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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  



ABSTRACT 
 

Title of Thesis      An Adaptation of RFID Application in Inventory Tracking System : 

A Case of Information System Education Center, National Institute 

of Development  Administration 

Author    Mr. Supasun  Worrayoshwarong 

Degree    Master of Science (Information Technology Management) 

Year  2008  
 

 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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 วิทยานิพนธฉบับนี้สําเร็จลุลวงลงได เนื่องจากไดรับการดูแลเอาใจใสเปนอยางดีจาก

อาจารย ดร.ปราโมทย ลือนาม และ ผศ.ดร.นิธินันท  ธรรมากรนนท อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ

และประธานกรรมการสอบวิทยานิพนธ รวมถึงคุณวัชรากรณ หนูทอง นักวิจัยของศูนยเทคโนโลยี

และคอมพิวเตอรแหงชาติหรือ NECTEC ที่ใหความกรุณาเสียสละเวลาเพื่อใหคําปรึกษา และ

ขอเสนอแนะ จนทําใหวิทยานิพนธฉบับนี้เสร็จสมบูรณ ผูวิจัยขอกราบขอบพระคุณเปนอยางสูงมา 

ณ ที่นี้ 

ขอกราบขอบพระคุณ เจาหนาที่สํานักการศึกษาระบบสารสนเทศ พี่สุนีย เจาหนาที่พัสดุ

สวนกลาง เจาหนาที่สํานักงานตรวจสอบภายใน สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร และผูที่ใหทุน

สนับสนุนการทําวิทยาพนธทุกทาน ที่กรุณาอํานวนความสะดวกในเรื่องตางๆ ทําใหแตละขั้นตอน

ของการทําวิทยานิพนธเปนไปไดอยางราบรื่น 

 ขอกราบขอบพระคุณอาจารยชํานาญ เจริญรุงเรือง และกองแผนงาน มหาวิทยาลัย

รามคําแหง ที่ไดเสียสละเวลาในการใหขอมูลและความรูที่เปนประโยชนแกวิทยานิพนธเลมนี้   

ขอขอบพระคุณพี่นพมุนินท และพี่สุวรรณี สุวรรณโณ ที่ใหคําปรึกษาในเรื่องของการ

ออกแบบโปรแกรม และใชสถานที่ในการทํางาน 

ขอบคุณและขอบใจ พ่ี นอง พองเพื่อนชาว เจไอที ที่คอยถามไถดวยความหวงใยวา

เมื่อไหรจะสําเร็จการศึกษา โดยเฉพาะเพื่อนรวมทุกขสุขและเพื่อนรวมอุดมการณตลอดระยะเวลา

การศึกษา “กั๊ก”, “นัท”, “โบ”, “พี่จูน”, “พี่ต๋ี”, “กีวี่”, “โอค”, “หลี”, “โหนง”, “พี่ปู”, “พี่นิน” และที่ลืม

ไมไดคือ “กิ๊บ” ที่ชวยขัดเกลาคําแปลจากบทความภาษาอังกฤษและใหยืมคอมพิวเตอรใช 

ขอขอบคุณนางสาวศิรินันท ลานิน นายชัชชัย ชาวสวนเจริญ และนายธีรพงษ วงศสุริยะ ที่

คอยใหความชวยเหลือและเปนกําลังใจใหตลอดมา รวมถึงผูมีพระคุณทุกทานที่มิไดเอยนามไว ณ 

ที่นี้ 

สุดทายนี้ กราบขอบพระคุณ คุณพอและคุณแม บุพการีผูใหทุกสิ่งทุกอยางกับผูวิจัย 
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