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ระบบสารสนเทศเชิงบูรณาการโดยใชเว็บเซอรวิส
สําหรับวิทยาลัยเทคโนโลยีพลพณิชยการ
WEB SERVICE – BASED INTEGRATED INFORMATIONS SYSTEM
FOR PHON COMMERCIAL AND TECHNICAL COLLEGE
สุวิทย ขุนอยู*
บทคัดยอ
ปจจุบันการพัฒนาซอฟตแวรหรือโปรแกรมประยุกตขึ้นมาใชภายในหนวยงานหรือองคกร เพื่อบริหารจัดการ
ฐานขอมูลทีม่ ปี ริมาณมากถูกใชเปนชองทางในการอํานวยความสะดวกแกผใู ช ซึง่ การพัฒนาขึน้ นัน้ อาจจะมีแพลตฟอรม
หรือภาษาทีแ่ ตกตางกันทําใหเกิดความหลากหลายของขอมูลไมสามารถนําขอมูลจากหนวยงานตางๆ มาใชงานรวมกัน
หรือบูรณาการกันได
การศึกษาวิจัยนี้ไดนําเอาเทคโนโลยี XML มาเปนเครื่องมือในการออกแบบเพื่อการบูรณาการสารสนเทศ
ซึง่ ประกอบ 3 องคประกอบ คือ ดีคอมโพสิชนั ทําหนาทีบ่ ริการทีเ่ รียกเว็บเซอรวสิ เพือ่ อานขอมูลทีห่ ลากหลายรูปแบบ
แลวสงผลลัพธทไี่ ดแตละเว็บเซอรวสิ ไปยังสวนบูรณาการขอมูล สวนทีส่ อง สวนบูรณาการขอมูลเปนสวนทีเ่ ก็บรวบรวม
ผลลัพธของแตละเว็บเซอรวสิ และสวนทีส่ าม พจนานุกรมขอมูลอธิบายขอมูลจะใชเปนเครือ่ งมือสําคัญในการอธิบายถึง
โครงสรางขอมูลและรายละเอียดขอมูล
จากผลศึกษาพบวา สามารถบูรณาการสารสนเทศจากแหลงขอมูลที่ไดจากสํานักทะเบียน/ประมวลผลฝาย
กิจการนักเรียน/นักศึกษา และฝายดูแลชวยเหลือนักศึกษา ของวิทยาลัยเทคโนโลยีพลพณิชยการโดยใชเว็บเซอรวิสใน
การใหบริการขอมูล ซึ่งแตละแหลงขอมูลมีความเปนอิสระในการจัดการแหลงขอมูล โดยไมขึ้นกับแพลตฟอรม โพรโท
คอล ทีใ่ ชในการสือ่ สารระบบ และมีความยืดหยุน ในการเพิม่ แหลงขอมูลเพือ่ ใหบริการในอนาคต นอกจากนีเ้ อือ้ อํานวย
ความสะดวกสบายและงายตอการใชงานของผูใชงานมากยิ่งขึ้น 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 first one was the D – composition to
function as a web – service to read a variety of information before sending the output of each web
* อาจารยประจําคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย
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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 findings showed that the information from the Office 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 flexible 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
ภายในหนวยงานเพือ่ บริหารจัดการฐานขอมูลทีม่ ปี ริมาณ
มากซอฟตแวรหรือโปรแกรมประยุกตขององคกรตางๆ ที่
ไดมีการพัฒนาขึ้นนั้นอาจจะมีแพลตฟอรม ภาษาที่ใชใน
การพัฒนาระบบจัดการฐานขอมูลและชื่อของฟลดที่ใช
ในการเก็บขอมูลมีความแตกตางกัน (Name Conflict)
ความขัดแยงของชนิดขอมูล (Data Type Conflict) ความ
ขัดแยงของหนวยวัด (Scaling Conflict) และแหลงขอมูล
ที่อยูตางที่กัน ทําใหเกิดความหลากหลายของขอมูล ไม
สามารถนําขอมูลจากหนวยงานตางๆ ที่พัฒนาขึ้นนั้นนํา
มาใชงานรวมกัน หรือบูรณาการกันได
ระบบสารสนเทศเชิงบูรณาการโดยใชเว็บเซอรวสิ
เปนระบบจัดการสารสนเทศแบบหนึ่ง ที่ถูกสรางขึ้นโดย
อาศัยการบูรณาการขอมูลจากหลายแหลงขอมูลเขาดวย
กัน โดยระบบสารสนเทศเชิงบูรณาการโดยใชเว็บเซอรวสิ
ไดทําการพัฒนาบนเว็บเซอรวิสซึ่งชวยใหแตละแหลง
ขอมูลยังคงมีอสิ ระในเรือ่ งฮารดแวรหรือแพลตฟอรม รวม
ทั้งโพรโตคอลที่ใชในการสื่อสารระหวางระบบ ซึ่งมีความ
แตกตางกัน นอกจากนี้ยังไดนําเทคโนโลยี XML มารอง
รับเรื่องการบูรณาการขอมูลและนําหลักการของ SOA
มาพัฒนา โดย SOA จะอยูบนมาตรฐานแบบเปด ซึ่งจะ
สามารถชวยใหการเชือ่ มโยงขอมูลตางๆ ระหวางหนวยงาน

เขากันไดอยางเปนระบบ โดยเซอรวิสทําหนาที่เชื่อมโยง
ข อ มู ล ด ว ยสถาป ต ยกรรม SOA ไม ว า ข อ มู ล จะอยู ใ น
แพลตฟอรม หรือแอพพลิเคชัน่ ใด ดวยการแบงโครงสราง
พื้นฐานทั้งระบบออกเปนสวนๆ ซึ่งสามารถนํามาใชงาน
รวมกันได หรือผสมกันเพื่อดําเนินการตามวัตถุประสงค
ของธุรกิจได
เว็บเซอรวิส(Web Service) เปนอีกเทคโนโลยี
ที่สามารถนํามาใชในการแกปญหาความหลากหลายของ
ขอมูลที่พัฒนาขึ้นจากองคกร หรือหนวยงานตางๆ โดยมี
การรับ-สงขอมูลในรูปแบบ XML(Extensible Markup
Language) ผาน SOAP โปรโตคอล ซึ่งสามารถรับ-สง
ขอมูลผานทางเครือขายอินเตอรเน็ตได อีกทั้งไมยึดติด
กับแพลตฟอรมทีแ่ ตกตางกัน (Platform-Independent)
และไมยึดติดกับภาษาสําหรับพัฒนาโปรแกรม (Language-Independent) โดยทีห่ นวยงานดังกลาวไมจาํ เปน
ตองพัฒนา หรือปรับปรุงโครงสรางของขอมูลภายในแต
อยางใด
ดังนัน้ ทางผูว จิ ยั เห็นความสําคัญหลักการทีก่ ลาว
มาขางตนจึงไดนําระบบดังกลาวมาชวยแกปญหาระบบ
การจัดการดานฐานขอมูลแตละหนวยงานของวิทยาลัย
เทคโนโลยีพลพณิชยการ ใหสามารถปฏิบัติการไดอยาง
คล อ งตั ว และอํ า นวยความสะดวกสบายทั้ ง บุ ค ลากร
ผู ป ฏิ บั ติ ห น า ที่ แ ละนั ก ศึ ก ษาที่ ม าใช บ ริ ก ารให เ กิ ด
ประโยชนสูงสุด
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2. วัตถุประสงคของการวิจัย
2.1 เพือ่ ศึกษาและพัฒนาแบบจําลองในการสราง
ระบบสารสนเทศแบบบูรณาการ
2.2 เพื่อศึกษาและนําเทคโนโลยีเว็บเซอรวิสมา
ปรับปรุงใชกับการสรางระบบสารสนเทศเชิงบูรณาการ
สําหรับวิทยาลัยเทคโนโลยีพลพณิชยการ
2.3 เพื่อศึกษาและพัฒนาวิธีการ และเครื่องมือ
สําหรับการบูรณาการขอมูล
3. ขอบเขตของการวิจัย
3.1 ออกแบบและพั ฒ นาสถาป ต ยกรรมของ
ระบบการบูรณาการจากหลายแหลงขอมูล
3.2 พัฒนารวบรวมสารสนเทศจากแหลงขอมูลที่
ตางกัน จากศึกษาวิจัย คือ จากแหลงที่ทําการศึกษาโดย
1. ออกแบบสถาปตยกรรมระบบสารสนเทศ
แบบบูรณาการโดยใชเว็บเซอรวิส
4. ศึกษาวิธีการที่ใชในการบูรณาการขอมูล
ที่ดึงมาจากหลายเว็บเซอรวิส
5. ออกแบบ และพัฒนาระบบสืบคนขอมูล
ทัง้ สามหนวยงาน ทีน่ าํ มาเปนกรณีศกึ ษา
ผานเว็บเซอรวิส

เริม่ ตนที่ สํานักทะเบียน/ประมวลผล ฝายกิจการนักเรียน/
นักศึกษา และฝายดูแลชวยเหลือนักศึกษา ของวิทยาลัย
เทคโนโลยีพลพณิชยการ ลักษณะงานเริ่มตนที่ขอมูล
ทะเบียนนักศึกษา
4. วิธีดําเนินการวิจัย
ในบทนี้จะกลาวถึงขั้นตอนดําเนินงานวิจัยซึ่ง
ประกอบไปดวยขัน้ ตอนศึกษา ออกแบบ และพัฒนาระบบ
สารสนเทศเชิงบูรณาการโดยใชเว็บเซอรวิส ศึกษาวิจัย
สํานักทะเบียน/ประมวลผล ฝายกิจการนักเรียน/นักศึกษา
และฝายดูแลชวยเหลือนักศึกษา วิทยาเทคโนโลยีพล
พณิชยการ จังหวัดขอนแกน ดังแสดงในภาพที่ 1 ซึ่งมี
รายละเอียดดังตอไปนี้

2. ศึกษา ออกแบบ และพัฒนาระบบงานทั้งสามหนวยงาน
ทีน่ าํ มาเปนกรณีศกึ ษาและศึกษารายละเอียดขัน้ ตอนการ
ทํางานของหนวยงานที่นํามาเปนการศึกษาวิจัย รวมถึง
โครงสรางฐานขอมูล
3. ศึกษา ออกแบบ และพัฒนาระบบลงทะเบียนเว็บเซอรวสิ

6. ออกแบบและพัฒนาโปรแกรมประยุกต

ภาพที่1 ขั้นตอนดําเนินงานวิจัย
5. ออกแบบ และพัฒนาโปรแกรมประยุกต
5.1 โปรแกรมประยุ ก ต ที่ อ อกแบบ และ
พัฒนาคือสถาปตยกรรมระบบสารสนเทศแบบบูรณาการ
โดยใช เ ว็ บ เซอร วิ ส การออกแบบระบบสารสนเทศ
แบบบูรณาการโดยใชเว็บเซอรวิสนั้นออกแบบจากระดับ
ชั้นแหลงขอมูล (Resource Layer) ซึ่งเปนแหลงขอมูล
ที่แตกตางกันโดยมีเว็บเซอรวิสติดตอกับแหลงขอมูลเพื่อ
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ใหบริการขอมูลออกแบบระดับชั้นโปรแกรมประยุกต
(Application Layer) ซึง่ เปนสวนทีใ่ ชในการติดตอกับผูใ ช
งานระบบมี 2 สวนคือ User Interface และ User Interface for Web Service Register และออกแบบระดับชัน้
ตัวกลางการบูรณาการ (Integration Layer) โดยในสวน
นีจ้ ะเปนสวนทีท่ าํ หนาทีใ่ นการเรียกใชงานเว็บเซอรวสิ และ
บูรณาการผลลัพธที่ไดจากเว็บเซอรวิสดังภาพที่ 2
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ภาพที่ 2 สถาปตยกรรมระบบสารสนเทศแบบบูรณาการโดยใชเว็บเซอรวิส
5.2 โปรแกรมระบบตรวจสอบสืบคนขอมูลของ
นักศึกษา
5.2.1 ตรวจทะเบียนประวัตินักศึกษา ใน
สวนนี้จะมีไวใหเจาหนาที่และผูที่มีสวนเกี่ยวของตรวจ
สอบประวัตขิ องนักศึกษา โดยโปรแกรมจะไปทําการเรียก
เว็บเซอรวสิ ของระบบทะเบียนนักศึกษาทีใ่ หบริการขอมูล
ทะเบียนประวัติในสวนของงานทะเบียนและประมวลผล
เรียกใชเว็บเซอรวสิ ของฝายกิจการนักเรียน/นักศึกษา และ
เรียกเว็บเซอรวิสของระบบอาจารยที่ปรึกษา ที่ใหบริการ
ขอมูลการเขารวมกิจกรรม และขอมูลอาจารยที่ปรึกษา
โดยเว็บเซอรวิสในแตละที่ที่ถูกเรียกจะทําการคนขอมูล
ในฐานข อ มู ล และทํ า การแปลงข อ มู ล ที่ ไ ด อ อกมาใน

รูปแบบของเอกสาร XML ทีก่ าํ หนดโครงสราง และรูปแบบ
ตามโครงสรางสกีมากลางที่ไดทําการออกแบบไว และ
สงคากลับมาหลังจากนั้นโปรแกรมจะนําขอมูลที่ไดมา
บูรณาการ และแสดงรายละเอียดของนักศึกษาในสํานัก
ทะเบียนและประมวลผล ฝายกิจการนักเรียน/นักศึกษา
และสวนฝายดูแลชวยเหลือนักเรียนไดตามที่เจาหนาที่
และผูท มี่ สี ว นเกีย่ วของตองการดังภาพที่ 2โดยขอมูลทีไ่ ด
จากการเรียกเซอรวสิ แรกนัน้ จะถือเปนขอมูลหลักทีใ่ ชแสดง
ขอมูล คือหากมีขอ มูลทีไ่ มเหมือนกันระบบจะทําการแสดง
ขอมูลที่ไดจากการเรียกเว็บเซอรวิสแรกมาแสดง และนํา
ขอมูลอื่นๆ ทั้งสามที่มีสวนเกี่ยวของกันมาแสดงทั้งสาม
แหลงขอมูล
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ภาพที่ 3 ตรวจสอบสืบคนขอมูลของนักศึกษา (รับรหัสนักศึกษา)
6. ผลการวิจัยและอภิปรายผล
6.1 ผลการศึกษา
การศึ ก ษาวิ จั ย นี้ เป น การศึ ก ษาเกี่ ย วกั บ
ระบบสารสนเทศแบบบูรณาการโดยใชเว็บเซอรวสิ มาชวย
แกปญหาการสื่อความหมายของการบูรณาการขอมูล ซึ่ง
จะศึกษาและนําพจนานุกรมขอมูลอธิบายขอมูล ในสวน
อธิบายขอมูลของระบบ
จากการดําเนินการไดสรางโปรแกรมประยุกต
เพือ่ ทดสอบแบบจําลองและแสดงกระบวนการทํางานของ
ระบบสารสนเทศแบบบูรณาการโดยใชเว็บเซอรวสิ ซึง่ ผล

การศึกษาจะดําเนินการจากแหลงขอมูลของ ฝายกิจการ
นักเรียน/นักศึกษา สํานักทะเบียน/ประมวลผล และฝาย
ดูแลชวยเหลือนักเรียนซึ่งไดศึกษาเปนการศึกษาวิจัย ซึ่ง
ผลการวิจัยจะแสดงดังนี้
6.1.1 ระดับชั้นโปรแกรมประยุกต
ในสวนโปรแกรมประยุกต โปรแกรม
ประยุกตจะทําการรับรหัสนักศึกษาที่ผูใชตองการสืบคน
ดังภาพที่ 3เพื่อสงรหัสนักศึกษาตอไปยังสวนสอบถาม
ขอมูลในระดับชัน้ ตัวกลาง การบูรณาการ และแสดงผลลัพธ
ที่ไดจากการบูรณาการสารสนเทศดังภาพที่ 4 ภาพที่ 5

ภาพที่ 4 หนาจอรับรหัสนักศึกษา
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ภาพที่ 5 ผลลัพธจากขอมูลที่ถูกบูรณาการ
6.1.2 ระดับชั้นบูรณาการ
ในสวนสอบถามขอมูล สวนสอบถาม
ขอมูลจะรับรหัสนักศึกษาทีผ่ ใู ชตอ งการสืบคน โดยทําการ
ดังนี้ 1) สงคํารองของขอมูลไปยังเว็บเซอรวิสของระบบ
ทะเบียนประวัติ โดยเรียกใชเซอรวิสที่ใหบริการขอมูล
ประวัตินักศึกษา 2) สงคํารองของขอมูลไปยังเว็บเซอรวิส
ของระบบสืบคนการมีสว นรวมกิจกรรมของนักศึกษา โดย
เรียกใชเซอรวสิ ทีใ่ หบริการขอมูลการเขารวมกิจกรรมของ

นักศึกษา และ 3) สงคํารองขอขอมูลไปยังเว็บเซอรวสิ ของ
ระบบอาจารยที่ปรึกษา โดยเรียกใชเซอรวิสที่ใหบริการ
ขอมูลอาจารยที่ปรึกษา โดยเว็บเซอรวิสในแตละที่ถูก
เรียกจะทําการคนขอมูลในฐานขอมูล และทําการแปลง
ขอมูลที่ไดออกมาในรูปแบบของเอกสาร XML ที่กําหนด
โครงสราง และรูปแบบตามโครงสรางสกีมากลางที่ได
ทําการออกแบบไว และสงคากลับมาดังแสดงในภาพที่ 6
หลังจากนั้นจะสงขอมูลสวนนี้ตอ ไปยังสวนบูรณาการ

ภาพที่ 6 ผลลัพธที่ไดจากแหลงขอมูล
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ส ว นที่ ทํ า หน า ที่ รั บ ผลลั พ ธ จ าการ
สอบถามขอมูลเพือ่ มาบูรณาการกันในระดับชัน้ นีค้ อื สวน
บูรณาการขอมูล ทําการบูรณาการผลลัพธที่ไดจากแตละ
เว็บเซอรวิส ซึ่งอาศัยขอมูลจากพจนานุกรมขอมูลอธิบาย
ขอมูลของระบบ โดยนําคุณสมบัติทางกายภาพไปคนหา
หากคุณสมบัติใดมีแมเดียวกัน แสดงวาสามารถนําขอมูล
มาบูรณาการกันได และทําการบูรณาการขอมูลในรูปแบบ
XML ดังแสดงดังภาพที่ 7
6.1.3 ระดับชั้นแหลงขอมูล
ในระดับชั้นนี้ระบบใชแหลงขอมูล
ของสํานักทะเบียน/ประมวลผล ฝายกิจการนักเรียน/
นักศึกษา และฝายดูแลชวยเหลือนักเรียนซึ่งจําลองขึ้น

เปนกรณีศึกษาวิจัย ซึ่งแหลงขอมูลฝายกิจการนักเรียน/
นักศึกษา เปนแหลงขอมูล Access แหลงขอมูลสํานัก
ทะเบียน/ประมวลผล เปนแหลงขอมูล SQL Server
และแหลงขอมูลฝายดูแลชวยเหลือนักเรียนเปนแหลง
ขอมูล My SQL โดยที่การประมวลผลในแตละแหลง
ขอมูลจะใชเว็บเซอรวิสในการใหบริการขอมูล โดยสราง
เว็บเซอรวสิ 3เว็บเซอรวสิ เว็บเซอรวสิ แรก ใหบริการขอมูล
ของแหลงขอมูลฝายกิจการนักเรียน/นักศึกษา เว็บเซอรวสิ
ที่ 2ใหบริการแหลงขอมูลสํานักทะเบียน/ประมวลผล และ
เว็บเซอรวิสที่ 3ใหบริการแลงขอมูลฝายดูแลชวยเหลือ
นักเรียน โดยใชเครือ่ งมือในการพัฒนาทีง่ า ยตอการศึกษา
คือ Visual Studio 2008.Net

ภาพที่ 7 ขอมูลที่ไดจากการบูรณาการ
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6.2 อภิปรายผล
จากระบบเดิมมีปญหาของขอมูล ไมวาจะ
เปนปญหาในการสืบคนขอมูล (การสืบคนขอมูลเปนไป
อยางลาชา และไมมีความถูกตองครบถวนของขอมูล)
และไมสามารถนําขอมูลมาบูรณาการกันได ผูวิจัยไดนํา
ระบบสารสนเทศแบบบูรณาการโดยใชเว็บเซอรวิสของ
วิทยาลัยเทคโนโลยีพลพณิชยการมาใช โดยระบบใหม
นัน้ ไดออกแบบและพัฒนาระบบตามสถาปตยกรรมระบบ
บูรณาการแบบลําดับชั้น ซึ่งมีไวสําหรับระบบสารสนเทศ
แบบบูรณาการโดยใชเว็บเซอรวิส และใชภาษา XML
ในการอธิบายขอมูลจากแหลงขอมูล โดยมีการกําหนด
โครงสราง และรูปแบบตามสกีมากลางที่ไดออกแบบไว
เพื่อใหสามารถอธิบายขอมูลไดตรงกัน และใชเทคโนโลยี
เว็ บ เซอร วิ ส ในการแลกเปลี่ ย นสารสนเทศจากแหล ง
ขอมูลตางๆ ทําใหระบบสารสนเทศแบบบูรณาการโดย
ใชเว็บเซอรวสิ ของวิทยาเทคโนโลยีพลพณิชยการทีพ่ ฒ
ั นา
ขึ้นมาใหมนั้นสามารถคนหาขอมูลในจุดเดียว และมีการ
คนหาขอมูลทีร่ วดเร็ว แมนยํา และมีประสิทธิภาพมากกวา
จากกรณี ศึ ก ษาวิ จั ย จะทํ า การแสดงราย
ละเอียดตางๆ ทีเ่ กีย่ วของกับนักศึกษาของแตละหนวยงาน
โดยเว็บเซอรวสิ ทีใ่ หบริการขอมูลของฝายกิจการนักเรียน/
นักศึกษาจะแสดงรายละเอียดขอมูลเกีย่ วกับระบบสืบคน
การเขารวมกิจกรรม สวนเว็บเซอรวสิ ที่ 2 ใหบริการขอมูล
ของสํานักทะเบียน/ประมวลผลจะแสดงขอมูลเกี่ยวกับ
ทะเบียนประวัติ และเว็บเซอรวิสที่ 3 ใหบริการขอมูล
ของฝายดูแลชวยเหลือนักเรียนจะแสดงขอมูลอาจารยที่
ปรึกษา การศึกษาวิจัยนี้ ไดจําลองขอมูลทั้งสามสวนขึ้น
มาโดยขอมูลทั้งสามแหลงขอมูลมีลักษณะแพลตฟอรม
เดี ย วกั น กั บ ในแต ล ะแหล ง ข อ มู ล ผู วิ จั ย ได ทํ า การติ ด
ตั้งระบบใหมไวที่ Server ของวิทยาลัยเทคโนโลยีพล
พณิชยการ ที่ http://192.168.10.254หลังจากทีท่ าํ การ
ติดตัง้ และทําการทดสอบระบบ ซึง่ ระบบสารสนเทศแบบ
บู ร ณาการโดยใช เว็ บ เซอร วิ ส ที่ พั ฒ นาขึ้ น มาสามารถ
ใชงานได

7. ขอสรุปและขอเสนอแนะ
7.1 สรุปผลการวิจยั ระบบสารสนเทศแบบบูรณา
การโดยใชเว็บเซอรวิส
การศึ ก ษาวิ จั ย นี้ ไ ด นํ า เสนอโมเดลระบบ
สารสนเทศแบบบูรณาการโดยใชเว็บเซอรวิสและไดนํา
พจนานุกรมขอมูลอธิบายขอมูลของระบบที่ออกแบบ
เพื่อแกไขปญหาความแตกตางดานความหมายของกา
รบูรณาการขอมูลจากแหลงขอมูลที่แตกตางได ซึ่งแหลง
ขอมูลทีน่ าํ มาใชในการศึกษานี้ เปนแหลงขอมูลของสํานัก
ทะเบียน/ประมวลผล ฝายกิจการนักเรียน/นักศึกษา
และฝายดูแลชวยเหลือนักเรียน วิทยาลัยเทคโนโลยีพล
พณิชยการ จังหวัดขอนแกน เพื่อใชเปนขอมูลในการ
ตรวจสอบและสืบคนของนักศึกษาในสาขาวิชาตางๆ ของ
วิทยาลัยเทคโนโลยีพลพณิชยการ โดยผูวิจัยไดทําการ
พัฒนาระบบทะเบียนนักศึกษาขึ้นมาใหมเพื่อใหรองรับ
การใชงานจากระบบตรวจสอบและสืบคนขอมูลนักศึกษา
ไดแตเนื่องฐานขอมูลของระบบทะเบียนนักศึกษาที่ได
ทําการออกแบบไวนนั้ มีความขัดแยงทางความหมาย และ
ความขัดแยงของขอมูลกันกับฐานขอมูลของระบบการ
เขากิจกรรมของนักเรียน/นักศึกษา และระบบอาจารยที่
ปรึกษา อีกทั้งภาษาที่ใชในการพัฒนา และระบบจัดการ
ฐานขอมูลทีใ่ ชมคี วามแตกตางกัน ทําใหเกิดปญหาในการ
บูรณาการ
ผูวิจัยไดใชเทคโนโลยีเว็บเซอรวิสเขามาชวย
ในการแลกเปลี่ ย นข อ มู ล ซึ่ ง ทํ า ให ร ะบบที่ มี ค วาม
แตกตางกันสามารถทํางานรวมกัน (Interoperability) ได
นอกจากนัน้ ยังมีความยืดหยุน (Flexibility) ในการใชงาน
ทําใหโปรแกรมประยุกตทพี่ ฒ
ั นาขึน้ มาแลวไมตอ งทําการ
พัฒนาขึ้นใหม หรือปรับปรุงใหมีโครงสรางของขอมูล
หรือใหมีแพลตฟอรมที่เหมือนกัน โดยสรางเว็บเซอรวิสที่
ใหบริการขอมูลประวัติของนักศึกษาในสวนของประวัติ
นักศึกษา ไปติดตั้งเขากับระบบทะเบียนนักศึกษา (สํานัก
ทะเบียน/ประมวลผล) สรางเว็บเซอรวสิ ทีใ่ หบริการขอมูล
การเขารวนกิจกรรมของนักเรียน/นักศึกษาในสวนของ
การเขารวมกิจกรรม ไปติดตัง้ เขากับฝายกิจการนักเรียน/
51

วารสารวิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย
ปที่ 3 ฉบับที่ 1 (มกราคม - มิถุนายน) 2556

นักศึกษา และสรางเว็บเซอรวสิ ทีใ่ หบริการขอมูลอาจารย
ทีป่ รึกษาในสวนฝายดูแลชวยเหลือนักเรียน โดยขอมูลทีใ่ ห
บริการแตละเว็บเซอรวิสนั้นจะเปนเอกสาร XML ที่มีการ
กําหนดโครงสราง และรูปแบบของขอมูลตามโครงสราง
สกีมากลาง (XML-Base Metadata Dictionary) ที่ได
ออกแบบไว ทําใหขอมูลที่ไดออกมานั้นมีโครงสราง และ
รูปแบบของขอมูลเหมือนกัน ทําใหไมเกิดปญหาความ
ขัดแยงในการบูรณาการ (ความขัดแยงทางความหมาย)
จึงสามารถนําขอมูลนั้นมาทําการบูรณาการกันไดดังภาพ
ที่ 2
7.2 ขอเสนอแนะ
7.2.1 ระบบสารสนเทศแบบบู ร ณาการ
โดยใชเว็บเซอรวิส ซึ่งใชขอมูลจากฝายกิจการนักเรียน/
นักศึกษา สํานักทะเบียน/ประมวลผล และฝายดูแลชวยเหลือ
นักเรียนมาเปนกรณีศึกษาวิจัยนั้น สามารถนําหลักการ
ที่ใชในการออกแบบไปทําการบูรณาการแหลงขอมูลที่
หลากหลายไดโดยทําการดําเนินการวิจยั ตามขัน้ ตอนการ
ออกแบบและพัฒนาโปรแกรมประยุกตโดยไดใชประโยชน
จากภาษา XML ในการกําหนดความหมายของคุณสมบัติ
เสมือนทีใ่ ชแทนคุณสมบัตติ า งๆ ของจากทุกแหลงขอมูลที่
นํามาบูรณาการ
7.2.2 ระบบสารสนเทศแบบบูรณาการโดย
ใชเว็บเซอรวิสจํากัดการสอบถามขอมูล โดยการสอบถาม
ขอมูลนัน้ จะทําการสอบถามไดเพียงรหัสนักศึกษาเทานัน้
ดัง้ นัน้ ผูใ ชหรือผูส อบถามจะตองทราบรหัสของนักศึกษาที่
ตองการสอบถามขอมูล
7.2.3 หากตองการเพิ่มเติมการสอบถาม
ข อ มู ล ต อ งเพิ่ ม ที่ ส ว นโปรแกรมประยุ ก ต แ ละส ว น
พจนานุกรมขอมูลอธิบายขอมูล โดยในสวนพจนานุกรม
ขอมูลอธิบายขอมูลไดมกี ารออกแบบสวนของการเพิม่ การ
สอบถามขอมูลแลว
7.2.4 ผลลัพธทไี่ ดจากเว็บเซอรวสิ จะแสดงที่
สวนโปรแกรมประยุกต ดังนัน้ หากตองการนําผลลัพธทไี่ ด
จากเว็บเซอรวสิ ไปใชงานกับโปรแกรมประยุกตอนื่ ๆ ตองมี
การบันทึกผลลัพธที่ไดเปนเอกสาร XML เพื่อใหสามารถ
นําไปใชงานไดตอไป
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8. กิตติกรรมประกาศ
รายงานการวิจยั ฉบับนีส้ าํ เร็จลุลว งไดดว ยดีเพราะ
ไดรับความกรุณาอยาดียิ่งจากรองศาสตราจารย วีณา
อิศรางกูล ณ อยุธยา ที่เปนบุคคลใหคําปรึกษา แนะนํา
เรือ่ งตางๆ สนับสนุน และเปนแบบอยางทีด่ แี กผศู กึ ษามา
โดยตลอด ขอกราบขอบคุณ คณะกรรมการสอบการศึกษา
วิจัยทุกทานที่ไดกรุณาใหคําแนะนําและขอเสนอแนะที่
เปนประโยชนอยางยิ่ง ตลอดจนชวยตรวจแกไขรายงาน
การศึกษาวิจัยใหมีความสมบูรณมากยิ่งขึ้น
ขอขอบคุณบุคลาการทุกทานทั้งทางวิทยาลัย
เทคโนโลยี พ ลพณิ ช ยการและคณะวิ ท ยาศาสตร แ ละ
เทคโนโลยี วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย ที่คอยสนับสนุนขอมูล
ดานการศึกษาวิจัยเปนอยางดีแกผูทําวิจัย ตลอดทั้งชวย
เหลือดานการวางแผนการทําวิจัยตลอดระยะเวลาการ
ศึกษาวิจัยดวยดีตลอดมา
9. เอกสารอางอิง
1. กระทรวงเทคโนโลยี ส ารสนเทศและการสื่ อ สาร.
ระบบต น แบบการลงทะเบี ย นและสื บ ค น การให
บริ ก ารแลกเปลี่ ย นข อ มู ล ของหน ว ยงานภาครั ฐ .
กรุงเทพฯ: 2006.
2. กระทรวงเทคโนโลยี ส ารสนเทศและการสื่ อ สาร.
Thailand Public UDDI Registry.Thai-UDDI
[online]2008 May 24.Avaible from: http://
www.thai-uddi.net/wiki/ ndex.php.
3. นุ ช ทิ ช า นิ ล กาญจนกุ ล . ระบบสารสนเทศแบบ
บู ร ณาการโดยใช เว็ บ เซอร วิ ส .คณะวิทยาศาสตร
มหาวิทยาลัยขอนแกน; 2550.
4. สุ ธี พงศาสกุ ล ชั ย . ก า ร พั ฒ น า ร ะ บ บ ด ว ย
สถาปตยกรรมเชิงบริการบนเทคโนโลยีของ Web
Service. กรุงเทพฯ:เคทีพี คอมพแอนด คอนซัลท;
2550.
5. Arch-int, N. and Sophatsathit,P. A Reference
Architecture for Integrating Heterogeneous
Information Source using XML and agent

วารสารวิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย
ปที่ 3 ฉบับที่ 1 (มกราคม - มิถุนายน) 2556

Model, Proceeding of the Joint Conference
on Information Sciences.(pp 235-239). North
Carolina: United States of America; 2002.
6. Christian Emig and group.Development of
SOA-Based Software Systems – an Evolutionary Programming Approach. Germany:
Universität Karlsruhe (TH); 2007.

7. Limprasert B. A Mediation system for
information discovery in distributed environments an implementation case of
heterogeneity resolution on corbamed.
Bangkok: Mahidol University; 2002.
8. Sonic Software Corporation.Stylus Studio 5
XML Professional Edition. [online] 2003 Jan
15. Available from: http://www.stylusstudio.
com/wsdata_to_xml_mapper.html.

53

