
  

 

บทที่ 4 
ผลการวิจัย 

  
ก า รพั ฒน า ร ะบบแลก เปลี่ ย นข อมู ลส า รสน เทศระหว า งหน ว ย ง านภ า ย ใน

มหาวิทยาลัยเชียงใหม ไดผลลัพธจากการดําเนินการตามขึ้นตอนที่วางแผนไว มีดังตอไปนี ้
 1. วิเคราะหและสรุปความตองการของผูใช  

2. วิเคราะหและออกแบบระบบดวยยูเอ็มแอล 
3. อีอารไดอาแกรม 
4. ทดสอบการทํางานของระบบ 

   
4.1 วิเคราะหและสรุปความตองการของผูใช 

จากขอมูลการสัมภาษณพบวาทุกหนวยงานที่เปนกรณีศึกษาใชวิธีในการรับสงขอมูล
เหมือนกันโดยในปจจุบันการรับสงขอมูลระหวางหนวยงาน จะตองใชผานทางหนังสือราชการ
เพราะเปนระเบียบทางราชการที่ตองปฏิบัติ แตในกรณีตองการขอมูลเรงดวนหนวยงานตางๆ จะใช
วิธีการสงขอความหรือไฟลเอกสารผานทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส หรือการใชแฟลชไดรฟชวยใน
การบันทึกและโอนยายขอมูล ซ่ึงไมสามารถทําไดอยางสม่ําเสมอ เพราะคอนขางที่จะมีความยุงยาก 
ทําใหแตละหนวยงานจําเปนที่จะตองรอขอมูลที่ตองการ จนบางครั้งทําใหการทํางานบางอยาง
หยุดชะงักลง  
 
4.1.1 สรุปขอมูลจากการสัมภาษณ 

หนาที่การทํางานและขอมูลที่สําคัญตอแตละหนวยงานที่เปนกรณีศึกษามีรายละเอียด
ดังตอไปนี้   

4.1.1.1 สํานักทะเบียนและประมวลผล มหาวิทยาลัยเชียงใหม  
สํานักทะเบียนและประมวลผล มหาวิทยาลัยเชียงใหม เปนหนวยงานที่ตองรับสงขอมูลอยู

กับหนวยงานอื่นตลอดเวลา โดยเฉพาะขอมูลเกี่ยวกับนักศึกษาซึ่งจะตองสงใหกับหนวยงานทาง
การศึกษาตางๆ ในมหาวิทยาลัยเชียงใหมซ่ึงมีจํานวนมาก และในสวนของสํานักทะเบียนเองมีความ
ตองการขอมูลดังตอไปนี้ 
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ก) ผลการเรียนของนักศึกษา 
ทุกๆ หนวยงานทางการศึกษาในมหาวิทยาลัยเชียงใหมจะตองสงผลการเรียนของนักศึกษา

ที่ลงทะเบียนในแตละเทอมใหกับสํานักงานทะเบียน โดยจะรวบรวมสงหลังจากการสอบปลายภาค
ในแตละเทอม ซ่ึงจะใชการรับสงขอมูลผานทางหนังสือราชการภายในระยะเวลาที่มหาวิทยาลัย
กําหนด 

ข) ขอมูลสําหรับการตรวจสอบสถานะการสําเร็จการศึกษาของนักศึกษา 
ในการที่นักศึกษาจะสําเร็จการศึกษาได นอกจากจะตองเรียนจนครบทั้งหลักสูตรและเกรด

เฉลี่ยเปนไปตามที่กําหนดแลว ยังตองตรวจสอบหนี้สินของนักศึกษาวามีติดคางอยูเทาไรบาง เชน 
การตรวจสอบการยืมคืนหนังสือจากทางหองสมุดวานักศึกษายังคางการคืนหนังสืออยูหรือไม เปน
ตน 

4.1.1.2 สรุปขอมูลจากการสัมภาษณสํานักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม  
สํานักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม เปนหนวยงานที่ตองการขอมูลที่เปนปจจุบันอยูเสมอ

จากสํานักทะเบียนและประมวลผลเพราะตองใหบริการแกนักศึกษาจํานวนมากในแตละวัน ซ่ึง
ขอมูลของนักศึกษาที่ เปลี่ยนแปลงทุกวัน  ทําใหมีความยากลําบากในการรับขอมูล  โดย
สํานักหอสมุดมีความตองการขอมูลดังตอไปนี้ 

ก) รายช่ือนักศึกษาใหม 
ในทุกๆ  ตนปการศึกษา  สํานักหอสมุดตองการขอมูลรายชื่อนักศึกษาใหมของ

มหาวิทยาลัยเชียงใหมเพื่อลงทะเบียนในการเขาใชสํานักหอสมุด ซ่ึงปญหาที่เกิดขึ้นคือขอมูลถูกสง
มาลาชาตองรอจนกวาขอมูลจากสํานักทะเบียนสงมาถึงซึ่งอาจจะตองใชเวลาพอสมควร ทําให
นักศึกษาใหมไมสามารถที่จะเขาใชบริการของสํานักหอสมุดไดทันทีที่ลงทะเบียน ซ่ึงขอมูลรายชื่อ
นักศึกษาใหมนี้ ในแตละปจะมีการรับสงขอมูลอยูเพียงปละครั้งเดียวเทานั้น 

ข) รายช่ือนักศึกษาที่สําเร็จการศึกษา หรือพนสภาพการเปนนักศึกษา 
ในแตละวันจะมีนักศึกษาที่สําเร็จการศึกษาหรือพนสภาพการเปนนักศึกษา ซ่ึงนักศึกษา

เหลานี้จะมีสิทธิ์ในการเขาใชสํานักหอสมุดที่ตางออกไปจากนักศึกษาปกติ โดยจะมีการสงรายชื่อ
นักศึกษาที่สําเร็จการศึกษาแลวหรือพนสภาพการเปนนักศึกษาอาทิตยละหนึ่งครั้ง 

4.1.1.3 สรุปจากการสัมภาษณวิทยาลัยศิลปะ สื่อและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม  
วิทยาลัยศิลปะ ส่ือและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม เปนหนวยงานที่ทํางานใน

ลักษณะของสถาบันการศึกษา มีความตองการขอมูลดังตอไปนี้ 
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ก) รายช่ือนักศึกษาใหม 
ในทุกๆ ตนปการศึกษา วิทยาลัยศิลปะ ส่ือและเทคโนโลยี ตองการขอมูลรายชื่อนักศึกษา

ใหมที่มหาวิทยาลัยเชียงใหมเปนผูรับ เพื่อใชในการเตรียมความพรอมในการเรียนการสอนหรือ
กิจกรรมตางๆ ซ่ึงปญหาที่เกิดขึ้นคือขอมูลถูกสงมาลาชา ตองรอจนกวาขอมูลจากสํานักทะเบียนสง
มาถึงซึ่งตองใชเวลาพอสมควร ทําใหการจัดเตรียมความพรอมเพื่อนักศึกษาของวิทยาลัยศิลปะ ส่ือ 
และเทคโนโลยีจําเปนตองรอจนกวาขอมูลเหลานี้จะมาถึง ซ่ึงขอมูลรายชื่อนักศึกษาใหมนี้ ในแตละ
ปจะมีการรับสงขอมูลอยูเพียงปละครั้งเดียวเทานั้น 
 
4.1.2 รูปแบบของการบริการขอมูลระหวางหนวยงานที่เปนกรณีศึกษา 
 จากขอมูลในการสัมภาษณ จะจําแนกรูบแบบของการบริการขอมูลแยกตามลักษณะของ
การรองขอขอมูลและขอมูลที่ผูใชจะไดรับออกเปน 2 ประเภทดวยกนั คือ 

1. บริการชุดของขอมูลนักศึกษา ซ่ึงประกอบไปดวย 

  - บริการขอมูลเกรดของนักศกึษา 
- บริการขอมูลรายชื่อนักศึกษาที่พนสภาพหรือสําเร็จการศึกษาแลว 

- บริการขอมูลรายชื่อนักศึกษา 
2. บริการการตรวจสอบขอมูลของนักศึกษา 
โดยในบรกิารแตละรูปแบบ มีรายละเอียดดังตอไปนี ้
 
4.1.2.1 บริการขอมูลเกรดของนักศึกษา 
 เปนบริการการขอมูลผลการเรียนของนักศึกษา โดยผูที่สามารถดูผลการเรียนของนักศึกษา

ได จะตองเปนผูที่ไดรับสิทธิ์ในบริการดูผลการเรียนนักศึกษานั้นๆ เทานั้น โดยระบบสรางการ
บริการขอมูลดวยเว็บเซอรวิสจะตองตรวจสอบชื่อที่เขาใชและรหัสผานวาเปนผูที่ไดรับอนุญาตให
ใชบริการนี้ไดหรือไม  

บริการขอมูลเกรดของนักศึกษามีขอมูลที่ระบบรองขอตอผูขอใชบริการดังตอไปนี้ 
1. รหัสประเภทของบริการที่รองขอ 

 2. รหัสของบริการที่รองขอ 

3. ช่ือที่ใชในระบบและรหัสผานที่ผูใชบริการไดรับจากผูดูแลระบบระบบรวบรวมและ
จัดการบริการเว็บเซอรวิส 
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โดยขอมูลที่ผูใชบริการจะไดรับจากบริการดูเกรดของนกัศึกษามดีังตอไปนี ้
1. รหัสสาขาของผลการศึกษา 
2. รหัสประจําตัวนักศกึษา 
3. เกรดของนกัศึกษา 
 
4.1.2.2 บริการขอมูลรายชื่อนักศึกษา 
เปนการบริการรายชื่อของนักศึกษาเปนสาขาวิชา และแยกตามชั้นปของนักศึกษา 
บริการขอมูลรายชื่อของนักศึกษามีขอมูลที่ระบบรองขอตอผูขอใชบริการดังตอไปนี ้

 1. รหัสประเภทของบริการที่รองขอ 

 2. รหัสของบริการที่รองขอ 

3. ช่ือที่ใชในระบบและรหัสผานที่ผูใชบริการไดรับจากผูดูแลระบบระบบรวบรวมและ
จัดการบริการเว็บเซอรวิส 
  

โดยขอมูลที่ผูใชบริการจะไดรับจากบริการขอมูลรายชื่อของนักศึกษามีดังตอไปนี้ 
 1. รหัสประจําตัวนักศกึษา 
 2. คํานําหนาชือ่ 

 3. ช่ือ 

 4. นามสกุล 
 
4.1.2.3 บริการขอมูลรายชื่อนักศึกษาท่ีพนสภาพหรือสําเร็จการศึกษาแลว 

 เปนบริการขอมูลรายชื่อของนักศึกษาที่พนสภาพหรือสําเร็จการศึกษาแลวตามแตละ
ชวงเวลา ซ่ึงแลวแตผูสรางบริการจะกําหนด 

 บริการขอมูลรายชื่อนักศึกษาที่พนสภาพหรือสําเร็จการศึกษาแลวมีขอมูลที่ระบบรองขอ
ตอผูขอใชบริการดังตอไปนี้ 
 1. รหัสประเภทของบริการที่รองขอ 

 2. รหัสของบริการที่รองขอ 

3. ช่ือที่ใชในระบบและรหัสผานที่ผูใชบริการไดรับจากผูดูแลระบบระบบรวบรวมและ
จัดการบริการเว็บเซอรวิส 

 โดยขอมูลที่ผูใชบริการจะไดรับจากบริการขอมูลรายชื่อนักศึกษาที่พนสภาพหรือสําเร็จ
การศึกษาแลวมีดังตอไปนี้ 
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1. รหัสสาขาวิชาของนักศึกษา 
 2. รหัสประจําตัวนักศกึษา 
 3. คํานําหนาชือ่ 

 4. ช่ือ 
 5. นามสกุล 

 
4.1.2.4 บริการตรวจสอบขอมูลของนักศึกษา 

 เปนบริการสําหรับใหผูใชบริการตรวจสอบขอมูลของนักศึกษาแบบเฉพาะแลวแตกรณี
แลวแตจะมีการสรางบริการนั้นๆ ขึ้น เชน บริการตรวจสอบหนี้สินของนักศึกษา บริการตรวจสอบ
การสําเร็จการศึกษาของนักศึกษา เปนตน 

บริการตรวจสอบขอมูลของนักศึกษามีขอมูลที่ระบบรองขอตอผูขอใชบริการดังตอไปนี้ 
 1. รหัสประเภทของบริการที่รองขอ 

 2. รหัสของบริการที่รองขอ 

3. ช่ือที่ใชในระบบและรหัสผานที่ผูใชบริการไดรับจากผูดูแลระบบระบบรวบรวมและ
จัดการบริการเว็บเซอรวิส 

 4. รหัสประจําตัวของนักศึกษา 

 

โดยขอมูลที่ผูใชบริการจะไดรับจากบริการตรวจสอบขอมูลของนักศึกษามีดังตอไปนี้ 
 1. รหัสประจําตัวนักศึกษา 

2. คําตอบวาใชหรือไมใช 
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4.1.3 ภาพรวมทั้งหมดของระบบ 

4.1.3.1 ภาพแสดงการทํางานของระบบ 

ภาพรวมของระบบแลก เปลี่ ยนข อมู ลสารสน เทศระหว า งหน วยง านภายใน
มหาวิทยาลัยเชียงใหมแสดงดวยรูปภาพไดดังตอไปนี้ 

 

 
 

รูปที่ 4.1 ภาพรวมการทํางานของระบบ 

 
 
 
 
 
 

เว็บ
เซอรวิส 

สํานักทะเบียนและประมวลผล สํานักหอสมุด วิทยาลัยศิลปะ สื่อ 
และเทคโนโลยี 

 
 
 
 

 
ระบบสรางการบริการขอมูลผานทางเว็บเซอรวิส 
พัฒนาโดยใชเทคโลยีไมโครซอฟตดอทเนท 

ระบบรวบรวมและจัดการบริการเว็บเซอรวิส 
พัฒนาโดยใชเทคโลยีไมโครซอฟตดอทเนท 
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4.1.3.2 ภาพรวมของระบบสรางการบริการขอมูลผานทางเว็บเซอรวิส 
 

 
รูปที่ 4.2 ภาพรวมของระบบสรางการบริการขอมูลผานทางเว็บเซอรวิส 

 
4.1.4 ลําดับขัน้ตอนการทํางานของระบบแลกเปลี่ยนขอมูลสารสนเทศระหวางหนวยงานใน
มหาวิทยาลัยเชียงใหม 
 ในสวนของลําดับขั้นตอนการทํางานของระบบแลกเปลีย่นขอมูลระหวาง
มหาวิทยาลัยเชียงใหม แบงการทํางานหลกัๆ ออกเปน 2 สวนดวยกันคอื 

1. ขั้นตอนในการสรางบริการดวยเว็บเซอรวิส 
2. ขั้นตอนในการใชบริการที่สรางขึ้นจากเว็บเซอรวิส 

โดยในแตละการทํางานมีรายละเอียดดังตอไปนี ้
 
4.1.4.1 ขั้นตอนในการสรางบริการดวยเว็บเซอรวิส 

ในการสรางบริการดวยเว็บเซอรวิส ผูใชจะตองติดตั้งระบบสรางการบริการผานทางเว็บ
เซอรวิสกอน และขั้นตอนหลังจากนั้นอธิบายไดดังรูปที่ 4.3 

 

เว็บ

ฐานขอมูล ระบบจัดการการบริการขอูล 
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รูปที่ 4.3 อธิบายลําดับขั้นตอนในการสรางบริการดวยเวบ็เซอรวิส 

 
4.1.4.2 ขั้นตอนในการใชบรกิารที่สรางขึ้นจากเว็บเซอรวิส 
ในการใชบริการที่สรางขึ้นจากเว็บเซอรวิส ผูใชจะตองอาศัยขอมูลจากการเขาใชจากระบบ

รวบรวมและจดัการบริการเวบ็เซอรวิส โดยมีขึ้นตอนอธบิายไดดังรูปภาพที่ 4.4 
 

เริ่ม 

สมัครเปนผูให
บริการขอมูล 

การอนุมัติ 

บันทึกหัสผาน
ที่ไดรับ 

สรางบริการ
ดวยเว็บเซอรวิส 

สิ้นสุด 

ไมอนุมัติ 

อนุมัติ 
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รูปที่ 4.4 อธิบายลําดับขั้นตอนในการใชบริการที่สรางขึ้นจากเว็บเซอรวสิ 

 
4.2 วิเคราะหและออกแบบระบบดวยยูเอ็มแอล 

เมื่อไดขอมูลจากการไปสัมภาษณแลว จึงนํามาทําการวิเคราะหและออกแบบระบบเชิงวัตถุ
ดวยยูเอ็มแอล โดยการนําความตองการของผูใชที่ไดมาแปลงใหอยูในรูปแบบของคุณสมบัติการ
ทํางานที่ระบบจําเปนตองมี ซ่ึงประกอบไดอาแกรมดังตอไปนี้ 
  1. ยูสเคสไดอาแกรม 

2. ซีเควนไดอาแกรม  
3. คลาสไดอาแกรม  

  4. แอคติวิตีไดอาแกรม  
5. ออกแบบฐานขอมูลดวยอีอารไดอะแกรม 

 

เริ่ม 

สมัครเปน
ผูใชบริการขอมูล 

การอนุมัติ 

นํารหัสผานที่ไดรับมาทําการ
ยืนยันตัวตนเขาสูระบบ 

เขาดูบริการและดับบลิวเอสดีแอล 
ของบริการนั้นๆ 

สิ้นสุด 

ไมอนุมัติ 

อนุมัติ 

นําดับบลิวเอสดีแอลที่ทราบไปใช 
เพื่อขอรับขอมูลจากบริการ 
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 ซ่ึงรายละเอียดการออกแบบในแตละไดอาแกรมมีดังตอไปนี ้
4.2.1 ยูสเคสไดอาแกรม 

ยูสเคสไดอาแกรมของระบบแลกเปลี่ยนขอมูลสารสนเทศระหวางหนวยงานภายใน
มหาวิทยาลัยเชียงใหมประกอบไปดวย 2 สวน คือ 

1. ยูสเคสไดอาแกรมของระบบสรางการบริการขอมูลผานทางเว็บเซอรวิส 

2. ยูสเคสไดอาแกรมของระบบเก็บรวบรวมและจัดการบริการเว็บเซอรวิส  
โดยมีรายละเอียดการออกแบบยูสเคสไดอาแกรมดังตอไปนี้ 
4.2.1.1 ยูสเคสไดอาแกรมของระบบสรางการบริการขอมูลผานทางเว็บเซอรวิส 

ระบบสรางการบริการขอมูลผานทางเว็บเซอรวิส ประกอบดวยผูใชในระบบทั้งหมดสอง
สถานะคือ 

1. ผูดูแลระบบ (Administrator)   

2. ผูจัดการการบริการขอมูล (Service Manager) 

โดยแตละผูใชในระบบจะมียูสเคสและรายละเอียดการใชงานดังตอไปนี ้
4.2.1.1.1 ผูดูแลระบบ (Administrator)   
ผูดูแลระบบมียูสเคสที่เกี่ยวของทั้งหมด 6 กรณี ประกอบไปดวย 
1. ยืนยันตัวตนกอนเขาสูระบบ (Login) 

 2. แสดงรายชื่อผูจัดการการบริการขอมูลในระบบ (List Service Manager) 

3. เพิ่มผูจัดการการบริการขอมูล (Add Service Manager) 

4. แกไขรายละเอียดผูจัดการการบริการขอมูล (Edit Service Manager) 

5. ลบผูจัดการการบริการขอมูล (Delete Service Manager) 
6. ลงทะเบียนเพื่อขอใหบริการขอมูลทางเว็บเซอรวิส (Register Service Publication) 

 
รูปที่ 4.5 ยูสเคสไดอาแกรมของระบบสรางการบริการขอมูลผานทางเวบ็เซอรวิส 

ในสวนของผูดูแลระบบ 
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ผูดูแลระบบตองทําการยืนยันตัวตน (Login) กอนเขาใชงาน โดยจะตองกรอกชื่อผูใช 
(Username) และรหัสผาน (Password) ใหระบบทําการตรวจสอบ หากถูกตองจะทําการเขาสู
ระบบของผูดูแลระบบ แตหากไมถูกตองระบบจะแจงวาไมสามารถเขาสูระบบได 

หลังจากทําการยืนยันตัวตนและเขาสูระบบไดแลว สามารถดูรายชื่อผูจัดการการบริการ
ขอมูลในระบบ (List Service Manager) ไดทั้งหมด ระบบจะแสดงชื่อ นามสกุล และสิทธิของผู
ใหบริการขอมูล ซ่ึงจากในสวนนี้ผูดูแลระบบสามารถเลือกเพื่อเพิ่มผูจัดการการบริการขอมูล (Add 

Service Manager) แกไขรายละเอียดผูจัดการการบริการขอมูล (Edit Service Manager) และ
ลบผูจัดการการบริการขอมูล (Delete Service Manager) ได 

ผูดูแลระบบสามารถลงทะเบียนเพื่อขอใหบริการขอมูลทางเว็บเซอรวิส (Register 

Service Publication) โดยทําการกรอกรายละเอียดและรองขอไปยังระบบรวบรวมและจัดการ
บริการเว็บเซอรวิส ซ่ึงตองรอใหอนุมัติกอน จึงจะสามารถใหบริการขอมูลทางเว็บเซอรวิสได 

4.2.1.1.2 ผูจัดการการบริการขอมูล (Service Manager)  

ผูจัดการการบริการขอมูล มียูสเคสที่เกี่ยวของทั้งหมด  6 กรณี ประกอบไปดวย 

1. ยืนยันตัวตนกอนเขาสูระบบ (Login) 
 2. แสดงรายชื่อของการบริการขอมูลดวยเว็บเซอรวิสที่มีอยู (List Service) 
 3. แสดงรายละเอียดการบริการ (View Service) 

 4. สรางการบริการขอมูล (Create Service)  
5. แกไขรายละเอียดการบริการขอมูล (Edit Service)  

6. ลบการบริการขอมูล (Delete Service)  
 

 
รูปที่ 4.6 ยูสเคสไดอาแกรมของระบบสรางการบริการขอมูลผานทางเวบ็เซอรวิส 

ในสวนของผูบริหารการใหบริการขอมูล 
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ผูใหบริการขอมูลตองทําการยืนยันตัวตนกอนเขาสูระบบ (Login) โดยจะตองกรอกชื่อ
ผูใช และรหัสผานใหระบบทําการตรวจสอบหากถูกตองจะทําการเขาสูระบบของผูใหบริการขอมูล 

แตหากไมถูกตองระบบจะแจงวาไมสามารถเขาสูระบบได 
หลังจากทําการยืนยันตัวตนและเขาสูระบบไดแลว สามารถดูรายชื่อของการบริการขอมูล

ดวยเว็บเซอรวิสที่มีอยู (List Service) ระบบจะแสดงรายการชื่อของการบริการทั้งหมดที่มีใน
หนวยงาน โดยจะแสดงเฉพาะชื่อการบริการ และสถานะของการบริการ ซ่ึงจากในสวนนี้ผู
ใหบริการขอมูลสามารถเลือกเพื่อดูรายละเอียดการบริการ (View Service) สรางการบริการขอมูล 
(Create Service) แกไขรายละเอียดการบริการขอมูล (Edit Service) และลบการบริการขอมูล 
(Delete Service) ได 

4.2.1.2 ยูสเคสไดอาแกรมของระบบรวบรวมและจัดการบริการเว็บเซอรวิส  
ระบบรวบรวมและจัดการบริการเว็บเซอรวิส ประกอบดวยผูใชในระบบทั้งหมดสาม

สถานะคือ 

1. ผูดูแลระบบ (Administrator) 
2. ผูใชทั่วไป (User) 
3. ผูใชบริการขอมูล (Service Consumer) 
โดยแตละผูใชในระบบจะมียูสเคสและรายละเอียดการใชงานดังตอไปนี ้
4.2.1.2.1 ผูดูแลระบบ (Administrator)  
ผูดูแลระบบมียูสเคสที่เกี่ยวของทั้งหมด 7 กรณี ประกอบไปดวย 

1. ยืนยันตัวตนกอนเขาใชงาน (Login) 

2. แสดงรายชื่อผูใชบริการขอมูลทั้งหมด (List Service Consumer) 
3. เปลี่ยนแปลงสถานะผูใชบริการขอมูล (Change Service Consumer Status) 

4. แสดงรายชื่อผูใหการบริการขอมูล (List Service Publication)    
5. แสดงขอมูลการใหบริการขอมูลทั้งหมด (View Service Consumer) 
6. ใหหรือถอนสิทธิ์การเปนผูใหบริการขอมูลของแตละหนวยงาน  

(Change Service Publication Status) 
7. แสดงรายการชื่อของการบริการทั้งหมดของแตละหนวยงาน (List Service) 
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รูปที่ 4.7 ยูสเคสไดอาแกรมของระบบรวบรวมและจัดการบริการเว็บเซอรวิส 

ในสวนของผูดูแลระบบ 
 

ผูดูแลระบบตองทําการยืนยันตัวตนกอนเขาใชงาน (Login) โดยจะตองกรอกชื่อผูใชและ
รหัสผานใหระบบทําการตรวจสอบ หากถูกตองจะทําการเขาสูระบบของผูดูแลระบบ แตหากไม
ถูกตองระบบจะแจงวาไมสามารถเขาสูระบบได 

หลังจากทําการยืนยันตัวตนและเขาสูระบบไดแลว สามารถดูรายช่ือผูใชบริการขอมูล
ทั้งหมด (List Service Consumer) ระบบจะแสดงรายชื่อของผูใชบริการขอมูลทั้งผูที่กําลังขอ
สมัครเพื่อใชบริการขอมูลและผูที่ไดรับสิทธิแลว โดยจะแสดงชื่อ นามสกุล หนวยงานและสถานะ
ของการใชงาน ซ่ึงจากในสวนนี้ผูดูแลระบบสามารถเลือกเพื่อเปลี่ยนแปลงสถานะผูใชบริการขอมูล
ได (Change Service Consumer Status) 

สามารถดูรายช่ือผูใหการบริการขอมูล (List Service Publication)   ระบบจะแสดง
รายการชื่อผูใหบริการขอมูลทั้งหมด โดยแสดงเฉพาะชื่อหนวยงาน และสถานะการใหบริการ และ
จากในสวนนี้สามารถเลือกดูรายละเอียดของผูใหบริการแตละหนวยงาน ระบบจะทําการแสดง
ขอมูลการใหบริการขอมูลทั้งหมด (View Service Consumer) ซ่ึงผูดูแลระบบสามารถใหหรือ
ถอนสิทธิ์การเปนผูใหบริการขอมูลของแตละหนวยงานได (Approve Service Publication) และ
สามารถดูรายการชื่อของการบริการทั้งหมดของแตละหนวยงาน (List Service) ทั้งบริการที่กําลัง
รองขอการใหบริการและบริการที่กําลังใหบริการอยู โดยแสดงเฉพาะชื่อการบริการ หนวยงานที่
ใหบริการและสถานะของการบริการ จากสวนนี้ผูดูแลระบบสามารถใหหรือถอนสิทธิ์การใหบริการ
ขอมูลแตละบริการได (Change Service Status) 
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4.2.1.2.2 ผูใชท่ัวไป (User)  
ผูใชทั่วไปมียูสเคสที่เกี่ยวของทั้งหมด 4 กรณี ประกอบไปดวย 

1. แสดงรายชื่อของการบริการขอมูลดวยเว็บเซอรวิสที่มีอยู (List Service) 
2. แสดงรายละเอียดการใหบริการอยางละเอียด (View Service) 
3. สมัครเพื่อขอเปนผูใชบริการขอมูล (Register) 
4. แสดงรายชื่อผูใหการบริการขอมูล (List Service Publication)    

 
รูปที่ 4.8 ยูสเคสไดอาแกรมของระบบเก็บรวบรวมและจัดการบริการเว็บเซอรวิส 

ในสวนของการสมัครเพื่อเขาใชระบบของผูใชทั่วไป 

 
รูปที่ 4.9 ยูสเคสไดอาแกรมของระบบเก็บรวบรวมและจัดการบริการเว็บเซอรวิส 

ในสวนของผูใชทั่วไป 

ผูใชทั่วไปไมตองทําการยืนยันตัวตนกอนเขาใชระบบ โดยสามารถดูรายช่ือของการบริการ
ขอมูลดวยเว็บเซอรวิสที่มีอยู (List Service) ระบบจะแสดงรายการชื่อของการบริการทั้งหมดที่มี 
โดยจะแสดงเฉพาะชื่อของการบริการตามหนวยงานที่เปนผูใหบริการ (List Service Publication)   
และสถานะของการบริการ ซ่ึงจากสวนนี้สามารถดูรายละเอียดการใหบริการอยางละเอียดได 
(View Service) 

หากผูใชทั่วไปตองการขอเปนผูใชบริการขอมูลตองทําการสมัครเพื่อขอเปนผูใชบริการ
ขอมูล (Register) โดนตองกรอกรายละเอียด และรอจนกวาผูดูแลระบบจะตรวจสอบและอนุญาต
จึงเขาใชระบบได 
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4.2.1.2.3 ผูใชบริการขอมูล (Service Consumer)  
ผูใชบริการขอมูลมียูสเคสที่เกี่ยวของทั้งหมด 5 กรณี ประกอบไปดวย 

1. ยืนยันตัวตนกอนเขาใชงาน (Login) 

 2. แสดงรายชื่อของการบริการขอมูลดวยเว็บเซอรวิสที่มีอยู (List Service) 
3. แสดงรายละเอียดการใหบริการอยางละเอียด (View Service) 

 4. แสดงรายละเอียดวิธีการใชบริการเว็บเซอรวิส (View WSDL) 

5. แสดงรายช่ือผูใหการบริการขอมูล (List Service Publication)    
 

 
รูปที่ 4.10 ยูสเคสไดอาแกรมของระบบเก็บรวบรวมและจดัการบริการเวบ็เซอรวิส 

ในสวนของผูใชบริการขอมูล 
 

หลังจากไดรับการอนุญาตแลวผูใชบริการตองทําการยืนยันตัวตนกอนเขาใชงาน (Login) 

โดยจะตองกรอกชื่อผูใชและรหัสผานใหระบบทําการตรวจสอบ หากถูกตองจะทําการเขาสูระบบ
ของผูใชบริการขอมูล แตหากไมถูกตองระบบจะแจงวาไมสามารถเขาสูระบบได 

ผูใชบริการขอมูลมีสิทธิ์ในการใชระบบไดเหมือนผูใชธรรมดา แตจะสามารถดูรายละเอียด
วิธีการใชบริการเว็บเซอรวิส (View WSDL) โดยเลือกรายการบริการเว็บเซอรวิสที่ตองการดู 
ระบบจะแสดงดับบลิวเอสดีแอลและรายละเอียดวิธีการใชบริการเว็บเซอรวิสที่เลือก 

รายละเอียดการออกแบบระบบในสวนที่เหลือ ไดแก ซีเควนไดอาแกรม, คลาสไดอาแกรม, 
แอคติวิตีไดอาแกรม และ อีอารไดอะแกรม อยูในภาคผนวก ก เอกสารประกอบการพัฒนาระบบ
ตามมาตรฐานคุณภาพซอฟตแวรไทย ในหัวขอ Architecture Design 
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4.3 ทดสอบการทํางานของระบบ 
ในสวนของผลการดําเนินงานการพัฒนาระบบแลกเปลีย่นขอมูลสารสนเทศระหวาง

หนวยงานภายในมหาวิทยาลยัเชียงใหม ไดผลลัพธดังตอไปนี ้
 1. ผลการพัฒนาระบบ 
 2. ผลการทดสอบระบบดวยเอกซเอสแอลที 

 
4.4.1 ผลการพฒันาระบบ 
 ผลการพัฒนาระบบแลกเปลีย่นขอมูลสารสนเทศระหวางหนวยงานภายใน
มหาวิทยาลัยเชียงใหมตามทีไ่ดมีการออกแบบไว แบงออกเปนสองสวนดวยกนัคือ 
 1. ผลการพัฒนาระบบสรางการบริการขอมูลผานทางเวบ็เซอรวิส 
 2. ผลการพัฒนาระบบรวบรวมและจัดการบริการเว็บเซอรวิส 

โดยรายละเอียดผลของการพัฒนาระบบทั้งหมดอยูในภาคผนวก ก เอกสารประกอบการ
พัฒนาระบบตามมาตรฐานคุณภาพซอฟตแวรไทย ในหัวขอ Software Requirement 
Specification Document  
 
4.4.2 การทดสอบระบบ 
 ในการทดสอบระบบระบบแลกเปลี่ยนขอมูลสารสนเทศระหวางหนวยงานภายใน
มหาวิทยาลัยเชียงใหม จะแบงออกเปน 2 สวนดวยกันคอื 
 1. การทดสอบการทํางานรวมกันทั้งหมดของระบบ 
 2. การทดสอบผลการทํางานของเว็บเซอรวสิดวยเอกซเอสแอลที 
 โดยในแตละสวนมีรายละเอยีดดังตอไปนี ้
 
4.4.2.1 การทดสอบการทํางานรวมกันท้ังหมดกันของระบบ 
 หลังจากพัฒนาในสวนของโปรแกรมของระบบแลกเปลี่ยนขอมูลสารสนเทศระหวาง
หนวยงานภายในมหาวิทยาลัยเชียงใหมทั้งสองสวนเรียบรอยแลว จึงทําการทดสอบการทํางานของ
ระบบรวมกัน โดยการจําลองเครื่องคอมพิวเตอรเปนเครื่องแมขาย  
 แลวทําการสรางบริการขึ้นจากระบบสรางการบริการขอมูลผานทางเว็บเซอรวิส โดยสราง
บริการขึ้นมา 4 บริการดวยกัน เพื่อใหครอบคลุมกับชนิดของขอมูลตามกรณีศึกษา โดยมีดังตอไปนี้ 
 1. บริการรายชื่อของนักศึกษา ดังรูปที่ 4.11 
 2. บริการผลการเรียนของนกัศึกษา ดังรูปที่ 4.12 
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 3. บริการรายชื่อของนักศึกษาที่สําเร็จการศึกษาหรือพนสภาพแลว ดังรูปที่ 4.13 
 4. บริการตรวจสอบการชําระคาธรรมเนียมการศึกษาของนักศึกษา ดังรูปที่ 4.14 
 

 
รูปที่ 4.11 แสดงหนาจอการสรางบริการรายชื่อนักศกึษา 
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รูปที่ 4.12 แสดงหนาจอการสรางบริการเกรดนักศึกษา 
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รูปที่ 4.13 แสดงหนาจอการสรางบริการรายชื่อนักศกึษาที่สําเร็จการศึกษาหรือพนสภาพแลว 
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รูปที่ 4.14 แสดงหนาจอการสรางบริการตรวจสอบการชาํระคาธรรมเนียมการศึกษาของนักศึกษา 

 
 เมื่อทําการสรางบริการจากระบบสรางการบริการผานทางเว็บเวอรวิสแลว ก็ตรวจสอบจาก
ระบบรวบรวมบริการเว็บเซอรวิสวาระบบทําการแสดงผลบริการที่สรางขึ้นไดอยางถกูตองหรือไม 
ดังรูปที่ 4.15 และ รูปที่ 4.16  
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รูปที่ 4.15 แสดงหนาจอรายชื่อของการบริการที่สรางขึ้น 
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รูปที่ 4.16 แสดงหนาจอรายละเอียดของการบริการรวมทั้งดับบลิวเอสดีแอลของบริการเว็บเซอรวสิ 
 
4.4.2.2 การทดสอบผลการทํางานของเวบ็เซอรวิสดวยเอกซเอสแอลที 

ในการทดสอบระบบสรางการบริการขอมูลผานทางเว็บเซอรวิส ไดใชโปรแกรม
อินเตอรเน็ตเอกซพลอเรอร (Internet Explorer) ในการตรวจสอบการใหบริการผานทางเว็บ
เซอรวิส โดยเรียกไปดังยูอารแอล (URL) อันเปนตําแหนงของบริการ และแยกการทดสอบ
ออกเปน 2 สวนดวยกนัคือ 
 1. การทดสอบบริการชุดขอมูลของนักศึกษา 
 2. การทดสอบบริการตรวจสอบขอมูลนักศึกษา 
 
4.4.2.2.1 การทดสอบบริการชุดขอมูลของนักศึกษา 
 ในสวนของการบริการชุดขอมูลของนักศึกษาไดเรียกไปที่ 
“../ListStudent/Service.asmx” ซ่ึงจะปรากฏหนาจอดงัรูปที่ 4.17 
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รูปที่ 4.17 แสดงหนาจอการทดสอบบริการชุดของขอมูลนักศึกษา 

 
 จากหนาจอดังกลาว หากเลือกที่ “Service Description” ก็จะแสดงดับบลิวเอสดีแอลของ
บริการชุดของขอมูลนักศึกษา ดังรูปที่ 4.18 และหากเลือกที่ “GetListStudent” ก็จะแสดงหนาจอ
ของการทดสอบบริการ โดยจะใหทําการปอนคาตามที่ระบุไวในดับบลิวเอสดีแอล ดังรูปที่ 4.19 
 

 
รูปที่ 4.18 แสดงหนาจอดับบลิวเอสดีแอลของบริการชุดขอมูลนักศึกษา 
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รูปที่ 4.19 แสดงหนาจอการปอนคาเพื่อทดสอบบริการชุดขอมูลของนักศึกษา 

 
 หลังจากที่ทําการปอนคาแลว โดยในที่นี้ส่ิงที่บริการชุดของขอมูลนักศึกษาตองการก็คือช่ือ
ของบริการที่ตองการขอมูล จึงไดทําการทดสอบบริการชุดของขอมูลนักศึกษาที่สรางขึ้นทั้งหมด 3
บริการ ดังตอไปนี้ 
 1. บริการรายชื่อของนักศึกษา 
 2. บริการเกรดของนักศึกษา 
 3. บริการรายชื่อของนักศึกษาที่สําเร็จการศึกษาหรือพนสภาพการเปนนักศึกษาแลว 
 หนาจอที่ปรากฏออกมาจะแสดงขอมูลที่อยูในรูปแบบของภาษาเอกซเอ็มแอล แลวนําเอกซ
เอ็มแอลที่ไดดังรูปที่  4.20, 4.21 และ 4.22 มาทําการเปลี่ยนรูปใหอยูในรูปแบบที่สามารถใหคน
ทั่วไปเขาใจได โดยใชเอกซเอสแอลทีที่เขียนขึ้นดังรูปที่ 4.23 และ 4.24 
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รูปที่ 4.20 แสดงหนาจอเอกซเอ็มแอลของบริการรายชื่อนักศึกษา 
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รูปที่ 4.21 แสดงหนาจอเอกซเอ็มแอลของบริการเกรดนกัศึกษา 
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รูปที่ 4.22 แสดงหนาจอเอกซเอ็มแอลของบริการรายชื่อนักศึกษาที่สําเร็จการศึกษา 

หรือพนสภาพแลว 
 
 



 

 

42 

 
รูปที่ 4.23 แสดงเอกซเอสเอลทีสําหรับแปลงรูปบริการขอมูลรายชื่อนักศึกษา 

 

 
รูปที่ 4.24 แสดงเอกซเอสเอลทีสําหรับแปลงรูปบริการขอมูลเกรดนักศกึษา 

 
 ไดผลลัพธที่ออกมาดังรูปที่ 4.25, 4.26 และ 4.27  
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รูปที่ 4.25 แสดงหนาจอผลลัพธขอมูลรายช่ือนักศึกษาดวยอินเตอรเนต็เอกซพลอเรอร  
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รูปที่ 4.26 แสดงหนาจอผลลัพธขอมูลเกรดนักศกึษาดวยอินเตอรเนต็เอกซพลอเรอร  
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รูปที่ 4.27 แสดงหนาจอผลลัพธขอมูลรายช่ือนักศึกษาทีสํ่าเร็จการศึกษาหรือพนสภาพ 

ดวยอินเตอรเน็ตเอกซพลอเรอร  
 

4.4.2.2.2  การทดสอบบริการตรวจสอบขอมูลนักศึกษา 
ในสวนของการบริการตรวจสอบขอมูลนักศึกษา ทําการทดสอบในแบบเดียวกัน แตใช

อินเตอรเน็ตเอกซพลอเรอรเรียกไปที่ “../CheckData/Service.asmx” ซ่ึงจะปรากฏหนาจอดังรูป
ที่ 4.28 
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รูปที่ 4.28 แสดงหนาจอการทดสอบบริการตรวจสอบขอมูลนักศึกษา 

 

 
รูปที่ 4.29 แสดงหนาจอดับบลิวเอสดีแอลของบริการตรวจสอบขอมูลนักศึกษา 

  

แลวทําการปอนคา ในที่นี้ส่ิงที่บริการตรวจสอบขอมูลตองการก็คือช่ือของบริการที่ตองการ
ตรวจสอบขอมูลและรหัสของนักศึกษาที่ตองการตรวจสอบ จึงไดทําการทดสอบบริการตรวจสอบ
การชําระคาธรรมเนียมการศึกษาของนักศึกษาที่สรางขึ้น โดยทําการปอนคาดังรูปที่ 4.30 
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รูปที่ 4.30 แสดงหนาจอการปอนคาเพื่อทดสอบบริการตรวจสอบขอมูลนักศึกษา 

 
หนาจอที่ปรากฏออกมาจะแสดงขอมูลที่อยูในรูปแบบของภาษาเอกซเอ็มแอล ดังรูปที่ 4.31 

จึงนําเอกซเอ็มแอลที่ไดมาทําการเปลี่ยนรูปใหอยูในรูปแบบที่สามารถใหคนทั่วไปเขาใจได โดยใช
เอกซเอสแอลทีที่เขียนขึ้นดังรูปที่ 4.32 

 

 
รูปที่ 4.31 แสดงหนาจอเอกซเอ็มแอลของบริการตรวจสอบขอมูล 

การชําระคาธรรมเนียมการศกึษาของนักศกึษา 
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รูปที่ 4.32 แสดงเอกซเอสเอลทีสําหรับแปลงรูปบริการตรวจสอบขอมูลนักศึกษา 

 
จะไดผลลัพธดังรูปที่ 4.33 
 

 
รูปที่ 4.33 แสดงหนาจอผลลัพธบริการตรวจสอบการชําระคาเทอมของนักศึกษา 

ดวยอินเตอรเน็ตเอกซพลอเรอร 
 

 


