
บทท่ี 1 
บทนํา 

 
เอกสารฉบับสมบูรณนี้จัดทําเพื่อประกอบการคนควาแบบอิสระเร่ือง การพัฒนาฐานขอมูล

วัสดุดนตรีตะวันตก สําหรับหองสมุดดิวอลด มหาวิทยาลัยพายัพ โดยมีรายละเอียดของท่ีมา 
วัตถุประสงค ขอบเขต และขอมูลอ่ืนๆ ท่ีเกี่ยวของ ดังจะกลาวในหัวขอตางๆ ดังนี้ 
                                    
1.1  หลักการ และเหตุผล 
       หองสมุดดิวอลด (Dewald Memorial Library) มหาวิทยาลัยพายัพ จัดต้ังข้ึนในป พ.ศ. 2525
เปนหองสมุดสาขาประจําวิทยาเขตแกวนวรัฐ มหาวิทยาลัยพายัพ เปนหนวยงานท่ีสนับสนุนการใช
ทรัพยากรสารสนเทศเพื่อการเรียนการสอน การคนควาวิจัย  และการเรียนรูดวยตนเองของอาจารย 
นักศึกษา และบุคลากร ในวิทยาลัยและคณะท่ีเปดสอนในวิทยาเขตแกวนวรัฐมหาวิทยาลัยพายัพ คือ 
คณะพยาบาลศาสตรแมคคอรมิค วิทยาลัยพระคริสตธรรมแมคกิลวารี และ วิทยาลัยดุริยศิลปท่ีไดรับ
การยกฐานะจากภาควิชาดุริยศิลป คณะมนุษยศาสตรเปนวิทยาลัยดุริยศิลป เม่ือป พ.ศ.2551หอง 
สมุดดิวอลดมีทรัพยากรประเภท วัสดุส่ิงพิมพ (Printed materials) เชน หนังสือ วารสาร จํานวน 
30,000 เลม และทรัพยากรประเภทวัสดุท่ีไมใชส่ิงพิมพ (Non-printed materials) ประมาณ 2,500 
รายการ และประมาณรอยละ 90 ของวัสดุท่ีไมใชส่ิงพิมพ เปนวัสดุดนตรีตะวันตกเชน ซีดี วีซีดี    
วิดิทัศน และแผนเสียงท่ีมีผูบริจาค เร่ิมมาต้ังแตป พ.ศ. 2545  
       หองสมุดใชระบบหองสมุดอัตโนมัติ (Library Automation) เปนระบบสารสนเทศเพ่ือการ
จัดการงานหองสมุด คือการเก็บขอมูล และการคนหาขอมูลวัสดุส่ิงพิมพผานระบบอินทราเน็ตและ
อินเตอรเน็ต และการยืมคืน ผูใชไดรับความสะดวกและในการคนหาและเขาถึงทรัพยากรประเภท
ส่ิงพิมพในหองสมุด 
     หองสมุดดิวอลดไมมีระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการวัสดุดนตรีตะวันตกในหองสมุด และ
ไมไดใชรวมกับระบบหองสมุดอัตโนมัติท่ีหองสมุดใชกับส่ิงพิมพ เนื่องจากระบบสารสนเทศท่ีใช
ในหองสมุดท่ัวไป ไดรับการออกแบบมาเพื่อใชกับทรัพยากรสารสนเทศประเภทวัสดุส่ิงพิมพ
โดยเฉพาะ ขณะท่ีรายละเอียดของขอมูลในวัสดุดนตรีมีความซับซอน และความตองการสารสนเทศ
ในวัสดุดนตรี ท่ี มี ลักษณะพิ เศษของผู ใชในแงการลําดับและการนําเสนอขอมูล  กลาวคือ
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ผูใชตองการการนําเสนอขอมูลท่ีสามารถแสดงความสัมพันธระหวางคุณสมบัติดั้งเดิมของดนตรี 
เชน ช่ือผลงาน ช่ือคีตกวีกับคุณสมบัติท่ีปรากฏในวัสดุดนตรี เชนช่ือผูแสดงหรือช่ือวงดนตรี 
ประเภทส่ือท่ีผลงานน้ันปรากฏ เปนตน (Minibayena and Dunn, 2004 : 154) ในอดีตหองสมุดไมมี
ปญหาการใหบริการสืบคนและการใชวัสดุดนตรีตะวันตก เนื่องจากวัสดุมีจํานวนนอยและมีการใช
ไมมาก แตในปจจุบัน จํานวนวัสดุดนตรีมีจํานวนมากข้ึนและหลากหลายชนิด ท้ังท่ีไดจากการรับ
บริจาคและการจัดซ้ือของมหาวิทยาลัย อีกท้ังความตองการใชของอาจารยและนักศึกษาเพิ่มข้ึน ทํา
ใหหองสมุดประสบปญหาการใหบริการทรัพยากรประเภทน้ี เนื่องจากไมมีระบบสารสนเทศเพ่ือ
การจัดการท่ีเหมาะสม คือไมมีฐานขอมูลและระบบการสืบคน  ทําใหผูใชไมสามารถคนหา
สารสนเทศท่ีตองการได ขณะเดียวกัน ผูปฏิบัติงานตองใชเวลามากในการปฏิบัติงานเพ่ือชวยผูใชให
ไดขอมูลท่ีตองการไดมากท่ีสุด 
     วัสดุดนตรีตะวันตกเปนแหลงสารสนเทศท่ีสําคัญของอาจารยและนักศึกษาในวิทยาลัย   ดุ
ริยศิลป เพื่อใชในการพัฒนาทักษะดานดนตรีตะวันตกท้ังภาคทฤษฏีและภาคปฏิบัติ การที่หองสมุด
ไมมีฐานขอมูลวัสดุดนตรีตะวันตกในหองสมุด เพื่อชวยใหมีการใชทรัพยากรไดอยางสะดวกและ
รวดเร็ว นอกจากจะเปนอุปสรรคตอโอกาสทางการศึกษาและการเรียนรูของอาจารยและนักศึกษา
ของมหาวิทยาลัยแลว ยังทําใหทรัพยากรที่มีอยูดอยคุณคาเพราะไมสามารถใชประโยชนไดอยาง
เต็มท่ี ขณะเดียวกันยังทําใหหองสมุดไมไดตอบสนองเจตนารมณของผูบริจาคท่ีมุงหวังใหทรัพยสิน
ท่ีมีคาของตนเปนประโยชนตอการศึกษาคนควาอยางท่ีควรจะเปน และการไมมีระบบการจัดการท่ี
เหมาะสมอาจมีผลตอการตัดสินใจบริจาคของผูบริจาครายอ่ืนๆ ซ่ึงอาจทําใหมหาวิทยาลัยเสีย
ประโยชนเชิงโอกาสท่ีจะไดรับบริจาคทรัพยากรประเภทนี้อีกในอนาคต 
     จากเหตุผลดังกลาวผูศึกษาจึงสนใจศึกษาและพัฒนาฐานขอมูลวัสดุดนตรีตะวันตก สําหรับ
หองสมุดดิวอลด มหาวิทยาลัยพายัพ เพื่อใหฐานขอมูลท่ีพัฒนาข้ึนสามารถใชเปนเคร่ืองมือในการ
จัดการและการบริการวัสดุดนตรีตะวันตก ของหองสมุดใหมีประสิทธิภาพเพิ่มมากข้ึน อันจะเปน
ประโยชน ตออาจารย นักศึกษา มหาวิทยาลัย และผูสนใจตอไป      การศึกษาคร้ังนี้เปนการ
วิเคราะหระบบสารสนเทศ ออกแบบ และพัฒนาฐานขอมูลของวัสดุดนตรีตะวันตกในหองสมุดโดย
ใหครอบคลุมงานหลัก 3 ดาน คือ ฐานขอมูล การประมวลผล และความปลอดภัยของขอมูล  
 
1.2  วัตถุประสงคของการศึกษา 
      เพื่อพัฒนาฐานขอมูลวัสดุดนตรีตะวันตก สําหรับหองสมุดดิวอลด มหาวิทยาลัยพายัพ  
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1.3  ประโยชนท่ีไดรับจากการศึกษา 
1) ไดฐานขอมูลวัสดุดนตรีตะวันตก สําหรับหองสมุดดิวอลด มหาวิทยาลัยพายัพ 
2) ชวยใหงานจัดการและการบริการวัสดุดนตรีตะวันตกของหองสมุดดิวอลด มีประสิทธิภาพ

มากข้ึน 
3) โปรแกรมท่ีพัฒนาไดสามารถนําไปประยุกตใชกับขอมูลดนตรีประเภทอ่ืนๆ ตอไปได 

 
1.4  แผนการดําเนินการ ขอบเขตการศึกษา 

1.4.1  แผนการดําเนินการ 
1) ศึกษาวิเคราะหความตองการสารสนเทศ 

1.1) ศึกษาการทํางานและรวบรวมขอมูล ศึกษาขอมูลเบ้ืองตนของระบบงานเดิมท่ี
เกี่ยวของ ซ่ึงไดแก การบันทึกขอมูลวัสดุดนตรี การสืบคนวัสดุดนตรี และรวบรวมขอมูลท่ีเกี่ยวของ
จากหองสมุดดิวอลด 

1.2) ศึกษาคนควาจากตํารา งานวิจัย และแหลงขอมูลท่ีเกี่ยวของในเร่ืองระบบ
สารสนเทศ และดนตรีตะวันตก 

1.3) ศึกษาขอมูลท่ีปรากฏในวัสดุดนตรีตะวันตก 
1.4) ศึกษาความตองการใชขอมูลทางดนตรีตะวันตก และกําหนดสาระสําคัญของ

ความตองการ ดานรายละเอียดของขอมูล ดานฟงกช่ันของโปรแกรมและดานการนําเสนอขอมูล 
2) วิเคราะหและออกแบบระบบฐานขอมูล วิเคราะหและทําการออกแบบระบบ

ฐานขอมูลท่ีเกี่ยวของกับฐานขอมูลวัสดุดนตรี โดยออกแบบระบบฐานขอมูลใหอยูในรูปแบบของ
ฐานขอมูลเชิงสัมพันธ (Relation Database Management System) และใชมายเอสคิวแอล ฟรอนท 
(MySQL Front) เปนเคร่ืองมือในการจัดการฐานขอมูล 

3) วิเคราะหและออกแบบระบบ โดยออกแบบระบบท้ังในสวนท่ีติดตอกับผูใช (Front 
end) และสวนของการกรอกขอมูล (Back end) 

4) พัฒนาระบบ และทดสอบระบบ พัฒนาระบบงานโดยใชพีเอชพี (PHP) และทดสอบ
การทํางานของโปรแกรมในแตละระบบยอย รวมถึงการทดสอบระบบโดยรวมท้ังหมด 

5) ติดต้ังระบบและใชงานในสภาพแวดลอมจริง นําระบบที่พัฒนาแลวไปติดต้ังใหผูใช
ท่ัวไป เจาหนาท่ี บรรณารักษ และผูท่ีเกี่ยวของใชงานจริง ในสถานการณจริง เพื่อทดสอบการใช
งาน รวมท้ังหาขอผิดพลาดเพื่อนํามาแกไขปรับปรุงระบบ 

6) ประเมินระบบ จากการใชงานจริงของผูใชเพื่อนําไปพัฒนาตอไป 
7) จัดทําเอกสาร เพื่อประกอบการคนควาแบบอิสระและคูมือการใชงานระบบ 
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1.4.2  ขอบเขต 
 ในขอบเขตงานของการพัฒนาฐานขอมูลวัสดุดนตรีตะวันตก สําหรับหองสมุดดิวอลด 
มหาวิทยาลัยพายัพ ประกอบดวย 3 ระบบงานยอยดังนี้ 

1)  ดานขอมูล 
1.1)  สามารถจัดเก็บและปรับปรุงขอมูลทางดนตรีท่ีปรากฏในวัสดุดนตรี เชน ช่ือ 

ผูประพันธ นามผูแสดง ประเภทเพลง ช่ือเพลง ประเภทวัสดุดนตรี เปนตน 
1.2)  สามารถจัดเก็บขอมูลและปรับปรุงขอมูลเกี่ยวกับวัสดุคนตรี เชน การรับเขา 

(ช่ือผูบริจาค, การจัดซ้ือจัดหา) การยกเลิกหรือจําหนายออก 
2) ดานการประมวลผล 

1.1) การตรวจสอบขอมูล 
 การตรวจสอบขอมูล แบงเปน 2 ระดับ ระดับแรก คือการเตรียมขอมูลกอนการ
บันทึก ระดับท่ีสองเปนการตรวจสอบความถูกตองของขอมูลหลังการบันทึก 

1.2) การคนหาขอมูล 
- สามารถคนหาขอมูลจากช่ือเพลง(Work) 
- สามารถคนหาขอมูลจากช่ือคีตกวี(Composer) 
- สามารถคนหาขอมูลจากช่ืออัลบ้ัมเพลง(Album) 
- สามารถคนหาขอมูลจากช่ือผูแสดง(Performer) 
- สามารถคนหาขอมูลจากประเภทเพลง(Genre) 
- สามารถคนหาขอมูลตามสมัยดนตรี(Era) 

1.3)  การออกรายงาน 
- รายงานจํานวนวัสดุดนตรีท่ีหองสมุดมีท่ีเปนปจจุบันท้ังหมดตามรายช่ืออัลบ้ัม 
- รายงานจํานวนวัสดุดนตรีท่ีหองสมุดมีท่ีเปนปจจบัุนตามช่ือผูบริจาค 
- รายงานจํานวนวัสดุดนตรีท่ีหองสมุดมีท่ีเปนปจจุบันท้ังหมดตามสมัยเพลง 

3)  ดานความปลอดภัย มีระบบการปองกันความผิดพลาดของขอมูล เชน กําหนดสิทธิ
การเขาถึงขอมูลในฐานขอมูล การสํารองขอมูล 
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1.5  สถานท่ีและอุปกรณท่ีใชพัฒนาระบบ 
1.5.1  สถานท่ี 

1)  สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการจดัการ 
2)   สํานักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม 
3)   หองสมุดดิวอลด มหาวิทยาลัยพายัพ 
4)   วิทยาลัยดุริยศิลป มหาวิทยาลัยพายัพ 

1.5.2  อุปกรณท่ีใชในการพัฒนาระบบ 
1)  ฮารดแวร 

-  เคร่ืองคอมพิวเตอรสวนบุคคล 
-  เคร่ืองพิมพ 
-  สแกนเนอร 

2)  ซอฟตแวร 
-   ระบบปฏิบัติการไมโครซอฟทวินโดวสเอ็กซพี (Microsoft Windows XP) 
-  โปรแกรมมาโครมเีดียดรีมวีเวอร (Macromedia Dream weaver) 
-  โปรแกรมแอพเซิรฟ (Appserv) 
-   ระบบฐานขอมูลมายเอสคิวแอล (MySQL) 
-   โปรแกรมอะโดบีโฟโตชอป (Adobe Photoshop) 
-   โปรแกรมวิสิโอ (Visio Professional) 
-   โปรแกรมไมโครซอฟทเวิรดเอ็กซพี (Microsoft Word XP) 


