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บทคดัย่อ 

การด าเนินธุรกิจในโลกปัจจุบนัได้มีการน าเทคโนโลยีมาใช้เป็นเคร่ืองมือเสริมสร้าง
ประสิทธิภาพในการแข่งขนัในแต่ละอุตสาหกรรม โปรแกรมประยกุตร์ะบบ SAP เป็นระบบบริหาร
ทรัพยากรขององค์กร (Enterprise Resource Planning : ERP) ท่ีบริษทัต่าง ๆ ไดน้ ามาใช้เพื่อ
เสริมสร้างประสิทธิภาพของการวางแผนทรัพยากรและการบริหารจดัการตามวตัถุประสงค์ท่ี
แตกต่างกนัข้ึนอยูก่บั วิสัยทศัน์ เป้าหมาย และนโยบายของแต่ละบริษทั แต่จุดเด่นและคุณภาพของ
โปรแกรมประยุกต์ระบบ SAP นั้นมีมาตรฐานเดียวกนั คือเป็นระบบการท างานแบบตามเวลาจริง 
(Real Time) และออนไลน์ (Online) ดงันั้นโครงการน้ีจะน าจุดเด่นของการท างานแบบตามเวลาจริง 
ของโปรแกรมประยุกตร์ะบบ SAP มาเพิ่มประสิทธิภาพให้เป็น Real Time Delivery Information 
โดยการน าระบบและอุปกรณ์ระบบก าหนดต าแหน่งบนโลก (Global Positioning System : GPS) มา
เช่ือมต่อ (Interface) พร้อมทั้งพฒันาระบบให้สามารถ จดัตารางเวลาขนส่ง จดัเส้นทางขนส่ง และ
ติดตามการล าเลียงขนส่งสินคา้ดว้ยเอกสาร Proof of Delivery ใน Module Sales Order and 
Distribution 

การพฒันาระบบน้ีใชส้ าหรับธุรกิจคา้ส่ง เพื่อลดช่องวา่งของระยะทาง ช่องว่างดา้นเวลา 
ช่องว่างด้านข้อมูล และลดจ านวนสต็อกของร้านค้าปลีก โดยให้ผูค้ ้าส่งเป็นคลังข้อมูลและ
คลงัสินคา้แทนร้านคา้ปลีก การท างานของระบบจะใชข้อ้มูลในโปรแกรมประยุกตร์ะบบ SAP เป็น
ตวัขบัเคล่ือน ประมวลผลและส่งต่อให้ระบบ GPS เพื่อท าการติดตามขอ้มูลการกระจายสินคา้ การ
ขนส่ง การเคล่ือนยา้ย จนกระทัง่ส่งมอบสินคา้ให้กบัลูกคา้ รวมถึงการส่งขอ้มูลกลบัมาท่ีโปรแกรม
ประยุกต์ระบบ SAP โครงการน้ีเป็นการคน้ควา้แบบอิสระท่ีสามารถน าไปประยุกต์ใช้งานไดจ้ริง 
และสามารถน าไปพฒันาต่อใหเ้ป็นกลยทุธ์การใชโ้ปรแกรมประยุกตร์ะบบ SAP เพื่อลดตน้ทุนและ
ค่าใชจ่้ายต่าง ๆ ท่ีเกิดจากการส่ือสารขอ้มูลในขบวนการเคล่ือนยา้ยสินคา้ และเป็นพื้นฐานเพื่อน าไป
พฒันาเทคโนโลยรีะบบคน้หาและติดตาม (Tracking System) ในระดบัสากล (Global) ต่อไป 
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ABSTRACT 

Technology is the used as a tool to enhance the effectiveness of competition in each 
industry upon conducting business in today’s world.  The SAP is the ‘Enterprise Resource 
Planning’ (ERP) which is used for increasing the efficiency of resource planning. The objectives 
of management are different in terms of the vision, goals and policies of each company. However, 
the strength and quality of applications, as well as the SAP systems all have the same standard. It 
is a Real Time Operating System and Online. This study uses the strength point of this system, 
“Real Time Information”, to be applied with SAP to be the “Real Time Delivery Information”. 
SAP and GPS are used to interface data by scheduling delivery time, managing the route, and 
following up on the goods by ‘Proof of Delivery’ document which is referred from the ‘Module 
Sales Order and Distribution’. 

This system is used for the development of the wholesale business to reduce the gap 
distance, space of time, and information gaps.  It is also used for reducing the stock of the retailer 
from the wholesaler who keeps information and goods that are stored in the warehouse. The 
system uses data-driven applications; the SAP system is processed and sent to a GPS system to 
track the distribution of freight transport until the delivery to the customer have included an 
interface data that is sent back into the SAP. This is an independent research project that can be 
applied to develop a strategy with SAP applications.  The ideas is to reduce costs and expenses 
arising from the information in the process of moving goods as a basis for further development in 
the Global Tracking system. 


