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บทคัดย่อ 
 แอปพลิเคชันควบคุมกำรท ำงำนของระบบบ้ำนอัจฉริยะ มี
วัตถุประสงค์ เพื่อแก้ไขปัญหำในกำรใช้ชีวิตประจ ำวันภำยในบ้ำนและเพิ่ม
ควำมสะดวกสบำยในกำรพักอำศัยภำยในบ้ำนในกำรพัฒนำได้น ำระบบ 
Internet of Things มำประยุกต์ใช้งำนโดยท ำให้ผู้อยู่อำศัยสำมำรถ
ควบคุมอุปกรณ์ไฟฟ้ำต่ำง ๆภำยในบ้ำนโดยใชไ้มโครคอนโทรลเลอร์เป็นตัว
ควบคุมกำรท ำงำนและใช้เซ็นเซอร์ในจุดที่ต้องกำรเก็บข้อมูลต่ำง ๆ ภำยใน
บ้ำนพร้อมทั้งใช้ไมโครคอนโทรลเลอร์เป็นเว็บเซิร์ฟเวอร์เพื่อให้ผู้อยู่อำศัย
สำมำรถใช้งำนผ่ำนทำงเว็บแอปพลิเคชัน  ซ่ึงถูกพัฒนำในลักษณะ 
Responsive Web Design ท ำให้สำมำรถท ำงำนได้กับทุกอุปกรณ์และ
สำมำรถทรำบถึงกำรท ำงำนต่ำง ๆภำยในบ้ำนได้ทุกที่ทุกเวลำ โดยกำรน ำ
แนวคิดวงจรกำรพัฒนำระบบ SDLC มำเป็นแนวทำงในกำรพัฒนำ 
ประชำกรที่ใช้ในกำรศึกษำครั้งนี้คือประชำชนในพื้นที่ อ ำเภอฝำง จังหวัด
เชียงใหม่ ที่สนใจในระบบบ้ำนอัจฉริยะ  ผลกำรทดลองพบว่ำ  เว็บ         
แอปพลิเคชันสำมำรถท ำงำนบน คอมพิวเตอร์ และ Smart phone ได้
อย่ ำ งมีประสิทธิภำพมีควำมสวยงำมและสำมำรถใช้ งำนได้ ง่ ำย 
ควำมสำมำรถกำรวัดค่ำต่ำง ๆ ในระบบบ้ำนอัจฉริยะ เช่น กำรวัดอุณหภูมิ
และควำมชื้นแบบ Real time และเมื่ออุณหภูมิร้อนสูงสำมำรถสั่งเปิด
เครื่องใช้ไฟฟ้ำ เช่น แอร์, พัดลม โดยอัตโนมัติได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ กำร
ตรวจสอบสถำนะของโรงจอดรถ ว่ำง-ไม่ว่ำง พร้อมทั้งแจ้งเตือนเมื่อมีคนน ำ
รถออกไปจำกโรงจอดรถโดยไม่ได้รับอนุญำต กำรรถน้ ำต้นไม้โดยอัตโนมัติ
เมื่อควำมชื้นในดินไม่เพียงพอ กำรเปิดไฟโดยอัตโนมัติเมื่อแสงสว่ำงไม่
เพียงพอ กำรเปิด-ปิดน้ ำในถังกักเก็บน้ ำพร้อมทั้งแสดงปริมำณน้ ำในถังเก็บ
น้ ำ กำรล็อคประตูเข้ำออกโดยอัตโนมัติ 

ค ำส ำคัญ: ระบบบ้ำนอัจฉริยะ, เว็บแอปพลิเคชัน, อินเตอร์เน็ตในทุกสิ่ง 

Abstract 
 The application controller of “ Smart home”  has an 

objective to adjust daily life and increase comfortably home. 
This development apply by system of Internet of Thing that 

customers can control various electrical devices in house.  The 

microcontroller is control work system and the sensors of 

storage requirement data of a home. Moreover, microcontroller 

is a web server so that customers can use via the web 

application.  This microcontroller development was developed 

in Responsive Web Design is able to work with all devices and 

can inform the work for everywhere and every time.  Which, 

system was approach in developing an SDLC.  The group of 

sample in this study was people in Fang, Chiang Mai, who 

interested concept of Smart home.  The results showed that 

Web application can run on a computer and smart phone 

effectively with, beautiful and easily used. The measurement in 

intelligent home systems such as real time temperature and 

humidity that when heat up, the system can command to turn 

on electrical appliances (air-conditioner and fan) automatically 

efficiently.  The status of garage space (empty and full) or alert 

when the car left the garage without permission. The automatic 

waters plants when soil lack of moisture. Automatic Street light 

turns on whenever there is insufficient light intensity.  The 

automatic switch (on-off) of water tank and showed the amount 

of water in the tank. Finally, the automatic door locks systems. 

Keywords:  Smart home systems, Web application, Internet of 

Things. 

1. บทน า 
 บ่อยครั้งในกำรด ำรงชีวิตประจ ำวันในปัจจุบัน มักจะเกิด
เหตุกำรณ์เหล่ำนี้อยู่บ่อยครั้ง เช่น ลืมปิดอุปกรณ์ไฟฟ้ำภำยในบ้ำน ลืมปิด
ประตูบ้ำน ลืมปิดเครื่องหนีบผม ลืมปิดสวิชต์ไฟฟ้ำ ลืมปิดไดร์เป่ำผม ลืม
ปิดแก๊ส ลืมปิดปั๊มน้ ำ ลืมปิดอุปกรณ์ไฟฟ้ำภำยในบ้ำน ซ่ึงอำจท ำให้เกิดกำร
สูญเสีย และเป็นอันตรำยต่อชีวิตและทรัพย์สิน เสียค่ำใช้จ่ำยไฟฟ้ำที่เพิ่มขึ้น 
อุปกรณ์ไฟฟ้ำบ้ำงอย่ำง เปิดทิ้งไว้ตลอดทั้งวัน เป็นเวลำนำนอำจท ำให้เกิด
ไฟไหม้บ้ำนได้ กำรลืมปิดประตูบ้ำนนั้นเป็นผลเสียอย่ำงมำก อำจท ำให้เกิด
อันตรำยต่อผู้อยู่อำศัยและท ำให้สูญเสียทรัพย์สินจำกโจรผู้ร้ำย  
 ในปัจจุบันมีกำรน ำ IOT มำใช้กันอย่ำงแพร่หลำย เช่น Smart 

Home [1], Smart Farm, Smart Car [2] เป็นต้น เพื่อใช้ในกำรควบคุม
กำรท ำงำนของอุปกรณ์ไฟฟ้ำภำยในบ้ำนมีกำรพัฒนำมำอย่ำงต่อเนื่องเพื่อ
เพิ่มควำมสะดวกสบำยและควำมปลอดภัยในกำรพักอำศัยภำยในบ้ำน 

จำกปัญหำดังกล่ำว ผู้ ศึกษำจึงสนใจพัฒนำแอปพลิเคชัน
ควบคุมกำรท ำงำนของระบบบ้ำนอัจฉริยะและเพิ่มควำมสะดวกสบำยใน
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กำรใช้งำนชีวิตประจ ำวันภำยในบ้ำน  โดยระบบจะท ำงำนผ่ำนทำง 
เว็บแอปพลิเคชันสำมำรถตรวจสอบอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้ำภำยในบ้ำนที่
เปิดใช้งำนอยู่ปัญหำกำรลืมปิดเครื่องใช้ไฟฟ้ำภำยในบ้ำนสำมำรถท ำกำรสั่ง
ปิดอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้ำภำยในบ้ำน กำรเปิดเครื่องใช้ไฟฟ้ำโดยอัตโนมัติ 
เช่น เมื่อแสงสว่ำงไม่เพียงพอให้ท ำกำรเปิดหลอดไฟโดยอัตโนมัติระบบล็อค
ประตูบ้ำนอัตโนมัติสำมำรถจัดท ำรำยงำนต่ำง ๆ เช่น รำยงำนค่ำใช้จ่ำย
ไฟฟ้ำ รำยงำนกำรเข้ำออกภำยในบ้ำน รำยงำนกำรเปิดปิดเครื่องใช้ไฟฟ้ำ 
รำยงำนอุณหภูมิภำยในบ้ำนและอุณหภูมินอกบ้ำน ระบบรักษำควำม
ปลอดภัยภำยในบ้ำนท ำกำรแจ้ งเตือนเมื่อมีผู้ บุกรุกโดยผ่ำนทำง 
เว็บแอปพลิเคชันและผ่ำนทำงอีเมล์ ส่งผลให้ผู้อยู่อำศัยใช้ชีวิตด้วยควำม
ปลอดภัย มีควำมสะดวก และลดค่ำใช้จ่ำยในกำรใช้และบ ำรุงรักษำอุปกรณ์
ไฟฟ้ำภำยในบ้ำน 

1.1 วัตถุประสงค์ของการศึกษา 
1) เพื่อสร้ำงและหำประสิทธิภำพของแอปพลิเคชันกำรควบคุมกำร

ท ำงำนของระบบบ้ำนอัจฉริยะ 

2) เพื่อทดสอบสมรรถนะของระบบบ้ำนอัจฉริยะ 

1.2 ขอบเขตของการศึกษา 
กำรพัฒนำระบบควบคุมกำรท ำงำนของระบบบ้ำนอัจฉริยะจะ

แบ่งกำรท ำงำนของระบบในส่วนต่ำง ๆรำยละเอียดดังนี้ 
1.2.1 ระบบตรวจอุณหภูมิควำมชื้นภำยนอกบ้ำน 

1) ตรวจสอบอุณหภูมิควำมชื้นภำยนอกบ้ำนแบบเรียลไทม์ 
2) ตรวจสอบอุณหภูมิควำมชื้นภำยนอกบ้ำนย้อนหลัง 
3) จัดท ำรำยงำนอุณหภูมิควำมชื้นภำยนอกบ้ำน 

4) แจ้งเตือนเมื่ออุณหภูมิควำมชื้นภำยนอกบ้ำนผิดปกติผ่ำน
ทำงเว็บแอปพลิเคชันและอีเมล์ 

1.2.2 ระบบตรวจสอบถังกักเก็บน้ ำ 

1) ตรวจสอบข้อมูลปริมำณน้ ำถังกักเก็บน้ ำ 

2) กำรเติมน้ ำในถังกักเก็บน้ ำโดยอัตโนมัติ 
3) แจ้งเตือนเมื่อมีกำรเติมน้ ำในถังผ่ำนทำงเว็บแอปพลิเคชัน 

1.2.3 ระบบตรวจสอบแสงสว่ำงภำยนอกบ้ำน 

1) เปิดไฟภำยนอกบ้ำนอัตโนมัติเมื่อแสงสว่ำงไม่เพียงพอ 

2) ตรวจสอบข้อมูลย้อนหลังกำรปิด-เปิดไฟภำยนอกบ้ำน 

3) แจ้งเตือนกำรปิด-เปิดไฟผ่ำนว็บแอปพลิเคชัน 

1.2.4 ระบบตรวจสอบอุณหภูมิควำมชื้นภำยในบ้ำน 

1) ตรวจสอบอุณหภูมิ ควำมชื้นภำยในบ้ำนได้แบบเรียลไทม์ 
2) ตรวจสอบข้อมูลย้อนหลังอุณหภูมิควำมชื้นภำยในบ้ำน 

3) เมื่ออุณหภูมิภำยในบ้ำนสูงสำมำรถเปิดเครื่องใช้ไฟฟ้ำที่
ต้องกำรได้อัตโนมัติ 

4) จัดท ำรำยงำนอุณหภูมิควำมชื้นภำยในบ้ำน 

5) แจ้งเตือนเมื่ออุณหภูมิควำมชื้นภำยในบ้ำนผิดปกติผ่ำน
ทำงเว็บแอปพลิเคชันและอีเมล์ 

1.2.5 ระบบล็อคประตูไฟฟ้ำ 

1) แจ้งเตือนเมื่อมีกำรเปิดประตูผ่ำนทำงเว็บแอปพลิเคชัน 

2) ตรวจสอบข้อมูลย้อนหลังของกำรปิด-เปิดประตู 
1.2.6 ระบบตรวจสอบแสงสว่ำงภำยในบ้ำน 

1) เปิดไฟภำยในบ้ำนอัตโนมัติเมื่อแสงสว่ำงไม่เพียงพอ 

2) ตรวจสอบข้อมูลย้อนหลังของกำรปิด-เปิดไฟภำยในบ้ำน 

3) แจ้งเตือนเมื่อมีกำรปิด-เปิดไฟภำยนอกบ้ำนผ่ำนทำงเว็บ
แอปพลิเคชัน 

1.2.7 ระบบสั่งปิด-เปิดอุปกรณ์ไฟฟ้ำผ่ำนเว็บแอปพลิเคชัน 

1) แสดงสถำนะเครื่องใช้ไฟฟ้ำภำยในบ้ำน 

2) สั่งกำรท ำงำนปิด-เปิดให้กับเครื่องใช้ไฟฟ้ำภำยในบ้ำน 

1.2.8 ระบบโรงจอดรถ 

1) แสดงสถำนะโรงจอดรถว่ำง-ไม่ว่ำง 
2) แจ้งเตือนเมื่อมีกำรขับรถออกไปโดยไม่ปลดล็อคระบบ

รักษำควำมปลอดภัย 

3) แสดงรำยงำนย้อนหลังเวลำกำรเข้ำจอดรถ 

1.2.9 ระบบดูแลต้นไม้สวนหย่อม 

1) ท ำกำรรดน้ ำต้นไม้อัตโนมัติเมื่อควำมชื้นในดินไม่เพียงพอ 

2) แสดงรำยงำนกำรรดน้ ำต้นไม้ผ่ำนทำงเว็บแอปพลิเคชัน 

1.2.10 ก ำหนดสิทธิ์กำรเข้ำถึงข้อมูล 

2. ทฤษฎีและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
2.1 อินเตอร์เน็ตในทุกสิ่ง (Internet Of Things) 
 อินเตอร์เน็ตในทุกสิ่ง หมำยถึง กำรที่สิ่งต่ำง ๆ ถูกเชื่อมโยงทุก
สิ่งทุกอย่ำงเข้ำสู่โลกอินเทอร์เน็ต ท ำให้มนุษย์สำมำรถสั่งกำร ควบคุมใช้
งำนอุปกรณ์ต่ำง ๆ ผ่ำนทำงเครือข่ำยอินเทอร์เน็ต เช่น กำรสั่งเปิด-ปิด 
อุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้ำ รถยนต์ โทรศัพท์มือถือ เครื่องมือสื่อสำร เครื่องใช้
ส ำนักงำน เครื่องมือทำงกำรเกษตร เครื่องจักรในโรงงำนอุตสำหกรรม 
อำคำร บ้ำนเรือน เครื่องใช้ในชีวิตประจ ำวันต่ำง ๆ ผ่ำนเครือข่ำย
อินเทอร์เน็ต เป็นต้น หำกวันนั้นมำถึงอย่ำงเต็มรูปแบบ จะเป็นทั้งประโยชน์
อย่ำงมหำศำล และควำมเส่ียงไปพร้อม ๆ กัน เพรำะหำกระบบรักษำควำม
ปลอดภัยของอุปกรณ์และเครือข่ำยอินเทอร์เน็ตไม่ดีพอ จะท ำให้ผู้ไม่
ประสงค์ดีเข้ำมำกระท ำกำรที่ไม่พึงประสงค์ต่ออุปกรณ์ข้อมูลสำรสนเทศ
หรือควำมเป็นส่วนตัวของบุคคลได้ ดังนั้น กำรพัฒนำไปสู่ Internet of 

Things จึงมีควำมจ ำเป็นต้องพัฒนำมำตรกำรและเทคนิคในกำรรักษำควำม
ปลอดภัยไอทีควบคู่กันไปด้วย 

2.2 กระบวนการท างานระบบบ้านอัจฉริยะ 
 กระบวนกำรท ำงำนของระบบบ้ำนอัจฉริยะที่พัฒนำขึ้นมำนั้น
จะค ำนึงถึงควำมปลอดภัยและควำมสะดวกสบำยของผู้อยู่อำศัยภำยใน
บ้ ำ น โ ด ย จ ะ ท ำ ง ำ น ผ่ ำ น ร ะ บ บ เ ว็ บ แ อ ป พ ลิ เ ค ชั น โ ด ย มี ตั ว
ไมโครคอนโทรลเลอร์เป็นตัวควบคุมกำรท ำงำนระบบสำมำรถเปิดหลอดไฟ
โดยอัตโนมัติเมื่อแสงสว่ำงไม่เพียงพอโดยใช้เซ็นเซอร์ตรวจจับแสงระบบ
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สำมำรถแจ้งเตือนเมื่อฝนตกพร้อมทั้งตรวจสอบข้อมูลฝนตกย้อนหลังโดย
ผ่ำนทำงเว็บแอปพลิเคชันระบบกำรเปิดเครื่องใช้ไฟฟ้ำอัตโนมัติโดยผ่ำน
เซ็นเซอร์ตรวจวัดอุณหภูมิและสำมำรถสั่งกำรปิด-เปิดเครื่องใช้ไฟฟ้ำภำยใน
บ้ำนผ่ำนทำงเว็บแอปพลิเคชันระบบรักษำควำมปลอดภัยโรงจอดรถ
สำมำรถตรวจสอบสถำนะของโรงจอดรถภำยในบ้ำนว่ำงหรือไม่ว่ำง
ตรวจสอบเวลำจอดรถและเวลำรถออกจำกโรงจอดรถแจ้งเตือนผ่ำนทำง
อีเมล์เมื่อมีผู้อื่นขับรถออกไปจำกโรงจอดรถโดยไม่ได้ปิดระบบรักษำควำม
ปลอดภัยโรงจอดรถระบบตรวจสอบกำรใช้งำนไฟฟ้ำภำยบ้ำนพร้อมทั้ง
แสดงรำยงำนย้อนหลังผ่ำนทำงเว็บแอปพลิเคชัน 

2.3 ทฤษฎีสมองกลฝังตัวด้วยไมโครคอนโทรลเลอร์ 
 ไมโครคอนโทรลเลอร์ อุปกรณ์ควบคุมขนำดเล็ก ซ่ึงบรรจุ
ค ว ำ ม ส ำ ม ำ ร ถ ที่ ค ล้ ำ ย ค ลึ ง กั บ ร ะ บ บ ค อ ม พิ ว เ ต อ ร์  โ ด ย ใ น
ไมโครคอนโทรลเลอร์ได้รวมเอำซีพียู หน่วยควำมจ ำ และพอร์ต ซ่ึงเป็น
ส่วนประกอบหลักส ำคัญของระบบคอมพิวเตอร์เข้ำไว้ด้วยกัน โดยท ำกำร
บรรจุเข้ำไว้ในตัวถังเดียวกันโครงสร้ำงโดยทั่วไป ของไมโครคอนโทรลเลอร์
นั้น สำมำรถแบ่งออกมำได้เป็น 5 ส่วนใหญ่ๆ ได้แก่ หน่วยประมวลผลกลำง
หรือซีพียู (CPU : Central Processing Unit) หน่วยควำมจ ำ (Memory) 
ส่วนติดต่อกับอุปกรณ์ภำยนอก หรือพอร์ต (Port) ช่องทำงเดินของ
สัญญำณ หรือบัส (BUS) วงจรก ำเนิดสัญญำณนำฬิกำ 

กำรประยุกต์ใช้งำนไมโครคอนโทรลเลอร์อย่ำงแพร่หลำยและใน
ยุคนี้ที่ถือได้ว่ำเป็นยุคของอินเตอร์เน็ตในทุกสิ่ง ( Internet of Thing) จึงมี
กำรพัฒนำไมโครคอนโทรลเลอร์ขึ้นมำเพื่อประยุกต์ใช้งำนสิ่งต่ำง ๆ เช่น
Smart Home Smart City Connected car Smart farming 

2.4 เซ็นเซอร์ 
 เซ็นเซอร์  หมำยถึง ตัวแปลงที่ วัดปริมำณทำงกำยภำพ 
physical quantity แล้วแปลงไปเป็นสัญญำณที่สำมำรถอ่ำนได้โดยผู้เฝ้ำดู
หรือด้วยเครื่องมือ(ที่ส่วนใหญ่ในปัจจุบันเป็นอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์) 
ตัวอย่ำงเช่น เซนเซอร์ตรวจวัดอุณหภูมิ ใช้รูปแบบกำรเปลี่ยนแปลงระดับ
แรงดันไฟฟ้ำจำกสัญญำณอนำล็อกไปสู่ สัญญำณดิจิตอล โดยสัมพันธ์กับ
อุณหภูมิ เพื่อควำมแม่นย ำในกำรวัด เซ็นเซอร์ทุกชนิดจะต้องผ่ำนกำรสอบ
เทียบ calibrate โดยเทียบกับค่ำมำตรฐำนที่เป็นที่ยอมรับ 

2.5 แนวคิดในการพัฒนาแอปพลิเคชันควบคุมการท างานของ
ระบบบ้านอจัฉริยะ 
 กำรพัฒนำแอปพลิเคชันควบคุมกำรท ำงำนของระบบบ้ำน
อัจฉริยะได้แนวคิดจำกควำมต้องกำรในกำรสร้ำงควำมสะดวกสบำยและ
แก้ปัญหำในกำรพักอำศัยภำยในบ้ำนโดยสำมำรถควบคุมกำรท ำงำนของ
อุปกรณ์ เครื่องใช้ไฟฟ้ำโดยผ่ำนทำงเว็บแอปพลิเคชัน  ในปัจจุบัน  
Internet of Things เป็นที่นิยมและมีผู้พัฒนำเป็นจ ำนวนมำกจึ งได้
ท ำกำรศึกษำหำอุปกรณ์ที่จะน ำมำใช้งำนในระบบบ้ำนอัจฉริยะ  เช่น 
Raspberry pi, Node MCU, และ เซ็นเซอร์ที่ต้องกำรใช้ เช่น Sensor 

Temperature  Sensor Module Light intensity detect,  Sensor 

Ultrasonic, Module Relay ท ำกำรพัฒนำระบบกำรใช้งำนบ้ำนอัจฉริยะ
ในส่วนของ ฮำร์ดแวร์โดยกำรเขียนโปรแกรมลงในตัว Node MCU เพื่อให้
สำมำรถติดต่อกับ Raspberry pi ไดจ้ำกนั้นท ำกำรพัฒนำเว็บแอปพลิเคชัน
เพื่อสั่งงำน Node MCU เพื่อควบคุมอุปกรณ์ไฟฟ้ำภำยในบ้ำนที่ต้องกำร 
 

2.6 การพัฒนาแอปพลิเคชันควบคุมการท างานของระบบ
บ้านอัจฉริยะ  
 กำรพัฒนำแอปพลิเคชันควบคุมกำรท ำงำนของระบบบ้ำน
อัจฉริยะท ำกำรพัฒนำตำมแนวคิด Internet of things และ SDLC ได้แบ่ง
กำรพัฒนำเป็น 2 ส่วน คือ  ฮำร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ โดยมีขั้นตอนในกำร
พัฒนำดังนี้  

2.6.1 ขั้นตอนในกำรพัฒนำฮำร์ดแวร์  
กำรออกแบบฮำร์ดแวร์ผู้ ศึกษำได้ท ำกำรศึกษำแนวคิด 

Internet of thing มำเป็นแนวทำงในกำรพัฒนำฮำร์ดแวร์ซ่ึงประกอบไป
ด้วยส่วนต่ำงดั้งนี้ 

1) กำรออกแบบอุปกรณ์ประมวลผลของเซ็นเซอร์ที่ ใช้ใน  
แอปพลิเคชันควบคุมกำรท ำงำนของระบบบ้ำนอัจฉริยะ เช่น ระบบกำร
ตรวจสอบอุณหภูมิควำมชื้นภำยนอกบ้ำนจะประกอบไปด้วย เซ็นเซอร์วัด
อุณหภูมิและควำมชื้น (DHT22) อุปกรณ์ในกำรประมวลผล (Node MCU)

และสั่งงำนเซ็นเซอร์ให้ท ำกำรวัดอุณหภูมิควำมชื้นและส่งข้อมูลไปยัง 
Server (Raspberry pi 3) โดยผ่ำนเครือข่ำย Network แบบไร้สำย 

 2) กำรออกแบบ Server (Raspberry pi 3) ที่ควบคุมกำร
ท ำงำนของอุปกรณ์ประมวลผลของเซ็นเซอร์จะมีหน้ำที่ในกำรจัดเก็บข้อมูล
ของเซ็นเซอร์ในแต่ละระบบลงในฐำนข้อมูล (Mysql) และท ำหน้ำที่ในกำร
จัดเก็บข้อมูลเว็บแอปพลิเคชันและเป็น Web Server เพื่อให้ผู้ ใช้งำน
สำมำรถเข้ำมำใช้งำนเว็บแอปพลิเคชันผ่ำนเครือข่ำย Network 

2.6.2 ขั้นตอนในกำรพัฒนำซอฟต์แวร์ 
 1) กำรออกแบบซอฟต์แวร์ผู้ศึกษำได้ท ำกำรศึกษำแนวคิด กำร
พัฒนำระบบงำน (System development Life Cycle : SDLC) มำเป็น
แนวทำงในกำรพัฒนำซอฟต์แวร์ซ่ึงประกอบไปด้วย 

2) กำรศึกษำหำควำมต้องกำรของแอปพลิเคชันควบคุมกำร
ท ำงำนระบบบ้ำนอัจฉริยะจำกกลุ่มตัวอย่ำง ผู้ที่สนใจในระบบบ้ำนอัจฉริยะ
ถึงควำมต้องกำรในระบบบ้ำนอัจฉริยะโดยเก็บข้อมูลแบบสัมภำษณ์ผู้ที่
สนใจในระบบบ้ำนอัจฉริยะ 

3) กำรวิเครำะห์ควำมต้องกำรของแอปพลิเคชันควบคุมกำร
ท ำงำนของระบบบ้ำนอัจฉริยะจำกข้อมูลที่ได้จำกกำรเก็บข้อมูลของกลุ่มผูท้ี่
สนใจในระบบบ้ำนอัจฉริยะและเลือกเครื่องมือที่ ใช้ ในกำรพัฒนำ          
แอปพลิเคชันอย่ำงเหมำะสม 

4) กำรออกแบบท ำกำรออกแบบแอปพลิเคชันควบคุมกำร
ท ำงำนของระบบบ้ำนอัจฉริยะตำมระบบต่ำง ๆ ที่ได้มำจำกกำรวิเครำะห์
หำควำมต้องกำรท ำกำรออกแบบกำรจัดเก็บข้อมูลในระบบแอปพลิเคชัน 
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5) กำรสร้ำงท ำกำรสร้ำงแอปพลิเคชันควบคุมกำรท ำงำนของ
ระบบบ้ำนอัจฉริยะท ำกำรพัฒนำซอฟต์แวร์เป็น เว็บแอปพลิเคชันลักษณะ
แบบ Responsive Web Design ภำษำที่ใช้ในกำรพัฒนำคือ JavaScript, 

HTML5, PHP และใช้ MySQL เป็นส่วนกำรจัดกำรฐำนข้อมูล 

6) กำรทดสอบท ำกำรทดสอบสมรรถนะของแอปพลิเคชัน
ควบคุมกำรท ำงำนของระบบบ้ำนอัจฉริยะโดยวิธีกำรทดสอบกำรท ำงำน
ต่ำง ๆ โดยกำรเชิญผู้ที่สนใจในระบบบ้ำนอัจฉริยะทดสอบสมรรถนะกำร
ท ำงำนของแอปพลิเคชันควบคุมกำรท ำงำนของระบบบ้ำนอัจฉริยะพร้อม
ทั้งแจกแบบประเมินผลกำรท ำงำนของแอปพลิเคชันควบคุมกำรท ำงำนของ
ระบบบ้ำนอัจฉริยะและได้น ำผลกำรประเมินมำวิเครำะห์ 

3. การพัฒนาแอปพลิเคชันควบคุมการท างานของระบบบ้าน
อัจฉริยะ 
 แนวคิดในกำรพัฒนำแอปพลิเคชันควบคุมกำรท ำงำนของระบบ
บ้ำนอัจฉริยะ เริ่มจำกท ำกำรศึกษำควำมต้องกำรในกำรช่วยเพิ่มควำม
ปลอดภัย ควำมสะดวกสบำย ลดค่ำใช้จ่ ำยไฟฟ้ำ ของกำรใช้งำน
ชีวิตประจ ำวันภำยในบ้ำน โดยมีรำยละเอียดดังนี้ 
 

3.1 การวิเคราะห์ความต้องการของแอปพลิเคชันระบบบ้าน
อัจฉริยะ 

กำรวิ เครำะห์ควำมต้องกำรของแอปพลิเคชันระบบบ้ำน
อัจฉริยะโดยท ำกำรศึกษำจำกผู้ที่สนใจในระบบบ้ำนอัจฉริยะ จ ำนวน 5 คน 
โดยควำมต้องกำรในระบบบ้ำนอัจฉริยะ เช่น ต้องกำรตรวจสอบอุณหภูมิ
ภำยในบ้ำน ต้องกำรเปิดหลอดไฟอัตโนมัติเมื่อแสงสว่ำงไม่เพียงพอ 
ต้องกำรรดน้ ำต้นไม้อัตโนมัติ ต้องกำรเปิด-ปิดเครื่องใช้ไฟฟ้ำภำยในบ้ำน 
ผ่ำนทำงเว็บแอปพลิเคชัน  
 

3.2 การออกแบบแอปพลิเคชันควบคุมการท างานของระบบ
บ้านอัจฉริยะ 

ก ำ ร อ อ ก แ บ บ ฮ ำ ร์ ด แ ว ร์ ศึ ก ษ ำ ก ำ ร ใ ช้ ง ำ น ข อ ง
ไมโครคอนโทรลเลอร์และวำงแผนกำรใช้เซนเซอร์มำช่วยในกำรจัดกำร
ท ำงำนของอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้ำต่ำง ๆ ภำยในบ้ำน  โดยกำรใช้   
Raspberry pi เป็นตัวควบคุมระบบและใช้ Node MCU เป็นตัวจัดกำรส่งข้อมูล
ของเซ็นเซอร์ต่ำง ๆไปหำ Raspberry pi โดยผ่ำน MQTT Protocol   

 

 
รูปที่ 1 กำรออกแบบฮำร์ดแวร์ของแอปพลิเคชันควบคุมกำรท ำงำนของ
ระบบบ้ำนอัจฉริยะ 

กำรออกแบบเว็บแอปพลิเคชันในลักษณะ Responsive Web 

Design ให้ซอฟต์แวร์สำมำรถใช้งำนได้ง่ำย สวยงำมและสำมำรถใช้งำนได้
หลำยอุปกรณ์และให้ผู้ใช้งำนแอปพลิเคชันสำมำรถควบคุมอุปกรณ์
เครื่องใช้ไฟฟ้ำภำยในบ้ำนผ่ำนเว็บแอปพลิเคชันเพื่อเพิ่มควำมสะดวกสบำย
ต่อผู้พักอำศัย  
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รูปที่  2 ผั งกำรไหลของกระแสข้อมูล  (Data flow Diagram:  DFD)          
แอปพลิเคชันควบคุมกำรท ำงำนของระบบบ้ำนอัจฉริยะ 
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รูปที่ 3 E-R diagram แอปพลิเคชันควบคุมกำรท ำงำนของระบบบ้ำน
อัจฉริยะ 

3.3 การสร้างแอปพลิเคชันควบคุมการท างานของระบบบ้าน
อัจฉริยะ 

กำรสร้ำงแอปพลิเคชันควบคุมกำรท ำงำนของระบบบ้ำน
อัจฉริยะท ำกำรเขียนโปรแกรมบนไมโครคอนโทรลเลอร์ที่ใช้ควบคุมกำร
ท ำงำนต่ำง ๆ ของเซ็นเซอร์ที่น ำมำใช้ในกำรพัฒนำระบบบ้ำนอัจฉริยะสร้ำง
เว็บแอปพลิเคชันที่ใช้ควบคุมกำรท ำงำนของระบบบ้ำนอัจฉริยะท ำให้ใช้
งำนได้ง่ำย มีควำมปลอดภัย มีควำมสวยงำม และสำมำรถใช้งำนได้หลำย
อุปกรณ์ เครื่องมือที่ใช้ในกำรพัฒนำแอปพลิเคชันควบคุมกำรท ำงำนของ
ระบบบ้ำนอัจฉริยะประกอบไปด้วยฮำร์ดแวร์และซอฟต์แวร์โดยมี
รำยละเอียดดังนี้ ฮำร์ดแวร์ ได้แก่ Raspberry pi, เซ็นเซอร์วัดควำมเข้ม
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แสง, เซ็นเซอร์วัดอุณหภูมิควำมชื้น , โมดูลรีเลย์, เซ็นเซอร์อัลตร้ำโซนิค, 

Electric Lock, โมดูลวัด โวลต์  ซอฟต์แวร์  ได้แก่  MYSQL, Apache,  

Netbeans, Phpmyadmin, PHP, Python, JAVAScript, Arduino ide 

ด้ำนควำมปลอดภัยของข้อมูล ได้มีกำรยืนยันกำรเข้ำถึงข้อมูลโดยกำรใช้  
Username และ Password เพื่อป้องกันกำรเข้ำถึงข้อมูลจำกผู้ไม่หวังดี  
ควำมถูกต้องของเซ็นเซอร์ ในกำรวัดค่ำต่ำง ๆ ของแอปพลิเคชันควบคุม
กำรท ำงำนของระบบบ้ำนอัจฉริยะ สำมำรถท ำงำนได้ระดับหนึ่งควำม
แม่นย ำในกำรวัดค่ำไม่ค่อยแม่นย ำเท่ำที่ควรแต่ก็สำมำรถน ำมำใช้งำนใน
แอปพลิเคชันเพื่อควบคุมกำรท ำงำนของระบบบ้ำนอัจฉริยะได้ในกรณีที่
ระบบมีมีควำมผิดปกติ เช่น อุณหภูมิภำยนอกบ้ำนและอุณหภูมิภำยในบ้ำน
มีอุณหภูมิสูงเกินกว่ำที่ก ำหนดไว้จะท ำกำรแจ้งเตือนผู้อยู่อำศัยผ่ำนทำง 
เว็บแอปพลิเคชันและอีเมล์และเมื่อมีคนน ำรถออกจำกโรงจอดรถโดยไม่ปิด
ระบบรักษำควำมปลอดภัยโรงจอดรถระบบจะท ำกำรแจ้งเตือนผู้อยู่อำศัย
ผ่ำนทำงเว็บแอปพลิเคชันและอีเมล์ 

 

 

รูปที่ 4 ฮำร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ ระบบควบคุมอุณหภูมิและควำมชื้น
ภำยในบ้ำน 

 
 

รูปที่ 5 ฮำร์ดแวรแ์ละซอฟต์แวร์ ระบบควบเครื่องใช้ไฟฟ้ำภำยในบ้ำน 

 

 
 

รูปที่ 6 ฮำร์ดแวรแ์ละซอฟต์แวร์ ระบบควบคุมแสงสว่ำงภำยในบ้ำน 

 

3.4 การทดสอบสมรรถนะการใช้งานแอปพลิเคชันควบคุม
การท างานของระบบบ้านอัจฉริยะ 

กำรทดสอบสมรรถนะกำรใช้งำนแอปพลิเคชันควบคุมกำร
ท ำงำนของระบบบ้ำนอัจฉริยะท ำกำรทดสอบกำรท ำงำนต่ำง ๆ โดยกำร
สร้ำง Model บ้ำนจ ำลองและท ำกำรติดตั้งอุปกรณ์ให้ Model สำมำรถ
ท ำงำนได้จริงเชิญผู้ที่สนใจในระบบบ้ำนอัจฉริยะจ ำนวน 30 คนมำทดสอบ
สมรรถนะกำรท ำงำนของแอปพลิเคชันควบคุมกำรท ำงำนของระบบบ้ำน
อัจฉริยะพร้อมทั้งแจกแบบประเมินผลกำรท ำงำนของแอปพลิเคชันควบคุม
กำรท ำงำนของระบบบ้ำนอัจฉริยะและได้น ำผลกำรประเมินมำวิเครำะห์
ได้ผลดังนี ้
ตารางที่ 1 ผลกำรทดสอบสมรรถนะกำรท ำงำนของแอบพลิเคชันควบคุม
กำรท ำงำนของระบบบ้ำนอัจฉริยะ 
 

ล าดับ รายการทดสอบ
สมรรถนะ X̅ S.D. แปลผล 

1 
กำ รท ำ ง ำนของระบบ
ตรวจอุณหภูมิควำมชื้น
ภำยนอกบ้ำน 

3.57 0.48 ดี 

2 

กำ รท ำ ง ำนของระบบ
ตรวจสอบปริมำณน้ ำในถัง
กักเก็บน้ ำ 

3.54 0.50 ดี 

3 

กำ รท ำ ง ำนของระบบ
ต ร ว จ ส อ บ แ ส ง ส ว่ ำ ง
ภำยนอกบ้ำน 

3.56 0.49 ดี 

4 

กำ รท ำ ง ำนของระบบ
ต ร ว จ ส อ บ อุ ณ ห ภู มิ
ควำมชื้นภำยในบ้ำน 

3.59 0.49 ดี 
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ล าดับ รายการทดสอบ
สมรรถนะ X̅ S.D. แปลผล 

5 

กำ รท ำ ง ำนของระบบ
ตรวจสอบแสงสว่ำงภำยใน
บ้ำน 

3.56 0.50 ดี 

6 
กำรท ำงำนของระบบล็อค
ประตูไฟฟ้ำ 

3.53 0.51 ดี 

7 

กำรท ำงำนของระบบสั่ง 
ปิด- เปิด อุปกรณ์ไฟฟ้ำ
ผ่ำนเว็บแอปพลิเคชัน 

3.58 0.49 ดี 

8 
กำรท ำงำนของระบบโรง
จอดรถ 

3.59 0.49 ดี 

9 
กำรท ำงำนของระบบดูแล
ต้นไม้สวนหย่อม 

3.51 0.49 ดี 

เฉลี่ย 3.56 0.49 ดี 

จำกตำรำงที่ 1 พบว่ำ ผลกำรทดสอบสมรรถนะกำรท ำงำนของ
แอปพลิเคชันควบคุมกำรท ำงำนของระบบบ้ำนอัจฉริยะท ำงำนได้อย่ำงมี
ประสิทธิภำพระดับ ดี โดยมีค่ำเฉลี่ยรวมเท่ำกับ 3.56 (ส่วนเบี่ยงเบน
มำตรฐำนอยู่ที่ 0.49 เมื่อพิจำรณำแต่ละรำยกำรที่มีค่ำเฉลี่ยสูงสุด ได้แก่ 
กำรท ำงำนของระบบตรวจสอบอุณหภูมิควำมชื้นภำยในบ้ำน และ กำร
ท ำงำนของระบบโรงจอดรถ โดยมีค่ำเฉลี่ยเท่ำกับ 3.59 (ส่วนเบี่ยงเบน
มำตรฐำนอยู่ที่ 0.49) รองลงมำ ได้แก่ กำรท ำงำนของระบบสั่ง ปิด-เปิด 
อุปกรณ์ไฟฟ้ำผ่ำนเว็บแอปพลิเคชัน โดยมีค่ำเฉลี่ยเท่ำกับ 3.58 (ส่วน
เบี่ยงเบนมำตรฐำนอยู่ที่ 0.49) รองลงมำ ได้แก่ กำรท ำงำนของระบบตรวจ
อุณหภูมิควำมชื้นภำยนอกบ้ำน โดยมีค่ำเฉลี่ยเท่ำกับ 3.57 (ส่วนเบี่ยงเบน
มำตรฐำนอยู่ที่ 0.48) ตำมล ำดับ 

4. สรุปและอภิปรายผล 
     ผลกำรศึกษำแอปพลิเคชันควบคุมกำรท ำงำนของระบบบ้ำน
อัจฉริยะได้พัฒนำขึ้นมำให้สำมำรถใช้งำนได้บนเว็บแอปพลิเคชันจึงท ำให้ใช้
งำนได้ทุกอุปกรณ์อย่ำงมีประสิทธิภำพช่วยเพิ่มควำมสะดวกสบำยในกำร
อยู่อำศัยภำยในบ้ำนโดยสำมำรถจัดกำรเครื่องใช้ไฟฟ้ำภำยในบ้ำนผ่ำนทำง
เว็บแอปพลิเคชัน ซ่ึงสอดคล้องกับงำนวิจัยของ  ภำดร วัชรำชันย์. (2552) 
ที่ศึกษำเรื่องกำรพัฒนำส่วนติดต่อผู้ใช้และระบบกำรรักษำควำมปลอดภัย
รวมถึงกำรออกแบบเซอร์วิสภำยในเครือข่ำยบ้ำนอัจฉริยะ  และระบบใน
กำรจัดกำรเครื่องใช้ไฟฟ้ำภำยในบ้ำนโดยอัตโนมัติ เช่น กำรเปิดไฟเมื่อแสง
สว่ำงไม่เพียงพอ, กำรเปิดเครื่องใช้ไฟฟ้ำเมื่ออุณหภูมิสูง, กำรรดน้ ำต้นไม้
เมื่อควำมชื้นในดินไม่เพียงพอ, กำรแจ้งเตือนเมื่อมีกำรน ำรถออกจำกโรง
จอดรถโดยไม่ได้รับอนุญำตโดยใช้เซ็นเซอร์อัลตร้ำโซนิค และยังสอดคล้อง
กับงำนวิจัยของ ประกำศิต สถำนเมือง (2557) ที่ศึกษำเรื่องกำรพัฒนำ
ระบบกำรตรวจสอบอุลตร้ำโซนิคเทคนิคอิมเมอร์ชั่นอย่ำงอัตโนมัติ   มีกำร
แจ้งเตือนในกำรใช้งำนอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้ำภำยในบ้ำนและเตือนเม่ือเกิด
กำรท ำงำนผิดปกติของระบบ ท ำให้ผู้ใช้งำนสำมำรถทรำบถึงกำรท ำงำน

ของอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้ำภำยในบ้ำนและควบคุมเครื่องใช้ไฟฟ้ำภำยใน
บ้ำนผ่ำนทำงระบบอินเตอร์เน็ตได้ทุกที่ทุกเวลำซ่ึงสอดคล้องกับงำนวิจัย
เรื่องระบบบ้ำนอัจฉริยะควบคุมด้วยเทคโนโลยีเครือข่ำยไร้สำย เซ็นเซอร์ 
และแอนดรอยด์แอปพลิเคชันภำยใต้แนวคิดอินเทอร์เน็ตเพื่อทุกสิ่ง  

5. ข้อเสนอแนะในการพัฒนาต่อ 
 ส ำหรับแนวทำงในกำรพัฒนำต่อในอนำคตควรมีกำรปรับปรุง
ให้สำมำรถใช้แจ้งเตือนผ่ำน Facebook หรือ Line เพื่อให้ผู้ใช้งำนสำมำรถ
เข้ำถึงข้อมูลภำยในบ้ำนได้ง่ำยขึ้น กำรแจ้งเตือนผ่ำนเว็บแอปพลิเคชันควรมี
เสียง  ควรปรับปรุงให้ระบบสำมำรถเพิ่มเซ็นเซอร์ที่ต้องกำรภำยในบ้ำนให้
ง่ำยขึ้น ควรมีกำรเพิ่มระบบที่สำมำรถสั่งงำนรีโมทได้ทุกรุ่นผ่ำนทำงเว็บ
แอปพลิเคชัน ควรเพิ่มระบบวัดปริมำณกำรใช้น้ ำของระบบกำรท ำงำนของ
ระบบดูแลต้นไม้สวนหย่อม 

6. กิตติกรรมประกาศ 
 กำรศึกษำครั้งนี้ส ำเร็จและสมบูรณ์ได้ด้วยควำมกรุณำและเอำ
ใจใส่เป็นอย่ำงดีของ ผศ.ดร.จ ำรัส กลิ่นหนู ผศ.ดร.ณรงค์ศักดิ์ ศรีสม และ 
นำยวรพล นุเสน ที่ได้เสียสละเวลำอันมีค่ำเป็นที่ปรึกษำและให้ค ำแนะน ำ
อย่ำงดีที่เป็นประโยชน์เพื่อให้งำนชิ้นนี้สมบูรณ์และถูกต้องมำกยิ่งขึ้น
ขอบคุณแหล่งข้อมูลต่ำง ๆ ที่เป็นประโยชน์โดยเปิดโอกำสให้สำมำรถเข้ำถึง
ข้อมูลต่ำง ๆ ที่เกี่ยวข้องได้เป็นอย่ำงดี 
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