล่ ง รวบรวมและเก็ บ รั ก ษาสิ่ ง พิ ม พ์ ที่ พิ ม พ์ข้ ึ น

ภายในประเทศไว้อย่างสมบูรณ์ และอนุรักษ์ให้คงทนถาวร เพื่อให้บริ การศึกษาค้นคว้าแก่ประชาชน
ทัว่ ไป หอสมุดแห่ งชาติจะต้องได้รับสิ่ งพิมพ์ทุกเล่ม ที่พิมพ์ข้ ึนภายในประเทศตามพระราชบัญญัติ
การพิมพ์
2.2 ระบบห้ องสมุดอัตโนมัติ
2.2.1 ความหมายของระบบห้องสมุดอัตโนมัติ
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คณะอนุ กรรมการพัฒนาระบบและเครื อข่ายห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาเอกชน (อพส.)
(2553) ให้ความหมายของระบบห้องสมุดอัตโนมัติ มาจากคาว่า The Integrated Library System
หรื อ The Automated Library System หรื อ The Library Automation System ซึ่ งหมายถึง ระบบการ
ทางานของห้องสมุดที่มีการนาเอาอุปกรณ์ประมวลผล ซึ่ งประกอบด้วยฮาร์ ดแวร์ และซอฟต์แวร์ มา
ใช้ เพื่อการจัดการงานของห้องสมุ ดในลักษณะผสมผสาน มี การทางานร่ วมกันหรื อเชื่ อมโยงกัน
ระหว่างระบบงานต่าง ๆ ของห้องสมุด ได้แก่ งานจัดหา งานทารายการ งานบริ การยืม-คืน และงาน
สื บค้นข้อมูล และการจัดการวารสาร
2.2.2 พัฒนาการของระบบห้องสมุดอัตโนมัติในประเทศไทย
การใช้คอมพิวเตอร์ ในงานห้องสมุดได้เริ่ มต้นมาเกือบ 30 ปี โดยในปี พ.ศ.2517 หอสมุด
แห่งชาติได้ใช้เครื่ องคอมพิวเตอร์ ในการทาบรรณานุกรมแห่ งชาติ และมีการจัดทาระบบศูนย์ขอ้ มูล
วารสารแห่งชาติ
ในปี พ.ศ. 2518 ห้องสมุดสถาบันเทคโนโลยีแห่ งเอเชี ย หรื อเอไอที (Asian Institute of
Technology: AIT) ได้จดั ทาสหรายการวารสารของห้องสมุดมหาวิทยาลัยในประเทศไทย (Serial
Union List) ที่มีอยูใ่ นประเทศไทย โดยใช้เครื่ อง IBM 3083 และโปรแกรม Mini CDS/ISIS ของ
องค์การการศึกษาและวัฒนธรรมแห่ งสหประชาชาติ หรื อ ยูเนสโก ต่อมาได้มอบให้สถาบันวิทยบริ การ จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัยรับไปดาเนิ นการต่อ ในนามของกลุ่มห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา
หลังจากนั้นหอสมุดแห่งชาติได้ร่วมมือกับองค์การยูเนสโก จัดทาบรรณานุ กรมหนังสื อภาษาไทยลง
บนเครื่ อง IBM 3031 ของสานักงานสถิติแห่งชาติ
ปี พ.ศ. 2524 สถาบันวิทยบริ การ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเริ่ มนาโปรแกรม CDS/ISIS มา
ใช้ในการรวบรวมรายชื่อวารสาร และในปี พ.ศ. 2528 ได้ใช้โปรแกรม CDS/ISIS ในการบันทึก
ข้อมูลจากบัตรทะเบียนเพื่อทาบัตรรายการ และเตรี ยมความพร้ อมในการพัฒนาระบบห้องสมุด
อัตโนมัติ
ปี พ.ศ. 2526 – 2528 ห้องสมุดเอไอที ได้จดั ทาฐานข้อมูลงานจัดหา (Acquisition
Database) และหอสมุดแห่ งชาติได้จดั ทาสหรายการวารสารด้านวิทยาศาสตร์ ในประเทศไทย ส่ วน
สานัก บรรณสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสุ โขทัยธรรมาธิ ราช มีการจัดทาดรรชนีเอกสารการสอนของ
มหาวิทยาลัย ด้วยความร่ วมมือจากสานักงานสถิติแห่งชาติ
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ปี พ.ศ. 2530 – 2531 ห้องสมุดประมาณ 20 แห่ งในประเทศไทยซึ่ งส่ วนใหญ่เป็ น
ห้ อ งสมุ ด มหาวิ ท ยาลัย ได้จ ัด ท าบรรณานุ ก รมของห้ อ งสมุ ด โดยส่ ว นใหญ่ จ ัด ท าบนเครื่ อ ง
ไมโครคอมพิ ว เตอร์ นอกจากนี้ ยัง มี ก ารจัด สร้ า งฐานข้อ มู ล สหรายการวารสาร ฐานข้อ มู ล
วิทยานิ พนธ์ งานวิจยั และฐานข้อมูลเฉพาะสาขาวิชา ซึ่ งโดยมากจะใช้โปรแกรม Micro CDS/ISIS
หรื อ Dbase ซึ่ งเป็ นโปรแกรมสาเร็ จรู ปทางด้านการจัดการฐานข้อมูลในยุคนั้น
ส าหรั บ ส านั ก หอสมุ ด มหาวิ ท ยาลั ย เชี ย งใหม่ ด้ ว ยความช่ ว ยเหลื อ ของไอดี พี
(International Development Program of Australian Universities and Colleges: IDP) ได้ดาเนินการ
ใช้ฐานข้อมูลทางบรรณานุกรมซี ดีรอม ชื่อ Bibliofile (Bibliofile CD-ROM) เพื่อช่วยในการสื บค้น
ข้อมูลแล้วแปลงเข้าสู่ ฐานข้อมูลของห้องสมุ ด ขณะที่ มหาวิทยาลัยสุ โขทัยธรรมาธิ ราชได้จดั ซื้ อ
ฐานข้อมูล LaserQuest (CD-ROM) เพื่อช่วยสร้างฐานข้อมูลห้องสมุดได้เร็ วขึ้น
ส่ วนทบวงมหาวิทยาลัยได้พฒั นาโครงสร้ างระเบี ยนซึ่ งเรี ยกว่า (University MARC:
UNIVMARC) ซึ่ งมีพ้นื ฐานโครงสร้างคล้ายระเบียน MARC ของสหรัฐอเมริ กา คือ USMARC และ
AUSMARC ของออสเตรเลีย โครงสร้างระเบียนแบบ UNIVMARC จึงเป็ นโครงสร้างระเบียนที่ใช้
กันโดยทัว่ ไปในห้องสมุ ดมหาวิทยาลัย ในประเทศไทย และในปี พ.ศ.2531 ศูนย์เทคโนโลยี
อิเล็กทรอนิ กส์ และคอมพิวเตอร์ แห่ งชาติ (National Electronics and Computer Technology Center:
NECTEC) กระทรวงวิท ยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่ ง แวดล้อม ได้ใ ห้ก ารสนับ สนุ นห้องสมุ ด
มหาวิ ท ยาลัย ในการจัด สร้ า งฐานข้ อ มู ล บรรณานุ ก รมสารสนเทศทางด้า นวิ ท ยาศาสตร์ แ ละ
เทคโนโลยี โดยเนคเทคเป็ นผูจ้ ดั สร้ างเครื อข่ายคอมพิวเตอร์ เพื่อเชื่ อมโยงฐานข้อมูลเหล่านั้นเข้า
ด้วยกัน เพื่อประโยชน์ในการแลกเปลี่ยนและเรี ยกใช้สารนิเทศร่ วมกัน
ในปี พ.ศ. 2533 โครงการ IDP ได้จดั ซื้ อและติดตั้งโปรแกรมระบบห้องสมุดอัตโนมัติ
ให้กบั สานักหอสมุดกลางมหาวิทยาลัยเชี ยงใหม่ คือ โปรแกรม URICA ซึ่ งทางานกับระบบการจัด
หมวดหมู่ แ ละระบบสื บ ค้นข้อ มู ล ซึ่ งถื อ เป็ นระบบห้อ งสมุ ดอัตโนมัติ ระบบแรกที่ น ามาใช้ใ น
ประเทศไทย โดยใช้กบั ข้อมูลภาษาอังกฤษเท่านั้น ต่อมาจึงเริ่ มมีระบบห้องสมุดอัตโนมัติอื่น ๆ เข้า
มาสู่ ตลาดห้องสมุดในประเทศไทย เช่น โปรแกรมไดนิ กซ์ (DYNIX) ทินลิป (TINLIB) อินโนแพค
(INNOPAC) และวีทีแอลเอส (VTLS) หอสมุดแห่ งชาติได้นาโปรแกรมระบบห้องสมุดอัตโนมัติ
DYNIX มาใช้ในปี พ.ศ. 2535 โดยใช้กบั เครื่ อง IBM RIST/6000 และเริ่ มด้วยการใช้เทอร์ มินลั 16
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ชุ ด เช่ นเดี ยวกับที่ห้องสมุดธนาคารแห่ งประเทศไทย หอสมุดกลางมหาวิทยาลัยสงขลานคริ นทร์
ศู น ย์บ รรณสารและสื่ อ การศึ ก ษา มหาวิ ท ยาลัย เทคโนโลยี สุ ร นารี ก็ เ ลื อ กใช้ ร ะบบ DYNIX
เช่ นเดี ยวกับหอสมุดแห่ งชาติ ในขณะที่ห้องสมุดมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยได้นาระบบ TINLIB
(The Information Navigator: TINLIB) มาใช้ในปี พ.ศ.2536 เช่นเดียวกับที่ห้องสมุดสถาบันเอไอที
และศูนย์ขอ้ มูลบริ ษทั ปูนซิเมนต์ไทย
ในขณะที่สถาบันวิทยบริ ก าร จุฬ าลงกรณ์ มหาวิทยาลัยได้นาโปรแกรมระบบห้องสมุ ด
อัตโนมัติ INNOPAC มาใช้เป็ นแห่ งแรกร่ วมกับห้องสมุดคณะทั้ง 28 คณะ ด้วยระบบเครื อข่าย
ภายในที่เรี ยกว่าจุฬาลิ เน็ต (Chulalongkorn University Library Network: Chulalinet) ซึ่ งถือเป็ น
ระบบห้องสมุ ดอัตโนมัติแบบเทิ ร์นคี ย ์ที่ใหญ่ที่สุ ดที่ มีก ารติ ดตั้งในประเทศไทย ต่อมาห้องสมุ ด
มหาวิท ยาลัย ของรั ฐในส่ ว นกลางและส่ ว นภู มิ ภ าค ได้รับ งบประมาณสนับสนุ นในการพัฒนา
ห้องสมุดโดยได้รวมตัวกันนาระบบ INNOPAC มาใช้ในห้องสมุดกว่า 20 แห่ง
ในปี พ.ศ. 2537 มหาวิทยาลัย สุ โขทัย ธรรมาธิ ราชเลื อกใช้โปรแกรมระบบห้องสมุ ด
อัตโนมัติ VTLS บนเครื่ อง IBM RISC/6000 นอกจากนั้นมีการนาโปรแกรม Alice มาใช้ใน
สถาบันการศึกษา หลายแห่ ง เช่ น สถาบันราชภัฏ และสถานศึกษาในสังกัดกระทรวงศึกษาธิ การ
รวมถึงใช้โปรแกรม HORIZON ในสถาบันการศึกษาต่าง ๆ ด้วย
ในปี พ.ศ. 2540 – 2545 มีการพัฒนาโปรแกรมระบบห้องสมุดอัตโนมัติโดยบริ ษทั คนไทย
เพื่อเผยแพร่ และได้รับการคัดเลือกใช้ในห้องสมุดหลายแห่ ง เช่น โปรแกรมนวสาร 2000 โปรแกรม
Magic Library และโปรแกรม True Library เป็ นต้น ส่ วนโปรแกรม CDS/ISIS ก็มีการพัฒนาเป็ น
WebISIS หลายสถาบันได้มีการพัฒนาโปรแกรมระบบห้องสมุดอัตโนมัติข้ ึนเองในลักษณะของ
Inhouse Library Application เพื่อใช้งานภายในสถาบันซึ่ งถือว่าใช้งานได้ดีในระดับหนึ่ ง แต่อย่างไร
ก็ตาม ระบบห้องสมุดอัตโนมัติท้ งั หลายย่อมจะต้องมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่ อง เพื่อให้การเชื่ อมโยง
ระบบงาน เป็ นการท างานในลัก ษณะของระบบห้ อ งสมุ ด อัต โนมัติ อ ย่ า งแท้ จ ริ ง และเพื่ อ
ประสิ ทธิภาพการใช้งานสู งสุ ด
2.2.3 การพัฒนาระบบห้องสมุ ด อัตโนมัติ การนาระบบห้องสมุ ด อัตโนมัติ มาใช้ใ นงาน
ห้องสมุดหรื อศูนย์สารนิเทศ เป็ นงานที่ทา้ ทาย และจะต้องดาเนินการด้วยความรอบคอบ มีเป้ าหมาย
ของการจัดทาระบบอัตโนมัติที่ชดั เจน โดยควรจะเริ่ มจากการกาหนดภาระหน้าที่ และเป้ าหมายของ
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ห้องสมุดเป็ นอันดับแรก ซึ่ งภารกิจของห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา คือ การสนับสนุ นการศึกษาและ
การวิจยั ของมหาวิทยาลัย โดยการคัดเลื อก จัดหา จัดหมวดหมู่ทารายการ และเผยแพร่ สารนิ เทศ
ตลอดจนเอื้ออานวยในการเข้าถึงสารนิ เทศจากแหล่งสารนิ เทศอื่น ๆ ดังนั้นเป้ าหมายของการจัดทา
ระบบห้องสมุ ดอัตโนมัติก็คื อ จะต้องช่ วยให้เจ้า หน้าที่ สามารถคัดเลื อก จัดหา จัดหมวดหมู่ ท า
รายการค้นหา ค้นคืน เผยแพร่ และให้บริ การยืมสารนิเทศแก่ผใู ้ ช้ได้อย่างรวดเร็ ว ประหยัดเวลา และ
ค่าใช้จ่ายมากกว่าการดาเนินงานด้วยมือ
2.2.4 วัตถุประสงค์ของระบบห้องสมุดอัตโนมัติ ระบบห้องสมุดอัตโนมัติมีวตั ถุประสงค์หลักใน
การดาเนินงาน ดังนี้
2.2.4.1 เพื่อเพิ่มประสิ ทธิ ภาพการปฏิบตั ิงานของบรรณารักษ์ โดยช่วยให้งานที่บรรณารักษ์
ทาเป็ นประจา มีความถูกต้องรวดเร็ วมากยิง่ ขึ้น
2.2.4.2 เพื่อเพิม่ ประสิ ทธิ ภาพการให้บริ การแก่ผใู ้ ช้ได้อย่างสะดวกรวดเร็ ว
2.2.4.3 เพื่อช่วยผูบ้ ริ หารห้องสมุดในการจัดการและบริ หารงานห้องสมุด
2.2.4.4 เพื่อประหยัดต้นทุนการปฏิบตั ิงานของห้องสมุดในระยะยาว
การนาระบบห้องสมุดอัตโนมัติ มาใช้ในงานห้องสมุดจะช่ วยให้การจัดระบบการจัดเก็บ
การค้นหา และการเผยแพร่ สารนิ เทศของห้องสมุดให้ง่าย สะดวก และรวดเร็ ว ทั้งยังช่ วยลดภาระ
งานประจาของห้องสมุด ในขั้นตอนต่าง ๆ ตั้งแต่การจัดหาสารนิ เทศ การวิเคราะห์หมวดหมู่และทา
รายการ การสื บค้นสารนิเทศ การควบคุมวารสาร และการยืมคืนสารนิเทศ รวมถึงระบบงานอื่น ๆ
ตามความต้องการของห้องสมุดแต่ละแห่ ง โดยแต่ละระบบจะมี ระบบงานย่อย ที่ทางานประสาน
สัมพันธ์เชื่อมต่อกันได้อย่างต่อเนื่องเป็ นระบบเดียวกัน
2.2.5 องค์ประกอบของระบบห้องสมุดอัตโนมัติ สามารถแบ่งส่ วนประกอบที่สาคัญออกได้เป็ น
2 ส่ วนหลัก คือ
2.2.5.1 ฮาร์ ดแวร์ (Hardware) หรื อเครื่ องคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ เชื่ อมต่อต่าง ๆ ที่มี
ประสิ ทธิภาพเหมาะสม ที่จะทาหน้าที่เป็ นตัวสนับสนุนการทางานของซอฟต์แวร์
2.2.5.2 ซอฟต์แวร์ (Software) แบ่งออกเป็ นซอฟต์แวร์ ระบบ และซอฟต์แวร์ ประยุกต์
สาหรับระบบห้องสมุดอัตโนมัติ ซึ่ งประกอบไปด้วยชุ ดโปรแกรมหรื อโมดูล (Module) หลายชุ ด
ตามความต้องการของระบบแต่ละระบบ
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2.3 การจัดการฐานข้ อมูล
จาลอง ครู อุตสาหะ และกิ ต ติ ภัก ดี วฒั นะกุ ล (2545) ในชี วิ ตประจาวันปั จจุ บ ันไม่ ว่า จะ
ดาเนินงานใด ๆ มนุ ษย์จะต้องเกี่ยวข้องกับข้อมูลอย่างใดอย่างหนึ่ งเสมอ เช่ น การติดต่อราชการที่
จะต้องใช้ขอ้ มูลบัตรประชาชนหรื อสามะโนประชากร การติดต่อกับธนาคารที่จะต้องใช้ขอ้ มูลจาก
สมุดเงินฝาก เป็ นต้น โดยเฉพาะอย่างยิง่ เมื่อเทคโนโลยีของโลกได้พฒั นาขึ้น จนกระทัง่ ปั จจุบนั ที่มี
การใช้คอมพิวเตอร์ กนั อย่างกว้างขวาง ข้อมูลในด้านต่าง ๆ ซึ่ งในอดีตจัดเก็บอยูบ่ นกระดาษได้ถูก
นามาจัดเก็บไว้ในคอมพิวเตอร์ แทน โดยในยุคเริ่ มต้นจะจัดเก็บข้อมูลต่าง ๆ อยูใ่ นแต่ละแฟ้ มข้อมูล
แต่เมื่อปริ มาณข้อมูลมีจานวนเพิ่มมากขึ้น ประกอบกับความต้องการใช้ขอ้ มูลมีเพิ่มขึ้นรวมทั้งข้อมูล
ได้เปลี่ยนไปเป็ นปั จจัยที่มีผลต่อการแข่งขันทางธุ รกิจการจัดเก็บข้อมูลจึงได้เปลี่ยนไปและเกิดคาว่า
“ฐานข้อมูล” ขึ้นแทน
2.3.1 ระบบแฟ้ มข้อมูล (File System) ในอดีตองค์กรต่าง ๆ มักจัดเก็บเอกสารไว้ในแฟ้ มเอกสาร
ต่าง ๆ ซึ่ งมีความเกี่ยวข้องกันทางด้านข้อมูลน้อยหรื ออาจไม่มีเลย ขึ้นอยูก่ บั ความต้องการในการใช้
ข้อมูลนั้น ๆ เช่ น ประวัติการรักษาพยาบาลที่โดยทัว่ ไปมักจะแยกเก็บในแฟ้ มเอกสารเฉพาะคนไข้
แต่ ล ะคน หรื อประวัติพ นักงานที่ อาจจัดเก็บ ในแฟ้ มเอกสารแยกตามฝ่ ายที่ สั ง กัด ซึ่ ง ข้อมูล ของ
พนักงานแต่ละคนในแต่ละแฟ้ มเอกสารจะมีความเกี่ ยวข้องกันตามฝ่ ายที่สังกัด เช่ น แฟ้ มเอกสาร
ประวัติพนักงานของฝ่ ายธุ รการ แฟ้ มเอกสารประวัติพนักงานของฝ่ ายการเงิน ฯลฯ เป็ นต้น แต่ต่อมา
เมื่อองค์กรมีขนาดใหญ่ข้ ึนจากเดิมที่สามารถค้นหาเอกสารจากแฟ้ มเอกสารเพียงแฟ้ มเดียวก็เริ่ มต้อง
ค้นหาเอกสารจากแฟ้ มเอกสารต่าง ๆ จานวนมากขึ้น ส่ งผลให้การค้นหาเอกสารเป็ นงานที่ตอ้ งใช้
เวลาและมีความยากลาบากมากขึ้น การจัดเก็บเอกสารในคอมพิวเตอร์ จึงถูกริ เริ่ มนามาใช้ในองค์กร
แทนการจัดเก็บในรู ปแบบเดิ ม แต่การจัดเก็บเอกสารในคอมพิวเตอร์ ในยุคแรก ๆ ยังคงไม่ค่อยมี
ประสิ ทธิภาพมากนัก เนื่องจากยังคงมีรูปแบบการจัดเก็บคล้ายกับการจัดเก็บเอกสารในลักษณะเดิม
อยูโ่ ดยเป็ นเพียงการนาเอาเอกสารต่าง ๆ ในแต่ละแฟ้ มเอกสารมาจัดเก็บในรู ปแบบของแฟ้ มข้อมูล
แทน และด้วยเหตุน้ ี จึงจาเป็ นที่ตอ้ งอาศัยผูท้ ี่มีความชานาญ เช่ น โปรแกรมเมอร์ หรื อนักวิเคราะห์
ระบบ เข้ามาช่ วยกาหนดโครงสร้ างของแฟ้ มข้อมูลเพื่อที่ จะสามารถนาแฟ้ มข้อมูลนั้นไปจัดเก็บ
ข้อมูลและนาไปประมวลผลได้ตามความต้องการ
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จากบทบาทของคอมพิวเตอร์ ที่เข้ามามีอิทธิ พลต่อการดาเนิ นงานภายในองค์กรได้ส่งผลให้การ
จัดเก็บข้อมูลในแฟ้ มข้อมูลมีการใช้งานแพร่ หลายมากยิง่ ขึ้น จากเดิมที่เคยมี 2 หรื อ 3 แฟ้ มข้อมูล ได้
เพิ่มจานวนขึ้นเป็ น 10 ถึง 20 แฟ้ มข้อมูล ดังนั้น จึงต้องมีการเข้ามาควบคุมทางด้านโครงสร้างและ
การใช้ง านแฟ้ มข้อมู ลต่ า งๆ ให้มีค วามเหมาะสมต่อการใช้งานมากขึ้ นและรวบรวมแฟ้ มข้อมู ล
เหล่านี้เข้าเป็ นระบบที่เรี ยกว่า “ระบบแฟ้ มข้อมูล (File System)”
การใช้งานระบบแฟ้ มข้อมูล จะต้องอาศัยโปรแกรมเมอร์ พฒั นาโปรแกรมเพื่ออ่านข้อมูลจาก
แฟ้ มข้อมูลต่างๆ ขึ้นมาประมวลผลเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ตามที่ผใู ้ ช้ตอ้ งการ ภาษาคอมพิวเตอร์ ที่ใช้ใน
การพัฒนาโปรแกรมโดยทัว่ ไปจะได้แก่ ภาษาคอมพิวเตอร์ ในยุคที่ 3 (Third-generation Language
(3GL)) เช่ น ภาษา COBOL, FORTRAN, BASIC ฯลฯ เป็ นต้น แต่ภาษาคอมพิวเตอร์ เหล่านี้ มี
ข้อจากัดในการเรี ยกใช้ขอ้ มูลจากแฟ้ มข้อมูล เนื่ องจากภาษาคอมพิวเตอร์ เหล่านี้ จะอ้างถึ งข้อมูลใน
แฟ้ มข้อมูลตามโครงสร้ างทางกายภาพของข้อมู ลภายในแฟ้ มข้อมูลนั้น เช่ น เมื่ อต้องการอ้างถึ ง
ข้อมูลในแฟ้ มข้อมูลลูกค้า ซึ่ งมีโครงสร้างดังนี้
ตารางที่ 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 จะต้องมีการนิยาม (Declare) โครงสร้างของ Record เช่น ประเภทของ
ข้อมูล ขนาดของแต่ละ Field ไว้ในส่ วน Data Division ตามโครงสร้างทางกายภาพของ Record ใน
แฟ้ มข้อมูลลูกค้าก่อนจึงจะสามารถอ้างถึง Filed ต่างๆ ในโปรแกรมได้ดงั ตัวอย่างต่อไปนี้
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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ด้วยเหตุน้ ี จึงส่ งผลให้การพัฒนาแต่ละโปรแกรมขึ้นใช้งานกับแฟ้ มข้อมูลต่าง ๆ มีความซับซ้อน
และต้องใช้เวลาค่อนข้างมาก รวมทั้งทาให้แต่ละโปรแกรมถูกผูกติดอยูก่ บั แฟ้ มข้อมูลต่าง ๆ ดังนั้น
เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างของแฟ้ มข้อมูลใดแฟ้ มข้อมูลหนึ่ ง จึงต้องแก้ไขโปรแกรมต่าง ๆ ที่
มีการเรี ยกใช้ขอ้ มูลจากแฟ้ มข้อมูลนั้นตามไปด้วย ส่ งผลให้ค่าใช้จ่ายในการบารุ งรักษาค่อนข้างสู ง
โดยเฉพาะอย่างยิง่ ในกรณี ที่ตอ้ งมีการแก้ไขโปรแกรมจานวนมาก
ในยุ ค เริ่ ม ต้น ของการใช้ ร ะบบแฟ้ มข้อ มู ล แต่ ล ะหน่ ว ยงานในองค์ ก รจะมี ก ารสร้ า งระบบ
แฟ้ มข้อมูล ขึ้ นใช้งานภายในหน่ วยงานของตนเอง เช่ น ระบบแฟ้ มข้อมูล การขายของฝ่ ายตลาด
ระบบแฟ้ มข้อมูลพนักงานของฝ่ ายการพนักงาน ระบบแฟ้ มข้อมูลสิ นค้าคงคลังของฝ่ ายคลังสิ นค้า
ฯลฯ ซึ่ งแต่ละหน่วยงานนั้นจะมีการพัฒนาโปรแกรมที่ใช้กบั ระบบแฟ้ มข้อมูลของตนเองขึ้นเพื่อใช้
งานภายในหน่ ว ยงานนั้น ๆ เช่ น ฝ่ ายการตลาดที่ มี ก ารพัฒ นาโปรแกรมที่ ใ ช้ข้อ มู ล จากระบบ
แฟ้ มข้อมูลการขายในการออกใบสั่งซื้ อ ใบกากับสิ นค้า รายงานแสดงยอดการขายในแต่ละเดื อน
ฯลฯ หรื อฝ่ ายคลังสิ นค้าที่มีการพัฒนาโปรแกรมที่ใช้ขอ้ มูลจากระบบแฟ้ มข้อมูลสิ นค้าคงคลังใน
การพิมพ์รายงานแสดงยอดคงคลังของสิ นค้าต่าง ๆ หรื อฝ่ ายการพนักงานที่มีการพัฒนาโปรแกรมที่
ใช้ขอ้ มูลจากระบบแฟ้ มข้อมูลพนักงานในการคานวณเงินเดือน คานวณภาษีเงินได้ ฯลฯ

ภาพที่ 2-1 ระบบแฟ้ มข้อมูล
2.3.2 ระบบฐานข้อมูล (Database System) ปั ญหาต่าง ๆ ที่เกิ ดขึ้ นในระบบแฟ้ มข้อมูลได้
ก่อให้เกิ ดการจัดเก็บข้อมูลในรู ปแบบใหม่ เรี ยกว่า ฐานข้อมูล (Database) การจัดเก็บข้อมูลใน
ฐานข้อมูลนี้ จะแตกต่างจากการจัดเก็บข้อมูลแบบแฟ้ มข้อมูล เนื่ องจากฐานข้อมูลเป็ นการนาเอา
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ข้อมูลต่าง ๆ ที่มีความสัมพันธ์กนั ซึ่ งแต่เดิมจัดเก็บอยูใ่ นแต่ละแฟ้ มข้อมูลมาจัดเก็บไว้ในที่เดียวกัน
เช่ น ข้อมู ล พนัก งาน สิ น ค้า คงคลัง พนัก งานขาย และลู ก ค้า ซึ่ งแต่ เดิ ม ถู ก จัด เก็ บ อยู่ใ นรู ป ของ
แฟ้ มข้อมูลของฝ่ ายต่าง ๆ ได้ถูกนามาจัดเก็บรวมกันไว้ภายในฐานข้อมูลเดียวซึ่ งเป็ นฐานข้อมูลรวม
ของบริ ษทั ส่ งผลให้แต่ละฝ่ ายสามารถใช้ขอ้ มูลร่ วมกันและสามารถแก้ไขปั ญหาต่าง ๆ ที่เกิ ดขึ้ น
ระบบแฟ้ มข้อมูลได้ ดังภาพที่ 2-2

ภาพที่ 2-2 การใช้ขอ้ มูลเพื่อการประมวลผลในรู ปแบบของระบบฐานข้อมูล
ข้อมูลต่าง ๆ ที่ถูกจัดเก็บเป็ นฐานข้อมูล นอกจากจะต้องเป็ นข้อมูลที่มีความสัมพันธ์กนั แล้ว ยัง
จะต้องเป็ นข้อมูลที่ใช้สนับสนุนการดาเนินงานอย่างน้อยอย่างใดอย่างหนึ่ งขององค์กร ดังนั้นจึงอาจ
กล่าวได้วา่ แต่ละฐานข้อมูลจะเทียบเท่ากับระบบแฟ้ มข้อมูล 1 ระบบและจะเรี ยกฐานข้อมูลที่จดั ทา
ขึ้นเพื่อสนับสนุ นการดาเนิ นงานอย่างใดอย่างหนึ่ งนั้นว่า ระบบฐานข้อมูล (Database System) เช่น
ระบบฐานข้อมูลเงินเดือนซึ่ งเป็ นฐานข้อมูลที่จดั เก็บข้อมูลต่าง ๆ ที่สนับสนุนการคานวณเงินเดือน
หรื อระบบฐานข้อมูลประชากรซึ่ งเป็ นฐานข้อมูลที่จดั เก็บข้อมูลต่าง ๆ ที่สนับสนุ นการจัดทาสามะโนประชากร เป็ นต้น
2.3.3 องค์ประกอบของระบบฐานข้อมูล โดยทัว่ ไปจะเกี่ยวข้องกับ 4 ส่ วนหลัก ๆ ดังนี้
2.3.3.1 ข้อมูล (Data) ข้อมู ล ที่ จดั เก็บ อยู่ใ นระบบฐานข้อมู ล ไม่ ว่า จะเป็ นบนเครื่ อง
คอมพิวเตอร์ ส่วนบุคคลไปจนถึงเครื่ องคอมพิวเตอร์ ขนาดใหญ่อย่างเช่น เครื่ อง Mainframe ข้อมูล
ในแต่ละส่ วนจะต้องสามารถนามาใช้ประกอบกันได้ (Data Integrated) เช่น เมื่อแพทย์รักษาผูป้ ่ วย
แพทย์จ ะอาศัย ข้อ มู ล จากประวัติ ก ารรั ก ษาพยาบาลของผู้ป่ วย (PATIENT_HISTORY)

มา
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ประกอบการรักษาแต่ในกรณี ฉุกเฉิ นที่ตอ้ งการติดต่อญาติของผูป้ ่ วย ซึ่ งข้อมูลในส่ วนนี้ ไม่ปรากฏ
อยูใ่ นประวัติการรักษาพยาบาลทางโรงพยาบาลสามารถนาชื่ อผูป้ ่ วย (Field “PATIENT_NAME”)
ไปค้นหาชื่อญาติ (Field “RELATIVE_NAME”) ในทะเบียนผูป้ ่ วย (“PATIENT_PERSONAL”) ได้
โดยไม่จาเป็ นต้องเก็บชื่อญาติของผูป้ ่ วยไว้ในประวัติการรักษาพยาบาลแต่อย่างใด ดังภาพ
PATIENT_HISTORY

DBMS

Database
PATIENT_PERSONAL

RELATIVE_NAME
PATIENT_NAME

ภาพที่ 2-3 การสื บค้นข้อมูลจากระบบฐานข้อมูล
นอกเหนื อจากคุณลักษณะนี้ แล้ว ในเครื่ องคอมพิวเตอร์ ขนาดใหญ่ที่มีผใู ้ ช้จานวนมาก ข้อมูลใน
ฐานข้อมูลจะต้องสามารถถูกใช้ร่วมกัน (Data Sharing) จากผูใ้ ช้หลาย ๆ คนได้ เช่น ข้อมูลในการ
จองห้องพักผูป้ ่ วย (PATIENT_ADMIT) จะต้องสามารถนาไปใช้ในการออกใบเสร็ จรับเงินเพื่ อเก็บ
ค่ารักษาพยาบาลโดยฝ่ ายการเงินได้ในขณะเดียวกัน
2.3.3.2 ฮาร์ ดแวร์ (Hardware) อุ ปกรณ์ ท างคอมพิ วเตอร์ ที่ มี ส่ วนเกี่ ย วข้องกับ ระบบ
ฐานข้อมูล ประกอบด้วย 2 ส่ วนหลัก ๆ ดังนี้
ก) หน่ วยความจ าส ารอง (Secondary Storage) เนื่ องจากเป็ นอุ ป กรณ์ ท าง
คอมพิวเตอร์ ที่ใช้จดั เก็บข้อมูลของฐานข้อมูล ดังนั้นสิ่ งที่ตอ้ งคานึ งถึงสาหรับอุปกรณ์ในส่ วนนี้ จึง
ได้แก่ ความจุของหน่วยความจาสารองที่นามาใช้จดั เก็บข้อมูลของฐานข้อมูลนั้น
ข) หน่ วยประมวลผล และหน่ วยความจาหลัก เนื่ องจากเป็ นอุ ป กรณ์ ที่ จ ะต้อ ง
ทางานร่ วมกันเพื่อนาข้อมูลจากฐานข้อมูลขึ้ นมาประมวลผลตามคาสั่งที่กาหนด ดังนั้นสิ่ งที่ ตอ้ ง
ค านึ ง ถึ ง ส าหรั บ อุ ป กรณ์ ใ นส่ ว นนี้ จึ ง ได้แ ก่ ความเร็ ว ของหน่ ว ยประมวลผล และขนาดของ
หน่วยความจาหลักของเครื่ องคอมพิวเตอร์ ที่นามาใช้ประมวลผลร่ วมกับฐานข้อมูลนั้น
2.3.3.3 ซอฟต์แวร์ (Software) ในการติดต่อกับข้อมูลภายในฐานข้อมูลของผูใ้ ช้ จะต้อง
กระทาผ่านโปรแกรมที่มีชื่อว่าโปรแกรม Database Management System ดังภาพ
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Databas

DBMS

e

User

ภาพที่ 2-4 การติดต่อกับข้อมูลภายในฐานข้อมูลของผูใ้ ช้
หน้าที่หลักของโปรแกรม DBMS ได้แก่ การทาให้การเรี ยกใช้ขอ้ มูลเป็ นอิสระจากส่ วน
ของ Hardware หรื อกล่าวอีกนัยหนึ่ งโปรแกรม DBMS จะมีหน้าที่ในการจัดการและควบคุมความ
ถูกต้อง ความซ้ าซ้อนและความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูลต่าง ๆ ภายในฐานข้อมูลแทนโปรแกรมเมอร์
ส่ งผลให้ผใู ้ ช้สามารถที่จะเรี ยกใช้ขอ้ มูลจากฐานข้อมูลได้โดยไม่จาเป็ นที่จะต้องทราบถึงโครงสร้าง
ทางกายภาพของข้อมูลในระดับที่ลึกเช่นเดียวกับโปรแกรมเมอร์ เนื่ องจากโปรแกรม DBMS นี้ จะมี
ส่ วนของ Query Language ซึ่ งเป็ นภาษาที่ประกอบด้วยคาสั่งต่าง ๆ ที่ใช้ในการจัดการและเรี ยกใช้
ข้อมูลจากฐานข้อมูลซึ่ งสามารถนาไปใช้ร่วมกับภาษาคอมพิวเตอร์ อื่น ๆ เพื่อพัฒนาเป็ นโปรแกรมที่
ใช้สาหรับเรี ยกใช้ขอ้ มูลจากฐานข้อมูลมาประมวลผล
2.3.3.4 ผูใ้ ช้ระบบฐานข้อมูล (User) ผูท้ ี่ เรี ยกใช้ขอ้ มูลจากระบบฐานข้อมูลมาใช้งาน
สามารถแบ่งออกเป็ น 3 กลุ่มได้ดงั นี้
ก) Application Programmer ได้แก่ ผูท้ ี่ทาหน้าที่พฒั นาโปรแกรม (Application
Program) เพื่อเรี ยกใช้ขอ้ มูลจากระบบฐานข้อมูลมาประมวลผล โดยโปรแกรมที่พฒั นาขึ้นส่ วนใหญ่
มักจะใช้ร่วมกับคาสั่งในกลุ่ม Data Manipulation Language (DML) ของ Query Language เพื่อ
เรี ยกใช้ขอ้ มูลจากฐานข้อมูล
ข) End User ได้แก่ ผูท้ ี่นาข้อมูลจากฐานข้อมูลไปใช้งาน ซึ่ งแบ่งออกเป็ น 2 กลุ่ม
ดังนี้
- Naïve User ได้แก่ ผูใ้ ช้ที่เรี ยกใช้ขอ้ มูลจากฐานข้อมูลโดยอาศัยโปรแกรมที่
พัฒนาขึ้น
- Sophisticated User ได้แก่ ผูใ้ ช้ที่เรี ยกใช้ขอ้ มูลจากฐานข้อมูลด้วยประโยค
คาสัง่ ของ Query Language ซึ่ งโดยทัว่ ไปผลิตภัณฑ์ทางด้านฐานข้อมูลที่จาหน่ายอยูใ่ นท้องตลาดจะ
มีส่วนยอมให้ผใู ้ ช้ได้ใช้ประโยคคาสั่งของ Query Language เพื่อเรี ยกใช้ขอ้ มูลจากฐานข้อมูลได้
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โดยตรง สาหรับประโยคคาสั่งเหล่านี้ จะถูกส่ วน Query Processor ของโปรแกรม DBMS แปลงให้
อยูใ่ นรู ปของคาสัง่ ในกลุ่ม Data Manipulation Language
ค) Database Administrator (DBA) ได้แก่ ผูบ้ ริ หารที่ ท าหน้าที่ ค วบคุ มและ
ตัดสิ นใจในการกาหนดโครงสร้ างของฐานข้อมูล ชนิ ดของข้อมูล วิธีการจัดเก็บข้อมูล รู ปแบบใน
การเรี ยกใช้ขอ้ มูล ความปลอดภัยของข้อมูลและกฎระเบียบที่ใช้ควบคุ มความถูกต้องของข้อมูล
ภายในฐานข้อมูล โดยอาศัย คาสั่งในกลุ่ม Data Definition Language (DDL) ซึ่ งเป็ นอีกส่ วนหนึ่ ง
ของ Query Language เป็ นตัวกาหนด
2.3.4 ประโยชน์ของฐานข้อมูล
2.3.4.1 สามารถลดความซ้ าซ้อนของข้อมูล (Data Redundancy) โดยไม่จาเป็ นต้อง
จัดเก็บข้อมูลที่ซ้ าซ้อนกันไว้ในระบบแฟ้ มข้อมูลของแต่ละหน่วยงานเหมือนเช่นเดิม แต่สามารถนา
ข้อมูลมาใช้ร่วมกันในคุณลักษณะ Integrated แทน
2.3.4.2 สามารถหลีกเลี่ยงความขัดแย้งของข้อมูล (Data Inconsistency) เนื่ องจากไม่
ต้องจัดเก็บข้อมูลที่ซ้ าซ้อนกันในหลายแฟ้ มข้อมูล ดังนั้นการแก้ไขข้อมูลในแต่ละชุ ดจะไม่ก่อนให้
เกิดค่าที่แตกต่างกันได้
2.3.4.3 แต่ละหน่วยงานในองค์กร สามารถใช้ขอ้ มูลร่ วมกันได้
2.3.4.4 สามารถกาหนดให้ขอ้ มูลมีรูปแบบที่เป็ นมาตรฐานเดี ยวกันได้ เพื่อให้ผใู้ ช้
ข้อมูลในฐานข้อมูลชุดเดียวสามารถเข้าใจและสื่ อสารถึงความหมายเดียวกัน
2.3.4.5 สามารถกาหนดระบบความปลอดภัยให้กบั ข้อมูลได้ โดยกาหนดระดับ
ความสามารถในการเรี ยกใช้ขอ้ มูลของผูใ้ ช้แต่ละคนให้แตกต่างกันตามความรับผิดชอบ
2.3.4.6 สามารถรักษาความถูกต้องของข้อมูล ได้ โดยระบุกฎเกณฑ์ในการควบคุม
ความผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้นจากการป้ อนข้อมูลผิด
2.3.4.7 สามารถตอบสนองต่อความต้องการใช้ขอ้ มูลในหลายรู ปแบบ
2.3.4.8 ทาให้ขอ้ มูลเป็ นอิสระจากโปรแกรมที่ใช้งานข้อมูลนั้น (Data Independence)
ซึ่ งส่ งผลให้ผพู ้ ฒั นาโปรแกรมสามารถแก้ไขโครงสร้ างของข้อมูล โดยไม่กระทบต่อโปรแกรมที่
เรี ยกใช้งานข้อมูลนั้น
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2.4 เหมืองข้ อมูล (Data Mining)
สิ รภัทร เชี่ยวชาญวัฒนา (2555) Data Mining คือ ชุด software วิเคราะห์ขอ้ มูลที่ได้ถูกออกแบบ
มาเพื่อระบบสนับสนุนการตัดสิ นใจของผูใ้ ช้ ซึ่ งเป็ น software ที่สมบรู ณ์ท้ งั เรื่ องการค้นหา การทา
รายงาน และโปรแกรมในการจัดการ ซึ่ งคุน้ เคยดีกบั คาว่า Executive Information System (EIS)
หรื อระบบข้อมูลสาหรับการตัดสิ นใจในการบริ หาร ซึ่ งเป็ นเครื่ องมือชิ้นใหม่ที่สามารถค้นหาข้อมูล
ในฐานข้อมู ลขนาดใหญ่หรื อข้อมูล ที่ เป็ นประโยชน์ ในการบริ หาร ซึ่ ง เป็ นการเพิ่ม คุ ณค่า ให้ก ับ
ฐานข้อมูลที่มีอยู่
ระบบสนับสนุ นการตัดสิ นใจ (Decision Support System) คือทาอย่างไรให้ขอ้ มูลที่เรามีอยู่
กลายเป็ นความรู ้อนั มีค่าได้สร้างคาตอบของอนาคตได้ ดังภาพที่ 2-5
DATA

KNOWLEDGE

DECISION

ACTION

ภาพที่ 2-5 ข้อมูลสู่ การตัดสิ นใจและปฏิบตั ิ

1.ในบริ ษทั ขนาดกลางถึงขนาดเล็ก ขบวนการทา Data

3. หลังจากตรวจสอบแก้ไขสมมติฐาน

Mining โดยทัว่ ไปจะเริ่ มจาการตั้งสมมุติฐานทางธุรกิ จ

ในขั้นสุดท้ายแล้ว User ก็ตดั สิ นใจ

ตามความรู ้และความเข้าใจของ User ที่มีต่อธุรกิจ
Data

Business

Business

Business modeling

Data mining

Validation of

hypothesis

(using data mining

(analysis)

hypothesis

Decision

software)

knowledge

2. ใช้ระบบ Data Mining Tools โดย User สร้าง Model แล้ว
กลัน่ กรองสมมติฐาน ตามด้วยการวิเคราะห์ ซึ่ งขบวนการนี้
อาจจะต้องมีการทาซ้ าหลาย ๆ ครั้ง

ภาพที่ 2-6 กระบวนการข้อมูลสู่ การตัดสิ นใจและปฏิบตั ิ
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ปั จจุบนั ระบบสนับสนุ นข้อมูลในการตัดสิ นใจได้เข้ามามีอิทธิ พลในการรวบรวมข้อมูลและ
ปรับค่าข้อมูลในคลังสิ นค้า ซึ่ งฐานข้อมูลขนาดใหญ่น้ ี จะประกอบไปด้วยข้อมูลเป็ นพันๆ ล้านไบต์
ยากแก่การค้นหาได้อย่างทันกาลด้วยวิธี DBMS (Database Management System) โดยทัว่ ไป ข้อมูล
ที่เป็ นที่สนใจของผูบ้ ริ หารธุ รกิ จวันนี้ สามารถจะค้นหาได้ง่ายขึ้นแล้ว ซึ่ งจะเป็ นประโยชน์อย่างยิ่ง
ในการค้นหาข้อมูลที่ตอ้ งการในมหาสมุทรข้อมูลเพื่อนามาเทียบเคียงและดูแนวโน้ม และนาข้อมูลที่
จาเป็ นของบริ ษทั ส่ งกลับให้ผบู ้ ริ หารตัดสิ นใจได้อย่างทันกาล
นี่คือจุดประสงค์ของ Data Mining ที่จะมาช่วยในเรื่ องของเทคนิ คการจัดการข้อมูล ซึ่ งได้
พยายามและทดสอบแล้วและข้อมูลสนับสนุ นที่มีอาจย้อนหลังไปถึ ง 30 ปี ด้วยเทคนิ คเดี ยวกันนี้
สามารถใช้ค ้นข้อมู ล ส าคัญที่ ป ะปนกับ ข้อมู ล อื่ น ๆ ในฐานข้อมู ล ที่ ไ ม่ ใ ช่ แค่ ก ารสุ่ ม หา บางคน
เรี ยกว่า KDD (Knowledge Discovery in Database) หรื อ การค้นหาข้อมูลด้วยความรู ้ และนัน่ ก็คือ
Data Mining
สาหรับ Philippe Nieuwbourg (CXP Information) กล่าวไว้วา่ “ Data Mining คือ เทคนิคที่
ผูใ้ ช้สามารถปฏิบตั ิการได้โดยอัตโนมัติ กับ ข้ อมูลที่ไม่ ร้ ู จัก ซึ่งเป็ นการเพิ่มคุณค่ า ให้กบั ข้อมูลที่มี”
จากประโยคข้างต้นมีคาอยู่สามคาที่สาคัญ คือ คาแรก “อัตโนมัติ” คือ กระบวนการทางาน
ของ Data Mining ซึ่ งจะเป็ นผูท้ างานเองไม่ใช่ผใู ้ ช้กระบวนการจะไม่ให้คาตอบกับปั ญหาที่มีแต่จะ
เป็ นศูนย์กลางของข้อมูล คาที่สอง “ข้อมูลที่ไม่รู้จกั ” เครื่ องมือในการค้นหาใหม่ของ Data Mining
ซึ่ งจะไม่คน้ หาแต่ขอ้ มูลเก่ า และข้อมูลที่ ผูใ้ ช้ป้อนให้เท่า นั้น แต่จะค้นหาข้อมูลใหม่ ๆ ด้วย และ
สุ ดท้าย “เพิ่มคุณค่า” นัน่ หมายถึง ผูใ้ ช้ไม่ได้เป็ นแค่เพียงนักสถิติ แต่เป็ นได้ถึงระดับตัดสิ นใจ
2.3.1 วิวฒั นาการของเทคโนโลยีฐานข้อมูล
ในปี 1960 เทคโนโลยีฐานข้อมูลได้เริ่ มพัฒนามาจาก File Processing พื้นฐาน การค้นคว้า
และพัฒนาระบบฐานข้อมูลมีมาเรื่ อย ๆ
ปี 1970 ได้นาไปสู่ การพัฒนาระบบการเก็บข้อมูลในรู ปแบบตาราง (Relational Database
System) มี เครื่ องมื อ จัดการโมเดลข้อ มูล และมี เ ทคนิ คการใช้อินเด็ ก ซ์ และการบริ หารข้อมู ล
นอกจากนี้ ผใู ้ ช้ยงั ได้รับความสะดวกในการเข้าถึ งข้อมูลโดยการใช้ภาษาในการเรี ยกข้อมูล (Query
Language)
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ปี 1980 เทคโนโลยีฐานข้อมูลได้เริ่ มมีการปรับปรุ งและพัฒนาในการหาระบบจัดการที่ มี
ศักยภาพมากขึ้น ความก้าวหน้าในเทคโนโลยี Hardware ใน 30 ปี ที่ผ่านมา ได้นาไปสู่ การจัดเก็บ
ข้อมูลจานวนมากที่มีความซับซ้อนได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพเพิ่มขึ้น
ปี 1990 – ปัจจุบนั สามารถจัดเก็บข้อมูลได้ในหลายรู ปแบบ แตกต่างกันทั้งระบบปฏิบตั ิการ หรื อการจัดเก็บฐานข้อมูล ซึ่ งการนาข้อมูลทั้งหมดมารวมและจัดเก็บไว้ในรู ปแบบเดี ยวกัน
เรี ยกว่า Data Warehouse เพื่อความสะดวกในการจัดการต่อไป ซึ่ งเทคโนโลยี Data Warehouse
รวมไปถึง Data Cleansing , Data Integration และ On-Line Analytical Processing (OLAP) เป็ น
เทคนิคการวิเคราะห์ขอ้ มูลในหลาย ๆ มิติน้ นั ได้เกิดขึ้นมาตามลาดับ
การละเลยข้อมูล ควบคู่ ไปกับการขาดเครื่ องมื อวิเคราะห์ ขอ้ มู ลที่ มีศ กั ยภาพ นาไปสู่ ค า
สถานการณ์ที่วา่ “ข้อมูลมาก แต่ความรู ้นอ้ ย” (Data Rich but Information Poor) การเติบโตขึ้นอย่าง
รวดเร็ วของข้อมู ล จานวนมากที่ ส ะสมไว้ใ นฐานข้อมู ล ขนาดใหญ่ ม ากซึ่ ง เกิ นกว่า ที่ ก าลัง คนจะ
สามารถจัดการได้ เป็ นผลทาให้มีความจาเป็ นที่ตอ้ งมีเครื่ องมือที่ช่วยในการวิเคราะห์ขอ้ มูลและหา
ความเป็ นไปได้ของข้อมูลทั้งหมดที่เป็ นประโยชน์ออกมา ซึ่ งก็คือ 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)

ภาพที่ 2-7 วิวฒั นาการเทคโนโลยีฐานข้อมูล
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2.3.2 ทาไมจึงต้องมี Data Mining
2.3.2.1 ข้อมูลที่ถูกเก็บไว้ในฐานข้อมูลหากเก็บไว้เฉย ๆ ก็จะไม่เกิดประโยชน์ดงั นั้นจึงต้อง
มีการสกัดสารสนเทศไปใช้ การสกัดสารสนเทศ หมายถึง การคัดเลือกข้อมูลออกมาใช้งานในส่ วน
ที่เราต้องการ
2.3.2.2 ในอดีตเราใช้คนเป็ นผูส้ ื บค้นข้อมูลต่าง ๆ ในฐานข้อมูลซึ่ งผูส้ ื บค้นจะทาการสร้าง
เงื่อนไขขึ้นมาตามภูมิปัญญาของผูส้ ื บค้น
2.3.2.3 ในปั จจุบนั การวิเคราะห์ ขอ้ มูลจากฐานข้อมูลเดี ยวอาจไม่ให้ความรู ้ เพียงพอและ
ลึกซึ้ งสาหรับการดาเนินงานภายใต้ภาวะที่มีการแข่งขันสู งและมีการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็ วจึงจาเป็ น
ที่จะต้องรวบรวมฐานข้อมูลหลาย ๆ ฐานข้อมูลเข้าด้วยกัน เรี ยกว่า “คลังข้อมูล” (Data Warehouse)
ดังนั้นจึงจาเป็ นต้องใช้ Data Mining ในการดึงข้อมูลจากฐานข้อมูลที่มีขนาดใหญ่ เพื่อที่จะ
นาข้อมูลนัน่ มาใช้งานให้เกิดประโยชน์สูงที่สุด
2.3.3 ปัจจัยที่ทาให้ Data Mining เป็ นที่ได้รับความนิยม
2.3.3.1 จานวนและขนาดข้อมูลขนาดใหญ่ถูกผลิ ตและขยายตัวอย่างรวดเร็ ว การสื บค้น
ความรู ้ จะมีความหมายก็ต่อเมื่อฐานข้อมูลที่ใช้มีขนาดใหญ่มาก ปั จจุบนั มีจานวนและขนาดข้อมูล
ขนาดใหญ่ที่ขยายตัวอย่างรวดเร็ ว โดยผ่านทาง Internet ดาวเทียม และแหล่งผลิตข้อมูล อื่น ๆ เช่น
เครื่ องอ่านบาร์ โค้ด เครดิตการ์ด อีคอมเมิร์ซ เป็ นต้น
2.3.3.2 ข้อมูล ถู ก จัดเก็ บ เพื่ อนาไปสร้ างระบบการสนับ สนุ นการตัดสิ นใจ (Decision
Support System) เพื่อเป็ นการง่ายต่อการนาข้อมูลมาใช้ในการวิเคราะห์เพื่อการตัดสิ นใจ ส่ วนมาก
ข้อมูลจะถูกจัดเก็บแยกมาจากระบบปฏิบตั ิการ (Operational System) โดยจัดอยูใ่ นรู ปของคลังหรื อ
เหมืองข้อมูล (Data Warehouse) ซึ่ งเป็ นการง่ายต่อการนาเอาไปใช้ในการสื บค้นความรู ้
2.3.3.3 ระบบ Computer สมรรถนะสู งมีราคาต่าลง เทคนิค Data Mining ประกอบไปด้วย
Algorithm ที่ มี ค วามซับ ซ้ อ นและความต้อ งการการค านวณสู ง จึ ง จ าเป็ นต้อ งใช้ง านกับ ระบบ
Computer สมรรถนะสู ง ปั จจุบนั ระบบ Computer สมรรถนะสู งมี ราคาต่ าลง พร้ อมด้วยเริ่ มมี
เทคโนโลยีที่นาเครื่ อง Microcomputer จานวนมากมาเชื่ อมต่อกันโดยเครื อข่ายความเร็ วสู ง (PC
Cluster) ทาให้ได้ระบบ computer สมรรถนะสู งในราคาต่า
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2.3.3.4 การแข่งขันอย่างสู งในด้านอุตสาหกรรมและการค้า เนื่ องจากปั จจุบนั มีการแข่งขัน
อย่างสู งในด้านอุตสาหกรรมและการค้า มีการผลิตข้อมูลไว้อย่างมากมายแต่ไม่ได้นามาใช้ให้เกิ ด
ประโยชน์ จึ ง เป็ นการจาเป็ นอย่างยิ่งที่ ตอ้ งควบคุ มและสื บค้นความรู ้ ที่ถู กซ่ อนอยู่ใ นฐานข้อมู ล
ความรู ้ที่ได้รับสามารถนาไปวิเคราะห์เพื่อการตัดสิ นใจในการจัดการในระบบต่าง ๆ ซึ่ งจะเห็นได้วา่
ความรู ้เหล่านี้ถือว่าเป็ นผลิตผลอีกชิ้นหนึ่งเลยทีเดียว
2.3.4 ประเภทข้อมูลที่สามารถทา Data Mining
2.3.4.1 Relational Database เป็ นฐานข้อมูลที่จดั เก็บอยูใ่ นรู ปแบบของตาราง โดยในแต่ละ
ตารางจะประกอบไปด้วยแถวและคอลัมน์ ความสัมพันธ์ของข้อมูลทั้งหมดสามารถแสดงได้โดย
Entity-Relationship (ER) Model
2.3.4.2 Data Warehouses เป็ นการเก็บรวบรวมข้อมูลจากหลายแหล่งมาเก็บไว้ในรู ปแบบ
เดียวกันและรวบรวมไว้ในที่ ๆ เดียวกัน
2.3.4.3 Transactional Database ประกอบด้วยข้อมูลที่แต่ละทรานเซกชันแทนด้วยเหตุการณ์ ในขณะใดขณะหนึ่ ง เช่ น ใบเสร็ จรั บเงิ นจะเก็บข้อมูลในรู ป ชื่ อลูกค้าและรายการสิ นค้าที่
ลูกค้ารายนั้นซื้ อ เป็ นต้น
2.3.4.4 Advanced Database เป็ นฐานข้อมูลที่จดั เก็บในรู ปแบบอื่น ๆ เช่ น ข้อมูลแบบ
Object-Oriented ข้อมูลที่เป็ น text file ข้อมูลมัลติมีเดีย ข้อมูลในรู ปของ web
2.3.5 ลักษณะเฉพาะของข้อมูลที่สามารถทา Data Mining
2.3.5.1 ข้อมูลขนาดใหญ่ เกินกว่าจะพิจารณาความสัมพันธ์ที่ซ่อนอยูภ่ ายในข้อมูลได้ดว้ ย
ตาเปล่า หรื อโดยการใช้ Database Management System (DBMS) ในการจัดการฐานข้อมูล
2.3.5.2 ข้อมูลที่มาจากหลายแหล่ ง โดยอาจรวบรวมมาจากหลายระบบปฏิบตั ิการหรื อ
หลาย DBMS เช่น Oracle, DB2, MS SQL, MS Access เป็ นต้น
2.3.5.3 ข้อมูลที่ไม่มีการเปลี่ยนแปลงตลอดช่วงเวลาที่ทาการ Mining หากข้อมูลที่มีอยูน่ ้ นั
เป็ นข้อมูลที่ เปลี่ ยนแปลงตลอดเวลาจะต้องแก้ปัญหานี้ ก่อน โดยบันทึ ก ฐานข้อมูลนั้นไว้และนา
ฐานข้อมูลที่บนั ทึกไว้มาทา Mining แต่เนื่ องจากข้อมูลนั้นมีการเปลี่ยนแปลงอยูต่ ลอดเวลา จึงทาให้
ผลลัพธ์ที่ได้จาการทา Mining สมเหตุสมผลในช่ วงเวลาหนึ่ งเท่านั้น ดังนั้นเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่มี
ความถูกต้องเหมาะสมอยูต่ ลอดเวลาจึงต้องทา Mining ใหม่ทุกครั้งในช่วงเวลาที่เหมาะสม
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2.3.5.4 ข้อมูลที่มีโครงสร้ างซับซ้อน เช่ น ข้อมูลรู ปภาพ ข้อมูลมัลติมีเดี ย ข้อมูลเหล่านี้
สามารถนามาทา Mining ได้เช่นกันแต่ตอ้ งใช้เทคนิคการทา Data Mining ขั้นสู ง
2.3.6 เทคนิคต่าง ๆ ของ Data Mining
2.3.6.1 Association rule Discovery เป็ นเทคนิคหนึ่ งของ Data Mining ที่สาคัญ และ
สามารถนาไปประยุกต์ใช้ได้จริ งกับงานต่าง ๆ หลักการทางานของวิธีน้ ี คือ การค้นหาความสัมพันธ์
ของข้อมูลจากข้อมูลขนาดใหญ่ที่มีอยูเ่ พื่อนาไปใช้ในการวิเคราะห์ หรื อทานายปรากฏการณ์ต่าง ๆ
หรื อมากจากการวิเคราะห์การซื้ อสิ นค้าของลูกค้าเรี ยกว่า “Market Basket Analysis” ซึ่ งประเมินจาก
ข้อมูลในตารางที่รวบรวมไว้ ผลการวิเคราะห์ที่ได้จะเป็ นคาตอบของปั ญหา ซึ่ งการวิเคราะห์แบบนี้
เป็ นการใช้ “กฎความสัมพันธ์” (Association Rule) เพื่อหาความสัมพันธ์ของข้อมูล
ตัวอย่างการนาเทคนิคนี้ไปประยุกต์ใช้กบั งานจริ ง ได้แก่ ระบบแนะนาหนังสื อให้กบั ลูกค้า
แบบอัตโนมัติ ของ Amazon ข้อมูลการสั่งซื้ อทั้งหมดของ Amazon ซึ่ งมีขนาดใหญ่มากจะถูกนามา
ประมวลผลเพื่อหาความสัมพันธ์ของข้อมูล คือ ลูกค้าที่ซ้ื อหนังสื อเล่มหนึ่ ง ๆ มักจะซื้ อหนังสื อเล่ม
ใดพร้ อมกันด้วยเสมอ ความสัมพันธ์ที่ได้จากกระบวนการนี้ จะสามารถนาไปใช้คาดเดาได้ว่าควร
แนะ น า หนั ง สื อ เล่ มใ ด เพิ่ ม เติ มใ ห้ ก ั บ ลู ก ค้ า ที่ เพิ่ ง ซื้ อ หนั ง สื อ จาก ร้ า น ตั ว อ ย่ า งเช่ น
buys (x , database) -> buys (x , data mining ) [80% , 60%] หมายความว่า เมื่อซื้ อหนังสื อ Database
แล้วมี โอกาสที่จะซื้ อหนังสื อ Data mining ด้วย 60 % และมี การซื้ อทั้งหนังสื อ Database และ
หนังสื อ Data mining พร้อม ๆ กัน 80 %
อีกตัวอย่างคือ ในการซื้ อสิ นค้าของลู กค้า 1 ครั้ง โดยไม่ตอ้ งจากัดว่าจะซื้ อสิ นค้าในห้างร้ าน
หรื อสั่งผ่านทางไปรษณี ย ์ หรื อการซื้ อสิ นค้าจากร้ านค้าเสมือนจริ ง (Virtual store) บน Web โดย
ปกติจะต้องการทราบว่าสิ นค้าใดบ้างที่ลูกค้ามักซื้ อด้วยกัน เพื่อนาไปพิจารณาปรับปรุ งการจัดวาง
สิ นค้า ในร้ า น หรื อใช้เพื่ อหาวิธี วางรู ป คู่ ก ัน ในใบโฆษณาสิ นค้า ก่ อนอื่ นขอก าหนดค าว่า กลุ่ ม
รายการ (Item set) หมายถึง กลุ่มสิ นค้าที่ปรากฏร่ วมกัน เช่น {รองเท้า, ถุงเท้า}, {ปากกา, หมึก}
หรื อ {นม, น้ าผลไม้} โดยกลุ่มรายการดังกล่าวนี้ อาจจะจับคู่กลุ่มลูกค้ากับสิ นค้าก็ได้เช่น วิเคราะห์
หา “ลูกค้าที่ซ้ื อสิ นค้าบางชนิ ดซ้ า ๆ กัน อย่างน้อย 5 ครั้งแล้ว” กรณี น้ ี ฐานข้อมูลมีการเก็บรายการ
ซื้ อขายเป็ นจานวนมาก และคาถามข้างต้น (query) นี้ จาเป็ นต้องค้นหาทุก ๆ คู่ของลูกค้ากับสิ นค้า
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เช่น {คุณ ก, สิ นค้า A}, {คุณ ก, สิ นค้าB}, {คุณ ก, สิ นค้า C}, {คุณ ข, สิ นค้า B} เป็ นต้น นับเป็ น
งานที่หนักพอสมควรสาหรับ DBMS และถ้าจะเขียน query ข้างต้นเป็ น SQL จะได้วา่
SELECT P.custid, P.item, SUM ( P.qty)
FROM

Purchases P

GROUP BY P.custid , P.item
HAVING SUM (P.qty) > 5
หลังจากที่ DBMS ประมวลผล SQL นี้ เนื่ องจากมีขอ้ มูลที่ตอ้ งตรวจสอบมากมายหลายคู่และ
แต่ละคู่ตอ้ งค้นหามาจากฐานข้อมูลเลย แต่ผลลัพธ์ของ Query แบบนี้ มักจะมีจานวนน้อยมาก เลย
เรี ยก Query ชนิดนี้วา่ เป็ น “Iceberg Query” ซึ่ งเปรี ยบกับสานวนไทย คือ “งมเข็มในมหาสมุทร”
2.3.6.1 Classification & Prediction
Classification เป็ นกระบวนการสร้าง model จัดการข้อมูลให้อยูใ่ นกลุ่มที่กาหนด
มาให้ ตัวอย่างเช่น จัดกลุ่มนักเรี ยนว่า ดีมาก ดี ปานกลาง ไม่ดี โดยพิจารณาจากประวัติและผลการ
เรี ยน หรื อแบ่งประเภทของลูกค้าว่าเชื่ อถื อได้ หรื อไม่โดยพิจารณาจากข้อมูลที่มีอยู่ กระบวนการ
Classification นี้แบ่งออกเป็ น 3 ขั้นตอน ดังภาพที่ 2-8
Training
Data

Model Construction

Classifier Model

Testing
Data

Model Evaluation
Unseen
Classifier Model

Classification

ภาพที่ 2-8 กระบวนการ Classification

Data
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2.3.6.2 Model Construction (Learning) เป็ นขั้นการสร้าง model โดยการเรี ยนรู้จากข้อมูล
ที่ได้กาหนดคลาสไว้เรี ยบร้อยแล้ว (Training data) ซึ่ง Model ที่ได้อาจแสดงในรู ปของ
ก) แบบต้นไม้ (Decision Tree)
ข) แบบนิวรอลเน็ต (Neural Net)
ก) โครงสร้างแบบต้นไม้ของ Decision Tree เป็ นที่นิยมกันมากเนื่ องจากเป็ น
ลักษณะที่คนจานวนมากคุ น้ เคย ทาให้เข้าใจได้ง่าย มีลกั ษณะเหมือนแผนภูมิองค์กร โดยที่แต่ละ
โหนดแสดง Attribute แต่ละกิ่งแสดงผลในการทดสอบ และลีฟโหนดแสดงคลาสที่กาหนดไว้
สมมติวา่ บริ ษทั ขนาดใหญ่แห่งหนึ่ง ทาธุ รกิจอสังหาริ มทรัพย์มีสานักงานสาขาอยูป่ ระมาณ
50 แห่ ง แต่ละสาขามีพนักงานประจา เป็ นผูจ้ ดั การและพนักงานขาย พนักงานเหล่านี้ แต่ละคนจะ
ดูแลอาคารต่าง ๆ หลายแห่งรวมทั้งลูกค้าจานวนมาก บริ ษทั จาเป็ นต้องใช้ระบบฐานข้อมูลที่กาหนด
ความสัมพันธ์ ระหว่างองค์ประกอบเหล่ านี้ เมื่ อรวบรวมข้อมูลแบ่งเป็ นตารางพื้นฐานต่าง ๆ เช่ น
ข้อมูลสานักงานสาขา (Branch) ข้อมูลพนักงาน (Staff ) ข้อมูลทรัพย์สิน (Property) และข้อมูลลูกค้า
(Client) พร้ อมทั้งกาหนดความสัมพันธ์ (Relationship) ของข้อมูลเหล่านี้ เช่ น ประวัติการเช่ าบ้าน
ของลูกค้า (Customer_rental) รายการให้เช่ า (Rentals) รายการขายสิ นทรัพย์ (Sales) เป็ นต้น ต่อมา
เมื่อมีประชุ มกรรมการผูบ้ ริ หารของบริ ษทั ส่ วนหนึ่ งของรายงานจากฐานข้อมูลสรุ ปว่า “40 % ของ
ลูกค้าที่เช่าบ้านนานกว่าสองปี และมีอายุเกิน 25 ปี จะซื้ อบ้านเป็ นของตนเอง โดยกรณี เช่นนี้ เกิดขึ้น
35 % ของลูกค้าผูเ้ ช่าบ้านของบริ ษทั ”
ดังภาพที่ 2-9 แสดงให้เห็นถึง Decision Tree สาหรับการวิเคราะห์ว่าลูกค้าบ้านเช่ าจะมี
ความสนใจที่จะซื้ อบ้านเป็ นของตนเองหรื อไม่ โดยใช้ปัจจัยในการวิเคราะห์คือ ระยะเวลาที่ลูกค้าได้
เช่าบ้านมา และอายุของลูกค้า
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Customer renting property
> 2 years ?
NO

Yes

Customer age

Rent property

> 25 years ?
NO

Rent property

Yes

Buy property

ภาพที่ 2-9 ตัวอย่างของ Decision Tree เพื่อวิเคราะห์โอกาสที่ลูกค้าบ้านเช่าจะซื้ อบ้าน
จากตัวอย่างพฤติกรรมการเช่ าและซื้ อบ้านข้างต้น ลองมาตัวอย่างที่เป็ นรู ปธรรมมากขึ้ น
ในตาราง Business Info แสดงถึงรายการทั้งหมดเกี่ยวกับลูกค้าบ้านเช่าของบริ ษทั โดยมีรายละเอียด
เกี่ยวกับอายุ และระยะเวลาเช่า รวมทั้งการซื้ อบ้านของลูกค้าแต่ละราย ดังนี้
ตารางที่ 2-2 Business_Info
Age

Rent_Period

Buy

23

3

No

36

1.5

No

20

1.5

No

27

2

Yes

20

1

No

50

2.5

Yes

36

1

No

36

2

Yes

22

2.5

no
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ข) นิ วรอลเน็ต หรื อ นิ วรอลเน็ตเวิร์ก (Neural Net) เป็ นเทคโนโลยีที่มาจาก
งานวิจยั ด้านปั ญญาประดิษฐ์ Artificial Intelligence: AI เพื่อใช้ในการคานวณค่าฟั งก์ชนั จากกลุ่ม
ข้อมูล วิธีการของ นิวรอลเน็ต (แท้จริ งต้องเรี ยกให้เต็มว่า Artificial Neural Networks หรื อ ANN)
เป็ นวิธีการที่ให้เครื่ องเรี ยนรู ้จากตัวอย่างต้นแบบแล้วฝึ ก (Train) ให้ระบบได้รู้จกั ที่จะคิดแก้ปัญหาที่
กว้างขึ้นได้ ในโครงสร้ างของนิ วรอลเน็ตจะประกอบด้วยโหนด (Node) สาหรับ Input – Output
และการประมวลผล กระจายอยู่ในโครงสร้างเป็ นชั้น ๆ ได้แก่ Input layer , Output layer และ
Hidden layers การประมวลผลของนิวรอลเน็ตจะอาศัยการส่ งการทางานผ่านโหนดต่าง ๆ ใน Layer
เหล่านี้ สาหรับตัวอย่างภาพที่ 2-10 เป็ นการวิเคราะห์แบบเดี ยวกับภาพที่ 2-9 ในโครงสร้างแบบ
นิวรอลเน็ต
0.5

Customer renting
property > 2 years ?

0.7

0.4

Class (Rent or
buy property

0.6

Customer age
> 25 years ?
Input

0.3

Hidden processing layer

0.4

Output

ภาพที่ 2-10 นิวรอลเน็ตเพื่อวิเคราะห์การเช่าและซื้ อบ้านของลูกค้า
2.3.6.3 Model Evaluation (Accuracy) เป็ นขั้นการประมาณความถูกต้องโดยอาศัยข้อมูลที่
ใช้ทดสอบ (Testing data) ซึ่ งคลาสที่แท้จริ งของข้อมูลที่ใช้ทดสอบนี้ จะถูกนามาเปรี ยบเทียบกับ
คลาสที่หามาได้จาก model เพื่อทดสอบความถูกต้อง
2.3.6.4 Model Usage (Classification) เป็ น Model สาหรับใช้ขอ้ มูลที่ไม่เคยเห็นมาก่อน
(Unseen data) โดยจะทาการกาหนดคลาสให้กบั Object ใหม่ที่ได้มา หรื อ ทานายค่าออกมาตามที่
ต้องการ
ก) Prediction เป็ นการทานายหาค่าที่ตอ้ งการจากข้อมูลที่มีอยู่ ตัวอย่างเช่น หายอดขาย
ของเดือนถัดไปจากข้อมูลที่มีอยู่ หรื อทานายโรคจากอาการของคนไข้ในอดีต เป็ นต้น
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2.3.7 Database clustering หรื อ Segmentation
เป็ นเทคนิ คการลดขนาดของข้อมูลด้วยการรวมกลุ่มตัวแปรที่มีลกั ษณะเดียวกันไว้ดว้ ยกัน
ตัวอย่างเช่น บริ ษทั จาหน่ายรถยนต์ได้แยกกลุ่มลูกค้าออกเป็ น 3 กลุ่ม คือ
1. กลุ่มผูม้ ีรายได้สูง (>$80,000)
2. กลุ่มผูม้ ีรายได้ปานกลาง ($25,000 to $ 80,000)
3. กลุ่มผูม้ ีรายได้ต่า (less than $25,000) และภายในแต่ละกลุ่มยังแยกออกเป็ น
- Have Children
- Married
- Last car is a used car
- Own cars
First Segment (High income)
Have Children
Second Segment (Middle income)

Married
Last car is a

Third Segment (Low income)

used car
Own cars

ภาพที่ 2-11 ตัวอย่าง Clustering
จากข้อมูลข้างต้นทาให้ทางบริ ษทั รู ้วา่ เมื่อมีลูกค้าเข้ามาที่บริ ษทั ควรจะเสนอขายรถประเภท
ใด เช่น ถ้าเป็ นกลุ่มผูม้ ีรายได้สูงควรจะเสนอรถใหม่ เป็ นรถครอบครัวขนาดใหญ่พอสมควร แต่ถา้
เป็ นผูม้ ีรายได้ค่อนข้างต่าควรเสนอรถมือสอง ขนาดค่อนข้างเล็ก
2.3.8 Deviation Detection เป็ นกรรมวิธีในการหาค่าที่แตกต่างไปจากค่ามาตรฐาน หรื อค่าที่
คาดคิ ดไว้ว่าต่างไปมากน้อยเพียงใด โดยทัว่ ไปมักใช้วิธีการทางสถิ ติ หรื อการแสดงให้เห็ นภาพ
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(Visualization) สาหรับเทคนิ คนี้ ใช้ในการตรวจสอบ ลายเซ็นปลอม หรื อบัตรเครดิตปลอม รวมทั้ง
การตรวจหาจุดบกพร่ องของชิ้นงานในโรงงานอุตสาหกรรม
2.3.9 Link Analysis จุดมุ่งหมายของ Link Analysis คือ การสร้าง link ที่รียกว่า “associations”
ระหว่าง recode เดี ยว หรื อ กลุ่มของ recode ในฐานข้อมูล link analysis สามารถแบ่งออกเป็ น 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 การประยุกต์ใช้งาน Data Mining
2.3.10.1 ธุ รกิจค้าปลีกสามารถใช้งาน Data Mining ในการพิจารณาหากลยุทธ์ให้เป็ นที่
สนใจกับผูบ้ ริ โภคในรู ปแบบต่าง ๆ เช่น ที่วา่ งในชั้นวางของจะจัดการอย่างไรถึงจะเพิ่มยอดขายได้
เช่นที่ Midas ซึ่ งเป็ นผูแ้ ทนจาหน่ายอะไหล่สาหรับอุตสาหกรรมรถยนต์ งานที่ตอ้ งทาคือการจัดการ
กับข้อมูลที่ได้รับจากสาขาทั้งหมด ซึ่ งจะต้องทาการรวบรวมและวิเคราะห์อย่างทันท่วงที
2.3.10.2 กิจการโทรคมนาคม เช่ นที่ Bouygues Telecom ได้นามาใช้ตรวจสอบการโกง
โดยวิเคราะห์ รูป แบบการใช้ง านของสมาชิ ก ลู ก ข่า ยในการใช้ง านโทรศัพ ท์ เช่ น คาบเวลาที่ ใ ช้
จุดหมายปลายทาง ความถี่ที่ใช้ ฯลฯ และคาดการณ์ขอ้ บกพร่ องที่เป็ นไปได้ในการชาระเงิน เทคนิค
นี้ ยงั ได้ถูกนามาใช้กบั ลู กค้าโทรศัพท์เคลื่ อนที่ ซ่ ึ งระบบสามารถตรวจสอบได้ว่าที่ ใดที่ เสี่ ยงที่ จะ
สู ญเสี ยลูกค้าสู งในการแข่งขัน France Telecom ได้คน้ หาวิธีรวมกลุ่มผูใ้ ช้ให้เป็ นหนึ่ งเดียวด้วยการ
สร้างแรงดึงดูดในเรื่ องค่าใช้จ่ายและพัฒนาเรื่ องความจงรักภักดีต่อตัวสิ นค้า
2.3.10.3 การวิเคราะห์ผลิ ตภัณฑ์ เก็บรวบรวมลักษณะและราคาของผลิ ตภัณฑ์ท้ งั หมด
สร้างโมเดลด้วยเทคนิค Data Mining และใช้โมเดลในการทานายราคาผลิตภัณฑ์ตวั อื่น ๆ
2.3.10.4 การวิเคราะห์บตั รเครดิต
ก) ช่วยบริ ษทั เครดิตการ์ ดตัดสิ นใจในการที่จะให้เครดิตการ์ ดกับลูกค้าหรื อไม่
ข) แบ่งประเภทของลูกค้าว่ามีความเสี่ ยงในเรื่ องเครดิต ต่า ปานกลาง หรื อสู ง
ค) ป้ องกันปั ญหาเรื่ องการทุจริ ตบัตรเครดิต
2.3.10.5 การวิเคราะห์ลูกค้า
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ก) ช่ วยแบ่งกลุ่ ม และวิเคราะห์ ลูก ค้า เพื่ อที่ จะผลิ ตและเสนอสิ น ค้าได้ตรงตาม
กลุ่มเป้ าหมายแต่ละกลุ่ม
ข) ทานายว่าลูกค้าคนใดจะเลิกใช้บริ การจากบริ ษทั ภายใน 6 เดือนหน้า
2.3.10.6 การวิเคราะห์การขาย
ก) พบว่า 70 % ของลูกค้าที่ซ้ื อโทรทัศน์แล้วจะซื้ อวิดีโอตามมา ดังนั้นผูจ้ ดั การจึง
ควรมุ่งไปลูกค้าที่ซ้ื อโทรทัศน์ แล้วจึงส่ งเมล์ไปยังลูกค้าเหล่านั้นเพื่อที่จะเชิ ญชวน หรื อให้ขอ้ เสนอ
ที่ดี เพื่อให้ลูกค้ามาซื้ อวิดีโอในครั้งต่อไป
ข) ช่วยในการโฆษณาสิ นค้าได้อย่างเหมาะสมและตรงตามเป้ าหมาย
ค) ช่วยในการจัดวางสิ นค้าได้อย่างเหมาะสม
2.3.10.7 Text Mining เป็ นการปรับใช้ Data Mining มาอยูใ่ นรู ปของข้อมูลตัวอักษรซึ่ งเป็ น
รู ปแบบของภาษาเครื่ อง SDP Infoware ตัวอย่างของงานคือใช้เป็ นเครื่ องมือตรวจระดับความพึง
พอใจของผูท้ ี่เข้าชมนิทรรศการโดยผ่านการประมวลผลจากแบบสอบถาม
2.3.10.8 e-Commerce
ก) ช่ วยให้เข้าใจพฤติกรรมของลูกค้า เช่ น ลูกค้ามักเข้าไปที่ Web ใดตามลาดับ
ก่อนหลัง
ข) ช่ วยในการปรับปรุ ง web site เช่ น พิจารณาว่าส่ วนใดของ Web ที่ควร
ปรับปรุ งหรื อควรเรี ยงลาดับการเชื่อมโยงในแต่ละหน้าอย่างไรเพื่อให้สะดวกกับผูเ้ ข้าเยีย่ มชม
2.4 งานวิจัยทีเ่ กีย่ วข้ อง
จริ ยาพร จาปา และ สมชาย ปราการเจริ ญ (2553) งานวิจยั เรื่ อง การประยุกต์ใช้อลั กอริ ทึมกฎ
ความสัมพันธ์ เพื่อวิเคราะห์ พฤติกรรมผูใ้ ช้ห้องสมุ ด กรณี ศึกษาห้องสมุ ดการไฟฟ้ าฝ่ ายผลิ ตแห่ ง
ประเทศไทย งานวิจยั นี้ เป็ นการนา แนวคิดเรื่ องการทา เหมืองข้อมูลมาทาการวิเคราะห์ขอ้ มูล
สารสนเทศของห้องสมุดประกอบด้วย ข้อมูลส่ วนบุคคลของผูใ้ ช้บริ การ รหัส หมวดหมู่ของ
ทรัพยากรที่ถูกยืม วันที่ยืม วันที่คืน ของผูใ้ ช้บริ การแต่ละราย เพื่อเรี ยนรู้ พฤติกรรมการใช้
ทรัพยากรห้องสมุด และนาข้อมูลเหล่านั้นมาทาการประมวลผลตามหลัก Bibliomining เพื่อค้นหา
ความสัมพันธ์ของผูใ้ ช้บริ การกับทรัพยากรที่ถูกยืม และนาผลที่ได้ไปใช้ในการบริ หารจัดการและ
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จัดสรรงบประมาณที่มีอยูอ่ ย่างจากัดในการจัดซื้ อทรัพยากรให้เหมาะสมและตรงความต้องการของ
ผูใ้ ช้บริ การ ซอฟท์แวร์ ที่นามาใช้ประกอบด้วย โปรแกรมจัดการฐานข้อมูล Microsoft SQL Server
2005 และโปรแกรม Clementine Version 12.0 โดยใช้ อัลกอริ ทึม Apriori ข้อมูลที่นามาใช้เป็ น
ข้อมูลการยืม-คืนทรัพยากรห้องสมุดระหว่างปี พ.ศ.2545-2552 จานวน 4,500 รายการ ผลการ
ทดลองพบกฎที่ซ่อนอยู่ 7 กฎ มีค่า Minimum Support 0.044% ค่า Maximum Support 0.333% ค่า
Minimum Confidence 50.0% และค่า Maximum Confidence 75.0% มีค่าความแม่นยาสู งสุ ด
99.67%
น้ าทิพย์ วิภาวิน (2548ก: 69-73) ได้สรุ ปไว้ในงานวิจยั ว่า การออกแบบและการพัฒนาเกี่ยวกับ
การใช้เครื อข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ สาหรับการดาเนิ นงานของห้องสมุด มีวิธีการดังนี้ 1. การ
ตรวจสอบเบื้องต้น (preliminary investigation) เพื่อตรวจสอบและระบุปัญหา ความต้องการของทั้ง
ผูใ้ ช้บริ การ บรรณารักษ์ และผูบ้ ริ หาร สาหรับเป็ นข้อมูลในการออกแบบ โดยการสรุ ปปั ญหาของ
ระบบเดิ ม ความต้องการระบบใหม่ กาหนดแผนกลยุทธ์เพื่อเป็ นทางเลือกของระบบใหม่ 2. การ
วิเคราะห์ระบบ (system analysis) ทาการศึกษาระบบเดิมอย่างละเอียด และกาหนดความต้องการ
ของระบบใหม่ เพื่อดูว่าควรปรับปรุ งอะไรบ้าง และปรับปรุ งอย่างไร จะใช้เครื อข่ายเทคโนโลยี
สารสนเทศในการดาเนิ นงานของห้องสมุดด้านใดบ้าง 3. การออกแบบระบบ (system design)
ออกแบบระบบใหม่ หรื อระบบที่เป็ นทางเลือกที่มาแทนระบบเดิ ม โดยให้พิจารณาในด้านการ
บริ หารจัดการ งบประมาณ บุคลากร อาคารสถานที่ วัสดุ อุปกรณ์ เทคโนโลยีสารสนเทศ ระบบการ
ดาเนิ นงานที่มีอยู่เดิ ม ประกอบกับข้อมูลที่ได้จากการตรวจสอบเบื้องต้นและการวิเคราะห์ระบบ
จากนั้นประเมินทางเลือกต่าง ๆ และคัดเลื อกระบบที่ดีที่สุดจากการออกแบบระบบใหม่ ซึ่ งมีขอ้
คาถามที่ใช้ในการคัดเลื อกคือ ระบบจะทางานได้เหมาะสมกับระบบเดิ มของห้องสมุ ดหรื อไม่
ระบบมีความยืดหยุ่นเพื่อรองรับการปรับปรุ งในอนาคตหรื อไม่ มีการรักษาความปลอดภัยของ
ระบบป้ องกันการเข้ามาใช้งานโดยไม่ได้รับอนุ ญาตหรื อไม่ และประโยชน์ที่จะได้รับคุ ม้ ค่ากับ
ค่าใช้จ่ายหรื อไม่ 4. การพัฒนาระบบ (system development) จัดหา พัฒนา ซอฟต์แวร์ ฮาร์ ดแวร์
รู ป แบบการเชื่ อมต่อเครื อข่า ย ตามแบบจาลองที่ ได้ออกแบบ การทดสอบระบบการดาเนิ นงาน
รวมทั้งการจัดทาคู่มือระบบและคู่มือการปฏิบตั ิงาน 5. การนาระบบไปใช้ (system implementation)
ดาเนินการติดตั้งระบบใหม่ และอบรมผูป้ ฏิบตั ิงานให้สามารถดาเนินงานได้ตามแบบจาลอง จากนั้น
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ตรวจสอบระบบว่าสามารถทางานได้ตามวัตถุประสงค์ที่วางไว้หรื อไม่ ถ้ายังมีขอ้ ขัดข้องหรื อเกิ ด
ปั ญหาก็จะต้องมีการออกแบบระบบใหม่ ถ้าสามารถดาเนิ นการได้ตามแบบจาลองก็เผยแพร่ และ
นาไปสู่ ข้ นั ตอนของการบารุ งรักษาระบบต่อไป 6. การบารุ งรักษาระบบ (system maintenance)
ตรวจสอบ และประเมินระบบเป็ นระยะ รวมทั้งมีการปรับปรุ งเมื่อจาเป็ น
จุมพจน์ วนิชกุล (2537: 48) ได้มีแนวคิดเกี่ยวกับการสร้างระบบเครื อข่ายห้องสมุดว่า ต้องมีการ
เตรี ยมสร้างระบบสารสนเทศภายในให้พร้อมเสี ยก่อน ที่จะเข้าร่ วมระบบเครื อข่ายสารสนเทศของ
ห้องสมุดประเภทเดียวกัน หรื อเครื อข่ายระดับใหญ่ที่ห้องสมุดแต่ละประเภทสามารถเชื่อมโยงเข้า
หากันได้เป็ นอย่างดี โดยเฉพาะห้องสมุดประชาชนซึ่ งเป็ นแหล่งการเรี ยนรู ้ของประชาชนในชุ มชน
อย่างแท้จริ ง และมีความใกล้ชิดกับประชาชนมากที่ สุด ดังนั้นถ้ามีการสร้ างเครื อข่ายห้องสมุ ด
ประชาชนได้ ประชาชนก็จะได้รับประโยชน์สูงสุ ด และเป็ นศูนย์การเรี ยนรู้ตลอดชีวิตของชุมชน ที่
ผ่านมาการให้บริ การสารสนเทศในห้องสมุดประชาชน ยังไม่มีประสิ ทธิ ภาพเท่าที่ควร เพราะต่าง
คนต่างทา ข้อมูลแตกต่างกันไป ดังนั้น เพื่อให้เครื อข่ายห้องสมุ ดประชาชนสามารถให้บริ การ
สารสนเทศที่มีประสิ ทธิ ภาพ และประสบความสาเร็ จ มี แนวทางในการดาเนิ นการโดยแต่ละ
ห้องสมุดประชาชนเตรี ยมความพร้อมในด้านต่าง ๆ ก่อนที่จะนาเครื อข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศมา
ใช้กบั ระบบการดาเนิ นงานห้องสมุด และเชื่ อมต่อกันเป็ นเครื อข่ายห้องสมุด ควรมีการจัดเตรี ยมใน
เรื่ องต่อไปนี้ 1. เตรี ยมข้อมูลสารสนเทศให้พร้อมที่จะจัดเก็บในระบบฐานข้อมูลคอมพิวเตอร์ เช่น
ฐานข้อมูลหนังสื อ ฐานข้อมูลสิ่ งพิมพ์ต่อเนื่ อง ฐานข้อมูล ชี วประวัติบุคคล ฐานข้อมูลท้องถิ่น เป็ น
ต้น 2. ศึกษาการนาระบบคอมพิวเตอร์ มาใช้ในห้องสมุด ทั้งฮาร์ ดแวร์ ซอฟต์แวร์ สาหรับงาน
ห้องสมุด รวมทั้งการเชื่ อมต่อเข้ากับระบบโทรคมนาคม 3. เตรี ยมบุคลากรให้พร้อมสาหรับการนา
ห้องสมุดเข้าสู่ ระบบเครื อข่าย ทั้งใน ด้านความรู ้ ความเข้าใจ ในด้านเทคโนโลยีสารสนเทศสาหรับ
การดาเนิ นงาน 4. ใช้คอมพิวเตอร์ ในการดาเนิ นงาน โดยการวางระบบคอมพิวเตอร์ ให้สามารถ
จัดเก็บและเรี ยกใช้ขอ้ มูลได้ โดยเฉพาะการเลือกใช้โปรแกรมการจัดการฐานข้อมูลมาใช้ในการ
จัดเก็บสารสนเทศของห้องสมุดควรเป็ นโปรแกรมเดียวกัน 5. ขยายงานบริ การ โดยใช้สื่อ วัสดุ
อุปกรณ์ ต่าง ๆ เช่ น เครื่ องสแกนเนอร์ ซี ดีรอม การเชื่ อมต่ออินเทอร์ เน็ ต โทรสาร ดาวเทียมเพื่อ
การศึ ก ษาจากการทบทวนวรรณกรรมเกี่ ย วกับ การออกแบบและการพัฒ นาการใช้ ค รื อ ข่ า ย
เทคโนโลยีสารสนเทศของศูนย์สื่อการศึกษา สาหรับการดาเนินงานห้องสมุดประชาชน พบว่า มีตวั
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แปรที่ศึกษาได้แก่ การเลือกฮาร์ ดแวร์ ซอฟต์แวร์ และการพัฒนาบรรณารักษ์ การให้ความร่ วมมือ
ของหน่ วยงานต่าง ๆ ในการเชื่ อมต่อเครื อข่าย การเลือกลักษณะการเชื่ อมต่อเครื อข่ายภายในและ
ภายนอกที่มีความเหมาะสม ประหยัดงบประมาณคุม้ ค่ากับการลงทุน การจัดให้มีศูนย์สื่อการศึกษา
ในห้องสมุ ดประชาชน และที่ สาคัญที่ สุดคื อ ตัวแปรเกี่ ยวกับการบริ การและการจัดการเรี ยนรู ้
เพื่ อ ให้ ป ระชาชนได้รั บ ประโยชน์ สู ง สุ ด จากการใช้เ ครื อ ข่ า ยเทคโนโลยี ส ารสนเทศของศู น ย์
สื่ อการศึกษา สาหรับการดาเนิ นงานห้องสมุดประชาชน เพื่อทาให้ประชาชนได้รับข่าวสาร ข้อมูล
สารสนเทศ ที่หลากหลาย ทันสมัย ตรงกับความสนใจ ความต้องการของแต่ละบุคคล และสามารถ
เข้า ถึ งข้อมูล สารสนเทศได้อย่างสะดวก รวดเร็ ว นอกจากตัวแปรเหล่ า นี้ ที่ไ ด้จากการทบทวน
วรรณกรรมแล้ว ในขั้นตอนของการออกแบบและพัฒนาแบบจาลองผูว้ ิจยั ยังได้นาข้อมูลจากการ
สารวจ และข้อมูลที่ได้จากการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส อุปสรรค มาใช้เป็ นข้อมูลพื้นฐานใน
การออกแบบ โดยพัฒนากรอบแนวคิดของแบบจาลอง และร่ างแบบจาลอง เพื่อให้ผเู้ ชี่ยวชาญได้
พิจารณาโดยการสนทนากลุ่ ม จากนั้นมี การพัฒนาแบบจาลองโดยการพัฒนาเครื่ องมื อที่ ใช้กบั
แบบจาลอง และเสนอผูท้ รงคุณวุฒิเพื่อการพิจารณา ตรวจสอบและรับรองแบบจาลองอีกครั้ง ก่อน
การนาไปทดลองและประเมินแบบจาลอง
ธีระวัฒน์ แสนปัญญา และสมชาย ปราการเจริ ญ (2554) งานวิจยั เรื่ อง การพยากรณ์การซื้ อสิ นค้า
ประเภทกระเบื้ องปู พ้ื นสาหรั บ ร้ า นค้า ปลี ก โดยวิ ธี ก ฎความสั ม พัน ธ์ สรุ ป ว่า งานวิ จยั นี้ เป็ นการ
ประยุกต์ใช้แนวคิดเรื่ องการท าเหมืองข้อมูลมาวิเคราะห์พฤติกรรมของผูบ้ ริ โภคสิ นค้าประเภท
กระเบื้องปูพ้ืน เพื่อหากฎความสัมพันธ์ของการเลื อกซื้ อสิ นค้าเพื่อนาไปจาหน่ ายสาหรับธุ รกิจค้า
ปลีก ซึ่งประกอบไปด้วย รายการใบสั่งซื้ อสิ นค้า รายการสิ นค้า ซึ่ งผลที่ได้จะมีประโยชน์ต่อการวาง
แผนการผลิ ต สิ น ค้า ให้ เ พี ย งพอกับ ความต้อ งการและพยากรณ์ พ ฤติ ก รรมการเลื อ กซื้ อ สิ น ค้า
ฐานข้อมูลที่นามาวิเคราะห์ถูกจัดเก็บไว้ในโปรแกรมจัดการฐานข้อมูล Microsoft SQL Server 2008
ของปี พ.ศ. 2553 จานวน 22,507 รายการ และโปรแกรม Weka Version 3.6 โดยใช้อลั กอริ ทึม
Apriori เพื่อหาความสัมพันธ์ พบกฎทั้งสิ้ น 4 กฎ โดยมีความเชื่ อมัน่ 35, 33, 31, 31 เปอร์ เซ็นต์
ตามลาดับ
ไชยยศ เอื้อวิริยะไชยกุล และสมชาย ปราการเจริ ญ (2554) งานวิจยั เรื่ อง การศึกษาพฤติกรรมการ
ใช้บริ การสนามของนักกอล์ฟ โดยใช้อลั กอริ ทึมของกฎความสัมพันธ์ กรณี ศึกษา สนามกอล์ฟ
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คริ สตัล เบย์ กอล์ฟคลับ พบว่าการนาเทคนิ คการทาเหมืองข้อมูลของการใช้บริ การสนามกอล์ฟ
สารสนเทศการบริ การประกอบด้วยการเช่ ารถกอล์ฟ (Golf cart) การใช้บริ การห้องอาหาร (Club
house restaurant) การใช้บริ การซุ ม้ น้ า (Kiosks) การใช้บริ การร้านโปรชอพ และการใช้บริ การสนาม
ซ้อม (Driving range) โดยศึกษาความสัมพันธ์ของนักกอล์ฟจานวน 140,263 คนที่มาใช้บริ การของ
สนาม ตั้งแต่ปี 2549 – 2553 ผลของกฎความสัมพันธ์โดยใช้อลั กอริ ทึม Apriori พบ ว่ามีอยู่ 8 กฎ
และมีค่า Minimum support 0.2 ค่า Maximum confidence 56% Minimum confidence 30% จากนั้น
นาไปวิเคราะห์การถดถอย (Regression analysis) ซึ่ งใช้เป็ นแนวทางการพยากรณ์ การจัดสรร
งบประมาณรายจ่ายประจาปี การจัดใช้ทรัพยากรต่างๆของสนามในปี ต่อไป

บทที่ 3
วิธีดำเนินกำรวิจยั
การวิ เ คราะห์ แ ละการพัฒ นาห้ อ งสมุ ด ประชาชนโดยใช้ ก ฎความสั ม พัน ธ์ ผ่ า นระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ ผูว้ จิ ยั ได้แบ่งวิธีการดาเนินงาน โดยครอบคลุมรายละเอียดดังต่อไปนี้
3.1 การศึกษาข้อมูลและปัญหาของระบบงานเดิม
3.2 การวิเคราะห์และออกแบบระบบ
3.3 การพัฒนาระบบ
3.4 การทดสอบระบบ
3.5 การประเมินผลระบบ
3.1 กำรศึกษำข้ อมูลและปัญหำของระบบงำนเดิม
3.1.1 การศึกษาปัญหาของระบบเดิม
การรวบรวมข้อ มู ล และศึ ก ษาความเป็ นไปได้

เพื่ อ ใช้ใ นการพัฒ นาระบบให้ มี

ประสิ ทธิ ภาพผูว้ ิจยั ได้ทาการรวบรวมข้อมูลจากงานวิจยั ที่เกี่ ยวข้องในการพัฒนาระบบห้องสมุ ด
ประชาชนโดยใช้กฎความสัมพันธ์ผา่ นระบบอิเล็กทรอนิกส์ โดยในการพัฒนาระบบที่มีอยูเ่ ป็ นแบบ
เว็บแอพพลิเคชัน่ และแอพพลิเคชัน่ จากนั้นทาการศึกษาความเป็ นไปได้ในการพัฒนาระบบ เพื่อให้
ทราบถึงปัญหา และความต้องการของภาพรวมระบบทั้งหมด จึงขอสรุ ปได้เป็ นดังนี้
ลักษณะการทางานของห้องสมุด เป็ นการให้บริ การหนังสื อ ในเรื่ องของการยืม คืน แก่
ประชาชนผูท้ ี่สนใจ โดยลักษณะงานเดิมของทางห้องสมุดจะมีการใช้ระบบจัดการข้อมูลหนังสื อ
การยืม คื น และประวัติส มาชิ กที่ ใช้บริ การ ซึ่ งซอฟต์แวร์ เดิ มที่ใ ช้งานเป็ นลัก ษณะการนาไปใช้
ร่ วมกันกับห้องสมุดอื่น ๆ ทัว่ ประเทศ ทาให้เกิดปั ญหาในด้านความต้องการในการจัดการข้อมูลไม่
ตรงกับความต้องการของผูใ้ ช้ง านโดยตรง และยังไม่ มีเว็บไซต์ในการสื บค้นข้อมูลหนังสื อจาก
ภายนอก หรื อแนะนาหนังสื อที่มีลกั ษณะเนื้ อเรื่ องที่ใกล้เคียงหรื อคล้ายคลึ งกัน สาเหตุจูงใจให้แก่
ผูว้ จิ ยั ได้มีแนวคิดในการพัฒนาห้องสมุดประชาชนวัดลาโพ เพื่อช่วยในการค้นหาข้อมูลหนังสื อจาก
ทางบ้านโดยไม่ตอ้ งเดินทางไปถึงสถานที่จริ ง และแนะนาหนังสื อเพิ่มเติมให้เป็ นอีกทางเลือกหนึ่ ง
แก่ผใู ้ ช้บริ การห้องสมุดให้มีทางเลือกเพิ่มขึ้นโดยใช้กฎความสัมพันธ์ผา่ นระบบอิเล็กทรอนิกส์
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3.1.2 การศึกษาเครื่ องมือที่ทาการพัฒนาระบบห้องสมุดประชาชน เป็ นการศึกษาเทคนิ คที่ใช้กบั
ระบบ ซึ่ งได้เลื อกใช้เทคนิ ค กฎความสัมพันธ์ (Association rule) มาใช้ในการพัฒนาระบบการ
สื บค้นข้อมูลหนังสื อจากภายนอก หรื อแนะนาหนังสื อที่มีลกั ษณะเนื้อเรื่ องที่ใกล้เคียงหรื อคล้ายคลึง
กันให้แก่ผทู ้ ี่สนใจได้อย่างสะดวก
3.2 กำรวิเครำะห์ และออกแบบระบบ
จากการศึ ก ษา และวิเคราะห์ ขอ้ มูล ในเบื้ องต้น ทาให้ท ราบถึ งขั้นตอนการทางานของระบบ
ข้อมูลที่จะนาเข้าสู่ ระบบ บุคคลที่เกี่ ยวข้องกับระบบ และแหล่งจัดเก็บข้อมูล โดยสามารถอธิ บาย
โดยใช้แผนภาพ UML (Unified Modeling Language) ซึ่ งเป็ นภาษาที่ใช้อธิ บายโมเดลต่าง ๆ ที่
สามารถแสดงให้เห็นถึงขั้นตอน ในการทางานของระบบ ข้อมูลที่นาเข้า และออกจากระบบ ข้อมูล
และข้อมูลที่ไหลเวียนอยูภ่ ายในระบบ โดยใช้โปรแกรม Microsoft Visio 2010 ช่วยในการสร้าง
ไดอะแกรม (Diagram) โดยแบ่งการออกแบบโครงสร้างเป็ น 3 ส่ วน คือ
3.2.1 ผังความเชื่ อมโยงของโปรแกรมโดยรวม (Use Case Diagram - Overall) ยูสเคส
ไดอะแกรมเป็ นการแสดงภาพรวมการท างานของ ระบบห้ อ งสมุ ด ประชาชนโดยใช้ ก ฎ
ความสัมพันธ์ผา่ นระบบอิเล็กทรอนิกส์ ระบบที่พฒั นาขึ้นมีผเู ้ กี่ยวข้อง จานวน 3 กลุ่ม
3.2.1.1 กลุ่ มที่ 1 เจ้าหน้าที่ ห้องสมุ ด สามารถจัดการข้อมูล ประเภทหนังสื อได้
สามารถจัดการข้อมูลหนังสื อได้ สามารถจัดการข้อมูลการยืมได้ สามารถจัดการข้อมูลการคืนได้
สามารถตรวจสอบ สื บค้นข้อมูลของหนังสื อ และสมาชิกที่ใช้บริ การการยืมหนังสื อได้
3.2.1.2 กลุ่มที่ 2 บุคคลทัว่ ไป สามารถทาการสื บค้นข้อมูลของหนังสื อจากชื่ อเรื่ อง
ผูแ้ ต่งหนังสื อได้ หลังจากที่บุคคลภายนอกทาการสื บค้นหนังสื อที่ตอ้ งการได้แล้ว ระบบจะทาการ
แนะนาหนังสื อที่มีเนื้อหาคล้ายคลึงกันมาแนะนาให้โดยอัตโนมัติ
3.2.1.3 กลุ่มที่ 3 สมาชิกห้องสมุด โดยผูใ้ ช้โปรแกรมต้องทาการสมัครเป็ นสมาชิกของ
ห้องสมุดก่อน เพื่อเก็บประวัติของผูใ้ ช้ไว้ในระบบตรวจสอบการเข้าใช้งาน สมาชิกสามารถทาการ
สื บค้นหาข้อมูลหนังสื อจากชื่ อเรื่ องหนังสื อ ชื่ อผูแ้ ต่งหนังสื อ

หลังจากที่สมาชิ กทาการสื บค้น

หนัง สื อที่ ต้องการได้แล้ว ระบบจะท าการแนะนาหนัง สื อที่ มี เนื้ อหาคล้า ยคลึ ง กันมาแนะนาให้
สมาชิกโดยอัตโนมัติ เมื่อสมาชิ กเข้าใช้งานระบบครั้งต่อไป ระบบจะทาการแนะนาหนังสื อให้แก่

40

สมาชิ กโดยอัตโนมัติ และตรงกับความต้องการของสมาชิ ก ซึ่ งสมาชิ กไม่ตอ้ งเสี ยเวลาในการพิมพ์
สื บค้น สามารถแสดงรายละเอียดดังภาพที่ 3-1

1.ค้นหาหนังสื อ
2.ข้อมูลสมาชิก
บุคคลทัว่ ไป
3.ข้อมูลประเภทหนังสื อ

4.ข้อมูลหนังสื อ
เจ้าหน้าที่หอ้ งสมุด
5.ยืมหนังสื อ
6. คืนหนังสื อ

สมาชิกห้องสมุด

7.ตรวจสอบหนังสื อ

ภำพที่ 3-1 ยูสเคสไดอะแกรมภาพรวมของระบบ
3.2.2 Use Case Description แสดงรายละเอียดความสัมพันธ์ระหว่าง Actor action และ
System respond ซึ่ งสามารถแสดงได้ดงั นี้
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ตำรำงที่ 3-1 Use-Case Description ของ 1.ค้นหาหนังสื อ
Use-case : ค้นหาหนังสื อ

2.
4.
5.
6.

Steps :
Actor action
1. เลือกข้อมูลประเภทหนังสื อ
2. ระบุชื่อหนังสื อที่ตอ้ งการ
3. เลือกรายการหนังสื อที่ตอ้ งการ
4. มีหน้าต่าง Pop Up แสดงข้อความ
5. เลือก “ต้องการ” หรื อ “ไม่ตอ้ งการ”

1.
3.

7.
8.
9.

System Response
1. แสดง List รายการหนังสื อในแต่ละหมวด
2. แสดงรายการข้อมูลหนังสื อ
3. แสดง List รายการหนังสื อแสดงสถานะ
หนังสื อ
4. แสดงรายการหนังสื อที่ใกล้เคียง
5. ปิ ดความข้อความยืนยัน
6. แสดงผลข้อมูลหนังสื อ
7. Refresh หน้า form กรอกข้อมูล

ตำรำงที่ 3-2 Use-Case Description ของ 2.ข้อมูลสมาชิก
Use-case : บันทึก ลบ แก้ไข ค้นหาข้อมูลสมาชิก
Steps :
Actor action
1. เลือกเมนู จัดการข้อมูลสมาชิก
10.
12.
14.
15.

2. ระบุชื่อสมาชิกที่ตอ้ งการ
3. เลือกบันทึก ลบ แก้ไข ค้นหา
4. กรอกข้อมูล
5. กด บันทึก ลบ แก้ไข
6. เลือก “ยืนยัน” หรื อ “ยกเลิก”

11.
13.

System Response
1. แสดงหน้า จอให้ เ ลื อ กสมาชิ ก ที่ ต้อ งการจะ
บันทึก ลบ แก้ไข ค้นหา
2. แสดงข้อมูลสมาชิก
3. แสดงฟอร์มการทางาน
4. แสดงข้อความยืนยันการ บันทึก ลบ แก้ไข
ข้อมูล
5. ปิ ดความข้อความยืนยัน
6. แสดงผลการบันทึกข้อมูล
7. Refresh หน้า form กรอกข้อมูล
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ตำรำงที่ 3-3 Use-Case Description ของ 3.ข้อมูลประเภทหนังสื อ
Use-case : บันทึก ลบ แก้ไข ค้นหาข้อมูลประเภทหนังสื อ
Steps :
Actor action
1. เลือกเมนู จัดการข้อมูลประเภทหนังสื อ
16.
18.
20.
21.

2. ระบุชื่อประเภทหนังสื อที่ตอ้ งการ
3. เลือกบันทึก ลบ แก้ไข ค้นหา
4. กรอกข้อมูล
5. กด บันทึก ลบ แก้ไข

17.
19.

System Response
1. แสดงหน้ า จอให้ เ ลื อ กประเภทหนั ง สื อที่
ต้องการจะบันทึก ลบ แก้ไข ค้นหา
2. แสดงข้อมูลประเภทหนังสื อ
3. แสดงฟอร์มการทางาน
4. แสดงข้อความยืนยันการ บันทึ ก ลบ แก้ไข
ข้อมูล
5. ปิ ดความข้อความยืนยัน
6. แสดงผลการบันทึกข้อมูล
7. Refresh หน้า form กรอกข้อมูล

6. เลือก “ยืนยัน” หรื อ “ยกเลิก”

ตำรำงที่ 3-4 Use-Case Description ของ 4.ข้อมูลหนังสื อ
Use-case : บันทึก ลบ แก้ไข ค้นหาข้อมูลหนังสื อ
Steps :
Actor action
1. เลือกเมนู จัดการข้อมูลหนังสื อ
22.
24.
26.
27.

2. ระบุชื่อหนังสื อที่ตอ้ งการ
3. เลือกบันทึก ลบ แก้ไข ค้นหา
4. กรอกข้อมูล
5. กด บันทึก ลบ แก้ไข
6. เลือก “ยืนยัน” หรื อ “ยกเลิก”

23.
25.

System Response
1. แสดงหน้าจอให้เลื อกหนังสื อที่ตอ้ งการจะ
บันทึก ลบ แก้ไข ค้นหา
2. แสดงข้อมูลหนังสื อ
3. แสดงฟอร์มการทางาน
4. แสดงข้อความยืนยันการ บันทึ ก ลบ แก้ไข
ข้อมูล
5. ปิ ดความข้อความยืนยัน
6. แสดงผลการบันทึกข้อมูล
7. Refresh หน้า form กรอกข้อมูล
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ตำรำงที่ 3-5 Use-Case Description ของ 5.ข้อมูลยืมหนังสื อ
Use-case : บันทึก ลบ แก้ไข ค้นหาข้อมูลยืมหนังสื อ
Steps :
Actor action
1. เลือกเมนู จัดการข้อมูลยืมหนังสื อ
28.
30.
32.
33.

2. ระบุชื่อหนังสื อที่ตอ้ งการยืม
3. เลือกบันทึก ลบ แก้ไข ค้นหา
4. กรอกข้อมูล
5. กด บันทึก ลบ แก้ไข

29.
31.

System Response
1. แสดงหน้าจอให้เลื อกหนังสื อที่จะยืม และ
ต้องการจะบันทึก ลบ แก้ไข ค้นหา
2. แสดงข้อมูลหนังสื อที่ทาการยืม
3. แสดงฟอร์มการทางาน
4. แสดงข้อความยืนยันการ บันทึ ก ลบ แก้ไข
ข้อมูล
5. ปิ ดความข้อความยืนยัน
6. แสดงผลการบันทึกข้อมูล
7. Refresh หน้า form กรอกข้อมูล

6. เลือก “ยืนยัน” หรื อ “ยกเลิก”

ตำรำงที่ 3-6 Use-Case Description ของ 6.ข้อมูลคืนหนังสื อ
Use-case : บันทึก ลบ แก้ไข ค้นหาข้อมูลคืนหนังสื อ
Steps :
Actor action
1. เลือกเมนู จัดการข้อมูลคืนหนังสื อ
34.
36.
38.
39.

2. ระบุชื่อหนังสื อที่ตอ้ งการคืน
3. เลือกบันทึก ลบ แก้ไข ค้นหา
4. กรอกข้อมูล
5. กด บันทึก ลบ แก้ไข
6. เลือก “ยืนยัน” หรื อ “ยกเลิก”

35.
37.

System Response
1. แสดงหน้า จอให้เ ลื อ กหนัง สื อ ที่ จ ะคื น และ
ต้องการจะบันทึก ลบ แก้ไข ค้นหา
2. แสดงข้อมูลหนังสื อที่ทาการคืน
3. แสดงฟอร์มการทางาน
4. แสดงข้อความยืนยันการ บันทึก ลบ แก้ไข
ข้อมูล
5. ปิ ดความข้อความยืนยัน
6. แสดงผลการบันทึกข้อมูล
7. Refresh หน้า form กรอกข้อมูล
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ตำรำงที่ 3-7 Use-Case Description ของ 7. ตรวจสอบข้อมูลหนังสื อ
Use-case : ตรวจสอบข้อมูลหนังสื อ

40.

Steps :
Actor action
1. เลือกเมนู ตรวจสอบข้อมูลหนังสื อ
2. ระบุชื่อหนังสื อที่ตอ้ งการตรวจสอบ
3.2.3 Structural Analysis
3.2.3.1 ( Context ) Class Diagram

41.

System Response
1. แสดงหน้าจอให้เลือกรายการข้อมูลหนังสื อ
2. แสดงข้อมูลหนังสื อที่ทาการตรวจสอบ
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ข้อมูลเชื้ อชาติ
-รหัสเชื้ อชาติ : Int
-ชื่อเชื้ อชาติ : Varchar
-สถานะข้อมูล : Varchar

1

ข้อมูลศาสนา
-รหัสศาสนา : Int
-ชื่อศาสนา : Varchar
-สถานะข้อมูล : Varchar

1
*
*
*

ข้อมูลสัญชาติ
-รหัสสัญชาติ : Int
-ชื่อสัญชาติ : Varchar
-สถานะข้อมูล : Varchar

1

ข้อมูลระดับการศึกษาของผูย้ มื
-รหัสระดับการศึกษา : Int
-ชื่อระดับการศึกษา : Varchar
ข้อมูลอาชีพ
-รหัสอาชีพ : Int
-อาชีพ : Varchar

1

1

*
*

ข้อมูลสมาชิก
-รหัสสมาชิก : Int
-รหัสคานาหน้าชื่อ : Int
-คานาหน้าชื่อ : Varchar
-นามสกุล : Varchar
-ชื่อภาษาอังกฤษ : Varchar
-รหัสประชาชน : Int
-อายุ : Int
-เพศ : Varchar
-รหัสเชื้อชาติ : Int
-รหัสศาสนา : Int
-รหัสสัญชาติ : Int
-ที่อยู่ : Varchar
-รหัสระดับการศึกษา : Int
-รหัสอาชีพ : Int
-รหัสหน่วยงาน : Int
-รหัสประเภทสมาชิก : Int
-โทรศัพท์ : Varchar
-อีเมล์ : Varchar
-วันที่สมัคร : Date/Time
-วันสิ้ นสุ ดสมาชิ ก : Date/Time
-สถานะสมาชิก : Varchar
-จานวนหนังสื อที่ยมื ไป : Int
-รู ปของสมาชิก : image
-หมายเหตุ : Varchar
-รหัสบาร์โค้ด : Varchar

*

1

ข้อมูลคานาหน้าชื่อ
-รหัสคานาหน้าชื่อ : Int
-คานาหน้าชื่อ : Varchar

ข้อมูลหน่วยงาน

1 -รหัสหน่วยงาน : Int

-รหัสหน่วยงานภายใย : Int
-ชื่ อหน่วยงาน : Varchar
-ที่อยู่ :Varchar
-เบอร์ ติดต่อ : Varchar
-อีเมล์ : Varchar

*
*

1

ข้อมูลผูใ้ ช้งาน
-รหัสผูใ้ ช้ : Int
-ชื่อ-นามสกุลผูใ้ ช้ : Varchar
-สถานะชื่อผูใ้ ช้ : Varchar
-พาสเวิร์ดผูใ้ ช้ : Varchar
-ลาดับการใช้งาน : Varchar
-คาอธิบาย : Varchar
-สถานะผูใ้ ช้ : Varchar

ข้อมูลประเภทสมาชิก
-รหัสประเภทสมาชิก : Int
-ประเภทสมาชิก : Varchar
-จานวนวันที่สามารถยืมได้ : Int
-จานวนหนังสื อที่ยมื ได้ : Int

ภำพที่ 3-2 คลาสไดอะแกรม (Class Diagram) ระบบห้องสมุดประชาชนโดยใช้กฎความสัมพันธ์ผา่ นระบบอิเล็กทรอนิกส์
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3.2.4 คลาสไดอะแกรม (Class Diagram) คลาสไดอะแกรมเป็ นแผนภาพที่แสดงให้เห็นถึงคลาส
ต่างๆ ที่ออกแบบในฐานข้อมูล ซึ่ งประกอบด้วย คลาส (Class) วัตถุ (Object) และวิธีการ (Methods)
ซึ่งคลาสไดอะแกรมของระบบตรวจสอบการคัดลอกข้อความสามารถแสดงรายละเอียดดังภาพที่ 32 จาก Class Diagram ด้านล่าง สามารถนามาอธิ บายหน้าที่ของแต่ละ Class ได้ดงั นี้
ตำรำงที่ 3-8 แสดง Responsibility ของแต่ละ Class
Class
Responsibility
ข้อมูลคานาหน้าชื่อ
จัดเก็บคานาหน้าชื่อ
ข้อมูลประเภทสมาชิก
จัดเก็บข้อมูลประเภทสมาชิก
ข้อมูลอาชีพ
จัดเก็บข้อมูลอาชีพ
ข้อมูลศาสนา
จัดเก็บข้อมูลศาสนา
ข้อมูลสัญชาติ
จัดเก็บข้อมูลสัญชาติ
ข้อมูลเชื้อชาติ
จัดเก็บข้อมูลเชื้อชาติ
ข้อมูลผูใ้ ช้
จัดเก็บข้อมูลผูใ้ ช้
ข้อมูลสมาชิก
จัดเก็บข้อมูลสมาชิก
ข้อมูลหน่วยงาน
จัดเก็บข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลระดับการศึกษาของผูย้ มื
จัดเก็บระดับการศึกษาของผูย้ มื
ตำรำงที่ 3-9 แสดงความสัมพันธ์ระหว่าง Use Case Diagram และ Class Diagram
Use – Case
Class
1. ค้นหาหนังสื อ
- ชื่อหนังสื อ
- หมวดหนังสื อหรื อประเภทหนังสื อ
- ชื่อผูแ้ ต่ง
2. บันทึก ลบ แก้ไข ค้นหาข้อมูลสมาชิก
- ข้อมูลสมาชิก
3. บันทึก ลบ แก้ไข ค้นหาข้อมูลประเภทหนังสื อ- - ข้อมูลประเภทหนังสื อ
4. บันทึก ลบ แก้ไข ค้นหาข้อมูลหนังสื อ

- - ข้อมูลหนังสื อ

5. บันทึก ลบ แก้ไข ค้นหาข้อมูลยืมหนังสื อ

- - ข้อมูลการยืมหนังสื อ

6. บันทึก ลบ แก้ไข ค้นหาข้อมูลคืนหนังสื อ

- - ข้อมูลการคืนหนังสื อ

7.ตรวจสอบข้อมูลหนังสื อ

- - ข้อมูลหนังสื อในส่ วนของสถานะ
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3.2.5 Conceptual Perspective Class Diagram

ภำพที่ 3-3 Conceptual Perspective Class Diagram ระบบห้องสมุดประชาชนโดยใช้กฎความสัมพันธ์ผา่ นระบบอิเล็กทรอนิกส์
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3.2.6 การวิเคราะห์พฤติกรรม (Behavioral Analysis)
ผังลาดับการทางานของโปรแกรม (Sequence Diagram) ซี เควนซ์ไดอะแกรม เป็ นการ
แสดงการจาลองภาพรวมของกิจกรรมต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นกับวัตถุ (Object) ในระบบ เพื่อแสดงสภาวะ
การทางานของระบบจากสภาวะหนึ่ งไปอีกสภาวะหนึ่ งเป็ นแบบลาดับขั้นตอน ดังนั้นจากการ
วิเคราะห์ระบบสามารถแบ่งฟั งก์ชนั งาน ได้แก่ ฟั งก์ชนั การตรวจสอบข้อมูลหนังสื อ ฟั งก์ชนั การ
ค้นหาหนัง สื อ ฟั งก์ชันจัดการข้อมูล หนัง สื อ และฟั ง ก์ชันข้อมู ล การยืม -คื น ซึ่ ง จากฟั งก์ชันงาน
ทั้งหมด สามารถอธิบายในรู ปแบบของซีเควนซ์ไดอะแกรมได้ดงั ภาพที่ 3-4 ถึงภาพที่ 3-5
ภาพที่ 3-4 แสดงขั้นตอนการค้นหาข้อมูลหนังสื อและการตรวจสอบข้อมูลหนังสื อโดยมีผทู ้ ี่
ใช้งานระบบคือ บุคคลทัว่ ไปและสมาชิ กห้องสมุดลักษณะการทางานคือเข้าไปทาการค้นหาข้อมูล
หนัง สื อ เมื่ อ ค้น หาข้อ มู ล พบจะแสดงรายการสถานะหนัง สื อ ที่ ต้อ งการว่ า มี ห นัง สื อ นั้น มี อ ยู่ ที่
ห้องสมุดหรื อไม่ หรื อว่าอยูใ่ นสถานะการถูกยืม เป็ นต้น

บุคคลทัว่ ไป สมาชิก
เข้าใช้ Website
ห้องสมุด
เข้าใช้ Website

GUI

ค้นหารายการหนังสื อ
กรอกรายชื่อหนังสื อ

สถานะหนังสื อ

แสดงรายชื่อหนังสื อ
กรอกรายชื่ อหนังสื อใหม่

ภำพที่ 3-4 Sequence Diagram ของ Use-Case การค้นหาหนังสื อและตรวจสอบหนังสื อ
ภาพที่ 3-5 เป็ นการทางานในส่ วนของเจ้าหน้าที่ (บรรณารั กษ์) ในส่ วนของการจัดการ
ข้อมูล ภายในห้องสมุ ดไม่ ว่า จะเป็ นในส่ วนของการเพิ่ ม ลบ แก้ไข ค้นหาข้อมูล สมาชิ ก ข้อมู ล
หนังสื อ และข้อมูลการยืม-คืนหนังสื อ
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GUI

จัดการข้อมูลสมาชิก

จัดการข้อมูลหนังสื อ

จัดการข้อมูลการยืม-คืน

เจ้าหน้าที่
เข้าใช้ระบบ

กรอกรายชื่อสมาชิก

คียร์ ายการหนังสื อ
กรอกข้อมูลหนังสื อ

คียข์ อ้ มูลการยืม-คืน

คียร์ ายการหนังสื อใหม่

ภำพที่ 3-5 Sequence Diagram ของ Use-Case การจัดการข้อมูลภายในห้องสมุด
3.2.7 การออกแบบส่ วนติดต่อกับผูใ้ ช้งาน (User Interface) การออกแบบส่ วนติดต่อกับ
ผูใ้ ช้งาน ซึ่ งในส่ วนนี้จะมีผใู ้ ช้งานที่เป็ นบุคคลทัว่ ไปและสมาชิ กห้องสมุด โดยมีลกั ษณะการทางาน
คือเข้าไปทาการค้นหาข้อมูลหนังสื อที่ตอ้ งการ เมื่อทาการค้นหาข้อมูลพบจะแสดงรายการสถานะ
หนังสื อที่ตอ้ งการว่ามีหนังสื อนั้นมี อยู่ที่ห้องสมุดหรื อไม่ หรื อว่าอยู่ในสถานะการถูกยืม เป็ นต้น
โดยจะแสดงข้อมูลการทางานตามภาพที่ 3-6

ภำพที่ 3-6 การออกแบบหน้าจอการค้นหาข้อมูลหนังสื อที่ตอ้ งการ
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การออกแบบหน้าจอเข้าสู่ ระบบสาหรับเจ้าหน้าที่ห้องสมุด (บรรณารักษ์) โดยเจ้าหน้าที่
ห้องสมุด เมื่อเข้าใช้งานให้ทาการกรอกชื่อผูใ้ ช้และรหัสผ่านสามารถแสดงรายละเอียดดังภาพที่ 3-7
เข้าสู่ ระบบ
ชื่อผูใ้ ช้
รหัสผ่าน
ตกลง

ยกเลิก

ภำพที่ 3-7 การออกแบบหน้าจอการเข้าสู่ ระบบ
เมื่อทาการเข้าสู่ ระบบสาหรับเจ้าหน้าที่ห้องสมุด (บรรณารักษ์) โดยเจ้าหน้าที่ห้องสมุดจะ
พบกับการทางานของหน้าจอโปรแกรมระบบห้องสมุด ซึ่ งมีการออกแบบไว้ในส่ วนของการจัดการ
กับข้อมูลต่าง ๆ เช่ น ข้อมูลสมาชิ ก ข้อมูลหนัง สื อ ข้อมูลวารสาร การทายืม-คืน การตรวจสอบ
ข้อมูล จบการทางาน หรื อแม้แต่ เมนู ย่อยต่า ง ๆ ที่ ส ร้ า งมาเพื่อช่ วยการท างานต่า ง ๆ ได้แก่ เมนู
รายการหลัก บริ การสมาชิ ก ปรับปรุ งแก้ไข พิมพ์รายการ ข้อมูลอื่ น ๆ ช่ วยเหลื อ สามารถแสดง
รายละเอียดดังภาพที่ 3-8

ข้อมูลสมาชิก

ข้อมูลหนังสื อ

ข้อมูลวารสาร

ทาการยืม

ทาการคืน

ตรวจสอบข้อมูล

รายการหลัก บริ การสมาชิก ปรับปรุ งแก้ไข พิมพ์รายการ ข้อมูลอื่น ๆ ช่วยเหลือ

ภำพที่ 3-8 การออกแบบหน้าจอการจัดการข้อมูลต่าง ๆ ของโปรแกรมระบบห้องสมุด

จบการทางาน
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3.3 กำรพัฒนำระบบ
ระบบห้องสมุดประชาชนโดยใช้กฎความสัมพันธ์ผา่ นระบบอิเล็กทรอนิ กส์ ซึ่ งการพัฒนาระบบ
ผูว้ ิจยั ได้ใช้โปรแกรม Microsoft Studio 2010 และใช้ระบบฐานข้อมูลโปรแกรมจัดการฐานข้อมูล
SQL Server 2008 ในการเก็บข้อมูลส่ วนของการออกแบบหน้าจอเพื่อติดต่อกับผูใ้ ช้งาน (Graphic
User Interface:.GUI).ได้ใช้โปรแกรม Adobe Photoshop CS3 และ.Adobe Dreamwever.CS3.ใน
การออกแบบเพื่ออานวยความสะดวกให้แก่ใช้ และในส่ วนของการแนะนานั้น ผูว้ ิจยั ได้นาเทคนิ คที่
ใช้ในการให้คาแนะนา คือ เทคนิคกฎความสัมพันธ์ เพื่อให้ระบบเป็ นไปตามขอบเขตของการวิจยั
3.4 กำรทดสอบระบบ
ผูว้ ิจยั ได้ทาการทดสอบโปรแกรม โดยใช้วิธีการทดสอบแบบแบล๊กบ็อกซ์ (Blackbox Testing)
โดยได้แบ่งการทดสอบโปรแกรมออกเป็ น 2 ขั้นตอน ดังนี้
3.4.1 การทดสอบในขั้นแอลฟา (Alpha Testing) เป็ นการทดสอบความสมบูรณ์ของโปรแกรม
โดยผูว้ จิ ยั เอง โดยการป้ อนข้อมูลต่าง ๆ เข้าไปในโปรแกรม เพื่อให้ทราบว่าโปรแกรมมีขอ้ ผิดพลาด
อะไรเกิดขึ้นบ้าง โดยได้กาหนดหัวข้อย่อยในการทดสอบแบบแอลฟาคือ การทดสอบประสิ ทธิ ภาพ
ของการทางานของโปรแกรม หลังจากนั้นจะทาการแก้ไขปรับปรุ งโปรแกรมให้ดีข้ ึน และนาไป
ทดสอบในขั้นต่อไป
3.4.2 การทดสอบในขั้นเบต้า (Beta Testing) เป็ นการทดสอบความสมบูรณ์ของโปรแกรม โดย
ใช้แบบสอบถามในการประเมินประสิ ทธิ ภาพการทางาน ซึ่ งทาการทดสอบกลุ่มตัวอย่าง 3 กลุ่ม คือ
1) ผูเ้ ชี่ยวชาญทางด้านระบบงานเกี่ยวกับกฎความสัมพันธ์ จานวน 3 คน 2) ผูใ้ ช้ระบบ (บรรณารักษ์)
จานวน 2 คน และ 3) สมาชิกหรื อผูใ้ ช้ทวั่ ไปโดยใช้วธิ ีแบบบังเอิญ จานวน 25 คน
3.5 กำรประเมินระบบ
การประเมินประสิ ทธิภาพการทางานของระบบห้องสมุดประชาชนโดยใช้กฎความสัมพันธ์ผา่ น
ระบบอิเล็กทรอนิ กส์ ซึ่ งผูว้ ิจยั ได้จดั ทาแบบประเมินประสิ ทธิ ภาพโปรแกรม โดยแบ่งการทดสอบ
การหาประสิ ทธิภาพของโปรแกรมออกเป็ น 4 ด้าน คือ ด้านความสามารถทางานตามความต้องการ
ของผูใ้ ช้ ด้านการใช้งานโปรแกรม ด้านผลลัพธ์ที่ได้จากโปรแกรม และด้านความปลอดภัย
ผูท้ าแบบประเมินจะต้องทาการทดสอบโปรแกรมโดยลองใช้โปรแกรมที่ได้พฒั นาขึ้น และทา
แบบประเมินที่ได้ออกแบบไว้
แบบประเมินประสิ ทธิ ภาพของโปรแกรมได้กาหนดเกณฑ์ตามวิธีของไลเคอร์ ท (Likert) โดย
ประกอบ ด้วยมาตรอันดับ (Rating Scale) เชิงคุณภาพ 5 ระดับ และมาตรอันดับเชิงปริ มาณ 5 ระดับ
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ด้วยกัน โดยจะให้คะแนนในแต่ละหัวข้อตามความเหมาะสมซึ่ งมีลาดับตามความหมายของคะแนน
ดังตารางที่ 3-10 ดังนี้
ตำรำงที่ 3-10 แสดงเกณฑ์การให้คะแนนของแบบประเมินประสิ ทธิภาพ
ระดับเกณฑ์ กำรให้ คะแนน

ควำมหมำย

เชิ งคุณภำพ เชิงปริมำณ
ดีมาก

4.51 – 5.00

โปรแกรมที่พฒั นามีประสิ ทธิภาพในระดับดีมาก

ดี

3.51 – 4.50

โปรแกรมที่พฒั นามีประสิ ทธิภาพในระดับดี

ปานกลาง

2.51 – 3.50

โปรแกรมที่พฒั นามีประสิ ทธิภาพในระดับพอใช้

น้อย

1.51 – 2.50

โปรแกรมที่พฒั นามีประสิ ทธิภาพในระดับต้องปรับปรุ ง

น้อยมาก

1.00 – 1.50

โปรแกรมที่พฒั นามีประสิ ทธิ ภาพในระดับใช้ไม่ได้

เมื่อผูท้ าแบบประเมินทาการประเมินเสร็ จเรี ยบร้ อย ทางผู้วิจยั จะนาแบบประเมินนั้นมาทา
การวิ เ คราะห์ โดยใช้ห ลัก การทางสถิ ติ เพื่ อ สรุ ป ผลการประเมิ น ว่า โปรแกรมที่ ไ ด้พ ฒ
ั นาขึ้ น มี
ประสิ ทธิ ภาพในด้านต่าง ๆ อยูใ่ นระดับใด ซึ่ งหลักการสถิติที่ใช้มีดงั นี้
3.5.1 ค่าตัวกลางเลขคณิ ต (Arithmetic Mean) หรื อค่าเฉลี่ย (Mean)
จากสู ตร

X

เมื่อ

X
= 

(3-1)

N

X

แทน ตัวกลางเลขคณิ ตหรื อค่าเฉลี่ย

X

แทน ผลรวมทั้งหมดของข้อมูล

N

แทน จานวนข้อมูลทั้งหมด

3.5.2 ค่าส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)
จากสู ตร

SD =

(X  X )

2

N

เมื่อ SD แทน ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน

(3-2)
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X

แทน ข้อมูลแต่ละจานวน

X

แทน คะแนนค่าเฉลี่ยเลขคณิ ต

N

แทน จานวนข้อมูลทั้งหมด

บทที่ 4
ผลของการวิจยั
ในการพัฒนาห้องสมุดประชาชนโดยใช้กฎความสัมพันธ์ผ่านระบบอิ เล็กทรอนิ กส์ ตาม
ฟังก์ชนั งานที่ได้ออกแบบไว้ ได้ทาการทดสอบการทางานของระบบโดยผูพ้ ฒั นาเป็ นผูท้ ดสอบ เพื่อ
หาข้อ ผิ ด พลาดที่ เ กิ ด ขึ้ น กับ ระบบ หลัง จากนั้ น ได้ท าการทดสอบการท างานของระบบโดย
ผูเ้ ชี่ยวชาญและผูใ้ ช้งานทัว่ ไป ซึ่ งผลการดาเนินการแบ่งเป็ น 2 ส่ วน ดังนี้
4.1กกผลการพัฒนาระบบ
4.2 ผลการประเมินประสิ ทธิภาพระบบ
4.1 ผลการพัฒนาระบบ
ระบบห้องสมุดประชาชนโดยใช้กฎความสัมพันธ์ผา่ นระบบอิเล็กทรอนิ กส์ ที่ได้พฒั นาขึ้น
โดยโปรแกรม Microsoft Studio 2008-2010 เป็ นเครื่ องมือในการพัฒนาและใช้ โปรแกรมจัดการ
ฐานข้อมูล SQL Server 2008 นั้นได้มีการกาหนดกลุ่มผูใ้ ช้งานแบ่งเป็ น 3 ประเภท ได้แก่ เจ้าหน้าที่
ห้องสมุด บุคคลทัว่ ไป สมาชิกห้องสมุด ในส่ วนของการทางานมีดงั นี้
4.1.1 การทางานหลักของเจ้าหน้าที่หอ้ งสมุด
4.1.1.1 พื้นที่ ในการเข้าสู่ ระบบ (Login) สาหรั บเข้าไปจัดการข้อมูลต่า ง ๆ ของ
ห้องสมุดซึ่ งผูท้ ี่จะเข้าใช้ระบบนี้ได้แก่ เจ้าหน้าที่ห้องสมุดหรื อบรรณารักษ์ โดยทาการกรอกชื่อผูใ้ ช้
(Username) และรหัสผ่าน (Password) ตามภาพที่ 4-1

ภาพที่ 4-1 การเข้าสู่ ระบบ (Login)
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เมื่อทาการกรอกชื่ อผูใ้ ช้ (Username) และรหัสผ่าน (Password) จะปรากฏหน้าจอการใช้
งานระบบในภาพรวมดังภาพที่ 4-2 ในส่ วนของรายละเอียดวิธีการใช้จะแสดงไว้ในภาคผนวก

ภาพที่ 4-2 หน้าจอการใช้งานระบบในภาพรวม
4.1.1.2 พื้นที่ส่วนบน ประกอบไปด้วยเมนูต่าง ๆ เช่น ข้อมูลสมาชิ ก ข้อมูลหนังสื อ
ข้อมูลการยืม ข้อมูลการคืน และจบการทางาน ตามภาพที่ 4-2
4.1.1.3 พื้นที่ ส่ วนรองจากด้า นบน ประกอบไปด้วยเมนู ต่า ง ๆ เช่ น รายการหลัก
บริ การสมาชิก ปรับปรุ งแก้ไข พิมพ์รายงาน ข้อมูลอื่น ๆ ตามภาพที่ 4-2
4.1.2 การทางานหลักของบุคคลทัว่ ไป และสมาชิกห้องสมุด
4.1.2.1 พื้นที่การใช้งานหน้าแรกของเว็บไซต์ ประกอบไปด้วย ข้อความยินดีตอ้ นรับ
เข้าสู่ เว็บไซต์ มีเมนู อยู่ 3 รายการ คือ เมนูหน้าหลัก เมนูคน้ หารายการหนังสื อ และเมนูตรวจสอบ
รายการยืม ตามภาพที่ 4-3
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ภาพที่ 4-3 หน้าจอเว็บไซต์การใช้งานระบบในภาพรวม
บุคคลทัว่ ไป และสมาชิกห้องสมุดสามารถเข้าใช้บริ การทางเว็บไซต์คน้ หาข้อมูลรายการ
หนังสื อที่มีอยูใ่ นห้องสมุดได้โดยคลิกไปที่เมนูคน้ หารายการหนังสื อจะปรากฏหน้าจอการทางาน
ในส่ วนของการค้นหารายการหนังสื อ ซึ่ งการค้นหารายการหนังสื อนั้นสามารถค้นหาได้จาก ชื่ อ
หนัง ชื่ อ ผู ้แ ต่ ง และ ISBN หรื ออาจจะกรอกข้อ มู ล ชื่ อ หนัง สื อ ที่ ต้อ งการค้น หาได้ที่ Textbox
ด้านล่างได้ ดังภาพที่ 4-4

ภาพที่ 4-4 แสดงการทางานของเมนูคน้ หารายการหนังสื อ
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ตัว อย่า ง เช่ น หากบุ ค คลทั่ว ไป และสมาชิ ก ห้อ งสมุ ด (ขอแทนด้ว ยค าว่า “ผูใ้ ช้ง าน”)
ต้องการที่จะค้นหาข้อมูลหนังสื อจาก ชื่ อ หนังสื อ ให้ผูใ้ ช้งานระบบท าการกรอกข้อความที่ ช่อง
Textbox แล้วคลิกที่ปุ่มค้นหา จากตัวอย่างได้ทาการกรอกคาว่า “คอมพิวเตอร์ ” ปรากฏว่าชื่อหนังสื อ
ที่มีคาว่า “คอมพิวเตอร์ ” ในหน้าจอจะแสดงข้อมูลมีชื่อผูแ้ ต่งที่แต่งหนังสื อโดยที่ชื่อหนังสื อนั้นมี
ข้อความคาว่า “คอมพิวเตอร์ ” ซึ่งได้แสดงข้อมูลออกมาทั้งหมด ดังภาพที่ 4-5

ภาพที่ 4-5 แสดงการทางานของเมนูคน้ หารายการหนังสื อด้วยชื่อผูแ้ ต่ง
จากนั้นผูใ้ ช้งานสามารถคลิก คาว่า “เลื อก” ด้านหลังชื่ อผูแ้ ต่งเพื่อทาการดูขอ้ มูลว่าผูแ้ ต่ง
ท่านนี้แต่งหนังสื อเรื่ องใดบ้าง ตามภาพที่ 4-6

ภาพที่ 4-6 แสดงการคลิกเลือกชื่อผูแ้ ต่ง
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จากภาพที่ 4-6 เป็ นการแสดงให้ทราบว่าหากผูใ้ ช้งานต้องการข้อมูลหนังสื อโดยดูขอ้ มูลจาก
ชื่ อผูแ้ ต่ ง สามารถเลื อกค้นหาจากชื่ อผูแ้ ต่ ง หรื อค้นจากค าของชื่ อหนัง สื อ โดยจะท าให้ผูใ้ ช้งาน
สามารถเลือกหนังสื ออื่น ๆ ที่ผแู ้ ต่งได้แต่งไว้นอกเหนือจากเล่มที่ตอ้ งการค้นหา
4.2 ผลการประเมินประสิ ทธิภาพระบบ
4.2.1 การทดสอบโดยใช้แบบประเมิน เมื่อได้สร้างระบบเสร็ จสิ้ นและนาเพื่อสร้างระบบ
ห้องสมุดประชาชนโดยใช้กฎความสัมพันธ์ผา่ นระบบอิเล็กทรอนิ กส์ ไปทดสอบ โดยให้ผเู้ ชี่ยวชาญ
และผูใ้ ช้งานทาการทดลองใช้ระบบ พร้ อมทั้งตอบแบบสอบถามประเมินประสิ ทธิ ภาพระบบ ซึ่ ง
แบบประเมินประสิ ทธิ ภาพของระบบได้กาหนดเกณฑ์ตามวิธีของไลเคอร์ ท (Likert) โดยประกอบ
ด้วยมาตรอันดับ (Rating Scale) เชิงคุณภาพ 5 ระดับ และมาตรอันดับเชิ งปริ มาณ 5 ระดับด้วยกัน
โดยจะให้คะแนนในแต่ละหัวข้อตามความเหมาะสมซึ่ งมีลาดับตามความหมายของคะแนน โดยได้
แบ่งผูท้ ดสอบออกเป็ น 2 กลุ่ม คือ กลุ่มผูเ้ ชี่ ยวชาญ จานวน 5 คน และกลุ่มผูใ้ ช้งานทัว่ ไป จานวน 25
คน ซึ่ งได้แบ่งการประเมินประสิ ทธิ ภาพออกเป็ น 4 ด้าน ได้แก่ ด้านที่ 1 ได้แก่ ด้านฟั งก์ชนั ความ
ต้องการของระบบ (Function Requirement Test) เพื่อประเมินประสิ ทธิ ภาพของระบบที่พฒั นาขึ้น
ว่าสามารถทางานได้ตรงตามความต้องการเพียงใด ด้านที่ 2 ได้แก่ ด้านฟั งก์ชนั ความถูกต้องของ
ระบบ (Functional Test) เพื่อประเมินความถูกต้องและประสิ ทธิ ภาพการทางานของระบบที่
พัฒนาขึ้น ด้านที่ 3 ได้แก่ ด้านการใช้งาน (Usability Test) เพื่อประเมินระบบที่พฒั นาขึ้นว่ามีความ
ง่ายและสะดวกต่อการใช้งานมากน้อยเพียงใด และด้านที่ 4 ได้แก่ ด้านสิ ทธิ์ การเข้าใช้งานและความ
ปลอดภัย (Security Test)
4.2.2 การทดสอบระบบโดยผูเ้ ชี่ ยวชาญ เป็ นผลการประเมินประสิ ทธิ ภาพของระบบในแต่ละ
ด้าน ได้สรุ ปจากแบบสอบถามที่นาไปประเมินประสิ ทธิ ภาพของระบบสามารถแสดงเป็ นค่าเฉลี่ ย
( X ) ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ( S.D. ) และค่าระดับประสิ ทธิ ภาพมีผลการประเมินแยกตามแต่ละด้าน
4.2.2.1 ผลการประเมินประสิ ทธิภาพด้านฟังก์ชนั ความต้องการของระบบโดยผูเ้ ชี่ ยวชาญ
ได้ทาการประเมิน สามารถแสดงดังตารางที่ 4-1
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ตารางที่ 4-1 การประเมินด้านฟังก์ชนั ความต้องการของระบบ
รายการประเมิน

ระดับประสิ ทธิภาพ

X

S.D. แปลผล

1..ความสามารถของระบบในการจัดการข้อมูล เพิ่ม ลบ แก้ไข ข้อมูลสมาชิก

4.40

0.54

ดี

2..ความสามารถของระบบในการจัดการข้อมูล เพิ่ม ลบ แก้ไข ข้อมูลหนังสื อ

4.20

0.44

ดี

3. ความสามารถของระบบในการจัดการข้อมูล เพิ่ม ลบ แก้ไข ข้อมูลการยืม

4.60

0.54

ดีมาก

4. ความสามารถของระบบในการจัดการข้อมูล เพิ่ม ลบ แก้ไข ข้อมูลการคืน

4.60

0.54

ดีมาก

5..ความสามารถของระบบในการแนะนาหนังสื อของผูแ้ ต่งได้

4.40

0.89

ดี

6..ความสามารถของระบบในการแก้ไขรหัสผ่านได้

4.60

0.54

ดีมาก

7..ความสามารถในการแสดงรายละเอียดในการค้นหาข้อมูลของหนังสื อได้

4.00

0.70

ดี

4.40

0.59

ดี

ได้แก่ ชื่อหนังสื อ ชื่อประเภทหนังสื อ ชื่อผูแ้ ต่ง
สรุ ปรายการประเมิน

จากข้อมูลในตารางที่ 4-1 เป็ นการประเมิน ด้านฟั งก์ชันความต้องการของระบบ จาก
ผูเ้ ชี่ยวชาญ โดยภาพรวมอยูใ่ นระดับดี ( X = 4.40 ค่า S.D. = 0.59) รายการประเมินอันดับที่ 1 มีอยู่
3 ตัวชี้ วดั ด้วยกัน ได้แก่ 1) ความสามารถของระบบในการจัดการข้อมูล เพิ่ม ลบ แก้ไข ข้อมูลการ
ยืม 2)

ความสามารถของระบบในการจัด การข้อ มู ล เพิ่ ม ลบ แก้ไ ข ข้อ มู ล การคื น และ 3)

ความสามารถของระบบในการแก้ไขรหัสผ่านได้ ซึ่ งอยูใ่ นระดับดีมาก ( X = 4.60 ค่า S.D. = 0.54)
อันดับที่ 2 มีอยู่ 2 ตัวชี้ วดั ด้วยกัน ได้แก่ 1) ความสามารถของระบบในการจัดการข้อมูล เพิ่ม ลบ
แก้ไข ข้อมูลสมาชิ ก อยูใ่ นระดับดี ( X = 4.40 ค่า S.D. = 0.54) และ 2) ความสามารถของระบบใน
การแนะนาหนังสื อของผูแ้ ต่งได้อยูใ่ นระดับดี ( X = 4.40 ค่า S.D. = 0.89) อันดับที่ 3 ได้แก่
ความสามารถของระบบในการจัดการข้อมูล เพิ่ม ลบ แก้ไข ข้อมูลหนังสื อ อยู่ในระดับดี ( X =
4.20 ค่า S.D. = 0.44) และอันดับสุ ดท้าย อันดับที่ 4 ได้แก่ ความสามารถในการแสดงรายละเอียดใน
การค้นหาข้อมูลของหนังสื อได้ ได้แก่ ชื่ อหนังสื อ ชื่ อประเภทหนังสื อ ชื่ อผูแ้ ต่ง อยูใ่ นระดับดี ( X
= 4.00 ค่า S.D. = 0.70)
4.2.2.2 ผลการประเมินประสิ ทธิ ภาพด้านความถูกต้องของระบบโดยผูเ้ ชี่ยวชาญ สามารถ
แสดงได้ดงั ตารางที่ 4-2
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ตารางที่ 4-2 การประเมินประสิ ทธิภาพด้านความถูกต้องของระบบ
รายการประเมิน

ระดับประสิ ทธิภาพ

X

S.D.

แปลผล

1.ความสามารถของระบบในการจัดการข้อมูล เพิ่ม ลบ แก้ไข ข้อมูลสมาชิก

4.40

0.54

ดี

2.ความสามารถของระบบในการจัดการข้อมูล เพิ่ม ลบ แก้ไข ข้อมูลหนังสื อ

4.20

0.44

ดี

3.ความสามารถของระบบในการจัดการข้อมูล เพิ่ม ลบ แก้ไข ข้อมูลการยืม

4.40

0.89

ดี

4.ความสามารถของระบบในการจัดการข้อมูล เพิ่ม ลบ แก้ไข ข้อมูลการคืน

4.00

0.70

ดี

5.ความถูกต้องในการแก้ไขรหัสผ่าน

4.40

0.54

ดี

6.ผลลัพธ์ในค้นหาข้อมูลหนังสื อได้อย่างสะดวก รวดเร็ ว และมีความถูกต้อง

4.20

0.44

ดี

7.ความเหมาะสมของระบบในการแนะนาหนังสื อของผูแ้ ต่งให้ตรงกับความ

4.20

0.44

ดี

4.40

0.54

ดี

3.75

0.56

ดี

ต้องการของผูใ้ ช้โดยอัตโนมัติ
8.ความถูกต้องในการทางานของระบบในภาพรวม
สรุ ปรายการประเมิน

จากข้อมูลในตารางที่ 4-2 เป็ นการประเมินประสิ ทธิ ภาพด้านความถูกต้องของระบบจาก
ผูเ้ ชี่ ยวชาญโดยภาพรวมอยูใ่ นระดับดี ( X = 3.75 ค่า S.D. = 0.56) ซึ่ งรายการประเมินอันดับที่ 1 มี
อยู่ 4 ตัวชี้ วดั ด้วยกัน ได้แก่ 1) ความสามารถของระบบในการจัดการข้อมูล เพิ่ม ลบ แก้ไข ข้อมูล
การยืม อยูใ่ นระดับดี ( X = 4.40 ค่า S.D. = 0.89) 2) ความสามารถของระบบในการจัดการข้อมูล
เพิ่ม ลบ แก้ไข ข้อมูลสมาชิ ก 3) ความถูกต้องในการแก้ไขรหัสผ่าน และ 4) ความถูกต้องในการ
ทางานของระบบในภาพรวมอยูใ่ นระดับดี ( X = 4.40 ค่า S.D. = 0.54) อันดับที่ 2 มีอยู่ 3 ตัวชี้ วดั
ด้วยกัน ได้แก่ 1) ความสามารถของระบบในการจัดการข้อมูล เพิ่ม ลบ แก้ไข ข้อมูลหนังสื อ 2)
ผลลัพธ์ในค้นหาข้อมูลหนังสื อได้อย่างสะดวก รวดเร็ ว และมีความถูกต้อง และ 3) ความเหมาะสม
ของระบบในการแนะนาหนังสื อให้ตรงกับความต้องการของผูใ้ ช้โดยอัตโนมัติ อยูใ่ นระดับดี ( X
= 4.20 ค่า S.D. = 0.44) อันดับที่ 3 ความสามารถของระบบในการจัดการข้อมูล เพิ่ม ลบ แก้ไข
ข้อมูลการคืน อยูใ่ นระดับดี ( X = 4.00 ค่า S.D. = 0.70)
4.2.2.3 ผลการประเมินประสิ ทธิ ภาพด้านการใช้งานของระบบโดยผูเ้ ชี่ ยวชาญ สามารถ
แสดงได้ดงั ตารางที่ 4-3
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ตารางที่ 4-3 การประเมินประสิ ทธิภาพด้านการใช้งาน
รายการประเมิน

ระดับประสิ ทธิภาพ

X

S.D.

แปลผล

1. ความง่ายในการใช้งานระบบ

4.60

0.54

ดีมาก

2. ความถูกต้องสมบูรณ์ของผลลัพธ์

4.40

0.89

ดี

3. ความชัดเจนของภาพที่แสดงบนหน้าจอ

4.20

0.83

ดี

4. ความชัดเจนของข้อความที่แสดงบนหน้าจอ

4.60

0.54

ดีมาก

5. ความเหมาะสมในการใช้สีของตัวอักษร พื้นหลัง และรู ปภาพประกอบ

4.20

0.44

ดี

6. ความเหมาะสมของตาแหน่งในการจัดวางส่วนต่างๆ บนหน้าจอ

4.00

0.70

ดี

7. ความเหมาะสมของปริ มาณข้อมูลที่นาเสนอในแต่ละหน้าจอ

4.60

0.54

ดีมาก

8. การแสดงผลข้อมูลมีความเป็ นรู ปแบบและเป็ นมาตรฐานเดียวกัน

4.40

0.89

ดี

9. ความเหมาะสมของระบบในภาพรวม

4.40

0.89

ดี

4.37

0.69

ดี

สรุ ปรายการประเมิน

จากตารางที่ 4-3 การประเมินประสิ ทธิ ภาพด้านการใช้งานโดยผูเ้ ชี่ยวชาญ โดยภาพรวมอยู่
ในระดับดี ( X = 4.37 ค่า S.D. = 0.69) ซึ่ งรายการประเมินอันดับที่ 1 มีอยู่ 3 ตัวชี้ วดั ด้วยกัน ได้แก่
1) ความง่ายในการใช้งานระบบ 2) ความชัดเจนของข้อความที่แสดงบนหน้าจอ และ 3) ความ
เหมาะสมของปริ มาณข้อมูลที่นาเสนอในแต่ละหน้าจอ อยู่ในระดับดี มาก ( X = 4.60 ค่า S.D. =
0.54) อันดับที่ 2 มีอยู่ 3 ตัวชี้ วดั ด้วยกัน ได้แก่ 1) ความถูกต้องสมบูรณ์ของผลลัพธ์ 2) การแสดงผล
ข้อมูลมีความเป็ นรู ปแบบและเป็ นมาตรฐานเดียวกัน และ 3) ความเหมาะสมของระบบในภาพรวม
อยูใ่ นระดับดี ( X = 4.40 ค่า S.D. = 0.89) อันดับที่ 3 มีอยู่ 2 ตัวชี้ วดั ด้วยกัน ได้แก่ 1) ความชัดเจน
ของภาพที่แสดงบนหน้าจอ อยูใ่ นระดับดี ( X = 4.20 ค่า S.D. = 0.83) และ 2) ความเหมาะสมใน
การใช้สีของตัวอักษร พื้นหลัง และรู ปภาพประกอบ อยูใ่ นระดับดี ( X = 4.20 ค่า S.D. = 0.44)
อันดับที่ 4 ความเหมาะสมของตาแหน่งในการจัดวางส่ วนต่างๆ บนหน้าจอ อยูใ่ นระดับดี ( X =
4.00 ค่า S.D. = 0.70)
4.2.2.4 ผลการประเมิ น ประสิ ท ธิ ภ าพด้า นสิ ท ธิ์ การเข้า ใช้ง านและความปลอดภัย โดย
ผูเ้ ชี่ยวชาญ สามารถแสดงได้ดงั ตารางที่ 4-4

62

ตารางที่ 4-4 การประเมินประสิ ทธิภาพด้านสิ ทธิ์ การเข้าใช้งานและความปลอดภัย
ระดับประสิ ทธิภาพ

รายการประเมิน

X

S.D. แปลผล

1..ความสามารถในการกาหนดชื่อผูใ้ ช้งานระบบ และรหัสผ่าน

4.80

0.44

ดีมาก

2..ความสามารถในการป้ องกันระบบจากผูไ้ ม่มีสิทธิ์ในการเข้าใช้งาน

4.40

0.54

ดี

3..การเตือนเมื่อพบข้อผิดพลาดในกรณี ที่ผใู ้ ช้ไม่ป้อนข้อมูลตามที่กาหนด

4.20

0.83

ดี

4..ความเหมาะสมของระบบในการรักษาความปลอดภัย

4.80

0.44

ดีมาก

4.55

0.56

ดีมาก

สรุ ปรายการประเมิน

จากตารางที่ 4-4 การประเมินประสิ ทธิ ภาพด้านสิ ทธิ์ การเข้าใช้งานและความปลอดภัยโดย
ผูเ้ ชี่ ยวชาญโดยภาพรวมอยูใ่ นระดับดีมาก ( X = 4.55 ค่า S.D. = 0.56) ซึ่ งรายการประเมินอันดับที่
1 มีอยู่ 2 ตัวชี้วดั ด้วยกัน ได้แก่ 1) ความสามารถในการกาหนดชื่อผูใ้ ช้งานระบบ และรหัสผ่าน และ
2) ความเหมาะสมของระบบในการรักษาความปลอดภัย อยูใ่ นระดับดีมาก ( X = 4.80 ค่า S.D. =
0.44) อันดับที่ 2 ได้แก่ ความสามารถในการป้ องกันระบบจากผูไ้ ม่มีสิทธิ์ ในการเข้าใช้งาน อยูใ่ น
ระดับดี ( X = 4.40 ค่า S.D. = 0.54) อันดับที่ 3ได้แก่ การเตือนเมื่อพบข้อผิดพลาดในกรณี ที่ผใู ้ ช้ไม่
ป้ อนข้อมูลตามที่กาหนด อยูใ่ นระดับดี ( X = 4.20 ค่า S.D. = 0.83)
4.2.2.5 สรุ ป ผลการประเมิ นประสิ ทธิ ภาพของระบบโดยผูเ้ ชี่ ยวชาญทั้ง 4 ด้าน สามารถ
แสดงได้ดงั ตารางที่ 4-5
ตารางที่ 4-5 สรุ ปผลการประเมินประสิ ทธิภาพในแต่ละด้านของระบบโดยผูเ้ ชี่ยวชาญ
รายการประเมิน

ระดับประสิ ทธิภาพ

X

S.D.

แปลผล

1. การประเมินประสิ ทธิภาพด้านฟังก์ชนั ความต้องการของระบบ

4.40

0.59

ดี

2. การประเมินประสิ ทธิภาพด้านฟังก์ชนั ความถูกต้องของระบบ

3.75

0.56

ดี

3. การประเมินประสิ ทธิภาพด้านการใช้งาน

4.37

0.69

ดี

4. การประเมินประสิ ทธิภาพด้านสิ ทธิ์การเข้าใช้งานและความปลอดภัย

4.55

0.56

ดีมาก

4.26

0.6

ดี

สรุ ปรายการประเมิน
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จากข้อมูลตารางที่ 4-5 ผลการประเมินประสิ ทธิ ภาพของระบบโดยผูเ้ ชี่ ยวชาญ ทั้ง 4 ด้าน ที่
อยู่ในระดับดีมาก อันดับที่ 1 ได้แก่ การประเมินประสิ ทธิ ภาพด้านสิ ทธิ์ การเข้าใช้งานและความ
ปลอดภัย อยูใ่ นระดับดีมาก ( X = 4.55 ค่า S.D. = 0.56) อันดับที่ 2 การประเมินประสิ ทธิ ภาพด้าน
ฟั งก์ชนั ความต้องการของระบบ อยูใ่ นระดับดี ( X = 4.40 ค่า S.D. = 0.59) อันดับที่ 3 การประเมิน
ประสิ ทธิ ภาพด้านการใช้งาน อยูใ่ นระดับดี ( X = 4.37 ค่า S.D. = 0.69) อันดับที่ 4 การประเมิน
ประสิ ทธิ ภาพด้านฟังก์ชนั ความถูกต้องของระบบ อยูใ่ นระดับดี ( X = 3.75 ค่า S.D. = 0.56)
เมื่ อพิจารณาการประเมินประสิ ทธิ ภาพโดยผูเ้ ชี่ ยวชาญ ทั้ง 4 ด้าน สามารถสรุ ปผลการ
ประเมินประสิ ทธิ ภาพโดยภาพรวมของระบบอยูใ่ นระดับดี พบว่าค่าเฉลี่ยของระบบมีประสิ ทธิ ภาพ
อยูใ่ นระดับดี ( X = 4.26 ค่า S.D. = 0.6)
4.2.3 การทดสอบระบบโดยผูใ้ ช้ทวั่ ไป เป็ นผลการประเมินประสิ ทธิ ภาพของระบบในแต่ละด้าน
ได้สรุ ปจากแบบสอบถามที่นาไปประเมินประสิ ทธิ ภาพของระบบ สามารถแสดงเป็ นค่าเฉลี่ย ( X )
ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และค่าระดับประสิ ทธิ ภาพมีผลการประเมินแยกตามแต่ละด้าน
4.2.3.1 ผลการประเมินความพึงพอใจด้านฟั งก์ชนั ความต้องการของระบบ จากผูใ้ ช้งาน
สามารถแสดงดังตารางที่ 4-6
ตารางที่ 4-6 การประเมินความพึงพอใจด้านฟังก์ชนั ความต้องการของระบบ
รายการประเมิน
1...ความสามารถของระบบในการค้น หาข้อ มู ล หนัง สื อ ได้แ ก่ ชื่ อ

ระดับประสิ ทธิภาพ

X

S.D.

แปลผล

4.72

0.45

ดีมาก

4.80

0.40

ดีมาก

4.76

0.42

ดีมาก

หนังสื อ ชื่อประเภทหนังสื อ ชื่อผูแ้ ต่ง
2...ความสามารถของระบบในการแนะนาหนังสื อของผูแ้ ต่งได้
สรุ ปรายการประเมิน

จากข้อมูลตารางที่ 4-6 การประเมินความพึงพอใจด้านฟั งก์ชนั ความต้องการของระบบของ
ผูใ้ ช้งาน โดยภาพรวมอยูใ่ นระดับดีมาก ( X = 4.76 ค่า S.D. = 0.42) ซึ่ งรายการประเมินอันดับที่ 1
ได้แก่ ความสามารถของระบบในการแนะนาหนังสื อโดยอัตโนมัติได้ อยูใ่ นระดับดีมาก ( X =4.80
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ค่า S.D. =0.40) อันดับที่ 2 ได้แก่ ความสามารถของระบบในการค้นหาข้อมูลหนังสื อ ได้แก่ ชื่ อ
หนังสื อ ชื่อประเภทหนังสื อ ชื่อผูแ้ ต่ง อยูใ่ นระดับดี ( X =4.72 ค่า S.D. =0.45)
4.2.3.2 ผลการประเมินความพึงพอใจด้านฟั งก์ชนั ความถู กต้องของระบบ โดยผูใ้ ช้ง าน
สามารถแสดงได้ดงั ตารางที่ 4-7
ตารางที่ 4-7 การประเมินความพึงพอใจด้านฟังก์ชนั ความถูกต้องของระบบ
รายการประเมิน
1...ผลลัพธ์ในค้นหาข้อมูลหนังสื อได้อย่างสะดวก รวดเร็ ว และมีความ

ระดับประสิ ทธิภาพ

X

S.D.

แปลผล

4.80

0.50

ดีมาก

4.72

0.45

ดีมาก

4.56

0.58

ดีมาก

4.69

0.51

ดีมาก

ถูกต้อง
2...ความเหมาะสมของระบบในการแนะนาหนังสื อได้ใกล้เคียงหรื อตรง
กับความต้องการของผูใ้ ช้โดยอัตโนมัติ
3...ความถูกต้องในการทางานของระบบในภาพรวม
สรุ ปรายการประเมิน

จากข้อมูลตารางที่ 4-7 การประเมินความพึงพอใจด้านฟั งก์ชนั ความถูกต้องของระบบของ
ผูใ้ ช้งาน โดยภาพรวมอยูใ่ นระดับดีมาก ( X = 4.69 ค่า S.D. = 0.51) ซึ่ งรายการประเมินอันดับที่ 1
ได้แก่ ผลลัพธ์ในค้นหาข้อมูลหนังสื อได้อย่างสะดวก รวดเร็ ว และมีความถูกต้อ อยูใ่ นระดับดีมาก (
X

= 4.80 ค่า S.D. = 0.50) อันดับที่ 2 ได้แก่ ความเหมาะสมของระบบในการแนะนาหนังสื อได้

ใกล้เคียงหรื อตรงกับความต้องการของผูใ้ ช้โดยอัตโนมัติ อยูใ่ นระดับดีมาก ( X = 4.72 ค่า S.D. =
0.45) อันดับที่ 3 ได้แก่ ความถูกต้องในการทางานของระบบในภาพรวม อยูใ่ นระดับดีมาก ( X =
4.56 ค่า S.D. = 0.58)
4.2.3.3 ผลการประเมินความพึงพอใจด้านการใช้งานของระบบโดยผูใ้ ช้งานสามารถแสดง
ได้ดงั ตารางที่ 4-8
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ตารางที่ 4-8 การประเมินความพึงพอใจด้านการใช้งานของระบบ
รายการประเมิน

ระดับประสิ ทธิภาพ

X

S.D.

แปลผล

1. ความง่ายในการใช้งานระบบ

4.64

0.56

ดีมาก

2 .ความถูกต้องสมบูรณ์ของผลลัพธ์

4.72

0.45

ดีมาก

3. ความชัดเจนของภาพที่แสดงบนหน้าจอ

4.60

0.57

ดีมาก

4. ความชัดเจนของข้อความที่แสดงบนหน้าจอ

4.56

0.50

ดีมาก

5. ความเหมาะสมในการใช้สี ข องตัว อัก ษร พื้ นหลัง และรู ปภาพ 4.76

0.43

ดีมาก

ประกอบ
6. ความเหมาะสมของตาแหน่งในการจัดวางส่ วนต่างๆ บนหน้าจอ

4.68

0.55

ดีมาก

7. ความเหมาะสมของปริ มาณข้อมูลที่นาเสนอในแต่ละหน้าจอ

4.48

0.58

ดี

8. การแสดงผลข้อมูลมีความเป็ นรู ปแบบและเป็ นมาตรฐานเดียวกัน

4.76

0.43

ดีมาก

9. ความเหมาะสมของระบบในภาพรวม

4.68

0.55

ดีมาก

4.18

0.51

ดี

สรุ ปรายการประเมิน

จากข้อมูลตารางที่ 4-8 การประเมินความพึงพอใจด้านการใช้งานของระบบ ของผูใ้ ช้ระบ
โดยภาพรวมอยูใ่ นระดับดี ( X = 4.18 ค่า S.D. = 0.51) ซึ่ งรายการประเมินอันดับที่ 1 มีอยู่ 2
ตัวชี้ วดั ด้วยกัน ได้แก่ 1) ความเหมาะสมในการใช้สีของตัวอักษร พื้นหลัง และรู ปภาพประกอบ
และ 2) การแสดงผลข้อมูลมีความเป็ นรู ปแบบและเป็ นมาตรฐานเดียวกัน อยูใ่ นระดับดีมาก ( X =
4.76 ค่า S.D. = 0.43) อันดับที่ 2 ได้แก่ ความถูกต้องสมบูรณ์ของผลลัพธ์ อยูใ่ นระดับดีมาก ( X =
4.72 ค่า S.D. = 0.45) อันดับที่ 3 มีอยู่ 2 ตัวชี้วดั ด้วยกัน ได้แก่ 1) ได้แก่ ความเหมาะสมของตาแหน่ง
ในการจัดวางส่ วนต่างๆ บนหน้าจอ และ 2) ความเหมาะสมของระบบในภาพรวม อยูใ่ นระดับดีมาก
( X = 4.68 ค่า S.D. = 0.55) อันดับที่ 4 ได้แก่ ความง่ายในการใช้งานระบบ อยูใ่ นระดับดีมาก ( X
= 4.64 ค่า S.D. = 0.56) อันดับที่ 5 ได้แก่ ความชัดเจนของภาพที่แสดงบนหน้าจอ อยูใ่ นระดับดี
มาก ( X = 4.56 ค่า S.D. = 0.50) อันดับสุ ดท้าย ความเหมาะสมของปริ มาณข้อมูลที่นาเสนอในแต่
ละหน้าจอ อยูใ่ นระดับดี ( X = 4.48 ค่า S.D. = 0.58)
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4.2.3.4 สรุ ปผลการประเมินประสิ ทธิ ภาพของระบบโดยผูใ้ ช้งานทั้ง 3 ด้าน สามารถแสดง
ได้ดงั ตารางที่ 4-9
ตารางที่ 4-9 สรุ ปผลการประเมินประสิ ทธิภาพในแต่ละด้านของระบบโดยผูใ้ ช้งาน
รายการประเมิน

ระดับประสิ ทธิภาพ

S.D.
0.42

แปลผล

1. การประเมินประสิ ทธิภาพด้านฟังก์ชนั ความต้องการของระบบ

X
4.76

2. การประเมินประสิ ทธิภาพด้านฟังก์ชนั ความถูกต้องของระบบ

4.69

0.51

ดีมาก

3. การประเมินประสิ ทธิภาพด้านการใช้งาน

4.18

0.51

ดี

สรุ ปรายการประเมิน

4.54

0.48

ดีมาก

ดีมาก

จากข้อมูลตารางที่ 4-9 ผลการประเมินประสิ ทธิ ภาพของระบบโดยผูเ้ ชี่ ยวชาญ ทั้ง 3 ด้าน ที่
อยูใ่ นระดับดีมาก อันดับที่ 1 ได้แก่ การประเมินประสิ ทธิ ภาพด้านฟั งก์ชนั ความต้องการของระบบ
อยูใ่ นระดับดีมาก ( X = 4.76 ค่า S.D. = 0.42) อันดับที่ 2 การประเมินประสิ ทธิ ภาพด้านฟั งก์ชนั
ความถูกต้องของระบบ อยูใ่ นระดับดีมาก ( X = 4.69 ค่า S.D. = 0.51) อันดับที่ 3 การประเมิน
ประสิ ทธิภาพด้านการใช้งาน อยูใ่ นระดับดี ( X = 4.18 ค่า S.D. = 0.51)
เมื่อพิจารณาการประเมินประสิ ทธิ ภาพในแต่ละด้านของระบบโดยผูใ้ ช้งานทั้ง 3 ด้าน
สามารถสรุ ปผลการประเมินประสิ ทธิ ภาพโดยภาพรวมของระบบอยูใ่ นระดับดี พบว่าค่าเฉลี่ ยของ
ระบบมีประสิ ทธิ ภาพอยูใ่ นระดับดีมาก ( X = 4.54 ค่า S.D. = 0.48)

บทที่ 5
สรุปผลและข้ อเสนอแนะ
ในการพัฒนาห้องสมุดประชาชนโดยใช้กฎความสัมพันธ์ผ่านระบบอิ เล็กทรอนิ กส์ ตาม
ฟังก์ชนั งานที่ได้ออกแบบไว้ได้มุ่งเน้นการพัฒนาระบบงานนี้ โดยนาเอาเทคโนโลยีและทฤษฎีต่างๆ
ที่เกี่ยวข้องมาทาการพัฒนาและได้ผลลัพธ์ที่จะสรุ ปการจัดทางานวิจยั ได้ดงั นี้
5.1กกสรุ ปผล
5.2 อภิปราย
5.3 ข้อจากัดและปั ญหาในการพัฒนาระบบ
5.4 ข้อเสนอแนะสาหรับการพัฒนาต่อไป
5.1กสรุ ปผล
5.1.1 สรุ ปผลของผูเ้ ชี่ยวชาญ
ผลการประเมิ น ประสิ ท ธิ ภ าพของการพัฒ นาระบบห้อ งสมุ ด ประชาชนโดยใช้ก ฎ
ความสั มพันธ์ ผ่านระบบอิ เล็ กทรอนิ กส์ เมื่ อพิ จารณาการประเมินประสิ ทธิ ภาพโดยผูเ้ ชี่ ยวชาญ
จานวน 5 คน ซึ่งทั้ง 4 ด้าน สามารถสรุ ปผลการประเมินประสิ ทธิ ภาพโดยภาพรวมของระบบอยูใ่ น
ระดับดี โดยค่าเฉลี่ยของระดับประสิ ทธิ ภาพของระบบเท่ากับ 4.26
5.1.2 สรุ ปผลของผูใ้ ช้บริ การห้องสมุด
ผลการประเมิ น ประสิ ท ธิ ภ าพของการพัฒ นาระบบห้อ งสมุ ด ประชาชนโดยใช้ก ฎ
ความสัมพันธ์ผา่ นระบบอิเล็กทรอนิกส์ เมื่อพิจารณาการประเมินประสิ ทธิ ภาพโดยผูใ้ ช้งานจานวน
25 คน ซึ่งทั้ง 3 ด้าน สามารถสรุ ปผลการประเมินประสิ ทธิ ภาพโดยภาพรวมของระบบอยูใ่ นระดับดี
มากโดยค่าเฉลี่ยของระดับประสิ ทธิ ภาพของระบบเท่ากับ 4.54
5.2 อภิปราย
5.2.1 ด้านฟั งก์ชนั ความต้องการของระบบเมื่อพิจารณาการประเมินความพึงพอใจ เช่ น
ความสามารถของระบบในการจัดการข้อมูล เพิ่ม ลบ แก้ไข ข้อมูลการยืม ความสามารถของระบบ
ในการจัดการข้อมูล เพิ่ม ลบ แก้ไข ข้อมูลการคืน ความสามารถของระบบในการแก้ไขรหัสผ่านได้
ความสามารถของระบบในการจัดการข้อมูล เพิ่ม ลบ แก้ไข ข้อมูล ความสามารถของระบบในการ
แนะนาหนังสื อของผูแ้ ต่งได้ ความสามารถของระบบในการจัดการข้อมูล เพิ่ม ลบ แก้ไข ข้อมูล
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หนังสื อ ความสามารถในการแสดงรายละเอียดในการค้นหาข้อมูลของหนังสื อได้ ได้แก่ ชื่ อหนังสื อ
ชื่อประเภทหนังสื อ ชื่อผูแ้ ต่ง ยอมรับความพึงพอใจอยูใ่ นระดับดี
5.2.2

ด้า นความถู ก ต้อ งของระบบ เมื่ อ พิ จ ารณาการประเมิ น ความพึ ง พอใจ เช่ น

ความสามารถของระบบในการจัดการข้อมูล เพิ่ม ลบ แก้ไข ข้อมูลการยืม ความสามารถของระบบ
ในการจัดการข้อมูล เพิม่ ลบ แก้ไข ข้อมูลสมาชิ ก ความถูกต้องในการแก้ไขรหัสผ่าน ความถูกต้อง
ในการทางานของระบบ ความสามารถของระบบในการจัดการข้อมูล เพิ่ม ลบ แก้ไข ข้อมูลหนังสื อ
ผลลัพธ์ในค้นหาข้อมูลหนังสื อได้อย่างสะดวก รวดเร็ ว และมีความถูกต้อง ความเหมาะสมของ
ระบบในการแนะนาหนังสื อให้ตรงกับความต้องการของผูใ้ ช้โดยอัตโนมัติ ความสามารถของระบบ
ในการจัดการข้อมูล เพิ่ม ลบ แก้ไข ข้อมูลการคืน ยอมรับความพึงพอใจอยูใ่ นระดับดี
5.2.3 ด้านการใช้งานของโปรแกรม เมื่อพิจารณาการประเมินความพึงพอใจ เช่น ความง่าย
ในการใช้งานระบบ ความชัดเจนของข้อความที่แสดงบนหน้าจอ ความเหมาะสมของปริ มาณข้อมูล
ที่นาเสนอในแต่ละหน้าจอ ความถูกต้องสมบูรณ์ของผลลัพธ์ การแสดงผลข้อมูลมีความเป็ นรู ปแบบ
และเป็ นมาตรฐานเดี ยวกัน ความเหมาะสมของระบบใน ความชัดเจนของภาพที่แสดงบนหน้าจอ
ความเหมาะสมในการใช้สีของตัวอักษร พื้นหลัง และรู ปภาพประกอบ ความเหมาะสมของตาแหน่ง
ในการจัดวางส่ วนต่าง ๆ บนหน้าจอ ยอมรับความพึงพอใจอยูใ่ นระดับดี
5.2.4 ด้านสิ ทธิ์ การเข้าใช้งานและความปลอดภัย เมื่อพิจารณาการประเมินความพึงพอใจ
เช่น ความสามารถในการกาหนดชื่ อผูใ้ ช้งานระบบ และรหัสผ่าน ความเหมาะสมของระบบในการ
รักษาความปลอดภัย ความสามารถในการป้ องกันระบบจากผูไ้ ม่มีสิทธิ์ ในการเข้าใช้งาน การเตือน
เมื่อพบข้อผิดพลาดในกรณี ที่ ผใู ้ ช้ไม่ป้อนข้อมูลตามที่กาหนด ยอมรับความพึงพอใจอยู่ในระดับดี
มาก
จากผลการประเมินความพึงพอใจของระบบโดยผูเ้ ชี่ยวชาญและผูใ้ ช้บริ การ (บุคคลทัว่ ไป
และสมาชิ ก ห้องสมุ ด ) ห้อ งสมุ ด ประชาชนโดยใช้ก ฎความสั ม พัน ธ์ ผ่า นระบบอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์
สามารถที่ จะใช้ง านได้อย่า งมี ป ระสิ ทธิ ภาพซึ่ งระบบโดยรวมสามารถตอบสนองความต้องการ
ให้กบั ผูเ้ ชี่ยวชาญและผูใ้ ช้บริ การ จึงทาให้ผลของการประเมินความพึงพอใจอยูใ่ นระดับดี
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5.3 ข้ อจากัดและปัญหาในการพัฒนาระบบ
5.3.1 ในการพัฒนาระบบมีขอ้ จากัดในเรื่ องของเวลาเนื่ องจากระบบจะต้องการมีการสร้างทั้ง
Front End คือ ส่ วนที่แสดงผลให้กบั ผูเ้ ข้าใช้เว็บไซต์หรื อหน้าเว็บไซต์ และส่ วนของ Back End คือ
ส่ วนการจัดการเนื้อหารวมถึงโครงสร้างของระบบการยืม คืน หนังสื อ
5.3.2 ข้อมูลที่ใช้ในการทดสอบระบบมีจานวนมากทาให้เสี ยเวลาในการทดสอบระบบ และ
จัดการข้อมูลของผลลัพธ์ที่ตอ้ งแสดงผล
5.4 ข้ อเสนอแนะสาหรับการพัฒนาต่ อไป
5.4.1 สามารถหาความสัมพันธ์ ดว้ ยการใช้เทคนิ คอื่น ๆ เข้ามาช่ วย เช่ น Classification &
Prediction, Model Construction (Learning) อาจแสดงในรู ปของแบบต้นไม้ (Decision Tree) หรื อ
แบบนิวรอลเน็ต (Neural Net)
5.4.2 วิธีการนาเสนอนี้ใช้กบั ข้อมูลของห้องสมุดประชาชน หากจะนาไปประยุกต์กบั สิ่ งอื่น ๆ
เช่น ภาพยนตร์ เพลง ข่าว สามารถทาได้แต่ตอ้ งทาการเปลี่ยนค่าของข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับสิ่ งนั้น ๆ
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รายนามผู้เชี่ ยวชาญตรวจสอบโปรแกรม
เรื่อง ระบบห้ องสมุดประชาชนโดยใช้ กฎความสั มพันธ์ ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์
สาหรับการตรวจสอบความถูกต้องเหมาะสมในการทางานของระบบห้องสมุดประชาชน
โดยใช้กฎความสัม พันธ์ ผ่านระบบอิ เล็ ก ทรอนิ ก ส์ ผูว้ ิจยั ได้ขอความอนุ เคราะห์ ผูเ้ ชี่ ย วชาญเพื่ อ
ตรวจสอบโปรแกรม ซึ่ งมีรายนามดังต่อไปนี้
1. นายสันติพงษ์ ไทยประยูร
ตาแหน่ง

ผูช้ ่วยนักวิจยั

หน่วยงาน

ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์ แห่งชาติ

2. นายบัวเรี ยน สู งพล
ตาแหน่ง
หน่วยงาน

เจ้าหน้าที่อาวุโส
สานักงานหลักประกันสุ ขภาพแห่งชาติ(สปสช.)
สังกัดสานักบริ หารสารสนเทศการประกัน
3. นางสาวชุติมา สัมพันธ์แพ
ตาแหน่ง
Sr.tester
หน่วยงาน
Aware corperation ltd.
4. คุณสมศรี อ้นประดิษฐ์
ตาแหน่ง

บรรณารักษ์

หน่วยงาน

วิทยาลัยราชพฤกษ์

5. คุณสุ ปรี ยา มหาสมบัติกุล
ตาแหน่ง

บรรณารักษ์

หน่วยงาน

วิทยาลัยราชพฤกษ์
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แบบประเมินคุณภาพของระบบ
ระบบห้ องสมุดประชาชนโดยใช้ กฎความสั มพันธ์ ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์
Development of public Libraries by Using Association Rules through Electronically System.
สาหรับผู้เชี่ ยวชาญ
คาชี้แจง
1. แบบประเมินชุ ดนี้ เป็ นแบบประเมินเพื่อสารวจความคิดเห็นของผูป้ ระเมินที่มีต่อระบบ
ห้องสมุดประชาชนโดยใช้กฎความสัมพันธ์ผา่ นระบบอิเล็กทรอนิ กส์ ที่พฒั นาขึ้นเพื่อแสดงข้อมูล
ในการแนะนาหนังสื อของผูแ้ ต่งได้ โดยจะนาข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์หาระดับความพึงพอใจ ซึ่ งได้
แบ่งแบบประเมินคุณภาพออกเป็ น 4 ด้านคือ
1.1 แบบประเมินผลระดับคุณภาพด้านฟังก์ชนั ความต้องการของระบบ
1.2 แบบประเมินผลระดับคุณภาพด้านฟังก์ชนั ความถูกต้องของระบบ
1.3 แบบประเมินผลระดับคุณภาพด้านการใช้งาน
1.4 แบบประเมินผลระดับคุณภาพด้านสิ ทธิ์ การเข้าใช้งานและความปลอดภัย
2. ในการตอบแบบประเมินขอความกรุ ณาให้ท่านทาเครื่ องหมายถูก () ลงในช่ องทาง
ขวามือที่ตรงกับระดับความคิดเห็นของท่านมากที่สุด โดยกาหนดค่าความหมายดังนี้
ระดับเกณฑ์การให้คะแนน
5
4
3
2
1

ความหมาย
ระบบที่พฒั นามีคุณภาพมากที่สุด
ระบบที่พฒั นามีคุณภาพมาก
ระบบที่พฒั นามีคุณภาพปานกลาง
ระบบที่พฒั นามีคุณภาพน้อย
ระบบที่พฒั นามีคุณภาพน้อยที่สุด
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แบบประเมินระดับคุณภาพ
1.1 แบบประเมินระบบด้านฟั งก์ชนั ความต้องการของระบบ
รายการประเมิน

5

ระดับคุณภาพ
4 3 2

1

1..ความสามารถของระบบในการจัดการข้อมูล เพิ่ม ลบ แก้ไข ข้อมูลสมาชิก
2..ความสามารถของระบบในการจัดการข้อมูล เพิ่ม ลบ แก้ไข ข้อมูลหนังสื อ
3. ความสามารถของระบบในการจัดการข้อมูล เพิม่ ลบ แก้ไข ข้อมูลการยืม
4. ความสามารถของระบบในการจัดการข้อมูล เพิ่ม ลบ แก้ไข ข้อมูลการคืน
5...ความสามารถของระบบในการแนะนาหนังสื อของผูแ้ ต่งได้
6...ความสามารถของระบบในการแก้ไขรหัสผ่านได้
7...ความสามารถในการแสดงรายละเอียดในการค้นหาข้อมูลของหนังสื อได้
ได้แก่ ชื่อหนังสื อ ชื่อประเภทหนังสื อ ชื่อผูแ้ ต่ง

ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะด้านฟังก์ชนั ความต้องการของระบบ
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
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1.2 การประเมินระบบด้านความถูกต้องของระบบ
รายการประเมิน

5

ระดับคุณภาพ
4 3 2

1

1.ความสามารถของระบบในการจัดการข้อมูล เพิ่ม ลบ แก้ไข ข้อมูลสมาชิก
2.ความสามารถของระบบในการจัดการข้อมูล เพิ่ม ลบ แก้ไข ข้อมูลหนังสื อ
3.ความสามารถของระบบในการจัดการข้อมูล เพิ่ม ลบ แก้ไข ข้อมูลการยืม
4.ความสามารถของระบบในการจัดการข้อมูล เพิ่ม ลบ แก้ไข ข้อมูลการคืน
5.ความถูกต้องในการแก้ไขรหัสผ่าน
6.ผลลัพธ์ในค้นหาข้อมูลหนังสื อได้อย่างสะดวก รวดเร็ ว และมีความถูกต้อง
7.ความเหมาะสมของระบบในการแนะนาหนังสื อของผูแ้ ต่งให้ตรงกับความ
ต้องการของผูใ้ ช้โดยอัตโนมัติ
8.ความถูกต้องในการทางานของระบบในภาพรวม

ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะด้านความถูกต้องของระบบ
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
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1.3 การประเมินประสิ ทธิภาพด้านการใช้งาน
รายการประเมิน

5

ระดับคุณภาพ
4 3 2

1

1. ความง่ายในการใช้งานระบบ
2. ความถูกต้องสมบูรณ์ของผลลัพธ์
3. ความชัดเจนของภาพที่แสดงบนหน้าจอ
4. ความชัดเจนของข้อความที่แสดงบนหน้าจอ
5. ความเหมาะสมในการใช้สีของตัวอักษร พื้นหลัง และรู ปภาพประกอบ
6. ความเหมาะสมของตาแหน่งในการจัดวางส่วนต่างๆ บนหน้าจอ
7. ความเหมาะสมของปริ มาณข้อมูลที่นาเสนอในแต่ละหน้าจอ
8. การแสดงผลข้อมูลมีความเป็ นรู ปแบบและเป็ นมาตรฐานเดียวกัน
9. ความเหมาะสมของระบบในภาพรวม

ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะด้านการใช้งาน
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
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1.4 แบบประเมินระบบด้านสิ ทธิ์ การเข้าใช้งานและความปลอดภัย
รายการประเมิน

5

ระดับคุณภาพ
4 3 2

1

1..ความสามารถในการกาหนดชื่อผูใ้ ช้งานระบบ และรหัสผ่าน
2..ความสามารถในการป้ องกันระบบจากผูไ้ ม่มีสิทธิ์ในการเข้าใช้งาน
3..การเตือนเมื่อพบข้อผิดพลาดในกรณี ที่ผใู ้ ช้ไม่ป้อนข้อมูลตามที่กาหนด
4..ความเหมาะสมของระบบในการรักษาความปลอดภัย

ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะด้านสิ ทธิ์ การเข้าใช้งานและความปลอดภัย
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................

----------- ขอขอบคุณที่ท่านสละเวลาตอบแบบสอบถาม ------------
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แบบประเมินคุณภาพของระบบ
ระบบห้ องสมุดประชาชนโดยใช้ กฎความสั มพันธ์ ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์
Development of public Libraries by Using Association Rules through Electronically System.
สาหรับผู้ใช้ งานทัว่ ไป
คาชี้แจง
1. แบบประเมินชุ ดนี้ เป็ นแบบประเมินเพื่อสารวจความคิดเห็นของผูป้ ระเมินที่มีต่อระบบ
ห้องสมุดประชาชนโดยใช้กฎความสัมพันธ์ผา่ นระบบอิเล็กทรอนิ กส์ ที่พฒั นาขึ้นเพื่อแสดงข้อมูล
ในการแนะนาหนังสื อของผูแ้ ต่งได้ โดยจะนาข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์หาระดับความพึงพอใจ ซึ่ งได้
แบ่งแบบประเมินคุณภาพออกเป็ น 3 ด้านคือ
1.1 แบบประเมินผลระดับคุณภาพด้านฟังก์ชนั ความต้องการของระบบ
1.2 แบบประเมินผลระดับคุณภาพด้านฟังก์ชนั ความถูกต้องของระบบ
1.3 แบบประเมินผลระดับคุณภาพด้านการใช้งาน
2. ในการตอบแบบประเมินขอความกรุ ณาให้ท่านทาเครื่ องหมายถูก () ลงในช่ องทาง
ขวามือที่ตรงกับระดับความคิดเห็นของท่านมากที่สุด โดยกาหนดค่าความหมายดังนี้
ระดับเกณฑ์การให้คะแนน
5
4
3
2
1

ความหมาย
ระบบที่พฒั นามีคุณภาพมากที่สุด
ระบบที่พฒั นามีคุณภาพมาก
ระบบที่พฒั นามีคุณภาพปานกลาง
ระบบที่พฒั นามีคุณภาพน้อย
ระบบที่พฒั นามีคุณภาพน้อยที่สุด
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แบบประเมินระดับคุณภาพ
1.1 แบบประเมินระบบด้านฟั งก์ชนั ความต้องการของระบบ
รายการประเมิน

5

ระดับคุณภาพ
4 3 2

1

1...ความสามารถของระบบในการค้นหาข้อมูลหนังสื อ ได้แก่ ชื่อหนังสื อ ชื่อ
ประเภทหนังสื อ ชื่อผูแ้ ต่ง
2...ความสามารถของระบบในการแนะนาหนังสื อของผูแ้ ต่งได้

ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะด้านฟังก์ชนั ความต้องการของระบบ
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
1.2 แบบประเมินระบบด้านฟั งก์ชนั ความถูกต้องของระบบ
รายการประเมิน

5

ระดับคุณภาพ
4 3 2

1

1...ผลลัพธ์ในค้นหาข้อมูลหนังสื อได้อย่างสะดวก รวดเร็ ว และมีความถูกต้อง
2...ความเหมาะสมของระบบในการแนะนาหนังสื อได้ใกล้เคียงหรื อตรงกับ
ความต้องการของผูใ้ ช้โดยอัตโนมัติ
3...ความถูกต้องในการทางานของระบบในภาพรวม

ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะด้านฟังก์ชนั ความถูกต้องของระบบ
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
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1.3 การประเมินประสิ ทธิภาพด้านการใช้งาน
รายการประเมิน

5

ระดับคุณภาพ
4 3 2

1

1. ความง่ายในการใช้งานระบบ
2 .ความถูกต้องสมบูรณ์ของผลลัพธ์
3. ความชัดเจนของภาพที่แสดงบนหน้าจอ
4. ความชัดเจนของข้อความที่แสดงบนหน้าจอ
5. ความเหมาะสมในการใช้สีของตัวอักษร พื้นหลัง และรู ปภาพประกอบ
6. ความเหมาะสมของตาแหน่งในการจัดวางส่วนต่างๆ บนหน้าจอ
7. ความเหมาะสมของปริ มาณข้อมูลที่นาเสนอในแต่ละหน้าจอ
8. การแสดงผลข้อมูลมีความเป็ นรู ปแบบและเป็ นมาตรฐานเดียวกัน
9. ความเหมาะสมของระบบในภาพรวม

ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะด้านการใช้งาน
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................

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

ภาคผนวก ข
คู่มือการใช้งานระบบ
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คู่มอื การใช้ ระบบห้ องสมุดประชาชนโดยใช้ กฎความสั มพันธ์ ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์
คู่มือการใช้งานแบ่งออกเป็ น 2 ส่ วน คือ คู่มือการใช้งานระบบของเจ้าหน้าที่ห้องสมุด และ
คู่มือการใช้งานแก่บุคคลทัว่ ไป กับสมาชิกห้องสมุด
คู่มือการใช้ งานระบบของเจ้ าหน้ าที่ห้องสมุด
1. การทางานหลักของเจ้ าหน้ าทีห่ ้ องสมุด
1.1 พื้นที่ในการเข้าสู่ ระบบ (Login) สาหรับเข้าไปจัดการข้อมูลต่าง ๆ ของห้องสมุดซึ่ งผูท้ ี่จะเข้า
ใช้ระบบนี้ ได้แก่ เจ้าหน้าที่ห้องสมุดหรื อบรรณารั กษ์ โดยทาการกรอกชื่ อผูใ้ ช้ (Username) และ
รหัสผ่าน (Password) ตามภาพที่ ข-1

ภาพที่ ข-1 การเข้าสู่ ระบบ (Login)
เมื่อทาการกรอกชื่ อผูใ้ ช้ (Username) และรหัสผ่าน (Password) จะปรากฏหน้าจอการใช้
งานระบบในภาพรวมดังภาพที่ ข-2

ภาพที่ ข-2 หน้าจอการใช้งานระบบในภาพรวม
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1.2 พื้นที่ส่วนบน ประกอบไปด้วยเมนู ต่าง ๆ เช่ น ข้อมูลสมาชิ ก ข้อมูลหนังสื อ ข้อมูลการยืม
ข้อมูลการคืน และจบการทางาน ตามภาพที่ ข-3

ภาพที่ ข-3 หน้าจอการใช้งานระบบในภาพรวม
1.3 พื้นที่ ส่วนรองจากด้านบน ประกอบไปด้วยเมนู ต่าง ๆ เช่ น รายการหลัก บริ การสมาชิ ก
ปรับปรุ งแก้ไข พิมพ์รายงาน ข้อมูลอื่น ๆ ตามภาพที่ ข-3 ซึ่ งในแต่ละเมนูการทางานจะมีเมนูย่อย
ซ่อนอยูด่ า้ นใน ดังรายละเอียดดังต่อไปนี้
1.3.1 ในเมนูรายการหลัก จะมีการทางานของเมนู ย่อย ได้แก่ ข้อมูลหนังสื อ ข้อมูลสมาชิ ก
และจบการทางาน ตามภาพที่ ข-4

ภาพที่ ข-4 แสดงเมนูรายการหลัก
1.3.1.1 หน้าจอการทางานของข้อมูลหนังสื อ โดยในหน้าจอการทางานนี้ จะเก็บข้อมูล
รหัสบาร์ โค้ด ISBN ประเภทหนังสื อ เลขที่ทะเบียน เลขหมู่ หมวดหมู่ ชื่ อเรื่ อง/ชื่ อหนังสื อ ชื่ อเรื่ อง
เทียบเคียง หัวเรื่ อง 1 หัวเรื่ อง 2 หัวเรื่ อง 3 ผูแ้ ต่ง 1 ผูแ้ ต่ง 2 สถานที่เก็บ ผูแ้ ปล บทคัดย่อ สารบัญ
สถานที่พิมพ์ สานักพิมพ์ ครั้งที่พิมพ์ ปี ที่พิมพ์ เล่มที่ ฉบับที่ ราคาหนังสื อ จานวนหนังสื อ เลขที่ผู้
แต่ง จานวนหน้า หมายเหตุ วันลงทะเบียน ภาษา ซึ่ งการทางานของระบบสามารถกาหนดประเภท
สมาชิ กที่ให้บริ การยืม และมี ปุ่มการทางานต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็ น เพิ่มข้อมูล ลบข้อมูล แก้ไขข้อมูล
พิมพ์บาร์ โค้ดหนังสื อ พิมพ์เลขเรี ยกหนังสื อ เคลียร์ หน้าจอ และรายชื่ อหนังสื อทั้งหมด จะเป็ นใน
ส่ วนของการดูขอ้ มูลทั้งหมดที่อยูภ่ ายในระบบฐานข้อมูล ตามภาพที่ ข-5
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ภาพที่ ข-5 แสดงหน้าจอการทางานของข้อมูลหนังสื อ
1.3.1.2 หน้าจอการทางานของข้อมูลสมาชิ ก จะเป็ นการเก็บรายละเอียดข้อมูลของ
สมาชิ ก ได้แก่ รหัสสมาชิ ก รหัส คานาหน้า บัตรประชาชน ชื่อ สกุลไทย ชื่อ สกุลอังกฤษ อายุ เพศ
ศาสนา สัญชาติ อาชี พ ประเภทสมาชิ ก โทรศัพท์ หน่ วยงาน/แผนก อีเมล์ ระดับการศึกษา จากนั้น
จะมีปุ่มการทางานของหน้าจอได้แก่ ปุ่ มเพิ่มข้อมูล ปุ่ มแก้ไขข้อมูล ปุ่ มลบข้อมูล ตามภาพที่ ข-6

ภาพที่ ข-6 แสดงหน้าจอการทางานของข้อมูลสมาชิก
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1.3.1.3 เมนูจบการทางาน จะเป็ นการออกจากระบบการทางานในการปิ ดโปรแกรม
ออกไป
1.3.2 เมนูบริ การสมาชิ กจะมีการทางานของเมนูยอ่ ย ได้แก่ ข้อมูลการยืม ข้อมูลการคืน ตาม
ภาพที่ ข-7

ภาพที่ ข-7 แสดงเมนูบริ การสมาชิก
1.3.2.1 หน้าจอการทางานการยืมหนังสื อ จะเป็ นการเก็บรายละเอียดข้อมูลการยืม
หนังสื อของสมาชิก ได้แก่ รหัสสมาชิก วันหมดอายุ ชื่อ-สกุล สมาชิ ก ประเภทสมาชิ ก หน่วยงาน/
แผนก ระดับการศึกษา ที่อยูป่ ั จจุบนั รหัสบาร์ โค้ด ประเภท (หนังสื อ-วัสดุไม่ตีพิมพ์) เลขทะเบียน
ชื่ อเรื่ อง จานวนวันให้ยืม ค่าปรับ/วัน หมายเหตุ และมีปุ่มบันทึกรายการยืม ปุ่ มยกเลิกข้อมูล ตาม
ภาพที่ ข-8

ภาพที่ ข-8 แสดงเมนูบริ การสมาชิก
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1.3.2.2 หน้าจอการทางานการคืนหนังสื อ ผูใ้ ช้งานจะต้องทาการคลิกเลือกค้นหาข้อมูล
สมาชิกก่อนที่รูปแว่นขยาย จากนั้นจะปรากฏหน้าจอข้อมูลสมาชิกเพื่อทาการเลือกสมาชิกมาจัดการ
ข้อมูลการคืน ตามภาพที่ ข-9

ภาพที่ ข-9 แสดงการค้นหาข้อมูลสมาชิกที่ยมื หนังสื อ
หลังจากที่หาข้อมูลสมาชิ กเจอจะปรากฏมายังหน้าข้อมูลคืนหนังสื อ จากนั้นให้ทาการ
คลิกเครื่ องหมายถูกด้านหน้าชื่อหนังสื อที่ตอ้ งการคืน เสร็ จแล้วคลิกที่ขอ้ ความยืนยันคืนหนังสื อ จะ
ปรากฏกล่องข้อความแจ้งเตือนว่า “ข้อมูลได้บนั ทึกการคืนหนังสื อเรี ยบร้อยแล้ว” ตามภาพที่ ข-10

ภาพที่ ข-10 แสดงการบันทึกข้อมูลหนังสื อที่คืน
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1.3.3 เมนู ปรับปรุ งแก้ไขจะมีการทางานของเมนูยอ่ ย ได้แก่ หน่วยงาน/แผนก อาชีพ ระดับ
การศึกษา สัญชาติ ศาสนา ผูแ้ ต่ง เลขหมู่หนังสื อ ประเภทหนังสื อ หัวเรื่ องหนังสื อ แหล่งที่จดั พิมพ์
หนังสื อ สานักพิมพ์ คานาหน้า ประเภทสมาชิก ในส่ วนนี้จะเป็ นการจัดการข้อมูลพื้นฐานของระบบ
ตามภาพที่ ข-11

ภาพที่ ข-11 แสดงเมนูปรับปรุ งแก้ไข
1.3.4 เมนูพิมพ์รายงานจะเป็ นการออกรายงานต่าง ๆ เช่น รายชื่ อหนังสื อซ้ า รายการหนังสื อ
ทั้งหมด รายการหนังสื อตามประเภท รายการวารสารทั้งหมด รายชื่ อสมาชิ กทั้งหมด รายชื่ อสมาชิ ก
ตามระดับ รายชื่อสมาชิกตามหน่วยงาน ตามภาพที่ ข-12

ภาพที่ ข-12 แสดงเมนูพิมพ์รายงาน
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1.3.5 เมนู ขอ้ มูลอื่ น ๆ จะมีการทางานของเมนู ย่อย ได้แก่ กราฟ-สถิ ติการเข้าใช้ ข้อมูล
ห้องสมุด Reindex ข้อมูล และตาแหน่งฐานข้อมูล ตามภาพที่ ข-13

ภาพที่ ข-13 แสดงเมนูขอ้ มูลอื่น ๆ
คู่มือการใช้ งานระบบของบุคคลทัว่ ไปและสมาชิ กห้ องสมุด
2. การทางานหลักของบุคคลทัว่ ไป และสมาชิกห้ องสมุด
2.1 พื้นที่การใช้งานหน้าแรกของเว็บไซต์ ประกอบไปด้วย ข้อความยินดีตอ้ นรับเข้าสู่ เว็บไซต์ มี
เมนู อยู่ 3 รายการ คือ เมนูหน้าหลัก เมนูคน้ หารายการหนังสื อ และเมนูตรวจสอบรายการยืม ตาม
ภาพที่ ข-14

ภาพที่ ข-14 หน้าจอเว็บไซต์การใช้งานระบบในภาพรวม
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บุคคลทัว่ ไป และสมาชิกห้องสมุดสามารถเข้าใช้บริ การทางเว็บไซต์คน้ หาข้อมูลรายการ
หนังสื อที่มีอยูใ่ นห้องสมุดได้โดยคลิกไปที่เมนูคน้ หารายการหนังสื อจะปรากฏหน้าจอการทางาน
ในส่ วนของการค้นหารายการหนังสื อ ซึ่ งการค้นหารายการหนังสื อนั้นสามารถค้นหาได้จาก ชื่ อ
หนัง ชื่ อ ผู ้แ ต่ ง และ ISBN หรื ออาจจะกรอกข้อ มู ล ชื่ อ หนัง สื อ ที่ ต้อ งการค้น หาได้ที่ Textbox
ด้านล่างได้ ดังภาพที่ ข-15

ภาพที่ ข-15 แสดงการทางานของเมนูคน้ หารายการหนังสื อ
ตัว อย่า ง เช่ น หากบุ ค คลทั่ว ไป และสมาชิ ก ห้อ งสมุ ด (ขอแทนด้ว ยค าว่า “ผูใ้ ช้ง าน”)
ต้องการที่ จะค้นหาข้อมูลหนังสื อจาก ชื่ อหนังสื อ ให้ผูใ้ ช้งานระบบท าการกรอกข้อความที่ ช่อง
Textbox แล้วคลิกที่ปุ่มค้นหา จากตัวอย่างได้ทาการกรอกชื่ อหนังสื อว่า “คอมพิวเตอร์ ” ปรากฏว่า
ชื่ อหนังสื อที่ มีคาว่า “คอมพิวเตอร์ ” ในหน้าจอจะแสดงข้อมูลมีชื่อผูแ้ ต่งที่แต่งหนังสื อโดยที่ชื่อ
หนังสื อนั้นมีขอ้ ความคาว่า “คอมพิวเตอร์ ” ซึ่ งได้แสดงข้อมูลออกมาทั้งหมด ดังภาพที่ ข-16
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ภาพที่ ข-16 แสดงการทางานของเมนูคน้ หารายการหนังสื อด้วยชื่อผูแ้ ต่ง
จากนั้นผูใ้ ช้งานสามารถคลิ กคาว่า “เลื อก” ด้านหลังชื่ อผูแ้ ต่งเพื่อทาการดู ขอ้ มูลว่าผูแ้ ต่ง
ท่านนี้แต่งหนังสื อเรื่ องใดบ้าง ตามภาพที่ ข-17

ภาพที่ ข-17 แสดงคลิกเลือกชื่อผูแ้ ต่ง
จากภาพที่ ข-17 เป็ นการแสดงให้ทราบว่าหากผูใ้ ช้งานต้องการข้อมูลหนังสื อโดยดูขอ้ มูล
จากชื่ อผูแ้ ต่งสามารถเลื อกค้นหาจากชื่ อผูแ้ ต่งหรื อค้นจากคาของชื่ อหนังสื อ โดยจะทาให้ผใู ้ ช้งาน
สามารถเลือกหนังสื ออื่น ๆ ที่ผแู ้ ต่งได้แต่งไว้นอกเหนือจากเล่มที่ตอ้ งการค้นหา

