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บทคัดย่อ
ระบบคลังข้อมูลแบบกลุ่มเมฆ (Cloud computing) พัฒนำขึ้นเพื่อให้สอดคล้องกับ
เป้ำหมำยเชิงยุทธศำสตร์ “มีทรัพยำกรสำรสนเทศที่สอดคล้องกับควำมต้องกำร มีกำรใช้อย่ำงคุ้มค่ำ
เข้ำถึงได้อย่ำงมีประสิทธิภำพและสนับสนุนกำรเรียนรู้และกำรวิจัย” และตัวชี้วัดผลกำรดำเนินงำน
หลัก “ร้อยละควำมพึงพอใจในกำรใช้เครื่องมือสืบค้น” ตำมแผนยุทธศำสตร์ สำนักหอสมุด
มหำวิทยำลัยเชียงใหม่ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560-2564) ระบบคลังข้อมูลดังกล่ำว ใช้เป็นระบบกลำง
ในกำรสร้ำงฐำนข้อมูลของสำนักหอสมุด มหำวิทยำลัยเชียงใหม่ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงำนห้องสมุดบันทึก
ข้อมูลและจัดเก็บระเบียนข้อมูลลงในระบบคลังข้อมูลแบบกลุ่มเมฆได้โดยสะดวกและรวดเร็ว รองรับ
กำรทำงำนของบุคลำกรที่ไม่มีควำมรู้ด้ำนกำรพัฒนำโปรแกรม หรือกำรติดตั้งโปรแกรมคอมพิวเตอร์
ระบบคลังข้อมูลแบบกลุ่มเมฆรองรับกำรจัดเก็บข้อมูลได้ 4 ประเภท ได้แก่ หนังสือ บทควำมวิชำกำร
รูปภำพ และไฟล์สื่อผสม โดยนำระบบ MEAN Stack มำพัฒนำเพื่อกำรจัดเก็บและค้นคืนข้อมูลด้วย
คำค้นทั้งแบบหลำยเงื่อนไข แบบจำกัดเงื่อนไข และแบบบูรณำกำรระหว่ำงฐำนข้อมูล ฝ่ำยห้องสมุด
และสำรนิเทศสำขำสังคมศำสตร์และมนุษยศำสตร์ ได้ทดลองนำระบบคลังข้อมูลแบบกลุ่มเมฆไปใช้
ในกำรจัดทำคลังข้อมูลองค์ควำมรู้สถำบัน มหำวิทยำลัยเชียงใหม่ (CMU Library Academic
Repository) ขึ้น พบว่ำ สำมำรถจัดเก็บระเบียนข้อมูลและให้บริกำรสืบค้นสำรสนเทศ ซึ่งเป็นผลงำน
วิชำกำรของบุคลำกรทำงกำรศึกษำของมหำวิทยำลัยเชียงใหม่ และผู้ใช้บริกำรมีระดับควำมพึงพอใจ
กำรใช้งำนระบบคลังข้อมูลแบบกลุ่มเมฆ อยู่ในระดับมำก
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Abstract
Cloud Repository has developed to be consistent with the strategic plan
of the Library of Chiang Mai University for 5 Years (1960-2021). It is a central system
for creating a library database without skill requirement in developing or installing
computer program from library staff. This cloud repository stores 4 types of data
including books, articles, images, and multi-Media. The system was developed with
“MEAN Stack” which the library user retrieve the database by using multi keyword
search, limit search, and single search. The Library and Information Department of
the Social Sciences and Humanities has brought the cloud repository system to
create the “CMU Library Academic Repository” which purpose to collect, store,
and provide information service, including scholarly works of academic personnel.
The result of survey found that the user satisfaction was at high level.
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บทนา
สำนักหอสมุด มหำวิทยำลัยเชียงใหม่ได้กำหนดเป้ำหมำยเชิงยุทธศำสตร์ “มีทรัพยำกร
สำรสนเทศที่สอดคล้องกับควำมต้องกำร มีกำรใช้อย่ำงคุ้มค่ำ เข้ำถึงได้อย่ำงมีประสิทธิภำพและ
สนับสนุนกำรเรียนรู้และกำรวิจัย” และมีพันธกิจในกำรจัดหำ จัดระบบ อนุรักษ์ บำรุงรักษำ และ
บริกำรทรัพยำกรสำรสนเทศ เพื่อสนับสนุนกำรเรียนกำรสอนและกำรวิจัยของมหำวิทยำลัย ดังนั้น
กำรแสวงหำสำรสนเทศและสร้ำงคอลเลคชั่น (Collection) จึงถือเป็นภำรกิจสำคัญของสำนักหอสมุด
และห้องสมุดจำกฝ่ำยห้องสมุดและสำรนิเทศสำขำสังคมศำสตร์และมนุษยศำสตร์ ซึง่ ประกอบด้วย
ห้องสมุดคณะ 6 แห่ง ได้แก่ ห้องสมุดคณะบริหำรธุรกิจ ห้องสมุดคณะมนุษยศำสตร์ ห้องสมุด
คณะวิจิตรศิลป์ ห้องสมุดคณะศึกษำศำสตร์ ห้องสมุดคณะเศรษฐศำสตร์ และห้องสมุด
คณะสังคมศำสตร์ ซึ่งเป็นแหล่งจัดหำ รวบรวม และจัดเก็บผลงำนวิชำกำรและทรัพยำกรสำรสนเทศ
ทำงด้ำนสำขำสังคมศำสตร์และมนุษยศำสตร์หลำกหลำยรูปแบบ เพื่อให้บริกำรแก่ผู้ใช้บริกำร
ในมหำวิทยำลัยเชียงใหม่
ในปัจจุบันผู้ใช้บริกำรจำนวนมำกนิยมใช้งำนคอลเลคชั่นผ่ำนฐำนข้อมูลที่ให้บริกำรทำง
อินเทอร์เน็ต (Internet) ซึง่ ผู้ใช้บริกำรสำมำรถเข้ำถึงข้อมูลผ่ำนอุปกรณ์สื่อสำรได้จำกทุกที่ทุกเวลำ
กำรสร้ำงฐำนข้อมูลเฉพำะนั้น มีควำมจำเป็นต้องใช้ทักษะและควำมรู้ด้ำนกำรพัฒนำโปรแกรม
คอมพิวเตอร์ ซึ่งทำให้ต้องใช้เวลำและทรัพยำกรในกำรพัฒนำมำก ดังนั้น ฝ่ำยห้องสมุดและสำรนิเทศ
สำขำสังคมศำสตร์และมนุษยศำสตร์จึงมีแนวคิด ในกำรพัฒนำระบบกลำงเพื่อสร้ำงและจัดเก็บข้อมูล
ในรูปแบบระบบคลังข้อมูล (Repository) เพื่อลดข้อจำกัดด้ำนกำรพัฒนำฐำนข้อมูล และด้วย
คุณลักษณะของระบบคลังข้อมูลดังกล่ำว มีกำรทำงำนในรูปแบบกำรประมวลผลแบบกลุ่มเมฆ

(Cloud computing) เพื่อให้ผู้ใช้งำนไม่ว่ำจะเป็นบุคคลภำยในหรือภำยนอกมหำวิทยำลัยเชียงใหม่
สำมำรถนำระบบนี้ไปสร้ำงฐำนข้อมูลของตนเองได้โดยไม่จำเป็นต้องมีควำมรู้ในกำรพัฒนำโปรแกรม
โดยระบบคลังข้อมูลแบบกลุ่มเมฆ (CMUL cloud repository) นั้น ออกแบบมำให้รองรับกำรจัดเก็บ
ข้อมูล 4 รูปแบบด้วยกัน คือ หนังสือ บทควำม รูปภำพ และไฟล์สื่อผสม (Multi-Media) และ
ฐำนข้อมูลแต่ละฐำนสำมำรถกำหนดให้บูรณำกำรทำงำนร่วมกันในรูปแบบ Single Search (Lown,
Sierra, & Boyer, 2013) นอกจำกนี้ หน่วยงำนที่สนใจนำระบบคลังข้อมูลแบบกลุ่มเมฆไปใช้งำน
ยังสำมำรถนำฐำนข้อมูลที่ตนเองสร้ำงไปติดตั้งบนโดเมนเนม (Domain name) ของหน่วยงำนตนเอง
พร้อมปรับแต่งส่วนติดต่อกับผู้ใช้งำนได้ตำมควำมต้องกำร
ในระยะทดลอง (Case study) ฝ่ำยห้องสมุดและสำรนิเทศสำขำสังคมศำสตร์และ
มนุษยศำสตร์ ได้นำเอำระบบคลังข้อมูลแบบกลุ่มเมฆไปใช้ในกำรดำเนินกำรรวบรวมองค์ควำมรู้
สถำบัน มหำวิทยำลัยเชียงใหม่ (CMU Library Academic Repository) โดยให้ห้องสมุดภำยใน
ฝ่ำยฯ รวบรวมผลงำนวิชำกำรของบุคลำกรสำยวิชำกำร ได้แก่ อำจำรย์และนักวิจัย บุคลำกร
สำยสนับสนุน และนักศึกษำ ตลอดจนทรัพยำกรสำรสนเทศที่เกี่ยวข้องในมหำวิทยำลัยเชียงใหม่
โดยคลังข้อมูลดังกล่ำวจะเป็นเครื่องมือช่วยอำนวยควำมสะดวกให้แก่ผู้ใช้บริกำรเข้ำถึงสำรสนเทศได้
อย่ำงสะดวกและรวดเร็ว และสำมำรถค้นคืนข้อมูลเฉพำะสำขำวิชำได้ตรงกับควำมต้องกำร เพื่อนำไป
ประกอบกำรศึกษำค้นคว้ำ วิจัย และนำไปต่อยอดสร้ำงสรรค์ผลงำนสำขำสังคมศำสตร์และ
มนุษยศำสตร์ได้อย่ำงกว้ำงขวำงและยั่งยืน
วัตถุประสงค์
1. เพื่อพัฒนำระบบคลังข้อมูลที่มีกำรประมวลผลแบบกลุ่มเมฆ (Cloud computing)
2. เพื่อพัฒนำคลังข้อมูลกำรรวบรวมองค์ควำมรู้สถำบัน มหำวิทยำลัยเชียงใหม่
(CMU Library Academic Repository)
3. เพื่อรวบรวมผลงำนวิชำกำรของบุคลำกรสำยวิชำกำร บุคลำกรสำยสนับสนุน
และนักศึกษำ สำขำสังคมศำสตร์และมนุษยศำสตร์ในมหำวิทยำลัยเชียงใหม่
ขั้นตอนและวิธีการดาเนินงาน
ที่ประชุมฝ่ำยห้องสมุดและสำรนิเทศสำขำสังคมศำสตร์และมนุษยศำสตร์ กำหนดขอบเขต
กำรดำเนินงำน ดังนี้
1. วำงแผนและกำหนดขอบเขตกำรดำเนินงำน
1.1 รวบรวมผลงำนวิชำกำรและทรัพยำกรสำรสนเทศของบุคลำกรสำยวิชำกำร
บุคลำกรสำยสนับสนุน และนักศึกษำ มหำวิทยำลัยเชียงใหม่ ในสำขำสังคมศำสตร์และมนุษยศำสตร์
1.2 กำหนดประเภทของทรัพยำกรสำรสนเทศที่จะนำเข้ำคลังข้อมูล แบ่งเป็น
2 ประเภทประกอบด้วย
1.2.1 สื่อสิ่งพิมพ์ ได้แก่ หนังสือ รำยงำนกำรวิจัย รำยงำนนักศึกษำ บทควำม
วำรสำร รูปภำพ
1.2.2 สื่ออิเล็กทรอนิกส์ ได้แก่ ไฟล์สื่อผสม และไฟล์ข้อมูล (pdf.)

1.3 กำหนดเขตข้อมูลแต่ละประเภทของทรัพยำกรสำรสนเทศ โดยใช้ Dublin Core
Metadata เป็นมำตรฐำน ซึ่งประกอบด้วยชุดหน่วยข้อมูลย่อย 15 หน่วย (Elements) และ
ได้ปรับปรุงให้เหมำะสมกับ CMU Library Academic Repository โดยกำหนดแบบฟอร์มกำรบันทึก
ข้อมูลตำมชนิดของเอกสำรออกเป็น 4 รูปแบบ ได้แก่ หนังสือ บทควำมวำรสำร รูปภำพ และ
สื่ออิเล็กทรอนิกส์
1.4 กำหนดรูปแบบกำรสืบค้นเฉพำะคลังข้อมูล โดยสืบค้นได้จำกชื่อเรื่อง (Title)
ชื่อผู้แต่ง (Author) คำสำคัญ (Keyword) เลขเรียกหนังสือ (Call number) และหมำยเลขควบคุม
เอกสำร (Control number) นอกจำกนี้ผู้ใช้บริกำรยังสำมำรถเลือก ปีพิมพ์ (Year) ประเภทเอกสำร
(Type) และหัวเรื่อง (Subject) ได้อีกด้วย
1.5 กำหนดให้บริกำรเฉพำะเครือข่ำยมหำวิทยำลัยเชียงใหม่
2. ออกแบบคลังข้อมูลและกำรแสดงผลของคลังข้อมูล
3. นักวิชำกำรคอมพิวเตอร์พัฒนำโปรแกรมเพื่อสร้ำงคลังข้อมูลตำมรูปแบบที่ได้กำหนดไว้
3.1 กำรวิเครำะห์และออกแบบระบบ ผู้พัฒนำโปรแกรมเลือกระบบคลังข้อมูลแบบ
กลุ่มเมฆ ทีม่ ีกำรทำงำนแบบกลุ่มเมฆ ประกอบด้วยผู้สร้ำงฐำนข้อมูลหลำยคน และผู้สร้ำงฐำนข้อมูล
แต่ละคนสำมำรถสร้ำงฐำนข้อมูลได้คนละหลำยฐำนข้อมูล โดยแต่ละฐำนข้อมูลจะมีกำรทำงำนเป็น
เอกเทศ นอกจำกนี้ เพื่อประโยชน์สูงสุดของกำรใช้งำน ผู้พัฒนำมีควำมประสงค์ให้หน่วยงำนที่สนใจ
สำมำรถนำระบบ CMUL Cloud Repository ไปใช้งำนภำยใต้โดเมนเนมของหน่วยงำนตนเองหรือ
บูรณำกำรพัฒนำโปรแกรม เพื่อเชื่อมโยงข้อมูลได้ ดังนั้น ผู้พัฒนำจึงออกแบบระบบให้แยกเป็น
2 ส่วนอย่ำงชัดเจน คือ (1) กำรออกแบบระบบส่วนหน้ำ (Front-end Framework) มีหน้ำที่ติดต่อ
กับผู้ใช้งำนโดยตรง ได้แก่ ผู้ดูแลระบบ และผู้ใช้งำนปลำยทำง สำมำรถเข้ำใช้งำนฐำนข้อมูลผ่ำน
เว็บไซต์เพื่อเรียกดู สืบค้น และบริหำรจัดกำรข้อมูลได้ผ่ำนระบบส่วนนี้ และ (2) กำรออกแบบระบบ
ส่วนหลัง (Back-end Framework) เป็นระบบส่วนที่ไม่ได้ติดต่อกับผู้ใช้งำนโดยตรง แต่มีหน้ำที่
บริหำรจัดกำรฐำนข้อมูลตำมที่ระบบส่วนหน้ำร้องขอ มีกำรทำงำนในลักษณะ Web Service API’s
โดยดำเนินกำรตำมคำสั่ง GET POST PUT DELETE ที่ได้รับมำจำกระบบส่วนหน้ำ และ Platform อื่นที่
ต้องกำรเชื่อมโยงข้อมูลกับระบบ CMUL Cloud Repository
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ภำพที่ 1 ผังกำรทำงำนของระบบ CMUL Cloud Repository Platform
3.2 กำรพัฒนำระบบ จำกกำรวิเครำะห์และออกแบบระบบในขั้นตอนที่ผ่ำนมำทำให้
ผู้พัฒนำโปรแกรมทรำบถึงภำพรวม กำรทำงำนของระบบ ซึ่งมีกำรทำงำนแยกออกจำกกันระหว่ำงระบบ
ส่วนหน้ำ (Front-end) และระบบส่วนหลัง (Back-end) อย่ำงชัดเจน โดยทั้ง 2 ส่วนเชื่อมโยงข้อมูลกัน
ผ่ำน Web Service ดังนั้น กำรพัฒนำระบบจะต้องพัฒนำทั้งในส่วนติดต่อกับผู้ใช้งำน (User Interface)
และส่วนเชื่อมโยงระบบ (System interface) ประกอบกับข้อมูลที่จัดเก็บลงฐำนข้อมูลมีอยู่ 4 รูปแบบคือ
หนังสือ บทควำม รูปภำพ และไฟล์สื่อผสม ดังนั้น จึงไม่สำมำรถจัดเก็บลงระบบฐำนข้อมูลเชิงสัมพันธ์
(Relational database) ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ เนื่องจำกข้อมูลทั้ง 4 รูปแบบมีเขตข้อมูล (Fields) ของ
บรรณำนุกรมที่ไม่เหมือนกัน ผู้พัฒนำจึงเลือกใช้ระบบจัดกำรฐำนข้อมูลประเภท NO-SQL ที่มีกำรจัดเก็บ
ข้อมูลระเบียนเป็นโครงร่ำงฐำนข้อมูล (Database schema) ไม่ได้เก็บข้อมูลลงในตำรำง (Table)
แบบฐำนข้อมูลเชิงสัมพันธ์
จำกกำรวิเครำะห์รูปแบบกำรทำงำนของระบบ CMUL Cloud Repository ผู้พัฒนำ
เลือกใช้ MEAN Stack เป็น Framework โดยหลักในกำรพัฒนำโปรแกรม MEAN Stack นั้น

ประกอบด้วยเครื่องมือจำนวน 4 ชุด ซึ่งมีระบบกำรทำงำนต่ำงกัน ดังนี้ (Zhuang, Yang, Lee, &
Wang, 2018)
3.2.1 M ย่อมำจำก MogoDB สำหรับใช้บริหำรจัดกำรฐำนข้อมูลแบบ NO-SQL
3.2.2 E ย่อมำจำก Express สำหรับพัฒนำ Web Service API’s
3.2.2 A ย่อมำจำก Angular สำหรับพัฒนำโปรแกรมในส่วนของ Front-end
3.2.3 N ย่อมำจำก NodeJS สำหรับพัฒนำโปรแกรมในส่วนของ Back-end
4. ทดลองใช้งำนคลังข้อมูล กำรลงรำยกำรเมทำดำทำ (Metadata) ทรัพยำกรสำรสนเทศ
ตำมแบบฟอร์มกำรบันทึกข้อมูล 4 รูปแบบ และสืบค้นทรัพยำกรสำรสนเทศ ทั้งนี้เพื่อนำผลที่ได้จำก
กำรทดลองใช้มำปรับปรุงและพัฒนำคลังข้อมูล CMU Library Academic Repository ให้มี
ประสิทธิภำพยิ่งขึ้น
5. กำรนำข้อมูลเข้ำคลัง CMU Library Academic Repository มี 2 วิธี ดังนี้
5.1 รวบรวมผลงำนวิชำกำรจำกฐำนข้อมูลบรรณำนุกรมทรัพยำกรสำรสนเทศ
สำนักหอสมุดมหำวิทยำลัยเชียงใหม่ (CMUL OPAC) โดยกำร Create list รำยกำรทรัพยำกร
สำรสนเทศจำกระบบห้องสมุดอัตโนมัติ โปรแกรม Innovative Millennium โมดูล Cataloging
จำกนั้น Export ข้อมูลออกมำเป็นไฟล์ Excel เพื่อตรวจสอบควำมถูกต้อง แล้วจึงนำข้อมูลดังกล่ำว
ส่งให้นักวิชำกำรคอมพิวเตอร์ เพื่อนำเข้ำข้อมูลในคลังข้อมูล CMU Library Academic Repository
5.2 กำรสร้ำงระเบียนบรรณำนุกรมผลงำนวิชำกำร ในฐำนข้อมูลของแต่ละคณะ
โดยเลือกแบบฟอร์มกำรบันทึกข้อมูลตำมประเภททรัพยำกรสำรสนเทศ จำกนั้น ให้ลงรำยกำร
เมทำดำทำ (Metadata) ตำมแบบฟอร์มกำรบันทึกข้อมูล แล้วบันทึกข้อมูล
6. เชื่อมโยงข้อมูลจำกฐำนข้อมูลของแต่ละคณะด้วยระบบ Single Search เป็นคลังข้อมูล
CMU Library Academic Repository ดังรูป

ฐำนข้อมูลคณะบริหำรธุรกิจ
ฐำนข้อมูลคณะมนุษยศำสตร์
ฐำนข้อมูลคณะวิจิตรศิลป์
ฐำนข้อมูลคณะสังคมศำสตร์
CMUL Cloud Repository

ฐำนข้อมูลคณะศึกษำศำสตร์
ฐำนข้อมูลคณะเศรษฐศำสตร์

ภำพที่ 2 กำรสร้ำง CMU Library Academic Repository ด้วย CMUL Cloud Repository

7. ทำกำรวิพำกษ์ระบบ โดยคณะทำงำนได้นำระบบ CMUL Cloud Repository
และคลังข้อมูล CMU Library Academic Repository ที่พัฒนำแล้วมำนำเสนอในวันนวัตกรรม
สำนักหอสมุด 2017 เพื่อให้ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง ได้แก่ ผู้พัฒนำคลังข้อมูล ผู้ใช้งำนระบบ ทั้งภำยใน
และภำยนอกมหำวิทยำลัยเชียงใหม่จำนวน 67 คน ได้มีส่วนร่วมในกำรวิพำกษ์ระบบและให้
ข้อเสนอแนะในมุมมองที่หลำกหลำยในกำรนำไปปรับแก้ระบบเป็นครั้งสุดท้ำยก่อนนำระบบ
ไปใช้งำนจริง
จำกกำรวิพำกษ์ระบบ พบว่ำ ผู้เข้ำร่วมกิจกรรมมีควำมพึงพอใจในตัวระบบในระดับ
มำกที่สุดโดยคิดเป็นคะแนน 4/5 และมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ดังนี้
7.1 ระบบควรจะสำมำรถกำหนดสิทธิในกำรเข้ำถึงเอกสำรฉบับเต็มจำกระบบเครือข่ำย
ได้
7.2 ระบบควรมีกำรบันทึกข้อมูลที่เคยบันทึกไว้ในเขตข้อมูล (Field) Creator,
Author, Subject และ Affiliation
7.3 ระบบควรสำมำรถตรวจสอบควำมซ้ำซ้อนของรำยชื่อทรัพยำกรสำรสนเทศ
ที่เพิ่มในฐำนข้อมูลได้ เพื่อป้องกันกำรเพิ่มข้อมูลที่ซ้ำซ้อน
8. ฝ่ำยห้องสมุดและสำรนิเทศสำขำสังคมศำสตร์และมนุษยศำสตร์ได้เปิดระบบให้
ใช้งำนจริง โดยเริ่มจำกประชำสัมพันธ์และแนะนำวิธีกำรใช้ระบบ CMUL Cloud Repository และ
คลังข้อมูล CMU Library Academic Repository ที่ได้พัฒนำเสร็จสมบูรณ์แล้ว ให้แก่บุคลำกร
สำยวิชำกำร บุคลำกรสำยสนับสนุน และนักศึกษำ มหำวิทยำลัยเชียงใหม่ ผ่ำนทำงโปสเตอร์แนะนำ
บริกำรห้องสมุด เว็บไซต์ เฟซบุ๊ก และจดหมำยอิเล็กทรอนิกส์ (e-mail)
9. กำรประเมินควำมพึงพอใจกำรใช้บริกำรฐำนข้อมูล
สรุปผล อภิปรายผล ข้อเสนอแนะ และการนาไปใช้ประโยชน์
สรุปผล
ผลกำรพัฒนำระบบ CMUL Cloud Repository ทำให้สำนักหอสมุด มหำวิทยำลัย
เชียงใหม่ สำมำรถลดข้อจำกัดด้ำนกำรพัฒนำฐำนข้อมูล ทำให้หน่วยงำนทั้งภำยในและภำยนอก
สำนักหอสมุดสำมำรถใช้ระบบ CMUL Cloud Repository ในกำรสร้ำงฐำนข้อมูลของตนเองได้
โดยไม่จำเป็นต้องมีควำมรู้ด้ำนกำรพัฒนำโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ฐำนข้อมูลที่สร้ำงด้วยระบบ CMUL
Cloud Repository จะมีกำรทำงำนในรูปแบบ Cloud Computing ซึ่งมีส่วนเชื่อมต่อกับผู้ใช้งำน
เป็นไฟล์ HTML ทำให้สำมำรถเข้ำใช้งำนผ่ำนเว็บเบรำว์เซอร์โดยนำไปติดตั้งไว้ที่โดเมนเนมของ
หน่วยงำนใดก็ได้ระบบ CMUL Cloud Repository สำมำรถรองรับกำรสร้ำงระเบียนข้อมูลของ
ทรัพยำกรสำรสนเทศ 4 ประเภท คือ หนังสือ บทควำม รูปภำพ และไฟล์มัลติมีเดีย โดยใช้ Dublin
Core Metadata เป็นมำตรฐำนในกำรจัดเก็บข้อมูลลงระบบจัดกำรฐำนข้อมูล MongoDB ซึ่งใช้
เทคโนโลยี NO-SQL ในกำรจัดเก็บข้อมูลในส่วนเชื่อมต่อกับผู้ใช้งำนระบบ CMUL Cloud
Repository ถูกออกแบบมำให้ผู้ใช้งำนฐำนข้อมูลสำมำรถสืบค้นข้อมูลได้ 3 รูปแบบ คือ
1. สืบค้นแบบระบุคำค้นหลำยเงื่อนไข (Multi keyword search) ผู้ใช้สำมำรถระบุคำค้น
และเขตข้อมูลที่ต้องกำรสืบค้นได้พร้อมกับหลำยเงื่อนไข

2. สืบค้นแบบจำกัด (Limit search) ที่ให้ผู้ใช้งำนสำมำรถจำกัดข้อมูล เช่น ปีที่พิมพ์
ประเภทเอกสำร ชื่อผู้แต่ง หัวเรื่อง เป็นต้น ได้ตำมที่ต้องกำร โดยระบบจะทำกำรจำแนกกลุ่ม
ในกำรสืบค้นแบบจำกัดแบบอัตโนมัติ
3. สืบค้นแบบเชื่อมโยงฐำนข้อมูล (Single search) ซึ่งเป็นกำรสืบค้นโดยนำระเบียน
ที่อยู่ในฐำนข้อมูลอื่นตำมที่ผู้สร้ำงฐำนข้อมูลระบุมำแสดงผลในกำรสืบค้นด้วย
โดยหน้ำแสดงผลกำรสืบค้น และหน้ำระเบียนบรรณำนุกรมถูกออกแบบตำมหลัก Search
Engine Optimization (SEO) ที่มีโครงสร้ำงข้อมูลในหน้ำเว็บเพจเป็นมิตรกับ Search Engine
ตำมโครงสร้ำงข้อมูล JSON-LD มำตรฐำนจำก Schema.org
Keyword
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ภำพที่ 3 หน้ำกำรสืบค้นฐำนข้อมูล CMU Library Academic Repository
อภิปรายผล
จำกกำรเปิดให้ใช้คลังข้อมูล CMU Library Academic Repository ตั้งแต่เดือน
พฤศจิกำยน พ.ศ. 2560 และประเมินควำมพึงพอใจของผู้ใช้บริกำร จำนวน 50 รำย ได้รับ
ผลกำรสำรวจ จำนวน 20 รำย ซึ่งจำแนกตำมสถำนภำพผู้ตอบแบบสอบถำมได้ ดังนี้ นักศึกษำ
ปริญญำตรี จำนวน 16 รำย และอำจำรย์ จำนวน 4 รำย พบว่ำ ผู้ใช้บริกำรมีควำมพึงพอใจต่อกำรใช้
คลังข้อมูล สำมำรถจำแนกตำมประเด็นต่ำง ๆ ได้ ดังนี้ ควำมพึงพอใจต่อกำรใช้คลังข้อมูลด้ำนเนื้อหำ
และควำมถูกต้อง ผู้ใช้บริกำรมีควำมพึงพอใจในระดับมำก มีค่ำเฉลี่ย (x̅) = 4.01 ควำมพึงพอใจต่อ
กำรใช้คลังข้อมูลด้ำนกำรประมวลผลและประสิทธิภำพข้อมูล ผู้ใช้บริกำรมีควำมพึงพอใจในระดับมำก
มีค่ำเฉลี่ย (x̅) = 4.17 ควำมพึงพอใจต่อกำรใช้คลังข้อมูลด้ำนกำรออกแบบและกำรจัดรูปแบบ
คลังข้อมูล ผู้ใช้บริกำรมีควำมพึงพอใจในระดับมำก มีค่ำเฉลี่ย (x̅) = 3.96 และควำมพึงพอใจต่อ
กำรใช้คลังข้อมูลด้ำนประโยชน์และกำรนำไปใช้ ผู้ใช้บริกำรมีควำมพึงพอใจในระดับมำก
มีค่ำเฉลี่ย (x̅) = 4.12 และ ควำมพึงพอใจโดยรวม อยู่ในระดับมำก มีค่ำเฉลี่ย (x̅) = 4.07

ข้อเสนอแนะ
จำกกำรใช้คลังข้อมูล CMU Library Academic Repository ผู้ใช้บริกำรมีข้อเสนอแนะ
ในด้ำนกำรออกแบบและรูปแบบกำรแสดงผล ดังนี้
1. ฐำนข้อมูลของแต่ละคณะ ควรมีกำรออกแบบสีที่เป็นอัตลักษณ์
2. ควรจัดสรรพื้นที่จัดเก็บข้อมูล เพื่อรองรับกำรเพิ่มปริมำณของข้อมูล
3. ควรพัฒนำกำรสืบค้นข้อมูลให้มีลักษณะเป็น Single Search ซึง่ สำมำรถสืบค้นข้อมูล
จำกทุกฐำนข้อมูลในครั้งเดียว
การนาไปใช้ประโยชน์
1. ประโยชน์ต่อสานักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
1.1 มีระบบกำรจัดกำรทรัพยำกรสำรสนเทศที่มีประสิทธิภำพ
1.2 มีกำรจัดเก็บองค์ควำมรู้เฉพำะสำขำวิชำของแต่ละคณะ ในฝ่ำยสังคมศำสตร์และ
มนุษยศำสตร์ก่อให้เกิดควำมแข็งแกร่งทำงวิชำกำรในสำขำสังคมศำสตร์และมนุษยศำสตร์มำกยิ่งขึ้น
1.3 มีเครื่องมือช่วยอำนวยควำมสะดวกในกำรสืบค้นข้อมูลเฉพำะสำขำวิชำ
ทำงด้ำนสำขำสังคมศำสตร์และมนุษยศำสตร์ ภำยในมหำวิทยำลัยเชียงใหม่
1.4 สำมำรถเผยแพร่คลังข้อมูลให้แก่บุคลำกรสำยวิชำกำร บุคลำกรสำยสนับสนุน
และนักศึกษำ ในสำขำสังคมศำสตร์และมนุษยศำสตร์ของมหำวิทยำลัยเชียงใหม่ เพื่อให้ทรำบว่ำ
มีแหล่งจัดเก็บผลงำนทำงวิชำกำรที่สำมำรถเข้ำถึงข้อมูลและค้นคืนได้ง่ำย เป็นประโยชน์ต่อกำรศึกษำ
ค้นคว้ำและกำรวิจัยในสำขำสังคมศำสตร์และมนุษยศำสตร์ต่อไป
1.5 ห้องสมุดได้ส่งเสริมควำมแข็งแกร่งทำงวิชำกำรของมหำวิทยำลัยเชียงใหม่
เนื่องด้วยกำรสร้ำงคลังข้อมูล CMU Library Academic Repository เป็นกำรรวบรวมผลงำนทำง
วิชำของบุคลำกรสำยวิชำกำร บุคลำกรสำยสนับสนุน และนักศึกษำ ที่มีคุณภำพของมหำวิทยำลัยไว้ใน
แหล่งเดียวกัน
1.6 สำนักหอสมุด มหำวิทยำลัยเชียงใหม่ สำมำรถใช้ระบบ CMU Cloud Repository
ในกำรสร้ำงฐำนข้อมูลอื่น ๆ เช่น ฐำนข้อมูลวำรสำรมหำวิทยำลัยเชียงใหม่ ฐำนข้อมูลทรัพยำกรใหม่
และฐำนข้อมูลภำพยนตร์ใหม่ เป็นต้น
2. ประโยชน์ต่อมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ระบบ CMU Cloud Repository ถูกนำไปใช้ในกำรสร้ำงฐำนข้อมูลที่หลำกหลำย
ในสำนักหอสมุด มหำวิทยำลัยเชียงใหม่ เช่น คลังข้อมูล CMU Library Academic Repository
ประกอบด้วยฐำนข้อมูลย่อยจำนวน 6 ฐำนข้อมูล ได้แก่
2.1 ฐำนข้อมูลผลงำนวิชำกำรคณะเศรษฐศำสตร์ มหำวิทยำลัยเชียงใหม่
2.2 ฐำนข้อมูลผลงำนวิชำกำรอำจำรย์และนักวิจัย คณะมนุษยศำสตร์
มหำวิทยำลัยเชียงใหม่
2.3 ฐำนข้อมูลบทควำมทำงวิชำกำรด้ำนกำรศึกษำ
2.4 ฐำนข้อมูลบทควำมวำรสำรของคณะบริหำรธุรกิจ มหำวิทยำลัยเชียงใหม่
2.5 ฐำนข้อมูลภำพยนตร์ต่ำงประเทศห้องสมุดคณะวิจิตรศิลป์
2.6 ฐำนข้อมูลผลงำนวิชำกำรด้ำนสังคมศำสตร์

กำรดูแลระบบ มีห้องสมุดคณะในฝ่ำยห้องสมุดและสำรนิเทศสำขำสังคมศำสตร์และ
มนุษยศำสตร์เป็นผู้รับผิดชอบในกำรบริหำรจัดกำรฐำนข้อมูล จำกกำรสำรวจข้อมูล ณ วันที่ 9 ตุลำคม
2561 พบว่ำ มีทรัพยำกรสำรสนเทศที่ลงรำยกำรแล้วรวมทั้งสิ้น 1,808 รำยกำร แบ่งเป็น หนังสือ
1,278 รำยกำร บทควำมวำรสำร 399 รำยกำร และสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 131 รำยกำร
3. ประโยชน์ต่อวงการห้องสมุดและสถาบันสารสนเทศภายนอก
ห้องสมุดและสถำบันสำรสนเทศภำยนอกสำมำรถนำระบบ CMUL Cloud Repository
มำพัฒนำต่อยอดในกำรสร้ำงฐำนข้อมูลเฉพำะให้สอดคล้องกับบริบทของหน่วยงำนนั้น ๆ อำทิ
กำรสร้ำงฐำนข้อมูลเฉพำะสำขำวิชำ กำรสร้ำงฐำนข้อมูลท้องถิ่น กำรสร้ำงฐำนข้อมูลจดหมำยเหตุ
เป็นต้น
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