
 
บทที ่6 

สรุปผลการศึกษา 
 
6.1 สรุปผลการศึกษา 

ความคิดเห็นในฐานะผูท้  าการคน้ควา้แบบอิสระ จากการท าการคน้ควา้แบบอิสระใน
หัวขอ้ “ระบบการติดตามการส่งสินคา้ดว้ยดว้ยจีพีเอสแบบเรียลไทม์” ระบบสามารถท างานได้
ระดบัหน่ึง ตามท่ีผู ้คน้ควา้ได้ท าการออกแบบ พฒันา และทดสอบ ทุกระบบสามารถท างานได้
ราบร่ืน สวยงามโดยไม่มีปัญหาอะไร แต่เป็นความคิดเห็นของผูท้  าการคน้ควา้ ในความเป็นจริง
ระบบไม่ไดส้มบูรณ์แบบตั้งแต่แรกท่ีออกแบบมา ตอ้งท าการทดลองใช้งานจริง และท าการแกไ้ข
อย่างน้อยอีก 2 รอบของการพฒันาระบบจึงจะสามารถน าไปใช้งานจริงได้อย่างสมบูรณ์แบบ 
อุปกรณ์ Pocket PC(12) มีปัญหาเร่ืองระยะเวลาท่ีแบตเตอร่ีสามารถจ่ายไฟได้ ค่อนขา้งจ ากัด 
จ าเป็นตอ้งหาชุดจ่ายไฟติดตั้งเพื่อเติม 
 
6.2 ปัญหาและอุปสรรคในการท าโครงการ 

จากการศึกษาพบวา่มีขอ้จ ากดัแบ่งออกไดเ้ป็นดงัน้ี 
 ในการเขียนโปรแกรม Interface(5) กับโปรแกรมประยุกต์ SAP(1) ถึงแม้ว่าจะมี 

Function Call มาก แต่รายละเอียดในการใช้งานยงัมีน้อย ตอ้งตวัดูตวัอย่างตาม 
เวบ็ไซต์ ต่าง ๆ มาลองเขียนดูท าให้ช้าต่อการพฒันาระบบ และก็ไม่ทราบว่าจะใช ้
Function Call น ามาใชง้าน และผูเ้ช่ียวชาญดา้นน้ีมีนอ้ย และประสบการณ์ทางดา้น
โปรแกรมประยุกต์ SAP ของผูค้ ้นควา้มีความน้อยมากในการท่ีจะน ามาเขียน
โปรแกรม Interface กบัโปรแกรมประยกุต ์SAP 

 ในส่วนของการท าโปรแกรมประยุกต์เซิร์ฟเวอร์ (Application Server) การพฒันา 
โปรแกรมประยุกตเ์วบ็ (Web Application)(8) เป็นเร่ืองท่ียากมากท่ีท าอยา่งไรจะให้ดู
สวยงาม และสามารถน าไปพฒันาต่อ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ผูค้น้ควา้ได้เลือก 
Library Ext.NET(10) กบัโปรแกรม Microsoft Visual Studio 2010(4), MVC 2(9), 
LINQ ซ่ึงดูแลว้จะมีประสิทธิภาพมากท่ีสุด แต่ทั้งหมดน้ีเป็นของใหม่ ทางผูพ้ฒันายงั
ไม่มีความช านาญมากพอท าใหช้า้ต่อการศึกษา และช่วงท่ี Internet Explorer 9 ออก ก็
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มีปัญหากบัความเขา้กนัได ้(Compatibility) ของตวัโปรแกรม เม่ือ Ext.NET ไดอ้อก 
Version 1.1 ในเดือนกรกฎาคมท่ีผา่นมาจึงสามารถใชง้านไดอ้ยา่งสมบูรณ์ 

 ในส่วนของ Google Maps JavaScript API V2(7) มีปัญหาบางอย่างกบัการพฒันา
ร่วมกับ Ext.NET คือไม่สามารถเรียกใช้ Object บางอย่างของ Google Maps 
JavaScript API ไดโ้ดยตรง 

 ในส่วนของ Pocket PC เน่ืองจากวา่ตอ้ง Interface กบั GPS ตลอดเวลา และตอ้งอยูท่ี่
แจง้ จึงจ าเป็นตอ้งเปิด Pocket PC ใน Mode ของการท างานตลอดเวลา ท าให้มีปัญหา
กบัแบตเตอร่ีหมดเร็ว และถา้มีวงจรเสริมเป็น GPS-A ดว้ยแลว้ตอ้ง Update ขอ้มูล
ผา่นทาง Internet ทุก ๆ 7 วนั จึงจะสามารถติดต่อกบัดาวเทียมไดเ้ร็วข้ึน ถา้ GPS 
ไม่ไดถู้กใชง้านหรือถูกปิดเป็นเวลานานจะไม่สามารถใชง้านไดภ้ายใน 30 นาที 

 
6.3 อภิปรายผลการศึกษา 

ผลจากการศึกษาแสดงให้เห็นถึงความสามารถของ ระบบการติดตามการส่งสินคา้ดว้ย
ด้วยจีพีเอสแบบเรียลไทม์ เป็นระบบท่ียืดหยุ่นในการใช้งานเพราะได้รับการออกแบบเป็นแบบ
โปรแกรมประยุกต ์N-Tier สามารถเช่ือมต่อระบบการออกใบส่งสินคา้ ใด ๆ ก็ได ้และในส่วนของ
โปรแกรมประยุกต์ Mobile ก็สามารถพฒันาเป็นระบบอ่ืน ๆ ได ้เพราะวา่ไดพ้ฒันาเป็นโปรแกรม
ประยุกต์ Web Service(11) เพื่อรองรับในการพฒันาระบบต่อไป ในส่วนของโปรแกรมประยุกต์
เซิร์ฟเวอร์ (Application Server) ไดพ้ฒันาอยูบ่นพื้นฐานของโปรแกรมประยุกตเ์วบ็ (Web Application) 
โดยอยูบ่นพื้นฐานของ MVC2 + Ext.NET(10) ท่ีมีขีดความสามารถในการพฒันาระบบไปไดอี้ก 
เพราะหลกัการออกแบบ ของ MVC ใชเ้ป็นมาตรฐานในการพฒันาระบบในปัจจุบนั มีการแยกส่วน
การท างานและท่ีจดัเก็บเป็นท่ีแน่นอนและส่ือความหมาย ท าให้สืบหาและท าการแก้ไข Source 
Code ไดโ้ดยง่าย พร้อมทั้งไดน้ าเอา Ext.NET ซ่ึงเป็น “Quickly Build Rich AJAX Enabled Web 
Application For ASP.NET” ท าใหก้ารพฒันาโปรแกรมประยุกตเ์วบ็เป็นเร่ืองง่าย ตดัปัญหาของการ
เขา้กนัไดข้อง Web Browser และ function การเรียกใชง้านของ AJAX เพราะไดถู้กออกแบบให้
ท างานร่วมกบั MVC2 ไดอ้ย่างง่ายดายไม่มีปัญหา การเรียกใช้งาน Google Maps ถูกเรียกจาก 
Library ของ Ext.NET แต่จะตอ้งเขียน Code ในส่วนของ JavaScript เพิ่มเติมในการเรียกใช้
ความสามารถของ Google Maps 
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6.4 ข้อเสนอแนะและแนวทางการพฒันาต่อ 

 ระบบการติดตามการส่งสินคา้ดว้ยดว้ยจีพีเอสแบบเรียลไทม์ สามารถพฒันาต่อใน
ส่วนของการเช่ือมต่อ (Interface) กบัโปรแกรมประยุกต ์SAP ให้สามารถ Interface 
กบัโปรแกรมใด ๆ ก็ได้ท่ีสามารถออกใบส่งสินค้าได้ โดยแก้ไขในส่วนจ าเพาะ 
(Module) ของ GSAP.SapInterface โปรแกรมในส่วนอ่ืนก็ยงัสามารถท างานไดโ้ดย
ไม่ตอ้งท าการแกไ้ขใด ๆ 

 ในส่วนของ Pocket PC สามารถเปล่ียนจาก Pocket PC เป็นอุปกรณ์ตวัอ่ืนท่ีมีวงจร 
เคร่ืองมือบอกพิกดั (GPS) ได ้เช่น Android, iPhone, iPAD, Blackberry โดยเรียกใช้
งานในส่วนของ GSAP.ServerInterface.WebServices โดยไม่ต้องท าการแก้ไข
เปล่ียนแปลงโปรแกรมเลย 

 การท่ีให้ Pocket PC หรือคนขบัรถ ดึงขอ้มูล เป็นการออกแบบท่ีไม่ค่อยเหมาะสม 
ควรจะเป็นการส่งขอ้มูลไปท่ี Pocket PC จากทาง email 

 การยืนยนัการรับสินค้า ควรจะให้ลูกค้ายืนยนัการรับสินค้าจากในระบบ เช่น 
ลายเซ็นของลูกค้า หรือรูปถ่ายใบส่งสินค้า น ามาเก็บเอาไวท่ี้โปรแกรมประยุกต์
เซิร์ฟเวอร์ แลว้น าขอ้มูลไปเก็บเอาไวท่ี้โปรแกรมประยกุต ์SAP 

 เส้นทางการส่งสินคา้ควรเรียกใช้ API จาก Google Maps เพื่อจะไดร้ายละเอียด
เส้นทางการส่งสินคา้ ระยะทางท่ีใกลเ้คียงความจริงมากท่ีสุด เพื่อประโยชน์ในการ
ค านวณเวลาในการส่งสินคา้ใหถู้กตอ้ง 

 ควรจะมีการค านวณค่าใช้จ่ายของระบบทั้งหมดอย่างละเอียดเช่น ค่าใช้จ่ายของ
อุปกรณ์ค่าใชจ่้ายรายเดือน เพื่อใชใ้นการตดัสินใจของลูกคา้ 

 แกไ้ขการใชพ้ลงังานของแบตเตอร่ี Pocket PC ใหส้ามารถใชง้านไดน้านข้ึน เช่น ต่อ
ไฟจากรถท่ีใชง้าน เพิ่มสายอากาศภายนอก 

 เพื่อการใช้งานในอนาคต ควรคิดวิธีออกแบบระบบเพื่อรองรับการคา้เสรีอาเซียน
ของปี 2558 

 จากข้อมูลระบบก าหนดต าแหน่งบนโลก (GPS) ควรน ามาใช้ประโยชน์ในการ
วิเคราะห์ข้อมูล เช่น ความผิดปกติของการขบัรถ ขบัรถช้าเกินไป หรือออกนอก
เส้นทาง ใหมี้การแจง้เตือนออกมา 


