
 
บทที ่2 

ทฤษฎแีละงานวจิัยทีเ่กีย่วข้อง 
 
2.1 SAP คืออะไร 

SAP(1) คือ ซอฟตแ์วร์ทางดา้น Enterprise Resource Planning หรือท่ีเรียกสั้น ๆ วา่ ERP 
เป็นซอฟตแ์วร์ท่ีมีการรวบรวม หรือผนวกฟังกช์นังานทั้งหมดในองคก์ร หรือมีการเช่ือมโยงในส่วน
ของโมดูลทั้งหมดเขา้ดว้ยกนั โดยมีการท างานในลกัษณะแบบเรียลไทม์ และ SAP จะไดรั้บการ
ออกแบบมาบนพื้นฐานของแนวปฏิบติัท่ีดีท่ีสุดในอุตสาหกรรมนั้น ๆ (Best Practice) ก็คือมีการ
ก าหนดในส่วนของกระบวนการทางธุรกิจ ท่ีมีการทดสอบ และส ารวจมาแลว้วา่เป็นวิธีท่ีดีท่ีสุดใน
อุตสาหกรรมนั้น ๆ ไวใ้นตวัของ SAP 

SAP ก่อตั้งท่ีประเทศเยอรมนั เม่ือปี 1972 (พ.ศ. 2515) ส านกังานใหญ่ตั้งอยูท่ี่ Walldorf, 
Germany โดยการรวมตวักนัของอดีตพนกังานบริษทั IBM โดยใช้ช่ือว่า Systemanalyse und 
Programmentwicklung ต่อมาไดเ้ปล่ียนช่ือเป็น Systeme, Anwendungen und Produkte in der 
Datenverarbeitung (ระบบโปรแกรมประยุกต์ และผลิตภณัฑ์ในการประมวลผลขอ้มูล) และ
เจริญเติบโตจนกลายเป็นบริษทัซอฟต์แวร์ ท่ีใหญ่เป็นอนัดบั 5 ของโลก มีบริษทัท่ีมีการใช ้SAP 
มากกว่า 6,000 บริษทั ใช้มากกว่า 50 ประเทศ ใช้มากกว่า 9,000 site มีส่วนแบ่งในตลาด 
client/server software กว่า 31% มีผูใ้ชเ้พิ่ม 50% ต่อปี มียอดขาย SAP R/3 เพิ่มข้ึน 70% ต่อปี 
เป้าหมายธุรกิจในเร่ิมแรก เนน้ลูกคา้ท่ีเป็นธุรกิจขนาดใหญ่ (Enterprise-scale)แต่ในปัจจุบนัไดข้ยาย
ธุรกิจไปท่ีลูกคา้ขนาดเล็กและขนาดกลาง 

ระบบ SAP ประกอบดว้ย หลาย module ของแต่ละส่วนของการจดัการท่ีเอามารวมกนั 
เน่ืองด้วยตลาดและความตอ้งการของลูกค้าเป็นตวักระตุ้นการเปล่ียนแปลงของระบบ มีบริษทั
ซอฟตแ์วร์ ท่ีพยายามสร้างโปรแกรมท่ีสนบัสนุนแต่ละส่วนของธุรกิจ ในขณะท่ี SAP พยายามสร้าง
ซอฟตแ์วร์ท่ีเหมาะสมกบัทุกธุรกิจ SAP โดยให้โอกาสเลือกใชแ้ค่ระบบเดียวแต่สามารถท างานได้
กบัทุกส่วนของธุรกิจ ทั้งยงัสามารถติดตั้งโปรแกรมประยุกต์ R/3 มากกว่า 1 ตวัเป็นการเพิ่ม
ความเร็วในการท างาน SAP มีหลาย Module มีหนา้ท่ีท่ีต่างกนั แต่ท างานร่วมกนัเป็นหน่ึงเดียว (แต่
ละ Module คือแต่ละส่วนของธุรกิจ) ผลิตภณัฑ ์SAP มี 2 กลุ่ม คือ 

 SAP R/2 ใชส้ าหรับเมนเฟรม (Main Frame) 
 SAP R/3 ใชก้บัระบบ Client/server 
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โดยตวั “R” หมายถึง “real time data processing” (การประมวลผลขอ้มูลตามเวลาจริง) 
ส่วน “3” หมายถึง สถาปัตยกรรมโปรแกรมแบบ 3 ชั้น (three-tier): ฐานขอ้มูล, โปรแกรมประยุกต ์
เซิร์ฟเวอร์ และไคลเอนต ์(SAPgui) 

Module SAP ท่ีเป็นท่ีรู้จกักนัคือ 
 SD (Sales and Distribution) เป็นโปรแกรมเก่ียวกบัการบนัทึกการขาย และ

ใหบ้ริการ 
 MM (Materials Management) เป็นโปรแกรมท่ีเก่ียวขอ้งกบัการควบคุมสินคา้คงคลงั 

การสั่งซ้ือสินคา้ 
 FI (Financial Accounting) เป็นโปรแกรมท่ีเก่ียวขอ้งกบัการบนัทึกตวัเลขทางบญัชี 

การท างบประมาณ รายงานทางการเงินต่าง ๆ 
 CO (Controlling) เป็นโปรแกรมท่ีเก่ียวขอ้งกบัรายงานต่าง ๆ ในการด าเนินงาน 

ขอ้มูลเพื่อการวเิคราะห์ 
 
2.2 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการติดตามรถยนต์ด้วยระบบก าหนดต าแหน่งบนโลกผ่านดาวเทียม 

(Global Positioning System Tracking System) 

การติดตามรถยนต์ดว้ยระบบก าหนดต าแหน่งบนโลกผ่านดาวเทียม(2) เป็นการติดตาม
รถยนต์ท่ีน ามาใช้เพื่อช่วยสนับสนุนงานบริหารการใช้ยานพาหนะ ซ่ึงจะช่วยลดค่าใช้จ่ายท่ีไม่
จ  าเป็นจากการใชร้ถยนตแ์ละช่วยลดการใชง้านผิดวตัถุประสงคข์องรถยนตค์นันั้น ๆ รวมถึงปัญหา
อุบติัเหตุหรือเหตุฉุกเฉินต่าง ๆ ท่ีเกิดข้ึนก็จะสามารถรู้ไดว้่าปัจจุบนัรถอยูท่ี่ใดและติดตามแกไ้ขได้
ทนัท่วงที 

2.2.1 นิยามศัพท์ 
1) รถยนต ์ หมายถึง ยานพาหนะทางบกท่ีขบัเคล่ือนท่ีดว้ยพลงังานอย่างใด อย่างหน่ึง

และถ่ายทอดลงสู่ลอ้ เพื่อพาผูข้บั ผูโ้ดยสาร หรือส่ิงของ ไปยงัจุดหมายปลายทาง ส่วนมากใน
ปัจจุบนั รถยนต์ได้รับการออกแบบอย่างซับซ้อนในทางวิศวกรรมและหลากหลายประเภทตาม
ความเหมาะสมของการใชง้าน หรือใชส้าหรับงานเฉพาะกิจ 

2) แผนท่ี หมายถึง ส่ิงท่ีแสดงลกัษณะของผวิโลก ทั้งท่ีเป็นอยูต่ามธรรมชาติและท่ีมนุษย์
สร้างข้ึนโดยแสดงลงบนพื้นราบ อาศยัการยอ่ส่วนให้เล็กลงตามขนาดท่ีตอ้งการและใชเ้คร่ืองหมาย
หรือสัญลกัษณ์แทนส่ิงท่ีปรากฏอยูบ่นผวิโลก 
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3) ละติจูด หมายถึง มุมท่ีวดัระหวา่งจุดใด ๆ กบัเส้นศูนยสู์ตร มีค่าสูงสุด 90 องศา เส้นท่ี
ลากต่อเช่ือมทุกจุดท่ีมีละติจูดเท่ากนัเราเรียกวา่ เส้นขนาน (parallel) เวียนเป็นวงกลมรอบโลก โดย
ขั้วโลกแต่ละขั้วจะมีค่าละติจูดเป็น 90 องศา 

4) ลองจิจูด หมายถึง มุมท่ีวดัระหวา่งจุดใด ๆ กบัเส้นเมอริเดียนท่ีศูนย ์ มีค่าสูงสุด 180 
องศา ซ่ึงพาดผ่านหอดูดาวหลวงกรีนิช สหราชอาณาจกัร เส้นท่ีลากต่อเช่ือมทุกจุดท่ีมีลองจิจูด
เท่ากนัจะเรียกวา่ เส้นเมอริเดียน (meridian)  

5) ดาวเทียม (Satellite) หมายถึง ส่ิงประดิษฐ์ท่ีมนุษยคิ์ดคน้ข้ึน ท่ีสามารถโคจรรอบโลก 
โดยอาศยัแรงดึงดูดของโลก ส่งผลให้สามารถโคจรรอบโลกไดใ้นลกัษณะเดียวกนักบัท่ีดวงจนัทร์
โคจรรอบโลก และโลกโคจรรอบดวงอาทิตย์ วตัถุประสงคข์องส่ิงประดิษฐ์น้ีเพื่อใช ้ทางการทหาร 
การส่ือสาร การรายงานสภาพอากาศ การวิจยัทางวิทยาศาสตร์ เช่น การส ารวจทางธรณีวิทยา
สังเกตการณ์สภาพของอวกาศ โลก ดวงอาทิตย ์ ดวงจนัทร์ และดาวอ่ืน ๆ รวมถึงการสังเกตวตัถุ 
และดวงดาว ดาราจกัรต่าง ๆ 

2.2.2 ประโยชน์ของการติดตามรถยนต์ด้วยระบบก าหนดต าแหน่งบนโลกผ่านดาวเทียม 
ประโยชน์ของ GPS Tracking System มีดงัต่อไปน้ี  
1) ลดค่าใชจ่้ายและลดตน้ทุนจากการเดินทางของยานพาหนะ เช่น การประหยดัค่าน ้ ามนั 

และลดค่าใชจ่้ายในส่วนของการซ่อมบ ารุง อนัเกิดจากการออกนอกเส้นทาง การขบัรถเร็วซ่ึงอาจท า
ใหเ้กิดอุบติัเหตุได ้

2) ป้องกนัการน ารถไปใช้ผิดวตัถุประสงค์ ลดพฤติกรรมการใชง้านรถท่ีไม่เหมาะสม 
เช่น การหยดุพกัท่ีนานเกินควร หรือการขบัรถออกนอกเส้นทาง 

3) ช่วยบริหารเวลาไดดี้ยิง่ข้ึน ท าใหใ้ชง้านรถไดเ้ตม็ประสิทธิภาพ และเพิ่มประสิทธิภาพ
ในการจดัการการเดินรถใหเ้กิดประโยชน์สูงสุด 

4) สามารถตรวจสอบพฤติกรรมของคนขบัรถ  จึงสะดวกต่อการควบคุมดูแลและขอ
ความร่วมมือจากคนขบัรถ 

5) เพิ่มคุณภาพในการบริการลูกคา้ และการแข่งขนัทางธุรกิจ  
 
2.3 GPS (Global Positioning System) 

“ระบบก าหนดต าแหน่งบนโลก” เป็นช่ือภาษาไทยท่ีบัญญัติโดยคณะกรรมการ
บัญญัติศัพท์เทคโนโลยีสารสนเทศ พจนานุกรมราชบัณฑิตยสถาน เม่ือเดือนพฤษภาคม ปี
พุทธศกัราช 2541 ระบบก าหนดต าแน่งบนโลกผ่านดาวเทียมได้พฒันาข้ึนอย่างจริงจงัโดย
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กระทรวงกลาโหมแห่งประเทศสหรัฐอเมริกาภายใตช่ื้อโครงการ Global Positioning System เร่ิม
ก่อตั้งและพฒันาโครงการน้ีตั้งแต่ปีพุทธศกัราช 2521 โดยใชด้าวเทียมร่วมกบัระบบคล่ืนวิทยุน าร่อง
และรหสัท่ีส่งมาจากดาวเทียมท่ีมีช่ือวา่ NAVSTAR ช่ือน้ียอ่มาจาก Navigation Signal Timing and 
Ranging ผลิตข้ึนโดยบริษทั Rockwell International ดาวเทียม NAVSTAR มีน ้ าหนกั 930 กิโลกรัม 
โคจรรอบโลก 12 ชัว่โมงต่อ 1 รอบ ดว้ยความเร็วในการโคจร 4 กิโลเมตรต่อวินาที มีอายุการใชง้าน
ยาวนาน 7 – 10 ปี และมีต าแหน่งอยูเ่หนือพื้นโลกท่ีความสูง 20,200 กิโลเมตร ซ่ึงมีจ านวนท่ีโคจร
รอบโลกทั้งส้ิน 28 ดวงโดยจะแบ่งเป็นชุด ชุดละ 4 ดวง เพื่อใชใ้นการคน้หาต าแหน่งท่ีแม่นย  า 
ในช่วงแรกกระทรวงกลาโหม ประเทศสหรัฐอเมริกา ใชป้ระโยชน์ระบบก าหนดต าแหน่งบนโลก
เพื่อระบุต าแหน่งในการน าวิถีจรวดทั้งทางบกและทางอากาศ อีกทั้งยงัใชบ้อกถึงต าแหน่งของกอง
ก าลงัทหารของตน ปัจจุบนัดาวเทียมไดถู้กสร้างข้ึนมาแลว้ 4 รุ่น ตามล าดบั ดงัน้ี Block I, Block 
II/IIA, Block IIR และ Block IIF 
 
2.4 Visual Studio 2010 ULTIMATE 

ผลิตภณัฑข์อง Microsoft Visual Studio 2010 Ultimate(4) เพียบพร้อมไปดว้ยชุดเคร่ืองมือ
ท่ีมีประสิทธิภาพมากมายส าหรับนักพฒันา ช่วยให้การท างานของนักพฒันาตั้งแต่ขั้นตอนการ
ออกแบบไปจนถึงการติดตั้งโปรแกรมประยุกต์เป็นไปอย่างเรียบง่ายและสะดวกสบาย ทีมพฒันา
สามารถสัมผสักับประสิทธิภาพในการท างานท่ีเพิ่มมากข้ึน รวมถึงฟีเจอร์ต่าง ๆ ท่ีช่วยในการ
ประสานการท างานภายในทีม นอกจากน้ีระบบ Integrated Testing และชุดเคร่ืองมือ Debugging 
tools ต่าง ๆ ก็ช่วยให้ประสิทธิภาพของโปรแกรมประยุกต์และ code ท่ีพฒันาข้ึนมีคุณภาพดว้ย ชุด
พฒันา Visual Studio 2010 Ultimate ประกอบดว้ยคุณสมบติัดงัต่อไปน้ี 

2.4.1 Application Lifecycle Management (ALM) 
การออกแบบและพฒันาโปรแกรมประยุกต์ท่ีมีความสมบูรณ์จ าเป็นตอ้งมีกระบวนการท่ี

ด าเนินไปอยา่งมีประสิทธิภาพและเอ้ือประโยชน์ต่อสมาชิกทุกคนในทีม ระบบเคร่ืองมือ integrated 
ALM tools ใน Visual Studio 2010 Ultimate ช่วยใหอ้งคก์รสามารถท างานร่วมกนัและประสานงาน
ส่ือสารกนัไดใ้นทุกระดบั เพื่อให้เกิดความเขา้ใจอย่างชดัเจนถึงสถานะปัจจุบนัของโครงการและ
สร้างหลกัประกนัส าหรับคุณภาพของโซลูชัน่และโปรแกรมประยกุตท่ี์พฒันา 

2.4.2 Debugging and Diagnostics 
Visual Studio 2010 Ultimate มีฟีเจอร์ใหม่อยา่ง IntelliTrace ฟีเจอร์ส าหรับการ Debug ท่ี

ช่วยให้ปัญหาเดิม ๆ อยา่ง “no repro” กลายเป็นเร่ืองลา้สมยั ทีมทดสอบสามารถท าการเก็บขอ้มูล
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และรายละเอียดของ Bug ต่าง ๆ ได้อย่างสมบูรณ์เพื่อให้ทีมพฒันาสามารถสร้างและจ าลอง
สถานการณ์การเกิด Bug เหล่านั้นไดเ้สมือนตอนท่ีตรวจพบ นอกจากน้ี Visual Studio 2010 
Ultimate ยงัมีฟีเจอร์ต่าง ๆ ท่ีมีคุณภาพ อาทิ ระบบ static code analysis, code metrics, และระบบ 
profiling ดว้ย 

2.4.3 Testing Tools 
Visual Studio Ultimate เต็มเป่ียมไปดว้ยชุดเคร่ืองมือทดสอบและ Testing tools ต่าง ๆ

เพื่อช่วยให้ทุก code ท่ีพฒันาออกมามีประสิทธิภาพส าหรับการใช้งานจริง ทดลองใช้งานระบบ 
code UI tests ท่ีช่วยจ าลองการใชง้านของยสูเซอร์อินเทอร์เฟสในระบบเวบ็และโปรแกรมประยุกต์
ท่ีรันบนวินโดวส์ รวมถึงระบบอยา่ง manual testing, test professional, web performance testing, 
load testing, code coverage และฟีเจอร์อ่ืน ๆ อีกหลายอยา่งท่ีไม่มีในรุ่นอ่ืน ๆ ของ Visual Studio 

2.4.4 Architecture and Modeling 
ระบบ Architecture Explorer ใน Visual Studio 2010 Ultimate ช่วยให้นกัพฒันาสามารถ

เขา้ใจถึงขอ้มูลและรายการ code ท่ีมีอยูแ่ละความสอดคลอ้งในการท างานระหวา่งกนั ระบบ Layer 
diagramming ตรวจสอบและยืนยนัความสอดคลอ้งดา้น architectural compliance พร้อมช่วยให้คุณ
ส ารวจและตรวจสอบ code artifacts เทียบกบัไดอะแกรม และ Visual Studio 2010 Ultimate ยงั
สนบัสนุนระบบ UML diagram พื้นฐานท่ีใชง้านอยา่งกวา้งขวางส าหรับพฒันา Code 

2.4.5 Database Development 
Database development หรือการพฒันาระบบฐานขอ้มูลนั้นก็จ  าเป็นตอ้งไดรั้บการดูแล

และให้ความสนใจเช่นเดียวกบัการพฒันาโปรแกรมประยุกต์ ดงันั้นใน Visual Studio 2010 
Ultimate จึงไดมี้การให้ความสนใจและเพิ่มชุดเคร่ืองมืออาทิ deployment tools หรือ change-
management tools ลงไปเพื่อให้มัน่ใจว่าโปรแกรมประยุกต์และระบบฐานขอ้มูลนั้นจะสามารถ
ท างานร่วมกนัไดเ้สมอไม่มีขอ้บกพร่อง 

2.4.6 Integrated Development Environment 
Visual Studio 2010 Ultimate มอบอ านาจในการควบคุมและจดัการรูปแบบการท างาน

ด้วยตวัคุณเองจากการใช้งานฟีเจอร์ท่ียืดหยุ่นอาทิระบบสนับสนุน multi-monitor เพื่อให้คุณ
สามารถจัดการและก าหนดวิธีการท างานได้ตามใจตนเอง และคุณยงัสามารถใช้ระบบ visual 
designer เพื่อพฒันาและใชง้านระบบแพล็ตฟอร์มรุ่นล่าสุด อาทิ Windows 7 ไดอี้กดว้ย 
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2.4.7 Development Platform Support 
สร้างและน าโปรแกรมประยุกต์ของคุณมาใช้งานบนแพล็ตฟอร์มท่ีหลากหลายด้วย 

Visual Studio 2010 Premium ท่ีให้คุณสามารถพฒันาโปรแกรมประยุกต์ท่ีสามารถท างานไดบ้น
ระบบ Windows, Windows Server, เวบ็, คลาวด์, ระบบ Office และ SharePoint และอ่ืน ๆ อีก
มากมาย ทั้งหมดน้ีดว้ย IDE เพียงชุดเดียว 

2.4.8 Team Foundation Server 
ระบบ Team Foundation Server (TFS) เป็นระบบแพล็ตฟอร์มเพื่อการท างานร่วมกนัท่ี

เป็นรากฐานของโซลูชัน่ application lifecycle management ของไมโครซอฟท ์ระบบ TFS ช่วยใน
การด าเนินขั้นตอนต่าง ๆ ของการพฒันาซอฟตแ์วร์ให้เป็นไปอยา่งเรียบง่ายและอตัโนมติัพร้อมทั้ง
ยงัสามารถตรวจสอบขั้นตอนต่าง ๆ ไดโ้ดยละเอียดส าหรับทุกคนในทีม ดว้ยชุดเคร่ืองมือ reporting 
tools และ ระบบ dashboards ท่ีมีประสิทธิภาพ 

2.4.9 Lab Management 
Visual Studio 2010 Ultimate มีชุดสูทท่ีครบสมบูรณ์ส าหรับระบบทดสอบ test lab 

รวมถึงระบบ provisioning environments from templates, virtual environment setup and teardown 
และ checkpoint environments 

2.4.10 MSDN Subscription 
Visual Studio 2010 Ultimate with MSDN เป็นขอ้เสนอท่ีสมบูรณ์ท่ีสุดส าหรับนกัพฒันา

เพราะไม่เพียงแต่คุณจะไดใ้ช้ประโยชน์จากฟีเจอร์ต่าง ๆ ของ Visual Studio Professional with 
MSDN และ Visual Studio 2010 Premium with MSDN แต่ Ultimate with MSDN ยงัมอบสิทธ์ิใน
การใชง้านเพิ่มเติมแบบจ ากดัชัว่โมงส าหรับระบบ Azure, สิทธ์ิการใชง้านระบบ Team Foundation 
Server ผา่น Temprise และซอฟตแ์วร์ Test and Lab Manager 
 
2.5 SAP.NET Connector 

เป็น Library ท่ีท  าการติดต่อระหวา่ง Microsoft.NET platform กบั SAP ซ่ึงสนบัสนุนใน
ส่วนของ RFCs และ Web services ท าให้สามารถเขียนโปรแกรม ไดท้ั้ง Web form, Windows form 
หรือ console application ใน Microsoft Visual Studio.Net สามารถท่ีจะใชง้านดว้ยภาษา Visual 
Basic.NET, C# หรือ Managed C++ 
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2.6 ทฤษฎีของ GPRS 

GPRS(6) มาจากค าวา่ General Packet Radio Service คือวิวฒันาการของการส่ือสาร
ขอ้มูลไร้สายแบบ packet switching เพื่อเพิ่มขีดความสามารถของการส่ือสารขอ้มูลแบบ CSD 
(Circuit Switching Data) ของเครือข่าย GSM เดิมท าให้ผูใ้ช้มีทางเลือกใหม่ในการส่ือสารใน
รูปแบบ packet-based การขยายขีดความสามารถของเครือข่ายแบบ CSD เดิมให้เพิ่มความสามารถ
ในการใหบ้ริการแบบ packet switching ขอ้มูลท่ีรับส่งผา่นเครือข่าย GPRS จะถูกตดัแบ่งเป็น packet 
ยอ่ย ๆ ก่อน ในแต่ละ packet จะมีขอ้มูลระบุถึงท่ีมาท่ีสัมพนัธ์กนัเพื่อใชใ้นการประกอบกลบัข้ึนมา
เป็นขอ้มูลเดิมอีกคร้ัง เปรียบไดก้บัเกม jigsaw ท่ีรูปภาพถูกตดัออกเป็นช้ินเล็ก ๆ จากโรงงานแลว้
บรรจุใส่ถุงขายใหลู้กคา้ โดยในระหวา่งทางขนส่งให้กบัลูกคา้นั้น ภาพช้ินเล็กแต่ละช้ินก็จะถูกคลุก
คละกนัไป เม่ือเราน ามาต่อเขา้ดว้ยกนัก็ใชว้ิธีดูจากความสัมพนัธ์ของแต่ละช้ิน ซ่ึงอาจจะมีวิธีการท่ี
แตกต่างกนัไป ใน internet เองก็เป็นอีกหน่ึงตวัอย่างของเครือข่ายขอ้มูลแบบ packet ซ่ึงถือเป็น
รูปแบบท่ีนิยมสูงสุดในปัจจุบนั 

GPRS เป็นระบบท่ีเพิ่มเติมความสามารถการท างาน ให้กบัระบบโทรศพัท์มือถือ GSM 
ในการใหบ้ริการ non voice value added services (บริการท่ีไม่เก่ียวกบัเสียงการสนทนา) จุดเด่นของ
บริการ GPRS ท่ีมีประโยชน์เด่นชดัท่ีสุด คือเร่ืองของความเร็วสูงสุดถึง 171.2 kbps โดยตอ้งอาศยั
การใช้ช่วงเวลา (timeslot) ทั้งแปดช่วงทั้งหมดท่ีมี ซ่ึงนัน่หมายถึงความเร็วสูงสุดท่ีสูงข้ึนสามเท่า
ของการส่งขอ้มูลผา่นสายบนเครือข่ายโทรศพัท์ปัจจุบนั และสูงข้ึนมากกวา่การเช่ือมต่อแบบ CSD 
ในเครือข่าย GSM ถึงสิบเท่า GPRS สามารถท าความเร็วสูงสุดไดถึ้ง 171.2 Kbps แต่หมายความวา่
ระบบ GPRS น้ีจะตอ้งใชง้าน Timeslot ของระบบ GSM ทั้งหมด 8 timeslot ซ่ึงเป็นไปไม่ไดใ้นทาง
ปฏิบติั ในปัจจุบนัความเร็วของระบบ GPRS ท่ีใชง้านจะอยูท่ี่ประมาณ 40 Kbps ซ่ึงจะเร็วหรือช้า
กวา่น้ีก็ข้ึนอยูก่บัปริมาณของผูใ้ชง้านในพื้นท่ีนั้น 
 
2.7 Google Maps 

Google Maps(7) เป็นแผนท่ีโลกของกูเกิล ซ่ึงเป็นบริษทัมหาชน ประเทศสหรัฐอเมริกา 
สามารถเรียกใช้งานไดโ้ดยผ่าน Google Maps API เป็นชุดค าสั่ง Javascript ท่ีพฒันาข้ึนช่วยให้
ผูพ้ฒันาโปรแกรมหรือพฒันาเวบ็ไซตส์ามารถแทรก Google Maps เขา้ไปเป็นองคป์ระกอบหน่ึง
ของหนา้เวบ็เพจ (Web Page) ดว้ยการเขียน HTML และ JavaScript ซ่ึงผูพ้ฒันาอาจประยุกตใ์ช้
ขอ้มูลจากฐานขอ้มูลของตนเองในการพฒันาหรือใชง้าน Google Maps API มีความสามารถในการ
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แสดงแผนท่ีโลกและยงัมีความสามารถต่าง ๆ อีกมากมาย เช่น การปักหมุด การขีดเส้น การแสดง
ขอ้ความบนแผนท่ีเป็นตน้ 
 
2.8 Web Browser 

Web Browser หมายถึง โปรแกรมท่ีใชแ้สดงผล เวบ็เพจ (Web Page) จากทัว่โลกไม่วา่
เวบ็เพจนั้นจะถูกสร้างข้ึนจากภาษาเวบ็ (Web Programming) ใดก็ตาม หากตอ้งการเผยแพร่บน
เครือข่ายอินเทอร์เน็ต และเลือกใช้โพรโทคอลท่ีสนับสนุนการท างานบนอินเทอร์เน็ตแล้ว 
คอมพิวเตอร์ท่ีเช่ือมต่ออินเทอร์เน็ตทุกเคร่ืองท่ีติดตั้งโปรแกรม เวบ็บราวเซอร์ก็จะสามารถรับขอ้มูล
ข่าวสารจาก เวบ็เพจนั้น ๆ ไดโ้ดยไม่มีขอ้จ ากดั (กิตติ  ภกัดีวฒันะกุล, 2549:174) 
 
2.9 Web Application 

Web Application(8) คือการพฒันาระบบงานบนเวบ็หรือโปรแกรมประยุกต์ท่ีเขา้ถึงดว้ย
เวบ็เบราวเ์ซอร์ผา่นเครือข่ายคอมพิวเตอร์อยา่งอินเทอร์เน็ตหรืออินทราเน็ต Web Application เป็นท่ี
นิยมเน่ืองจากความสามารถในการอพัเดทและดูแลโดยไม่ตอ้งแจกจ่ายและติดตั้งซอฟต์แวร์บน
เคร่ืองผูใ้ช้ ตวัอย่างโปรแกรมประยุกต์เวบ็ ไดแ้ก่ เวบ็เมล พาณิชย ์อิเล็กทรอนิกส์ Online auction 
กระดานสนทนา บล็อก วกิิ เป็นตน้ 
 
2.10 Microsoft ASP.NET MVC 2.0 

เป็น Web application framework ท่ีมีรูปแบบการท างานแบบ model-view-controller อยู่
บนพื้นฐานของ ASP.NET ท่ียอมให้ผูพ้ฒันาซอฟต์แวร์สร้างโปรแกรมประยุกต์เว็บ  (Web 
application) ท่ีประกอบดว้ยส่วนประกอบสามส่วนคือ 

 แบบจ าลอง (Model) หมายถึง ส่วนของซอฟต์แวร์ท่ีใชใ้นการแปลการท างานของ
ระบบ ไปสู่ส่ิงท่ีระบบซอฟต์แวร์ได้ถูกออกแบบเอาไว ้ตรรกะเน้ือหาใช้เพื่อให้
ความหมายแก่ข้อมูลดิบ (ยกตวัอย่างเช่น การค านวณว่าวนัน้ีเป็นวนัเกิดของผูใ้ช้
หรือไม่ หรือจ านวนเงินรวม ภาษี และค่าส่งสินคา้ ในตะกร้าสินคา้) เม่ือแบบจ าลอง มี
การเปล่ียนแปลง จะมีการส่งค าเตือนใหแ้ก่ววิ ท่ีเก่ียวขอ้งเพื่อปรับค่า 

 วิว (View) แสดงผลค่าในแบบจ าลองในรูปแบบท่ีเหมาะสมต่อการปฏิสัมพนัธ์กบั
ผูใ้ช ้ในแต่ละแบบจ าลอง สามารถมีววิไดห้ลายแบบ เพื่อใชใ้นจุดประสงคท่ี์ต่างกนั 
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 คอนโทรลเลอร์ (Controller) รับค่าเขา้มา และท าการตอบสนองโดยเรียกใชอ้อบเจ็ค
ในแบบจ าลอง 

MVC มกัจะพบไดใ้นโปรแกรมประยุกตเ์ว็บ (Web application) โดย วิว จะเป็น HTML 
หรือ XHTML ท่ีสร้างโดยโปรแกรมประยุกต์ ส่วนคอนโทรลเลอร์รับค่า GET หรือ POST เขา้มา 
แลว้เลือกติดต่อกบัแบบจ าลอง ในส่วนท่ีเก่ียวขอ้งเพื่อตอบสนองแบบจ าลอง ซ่ึงมี business rules จะ
ท าการจดัการตามค าร้องขอนั้น ๆ 

“2” เป็น Version ของ Microsoft ASP.NET MVC ซ่ึง ณ ปัจจุบนัมีถึง Version 3 แลว้ 
 
2.11 Ext.NET 

เป็น open source ASP.NET (WebForm + MVC) component ท่ีประกอบดว้ย controls 
มากมายในการสร้างโปรแกรมประยุกตเ์วบ็ (Web application) เช่น Data Grids, Trees, Menus, 
Forms, Advanced Layouts and AJAX communication 
 
2.12 Web Service 

คือระบบซอฟตแ์วร์ท่ีออกแบบมา เพื่อสนบัสนุนการแลกเปล่ียนขอ้มูลกนั ระหวา่งเคร่ือง
คอมพิวเตอร์ผา่นระบบเครือข่าย โดยภาษาท่ีใชใ้นการติดต่อส่ือสารระหวา่งเคร่ืองคอมพิวเตอร์ คือ 
เอกซ์เอม็แอล เวบ็เซอร์วสิมีอินเตอร์เฟส ท่ีใชอ้ธิบายรูปแบบขอ้มูลท่ีเคร่ืองคอมพิวเตอร์ประมวลผล
ได ้เช่น WSDL (Web Service Definition Language) ระบบคอมพิวเตอร์ใชก้ารส่ือสารโตต้อบกบั
เวบ็เซอร์วิสตามรูปแบบท่ีได้ก าหนดไวแ้ล้ว โดยการส่งสารตามอินเตอร์เฟสของเวบ็เซอร์วิสนั้น 
โดยท่ีสารดงักล่าวอาจแนบไวใ้นซอง SOAP (Simple Object Access Protocol) หรือส่งตาม
อินเตอร์เฟสในแนวทางของ REST (Representational State Transfer) สารเหล่าน้ีปกติแลว้ถูกส่ง
โดยอาศยั HTTP และ XML ร่วมกบัมาตรฐานเก่ียวกบัเวบ็อ่ืน ๆ โปรแกรมประยกุตท่ี์เขียนโดยภาษา
ต่าง ๆ และท างานบนแพลตฟอร์มต่างกนัสามารถใช้เว็บเซอร์วิสเพื่อแลกเปล่ียนขอ้มูลผ่านทาง
เครือข่ายคอมพิวเตอร์ เช่น อินเทอร์เน็ต ในลกัษณะเดียวกบัการส่ือสารระหว่างโปรเซส (Inter-
process communication) บนเคร่ืองเดียวกนั ความสามารถในการแลกเปล่ียนขอ้มูลระหวา่งระบบท่ี
ต่างกนัน้ี (เช่น การแลกเปล่ียนขอ้มูลระหวา่งโปรแกรมท่ีเขียนโดยภาษาจาวา และโปรแกรมท่ีเขียน
โดยภาษาไพทอน หรือการแลกเปล่ียนขอ้มูลระหวา่งโปรแกรมประยุกต์ท่ีท  างานบนไมโครซอฟท์
วินโดวส์และโปรแกรมประยุกต์ท่ีท างานบนลินุกซ์) เกิดข้ึนไดเ้น่ืองจากการใชม้าตรฐานเปิด โดย 
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OASIS และ W3C เป็นคณะกรรมการหลกัในการรับผิดชอบมาตรฐานและสถาปัตยกรรมของเวบ็
เซอร์วสิ 
 
2.13 Pocket PC 

ปัจจุบนัมีกลุ่มผูใ้ช ้Pocket PC(12) หลกั ๆ ท่ีไดรั้บความนิยมอยู ่2 ระบบ คือ ระบบปฏิบติัการ 
(OS) เป็น Pocket PC 2002 กบัระบบ Windows Mobile 2003 ท่ีเป็นระบบในปัจจุบนั ซ่ึงอาจเรียก
ระบบปฏิบติัการทุกระบบของ Pocket PC วา่ Windows CE เจา้เคร่ือง Pocket PC เล็ก ๆ น้ีดูคลา้ยกบั 
Windows บน PC แต่ก็ไม่ใช่ทั้งหมด เพราะมนัคือ Windows บน PDA ส่วนท่ีวา่คลา้ยกนัก็เช่น Start 
Menu, taskbar, desktop, Control Panels (หรือ Settings) ซ่ึงส่วนทั้งหมดน้ีสามารถเรียกใชไ้ดท้นัทีท่ี
เปิดเคร่ือง การเรียกใชง้านคุณอาจใชป้ากกา Stylus หรือบางคร้ังก็ใชน้ิ้ว ถา้คุณไม่กงัวลในเร่ืองรอย
น้ิวมือของคุณท่ีจะประทบัอยูบ่นหนา้จอ พอ็คเก็ตพีซีส่วนใหญ่จะมีหนา้จอขนาด 240 x 320 พิกเซล 
จ านวนสี 16 บิท 65,000 สี และทั้งหมดจะมีช่องใส่ Compact Flash หรือ SD หรือทั้งสองอยา่ง ซ่ึง
ปัจจุบนัน้ีไดมี้ Mini SD ออกมาอีกตวั เพื่อใชเ้ป็นท่ีเก็บขอ้มูลและเป็นหน่วยความจ าภายนอก ท าให้
ไม่มีขอ้จ ากดัดา้นปริมาณของไฟล์หรือขอ้มูล เช่นเดียวกนักบั hard-disk บนเคร่ือง PC และช่อง
ส าหรับใส่การ์ดความจ าเหล่าน้ี ส าหรับพอ็คเก็ตพีซีรุ่นใหม่ ๆ ยงัอนุญาตให้การ์ดท่ีเป็นโมเดมและ
เน็ทเวอร์คการ์ดได ้เป็นลกัษณะของ IO Slots  

Pocket PC ทุกเคร่ืองจะประกอบดว้ย stereo headphone jack และ Windows Media 
Player ท่ีสามารถเล่นไฟล์ MP3 และไฟล์วิดีโอแบบ WMV ของมีเดียเพลเยอร์เองไดท้นัทีโดยไม่
ตอ้งดดัแปลง นอกจากน้ีโปรแกรมประเภท Office ไดแ้ก่ Pocket Word, Pocket Excel และ MS 
Money ก็มีมาให้อยา่งครบครันโดยไม่ตอ้งหามาเพิ่มเติม บนพอ็คเก็ตพีซีทุกเคร่ืองจะมาพร้อมกบั 
MS ActiveSync ซ่ึงเป็น desktop syncing โปรแกรมประยกุต ์เพื่อใชเ้ช่ือมต่อระหวา่งพอ็คเก็ตพีซีกบั
เคร่ืองพีซี การเช่ือมต่อแบบ ActiveSync น้ี จะเป็นการเช่ือมเขา้สู่ขอ้มูลใน Outlook เพื่อแลกหรือ
ถ่ายขอ้มูลระหวา่งพ็อคเก็ตพีซีกบัพีซี เช่น mail, calendar, contact, task เป็นตน้ ActiveSync จะ
สนบัสนุนการเช่ือมต่อขอ้มูลแบบ "partnerships" ซ่ึงเป็นการก าหนดช่ือผูใ้ชก้บัเคร่ืองพีซี 2 เคร่ือง
ได ้เช่น เคร่ืองพีซีท่ีบา้น และท่ีท างาน เป็นตน้ ขณะเดียวกนัเรายงัใชพ้อ็คเก็ตพีซีเพื่อรับส่งไฟล์หรือ
โปรแกรมประยุกต์กบัเคร่ืองพีซีอ่ืน ๆ ไดใ้นโหมดของ guest Pocket PC ท่ีเป็นระบบ Pocket PC 
2002 มาจนถึง Windows Mobile 2003 มกัจะมาพร้อมกบัแท่นเช่ือมต่อ (cradle connection) ท่ีเป็น 
USB แต่ถา้ตอ้งการใชแ้บบ serial ก็สามารถหาซ้ือเพิ่มเติมได ้

Pocket PC ส่วนใหญ่จะมีหน่วยความจ าภายในคือ RAM 32 หรือ 64 MB แต่ก็อาจมี 128 
หรือ 256 MB มาใหเ้ห็นกนัเร็ว ๆ น้ี และยงัมีหน่วยความจ าภายในแบบถาวรคือ ROM ขนาด 16, 32 
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หรือ 48 MB ในส่วนของ ROM น้ีจะใชเ้ป็นท่ีเก็บระบบปฏิบติัการและโปรแกรมประยุกต์บางตวั
แบบถาวรไวใ้น ROM ส่วนของ CPU ปัจจุบนัจะเป็น Strong ARM ท่ีความเร็ว 206 MHz หรือ CPU 
ตวัใหม่คือ XScale ท่ีมีความเร็ว 300 และ 400 MHz เคร่ืองพอ็คเก็ตพีซีส่วนใหญ่จะมี SD card slot 
หรือ Compact Flash มาใหห้น่ึงช่อง แต่ก็มีบางรุ่นท่ีมีช่องเสียบมาสองช่องโดยสามารถใชไ้ดท้ั้ง SD 
และ Compact Flash เมมโมรีการ์ดเหล่าน้ีต่างก็นิยมใชก้นัอยูแ่ลว้กบักลอ้งดิจิตอลส่วนใหญ่ และ
ช่องเหล่าน้ีมกัจะใชไ้ดก้บัส่วนขยายท่ีเป็น IO เช่น CF modems, Ethernet cards และ WIFI (802.11b 
wireless Ethernet networking) card และพ็อคเก็ตพีซีทุกเคร่ืองจะมี IrDA 1.2 infrared, stereo 
headphone jack, stylus, built-in speaker และ microphone, syncing cradle และ ปุ่มค าสั่งต่าง ๆ บน
เคร่ือง จะเป็นส่วนท่ีมีมาเป็นแบบมาตรฐานของ Pocket PC ทุกเคร่ือง 
 
2.14 Pocket Builder 

เป็นเคร่ืองมือในการสร้างโปรแกรมประยุกต์เคล่ือนท่ีและไร้สาย บน Microsoft Pocket 
PC และ Windows-Mobile เป็นผลิตภณัฑ์ของบริษทัไซเบส ประเทศสหรัฐอเมริกา  ปัจจุบนัไดถู้ก
ซ้ือโดยบริษทั SAP AG 
 
2.15 SQL Anywhere 

เป็นฐานขอ้มูลบน Microsoft Pocket PC และ Windows-Mobile เป็นผลิตภณัฑ์ของ 
บริษทัไซเบส ประเทศสหรัฐอเมริกา ปัจจุบนัไดถู้กซ้ือโดยบริษทั SAP AG 
 
2.16 SQL Server 2008 

SQL Server 2008 (15) คือการน าเอาวิสัยทศัน์เร่ือง Microsoft Data Platform มาแปลง
เป็นโซลูชั่นท่ีช่วยให้องค์กรบริหารข้อมูลทุกชนิดได้จากทุกท่ีและทุกเวลา โซลูชั่นน้ีจะช่วยให้
จดัเก็บขอ้มูลจากเอกสารทั้งท่ีเป็นแบบมีโครงสร้าง ก่ึงโครงสร้าง และไร้โครงสร้าง (อาทิเช่นภาพ
และเพลง) เอาไวภ้ายในดาตา้เบสในท่ีเดียว SQL Server 2008 มีชุดเซอร์วิสแบบ built-in เป็น
จ านวนมาก ท่ีช่วยให้ใชป้ระโยชน์จากขอ้มูลไดม้ากข้ึน อาทิเช่นการท าคิวรีระบบคน้หาขอ้มูล การ
ปรับความสอดคลอ้งของขอ้มูล การท ารายงาน และการวิเคราะห์เป็นตน้ นอกจากน้ี SQL Server 
2008 ยงัมีระดบัของความปลอดภยั (Security) ความไวว้างใจในการท างาน (Reliability) และมี
โครงสร้างท่ีรองรับการขยายงาน (Scalability) ของโปรแกรมประยุกต์เชิงธุรกิจหลากหลายชนิด 



21 

SQL Server 2008 จึงเหมาะส าหรับการวางแผนและจดัการและพฒันาโปรแกรมประยุกต์ท่ีประหยดั 
ทั้งเวลาและค่าใชจ่้าย ประการสุดทา้ย SQL Server 2008 ช่วยให้น าเอาขอ้มูลไปใชใ้นโปรแกรม
ประยุกต์พิเศษท่ีพฒันาข้ึนมาโดยใช้ Microsoft.NET และ Visual Studio รวมทั้งน าไปใช้ใน
โครงสร้างแบบ service-oriented architecture (SOA) และขั้นตอนการท าธุรกิจได้ผ่านทาง 
Microsoft BizTalk Server ไดอี้กดว้ย 
 
2.17 ISO 29110 – VSE 

2.17.1 VSE 
VSE ยอ่มาจาก Very Small Entity ท่ีมีค  านิยามคือ กลุ่มหรือหน่วยท่ีมีขนาดเล็กมาก เรา

ใชค้  าน้ีในการให้นิยามกลุ่มผูป้ระกอบการขนาดเล็กถึงเล็กมากท่ีมีบุคลากรไม่เกิน 25 คน ซ่ึงถือวา่
เป็นกลุ่มผูป้ระกอบการหรือหน่วยท่ีเป็นก าลงัการผลิตท่ีส าคญัและในอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ไทย 
เป็นกลุ่มท่ีก าลังเร่ิมต้นและต้องการการพฒันาท่ีเป็นระบบเพื่อให้สอดรับกับการเติบโตของ
อุตสาหกรรมท่ีก าลงัขยายตวั 

2.17.2 ISO 29110 
ทางคณะกรรมการวชิาการท่ี 967 ไดริ้เร่ิมโครงการ TQS (Thai Quality Software) ซ่ึงเป็น

โครงการให้การฝึกอบรมแนะน าเพื่อปรับปรุงกระบวนการตามมาตรฐานท่ีได้ประยุกต์จาก
มาตรฐานสากล ISO 12207 ดว้ยจุดเร่ิมตน้จากจุดน้ี คณะกรรมการวิชาการท่ี 967 ไดเ้ขา้ร่วมกบักลุ่ม 
ISO/IEC SC7 ท่ีท  าหน้าท่ีในการยกร่างมาตรฐานระดบัสากลดา้นวิศวกรรมซอฟตแ์วร์และระบบ 
จากความร่วมมือนั้นได้จดัตั้ งกลุ่มคณะกรรมการท างานข้ึนมาเพื่อการวิจยั พฒันา และเผยแพร่
มาตรฐานวิศวกรรมซอฟต์แวร์ส าหรับองค์กรขนาดกลางและเล็กท่ีเรียกว่า ISO 29110 Software 
Engineering-Lifecycle Profiles for Very Small Enterprises (VSE) 

ISO 29110 เป็นแนวคิดยคุใหม่ของ ISO ท่ีจะเนน้การเติบโตของอุตสาหกรรมขนาดกลาง
และเล็กรวมทั้งผูป้ระกอบการใหม่ท่ีเข้ามาให้มีโอกาสในการแข่งขนัตามแนวทางการพฒันาฯ 
Outsourcing ซ่ึงในอดีตท่ีผา่นมามาตรฐานวศิวกรรมซอฟตแ์วร์ไดถู้กท าให้เป็นเร่ืองท่ีเขา้ใจยากและ
มีความสลบัซบัซอ้นยุง่ยากในการปฏิบติัตาม ประกอบกบัมาตรฐานซอฟตแ์วร์ระดบัสากลท่ีมีอยูใ่น
ปัจจุบนัจะเหมาสมกบัการปฏิบติังานขององคก์รขนาดใหญ่ ISO 29110 จึงถูกพฒันาดว้ยแนวคิด
พื้นฐานเพื่อสนบัสนุนองคก์รขนาดเล็กใหมี้โอกาสในการปรับปรุงกระบวนการและรับรองคุณภาพ
ในระดบัสากล 
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2.17.3 กระบวนการของ ISO 29110 
กระบวนการของ ISO 29110 จะเนน้ใหผู้ป้ระกอบการซ่ึงอาจจะเป็นผูป้ระกอบการอิสระ 

ผูป้ระกอบการขนาดเล็กท่ีมีบุคลากรไม่เกิน 25 คน หรือหน่วยงานทางดา้น Software ท่ีอยูใ่นองคก์ร
ขนาดใหญ่ใหมี้กระบวนการในการพฒันาซอฟตแ์วร์ท่ีเป็นระบบ และเขา้สู่กระบวนการสากล โดย
จะเป็นการเร่ิมตน้ในเชิงกิจกรรมของการปรับปรุงกระบวนการดา้นซอฟตแ์วร์ หรือ SPI (Software 
Process Improvement) 

ทาง ISO 29110 ไดใ้หค้วามส าคญัในกระบวนการท่ีจะตอ้งท าการปรับปรุงให้เป็นระบบ
และเป็นสากล 2 กระบวนการหลกั คือ กระบวนการดา้นการบริหารโครงการ (Project Management) 
และกระบวนการด้านการพฒันาซอฟต์แวร์ (Software Implementation) ซ่ึงจะประกอบด้วย
กระบวนการยอ่ย ๆ ภายในอีก ทั้งสองกระบวนไดถู้กออกแบบให้เหมาะสมกบัผูป้ระกอบการขนาด
เล็กจึงมีความเหมาะสมในการประยุกต์ใช้ได้ทันที โดยได้ก าหนดขนาดของกระบวนการให้
เหมาะสมกบัองคก์รขนาดเล็ก จึงไม่สร้างปัญหาในการปรับใชง้านใหเ้ขา้กบัองคก์ร 

 

 
 (ก) (ข) 
รูป 2.1 (ก) กระบวนการดา้นการบริหารโครงการและ (ข) กระบวนการดา้นการพฒันาซอฟตแ์วร์(16) 


