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บทคัดย่อ
งานวิจยั ฉบับนี้ เป็ นการนาเสนอการประยุกต์ใช้ระบบอาร์ เอฟไอดี (Radio Frequency Identification) ของศูนย์
กระจายสิ นค้า กรณี ศึกษา บริ ษทั บุญถาวร เซรามิค จากัด มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาความเป็ นไปได้ที่จะนาเอาระบบอาร์ เอฟ
ไอดีมาแทนที่ระบบบาร์โค้ดในกระบวนการรับสิ นค้าเข้าและจ่ายสิ นค้าออกในคลังสิ นค้า เพื่อลดเวลาและขั้นตอนการทางาน
รวมถึงเพิ่มประสิ ทธิ ภาพในการทางานของศูนย์กระจายสิ นค้ารังสิ ต โดยศึกษากระบวนการทางานของศูนย์กระจายสิ นค้า
รังสิ ตแล้วทาการทดลองติดตั้งระบบอาร์เอฟไอดีในกระบวนการรับสิ นค้าเข้าและจ่ายสิ นค้าออกจากคลังสิ นค้าจากนั้นได้ทา
การพัฒนาโปรแกรมควบคุมการสัง่ งาน และติดตั้งระบบอาร์เอฟไอดี พบว่า เมื่อนามาอาร์ เอฟไอดีมาประยุกต์ใช้งานช่วยลด
เวลาและขั้นตอนการทางานของการใช้ระบบบาร์โค้ด และความมันวาวของสิ นค้าประเภทสุ ขภัณฑ์และเซรามิคก็ยงั ไม่มีผล
ต่อการส่งสัญญาณของตัวอ่านและแท็ก แต่อย่างไรก็ตาม อุปกรณ์ที่นามาติดตั้งยังตอบสนองการทางานของระบบโดยรวมได้
ไม่เพียงพอ เนื่ องจากมาตรฐานของอุปกรณ์ และไม่มีระบบป้ องกันการรบกวนจากปั จจัยแวดล้อมภายนอก นอกจากนี้ การ
ติดตั้งระบบอาร์ เอฟไอดี ของสิ นค้าประเภทสุ ขภัณฑ์ท้ งั ระบบควรเริ่ มตั้งแต่ตน้ น้ าของโซ่ อุปทาน ตั้งแต่ผผู ้ ลิตสิ นค้า มายัง
ศูนย์กระจายสิ นค้า และร้านขายปลีก การไหลของสารสนเทศในโซ่อุปทานจึงจะมีพร้อมและถูกต้องแม่นยาในการบริ หาร
จัดการโซ่อุปทานให้มีประสิ ทธิผลมากขึ้น
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An Application of RFID Systems for Distribution Center Management
A Case Study of Boonthavorn Ceramic Co.,Ltd.
Krittika Mulpukdee and Thananya Wasusri *
Abstract
This research presents an application of RFID Systems of the distribution center at Boonthavorn Ceramic
Co.,Ltd. The Purpose is to study the feasibility of the RFID system to replace the barcode system in receiving and
dispatching processes. This system would help to decrease time, process steps and increase efficiency in the distribution
center. The processes in the distribution center were studied. The installation of the RFID system was then conducted for
receiving and dispatching processes. A software program to control the RFID system was developed. It was found that
the use of RFID could reduce time and process steps comparing to those of the barcode system. The glitter surface of
sanitary and ceramic products does not affect on the performance of the reader and tags. However, the overall
performance of the reader is not sufficient due to its standard and not having any protection system from external noises.
In addition to these, to implement the RFID system for sanitary products, it should start from the upstream supply chain
that is the manufacturers to distributors and retailers. The information flow along the chain will be available and accurate
to manage the supply chain more efficiently.
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1. บทนา

โลจิ สติ กส์ ซึ่ งน าไปใช้ใ นการบริ หารคลัง สิ น ค้า การขนส่ ง
สิ น ค้า ระหว่ า งประเทศ ทั้ง ทางรถ ทางเรื อ เพื่ อ ใช้ใ นการ
ตรวจสอ บและควบคุ ม เส้ น ทางการเดิ นทางรวมถึ ง
อุตสาหกรรมอาหารที่ตอ้ งการเก็บข้อมูลไปใช้ในระบบการ
ตรวจสอบย้อนกลับ (Traceability) กรณี เกิ ดปั ญหาขึ้ นกับ
อาหารนั้นๆเมื่ออยูใ่ นมือผูบ้ ริ โภคในธุรกิจร้านค้าปลีกในแถบ
สหรัฐอเมริ กาและแถบยุโรปก็มีการนามาประยุกต์ใช้กนั หลาย
บริ ษทั [4] อาร์เอฟไอดีถูกนามาประยุกต์ใช้ท้ งั ในกิจกรรมการ
ขนส่ ง การกระจายสิ นค้า การจัดการสิ นค้าคงคลัง รวมทั้งการ
ขายสิ น ค้า หน้า ร้ า น ที่ เ ด่ น ชัด และเป็ นที่ นิ ย มมากที่ สุ ด คื อ
กิจกรรมการกระจายสิ นค้าในโซ่ อุปทานที่ตอ้ งบริ หารจัดการ
ให้มีประสิ ทธิ ภาพ รวดเร็ ว และแม่นยา เพื่อตอบสนองความ
ต้องการของลูกค้า และยังช่วยลดต้นทุนในการจัดเก็บสิ นค้าคง
คลัง ซึ่ งเทคโนโลยีอาร์ เ อฟไอดี เ ข้า มามี บ ทบาทที่ สาคัญ ใน
กิ จกรรมนี้ อ ย่างแพร่ หลาย [5] โดยที่ ผ่านมามี การนาเอา
เทคโนโลยีอาร์ เอฟไอดีไปประยุกต์ใช้เพื่อเพิ่มประสิ ทธิ ภาพ
การดาเนิ นงานในโซ่ อุปทาน ของร้านค้าปลีก Wall Mart ของ
สหรัฐฯ ได้นาเอาระบบอาร์ เอฟไอดีมาแทนที่ระบบบาร์ โค๊ด
โดยได้อ อกระเบี ยบก าหนดให้ผูส้ ่ ง มอบ 100 รายใหญ่ ติ ด
RFID Tag บนหี บห่ อ และกล่องบรรจุสินค้าให้เรี ยบร้อยก่อน
ส่ ง มา Wall Mart มองว่า เมื่ อ ระบบดัง กล่า วเสร็ จสิ้ นอย่า ง
สมบูรณ์จะช่วยให้บริ ษทั ทราบถึงการเดินทางของสิ นค้าได้ทุก
ระยะ ตั้งแต่โรงงานของผูส้ ่ งมอบจนถึงศูนย์กระจายสิ นค้าของ
ห้าง และเมื่อใดที่สินค้าถูกหยิบออกจากชั้นไป อาร์ เอฟไอดีจะ
ส่ งสัญญาณเตือนไปยังพนักงานให้นาสิ นค้ามาเติมใหม่ทาให้
Wall Mart ไม่จาเป็ นต้องเก็บสต็อกสิ นค้า แต่สามารถสั่งให้ผู ้
ส่ งมอบมาส่ งของได้ทนั ทีรวมทั้งจะช่วยยืนยันว่าสิ นค้ามีวาง
จาหน่ายตลอดเวลา [6] และบริ ษทั Marks & Spencer นา
RFID Tag มาใช้แทนบาร์ โค้ดในส่ วนอุตสาหกรรมอาหารแช่
แข็ง ระบบอาร์ เอฟไอดี สามารถอ่านข้อมูลของถาดอาหารได้
อย่างถูกต้องและน่ าเชื่ อถือกว่าระบบบาร์ โค้ดอีกทั้งสามารถ
ติ ด ตามรถขนส่ ง สิ น ค้า และครอบคลุ ม ทั้ง โซ่ อุ ป ทานของ
อาหารแช่แข็งได้ [7] แต่อย่างไรก็ดี เทคโนโลยีอาร์ เอฟไอดี นี้
ยังไม่มีการแพร่ หลายในประเทศไทยมากนัก ดังจะเห็นได้จาก

การแข่งขันในภาคธุรกิจยุคปั จจุบนั นั้น การลดต้นทุนของ
การดาเนินธุรกิจเป็ นสิ่ งสาคัญที่ไม่อาจมองข้ามไปได้ผบู ้ ริ หาร
ในองค์ก รมัก จะมองหากลยุท ธ์ ที่ จ ะน ามาประยุก ต์ใ ช้ห รื อ
ปรั บ ปรุ งการท างานภายในองค์ ก ร เพื่ อ ให้ อ งค์ ก รมี
ประสิ ทธิ ภาพและเพิ่มความสามารถในการแข่งขันกับองค์กร
อื่นๆได้ กิ จกรรมโลจิสติกส์ เป็ นส่ วนหนึ่ งของการบริ หารโซ่
อุปทาน และเป็ นตัวที่ ทาให้กระบวนการจัดการโซ่ อุปทาน
สมบูรณ์มากยิ่งขึ้นเป็ นเสมือนจุดเชื่อมโยงระหว่างคู่คา้ ในโซ่
อุปทานที่ตอ้ งมีการจัดการเพื่อให้การไหลของสารสนเทศและ
วัส ดุ ห รื อ สิ น ค้า เป็ นไปอย่า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพและสามารถ
ตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่างถูกต้องทั้งในด้าน
ปริ มาณ คุณภาพ และเวลา [1] การติดต่อ สื่ อสารของข้อมูล
หรื อสารสนเทศในโซ่อุปทานจึงมีความสาคัญ ที่ตอ้ งการความ
ถูกต้อง แม่นยาและรวดเร็ ว เพื่อไม่ให้เกิดข้อผิดพลาดจนทาให้
การขับเคลื่อนโซ่อุปทานเกิดการชะงักและอาจทาให้ลูกค้าเกิด
ความไม่ พึ อ พอใจ เทคโนโลยี ส าคัญ ที่ มี ผ ลกระทบต่ อ การ
ดาเนินงานในการจัดการโซ่ อุปทานและโลจิสติกส์ในปั จจุบนั
นั้น มี ห ลายเทคโนโลยี ด ้ว ยกัน เช่ น อิ น เตอร์ เ น็ ต พาณิ ช ย์
อิเล็กทรอนิ กส์ (E-Commerce) การประมวลผลภาพดิจิตอล
(Digital imaging) การสื่ อสารด้วยเสี ยงและจีพีเอส(Voice and
GPS) บาร์ โค้ด (Barcode) และระบบอาร์ เอฟไอดี (RFID
System) เป็ นต้น [2]
RFID หรื อ Radio Frequency Identification เป็ นระบบชี้
เฉพาะอัตโนมัติ Auto - ID แบบไร้สาย (Wireless) ที่กาลัง
ได้รับความนิ ย มในปั จ จุบนั เป็ นวิธีก ารระบุ เอกลัก ษณ์ วตั ถุ
หรื อตัวบุคคลทางานโดยใช้คลื่นความถี่วิทยุมีองค์ประกอบที่
สาคัญอยู่ 3 ส่ วนหลักๆได้แก่ เครื่ องอ่าน (RFID Reader) แท็ก
(RFID Tag) และสายอากาศ (Antenna) มีความสามารถในการ
ส่ งสัญญาณวิทยุออกมาจากเครื่ องหรื อตัวอ่านสู่ แท็ก ซึ่ งจะทา
หน้าที่ส่งสัญญาณวิทยุหรื อข้อมูลที่บนั ทึกอยูใ่ นไมโครชิปไป
ที่ ต ัว อ่ า นข้อ มู ล เช่ น กัน ท าให้ ไ ม่ จ าเป็ นต้อ งมี ก ารสั ม ผัส
โดยตรงเหมือนบาร์ โค้ดหรื อแถบแม่เหล็ก [3] เทคโนโลยีน้ ี
ก าลัง เป็ นที่ นิ ย มอย่ า งแพร่ ห ลาย ในธุ ร กิ จ ให้ บ ริ การด้า น
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สถาบันส่ งเสริ มความเป็ นเลิศทางเทคโนโลยีอาร์ เอฟไอดีแห่ ง
ประเทศไทย ได้มีแนวคิ ดที่จะศึกษาการนาเทคโนโลยีมาใช้
งานในอุตสาหกรรมด้านเกษตรและการแปรรู ปอาหารและ
แนวคิดการประยุกต์ใช้งานอาร์ เอฟไอดี กบั กระบวนการผลิต
สิ นค้าที่เคลื่อนที่มาตามสายพานลาเลียง เป็ นต้น[8] เทคโนโลยี
อาร์ เอฟไอดีกบั การจัดการคลังสิ นค้าในประเทศไทยยังเป็ น
เพียงโครงการนาร่ องหรื อกรณี ศึกษาเท่านั้น สถาบันวิจยั และ
พัฒนาอุตสาหกรรมโทรคมนาคม (TRIDI) ได้มีโครงการนา
ร่ องประยุกต์ใช้ระบบอาร์เอฟไอดีกบั ระบบการขนส่งสิ นค้าใน
ธุ ร กิ จ ค้า ปลี ก โดยร่ ว มกั บ บริ ษัท ซั น ร้ อ ยแปด จ ากัด ใน
กระบวนการทางาน จะเริ่ มต้นที่ศูนย์กระจายสิ นค้า ซึ่ ง Tag จะ
ถูกติดตั้งไว้ที่ลงั ใส่ สินค้า โดยมีขอ้ มูลว่าบรรจุสินค้าอะไรบ้าง
จานวนเท่าใดและจะถูกส่ งไปยังสาขาไหน การอ่านค่าครั้งแรก
จะเกิ ดขึ้นเมื่อสิ นค้าถูกโหลดขึ้นรถบรรทุก ตัวรถเองก็จะติด
Tag ไว้ดว้ ยและเมื่ อ รถวิ่ง ออกจากศูนย์ก ระจายสิ นค้าจะถู ก
บัน ทึ ก โดยระบบอาร์ เ อฟไอดี เมื่ อ รถบรรทุ ก มาถึ ง สาขา
ปลายทางจะมีการบันทึกข้อมูลอีกครั้งว่าสิ นค้าถูกโหลดลงที่
สาขาปลายทาง จากนั้น เก็ บ ลัง เปล่ า กลับ มาที่ ศู น ย์ก ระจาย
สิ นค้า เครื่ องอ่านอาร์ เอฟไอดีที่ศูนย์กระจายสิ นค้าจะบันทึก
จานวนลัง เปล่าของแต่ละสาขาและจานวนลังที่ สูญหาย [9]
นนทวัชร์ ธิติอคั รศักดิ์ (2551) ได้ศึกษาว่าหลังจากที่ได้เข้าไป
ศึกษาและวิเคราะห์ขอ้ มูลความเป็ นไปได้ในการนาระบบอาร์
เอฟไอดี ม าใช้แ ทนที่ ร ะบบบาร์ โ ค้ด ในกระบวนการบรรจุ
(Packing) ของชิ้นส่ วนต่างๆของรถยนต์ ควรใช้ระบบบาร์โค้ด
เช่ นเดิ ม เนื่ อ งด้วยปั จจัยหลายๆส่ วน เช่ น ต้นทุนของแท็กที่
ต้องติดในชิ้นส่ วนต่างๆทาให้เกิดต้นทุนที่สูงมาก หรื อปั ญหา
ของการจัดเรี ยง ซึ่ งอาจส่ งผลกระทบต่อการอ่าน เป็ นต้น [5]
และภราดรรี ชัยพิชิตกุล และ สมจิตร อาจอินทร์ (2552) พบว่า
การพัฒนาระบบการรับเข้าสิ นค้าโดยใช้ร่วมกับเทคโนโลยี
อาร์เอฟไอดี เครื่ องอ่านหรื อ RFID Reader สามารถอ่านข้อมูล
ได้ค รบท าให้ส ามารถจัด การและควบคุ ม ระบบการรั บ เข้า
สิ นค้าของคลังสิ นค้าให้มีประสิ ทธิ ภาพมากขึ้น ส่ วนระบบที่
พัฒนาขึ้นเพื่อสามารถสนับสนุนการค้นหาและระบุตาแหน่ ง
สิ นค้าที่จดั เก็บอยู่ในคลังสิ นค้าได้อ ย่างรวดเร็ ว แม่นยา การ

เข้าถึ งสิ นค้าสะดวกยิ่ง ขึ้ นทาให้ประหยัดเวลามากขึ้ น [10]
ดังนั้นการประยุกต์ใช้ระบบอาร์ เอฟไอดีในคลังสิ นค้า จึงควร
คานึงถึงปั จจัยหลายอย่าง ที่สามารถส่ งผลกระทบทั้งผลดีและ
ผลเสี ยต่ อ การบริ การจั ด การ คลั ง สิ นค้ า ซึ่ งมี ท้ ั งเพิ่ ม
ประสิ ทธิ ภาพในการจัดการคลังสิ นค้า มีความถูกต้องแม่นยา
แต่ในขณะเดียวกัน แท็กบางชนิ ดก็ก่อให้เกิดต้นทุนที่สูงมาก
เมื่อเทียบกับสิ นค้าที่จะติดแท็ก เนื่ องจากการนาไปใช้งานบ
[11] ระบบอาร์ เ อฟไอดี ย งั สามารถแบ่ ง ตามย่า นความถี่ ที่
เหมาะสม ได้แก่ Low Frequency หรื อย่านความถี่ต่า, High
Frequency หรื อย่านความถี่สูง, Ultra High Frequency หรื อ
ย่านความถี่สูงยิ่ง, Microwave Frequency หรื อย่านความถี่
ไมโครเวฟ [12] ซึ่ งยิ่งเลือกใช้ยา่ นความถี่สูงเท่าไร ราคาแท็ก
ต่อหน่วยก็สูงตามมากขึ้นเช่นกัน
ดัง นั้น การน าเทคโนโลยี อาร์ เอฟไอดี เข้า มาช่ ว ยในการ
บริ หารจัดการศูนย์กระจายสิ นค้าจะช่วยเพิ่มประสิ ทธิ ภาพการ
ทางาน อี กทั้ง ลดความผิดพลาดของข้อมูลและลดระยะเวลา
การดาเนินงานในขั้นตอนต่างๆ ได้ จากจุดเด่นของเทคโนโลยี
อาร์ เ อฟไอดี ด ัง กล่ า วจึ ง เป็ นที่ ม าของความสนใจในการ
ประยุ ก ต์ ใ ช้ เ ทคโนโลยี อ าร์ เ อฟไอดี ข องบริ ษัท บุ ญ ถาวร
เซรามิ ค จ ากัด ซึ่ งเป็ นบริ ษัท ที่ มี จ าหน่ า ยสิ น ค้า ประเภท
กระเบื้องและสุ ขภัณฑ์ และมีสาขาย่อยถึง 8 สาขาในประเทศ
ไทย ประกอบด้วย รัชดาฯ รังสิ ต ปิ่ นเกล้า สุ วรรณภูมิธนบุรีปากท่อ พัทยา หัวหิ น และเกษตร-นวมิ นทร์ มี ศูนย์กระจาย
สิ น ค้า รั ง สิ ต ท าหน้า ที่ ก ระจายสิ น ค้า ให้ กับ ทุ ก สาขา ศู น ย์
กระจายสิ น ค้า ในปั จ จุ บ ัน บริ ษัท บุ ญ ถาวรใช้เ ทคโนโลยี
บาร์ โค้ดที่สาหรับ การรับและส่ งสิ นค้าเข้าออกจากคลัง การ
จัดระบบเก็บสิ นค้าภายในคลังและการตรวจนับสิ นค้าภายใน
คลัง ซึ่ งยังพบปั ญหาในขั้นตอนการอ่านค่าจากบาร์ โค้ดที่ตอ้ ง
น าเครื่ องอ่ า นไปยิ ง ใกล้ๆ ที ล ะตัว ท าให้ ใ ช้ เ วลาในการ
ตรวจสอบนาน ในการตรวจนับสิ นค้าก็เกิ ดข้อผิดพลาด เช่น
เมื่อเครื่ องอ่านอ่านครั้งแรกไม่ได้ ทาให้พนักงานต้องทาการยิง
ซ้ า เกิ ด ข้อ มู ล ซ้ ากัน ในระบบ และใช้พ นัก งานในการติ ด
บาร์โค้ดและตรวจสอบสิ นค้าเป็ นจานวนมาก ดังนั้นงานวิจยั นี้
จึงมีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาความเป็ นไปได้ในการประยุกต์ใช้
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สายอากาศในตัว และอยูใ่ นช่วงความถี่ 860 MHz – 960 MHz
ซึ่ งเป็ นความถี่ที่เป็ นมาตรฐานสากล และคลื่นมาตรฐานที่ใช้
อยูใ่ นประเทศไทยคือ 920 MHz – 925 MHz การเลือกแท็ก
หรื อ Tag ต้องสามารถทางานร่ วมกับตัวอ่านได้ คือจะต้องอยู่
ในย่ า นความถี่ เ ดี ย วกัน และเหมาะสมกับ การใช้ ง านใน
คลังสิ นค้า จึงเลือก Passive Tag ที่สามารถถูกอ่านและเขียน
ข้อมูลอย่างอิสระ (Read-Write) สามารถเขียนข้อมูล ลบ แล้ว
เขี ย นทับ หรื อเพิ่ ม ข้อ มู ล ได้ต ามต้อ งการ หน่ ว ยความจ า
ประมาณ 50 ไบต์ เป็ นแบบสติ๊กเกอร์สามารถลอกออกและติด
ใหม่ได้ มียา่ นความถี่ที่อยูใ่ นช่วง 860 MHz – 960 MHz เพราะ
การใช้งานในกระบวนการนี้ ไม่จาเป็ นต้องใช้ Active Tag ซึ่ ง
มี ร าคาแพงกว่ า คอมพิ ว เตอร์ ส าหรั บ เป็ นฐานข้อ มู ล และ
แสดงผลการทางาน และผลิตภัณฑ์ในศูนย์กระจายสิ นค้าที่เป็ น
ประเภทสุ ขภัณฑ์และเซรามิค
ระบบอาร์ เอฟไอดี ในการทดลองครั้งนี้ นอกจากอุปกรณ์
หรื อส่ วนที่เป็ น Hardware อันประกอบไปด้วยเครื่ องอ่านหรื อ
RFID Reader จานวน 1 เครื่ อง แท็ก จานวน 13 ตัว และ
คอมพิวเตอร์ 1 เครื่ องสาหรับเป็ นฐานข้อมูลแล้ว ส่ วนสาคัญ
อีกส่ วนคือ การออกแบบระบบฐานข้อมูล และโปรแกรมคาสั่ง
ควบคุ ม การท างานซึ่ งถู ก เก็ บ ไว้ใ นคอมพิ ว เตอร์ ในที่ น้ ี
โปรแกรมที่ใช้ควบคุมการทางานคือ Visual Basic 6 ส่ วน
ฐานข้อมูลหลังระบบประมวลผลเสร็ จแล้วจะถูกนาไปเก็บไว้
ใน Microsoft Access 2003 ซึ่ งโปรแกรมควบคุมการทางานจะ
ทาหน้าที่ท้ งั เชื่อมต่อเครื่ องอ่านกับคอมพิวเตอร์ และเชื่อมต่อ
ฐานข้อมูลไปพร้อมกัน

ระบบอาร์ เอฟไอดีในการจัดการคลังสิ นค้าและศูนย์กระจาย
สิ น ค้า โดยมี ศู น ย์ก ระจายสิ น ค้า รั ง สิ ต ของบริ ษ ัท บุ ญ ถาวร
เซรามิคจากัด เป็ นกรณี ศึกษา
งานวิ จ ัย นี้ มี ล ั ก ษณะเป็ นวิ จ ั ย เชิ ง ปฏิ บ ั ติ ก าร (Action
Research) กล่าวคือ ได้ทาการลงมือ ปฏิ บตั ิ และทดลองจริ ง
มุ่งเน้นแก้ปัญหาที่พบในกระบวนการทางาน รวมทั้งศึกษาจาก
งานวิจยั ที่เกี่ ยวข้องแล้วนามาพัฒนาและปรับปรุ งให้ดีข้ ึนจน
นามาใช้ใ นสถานการณ์ จ ริ ง ในคลัง สิ น ค้า และศูน ย์กระจาย
สิ นค้าประเภทกระเบื้องและเซรามิคได้ โดยมีขอบเขตการวิจยั
และทดลองติดตั้งระบบอาร์ เอฟไอดีในกิจกรรมการรับสิ นค้า
และกิจกรรมการจ่ายสิ นค้าของคลังสิ นค้าที่ 2 ของศูนย์กระจาย
สิ น ค้า รั ง สิ ต และผลิ ต ภัณ ฑ์ห รื อ สิ น ค้า ที่ น ามาพิ จ ารณาเป็ น
สิ นค้าประเภทสุ ขภัณฑ์และเซรามิคเพื่อทดสอบว่าพื้นผิวของ
ผลิตภัณฑ์ที่มนั วาวจะส่ งผลกระทบต่อการอ่านข้อมูลที่มีอยูใ่ น
แท็กของเครื่ องอ่านหรื อไม่
คาถามของงานวิจยั ประกอบด้วย 1)ระยะทางของการติด
เครื่ องอ่าน (RFID Reader) ที่เหมาะสมที่ตวั เครื่ องสามารถ
ทางานได้มีประสิ ทธิ ภาพมากที่สุด 2) จานวนของแท็ก (Tag)
ที่เหมาะสมสาหรับการติ ด บนสิ นค้าในแต่ละพาเลท (pallet)
และ 3) พื้ น ผิ ว ของผลิ ต ภัณ ฑ์ ที่ ม ัน วาว เช่ น วัส ดุ ที่ เ ป็ น
กระเบื้องและเซรามิกจะส่ งผลกระทบต่อการอ่านข้อมูลของ
เครื่ องอ่านหรื อไม่ โดยทาการทดลองติดตั้งระบบอาร์ เอฟไอดี
ในกิจกรรมรับสิ นค้าเข้าคลังสิ นค้า

2. อุปกรณ์ และวิธีการวิจัย
2.1 อุปกรณ์
อุปกรณ์หลักที่ใช้ในการทดลองประกอบไปด้วย เครื่ อง
อ่ า นอาร์ เ อฟไอดี หรื อ RFID Reader ได้วิ เ คราะห์ จ าก
คุณสมบัติของเครื่ องอ่านย่านความถี่สูงยิ่ง (UHF : Ultra High
Frequency) มีระยะการอ่านได้สูงสุ ดถึง 10 เมตร ความเร็ วใน
การอ่ า นข้อ มู ล จะเร็ ว กว่า ย่า นความถี่ ต่ า และย่า นความถี่ สู ง
สามารถอ่าน Tag ได้ทีละหลายตัวพร้อมกัน จึงเลือกซื้ อตัวอ่าน
รุ่ น RFID Reader UHF ยี่ห้อ UHF Long Range Reader RB910 มีระยะการอ่าน 8 – 15 เมตร เป็ นแบบติดตั้งอยูก่ บั ที่มี

2.2 วิธีการวิจัย
ศึกษาข้อมูลของกระบวนการการทางานในศูนย์กระจาย
สิ นค้า บริ ษทั บุญถาวร เซรามิค จากัด สาขาศูนย์กระจายสิ นค้า
รังสิ ต จ.ปทุมธานี มี 3 ขั้นตอนหลักคือ กิ จกรรมด้านการรั บ
สิ น ค้า (Receiving process) กิ จ กรรมการจ่ า ยสิ น ค้า
(Dispatching process) และกิ จกรรมการจัดการคลัง สิ นค้า
(Warehousing) พบว่าในกิ จกรรมด้านการรับสิ นค้าและจ่าย
สิ น ค้า ของศู น ย์ก ระจายสิ น ค้ารั ง สิ ต มี ความเป็ นไปได้ที่ จ ะ
นาเอาระบบอาร์ เอฟไอดี มาติ ดตั้ง และทดลองแทนที่ ร ะบบ
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บาร์โค้ดที่มีอยูเ่ ดิมกิจกรรมที่สามารถนาเอาระบบอาร์ เอฟไอดี
มาประยุกต์ใช้แทนระบบบาร์โค้ดคือกิจกรรมการรับสิ นค้าเข้า
คลัง สิ นค้าและจ่ายสิ นค้าออกจากคลัง สิ นค้า โดยขั้นตอนที่
สามารถน าระบบอาร์ เ อฟไอดี ม าทดแทนคื อ ขั้น ตอนที่
พนักงานนาเอกสารรายการสิ นค้ามาตรวจนับจานวนสิ นค้า
และขั้นตอนที่ พ นักงานนาข้อ มูลของสิ นค้าเข้าสู่ ระบบแล้ว
พิมพ์แผ่นบาร์โค้ดเพื่อนาไปติดบนสิ นค้าทีละชิ้น เพราะเมื่อนา
สิ นค้าผ่านระบบอาร์ เ อฟไอดี ตัวอ่า นจะอ่า นแท็กได้เลยไม่
จ าเป็ นต้อ งใช้พ นัก งานมาตรวจนับ และไม่ ต ้อ งมาติ ด แผ่น
บาร์โค้ดทีละตัว
ท าการทดลองทั้ งหมด 3 การทดลองได้ แ ก่ 1) วั ด
ประสิ ทธิภาพการทางานของเครื่ องอ่านหรื อ RFID Reader ว่า
สามารถท างานได้ต รงตามคุ ณ สมบัติ ที่ ต้ ัง มากับ ตัว เครื่ อ ง
หรื อไม่ รวมทั้งเพื่อหาระยะในการอ่านที่ดีที่สุดเพื่อทาการหา
ตาแหน่งติดตั้งเครื่ องอ่านในคลังสิ นค้า โดยทาการทดลองกับ
ระยะทางที่แตกต่างกัน ได้แก่ 3, 5, 8 และ 10 เมตร 2) วัด
ความสามารถในการทางานของเครื่ อ งอ่า นหากทาการเพิ่ ม
จานวน Tag ให้มากกว่า 1 ตัว แล้วเครื่ องอ่านจะสามารถอ่าน
แท็ ก ได้ค รบทุ ก ตัว หรื อ ไม่ โดยท าการทดลองติ ด แท็ ก ใน
จานวนที่แตกต่างกันได้แก่ 1, 4, 7 และ 10 ตัวตามลาดับ และ
3) ทดสอบการรบกวนการทางานของสัญญาณวิทยุในระบบ
อาร์เอฟไอดี เพื่อทดสอบว่าผลิตภัณฑ์ที่มีผิวมันวาวและทามา
จากสุ ขภัณฑ์หรื อ เซรามิคจะมีผลกระทบต่อการส่ งสัญญาณ
วิทยุระหว่างเครื่ องอ่าน กับ แท็กหรื อไม่ จากนั้นจึงรวบรวมผล
การทดลองทั้งหมด มาวิเคราะห์และสรุ ปผล

3.1.1 การเขียนข้ อมูลลงแท็ก
เริ่ มต้นออกแบบให้โปรแกรมสั่งงานให้เครื่ องอ่านปล่อย
คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้ าออกมาเพื่อตรวจหาว่ามีแท็กผ่านเข้ามาใน
บริ เวณนั้นหรื อไม่ เมื่อมีแท็กเข้ามา ID เฉพาะตัวของแท็กจะ
ปรากฏบนหน้าจอในคอมพิวเตอร์ ผูใ้ ช้ (User) ทาการเขี ยน
ข้อ มู ล ของสิ นค้า ลงบนแท็ ก แล้ว บัน ทึ ก ข้อ มู ล นั้ นลงใน
ฐานข้อมูล ดังนั้น ID ของแท็กที่ถูกเขียนข้อมูลสิ นค้าลงไป ก็
จะมีขอ้ มูลเฉพาะของสิ นค้าตัวนั้นโดยสมบูรณ์ดงั รู ปที่ 1

รูปที่ 1 ส่ วนของการเขียนข้อมูลลงใน Tag
3.1.2 กิจกรรมการรับสิ นค้ าเข้ าคลังสิ นค้ า
หลังจากที่ ท าการเขี ย นข้อมู ลสิ นค้าลงในแท็ก แล้ว เมื่ อ
นามาเข้าสู่ กระบวนการ การนาสิ นค้าเข้า ได้ออกแบบให้ระบบ
มีการเลือกคาสั่งว่าจะให้เครื่ องอ่านหรื อ RFID Reader อ่าน
แท็ก แบบอัต โนมัติ ห รื อ อ่ า นแบบปกติ การอ่ า นแท็ก แบบ
อัตโนมัติ เมื่อเปิ ดการทางาน เครื่ องอ่านตรวจจับได้ว่ามีแท็ก
ผ่า นเข้า มา เครื่ อ งอ่ า นจะจับ ID ของแท็ก ส่ ง ไปตรวจยัง
ฐานข้อมูล แล้วข้อมูลสิ นค้าของแท็กตัวนี้ ที่ถูกเก็บไว้ก็จะโชว์
ขึ้นมายังหน้าจอคอมพิวเตอร์ เมื่อนาสิ นค้าเคลื่อนผ่านเครื่ อง
อ่าน และเครื่ องอ่านตรวจจับ ID เสร็ จสิ้ น ระบบก็จะทาการ
บันทึกว่า ID ของแท็กประจาสิ นค้าชิ้นนี้ ได้ถูกนาเข้าไปเก็บ

3. ผลการวิจัยและทดลอง
3.1 ผลการออกแบบระบบ
โปรแกรมเพื่อการเชื่อมต่ออุปกรณ์อาร์ เอฟไอดี กบั ระบบ
คอมพิวเตอร์ ได้ใช้โปรแกรม Visual Basic 6.0 เพื่อเขียนคาสั่ง
ควบคุมการทางาน การออกแบบโปรแกรมแบ่ง ออกเป็ น 3
ส่ วน ดังนี้
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ในคลังสิ นค้าเป็ นที่เรี ยบร้อยแล้ว และถ้าหากเครื่ องอ่านทาการ
ตรวจจับ แท็ก ไม่ท ัน ก็จ ะไม่มี การแสดงผลบนหน้า จอ เมื่ อ
เครื่ องอ่านตรวจจับ ID ของแท็กได้ไม่ครบ ก็ให้วนไปเริ่ มตรง
จุดที่ให้สินค้าเคลื่อนผ่านเครื่ องอ่านใหม่อีกครั้ง สาหรับคาสั่ง
ที่ให้อ่านแท็กแบบปกติ เครื่ องอ่านจะอ่านแท็กได้ทีละ 1 ตัว
เท่านั้น และผูใ้ ช้ตอ้ งคอยควบคุมคาสั่งแบบใกล้ชิด วิธีน้ ี จะไม่
เกิ ดความผิดพลาดเลย แต่จะทาให้เวลาในการรั บสิ นค้าเข้า
คลังสิ นค้าเพิ่มมากขึ้น ขั้นตอนการประมวลผลจะเหมือนกับ
วิธีอ่านแบบอัตโนมัติ ต่างกันตรงที่ตอ้ งมีเจ้าหน้าที่ หรื อผูใ้ ช้
คอยควบคุม ให้อ่านแท็ก ที ล ะตัว จากนั้น ระบบก็จะทาการ
บันทึกลงในฐานข้อมูลเช่นกัน ดังรู ปที่ 2

3.1.3 กิจกรรมการนาสินค้ าออกจากคลังสินค้ าตามคาสั่ง
การออกแบบโปรแกรมในส่ วนนี้ จะมี ความคล้ายคลึ ง
กับกระบวนการนาสิ นค้าเข้าแต่เป็ นคาสัง่ ให้เครื่ องอ่าน อ่าน
แบบปกติ พนักงานหรื อผูใ้ ช้ ต้องคอบควบคุมให้เครื่ องอ่าน
อ่านแท็กทีละ 1 ตัว ทั้งนี้ เพราะต้องกรอกข้อมูลว่า สิ นค้าตัว
นี้ จะถูกส่ งไปที่ใด เมื่อสิ นค้าเคลื่อนผ่านตัวเครื่ องอ่านก็จะ
ท าการประมวลผลและจั ด เก็ บ ข้อ มู ล ลงในฐานข้อ มู ล
ระยะเวลาในการท างานของขั้น ตอนนี้ จะใช้เ วลามาก
เนื่องจากไม่ได้อ่านแบบอัตโนมัติและอ่านแท็กได้เพียงทีละ
1 ตัวเท่านั้น ดังรู ปที่ 3

เริ่ มต้นการทางาน

เริ่ มต้นการทางาน

เลือกกิจกรรมที่หน้าต่าง
โปรแกรม (IN)

เลือกกิจกรรมที่หน้าต่าง
โปรแกรม (OUT)

เลือกการอ่าน
แบบอัตโนมัติ

นาสิ นค้าผ่าน
RFID Reader
No
RFID Reader
อ่าน Tag
Yes

เลือกคาสัง่ ให้อ่าน Tag
ทีละ 1 ตัว

อ่านแบบปกติ
เลือกคาสัง่ ให้อ่าน
Tag ทีละ 1ตัว

นาสิ นค้าผ่าน
RFID Reader

นาสิ นค้าผ่าน RFID
Reader
No
RFID Reader
อ่าน Tag

Yes

จัดเก็บลงในฐานข้อมูล

จัดเก็บลงในฐานข้อมูล
เก็บสิ นค้าในคลังสิ นค้า
(จบการทางาน)

No

RFID Reader
อ่าน Tag

Yes

เก็บสิ นค้าในคลังสิ นค้า
(จบการทางาน)

รู ปที่ 2 กิจกรรมการรับสิ นค้าเข้าคลังสิ นค้า

รู ปที่ 3 กิจกรรมการนาสิ นค้าออกจากคลังสิ นค้าตามคาสัง่
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ทดสอบว่ า จ านวนแท็ก มี ผ ลต่ อ การอ่ า นของเครื่ อ งอ่ า นที่
แตกต่างกัน
สมมุติฐาน ให้ H0= จานวนแท็กที่แตกต่างกันไม่มีผลต่อ
การอ่านของเครื่ องอ่าน และ H1= จานวนแท็กที่แตกต่างกันมี
ผลต่อการอ่านของเครื่ องอ่านที่แตกต่างกัน
โปรแกรม SPSS ใช้การทดสอบ Non-Parametric ของฟรี ด
แมน เนื่ องจากการเป็ นทดสอบความสามารถในการอ่านได้
ถูกต้องและครบถ้วนซึ่ งมีค่าเป็ น 0 หรื อ 1 จึงไม่เป็ นการแจก
แจงแบบปกติ ผลจากการทดสอบของฟรี ด แมน พบว่ า ค่ า
Asymp. Sig เท่ากับ .000 มีค่าน้อยกว่า α ที่กาหนดไว้คือ 0.05
แสดงว่าปฏิ เสธ H0 ดัง นั้นสรุ ปได้ว่า การติ ด Tag ที่ จานวน
แตกต่า งกัน มี ผ ลต่อ การอ่ านของเครื่ อ งอ่ า นอาร์ เ อฟไอดี ที่
แตกต่างกันดังตารางที่ 2
ตารางที่ 1 ผลการทดสอบการทางานของระบบ RFID Reader
ในระยะทางที่ต่างกัน

3.2 ประสิ ทธิภาพการทางานของเครื่องอ่าน (RFID Reader)
3.2.1 การทดลองที่ 1
ทาการติดแท็กจานวน 4 ตัว ตามจานวนของสิ นค้าที่นามา
พิจารณา จัดวางบน Pallet แล้วกาหนดค่าของระยะการอ่าน
แท็กไม่คงที่ได้แก่ 3, 5, 8 และ 10 เมตร ตามลาดับ โดยที่ระยะ
1 เมตรสามารถอ่านได้เร็ วกว่า แต่ในสภาพแวดล้อม ณ ประตู
คลัง สิ น ค้า ไม่ สามารถติ ดตั้ง เครื่ อ งอ่า นได้ เนื่ อ งจากไปกี ด
ขวางการวิ่ ง ของรถโฟลคลิ ฟ ต์จึ ง ไม่ ทาการทดลอง ท าการ
ทดลองกับแต่ละระยะทางจานวน 20 ครั้ง โดยทาการทดลอง
ในกระบวนการรับสิ นค้าเข้าคลังสิ นค้า ติดตั้งให้เครื่ องอ่านทา
การอ่านอัตโนมัติ แล้วทาการจับเวลา แต่การทดลองที่ระยะ 10
เมตร เครื่ องอ่านไม่สามารถอ่านได้เลย จึง ไม่นาไปทดสอบ
สมมุ ติ ฐ านเพื่ อ หาว่ า ระยะทางในการติ ด ตั้ง เครื่ องอ่ า นที่
แตกต่ า งกัน นั้น มี ผ ลต่ อ ประสิ ทธิ ภ าพการอ่ า นหรื อ ไม่ เพื่ อ
น าไปหาต าแหน่ ง การติ ด ตั้ งเครื่ องอ่ า นในคลัง สิ นค้า ที่
เหมาะสม โดยการวิเคราะห์จะใช้วิธีวิเคราะห์ความแปรปรวน
ทางเดี ย ว หรื อ One-way ANOVA ท าการวิ เ คราะห์ ใ น
โปรแกรม SPSS ได้ผลสรุ ปดังตารางที่ 1 ผลจากการวิเคราะห์
พบว่า การทดสอบความแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ยของตัวแปร
(ANOVA) พบว่า ค่า p-value น้อยกว่า 0.05 แสดงว่าระยะทาง
ที่ต่างกัน มีผลต่อประสิ ทธิภาพการอ่านของเครื่ องอ่านแตกต่าง
กันอย่า งมี นัยส าคัญ ทางสถิ ติ ซึ่ ง จากผลทดสอบทางสถิ ติ
ค่าเฉลี่ยของเวลาในการอ่านของ RFID Reader พบว่า ในระยะ
3 เมตร ใช้เวลาน้อยที่สุด และไม่เกิดความผิดพลาดในการอ่าน
จึงให้ระยะนี้เป็ นระยะที่ดีที่สุดในเชิงสถิติจึงนามาเป็ นแนวทาง
ในการเลือกตาแหน่งติดตั้ง RFID Reader ในคลังสิ นค้า
3.2.2 การทดลองที่ 2
ทาการติดแท็กลงบนตัวสิ นค้าในจานวนที่แตกต่างกันไป
ได้แก่ 1, 4, 7 และ 10 ตัว ตามลาดับ โดย 1 กล่องต่อแท็ก 1 ตัว
ทดลองนาสิ นค้าเคลื่อนผ่านเครื่ องอ่านกับแต่ละแท็กที่ติดไว้
แตกต่างกันไป จ านวน 20 ครั้ ง ที่ ร ะยะ 3 เมตร โดยทาการ
ทดลองในกระบวนการรับสิ นค้าเข้าคลังสิ นค้า ติดตั้งให้เครื่ อง
อ่ า นท าการอ่ า นอัต โนมัติ น าไปวิ เ คราะห์ ผ ลทางสถิ ติ เ พื่ อ

Std.
Deviation
1.1877
2.4382
2.8745
2.7227

3 เมตร
5 เมตร
8 เมตร
Total

Mean (เวลาเฉลีย่ ของแต่ ละระยะทางที่
ทาการทดลอง)
5.6000a นาที
7.9500b นาที
9.5625b นาที
7.5714 นาที

(หมายเหตุ : อั ก ษรที่ ต ามหลั ง ค่ า เฉลี่ ย ที่ เหมื อนกั น แสดงว่ าไม่ มี ค วาม
แตกต่ างกันอย่ างมีนัยสาคัญที่ ระดับ 0.05)

ตารางที่ 2 ผลการทดสอบทางสถิติของการทดลองจานวน Tag
ที่ต่างกันมีผลต่อการอ่านของเครื่ องอ่านอาร์เอฟไอดี
จานวน Tag
1 Tag
4 Tags
7 Tags
10 Tags
N (จานวนครั้งที่ทดลอง)
Chi – Square
Df
Asymp. Sig
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จานวนครั้ง
เฉลีย่ ที่อ่านได้
3.10
3.10
2.70
1.10
Friedman Test
20
51.000
3
.000

Std.
Deviation
.0000
.0000
.4104
.0000

บทความวิจยั

วารสารวิชาการเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ปี ที่ 9 ฉบับที่ 1 มกราคม – เมษายน 2556
The Journal of Industrial Technology, Vol. 9, No. 1 January – April 2013

จากนั้นทาการทดสอบว่าจานวนแท็กใดมีความแตกต่างกันทางสถิติที่ระดับนัยสาคัญ 0.05 โดยใช้โปรแกรม SPSS ทดสอบ
Non – Parametric โดยวิธี 2 Related Sample ได้ผลดังตารางที่ 3
ตารางที่ 3 ผลการทดสอบทางสถิติเพื่อหาคูท่ ี่แตกต่างกันของการติดแท็ก
Z
Asymp. Sig. (2 –tailed)

1 tag – 4 tag
.000a
1.000

1 tag – 7 tag
-2.000b
.046

1 tag – 10 tag
-4.472b
.000

4 tag – 7 tag
-2.000b
.046

4 tag – 10 tag
-4.472b
.000

7 tag – 10 tag
-4.000b
.000

(หมายเหตุ : ทาการทดสอบทางสถิติที่ระดับนัยสาคัญ 0.05)

พบว่าการทดสอบติ ดแท็ก 1 ตัวกับติ ดแท็ก 4 ตัว ค่า
Asymp. Sig เท่ากับ 1.000 มีค่ามากกว่า α ที่กาหนดไว้คือ 0.05
แสดงว่ายอมรับ H0 สรุ ปได้ว่าการติดแท็กจานวน 1 และ 4 ตัว
ไม่มีผลต่อเครื่ องอ่านอาร์ เอฟไอดีและไม่มีความแตกต่างกันที่
ระดับนัยสาคัญ 0.05 ส่ วนการทดสอบการติดแท็กคู่อื่นๆ ดัง
ตารางที่ 3 ค่า Asymp. Sig มี ค่าน้อยกว่า α ที่ กาหนดไว้คือ
0.05 แสดงว่ายอมรับ H1 สรุ ปได้ว่าติดแท็กที่จานวน 7 และ 10
ตัว มีความแตกต่างกันที่ระดับนัยสาคัญ 0.05
การติ ด แท็ ก ลงบนตัว สิ น ค้า จะต้อ งทดลองเพื่ อ ให้ ไ ด้
จานวนที่ แ น่ น อน และไม่ ใ ห้เ กิ ดความผิด พลาดในการอ่า น
ขณะที่ สินค้าเคลื่ อนผ่านตัวอ่าน ดัง นั้นหากการทดลองของ
จานวนแท็กครั้งใดมีขอ้ ผิดพลาดเกิ ดขึ้น จะไม่นามาพิจารณา
ในการติดแท็กตามจานวนเหล่านั้นในระบบอาร์ เอฟไอดี การ
ทดลองนี้ ท าให้ท ราบว่า จ านวนแท็ก ที่ ติ ด มากจนเกิ น ไป ก็
อาจจะเป็ นสาเหตุทาให้เครื่ องอ่านไม่สามารถอ่านได้ครบทุก
ตัว เนื่องจากมีการติดแท็กบนตัวสิ นค้าแล้วนารถโฟลคลิฟต์ตกั
สิ นค้าหลายชิ้นและติดแท็กหลายตัวเคลื่อนผ่าน ทาให้เครื่ อง
อ่ า นไม่ ส ามารถประมวลผลได้ท ัน และการติ ด แท็ ก มาก
จนเกินไป จนแท็กบางตัวที่ถูกกล่องสิ นค้าชิ้นอื่นบังอยู่ ก็ทาให้
เครื่ องอ่านจับสัญญาณได้ไม่ทนั ด้วยเช่นกัน
3.2.3 การทดลองที่ 3
ทาการทดลองติด Tag ลงบนตัวสิ นค้าหรื อเนื้อสิ นค้าที่เป็ น
ผิวเซรามิคและสุ ขภัณฑ์ โดยเลือกระยะการอ่านที่ดีที่สุดจาก
การทดลองที่ 1 คือระยะ 3 เมตร และติดแท็กจานวน 4 ตัว แล้ว
ทาการทดลอง 20 ครั้ง พบว่าเครื่ องอ่านสามารถอ่านแท็กได้
ครบทุก ตัวและไม่ เ กิ ด ข้อ ผิด พลาด โดยใช้เ วลาในการอ่ า น
ข้อ มู ล จากแท็ ก รวม101 นาที เวลาเฉลี่ ย 5.05 นาที ต่ อ
กระบวนการนาสิ นค้าเข้าคลังสิ นค้า 20 ครั้ง นาผลการทดลอง

มาวิเคราะห์ทางสถิติโดยนาชุดข้อมูลของการทดลองการติด
แท็กลงบนกล่อ งบรรจุสินค้าจ านวน 4 ตัว ในระยะ 3 เมตร
ทดลอง 20 ครั้ง มาเปรี ยบเทียบกับชุดข้อมูลของการติดแท็กลง
บนผิวผลิตภัณฑ์จานวน 4 ตัวในระยะ 3 เมตร ทดลอง 20 ครั้ง
เช่นกัน โดยการวิเคราะห์ จะใช้วิธีวิเคราะห์ ความแปรปรวน
ทางเดี ย ว หรื อ One-way ANOVAท าการวิ เ คราะห์ ใ น
โปรแกรม SPSS ได้ผลสรุ ปดังตารางที่ 4 ผลจากการวิเคราะห์
การทดสอบความแตกต่ า งระหว่ า งค่ า เฉลี่ ย ของตัว แปร
(ANOVA) พบว่า ค่า p-value = 0.206 ซึ่ งมากกว่า 0.05 จึงทา
ให้ท ราบว่า สิ น ค้า ที่ มี ผิว มัน วาวเช่ น ประเภทเซรามิ ค และ
สุ ข ภัณ ฑ์ไ ม่ มี ผ ลต่ อ การท างานของส่ ง สั ญ ญาณคลื่ น วิ ท ยุ
ระหว่างเครื่ องอ่านหรื อRFID Reader และแท็ก
ตารางที่ 4 ผลการวิ เคราะห์ ค วามแปรปรวนของเวลาเฉลี่ ย
ระหว่างการทดลองติดแท็กบนกล่องบรรจุและติดแท็กลงบน
ผิวผลิตภัณฑ์
วิธีการทดลอง

Std.
เวลาเฉลีย่
Deviation
ของแต่ ละวิธีการ
ติด Tag ลงบนกล่องบรรจุ
2.0229
5.6000a
ติด Tag ลงบนผิวผลิตภัณฑ์
1.3563
5.0500a
Total
1.7365
5.4000
(หมายเหตุ : อักษรที่ตามหลังค่ าเฉลี่ยที่เหมือนกัน แสดงว่ าไม่ มีความ
แตกต่ างกันอย่างมีนัยสาคัญที่ระดับ0.05)

เมื่อได้ระยะการอ่านที่ดีที่สุด และจานวนแท็กที่เครื่ องอ่าน
สามารถอ่านข้อมูลจากแท็กได้ครบทุกตัว ถูกต้อง และแม่นยา
ที่สุดแล้ว คือระยะการอ่าน 3 เมตร ซึ่ งเป็ นระยะที่ มีเวลาเฉลี่ย
ในการอ่านแท็กน้อยที่ สุดในทางสถิติ และจานวนแท็ก4 ตัว
ตามจานวนของกล่องสิ นค้าที่ นามาพิจารณาสามารถวางบน
Pallet ได้พ อดี แ ละยัง เป็ นจ านวนที่ อ ยู่ใ นเกณฑ์ป กติ ที่ ท าง
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คลั ง สิ นค้ า ที่ 2 ใช้ อ ยู่ ใ นปั จจุ บ ั น แล้ ว จึ ง น ามาทดลอง
เปรี ยบเทียบเรื่ องระยะเวลาของกระบวนการนาสิ นค้าเข้าของ
ระบบบาร์ โค๊ดที่ มี อ ยู่เดิ ม โดยทาการทดลอง 30 ครั้ ง ใช้ร ถ
โฟลคลิ ฟต์จานวน 3 คัน และทาการจับ เวลา จากนั้น นามา
วิ เ คราะห์ ค่ า เฉลี่ ย ว่ า มี ค วามแตกต่ า งกั น กั บ เวลาของ
กระบวนการการใช้ ร ะบบบาร์ โค๊ ด หรื อไม่ เที ย บกั บ
กระบวนการตรวจนับจานวนสิ นค้ากับเอกสารที่มาจากผูส้ ่ ง
มอบกระบวนการที่เจ้าหน้าที่ทาการคียข์ อ้ มูลสิ นค้าเข้าสู่ ระบบ
และนาแผ่นบาร์โค๊ดที่พิมพ์ออกมาไปติดบนตัวสิ นค้าแต่ละชิ้น
โดยใช้ตวั ทดสอบทางสถิติการเปรี ยบเทียบค่าเฉลี่ย (T – Test)
ในโปรแกรม SPSS พบว่า การใช้ระบบอาร์ เอฟไอดีใช้เวลา
เฉลี่ยของกระบวนการนาสิ นค้าเข้าคลังสิ นค้า 5.0493 นาที ซึ่ ง
มีเวลาเฉลี่ยน้อยมากเมื่อเปรี ยบเทียบกับการใช้ระบบบาร์โค๊ดที่
ใช้เวลาไปถึง 45.41 นาที ดังตารางที่ 5

ประสิ ทธิ ภาพ รวมถึงสภาพแวดล้อมโดยรอบของการทางาน
ต้อ งไม่มีสัญญาณรบกวนและความชื้ น อีกทั้งในกรณี ศึกษา
ของสิ นค้าที่ ทามาจากสุ ขภัณฑ์แ ละเซรามิ ค ไม่ มีผลต่ อ การ
ทางานและประสิ ทธิ ภาพในการอ่านของ เครื่ อ งอ่าน ดังนั้น
คลัง สิ น ค้า ที่ จ ัด เก็ บ สิ น ค้า ประเภทสุ ข ภัณ ฑ์ แ ละเซรามิ ค
สามารถนาเอาระบบอาร์ เอฟไอดีไปประยุกต์ใช้ได้ ระบบอาร์
เอฟไอดี ย งั ช่ ว ยลดระยะเวลาในกิ จ กรรมการน าสิ น ค้า เข้า
คลังสิ นค้า ตัดกระบวนการตรวจนับและตรวจสอบสิ นค้าออก
ไป โดยการใช้ระบบอาร์เอฟไอดีมาทดแทนกระบวนการนี้ ทา
ให้พนักงานไม่ตอ้ งคอยเดินตรวจนับสิ นค้าทีละชิ้นอีกทั้งยังใช้
เพียงพนักงานเพียงคนควบคุมดูแลระบบเท่านั้น ระบบอาร์เอฟ
ไอดี ทาให้สามารถรู ้เวลาเข้า – ออกของสิ นค้าได้อย่างถูกต้อง
แม่นยา รวมทั้งสามารถตรวจสอบจานวนสิ นค้าที่เข้า – ออก
จากคลังสิ นค้าได้จากฐานข้อมูลในแต่ละวัน และจ่ายสิ นค้าไป
แต่ละสาขาได้เร็ ว ขึ้ นเมื่ อ เที ย บกับระบบบาร์ โค๊ ด เนื่ อ งจาก
ระบบอาร์ เอฟไอดีช่วยลดระยะเวลาในการตรวจนับสิ นค้าที่
ยุง่ ยากซับซ้อน อีกทั้งไม่มีสินค้าวางกองบนพื้นคลังสิ นค้าเพื่อ
รอการตรวจนับ อี ก ต่ อ ไป ท าให้ค ลัง สิ น ค้า มี พ้ื น ที่ ไ ว้ใ ช้ท า
กิจกรรมอื่นๆได้

ตารางที่ 5 ผลการทดสอบการเปรี ยบเทียบเวลาเฉลี่ยของการ
ทางานโดยระบบบาร์โค๊ดและระบบอาร์เอฟไอดี
กระบวนการ
บาร์โค๊ด
อาร์เอฟไอดี

ทดลอง
(ครั้ง)
30
30

Std.
Deviation
20.6044
1.8780

เวลาเฉลีย่
(นาที)
45.4100
5.0493

จากการทดลองทาให้ทราบว่า ระบบอาร์ เอฟไอดีสามารถ
ช่วยลดระยะเวลาในกระบวนการนาสิ นค้าเข้าคลังสิ นค้า และ
เคลื่ อ นย้ายสิ นค้าออกจากบริ เวณจุดตรวจรั บได้เร็ วขึ้ น โดย
ระบบอาร์ เ อฟไอดี ท าให้ ส ามารถตัด ขั้น ตอนการตรวจนับ
สิ นค้า นาข้อมูลเข้าระบบและติดแผ่นบาร์ โค๊ดออกไปได้ ทา
ให้เหลือพื้นที่ไว้เพื่อทากิ จกรรมอื่นๆได้อีกด้วยดังรู ปที่ 4 จะ
เห็นได้วา่ ระบบอาร์เอฟไอดีสามารถลดขั้นตอนการทางานใน
การรับสิ นค้าเข้าคลังสิ นค้าให้นอ้ ยลงกว่าระบบบาร์โค๊ด

4. วิจารณ์ อภิปลายผล และบทสรุ ปผลการวิจัย

รู ปที่ 4 เปรี ยบเทียบกระบวนการการทางานระหว่างใช้
ระบบบาร์โค๊ดและอาร์เอฟไอดี
อย่างไรก็ตามเครื่ องอ่านหรื อ RFID Reader ที่มีหลายแบบ
หลายประเภท ต้อ งแบ่ ง แยกตามการใช้ง าน และยัง ต้อ ง
คานึ งถึงแท็กซึ่ งต้องเป็ นมาตรฐานเดียวกันกับเครื่ องอ่านด้วย
ส่ งผลให้ตอ้ งเลือกซื้ อแท็กที่มีราคาแพงมากเมื่อเทียบกับแผ่น

4.1 วิจารณ์ และอภิปรายผลการวิจัย
โครงสร้างของระบบอาร์เอฟไอดีที่จะนามาประยุกต์ใช้ใน
ศูนย์กระจายสิ นค้าและคลังสิ นค้า ต้อ งคานึ งถึ งหลายปั จจัย
เช่น การเลือกอุปกรณ์ท้ งั เครื่ องอ่านหรื อ RFID Reader และ
แท็กต้องให้อยู่ในย่านความถี่เดียวกันจึ งจะทางานได้อ ย่างมี
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บาร์ โค๊ด อีกทั้งยังเป็ นวัสดุที่ทามาจากกระดาษเมื่อนากลับมา
ใช้อีกครั้งก็ง่ายต่อการฉีกขาดและชารุ ดเสี ยหาย ระยะการอ่าน
ของเครื่ อ งในการน ามาใช้ง านจริ ง สภาพแวดล้อ มก็ เ ป็ น
อุปสรรคหรื อขัดขวางทาให้ระยะการอ่านสั้นลง เช่น ความชื้น
โลหะ หรื อ แม้แ ต่ สั ญ ญาณรบกวนอื่ น ๆก็ มี ผ ลเช่ น กัน อี ก
เหตุ ผ ลหนึ่ งคื อ เพราะข้อ จ ากัด ของเสาอากาศที่ เ อาไว้ส่ ง
สัญญาณวิทยุของเครื่ องอ่านยังมีกาลังส่ งน้อยเกินไป วิธีแก้ไข
คือปรับปรุ งกาลังส่ งของเสาอากาศ ซึ่ งจะทาให้ตน้ ทุนแพงขึ้น
และ Software หรื อโปรแกรมที่ใช้ในการควบคุมการทางาน
ของระบบอาร์เอฟไอดี เนื่ องจากการศึกษาครั้งนี้ ใช้โปรแกรม
Visual Basic 6.0 ควบคุมการทางาน และใช้ Microsoft Access
2003 เป็ นฐานข้อมูลที่จาลองขึ้น ยังไม่สามารถทางานได้อย่าง
ครอบคลุ ม ทั้ง หมด เพราะข้อ จ ากัด ในการเก็ บ ข้อ มู ล ลงใน
ฐานข้อมูล
ส าหรั บ แนวทางในการพัฒ นาระบบอาร์ เ อฟไอดี ใ น
อนาคตประกอบด้วย 1) พัฒนาโปรแกรมที่จดั ทาขึ้นใหม่ไป
ประยุกต์ใช้กบั โปรแกรมระบบการบริ หารจัดการคลังสิ นค้ามี
อยูเ่ ดิม 2)พัฒนาพนักงานในความรู ้ทางด้านการใช้งานระบบ
อาร์ เอฟไอดี 3)ประสานงานในระดับกลยุทธ์เพื่อให้เกิ ดการ
ไหลของสารสนเทศตั้งแต่แต่ตน้ น้ า ซึ่ งในการเริ่ มต้นอาจจะ
เริ่ มจากผู ้ส่ งมอบที่ เ ป็ นผู ้ส่ งมอบเชิ ง กลยุ ท ธ์ (Strategic
suppliers) 4) เชื่ อ มโยงฐานข้อ มู ลสิ น ค้า ของผูส้ ่ ง มอบกับ
กรณี ศึกษา 5) หน้าที่ ดา้ นการเขี ยนข้อมูลลงลนแท็ก จะเป็ น
ของผู ้ส่ งมอบ เพราะเป็ นต้ น ทางของสิ นค้ า 6) พัฒ นา
ระบบสื่ อสารสารสนเทศ เพื่อให้ขอ้ มูลเชื่อมโยงทั้งโซ่ อุปทาน
เป็ นการเพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพในการตรวจสอบและประเมิ น
สถานภาพการจัดการโซ่อุปทานที่ดี
4.2 บทสรุปผลการวิจัย
การติดตั้งระบบอาร์เอฟไอดีในคลังสิ นค้าสาหรับกิจกรรม
การรับสิ นค้าเข้าและกิจกรรมการนาสิ นค้าออกจะมีค่าใช้จ่าย
ในด้านอุปกรณ์ต่างๆที่แพงขึ้นเมื่อเทียบกับระบบบาร์ โค้ดเช่น
ราคาของ เครื่ องอ่านหรื อ RFID Reader ที่เหมาะสมกับงาน
ด้านคลังสิ นค้า จะมีราคาแพงกว่าเครื่ องอ่านบาร์ โค้ดยิ่งถ้าเป็ น
เครื่ องอ่ า นย่ า นความถี่ สู งมากขึ้ น ราคายิ่ ง แพงขึ้ นแต่

ประสิ ทธิ ภาพการทางานก็ดีข้ ึ นตามไปด้ว ย รวมไปถึ ง แท็ก
เช่นเดียวกันแท็กที่เลือกใช้ตอ้ งตรงกับย่านความถี่ของตัวอ่าน
ดังนั้น แท็ก 1 ตัวจะมีราคาแพงกว่า Label หรื อแผ่นบาร์ โค้ด 1
แผ่น แต่ว่าแท็กสามารถนากลับมาใช้ได้อีกหลายครั้ง โดยทา
การลบข้อ มู ล เดิ ม ทิ้ ง และเขี ย นข้อ มู ล สิ น ค้า ลงไปใหม่ ไ ด้
ถึงแม้ว่าในการใช้ระบบอาร์ เอฟไอดีจะมีค่าใช้จ่ายที่มากกว่า
แต่ประสิ ทธิ ภาพการทางานของระบบอาร์ เอฟไอดีน้ นั มีความ
รวดเร็ วและแม่นยากว่าระบบบาร์ โค้ด จากการทดลองระบบ
อาร์ เอฟไอดีช่วยลดเวลาในกระบวนการนาสิ นค้าเข้า เพราะ
สามารถตักสิ นค้าผ่านประตูคลังสิ นค้าที่มีเครื่ อ งอ่าน ติดอยู่
ผ่านเข้าไปได้เลย ทาให้ตดั ขั้นตอนการตรวจนับสิ นค้าที่ยงุ่ ยาก
ซับซ้อนของระบบบาร์โค้ด โดยพนักงานไม่ตอ้ งถือเครื่ องอ่าน
บาร์ โค้ดเดินตรวจนับสิ นค้าทีละชิ้นอีกทั้งระบบอาร์ เอฟไอดี
ใช้พนักงานเพียงคนเดียวควบคุมดูแลระบบเท่านั้น ส่ งผลให้
ต้น ทุน ในส่ วนของพนักงานลดลงอี กด้ว ยถึ ง แม้ว่า จะมี ก าร
ลงทุนที่สูงกว่า แต่การลดระยะเวลาในการทางานนั้น จะทาให้
ทางศูนย์กระจายสิ นค้าสามารถนาสิ นค้าเข้า กระจายสิ นค้าไป
ยัง แต่ละสาขา และส่ ง สิ นค้าถึง ลูกค้าปลายทางได้เร็ วขึ้ น แต่
ทั้ง นี้ หากติ ด ตั้ง ระบบอาร์ เ อฟไอดี ที่ ป ลายน้ า หรื อ ที่ ศู น ย์
กระจายสิ นค้านั้น อาจจะเป็ นการลงทุนที่สูงเกินไปกว่าผลที่จะ
ได้รับ
ดัง นั้น ควรพัฒ นาระบบอาร์ เ อฟไอดี ท้ งั ระบบ โดยเริ่ ม
ตั้งแต่ผสู ้ ่ งมอบหรื อผูผ้ ลิตสิ นค้าประเภทสุ ขภัณฑ์และเซรามิค
ต้องเป็ นคนเขียนข้อมูลทุกอย่างลงบน แท็กและข้อมูลจะถูก
บันทึกลงในฐานข้อมูลของระบบ ซึ่ งสามารถแชร์ ขอ้ มูลของ
สิ นค้าให้ทางศูนย์กระจายสิ นค้าได้ จากนั้นหน้าที่ในการรับเข้า
จัดเก็บในคลังสิ นค้า และกระจายสิ นค้าไปยังสาขาต่างๆจะเป็ น
หน้าที่ของทางศูนย์กระจายสิ นค้า ทาการบริ หารจัดการตาม
กระบวนการโดยใช้ระบบอาร์เอฟไอดี เข้ามาช่วย ตั้งแต่นาเข้า
จัดเก็บ และกระจายสิ นค้า ซึ่ งแต่ละกิ จกรรมในศูนย์กระจาย
สิ นค้าจะใช้ระยะเวลาที่ส้ ันลง ส่ งผลให้เกิดความรวดเร็ วที่จะ
ส่ ง ต่ อ ไปยัง กระบวนการถัด ไปในโซ่ อุ ป ทานของสิ น ค้า
ประเภทสุ ขภัณฑ์และเซรามิค อีกทั้งยังอานวยความสะดวกใน
ด้านการตรวจสอบข้อมูล โดยทุกกระบวนการทุกขั้นตอนจะ
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