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ผูใชงานไดรับทราบถึงขอมูลท่ีมาใหมไดโดยไมตองเสียเวลาในการสืบคน
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ความสามารถในการคนหาขอมูลไดถูกตองแมนยํา  โดยผลการทดสอบปรากฏวาระบบใหผลลัพธในการ
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This research developed the medical research searching system, which has the 
objective to facilitate user who want to search the research in single point from three resources
including Faculty of Medicine Siriraj Hospital, Faculty of Medicine Ramathibodi Hospital and 
Faculty of Tropical Medicine of Mahidol University.

The developed system was simulated three servers and each of them has their own 
database with different types of database including SQL Server 2000 and Mysql. Web services 
technology was used to apply for data interchange. All of server were installed the service agent
for exchange data and the data were aggregate into central database using harvesting algorithm. 
For the data interchange, Dublin Core metadata was applied to describing the meaning of data
from tree recourses and normalized them before store into central database.  The indexing and 
ranking techniques were applied for data searching.

The data searching technique from central database was  speed up searching time. 
However users can search information from each of servers by using federate search service 
which also providing in this system. Reminding subsystem will inform users, whenever there are 
new research data coming into the system.

In order to evaluate efficiency and accuracy of the system, found data were brought 
to compare with existing data in the database to test the accuracy and found that the result is
100%.

Department of Computing           Graduate School,   Silpakorn University       Academic Year 2009
Student's signature ........................................
Thesis Advisor's signature........................................

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



ฉ

กิตติกรรมประกาศ

วิทยานิพนธฉบับนี้ ผูวิจัยขอกราบขอบพระคุณทานผูชวยศาสตราจารย ดร.ปานใจ 
ธารทัศนวงศ  อาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ เปนอยางย่ิงท่ีไดใหคําแนะนําแนวทางการใหสําเร็จลุลวง
ไปดวยดี ขอขอบคุณ ดร.สุนีย พงษพินิจภิญโญ อาจารยผูทรงคุณวุฒิท่ีปรึกษารวม ท่ีใหคําปรึกษา
แนะนํา แกไข จนสําเร็จเรียบรอย  ถูกตองและสมบูรณ  ขอขอบคุณทานอาจารย   ทุกทานท่ีประสิทธ์ิ
ประสาทวิชาใหสามารถนําเอาความรูมาประยุกตใชในการทําวิทยานิพนธไดสําเร็จ

นอกจากน้ียังขอขอบคุณ คุณประวิม เหลืองสมานกุล  คุณกัลยา ตาทอง ท่ีไดใหกําลังใจและ
ความชวยเหลือดานตาง ๆ ทุกดาน และขอขอบคุณ  คุณสุรสิทธ สุทธิโพธ   คุณสุรางค พรหมศร และ
คุณสุวชัย เสียงออน  ที่ใหคําปรึกษาในการเขียนโปรแกรม และสุดทายขอขอบคุณ คุณชลธิชา      
จิวารัตนพงส ท่ีใหคําปรึกษาในดานการจัดรูปแบบเอกสาร ทําใหการทําวิทยานิพนธนี้ประสบความสําเร็จ
ลุลวงไปไดดวยดี

ประโยชน และคุณคาใดๆ อันเกิดจากวิทยานิพนธฉบับน้ี  ผูวิจัยขอนอมนําบูชาแดพระคุณ  
บิดา มารดา บูรพาจารย ผูใหแสงสวางแหงปญญาและขอมอบเปนรางวัลแดครอบครัว

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



ช

สารบัญ

                                                                                                                                         หนา
บทคัดยอภาษาไทย...................................................................................................................... ง
บทคัดยอภาษาอังกฤษ................................................................................................................. จ
กิตติกรรมประกาศ ...................................................................................................................... ฉ
สารบัญตาราง .............................................................................................................................. ญ
สารบัญภาพ................................................................................................................................. ฎ
บทท่ี

1 บทนํา ............................................................................................................................. 1
ความเปนมาและความสําคัญของปญหา................................................................ 1
วัตถุประสงคของการวิจัย ...............................................................................................2
ขอบเขตของการวิจัย................................................................................................ 2
ข้ันตอนการศึกษา................................................................................................ 2
ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ............................................................................................2
เคร่ืองมือและอุปกรณท่ีใช..............................................................................................2

2 ทฤษฎีและงานวิจัยท่ีเก่ียวของ ........................................................................................ 4
เว็บเซอรวิส (Web Service) ............................................................................................4
         ความหมายของว็บเซอรวิส....................................................................................4
         แนวคิดพ้ืนฐานของเว็บเซอรวิส (The basic concept of Web Service)..................5
         ความแตกตางระหวางเว็บเซอรวิสกับเว็บแอพพลิเคช่ัน ................................ 6
         ข้ันตอนการเรียกใชเว็บเซอรวิส.............................................................................7
         สวนประกอบของเว็บเซอรวิส...............................................................................7
         คุณสมบัติของเว็บเซอรวิส.....................................................................................14
         ประโยชนของเว็บเซอรวิส…………………………………………….. 15
ภาษา XML (Extensible Markup Language)................................................................16
         คุณสมบัติพ้ืนฐานของ XML  ...............................................................................16
         โครงสรางเอกสาร XML .......................................................................................17
Metadata (เมทาดาทา) ................................................................................................18
         ดับลินคอรเมทาดาทา (Dublin Core Metadata) .....................................................20

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



ซ

บทท่ี หนา
เทคนิคการคนหาขอมูล แบบ Federated Search และ Metadata Harvesting...................24
         Federated search หรือ Distributed search.............................................................24
         Metadata Havesting ...............................................................................................25
อินเด็กซ (INDEXEX) ................................................................................................26
         การทํางานของอินเด็กซ.........................................................................................27
         ประเภทของอินเด็กซ.............................................................................................27
คุณลักษณะและองคประกอบของอินเด็กซ ................................................................30
         Unique และ Nonunique Indexes ................................................................ 30
         Single Columns และ Multi-columns Indexes.......................................................30
         Page Splits และ Fragmentation ............................................................................30
IMPACT FACTOR(IF) 31
         IMPACT FACTOR คืออะไร 31
         IMPACT FATTOR ตรวจสอบไดจากท่ีไหน 31
งานวิจัยท่ีเก่ียวของ ................................................................................................ 32

     3 วิธีดําเนินการวิจัย ........................................................................................................... 35
ศึกษาและวิเคราะหระบบงานเดิม...................................................................................35
วิเคราะหและออกแบบระบบงานใหม............................................................................37
การพัฒนาระบบ.............................................................................................................43
การทดสอบประสิทธิภาพระบบ ...................................................................... 48

4 ผลการดําเนินงาน........................................................................................................... 49
ผลการทดสอบการแลกเปล่ียนขอมูลระหวางฐานขอมูลท่ีแตกตางกัน...........................49
ผลการพัฒนาระบบดวยเว็บเซอรวิส...............................................................................50
การ Harvesting ขอมูลท่ีไดจากเว็บเซอรรวิส มาเก็บไวท่ีฐานขอมูลกลาง......................51
การใชงานระบบ.............................................................................................................61
การทดสอบประสิทธิภาพของระบบ..............................................................................63

5 บทสรุป .......................................................................................................................... 64
สรุปผลการพัฒนาระบบการสืบคนงานวิจัย ในสาขางานวิจัยทางการแพทย..................64
ขอจํากัดของการศึกษา................................................................................................64
ขอเสนอแนะ ..................................................................................................................65

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



ฌ

บรรณานุกรม................................................................................................................................ 66

ภาคผนวก..................................................................................................................................... 68
ภาคผนวก ก  คูมือการใชระบบ......................................................................................69
ภาคผนวก ข  ตารางฐานขอมูลระบบ .............................................................................78

ประวัติผูวิจัย................................................................................................................................. 84

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



ญ

สารบัญตาราง

 ตารางท่ี                                                                                                                                         หนา
1 ตารางเปรียบเทียบเว็บเซอรวิสและเว็บแอพพลิเคช่ัน ....................................................7
2 แสดงโครงสราง WSDL ................................................................................................10
3 ตารางแสดงชุดขอมูลยอยดับลินคอร ท้ัง 3 กลุม................................................................22
4 แสดงรายละเอียดของแตละ Element ท้ัง 15 Element ของ Dublin Core .......................22
5 แสดงรายละเอียด Dublin Core Metadata  8 ตัวที่คณะฯ ท้ัง 3 คณะฯ ใชงาน.… 43
6 แสดงช่ือฟวสของ Server แตละแหงและช่ือท่ีเก็บหลังจากทําการ Harvesting ..............52
7 แสดงผลการทดสอบประสิทธิภาพของระบบ........................................................... 63
8 rs_publication ตารางเก็บผลงาน Publication คณะแพทยศาสตรศิริราชพยาบาล ...................79
9 rs_Department  ตารางเก็บราชช่ือภาควิชา คณะแพทยศาสตรศิริราชพยาบาล...............79
10 Tmdata  ตารางเก็บผลงาน Publication คณะเวชศาสตรเขตรอน ................................80
11 Tm_dept  ตารางเก็บราชช่ือภาควิชา คณะเวชศาสตรเขตรอน ................................ 80
12 Ra_pubตารางเก็บผลงาน Publication คณะแพทยศาสตรโรงพยาบาลรามาธิบดี...........81
13 ra_dept ตารางเก็บราชช่ือภาควิชา คณะแพทยศาสตรโรงพยาบาลรามาธิบดี.................81
14 Publication  ตารางเก็บผลงาน Publication ท่ีดาตาเบสกลาง .........................................82
15 Department ตารางเก็บรายช่ือภาควิชา ท่ีดาตาเบสกลาง ................................................82
16 Harvast_date  ตารางเก็บขอมูลการ Harvest ผลงาน Publication................................82
17 updatedata_date  ตารางเก็บขอมูลการ Update  ผลงาน Publication..............................82
18 Username  ตารางเก็บขอมูลรายช่ือสมาชิก ................................................................ 83
19 Ch_login  ตารางเก็บขอมูลการ Login ของสมาชิก........................................................83

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



ฎ

สารบัญภาพ

   ภาพท่ี                                                                                                                                          หนา
1 SOA Model....................................................................................................................5
2 ความแตกตางระหวางเว็บเซอรวิสกับเว็บแอพพลิเคช่ัน.................................................6
3 แสดงสวนประกอบของเว็บเซอรวิส(Web service = SOAP +UDDI+WSDL) ..............8
4 โครงสรางเอกสาร SOAP...............................................................................................9
5 รูปแบบโครงสรางหลักของ WSDL ...............................................................................11
6 ตัวอยาง Tag message................................................................................................ 11
7 ตัวอยาง Tag portType................................................................................................ 12
8 ตัวอยาง Tag binding ................................................................................................ 13
9 โครงสรางเอกสาร XML ................................................................................................17
10 ตัวอยางเอกสาร XML ................................................................................................ 18
11 การคนหาในแบบ Federated Search ..............................................................................25
12 การทํางานในรูปแบบ Metadata Havesting................................................................ 26
13 โครงสรางของ Clustered Indexes..................................................................................28
14 โครงสรางของ Nonclustered Indexes............................................................................29
15 แสดงรูปแบบการแสดงผลงานวิจัยทางการแพทยของคณะแพทยศาสตรศิริราช

         พยาบาล.................................................................................................................36
16 แสดงรูปแบบการแสดงผลงานวิจัยทางการแพทยของคณะเวชศาสตรเขตรอน .............36
17 แสดงรูปแบบการแสดงผลงานวิจัยทางการแพทยของคณะแพทยศาสตร

         โรงพยาบาลรามาธิบดี ...........................................................................................37
18 แสดงการใชโปรแกรม VMware ในการจําลองเคร่ือง....................................................38
19 แสดงการทํางานของ Service ในการเรียกขอมูลผลงานวิจัยคร้ังแรก .............................39
20 แสดงการทํางานของ Service ในการเรียกขอมูลผลงานวิจัยท่ีเพ่ิมเขามาใหม.................40
21 แสดงการทํางานของ Service ในการแกไขขอมูลผลงานวิจัย.........................................41
22 แสดงการทํางานของ Service ในการสืบคนงานวิจัยจากฐานขอมูลของคณะฯ

          ท้ัง 3 คณะฯ โดยตรง (Federated search)..............................................................42

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



ฏ

   ภาพท่ี                                                                                                                                          หนา
23 แสดงข้ันตอนการเขาใชงานระบบ .................................................................................44
24 แสดงข้ันตอนการคนหาขอมูลงานวิจัย...........................................................................45
25 แสดงการจัดการขอมูลจากคณะท้ัง 3 คณะฯ กอนทําการจัดเก็บลงฐานขอมูล

            กลาง...................................................................................................................46
26 Use case diagram การเขาสูระบบ ..................................................................................47
27 แสดงการทํางานของระบบการสืบคนงานวิจัย...............................................................47
28 แสดงการสงขอมูลงานวิจัยจากคณะท้ัง 3 คณะฯไปยังฐานขอมูลกลาง..........................48
29 แสดง Service ท้ัง 4 Service ท่ีไดเปดใหบริการของคณะแพทยศาสตรศิริราช

           พยาบาล...............................................................................................................50
30 แสดง WSDL Tag type  ของ Service si_server .............................................................51
31 แสดงการเรียกใชงาน Service si_server.........................................................................51
32 แสดงตัวอยางขอมูล XML ท่ีไดจากการเรียกใชงาน Service si_server ..........................52
33 แสดง WSDL Tag type ของ Service newdata ...............................................................53
34 แสดงการเรียกใชงาน Service newtdata .........................................................................53
35 ตัวอยางเอกสาร XML ท่ีไดจากการเรียกใชงาน Service newdata................................54
36 แสดง WSDL Tag type  ของ Service editdata ...............................................................55
37 แสดงการเรียกใชงาน Service editdata...........................................................................56
38 แสดงขอมูล XML ท่ีไดจากการเรียกใชงาน Service editdata.........................................56
39 แสดง WSDL Tag type ของ Service directdata .............................................................57
40 แสดงการเรียกใชงาน Service directdata................................................................ 58
41 ตัวอยางเอกสาร XML ท่ีไดจากการเรียกใชงาน Service directdata................................58
42 แสดงการ Normalization รายชื่อภาควิชา ........................................................... 60
43 แสดงผลการคนหาขอมูล Publication โดย Ranking ตามคา Impact factor ........ 60
44 แสดงหนาการใชงานระบบในสวนของผูใชงานท่ัวไป ……………………….. 61
45 แสดงระบบแจงเตือนขอมูล Publication ใหม…………………………………. 62
46 แสดงหนาการใชงานเมนูในสวนของผูดูแลระบบ…………………………….. 63
47 แสดงการเขาสูระบบโดยใหผูใชงานทําการ Login ……………………………. 70
48 ฟอรมการกรอกขอมูลในการสมัครสมาชิก................................................................ 70
49 แสดงเม่ือการสมัครสมาชิกเรียบรอยแลว................................................................ 71

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



ฐ

   ภาพท่ี                                                                                                                                          หนา
50 แสดงหนาตาการใชงานระบบของผูใชงานท่ัวไป (User) ...............................................71
51 แสดงวิธีการคนหาขอมูลแบบ Basic Search ................................................................72
52 แสดงวิธีการคนหาขอมูลแบบ Advance Search.............................................................73
53 แสดงวิธีการคนหาแบบ Federated Search ................................................................ 74
54 แสดงวิธีการเปล่ียน Password........................................................................................75
55 แสดงฟอรมการกรอก Password ใหม ............................................................................75
56 แสดง Menu ของ Admin ทีเห็นไดมากกวาผูใชงานท่ัวไป .............................................76
57 แสดงจํานวนขอมูลท่ีทําการอัพเดจ จากการเรียกใชงาน Service................................ 76
58 แสดงวิธีการออกจากระบบ............................................................................................77

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



1

บทที่  1 

บทนํา

ความเปนมาและความสําคัญของปญหา
ในปจจุบันนี้มีการแขงขันกันอยางสูง ไมเวนแมแตสถาบันทางการแพทย ซ่ึงแขงกันกัน

เพ่ือท่ีจะเปนเลิศทางการแพทย ซ่ึงส่ิงหน่ึงท่ีจะเปนตัววัดความสําเร็จของการแขงขันก็คือ  ผลงานวิจัย  
Publications ทางการแพทยตาง ๆ ย่ิงถาสถาบันทางการแพทยแหงไหนมี ผลงานวิจัย ออกมาเผยแพร
ไดมากเทาไร ก็ย่ิงเปนส่ิงการันตี และเปนส่ิงช้ีวัดความสําเร็จของสถาบันทางการแพทยนั้นได

ซ่ึงในปจจุบันน้ีไดมีผลงานวิจัยทางการแพทย ออกมามากมายท้ังท่ีไดตีพิมพในตางประเทศ 
และตีพิมพเฉพาะภายในประเทศ  ซ่ึงทางสถาบันทางการแพทยก็จะมีฐานขอมูล ซ่ึงเอาไวเก็บรวบรวม
ขอมูลผลงานวิจัย Publications ทางการแพทยของตนเองไว ใหคนภายในองคกร หรือ ภายนอก
องคกรไดรับรู

ซึ่งหากมีผูสนใจในตองการคนหาผลงานวิจัย Publications ทางการแพทยก็ตองเขาไป
คนหาใน Website ของสถาบันการแพทยนั้นๆ ซึ่งก็จะมีแตเพียงผลงานวิจัย Publications ทาง
การแพทยของสถาบันการแพทยน้ันเทาน้ัน ทําใหไมเกิดความสะดวก และความหลากหลาย ในการ
คนหาผลงานวิจัย Publications ทางการแพทยของผูสนใจ 

จากปญหาดังกลาวผูวิจัยจึงคิดท่ีจะพัฒนาระบบเพ่ือชวยในการคนหาผลงานวิจัย
Publications ทางการแพทยเพื่ออํานวยความสะดวกใหกับผูที่สนใจ โดยที่ผูคนหาสามารถคนหา
ผลงานวิจัย Publication ทางการแพทยจากระบบเพียงจุดเดียว แตระบบจะทําการคนหาผลงานวิจัย 
Publications ทางการแพทยจากหลาย ๆ แหลงขอมูล ทําใหผูคนหามีโอกาสท่ีจะพบผลงานวิจัย 
Publications ทางการแพทย ท่ีตรงกับความตองการไดรวดเร็วมากข้ึน และผูคนหาสามารถท่ีจะรับรู
ขอมูลขาวสารของผลงานวิจัย Publications ทางการแพทยใหม ๆ ที่มีเพิ่มขึ้นอยูทุกวัน

วัตถุประสงคของการวิจัย
1. เพ่ือศึกษา พัฒนาระบบบูรณาการงานวิจัย ทางการแพทย โดยผูคนหาคนขอมูลเพียง

ท่ีเดียว และสามารถท่ีจะบูรณาการขอมูลงานวิจัยจากหลายๆ แหลงขอมูล
2. เพ่ือใหผูท่ีสนใจไดรับขอมูลและขาวสาร ของผลงานวิจัย Publications ทางการแพทย

ใหม ๆ อยูเสมอโดยระบบจะทําการแจงผูใชถามีผลงานวิจัยใหมๆ เกิดข้ึน
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ขอบเขตของการวิจัย
1. จําลองระบบการแลกเปลี่ยนขอมูลผลงานวิจัย Publications ทางการแพทยของ คณะ

แพทยศาสตรศิริราชพยาบาล คณะแพทยศาสตรโรงพยาบาลรามาธิบดี และคณะเวชศาสตรเขตรอน  
2. ผูใชงานระบบ สามารถรับรูขอมูลขาวสารของผลงานวิจัย Publications ทางการแพทย

อยูเสมอวามีขอมูลผลงานวิจัยใหมเกิดข้ึน
3. ระบบสามารถแลกเปล่ียนขอมูลกันได แมฐานขอมูลจะเปนคนละชนิดกัน

ข้ันตอนการศึกษา
1. ศึกษาการเก็บขอมูลผลงานวิจัย Publications และจําลองโครงสรางการเก็บขอมูล

ของของคณะแพทยศาสตรศิริราชพยาบาล คณะแพทยศาสตรโรงพยาบาลรามาธิบดี และคณะเวช
ศาสตร เขตรอน  

2. ทําการสรางเซอรวิสใหคณะแพทยศาสตรศิริราชพยาบาล คณะแพทยศาสตร
โรงพยาบาลรามาธิบดี และคณะเวชศาสตรเขตรอน ใหสามารถแลกเปลี่ยนขอมูลผลงานงานวิจัย   
กันได 

3. พัฒนาระบบท่ีสามารถแจงขอมูลของผลงานวิจัย Publications ทางการแพทยท่ีมาใหม
ไปยังผูใชงานระบบ

ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ
ระบบการสืบคนงานวิจัยซ่ึงสามารถบูรณาการงานวิจัยทางการแพทยจากหลายสถาบัน 

และสามารถแจงขอมูลผลงานวิจัยใหมใหกับผูใช

เคร่ืองมือและอุปกรณท่ีใช
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
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บทที่  2

ทฤษฎีและงานวิจัยท่ีเก่ียวของ

เว็บเซอรวิส (Web Service)
1. ความหมายของเว็บเซอรวิส

“เว็บเซอรวิสคือโปรโตคอล บรรทัดฐาน และอุปกรณเครือขายท่ีเปดใหผูเก่ียวของท่ี
ไดรับอนุญาต เขามาใชงานระบบบริหารงาน ธุรกิจผานเครือขายอินเตอรเน็ตโดยใชอุปกรณท่ีช่ือม
ตอกับเว็บ” (ประจักษ กุลมาโนชวงศ 2551)

“เว็บเซอรวิสเปนกระบวนการใหบริการทางธุรกิจที่ สามารถแสดงคุณสมบัติของ
ระบบและนําเสนอบริการทางธุรกิจ เพ่ือส่ือสารกับแอพพลิเคช่ันอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวของได สามารถนําไป
ติดต้ังใชงานบนเว็บควบคูกับบริการอ่ืนๆ ไดโดยการลงทะเบียนในสมุดหนาเหลือง อิเล็กทรอนิกส
หลังการติดต้ังและผานการตรวจสอบแลวสามารถทํางาน เพ่ือใหบริการไดโดยใชคําส่ังจากแอพพลิเคช่ัน
อ่ืน ท่ีอยูหางออกไป สามารถส่ือสารขอมูลเพ่ือตอบรับการส่ังงานไปยังแอพพลิเคช่ันอ่ืนท่ีสงคําส่ัง
มา” (ประจักษ กุลมาโนชวงศ 2551)

“เว็บเซอรวิสคือแอพพลิเคชั่นหรือ โปรแกรมที่ทํางานอยางใดอยางหนึ่งในลักษณะ
ใหบริการ โดยจะถูกเรียกใชงานแอพพลิเคช่ันจากโปรแกรมอ่ืน ๆ (PHP, ASP, JAVA, PYTHON) 
ผานทางหนาเว็บ การใหบริการของเว็บเซอรวิสจะมีเอกสารที่อธิบายคุณสมบัติของการบริการ
กํากับไว และมีการนําเสนอใหสาธารณะชนรับทราบ ผูใชจึงสามารถคนหาเว็บเซอรวิส ไดโดย
ไมจําเปนตองรูท่ีอยูจริงของแอพพลิเคช่ันหรือโปรแกรมน้ันๆ”

“เว็บเซอรวิส (Web Services) เปนการ "บริการ" ท่ีเปนระบบซอฟตแวรท่ีออกแบบ
มาเพ่ือสนับสนุนการทํางาน ระหวางคอมพิวเตอรกับคอมพิวเตอรผานระบบเครือขาย โดยท่ีภาษาท่ี
ใชในการติดตอส่ือสารระหวางคอมพิวเตอร ซ่ึงก็คือภาษาเอกซเอ็มแอล (XML) ตัวอยางเชน การ
บริการในการเช็คราคาหุนของตลาดหุนหลาย ๆ ที่และอานขาวจากแหลงขาว ๆ หลายที่โดยให
เฉพาะขาวของบริษัทที่ผูขอใชบริการสนใจ ผูใหบริการเว็บเซอรวิสหนึ่งอาจจะเปนผูขอบริการ
เว็บเซอรวิสอ่ืน ยกตัวอยางเชน เว็บเซอรวิสท่ีใหบริการขอมูลกอนการซ้ือขายหุน อาจจะเปนผูขอใช
บริการของเว็บเซอรวิสท่ีใหบริการการใหขาว” (กานดา  รุณนะพงศา 2553)
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2. แนวคิดพ้ืนฐานของเว็บเซอรวิส (The basic concept of Web Services)
เว็บเซอรวิสไดอาศัยแนวคิดของ SOA หรือ Services Oriented Architecture ซ่ึงเปน

แนวคิดในการออกแบบซอฟตแวรแบบใหม ที่ใหความสําคัญกับบริการอยางมาก โดยโมเดล 
(Model) นั้นได แสดงดังภาพท่ี 1 ในสถาปตยกรรมน้ีไดมีการแบงเปนสองสวนใหญๆ  

2.1 สวนแรกคือ สวนประกอบ ของสถาปตยกรรม ไดแก
2.1.1 ผูเรียกใชบริการ หรือท่ีเรียกวา Service Requester หรือ Service Consumer 

คือโปรแกรมในระบบเครือขายที่ตองการหาและเรียกใชบริการเว็บเซอรวิสจากผูใหบริการ โดยมี
หนาท่ี หาบริการเว็บเซอรวิสที่เปดใหใชบริการจากทะเบียนเว็บเซอรวิสหรือติดตอจากผูใหบริการ
โดยตรง ดึงขอมูลท่ีอธิบายการใชงานของเว็บเซอรวิสมาใช ติดตอกับผูใหบริการเพ่ือเรียกใชบริการ
และแลกเปล่ียนขอมูลกับผูใหบริการ

ภาพท่ี 1 SOA Model
ท่ีมา: ฐานันดร พงศภัทรวัฒน และ ปภัทร รุงเรืองอนันต, “ระบบใหบริการระบุตําแหนงโดยใช
ภาษาเอ็กเอ็มแอลและเว็บเซอรวิส”  (ปริญญานิพนธปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต ภาควิชา
วิศวกรรมคอมพิวเตอร สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง,2547),24.

2.1.2 ผูใหบริการ หรือที่เรียกวา Service Provider คือโปรแกรมในระบบ
เครือขายที่ใหบริการเว็บเซอรวิส ที่สามารถเรียกใชงานไดโดยโปรแกรมอ่ืน หรือจะเรียกงายๆ วา 
ผูใหบริการเว็บเซอรวิส โดยมีหนาท่ี เปดบริการเพ่ือรองรับการขอใชบริการจาก Service Requester 
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สรางไฟลเพ่ืออธิบายการใชงานเว็บเซอรวิส ประกาศเว็บเซอรวิสโดยมีการบอกถึงแหลงท่ีใหบริการ
และท่ีอยูของไฟลซ่ึงอธิบายการใชเว็บเซอรวิส

2.1.3 ทะเบียนเว็บเซอรวิส หรือท่ีเรียกวา Service Registry หรือ Service Broker 
คือโปรแกรมในระบบเครือขายท่ีทําหนาท่ีเปนผูรวบรวมรายช่ือ ท่ีอยู และวิธีใชของเว็บเซอรวิสท่ี
เปดบริการ ซึ่งถูกลงทะเบียนโดย Service Provider สวนนี้ทําหนาที่คลายสมุดหนาเหลือง หรือ
ไดเรคทอร่ีของการบริการ (Services Directory)

2.2 สวนท่ีสอง คือการปฏิบัติงานของแตละสวน ไดแก
2.2.1 การประกาศ (Publish) คือการที่ Service Provider ไดทําการประกาศ

เว็บเซอรวิสท่ีพัฒนาข้ึนไปท่ี Services Registry เพ่ือประกาศใหรูวามีเว็บเซอรวิสน้ีเปดใหบริการอยู
2.2.2 การคนหา (Find) คือการที่ Service Requesters ไดทําการคนหารายชื่อ

เว็บเซอรวิสท่ีอยูใน Service Registry
2.2.3 การเช่ือมตอ (Bind) คือการท่ี Service Requesters ทําการเช่ือมตอเว็บเซอรวิส

ของService Providers ที่เปดใหบริการ
3. ความแตกตางระหวางเว็บเซอรวิสกับเว็บแอพพลิเคช่ัน

จากความหมายและการทํางานของทั้งเว็บเซอรวิสและเว็บแอพพลิเคชั่น  จะเห็นวา
ทั้งคูทํางานบนโปรโตคอลเดียวกันคือ HTTP แตมีวัตถุประสงคตางกัน โดยเว็บแอพพลิเคชั่นใชเพื่อ
การแลกไฟล HTML ระหวางเว็บเซิรฟเวอร แตเว็บเซอรวิสเปนการแลกบริการระหวางระบบ
สารสนเทศ ผานเครือขาย ดังภาพท่ี  2

ภาพท่ี 2 ความแตกตางระหวางเว็บเซอรวิสกับเว็บแอพพลิเคช่ัน
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สวนความแตกตางในเร่ืองความสามารถ เว็บแอพพลิเคช่ันเปนเทคโนโลยีท่ียึดมนุษย
เปนศูนยกลาง (Human-Centric) สวนเว็บเซอรวิสเปนเทคโนโลยีที่ยึดแอพพลิเคชั่นเปนศูนยกลาง 
(Application-Centric)อีกท้ังเว็บเซอรวิสยังสามารถเชื่อมตอเขากับระบบอื่นไดโดยอัตโนมัติแต
เว็บแอพพลิเคช่ันไมสามารถทําได ซ่ึงสามารถสรุปการเปรียบเทียบดังตารางท่ี 1

ตารางท่ี 1 ตารางเปรียบเทียบเว็บเซอรวิสและเว็บแอพพลิเคช่ัน

หัวขอ เว็บเซอรวิส เว็บแอพพลิเคช่ัน
การเช่ือมตอ Program-Program Human - Program
ภาษาท่ีใช XML HTML
รายช่ือการใหบริการ คาหาผาน UDDI คนหาผาน Search Engine
ขอบเขตการใชงาน Business  to Business(B2B Business to Customer (B2C)
โปรโตคอล SOAP + HTTP HTTP

4. ข้ันตอนการเรียกใชเว็บเซอรวิส
ข้ันตอนท่ี  1: Service Requestor คนหาบริการผาน Service Registry ซ่ึงทําใหเราได

ขอมูลเก่ียวกับประเภทของการบริการ, ท่ีต้ังของการบริการ และเอกสาร WSDL บรรยายคุณลักษณะ
ของบริการน้ันๆ (หากเรารูอยูแลววาบริการท่ีเราจะใชอยูท่ีไหน มีเอกสาร WDSL เปนอยางไร ก็ขาม
ข้ันตอนน้ีไปได)

ข้ันตอนท่ี 2 : ติดตอขอใชบริการผาน Web Application หรือเขียนโปรแกรมข้ึนมา
เรียกใชเมธอดของเว็บเซอรวิสน้ันๆ โดยอาศัยขอมูลท่ีมีอยูในเอกสาร WSDL ท่ีมีอยู

ข้ันตอนท่ี 3 : ผูใหบริการ (Service Provider) สงผลลัพธตอบกลับมายังผูเรียกใช
บริการ (Service Requestor)

หมายเหตุ : ผูใหบริการ (Service Provider) จะทําการลงทะเบียนเคร่ืองแมขายของ
ตัวเองพรอมระบุวาช่ือเว็บเซอรวิส โดยใชเอกสาร WSDL

5. สวนประกอบของเว็บเซอรวิส
Web service ประกอบไปดวย SOAP UDDI และ WSDL
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ภาพท่ี 3  แสดงสวนประกอบของเว็บเซอรวิส (Web service = SOAP +UDDI+WSDL)
ท่ีมา: ฐานันดร พงศภัทรวัฒน และ ปภัทร รุงเรืองอนันต, “ระบบใหบริการระบุตําแหนงโดยใชภาษา
เอ็กเอ็มแอลและเว็บเซอรวิส” (ปริญญานิพนธปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต ภาควิชาวิศวกรรม 
คอมพิวเตอร สถานบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง,2547),24.

5.1 SOAP (Simple Object Access Protocol)
เปน XML-based โปรโตคอล (lightweight protocol) สําหรับ การแลกเปล่ียน

ขอมูลในสภาวะแวดลอมแบบกระจายศูนย (decentralized, distributed environment) SOAP ได 
Messaging Protocol ระหวางผูขอบริการ (requestor) กับผูใหบริการ (provider) เชน ผูขอบริการ
สามารถติดตอแลกเปล่ียนขอมูลกับผูใหบริการโดยใช RMI (Remote Method Invocation) ตาม
วิธีการของ โปรแกรมแบบออปเจ็ค บริษัทไมโครซอฟท, ไอบีเอ็ม, โลตัส, ยูสเซอรแลนด (User 
Land) และ Developer Mentor ไดรวมกันกําหนดมาตรฐานของ SOAP ขึ้น ซ่ึงตอมาไดมีบริษัทอีก 
30 กวาบริษัทเขารวมและ จัดต้ังเปน W3C XML Protocol Workgroup ขึ้น SOAP ไดกําหนดรูปแบบ
พื้นฐานของการสื่อสารแบบกระจายขึ้นโดย การพัฒนา SOAแมวา SOA จะไมไดกําหนด
Messaging Protocol ไว แต SOAP ไดถูกกําหนด ใหเปน Services-Oriented Architecture Protocol 
เรียบรอยแลว เน่ืองจากมันไดถูกใชในการพัฒนา SOA อยางแพร หลายแลวน่ันเอง จุดเดนของ 
SOAP ก็คือเปนโปรโตคอลท่ีเปนกลาง กลาวคือ ไมมีใครเปนเจาของและเปนโปรโตคอล ท่ีทํางาน
กับโปรโตคอลอ่ืนหลายชนิด การพัฒนาก็อนุญาตใหทําไดอยางอิสระตามแพลตฟอรมระบบปฏิบัติการ 
แบบจําลองทางวัตถุ (Object model) และภาษาโปรแกรมของผูท่ีทําการพัฒนา
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ดังนั้น SOAP เปนโปรโตคอลชนิดหน่ึงท่ีทําใหเว็บเซิรฟเวอรสามารถติดตอและ
เขาใจเว็บเซอรวิสได (ไมสนใจวาอยูบน Platform ใด) และ SOAP ทํางานอยูบน โปรโตคอล HTTP 
ซ่ึงเปนโปรโตคอลมาตรฐาน ดังนั้น SOAP จึงทํางานผาน Firewall ไดโดยไมติดปญหาแตอยาง
ใด

ภาพท่ี  4 โครงสรางเอกสาร SOAP
ท่ีมา : ฐานันดร พงศภัทรวัฒน และ ประภัทร รุงเรื่องอนันต, “ระบบใหบริการระบุตําแหนงโดยใช
ภาษาเอ็กซเอ็มแอลและเว็บเซอรวิส”  (ปริญญานิพนธปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต ภาควิชา
วิศวกรรมคอมพิวเตอร สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง, 2547), 27.

5.1.1 โครงสรางของ SOAP
เอกสาร SOAP น้ันมีโครงสรางในรูปแบบ XML ซ่ึงเราสามารถแบงเปน

สวนของเอกสารไดเปน 3 สวนหลัก ตามรูปท่ี 4
5.1.1.1 SOAP Envelope เปนสวนเน้ือหาสาระของเอกสารท้ังหมด เปน

สวนนอกสุดหอหุมขาวสารท้ังหมดเอาไว
5.1.1.2 SOAP Header เปนท่ีบรรจุเอาคุณลักษณะและคาท่ีแสดงถึงวิธีการ

ติดตอเรียกใชบริการ
5.1.1.3 SOAP Body เปนพื้นที่เก็บขอมูลสําหรับรับขาวสารและวิธีการ

ตอบขอผิดพลาดกลับไป
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5.1.2 ขอเสียของการใชโพรโตคอล SOAP
5.1.2.1 เน่ืองจากลักษณะของ SOAP message เปนเอกสาร XML ทําให

เสียเวลาในการแปลกลับมาเปนรูปแบบท่ีโปรแกรมเขาใจ
5.1.2.2 ในกรณีท่ี SOAP ทํางานอยูกับโพรโตคอล HTTP ซ่ึงมีสมรรถนะ

ในการรับ-สงขอมูลตํ่ากวาโพรโตคอล DCOM, RMI, หรือ IIOP จึงทําใหโพรโตคอล SOAP มีอัตรา
การรับ-สงขอมูลตํ่า

5.2 WSDL (Web Services Description Language)
เปนภาษาที่ใชอธิบายคุณลักษณะการใชบริการของเว็บเซอรวิส และวิธีการติดตอ

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 ปจจุบัน WSDL เปนภาษา ที่อยูในการดูแลของ W3C (World Wide Web 
Consortium) ซ่ึงยังไมเปนมาตรฐานท่ีสมบูรณ 

5.2.1 โครงสราง WSDL
โครงสรางของ WSDL ประกอบดวย Tag ดังนี้

ตารางท่ี 2   แสดงโครงสราง WSDL

Tag คําอธิบาย
<message> ใชในการติดตอระหวาง client กับ Web service
<portType> ใชกําหนดโอเปอรเรช่ัน(ฟงกชันท่ีเรียกใชงานได)
<binding> ใชกําหนดรูปแบบของ messages วาจะถูกสงและเขารหัสอยางไร
<service> สวนกําหนด URL ของ  Web service
<type> กําหนดชนิดขอมูล
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ภาพท่ี 5 รูปแบบโครงสรางหลักของ WSDL
ท่ีมา  :  ศูนยเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกสและคอมพิวเตอรแหงชาติ, โครงสรางของ WSDL [ออนไลน],   
เขาถึงเม่ือ  2 พฤษภาคม 2553. เขาถึงไดจาก http://wiki.nectec.or.th/setec/Knowledge/WSDL

5.2.2 Message
เปนสวนท่ีกําหนด messages ท่ีใชในการติดตอระหวาง Client กับเว็บเซอรวิส 

ในแตละ message สามารถมี part ไดมากกวา 1 และ parts ใหมองเปนพารามิเตอรของฟงกชันท่ีได
เรียกไป

ภาพท่ี 6 ตัวอยาง Tag message
ท่ีมา  :  ศูนยเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกสและคอมพิวเตอรแหงชาติ, โครงสรางของ WSDL [ออนไลน],   
เขาถึงเม่ือ  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 ท่ีประกอบดวยขอมูลชนิด float 2 ตัวคือ 

num1 และ num2
2. plusResponse เปน message ท่ีประกอบดวยขอมูลชนิด float 1 ตัวคือ Result

5.2.3 PortTpye
เปนแท็กท่ีมีความสําคัญมากท่ีสุด เปนสวนกําหนดโอเปอรเรช่ัน (ฟงกชั่น

ท่ีเรียกใชงานได) และประกาศ messages ท่ี ใชเปนอินพุตและเอาตพุตของโอเปอรเรช่ัน 

ภาพท่ี 7 ตัวอยาง Tag portType
ท่ีมา  :  ศูนยเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกสและคอมพิวเตอรแหงชาติ, โครงสรางของ WSDL [ออนไลน],   
เขาถึงเม่ือ  2 พฤษภาคม 2553. เขาถึงไดจาก http://wiki.nectec.or.th/setec/Knowledge/WSDL

จากภาพท่ี 7  คือการประกาศโอเปอรเรช่ัน plus โดยมี plusRequest messages 
เปนอินพุต และ plusResponse เปน เอาตพุต
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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

ภาพท่ี 8   ตัวอยาง Tag binding
ท่ีมา  :  ศูนยเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกสและคอมพิวเตอรแหงชาติ, โครงสรางของ WSDL [ออนไลน],   
เขาถึงเม่ือ  2 พฤษภาคม 2553. เขาถึงไดจาก http://wiki.nectec.or.th/setec/Knowledge/WSDL

5.2.5 Service
สวน service เปนสวนที่กําหนด URL ของเว็บเซอรวิส

5.2.6 Types
เปนการกําหนดชนิดขอมูล ที่จะใชในเว็บเซอรวิสโดย WSDL จะใช

รูปแบบของภาษา XML เปนตัวกําหนดชนิดขอมูล  
5.3 UDDI (Universal Description, Discovery, and Integration)

                        UDDI เปนมาตรฐานท่ีใหชุดพื้นฐาน APIs (Application Programming Interface) 
ของ SOAP ท่ีสามารถนํามาใชในการพัฒนาเปนตัวแทนของผูใหบริการ (Service broker) UDDI ใช
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สําหรับคนหาบริการ ท่ีตองการและเม่ือไดมาแลว UDDI ยังจัดหาขอตกลงในวิธีการท่ีจะใชงาน
เปรียบไดกับบริการ Search Engine รูปแบบหน่ึง

UDDI เปนมาตรฐานท่ีจัดต้ังข้ึนโดยบริษัทไอบีเอ็ม บริษัทไมโครซอฟต และ
บริษัทอารีบา (Ariba) ปจจุบันมีบริษัทท่ีรวม กันกําหนดมาตรฐานของ UDDI มากกวา 70 บริษัท ซ่ึง
มาตรฐานของ UDDI ถูกกําหนดใหเปนมาตรฐานสําหรับ B2B interoperability ในการทําธุรกิจ 
อยางใดไมก็อยางหน่ึง

UDDI เปนท่ีท่ีเตรียมกลไกสําหรับลงทะเบียนแบงหมวดหมูของเว็บเซอรวิส ท่ี
จะนําเสนอไวและเปนท่ีท่ีสามารถคนหาเว็บเซอรวิส ท่ีตองการไดดวย ตัวของ UDDI เองก็เปนเว็บ
เซอรวิส ผูใชงานสามารถติดตอกับ UDDI ไดดวย ขาวสาร SOAP เม่ือมีการคนหาเว็บเซอรวิส ใน
สวนของผูพัฒนาจะมีการสอบถามบริการเว็บเซอรวิส และคนหาธุรกิจท่ีมีรูปแบบของการบริการท่ี
ตองการ ผูพัฒนาจะไดรับ ไฟล WSDL ซ่ึงอธิบายถึงอินเทอรเฟซของบริการเหลาน้ัน UDDI นั้นเปน
รีจีสทรีชนิดท่ีมีวัตถุประสงคท่ัว ๆ ไป ท่ีสามารถใชลงทะเบียนบริการโปรแกรมใดๆ ก็ได ไมจํากัด
เพียงแคเว็บเซอรวิส อยางเดียวเทานั้น ยูดีดีไอไมไดจํากัดวาบริการที่จะลงทะเบียนนั้น ตอง
สนับสนุนอินเทอรเฟซของ SOAP หรือวาจะตองอธิบายโดยใช WSDL ซ่ึงในการใชเทคโนโลยีของ
เว็บเซอรวิส เหลาน้ีไมไดมีขอจํากัดใดๆ แตการทีใ่ชเทคโนโลยีเหลาน้ีรวมกันน้ัน จะเปนการเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการทํางานใหดีย่ิงข้ึน

6. คุณสมบัติของเว็บเซอรวิส
6.1 รายละเอียดในการสรางและพัฒนาเว็บเซอรวิสจะถูกซอนไว (Encapsulated) เพ่ือ

ไมใหมองเห็นไดจากภายนอก ผูเรียกใชเว็บเซอรวิสจะรูจักเพียงอินเตอรเฟส (Interface) ท่ีผูใหบริการ
ประกาศเอาไวเทานั้น กลาวคือ เว็บเซอรวิสจะเปนประตูกั้นระบบงานภายในกับผูใชจากภายนอก 
(คลายกับ XML ท่ีแยกตัวขอมูล ออกจากสวนท่ีใหความหมายของขอมูล) ดวยกรรมวิธีทาง
ออบเจ็กต (Object-Oriented) อยางเชน การใชภาษา C++, ภาษา Java และคอมโพเนนต COM ดังนั้น
จึงงายตอการเรียกใชงานเปนอยางย่ิง

6.2 ซอฟตแวรท่ีทํางานบนระบบเว็บเซอรวิส สามารถนํามาแกไขรายละเอียดภายใน
ไดโดยไมสงผลกระทบตอออกไปเปนลูกโซ ทําใหการออกแบบซอฟตแวรเปนไปโดยงาย และผูใช
ท่ีปลายทาง ก็ไมจําเปนตองโหลดซอฟตแวรติดตัวไวมากเกินความจําเปน (เหมาะสําหรับอุปกรณ
พกพา)

6.3 โปรแกรมที่เรียกใชเว็บเซอรวิสจะรับรูไดเอง วาเซอรวิสท่ีกําลังจะเรียกใชน้ันมี
การกําหนดพารามิเตอรอินพุตและเอาตพุตอยางไร
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6.4 ความเปนโปรโตคอลมาตรฐาน (Standard Protocol) นับเปนคุณสมบัติสําคัญ
ท่ีสุดของเว็บเซอรวิส เน่ืองจากมีพ้ืนฐานอยูบนภาษา XML (Extensible Markup Language) และ 
HTTP (Hypertext Transfer Protocol) ซ่ึงนักพัฒนาซอฟตแวรท่ัวโลกใหการยอมรับ โดยไมวาจะ
เปน SOAP (Simple Object Access Protocol), WSDL (Web Services Description Language) และ 
UDDI (Universal Description, Discovery, and Integration) ลวนแตมีรากฐานมาจากภาษา XML 
ท้ังส้ิน

6.5 เว็บเซอรวิสมีคําอธิบายอยูในตัวเอง (Self-Defining) ซ่ึงถูกเรียกใชในขณะท่ีกําลัง
จะรันเทาน้ัน หรืออีกนัยหน่ึงคือ โคดของ WSDL ท่ีใชประกาศวาเว็บเซอรวิสแลกเปล่ียนขอมูลกัน
อยางไร สามารถนํามาแกไขไดตลอดเวลา การอัพเดทจึงเปนไปอยางรวดเร็ว และไมจําเปนตองเรียก
แอพพลิเคช่ันท่ีแกไขแลวมารันใหม

6.6 เว็บเซอรวิสสนับสนุนการคนหาและเรียกใชแบบไดนามิค (Dynamic Discovery 
and Invocation) ดวยเทคโนโลยี UDDI แอพพลิเคช่ันจึงคนหาและเรียกใชเว็บเซอรวิสไดในขณะรัน
ไทม ซ่ึงเพ่ิมความยืดหยุนใหกับนักพัฒนาซอฟตแวร เน่ืองจากไมจําเปนตองกําหนดการเรียกใชเว็บ
เซอรวิสไวกอน บางทีก็เรียกคุณสมบัติขอน้ีกันวา Just-in-Time (JIT) Integration

7. ประโยชนของเว็บเซอรวิส
7.1 เปนวิธีการมาตรฐานท่ีจะเช่ือมตอเขากับระบบเกาไดหลายๆระบบ ( การ Integrate 

ในท่ีน้ีไมใชเพียงแตการแลกเปล่ียนขอมูล แตรวมถึงการเรียกใชฟงกชัน ตางๆดวย)
7.2 งายตอการใชงานโปรแกรม เน่ืองจากขอมูลท่ีเปน text files ธรรมดาทําใหมีความ

ยืดหยุนในการใชงาน รวมท้ังการเขียนโปรแกรมท่ีเก่ียวของก็จะทําไดงาย
7.3 ไมมีการจดลิขสิทธ์ิและเปนระบบเปด
7.4 เว็บเซอรวิสใช XML สําหรับอธิบายขอมูลโดย XML เปนขอมูลในรูปของ text 

file ท่ีคนอานกันเขาใจและไมข้ึนกับ platform หรือระบบปฏิบัติการ
7.5 เปนเทคโนโลยีท่ีสามารถพัฒนาไดต้ังแตองคกรขนาดเล็ก ถึงขนาดใหญ (Low cost, 

More Open source)
7.6 ใชเสนทางการส่ือสารผาน Internet (HTTP) ทําใหงายมากข้ึนตอการติดตอส่ือสาร
7.7  Platform independent เนื่องจาก เว็บเซอรวิสเปนระบบท่ีพัฒนาตามมาตรฐานทํา

ใหเคร่ืองตางระบบปฏิบัติการสามารถเชาถึงเว็บเซอรวิสไดรวมท้ังสามารถใชภาษาอยางเชน java, 
basic, Perl, c, python และอ่ืนในการใชงานเว็บเซอรวิส
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ภาษา XML (Extensible Markup Language) (สุเกติองค ภูพัฒน 2547)
ภาษา XML เปนภาษาท่ีใชสําหรับการเขียนเอกสาร markup (markup document) โดยที่

เอกสาร markup นั้นมีการใช metadata (หรือ tags) เพ่ือบอกหนาท่ีและประเภทขอมูลของสวนตางๆ
ของเอกสารน้ันไดโดยชัดเจน การเพิ่ม metadata เขาไปในเอกสารสามารถทําใหโครงสรางของ
เอกสารชัดเจนข้ึน และทําใหการประมวลผลเอกสารเปนไปโดยงายและไมจําเปนท่ีจะตองอาศัยมนุษย
เพ่ือตีความเอกสาร เทคโนโลยี XML เปนการพัฒนามาตรฐานเพ่ือการกระจายขาวเน่ืองจากXML 
เปนภาษาท่ีเหมาะกับการแลกเปล่ียนขอมูลผานเครือขายคอมพิวเตอร เน่ืองจาก XML ไมไดขึ้นอยู
กับโปรแกรมประยุกตหรือระบบปฏิบัติการใด นอกจากนี้ XML ยังเปนภาษาที่มีความยืดหยุน
เน่ืองจากผูใชสามารถท่ีจะกําหนดและต้ังคา metadata ใหเหมาะกับเอกสารเฉพาะท่ีตนตองการได
และยังสามารถเพ่ิมเติม metadata ไดในภายหลังโดยไมมีผลกระทบตอโปรแกรมท่ีมีอยู

1. คุณสมบัติพ้ืนฐานของ XML  
ขอมูล XML จะอยูในรูปของเอกสารท่ีเปนขอความ ซ่ึงเปนรูปแบบของเอกสารท่ีงาย

และเปนสากล สามารถเรียกดูและแกไขโดยใชโปรแกรม text editor ไดก็ได, เน่ืองจากความตองการให 
XML สามารถรองรับภาษาตางๆ ไดท่ัวโลก มาตรฐานของ XML จึงกําหนดใหใชรหัสตัวอักษรแบบ 
Unicode ซ่ึงสามารถเขากันไดกับตัวอักขระในรูปแบบ ASCII ท่ีใชกันโดยท่ัวไป, นอกจากน้ี XML ยัง
เปนเอกสารแบบ Case-sensitive ซึ่งจะแยกความแตกตางระหวางตัวอักษรที่เปนตัวใหญกับตัวเล็ก 
เชน markup <name> และ <Name> จะมีความแตกตางกัน (เบื้องหลังแนวคิดนี้มาจากการใชงาน
รหัสตัวอักษรแบบ Unicode ซ่ึงในภาษาอื่นๆ ที่ไมใชภาษาอังกฤษ จะไมมีแนวคิดของตัวอักษรตัว
ใหญ-ตัวเล็ก)

ในเอกสาร XML จะประกอบไปดวยขอมูลท่ีเปนตัวอักษรและ markup หรือ tag ซ่ึง
เปนสวนท่ีใชอธิบายถึงโครงสรางทางตรรกะของเอกสาร XML นั้นๆ, markup จะประกอบไปดวย
ตัวอักษรธรรมดาและเคร่ืองหมายพิเศษบางอยางเพ่ือบอกขอบเขตของ markup ซ่ึงโดยท่ัวไปมักจะ
ขึ้นตนดวย “<” และจบดวย “>” หรือ ขึ้นตนดวย “&” และจบดวย “;” โดย markup จะมีความหมาย
พิเศษเพ่ือใชในการประมวลผลเอกสารน้ันๆ เชน markup <name>, </name>, &lt; และ &gt; เปนตน

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



17

2. โครงสรางเอกสาร XML

ภาพท่ี 9 โครงสรางเอกสาร XML

โครงสรางเอกสาร XML ประกอบดวย
2.1 สวนแรก (Prolog) ในสวนน้ี จะประกอบดวย

XML declaration เปนการประกาศใหรูวาเอกสารน้ีคือ XML และเปนการประกาศ
เวอรช่ันของ XML (ในตัวอยางเปนเวอรช่ัน 1.0 ) การใสคา XML declaration จะประกาศหรือไม
ประกาศก็ได แตควรมีขอกําหนดน้ีในเอกสาร

บรรทัดวาง เพ่ือชวยใหเอกสารนาอานข้ึน ตัวประมวลผลของ XML (XML 
Processor) จะขามและไมนําบรรทัดวางเหลาน้ันมาประมวลผล

หมายเหตุ (Comment) เพื่อใหสามารถพิมพขอความที่ตองการ และจะเปน
ขอความท่ีใชอธิบายจุดประสงคของเอกสาร เปนตน จะมีหรือไมมีก็ได เชนเดียวกับบรรทัดวาง ตัว
ประมวลผลของ XML จะขามและไมนําหมายเหตุมาประมวลผล

2.2 สวนที่สอง (Document element) 
ในสวนท่ีสองเรียกวา  Document element หรือ Root element สามารถบรรจุ 

Element เพ่ิมเติมในเอกสาร XML ไดโดยในเอกสาร XML นั้น Element จะแสดงลักษณะโครงสราง
ของเอกสาร และแสดงสวนประกอบของเน้ือหาเอกสารท่ีอยูภายใน เน้ือหาภายใน Element สามารถ
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เปนไดท้ังขอมูล หรือ Element อ่ืน ๆท่ีซอนอยูภายใน หรือท้ังสองแบบ จากท่ี ภาพท่ี   10 ขอมูลภายใน 
Book Element ประกอบไปดวย TITLE AUTHOR PRICE  

ภาพท่ี 10 ตัวอยางเอกสาร XML
ท่ีมา : สุเกติองค ภูพัฒน, “SVG and XML” เอกสารประกอบการอบรม เสนอท่ี  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

ระดับช้ันเดียวกัน และ มี parent อันเดียวกัน

Metadata (เมทาดาทา) (บุญเลิศ อรุณพิบูลย  และสุภาพร ชัยธัมมะปกรณ  2553)
คําวา “เมทาดาทา” (Metadata) เปนคําท่ีวงการบรรณารักษศาสตรและสารสนเทศศาสตร

ใหความสนใจกันเปนอยางมากในชวงทศวรรษ 1990 ท้ังๆ ที่คําวา “เมทา” (Meta) นั้น เปนคําศัพท
ทางคอมพิวเตอร ซ่ึงหมายความถึง ขอมูลของขอมูล มีการใชความหมายน้ีเปนคร้ังแรกในหนังสือ
ช่ือ NASA’s Directory Interchange Format Manual ซ่ึงตีพิมพในป ค.ศ. 1988
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เหตุท่ีมีการต่ืนตัวเร่ืองเมทาดาทากันมาก เน่ืองจากในชวงดังกลาว มีสารสนเทศจํานวน
มหาศาลในเวิลดไวดเว็บ (World Wide Web; WWW) ท้ังท่ีเปนขอมูล รูปภาพ เสียง วีดิทัศน
หลากหลายทั้งรูปแบบและภาษาที่แตกตางกัน ซึ่งเปนเอกสารที่เจาของผลงานผลิตขึ้นเองโดยใช
เพียงภาษาเอชทีเอ็มแอล ในการกําหนดรูปแบบการแสดงผลและเชื่อมโยงขอมูลเทานั้น ไมมี
โครงสรางมาตรฐานสําหรับสืบคนท่ีระบุเขตขอมูลทําใหเสิรชเอ็นจ้ิน เชน ยาฮ ู(Yahoo) อัลตา วิสตา
(Alta Vista) สามารถสืบคนใหแบบระดับกวางเทาน้ัน และไมตรงกับความตองการเทาใดนัก จึงเกิด
ความเคล่ือนไหวในเร่ืองเมทาดาทาข้ึน

คําวาเมทาดาทามีการใชกันอยางหลากหลายตามความแตกตางของสถานที่นําไปใช
บางแหงใชเมทาดาทาเพื่อหมายถึงสารสนเทศที่เครื่องสามารถเขาใจได ขณะที่บางแหงใชในการ
อธิบายทรัพยากรสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส หรือใชเมทาดาทาในการอธิบายใหทราบรายละเอียด
ของขอมูลในเว็บ เชนเดียวกับการทํารายการ (Catalog) ของหนังสือ การอธิบายเว็บเพจวาใครเปน
เจาของงานน้ัน ช่ือของงาน หัวเร่ือง และคําสําคัญ เพ่ือใหสามารถสืบคนขอมูลสาระท่ีตองการได
โดยสะดวก และระบุลักษณะได สวนใหญเปนไฮเปอรเท็กซ (Hypertext) ท่ีจะคลิกเขาสูเน้ือหาของ
ขอมูล โดยที่เนื้อหาตางๆ เหลาน้ันอยูในเว็บ

ความหมายของเมทาดาทา อีกความหมายหนึ่งคอนขางจะกวางและหลากหลายกวา
การทํารายการทั่วไป เพราะวา สามารถทํารายการทรัพยากรสารสนเทศที่มีอยูในรูปของมัลติมีเดีย
และรูปภาพตางๆ ไดดวย รวมทั้งสามารถทําดัชนีใหกับสื่อทุกรูปแบบ โดยมีการจัดขอมูลซึ่งใช
ระบบที่มีโครงสรางที่เปนมาตรฐาน เพื่อที่จะใหสืบคนไดโดยระบุจากเขตขอมูลหรือประเด็นที่
ตองการจะคน และสามารถเรียกดูสารสนเทศท่ีอางถึงในแตละเร่ืองท่ีคนมาได ซ่ึงจะสามารถเช่ือมโยง
ไปดูสารสนเทศนั้นได ที่สําคัญในตัวเมทาดาทาเปนแหลงอางอิงเหมือนกับเปนบรรณานุกรมของ
ขอมูลท่ีอยูในอินเทอรเน็ต

แทจริงแลว เมทาดาทา เปนเร่ืองท่ีวงการบรรณารักษศาสตรคุนเคยเปนอยางดี ในสวน
ของการลงรายการของทรัพยากรสารสนเทศของหองสมุดท้ังท่ีเปนสารสนเทศประเภทส่ิงพิมพ หรือ
สารสนเทศดิจิทัล โดยมีการลงรายการแบบมารก 21 (MARC 21) และรูปแบบการลงรายการแบบ
แองโกลอเมริกัน ฉบับพิมพคร้ังท่ี 2 (Anglo-American Cataloging Rules II – AACR 2) เปน
มาตรฐานในการลงรายการ

เมทาดาทา จึงไมจํากัดเฉพาะอยูแตกับสารสนเทศท่ีเปนดิจิทัลเทาน้ัน ไมวาจะอยูในส่ือ
รูปแบบใด แตเมทาดาทาจะตองมีคุณสมบัติ 2 ประการ คือ ประการท่ีหน่ึง เปนขอมูลท่ีมีโครงสราง
และประการท่ีสอง เมทาดาทาตองอธิบายทรัพยากรสารสนเทศน้ันๆ
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ความจําเปนที่ตองมีเมทาดาทา เกิดขึ้นเนื่องจากสารสนเทศที่สรางขึ้นมีสวนประกอบ
3 ลักษณะ คือ

1. เน้ือหา (Content) ของงาน เกี่ยวกับ ช่ือเร่ือง หัวเร่ือง ตนฉบับ (แหลงท่ีมา) ภาษา เร่ือง
ที่เกี่ยวของ และขอบเขต

2. บริบท (Context) ของสารสนเทศ เกี่ยวกับทรัพยสินทางปญญาของงาน เชน ผูเขียน
ผูสรางสรรคผลงาน สํานักพิมพ ผูมีสวนรวมในผลงาน และสิทธิในงานน้ันๆ

3. โครงสราง (Structure) ของขอมูล เกี่ยวกับ วัน เดือน ป ท่ีสรางผลงาน ประเภทของ
เน้ือหา รูปแบบของการนําเสนอผลงาน และตัวบงช้ีหรือตัวระบุถึงทรัพยากร

ผูปฏิบัติงานสารสนเทศอันเปนมรดกทางวัฒนธรรม บรรณารักษวิเคราะหทรัพยากร
สารสนเทศ และ ผูปฏิบัติงานจดหมายเหตุ ไดมีการประยุกตเมทาดาทา เพ่ือเปนการเพ่ิมคุณคาของ
ขอมูลท่ีสรางข้ึนในการจัดการ การเรียบเรียง การพรรณนา การเขาถึงตัวสารสนเทศ

เมื่อมีการใชเมทาดาทา นอกเหนือจากการเปนแหลงเก็บ คําวา เมทาดาทา จึงเปนคําที่
กวางกวาที่เคยใช ผูที่สรางสารสนเทศทางอินเทอรเน็ตอาจใชเมทาดาทาเพื่อหมายถึงขอมูลที่ถูกฝง
ในเอชทีเอ็มแอล โดยมีวัตถุประสงคในการสรางเว็บใหหางายข้ึน การทําภาพดิจิทัล อาจใชเมทาดา
ทาใสในเขตขอมูลสวนบนของแฟมขอมูลดิจิทัล เพ่ือบันทึกขอมูลเก่ียวกับภาพ การประมวลผลภาพ
และสิทธิในภาพนั้นๆ นักจดหมายเหตุทางสังคมศาสตรอาจใชเมทาดาทาอางถึงระบบและขอมูล
เอกสารการวิจัยท่ีจําเปนในการดําเนินการ การแปลความและการตีความ เทปแมเหล็กท่ีประกอบใน
ขอมูลดิบของการวิจัย นักจดหมายเหตุอิเล็กทรอนิกสอาจใชเพ่ืออางถึงบริบทท้ังหมด กระบวนการ
และการใชสารสนเทศ เพ่ืออธิบายขอบเขตของเน้ือหา ความนาเช่ือถือ และความถูกตองของระเบียน
ทางจดหมายเหตุในระบบ Electronic recordkeeping เมทาดาทาจึงไมใชเพียงการบงบอกลักษณะ
การอธิบายลักษณะสารสนเทศ แตยังทําหนาท่ีเปนตัวสรางความสัมพันธกับสารสนเทศอ่ืน ๆ อีก
ดวย

1. ดับลินคอรเมทาดาทา (Dublin Core Metadata)
เมทาดาทาท่ีเปนท่ีรูจักกันดี ก็คือ ดับลินคอร (Dublin Core) การจัดทําดับลินคอรเม-

ทาดาทาน้ัน เกิดข้ึนเน่ืองจากมีสารสนเทศจํานวนมหาศาลในเวิลดไวดเว็บ ซ่ึงเปนเอกสารท่ีเจาของ
ผลงานผลิตข้ึนเองโดยใชเพียงภาษาเอชทีเอ็มแอล (HTML)ในการกําหนดรูปแบบการแสดงผลและ
เช่ือมโยงขอมูลเทาน้ัน ไมมีโครงสรางมาตรฐานสําหรับสืบคนท่ีระบุเขตขอมูล คณะทํางานดับลิน
คอรซ่ึงประกอบดวย บรรณารักษ นักเทคโนโลยีสารสนเทศและผูทํางานดานสรางขอมูลในเว็บของ
สหรัฐอเมริกา อังกฤษ ฝร่ังเศส ออสเตรเลีย และหลายประเทศในยุโรปตางประสบปญหาและเห็นวา
การสรางสารสนเทศอิเล็กทรอนิกสจําเปนตองมีการกําหนดคําจํากัดความตามมาตรฐาน เพ่ือชวยให
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สืบคนสารสนเทศไดเน้ือหาตรงกับความตองการได ในป ค.ศ. 1995 คณะทํางานดับลินคอรจึงได
ประชุมกันคร้ังแรกท่ีเมืองดับลิน รัฐโอไฮโอ และกําหนดชุดหนวยขอมูลยอย 15 หนวย สําหรับใช
พรรณนาสารสนเทศดิจิทัลเพื่อใหเจาของผลงานจัดทําเมทาดาทาดวยตนเอง และสามารถสืบคน
รวมกันกับฐานขอมูลตางระบบ

จุดประสงคของการใชดับลินคอรเมทาดาทา คือ การสรางเกณฑใหเจาของผลงาน
จัดการเน้ือหาสารสนเทศอิเล็กทรอนิกสดวยตนเอง ทํานองเดียวกับการสรางแนวมาตรฐานเพ่ือการ
เขียนรายงานวิชาการท่ีประกอบดวยหัวขอ การกําหนดบท ลําดับเน้ือหา แบบแผนการ อางอิง
เชิงอรรถและบรรณานุกรม การกําหนดคําสําคัญและการเรียบเรียงบทคัดยอ ฯลฯ สําหรับการสราง
ผลงานเพ่ือเผยแพรในเวิลดไวดเว็บมีการใชมาตรฐานสําหรับการจัดการขอมูล ไดแก เอชทีเอ็มแอล
(HTML) เอ็กซเอ็มแอล (XML) และอารดีเอฟ (RDF) รวมท้ังการขยายความดวยการเขียนโปรแกรม
ระบุใหคอมพิวเตอรเขาใจความสัมพันธระหวางขอมูลแตละหนวย และดําเนินการใหเช่ือมโยง
ขอมูลท่ีเปนอักขระ รูปภาพ และมัลติมีเดีย ท่ีบันทึกในแฟมขอมูลหลากหลาย การใชภาษากํากับเพ่ิม
เอ็กซเอ็มแอล ทําใหเขาใจลักษณะเฉพาะของขอมูลแตละหนวย มาตรฐานดับลินคอรเมทาดาทา คือ
มาตรฐานที่กําหนดคําอธิบายเพื่อใหการใชภาษากํากับเพิ่มเปนระบบเดียวกัน โดยเจาของผลงาน
สามารถใชโครงสรางดับลินคอรในการสรางตนฉบับอิเล็กทรอนิกส หรืออาจเขียนโปรแกรมจับคู
ภาษากํากบัเพ่ิมหนวยขอมูลยอยใหเปนดับลินคอรภายหลัง

การใชดับลินคอรเมทาดาทาไดรับความนิยม เพราะมีจุดเดนท่ีโครงสราง 15 หนวยยอย
ไมบังคับวาตองใชกฎเกณฑและรายละเอียดที่เจาของงานเห็นวาไมจําเปน ใชงานไดหลากหลาย
ระบบ (Interoperability) และไมจํากัดวาจะใชอุปกรณและโปรแกรมเฉพาะ ผูใชงานท่ัวไปเขาใจ
เน้ือหางายและไมตองใชเวลาศึกษานาน นอกจากนี้ การใชดับลินคอรเร่ิมจากการทดลองใชภายใน
กลุมทํางานและผูสนใจ มีการประชุมเพื่อปรับปรุงแกไข ตลอดเวลา และมีจุดยืนที่การใชหนวย
ขอมูลยอยพ้ืนฐาน 15 หนวย ดังนั้น แมวาผูใชงานจะประยุกตรายละเอียด เพ่ิมเติมหรือลดจํานวน
หนวยขอมูลยอย ยอมไมมีผลตอการพรรณนาลักษณะของสารสนเทศ ตอมามีการประยุกตสําหรับ
การพัฒนาหองสมุดดิจิทัล โดยเฉพาะอยางยิ่งการพิมพอิเล็กทรอนิกสเพื่อเผยแพรในอินเทอรเน็ต
และในการจัดเก็บเอกสารอิเล็กทรอนิกสท่ีตองรวมแฟมขอมูลและแลกเปล่ียนแฟมขอมูลจํานวนมาก
หนวยงานรัฐบาลและหนวยงานเอกชนของหลายประเทศ ตลอดจนองคการระหวางประเทศเร่ิมใช
ดับลินคอรเมทาดาทาสําหรับจัดโครงสรางฐานขอมูลโดยการรวมหลายฐานขอมูลใหเสมือนเปน
ฐานขอมูลหน่ึงเดียว เปนชองทางสูการเขาถึงสารสนเทศงาย เร็ว และสืบคนคร้ังเดียว ไดสารสนเทศ
ท้ังหมดจากแหลง
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ชุดหนวยขอมูลยอยดับลินคอร แบงไดเปน 3 กลุม ดังนี้
1. หนวยขอมูลยอยท่ีเก่ียวกับเน้ือหาของทรัพยากรสารสนเทศ
2. หนวยขอมูลยอยท่ีเก่ียวของกับทรัพยสินทางปญญา
3. หนวยขอมูลยอยท่ีเก่ียวรูปแบบท่ีปรากฏใหใชงาน

ตารางท่ี 3 ตารางแสดงชุดขอมูลยอยดับลินคอร ท้ัง 3 กลุม

เน้ือหาของทรัพยากรสารสนเทศ รูปแบบท่ีปรากฏใหใชงาน ทรัพยสินทางปญญา
Title (ช่ือเร่ือง) Format (รูปแบบ) Creator (เจาของผลงาน)
Subject (หัวเร่ือง) Language (ภาษา) Contributor (ผูรวมงาน)
Source (ตนฉบับ) Identifier (รหัส/ตัวบงชี้

ทรัพยากรสารสนเทศ)
Publisher (สํานักพิมพ)

Description (ลักษณะ) Date (ป) Right (สิทธิ)
Relation (เร่ืองท่ีเก่ียวของ)
Coverage (ขอบเขต)
Type (ประเภท)

ตารางท่ี 4 แสดงรายละเอียดของแตละ Element ท้ัง 15 Element ของ Dublin Core

Element คําจํากัดความ คําอธิบาย
Title ช่ือของทรัพยากรสารสนเทศ ช่ือหนังสือ 

ช่ือวารสาร
โดยท่ัวไปใชช่ือท่ีรูจัก
แพรหลายอยางเปนทางการ ช่ือ
ท่ีปรากฏในหนาปกในหนังสือ

Creator ผูรับผิดชอบการจัดทําตนฉบับเน้ือหา
ทรัพยากร

เจาของงานหมายความรวมถึง
บุคคล องคการ หรือหนวย
บริการ ปกติช่ือเจาของงานควร
ใชช่ือท่ีมีตัวตนเปน
รูปธรรมหรือหนวยงานท่ีมีอยู
จริง
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ตารางท่ี 4  (ตอ)

Element คําจํากัดความ คําอธิบาย
Subject หัวขอของเน้ือหาของทรัพยากร ปกติหัวเร่ืองจะแสดงดวยคํา

สําคัญ วลีสําคัญ หรือรหัส
หมวดวิขาท่ีบรรยายหัวขอของ
ทรัพยากร

Description คําอธิบายยอเน้ือหาของทรัพยากร บทคัดยอจากเน้ือหาของ
ทรัพยากรท่ีเจาของงานหรือ
ผูอ่ืนเปนผูจัดทํา

Publisher ผูรับผิดชอบใหมีการสรางหรือผลิต
ทรัพยากรข้ึน

สํานักพิมพหมายความรวมถึง
บุคคล องคการ หรือหนวย
บริการ ปกติควรใชสํานักพิมพ
ท่ีมีตัวตนเปนรูปธรรม หรือ
หนวยงานท่ีมีอยูจริง

Contributor ผูรับผิดชอบรวมใหมีการสรางหรือผลิต
ดานเน้ือหาทรัพยากร

ผูรวมงานหมายความรวมถึง
บุคคล องคการ หรือหนวย
บริการ ปกติควรใชผูรวมงานท่ี
มีตัวตนเปน
รูปธรรมหรือหนวยงานท่ีมีอยู
จริง

Date ปท่ีจัดพิมพ เผยแพรเอกสารในรูปส่ิงพิมพ แนะนําใหใชแบบแผน ISO 
8601 YYYY-MM-DD

Type ประเภททรัพยากร ชนิดของเน้ือหาทรัพยากร หรือ
ประเภทของสารสนเทศ
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ตารางท่ี 4  (ตอ)

Element คําจํากัดความ คําอธิบาย
Format รูปลักษณของทรัพยากร รายละเอียดทางกายภาพของ

ทรัพยากร ไดแก จํานวนหนา 
ภาพประกอบ ขนาดของ
ทรัพยากร

Identifier รหัสทรัพยากรสารสนเทศ รหัสท่ีใชระบุวาหมายถึง
ทรัพยากรรายการน้ันๆ เชน 
URL URN ISBN หรือ เลข
เรียกหนังสือ (Call No.)

Source การอางอิงตนฉบับของทรัพยากรซ่ึงเปน
ท่ีมาของการแปลง แปร หรือแปล 
ทรัพยากรสูรูปแบบปจจุบัน

Language ภาษาท่ีใชเรียบเรียงเน้ือหาของทรัพยากร
Relation การอางอิงถึงทรัพยากรท่ีเก่ียวของ
Coverage ระยะเวลาหรือขอบเขตของเน้ือหา

ทรัพยากร
ระยะเวลาหรือขอบเขตของ
เน้ือหาทรัพยากร ไดแก สถาน
ท่ีต้ัง ช่ือสถานท่ี หรือช่ือ
ภูมิศาสตร ชวงเวลา (ปายบอก
ชวงเวลา) วันท่ี ชวงระยะเวลาท่ี
ครอบคลุม หรือ ขอบเขต
อํานาจการบริหารการปกครอง

Right ขอมูลผูมีสิทธิในหรือเหนือทรัพยากร สิทธิดานทรัพยสินทางปญญา 
ลิขสิทธ์ิ และสิทธิทรัพยสิน
ตางๆ
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เทคนิคการคนหาขอมูล แบบ Federated Search และ Metadata Harvesting 
1. Federated search หรือ Distributed search คอื การสืบคนผานหนาจอสืบคนเพียง

หนาจอเดียวท่ีมีความสามารถสืบคนขามไปยังทุกๆ ฐานขอมูลเปาหมายในเวลาเดียวกัน ผลลัพธจาก
การสืบคนจากทุกๆ แหลงขอมูล เรียงลําดับตามที่ตองการ ถือวาเปนเทคนิคการคนหาท่ีอํานวย
ความสะดวกและมีประสิทธิภาพใหแกผูสืบคน การคนหาแบบ Federated search แสดงดังภาพท่ี 11

ภาพท่ี 11 การคนหาในแบบ Federated Search
ท่ีมา: 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 การคัดเลือกฐานขอมูลเพ่ือสืบคน (กรณีผูใชไมคุนเคย/รูจักฐานขอมูล) หนาจอ (interface) และ
ความสามารถ (feature) ของแตละฐานขอมูลท่ีมีความแตกตางกัน ( ผูสืบคนตองรูจัก features ตางๆ
ของแตละฐานขอมูล) ผูสืบคนจะไดผลลัพธการสืบคนจากทุกแหลงขอมูลที่มีบริการพรอมกันใน
หนาจอเดียวกัน ชวยประหยัดเวลาของผูสืบคน

ขอเสียของเทคนิคน้ีคือ 
ความลาชา ซ่ึงข้ึนอยูกับหลายปจจัย เชน เม่ือสงคําคนจากระบบหน่ึงไปยังอีกระบบ

หน่ึงตองอาศัยเวลาในการเปล่ียนคําคนใหอยุในรูปท่ีระบบฐานขอมูลน้ันๆ เขาใจได, การตอบกลับ
ขอมูลในการคนหาข้ึนอยูกับฐานขอมูลภายนอก, ความเร็วของเครือขายอินเทอรเน็ต 
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ขอจํากัดในดานจํานวนของฐานขอมูล เนื่องจากหากมีฐานขอมูลเปนจํานวนมาก
กระจายตัวกันอยู จะทําใหการคนหาใชเวลานาน

การพัฒนาทําไดยาก มีความซับซอน
2. Metadata Havesting  คือ การเก็บรวบรวม (Collect) ขอมูลจากฐานขอมูลตางชนิดกัน 

มาไวในระบบสวนกลาง โดยระบบสวนกลางจะทําหนาจัดเก็บขอมูล,  จัดทําดัชนีสําหรับสืบคน,
ใหบริการคนหาขอมูล และบริการอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวของกับขอมูลท่ีไดจาการจัดเก็บ การทํางานในรูปแบบ 
Metadata Havesting แสดงดังภาพท่ี 12

ภาพท่ี 12 การทํางานในรูปแบบ Metadata Havesting
ท่ีมา: Lukas Koster, MetaSearch vs Harvesting and Indexing[Online], Accessed  20 April  2009. 
Available from  http://www.slideshare.net/lukask/metasearch-vs-harvesting-andindexing

เทคนิคการสืบคนน้ีสามารถชวยแกไขปญหาใหแกผูสืบคนไดเชนเดียวกับเทคนิคแบบ 
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  ตามรูปแบบท่ี
แนนอน ซ่ึงจําเปนตอระบบฐานขอมูลขนาดใหญ  

1.  การทํางานของดัชนี
ตามปกติแลวการคนหาขอมูลภายในตารางหน่ึง ๆจะอาศัยการตรวจสอบทีละแถวขอมูล

จากตนไปจนจบ หรือเรียกวาวิธีการคนหาขอมูลตามลําดับ(Sequential Search หรือ Table Scan) 
โดยการคนหาขอมูลในแตละแถวจะใชเวลาในการคนหาเทาๆ กัน และจะทําไปจนกวาจะหมดแถว
ขอมูลของตารางน้ัน ๆ หากจํานวนขอมูลทีอยูเปนจํานวนมาก การคนหาก็จะย่ิงเวลานานข้ึนตามไป
ดวย ท้ังๆ ท่ีความเปนจริงขอมูลในสวนท่ีตองการ อาจอยูเพียวลําดับตน ๆ ของตารางเทาน้ัน ดังน้ัน
เพ่ือเปนการเพ่ิมประสิทธิภาพของการคนหาขอมูลเหลาน้ี SQL Server จึงไดมีกลไกการทํางานท่ี
ชาญฉลาด ดวยวิธีการทําดัชนขีอมูล ใหสามารถคนหาขอมูลเฉพาะจุดท่ีตองการไดอยางรวดเร็ว

การใชงานดัชนีของขอมูลคลายกับการใชงานดัชนีของหนังสือ  กลาวคือแทนที่
จะตองเปดหนังสือไปทีละหนา  ทําใหสามารถกระโดดขามไปยังหนาที่ตองการไดในทันที  
ดัชนใีนหนังสือจะแสดงเปนคําศัพทหรือท้ังระบุลําดับหนาของรายการน้ันๆ สําหรับในตารางขอมูลจะ
เก็บเปนคาของคอลัมนที่นํามาทําเปนดัชนี และมีสวนที่ชี้ไปยังตําแหนงที่เก็บแถวขอมูลซึ่ง
ตรงกันกับคาในรายการนนตอไป

2. ประเภทของดัชนีขอมูล
ในการสรางดัชนขีอมูลเพ่ือใชงาน จําเปนตองระบุประเภทของดัชนท่ีีตองการซ่ึงจะ

แบงออกเปน 2 ประเภท ดังนี้
2.1 ดัชนีแบบคลัสเตอร (Clustered Indexes)

ดัชนีแบบคลัสเตอรใชโครงสรางแบบ B-Tree โดยในระดับ Leaf จะหมายถึง
ขอมูลจริงท่ีถูกจัดเก็บอยูในลักษณะของดาตาเพจ (Data Page ) และท่ีสําคัญขอมูลมีการเรียงลําดับ
กันในระดับกายภาพ (Physical) กลาวคือการเรียงลําดับของขอมูลท่ีเห็นในระดับตรรกะ (Logical) เปน
การเรียงลําดับท่ีตรงกับในการเก็บขอมูลลงดิสกจริง
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ภาพท่ี 13 โครงสรางของ Clustered Indexes
ที่มา :  สมพร จิวรสกุล, คูมือการติดตั้งและใชงาน Microsoft SQL Server 2000 ฉบับสมบูรณ  
(นนทบุร:ี อินโฟเพรส, 2545), 38.

ในตอนสรางดัชนีแบบคลัสเตอร ระบบตองการเน้ือท่ีวางภายในฐานขอมูลน้ัน ๆ 
ประมาณ  120 เปอรเซ็นตของขนาดตารางที่ตองการสรางดัชนนีี้ เพื่อใชเปนพิ้นที่ชั่วคราวในการ
สราง

โดยขั้นตอนของการสราง เริ่มจากระบบจะสําเนาตารางขอมูลหลักไปยังพื้นที่
ชั่วคราวดังกลาว พรอมทั้งเรียงลําดับจากนอยไปหามาก ตามคอลัมนที่ไดกําหนดใหเปนดัชนี  
จากน้ันจึงประกอบกันเปนโครงสรางแบบ B-Tree จนเม่ือทุกอยางเสร็จส้ิน  จงึทําการลบตารางหลัก
ท้ิงไป ตารางขอมูลท่ีไดทําการสรางดัชนีแบบคลัสเตอรนี้ จะมีขนาดเพ่ิมข้ึนจากเดิมเพียง 5 เปอรเซ็นต
เทาน้ัน

ขอดีท่ีเห็นไดชัดของดัชนีแบบคลัสเตอร คือ เม่ือขอมูลจริงถูกจัดเก็บอยูในระดับ 
Leaf เราจึงสามารถเขาถึงขอมูลไดอยางรวดเร็ว นอกจากน้ีขอมูลท่ีถูกจัดเก็บไดมีการเรียงลําดับไว
เปนท่ีเรียบรอยแลว จึงไมจําเปนตองใช คําส่ัง ORDER BY เพ่ือลําดับขอมูลใหมอีก แตจะมีขอดอย
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คือ หากขอมูลมีขนาดใหญจะทําใหการจัดเก็บตามโครงสรางแบบ B-Tree มีการเช่ือมโยงแตละ
ระดับของเพจอยูเปนจํานวนมาก ทําใหใชเวลานานในการเขาถึงขอมูลท่ีอยูระดับลางสุด

2.2 ดัชนีแบบน็อนคลัสเตอร (Nonclustered Indexes)
ดัชนีแบบน็อนคลัสเตอรมีโครงสรางเชนเดียวกับดัชนีแบบคลัสเตอร  แตใน

ระดับ Leaf แทนที่จะเปนดาตาเพจซึ่งใชเก็บขอมูลจริง  จะยังคงเปนดัชนีเพจเหมือนกับในทุก 
ๆ เพจของระดับ Intermediate หรือ Root นอกจากน้ีแลวขอมูลจริงไมไดถูกจัดเรียงในระดับกายภาพ
เหมือนดัชนีแบบคลัสเตอร

ภาพท่ี 14 โครงสรางของดัชนีแบบน็อนคลัสเตอร (Nonclustered Indexes)
ที่มา :  สมพร จิวรสกุล, คูมือการติดตั้งและใชงาน Microsoft SQL Server 2000 ฉบับสมบูรณ  
(นนทบุร:ี อินโฟเพรส, 2545), 39.

ในตารางหน่ึง ๆ สามารถมีดัชนีแบบน็อนคลัสเตอรไดถึง 249 ดัชน ีและไมข้ึนอยู
กับลําดับในตอนสรางแตอยางใด โดยในแตละ Index Rows มีการเก็บพอยนเตอรท่ีช้ีไปยังเพจ ตอไป
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คุณลักษณะและองคประกอบของดัชนีขอมูล
ในการสรางดัชนี เราสามารถระบุคุณลักษณะ ตลอดจนการพิจารณาถึงองคประกอบตาง ๆ 

ท่ีใชในการสรางใหเปนดัชนีได ดังตอไปน้ี
1. Unique และ Nonunique Indexes 

จากประเภทของดัชนท้ัีง 2 แบบท่ีผานมา สามารถกําหนดใหมีคุณลักษณะไดเปน
1.1 Unique Indexes คือจะบังคับใหคาคอลัมนที่เปนดัชนีนี้สามารถจัดเก็บได

เฉพาะคาท่ีไมซํ้ากันเทาน้ัน
1.2 Nonunique Indexes คือคอลัมนท่ีนํามาทําเปนดัชน ีสามารถจัดเก็บซํ้ากันได 

2. Single Columns และ Multi-columns Indexes
การสรางดัชนโีดยสวนใหญมักใชเพียงคอลัมนเดียว (Single Columns) เทาน้ันมา

เปนคีย แตเปนไปไดที่จะมีการสรางดัชนีจากหลาย ๆคอลัมน ในลักษณะเดียวกับการสราง 
PRIMARE-KEY ท่ีสามารถเลือกหลาย ๆคอลัมนมาเปนคียได

การนําหลาย ๆคอลัมน (Multi-Columns) มาใชสรางเปนดัชนีนี้เรียกวา Composite 
Indexes โดยสามารถกําหนดใหเปนไดท้ังดัชนีแบบคลัสเตอรและแบบน็อนคลัสเตอร แตสามารถ
เลือกคอลัมนมาประกอบกันสูงสุดไดไมเกิน 16 คอลัมน และขนาดรวมแลวตองไมเกิน 900 ไบตอีก
ดวย การสรางดัชนีจากหลาย ๆคอลัมนนี้ มีประโยชนคือชวยลดจํานวนดัชนีท่ีถูกใชไปในระบบให
นอยลง และยังเปนการเพ่ิมประสิทธิภาพการทํางานใหเร็วย่ิงข้ึน  โดยเฉพาะอยางย่ิงในคิวรีท่ีมีการ
ระบุเง่ือนไขใหกับคอลัมนเหลาน้ีพรอม ๆกัน

3. Page Splits และ Fragmentation
ในการจัดเก็บขอมูลของดัชนีตามโครงสรางแบบ B-Tree นั้น จะมีการจัด

เรียงลําดับของแตละเพจไวอยางแนชัดแลว แตหากเม่ือใดก็ตามท่ีมีการเพ่ิมแถวขอมูลใหมเขาไปยัง
ตาราง จะทําใหระบบจัดลําดับเหลาน้ีไดอยางถูกตองใหมอีกคร้ัง

การจัดระเบียบใหมน้ีจะมีความยุงยากเพ่ิมข้ึนหากเพจตาง ๆไดถูกจัดเก็บขอมูลไวเต็ม
เรียบรอยแลว เปนเหตุใหตองมีการแยกออกมาเปนเพจใหม  หรือท่ีเรียกวา  Page Splits ซ่ึงขอมูลจะ
มีการถายเทระหวางเพจเดิม และเพจใหมในปริมาณท่ีเทา ๆ กัน 

ย่ิงไปกวาน้ัน  ในการทํา Page Splits น้ีอาจมีผลกระทบไปยังเพจอ่ืนๆ ในระดับท่ีอยู
เหนือข้ึนไป โดยอาจไปถึง Root เลยก็ได  ทําใหประสิทธิภาพการทํางานโดยรวมลดลง เน่ืองจาก
ตองมาจัดการภาระท่ีเกิดข้ึนสวนน้ี

สําหรับวิธีการลดการเกิด Page Splits สามารถทําไดโดยกําหนดคา Fill Factor เพ่ือ
กันเน้ือท่ีสวนหน่ึงไวใหกับคาดัชนท่ีีจะถูก INSERT เขาไป 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



31

IMPACT FACTOR (IF) (รุจเรขา อัศวิษณุ 2553)
1. IMPACT FACTOR 

Impact Factor หรือ Journal Impact Factor หมายถึง จํานวนครั้งโดย เฉล่ีย ท่ี
บทความของวารสารน้ันจะไดรับการอางอิง 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 
จึงเปนเคร่ืองมือชนิดหน่ึงท่ีชวยในการเปรียบเทียบและจัดอันดับวารสาร อาจนํามาใชประโยชน
สําหรับหองสมุด ในการคัดเลือกและบอกรับวารสาร ใชสําหรับนักวิจัยในการคัดเลือกวารสารท่ี
เหมาะสมเพ่ือการตีพิมพ รวมท้ังใชประเมินคุณภาพดานการวิจัยของสถาบันการศึกษา โดยพิจารณา
จากคุณภาพของบทความท่ีตีพิมพโดยบรรดานักวิจัยภายในสถาบันน้ันๆ ไดอีกดวย

2. IMPACT FACTOR ตรวจสอบไดจากท่ีไหน
ในราวเดือนกรกฎาคม-กันยายนของทุกปบริษัทThomson ISI http://www.isinet.com 

หรือเดิมคือ ISI (Institute of Scientific Information) จะผลิตฐานขอมูลท่ีมีช่ือวา Journal Citation 
Reports (JCR) ซ่ึงจัดทําอยางตอเน่ืองมานานกวา 40 ป สมัยกอนจัดทําในลักษณะส่ิงพิมพชวยคน 
ปจจุบันผลิตและจําหนายในรูปแบบ CD-ROM และ Web Edition โดยครอบคลุมวารสารสาขา
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีระดับนานาชาติ จากท่ัวโลก  ฐานขอมูล JCR ปลาสุด คือป 2003 - 
Science Edition ครอบคลุมวารสารจํานวน 5,907 ช่ือ จัดจําหนายในราวเดือนกรกฎาคม-กันยายน ป 
2004

ฐานขอมูล JCR - science edition ไดจัดแบงหมวดหมูของวารสารท้ังหมด 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 ท่ีตํ่ากวา วารสารแตละสาขาวิชาจึงไมควรนํามาเปรียบเทียบกัน แตควรเปรียบเทียบเฉพาะใน
กลุมเดียวกันเทานั้น
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งานวิจัยท่ีเก่ียวของ
1. การพิสูจนตัวตนในระบบเว็บเซอรวิสดวยระบบเคอรเบอรอส Web Services

Authentication with The Kerberos System 
ปรัชญา พันธุมี และ ดวงแกว สวามิภักด์ิ (2548) เปนงานวิจัยที่ทําการพิสูจนตัวตน

ของผูที่จะเขามาใชบริการเว็บเซอรวิส โดยใช โปรโตคอลการพิสูจนตัวตนดวยระบบเคอรเบอรอส
ซึ่งระบบสามารถสงผานใบอนุญาตจากระบบเคอรเบอรอสผานโปรโตคอล SOAP ทําใหระบบมี
ความปลอดภัยและนาเช่ือถือมากข้ึนในการพิสูจนตัวตนของระบบเว็บเซอรวิส

2. การพัฒนาระบบลงทะเบียนกลางดวยเว็บเซอรวิส:กรณีศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏ
นลินรัตน ศรีราจันทร  (2549) งานวิจัยน้ีกลาวถึงการพัฒนาระบบการลงทะเบียนเรียน

รวมกันระหวางมหาวิทยาลัยราชภัฏโดยใชหลักการของเว็บเซอรวิสในการพัฒนาระบบทาง
ผูวิจัยไดทําการออกแบบฐานขอมูลของระบบลงทะเบียนกลางเพ่ือใชจัดเก็บขอมูลที่ไดรับ
จากเว็บเซอรวิสของมหาวิทยาลัยราชภัฏที่เขารวมโครงการและขอมูลอื่นๆ ที่เกี่ยวของกับการ
ลงทะเบียนโดยเนนในเร่ืองการรับสงขอมูลระหวางเคร่ืองแมขายที่ใหบริการเว็บเซอรวิส ซึ่งผลของ
การพัฒนาระบบเมื่อทําการทดสอบระบบที่พัฒนาทําใหนักศึกษาสามารถลงทะเบียนเรียนตาง
มหาวิทยาลัยราชภัฏไดผานทางระบบการลงทะเบียนกลางและเว็บเซอรวิส ระบบสามารถรับสงขอมูล
ระหวางเคร่ืองแมขายไดในจํานวนมากและรวดเร็ว และสามารถจัดเก็บขอมูลท่ีมีโครงสรางแตกตางกัน
ใหอยูในรูปแบบเดียวกันไดทําใหชวยลดภาระงานของผูดูแลระบบ

3. การพัฒนาตนแบบสําหรับการทองเท่ียวโดยใชเทคโนโลยีเว็บเซอรวิส
ณัฎฐนรี  สุขจิต (2549 ) งานวิจัยน้ีไดกลาวถึงการนําเทคโนโลยีเว็บเซอรวิสมาพัฒนา

เปนตนแบบในงานบรกิารดานการทองเที่ยวในระบบงานโรงแรม ระบบงานรานอาหาร ระบบงาน
รานขายของฝาก โดยการพัฒนาตนแบบการบริการลูกคาทางดานการจองหองพักโรงแรม จองโตะ
อาหารจากรานอาหาร สั่งสินคาจากรานขายของฝาก นอกจากนั้นยังมีระบบยกเลิกการจองและ
ปรับปรุงขอมูลท่ีไดส่ังจองไวแลว ซ่ึงการพัฒนาระบบงานท่ีเปนตนแบบสําหรับการทองเท่ียวน้ีไดใช
เทคโนโลยีเว็บเซอรวิสมาเปนหัวใจสําคัญในการพัฒนาระบบงานโดยผูวิจัยไดเลือกเครื่องมือใน
การพัฒนาท่ีมีความสามารถในการทํางานบนเว็บเซอรวิสไดรองรับการทํางานทุกแพลตฟอรม คือ 
ASP.NET, C#.NET, ODT for 10g และ ฐานขอมูล Oracle 10g  
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4. การพัฒนาระบบบริหารจัดการขอมูลออนไลน สําหรับเว็บไซตภาควิชาของคณะ
แพทยศาสตรศิริราชพยาบาล 

สุรางค พรหมณศร (2550) งานวิจัยช้ินน้ีไดจัดทําเทลมเพลต ของภาควิชาของคณะ
แพทยศาสตรศิริราชพยาบาล ซ่ึงประกอบไปดวย 24 ภาควิชา  4 สถาน  1 ศูนย ซ่ึงในแตละภาควิชา 
ก็จะมีผูดูแลระบบจํานวน 1 คนทําหนาท่ีในการปรับปรุง แกไขขอมูลใหอัพเดต อยูเสมอ ซ่ึงปญหาท่ี
เกิดข้ึนกับระบบเดิม คือขอมูลกระจัดกระจาย ไมเปนหมวดหมู ทําใหการคนหาขอมูลเปนไปไดยาก 
ท้ังยังยากตอการใชงานอีกดวย ดังน้ันผูพัฒนาระบบจึงไดจัดทําเปนเทลมเพลต (Template) เพ่ือให
ไดเว็บที่ดี และชวยใหผูดูแลระบบสามารถใชงานไดโดยงายและมีประสิทธิภาพ  ซึ่งขอมูลที่ทาง
ภาควิชาดูแลอยูก็จะมี ขอมูลงานวิจัย Publication ดวย

5. การพัฒนาตนแบบสําหรับการทองเท่ียวโดยใชเทคโนโลยีเว็บเซอรวิส
ณัฎฐนรี สุขจิต (2549) งานวิจัยนี้ไดกลาวถึงการนําเทคโนโลยีเว็บเซอรวิสมาพัฒนา

เปนตนแบบในงานบริการดานการทองเท่ียวในระบบงานโรงแรม ระบบงานรานอาหาร ระบบงาน
รานขายของฝาก โดยการพัฒนาตนแบบการบริการลูกคาทางดานการจองหองพักโรงแรม จองโตะ
อาหารจากรานอาหาร สั่งสินคาจากรานขายของฝาก นอกจากนั้นยังมีระบบยกเลิกการจองและ
ปรับปรุงขอมูลท่ีไดส่ังจองไวแลว ซ่ึงการพัฒนาระบบงานท่ีเปนตนแบบสําหรับการทองเท่ียวน้ีไดใช
เทคโนโลยีเว็บเซอรวิสมาเปนหัวใจสําคัญในการพัฒนาระบบงานโดยผูวิจัยไดเลือกเครื่องมือใน
การพัฒนาท่ีมีความสามารถในการทํางานบนเว็บเซอรวิสไดรองรับการทํางานทุกแพลตฟอรม 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) งานวิจัยช้ินน้ีไดนําเสนอการพัฒนา

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 ในการอธิบายขอมูลของงานวิจัย เพื่อใหสามารถแลกเปลี่ยนขอมูล
งานวิจัยกับเครือขายอ่ืน ๆ ได
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บทที่ 3 

วิธีดําเนินการวิจัย

งานวิจัยน้ีไดนําเทคนิคเว็บเซอรวิส (Web Service) มาใชเพ่ือใชในการแลกเปล่ียนขอมูล
ผลงานวิจัยทางการแพทย ระหวางคณะแพทยศาสตรศิริราชพยาบาล คณะแพทยศาสตรโรงพยาบาล
รามาธิบดี คณะเวชศาสตรเขตรอน ซ่ึงในการดําเนินงานวิจัยผูวิจัยไดพัฒนาโปรแกรมข้ึนดวย Visual 
Studio.Net 2005 และใชฐานขอมูล SQL Server2000 และ MySQL ในการจัดเก็บขอมูล และผู
ดําเนินงานวิจัยไดทําการจําลองระบบฐานขอมูลของหนวยงานท้ัง 3 คณะฯ เพ่ือใชในการแลกเปล่ียน
ขอมูลผลงานวิจัยทางการแพทย ดังน้ันเพ่ือใหงานวิจัยบรรลุตามวัตถุประสงค คือศึกษา พัฒนาระบบ
บูรณาการงานวิจัยทางการแพทย โดยผูคนหาคนขอมูลเพียงจุดเดียว และสามารถท่ีจะบูรณาการ
ขอมูลงานวิจัยจากหลายๆ แหลงขอมูล และใหผูท่ีสนใจไดรับขอมูลและขาวสาร ของผลงานวิจัย 
Publications ทางการแพทย  ใหม ๆ อยูเสมอโดยระบบจะทําการแจงผูใชถามีงานวิจัยใหมๆ เกิดข้ึน
โดยผูวิจัยไดมีวิธีการดําเนินการวิจัยดังน้ี

1.  ศึกษาและวิเคราะหระบบงานเดิม
2.  วิเคราะหและออกแบบระบบงานใหม
3.  การพัฒนาระบบ
4. การทดสอบประสิทธิภาพของระบบ

1. ศึกษาและวิเคราะหระบบงานเดิม
จากการศึกษาระบบงานเดิมทําใหทราบวา คณะแพทยศาสตรศิริราชพยาบาล คณะ

แพทยศาสตรโรงพยาบาลรามาธิบดี และคณะเวชศาสตรเขตรอนจะมี Admin ซ่ึงมีหนาท่ีในการเพ่ิม 
แกไข/ลบ ขอมูล Publication โดยทําผานระบบ Admin ซ่ึงเปนการกรอกขอมูลผานฟอรม 
เปนระบบท่ีโปรแกรมเมอรไดเขียนไว เม่ือทําการ Submit ขอมูลแลว ขอมูลท่ีทําการกรอกจะถูกทํา
การเก็บลงดาตาเบส และจะถูกเรียกมาแสดงท่ีหนาเว็บเพจ ของท้ัง 3 คณะ ดังภาพท่ี 15-17
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ภาพท่ี 15 แสดงรูปแบบการแสดงผลงานวิจัยทางการแพทยของคณะแพทยศาสตรศิริราชพยาบาล

ภาพท่ี 16 แสดงรูปแบบการแสดงผลงานวิจัยทางการแพทยของคณะเวชศาสตรเขตรอน
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ภาพท่ี 17 แสดงรูปแบบการแสดงผลงานวิจัยทางการแพทยของคณะแพทยศาสตรโรงพยาบาล
                 รามาธิบดี

จากระบบงานเดิม เมื่อผูสืบคนงานวิจัยตองการสืบคนงานวิจัยก็ตองเขาไปสืบคนใน
เว็บไซตของแตละคณะฯ และจะไดผลงานวิจัยของแตละคณะฯ ในเว็บของคณะน้ัน ๆ เทาน้ัน เชน 
เม่ือเขาไปสืบคนผลงานวิจัยในเว็บไซตของคณะแพทยศาสตรศิริราชพยาบาล ก็จะไดแตผลงานวิจัย
ของคณะแพทยศาสตรศิริราชพยาบาลเทานั้น ทําใหผูสืบคนตองเสียเวลาสืบคนถึง  3 เว็บไซต
และตองพิมพ keywords เดิม ๆในการคนหา ถึง 3 คร้ัง ทําใหไมสะดวกในการคนหา

2.วิเคราะหและออกแบบระบบงานใหม
จากกปญหาดังท่ีไดกลาวมาขางตน ผูวิจัยจึงไดคิดท่ีจะแกไขปญหาดังกลาวใหแกผูสืบคน

ขอมูลใหเกิดความสะดวกในการสืบคนขอมูล โดยสืบคนขอมูลเพียงจุดจุดเดียวสามารถคนขอมูล 
งานวิจัยไดจากทั้ง 3 คณะฯ 
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ภาพท่ี 18 แสดงการใชโปรแกรม VMware ในการจําลองเคร่ือง

เพื่อใหงาย แกการพัฒนาและทําความเขาใจระบบ ผูวิจัย จึงขอแบงขั้นตอนการพัฒนา
ระบบออก เปน ขั้นตอน ดังนี้

2.1 ทําการจําลองสภาพแวดลอมของระบบใหเสมือนจริง 3 คณะ ฯ 
โดยผูวิจัยไดทําการจําลองระบบฐานขอมูลของคณะฯ ทั้ง3 คณะฯ ขึ ้นมาโดยใช

โปรแกรม VMware ในการจําลองระบบ  ดังภาพที่ 18  และทําการสรางฐานขอมูล (Database)เก็บ
ผลงานวิจัยทางการแพทยของทั้ง 3 คณะฯ ขึ้นมาโดยทําการจําลองฐานขอมูล (Database)ใหมีความ
แตกตางโดยฐานขอมูล (database)ของคณะแพทยศาสตรศิริราชพยาบาลและคณะเวชศาสตรเขตรอน 
จะใช SQL Server 2000 เปนฐานขอมูล (Database)และคณะแพทยศาสตรโรงพยาบาลรามาธิบดี ใช 
MySQL เปนฐานขอมูล (Database)  เพื่อใหเห็นถึงความแตกตางและทําใหเห็นวาสามารถ
แลกเปล่ียนผลงานวิจัยทางการแพทยกันได แมฐานขอมูล(Database)  จะมีความแตกตางกัน

2.2 ทําการสรางเซอรวิส ใหกบั 3 คณะวิชา 
โดยในการที่คณะฯทั้ง 3 คณะฯ จะสามารถแลกเปลี่ยนขอมูลกันไดนั้นตองทําการ

สรางเซอรวิสใหกับคณะทั้ง 3 คณะ ฯ เพ่ือใหสามารถติดตอแลกเปล่ียนขอมูลกันได โดย เซอรวิส ท่ี
ทําการสรางใหท้ัง 3 คณะฯ มี 4 เซอรวิส ดังนี้
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2.2.1 เซอรวิสในการดึงขอมูลทั้งหมดจากฐานขอมูล(Database) ของคณะฯ ทั้ง 3 
คณะฯ มาเก็บไวที่ฐานขอมูลกลาง โดยเซอรวิสนี้จะทําการเรียกใชงานเพียงครั้งเดียวเทานั้นเพื่อ
ตองการดึงขอมูลผลงานวิจัยทั้งหมดจากคณะฯ ทั้ง 3 คณะฯ มาไวที่ฐานขอมูลกลางเพื่อใหผูใช
สามารถทําการคนหาขอมูลผลงานวิจัยไดจากฐานขอมูลกลางเพียงจุดเดียวและผูที่สามารถเรียกใช
งาน เซอรวิส นีไ้ดนั้นตองทําการ Login และมีสถานะการ Login เปนผูดูแลระบบ (Admin ) เทานั้น 
การทํางานของ เซอรวิส น้ีแสดงดังภาพท่ี 19

ภาพท่ี 19 แสดงการทํางานของเซอรวิสในการเรียกขอมูลผลงานวิจัยคร้ังแรก

2.2.2  เซอรวิส ในการตรวจสอบผลงานวิจัยที่คณะฯ ทั้ง 3 คณะฯ ทําการเพิ่มเขามา
ใหม เมื่อมีการเรียกใชเซอรวิสแรกในการดึงขอมูลทั้งหมดมาเก็บไวที่ฐานขอมูลกลางแลว หาก
คณะฯ ทั้ง 3 คณะฯ ทําการเพิ่มผลงานวิจัยใหมเขามาเก็บไวในฐานขอมูล ของคณะฯ ตนเองแลว 
ขอมูลท่ีฐานขอมูลกลางก็จะไมมีการปรับปรุง จึงตองมีเซอรวิสที่ทําการเลือกขอมูลเฉพาะขอมูลที่มี
การเพิ่มเขามาใหมของคณะฯ ทั้ง 3 คณะฯ แลวนําขอมูลที่ไดมาทําการปรับปรุง ท่ีฐานขอมูลกลาง
เพ่ือใหขอมูลผลงานวิจัยท่ีฐานขอมูลกลางมีการ Update ผลงานวิจัยใหมๆ อยูเสมอ  การทํางานของ 
เซอรวิส น้ีแสดงดังภาพท่ี 20

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



40

ภาพท่ี 20 แสดงการทํางานของเซอรวิสในการเรียกขอมูลผลงานวิจัยท่ีเพ่ิมเขามาใหม

โดยหลักการทํางานของเซอรวิสนี้จะทําการเรียก Date/time ครั้งลาสุดที่มีการ
เรียกใชงานเซอรวิสในการปรับปรุงผลงานวิจัย และทําการสงคา Date/time ท่ีไดไปคนหา
ผลงานวิจัยจากฐานขอมูลของคณะฯ ทั้ง 3 คณะ หากผลงานวิจัย Record ใดในฐานขอมูลท้ัง 3
คณะฯ มี Date/time ในการปรับปรุง ที่มากวา Date/time ที่เซอรวิสสงไป แสดงวาผลงานวิจัยใน 
Record นั้นเปนผลงานวิจัยท่ีมีการปรับปรุงเพ่ิมเขามาใหม เซอรวิส นี้ก็จะนําผลงานวิจัยทุก Record 
ท่ีไดท้ังหมดมาเพ่ิมเขาไปที่ฐานขอมูลกลางทําใหขอมูลผลงานวิจัยที่ฐานขอมูลกลางมีขอมูล
ผลงานวิจัยใหมท่ีมีการปรับปรุงเขามาของท้ัง 3 คณะฯ ตรงกัน กับขอมูลผลงานวิจัย จากฐานขอมูล
ของท้ัง 3 คณะฯ โดยผูที่สามารถเรียกใชงานเซอรวิสนี้ไดก็ตองทําการ Login เขามาในระบบและมี
สถานะเปนผูดูแลระบบ(Admin) เชนกัน 
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2.2.3 เซอรวิสในการแกไขขอมูล หากขอมูลที่ฐานขอมูล ของคณะฯ ทั้ง3 คณะฯ 
เกิดมีการเปลี่ยนแปลงแกไข ก็จะทําใหขอมูลที่เก็บไวที่ฐานขอมูลกลางไมมีความถูกตองตรงกับ
ขอมูลท่ีฐานขอมูลของแตละคณะฯ เพราะขอมูลท่ีฐานขอมูลกลางไมไดถูกแกไขตามไปดวย ดังนั้น
จึงตองมีเซอรวิสในการตรวจสอบแกไขวาขอมูลใน Record ใดที่ฐานขอมูลของแตละคณะฯ มีการ
เปล่ียนแปลงแกไข แลวนําขอมูลท่ีมีการแกไขนั้นมาทําการแกไขที่ฐานขอมูลกลางดวย   การทํางาน
ของเซอรวิสน้ีแสดงดังภาพท่ี 21

ภาพท่ี 21  แสดงการทํางานของเซอรวิสในการแกไขขอมูลผลงานวิจัย

โดยการทํางานของเซอรวิสนี้จะมีลักษณะคลายกับเซอรวิสในการปรับปรุง
ผลงานวิจัยใหมแตท่ีแตกตางกันคือเซอรวิสนี้จะเรียกคา  Date/time ครั้งลาสุดที่มีการแกไข
ผลงานวิจัยและสงคา Date/time นี้ไปตรวจสอบกับ Date/time ในฐานขอมูลของคณะฯ ทั้ง 3 คณะฯ 
หากผลงานวิจัย Record ใดจากฐานขอมูลท้ัง 3 คณะฯ มี Date/time ในการแกไข ที่มากวา Date/time 
ท่ี เซอรวิส สงไป แสดงวาผลงานวิจัยใน Record นั้นเปนผลงานวิจัยที่มีการแกไข  เซอรวิส นี้ก็จะนํา
ผลงานวิจัยทุก Record ท่ีไดท้ังหมดมาทําการแกไข ท่ีฐานขอมูลกลาง ทําใหผลงานวิจัยที่ฐานขอมูล
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กลางมีการแกไขเหมือนกับขอมูลท่ี ฐานขอมูลของแตละคณะฯ ท้ัง 3 คณะฯ  โดยผูท่ีสามารถเรียกใช
งาน เซอรวิส นี้ไดก็ตองทําการ Login เขามาในระบบและมีสถานะเปนผูดูแลระบบ(Admin) เชนกัน

2.2.4  เซอรวิสในการใหผูใชงานระบบสามารถเลือกสืบคนงานวิจัยจากฐานขอมูล
ของแตละคณะฯไดโดยตรง (Federated search) ถึงแมวาระบบจะเนนใหผูใชงานสืบคนจาก
ฐานขอมูลกลางเพื่อความรวดเร็วในการคนหา  แตถาหากฐานขอมูลของแตละคณะฯ มีการเพิ่มหรือ
แกไข ขอมูลงานวิจัยและผูดูแลระบบ(Admin) ยังไมไดเรียกใชเซอรวิสในการปรับปรุงขอมูลที่
ฐานขอมูลกลาง ขอมูลท่ีฐานขอมูลกลางก็จะยังไมมีผลงานวิจัยใหม หรือยังไมมีการแกไขงานวิจัยที่
มีการแกไขท่ีฐานขอมูลของแตละคณะฯ ทําใหผูใชงานระบบพลาดโอกาสที่จะไดพบกับผลงานวิจัย
ใหมหรือไดรับขอมูลท่ียังไมไดมีการปรับปรุงลาสุด  ผูพัฒนาระบบจึงสราง เซอรวิส ที่ใหผูใชงาน
ระบบสามารถเลือกสืบคนผลงานวิจัยไดจากฐานขอมูลของคณะฯแตละคณะฯ ไดโดยตรงทําให
ขอมูลท่ีผูสืบคนมีถูกตองและขอมูลมีการ Update อยูตลอดเวลา  การทํางานของ เซอรวิส นี้แสดงดัง
ภาพท่ี 22

ภาพท่ี 22 แสดงการทํางานของเซอรวิสในการสืบคนงานวิจัยจากฐานขอมูลของคณะฯ ท้ัง 3 คณะฯ 
โดยตรง (Federated search)
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2.3 ใช Dublin Core Metadata
เพ่ือเปนมาตรฐานในการแลกเปลี่ยนขอมูลระหวางระบบฐานขอมูลท่ีโครงสราง

ของขอมูลท่ีแตกตางกัน เพ่ือใหเกิดความเขาใจตรงกันในขอมูลท่ีทําการแลกเปล่ียนโดย Dublin Core 
มี Element ท้ังหมด 15 ตัว แตระบบจะใชจํานวน 8 ตัว  ดังแสดงในตารางท่ี 5

ตารางท่ี  5  แสดงรายละเอียด Dublin Core Metadata  8 ตัวที่คณะฯ ทั้ง 3 คณะฯ ใชงาน

ช่ือคณะ
Element คณะแพทยศาสตร

ศิริราชพยาบาล
คณะแพทยศาสตร

โรงพยาบาลรามาธิบดี คณะเวชศาสตรเขตรอน

Title   

Creator   

Description   

Publisher   

Date   

Type 

Identifier   

Source   

2.4 การแจงเตือนผลงานวิจัยใหม 
เพ่ืออํานวยความสะดวกใหกับผูใชงาน  ผูพัฒนาจึงพัฒนาระบบใหมีการแจงเตือน

ผลงานวิจัยใหมท่ีมีการเพ่ิมเขามาใหม ใหแกผูใชงานไดรู วามีผลงานวิจัยใดเขามาใหมในระบบทํา
ใหผูใชงานไดรับทราบขอมูลผลงานวิจัยใหม อยูตลอดเวลา

3.การพัฒนาระบบ
3.1 การพัฒนาระบบจะทําการแบงกลุมผูใชงานออกเปน 2 กลุมดวยกันคือ ผูใชทั่วไป

(User) และผูดูแลระบบ (Admin) โดยผูใชงานระบบจะตองทําการ Login กอนเขาใชงานระบบทุก
ครั้ง เพ่ือเปนการระบุตัวตนกอนเขาใชงานระบบ หากยังไมมี Account ในการ Login ก็ตองทําการ
ลงทะเบียนเพ่ือสมัครสมาชิกเสียกอน  เม่ือทําการ Login ระบบจะทําการเช็ควา User ท่ี Login เขาใช
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งานมีสถานะเปนผูดูแลระบบหรือผูใชงานท่ัวไปหากเปนผูดูแลระบบก็สามารถเรียกใชงานเซอรวิส
ตาง ๆ ท่ีผูดูแลระบบมีสิทธ แตถาเปนผูใชงานท่ัวไปก็จะทําไดแคคนหาขอมูลผลงานวิจัยเทาน้ัน ดัง
แสดงดังภาพท่ี  23

ภาพท่ี 23  แสดงข้ันตอนการเขาใชงานระบบ
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3.2 ขั้นตอนการทํางานของระบบนั้นเมื่อผูใชทําการ Login เขาสูระบบเรียบรอยแลวผูใช
ระบบจะเขาสูหนาการคนหาขอมูลงานวิจัย ซ่ึงในการคนหาผลงานวิจัยผูใชงานสามารถเลือกไดวา
จะทําการคนหาผลงานวิจัยจากฐานขอมูลกลาง (Basic Search) หรือจะทําการคนหาผลงานวิจัยที่
ฐานขอมูลของคณะฯท้ัง3 คณะฯ โดยตรง(Federated search)  แสดงดังภาพท่ี 24

ภาพท่ี 24  แสดงข้ันตอนการคนหาขอมูลงานวิจัย
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3.3 ในการจัดการฐานขอมูลของคณะฯทั้ง 3 คณะฯ มาไวที่ฐานขอมูลกลางนั้น 
ฐานขอมูลกลางจะตองระบบการเรียนรูในการเพ่ิมขอมูลใหมท่ี คณะท้ัง 3 คณะฯ ไดทําการเพ่ิมเขา
มาใหม และหากขอมูลท่ีฐานขอมูลของคณะฯท้ัง 3 คณะฯ มีการเปลี่ยนแปลงแกไข ขอมูลท่ี
ฐานขอมูลกลางจะตองมีการแกไขขอมูลที่มีการแกไขดวย จึงจะทําใหขอมูลที่ฐานขอมูลกลางมี
ความถูกตอง เพื่อไมใหเกิดขอผิดพลาดในการคนหา และการนําขอมูลจากคณะฯท้ัง 3 คณะฯ มา
จัดเก็บไวท่ีฐานขอมูลกลางขอมูลท่ีมาจากท้ัง 3 คณะฯ อาจมีความซํ้าซอนของขอมูล จึงตองทําการ 
Normalizing ขอมูลกอนทําการจัดเก็บขอมูลลงตารางในฐานขอมูล และขอมูลท่ีไดอาจมีจํานวนมาก
เพราะเปนขอมูลจากท้ัง 3 คณะฯ จึงตองมีการจัดทําดัชนี(Index) ในการคืบคนเพ่ือใหเกิดความ
รวดเร็วในการสืบคนขอมูล แสดงดังภาพท่ี 25

ภาพท่ี 25 แสดงการจัดการขอมูลจากคณะท้ัง 3 คณะฯ กอนทําการจัดเก็บลงฐานขอมูลกลาง

การทํางานของระบบการสืบคนงานวิจัยน้ันระบบจะสามารถสืบคนงานวิจัยไดจาก 3 
คณะฯท่ีมีระบบฐานขอมูลท่ีแตกตางกันใหสามารถแลกเปลี่ยนขอมูลกันโดยมีมาตรฐาน Dublin 
Core Metadata เขามาชวยในการกําหนด Metadata ใหผูรับและผูสงสามารถเขาใจตรงกันทําใหการ
รับสงขอมูลน้ันมีประสิทธิภาพมากข้ึน ซ่ึงสามารถแสดงอยูในรูปแบบของ Use case diagram ดังนี้
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การอธิบายระบบดวย Use case diagram
1. การเขาสูระบบสามารถอธิบายเปน Use case diagram แสดงดังภาพท่ี 26 โดยในการ

เขาใชงานในระบบน้ัน user ตองทําการ login เขาสูระบบกอนท่ีจะเขาใชงานในระบบทุกคร้ัง

ภาพท่ี 26  Use case diagram การเขาสูระบบ

2. เม่ือผูใชระบบ Login เขาสูระบบเรียบรอยแลวจะเขาสูระบบที่สามารถทําการสืบคน
งานวิจัยจาก 3 คณะฯไดและระบบยังสามารถที่จะแจงเตือนผูใชระบบไดหากมีงานวิจัยที่มีการ 
Update ใหมจาก 3 คณะทําใหเกิดความสะดวกสบายกับผูใชระบบไดจากการแจงเตือนเมื่อมีงานวิจัย  
ท่ีถูกเพ่ิมเติมใหมเขามาสามารถแสดงอยูในรูปแบบของ Use case diagram ดังภาพที่  27

Login

Username

Password

Searching Research
System

Result
Research Searching

New Research
Message

User

ภาพท่ี 27  แสดงการทํางานของระบบการสืบคนงานวิจัย

User

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



48

3. ระบบสามารถสืบคนงานวิจัยจาก 3 คณะฯไดจากฐานขอมูลกลางซ่ึงขอมูลจาก
ฐานขอมูลกลางนั้นมาจาก ขอมูลจากคณะฯทั้ง 3 คณะฯ คือคณะแพทยศาสตรศิริราชพยาบาล 
คณะแพทยศาสตรโรงพยาบาลรามาธิบดี และคณะเวชศาสตรเขตรอน สามารถแสดงอยูในรูปแบบ
ของ Use case diagram ดังภาพที่  28

ภาพท่ี 28  แสดงการสงขอมูลงานวิจัยจากคณะท้ัง 3 คณะฯไปยังฐานขอมูลกลาง

4.การทดสอบประสิทธิภาพของระบบ
ในการตรวจสอบประสิทธิภาพการทํางานของระบบนั้นจะทําการตรวจสอบผลลัพธ

ของขอมูลที่สืบคนได กับขอมูลที่มีอยูจริงในฐานขอมูลวาระบบสามารถสืบคนขอมูลและแสดงผล
การสืบหาจากฐานขอมูลไดครบถวน
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บทที่ 4

ผลการดําเนินงาน

จากการดําเนินการพัฒนาระบบการสืบคนงานวิจัยในสาขางานวิจัยทางการแพทยระบบ
มุงเนนไปที่การแลกเปลี่ยนขอมูลกันระหวางฐานขอมูล ถึงแมวาฐานขอมูลจะเปนคนละชนิดกัน       
( SQL Server2000 และ MySQL ) และนําขอมูลท่ีไดท้ังหมดมาทําการบันทึกลงท่ีฐานขอมูลกลางทําให
ผูใชงานระบบสืบคนขอมูลจากเพียงจุดเดียวแตขอมูลท่ีไดนํามาจากแหลงขอมูลหลายแหลง โดยพัฒนา
ระบบขึ้นดวยโปรแกรม Visual Studio.Net 2005 โดยใชภาษา ASP.NET ในการพัฒนา ซึ่งมีกระบวน
ในการพัฒนา ดังน้ี

1.  ผลการทดสอบการแลกเปล่ียนขอมูลระหวางฐานขอมูลท่ีแตกตางกัน
2.  ผลการพัฒนาระบบตนแบบดวยเว็บเซอรวิส
3.  การ Harvesting ขอมูลท่ีไดจากเว็บเซอรวิสมาเก็บไวท่ีฐานขอมูลกลาง
4.  การใชงานระบบ
5.  การทดสอบประสิทธิภาพของระบบ

1.  ผลการทดสอบการแลกเปล่ียนขอมูลระหวางฐานขอมูลท่ีแตกตางกัน
ในการทดสอบระบบการแลกเปลี่ยนขอมูลนั้นผูวิจัยไดทําการจําลองสภาพแวดลอม

ของระบบฐานขอมูลขึ้นมา 3 แหงโดยใหมีฐานขอมูลที่ที่แตกตางกัน ดังนี้
1. คณะแพทยศาสตรศิริราชพยาบาล จําลองโดยใชฐานขอมูล SQL Server 2000
2. คณะแพทยศาสตรโรงพยาบาลรามาธิบดี จําลองโดยใชฐานขอมูล MySQL
3. คณะเวชศาสตรเขตรอน จําลองโดยใชฐานขอมูล SQL Server 2000
จากผลการทดสอบแลกเปลี่ยนขอมูลระหวางฐานขอมูลที่เปนคนละชนิดกันโดยใช 

เว็บเซอรวิส นั้นระบบสามารถแลกเปลี่ยนขอมูลกันไดโดยขอมูลท่ีไดมี  ความถูกตองและ
รวดเร็ว
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2.  ผลการพัฒนาระบบดวยเว็บเซอรวิส
ในการจําลองสภาพแวดลอมของฐานขอมูลขึ้นมา 3 แหงนั้น เคร่ืองแมขายแตละแหง

จะมี เซอรวิส ท่ีใหบริการท้ังหมด 4 เซอรวิส  ดังภาพที่ 29  โดยเซอรวิสแตละเซอรวิสทําหนาท่ี ดังน้ี

ภาพท่ี  29 แสดงเซอรวิส ท้ัง 4 เซอรวิส ที่ไดเปดใหบริการของคณะแพทยศาสตรศิริราชพยาบาล

2.1 เซอรวิส si_server (เซอรวิสนี้จะมีชื่อนําหนาเปนชื่อเครื่องแมขายของตัวเอง คือ 
si_server, ra_server. tm_server ในน้ีน้ีเปนเคร่ืองแมขายของคณะแพทยศาสตรศิริราชพยาบาลจึงมี
ช่ือเปน si_server ) โดย เซอรวิส  นี้จะถูกเรียกใชเปนเซอรวิสแรกของการใชงานระบบ การทํางาน
ของ เซอรวิส นีจ้ะทําการเรียกขอมูล Publication ท้ังหมดท่ีมีอยูในฐานขอมูลของคณะฯท้ัง 3 คณะฯ 
ข้ึนมาเพ่ือทําการนําขอมูลท่ีไดท้ังหมดมาบันทึกไวท่ีฐานขอมูลกลาง

โดยในการเรียกใชเซอรวิสนีไ้มจําเปนตองมีการสง Parameter ใด ๆ ใหกับเซอรวิส
เพราะเซอรวิสน้ีจะทําการเรียกขอมูล Publication ท้ังหมดท่ีมีในฐานขอมูลโดยไมมีเง่ือนไขใด ๆเม่ือ
ดูจาก WSDL ของ เซอรวิส  si_service ก็จะเห็นไดวา เซอรวิส si_server ไมมีการสง Parameter ใด ๆ
ใหกับ เซอรวิส ดังภาพที่ 30  และเม่ือถูกเรียกใชงานก็จะแสดงดังภาพท่ี 31
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ภาพท่ี 30 แสดง WSDL Tag type  ของ เซอรวิส si_server 

ภาพท่ี 31 แสดงการเรียกใชงาน เซอรวิส si_server
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ภาพท่ี 32 แสดงตัวอยางขอมูล XML ท่ีไดจากการเรียกใชงาน เซอรวิส si_server

เม่ือมีการเรียกใชงานเซอรวิส si_service  ขอมูลท่ีไดท้ังหมดจะแสดงผลในรูปแบบ 
เอกสาร XML โดยขอมูลท่ีไดจะถูกระบุความหมายของขอมูลดวย Dublin Core Metadata ตาม
ความหมายของขอมูลแตละตัว เชน DC:Creator จะแทน ช่ือผูแตงเปนตน  ดังภาพท่ี 32

2.2 เซอรวิส newdata หลังจากทําการเรียกใชงานเซอรวิส si_server หากฐานขอมูลของ
คณะฯ แตละแหงมีการเพ่ิมขอมูล Publication เขามาใหมเซอรวิส newdata น้ีก็จะทําการตรวจสอบ
วามีขอมูล Record ไหนบางท่ีทําการเพ่ิมเขามาใหมหลังจากเรียกใชงานเซอรวิส si_server แลว และ
จะทําการเลือกเฉพาะขอมูลท่ีเพ่ิมเขามาใหมน้ันข้ึนมาเพ่ือทําการปรับปรุงขอมูลท่ีฐานขอมูลกลาง 

โดยในการเรียกใชงานเซอรวิสน้ีจะตองทําการสง Parameter ใหกับเซอรวิสนี ้ 1 
Parameter คือ Date/time ที่ทําการเรียกใชงานเซอรวิสนี้ครั้งลาสุด เซอรวิสนี้ก็จะทําการนํา 
Date/time ท่ีไดไปทําการคัดเลือกขอมูลท่ีมี วัน/เวลา ในการปรับปรุงท่ีมากกวา Date/time ที่ไดคือ
ปรับปรุงหลังจากมีการเรียกใชงานเซอรวิสน่ันเอง

เม่ือดู WSDL ของ เซอรวิส ก็จะเห็นวาเซอรวิสตองการ Parameter 1 คาช่ือตัวแปร 
dd และมีชนิดขอมูลเปน String ดังภาพที่ 33
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ภาพท่ี 33 แสดง WSDL Tag type ของเซอรวิส newdata

โดยคา Parameter ดังกลาวระบบจะทําการเลือกคา Parameter มาจาก Database โดย
อัตโนมัติ และทําการแปลงเปน String และสงคาใหกับเซอรวิส เม่ือเซอรวิสไดรับคาไป ก็จะทําการ
แปลงคาท่ีไดใหเปน Date/time และนําคาท่ีไดไปทําการคัดเลือกขอมูลตามเง่ือนไขตอไป การ
เรียกใชงานแสดงดังภาพท่ี  34

ภาพท่ี 34 แสดงการเรียกใชงาน เซอรวิส newdata
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ภาพท่ี 35 แสดงตัวอยางขอมูล XML ท่ีไดจากการเรียกใชงานเซอรวิส newdata

โดยขอมูลในเอกสาร XML ท่ีไดจะแสดงดังภาพท่ี 35 ขอมูลท่ีไดจะเปนขอมูลท่ีถูก
เพ่ิมเขามาใหมท่ีฐานขอมูลของคณะฯท้ัง 3 คณะฯโดยมีคา Date/time ท่ีมากกวา Date/time ของ 
Parameter ท่ีถูกสงไป ระบบจะนําขอมูลท่ีไดท้ังหมดมาทําการเพ่ิมเขาในท่ีฐานขอมูลกลาง ทําใหท่ี
ฐานขอมูลกลางมีขอมูลใหมท่ีคณะฯท้ัง 3 คณะฯ เพ่ิมเขามาใหม

2.3 เซอรวิส editdata มีความเปนไปไดเม่ือมีการเพ่ิมขอมูลเขามาแลว ขอมูลท่ีเพ่ิมเขามา
อาจมีการเปลี่ยนแปลงแกไขอยูตลอดเวลา และเมื่อเราทําการดึงขอมูลมาทําการเก็บไวที่
ฐานขอมูลกลางแลว ขอมูลท่ีเคร่ืองแมขายแตละแหงมีการเปล่ียนแปลงแกไข จึงเปนสาเหตุทําให
ขอมูลท่ีฐานขอมูลกลางไมมีความถูกตองตรงกันกับขอมูลท่ีเคร่ืองแมขายของแตละคณะฯ

โดย เซอรวิส editdata นี้จะทําการตรวจสอบขอมูลวามีขอมูล Record ไหนที่ม ี
การ แกไขขอมูล  และจะทําการเลือกขอมูลใน Record น้ันข้ึนมาเพ่ือท่ีจะนํามาทําการแกไขขอมูล 
Record นั้นท่ีฐานขอมูลกลาง ทําใหขอมูลท่ีฐานขอมูลกลางถูกตรงตรงกันกับฐานขอมูลท่ีเคร่ืองแม
ขายของคณะฯ ท้ัง 3 คณะฯ

โดยในการเรียกใชงานเซอรวิสน้ีจะตองทําการสง Parameter ใหกับเซอรวิสนี้       1 
Parameter คอื Date/time ที่มีการแกไขขอมูลลาสุดเซอรวิสนี้ก็จะนําคา Parameter ที่ได ไป
เปรียบเทียบกับ Date/time ท่ีมีการแกไขท่ีฐานขอมูล และเลือกคา Date/time ท่ีมีการแกไขหลังจาก 
Parameter ท่ีสงไปซ่ึงเปนขอมูลท่ีมีการแกไขหลังจากการปรับปรุงขอมูลท่ีฐานขอมูลกลางน่ันเอง
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เม่ือดู WSDL ของ เซอรวิส ก็จะเห็นวาเซอรวิสตองการ Parameter 1 คาช่ือตัวแปร 
dd และมีชนิดขอมูลเปน String ดังภาพที่ 36

ภาพท่ี 36 แสดง WSDL Tag type  ของเซอรวิส editdata

โดยคา Parameter ดังกลาวระบบจะทําการเลือกคา Parameter มาจากฐานขอมูล โดย
อัตโนมัติ และทําการแปลงใหเปน String และสงคาใหกับเซอรวิส เม่ือเซอรวิสไดรับคาไป ก็จะทํา
การแปลงคาท่ีไดใหเปน Date/time และนําคาท่ีไดไปทําการคัดเลือกขอมูลตามเง่ือนไขตอไป การ
เรียกใชงานเซอรวิส แสดงดังภาพท่ี 37

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



56

ภาพท่ี 37 แสดงการเรียกใชงานเซอรวิส editdata

ภาพท่ี 38 แสดงขอมูล XML ที่ไดจากการเรียกใชงานเซอรวิส editdata

โดยขอมูลในเอกสาร XML ดังภาพที่ 38 ขอมูลท่ีไดจะเปนขอมูลท่ีทําการ แกไข
หลังจาก Date/time ท่ีสงไป ทําใหไดแตขอมูลท่ีมีการแกไขและนําขอมูลท่ีไดมาทําการปรับปรุง ท่ี
ฐานขอมูลกลางเพ่ือทําใหขอมูลท่ีดาตาเบสกลางมีความถูกตองตรงกันกับขอมูลตนฉบับท่ีมีการ
แกไข
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2.4 เซอรวิส directdata เม่ือมีการ Harvesting ขอมูลมาเก็บไวท่ีฐานขอมูลกลางแลว 
ผูใชสามารถคนหาขอมูลท่ีฐานขอมูลกลางไดทันที แตมีความเปนไปไดวาหลังจากการ Harvesting 
ขอมูลแลวฐานขอมูลแตละแหงอาจจมีการเพ่ิมขอมูล Publication เขามาอีก ฐานขอมูลกลางจึงยังไม
มีขอมูลท่ีเพ่ิมเขามาใหมน้ี จนกวาจะทําการ Harvesting ขอมูลอีกคร้ัง ทําใหผูใชงานสูญเสียโอกาส
ในการที่จะพบ Publication ใหมท่ีเพ่ิมเขามาน้ี  เซอรวิส directdata จึงเปนเซอรวิสท่ีใหผูใชงาน
สามารถคนหาขอมูลไดจากฐานขอมูลแตละแหงไดโดยตรง (Federated Search) ผานทางระบบทํา
ใหผูใชงานไมพลาดโอกาสท่ีจะไดคนพบ Publication ใหมๆ  ที่ทําการปรับปรุงท่ีฐานขอมูลแตละ
แหง แตยังไมไดทําการดึงขอมูลมาบันทึกไวที่ฐานขอมูลกลาง

โดยเซอรวิส directdata นี้จะแตกตางจาก 3 เซอรวิส ที่ผานมาที่ไมมีการสง 
Parameter และมีการสง Parameter แค Parameter เดียว เน่ืองจากเซอรวิสน้ีจะทําการคนหาขอมูลท่ี 
เคร่ืองแมขายแตละแหงโดยตรงจึงตองทําการสง Parameter ใหกับเซอรวิสเพ่ือใชเปนเง่ือนไขในการ
คนหา เม่ือดูจากเอกสาร WSDL แลวจะเห็นวามีการสง Parameter จํานวน 3 Parameter ท่ีใชในการ
คนหาดวยกัน คือ ช่ือผูแตง ช่ือบทความ และเง่ือนไขในการคนหา ดังภาพท่ี 39

ภาพท่ี 39 แสดง WSDL Tag type ของเซอรวิส directdata

เม่ือทําการเรียกใชงานเซอรวิสก็จะพบกับกับหนาตาใหใสคา Parameter ดังภาพ    ท่ี 
40
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ภาพท่ี 40  แสดงการเรียกใชงานเซอรวิส directdata

เม่ือทําการใสคา Parameter ดังภาพท่ี 40 แลวก็จะเรียกใชเซอรวิสท่ีจะทําการ
คัดเลือกขอมูลตามเง่ือนไขท่ีตองการแลวจะไดขอมูลเปนเอกสาร XML ดังภาพที่ 41

ภาพท่ี 41 ตัวอยางเอกสาร XML ท่ีไดจากการเรียกใชงานเซอรวิส directdata
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3.  การ Harvesting ขอมูลท่ีไดจากเว็บเซอรวิส มาเก็บไวท่ีฐานขอมูลกลาง
เมื่อทําการเรียกใชเซอรวิสสามารถดึงขอมูลจากฐานขอมูลของคณะฯทั้ง 3 คณะฯ

ตามเงื่อนไขที่กําหนดไดแลว   และไดออกผลลัพธมาในรูปของเอกสาร XML ในข้ันตอนตอไปคือ
การนําขอมูลท่ีไดจากเอกสาร XML ของท้ัง 3 คณะฯ มาทําการบันทึกเก็บไวท่ีฐานขอมูลกลางเพ่ือ
เพ่ิมความรวดเร็วในการคนหาขอมูล โดยในกระบวนการ Harvesting ขอมูลมาเก็บไวท่ีฐานขอมูล
กลางนั้นไมจําเปนตองเก็บขอมูลใหครบทุกฟวสที่ได โดยจะเลือกเก็บแตฟวสขอมูลที่สําคัญและมี
ผลตอการคนหาเทานั้นโดยขอมูลท่ีจัดเก็บแสดงดังตารางท่ี 6

ตารางท่ี 6 แสดงช่ือฟวสของฐานขอมูลแตละคณะฯ และช่ือท่ีจัดเก็บหลังจากทําการ Harvesting

ช่ือฟวสขอมูลท่ี Serverลําดับ
Siriraj Rama TM

ชื่อฟวสใหม
ที่เก็บ คําอธิบาย

1 Pub_author Pub_name Pub_author Pub_author ช่ือผูแตง
2 Pub_topic Pub_title Pub_topic Pub_title ช่ือเร่ือง
3 Pub_journal Pub_journal Pub_journal Pub_journal ช่ือ journal

4 Pub_link Pub_link Pub_link Pub_link URL เช่ือมโยงไป
หาตนฉบับ

5 Pub_IF Pub_if Pub_impactfactor Pub_if คา Impact Factor

โดยในการ Harvesting ขอมูลมาเก็บไวท่ีฐานขอมูลกลางนั้นมีกระบวนการในการ
จัดการกับขอมูลดังน้ีคือ

3.1  Normalizing เน่ืองจากขอมูล Publication ที่เก็บไวในฐานขอมูลน้ันจะถูกระบุไว
ดวยวา Publication นัน้เปน Publication ของภาควิชาไหนในหนวยงานซ่ึงขอมูลรายช่ือภาควิชาท่ีได
จากเอกสาร XML น้ันเปนช่ือเต็มของภาควิชาซ่ึงจะใชเน้ือท่ีในการจัดเก็บคอนขางมาก เพราะช่ือ
ภาควิชาสวนใหญคอยขางยาว และตองจัดเก็บขอมูลเด่ียวกับน้ีซํ้า ๆกันหลาย ๆ Record เพ่ือเปนการ
ประหยัดเน้ือท่ีในการจัดเก็บรายช่ือภาควิชาจึงตองมีการทํา Normalization เพ่ือลดขอมูลโดยการ
แยก รายช่ือภาควิชาออกเปนอีก 1 ตารางและในตารางหลักก็เก็บ ID ภาควิชาแทน ดังภาพท่ี 42
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ภาพท่ี 42 แสดงการ Normalization รายชื่อภาควิชา
3.2 Index การคนหาขอมูล Publication อาจจมีความลาชาได เน่ืองจากขอมูล Publication   

มีจํานวมมาก และเพ่ิมมากข้ึนทุกวัน เพราะฉะน้ันจึงตองทําการ Index ขอมูลเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ
ในการคนหาขอมูล ใหมีความเร็วในการคนหามากข้ึนโดยจะทําการ Index ท่ีฟวส Pub_author และ 
Pub_title เน่ืองจากในการคนหาขอมูล ระบบจะทําการคนหาจากช่ือผูแตงและช่ือของ Publication 

3.3 Ranking ในการคนหาผลงาน Publication ในระบบน้ัน ระบบไดทําการ Ranking 
ผลของขอมูล Publication ท่ีคนหาไดโดยจะทําการ Ranking ตาม คา Impact factor เพราะถา 
Publication ไหนมีคา Impact factor มากๆ ก็แสดงวาผลงาน Publication น้ันไดถูกนําไปใชในการ
อางอิงมากทําใหผลงาน Publication น้ันมีความนาเช่ือถือมาก แสดงดังภาพท่ี  43

ภาพท่ี 43 แสดงผลการคนหาขอมูล Publication โดย Ranking ตามคา Impact factor
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4. การใชงานระบบ
ผูพัฒนาระบบออกแบบระบบการคนหาขอมูลโดยทําการออกแบบใหมี User interface 

คลายกับการคนหาขอมูลใน Google เน่ืองจากผูใชงานสวนมากคุนเคยกับ Google เปนอยางดี จึงทํา
ใหผูใชงานสามารถใชงานระบบไดอยางรวดเร็ว โดยแบงประเภทผูใชออกเปน 2 ประเภทดวยกัน คือ 

4.1 ผูใชงานท่ัวไป (User) โดย User interface ของผูใชงานนี้ จะไมมีอะไรท่ีซับซอน
มากนัก ดังภาพที่ 44 มีฟอรมในการกรอกขอมูลท่ีตองการคนหาและให User เลือกวาตองการคนหา
ขอมูล Publication จากอะไร และเลือกวาจะคนหาจากแหลงใด และจะแสดงขอมูลผลการคนหาให 
User ไดโดยระบบจะมีความสามารถในการใชงานระบบดังน้ี

4.1.1 จะใหผูใชกรอก ขอมูลการขอความท่ีตองการคนหา แลวใหผูใชเลือกวาจะให
ระบบทําการคนหาจากช่ือผูแตงหรือช่ือเร่ือง หรือคนหาจากท้ังช่ือผูแตงและช่ือเร่ือง และแสดงผล
การคนหาออกมาใหผูใชงานระบบ

4.1.2 จะเปนการคนหาแบบมีเงื่อนไข โดยใหผูใชงานกรอกขอความที่ตองการใน
ฟอรมท่ีกําหนด แลวใหเลือกเง่ือนไข วาจะคนหาโดยเง่ือนไข AND หรือ OR เพื่อเปนการจํากัด
ขอมูลใหตรงกับความตองการของผูใชงานมากข้ึน

ภาพท่ี 44 แสดงหนาการใชงานระบบในสวนของผูใชงานท่ัวไป
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4.1.3 ระบบแจงเตือนขอมูล Publication ใหม เม่ือมี Publication เพ่ิมเขามาใหม
ระบบจะทําการแจงขอมูลน้ีใหแก User รู วามีขอมูลใหมมา   เพ่ือเปนการอํานวยความสะดวกใหกับ
ผูใชงาน โดยผูใชสามารถ คลิกเช่ือมโยงเพ่ือดูไดเลยวามีขอมูล Publication อะไรเขามาใหมบาง ดัง
ภาพท่ี  45

ภาพท่ี 45  แสดงระบบแจงเตือนขอมูล Publication ใหม

4.2  ผูดูแลระบบ (Admin) โดย User interface ของ Admin ก็จะเหมือนกันกับ User
interface ของผูใชงานทั่วไป แตจะมี Menu เพ่ิมเขามาท่ีเห็นเฉพาะ Admin เทาน้ันเพ่ือให Admin ได
ใชในการจัดการกับขอมูล Publication  เมนูท่ีเพ่ิมเขามาก็เปนเมนูท่ีเรียกใช เซอรวิส ท่ีสรางไว
น่ันเอง ให Admin ไดใชในการ เพ่ิม /แกไขขอมูล แสดงดังภาพท่ี  46
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ภาพท่ี 46  แสดงหนาการใชงานเมนูในสวนของผูดูแลระบบ
5. การทดสอบประสิทธิภาพของระบบ

ในการตรวจสอบประสิทธิภาพการทํางานของระบบน้ันจะทําการตรวจสอบผลของ
ขอมูลท่ีสืบคนได กับขอมูลท่ีมีอยูจริงในฐานขอมูลวาระบบสามารถสืบคนขอมูลและแสดงผลการ
สืบหาจากฐานขอมูลไดครบถวน ดังแสดงผลการทดสอบดังตารางท่ี 7

ตารางท่ี 7 แสดงผลการทดสอบประสิทธิภาพของระบบ

Keyword 
ที่

จํานวนคร้ัง
ที่คนหา

จํานวนขอมูล
ท่ีมีอยูจริง(Record)

จํานวนขอมูลท่ี
คนพบ (Record)

ผลลัพธ 
(%)

1 10 29 29 100 
2 10 87 87 100 
3 10 3 3 100 
4 10 15 15 100 
5 10 21 21 100 
6 10 10 10 100 
7 10 6 6 100 
8 10 30 30 100 
9 10 68 68 100 
10 10 59 59 100 
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บทที่ 5

บทสรุป

จากการศึกษาและ พัฒนาระบบการสืบคนงานวิจัย ในสาขางานวิจัยทางการแพทย สามารถ
สรุปผลท่ีไดรับ ขอจํากัดของการศึกษาและขอเสนอแนะไดดังน้ี

สรุปผลการพัฒนาระบบการสืบคนงานวิจัย ในสาขางานวิจัยทางการแพทย
ผูวิจัยทําการจําลองฐานขอมูลผลงานวิจัยขึ้นมา 3 แหง โดยจําลองฐานขอมูลใหเปน

ฐานขอมูลคนละชนิดกันและดึงขอมูลจากฐานขอมูลของท้ัง 3 คณะฯ มาไวที่ฐานขอมูลกลาง
ซ่ึงเรียกวาวิธีการ Harvesting และนํามาตรฐานดับลินคอร (Dublin Core) มาใชในการอธิบาย 
Metadata ของขอมูล ทําการ  Normalizing และจัดทําดัชนี(Index)ในการคนหา  โดยในการ
ใชงานผูใชงานสามารถเลือกไดวาจะคนหาผลงานวิจัยจากฐานขอมูลกลาง นอกจากนี้ยังได
พัฒนาระบบการคนหาจากฐานขอมูลของแตละคณะฯโดยตรง(Federated search)  โดยระบบ
จะทําการแสดงลําดับผลการคนหาขอมูล(Ranking) ตามคา Impact Factor ของงานวิจัย  โดยการ
คนหาทั้งหมดนี้สามารถคนหาขอมูลจากคณะฯทั้ง 3 แหงไดโดยคนหาผานระบบเพียงครั้งเดียวจึง
ทําใหบรรลุตามวัตถุประสงคขอแรกของการวิจัย คือ  เพื่อศึกษาพัฒนาระบบบูรณาการงานวิจัย 
ทางการแพทย โดยผูคนหาคนขอมูลเพียงที่เดียวและสามารถที่จะบูรณาการขอมูลงานวิจัยจาก
หลาย ๆ แหลงขอมูล

โดยขอดีของการคนหาผลงานวิจัยที่ฐานขอมูลกลาง  หรือวิธี Harvesting คือมีความ
รวดเร็วในการคนหา สวนขอดีของการคนหาจากเครื่องแมขายของแตละคณะฯโดยตรง 
(Federated search) คือ ผลงานวิจัยไดมีการปรับปรุงอยูตลอดเวลาทําใหผูใชงานไดรับขอมูลที่
ถูกตอง สวนขอเสียของการคนหาผลงานวิจัยที่ฐานขอมูลกลาง คือขอมูลอาจไมปรับปรุงให
ทันสมัย หากผูดูแลระบบยังไมไดเรียกใชงานเซอรวิสในการอัพเดจขอมูล หรือยังไมถึงเวลาที่
กําหนดไว สวนขอเสียของการคนหาจากเครื่องแมขายของแตละคณะฯโดยตรง (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
ระบบจะทําการแจงผูใชถามีผลงานวิจัยใหมๆ เกิดข้ึน

สุดทายทําการทดสอบประสิทธิภาพการทํางานของระบบ   โดยการตรวจสอบผลลัพธ
ของขอมูลที่ไดจากการคนหา กับขอมูลที่มีอยูจริงในฐานขอมูล ผลการทดสอบระบบปรากฏวา
ระบบสามารถคนหาขอมูลท้ังสองวิธีไดครบถวน ถูกตอง 100 เปอรเซ็นต 

ขอจํากดัของการศึกษา
1. ในการสืบคนขอมูลผานระบบ ระบบจะใหผลลัพธการคนหาเพียง ชื่อผลงานวิจัย ชื่อ

ผูแตง คา Impact Factor  และ Link ที่เชื่อมโยงไปยังเว็บไซตตนฉบับเทานั้นไมมีบทคัดยอ หรือ
ไฟลผลงานวิจัยใหดาวนโหลด

2. ในการพัฒนาระบบเพ่ือใหใชงานไดจริงน้ันพบวาการเขาถึงเคร่ืองแมขายในแตละเครือขาย
น้ันทําไดยากมาก เพราะติดปญหาเร่ืองการรักษาความม่ันคง ปลอดภัย  เชน ระบบ Firewall  ดังน้ันหากจะมี
การใชงานระบบน้ีจําเปนท่ีจะตองประสานผูดูแลระบบเครือขายของทุกแหงในการอนุญาตใหมีการเขาถึง
เครือขายในแตละสถาบันได รวมท้ังการติดต้ังโปรแกรมเพ่ือใหบริการเซอรวิสก็จะมีปญหาในทํานอง
เดยีวกัน

3. ในการปรับปรุงขอมูลผลงานวิจัยที่ฐานขอมูลกลางตองกระทําโดยผูดูแลระบบ
เทานั้น หากผูดูแลระบบทําการปรับปรุงลาชาก็จะทําใหที่ฐานขอมูลกลางไมมีผลงานวิจัยใหม ๆที่
ทําการไดมีการเปล่ียนแปลงท่ีฐานขอมูลของแตละคณะ ฯ

ขอเสนอแนะ
1. ควรมีการปรับปรุงรูปแบบการคนหาขอมูล เชนการตัดคํา การเวนวรรคของคํา เปนตน

เพ่ือใหผูใชงานคนหาขอมูลไดอยางสะดวกมากย่ิงข้ึน
3. ขอมูลท่ีแสดงผลของการคนหานาจะมีการทําสีใหเดนชัด ใหผูใชรูวาเปนสวนไหน

ของผลที่ไดมากจากการคนหา
4. ควรมีระบบในการเพิ่มจํานวนฐานขอมูลจากคณะวิชา หรือหนวยงานอื่น ๆ ที่จะทํา

การ harvesting เพ่ือใหมีความหลากหลายของขอมูลมากข้ึน
5. ระบบการตั้งเวลาใหทําการ harvesting ขอมูลไดยอัตโนมัติทําใหไมตองรอผูดูแล

ระบบและขอมูลจะมีความทันสมัยมากข้ึน
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คูมือการใชงานระบบการพัฒนาระบบการสืบคนงานวิจัย ในสาขางานวิจัยทางการแพทย

ในการใชงานระบบน้ัน ระบบไดทําการแบงระดับสิทธของผูใชออกเปน 2 กลุมคือ 
1. ผูใชงานทั่วไป (User)
2. ผูดูแลระบบ (Admin)

1.การใชงานของผูใชงานท่ัวไป (User)
 ข้ันตอนเขาสูระบบ

1. เม่ือเร่ิมใชงานระบบ ระบบจะใหผูใชงานกรอก User Name และ Password  ดังภาพท่ี 47

ภาพท่ี  47 แสดงการเขาสูระบบโดยใหผูใชงานทําการ Login

2. หากผูใชยังไมมี Account การใชงานระบบใหทําการสมัครสมาชิกใหม โดยคลิกท่ี 
Register จะปรากฏหนาตางใหผูใชกรอกขอมูลเบ้ืองตนในการสมัครสมาชิก ดังภาพท่ี 48

ภาพท่ี  48  ฟอรมการกรอกขอมูลในการสมัครสมาชิก
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3. เม่ือกรอกขอมูลการสมัครครบถวนแลวใหคลิก Register จะปรากฏหนาตางบอก
ขอความ Register Complete แสดงวาการสมัครสมาชิกเสร็จส้ินแลว ใหผูใชคลิกท่ี Login เพ่ือทําการ 
Login เขาสูระบบตาม User Name และ Password ที่ไดกรอกสมัครไวขางตน ดังภาพท่ี 49

ภาพท่ี  49  แสดงเม่ือการสมัครสมาชิกเรียบรอยแลว

4. เม่ือทําการ Login เขาสูระบบเรียบรอยแลว จะปรากฏหนาตาของโปรแกรมใหผูใชระบบ
กรอกขอความที่ตองการคนหาในชองคนหา ดังภาพท่ี 50 โดยระบบมีความสามารถในการคนหา
ดังนี้

ภาพท่ี 50  แสดงหนาตาการใชงานระบบของผูใชงานท่ัวไป (User)
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4.1 การคนหาแบบ Basic Search การคนหาแบบ Basic  ดังภาพที่ 51   มีขั้นตอน
ดังนี้

4.1.1 ผูใชงานกรอก keyword ท่ีตองการคนหาในชองคนหา
4.1.2 ผูเลือกวาตองการใหระบบคนหาขอมูลจากอะไรบาง โดยมีตัวเลือก 

4.1.2.1 ช่ือผูแตง โดยระบบจะคนหาขอมูลจากช่ือผูแตง
4.1.2.2 ช่ือเร่ือง โดยระบบจะคนหาขอมูลจากช่ือเร่ือง
4.1.2.3  ท้ังหมด โดยระบบจะคนหาขอมูลจากช่ือผูแตงและช่ือเร่ือง

 

ภาพท่ี  51  แสดงวิธีการคนหาขอมูลแบบ Basic Search

4.1.3  เลือกวาตองการใหระบบคนหาขอมูลจากคณะฯ ไหนบาง 
4.1.3.1 Siriraj  คือ คณะแพทยศาสตรศิริราชพยาบาล
4.1.3.2 Rama คือ คณะแพทยศาสตรโรงพยาบาลรามาธิบดี
4.1.3.3 TM คือ คณะเวชศาสตรเขตรอน

4.1.4 คลิกที่ Search เพ่ือทําการคนหาขอมูล
4.1.5  เม่ือพบขอมูลระบบจะทําการแสดงผลขอมูลท่ีไดจากการคนหา

4.2 การคนหาแบบ Advance Search มีข้ันตอนดังนี้  ดังภาพที่ 52   

1.กรอก Keyword ท่ี
ตองการคนหา

2.เลือกวาตองการให
คนหาจากอะไรบาง

3.เลือกวาตองการใหคนหา
จาก คณะฯ ไหนบาง

4.คลิก Search

5.ระบบแสดงผลลัพธ
การคนหา
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ภาพท่ี  52  แสดงวิธีการคนหาขอมูลแบบ Advance Search

4.2.1  ผูใชงานกรอก Keyword  ช่ือผูแตง
4.2.2  ทําการเลือก เง่ือนไข

4.2.2.1 and เง่ือนไข และ
4.2.2.2 or เง่ือนไข  หรือ

4.2.3  ผูใชกรอก Keyword ช่ือเร่ือง
4.2.4 เลือกวาตองการใหระบบคนหาขอมูลจากคณะฯ ไหนบาง 

4.2.4.1 Siriraj  คือ คณะแพทยศาสตรศิริราชพยาบาล
4.2.4.2 Rama คือ คณะแพทยศาสตรโรงพยาบาลรามาธิบดี
4.2.4.3 TM คือ คณะเวชศาสตรเขตรอน

4.2.5 คลิกที่ Advanced Search เพ่ือทําการคนหาขอมูล
4.2.6 เม่ือพบขอมูลระบบจะทําการแสดงผลขอมูลท่ีไดจากการคนหา

1.ใส Keyword ช่ือผูแตง 2. เลือกเงื่อนไข 3.ใส Keyword ชื่อเรื่อง

4. เลือกวาตองการให
คนหาจากคณะฯ ไหน

5.คลิก Advanced Search

6. ระบบแสดงผลลัพธผลการ
คนหา
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4.3 การคนหาท่ีเคร่ืองแมขาย ของแตละคณะฯ โดยตรง (Federated Search)
การคนหาแบบ Federated Search น้ีจะมีข้ันตอนเหมือนกับการคนหาแบบ 

Advance Search ทุกประการ แตเพ่ิมข้ันตอนมา 1 ข้ันตอน โดยต๊ิกเลือก Federated Search กอนการ
คลิก Advance Search  ดังภาพท่ี 53   

ภาพท่ี  53  แสดงวิธีการคนหาแบบ Federated Search

5. การเปล่ียน Password ของผูใชงาน  เม่ือผูใชงานตองการเปล่ียน Password เดิมซ่ึงเคย
ใชอยู สามารถทําไดดังน้ี

5.1 คลิก ChangePassword ดังภาพท่ี 54    

เลือก  FederatedSearch
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ภาพท่ี 54  แสดงวิธีการเปล่ียน Password

5.2 กรอก Password ใหมท่ีตองการลงในชอง  NewPassword
5.3 Confirm  Password ท่ีตองการปล่ียนอีกคร้ังในชอง  Confirm NewPassword
5.4 คลิก Change Password 

ภาพท่ี 55  แสดงฟอรมการกรอก Password ใหม

2.การใชงานของผูดูแลระบบ (Admin)
2.1 ผูใชงานทําการ Login เขาสูระบบเหมือนกับผูใชงานท่ัวไป
2.2 เม่ือทําการ Login เขาสูระบบแลว จะพบกับหนาจอ ดังภาพ ซ่ึงจะมี Menu เพ่ิมเขามา

มากวาผูใชงานท่ัวไป

1.คลิก ChangePassword

2.กรอก Password ใหมท่ีตองการ

3.Confirm  Password ใหมอีกครั้ง

4.คลิก Change Password
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ภาพท่ี 56  แสดง Menu ของ Admin ทีเห็นไดมากกวาผูใชงานท่ัวไป

2.3  Menu ท่ี Admin สามารถมองเห็นมากกวาผูใชงานโดยท่ัวไปมีดังน้ี
2.3.1 harvest จะทําการดึงขอมูลท่ีมีอยูในฐานขอมูลท้ังหมดของท้ัง 3 คณะ ฯ มาทํา

การเก็บไวที่ ฐานขอมูลกลาง โดยเมื่อทําการ คลิกที่ harvest และเมื่อการดึงขอมูลมาทําการเก็บไว
ท่ี ฐานขอมูลกลางเรียบรอยแลวระบบจะทําการแจงรายการอัพเดจใหทราบวาไดทําการอัพเดจ
ขอมูลไปกี่ Record ดังภาพท่ี 57 

ภาพท่ี 57  แสดงจํานวนขอมูลท่ีทําการอัพเดจ จากการเรียกใชงาน Service

Menu ท่ี Admin มองเห็นไดมากกวา ผูใชงานทั่วไป

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



77

2.3.2 New harvest จะทําการดึงขอมูลท่ีมีการ Update ใหมหลังจากท่ี harvest ไปแลว
มา Update ท่ีฐานขอมูลกลางเพื่อใหมีขอมูลใหมๆ อยูเสมอ โดยเมื่อการการ Update ขอมูลเสร็จ
เรียบรอยแลวระบบก็จะทําการแจงรายการอัพเดจใหทราบวาอัพเดจขอมูลแตละคณะฯ ไปก่ี Record 
เหมือนกับ การ harvest

2.3.3 Edit harvest จะทําการตรวจสอบฐานขอมูลท่ีเคร่ืองแมขาย ของคณะท้ัง 3 คณะ
วามีการแกไขหรือไม หากมีการแกไข ก็จะดึงขอมูลท่ีมีการแกไข มาทําการ Update ท่ี ฐานขอมูล
กลาง ทําใหขอมูลมีความถูกตองตรงกันโดยเม่ือการการแกไขขอมูลเสร็จเรียบรอยแลวระบบก็จะทํา
การแจงรายการอัพเดจใหทราบวาทําการแกไขขอมูลแตละคณะฯ ไปก่ี Record เหมือนกับ การ 
harvest

3.การออกจากระบบ (Logout)
คลิกที่เมนู Logout เพ่ือทําการออกจากระบบ ดังภาพท่ี 58

ภาพท่ี  58  แสดงวิธีการออกจากระบบ

คลิกท่ี Logout เพื่อทําการออกจากระบบ

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



ภาคผนวก ข
ตารางฐานขอมูลระบบ
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ตารางท่ี 8  rs_publication ตารางเก็บผลงาน Publication คณะแพทยศาสตรศิริราชพยาบาล

Field Type Size Key type ความหมาย
Pub_id Int 4 PK รหัส
Pub_author varchar 500 ช่ือจัดทํา Publication
Pub_topic varchar 200 ช่ือเร่ือง Publication
Pub_journal varchar 50 ช่ือวารสาร
Pub_volume varchar 50 ฉบับท่ี
Pub_no varchar 50 เลขท่ี
Pub_startpages varchar 10 หนาเร่ิมตน
Pub_endpage varchar 10 หนาส้ินสุด
Pub_month varchar 10 เดือนท่ีตีพิมพ
Pub_year varchar 4 ปท่ีตีพิมพ
Pub_link varchar 300 URL
Pub_document_type varchar 50 ประเภท Publication 
Pub_source varchar 200 ท่ีมาของ Publication
Pub_type varchar 50 ระดับท่ีตีพิมพ (ภายใน, นานาชาติ)
Pub_IF float 4 คา Impact factor
Pub_hindex float 4 คา h index
Dept_id int 4 FK รหัสภาควิชา
Pub_update Date/time 8 วัน เดือน ป ท่ี update

ตารางท่ี 9  rs_Department  ตารางเก็บราชช่ือภาควิชา คณะแพทยศาสตรศิริราชพยาบาล

Field Type Size Key type ความหมาย
Dept_id Int 2 PK รหัสภาควิชา
Dept_nameth varchar 100 ช่ือภาควิชาภาษาไทย
Dept_nameen varchar 100 ช่ือภาควิชาภาษาอังกฤษ
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ตารางท่ี 10  Tmdata  ตารางเก็บผลงาน Publication คณะเวชศาสตรเขตรอน

Field Type Size Key type ความหมาย
Pub_id Int 4 PK รหัส
Pub_author varchar 500 ช่ือจัดทํา Publication
Pub_topic varchar 200 ช่ือเร่ือง Publication
Pub_journal varchar 50 ช่ือวารสาร
Pub_volume varchar 50 ฉบับท่ี
Pub_no varchar 50 เลขท่ี
Pub_pages varchar 10 หนาเร่ิมตน
Pub_pages_end varchar 10 หนาส้ินสุด
Pub_month varchar 10 เดือนท่ีตีพิมพ
Pub_year varchar 4 ปท่ีตีพิมพ
Pub_link varchar 300 URL
Pub_source varchar 200 ท่ีมาของ Publication
Pub_type varchar 50 ระดับท่ีตีพิมพ (ภายใน, นานาชาติ)
Pub_inpactfactor float 4 คา Impact factor
Dept_id int 4 FK รหัสภาควิชา
Pub_update Date/time 8 วัน เดือน ป ท่ี update

ตารางท่ี 11  Tm_dept  ตารางเก็บราชช่ือภาควิชา คณะเวชศาสตรเขตรอน

Field Type Size Key type ความหมาย
Dept_id Int 2 PK รหัสภาควิชา
Dept_nameth varchar 100 ช่ือภาควิชาภาษาไทย
Dept_nameen varchar 100 ช่ือภาควิชาภาษาอังกฤษ
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ตารางท่ี 12  Ra_pub  ตารางเก็บผลงาน Publication คณะแพทยศาสตรโรงพยาบาลรามาธิบดี

Field Type Size Key type ความหมาย
Pub_num Int 2 PK รหัส
Pub_name varchar 500 ช่ือจัดทํา Publication
Pub_title varchar 200 ช่ือเร่ือง Publication
Pub_journal varchar 50 ช่ือวารสาร
Pub_volume varchar 50 ฉบับท่ี
Pub_no varchar 50 เลขท่ี
Pub_pstart varchar 10 หนาเร่ิมตน
Pub_pend varchar 10 หนาส้ินสุด
Pub_year varchar 4 ปท่ีตีพิมพ
Pub_link varchar 300 URL
Pub_source varchar 200 ท่ีมาของ Publication
Pub_IF float 4 คา Impact factor
Dept_id int 4 FK รหัสภาควิชา
Pub_update Date/time 8 วัน เดือน ป ท่ี update

ตารางท่ี 13  ra_dept  ตารางเก็บราชช่ือภาควิชา คณะแพทยศาสตรโรงพยาบาลรามาธิบดี

Field Type Size Key type ความหมาย
Dept_id Int 2 PK รหัสภาควิชา
Dept_thname varchar 100 ช่ือภาควิชาภาษาไทย
Dept_enname varchar 100 ช่ือภาควิชาภาษาอังกฤษ
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ตารางท่ี 14  Publication  ตารางเก็บผลงาน Publication ท่ีดาตาเบสกลาง

Field Type Size Key type ความหมาย
Pub_num Int 2 PK รหัส
Pub_author varchar 500 ช่ือจัดทํา Publication
Pub_title varchar 200 ช่ือเร่ือง Publication
Pub_journal varchar 50 ช่ือวารสาร
Pub_link varchar 300 URL
Pub_if float 8 คา Impact factor
Dept_id int 4 FK รหัสภาควิชา
Pub_hospital varchar 6 ช่ือคณะฯ วามาจากคณะฯไหน
Pub_update Date/time 8 วัน เดือน ป ท่ีท่ี update
Pub_lastupdate Date/time 8 วัน เดือน ป ท่ี update ลาสุด

ตารางท่ี 15   Department ตารางเก็บรายช่ือภาควิชา ท่ีดาตาเบสกลาง
Field Type Size Key type ความหมาย

Dept_id Int 2 PK รหัสภาควิชา
Dept_thname varchar 100 ช่ือภาควิชาภาษาไทย
Dept_enname varchar 100 ช่ือภาควิชาภาษาอังกฤษ

ตารางท่ี 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 ท่ีทําการ Havest

ตารางท่ี 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 ท่ีทําการ Update
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ตารางท่ี 18  Username  ตารางเก็บขอมูลรายช่ือสมาชิก
Field Type Size Key type ความหมาย

User_id Int 2 PK รหัส
User_user varchar 20 Username
User_pass varchar 20 Password
User_name varchar 100 ช่ือ - สกุล
User_hospital varchar 50 สังกัดคณะ
User_department varchar 50 หนวยงานท่ีสังกัด
User_email varchar 100 email
User_status varchar 5 สถานะ ( user,admin)
User_date Date/time 8 วัน เดือน ป ท่ีทําการ Update

ตารางท่ี 19  Ch_login  ตารางเก็บขอมูลการ Login ของสมาชิก
Field Type Size Key type ความหมาย

log_id Int 2 PK รหัส
User_user varchar 20 ช่ือ Username ท่ี login
log_time Date/time 8 วัน เดือน ป ท่ีทําการ login
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