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บทคดัย่อ  
 โรงงานแป้งมนัสาํปะหลงัมบีทบาทต่อเศรษฐกจิอย่างมหาศาล เน่ืองจากประเทศไทยเป็นประเทศอนัดบัตน้ๆ
ของโลกในการสง่ออกมนัสาํปะหลงั  ในปจัจุบนั โรงงานแป้งมนัสาํปะหลงัหลายแห่งในประเทศไทย ขาดการบรหิาร
จดัการโลจสิตกิสภ์ายในโรงงานทีม่ปีระสทิธภิาพสง่ผลใหก้ระบวนการภายในตัง้แต่การจดัซือ้วตัถุดบิจากเกษตรกรเขา้สู่
โรงงานล่าชา้ ส่งผลกระทบโดยตรงต่อกระบวนการอื่นๆ ที่เกี่ยวเน่ือง เช่น การแปรรูป การจดัการคลงัสนิคา้ และการ
จําหน่าย ซึ่งนอกจากจะสะท้อนถงึต้นทุนการผลติของโรงงานที่มากขึน้แล้ว ยงัมผีลกระทบต่อต้นทุนการจดัการโลจิ
สตกิสท์ี่สงูขึน้ของประเทศโดยรวมตามไปดว้ย งานวจิยัน้ี พฒันาระบบบรหิารจดัการโลจสิตกิสภ์ายในโรงงานแป้งมนั
สาํปะหลงั โดยใฃเ้ทคโนโลย ีRFID เพื่อจดัการรถบรรทุกหวัมนัสดใหม้ปีระสทิธภิาพมากขึน้ ครอบคลุมการจดัการรถ
เขา้สูโ่รงงาน จดัการรถในควิรอชัง่หนกั จดัการการชัง่หนกั จนถงึรถออกจากโรงงาน และใชเ้ทคโนโลย ีWeb Service 
เพื่อการเชื่อมโยงระบบจดัการโลจสิตกิสภ์ายในและระบบงานภายในของบรษิทัฯ ที่มอียู่ (ระบบ ERP) สาํหรบัการใช้
ขอ้มูลร่วมกนั จากการทดลองพบว่า ระบบทีพ่ฒันาสามารถลดระยะเวลาในกระบวนการจดัซื้อวตัถุดบิ ลดจํานวนและ
ภาระของพนักงานในการปฏบิตังิานและสามารถพฒันาระบบสารสนเทศใหส้ามารถเชื่อมโยงแบบ Real Time เพื่อ
ควบคุมคุณภาพและตน้ทุนการผลติใหส้ามารถแขง่ขนัทัง้ภายในและภายนอกประเทศไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ 
 
คาํสาํคญั:  RFID; มนัสาํปะหลงั; การจดัการโลจสิตกิส;์ Web Service  
 
1. ท่ีมาและความสาํคญั 

ในปจัจุบนัสถานการณ์ในการพฒันาทางดา้นโลจสิตกิสข์องประเทศไทยภายใตส้ภาวะเศรษฐกจิถดถอยมอีตัรา
การเจรญิเตบิโตทีค่่อนขา้งตํ่า โดยตน้ทุนทางโลจสิตกิสท์ี ่สศช. ประมาณไวอ้ยูท่ีร่อ้ยละ 18-19 ต่อ GDP หรอื รอ้ยละ 
10-12 ต่อยอดขาย ซึง่สงูกวา่ค่าเฉลีย่ในประเทศคู่แขง่ทีม่ตีน้ทุนโลจสิตกิสป์ระมาณรอ้ยละ 9-10 ต่อ GDP  สง่ผล
กระทบต่อขดีความสามารถในการแขง่ขนัดา้นราคา[1]  จากปญัหาน้ีสง่ผลใหท้ัง้ภาครฐัและภาคเอกชนตอ้งรว่มมอืกนัใน
การพฒันาการจดัการโลจสิตกิสใ์นทุกๆภาคอุตสาหกรรมเพื่อลดตน้ทุนโลจสิตกิสข์องประเทศไทยใหส้ามาถแขง่ขนักบั
ต่างประเทศได ้

โรงงานอุตสาหกรรมแปรรปูจากสนิคา้เกษตร จะมกีารนําเขา้ของวตัถุดบิ(ผลติผลทางการเกษตร) ในช่วงเวลา
เกบ็เกี่ยวเป็นจํานวนมาก เช่น โรงงานน้ําตาลจะมอี้อยเป็นวตัถุดบิ ในทํานองเดยีวกนั โรงงานแป้งมนัสําปะหลงัซึ่งมี
หวัมนัสาํปะหลงัสดเป็นวตัถุดบิ ถงึแมว้า่เกษตรกรจะสามารถเกบ็เกีย่วหวัมนัสดไดต้ลอดทัง้ปี แต่เกษตรกรจะมกีารเกบ็
เกีย่วและจาํหน่ายหวัมนัสดมากในช่วงเวลาเดยีวกนั ซึง่จะมเีพยีง 3-4 เดอืน/ปีในการนําเขา้โรงงาน ทาํใหเ้กดิแถวคอย
ของรถบรรทุกหวัมนัสดทัง้ภายในและภายนอกโรงงานซึง่เป็นตน้ทุนทางโลจสิตกิสอุ์ตสาหกรรม  การบรหิารจดัการโลจิ
สติกส์ภายในโรงงานที่มปีระสทิธภิาพจะช่วยให้รถบรรทุกสามารถวิง่เขา้โรงงานผ่านจุดบรกิารตลอดจนวิง่ออกจาก
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โรงงาน โดยไมม่คีวิหรอืใหส้ามารถใชเ้วลาในแต่ละจุดน้อยทีส่ดุ ทาํใหก้ารไหลเวยีนของรถบรรทุกมอีตัราเรว็ทีส่มํ่าเสมอ
ชว่ยใหล้ดขนาดแถวคอยของรถบรรทุกหวัมนัสดทีร่อเขา้โรงงาน ซึง่จะเป็นการลดคา่ใชจ้า่ยทางดา้นโลจสิตกิสโ์ดยรวม 

จากปญัหาที่กล่าวมาข้างต้นผู้วิจยัจึงได้มแีนวความคิดในการพฒันาระบบ “ระบบจดัการโลจิสติกส์ภายใน
โรงงานแป้งมนัสาํปะหลงัดว้ย RFID”  เพื่อพฒันาการบรหิารจดัการโลจสิตกิสภ์ายในโรงงานแป้งมนัสาํปะหลงั  โดยใช้
ระบบของ บรษิทั สงวนวงษ์อุตสาหกรรม จํากดั ในสว่นของการจดัซื้อหวัมนัสดเป็นกรณีศกึษา  โดยมกีระบวนการใน
การจดัซือ้หวัมนัสด 8 ขัน้ตอน ไดแ้ก่ 

1.  การแจกบตัรควิ  
2.  การเขา้แถวคอยเพือ่รอชัง่น้ําหนกัหวัมนัสด 
3.  การชัง่น้ําหนกัหวัมนัสด    
4.  การเทหวัมนัสดทีล่านมนั 
5.  การเขา้แถวคอยเพือ่รอชัง่รถเปลา่ 
6.  การชัง่รถเปลา่ 
7.  เกษตรกรรอรบัเงนิ 
8.  คนืบตัรควิทีห่น้าประต ู

จากงานวจิยัน้ี ผูว้จิยัเชื่อมัน่เป็นอยา่งยิง่วา่การใชเ้ทคโนโลย ีRFID ในการพฒันาการบรหิารจดัการโลจสิตกิสภ์ายใน
โรงงานสงวนวงษ์จะทําใหก้ารจดัซื้อหวัมนัสดเขา้โรงงานมคีวามรวดเรว็ขึน้ และช่วยลดปญัหาแถวคอยของรถบรรทุก
หวัมนัสดทําใหต้น้ทุนทางโลจสิตกิสล์ดลง รวมทัง้ไดใ้ชเ้ทคโนโลยเีวบ็เซอรว์สิในการเชื่อมโยงระบบสารสนเทศเพื่อให้
ผูบ้รหิารและเจา้หน้าทีภ่ายในสามารถไดร้บัสารสนเทศแบบเรียลไทม์ (Real Time)  และสามารถนําสารสนเทศทีไ่ด้
ไปใชใ้นการวางแผนหรอืการตดัสนิใจในการดาํเนินการทางธุรกจิต่อไปภายในอนาคตไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ  
 
2. บทความปริทศัน์และทฤษฎีพืน้ฐาน 
 2.1. RFID(Radio Frequency Identification) 
  RFID [2] คอืการสื่อสารไรส้ายที่ทําหน้าทีใ่นการบ่งชี้หรอืระบุตวัตนของวตัถุหรอืสิง่มชีวีติดว้ยคลื่น
ความถี่วทิยุ โดยมจีุดเด่นคอืสามารถอ่านขอ้มูลจากป้าย(Tag)  ไดแ้บบไรส้มัผสั หรอืไม่จําเป็นต้องเหน็ป้ายเช่น Tag 
ถูกซ่อนอยู่ภายในวตัถุ รวมทัง้สามารถอ่านค่าได้แมใ้นสภาพที่ทศันวสิยัไม่ด ีทนต่อความเปียกชื้น และสามารถอ่าน
ขอ้มลูไดด้ว้ยความเรว็สงู ขอ้มลูจะถูกเกบ็ไวใ้นไมโครชปิทีอ่ยูภ่ายใน Tag ตลอดระยะเวลาทีผ่่านมา RFID มกีารเตบิโต
อย่างรวดเรว็และนอกเหนือจากการนํามาใชท้ดแทนระบบบารโ์คด้แบบเดมิแลว้ RFID ยงัถูกนําไปประยุกต์ใชง้านใน
หลายๆดา้น เช่น อุตสาหกรรม  หา้งสรรพสนิคา้ โรงพยาบาล เป็นต้น ในระบบ RFID  มอีงค์ประกอบหลกัสาํคญั 3 
สว่น ไดแ้ก่ 1) Tag หรอื Transponder ใชต้ดิกบัวตัถุต่างๆทีต่อ้งการ 2)  Reader หรอื Interrogator คอืเครื่องสาํหรบั
อ่านหรอืเขยีนขอ้มูลจาก Tag ดว้ยคลื่นความถี่วทิยุและ 3) ระบบประยุกต์ใช้งานในที่น้ีรวมถงึระบบฮารด์แวรแ์ละ
ซอฟตแ์วรป์ระยกุตใ์ชง้าน  
  ในปจัจุบนัย่านความถี่ที่ใชใ้นระบบ RFID จะอยู่ในย่านความถี่พลเรอืน ISM (Industrial-Scientific-
Medical) ซึ่งเป็นย่านความถี่ทีใ่ชง้านในเชงิการแพทย ์วทิยาศาสตรแ์ละอุตสาหกรรมย่านความถี่ในการใชง้าน RFID  
แบง่ออกเป็น 4 ยา่นความถีใ่หญ่ๆ ไดแ้ก่ 

1. ยา่นความถีต่ํ่า (Low Frequency : LF) ตํ่ากวา่ 150 กโิลเฮริตซ(์KHz) ระยะทีอ่่านไดน้้อยกวา่ 1 เมตร  
2. ยา่นความถีส่งู (High Frequency : HF) 13.56/27.125 เมกะเฮริตซ(์MHz) ระยะทีอ่่านไดน้้อยกวา่ 1.5 เมตร 
3. ยา่นความถีส่งูยิง่ (Ultra High Frequency : UHF) 433/868/915 เมกะเฮริตซ(์MHz) ระยะทีอ่่านได ้2-5 เมตร 

และ 1-100 เมตร ในกรณีทีเ่ป็น Tag ชนิด Active 
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4. ยา่นความถีไ่มโครเวฟ (Microwave Frequency) 2.45/5.8 กกิะเฮริตซ(์GHz) ระยะทีอ่่านไดน้้อยกวา่ 1 เมตร 
ใน Tag ทีเ่ป็นชนิด Passive และ 1-15 เมตร ใน Tag ทีเ่ป็นชนิด Active 

2.2. ระบบแถวคอย (Queuing System)  
 ระบบแถวคอยหรอืระบบควิ [2,3] เป็นระบบแบบพลัวตั(Dynamic System) คอื ระบบจะมกีาร

เปลี่ยนแปลงตามเวลา โครงสรา้งทัว่ไปของระบบแถวคอยจะประกอบด้วย ผูใ้ชบ้รกิารหรอืลูกคา้ เมื่อลูกคา้เขา้มารบั
บรกิาร ถา้ขณะนัน้ผูใ้หบ้รกิาร(Servers) ซึง่อาจเป็นคน เครื่องจกัร หรอือื่นๆวา่ง ลกูคา้จะเขา้รบับรกิารไดท้นัทไีมต่อ้ง
คอย แต่ถา้หากผูใ้หบ้รกิารไมว่า่ง ลกูคา้จะตอ้งคอยจนกวา่ผูบ้รกิารวา่ง   ดภูาพที ่1 ประกอบ 

 

 
 

รปูที ่1: ระบบแถวคอย 
 
 2.2.1. ตวัแบบแถวคอย(Queuing Models) 
  ตวัแบบแถวคอย คอืการใชห้ลกัการทางคณิตศาสตรแ์ละสถติใินการวเิคราะห์ผลลพัธ์ของระบบ
แถวคอย ตวัแบบแถวคอยทีม่ ี1 ชอ่งทางบรกิาร สามารถแยกออกเป็นกรณีต่างๆ ดงัต่อไปน้ี 

1. ความยาวแถวคอยไมจ่าํกดั(Infinite Queue Models) คอืหน่วยบรกิารรบัลกูคา้ไดไ้มจ่าํกดั 
แทนดว้ย (M/M/1) : (GD/∞/∞) 

2. แถวคอยจาํกดั(Finite Queue Models) คอืหน่วยบรกิารมขีดีจาํกดัในการรบั 
ลกูคา้ แทนดว้ย (M/M/1) : (GD/M/∞) 

3. จาํนวนลกูคา้ทีเ่ขา้สูร่ะบบมจีาํนวนจาํกดั (A Limited Source Models) เชน่ จาํนวน  
เครือ่งจกัรเสยีในโรงงานทีร่อการซ่อมแซม แทนดว้ย (M/M/1) : (GD/M/M) 
   
3. รายละเอียดของข้อมลูอ้างอิงและงานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง 

จากงานวจิยัของ Chu และคณะ [5] ไดท้าํการศกึษาในการใช ้RFID Middleware ในการบรูณาการระหวา่ง
เทคโนโลย ี RFID  และระบบสารสนเทศภายในองคก์รโดยการออกแบบบนพืน้ฐานของสถาปตัยกรรมเชงิบรกิาร ซึง่ได้
กลา่วถงึ RFID Middleware และ SOA มรีายละเอยีดดงัน้ี  
 3.1. RFID Middleware 

หน้าทีข่อง RFID Middleware สรปุไดด้งัน้ี 
1. การจดัการ,ควบคุมการทาํงานรวมทัง้การตัง้คา่ต่างๆใหก้บัเครือ่งอ่าน RFID 
2. การคดักรองขอ้มลูและการรวบรวมขอ้มลูทีเ่ครือ่งอ่านทาํการอ่านไดจ้าก Tag 
3. การบูรณาการร่วมระบบสารสนเทศภายในองคก์ร โดยการสรา้งฟงัก์ชนัในการเชื่อมโยงไปยงัระบบ

สารสนเทศภายในองคก์ร 
4. ทาํใหข้ ัน้ตอนการดาํเนินงานภายในองคก์รนัน้เป็นไปในทศิทางเดยีวกนั 
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3.2 SOA  
สถาปตัยกรรมเชงิบรกิาร ซึ่งเป็น รูปแบบของสถาปตักรรมทางด้าน IT โดยทําใหร้ะบบสารสนเทศ

ภายในองคก์รกลายเป็นกลุ่มของเซอรว์สิต่างๆทีเ่ชื่อมโยงถงึกนั  สถาปตัยกรรมเชงิบรกิาร แบ่งเซอรว์สิตามหน้าทีก่าร
ทาํงานเป็น 3 ประเภท ไดแ้ก่  

1. Service Requesters คอืผูข้อใชบ้รกิารโดยจะทาํการคน้หาผา่นทาง Service Broker 
2. Service Brokers คอืตวัแทนของผูใ้หบ้รกิาร 
3. Service Provider เปรยีบเสมอืนผูใ้หบ้รกิาร 
นอกจากนัน้งานวจิยัน้ี ไดนํ้าเสนอ RFID Integration Framework โดยมสีว่นประกอบของเฟรมเวริค์ 

ไดแ้ก่ 
1. RFID Hardware Layer  เป็นชัน้ของฮารด์แวรท์างดา้น RFID ไดแ้ก่ Tag และเครือ่งอ่าน  

RFID 
2. RFID Middleware Layer เป็นตวักลางในการสื่อสารหรอืสง่ขอ้มลูระหวา่งเครื่องอ่าน RFID และ

ระบบสารสนเทศขององคก์ร 
3. Service Interface Layer เป็นการใหบ้รกิารต่างๆตามสถาปตัยกรรมเชงิบรกิาร 

                   4.  Enterprise Applications Layer  เป็นระบบสารสนเทศภายในองคก์ร เชน่ ERP, WMS  
 จากงานวจิยัของ Jan-Dong และคณะ[6] ไดนํ้าเสนอการใช ้RFID ในยา่นความถีส่งูในการจดัการยานพาหนะ
เขา้- ออก โดยระบบประกอบไปด้วย  (1)  Tag ทาํหน้าที่ ในการระบุตัวตนของยานพาหนะ  (2)  Reader 
Antenna  ทาํหน้าทีใ่นการอ่านขอ้มลูจาก Tag ก่อนจะสง่ไปยงั PC เพื่อทาํการตรวจสอบสทิธแิละแสดงขอ้มลูของผูข้บั 
(3)  Reader Control  ทาํหน้าทีใ่นการควบคุม Reader Antenna ในฝ ัง่ขาเขา้และออก (4)  PC  ทาํหน้าทีใ่นการตดิตัง้
ระบบฐานขอ้มลูและซอฟตแ์วรใ์นการสัง่งานและการตดิตามรายการเขา้ออก และทาํการควบคุมอุปกรณ์  I/O เช่น แขน
กัน้อตัโนมตั ิกลอ้งวงจรปิด  ดภูาพที ่2 ประกอบ 

 

 
 

รปูที ่2: การตดิตัง้ระบบการจดัการยานพาหนะ 
 

 ในการตดิ Tag จะทาํการตดิไวท้ีก่ระจกหน้าของยานพาหนะสงูจากขอบลา่งประมาณ 40 เซนตเิมตร และทาํการ
ตดิตัง้เครือ่งอ่าน RFID สงูจากพืน้ประมาณ 1.3 เมตร เมือ่เครือ่งอ่าน RFID ทาํการอ่านขอ้มลูจาก Tag จะทาํการนํา
ขอ้มลูทีอ่่านไดไ้ปทาํการตรวจสอบสทิธกิารเขา้-ออกจากฐานขอ้มลู ทาํใหส้ามารถควบคุมใหย้านพาหนะทีม่สีทิธ ิ
สามารถทาํการเขา้-ออกภายในบรเิวณพิน้ทีท่ีม่กีารจาํกดัไวไ้ด ้  ผลการทดสอบ เครือ่งอ่านสามารถอ่านขอ้มลูไดถ้กูตอ้ง
เมือ่ยาพาหนะวิง่ดว้ยความเรว็ประมาณ 30 กโิลเมตร/ชัว่โมง ในระยะไกลสงูสดุ 9 เมตร 
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4. วิธีการดาํเนินงานวิจยั 
 ในการดาํเนินการวจิยัไดใ้ชก้ระบวนการ SDLC โดยเริม่จาก ทาํการศกึษากระบวนการทาํงานของระบบเดมิเพื่อ
กาํหนดความตอ้งการและปญัหาทีก่่อใหเ้กดิปญัหาคอขวด ทาํการศกึษาความเป็นไปไดใ้นเชงิเทคนิคและเชงิปฏบิต้เิพื่อ
คดัเลอืกเทคโนโลยทีีเ่หมาะสมในการแกป้ญัหา ออกแบบเวบ็เซอรว์สิในการเชื่อมโยงกบั ERP รวมทัง้ออกแบบการนํา 
RFID ไปใชใ้นระบบและตาํแหน่งในการตดิตัง้เครือ่งอ่าน RFID  
 4.1. ออกแบบสถาปัตยกรรมของระบบ 

 จากการศกึษากระบวนการดงักล่าว ผูว้จิยัพบวา่เกดิปญัหาคอขวดในขัน้ตอนของการรบับตัรคิว, การ
เข้าชัง่น้ําหนักหวัมนัสด และการเขา้ชัง่น้ําหนักของรถเปล่า ซึ่งผู้วจิยัเหน็ว่าควรได้รบัการแก้ไข ในงานวจิยัน้ี ได้ใช้
เทคโนโลย ีRFID (Radio Frequency Identification) ซึง่เป็นเทคโนโลยทีีส่ามารถบ่งชีห้รอืระบุตวัตนของวตัถุเพื่อใชใ้น
การบ่งชี้รถบรรทุกหวัมนัสด  ทําให้การวิง่ผ่านจุดบรกิารที่ก่อใหเ้กดิปญัหาคอขวดสามารถตรวจสอบได้ พนักงานจงึ
สามารถบรหิารจดัการแถวคอยรถบรรทุกภายในโรงงานไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ รวมทัง้การใชเ้ทคโนโลยเีวบ็เซอรว์สิใน
การบูรณาการเทคโนโลย ีRFID ร่วมกบัระบบ ERP  เพื่อใหโ้รงงานสามารถลดตน้ทุนในการบูรณาการระบบ และ
สามารถนําสารสนเทศไปใชป้ระโยชน์ไดอ้ยา่งรวดเรว็ สถาปตัยกรรมของระบบทีอ่อกแบบ ดภูาพที ่3 ประกอบ 

 

 
 

 
ภายในสถาปตัยกรรมของระบบออกแบบเป็นชัน้ โดยแต่ละชัน้มรีายละเอยีด ดงัน้ี 
4.1.1.   Physical Layer  เป็นชัน้ในการระบุตวัตนของรถบรรทุกและการใชเ้วบ็เซอรว์สิในการเชื่อมโยง

ระหวา่งฐานขอ้มลู RFID ใหท้าํงานรว่มกบัระบบ ERP ของโรงงานได ้
4.1.2. Business Logic Layer เป็นชัน้ในการบรหิารจดัการโลจสิตกิสภ์ายในโรงงานโดยครอบคลุมใน

การจดัการรถบรรทุกหวัมนัสด, การจดัการแถวคอยและระบบการสรา้งรายงาน 
4.1.3. Presentation  Layer เป็นชัน้ในการแสดงผลและสว่นตดิต่อกบัผูใ้ชง้าน  

 4.2. ออกแบบการติดตัง้ RFID ภายในโรงงาน 
  การออกแบบการตดิตัง้ RFID ภายในโรงงานเพื่อใหร้องรบัการทํางานของระบบใหม่ไดอ้อกแบบการ
ตดิตัง้ไวท้ีต่าํแหน่งต่างๆ ดภูาพที ่4 ประกอบ 

รปูที ่3: แสดงสถาปตัยกรรมของระบบ 
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รปูที ่4: ตาํแหน่งในการตดิตัง้เครือ่งอ่าน RFID 
  

  ในการตดิตัง้เครื่องอ่านจะพจิาณาจาก ความต้องการของการใชป้ระโยชน์จาก RFID เป็นหลกั ใน
งานวจิยัน้ีไดอ้อกแบบการตดิตัง้สงูจากพืน้ระนาบ 2 เมตร จากการทดสอบเครื่องอ่าน RFID พบวา่มรีะยะในการอ่าน
ขอ้มลูไดถู้กตอ้งทีสุ่ดประมาณ  1 เมตร โดยเกษตรกรจะตอ้งทําการยื่นบตัร RFID ออกจากนอกรถเพื่อทําการอ่าน
ขอ้มลู เน่ืองจากหากบตัร RFID อยูภ่ายในรถเครือ่งอ่านมกีารอ่านขอ้มลูผดิพลาด           
 4.3. ออกแบบฐานข้อมลูในการบรูณาการ RFID และระบบ ERP ของโรงงาน 
  การออกแบบฐานขอ้มลูในการเชื่อมโยงขอ้มลูภายใน ERP และขอ้มลูของ RFID  ไดใ้ชเ้ทคโนโลยเีวบ็
เซอรว์สิในการเชื่อมโยงขอ้มลู  โดยทาํการพจิารณาจากกระบวนการในการจดัซือ้หวัมนัสดตามสภาพความเป็นจรงิเพื่อ
หาขัน้ตอนที่เหมาะสมของจุดเริม่ต้นในการเชื่อมโยงข้อมูล   งานวจิยัน้ีได้ใช้ข ัน้ตอนในการลงทะเบียนรถเข้าเป็น
จุดเริม่ตน้ในการเชื่อมโยงขอ้มลูโดยใชห้มายเลขควิเป็นคยีห์ลกัในการเชื่อมโยงขอ้มูลไปยงัสว่นอื่นภายในระบบ ERP  
เชน่ ขอ้มลูเกษตรกร, การชัง่น้ําหนกั เป็นตน้ การเชื่อมโยงขอ้มลูแสดงได ้ดภูาพที ่5 ประกอบ 
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รปูที ่5: การเชื่อมโยงขอ้มลูระหวา่ง Tag, หมายเลขควิและหมายเลขประจาํตวัผูข้บัรถบรรทุก 
 

 4.4. พฒันาระบบการจดัการโลจิสติกสภ์ายในโรงงานด้วยเทคโนโลยี RFID 
  4.4.1. ตาํแหน่งการตดิตัง้ RFID 
   จากขัน้ตอนการออกแบบไดท้าํการตดิตัง้ RFID ใน 2 จุด ไดแ้ก่ บรเิวณป้อมยามทัง้สองดา้นเพื่อ
ลงทะเบยีนรถเขา้-ออกและบรเิวณเครือ่งชัง่น้ําหนกั ดภูาพที ่6  ประกอบ 

                   
                                           (a)                                                 (b) 

          รปูที ่6: จุดบรกิารทีท่าํการตดิตัง้ RFID 
 

  4.4.2. การเกบ็ขอ้มลูภายในบตัรประจาํตวัรถและบตัรควิ 
  ในการจดัซือ้หวัมนัสดจากเกษตรกร ไดใ้ชบ้ตัร RFID Tag  2 แบบ ไดแ้ก่ บตัรประจาํตวัรถบรรทุกทีแ่จก
ใหก้บัเกษตรกรททีาํการลงทะเบยีนไวก้บัทางโรงงาน และบตัรควิแบบหมุนเวยีนทีเ่กษตรกรทาํการรบับรเิวณหน้าโรงงานและทาํ
การคนืบตัรเมื่อออกจากโรงงาน โดยบตัรประจําตวัรถบรรทุกจะทําการเกบ็หมายเลขประจําตวัรถบรรทุกทีเ่ชื่อมโยงกบัขอ้มลูใน
ฐานขอ้มลู RFID และ ERP สว่นบตัรควิจะทาํการจดัเกบ็หมายเลขควิสาํหรบัเรยีงลาํดบัในการเขา้รบับรกิารก่อน-หลงัตามลาํดบั
และเชื่อมโยงกบัขอ้มลูในฐานขอ้มลู RFID 
  4.4.3. พฒันาระบบการลงทะเบยีนรถเขา้-ออกโรงงานสาํหรบัการจาํหน่ายหวัมนัสด 
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                   กระบวนการลงทะเบยีนรถเขา้-ออกโรงงาน.ใชเ้ครื่องอ่าน RFID ในการอ่านขอ้มลูจากบตัร RFID ทีเ่ป็น
บตัรควิและบตัรประจําตวัรถแทนการใหเ้จา้หน้าทีท่ําการป้อนขอ้มูลรถเขา้และสรา้งหมายเลขควิ เมื่อบตัรประจําตวัรถถูกอ่าน
ระบบจะสามารถบอกประเภทของรถ,น้ําหนักบรรทุกเฉลี่ยและ หมายเลขทะเบยีนรถไดอ้ย่างอตัโนมตั ิและเมื่อบตัรควิถูกอ่าน
ระบบจะสามารถบอกถงึประเภทการตดิต่อ,หมายเลขเครือ่งชัง่, ประเภทวตัถุดบิ และหมายเลขควิไดอ้ยา่งอตัโนมตั ิเมื่อระบบอ่าน
ขอ้มลูจากบตัรทัง้สองเรยีบรอ้ยแลว้จงึทาํการบนัทกึไปยงั  ERP เพือ่ใหร้ะบบตาชัง่สามารถเรยีกใชข้อ้มลูไดต่้อไป   
  4.4.4. พฒันาระบบจดัการควิในการเขา้ชัง่หนกั 
  พนักงานทําการป้อนหมายเลขควิตัง้แต่เริม่ตน้จนถงึควิสิน้สุดในการเรยีกเขา้ชัง่หนักแต่ละครัง้ เพื่อให้
ระบบคาํนวณเวลาทีเ่หมาะสมในการประกาศเรยีกรถบรรทุกเขา้ชัง่หนกัในชุดถดัไป ทาํใหเ้กษตรกรในชุดถดัไปสามารถขบัรถจาก
ลานจอดรถมาถงึเครื่องชัง่และเขา้ชัง่หนักไดพ้อด ีสง่ผลใหแ้ถวคอยไม่ขาดช่วงหรอืไมเ่กดิเวลาสญูเสยีจากแถวคอยว่างในระบบ 
และสามารถคาดการณ์ไดว้า่เกษตรกรแต่ละหมายเลขควิจะไดเ้ขา้ชัง่เมื่อใด ตวัแบบแถวคอยของการเขา้ชัง่น้ําหนกัอยูใ่นรปูแบบ
ของ 1 ชอ่งทางบรกิารและแหลง่ของหน่วยบรกิารมขีดีจาํกดัในการรบัลกูคา้ (M/M/1) : (GD/M/∞)  สามารถแสดงไดด้งัสมการ [2]  
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เมือ่    n  = จาํนวนชุดในการชัง่ในระบบ 
         Pn = ความน่าจะเป็นทีม่ชีุดในการชัง่ n ชุดในระบบ 
         PM = ความน่าจะเป็นทีม่ชีุดในการชัง่ M ชุดในระบบ  
         λ  = อตัราการเขา้ชัง่หนกัโดยเฉลีย่(ชุด/หน่วยเวลา) 
 
 
4.4.5. พฒันาระบบการรบัน้ําหนกัในการชัง่เขา้-ออก 
 กระบวนการรบัน้ําหนกัจะใชเ้ครื่องอ่าน RFID การอ่านขอ้มลูจากบตัรควิและแสดงขอ้มลูบนหน้าจอการ

รบัน้ําหนักแบบอตัโนมตัิ แทนการให้เจ้าหน้าที่ป้อนขอ้มูลหมายเลขควิหรอืหมายเลขทะเบยีนรถ และใช้เวบ็เซอร์วสิในการ
เชื่อมโยงขอ้มลูที่เกี่ยวขอ้งกบัการชัง่น้ําหนักใน ERP เช่น หมายเลขใบชัง่, น้ําหนักชัง่เขา้และน้ําหนักชัง่ออก เพื่อป้องกนัการ
ป้อนขอ้มลูผดิจากเจา้หน้าทีแ่ละทาํใหก้ระบวนการบรเิวณเครือ่งชัง่มคีวามรวดเรว็มากยิง่ขึน้  
 
5. ผลของการวิเคราะหวิ์จยั 
     5.1. การลงทะเบียนรถเข้า 

 เมื่อรถบรรทุกมาถึงหน้าโรงงาน เจ้าหน้าที่โรงงานจะยื่นบตัรควิให้เครื่องอ่านทําการอ่านขอ้มูลทําให้
ทราบถงึหมายเลขควิทีไ่ดร้บั, หมายเลขเครื่องชัง่ ,ประเภทวตัถุดบิ,   ประเภทการตดิต่อ, วนัเวลาทีส่รา้งควิและสถานะ
ควิ จากนัน้เกษตรกรจะทําการยื่นบตัรประจําตวัรถใหเ้ครื่องอ่านทําการอ่านขอ้มูลหมายเลขรถบรรทุกในบตัร และทํา
การสง่หมายเลขรถบรรทุกทีอ่่านไดผ้่านเวบ็เซอรว์สิเพื่อรอ้งขอขอ้มลู ประเภทรถ, ทะเบยีนรถและน้ําหนกับรรทุกเฉลีย่
จากระบบ ERP จากนัน้ระบบจะทําการบนัทกึขอ้มลูรถลงใน ERP โดยอตัโนมตั ิและแสดงสถานะของควิเป็น “เขา้
ระบบควิ” เมือ่บนัทกึขอ้มลูเสรจ็เจา้หน้าทีจ่งึสง่บตัรควิใหเ้กษตรกรเพือ่ใชใ้นจุดบรกิารอื่นๆต่อไป ดภูาพที ่7 ประกอบ 

 

(1) 
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รปูที ่7: หน้าจอการลงทะเบยีนรถเขา้ 
 

 5.2. การเรียกคิวเข้าชัง่หนัก 
 เจ้าหน้าที่บรเิวณเครื่องชัง่ สามารถเรยีกรถเขา้ชัง่หนักได้โดยการพจิาณาจากจํานวนรถแต่ละสถานะ

ภายในโรงงานและจํานวนหวัมนัเฉลี่ยที่รบัเขา้โรงงาน และทําการประกาศเรยีกควิเขา้เพื่อเข้าชัง่หนัก สถานะของ
รถบรรทุกทีผ่า่นการเรยีกควิจะมสีถานะเป็น “รอเขา้ชัง่หนกั” ดภูาพที ่8 ประกอบ 

 

 
 

รปูที ่8: หน้าจอการรายงานจาํนวนรถในแต่ละสถานะและการเรยีกควิเขา้ชัง่หนกั 
 

5.3. การชัง่เข้า 
 เมื่อรถบรรทุกวิง่ขึน้เครื่องชัง่ เกษตรกรจะทําการยื่นบตัรควิใหเ้ครื่องอ่าน RFID ทําการอ่านขอ้มลูจาก
บตัร ระบบจะทําการแสดงหน้าจอการรบัน้ําหนกัพรอ้มทัง้รอ้งขอขอ้มลูของควิผ่านเวบ็เซอรว์สิมาแสดงไดโ้ดยอตัโนมตั ิ
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เมื่อน้ําหนักน่ิงเจา้หน้าทีจ่ะทําการบนัทกึน้ําหนักลงใน ERP ในกระบวนการน้ีระบบจะแก้ไขสถานะของควิเป็น “ชัง่
หนกั” ดภูาพที ่9 ประกอบ 
 

 
 

รปูที ่9: หน้าจอการรบัน้ําหนกัในการชัง่เขา้ 
 

5.4. การชัง่ออก 
 เมือ่รถบรรทุกวิง่ขึน้เครือ่งชัง่ เกษตรกรจะทาํการยื่นบตัรควิใหเ้ครื่องอ่าน RFID ทาํการอ่านขอ้มลู ระบบ
จะทาํการแสดงหน้าจอการรบัน้ําหนกัพรอ้มทัง้รอ้งขอขอ้มลูของควิ , น้ําหนกัในตอนทีช่ ัง่เขา้ผ่านเวบ็เซอรว์สิมาแสดงได้
โดยอตัโนมตัิและคํานวณผลต่างน้ําหนักในการชัง่เข้าและชัง่ออก จากนัน้เจ้าหน้าที่จะทําการบนัทึกลงระบบ ERP 
เพื่อให้ระบบตรวจวดัคุณภาพหวัมนัสดนําผลต่างของน้ําหนักไปคํานวณหาจํานวนเงนิที่ต้องจ่ายให้เกษตรกรได ้ ใน
กระบวนการน้ีระบบจะแกไ้ขสถานะของควิเป็น “ชัง่เบา”  ดภูาพที ่ 10 ประกอบ 
 

     
 

รปูที ่10: หน้าจอการรบัน้ําหนกัในการชัง่ออก 
 

5.5. การลงทะเบียนรถออก 
 เกษตรกรยืน่บตัรควิใหเ้ครือ่งอ่าน ระบบจะทาํการแกไ้ขสถานะของควิเป็น “ออกจากระบบควิ”  จากนัน้
จงึคนืบตัรควิใหเ้จา้หน้าทีแ่ละออกจากโรงงาน  
 จากการทดลองและทดสอบ พบว่าระบบสามารถลดระยะเวลาและลดแถวคอยในจุดการลงทะเบยีนรถเขา้หน้า
โรงงาน และบรเิวณเครือ่งชัง่โดยการปรบัปรงุกระบวนการทาํงานใหม้คีวามเป็นอตัโนมตัมิากยิง่ขึน้ รวมทัง้มกีารบรหิาร
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จดัการควิโดยการรายงานจาํนวนรถบรรทุกในแต่ละสถานะและหวัมนัเฉลีย่ทีร่บัเขา้โรงงานเพื่อประกอบการตดัสนิใจใน
การเรยีกรถบรรทุกเขา้ชัง่หนกั ทาํใหค้วิในระบบลดลงไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ 
 
6. บทวิจารณ์และสรปุผล 

งานวจิยัน้ีได้นําเสนอ การบริหารจดัการโลจิสติกส์ภายในโรงงานแป้งมนัสําปะหลงั ด้วย RFID และการใช้
เทคโนโลยเีวบ็เซอรว์สิในการเชื่อมโยงกบัระบบสารสนเทศภายในโรงงาน โดยศกึษาระบบงานของ โรงงานสงวนวงษ์
อุตสาหกรรม จํากดัเป็นกรณีศกึษา การพฒันาระบบโลจสิตกิสใ์นการบรหิารจดัการกระบวนการทํางานภายในโรงงาน
ช่วยใหแ้ถวคอยของรถบรรทุกหวัมนัสดทีร่อเขา้โรงงานลดลง เป็นการลดตน้ทุนทางดา้นโลจสิตกิสโ์ดยรวม ในดา้นการ
เขา้รบับรกิารของลูกคา้หรอืเกษตกรไดร้บัความพงึพอใจในการไดร้บับรกิารทีร่วดเรว็เป็นการสรา้งความสมดุลทัง้ทาง
ภาคเกษตกรและภาคโรงงานแป้งมนัใหไ้ดร้บัผลประโยชน์ทัง้สองฝา่ย 

ประโยชน์ทีไ่ดจ้ากงานวจิยัน้ี สามารถนําองค์ความรูไ้ปเป็นต้นแบบใหแ้ก่โรงงานแป้งมนัอื่นๆ ทีม่กีระบวนการ
ดําเนินงานในลกัษณะเดยีวกนัหรอืสามารถประยุกต์ใชไ้ปยงัโรงงานแปรรปูพชืเศรษฐกจิอื่น ๆ เช่น ขา้ว ออ้ย เป็นต้น 
เพือ่ใหโ้รงงานอุตสาหกรรมแปรรปูสนิคา้เกษตรสามารถลดตน้ทุนทางโลจสิตกิสเ์พือ่สรา้งความไดเ้ปรยีบกบัคูแ่ขง่ได ้
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