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บทคัดยอ 

 การวิจัยครั้งน้ีเปนการนําแนวคิดมาพัฒนาและสรางชุดทดลองการควบคุมอุปกรณไฟฟาดวยสมารท

โฟนผานระบบอินเทอรเน็ต ที่สามารถนําไปประยุกตใชอํานวยความสะดวกในชีวิตประจําวัน โดยมี

วัตถุประสงคเพื่อออกแบบการควบคุมอุปกรณไฟฟา และพัฒนาระบบไฟฟาใหสามารถสั่งงานดวยสมารทโฟน 

โดยใช NodeMCU ESP8266 ในการประมวลผลคําสั่ง และสั่งงานผานแอพพลิเคช่ัน Blynk และแจงเตือน

สถานะการทํางานผานระบบอินเทอรเน็ต 

 ผลการทดสอบหาระยะการเช่ือมตอสัญญาณไวไฟระหวางตัวกระจายสัญญาณ พบวาสามารถสง และ

รับสัญญาณกันไดดีที่สุดในระยะ 0 – 30 เมตร เมื่อเขาสูระยะต้ังแต 40 เมตรข้ึนไป สัญญาณในการเช่ือมตอ

เริ่มขาดหาย สวนการทดสอบหาประสิทธิภาพของคําสั่งในการสั่งงาน ผลการทดสอบ พบวาเมื่อโทรศัพท

สมารทโฟนสงสัญญาณในบริเวณที่ไมมีผูคนจะมีประสิทธิภาพของคําสั่งในการสั่งงานมากที่สุด รอยละ 94 สวน

ในบริเวณที่มีผูคนจะมีประสิทธิภาพ รอยละ 92 และในบริเวณที่มีผูคนเปนจํานวนมากจะมีประสิทธิภาพนอย

ที่สุด รอยละ 80 ผลการทดสอบประสิทธิภาพของเซนเซอรในการแสดงผลผานแอพพลิเคช่ัน ผลการทดสอบ

เซนเซอรตรวจวัดความเขมแสง และเซนเซอรตรวจวัดความเร็วรอบมอเตอร เซนเซอรสามารถแสดงผลผาน

แอพพลิเคช่ันได รอยละ 100 ในสวนของเซนเซอรวัดกระแส พบวาคากระแสที่วัดไดจากเซนเซอร มีคาความ

คลาดเคลื่อน รอยละ 0.039 และมีการหนวง 3 – 4 วินาที 

 

คําสําคัญ : ชุดทดลองการควบคุมอุปกรณไฟฟา, สมารทโฟน, ระบบอินเตอรเน็ต 
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ABSTRACT 

 This research is the application of concepts to develop and create experimental sets 

for controlling electrical devices by smart phone via the internet. To facilitate everyday life 

with the objective to study the design and control of electrical equipment and develop 

electrical systems to be able to operate with a smartphone and can alert you of work status 

via the internet. 

 The test results for finding the distance between the flammable signal between the 

spreaders found that can send and receive the best signal between 0 - 30 meters. When 

entering the distance from 40 meters or more, the signal in the connection begins to lose 

and cannot connect to each other. As for the testing of the efficiency of the commands in 

the operation, the result shows that when the smart phone sends the signal in the area 

where there is no user, the efficiency of the commands is the most 94%. The area where 

there are users is 92% effective and in the area that has a lot of users it is least 80% 

effective. The test results of the sensor performance in the display through the application 

Light Intensity Sensor Test Result and motor speed sensor. The sensor can display the 

results through the application well. For the current sensor found that the current measured 

by the sensor. The error of 0.039 percent and a delay of 3-4 seconds. 

 

Keywords : Electrical equipment control experiment, Smartphone, Internet system
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บทนํา 

 ในอดีตอุปกรณเครื่องใชไฟฟาอยางเชน 

หลอดไฟ เวลาเราจะเปด-ปดน้ันตองเดินไปกดที่

สวิทชเพื่อทําการเปด-ปดไฟ และบางทานเวลาจะ

ออกไปทําธุระขางนอกบางรายเปนคนหลงลืมจึงทํา

ใหลืมปดอุปกรณภายในที่พักของทาน ทําใหเปน

การเพ่ิมภาระคาใชจายและใชพลังงานไฟฟาไป

อยางสิ้นเปลือง 

 โดยปจจุบันเทคโนโลยีของโลกเรามีการ

พัฒนาข้ึนอยางตอเน่ืองและไดเขามามีบทบาท

สําคัญในการใชชีวิตประจําวันของเราโดยเฉพาะ

สมารทโฟน  และในปจจุบันระบบเครือข าย

อินเทอรเน็ตไดแผขยายไปทั่วโลก  ซึ่งทางกลุม

ผูวิจัยไดนําเอาระบบอินเทอรเน็ตกับสมารทโฟนมา

พัฒนา และประยุกตใชในการควบคุมอุปกรณ

ไฟฟาภายในที่พัก โดยผูจัดทําไดใช NodeMCU 

ESP8266 เปนอุปกรณประมวลผล พรอมทั้งใช

แอพพลิเคช่ัน Blynk ในการสั่งงานเปด-ปด

อุป ก รณ ไฟฟ า  แล ะแอพพลิ เ ค ช่ั น  Google 

Assistant ในการสั่ งงานดวยเสียง ซึ่ งจะเปน

ประโยชนและสะดวกตอการใชงาน อีกทั้งไดติดต้ัง

เซ็นเซอรเพื่อตรวจสอบสภาวะการทํางานของ

อุปกรณไฟฟา ไดแก เซนเซอรตรวจวัดความเขม

แสง, เซนเซอรตรวจวัดความเร็วรอบมอเตอร และ

เซนเซอรวัดกระแส เพื่อตรวจสอบในกรณีที่ผูใชลืม

ปดอุปกรณไฟฟาภายในที่พัก ทําใหเปนการเพิ่ม

ภาระคาใชจาย และใชพลังงานไฟฟาไปอยาง

สิ้นเปลือง 

วัตถุประสงคของการวิจัย 

1. เพื่อศึกษาและออกแบบการควบคุม

อุปกรณไฟฟาใหสามารถสั่งงานดวยสมารทโฟน

ผานระบบอินเทอรเน็ตได 

 2. เพื่อศึกษาและพัฒนาระบบไฟฟาให

สามารถแจงเตือนสถานะการทํางานผานระบบ

อินเทอรเน็ตได 

บทความวิจัยท่ีเก่ียวของ 

จามจุรี กุลยอด และศิลปณรงค ฉวีพัฒน 

(2560) ไดทําตนแบบระบบควบคุมการเปด-ปดไฟ

ผานแอพพลิเคชัน บนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด 

ควบคุมการปดเปดไฟโดยใชอุปกรณโนด ESP8266 

โดยตอผานชุดควบคุมสวิทชไฟฟา 220 โวลต ผล

จากการทดสอบ สามารถที่จะควบคุมการเปด-ปด

ไฟ  ผ านแอพพลิ เ ค ช่ันบนอุปกรณที่ ร อ ง รั บ

ระบบปฏิบั ติการแอนดรอยด  โดยผลพบว า 

งานวิจัยน้ีไดพัฒนาตนแบบทํางานไดครบถวนตาม

วัตถุประสงคครบของงานวิจัย อีกทั้งผูวิจัยไดทํา

ตนแบบโดยสามารถควบคุมจากไฟฟาที่ใชภายใน

บานไดจริง 

มุหัมมัด มั่นศรัทธา, มูฆอฟฟล มูดอ, อับ

ดุลเลาะ สะนอยานยา และซุลกีฟลี กะเด็ง (2560) 

ไดทําระบบเปดปดไฟอัตโนมัติภายในหองนํ้าโดยใช

โครงขายเซ็นเซอรไรสาย ESP8266/NodeMCU 

เพื่อลดการใชพลังงานภายในอาคาร 6 ช้ันของ

คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยนราธิวาสราช

นครินทร โดยใชตัวตรวจจับแบบอินฟราเรด (PIR 

Sensor) ตรวจจับการเคลื่อนไหว เมื่อเซนเซอร

ตรวจจับการเคลื่อนไหวได จะสงคาตรวจจับไปยัง

โนด ESP8266/NodeMCU เปนตัวประมวลผล

และควบคุมใหวงจรรีเลย เพื่อเปดและปดหลอดไฟ 

โดยผลจากการทดสอบระบบ พบวาสามารถลด

การใชพลังงานไดอยางมีประสิทธิภาพ 

 วริศร รัตนนิมตริ (2560) ไดจัดทําระบบ

การติดตามและแจงเตือนขอมูลทางเกษตรกรรม

ผานระบบเครือขายอินเทอรเน็ตในทุกสรรพสิ่ง 

โดยการนนําเทคโนโลยีเขามาประยุกตใชเพื่อให
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ไดรับขอมูลอยางสะดวกรวดเร็ว เชน แสงแดด 

อุณหภูมิความช้ืนในดิน ความช้ืนอากาศ ซึ่งเปน

ป จ จั ย สํ า คั ญ ใ น ก า ร ทํ า เ ก ษ ต ร  โ ด ย ใ ช

ไมโครคอนโทรลเลอร NodeMCU ในการรับขอมูล

จาก Sensors DTH11 เพื่อวัดคาอุณหภูมิความช้ืน

อากาศ และความช้ืนในดิน สงขอมูลผาน WIFI ไป

ยังระบบ Thing Speak นําไปสรางเปนกราฟ

อุณหภูมิของสถานที่ โดยสามารถดูขอมูลไดจาก

คอมพิวเตอร และโทรศัพทมือถือ และสามารถแจง

เตือนผาน LINE ไดดวย 

ระเบียบวิธีวิจัย 

ชุดทดลองการควบคุมอุปกรณไฟฟาดวย

สมารทโฟนผานระบบอินเทอรเน็ต ไดแบงวิธีการ

ดําเนินการ ดังน้ี 

1. การออกระบบ และวงจรการทํางานของชุด

ทดลอง 

 ออกแบบระบบดวยการใชมือถือสมารท

โฟน เปน ตัว รั บ คํ าสั่ ง เ สี ย งจากผู สั่ ง  โดยใช

แอพพลิเคช่ัน Google Assistant เมื่อรับคําสั่ง

แลวจะทําการสงสัญญาณไปยังเว็ปไซต IFTTT 

จาก น้ันเ ว็ปไซต  IFTTT จะทําการส งค าไปที่

แอพพลิเคช่ัน Blynk แลวแอพพลิเคช่ัน Blynk จะ

ทําการสงสัญญาณผานระบบอินเทอรเน็ตไปยัง 

NodeMCU ESP8266 เพื่อประมวลผล  เมื่อ

ประมวลผลคําสั่งแลวก็จะสงสัญญาณไปควบคุม

รีเลยเพื่อใหหนาสัมผัสของรีเลยเปด-ปดตามคําสั่ง 

โดยรีเลยชองที่ 1 และชองที่ 2 ควบคุมหลอดไฟ

ดวงที่ 1 และดวงที่ 2 รีเลยชองที่ 3 ควบคุม

ปลั๊กไฟ และรีเลยชองที่ 4 ควบคุมมอเตอร พรอม

ทั้ ง ใช เ ซ็น เซอร ในการ วัดค า  และตรวจ เ ช็ค

สถานการณทํางานของอุปกรณไฟฟา โดยใชโมดูล

เซ็นเซอรทั้งหมด 3 ชนิด ไดแก โมดูลวัดแสง LDR 

Photoresistor Light Sensor ใชเช็คสถานะของ

หลอดไฟ , โมดูลวัดกระแส  ACS712 ใช เ ช็ค

สถานการณทํางานของปลั๊กไฟ และโมดูลวัด

ความเร็วมอเตอร Motor Speed Counter 

Module ใชเช็คสถานะของมอเตอร และในการ

เ ป ด -ป ด แบบ  Manual ใ ช ก า ร กดปุ ม  Push 

Button Switch เพื่ อส งสัญญาณไปยั ง 

NodeMCU ESP8266 โดยแสดงไดอะแกรมการ

ทํางานของระบบดังรูปที่ 1 

 

รูปที่ 1 การออกแบบระบบชุดทดลอง 

2. การออกแบบแอพพลิเคช่ัน การออกแบบคําสั่ง

เสียง และการเขียนโคดคําสั่ง 

2.1 ออกแบบแอพพลิเคช่ัน โดยใชแอพ Blynk 

เพื่อสรางปุมกด และปุมแสดงสถานะ โดยมีการ

ออกแบบ ดังน้ี  

1. ปุมกดเปด-ปดหลอดไฟดวงที่ 1  

2. ปุมกดเปด-ปดหลอดไฟดวงที่ 2  

3. ปุมกดเปด-ปดปลั๊กไฟ  

4. ปุมกดเปด-ปดมอเตอร 

5 ปุมแสดงสถานะเปด-ปดไฟ ดวงที่ 1 
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6. ปุมแสดงสถานะเปด-ปดไฟดวงที่ 2  

7. ปุมแสดงสถานะเปด-ปดปลั๊กไฟ 

8. ปุมแสดงสถานะเปด-ปดมอเตอร 

9. ปุมกดตั้งเวลาการเปด-ปดมอเตอร 

10. ปุมแสดงความเร็วรอบมอเตอร 

11. ปุมแสดงกระแสไฟฟาที่ปลั๊กไฟ เมื่อมี

การใช 

 

รูปที ่2 หนาจอหลักของแอพพลิเคช่ัน Blynk 

2.2 ออกแบบคําสั่งเสียง โดยใชแอพ Google 

Assistant เพื่อสงคําสั่งเสียงจากสมารทโฟนไปยัง

แอพพลิเคช่ัน Blynk และใชเว็ปไซต IFTTT ต้ังคา

คําสั่งเสียง ในการสั่งงานเปด-ปดอุปกรณไฟฟา 

โดยมีคําสั่ง ดังน้ี 

     คําสั่งในการสั่งงานเปด-ปดหลอดไฟดวงที่ 1 

 Number One Turn on = เปด 

 Number One Turn off = ปด 

     คําสัง่ในการสั่งงานเปด-ปดหลอดไฟดวงที่ 2 

 Number Two Turn on = เปด 

 Number Two Turn off = ปด 

     คําสั่งในการสั่งงานเปด-ปดปลั๊กไฟ 

 Number Three Turn on = เปด 

 Number Three Turn off = ปด 

     คําสั่งในการสั่งงานเปด-ปดมอเตอร 

 Number Four Turn on = เปด 

 Number Four Turn off = เปด 

 

รูปที ่3 การสงคําสั่งดวยแอพ Google Assistant 

 การเขียนโคดคําสั่งควบคุมการทํางาน

ตางๆ ของระบบ แสดงในรูปที่ 4 

 

รูปที่ 4 แผนผังการทํางานของโคดคําสั่ง 
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รูปที่ 4 แผนผังการทํางานของโคดคําสั่ง (ตอ) 

3. การออกแบบโครงสราง 

 การออกแบบฐานของบอรด โดยใชไมอัด 

และไมเสน โดยฐานของบอรดมีความกวาง 60 

เซนติเมตร ความยาว 70 เซนติเมตร สูง 5.5 

เซนติเมตร 

 
รูปที ่5 ฐานของบอรด 

 การออกแบบบอรดสําหรับติดหลอดไฟ 

และเซ็นเซอร ใชแผนไมอัดขนาดความกวาง 60 

เซนติเมตร ความยาว 70 เซนติเมตร ความหนา 1 

เซนติเมตร จํานวน 2 แผน ยึดติดกับฐานของ

บอรดในแนวต้ังเพ่ือใชเปนแผนหลังของบอรด และ

ใชเปนแผนบอรดสําหรับติดหลอดไฟ และเซนเซอร 

 

รูปที ่6 การออกแบบบอรดสําหรับติดอุปกรณ 

 การจัดวางอุปกรณบนบอรด แบงออกเปน 

2 สวนคือ สวนที่ 1 อุปกรณที่ติดอยูกับบอรด

สําหรับติดหลอดไฟ และเซนเซอร ประกอบดวย

หลอดไฟฟลูออเรสเซนต ขนาด 18 วัตต จํานวน 2 

หลอด และโมดูลวัดแสง จํานวน 2 ตัว สวนที่ 2 

อุปกรณที่ติดอยูกับฐานของบอรด ประกอบดวย

ปลั๊กไฟที่สามารถจายกําลังไฟฟาได 3,500 วัตต 

จํานวน 2 ตัว มอเตอรไฟฟากระแสสลับ ขนาด 

220 V, 1 HP จํานวน 1 ตัว โมดูลวัดกระแส 

Current Sensor ACS712 จํานวน 1 ตัว โมดูลวัด

ความเร็วมอเตอร Motor Speed Counter 

Module จํานวน 1 ตัว รีเลย 220 V จํานวน 4 ตัว 

แมกเนติก คอนแทคเตอร จํานวน 2 ตัว และเบรก

เกอร 3 ตัว 
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รูปที ่7 ชุดทดลองการควบคุมอุปกรณไฟฟาดวย

สมารทโฟนผานระบบอินเทอรเน็ต 

ผลการทดลองและผลการดําเนินงาน 

 จากการดําเนินการตามวัตถุประสงคของ

ผูวิจัยไดเก็บรวบรวมขอมูลทั้งหมดที่ไดจากการ

ทดลอง เพื่อหาประสิทธิภาพของชุดทดลองการ

ควบคุมอุปกรณไฟฟาดวยสมารทโฟนผานระบบ

อินเทอรเน็ต ผลการทดลองและวิเคราะหผลได

ดังน้ี 

    4.1 ทดสอบหาระยะการเช่ือมตอสัญญาณไวไฟ

ระหวางตัวกระจายสัญญาณ และชุดทดลอง โดย

ต้ังชุดทดลองกับพื้นบริเวณหนาหอง 4232 อาคาร 

42 ตึกคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัย

ราชภัฏสวนสุนันทา จากน้ันทดลองสั่งคําสั่งใชงาน

ระบบ และขยับตัวกระจายสัญญาณไวไฟใหหาง

ออกไป โดยการวัดระยะหางในแนวราบจากชุด

ทดลอง 5 เมตรในจุดแรก และในจุดตอไปใหหาง

กัน 5 เมตร ไปเรื่อยๆ จนครบระยะ 50 เมตร 

 

รูปที่ 8 แบบจําลองระยะทดลองในแนวราบ 

 จากผลการทดสอบพบวา ระยะการ

เ ช่ือมตอสัญญาณไวไฟ  ระหวาง ตัวกระจาย

สัญญาณและชุดทดลอง ในระยะหางระหาง 5 – 

30 เมตร มีสัญญาณดี ระยะหาง 35 - 40 เมตร มี

สัญญาณพอใช และระยะหางต้ังแต 40 เมตรข้ึนไป 

สัญญาณเริ่มขาดหาย ซึ่งเปนผลการทดสอบใน

ระยะแนวราบที่ไมมีสิ่งกีดขวางใดๆ ในการทดลอง 

    4.2 ทดสอบหาประสิทธิภาพของคําสั่งในการสั่ง

ใชงาน โดยสั่งคําสั่งในการสั่งใชงานทุกคําสั่ง คําสั่ง

ละ 100 ครั้ง ดวยโทนเสียงผูชาย และผูหญิง

สลับกัน โดยทดสอบในบริเวณที่ไมมีมีผูคน บริเวณ

ที่มีผูคน และบริเวณที่มีผูคนเปนจํานวนมาก เพ่ือ

หาการตอบสนองตอคําสั่งของชุดทดลอง บันทึกผล

โดยการเช็คจํานวนครั้งที่ระบบการทํางานของชุด

ทดลองตอบสนอง และไมตอบสนอง 

ตารางที่ 1 ผลรวมคาเฉลี่ยประสิทธิภาพของคําสั่ง

ในการสั่งใชงาน 

รายการ 
ผลการทดสอบ 

คาเฉลี่ยรวม รอยละ 

บริเวณที่ไมมีผูคน 94.25 94 

บริเวณที่มีผูคน 92.125 92 

บริเวณที่มีผูคนเปน

จํานวนมาก 
80.125 80 

 จากตารางที่ 1 พบวาบริเวณที่ไมมีผูคน มี

ประสิทธิภาพของคําสั่งในการสั่งใชงานมากที่สุด 

(รอยละ 94) สวนบริเวณที่มีผูคน มีประสิทธิภาพ

ของคําสั่งในการสั่งใชงานรองลงมา (รอยละ 92) 

แ ล ะ บ ริ เ ว ณ ที่ มี ผู ค น เ ป น จํ า น ว น ม า ก  มี

ประสิทธิภาพของคําสั่งในการสั่งใชงานนอยที่สุด 

(รอยละ 80) 
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    4.3 ทดสอบประสิทธิภาพของเซนเซอรในการ

แสดงผลผานแอพพลิเคช่ัน 

 4.3.1 ทดสอบวัดคาจากเซนเซอรแสงเมื่อ

มีการเปดใชหลอดไฟ โดยทําการสั่งงานเปด-ปด

หลอดไฟ จํานวน 2 หลอด และใชเซนเซอรแสง 

จํานวน 2 ตัว เปนตัวตรวจเช็คสถานะการทํางาน

ของหลอดไฟ จากน้ันเปด Serial Monitor บน

โปรแกรม Arduino เพื่อดูคาที่ไดรับจากเซนเซอร 

และเปดแอพพลิเคช่ัน Blynk เพื่อดูปุมแสดง

สถานะการทํางานของหลอดไฟ  และดูการ

ตอบสนองของเซนเซอร 

 จากการทดสอบพบวาเมื่อทําการสั่งเปด-

ปดหลอดไฟ และเซนเซอรสามารถตรวจจับคา

ความเขมแสงของหลอดไฟได เซนเซอรจะสงขอมูล

ไปยัง NodeMCU ESP8266 โดยเซนเซอรจะสงคา 

“1” ออกมาเมื่อหลอดไฟเปด และสงคา “0” 

ออกมาเมื่อหลอดไฟปด  จาก น้ัน  NodeMCU 

ESP8266 สงขอมูลไปยังแอพพลิเคช่ัน Blynk เมื่อ 

Blynk ไดรับคา “1” ปุมแสดงสถานะจะติด และ

ปุมแสดงสถานะจะดับเมื่อไดรับคา “0” 

    4.3.2 ทดสอบวัดคาจากเซนเซอรวัดกระแสเมื่อ

มีการใชปลั๊กไฟ โดยทําการสั่งงานเปด-ปดปลั๊กไฟ 

และใช เซนเซอร วัดกระแส  เปนตัวตรวจเช็ค

สถานะการทํางานของปลั๊กไฟ โดยอานคาที่ไดรับ

จากเซนเซอรวัดกระแสผานทางแอพพลิเคช่ัน 

Blynk และนําคาที่อานไดมาเปรียบเทียบกับ

อุปกรณวัดกระแส ย่ีหอ Kyoritsu รุน KEW2117R 

 จากการทดสอบพบวาคากระแสที่วัดได

จากเซนเซอร  มีคาความคลาดเคลื่อนเฉลี่ ย 

0.039% และจากทดสอบพบวาเมื่อทําการสั่งเปด-

ป ดป ลั๊ ก ไฟ  แ ล ะ เ ซ น เ ซอ ร ส าม า ร ถ วั ดค า

กระแสไฟฟาจากโหลดได เซนเซอรจะสงขอมูลไป

ยัง NodeMCU ESP8266 และสงตอขอมูลไปยัง

แอพพลิเคช่ัน Blynk เพื่อแสดงคากระแสที่วัดไป

จากเซนเซอร เมื่อ Blynk ไดรับคากระแสต้ังแต 

0.07 แอมปข้ึนไป ปุมแสดงสถานะจะติด และปุม

แสดงสถานะจะดับเมื่อไดรับคากระแสที่ตํ่ากวา 

0.07 แอมป 

    4.3.2 ทดสอบวัดคาจากเซนเซอรวัดความเร็ว

รอบมอเตอรเมื่อมีการเปดใชมอเตอร โดยทําการ

สั่ ง งานเปด-ปดมอเตอร และใช เซนเซอร วัด

ความเร็วรอบมอเตอร เปนตัวตรวจเช็คสถานะการ

ทํางานของมอเตอร โดยติดแผนจานไวที่เพลาของ

มอเตอร จากน้ันเปด Serial Monitor บน

โปรแกรม Arduino เพื่อดูคาที่ไดรับจากเซนเซอร 

แลวเปดแอพพลิเคช่ัน Blynk เพื่อดูปุมแสดง

สถานะการทํ างานของมอ เตอร  และดูการ

ตอบสนองของเซนเซอร 

 จากการทดสอบพบวาเมื่อทําการสั่งเปด

มอเตอร และเมื่อแสงจากเซนเซอรสองผานชองที่

แผนจาน ในขณะท่ีมอเตอรหมุน เซนเซอรจะสงคา 

“1” ออกมา และเมื่อสั่งปดมอเตอร ไมมีการหมุน

ของแผนจาน เซนเซอรจะสงคา “0” ออกมา 

จากน้ันเซนเซอรจะสงขอมูลไปยัง NodeMCU 

ESP8266 แลว NodeMCU ESP8266 จะสงขอมูล

ไปยังแอพพลิเคช่ัน Blynk เมื่อ Blynk ไดรับคา 

“1” ปุมแสดงสถานะจะติด และปุมแสดงสถานะ

จะดับเมื่อไดรับคา “0” 

สรุปและอภิปรายผลการทดลอง 

 การวิจัยน้ีเปนการวิจัยตามวัตถุประสงค

ของผูวิจัยโดยมีวัตถุประสงคเพื่อสรางชุดทดลอง

การควบคุมอุปกรณไฟฟาดวยสมารทโฟนผาน

ระบบอินเทอรเน็ต โดยไดทําการทดลอง และ

สรุปผลทดลองแบงออกเปน 3 ชวงการทดลอง 

ดังน้ี 
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 ชวงที่ 1 การทดสอบหาระยะการเช่ือมตอ

สัญญาณไวไฟระหวางตัวกระจายสัญญาณ พบวา

ระหวาง ตัวกระจายสัญญาณและชุดทดลอง

สามารถสง และรับสัญญาณกันไดดีที่สุดในระยะ 0 

– 30 เมตร เมื่อเขาสูระยะต้ังแต 40 เมตรข้ึนไป 

สัญญาณในการเช่ือมตอเริ่มขาดหาย และไม

สามารถเช่ือมตอกันได จึงทําใหไมสามารถสั่งใช

งานใหระบบทํางานได 

 ชวงที่ 2 ทดสอบหาประสิทธิภาพของ

คําสั่งในการสั่งงาน ไดทําการทดสอบโดยสั่งคําสั่ง

ในการสั่งใชงาน ผลการทดสอบพบวาเมื่อโทรศัพท

สมารทโฟนสงสัญญาณในบริเวณที่ไมมีผูใชงาน จะ

มีประสิทธิภาพของคําสั่งในการสั่งงานมากที่สุด 

รอยละ 94 เมื่อโทรศัพทสมารทโฟน สงสัญญาณ

ในบริเวณที่มีผูใชงาน จะมีประสิทธิภาพ รอยละ 

92 เมื่อโทรศัพทสมารทโฟน สงสัญญาณในบริเวณ

ที่มีผูใชงานเปนจํานวนมาก มีประสิทธิภาพนอย

ที่สุด  รอยละ 80 

 ชวงที่  3 ทดสอบประสิท ธิภาพของ

เซนเซอรในการแสดงผลผานแอพพลิเคช่ัน ผลการ

ทดสอบเซนเซอรตรวจวัดความเขมแสง และ

เซนเซอรตรวจวัดความเร็วรอบมอเตอร เซนเซอร

สามารถแสดงผลผานแอพพลิเคช่ันไดดี ในสวนของ

เซนเซอรวัดกระแส พบวาคากระแสที่วัดไดจาก

เซนเซอร มีคาความคลาดเคลื่อนเฉลี่ย 0.039% 

และมีการหนวง 3 – 4 วินาที 

ขอเสนอแนะ 

 1 พัฒนาระบบใหรองรับการใชงาน

ภาษาไทย 

 2 พัฒนาระบบหรือปรับเปลี่ยนอุปกรณ

เซนเซอรที่มีความแมนยํา และสามารถรับสง

สัญญาณไดรวดเร็ว เพื่อใหระบบทํางานไดอยางมี

ประสิทธิภาพสูงสุด 

 3 พัฒนาระบบรับสงสัญญาณเสียงพูดใหมี

ประสิทธิภาพมากข้ึน เ น่ืองจากเมื่อมี เสียงพูด
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อินเทอรเน็ตผานทางซิมโทรศัพท แทนการใช

สัญญาณไวไฟ ดวยการนํา SIM900 Module มา

ประยุกตใชรวมกับ NodeMCU ESP8266 

 5 พัฒนาระบบใหสามารถนําไป

ประยุกตใชกับโรงเพาะเห็ดได ดวยการเ พ่ิม

เซนเซอร วัดความช้ืน และเซนเซอรวัดอุณหภูมิ

ภายในโรงเพาะเห็ด 
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