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บทคัดย่อ  
           การศึกษาครั ้งนี ้มีวัตถุประสงค์เพื ่อรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึกการยืมทรัพยากร
สารสนเทศของผู้ใช้บริการหอสมุด จอห์น เอฟ เคนเนดี้ จากฐานข้อมูลระบบห้องสมุดอัตโนมัติ ด้วยโปรแกรม 
Power BI โดยการรวบรวมและจ าแนกข้อมูลการยืมทรัพยากรในในช่วงระยะเวลา 5 ปี ย้อนหลัง (พ.ศ. 2559 – 
พ.ศ. 2564) จ านวน 446,720 รายการ ข้อมูลทรัพยากรสารสนเทศที่ถูกยืม จ านวน 127,171 รายการ และข้อมูล
สมาชิกที่อยู่ในระบบ จ านวน 16,882 รายการ ด าเนินการหาความสัมพันธ์หว่างชุดข้อมูลเพื่อวิเคราะห์ข้อมลูเชิงลึก 
ได้แก่ 1) ด้านการยืมทรัพยากรสารสนเทศ อาทิ สถิติการยืมทรัพยากรสารสนเทศและทรัพยากรสารสนเทศที่สูญ
หาย จ าแนกตามประเภททรัพยากรสารสนเทศ หน่วยงาน และประเภทผู้ใช้บริการ รวมไปถึงมูลค่าทรัพยากร
สารสนเทศที่ถูกยืม และ 2) ด้านผู้ใช้บริการ อาทิ สถิติผู ้ใช้บริการ จ าแนกตามเพศ หน่วยงาน และประเภท
ผู้ใช้บริการ รวมไปถึงวันหมดอายุสมาชิก โดยน าเสนอออกมาในลักษณะแผนภูมิ ผลจากการศึกษาจะน ามาสู่การ
ได้มาของสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการตัดสินใจของผู้บริหาร การก าหนดกลยุทธ์ในการบริหารจัดการทรัพยากร
สารสนเทศ และการจัดบริการใหค้รอบคลุมกับความต้องการของผู้ใช้บริการหอสมุด จอห์น เอฟ เคนเนดี้ 
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ABSTRACT  
 The purpose of this study was to collect and analyze of user circulation insight of 
an information resource of John F Kennedy Library from the library automation database employ 
Microsoft Power BI program, by separate the data from During the year 2 0 1 6  -  2 0 2 1 , amount 



446 ,720  items, The data of circulation resources 127 ,171  items, and 16 ,882  members in the 
database system. The relationship between the datasets was conducted to analyze the insights 
information as follows: 1 )  circulation Information resources; such as statistics on circulation of 
information resources and lost information resources, Classified by type of information resources, 
departments and kind of users, and the value of circulation information resources; and  
2) the service user aspect, such as service user statistics classified by gender, affiliation and kind of 
user, and membership expiration date. The results of the study will lead to the acquisition of 
information to support the executive decision-making, strategies for managing information 
resources, and providing services to accordant with the needs of John F Kennedy Library users. 
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บทน า 
 สถาบันอุดมศึกษาเป็นแหล่งการเรียนรู้ระดับสูงที่ผู้เรียนเข้ามาแสวงหาความรู้เพื่อใช้ในการ
ท างานและด ารงชีพ หลักสูตรการเรียนการสอนในระดับอุดมศึกษา มีความเข้มข้นทั้งด้านเนื้อหา ความรู้ การปฏิบัติ 
และการมอบหมายงานเพื่อให้นักศึกษามีความรู้และเกิดทักษะที่มากเพียงพอส าหรับมาตรฐานในแต่ละวิชาชีพ โดย
ในแต่ละภาคการศึกษานักศึกษาจะได้เรียนรายวิชาต่าง ๆ ทั้งในส่วนของทฤษฎี การปฏิบัติ และการศึกษาค้นคว้า
ด้วยตนเอง ซึง่ในแต่ละรายวิชาจะมีการมอบหมายงานท้ังในช้ันเรียนและนอกช้ันเรียน หากเป็นงานท่ีนักศึกษายังไม่มี
ความรู้เพียงพอ นักศึกษาจ าเป็นต้องแสวงหาสารสนเทศเพิ่มเติมเพื่อท างานในการเรียนให้ส าเร็จ  แหล่งสารสนเทศ
และทรัพยากรสารสนเทศที่ผู้เรียนเข้าถึงและใช้เพื่อประกอบการศึกษาอาจเป็นการเข้าใช้ทรัพยากรสารสนเทศที่มี
ให้บริการห้องสมุดของสถาบันการศึกษา อาทิ หนังสือ บทความ และฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ หรือได้สารสนเทศ
จากการพูดคุย สนทนา สอบถามจากผู้รู ้สารสนเทศ หรือการแสวงหาสารสนเทศจากแหล่งอินเทอร์เน็ต อย่างไร 
ก็ตาม การเรียนการสอนและการมอบหมายงานนับเป็นส่วนหนึ่งของการศึกษา แต่การที่นักศึกษาจะสามารถท างาน
ตามที่ได้รับมอบหมาย หรือกิจกรรมในการเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ (ภคพร อ ามาตย์มณี ชุ่มอินทรจักร์, 2559) 
การแสวงหาสารสนเทศจึงเป็นสิ่งส าคัญ โดยเริ่มจากความต้องการสารสนเทศ ซึ่งมีบริบทเฉพาะของนักศึกษาแต่ละ
คน อาทิ สาขาวิชา และระดับการศึกษาที่แตกต่างกัน ในระหว่างการแสวงหาสารสนเทศอาจจะพบอุปสรรคที่
ขัดขวางต่อการแสวงหาสารสนเทศ อาทิ การเข้าถึงความรู้พื้นฐาน และประสบการณ์ในการแสวงหาของนักศึกษา 
เมื่อผ่านอุปสรรคนั้นได้ จะได้สารสนเทศท่ีต้องการเพื่อตอบสนองความต้องการนั้น ๆ (อารีย์ ช่ืนวัฒนา, 2545) 
 ห้องสมุดเป็นหัวใจส าคัญในการเรียนรู้ด้วยตนเอง มีหน้าที่หลักในการสนับสนุนเพิ่มพูนความรู้
ของอาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา ด้านการเรียนการสอนและการวิจัย เนื่องจากห้องสมุดเป็นแหล่งจัดหา จัดเก็บ 
และรวบรวมทรัพยากรสารสนเทศทุกรูปแบบให้ครบถ้วนตามความจ าเป็นและต่อเนื่องให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์
ของมหาวิทยาลัย โดยให้บริการทรัพยากรสารสนเทศได้ตรงตามความต้องการของผู้ใช้บริการ สนับสนุนการเรียน
การสอนของอาจารย์และนักศึกษาเพื่อการศึกษาค้นคว้า และแสวงหาสารสนเทศดว้ยตนเอง และเข้าถึงสารสนเทศ
ได้อย่างสะดวกรวดเร็ว ห้องสมุดยุคปัจจุบันมิใช่เป็นเพียงสถานที่ท่ีมีหนังสือเท่านั้นแต่จะต้องมีทรัพยากรสารสนเทศ
ในรูปแบบอื่น ๆ ที่หลากหลายเอื้อต่อการเรียนรู้ของผู้เรียนให้สามารถเลือกใช้ประโยชน์ตรงตามความต้องการ เช่น  



มีฐานข้อมูลต่าง ๆ ที่สามารถสืบค้นด้วยคอมพิวเตอร์ (พวา พันธุ์เมฆา, 2541) และปัจจุบันห้องสมุดมหาวิทยาลัยได้
บริการการใช้ฐานข้อมูลออนไลน์ช่วยในการค้นและเป็นเครื่องมือช่วยชี้แนะแหล่งความรู้ที ่อยู ่ในรูปสื่อสิ่งพิมพ์   
ซึ่งท าให้มีการสืบค้นสารสนเทศจากสื่อสิ่งพิมพ์ได้อย่างรวดเร็ว ถูกต้อง ตรงตามความต้องการ และประหยัดเวลา 
(สุมาลี พงศดิลก, 2559) 
 หอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้ ส านักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เป็นแหล่งรวม
ความรู้ที ่หลากหลายสาชาวิชา โดยเน้นความเชี ่ยวชาญทางด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประกอบด้วย
ทรัพยากรกรสารสนเทศประเภทสิ่งตีพิมพ์ สิ่งไม่ตีพิมพ์ และอิเล็กทรอนิกส์ อีกทั้งยังเป็นสถานท่ีที่จัดเก็บทรัพยากร
สารสนเทศท่ีเกี่ยวข้องกับพหุวัฒนธรรมที่หลากหลายในเขตพื้นท่ีจังหวัดชายแดนภาคใต้ ซึ่งนอกจากการบริการด้าน
สารสนเทศแล้ว ยังต้องตระหนักถึงการบริการที่เกี่ยวข้องกับศาสนาเพื่อตอบสนองกับความต้องการของผู้ใช้บริการ 
เช่น การบริการยืมคืน การบริการสืบค้น การบริการตอบค าถามและช่วยค้นคว้า การบริการยืมระหว่างห้องสมุด  
การบริการยืมหนังสือออนไลน์ การบริการฐานข้อมูลออนไลน์ และการบริการหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ ฯลฯ ซึ่งการ
บริการดังกล่าวถือเป็นพันธกิจหลักขององค์กรเพื่อตอบสนองต่อพฤติกรรมความต้องการของผู้ใช้บริการ ที่ เป็น
บุคลากรของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
 การศึกษาพฤติกรรมการยืมทรัพยากรสารสนเทศของผู้ใช้บริการ เป็นแนวทางหนึ่งที่จะท าให้
ผู้บริหารทราบถึงปริมาณการใช้ทรัพยากรสารสนเทศ ตลอดจนพฤติกรรมการใช้ทรัพยากรสารสนเทศของผู้ใช้บริการ 
ซึ่งสามารถน าไปปรับปรุงการบริหารทรัพยากรสารสนเทศ และการใหบ้ริการ ให้ตรงกับความต้องการของผู้ใช้บริการ
อย่างแท้จริง แต่เนื่องจากการศึกษาพฤติกรรมส่วนใหญ่อาศัยการสังเกต และข้อมูลทางสถิติเป็นหลัก ซึ่งกระบวน
ดังกล่าวปฏิบัติได้ยาก เนื่องจากข้อจ ากัดด้านการเข้าถึงข้อมูล ส่งผลให้ไม่สามารถศึกษาพฤติกรรมของสมาชิกได้  
จากการน าระบบห้องสมุดอัตโนมัติให้บริการแด่ผู้ใช้บริการ ท าให้หอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้ กลายเป็นแหล่ง
รวบรวมข้อมูลด้านการยืมคืนทรัพยากรสารสนเทศของผู้ใช้บริการไว้เป็นจ านวนมากแต่ยัง ไม่ได้น าข้อมูลมหาศาล 
(Big Data) เหล่านี ้มาท าการวิเคราะห์ เพื ่อน าผลการวิเคราะห์ไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด อาทิ ข้อมูลการยืม
ทรัพยากรสารสนเทศแต่ละรายการ หรือทรัพยากรสารสนเทศแต่ละรายการนั้นมีผู้ใช้บริการประเภทใดเป็นผู้ยืม 
ทรัพยากรสารสนเทศประเภทใดถูกยืมมากที่สุดและน้อยที่สุด เป็นต้น การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึกการยืมทรัพยากร
สารเทศของผู้ใช้บริการ เป็นการประยุกต์ความรู้ด้านฐานข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล ซึ ่งเป็นการน าวิทยาการ
คอมพิวเตอร์มาประยุกต์ใช้กับข้อมูลที่เก็บไว้ในระบบฐานข้อมูลของหน่วยงาน (ไพโรจน์ เอี่ยมชัยมงคล และนันทิยา 
อักษรกิตติ์, 2552; ธนากร ปามุทา, 2557) ในการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึกการยืมทรัพยากรสารสนเทศของหอสมุด
จอห์น เอฟ เคนเนดี้ จะท าให้ทราบพฤติกรรมการยืมทรัพยากรสารสนเทศในหลากหลายมิติ  และการวิเคราะห์
แนวโน้มการใช้ทรัพยากรสารสนเทศ จะสามารถน าผลลัพธ์ที่ได้มาปรับปรุงการให้บริการและจัดหาทรัพยากร
สารสนเทศให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้บริการได้อย่างคุ้มค่า 
 จากความส าคัญดังกล่าว ผู้ศึกษาจึงมีความสนใจที่จะวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึกการยืมทรัพยากร
สารสนเทศของผู้ใช้บริการหอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้ ส านักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ด้วยโปรแกรม 
Microsoft Power BI โดยใช้ข้อมูลการยืมทรัพยากรในช่วงระยะเวลา 5 ปี ย้อนหลัง (พ.ศ. 2559 – พ.ศ. 2564) จาก
ฐานข้อมูลในระบบห้องสมุดอัตโนมัติมาแสดงในรูปแบบแผนภูมิรูปภาพ เพื่อสนับสนุนการตัดสินใจของผู้บริหาร การ
ก าหนดกลยุทธ์ในการบริหารจัดการทรัพยากรสารสนเทศ เช่น การจัดบริการให้ครอบคลุมกับความต้องการของ
ผู้ใช้บริการ การวางแผน การติดตาม และการป้องกันทรัพยากรสารสนเทศสูญหาย รวมถึงการจัดสรรงบประมาณ



ของหอสมุด จอห์น เอฟ เคนเนดี้ นอกจากนี้ การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึกในการศึกษาครั้งนี้ จะช่วยให้บรรณารักษไ์ด้
ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ในการปรับปรุงประสิทธิภาพในการให้บริการ การวิเคราะห์พฤติกรรมสารสนเทศของ
ผู้ใช้บริการ รวมถึงจัดหาทรัพยากรที่สอดคล้องต่อความต้องการ ออกแบบประสบการณ์ผู ้ใช้ที่สามารถรองรับ
ผู้ใช้บริการประเภทต่าง ๆ ได้อย่างเหมาสม และการปรับเปลี่ยนการให้บริการทรัพยากรสารสนเทศได้ เช่น การ
พัฒนาระบบติดตามหนังสือ การแจ้งเตือนยืมต่อผ่าน Line Official หรือสร้างแคมเปญการต่ออายุสมาชิกให้กับ
ผู้ใช้บริการ เป็นต้น  
 
วัตถุประสงค ์
 เพื่อรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึกการยืมทรัพยากรสารสนเทศของผู้ใช้บริการหอสุด จอห์น 
เอฟ เคนเนดี้ จากฐานข้อมูลระบบห้องสมุดอัตโนมัติ ด้วยโปรแกรม Microsoft Power BI 
 
กลุ่มตัวอย่าง 
 กลุ่มตัวอย่างที ่ใช้ในการศึกษาครั ้งนี ้ ได้ท าการคัดเลือกข้อมูลด้วยวิธีเจาะจง (Purposive 
Selected) โดยการก าหนดคุณลักษณะของข้อมูลที่ใช้เป็นกลุ่มตัวอย่างเพื่อการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึกในช่วง
ระยะเวลา 5 ปี ย้อนหลัง (พ.ศ. 2559 – พ.ศ. 2564) ซึ ่งมีคุณลักษณะดังนี ้ (1) เป็นข้อมูลการยืมทรัพยากร
สารสนเทศ จ านวน 446,720 รายการ (2) เป็นข้อมูลของผู้ใช้บริการ จ านวน 16,882 รายการ และ (3) เป็นข้อมูล
รายการทรัพยากรสารสนเทศท่ีถูกยืม จ านวน 127,171 รายการ 
 
ขอบเขตการศึกษา 
 ผู้ศึกษาได้ก าหนดขอบเขตของการศึกษา คือ ข้อมูลสถิติการยืมทรัพยากรสารสนเทศของ
ผู้ใช้บริการ (นักศึกษาระดับปริญญาตรี นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา อาจารย์ บุคลากรสายสนับสนุน และบุคคล
ทั่วไป) ของหอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้ ส านักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ในช่วง
ระยะเวลา 5 ปี ย้อนหลัง (พ.ศ. 2559 – พ.ศ. 2564) ที่ได้จากระบบห้องสมุดระบบอัตโนมัติ (Data Warehouse) 
เท่านั้น 
 
ขั้นตอนและวิธีด าเนินการ 
 การศึกษาการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึกการยืมทรัพยากรสารสนเทศของผู้ใช้บริการหอสมุดจอห์น 
เอฟ เคนเนดี้ ส านักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ครั้งนี้เป็นการศึกษาเชิงปริมาณ โดยใช้แนวคิดการ
พัฒนาเชิงระบบ (System Approach) และแนวคิด Power BI Architecture เพื่อมุ่งเน้นการพัฒนานวัตกรรมใหม่ 
(New Innovation) ในการพัฒนาสิ่งท่ีต้องการเพื่อใช้ในการปฏิบัติหรือแก้ไขปัญหา และมีทฤษฎีรองรับตามระเบียบ
วิธีวิจัย (อุทัย บุญประเสริฐ, 2542) สามารถน าเสนอขั้นตอนการด าเนินงานและการวิเคราะห์ข้อมูลได้ดังภาพที่ 1 



ภาพท่ี 1. ขั้นตอนการด าเนินงานและการวิเคราะห์ข้อมูล 
 
ที่มา: ประยุกต์จากแนวคิด Power BI Architecture (Microsoft, 2564) และ Research Methodology 

(Kewsuwun, N., Kajornkasirat, S., in press) 
 
 จากภาพท่ี 1 ขั้นตอนการด าเนินงานและการวิเคราะห์ข้อมูล สามารถอธิบายขั้นตอนได้ดังนี้ 
 1) คัดเลือกข้อมูล (Data Collection) จากฐานข้อมูลระบบห้องสมุดระบบอัตโนมัติ  (Data 
Warehouse) ในช่วงระยะเวลา 5 ปี ย้อนหลัง (พ.ศ. 2559 – พ.ศ. 2564) เพื่อใช้ในการวิเคราะห์จากข้อมูลเชิงลึก 
และท าการเลือกฟิลด์ (Field) ที่อยู่ในตาราง (Table) โดยแสดงรายละเอียดในตารางที่ 1 ดังนี ้
 
ตารางที่ 1 แสดงฟิลด์ที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึก 

ตารางการยืมทรัพยากรสารสนเทศ ตารางรายการทรัพยากรสารสนเทศ ตารางผู้ใช้บริการ 

ชื่อฟิลด์ ความหมาย ชื่อฟิลด์ ความหมาย ชื่อฟิลด์ ความหมาย 

PATRON_BARCODE* รหัสผู้ใช้ LOG_TYPE_NAME ชื่อการท ารายการ PATRON_BARCODE* รหัสผู้ใช้ 
ITEM_BARCODE* รหัสทรัพยากร ITEM_BARCODE* รหัสทรัพยากร TITLE ค าน าหน้า 
TITLE ชื่อทรัพยากร PRICE ราคา PATRON_NAME ชื่อผู้ใช้ 
CHECKOUT_DATETIME วันท่ียืม ITEM_TYPE_NAME ชื่อประเภททรัพยากร PATRON_TYPE_NAME ชื่อประเภทผู้ใช้ 
IS_LOST สูญหาย COLLECTION_NAME ชื่อคอลเล็คชั่น FACULTY_NAME ชื่อสังกัด 
RENEW_DATETIME วันยืมทรัพยากรต่อ TITLE ชื่อทรัพยากร DEPARTMENT_NAME ชื่อหน่วยงาน 
RENEW_TIMES จ านวนครั้งท่ียืมต่อ   EXPIRE_DATETIME วันท่ีหมดอายุ 

หมายเหตุ *Primary Key 
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 2) รวบรวมข้อมูล (Data Selection) ที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึก ได้แก่ ข้อมูลการยืม
ทรัพยากรสารสนเทศ ข้อมูลรายการทรัพยากรสารสนเทศ และข้อมูลสมาชิก โดยท าการดึงข้อมูลจากฟิลด์ (Field)  
ที่อยู่ในตาราง (Table) ในรูปแบบค าสั่ง SQL Command ดังภาพท่ี 2 

ภาพที่ 2. รูปแบบค าสั่ง SQL Command 
 

 3) ท าความสะอาดข้อมูล (Data Cleansing) เป็นขั้นตอนการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล 
การแก้ไขหรือลบข้อมูลที่ไม่ถูกต้องออกจากชุดข้อมูล โดยการพิจารณารายการ (Record) ที่มีข้อมูลไม่ครบถ้วน ไม่
สมบูรณ์ออก เพื่อคัดกรองข้อมูลที่มีคุณภาพ และรวมไปถึงการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึ ก (Insight Analysis) การยืม
ทรัพยากรสารสนเทศของผู้ใช้บริการ เพื่อน าเสนอผลลัพธ์ออกมาในรูปแบบแผนภูมิ  
 4) น าเสนอข้อม ูล (Presentation) โดยการแสดงข้อม ูล ในร ูปแบบรูปภาพนิ ่ ง  (Data 
Visualization) ในลักษณะแผนภูมิต่าง ๆ และออกแบบหน้าจอแสดงผล (Dashboard) ให้สวยงาม 
 5) น าข้อมูลที่ได้จากการวิเคราะห์เชิงลึกไปใช้ประโยชน์ (Utilization) เพื่อสนับสนุนการตัดสินใจ
ของผู้บริหารในการดูแนวโน้มการยืมทรัพยากรสารสนเทศ และก าหนดกลยุทธ์ในการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศ
เพื่อให้ครอบคลุมกับความต้องการของผู้ใช้บริการทุกประเภท 
 
ผลการด าเนินการ อภิปรายผล  
 การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึกการยืมทรัพยากรสารสนเทศของผู้ใช้บริการหอสมุดจอห์น เอฟ เคน
เนดี้ ส านักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  โดยใช้ข้อมูลการยืมทรัพยากรในในช่วงระยะเวลา 5 ปี 
ย้อนหลัง (พ.ศ. 2559 – พ.ศ. 2564) ผู้ศึกษาได้ก าหนดโครงสร้างของฐานข้อมูลในโปรแกรม Microsoft Power BI 
เพื่อแสดงการเชื่อมโยงข้อมูลในแต่ละตาราง ดังภาพท่ี 3 
 

SELECT * 
FROM V_LOG_CIRCULATION 
WHERE LOG_DATETIME BETWEEN '1-Jan-16' AND '31-Dec-21' 
AND LOG_TYPE_ENG IN ('Check-out item','Renew item') 



 
ภาพที่ 3. โครงสร้างของฐานข้อมลูในโปรแกรม Microsoft Power BI 

 

 
ภาพที่ 4. รายงานการยืมทรัพยากรสารสนเทศของผู้ใช้บริการ 

 
 จากภาพที่ 4 พบว่า ในปี พ.ศ. 2559 – พ.ศ. 2564 มีการยืมทรัพยากรสารสนเทศจ านวน 
446,720 ครั้ง โดยปี พ.ศ. 2562 มีการยืมทรัพยากรสารสนเทศมากที่สุด จ านวน 32,202 ครั้ง หากจ าแนกเป็นราย
เดือนพบว่า ในเดือนตุลาคม มีการยืมทรัพยากรสารสนเทศมากท่ีสุด จ านวน 13,548 ครั้ง 



 
ภาพที ่5. รายงานการยืมทรัพยากรสารสนเทศของผู้ใช้บริการโดยจ าแนกตามประเภทการบริการ 

 
 จากภาพท่ี 5 พบว่า เมื่อพิจารณาจ านวนการยืมทรัพยากรสารสนเทศ โดยจ าแนกตามหน่วยงาน 
พบว่า คณะศึกษาศาสตร์ มีสถิติการยืมทรัพยากรสารสนเทศมากที่สุด จ านวน 38,319 ครั้ง (30.14%) รองลงมาคือ 
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จ านวน 26,761 ครั้ง (21.05%)  
 เมื่อพิจารณาจ านวนการยืมทรัพยากรสารสนเทศ โดยจ าแนกตามประเภทผู้ใช้ พบว่า นักศึกษา
ระดับปริญญาตรี มีสถิติการยืมทรัพยากรสารสนเทศมากท่ีสุด จ านวน 76,645 ครั้ง (60.29%) รองลงมาคือ อาจารย์ 
จ านวน 26,262 ครั้ง (20.66%)  
 เมื่อพิจารณาจ านวนการยืมทรัพยากรสารสนเทศ โดยจ าแนกตามคอลเล็คชั่น พบว่า หนังสือ
ทั่วไป มีสถิติการยืมมากท่ีสุด จ านวน 795,817 ครั้ง (75.38%) รองลงมาคือ เรื่องสั้น จ านวน 8,143 ครั้ง (6.41%) 
 เมื ่อพิจารณาจ านวนการยืมทรัพยากรสารสนเทศ โดยจ าแนกตามประเภทของทรัพยากร
สารสนเทศ พบว่า หนังสือภาษาไทย มีสถิติการยืมมากที่สุด จ านวน 95,900 ครั้ง (75.44%) รองลงมาคือ หนังสือ
ภาษาต่างประเทศ จ านวน 11,1746 ครั้ง (9.24%) 
 เมื่อพิจารณาจ านวนทรัพยากรสารสนเทศที่สูญหาย พบว่า หนังสือภาษาไทย มีการสูญหาย  
มากที่สุด จ านวน 106 เล่ม คอลเล็คช่ันที่สูญหายมากท่ีสุด คือ หนังสือท่ัวไป จ านวน 106 เล่ม 
 เมื่อพิจารณามูลค่าการยืมทรัพยากรสารสนเทศ พบว่า มูลค่าการยืมทรัพยากรในปี พ.ศ. 2559 
– พ.ศ. 2564 รวมทั้งสิ้น 238,103,308 บาท หาพิจารณาเป็นรายปี พบว่า ปี พ.ศ. 2561 มีมูลค่าการยืมทรัพยากร
สารสนเทศมากท่ีสุด รวมทั้งสิ้น 6,5125,889 บาท 
 

 



 
ภาพที่ 6. รายงานผู้ใช้บริการ 

 

 จากภาพที่ 6 พบว่า มีผู้ใช้บริการในระบบ จ านวน 16,882 คน จ าแนกเป็นเพศหญิง จ านวน 
12,302 คน และเพศชาย จ านวน 4,580 คน 
 เมื่อพิจารณาผู้ใช้บริการ โดยจ าแนกตามหน่วยงาน พบว่า ผู้ใช้บริการของส่วนกลางมหาวิทยาลยั 
มากที ่ส ุด จ านวน 3,537 คน (20.95%) รองลงมาคือ ผู ้ใช้บริการของคณะศึกษาศาสตร์ จ านวน 3,389 คน 
(20.07%) 
 เมื ่อพิจารณาผู้ใช้บริการ โดยจ าแนกตามประเภทผู้ใช้บริการ พบว่า นักศึกษาปริญญาตรี  
มากที ่ส ุด จ านวน 3,537 คน (20.95%) รองลงมาคือ ผู ้ใช้บริการของคณะศึกษาศาสตร์ จ านวน 3,389 คน 
(20.07%) 
 

 
ภาพที่ 7. รายงานทรัพยากรทีสู่ญหาย 



 จากภาพท่ี 7 พบว่า ในปี พ.ศ. 2559 – พ.ศ. 2564 มีทรัพยากรสารสนเทศท่ีสูญหายจากการยืม 
จ านวน 124 รายการ เมื่อจ าแนกตามรายปี พบว่า ในปี พ.ศ. 2563 มีทรัพยากรสารสนเทศที่สูญหายมากที่สุด 
จ านวน 37 รายการ เมื่อจ าแนกตามรายเดือน พบว่า เดือนกรกฎาคม มีทรัพยากรสารสนเทศที่สูญหายมากที่สุด 
จ านวน 20 รายการ 
 เมื่อพิจารณามูลค่าการยืมทรัพยากรสารสนเทศที่สูญหาย โดยจ าแนกตามรายปี พบว่า ปี พ.ศ. 
2559 มีมูลค่าการยืมทรัพยากรสารสนเทศที่สูญหาย มากที่สุด รวมทั้งสิ้น 73,800 บาท และจ าแนกตามรายเดือน 
พบว่า เดือนมกราคม มีมูลค่าการยืมทรัพยากรสารสนเทศท่ีสูญหาย มากท่ีสุด รวมทั้งสิ้น 41,692 บาท 
 
สรุปผล ข้อเสนอแนะ 
 จากการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึกการยืมทรัพยากรสารสนเทศของผู้ใช้บริการหอสมุดจอห์น เอฟ 
เคนเนดี้ ส านักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ พบว่า คณะที่ยืมทรัพยากรสารสนเทศมากที่สุด คือ คณะ
ศึกษาศาสตร์ อาจเป็นเพราะมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี มีคณะทางด้านมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ ในสัดส่วนที่มากกว่าคณะทางด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ และทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เมื่อ
พิจารณาข้อมูลในเชิงลึก พบว่า จ านวนสาขาวิชาของคณะทางด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ อาทิ คณะ
ศึกษาศาสตร์ คณะวิทยาการอิสลาม คณะรัฐศาสตร์ และคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มีความหลากหลาย
ของสาขาวิชา และมีจ านวนนักศึกษาทั้งในระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา ดังนั้น จึงอาจส่งผลต่อจ านวน
ของการยืมทรัพยากรสารสนเทศโดยเฉพาะคณะศึกษาศาสตร์ และเมื่อพิจารณาประเภทผู้ใช้บริการที่ยืมทรัพยากร
สารสนเทศมากที่สุด คือ นักศึกษาระดับปริญญาตรี อาจเป็นเพราะนักศึกษาในระดับปริญญาตรีมีจ านวนหน่วยกิต
และรายวิชาที่ลงทะเบียนในแต่ละภาคการศึกษา อีกทั้งนโยบายของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ที ่อนุญาตให้
นักศึกษาสามารถลงทะเบียนเรียนในรายวิชาข้ามคณะและวิทยาเขตได้ อีกทั้งนักศึกษาในระดับปริญญาตรีอาจมีการ
ได้รับมอบหมายงานจากอาจารย์ประจ าวิชา ดังนั้น จึงต้องมีการแสวงหาความรู้ รวมถึงแสวงหาสารสนเทศเพื่อใช้
ประกอบการจัดการเรียนการสอนเพิ่มเติมจากหอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้ 
 ประเภททรัพยากรสารสนเทศที่ถูกยืมมากที่สุด ได้แก่ หนังสือทั่วไปที่เป็นภาษาไทย อาจเป็น
เพราะว่าเป็นทรัพยากรสารสนเทศที่สอดคล้องกับการจัดการเรียนการสอนของแต่ละหลักสูตรหรือรายวิชาของ
มหาวิทยาลัย อีกทั้งทรัพยากรส่วนใหญ่ภายในหอสมุดมาจากความต้องการของนักศึกษา นอกจากนั้น ในการจดัท า
รายงานของรายวิชา ทรัพยากรสารสนเทศประเภทหนังสือทั่วไปเป็นทรัพยากรที่นักศึกษาสามารถเข้าถึงและสืบค้น
ได้ง่ายจากฐานข้อมูล และมีระยะเวลาในการยืมได้นานกว่าทรัพยากรสารสนเทศประเภทอื่น และเมื่อพิจารณา
ทรัพยากรสารสนเทศในปี พ.ศ. 2563 พบว่า มีทรัพยากรสารสนเทศที่สูญหายจากการยืมมากที่สุด และเดือน
กรกฎาคมมีทรัพยากรสารสนเทศท่ีสูญหายจากการยืมมากที่สุด เป็นเพราะสถานการณ์การแพร่ระบาดของเช้ือไวรัส 
COVID-19 หอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้ มีการให้บริการทรัพยากรสารสนเทศในรูปแบบออนไลน์ และการจัดส่งทาง
ไปรษณีย์ (delivery) จึงส่งผลกระทบต่อการสูญหายของทรัพยากรที่สืบเนื่องมาจากการติดตามกลับคืน และการ
หลงลืมหรือสับสนของผู้ใช้บริการ ซึ่งปัญหาและผลกระทบในประเด็นดังกล่าว หอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้ จะ
น าไปสู่การก าหนดนโยบายเพื่อป้องกันปัญหาเกี่ยวกับการสูญหายของทรัพยากรสารสนเทศต่อไป 

 
 



การน าไปใช้ประโยชน์ 
 ผลจากการศึกษาจะน ามาสู่การได้มาของสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการตัดสินใจของผู้บริหาร  
การก าหนดกลยุทธ์ในการบริหารจัดการทรัพยากรสารสนเทศ เช่น การจัดบริการใหค้รอบคลุมกับความต้องการของ
ผู้ใช้บริการ การวางแผน การติดตาม และการป้องกันทรัพยากรสารสนเทศสูญหาย รวมถึงการจัดสรรงบประมาณ
ของหอสมุด จอห์น เอฟ เคนเนดี้ 
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