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บทคัดยอ 

ในงานวิจัยนี้ไดนําเทคโนโลยีระบบชี้เฉพาะคลื่นความถี่วิทยุ(RFID) มาใชในการควบคุมการเลี้ยงสุกรใน
ฟารม โดยผูวิจัยไดพัฒนาโปรแกรมโดยการอางอิงขอมูลจากมาตรฐานการเลี้ยงสุกร จากกรมปศุสัตว ในการจัดการ
การเลี้ยงสุกรเลี้ยงในฟารม โปรแกรมที่พัฒนาขึ้นไดทําการทดสอบเชิงแฟกทอเรียล 32  (Full Factorial Design) เพื่อ
หาประสิทธิภาพโปรแกรมและอุปกรณรวม จากการวิเคราะหผลโดยใช  ANOVA พบวาคาของจํานวนขอมูลแท็กส 
(Tag) มีคาเทากับ 0.000  ซึ่งต่ํากวา 0.05 ของคานัยสําคัญทางสถิต จึงบอกไดวาระยะการอานแท็กสที่เปลี่ยนไปก็
จะสงผลกับการอานคาของตัวรีดเดอร  ในขั้นตอนของการติดแท็กสกับสุกรเลี้ยงในฟารมและทําการเก็บขอมูลโดยใช
รีดเดอร (RFID Reader) เพื่อนํามาลงในฐานขอมูลของโปรแกรมที่พัฒนา ผลจาการศึกษาวิจัยนี้พบวาโปรแกรม
สามารถจัดเก็บขอมูลระบบการเลี้ยงสุกรได และเปนไปตามวัตถุประสงคที่การวิจยัตั้งไว    
 
คําสําคัญ :  RFID  อุปกรณที่ใชระบบคลื่นความถี่วิทยุ   
 

Abstract 
 In this research, the Radio Frequency Identification (RFID) specifying system was used to 
controlling pigs feeding.  The program was developed from the standard data of feeding pigs 
management, Department of Livestock Development.  The efficiency of the developed program and the 
devices were examined by the full factorial design, 32 factorial.   Tags were used to identify pigs and the 
data were collected by RFID reader.  From the ANOVA result, the numbers of Tags data are 0.00 which 
lower statistic significant (< 0.05).   It could be said that the distance of Tag reading may affect to the 
efficiency of the reader.  The results revealed that the developed program were successfully for 
controlling pigs feeding. 
 
Keywords : RFID Radio Frequency Identification  
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คํานํา 
ในสภาวะปจจุบันประเทศไทยประสบปญหาทางเศรษฐกิจถดถอยในดานตางๆ หลายดาน ในการนํา

เทคโนโลยีมาใชในการแกไขปญหาก็เปนอีกทางเลือกหนึ่งที่จะทําใหหนวยงานราชการ  เอกชน และผูประกอบการได
ลดคาใชจายตลอดจนสามารถควบคุมการดําเนินการตามขั้นตอน และสามารถที่จะตรวจสอบขั้นตอนการทํางาน
ตางๆ ไดรวดเร็วเมื่อเกิดปญหาขึ้น ทําใหตนทุนคาใชจายลดลง  ในปจจุบัน การใชบัตรอัจฉริยะ (Smart Card) และ
ระบบตรวจสอบรหัสโดยใชความถี่วิทยุ (RFID) เปนที่ยอมรับและใชกันมากเพราะ เปนเทคโนโลยีที่เอื้ออํานวยตอ
การใชงานตามที่ตองการการบงบอกความแตกตางหรือขอมูลจําเพาะของแตละบุคคล สิ่งของ หรือสัตวเลี้ยงตางๆ  
ที่สามารถทํางานไดถูกตองแมนยํา รวดเร็ว ตรวจสอบไดทุกขั้นตอน และมีความเปนอัตโนมัติกวาระบบตรวจสอบ
รหัสในระบบอื่นๆ เชน รหัสแบบแทง (Barcode) การใชงานที่งายและยังเพิ่มขีดความสามารถในการใหบริการเสริม
ในเชิงพาณิชยดานตางๆ อีกทั้งยังสอดคลองกับเทคโนโลยีทางการเก็บขอมูลคอมพิวเตอร ยังผลใหการขยายตัวของ
การใชงาน RFID/Smart Card สูงขึ้นอยางกาวกระโดด   
 ในงานวิจัยนี้ไดออกแบบวิธีการของโปรแกรมเพื่อควบคุมระบบการเลี้ยงสุกรเพื่อใหสามารถใชโปแกรม
สําหรับควบคุมการเลี้ยงสุกร เพื่อรับทราบขอมูลของสุกรเลี้ยงได และเพื่อหาประสิทธิภาพดานการใชงานของ
โปรแกรมในดานการใชงาน  
 

อุปกรณและวิธีการ 
 
อุปกรณ 

1. เครื่องคอมพิวเตอรพกพา (Notebook CPU 1.70, 256 MB)  
 2. เครื่องคอมพิวเตอร PC (Pentium (R) D CPU3.4GHz, RAMDDR-2 533 MB)  
 3. ชุดเครื่องชี้เฉพาะดวยคลื่นความถี ่(RFID)  
  
วิธีการดําเนินการ 

วิธีการดําเนินการที่จะนําเทคโนโลย ีRFID มาใชใหเกิดประโยชนนั้นผูวิจัยไดออกแบบการดําเนินการดังนี ้ 
 1.ลงพื้นที่ฟารมเปาหมายเพื่อสํารวจจํานวนของสุกรที่อยูในฟารม สําหรับติดสุกรในฟารมใหครบจํานวน
ของสุกรที่มีอยูในฟารม ( ผูวิจัยไดกําหนดพื้นที่ในเขตเทศบาลตําบลวังกะพี ้อําเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ)  
 2.พัฒนาโปรแกรมที่มีอยูสําหรับการจัดเก็บขอมูลในดานตางๆ เชนขอมูลผูเลี้ยงสุกร ขอมูลสุกรประจํา
ฟารม (จํานวนตัว) เปนตน  
 3.จัดเก็บขอมูลลงในฐานขอมูล  และวิเคราะหขอมูล  
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ในการศึกษาวิจัยนี้ไดมีกรอบแนวความคิด เพื่อใหเปนไปตามวัตถุประสงคของการวิจัยดังแสดงภาพที ่ 1  
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 1  แสดงการสรุปผลการหาขอมูลพื้นฐานของการจัดเก็บขอมูล   

 จากภาพที่ 1 แสดงกรอบแนวคิดของการศึกษาวิจัยในครั้งนี้  ซึ่งผูวิจัยไดออกแบบ วิธีการ และพัฒนา
โปรแกรมใหสามารถทํางานใหเปนไปตามวัตถุประสงค ซึ่งจะสามารถใชงานโปรแกรมในการควบคุมการเลี้ยงสุกรได
อยางเหมาะสม    

 
ผลการทดลองและวิจารณ 

 จากการดําเนินการผูวิจัยไดออกแบบการวิจัยไว 2 ขั้นตอนคือ ในขั้นตอนแรกผูวิจัยไดทําการพัฒนา
โปรแกรมที่จะนําไปใชในพื้นที่โดยการออกแบบจะทําการอางอิงขอมูลจากมาตรฐานการเลี้ยงสุกร จากกรมปศุสัตว 
ขั้นตอนที่สองเปนการทดสอบโปรแกรมโดยวิธีการทางสถิติเพื่อหาประสิทธิภาพของโปรแกรมและอุปกรณรวม และ
ขั้นตอนที ่2 นีเ้ปนการสํารวจขอมูลเพื่อนํามาลงในโปรแกรมเพื่อจัดเก็บขอมูลสุกรในฟารมเลี้ยงสุกร   
 ขั้นตอนของการพัฒนาโปรแกรมเพื่อใชในการจัดเก็บขอมูลสุกรเลี้ยง ผูวิจัยไดอางอิงมาตรฐานการเลี้ยงสุกร 
จากสวนมาตรฐานดานกรมปศุสัตว สํานักมาตรฐานดานกรมปศุสัตว กรมปศุสัตว ดังแสดงภาพโปรแกรมในภาพที ่
2,3,4 

 
ภาพที่ 2  แสดงหนาตางของโปรแกรมของการลงทะเบียนผูเขารวมโครงการ 

ทะเบีย
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ภาพที่ 3  แสดงหนาตางโปรแกรมการจัดการกําหนดการตรวจมาตรฐานฟารมเลี้ยง 

 

 
ภาพที่ 4  แสดงหนาตางโปรแกรมการแจงการเคลื่อนยายสุกร 

 

การดําเนินการกอนการนําโปรแกรมที่พัฒนาไปใชผูวิจัยไดออกแบบการทดสอบโปรแกรมและอุปกรณรวม 
โดยไดทําการออกแบบการทดลองเชิงแฟกทอเรียล เพื่อทดสอบประสิทธิภาพการทํางานของโปรแกรม และอุปกรณ 
RFID  ซึ่งไดทําการออกแบบการทดลองดังนี ้ 
 การออกแบบการทดลองของจํานวนแท็กสกับระยะการอานขอมูลโดยใชการทดสอบเชิงแฟกทอเรียลในการ
ทํางานของอุปกรณและโปรแกรมคอมพิวเตอรที่ไดพัฒนาขึ้นซึ่งจะมีตัวแปรหลายตัว  ดังนั้นผูวิจัยจึงไดออกแบบการ
ทดลองในเบื้องตนเพื่อศึกษาผลกระทบของจํานวนขอมูล และระยะหางของการอานขอมูล ซึ่งผูวิจัยจะใชการทดลอง
เชิงแฟกทอเรียล 32  แบบ (Full Factorial Design) โดยจะทําการออกแบบผลที่เกิดกับปจจัยของในการอานขอมูล
และสงขอมูล ตอการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับผลคําตอบ และศึกษาผลที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงระดับของปจจัย
นั้นหรือ ผลหลัก (Main Effect) โดยทําการแบงคาระดับปจจัยประกอบดวย 3 ระดับคือระดับ ต่ํา (0) ระดับกลาง (1) 
ระดับสูง (2) และผลหลักของปจจัยจํานวนแท็กส แทนดวย (A) ระยะการอาน แทนดวย (B) ในการวิเคราะหการ
ทดลองจะใชวิธีการ ANOVA เปนการวิเคราะหเพื่อดูวาปจจัยใดจะมีผลตอการหาคําตอบที่ระดับนัยสําคัญ α = 
0.05  ดังแสดงตารางการออกแบบในตารางที ่1  

ตารางที่ 1 แสดงการออกแบบการทดลองเชิงแฟกทอเรียล 32  
เฟกเตอร  (Factors) ระดับปจจัยต่ํา (0) ระดับปจจัยกลาง (1) ระดับปจจัยสูง (2) 
จํานวนขอมูล Tag (A) 50 100 150 
ระยะหางของการอาน
ขอมูล (B) 

20 cm. 40 cm. 60 cm. 
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จาการออกแบบการทดลองเชิงแฟกทอเรียล 32 มีจํานวนการทดลองทั้งหมด 9 การทดลอง ผูวิจัยนําผลที่ได
จากการทดลองมาทําการโหลดขอมูลลงในโปรแกรมและทําการเก็บผลดานเวลา และจํานวนขอมูลที่ทําการโหลดได  
จากผลการทดลองทั้ง 9 การทดลองนําผลมาวิเคราะหโดยใชวิธี  ANOVA ซึ่งจะทราบถึงปจจัยหลัก (Main Effect) 
ของจํานวนขอมูลและระยะหางของการอานขอมูลการวิเคราะหผล ดังแสดงตารางที ่2 
 
ตารางที่ 2   แสดงการประมวลผลโดยใช  ANOVA ของการวิเคราะหผลการทดลอง  

Source DF Seq SS Adj SS Adj MS F P 

จํานวนขอมูล Tag 2 14702.9   14702.9   7351.4     5089.46   0.000 
ระยะหางการอาน 2 14.2 14.2        7.1 4.92         0.083 
Error 4 5.8 5.8 1.4   
Total 8 14722.9     

  
จากตารางที ่2 แสดงผลจากการวิเคราะหผลโดยใชวิธี ANOVA วิเคราะหผลการทดลองเชิงแฟกทอเรียล 32

พบวาคาของจํานวนขอมูล Tag มีคาเทากับ 0.000  ซึ่งต่ํากวา 0.05 แสดงวาจํานวนขอมูล Tag ที่เปลี่ยนไปจะสงผล
กับการอานคาที่เปลี่ยนไปดวยเชนกัน สวนระยะของการอานขอมูลยังไมสงผลมาก แตเมื่อพิจารณาจากภาพที่  5
จากการวิเคราะหพบวาควรที่จะใชระยะที่ 20 และ 40 เซนติเมตร  ดังแสดงภาพที ่5  
 

 
ภาพที่ 5  แสดงผลการใชระยะการอานคาที่เหมาะสมของรีดเดอร  

 
ขั้นตอนที ่2 ผูวิจัยไดทําการการสํารวจขอมูลเพื่อนําขอมูลลงในโปรแกรมที่พัฒนา ในการดําเนินการเก็บ

ขอมูลผูวิจัยนําแท็กส (Tag) สําหรับติดสกุร มาลงทะเบียนในโปรแกรม และเมื่อมีการนําไปใชในฟารม ก็จะมีการ
เบิกจายแท็กส ซึ่งอุปกรณแท็กสจะใชรวมกับรีดเดอร (RFID Reader) ในการจําแนกสุกรแตละตัว เมื่อทําการติด
แท็กสที่สุกรในฟารมแลว ผูวิจัยนํารีดเดอรมาเก็บสัญญาณจากแท็กสของสุกรทุกตัวในฟารมแลว จึงจะดําเนินการ
จัดเก็บและโหลดขอมูลสุกรจากรีดเดอรลงโปรแกรมที่พัฒนา ดังแสดงดังภาพ  6 ,7 
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ภาพที่ 6  แสดงรูปเครื่องรีดเดอร (RFID Reader) แบบมือถือ 

 
ภาพที่ 7  แสดงการติดแท็กส (Tag) ที่ใบหูของสุกรเลี้ยง 

 การจัดเก็บขอมูลสุกรลงในฐานขอมูลโปรแกรมที่พัฒนา ผูวิจยัไดทําการเก็บขอมูลของฟารมเลี้ยงหนึ่ง
(ฟารม A) ซึ่งมีสุกรจํานวน  125 ตัว ผูวิจัยไดทําการเก็บขอมูลของสุกรในฟารมเลี้ยง และจัดเก็บลงฐานขอมูลใน
โปรแกรมดังแสดงตัวอยางของสุกรเลี้ยงตารางที ่3   

ตารางที่ 3  แสดงตัวอยางการจัดเก็บลงฐานขอมูลของฟารมเลี้ยงสุกร A  
ลําดับ รหัส Tag เพศสุกร น้ําหนัก อายุสุกร 

1 E004518415010000 ตัวเมีย 168 590 
2 E004A89716010000 ตัวเมีย 163 597 
3 E004A8B116010000 ตัวเมีย 189 455 
4 E0049C7F1A010000 ตัวเมีย 188 575 
5 E004709615010000 ตัวเมีย 177 455 
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เมื่อดําเนินการจัดเก็บขอมูลสุกรลงฐานขอมูลของโปรแกรมแลว จากนั้นจะเปนขั้นตอนของการตรวจสอบ
เก็บขอมูลรายสัปดาห เพื่อเพิ่มหรือทําการลดจํานวนสุกรภายในฟารม และการบันทึกขอมูลของการใหวัคซีนสุกรใน
ฟารม เพื่อนํามาจัดเก็บในฐานขอมูลของโปรแกรม ซึ่งจะทราบถึงขอมูลของสุกรแตละตัว  
  ขั้นตอนของการวิเคราะหผล ผูวิจัยไดทํากาสอบถามฟารมเลี้ยงสุกรหลังการดําเนินการวิจัย โดยตั้ง
สมมุติฐานของการสอบถามหลังการดําเนินการวิจัยที่ระดับมากขึ้นไป หรือสมมุติฐานทางสถิต ิH0 : µ = 4 และ Ha : 
µ < 4 ที่คาระดับความเชื่อมั่นที่นัยสําคัญทางสถิติเทากับ 95% หรือ α = 0.05 โดยผูวิจัยไดทําการสอบถามความพึง
พอใจของผูประกอบการฟารมเลี้ยงสุกร และผูที่มีสวนไดสวนเสียในการบริโภค การขายเนื้อสุกร และผูชําแหละเนื้อ
สุกร จํานวน 386 ชุด และนํามาวิเคราะหผลดังแสดงตารางที ่4  
 
ตารางที่ 4   แสดงการวิเคราะหขอมูลดวยสถิติทดสอบท ี(T-test) 

  Test Value = 4 

  t df Sig. (2-tailed) Mean 
Difference 

95% Confidence Interval of 
the Difference 

  Lower Upper Lower Upper Lower Upper 
V7 0.557 385 0.578 0.023 -0.06 0.11 

หมายเหตุ : V7  หมายถึงการสอบถามความพึงพอใจในการใชระบบ RFID ในการควบคุมการเล้ียงสุกร  
 
 จากตารางที่ 4 แสดงผลการวิเคราะหขอมูลดวยสถิติทดสอบที (T-test) แบบทดสอบคาเฉลี่ย 1 กลุม 
(One-Sample Test) การวิเคราะหผลทําการทดสอบไดคาเทากับ p - value = 0.578 ดังนั้น  0.578/2 = 0.289 ได
คา p = 0.289 > α = 0.05 ดังนั้นจึงยอมรับสมมุติฐาน นั่นคือกลุมที่ผูวิจัยไดทําการสอบถามดานความพึงพอใจใน
การใชระบบ  RFID ในการควบคุมการเลี้ยงสุกร ดังนั้นในการสอบถามความพึงพอใจหลังการดําเนินการวิจัยเปนไป
ตามสมมุติฐานทางสถิติที่ไดตั้งไว ที่ระดับความเชื่อมั่นที่นัยสําคัญทางสถิติเทากับ 95% ซึ่งมีคาของ p  > α = 0.05  

 
สรุปผลและเสนอแนะ 

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงคในการใชระบบชี้เฉพาะดวยคลื่นความถี่วิทย ุ(RFID) มาใชในการควบคุมการเลี้ยง
สุกรในฟารม โดยงานวิจัยไดมีการพัฒนาโปรแกรมที่เหมาะสมในการนํามาใชในพื้นที่ โดยมีการทดสอบโปรแกรม
โดยใชวิธีการเชิงแฟกทอเรียล 32  โดยการขั้นตอนของการดําเนินการรวบรวมขอมูลผูวิจัยไดแบงเปน 2  ตอน ใน
ขั้นตอนที่ 1 การลงพื้นที่ฟารมเปาหมายเพื่อสํารวจขอมูลพื้นฐาน ผูวิจัยออกสํารวจขอมูลพื้นฐาน ดานฟารมเลี้ยง
สุกร และการเลี้ยงสุกร ซึ่งพบวาการเลี้ยงสุกรของฟารมเลี้ยงยังไมไดมีการเก็บขอมูลของสุกรที่ชัดเจน  เชนขอมูลการ
ฉีดวัคซีนในแตละตัว ผูวิจัยจึงไดมีการสอบถามขอมูลจากฟารมเลี้ยง และนําขอมูลมาเก็บยังโปรแกรมที่พัฒนาขึ้น  
ตอนที่ 2 ลงพื้นที่ฟารมเปาหมายเพื่อใชโปรแกรม ทําการติดแท็กสและเก็บขอมูลของสุกรในแตละตัว และทําการ
จัดเก็บขอมูลลงฐานขอมูลของโปรแกรมที่พัฒนาขึ้น  ซึ่งในการดําเนินการในการดําเนินการวิจัยนี้ พบวาการจัดเก็บ
ขอมูลของสุกรในฟารมนั้นสามารถจัดเก็บขอมูล  และสามารถรูถึงขอมูลของสุกรในฟารมเลี้ยงไดดี ดังนั้นในการ
ดําเนินการของการวิจัยจึงเปนไปตามวัตถุประสงคที่ผูวิจัยไดตั้งไว   
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ขอเสนอแนะ  
 ในการดําเนินการวิจัยการใชระบบชี้เฉพาะดวยคลื่นความถี่วิทย(ุRFID) นี ้ในการเขาฟารมจะตองสวมใสชุด
ที่ควบคุมการแพรกระจายเชื้อโรค ตามมาตรฐานของการเขาฟารมที่กําหนดเพื่อปองกันโรคที่เกิดการติดตอจากคนสู
สัตว หรือสัตวสูคน  และการดําเนินการดานการเก็บขอมูลจะตองมีการผสานความรวมมือระหวางฟารม และ
หนวยงานของปศุสัตวในการจัดเก็บขอมูลอยางเปนระบบ     
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