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ปราโมทย กองเตย1ภูวดล  สินเชา2 สมพงษ  แคสา3 สิทธิชัย  จันทพิมพะ4 มาโนชย  พวงคํา5 

Pramor Koeitong1 Phuwadon Sinchao2 Sompongkaesa3 SittichaiChandabinba4ManodPoangkam5 

 

บทคัดยอ 

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค  เพื่อออกแบบและสรางเครื่องตรวจจับควันแจงเตือนผานทาง

แอพพลิเคชั่นไลน  เพื่อศึกษาประสิทธิภาพเครื่องตรวจจับควันแจงเตือนผานทางแอพพลิเคชั่นไลน  และ

เพ่ือศึกษาความพึงพอใจของผูใชเครื่องตรวจจับควันแจงเตือนผานทางแอพพลิเคชั่นไลน ขอบเขตของการ

วิจัยแบงออกเปน ขอบเขตดานเนื้อหา ออกแบบและสรางเครื่องตรวจจับควันแจงเตือนผานทาง

แอพพลิเคชั่นไลน  ศึกษาประสิทธิภาพโดยตารางการทดลองการใชงานมีผูเชี่ยวชาญตรวจสอบ  ศึกษา

ความพึงพอใจของผูใชเครื่องตรวจจับควันแจงเตือนผานทางแอพพลิเคชั่นไลน มีกลุมเปาหมาย คือ 

พนักงานบริษัทเอกชน จํานวน 10 คน และ ขอบเขตดานเวลา ระยะเวลาในการวิจัย เดือน พ.ค. 2565 ถึง 

เดือน ก.พ. 2566  สถิติที่ใชในการวิจัย คือ คาเฉลี่ยและคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

จากการวิจัยพบวา  การออกแบบและสรางเครื่องตรวจจับควันแจงเตือนผานทางแอพพลิเคชั่น

ไลนมีความเหมาะสม การศึกษาประสิทธิภาพชุดพัฒนาเครื่องตรวจจับควันแจงเตือนผานทาง

แอพพลิเคชั่นไลนสามารถใชงานไดอยางมีประสิทธิภาพ  การศึกษาความพึงพอใจของผูใชพัฒนาเครื่อง

ตรวจจับควันแจงเตือนผานทางแอพพลิเคชั่นไลน  อยูที่ระดับมาก   

 

คําสําคัญ : ระบบสัญญาณเตือนอัคคีภัย, ชุดแจงเตือนเหตุเพลิงไหมผานแอพพลิเคชั่นไลน, แอพพลิเคชั้น 
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Abstract 

The purposes of this research were  Design and Create a Developed a smoke 

detector that alerts via LINE application. Study the efficiency of the Developed a smoke 

detector that alerts via LINE application..and Study the satisfaction of users of the 

Developed a smoke detector that alerts via LINE application. The research instrument 

were The scope of research is divided into  areas Scope of content  Design and Create a 

Developed a smoke detector that alerts via LINE application.  Study the efficacy by using 

the trial table. by expert review Study the satisfaction of users of the Developed a 

smoke detector that alerts via LINE application. The scope of the target group is 10 

private company employees.  Time boundaries Research period May 2022 to Feb 2023. 

Statistics in the research was The statistic sused in the research were mean and standard 

deviation.  

The results of this The research found that  The design and construction of the 

Developed a smoke detector that alerts via LINE application. is appropriate and feasible. 

The study of the efficiency of the Developed a smoke detector that alerts via LINE 

application was at the efficiency. The study of the satisfaction of users of the Developed 

a smoke detector that alerts via LINE application   

 

Keyword : Fire Alarm System , Fire Alarm System Through The LINE Application ,  

     Application 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

บทนํา 

ปจจุบันระบบแจงเหตุเพลิงไหมหรือระบบปองกันอัคคีภัย (Fire Alarm System) เปนระบบที่

ติดตั้งไวเพ่ือแจงเตือน ผูที่พักอาศัยอยูภายในอาคารใหทราบเหตุเพลิงไหมตั้งแตเริ่มตน เพื่อใหสามารถ

ระงับเหตุเพลิงไหมตั้งแตเริ่มตนไดทันเวลา กับสามารถที่จะประสานงานขอความชวยเหลือในการดับเพลิง

ตางๆ กับ สามารถขนยายทรัพยสินที่จําเปน และการอพยพหนีไฟใหเปนไปตามขั้นตอนตางๆ ที่ทําการ

ฝกซอมไวอยางเปนระบบ โดยในระบบแจงเหตุเพลิงไหม จะประกอบไปดวย ตูควบคุมระบบแจงเตือน

เพลิงไหม (Fire Alarm Control Panel) แหลงจายไฟ (Power Supply with Battery Back-up) 

อุปกรณกําเนิดสัญญาณเพลิงไหม (Signal Initiating Devices) อุปกรณแจงสัญญาณเตือนเพลิงไหม 

(Audible Alarm Devicesอุปกรณประกอบอื่นๆ (Other Devices) เชน แผงควบคุมและแสดงผล

ระยะไกล จากตูควบคุมหลัก (Remote Annunciator) ตูแผนผังแสดงตําแหนงจุดเกิดเหตุเพลิงไหม 

(Graphic Annunciator) ชุดระบบโทรศัพทติดตอแจงเหตุฉุกเฉิน (Firefighter’s Master Telephone) 

และชุดระบบเสียงประกาศแจงเตือนการอพยพ (Audio Voice Evacuation) ผูติดตั้งระบบควรใหความรู

กับหลักการทาํงานของ อุปกรณตรวจจับชนิดตางๆ พรอมทั้งใหคําแนะนําในการใชงาน กับการตรวจสอบ 

กับการทดสอบ และการบํารุงรักษาระบบตามคาบเวลาที่กําหนด เมื่อทําการติดตั้งเสร็จเรียบรอยแลว ซึ่ง

ชุดอุปกรณระบบแจงเหตุเพลิงไหม ที่กลาวถึงนี้เปนอุปกรณสากลที่สามารถติดตั้งใชงานไดกับอาคารตางๆ 

ทั่วไปแลวระบบอุปกรณควรไดรับมาตรฐาน UL Listed ,FM กับบริษัทผูผลิตอุปกรณตองไดรับ มาตรฐาน 

ISO 9001 และ บริษัทผูที่จําหนายกับติดตั้งระบบใหตองเปนที่เชื่อถือได โดยใหเปนไปตามมาตรฐาน 

NFPA70 ,72 หรือมาตรฐานระบบแจงเหตุเพลิงไหมของ (สวทช.) สวนสําคัญที่สุดในการใชงาน ระบบแจง

เหตุเพลิงไหม (Fire Alarm Systems) ก็คือการบํารุงรักษาระบบแจงเหตุเพลิงไหม (Preventive 

Maintenance Fire Alarm System) เพราะจะทําใหการทํางานของระบบทั้งหมดนั้น มีความพรอมใน

การตรวจจับ และสามารถทําการแจงเตือนไดอยางมีประสิทธิภาพ เพราะอุปกรณระบบแจงเหตุเพลิงไหม

ตางๆ เปนอุปกรณอิเล็กโทนิกส ที่มีขีดจํากัดในการทาํงานตามสภาวะแวดลอม และสามารถเสื่อมสภาพได

ตามกาลเวลา กับสิ่งท่ีทําใหอุปกรณเกิดปญหาตางๆ ไดเชน การติดตั้งที่ไมไดมาตรฐาน กับสายหลุดจาก

จุดเชื่อมตอ กับสายชํารุด-ขาด กับเกิดการลัดวงจร กับการผิดปกติ กับติดตั้งอุปกรณไวในจุดที่อุณหภูมิ

ตางๆ มากเกินกวาท่ีตัวอุปกรณจะรองรับไดและปญหาจากฝุนกับแมลงตางๆ ไปทําใหระบบอุปกรณ

ทํางานผิดพลาด หรืออาจเสียไดดวยปญหาตางๆ ของ ระบบอุปกรณแจงเหตุเพลิงไหม ดังกลาวนี้ ทําให

จําเปนตองมีการบํารุงรักษาระบบ อยางสม่ําเสมอ และควรทําอยางตอเนื่อง จงอยาคาดหวังกับระบบท่ีไม

มีการบํารุงรักษา และ ขาดการดูแลจากผูใชงาน ถึงแมจะมีเจาหนาท่ีเฝาไวอยูตลาดเวลาก็คงจะทําอะไรได

ไมทัน ถาไมทราบเหตุเพลิงไหม และตําแหนงจุดเกิดเหตุอยางรวดเร็ว 

อาคาร สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ (สวทช.) ท้ัง 19 ตึกนั้นเปนอาคาร

เปนหนวยงานในกํากับของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม หรือผูประกอบการ

จากบริษัทเชาพ้ืนที่แตละชั้นเพ่ือเปดเปนสํานักงาน ซึ่งทาง อาคารสํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยีแหงชาติ จัดระบบการใหบริการและสิ่งอํานวยความสะดวกแกผูเชาอาคาร อาทิ ระบบปรับ



 
 

อากาศ ระบบลิฟต ระบบแสงสวาง ลานจอดรถ ฯลฯ สิ่งอํานวยความสะดวกภายในอาคาร ลวนแตตองมี

การดูแลเพ่ือใหผูเชาอาคารสามารถใชงานสิ่งอํานวยความสะดวกไดอยางเหมาะสมและสะดวกสบายที่สุด 

ทางอาคารจึงไดมีชางประจําอาคาร ซึ่งคอยอํานวยความสะดวก ซอม แกไข ดูแลรักษา ระบบตางใหพรอม

ใชงานไดตลอดเวลาเพื่อความพึงพอใจสูงสุดของผูเชาอาคาร พื้นที่ของอาคาร และทางอาคารจะมีระบบ

แจงเตือนเหตุเพลิงไหมนั้น ทางคณะผูจัดทําไดเห็นวาระบบอารามนั้นมีอุปกรณตรวจจับครันหรือ Smoke 

detector มีหนาที่ตรวจจับควัน ทางคณะผูจัดทําไดเห็นปญหาภายในที่อยูอาศัยนั้นไมมีระบบแจงเตือน

เหตุเพลิงไหมเลยทําใหเกิดเพลิงไหมในที่อยูอาศัย ทําใหเกิดความเสียหายตอทรัพยสินในคณะที่ผูอยูอาศัย

ไมอยูภายในบานเรือน ถาหากมีผูอยูอาศัยภายในบานและมีเหตุเพลิงไหมแบบไมทันตั้งตัวอาจทําใหผูอยู

อาศัยไดอันตรายหรือเสียชีวิตได 

ดังนั้นทางคณะผูจัดทําไดสรางเครื่องตรวจจับควันแจงเตือนผานทางแอพพลิเคชั่นไลน เครื่อง

ตรวจจับควับ จะทําการตรวจจับควัน ถาเครื่องตรวจจับควับจับควันไดจะขึ้นมาเพ่ือจะแจงเตือนเหตุเพลิง

ไหม เขาไปยังโทรศัพทและมีขอความเขาไปแจงเตือน ผานทางแอพพลิเคชั่นไลน    
 

วัตถุประสงคการวิจัย 

1. เพ่ือออกแบบและสรางเครื่องตรวจจับควัน แจงเตือนผานทางแอพพลิเคชั่นไลน 

2. เพ่ือศึกษาประสิทธิภาพเครื่องตรวจจับควัน แจงเตือนผานทางแอพพลิเคชั่นไลน 

3. เพ่ือศึกษาความพึงพอใจเครื่องตรวจจับควัน แจงเตือนผานทางแอพพลิเคชั่นไลน 
 

แนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวของ 

เครื่องตรวจจับควันแจงเตือนผานทางแอพพลิเคชั่นไลนประสงคผูวิจัยไดศึกษาแนวคิด ทฤษฎี

และงานวิจัยที่เกี่ยวของ ผูวิจัยนําเสนอในลักษณะของการเรียบเรียงเชิงสังเคราะหดังนี้ 

1 ระบบสัญญาณเตอืนอัคคีภัย (Fire Alarm System) 

2 อุปกรณสาธิต ชุดเครื่องตรวจจับควันแจงเตือนผานแอพพลิเคชั่นไลน 

3 แอพพลิเคชั่นไลน (LINE Application) 

4 โปรแกรม Arduino IDE 

5 งานวิจัยที่เกี่ยวของ 

1.ระบบสัญญาณเตือนอคัคีภัย ไฟไหม (FIRE ALARM SYSTEM) [2] 

 ระบบเตือนอัคคีภัยคือระบบที่ประกอบดวยอุปกรณจํานวนหนึ่งที่ทํางานรวมกันเพ่ือตรวจจับและ

เตือนคน อุปกรณภาพ(Visual Appliance)และอุปกรณเสียง (Audio Appliance) เมื่อเกิดเพลิงไหม เกิด

กาซคารบอนมอนอกไซดหรือเหตุฉุกเฉินอื่น ๆ สัญญาณเตือนเหลานี้เกิดขึ้นโดยอัตโนมัติจากเครื่อง

ตรวจจับควัน(Smoke Detector)และเครื่องตรวจจับความรอน(Heat Detector)หรืออาจเกิดจากการใช

อุปกรณเตอืนภัยดวยมือเชน Manual Call Pointหรือ Pull สัญญาณเตือนภัยอาจจะมาจาก ระฆัง (Bell) 

หรือแตร (Strobe) นอกจากนี้อาจมาจากลําโพง สะเตอริโอที่สงเสียงปลุกตามดวยขอความใหมีการอพยพ 

เสียงที่เตือนผูคนภายในอาคารไมใหใชลิฟต  



 
 

 เครื่องควบคุมสัญญาณเตือนไฟอาจตั้งไวที่ความถี่และเสียงที่แตกตางกันรวมทั้งต่ําปานกลางและ

สูงขึ้นอยูกับประเทศและผูผลิตอุปกรณ ระบบสัญญาณเตือนภัยสวนใหญในยุโรปมีเสียงเหมือนไซเรนที่มี

ความถี่ที่สลับกันไปมา อุปกรณปองกันอัคคภีัยอิเล็กทรอนิกสเรียกวาแตร(Horn) ในประเทศสหรัฐอเมริกา

และแคนาดาสามารถใชอยางตอเนื่อง หรือตั้งรหัสตาง ๆ เชนรหัส 3 นอกจากนี้อุปกรณเตือนภัยไฟไหมยัง

สามารถตั้งคาระดับเสียงตางๆได ระบบสัญญาณเตือนไฟไหมใน สหราชอาณาจักรจะไดรับการทดสอบ

เปนประจําทุกสัปดาหตามขอกําหนด BS-fire 2013 

 
ภาพท่ี 1 ระบบสัญญาณเตือนอัคคีภัย ไฟไหม (FIRE ALARM SYSTEM) 

ที่มาของภาพhttp.asenwaresiam.com/ 

2 อุปกรณสาธิต ชุดเครื่องตรวจจับควันแจงเตือนผานแอพพลิเคชั่นไลน 

 ArduinoNodeMCU V2 ESP8266 บอรด IoT W-iFi 2.4GHzNodeMCU V2  [3] 

  เปนบอรดที่ใช ESP8266 เปน CPU สําหรับประมวลผลโปรแกรมตางๆ มีขอดีกวา Arduino ตรงที่

ตัวมันมีขนาดเล็กกวา มีพ้ืนที่เขียนโปรแกรมลงไปมากกวา และสามารถเชื่อมตอกับ WiFiได บนบอรดรุนนี้

ใช ESP8266 12e มีพื้นที่หนวยความจํารอมสูงถึง 4MB เพียงพอสําหรับการเขียนโปรแกรมขนาดใหญ 

อีกทั้งภายในยังเปน ARM ขนาดยอมๆ ใชความถ่ีสูงถึง 40MHz ทําใหสามารถประมวลผลโคดโปรแกรมได

อยางรวดเร็ว เปนการนําโมดูล ESP8266-12E มาตอรวมกับชิปแปลงสัญญาณ USB เปน UART เบอร 

CP2102 ของ Slilcon Lab มีสวิตชเพ่ือเขาสูโหมดโปรแกรมเฟรมแวรมาพรอม มีขนาดเล็กลง 

 

 

 

 

ภาพท่ี 2  Arduino NodeMCU V2 ESP8266 

ที่มาของภาพ/www.robotsiam.com/product/106/ 



 

ภาพท่ี 3 วงจรหรือขา 

ที่มาของภาพ
 

3 แอพพลิเคช่ันไลน (LINEApplication)

 เปนโปรแกรมแชทท่ีสามารถใชงานไดทั้งโทรศัพทมือถือที่มีระบบปฏิบัติการ 

Windows Phone ลาสุดสามารถใชงานไดบนคอมพิวเตอร 

มากมาย สามารถแชท สงรูป สงไอคอน สง 

จํานวนมาก 

ภาพท่ี 

 

  3.1 ไลน หมายถึง แอปพลิเคชันสํา หรับการสนทนาบนอุปกรณการสื่อสารรูปแบบตางๆ เชน 

สมารทโฟน คอมพิวเตอรและแท็บเล็ต 

การสื่อสารเครื่องหนึ่งไปสูอีกเครื่องหนึ่งไลนไดรับการพัฒนาใหมีความสามารถหลากหลายเพื่อรองรับกา

ใชงานของผูใชหลายๆ ดาน จุดเดนที่ทํา ใหไลนแตกตางกับแอปพลิเคชันสํา หรับการสนทนารูปแบบอ่ืนๆ 

คือ รูปแบบของ“สติกเกอร” (

แสดงความรูสึกขั้นพื้นฐานสติกเกอรตามเทศกาลและวันสําคัญ สติกเกอรข

เกอรการตูนที่มีชื่อเสียง เปนตนอยางไรก็ตาม ไลนยังคงเปนแอปพลิเคชันใหมในอุตสาหกรรมสมารทโฟน

ที่เพิ่งเปดใหบริการตั้งแตป 2554

 

วงจรหรือขา MQ-2 เซ็นเซอรตรวจจับแกส LPG โพรเพน ไฮโดรเจน มีเทน

ที่มาของภาพhttps://www.artronshop.co.th/product/ 

LINEApplication) [4] 

เปนโปรแกรมแชทท่ีสามารถใชงานไดทั้งโทรศัพทมือถือที่มีระบบปฏิบัติการ iOS, Android, 

ลาสุดสามารถใชงานไดบนคอมพิวเตอร PC และ Mac ไดแลว ดวยความที่มีลูกเลน

มากมาย สามารถแชท สงรูป สงไอคอน สง Sticker ตั้งคาคุยกันเปนกลุม ฯลฯ ทําใหมีผูใชงานแอพนี้เปน

 
ภาพท่ี 4 แอพพลิเคช่ันไลน (LINE Application) 

ที่มาของภาพhttps://line.me/th/ 

หมายถึง แอปพลิเคชันสํา หรับการสนทนาบนอุปกรณการสื่อสารรูปแบบตางๆ เชน 

สมารทโฟน คอมพิวเตอรและแท็บเล็ต (Tablet) ผูใชสามารถสื่อสารดวยการพิมพขอความจากอุปกรณ

การสื่อสารเครื่องหนึ่งไปสูอีกเครื่องหนึ่งไลนไดรับการพัฒนาใหมีความสามารถหลากหลายเพื่อรองรับกา

ใชงานของผูใชหลายๆ ดาน จุดเดนที่ทํา ใหไลนแตกตางกับแอปพลิเคชันสํา หรับการสนทนารูปแบบอ่ืนๆ 

(Sticker) ที่แสดงอารมณและความรูสึกของผูใชที่หลากหลาย เชน สติกเกอร

แสดงความรูสึกขั้นพื้นฐานสติกเกอรตามเทศกาลและวันสําคัญ สติกเกอรของตราสินคาตางๆ และสติก

เกอรการตูนที่มีชื่อเสียง เปนตนอยางไรก็ตาม ไลนยังคงเปนแอปพลิเคชันใหมในอุตสาหกรรมสมารทโฟน

2554เปนตนมา ถึงแมวาจะมีจํา นวนสมาชิกสูงและเติบโตข้ึนอยางตอเนื่อง 

 

 
โพรเพน ไฮโดรเจน มีเทน 

iOS, Android, 

ว ดวยความที่มีลูกเลน

ตั้งคาคุยกันเปนกลุม ฯลฯ ทําใหมีผูใชงานแอพนี้เปน

หมายถึง แอปพลิเคชันสํา หรับการสนทนาบนอุปกรณการสื่อสารรูปแบบตางๆ เชน 

ผูใชสามารถสื่อสารดวยการพิมพขอความจากอุปกรณ

การสื่อสารเครื่องหนึ่งไปสูอีกเครื่องหนึ่งไลนไดรับการพัฒนาใหมีความสามารถหลากหลายเพื่อรองรับการ

ใชงานของผูใชหลายๆ ดาน จุดเดนที่ทํา ใหไลนแตกตางกับแอปพลิเคชันสํา หรับการสนทนารูปแบบอ่ืนๆ 

ที่แสดงอารมณและความรูสึกของผูใชที่หลากหลาย เชน สติกเกอร

องตราสินคาตางๆ และสติก

เกอรการตูนที่มีชื่อเสียง เปนตนอยางไรก็ตาม ไลนยังคงเปนแอปพลิเคชันใหมในอุตสาหกรรมสมารทโฟน

เปนตนมา ถึงแมวาจะมีจํา นวนสมาชิกสูงและเติบโตข้ึนอยางตอเนื่อง 



 
 

แตมิอาจเปนตัวชี้วัดที่แนนอนเสมอไปวาความนิยมของสมาชิกจะไมลดลง ทั้งนี้เพราะไลนมีทั้งขอดีและ

ขอจํากัดเหมือนแอปพลิเคชันทั่วไปที่ตองการการพัฒนาใหสอดคลอง 

กับพฤติกรรมของผูใช ซึ่งบทความฉบับนี้ไดอธิบายถึงจุดกํา เนิดของไลน การเชื่อมตอของไลนกับสมาชิก

อ่ืน และ 

ลักษณะของไลน รวมถึงบทวิเคราะหขอดีและขอจํา กัดของแอปพลิเคชันไลน เพ่ือใหสมาชิกไลนสามารถ

ใชประโยชนจากแอปพลิเคชันไดอยางเหมาะสม และหลีกเหลี่ยงขอจํากัดที่อาจจะเกิดขึ้นขณะใชงาน 

  3.2 กําเนิดไลนไลนไดรับการพัฒนาข้ึนครั้งแรกเมื่อป 2554 ณประเทศญี่ปุน โดยบริษัท NHN 

Japan ซึ่งเปนบริษัทที่ใหบริการอินเทอรเน็ต เกม และระบบการสืบคนขอมูล (SearchEngine) ไดรวมมือ

กับบริษัท Naver Japan Corporationและบริษัท livedoor รวมกันพัฒนาขึ้นโดยปรับปรุงรูปแบบการใช

งานที่หลากหลายเพ่ือรองรับการใชงานของผูใชอยางตอเนื่องคําวา ไลน เกิดข้ึนหลังจากที่ประเทศญี่ปุน

เกิดแผนดินไหวครั้งใหญในประเทศ เม่ือป 2554 มีชื่อวา TohokuEarthquakeเหตุการณดังกลาวนั้นทํา 

ใหระบบการติดตอสื่อสารของประเทศญี่ปุนเปนอัมพาต ขาดการติดตอสื่อสารภาคพ้ืนดิน ประชาชนใน

ประเทศตองใชบริการโทรศพัทสาธารณะที่ถูกติดตั้งโปรแกรมอัตโนมัติไวใหสามารถใชไดเมื่อเกิดเหตุการณ

ภัยพิบัติที่ไมคาดฝน ประชาชนจํา นวนมากตองเขาแถวเพ่ือรอรับการบริการ จึงเปนที่มาของคํา วา ไลน

ซึ่งแปลวาการเขาแถว 

  3.3 LINE Notify คือ บริการที่คุณสามารถไดรับขอความแจงเตือนจากเว็บเซอรวิสตาง ๆ ที่คุณ

สนใจไดทาง LINE โดยหลังเสร็จสิ้นการเชื่อมตอกับทางเว็บเซอรวิสแลว คุณจะไดรับการแจงเตือนจาก

บัญชีทางการของ “LINE Notify” ซึ่งใหบริการโดย LINE นั่นเอง คุณสามารถเชื่อมตอกับบริการที่

หลากหลาย และยังสามารถรับการแจงเตือนทางกลุมไดอีกดวย ซึ่งบริการหลักๆ ที่สามารถเชื่อมตอไดแก 

GitHub, IFTTT หรือ Mackerel เปนตน 

   3.3.1 Line notify เพ่ือแจงสถานะการออนไลนไปอีกระบบปลายทางได จึงทําใหเรา

สามารถสงขอความแจงเตือนจากบริการตาง ๆ  หรืออุปกรณใด ๆ ก็ตาม ที่สามารถเชื่อมตอกับ internet 

และสามารถเชื่อมดวย http post มายัง Account ของเราได ซึ่งการใชงานโดยรวมของ Line notify จะ

มีรูปแบบดังนี้ คือ เริ่มแรกเลย เราตองไปสราง token ของ account ในระบบของ Line เสียกอน 

จากนั้นเก็บ token นี้เอาไว แลวเม่ือเราตองการท่ีจะสงขอความแจงเตือนตาง ๆ เราจะใช token นี้เพ่ือสง

ขอความแจงเตือน ผานทาง http post นั่นเอง 

   3.3.2 การขอ Token ของ Line notifyในการขอ Token เราจะตองมี Line Account 

เสียกอน โดยสามารถสมัครใช Line Notify ไดที่ https://notify-bot.line.me/th/ อยาลืม Add Line 

Notify เปนเพื่อนกอนดวยนะคะเมื่อ Add เรียบรอยแลว Line Notify จะสงขอความมาทักทายเรา ใหเรา 

Login เขา Line Notifyใหเราเขาสูระบบดวย Line Account แลวเขาไปเลือกที่ “หนาของฉัน” แลว

เลือก “ออก Token” 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

ที่มาของภาพ
 

4 โปรแกรม Arduino IDE [5]

 สื่อเรียนรูนี้เราเลือกใชโปรแกรม 

โปรแกรมควบคุมการทํางานของบอรด 

C และความที่เปน Open Source 

แหลงขอมูลใหศึกษาคนควาเพ่ิมเติมในเว็บบอรดหรือเว็บไซตในอินเทอรเน็ตอีกมากมาย และในสวนของ

บอรด Arduino Board เองนั้น เปนบอรดไมโครคอนโทรลเลอรที่มีขาพอรตอินพุตและเอาตพุตที่มากพอ

ในการนําไปใชงานจริงสามารถตอกับเซนเซอรไดทั้งแบบ

เอาตพุตใหทํางานโดยที่เราจะตองเขียนโปรแกรมเพ่ือสั่งงานใหบอรด 

อุปกรณตางๆ เชน ควบคุมการเปดปดหลอดไฟ ปลั๊กไฟฟา หรือเครื่องรดน้ําตนไม เปนตน นอกจากนี้

เพื่อใหเกิดการประยุกตใชงานแบ

เสริม Arduino Ethernet Shield 

 

 

 

 

ภาพท่ี 5 ขั้นตอนการขอ Token  

ที่มาของภาพhttps://www.ibuddyweb.com/news/line-notify/

[5] 

อเรียนรูนี้เราเลือกใชโปรแกรม Sketch ของ Arduino (Arduino IDE) 

โปรแกรมควบคุมการทํางานของบอรด Arduino Board เพราะเปนโปรแกรมที่ใชงานงาย เขียนดวยภาษา 

Open Source ทําใหใชงานไดโดยไมมีคาใชจาย ไดรับความนิยมสูง จึงทําใหมี

แหลงขอมูลใหศึกษาคนควาเพ่ิมเติมในเว็บบอรดหรือเว็บไซตในอินเทอรเน็ตอีกมากมาย และในสวนของ

เองนั้น เปนบอรดไมโครคอนโทรลเลอรที่มีขาพอรตอินพุตและเอาตพุตที่มากพอ

ในการนําไปใชงานจริงสามารถตอกับเซนเซอรไดทั้งแบบดิจิตอลและแอนะล็อก และยังตอเพื่อขับอุปกรณ

เอาตพุตใหทํางานโดยที่เราจะตองเขียนโปรแกรมเพ่ือสั่งงานใหบอรด Arduino Board 

อุปกรณตางๆ เชน ควบคุมการเปดปดหลอดไฟ ปลั๊กไฟฟา หรือเครื่องรดน้ําตนไม เปนตน นอกจากนี้

เพื่อใหเกิดการประยุกตใชงานแบบ IoT เราสามารถควบคุมบอรดผานทางอินเทอรเน็ตไดโดยตอบอรด

Arduino Ethernet Shield เขากับบอรดหลัง 

 
 

ภาพท่ี 6 โปรแกรม Arduino IDE 

ที่มาของภาพhttps://poundxi.com 

 

notify/ 

Arduino (Arduino IDE) ในการเขียน

เพราะเปนโปรแกรมที่ใชงานงาย เขียนดวยภาษา 

ความนิยมสูง จึงทําใหมี

แหลงขอมูลใหศึกษาคนควาเพ่ิมเติมในเว็บบอรดหรือเว็บไซตในอินเทอรเน็ตอีกมากมาย และในสวนของ

เองนั้น เปนบอรดไมโครคอนโทรลเลอรที่มีขาพอรตอินพุตและเอาตพุตที่มากพอ

ดิจิตอลและแอนะล็อก และยังตอเพื่อขับอุปกรณ

Arduino Board สามารถควบคุม

อุปกรณตางๆ เชน ควบคุมการเปดปดหลอดไฟ ปลั๊กไฟฟา หรือเครื่องรดน้ําตนไม เปนตน นอกจากนี้

เราสามารถควบคุมบอรดผานทางอินเทอรเน็ตไดโดยตอบอรด



 
 

5 งานวิจัยที่เกี่ยวของ 

 กมลชนก ลอมโฮม 2555 [6] การควบคุมหุนยนตผานเครือขายไรสายโดยใชอารดูไอโน. ปริญญา

นิพนธ, ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟา คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิฒองครักษ โครงงานนี้

นําเสนอการควบคุมหุนยนตผานเครือขายไรสายโดยใชอารดูโน โดยงานวิจัยนี้มีจุดประสงคเพื่อท า

การศึกษาและใชงานโปรแกรม ARDUINO ในการสรางหุนยนต โดยควบคุมผานเครือขายไรสาย ซึ่งไดทํา

การประดิษฐหุนยนตท่ีสามารถควบคุมผานเครือขายไรสายโดยมีการสรางเว็บเพจที่ใชสําหรับควบคุมการ

เคลื่อนที่ของหุนยนตพรอมทั้งแสดงคาระยะหางของวัตถุดวยอันตราโซนิค โดยผลลัพธที่ไดจากการที่ผูทํา

โครงงานไดทดสอบการควบคุมหุนยนตผานเครือขายไรสายโดยใชอารดูโนหุนยนตสามารถเคลื่อนที่ไดตาม

คําสั่งที่ควบคุมผานทางหนาเว็บเพจและระบุระยะหางของวัตถุจากบริเวณดานหนาและดานหลังของ

หุนยนตได แตการวัดระยะของ อันตราโซนิคมีความคลาดเคลื่อนอยูบางไมเกิน2 % จากที่ไดศึกษา

โครงงานนี้ทํา ใหไดความรูในการใชงาน ARDUINO และหลักการในคําสั่งการควบคุมผานเว็บบราวเซอร 

 ชนากิตติ์ ราชพิบูลย 2558. [7] ไดอธิบายวาการสรางเครือขายการทํางานเปนวิธีการทํางานที่ไดรับ

ความนิยมทั้งในภาคธุรกิจและในการทํางานเชิงพัฒนาสังคม ซึ่งในโลกธุรกิจนั้นแนวความคิดของ ระบบ

เครือขายไดเกิดข้ึนในป พ.ศ. 2513 โดยเริ่มจากธุรกิจของการจัดหางานทํา และการสรรหาบุคคลท่ี

เหมาะสม แตสําหรับในทางสังคมวิทยาเครือขายเปนรูปแบบความสัมพันธทางสังคม (Social Network) 

อยางหนึ่ง ที่แตกตางไปจากกลุมโดยที่กลุมจะมีขอบเขตที่ชัดเจนแนนอน รูวาใครเปนสมาชิก และมีความ

เปนรูปธรรมมองเห็นได แต เครือขายเปนรูปแบบความสัมพันธทางสังคมที่ไมมีขอบเขต การเชื่อม

ความสัมพันธระหวางสมาชิก ในเครือขายอาจจะมองเห็นเปนรูปธรรมมี 3 ลักษณะ คือ เครือขายการ

แลกเปลี่ยน เครือขายการติดตอสื่อสาร และเครือขายความสัมพันธในการอยูรวมกัน แตเครือขายไมมี

โครงสรางแนนอนตายตัว อาจมีการกาหนดหนาที่ใหสัมพันธกันแต ในเครือขายไมมีใครบังคับใครใหทํา

อะไรได แตละคนหรือกลุมองคกรตางเปนศูนยกลางของเครือขายไดพอๆกันเปนรูปธรรมมองเห็นได แต 

เครือขายเปนรูปแบบความสัมพันธทางสังคมที่ไมมีขอบเขต การเชื่อมความสัมพันธระหวางสมาชิก ใน

เครือขายอาจจะมองเห็นเปนรูปธรรมมี 3 ลักษณะ คือ เครือขายการแลกเปลี่ยน เครือขายการ

ติดตอสื่อสาร และเครือขายความสัมพันธในการอยูรวมกัน แตเครือขายไมมีโครงสรางแนนอนตายตัว อาจ

มีการกาหนดหนาที่ใหสัมพันธกันแต ในเครอืขายไมมีใครบังคับใครใหทําอะไรได แตละคนหรือกลุมองคกร

ตางเปนศูนยกลางของเครือขายไดพอๆกัน 

 นิเทศ นิ่มประเสริฐ 2528 [8] นักศึกษาสาขาชางอิเล็กทรอนิคสวิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ ปที่

สําเร็จการศึกษา พ.ศ. 2528 ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาชางอิเล็กทรอนิคส วิทยาลัยเทคโนโลยี

และอาชีวศึกษา วิทยาเขตเทคนิคกรุงเทพ ปที่สําเร็จการศึกษา พ.ศ. 2530 ปริญญาตรี ครุศาสตร

อุสาหกรรมบัณฑิต (สาขาวิศวกรรมไฟฟาสื่อสาร) สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตเทเวศน ปที่

สําเร็จการศึกษา พ.ศ. 2532 ผูจัดการฝายการตลาด แผนก BAS บริษัท พรีมัส ประเทศไทย จํากัด 90 

อาคารไซเบอรเวิอรลด ทาวเวอร เอ ถ.รัชดาภิเษก แขวงหวยขวาง เขตหวยขวาง กรุงเทพฯ 10301 



 
 

 บุญมาก ศิริเนาวกุล2558. [9] กลาววาเครือขายสังคม (Social Network) หมายถึงโครงสรางทาง

สังคมซึ่งสามารถที่จะสรางเปนเครือขายอยางใดอยางหนึ่งไดโดยการใชโหลด  (Node) ซึ่งสัญลักษณเปน

วงกลม ซึ่งหมายถึงคน หรือกลุมคนหรือองคกร และมีเสนเชื่อมระหวางกันที่เรียกวา Ties เพ่ือแสดงให

เห็นถึงความสัมพันธกันในลักษณะเฉพาะตางๆกนไป เชน เพื่อน ญาติครอบครัว ความเกลียด ความ

ขัดแยง ความคิด คุณคาทางสังคม วิสัยทัศน เราสามารถสรางเครือขายนี้ในหลายระดับ ตั้งแตระดับ

ครอบครัวไปจนถึงระดับประเทศหรือระดับโลก และเครือขายสังคมมีบทบาทสําคัญในการรวมแกไข

ปญหา ชวยใหองคกรสามารถทํางานตอไปไดและสามารถที่จะหาหนทางที่จะใหแตละ คนหรือกลุมบุคคล

สามารถไปสูจุดหมายปลายทางไดดวยการติดตอสัมพันธกัน คุยกันเพ่ือขยายความสัมพันธตามจุดหมายที่

เราอยากไดเทาที่ทําได 

 ศิริพร กนกชัยสกุล 2558. [10] เครือขายสังคมออนไลนเปน นผลมาจากการพัฒนาเทคโนโลยีและ

เว็บรูปแบบใหมนั่นเอง ผูใช สามารถใชเผยแพรขอมูลสวนบุคคล/ความเปน ตัวตนเขียนเลาเรื่องราวตางๆ

ผาน Blog หรือแสดง รูปภาพเพ่ือใหเพื่อนๆ ไดรับขอมูลที่เปนปจจุบัน (Update) ของตน รวมถึงเปด

โอกาสใหรูจักกันผาน เพ่ือนของเพ่ือน ซึ่งก็คือการใช Networking ของเพ่ือนท าความรูจักกบบุคคลอื่น

นั้นเอง นอกจากนั้น ผูใชยังสามารถเลนเกมสตางๆ กบเพ่ือนโดยสั่งขอความถึงกันไดในเวลาเดียวกันผูใช

และเพ่ือนๆจึง มีชองทางการติดตอกันเพิ่มขึ้น ทั้งนี้ผูใชยังสามารถกาหนดสิทธิ  เฉพาะบุคคล (Privacy) ที่

อยูในสังคมเสมือนตน 
 

วิธีดําเนินการ 

การวิจัยครั้งนี้เปนการวิจัยเชิงทดลอง ซึ่งผูวิจัยไดกําหนดวิธีดําเนินการวิจัย เพื่อสรางและหา

ประสิทธิภาพของเครื่องตรวจจับควันแจงเตือนผานทางแอพพลิเคชั่นไลน โดยผูวิจัยมีวิธีการดําเนินการ

ตาม ขั้นตอน ดังตอไปนี้ 
 

1. การศึกษาขอมูลงานวิจัยที่เกี่ยวของ  

ศึกษาการเกิดไฟไหมและเทคโนโลยีที่เก่ียวของ ผูวิจัยไดศกึษาการเกิดไฟ ปจจัยและผลกระทบตอ

ความเสียหาย โดยพบวา พื้นฐานของการเกิดเพลิงไหมนั้น เกิดขึ้นเนื่องจากการเปลี่ยนรูปของ

สารประกอบชนิดหนึ่งไปเปนสารประกอบอีกชนิดหนึ่ง โดยมีความรอนเปนตัวกระตุน ซึ่งทั่วไปแลว

สารประกอบไฮโดรคารบอนนั้น จะตองอาศัยออกซิเจนในการเผาไหม การเกิดเพลิงไหมโดยทั่ว ๆ ไปจะ

ประกอบดวย เชื้อเพลิง ความรอนออกซิเจน และปฏิกิริยาลูกโซ โดยสิ่งที่มีความสําคัญตอการเกิดไฟไหม

ในเรือ คือ ความรอน นอกจากนี้ผูวิจัยยังไดศึกษาเกี่ยวกับเทคโนโลยีหรืออุปกรณที่ใชในระบบตรวจจับ

อัคคภีัยที่ใชในปจจุบัน ตลอดจนกระบวนการการจัดการดานอัคคภีัยทั้งบนบกและในเรือ พบวา อุปกรณที่

ใชในปจจุบัน ตองนําเขาจากตางประเทศ และมีราคาสูง สําหรับเทคโนโลยีที่เกี่ยวของกับงานวิจัยนี้ ไดแก 

Sensor, Microcontroller, Lightweight Protocol, Wireless Network, และระบบแสดงผล 

 

 



 
 

2. กําหนดกลุมเปาหมาย 

กลุมพนักงานชางเทคนิค บริษัท พรอม เทคโนเซอรวิส จํากัด หนวยงาน สํานักงานพัฒนา

วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ (สวทช.) จํานวน 10 คน 

3.ออกแบบและสรางเครื่องตรวจจับควันแจงเตือนผานทางแอพพลิเคช่ันไลน  

 3.1 หลักในการออกแบบและสรางเครื่องตรวจจับควันแจงเตือนผานทางแอพพลิเคชั่นไลน มีดังนี้ 

  3.3.1 ขั้นตอนการออกแบบเครื่องตรวจจับควันแจงเตือนผานทางแอพพลิเคชั่นไลน มี

ขั้นตอนการออกแบบ ดังนี้ 

   3.3.1.1 การออกแบบระบบการทํางานของ เครื่องตรวจจับควันแจงเตือนผานทาง

แอพพลิเคชั่นไลน ไดมีหลักการทํางานของอุปกรณเปนแบบ 

   3.3.1.2 การออกแบบและแบบรางของเครื่องตรวจจับควันแจงเตือนผานทาง

แอพพลิเคชั่นไลน ไดมีลักษณะของอุปกรณเปนแบบ 

  3.3.2 ขั้นตอนการสรางเครื่องตรวจจับควันแจงเตือนผานทางแอพพลิเคชั่นไลน มีขั้นตอน

การสรางดังนี้ 

   3.3.2.1 ออกแบบระบบและจัดหาอุปกรณประกอบ เครื่องตรวจจับควันแจงเตือนผาน

ทางแอพพลิเคชั่นไลน ไดมีข้ันตอนการสราง ดังนี้ 

    3.3.2.1.1 เตรียมอุปกรณและออกแบบ 

    3.3.2.1.2 ทดลองการทาํงานของอุปกรณและเขียนโคดเขากับอาดูโน 

    3.3.2.1.3 ซื้อแผนอะคริลิคและประกอบดวยน้ํายาประสาน 

    3.3.2.1.4 ยึดอุปกรณเขากับอะคริลิคยึดดวยน็อก3M  

    3.3.2.1.5 ตอวงจรเขากับอุปกรณ 

    3.3.2.1.6 บัดกรีสายไฟเขากับอุปกรณและใสฉนวนกันความรอน 

    3.3.2.1.7 จัดสายไฟหรือเก็บสายไฟดวยไสไก 

    3.3.2.1.8 ทดลองเครื่องตรวจจับควันแจงเตือนผานทางแอพพลิเคชั่น 

    3.3.2.1.9 แกะสติ๊กเกอรออกจากอะคริลิคและทดลองการทํางาน 

    3.3.2.2.0 โคดของเครื่องตรวจจับควันแจงเตือนผานทางแอพพลิเคชั่น 

    3.3.2.2.1 ติดติดสติ๊กเกอรชื่ออุปกรณ 

4. ดําเนินการและเก็บรวบรวมขอมูล 

 4.1 เก็บแบบการประเมินหาประสิทธิภาพโดยกําหนดขอบเขตของชุดแจงเตือนเหตุเพลิงไหมผาน

แอพพลิเคชั่นไลน 

 4.2 เก็บแบบสอบถามความพึงพอใจโดยกําหนดขอบเขตของชุดแจงเตือนเหตุเพลิงไหมผาน

แอพพลิเคชั่นไลน 

 

 



 

5. วิเคราะหขอมูล  

 5.1 รวบรวมขอมูลที่ไดจากการประเมินประสิทธิภาพ 

 5.2 รวบรวมขอมูลที่ไดจากการประเมินของกลุมเปาหมายเพ่ือวิ

เบี่ยงเบนมาตรฐานเพ่ือนํามาสรุปผลการทําวิจัยนํามาหาคาเฉลี่ย 

6. สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล

 คาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานโดยใชสูตร 

 

ผลการวิจัย 

ผูวิจัยไดดําเนินการเก็บขอมูลจากผูเชี่

บริษัทเอกชน จํานวน 10 คน เพื่อใหเปนไปตามวัตถุประสงคของการวิจัย ผูวิจัยนําขอมูลที่ไดมาวิเคราะห 

นําเสนอผลการวิจัย และแปลความหมาย ดังนี้
 

ตอนที่  1  ผลการออกแบบและสรางเครื่องตรวจจับควันแจงเตือนผานแอพ

 

 

ภาพท่ี 

 

 

 

 

 

 

 

 

รวบรวมขอมูลที่ไดจากการประเมินประสิทธิภาพ  

รวบรวมขอมูลที่ไดจากการประเมินของกลุมเปาหมายเพ่ือวิเคราะหขอมูลหาคาเฉลี่ยคา

เบี่ยงเบนมาตรฐานเพ่ือนํามาสรุปผลการทําวิจัยนํามาหาคาเฉลี่ย (𝑋) และสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน  

สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล 

คาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานโดยใชสูตร  

ผูวิจัยไดดําเนินการเก็บขอมูลจากผูเชี่ยวชาญ และกลุมเปาหมายที่ใชในการศึกษา ไดแก พนักงาน

คน เพื่อใหเปนไปตามวัตถุประสงคของการวิจัย ผูวิจัยนําขอมูลที่ไดมาวิเคราะห 

นําเสนอผลการวิจัย และแปลความหมาย ดังนี้ 

ผลการออกแบบและสรางเครื่องตรวจจับควันแจงเตือนผานแอพพลิเคชั้นไลน

ภาพท่ี 7 เครื่องตรวจจับควันแจงเตือนผานแอพพลิเคชั้นไลน 

 

เคราะหขอมูลหาคาเฉลี่ยคา

และสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน  (S.D.) 

ยวชาญ และกลุมเปาหมายที่ใชในการศึกษา ไดแก พนักงาน

คน เพื่อใหเปนไปตามวัตถุประสงคของการวิจัย ผูวิจัยนําขอมูลที่ไดมาวิเคราะห 

พลิเคชั้นไลน 

 



 
 

ตอนที่ 2 ผลการหาประสิทธิภาพของเครื่องตรวจจับควันแจงเตือนผานแอพพลิเคชั้นไลน 
 

ตารางที่ 1 ผลการหาประสิทธิภาพเครื่องตรวจจับควันแจงเตือนผานทางแอพพลิเคชั่นไลน 
 
 

 
สวนที่ 

 
รายละเอียดการทดลอง/การใชงาน 

ผลการทดลอง/การใชงาน 
ทํางานได ไมทํางาน 

1 ทดลองระบบเซนเซอรตัวที่ 1 0-1 เมตร   
2 ทดลองระบบเซนเซอรตัวที่ 2 0-1 เมตร   
3 ทดลองระบบเซนเซอรตัวที่ 3 0-1 เมตร   
4 ทดลองระบบเสียงแจงเตือนตัวที่ 1   
5 ทดลองระบบเสียงแจงเตือนตัวที่ 2   
6 ทดลองระบบเสียงแจงเตือนตัวที่ 3   
7 ทดลองหนาจอแสดงผล LCD   
8 ทดลองหลอดไฟแจงเตือนสถานะ LED สีเขียว   
9 ทดลองหลอดไฟแจงเตือนสถานะ LED สีแดง ตัวที่ 1    
10 ทดลองหลอดไฟแจงเตือนสถานะ LED สีแดง ตัวที่ 2   
11 ทดลองหลอดไฟแจงเตือนสถานะ LED สีแดง ตัวที่ 3   
12 ทดลองสัญญาณแจงเตือนไปยังแอพพลิเคชั้น   
13 ทํางานของบอรดอาดูโน   
14 เชื่อมตออินเตอรเน็ตเขาบอรดอาดูโน   

สรุปผลการทดลอง สามารถใชงานได 
 

 จากตารางที่ 1 ผลการทดลองเครื่องตรวจจับควันแจงเตือนผานทางแอพพลิเคชั่นไลน พบวาสามารถ

ทํางานได มีประสิทธิภาพ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ตอนที่ 3 ผลความพึงพอใจของผูใหขอมูลที่มตีอเครื่องตรวจจับควันแจงเตือนผานทางแอพพลิเคชั่นไลน 

           จํานวน 10 คน 

 

 
ขอ 

 
รายการประเมิน 

ระดับความพึงพอใจ 

𝑋 S.D. สรุปผล 

1 การทํางานของชุดแจงเตือน 4.5 0.71 ดี 
2 การทํางานของระบบปองกันวงจร 4.7 0.48 ดีมาก 
3 ความเร็วในการแจงเตอืน 4.0 0.47 ดี 
4 ความเหมาะสม ความคุมคา 4.6 0.70 ดีมาก 
5 ความปลอดภัยในการใชงาน 4.2 0.79 ดี 
6 ความแข็งแรงของวัสดุและอุปกรณ 4.7 0.48 ดีมาก 
7 เทคโนโลยีที่นํามาใชเหมาะสมกับปจจุบัน 4.5 0.85 ดี 
8 สามารถซอมบํารุงไดสะดวก 4.3 0.82 ดี 
9 มปีระโยชนในการนําไปใชงานจริง 4.4 0.70 ดี 
10 เพ่ิมประสิทธิภาพของระบบแจงเตือนอัคคีภัย  4.5 0.53 ดี 

รวมคาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 4.4 0.67 ดี 
 

 จากตารางท่ี 2 ผลการประเมินความพึงพอใจของผูใหขอมูลที่มีตอชุดแจงเตือนเหตุเพลิงไหมผาน

แอพพลิเคชั่นไลน พบวา ความพึงพอใจอยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.4 เมื่อพิจารณาเปนรายขอ 

พบวา ขอที่มีคามากที่สุด ไดแก ขอที่2การทํางานของระบบปองกันวงจร กับขอที่6ความแข็งแรงของวัสดุ

และอุปกรณ  มีคาความพึงพอใจอยูในระดับดี มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.7 รองลงมา ไดแก ของที่7เทคโนโลยีที่

นํามาใชเหมาะสมกับปจจุบัน มีคาความพึงพอใจอยูในระดับดีมาก มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.5 และขอที่มีคา

นอยที่สุดเปนลําดับสุดทาย ไดแก ขอที่3 ความเร็วในการแจงเตือน มีคาความพึงพอใจอยูในระดับดี มี

คาเฉลี่ยเทากับ 4. 
 

สรุปผล อภิปรายผล และขอเสนอแนะ 

 ผูวิจัยมีแนวคิดประดิษฐเครื่องตรวจจับควันแจงเตือนผานแอพพลิเคชั้นไลน ข้ึนมาเพื่อที่จะลดจํานวนบุคคล

กรและเพ่ิมประสิทธิภาพของระบบแจงเตือนอัคคีภัย  เพ่ือปองกันและเฝาระวังการเกิดเหตุอัคคีภัยอยางมี

คุณภาพ และเปนการใชเทคโนโลยีอยางมีประโยชนผูวิจัยไดสรุปผล อภิปรายผล และขอเสนอแนะ ดังนี้ 
 

จุดประสงคของการวิจัย 

 1 เพื่อออกแบบและสรางเครื่องตรวจจับควันแจงเตือนผานแอพพลิเคชั้นไลน 

 2 เพื่อศึกษาประสิทธิภาพเครื่องตรวจจับควันแจงเตือนผานแอพพลิเคชั้นไลน 

 3 เพื่อศึกษาความพึงพอใจของผูใชเครื่องตรวจจับควันแจงเตือนผานแอพพลิเคชั้นไลน 

 



 
 

ผลการวิจัย 

 ผูวิจัยไดทําการออกแบบและสรางเครื่องตรวจจับควันแจงเตือนผานแอพพลิเคชั้นไลน เพื่อศึกษา

ประสิทธิภาพ และศึกษาความพึงพอใจ สามารถสรุปผลไดดังตอไปนี้ 

 1. ผลการออกแบบและสรางเครื่องตรวจจับควันแจงเตือนผานแอพพลิเคชั้นไลน หลังจากได

ทําการศกึษา ทดลองและปรับปรุงทั้งโครงสราง วงจร และการทํางาน จึงไดผลดังนี้ 

  1.1 ไดเครื่องตรวจจับควันแจงเตือนผานแอพพลิเคชั้นไลน 

  1.2 ลดเวลาและจํานวนผูปฏิบัติงาน 

  1.3 เพ่ิมความรูความสามารถเก่ียวกับการเขียนโคด 

  1.4 เพ่ิมความรูความสามารถเก่ียวกับเรื่องบอรดอาดูโน 

  1.5 เพ่ิมประสิทธิภาพของระบบแจงเตือนอัคคีภัย 

 2. ผลการหาประสิทธิภาพของเครื่องตรวจจับควันแจงเตือนผานแอพพลิเคชั้นไลน ซึ่งไดทําการ

ทดสอบใชงาน และไดทําแบบประเมินเพ่ือหาประสิทธิภาพ พบวา ความคิดเห็นของผูใหขอมูลที่มีตอ

เครื่องตรวจจับควันแจงเตือนผานแอพพลิเคชั้นไลน ดานประสิทธิภาพอยูในระดับพอใช มีคาเฉลี่ยเทากับ 

3.8 สวนเบ่ียงเบนมาตรฐานเทากับ 0.02 

 3. ผลการประเมินความพึงพอใจของผูใหขอมูลที่มีตอชุดแจงเตอืนเหตุเพลิงไหมผานแอพพลิเคชั่นไลน 

พบวา ความพึงพอใจอยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.4 เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา ขอที่มีคามาก

ที่สุด ไดแก ขอที่2การทํางานของระบบปองกันวงจร กับขอที่6ความแข็งแรงของวัสดุและอุปกรณ  มีคา

ความพึงพอใจอยูในระดับดี มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.7 รองลงมา ไดแก ของท่ี7เทคโนโลยีที่นํามาใชเหมาะสม

กับปจจุบัน มีคาความพึงพอใจอยูในระดับดีมาก มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.5 และขอที่มีคานอยที่สุดเปนลําดับ

สุดทาย ไดแก ขอที่3 ความเร็วในการแจงเตือน มีคาความพึงพอใจอยูในระดับดี มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.0 
 

อภิปรายผล 

จากการออกแบบและสรางเครื่องตรวจจับควันแจงเตือนผานแอพพลิเคชั้นไลน  เพ่ือที่จะลดจํานวน

บุคคลกรและเพิ่มประสิทธิภาพของระบบแจงเตือนอัคคีภัย เพื่อปองกันและเฝาระวังการเกิดเหตุอัคคีภัย

อยางมีคุณภาพ เปนการใชเทคโนโลยีอยางมีประโยชนและเพื่อใชเปนเครื่องตนแบบกอนที่จะพัฒนาตอ

ยอดโดยการเลือกใช วัสดุอุปกรณท่ีมีอยูในประเทศ โดยการออกแบบใหทํางานเหมือนระบบแจงเตือน

อัคคีภัย หลังจากไดทําการทดสอบการทํางานในดานตางๆ ของชุดเครื่องตรวจจับควันแจงเตือนผานแอพ

พลิเคชั้นไลน สามารถทํางานไดตามวัตถุประสงคของการวิจัย และสามารถตอยอดและพัฒนาตอไปได  
 

ขอเสนอแนะ 

 การนําเครื่องตรวจจับควันแจงเตือนผานแอพพลิเคชั้นไลน ใชงานในการตรวจจับควันแจงเตือนผาน

แอพพลิเคชั้นไลน สามารถนําไปใชและติดตั้งในที่อยูอาศัย อพารทเมนท หรือที่ไมมีระบบแจงเตือน

อัคคีภัย  เพ่ือเพิ่มประสิทธิภาพในการแจงเตือนและตรวจจับควัน  ปองกันและเฝาระวังการเกิดเหตุ

อัคคภีัย อยางมีคณุภาพ 
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