บทที่ 5
สรุปผลการพัฒนาระบบและขอเสนอแนะ
หลังจากที่ไดทําการศึกษาถึงปจจัยตาง ๆ เกี่ยวกับการวางผังโครงการเบื้องตนและ
เทคโนโลยีที่เหมาะสมเพื่อที่จะนํามาพัฒนาใหเกิดระบบใหมที่ใชชวยในตัดสินใจระหวางสถาปนิก
และผูพัฒนาโครงการ หลังจากทดสอบตัวระบบตนแบบแลวทําใหไดขอสรุปซึ่งตอบตามวัตถุประสงค
การวิจัยไดดังตอไปนี้
1) สรุปเครื่องมือและรูปแบบของระบบตนแบบที่เหมาะสมเพื่อชวยในการประชุมแบบ
เพื่ อ แสดงความคิ ด เห็ น ระหว า งสถาปนิ ก และผู พั ฒ นาโครงการ ในขั้ น ตอนการวางผั ง งาน
สถาปตยกรรมเบื้องตนที่สามารถใชงานและเขาใจไดงายตอผูที่มีสวนเกี่ยวของในโครงการ
2) การประยุกตและการพัฒนาระบบตนแบบรวมกับขอมูลที่มีประโยชนกับการวางผัง
โครงการบานจัดสรรเบื้องตนโดยใชเครื่องมือที่เหมาะสม
3) สรุปประเมินการใชงานระบบตนแบบที่ชวยในการตัดสินใจในการวางผังโครงการ
บานจัดสรรเบื้องตนถึงความสะดวกและความเขาใจในการใชงานระบบ
4) ขอเสนอแนะในการพัฒนาระบบตนแบบ
5.1 สรุปเครื่องมือและรูปแบบของระบบใหมทเี่ หมาะสม
การพัฒ นาซอฟตแวรที่มีลัก ษณะเปน แบบ GUI ดั ง เชน ซอฟตแ วรที่ใช กัน อยูทั่ว ไป
ถึงแมวาจะเปนซอฟตแวรที่ถูกพัฒนาขึ้นมาเพื่อการใชงานในดานใดดานหนึ่งโดยเฉพาะผูใชนั้นก็
ตองมีความรูและความชํานาญในการใชงานซอฟตแวรตัวนั้น ๆ เพื่อที่จะใหไดผลลัพธตามความ
ตองการ และดวยขอจํากัดการใชงานที่ผูใชจะตองควบคุมซอฟตแวรดวยเมาสและคียบอรดทําให
การพัฒนาซอฟตแวรนั้นติดอยูในรูปแบบการควบคุมเดิม ๆ ซึ่งไมไดอยูบนพื้นฐานการควบคุมที่
มนุษยคุนเคยเชนการหยิบจับ
จากที่กล าวมาขางตนแสดงใหเห็น วา การพัฒนาซอฟตแวรในรูปแบบ GUI นั้นไม
ตอบสนองการใช ง านในหลาย ๆ อย า ง เช น ระบบนั้ น จะต อ งใช ไ ด โ ดยผู ใ ช ห ลายคน ทั้ ง จาก
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สถาปนิ กและผูพั ฒนาโครงการ และระบบจะตองสามารถใช งานได แมวา ผูใชง านนั้น จะไมมี
ความรูความชํานาญในการใชซอฟตแวรนั้น ๆ มากอน ทําใหระบบตนแบบนี้ไดถูกพัฒนาขึ้นมาใน
รู ป แบบของ TUI ซึ่ ง เป น การควบคุม จากผูใชดว ยวิธีก ารหยิบ จั บ วั ตถุ และวางลงบนหนา จอ
แสดงผล ซึ่งจะทําใหผูใชนั้นสามารถใชงานไดทันทีหรือใชเวลาเรียนรูเพียงเล็กนอยเทานั้น และจะ
ทําใหการใชงานระบบตนแบบมีความงายมากกวารูปแบบเดิมและยังสามารถใชงานไดหลายคน
พรอมกันอีกดวย ซึ่งเหมาะสมที่จะใชชวยตัดสินใจในการออกแบบรวมกัน
5.2 การประยุกตและการพัฒนาระบบตนแบบ
รูปแบบของระบบตนแบบนี้จะอยูในรูปแบบของ TUI ซึ่งผูใชสามารถควบคุมซอฟตแวร
ดวยวิธีการหยิบ จับและวางวัตถุลงบนจอแสดงผลเพื่อรับรูขอมูลผานจอเดียวกัน ทําใหการสราง
ระบบตนแบบนั้นจะตองอาศัยความสัมพันธจากทั้งดานฮารดแวรและซอฟตแวรเปนอยางมาก จึง
จะทําใหระบบนั้นสมบูรณและใชงานไดเต็มประสิทธิภาพ ซึ่งสามารถอธิบายไดดังตอไปนี้
1) ดานฮารดแวร ในปจจุบันมีฮารดแวรอยูหลากหลายชนิดที่สามารถเชื่อมตอเขากับ
คอมพิวเตอรเพื่อใชควบคุมซอฟตแวรชนิดตาง ๆ หลากหลายเทคนิคดวยกัน เชน เซ็นเซอร หรือ
ไมโครคอนโทรลเลอร โดยในงานวิจัยชิ้นนี้เลือกใชกลองเพื่อจับตราสัญลักษณและรายงานผลเขา
คอมพิวเตอรและไปควบคุมซอฟตแวร ทําใหในสวนของฮารดแวรนั้นจะประกอบไปดวยเครื่อง
คอมพิ ว เตอร แ ละกล อ งที่ ใ ช จั บ ภาพโดยส ง ข อ มู ล ผ า นซอฟต แ วร ที่ มี ชื่ อ ว า reacTiVision โดย
ซอฟตแวรตัวนี้ ทางผูพัฒนาเปดใหดาวนโหลดและนําไปพัฒนาใชไดโดยไมเสียคาใชจายภายใต
เงื่อนไข GPL (GPL license) โดยกลองจะจับตราสัญลักษณและสงขอมูลเขาสูคอมพิวเตอรไดวา
ตราสัญลักษณที่กลองจับไดนั้น คือตราสัญลักษณหมายเลขใดและอยูตําแหนงใดบนจอแสดงผล
ซึ่งขอมูลเหลานั้นก็จะเปนตัวสําคัญเพื่อใชในการควบคุมซอฟตแวรตอไป
2) ดานซอฟตแวร การพัฒนาดานซอฟตแวรจะตองเลือกชนิดใหเหมาะสมกับการเลือก
ฮารดแวรเพื่อใหทั้ง 2 สิ่งนี้ทํางานไปดวยกันไดอยางมีประสิท ธิภาพ การรับข อมูลที่สงมาจาก
reacTiVision นั้นมีซอฟตแวรหลายตัวที่รองรับการสงขอมูลนี้ ซึ่งในงานวิจัยนี้เลือกใชซอฟตแวร
Processing ซึ่งผูพัฒนาเปดใหดาวนโหลดไปใชไดโดยไมเสียคาใชจายเชนเดียวกับ reacTiVision
และการใชงานในซอฟตแวร Processing นั้นจะทํางานดวยรูปแบบวิธีการเขียนภาษา Processing

71
ซึ่งมีพื้นฐานภาษาแบบเดียวกับ C, C++ และ Java ทําใหผูพัฒนาสามารถเขียนโคดที่จะสงขอมูล
หรือรับขอมูลไดจากซอฟตแวรที่หลากหลายโดยในงานวิจัยชิ้นนี้ไดเขียนใหรับขอมูลที่เปนตัวเลข
จาก text file ( *txt ) เปนระบบฐานขอมูล ซึ่งในอนาคตสามารถที่จะเขียนพัฒนาใหเชื่อมตอไปได
อีกหลากหลายรูปแบบ
การใชงานนั้นสถาปนิกและผูพัฒนาโครงการสามารถใชระบบตนแบบนี้ในการประชุม
แบบ เพื่อวางผังโครงการเบื้องตนโดยวิธีการหยิบวัตถุที่เปนแบบจําลองแทนสวนประกอบตาง ๆ
ภายในโครงการมาวางลงบนหนาจอแสดงผล สามารถอานขอมูลของโครงการและแบบผังโครงการ
เบื้องตนไดจากจอแสดงผลเดียวกัน โดยหนาตางของจอแสดงผลจะแบงออกเปน 3 สวนดวยกัน
คือ พื้นที่บอกขอมูลของโครงการ พื้นที่วางแนวการวางถนนแนวตั้งแนวนอน และพื้นที่สําหรับ
กอสรางโครงการ ผูใชสามารถอานขอมูลตาง ๆ ของโครงการที่วางผังไดจากสวนพื้นที่บอกขอมูล
ของโครงการซึ่งอยูทางดานขวาของหนาจอแสดงผล การวางถนนนั้นทําไดโดยหยิบวัตถุสรางถนน
วางใหตรงกับลักษณะการสรางถนนคือแนวตั้งและแนวนอนใหอยูในพื้นที่ที่สเี ทา สวนในพืน้ ทีส่ ขี าว
นั้นเปน พื้นที่ สําหรับการส วนประกอบตา ง ๆ ภายในโครงการเชน บา น พื้น ที่สีเ ขีย ว และพื้น ที่
สวนกลาง
ภาพที่ 5.1
หนาจอแสดงผลการใชงานระบบตนแบบ
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5.3 สรุปประเมินการใชงานระบบตนแบบ
5.3.1 การประเมินสวนตอประสานกับผูใชของระบบตนแบบ
หลังจากที่พัฒนาระบบตนแบบขึ้นมาแลวนั้นไดมีการทดลองใชจากโดยแบงผูเขารับ
การทดลองออกเปนสองกลุมและใหทําโจทยเดียวกันโดยกลุมแรกไมมีการบอกวิธีการใชงาน สวน
กลุมที่สองมีการบอกวิธีการใชงานและวิธีการอานกราฟกเบื้องตน กอนที่จะจับเวลาที่ผูทดลองทั้ง
สองกลุมใชในการทําโจทย ดังรายละเอียดที่กลาวไวในบทที่ 4 ซึ่งผลการทดลองนั้นแสดงใหเห็นวา
เวลาที่ผูเขารับการทดลองใชไปนั้นไมแตกตางกันมากนักนั้น แสดงใหเห็นวาการบอกวิธีการใชงาน
กอนนั้นไมสงผลใหผูเขารับการทดลองใชเวลาในการทําโจทยเร็วขึ้นแตอยางใด ซึ่งระหวางการ
ทดลองนั้นผูเขารับการทดลองกลุมแรกที่ไมมีการบอกวิธีใชงาน เมื่ออานโจทยเสร็จจะเริ่มมีการ
หยิบเอาวัตถุมาวางลงบนหนาจอแสดงผลแตละอันเพื่อดูวาจะมีสิ่งใดเกิดขึ้นบนจอซึ่งเมื่อทดลอง
วางวัตถุจนครบทุกอันแลวนั้นก็จะเริ่มทําโจทยไดอยางรวดเร็ว ซึ่งก็ไมตางกับผูเขารับการทดลองใน
กลุมที่สองหลังจากที่มีการบอกวิธีใชเสร็จแลวผูเขารับการทดลองก็จะทําเชนเดียวกันคือนําวัตถุทุก
อันมาลองวางกอนหลังจากนั้นจึงจะเริ่มทําโจทย ซึ่งในระบบตนแบบที่บอกถึงขอมูลของโครงการ
เชน ราคาคากอสราง พื้นที่กอสราง พื้นที่สีเขียว ฯลฯ ทําใหผูทดลองทราบนั้นไมไดมีผลตอความ
ลําบากในการใชงานใด ๆ เพียงแตไดมีการพิจารณาขอมูลตาง ๆ เพื่อใหเปนไปตามความตองการ
ของผูออกแบบ นั่นหมายความวาระบบตนแบบนั้นมีความงายตอการเรียนรูและเขาใจตอผูใชโดย
เวลาที่แตกตางกันนั้นจะเกิดขึ้นในชวงที่ผูเขารับการทดลองกําลังปรับเปลี่ยนรูปแบบการวางตัว
ของสวนประกอบในโครงการไมไดเกิดจากการสับสนในการใชงาน สวนที่ผูใชในกลุมแรกจะสับสน
มากที่สุดก็คือการวางถนนที่แบงเปนแนวตั้งและแนวนอนดังภาพที่ 5.2 แตเมื่อมีการทดลองวาง
และใหคําแนะนําเล็กนอยก็ทําใหผูใชเขาใจไดอยางรวดเร็ว
5.3.2 การประเมินคุณสมบัตขิ องระบบตนแบบ
ระบบต น แบบที่ ถู ก พั ฒ นาขึ้ น มาจะต อ งตรงตามจุ ด ประสงค ก ารวิ จั ย และพิ สู จ น
สมมติฐานที่ตั้งไวในบทที่ 1 ซึ่งมีจุดประสงคที่จะสรางระบบตนแบบที่ใชชวยตัดสินใจในการวางผัง
โครงการเบื้องตนที่สามารถใชไดระหวางสถาปนิกและผูพัฒนาโครงการและในการพัฒนาระบบ
ตนแบบนั้นไดเลือกกรณีศึกษาคือ โครงการบานจัดสรรระดับกลางเนื่องจากเปนโครงการที่ตองการ
การวางผังโครงการที่ประกอบไปดวยสิ่งปลูกสรางตาง ๆ มากมายเชน บาน อาคารสาธารณะ
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สวนสาธารณะ สระวายน้ํา ซึ่งในการวางผังโครงการนั้นก็จะตองคํานึงถึงอีกหลายปจจัย เชน
ขอกําหนดทางกฎหมาย งบประมาณในการกอสราง ปริมาณพื้นที่สีเขียวในโครงการ ปริมาณ
พื้ น ที่ ว า งภายในโครงการ ซึ่ ง ด ว ยความต อ งการที่ ห ลากหลายดั ง ที่ ก ล า วมานั้ น ทํ า ให ร ะบบที่
พัฒนาขึ้นมานั้นจะตองมีคณ
ุ สมบัติที่ตอบสนองในการใหขอมูลที่จําเปนเบื้องตนเหลานี้ ตามความ
ตองการของแตละฝายอยางเหมาะสมซึ่งสามารถจําแนกคุณสมบัติของระบบตนแบบตามประเภท
ของผูใชงานไดดังตารางที่ 5.1
ภาพที่ 5.2
การวางถนนในแนวตัง้ และแนวนอน

ภาพที่ 5.3
ผังที่เกิดจากการวางผังโครงการดวยระบบตนแบบ
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ตารางที่ 5.1
การจําแนกคุณสมบัติตามความตองการของผูใชงาน 2 ฝาย
ความตองการของสถาปนิก
1) แบบแปลนรางเบื้องตนบนพืน้ ทีก่ อสราง
2) แบบจําลองโครงการ
3) ขนาดพืน้ ทีใ่ นแตละพื้นที่
4) ประเภทของอาคาร
5) พื้นที่วา งในโครงการ พืน้ ทีส่ ีเขียว

ความตองการของผูพัฒนาโครงการ
1) การเวนระยะตามกฎหมายของการกอสราง
โครงการบานจัดสรร
2) พื้นที่เหลือในโครงการ
3) พื้นที่กอสรางโครงการ
4) ราคาคากอสรางเบื้องตน

คุณสมบัติของระบบตนแบบแสดงใหเห็นวาทั้งสถาปนิกและผูพัฒนาโครงการสามารถ
ไดขอมูลตามที่แตละฝายตองการเพื่อใหไดผังดังภาพที่ 5.3 และจากการประเมินสวนตอประสาน
กับผูใชระบบตนแบบก็ แสดงใหเ ห็น วาระบบตนแบบนั้ น สามารถใชง านงา ยแมวา ผูใชนั้น จะมี
พื้นฐานการใชงานซอฟตแวรคอมพิวเตอรที่แตกตางกันและดวยรูปแบบการใชงานแบบ TUI ทําให
ระบบตนแบบนี้สามารถใชงานไดพรอมกันจากผูใชหลายคนนั้นแสดงใหเห็นความสามารถของ
ระบบที่เหมาะสมที่จะใชงานในการประชุมแบบวางผังโครงการบานจัดสรรที่มีผูที่มีสวนเกี่ยวของ
ในโครงการหลายฝายและเมื่อใชระบบนี้จะชวยใหขอมูลเบื้องตนที่จําเปนการตัดสินใจของทุก ๆ
ฝ า ยได แ สดงความคิ ด เห็ น กั น และพู ด คุ ย ถึ ง ข อ จํ า กั ด ของแต ล ะฝ า ยซึ่ ง กั น และกั น ทั้ ง ระหว า ง
สถาปนิกและผูพัฒนาโครงการเพื่อใหเกิดการออกแบบรวมกันในการวางผังโครงการเบื้องตนได
และดวยระบบตนแบบนี้จะทําใหไดผังโครงการเบื้องตนที่เปนไปตามความตองการของทุกฝายที่มี
สวนเกี่ยวของในโครงการ
5.3.3 การประเมินคุณสมบัติของระบบที่มีผลตอการตัดสินใจของผูใชแตละฝาย
ในการเสนอขอมู ลที่ จําเปน ตอผูใชแตละฝายในหนาจอแสดงผลเดียวกัน นั้น ทํา ให
ผูใชงานแตละฝายเห็นความสัมพันธกันระหวางขอมูลในโครงการ เชน การเปลี่ยนแปลงจํานวน
บานภายในพื้นที่โครงการทําใหคากอสรางนั้นสูงเกินที่เจาของโครงการกําหนดไว ซึ่งในบางครั้ง
สถาปนิกอาจจะไมไดคํานึงถึงตรงจุดนี้ เมื่อขอมูลเหลานี้มีความสัมพันธกันทําใหการใชงานระบบ
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ทั้งในสวนของผูพัฒนาโครงการและสถาปนิกนั้นมีความเชื่อมโยงกันอยางมาก ทําใหแตละฝายนั้น
ทราบถึงขอจํากัดของทุก ๆ สวนในโครงการตลอดเวลาดังภาพที่ 5.4
ภาพที่ 5.4
ความสัมพันธของขอมูลตาง ๆ ในระบบตนแบบ

บาน

คากอสรางโครงการ

ถนน

พื้นที่กอสรางโครงการ

ศูนยกีฬา

พื้นที่วางในโครงการ

สวนสาธารณะ

พื้นที่สีเขียว

ระยะเวนตามกฎหมาย

ภาพที่ 5.5 แสดงขั้นตอนที่เกิดขึ้นระหวางผูพัฒนาโครงการและสถาปนิกใชระบบ
ตนแบบในการวางผัง ระบบที่แสดงขอมูลที่จําเปนของทั้งสองฝายทําใหการออกแบบวางเปนไปได
อยางมีประสิทธิภาพเนื่องจากการแลกเปลี่ยนขอมูลซึ่งกันและกัน เมื่อผูใชแตละฝายทราบถึง
ขอจํากัดของแตละฝายในโครงการไดการวางผังโครงการที่เกิดจากการรวมมือกันของทุก ๆ ฝาย
5.4 ขอเสนอแนะในการพัฒนาระบบตนแบบ
เนื่องจากในระบบที่ถูกพัฒนาขึ้นในงานวิจัยนี้เปนเพียงระบบตนแบบทําใหยังมีความ
ไมสมบูรณและขอบกพรองอยูหลายประการสืบเนื่องมากจากการระบบที่ตองพัฒนาควบคูกันไป
ทั้งทางดานฮารดแวรและซอฟตแวรซึ่งสามารถจําแนกออกเปนขอ ๆ ไดดังนี้
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ภาพที่ 5.5
กระบวนการเพื่อใหไดการออกแบบวางผังรวมกัน

1) ขอจํากัดทางดานฮารดแวร คือคุณภาพของกลองที่ใชอยูในตัวระบบตนแบบนี้เปน
กลองอินฟราเรดที่รับภาพไมไดกวางมากนั้นซึ่งทําใหระบบตนแบบนั้นไมสามารถที่จะถูกใชเพื่อ
ออกแบบโครงการทั้งโครงการไดทําใหตองแบงแยกการออกแบบออกเปนหลายสวนซึ่งทําใหไม
สามารถเห็นภาพรวมที่แทจริงได ถาจะแกขอจํากัดนี้จะตองเลือกใชกลองที่มีคุณภาพของภาพที่สูง
กวานี้และมีเลนสที่รับภาพมุมกวางไดอยางดีซึ่งก็จะมีราคาที่สูงตาม แตจะทําใหระบบสามารถมี
จอแสดงผลที่กวางกวาเดิมทําใหจะทําใหออกแบบวางผังโครงการไดทั้งโครงการ
2) ภาพกราฟกที่เกิดขึ้นจากระบบตนแบบยังไมสามารถทําใหมีความสัมพันธกนั ไดเปน
เพียงการแสดงภาพที่มาจากสัญลักษณแตละตัวเทานั้น ซึ่งถาสามารถพัฒนาใหภาพกราฟกแตละ
ภาพมีความสัมพันธกันไดก็จะเกิดประโยชนอยางมาก เชน สามารถวัดระยะหางของสัญลักษณ
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หนึ่งไปอีกสัญลักษณหนึ่งได หรือจะเปนการเตือนเกิดขึ้นเมื่อแตละสัญลักษณเขาใกลกันมาก
เกินไป ซึ่งการพัฒนานั้นจะตองใชความรูความสามารถในดานการเขียนภาษาคอมพิวเตอรเปน
อยางมาก
3) การนําเสนอบนจอแสดงผลของระบบตนแบบนี้ยังขาดภาพที่เปนมุมมอง 3 มิติ ซึ่ง
เปนอีกปจจัยที่มีความสําคัญเปนอยางมากในปจจุบันที่จะใชชวยในการตัดสินใจ ซึ่งถางานวิจัยชิ้น
นี้ถูกพัฒนาตอไปจะตองสามารถมีจอที่แสดงถึงภาพในมุมมอง 3 มิติของภาพรวมโครงการได
ทั้งหมดและผูใชจะตองสามารถเลือกชมในจุดที่ตองการหรือทํา walk through ไดแบบ real-time
โดยควบคุมผานการหยิบจับวัตถุเชนเดียวกับการวางผังโครงการ
4) ระบบฐานขอมูลที่ใชเก็บขอมูลตาง ๆ ของโครงการในระบบตนแบบนี้ใช text file ใน
การเก็บขอมูลที่จําเปน ซึ่งถาจะพัฒนาไปใชกับการใชงานจริงที่มีตัวแปรมากกวาและสวนประกอบ
ตาง ๆ ภายในโครงการที่มีมากขึ้น ก็ควรจะเชื่อมระบบฐานขอมูลเขากับ MySQL ซึ่งเปนระบบ
ฐานขอมูลที่ใชกันอยางแพรหลายในปจจุบันและยังสามารถมีการจัดการขอมูลมาก ๆ ไดอยางมี
ระบบระเบียบ โดยการเชื่อมตอขอมูลนั้นสามารถทําไดโดยผาน library ที่มีชื่อวา SQLibrary ซึ่ง
สามารถทําให Processing เชื่อมตอเขากับภาษา MySQL ได อีกทั้งจะทําใหมีการกรอกขอมูลที่
งายมากขึ้นสะดวกสบายและยังสามารถพัฒนาจนถึงการกรอกขอมูลออนไลนผานทางเว็บไซตได
อีกดวย
5) ระบบควรจะมีความสามารถการบันทึกผังโครงการที่เกิดจากการจัดวางในแตละ
ครั้งและสามารถที่จะพิมพออกมาไดเพื่อใชในการเปรียบเทียบกันเพื่อเลือกรูปแบบการวางผัง
โครงการที่ตรงตามความตองการมากที่สุดเพื่อที่จะนําไปใชในขั้นตอนตอไป
6) การวางผังโครงการบานจัดสรรจริงนั้น จะมีปจจัยที่ตองคํานึงถึงอยูอีกมากมายซึ่ง
ในระบบตนแบบนี้ตองตัดออกดังที่ไดกลาวไวในบทที่ 4 ซึ่งการพัฒนาระบบตอไปควรมีรูปแบบใน
การวางโครงการที่ใหอิสระแกผูใชมากขึ้น เชน สามารถเพิ่มหรือลดคุณสมบัติไดใหแสดงเฉพาะ
สวนใดสวนหนึ่งได และในการวางถนนของโครงการที่กําหนดไวเฉพาะการวางถนนโครงการบาน
จัดสรรแบบตารางนั้น ควรมีการพัฒนาเพื่อเพิ่มรูปแบบใหครบตามรูปแบบที่ใชกันอยูได ตัวอยาง
การวางถนนที่จากระบบตนแบบนั้นจะทําไดแคการวางถนนที่ยาวไปถึงจุดสุดพื้นที่กอสรางใน
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โครงการ ซึ่งสามารถที่จะพัฒนาใหผูใชกําหนดคาความสั้นยาวของถนนไดโดยการนําคาองศาการ
หมุนของตราสัญลักษณเทียบเขากับความยาวของถนน ถนนก็จะสามารถถูกกําหนดความสั้นยาว
ไดดวยการหมุนวัตถุไปทางทวนเข็มนาฬิกาหรือตามเข็มนาฬิกา
โดยสรุปแลว ระบบตนแบบที่ถูกพัฒนามาขึ้นในวิจัยชิ้นนี้ยังจะตองการการพัฒนาอีก
หลายขั้นตอนกวาที่จะสามารถแทนที่ซอฟตแวรแบบเดิมที่มีใชกันอยูทั่วไปได ซึ่งซอฟตแวรที่มี
รูปแบบ GUI นั้นมี ความสะดวกในการเตรี ยมการกอนการใชงานมากกวา TUI โดยมีเพียงแค
คอมพิวเตอรหนึ่งเครื่องก็สามารถใชงานได แตดวยลักษณะการใชงานที่ตอบสนองผูใชที่ตรงตาม
ความตองการและความใชงานงายและสนับสนุนการออกแบบรวมกันของระบบนี้จะทําใหการ
ระบบการใชงานรูปแบบใหมนี้จะเขามาแทนที่การใชงานรูปแบบเกาในเร็ววัน

