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บทที่ 1
บทนํา
ความเปนมาและความสําคัญของปญหา
ในปจจุบันนี้มกี ารแขงขันกันอยางสูง ไมเวนแมแตสถาบันทางการแพทย ซึง่ แขงกันกัน
เพือ่ ทีจ่ ะเปนเลิศทางการแพทย ซึง่ สิง่ หนึง่ ทีจ่ ะเปนตัววัดความสําเร็จของการแขงขันก็คอื ผลงานวิจยั
Publications ทางการแพทยตา ง ๆ ยิง่ ถาสถาบันทางการแพทยแหงไหนมี ผลงานวิจยั ออกมาเผยแพร
ไดมากเทาไร ก็ยง่ิ เปนสิง่ การันตี และเปนสิง่ ชีว้ ดั ความสําเร็จของสถาบันทางการแพทยนั้นได
ซึง่ ในปจจุบนั นีไ้ ดมผี ลงานวิจัยทางการแพทย ออกมามากมายทั้งทีไ่ ดตพี มิ พในตางประเทศ
และตีพมิ พเฉพาะภายในประเทศ ซึง่ ทางสถาบันทางการแพทยกจ็ ะมีฐานขอมูล ซึง่ เอาไวเก็บรวบรวม
ขอมูลผลงานวิจัย Publications ทางการแพทยของตนเองไว ใหคนภายในองคกร หรือ ภายนอก
องคกรไดรบั รู
ซึ่งหากมีผูสนใจในตองการคนหาผลงานวิจัย Publications ทางการแพทยก็ตองเขาไป
คนหาใน Website ของสถาบันการแพทยนั้นๆ ซึ่งก็จะมีแตเพียงผลงานวิจัย Publications ทาง
การแพทยของสถาบันการแพทยนน้ั เทานัน้ ทําใหไมเกิดความสะดวก และความหลากหลาย ในการ
คนหาผลงานวิจยั Publications ทางการแพทยของผูส นใจ
จากป ญ หาดั ง กล า วผู วิจั ย จึ ง คิ ด ที่ จ ะพั ฒ นาระบบเพื่ อ ช ว ยในการค น หาผลงานวิจัย
Publications ทางการแพทยเพื่ออํานวยความสะดวกใหกับผูที่สนใจ โดยที่ผูคนหาสามารถคนหา
ผลงานวิจยั Publication ทางการแพทยจากระบบเพียงจุดเดียว แตระบบจะทําการคนหาผลงานวิจยั
Publications ทางการแพทยจากหลาย ๆ แหลงขอมูล ทําใหผูคนหามีโอกาสทีจ่ ะพบผลงานวิจยั
Publications ทางการแพทย ทีต่ รงกับความตองการไดรวดเร็วมากขึน้ และผูค น หาสามารถทีจ่ ะรับรู
ขอมูลขาวสารของผลงานวิจยั Publications ทางการแพทยใหม ๆ ที่มีเพิ่มขึ้นอยูทุกวัน
วัตถุประสงคของการวิจยั
1. เพือ่ ศึกษา พัฒนาระบบบูรณาการงานวิจัย ทางการแพทย โดยผูคนหาคนขอมูลเพียง
ทีเ่ ดียว และสามารถทีจ่ ะบูรณาการขอมูลงานวิจยั จากหลายๆ แหลงขอมูล
2. เพือ่ ใหผทู ส่ี นใจไดรบั ขอมูลและขาวสาร ของผลงานวิจยั Publications ทางการแพทย
ใหม ๆ อยูเ สมอโดยระบบจะทําการแจงผูใ ชถา มีผลงานวิจยั ใหมๆเกิดขึน้
1
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ขอบเขตของการวิจยั
1. จําลองระบบการแลกเปลี่ยนขอมูลผลงานวิจัย Publications ทางการแพทยของ คณะ
แพทยศาสตรศริ ริ าชพยาบาล คณะแพทยศาสตรโรงพยาบาลรามาธิบดี และคณะเวชศาสตรเขตรอน
2. ผูใ ชงานระบบ สามารถรับรูข อ มูลขาวสารของผลงานวิจยั Publications ทางการแพทย
อยูเ สมอวามีขอ มูลผลงานวิจยั ใหมเกิดขึน้
3. ระบบสามารถแลกเปลีย่ นขอมูลกันได แมฐานขอมูลจะเปนคนละชนิดกัน
ขัน้ ตอนการศึกษา
1. ศึกษาการเก็บขอมูลผลงานวิจัย Publications และจําลองโครงสรางการเก็บขอมูล
ของของคณะแพทยศาสตรศิริราชพยาบาล คณะแพทยศาสตรโรงพยาบาลรามาธิบดี และคณะเวช
ศาสตร เขตรอน
2. ทําการสรา งเซอร วิส ใหค ณะแพทยศาสตร ศิริร าชพยาบาล คณะแพทยศาสตร
โรงพยาบาลรามาธิบดี และคณะเวชศาสตรเขตรอน ใหสามารถแลกเปลี่ยนขอมูลผลงานงานวิจยั
กันได
3. พัฒนาระบบทีส่ ามารถแจงขอมูลของผลงานวิจยั Publications ทางการแพทยทม่ี าใหม
ไปยังผูใ ชงานระบบ
ประโยชนทค่ี าดวาจะไดรบั
ระบบการสืบคนงานวิจยั ซึง่ สามารถบูรณาการงานวิจยั ทางการแพทยจากหลายสถาบัน
และสามารถแจงขอมูลผลงานวิจัยใหมใหกับผูใช
เครือ่ งมือและอุปกรณทใ่ี ช
1. ซอฟทแวร
1.1 ระบบปฏิบัติการ Microsoft Windows XP Professional SP2
1.2 Visual Studio .NET 2005 (ASP.NET)
1.3 Microsoft SQL Server 2000
1.4 MySQL
1.5 Internet Information Service 5.1 (IIS 5.1)
1.6 VMware V.6
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2. ฮารดแวร
2.1 CPU: Intel Centrino Duo 2.0 GHz
2.2 RAM: 2.0 G
2.3 Hard disk 160 GB

บทที่ 2
ทฤษฎีและงานวิจยั ทีเ่ กีย่ วของ
เว็บเซอรวิส (Web Service)
1. ความหมายของเว็บเซอรวสิ
“เว็บเซอรวสิ คือโปรโตคอล บรรทัดฐาน และอุปกรณเครือขายทีเ่ ปดใหผเู กีย่ วของที่
ไดรับอนุญาต เขามาใชงานระบบบริหารงาน ธุรกิจผานเครือขายอินเตอรเน็ตโดยใชอปุ กรณทช่ี อ่ื ม
ตอกับเว็บ” (ประจักษ กุลมาโนชวงศ 2551)
“เว็บเซอรวิสเปนกระบวนการใหบริการทางธุรกิจที่ สามารถแสดงคุณสมบัตขิ อง
ระบบและนําเสนอบริการทางธุรกิจ เพือ่ สือ่ สารกับแอพพลิเคชัน่ อืน่ ๆ ทีเ่ กีย่ วของได สามารถนําไป
ติดตัง้ ใชงานบนเว็บควบคูก บั บริการอืน่ ๆ ไดโดยการลงทะเบียนในสมุดหนาเหลือง อิเล็กทรอนิกส
หลังการติดตัง้ และผานการตรวจสอบแลวสามารถทํางาน เพือ่ ใหบริการไดโดยใชคาํ สัง่ จากแอพพลิเคชัน่
อืน่ ทีอ่ ยูห า งออกไป สามารถสือ่ สารขอมูลเพือ่ ตอบรับการสัง่ งานไปยังแอพพลิเคชัน่ อืน่ ทีส่ ง คําสัง่
มา” (ประจักษ กุลมาโนชวงศ 2551)
“เว็บเซอรวิสคือแอพพลิเคชั่นหรือ โปรแกรมที่ทํางานอยางใดอยางหนึ่งในลักษณะ
ใหบริการ โดยจะถูกเรียกใชงานแอพพลิเคชัน่ จากโปรแกรมอืน่ ๆ (PHP, ASP, JAVA, PYTHON)
ผานทางหนาเว็บ การใหบริการของเว็บเซอรวิสจะมีเอกสารที่อธิบายคุณสมบัติของการบริการ
กํากับไว และมีการนําเสนอใหสาธารณะชนรับทราบ ผูใชจึงสามารถคนหาเว็บเซอรวิส ไดโดย
ไมจาํ เปนตองรูท อ่ี ยูจ ริงของแอพพลิเคชัน่ หรือโปรแกรมนัน้ ๆ”
“เว็บเซอรวสิ (Web Services) เปนการ "บริการ" ทีเ่ ปนระบบซอฟตแวรทอ่ี อกแบบ
มาเพือ่ สนับสนุนการทํางาน ระหวางคอมพิวเตอรกบั คอมพิวเตอรผา นระบบเครือขาย โดยทีภ่ าษาที่
ใชในการติดตอสือ่ สารระหวางคอมพิวเตอร ซึง่ ก็คอื ภาษาเอกซเอ็มแอล (XML) ตัวอยางเชน การ
บริการในการเช็คราคาหุนของตลาดหุนหลาย ๆ ที่และอานขาวจากแหลงขาว ๆ หลายที่โดยให
เฉพาะขาวของบริษัทที่ผูขอใชบริการสนใจ ผูใหบริการเว็บเซอรวิสหนึ่งอาจจะเป น ผูขอบริการ
เว็บเซอรวสิ อืน่ ยกตัวอยางเชน เว็บเซอรวสิ ทีใ่ หบริการขอมูลกอนการซือ้ ขายหุน อาจจะเปนผูข อใช
บริการของเว็บเซอรวสิ ทีใ่ หบริการการใหขา ว” (กานดา รุณนะพงศา 2553)
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2. แนวคิดพืน้ ฐานของเว็บเซอรวสิ (The basic concept of Web Services)
เว็บเซอรวสิ ไดอาศัยแนวคิดของ SOA หรือ Services Oriented Architecture ซึง่ เปน
แนวคิดในการออกแบบซอฟตแวรแบบใหม ที่ใหความสําคัญกับบริการอยางมาก โดยโมเดล
(Model) นั้นได แสดงดังภาพที่ 1 ในสถาปตยกรรมนีไ้ ดมกี ารแบงเปนสองสวนใหญๆ
2.1 สวนแรกคือ สวนประกอบ ของสถาปตยกรรม ไดแก
2.1.1 ผูเ รียกใชบริการ หรือทีเ่ รียกวา Service Requester หรือ Service Consumer
คือโปรแกรมในระบบเครือขายที่ตองการหาและเรียกใชบริการเว็บเซอรวสิ จากผูใ หบริการ โดยมี
หนาที่ หาบริการเว็บเซอรวิสที่เปดใหใชบริการจากทะเบียนเว็บเซอรวิสหรือติดตอจากผูใหบริการ
โดยตรง ดึงขอมูลทีอ่ ธิบายการใชงานของเว็บเซอรวสิ มาใช ติดตอกับผูใ หบริการเพือ่ เรียกใชบริการ
และแลกเปลีย่ นขอมูลกับผูใ หบริการ

ภาพที่ 1 SOA Model
ทีม่ า: ฐานันดร พงศภทั รวัฒน และ ปภัทร รุง เรืองอนันต, “ระบบใหบริการระบุตาํ แหนงโดยใช
ภาษาเอ็กเอ็มแอลและเว็บเซอรวสิ ” (ปริญญานิพนธปริญญาวิศวกรรมศาสตรบณ
ั ฑิต ภาควิชา
วิศวกรรมคอมพิวเตอร สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง,2547),24.
2.1.2 ผูใหบริการ หรือที่เรียกวา Service Provider คือโปรแกรมในระบบ
เครือขายที่ใหบริการเว็บเซอรวิส ที่สามารถเรียกใชงานไดโดยโปรแกรมอืน่ หรือจะเรียกงายๆ วา
ผูใ หบริการเว็บเซอรวสิ โดยมีหนาที่ เปดบริการเพือ่ รองรับการขอใชบริการจาก Service Requester

6
สรางไฟลเพือ่ อธิบายการใชงานเว็บเซอรวสิ ประกาศเว็บเซอรวสิ โดยมีการบอกถึงแหลงทีใ่ หบริการ
และทีอ่ ยูข องไฟลซง่ึ อธิบายการใชเว็บเซอรวสิ
2.1.3 ทะเบียนเว็บเซอรวสิ หรือทีเ่ รียกวา Service Registry หรือ Service Broker
คือโปรแกรมในระบบเครือขายทีท่ าํ หนาทีเ่ ปนผูร วบรวมรายชือ่ ทีอ่ ยู และวิธใี ชของเว็บเซอรวสิ ที่
เปดบริการ ซึ่งถูกลงทะเบียนโดย Service Provider สวนนี้ทําหนาที่คลายสมุดหนาเหลือง หรือ
ไดเรคทอรีข่ องการบริการ (Services Directory)
2.2 สวนทีส่ อง คือการปฏิบตั งิ านของแตละสวน ไดแก
2.2.1 การประกาศ (Publish) คือการที่ Service Provider ไดทําการประกาศ
เว็บเซอรวสิ ทีพ่ ฒ
ั นาขึน้ ไปที่ Services Registry เพือ่ ประกาศใหรวู า มีเว็บเซอรวสิ นีเ้ ปดใหบริการอยู
2.2.2 การคนหา (Find) คือการที่ Service Requesters ไดทําการคนหารายชื่อ
เว็บเซอรวสิ ทีอ่ ยูใ น Service Registry
2.2.3 การเชือ่ มตอ (Bind) คือการที่ Service Requesters ทําการเชือ่ มตอเว็บเซอรวิส
ของService Providers ที่เปดใหบริการ
3. ความแตกตางระหวางเว็บเซอรวสิ กับเว็บแอพพลิเคชัน่
จากความหมายและการทํางานของทั้งเว็บเซอรวิสและเว็บแอพพลิเคชั่น จะเห็นวา
ทั้งคูทํางานบนโปรโตคอลเดียวกันคือ HTTP แตมีวัตถุประสงคตางกัน โดยเว็บแอพพลิเคชั่นใชเพื่อ
การแลกไฟล HTML ระหวางเว็บเซิรฟเวอร แตเว็บเซอรวิสเปนการแลกบริการระหวางระบบ
สารสนเทศ ผานเครือขาย ดังภาพที่ 2

ภาพที่ 2 ความแตกตางระหวางเว็บเซอรวสิ กับเว็บแอพพลิเคชัน่
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สวนความแตกตางในเรือ่ งความสามารถ เว็บแอพพลิเคชัน่ เปนเทคโนโลยีทย่ี ดึ มนุษย
เปนศูนยกลาง (Human-Centric) สวนเว็บเซอรวิสเปนเทคโนโลยีที่ยึดแอพพลิเคชั่นเปนศูนยกลาง
(Application-Centric)อีกทัง้ เว็บเซอรวิสยังสามารถเชื่อมตอเขากับระบบอื ่ น ไดโดยอัตโนมัติแต
เว็บแอพพลิเคชัน่ ไมสามารถทําได ซึง่ สามารถสรุปการเปรียบเทียบดังตารางที่ 1
ตารางที่ 1 ตารางเปรียบเทียบเว็บเซอรวิสและเว็บแอพพลิเคชัน่
หัวขอ
การเชือ่ มตอ
ภาษาทีใ่ ช
รายชือ่ การใหบริการ
ขอบเขตการใชงาน
โปรโตคอล

เว็บเซอรวิส
Program-Program
XML
คาหาผาน UDDI
Business to Business(B2B
SOAP + HTTP

เว็บแอพพลิเคชัน่
Human - Program
HTML
คนหาผาน Search Engine
Business to Customer (B2C)
HTTP

4. ขัน้ ตอนการเรียกใชเว็บเซอรวสิ
ขัน้ ตอนที่ 1: Service Requestor คนหาบริการผาน Service Registry ซึง่ ทําใหเราได
ขอมูลเกีย่ วกับประเภทของการบริการ, ทีต่ ง้ั ของการบริการ และเอกสาร WSDL บรรยายคุณลักษณะ
ของบริการนัน้ ๆ (หากเรารูอ ยูแ ลววาบริการทีเ่ ราจะใชอยูท ไ่ี หน มีเอกสาร WDSL เปนอยางไร ก็ขาม
ขัน้ ตอนนีไ้ ปได)
ขัน้ ตอนที่ 2 : ติดตอขอใชบริการผาน Web Application หรือเขียนโปรแกรมขึน้ มา
เรียกใชเมธอดของเว็บเซอรวิสนัน้ ๆ โดยอาศัยขอมูลทีม่ อี ยูใ นเอกสาร WSDL ทีม่ อี ยู
ขัน้ ตอนที่ 3 : ผูใหบริการ (Service Provider) สงผลลัพธตอบกลับมายังผูเ รียกใช
บริการ (Service Requestor)
หมายเหตุ : ผูใหบริการ (Service Provider) จะทําการลงทะเบียนเครือ่ งแมขา ยของ
ตัวเองพรอมระบุวา ชือ่ เว็บเซอรวิส โดยใชเอกสาร WSDL
5. สวนประกอบของเว็บเซอรวิส
Web service ประกอบไปดวย SOAP UDDI และ WSDL
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ภาพที่ 3 แสดงสวนประกอบของเว็บเซอรวิส (Web service = SOAP +UDDI+WSDL)
ทีม่ า: ฐานันดร พงศภทั รวัฒน และ ปภัทร รุง เรืองอนันต, “ระบบใหบริการระบุตาํ แหนงโดยใชภาษา
เอ็กเอ็มแอลและเว็บเซอรวิส” (ปริญญานิพนธปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต ภาควิชาวิศวกรรม
คอมพิวเตอร สถานบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง,2547),24.
5.1 SOAP (Simple Object Access Protocol)
เปน XML-based โปรโตคอล (lightweight protocol) สําหรับ การแลกเปลีย่ น
ขอมูลในสภาวะแวดลอมแบบกระจายศูนย (decentralized, distributed environment) SOAP ได
Messaging Protocol ระหวางผูข อบริการ (requestor) กับผูใ หบริการ (provider) เชน ผูข อบริการ
สามารถติดตอแลกเปลีย่ นขอมูลกับผูใ หบริการโดยใช RMI (Remote Method Invocation) ตาม
วิธีการของ โปรแกรมแบบออปเจ็ค บริษทั ไมโครซอฟท, ไอบีเอ็ม, โลตัส, ยูสเซอรแลนด (User
Land) และ Developer Mentor ไดรว มกันกําหนดมาตรฐานของ SOAP ขึ้น ซึง่ ตอมาไดมบี ริษทั อีก
30 กวาบริษทั เขารวมและ จัดตัง้ เปน W3C XML Protocol Workgroup ขึ้น SOAP ไดกาํ หนดรูปแบบ
พื้นฐานของการสื่อสารแบบกระจายขึ้นโดย การพัฒนา SOAแมวา SOA จะไมไดกําหนด
Messaging Protocol ไว แต SOAP ไดถกู กําหนด ใหเปน Services-Oriented Architecture Protocol
เรียบรอยแลว เนือ่ งจากมันไดถกู ใชในการพัฒนา SOA อยางแพร หลายแลวนัน่ เอง จุดเดนของ
SOAP ก็คอื เปนโปรโตคอลทีเ่ ปนกลาง กลาวคือ ไมมใี ครเปนเจาของและเปนโปรโตคอล ทีท่ าํ งาน
กับโปรโตคอลอืน่ หลายชนิด การพัฒนาก็อนุญาตใหทาํ ไดอยางอิสระตามแพลตฟอรมระบบปฏิบตั กิ าร
แบบจําลองทางวัตถุ (Object model) และภาษาโปรแกรมของผูท ท่ี าํ การพัฒนา
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ดังนั้น SOAP เปนโปรโตคอลชนิดหนึง่ ทีท่ าํ ใหเว็บเซิรฟ เวอรสามารถติดตอและ
เขาใจเว็บเซอรวสิ ได (ไมสนใจวาอยูบ น Platform ใด) และ SOAP ทํางานอยูบน โปรโตคอล HTTP
ซึ่งเปนโปรโตคอลมาตรฐาน ดังนั้น SOAP จึงทํางานผาน Firewall ไดโดยไมตดิ ปญหาแตอยาง
ใด

ภาพที่ 4 โครงสรางเอกสาร SOAP
ทีม่ า : ฐานันดร พงศภัทรวัฒน และ ประภัทร รุงเรื่องอนันต, “ระบบใหบริการระบุตําแหนงโดยใช
ภาษาเอ็กซเอ็มแอลและเว็บเซอรวิส” (ปริญญานิพนธปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต ภาควิชา
วิศวกรรมคอมพิวเตอร สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง, 2547), 27.
5.1.1 โครงสรางของ SOAP
เอกสาร SOAP นัน้ มีโครงสรางในรูปแบบ XML ซึง่ เราสามารถแบงเปน
สวนของเอกสารไดเปน 3 สวนหลัก ตามรูปที่ 4
5.1.1.1 SOAP Envelope เปนสวนเนือ้ หาสาระของเอกสารทัง้ หมด เปน
สวนนอกสุดหอหุม ขาวสารทัง้ หมดเอาไว
5.1.1.2 SOAP Header เปนทีบ่ รรจุเอาคุณลักษณะและคาทีแ่ สดงถึงวิธกี าร
ติดตอเรียกใชบริการ
5.1.1.3 SOAP Body เปนพื้นที่เก็บขอมูลสําหรับรับขาวสารและวิธีการ
ตอบขอผิดพลาดกลับไป
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5.1.2 ขอเสียของการใชโพรโตคอล SOAP
5.1.2.1 เนือ่ งจากลักษณะของ SOAP message เปนเอกสาร XML ทําให
เสียเวลาในการแปลกลับมาเปนรูปแบบทีโ่ ปรแกรมเขาใจ
5.1.2.2 ในกรณีท่ี SOAP ทํางานอยูก บั โพรโตคอล HTTP ซึง่ มีสมรรถนะ
ในการรับ-สงขอมูลต่าํ กวาโพรโตคอล DCOM, RMI, หรือ IIOP จึงทําใหโพรโตคอล SOAP มีอตั รา
การรับ-สงขอมูลต่าํ
5.2 WSDL (Web Services Description Language)
เปนภาษาที่ใชอธิบายคุณลักษณะการใชบริการของเว็บเซอรวสิ และวิธกี ารติดตอ
กับเว็บเซอรวิสโดยใชภาษา XML WSDL เกิดจากการรวมแนวคิดของ NASSL (The Network
Accessible Service Specification Language), WDS (Well-Defined Services) ของบริษัทไอบีเอ็ม,
SDL (The Service Description Language) และ SCL (the SOAP Contract Language) ของบริษัท
ไมโครซอฟท ป จ จุ บั น WSDL เป น ภาษา ที่อยู ใ นการดู แ ลของ W3C (World Wide Web
Consortium) ซึง่ ยังไมเปนมาตรฐานทีส่ มบูรณ
5.2.1 โครงสราง WSDL
โครงสรางของ WSDL ประกอบดวย Tag ดังนี้
ตารางที่ 2 แสดงโครงสราง WSDL
Tag
<message>
<portType>
<binding>
<service>
<type>

คําอธิบาย
ใชในการติดตอระหวาง client กับ Web service
ใชกาํ หนดโอเปอรเรชัน่ (ฟงกชนั ทีเ่ รียกใชงานได)
ใชกาํ หนดรูปแบบของ messages วาจะถูกสงและเขารหัสอยางไร
สวนกําหนด URL ของ Web service
กําหนดชนิดขอมูล
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ภาพที่ 5 รูปแบบโครงสรางหลักของ WSDL
ทีม่ า : ศูนยเทคโนโลยีอเิ ล็กทรอนิกสและคอมพิวเตอรแหงชาติ, โครงสรางของ WSDL [ออนไลน],
เขาถึงเมือ่ 2 พฤษภาคม 2553. เขาถึงไดจาก http://wiki.nectec.or.th/setec/Knowledge/WSDL
5.2.2 Message
เปนสวนทีก่ าํ หนด messages ทีใ่ ชในการติดตอระหวาง Client กับเว็บเซอรวสิ
ในแตละ message สามารถมี part ไดมากกวา 1 และ parts ใหมองเปนพารามิเตอรของฟงกชนั ทีไ่ ด
เรียกไป

ภาพที่ 6 ตัวอยาง Tag message
ทีม่ า : ศูนยเทคโนโลยีอเิ ล็กทรอนิกสและคอมพิวเตอรแหงชาติ, โครงสรางของ WSDL [ออนไลน],
เขาถึงเมือ่ 2 พฤษภาคม 2553. เขาถึงไดจาก http://wiki.nectec.or.th/setec/Knowledge/WSDL
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จากภาพที่ 6 มี 2 messages คือ
1. plusRequest เปน message ที่ประกอบดวยขอมูลชนิด float 2 ตัวคือ
num1 และ num2
2. plusResponse เปน message ทีป่ ระกอบดวยขอมูลชนิด float 1 ตัวคือ Result
5.2.3 PortTpye
เปนแท็กทีม่ คี วามสําคัญมากทีส่ ดุ เปนสวนกําหนดโอเปอรเรชัน่ (ฟงกชั่น
ทีเ่ รียกใชงานได) และประกาศ messages ที่ ใชเปนอินพุตและเอาตพตุ ของโอเปอรเรชัน่

ภาพที่ 7 ตัวอยาง Tag portType
ทีม่ า : ศูนยเทคโนโลยีอเิ ล็กทรอนิกสและคอมพิวเตอรแหงชาติ, โครงสรางของ WSDL [ออนไลน],
เขาถึงเมือ่ 2 พฤษภาคม 2553. เขาถึงไดจาก http://wiki.nectec.or.th/setec/Knowledge/WSDL
จากภาพที่ 7 คือการประกาศโอเปอรเรชัน่ plus โดยมี plusRequest messages
เปนอินพุต และ plusResponse เปน เอาตพตุ
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5.2.4 Binding
Binding เปนการกําหนดวิธีการที่ messages จะถูกสงและวิธีการเขารหัส
จากภาพที่ 8 แสดงการกําหนดใหสง RPC (Remote Procedure Call) โดยใช SOAP บน HTTP
นอกจากนี้ยังมีการ กําหนด namespace และ SOAP Action header สําหรับเมธอด plus() อีกดวย

ภาพที่ 8 ตัวอยาง Tag binding
ทีม่ า : ศูนยเทคโนโลยีอเิ ล็กทรอนิกสและคอมพิวเตอรแหงชาติ, โครงสรางของ WSDL [ออนไลน],
เขาถึงเมือ่ 2 พฤษภาคม 2553. เขาถึงไดจาก http://wiki.nectec.or.th/setec/Knowledge/WSDL
5.2.5 Service
สวน service เปนสวนที่กําหนด URL ของเว็บเซอรวสิ
5.2.6 Types
เปนการกําหนดชนิดขอมูล ที่จะใชในเว็บเซอรวิสโดย WSDL จะใช
รูปแบบของภาษา XML เปนตัวกําหนดชนิดขอมูล
5.3 UDDI (Universal Description, Discovery, and Integration)
UDDI เปนมาตรฐานทีใ่ หชดุ พื้นฐาน APIs (Application Programming Interface)
ของ SOAP ทีส่ ามารถนํามาใชในการพัฒนาเปนตัวแทนของผูใ หบริการ (Service broker) UDDI ใช
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สําหรับคนหาบริการ ทีต่ อ งการและเมือ่ ไดมาแลว UDDI ยังจัดหาขอตกลงในวิธกี ารทีจ่ ะใชงาน
เปรียบไดกบั บริการ Search Engine รูปแบบหนึง่
UDDI เปนมาตรฐานทีจ่ ดั ตัง้ ขึน้ โดยบริษทั ไอบีเอ็ม บริษทั ไมโครซอฟต และ
บริษทั อารีบา (Ariba) ปจจุบนั มีบริษทั ทีร่ ว ม กันกําหนดมาตรฐานของ UDDI มากกวา 70 บริษทั ซึง่
มาตรฐานของ UDDI ถูกกําหนดใหเปนมาตรฐานสําหรับ B2B interoperability ในการทําธุรกิจ
อยางใดไมกอ็ ยางหนึง่
UDDI เปนทีท่ เ่ี ตรียมกลไกสําหรับลงทะเบียนแบงหมวดหมูข องเว็บเซอรวสิ ที่
จะนําเสนอไวและเปนทีท่ ส่ี ามารถคนหาเว็บเซอรวสิ ทีต่ อ งการไดดว ย ตัวของ UDDI เองก็เปนเว็บ
เซอรวสิ ผูใ ชงานสามารถติดตอกับ UDDI ไดดวย ขาวสาร SOAP เมือ่ มีการคนหาเว็บเซอรวสิ ใน
สวนของผูพ ฒ
ั นาจะมีการสอบถามบริการเว็บเซอรวสิ และคนหาธุรกิจทีม่ รี ปู แบบของการบริการที่
ตองการ ผูพ ฒ
ั นาจะไดรบั ไฟล WSDL ซึง่ อธิบายถึงอินเทอรเฟซของบริการเหลานัน้ UDDI นั้นเปน
รีจสี ทรีชนิดทีม่ วี ตั ถุประสงคทว่ั ๆ ไป ทีส่ ามารถใชลงทะเบียนบริการโปรแกรมใดๆ ก็ได ไมจํากัด
เพียงแคเว็บเซอรวิส อยางเดียวเทานั้น ยูดีดีไอไมไดจํากัดวาบริการที่จะลงทะเบียนนั้น ตอง
สนับสนุนอินเทอรเฟซของ SOAP หรือวาจะตองอธิบายโดยใช WSDL ซึง่ ในการใชเทคโนโลยีของ
เว็บเซอรวสิ เหลานีไ้ มไดมขี อ จํากัดใดๆ แตการทีใ่ ชเทคโนโลยีเหลานีร้ ว มกันนัน้ จะเปนการเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการทํางานใหดยี ง่ิ ขึน้
6. คุณสมบัตขิ องเว็บเซอรวสิ
6.1 รายละเอียดในการสรางและพัฒนาเว็บเซอรวสิ จะถูกซอนไว (Encapsulated) เพือ่
ไมใหมองเห็นไดจากภายนอก ผูเ รียกใชเว็บเซอรวสิ จะรูจ กั เพียงอินเตอรเฟส (Interface) ทีผ่ ใู หบริการ
ประกาศเอาไวเทานั้น กลาวคือ เว็บเซอรวิสจะเปนประตูกั้นระบบงานภายในกับผูใชจากภายนอก
(คลายกับ XML ทีแ่ ยกตัวขอมูล ออกจากสวนทีใ่ หความหมายของขอมูล) ดวยกรรมวิธที าง
ออบเจ็กต (Object-Oriented) อยางเชน การใชภาษา C++, ภาษา Java และคอมโพเนนต COM ดังนั้น
จึงงายตอการเรียกใชงานเปนอยางยิง่
6.2 ซอฟตแวรทท่ี าํ งานบนระบบเว็บเซอรวสิ สามารถนํามาแกไขรายละเอียดภายใน
ไดโดยไมสง ผลกระทบตอออกไปเปนลูกโซ ทําใหการออกแบบซอฟตแวรเปนไปโดยงาย และผูใ ช
ทีป่ ลายทาง ก็ไมจาํ เปนตองโหลดซอฟตแวรตดิ ตัวไวมากเกินความจําเปน (เหมาะสําหรับอุปกรณ
พกพา)
6.3 โปรแกรมที่เรียกใชเว็บเซอรวิสจะรับรูไดเอง วาเซอรวิสทีก่ าํ ลังจะเรียกใชนน้ั มี
การกําหนดพารามิเตอรอนิ พุตและเอาตพตุ อยางไร
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6.4 ความเปนโปรโตคอลมาตรฐาน (Standard Protocol) นับเปนคุณสมบัตสิ าํ คัญ
ทีส่ ดุ ของเว็บเซอรวสิ เนือ่ งจากมีพน้ื ฐานอยูบ นภาษา XML (Extensible Markup Language) และ
HTTP (Hypertext Transfer Protocol) ซึง่ นักพัฒนาซอฟตแวรทว่ั โลกใหการยอมรับ โดยไมวา จะ
เปน SOAP (Simple Object Access Protocol), WSDL (Web Services Description Language) และ
UDDI (Universal Description, Discovery, and Integration) ลวนแตมรี ากฐานมาจากภาษา XML
ทัง้ สิน้
6.5 เว็บเซอรวสิ มีคาํ อธิบายอยูใ นตัวเอง (Self-Defining) ซึง่ ถูกเรียกใชในขณะทีก่ าํ ลัง
จะรันเทานัน้ หรืออีกนัยหนึง่ คือ โคดของ WSDL ทีใ่ ชประกาศวาเว็บเซอรวสิ แลกเปลีย่ นขอมูลกัน
อยางไร สามารถนํามาแกไขไดตลอดเวลา การอัพเดทจึงเปนไปอยางรวดเร็ว และไมจาํ เปนตองเรียก
แอพพลิเคชัน่ ทีแ่ กไขแลวมารันใหม
6.6 เว็บเซอรวสิ สนับสนุนการคนหาและเรียกใชแบบไดนามิค (Dynamic Discovery
and Invocation) ดวยเทคโนโลยี UDDI แอพพลิเคชัน่ จึงคนหาและเรียกใชเว็บเซอรวสิ ไดในขณะรัน
ไทม ซึง่ เพิม่ ความยืดหยุน ใหกบั นักพัฒนาซอฟตแวร เนือ่ งจากไมจาํ เปนตองกําหนดการเรียกใชเว็บ
เซอรวสิ ไวกอ น บางทีกเ็ รียกคุณสมบัตขิ อ นีก้ นั วา Just-in-Time (JIT) Integration
7. ประโยชนของเว็บเซอรวสิ
7.1 เปนวิธกี ารมาตรฐานทีจ่ ะเชือ่ มตอเขากับระบบเกาไดหลายๆระบบ ( การ Integrate
ในทีน่ ไ้ี มใชเพียงแตการแลกเปลีย่ นขอมูล แตรวมถึงการเรียกใชฟง กชนั ตางๆดวย)
7.2 งายตอการใชงานโปรแกรม เนือ่ งจากขอมูลทีเ่ ปน text files ธรรมดาทําใหมีความ
ยืดหยุน ในการใชงาน รวมทัง้ การเขียนโปรแกรมทีเ่ กีย่ วของก็จะทําไดงา ย
7.3 ไมมกี ารจดลิขสิทธิแ์ ละเปนระบบเปด
7.4 เว็บเซอรวสิ ใช XML สําหรับอธิบายขอมูลโดย XML เปนขอมูลในรูปของ text
file ทีค่ นอานกันเขาใจและไมขน้ึ กับ platform หรือระบบปฏิบตั กิ าร
7.5 เปนเทคโนโลยีทส่ี ามารถพัฒนาไดตง้ั แตองคกรขนาดเล็ก ถึงขนาดใหญ (Low cost,
More Open source)
7.6 ใชเสนทางการสือ่ สารผาน Internet (HTTP) ทําใหงา ยมากขึน้ ตอการติดตอสือ่ สาร
7.7 Platform independent เนื่องจาก เว็บเซอรวสิ เปนระบบทีพ่ ฒ
ั นาตามมาตรฐานทํา
ใหเครือ่ งตางระบบปฏิบตั กิ ารสามารถเชาถึงเว็บเซอรวสิ ไดรวมทัง้ สามารถใชภาษาอยางเชน java,
basic, Perl, c, python และอืน่ ในการใชงานเว็บเซอรวสิ
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ภาษา XML (Extensible Markup Language) (สุเกติองค ภูพ ฒ
ั น 2547)
ภาษา XML เปนภาษาทีใ่ ชสาํ หรับการเขียนเอกสาร markup (markup document) โดยที่
เอกสาร markup นั้นมีการใช metadata (หรือ tags) เพือ่ บอกหนาทีแ่ ละประเภทขอมูลของสวนตางๆ
ของเอกสารนัน้ ไดโดยชัดเจน การเพิ่ม metadata เขาไปในเอกสารสามารถทําใหโครงสรางของ
เอกสารชัดเจนขึน้ และทําใหการประมวลผลเอกสารเปนไปโดยงายและไมจาํ เปนทีจ่ ะตองอาศัยมนุษย
เพือ่ ตีความเอกสาร เทคโนโลยี XML เปนการพัฒนามาตรฐานเพือ่ การกระจายขาวเนือ่ งจากXML
เปนภาษาทีเ่ หมาะกับการแลกเปลีย่ นขอมูลผานเครือขายคอมพิวเตอร เนือ่ งจาก XML ไมไดขึ้นอยู
กับโปรแกรมประยุกตหรือระบบปฏิบัติการใด นอกจากนี้ XML ยังเปนภาษาที่มีความยืดหยุน
เนือ่ งจากผูใ ชสามารถทีจ่ ะกําหนดและตัง้ คา metadata ใหเหมาะกับเอกสารเฉพาะทีต่ นตองการได
และยังสามารถเพิม่ เติม metadata ไดในภายหลังโดยไมมผี ลกระทบตอโปรแกรมทีม่ อี ยู
1. คุณสมบัตพิ น้ื ฐานของ XML
ขอมูล XML จะอยูใ นรูปของเอกสารทีเ่ ปนขอความ ซึง่ เปนรูปแบบของเอกสารทีง่ า ย
และเปนสากล สามารถเรียกดูและแกไขโดยใชโปรแกรม text editor ไดกไ็ ด, เนือ่ งจากความตองการให
XML สามารถรองรับภาษาตางๆ ไดทว่ั โลก มาตรฐานของ XML จึงกําหนดใหใชรหัสตัวอักษรแบบ
Unicode ซึง่ สามารถเขากันไดกบั ตัวอักขระในรูปแบบ ASCII ทีใ่ ชกนั โดยทัว่ ไป, นอกจากนี้ XML ยัง
เปนเอกสารแบบ Case-sensitive ซึ่งจะแยกความแตกตางระหวางตัวอักษรที่เปนตัวใหญกับตัวเล็ก
เชน markup <name> และ <Name> จะมีความแตกตางกัน (เบื้องหลังแนวคิดนี้มาจากการใชงาน
รหัสตัวอักษรแบบ Unicode ซึง่ ในภาษาอื่นๆ ที่ไมใชภาษาอังกฤษ จะไมมีแนวคิดของตัวอักษรตัว
ใหญ-ตัวเล็ก)
ในเอกสาร XML จะประกอบไปดวยขอมูลทีเ่ ปนตัวอักษรและ markup หรือ tag ซึง่
เปนสวนทีใ่ ชอธิบายถึงโครงสรางทางตรรกะของเอกสาร XML นั้นๆ, markup จะประกอบไปดวย
ตัวอักษรธรรมดาและเครือ่ งหมายพิเศษบางอยางเพือ่ บอกขอบเขตของ markup ซึง่ โดยทัว่ ไปมักจะ
ขึ้นตนดวย “<” และจบดวย “>” หรือ ขึ้นตนดวย “&” และจบดวย “;” โดย markup จะมีความหมาย
พิเศษเพือ่ ใชในการประมวลผลเอกสารนัน้ ๆ เชน markup <name>, </name>, &lt; และ &gt; เปนตน
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2. โครงสรางเอกสาร XML

ภาพที่ 9 โครงสรางเอกสาร XML
โครงสรางเอกสาร XML ประกอบดวย
2.1 สวนแรก (Prolog) ในสวนนี้ จะประกอบดวย
XML declaration เปนการประกาศใหรวู า เอกสารนีค้ อื XML และเปนการประกาศ
เวอรชน่ั ของ XML (ในตัวอยางเปนเวอรชน่ั 1.0 ) การใสคา XML declaration จะประกาศหรือไม
ประกาศก็ได แตควรมีขอ กําหนดนีใ้ นเอกสาร
บรรทัดวาง เพือ่ ชวยใหเอกสารนาอานขึน้ ตัวประมวลผลของ XML (XML
Processor) จะขามและไมนาํ บรรทัดวางเหลานัน้ มาประมวลผล
หมายเหตุ (Comment) เพื่อใหสามารถพิมพขอความที่ตองการ และจะเปน
ขอความทีใ่ ชอธิบายจุดประสงคของเอกสาร เปนตน จะมีหรือไมมกี ไ็ ด เชนเดียวกับบรรทัดวาง ตัว
ประมวลผลของ XML จะขามและไมนาํ หมายเหตุมาประมวลผล
2.2 สวนที่สอง (Document element)
ในสวนทีส่ องเรียกวา Document element หรือ Root element สามารถบรรจุ
Element เพิม่ เติมในเอกสาร XML ไดโดยในเอกสาร XML นั้น Element จะแสดงลักษณะโครงสราง
ของเอกสาร และแสดงสวนประกอบของเนือ้ หาเอกสารทีอ่ ยูภ ายใน เนือ้ หาภายใน Element สามารถ
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เปนไดทง้ั ขอมูล หรือ Element อืน่ ๆทีซ่ อ นอยูภ ายใน หรือทัง้ สองแบบ จากที่ ภาพที่ 10 ขอมูลภายใน
Book Element ประกอบไปดวย TITLE AUTHOR PRICE

ภาพที่ 10 ตัวอยางเอกสาร XML
ทีม่ า : สุเกติองค ภูพัฒน, “SVG and XML” เอกสารประกอบการอบรม เสนอที่ ศูนยเทคโนโลยี
อิเล็กทรอนิกส และคอมพิวเตอรแหงชาติ (NECTEC), 2547. (อัดสําเนา)
จากเอกสารขางตน แสดงความสัมพันธของเอกสาร XML ดังตอไปนี้คือ
1. book คือ Root Element
2. title , prod , chapter เปน Child Element ของ book
3. book เปน Parent Element ของ title , prod , chapter
4. title , prod , chapter เปน Sibling (หรือ Sister Element) เพราะวาพวกนี้อยูใน
ระดับชัน้ เดียวกัน และ มี parent อันเดียวกัน
Metadata (เมทาดาทา) (บุญเลิศ อรุณพิบลู ย และสุภาพร ชัยธัมมะปกรณ 2553)
คําวา “เมทาดาทา” (Metadata) เปนคําทีว่ งการบรรณารักษศาสตรและสารสนเทศศาสตร
ใหความสนใจกันเปนอยางมากในชวงทศวรรษ 1990 ทัง้ ๆ ที่คําวา “เมทา” (Meta) นั้น เปนคําศัพท
ทางคอมพิวเตอร ซึง่ หมายความถึง ขอมูลของขอมูล มีการใชความหมายนีเ้ ปนครัง้ แรกในหนังสือ
ชือ่ NASA’s Directory Interchange Format Manual ซึง่ ตีพมิ พในป ค.ศ. 1988
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เหตุทม่ี กี ารตืน่ ตัวเรือ่ งเมทาดาทากันมาก เนือ่ งจากในชวงดังกลาว มีสารสนเทศจํานวน
มหาศาลในเวิลด ไวดเว็บ (World Wide Web; WWW) ทัง้ ทีเ่ ปนขอมูล รูปภาพ เสียง วีดิทัศน
หลากหลายทั้งรูปแบบและภาษาที่แตกตางกัน ซึ่งเปนเอกสารที่เจาของผลงานผลิตขึ้นเองโดยใช
เพียงภาษาเอชทีเอ็มแอล ในการกําหนดรูปแบบการแสดงผลและเชื่อมโยงขอมูลเทานั้น ไมมี
โครงสรางมาตรฐานสําหรับสืบคนทีร่ ะบุเขตขอมูลทําใหเสิรช เอ็นจิน้ เชน ยาฮู (Yahoo) อัลตา วิสตา
(Alta Vista) สามารถสืบคนใหแบบระดับกวางเทานัน้ และไมตรงกับความตองการเทาใดนัก จึงเกิด
ความเคลือ่ นไหวในเรือ่ งเมทาดาทาขึน้
คําวาเมทาดาทามีการใชกันอยางหลากหลายตามความแตกตางของสถานที่นําไปใช
บางแหงใชเมทาดาทาเพื่อหมายถึงสารสนเทศที่เครื่องสามารถเขาใจได ขณะที่บางแหงใชในการ
อธิบายทรัพยากรสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส หรือใชเมทาดาทาในการอธิบายใหทราบรายละเอียด
ของขอมูลในเว็บ เชนเดียวกับการทํารายการ (Catalog) ของหนังสือ การอธิบายเว็บเพจวาใครเปน
เจาของงานนัน้ ชือ่ ของงาน หัวเรือ่ ง และคําสําคัญ เพือ่ ใหสามารถสืบคนขอมูลสาระทีต่ อ งการได
โดยสะดวก และระบุลกั ษณะได สวนใหญเปนไฮเปอรเท็กซ (Hypertext) ทีจ่ ะคลิกเขาสูเ นือ้ หาของ
ขอมูล โดยที่เนื้อหาตางๆ เหลานัน้ อยูใ นเว็บ
ความหมายของเมทาดาทา อีกความหมายหนึ่งคอนขางจะกวางและหลากหลายกวา
การทํารายการทั่วไป เพราะวา สามารถทํารายการทรัพยากรสารสนเทศที่มีอยูในรูปของมัลติมีเดีย
และรูปภาพตางๆ ไดดวย รวมทั้งสามารถทําดัชนีใหกับสื่อทุกรูปแบบ โดยมีการจัดขอมูลซึ่งใช
ระบบที่มีโครงสรางที่เปนมาตรฐาน เพื่อที่จะใหสืบคนไดโดยระบุจากเขตขอมูลหรือประเด็นที่
ตองการจะคน และสามารถเรียกดูสารสนเทศทีอ่ า งถึงในแตละเรือ่ งทีค่ น มาได ซึง่ จะสามารถเชือ่ มโยง
ไปดูสารสนเทศนั้นได ที่สําคัญในตัวเมทาดาทาเปนแหลงอางอิงเหมือนกับเปนบรรณานุกรมของ
ขอมูลทีอ่ ยูใ นอินเทอรเน็ต
แทจริงแลว เมทาดาทา เปนเรือ่ งทีว่ งการบรรณารักษศาสตรคนุ เคยเปนอยางดี ในสวน
ของการลงรายการของทรัพยากรสารสนเทศของหองสมุดทัง้ ทีเ่ ปนสารสนเทศประเภทสิง่ พิมพ หรือ
สารสนเทศดิจทิ ลั โดยมีการลงรายการแบบมารก 21 (MARC 21) และรูปแบบการลงรายการแบบ
แองโกลอเมริกนั ฉบับพิมพครัง้ ที่ 2 (Anglo-American Cataloging Rules II – AACR 2) เปน
มาตรฐานในการลงรายการ
เมทาดาทา จึงไมจาํ กัดเฉพาะอยูแ ตกบั สารสนเทศทีเ่ ปนดิจทิ ลั เทานัน้ ไมวา จะอยูใ นสือ่
รูปแบบใด แตเมทาดาทาจะตองมีคณ
ุ สมบัติ 2 ประการ คือ ประการทีห่ นึง่ เปนขอมูลทีม่ โี ครงสราง
และประการทีส่ อง เมทาดาทาตองอธิบายทรัพยากรสารสนเทศนัน้ ๆ
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ความจําเปนที่ตองมีเมทาดาทา เกิดขึ้นเนื่องจากสารสนเทศที่สรางขึ้นมีสว นประกอบ
3 ลักษณะ คือ
1. เนือ้ หา (Content) ของงาน เกี่ยวกับ ชือ่ เรือ่ ง หัวเรือ่ ง ตนฉบับ (แหลงทีม่ า) ภาษา เรือ่ ง
ที่เกี่ยวของ และขอบเขต
2. บริบท (Context) ของสารสนเทศ เกี่ยวกับทรัพยสินทางปญญาของงาน เชน ผูเ ขียน
ผูส รางสรรคผลงาน สํานักพิมพ ผูม สี ว นรวมในผลงาน และสิทธิในงานนัน้ ๆ
3. โครงสราง (Structure) ของขอมูล เกี่ยวกับ วัน เดือน ป ทีส่ รางผลงาน ประเภทของ
เนือ้ หา รูปแบบของการนําเสนอผลงาน และตัวบงชีห้ รือตัวระบุถงึ ทรัพยากร
ผูปฏิบัติงานสารสนเทศอันเปนมรดกทางวัฒนธรรม บรรณารักษวเิ คราะหทรัพยากร
สารสนเทศ และ ผูป ฏิบตั งิ านจดหมายเหตุ ไดมกี ารประยุกตเมทาดาทา เพือ่ เปนการเพิม่ คุณคาของ
ขอมูลทีส่ รางขึน้ ในการจัดการ การเรียบเรียง การพรรณนา การเขาถึงตัวสารสนเทศ
เมื่อมีการใชเมทาดาทา นอกเหนือจากการเปนแหลงเก็บ คําวา เมทาดาทา จึงเปนคําที่
กวางกวาที่เคยใช ผูที่สรางสารสนเทศทางอินเทอรเน็ตอาจใชเมทาดาทาเพื่อหมายถึงขอมูลที่ถูกฝง
ในเอชทีเอ็มแอล โดยมีวตั ถุประสงคในการสรางเว็บใหหางายขึน้ การทําภาพดิจทิ ลั อาจใชเมทาดา
ทาใสในเขตขอมูลสวนบนของแฟมขอมูลดิจทิ ลั เพือ่ บันทึกขอมูลเกีย่ วกับภาพ การประมวลผลภาพ
และสิทธิในภาพนั้นๆ นักจดหมายเหตุทางสังคมศาสตรอาจใชเมทาดาทาอางถึงระบบและขอมูล
เอกสารการวิจยั ทีจ่ าํ เปนในการดําเนินการ การแปลความและการตีความ เทปแมเหล็กทีป่ ระกอบใน
ขอมูลดิบของการวิจยั นักจดหมายเหตุอเิ ล็กทรอนิกสอาจใชเพือ่ อางถึงบริบททัง้ หมด กระบวนการ
และการใชสารสนเทศ เพือ่ อธิบายขอบเขตของเนือ้ หา ความนาเชือ่ ถือ และความถูกตองของระเบียน
ทางจดหมายเหตุในระบบ Electronic recordkeeping เมทาดาทาจึงไมใชเพียงการบงบอกลักษณะ
การอธิบายลักษณะสารสนเทศ แตยงั ทําหนาทีเ่ ปนตัวสรางความสัมพันธกบั สารสนเทศอืน่ ๆ อีก
ดวย
1. ดับลินคอรเมทาดาทา (Dublin Core Metadata)
เมทาดาทาทีเ่ ปนทีร่ จู กั กันดี ก็คือ ดับลินคอร (Dublin Core) การจัดทําดับลินคอรเมทาดาทานัน้ เกิดขึน้ เนือ่ งจากมีสารสนเทศจํานวนมหาศาลในเวิลด ไวดเว็บ ซึง่ เปนเอกสารทีเ่ จาของ
ผลงานผลิตขึน้ เองโดยใชเพียงภาษาเอชทีเอ็มแอล (HTML)ในการกําหนดรูปแบบการแสดงผลและ
เชือ่ มโยงขอมูลเทานัน้ ไมมโี ครงสรางมาตรฐานสําหรับสืบคนทีร่ ะบุเขตขอมูล คณะทํางานดับลิน
คอรซง่ึ ประกอบดวย บรรณารักษ นักเทคโนโลยีสารสนเทศและผูท าํ งานดานสรางขอมูลในเว็บของ
สหรัฐอเมริกา อังกฤษ ฝรัง่ เศส ออสเตรเลีย และหลายประเทศในยุโรปตางประสบปญหาและเห็นวา
การสรางสารสนเทศอิเล็กทรอนิกสจาํ เปนตองมีการกําหนดคําจํากัดความตามมาตรฐาน เพือ่ ชวยให
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สืบคนสารสนเทศไดเนือ้ หาตรงกับความตองการได ในป ค.ศ. 1995 คณะทํางานดับลินคอรจงึ ได
ประชุมกันครัง้ แรกทีเ่ มืองดับลิน รัฐโอไฮโอ และกําหนดชุดหนวยขอมูลยอย 15 หนวย สําหรับใช
พรรณนาสารสนเทศดิจิทัลเพื่อใหเจาของผลงานจัดทําเมทาดาทาดวยตนเอง และสามารถสืบคน
รวมกันกับฐานขอมูลตางระบบ
จุดประสงคของการใชดบั ลินคอรเมทาดาทา คือ การสรางเกณฑใหเจาของผลงาน
จัดการเนือ้ หาสารสนเทศอิเล็กทรอนิกสดว ยตนเอง ทํานองเดียวกับการสรางแนวมาตรฐานเพือ่ การ
เขียนรายงานวิชาการทีป่ ระกอบดวยหัวขอ การกําหนดบท ลําดับเนือ้ หา แบบแผนการ อางอิง
เชิงอรรถและบรรณานุกรม การกําหนดคําสําคัญและการเรียบเรียงบทคัดยอ ฯลฯ สําหรับการสราง
ผลงานเพือ่ เผยแพรในเวิลด ไวดเว็บมีการใชมาตรฐานสําหรับการจัดการขอมูล ไดแก เอชทีเอ็มแอล
(HTML) เอ็กซเอ็มแอล (XML) และอารดเี อฟ (RDF) รวมทัง้ การขยายความดวยการเขียนโปรแกรม
ระบุ ใ หคอมพิวเตอรเขาใจความสัมพั น ธระหวางขอมูลแตละหนวย และดําเนินการใหเชือ่ มโยง
ขอมูลทีเ่ ปนอักขระ รูปภาพ และมัลติมเี ดีย ทีบ่ นั ทึกในแฟมขอมูลหลากหลาย การใชภาษากํากับเพิม่
เอ็กซเอ็มแอล ทําใหเขาใจลักษณะเฉพาะของขอมูลแตละหนวย มาตรฐานดับลินคอรเมทาดาทา คือ
มาตรฐานที่กําหนดคําอธิบายเพื่อใหการใชภาษากํากับเพิ่มเปนระบบเดียวกัน โดยเจาของผลงาน
สามารถใชโครงสรางดับลินคอรในการสรางตนฉบับอิเล็กทรอนิกส หรืออาจเขียนโปรแกรมจับคู
ภาษากํากับเพิม่ หนวยขอมูลยอยใหเปนดับลินคอรภายหลัง
การใชดบั ลินคอรเมทาดาทาไดรบั ความนิยม เพราะมีจดุ เดนทีโ่ ครงสราง 15 หนวยยอย
ไมบังคับวาตองใชกฎเกณฑและรายละเอียดที่เจาของงานเห็น วาไมจาํ เปน ใชงานไดหลากหลาย
ระบบ (Interoperability) และไมจาํ กัดวาจะใชอปุ กรณและโปรแกรมเฉพาะ ผูใ ชงานทัว่ ไปเขาใจ
เนือ้ หางายและไมตอ งใชเวลาศึกษานาน นอกจากนี้ การใชดบั ลินคอรเริม่ จากการทดลองใชภายใน
กลุมทํางานและผูสนใจ มีการประชุมเพื่อปรับปรุงแกไข ตลอดเวลา และมีจุดยืนที่การใชหนวย
ขอมูลยอยพืน้ ฐาน 15 หนวย ดังนั้น แมวา ผูใ ชงานจะประยุกตรายละเอียด เพิม่ เติมหรือลดจํานวน
หนวยขอมูลยอย ยอมไมมผี ลตอการพรรณนาลักษณะของสารสนเทศ ตอมามีการประยุกตสาํ หรับ
การพัฒนาหองสมุดดิจิทัล โดยเฉพาะอยางยิ่งการพิมพอิเล็กทรอนิกสเพื่อเผยแพรในอินเทอรเน็ต
และในการจัดเก็บเอกสารอิเล็กทรอนิกสทต่ี อ งรวมแฟมขอมูลและแลกเปลีย่ นแฟมขอมูลจํานวนมาก
หนวยงานรัฐบาลและหนวยงานเอกชนของหลายประเทศ ตลอดจนองคการระหวางประเทศเริม่ ใช
ดับลินคอรเมทาดาทาสําหรับจัดโครงสรางฐานขอมูลโดยการรวมหลายฐานขอมูลใหเสมือนเปน
ฐานขอมูลหนึง่ เดียว เปนชองทางสูก ารเขาถึงสารสนเทศงาย เร็ว และสืบคนครัง้ เดียว ไดสารสนเทศ
ทัง้ หมดจากแหลง
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ชุดหนวยขอมูลยอยดับลินคอร แบงไดเปน 3 กลุม ดังนี้
1. หนวยขอมูลยอยทีเ่ กีย่ วกับเนือ้ หาของทรัพยากรสารสนเทศ
2. หนวยขอมูลยอยทีเ่ กีย่ วของกับทรัพยสนิ ทางปญญา
3. หนวยขอมูลยอยทีเ่ กีย่ วรูปแบบทีป่ รากฏใหใชงาน
ตารางที่ 3 ตารางแสดงชุดขอมูลยอยดับลินคอร ทัง้ 3 กลุม
เนือ้ หาของทรัพยากรสารสนเทศ
Title (ชือ่ เรือ่ ง)
Subject (หัวเรือ่ ง)
Source (ตนฉบับ)
Description (ลักษณะ)
Relation (เรือ่ งทีเ่ กีย่ วของ)
Coverage (ขอบเขต)
Type (ประเภท)

รูปแบบทีป่ รากฏใหใชงาน
Format (รูปแบบ)
Language (ภาษา)
Identifier (รหัส/ตัวบงชี้
ทรัพยากรสารสนเทศ)
Date (ป)

ทรัพยสนิ ทางปญญา
Creator (เจาของผลงาน)
Contributor (ผูร ว มงาน)
Publisher (สํานักพิมพ)
Right (สิทธิ)

ตารางที่ 4 แสดงรายละเอียดของแตละ Element ทัง้ 15 Element ของ Dublin Core
Element
Title

คําจํากัดความ
ชือ่ ของทรัพยากรสารสนเทศ ชือ่ หนังสือ
ชือ่ วารสาร

Creator

ผูร บั ผิดชอบการจัดทําตนฉบับเนือ้ หา
ทรัพยากร

คําอธิบาย
โดยทัว่ ไปใชชอ่ื ทีร่ จู กั
แพรหลายอยางเปนทางการ ชือ่
ทีป่ รากฏในหนาปกในหนังสือ
เจาของงานหมายความรวมถึง
บุคคล องคการ หรือหนวย
บริการ ปกติชอ่ื เจาของงานควร
ใชชอ่ื ทีม่ ตี วั ตนเปน
รูปธรรมหรือหนวยงานทีม่ อี ยู
จริง
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ตารางที่ 4 (ตอ)
Element
Subject

Description

Publisher

Contributor

Date
Type

คําจํากัดความ
หัวขอของเนือ้ หาของทรัพยากร

คําอธิบาย
ปกติหวั เรือ่ งจะแสดงดวยคํา
สําคัญ วลีสาํ คัญ หรือรหัส
หมวดวิขาทีบ่ รรยายหัวขอของ
ทรัพยากร
คําอธิบายยอเนือ้ หาของทรัพยากร
บทคัดยอจากเนือ้ หาของ
ทรัพยากรทีเ่ จาของงานหรือ
ผูอ น่ื เปนผูจ ดั ทํา
ผูร บั ผิดชอบใหมกี ารสรางหรือผลิต
สํานักพิมพหมายความรวมถึง
ทรัพยากรขึน้
บุคคล องคการ หรือหนวย
บริการ ปกติควรใชสาํ นักพิมพ
ทีม่ ตี วั ตนเปนรูปธรรม หรือ
หนวยงานทีม่ อี ยูจ ริง
ผูร บั ผิดชอบรวมใหมกี ารสรางหรือผลิต
ผูร ว มงานหมายความรวมถึง
ดานเนือ้ หาทรัพยากร
บุคคล องคการ หรือหนวย
บริการ ปกติควรใชผรู ว มงานที่
มีตัวตนเปน
รูปธรรมหรือหนวยงานทีม่ อี ยู
จริง
ปทจ่ี ดั พิมพ เผยแพรเอกสารในรูปสิง่ พิมพ แนะนําใหใชแบบแผน ISO
8601 YYYY-MM-DD
ประเภททรัพยากร
ชนิดของเนือ้ หาทรัพยากร หรือ
ประเภทของสารสนเทศ
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ตารางที่ 4 (ตอ)
Element
Format

คําจํากัดความ
รูปลักษณของทรัพยากร

Identifier

รหัสทรัพยากรสารสนเทศ

Source

การอางอิงตนฉบับของทรัพยากรซึง่ เปน
ทีม่ าของการแปลง แปร หรือแปล
ทรัพยากรสูร ปู แบบปจจุบนั
ภาษาทีใ่ ชเรียบเรียงเนือ้ หาของทรัพยากร
การอางอิงถึงทรัพยากรทีเ่ กีย่ วของ
ระยะเวลาหรือขอบเขตของเนือ้ หา
ทรัพยากร

Language
Relation
Coverage

Right

ขอมูลผูม สี ทิ ธิในหรือเหนือทรัพยากร

คําอธิบาย
รายละเอียดทางกายภาพของ
ทรัพยากร ไดแก จํานวนหนา
ภาพประกอบ ขนาดของ
ทรัพยากร
รหัสทีใ่ ชระบุวา หมายถึง
ทรัพยากรรายการนัน้ ๆ เชน
URL URN ISBN หรือ เลข
เรียกหนังสือ (Call No.)

ระยะเวลาหรือขอบเขตของ
เนือ้ หาทรัพยากร ไดแก สถาน
ทีต่ ง้ั ชือ่ สถานที่ หรือชือ่
ภูมศิ าสตร ชวงเวลา (ปายบอก
ชวงเวลา) วันที่ ชวงระยะเวลาที่
ครอบคลุม หรือ ขอบเขต
อํานาจการบริหารการปกครอง
สิทธิดา นทรัพยสนิ ทางปญญา
ลิขสิทธิ์ และสิทธิทรัพยสนิ
ตางๆ
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เทคนิคการคนหาขอมูล แบบ Federated Search และ Metadata Harvesting
1. Federated search หรือ Distributed search คือ การสืบคนผานหนาจอสืบคนเพียง
หนาจอเดียวทีม่ คี วามสามารถสืบคนขามไปยังทุกๆ ฐานขอมูลเปาหมายในเวลาเดียวกัน ผลลัพธจาก
การสืบคนจากทุกๆ แหลงขอมูล เรียงลําดับตามที่ตองการ ถือวาเปนเทคนิคการคนหาทีอ่ าํ นวย
ความสะดวกและมีประสิทธิภาพใหแกผสู บื คน การคนหาแบบ Federated search แสดงดังภาพที่ 11

ภาพที่ 11 การคนหาในแบบ Federated Search
ทีม่ า: Lukas Koster, MetaSearch vs Harvesting and Indexing[Online], Accessed 20 April 2009.
Available from http://www.slideshare.net/lukask/metasearch-vs-harvesting-andindexing
ขอดีของเทคนิคการสืบคนนี้ สามารถชวยแกไขปญหาใหแกผูสืบคนไดหลายเรื่อง
เชน การคัดเลือกฐานขอมูลเพือ่ สืบคน (กรณีผใู ชไมคนุ เคย/รูจ กั ฐานขอมูล) หนาจอ (interface) และ
ความสามารถ (feature) ของแตละฐานขอมูลทีม่ คี วามแตกตางกัน ( ผูสืบคนตองรูจัก features ตางๆ
ของแตละฐานขอมูล) ผูสืบคนจะไดผลลัพธการสืบคนจากทุกแหลงขอมูลที่มีบริการพรอมกันใน
หนาจอเดียวกัน ชวยประหยัดเวลาของผูส บื คน
ขอเสียของเทคนิคนีค้ อื
ความลาชา ซึง่ ขึน้ อยูก บั หลายปจจัย เชน เมือ่ สงคําคนจากระบบหนึง่ ไปยังอีกระบบ
หนึง่ ตองอาศัยเวลาในการเปลีย่ นคําคนใหอยุใ นรูปทีร่ ะบบฐานขอมูลนัน้ ๆ เขาใจได, การตอบกลับ
ขอมูลในการคนหาขึน้ อยูก บั ฐานขอมูลภายนอก, ความเร็วของเครือขายอินเทอรเน็ต
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ขอจํากัดในดานจํานวนของฐานขอมูล เนื่องจากหากมีฐานขอมูลเปนจํานวนมาก
กระจายตัวกันอยู จะทําใหการคนหาใชเวลานาน
การพัฒนาทําไดยาก มีความซับซอน
2. Metadata Havesting คือ การเก็บรวบรวม (Collect) ขอมูลจากฐานขอมูลตางชนิดกัน
มาไวในระบบสวนกลาง โดยระบบสวนกลางจะทําหนาจัดเก็บขอมูล, จัดทําดัชนีสําหรับสืบคน,
ใหบริการคนหาขอมูล และบริการอืน่ ๆ ทีเ่ กีย่ วของกับขอมูลทีไ่ ดจาการจัดเก็บ การทํางานในรูปแบบ
Metadata Havesting แสดงดังภาพที่ 12

ภาพที่ 12 การทํางานในรูปแบบ Metadata Havesting
ทีม่ า: Lukas Koster, MetaSearch vs Harvesting and Indexing[Online], Accessed 20 April 2009.
Available from http://www.slideshare.net/lukask/metasearch-vs-harvesting-andindexing
เทคนิคการสืบคนนีส้ ามารถชวยแกไขปญหาใหแกผสู บื คนไดเชนเดียวกับเทคนิคแบบ
Federated search แตมีขอดีตรงที่มีความรวดเร็วในการสืบคนขอมูลมากกวาเนื่องจากขอมูลถูก
จัดเก็บไวในระบบที่ใหบริการสืบคน นอกจากนี้ยังไมมีขอจํากัดของจํานวนฐานขอมูลภายนอกที่
ตองการคนหา ขอเสียของเทคนิคนี้คือ ขอมูลอาจไมถูกปรับปรุงใหทันสมัย ซึ่งปจจัยนี้ขึ้นอยูกับ
ชวงเวลาในการจัดเก็บขอมูล
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ดัชนี (INDEX) (สมพร จิวรสกุล 2553)
เมื่อมีขอมูลถูกจัดเก็บลงสูฐานขอมูลอยูเปนจํานวนมาก การคนหาขอมูลดวยคิวรีปกติ
เพียงอยางเดียว ไมสามารถทันตอการตอบสนองความตองการที่มีความถี่สูงได การทําดัชนี
ขอมูลเปนวิธีการหนึ่งที่ชวยเพิ่มประสิทธิภาพในการคนหาขอมูลไดอยางรวดเร็ว ตามรูปแบบที่
แนนอน ซึง่ จําเปนตอระบบฐานขอมูลขนาดใหญ
1. การทํางานของดัชนี
ตามปกติแลวการคนหาขอมูลภายในตารางหนึง่ ๆจะอาศัยการตรวจสอบทีละแถวขอมูล
จากตนไปจนจบ หรือเรียกวาวิธกี ารคนหาขอมูลตามลําดับ(Sequential Search หรือ Table Scan)
โดยการคนหาขอมูลในแตละแถวจะใชเวลาในการคนหาเทาๆ กัน และจะทําไปจนกวาจะหมดแถว
ขอมูลของตารางนัน้ ๆ หากจํานวนขอมูลทีอยูเ ปนจํานวนมาก การคนหาก็จะยิง่ เวลานานขึน้ ตามไป
ดวย ทัง้ ๆ ทีค่ วามเปนจริงขอมูลในสวนทีต่ อ งการ อาจอยูเ พียวลําดับตน ๆ ของตารางเทานัน้ ดังนัน้
เพือ่ เปนการเพิม่ ประสิทธิภาพของการคนหาขอมูลเหลานี้ SQL Server จึงไดมกี ลไกการทํางานที่
ชาญฉลาด ดวยวิธกี ารทําดัชนีขอ มูล ใหสามารถคนหาขอมูลเฉพาะจุดทีต่ อ งการไดอยางรวดเร็ว
การใชงานดัชนีของขอมูลคลายกับการใชงานดัชนีข องหนังสือ กลาวคือแทนที่
จะตองเปดหนังสือไปทีละหนา
ทําใหสามารถกระโดดขามไปยังหนาที่ตองการไดในทันที
ดัชนีในหนังสือจะแสดงเปนคําศัพทหรือทั้งระบุลาํ ดับหนาของรายการนัน้ ๆ สําหรับในตารางขอมูลจะ
เก็บเปนคาของคอลัมนที่นํามาทําเปนดัชนี
และมีสวนที่ชี้ไปยังตําแหนงที่เก็บแถวขอมูลซึ่ง
ตรงกันกับคาในรายการนนตอไป
2. ประเภทของดัชนีขอ มูล
ในการสรางดัชนีขอ มูลเพือ่ ใชงาน จําเปนตองระบุประเภทของดัชนีทต่ี อ งการซึง่ จะ
แบงออกเปน 2 ประเภท ดังนี้
2.1 ดัชนีแบบคลัสเตอร (Clustered Indexes)
ดัชนีแบบคลัสเตอรใชโครงสรางแบบ B-Tree โดยในระดับ Leaf จะหมายถึง
ขอมูลจริงทีถ่ กู จัดเก็บอยูใ นลักษณะของดาตาเพจ (Data Page ) และทีส่ าํ คัญขอมูลมีการเรียงลําดับ
กันในระดับกายภาพ (Physical) กลาวคือการเรียงลําดับของขอมูลทีเ่ ห็นในระดับตรรกะ (Logical) เปน
การเรียงลําดับทีต่ รงกับในการเก็บขอมูลลงดิสกจริง
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ภาพที่ 13 โครงสรางของ Clustered Indexes
ที่มา : สมพร จิวรสกุล, คูมือการติดตั้งและใชงาน Microsoft SQL Server 2000 ฉบับสมบูรณ
(นนทบุร:ี อินโฟเพรส, 2545), 38.
ในตอนสรางดัชนีแบบคลัสเตอร ระบบตองการเนือ้ ทีว่ า งภายในฐานขอมูลนัน้ ๆ
ประมาณ 120 เปอรเซ็นตของขนาดตารางที่ตองการสรางดัชนีนี้ เพื่อใชเปนพิ้นที่ชั่วคราวในการ
สราง
โดยขั้นตอนของการสราง เริ่มจากระบบจะสําเนาตารางขอมูลหลักไปยังพื้นที่
ชั่วคราวดังกลาว พรอมทั้งเรียงลําดับจากนอยไปหามาก ตามคอลัมนที่ไดกําหนดใหเปนดัชนี
จากนัน้ จึงประกอบกันเปนโครงสรางแบบ B-Tree จนเมือ่ ทุกอยางเสร็จสิน้ จึงทําการลบตารางหลัก
ทิง้ ไป ตารางขอมูลทีไ่ ดทาํ การสรางดัชนีแบบคลัสเตอรนี้ จะมีขนาดเพิม่ ขึน้ จากเดิมเพียง 5 เปอรเซ็นต
เทานัน้
ขอดีทเ่ี ห็นไดชดั ของดัชนีแบบคลัสเตอร คือ เมือ่ ขอมูลจริงถูกจัดเก็บอยูใ นระดับ
Leaf เราจึงสามารถเขาถึงขอมูลไดอยางรวดเร็ว นอกจากนีข้ อ มูลทีถ่ กู จัดเก็บไดมกี ารเรียงลําดับไว
เปนทีเ่ รียบรอยแลว จึงไมจาํ เปนตองใช คําสัง่ ORDER BY เพือ่ ลําดับขอมูลใหมอกี แตจะมีขอ ดอย
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คือ หากขอมูลมีขนาดใหญจะทําใหการจัดเก็บตามโครงสรางแบบ B-Tree มีการเชือ่ มโยงแตละ
ระดับของเพจอยูเ ปนจํานวนมาก ทําใหใชเวลานานในการเขาถึงขอมูลทีอ่ ยูร ะดับลางสุด
2.2 ดัชนีแบบน็อนคลัสเตอร (Nonclustered Indexes)
ดัชนีแบบน็อนคลัสเตอรมีโครงสรางเชนเดียวกับดัชนีแบบคลัสเตอร แตใน
ระดับ Leaf แทนที่จะเปนดาตาเพจซึ่งใชเก็บขอมูลจริง จะยังคงเปน ดัชนีเพจเหมือนกับในทุก
ๆ เพจของระดับ Intermediate หรือ Root นอกจากนีแ้ ลวขอมูลจริงไมไดถกู จัดเรียงในระดับกายภาพ
เหมือนดัชนีแบบคลัสเตอร

ภาพที่ 14 โครงสรางของดัชนีแบบน็อนคลัสเตอร (Nonclustered Indexes)
ที่มา : สมพร จิวรสกุล, คูมือการติดตั้งและใชงาน Microsoft SQL Server 2000 ฉบับสมบูรณ
(นนทบุร:ี อินโฟเพรส, 2545), 39.
ในตารางหนึง่ ๆ สามารถมีดชั นีแบบน็อนคลัสเตอรไดถงึ 249 ดัชนี และไมขน้ึ อยู
กับลําดับในตอนสรางแตอยางใด โดยในแตละ Index Rows มีการเก็บพอยนเตอรทช่ี ไ้ี ปยังเพจ ตอไป
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คุณลักษณะและองคประกอบของดัชนีขอ มูล
ในการสรางดัชนี เราสามารถระบุคณ
ุ ลักษณะ ตลอดจนการพิจารณาถึงองคประกอบตาง ๆ
ทีใ่ ชในการสรางใหเปนดัชนีได ดังตอไปนี้
1. Unique และ Nonunique Indexes
จากประเภทของดัชนีทง้ั 2 แบบทีผ่ า นมา สามารถกําหนดใหมคี ณ
ุ ลักษณะไดเปน
1.1 Unique Indexes คือจะบังคับใหคาคอลัมนที่เปนดัชนีนี้สามารถจัดเก็บได
เฉพาะคาทีไ่ มซาํ้ กันเทานัน้
1.2 Nonunique Indexes คือคอลัมนทน่ี าํ มาทําเปนดัชนี สามารถจัดเก็บซ้าํ กันได
2. Single Columns และ Multi-columns Indexes
การสรางดัชนีโดยสวนใหญมกั ใชเพียงคอลัมนเดียว (Single Columns) เทานัน้ มา
เปนคีย แตเปนไปไดที่จะมีการสรางดัชนีจากหลาย ๆคอลัมน ในลักษณะเดียวกับการสราง
PRIMARE-KEY ทีส่ ามารถเลือกหลาย ๆคอลัมนมาเปนคียไ ด
การนําหลาย ๆคอลัมน (Multi-Columns) มาใชสรางเปนดัชนีนี้เรียกวา Composite
Indexes โดยสามารถกําหนดใหเปนไดทง้ั ดัชนีแบบคลัสเตอรและแบบน็อนคลัสเตอร แตสามารถ
เลือกคอลัมนมาประกอบกันสูงสุดไดไมเกิน 16 คอลัมน และขนาดรวมแลวตองไมเกิน 900 ไบตอกี
ดวย การสรางดัชนีจากหลาย ๆคอลัมนนี้ มีประโยชนคอื ชวยลดจํานวนดัชนีทถ่ี กู ใชไปในระบบให
นอยลง และยังเปนการเพิม่ ประสิทธิภาพการทํางานใหเร็วยิง่ ขึน้ โดยเฉพาะอยางยิง่ ในคิวรีทม่ี กี าร
ระบุเงือ่ นไขใหกบั คอลัมนเหลานีพ้ รอม ๆกัน
3. Page Splits และ Fragmentation
ในการจัดเก็บขอมูลของดัชนีต ามโครงสรางแบบ B-Tree นั้น จะมีการจัด
เรียงลําดับของแตละเพจไวอยางแนชดั แลว แตหากเมือ่ ใดก็ตามทีม่ กี ารเพิม่ แถวขอมูลใหมเขาไปยัง
ตาราง จะทําใหระบบจัดลําดับเหลานีไ้ ดอยางถูกตองใหมอกี ครัง้
การจัดระเบียบใหมนจ้ี ะมีความยุง ยากเพิม่ ขึน้ หากเพจตาง ๆไดถกู จัดเก็บขอมูลไวเต็ม
เรียบรอยแลว เปนเหตุใหตอ งมีการแยกออกมาเปนเพจใหม หรือทีเ่ รียกวา Page Splits ซึง่ ขอมูลจะ
มีการถายเทระหวางเพจเดิม และเพจใหมในปริมาณทีเ่ ทา ๆ กัน
ยิง่ ไปกวานัน้ ในการทํา Page Splits นีอ้ าจมีผลกระทบไปยังเพจอืน่ ๆ ในระดับทีอ่ ยู
เหนือขึน้ ไป โดยอาจไปถึง Root เลยก็ได ทําใหประสิทธิภาพการทํางานโดยรวมลดลง เนือ่ งจาก
ตองมาจัดการภาระทีเ่ กิดขึน้ สวนนี้
สําหรับวิธกี ารลดการเกิด Page Splits สามารถทําไดโดยกําหนดคา Fill Factor เพือ่
กันเนือ้ ทีส่ ว นหนึง่ ไวใหกบั คาดัชนีทจ่ี ะถูก INSERT เขาไป

31
IMPACT FACTOR (IF) (รุจเรขา อัศวิษณุ 2553)
1. IMPACT FACTOR
Impact Factor หรือ Journal Impact Factor หมายถึง จํานวนครั้งโดย เฉลีย่ ที่
บทความของวารสารนัน้ จะไดรบั การอางอิง ในแตละป (A measure of the frequency with which
the "average article" in a journal has been cited in a particular year or period) คา Impact Factor
จึงเปนเครือ่ งมือชนิดหนึง่ ทีช่ ว ยในการเปรียบเทียบและจัดอันดับวารสาร อาจนํามาใชประโยชน
สําหรับหองสมุด ในการคัดเลือกและบอกรับวารสาร ใชสาํ หรับนักวิจยั ในการคัดเลือกวารสารที่
เหมาะสมเพือ่ การตีพมิ พ รวมทัง้ ใชประเมินคุณภาพดานการวิจยั ของสถาบันการศึกษา โดยพิจารณา
จากคุณภาพของบทความทีต่ พี มิ พโดยบรรดานักวิจยั ภายในสถาบันนัน้ ๆ ไดอกี ดวย
2. IMPACT FACTOR ตรวจสอบไดจากทีไ่ หน
ในราวเดือนกรกฎาคม-กันยายนของทุกปบริษทั Thomson ISI http://www.isinet.com
หรือเดิมคือ ISI (Institute of Scientific Information) จะผลิตฐานขอมูลทีม่ ชี อ่ื วา Journal Citation
Reports (JCR) ซึง่ จัดทําอยางตอเนือ่ งมานานกวา 40 ป สมัยกอนจัดทําในลักษณะสิง่ พิมพชว ยคน
ปจจุบนั ผลิตและจําหนายในรูปแบบ CD-ROM และ Web Edition โดยครอบคลุมวารสารสาขา
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีระดับนานาชาติ จากทัว่ โลก ฐานขอมูล JCR ปลา สุด คือป 2003 Science Edition ครอบคลุมวารสารจํานวน 5,907 ชือ่ จัดจําหนายในราวเดือนกรกฎาคม-กันยายน ป
2004
ฐานขอมูล JCR - science edition ไดจดั แบงหมวดหมูข องวารสารทัง้ หมด ออกเปน
สาขาวิชา ตางๆ จํานวน 170 สาขาวิชา โดยดูจากเนื้อหาของบทความ บางวารสารอาจจัดอยูหลาย
สาขาก็ได การเปรียบเทียบคา Impact Factor ของวารสาร หรือการจัดอันดับ (Journal Ranking) ควร
เปรียบเทียบภายในสาขาวิชาเดียวกัน เนื่องจากธรรมชาติของแตละสาขาวิชาไมเหมือนกัน สาขา
ทางดานวิทยาศาสตรการแพทยและชีวภาพ โดยเฉพาะ Molecular Biology จะมีความเปลี่ยนแปลง
รวดเร็ว และมีการอางอิงบทความกันเร็วมาก ดังนั้นวารสารเหลานี้จึงมีคา Impact Factor คอนขางสูง
ในขณะที่วารสารทางดานวิทยาศาสตรกายภาพ หรือ วิศวกรรมศาสตร สวนใหญจะมีคา Impact
Factor ทีต่ าํ่ กวา วารสารแตละสาขาวิชาจึงไมควรนํามาเปรียบเทียบกัน แตควรเปรียบเทียบเฉพาะใน
กลุมเดียวกันเทานั้น
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งานวิจยั ทีเ่ กีย่ วของ
1. การพิสูจนตัวตนในระบบเว็บเซอรวิสดวยระบบเคอร เ บอรอส Web Services
Authentication with The Kerberos System
ปรัชญา พันธุม ี และ ดวงแกว สวามิภกั ดิ์ (2548) เปนงานวิจัยที่ทําการพิสูจนตัวตน
ของผูที่จะเขามาใชบริการเว็บเซอรวิส โดยใช โปรโตคอลการพิสูจนตัวตนดวยระบบเคอรเบอรอส
ซึ่งระบบสามารถสงผานใบอนุญาตจากระบบเคอรเบอรอสผานโปรโตคอล SOAP ทําใหระบบมี
ความปลอดภัยและนาเชือ่ ถือมากขึน้ ในการพิสจู นตวั ตนของระบบเว็บเซอรวสิ
2. การพัฒนาระบบลงทะเบียนกลางดวยเว็บเซอรวสิ :กรณีศกึ ษามหาวิทยาลัยราชภัฏ
นลินรัตน ศรีราจันทร (2549) งานวิจยั นีก้ ลาวถึงการพัฒนาระบบการลงทะเบียนเรียน
รวมกันระหวางมหาวิทยาลัยราชภัฏโดยใชหลั ก การของเว็ บ เซอร ว ิ ส ในการพั ฒ นาระบบทาง
ผูวิจัยได ทํา การออกแบบฐานข อ มู ล ของระบบลงทะเบี ย นกลางเพื่ อ ใช จั ด เก็ บ ข อ มู ล ที ่ ไ ด ร ั บ
จากเว็บเซอรวิสของมหาวิทยาลัยราชภัฏที่เขารวมโครงการและขอมูลอื่นๆ ที่เกี่ยวของกับการ
ลงทะเบียนโดยเนนในเรือ่ งการรับสงขอมูลระหวางเครือ่ งแมขา ยที่ใหบริการเว็บเซอรวิส ซึ่งผลของ
การพัฒนาระบบเมื่อทําการทดสอบระบบที่พัฒนาทําใหนักศึกษาสามารถลงทะเบียนเรียนตาง
มหาวิทยาลัยราชภัฏไดผา นทางระบบการลงทะเบียนกลางและเว็บเซอรวสิ ระบบสามารถรับสงขอมูล
ระหวางเครือ่ งแมขา ยไดในจํานวนมากและรวดเร็ว และสามารถจัดเก็บขอมูลทีม่ โี ครงสรางแตกตางกัน
ใหอยูในรูปแบบเดียวกันไดทําใหชวยลดภาระงานของผูดูแลระบบ
3. การพัฒนาตนแบบสําหรับการทองเทีย่ วโดยใชเทคโนโลยีเว็บเซอรวสิ
ณัฎฐนรี สุขจิต (2549 ) งานวิจยั นีไ้ ดกลาวถึงการนําเทคโนโลยีเว็บเซอรวสิ มาพัฒนา
เปนตนแบบในงานบริการดานการทองเที่ยวในระบบงานโรงแรม ระบบงานรานอาหาร ระบบงาน
รานขายของฝาก โดยการพัฒนาตนแบบการบริการลูกคาทางดานการจองหองพักโรงแรม จองโตะ
อาหารจากรานอาหาร สั่งสินคาจากรานขายของฝาก นอกจากนั้นยังมีระบบยกเลิกการจองและ
ปรับปรุงขอมูลทีไ่ ดสง่ั จองไวแลว ซึง่ การพัฒนาระบบงานทีเ่ ปนตนแบบสําหรับการทองเทีย่ วนีไ้ ดใช
เทคโนโลยีเว็บเซอรวสิ มาเปนหัวใจสําคัญในการพัฒนาระบบงานโดยผูวิจัยไดเลือกเครื่องมือใน
การพัฒนาทีม่ ีความสามารถในการทํางานบนเว็บเซอรวิสไดรองรับการทํางานทุกแพลตฟอรม คือ
ASP.NET, C#.NET, ODT for 10g และ ฐานขอมูล Oracle 10g
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4. การพัฒนาระบบบริหารจัดการขอมูลออนไลน สําหรับเว็บไซตภาควิชาของคณะ
แพทยศาสตรศริ ริ าชพยาบาล
สุรางค พรหมณศร (2550) งานวิจยั ชิน้ นีไ้ ดจดั ทําเทลมเพลต ของภาควิชาของคณะ
แพทยศาสตรศริ ริ าชพยาบาล ซึง่ ประกอบไปดวย 24 ภาควิชา 4 สถาน 1 ศูนย ซึง่ ในแตละภาควิชา
ก็จะมีผดู แู ลระบบจํานวน 1 คนทําหนาทีใ่ นการปรับปรุง แกไขขอมูลใหอพั เดต อยูเ สมอ ซึง่ ปญหาที่
เกิดขึน้ กับระบบเดิม คือขอมูลกระจัดกระจาย ไมเปนหมวดหมู ทําใหการคนหาขอมูลเปนไปไดยาก
ทัง้ ยังยากตอการใชงานอีกดวย ดังนัน้ ผูพ ฒ
ั นาระบบจึงไดจดั ทําเปนเทลมเพลต (Template) เพือ่ ให
ไดเว็บที่ดี และชวยใหผูดูแลระบบสามารถใชงานไดโดยงายและมีประสิทธิภาพ ซึ่งขอมูลที่ทาง
ภาควิชาดูแลอยูก จ็ ะมี ขอมูลงานวิจัย Publication ดวย
5. การพัฒนาตนแบบสําหรับการทองเทีย่ วโดยใชเทคโนโลยีเว็บเซอรวสิ
ณัฎฐนรี สุขจิต (2549) งานวิจัยนี้ไดกลาวถึงการนําเทคโนโลยีเว็บเซอรวิสมาพัฒนา
เปนตนแบบในงานบริการดานการทองเทีย่ วในระบบงานโรงแรม ระบบงานรานอาหาร ระบบงาน
รานขายของฝาก โดยการพัฒนาตนแบบการบริการลูกคาทางดานการจองหองพักโรงแรม จองโตะ
อาหารจากรานอาหาร สั่งสินคาจากรานขายของฝาก นอกจากนั้นยังมีระบบยกเลิกการจองและ
ปรับปรุงขอมูลทีไ่ ดสง่ั จองไวแลว ซึง่ การพัฒนาระบบงานทีเ่ ปนตนแบบสําหรับการทองเทีย่ วนีไ้ ดใช
เทคโนโลยีเว็บเซอรวิสมาเปนหัวใจสําคัญในการพัฒนาระบบงานโดยผูวิจัยไดเลือกเครื่องมือใน
การพัฒนาทีม่ ีความสามารถในการทํางานบนเว็บเซอรวิสไดรองรับการทํางานทุกแพลตฟอรม คือ
ASP.NET, C#.NET, ODT for 10g และ ฐานขอมูล Oracle 10g
6. Collection Understanding for OAI-PMH Compliant Repositories
TeongJoo Ong and John J. Leggett (2005)งานวิจัยชิ้นนี้ไดนําระบบที่ใหบริการ
คนหารูปภาพ มีชื่อเรียกวา "Collection Understanding" โดยระบบจะทําการจัดเก็บ(harvesting) เม
ทาดาตาของรูปภาพจากคลังขอมูลรูปภาพ (Image-based Repository) ตางๆ ที่ทํางานตามมาตรฐาน
ของ OAI-PMH เพื่อรวบขอมูลเมทาดาตารูปภาพไวที่สวนกลางและนําขอมูลทีไดมาใหบริการ
คนหารูปภาพแกผูใชทั่วไป
7. A DL Server with OAI Capabilities: LOVE
Su-Shing Chen and Chee-Yoong Choo (2002) งานวิจยั ชิน้ นีไ้ ดนาํ เสนอการพัฒนา
เซิรฟเวอรหองสมุดดิจิตอล ในการเชื่อมโยงขอมูลในเครือขาย Love ในการแลกเปลี่ยนขอมูลดาน
การศึกษา แบบทดสอบ โดยเซิรฟเวอรที่พัฒนามีรูปแบบการทํางานแบบ OAI เก็บ Metadata ตาม
มาตรฐาน Dublin Core มาไวที่เครื่องแมขายสวนกลางเพื่อความสะดวกในการคนหาขอมูล
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8. OAI Data Provider for JEMS
Diego Fraga Contessa and Moreira de Oliveira (2006) ไดนําเสนองานวิจัยในการ
ปรับปรุงระบบจัดเก็บเอกสารรูปแบบดิจิตอล ในประเทศบราซิล ในการปรับปรุงระบบใชเมทา
ดาตาตามมาตรฐาน Dublin Core ในการอธิบายขอมูลของงานวิจยั เพื่อใหสามารถแลกเปลี่ยนขอมูล
งานวิจัยกับเครือขายอืน่ ๆ ได

บทที่ 3
วิธดี าํ เนินการวิจยั
งานวิจยั นีไ้ ดนาํ เทคนิคเว็บเซอรวสิ (Web Service) มาใชเพือ่ ใชในการแลกเปลีย่ นขอมูล
ผลงานวิจยั ทางการแพทย ระหวางคณะแพทยศาสตรศริ ริ าชพยาบาล คณะแพทยศาสตรโรงพยาบาล
รามาธิบดี คณะเวชศาสตรเขตรอน ซึง่ ในการดําเนินงานวิจยั ผูว จิ ยั ไดพฒ
ั นาโปรแกรมขึน้ ดวย Visual
Studio.Net 2005 และใชฐานขอมูล SQL Server2000 และ MySQL ในการจัดเก็บขอมูล และผู
ดําเนินงานวิจยั ไดทาํ การจําลองระบบฐานขอมูลของหนวยงานทัง้ 3 คณะฯ เพือ่ ใชในการแลกเปลีย่ น
ขอมูลผลงานวิจยั ทางการแพทย ดังนัน้ เพือ่ ใหงานวิจยั บรรลุตามวัตถุประสงค คือศึกษา พัฒนาระบบ
บูรณาการงานวิจยั ทางการแพทย โดยผูค น หาคนขอมูลเพียงจุดเดียว และสามารถทีจ่ ะบูรณาการ
ขอมูลงานวิจยั จากหลายๆ แหลงขอมูล และใหผทู ส่ี นใจไดรบั ขอมูลและขาวสาร ของผลงานวิจยั
Publications ทางการแพทย ใหม ๆ อยูเ สมอโดยระบบจะทําการแจงผูใ ชถา มีงานวิจยั ใหมๆเกิดขึน้
โดยผูว จิ ยั ไดมวี ธิ กี ารดําเนินการวิจยั ดังนี้
1. ศึกษาและวิเคราะหระบบงานเดิม
2. วิเคราะหและออกแบบระบบงานใหม
3. การพัฒนาระบบ
4. การทดสอบประสิทธิภาพของระบบ
1. ศึกษาและวิเคราะหระบบงานเดิม
จากการศึกษาระบบงานเดิมทําใหทราบวา คณะแพทยศาสตรศิริราชพยาบาล คณะ
แพทยศาสตรโรงพยาบาลรามาธิบดี และคณะเวชศาสตรเขตรอนจะมี Admin ซึง่ มีหนาทีใ่ นการเพิม่
แกไข/ลบ ขอมูล Publication โดยทําผานระบบ Admin ซึ่งเปนการกรอกขอมูลผานฟอรม
เปนระบบที่โปรแกรมเมอรไดเขียนไว เมือ่ ทําการ Submit ขอมูลแลว ขอมูลทีท่ าํ การกรอกจะถูกทํา
การเก็บลงดาตาเบส และจะถูกเรียกมาแสดงทีห่ นาเว็บเพจ ของทัง้ 3 คณะ ดังภาพที่ 15-17
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ภาพที่ 15 แสดงรูปแบบการแสดงผลงานวิจยั ทางการแพทยของคณะแพทยศาสตรศริ ริ าชพยาบาล

ภาพที่ 16 แสดงรูปแบบการแสดงผลงานวิจยั ทางการแพทยของคณะเวชศาสตรเขตรอน
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ภาพที่ 17 แสดงรูปแบบการแสดงผลงานวิจยั ทางการแพทยของคณะแพทยศาสตรโรงพยาบาล
รามาธิบดี
จากระบบงานเดิม เมื่อผูสืบคนงานวิจัยตองการสืบคนงานวิจัยก็ตองเขาไปสืบคนใน
เว็บไซตของแตละคณะฯ และจะไดผลงานวิจยั ของแตละคณะฯ ในเว็บของคณะนัน้ ๆ เทานัน้ เชน
เมือ่ เขาไปสืบคนผลงานวิจยั ในเว็บไซตของคณะแพทยศาสตรศริ ริ าชพยาบาล ก็จะไดแตผลงานวิจยั
ของคณะแพทยศาสตรศิริราชพยาบาลเทานั้น ทําใหผูสืบคนตองเสียเวลาสืบคนถึง 3 เว็บไซต
และตองพิมพ keywords เดิม ๆในการคนหา ถึง 3 ครัง้ ทําใหไมสะดวกในการคนหา
2.วิเคราะหและออกแบบระบบงานใหม
จากกปญหาดังทีไ่ ดกลาวมาขางตน ผูว จิ ยั จึงไดคดิ ทีจ่ ะแกไขปญหาดังกลาวใหแกผสู บื คน
ขอมูลใหเกิดความสะดวกในการสืบคนขอมูล โดยสืบคนขอมูลเพียงจุดจุดเดียวสามารถคนขอมูล
งานวิจัยไดจากทั้ง 3 คณะฯ
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ภาพที่ 18 แสดงการใชโปรแกรม VMware ในการจําลองเครือ่ ง
เพื่อใหงาย แกการพัฒนาและทําความเขาใจระบบ ผูวิจัย จึงขอแบงขั้นตอนการพัฒนา
ระบบออก เปน ขั้นตอน ดังนี้
2.1 ทําการจําลองสภาพแวดลอมของระบบใหเสมือนจริง 3 คณะ ฯ
โดยผูวิจัยไดทําการจําลองระบบฐานขอมูลของคณะฯ ทั้ง3 คณะฯ ขึ้นมาโดยใช
โปรแกรม VMware ในการจําลองระบบ ดังภาพที่ 18 และทําการสรางฐานขอมูล (Database)เก็บ
ผลงานวิจัยทางการแพทยของทั้ง 3 คณะฯ ขึ้นมาโดยทําการจําลองฐานขอมูล (Database)ใหมีความ
แตกตางโดยฐานขอมูล (database)ของคณะแพทยศาสตรศริ ริ าชพยาบาลและคณะเวชศาสตรเขตรอน
จะใช SQL Server 2000 เปนฐานขอมูล (Database)และคณะแพทยศาสตรโรงพยาบาลรามาธิบดี ใช
MySQL เปน ฐานขอมูล (Database) เพื่ อ ใหเห็ น ถึ ง ความแตกต า งและทํา ให เ ห็นวา สามารถ
แลกเปลีย่ นผลงานวิจยั ทางการแพทยกันได แมฐานขอมูล(Database) จะมีความแตกตางกัน
2.2 ทําการสรางเซอรวสิ ใหกบั 3 คณะวิชา
โดยในการที่คณะฯทั้ง 3 คณะฯ จะสามารถแลกเปลี่ยนขอมูลกันไดนั้นตองทําการ
สรางเซอรวสิ ใหกับคณะทั้ง 3 คณะ ฯ เพือ่ ใหสามารถติดตอแลกเปลีย่ นขอมูลกันได โดย เซอรวิส ที่
ทําการสรางใหทง้ั 3 คณะฯ มี 4 เซอรวสิ ดังนี้
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2.2.1 เซอรวิสในการดึงขอมูลทั้งหมดจากฐานขอมูล(Database) ของคณะฯ ทั้ง 3
คณะฯ มาเก็บไวที่ ฐานขอมูลกลาง โดยเซอรวิสนี้จะทําการเรียกใชงานเพียงครั้งเดียวเทานั้นเพื่อ
ตองการดึงขอมูลผลงานวิจัยทั้งหมดจากคณะฯ ทั้ง 3 คณะฯ มาไวที่ ฐานขอมูลกลางเพื่อใหผูใช
สามารถทําการคนหาขอมูลผลงานวิจัยไดจากฐานขอมูลกลางเพียงจุดเดียวและผูที่สามารถเรียกใช
งาน เซอรวสิ นีไ้ ดนั้นตองทําการ Login และมีสถานะการ Login เปนผูดูแลระบบ (Admin ) เทานั้น
การทํางานของ เซอรวสิ นีแ้ สดงดังภาพที่ 19

ภาพที่ 19 แสดงการทํางานของเซอรวสิ ในการเรียกขอมูลผลงานวิจยั ครัง้ แรก
2.2.2 เซอรวสิ ในการตรวจสอบผลงานวิจัยที่คณะฯ ทั้ง 3 คณะฯ ทําการเพิ่มเขามา
ใหม เมื่อมีการเรียกใช เซอรวิสแรกในการดึงขอมูลทั้งหมดมาเก็บไวที่ฐานขอมูลกลางแลว หาก
คณะฯ ทั้ง 3 คณะฯ ทําการเพิ่มผลงานวิจัยใหมเขามาเก็บไวในฐานขอมูล ของคณะฯ ตนเองแลว
ขอมูลทีฐ่ านขอมูลกลางก็จะไมมกี ารปรับปรุง จึงตองมีเซอรวสิ ที่ทําการเลือกขอมูลเฉพาะขอมูลที่มี
การเพิ่มเขามาใหมของคณะฯ ทั้ง 3 คณะฯ แลวนําขอมูลที่ไดมาทําการปรับปรุง ที่ฐานขอมูลกลาง
เพือ่ ใหขอ มูลผลงานวิจยั ทีฐ่ านขอมูลกลางมีการ Update ผลงานวิจัยใหมๆ อยูเสมอ การทํางานของ
เซอรวสิ นีแ้ สดงดังภาพที่ 20
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ภาพที่ 20 แสดงการทํางานของเซอรวสิ ในการเรียกขอมูลผลงานวิจยั ทีเ่ พิม่ เขามาใหม
โดยหลั ก การทํางานของเซอรวิสนี้จะทําการเรียก Date/time ครั้งลาสุด ที่มีการ
เรี ย กใช ง านเซอร วิ สในการปรั บ ปรุง ผลงานวิ จ ั ย และทํา การส ง ค า Date/time ที่ไ ด ไ ปค น หา
ผลงานวิจัยจากฐานขอมูลของคณะฯ ทั้ง 3 คณะ หากผลงานวิจัย Record ใดในฐานขอมูลทั้ง 3
คณะฯ มี Date/time ในการปรับปรุง ที่มากวา Date/time ที่เซอรวิสสงไป แสดงวาผลงานวิจัยใน
Record นั้นเปนผลงานวิจยั ทีม่ กี ารปรับปรุงเพิม่ เขามาใหม เซอรวสิ นี้ก็จะนําผลงานวิจัยทุก Record
ที่ได ท้ัง หมดมาเพิ่ มเขาไปที่ฐานขอมูลกลางทํา ใหขอมูลผลงานวิจัยที่ฐานขอมูล กลางมีข อมู ล
ผลงานวิจยั ใหมทม่ี กี ารปรับปรุงเขามาของทัง้ 3 คณะฯ ตรงกัน กับขอมูลผลงานวิจัย จากฐานขอมูล
ของทัง้ 3 คณะฯ โดยผูที่สามารถเรียกใชงานเซอรวิสนี้ไดก็ตองทําการ Login เขามาในระบบและมี
สถานะเปนผูด แู ลระบบ(Admin) เชนกัน
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2.2.3 เซอรวิสในการแกไขขอมูล หากขอมูลที่ฐานขอมูล ของคณะฯ ทั้ง3 คณะฯ
เกิดมีการเปลี่ยนแปลงแกไข ก็จะทําใหขอมูลที่เก็บไวที่ฐานขอมูลกลางไมมีความถูกตองตรงกับ
ขอมูลทีฐ่ านขอมูลของแตละคณะฯ เพราะขอมูลทีฐ่ านขอมูลกลางไมไดถูกแกไขตามไปดวย ดังนั้น
จึงตองมีเซอรวสิ ในการตรวจสอบแกไขวาขอมูลใน Record ใดที่ฐานขอมูลของแตละคณะฯ มีการ
เปลีย่ นแปลงแกไข แลวนําขอมูลทีม่ ีการแกไขนั้นมาทําการแกไขที่ฐานขอมูลกลางดวย การทํางาน
ของเซอรวสิ นีแ้ สดงดังภาพที่ 21

ภาพที่ 21 แสดงการทํางานของเซอรวสิ ในการแกไขขอมูลผลงานวิจยั
โดยการทํ า งานของเซอร วิ ส นี้ จ ะมี ลั ก ษณะคล า ยกั บ เซอร วิ ส ในการปรั บ ปรุ ง
ผลงานวิจัยใหมแ ตที่ แ ตกตางกันคือเซอรวิส นี้จ ะเรี ย กค า Date/time ครั้ งล า สุ ด ที่มี ก ารแก ไ ข
ผลงานวิจยั และสงคา Date/time นี้ไปตรวจสอบกับ Date/time ในฐานขอมูลของคณะฯ ทั้ง 3 คณะฯ
หากผลงานวิจยั Record ใดจากฐานขอมูลทัง้ 3 คณะฯ มี Date/time ในการแกไข ที่มากวา Date/time
ที่ เซอรวสิ สงไป แสดงวาผลงานวิจยั ใน Record นั้นเปนผลงานวิจัยที่มีการแกไข เซอรวสิ นี้ก็จะนํา
ผลงานวิจัยทุก Record ทีไ่ ดทง้ั หมดมาทําการแกไข ทีฐ่ านขอมูลกลาง ทําใหผลงานวิจัยที่ฐานขอมูล
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กลางมีการแกไขเหมือนกับขอมูลที่ ฐานขอมูลของแตละคณะฯ ทัง้ 3 คณะฯ โดยผูท ส่ี ามารถเรียกใช
งาน เซอรวสิ นี้ไดก็ตองทําการ Login เขามาในระบบและมีสถานะเปนผูด แู ลระบบ(Admin) เชนกัน
2.2.4 เซอรวสิ ในการใหผูใชงานระบบสามารถเลือกสืบคนงานวิจัยจากฐานขอมูล
ของแตละคณะฯได โ ดยตรง (Federated search) ถึ งแมว า ระบบจะเน น ใหผูใ ชง านสื บ ค น จาก
ฐานขอมูลกลางเพื่อความรวดเร็วในการคนหา แตถาหากฐานขอมูลของแตละคณะฯ มีการเพิ่มหรือ
แกไข ขอมูลงานวิจัยและผูดูแลระบบ(Admin) ยังไมไดเรียกใชเซอรวิสในการปรับปรุงขอมูลที่
ฐานขอมูลกลาง ขอมูลทีฐ่ านขอมูลกลางก็จะยังไมมผี ลงานวิจยั ใหม หรือยังไมมีการแกไขงานวิจัยที่
มีการแกไขทีฐ่ านขอมูลของแตละคณะฯ ทําใหผูใชงานระบบพลาดโอกาสที่จะไดพบกับผลงานวิจัย
ใหมหรือไดรบั ขอมูลทีย่ งั ไมไดมกี ารปรับปรุงลาสุด ผูพัฒนาระบบจึงสราง เซอรวิส ที่ใหผูใชงาน
ระบบสามารถเลือกสืบคนผลงานวิจัยไดจากฐานขอมูลของคณะฯแตละคณะฯ ไดโดยตรงทําให
ขอมูลทีผ่ สู บื คนมีถกู ตองและขอมูลมีการ Update อยูต ลอดเวลา การทํางานของ เซอรวสิ นี้แสดงดัง
ภาพที่ 22

ภาพที่ 22 แสดงการทํางานของเซอรวสิ ในการสืบคนงานวิจยั จากฐานขอมูลของคณะฯ ทัง้ 3 คณะฯ
โดยตรง (Federated search)
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2.3 ใช Dublin Core Metadata
เพือ่ เปนมาตรฐานในการแลกเปลี่ยนขอมูลระหวางระบบฐานขอมูลทีโ่ ครงสราง
ของขอมูลทีแ่ ตกตางกัน เพือ่ ใหเกิดความเขาใจตรงกันในขอมูลทีท่ าํ การแลกเปลีย่ นโดย Dublin Core
มี Element ทัง้ หมด 15 ตัว แตระบบจะใชจาํ นวน 8 ตัว ดังแสดงในตารางที่ 5
ตารางที่ 5 แสดงรายละเอียด Dublin Core Metadata 8 ตัวที่คณะฯ ทั้ง 3 คณะฯ ใชงาน

Element
Title
Creator
Description
Publisher
Date
Type
Identifier
Source

คณะแพทยศาสตร
ศิรริ าชพยาบาล









ชือ่ คณะ
คณะแพทยศาสตร
คณะเวชศาสตรเขตรอน
โรงพยาบาลรามาธิบดี
















2.4 การแจงเตือนผลงานวิจยั ใหม
เพือ่ อํานวยความสะดวกใหกบั ผูใ ชงาน ผูพ ฒ
ั นาจึงพัฒนาระบบใหมกี ารแจงเตือน
ผลงานวิจยั ใหมทม่ี กี ารเพิม่ เขามาใหม ใหแกผใู ชงานไดรู วามีผลงานวิจยั ใดเขามาใหมในระบบทํา
ใหผใู ชงานไดรบั ทราบขอมูลผลงานวิจยั ใหม อยูต ลอดเวลา
3.การพัฒนาระบบ
3.1 การพัฒนาระบบจะทําการแบงกลุมผูใ ชงานออกเปน 2 กลุมดวยกันคือ ผูใชทั่วไป
(User) และผูด แู ลระบบ (Admin) โดยผูใชงานระบบจะตองทําการ Login กอนเขาใชงานระบบทุก
ครั้ง เพือ่ เปนการระบุตวั ตนกอนเขาใชงานระบบ หากยังไมมี Account ในการ Login ก็ตองทําการ
ลงทะเบียนเพือ่ สมัครสมาชิกเสียกอน เมือ่ ทําการ Login ระบบจะทําการเช็ควา User ที่ Login เขาใช
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งานมีสถานะเปนผูด แู ลระบบหรือผูใ ชงานทัว่ ไปหากเปนผูด แู ลระบบก็สามารถเรียกใชงานเซอรวสิ
ตาง ๆ ทีผ่ ดู แู ลระบบมีสทิ ธ แตถา เปนผูใ ชงานทัว่ ไปก็จะทําไดแคคน หาขอมูลผลงานวิจยั เทานัน้ ดัง
แสดงดังภาพที่ 23

ภาพที่ 23 แสดงขัน้ ตอนการเขาใชงานระบบ
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3.2 ขั้นตอนการทํางานของระบบนั้นเมื่อผูใชทําการ Login เขาสูร ะบบเรียบรอยแลวผูใช
ระบบจะเขาสูห นาการคนหาขอมูลงานวิจยั ซึง่ ในการคนหาผลงานวิจัยผูใชงานสามารถเลือกไดวา
จะทําการคนหาผลงานวิจัยจากฐานขอมูลกลาง (Basic Search) หรือจะทําการคนหาผลงานวิจัยที่
ฐานขอมูลของคณะฯทัง้ 3 คณะฯ โดยตรง(Federated search) แสดงดังภาพที่ 24

ภาพที่ 24 แสดงขัน้ ตอนการคนหาขอมูลงานวิจยั
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3.3 ในการจัดการฐานขอมูลของคณะฯทั้ง 3 คณะฯ มาไวที่ฐานขอมูลกลางนั้น
ฐานขอมูลกลางจะตองระบบการเรียนรูใ นการเพิม่ ขอมูลใหมท่ี คณะทัง้ 3 คณะฯ ไดทาํ การเพิม่ เขา
มาใหม และหากขอมูลทีฐ่ านขอมูลของคณะฯทัง้ 3 คณะฯ มีการเปลี่ยนแปลงแกไข ขอมูลที่
ฐานขอมูลกลางจะตองมีการแกไขขอมูลที่มีการแกไขดวย จึงจะทําใหขอมูลที่ฐานขอมูลกลางมี
ความถูกตอง เพื่อไมใหเกิดขอผิดพลาดในการคนหา และการนําขอมูลจากคณะฯทัง้ 3 คณะฯ มา
จัดเก็บไวทฐ่ี านขอมูลกลางขอมูลทีม่ าจากทัง้ 3 คณะฯ อาจมีความซ้าํ ซอนของขอมูล จึงตองทําการ
Normalizing ขอมูลกอนทําการจัดเก็บขอมูลลงตารางในฐานขอมูล และขอมูลทีไ่ ดอาจมีจาํ นวนมาก
เพราะเปนขอมูลจากทัง้ 3 คณะฯ จึงตองมีการจัดทําดัชนี(Index) ในการคืบคนเพือ่ ใหเกิดความ
รวดเร็วในการสืบคนขอมูล แสดงดังภาพที่ 25

ภาพที่ 25 แสดงการจัดการขอมูลจากคณะทัง้ 3 คณะฯ กอนทําการจัดเก็บลงฐานขอมูลกลาง
การทํางานของระบบการสืบคนงานวิจยั นัน้ ระบบจะสามารถสืบคนงานวิจยั ไดจาก 3
คณะฯทีม่ รี ะบบฐานขอมูลที่แตกตางกันใหสามารถแลกเปลี่ยนขอมูลกันโดยมีมาตรฐาน Dublin
Core Metadata เขามาชวยในการกําหนด Metadata ใหผรู บั และผูส ง สามารถเขาใจตรงกันทําใหการ
รับสงขอมูลนัน้ มีประสิทธิภาพมากขึน้ ซึง่ สามารถแสดงอยูใ นรูปแบบของ Use case diagram ดังนี้
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การอธิบายระบบดวย Use case diagram
1. การเขาสูร ะบบสามารถอธิบายเปน Use case diagram แสดงดังภาพที่ 26 โดยในการ
เขาใชงานในระบบนัน้ user ตองทําการ login เขาสูร ะบบกอนทีจ่ ะเขาใชงานในระบบทุกครัง้

User

ภาพที่ 26 Use case diagram การเขาสูร ะบบ
2. เมือ่ ผูใ ชระบบ Login เขาสูระบบเรียบรอยแลวจะเขาสูระบบที่สามารถทําการสืบคน
งานวิจัยจาก 3 คณะฯไดและระบบยังสามารถที่จะแจงเตือนผูใชระบบไดหากมีงานวิจัยที่มีการ
Update ใหมจาก 3 คณะทําใหเกิดความสะดวกสบายกับผูใชระบบไดจากการแจงเตือนเมื่อมีงานวิจัย
ทีถ่ กู เพิม่ เติมใหมเขามาสามารถแสดงอยูใ นรูปแบบของ Use case diagram ดังภาพที่ 27

Username

Login
User

Password

Searching Research
System

Result
Research Searching

New Research
Message

ภาพที่ 27 แสดงการทํางานของระบบการสืบคนงานวิจยั

48
3. ระบบสามารถสืบคนงานวิจยั จาก 3 คณะฯไดจากฐานขอมูลกลางซึง่ ขอมูลจาก
ฐานขอมูลกลางนั้นมาจาก ขอมูลจากคณะฯทั้ง 3 คณะฯ คือคณะแพทยศาสตรศิริราชพยาบาล
คณะแพทยศาสตรโรงพยาบาลรามาธิบดี และคณะเวชศาสตรเขตรอน สามารถแสดงอยูใ นรูปแบบ
ของ Use case diagram ดังภาพที่ 28

ภาพที่ 28 แสดงการสงขอมูลงานวิจยั จากคณะทัง้ 3 คณะฯไปยังฐานขอมูลกลาง
4.การทดสอบประสิทธิภาพของระบบ
ในการตรวจสอบประสิทธิภาพการทํางานของระบบนั้นจะทําการตรวจสอบผลลัพธ
ของขอมูลที่สืบคนได กับขอมูลที่มีอยูจริงในฐานขอมูลวาระบบสามารถสืบคนขอมูลและแสดงผล
การสืบหาจากฐานขอมูลไดครบถวน

บทที่ 4
ผลการดําเนินงาน
จากการดําเนินการพัฒนาระบบการสืบคนงานวิจัยในสาขางานวิจยั ทางการแพทยระบบ
มุงเนนไปที่การแลกเปลี่ยนขอมูลกันระหวางฐานขอมูล ถึงแมวาฐานขอมูลจะเปนคนละชนิดกัน
( SQL Server2000 และ MySQL ) และนําขอมูลทีไ่ ดทง้ั หมดมาทําการบันทึกลงทีฐ่ านขอมูลกลางทําให
ผูใ ชงานระบบสืบคนขอมูลจากเพียงจุดเดียวแตขอ มูลทีไ่ ดนาํ มาจากแหลงขอมูลหลายแหลง โดยพัฒนา
ระบบขึ้นดวยโปรแกรม Visual Studio.Net 2005 โดยใชภาษา ASP.NET ในการพัฒนา ซึ่งมีกระบวน
ในการพัฒนา ดังนี้
1. ผลการทดสอบการแลกเปลีย่ นขอมูลระหวางฐานขอมูลทีแ่ ตกตางกัน
2. ผลการพัฒนาระบบตนแบบดวยเว็บเซอรวสิ
3. การ Harvesting ขอมูลทีไ่ ดจากเว็บเซอรวสิ มาเก็บไวทฐ่ี านขอมูลกลาง
4. การใชงานระบบ
5. การทดสอบประสิทธิภาพของระบบ
1. ผลการทดสอบการแลกเปลีย่ นขอมูลระหวางฐานขอมูลทีแ่ ตกตางกัน
ในการทดสอบระบบการแลกเปลี่ยนขอมูลนั้นผูวิจัยไดทําการจําลองสภาพแวดลอม
ของระบบฐานขอมูลขึ้นมา 3 แหงโดยใหมีฐานขอมูลที่ที่แตกตางกัน ดังนี้
1. คณะแพทยศาสตรศิริราชพยาบาล จําลองโดยใชฐานขอมูล SQL Server 2000
2. คณะแพทยศาสตรโรงพยาบาลรามาธิบดี จําลองโดยใชฐานขอมูล MySQL
3. คณะเวชศาสตรเขตรอน จําลองโดยใชฐานขอมูล SQL Server 2000
จากผลการทดสอบแลกเปลี่ยนขอมูลระหวางฐานขอมูลที่เปนคนละชนิดกันโดยใช
เว็บเซอรวิส นั้นระบบสามารถแลกเปลี ่ ย นข อ มู ล กั น ได โ ดยข อ มู ล ที่ ไ ดมี ความถูกตองและ
รวดเร็ว
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2. ผลการพัฒนาระบบดวยเว็บเซอรวสิ
ในการจําลองสภาพแวดลอมของฐานขอมูลขึ้นมา 3 แหงนั้น เครือ่ งแมขา ยแตละแหง
จะมี เซอรวสิ ทีใ่ หบริการทัง้ หมด 4 เซอรวสิ ดังภาพที่ 29 โดยเซอรวสิ แตละเซอรวสิ ทําหนาที่ ดังนี้

ภาพที่ 29 แสดงเซอรวสิ ทัง้ 4 เซอรวสิ ที่ไดเปดใหบริการของคณะแพทยศาสตรศริ ริ าชพยาบาล
2.1 เซอรวิส si_server (เซอรวิสนี้จะมีชื่อนําหนาเปนชื่อเครื่องแมขายของตัวเอง คือ
si_server, ra_server. tm_server ในนีน้ เ้ี ปนเครือ่ งแมขา ยของคณะแพทยศาสตรศริ ริ าชพยาบาลจึงมี
ชือ่ เปน si_server ) โดย เซอรวสิ นี้จะถูกเรียกใชเปนเซอรวสิ แรกของการใชงานระบบ การทํางาน
ของ เซอรวสิ นีจ้ ะทําการเรียกขอมูล Publication ทัง้ หมดทีม่ อี ยูในฐานขอมูลของคณะฯทัง้ 3 คณะฯ
ขึน้ มาเพือ่ ทําการนําขอมูลทีไ่ ดทง้ั หมดมาบันทึกไวทฐ่ี านขอมูลกลาง
โดยในการเรียกใชเซอรวสิ นีไ้ มจาํ เปนตองมีการสง Parameter ใด ๆ ใหกบั เซอรวสิ
เพราะเซอรวสิ นีจ้ ะทําการเรียกขอมูล Publication ทัง้ หมดทีม่ ใี นฐานขอมูลโดยไมมเี งือ่ นไขใด ๆเมือ่
ดูจาก WSDL ของ เซอรวสิ si_service ก็จะเห็นไดวา เซอรวิส si_server ไมมกี ารสง Parameter ใด ๆ
ใหกับ เซอรวสิ ดังภาพที่ 30 และเมือ่ ถูกเรียกใชงานก็จะแสดงดังภาพที่ 31
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ภาพที่ 30 แสดง WSDL Tag type ของ เซอรวสิ si_server

ภาพที่ 31 แสดงการเรียกใชงาน เซอรวสิ si_server
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ภาพที่ 32 แสดงตัวอยางขอมูล XML ทีไ่ ดจากการเรียกใชงาน เซอรวสิ si_server
เมือ่ มีการเรียกใชงานเซอรวิส si_service ขอมูลทีไ่ ดทง้ั หมดจะแสดงผลในรูปแบบ
เอกสาร XML โดยขอมูลทีไ่ ดจะถูกระบุความหมายของขอมูลดวย Dublin Core Metadata ตาม
ความหมายของขอมูลแตละตัว เชน DC:Creator จะแทน ชือ่ ผูแ ตงเปนตน ดังภาพที่ 32
2.2 เซอรวสิ newdata หลังจากทําการเรียกใชงานเซอรวสิ si_server หากฐานขอมูลของ
คณะฯ แตละแหงมีการเพิม่ ขอมูล Publication เขามาใหมเซอรวสิ newdata นีก้ จ็ ะทําการตรวจสอบ
วามีขอ มูล Record ไหนบางทีท่ าํ การเพิม่ เขามาใหมหลังจากเรียกใชงานเซอรวสิ si_server แลว และ
จะทําการเลือกเฉพาะขอมูลทีเ่ พิม่ เขามาใหมนน้ั ขึน้ มาเพือ่ ทําการปรับปรุงขอมูลทีฐ่ านขอมูลกลาง
โดยในการเรียกใชงานเซอรวสิ นีจ้ ะตองทําการสง Parameter ใหกบั เซอรวสิ นี้ 1
Parameter คือ Date/time ที่ทําการเรียกใชงานเซอรวิสนี้ครั้งลาสุด เซอรวิสนี้ก็จะทําการนํา
Date/time ทีไ่ ดไปทําการคัดเลือกขอมูลทีม่ ี วัน/เวลา ในการปรับปรุงทีม่ ากกวา Date/time ที่ไดคือ
ปรับปรุงหลังจากมีการเรียกใชงานเซอรวสิ นัน่ เอง
เมือ่ ดู WSDL ของ เซอรวสิ ก็จะเห็นวาเซอรวสิ ตองการ Parameter 1 คาชือ่ ตัวแปร
dd และมีชนิดขอมูลเปน String ดังภาพที่ 33
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ภาพที่ 33 แสดง WSDL Tag type ของเซอรวสิ newdata
โดยคา Parameter ดังกลาวระบบจะทําการเลือกคา Parameter มาจาก Database โดย
อัตโนมัติ และทําการแปลงเปน String และสงคาใหกบั เซอรวสิ เมือ่ เซอรวสิ ไดรับคาไป ก็จะทําการ
แปลงคาทีไ่ ดใหเปน Date/time และนําคาทีไ่ ดไปทําการคัดเลือกขอมูลตามเงือ่ นไขตอไป การ
เรียกใชงานแสดงดังภาพที่ 34

ภาพที่ 34 แสดงการเรียกใชงาน เซอรวสิ newdata
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ภาพที่ 35 แสดงตัวอยางขอมูล XML ทีไ่ ดจากการเรียกใชงานเซอรวสิ newdata
โดยขอมูลในเอกสาร XML ทีไ่ ดจะแสดงดังภาพที่ 35 ขอมูลทีไ่ ดจะเปนขอมูลทีถ่ กู
เพิม่ เขามาใหมทฐ่ี านขอมูลของคณะฯทัง้ 3 คณะฯโดยมีคา Date/time ทีม่ ากกวา Date/time ของ
Parameter ทีถ่ กู สงไป ระบบจะนําขอมูลทีไ่ ดทง้ั หมดมาทําการเพิม่ เขาในทีฐ่ านขอมูลกลาง ทําใหท่ี
ฐานขอมูลกลางมีขอ มูลใหมทค่ี ณะฯทัง้ 3 คณะฯ เพิม่ เขามาใหม
2.3 เซอรวสิ editdata มีความเปนไปไดเมือ่ มีการเพิม่ ขอมูลเขามาแลว ขอมูลทีเ่ พิม่ เขามา
อาจมีการเปลี่ยนแปลงแกไขอยูตลอดเวลา
และเมื่อเราทําการดึงขอมูลมาทําการเก็บไวที่
ฐานขอมูลกลางแลว ขอมูลทีเ่ ครือ่ งแมขา ยแตละแหงมีการเปลีย่ นแปลงแกไข จึงเปนสาเหตุทาํ ให
ขอมูลทีฐ่ านขอมูลกลางไมมคี วามถูกตองตรงกันกับขอมูลทีเ่ ครือ่ งแมขา ยของแตละคณะฯ
โดย เซอรวิส editdata นี้จะทําการตรวจสอบขอมูลวามีขอมูล Record ไหนที่มี
การ แกไขขอมูล และจะทําการเลือกขอมูลใน Record นัน้ ขึน้ มาเพือ่ ทีจ่ ะนํามาทําการแกไขขอมูล
Record นั้นทีฐ่ านขอมูลกลาง ทําใหขอ มูลทีฐ่ านขอมูลกลางถูกตรงตรงกันกับฐานขอมูลทีเ่ ครือ่ งแม
ขายของคณะฯ ทัง้ 3 คณะฯ
โดยในการเรียกใชงานเซอรวสิ นีจ้ ะตองทําการสง Parameter ใหกบั เซอรวสิ นี้ 1
Parameter คือ Date/time ที่มีการแกไขขอมูลลาสุดเซอรวิสนี้ก็จะนําคา Parameter ที่ได ไป
เปรียบเทียบกับ Date/time ทีม่ กี ารแกไขทีฐ่ านขอมูล และเลือกคา Date/time ทีม่ กี ารแกไขหลังจาก
Parameter ทีส่ ง ไปซึง่ เปนขอมูลทีม่ กี ารแกไขหลังจากการปรับปรุงขอมูลทีฐ่ านขอมูลกลางนัน่ เอง
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เมือ่ ดู WSDL ของ เซอรวสิ ก็จะเห็นวาเซอรวสิ ตองการ Parameter 1 คาชือ่ ตัวแปร
dd และมีชนิดขอมูลเปน String ดังภาพที่ 36

ภาพที่ 36 แสดง WSDL Tag type ของเซอรวสิ editdata
โดยคา Parameter ดังกลาวระบบจะทําการเลือกคา Parameter มาจากฐานขอมูล โดย
อัตโนมัติ และทําการแปลงใหเปน String และสงคาใหกบั เซอรวสิ เมือ่ เซอรวสิ ไดรับคาไป ก็จะทํา
การแปลงคาทีไ่ ดใหเปน Date/time และนําคาทีไ่ ดไปทําการคัดเลือกขอมูลตามเงือ่ นไขตอไป การ
เรียกใชงานเซอรวสิ แสดงดังภาพที่ 37
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ภาพที่ 37 แสดงการเรียกใชงานเซอรวสิ editdata

ภาพที่ 38 แสดงขอมูล XML ที่ไดจากการเรียกใชงานเซอรวสิ editdata
โดยขอมูลในเอกสาร XML ดังภาพที่ 38 ขอมูลทีไ่ ดจะเปนขอมูลทีท่ าํ การ แกไข
หลังจาก Date/time ทีส่ ง ไป ทําใหไดแตขอ มูลทีม่ กี ารแกไขและนําขอมูลทีไ่ ดมาทําการปรับปรุง ที่
ฐานขอมูลกลางเพือ่ ทําใหขอ มูลทีด่ าตาเบสกลางมีความถูกตองตรงกันกับขอมูลตนฉบับทีม่ กี าร
แกไข
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2.4 เซอรวสิ directdata เมือ่ มีการ Harvesting ขอมูลมาเก็บไวทฐ่ี านขอมูลกลางแลว
ผูใชสามารถคนหาขอมูลทีฐ่ านขอมูลกลางไดทนั ที แตมคี วามเปนไปไดวา หลังจากการ Harvesting
ขอมูลแลวฐานขอมูลแตละแหงอาจจมีการเพิม่ ขอมูล Publication เขามาอีก ฐานขอมูลกลางจึงยังไม
มีขอ มูลทีเ่ พิม่ เขามาใหมน้ี จนกวาจะทําการ Harvesting ขอมูลอีกครัง้ ทําใหผใู ชงานสูญเสียโอกาส
ในการที่จะพบ Publication ใหมทเ่ี พิม่ เขามานี้ เซอรวสิ directdata จึงเปนเซอรวสิ ทีใ่ หผูใชงาน
สามารถคนหาขอมูลไดจากฐานขอมูลแตละแหงไดโดยตรง (Federated Search) ผานทางระบบทํา
ใหผใู ชงานไมพลาดโอกาสทีจ่ ะไดคน พบ Publication ใหมๆ ที่ทําการปรับปรุงทีฐ่ านขอมูลแตละ
แหง แตยงั ไมไดทาํ การดึงขอมูลมาบันทึกไวที่ฐานขอมูลกลาง
โดยเซอรวิส directdata นี้จะแตกตางจาก 3 เซอรวิส ที่ผานมาที่ไมมีการสง
Parameter และมีการสง Parameter แค Parameter เดียว เนือ่ งจากเซอรวสิ นีจ้ ะทําการคนหาขอมูลที่
เครือ่ งแมขา ยแตละแหงโดยตรงจึงตองทําการสง Parameter ใหกบั เซอรวสิ เพือ่ ใชเปนเงือ่ นไขในการ
คนหา เมือ่ ดูจากเอกสาร WSDL แลวจะเห็นวามีการสง Parameter จํานวน 3 Parameter ทีใ่ ชในการ
คนหาดวยกัน คือ ชือ่ ผูแ ตง ชือ่ บทความ และเงือ่ นไขในการคนหา ดังภาพที่ 39

ภาพที่ 39 แสดง WSDL Tag type ของเซอรวสิ directdata
เมือ่ ทําการเรียกใชงานเซอรวสิ ก็จะพบกับกับหนาตาใหใสคา Parameter ดังภาพ ที่
40
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ภาพที่ 40 แสดงการเรียกใชงานเซอรวสิ directdata
เมือ่ ทําการใสคา Parameter ดังภาพที่ 40 แลวก็จะเรียกใชเซอรวสิ ทีจ่ ะทําการ
คัดเลือกขอมูลตามเงือ่ นไขทีต่ อ งการแลวจะไดขอ มูลเปนเอกสาร XML ดังภาพที่ 41

ภาพที่ 41 ตัวอยางเอกสาร XML ทีไ่ ดจากการเรียกใชงานเซอรวสิ directdata
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3. การ Harvesting ขอมูลทีไ่ ดจากเว็บเซอรวสิ มาเก็บไวทฐ่ี านขอมูลกลาง
เมื่อทําการเรียกใชเซอรวิสสามารถดึงขอมูลจากฐานขอมูลของคณะฯทั้ง 3 คณะฯ
ตามเงื่อนไขที่กําหนดไดแลว และไดออกผลลัพธมาในรูปของเอกสาร XML ในขัน้ ตอนตอไปคือ
การนําขอมูลทีไ่ ดจากเอกสาร XML ของทัง้ 3 คณะฯ มาทําการบันทึกเก็บไวทฐ่ี านขอมูลกลางเพือ่
เพิม่ ความรวดเร็วในการคนหาขอมูล โดยในกระบวนการ Harvesting ขอมูลมาเก็บไวทฐ่ี านขอมูล
กลางนั้นไมจาํ เปนตองเก็บขอมูลใหครบทุกฟวสที่ได โดยจะเลือกเก็บแตฟวสขอมูลที่สําคัญและมี
ผลตอการคนหาเทานั้นโดยขอมูลทีจ่ ดั เก็บแสดงดังตารางที่ 6
ตารางที่ 6 แสดงชือ่ ฟวสของฐานขอมูลแตละคณะฯ และชือ่ ทีจ่ ัดเก็บหลังจากทําการ Harvesting
ชื่อฟวสใหม
คําอธิบาย
ที่เก็บ
Pub_author ชือ่ ผูแ ตง
Pub_title
ชือ่ เรือ่ ง
Pub_journal ชือ่ journal
URL เชือ่ มโยงไป
Pub_link
Pub_link
หาตนฉบับ
Pub_impactfactor Pub_if
คา Impact Factor

1
2
3

ชือ่ ฟวสขอ มูลที่ Server
Siriraj
Rama
TM
Pub_author Pub_name
Pub_author
Pub_topic
Pub_title
Pub_topic
Pub_journal Pub_journal Pub_journal

4

Pub_link

Pub_link

5

Pub_IF

Pub_if

ลําดับ

โดยในการ Harvesting ขอมูลมาเก็บไวทฐ่ี านขอมูลกลางนั้นมีกระบวนการในการ
จัดการกับขอมูลดังนีค้ อื
3.1 Normalizing เนือ่ งจากขอมูล Publication ที่เก็บไวในฐานขอมูลนัน้ จะถูกระบุไว
ดวยวา Publication นัน้ เปน Publication ของภาควิชาไหนในหนวยงานซึง่ ขอมูลรายชือ่ ภาควิชาทีไ่ ด
จากเอกสาร XML นัน้ เปนชือ่ เต็มของภาควิชาซึง่ จะใชเนือ้ ทีใ่ นการจัดเก็บคอนขางมาก เพราะชือ่
ภาควิชาสวนใหญคอ ยขางยาว และตองจัดเก็บขอมูลเดีย่ วกับนีซ้ าํ้ ๆกันหลาย ๆ Record เพือ่ เปนการ
ประหยัดเนือ้ ทีใ่ นการจัดเก็บรายชือ่ ภาควิชาจึงตองมีการทํา Normalization เพือ่ ลดขอมูลโดยการ
แยก รายชือ่ ภาควิชาออกเปนอีก 1 ตารางและในตารางหลักก็เก็บ ID ภาควิชาแทน ดังภาพที่ 42
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ภาพที่ 42 แสดงการ Normalization รายชื่อภาควิชา
3.2 Index การคนหาขอมูล Publication อาจจมีความลาชาได เนือ่ งจากขอมูล Publication
มีจาํ นวมมาก และเพิม่ มากขึน้ ทุกวัน เพราะฉะนัน้ จึงตองทําการ Index ขอมูลเพือ่ เพิม่ ประสิทธิภาพ
ในการคนหาขอมูล ใหมคี วามเร็วในการคนหามากขึน้ โดยจะทําการ Index ทีฟ่ ว ส Pub_author และ
Pub_title เนือ่ งจากในการคนหาขอมูล ระบบจะทําการคนหาจากชือ่ ผูแ ตงและชือ่ ของ Publication
3.3 Ranking ในการคนหาผลงาน Publication ในระบบนัน้ ระบบไดทาํ การ Ranking
ผลของขอมูล Publication ทีค่ น หาไดโดยจะทําการ Ranking ตาม คา Impact factor เพราะถา
Publication ไหนมีคา Impact factor มากๆ ก็แสดงวาผลงาน Publication นัน้ ไดถกู นําไปใชในการ
อางอิงมากทําใหผลงาน Publication นัน้ มีความนาเชือ่ ถือมาก แสดงดังภาพที่ 43

ภาพที่ 43 แสดงผลการคนหาขอมูล Publication โดย Ranking ตามคา Impact factor
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4. การใชงานระบบ
ผูพ ฒ
ั นาระบบออกแบบระบบการคนหาขอมูลโดยทําการออกแบบใหมี User interface
คลายกับการคนหาขอมูลใน Google เนือ่ งจากผูใ ชงานสวนมากคุน เคยกับ Google เปนอยางดี จึงทํา
ใหผใู ชงานสามารถใชงานระบบไดอยางรวดเร็ว โดยแบงประเภทผูใ ชออกเปน 2 ประเภทดวยกัน คือ
4.1 ผูใ ชงานทัว่ ไป (User) โดย User interface ของผูใ ชงานนี้ จะไมมอี ะไรทีซ่ บั ซอน
มากนัก ดังภาพที่ 44 มีฟอรมในการกรอกขอมูลทีต่ อ งการคนหาและให User เลือกวาตองการคนหา
ขอมูล Publication จากอะไร และเลือกวาจะคนหาจากแหลงใด และจะแสดงขอมูลผลการคนหาให
User ไดโดยระบบจะมีความสามารถในการใชงานระบบดังนี้
4.1.1 จะใหผูใชกรอก ขอมูลการขอความทีต่ อ งการคนหา แลวใหผใู ชเลือกวาจะให
ระบบทําการคนหาจากชือ่ ผูแ ตงหรือชือ่ เรือ่ ง หรือคนหาจากทัง้ ชือ่ ผูแ ตงและชือ่ เรือ่ ง และแสดงผล
การคนหาออกมาใหผใู ชงานระบบ
4.1.2 จะเปนการคนหาแบบมีเงื่อนไข โดยใหผูใชงานกรอกขอความที่ตองการใน
ฟอรมทีก่ าํ หนด แลวใหเลือกเงือ่ นไข วาจะคนหาโดยเงือ่ นไข AND หรือ OR เพื่อเปนการจํากัด
ขอมูลใหตรงกับความตองการของผูใ ชงานมากขึน้

ภาพที่ 44 แสดงหนาการใชงานระบบในสวนของผูใ ชงานทัว่ ไป
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4.1.3 ระบบแจงเตือนขอมูล Publication ใหม เมือ่ มี Publication เพิม่ เขามาใหม
ระบบจะทําการแจงขอมูลนีใ้ หแก User รู วามีขอมูลใหมมา เพือ่ เปนการอํานวยความสะดวกใหกบั
ผูใชงาน โดยผูใ ชสามารถ คลิกเชือ่ มโยงเพือ่ ดูไดเลยวามีขอ มูล Publication อะไรเขามาใหมบา ง ดัง
ภาพที่ 45

ภาพที่ 45 แสดงระบบแจงเตือนขอมูล Publication ใหม
4.2 ผูดูแลระบบ (Admin) โดย User interface ของ Admin ก็จะเหมือนกันกับ User
interface ของผูใชงานทั่วไป แตจะมี Menu เพิม่ เขามาทีเ่ ห็นเฉพาะ Admin เทานัน้ เพือ่ ให Admin ได
ใชในการจัดการกับขอมูล Publication เมนูทเ่ี พิม่ เขามาก็เปนเมนูทเ่ี รียกใช เซอรวสิ ทีส่ รางไว
นัน่ เอง ให Admin ไดใชในการ เพิม่ /แกไขขอมูล แสดงดังภาพที่ 46
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ภาพที่ 46 แสดงหนาการใชงานเมนูในสวนของผูด แู ลระบบ
5. การทดสอบประสิทธิภาพของระบบ
ในการตรวจสอบประสิทธิภาพการทํางานของระบบนัน้ จะทําการตรวจสอบผลของ
ขอมูลทีส่ บื คนได กับขอมูลทีม่ อี ยูจ ริงในฐานขอมูลวาระบบสามารถสืบคนขอมูลและแสดงผลการ
สืบหาจากฐานขอมูลไดครบถวน ดังแสดงผลการทดสอบดังตารางที่ 7
ตารางที่ 7 แสดงผลการทดสอบประสิทธิภาพของระบบ
Keyword
ที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

จํานวนครัง้
ที่คนหา
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10

จํานวนขอมูล
ทีม่ อี ยูจ ริง(Record)
29
87
3
15
21
10
6
30
68
59

จํานวนขอมูลที่
คนพบ (Record)
29
87
3
15
21
10
6
30
68
59

ผลลัพธ
(%)
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100

บทที่ 5
บทสรุป
จากการศึกษาและ พัฒนาระบบการสืบคนงานวิจยั ในสาขางานวิจยั ทางการแพทย สามารถ
สรุปผลทีไ่ ดรบั ขอจํากัดของการศึกษาและขอเสนอแนะไดดงั นี้
สรุปผลการพัฒนาระบบการสืบคนงานวิจัย ในสาขางานวิจัยทางการแพทย
ผูวิจัยทําการจําลองฐานขอมูลผลงานวิจัยขึ้นมา 3 แหง โดยจํ า ลองฐานข อ มู ล ให เ ป น
ฐานขอมูลคนละชนิดกันและดึ งขอมูลจากฐานขอมูลของทั้ง 3 คณะฯ มาไวที่ฐานขอมูลกลาง
ซึ่งเรียกวาวิธีการ Harvesting และนํามาตรฐานดับลินคอร (Dublin Core) มาใช ใ นการอธิ บ าย
Metadata ของขอมูล ทําการ Normalizing และจัดทําดัชนี( Index)ในการค น หา โดยในการ
ใชงานผูใ ชงานสามารถเลือกไดวาจะคน หาผลงานวิ จ ั ย จากฐานข อ มู ล กลาง นอกจากนี้ยังได
พัฒ นาระบบการคนหาจากฐานขอมูลของแตละคณะฯโดยตรง(Federated search) โดยระบบ
จะทําการแสดงลําดับผลการคนหาขอมูล(Ranking) ตามคา Impact Factor ของงานวิจัย โดยการ
คนหาทั้งหมดนี้สามารถคนหาขอมูลจากคณะฯทั้ง 3 แหงไดโดยคนหาผานระบบเพียงครั้งเดียวจึง
ทําใหบรรลุตามวัตถุประสงคขอแรกของการวิจัย คือ เพื่อศึกษาพัฒนาระบบบูรณาการงานวิจัย
ทางการแพทย โดยผู คนหาคนขอมูลเพียงที่เดียวและสามารถที่จะบูรณาการขอมูลงานวิจัยจาก
หลาย ๆ แหลงขอมูล
โดยขอดีของการคนหาผลงานวิจัยที่ฐานขอมูลกลาง หรือวิธี Harvesting คือมีความ
รวดเร็ ว ในการค น หา ส ว นข อ ดี ข องการค น หาจากเครื่ อ งแม ข า ยของแต ล ะคณะฯโดยตรง
(Federated search) คือ ผลงานวิจัยไดมีการปรับปรุงอยูตลอดเวลาทําใหผูใชงานไดรับขอมู ลที่
ถูก ต อ ง สว นขอเสี ย ของการค น หาผลงานวิ จ ั ย ที่ฐานขอมูลกลาง คือขอมูลอาจไมปรับปรุงให
ทันสมัย หากผูดูแลระบบยังไมไดเรียกใชงานเซอรวิสในการอัพเดจขอมูล หรือยังไมถึงเวลาที่
กํ า หนดไว ส ว นขอเสี ย ของการค น หาจากเครื่ อ งแม ข า ยของแต ล ะคณะฯโดยตรง (Federated
search) คือใชเวลานานในการคนหา เนื่องจากระบบตองคนหาที่ฐานขอมูลที่เครื่องแมขายทั้ง 3
คณะฯ
นอกจากนี้ระบบที่พัฒนาขึ้นยังสามารถแจงเตือนผูใช โดยเมื่อผูใชงานทําการ Login
เขาใชงานระบบ ระบบสามารถแจงเตือนผลงานวิจัยใหม ที่เขามาในระบบใหผูใชงานทราบไดวามี
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ผลงานวิจัยใหมเขามาในระบบจึงทําใหบรรลุตามวัตถุประสงคขอ 2 ของการวิจัย คือ เพื่อใหผูที่
สนใจไดรับขอมูลและขาวสาร ของผลงานวิจัย Publications ทางการแพทยใหม ๆ อยูเสมอโดย
ระบบจะทําการแจงผูใ ชถา มีผลงานวิจยั ใหมๆเกิดขึน้
สุดทายทําการทดสอบประสิทธิภาพการทํางานของระบบ โดยการตรวจสอบผลลัพธ
ของขอมูลที่ไดจากการคนหา กับขอมูลที่มีอยูจริงในฐานขอมูล ผลการทดสอบระบบปรากฏวา
ระบบสามารถคนหาขอมูลทัง้ สองวิธไี ดครบถวน ถูกตอง 100 เปอรเซ็นต
ขอจํากัดของการศึกษา
1. ในการสืบคนขอมูลผานระบบ ระบบจะใหผลลัพธการคนหาเพียง ชื่อผลงานวิจัย ชื่อ
ผูแ ตง คา Impact Factor และ Link ที่เชื่อมโยงไปยังเว็บไซตตนฉบับเทานั้นไมมีบทคัดยอ หรือ
ไฟลผลงานวิจัยใหดาวนโหลด
2. ในการพัฒนาระบบเพื่อใหใชงานไดจริงนัน้ พบวาการเขาถึงเครือ่ งแมขา ยในแตละเครือขาย
นัน้ ทําไดยากมาก เพราะติดปญหาเรือ่ งการรักษาความมัน่ คง ปลอดภัย เชน ระบบ Firewall ดังนัน้ หากจะมี
การใชงานระบบนีจ้ าํ เปนทีจ่ ะตองประสานผูด แู ลระบบเครือขายของทุกแหงในการอนุญาตใหมกี ารเขาถึง
เครือขายในแตละสถาบันได รวมทัง้ การติดตั้งโปรแกรมเพือ่ ใหบริการเซอรวสิ ก็จะมีปญ
 หาในทํานอง
เดียวกัน
3. ในการปรับปรุงขอมูลผลงานวิจัยที่ฐานขอมูลกลางตองกระทําโดยผูดูแลระบบ
เทานั้น หากผูดูแลระบบทําการปรับปรุงลาชาก็จะทําใหที่ฐานขอมูลกลางไมมีผลงานวิจัยใหม ๆที่
ทําการไดมกี ารเปลีย่ นแปลงทีฐ่ านขอมูลของแตละคณะ ฯ
ขอเสนอแนะ
1. ควรมีการปรับปรุงรูปแบบการคนหาขอมูล เชนการตัดคํา การเวนวรรคของคํา เปนตน
เพือ่ ใหผใู ชงานคนหาขอมูลไดอยางสะดวกมากยิง่ ขึน้
3. ขอมูลที่แสดงผลของการคนหานาจะมีการทําสีใหเดนชัด ใหผูใชรูวาเปนสวนไหน
ของผลที่ไดมากจากการคนหา
4. ควรมีระบบในการเพิ่มจํานวนฐานขอมูลจากคณะวิชา หรือหนวยงานอื่น ๆ ที่จะทํา
การ harvesting เพือ่ ใหมคี วามหลากหลายของขอมูลมากขึน้
5. ระบบการตั้งเวลาใหทําการ harvesting ขอมูลไดยอัตโนมัติทําใหไมตองรอผูดูแล
ระบบและขอมูลจะมีความทันสมัยมากขึน้
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ภาคผนวก

ภาคผนวก ก
คูม อื การใชระบบ
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คูม อื การใชงานระบบการพัฒนาระบบการสืบคนงานวิจยั ในสาขางานวิจยั ทางการแพทย
ในการใชงานระบบนัน้ ระบบไดทาํ การแบงระดับสิทธของผูใ ชออกเปน 2 กลุม คือ
1. ผูใชงานทั่วไป (User)
2. ผูด แู ลระบบ (Admin)
1.การใชงานของผูใ ชงานทัว่ ไป (User)
ขัน้ ตอนเขาสูร ะบบ
1. เมือ่ เริม่ ใชงานระบบ ระบบจะใหผใู ชงานกรอก User Name และ Password ดังภาพที่ 47

ภาพที่ 47 แสดงการเขาสูร ะบบโดยใหผใู ชงานทําการ Login
2. หากผูใชยังไมมี Account การใชงานระบบใหทาํ การสมัครสมาชิกใหม โดยคลิกที่
Register จะปรากฏหนาตางใหผใู ชกรอกขอมูลเบือ้ งตนในการสมัครสมาชิก ดังภาพที่ 48

ภาพที่ 48 ฟอรมการกรอกขอมูลในการสมัครสมาชิก
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3. เมือ่ กรอกขอมูลการสมัครครบถวนแลวใหคลิก Register จะปรากฏหนาตางบอก
ขอความ Register Complete แสดงวาการสมัครสมาชิกเสร็จสิน้ แลว ใหผใู ชคลิกที่ Login เพือ่ ทําการ
Login เขาสูร ะบบตาม User Name และ Password ที่ไดกรอกสมัครไวขา งตน ดังภาพที่ 49

ภาพที่ 49 แสดงเมือ่ การสมัครสมาชิกเรียบรอยแลว
4. เมือ่ ทําการ Login เขาสูร ะบบเรียบรอยแลว จะปรากฏหนาตาของโปรแกรมใหผใู ชระบบ
กรอกขอความที่ตองการคนหาในชองคนหา ดังภาพที่ 50 โดยระบบมีความสามารถในการคนหา
ดังนี้

ภาพที่ 50 แสดงหนาตาการใชงานระบบของผูใ ชงานทัว่ ไป (User)
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4.1 การคนหาแบบ Basic Search การคนหาแบบ Basic ดังภาพที่ 51 มีขั้นตอน
ดังนี้
4.1.1 ผูใ ชงานกรอก keyword ทีต่ อ งการคนหาในชองคนหา
4.1.2 ผูเ ลือกวาตองการใหระบบคนหาขอมูลจากอะไรบาง โดยมีตวั เลือก
4.1.2.1 ชือ่ ผูแ ตง โดยระบบจะคนหาขอมูลจากชือ่ ผูแ ตง
4.1.2.2 ชือ่ เรือ่ ง โดยระบบจะคนหาขอมูลจากชือ่ เรือ่ ง
4.1.2.3 ทัง้ หมด โดยระบบจะคนหาขอมูลจากชือ่ ผูแ ตงและชือ่ เรือ่ ง
2.เลือกวาตองการให
1.กรอก Keyword ที่

คนหาจากอะไรบาง

ตองการคนหา
4.คลิก Search

3.เลือกวาตองการใหคนหา

จาก คณะฯ ไหนบาง

5.ระบบแสดงผลลัพธ

การคนหา

ภาพที่ 51 แสดงวิธกี ารคนหาขอมูลแบบ Basic Search
4.1.3 เลือกวาตองการใหระบบคนหาขอมูลจากคณะฯ ไหนบาง
4.1.3.1 Siriraj คือ คณะแพทยศาสตรศริ ริ าชพยาบาล
4.1.3.2 Rama คือ คณะแพทยศาสตรโรงพยาบาลรามาธิบดี
4.1.3.3 TM คือ คณะเวชศาสตรเขตรอน
4.1.4 คลิกที่ Search เพือ่ ทําการคนหาขอมูล
4.1.5 เมือ่ พบขอมูลระบบจะทําการแสดงผลขอมูลทีไ่ ดจากการคนหา
4.2 การคนหาแบบ Advance Search มีขน้ั ตอนดังนี้ ดังภาพที่ 52
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1.ใส Keyword ชือ่ ผูแ ตง

2. เลือกเงื่อนไข

3.ใส Keyword ชื่อเรื่อง

5.คลิก Advanced Search

4. เลือกวาตองการให
คนหาจากคณะฯ ไหน

6. ระบบแสดงผลลัพธผลการ
คนหา

ภาพที่ 52 แสดงวิธกี ารคนหาขอมูลแบบ Advance Search
4.2.1 ผูใ ชงานกรอก Keyword ชือ่ ผูแ ตง
4.2.2 ทําการเลือก เงือ่ นไข
4.2.2.1 and เงือ่ นไข และ
4.2.2.2 or เงือ่ นไข หรือ
4.2.3 ผูใ ชกรอก Keyword ชือ่ เรือ่ ง
4.2.4 เลือกวาตองการใหระบบคนหาขอมูลจากคณะฯ ไหนบาง
4.2.4.1 Siriraj คือ คณะแพทยศาสตรศริ ริ าชพยาบาล
4.2.4.2 Rama คือ คณะแพทยศาสตรโรงพยาบาลรามาธิบดี
4.2.4.3 TM คือ คณะเวชศาสตรเขตรอน
4.2.5 คลิกที่ Advanced Search เพือ่ ทําการคนหาขอมูล
4.2.6 เมือ่ พบขอมูลระบบจะทําการแสดงผลขอมูลทีไ่ ดจากการคนหา

74

4.3 การคนหาทีเ่ ครือ่ งแมขา ย ของแตละคณะฯ โดยตรง (Federated Search)
การคนหาแบบ Federated Search นีจ้ ะมีขน้ั ตอนเหมือนกับการคนหาแบบ
Advance Search ทุกประการ แตเพิม่ ขัน้ ตอนมา 1 ขัน้ ตอน โดยติก๊ เลือก Federated Search กอนการ
คลิก Advance Search ดังภาพที่ 53

เลือก FederatedSearch

ภาพที่ 53 แสดงวิธกี ารคนหาแบบ Federated Search
5. การเปลีย่ น Password ของผูใ ชงาน เมือ่ ผูใ ชงานตองการเปลีย่ น Password เดิมซึง่ เคย
ใชอยู สามารถทําไดดงั นี้
5.1 คลิก ChangePassword ดังภาพที่ 54
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1.คลิก ChangePassword

ภาพที่ 54 แสดงวิธกี ารเปลีย่ น Password
5.2 กรอก Password ใหมทต่ี อ งการลงในชอง NewPassword
5.3 Confirm Password ทีต่ อ งการปลีย่ นอีกครัง้ ในชอง Confirm NewPassword
5.4 คลิก Change Password
2.กรอก Password ใหมทต่ี อ งการ

3.Confirm Password ใหมอีกครั้ง

4.คลิก Change Password

ภาพที่ 55 แสดงฟอรมการกรอก Password ใหม
2.การใชงานของผูด แู ลระบบ (Admin)
2.1 ผูใ ชงานทําการ Login เขาสูร ะบบเหมือนกับผูใ ชงานทัว่ ไป
2.2 เมือ่ ทําการ Login เขาสูร ะบบแลว จะพบกับหนาจอ ดังภาพ ซึง่ จะมี Menu เพิม่ เขามา
มากวาผูใ ชงานทัว่ ไป
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Menu ที่ Admin มองเห็นไดมากกวา ผูใชงานทั่วไป

ภาพที่ 56 แสดง Menu ของ Admin ทีเห็นไดมากกวาผูใ ชงานทัว่ ไป
2.3 Menu ที่ Admin สามารถมองเห็นมากกวาผูใ ชงานโดยทัว่ ไปมีดงั นี้
2.3.1 harvest จะทําการดึงขอมูลทีม่ อี ยูใ นฐานขอมูลทัง้ หมดของทัง้ 3 คณะ ฯ มาทํา
การเก็บไวที่ ฐานขอมูลกลาง โดยเมื่อทําการ คลิกที่ harvest และเมื่อการดึงขอมูลมาทําการเก็บไว
ที่
ฐานขอมูลกลางเรียบรอยแลวระบบจะทําการแจงรายการอัพเดจใหทราบวาไดทําการอัพเดจ
ขอมูลไปกี่ Record ดังภาพที่ 57

ภาพที่ 57 แสดงจํานวนขอมูลทีท่ าํ การอัพเดจ จากการเรียกใชงาน Service
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2.3.2 New harvest จะทําการดึงขอมูลทีม่ กี าร Update ใหมหลังจากที่ harvest ไปแลว
มา Update ทีฐ่ านขอมูลกลางเพื่อใหมีขอมูลใหมๆ อยูเสมอ โดยเมื่อการการ Update ขอมูลเสร็จ
เรียบรอยแลวระบบก็จะทําการแจงรายการอัพเดจใหทราบวาอัพเดจขอมูลแตละคณะฯ ไปกี่ Record
เหมือนกับ การ harvest
2.3.3 Edit harvest จะทําการตรวจสอบฐานขอมูลทีเ่ ครือ่ งแมขา ย ของคณะทัง้ 3 คณะ
วามีการแกไขหรือไม หากมีการแกไข ก็จะดึงขอมูลทีม่ กี ารแกไข มาทําการ Update ที่ ฐานขอมูล
กลาง ทําใหขอ มูลมีความถูกตองตรงกันโดยเมือ่ การการแกไขขอมูลเสร็จเรียบรอยแลวระบบก็จะทํา
การแจงรายการอัพเดจใหทราบวาทําการแกไขขอมูลแตละคณะฯ ไปกี่ Record เหมือนกับ การ
harvest
3.การออกจากระบบ (Logout)
คลิกที่เมนู Logout เพือ่ ทําการออกจากระบบ ดังภาพที่ 58

คลิกที่ Logout เพื่อทําการออกจากระบบ

ภาพที่ 58 แสดงวิธกี ารออกจากระบบ

ภาคผนวก ข
ตารางฐานขอมูลระบบ
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ตารางที่ 8 rs_publication ตารางเก็บผลงาน Publication คณะแพทยศาสตรศริ ริ าชพยาบาล
Field

Type
Pub_id
Int
Pub_author
varchar
Pub_topic
varchar
Pub_journal
varchar
Pub_volume
varchar
Pub_no
varchar
Pub_startpages
varchar
Pub_endpage
varchar
Pub_month
varchar
Pub_year
varchar
Pub_link
varchar
Pub_document_type varchar
Pub_source
varchar
Pub_type
varchar
Pub_IF
float
Pub_hindex
float
Dept_id
int
Pub_update
Date/time

Size
4
500
200
50
50
50
10
10
10
4
300
50
200
50
4
4
4
8

Key type
ความหมาย
PK
รหัส
ชือ่ จัดทํา Publication
ชือ่ เรือ่ ง Publication
ชือ่ วารสาร
ฉบับที่
เลขที่
หนาเริม่ ตน
หนาสิน้ สุด
เดือนทีต่ พี มิ พ
ปทต่ี พี มิ พ
URL
ประเภท Publication
ทีม่ าของ Publication
ระดับทีต่ พี มิ พ (ภายใน, นานาชาติ)
คา Impact factor
คา h index
FK
รหัสภาควิชา
วัน เดือน ป ที่ update

ตารางที่ 9 rs_Department ตารางเก็บราชชือ่ ภาควิชา คณะแพทยศาสตรศริ ริ าชพยาบาล
Field
Dept_id
Dept_nameth
Dept_nameen

Type
Int
varchar
varchar

Size
2
100
100

Key type
ความหมาย
PK
รหัสภาควิชา
ชือ่ ภาควิชาภาษาไทย
ชือ่ ภาควิชาภาษาอังกฤษ
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ตารางที่ 10 Tmdata ตารางเก็บผลงาน Publication คณะเวชศาสตรเขตรอน
Field
Pub_id
Pub_author
Pub_topic
Pub_journal
Pub_volume
Pub_no
Pub_pages
Pub_pages_end
Pub_month
Pub_year
Pub_link
Pub_source
Pub_type
Pub_inpactfactor
Dept_id
Pub_update

Type
Int
varchar
varchar
varchar
varchar
varchar
varchar
varchar
varchar
varchar
varchar
varchar
varchar
float
int
Date/time

Size
4
500
200
50
50
50
10
10
10
4
300
200
50
4
4
8

Key type
ความหมาย
PK
รหัส
ชือ่ จัดทํา Publication
ชือ่ เรือ่ ง Publication
ชือ่ วารสาร
ฉบับที่
เลขที่
หนาเริม่ ตน
หนาสิน้ สุด
เดือนทีต่ พี มิ พ
ปทต่ี พี มิ พ
URL
ทีม่ าของ Publication
ระดับทีต่ พี มิ พ (ภายใน, นานาชาติ)
คา Impact factor
FK
รหัสภาควิชา
วัน เดือน ป ที่ update

ตารางที่ 11 Tm_dept ตารางเก็บราชชือ่ ภาควิชา คณะเวชศาสตรเขตรอน
Field
Dept_id
Dept_nameth
Dept_nameen

Type
Int
varchar
varchar

Size
2
100
100

Key type
ความหมาย
PK
รหัสภาควิชา
ชือ่ ภาควิชาภาษาไทย
ชือ่ ภาควิชาภาษาอังกฤษ
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ตารางที่ 12 Ra_pub ตารางเก็บผลงาน Publication คณะแพทยศาสตรโรงพยาบาลรามาธิบดี
Field
Pub_num
Pub_name
Pub_title
Pub_journal
Pub_volume
Pub_no
Pub_pstart
Pub_pend
Pub_year
Pub_link
Pub_source
Pub_IF
Dept_id
Pub_update

Type
Int
varchar
varchar
varchar
varchar
varchar
varchar
varchar
varchar
varchar
varchar
float
int
Date/time

Size
2
500
200
50
50
50
10
10
4
300
200
4
4
8

Key type
ความหมาย
PK
รหัส
ชือ่ จัดทํา Publication
ชือ่ เรือ่ ง Publication
ชือ่ วารสาร
ฉบับที่
เลขที่
หนาเริม่ ตน
หนาสิน้ สุด
ปทต่ี พี มิ พ
URL
ทีม่ าของ Publication
คา Impact factor
FK
รหัสภาควิชา
วัน เดือน ป ที่ update

ตารางที่ 13 ra_dept ตารางเก็บราชชือ่ ภาควิชา คณะแพทยศาสตรโรงพยาบาลรามาธิบดี
Field
Dept_id
Dept_thname
Dept_enname

Type
Int
varchar
varchar

Size
2
100
100

Key type
ความหมาย
PK
รหัสภาควิชา
ชือ่ ภาควิชาภาษาไทย
ชือ่ ภาควิชาภาษาอังกฤษ
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ตารางที่ 14 Publication ตารางเก็บผลงาน Publication ทีด่ าตาเบสกลาง
Field
Pub_num
Pub_author
Pub_title
Pub_journal
Pub_link
Pub_if
Dept_id
Pub_hospital
Pub_update
Pub_lastupdate

Type
Int
varchar
varchar
varchar
varchar
float
int
varchar
Date/time
Date/time

Size
2
500
200
50
300
8
4
6
8
8

Key type
ความหมาย
PK
รหัส
ชือ่ จัดทํา Publication
ชือ่ เรือ่ ง Publication
ชือ่ วารสาร
URL
คา Impact factor
FK
รหัสภาควิชา
ชือ่ คณะฯ วามาจากคณะฯไหน
วัน เดือน ป ทีท่ ่ี update
วัน เดือน ป ที่ update ลาสุด

ตารางที่ 15 Department ตารางเก็บรายชือ่ ภาควิชา ทีด่ าตาเบสกลาง
Field
Type
Size Key type
ความหมาย
Dept_id
Int
2
PK
รหัสภาควิชา
Dept_thname
varchar
100
ชือ่ ภาควิชาภาษาไทย
Dept_enname
varchar
100
ชือ่ ภาควิชาภาษาอังกฤษ
ตารางที่ 16 Harvast_date ตารางเก็บขอมูลการ Harvest ผลงาน Publication
Field
Type
Size Key type
ความหมาย
Harvest_id
Int
2
PK
รหัส
Harvest_date
Date/time
8
วัน เดือน ป ทีท่ าํ การ Havest
ตารางที่ 17 updatedata_date ตารางเก็บขอมูลการ Update ผลงาน Publication
Field
Type
Size Key type
ความหมาย
update_id
Int
2
PK
รหัส
update_date
Date/time
8
วัน เดือน ป ทีท่ าํ การ Update
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ตารางที่ 18 Username ตารางเก็บขอมูลรายชือ่ สมาชิก
Field
Type
Size Key type
User_id
Int
2
PK
User_user
varchar
20
User_pass
varchar
20
User_name
varchar
100
User_hospital
varchar
50
User_department
varchar
50
User_email
varchar
100
User_status
varchar
5
User_date
Date/time
8

ความหมาย
รหัส
Username
Password
ชือ่ - สกุล
สังกัดคณะ
หนวยงานทีส่ งั กัด
email
สถานะ ( user,admin)
วัน เดือน ป ทีท่ าํ การ Update

ตารางที่ 19 Ch_login ตารางเก็บขอมูลการ Login ของสมาชิก
Field
Type
Size Key type
ความหมาย
log_id
Int
2
PK
รหัส
User_user
varchar
20
ชือ่ Username ที่ login
log_time
Date/time
8
วัน เดือน ป ทีท่ าํ การ login
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ประวัตผิ วู จิ ยั
ชื่อ - สกุล
วันเดือนปเกิด
ที่อยู
ประวัติการศึกษา
พ.ศ. 2538
พ.ศ. 2541
พ.ศ. 2544
พ.ศ. 2548
พ.ศ. 2548
ประวัตกิ ารทํางาน
พ.ศ. 2551-ปจจุบัน

นายพิพฒ
ั น อ่าํ เย็น
26 สิงหาคม พ.ศ. 2525
3 หมู 9 ต. หนองพันจันทร อ. บานคา จ.ราชบุรี 70180

สําเร็จการศึกษาชัน้ ประถมปท่ี 6
โรงเรียนวัดหนองพันจันทร
สําเร็จการศึกษาชัน้ มัธยมศึกษาตอนตน (ม.3)
โรงเรียนสวนผึง้ วิทยา
สําเร็จการศึกษาชัน้ มัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6)
โรงเรียนสวนผึง้ วิทยา
สําเร็จการศึกษาปริญญาตรี สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร
มหาวิทยาราชภัฏนครปฐม
ศึกษาตอปริญญามหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร
นักวิชาการคอมพิวเตอร คณะแพทยศาสตรศริ ริ าชพยาบาล

