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บทคดัย่อ 

งานวจิยันี้มวีตัถุประสงค์ในการวเิคราะห์ข้อมูลการยมื-คนืหนังสอืจากห้องสมุด เพ ือ่การวางแผนและการศึกษา
ความต้องการของผู้ใช้บรกิารห้องสมุดในอนาคต โดยคณะผู้วจิยัได้ใช้ข้อมูลการยมื -คนืหนังสอืจากห้องสมุดของ
มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลล้านนา เชยีงใหม่ ในช่วงปี 2558 จนถงึ ปี 2562 จ านวนทัง้หมด 177,895 รายการ 
ซึง่ประกอบด้วยข้อมูลพ ื้นฐาน คอื ประเภทผู้ยมื คณะวชิา สาขาวชิา รหสัหนังสอื ชือ่หนังสอื ประเภทหนังสอื หมวดหมู่
หนังสอื หมวดหมู่ย่อยหนังสอื วนัทีย่มื และวนัทีค่นื โดยคณะผู้วจิยัได้น าข้อมูลทัง้หมดมาสร้างภาพนิทศัน์ข้อมูลใน
รูปแบบของกราฟ แผนภูม ิเพ ือ่สรุปและแสดงผลข้อมลูทางสถติขิองข้อมูลการยมื-คนืหนังสอืแยกตามประเภทต่างๆ น า
ข้อมูลการยมื-คนืหนังสอืทีไ่ด้จากการสร้างภาพนิทศัน์ข้อมูลมาประมวลผลดว้ยเทคนิคการพยากรณ์ 2 เทคนิค ไดแ้ก่ 
การพยากรณ์โดยเทคนิคหาค่าเฉล ีย่เคล ือ่นทีอ่ย่างง่าย และการพยากรณ์โดยเทคนิคเอ็กซ์โพเนนเชยีลแบบปรบัเรยีบ 
เพือ่พยากรณ์ว่าหนังสอืในแต่ละหมวดหมู่ของคณะวชิาในสามอนัดบัแรกทีม่กีารยมื-คนืหนังสอืมากทีสุ่ดจะถกูยมืเป็น
จ านวนกี่รายการในอนาคต เม ือ่เปรยีบเทยีบประสทิธภิาพและค่าความคลาดเคลือ่นของการพยากรณ์จากทัง้ 2 เทคนคิ 
ผลการศึกษาพบว่าการพยากรณ์โดยเทคนิคหาค่าเฉล ีย่เคล ือ่นทีอ่ย่างง่าย เป็นเทคนิคทีใ่ห้ความแม่นย าและมคี่าความ
คลาดเคลือ่นน้อยกว่าการพยากรณ์โดยเทคนิคเอ็กซโ์พเนนเชยีลแบบปรบัเรยีบ 
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Abstract 

The objectives of this research were to analyze borrowing -returning books from the library to plan and 
study the needs of library users in the future. The researcher used the data of borrowing-returning books from 
the library of Rajamangala University of Technology Lanna, Chiang Mai from 2015 until 2019 with a total of 
177 ,895 books.  It combined with Borrower Type, Faculty, Branch, Book Code, Book Title, Book Type, Book 
Category, Book Subcategory, Loan Date and Return Date .  Data were collected to creating data visualization 
in the graph/chart form to conclude and display the statistical data of the borrowing- returning books classified 
by various categories. Afterwards, the data of borrowing – returning books from data visualization were analyzed 
by two Forecasting Technique (Simple Moving Average and Exponential Smoothing). Moreover, the researcher 
also compared between efficacy and forecast errors from theses 2 techniques .  The findings revealed that 
Simple Moving Average was more accurate and had statistical error less than Exponential Smoothing 
significantly. 
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1. บทน า 
1.1 ความส าคญัและท่ีมีของปัญหาการวิจยั 

ในศตวรรษที ่21 เป็นศตวรรษของการเปลีย่นแปลงในด้านต่างๆ ทัง้ด้านเทคโนโลย ีด้านสงัคม ด้านเศรษฐกจิ ดา้น
การเมอืงการปกครอง และดา้นการศกึษา ซึง่การเปลีย่นแปลงในด้านต่างๆ เหล่าน้ีเกิดขึ้นอย่างรวดเรว็และยากทีจ่ะคาด
เดาได้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นต่อไปในอนาคตโดยเฉพาะในด้านการศึกษา ในศตวรร ษที ่21 นี้  การเปลีย่นแปลงด้าน
การศึกษาได้เข้ามามบีทบาทอย่างมากในชวีติประจ าวนั  โดยเฉพาะในกลุ่มนักเรยีนนักศกึษาทีจ่ะต้องมกีารปรบัตวัใน
การเรยีนรู้ส ิง่ใหม่ๆ อยู่ตลอดเวลา เช่น ทกัษะในการเรยีนรูแ้บบน าตวัเอง (Self-directed learning) การมทีกัษะด้านการ
ค ิดเชิงวพิากษ์ (Critical thinking) การมคีวามรู้รอบด้าน เป็นต้น ด ังนัน้แหล่งข้อมูลในการค้นหาความรู้หลกัๆ ใน
ปัจจุบนัก็คอื อนิเทอร์เน็ต และยงัมแีหล่งข้อมูลทีส่ าคญัอกีแห่งหนึ่งคอื ห้องสมุดซึง่สามารถเป็นแหล่งข้อมูลส าหร ับ
การศึกษาหาความรู้ในด้านต่างๆ ให้กับนักศึกษา บุคลากร หรอืกลุ่มวยัท างานได้เป็นอย่างด ี เช่น หนังสอื วารสาร 
หนังสอืพมิพ์ และบรกิารต่างๆ เป็นต้น ในปัจจุบนัห้องสมุดมหีน้าทีใ่นการบรหิารจดัการและจดัเก็บรวบรวมข้อมูลการ
ยมื-คนืหนังสอืของผู้ทีม่าใช้บรกิาร รวมถงึเคร ือ่งมอืทีใ่ช้ในการคน้หาและด าเนินการให้บรกิารแก่ผูม้าใช้บรกิารห้องสมดุ
เพือ่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด โดยวตัถุประสงค์หลกัทัว่ไปของห้องสมุดจะประกอบไปด้วย 5 ประการ คอื เพ ือ่การศึกษา 
เพือ่ให้ความรู้และข่าวสาร เพือ่ใช้ในการค้นควา้ เพ ือ่จรรโลงใจมนุษย์ และเพือ่นันทนาการ และยงัเป็นส่วนหนึ่งในการ
ส่งเสรมิการเรยีนการสอนของสถาบนัการศึกษาในปัจจุบนัโดยมุ่งเน้นให้ผู้เรยีนสามารถศึกษาและค้นคว้าหาความรู้
ต่างๆ ด้วยตวัเอง (ไพฑูรย์ สนิลารตัน์, 2557) โดยกล่าวว่า การเรยีนการสอนในระดบัอุดมศึกษาเป็นการศึกษาเพือ่
สร้างองค์ความรู้ใหม่ๆ ทีผู่้เรยีนจะต้องท าการศกึษาค้นควา้หาความรูด้้วยตวัเองมากกวา่ทีจ่ะเรยีนรู้รบัส ิง่ตา่งๆ ภายใน
ห้องเรยีนเพยีงอย่างเดยีว ซึง่สอดคล้องกับศตวรรษที ่21 ทีผู่้เรยีนจะต้องมทีกัษะในการเรยีนรู้แบบน าตวัเองเป็นหลกั 

ด้วยเหตุนี้การให้บรกิารของห้องสมุดจงึมคีวามจ าเป็นและมบีทบาทส าคญัมากในการศึกษาปัจจุบนั ซ ึง่ห้องสมดุ
เป็นแหล่งเรยีนรู้ทีส่ามารถเข้าถงึได้โดยง่ายและสามารถเข้าถงึได้ทุกเพศและทุกวยั การทีห้่องสมุดให้บรกิารตรงตาม
ความต้องการของผูม้าใช้บรกิารมากขึ้นเท่าใดผู้ใช้บรกิารก็จะเข้ามาใช้บรกิารมากขึ้นเท่านัน้ เช่น มหีนังสอืเพยีงพอตอ่
ความต้องการของผูใ้ช้บรกิาร มหีนังสอืทีเ่หมาะสมและทนัสมยัตามความตอ้งการของผูใ้ช้บรกิาร และมสี ิง่อ านวยความ
สะดวกทีพ่ร้อมส าหรบัการให้บรกิาร เป็นต้น 

ดงันัน้ การวางแผนหรอืการศึกษาความต้องการของผู้ใ ช้บรกิารห้องสมุดจงึเป็นประโยชน์ต่อผู้ให้บรกิาร และ
ผู้ใช้บรกิาร เช่น ผู้ให้บรกิารสามารถทราบข้อมูลในอดตีวา่หนังสอืประเภทหรอืหมวดหมู่ใดถูกยมืไปมากทีสุ่ด นักศกึษา
หรอืบุคลากรในคณะวชิาหรอืสาขาวชิาใดมาใช้บรกิารห้องสมุดมากทีสุ่ด รวมถงึการใช้เทคนิคการพยากรณ์มาท านาย
ว่าในอนาคตหนังสอืประเภทหรอืหมวดหมู่ใดจะถูกยมืมากทีสุ่ด เพ ือ่ท าให้สามารถวางแผนและทราบข้อมูลความ
ต้องการของผู้ใช้บรกิารว่าควรจะจดัซื้อหนังสอืประเภทหร ือหมวดหมู่ใดบ้าง เพ ือ่ให้เพยีงพอต่อความต้องการของ
ผู้ใช้บรกิารในอนาคตได้มากทีสุ่ด (อภยิศ เหรยีญวพิฒัน์, 2563) คณะผู้วจิยัจงึมแีนวคดิในการน าข้อมูลการยมื-คนื
หนังสอืของห้องสมุดมาวเิคราะห์ข้อมูล เพ ือ่การวางแผนและการศึกษาความตอ้งการของผู้ใช้บรกิารห้องสมุดในอนาคต 
โดยใช้เทคนิคการท าภาพนิทศัน์ข้อมูล (Data visualization) และเทคนิคการพยากรณ์ (Forecasting technique) 
1.2 วตัถปุระสงค์ของการวิจยั 

งานวจิยันี้มวีตัถุประสงค์ในการวเิคราะห์ข้อมูลการยมื-คนืหนังสอืจากห้องสมุด เพ ือ่การวางแผนและการศึกษา
ความต้องการของผู้ใช้บรกิารห้องสมุดในอนาคตของห้องสมุดของมหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลล้านนา เชยีงใหม่ 
โดยการวเิคราะห์ข้อมูลการยมื-คนืหนังสอืจากห้องสมดุนี้ ด้วยการท าภาพนิทศัน์ข้อมลูเพ ือ่วเิคราะห์ว่ามหีนังสอืประเภท
หรอืหมวดหมู่ใดทีม่สีถติกิารยมื-คนืสูง และการน าเทคนิคการพยากรณ์มาท านายวา่หนังสอืประเภทหรอืหมวดหมูใ่ดจะ
ถูกยมืมากทีสุ่ดในอนาคต  
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2. แนวคิดและงานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง 
จากการศึกษาแนวคดิและงานวจิยัทีเ่กี่ยวข้องกับการสรา้งภาพนิทศัน์ข้อมูลและการสร้างแบบจ าลองในการท านาย

จากเทคนิคการพยากรณ์ สามารถสรุปวธิกีารสร้างภาพนิทศัน์ข้อมูลและแบบจ าลองในการท านายทีเ่กี่ยว ข้องกับ
การศึกษาได้ดงันี้ 

ภาพนิทศัน์ข้อมูล (Data visualization) คอื เทคนิคทีใ่ช้ในการน าเสนอข้อมูลทีเ่ป็นนามธรรมหรอืทีเ่รยีกว่าข้อมูล
ดบิมาแสดงให้เป็นภาพ กราฟ แผนภูม ิเป็นต้น เพ ือ่เพ ิม่ประสทิธผิลในการตดิต่อสือ่สาร ให้เข้าใจข้อมูลไดง้่ายขึ้นและ
มองเห็นแนวโน้มของข้อมูลไดม้ากขึ้น เช่น การใช้ส ีรูปร่างหรอืสญัลกัษณ์ต่างๆ โดยเทคนิคทีใ่ช้จะแตกตา่งกนัไปขึ้นอยู่
กับชนิดของข้อมูลและลกัษณะการแสดงข้อมลู เป็นต้น (ชนาธปิ ชืน่มนัส, 2552) 

การพยากรณ์ (Forecasting) เป็นเทคนิคในการประมาณการหรอืคาดคะเนเหตุการณ์ที่ยงัไม่เกิดขึ้น โดยการ
คาดคะเนนัน้ต้องอาศัยข้อมูลในอดตีและปัจจุบนัมาเป็นข้อมูลในการวเิคราะห์เพ ือ่หาค าตอบว่าในอนาคตนัน้จะเป็น
อย่างไร (วชิยั แหวนเพชร, 2543) การพยากรณ์เป็นการคาดการณ์ความตอ้งการของลูกคา้ในตวัสนิค้าหรอืบรกิารใน
อนาคตซึง่นับเป็นกิจกรรมทีม่คีวามส าคญัในการทีจ่ะสร้างผลก าไรหรอืท าให้บรษิัทขาดทุนในการด าเนินการได้ การ
คาดการณ์ความตอ้งการของลูกคา้ล่วงหน้าช่วยให้บรษิทัก าหนดทศิทางในการด าเนินงานวา่จะผลติสนิคา้จ านวนเท่าไร 
หรอืเตรยีมบุคลากรและอุปกรณ์มากน้อยเพยีงใด หากการคาดการณ์ความตอ้งการของลูกคา้มคีวามผดิพลาดก็จะส่งผล
กระทบต่อต้นทุนและผลประกอบการของบรษิทัอนัเป็นผลจากการทีไ่ม่มสีนิคา้ให้ลูกค้าหรอืไม่สามารถให้บรกิารลกูคา้
ได้ตามทีลู่กค้าต้องการ หรอืในทางตรงกันข้ามอาจมสีนิค้าในคลงัสนิค้าหรอืมบุีคลากรและเคร ือ่งมอืเคร ือ่งใช้มากเกนิ
ความจ าเป็น (นิพนธ์ โตอนิทร,์ 2556) 

การพยากรณ์มไีด้หลายเทคนิค แต่เทคนิคทีน่ าเสนอในงานวจิยันี้ได้แก่ การพยากรณ์โดยเทคนิคหาค่าเฉล ี่ ย
เคล ือ่นทีอ่ย่างง่าย (Simple moving average หรอื SMA) การพยากรณ์โดยเทคนิคเอ็กซ์โพเนนเชยีลแบบปรบัเรยีบ 
(Exponential smoothing) และการหาความคลาดเคลือ่นของการพยากรณ์ (Measuring forecast error) โดยเทคนคิหา
ค่าเฉล ีย่เคล ือ่นทีอ่ย่างง่ายและเทคนิคเอ็กซ์โพเนนเชยีลแบบปรบัเรยีบเป็นเทคนิคการพยากรณ์ในรูปแบบของอนุกรม
เวลา (Time series method) ทีใ่ช้เฉพาะข้อมลูในอดตีของตวัแปรทีต่้องการพยากรณ์ เพ ือ่พยากรณ์คา่ของตวัแปรนัน้ใน
อนาคตและเทคนิคการพยากรณ์ในรูปแบบอนุกรมเวลาสามารถท าไดง้่ายในการน าไปใช้พยากรณ์ ดงันัน้คณะผูว้จิยัจงึ
เลอืกใช้เทคนิคการพยากรณ์ในรูปแบบของอนุกรมเวลาจ านวน 2 เทคนิค ได้แก่ การพยากรณ์โดยเทคนิคหาค่าเฉล ีย่
เคล ื่อนที่อย่างง่ายและการพยากรณ์โดยเทคนิคเอ็กซ์โพเนนเชียลแบบปรบัเรยีบ และใช้เทคนิคการหาความ
คลาดเคลือ่นของการพยากรณ์ (Measuring forecast error) เพ ือ่เปรยีบเทยีบเปอร์เซนตข์องความคลาดเคลือ่นในแตล่ะ
เทคนิค 

การพยากรณ์โดยเทคนิคหาค่าเฉล ีย่เคล ือ่นทีอ่ย่างง่าย เป็นเทคนิคการพยากรณ์ชนิดหนึ่งซ ึง่เป็นอนุกรมเวลา 
กล่าวคอื เทคนิคนี้จะน าผลรวมของข้อมูลก่อนหน้ามาหาคา่เฉล ีย่ เช่น ถ้าความต้องการสนิค้าหรอืบรกิารคงทีค่่าเฉล ีย่
เคล ือ่นที ่ในช่วง 4 เดอืนจะได้จากผลรวมความตอ้งการในช่วง 4 เดอืนทีผ่่านมา จากนัน้หารดว้ย 4 เพ ือ่หาค่าเฉล ีย่และ
ใช้ข้อมูลเดอืนที ่2-5 ในการหาค่าเฉล ีย่เคล ือ่นทีข่องเดอืนที ่6 เป็นต้น สูตรของการค านวณค่าพยากรณ์ความต้องการ
ใหม่ด้วยเทคนิคหาค่าเฉล ีย่เคล ือ่นทีอ่ย่างง่าย แสดงดงัสมการที ่1 (Heizer & Render, 2006)  
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การพยากรณ์โดยเทคนิคเอ็กซ์โพเนนเชยีลแบบปรบัเรยีบ เป็นเทคนิคการใช้ค่าเฉล ีย่เคล ือ่นทีแ่บบถ่วงน ้าหนักที่
ค่อนข้างซบัซ้อน แต่ง่ายต่อการน าไปใช้งาน เน่ืองจากเป็นเทคนิคทีใ่ช้ข้อมูลในอดตีเพือ่พยากรณ์คา่ในอนาคต โดยคา่ 
α คอืค่าน ้าหนักหรอืค่าคงทีป่รบัเรยีบ (Smoothing constant) ซ ึง่มคี่าระหว่าง 0-1 สูตรพื้นฐานของการใช้เทคนิคเอ็กซ์
โพเนนเชยีลแบบปรบัเรยีบ แสดงดงัสมการที ่2 (Heizer & Render, 2006) 
 

 
 

Heizer and Render (2006) กล่าววา่ การหาความคลาดเคลือ่นของการพยากรณ์เป็นเทคนิคทีใ่ช้เปรยีบเทยีบคา่
การพยากรณ์ของแต่ละรูปแบบว่ามคีวามคลาดเคลื่อนเป็นกี่เปอร์เซ็นต์ เพ ือ่สรุปว่า การพยากรณ์มคีวามแม่นย า
เพยีงพอหรอืไม่ การวดัค่าคลาดเคลือ่นของการพยากรณ์มหีลากหลายวธิ ีโดยวธิที ีไ่ด้รบัความนิยมมอียู่ 3 วธิ ีได้แก่ 
ค่าเฉล ีย่ของค่าสมับูรณ์ของความคลาดเคลือ่น (Mean absolute deviation หรอื MAD) ค่าเฉล ีย่ของก าลงัสองของความ
คลาดเคลือ่น (Mean square error หร ือ MSE) และค่าเฉล ีย่ของค่าสัมบูรณ์ของเปอร์เซ็นต์ของความคลาดเคลือ่น 
(Mean absolute percent error หรอื MAPE) 

งานวจิยัในอดตีทีเ่กี่ยวกับการให้บรกิารยมื-คนืหนังสอืจากห้องสมุดของ ทบวงมหาวทิยาลยั (2544) และพรทพิย์     
วรกุล (2544) แสดงให้เห็นว่าปัจจยัทีส่่งผลต่อการใช้บรกิารห้องสมุด ได้แก่ (1) ตวัผู้ใช้บรกิาร เป็นผลมาจากอุปนสิยั 
ทศันคตทิีม่ตี่อห้องสมุด แรงจูงใจดา้นความต้องการทีจ่ะใช้บรกิารและประสบการณ์การเข้าใช้ห้องสมุดในอดตีทีผ่า่นมา     
(2) คุณภาพของห้องสมุด เช่น จ านวนทรพัยากรสารสนเทศทีใ่ห้บรกิาร รูปแบบของทรพัยากรสารสนเทศ ลกัษณะการ
ให้บรกิารและอาคารสถานที ่เป็นต้น และ (3) ระบบการเรยีนการสอนทีส่่งเสรมิให้ผู้เรยีนรู้จกัศกึษาคน้ควา้เพ ิม่เตมิเป็น
สิง่กระตุ้นส าคญัทีท่ าให้ผู้เรยีนเข้าใช้บรกิารของห้องสมุด นอกจากนี้ยงัมงีานวจิยัของ ภทัร์พงษ์ พงศ์ภทัรกานต์ และ
คณะ (2560) ทีน่ าเทคนิคเหมอืงข้อมูลมาคน้หาปัจจยัทีส่่งผลตอ่การให้บรกิารห้องสมดุซึง่พบว่านักศกึษาทีม่เีกรดเฉลีย่
สะสมสูงมแีนวโน้มจะเข้ามาใช้บรกิารห้องสมุดมากทีสุ่ด 

Spahr (2015) กล่าวว่า การให้บรกิารของห้องสมุดเป็นสิง่จ าเป็นมากในปัจจุบนั เม ือ่ห้องสมุดให้บรกิารตรงตาม
ความต้องการของนักศึกษามากขึ้นเท่าใดนักศึกษาจะเข้ามาใช้บรกิารมากขึ้นเท่านัน้ โดยนักศกึษาในระดบัปรญิญาตรมี ี
ความต้องการสือ่สารสนเทศมากขึ้นรวมทัง้การเข้าใช้งานระบบฐานข้อมลู เม ือ่ห้องสมุดสามารถตอบสนองความต้องการ
ของนักศึกษาได้ก็จะท าให้มผีู้เข้ามาใช้บรกิารเพิม่ขึ้น และส่งผลต่อปรมิาณรายการยมื-คนืหนังสอืจากห้องสมุดมาก
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ยิง่ขึ้นตามไปด้วย จากงานวจิยัของ Herman (2016) พบว่า การเข้าใช้บรกิารห้องสมุดของนักศึกษาในระดบัปรญิญาตร ี
ส่งผลโดยตรงต่ออตัราการคงอยู่ของนักศึกษาระดบัชัน้ปีที ่ 1 และชัน้ปีที ่ 2 ของมหาวทิยาลยั และจากงานวจิยัของ 
Murray et al. (2013) แสดงให้เห็นว่า การใช้บรกิารห้องสมดุของนักศกึษาระดบัปรญิญาตรส่ีงผลตอ่คะแนนการสอบทีด่ ี
ขึ้นมากกว่านักศึกษาทีไ่มไ่ดเ้ข้ามาใช้บรกิารห้องสมุดและท าให้อตัราการคงอยู่คงนักศกึษาดขีึ้น 

 
3. กรอบแนวคิดการวิจยั 

จากกรอบแนวคดิการวจิยัและงานวจิยัทีเ่กี่ยวข้องในการวเิคราะห์ข้อมูลการยมื-คนืหนังสอืจากห้องสมุด เพ ือ่การ
วางแผนและการศึกษาความต้องการของผู้ใช้บรกิารห้องสมุดในอนาคต โดยปัจจยัทีส่่งผลต่อปรมิาณรายการยมื -คนื
หนังสอืจากห้องสมุดมดีงัตอ่ไปนี้  ตวัแปรตน้ ได้แก่ (1) ผู้ใช้บรกิาร โดยผู้ใช้บรกิารคอืบุคลากร อาจารย์ นักศึกษา จาก
หน่วยงาน คณะวชิาหรอืสาขาวชิาของมหาวทิยาลัยที่มาใช้บรกิารยมื -คนืหนังสือจากห้องสมุด (2) คุณภาพของ
ห้องสมุด โดยคุณภาพของห้องสมุดคอื จ านวนทรพัยากรสารสนเทศทีใ่ห้บรกิาร เช่น หมวดหมู่หนังสอืหรอืหนังสอืที่
เพ ียงพอและตรงต่อความต้องการของผู้ใ ช้บรกิาร เช่น หมวดหมู่หนังสือศิลปกรรมที่ตรงต่อความต้องการของ
ผู้ใช้บรกิารทีเ่ป็นอาจารย์ นักศึกษาจากคณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ หมวดหมู่หนังสอืเทคโนโลยีหร ือ
หมวดหมู่หนังสอืวทิยาศาสตร์ทีต่รงต่อความต้องการของผูใ้ช้บรกิารทีเ่ป็นอาจารย์ นักศึกษาจากคณะวศิวกรรมศาสตร์ 
เป็นต้น ดงัภาพที ่1 

 
ภาพที ่1 กรอบแนวคดิการวจิยัทีส่่งผลต่อปรมิาณรายการยมื-คนืหนังสอืจากห้องสมุด 

 
4. วิธีการวิจยั 

ในการศึกษาวจิยัคร ัง้นี้  คณะผู้วจิยัใช้เทคนิคการท าภาพนิทศัน์ข้อมูลและเทคนิคการพยากรณ์ ในการวเิคราะห์
ข้อมูลการยมื-คนืหนังสอืจากห้องสมดุ โดยมขีัน้ตอนในการด าเนินการวจิยัดงัภาพที ่2 โดยมรีายละเอยีดดงันี้  
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ภาพที ่2  ขัน้ตอนในการด าเนินการวจิยั 

 
4.1 ขัน้ตอนการรวบรวมข้อมลู (Data gathering) 

คณะผู้วจิยัได้รวบรวมข้อมูลการยมื-คนืหนังสอืจากระบบการบรหิารจดัการห้องสมุดอตัโนมตั ิ WALAI AutoLib 
Ultimate ของมหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลล้านนา เชยีงใหม่ ในช่วงปี 2552 จนถงึเดอืนสงิหาคม ปี 2563 จ านวน
ทัง้หมด 379,143 รายการ แต่คณะผู้วจิยัได้เล ือกใช้ข้อมูลการยมื-คนืหนังสอื 5 ปีย้อนหลงั ต ัง้แต่ปี 2558 –  2562 
จ านวน 177,895 รายการ เน่ืองจากเป็นข้อมูลทีใ่กล้เคยีงปัจจบุนัและไม่นานจนเกนิไป โดยตดัข้อมูลการยมื-คนืหนงัสอื
ปี 2563 ออกเน่ืองจากเป็นปีทีม่กีารระบาดของโรคโควดิ-19 ท าให้มกีารยมื-คนืหนังสอืน้อยลงและไม่เป็นปกต ิ โดย
คณะผู้วจิยัไดร้บัไฟล์ข้อมูลการยมื-คนืหนังสอืมาในรูปแบบ csv ซ ึง่ข้อมูลในแต่ละรายการประกอบดว้ย รหสัสมาชกิ ชือ่
ผู้ยมื ประเภทผู้ยมื คณะวชิา สาขาวชิา ชือ่หนังสอื รหสัหนังสอื ประเภทหนังสอื หมวดหมู่หนงัสอื หมวดหมู่ย่อยหนงัสอื 
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วนัทีย่มื และวนัทีค่นื แต่เน่ืองด้วยข้อมูลบางส่วนไมส่ามารถเปิดเผยต่อสาธารณะได้จงึไม่ไดน้ ามาใช้ในงานวจิยันี้  โดย
คณะผู้วจิยัได้น ารายละเอยีดข้อมลูการยมื-คนืหนังสอืมาด าเนนิงานวจิยัดงัตวัอย่างในตารางที ่1  

 
ตารางที ่1 ตวัอย่างข้อมูลการยมื-คนืหนังสอืทีใ่ช้ส าหรบัการด าเนินงานวจิยั 

ประเภทผูย้ืม สาขาวิชา คณะวิชา ชื่อหนังสือ ประเภทหนังสือ หมวดหมูห่นังสือ วนัท่ียืม วนัท่ีคนื 

อาจารยพ์นกังานตาม

พันธกจิ 

ชา่งโลหะ คณวิศวกรรมศาสตร ์ กลศาสตรว์ิศวกรรม 

ภาคสถติยศาสตร ์ / 

มนตร ี พิรณุเกษตร. 

หนงัสือทัว่ไป

ภาษาไทย 

เทคโนโลย ี 06/01/2555 13/01/2555 

นกัศกึษา วศ.บ

วิศวกรรม

โยธา 

คณะ

วิศวกรรมศาสตร ์

กลศาสตรว์ิศวกรรม 

ภาคสถติยศาสตร ์ / 

มนตร ี พิรณุเกษตร. 

หนงัสือทัว่ไป

ภาษาไทย 
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4.2 ขัน้ตอนการสร้างภาพนิทศัน์ข้อมลู (Data visualization) 

 ขัน้ตอนการสร้างภาพนิทศัน์ข้อมูลเป็นขัน้ตอนในการน าเสนอข้อมูลทีเ่ป็นนามธรรมหร ือทีเ่ร ียกว่าข้อมูลด ิบมา
แสดงผลในรูปแบบภาพ กราฟ แผนภูม ิเพ ือ่สรุปและแสดงผลข้อมูลทางสถติขิองข้อมูลการยมื-คนืหนังสอืแยกตาม
ประเภทต่างๆ เช่น คณะวชิาหรอืสาขาวชิาทีม่าใช้บรกิารห้องสมุดมากทีสุ่ด และหนังสอืหมวดหมูใ่ดหรอืหนังสอืเลม่ใด
ถูกยมืมากทีสุ่ดในแต่ละคณะวชิาหรอืสาขาวชิา เป็นต้น โดยในขัน้ตอนน้ีจะมขีัน้ตอนของการเตรยีมข้อมูล (Data pre-
processing) เพ ือ่ให้พร้อมส าหรบัขัน้ตอนการท าภาพนิทศัน์ข้อมูล (Visualization) เช่น การลบข้อมูลบางส่วนที่ไม่
จ าเป็นในการสร้างภาพนิทศัน์ข้อมูล ไดแ้ก่ รหสัสมาชกิ ชือ่ผู้ยมื รหสัหนังสอื และในขัน้ตอนสุดท้ายเป็นขัน้ตอนของการ
สรุปผลการสร้างภาพนทิศัน์ในแตล่ะประเภท (Result analysis) 
4.3 ขัน้ตอนการพยากรณ์ (Forecasting) 

ขัน้ตอนการพยากรณ์เป็นขัน้ตอนทีค่ณะผู้วจิยัได้น าผลลพัธ์จากการใช้เทคนิคการสร้างภาพนิทศัน์ข้อมูลโดยน า
ข้อมูลรายการยมื-คนืหนังสอืจากห้องสมุดจากคณะวชิาในสามอนัดบัแรกทีม่รีายการยมื-คนืมากทีสุ่ด มาพยากรณ์โดย
ใช้เทคนิคการพยกรณ์ทัง้หมด 2 เทคนิค คอื การพยากรณ์โดยเทคนิคหาค่าเฉล ีย่เคล ือ่นทีอ่ย่างง่าย และการพยากรณ์
โดยเทคนิคเอ็กซ์โพเนนเชยีลแบบปรบัเรยีบ เพือ่พยากรณ์ข้อมูลการยมื-คนืหนังสอื เช่น การพยากรณ์ว่าในอนาคต
หนังสอืหมวดหมู่ใดหรอืหนังสมืเล่มใดจะถูกยมืมากทีสุ่ด การพยากรณ์ว่าคณะวชิาหรอืสาขาวชิาใดจะมาใช้บรกิารยมื-
คนืหนังสอืในอนาคตมากทีสุ่ด เป็นต้น ซึง่จะท าให้ผู้บรกิารสามารถวางแผนและทราบความต้องการของผู้ใช้บรกิารได้
ในขัน้ตอนน้ีจะมขีัน้ตอนของการเตรยีมข้อมลูการยมื-คนืหนังสอืแยกตามหมวดหมู่ในแต่ละปีการศกึษา จากนัน้น าข้อมลู
เข้าสู่ขัน้ตอนของการพยากรณ์ทัง้  2 เทคนิคและน าผลลพัธ์ของการพยากรณ์จากทัง้ 2 เทคนิคมาเปร ียบเทยีบ
ประสทิธภิาพและค่าความคลาดเคลือ่นของการพยากรณ์และสรุปผลการทดลอง 
4.4 ขัน้ตอนการสรุปผล (Summarize) 

ในขัน้ตอนน้ีคณะผู้วจิยัสรุปผลการวจิยัจากการวเิคราะห์ข้อมูลการยมื-คนื หนังสอืของห้องสมุดมหาวทิยาล ัย
เทคโนโลยรีาชมงคลล้านนา เชยีงใหม่ จากการใช้เทคนิคการสรา้งภาพนทิศัน์ข้อมลูและเทคนคิการพยากรณ์  
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5. ผลการวิจยั 
งานวจิยันี้แบ่งการรายงานผลการวจิยัออกเป็น 2 ส่วนหลกัๆ คอื การวเิคราะห์ข้อมูลโดยใช้เทคนิคการสร้างภาพ

นิทศัน์ และการวเิคราะห์ข้อมูลโดยใช้เทคนิคการพยากรณ์ ดงันี้  
5.1 การวิเคราะห์ข้อมลูโดยใช้เทคนิคการสรา้งภาพนิทศัน์ข้อมลู 

ผลของการวเิคราะห์ข้อมูลรายการยมื-คนืหนังสอืจากห้องสมุดจ านวน 177,895 รายการ ด้วยโปรแกรม Microsoft 
Excel ในรูปแบบภาพนิทศัน์ พบว่ารายการยมื-คนืหนังสอื 3 อนัดบัแรก มดีงันี้ 

 

 
ภาพที ่3 จ านวนรายการยมื-คนืหนงัสอืแยกตามคณะวชิา 

 
จากภาพที ่3 พบว่า คณะทีม่กีารจ านวนรายการยมื-คนืหนังสอื 3 อนัดบัแรก ได้แก่ คณะวศิวกรรมศาสตร์มจี านวน

รายการยืม -ค ืนหนังสือ 86,322 รายการ คณะบร ิหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ม ีจ านวนรายการยืม -คนืหนังสอื           
44,991 รายการ และคณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์มจี านวนรายการยืม-คนืหนังสือ 20,869 รายการ 
ตามล าดบั ทัง้นี้  คณะผู้วจิยัได้น าข้อมูลจ านวนรายการยมื-คนืหนงัสอืของคณะวศิวกรรมศาสตร์มาจดัท าภาพนิทศัน์แยก
ตามหมวดหมู่ ในปีการศกึษา 2558 – 2562 ไดผ้ลตามภาพที ่4 
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ภาพที ่4 จ านวนรายการยมื-คนืหนงัสอืแยกตามหมวดหมู่ ปีการศกึษา 2558 - 2562 จากคณะวศิวกรรมศาสตร์ 
 
จากภาพที ่4 จ านวนรายการยมื-คนืหนังสอืแยกตามหมวดหมู่ ปีการศกึษา 2558 - 2562 ของคณะวศิวกรรมศาสตร์ 

จะเห็นว่าหมวดหมู่หนังสอืทีม่อีตัราการยมื-คนืมากทีสุ่ดคอื หมวดหมู่หนังสอืเทคโนโลย ี และหมวดหมู่หนังสอืทัว่ไป 
โดยหมวดหมู่หนังสอืเทคโนโลยมีอีตัราการยมื-คนืหนังสอืเพ ิม่ขึ้นต ัง้แต่ปี 2558-2560 และมอีตัราการยมื-คนืหนังสอื
ลดลงในปี 2561-2562 ในขณะทีห่มวดหมู่หนังสอืทัว่ไปกลบัมอีตัราการยมื-คนืหนังสอืเพ ิม่ขึ้นอย่างต่อเน่ืองต ัง้แต่ปี 
2559-2562 เม ือ่น าจ านวนรายการยมื-คนืหนังสอืของคณะวศิวกรรมศาสตรม์าจดัท าภาพนิทศัน์แยกตามสาขาวชิาจะ
ได้ผลตามภาพที ่5 

 

 
ภาพที ่5 จ านวนรายการยมื-คนืหนงัสอืแยกตามสาขาวชิา จากคณะวศิวกรรมศาสตร์ 

 
จากภาพที ่5 พบว่า สาขาวชิาจากคณะวศิวกรรมศาสตร์ทีม่จี านวนรายการยมื-คนืหนังสอื 3 อนัดบัแรก ได้แก่ 

สาขาวชิาวศิวกรรมเคร ือ่งกลมจี านวนรายการยมื -คนืหนังสอื 13,721 รายการ สาขาวชิาวศิวกรรมไฟฟ้ามจี านวน
รายการยมื-คนืหนังสอื 9,027 รายการ และสาขาวชิาวศิวกรรมโยธามจี านวนรายการยมื-คนืหนังสอื 6,985 รายการ 
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ตามล าดบั เม ือ่น าจ านวนรายการยมื-คนืหนังสอืของสาขาวชิาวศิวกรรมเคร ือ่งกลมาจดัท าภาพนิทศัน์แยกตามหมวดหมู่
หนังสอืจะได้ผลตามภาพที ่6 

 

 
ภาพที ่6 จ านวนรายการยมื-คนืหนงัสอืแยกตามหมวดหมู่ จากสาขาวชิาวศิวกรรมเคร ือ่งกล 

 
จากภาพที ่6 พบว่า หมวดหมู่หนังสอืทีส่าขาวชิาวศิวกรรมเคร ือ่งกลท าการยมื-คนืมากเป็น 3 อนัดบัแรก ไดแ้ก่ 

หมวดหมู่หนังสอืเทคโนโลยมีจี านวนรายการยมื-คนืหนังสอื 9,131 รายการ หมวดหมูห่นังสอืทัว่ไปมจี านวนรายการยมื-
คนืหนังสอื 1,506 รายการ และหมวดหมู่หนงัสอืวทิยาศาสตร์มจี านวนรายการยมื-คนืหนังสอื 1,110 รายการ ตามล าดบั 
เม ือ่น าจ านวนรายการยมื-คนืหนงัสอืของหมวดหมู่หนงัสอืเทคโนโลยมีาจดัท าภาพนทิศัน์แยกตามชือ่หนังสอืจะไดผ้ล
ตามภาพที ่7 
 

 
ภาพที ่7 จ านวนรายการยมื-คนืหนงัสอืแยกตามชือ่หนังสอื จากสาขาวชิาวศิวกรรมเคร ือ่งกล หมวดหมูห่นังสอื

เทคโนโลย ี
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จากภาพที่ 7 พบว่า ชื่อของหนังสือ หมวดหมู่หนังสือเทคโนโลยี ที่สาขาว ิชาว ิศวกรรมเคร ื่องกล คณะ

วศิวกรรมศาสตร์ ท ารายการยมื-คนืหนังสอื 3 อนัดบัแรก ได้แก่ หนังสอืกลศาสตร์ของวสัดุมจี านวนรายการยมื-คนื
หนังสอื 731 รายการ หนังสอืกลศาสตร์วศิวกรรม ภาคสถติยศาสตร์มจี านวนรายการยมื-คนืหนังสอื 547 รายการ และ 
หนังสอืกลศาสตร์วศิวกรรม ภาคพลศาสตร์มจี านวนรายการยมื-คนืหนังสอื 430 รายการ ตามล าดบั 

นอกจากนี้คณะผู้วจิยัได้น าเทคนิคการสร้างภาพนิทศัน์เพ ือ่แยกจ านวนรายการยมื-คนืหนังสอืตามสาขาว ิชา 
หมวดหมู่หนังสอื และชือ่หนังสอื กับจ านวนข้อมูลการยมื-คนืหนังสอืจากห้องสมดุของคณะวชิาอนัดบัที ่2 และอนัดบัที ่
3 คอื คณะบรหิารธุรกิจและศลิปศาสตร์ และคณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ มาด าเนนิการเช่นเดยีวกนัท าให้
ได้ผลลพัธ์เป็นภาพสรุป ดงัภาพที ่8 

 

 
ภาพที ่8 สรุปจ านวนข้อมูลรายการยมื-คนืหนังสอืจากห้องสมุดของคณะวชิาใน 3 อนัดบัแรกทีม่าใช้บรกิารยมื-คนื

หนังสอืจากห้องสมุด 
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5.2 การวิเคราะห์ข้อมลูโดยใช้เทคนิคการพยากรณ์ 

หลงัจากคณะผู้วจิยัไดท้ าการวเิคราะห์ข้อมูลโดยใช้เทคนิคการสรา้งภาพนิทศัน์ ท าให้คณะผู้วจิยัทราบวา่คณะวชิา
ทีม่รีายการยมื-คนืหนังสอืมากทีสุ่ดใน 3 อนัดบัแรก ไดแ้ก่ คณะวศิวกรรมศาสตร์ คณะบรหิารธุรกิจและศลิปศาสตร์ และ
คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ ตามล าดบั ดงันัน้ในการใช้เทคนิคการพยากรณ์คณะผูว้จิยัจงึให้ความส าคญั
ไปทีส่ามคณะวชิาน้ีเป็นหลกัร่วมกับข้อมูลหมวดหมู่หนังสอืทีถู่กยมืมากทีสุ่ดในสบิอนัดบัแรกของแต่ละคณะวชิา โดย
คณะผู้วจิยัได้ใช้เทคนิคการพยากรณ์ทัง้หมด 2 เทคนิค ได้แก่ การพยากรณ์โดยเทคนิคหาค่าเฉล ีย่เคล ือ่นทีอ่ย่างง่าย
และการพยากรณ์โดยเทคนิคเอ็กซ์โพเนนเชยีลแบบปรบัเรยีบ เพือ่พยากรณ์หมวดหมู่หนังสอืของแต่ละคณะวชิาวา่จะ
ถูกยมืเป็นจ านวนกีร่ายการในอนาคต ด้วยโปรแกรม Microsoft excel ซ ึง่สามารถสรุปผลไดด้งันี้  

การพยากรณ์จ านวนหนังสอืทีจ่ะถูกยมืในอนาคตโดยเทคนิคหาคา่เฉล ีย่เคล ือ่นทีอ่ย่างง่ายนี้  คณะผู้วจิยัไดท้ าการ
พยากรณ์โดยใช้ข้อมูลจ านวนการยมื-คนืหนังสอืแยกตามหมวดหมู่ย้อนหลงั 2 ปี และ 3 ปี โดยคณะผู้วจิยัได้ใช้ข้อมลู
การยมื-คนืหนังสอืของคณะวศิวกรรมศาสตร์ร่วมกับข้อมูลหมวดหมู่หนังสอืทีถู่กยมืมากทีสุ่ดในสบิอนัดบัแรกของคณะ
วศิวกรรมศาสตร์ ส าหรบัน ามาเป็นตวัอย่างในการพยากรณ์ข้อมลูในอนาคต ตวัอย่างเช่น ในการพยากรณ์ข้อมูลจ านวน
การยมื-คนืหนังสอืแยกตามหมวดหมู่ย้อนหลงั 2 ปี  เช่น ในปี 2558 คณะผู้วจิยัจะใช้ข้อมูลย้อนหลงัในปี 2556 และ 
2557 ในการพยากรณ์ หรอืการพยากรณ์ข้อมูลจ านวนการยมืคนืหนังสอืแยกตามหมวดหมู่ย้อนหลงั 3 ปี เช่น ในปี 
2558 คณะผู้วจิยัจะใช้ข้อมูลย้อนหลงัในปี 2555, 2556 และ 2557 ในการพยากรณ์ ซึง่จากข้อมูลทีค่ณะผู้วจิยัไดท้ าการ
พยากรณ์สามารถสรุปได้ว่า การใช้ข้อมูลจ านวนการยมื-คนืหนังสอืแยกตามหมวดหมู่หนังสอืย้อนหลงั 2 ปี ให้ความ
แม่นย าและใกล้เคยีงกบัข้อมูลจรงิมากทีสุ่ดและมคี่าเฉล ีย่ของคา่สมับูรณ์ของเปอร์เซนต์ของความคลาดเคลือ่นส่วนใหญ่
น้อยกว่าจ านวนการยมืคนืหนงัสอืแยกตามหมวดหมู่หนังสอืย้อนหลงั 3 ปี ดงัตารางที ่2 

 
ตารางที ่2 แสดงการเปรยีบเทยีบคา่เฉล ีย่ของค่าสมับูรณ์ของเปอร์เซนตข์องความคลาดเคลือ่นจากข้อมลูจ านวนการ 

ยมื-คนืหนังสอืแยกตามหมวดหมู่ย้อนหลงั 2 ปี และ 3 ปี ของคณะวศิวกรรมศาสตร ์

หมวดหมูห่นังสือ 
2558 2559 2560 2561 2562 

MA(2) MA(3) MA(2) MA(3) MA(2) MA(3) MA(2) MA(3) MA(2) MA(3) 

 เทคโนโลยี  0.40 0.57 0.12 0.00 0.25 0.23 0.06 0.04 0.64 0.58 

 ทัว่ไป  2.26 3.38 0.96 0.95 0.84 0.89 0.39 0.59 0.31 0.47 

 วิทยาศาสตร ์ 0.43 0.81 0.06 0.24 0.16 0.23 0.16 0.15 0.13 0.14 

 ประวัติศาสตรท์ัว่ไป และประวัติศาสตรโ์ลกเกา่  0.95 1.90 0.12 0.17 0.42 0.52 0.29 0.31 7.43 7.87 

 นวนิยาย  1.98 2.28 0.13 0.10 0.16 0.04 0.40 0.50 0.16 0.21 

 สังคมศาสตร ์ 0.06 0.02 0.34 0.17 0.14 0.31 0.03 0.03 0.49 0.51 

 ภาษาและวรรณคดี  0.25 0.33 0.18 0.13 0.07 0.07 0.07 0.01 0.34 0.43 

 ปรชัญา จิตวิทยา ศาสนา  0.08 0.02 0.51 0.31 0.32 0.57 0.17 0.31 0.11 0.19 

 การศึกษา  1.37 0.76 0.68 0.40 0.71 0.51 0.73 0.79 0.18 0.14 

 เกษตรศาสตร ์ 0.11 0.11 0.40 0.26 0.53 0.62 1.17 0.84 2.36 2.11 

ค่าเฉล่ียรวมของค่าสมับูรณ์ของเปอร์เซนต์ของความคลาดเคล่ือน   0.79 1.02 0.35 0.27 0.36 0.40 0.35 0.36 1.21 1.27 

 
จากตารางที ่2 MA(2) คอืการใช้ข้อมูลจ านวนการยมื-คนืหนังสอืแยกตามหมวดหมู่ย้อนหลงั 2 ปี ในการพยากรณ์

โดยเทคนิคหาค่าเฉล ีย่เคล ือ่นทีอ่ย่างง่าย และ MA(3) คอืการใช้ข้อมูลจ านวนการยมืคนืหนังสอืแยกตามหมวดหมู่
ย้อนหลงั 3 ปี ในการพยากรณ์โดยเทคนิคหาค่าเฉล ีย่เคล ือ่นทีอ่ย่างง่าย โดยคณะผูว้จิยัได้ท าการเปรยีบเทยีบค่าเฉล ีย่
ของค่าสมับูรณ์ของเปอร์เซนต์ของความคลาดเคลือ่นในแต่ละปี จากข้อมูลในตารางจะเห็นว่าการใช้ข้อมูลจ านวนการ 
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ยืม-ค ืนหนังสือแยกตามหมวดหมู่หนังสือย้อนหลงั 2 ปี ม ีค่าเฉล ีย่รวมของค่าสัมบูรณ์ของเปอร์เซนต์ของความ
คลาดเคลือ่นส่วนใหญ่น้อยกวา่จ านวนการยมื-คนืหนังสอืแยกตามหมวดหมูห่นังสอืย้อนหลงั 3 ปี 

การพยากรณ์โดยเทคนิคเอ็กซ์โพเนนเชยีลแบบปรบัเรยีบ เป็นเทคนิคการใช้คา่เฉล ีย่เคล ือ่นทีแ่บบถว่งน ้าหนัก โดย
ทีค่่า α คอืค่าน ้าหนักหรอืคา่คงทีป่รบัเรยีบ ซึง่เป็นปัจจยัน ้าหนกัทีใ่ช้ในการพยากรณ์ค่าปรบัเรยีบเอ็กซ์โพเนนเชยีล คา่ 
α จะมคี่าระหว่าง 0-1 ซ ึง่การวเิคราะห์ข้อมูลดว้ยวธินีี้คณะผูว้จิยัไดท้ าการปรบัคา่ α ทัง้หมด 3 ค่าให้มคี่าน้อยหรอืเข้า
ใกล้ 0ได้แก่ 0.2, 0.3 และ 0.5 ตามล าดบั เน่ืองจากจ านวนการยมื-คนืหนังสอืต ัง้แต่ปี 2558-2562 มจี านวนไม่แตกตา่ง
กันมาก แต่อย่างไรก็ตามคณะผู้วจิยัได้ใช้เคร ือ่งมอื Microsoft excel ในการพยากรณ์จงึไม่สามารถปร ับค่า α ใ ห้
ครอบคลุมได้ครบทุกค่า ดงันัน้งานวจิยัในอนาคตจงึอาจใช้เคร ือ่งมอือืน่ๆ ทีส่ามารถท าการปรบัค่า α ให้ครอบคลุม
ได้มากขึ้นเพ ือ่ให้ได้ผลการพยากรณ์ทีม่ปีระสทิธภาพมากทีสุ่ด จากผลการทดลองพบวา่ ค่า α  จากการใช้ข้อมูลการ
ยมื-คนืหนังสอืต ัง้แตปี่ 2558 – 2562 ทีใ่ห้ความแมน่ย าใกล้เคยีงกบัข้อมูลจรงิมากทีสุ่ดและมคี่าเฉล ีย่รวมของค่าสมับูรณ์
ของเปอร์เซนต์ของความคลาดเคลื่อนน้อยทีสุ่ดได้แก่ค่า α = 0.2 โดยคณะผู้วจิยัได้พจิารณาจากค่าเฉล ีย่ของค่า
สมับูรณ์ของเปอร์เซนต์ของความคลาดเคลือ่นทีน้่อยทีสุ่ดในแตล่ะปีการพยากรณ์ ซึง่คณะผูว้จิยัได้ท าการเปรยีบเทยีบ
ผลลพัธ์ดงัตางรางที ่3  

 
ตารางที ่3 แสดงการเปรยีบเทยีบคา่เฉล ีย่ของค่าสมับูรณ์ของเปอร์เซนตข์องความคลาดเคลือ่นโดยวธิเีอ็กซโ์พเนนเชยีล

แบบปรบัเรยีบ ของคณะวศิวกรรมศาสตร์ 

หมวดหมูห่นังสือ 

2558 2559 2560 2561 2562 
α = 
0.2 

α = 
0.3 

α = 
0.5 

α = 
0.2 

α = 
0.3 

α = 
0.5 

α = 
0.2 

α = 
0.3 

α = 
0.5 

α = 
0.2 

α = 
0.3 

α = 
0.5 

α = 
0.2 

α = 
0.3 

α = 
0.5 

 เทคโนโลยี  0.64 0.83 1.21 0.04 0.21 0.65 0.29 0.16 0.23 0.07 0.06 0.48 0.68 0.88 1.53 
 ทัว่ไป  3.40 4.06 5.38 0.94 0.92 0.89 0.99 0.99 0.98 0.77 0.76 0.76 0.43 0.42 0.38 
 วทิยาศาสตร์  0.85 1.10 1.62 0.28 0.53 1.18 0.21 0.45 1.20 0.09 0.06 0.57 0.02 0.19 0.79 
 ประวติัศาสตร์ทัว่ไป และ
ประวติัศาสตร์โลกเก่า  1.91 2.39 3.36 0.25 0.56 1.39 0.36 0.72 1.93 0.14 0.01 0.49 5.59 6.96 11.91 
 นวนิยาย  2.42 2.81 3.58 0.33 0.55 1.09 0.26 0.04 0.62 0.41 0.33 0.03 0.39 0.30 0.00 
 สังคมศาสตร์  0.24 0.16 0.01 0.41 0.52 0.81 0.27 0.46 0.93 0.05 0.22 0.72 0.48 0.72 1.47 
 ภาษาและวรรณคดี  0.35 0.50 0.80 0.09 0.05 0.38 0.05 0.11 0.57 0.13 0.27 0.71 0.37 0.58 1.22 
 ปรัชญา จิตวทิยา ศาสนา  0.25 0.18 0.02 0.60 0.72 1.02 0.54 0.77 1.35 0.34 0.58 1.28 0.21 0.43 1.13 
 การศึกษา  0.01 0.07 0.17 1.26 1.34 1.54 0.65 0.57 0.38 0.87 0.84 0.77 0.41 0.38 0.26 
 เกษตรศาสตร์  0.34 0.49 0.80 0.47 0.33 0.03 0.61 0.56 0.39 0.42 0.57 1.06 3.47 3.80 4.78 

ค่าเฉล่ียรวมของค่าสมับูรณ์ของเปอร์เซนต์ของ

ความคลาดเคล่ือน   
1.04 1.26 1.69 0.47 0.57 0.90 0.42 0.48 0.86 0.33 0.37 0.69 1.20 1.47 2.35 

 
หลงัจากการพยากรณ์โดยใช้เทคนิคหาค่าเฉล ีย่เคล ือ่นทีอ่ย่างง่ายและการพยากรณ์โดยเทคนิคเอ็กซ์โพเนนเชยีล

แบบปรบัเรยีบ คณะผู้วจิยัได้น าผลการพยากรณ์ทีด่ที ีสุ่ดจากทัง้ 2 วธิมีาท าการเปรยีบเทยีบประสิทธภิาพและค่า
สมับูรณ์ของเปอร์เซ็นต์ของความคลาดเคลือ่น โดยเทคนิคหาค่าเฉล ีย่เคล ือ่นทีอ่ย่างง่ายจะใช้ข้อมูลการพยากรณ์จาก
ข้อมูลการยมื-คนืหนังสอืแยกตามหมวดหมู่ย้อนหลงั 2 ปี คอื MA(2) ในการเปรยีบเทยีบ และเทคนิคเอ็กซ์โพเนนเชยีล
แบบปรบัเรยีบจะใช้ข้อมูลการพยากรณ์จากข้อมูลการยมื-คนืหนังสอืแยกตามหมวดหมู่ย้อนหลงั 2 ปี และการปรบัคา่  
α = 0.2 คอื ES(0.2) ในการเปรยีบเทยีบ ผลปรากฏว่า การพยากรณ์โดยเทคนิคหาค่าเฉล ีย่เคล ือ่นทีอ่ย่างง่ายมคี่า
ความแม่นย าใกล้เคยีงกับข้อมูลจรงิมากทีสุ่ด และมคี่าเฉล ีย่ของค่าสมับูรณ์ของเปอร์เซนต์ของความคลาดเคลือ่นน้อย
กว่าวธิกีารพยากรณ์โดยวธิเีอ็กซ์โพเนนเชยีลแบบปรบัเรยีบดงัตารางที ่4 
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ตารางที ่4 แสดงการเปรยีบเทยีบคา่เฉล ีย่ของค่าสมับูรณ์ของเปอร์เซ็นตข์องความคลาดเคลือ่นโดยวธิหีาค่าเฉล ีย่

เคล ือ่นทีอ่ย่างง่ายและการพยากรณ์โดยวธิเีอ็กซ์โพเนนเชยีลแบบปรบัเรยีบ ของคณะวศิวกรรมศาสตร ์

หมวดหมูห่นังสือ 

2558 2559 2560 2561 2562 

MA(2) ES(0.2) MA(2) ES(0.2) MA(2) ES(0.2) MA(2) ES(0.2) MA(2) ES(0.2) 

เทคโนโลยี  0.40 0.64 0.12 0.04 0.25 0.29 0.06 0.07 0.64 0.68 

ทัว่ไป  2.26 3.40 0.96 0.94 0.84 0.99 0.39 0.77 0.31 0.43 

วิทยาศาสตร์  0.43 0.85 0.06 0.28 0.16 0.21 0.16 0.09 0.13 0.02 

ประวัติศาสตร์ทัว่ไป และประวัติศาสตรโ์ลกเก่า  0.95 1.91 0.12 0.25 0.42 0.36 0.29 0.14 7.43 5.59 

นวนิยาย  1.98 2.42 0.13 0.33 0.16 0.26 0.40 0.41 0.16 0.39 

สังคมศาสตร์  0.06 0.24 0.34 0.41 0.14 0.27 0.03 0.05 0.49 0.48 

ภาษาและวรรณคดี  0.25 0.35 0.18 0.09 0.07 0.05 0.07 0.13 0.34 0.37 

ปรัชญา จิตวิทยา ศาสนา  0.08 0.25 0.51 0.60 0.32 0.54 0.17 0.34 0.11 0.21 

การศึกษา  1.37 0.01 0.68 1.26 0.71 0.65 0.73 0.87 0.18 0.41 

เกษตรศาสตร์  0.11 0.34 0.40 0.47 0.53 0.61 1.17 0.42 2.36 3.47 
ค่าเฉล่ียรวมของค่าสมับูรณ์ของเปอร์เซนต์ของความ

คลาดเคล่ือน   
0.79 1.04 0.35 0.47 0.36 0.42 0.35 0.33 1.21 1.20 

 
หลงัจากได้เทคนิคการพยากรณ์ทีม่ปีระสทิธภิาพโดยให้ค่าความแม่นย าใกล้เคยีงกับข้อมูลจรงิมากที่สุดและม ี

ค่าเฉล ีย่รวมของค่าสมับูรณ์ของเปอร์เซนต์ของความคลาดเคลือ่นน้อยทีสุ่ด ซึง่ก็คอืการพยากรณ์โดยเทคนิคหาค่าเฉล ีย่
เคล ือ่นทีอ่ย่างง่ายโดยใช้ข้อมูลการยมื-คนืหนังสือแยกตามหมวดหมู่ ย้อนหลงั 2 ปี คณะผู้วจิยัจงึได้ใช้เทคนิคการ
พยากรณ์โดยวธิหีาค่าเฉล ีย่เคล ือ่นทีอ่ย่างง่ายในการพยากรณ์ข้อมูลจ านวนรายการยมื-คนืหนังสอืแยกตามหมวดหมูท่ ี่
คาดว่าจะถูกยมืในปี 2564 ของคณะวศิวกรรมศาสตร์ คณะบรหิารธรุกิจและศิปศาสตร ์และคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
โดยใช้ข้อมูลการยมื-คนืหนังสอืแยกตามหมวดหมู่ย้อนหลงัในปี 2561 และปี 2562 ซ ึง่ไดผ้ลการพยากรณ์ดงัตารางที ่5 
ตารางที ่6 และตารางที ่7 ตามล าดบั 

 
ตารางที ่5 การพยากรณ์ข้อมลูจ านวนรายการยมื-คนืหนังสอืแยกตามหมวดหมูท่ ีค่าดวา่จะถูกยมืในปี 2564  

ของคณะวศิวกรรมศาสตร์ 
 

 
 

หมวดหมูห่นังสือ  ปี 2564 

เทคโนโลยี       7,147  
ทัว่ไป     9,668 
วิทยาศาสตร์         996  
ประวัติศาสตร์ทัว่ไป และประวัติศาสตรโ์ลกเก่า       611  
นวนิยาย         779  
สังคมศาสตร์       327  
ภาษาและวรรณคดี       302  
ปรัชญา จิตวิทยา ศาสนา         173  
การศึกษา         244  
เกษตรศาสตร์         50  
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จากตารางที ่5  การพยากรณ์หมวดหมู่หนังสอืทีค่าดว่าจะถูกยมืมากทีสุ่ดในปีการศกึษา 2564 ของคณะวศิวกรรม

ศาตร์ ได้แก่ หมวดหมูห่นังสอืทัว่ไป โดยได้คา่พยากรณ์ที ่9,668 รายการ ซึง่สอดคล้องกบัข้อมูลการยมื-คนืหนังสอืในปี 
2561 และปี 2562 และเม ื่อดูข้อมูลการยืม -ค ืนหนังสือจากห้องสมุดในอด ีตต ัง้แต่ปี 2558-2562 ของคณะ
วศิวกรรมศาสตร์พบวา่หนังสอืหมวดหมู่ทัว่ไปทีถู่กยมืมากทีสุ่ดอนัดบัที ่1 คอืหนังสอืวศิวกรรมไฟฟ้าแรงสูง อนัดบัที ่2 
คอืหนังสอือุทกวทิยา และอนัดบัที ่3 คอื หนังสอืการออกแบบระบบไฟฟ้า ส่วนหมวดหมู่หนังสอืทีค่าดว่าจะถูกยมืใน
ล าดบัทีส่อง คอื หมวดหมู่เทคโนโลย ี โดยได้ค่าพยากรณ์ที ่7,147 รายการ และเม ือ่ดูข้อมูลการยมื-คนืหนังสอืจาก
ห้องสมุดในอดตีพบว่าหนังสอืหมวดหมู่เทคโนโลยทีีถู่กยมืมากที่สุดอนัดบัที ่ 1 คอืหนังสอืกลศาสตร์ของวสัดุ ภาค
พลศาสตร์ อนัดบัที ่2 คอืหนังสอืกลศาสตร์วศิวกรรม ภาคสถติยศาสตร์ และอนัดบัที ่3 คอืหนังสอืเคร ือ่งท าความเย็น
และเคร ือ่งปรบัอากาศ และหมวดหมู่หนังสอืทีค่าดวา่จะถกูยมืมากทีสุ่ดในล าดบัทีส่าม คอืหมวดหมู่วทิยาศาสตร์ โดยได้
ค่าพยากรณ์ที ่996 รายการ และเม ือ่ดขู้อมูลการยมื-คนืหนังสอืจากห้องสมดุในอดตีพบว่าหนังสอืหมวดหมูว่ทิยาศาสตร์
ทีถู่กยมืมากทีสุ่ดอนัดบัที ่1 คอืหนังสอืแคลคลูสั 3 ส าหรบัวศิวกร อนัดบัที ่2 คอืหนังสอืสนามแม่เหล็กไฟฟ้า และอนัดบั
ที ่3 คอืหนังสอืแคลคูลสั 2 ส าหรบัวศิวกร 

 
ตารางที ่6 การพยากรณ์ข้อมลูจ านวนรายการยมื-คนืหนังสอืแยกตามหมวดหมูท่ ีค่าดวา่จะถูกยมืในปี 2564  

ของคณะบรหิารธุรกจิและศลิปศาสตร์ 
หมวดหมูห่นังสือ ปี 2564 

ทัว่ไป 4,844 
สังคมศาสตร์ 1,653 
นวนิยาย 1,677 
ประวัติศาสตร์ทัว่ไป และประวัติศาสตรโ์ลกเก่า 611 
ภาษาและวรรณคดี 741 
วิทยาศาสตร์ 227 
เทคโนโลยี 209 
ปรัชญา จิตวิทยา ศาสนา 261 
ภูมิศาสตร์ โบราณคดี  นันทนาการ 193 
ประวัติศาสตร์ : อเมริกา 116 

 
 
จากตารางที่ 6  การพยากรณ์หมวดหมู่หนังสือที่คาดว่าจะถูกยืมมากทีสุ่ดในปีการศึกษา 2564 ของคณะ

บรหิารธุรกิจและศลิปศาสตร ์ได้แก่ หมวดหมูห่นังสอืทัว่ไป โดยไดค้า่พยากรณ์ที ่4,844 รายการ ซึง่สอดคล้องกับข้อมลู
การยมื-คนืหนังสอืในปี 2561 และปี 2562 และเม ือ่ดูข้อมูลการยมื-คนืหนังสอืจากห้องสมุดในอดตีต ัง้แตปี่ 2558-2562 
ของคณะบรหิารธุรกิจและศิลปศาสตร์พบว่าหนังสอืหมวดหมู่ทัว่ไปทีถู่กยมืมากทีสุ่ดอนัดบัที่ 1 คอืหนังสอื Logistics 
Thailand อนัดบัที ่2 คอืหนังสอืเข็มทศิชวีติ และอนัดบัที ่3 คอื หนังสอืการวเิคราะห์เชงิปรมิาณ ส่วนหมวดหมู่หนังสอืที่
คาดว่าจะถูกยมืมากทีสุ่ดในล าดบัทีส่อง คอื หมวดหมู่นวนิยาย โดยได้ค่าพยากรณ์ที ่1,677 รายการ และเม ือ่ดูข้อมลู
การยมื-คนืหนังสอืจากห้องสมดุในอดตีพบวา่หนังสอืหมวดหมู่  นวนิยายทีถู่กยมืมากทีสุ่ดอนัดบัที ่1 คอื หนังสอืเซวน่ีา 
มหานครแห่งมนตรา เล่ม 1-5 อนัดบัที ่2 คอืหนังสอืเพชรพระ อุมา เล่ม 1-48 และอนัดบัที ่3 คอืหนังสอืเดอะ เดรกเกอร์ 
สตอร ี ่และหมวดหมู่หนังสอืทีค่าดว่าจะถูกยมืมากทีสุ่ดในล าดบัทีส่าม คอืหมวดหมู่สงัคมศาสตร์ โดยได้ค่าพยากรณ์ที ่
1,653 รายการ และเม ือ่ดูข้อมูลการยมื-คนืหนงัสอืจากห้องสมดุในอดตีพบวา่หนังสอืหมวดหมู่สงัคมศาสตรท์ีถู่กยมืมาก
ทีสุ่ดอนัดบัที ่1 คอื หนังสอืระบบสารสนเทศทางการบญัช ีอนัดบัที ่2 คอืหนังสอืการบญัชบีรหิาร โดยนวพร บุศยสุนทร 
และอนัดบัที ่3 คอืหนังสอืการบญัชบีรหิาร โดยสุปราณ ีศุกระเศรณี 
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ตารางที ่7 การพยากรณ์ข้อมลูจ านวนรายการยมื-คนืหนังสอืแยกตามหมวดหมูท่ ีค่าดวา่จะถูกยมืในปี 2564  

ของคณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ 
หมวดหมูห่นังสือ 2564 

ศิลปกรรม         1,630  
เทคโนโลยี           799  
ทัว่ไป           829  
วิทยาศาสตร์           177  
ประวัติศาสตร์ทัว่ไป และประวัติศาสตรโ์ลกเกา่           113  
บรรณานุกรม และบรรณารักษศาสตร์           179  
นวนิยาย           151  
สังคมศาสตร์           125  
ภาษาและวรรณคดี           124  
ปรัชญา จิตวิทยา ศาสนา           126  

 
จากตารางที ่7  การพยากรณ์หมวดหมู่หนังสอืทีค่าดว่าจะถกูยมืมากทีสุ่ดในปีการศึกษา 2564 ของคณะศลิปกรรม

และสถาปัตยกรรมศาสตร์ ได้แก่ หมวดหมู่ศิลปกรรม โดยได้ค่าพยากรณ์ที ่1,630 รายการ ซึง่สอดคล้องกับข้อมูลการ
ยมื-คนืหนังสอืในปี 2561 และปี 2562 และเม ือ่ดูข้อมลูการยมื-คนืหนังสอืจากห้องสมุดในอดตีต ัง้แต่ปี 2558-2562 ของ
คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์พบว่า หนังสอืหมวดหมู่ศิลปกรรมทีถู่กยมืมากทีสุ่ดอนัดบัที ่ 1 คอืหนังสอื
องค์ประกอบของศิลปะ อนัดบัที ่2 คอืหนังสอืความรู้เกี่ยวกับศิลปะภาพพมิพ์และอนัดบัที ่3 คอืหนังสอืศิลปภาพพมิพ์
ในประเทศไทย ส่วนหมวดหมู่หนังสอืทีค่าดว่าจะถูกยมืมากทีสุ่ดในล าดบัทีส่อง คอืหมวดหมู่หนังสอืทัว่ไป โดยได้คา่
พยากรณ์ที ่829 รายการ และเม ือ่ดูข้อมูลการยมื-คนืหนังสอืจากห้องสมุดในอดตีพบวา่หนังสอืจากหมวดหมู่ทัว่ไปทีถ่กู
ยมืมากทีสุ่ดอนัดบัที ่1 คอืหนังสอืศิลปะไทยในคตธิรรม อนัดบัที ่2 คอืหนังสอืพลงัความเคลือ่นไหว และอนัดบัที ่3 คอื
หนังสอืจติรกรรมพุทธประวตั ิและหมวดหมู่หนังสอืทีค่าดว่าจะถูกยมืมากทีสุ่ดในล าดบัทีส่าม  คอืหมวดหมู่เทคโนโลย ี
โดยได้ค่าพยากรณ์ที ่799 รายการ และเม ือ่ดูข้อมูลการยมื-คนืหนังสอืจากห้องสมุดในอดตีพบวา่หนังสอืจากหมวดหมู่
เทคโนโลยีทีถู่กยืมมากที่สุดอันดบัที่ 1 ค ือหนังสือผ้าตนีจกแม่แจ่ม อันด ับที่ 2 คอืหนังสอืผ้าและสิง่ถกัทอไท และ   
อนัดบัที ่3 คอืหนังสอื ZBrush 3D Modeling 

 
6. สรปุผลการวิจยั 
     จากการวเิคราะห์ข้อมูลการยมื -คนืหนังสือจากห้องสมุด เพ ื่อการวางแผนและการศึกษาความต้องการของ
ผู้ใช้บรกิารห้องสมุดในอนาคต โดยใช้เทคนิคการท าภาพนิทศัน์ข้อมูลและเทคนิคการพยากรณ์ สามารถสรุปได้ดงันี้  
6.1 การวิเคราะห์ข้อมลูการยมื-คืนหนังสอืจากห้องสมดุโดยใช้เทคนิคการสรา้งภาพนิทศัน์ข้อมลู  
     การวเิคราะห์ข้อมูลรายการยมื-คนืหนังสอืจากห้องสมุดโดยใช้เทคนิคการสรา้งภาพนิทศัน์ข้อมูล จากข้อมูลการยมื-
คนืหนังสอื 5 ปีย้อนหลงั ต ัง้แต่ปี 2558 – 2562 จ านวน 177,895 รายการ พบว่าคณะวชิาทีม่จี านวนข้อมลูรายการยมื-
ค ืนหนังสือจากห้องสมุดมากที่สุด เป็นอันดบัแรก ค ือคณะว ิศวกรรมศาสตร์ ม ีจ านวนรายการยืม -คนืหนังสอื          
86,322 รายการ โดยสาขาวชิาวศิวกรรมเคร ือ่งกลมจี านวนรายการยมื-คนืหนังสอืมากทีสุ่ดจ านวน 13,721 รายการ 
จากหมวดหมู่เทคโนโลยจี านวน  9,131 รายการ และเป็นหนังสอืกลศาสตร์ของวสัดุมากทีสุ่ดจ านวน 731 รายการ คณะ
วชิาทีม่จี านวนข้อมูลรายการยมื-คนืหนังสอืจากห้องสมุดเป็นอนัดบัทีส่อง คอืคณะบรหิารธุรกิจและศิลปศาสตร์ โดย
สาขาวชิาการบญัช ี มจี านวนรายการยมื-คนืหนังสอืมากที่สุดจ านวน 9,536  รายการ จากหมวดหมู่ทัว่ไปจ านวน    
3,404 รายการ และเป็นหนังสอื Logistic Thailand มากทีสุ่ดจ านวน 54 รายการ และคณะวชิาทีม่จี านวนข้อมลูรายการ
ยมื-คนืหนังสอืจากห้องสมุดมากทีสุ่ดเป็นอนัดบัทีส่าม คอืคณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ โดยสาขาวชิา
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ทัศนศิลป์ม ีจ านวนรายการยืม -คนืหนังสือมากที่สุดจ านวน 4,494  รายการ จากหมวดหมู่ศิลปกรรมจ านวน           
3,436 รายการ และเป็นหนังสอืองคป์ระกอบของศิลปะมากทีสุ่ดจ านวน 139 รายการ  
6.2 การวิเคราะห์ข้อมลูการยมื-คืนหนังสือจากห้องสมดุโดยใช้เทคนิคการพยากรณ์  
     การวเิคราะห์ข้อมูลการยมื-คนืหนังสอืจากห้องสมุดโดยใช้เทคนิคการพยากรณ์เพือ่พยากรณ์ว่าหนังสอืในแต่ละ
หมวดหมู่จะถูกยมืเป็นจ านวนกีร่ายการในอนาคต โดยคณะผูว้จิยัไดใ้ช้เทคนิคในการพยากรณ์ทัง้หมด 2 เทคนิค ไดแ้ก่ 
การพยากรณ์โดยเทคนิคหาค่าเฉล ีย่เคล ือ่นทีอ่ย่างง่าย และการพยากรณ์โดยเทคนิคเอ็กซ์โพเนนเชยีลแบบปรบัเรยีบ 
โดยท าการเปรยีบเทยีบประสทิธภิาพและค่าความคลาดเคลือ่นของการพยากรณ์จากทัง้ 2 เทคนิค ผลการศกึษาพบวา่
การพยากรณ์โดยเทคนิคหาคา่เฉล ีย่เคล ือ่นทีอ่ย่างง่ายโดยใช้ข้อมูลการยมื-คนืหนังสอืแยกตามหมวดหมู่ย้อนหลงั 2 ปี 
ระหว่างปี 2558-2562 ให้ค่าความแมน่ย าใกล้เคยีงกบัข้อมูลจรงิมากทีสุ่ดและมคี่าเฉล ีย่ของค่าสมับูรณ์ของเปอร์เซนต์
ของความคลาดเคลือ่นน้อยทีสุ่ด ดงันัน้คณะผู้วจิยัจงึได้ใช้เทคนิคการพยากรณ์โดยวธิหีาค่าเฉล ีย่เคล ือ่นทีอ่ย่างง่ายมา
ท าการพยากรณ์ข้อมูลการยมื-คนืหนังสอืแยกตามหมวดหมูท่ ีจ่ะถูกยมืในปี 2564 จากคณะวชิาทีม่กีารยมื-คนืหนังสอื
มากทีสุ่ดในสามอนัดบัแรก ได้แก่ คณะวศิวกรรมศาสตร์ คณะบรหิารธุรกิจและศิลปศาสตร์ และคณะศิลปกรรมและ
สถาปัตยกรรมศาสตร์ ตามล าดบั โดยใช้ข้อรายการมูลการยมื-คนืหนังสอืย้อนหลงัในปี 2561 และ 2562 ร่วมกบัข้อมลู
หมวดหมู่หนังสอืทีถู่กยมื-คนืมากทีสุ่ดในสบิอนัดบัแรกของทัง้สามคณะวชิา จากผลการพยากรณ์พบวา่ 

หมวดหมู่หนังสอืทีค่าดว่าจะถูกยมืมากทีสุ่ดในปีการศึกษา 2564 ของคณะวศิวกรรมศาตร์ไดแ้ก่ อนัดบัแรก คอื
หมวดหมู่ทัว่ไปโดยได้ค่าพยากรณ์ 9,668 รายการ อันด ับที่สอง ค ือหมวดหมู่เทคโนโลยีโดยได้ค่าพยากรณ์           
7,147 รายการ และอนัดบัทีส่าม คอื หมวดหมู่วทิยาศาสตรโ์ดยไดค้่าพยากรณ์ 996 รายการ 

หมวดหมู่หนังสอืทีค่าดว่าจะถูกยมืมากทีสุ่ดในปีการศึกษา 2564 ของคณะบรหิารธุรกิจและศิลปศาสตร์ได้แก่  
อนัดบัแรก คอืหมวดหมูท่ ัว่ไปโดยไดค้่าพยากรณ์ 4,844 รายการ อนัดบัทีส่อง คอืหมวดหมู่นวนิยายโดยได้คา่พยากรณ์ 
1,677 รายการ และอนัดบัทีส่าม คอืหมวดหมู่สงัคมศาสตรโ์ดยได้คา่พยากรณ์ 1,653 รายการ 

หมวดหมู่หนังสอืทีค่าดว่าจะถูกยมืมากทีสุ่ดในปีการศึกษา 2564 ของคณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์
ได้แก่ อนัดบัแรก คอืหมวดหมู่ศิลปกรรมโดยได้คา่พยากรณ์ 1,630 รายการ อนัดบัทีส่อง คอืหมวดหมู่ทัว่ไปโดยไดค้า่
พยากรณ์ 829 รายการ และอนัดบัทีส่าม คอืหมวดหมูเ่ทคโนโลยโีดยไดค้า่พยากรณ์ 799 รายการ 
6.3 ประโยชน์ที่ได้รบัจากงานวิจยั 

ผลการวจิยัข้อมูลการยมื-คนืหนังสอืจากห้องสมุดนี้สามารถน าไปวางแผนและก าหนดแนวทางในการให้บรกิารใน
อนาคตได้ตรงตามความต้องการของผู้ใช้บรกิารเพิม่ขึ้นได้ โดยใช้เทคนิคการท าภาพนิทศัน์ข้อมูลและเทคนิคการ
พยากรณ์ ซึง่จะท าให้ทราบวา่ คณะวชิาหรอืสาขาวชิาใดมอีตัราการใช้บรกิารยมื-คนืหนังสอืจากห้องสมดุในหมวดหมูใ่ด
หรอืหนังสอืเล่มใดมากทีสุ่ด ซึง่สามารถน าข้อมลูเหล่าน้ีไปใช้ในการวางแผนไดว้า่จะท าอย่างไรให้หลกัสูตรหรอืคณะทีม่ ี
ผู้มาใช้บรกิารน้อย มาใช้บรกิารยมื-คนืหนังสอืจากห้องสมุดไดเ้พ ิม่ขึ้น ตลอดจนสามารถน าข้อมูลมาตดัสนิใจวา่ควรจะ
สัง่ซ ื้อหนังสอืเล่มใดหรอืหมวดหมู่ใดเพิม่เตมิเพ ือ่ให้มคีวามพรอ้มในการให้บรกิาร หรอืควรจดัซื้อหนังสอืเล่มใดหลาย
เล่มเพือ่ให้เพยีงพอต่อความต้องการของผู้ใช้บรกิาร และจากการใช้เทคนิคการพยากรณ์โดยวธิหีาค่าเฉล ีย่เคล ือ่นที่
อย่างง่ายโดยใช้ข้อมูลการยมื-คนืหนังสอืแยกตามหมวดหมู่ย้อนหลงั 2 ปี ของปี 2561-2562 ท าให้ทราบว่าหมวดหมู่
หนังสอื และชือ่หนังสอืใดจะถูกยมืมากทีสุ่ดในอนาคตของคณะวศิวกรรมศาสตร ์คณะบรหิารธุรกจิและศลิปศาสตร์ และ 
คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร ์ซ ึง่สามารถน าเทคนิคการพยากรณ์นี้ไปใช้ตดัสนิใจในการจดัหาหนังสอืให้ตรง
กับความต้องการใช้บรกิารห้องสมุดของคณะวชิาและสาขาวชิาอืน่ดว้ย 
 
 
 
 



วารสารระบบสารสนเทศด้านธุรกิจ (JISB) ปีที่ 7 ฉบับที่ 1 เดือน มกราคม – เมษายน 2564 หน้า 44 

 
6.4 ข้อเสนอแนะส าหรบังานวิจยั 

งานว ิจยันี้คณะผู้วจิยัได้น าเสนอเทคนิคการพยากรณ์เพียงบางเทคนิคเท่านัน้ เพ ื่อให้มคีวามแม่นย าในการ
พยากรณ์มากยิง่ขึ้น จงึควรใช้เทคนิคการพยากรณ์ทีห่ลากหลายเพิม่ขึ้นเพ ือ่ท าการเปรยีบเทยีบประสทิธภิาพในการ
พยากรณ์และเลอืกใช้เทคนิคทีม่คี่าความคาดเคลือ่นในการพยากรณ์น้อยทีสุ่ด นอกจากนี้การวเิคราะห์ข้อมูลโดยใช้
เทคนิคการพยากรณ์ คณะผู้วจิยัได้พยากรณ์เพยีงข้อมูลหมวดหมู่หนังสอืทีจ่ะถูกยมืในอนาคตเท่านัน้ และในขัน้ตอน
ของการพยากรณ์โดยวธิเีอ็กซ์โพเนนเชยีลแบบปรบัเรยีบ คณะผู้วจิยัใช้เคร ือ่งมอื Microsoft excel ในการพยากรณ์จงึ
ไม่สามารถปรบัค่า α ให้ครอบคลุมได ้ดงันัน้งานวจิยัในอนาคตควรจะใช้เคร ือ่งมอือืน่ๆ ทีส่ามารถท าการปรบัค่า α ให้
ครอบคลุมได้มากขึ้นเพ ือ่ให้ได้ผลการพยากรณ์ทีม่ปีระสทิธภาพมากทีสุ่ด และควรใช้เทคนิคการพยากรณ์ทีห่ลากหลาย 
ร่วมกับการใช้ข้อมูลการยมื-คนืหนังสอือืน่ๆ มาเป็นข้อมูลในการพยากรณ์ เพ ือ่ให้ได้ข้อมูลทีจ่ะสามารถน าไปใช้ในการ
วางแผนการด าเนินงานและปฏบิตังิานในงานบรกิารห้องสมุดไดม้ากยิง่ขึ้น และเน่ืองด้วยข้อมูลการยมื-คนืหนังสอืจาก
ห้องสมุดถูกจดัเก็บในระบบการบรหิารจดัการห้องสมุดอตัโนมตั ิWALAI AutoLib Ultimate ท าให้คณะผูว้จิยัไมส่ามารถ
เข้าถงึข้อมูลได้โดยตรง ซึง่คณะผู้วจิยัจะต้องท าการขอข้อมูลไปยงัผู้ดูแลระบบกลางก่อนจงึท าให้ไม่สามารถไดข้้อมลู
ตามทีค่ณะผู้วจิยัตอ้งการได ้ตวัอย่างเช่น การจดัเก็บข้อมูลหมวดหมู่หนังสอืทีเ่ป็นหนังสอืทัว่ไป คณะผู้วจิยัไมส่ามารถ
ทราบได้ว่าหมวดหมู่หนังสือทัว่ไปสามารถแบ่งหมวดหมู่ย่อยลงไปอีกอย่างไร ด ังนัน้งานวจิยัในอนาคตจงึควรม ี
การศึกษาเพิม่เตมิในส่วนของระบบการจดัเก็บข้อมลูการยมื-คนืหนังสอืวา่มกีารจดัเก็บข้อมูลอะไรในระบบบ้าง และการ
จดัเก็บข้อมูลเป็นแบบใดเพือ่ทีจ่ะสามารถน าข้อมูลเหล่านัน้มาท าการวเิคราะห์ไดค้รอบคลุมเพิม่ขึ้น 
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