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บทน�า

	 ปัจจุบันองค์กรต่างๆ	 มีวิธีในการพัฒนาซอฟต์แวร์มากมายหลายวิธี	 เพื่อตอบสนองความต้องการด้านธุรกิจทั้งภายในและ
ภายนอกองค์กรมากขึ้น	เช่น	ระบบ	ERP	(Enterprise	Resource	Planning)	“ระบบบริหารทรัพยากรขององค์กร”	หรือ	CRM	(Customer	
Relationship	Management)	“ระบบการบริหารลูกค้าสัมพันธ์”	เป็นต้น
	 ซึ่งในองค์กรที่มีการใช้งานซอฟต์แวร์หลายระบบงานร่วมกัน	ที่มาจากการพัฒนาซอฟต์แวร์หลากหลายวิธี	มักจะประสบปัญหา
เรื่องการพัฒนาเพิ่ม	หรือปรับปรุงซอฟต์แวร์	เดิมเป็นไปได้ยากล�าบากและใช้ระยะเวลานาน	จึงส่งผลเสียต่อด้านการธุรกิจและบริการของ
องค์กร
	 จากปัญหาดังกล่าว	 สามารถแก้ไขได้โดยใส่หลักการออกแบบสถาปัตยกรรมซอฟต์แวร์ที่เรียกว่า	SOA	 	(Service-Oriented	
Architecture)	คือการออกแบบที่มุ่งเน้นให้ซอฟต์แวร์สามารถท�างานร่วมกันได้	โดยไม่ขึ้นกับ	แพลตฟอร์ม	ระบบปฏิบัติการ	และภาษาที่
ใช้ในการพัฒนา	เป็นต้น	โดยมีแนวคิดการสร้างองค์ประกอบซอฟต์แวร์	(Software	Component)	ต่างๆ	ให้เป็นบริการย่อยๆ	(Services)	
เพื่อให้สามารถเรียกใช้งานได้ทั่วไป	และสามารถน�าบริการต่างๆ	มาประกอบเป็นซอฟต์แวร์ใหม่ได้ง่ายและรวดเร็วยิ่งขึ้น	โดยเทคโนโลยี
ที่สนับสนุนการพัฒนาซอฟต์แวร์ตามหลัก	SOA	ได้แก่การพัฒนา	Web	Services	หรือ	WCF	(Windows	Communication	Foundation)		
เป็นต้น	ซึ่งเทคโนโลยีดังกล่าวเป็นสิ่งที่องค์กรต่างๆ	ต้องการ	เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริการขององค์กร	ต่อโลกในยุคการแข่งขันที่สูง

ทบทวนวรรณกรรม

	 ปัจจบุนัการออกแบบสถาปัตยกรรมซอฟต์แวร์ทีย่งัได้รบัความนยิมมมีากมายได้แก่	Object-Oriented	Component-Oriented	
และ	Service-Oriented	 ซึ่ง	Service-Oriented	นั้นใช้หลักการออกแบบสถาปัตยกรรมซอฟต์แวร์ที่เรียกว่าสถาปัตยกรรมระบบแบบมุ่ง
ให้บริการ	(SOA:	Service-Oriented	Architecture)	หรือเรียกสั้นๆ	ว่าสถาปัตยกรรมซอฟต์แวร์แบบ	SOA	เป็นหลักการออกแบบการให้
บริการต่างๆ	 ที่มุ่งเน้นความสามารถในการน�าเอาส่วนประกอบซอฟต์แวร์	 ซึ่งอาจเป็นทรัพยากรไอทีที่มีอยู่แล้วน�ากลับมาใช้ใหม่ได้โดย
ง่าย	รวมทั้งสามารถน�าเอาบริการเดิมที่มีอยู่หลายๆ	บริการ	มาประกอบรวมกันเป็นแอพพลิเคชันใหม่ได้	จึงท�าให้การปรับปรุงแก้ไขระบบ
สะดวกรวดเรว็	และมคีวามยดืหยุน่มากยิง่ขึน้	ซึง่จะเป็นการช่วยลดต้นทนุและเป็นการเพิม่ประสทิธภิาพให้กบัระบบสารสนเทศขององค์กร	
(Löwy,	2009,	605-613)
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	 การออกแบบตามแนวคดิของ	SOA	สามารถถกูแบ่งออก
ได้เป็นระดับชั้นหลักๆ	(Peiris	&	Mulder,	2007)	ดังนี้	

- Service	Interface	Layer	 เป็นระดับชั้นของการ
สร้างส่วนติดต่อกับซอฟต์แวร์ของผู ้ใช้	 เพื่อให้
สามารถเรียกใช้บริการที่พัฒนาขึ้นได้

- Business	 Layer	 เป็นระดับชั้นของการพัฒนา
กระบวนการทางธุรกิจ	 โดยการสร้างจากการ
เรียกใช้บริการต่างๆ	 ซึ่งในขั้นตอนนี้อาจจะมี
การพัฒนาโดยการใช้	BPEL	 (Business	Process	
Execution	Language)	 ซึ่งเป็นภาษาที่ใช้ในการ
เขียนกระบวนการเชิงธุรกิจ	BPEL	 เป็นภาษาที่ไว้
ใช้ก�าหนด	Business	Process	 ซึ่งจริงๆ	 แล้วเป็น
ภาษา	XML	(Extensible	Markup	Language)	โดย
ลกัษณะของ	BPEL	คอื	เป็น	Procedural	Language	
คล้ายกับ	Flow	Chart	ท�าหน้าที่ก�าหนดว่าจะเรียก
บริการอะไร

- Resource	Access	Layer	เป็นระดับชั้นที่จะเข้าถึง
ระบบไอทีต่างๆ	เช่น	ระบบฐานข้อมูล	โดยพัฒนา
ให้เป็นบริการ	เพื่อท�าหน้าที่เชื่อมโยงกับระบบไอที
ต่างๆ	ภายในหรือภายนอกองค์กรเข้าด้วยกัน

รูปภาพที่ 1:	แสดงระดับชั้นในการออกแบบตามแนวคิดของ	SOA

ซึ่งเทคโนโลยีแรกที่สนับสนุนการพัฒนาสถาปัตยกรรม
ซอฟต์แวร์แบบ	SOA	คือการพัฒนาเว็บเซอร์วิส	โดยใช้ภาษา	XML	
ในการติดต่อสื่อสารจึงไม่อ้างอิงอยู่กับภาษาคอมพิวเตอร์ภาษาใด
ภาษาหนึ่ง

มาตรฐานพื้นฐานที่ส�าคัญของการใช้งานเว็บเซอร์วิสจะ
ประกอบไปด้วย	3	ส่วน	คือ

- SOAP	(Simple	Object	Access	Protocol)	 เป็น	
Message	Protocol	ที่อยู่ในรูปของ	XML	ปกติจะ
ใช้ร่วมกับ	HTTP	ซึ่งเป็น	Transport	Protocol

- WSDL	(Web	Services	Description	Language)	
เป็นเอกสาร	XML	ทีอ่ธบิายรายละเอยีดในการตดิต่อ
กับเว็บเซอร์วิสเพื่อให้ซอฟต์แวร์ที่ต้องการใช้เรียก
เว็บเซอร์วิสรู้ว่าเว็บเซอร์วิสนั้นให้บริการอะไรบ้าง	
และจะติดต่อได้อย่างไร

- UDDI	(Universal	Description	Discovery	and	
Integration)	 เป็นที่เก็บรวบรวม	URL	ของ	WSDL	
ที่มีการลงทะเบียนไว้

รปูภาพที ่2:	โครงสร้างมาตรฐานพืน้ฐานของการใช้งานเวบ็เซอร์วสิ	
(Peiris	&	Mulder,	2007,	23)
	 จากรูปภาพที่	2	หลักการการท�างานพื้นฐานของการใช้
งานเว็บเซอร์วิสมีดังนี้

1. เครื่อง	Client	 ของผู้ใช้งานส่งค�าขอเรียกใช้งาน	
Service	ไปยัง	Web	Service	Vendor	ด้วย	Web	
Browser

2. ค�าขอเรียกใช้งาน	Service	 ถูกส่งผ่านเครือข่าย	
Internet	หรือ	Intranet	ไปที่	UDDI	Server

3. UDDI	Server	ค้นหา	Service	ที่	Client	ร้องขอข้อมูล
และรายละเอียด	(WSDL)	ของ	Service	ดังกล่าว	ส่ง
ต่อไปยัง	Web	Service	Vendor

4. Web	Service	Vendor	ค้นหา	Service	ที่ถูกเรียก
ใช้งานภายในเครื่อง	และด�าเนินการค้นคืนข้อมูลให้
เครื่อง	Client

5. Web	Service	Vendor	น�าข้อมลูทีค้่นคนืได้	มาสร้าง	
WSDL	File	ส่งกลับไปให้เครื่อง	Client	ผ่านเครือข่าย	
Internet	หรือ	Intranet
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6. WSDL	File	 ถูกแปลงรูปแบบเป็น	 Interface	 เพื่อ
ให้เครื่อง	Client	เข้าใจวิธีการเรียกใช้งาน	Service

7. เครื่อง	Client	สร้าง	SOAP	Message	ตามวิธีการ
เรียกใช้งาน	Service	ไปยัง	Web	Service	Vendor	
ส่งผ่านเครือข่าย	Internet	หรือ	Intranet	อีกครั้ง

8. Web	Service	Vendor	 ประมวลผล	Service	 ดัง
กล่าว	สร้าง	SOAP	Message	ของผลลัพธ์ส่งกลับ
ไปให้เครื่อง	Client	

 จากที่ได้กล่าวเกี่ยวกับสถาปัตยกรรมซอฟต์แวร์แบบ	
SOA	 และการน�าเว็บเซอร์วิสมาพัฒนาซอฟต์แวร์	 ท�าให้เกิด
เทคโนโลยีที่จะน�ามาพัฒนาซอฟต์แวร์ตามหลักของ	SOA	 อีก
มากมาย	ซึง่ปัจจบุนัเทคโนโลยทีีน่่าสนใจน�ามาพฒันาซอฟต์แวร์ให้
กบัองค์กรขนาดใหญ่	ทีม่หีน่วยงานย่อยๆ	มากมาย	หรอืตดิต่อกบั
องค์กรภายนอกคือเทคโนโลยี	WCF	(Windows	Communication	
Foundation)	 ซึ่งประกอบด้วยเทคโนโลยี	 และฟังก์ชันที่ช่วยเพิ่ม
ประสิทธิภาพการท�างานของเซอร์วิสต่างๆ	 ที่ดีกว่าการพัฒนา
ซอฟต์แวร์ด้วยเว็บเซอร์วิสทั่วไป

WCF Technology

WCF	(Windows	Communication	Foundation)		เป็น
เครื่องมือ	(Tools)	 ที่ออกแบบมาส�าหรับการพัฒนาซอฟต์แวร์ใน
รูปแบบของสถาปัตยกรรมระบบแบบมุ่งให้บริการ	(SOA)	 ซึ่งเป็น
ผลิตภัณฑ์ของบริษัท	Microsoft	 โดยจะรวมมากับแพลตฟอร์ม
ส�าหรับพัฒนาซอฟต์แวร์	(.NET	Framework)	 ตั้งแต่เวอร์ชั่น	3.0	
ขึ้นไป	(Peiris	&	Mulder,	2007,	30)	ในการพัฒนาซอฟต์แวร์แบบ	
SOA	นั้นจะมุ่งเน้นเรื่องการแบ่งซอฟต์แวร์ออกเป็นเซอร์วิส	ย่อยๆ	
ที่แยกออกจากกัน	 เพื่อให้สามารถน�ากลับมาใช้ในงานอื่นๆ	 ได้	
และสามารถน�าเอาบรกิารย่อยต่างๆ	นัน้มาประกอบเป็นซอฟต์แวร์	
หรอืจะท�าการรวมเป็นเซอร์วสิใหม่	เพือ่สร้างเป็นเซอร์วสิทีซ่บัซ้อน
ขึน้	ทีส่�าคญัคอืเซอร์วสิควรมคีวามเป็นอสิระต่อกนัสงูเนือ่งจากการ
เชือ่มต่อกนัของเซอร์วสิต่างๆ	นัน้จะเป็นการเชือ่มต่อกนัแบบหลวม	
(Loosely-Coupled)		เพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบในการเปลี่ยนแปลง
การท�างานในอนาคต		(Kim	&	Lim,	2007,		99-107)	จากแนวคิด
ของ	SOA	ดังกล่าว	ท�าให้	Microsoft	พัฒนา	WCF	ขึ้นเพื่อตอบ
สนองการพัฒนาซอฟต์แวร์ในรูปแบบ	SOA	โดยเป้าหมายหลักใน
การออกแบบมีอยู่	3	ประการ	(Peiris	&	Mulder,	2007,	29-30)	ดังนี้

·	 ต้องสามารถรวมเทคโนโลยีที่มีอยู่เดิมได้	 เพราะ
ในโลกความเป็นจริงมี	Distributed	Technologies	
มากมายเช่น	 “The	 Java	Remote	Method	

Invocation”		“ASP.NET	Web	Services”	เป็นต้น	ซึง่
แต่ละเทคโนโลยีก็มีรูปแบบในการพัฒนาซอฟต์แวร์
ที่แตกต่างกัน	 ท�าให้เกิดความยุ่งยากกับผู้พัฒนา
ซอฟต์แวร์ที่จะท�าให้บริการหรือส่วนของซอฟต์แวร์
ที่พัฒนาขึ้นนั้น	ตอบสนองกับการท�างานในหลายๆ	
รูปแบบ	เช่น	ในการที่คุณพัฒนาระบบที่ท�างานผ่าน
โพรโทคอล	TCP	(Transmission	Control	Protocol)	
เพื่อใช้งานภายในองค์กร	 ซึ่งในอนาคตองค์กรของ
คุณอาจต้องการให้ระบบนี้สามารถท�างานผ่าน
เว็บไซต์ได้	 คุณก็อาจจะพบปัญหาว่าไม่สามารถน�า
ซอฟต์แวร์ที่พัฒนาขึ้นแล้วนั้นกลับมาใช้ใหม่ได้โดย
ง่าย		จากปัญหาดังกล่าว	WCF	จึงเป็นแนวทางใน
การแก้ปัญหาในการพฒันาดงักล่าวด้วยการรวมเอา	
Distributed	Technologies	 ต่างไว้ใน	WCF	 และ
ท�าให้ผู้พัฒนาใช้งานง่ายขึ้น

·	 ซอฟต์แวร์ต้องสามารถท�างานข้ามแพลตฟอร์ม
ได้	 เพราะซอฟต์แวร์ที่พัฒนาขึ้นมาในปัจจุบันนั้น
มีการยึดติดกับแพลตฟอร์มท�าให้เกิดปัญหาในการ
ท�างานร่วมกันระหว่างซอฟต์แวร์ที่มีความแตกต่าง
ของแพลตฟอร์ม	โดยความต้องการที่จะท�างานข้าม
แพลตฟอร์มนั้นเป็นความต้องการในองค์กรขนาด
ใหญ่	 เพราะเกิดจากทรัพยากรทางคอมพิวเตอร์
ของแต่ละองค์กรนั้นมีความแตกต่างกัน	 อาจจะ
เกิดจากการพัฒนาระบบในตอนต้นที่พัฒนาแบบ
ไม่ค�านึงถึงการน�ากลับมาใช้	 และอาจจะใช้ระบบ
ปฏิบัติการที่แตกต่างกันในแต่ละช่วงสมัย	 และผู้
พัฒนาระบบในยุคปัจจุบันก็จะพบกับปัญหาว่าจะ
ท�าอย่างไรระบบเดิมต่างๆ	จะสามารถติดต่อกันได้	
จากปัญหาดังกล่าวในการท�างานข้ามแพลตฟอร์ม
นั้น	 มีอยู่หนึ่งวิธีที่น่าจะดีที่สุดคือการใช้เว็บเซอร์วิส
เพราะเทคโนโลยีดังกล่าวสามารถท�าให้การท�างาน
ข้ามแพลตฟอร์มเกิดขึ้นได้	เนื่องจากผู้ที่เรียกใช้งาน
เว็บเซอร์วิสไม่จ�าเป็นต้องรู้ถึงกระบวนการท�างาน
ของเซอร์วสินัน้ๆ	โดยจะใช้	SOAP		(Simple	Object	
Access	Protocol)		เป็นตวัช่วยในการสือ่สารระหว่าง
แพลตฟอร์มซึ่งเป็นมาตรฐานที่ใช้งานกันอย่างแพร่
หลาย	 	 จากมาตรฐานดังกล่าว	WCF	 ก็ใช้	SOAP	
ในการสื่อสารเช่นกัน	 ท�าให้การท�างานระหว่าง
แพลตฟอร์มที่ต่างกันเกิดการติดต่อสื่อสารขึ้นได้	
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รปูภาพที ่3:	การท�างานร่วมกนัของระบบปฏบิตักิาร	Windows	และ
ระบบปฏิบัติการอื่น	(Peiris	&	Mulder,	2007,	32)

·	 ใช้เป็นเครื่องมือส�าหรับพัฒนา	 ตามรูปแบบของ
สถาปัตยกรรมระบบแบบมุ่งให้บริการ	(SOA)	 โดย	
Microsoft	 ได้ผลิต	WCF	 ขึ้นมาเพื่อตอบสนอง
การออกแบบและพัฒนาซอฟต์แวร์บนพื้นฐานของ	
SOA	 โดยรองรับการรับส่งข้อมูลของเซอร์วิสในรูป
แบบ	XML	และสามารถแปลงข้อมูลให้อยู่ในรูปแบบ	
Object	ได้

เปรียบเทียบแนวคิด SOA กับ WCF

ความแตกต่างระหว่าง	WCF	 และ	SOA	 ในภาพรวม
อาจจะมองว่าสองเรื่องนี้คล้ายกันมาก	 แต่ในความเป็นจริงแล้ว	
SOA	 เป็นเพียงแนวคิดในการออกแบบและพัฒนาซอฟต์แวร์แบบ
หนึ่งเท่านั้น	 แนวคิดนี้ก็เกิดขึ้นมานานมากแล้ว	 และเป็นวิธีที่ดี
ที่สุดในการท�า	Distributed	Application	 และในการจะพัฒนา
ซอฟต์แวร์ทีเ่ป็น	Service-Oriented	จ�าเป็นต้องมกีรอบการพฒันา
ซอฟต์แวร์ทีค่อยสนบัสนนุ	เพือ่ท�าให้การพฒันาซอฟต์แวร์ท�าได้ง่าย
ขึ้น	ส่วน	WCF	นั้นเป็นเพียงเครื่องมือส�าหรับการพัฒนาซอฟต์แวร์
ในรูปแบบ	SOA	 หรือจะกล่าวได้ว่า	WCF	 ก็คือกรอบการพัฒนา
ซอฟต์แวร์ที่สนับสนุนการออกแบบซอฟต์แวร์ในรูปแบบ	SOA	โดย
จดุเด่นของการพฒันาโดยใช้	WCF	คอืการเพิม่ผลลพัธ์ในการเขยีน
ซอฟต์แวร์	เนื่องจากการจะท�า	Distributed	Application	โดยไม่
ใช้	WCF	นัน้ผูพ้ฒันาจะต้องเขยีนซอฟต์แวร์มากกว่า	1,000	บรรทดั
ของการเขียนซอฟต์แวร์ในบางงาน	 แต่ถ้าผู้พัฒนาน�า	WCF	 มา
ใช้ในการพัฒนา	 และจ�านวนบรรทัดในการเขียนซอฟต์แวร์อาจ

เหลือเพียงแค่	2	-	3	บรรทัด	การเขียนซอฟต์แวร์กระชับขึ้นมาก	
ส่งผลเสียเวลาในการพัฒนาน้อยลง	 และอีกหนึ่งจุดเด่นคือการ
ที่	WCF	 สามารถท�างานร่วมกับเทคโนโลยีที่มีอยู่เดิมได้ไม่ว่าจะ
เป็น	“ASMX”		“ASP.NET	Web	Services”	“WSE	(Web	Services	
Enhancements)”	“Enterprise	Services”	“System.Messaging”	
และ	“.NET	Remoting”		เป็นต้น	

โดยเมื่อน�าแนวคิดของ	SOA	 มาเปรียบเทียบกับ	WCF	
แล้วจะได้ว่า	 ใน	SOA	 จ�าเป็นต้องมีส่วนที่เป็นเสมือนข้อตกลง
ระหว่าง	Client	กับ	Server	เพื่อใช้ในการแลกเปลี่ยนข้อมูลกันซึ่ง
เป็นหน้าทีข่อง	Data	Contract	ใน	WCF	จะเป็นส่วนงานทีก่�าหนด
รปูแบบของข้อมลูส�าหรบัการแลกเปลีย่นกนั	และในการรบัส่งข้อมลู	
(Message)	ใน	WCF	คือส่วนของ	Message	Contract	เป็นส่วน
ส�าหรับก�าหนดโครงสร้าง	SOAP	Message	ให้กับ	Data	Contract	
และในส่วนที่เป็น	Interface	ส�าหรับเรียกใช้งานเซอร์วิสนั้นก็เทียบ
เท่ากับ	Service	Contract	ใน	WCF	โดยเป็นการก�าหนดหน้าตา
หรือลักษณะการเรียกใช้งานเซอร์วิสนั้นเช่น	 ผลลัพธ์	 ชื่อบริการ	
ตัวแปรที่ใช้ส่ง	 เป็นต้น	 ส่วน	Transport	 ของ	SOA	 นั้นเทียบได้
กับ	Binding	ของ	WCF	โดยท�าหน้าที่สร้างต้นแบบของการติดต่อ
กับปลายทาง	(Endpoint)	 การติดต่อสื่อสารมีโพรโทคอลหลักคือ		
HTTP,	HTTPS,	TCP	และ	Named	Pipes		และสุดท้าย	Endpoint	
ของ	SOA	ก็เทียบได้กับการ	Deployment	เปรียบเสมือนจุดที่ให้
บริการหรือจุดที่	WCF	นั้นติดตั้งอยู่

รูปภาพที่ 4:	 เปรียบเทียบ	SOA	Concept	กับ	WCF	Concept	
(Peiris	&	Mulder,	2007,	41)
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จะเหน็ว่าการออกแบบระบบจะเกดิจากความรูแ้ละความ
เข้าใจในเรื่องของ	SOA	เป็นหลัก	เพราะเป็นเรื่องของแนวคิดการ
ออกแบบโครงสร้างของเซอร์วิสต่างๆ	 ให้ตรงความต้องการของ
องค์กร	และในขั้นตอนการพัฒนาจึงเลือกใช้เครื่องมือที่เหมาะสม
กับองค์กรและความรู้ความสามารถของผู้พัฒนาเอง	ส่วน	WCF	ก็
เป็นเครื่องมือหนึ่งที่ทาง	Microsoft	สร้างขึ้นเพื่อนักพัฒนาระบบที่
พัฒนาบนพื้นฐานของ	.NET	 ได้ใช้ในการพัฒนาซอฟต์แวร์ที่ได้รับ
การออกแบบด้วย	SOA	ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

แนวทางการพัฒนาซอฟต์แวร์ด้วย WCF

องค์กรต่างๆ	 ที่คิดว่าจะน�าเทคโนยี	WCF	 ไปใช้พัฒนา
ซอฟต์แวร์	 ควรค�านึงว่า	WCF	 เป็นเพียงทางเลือกในการพัฒนา
ซอฟต์แวร์	 ซึ่งในบางงานหรือบางซอฟต์แวร์อาจจะไม่จ�าเป็นหรือ
เหมาะสมที่จะพัฒนาด้วย	WCF	 ขอให้ขึ้นกับดุลพินิจของทีมผู้
พฒันาซอฟต์แวร์เองถงึความเหมาะสมในการเลอืกเครือ่งมอืในการ
พัฒนาซอฟต์แวร์ตามความเหมาะสม	 และขอสรุปว่าการพัฒนา
ซอฟต์แวร์ด้วย	WCF	มีข้อดี	และข้อเสียดังนี้

ข้อดี
·	 การพฒันาท�าได้ง่าย	ถ้าผูพ้ฒันามคีวามรูค้วามเข้าใจใน

การพัฒนาซอฟต์แวร์ด้วย	.NET	Technology
·	 สามารถน�าเซอร์วิสที่สร้างกลับมาใช้ใหม่ได	้ โดยแยก

ส่วนงานกับการแสดงผล	(User	Interface)
·	 การปรับปรุงเปลี่ยนแปลงแก้ไขหรือเพิ่มเติมความ

สามารถของซอฟต์แวร์ในอนาคตท�าได้ง่ายยิ่งขึ้น
·	 สามารถท�างานร่วมกับเซอร์วิสที่ท�างานบน	Platform	

อื่นได้
·	 ในการพัฒนาหนึ่งเซอร์วิสมีได้มากกว่าหนึ่งปลายทาง	

(Endpoints)	
·	 สามารถ	Hosting	เซอร์วิสได้หลายรูปแบบ	เช่น	IIS	หรือ	

Windows	Service	เป็นต้น
ข้อเสีย
·	 มีค่าใช้จ่ายเรื่อง	License	ในการพัฒนาซอฟต์แวร์
·	 มีการรับส่งข้อมูลผ่านระบบเครือข่ายมากขึ้น
·	 การตรวจสอบข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้นจากการท�างาน

ภายในเซอร์วิสท�าได้ยาก
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