
  

บทที่ 2 
สรุปสาระสําคัญจากเอกสารที่เกี่ยวของ 

 
 ในการพัฒนาระบบแลก เปลี่ ยนขอมู ลสารสนเทศระหว า งหน วยงานภายใน
มหาวิทยาลัยเชียงใหม ไดทําการศึกษาทฤษฎีและหลักการตางๆที่สามารถนํามาประยุกตเขากับงาน
ได โดยแบงออกเปนหัวขอตางๆ ไดดังตอไปนี้ 

1. เว็บเซอรวิส 
 2. การพัฒนาเว็บเซอรวิสเพื่อใชแลกเปลี่ยนขอมูลระหวางเซิรฟเวอรตางแพลตฟอรม
กรณีศึกษาระบบตรวจสอบผลการศึกษาของสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ 
 3. เอกซเอสแอลที (XSLT:  Extensible Style Language Transformations) 
 4. การใชงานเว็บเซอรวิสของกรมสรรพากร 

5. กระบวนการผลิตซอฟตแวรแบบวอเตอรฟอลล (Waterfall) 
 
2.1 เว็บเซอรวิส  

เว็บเซอรวิส คือ การใหบริการขอมูลแกหนวยงานอื่นๆ ผานทางโปรโตคอลเอชทีทีพี 
(HTTP Protocol) ซ่ึงโดยหลักแลวประโยชนของเว็บเซอรวิสก็คือการประสานการทํางานระหวาง
สองระบบเขาดวยกัน ชวยใหคาใชจายในการสรางระบบการทํางานใหมๆ ลดลง ทําใหองคกรใด
องคกรหนึ่งสามารถเลือกใชบริการตางๆ จากองคกรอื่นๆ ที่ใหบริการบนเว็บเซอรวิสซึ่งอาจเปน
งานที่หนวยงานตนเองไมสามารถทําไดสะดวก ซ่ึงบริการเว็บเซอรวิสทําใหเกิดธุรกิจแนวใหมโดย
ใชประโยชนจากเว็บเซอรวิสในเชิงพานิชย 

องคประกอบการทํางานของเว็บเซอรวิสประกอบดวย ผูใหบริการ (Service Publication) 
ซ่ึงเปนผูสรางเว็บเซอรวิส และผูใชบริการ (Service Consumer) คือผูที่เรียกใชบริการเว็บเซอรวิส
ที่มีอยูและสุดทายคือตัวบริการเว็บเซอรวิส (สุรสิทธิ์และนันทนี, 2546) 
 กลไกสําคัญที่จะทําใหเว็บเซอรวิสสามารถทํางานไดประกอบไปดวย 3 สวนไดแก โซป 
(SOAP: Simple Object Access Protocol), ดับบลิวเอสดีแอล (WSDL:  Web Service 

Description Language) และยูดีดีไอ (UDDI:  Universal Discovery Description and 

Integration) (เ ร ย โนลด  แมทธิ ว , 2 5 4 5 )  โดยในแต ละส วนมี ก า รทํ า ง านดั งต อ ไปนี้



 5 

2.1.1 โซป 
ในสวนของผูใชบริการเว็บเซอรวิส การจะรองขอขอมูลใดก็ตาม ส่ิงที่ตองกําหนดขึ้นมา

เพื่อทําการรองขอก็คือเอกสารโซป ซ่ึงเอกสารนี้จะประกอบดวยขอมูลทั้งหมดที่เว็บเซอรวิส
จําเปนตองใชเพื่อตัดสินใจวาเปนการถามหาขอมูลใด เนื่องจากเว็บเซอรวิสทํางานในแนวคิดเชิง
วัตถุ เอกสารรองขอที่สงมานี้ก็จะตองมีช่ือของออบเจ็กต (Object) และพารามิเตอร (Parameter) 
ซ่ึงในฝงเครื่องแมขายของเว็บเซอรวิสจะรับเอกสารโซปแลวแปลความหมายเพื่อสงขอมูลที่ถูกรอง
ขอมากลับไปใหผูใชบริการในรูปแบบของเอกสารโซปเชนกัน  

โดยโซปนั้นถูกสรางขึ้นใหอยูในรูปแบบเอกสารเอกซเอ็มแอล (XML:  Extensible 

Markup Language) ซ่ึงในแตละครั้งของการรับสงก็ถายโอนขอมูลผานโปรโตคอลเอชทีทีพี 
ดังนั้นในมุมมองของการพัฒนาเทคโนโลยีเว็บเซอรวิสจึงไมขึ้นอยูกับแพล็ตฟอรม แตอยูที่วาจะ
เลือกใชซอฟตแวรใดในการสรางโซปที่มีประสิทธิภาพ  

2.1.2 ดับบลิวเอสดีแอล 
ดับบลิวเอสดีแอลเปนเอกสารที่สรางขึ้นดวยเอกซเอ็มแอล ใชสําหรับบอกรายละเอียดของ

พารามิเตอรและสิ่งที่คาดวาจะเปนผลลัพธของเว็บเซอรวิส ซ่ึงโดยปกติเว็บเซอรวิสจะสรางเอกสาร 
ดับบลิวเอสดีแอลโดยอัตโนมัติใหผูใชงาน เพื่อใหผูใชงานสามารถเรียกใชเว็บเซอรวิสที่มีอยูได
อยางถูกตอง  

2.1.3 ยูดีดีไอ  
ยูดีดีไอคือเว็บไซตที่เก็บรายละเอียดของเว็บเซอรวิส ซ่ึงมีการใหบริการลงทะเบียนตาม

รายละเอียดขอกําหนดที่สรางขึ้นเกี่ยวเว็บเซอรวิส แลวจัดการขอมูลเกี่ยวกับผูใหบริการเว็บเซอรวิส
ที่ไดลงทะเบียนกับยูดีดีไอออกเปนหมวดหมูในดานตางๆ เพื่อใหบรรดาผูสรางบริการจากเว็บ
เซอรวิสสามารถประกาศวาบริการใดๆ บางที่ใหบริการ และลูกคาสามารถคนหาบริการที่ตรงตาม
ความตองการของตนเองไดผานทางยูดีดีไอ 

 
2.2 การพัฒนาเว็บเซอรวิสเพื่อแลกเปลี่ยนขอมูลระหวางเซิรฟเวอรตางแพลตฟอรมกรณีศึกษา
ระบบตรวจสอบผลการศึกษาของสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ 

วิรัลพัชร (2546) ไดวิจัยเร่ืองการพัฒนาเว็บเซอรวิสเพื่อแลกเปลี่ยนขอมูลระหวางเซิรฟเวอร
ตางแพลตฟอรมกรณีศึกษาระบบตรวจสอบผลการศึกษาของสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระ
นครเหนือ โดยใชเทคโนโลยีไมโครซอฟตดอทเนท (Microsoft .NET) สรางระบบบริการขอมูล
เว็บเซอรวิสสงขอมูลเกี่ยวกับผลการเรียนของนักศึกษา แลวสรางเว็บแอพพลิเคชันขึ้นเพื่อเรียกใช
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บริการเว็บเซอรวิสดังกลาว โดยผูใชคือนักศึกษา สามารถตรวจสอบผลการเรียนของตนเอง และ
อาจารยที่ปรึกษา สามารถตรวจสอบผลการเรียนของนักศึกษาที่รับผิดชอบดูแล 

งานวิจัยนี้ช้ีใหเห็นวา หากนําระบบสารสนเทศมาพัฒนาในรูปแบบเว็บเซอรวิส จะทําให
การพัฒนาหรือเปล่ียนแปลงแกไขระบบมีความสะดวกมากขึ้น เนื่องจากระบบแตละสวนมีการ
ทํางานที่เชื่อมโยงกัน หากพัฒนาระบบในรูปแบบเว็บเซอรวิสจะทําใหแตละองคกรสามารถใช
ทรัพยากรรวมกันได 

ในงานวิจัยนี้ไดพัฒนาระบบเว็บเซอรวิสแอพพลิเคชันเฟรมเวิรค (Web Service 

Application Framework) เพื่อสรางบริการตรวจสอบผลการศึกษาของนักศึกษาเพียงอยางเดียว
เทานั้น ซ่ึงยังไมครอบคลุมกับความตองการขอมูลภายในมหาวิทยาลัย และไมมีการทํางานในสวน
ของการประกาศใหผูที่ตองการใชขอมูลดังกลาวไดทราบถึงวิธีการเขาถึงบริการขอมูลที่สรางขึ้น 

 
2.3 เอกซเอสแอลที  
 ในการแสดงผลของขอมูลปจจุบันนิยมใชเอกสารเอชทีเอ็มแอล (HTML) โดยการดูผาน          
เบราวเซอร (Browser) ซ่ึงเอชทีเอ็มแอลนั้นจะมีแทก (Tag) บงบอกคุณลักษณะของขอมูลในแต
ละชุดเพื่อให เบราเซอรแสดงผลลัพธออกมาตามที่ระบุไวในแทก แตในเอกซเอ็มแอลจะยอมใหผูใช
กําหนดแทกขึ้นมาดวยตนเอง ปญหาที่ตามมาก็คือเบราเซอรไมรูจักแทกเหลานั้นทําใหไมสามารถ
แสดงผลลัพธออกมาได (เอกพลและสมนึก, 2544) 

ดังนั้นจึงจําเปนที่จะตองแปลงเอกซเอ็มแอลใหอยูในรูปที่คนทั่วไปสามารถเขาใจ
ความหมายไดงาย โดยการแปลงแทกในเอกซเอ็มแอลใหกลายเปนแทกที่เบราเซอรเขาใจ ซ่ึงวิธีการ
แปลงเอกซเอ็มแอลนั้นมีหลายวิธี แตวิธีที่มีประสิทธิภาพและมีความยืดหยุนตอการทํางานสูงก็คือ
การใชเอกซเอสแอลที   

การใชเอกซเอสแอลทีในการแสดงผลเอกซเอ็มแอลมี 2 ขั้นตอนพื้นฐานคือ 
1. สรางไฟลเอกซเอสแอลทีเพื่อกําหนดคุณลักษณะของผลลัพธที่ตองการ 
2. ลิงคเอกซเอสแอลทีที่สรางขึ้นไปยังเอกซเอ็มแอลที่ตองการแปลง โดยจะจัดเก็บไฟล

เอกซเอสแอลทีที่สรางขึ้นและไฟลเอกซเอ็มแอลที่ตองการแปลงแยกจากกัน 
 
2.4 การใชงานเว็บเซอรวิสของกรมสรรพากร 

ในปจจุบันกรมสรรพากรคือหนวยงานราชการของประเทศไทยที่มีการใหบริการเว็บ
เซอรวิสที่มีผูใชบริการกันอยางแพรหลาย โดยมีจุดประสงคอยูที่การสรางภาพลักษณขององคกรให
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เ ป น มื อ อ า ชี พ  โ ป ร ง ใ ส แ ล ะ นํ า เ ท ค โ น โ ล ยี ม า ใ ช ใ ห เ กิ ด ป ร ะ โ ย ช น อ ย า ง สู ง สุ ด
(www.rd.go.th/webservice, 2550) 

โดยเว็บเซอรวิสที่ใหบริการมีการพัฒนามาจากเทคโนโลยีไมโครซอฟตดอทเนท ในเวลานี้
ถือเปนระยะแรกที่กรมสรรพากรเปดการใหบริการเว็บเซอรวิส ซ่ึงจะมีบริการทั้งหมด 8 บริการ 
ดังตอไปนี้ 

1. ใหบริการตรวจสอบความถูกตองของเลขประจําตัวผูเสียภาษีอากร และเลข
ประจําตัวประชาชน วาเปนเลขที่มีอยูจริงและเปนเลขที่ถูกตอง 

2. ใหบริการขอมูลการตรวจสอบสถานะและรายละเอียดผูประกอบการที่ได
ดําเนินการจดทะเบียนกับกรมสรรพากรอยางถูกตอง อีกทั้งมีสิทธิ์ในการออกใบกํากับ
ภาษีมูลคาเพิ่มตามกฎหมาย 

3. ใหบริการขอมูลที่ผูประกอบการนําเขา หรือขายอัญมณี ทองคําขาว เงิน และ         
พาราเดียม ผูจดทะเบียนที่สํานักบริหารภาษีธุรกิจขนาดใหญ หรือสํานักงานสรรพากรพื้นที่
ที่ผูประกอบการอยูภายใตการบริหาร เพื่อขอสิทธิ์ยกเวนภาษีมูลคาเพิ่ม 

4. ใหบริการขอมูลผูประกอบการที่ไดรับสิทธิ์เมื่อนักทองเที่ยวตางประเทศซื้อ
สินคาแลวสามารถเรียกคืนภาษีมูลคาเพิ่มไดในภายหลัง 

5. ใหบริการขอมูลพื้นฐานระบุตัวตนของผูประกอบการ โดยมีการจัดแบงกลุม
ผูประกอบการแยกตามอุตสาหกรรมหลักที่รัฐบาลไทยใหการสงเสริม 

6. ใหบริการขอมูลผูประกอบการที่มิไดจดทะเบียนกับกรมพัฒนาธุรกิจการคา ซ่ึง
จัดตั้งขึ้นโดยการจดทะเบียนกับกรมสรรพากร 

7. ใหบริการขอมูลผลการจัดเก็บภาษีอากรโดยรวมของกรมสรรพากร ซ่ึงรวมทุก
ประเภทภาษีอากร และประเภทแบบภาษีอากร 

8. ใหบริการคํานวณภาษีเงินไดบุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.91 ผูเสียภาษี หรือหนวยงาน
สามารถใชบริการนี้เพื่อชวยคํานวณภาษีเงินไดบุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.91 
โดยในแตละบริการมีคูมือแสดงรายละเอียดบอกถึงความสามารถของแตละบริการ ตัวอยาง

การเขียนโปรแกรมเพื่อนําบริการนั้นไปใชงานอยางละเอียดและสามารถดาวนโหลดดับบลิวเอสดี
แอลที่กํากับแตละบริการ ทั้งนี้เพื่อชวยใหผูใชสามารถที่จะนําเอาบริการที่กรมสรรพากรสรางขึ้นไป
ใชไดอยางถูกตองและมีประสิทธิภาพ 
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2.5 กระบวนการผลิตซอฟตแวรแบบวอเตอรฟอลล  
 ในการผลิตซอฟตแวรจําเปนจะตองมีการควบคุมกระบวนการสรางหรือข้ันตอนการปฏิบัติ
ที่เปนแบบแผน เพื่อใหไดผลลัพธตรงกับความตองการและอยูภายในระยะเวลาที่กําหนด  

กระบวนการผลิตซอฟตแวรแบบวอเตอรฟอลลเปนกรรมวิธีการผลิตซอฟตแวรที่นิยมใช
กันมาก ตนแบบแรกถูกนําเสนอในป ค.ศ. 1970 โดย W.W. Royce (อภิรักษ, 2547) โดยใชการ
แบงขั้นตอนการทํางานออกเปนขั้นบันได และเริ่มทําทีละขั้นตอนเริ่มจากลําดับแรกที่อยูบนสุดของ
ขั้นบันไดกอน แลวเมื่อทําขึ้นตอนกอนหนาเสร็จ จึงเริ่มทําขั้นตอนตอไปจนครบทั้งหมด 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

รูปที่ 2.1 แสดงลําดับขั้นตอนการทํางานแบบวอเตอรฟอลล (อภิรักษ, 2547) 
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โดยการดําเนนิงานตามกรรมวิธีการผลิตซอฟตแวรแบบวอเตอรฟอลลมีขั้นตอนการ
ดําเนินงาน 7 ขั้นตอนดังรูปที่ 2.1 และมีรายละเอียดในแตละกระบวนการดังตอไปนี ้

 
2.5.1 ศึกษาความเปนไปได (Feasibility Study) 

 โดยศึกษาความเปนไปไดในการสรางระบบในทุกๆ ทาง ซ่ึงการสรางระบบแตละประเภท
ก็จะมีความเปนไปไดแตกตางกันออกไป วิธีการศึกษาความเปนไปไดมีอยู 3 ขั้นตอนดังตอไปนี้ 
  1. วิเคราะหปญหาและนําเสนอวิธีทางแกทุกๆ แนวทางที่มีใหแกผูใช 
  2. ประเมินคาใชจายที่ตองใชทั้งหมด 
  3. ประเมินผลประโยชนที่ผูใชจะไดรับ โดนอางอิงจากงบประมาณและระยะเวลา
ที่ผูใชกําหนด 

2.5.2 วิเคราะหความตองการของผูใชและระบุขอกําหนดของระบบ (Requirements 
Analysis and Specification) 

หลังจากทําการเก็บขอมูลผูใชมาแลว ตองนํามาวิเคราะหและสรางเอกสารระบุความ
ตองการ เพื่อที่จะบอกวามีอะไรบางที่ระบบจําเปนตองมี ซ่ึงเอกสารระบุความตองการนี้จะนําไปใช
ในการอางอิงสําหรับผูใชเพื่อตรวจสอบวาขอมูลที่วิเคราะหตรงกับความตองการจริงๆ หรือไม และ
ใชสําหรับวิศวกรซอฟตแวรอางอิงในการวิเคราะห ออกแบบ และพัฒนาระบบใหตรงตามความ
ตองการของผูใช  

2.5.3 ออกแบบระบบ (Design and Specification) 

การออกแบบระบบคือขั้นตอนในการนําเอกสารความตองการที่ได มาแปลความหมายให
อยูในเชิงของสถาปตยกรรมซอฟตแวร โดยจะไดเอกสารอีกชุดหนึ่งคือ เอกสารการออกแบบระบบ  
เพื่อใชส่ือความหมายใหนักพัฒนาซอฟตแวรเขาใจระบบและพัฒนาไปในแนวทางที่ตรงกัน  

2.5.4 พัฒนาและทดสอบหนวยยอยของระบบ (Coding and Module Testing) 

ขั้นตอนนี้เปนการพัฒนาระบบขึ้นจากเอกสารการออกแบบระบบ และนําโปรแกรมที่ไดไป
ทดสอบในทุกๆ หนวยยอย เพื่อเปนการควบคุมคุณภาพในการพัฒนาระบบ 

2.5.5 การเชื่อมรวมและทดสอบการทํางานทั้งระบบ (Integration and System 
Testing) 

เปนการนําหนวยยอยของโปรแกรมมาทดสอบรวมกัน เพื่อตรวจสอบวาแตละหนวยยอย
สามารถทํางานรวมกันไดอยางมีประสิทธิภาพ และอาจนําผูใชมาทดสอบโปรแกรมเพื่อตรวจสอบ
วาตรงกับความตองการของผูใชหรือไม 
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2.5.6 การสงมอบ (Delivery) 

ในการสงมอบบางครั้งจะแบงออกเปนสองชวงดวยกัน โดยการสงมอบในชวงแรกจะเปน
การใหผูใชไดทดสอบระบบ เพื่อตองการผลตอบรับและนํามาปรับปรุงแกไขตัวโปรแกรมใหเปนที่
พึงพอใจ สวนในชวงที่สองคือการสงมอบตัวซอฟตแวรสําเร็จรูปใหกับลูกคา 

2.5.7 การบํารุงรักษา (Maintenance) 

การบํารุงรักษาเปนกิจกรรมที่เกิดขึ้นหลังจากสงมอบระบบใหแกลูกคาแลว โดยการ
บํารุงรักษาแบงออกเปน 3 รูปแบบดวยกัน (อภิรักษ, 2547) คือ 

1. การแกไขขอผิดพลาดที่มีในระบบ (Corrective maintenance) 

2. ปรับปรุงขอผิดพลาดจากสภาพแวดลอมการทํางานของซอฟตแวร (Adaptive 
maintenance) 

3. เพื่อเพิ่มคุณสมบัติของซอฟตแวร (Perfective maintenance) 
 

 


