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บทคัดย่อ  
           “MFU Reading Guide” เป็นฐานข้อมูลที่ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัย 
แม่ฟ้าหลวงพัฒนาขึ้น เพื่อตอบสนองความต้องการตามข้อเสนอแนะของอาจารย์ผู้สอน ในด้านการส่งเสริมการใช้
ทรัพยากรสารสนเทศให้เหมาะสมส าหรับใช้ประกอบการเรียนการสอนของอาจารย์และนักศึกษา และจากปัญหา
จ านวนของสถิติของการยืมหนังสือที่มีการเสนอแนะเพื่อจัดซื้อเข้าห้องสมุด ยังไม่คุ้มค่าเท่าที่ควร ด้วยเหตุนี้ จึงได้มี
การต่อยอดแนวคิดจากฐานข้อมูลช่วยสืบค้นสารสนเทศประกอบรายวิชา ( Information Seeking by Course 
Code) ซึ่งเป็นฐานข้อมูลที่รวบรวมหนังสือประกอบรายวิชาที่มีการเรียนการสอน ของมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ซึ่ง
ใช้งานอยู่เดิม 
 ฐานข้อมูลทรัพยากรสารสนเทศรายวิชา “MFU Reading Guide” ที่พัฒนาขึ้นใหม่นี้ 
จะรวบรวมข้อมูลหนังสือประกอบรายวิชาจาก 2 วิธีการ ได้แก่ 1) อาจารย์ผู้สอนระบุรายวิชา (Course Code) 
ประกอบหนังสือที่ให้ศูนย์บรรณสารฯ จัดซื้อเพื่อให้บริการ และ 2) รวบรวมรายการหนังสือประกอบการเรียนการ
สอนของรายวิชาต่างๆ อ้างอิงตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 3 (มคอ.3)  (Course 
Specification)  ซึ่งจะท าให้ทราบด้วยว่ามีหนังสือเล่มใดบ้างที่ยังไม่มีให้บริการในศูนย์บรรณสารฯ เพื่อจะน าเข้าสู่
กระบวนการจัดหาต่อไป 
 ฐานข้อมูลทรัพยากรสารสนเทศรายวิชา “MFU Reading Guide” มีจุดเด่นกว่าฐานข้อมูล 
“Information Seeking by Course Code” เดิม คือสามารถเชื่อมโยงข้อมูลบรรณนุกรมจากระบบห้องสมุด
อัตโนมัตกิับฐานข้อมูลฯ นี้ได้ทันที ส่งผลให้เมื่อมีการเพิ่ม หรือแก้ไขข้อมูลบรรณานุกรมที่ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ จะ
ท าให้การแสดงข้อมูลบรรณานุกรมที่ฐานข้อมูลฯ “MFU Reading Guide” เปลี่ยนแปลงไปด้วย ท าให้บรรณารักษ์
ไม่ต้องมีภาระงานที่ซ้ าซ้อนในการจัดการข้อมูลในฐานข้อมูลนี้ นอกจากนี้ เพื่ออ านวยความสะดวกให้กับผู้ใช้บริการ 
ในการค้นหาหนังสือประกอบรายวิชา ผู้พัฒนาระบบได้เพิ่มช่องทางการสืบค้นจากชื่อรายวิชาและรหัสรายวิชา 
(Course Code) บนหน้าจอ OPAC ไปพร้อมกัน และยังเชื่อมโยงไปยังบริการ “MFU Book Delivery” ท าให้เมื่อ



ผู้ใช้บริการพบหนังสือที่ต้องการแล้ว จะสามารถขอใช้บริการจัดส่งหนังสือจากฐานข้อมูล “MFU Reading Guide” 
ได้ทันทีอีกด้วย 
 จากการให้บริการฐานข้อมูลทรัพยากรสารสนเทศรายวิชา “MFU Reading Guide”  ดังกล่าว 
พบว่า นักศึกษาสามารถสืบค้นรายการหนังสือที่ต้องใช้ประกอบการเรียนการสอนในแต่ละรายวิชาได้รวดเร็ว เพื่อ
เตรียมความพร้อมก่อนการเรียน และยังเป็นแหล่งข้อมูลที่ท าให้อาจารย์ผู้สอนทราบว่าในแต่ละรายวิชาที่สอน มี
หนังสือเพียงพอต่อการใช้งานหรือไม่ นอกจากนี้ ศูนย์บรรณสารฯ ยังใช้เป็นเครื่องมือส่งเสริมการใช้ทรัพยากร
สารสนเทศที่จัดซื้อเข้าห้องสมุดให้เกิดการใช้งานอย่างคุ้มค่าได้อีกด้วย 
 

ค าส าคัญ: ฐานข้อมูล, แบบ มคอ.3 รายละเอียดของรายวิชา, Course Specification 
 
ABSTRACT  
  “Reading Guide”  is a database for service at the Library and Education Media 
Center of Mae Fah Luang University. The creators developed this database based on the advice of 
lecturers in promoting the use of books suitable for the course. Also, resolve the issue of statistics 
indicating that fewer books have been borrowed.  Therefore, the concept has been built on from 
a database " Information Seeking by Course Code" , which is a database that collects books that 
support Mae Fah Luang University courses that are being taught. 
  Reading Guide services are developed with collected resources by two methods. 
First, collect a list of recommended books from lecturers that specify course codes in each of them 
for MFU library purchase.  Second, collect from TQF3  ( Thai Qualifications Framework for Higher 
Education 3 )  in part of Course Specification.  This method helped the creator to discover books 
that were unavailable at the MFU library and bring them into the acquisition process. 
 “Reading Guide” had a prominent point that is better than “ Information Seeking 
by Course Code” , which can link the bibliography from MFU library OPAC immediately.  When the 
librarian edits the database on the library automatic system, “Reading Guide”  will automatically 
be updated.  It is also made librarian convenient by one- time editing.  The creator makes it easier 
for the user by including a course code search box in the MFU library OPAC.  Moreover, “Reading 
Guide”  has linked with MFU Book Delivery.  The user can use the service straight away by clicking 
the MFU Book Delivery button. 
  From the "MFU Reading Guide" database serviced, it was found that students were 
able to quickly search for a list of books required for studying in each course. It can help to prepare 
before studying.  The lecturers also can review the list of books to check if they are sufficient for 
teaching. Including promoting to be worthwhile borrow books in the library. 
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บทน า 
 นับตั้งแต่ที่ห้องสมุด มีวิธีบริหารจัดการหนังสือปริมาณมหาศาลให้สามารถจัดเก็บได้อย่างเป็น
ระบบ ด้วยการจัดหมวดหมู่ตามประเภทและเนื้อหาของหนังสือ ท าให้ผู้ใช้บริการสามารถค้นหาหนังสือที่ตนเอง
ต้องการได้ง่าย นอกจากนี้ ห้องสมุดยังน าความก้าวหน้าของเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้  โดยพัฒนาให้สามารถสืบค้น
หนังสือด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ท าให้ผู้ใช้บริการสามารถสืบค้นหนังสือได้อย่างสะดวกรวดเร็ว ทุกที่ ทุกเวลา 
 แต่อย่างไรก็ตามศูนย์บรรณสารฯ ยังคงได้รับข้อเสนอแนะในเรื่องการค้นหาหนังสือเพื่อ
ประกอบการเรียนการสอนในรายวิชาต่าง ๆ จากผู้ใช้บริการ ทั้งอาจารย์และนักศึกษา ว่าควรจะมีบริการให้ข้อมูลว่า
หนังสือรายการใดมีความสอดคล้องกับหลักสูตรการเรียนการสอนในแต่ละรายวิชาบ้าง ดังนั้น ศูนย์บรรณสารฯ ใน
ฐานะที่เป็นหน่วยงานสนับสนุนพันธกิจด้านการเรียนการสอนและการวิจัยของมหาวิทยาลัย จึงมุ่งมั่นที่จะพัฒนา
ระบบฐานข้อมูลตามข้อเสนอแนะดังกล่าว เพื่ออ านวยความสะดวกให้แก่ผู้ใช้บริการ  
 ในระยะแรกที่ผ่านมา ศูนย์บรรณสารฯ ได้พัฒนาฐานข้อมูลช่วยสืบค้นสารสนเทศประกอบ
รายวิชา (Information Seeking by Course Code) ขึ้น เพื่อใช้จัดเก็บข้อมูลหนังสือ ต ารา ที่แต่ละรายวิชาต้องใช้ 
โดยอ้างอิงตาม มคอ.3 รายละเอียดของรายวิชา (Course Specification) ซึ่งได้ความสนใจจากผู้ใช้บริการเป็นอย่าง
มาก แต่เนื่องจากเป็นฐานข้อมูลเอกเทศ เมื่อใช้งานไประยะหนึ่ง พบว่า บรรณารักษ์ต้องมีภาระงานเพิ่มมากขึ้น จาก
กรณีที่มีการแก้ไข เปลี่ยนแปลง หรือลบข้อมูลบรรณานุกรมในระบบห้องสมุดอัตโนมัติ ท าให้ต้องแก้ไขข้อมูลใน
ฐานข้อมูล Information Seeking by Course Code ตามไปด้วย เมื่อมีจ านวนข้อมูลบรรณานุกรมที่ต้องแก้ไข
เพิ่มข้ึนเป็นจ านวนมาก ท าให้ไม่สามารถแก้ไขข้อมูลได้ทัน ส่งผลให้ข้อมูลหนังสือของทั้ง 2 ระบบไม่ตรงกัน 
 ด้วยเหตุนี้ ศูนย์บรรณสารฯ จึงมีแนวคิดพัฒนาระบบฐานข้อมูล MFU Reading Guide ขึ้น เพื่อ
จัดเก็บข้อมูลหนังสือตามรายวิชา โดยให้มีการใช้ข้อมูลบรรณานุกรมร่วมกับระบบห้องสมุดอัตโนมัติ โดยเริ่มจากการ
หารือร่วมกับผู้พัฒนาระบบ ศึกษาโครงสร้างฐานข้อมูลของระบบห้องสมุดอัตโนมัติเพื่อหาตารางข้อมูลที่จ าเป็นต้อง
ใช้ และออกแบบโครงสร้างฐานข้อมูลของระบบ “MFU Reading Guide” เพิ่มเติม จากนั้นจึงได้รวบรวมรายการ
หนังสือโดยจ าแนกตามรายวิชา ด้วย 2 วิธีการ ได้แก่ 1) ให้อาจารย์ผู้สอนเป็นผู้ระบุรายวิชา (Course Code) ของ
หนังสือที่ให้ศูนย์บรรณสารฯ จัดซื้อเข้าห้องสมุด และ 2) รวบรวมหนังสือประกอบรายวิชา โดยอ้างอิงตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 3 (มคอ.3) (Course Specification)   
 เมื่อได้ข้อมูลบรรณานุกรมหนังสือที่จ าแนกตามรายวิชาแล้ว บรรณารักษจะสามารถบันทึกข้อมูล
บรรณานุกรมหนังสือเข้าสู่ระบบ  โดยจ าแนกออกเป็น 2 กรณี คือ 1) กรณีที่ยังไม่มีหนังสือในห้องสมุด จะท าการ
บันทึกข้อมูลบรรณานุกรมผ่านฐานข้อมูล MFU Reading Guide โดยตรง และ 2) กรณีที่มหีนังสือพร้อมให้บริการใน
ห้องสมุดแล้ว สามารถบันทึกข้อมูลบรรณานุกรมผ่านระบบห้องสมุดอัตโนมัติ โดยบันทึกรหัสรายวิชาไว้ที่ MARC 
TAG 694 (Subfield A) จากนั้น ระบบจะท าการดึงข้อมูลหนังสือเพื่อน าไปแสดงผลที่ฐานข้อมูล MFU Reading 
Guide โดยจ าแนกตามรายวิชาให้โดยอัตโนมัติ  
 จากการพัฒนาฐานข้อมูล MFU Reading Guide โดยออกแบบให้มีการบันทึกข้อมูล โดย
เชื่อมโยงกับระบบห้องสมุดอัตโนมัติดังกล่าวข้างต้น คาดหวังว่าจะช่วยลดภาระงานที่ซ้ าซ้อนของบรรณารักษ์ผู้ลง
รายการบรรณานุกรม ให้สามารถแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อมูลบรรณานุกรมจากระบบหลักของห้องสมุด เพียงจุดเดียว
แล้วสามารถเชื่อมโยงข้อมูลไปยังฐานข้อมูล MFU Reading Guide ได้ทันที และยังคงเป็นการรักษาจุดเด่นของ
ฐานข้อมูล Information Seeking by ที่เคยใช้งานอยู่เดิม ในการเป็นแหล่งรวบรวมข้อมูลหนังสือประกอบรายวิชา 



ซึ่งสามารถตอบค าถามผู้ใช้ทั้งอาจารย์และนักศึกษาได้ว่า มีหนังสืออ่านประกอบรายวิชาต่างๆ อยู่มากน้อยเพียงใด  
โดยผู้ใช้บริการจะสามารถสืบค้นหนังสือประกอบรายวิชาได้ ทั้งจากชื่อรายวิชาและรหัสรายวิชา จากหน้าฐานข้อมูล 
“MFU Reading Guide” โดยตรง หรือสืบค้นจากหน้า OPAC ของระบบห้องสมุดอัตโนมัตกิ็ได ้ 
 นอกจากนี้ ผู้พัฒนาฯ ได้เชื่อมโยงฐานข้อมูล MFU Reading Guide กับบริการจัดส่งหนังสือ 
“MFU Book Delivery” เพื่อเพิ่มความสะดวกให้ผู้ ใช้บริการสามารถขอใช้บริการจัดส่งหนังสือได้ทันที 
ซึ่งเป็นการส่งเสริมให้มีการยืมหนังสือเพิ่มมากข้ึน ส่งผลให้มีการใช้หนังสือได้อย่างคุ้มค่ามากขึ้นตามไปด้วย 
 
วัตถุประสงค์ 
  1. เพื่อพัฒนาระบบจัดการข้อมูลหนังสือ และการสืบค้นหนังสือประกอบรายวิชา ที่ก่อให้เกิด
ความสะดวกแก่อาจารย์ และนักศึกษา ในการค้นหาหนังสือที่มีความสอดคล้องกับการเรียนการสอนของแต่ละรายวิชา 

  2. เพื่อช่วยลดภาระงานที่ซ้ าซ้อนของบรรณารักษ์ โดยให้สามารถท ารายการบรรณานุกรมได้จาก
ระบบห้องสมุดอัตโนมัติแล้วสามารถเชื่อมโยงข้อมูลไปยังฐานข้อมูล MFU Reading Guide ได้ 
   3. เพื่อเป็นเครื่องมือในการส่งเสริมให้มีการใช้หนังสือที่จัดซื้อได้อย่างคุ้มค่า 
 
ขั้นตอนและวิธีด าเนินการ 
 

 
ภาพที่ 1. แสดงขั้นตอนและวิธีการด าเนินงาน 

 
   ขั้นตอนที่ 1 เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ศึกษาปัญหา รูปแบบ และขั้นตอนการสืบค้นหนังสือประกอบ
รายวิชาจากแหล่งข้อมูลที่เกี่ยวข้อง 
   ขั้นตอนที่ 2 ประชุมหารือร่วมกันระหว่างผู้พัฒนาฯ บรรณารักษ์ และเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานที่
เกี่ยวข้อง เพื่อวิเคราะห์ปัญหา และความต้องการในการออกแบบฐานข้อมูล โดยสามารถรวบรวมความต้องการของ
ระบบที่จะพัฒนาได้ ดังนี้ 



    2.1 ต้องการให้เป็นระบบที่ช่วยจัดเก็บและค้นหาข้อมูลบรรณานุกรมหนังสือที่จ าแนก
ตามรายวิชาที่มีการเรียนของสอนของมหาวิทยาลัย มีหน้าจอการท างาน และให้บริการสืบค้นในรูปแบบ Web-
Based Application  
    2.2 ต้องการให้มีการเชื่อมโยงข้อมูลบรรณานุกรมหนังสือที่มีอยู่แล้วจากระบบ
ห้องสมุดอัตโนมัต ิและใหม้ีการเรียกข้อมูลบรรณานุกรมที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงโดยอัตโนมัติ 
    2.3 ต้องการอ านวยความสะดวกให้ผู้ใช้บริการ สามารถค้นหาหนังสือตามรายวิชาได้
จากทั้งหน้าจอการสืบค้น OPAC ของระบบห้องสมุดอัตโนมัติ และหน้าจอของฐานข้อมูล MFU Reading Guide 
    2.4 ต้องการอ านวยความสะดวกให้ผู้ ใช้บริการ ในการเรียกใช้ตัวเล่มหนังสือ  
โดยเชื่อมโยงเข้ากับระบบ “MFU Book Delivery” และให้สามารถส่งต่อข้อมูลบรรณานุกรมได้โดยอัตโนมัต ิ
   ขั้นตอนที่ 3 ผู้พัฒนาฯ ศึกษาและวิเคราะห์โครงสร้างฐานข้อมูลระบบห้องสมุดอัตโนมัติ  
โดยปัจจุบัน ศูนย์บรรณสารฯ ใช้งานระบบห้องสมุดอัตโนมัติ KOHA 19.11 ซึ่งเป็นซอฟต์แวร์แบบเปิดเผยรหัส 
(Open Source) จัดเก็บข้อมูลทั้งหมดบนฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ MySQL  

  จากการวิเคราะห์โครงสร้างฐานข้อมูลระบบห้องสมุดอัตโนมัติ ท าให้ได้ตารางข้อมูลที่จัดเก็บ
ข้อมูลบรรณานุกรมของทรัพยากรสารสนเทศ ดังนี้ 

 

 
 

ภาพที่ 2. แสดงโครงสร้างตารางฐานข้อมูลที่จัดเก็บข้อมูลบรรณานุกรมของทรัพยากรสารสนเทศ  
ในฐานข้อมูลระบบห้องสมุดอัตโนมัติ 

 
   ตาราง Biblio เป็นตารางหลักควบคุมรายการทรัพยากรสารสนเทศ จัดเก็บข้อมูล
บรรณานุกรมที่ส าคัญบางส่วน ใช้ฟิลด์ Biblionumber เป็น Primary Key ในการอ้างอิงระเบียนข้อมูล 
   ตาราง Biblio_Metadata เป็นตารางจัดเก็บข้อมูลบรรณานุกรมทั้งหมดในรูปแบบ 
MARC21 (MARCXML) อ้างอิงกับตาราง Biblio ด้วยเลข Biblionumber 
 



 
 

ภาพที่ 3. แสดงการจัดเก็บข้อมูลบรรณานุกรมในรูปแบบ MARC21 (MARCXML)   . 
ในตาราง Biblio_Metadata ฐานข้อมูลระบบห้องสมุดอัตโนมัติ 

 
   ขั้นตอนที่  4 เมื่อได้ศึกษาวิ เคราะห์โครงสร้างฐานข้อมูลของระบบห้องสมุดอัตโนมัติ 
รวมถึงความต้องการในการใช้งานระบบแล้ว ผู้พัฒนาฯ ได้ตัดสินใจเลือกเครื่องมือที่ใช้ในการพัฒนาระบบฐานข้อมูล 
“MFU Reading Guide” โดยแบ่งเป็นส่วนของฐานข้อมูล ส่วนประมวลผลเบื้องหลัง และส่วนโต้ตอบผู้ใช้ ดังนี้ 
    4.1 การจัดเก็บข้อมูลบนฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ เลือกจัดเก็บข้อมูลของฐานข้อมูล MFU 
Reading Guide ลงบนระบบฐานข้อมูล MySQL บนเครื่องแม่ข่ายเดียวกันกับระบบห้องสมุดอัตโนมัติและสร้าง
ความสัมพันธ์ (Relation) ไปยังตารางข้อมูลบรรณานุกรม ของฐานข้อมูลของระบบห้องสมุดอัตโนมัติ ซึ่งสามารถ
แสดงไดอะแกรมของฐานข้อมูลได้ดังนี้ 
 

 
 

ภาพที่ 4. แสดงโครงสร้างฐานข้อมูลและการเชื่อมโยงความสัมพันธ์ระหว่างตาราง 
  



    ตาราง Books  จัดเก็บรายการหนังสือทั้งหมดที่ถูกคัดเลือกมาแสดงผลในฐานข้อมูล  
MFU Reading Guide โดยก าหนดรูปแบบการจัดเก็บข้อมูลเป็น 2 กรณี คือ 1) ในกรณีที่มีหนังสือเล่มนั้นใน
ฐานข้อมูลหลักของห้องสมุด จะจัดเก็บเฉพาะ เลข Biblionumber ลงในตาราง Books และก าหนดค่า 
use_opac_info ในระเบียนนั้นเป็น true จะท าให้โปรแกรมทราบว่า เมื่อแสดงผล จะต้องไปดึงข้อมูลบรรณานุกรม
ของหนังสือเล่มนั้น จากฐานข้อมูลระบบห้องสมุดมาแสดงผล 2) ในกรณีที่ยังไม่มีหนังสือเล่มนั้นในฐานข้อมูลหลัก
ของห้องสมุด สามารถบันทึกข้อมูลบรรณานุกรมของหนังสือ ลงในตาราง Books ได้ทั้งหมด โดยก าหนดค่า 
use_opac_info ในระเบียนนั้นเป็น false 
    ตาราง Courses จัดเก็บชื่อรายวิชาที่ เปิดสอนในมหาวิทยาลัย โดยเชื่อมโยง
ความสัมพันธ์กับตาราง Books เพื่อท าให้ทราบว่ารายการหนังสือแต่ละเล่มนั้น เชื่อมโยงกับรายวิชาใด 
    ตาราง Schools จัดเก็บรายชื่อส านักวิชาของมหาวิทยาลัย โดยเชื่อมโยงกับตาราง 
Courses เพื่อท าให้ทราบว่าแต่ละรายวิชาเป็นของส านักวิชาใด 
   4.2 การพัฒนาระบบประมวลผลข้อมูลหลังบ้าน (Backend) เลือกพัฒนาด้วย 
Laravel Framework (ภาษา PHP) เพื่อส่งข้อมูลไปยังส่วนแสดงผลโต้ตอบผู้ใช้ (Frontend) ในรูปแบบ API  
   นอกจากนี้ ผู้พัฒนายังเขียนโปรแกรมออโต้บอท เพื่อให้ระบบสามารถตรวจสอบ
รายการบรรณานุกรมหนังสือในฐานข้อมูลระบบห้องสมุดอัตโนมัติ ว่ามีรายการบรรณานุกรมใดบันทึกรหัสรายวิชาไว้
ที่ MARC TAG 694 บ้าง จากนั้น จึงน าเลข biblionumber ชองหนังสือเล่มนั้นไปบันทึกไว้ในตาราง Books ของ
ฐานข้อมูล MFU Reading Guide  โดยสามารถเขียน flowchart แสดงการท างานของออโต้บอทดังกล่าว ได้ดังนี้ 
 

 
 
  

 

ภาพที่ 5. ขั้นตอนการท างานของออโต้บอท เพื่อดึงข้อมูลหนังสือ 

จากฐานข้อมูลระบบห้องสมุด มาบันทึกไว้ที่ฐานข้อมูล MFU Reading Guide 



      โดยเบื้องต้น ผู้พัฒนาระบบได้ตั้งค่าระบบปฏิบัติการ (Linux) ให้กระตุ้นการท างาน
ของออโต้บอท (Cron Job)  วันละ 1 ครั้ง 
    4.3 การพัฒนาส่วนโต้ตอบผู้ ใช้  (Frontend)  พัฒนาในรูปแบบ Web-Based 
Application ที่รองรับการแสดงผลบนหน้าจอของอุปกรณ์หลากหลายรูปแบบ โดยเลือกพัฒนาด้วย Angular ซึ่ง
เป็น Web Application Framework ที่เขียนด้วยภาษา Typescript โดยที่ส่วนโต้ตอบผู้ใช้นี้ สามารถรับส่งข้อมูล
เพื่อน าไปประมวลผลที่ Backend ผ่านการเชื่อมต่อในรูปแบบ API 
 

 
 

ภาพที่ 6. แสดงโครงสร้างของระบบฐานข้อมูล Reading Guide 
 
    ขั้นตอนที่ 5 เมื่อด าเนินการจัดท าฐานข้อมูลฯ แล้วได้ติดตั้งและทดสอบ โดยผู้พัฒนาฯ 
ได้บรรยาย และสาธิตการใช้งานให้ผู้ที่เกี่ยวข้อง ปรับแก้ระบบตามเงื่อนไขและความต้องการของผู้ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้
ฐานข้อมูลฯ ท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และตรงกับความต้องการมากขึ้น 
    ขั้นตอนที ่6 น าเข้าข้อมูล เพื่อเตรียมใช้งานฐานข้อมูลฯ โดยมีขั้นตอนการด าเนินงาน ดังนี้ 
   6.1 รวบรวมข้อมูลรายวิชาที่มีการเรียนการสอนในมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 
   6.2 รวบรวมรายการหนังสือจากฐานข้อมูลเสนอแนะการจัดซื้อหนังสือ ที่มีการระบุ
รหัสรายวิชาที่จะใช้หนังสือประกอบเอาไว้แล้ว 
    6.3 รวมรายการหนังสืออ่านประกอบรายวิชา จากที่ปรากฏในกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 3 (มคอ.3) ของรายวิชาต่างๆ 
    6.4 น าข้อมูลรายวิชาที่เปิดสอนและรายการบรรณานุกรมหนังสือที่จ าแนกตามวิชาที่
รวบรวมไว้เบื้องต้น ส่งให้ผู้พัฒนาน าเข้าสู่ฐานข้อมูล MFU Reading Guide 
 

 
 

ภาพที่ 7. แสดงตัวอย่างข้อมูล แสดงการรวบรวมข้อมูลหนังสือประกอบรายวิชา 
 
 
 



   ขั้นตอนที่ 7 เปิดให้บริการฐานข้อมูล MFU Reading Guide ดังนี้ 
    7.1 เพิ่มส่วนการค้นหาข้อมูลหนังสือจากฐานข้อมูล MFU Reading Guide  ที่หน้าจอ
สืบค้นของระบบ OPAC และที่หน้าเว็บไซตศ์ูนย์บรรณสารฯ โดยสามารถค้นหาหนังสือได้ด้วยชื่อหรือรหัสรายวิชา  
    7.2 เชื่อมโยงบริการกับระบบ MFU Book Delivery 
   7.3 สร้างเมนูที่หน้าเว็บไซต์ห้องสมุดเชื่อมโยงไปยัง ฐานข้อมูล MFU Reading Guide 
     7.3 ประชาสัมพันธ์การให้บริการฐานข้อมูล MFU Reading Guide 
    7.4 อบรมวิธีปฏิบัติงานแก่บรรณารักษ์ ผู้ลงรายการบรรณานุกรม ในกรณีที่ต้องการ
น าข้อมูลเข้าสู่ฐานข้อมูล MFU Reading Guide เพิ่มเติม 
 
ผลการด าเนินการ อภิปรายผล 
  ผลการด าเนินการ 
  จากการเก็บรวบรวมความต้องการ วางแผน และด าเนินการพัฒนาฐานข้อมูล ท าให้ได้ฐานข้อมูล
ซึ่งท าหน้าที่จัดเก็บและให้บริการสืบค้นข้อมูลบรรณานุกรมหนังสือตามรายวิชา ดังนี้ 
   1. การจัดเก็บข้อมูลบรรณานุกรมหนังสือจ าแนกตามรายวิชาที่เปิดสอน 

1.1 การเพิ่ม/แก้ไข ข้อมูลรายวิชา สามารถด าเนินการได้ ในหน้าจอของฐานข้อมูล MFU 
Reading Guide 
 

 
ภาพที่ 8. แสดงการเพิ่ม/แก้ไข ข้อมูลรายวิชา 

 



1.2 การเพิ่ม / แก้ไข รายการหนังสืออ่านประกอบรายรายวิชา สามารถด าเนินการได้ 2 
กรณี คือ 

1.2.1 กรณีที่เป็นหนังสือที่มีให้บริการในศูนย์บรรณสารฯ สามารถแก้ไขข้อมูล
บรรณานุกรมผ่านระบบห้องสมุดอัตโนมัติ (รูปแบบ MARC21) โดยบันทึกรหัสรายวิชาไว้ที่  MARC TAG 694 
(Subfield A)  โดยระบบ MFU Reading Guide จะตรวจสอบรายการหนังสือที่มีการเพิ่มข้อมูลรหัสรายวิชาโดย
อัตโนมัติ เมื่อออโต้บอทท างาน (ในระยะแรกผู้ดูแลระบบก าหนดให้ออโต้บอทท างานอัตโนมัติวันละ 1 ครั้ง) 

 

 
 

ภาพที่ 9. แสดงการบันทึกข้อมูลบรรณานุกรมหนังสือที่ม ีMARC TAG 694 (Subfield A) (รหัสรายวิชา)  
ในหน้าจอระบบห้องสมุดอัตโนมัติ 

 
1.2.2 กรณีที่เป็นหนังสือที่ไม่มีให้บริการในศูนย์บรรณสารฯ สามารถบันทึกที่หน้าจอ

ฐานข้อมูล MFU Reading Guide โดยไม่ต้องระบุเลข Biblionumber และก าหนดค่า “Use Opac Info”เป็น Off 
 

  

ภาพที่ 10. แสดงการเพิ่ม / แก้ไขข้อมูลบรรณานุกรมหนังสือ ในหน้าจอฐานข้อมูล MFU Reading Guide 



2. การสืบค้นข้อมูล จากฐานข้อมูล MFU Reading Guide 
   สามารถสืบค้นข้อมูลและเรียกดูข้อมูลหนังสือประกอบรายรายวิชา ผ่าน 2 ช่องทาง ได้แก่ 

 2.1 หน้าเว็บไซต์ศูนย์บรรณสารฯ  
• สามารถสืบค้นข้อมูลโดยระบุชื่อหรือรหัสรายวิชา ที่ช่องค้นหาข้อมูล แล้วก าหนดเงื่อนไข

การสืบค้นเป็น “Course Code / Name” 
• สามารถคลิกที่เมนู “Reading Guide” เพื่อเข้าสู้หน้าฐานข้อมูลโดยตรง  

 
 

ภาพที่ 11. แสดงการสืบค้นและเข้าถึงฐานข้อมูล MFU Reading Guide จากหน้าเว็บไซต์ศูนย์บรรณสารฯ 
 

• ที่หน้าฐานข้อมูล MFU Reading Guide สามารถสืบค้นข้อมูลโดยระบุชื่อหรือรหัส
รายวิชา และสามารถเรียกดูรายการหนังสือ ตามส านักวิชาและรายวิชาได้ 
 

 
 

ภาพที่ 12. แสดงหน้าฐานข้อมูล MFU Reading Guide ที่มีการจัดแสดงข้อมูลบรรณานุกรมหนังสือ  
ตามส านักวิชาและรายวิชาที่เปิดสอน 

  

 

 



•  เมื่อผู้ใช้บริการพบหนังสือประกอบรายวิชาที่ต้องการแล้ว สามารถคลิกที่ปุ่ม “View in 
OPAC” เพื่อดูสถานะและต าแหน่งชั้นหนังสือ จากหน้าจอระบบ OPAC ได้ 

 
 
 
 
 

 
 

 
 

ภาพที่ 13. แสดงหน้าข้อมูลบรรณานุกรมหนังสือ ที่มีปุ่มเชื่อมโยงไปยังหน้าจอ OPAC 
ซึ่งมีข้อมูลสถานะและต าแหน่งของหนังสือในศูนย์บรรณสารฯ 

 
2.2 การค้นหนังสือประกอบรายวิชาจากหน้าจอ OPAC ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ 
สามารถสืบค้นข้อมูลโดยระบุชื่อหรือรหัสวิชาที่ช่องค้นหาข้อมูล แล้วก าหนดเงื่อนไขการค้น

เป็น “Course Code / Name” ระบบ OPAC จะส่งค าค้นมาที่ระบบ MFU Reading Guide โดยตรง 
 

 
ภาพที่ 14. แสดงสืบค้นจากฐานข้อมูล MFU Reading Guide ผ่านหน้าจอสืบค้น OPAC 



3. การเรียกใช้บริการ MFU Book Delivery 
เมื่อต้องการใช้บริการจัดส่งหนังสือ ผู้ใช้บริการสามารถคลิกที่ปุ่ม “Request to Pickup or 

Delivery” โดยระบบจะส่งต่อข้อมลูบรรณานุกรมไปยังระบบ MFU Book Delivery โดยอัตโนมัต ิ
 

 

 
 

ภาพที่ 15. แสดงหน้าข้อมูลบรรณานุกรมหนังสือ ที่มีปุ่มเชื่อมโยงไปยังบริการ MFU Book Delivery 
 

อภิปรายผล  
  ฐานข้อมูล “MFU Reading Guide” ได้ศึกษารูปแบบจากฐานข้อมูลช่วยสืบค้นสารสนเทศ
ประกอบรายวิชา น ามาพัฒนาให้ระบบมีประสิทธิภาพ สามารถตอบสนองผู้ใช้บริการได้ดียิ่งขึ้น และยังช่วยให้
บรรณารักษ์ไม่ต้องปฏิบัติงานซ้ าซ้อน โดยสรุปการท างานของแต่ละส่วนดังนี้ 
  1. การเตรียมข้อมูลทรัพยากรหนังสือที่จะน าเข้าฐานข้อมูล ผู้จัดท าได้รวบรวมรายการหนังสือ
อ้างอิงที่ระบุใน เอกสารกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 3 (มคอ. 3) ของแต่ละวิชา และรายการ
หนังสือที่เสนอแนะให้จัดซื้อเพื่อให้บริการในศูนย์บรรณสารฯ ที่มีการระบุรายวิชาที่ใช้ประกอบการสอนจากอาจารย์
ไว้อย่างชัดเจน ท าให้มีจ านวนรายการหนังสืออ่านประกอบรายวิชาเพียงพอส าหรับเปิดให้บริการฐานข้อมูล “MFU 
Reading Guide”  



  2. หน้าฐานข้อมูล “MFU Reading Guide” มีการจ าแนกหมวดหมู่หนังสือออกเป็น ส านักวิชา 
และรายวิชา แล้วจึงแสดงรายการหนังสือประกอบรายวิชานั้น ท าให้ผู้ใช้บริการสามารเลือกดูหนังสือตามหมวดหมู่
รายวิชาที่ต้องการได้ หรือสามารถค้นหาหนังสือด้วยชื่อหรือรหัสรายวิชาได้โดยสะดวก ที่ช่องการสืบค้นในหน้าระบบ 
  3. ระบบสามารถจัดการข้อมูล โดยใช้ออโต้บอทดึงเลข biblionumber ประจ าหนังสือจาก
ฐานข้อมูลระบบห้องสมุดอัตโนมัติ เพียงเพิ่มรหัสรายวิชาลงใน MARC TAG 694 เมื่อมีการวิเคราะห์และลงรายการ
บรรณานุกรมหนังสือ จึงช่วยลดเวลาปฏิบัติงานของบรรณารักษ์ ไม่ต้องน าข้อมูลหนังสือมาบันทึกในระบบ “MFU 
Reading Guide” ด้วยตนเอง 

  4. ระบบสามารถแสดงผลข้อมูลโดยดึงข้อมูลบรรณานุกรมจากฐานข้อมูลระบบห้องสมุด
อัตโนมัติไปแสดงผลโดยตรง ท าให้มั่นใจได้ว่าข้อมูลบรรณานุกรมที่แสดงไม่ผิดเพี้ยน และตรงกับที่แสดงในระบบ 
OPAC เมื่อมีการแก้ไขข้อมูลบรรณานุกรมที่ฐานข้อมูลหลัก การแสดงผลที่ระบบ MFU Reading Guide ก็จะ
เปลี่ยนแปลงไปพร้อมกัน 
  5. ปุ่ม “View in OPAC” ภายใต้รายการหนังสือแต่ละรายการที่หน้าระบบ MFU Reading 
Guide ท าให้ผู้ใช้บริการสามารถคลิกไปทีห่น้า OPAC เพื่อดูสถานะหนังสือและต าแหน่งชั้นหนังสือได้โดยสะดวก 
   6. ปุ่ม “Request to Pickup or Delivery” ท าให้ผู้ใช้บริการสามารถคลิกเรียกใช้บริการ  
“MFU Book Delivery” เพื่อน าส่งหนังสือเล่มนั้น ๆ ไปยังผู้ใช้บริการได้ทันท ี
   
สรุปผล ข้อเสนอแนะ และการน าไปใช้ประโยชน์  

สรุปผล  
จากการให้บริการฐานข้อมูลทรัพยากรสารสนเทศรายวิชา “MFU Reading Guide” พบว่ามี

อาจารย์ และนักศึกษาซึ่งเป็นกลุ่มเป้าหมายหลักมีความสนใจ และเข้าใช้งานเพื่อค้นหาหนังสือประกอบการเรียนการ
สอนในรายวิชาของตนเองเป็นจ านวนมาก มีความต้องการยืมหนังสือที่ใช้ประกอบการเรียนการสอนแต่ละรายวิชา
เพิ่มข้ึน และพบว่า มีการใช้บริการ “MFU Book Delivery” ผ่านหน้าฐานข้อมูล“MFU Reading Guide” อีกด้วย 

นอกจากนี้ ยังคาดหวังว่าจะสามารถใช้งานฐานข้อมูล “MFU Reading Guide” ได้อย่าง
ยาวนาน เนื่องจากการจัดการข้อมูลไม่ซับซ้อน และไม่เพิ่มปริมาณงานมากนัก โดยบรรณารักษ์สามารถเพิ่มหรือ
แก้ไขข้อมูลบรรณาณุกรมที่ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ เพียงครั้งเดียว ข้อมูลก็จะถูกเปลี่ยนแปลงที่หน้าฐานข้อมูล 
“MFU Reading Guide” โดยทันที  

ทั้งนี้ จากการส ารวจความพึงพอใจจากผู้ใช้งาน พบว่า ได้รับคะแนนความพึงพอใจระดับ ดี 
(คะแนนเฉลี่ย 4.0) ความพึงพอใจที่ได้คะแนนสูงสุดคือ ด้านการสืบค้นข้อมูลหนังสือง่ายและสะดวกต่อการใช้งาน  

ข้อเสนอแนะ  
   จากการประชาสัมพันธ์ฐานข้อมูล “MFU Reading Guide” แล้วส ารวจความพึงพอใจจาก
ผู้ใช้งาน พบว่า มีข้อเสนอแนะให้ปรับปรุงระบบ 2 ประเด็น ดังนี้ 
   1. อาจารย์ผู้สอนมีความประสงค์จะเพิ่ม หรือแก้ไขข้อมูลหนังสือประกอบการเรียน  
การสอนได้เอง 
   2. ผู้ใช้บริการต้องการดูสถานะของหนังสือว่าพร้อมให้บริการหรือไม่ ที่หน้าฐานข้อมูล  
“MFU Reading Guide” ได้โดยตรง โดยไม่จ าเป็นต้องคลิกลิงค์เพื่อไปที่หน้าจอ OPAC  



การน าไปใช้ประโยชน์ 
   จากการพัฒนา เปิดใช้งาน และประเมินผล พบว่า ศูนย์บรรณสารฯ สามารถน าฐานข้อมูล 

“MFU Reading Guide” ไปใช้ให้บริการสนับสนุนการเรียนการสอน และใช้ตอบค าถามเมื่อผู้ใช้บริการต้องการ
รายการหนังสืออ่านประกอบรายวิชาต่าง ๆ ได้ อาจารย์และนักศึกษามีแหล่งรวบรวมข้อมูลหนังสือประกอบรายวิชา
ที่มีการเรียนการสอนในมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ที่ครบถ้วน ใช้งานง่าย และสะดวกในการเข้าถึงได้ทุกที่ ทุกเวลา จึง
คาดหวังว่าจะสามารถใช้งานฐานข้อมูล “MFU Reading Guide” เป็นเครื่องมือส่งเสริมการใช้ทรัพยากรหนังสือของ
ห้องสมุดในระยะยาวได ้
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