
 
 

 
 

1153 
รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวชิาการระดบัชาติ ครั้งที่ 6 
สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภฏัก าแพงเพชร 
20 ธันวาคม 2562 

การพัฒนาระบบตรวจนับและตรวจสอบรายการครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการโดยใช้เทคโนโลยีอาร์เอฟ
ไอดี คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 

Development Count and Check durable goods Laboratory system with RFID in Faculty of 
Industrial Technology KamphaengPhet University.  

รุ่งโรจน์ สงวนวัฒนา1 
Rungroj Sanguanwattana1 

 
1นักวิชาการศึกษา โปรแกรมวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลยัราชภฏัก าแพงเพชร 

 
บทคัดย่อ 

 งานวิจัยนี้น าเสนอ การพัฒนาระบบตรวจนับและตรวจสอบรายการครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการโดยใช้
เทคโนโลยีอาร์เอฟไอดี คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร เพื่อลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน
ของเจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการ มีถูกต้องและรวดเร็ว ใช้ส าหรับการตรวจนับและตรวจสอบชุดปฏิบัติการทาง
วิศวกรรมไฟฟ้าเท่านั้น และยังช่วยดูแลรักษารายการครุภัณฑ์ภายในห้องปฏิบัติการไม่ให้สูญหายได้ หลักการท างาน
ของระบบ คือ เครื่องอ่าน (RFID Reader) ส่งสัญญาณคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าไปกระตุ้นแผน่ป้าย (RFID Tag) อ่านข้อมูล
ประจ าตัวจากแผ่นป้าย (RFID Tag) และส่งข้อมูลไปยังไมโครคอนโทรลเลอร์ ประมวลผลแล้วบันทึกข้อมูลของ
ครุภัณฑ์ลงในหน่วยความจ าภายนอก (SD Card) สามารถใช้โปรแกรม Microsoft Excel ในการสรุปและรายงานผล
การตรวจสอบได้ จากการทดสอบพบว่า  การทดสอบตรวจนับและตรวจสอบรายการชุดปฏิบัติการทาง
วิศวกรรมไฟฟ้า จ านวนทั้งหมด 3 ชุดปฏิบัติการ การท างานของระบบมีความถูกต้อง รวดเร็ว และสามารถท าเวลา
ค่าเฉลี่ย เท่ากับ 55.03 วินาที 

ค าส าคัญ: พาสซีฟแท็ก / อาร์เอฟไอดี / ครุภัณฑ์ 
 

Abstract 
 This research presents development count and check durable goods laboratory system 
with RFID in Faculty of Industrial Technology Kamphaengphet University.  Staff work correctly and 
quickly.  Use for count and check durable goods electrical laboratory only.  Helps to maintain 
durable goods in the laboratory not to be lost.  The working principle of the system is the RFID 
Reader transmits electromagnetic signals to the RFID Tag to read the identity information of the 
equipment. Then microcontroller saves data to external memory (SD Card Module). Use Microsoft 
Excel to summarize and report results.  From the experiment found that system can count and 
check durable goods laboratory correctly and quickly.  System can do an average time equal to 
55.03 seconds 
Keywords:  Passive Tag / RFID / durable goods 
 
ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 
 ปัจจุบันเทคโนโลยี RFID (Radio Frequency Identification) ถูกน ามาประยุกต์ใช้อย่างแพร่หลาย ทั้ง
ทางด้านการขนส่ง การค้า การปศุสัตว์ การเก็บข้อมูลประวัติการรักษาพยาบาล การบริหารจัดการคลังสินค้า รวมถึง
งานของห้องสมุดแลศูนย์สารสนเทศต่าง ๆ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานและตอบสนองความต้องการของ
ใช้งาน ที่ต้องการความสะดวกรวดเร็วในการปฏิบัติงาน และเพื่อลดปัญหาต่าง ๆ ในการด าเนินงานของผู้ปฏิบัติงาน 
ในด้านการค้นหาและตรวจสอบ ความถูกต้อง ครบถ้วนรวมถึงการรักษาความปลอดภัยและป้องกันการสูญหายของ
ทรัพย์สิน แต่การน าเทคโนโลยี RFID มาประยุกต์ใช้ยังคงมีข้อจ ากัด และปัจจัยที่ต้องค านึงถึงอยู่หลายประการ จึง
จ าเป็นต้องมีการพิจารณาอย่างเหมาะสม เพื่อให้ได้ระบบท่ีตรงตามความต้องการมากท่ีสุด 



 
 

 
 

1154 
รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวชิาการระดบัชาติ ครั้งที่ 6 
สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภฏัก าแพงเพชร 
20 ธันวาคม 2562 

 ในหน่วยงานโปรแกรมวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟ้า คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ก าแพงเพชร  เป็นหน่วยงานทางการศึกษาระดับปริญญาตรี ซึ่งมีครุภัณฑ์เป็นสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ซึ่งมีจ านวนมาก 
โดยมีห้องปฏิบัติการทางเทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟ้า จ านวน 5 ห้อง มีรายการครุภัณฑ์จ านวนไม่ต่ ากว่า 200 รายการ 
มูลค่าครุภัณฑ์ทั้งหมดโดยรวมไม่น้อยกว่า 4 ล้านบาท โดยเจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการ จ านวน 1 คน เป็นผู้รับผิดชอบ
ดูแล การตรวจนับรายการครุภัณฑ์ประจ าปี และน าเสนอรายงานต่อผู้บังคับบัญชา ซึ่งในขั้นตอนการตรวจนับและ
ตรวจสอบหมายเลขครุภัณฑ์ เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานจะตรวจนับและตรวจสอบหมายเลขครุภัณฑ์ตรงกับใบตรวจ
รายการครุภัณฑ์ของชุดฝึกปฏิบัติการทางเทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟ้าแต่ละช้ิน ขั้นตอนการด าเนินงานดังกล่าว เมื่อ
รวมหลาย ๆ รายการจึงใช้เวลานาน บางครั้งเกิดความผิดพลาดจากตัวเจ้าหน้าที่ในการตรวจนับและตรวจสอบ
หมายเลขครุภัณฑ์ หมายเลขครุภัณฑ์อาจจะลบเลือนตามสภาพการใช้งานบ้าง เพื่อลดขั้นตอน ย่นระยะเวลาในการ
ตรวจนับและตรวจสอบครุภัณฑ์ และลดความผิดพลาดจากปัญหาดังกล่าว ผู้วิจัยจึงสร้างระบบตรวจนับและ
ตรวจสอบรายการครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการโดยใช้เทคโนโลยีอาร์เอฟไอดี ในการบันทึกข้อมูลหมายเลขครุภัณฑ์ซึ่งมี
ข้อดี คือ สามารถอ่านข้อมูลได้ทันทีเมื่ออยู่ในรัศมีการอ่าน แตกต่างจากเทคโนโลยีบาร์โค้ด (Bar Code) ท่ีต้องได้
ระยะการอ่านของแท่งบาร์โค้ดครบทุกแท่ง และเทคโนโลยีคิวอาร์โค้ด (QR Code) ท่ีต้องได้ระยะโฟกัสภาพให้ชัด
และตรงตามแบบ จึงจะสามารถอ่านข้อมูลได้ เทคโนโลยีอาร์เอฟไอดีมีความทนทาน แข็งแรงกว่าพิมพ์กระดาษหรือ
เขียนด้วยปากกาเคมีที่เลือนหายตามสภาพการใช้งาน ผู้วิจัยจึงน าเทคโนโลยีอาร์เอฟไอดีมาประยุกต์ใช้ในงาน โดย
การท างานของระบบ จะมีหลักการท างงานคือ เครื่องอ่านแผ่นป้าย (Reader) อ่านข้อมูลจากแผ่นป้าย (Tag) แล้ว
บันทึกข้อมูลลงในหน่วยความจ าภายนอก (SD Card) สามารถใช้โปรแกรมในคอมพิวเตอร์เปิดดูข้อมูลจาก
หน่วยความจ าภายนอก เพื่ออ านวยความสะดวกในการตรวจนับและตรวจสอบรายการครุภัณฑ์ได้ มีความเหมาะสม
และสอดคล้องกับการใช้งานนี้  
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

1. เพื่อสร้างระบบตรวจนับและตรวจสอบครุภัณฑ์ในห้องปฏิบัติการด้วยเทคโนโลยีอาร์เอฟไอดี คณะ
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 

2. เพื่อหาประสิทธิภาพระบบต้นแบบตรวจนับและตรวจสอบครุภัณฑ์ในห้องปฏิบัติการด้วยเทคโนโลยี
อาร์เอฟไอดี คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 

 
วิธีด าเนินการวิจัย 

ในการออกแบบและพัฒนาระบบผู้วิจัยด าเนินงานเป็นขั้นตอนดังน้ี 
การศึกษาระบบงานเดิม 

1. สิ่งที่ท าให้เกิดความล่าช้าคือ ข้ันตอนด าเนินงานในการตรวจสอบระหว่างรายการครุภัณฑ์กับ
หมายเลขประจ าตัวครุภัณฑ์ ซึ่งมีข้อมูลในการตรวจสอบจ านวนมากอาจท าให้เกิดความผิดพลาดได้ 

2. หมายเลขครุภณัฑ์ที่ตดิกับครภุณัฑ์ มี 2 แบบ คือ แบบติดด้วยกระดาษชนิดลอกติดได้ และแบบ
เขียนปากกาหมึกเคมี ปัญหาที่พบครุภณัฑ์บางช้ินหมายเลขลบเลือน หรือลอกหลดุหายไปตามสภาพการใช้งาน  

3. ต าแหน่งการติดหมายเลขครุภณัฑ์แตล่ะชิ้นไม่มีรปูแบบแน่นอน บางครุภณัฑ์เขียนติดด้านบน บาง
ครุภณัฑ์ตดิด้านล่าง จึงท าให้เกิดความล่าช้าในการค้นหาและตรวจสอบหมายเลขครภุัณฑ์ 
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การออกแบบการท างานของระบบ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 1 การออกแบบการท างานของระบบ 
โดยอธิบายหลักการท างานของระบบ คือ 

1. เครื่องอ่าน (RFID Reader) ส่งสัญญาณคลื่นแมเ่หล็กไฟฟ้าไปกระตุ้นแผ่นป้าย (RFID Tag) อ่าน 
ข้อมูลประจ าตัวครุภณัฑ์จากแผ่นป้าย (RFID Tag) และส่งข้อมูลไปยังไมโครคอนโทรลเลอร ์

2. เมื่อหน่วยประมวลผลไมโครคอนโทรลเลอร์ได้รับข้อมลูจึงประมวลผลข้อมูลหมายเลขประจ า 
ครุภณัฑ์ และบันทึกข้อมูลครุภณัฑ์ลงในหน่วยความจ าภายนอก (SD Card Module)  

3. สามารถน าหน่วยความจ าภายนอก (SD Card Module) เปิดใช้งานโดยน าเข้าข้อมูลโปรแกรม  
Microsoft Excel ในการสรุปและรายงานผล 
จากการออกแบบการท างานของระบบ ตามภาพที่ 1 ในส่วนของเครือ่งอ่าน (RFID Reader) งานวิจัยนี้ใช้บอร์ดโมดลู 
ID – 12LA ข้อดี คือ มีราคาถูก รัศมีในการอ่านระยะ 12 เซนติเมตร  โมดูล ID – 12LA ใช้ความถี่ 125 KHz สามารถ
เขียนโปรแกรมควบคมุการท างานเชื่อมต่อกับหน่วยประมวลผลไมโครคอนโทรลเลอร์ได้โดยตรง ผ่าน Serial UART 
TTL แสดงในภาพที่ 2 

 
ภาพที ่2 โมดูลเครื่องอ่าน ID – 12LA 

ในส่วนของหน่วยความจ าภายนอกท่ีใช้ส าหรับการบันทึกข้อมูลประจ าตัวครุภัณฑ์ ใช้บอร์ดโมดูล SD Card  สามารถ
เก็บข้อมูลได้บริมาณมาก อุปกรณ์บันทึกข้อมูลมีราคาไม่แพง สามารถท างานเช่ือมต่อใช้งานกับบอร์ด
ไมโครคอนโทรลเลอร์ได้ตามการโปรแกรมประยุกต์ใช้ในงานได้ แสดงในภาพที่ 3 

Microcontroller RFID 

READER 

SD Card 

Module 

RFID Tag 

Computer 
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ภาพที ่3 โมดูลหน่วยความจ าภายนอกแบบ SD Card 

ส่ วนควบคุ ม และประมวลผลข้ อมู ล  ( Microcontroller)  ใ ช้ บอร์ ด อ า ร์ ดุ ย โ น่  ( Arduino)  เ ป็ นบอร์ ด
ไมโครคอนโทรลเลอร์ตระกูล AVR ที่มีการพัฒนาแบบ Open Source คือ มีการเปิดเผยข้อมูลทั้งด้านฮาร์ดแวร์ และ
ซอฟต์แวร์  บอร์ดอาร์ดุยโน่ มีราคาถูก และถูกออกแบบมาให้ใช้งานได้หลากหลาย ดังนั้นจึงเหมาะกับการพัฒนา
โปรแกรม เพื่อใช้ในงานวิจัยนี้ แสดงในภาพท่ี 4 

 
ภาพที ่4 บอร์ดอาร์ดุยโน่ (Arduino) 

แผ่นป้าย (RFID Tag) งานวิจัยใช้มี 2 ลักษณะ คือ 1) ลักษณะที่เป็นบัตร 2) ลักษณะที่เป็นพ่วงกุญแจ เลือกใช้งานตาม
ความเหมาะสม เป็นชนิดท างานได้โดยไม่จ าเป็นต้องใช้แหล่งจ่ายไฟจากภายนอก (Passive) เพราะภายในบัตรมี
วงจรก าเนิดไฟฟ้าเหนี่ยวน า เป็นแหล่งพลังงานในตัวอยู่แล้ว ระยะการอ่านข้อมูลได้ในระยะ 8 ถึง 10 เซนติเมตร 
ขึ้นอยู่กับก าลังส่งของเครื่องอ่านและความถี่วิทยุที่ใช้ แผ่นป้าย (RFID Tag) ประเภทน้ีมีขนาดเล็กและน้ าหนักเบา มี
ข้อดี คือ ต้นทุนราคาถูก โดยมีราคาเพียงช้ินละ 5 บาท ดังแสดงในภาพที่ 5 

 
ภาพที ่5 แผ่นป้าย (RFID Tag) 
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 การออกแบบโปรแกรมควบคุมการท างานของระบบ 
 

ภาพที ่6 แสดงขั้นตอนการท างานของโปรแกรม 
จากภาพท่ี 6 ขั้นตอนการพัฒนาโปรแกรมควบคุมการท างานของระบบเใช้ซอฟต์แวร์ คือ Arduino 1.8.10 แสดงดัง
ภาพที่ 7 สร้างฐานข้อมูลของรายการครภุัณฑ์บันทึกเก็บลงในหน่วยความจ าภายในของบอร์ดไมโครคอนโทรลเลอร ์
เขียนโปรแกรมใหส้ามารถท างานรว่มโมดลูเครื่องอ่านอาร์เอฟไอดี และโมดลูหน่วยความจ าภายนอกแบบ SD Card 
ไมโครคอนโทรลเลอรส์ามารถประมวลผลการตรวจนับและตรวจสอบรายการครุภณัฑภ์ายในห้องปฏบิัติการท างาน
ได้อย่างมรีะบบ  

 
ภาพที ่7 ซอฟต์แวร์พัฒนาโปรแกรมควบคุมการท างานของระบบ 

เร่ิมต้น 

เคร่ืองอ่านแผ่นป้าย 
RFID 

บันทึกรายการลง SD Card 

ตรวจสอบประมวลผล
ข้อมูล 

จบการท างาน 

ตรวจสอบข้อมลู
ไม่ได ้

ตรวจสอบข้อมลูได ้
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ในงานวิจัยนี้ออกแบบการสร้างฐานข้อมูลประจ าครภุัณฑ์ เพื่อใช้ในการจัดเก็บข้อมูล ลงหน่วยความจ าภายนอกแบบ 
SD Card ซึ่งจะถูกบันทึกในรูปแบบของข้อความ (Text File) ดังแสดงในภาพที่ 8 และภาพท่ี 9 
 

 
ปี พ.ศ. ท่ีได้รับ 

หมายเลขประจ าตัว
ครุภัณฑ์ 

ชื่อรายการครุภัณฑ์ เลขท่ี
ห้องปฏิบัติการทีอยู่ 

สถานะของครุภัณฑ ์ จ านวนนับเพื่อใช้
ในการตรวจสอบ

ข้อมูล 

 
ภาพที ่8 แสดงการออกแบบวิธีการบันทึกข้อมูล 

 

 
ภาพที ่9 แสดงการบันทึกข้อมูลลงหน่วยความจ า 

ข้อมูลที่ถูกบันทึกในหน่วยความจ าภายนอกแบบ SD Card น าเข้าข้อมูลในรูปแบบข้อความ ซึ่งจะเก็บข้อมูลมี
รายละเอียดดังต่อไปนี้  

1) ปี พ.ศ. ท่ีได้รับ  
2) หมายเลขประจ าตัวครุภณัฑ์  
3) ช่ือรายการครุภณัฑ์  
4) เลขท่ีห้องปฏิบัติการทีอยู่  
5) สถานะของครุภัณฑ์  
6) จ านวนนับเพื่อใช้ในการตรวจสอบข้อมูล  

ผลการรายงานใช้โปรแกรม Microsoft Excel น าเข้าข้อมูล แสดงในภาพท่ี 10 
 

 
ภาพที ่ 10 รายงานผลในโปรแกรม Microsoft Excel 



 
 

 
 

1159 
รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวชิาการระดบัชาติ ครั้งที่ 6 
สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภฏัก าแพงเพชร 
20 ธันวาคม 2562 

ขั้นตอนการทดสอบใช้งานระบบ 
1. ระบบการตรวจนับและตรวจสอบครุภณัฑ์ (System) ไมโครคอนโทรลเลอรส์ามารถควบคุม 

ท างานเชื่อมต่อกับโมดลูเครื่องอ่าน (RFID Reader) และบอร์ดโมดลู SD Card ได้ถูกต้อง 
2. ผลลัพธ์ (Output) ตรวจนับและตรวจสอบรายการครุภัณฑ์ชุดปฏิบัติการทางวิศวกรรมไฟฟ้าได้  

โดยแบ่งการทดสอบ เป็น 3 ชุดปฏิบัติการ ชุดละ 10 รายการ สามารถตรวจสอบจ านวนรายการครุภัณฑ์ และข้อมูล
รายการครุภัณฑ์แต่ละชุดปฏิบัติการได้อย่างถูกต้อง ตามการออกแบบขั้นตอนการท างานของโปรแกรม 

3. การจัดเก็บข้อมูล (Data Storage) ข้อมูลรายการรภุัณฑ์ทีต่รวจนับและตรวจสอบ ถูกบันทึกและ 
มีความถูกต้องของข้อมูลตามที่ไดอ้อกแบบการท างาน น าข้อมูลไปใช้สรุปและรายงานผลได้ถูกต้อง 
 

ผลการทดสอบ 
การทดสอบประสิทธิภาพของระบบตรวจนับและตรวจสอบรายการครุภณัฑ์ห้องปฏิบัติการ จะด าเนิน

ทดสอบการตรวจนับรายการครุภณัฑ์ แบ่งออกเป็นจ านวน 3 ชุด โดยแตล่ะมรีายการในการตรวจนับและตรวจสอบ 
จ านวน 10 รายการ 
ตาราง 1 แสดงผลการทดสอบระบบตรวจนับและตรวจสอบรายการครุภณัฑ์ห้องปฏบิัติการ 

คร้ังท่ี
ทดสอบ 

ชุดปฏิบัติการทาง
วิศวกรรมไฟฟ้า ชุดที่ 1 

ชุดปฏิบัติการทาง
วิศวกรรมไฟฟ้า ชุดที่ 2 

ชุดปฏิบัติการทาง
วิศวกรรมไฟฟ้า ชุดที่ 3 

เวลาที่ใช้ 
(วินาที) 

การตรวจนับ
และ

ตรวจสอบ 

เวลาที่ใช้ 
(วินาที) 

การตรวจนับ
และ

ตรวจสอบ 

เวลาที่ใช้ 
(วินาที) 

การตรวจ
นับและ

ตรวจสอบ 
1 60.01 ได ้ 54.99 ได ้ 54.65 ได ้
2 55.94 ได ้ 53.98 ได ้ 55.99 ได ้
3 61.02 ได ้ 54.55 ได ้ 54.94 ได ้
4 50.64 ได ้ 53.69 ได ้ 55.89 ได ้
5 54.85 ได ้ 54.87 ได ้ 54.35 ได ้
6 54.86 ได ้ 53.98 ได ้ 55.69 ได ้
7 51.97 ได ้ 54.95 ได ้ 54.97 ได ้
8 50.98 ได ้ 55.59 ได ้ 54.95 ได ้
9 55.84 ได ้ 55.98 ได ้ 55.96 ได ้
10 55.90 ได ้ 54.99 ได ้ 53.99 ได ้

ค่าเฉลี่ย 55.20  54.75  55.13  
จากตาราง 1 การทดสอบและหาประสิทธิภาพของระบบตรวจนับครุภัณฑ์ในห้องปฏิบัติการด้วย 

เทคโนโลยีอาร์เอฟไอดี โดยแบ่งการทดสอบ ออกเป็น 3 ชุดปฏิบัติการ ชุดละ 10 รายการครุภัณฑ์ ได้ค่าเฉลี่ยเวลา
แต่ละชุด ดังนี้ 1) ชุดปฏิบัติการทางวิศวกรรมไฟฟ้า ชุดที่ 1 ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 55.20 วินาที 2) ชุดปฏิบัติการทาง
วิศวกรรมไฟฟ้า ชุดที่ 2 ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 54.75 วินาที 3) ชุดปฏิบัติการทางวิศวกรรมไฟฟ้า ชุดที่ 3 ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 
55.13 วินาที จะสังเกตได้ว่าแต่ละชุด สามารถท าเวลาได้ใกล้เคียงกัน และมีความถูกต้องในการตรวจสอบข้อมูล ตาม
การออกแบบการท างานของระบบ  
   
สรุปผลการวิจัย 

จากผลการทดสอบในตาราง 1 ค่าเฉลี่ยโดยของทั้ง 3 ชุด เท่ากับ 55.20 วินาที สามารถตรวจนับและ
ตรวจสอบรายการครุภัณฑ์ได้อย่างถูกต้อง รวดเร็ว ไม่มีผิดพลาด ไมโครคอนโทรลเลอร์สามารถควบคุมและท างาน
ร่วมกับเครื่องอ่าน (RFID Reader) ได้ถูกต้องตามขั้นตอนโปรแกรมที่ได้ออกแบบไว้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถ
น าข้อมูลไปสรุปและรายงานผลได้อย่างถูกต้อง รวดเร็ว และลดความเสี่ยงในการสูญหายของครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการ
ได้ 
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อภิปรายผลการวิจัย 
ในการพัฒนาระบบจะต้องมีการวิเคราะห์กระบวนการท างานของระบบ คือ วงจรการพัฒนาระบบ  

(System Development Life Cycle: SDLC) ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ รสสุคนธ์ ปิ่นทอง (2554) โดยระบบ
ตรวจนับและตรวจสอบรายการครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการโดยใช้เทคโนโลยีอาร์เอฟไอดี คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร ด าเนินการวิเคราะห์กระบวนการท างานของระบบดังต่อไปนี้ 

1. การวางแผน เริ่มต้นด้วยการส ารวจปัญหาจากระบบเดิม สิ่งที่ท าให้เกิดความล่าช้าด าเนินการ 
รวบรวมข้อมูลดังกล่าวมาวิเคราะห์ เพื่อค้นหาวิธีการพัฒนาระบบใหม่ ให้สอดคล้องและเหมาะสมกับการใช้งานได้
ของเจ้าหน้าท่ี 

2. การวิเคราะห์ กระบวนการในระยะนี้เป็นการศึกษาปัญหาจากการด าเนินงานตรวจนับและ 
ตรวจสอบรายการครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการในระบบเดิม เพื่อท าความเข้าใจประเด็นปัญหาต่าง ๆ ท่ีเกิดขึ้น รวมไปถึง
การศึกษาค้นคว้าข้อมูลเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับระบบใหม่ 

3. การออกแบบ เมื่อได้ผลสรุปจากกระบวนการวิเคราะห์แล้ว จึงด าเนินการออกแบบขั้นตอนการ 
ท างานของระบบตรวจนับและตรวจสอบรายการครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการโดยใช้เทคโนโลยีอาร์เอฟไอดี  

4. การทดสอบและพัฒนา สร้างอุปกรณ์ต้นแบบเครื่องอ่านอาร์เอฟไอดี ติดตั้งแผ่นป้าย (RFID Tag)  
กับครุภัณฑ์ ด าเนินการทดสอบการใช้งาน หาจุดพกพร่องของระบบ 

5. การบ ารุงรักษา เมื่อใช้งานระบบตรวจนับและตรวจสอบรายการครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการโดยใช้ 
เทคโนโลยีอาร์เอฟไอดี จะต้องมีประสิทธิภาพอย่างสม่ าเสมอ ปรับปรุงระบบให้เหมาะสมกับการใช้งาน 

จากผลการทดสอบและหาประสิทธิภาพของระบบตรวจนับครุภัณฑ์ในห้องปฏิบัติการด้วยเทคโนโลยีอาร์
เอฟไอดี โดยแบ่งกลุ่มการทดสอบ ออกเป็น 3 ชุดปฏิบัติการ ชุดละ 10 รายการครุภัณฑ์ ได้ค่าเฉลี่ยเวลาแต่ละชุด 
ดงันี้ 1) ชุดปฏิบัติการทางวิศวกรรมไฟฟ้า ชุดที่ 1 ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 55.20 วินาที 2) ชุดปฏิบัติการทางวิศวกรรมไฟฟ้า 
ชุดที่ 2 ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 54.75 วินาที 3) ชุดปฏิบัติการทางวิศวกรรมไฟฟ้า ชุดที่ 3 ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 55.13 วินาที จะ
สังเกตได้ว่าแต่ละชุด สามารถท าเวลาได้ใกล้เคียงกัน อันเนื่องมาจากความเร็วในการเจ้าหน้าที่ใช้งานเครื่องอ่านอาร์
เอฟไอดีของผู้ใช้หรือเจ้าหน้าที่ ซึ่งควบคุมเร็วให้คงที่ค่อนข้างยาก และงานวิจัยนี้ได้ก าหนดขอบเขต คือ ตรวจนับและ
ตรวจสอบรายการครุภัณฑ์ท่ีเป็นชุดปฏิบัตกิารทางวิศวกรรมไฟฟ้าเท่านั้น ซึ่งชุดปฏิบัติการทางวิศวกรรมจะมีลักษณะ
เป็นแบบกล่องสี่เหลี่ยม มีขนาดเล็ก ใหญ่ตามขนาดของอุปกร์ที่ประกอบลงในกล่องทดลอง ดังนั้นระบบตรวจนับและ
ตรวจสอบรายการครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการโดยใช้เทคโนโลยีอาร์เอฟไอดีที่พัฒนาขึ้น เมื่อเปรียบเทียบกับการใช้
เทคโนโลยีกล้องวงจรปิดดูผ่านแอปพลิเคชันจึงมีข้อแตกต่าง คือ ระบบตรวจนับและตรวจสอบรายการครุภัณฑ์
ห้องปฏิบัติการ สามารถนับจ านวน จ าแนก แยกแยะรายการครุภัณฑ์ สรุปและรายงานผลในรูปแบบเอกสารการ
ตรวจนับและตรวจสอบรายการครุภัณฑ์ได้ถูกต้องและรวดเร็ว สามารถช่วยในด้านการดูแลรักษารายการครุภัณฑ์
ภายในห้องปฏิบัติการไม่ให้สูญหายได้ เนื่องจากการตรวจนับและตรวจสอบรายการครุภัณฑ์ท าได้ทุกเมื่อท่ีต้องการ 
  
ข้อเสนอแนะ 
 ข้อเสนอแนะในการน าผลการวิจัยไปใช้ 

การพัฒนาระบบระบบตรวจนับครุภัณฑ์ในห้องปฏิบัติการด้วยเทคโนโลยีอาร์เอฟไอดี มาประยุกต์ใช้
ต้องค านึงถึงหลายปัจจัย เช่น การเลือกอุปกรณ์ที่เป็นเครื่องอ่าน (RFID Reader) และแท็กต้องให้มีความถี่ย่าน
เดียวกัน รวมถึงสภาพแวดล้อมในการใช้งานต้องไม่มีสัญญาณรบกวน ระบบจึงจะท างานได้อย่างมีประสทิธิภาพ 

ข้อเสนอแนะในการท าวิจัยคร้ังต่อไป 
สามารถเลือกใช้แผ่นป้ายอาร์เอฟไอดี (RFID Tag) ชนิดแผ่นสติ๊กเกอร์ จะสามารถลดต้นทุนได้ต่ ากว่า

การใช้แผ่นป้ายชนิดพลาสติก 
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