
44

วารสารวิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย
ปที่ 3 ฉบับที่ 1 (มกราคม - มิถุนายน) 2556
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บทคัดยอ
 ปจจุบันการพัฒนาซอฟตแวรหรือโปรแกรมประยุกตขึ้นมาใชภายในหนวยงานหรือองคกร เพื่อบริหารจัดการ

ฐานขอมลูท่ีมปีรมิาณมากถกูใชเปนชองทางในการอาํนวยความสะดวกแกผูใช ซึง่การพฒันาข้ึนนัน้อาจจะมแีพลตฟอรม

หรอืภาษาทีแ่ตกตางกนัทาํใหเกดิความหลากหลายของขอมูลไมสามารถนาํขอมลูจากหนวยงานตางๆ มาใชงานรวมกนั

หรือบูรณาการกันได

 การศึกษาวิจัยนี้ไดนําเอาเทคโนโลยี XML มาเปนเคร่ืองมือในการออกแบบเพ่ือการบูรณาการสารสนเทศ 

ซึง่ประกอบ 3 องคประกอบ คอื ดคีอมโพสชินั ทาํหนาท่ีบรกิารทีเ่รยีกเวบ็เซอรวสิ เพือ่อานขอมูลทีห่ลากหลายรปูแบบ 

แลวสงผลลัพธทีไ่ดแตละเว็บเซอรวสิไปยังสวนบูรณาการขอมลู สวนท่ีสอง สวนบรูณาการขอมูลเปนสวนท่ีเกบ็รวบรวม

ผลลพัธของแตละเว็บเซอรวสิ และสวนท่ีสาม พจนานุกรมขอมลูอธิบายขอมลูจะใชเปนเคร่ืองมือสาํคญัในการอธิบายถึง

โครงสรางขอมูลและรายละเอียดขอมูล

 จากผลศึกษาพบวา สามารถบูรณาการสารสนเทศจากแหลงขอมูลที่ไดจากสํานักทะเบียน/ประมวลผลฝาย

กิจการนักเรียน/นักศึกษา และฝายดูแลชวยเหลือนักศึกษา ของวิทยาลัยเทคโนโลยีพลพณิชยการโดยใชเว็บเซอรวิสใน

การใหบริการขอมูล ซึ่งแตละแหลงขอมูลมีความเปนอิสระในการจัดการแหลงขอมูล โดยไมขึ้นกับแพลตฟอรม โพรโท

คอล ทีใ่ชในการสือ่สารระบบ และมคีวามยดืหยุนในการเพิม่แหลงขอมูลเพือ่ใหบรกิารในอนาคต นอกจากนีเ้อือ้อาํนวย
ความสะดวกสบายและงายตอการใชงานของผูใชงานมากย่ิงขึ้น กอใหเกิดประสิทธิภาพในการใชงานเพิ่มขึ้น

คําสําคัญ: เทคโนโลยี XML ระบบสารสนเทศเชิงบูรณาการโดยใชเว็บเซอรวิส

ABSTRACT

 Nowadays the development of software or applied programs for the management of databases 

with a large amount of information in workplaces or organizations has been a means of providing 

convenience for users. The development may be in different platforms or languages effecting a 

variety of data which cannot be used or integrated among the workplaces.
 This research brought the XML technology for using as a tool for a design of information 

integration. It was composed of three constituents. The fi rst one was the D – composition to 

function as a web – service to read a variety of information before sending the output of each web 
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– service to the information integrating part. This second constituent collected the outputs from all 

web – services, and the third one was an information dictionary which explained the information to 

be used as an important tool for explaining the information structure and details.

 The research fi ndings showed that the information from the Offi ce of Registration, the Student 

Affairs Division, and the Student Support Division of Phon Commercial and Technical College can 

be integrated by the web – services in terms of information services. Each source of information is 

independent of information management. It does not depend on the platform, the protocol used 

in system communications; it is fl exible to add information sources for future services. In addition, 

it is more convenient, user – friendly, and effective.

Keywords: XML (Extensible Markup Language), Web service – based intergrated information system.

1. บทนํา

 ในปจจุบันหนวยงานหรือองคกรตางๆ ไดมีการ

พัฒนาซอฟตแวรหรือโปรแกรมประยุกตขึ้นมาใชงาน

ภายในหนวยงานเพือ่บรหิารจดัการฐานขอมลูทีม่ปีรมิาณ

มากซอฟตแวรหรอืโปรแกรมประยกุตขององคกรตางๆ ที่

ไดมีการพัฒนาขึ้นนั้นอาจจะมีแพลตฟอรม ภาษาท่ีใชใน

การพัฒนาระบบจัดการฐานขอมูลและชื่อของฟลดที่ใช

ในการเก็บขอมูลมีความแตกตางกัน (Name Confl ict) 

ความขดัแยงของชนดิขอมลู (Data Type Confl ict) ความ

ขดัแยงของหนวยวัด (Scaling Confl ict) และแหลงขอมลู

ที่อยูตางที่กัน ทําใหเกิดความหลากหลายของขอมูล ไม

สามารถนําขอมูลจากหนวยงานตางๆ ที่พัฒนาขึ้นนั้นนํา

มาใชงานรวมกัน หรือบูรณาการกันได

 ระบบสารสนเทศเชงิบรูณาการโดยใชเวบ็เซอรวสิ 

เปนระบบจัดการสารสนเทศแบบหนึ่ง ที่ถูกสรางขึ้นโดย

อาศัยการบูรณาการขอมูลจากหลายแหลงขอมูลเขาดวย
กนั โดยระบบสารสนเทศเชงิบรูณาการโดยใชเวบ็เซอรวสิ

ไดทําการพัฒนาบนเว็บเซอรวิสซึ่งชวยใหแตละแหลง

ขอมลูยงัคงมอีสิระในเรือ่งฮารดแวรหรอืแพลตฟอรม รวม
ทั้งโพรโตคอลท่ีใชในการสื่อสารระหวางระบบ ซึ่งมีความ

แตกตางกัน นอกจากนี้ยังไดนําเทคโนโลยี XML มารอง

รับเร่ืองการบูรณาการขอมูลและนําหลักการของ SOA 
มาพัฒนา โดย SOA จะอยูบนมาตรฐานแบบเปด ซึ่งจะ

สามารถชวยใหการเช่ือมโยงขอมลูตางๆ ระหวางหนวยงาน

เขากันไดอยางเปนระบบ โดยเซอรวิสทําหนาที่เช่ือมโยง

ขอมูลดวยสถาปตยกรรม SOA ไมวาขอมูลจะอยูใน

แพลตฟอรม หรอืแอพพลเิคชัน่ใด ดวยการแบงโครงสราง

พื้นฐานทั้งระบบออกเปนสวนๆ ซึ่งสามารถนํามาใชงาน

รวมกันได หรือผสมกันเพ่ือดําเนินการตามวัตถุประสงค

ของธุรกิจได

 เว็บเซอรวิส(Web Service) เปนอีกเทคโนโลยี

ที่สามารถนํามาใชในการแกปญหาความหลากหลายของ

ขอมูลท่ีพัฒนาขึ้นจากองคกร หรือหนวยงานตางๆ โดยมี

การรับ-สงขอมูลในรูปแบบ XML(Extensible Markup 
Language) ผาน SOAP โปรโตคอล ซึ่งสามารถรับ-สง

ขอมูลผานทางเครือขายอินเตอรเน็ตได อีกทั้งไมยึดติด

กบัแพลตฟอรมทีแ่ตกตางกนั (Platform-Independent) 

และไมยึดติดกับภาษาสําหรับพัฒนาโปรแกรม (Lan-

guage-Independent) โดยทีห่นวยงานดงักลาวไมจาํเปน

ตองพัฒนา หรือปรับปรุงโครงสรางของขอมูลภายในแต
อยางใด

 ดงันัน้ ทางผูวจิยัเห็นความสําคัญหลักการท่ีกลาว

มาขางตนจึงไดนําระบบดังกลาวมาชวยแกปญหาระบบ
การจัดการดานฐานขอมูลแตละหนวยงานของวิทยาลัย

เทคโนโลยีพลพณิชยการ ใหสามารถปฏิบัติการไดอยาง

คลองตัวและอํานวยความสะดวกสบายท้ังบุคลากร
ผูปฏิบัติหนาที่และนักศึกษาท่ีมาใชบริการให เกิด

ประโยชนสูงสุด
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2. วัตถุประสงคของการวิจัย

 2.1 เพือ่ศกึษาและพฒันาแบบจาํลองในการสราง

ระบบสารสนเทศแบบบูรณาการ 

 2.2 เพื่อศึกษาและนําเทคโนโลยีเว็บเซอรวิสมา

ปรับปรุงใชกับการสรางระบบสารสนเทศเชิงบูรณาการ 

สําหรับวิทยาลัยเทคโนโลยีพลพณิชยการ

 2.3 เพื่อศึกษาและพัฒนาวิธีการ และเครื่องมือ

สําหรับการบูรณาการขอมูล

3. ขอบเขตของการวิจัย
 3.1 ออกแบบและพัฒนาสถาปตยกรรมของ

ระบบการบูรณาการจากหลายแหลงขอมูล

 3.2 พฒันารวบรวมสารสนเทศจากแหลงขอมลูที่

ตางกัน จากศึกษาวิจัย คือ จากแหลงที่ทําการศึกษาโดย

เริม่ตนที ่สาํนกัทะเบยีน/ประมวลผล ฝายกิจการนกัเรยีน/

นักศึกษา และฝายดูแลชวยเหลือนักศึกษา ของวิทยาลัย

เทคโนโลยีพลพณิชยการ ลักษณะงานเร่ิมตนที่ขอมูล

ทะเบียนนักศึกษา

4. วิธีดําเนินการวิจัย

 ในบทนี้จะกลาวถึงขั้นตอนดําเนินงานวิจัยซ่ึง

ประกอบไปดวยขัน้ตอนศกึษา ออกแบบ และพฒันาระบบ

สารสนเทศเชิงบูรณาการโดยใชเว็บเซอรวิส ศึกษาวิจัย 

สาํนกัทะเบียน/ประมวลผล ฝายกิจการนักเรยีน/นกัศกึษา 

และฝายดูแลชวยเหลือนักศึกษา วิทยาเทคโนโลยีพล

พณิชยการ จังหวัดขอนแกน ดังแสดงในภาพท่ี 1 ซึ่งมี

รายละเอียดดังตอไปนี้

1. ออกแบบสถาปตยกรรมระบบสารสนเทศ

แบบบูรณาการโดยใชเว็บเซอรวิส

4. ศึกษาวิธีการที่ใชในการบูรณาการขอมูล

ที่ดึงมาจากหลายเว็บเซอรวิส

2. ศึกษา ออกแบบ และพัฒนาระบบงานทั้งสามหนวยงาน 

ทีน่าํมาเปนกรณศีกึษาและศึกษารายละเอยีดขัน้ตอนการ

ทํางานของหนวยงานที่นํามาเปนการศึกษาวิจัย รวมถึง

โครงสรางฐานขอมูล

6. ออกแบบและพัฒนาโปรแกรมประยุกต

3. ศกึษา ออกแบบ และพฒันาระบบลงทะเบยีนเวบ็เซอรวสิ

5. ออกแบบ และพัฒนาระบบสืบคนขอมูล

ทัง้สามหนวยงาน ทีน่าํมาเปนกรณศีกึษา

ผานเว็บเซอรวิส

ภาพที่1 ขั้นตอนดําเนินงานวิจัย

 5.  ออกแบบ และพัฒนาโปรแกรมประยุกต
  5.1 โปรแกรมประยุกตที่ออกแบบ และ

พฒันาคอืสถาปตยกรรมระบบสารสนเทศแบบบรูณาการ

โดยใช เว็บเซอรวิสการออกแบบระบบสารสนเทศ

แบบบูรณาการโดยใชเว็บเซอรวิสนั้นออกแบบจากระดับ

ชั้นแหลงขอมูล (Resource Layer) ซึ่งเปนแหลงขอมูล
ที่แตกตางกันโดยมีเว็บเซอรวิสติดตอกับแหลงขอมูลเพื่อ

ใหบริการขอมูลออกแบบระดับชั้นโปรแกรมประยุกต 

(Application Layer) ซึง่เปนสวนทีใ่ชในการตดิตอกบัผูใช

งานระบบมี 2 สวนคือ User Interface และ User Inter-

face for Web Service Register และออกแบบระดบัชัน้

ตัวกลางการบูรณาการ (Integration Layer) โดยในสวน
นีจ้ะเปนสวนท่ีทาํหนาทีใ่นการเรียกใชงานเว็บเซอรวสิและ

บูรณาการผลลัพธที่ไดจากเว็บเซอรวิสดังภาพท่ี 2
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ภาพท่ี 2 สถาปตยกรรมระบบสารสนเทศแบบบูรณาการโดยใชเว็บเซอรวิส

 5.2 โปรแกรมระบบตรวจสอบสืบคนขอมูลของ

นักศึกษา

  5.2.1 ตรวจทะเบียนประวัตินักศึกษา ใน

สวนนี้จะมีไวใหเจาหนาที่และผูที่มีสวนเกี่ยวของตรวจ
สอบประวตัขิองนกัศกึษา โดยโปรแกรมจะไปทาํการเรียก

เวบ็เซอรวสิของระบบทะเบยีนนกัศกึษาทีใ่หบรกิารขอมลู

ทะเบียนประวัติในสวนของงานทะเบียนและประมวลผล 

เรยีกใชเวบ็เซอรวสิของฝายกจิการนกัเรยีน/นกัศกึษา และ

เรียกเว็บเซอรวิสของระบบอาจารยที่ปรึกษา ที่ใหบริการ

ขอมูลการเขารวมกิจกรรม และขอมูลอาจารยที่ปรึกษา 
โดยเว็บเซอรวิสในแตละที่ที่ถูกเรียกจะทําการคนขอมูล

ในฐานขอมูล และทําการแปลงขอมูลที่ไดออกมาใน

รปูแบบของเอกสาร XML ทีก่าํหนดโครงสราง และรปูแบบ
ตามโครงสรางสกีมากลางที่ไดทําการออกแบบไว และ

สงคากลับมาหลังจากน้ันโปรแกรมจะนําขอมูลที่ไดมา

บูรณาการ และแสดงรายละเอียดของนักศึกษาในสํานัก

ทะเบียนและประมวลผล ฝายกิจการนักเรียน/นักศึกษา 
และสวนฝายดูแลชวยเหลือนักเรียนไดตามท่ีเจาหนาที่

และผูทีม่สีวนเกีย่วของตองการดงัภาพที ่2โดยขอมลูท่ีได

จากการเรยีกเซอรวสิแรกนัน้จะถอืเปนขอมลูหลกัทีใ่ชแสดง

ขอมลู คอืหากมขีอมลูทีไ่มเหมอืนกนัระบบจะทาํการแสดง

ขอมูลที่ไดจากการเรียกเว็บเซอรวิสแรกมาแสดง และนํา
ขอมูลอื่นๆ ทั้งสามท่ีมีสวนเก่ียวของกันมาแสดงท้ังสาม

แหลงขอมูล
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ภาพท่ี 3 ตรวจสอบสืบคนขอมูลของนักศึกษา (รับรหัสนักศึกษา)

6. ผลการวิจัยและอภิปรายผล

 6.1 ผลการศึกษา

  การศึกษาวิจัยนี้ เปนการศึกษาเก่ียวกับ

ระบบสารสนเทศแบบบูรณาการโดยใชเวบ็เซอรวสิ มาชวย

แกปญหาการสื่อความหมายของการบูรณาการขอมูล ซึ่ง

จะศึกษาและนําพจนานุกรมขอมูลอธิบายขอมูล ในสวน

อธิบายขอมูลของระบบ
  จากการดาํเนนิการไดสรางโปรแกรมประยุกต 

เพือ่ทดสอบแบบจาํลองและแสดงกระบวนการทาํงานของ
ระบบสารสนเทศแบบบูรณาการโดยใชเวบ็เซอรวสิ ซึง่ผล

การศึกษาจะดําเนินการจากแหลงขอมูลของ ฝายกิจการ

นักเรียน/นักศึกษา สํานักทะเบียน/ประมวลผล และฝาย

ดูแลชวยเหลือนักเรียนซึ่งไดศึกษาเปนการศึกษาวิจัย ซึ่ง

ผลการวิจัยจะแสดงดังนี้

  6.1.1 ระดับชั้นโปรแกรมประยุกต

    ในสวนโปรแกรมประยกุต โปรแกรม

ประยุกตจะทําการรับรหัสนักศึกษาที่ผูใชตองการสืบคน
ดังภาพที่ 3เพื่อสงรหัสนักศึกษาตอไปยังสวนสอบถาม

ขอมลูในระดับชัน้ตัวกลาง การบรูณาการ และแสดงผลลพัธ
ที่ไดจากการบูรณาการสารสนเทศดังภาพท่ี 4 ภาพที่ 5

ภาพที่ 4 หนาจอรับรหัสนักศึกษา
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ภาพท่ี 5 ผลลัพธจากขอมูลท่ีถูกบูรณาการ

  6.1.2 ระดับชั้นบูรณาการ

    ในสวนสอบถามขอมลู สวนสอบถาม

ขอมลูจะรบัรหัสนกัศกึษาทีผู่ใชตองการสบืคน โดยทาํการ

ดังนี้ 1) สงคํารองของขอมูลไปยังเว็บเซอรวิสของระบบ

ทะเบียนประวัติ โดยเรียกใชเซอรวิสที่ใหบริการขอมูล

ประวัตินักศึกษา 2) สงคํารองของขอมูลไปยังเว็บเซอรวิส

ของระบบสืบคนการมสีวนรวมกจิกรรมของนกัศกึษา โดย

เรยีกใชเซอรวสิทีใ่หบรกิารขอมลูการเขารวมกจิกรรมของ

นกัศกึษา และ 3) สงคาํรองขอขอมลูไปยงัเวบ็เซอรวสิของ

ระบบอาจารยที่ปรึกษา โดยเรียกใชเซอรวิสท่ีใหบริการ

ขอมูลอาจารยที่ปรึกษา โดยเว็บเซอรวิสในแตละท่ีถูก

เรียกจะทําการคนขอมูลในฐานขอมูล และทําการแปลง

ขอมูลท่ีไดออกมาในรูปแบบของเอกสาร XML ที่กําหนด

โครงสราง และรูปแบบตามโครงสรางสกีมากลางท่ีได

ทําการออกแบบไว และสงคากลับมาดังแสดงในภาพที่ 6 

หลังจากนั้นจะสงขอมูลสวนนี้ตอไปยังสวนบูรณาการ

ภาพท่ี 6 ผลลัพธที่ไดจากแหลงขอมูล
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   สวน ท่ีทํ าหน าที่ รับผลลัพธจาการ

สอบถามขอมลูเพ่ือมาบรูณาการกนัในระดบัชัน้นีค้อื สวน

บูรณาการขอมูล ทําการบูรณาการผลลัพธที่ไดจากแตละ

เว็บเซอรวิส ซึ่งอาศัยขอมูลจากพจนานุกรมขอมูลอธิบาย

ขอมูลของระบบ โดยนําคุณสมบัติทางกายภาพไปคนหา 

หากคุณสมบัติใดมีแมเดียวกัน แสดงวาสามารถนําขอมูล

มาบูรณาการกนัได และทําการบรูณาการขอมลูในรูปแบบ 

XML ดังแสดงดังภาพที่ 7

  6.1.3 ระดับชั้นแหลงขอมูล

    ในระดับช้ันนี้ระบบใชแหลงขอมูล

ของสํานักทะเบียน/ประมวลผล ฝายกิจการนักเรียน/

นักศึกษา และฝายดูแลชวยเหลือนักเรียนซึ่งจําลองขึ้น

เปนกรณีศึกษาวิจัย ซึ่งแหลงขอมูลฝายกิจการนักเรียน/

นักศึกษา เปนแหลงขอมูล Access แหลงขอมูลสํานัก

ทะเบียน/ประมวลผล เปนแหลงขอมูล SQL Server 

และแหลงขอมูลฝายดูแลชวยเหลือนักเรียนเปนแหลง

ขอมูล My SQL โดยท่ีการประมวลผลในแตละแหลง

ขอมูลจะใชเว็บเซอรวิสในการใหบริการขอมูล โดยสราง

เวบ็เซอรวสิ 3เวบ็เซอรวสิ เวบ็เซอรวสิแรก ใหบรกิารขอมลู

ของแหลงขอมลูฝายกจิการนกัเรยีน/นกัศกึษา เวบ็เซอรวสิ

ที ่2ใหบรกิารแหลงขอมลูสาํนักทะเบียน/ประมวลผล และ

เว็บเซอรวิสที่ 3ใหบริการแลงขอมูลฝายดูแลชวยเหลือ

นกัเรียน โดยใชเครือ่งมอืในการพฒันาท่ีงายตอการศกึษา

คือ Visual Studio 2008.Net

ภาพท่ี 7 ขอมูลท่ีไดจากการบูรณาการ
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 6.2 อภิปรายผล

  จากระบบเดิมมีปญหาของขอมูล ไมวาจะ

เปนปญหาในการสืบคนขอมูล (การสืบคนขอมูลเปนไป

อยางลาชา และไมมีความถูกตองครบถวนของขอมูล) 

และไมสามารถนําขอมูลมาบูรณาการกันได ผูวิจัยไดนํา

ระบบสารสนเทศแบบบูรณาการโดยใชเว็บเซอรวิสของ

วิทยาลัยเทคโนโลยีพลพณิชยการมาใช โดยระบบใหม

นัน้ไดออกแบบและพฒันาระบบตามสถาปตยกรรมระบบ

บูรณาการแบบลําดับชั้น ซึ่งมีไวสําหรับระบบสารสนเทศ

แบบบูรณาการโดยใชเว็บเซอรวิส และใชภาษา XML 

ในการอธิบายขอมูลจากแหลงขอมูล โดยมีการกําหนด

โครงสราง และรูปแบบตามสกีมากลางที่ไดออกแบบไว 

เพื่อใหสามารถอธิบายขอมูลไดตรงกัน และใชเทคโนโลยี

เว็บเซอรวิสในการแลกเปลี่ยนสารสนเทศจากแหลง

ขอมูลตางๆ ทําใหระบบสารสนเทศแบบบูรณาการโดย

ใชเวบ็เซอรวสิของวิทยาเทคโนโลยีพลพณิชยการท่ีพฒันา

ขึ้นมาใหมนั้นสามารถคนหาขอมูลในจุดเดียว และมีการ

คนหาขอมลูทีร่วดเร็ว แมนยาํ และมีประสิทธภิาพมากกวา 

  จากกรณีศึกษาวิจัย จะทําการแสดงราย

ละเอียดตางๆ ทีเ่ก่ียวของกับนกัศึกษาของแตละหนวยงาน 

โดยเว็บเซอรวสิทีใ่หบรกิารขอมลูของฝายกจิการนกัเรยีน/

นกัศกึษาจะแสดงรายละเอยีดขอมลูเกีย่วกบัระบบสบืคน

การเขารวมกจิกรรม สวนเว็บเซอรวสิที ่2 ใหบรกิารขอมลู

ของสํานักทะเบียน/ประมวลผลจะแสดงขอมูลเกี่ยวกับ

ทะเบียนประวัติ และเว็บเซอรวิสที่ 3 ใหบริการขอมูล

ของฝายดูแลชวยเหลือนักเรียนจะแสดงขอมูลอาจารยที่

ปรึกษา การศึกษาวิจัยน้ี ไดจําลองขอมูลทั้งสามสวนขึ้น
มาโดยขอมูลทั้งสามแหลงขอมูลมีลักษณะแพลตฟอรม

เดียวกันกับในแตละแหลงขอมูล ผูวิจัยไดทําการติด

ตั้งระบบใหมไวที่ Server ของวิทยาลัยเทคโนโลยีพล
พณชิยการ ที ่http://192.168.10.254หลังจากท่ีทาํการ

ตดิตัง้และทําการทดสอบระบบ ซึง่ระบบสารสนเทศแบบ

บูรณาการโดยใชเว็บเซอรวิสที่พัฒนาข้ึนมาสามารถ

ใชงานได

7. ขอสรุปและขอเสนอแนะ

 7.1 สรปุผลการวจิยัระบบสารสนเทศแบบบรูณา

การโดยใชเว็บเซอรวิส

  การศึกษาวิจัยนี้ไดนําเสนอโมเดลระบบ

สารสนเทศแบบบูรณาการโดยใชเว็บเซอรวิสและไดนํา

พจนานุกรมขอมูลอธิบายขอมูลของระบบท่ีออกแบบ 

เพื่อแกไขปญหาความแตกตางดานความหมายของกา

รบูรณาการขอมูลจากแหลงขอมูลที่แตกตางได ซึ่งแหลง

ขอมลูทีน่าํมาใชในการศกึษานี ้เปนแหลงขอมลูของสาํนกั

ทะเบียน/ประมวลผล ฝายกิจการนักเรียน/นักศึกษา 

และฝายดูแลชวยเหลือนักเรียน วิทยาลัยเทคโนโลยีพล

พณิชยการ จังหวัดขอนแกน เพื่อใชเปนขอมูลในการ

ตรวจสอบและสบืคนของนกัศกึษาในสาขาวชิาตางๆ ของ

วิทยาลัยเทคโนโลยีพลพณิชยการ โดยผูวิจัยไดทําการ

พัฒนาระบบทะเบียนนักศึกษาขึ้นมาใหมเพื่อใหรองรับ

การใชงานจากระบบตรวจสอบและสืบคนขอมลูนกัศกึษา

ไดแตเนื่องฐานขอมูลของระบบทะเบียนนักศึกษาท่ีได

ทาํการออกแบบไวนัน้ มคีวามขัดแยงทางความหมาย และ

ความขัดแยงของขอมูลกันกับฐานขอมูลของระบบการ

เขากิจกรรมของนักเรียน/นักศึกษา และระบบอาจารยที่

ปรึกษา อีกท้ังภาษาท่ีใชในการพัฒนา และระบบจัดการ

ฐานขอมลูท่ีใชมคีวามแตกตางกนั ทาํใหเกดิปญหาในการ

บูรณาการ 

  ผูวิจัยไดใชเทคโนโลยีเว็บเซอรวิสเขามาชวย

ในการแลกเปลี่ยนขอมูล ซึ่งทําใหระบบที่มีความ

แตกตางกนัสามารถทาํงานรวมกัน (Interoperability) ได 

นอกจากน้ันยงัมคีวามยืดหยุน (Flexibility) ในการใชงาน

ทาํใหโปรแกรมประยกุตทีพ่ฒันาขึน้มาแลวไมตองทาํการ
พัฒนาข้ึนใหม หรือปรับปรุงใหมีโครงสรางของขอมูล 

หรือใหมีแพลตฟอรมที่เหมือนกัน โดยสรางเว็บเซอรวิสที่

ใหบริการขอมูลประวัติของนักศึกษาในสวนของประวัติ

นักศึกษา ไปติดต้ังเขากับระบบทะเบียนนักศึกษา (สํานัก

ทะเบียน/ประมวลผล) สรางเว็บเซอรวสิทีใ่หบรกิารขอมลู
การเขารวนกิจกรรมของนักเรียน/นักศึกษาในสวนของ

การเขารวมกิจกรรม ไปติดตัง้เขากบัฝายกิจการนักเรียน/
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นกัศกึษา และสรางเวบ็เซอรวสิทีใ่หบรกิารขอมลูอาจารย

ทีป่รกึษาในสวนฝายดแูลชวยเหลอืนักเรยีน โดยขอมลูท่ีให

บริการแตละเว็บเซอรวิสนั้นจะเปนเอกสาร XML ที่มีการ

กําหนดโครงสราง และรูปแบบของขอมูลตามโครงสราง

สกีมากลาง (XML-Base Metadata Dictionary) ที่ได

ออกแบบไว ทําใหขอมูลที่ไดออกมานั้นมีโครงสราง และ

รูปแบบของขอมูลเหมือนกัน ทําใหไมเกิดปญหาความ

ขัดแยงในการบูรณาการ (ความขัดแยงทางความหมาย) 

จึงสามารถนําขอมูลน้ันมาทําการบูรณาการกันไดดังภาพ

ที่ 2

 7.2 ขอเสนอแนะ

  7.2.1 ระบบสารสนเทศแบบบูรณาการ

โดยใชเว็บเซอรวิส ซึ่งใชขอมูลจากฝายกิจการนักเรียน/
นกัศกึษา สาํนกัทะเบยีน/ประมวลผล และฝายดแูลชวยเหลอื
นักเรียนมาเปนกรณีศึกษาวิจัยนั้น สามารถนําหลักการ

ที่ใชในการออกแบบไปทําการบูรณาการแหลงขอมูลที่

หลากหลายไดโดยทําการดาํเนนิการวจิยัตามขัน้ตอนการ

ออกแบบและพฒันาโปรแกรมประยกุตโดยไดใชประโยชน

จากภาษา XML ในการกําหนดความหมายของคุณสมบัติ

เสมอืนท่ีใชแทนคณุสมบตัติางๆ ของจากทุกแหลงขอมลูท่ี
นํามาบูรณาการ

  7.2.2 ระบบสารสนเทศแบบบูรณาการโดย
ใชเว็บเซอรวิสจํากัดการสอบถามขอมูล โดยการสอบถาม

ขอมูลนัน้จะทาํการสอบถามไดเพียงรหสันกัศกึษาเทาน้ัน 
ดัง้นัน้ผูใชหรือผูสอบถามจะตองทราบรหัสของนกัศกึษาที่

ตองการสอบถามขอมูล
  7.2.3 หากตองการเพ่ิมเติมการสอบถาม

ขอมูล ตองเพ่ิมที่สวนโปรแกรมประยุกตและสวน

พจนานุกรมขอมูลอธิบายขอมูล โดยในสวนพจนานุกรม

ขอมลูอธบิายขอมลูไดมกีารออกแบบสวนของการเพ่ิมการ
สอบถามขอมูลแลว 

  7.2.4 ผลลัพธทีไ่ดจากเวบ็เซอรวสิจะแสดงที่

สวนโปรแกรมประยกุต ดงันัน้หากตองการนาํผลลัพธทีไ่ด
จากเว็บเซอรวสิไปใชงานกบัโปรแกรมประยกุตอืน่ๆ ตองมี

การบันทึกผลลัพธที่ไดเปนเอกสาร XML เพื่อใหสามารถ
นําไปใชงานไดตอไป
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