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บทคัดยอ 

 
ในสภาวะปจจุบันผลิตภัณฑเม็ดพลาสติกที่มีอยูในทองตลาดมีการแขงขันในหลายรูปแบบ ทั้งดานราคา 

คุณภาพ แตเนื่องจากเม็ดพลาสติกเปนสินคาที่มีลักษณะที่ทดแทนกันได  ดังนั้นสภาวะการแขงขันดานราคาจึงไม
ตางกันมากนัก เพราะฉะนั้นการแขงขันภายใตสภาวะตลาดลักษณะนี้ผูผลิตจึงจําเปนจะตองกลับมาพิจารณาถึง
ตนทุนสินคา คลังสินคาเปนอีกหนึ่งปจจัยที่มีอิทธิพลตอตนทุน การเก็บสินคาคงคลังมีทั้งผลดีและผลเสีย ทั้งนี้ขึ้นอยู
กับแตละบริษัทที่จะบริหารคลังสินคาใหมีประสิทธิภาพ ดวยเหตุนี้ทางผูวิจัย จึงเล็งเห็นถึงความสําคัญของ จากการที่
คลังสินคาเปนปจจัยที่มีผลตอตนทุน ดวยเหตุนี้ผูวิจยัจึงเลือกวิจัย “การเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการคลังสินคาดวย
ระบบ RFID ของบริษัท เอ จํากัด” เพ่ือทําการคนหาปญหา แนวทางการแกไขปญหา ซึ่งจะเปนประโยชนตอบริษัท
และสังคมโดยรวม ดวยการทํางานที่เรงรีบและขั้นตอนการทํางานแบบ Manual สงผลใหเกิดแนวโนมการจายสินคา
ผิดสูงขึ้น เนื่องจาก Human Error และสินคาแตกเสียหายสูงขึ้นจากการดําเนินงานแบบ Double Handling ทั้งนี้
ปญหาดังกลาวสงผลใหตนทุนการดาํเนินงานและตนทุนสินคาสูงขึ้น  ในป 2005 จากการศึกษาพบวาแนวโนมสินคา
แตกเสียหายเพิ่มขึ้น ดังนั้นทางผูวิจัยจึงทําการศึกษาถึงความเปนไปไดที่จะนําเทคโนโลยี RFID เขามาใชในการ
ปฏิบัติงานภายในคลังสินคาของบริษัท โดยการวิเคราะหทางดานเทคนิคและทางการเงิน ผลจากการศึกษาพบวา เงิน
ลงทุนเบ้ืองตนอยูที่ 1,810,000 บาท  โดยในระยะเริ่มตนจะทําการติด RFID tag ที่ Pallet ซึ่งการลงทุนเริ่มตนในครั้ง
นี้จะสามารถประหยัดตนทุนไดถึง 791,285 บาท ในป 2010 มีระยะเวลาคืนทุนอยูที่ 2 ป 11 เดือน และมีอัตรา
ผลตอบแทนของการลงทุน (ROI) เทากับ 43.71% ในป 2010 
 
คําสําคัญ:  เม็ดพลาสติก, สินคาแตกเสียหาย, Double Handling, ระบบ RFID 
 
1.  บทนํา 

ในสภาวะปจจุบันผลิตภัณฑเม็ดพลาสติกที่มีอยูในทองตลาดมีการแขงขันในหลายรูปแบบ ทั้งดานราคา 
คุณภาพ แตเนื่องจากเม็ดพลาสติกเปนสินคาที่มีลักษณะที่ทดแทนกันได  ดังนั้นสภาวะการแขงขันดานราคาจึงไม
ตางกันมากนัก เพราะฉะนั้นการแขงขันภายใตสภาวะตลาดลักษณะนี้ผูผลิตจึงจําเปนจะตองกลับมาพิจารณาถึง
ตนทุนสินคา  เพ่ือเพ่ิมศักยภาพในการแขงขันกับคูแขงทั้งในและตางประเทศได เนื่องจากอัตราการเจริญเติบโตของ
ธุรกิจ (Business Grows) ที่สูงขึ้นถึง 3,000 ตันตอวัน (คิดเปน 90,000 ตันตอเดือน) ประกอบดวยความหลากหลาย
ของสินคาที่มีมากถึง 1,500 SKUs  ซึ่งแบงออกเปน Grades, Classes และ Packages  ทําใหตองผลิตและจาย
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สินคาใหไดทันตามความตองการลูกคา ซึ่งสงผลใหสถิติการจายสินคาสูงสุด 120,000 ตันตอเดือน ดวยเหตุนี้ทําให
ตองสงมอบสินคาที่มีคุณภาพและบริการไดทันตอความตองการลูกคา ดวยตนทุนที่ประหยัดที่สุดที่จะสามารถแขงขัน
กับคูแขงในธุรกิจได ”ดวยการทํางานที่เรงรีบและตอบสนองความตองการของลูกคาอยางเรงดวน  สงผลใหเกิดปญหา
ตางๆเกดิขึ้นมากมาย ทั้งนี้ปญหาดังกลาวสงผลใหตนทุนการดําเนินงานและตนทุนสินคาสูงขึ้น ดวยเหตุนี้ผูวิจัยจึง
เลือกวิจัย “การเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการคลังสินคาดวยระบบ RFID ของบริษัท เอ จํากัด” เพ่ือทําการคนหาปญหา 
แนวทางการแกไขปญหา ซึ่งจะเปนประโยชนตอบริษัทและสังคมโดยรวม 
 
2.  ทฤษฎีและงานวิจัยท่ีเกี่ยวของ 
 Radio Frequency Identification : RFID เปนระบบระบุลักษณะของวัตถุดวยคล่ืนความถี่วิทยุที่ไดถูก
พัฒนามาตั้งแตป ค.ศ. 1980 มีวัตถุประสงคหลักเพ่ือนําไปใชงานแทนระบบบารโคด (Barcode) โดยจุดเดนของ 
RFID อยูที่การอานขอมูลจากแท็ก (Tag) ไดหลายๆ แท็กแบบไรสัมผัสและสามารถอานคาไดแมในสภาพที่ทัศน
วิสัยไมดีทนตอความเปยกชื้นแรงส่ันสะเทือน การกระทบกระแทก สามารถอานขอมูลไดดวยความเร็วสูง โดย
ขอมูลจะถูกเก็บไวในไมโครชิปที่อยูในแท็ก ในปจจุบันไดมีการนํา RFID ไปประยุกตใชงานในดานอื่นๆ 
นอกเหนือจากนํามาใชแทนระบบบารโคดแบบเดิม เชน ใชในบัตรชนิดตางๆ เชน บัตรสําหรับใชผานเขาออก
สถานที่ตางๆ บัตรที่จอดรถ ตามศูนยการคาตางๆ ที่เราอาจพบเห็นอยูในรูปของ แท็กสินคา มีขนาดเล็กจน
สามารถแทรกลงระหวางชั้นของเนื้อกระดาษได หรือเปนแคปซูลขนาดเล็กฝงเอาไวในตัวสัตว เพ่ือบันทึกประวัติ
ตางๆ เปนตน ในระบบ RFID จะมีองคประกอบหลักๆ อยู 2 สวนดวยกัน  สวนแรก คือทรานสปอนเดอรหรือ
แท็ก (Transponder/Tag) ที่ใชติดกับวัตถุตางๆ ที่เราตองการ โดยแท็กที่วาจะบันทึกขอมูลเกี่ยวกับวัตถุชิ้นนั้นๆ 
เอาไว สวนที่สองก็คือเคร่ืองสําหรับอาน/เขียนขอมูลภายในแท็ก ดวยคล่ืนความถี่วิทยุ ทั้งนี้แท็กในระบบ RFID 
ก็คือ ตัวบารโคดที่ติดกันฉลากของสินคา และเครื่องอานในระบบ RFID ก็คือ เครื่องอานบารโคด (Scanner) โดย
ขอแตกตางของทั้งสองระบบคือ ระบบ RFID จะใชคล่ืนความถี่วิทยุในการอาน/เขียน สวนระบบรหัสแทงจะใช
แสงเลเซอร ในการอาน โดยขอเสียของระบบบารโคด คือหลักการอานเปนการใชแสงในการอานแท็กบารโคด 
ซึ่งจะตองอานแท็กที่ไมอะไรกับปกปดหรือตองอยูในเสนตรงเดียวกับลําแสงที่ยิงจากเครื่องสแกน และอานไดที
ละแท็กในระยะใกลๆ  แตระบบ RFID จะแตกตางโดยสามารถอานแท็กได โดยไมตองเห็นแท็ก หรือแท็กนั้นซอน
อยูภายในวัตถุและไมจําเปนตองอยูในเสนตรงกับคล่ืน เพียงอยูในบริเวณที่สามารถรับคล่ืนวิทยุไดก็สามารถอาน
ขอมูล ได และการอานแท็กในระบบ RFID ยังสามารถอานไดหลายๆ แท็กในเวลาเดียวกัน โดยระยะในการอาน
ขอมูลไดไกลกวาระบบบารโคดอีกดวย 

อภิญญา พานทองวิริยะกุล  (2548) ไดทําการศึกษาความเปนไปไดในการนําระบบอารเอฟไอดีมาใชแทน
ระบบบารโคดสําหรับการติดตามสินคาในกระบวนการผลิตรถยนต โดยการศึกษามุงเนนถึงความเปนไปไดใน
การนําระบบอารเอฟไอดีเขามาใชติดตามชิ้นสวนรถยนตที่อยูในระหวางกระบวนการผลิตแทนระบบบารโคด 
จากการศึกษาพบวามีความเปนไปไดทางเทคนิคที่จะนําเอาเทคโนโลยีอารเอฟไอดีเขามาใชแทนระบบบารโคด 
โดยเคล่ือนความถี่ที่เหมาะสม ไดแก  คล่ืนความถี่ตํ่า ปายติดตามตัวของชิ้นสวนที่เหมาะสม ไดแก ปายแบบ
แพสซีฟ (Passive) นอกจากนี้ยังตองทนความรอนไดถึง 185 องศาเซลเซียส สําหรับตัวเครื่องอานปายอาจจะ
เปนแบบติดตั้งอยูกับที่หรือแบบเคล่ือนยายก็ได สําหรับความเปนไปไดทางการเงิน จะตองใชเงินลงทุนเริ่มตน
ประมาณ 3,750,000 ถึง 4,600,000 บาท โดยจะใชเวลาในการคืนทุนประมาณ 2 ป ซึ่งจะชวยประหยัดตนทุนใน
การติดตามตัวสินคาในระยะยาวได 

Nabarro (2546) ไดทําการศึกษาเกี่ยวกับการนําระบบอารเอฟไอดีมาใชในบริษัท Figleaves เพ่ือลด
ความผิดพลาดตางๆที่เกิดขึ้นภายในคลังสินคา พบวาทางบริษัทมคีลังสินคาทั้งในอังกฤษและอเมริกา รวมถึงยัง
ใชระบบบารโคดในการบริหารคลังสินคา แตเนื่องดวยสินคาที่มีความหลากหลายกวา 104 ย่ีหอ ทําใหเกิดปญหา
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การจายสินคาผิดพลาดสูงและปญหาอื่นๆ ซึ่งสงผลตอความพึงพอใจของลูกคา จากปญหาดังกลาวทางบริษัทจึง
นําระบบอารเอฟไอดีมาเริ่มใช โดยเริ่มที่การกําหนดหาตําแหนงเก็บสินคาที่ถูกตองและการหยิบสินคาอยาง
ถูกตอง รวมถึงการจัดวางสินคาจะชวยลดความผิดพลาดที่เกิดจากการวางสิ่งของที่ผิดตําแหนงและยนระยะเวลา
ในการระบุตําแหนงที่ใชในการจัดวางสินคา โดยแถบ RFID จะแสดงถึงตําแหนงในการวางสินคานั้นๆและสง
สัญญาณเตือนเมื่อเกิดความผิดพลาดขึ้น นอกจากนี้ยังกลาวถึงเพ่ิมความสามารถของพนักงานในการหยิบสินคา
ไดถึง 60,000 ผลิตภัณฑตอเดือน ซึ่งทําใหอัตราความผิดพลาดในการหยิบสินคาลดลงนอยกวา 0.1%  

สมนึก สมชัยกุลทรัพย (2547) ไดทําการศึกษาพบวา Wall Mart รานคาปลีกชื่อดังของสหรัฐฯ ซึ่งมี
ยอดขายปละกวา 250,000 ลานดอลลาร ไดออกระเบียบกําหนดให Suppliers รายใหญ 100 ราย เชน Gillette, 
Nestle’, Johnsons & Johnsons และ Kimberly Clark ติด RFID Chip บนหีบหอ และกลองบรรจุสินคาให
เรียบรอยกอนสงมาถึงหาง สวน Suppliers รายเล็กๆ จะตองติดชิปในรถสงสินคาใหแลวเสร็จภายในสิ้นป 2549 
Wall Mart มองวา เมื่อระบบดังกลาวเสร็จส้ินอยางสมบูรณจะชวยใหบริษัททราบถึงการเดินทางของสินคาไดทุก
ระยะ ต้ังแตโรงงานของ Suppliers จนถึงศูนยกระจายสินคาของหาง และเมื่อใดที่สินคาถูกหยิบออกจากชั้นไป 
RFID ก็จะสงสัญญาณเตือนไปยังพนักงานใหนําสินคามาเติมใหมทําให Wall Mart ไมจําเปนตองเก็บสต็อกสินคา 
แตสามารถสั่งให Suppliers มาสงของไดทันทีรวมท้ังจะชวย guarantee วาสินคามีวางจําหนวยตลอดเวลา และ
ประโยชนที่สําคัญอีกประการหนึ่งก็คือ จะชวยลดปญหาการโจรกรรมสินคา และปลอมแปลงสินคาไดอีกดวย  
นอกจากนี้ยังสามารถลดจํานวนพนักงานในการสแกนบารโคด ซึ่งสงผลใหสามารถลดตนทุนดานแรงงานได 
15% คิดเปนจํานวนเงินที่สามารถประหยัดตนทุนได 6.7 พันลานดอลลาร และสามารถลดคาใชจายในการ
ติดตามสินคาไดปละ 8.4 พันลานดอลลาร 

 
3.  ผลการศึกษา 

จากขอมูลที่ไดทําการศึกษาในเบื้องตน สรุปวาแนวทางการแกไขปญหา คือ การนําเทคโนโลยีเขามาชวย
ในการทํางาน (Advance Technology through SAP and Barcode System) ในป 2005 สถิติของปญหาการ
จายสินคาผิดพลาดและปญหาสินคาแตกเสียหายเริ่มมีแนวโนมเพ่ิมขึ้นเนื่องจากการใชระบบเกาที่เปน Manual 
ดังนั้นทางผูวิจัยจึงไดทําการวิเคราะหถึงความเปนไปไดในการนําระบบ RFID (Radio Frequency 
Identification) เขามาใช เพ่ือแกปญหาดังกลาวเพ่ือเปนการเพ่ิมประสิทธิภาพในการทํางานของบริษัท เอ จํากัด 
การวิเคราะหความเปนไปไดของการนําเทคโนโลยี RFID มาประยุกตใชในกระบวนการบริหารคลังสินคา โดยจะ
แบงเปนการวิเคราะหใน 2 สวนหลัก ไดแก การวิเคราะหทางดานเทคนิคและการวิเคราะหทางดานการเงิน  
 1.การวิเคราะหทางดานเทคนิค จะมีการวิเคราะหเฉพาะกระบวนการการปฏิบัติงานในคลังสินคา
ของบริษัท เอ เทานั้น ซึ่งครอบคลุมตั้งแตขั้นตอนการรับ จาย และตรวจนับสินคา 
 1.1 การบรรจุผลิตภัณฑ (Bagging Line)   โดยมีกระบวนการดังนี้  

 1.1.1  เมื่อผลิตสินคาเต็ม Pallet  ติด RFID Tag  ที่ทาย Line บรรจุสินคา 
       1.1.2  ระบบก็จะสงขอมูลแจงให Forklift ทราบถึง Location ที่จะเก็บสินคา 
       1.1.3  ระบบ TS และ  SAP จะ update  

ประโยชนที่ไดรับ คือ สามารถผลิต/บรรจุสินคาไดทันตามความตองการ และลดความผิดพลาด  
รวมถึงลดคาใชจายลงได 

 1.2 การรับสินคา (Receiving)  โดยมีกระบวนการดังนี้ 
1.2.1  เมื่อสินคาลงจากสายการผลิตหรือรถบรรทุก จะมีการตรวจนับสินคา เขาคลังดวยตัว 
RFID scan ที่ติดบริเวณทางเขา หรือเปนแบบพกพา โดยสแกนที่ Pallet Tag  

  1.2.2  ขอมูลที่ไดสามารถสงไปยังระบบ TS หรือ SAP ไดทันที 
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1.2.3  ระบบจะส่ังงานใหพนักงานขับรถ Forklift เขามารับสินคาไปจัดเก็บไดทันที 
ประโยชนที่ไดรับ คือ ชวยใหการตรวจสอบสินคาจากสายการผลิตสามารถทําไดรวดเร็วมากขึ้น ,
ไมเสียเวลากับการตรวจสอบสินคาทีละชิ้นอีกตอไป , ลดความผิดพลาดของคนและเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการจัดการคลังไดดีขึ้น 

1.3 การจัดเก็บสินคา (Put away & Picking) โดยมีกระบวนการดังนี้ 
 1.3.1  แยกสินคาที่มี Movement เร็วและชาออกจากกันโดยขอมูลที่บันทึก 
 ใน RFID Tag   

       1.3.2  แยกเก็บตามที่ระบบจัดสรรให 
1.3.3 การเคลื่อนยายสินคาและกิจกรรมตางๆที่จะเกิดขึ้น ระบบจะเปนผูส่ังการโดยพนักงาน
ทําตาม Monitor และ Handheld เปนตัวจัดการก็ได 

ประโยชนที่ไดรับ คือ พนักงานมีระบบในการตัดสินใจทําใหงายและรวดเร็วขึ้น, ถาทํางานผิดจะมี
ระบบเตือนจากอุปกรณ, ระบบจะผูกสินคากับ Location ทําใหทราบถึงขอมูลตางๆได และ
พนักงานก็จะไมสามารถทํางานผิดพลาด 

 1.4 การจายสินคา  (Dispatch)  โดยมีกระบวนการดังนี้ 
 1.4.1  RFID Tag  ติดลงบน Pallet  
 1.4.2  RFID Tag  ติดที่ Location 
 1.4.3  RFID Leader  ใช Handheld แบบพกพา 
1.4.4 เมื่อทําการจายสินคาจะสแกนที่ Location และ Tag บน Pallet (ใช Handheld แบบ
พกพา)    

ประโยชนที่ไดรับ คือ ชวยเพ่ิมประสิทธิภาพการจายสินคาใหการทํางานรวดเร็วและถูกตองมากขึ้น 
ทั้งนี้จะสามารถสงผลใหปญหาการจายสินคาผิดพลาดลดลงได รวมถึงคาใชจายตางๆที่เกิดขึ้นก็
ลดลง 

             1.5 การตรวจนับสินคา (Inventory Management) โดยมีกระบวนการดังนี้ 
  1.5.1  RFID Tag  ติดที่ Location 

1.5.2 เวลาตรวจนับสินคาก็สแกนที่ Location และ Tag บน Pallet เพ่ือยืนยันสถานท่ีจัดเก็บ
และขอมูลสินคาตรงกัน 

  1.5.3 เมื่อขอมูลสินคาและ Location ถูกตองตรงกันก็สามารถจัดการดานการ 
ยาย หยิบ ตรวจนับไดดีขึ้น โดยเอา Handheld เขามาชวย ซึ่งสามารถโอนขอมูลเพ่ือนําไป
ประมวลผลไดโดยตรง โดยไมตองคียขอมูลเขาไปใหม 
1.5.4 ในกรณีปรับปรุงขอมูล สามารถทําการปรับปรุงใหมขอมูลใหมลงใน  

  RFID tag ได 
ประโยชนที่ไดรับ คือ ชวยในการตรวจนับ Cycle count, ชวยเรื่องความถูกตองของคลังและ
สามารถเติมสินคาไดทันความตองการ, หาสินคาไดงายและทํางานไดเร็ว และลดสินคาคงคลัง ลด
การดูแล ลดคาใชจาย   

 โดยปาย (Tag) ที่ใชจะเปนปายแบบ Passive tag ชนิดยานความถี่สูง (UHF 915 MHz) เนื่องจากมีระยะ
การรับสงขอมูลไกลมากกวา 10 เมตร และมีความเร็วในการอานขอมูลสูง สวนเครื่องอาน (Reader) ก็ตองเปน
แบบพกพา (Handheld)  โดย Passive tag จะติดสําหรับPallet ชนิดพลาสติกเทานั้น ซึ่งเปนการจัดสงใหแก
ลูกคาภายในประเทศ ที่จะมีการคืน Pallet กลับมายังบริษัท (Two-way used) ทั้งนี้ในการวิเคราะหในดาน
การเงินและรูปแบบปายการใชงานจะเปนแบบที่สามารถอานและเขียนขอมูลไดหลายครั้งตามความตองการ 
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สําหรับหนวยความจําไมจําเปนตองใชหนวยความจํามาก เนือ่งจากไมตองเก็บขอมูลจํานวนมากๆ โดยขอมูลที่
จะเพิ่มเติมจากเดิม คือ วันหมดอายุ เพ่ือลดปญหานําสินคามา retest ใหม ซึ่งจะชวยใหบริษัทบริหารสินคาคง
คลังไดอยางประสิทธิภาพ ลดปญหาสินคาหมดอายุการใชงานและประหยัดคาใชจายในการนําสินคามา retest 
ใหม 
 2. การวิเคราะหทางดานเงิน   จะประกอบดวย 2 สวน ดังนี้  

  2.1 รายละเอียดตางๆที่ใชในการลงทุนเริ่มตนและคาใชจายสําหรับระบบ RFID สําหรับปายที่ใชมี
ราคา 30 บาท และจะส่ังประมาณ 30,000 ตัว เนื่องดวยยังอยูในขั้นตอนของการศึกษาถึงความเปนไปได  จึงทํา
การทดลองติด RFID บน Pallet ชนิดพลาสติกจํานวนหนึ่งของทั้งหมดกอน สําหรับเครื่องอานแบบพกพา 
(Handheld) จะมีราคาประมาณ 150,000 บาทตอเครื่อง จํานวน 4 เครื่อง รวมถึงคาประมาณการในการซอม
บํารุงทั้งระบบประมาณ 100,000 บาท (อภิญญา พานทองวิริยะกุล 2548) 

 
 ตารางที่ 1 ตนทุนรวมของการใชเครื่องอานแบบพกพา 

เคร่ืองอานแบบพกพา  

ราคาตอหนวย 
(บาท) 

จํานวน ผลรวม 

ตนทุนคงท่ี    

*Software System    

    - Server Application 200,000 1 200,000 

    - Savant System 150,000 1 150,000 

เครื่องอาน 150,000 4 600,000 

ยอดรวมตนทุนคงท่ี 750,000 

ตนทุนผันแปร    

ปาย 30 30,000 900,000 

คาซอมบํารุง 100,000 - 100,000 

คาเสื่อมราคา 60,000 -  60,000 

ยอดรวมตนทุนผันแปร 1,060,000 

ตนทุนรวม 1,810,000 

*หมายเหตุ คาใชจายในสวนของ software ที่ระบุตามตารางนี้ ยังไมรวมคาใชจายที่จะเชื่อมตอเขากับระบบ 
SAP  
 
 จากตารางที่ 1 พบวาตนทุนคงที่ คิดเปนเงินจํานวน 750,000 บาทและตนทุนผันแปร คิดเปนจํานวน
เงิน 1,060,000 บาท ซึ่งทําใหเงินลงทุนเริ่มตน คิดเปนเงินจํานวน 1,810,000 บาท และนําขอมูลมาคํานวณหา
อัตราสวนผลตอบแทนจากการลงทุน (ROI) ตามตารางที่ 2  
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2.2  รายละเอียดการคํานวณระยะเวลาคืนทุนและอัตราสวนผลตอบแทนของการลงทุน 
 
ตารางที่ 2 คํานวณระยะเวลาคุมทุนและอัตราสวนผลตอบแทนจากการลงทุน 

 2006 2007 2008 2009 2010 

เงินลงทุน
เริ่มตน 

(1,810,000)     

คาซอมบํารุงตอ
ป 

 (100,000) (100,000) (100,000) (100,000) 

*จํานวนเงินที่
สามารถ

ประหยัดได 
670,028 700,343 730,657 760,971 791,285 

ผลรวมตนทุนที่
สามารถ

ประหยัดได 
(1,139,,972) 600,343 630,657 660,971 691,285 

อัตราสวน
ผลตอบแทน
ของการลงทุน 

37.01% 38.69% 40.36% 42.04% 43.71% 

*หมายเหตุ การคํานวณเงินที่สามารถประหยัดได สามารถแบงออกเปน 2 สวน ดังนี้ 
 

1. ตนทุนที่สามารถคิดเปนตัวเงินได สามารถแบงออกไดดังนี้ 
       1.1   ตนทุนที่สามารถประหยัดไดจากการจายสินคาผิดพลาด โดยทําการพยากรณการประหยัด
คาใชจายของการใช Handheld ของป คศ. 2006 – 2010 (ตารางที่ 4) 

1.2   ตนทุนที่สามารถประหยัดไดจากการลดจํานวนพนักงานเสมียน จํานวน 3 คน เงินเดือน 
15,000 บาทตอคนตอเดือน   
2. ตนทนุที่ไมสามารถคิดเปนตัวเงินได เชน เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารคลังสินคาและพนักงาน รวมถึง
ประสิทธิภาพในการควบคุมการคืนพาเลทจากลูกคาและตอบสนองตอความพึงพอใจแกลูกคา ซึ่งเปนส่ิง
ที่ไมสามารถตีคาเปนจํานวนเงินได เปนตน  

  
 จากตารางที่ 2 พบวาระยะเวลาคืนทุนของระบบ RFID เทากับ 2 ป 11 เดือน และอัตราสวนผลตอบแทน
การลงทุน แสดงความสามารถในการทํากําไรจากการลงทุน ซึ่งในป 2006 – 2010 พบวาอัตราสวนผลตอบแทน
จากการลงทุนเพ่ิมขึ้นจาก 37.01% เปน 43.71% ในป 2010 อันเนื่องมาจากความสามารถในการทํากําไรที่
สูงขึ้น  

จากผลการวิเคราะหถึงความเปนไปไดทั้งทางดานเทคนิคและทางการเงิน ทั้งนี้ระบบ RFID จะสามารถ
แกไขปญหาการจายสินคาผิดพลาดและปญหาสินคาแตกเสียหายไดดีกวาระบบบารโคด ทั้งยังชวยใหเกิด
ประโยชนสูงสุดในการทํางาน ทําใหบริษัทสามารถแขงขันกับคูแขงไดอยางมีประสิทธิภาพ 

หลังจากไดคํานวณหาคา Cost Saving ของป 2003, 2004, และ 2005 ซึง่มีคาเทากับ 60,485 บาท 
79,197 บาท และ 86,642 บาท ตามลําดับ ดังตารางที่ 3   
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ตารางที่ 3 คา Cost Saving ของป 2003, 2004, และ 2005 
 

ป คา Cost Saving 

2003 60,485 
2004 79,197 
2005 86,642 

 
ดังนั้นงานวิจัยนี้จึงไดทําการพยากรณคาใชจายที่สามารถประหยัดได โดยใช Linear Trend Equation 

แสดงในสมการดังตอไปนี้ 
 
 
  
 

หลังจากการคํานวณหาคา b และ a สมการแนวโนมเสนตรงที่ออกมา คือ y = 8771.4 + 30314.32t 
ดังนั้นสามารถคํานวณหาคา Cost Saving ในอีก 5 ป ขางหนาซึ่งแสดงในตารางที่ 4 
 
ตารางที่ 4  คา Cost Saving ในอีก 5 ป ขางหนา 
 

ป คา Cost Saving 

2003 60,485 
2004 79,197 
2005 86,642 
2006 130,028.68 
2007 160,343 
2008 190,657.3 
2009 220,971.6 
2010 251,285.9 
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แนวโนมการประหยัดคาใชจายของการใช Handheld RFID

0
100000
200000
300000
400000
500000
600000
700000
800000
900000

2006 2007 2008 2009 2010

ป

จํา
น
วน
เงิ
น

 
                                  

แผนภาพที่ 1 แสดงแนวโนมการประหยัดคาใชจายของการใช Handheld RFID 
  
 จากแผนภาพที่ 1 แสดงใหเห็นถึงความสามารถของระบบ RFID ที่นํามาใชที่สามารถประหยัด
คาใชจายไดอยางตอเนื่องทุกป โดยผลการคํานวณระยะเวลา 5 ปของการลงทุน ต้ังแตป 2006 - 2010 พบวาใน
ปที่ 1 ของการลงทุน คือ ป 2006   ซึ่งเปนปแรกของการประยุกตใช สามารถประหยัดคาใชจายไดถึง 670,000 
บาท และสามารถประหยัดคาใชจายอยางตอเนื่อง โดยป 2010 ประหยัดคาใชจายไดถึง 791,000 บาท 

เนื่องจากสถิติการเกิดสินคาแตกเสียหายและการจายสินคาผิดพลาดนั้นมีแนวโนมที่จะเกิดเพ่ิมขึ้น 
สงผลใหคาใชจายที่เกิดจากปญหาดังกลาวนั้น เพ่ิมสูงขึ้นมาก ดวยเหตุผลประการหลักนี้ทําใหทางผูวิจัย ไดเนน
ถึงประเด็นความสําคัญระหวางความสัมพันธคาใชจายที่เกิดขึ้นสูง กับ จํานวนเงินที่สามารถประหยัดไดหลังจาก
การประยุกตใช RFID มากกวาที่จะชี้ประเด็นไปที่ความสัมพันธระหวาง Cost saving และ จํานวนการสั่งซื้อ
สินคา ซึ่งคาดหวังวาในงานวิจัยครั้งตอไป อาจจะมีการศึกษาในเรื่องดังกลาวเพิ่มเติม 
 
4.  สรุปและขอเสนอแนะ 

ผลการศึกษาระบบ RFID  จากการศึกษากลาวโดยสรุป พบวาแนวโนมสินคาแตกเสียหายเพิ่มขึ้นในป 
2005 ดังนั้นทางผูวิจัยจึงทําการศึกษาถึงความเปนไปไดที่จะนําเทคโนโลยี RFID เขามาใชในการปฏิบัติงาน
ภายในคลังสินคาของบริษัท โดยการวิเคราะหทางดานเทคนิคและทางการเงิน ผลจากการศึกษาพบวา เงินลงทุน
เบ้ืองตนอยูที่ 1,810,000 บาท  โดยในระยะเริ่มตนจะทําการติด RFID tag ที่ Pallet จํานวน 30,000 ชิ้น และ
เครื่องอานแบบพกพา จํานวน  4 เครื่อง  โดยความสามารถของ RFID tag จะเปนแบบที่สามารถอานและเขียน
ขอมูลไดหลายคร้ังตามความตองการ ซึ่งจะสามารถหมุนเวียนการใชไดถึง 100,000 ครั้ง การลงทุนเริ่มตนในครั้ง
นี้จะสามารถประหยัดตนทุนไดถึง 791,285 บาท ในป 2010 มีระยะเวลาคืนทุนอยูที่ 2 ป 11 เดือน และมีอัตรา
ผลตอบแทนของการลงทุน (ROI) เทากบั 43.71% ในป 2010  
 ในประเทศไทยการใชเทคโนโลยี RFID ถือเปนเทคโนโลยีใหม ซึ่งยังไมไดรับความนิยมมากนัก 
เนื่องจากราคา Tag RFID ยังมีราคาคอนขางสูง ทั้งนี้มีไมกี่บริษัท ที่นํา RFID มาใชในการทํางานอยางจริงจัง 
ประกอบกับ ผูที่มีความรูความเชี่ยวชาญ และประสบการณเกี่ยวกับเทคโนโลยี RFID ในประเทศไทยยังมีอยูไม
มากนัก แมกระทั่งตัว Hardware เองไมมีวางขายตามทองตลาด ทําใหไมสามารถมองภาพตามจริงไดเหมือนกับ
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ขอมูลที่ไดรับ ดังนั้น RFID จะเกิดประสิทธิภาพสูงสุดได จึงควรจะทําการศึกษาถึงความเปนไปไดและความ
เหมาะสมของแตละธุรกิจตอไป 
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