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1.1 ควำมส ำคัญและทีม่ำของโครงกำร 

โครงการค้นควา้แบบอิสระน้ีได้น าระบบบริหารทรัพยากรขององค์กร (Enterprise 
Resource Planning : ERP) ท่ีเรียกวา่ โปรแกรมประยุกตร์ะบบ SAP(1) (Systems, Applications and 
Products in Data Processing) ร่วมกบัเทคโนโลยีระบบก าหนดต าแหน่งบนโลก(3) (Global 
Positioning System : GPS) , Pocket PC(12) และโปรแกรมประยุกตเ์วบ็(8) (Web Application) มา
พฒันาเป็นระบบตน้แบบติดตามการส่งสินคา้ โดยผูค้น้ควา้แบบอิสระไดท้ าการพฒันาโปรแกรม
ประยุกต์เพื่อให้สามารถท าการจดัตารางการส่งสินคา้ จดัเส้นทางการส่งสินคา้ ติดตามขบวนการ
ขนส่งและเคล่ือนยา้ยสินคา้ ให้สมบูรณ์และมีประสิทธิภาพแบบเป็นสารสนเทศการส่งสินคา้ตาม
เวลาจริง (Real Time Delivery Information) ซ่ึงโปรแกรมประยุกต์ท่ีพฒันาข้ึนมาน้ีเรียกว่า
โปรแกรมประยุกต์ระบบคน้หาและติดตามการส่งสินคา้ด้วย GPS (Product Delivery Tracking 
System with GPS) การท างานของโปรแกรมน้ีจะท าตามเอกสาร Proof of Delivery ใน Module 
Sales Order and Distribution ซ่ึงสอดคลอ้ง Independence Study (IS) Process Engineering Guide 
and ISO29110-VSE(16) 

โปรแกรมประยุกต์ท่ีมีในยุคโลกาภิวตัน์น้ีได้น าเทคโนโลยีต่าง ๆ เข้ามาพฒันาและ
ปรับปรุงให้สามารถตอบสนองความต้องการของธุรกิจท่ีตอ้งการใช้โปรแกรมประยุกต์ไปเป็น
เคร่ืองมือช่วยในการแข่งขนัทางธุรกิจ ซ่ึงขณะน้ีไดมี้หลากหลายชนิดดว้ยกนัแต่ท่ีก าลงัเป็นท่ีนิยม
มากท่ีสุดคือระบบบริหารทรัพยากรองคก์ร หรือ ERP (Enterprise Resource Planning) เพื่อใชใ้น
การจดัการและวางแผนการใชท้รัพยากรต่าง ๆ ขององคก์รใหมี้ประสิทธิภาพสูงสุด โดยเป็นระบบท่ี
มีความสามารถจะเช่ือมโยงระบบงานต่าง ๆ ขององค์กรเขา้ด้วยกนัไม่ว่าจะเป็น Financial & 
Accounting, Sales & Distribution, Production & Material Management และ Human Resource ใน
องค์กรขนาดใหญ่ไดมี้การน าโปรแกรมประยุกตอ่ื์นเขา้มาใช้ร่วมกบัระบบ ERP เช่น ระบบ SRM 
(Supplier Relationship Management) ซ่ึงเป็นระบบท่ีท าการเช่ือมโยงเก่ียวพนักันระหว่าง
กระบวนการของการจดัซ้ือ กระบวนการผลิต และการเคล่ือนยา้ยสินคา้หรือบริการ ซ่ึงการเช่ือมโยง
น้ีไดเ้ก่ียวขอ้งกบัผูจ้ดัส่งสินคา้ ผูผ้ลิตสินคา้ ผูจ้ดัจ  าหน่าย และขั้นตอนการส่งสินคา้ให้แก่ผูบ้ริโภค 
เป็นการลดระยะเวลาลง ลดความซ ้ าซ้อนของขั้นตอนต่าง ๆ และลดค่าใชจ่้ายในดา้นการเก็บรักษา
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สินคา้ ระบบ CRM (Customer Relationship Management) คือระบบการบริหารความสัมพนัธ์กบั
ลูกคา้ เพื่อช่วยให้องค์กรรู้ถึงความตอ้งการและพฤติกรรมการซ้ือของลูกคา้ ท าให้บริษทัสามารถ
น าเสนอสินคา้ท่ีเหมาะสมกบัลูกคา้ ช่วยใหบ้ริการหลงัการขายแก่ลูกคา้ตามท่ีลูกคา้ตอ้งการ เป็นตน้ 

การน าโปรแกรมประยกุตต์่าง ๆ มาใชร่้วมกนัน้ีก็เพื่อตอ้งการบริหารจดัการองคก์ร ลูกคา้ 
และผูจ้ดัส่งสินคา้ให้กบัองคก์ร เพื่อวตัถุประสงคใ์นการลดตน้ทุนต่าง ๆ ท่ีเกิดจากการด าเนินธุรกิจ 
ซ่ึงอาจตอ้งใชง้บประมาณมหาศาลในการลงทุนและตอ้งรอผลตอบแทนกลบัคืนมา ความเส่ียงของ
การลงทุนเกิดจากสถาปัตยกรรมดา้นเทคโนโลยีท่ีมีการเปล่ียนแปลงอย่างรวดเร็วทั้งดา้นอุปกรณ์
คอมพิวเตอร์ ซอฟต์แวร์ ฐานขอ้มูล และระบบเครือข่ายการติดต่อส่ือสาร หรือเม่ือลงทุนไปแลว้
ระบบไม่สามารถน าขอ้มูลกลบัมาตอบสนองกบัความตอ้งการขององคก์ร ซ่ึงผลตอบแทนไม่คุม้ทุน
กบัการลงทุนในระบบใหญ่ ๆ ดงักล่าวขา้งตน้ ดงันั้นจึงมีหลายองคก์รท่ีใชร้ะบบ ERP และท าการ
เช่ือมต่อกบัโปรแกรมประยุกต์ท่ีใช้เฉพาะดา้น เช่น ระบบ ERP ใช้ร่วมกบัโปรแกรมประยุกต์การ
บริหารสินคา้คงคลงั หรือ ระบบ ERP ใชร่้วมกบัโปรแกรมประยุกตก์ารขนส่ง และหรือระบบ ERP 
ใชร่้วมกบัโปรแกรมประยกุตบ์ริหารหลงัการขายสินคา้ เป็นตน้ 
 
1.2 วตัถุประสงค์ของโครงกำร 

 เพื่อสร้างประสบการณ์ในการน าโปรแกรมประยุกต์ระบบ SAP มาพฒันาให้
เหมาะสมกบัรูปแบบการด าเนินธุรกิจขององคก์ร 

 เพื่อใหธุ้รกิจด าเนินการอยา่งต่อเน่ืองบนพื้นฐานของขอ้มูลท่ีมีความน่าเช่ือถือ 
 เพื่อลดความซ ้ าซอ้น 
 เพื่อการด าเนินธุรกิจท่ีเป็นไปตามมาตรฐานสากลและรองรับความตอ้งการของตลาด 

 
1.3 ประโยชน์ของโครงกำร 

 เพื่อลดปัญหาความยุง่ยากในการตรวจสอบขอ้มูลในการขนส่ง 
 ลดปัญหาการติดต่อส่ือสารท่ีคลาดเล่ือนหรือผดิพลาดในระหวา่งการขนส่งสินคา้ 
 ประหยดัระยะเวลาการท างาน สะดวก รวดเร็วและเขา้ใจง่าย 
 เพื่อช่วยติดตามงานในแต่ละขั้นตอนอยา่งเป็นระบบ 
 เพื่อเพิ่มความรวดเร็วและถูกตอ้งในการกระจายสินคา้และส่งสินคา้ 
 เพื่อเพิ่มความมัน่ใจใหก้บัลูกคา้วา่สินคา้สามารถส่งไดต้ามท่ีก าหนดเวลา 
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1.4 ขั้นตอนและวธีิกำรด ำเนินงำน 

การยืนยนัความส าเร็จของโครงการ ผูค้ ้นควา้จดัรูปแบบการท าโครงการอ้างอิงตาม
ระเบียบวิธี ASAP (Accelerated SAP) และมาตรฐานวิศวกรรมซอฟตแ์วร์ส าหรับองคก์รขนาดเล็ก 
(Software Engineering – Lifecycle Profiles for Very Small Enterprises) ISO29110-VSE ผูค้น้ควา้
จะเนน้การใชง้าน ISO29110-VSE ท่ี 2 กิจกรรมใหญ่ คือ การบริหารโครงการ และการพฒันาระบบ 
ดงัน้ี 

 

 
 

รูป 1.1  การบริหารโครงการ(16) 
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รูป 1.2  การพฒันาระบบ(16) 
 

รูปแบบการบริหารโครงการ และการพฒันาระบบของโปรแกรมประยุกตร์ะบบ SAP มี
ขั้นตอนเป็นของตวัเองเรียกวา่ ASAP มีลกัษณะท่ีสอดคลอ้งกบั ISO29110 แสดงไวใ้นรูป 1.1 และ 
1.2 ขั้นตอนของ ASAP ประกอบดว้ย 

 Project preparation การเตรียมทีมงาน การท าความเขา้ใจ ธุรกิจ และโปรแกรม
ประยกุตร์ะบบ SAP 

 Business blueprint การออกแบบและยนืยนัระบบ 
 Realization การท า Configuration ท าแผนเตรียมข้ึนระบบ (Cutover plan) Unit 

testing and Integration testing 
 Final preparation การท าการข้ึนระบบ เตรียม Freeze ระบบ ท า data conversion 

ทดสอบระบบ และ User Training 
 Go live and support การข้ึนระบบทดสอบใชง้านจริง และการแกไ้ขปัญหา 
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1.5 ขอบเขตกำรศึกษำ 

พฒันาโปรแกรมประยุกต์ตน้แบบส าหรับระบบจดัตารางเวลาขนส่ง จดัเส้นทางขนส่ง 
และติดตามการล าเลียงขนส่งสินคา้ดว้ยเอกสาร Proof of Delivery ใน Module Sales Order and 
Distribution ของโปรแกรมส าเร็จรูป SAP โดยใช้เคร่ืองมือบอกพิกดั (GPS), การส่ือสาร GPRS, 
เคร่ือง Pocket PC และโปรแกรมประยุกต์เวบ็ (Web Application) เป็นเคร่ืองมือในการพฒันา
ตน้แบบ 

 
รูป 1.3  แผนภาพ 

 
เร่ิมตั้งแต่พนกังานขายสินคา้สร้างเอกสารการขายสินคา้ (Sales Order) ในโปรแกรม

ประยกุตร์ะบบ SAP หลงัจากท่ีพนกังานขายสินคา้ไดรั้บค ายืนยนัวนัท่ีและเวลาส่งมอบสินคา้ให้กบั
ลูกคา้แลว้ พนกังานคลงัสินคา้จะท าเอกสารใบส่งสินคา้ (Delivery Order) โดยอา้งอิงจากเอกสาร
การขายสินคา้ เพื่อจดัเตรียมสินคา้และท าใบส่งสินคา้เพื่อก าหนดเส้นทาง การจดัเส้นทางคือรวมใบ
ส่งสินคา้ ท่ีอยู่บนเส้นทางเดียวกนัรวบรวมเอาไวใ้นเส้นทางเดียวกนั และออกเอกสาร Proof of 
Delivery ของลูกคา้แต่ละราย เป็นอนัจบการท างานในโปรแกรมประยุกตร์ะบบ SAP ตามขั้นตอนท่ี
ปฏิบติัปกติทัว่ไป 

จากนั้นพนกังานจดัตารางการส่งสินคา้จะใชเ้คร่ืองคอมพิวเตอร์ส่วนตวัท่ีเป็น Client ของ
โปรแกรมประยุกตร์ะบบคน้หาและติดตามการส่งสินคา้ดว้ย GPS ไปเรียกโปรแกรมต่อเช่ือม เพื่อ
ท าการดึงขอ้มูลจากเอกสาร Proof of Delivery จากโปรแกรมประยุกตร์ะบบ SAP และส่งขอ้มูลไป
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ไวท่ี้โปรแกรมประยุกต์เซิร์ฟเวอร์ (Application Server) เพื่อน าไปประมวลผลการจดัตารางและจดั
เส้นทางการขนส่งสินคา้ การประมวลผลเพื่อจดัตารางขนส่งสินคา้และจดัเส้นทางการส่งสินคา้จะ
อยูบ่นโปรแกรมประยกุตเ์ซิร์ฟเวอร์ โดยใชโ้ปรแกรมประยุกตร์ะบบคน้หาและติดตามการส่งสินคา้
ด้วย GPS หลงัจากท าการประมวลผลส าเร็จแล้ว พนักงานจดัตารางการส่งสินคา้ตอ้งตรวจสอบ
ความถูกตอ้งและเรียบร้อยก่อนน าไปใชง้าน ซ่ึงอาจจะท าการปรับปรุงจดัตารางเวลาและจดัเส้นทาง
ดว้ยตนเองตามความเหมาะสม ขอ้มูลตารางเวลาขนส่งและเส้นทางการขนส่งท่ีผา่นการตรวจสอบ
แลว้จะถูกน าไปเขียนบน Google Maps ผา่นทาง Web Browser และท าการก าหนดเส้นทางการ
ขนส่งให้รถขนส่งสินคา้แต่ละคนัพร้อมทั้งจดัเตรียมขอ้มูลตารางเวลาส่งสินคา้ จุดท่ีตอ้งส่งสินคา้ 
และเส้นทางการขนส่งสินคา้ไวท่ี้โปรแกรมประยุกต์เซิร์ฟเวอร์ เพื่อเตรียมไวใ้ห้พนกังานส่งสินคา้
น าขอ้มูลไปใชต่้อไป 

การเร่ิมตน้การส่งสินคา้ พนักงานส่งสินคา้จะท าการดึงขอ้มูลจากโปรแกรมประยุกต์
เซิร์ฟเวอร์ มายงัเคร่ือง Pocket PC ท่ีเป็น Client ของโปรแกรมประยุกตร์ะบบคน้หาและติดตามการ
ส่งสินคา้ดว้ย GPS ท่ีประจ ารถขนส่งสินคา้แต่ละคนั เม่ือรถขนส่งสินคา้เคล่ือนท่ีออกจากจุดเร่ิมตน้
ของการปล่อยสินคา้ เคร่ือง Pocket PC Client ท่ีประจ าอยูใ่นรถส่งสินคา้แต่ละคนั จะส่งขอ้มูลพิกดั
ต าแหน่ง ผา่นระบบการส่ือสาร GPRS มาท่ีโปรแกรมประยกุตร์ะบบคน้หาและติดตามการส่งสินคา้
ดว้ย GPS Server ซ่ึงท าให้สามารถตรวจสอบไดว้่ารถขนส่งสินคา้อยูใ่นต าแหน่งใด ของเส้นทาง
ขนส่งไหน ห่างจากจุดเร่ิมตน้ของการปล่อยสินคา้เป็นระยะทางยาวก่ีกิโลเมตร และใช้เวลาการ
เดินทางก่ีชัว่โมงและก่ีนาที ความถ่ีของการส่งขอ้มูลพิกดัต าแหน่งจากเคร่ือง Pocket Client ไปยงั
โปรแกรมประยุกตร์ะบบคน้หาและติดตามการส่งสินคา้ดว้ย GPS Server สามารถก าหนดไดบ้น
เคร่ือง Pocket PC Client วา่จะให้ส่งขอ้มูลพิกดัต าแหน่งมาท่ีโปรแกรมประยุกตร์ะบบคน้หาและ
ติดตามการส่งสินคา้ดว้ย GPS Server ทุก ๆ ก่ีนาที เพื่อประหยดัค่าใช้จ่ายในการส่ือสารระบบ 
GPRS และข้ึนอยูก่บัความตอ้งการท่ีจะติดตามพิกดัต าแหน่งสุดทา้ยของรถขนส่งสินคา้ทุก ๆ ก่ีนาที 
(ปกติเคร่ือง Pocket PC ท่ีเป็น Client ของโปรแกรมประยุกต ์GPS จะเก็บขอ้มูลพิกดัต าแหน่งทุก ๆ 
30 วินาที และส่งขอ้มูลมาท่ีโปรแกรมประยุกต์ระบบคน้หาและติดตามการส่งสินคา้ด้วย GPS 
Server ทุก ๆ 2 นาที) 

ขั้นตอนการปฏิบติัระหวา่งการส่งสินคา้ใหก้บัลูกคา้ เม่ือรถขนส่งสินคา้ถึงจุดก าหนดของ
สถานท่ีส่งสินคา้ พนกังานส่งสินคา้จะน าสินคา้ส่งให้กบัลูกคา้และตอ้งท าการยืนยนัการรับสินคา้
ของลูกคา้ ตามเอกสาร Proof of Delivery ผา่นทางเคร่ือง Pocket PC Client หลงัจากท าการยืนยนั
ส าเร็จ ขอ้มูลตามหมายเลขเอกสาร Proof of Delivery เช่น จ านวนสินคา้ เวลาส่งสินคา้ และขอ้มูล
พิกดัต าแหน่งก็จะถูกปรับปรุง (update) แบบออนไลน์และเรียลไทม ์ กลบัมาท่ีโปรแกรมประยุกต์
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ระบบคน้หาและติดตามการส่งสินคา้ดว้ย GPS Server ผา่นระบบการส่ือสาร GPRS ขอ้มูลเหล่านั้น
จะถูกเก็บเอาไวใ้นฐานขอ้มูล ของโปรแกรมประยกุตร์ะบบคน้หาและติดตามการส่งสินคา้ดว้ย GPS 
Server เม่ือการปรับปรุงขอ้มูลส าเร็จแลว้ โปรแกรมประยุกตร์ะบบคน้หาและติดตามการส่งสินคา้
ดว้ย GPS Server จะส่งขอ้มูลยืนยนัการรับสินคา้ของลูกคา้ตามหมายเลขเอกสาร Proof of Delivery 
กลบัไปท่ีโปรแกรมประยุกต์ระบบ SAP เพื่อเป็นการยืนยนัการส่งสินคา้ให้กบัลูกคา้แบบส าเร็จ
สมบูรณ์ในโปรแกรมประยกุตร์ะบบ SAP ขบวนการต่าง ๆ ท่ีกล่าวตามล าดบัมาแลว้ เป็นขบวนการ
และขั้นตอนของการปรับปรุงขอ้มูลแบบออนไลน์เรียลไทม์ในแต่ละจุดของการส่งสินคา้ให้กบั
ลูกคา้ พนกังานส่งสินคา้จะกระท าตามขบวนการอย่างน้ีในทุก ๆ จุดของการส่งสินคา้ให้กบัลูกคา้
จนกระทัง่ถึงจุดสุดทา้ยของการส่งสินคา้ เม่ือส่งสินคา้ครบทุกจุด รถขนส่งสินคา้ก็เดินทางกลบัมาท่ี
บริษทั เป็นอนัจบกระบวนการขนส่งสินคา้และการติดตามการขนส่งสินคา้ดว้ยโปรแกรมประยุกต์
ระบบคน้หาและติดตามตามเวลาจริงดว้ยจีพีเอสส าหรับการส่งสินคา้ 

ระบบการติดตามการขนส่งสินคา้โดยโปรแกรมประยุกตร์ะบบคน้หาและติดตามการส่ง
สินคา้ดว้ย GPS จะสามารถรับรู้ขอ้มูลทั้งหมดท่ีส่งมาจากเคร่ือง Pocket PC Client (ตามเวลาท่ีตั้ง
เอาไวท่ี้เคร่ือง Pocket PC Client) โดยผา่นโปรแกรม Web Brower เช่น รถขนส่งสินคา้วิ่งไปบน
เส้นทางและตามเวลาท่ีก าหนดไวห้รือไม่ เส้นทางการขนส่งมีปัญหาจราจรหรือเปล่า เวลาอะไรท่ีรถ
ขนส่งสินคา้จะไปถึงจุดส่งสินคา้แต่ละจุด พนกังานบริการลูกคา้สามารถน าขอ้มูลน้ีไปประมาณการ
ส าหรับตอบลูกคา้ได้ทนัที โดยลูกค้าไม่ตอ้งเสียเวลารอค าตอบจากพนักงานบริการลูกคา้ท่ีตอ้ง
โทรศพัทไ์ปถามพนกังานส่งสินคา้ และค าตอบท่ีไดจ้ากพนกังานส่งสินคา้ อาจเป็นขอ้มูลท่ีบิดเบือน
และคาดเคล่ือนได ้
 
1.6 ผลทีค่ำดว่ำจะได้รับ 

 แจง้ผลความคืบหนา้ของงานไดท้นัที และทราบไดว้า่เกิดปัญหาใดข้ึนบา้ง 
 เม่ือรับทราบปัญหาไดเ้ร็ว การแกไ้ขงานก็สามารถท าไดท้นัท่วงที 
 สามารถประหยดัเวลาการประสานงานกบัลูกคา้ ไม่ตอ้งรอการติดต่อกลบัจากลูกคา้ 

ซ่ึงเป็นการสูญเสียเวลาโดยเปล่าประโยชน์ 
 หลีกเล่ียงความเขา้ใจท่ีคลาดเคล่ือนในการส่ือสาร ส่งผลให้งานมีประสิทธิภาพและ

รวดเร็ว เม่ือลดขั้นตอนในส่วนน้ีลงไปได้ การด าเนินงานก็สามารถบรรลุตาม
เป้าหมายท่ีวางไวไ้ด ้
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 เพื่อใชใ้นการตดัสินก าหนดนโยบายการให้บริการ รวมถึงวางแผนงาน การควบคุม
ระดบัผลงานได ้

 น าข้อมูลจากระบบน้ีมาประเมินผลการด าเนินงานในหน่วยงานเพื่อวิเคราะห์
แผนงานหรือน าไปใชเ้ป็นขอ้มูลดา้นงานบริหารและประเมินผล 

 ตอบสนองความพึงพอใจของลูกคา้ท่ีสามารถส่งสินคา้ไดต้ามก าหนด 
 ลดค่าใชจ่้ายและตน้ทุนในการเก็บสินคา้ระหวา่งร้านคา้ส่งและร้านคา้ปลีก 

 
1.7 สถำนทีใ่ช้ในกำรด ำเนินงำน 

 ศูนยก์ารศึกษากรุงเทพฯ 128/96-98 อาคารพญาไทพลาซ่า ชั้น 8 ถนนพญาไท เขต
ราชเทว ีกรุงเทพฯ 10400 

 
1.8 รำยละเอยีดเคร่ืองมือทีใ่ช้กำรศึกษำ 

1.8.1 ฮาร์ดแวร์ (Hardware) 
 คอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค Dell Inspiron n5010 Intel® Core™ i5 CPU M460 @ 2.53 

GHz Memory 4 G. Byte 
 SAP Server, Australia 
 Windows Mobile 6.5 HTC Touch 2 

1.8.2 ซอฟตแ์วร์ (Software) 
 SAP R/3 ECC 6 
 Microsoft Windows 7  64 bit 
 Microsoft Visual Studio 2010 
 Microsoft Word Processor 2007  
 SAP.NET Connector Version 2 
 Ext.NET Version 1.1 
 Microsoft SQL 2008 Express 
 Microsoft ASP.NET MVC 2.0 
 Pocket Builder Version 2.5 
 SQL Anywhere 10 
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1.9 ระยะเวลำทีใ่ช้ในกำรด ำเนินกำรศึกษำ 

การท าโครงการมีระยะเวลาประมาณ 6 เดือน เร่ิมจากเดือนมีนาคม 2554 ถึงเดือน
สิงหาคม 2554 ผูค้น้ควา้แบบอิสระมีการก าหนดแผนงานและหวัขอ้ในการท างานตามระยะเวลา
และแผนงานท่ีวางไวเ้พื่อใชใ้นการติดตามความกา้วหนา้ของโครงงาน 

 
ตำรำง 1.1  แผนโครงการ 

กจิกรรม จ ำนวน (วนั) 
การวางแผน 5 
การส ารวจความตอ้งการ 10 
การออกแบบ 20 
การลงมือจดัท าซอฟตแ์วร์ 50 
การทดสอบ 24 
ท าเอกสารคู่มือ 7 
การติดตั้ง 3 

 


