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บทคัดย่อ 
 หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดลได้ด าเนินการรวบรวมสถิติการใช้ทรัพยากร
สารสนเทศทุกประเภทผ่านระบบห้องสมุดอัตโนมัติ Sierra (Sierra) ในส่วนของการยืมออกจากห้องสมุดเท่านั้น ทั้งนี้
ยังขาดสถิติส่วนของการยืมต่อ และการหยิบใช้ภายในห้องสมุด ที่ไม่สามารถเก็บสถิติได้ ในส่วนของผู้ปฏิบัติงาน
จ าเป็นต้องเก็บสถิติทุกวันด้วยวิธีการรีวิวไฟล์จากระบบ ท าให้เป็นเหตุให้มีการพัฒนาระบบการจัดเก็บสถิติการใช้
งานทรัพยากรสารสนเทศทุกประเภท จากการน าข้อมูล Circulation Transaction ของห้องสมุดอัตโนมัติ ด้วยการ
เขียนค าสั่ง SQL และใช้โปรแกรมภาษา PHP พร้อมทั้งแสดงผลด้วยโปรแกรม Power BI ซึ่งพบว่าวิธีการเขียนค าสั่ง
SQL สามารถเรียกข้อมูลการใช้งานได้ครบถ้วนทุกรูปแบบ ทั้งการยืมออกนอกห้องสมุด การคืน การยืมต่อ และการ
ใช้ภายในห้องสมุดของทรัพยากรสารสนเทศทุกประเภทและสามารถเรียกดูข้อมูลได้อย่างละเอียด ครบถ้วน สิ่ง
ส าคัญคือลดภาระในการท างาน ทั้งนี้การน าข้อมูลสถิติการใช้งานมาวิเคราะห์ด้วยโปรแกรม Power BI ท าให้การ
แสดงผลมีความน่าสนใจ เข้าใจง่าย และสามารถแสดงให้เห็นแนวโน้มการใช้งานทรัพยากรสารสนเทศได้ชัดเจนขึ้น
ทั้งนี้งานพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศสามารถน าข้อมูลไปใช้ส าหรับประกอบการตัดสินใจในการจัดหา คัดเลือก
ทรัพยากรสารสนเทศเข้าห้องสมุดได้ 
 

ค าส าคัญ:  สถิติการใช้ทรัพยากรสารสนเทศ, ค าสั่ง SQL, Power BI 

 

ABSTRACT 
 Mahidol University Library and Knowledge Center has only collected information 
resource usage statistics via automated library system in the check-out section, but there were 
other statistics that the library cannot collect such as renewal, and internal usage statistics. 
Accordingly, library staff had to collect them every day by reviewing files from the system. To solve 
the problem, the library developed the statistics collecting system that included all kinds of library 
information resource usage from gathering Circulation Transaction data of automated library system 
by writing SQL, using a server scripting language PHP, and visualizing data in Power BI. The findings 



showed that writing SQL can retrieve all kinds of usage data completely such as resource check-
out, check- in, renewal, and internal usage statistics in detail.  Importantly, this system can reduce 
the workload as well.  From analyzing statistics by Power BI, visualization created was interesting, 
easy to understand, and clearer to show the trend of information resource usage.  Collection 
Development Division can use the statistics to make decisions about information resource 
acquisition and selection effectively. 
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บทน า 
 หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล มีพันธกิจหลักในการพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ 
คลังความรู้ และแหล่งเรียนรู้ มุ่งสู่คุณภาพบริการ โดยมีงานพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศท าหน้าที่จัดหาทรัพยากร
สารสนเทศที่สอดคล้องกับหลักสูตรการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยมหิดล และตอบสนองต่อความต้องการของ
ผู้ใช้บริการ ผ่านกระบวนการคัดเลือกหนังสือซื้อและอภินันทนาการ และน าเข้าสู่ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ Sierra ท า
ให้มีทรัพยากรสารสนเทศห้องสมุดหลากหลายประเภทไว้ให้บริการแก่ผู้ใช้ ได้แก่ นักศึกษา อาจารย์ นักวิจัย และ
บุคลากรของมหาวิทยาลัยมหิดล ท าให้พบว่า มีสถิติการใช้งานทรัพยากรสารสนเทศโดยผู้ใช้บริการทุกประเภทผ่าน
ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ Sierra เป็นจ านวนมากในแต่ละวัน 
 การรวบรวมและวิเคราะห์สถิติการใช้ทรัพยากรสารสนเทศทุกประเภทของห้องสมุดจึงมีความ
จ าเป็นอย่างยิ่งต่อทั้งทรัพยากรสารสนเทศที่ได้จากการจัดซื้อและอภินันทนาการ รวมทั้ง กระบวนการบริหารจัดการ
ทางเทคนิคของห้องสมุดเพื่อน าทรัพยากรสารสนเทศออกให้บริการสนับสนุนการเรียนการสอน การวิจัย และ 
ตอบสนองความต้องการผู้ใช้บริการนั้น ล้วนแต่มีการใช้งบประมาณทั้งสิ้น ดังนั้น ข้อมูลทางสถิติการใช้ทรัพยากร
สารสนเทศจึงมีความส าคัญและจ าเป็นส าหรับผู้ปฏิบัติงานจัดหา งานบริการ และผู้บริหารห้องสมุด เพื่อให้
ผู้เกี่ยวข้องสามารถน าข้อมูลทางสถิติมาใช้เป็นเครื่องมือส าหรับห้องสมุดในการประเมินคุณค่าทรัพยากรสารสนเทศ 
การจัดกิจกรรมส่งเสริมการใช้ทรัพยากรสารสนเทศ การจ าหน่ายออกของทรัพยากรสารสนเทศที่ไม่มีการใช้งาน รวม
ไปถึงการใช้เป็นข้อมูลประกอบการบริหารจัดการห้องสมุดให้เป็นไปตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการด าเนินการ
ที่เป็นเลิศ (Education Criteria for Performance Excellence: EdPEx) 
 แต่เดิมนั้น หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล รวบรวมและวิเคราะห์สถิติการใช้งาน
ทรัพยากรสารสนเทศจากระบบห้องสมุดอัตโนมัติ Sierra ผ่านช่องทางการใช้งานฟังก์ชั่น Web Management 
Reports ซึ่งข้อมูลสถิติที่ได้จากฟังก์ชั่นดังกล่าวนั้น เป็นข้อมูลสถิติโดยทั่วไปที่ไม่สามารถน ามาวิเคราะห์สถิติเชิงลึก
ได้ ประการส าคัญ หากผู้ปฏิบัติงานต้องการวิเคราะห์ข้อมูลสถิติเชิงลึก อาทิ จ าแนกตามชื่อเรื่อง จ าแนกตาม
หมวดหมู่ จ าแนกตามสาขาวิชา หรือบูรณาการข้อมูลสถิติมากกว่า 2 ค่าข้อมูลขึ้นไป ฯลฯ ผู้ปฏิบัติงานรวบรวมและ
วิเคราะห์ข้อมูลสถิติจ าเป็นต้องรวบรวมสถิติการใช้งานทรัพยากรสารสนเทศทุกวันด้วยฟังก์ชั่นการท างานรีวิวไฟล์ 
(Create Lists) จากระบบห้องสมุดอัตโนมัติ Sierra ซึ่งกระบวนการดังกล่าวต้องใช้การก าหนดค่าค าสั่งต่าง ๆ เพื่อดึง
ข้อมูลและประมวลผลข้อมูลด้วยระบบให้ตรงตามความต้องการของผู้ปฏิบัติงาน อีกทั้งผลลัพธ์ที่ได้ ไม่สามารถน ามา
วิเคราะห์ในเชิงลึกได้ครอบคลุมทุกประเภทการใช้งานทรัพยากรสารสนเทศ กล่าวคือ ระบบจะแสดงสถิติข้อมูล



เฉพาะการยืมทรัพยากร (Check out) ออกจากห้องสมุดเท่านั้น แต่ไม่แสดงสถิติการยืมต่อ (Renew) และสถิติการ
หยิบใช้ภายในห้องสมุด (Internal use) ซึ่งสถิติการยืมต่อและสถิติการหยิบใช้ภายในห้องสมุด จัดเป็นสถิติส าคัญที่
ควรน ามาใช้ในการวิเคราะห์เชิงลึกด้วยเช่นกัน 
 ดังนั้น หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล จึงได้พัฒนาระบบการรวบรวมและวิเคราะห์
สถิติการใช้งานทรัพยากรสารสนเทศทุกประเภท โดยการน าข้อมูล Circulation Transaction จากระบบห้องสมุด
อัตโนมัติ Sierra มาผ่านการเขียนค าสั่ง SQL (Structured Query Language) ซึ่งเป็นภาษามาตรฐานในการเข้าถึง
ฐานข้อมูล (Retrieve Data) และเป็นมาตรฐานกลางที่ใช้ในระบบฐานข้อมูลต่าง ๆ (9experttraining, 2564) และ
ใช้ร่วมกับโปรแกรมภาษา PHP ก าหนดให้แสดงผลในรูปแบบของ Data Visualization ผ่านการท างานด้วย
โปรแกรม Power BI ท าให้สามารถค้นหาความสัมพันธ์ของข้อมูลได้หลายมุมมอง และเป็นการน าชุดข้อมูลจ านวน
มากจากระบบห้องสมุดอัตโนมัติ Sierra มาประมวลผล และแสดงผลที่ท าให้เข้าใจข้อมูลได้ง่าย น าไปสู่การจัดหา
ทรัพยากรสารสนเทศที่คุ้มค่า สนับสนุนการตัดสินใจเชิงกลยุทธ์ และตอบสนองการปฏิบัติการอย่างมีประสิทธิภาพ 
 
วัตถุประสงค์ 
 1. เพื่อรวบรวมและวิเคราะห์สถิติการใช้ทรัพยากรสารสนเทศทุกประเภท ทุกรูปแบบการใช้งาน 
ทุกกลุ่มผู้ใช้บริการและทุกห้องสมุดของมหาวิทยาลัยมหิดล 
 2. เพื่อปรับปรุงกระบวนการรวบรวมและวิเคราะห์สถิติการใช้ทรัพยากรสารสนเทศในเชิงลึกได้
อย่างถูกต้อง แม่นย า และครอบคลุมทุกความต้องการของผู้ใช้บริการ ตอบสนองวัตถุประสงค์ในการจัดหา สนับสนุน
การตัดสินใจเชิงกลยุทธ์ และการปฏิบัติการอย่างมีประสิทธิภาพ 
 
ขั้นตอนและวิธีด าเนินการ 
 หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล มีขั้นตอนการด าเนินงานในการรวบรวมและ
วิเคราะห์สถิติการใช้งานทรัพยากรสารสนเทศทุกประเภทและทุกรูปแบบการใช้งาน จากการดึงข้อมูล Circulation 
Transaction ผ่านการเขียนค าสั่ง SQL ด้วยการใช้โปรแกรมภาษา PHP และน ามาประมวลผลด้วยโปรแกรม Power 
BI ดังนี้ 

1. ศึกษาวิธีการด าเนินงานการรวบรวมสถิติการใช้ทรัพยากรสารสนเทศ พบว่าจากที่ผ่านมา
หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล สามารถรวบรวมสถิติการใช้งานทรัพยากรสารสนเทศจากระบบห้องสมุด
อัตโนมัติ Sierra ได้เฉพาะสถิติการยืมทรัพยากรสารสนเทศออก (Check out) จากห้องสมุดเท่านั้น และผู้ปฏิบัติงาน
จ าเป็นต้องรวบรวมสถิติเป็นรายวัน ซึ่งข้อมูลที่ได้ในแต่ละวันไม่ครบถ้วนตามความเป็นจริงของผู้ใช้บริการที่มีการใช้
งานทรัพยากรสารสนเทศของห้องสมุด 

2. ศึกษาและออกแบบวิธีการรวบรวมสถิติแบบใหม ่ดังผังงานกระบวนการ ดังนี้ 

 
ภาพที่ 1. ผังงานกระบวนการรวบรวมและวิเคราะห์สถิติการใช้งานทรัพยากรสารสนเทศ 
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2.1 บุคลากรงานเทคโนโลยีสารสนเทศ เขียนค าสั่ง SQL ด้วยการใช้โปรแกรมภาษา PHP 
ดังภาพที่ 2 เพื่อดึงข้อมูล Circulation Transaction จากระบบห้องสมุดอัตโนมัติ Sierra จัดเก็บไว้ในระบบ
ฐานข้อมูลใหม่ พร้อมสั่งให้บูรณาการข้อมูลสถิติดังกล่าวกับข้อมูลของผู้ใช้บริการ (Patron record) ข้อมูลรายการ
บรรณานุกรม (Bibliographic) และข้อมูลระเบียนฉบับ (Item) เพื่อความสมบูรณ์ครบถ้วนของข้อมูล และน าผลลัพธ์
ข้อมูลที่ได้มาแสดงผลบนเว็บเพจ เพื่ออ านวยความสะดวกต่อการน าไปใช้งาน ดังภาพที่ 2 
 

 
ภาพที่ 2. ตัวอย่างการเขียนค าสั่ง SQL โดยใช้โปรแกรมภาษา PHP 

 

 
     ภาพที่ 3. การแสดงผลข้อมูลในรูปแบบเว็บเพจ 



2.2 ผู้ปฏิบัติงานรวบรวมข้อมูลสถิติการใช้ทรัพยากรสารสนเทศจากเว็บเพจ มาบริหาร
จัดการด้วยโปรแกรม Microsoft Excel 

 

 
ภาพที่ 4. การจัดการข้อมูลด้วยโปรแกรม Microsoft Excel 

 
2.3 ก าหนดเขตข้อมูลที่ต้องการเพื่อน ามาวิเคราะห์ข้อมูลสถิติด้วยโปรแกรม Power BI ซึ่ง

หลักการของโปรแกรมนี้ คือ การน าเข้าข้อมูลตามเขตข้อมูลที่ก าหนด ซึ่งประกอบด้วยเขตข้อมูลต่าง ๆ ดังภาพที่ 5 
โดยน าข้อมูลดังกล่าวไปผ่านกระบวนการต่าง ๆ อาทิ การจัดโครงสร้าง เพื่อสามารถน าข้อมูลมาวิเคราะห์ และส่งผล
การวิเคราะห์ไปน าเสนอในรูปแบบ Data Visualization 
 
ตารางท่ี 1  การก าหนดเขตข้อมูลที่ต้องการเพื่อน ามาวิเคราะห์ข้อมูล 

เขตข้อมูล ความหมาย 
Record # (bib) เลขระเบียนบรรณานุกรม 

Record # (Item) เลขระเบียนฉบับ 

Cir code รูปแบบการใช้ 

Lang ภาษาของทรัพยากรสารสนเทศ 

Title ชื่อเรื่อง 

Call no (BIBLIO) หมวดหมู่หนังสือ 

Mat Type ประเภทหนังสือ 

Location รหัสห้องสมุด 

P Type ประเภทผู้ใช้ 

P Barcode รหัสสมาชิกห้องสมุด 
Pcode3 รหัสคณะ/สถาบัน/วิทยาลัย 

Out Date วัน เดือน ปี ที่มีการใช้งานทรัพยากรสารสนเทศ 

  
 



2.4 ตรวจสอบและปรับปรุงการลงรายการข้อมูลในทุกระเบียนและทุกเขตข้อมูลในระบบ
ห้องสมุดอัตโนมัติ Sierra ที่ไม่ถูกต้อง หรือไม่สมบูรณ์ ให้เป็นระเบียนที่สมบูรณ์และถูกต้องตามมาตรฐานการลง
รายการเดียวกัน ก่อนน าข้อมูลดังกล่าวมาวิเคราะห์ด้วยโปรแกรม Power BI รวมทั้ง ให้มีการบูรณาการข้อมูลสถิติ
ดังกล่าว กับข้อมูลของผู้ใช้บริการ (patron record) ข้อมูลรายการบรรณานุกรม (Bibliographic) และข้อมูล
ระเบียนฉบับ (Item) ดังภาพที่ 5 

 

 
ภาพที่ 5. การสร้างเงื่อนไขการเชื่อมโยงความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูล 

 
2.5 แสดงผลวิเคราะห์ข้อมูล ด้วย Power BI ในรูปแบบ Data Visualization ได้อย่าง

ชัดเจน และเข้าใจง่าย ซึ่งข้อดีของการใช้งานโปรแกรมนี้ คือ มีการท างานแบบอัตโนมัติ อาทิ ทุกครั้งที่มีข้อมูลใหม่
เพิ่มข้ึน โปรแกรมจะมีการ Update การวิเคราะหข์้อมูล และการแสดงผลทันที รวมทั้งโปรแกรมสามารถแสดงกราฟ
ซ้อนกราฟได้ อีกทั้งสามารถใช้ Filter เพื่อเลือกดูข้อมูลบางส่วนได้อีกด้วย 

นอกจากนี้ ในแต่ละกราฟที่อยู่ใน Dashboard เดียวกัน จะมีความเกี่ยวเนื่องกัน เช่น หากเลือก 
Filter ตัวแปรใด กราฟอื่น ๆ ใน Dashboard จะแสดงผลเป็นข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับตัวแปรนั้นทันที รวมทั้งมีการ
แสดงผลในรูปแบบแผนที่ ท าให้สามารถเข้าถึงมุมมองของข้อมูลที่แสดงผลเป็น Location ได้ง่ายขึ้น ดังภาพที่ 6 

ในการประยุกต์ใช้โปรแกรม Power BI กับสถิติการใช้งานทรัพยากรสารสนเทศในระบบ
ห้องสมุดอัตโนมัติ Sierra นั้น หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล สามารถก าหนดการแสดงผลลัพธ์ได้ตาม
ต้องการ อาทิ 1) กราฟแสดงสถิติการใช้ทรัพยากรสารสนเทศในระบบห้องสมุดอัตโนมัติ Sierra ในภาพรวม 2) กราฟ
แสดงสถิติการใช้ทรัพยากรสารสนเทศ จ าแนกรายเดือน 3) กราฟแสดงสถิติการใช้ทรัพยากรสารสนเทศจ าแนกตาม
ห้องสมุด เป็นต้น 

นอกจากนี้ โปรแกรม Power BI ยังแสดงผลในรูปแบบบูรณาการ แสดงความเชื่อมโยงและ
ความสัมพันธ์เชิงลึกในทุกมุมมอง อาทิ สถิติการใช้งานทรัพยากรสารสนเทศจ าแนกตามระดับหลักสูตรการเรียนการ



สอนของมหาวิทยาลัย เชื่อมโยงกับคณะ/สถาบันที่มีสถิติการใช้งาน โดยแสดงค่าข้อมูลเป็นค่าร้อยละ  พร้อม
ปรับเปลี่ยนรูปแบบการแสดงกราฟหลายประเภท เพื่อความชัดเจนและเข้าใจง่าย เป็นต้น 
 

 
ภาพที่ 6. การแสดงผลข้อมูลในรูปแบบ Data visualization บนโปรแกรม Power BI 

 
ผลการด าเนินการ อภิปรายผล 
 จากการพัฒนาระบบรวบรวมและวิเคราะห์สถิติการใช้ทรัพยากรสารสนเทศ จากการดึงข้อมูล
Circulation Transaction ในระบบห้องสมุดอัตโนมัติ Sierra ด้วยการเขียนค าสั่ง SQL โดยใช้โปรแกรมภาษา PHP
และน ามาประมวลผล ด้วยโปรแกรม Power BI นั้น พบว่า การเขียนค าสั่ง SQL มีข้อดี คือ 1) สามารถเรียกดูข้อมูล
สถิติการใช้งานทรัพยากรสารสนเทศได้ครอบคลุมทุกประเภทการใช้งาน ทั้งการยืมออกจากห้องสมุด (Check out)
การคืน (Check in) การยืมต่อ (Renew) และการหยิบใช้งานภายในห้องสมุด (Internal use) ของทุกประเภท
ทรัพยากรสารสนเทศ อาทิ หนังสืออ้างอิง วารสาร นิตยสาร สื่อโสตทัศนวัสดุ รวมทั้ง หนังสือทั่วไป ต ารา ที่มีการ
หยิบใช้ภายในห้องสมุด โดยไมม่ีการยืมออกจากห้องสมุด 2) สามารถเรียกดูข้อมูลได้อย่างละเอียด ครบถ้วน แม่นย า
ตามความต้องการของผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงาน และประการสุดท้าย คือ ลดภาระในการปฏิบัติงานในการรวบรวม
สถิติทุกวันผ่านฟังก์ชั่น Create Lists ในระบบห้องสมุดอัตโนมัติ Sierra ซึ่งข้อมูลสถิติที่ได้ก็ไม่ครอบคลุม ครบถ้วน
ดังนั้นระบบการรวบรวมและวิเคราะห์สถิติการใช้ทรัพยากรสารสนเทศรูปแบบใหม่นี้ ท าให้ได้ผลลัพธ์ทางสถิติข้อมูล
ทีค่รอบคลุม ครบถ้วน ลดภาระและง่ายต่อการปฏิบัติงาน 
 นอกจากนี้ การน าข้อมูลสถิติการใช้ทรัพยากรสารสนเทศมาผ่านกระบวนการวิเคราะห์ด้วย
โปรแกรม Power BI นั้น ท าให้การแสดงผลมีความชัดเจน เข้าใจง่าย มีบูรณาการของข้อมูลที่ความสัมพันธ์กันใน
หลายมิติ อ านวยความสะดวกต่อการรายงานผลให้ผู้บริหารรับทราบ อีกทั้งยังแสดงให้เห็นถึงแนวโน้มของการใช้
ทรัพยากรสารสนเทศในลักษณะข้อมูลเปรียบเทียบ อาทิ แนวโน้มการใช้ทรัพยากรสารสนเทศจ าแนกตามกลุ่ม



ผู้ใช้บริการ (คณะ/สถาบัน) แนวโน้มจ าแนกตามหมวดหมู่ทรัพยากรสารสนเทศ แนวโน้มจ าแนกตามชื่อเรื่องประเภท
ของทรัพยากรสารสนเทศ เป็นต้น 
 ประโยชน์ส าคัญของการวิเคราะห์ด้วยระบบที่ออกแบบใหม่นี้ ท าให้หอสมุดและคลังความรู้
มหาวิทยาลัยมหิดล สามารถวิเคราะห์สถิติการใช้ทรัพยากรสารสนเทศของผู้ใช้บริการทั่วทั้งมหาวิทยาลัยมหิดลได้ใน
ระดับหลักสูตร การเรียนการสอนของมหาวิทยาลัย ส่งผลให้งานพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศของหอสมุดฯ สามารถ
ส่งต่อรายงานสถิติการใช้ทรัพยากรสารสนเทศให้กับผู้บริหารของคณะ/สถาบันที่มีการเรียนการสอน น าข้อมูลไปใช้
ประกอบการตัดสินใจในการจัดหา คัดเลือกทรัพยากรสารสนเทศเข้าห้องสมุด เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอน การ
วิจัยให้ตรงกับกลุ่มเป้าหมายและความต้องการของผู้ใช้บริการได้สูงสุด รวมทั้งยังใช้เป็นข้อมูลสนับสนุนการ
ด าเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาทั้งในระดับชาติ คือ เกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการด าเนินการที่เป็น
เลิศ (Education Criteria for Performance Excellence: EdPEx) และระดับนานาชาติ คือ ASEAN University 
Network-Quality Assurance (AUN-QA) ได้ 
 
สรุปผล ข้อเสนอแนะ และการน าไปใช้ประโยชน์ 
 สรุปผลและการน าไปใช้ประโยชน์ 
 1. สามารถรวบรวมและวิเคราะห์สถิติการใช้ทรัพยากรสารสนเทศในห้องสมุดแบบบูรณาการ 
เป็นการวิเคราะห์การใช้ทรัพยากรของทุกห้องสมุด ทุกประเภททรัพยากร ทุกกลุ่มผู้ใช้บริการ และทุกช่องทางการ
ให้บริการของมหาวิทยาลัยมหิดล 
 2. สนับสนุนการด าเนินการคัดเลือกทรัพยากรสารสนเทศ เข้าห้องสมุดได้ตรงกับความต้องการ
ของผู้ใช้บริการได้ทุกกลุ่มผู้ใช้งาน รวมทั้งถึงระดับหลักสูตรของมหาวิทยาลัย 
 3. สามารถน าสถิติที่ได้มาประเมินคุณค่าทรัพยากรสารสนเทศ รวมทั้งน ามาวิเคราะห์ต่อยอดใน
เรื่องความคุ้มค่าต่อการใช้งาน (Cost per Use) 
 4. สามารถน าสถิติที่ได้มาใช้เป็นข้อมูลสนับสนุนการด าเนินงานด้านการประกันคุณภาพ
การศึกษาทั้งในระดับชาติ คือ เกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการด าเนินการที่เป็นเลิศ  (Education Criteria for 
Performance Excellence: EdPEx) และระดับนานาชาติ คือ ASEAN University Network-Quality Assurance 
(AUN-QA) ได้ 
 5. ท าให้ผู้ปฏิบัติงานห้องสมุด ตระหนักถึงความส าคัญของการรวบรวมสถิติทุกรูปแบบ และทุก
ประเภทการใช้ทรัพยากรสารสนเทศ 
 6. ท าให้เกิดกระบวนการตรวจสอบและปรับปรุงข้อมูลเบื้องต้น จนน าไปสู่การปรับแก้ข้อมูลให้
ถูกต้องตามมาตรฐานการลงรายการ พร้อมทั้งแจ้งให้ผู้รับผิดชอบรับทราบถึงข้อผิดพลาดของข้อมูลดังกล่าว เพื่อ
น าไปสู่การน าข้อมูลเข้าระบบให้ถูกต้องมากยิ่งขึ้น 
 ข้อเสนอแนะ 
 จากการศึกษาวิธีรวบรวมและวิเคราะห์สถิติการใช้ทรัพยากรสารสนเทศได้อย่างครอบคลุมและ
ครบถ้วนนั้น ผู้วิจัยได้เล็งเห็นถึงการศึกษาพฤติกรรมการใช้ทรัพยากรสารสนเทศของผู้ใช้บริการห้องสมุดทุกแห่งของ
มหาวิทยาลัยมหิดล รวมทั้งการตรวจสอบข้อมูลเบี้องต้น ท าให้สามารถน าไปสู่การแก้ไขข้อมูลให้ถูกต้อง เพื่อให้
ข้อมูลในระบบห้องสมุดอัตโนมัติ Sierra มีความถูกต้องมากที่สุด 
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