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 การนําเทคโนโลยีอารเอฟไอดีมาประยุกตใชกับงานครุภัณฑ มีวัตถุประสงคเพื่อสราง

ระบบตนแบบในการนําโปรแกรมมาใชตรวจครุภัณฑ โดยใชเทคโนโลยีอารเอฟไอดี และเพิ่ม

ประสิทธิภาพในการตรวจครุภัณฑใหสะดวกรวดเร็วมากขึ้น และลดความผิดพลาดที่เกิดขึ้นจาก

การตรวจแบบเดิม ในการตรวจครุภัณฑแบบใหมนี้ใชพีดีเอเปนเครื่องมือรวมกับเครื่องอานอารเอฟ

ไอดีรุน SDID 1020 ในยานความถี่สูงตามมาตรฐาน ISO 15693  

ระบบตนแบบนี้จะทําการพัฒนาโปรแกรมประยุกตบนพีดีเอสําหรับใชตรวจครุภัณฑ โดย

ทําการเชื่อมตอกับฐานขอมูลออราเคิล 9ไอ ซ่ึงจะจําลองฐานขอมูลของระบบสารสนเทศของสํานัก

การศึกษาระบบสารสนเทศ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตรไว เพื่อทําการทดสอบการใชกับ

เครื่องพีดีเอและอุปกรณอารเอฟไอดี 

หลังจากที่ไดทําการพัฒนาแลว ผูวิจัยไดนําระบบตนแบบไปสาธิตวิธีการใชและทดสอบ 

โดยเจาหนาที่พัสดุและครุภัณฑ สํานักการศึกษาระบบสารสนเทศ พบวาผูทดสอบสามารถเรียนรู

การใชงานไดอยางรวดเร็ว แตยังขาดความชํานาญในการใชงานโปรแกรมและประสบการณในการ

ใชงานเครื่องคอมพิวเตอรขนาดพกพา  

เมื่อปรับปรุงโปรแกรมแลว ผูวิจัยไดสํารวจความพึงพอใจจากกลุมตัวอยางของเจาหนาที่

พัสดุและครุภัณฑที่ทําการทดสอบโปรแกรม โดยทั้งหมดเห็นวาควรนําไปใชงานจริง เนื่องจาก

โปรแกรมสามารถชวยใหเจาหนาที่เพิ่มประสิทธิภาพในการตรวจครุภัณฑของสํานักการศึกษา

ระบบสารสนเทศที่มีอยูจํานวนมากใหสะดวกรวดเร็วมากขึ้น และลดความผิดพลาดที่เกิดขึ้นจาก

การตรวจแบบเดิม แตอยางไรก็ตามอุปกรณที่นํามาใชมีราคาคอนขางสูง และไมครอบคลุมกับ

ครุภัณฑบางประเภท เพราะครุภัณฑบางประเภทอยูในที่สูง ซ่ึงอุปกรณที่ใชมีระยะอานที่ส้ัน อีกทั้ง

ยังมีปญหาในเรื่องการประสานงานกันระหวางหนวยงานที่เกี่ยวของ เพราะฉะนั้นถามีการนํามาใช

จริงตองมีการกําหนดนโยบายใหสอดคลอง และเลือกใชอุปกรณใหเหมาะสม 
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อยางไรก็ตามการศึกษาครั้งนี้ เปนเพียงการพัฒนาระบบตนแบบขึ้นมาเพื่อทดสอบแนวทาง

ของการพัฒนาระบบการตรวจนับครุภัณฑ ซ่ึงมิไดมีการนําไปใชงานจริงทันที ซ่ึงในการประยุกตให

สามารถนําไปใชงานไดจริงนั้น จะตองมีการออกแบบโปรแกรมใหมีการเชื่อมโยงขอมูลจากหนวยงาน

ที่เกี่ยวของ และแกไขระบบแวดลอมใหสอดคลองกับการนําโปรแกรมมาใชงาน เพื่อมิใหเกิดผล

กระทบกับระบบงานเดิมที่ใชอยูในปจจุบัน  
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 An objective of “Adaptation of RFID in managing asset” creation is to develop an 

application prototype to help in procedure of managing assets by using RFID. The main 

purpose of the prototype is to improve efficiency and convenience and to reduce 

mistakes of asset checking. This asset checking will be implemented with the 

application of PDA and a high frequency RFID reader SDID 1020 in compliance with ISO 

15693 Standard.  

The prototype will be an application program on PDA for checking assets. It will 

be connected to Oracle 9i database system simulated from the database of Information 

System Education Center, National Institute of Development Administration in order to 

test with PDA and RFID. 

The prototype was demonstrated and tested by asset officers of Information 

System Education Center after the development. As a result, the asset officers could 

learn how to use this application quickly but they still lack of expertise about this 

application and in the area of PDA. 

The study includes survey of satisfaction of samples, selected from asset 

officers, after the application had been adjusted. As a result of the survey, most asset 

officers agree to be using this application for checking assets’ works because it is 

effectively useful for them. It makes their routine works more efficient and convenient 

and also helps in reducing mistakes which leads to less time spent on asset checking of 

Information System Education Center. However, the equipment costs moderately high 
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and still cannot cover all categories of assets such as those that are located on a higher 

ground as a result of short-length RFID used during the research. Moreover, this 

implementation requires appropriate level of coordination among departments. If it were 

to be implemented successfully, those departments need to review and conform their 

policies.  

However, this study was merely a development of the prototype system in order 

to find the effective way to improve asset management and was not expected to 

become immediately utilized. In order that the program could work efficiently and 

realistically, it needed to be designed according to the information of the authority. 

Moreover, the work environment also needed to be consistent with the use of the 

program so that there would not be any undesirable effect on the recent work systems. 
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ขอขอบคุณนางสาวศิรินันท ลานิน นายชัชชัย ชาวสวนเจริญ และนายธีรพงษ วงศสุริยะ ที่
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บทที่ 1 

 

บทนํา 

 
1.1 ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 

 

งานครุภัณฑ เปนงานอีกประเภทหนึ่งในหนวยงานของรัฐ และมีความสําคัญไมนอยไป

กวางานประเภทอื่น ในแตละปหนวยงานของรัฐมีการตรวจสอบครุภัณฑประจําป ซ่ึงเปนไปตาม

ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุ พ.ศ. 2535 ขอที่ 155 กําหนดวากอนสิ้นเดือน

กันยายนของทุกป ใหหัวหนาสวนราชการหรือหนวยงานแตงตั้งเจาหนาที่ในสวนราชการหรือ

หนวยงานนั้น ตรวจสอบการรับจายครุภัณฑงวดตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคม ปกอนจนถึงวันที่ 30 

กันยายน ปปจจุบัน และตรวจนับครุภัณฑประเภทที่คงเหลือวามีตัวอยูตรงบัญชีหรือทะเบียน

หรือไมมีครุภัณฑใดชํารุดเสื่อมคุณภาพหรือสูญไปเพราะเหตุใด 

ทั้งนี้เนื่องจากครุภัณฑของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตรมีมากมายหลายชนิดและ

อยูกระจัดกระจายตามสถานที่ตางๆ การควบคุมหรือการตรวจครุภัณฑเหลานี้จึงเปนเรื่องสําคัญ 

เพราะในการตรวจสอบครุภัณฑแตละรายการบางครั้งตองเสียเวลาในการเดินสํารวจพื้นที่ตามจุด

ตางๆ และในหลายๆครั้งของการตรวจก็ไมพบครุภัณฑ ทั้งที่มีรายการอยูในทะเบียนสินทรัพย 

ดังนั้นถาหากมีระบบการตรวจครุภัณฑที่ดีที่สามารถชวยบอกตําแหนงครุภัณฑ พรอมทั้งประวัติ

ครุภัณฑไดอยางรวดเร็ว จะชวยลดความยุงยาก และทําใหการบริหารจัดการครุภัณฑมี

ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

ในปจจุบัน เทคโนโลยีอารเอฟไอดี (RFID : Radio Frequency Identification) หรือ ที่

ภาษาไทยเรียกวา “ระบบระบุอัตลักษณของวัถตุโดยคลื่นความถี่วิทยุ” เปนเทคโนโลยีใหมที่กําลังมี

บทบาทและความสําคัญเพิ่มขึ้นอยางรวดเร็ว การประยุกตเทคโนโลยีอารเอฟไอดี มีรูปแบบ

หลากหลาย ดวยจุดประสงคที่แตกตางกัน แตอยูบนหลักการพื้นฐานเดียวกัน นั่นคือการใชคลื่น

ความถี่วิทยุเพื่อการระบุเอกลักษณของวัตถุหรือเจาของวัตถุที่ติดปายอารเอฟไอดี แทนการระบุ

ดวยวิธีการอื่น ซ่ึงวิธีการนี้จะชวยอํานวยความสะดวกและเพิ่มประสิทธิภาพไดดีกวา (ศูนย

เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกสและคอมพิวเตอรแหงชาติ, 2549ก) 
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ขอดีของระบบนี้ก็คือ สามารถอานขอมูลผานเครื่องอานไดโดยอัตโนมัติ จึงสามารถลด

ความผิดพลาด และความลาชาในการจัดเก็บหรือเรียกใชขอมูล การประยุกตใชงานอยาง

แพรหลายของเทคโนโลยีชนิดนี้ ไดเขามามีบทบาทในการดําเนินชีวิตประจําวันของคนเรา ไมวาจะ

เปนในเรื่องของ ระบบการขนสง (Logistics) ระบบคลังสินคา ระบบการจัดการฟารมอัตโนมัติ การ

ควบคุมการเขาออก ระบบตั๋วอิเล็กทรอนิกส ระบบหองสมุดอัจฉริยะ และอื่นๆ อีกมากมาย ทั้งนี้

เนื่องจากระบบอารเอฟไอดี เปนระบบเก็บขอมูลทางอิเล็กทรอนิกส ซ่ึงมีความสามารถในการ

คํานวณและการรักษาความปลอดภัยของขอมูล และสามารถรับ-สงขอมูล โดยคลื่นแมเหล็กหรือ

คลื่นแมเหล็กไฟฟาแทนการสัมผัสทางกายภาพ สงผลใหเกิดความสะดวกสบายตอผูใชและชวยลด

ข้ันตอนในการจัดเก็บและตรวจสอบขอมูลยอนหลังจากเอกสารในรูปแบบเดิมได (ศูนยเทคโนโลยี

อิเล็กทรอนิกสและคอมพิวเตอรแหงชาติ, 2549ก) 

 โดยเฉพาะธุรกิจการควบคุมสินคาคงคลัง และการจัดสงสินคา (Logistic & Supply 

Chain) ไดมีบริษัทที่นําอารเอฟไอดีมาใช ไดแก วอลล มารท (Wall-Mart) รานคาปลีกชื่อดังของ

สหรัฐฯ ซ่ึงมียอดขายปละกวา 250,000 ลานดอลลาร ไดออกระเบียบกําหนดให คูคาขายรายใหญ

กวา 100 ราย เชน ยิลเลตต (Gillette), เนสเล (Nestle), จอหนสัน แอนด จอหนสัน (Johnsons & 

Johnsons) และ คิมเบอรล่ี คลาก (Kimberly Clark) ติดชิปอารเอฟไอดีบนหีบหอ และกลองบรรจุ

สินคาใหเรียบรอยกอนสงมาถึงหาง สวนคูคาขายรายเล็กๆ จะตองติดชิปในรถสงสินคาใหแลวเสร็จ

ภายในสิ้นป 2549  วอลล มารท เล็งเห็นวา เมื่อระบบดังกลาวเสร็จสิ้นอยางสมบูรณจะชวยให

บริษัททราบถึง การเดินทางของสินคาไดทุกระยะตั้งแตโรงงานของคูคาขาย จนถึงศูนยกระจาย

สินคาของหาง และเมื่อใดที่สินคาถูกหยิบออกจากชั้นไป อารเอฟไอดี จะสงสัญญาณเตือนไปยัง

พนักงานใหนําสินคามาเติมใหมทําให วอลล มารท ไมจําเปนตองเก็บสต็อกสินคา แตสามารถสั่ง

ให คูคาขายมาสงของไดทันทีรวมทั้งจะชวยการันตีวา สินคามีวางจําหนวยตลอดเวลา ขณะที่ใน

สวนของประเทศไทยเองนั้น ไดมีการนําเทคโนโลยีอารเอฟไอดีมาใชในโครงการยกระดับทาเรือ

แหลมฉบังใหเปนทาขนสงอิเล็กทรอนิกส (e-Port)1  เพื่ออํานวยความสะดวกใหผูใชบริการ  

ที่กลาวมาขางตนนี้ ประโยชนของอารเอฟไอดี จะชวยลดตนทุนในการดําเนินงานไดเปน

อยางมาก สามารถรับทราบถึงขอมูลสินคาในขณะนั้น นําขอมูลที่ไดไปวิเคราะหถึงพฤติกรรม

                                                  
1  e-Port เปนโครงการสนับสนุนการพัฒนาระบบโลจิสติกสในระดับประเทศ โดยมีเปาหมายให การปฏิบัติงาน 

ณ ทาเรือ เปนแบบอิเล็กทรอนิกส ชวยเพิ่มประสิทธิภาพ และอํานวยความสะดวกทางการคาและธุรกิจ รวมทั้ง

เสริมความมั่นคงปลอดภัยในการคาระหวางประเทศ โดยระยะแรกนี้จะใชทาเรือแหลมฉบังเปนทาเรือนํารองของ

โครงการนี้ 
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ผูบริโภค ลดปญหาการโจรกรรมสินคา และปลอมแปลงสินคาไดอีกดวย นอกจากนั้นยังชวยให

สามารถมีสินคาที่ผูบริโภคตองการตลอดเวลา และไมตองเก็บสินคาไวในคลังสินคา (สุวัฒน ใจคํา, 

2549) 

ดวยเหตุนี้ ผูวิจัยเล็งเห็นวา การนําเทคโนโลยีอารเอฟไอดี มาประยุกตกับงานครุภัณฑ จะ

ทําใหเกิดประโยชนในดานการจัดการขอมูลใหเปนปจจุบัน สะดวกรวดเร็วงายตอการสํารวจคนหา

ครุภัณฑ สามารถตรวจสอบขอมูลยอนหลังได ทําใหการตรวจสอบครุภัณฑในแตละปเปนไปอยาง

ราบรื่นรวดเร็ว ไมยุงยาก และสามารถพัฒนาเปนระบบตนแบบในการนําแอปพลิเคชั่นมาใชชวยใน

การตรวจสอบครุภัณฑได โดยเลือกสํานักการศึกษาระบบสารสนเทศเปนกรณีศึกษา ทั้งนี้เนื่องจาก

ทางสํานักฯเปนหนวยงานที่มีขนาดเล็กกวาทางสถาบันฯ การพัฒนาระบบจะใชเวลาในการดําเนิน

นอยกวามีความสะดวกและคลองตัวมากกวา ซ่ึงการสรางระบบตนแบบครั้งนี้จะเปนประโยชนใน

การปรับปรุงการตรวจครุภัณฑของสํานักฯ และสถาบันไดอยางมีประสิทธิภาพ ซ่ึงการพัฒนาระบบ
ตนแบบนี้ จะเปนอีกกรณีศึกษาที่แสดงใหเห็นถึง การประยุกตใชเทคโนโลยีอารเอฟไอดี ในการ

ปฏิบัติงานจริง  

 

1.2 วัตถุประสงคของการวิจัย 

 

เพื่อสรางระบบตนแบบในการนําแอปพลิเคชันมาใชตรวจครุภัณฑ โดยใชเทคโนโลยีอาร

เอฟไอดี ภายในสํานักการศึกษาระบบสารสนเทศ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร 

 

1.3 กรอบแนวคิดที่ใชในการวิจัย 

 

ในการวิจัยครั้งนี้ผูวิจัยไดนํากรอบแนวคิดในการพัฒนาตนแบบในการนําเทคโนโลยีอาร

เอฟไอดีมาประยุกตใชกับแอปพลิเคชันบนพีดีเอ ในการตรวจสอบครุภัณฑประจําป ซ่ึงแสดงอยูใน

รูปแบบของวงจรการพัฒนาระบบ (System Development Life Cycle) เปนวงจรที่แสดงถึง

ข้ันตอนตั้งแตริเริ่มจนกระทั่งสําเร็จ โดยมีอยู 7 ข้ันตอนดวยกัน ดังนี้ 

1) การกําหนดปญหา (Problem Definition) การกําหนดขอบเขตของปญหา สาเหตุของ

ปญหาจากการดําเนินงานในปจจุบัน ความเปนไปไดกับการสรางระบบใหม 
2) การวิเคราะห  (Analysis) โดยการนําความตองการที่ไดมาจากขั้นตอนแรกมาวิเคราะห

รายละเอียดเพื่อทําการพัฒนาเปนแบบจําลองเชิงตรรกะ (Logical  Model) 
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3) การออกแบบ (Design) เปนขั้นตอนของการนําผลลัพธที่ไดจากการวิเคราะหทาง

ตรรกะมาพัฒนาเปนแบบจําลองเชิงกายภาพ (Physical  Model) 
4) การพัฒนา (Development) การสรางชุดคําสั่งหรือเขียนโปรแกรมเพื่อการสราง

ระบบงาน 
5) การทดสอบ (Testing) เปนขั้นตอนของการทดลองใชระบบกอนที่จะนําไปปฏิบัติการใช

งานจริง 
6) การติดตั้ง (Implementation) ติดตั้งระบบเพื่อใชงานจริง 
7) การบํารุงรักษา (Maintenance) การปรับปรุงแกไขระบบหลังจากที่ไดมีการติดตั้งและ

ใชงานแลว ถาเกิดปญหาจะตองรีบแกไขใหถูกตอง 
 ซ่ึงกรอบแนวคิดในการวิจัยครั้งนี้ไดพัฒนามาจากการนํากรอบแนวความคิดในการ

วิเคราะหและออกแบบระบบของอําไพ วรรณสินธุ (2550) 

 

1.4 ขอบเขตของการวิจัย 

 

1) วิทยานิพนธฉบับนี้จัดทําขึ้น โดยมีสํานักการศึกษาระบบสารสนเทศ สถาบัน

บัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร เปนขอบเขตในการศึกษาเพื่อทําวิทยานิพนธ แตอาจจะนําการศึกษานี้

ไปขยายผลเพื่อการประยุกตกระบวนการหรือแนวทาง และปรับใหเหมาะสมกับหนวยงานที่จะ

นําไปใชได 
2) วิทยานิพนธฉบับนี้ ศึกษาเฉพาะสวนของการตรวจนับครุภัณฑเทานั้น โดยศึกษาถึง

กระบวนการทํางาน ข้ันตอนตางๆ ในการตรวจนับครุภัณฑ ไมครอบคลุมทั้งระบบงานพัสดุ 
3) วิทยานิพนธฉบับนี้ เปนการสรางระบบตนแบบ ที่จะนําไปทดลองใชปฏิบัติงานเทานั้น 

ไมรวมถึงการติดตามผลการนําไปใชกับระบบงานจริงในระยะยาว  
 

1.5 ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ 
 

1) ทําใหเกิดระบบการตรวจครุภัณฑที่มีความชัดเจนและนาเชื่อถือ เพื่อเปนแนวทางที่

หนวยงานอื่นจะนําไปใชตอไปได 
2) ทําใหเกิดระบบที่ใชในการติดตามดูแลครุภัณฑเพื่อความสะดวกในการตรวจสอบ

ขอมูลยอนหลัง และติดตามครุภัณฑ 
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3) ชวยลดความผิดพลาดที่เกิดขึ้นในขณะที่มีการบันทึกขอมูลการตรวจสอบครุภัณฑจาก

เจาหนาที่ผูปฏิบัติงาน 
4) ชวยอํานวยความสะดวกใหเจาหนาที่เกิดความคลองตัวและความรวดเร็วในการ

ปฎิบัติงาน 
5) ชวยพัฒนาและปรับปรุงขั้นตอนการตรวจครุภัณฑประจําป ของสํานักการศึกษาระบบ

สารสนเทศ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร ใหมีประสิทธิภาพและสะดวกรวดเร็วมากยิ่งขึ้น 
6) ชวยใหสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตรรวมถึงสถาบันการศึกษาอื่น องคกรตางๆ 

สามารถนําตนแบบที่ไดจากการศึกษาไปพัฒนา เพื่อใหครอบคลุมงานในดานอื่นๆ ตอไปได 
7) สามารถนําคุณสมบัติตางๆ รวมถึงขอดีของเทคโนโลยีอารเอฟไอดี ไปใชเปนแนวทาง

ในการพัฒนาตอใหคลอบคลุมทั่วทั้งระบบงานครุภัณฑไดในอนาคตค 
8) ชวยใหสถาบันการศึกษาหรือองคกรตางๆ ที่ตองการประยุกตใชเทคโนโลยี อารเอฟไอดี 

กับงานครุภัณฑ สามารถใชการศึกษาในครั้งนี้เปนแนวทางในการพัฒนาระบบงานของตนเอง 
 

1.6 ข้ันตอนการดําเนินงาน 
 

1) เก็บรวบรวมขอมูลขั้นตอนการดําเนินงานการตรวจครุภัณฑ ของสํานักการศึกษาระบบ

สารสนเทศในปจจุบัน 

2) วิเคราะหขอมูลที่รวบรวมไวในขอ 1 เพื่อทราบปญหาพรอมทั้งหาแนวทางการแกไข 

3) ศึกษา และหาทฤษฎีที่เกี่ยวของ 

4) ศึกษาอุปกรณ เครื่องมือตางๆ ที่จะนํามาชวยใหการตรวจครุภัณฑมีความสะดวก

รวดเร็วขึ้น พรอมทั้งเลือกอุปกรณที่มีความเหมาะสมทั้งดานคาใชจาย และความคลองตัวเพื่อ

นํามาใชสนับสนุนระบบ 

5) จัดทํา และเสนอโครงรางวิทยานิพนธ 

6) กําหนดขั้นตอนวิธีการทํางานเพื่อลดความซ้ําซอน และชวยใหการดําเนินงานสะดวก

รวดเร็วขึ้น 

7) ออกแบบโปรแกรมประยุกต 

8) ออกแบบและจําลองระบบฐานขอมูล 

9) จัดทําโปรแกรมประยุกต 

10) ทดสอบระบบ 
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11) วิเคราะหและสรุปผล ประเมินผลดําเนินการวิจัย 

12) จัดทํารูปเลมวิทยานิพนธ และนําเสนอวิทยานิพนธ 

 

1.7 นิยามศัพทเฉพาะที่ใชในการวิจัย 

 

โปรแกรมตรวจนับครุภัณฑดวยอารเอฟไอดี หมายถึง โปรแกรมประยุกต (Application) 

สําหรับเจาหนาที่พัสดุและครุภัณฑ เพื่อใชตรวจครุภัณฑประจําป รวมทั้งการสืบคนและจัดทํา

รายงาน จากฐานขอมูลกลาง 

ผูใชระบบ หมายถึง เจาหนาที่พัสดุและครุภัณฑ และเจาหนาที่ดูแลระบบสารสนเทศ 

สํานักการศึกษาระบบสารสนเทศ และพัสดุสวนกลาง สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร 

 

 

1.8 ปญหาและอุปสรรค 

 

เนื่องจากเจาหนาที่พัสดุและครุภัณฑ ภายในสํานักการศึกษาสารสนเทศมีการผลัดเปลี่ยน 

หรือโยกยายในชวงที่ทําการศึกษา และเจาหนาที่ที่มาใหม ตองใชเวลาในการเรียนรูในการทํางาน

ใหมทําใหขอมูลบางอยางลาชา อีกทั้งมีหนาที่ที่ตองรับผิดชอบดูแลเปนจํานวนมาก ทําใหมี

ขอจํากัดทางดานเวลาในการทดสอบโปรแกรม 

 



 

บทที่ 2 

 

แนวคิดทฤษฎีและการวิจัยที่เกี่ยวของ 

 
2.1 ครุภัณฑ 

 
2.1.1 ความหมายของครุภัณฑ 

ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุ พ.ศ. 2535 ขอที่ 5 ไดจัดครุภัณฑเปน

ประเภทหนึ่งของพัสดุ โดยไดใหความหมายของคําวาพัสดุไวดังนี้ 

พัสดุ หมายถึง วัสดุ ครุภัณฑ ที่ดินและสิ่งกอสราง ที่กําหนดไวในหนังสือการจําแนก

ประเภทรายจายตามงบประมาณของสํานักงบประมาณ 

เพราะฉะนั้น ครุภัณฑคือประเภทหนึ่งของพัสดุ เปนสิ่งที่มีตัวตน สามารถจับตองได มี

มูลคาเกิน 5,000 บาทขึ้นไป โดยทั่วไปครุภัณฑจะมีความคงทน มีอายุการใชงานตั้งแต 1 ปข้ึนไป 

ซ่ึงแบงไดเปน 15 ประเภท ดังนี้ ครุภัณฑสํานักงาน  ครุภัณฑการศึกษา  ครุภัณฑยานพาหนะและ

ขนสง  ครุภัณฑการเกษตร  ครุภัณฑกอสราง ครุภัณฑอาวุธ  ครุภัณฑไฟฟาและวิทยุ  ครุภัณฑ

โฆษณาและเผยแพร  ครุภัณฑวิทยาศาสตรหรือการแพทย  ครุภัณฑโรงเรียน  ครุภัณฑงานบาน

งานครัว  ครุภัณฑกีฬา  ครุภัณฑสํารวจ  ครุภัณฑดนตรีและนาฏศิลป และครุภัณฑคอมพิวเตอร  

ระบบครุภัณฑ หมายถึง ระบบการทํางานที่เกี่ยวของกับการจัดเก็บขอมูลครุภัณฑ รวมทั้ง

การออกรายงานตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับงานครุภัณฑ เพื่อสรุปผลการทํางานที่ผานมา (สุนีย  ชูสวัสดิ์, 

2550) 

 

2.1.2 การตรวจครุภัณฑประจําป 

ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุ พ.ศ. 2535 ระบุไวดังนี้ 

ขอ 155 กอนสิ้นเดือนกันยายนทุกป ใหหัวหนาสวนราชการแตงตั้งขาราชการ พนักงาน 

หรือลูกจางประจําในสังกัด ซ่ึงมิใชเจาหนาที่พัสดุคนหนึ่งหรือหลายคนตามความจําเปน เพื่อทํา

การตรวจสอบการรับจายพัสดุงวดตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคมปกอน จนถึงวันที่ 30 กันยายนปปจจุบัน 

และตรวจนับพัสดุคงเหลือในวันสิ้นงวดนั้น 
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ในการตรวจสอบตามวรรคหนึ่ง ใหเริ่มดําเนินการตรวจสอบพัสดุในวันเปดทําการวันแรก

ของเดือนตุลาคมเปนตนไป วาการรับจายถูกตองหรือไม พัสดุคงเหลือมีตัวอยูตรงตามบัญชีหรือ

ทะเบียนหรือไม มีพัสดุใดชํารุด เสื่อมคุณภาพ หรือสูญไป เพราะเหตุใด หรือพัสดุใดไมจําเปนตอง

ใชในราชการตอไป แลวใหเสนอรายงานผลการตรวจสอบตามลําดับชั้นจนถึงหัวหนาสวนราชการ 

1 ชุด และสงสําเนารายงานไปยังสํานักงานการตรวจเงินแผนดินหรือสํานักงานการตรวจเงิน

แผนดินภูมิภาค แลวแตกรณี 1 ชุด สําหรับหนวยงานในราชการบริหารสวนภูมิภาค ใหสงสําเนา

รายงานไปยังสวนราชการตนสังกัดอีก 1 ชุด ดวย 

ขอ 156 เมื่อหัวหนาสวนราชการไดรับรายงานดังกลาวตามขอ 155 และปรากฏวามีพัสดุ

ชํารุด เสื่อมสภาพ หรือสูญไป หรือไมจําเปนตองใชในราชการตอไป ใหแตงตั้งคณะกรรมการสอบ

หาขอเท็จจริง เวนแตกรณีที่เห็นไดอยางชัดเจนวา เปนการเสื่อมสภาพเนื่องมาจากการใชงาน

ตามปกติ หรือสูญไปตามธรรมชาติ ใหพิจารณาจําหนายพัสดุนั้นไปได 

ถาผลการพิจารณาปรากฏวา จะตองหาตัวผูรับผิดดวย ใหหัวหนาสวนราชการดําเนินการ

ตามกฎหมายและระเบียบของทางราชการที่เกี่ยวของตอไป 

การจําหนาย  

ขอ 157 พัสดุใดหมดความจําเปนหรือหากใชราชการตอไปจะสิ้นเปลืองคาใชจายมาก ให

เจาหนาที่พัสดุเสนอรายงานตอหัวหนาสวนราชการ เพื่อพิจารณาสั่งการอยางหนึ่งอยางใด

ดังตอไปนี้  

(1) ขาย ใหดําเนินการขายโดยวิธีทอดตลาดกอน แตถาขายโดยวิธีทอดตลาดแลว

ไมไดผลดี ใหนําวิธีที่กําหนดเกี่ยวกับการซื้อมาใชโดยอนุโลม เวนแตการขายพัสดุครั้งหนึ่งซึ่งมี

ราคาซื้อหรือไดมารวมกันไมเกิน 200,000 บาท จะขายโดยวิธีตกลงราคาโดยไมตองทอดตลาด

กอนก็ได  

การขายใหแกสวนราชการ หนวยงานตามกฎหมายวาดวยระเบียบบริหารราชการ

สวนทองถิ่น หนวยงานอื่นซึ่งมีกฎหมายบัญญัติใหมีฐานะเปนราชการบริหารสวนทองถิ่น 

รัฐวิสาหกิจ หรือองคการสถานสาธารณกุศลตามมาตรา 47 (7) แหงประมวลรัษฎากร ใหขายโดย

วิธีตกลงราคา  

(2) แลกเปลี่ยน ใหดําเนินการตามวิธีการแลกเปลี่ยน  

(3) โอน ใหโอนแกสวนราชการ หนวยงานตามกฎหมายวาดวยระเบียบบริหาร

ราชการสวนทองถิ่น หนวยงานอื่นซึ่งมีกฎหมายบัญญัติใหมีฐานะเปนราชการบริหารสวนทองถิ่น 
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รัฐวิสาหกิจ หรือองคการสถานสาธารณกุศลตามมาตรา 47 (7) แหงประมวลรัษฎากร ทั้งนี้ใหมี

หลักฐานการสงมอบไวตอกันดวย  

(4) แปรสภาพหรือทําลาย  

(5) กรณีที่ไมสามารถดําเนินการตาม (1) – (4) ใหขออนุมัติคณะกรรมการวาดวย

การพัสดุ เพื่อจําหนายพัสดุนั้น  

การดําเนินการตามวรรคหนึ่ง โดยปกติใหแลวเสร็จภายใน 60 วัน นับแตวันที่หัวหนาสวน

ราชการสั่งการ และสําหรับราชการบริหารสวนภูมิภาคจะตองไดรับความเห็นชอบจากหัวหนาสวน

ราชการเจาของงบประมาณกอนดวย  

ขอ 158 เงินที่ไดจากการจําหนายพัสดุ ใหถือปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยวิธีการ

งบประมาณ หรือขอตกลงในสวนที่ใชเงินกูหรือเงินชวยเหลือ แลวแตกรณี 

การจําหนายเปนสูญ 

ขอ 159 ในกรณีที่พัสดุสูญไปโดยไมปรากฏตัวผูรับผิดหรือมีตัวผูรับผิด แตไมสามารถชด

ใชได หรือมีตัวพัสดุอยูแตไมสมควรดําเนินการตามขอ 157 ใหจําหนายพัสดุนั้นเปนศูนยตาม

หลักเกณฑดังตอไปนี้ 

(1) ถาพัสดุนั้นมีราคาซื้อหรือไดมารวมกันไมเกิน 500,000 บาท ใหหัวหนา

ราชการเปนผูพิจารณาอนุมัติ 

(2) ถาพัสดุนั้นมีราคาซื้อหรือไดมารวมกันเกิน 500,000 บาท ใหอยูในอํานาจของ

กระทรวงการ คลังหรือสวนราชการที่กระทรวงการคลังมอบหมายที่จะเปนผูพิจารณาอนุมัติ 

การลงจายออกจากบัญชีหรือทะเบียน 

ขอ 160 เมื่อไดดําเนินการตามขอ 157 แลว ใหเจาหนาที่พัสดุลงจายพัสดุนั้นออกจาก

บัญชีหรือทะเบียนทันที แลวแจงใหสํานักงานการตรวจเงินแผนดินหรือสํานักงานการตรวจเงิน

แผนดินภูมิภาค แลวแตกรณี ทราบภายใน 30 วัน นับแตวันลงจายพัสดุนั้น 

เมื่อไดดําเนินการตามขอ 159 แลว ใหเจาหนาที่พัสดุลงจายพัสดุนั้นออกจากบัญชีหรือ

ทะเบียนทันที แลวแจงใหกระทรวงการคลังหรือสวนราชการที่กระทรวงการคลังมอบหมาย และ

สํานักงานการตรวจเงินแผนดินหรือสํานักงานการตรวจเงินแผนดินภูมิภาค แลวแตกรณี ทราบ

ภายใน 30 วัน นับแตวันลงจายพัสดุนั้น 

สําหรับพัสดุซ่ึงตองจดทะเบียนตามกฎหมายใหแจงแกนายทะเบียนภายในระยะเวลาที่

กฎหมายกําหนดดวย 

ขอ 161 ในกรณีที่พัสดุของทางราชการเกิดการชํารุด เสื่อมคุณภาพ หรือสูญไป หรือไม

จําเปนตองใชในราชการตอไป กอนมีการตรวจสอบพัสดุประจําป และไดดําเนินการตามกฎหมาย

 



 10

หรือระเบียบของทางราชการที่เกี่ยวของ หรือระเบียบนี้โดยอนุโลม แลวแตกรณีเสร็จสิ้นแลว ถาไม

มีระเบียบอื่นใดกําหนดไวเปนการเฉพาะ ใหดําเนินการตามขอ 157 ขอ 158 ขอ 159 และขอ 160 

โดยอนุโลม     

 

2.2 เทคโนโลยีอารเอฟไอดี 

 
2.2.1 อารเอฟไอดี คืออะไร 

ศูนยเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกสและคอมพิวเตอรแหงชาติ (2549ก :10) ใหความหมายของ 

อารเอฟไอดี คือระบบระบุเอกลักษณของวัตถุดวยคลื่นความถี่วิทยุ มีวัตถุประสงคหลักเพื่อนําไปใช

งานแทนระบบบารโคด อารเอฟไอดี เปนเทคโนโลยีที่เขามามีบทบาทตอการบริหารจัดการธุรกิจ

รูปแบบใหมและอํานวยความสะดวกตอการดําเนินชิวิตของมนุษยเปนอยางมาก อารเอฟไอดี ได

สรางขอไดเปรียบทางธุรกิจสินคาคงคลัง ในระบบซัพพลายเชนไดเปนอยางดี ในชวงปลายป ค.ศ. 

1990 หางวอลมารต (Wal-Mart) ของสหรัฐ ไดใชเงินหลายลานดอลลาร ทําการศึกษาวิจัยถึง

ประสิทธิภาพของระบบอารเอฟไอดี ตอมาในป ค.ศ. 1999 หนวยงาน Uniform Code Council 

(UCC) หนวยงาน EAN International บริษัท Procter & Gamble และบริษัท Gillette ไดรวมกัน

กอตั้งศูนย Auto-ID ข้ึนที่สถาบันเทคโนโลยีแมสซาซูเซตส (Massachusetts Institute of 

Technology : MIT) ประเทศสหรัฐอเมริกา เพื่อพัฒนาแนวทางการใชอารเอฟไอดีในหวงโซอุปทาน 

(supply chain) 

 

2.2.2 สวนประกอบของอารเอฟไอดี 

2.2.2.1 แท็ก หรือ ทรานสปอนเดอร (Tag หรือ Transponder) ที่ใชติดกับวัตถุที่

ตองการ โดยแท็กนั้นจะประกอบดวย 

1) ขดลวดขนาดเล็ก หรือขดลวดแบบบางๆ ซ่ึงทําหนาที่เปนสายอากาศ 

(Antenna) สําหรับรับสงสัญญาณคลื่นความถี่วิทยุและสรางพลังงานปอนใหสวนของไมโครชิป 

2) ไมโครชิป (Microchip) ที่ทําหนาที่เก็บขอมูลของวัตถุ เชน รหัสสินคา 

โดยทั่วไปตัวแท็กอาจอยูในรูปแบบที่เปนกระดาษ แผนฟลม พลาสติก มีขนาดและ

รูปรางตางๆ กันไป ทั้งนี้ข้ึนอยูกับวัสดุที่จะนําเอาอารเอฟไอดีไปติด และมีหลายรูปแบบ เชน บัตร

เครดิตเหรียญ กระดุม ฉลากสินคา แคปซูล หรือแท็ก เปนตน ทั้งนี้เราสามารถแบงแท็กที่มีใชงาน

กันอยูไดเปน 2 ชนิดใหญๆ ไดแก  
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ภาพที่ 2.1  องคประกอบทั่วไปของปาย (Tag) 

แหลงที่มา:  ศูนยเทคโนโลยีและคอมพิวเตอรแหงชาติ, 2549ก: 16. 

1) แท็กแบบพาสซีฟ (Passive Tag) แท็กชนิดนี้ไมตองอาศัยแหลงจายไฟ

ภายนอกใดๆ เพราะภายในแท็กจะมีวงจรกําเนิดไฟฟาเหนี่ยวนําขนาดเล็กเปนแหลงจายไฟในตัว

อยูทําใหการอานขอมูลทําไดไมไกลมากนักระยะอานสูงสุดประมาณ 1 เมตร ข้ึนอยูกับความแรง

ของเครื่องสงและคลื่นความถี่วิทยุที่ใช ปกติแท็กชนิดนี้มักมีหนวยความจําขนาดเล็กโดยทั่วไป

ประมาณ 16 ถึง 1,024 ไบต มีขนาดเล็กและน้ําหนักเบา ราคาตอหนวยต่ํา 

ไอซีของแท็กชนิดพาสซีฟที่มีการผลิตออกมา จะมีทั้งขนาดและรูปรางเปน

แทงหรือแผนขนาดเล็กจนแทบไมสามารถมองเห็นไดไปจนถึงขนาดใหญสะดุดตา ซ่ึงตางก็มีความ

เหมาะสมกับชนิดงานที่แตกตางกัน สวนโครงสรางภายในที่เปนไอซีของแท็กนั้น ก็จะประกอบดวย 

3 สวนหลักๆ ไดแกสวนควบคุมการทํางานของภาครับ-สงสัญญาณวิทยุ (Analog  Front-End) 

สวนควบคุมภาคลอจิก (Digital  Control  Unit) สวนของหนวยความจํา (Memory) ซ่ึงอาจจะเปน

แบบ ROM หรือ EEPROM 
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ภาพที่ 2.2  สถาปตยกรรมภายในไมโครชิปของ Passive Tag 

แหลงที่มา:  ศูนยเทคโนโลยีและคอมพิวเตอรแหงชาติ, 2549ก: 19. 
 

2) แท็กแบบแอ็กทีฟ (Active Tag) แท็กชนิดนี้จะตองอาศัยแหลงจายไฟ

จากแบตเตอรี่ภายนอก เพื่อจายพลังงานใหกับวงจรภายในทํางาน โดยแท็กแบบนี้สามารถมี

หนวยความจําภายในขนาดใหญไดถึง 1 เมกะไบตและสามารถอานไดในระยะไกลสูงสุดประมาณ 

100 เมตร ขอเสียของแท็กแบบนี้คือ มีราคาตอหนวยสูง มีขนาดคอนขางใหญ และมีอายุการใช

งานที่จํากัดตามอายุของแบตเตอรี่ซ่ึงจะมีอายุการใชงานประมาณ 3-7 ป และสามารถสงสัญญาณ

ออกมาเองไดตามเงื่อนไขที่กําหนด เชน การตั้งเวลาหรือเมื่อกรณีที่มีเหตุอันควรตามที่โปรแกรม

เอาไวหรือเมื่อไดรับสัญญาณสอบถามจากเครื่องอาน 

 

ภาพที่ 2.3  แท็กแบบแอ็กทีฟ ที่มีแบตเตอรี่ลิเธี่ยม 2 กอน อยูภายในแท็ก 

แหลงที่มา:  ศูนยเทคโนโลยีและคอมพิวเตอรแหงชาติ, 2549ก: 20. 
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นอกจากการแบงจากชนิดที่กลาวมาแลว เราสามารถที่จะแบงประเภทของแท็ก

จากรูปแบบการอานและหรือบันทึกขอมูลไดเปน 3 แบบ คือ 

1) แท็กชนิดที่สามารถถูกอานและเขียนขอมูลไดหลายครั้ง (Read-Write) 

2) แท็กชนิดที่เขียนไดเพียงครั้งเดียวเทานั้นแตอานไดอยางหลายครั้ง 

(Write-Once Read-Many หรือ WORM) 

3) แท็กชนิดที่อานไดเพียงอยางเดียว (Read-Only)  

นอกจากนี้เรายังสามารถแบงชนิดของแท็กตามความถี่ของการใชงานไดดังนี้ 

1) แท็กยานความถี่ตํ่า (LF) 125-134 กิโลเฮิรตซ 

2) แท็กยานความถี่สูง (HF) 13.56 เมกะเฮิรตซ  

3) แท็กยานความถี่สูงยิ่ง (UHF) 433 และ900 เมกะเฮิรตซ  

4) แท็กยานไมโครเวฟ (Microwave) 2.4 กิกะเฮิรตซ  

 
 

ภาพที่ 2.4  ปาย (Tag) ในรูปแบบชนิดตางๆ 

แหลงที่มา:  ศูนยเทคโนโลยีและคอมพิวเตอรแหงชาติ, 2549ก: 17. 
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2.2.2.2 เครื่องสําหรับอานแท็ก หรือเครื่องอานขอมูล (Interrogator/Reader) ดวย

คลื่นความถี่วิทยุ ถาเปรียบเทียบกับระบบรหัสแทง แท็กในระบบอารเอฟไอดีเปรียบไดกับตัวรหัส

แทงที่ติดกับฉลากของสินคา และเครื่องอานในระบบอารเอฟไอดีคือเครื่องอานรหัสแทง (Scanner) 

โดยขอแตกตางของทั้งสองระบบคือ ระบบอารเอฟไอดีจะใชคลื่นความถี่วิทยุในการอาน/เขียน สวน

ระบบรหัสแทง จะใชแสงเลเซอรในการอาน โดยขอเสียของระบบรหัสแทงคือ การอาน (Scan) เปน

การใชแสงในการอานรหัสแทงซึ่งจะตองไมมีส่ิงกีดขวาง หรือตองอยูในแนวเสนตรงเดียวกับลําแสง

ที่ยิงจากเครื่องสแกน และสามารถอานไดทีละรหัสในระยะใกลๆ แตระบบอารเอฟไอดีมีความ

แตกตางโดยสามารถอานรหัสจากแท็กไดโดยไมตองเห็นแท็ก หรือแท็กนั้นซอนอยูภายในวัตถุและ

ไมจําเปนตองอยูในแนวเสนตรงกับคลื่น เพียงอยูในบริเวณที่สามารถรับคลื่นวิทยุไดก็สามารถอาน

ขอมูลได และการอานแท็กในระบบอารเอฟไอดียังสามารถอานไดทีละหลาย ๆ แท็กในเวลา

เดียวกัน โดยระยะในการอานขอมูลไดไกลกวาระบบรหัสแทงอีกดวย ซ่ึงเครื่องอานขอมูลหนาที่

สําคัญคือรับขอมูลที่สงมาจากแท็ก แลวทําการตรวจสอบความผิดพลาดของขอมูล ถอดรหัสขอมูล 

นอกจากนี้ ตัวอานขอมูลที่ดีตองมีความสามารถในการปองกันการอานขอมูลซ้ํา 

 
 

ภาพที่ 2.5  โครงสรางภายในเครื่องอานอารเอฟไอดี 

แหลงที่มา:  ศูนยเทคโนโลยีและคอมพิวเตอรแหงชาติ, 2549ก: 21. 

การเชื่อมตอเพื่ออานหรือเขียนขอมูลลงในแท็กดวยสัญญาณความถี่วิทยุ ภายใน

เครื่องอานจะประกอบดวย เสาอากาศที่ทําจากขดลวดทองแดง เพื่อใชรับ-สงสัญญาณ ภาครับ

และภาคสงสัญญาณวิทยุ และวงจรควบคุมการอาน-เขียนขอมูลซึ่งมักจะเปนวงจรจําพวก

ไมโครคอนโทรลเลอร และสวนของการติดตอกับคอมพิวเตอร  
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โดยทั่วไปหนวยประมวลขอมูลที่อยูภายในเครื่องอานมักใชเปนไมโคร 

คอนโทรลเลอร ซ่ึงอัลกอริทึมที่อยูภายในโปรแกรมจะทําหนาที่ถอดรหัสขอมูล (decoding) ที่ไดรับ 

และทําหนาที่ติดตอกับคอมพิวเตอร โดยลักษณะ ขนาด และรูปรางของเครื่องอานจะแตกตางกัน

ไปตามประเภทของการใชงาน เชน แบบมือถือขนาดเล็ก หรือ ติดผนัง จนไปถึงขนาดใหญ ทั้งนี้

ระยะการอานของเครื่องอาน จะขึ้นอยูกับหลายปจจัยไดแก กําลังสงของเครื่องอานและชนิดของ

แท็ก ในการใชงานทั่วไปแท็กความถี่ตํ่า (LF) มีระยะในการอานประมาณ 10-30 เซนติเมตร 

ความถี่สูง (HF) มีระยะในการอานประมาณ 15-100 เซนติเมตร แท็กชนิดความถี่สูงยิ่ง (UHF) มี

ระยะในการอานถึง 15 เมตร หรือถาเปนแท็กแบบแอ็กทีฟ จะอานไดถึง 100 เมตร 

  
(ก)     (ข) 

 
(ค) 

ภาพที่ 2.6 (ก)  เครื่องอานอารเอฟไอดีแบบพกพา 

ภาพที่ 2.6 (ข)  เครื่องอานอารเอฟไอดีแบบติดผนัง 

ภาพที่ 2.6 (ค)  เครื่องอานอารเอฟไอดีแบบประตู 

แหลงที่มา:  ศูนยเทคโนโลยีและคอมพิวเตอรแหงชาติ, 2549ก: 22-23. 
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2.2.2.3 ระบบประยุกตใชงาน รวมถึงระบบฮารดแวรและซอรฟแวรประยุกตใชงาน 

หรือระบบฐานขอมูลตางๆ ทั้งนี้ข้ึนอยูกับระบบการใชงานที่เกี่ยวของ เชน ระบบขอมูลสินคา ระบบ

บริหารงานบุคคล ฯลฯ 

 

2.3 พีดีเอ (PDA) 

 

พีดีเอ (PDA: Personal Digital Assistants) หรือ เครื่องชวยงานสวนบุคคลแบบดิจิทัล 

เปนอุปกรณที่สามารถพกพานําติดตัวได เริ่มพัฒนามาจากเครื่องออกาไนเซอรมากอน ซ่ึงพีดีเอที่

ใชระบบปฏิบัติการวินโดวสโมบาย (Windows Mobile) มักถูกเรียกวาพ็อคเกตพีซี (Pocket PC)

แบงออกเปนสองกลุมคือ 

1. ปาลม (Palm) เปนเครื่องคอมพิวเตอรพกพาที่เปดตลาดมากอน แตกอนนั้นใชงาน
สําหรับเปนเครื่องบันทึกชวยจําตางๆ เชน การนัดหมาย ปฏิทิน สมุดโทรศัพท แตปจจุบันพัฒนา

คุณภาพมากขึ้นจนมีระบบปฏิบัติการของตัวเองเรียกวา Palm Os 
2. พ็อกเก็ตพีซี(Pocket PC) เปนเครื่องคอมพิวเตอรอํานวยความสะดวกไดดีเชนเดียวกับ 

ปาลม โดยสวนใหญแลวมักจะผลิตจากบริษัทที่มีช่ือเสียงดานคอมพิวเตอร แตกตางจากปาลมที่

จะอิงคายไมโครซอฟทเปนหลัก แตกินกําลังเครื่องมากกวาปาลม (พีดีเอ, 2549) 
พีดีเอ ทําอะไรไดบาง 

 คนทั่วไปใชพีดีเอ ในการจัดเก็บขอมูลสวนตัว มีการบันทึกประจําวัน การนัดหมายลูกคา 

ปฏิทิน เครื่องคิดเลข เครื่องบางรุนมีความสามารถเทียบเทาคอมพิวเตอรสวนบุคคลเลยทีเดียว ซ่ึง 

สามารถติดตอเน็ตเวิรค มี วายฟาย (Wifi) และ จีพีอารเอส (GPRS) เชื่อมเครื่องพีดีเอ เขา

อินเทอรเน็ตได สําหรับเครื่องรุนใหมๆ จะใชเปนโทรศัพทมือถือ, มีจีพีเอส (ระบบติดตามตัวผาน

ดาวเทียม), กลองถายรูปและกลองถายวิดีโอดิจิตอล, เครื่องเลนเพลงจากเอ็มพีสาม (MP3) ไดดวย  
(พีดีเอ, 2549) 
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2.4 เครือขายไรสาย (Wireless Communication) 

 

เครือขายไรสาย หมายถึง การสื่อสารไรสายแบบดิจิตอล เปนเทคโนโลยีที่เอื้อใหสามารถ

ทํางานไดทุกสถานที่และทุกเวลา โดยสามารถรับทราบขอมูลขาวสารจากเครื่องคอมพิวเตอรที่

บริษัทไดตลอดเวลาและสงขอมูลกลับไปได โดยจะชวยในการติดตอสื่อสารระหวางเครื่อง

คอมพิวเตอร 2 เครื่อง หรือกลุมของเครื่องคอมพิวเตอรสามารถสื่อสารกันได รวมถึงการ

ติดตอสื่อสารระหวางเครื่องคอมพิวเตอรกับอุปกรณเครือขายคอมพิวเตอรดวยเชนกัน โดย

ปราศจากการใชสาย (เครือขายไรสาย, 2549) 
วายฟาย (Wi-Fi) 
เปนตัวยอของ Wireless  Fidelity หมายถึง ชุดผลิตภัณฑตางๆ ที่สามารถใชไดกับ

มาตรฐานเครือขายคอมพิวเตอรแบบไรสาย (WLAN) ซ่ึงอยูบนมาตรฐาน IEEE 802.11 เดิมทีวาย

ฟาย ออกแบบมาใชสําหรับอุปกรณพกพาตางๆ และใชเครือขาย LAN เทานั้น แตปจจุบันนิยมใช

วายฟายเพื่อตอกับอินเตอรเน็ต โดยอุปกรณพกพาตาง ๆ สามารถเชื่อมตอกับอินเตอรเน็ตไดผาน

อุปกรณที่เรียกวาแอคเซสพอยต (Access  Point) และบริเวณที่ระยะทําการของแอคเซสพอยต

ครอบคลุมเรียกวา ฮอตสปอต (Hotspot) (เครือขายไรสาย, 2549) 

 

2.5 งานวิจัยที่เกี่ยวของ 

 

Prater, Frazier and Reyes (2005: 134-142) ไดทําการศึกษา ถึงอิทธิพลในอนาคตของ

อารเอฟไอดี กับ อี-ซัพพลาย เชน ในอุตสาหกรรมขายปลีกเครื่องอุปโภคบริโภค  

เนื่องจากวาการขายปลีกเครื่องอุปโภคบริโภคนั้นมีการซื้อสินคาสํารองไวลวงหนา ถา

ตองการใหการดําเนินงานมีประสิทธิภาพมากขึ้นกวาเดิม ควรจะตองนําใชเทคโนโลยีที่สามารถ

ติดตามสินคาได และยังคงตองลดตนทุน รวมไปถึงการลดลงของสินคาคงคลัง ในปจจุบันของ

ขอมูลสินคา ณ จุดขายหนารานบางสวนยังไมถูกตองแมนยํา เพราะพนักงานที่คอยตรวจสอบ

สินคาในคลังสินคาไมไดถูกตรวจสอบอยางละเอียด ยกตัวอยางเชน มีกระปองน้ําซุปที่ไมใช

ประเภทเดียวกัน 9 กระปอง ซ่ึงควรจะตองทําการตรวจ สอบทีละกระปองเพื่อทราบถึงประเภทของ

สินคา แตกลับตรวจสอบเพียงแคกระปองเดียวแลวคูณดวยจํานวน 9 กระปอง เพื่อประหยัดเวลา 

 



 18

จากตัวอยางดังกลาว การบันทึกขอมูลลงในสินคาคงคลังจะผิดพลาดไมถูกตอง เพื่อเปนการกําจัด

ความผิดพลาดที่เกิดขึ้นจากมนุษย อารเอฟไอดี จึงเปนทางเลือกเหมาะสมที่สุด และเปนเหตุผลที่

สําคัญของการดําเนินการใหเกิดประสิทธิภาพที่ดีกวาเดิมในวงการอุตสาหกรรมนี้  

 Yu (2006: 54-64) ไดทําการศึกษาถึงประโยชนของการนําเทคโนโลยี อารเอฟไอดี มา

ประยุกตใชกับหองสมุด ไวดังนี้ 

อารเอฟไอดี มีลักษณะการใชงานแบบ batch access ซ่ึงสามารถเก็บขอมูลขนาดใหญได 

และสามารถทํางานไดดีกวา บารโคด อีกทั้งยังชวยลดการจัดการที่มีความซ้ําซอนและขยาย

ขอบเขตของการใหบริการ นอกจากนั้นยังมีเรื่องของความคงทน, การรบกวนของเสียง(คลื่น), 

ตนทุนสูง และยังไมมีการทําลายระบบได ดังนั้น อารเอฟไอดี จึงถูกจํากัดใหใชในหองสมุดขนาด

เล็ก และใชในการทํางานบางอยางเทานั้น 

อารเอฟไอดี ตองใชเทคโนโลยีหลายตัวซึ่งอยูเหนือความสามารถของบรรณารักษและ

หองสมุด อารเอฟไอดี จะไมเกิดประสิทธิภาพเพียงแคนํามาใชงานแทน บารโคด เพราะวามันจะไม

สามารถเติมเต็มความตองการกับจํานวนเงินที่ตองลงทุนไป เพราะฉะนั้น กระบวนการแรกที่

จะตองตัดสินใจกอนคือ การนําอารเอฟไอดีไปประยุกตใชกับ สินคาคงคลัง, การควบคุมการเขา

ออก, การเก็บขอมูลทางสถิติ สวนอื่นๆ สวนเพิ่มเติมนอกจากนี้ยังคงตองรอใหวัตถุดิบประเภทอื่นๆ 

ในหองสมุดใชงานไดกอน ถึงจะสามารถดําเนินการได เมื่อนําคุณลักษณะของ อารเอฟไอดี มาใชก็

จะทําใหเกิดโปรแกรมที่ใชงานไดหลากหลาย เชน ในการคนหาขอมูล เรียกเก็บสถิติตางๆ เปนตน 

การใชอารเอฟไอดีแทนที่บารโคด และแถบแมเหล็กทําใหมีประสิทธิภาพในดานตางๆเพิ่มขึ้น เชน

การ ยืม-คืน หนังสือไดดวยตัวเอง อีกทั้งยังปองกันการขโมยหนังสือออกนอกหองสมุด รวมไปถึง

การเก็บขอมูลในคลังขอมูลไดเร็ว สามารถคนหาหนังสือที่อยูผิดที่ไดอยางแมนยํา อารเอฟไอดี

ไมไดเปนเพียงระบบการจัดเก็บขอมูลที่ดี สามารถใหบริการแบบเรียลไทมไดเปนอยางดี  

 จากงานวิจัยทั้ง 2 ดังกลาวขางตน การนําอารเอฟไอดี มาประยุกตใชในงานครุภัณฑก็จะมี

ลักษณะคลายคลึงกับการนํามาใชในงานวิจัยทั้ง 2 เพียงแตวาในงานครุภัณฑนั้นไมจําเปนตองมี

การซื้อครุภัณฑสํารองไวลวงหนา เพียงแตตองการขอมูลครุภัณฑที่เปนปจจุบัน สามารถติดตาม

สถานะของครุภัณฑได รวมไปถึงการเก็บขอมูลในคลังขอมูลไดอยางรวดเร็ว ใหบริการแบบ

เรียลไทมได สะดวกตอการตรวจครุภัณฑประจําป ชวยคนหาครุภัณฑที่อยูผิดที่ ในสวนดานความ

ปลอดภัยของครุภัณฑนั้นทําได แตใชตนทุนที่สูง เนื่องจากครุภัณฑนั้นจะอยูกระจัดระจายไปตาม

สถานที่ตางไมไดอยูรวมเปนจุดศุนยกลางเหมือนอยางหนังสือที่อยูในหองสมุด และสินคาที่อยูใน

คลังสินคา 

 



 

บทท่ี 3 

 

การพัฒนาและออกแบบระบบ 

 
3.1 ระบบตนแบบ 
 

3.1.1 การเก็บรวบรวมขอมูลเพื่อออกแบบระบบตนแบบ 
เพื่อใหการออกแบบระบบตนแบบเปนไปไดอยางมีประสิทธิภาพ จึงตองมีการศึกษาการ

ทํางานของระบบงานเดิมเสียกอน ซ่ึงขอมูลที่รวบรวมไดมาจากเอกสารที่เกี่ยวของ และการ

สัมภาษณเจาหนาที่พัสดุและครุภัณฑที่เกี่ยวของกับสํานักการศึกษาระบบสารสนเทศ สรุปไดดังนี้  

 การตรวจครุภัณฑเปนเรื่องที่สํานักการศึกษาระบบสารสนเทศหรือหนวยงานสถาบันอื่นๆ 

ตองทํา และตองทําใหถูกตองตามระเบียบของทางสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุ และมัก

เปนเรื่องเรงดวนตองทําใหทันตามกําหนดเวลาที่กําหนดให คือกอนสิ้นเดือนกันยายนของทุกปซ่ึง

ปญหาที่พบบอยในการตรวจครุภัณฑคือ การคนหาครุภัณฑไดไมครบตามที่ระบุไวในทะเบียน

ครุภัณฑ ประกอบกับการคนหาครุภัณฑเปนเรื่องที่ใชเวลามาก 

ข้ันตอนการตรวจครุภัณฑในปจจุบันของสํานักการศึกษาเทคโนโลยีสารสนเทศนั้น จะทํา

การตรวจครุภัณฑตามใบรายการการตรวจครุภัณฑ หลังจากตรวจครบตามรายการแลวจะทํา

รายงานบัญชีสํารวจครุภัณฑสงไปยังพัสดุสวนกลาง หากตรวจครุภัณฑใดไมพบจะทําการแจงไป

ยังผูที่มีอํานาจในการรับผิดชอบครุภัณฑรับทราบ และใหผูรับผิดชอบครุภัณฑนั้นไปตามหา

ครุภัณฑนั้นมาแสดงตอเจาหนาที่ครุภัณฑภายในระยะเวลา 15 วัน หากหาครุภัณฑนั้นไมพบ 

จะตองทําหนังสือชี้แจงสาเหตุของการหาไมพบ สงไปยังหัวหนาหนวยงาน จากนั้นใหหัวหนา

หนวยงานทําหนังสือชี้แจงสาเหตุไปยังหัวหนาสวนราชการเพื่อดําเนินการหาตอไปตามระเบียบ

สํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุ พ.ศ.2535 ขอที่ 156 กลาวคือ เมื่อหัวหนาสวนราชการไดรับ

รายงานการตรวจรับครุภัณฑแลว และปรากฎวามีพัสดุชํารุด เสื่อมสภาพ หรือสูญไป หรือไม

จําเปนตองใชในราชการตอไป ใหแตงตั้งกรรมการสอบหาขอเท็จจริงขึ้นคณะหนึ่ง เวนแตกรณีที่

เห็นไดอยางชัดเจนวา เปนการเสื่อมสภาพเนื่องมาจากการใชงานตามปกติ หรือสูญไปตาม

ธรรมชาติ ใหหัวหนาสวนราชการพิจารณาสั่งการใหดําเนินการจําหนายตอไปได แตถาหากผลการ
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 ถาหากในการตรวจครุภัณฑพบวาสถานที่ต้ังของครุภัณฑในปจจุบันไมถูกตอง เชน 

ครุภัณฑนั้นไมควรจะอยูในสถานที่แหงนั้น ใหดําเนินการอยู 2 วิธี คือ 

1) ใหเจาหนาที่ครุภัณฑ ปรับปรุงขอมูลสถานที่จัดเก็บครุภัณฑนั้นใหถูกตอง โดยทํา

การแจงยายครุภัณฑมายังสถานที่ปจจุบันใหถูกตอง 

2) ใหเจาหนาที่ครุภัณฑ ยายครุภัณฑช้ินนั้นกลับไปยังสถานที่เดิมที่ถูกตอง 

สาเหตุหลักในการเกิดปญหาการตรวจนับครุภัณฑ มีดังนี้ 

1) เกิดจากความบกพรองหลังการตรวจรับครุภัณฑเสร็จเรียบรอย ซ่ึงพัสดุสวนกลาง

จะทําการออกรหัสประจําตัวครุภัณฑและบันทึกในทะเบียนครุภัณฑแลว แตยังไมไดเขียนรหัสนั้น

ลงบนครุภัณฑ เปนเพราะวาบางครั้งมีการสงครุภัณฑนั้นไปยังหนวยงานตางๆ กอนที่เจาหนาที่จะ

เขียนรหัสบนครุภัณฑ ซ่ึงการเขียนรหัสครุภัณฑเปนเรื่องที่ละเอียดออนตองใชเวลา เมื่อถึงรอบการ

ตรวจในปถัดไป ทําใหหาครุภัณฑนั้นไมพบ 

2) ขอมูลที่บันทึกลงในทะเบียนครุภัณฑไมมีความเปนปจจุบัน ครุภัณฑบางชนิด

อาจมีการเคลื่อนยายสถานที่จากที่หนึ่งไปยังอีกที่หนึ่งภายในหนวยงานเดียวกัน หรือมีการยาย

ขามหนวยงาน แตไมไดมีการแจงไปฝายพัสดุและครุภัณฑ เพื่อปรับปรุงขอมูลใหมเกี่ยวกับสถานที่

จัดเก็บของครุภัณฑนั้น เมื่อถึงเวลาตรวจนับทําใหหาครุภัณฑนั้นไมพบ ทําใหตองเสียเวลาในการ

คนหา 

3) ขอมูลที่บันทึกในทะเบียนครุภัณฑ ยังขาดรายละเอียดที่จําเปนและเปน

ประโยชนตอการตรวจนับครุภัณฑ เชน ช่ือผูรับผิดชอบครุภัณฑ ที่สามารถชวยติดตามครุภัณฑได 

การตรวจรับครุภัณฑสามารถแสดงไดดังแผนผังงาน (Flow Chart) ดังภาพที่ 3.1 
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ภาพที่ 3.1  แผนผังงาน แสดงการตรวจรับครุภัณฑประจําป 

นอกจากนี้ในสวนของการตรวจครุภัณฑ เปนการตรวจเพื่อรายงานถึงสภาพการใชงาน

ของครุภัณฑวายังอยูในสภาพที่สามารถใชงานไดหรือไม รวมไปถึงการตรวจนับจํานวนครุภัณฑที่มี

อยูในสํานักฯทั้งหมด ซ่ึงสามารถแสดงไดดังแผนผังงาน ดังภาพที่ 3.2 และจําลองขั้นตอนการ

ทํางานของระบบดวยแผนภาพกระแสขอมูล (Data Flow Diagram: DFD) ไดดังภาพที่ 3.3 – 3.5 
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ภาพที่ 3.2  แผนผังงาน แสดงการตรวจนับครุภัณฑประจําป 
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ภาพที่ 3.3  แผนภาพบริบท (Context Diagram) แสดงภาพรวมภายนอกที่เกี่ยวของกับระบบงาน

ตรวจครุภัณฑประจําป 

 

 

 

ภาพที่ 3.4  แผนภาพกระแสขอมูล ระดับ 0 (DFD  Level  0) แสดงระบบภายในที่เกี่ยวของกับ

ระบบงานตรวจครุภัณฑประจําป 
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ภาพที่ 3.5  แผนภาพกระแสขอมูล ระดับ 1 กระบวนการ 3.0 (DFD Level 1 Process 3.0) แสดง

ระบบที่เกี่ยวของกับระบบงานตรวจครุภัณฑประจําป กระบวนการปรับปรุงขอมูล 

จากการศึกษาการปฏิบัติของเจาหนาที่ครุภัณฑพบวา ในการตรวจครุภัณฑยังประสบ

ปญหาในหลายๆ ดาน แมวาจะมีการนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชในงานพัสดุบางแลว แตยังไม

ครอบคลุมกับการทํางานในสวนของการตรวจครุภัณฑ ซ่ึงลักษณะการทํางานยังอิงกับเอกสารเปน
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ดวยเหตุนี้ ทางผูวิจัยไดทําการศึกษาถึงความเปนไปไดในการออกแบบระบบใหม ดวยการ

สัมภาษณเจาหนาที่พัสดุและครุภัณฑที่เกี่ยวของกับสํานักการศึกษาระบบสารสนเทศ เพื่อใชใน

การพัฒนาระบบใหม ซ่ึงจากการสัมภาษณพบวา เจาหนาที่ผูปฏิบัติงานมีความตองการให

ระบบงานใหมมีความสามารถดังนี้ 

1. สืบคนและแสดงขอมูลขณะที่กําลังตรวจครุภัณฑ 

2. สามารถแกไข หรือปรับปรุงขอมูลครุภัณฑไดอยางรวดเร็วและสะดวก 

3. ความสะดวกและความคลองตัวและเขาถึงครุภัณฑในการตรวจครุภัณฑ 

4. ลดความผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้นจากเจาหนาที่ผูปฎิบัติงาน 

5. เพิ่มประสิทธิภาพในการตรวจครุภัณฑใหดียิ่งขึ้น 

6. การจัดทํารายงานมีความสะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น 

ความตองการของระบบใหมจากเจาหนาที่พัสดุและครุภัณฑ สามารถแสดงดวยแผนภาพ 

ยูสเคส (Use Case Diagram) ดังภาพที่ 3.6 
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ภาพที่ 3.6  แผนภาพยูสเคส (Use Case Diagram) แสดงความตองการของระบบงานใหม 

จากความตองการระบบงานใหมทําใหสามารถลดกระบวนตางๆ ในระบบงานเดิมลงได 

ใหเหลือกระบวนการทํางานตามแผนภาพกระแสขอมูลเพียงระดับ 0 ระดับเดียว ซ่ึงแสดงใหเห็นถึง

ความแตกตางในการนําระบบตนแบบมาใชในการตรวจครุภัณฑดังภาพที่ 3.7 

 

ภาพที่ 3.7  แผนภาพกระแสขอมูล ระดับ 0 แสดงระบบภายในที่เกี่ยวของกับระบบงานตรวจ

ครุภัณฑประจําป (ระบบงานใหม) 

 

3.1.2 การออกแบบระบบตนแบบ 

การออกแบบภาพรวมของระบบงานใหมซ่ึงสามารถแสดงไดดังภาพขางลางนี้ 

 

ภาพที่ 3.8  ภาพรวมของระบบตนแบบ 

3.1.2.1 องคประกอบของระบบตนแบบ 

ระบบตนแบบจะมีองคประกอบ 3 สวนหลักดังนี้ 

1) เครื่องแมขาย ทําหนาที่เปน ฐานขอมูลแมขาย (Database Server) 

ของระบบ เพื่อใหซอฟตแวรมาเรียกใชขอมูลในฐานขอมูลเพื่อนําไปประมวลผลการทํางาน 
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2) โปรแกรมหรือแอปพลิเคชั่น โดยทํางานอยูบนเครื่องพีดีเอ เพื่อรับคําสั่ง

การทํางานจากผูใช ไดแก ขอมูลประวัติครุภัณฑ โดยจะทําการดึงขอมูลจากฐานขอมูลที่เครื่องแม

ขายและนํามาประมวลผลการทํางาน และสามารถดึงขอมูลการทํางานจากเครื่องพีดีเอ เพื่อนํา

ขอมูลไปประมวลผลและจัดเก็บลงฐานขอมูล 

3) เครื่องพีดีเอ ทําหนาที่ชวยเจาหนาที่ในการตรวจครุภัณฑ บันทึกขอมูล

การตรวจ และแสดงผลผานทางหนาจอ จะนํามาใชแทนการใชกระดาษ โดยภายในเคร่ืองพีดีเอ จะ

มีเครื่องอานอารเอฟไอดีเพื่อใชในการอาน รหัสครุภัณฑ รวมไปถึงขอมูลตางๆ ที่จําเปน 

3.1.2.2 การทํางานของระบบตนแบบ 

การทํางานของระบบตนแบบนี้แสดงดังภาพที่ 3.9 ซ่ึงจะแบงออกเปน 2 สวนดังนี้ 

 

ภาพที่ 3.9  ข้ันตอนการทํางานคราวๆ ของระบบตนแบบ 

1) การลงทะเบียนครุภัณฑใหม ในระบบตนแบบจะเปลี่ยนการเขียนรหัส

แบบเดิมเปนการใชแท็กอารเอฟไอดีเก็บรหัสครุภัณฑแทน ซ่ึงภายในแท็กจะมีขอมูลเบื้องตนที่

จําเปนและสะดวกในการติดตามคนหา หลังจากที่มีการเก็บขอมูลครุภัณฑใหมลงในฐานขอมูล

แลว จะทําการเขียนขอมูลครุภัณฑที่จําเปนบางสวนลงบนแท็กอารเอฟไอดีทันที และนําไปติดกับ

ตัวครุภัณฑ เพื่อจะไดไมเกิดการสูญหายของครุภัณฑ  
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2) การตรวจนับครุภัณฑ ในระบบตนแบบ เครื่องแมขายจะทําการสงขอมูล

ที่ใชในการตรวจครุภัณฑไปยังเครื่องพีดีเอ กอนที่จะทําการตรวจนับ และหลังจากที่ทําการตรวจ

นับเสร็จเรียบรอย จะสงขอมูลกลับไปยังเครื่องแมขายเพื่อทําการปรับปรุงขอมูลตอไป การตรวจ

ครุภัณฑดวยอารเอฟไอดีสามารถแสดงไดดังภาพที่ 3.10 

 

ภาพที่ 3.10 แผนผังงาน แสดงการตรวจนับครุภัณฑดวยอารเอฟไอดี 
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3.1.2.3 การออกแบบระบบฐานขอมูล 

โดยปกติแลวโปรแกรมประยุกตนี้ตองเชื่อมตอกับฐานขอมูลระบบสารสนเทศของ

สถาบันบัณพิตพัฒนบริหารศาสตร แตสําหรับวิทยานิพนธเลมนี้ ผูศึกษาไดจําลองฐานขอมูลที่

เกี่ยวของในการตรวจครุภัณฑ อธิบายในภาพของแบบจําลองความสัมพันธ (Entity  Relationship 

Model) และสามารถอธิบายดวยพจนานุกรมขอมูล (Data Dictionary) (ภาคผนวก ก) 

3.1.2.4 การออกแบบรายงาน (Report Design) 

ในระบบตนแบบนี้ ไดออกแบบรายงานไว 3 แบบดังนี้ 

1) รายงานบัญชีสํารวจครุภัณฑ เปนรายงานที่มีอยูแลวของระบบงานเดิม 
 

บัญชีสํารวจครุภัณฑ 
หนวยงาน     ประเภท 

ชนิด      หมวด 

ลําดับ รหัสครุภัณฑ ช่ือครุภัณฑ สภาพการใชงาน ที่ตั้ง 

 

 

 

 

 

    

ภาพที่ 3.11  ตัวอยางรายงานบัญชีสํารวจครุภัณฑ 

2) รายงานสถานที่ครุภัณฑไมตรงกับทะเบียน 
 

รายงานสถานที่ครุภัณฑไมตรงกับทะเบียน 

หนวยงาน     ประเภท 
ชนิด      หมวด 

ลําดับ รหัสครุภัณฑ ช่ือครุภัณฑ ที่ตั้งที่ลงทะเบียน ที่ตั้งที่ตรวจพบ 

 

 

 

 

 

    

วันที่ 
เวลา 

วันที่ 
เวลา 
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ภาพที่ 3.12  ตัวอยางรายงานสถานที่ครุภัณฑไมตรงกับทะเบียน 

3) รายงานสรุปผลตรวจครุภัณฑ 

 วันที่ 
เวลา รายงานสรุปผลตรวจครุภัณฑ 

 
หนวยงาน สํานักงานศึกษาระบบสารสนเทศ 

 
ชั้น หอง ดีใชงานได ชํารุดใชงานได ชํารุดใชงานไมได ยังไมไดระบุ Total  

2  205  3  1  1  1  6  

 207  4  1  2  1  8  

 Total  7  2  3  2  14  

3  306  2  1  1  0  4  

 308  2  1  1  1  5  

 Total  4  2  2  1  9  

รวมครุภัณฑทั้งหมด 11  4  5  3  23  

ภาพที่ 3.13 ตัวอยางรายงานสรุปผลตรวจครุภัณฑ 

3.1.2.5 การออกแบบโปรแกรม  

เปนการสรางชุดคําสั่งรวมและออกแบบจอภาพ (Screen  Design) เพื่อสราง

ระบบงานจากการออกแบบในแตละสวนของโปรแกรมมีความสัมพันธกัน ตอจากนั้นจะออกแบบ

ลําดับการเชื่อมโยงจอภาพเหลานี้ (Dialogue) ซ่ึงจะทําใหทราบวาจากจอภาพหนึ่งจะเชื่อมโยงไป

ยังจอภาพใดตอไป ในระบบตนแบบนี้ มีการเลือกใชภาพแบบการโตตอบกับผูใชผสมผสานกัน

หลายภาพแบบ อยางเชน การตอบโตดวยเมนูคําสั่ง การตอบโตดวยแบบฟอรม โดยใหผูใชปอน

ขอมูลตางๆ ลงในแบบฟอรมที่หนาจอ รวมไปถึงการโตตอบดวยวัตถุ โดยใชภาพไอคอนเปน

สัญลักษณแทนคําสั่งตางๆ ในระบบตนแบบนี้ แบงการพัฒนาโปรแกรมออกเปน 2 สวน คือ 

1) พัฒนาโปรแกรมบนเครื่องแมขาย  

2) พัฒนาโปรแกรมบนเครื่องพีดีเอ 
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3.1.3 อุปกรณท่ีใชในการวิจัย 

3.1.3.1 อารเอฟไอดี ประกอบดวย 2 สวนดังนี้ 
1) แท็ก ประเภทพาสซีฟ แบบความถ่ีสูง (High Frequency) ISO 15693 

 

ภาพที่ 3.14  แท็กอารเอฟไอดีประเภทพาสซีฟ แบบความถี่สูง 

แหลงที่มา:  RFID High Frequency Tag, 2550. 

ภายในแท็กอารเอฟไอดี ที่เลือกใชในงานวิจัยนี้ มีหนวยความจํา 1024 บิต ถูกแบง

ออกเปน 28 สวน (0 – 28) แตละสวนแบงออกเปน 4 บล็อก บล็อกละ 8 บิต สามารถเก็บขอมูล

บางสวนที่จําเปนลงภายในแท็กได เชน รหัสครุภัณฑ และสามารถเรียกดูขอมูลที่จําเปนดังกลาวได

โดยไมตองเชื่อมตอกับฐานขอมูล ทําใหสะดวกตอการคนหา ทั้งนี้ข้ึนอยูกับออกแบบระบบ 

2) เครื่องอานอารเอฟไอดี รุน SDID 1020  

สามารถอานและเขียนดวยความถี่ 13.56  Mhz บน แท็กมาตรฐาน 

ISO15693 ระยะอานสูงสุด 8 ซม.ข้ึนไปตามมาตราฐาน ISO15693  

 

ภาพที่ 3.15  เครื่องอานอารเอฟไอดีรุน SDID 1020 

แหลงที่มา:  RFID SDiD 1020 Reader/writer, 2550. 
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3.1.3.2 พีดีเอหรือพีดีเอโฟน 
ตองเลือกใชรุนที่มีชองใส MMC/SDIO Card Slot และมีเครือขายไรสาย (Wi-Fi 

802.11b) ระบบปฎิบัติการ  Windows Mobile 2003 หรือ Windows  Mobile  5หนวยความจํา 

64/256 (RAM/ROM) ข้ึนไป 

 

ภาพที่ 3.16  พีดีเอโฟนรุน BenQ P50 

แหลงที่มา:  BenQ P50, 2550 

3.1.3.3 โปรแกรม 
ในการพัฒนาโปรแกรมตรวจนับครุภัณฑดวยอารเอฟไอดี ผูวิจัยเลือกใชระบบ

ฐานขอมูลโอราเคิล 9ไอ (Oracle  9i) เปนระบบฐานขอมูลจําลองระบบสารสนเทศในสวนของ

ทะเบียนครุภัณฑ สํานักการศึกษาระบบสารสนเทศ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร ซ่ึงการ

พัฒนาโปรแกรมประยุกตในภาพของแอปพลิเคชัน ใชภาษาวิชวล เบสิก ดอทเน็ต 2005  (Visual 

Basic.Net 2005) และการสรางรายงานใชโปรแกรม คริสตัล รีพอรท 10 (Crystal Report 10)  

 

3.2 การทดสอบระบบตนแบบ 

 
3.2.1 วิธีการเลือกตัวอยาง 

3.2.1.1 ประชากร 

ประชากรที่ใชในการวิจัยนี้ประกอบดวย เจาหนาที่ที่ปฏิบัติงานอยูภายในสถาบัน

บัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร 

3.2.1.2 แบบแผนการเลือกตัวอยาง 

แบบแผนการเลือกตัวอยาง ใชวิธีการเลือกตัวอยางแบบเจาะจง (Purposive 

Sampling) ซ่ึงเปนการสุมตัวอยางโดยผูวิจัยกําหนดคุณสมบัติของกลุมตัวอยาง หรือกําหนด 
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เกณฑในการเลือกตัวอยางไวลวงหนาเพื่อใหเหมาะสมกับชนิดของการวิจัย โดยคัดเลือกกลุม

ตัวอยาง หรือกําหนดเกณฑในการเลือกตัวอยางไวลวงหนาเพื่อใหเหมาะสมกับชนิดของการวิจัย 

โดยคัดเลือกกลุมตัวอยางจากเจาหนาที่พัสดุและครุภัณฑ สํานักการศึกษาระบบสารสนเทศ 

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร และเจาหนาที่หนวยงานอื่นๆ ที่อยูภายในสถาบันการศึกษา 

และเกี่ยวของกับการตรวจนับครุภัณฑ ของสํานักการศึกษาระบบสารสนเทศ สถาบันบัณฑิต     

พัฒนบริหารศาสตร ไดทั้งหมดจํานวน 5 คน 

 

3.2.2 การทดสอบ 

  เปนขั้นตอนของการทดลองใชระบบกอนที่จะนําไปปฏิบัติการใชงานจริง ซ่ึงจะใชการ

ทดสอบเพื่อยอมรับระบบงานโดยผูใชงาน (User Acceptance Test) เนื่องจากการพัฒนาระบบ

นั้นก็เพื่อตอบสนองความตองการในการดําเนินงานของผูใชระบบงาน โดยในวิทยานิพนธเลมนี้ใช

วิธีการทดสอบแบบอัลฟา (Alpha Testing) คือ การทดสอบความสมบูรณของระบบงานโดยใช

ขอมูลที่สมมติข้ึนเพื่อทําการทดสอบ และสมมติใหระบบอยูในสถานการณที่อาจจะเกิดขึ้นได โดย

กอนการทดลองทดสอบใชงาน ตองมีการนําเสนอรายละเอียดเบื้องตนของการนําโปรแกรม

ประยุกตบนพีดีเอสําหรับการตรวจครุภัณฑ และชี้ใหเห็นถึงขอไดเปรียบและขอเสียเปรียบของการ

นําโปรแกรมประยุกตบนพีดีเอมาใชตรวจครุภัณฑ พรอมกับสาธิตวิธีการใชโปรแกรม และทําการ

ทดสอบกับเจาหนาที่พัสดุและครุภัณฑที่ไดคัดเลือกไว การทดสอบจะมี 4 ประการดังนี้ 
3.2.2.1 Recovery Testing  

เปนการทดสอบการกูระบบ หากเกิดกรณีที่ระบบลม เพื่อทดสอบวาระบบมี

ประสิทธิภาพในการกูขอมูลและดําเนินระบบตอไปไดนาพอใจหรือไม  

3.2.2.2 Security Testing  

เปนการทดสอบความปลอดภัยของระบบ วามีเครื่องมือรักษาความปลอดภัยที่มี

ประสิทธิภาพหรือไม 

3.2.2.3 Stress Testing  

เปนการทดสอบประสิทธิภาพการทํางานของระบบ งานภายใตสภาพความกดดัน 

เชน จะเกิดอะไรขึ้นเมื่อผูใชปอนขอมูลไมครบทุกฟลด (Field) 

3.2.2.4 Performance Testing  

เปนการทดสอบประสิทธิภาพการทํางานของระบบงานภายใตสภาพแวดลอมที่

แตกตางกันวาระบบมีการใชเวลาในการตอบรับมากนอยเพียงใด จําลองสถานการณทดสอบดังนี้ 
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1) ใหผูทดสอบตรวจครุภัณฑ กรณีครุภัณฑอยูถูกสถานที่ แลวบันทึก

ขอมูลการตรวจครุภัณฑ 

2) ใหผูทดสอบตรวจครุภัณฑ กรณีครุภัณฑอยูผิดถูกสถานที่ แลวบันทึก

ขอมูลการตรวจครุภัณฑ 

3) ใหผูทดสอบตรวจครุภัณฑ กรณีสัญญาณเครือขายไรสายขัดของ แลว

บันทึกขอมูลครุภัณฑ 

4) ใหผูทดสอบตรวจครุภัณฑ ตรวจสอบขอมูลตามรายงานตางๆ ไดแก 

รายงานบัญชีสํารวจครุภัณฑ รายงานสถานที่ครุภัณฑไมตรงกับทะเบียน และรายงานสรุปผลตรวจ

ครุภัณฑ  

5) ใหผูทดสอบออกรหัสครุภัณฑใหม 

6) ใหผูทดสอบตรวจดูขอมูลที่อยูภายในแท็กอารเอฟไอดี 

7) ใหผูทดสอบดูประวัติการตรวจครุภัณฑยอนหลัง 

3.2.2.5 ผลการทดสอบแบบอัลฟา 

จากการทดสอบแบบอัลฟา ของผูทดสอบ ผูวิจัยไดรวบรวมจุดบกพรองของ

ระบบตนแบบมีส่ิงที่ควรพัฒนาและปรับปรุงดังนี้ 

1) ภายในแท็กควรเก็บขอมูลวันและเวลาที่ตรวจครุภัณฑลาสุดไวดวย 

2) ควรมีระบบรองรับสัญญาณไรสายขัดของหรือสูญหายขณะดําเนินการ

ตรวจนับครุภัณฑ  

3) ตองสามารถทราบไดวาตรวจครุภัณฑไปแลวกี่ช้ิน เมื่อเกิดเหตุขัดของ

ตองเริ่มกระบวนการตรวจใหม 

4) มีระบบที่สามารถดูขอมูลครุภัณฑจากแท็กได 

5) กอนการเขียนแท็กใหมทุกครั้งควรจะตองมีการตรวจสอบขอมูลภายใน

แท็กกอน วาแท็กใหมที่ใชเปนแท็กใหมจริงๆ 

6) การเขียนรหัสแท็กใหม ควรใหเปนอัตโนมัติ ไมควรใหผูใชเขียนเอง

เพราะอาจผิดพลาดได  
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3.2.3 การเก็บขอมูลจากแบบสอบถาม 

ขอมูลที่ไดจากการเก็บรวมแบบสอบถามความพึงพอใจ จากเจาหนาที่ที่เกี่ยวของกับการ

ตรวจครุภัณฑของสํานักการศึกษาระบบสารสนเทศ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร ไดนํามา

ทําการสํารวจความถูกตอง ความครบถวน และความสมบูรณของขอมูล แลวนําไปทําการลงรหัส

เพื่อใชในการประมวลผล  การประมวลผลในครั้งนี้ใชโปรแกรมสําเร็จภาพทางสถิติ SPSS ในการ

วิเคราะหขอมูล โดยใชวิธีการวิเคราะหขอมูลเชิงพรรณนา (Descriptive  Statistics) ซ่ึงเปนหลักที่

ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล นําเสนอขอมูล และคํานวณคาสถิติเบื้องตน  

สําหรับการวิจัยครั้งนี้ เปนขอมูลเชิงคุณภาพหรือขอมูลเชิงกลุม เปนขอมูลที่อยูในรูปของ

ขอความ จึงไมสามารถระบุไดวามากหรือนอย อาจเปนขอมูลสเกลนามกําหนด สเกลอันดับ โดยมี

รายละเอียดดังนี้ 

3.2.3.1 ขอมูลสเกลนามกําหนด  

เปนการแบงขอมูลเปนกลุม (Category) ไมทราบวากลุมใดดีกวากัน (กัลยา วานิชย

บัญชา, 2546:  25) เชน เพศ หนาที่ ลักษณะการทํางาน จากแบบสอบถามสวนที่ 1 เปนตน ซ่ึง

ผูวิจัยเลือกใชวิธีการหาความถี่ในการอธิบายลักษณะของตัวแปรแตละกลุมเชน รอยละ 84 ของ

ผูตอบแบบสอบถามรูจักพีดีเอแตไมเคยใชงานมากอน และรอยละ 16 ของผูตอบแบบสอบถาม

รูจักพีดีเอและเคยใชงาน เปนตน ขอมูลทั่วไป  

3.2.3.2 ขอมูลสเกลอันดับ  

เปนการแบงขอมูลเปนกลุม จากแบบสอบถามสวนที่ 2 และสวนที่ 3 โดยสามารถ

เปรียบเทียบไดวากลุมใดดีกวา (กัลยา วานิชยบัญชา 2546:  25) จะประเมิน 3 ดานหลัก ไดแก 

ความเร็ว ความถูกตอง และความพึงพอใจ ซึ่งระดับความพึงพอใจของเจาหนาที่ที่ตอบ

แบบสอบถาม แบงออกเปน 5 ระดับ ตามแบบลิคเคอรท สเคล (Likert Scale) ดังนี้ 

พึงพอใจมากที่สุด =  5   คะแนน 

พึงพอใจมาก   =  4 คะแนน 

พึงพอใจปานกลาง =  3  คะแนน 

พึงพอใจนอย   =  2 คะแนน 

พึงพอใจนอยที่สุด =  1  คะแนน 

ในการคํานวณหาคาความพึงพอใจนั้น ใชคาเฉลี่ย (Mean:) และคาเบี่ยงเบน

มาตรฐาน (Standard Devotion: S.D.) ของคําตอบแตละดาน และแตละขอ แลวแปรผลตาม

เกณฑของเบสทและคาหน (Best and Kahn, 1998: 246-250) ซ่ึงมีคาคะแนนดังนี้  

x
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คะแนนเฉลี่ย 4.51 – 5.00 หมายถึง ระดับมากที่สุด 

คะแนนเฉลี่ย 3.51 – 4.50 หมายถึง ระดับมาก 

คะแนนเฉลี่ย 2.51 – 3.50 หมายถึง ระดับปานกลาง 

คะแนนเฉลี่ย 1.51 – 2.50 หมายถึง ระดับนอย 

คะแนนเฉลี่ย 1.00 – 1.50 หมายถึง ระดับนอยที่สุด 

  ในสวนของคาเบี่ยงเบนมาตรฐานยิ่งนอยแสดงวา ผูตอบแบบสอบถามมีความ

คิดเห็นที่ใกลเคียงกัน 

 

3.2.4 การนําเสนอขอมูล 

ขอมูลที่เก็บรวบรวมมาสามารถอธิบายหรือบรรยายลักษณะของการแสดงคาสถิติเชิง

พรรณนาแยกตามชนิดของตัวแปรหรือขอมูล โดยแยกเปนขอมูลเชิงกลุม (Categorical  Data) ซ่ึง

อาจจะเปนขอมูลสเกลนามกําหนด สเกลอันดับ สําหรับสถิติเชิงพรรณนาของขอมูลเชิงกลุม เปน

การสรุปลักษณะที่สําคัญของขอมูล ซ่ึงสามารถแสดงไดเปน 2 รูปแบบ คือ 

3.2.4.1 แสดงในรูปตาราง (Tabular Methods) สามารถแสดงไดในรูปแบบตอไปนี้ 

1) ตารางการแจกแจงความถี่ (Frequency Distribution) หรือตารางแสดง

ความถี่ ซ่ึงเปนการแสดงความถี่ของแตละคาของขอมูล เชน ความถี่แยกตามเพศ 

ตารางที่ 3.1  การแจกแจงความถี่ 

เพศ จํานวน (ความถี่) รอยละ 

ชาย 70  70  

หญิง 30  30  

รวม 100  100  

 

3.2.4.2 แสดงในรูปกราฟ (Graphical Methods) โดยใชกราฟตอไปนี้ 

1) Bar Graph (Histogram) 

2) Pie Chart 

 

 
 

 



 

บทที่ 4 

 

ผลการวิจัย 
 

  การพัฒนาระบบตนแบบของโปรแกรมการตรวจครุภัณฑดวยอารเอฟไอดี ผูวิจัยได

ดําเนินการตามขั้นตอนที่ไดกลาวไวในบทที่ 3 ผลการวิจัยในการศึกษาแบงเปน 2 สวนดังนี้ 

1. ผลการพัฒนาระบบตนแบบของโปรแกรมการตรวจนับครุภัณฑดวยอารเอฟไอดี 

2. ผลการศึกษาความคิดเห็นของผูใชงานประกอบดวย เจาหนาที่พัสดุและครุภัณฑ สํานัก

การศึกษาระบบสารสนเทศ และพัสดุสวนกลาง และเจาหนาที่ตรวจสอบภายใน สํานักงาน

ตรวจสอบภายใน สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร 

 

4.1 ผลการพัฒนาระบบตนแบบ 
 

ผูวิจัยไดพัฒนาระบบตนแบบของการตรวจครุภัณฑดวยอารเอฟไอดี เปนระบบออนไลน 

ประมวลผลแบบเรียลไทม ใชเครือขายไรสายเปนตัวกลางในการรับหรือสงขอมูล โดยใชโปรแกรม

วิชวล เบสิก ดอทเน็ต 2005 ติดตอกับระบบฐานขอมูลออราเคิล 9i การพัฒนาระบบตนแบบจะ

แบงออกเปน 2 สวน คือ การพัฒนาในสวนของเครื่องแมขาย กับการพัฒนาในสวนของเครื่องพีดีเอ

ซ่ึงจะใชรวมกับเครื่องอานอารเอฟไอดีดังภาพที่ 4.1 

 

ภาพที่ 4.1  อุปกรณที่ใชในการวิจัย: พีดีเอ, เครื่องอานอารเอฟไอดี, แท็ก 
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ในการทดลองใชและตรวจสอบความถูกตองของระบบ ผูวิจัยไดจําลองฐานขอมูล

ระบบงานครุภัณฑของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตรข้ึนไวในเครื่องแมขาย และทดสอบการ

ใชกับเครื่องพีดีเอและอุปกรณอารเอฟไอดี ดวยโปรแกรมการตรวจนับครุภัณฑ ระบบตนแบบนี้

แบงออกเปน 2 สวนไดแก การทํางานที่เครื่องแมขาย และการทํางานที่เครื่องพีดีเอ ซ่ึงทั้ง 2 สวน

สามารถถแบงออกเปนระบบงานยอยๆ ไดอีก ดังนี้ 

 

4.1.1 เครื่องแมขาย 

ประกอบดวยระบบยอย 3 ระบบ ดังนี้ 

4.1.1.1 ระบบการลงทะเบียนผูใช 

เปนระบบที่ผูใชตองทําการพิสูจนตัวตนดวยรหัสผานกอนเขาใชโปรแกรม ซ่ึงระบบ

จะตรวจสอบรหัสผูใชกอนเขาโปรแกรมทุกครั้งดังรูปที่ 4.2 

 

ภาพที่ 4.2  หนาจอการลงทะเบียนเขาใชระบบของผูใชเครื่องแมขาย 

4.1.1.2 ระบบการตรวจครุภัณฑแบบออนไลน 

เปนระบบที่ตองทํางานรวมกับเครื่องพีดีเอ เพื่อรับ/สงขอมูลครุภัณฑที่ตองการตรวจ

จากเครื่องพีดีเอ และแสดงผลลัพธจากการตรวจครุภัณฑไดทันที ดังภาพที่ 4.3 

4.1.1.3 ระบบรายงาน 

ระบบนี้แสดงรายการของรายงานทั้งหมด ซ่ึงมีรายงานอยู 3 รายงานดังที่ไดกลาวไว

ในบทที่ 3 และสามารถออกรายงานทางเครื่องพิมพ ดังภาพที่ 4.4  
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ภาพที่ 4.3  หนาจอการตรวจครุภัณฑแบบออนไลน 

 

ภาพที่ 4.4  หนาจอการออกรายงาน 
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4.1.2 เครื่องพีดีเอ 

ประกอบดวยระบบยอย 4 ระบบ ดังนี้  

4.1.2.1 ระบบการลงทะเบียนผูใช 

เปนระบบที่ผูใชตองทําการพิสูจนตัวตนดวยรหัสผานกอนเขาใชโปรแกรม 

เชนเดียวกับระบบนี้ที่เครื่องแมขาย ตองมีการระบุตัวตนที่เครื่องแมขายกอน จึงจะสามารถเขาใช

งานที่เครื่องพีดีเอได เพราะระบบจะตรวจสอบสถานะของเครื่องแมขายกอนเขาโปรแกรม และ

ตรวจสอบรหัสผูใชกอนเขาโปรแกรมทุกครั้ง ดังรูป 4.5 (ก) 

  
(ก)      (ข) 

ภาพที่ 4.5 (ก)  หนาจอการลงทะเบียนเขาใชระบบของผูใชเครื่องพีดีเอ 

ภาพที่ 4.5 (ข)  หนาจอรายการตรวจครุภัณฑของเครื่องพีดีเอ  

4.1.2.2 ระบบการตรวจครุภัณฑแบบออนไลน 

เปนระบบที่ตองทํางานรวมกับเครื่องแมขาย ตองมีการสงขอมูลครุภัณฑมาจาก

เครื่องแมขายกอน จึงจะสามารถใชงานได ระบบนี้จะแสดงรายการครุภัณฑที่ตองตรวจที่หนาจอ 

ดังรูปที่ 4.5 (ข) เมื่อมีการตรวจครุภัณฑจะสงขอมูลการตรวจกลับไปที่เครื่องแมขายทันที  

4.1.2.3 ระบบดูขอมูลบนแท็กอารเอฟไอดี 

ผูใชสามารถดูขอมูลตางๆ ที่เขียนลงบนแท็กอารเอฟไอดีได เชน รหัสครุภัณฑ 

ผูรับผิดชอบ สถานที่อยูที่ไดลงทะเบียนไว ดังรูปที่ 4.6 (ก) 
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4.1.2.4 ระบบการเขียนแท็กอารเอฟไอดีใหม 

ใชสําหรับการสรางแท็กใหม ซ่ึงก็คือการเก็บขอมูลลงบนแท็ก ระบบนี้จะเก็บขอมูล

ครุภัณฑที่ใชสรางแท็กขึ้นมาใหมลงในฐานขอมูลดวย ดังรูปที่ 4.6 (ข) 

  
(ก)      (ข) 

ภาพที่ 4.6 (ก)  หนาจอดูขอมูลในแท็กอารเอฟไอดีของครื่องพีดีเอ 

ภาพที่ 4.6 (ข)  หนาจอเขียนขอมูลแท็กอารเอฟไอดีใหมของเครื่องพีดีเอ  

 ผูวิจัยไดนําเสนอคูมือการใชงานโปรแกรมการตรวจนับครุภัณฑดวยอารเอฟไอดีไวใน

ภาคผนวก ข 

 

4.2 ผลจากแบบสอบถาม ความพึงพอใจของผูใชที่มีตอโปรแกรมตรวจนับ
ครุภัณฑดวยอารเอฟไอดี  

 

  ผลจากการสอบถามความพึงพอใจของผูใชที่มีตอโปรแกรมตรวจนับครุภัณฑดวยอารเอฟ

ไอดี ไดจากการทําแบบสอบถามเจาหนาที่พัสดุและครุภัณฑ สํานักการศึกษาระบบสารสนเทศ 

พัสดุสวนกลาง และเจาหนาที่ตรวจสอบภายใน สํานักงานตรวจสอบภายใน สถาบัน      

บัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร จํานวน 5 คน ซ่ึงเกี่ยวของกับการตรวจครุภัณฑภายในสํานัก

การศึกษาระบบสารสนเทศโดยตรง เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม พ.ศ. 2551 ซ่ึงมีรายละเอียดดังตอไปนี้ 
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4.2.1 ขอมูลสวนบุคคล 

4.2.1.1 อายุ 

ตารางที่ 4.1  จํานวนและรอยละของเจาหนาที่ที่ทําแบบสอบถามจําแนกตามอายุ 

อายุ จํานวน (คน) รอยละ 

21-30 ป 3 60 

31-40 ป 1 20 

51-60 ป 1 20 

รวม 5 100 

จากตารางที่ 4.1 และภาพที่ 4.7 เจาหนาที่ที่ทําแบบสอบถามจํานวน 5 คนมีอายุ

ระหวาง 21-30 ป มากที่สุดจํานวน 3 คน คิดเปนรอยละ 60 รองลงมาคือ อายุ 31-40 ป และ 51-

60 ป อยางละ 1 คน คิดเปนรอยละ 20 เทากัน ตามลําดับ 

20%

20% 60%

21-30 ป

31-40 ป

51- 60 ป

 

ภาพที่ 4.7  แผนภูมิแสดงรอยละของเจาหนาที่ที่ทําแบบทดสอบจําแนกตามอายุ 

4.2.1.2 เพศ 

ตารางที่ 4.2  จํานวนและรอยละของเจาหนาที่ที่ทําแบบสอบถามจําแนกตามเพศ 

เพศ จํานวน (คน) รอยละ 

หญิง 5  100  

รวม 5  100  

100%

หญิง

 

ภาพที่ 4.8  แผนภูมิแสดงรอยละของเจาหนาที่ที่ทําแบบทดสอบจําแนกตามเพศ 



 43

จากตารางที่ 4.2 และภาพที่ 4.8 เจาหนาที่ที่ทําแบบสอบถามจํานวน 5 คน เปนเพศ

หญิงทั้งหมด 

4.2.1.3 ลักษณะของงานปจจุบันที่ทําเกี่ยวกับครุภัณฑหรือไม 

ตารางที่ 4.3  จํานวนและรอยละของเจาหนาที่ที่ทําแบบสอบถามจําแนกตามลักษณะของงาน

ปจจุบันที่ทําเกี่ยวกับครุภัณฑ 

ลักษณะของงานปจจุบัน จํานวน (คน) รอยละ 

เกี่ยวของกับครุภัณฑ 3  60  

ไม เกี่ยวของกับครุภัณฑ 2  40  

รวม 5  100  

จากตารางที่ 4.3 และภาพที่ 4.9 เจาหนาที่ที่ทําแบบสอบถามจํานวน 5 คน ปจจุบัน

ทํางานเกี่ยวกับครุภัณฑ จํานวน 3 คน คิดเปนรอยละ 60 และอีก 2 คนปจจุบันไมไดทํางาน

เกี่ยวกับครุภัณฑแลว คิดเปนรอยละ 40 

60%

40% ใช

ไม

 

ภาพที่ 4.9  แผนภูมิแสดงรอยละของเจาหนาที่ที่ทําแบบทดสอบจําแนกตามลักษณะของงาน

ปจจุบันที่ทําเกี่ยวกับครุภัณฑ 

4.2.1.4 ประสบการณในการทํางานดานครุภัณฑ 

ตารางที่ 4.4  จํานวนและรอยละของเจาหนาที่ที่ทําแบบสอบถามจําแนกตามประสบการณในการ

ทํางานดานครุภัณฑ 

ประสบการณในการทํางานดานครุภัณฑ จํานวน (คน) รอยละ 

1-3 ป 2  40  

3-6 ป 1  20  

มากกวา 6 ปข้ึนไป 2  40  

รวม 5  100  
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จากตารางที่ 4.4 และภาพที่ 4.10 เจาหนาที่ที่ทําแบบสอบถามจํานวน 5 คน มี

ประสบการณในการทํางานดานครุภัณฑระหวาง 1-3 ป และมากกวา 6 ป ข้ึนไปมากที่สุด 2 คน 

คิดเปนรอยละ 40 เทากัน ที่เหลือมีประสบการณในการทํางานระหวาง 3-6 ป จํานวน 1 คน คิด

เปนรอยละ 20 

40%

40%

20%

1-3 ป

3-6 ป

มากกวา 6 ปข้ึนไป

 

ภาพที่ 4.10  แผนภูมิแสดงรอยละของเจาหนาที่ที่ทําแบบทดสอบจําแนกตามประสบการณในการ

ทํางานดานครุภัณฑ 

4.2.1.5 รูจัก พีดีเอ หรือไม 

ตารางที่ 4.5  จํานวนและรอยละของเจาหนาที่ที่ทําแบบสอบถามจําแนกตามความรูจัก พีดีเอ 

รูจักพีดีเอหรือไม จํานวน (คน) รอยละ 

รูจักแตไมเคยใช 5  100  

รวม 5  100  

100%

รูจักแตไมเคยใช

 

ภาพที่ 4.11  แผนภูมิแสดงรอยละของเจาหนาที่ที่ทําแบบทดสอบจําแนกตามความรูจัก พีดีเอ 

จากตารางที่ 4.5 และภาพที่ 4.11 เจาหนาที่ที่ทําแบบสอบถามจํานวน 5 คน รูจักพี

ดีเอแตไมเคยใชทั้งหมด  
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4.2.2 ความพึงพอใจที่มีตอโปรแกรม 

 การวัดความพึงพอใจ โดยการใชวิธีทางสถิติ คํานวณหาคาเฉลี่ย (X) และคาเบี่ยงเบน

มาตรฐาน (S.D.) ของคําตอบแตละดาน และแตละขอ แลวแปรผลตามเกณฑของเบสทและคาหน 

(Best & Kahn, 1993) ดังที่ไดกลาวไวในบทที่ 3 

 สําหรับรายการประเมินความพึงพอใจที่มีตอโปรแกรมตรวจนับครุภัณฑดวยอารเอฟไอดี 

สามารถแบงรายการการประเมินความพึงพอใจไดเปน 5 ขอดังตารางที่ 4.6 

ตารางที่ 4.6  ความพึงพอใจของผูใชที่มีตอโปรแกรมตรวจนับครุภัณฑดวยอารเอฟไอดี 

รายการประเมินความพึงพอใจของผูใช x S.D. 

ดานรูปลักษณของโปรแกรม 3.55 .42 

ดานความเร็วของโปรแกรม 3.53 .55 

ดานความถูกตองของโปรแกรม 3.97 .34 

เปรียบเทียบกับระบบงานเดิม 3.80 .20 

การนําโปรแกรมไปใชงานจริง 3.60 .42 

รวม 3.69 .31 

จากตารางที่ 4.6 พบวา การประเมินความพึงพอใจของผูใชที่มีตอโปรแกรมตรวจนับ

ครุภัณฑดวยอารเอฟไอดี โดยเฉลี่ยอยูในระดับมาก (x= 3.69, S.D. = .31) เมื่อพิจารณาใน

รายละเอียดของการประเมิน พบวาความพึงพอใจของผูใชในดานความถูกตองของโปรแกรม มี

ความพึงพอใจมากกวาขออื่นๆ โดยมีความพึงพอใจในระดับมาก (x= 3.97, S.D. = .34) 

รองลงมา คือ ความพึงพอใจของผูใชเมื่อเปรียบเทียบกับระบบงานเดิม โดยมีความพึงพอใจใน

ระดับมาก (x= 3.80, S.D. = .20) สําหรับรายการประเมินความพึงพอใจที่นอยกวาขออื่นๆ ไดแก 

ความพึงพอใจของผูใชในดานความเร็วของโปรแกรม ซ่ึงมีความพึงพอใจในระดับมาก (x =  3.53, 

S.D. = .55) 

 จากรายการการประเมินดังตารางที่ 4.6 สามารถแจกแจงรายละเอียดยอยๆ ในแตละ

รายการประเมินความพึงพอใจของผูใชที่มีตอโปรแกรมตรวจนับครุภัณฑดวยอารเอฟไอดี ไดดังนี้ 
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4.2.2.1 ความพึงพอใจดานรูปลักษณของโปรแกรม 

สําหรับรายการประเมินความพึงพอใจในดานรูปลักษณของโปรแกรม สามารถแบง

รายการการประเมินความพึงพอใจไดเปน 8 ขอ ดังตารางที่ 4.7 

ตารางที่ 4.7  ความพึงพอใจของผูใชที่มีตอดานรูปลักษณของโปรแกรม 

ความพึงพอใจของผูใชที่มีตอดานรูปลักษณของโปรแกรม x S.D. 

การใชสีสันลวดลายเรียบงาย 3.40 .55 

ตําแหนงการวางวัตถุตางๆบนจอภาพ ดูเขาใจงาย ไมสับสน 3.40 .89 

ปุมที่ใชกด แสดงใหเห็นไดชัดเจน และเขาใจงาย 3.40 .55 

มีเมนูที่แบงกระบวนการทํางานไดชัดเจน ใชงาย ไมสับสน 3.80 .45 

การแสดงผลหนาจอมีความเหมาะสม 3.60 .55 

รูปแบบรายงานบัญชีสํารวจครุภัณฑ 3.60 .55 

รูปแบบรายงานสถานี่ครุภัณฑไมตรงกับทะเบียน 3.40 .55 

รูปแบบรายงานสรุปผลตรวจครุภัณฑ 3.80 .45 

เฉลี่ย 3.55 .42 

จากตารางที่ 4.7 พบวาผูใชมีความพึงพอใจในดานรูปลักษณของโปรแกรม โดย

เฉลี่ยอยูในระดับมาก (x= 3.55, S.D. = .42) เมื่อพิจารณาในรายละเอียดพบวาผูใชมีความพึง

พอใจในดานรูปแบบรายงานสรุปผลตรวจครุภัณฑและมีเมนูที่แบงกระบวนการทํางานไดชัดเจน 

ใชงาย ไมสับสนมากกวาขออื่นๆ โดยมีความพึงพอใจในระดับมากเทากัน (x= 3.80, S.D. = .45)  

รองลงมาผูใชมีความพึงพอใจในดานการแสดงผลหนาจอมีความเหมาะสมและรูปแบบรายงาน

บัญชีสํารวจครุภัณฑโดยมีความพึงพอใจในระดับมากเทากัน (x= 3.60, S.D. = .55) สําหรับ

รายการที่ผูใชมีความพึงพอใจนอยกวาขออื่นๆ ไดแก ตําแหนงการวางวัตถุตางๆ บนจอภาพ ดู

เขาใจงาย ไมสับสน ซ่ึงมีความพึงพอใจในระดับปานกลาง (x =  3.40, S.D. = .89) 

4.2.2.2 ความพึงพอใจในประสิทธิภาพของโปรแกรม 

สําหรับรายการประเมินความพึงพอใจในประสิทธิภาพของโปรแกรม สามารถแบง

รายการการประเมินความพึงพอใจไดเปน 2 สวน ดังตารางที่ 4.8 
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ตารางที่ 4.8  ความพึงพอใจของผูใชในดานประสิทธิภาพของโปรแกรม 

ความพึงพอใจของผูใชในดานประสิทธิภาพของโปรแกรม x S.D. 

ความพึงพอใจของผูใชในดานความเร็วของโปรแกรม 3.53 .55 

ความพึงพอใจของผูใชในดานความถูกตองของโปรแกรม 3.97 .34 

เฉลี่ย 3.75 .41 

จากตารางที่ 4.8 พบวาผูใชมีความพึงพอใจในดานประสิทธิภาพของโปรแกรม โดย

เฉลี่ยอยูในระดับมาก (x= 3.75, S.D. = .41) เมื่อพิจารณาในรายละเอียดพบวาผูใชมีความพึง

พอใจในดานความถูกตองของการตรวจครุภัณฑมากกวาความพึงพอใจในดานความเร็วของ

โปรแกรม โดยมีความพึงพอใจในระดับมาก (x= 3.97, S.D. = .34) สําหรับในสวนของดาน

ความเร็วของโปรแกรม พบวาผูใชมีความพึงพอใจอยูในระดับมากเชนกัน  (x= 3.53, S.D. = .55)  

จากรายการการประเมินความพึงพอใจของผูใชในดานความเร็วของโปรแกรม ดัง

ตารางที่ 4.8 สามารถแจกแจงรายละเอียดยอยๆ ในแตละรายการประเมินความพึงพอใจของผูใช

ในดานประสิทธิภาพของโปรแกรม ไดดังนี้ 

1) ความเร็ว 

สําหรับรายการประเมินความพึงพอใจในดานความเร็วของโปรแกรม 

สามารถแบงรายการการประเมินความพึงพอใจไดเปน 6 ขอ ดังตารางที่ 4.9 

ตารางที่ 4.9  ความพึงพอใจของผูใชในดานความเร็วของโปรแกรม 

ความพึงพอใจของผูใชในดานความเร็วของโปรแกรม x S.D. 

การเขาใชงานโปรแกรม 3.40 .55 

การตรวจครุภัณฑ 3.80 .84 

การเขียนขอมูลลงแท็กอารเอฟไอดี 3.40 .55 

การทํารายงาน 3.60 .55 

การเปลี่ยนการทํางานจากหนาจอที่ใชงานอยูไปใชงานหนาจออื่น 3.40 .55 

การรับ/สงผลลัพธจากเครื่องแมขายไปพีดีเอ 3.60 .55 

เฉลี่ย 3.53 .55 
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จากตารางที่ 4.9 พบวาผูใชมีความพึงพอใจในดานความเร็วของโปรแกรม 

โดยเฉลี่ยอยูในระดับมาก (x= 3.53, S.D. = .55) เมื่อพิจารณาในรายละเอียด พบวาผูใชมีความ

พึงพอใจในดานความเร็วของการตรวจครุภัณฑมากกวาขออื่นๆ โดยมีความพึงพอใจในระดับมาก 

(x= 3.80, S.D. = .84)  รองลงมาผูใชมีความพึงพอใจในดานความเร็วของโปรแกรม ในการทํา

รายงาน และการรับ/สงผลลัพธจากเครื่องแมขายไปพีดีเอ โดยมีความพึงพอใจในระดับมากเทากัน 

(x= 3.60, S.D. = .55) สําหรับรายการที่ผูใชมีความพึงพอใจนอยกวาขออื่นๆ ไดแก ความเร็วใน

ดานการเขาใชงานโปรแกรม ความเร็วในการเขียนขอมูลลงแท็กอารเอฟไอดี และความเร็วในการ

เปลี่ยนการทํางานจากหนาจอที่ใชงานอยูไปใชงานหนาจออื่น ซ่ึงมีความพึงพอใจในระดับปาน

กลางเทากัน (x =  3.40, S.D. = .55) 

2) ความถูกตอง 

สําหรับรายการประเมินความพึงพอใจในดานความถูกตองของโปรแกรม 

สามารถแบงรายการการประเมินความพึงพอใจไดเปน 6 ขอ ดังตารางที่ 4.10 

ตารางที่ 4.10  ความพึงพอใจของผูใชในดานความถูกตองของโปรแกรม 

ความพึงพอใจของผูใชในดานความถูกตองของโปรแกรม x S.D. 

ขอมูลการตรวจครุภัณฑ 4.20 .45 

ขอมูลในรายงาน 4.20 .45 

ขอมูลที่ไดจากการอานแท็กอารเอฟไอดี 4.00 .71 

ขอมูลที่แสดงหลังจากเขียนขอมูลลงแท็กอารเอฟไอดีตองตรงกับขอมูล

กอนที่จะเขียน 
4.00 .00 

การเปลี่ยนการทํางานจากหนาจอที่ใชงานอยูไปใชงานหนาจออื่น 3.60 .55 

การรับ/สงผลลัพธจากเครื่องแมขายไปพีดีเอ 3.80 .45 

เฉลี่ย 3.97 .34 

จากตารางที่ 4.10 พบวาผูใชมีความพึงพอใจในดานความถูกตองของ

โปรแกรม โดยเฉลี่ยอยูในระดับมาก (x= 3.97, S.D. = .34) เมื่อพิจารณาในรายละเอียดพบวา

ผูใชมีความพึงพอใจในดานความถูกตองของการตรวจครุภัณฑ และความถูกตองของขอมูลใน

รายงาน มากกวาขออื่นๆ โดยมีความพึงพอใจในระดับมากเทากัน (x= 4.20, S.D. = .45)  

รองลงมาผูใชมีความพึงพอใจในดานความถูกตองของขอมูลที่แสดงหลังจากเขียนขอมูลลงแท็ก

อารเอฟไอดีตองตรงกับขอมูลกอนที่จะเขียน โดยมีความพึงพอใจในระดับมาก (x= 4.00, S.D. = 

.00) และความถูกตองของขอมูลที่ไดจากการอานแท็กอารเอฟไอดี โดยมีความพึงพอใจอยูใน
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ระดับมาก(x= 4.00, S.D. = .71) ตามลําดับ สําหรับรายการที่ผูใชมีความพึงพอใจนอยกวาขอ

อ่ืนๆ ไดแก ความเร็วในดานการเขาใชงานโปรแกรม ความเร็วในการเขียนขอมูลลงแท็กอารเอฟไอ

ดี และความถูกตองในการเปลี่ยนการทํางานจากหนาจอที่ใชงานอยูไปใชงานหนาจออื่น ซ่ึงมีความ

พึงพอใจในระดับมาก (x =  3.60, S.D. = .55) 

4.2.2.3 เปรียบเทียบกับระบบงานเดิม 

สําหรับรายการประเมินความพึงพอใจของผูใชเมื่อเปรียบเทียบกับระบบงานเดิม 

สามารถแบงรายการการประเมินความพึงพอใจไดเปน 5 ขอดังตารางที่ 4.11 

ตารางที่ 4.11  ความพึงพอใจของผูใชเมื่อเปรียบเทียบกับระบบงานเดิม 

ความพึงพอใจของผูใชเมื่อเปรียบเทียบกับระบบงานเดิม x S.D. 

ความคลองตัวในการตรวจครุภัณฑ 3.40 .55 

ความเร็วในการตรวจครุภัณฑ 3.40 .55 

ลดความผิดพลาดของเจาหนาที่ในการตรวจครุภัณฑ 4.40 .55 

ลดความผิดพลาดของเจาหนาที่ในการทํารายงาน 4.20 .45 

ลดขั้นตอนการทํารายงานของการทํางานแบบเดิม 3.60 .55 

เฉลี่ย 3.80 .20 

จากตารางที่ 4.11 พบวาผูใชมีความพึงพอใจเมื่อเปรียบเทียบกับระบบงานเดิม โดย

เฉลี่ยอยูในระดับมาก (x= 3.80, S.D. = .20) เมื่อพิจารณาในรายละเอียดพบวาผูใชมีความพึง

พอใจในการลดความผิดพลาดของเจาหนาที่ในการตรวจครุภัณฑมากกวาขออื่นๆ โดยมีความพึง

พอใจในระดับมาก (x= 4.40, S.D. = .55) รองลงมาผูใชมีความพึงพอใจ ในการลดความ

ผิดพลาดของเจาหนาที่ในการทํารายงาน โดยมีความพึงพอใจอยูในระดับมาก (x= 4.20, S.D. = 

.45) สําหรับรายการที่ผูใชมีความพึงพอใจนอยกวาขออื่นๆ ไดแก ความคลองตัวในการตรวจ

ครุภัณฑ และความเร็วในการตรวจครุภัณฑ ซ่ึงมีความพึงพอใจอยูในระดับปานกลางเทากัน (x= 

3.40, S.D. = .55) 

4.2.2.4 การนําโปรแกรมไปใชงานจริง 

สําหรับรายการประเมินความพึงพอใจของผูใชในการนําโปรแกรมไปใชงานจริง 

สามารถแบงรายการการประเมินความพึงพอใจไดเปน 2 ขอดังตารางที่ 4.12 
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ตารางที่ 4.12  ความพึงพอใจของผูใชในการนําโปรแกรมไปใชงานจริง 

ความพึงพอใจของผูใชในการนําโปรแกรมไปใชงานจริง x S.D. 

ความเหมาะสมของโปรแกรมที่จะนําไปปฎิบัติงานจริง 3.80 .45 

ความเหมาะสมของการนําพีดีเอไปปฏิบัติงานจริง 3.40 .55 

เฉลี่ย 3.60 .42 

จากตารางที่ 4.12 พบวาผูใชมีความพึงพอใจในการนําโปรแกรมไปใชงานจริง โดย

เฉลี่ยอยูในระดับมาก (x= 3.60, S.D. = .42) เมื่อพิจารณาในรายละเอียด พบวาผูใชพอใจความ

เหมาะสมของโปรแกรมที่จะนําไปปฎิบัติงานจริง โดยเฉลี่ยอยูในระดับมาก (x= 3.80, S.D. = 

.45) มากกวาความเหมาะสมของการนําพีดีเอไปปฎิบัติงานจริง ซ่ึงมีความพึงพอใจอยูในระดับ

ปานกลาง (x= 3.40, S.D. = .55) 

 
4.2.3 ขอเสนอแนะของผูตอบแบบสอบถาม 

1) ฟงกชันการทํางานหลักๆ ครบถวน เพียงแตในการใชงานจริงแตละฟงกชัน อาจ

ตองปรับปรุงและพัฒนาใหเหมาะสมกอนนํามาใชงานจริง 

2) ควรเลือกใชอุปกรณอารเอฟไอดีหรืออุปกรณอ่ืนๆ ที่สามารถใชไดกับครุภัณฑทุก

ประเภท เชน ครุภัณฑคอมพิวเตอร และครุภัณฑบางชนิดที่อยูในที่สูง เนื่องจากอุปกรณที่ใชมีระยะ

ในการอานสั้น  

3) หากนํามาใชไดจริงจะเปนประโยชนอยางมาก เพราะสามารถเพิ่มประสิทธิภาพ

ในการทํางานใหกับเจาหนาที่ เนื่องจากครุภัณฑมีอยูจํานวนมาก คอนขางใชเวลามากในการตรวจ

นับ 

4) หากนํามาใชจริง ระบบเครือขายไรสายที่ใชตองมีเสถียรภาพ และประสิทธิภาพ 

5) หากนํามาใชจริง ตองกําหนดนโยบายการใชอุปกรณใหชัดเจน 

6) อุปกรณที่ใชมีราคาคอนขางสูง ถานํามาใชตองคุมคาจริงๆ 

7) ควรมีการปรับปรุงการประสานงานในการทํางานดานตางๆ ที่เกี่ยวกับระบบงาน

ครุภัณฑ ระหวางหนวยงานที่เกี่ยวของใหดียิ่งขึ้น 

8) ในอนาคตควรพัฒนาใหครอบคลุมทั้งระบบพัสดุและครุภัณฑ เพื่อเพิ่ม

ประสิทธิภาพใหแกหนวยงาน และเพิ่มความคลองตัวในการปฎิบัติงาน 

9) ควรมีการอบรมวิธีการใชโปรแกรมใหกับเจาหนาที่กอนที่จะนํามาใชจริง 



 

บทท่ี 5 

 

สรุปผล และขอเสนอแนะ 

 
  การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อสรางระบบตนแบบในการนําโปรแกรมมาใชตรวจ

ครุภัณฑ โดยใชเทคโนโลยีอารเอฟไอดี ภายในสํานักการศึกษาระบบสารสนเทศ สถาบัน

บัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร ภายใตกรอบแนวแนวคิดของวงจรการพัฒนาระบบ การวิจัยนี้ไดใช

วิธีการวิจัยเชิงคุณภาพเปนหลัก โดยเก็บรวบรวมขอมูล ขอเสนอแนะ จากผูที่เชี่ยวชาญและ

เกี่ยวของในการตรวจครุภัณฑโดยตรง เพื่อทราบถึงสภาพการณของการดําเนินงาน ตลอดจน

ปญหาและอุปสรรคในการดําเนินงานจากผูที่เกี่ยวของแตละฝาย ซ่ึงจะทําใหไดขอมูลเพื่อประกอบ

การศึกษาอยางชัดเจนยิ่งขึ้น สําหรับผลสรุปของการวิจัยในแตละประเด็นมีดังตอไปนี้ 

 

5.1 สรุปผลการพัฒนาระบบตนแบบ 

 
5.1.1 องคประกอบของระบบตนแบบ 

ผูวิจัยไดพัฒนาระบบตนแบบของการตรวจครุภัณฑดวยอารเอฟไอดี เปนระบบออนไลน 

ประมวลผลแบบเรียลไทม ใชเครือขายไรสายเปนตัวกลางในการรับหรือสงขอมูล โดยที่ระบบ

ตนแบบที่ใชในการวิจัยประกอบ 3 สวนหลักดังนี้ 

1) เครื่องแมขาย ทําหนาที่เปน ฐานขอมูลแมขายของระบบ เพื่อใหซอฟตแวรมา

เรียกใชขอมูลในฐานขอมูลเพื่อนําไปประมวลผลการทํางาน ระบบฐานขอมูลที่ใชบนเครื่องแมขาย

เปนระบบฐานขอมูลโอราเคิล 9 ไอ 

2) โปรแกรมตรวจนับครุภัณฑดวยอารเอฟไอดี โดยจะทํางานรวมกันระหวางเครื่อง

แมขายกับเครื่องพีดีเอ เพื่อรับคําสั่งการทํางานจากผูใช โดยจะทําการดึงขอมูลจากฐานขอมูลที่

เครื่องแมขายและนํามาประมวลผลการทํางาน และสามารถดึงขอมูลการทํางานจากเครื่องพีดีเอ 

เพื่อนําขอมูลไปประมวลผลและจัดเก็บลงฐานขอมูล ซ่ึงใชโปรแกรมภาษา ไมโครซอฟ วิชวล เบสิก 

ดอทเน็ต 2005 ในการพัฒนาระบบตนแบบทั้งเครื่องแมขาย โปรแกรมการตรวจนับครุภัณฑดวย

อารเอฟไอดีแสดงไดดังภาพที่ 5.1 (ก) (ข) และ (ค) 
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(ก) 

  
(ข)    (ค) 

ภาพที่ 5.1 (ก)  โปรแกรมการตรวจนับครุภัณฑดวยอารเอฟไอดีที่เครื่องแมขาย 

ภาพที่ 5.1 (ข)  โปรแกรมการตรวจนับครุภัณฑดวยอารเอฟไอดีที่เครื่องพีดีเอหนาจอเขาสูระบบ 

ภาพที่ 5.1 (ค)  โปรแกรมการตรวจนับครุภัณฑดวยอารเอฟไอดีที่เครื่องพีดีเอหนาจอเมนูหลัก 
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3) เครื่องพีดีเอ เปนอุปกรณที่ทําหนาที่ชวยเจาหนาที่ในการตรวจครุภัณฑ แสดงผล

ขอมูลครุภัณฑผานทางหนาจอพีดีเอ นํามาใชแทนการใชกระดาษ โดยที่เครื่องพีดีเอ จะตองทํางาน

รวมกับเครื่องอานอารเอฟไอดีเพื่อใชในการอานรหัสครุภัณฑ และบันทึกขอมูลการตรวจครุภัณฑ 

ลงในแท็กอารเอฟไอดีที่ติดอยูกับตัวครุภัณฑดวย  

การทํางานของระบบตนแบบในงานวิจัยนี้สามารถแสดงไดรูปที่ 5.2  

 

ภาพที่ 5.2  แผนผังงาน ระบบตนแบบ 
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การทํางานของระบบตนแบบแบงออกเปน 2 สวนดังนี้ 

1) การลงทะเบียนครุภัณฑใหม ระบบตนแบบจะใชแท็กอารเอฟไอดีเก็บรหัส

ครุภัณฑแทนการเขียนรหัสแบบเดิม ซ่ึงหลังจากที่มีการเก็บขอมูลครุภัณฑใหมลงในฐานขอมูลแลว 

จะทําการเขียนขอมูลครุภัณฑที่จําเปนและสะดวกในการติดตามคนหา ลงในแท็กอารเอฟไอดีทันที

และนําไปติดกับตัวครุภัณฑ เพื่อจะไดไมเกิดการสูญหายของครุภัณฑ ขอมูลที่เก็บลงในแท็กมีดังนี้  

รหัสแท็ก รหัสครุภัณฑ ช่ือผูรับผิดชอบ วันและเวลาที่ตรวจครุภัณฑ ช่ือผูสรางแท็ก สถานที่ที่อยู

ของครุภัณฑไดแก อาคาร ช้ัน หอง เปนขอมูล การทํางานในขั้นตอนการลงทะเบียนครุภัณฑใหม

สามารถแสดงไดดังรูปที่ 5.3  

 

ภาพที่ 5.3  แผนผังงาน ระบบตนแบบ ข้ันตอนการลงทะเบียนครุภัณฑใหม 

2) การตรวจนับครุภัณฑ เครื่องแมขายจะทําการสงขอมูลที่ใชในการตรวจครุภัณฑ

ไปยังเครื่องพีดีเอกอนที่จะทําการตรวจนับครุภัณฑ และหลังจากที่ทําการตรวจนับเสร็จเรียบรอย 

จะสงขอมูลกลับไปยังเครื่องแมขายเพื่อทําการปรับปรุงขอมูลและทํารายงานตอไป สามารถแสดง

ข้ันตอนการทํางานไดดังรูปที่ 5.4 
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ภาพที่ 5.4  แผนผังงาน ระบบตนแบบ ข้ันตอนการตรวจนับครุภัณฑ 

 ระบบตนแบบสามารถแสดงไดดวยแผนภาพกระแสขอมูลดังรูปที่ 5.5 - 5.9 
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ภาพที่ 5.5  แผนภาพบริบท ระบบตนแบบการตรวจนับครุภัณฑดวยอารเอฟไอดี 

จากภาพที่ 5.5 โปรแกรมตรวจครุภัณฑดวยอารเอฟไอดี มีผูที่เกี่ยวของกับระบบนี้ 

ไดแก พัสดุสวนกลาง และผูใชงานพีดีเอหรือผูตรวจครุภัณฑของสํานักหรือหนวยงานตางๆ 

 

 

ภาพที่ 5.6  แผนภาพกระแสขอมูลระดับ 0 ระบบตนแบบการตรวจนับครุภัณฑดวยอารเอฟไอดี 
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จากภาพที่ 5.6 สามารถแบงขั้นตอนการทํางานภายในโปรแกรมตรวจนับครุภัณฑ

ดวยอารเอฟไอดีออกเปน 5 กระบวนการ ดวยการวิเคราะหจากความตองการของผูใชที่รวบรวมมา

ได ตามที่ไดกลาวไวในบทที่ 3 ดังนี้ 

1) กระบวนการที่ 1.0 ตรวจสอบรหัสผูใชงาน เปนกระบวนการตรวจสอบรหัส

ผูใชงานของผูที่ตองการใชงานโปรแกรมตรวจนับครุภัณฑดวยอารเอฟไอดี  

2) กระบวนการที่ 2.0 เชื่อมตอเครื่องพีดีเอกับเครื่องแมขาย เปนการเชื่อมตอผาน

เครือขายไรสาย เพื่อใหเครื่องพีดีเอสามารถเขามาใชงานฐานขอมูลที่เครื่องแมขายได 

3) กระบวนการที่ 3.0   ระบบตรวจครุภัณฑ เปนระบบการตรวจครุภัณฑออนไลน 

ซ่ึงจะเปนการทํางานแบบเรียลไทม เปนการตรวจสภาพครุภัณฑ 

4) กระบวนการที่ 4.0  ระบบลงทะเบียนครุภัณฑใหม เปนการสรางแท็กใหมเพื่อใช

ในการตรวจครุภัณฑ 

5) กระบวนการที่ 5.0 ระบบดูขอมูลครุภัณฑบนแท็ก เปนระบบที่สามารถดูขอมูลใน

แท็กที่ถูกบันทึกไวแลว ดูขอมูลครุภัณฑที่อยูในแท็ก 

6) กระบวนการที่ 6.0 พิมพรายงาน เปนระบบการทํารายงานเพื่อสรุปและเสนอ

ใหกับหัวหนางาน 

 

 

ภาพที่ 5.7  แผนภาพกระแสขอมูลระดับ 1 กระบวนการ 2.0 เชื่อมตอพีดีเอกับเครื่องแมขาย 
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จากภาพที่ 5.7 สามารถแบงกระบวนการ 2.0 ออกเปนกระบวนการทํางานยอยได

อีก 2 กระบวนการ 

1) กระบวนการที่ 2.1 ตรวจสอบสถานะการเชื่อมตอ เปนการตรวจสอบวาเครื่องพีดี

เอกับเครื่องแมขายสามารถเชื่อมตอถึงกันไดแลวหรือไม ถาเชื่อมตอไดแลวพีดีเอจะสามารถรับและ

สงขอมูลไปที่ฐานขอมูลของเครื่องแมขายได  

2) กระบวนการที่ 2.2 บันทึกขอมูลไวที่เครื่องพีดีเอ ซ่ึงกระบวนการนี้รองรับกรณีที่

ตรวจครุภัณฑอยูแลวเกิดสัญญาณขัดของ จะบันทึกขอมูลการตรวจสภาพครุภัณฑไวในเครื่องพีดี

เอกอนจนกวาสัญญาณเครือขายไรสายจะกลับมาใชไดปกติ 

 

 

ภาพที่ 5.8  แผนภาพกระแสขอมูลระดับ 1 กระบวนการ 3.0 กระบวนการตรวจนับครุภัณฑ 

จากภาพที่ 5.8 สามารถแบงกระบวนการ 3.0 ออกเปนกระบวนการทํางานยอยได

อีก 4 กระบวนการ 

1) กระบวนการที่ 3.1 เลือกสถานที่ตรวจนับ เปนขั้นตอนการเริ่มตรวจครุภัณฑตอง

มีการระบุสถานที่ที่จะตองตรวจกอนทั้งที่เครื่องพีดีเอและเครื่องแมขาย 
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2) กระบวนการที่ 3.2 แสดงรายการตรวจครุภัณฑตามสถานที่ เปนการแสดง

รายการครุภัณฑที่ตองตรวจตามที่ไดเลือกไวในกระบวนการ 3.1 

3) กระบวนการที่ 3.3 ตรวจสภาพครุภัณฑ ข้ันตอนที่ตองใสขอมูลการตรวจ

ครุภัณฑตามรายการที่ไดรับ วาครุภัณฑช้ินนั้นมีสภาพเปนอยางไร 

4) กระบวนการที่ 3.4 บันทึกขอมูลการตรวจครุภัณฑ หลังจากใสขอมูลการตรวจ

สภาพครุภัณฑ และจะมีการบันทึกขอมูลขอมูลทีถูกบันทึกไวนี้จะถูกสงไปที่กระบวนการ 2.0 เพื่อ

ทําการตรวจสอบสัญญาณกอนสงไปยังเครื่องแมขาย 

 

 

ภาพที่ 5.9  แผนภาพกระแสขอมูลระดับ 1 กระบวนการ 4.0 กระบวนการลงทะเบียนครุภัณฑใหม 

จากภาพที่ 5.9 สามารถแบงกระบวนการ 4.0 ออกเปนกระบวนการทํางานยอยได

อีก 5 กระบวนการ 

1) กระบวนการที่ 4.1 ตรวจสอบแท็กใหม เปนขั้นตอนตรวจดูวาแท็กที่จะใชเขียน

นั้นเปนแท็กใหมจริงๆ ไมมีขอมูลอยูในแท็ก ถาพบวาไมใชแท็กใหมก็จะสงไปที่กระบวนการ 4.4 

ตอไป 

2) กระบวนการที่ 4.2 กํานหดรหัสครุภัณฑ เปนกระบวนการปอนรหัสครุภัณฑ ซ่ึง

ในการปอนรหัสครุภัณฑนี้เปนการเลือก ประเภท ชนิด และหมวดครุภัณฑ เพื่อบันทึกลงในแท็ก 

3) กระบวนการที่ 4.3   กําหนดสถานที่เก็บครุภัณฑ เปนกระบวนการปอนสถานที่

เก็บครุภัณฑ ใหกับครุภัณฑเพื่อบันทึกลงในแท็ก 
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4) กระบวนการที่ 4.4 ลบขอมูลที่อยูในแท็ก เปนกระบวนการที่รอบรับกรณีที่นํา

แท็กเกามาใชใหม เพราะแท็กที่ใชสามารถลบขอมูลทิ้งแลวเก็บขอมูลเขาไปใหมได 

5) กระบวนการที่ 4.5 บันทึกขอมูลครุภัณฑใหม เปนการยืนยันการเก็บขอมูล

ครุภัณฑใหมลงในแท็กและในฐานขอมูล 

 

5.1.2 สรุปผลการวิจัย 

จากผลการวิเคราะหขอมูลจากแบบสอบถาม เห็นไดวาผูทดสอบมีความพึงพอใจตอ

โปรแกรมตรวจนับครุภัณฑดวยอารเอฟไอดี ในระดับมาก เนื่องมาจากระบบตนแบบไดแสดงให

เห็นถึงประโยชนของการนํามาใชงาน ไมวาจะเปนเรื่องประสิทธิภาพ ความถูกตอง ความแมนยํา 

ความเร็ว ในการรับ/สงขอมูลการตรวจครุภัณฑ ของอุปกรณอารเอฟไอดี ระหวางเครื่องแมขายกับ

เครื่องพีดีเอ ผานเครือขายไรสาย เมื่อเปรียบเทียบกับระบบงานเดิมแลว สามารถชวยลดความ

ผิดพลาดของเจาหนาที่ในการตรวจนับครุภัณฑ และการทํารายงาน เชน รายงานบัญชีสํารวจ

ครุภัณฑ สามารถระบุไดวา ครุภัณฑแตละชิ้นอยูที่ใดบาง มีสภาพเปนเชนไร รายงานครุภัณฑที่ไม

ตรงกับทะเบียน ทําใหผูตรวจสอบทราบวา ครุภัณฑใดบางที่ต้ังอยูผิดสถานที่ และสามารถ

ตรวจสอบไดวาสถานที่ต้ังเดิมอยูที่ไหน และรายงานสรุปผลตรวจครุภัณฑ สามารถประมวลผล

และสรุปรายการครุภัณฑแยกตามหอง ทําใหทราบวาแตละหองมีครุภัณฑจํานวนเทาไหรและมี

สภาพเปนอยางไร นอกจากนี้พัสดุสวนกลางไมตองเสียเวลาในการทํารายงานสรุปผลซ้ํา ซ่ึงเปน

การชวยลดขั้นตอนการทํารายงานที่ซํ้าซอนของหนวยงานอีกดวย  

 
5.1.3 ปญหาที่พบในการพัฒนาระบบตนแบบ 

ปญหาที่พบในระหวางการพัฒนาระบบตนแบบ สามารถแบงไดเปน 2 ดานดังนี้ 

5.1.3.1 ปญหาดานเทคนิค 

ปญหาดานนี้สามารถแบงออกเปน 3 สวนดังนี้ 

1) ปญหาของเครื่องพีดีเอ ในการพัฒนาโปรแกรมบนเครื่องพีดีเอของ

วิทยานิพนธนี้ ผูวิจัยไดประสบปญหาในการเลือกเครื่องพีดีเอที่สนับสนุนการทํางานของอุปกรณ

อารเอฟไอดี โดยเครื่องพีดีเอรุนใหมในปจจุบัน (พ.ศ. 2551) ที่สามารถใชไดกับเครื่องอานอารเอฟ

ไอดี มีอยูไมกี่รุน แตละรุนมีราคาคอนขางสูง ซ่ึงผูวิจัยไดพัฒนาชุดคําสั่งและทดลองใชกับพีดีเอ 2 

เครื่อง 2 รุน ไดแก HP ipaq 112 classic handheld เปนพีดีเอรุนใหม ระบบปฏิบัติการ วินโดว โม

บาย 6.0 และ BenQ P50 ระบบปฏิบัติการ วินโดว โมบาย 2003 ผลปรากฎวาพีดีเอ BenQ P50 

สามารถแสดงผลลัพธเปนภาษาไทยไดถูกตองครบถวนสมบูรณ แต HP ipaq 112 classic  
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handheld ไมสามารถแสดงผลลัพธเปนภาษาไทยได ซ่ึงทางผูวิจัยคิดวานาจะเปนที่

ระบบปฏิบัติการ วินโดว โมบาย 6.0 ไมมีรหัสอักขระ Windows-874 ซ่ึงเปนรหัสอักขระสําหรับ

ภาษาไทยบนคอมพิวเตอรที่ใชระบบปฏิบัติการวินโดสไทยที่ใชกันอยางแพรหลาย ทําใหโปรแกรม

ที่เขียนขึ้นเองไมสามารถแสดงภาษาไทยได ตองเขียนโคดแปลงรหัสอักขระเองอีกที ควรเลือกใช

ระบบปฏิบัติการ วินโดว โมบาย 2003 หรือ วินโดว โมบาย 5 ซ่ึงมีรหัสอักขระ Windows 874 อยู

แลว ทําใหพัฒนาโปรแกรมไดงาย ซ่ึงในปจจุบันขณะที่ทําการวิจัยวินโดว โมบาย 6 ยังไมมีการ

ปรับปรุงระบบปฏิบัติการนี้ ในอนาคตทางบริษัท ไมโครซอฟท นาจะปรับปรุงแกไขขอบกพรอง

ตางๆ ของระบบปฏิบัติการนี้  

นอกจากปญหาดานภาษาไทยของเครื่องพีดีเอแลว ปญหาที่พบบอยในการ

ใชพีดีเอ คือ อาการเครื่องพีดีเอคาง เปนเพราะความสามารถดานการทํางานหลายโปรแกรมพรอม

กันในเวลาเดียวกัน และสลับการทํางานไปมาไดในแตละโปรแกรม (Multitasking)  เหมือนกับบน

เครื่องคอมพิวเตอรทั่วไป เพียงแตเครื่องพีดีเอมีหนวยความจําที่จํากัด ความเร็วของการ

ประมวลผลที่ไมมากนัก ทําใหเก็บขอมูลมากไมได ยิ่งมีขอมูลมากยิ่งประมวลผลไดชา จนทําให

เครื่องพีดีเอคางได อีกทั้งขนาดของหนาจอที่เล็ก ทําใหเหมาะกับผูที่มีสายตาปกติ 

2) ปญหาการใชงานเครือขายไรสาย ปญหาที่มักจะพบบอยในการใช

เครือขายไรสาย ไดแก ความลาชาในการดาวนโหลดขอมูล การรับ/สงขอมูลแตละครั้งใชความเร็ว

ไมเทากัน สัญญาณออน การขาดหายของสัญญาณ โดยเฉพาะเครื่องคอมพิวเตอรแบบพกพาหรือ

เครื่องพีดีเอมักหลุดจากการเชื่อมตอกับเครือขายอยูบอยๆ บางครั้งก็ไมเหมาะกับการสงขอมูลครั้ง

ละมากๆ (รัชนี  สุนทรีรัตน, 2550) 

3) ปญหาของอารเอฟไอดี อารเอฟไอดีก็เหมือนกับเทคโนโลยีอ่ืนๆ ที่มี

ปญหาตางๆ เหมือนกัน บางครั้งระยะการอานขอมูล ข้ึนอยูกับมุมของการรับสงระหวางแท็กและ

ตัวอานขอมูลดวยเชนกัน ทั้งนี้ข้ึนอยูกับรูปรางของคลื่นแมเหล็กไฟฟาเปนสําคัญ ความเขมของ

คลื่นแมเหล็กไฟฟา โดยทั่วไปจะลดลงตามระยะทางโดยแปรผกผันกับระยะทางยกกําลังสอง แต

ในบางสภาพแวดลอมซึ่งอาจมีการสะทอนกลับของคลื่นแมเหล็กไฟฟาจากสิ่งตางๆ รอบตัว เชน 

โลหะ ก็อาจทําใหความเขมของคลื่นแมเหล็กไฟฟาลดลงอยางรวดเร็ว โดยอาจแปรผกผันกับ

ระยะทางยกกําลังสี่ ปรากฏการณเชนนี้เราเรียกวา "Multi-path Attenuation" ซ่ึงจะสงผลใหระยะ

การรับสงขอมูลสั้นลง หรือแมกระทั่งความชื้นในอากาศก็อาจมีผลในกรณีที่ความถี่สูงๆ ดังนั้นการ

นําอารเอฟไอดีไปใชงานก็ควรมีการคํานึงถึงสภาพแวดลอม เพราะจะมีผลกระทบกับระยะการ

รับสงขอมูล และพยายามติดตั้งระบบใหหางไกลจากโลหะ ซ่ึงทําใหเกิดการสะทอนของคลื่น
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5.1.3.2 ปญหาจากผูใช 

จากการที่ผูวิจัยไดนําโปรแกรมไปสาธิต รวมไปถึงการใชงานอุปกรณตางๆ สามารถ

แบง ผูใชออกเปน 2 ระดับ ไดแก ผูทํางานในระดับปฏิบัติการ และหัวหนางาน โดยที่ ผูทํางานใน

ระดับปฏิบัติการ คือผูที่เปนคนตรวจนับครุภัณฑโดยตรง จะพบกับปญหาที่แทจริงในการตรวจนับ

ครุภัณฑ โดยสวนใหญแลวจะไมเคยชินกับการใชอุปกรณในการวิจัย เพราะเคยชินกับการทํางาน

แบบเดิม แตผูทํางานในระดับปฏิบัติการยอมรับวาโปรแกรมการตรวจนับครุภัณฑนี้ชวยลดความ

ผิดพลาดที่เกิดขึ้นในการตรวจนับครุภัณฑ เพราะโปรแกรมที่นํามาใชมีความแมนยํา อีกทั้งยังลด

ข้ันตอนการทํารายงานจากระบบงานเดิม และยินดีศึกษาการใชงานอุปกรณในการวิจัย พรอมกับ

สนับสนุนใหมีการศึกษาและนํามาใชจริง ในขณะที่หัวหนางาน ไมคอยยอมรับการนําเทคโนโลยีมา

ใชชวยในการปฏิบัติงาน เนื่องจากวา ทํางานกับระบบงานเดิมมานาน เกรงวานําเทคโนโลยีมาใช

จะเปนการเพิ่มงานมากขึ้น เพราะตองมาศึกษาการทํางานใหม อีกทั้งเห็นเปนเรื่องยุงยาก และคิด

วาปญหาตางๆ ที่เกิดขึ้นมาจากความผิดพลาดสวนบุคคลของเจาหนาที่ที่ปฏิบัติงานมากกวา 

ถึงแมจะมีเทคโนโลยีที่ดีเพียงใดก็ไมสามารถแกปญหาได เพราะปญหาจริงๆ อยูที่ผูปฏิบัติงาน 

 

5.2 ขอเสนอแนะ 
 

5.2.1 ขอเสนอแนะเพื่อปรับปรุงกอนการนําไปใชงานจริง 

การวิจัยครั้งนี้ เปนการพัฒนาระบบตนแบบการตรวจนับครุภัณฑโดยใชอารเอฟไอดี โดย 

หากจะนําไปใชงานจริงจําเปนตองแกไขปรับปรุงอุปกรณในการใชงานใหเหมาะสมตอการนํา

โปรแกรมไปใช ดังนี้ 

1) การเพิ่มระยะการอาน/เขียน ที่สามารถใชไดกับครุภัณฑทุกประเภท เนื่องจาก

ระบบตนแบบใชเครื่องอานอารเอฟไอดีที่มีระยะอานสั้น ไมเหมาะกับครุภัณฑที่อยูในที่สูง เชน 

เครื่องปรับอากาศ รวมไปถึงครุภัณฑประเภทคอมพิวเตอร หรือ ครุภัณฑที่ทํามาจากโลหะ ซ่ึงจะมี

ผลตอการซึมซับของคลื่นอารเอฟไอดี ทําใหเครื่องอานไมสามารถอานได ตองใชแท็กแบบพิเศษ 

เชน แท็กที่ติดโลหะโดยเฉพาะ (HF RFID Metal Tag)  หรือใชแผนรองแท็กยึดติดกับครุภัณฑกอน

ติดแท็กนั้นลงบนครุภัณฑ จึงจะสามารถอานได ซ่ึงแท็กแบบพิเศษที่ใชติดโลหะมักจะมีราคาสูง 
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2) ปรับปรุงรูปแบบการใชงานรวมกันระหวางเครื่องพีดีเอกับเครื่องอานอารเอฟไอดี 

ใหเปนเครื่องเดียวกัน คือใชเครื่องอานอารเอฟไอดีที่สามารถอานแท็กไดโดยไมตองพึ่งพาอุปกรณ

อ่ืนๆ เพื่อความสะดวกและคลองตัวในการใชงานดังภาพที่ 5.10 (ค) 

 
(ก)    (ข) 

 
(ค) 

ภาพที่ 5.10 (ก)  พาสซีฟแท็ก แบบความถ่ีสูง สําหรับติดโลหะ 

ภาพที่ 5.10 (ข)  พาสซีฟแท็ก แบบความถ่ีสูงยิ่ง สําหรับติดโลหะ 

ภาพที่ 5.10 (ค)  เครื่องอาน/เขียน อารเอฟไอดี Mobile Computer Portable Data Terminal รุน 

UMC601 

แหลงที่มา:  HF Tag Mount on Metal, 2007. 

                UHF Metal Tag, 2007. 

 RFID  Reader  รุน UMC601, 2008. 

 

3) ควรมีการปองกันการกระแทก ปองกันความชื้น จากการนําไปใชนอกสถานที่ 

และเพิ่มความสะดวกในการพกพา เพื่อนําไปใชปฏิบัติงาน 



 64 

4) ใชการเชื่อมโยงเครือขายหลายวิธีเพื่อปองกันกรณีเครือขายขัดของ ไมสามารถ

ใชงานได 

5) เครื่องพีดีเอที่สามารถใชกับเครื่องอาน/เขียนอารเอฟไอดีในงานวิจัยนี้ สวนใหญ

จะใชไดอยูไมกี่รุน ซ่ึงเครื่องพีดีเอเปนเครื่องที่มีหนวยความจําจํากัด และมีความเร็วในการ

ประมวลผลไมมาก จึงไมเหมาะที่จะเก็บขอมูลครุภัณฑจํานวนมากไวในเคร่ือง  

6) ควรกําหนดนโยบายวาหนวยงานใด จะตองทําการออกรหัสครุภัณฑและบันทึก

ขอมูลลงบนแท็กอารเอฟไอดี เพราะระบบงานครุภัณฑปจจุบัน พัสดุสวนกลางเปนผูออกรหัสใหแต

ละหนวยงานไปเขียนรหัสเอง อีกทั้งระบบตนแบบมีการเก็บขอมูลครุภัณฑเพิ่ม เชน สถานที่อยูของ

ครุภัณฑ ตึก ช้ัน หอง ผูรับผิดชอบ รวมไปถึงขั้นตอนการยายครุภัณฑถามีการนํามาใชจริง ตองมี

การปรับปรุงขอมูลที่ฐานขอมูลและแท็กทุกครั้งในทันที เพื่อปองกันการสูญหายและการอยูผิด

สถานที่ของครุภัณฑ 

7) ควรกําหนดนโยบายในกรณีที่พบครุภัณฑเกินกวาในรายการตรวจหรือพบ

ครุภัณฑอยูผิดสถานที่ จะยึดตามขอมูลที่ไดลงทะเบียนไวในฐานขอมูล หรือจะยึดตามสถานที่ที่

พบครุภัณฑนั้น และสามารถแกไขขอมูลไดทันทีหรือไม 

8) ควรกําหนดนโยบาย เพื่อปองกันไมใหเกิดกรณีขอมูลในแท็กไมตรงกับขอมูลใน

ขอมูล คือผูใช อาจแกไขขอมูลในแท็ก แตไมไดแกไขขอมูลในฐานขอมูล และเมื่อมีการโอนยายหรือ

ยืม ครุภัณฑตองกําหนดผูมีสิทธิ์แกไขขอมูลใหชัดเจน 

9) ข้ันตอนการเขียนรหัสครุภัณฑลงแท็ก ควรใชรหัสของแท็ก(Unique 

Identification : UID) เก็บแทนรหัสครุภัณฑ เพราะรหัสของแท็กจะไมซํ้ากัน เพื่อเปนการลดความ

ผิดพลาดในการปอนขอมูลรหัสครุภัณฑจากผูใช  

 

5.2.2 ขอเสนอแนะเพื่อการวิจัยตอไป 

1) การลงทะเบียบเขาสูระบบดวยวิธีสแกนลายนิ้วมือ เนื่องจากการลงทะเบียนเขาสู

ระบบเปนสวนที่ตองการความปลอดภัยสูง จึงไมควรทําการยืนยันตัวผูใชโดยใชวัสดุที่สามารถถูก

ขโมยหรือสูญหายได หากแตเปลี่ยนวิธีการลงทะเบียนเขาสูระบบ จากการนําเขาขอมูลดวยวิธีการ

พิมพหรือการเขียน เปนการลงทะเบียบเขาสูระบบดวยวิธีสแกนลายนิ้วมือ ทําใหลดเวลาในการ

ลงทะเบียนเขาสูระบบลงทะเบียน และสามารถแกไขปญหากรณีผูใชลืมรหัสผานไดอีกดวย โดยใน

ปจจุบันมีพีดีเอหรือพีดีเอโฟนหลายรุนที่มีระบบสแกนลายนิ้วมือไบโอเมตริก (Biometric  

Fingerprint Reader) เชน HP iPAQ 5455 ดังภาพที่ 5.11 
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                 (ค) 

 

 

 

 

 (ก)               (ข)            (ง) 

ภาพที่ 5.11 (ก)  พีดีเอโฟน HP iPAQ 5455    

ภาพที่ 5.11 (ข)  การสแกนลายนิ้วมือ 

ภาพที่ 5.11 (ค)  สวนสแกนลายนิ้วมือไบโอเมตริก 

ภาพที่ 5.11 (ง)  หนาจอแสดงผลการสแกนลายนิ้วมือ 

แหลงที่มา:  HP iPAQ 5455, 2002. 

2) ระบบตรวจเช็คสัญญาณเครือขายไรสาย คลายกับการเช็คสัญญาณใน

โทรศัพทมือถือ เพื่อใหผูใชอุปกรณพิจารณาวาขณะนี้สัญญาณพรอมและเหมาะที่จะทํางานหรือไม 

3) ควรเพิ่มรายงานสํารวจผูครอบครองครุภัณฑหรือผูรับผิดชอบครุภัณฑ และ

รายงานครุภัณฑสูญหาย เพื่อความสะดวกในการติดตามครุภัณฑ 

4) ควรมีระบบนําเขาขอมูลเชน ขอมูลผูใช อาคาร หอง ช้ัน ฯลฯ เพื่อความสะดวก

ในการใชงานยิ่งขึ้น 
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ตารางที่ 1  โครงสรางของตาราง YEARBUDGET เปนฐานขอมูลที่เก็บขอมูลของปงบประมาณ  

ช่ือฟลด ประเภท ความยาว ประเภท คีย คําอธิบาย 

YearBudgetID ตัวอักษร 2  Primary  Key  ปงบประมาณ 

YearBudget_Name ตัวอักษร 25   ช่ือปงบประมาณ 

 

ตารางที่ 2  โครงสรางของตาราง CHECKSTATUS เปนฐานขอมูลที่เก็บขอมูลสถานะที่ใชในการ

ตรวจครุภัณฑซ่ึงมี 5 สถานะ  

ช่ือฟลด ประเภท ความยาว ประเภท คีย คําอธิบาย 

InvStatus ตัวอักษร 1  Primary  Key  สถานะครุภัณฑ 

Status_Detail ตัวอักษร 40   รายละเอียดสถานะ 

 

ตารางที่ 3  โครงสรางของตาราง RFIDเปนฐานขอมูลที่เก็บรหัสเฉพาะของแท็กอารเอฟไอดีกับ

รหัสครุภัณฑ เพื่อเปนการยืนยันวาแท็กอารเอฟไอดีเปนของครุภัณฑชนิดนั้น 

ช่ือฟลด ประเภท ความยาว ประเภท คีย คําอธิบาย 

TagNo ตัวอักษร 25  Primary  Key  รหัสแท็ก 

InvNo ตัวอักษร 25   รหัสครุภัณฑ 

 

ตารางที่ 4 โครงสรางของตาราง EMPLOYEE เปนฐานขอมูลที่เก็บขอมูลเจาหนาที่ในสถาบัน

บัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร 

ช่ือฟลด ประเภท ความยาว ประเภท คีย คําอธิบาย 

EmployeeID ตัวอักษร 10  Primary  Key  รหัสพนักงาน 

FirstName ตัวอักษร 20   ช่ือพนักงาน 

LastName ตัวอักษร 30   นามสกุลพนักงาน 

Address ตัวอักษร 255   ที่อยูพนักงาน 

Gender ตัวอักษร 10   เพศ 
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ตารางที่ 5   โครงสรางของตาราง   DURABLE เปนฐานขอมูลที่เก็บขอมูลครุภัณฑที่อยูภายใน

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร 

ช่ือฟลด ประเภท ความยาว ประเภท คีย คําอธิบาย 

BudgetYear ตัวอักษร 4  Primary  Key  ปงบประมาณ 

InvNo ตัวอักษร 40  Primary  Key  รหัสครุภัณฑ 

DepartID ตัวอักษร 2  Foreign  Key  รหัสหนวยงาน 

FloorID ตัวอักษร 2  Foreign  Key  เลขชั้น 

RoomNO ตัวอักษร 4  Foreign  Key  เลขหอง 

GroupItem ตัวอักษร 2  Foreign  Key  ประเภทครุภัณฑ 

TypeInv ตัวอักษร 2  Foreign  Key  ชนิดครุภัณฑ 

SizeType ตัวอักษร 2  Foreign  Key  หมวดครุภัณฑ 

TagNo ตัวอักษร 25  Foreign  Key  รหัสแท็ก 

EmployeeID ตัวอักษร 10  Foreign  Key  รหัสพนักงาน 

Usr_ID ตัวอักษร 10  Primary  Key  รหัสผูใช 

Model ตัวอักษร 255   รุน 

ReceiveDay ตัวอักษร 8   วันที่ไดรับ 

StartValue ตัวเลข 12,2   มูลคาเริ่มตน 

SerialNo ตัวอักษร 255   หมายเลขกํากับ 

Trademark ตัวอักษร 255   ยี่หอ 

NewCheck ตัวอักษร 1   สถานะการตรวจครุภัณฑ 

InvStatus ตัวอักษร 1   สถานะการใชงาน

ครุภัณฑ 

 

ตารางที่ 6  โครงสรางของตาราง DEPARTMENT เปนฐานขอมูลที่เก็บขอมูลคณะหรืออาคาร

ตางๆ ที่อยูภายในสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร 

ช่ือฟลด ประเภท ความยาว ประเภท คีย คําอธิบาย 

DepartID ตัวอักษร 2  Primary  Key  รหัสหนวยงาน 

DepartName ตัวอักษร 255   ช่ือหนวยงาน 

ShotName ตัวอักษร 4   ช่ือยอ 
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ตารางที่ 7  โครงสรางของตาราง FLOOR เปนฐานขอมูลที่เก็บขอมูลชั้นของคณะหรืออาคารที่อยู

ภายในสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร 

ช่ือฟลด ประเภท ความยาว ประเภท คีย คําอธิบาย 

DepartID ตัวอักษร 2  Primary  Key  รหัสหนวยงาน 

FloorID ตัวอักษร 2  Primary  Key  เลขชั้น 

Floor_Detail ตัวอักษร 255   รายละเอียดชั้น 

 

ตารางที่ 8  โครงสรางของตาราง ROOM เปนฐานขอมูลที่เก็บขอมูลหองของคณะหรืออาคารที่อยู

ภายในสถาบันบัณฑิต พัฒนบริหารศาสตร 

ช่ือฟลด ประเภท ความยาว ประเภท คีย คําอธิบาย 

DepartID ตัวอักษร 2  Primary  Key  รหัสหนวยงาน 

FloorID ตัวอักษร 2  Primary  Key  เลขชั้น 

RoomNo ตัวอักษร 4  Primary  Key  เลขหอง 

Floor_Detail ตัวอักษร 255   รายละเอียดชั้น 

 

ตารางที่ 9  โครงสรางของตาราง SECTION เปนฐานขอมูลที่เก็บขอมูลสํานักงานที่อยูในคณะ

หรืออาคารภายในสถาบันบัณฑิต พัฒนบริหารศาสตร 

ช่ือฟลด ประเภท ความยาว ประเภท คีย คําอธิบาย 

DepartID ตัวอักษร 2  Primary  Key  รหัสหนวยงาน 

SectionID ตัวอักษร 4  Primary  Key  รหัสสํานักงาน 

SectionName ตัวอักษร 255   ช่ือสํานักงาน 

 

ตารางที่ 10  โครงสรางของตาราง PART เปนฐานขอมูล ซ่ึงเก็บขอมูลสํานักงานที่อยูในคณะหรือ

อาคารภายในสถาบันบัณฑิต พัฒนบริหารศาสตร 

ช่ือฟลด ประเภท ความยาว ประเภท คีย คําอธิบาย 

PartID ตัวอักษร 6  Primary  Key  รหัสสวนงาน 

DepartID ตัวอักษร 2  Primary  Key  รหัสหนวยงาน 

SectionID ตัวอักษร 4  Primary  Key  รหัสสํานักงาน 

PartName ตัวอักษร 255   ช่ือสวนงานงาน 
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ตารางที่ 11  โครงสรางของตาราง GROUP_DURABLE เปนฐานขอมูลที่เก็บขอมูลประเภท

ครุภัณฑ  

ช่ือฟลด ประเภท ความยาว ประเภท คีย คําอธิบาย 

GroupItem ตัวอักษร 2  Primary  Key  รหัสประเภทครุภัณฑ 

GroupName ตัวอักษร 255   ช่ือประเภทครุภัณฑ 

 

ตารางที่ 12  โครงสรางของตาราง TYPE_DURABLE เปนฐานขอมูลที่เก็บขอมูลชนิดครุภัณฑ  

ช่ือฟลด ประเภท ความยาว ประเภท คีย คําอธิบาย 

GroupItem ตัวอักษร 2  Foreign  Key  รหัสประเภทครุภัณฑ 

TypeInv ตัวอักษร 2  Primary  Key  รหัสชนิดครุภัณฑ 

TypeInvName ตัวอักษร 255   ช่ือชนิดครุภัณฑ 

 

ตารางที่ 13  โครงสรางของตาราง SIZETYPE_DURABLE เปนฐานขอมูลที่เก็บขอมูลหมวด

ครุภัณฑ  

ช่ือฟลด ประเภท ความยาว ประเภท คีย คําอธิบาย 

GroupItem ตัวอักษร 2  Foreign  Key  รหัสประเภทครุภัณฑ 

TypeInv ตัวอักษร 2  Foreign  Key  รหัสชนิดครุภัณฑ 

SizeType ตัวอักษร 2  Primary  Key  รหัสหมวดครุภัณฑ 

SizeTypeName ตัวอักษร 255   ช่ือหมวดครุภัณฑ 

 

ตารางที่ 14  โครงสรางของตาราง LOGIN เปนฐานขอมูลที่เก็บขอมูลผูมีสิทธิ์เขาใชโปรแกรม

ประยุกตบนพีดีเอ ฐานขอมูลนี้จะอยูบนพีดีเอ  

ช่ือฟลด ประเภท ความยาว ประเภท คีย คําอธิบาย 

Usr_ID ตัวอักษร 10  Primary  Key  รหัสผูใช 

Usr_Name ตัวอักษร 25   ช่ือผูใช 

Usr_Password ตัวอักษร 25   รหัสผานผูใช 

GroupID ตัวอักษร 20   รหัสกลุมผูใช 

FlUsr ตัวอักษร 255   ช่ือ 

FirstName ตัวอักษร 20   ช่ือจริงผูใช 

LastName ตัวอักษร 30   นามสกุลผูใช 
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ตารางที่ 15  โครงสรางของตาราง USERHISTORY เปนฐานขอมูลที่เก็บขอมูลประวัติการเขาใช

โปรแกรมของผูมีสิทธิ์เขาใชโปรแกรม ฐานขอมูลนี้จะอยูบนพีดีเอและเครื่องแมขาย  

ช่ือฟลด ประเภท ความยาว ประเภท คีย คําอธิบาย 

Usr_ID ตัวอักษร 10  Foreign  Key  รหัสผูใช 

SeqNO ตัวอักษร 10  Primary  Key  เลขที่กิจกรรม 

Usr_Name ตัวอักษร 25   ช่ือรหัสผูใช 

Activity ตัวอักษร 40   กิจกรรมการใช 

LogTime ตัวอักษร 50   เวลาที่ใช 

 

ตารางที่ 16  โครงสรางของตาราง AMSECUSERS เปนฐานขอมูลที่เก็บขอมูลผูใชโปรแกรมมี

ลักษณะการทํางานเหมือนกับตาราง Login  (ตารางที่ 14) แตฐานขอมูลนี้จะเก็บ

ขอมูลบนเครื่องแมขาย 

ช่ือฟลด ประเภท ความยาว ประเภท คีย คําอธิบาย 

User_Name ตัวอักษร 32  Primary  Key  ช่ือรหัสผูใช 

Full_Name ตัวอักษร 100   ช่ือเต็ม 

Description ตัวอักษร 100   คําอธิบาย 

Password ตัวอักษร 32   รหัสผาน 

Terminal_Name ตัวอักษร 20   ช่ือเครื่องใชงาน 

CoOpBraranch_ID ตัวอักษร 3   สาขาที่ทํารายการ 

User_ID ตัวอักษร 10   รหัสผูใช 

ApvLevel_ID ตัวอักษร 5   รหัสกลุมผูใช 

TableFin_Code ตัวอักษร 3   เลขตาราง 

User_Level ตัวเลข 2   ระดับ 

User_Type ตัวเลข 2   ประเภทผูใชงาน 

ApvCash_Flag ตัวเลข 2   โปรแกรมที่ทํางานขณะนั้น 

Freez_Flag ตัวเลข 1   หามผูใชไมใหใชช่ัวคราว 

Initial_Name ตัวอักษร 5   ช่ือที่ใชเริ่มตน 
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ตารางที่ 17  โครงสรางของตาราง AMSECPERMISS เปนฐานขอมูลเก็บสิทธิ์การใชของผูใช

โปรแกรมบนเครื่องแมขาย 

ช่ือฟลด ประเภท ความยาว ประเภท คีย คําอธิบาย 

User_Name ตัวอักษร 32  Primary  Key  ช่ือรหัสผูใช 

Application ตัวอักษร 32  Primary  Key  ระบบโปรแกรม 

Window_ID ตัวอักษร 10  Primary  Key  รหัสหนาจอใชงาน 

Group_Label ตัวอักษร 60   กลุมผูใช 

Group_Order ตัวเลข 5   การเรียงลําดับกลุม 

Sort_Order ตัวเลข 5   การเรียงลําดับผูใช 

Save_Status ตัวเลข 2   สถานะการบันทึก 

Check_Flag ตัวเลข 2   สถานะการเช็ค 

Branch_ID ตัวอักษร 3   รหัสสาขา 

 

ตารางที่ 18 โครงสรางของตาราง AMSECWINS เปนฐานขอมูล ซ่ึงเก็บขอมูลรายละเอียดที่

เกี่ยวกับหนาจอของโปรแกรม ฐานขอมูลนี้จะเก็บขอมูลบนเครื่องแมขาย 

ช่ือฟลด ประเภท ความยาว ประเภท คีย คําอธิบาย 

Application ตัวอักษร 32  Primary  Key  ระบบโปรแกรม 

Window_ID ตัวอักษร 10  Primary  Key  รหัสหนาจอใชงาน 

Win_Object ตัวอักษร 40   ช่ือหนาจอใชงาน 

Win_Description ตัวอักษร 100   คําอธิบาย 

Win_Parameter ตัวอักษร 50   การสงคา 

Win_Title ตัวอักษร 100   หัวขอเรื่อง 

Win_Toolbar ตัวอักษร 40   ขอความแสดงดานลาง 

Open_Type ตัวเลข 2   ลักษณะการเปดหนาจอ 

Icon_Label ตัวอักษร 60   คําอธิบาย icon 

Icon_Picture ตัวอักษร 100   ภาพภาพ 

NumKey_Code ตัวอักษร 4   เลขหนาจอ 

Group_Label ตัวอักษร 60   คําอธิบายกลุม 
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ตารางที่ 19  โครงสรางของตาราง AMAPPSTATUS เปนฐานขอมูลที่เก็บขอมูลที่ใชควบคุมการ

ทํางานของโปรแกรมบนเครื่องแมขาย   

ช่ือฟลด ประเภท ความยาว ประเภท คีย คําอธิบาย 

Application ตัวอักษร 32  Primary  Key  ระบบโปรแกรม 

Branch_ID ตัวอักษร 3  Primary  Key  รหัสสาขา (วิทยาเขต) 

Workวันที่ วันที่   วันที่ทํางานปจจุบัน 

Last_Workวันที่ วันที่   วันที่ทํางานกอนหนานี้ 

CloseDay_Status ตัวเลข 5   สถานะปดงานประจําวัน 

CloseDay_ID ตัวอักษร 20   ผูปดงานประจําวัน 

CloseDay_วันที่ วันที่   วันที่ปดงานประจําวัน 

CloseMonth_Status ตัวเลข 5   สถานะปดงานประจําเดือน 

CloseMonth_ID ตัวอักษร 20   ผูปดงานประจําเดือน 

CloseMonth_วันที่ วันที่   วันที่ปดงานประจําเดือน 

CloseYear_Status ตัวเลข 5   สถานะการปดงานประจําป 

CloseYear_ID ตัวอักษร 20   ผูปดงานประจําป 

Service_Name ตัวอักษร 20   ผูบริการ 

Server_IP ตัวอักษร 15   เลขแมขาย 

Port_ตัวเลข ตัวเลข   เลขเสนทางที่ใช 

Last_Log_Seq_No ตัวเลข 6   เก็บขอมูล log file ลาสุด  

Cur_Process_ID ตัวอักษร 20   ขอมูลการทํางานลาสุด 

Current_AccYear ตัวเลข 4   ปบัญชีปจจุบัน 

CloseMe_Minute ตัวเลข 5   เวลาที่ใชในการปดตัวเอง 

Description ตัวอักษร 100   ช่ือระบบ 

ApplGroup_Code ตัวอักษร 3   กลุมงานระบบ 

ApplTime_Code ตัวอักษร 3   กลุมเวลาระบบ 

ApplTime_DayNCMT ตัวเลข 5   เวลาปจจุบันของ server 
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ตารางที่ 20  โครงสรางของตาราง CONSMASTER เปนฐานขอมูลที่เก็บขอมูลคาคงที่ตางๆ ที่ใช

ในการเพิ่มขอมูลครุภัณฑลงบนโปรแกรมของเครื่องแมขาย 

ช่ือฟลด ประเภท ความยาว ประเภท คีย คําอธิบาย 

Grep_ID ตัวอักษร 10  Primary  Key  รหัสคาคงที่ 

Grep_Name ตัวอักษร 40   ช่ือคาคงที่ 

Grep_Sort ตัวเลข 3   ลําดับคาคงที่ 

 

ตารางที่ 21  โครงสรางของตาราง CONS_DETAIL เปนฐานขอมูลที่เก็บขอมูลรายละเอียด

คาคงที่ตางๆ ที่ใชในการเพิ่มขอมูลครุภัณฑลงบนโปรแกรมของเครื่องแมขาย   

ช่ือฟลด ประเภท ความยาว ประเภท คีย คําอธิบาย 

Drep_ID ตัวอักษร 10  Primary  Key  เลขที่รายละเอียด 

Grep_ID ตัวอักษร 10  Foreign  Key  รหัสคาคงที่ 

Drep_Name ตัวอักษร 100   ช่ือรายละเอียด 

Drep_OBJ ตัวอักษร 40   ช่ือไฟลที่เก็บ 

Drep_Sort ตัวเลข 3   ลําดับ 

 

ตารางที่ 22  โครงสรางของตาราง REPMASTER เปนฐานขอมูลที่เก็บขอมูลรายงาน 

ช่ือฟลด ประเภท ความยาว ประเภท คีย คําอธิบาย 

Grep_ID ตัวอักษร 10  Primary  Key  รหัสรายงาน 

Grep_Name ตัวอักษร 40   ช่ือรายงาน 

Grep_Sort ตัวเลข 3   ลําดับ 

 

ตารางที่ 23  โครงสรางของตาราง REP_DETAIL เปนฐานขอมูลที่เก็บขอมูลรายละเอียดของ

รายงาน ที่ใชในการเพิ่มขอมูลรายงานครุภัณฑลงบนโปรแกรมของเครื่องแมขาย 
ช่ือฟลด ประเภท ความยาว ประเภท คีย คําอธิบาย 

Drep_ID ตัวอักษร 10  Primary  Key  เลขที่รายละเอียด 

Grep_ID ตัวอักษร 10  Foreign  Key  รหัสรายงาน 

Drep_Name ตัวอักษร 60   ช่ือรายละเอียด 

Drep_OBJ ตัวอักษร 40   ช่ือไฟลที่เก็บ 

Drep_Sort ตัวเลข 3   ลําดับ 
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ภาคผนวก ข 

คูมือการใชโปรแกรมการตรวจนับครุภัณฑดวยอารเอฟไอดี 
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1. โปรแกรมการตรวจนับครุภัณฑดวยอารเอฟไอดี เปนโปรแกรมที่พัฒนาขึ้นใหใชงาน

รวมกันระหวางเครื่องพีดีเอกับเครื่องอานอารเอฟไอดี และ เครื่องใหบริการ ระบบจะสามารถจะใช

งานไดก็ตอเมื่อตองล็อกอินเขาสูระบบที่เครื่องใหบริการกอน ผูใชตองทําการลงทะเบียนเขาสูระบบ 

แสดงดังภาพ ในกรณีที่ลงทะเบียนไมถูกตองครบ 3 ครั้ง โปรแกรมจะยุติการทํางานทันที 

 

2. เมื่อลงทะเบียนเขาสูระบบแลว หนาจอแรกที่ปรากฎขึ้นของเครื่องใหบริการจะเปน

หนาจอเมนูหลัก โดยจะแสดงดังภาพ  
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3. ผูใชสามารถเขาระบบการตรวจครุภัณฑดวยอารเอฟไอดีแบบออนไลน ไดดวยการ

ดับเบิ้ลคลิกที่ 2.RFID ON-line ในหนาจอเมนูหลักของระบบ จะแสดงไดดังภาพขางลางนี้ 

โดยที่หมายเลขตางๆ ในภาพแสดงรายละเอียดไดดังนี้ 

 

หมายเลข 1 เปนการเลือกเลข IP ของเครื่องแมขาย 

หมายเลข 2 แสดงผลการดําเนินงานบนเครื่องแมขาย 

หมายเลข 3 แสดงสถานะปจจุบันของเคร่ืองแมขาย 

หมายเลข 4  แสดงหมายเลข port ที่ใชของเครื่องแมขาย 

หมายเลข 5 แสดงสถานะการตอบรับของเครื่องแมขาย 

หมายเลข 6 แสดงกิจกรรมและประวัติการใชงานของเครื่องพีดีเอ  

ถาคลิกที่ Activity จะเปนการแสดงกิจกรรมทั้งหมดของเครื่องแมขายกับ

พีดีเอ  

ถาคลิกที่ History activity จะเปนการเก็บประวัติการเขาใชงานของผูใช

ทั้งของเคร่ืองแมขายและพีดีเอ ดังภาพขางลางนี้ 
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หมายเลข 7 แสดงผลสถานะตางๆ ของเครื่องแมขายและพีดีเอ ซ่ึงสอดคลองกับ

หมายเลข 6 เฉพาะในสวนของ History activity มีทั้งหมด 6 กรณี ต้ังแต 

0-5 

Case 0 ;  แสดงกิจกรรมทั้งหมดของเครื่องแมขาย เฉพาะสถานะ

ออนไลน 

Case 1 ;  แสดงกิจกรรมทั้งหมดของเครื่องแมขาย เฉพาะสถานะ

ออฟไลน 

Case 2 ;  แสดงกิจกรรมทั้งหมดของพีดีเอ เฉพาะสถานะออฟไลน 

แสดงกิจกรรมทั้งหมดของพีดีเอ เฉพาะสถานะออนไลน Case 3 ;  

Case 4 ;  แสดงกิจกรรมของเครื่องแมขายกับเครื่องแมขาย 

Case 5 ;  แสดงกิจกรรมของเครื่องแมขายกับพีดีเอ 

หมายเลข 8 ปุมลบขอความในหนาตางทั้งหมดของ Activity ซ่ึงสอดคลองกับ

หมายเลข 6 เฉพาะในสวนของ Activity 

 หมายเลข 9 แสดงรายการของเครื่องพีดีเอที่อยูในเครือขาย 

    คลิกปุม Add >> จะทําการเพิ่มหรือใหพีดีเอเขาสูระบบ  

คลิกปุม << Delete จะทําการลบหรือปดพีดีเอออกจากระบบ 
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4. จากนั้นใหล็อกอินเขาระบบที่เครื่องพีดีเอ ถายังไมสามารถใชงานไดหรือยังไมไดเขาใช

ระบบที่เครื่องใหบริการ จะแสดงไดดังภาพนี้ 

 

5. ถาสามารถใชงานไดแลว จะแสดงดังหนาจอนี้ 

 

6. ถาใสรหัสผิดครบ 3 ครั้งระบบจะยุติการทํางาน แตถาใสรหัสถูกตองที่เครื่องใหบริการ

แสดงหนาจอดังภาพขางลางนี้ เพื่อทําการถายโอนขอมูลครุภัณฑที่ตองการจะไปตรวจตามสถานที่

ตางๆ โดยหมายเลขตามตําแหนงตางๆ แสดงรายละเอียดไดดังนี้  
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หมายเลข 1 เลือกอาคาร/คณะ ที่ตองการจะตรวจครุภัณฑ 

หมายเลข 2 เลือกช้ัน ที่ตองการจะตรวจครุภัณฑ 

หมายเลข 3 เลือกหอง ที่ตองการจะตรวจครุภัณฑ 

หมายเลข 4  แสดงจํานวนของครุภัณฑที่เลือกจากหมายเลข 1 2 และ 3 ตามลําดับ 

หมายเลข 5 แสดงรายการครุภัณฑทั้งหมดที่มีอยูในอาคาร/คณะ 

7. หลักจากที่รับ/สงขอมูลระหวางเครื่องใหบริการและเครื่องพีดีเอเสร็จแลว ที่เครื่องพีดีเอ

จะปรากฎหนาจอเมนูหลักของการใชงาน ใหเลือกดังภาพขางลางนี้ 
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และที่เครื่องใหบริการจะปรากฏภาพขางลางนี้ 

 

8. ถาตองการตรวจครุภัณฑใหคลิกเลือกที่     เครื่องพีดีเอจะปรากฎ

หนาจอดังภาพขางลาง ซ่ึงจะแสดงรายการครุภัณฑของชั้นนั้นทั้งหมด รวมถึงรายการหองทั้งหมด

ที่ตองไปตรวจดวย สามารถเลือกช้ันที่จะไปตรวจไดที่วงกลมสีแดงที่แสดงในภาพขางลาง 
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วิธีการตรวจ 

1) ถือเครื่องพีดีเอที่มีเครื่องอานอารเอฟไอดีคางไวใกลๆ แท็กอารเอฟไอดี ซ่ึงที่

เครื่องพีดีเอตองปรากฎหนาจอภาพขางบนกอน  

2) เมื่อแท็กอยูในระยะเครื่องอานจะปรากฎหนาจอดังภาพขางลาง เลือกสถานะที่

ตองการ มีอยูดวยกัน 6 สถานะ จากนั้นคลิก OK ทั้ง 6 สถานะมีดังนี้ ดีใชงานได, ชํารุดใชงานได,

ชํารุดใชงานไมได, สูญหาย, สงซอม, ยังไมไดระบุ   

 

3) ถาตองการดูรายการครุภัณฑที่ตรวจแลวใหต๊ิกเครื่องหมายถูกในวงกลมสีเขียว

(ภาพที่อยูในขอ 8 หนา 111) ก็จะแสดงรายการที่ตรวจแลวดังภาพขางลางนี้ 
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4) ขณะที่ตรวจครุภัณฑหามนําเครื่องอานออกหางจากแท็กจนกวาจะทําการ

ตรวจครุภัณฑช้ินนั้นเสร็จ เพราะจะทําใหไมสามารถเขียนขอมูลกลับ เพื่อบันทึกแท็กนั้น วาไดถูก

ตรวจไปแลว ทําใหการตรวจครุภัณฑช้ินนั้นเปนโมฆะ    

5) ในขณะเดียวกันในกรณีที่มีสัญญาณของเครือขายไรสาย ที่เครื่องแมขายจะรับ

ขอมูลครุภัณฑที่ถูกตรวจโดยพีดีเอทันที จะปรากฎหนาจอดังภาพขางลางนี้ โดยที่หมายเลขในภาพ

มีรายละเอียดดังตอไปนี้ 

 
หมายเลข 1 แสดงรายการครุภัณฑที่ตรวจแลว 

หมายเลข 2 แสดงจํานวนรายการสถานะการตรวจครุภัณฑ ตรวจไปเทาไหร เหลืออีก

เทาไหร 

หมายเลข 3 จะสามารถแสดงสถานที่เก็บครุภัณฑ กับ ประเภท ชนิด และหมวด

ครุภัณฑไดเพียงคลิกที่รายการในหมายเลข 1 แสดงไดดังภาพขางลางนี้ 
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6) กรณีที่พีดีเอไมสามารถสงขอมูลกลับไปยังเครื่องแมขายได ไมวาจะดวย

ปญหาใดก็ตามจะปรากฎหนาจอดังภาพขางลางแสดงจากซายไปขวา ตามลําดับ  
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ใหตอบ OK จะปรากฎหนาจอดังภาพขางลาง เลือก OK  

 

แตถาเลือก OL สง {1 รายการ} ซ่ึงกรณีนี้ถาสัญญาณกลับมาใชงานไดตามปกติจะปรากฎ

หนาจอดังภาพขางลาง 
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หลังจากสงขอมูลกลับไปยังเครื่องแมขายไดแลวจะกลับไปที่หนาจอตรวจนับครุภัณฑดัง

ภาพในขอ 8 หนา 112 

7) กรณีที่มีการตรวจพบวาครุภัณฑชนิดนั้นอยูผิดสถานที่ จะปรากฎหนาจอดัง

ภาพขางลางนี้ ซ่ึงระบบจะทําการเก็บขอมูลของครุภัณฑที่อยูผิดสถานที่ไวทํารายงานครุภัณฑที่ไม

ตรงกับทะเบียน 
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ประวัติการตรวจ 

เปนการแสดงผลการทํางานของระบบตั้งแตเขาระบบจนออกจากระบบ รวมไปถึงการ

ตรวจครุภัณฑที่ไดตรวจไปแลวคลิกที่ จะปรากฎหนาจอดังภาพขางลางนี้ 

 

ดูขอมูลบนแท็ก 

เปนการดูขอมูลที่อยูบนแท็ก เชนเดียวกับแบบออฟไลน คลิกที่

จะแลวถือเครื่องพีดีเอที่มีเครื่องอานอารเอฟไอดีคางไวใกลๆ แท็กอารเอฟไอดี จะปรากฎหนาจอดัง

ภาพขางลางนี้ ซ่ึงสามารถอานแท็กไดจะตองมีสถานะ Found Card!!  
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วิธีเขียนแท็กอารเอฟไอดี 

ตองการสรางแท็กใหมเพื่อนําไปใชงาน ใหคลิกที่วงกลมสีแดง ดังภาพขางลางนี้  

 

จากนั้นถือเครื่องพีดีเอที่มีเครื่องอานอารเอฟไอดีคางไวใกลๆ แท็กอารเอฟไอดี จะปรากฎ

หนาจอดังภาพขางลางนี้กอน  

 

คลิกที่ วงกลมสีแดงตามภาพขางบนนี้ จะปรากฎหนาจอดังรูปภาพขางลางนี้ 
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ข้ันตอนในการเขียนแท็กใหม 

1) จะเขียนแท็กไดก็ตอเมื่ออยูในสถานะ Found Card!!  

2) คลิกที่ จะปรากฎหนาจอดังภาพขางลาง  

 

จากหนาจอนี้ตองเลือกประเภทครุภัณฑ ชนิดครุภัณฑ หมวดครุภัณฑ ใหใช

ปากกาของเครื่องพีดีเอดับเบิ้ลคลิกที่ตารางที่แสดงรายการหมวดครุภัณฑในวงกลมสีแดงให

เรียบรอยกอนจึงจะปรากฎหนาจอดังภาพขางลางนี้ เพื่อเลือกสถานที่เก็บครุภัณฑ 
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หลังจากที่เลือกสถานที่เก็บเสร็จแลวจะปรากฎหนาจอดังภาพขางลางนี้   

 

3) คลิกที่ปุม จะปรากฎหนาจอดังภาพขางลางดานซายนี้

ตองการเขียนขอมูลลงแท็กอารเอฟไอดีใหคลิก Yes จะปรากฎหนาจอดังภาพขางลางดานขวา 
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4) ถาตองการเริ่มกระบวนการนี้ใหมคลิกปุม 

5) คลิกที่  จะปรากฎหนาจอดังภาพขางลางดานซาย คลิก Yes 

จะลบขอมูลที่ถูกบันทึกไวภายในแท็กจะปรากฎหนาจอดังภาพขางลางดานขวา  

  

6) คลิกที่ จะปรากฎหนาจอภาพขางลาง แสดงขอมูลที่อยูภายในแท็ก 
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การออกรายงาน 

 
สําหรับระบบตนแบบนี้ไดออกแบบรายงานที่เกี่ยวของกับการตรวจครุภัณฑ โดยเมื่อคลิกที่

เมนูรายงานตามวงกลมสีแดงดังภาพขางบน จะปรากฎหนาจอดังภาพขางลางนี้ ซ่ึงในระบบ
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 คลิกเลือกรายการรายงานในชองวงกลมสีแดงดังภาพขางบน จากนั้น คลิกปุมที่เปนรูป 

ปริ้นทเตอรตรงชองวงกลมสีเขียวตามภาพขางบน ก็จะพิมพรายงานออกมา 

 



ภาคผนวก ค 

แบบสอบถาม ความพึงพอใจของผูใชท่ีมีตอโปรแกรมการตรวจนับครุภัณฑ 

กรณีศึกษา สํานักการศึกษาระบบสารสนเทศ  

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 เลขที่แบบสอบถาม ____________ 

 
แบบสอบถาม ความพึงพอใจของผูใชท่ีมีตอโปรแกรมตรวจนับครุภัณฑ 

ดวยอารเอฟไอดี กรณีศึกษา สํานักการศึกษาระบบสารสนเทศ  
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร  

 
คําชี้แจง แบบทดสอบชุดนี้เปนสวนหนึ่งของการศึกษาวิทยานิพนธในหัวขอการประยุกตใชเทคโนโลยี

อารเอฟไอดีกับงานครุภัณฑ ของนักศึกษาระดับปริญญาโท หลักสูตรบริหารเทคโนโลยี

สารสนเทศ โครงการรวมระหวางคณะบริหารธุรกิจและสํานักการศึกษาระบบสารสนเทศ  

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร  ดังนั้นจึงใครขอความรวมมือในการใหขอมูลที่เปนความ

จริง เพื่อเปนประโยชนทางการศึกษา และขอขอบพระคุณในการใหความรวมมือในการตอบ

แบบทดสอบชุดนี้

สวนของผูวิจัย

สวนที่ 1 ขอมูลสวนบุคคล     

อายุ         

ไมเกิน  ป    ป    ป

ป  ป  มากกวา ปขึ้นไป

เพศ          

ชาย   หญิง

ลักษณะของงานปจจุบันที่ทําเกี่ยวกับครุภัณฑหรือไม        

ใช     ไม

มีประสบการณในการทํางานดานครุภัณฑก่ีป      

ไมมี  ป  

ป   มากกวา ปขึ้นไป

ทานรูจัก เครื่องพีดีเอหรือไม (ตอบ ขามไปทําสวนที่  

รูจักและเคยใช รูจักแตไมเคยใช ไมรูจัก 

ทานเคยใชงานโปรแกรมประยุกตบนเครื่องพีดีเอในการปฎิบัติงานมากอนหรือไม

เคยใช ไมเคยใช

 



 

สวนที่ 2 ความพึงพอใจที่มีตอโปรแกรม (ทําหลังจากการทดลองใชงาน) 

มาก ปาน
กลาง 

No. รายการ มาก นอย 
ที่สุด 

นอย
ที่สุด 

ความพึงพอใจดานรูปลักษณของโปรแกรม 

การใชสีสันลวดลายเรียบงาย      

ตําแหนงการวางวัตถุตางๆ บนจอภาพ ดูเขาใจงาย ไม

สับสน
     

ปุมที่ใชกด แสดงใหเห็นไดชัดเจน และเขาใจงาย      

มีเมนูท่ีแบงกระบวนการทํางาน ไดชัดเจน ใชงาย ไม

สับสน 
     

การแสดงผลหนาจอมีความเหมาะสม      

รูปแบบรายงานบัญชีสํารวจครุภัณฑ      

รูปแบบรายงานสถานที่ครุภัณฑไมตรงกับทะเบียน      

รูปแบบรายงานสรุปผลตรวจครุภัณฑ      

ความพึงพอใจในดานประสิทธิภาพของโปรแกรม 

     ความเร็ว 

การเขาใชงานโปรแกรม      

การตรวจครุภัณฑ      

การเขียนขอมูลลงแท็กอารเอฟไอดี      

การทํารายงาน      

การเปลี่ยนการทํางานจากหนาจอที่ใชงานอยูไปใชงาน

หนาจออื่น 
     

การรับ/สงผลลัพธจากเครื่องแมขายไปพีดีเอ      

     ความถูกตอง 

ขอมูลจากการตรวจครุภัณฑ      

ขอมูลในรายงาน      

ขอมูลที่ไดจากการอานแท็กอารเอฟไอดี      

ขัอมูลที่แสดงหลังจากเขียนขอมูลลงแท็กอารเอฟไอดีตอง

ตรงกับขอมูลกอนที่จะเขียน 
     

การเปลี่ยนการทํางานจากหนาจอที่ใชงานอยูไปใชงาน

หนาจออื่น 
     

การรับ/สงผลลัพธจากเครื่องแมขายไปพีดีเอ      

 

 



 

สวนที่ 3 ความคิดเห็นเกี่ยวกับโปรแกรม (ทําหลังจากการทดลองใชงาน) 

มาก ปาน
กลาง 

No. รายการ มาก นอย 
ที่สุด 

นอย
ที่สุด 

เปรียบเทียบกับระบบงานเดิม 

ความคลองตัวในการตรวจครุภัณฑ      

ความเร็วในการตรวจครุภัณฑ      

ลดความผิดพลาดของเจาหนาที่ในการตรวจครุภัณฑ      

ลดความผิดพลาดของเจาหนาที่ในการทํารายงาน      

ลดขั้นตอนการทํารายงานของการทํางานแบบเดิม      

การนําไปใชงานจริง 

ความเหมาะสมของโปรแกรมที่จะนําไปปฏิบัติงานจริง      

ความเหมาะสมของพีดีเอที่จะนําไปปฏิบัติงานจริง      

 

สวนที่ 4 ขอเสนอแนะเพิ่มเติมของระบบตนแบบการตรวจนับครุภัณฑดวยอารเอฟไอดี  

 

☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺ 

ขอบพระคุณทุกทานที่กรุณาสละเวลาในการตอบแบบทดสอบนี้

 



 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 

ภาคผนวก ง 

หลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณ 
ตัวอยางรายการส่ิงของที่จัดเปนครุภัณฑโดยสภาพ 
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ครุภัณฑสํานักงาน 

1. โตะ เชน โตะทํางาน โตะพิมพดีด โตะประชุม โตะวางเครื่องคอมพิวเตอร โตะวางเครื่ง

พิมพ โตะเขียนแบบ โตะอเนกประสงค โตะอาหาร โตะหมูบูชา ชุดรับแขก เปนตน 

2. เกาอี้ เชน เกาอี้ทํางาน เกาอี้ฟงคําบรรยาย เกาอี้เขียนแบบ เกาอี้สําหรับเจาหนาที่

คอมพิวเตอร เกาอี้ผูมาติดตอ เกาอี้พักคอ เปนตน 

3. ตู เชน ตูไม ตูเหล็ก ตูดรรชนี ตูเก็บแผนที่ ตูนิรภัย ตูเก็บแบบฟอรม ตูเสื้อผา ตูล็อกเกอร 

เปนตน 

4. เครื่องพิมพดีด 

5. เครื่องโทรศัพท 

6. เครื่องโทรสาร 

7. เครื่องถายเอกสาร 

8. เครื่องพิมพสําเนาระบบดิจิตอล 

9. เครื่องอัดสําเนา 

10. เครื่องทําลายเอกสาร 

11. เครื่องเจาะกระดาษเขาเลม 

12. เครื่องบันทึกเงินสด 

13. เครื่องนับธนบัตร 

14. เครื่องปรับอากาศ 

15. พัดลม 

16. เครื่องฟอกอากาศ 

17. เครื่องดูดฝุน 

18. ลิฟท 

19. เครื่องปรุกระดาษไข 

20. เครื่องขัดพื้น 

21. ถังน้ํา 
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ครุภัณฑการศึกษา 

1. จักร เชน จักรธรรมดา จักรทําลวดลาย จักรพันริม จักรอุตสาหกรรม เปนตน 

2. โตะนักเรียน 

3. เครื่องเขียนตัวอักษร 

ครุภัณฑยานพาหนะและขนสง 

1. รถยนต เชน รถยนตนั่ง รถยนตโดยสาร เปนตน 

2. รถบรรทุก เชน รถบรรทุกน้ํา รถบรรทุกน้ํามัน รถบรรทุกขยะ เปนตน 

3. รถจักรยานยนต 

4. รถจักรยาน 

5. รถอื่นๆ เชน รถยกของ รถปนจั่น รถลากเครื่องบิน รถเทรลเลอร รถดับเพลิง รถเตาตม

ยาง รถพนยาง รถตักดิน รถบด รถบดลอเหล็ก รถบดลอเหล็กเรียบ รถบดตีนแกะ รถบดอัดขยะ รถ

ตักลอยาง รถเข็น รถเกรเตอร รถขุดตีนตะขาบ รถอัดฉีด รถเกลี่ยดิน รถดักหนาขุดหลัง รถกวาด

ถนน เปนตน 

6. เรือ เชน เรือยนต เรือบด เรือติดทาย เรือเร็ว เรือพวง เปนตน 

7. เครื่องบิน 

8. แมแรงยกอากาศยาน 

9. เครื่องยนต 

 

ครุภัณฑการเกษตร 

1. ปศุสัตว เชน ชาง มา วัว ควาย เปนตน 

2. รถไถ รถฟารมแทรคเตอร 

3. เครื่องพนยา 

4. เครื่องเก็บเกี่ยวขาวโพด 

5. เครื่องตัดวัชพืช 

6. เครื่องหวานปุย 

7. เครื่องยกรอง 

8. เครื่องนวดธัญพืช 

9. เครื่องผสมยาคลุกเมล็ดพันธุ 

10. เครื่องนับเมล็ดพืช 
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11. เครื่องรดน้ํา 

12. เครื่องสีขาวโพด 

13. เครื่องสีฝด 

14. เครื่องเกลี่ยหญา 

15. เครื่องคราดหญา 

16. เครื่องบดและผสมอาหารสัตว 

17. เครื่องสูบน้ํา 

18. เครื่องขยายเกล็ดปลา 

19. เครื่องชั่งน้ําหนัก 

 
ครุภัณฑกอสราง 

1. เครื่องกระทุงดิน 

2. เครื่องกลึง 

3. เครื่องเจาะหิน 

4. เครื่องเจาะเหล็ก 

5. สวานเจาะแผนเหล็ก 

6. เครื่องเชื่อมโลหะ 

7. เครื่องพนสี 

8. เครื่องผสมยางแอสฟลท 

9. เครื่องผสมคอนกรีต 

10. เครื่องมือทดลองคอนกรีต 

11. เครื่องสั่นคอนกรีต 

12. เครื่องตบดิน 

13. เครื่องมือทดลองความลาดเท 

14. เครื่องมือไสไมไฟฟา 

15. เครื่องโมหิน 

16. เครื่องตอกเข็ม 

17. เครื่องตีเสน 

18. เครื่องอัดจารบี 

19. เครื่องอัดลม 
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20. เครื่องตัดกระเบื้อง 

 
ครุภัณฑไฟฟาและวิทยุ 

1. เครื่องกําเนิดไฟฟา 

2. หมอแปลงไฟฟา 

3. เครื่องขยายเสียง 

4. เครื่องบันทึกเสียง 

5. เครื่องเลนแผนเสียง 

6. เครื่องรับสงวิทยุ 

7. เครื่องวัดคลื่นความถี่วิทยุ 

8. เครื่องอัดสําเนาเทป 

9. เครื่องถอดเทป 

10. เครื่องเลนซีดี 

11. วิทยุ – เทป 

12. วิทยุ – เทป - ซีดี 

 

ครุภัณฑโฆษณาและเผยแพร 

1. กลอง เชน กลองถายรูป กลองถายภาพยนตร กลองถายวิดีโอ เปนตน 

2. เครื่องฉาย เชน เครื่อง 

3. เครื่องอัดและขยายภาพ 

4. เครื่องเทปซิงโครไนต 

5. ไฟแวบ 

6. จอรับภาพ 

7. เครื่องลางฟลม 

8. เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร 

9. โทรทัศน 

10. เครื่องวิดีโอ 

11. เครื่องตัดตอภาพ 

12. โคมไฟถายภาพและวิดีโอ 
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ครุภัณฑวิทยาศาสตรการแพทย 

1. เตียง เชน เตียงเฟาวเลอร เตียงตรวจโรค เตียงตรวจภายใน เตียงเด็ก เตียงทําคลอด 

เปนตน 

2. รถเข็น เชน รถเข็นชนิดนั่ง รถเข็นชนิดนอน รถเข็นทําแผล รถเข็นถาดแจกยา รถเข็น

อาหาร รถเข็นผาเปอน เปนตน 

3. กลองจุลทรรศน กลองดูดาว 

4. เครื่องวัด เชน เครื่องวัดกําลังอัด เครื่องวัดความถี่ เครื่องวัดความสูง เครื่องวัดอุณหภูมิ

โลหะเหลว เครื่องวัดแสง เครื่องวัดรังสี เครื่องวัดพลังแสงแดด เครื่องวัดความกดอากาศ เครื่องวัด

อุณหภูมิน้ํา เครื่องวัดความเปนกรด เครื่องวัดความชื้นในดิน เครื่องวัดความดันโลหิต เครื่องวัด

รัศมีการเห็นของลูกตา เปนตน 

5. เครื่องตรวจ เชน เครื่องตรวจหัวใจ เครื่องตรวจไขมัน เครื่องตรวจตา เครื่องตรวจเม็ด

เลือด เครื่องตรวจหาเนื้อเยื่อมะเร็ง เปนตน 

6. เครื่องจี้จมูก เครื่องจี้คอ 

7. เครื่องดูดเสมหะ เครื่องดูดเลือดและหนอง 

8. เครื่องเจาะกระดูก เครื่องเจาะไข 

9. หมอตมเครื่องมือไฟฟา 

10. ตูอบเด็ก 

11. ยูนิตทําฟน 

12. ตูสองดูฟลมเอกซเรย 

13. เครื่องชวยความสวางของกลองจุลทรรศน 

14. เครื่องชั่งน้ําหนัก 

15. เครื่องดูดอากาศ 

16. เครื่องทดสอบความถวงจําเพาะของของเหลว 

17. เครื่องมือเทียบสีเคมี 

18. เครื่องลอกลวดลายจากภาพถาย 

19. เครื่องจายแกสคลอรีน 

20. เครื่องตรวจสอบมาตรไฟฟา 

21. เครื่องมือเติมน้ํายา 

22. เครื่องมือทดลองหาลิควิดลิมิท 
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23. เครื่องจับความเร็ว 

24. เครื่องอัดลมขับดวยเครื่องยนต 

25. เครื่องกรองแสง 

26. เครื่องทดสอบแสงสวาง 

27. เครื่องแปลงสภาพน้ํากระดางใหเปนน้ําออน 

28. เครื่องตรวจสอบคุณภาพน้ํา 

29. เครื่องกลั่นน้ํา 

30. เครื่องระเหยของเหลว 

31. เครื่องมือวิเคราะหดวยเปลวไฟ 

32. เครื่องวิเคราะหแยกขนาดของเม็ดดิน 

33. เครื่องกวนดวยแมเหล็ก 

34. โชเดียมแลมพ 

35. เครื่องขบนิ่ว 

36. เครื่องตักตะกอน 

37. เครื่องกรอฟน 

38. เครื่องอบแอมโมเนีย 

39. เครื่องใหออกซิเจน 

40. เครื่องเอกซเรย 

41. เครื่องดูฟลมเอกซเรย 

42. เครื่องลางฟลมเอกซเรย 

43. ฉากกั้นแสงเอกซเรย 

44. เครื่องชวยหายใจ 

45. เครื่องใหยาสลบ 

46. เครื่องลางเข็มฉีดยา 

47. โคมไฟผาตัด 

48. เครื่องมือชวยคลอด 

49. เครื่องกรองเชื้อไวรัส 

50. เครื่องมือสําหรับบดอาหารของเช้ือแบคทีเรีย 

51. เครื่องปนและผสมสารอุดฟน 



 110 

 
ครุภัณฑงานบานงานครัว 

1. เครื่องกรองน้ํา 

2. เครื่องดูดควัน 

3. เครื่องตัดหญา 

4. ตูเย็น ตูแชอาหาร 

5. ตูทําน้ําแข็ง 

6. เครื่องซักผา 

7. เครื่องอบผา 

8. เครื่องลางชาม 

9. เครื่องทําน้ําเย็น 

10. เตาอบ เตาแกส 

11. เตียง เชน เตียงไม เตียงเหล็ก เปนตน 

12. ผามานพรอมอุปกรณ 

 

ครุภัณฑโรงงาน 

1. เครื่องพิมพลายบนแกว 

2. แทนพิมพ 

3. เครื่องพิมพแบบ 

4. เครื่องทําเหรียญกษาปณ 

5. เครื่องตีตราและอัดแบบ 

6. เครื่องปมตราดุน 

7. เครื่องเขียนโลหะดวยไฟฟา 

8. เครื่องเชื่อมโลหะ 

9. เครื่องชุบผิวโลหะ 

10. เตาเคลือบโลหะ เตาหลอมโลหะ 

11. เตาอบ 

12. ตูอบเครื่องรัก 

13. เครื่องเจียระไน 

14. เครื่องทอผา 
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15. เครื่องดัดโลหะ 

16. เครื่องปมและตัดโลหะ 

17. เครื่องตัดเหล็ก 

18. เครื่องพับและมวนเหล็ก 

19. เครื่องจักรกล 

20. เครื่องจักรไอน้ํา 

21. เครื่องลางทําความสะอาดเคร่ืองยนต 

22. เครื่องตรวจสอบหัวฉีดเครื่องยนต 

23. เครื่องอัดฉีดเครื่องจักร 

24. เครื่องมือถอดสปริงลิ้น 

25. เครื่องสําหรับดูดบูชและลูกปน 

26. เครื่องตรวจทุนไดนาโม 

27. เครื่องดูดลม 

28. แทนกลึง 

29. เครื่องควาน 

30. เครื่องทําเกลียว 

31. เครื่องทําเฟอง 

32. เครื่องดูดเฟอง 

33. เครื่องถอดและตอโซ 

34. เครื่องปรับความถี่และกําลังดัน 

35. ทั่งระดับเหล็ก 

36. เครื่องกลั่น 

37. เครื่องกวาน 

38. เครื่องโมหิน 

39. เครื่องยอยหิน 

40. เครื่องอัดจารบี 

41. เครื่องปมน้ํามันไฟฟา 

42. เครื่องหยอดน้ํามัน 

43. มอเตอรหินเจีย 
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44. เครื่องเจีย 

45. เครื่องขัดกระดาษทราย 

46. เครื่องลอกบัว 

47. เครื่องเปาลม 

48. เครื่องมือตางๆ เชน เลื่อยวงเดือนไฟฟา เลื่อยฉลุไฟฟา ไขควงไฟฟา กบไฟฟา สวาน

ไฟฟา เปนตน 

 
ครุภัณฑกีฬา 

1. แทรมโปลิน 

2. บอกซสแตนด 

3. โตะเทเบิลเทนนิส 

4. จักรยานออกกําลังกาย 

5. เหล็กยกน้ําหนัก 

6. บารคู 

7. บารตางระดับ 

8. มาหู 

9. มาขวาง 

 

ครุภัณฑสํารวจ 

1. กลองสองทางไกล 

2. เครื่องเจาะสํารวจ 

3. กลองระดับ 

4. กลองวัดมุม 

5. โซลาน 

6. ไมสตาฟฟ 

 
ครุภัณฑอาวุธ 

1. ปน 

2. ปนลูกซอง 

3. ปนพก 
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ครุภัณฑดนตรีและนาฏศิลป 

1. ปคาลิเน็ท 

2. แตรทรัมเปท 

3. แตรทรัมโบน 

4. แตรบาริโทน 

5. แตรยูฟอรเนียม 

6. แตรบาสซูน 

7. แซกโซโฟน 

8. ไวโอลิน 

9. วิโอลา 

10. เซลโล 

11. เบส 

12. เปยโน 

13. ออรแกนไฟฟา 

14. ระนาด 

15. ฆองวง 

16. ขิม 

17. ศรีษะโขนละคร 

18. เครื่องแตงกายชุดแสดงโขน-ละคร 

 

ครุภัณฑคอมพิวเตอร 

1. มอนิเตอร 

2. เครื่องพิมพ 

3. พล็อตเตอร 

4. เครื่องแปลงรหัสสัญญาณ 

5. เครื่องถายทอดสัญญาณจากคอมพิวเตอรข้ึนจอภาพ 

6. เครื่องปรับระดับกระแสไฟ 

7. สแกนเนอร 

8. ดิจิไทเซอร 
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9. เครื่องสํารองกระแสไฟฟา 

10. เครื่องแยกกระดาษ 

11. เครื่องปอนกระดาษ 

12. เครื่องอานขอมูล 

13. เครื่องอานและบันทึกขอมูล 

14. โปรแกรมคอมพิวเตอร หรือซอฟแวรที่มีราคาหนวยหนึ่ง หรือชุดหนึ่งเกินกวา 20,000 

บาท 

 
หมายเหตุ 

1. รายการสิ่งของที่กําหนดไวดังกลาวขางตน เปนเพียงตัวอยางรายการสิ่งของที่จัดเปน

ครุภัณฑเทานั้น ซ่ึงในการพิจารณาสิ่งของที่จัดเปนครุภัณฑดังกลาว จะตองพิจารณาไดวาสิ่งของ

นั้นมีลักษณะคงทนถาวร มีอายุการใชงานในระยะเวลาประมาณ 1 ปข้ึนไป และใหหมายความ

รวมถึงสิ่งของที่มีลักษณะทํานองเดียวกันดวย 

2. การจัดประเภทของครุภัณฑ เปนเรื่องเกี่ยวกับการควบคุมพัสดซึ่งสวนราชการอาจ

กําหนดหลักเกณฑและวิธีการควบคุมใหเหมาะสมเพื่อประโยชนแกการบริหารจัดการพัสดุได ทั้งนี้ 

การจัดประเภทของครุภัณฑข้ึนอยูกับวัตถุประสงคของการใชงานของสวนราชการแตละแหง  

(ที่มา :กองกฎหมายและระเบียบสํานักงบประมาณ) 



ประวัติผูเขียน 
 

 

ช่ือ-นามสกุล ศุภสัณห  วรยศวรงค 

 

วันเดือนปเกิด 27 พฤษภาคม พ.ศ. 2525 

 

ประวัติการศึกษา วิทยาศาสตรบัณฑิต (การวิจัยและดําเนินงาน) 

 มหาวิทยาลัยรามคําแหง 

 พ.ศ. 2546 

 

ประสบการณทํางาน กรกฎาคม พ.ศ. 2547  –  พฤษภาคม พ.ศ. 2548 

 เจาหนาที่ธุรการระบบสาธารณูปโภค 

 บริษัท โพรเกรส ฟาซิลิตีส เมเนจเมนท จํากัด  
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