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บทคัดย่อ
สำนักหอสมุดกลำง มหำวิทยำลัยศรีนครินทรวิโรฒ มีระบบพื้นฐำน (Infrastructure)
ในกำรดูแลจำนวนมำก จึงจำเป็นต้องพัฒนำเครื่องมือในกำรช่วยกำกับดูแลกำรทำงำนของระบบ
พื้นฐำนต่ำง ๆ ดังกล่ำวให้ดำเนินต่อไปอย่ำงต่อเนื่อง ฝ่ำยเทคโนโลยีห้องสมุดจึงพัฒนำเครื่องมือ
ที่จะช่วยในกำรตรวจสอบควำมเสถียรของระบบพื้นฐำนในห้องสมุด โดยใช้ Google Apps Script
มำพัฒนำเป็นเครื่องมือดังกล่ำว และจำกกำรทดสอบกำรใช้งำนและประเมินผลแล้ว พบว่ำ เครื่องมือ
นี้สำมำรถช่วยกำรกำกับดูแลกำรใช้งำนระบบพื้นฐำนในห้องสมุดได้เป็นอย่ำงดี

คาสาคัญ:
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Abstract
The Central Library at Srinakharinwirot University has several servers to
service as infrastructure for the library system. It is necessary to find an easy-to-use
tool to monitor the library infrastructure system in order to create a stability of
services. The information technology team has developed a monitoring process and
tool using Google Apps Script. The evaluation results show that this tool is suitable
for monitoring the web and server as well as generate stability report
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บทนา
ระบบพื้นฐำน (Infrastructure) เป็นปัจจัยสำคัญต่อกำรบริหำรงำนและกำรให้บริกำร
ของห้องสมุด เมื่อมีผู้เข้ำใช้งำนระบบต่ำง ๆ ของห้องสมุดจำนวนตั้งแต่ 1,000 คนขึ้นไป ระบบ
พื้นฐำนนั้นต้องดำเนินงำนอย่ำงต่อเนื่องมีเสถียรภำพ ทั้งนี้ เนื่องจำกกำรเก็บข้อมูลสถิติต่ำง ๆ ของ

กำรดำเนินงำนของห้องสมุดจะช่วยทำให้ทรำบถึงผลภำคปฏิบัติงำนหรือกำรให้บริกำร ซึ่งผู้บริหำร
สำมำรถนำไปใช้เป็นข้อมูลในกำรวำงแผนกำรดำเนินงำน รวมทั้งยังเป็นข้อมูลสนับสนุนกำรตัดสินใจ
กำรบริหำรงบประมำณ หรือกำรพัฒนำห้องสมุดในด้ำนต่ำง ๆ ได้ต่อไป
ฝ่ำยเทคโนโลยีห้องสมุด สำนักหอสมุดกลำง มหำวิทยำลัยศรีนครินทรวิโรฒ ได้จัดทำระบบ
กำกับดูแลเว็บโดยใช้สคริปต์ของกูเกิลแอฟ (Web Monitoring with Google Apps Script) เป็น
เครื่องมือเพื่อเพิ่มควำมเสถียรของระบบพื้นฐำนในห้องสมุด เนื่องจำกข้อมูลของระบบที่สำคัญประกำร
หนึ่งต่อกำรพัฒนำควำมเสถียรของระบบพื้นฐำนนั้นก็ คือ สถิติ time of failure ซึ่งเป็นข้อมูลที่
แสดงผลว่ำระบบไม่สำมำรถใช้งำนได้เมื่อไหร่ และได้รับกำรแก้ไขปัญหำไปเมื่อใด จำกที่ผ่ำนมำพบว่ำ
บำงครั้งกำรแก้ไขปัญหำมีควำมล่ำช้ำกว่ำที่ควรเป็น ดังนั้น ระบบ Web Monitoring with Google
Apps Script นี้จะใช้ควบคู่กับระบบ Network Monitoring Software และมีกำรแจ้งเตือนผู้ดูแล
ระบบผ่ำนทำงอีเมล เพื่อให้ผู้ดูแลระบบสำมำรถเข้ำมำแก้ไขปัญหำได้รวดเร็วยิ่งขึ้น สำนักหอสมุดกลำง
จึงพัฒนำระบบ Web Monitoring with Google App Script เข้ำมำช่วยในกำรทำงำนดูแลระบบ
พื้นฐำนให้มีควำมเสถียรยิ่งขึ้นนั่นเอง
วัตถุประสงค์
เพื่อพัฒนำเครื่องมือตรวจสอบควำมเสถียรของระบบพื้นฐำน
ขั้นตอนและวิธีการดาเนินงาน
กำรพัฒนำโปรแกรม Web Monitoring with Google Apps Script ประกอบด้วย
ขั้นตอนดังนี้
ระยะที่ 1 ศึกษำสภำพปัญหำ
สำนักหอสมุดกลำงมีเว็บเซิร์ฟเวอร์ (Web server) จำนวนมำกที่ใช้ในกำรสนับสนุน
กำรทำงำนของห้องสมุด ซึ่งแต่ละเว็บเซิร์ฟเวอร์ (Web server) นั้นทำงำนอยู่ในเครื่องและภำยใต้
ระบบปฏิบัติกำรที่แตกต่ำงกัน ได้แก่ Linux, Windows จึงเป็นกำรยำกที่จะตรวจสอบสถำนะ
ของ server ต่ำง ๆ สำนักหอสมุดกลำงใช้เครื่องมือตรวจสอบควำมเสถียรของเครื่อง server ผ่ำน
โปรโตคอล SNMP เช่น ระบบ PRTG หรือระบบตรวจสอบสถำนะของ server อย่ำงไรก็ตำม
ในเวอร์ชั่นที่ไม่เสียค่ำใช้จ่ำยของระบบนี้มีข้อจำกัดในกำรใช้งำน ทำให้ไม่สำมำรถตรวจสอบได้ถึง
ระดับ Service ของแต่ละ Server ได้ เช่น Apache web service เป็นต้น รวมถึงไม่สำมำรถใช้งำน
กำรแจ้งเตือนผ่ำนอีเมลได้ เพรำะเวอร์ชั่นสำหรับองค์กรนั้นมีรำคำค่อนข้ำงสูง จึงต้องกำรหำทำงแก้ไข
ปัญหำดังกล่ำวโดยเสียค่ำใช้จ่ำยน้อยที่สุดในกำรดำเนินงำน จึงเริ่มทำกำรศึกษำควำมเป็นไปได้ที่จะใช้
Google Apps Script เป็นเครื่องมือตรวจสอบควำมเสถียรของระบบพื้นฐำน
ระยะที่ 2 วิเครำะห์ควำมต้องกำรและศึกษำควำมเป็นไปได้
กำรศึกษำควำมเป็นไปได้ในกำรนำ Google Apps Script มำใช้สำหรับตรวจสอบระบบ
พื้นฐำนของห้องสมุด โดย Google Apps Script นั้นมีควำมสำมำรถในกำรทำงำนผ่ำนระบบคลำวด์
ได้ จึงทำให้ห้องสมุดไม่ต้องใช้ทรัพยำกรสำหรับโปรแกรมตรวจสอบระบบพื้นฐำน และด้วยฟังก์ชัน
กำรดึงข้อมูลเว็บจำกเว็บไซต์ และเก็บค่ำไว้ที่ Online Spreadsheet ดังนั้น เมื่อใช้ Google Apps

Script ไปดึงเนื้อหำของเว็บไซต์ที่กำลังทำงำนอยู่และได้เนื้อหำตรงกัน แสดงว่ำเว็บไซต์ดังกล่ำวอยู่ใน
สภำพพร้อมใช้งำน และหำกกรณีที่เว็บไซต์กำลังทำงำน แต่ Web service ไม่ทำงำน เนื้อหำจะไม่ถูก
ส่งกลับมำ ระบบก็จะอีเมลแจ้งเตือนผู้ดูแลระบบทันที
จำกกำรทดสอบกำรทำงำนเบื้องต้นบนระบบพื้นฐำนโดยกำรตั้งค่ำให้ระบบดึงเนื้อหำจำก
เว็บไซต์ทุก ๆ 5 นำที และทดสอบโดยปล่อย server ทำงำนแต่ปิดระบบ Apache web service เพื่อ
ทำกำรตรวจสอบ ผลปรำกฏว่ำ จำกกำรทดสอบครั้งแรก พบว่ำหำกผู้ดูแลระบบยังไม่แก้ไขปัญหำ
ระบบจะส่งอีเมลมำเรื่อย ๆ ทุก ๆ 5 นำที ซึ่งเป็นกำรพิสูจน์แนวคิดที่ขยำยไปสู่กำรตรวจสอบระบบ
พื้นฐำนด้วย Google Apps Script อย่ำงเต็มรูปแบบ โดยมีกำรเพิ่มเติมกำรแสดงผลสถิติช่วงเวลำที่
server ไม่พร้อมใช้งำนผ่ำน Google Data Studio เพื่อพัฒนำให้ระบบพื้นฐำนมีควำมเสถียรยิ่งขึ้น
ต่อไป
ระยะที่ 3 ออกแบบและพัฒนำ
สำหรับกำรออกแบบระบบนั้นมีเป้ำหมำยเพื่อให้สะดวกต่อกำรใช้งำน โดยสำมำรถเก็บ
ข้อมูลสถิติควำมเสถียรของระบบ และสำมำรถแจ้งเตือนได้เมื่อระบบพื้นฐำนไม่พร้อมใช้งำน ดังนั้น
ด้วยควำมสำมำรถของ Google Apps Script ทำให้ระบบสำมำรถตรวจสอบสถำนะของระบบพื้นฐำน
ได้ทุก ๆ 1 นำที และมีกำรเก็บสถิติเวลำสถำนะของระบบผ่ำน Online Spreadsheet และใช้
Google Data Studio ดึงข้อมูลมำแสดงผลสำหรับผู้ดูแลระบบ
ขั้นตอนกำรพัฒนำ มีดังนี้
ออกแบบกระบวนกำรกำรทำงำนของระบบ

ภำพที่ 1 กระบวนกำรกำรทำงำนของระบบ Web Monitoring

จำกภำพที่ 1 แสดงกระบวนกำรกำรทำงำนของระบบ Web Monitoring ซึ่งจะอธิบำย
กระบวนกำรทำงำนโดยเริ่มต้นจำกจะมีกำรเช็คสถำนะของระบบพื้นฐำนโดยเก็บข้อมูลจำก
กำรประทับเวลำ (Timestamp) เพื่อมำคำนวณเวลำที่ระบบพื้นฐำนทำงำนผิดปกติ
ใช้ Google Apps Script (Programming) โดยศึกษำกำรเขียน Java script บน Google
sheet ให้สอดคล้องกับรูปแบบกำรเก็บข้อมูล ดังภำพที่ 2 ซึ่งเป็นรูปที่ระบบดึงข้อมูลเมนูจำก
Website เพื่อนำมำเปรียบเทียบควำมถูกต้องของข้อมูลบน Google sheet โดย Google App
Script ซึ่งได้มีกำรเก็บค่ำกำรประทับเวลำ (Timestamp) ของแต่ละระบบเพื่อคำนวณเปอร์เซ็นเวลำที่
ระบบพื้นฐำนทำงำนผิดปกติ

ภำพที่ 2 กำรเขียน Java script บน Google sheet
กำรแสดงผลกำรทำงำน สำมำรถใช้ Google Data Studio ดังภำพที่ 3 ซึ่งเป็นภำ
พกำรแสดงผลสถำนะของระบบพื้นฐำนและสถิติระบบพื้นฐำนทำงำนผิดปกติผ่ำน Google Data
Studio จะเห็นได้ว่ำผู้ดูแลระบบและผู้บริหำรสำมำรถเข้ำมำตรวจสอบสถำนะของระบบพื้นฐำนและ
ดูรำยงำนสถิติที่เป็นปัจจุบันผ่ำนเว็บไซต์ได้เลย

ภำพที่ 3 ผลสถิติบน Google Data Studio
ระยะที่ 4 ทดสอบกำรใช้งำน และปรับปรุงแก้ไข
ก่อนเริ่มกำรทำงำนบนระบบจริง ได้มีกำรทดลองและประเมินผลกำรทำงำนของโปรแกรม
หลำยครั้งโดยมีเป้ำหมำยหลักคือให้ระบบสำมำรถแจ้งเตือนทันทีเมื่อระบบพื้นฐำนทำงำนไม่ปกติ
กรณีที่ปัญหำดังกล่ำวยังไม่ถูกแก้ไขภำยใน 5 นำที อีเมลจะถูกส่งมำเรื่อย ๆ เมื่อพบว่ำอีเมลที่ส่งมำมี
จำนวนมำกเกิน จึงได้ปรับกำรแจ้งเตือนทำงอีเมลให้เหลือเพียงแค่ครั้งเดียวแทน เพรำะผู้ดูแลระบบ
ได้รับกำรแจ้งเตือนตั้งแต่อีเมลครั้งแรกผ่ำนทำงสมำร์ทโฟนแล้ว ส่วนกำรคำนวณช่วงเวลำนั้น ระบบ
ได้คำนวณค่ำช่วงเวลำจำกกำรประทับเวลำ (Timestamp) ช่วงเวลำที่ระบบทำงำนปกติ (Up-time)
และช่วงเวลำที่ระบบทำงำนขัดข้อง (Down-time) ซึ่งมีกำรทดสอบกันอย่ำงแพร่หลำยแล้วว่ำกำรใช้
ระบบเวลำยูนิกซ์ (Unix time system) ในกำรคำนวณจะช่วยให้ได้ค่ำคำนวณที่ถูกต้อง ดังนั้น กำรที่
ระบบแจ้งเตือนแบบอัตโนมัตินี้จะช่วยให้กำรแก้ไขปัญหำเป็นไปอย่ำงทันท่วงที เนื่องจำกกำรแจ้ง
เตือนจะเกิดขึ้นทันทีที่สคริปต์ทำงำนภำยในระยะเวลำ 1 นำที นับว่ำเป็นเวลำที่ยอมรับได้สำหรับกำร
ตรวจสอบกำรทำงำนของระบบพื้นฐำน
สรุปผล อภิปรายผล ข้อเสนอแนะและการนาไปใช้ประโยชน์
สรุปผล
จำกกำรพัฒนำเครื่องมือตรวจสอบควำมเสถียรของระบบพื้นฐำนด้วย Google Apps
Script เพื่อมำเสริมศักยภำพในกำรดูแลระบบพื้นฐำนต่ำง ๆ ของห้องสมุดนั้น พบว่ำบุคลำกรฝ่ำย
เทคโนโลยีห้องสมุดสำมำรถใช้เครื่องมือนี้แก้ไขปัญหำกรณีที่เว็บเซิร์ฟเวอร์ (Web server) ไม่สำมำรถ
ทำงำนอย่ำงปกติได้อย่ำงรวดเร็วขึ้นอย่ำงเห็นได้ชัด ก่อให้เกิดกำรดำเนินงำนอย่ำงต่อเนื่องของระบบ
ต่ำง ๆ ในห้องสมุด ช่วยลดปัญหำควำมขัดข้อง และควำมไม่พึงพอใจของผู้ใช้ทั้งในและนอกห้องสมุด
ได้เป็นอย่ำงดี สำหรับข้อดีของกำรใช้ Google Apps Script คือ สำมำรถดึงข้อมูลในระดับ เนื้อหำ
(Content) จำกหน้ำเว็บไซต์ ทำให้สำมำรถทรำบได้ว่ำ ผู้ใช้งำนจะได้รับเนื้อหำที่เสนอไปจริง เช่น

หำก Server และ Web service ขัดข้องหรือไม่สำมำรถทำงำนได้ แต่เว็บไซต์โดนแฮกเกอร์เปลี่ยน
หน้ำเว็บทั้งหน้ำ ก็จะได้รับแจ้งเตือนเหมือนกัน เนื่องจำกมีกำรแจ้งเตือนผ่ำนอีเมลบนสมำร์ทโฟน
อยู่แล้ว จึงทำให้ไม่ต้องมำคอยดูแลระบบผ่ำนหน้ำจอเครื่องตลอดเวลำ
ข้อเสนอแนะ
เนื่องด้วยเป็นกำรใช้งำนโปรแกรมจำกภำยนอกเพื่อตรวจสอบสถำนะอุปกรณ์ภำยใน
มหำวิทยำลัย หำกเครือข่ำยของมหำวิทยำลัยขัดข้องหรือไม่สำมำรถทำงำนได้ ก็จะส่งผลให้ระบบ
มองว่ำเว็บเซิร์ฟเวอร์ (Web server) ขัดข้องหรือไม่สำมำรถทำงำนได้ด้วยเช่นกัน ดังนั้น ในอนำคต
จึงน่ำจะมีกำรเขียนโปรแกรมที่ช่วยจำแนกกำรแจ้งเตือนกรณีเครือข่ำยของมหำวิทยำลัยขัดข้อง
หรือไม่สำมำรถทำงำนได้ แต่ระบบพื้นฐำนของห้องสมุดไม่ขัดข้องหรือไม่สำมำรถทำงำนได้ เพื่อจะได้
ไม่ผิดพลำดในกำรคำนวณช่วงเวลำขัดข้องหรือไม่สำมำรถทำงำนได้ของระบบได้อย่ำงถูกต้องยิ่งขั้น

