
ระบบทชับอร์ด กระดานนบัรอบและจบัเวลาส าหรับกีฬาวา่ยน ้า โดยประยกุตใ์ช้

เทคโนโลยอิีนเทอร์เน็ตในทุกสรรพส่ิง  

Touch Board, Counting and Timer Board use for swimming. Develop with Internet of 

Things Technology. 

 

 

 

 

 

 

นายวรวฒัน ์นาคสุทธิ  5404800042 

 

 

 

 

 

 

ปริญญานิพนธ์น้ีเป็นส่วนหน่ึงของการศึกษาตามหลกัสูตรปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต 

ภาควชิาวทิยาการคอมพิวเตอร์ คณะวทิยาศาสตร์ 

มหาวทิยาลยัสยาม 

ปีการศึกษา 2561 



 



ก 
 

 

หวัขอ้ปริญญานิพนธ์ ระบบทชับอร์ด กระดานนบัรอบและจบัเวลาส าหรับกีฬาวา่ยน ้า 

โดยประยกุตใ์ชเ้ทคโนโลยอิีนเทอร์เน็ตในทุกสรรพส่ิง  

หน่วยกิตของปริญญานิพนธ์   2 หน่วยกิต 

ผูจ้ดัท า    นายวรวฒัน์         นาคสุทธิ  5404800042 

อาจารยท่ี์ปรึกษา   อาจารยไ์พรัตน์   ชยัชนะดี   

ระดบัการศึกษา   วทิยาศาสตรบณัฑิต 

ภาควชิา    วทิยาการคอมพิวเตอร์ 

ปีการศึกษา   2561 

บทคดัย่อ 
การแข่งขนัวา่ยน ้าอยา่งเป็นทางการ จะมีอุปกรณ์ชนิดหน่ึงท่ีช่วยในการจบัเวลาท่ีแม่นย  ่า 

โดยใชก้ระดานท่ีมีการตรวจจบัการสัมผสัท่ีเรียกวา่ ทชั บอร์ด (Touch Board) ซ่ึงมีความจ าเป็นต่อ

การแข่งขนัคือ จบัเวลาของนกักีฬาขณะแข่งขนัในแต่ละคร้ัง ท่ีมีการสัมผสัขอบสระ ในการแข่งขนั

รายการใหญ่ แผน่ตรวจจบัยิง่มีความทนัสมยั โดยสามารถตรวจวา่สัมผสัพร้อมกนัก่ีจุด ซ่ึงจะ

สามารถช่วยตรวจสอบกติกาการแข่งขนัได ้ แต่ในทางตรงกนัขา้มเม่ือจะน าอุปกรณ์ในลกัษณะน้ีท่ี

ท างานเหมือนกบัการแข่งขนั มาใชใ้นการฝึกซอ้ม เป็นอุปกรณ์ท่ีไม่มีใชโ้ดยทัว่ไป เพราะอุปกรณ์

เหล่าน้ี ราคาแพง มีระบบคอมพิวเตอร์ท่ีซบัซอ้นยากต่อการติดตั้ง มีน ้าหนกัค่อนขา้งหนกัและขนาด

ใหญ่ไม่สะดวกในการหยบิใชเ้ป็นประจ า แต่ปัจจุบนัเทคโนโลยขีองอุปกรณ์อิเล็กทรอนิคส์เคล่ือนท่ี

หรือพกพา มีความทนัสมยัสามารถเช่ือมต่อถึงกนัไดโ้ดยผูใ้ชส้ามารถใชง้านไดง่้าย โดยการน า 

สัญญาณ Wi-Fi ซ่ึงเป็นคุณสมบติัพื้นฐานของอุปกรณ์เคล่ือนท่ีสมยัน้ี ผูจ้ดัท าจึงมองเห็นความ

เป็นไปไดจ้ากการน าเทคโนโลยเีหล่าน้ีมาใชพ้ฒันาอุปกรณ์ท่ีท างานเช่นเดียวกบั ทชั บอร์ด (Touch 

Board) โดยแบ่งส่วนการท างานเป็นเวบ็เอปพลิเคชัน่ (Web Application) เป็นส่วนแสดงผล เพื่อ

ท างานร่วมกบัอุปกรณ์ทชับอร์ด (Touch Board) ท่ีเช่ือมต่อกบัเวบ็เอปพลิเคชัน่ดว้ยสัญญาณ WIFI 

และส่วนของอุปกรณ์ทชับอร์ด (Touch Board) สามารถเคล่ือนยา้ยไดโ้ดยใชแ้หล่งพลงังานจากแบต

ตาร่ีส ารองท่ีสามารถเพิ่มพลงังานวธีิเดียวกนักบัการเพิ่มพลงังานแบตตาร่ีในอุปกรณ์ไร้สายทัว่ไป 

 
ค าส าคญั: ทชับอร์ด,นบัรอบการวา่ยน ้า  
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บทน ำ 

1.1ทีม่ำและควำมส ำคัญของปัญหำ 

สโมสรวา่ยน ้าเพชรเกษม 3 เป็นสโมสรท่ีผลิตนกักีฬาวา่ยน ้าท่ีส าคญัแห่งหน่ึงในประเทศ

ไทย มีนกักีฬาเยาวชนทีมชาติ ท่ีเคยไดส้ร้างช่ือเสียงมาหลายต่อหลายคร้ัง ทางสโมสรมีความ

ตอ้งการจะพฒันาความหลากหลายในการฝึกซอ้ม โดยเฉพาะอุปกรณ์ท่ีจะช่วยในการตรวจจบั

ระยะทางท่ีวา่ยพร้อมกบัการจบัเวลาไปในตวั เพื่อเป็นการสร้างสภาพคลา้ยการแข่งขนัและเป็น

เคร่ืองมือช่วยวิเคราะห์พฒันาการวา่ยน ้า ของแวดวงการฝึกซอ้มกีฬาวา่ยน ้าไทย 

ทุกๆ คร้ังท่ีมีการแข่งขนัวา่ยน ้าอยา่งเป็นทางการ จะมีอุปกรณ์ชนิดหน่ึงท่ีช่วยในการจบั

เวลาท่ีแม่นย  ่า โดยใชก้ระดานท่ีมีการตรวจจบัการสัมผสัท่ีเรียกวา่ ทชั บอร์ด (Touch Board) บทบาท 

และความจ าเป็นของุปกรณ์ท่ีมีต่อการแข่งขนัคือ จบัเวลาของนกักีฬาขณะแข่งขนัในแต่ละคร้ัง ท่ีมี

การสัมผสัขอบสระ ในการแข่งขนัรายการใหญ่ แผน่ตรวจจบัยิง่มีความทนัสมยั โดยสามารถตรวจ

วา่สัมผสัพร้อมกนัก่ีจุด ซ่ึงจะสามารถช่วยตรวจสอบกติกาการแข่งขนัได ้ แต่ในทางตรงกนัขา้มเม่ือ

จะน าอุปกรณ์ในลกัษณะน้ีท่ีท างานเหมือนกบัการแข่งขนั มาใชใ้นการฝึกซอ้มเป็นอุปกรณ์ท่ีไม่มีใช้

โดยทัว่ไป เพราะอุปกรณ์เหล่าน้ี ราคาแพง มีระบบคอมพิวเตอร์ท่ีซบัซอ้นยากต่อการติดตั้ง มี

น ้าหนกัค่อนขา้งหนกัและขนาดใหญ่ไม่สะดวกในการหยิบใชเ้ป็นประจ า จึงไดมี้การน า ทชั บอร์ด 

(Touch Board) มาใชก้บัการฝึกซอ้มดว้ยขอ้จ ากดัเหล่าน้ี แต่ปัจจุบนัเทคโนโลยขีองอุปกรณ์

อิเล็กทรอนิคส์เคล่ือนท่ีหรือพกพา มีความทนัสมยัสามารถเช่ือมต่อถึงกนัไดโ้ดยผูใ้ชส้ามารถใชง้าน

ไดง่้าย เช่น สัญญาณ Wi-Fi และ สัญญาณ Bluetooth เป็นคุณสมบติัพื้นฐานของอุปกรณ์เคล่ือนท่ี

สมยัน้ี ผูจ้ดัท าจึงมองเห็นความเป็นไปไดจ้ากการน าเทคโนโลยเีหล่าน้ีมาใชพ้ฒันาอุปกรณ์ท่ีท างาน

เช่นเดียวกบั ทชั บอร์ด (Touch Board) 

ผูจ้ดัท าจึงไดพ้ฒันาอุปกรณ์ท่ีท างานเช่นเดียวกบั ทชั บอร์ด (Touch Board) โดยแบ่งส่วน

การท างานเป็นเวบ็เอปพลิเคชัน่ (Web Application) เป็นส่วนแสดงผล หรือใชง้านเพื่อท างานร่วมกบั

อุปกรณ์ทชับอร์ด (Touch Board) ท่ีเช่ือมต่อกบัเวบ็เอปพลิเคชัน่ดว้ยสัญญาณ WIFI และส่วนของ

อุปกรณ์ทชับอร์ด (Touch Board) สามารถเคล่ือนยา้ยไดโ้ดยใชแ้หล่งพลงังานจากแบตตาร่ีส ารองท่ี

สามารถเพิ่มพลงังานวธีิเดียวกนักบัการเพิ่มพลงังานแบตตาร่ีในอุปกรณ์ไร้สายทัว่ไป เช่น มือถือ 

แทบ็เล็ต ติดตั้งง่ายโดยน ามาแขวนบริเวณขอบสระและเช่ือมต่อกบัแอปพลิเคชัน่ 
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1.2 วตัถุประสงค์ของภำคนิพนธ์ 

เพื่อพฒันาระบบ ทชับอร์ด ( Touch board) หรือ ทชัแพด (Touch pads) ท่ีช่วยในการฝึกวา่ย

น ้าของนกักีฬาผา่นอุปกรณ์พกพา ท่ีท างานบนเวบ็เอปพลิเคชัน่ (Web Application)  

1.3 ขอบเขตของภำคนิพนธ์ 

1.3.1 ขอบเขตส่วนฮาร์ดแวร์ 

- ตวัอุปกรณ์ทชับอร์ดเช่ือมต่อดว้ยสัญญาณ Wi-Fi โดยสามารถปิดและเปิดเคร่ืองได ้ 

- ตวัอุปกรณ์ทชับอร์ดใชพ้ลงังานจากแบตเตอร่ี หรือสายชาร์จโทรศพัทมื์อถือ USB 

Type-C และ Micro USB 

- ตวัอุปกรณ์ทชับอร์ดสามารถแสดงระดบัพลงังานท่ีใชง้านอยูไ่ดใ้นรูปแบบ

สัญญาณไฟ   

1.3.2 ขอบเขตส่วนซอฟตแ์วร์ 

- สถาปัตยกรรมท่ีใชใ้นการพฒันาปริญญานิพนธ์เป็นแบบ Client / Server  

- ประเภทของแอปพลิเคชัน่ท่ีพฒันาข้ึนมาเป็น Web Application 

- นบัจ านวนรอบท่ีผูใ้ชง้านวา่ยน ้าเวยีนมาท่ีตวัอุปกรณ์ทชับอร์ด (Touch Board) 

- สามารถตั้งค่าระยะทางของสระวา่ยน ้าได ้

- บอกระยะทางทั้งหมดท่ีวา่ยไดโ้ดยค านวณระยะทางจากรอบท่ีวา่ยแลว้อุปกรณ์ทชั

บอร์ด (Touch Board) ไดรั้บการกดจากผูใ้ชท้ ั้งหมดแลว้น ามาค านวณ 

- สามารถบนัทึกระยะทาง และเวลาแต่ละช่วงความถ่ีของระยะทาง ท่ีอุปกรณ์ทชั

บอร์ด (Touch Board) ไดรั้บการกดแต่ละคร้ัง 

- สามารถจบัเวลาได ้

- ตั้งค่าระยะทางท่ีตอ้งการจบัเวลาได ้

- สามารถถ่วงเวลาเพื่อความพร้อมของผูใ้ช ้ส่งสัญญาณปล่อยตวั และจบัเวลาได ้

- เวลาท่ีใชใ้นการแสดงผลมีหน่วยเป็น ชัว่โมง/นาที/วนิาที/ เศษ 1 ส่วน 1000 ของ

วนิาที 

- สามารถกรอกช่ือผูใ้ชง้านเพื่อแสดงผลและจดัเก็บ 

- สามารถเขา้สู่ระบบเพื่อความเป็นส่วนตวัได ้
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- สามารถเก็บขอ้มูลโดยล าดบัการบนัทึกจาก วนั/เดือน/ปี และเวลา ของอุปกรณ์

ผูใ้ชง้าน 

- สามารถแสดงผลโดยการจดัล าดบั และสถิติเวลาของแต่ละระยะทางและชนิดสระ

ได ้

- อุปกรณ์ตรวจจบัการวา่ยเช่ือมต่อกบัอุปกรณ์ของผูใ้ชง้านดว้ยสัญญาณ Wi-Fi 

 

1.4 ขั้นตอนและวธีิกำรด ำเนินปริญญำนิพนธ์ 

 1.4.1 รวบรวมความตอ้งการและศึกษาขอ้มูลของปริญญานิพนธ์ (Detail Study)  

  ผูจ้ดัท าไดมี้โอกาสใกลชิ้ดกบัการแข่งขนัวา่ยน ้า จึงทราบหลกัการท างาน และเป็นส่วนหน่ึง

ของระบบอุปกรณ์ทชับอร์ด (Touch Board) ผูจ้ดัท าจึงรวบรวมลกัษณะการท างานของ

อุปกรณ์ทชับอร์ด (Touch Board) จากผูฝึ้กสอนวา่ยน ้าท่ีมีความรู้ในการแข่งขนัวา่ยน ้า และ

คน้ควา้ทางอินเทอร์เน็ตเพิ่มเติม 

1.4.2 วเิคราะห์ระบบงาน (System Analysis) 

ผูจ้ดัท าไดมี้แนวคิดถึงการท างานท่ีง่ายข้ึนของ อุปกรณ์ทชับอร์ด (Touch Board) จึงได้

วางแผน ไดรั้บค าปรึกษาจากอาจารยท่ี์ปรึกษาถึงแนวทางและความเป็นไปได ้ โดยการน า

เทคโนโลย ีInternet of Thing เขา้มาใชใ้นการพฒันา 

 1.4.3 ออกแบบระบบงาน (System Design) 

  ปริญญานิพนธ์น้ีไดแ้บ่งการออกแบบเป็น 2 ส่วน หลกัๆ คือ ส่วนของฮาร์ดแวร์(Hardware) 

และส่วนของซอฟตแ์วร์ (Software)  

- ส่วนของฮาร์ดแวร์ (Hardware) ไดอ้อกแบบโดยการน าสวชิตม์าเช่ือมต่อกบั

NodeMCU/ESP8266 เพื่อส่งสัญญาณสวชิตไ์ปยงัเอปพลิเคชัน่ใหท้  างานตาม

วตัถุประสงค ์โดยลกัษณะของสวชิตจ์ะออกแบบใหเ้ป็นซอฟตแ์วร์(Software) 

-  ส่วนของซอฟตแ์วร์ (Software) คือส่วนท่ีรับการกด สวชิตจ์ากอุปกรณ์ทชับอร์ด ดว้ย

สัญญาญ Wifi และท างานบนเวบ็แอปพลิเคชัน่ (Web Application)โดยอาศยัพื้นท่ีและ

การสร้างเวบ็จาก 000 เวบ็โฮสต้ิง (000 Web Hosting) 

 1.4.4 พฒันาระบบ (System Development) 

- Web hosting ท่ีน ามาพฒันาคือ 000webhost 

- API  เป็นค าสั่งเรียกใชข้อ้มูลจากฐานขอ้มูล ใชภ้าษา PHP ซ่ึงถูกเก็บไวบ้น Database 

Hosting โดยใช ้Mysql ท่ีอยูบ่น Web-Hosting เช่นกนั 
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- Web application ท่ีเป็นส่วนติดต่อกบัผูใ้ชง้านใชภ้าษา HTML และ ส่วนของฟังกช์ัน่

เป็น Java Script โดย Library ท่ีน ามาใชคื้อ jQuery  และ Bootstrap ส าหรับออกแบบ 

1.4.5 ทดสอบระบบ (System Testing) 

 ผูจ้ดัท าไดท้ดสอบระบบ ทชับอร์ด (Touch Board)  3 ขั้นตอนหลกัคือ  

1.4.5.1 วางระบบสวชิตโ์ดยการเช่ือมต่อตวัอุปกรณ์กบั API เพื่อรับส่งขอ้มูล

แอปพลิเคชัน่ระหวา่งโทรศพัทมื์อถือ และ ทชับอร์ด ดว้ยสัญญาณ Wi-Fi 

1.4.5.2 ทดสอบกบัการท างานของแอปพลิเคชัน่ ท่ีพฒันาฟังกช์ัน่เพิ่มข้ึนมา 

จนกระทัง่พฒันาระบบเสร็จส้ิน 

1.4.5.3 ทดสอบกบัการใชง้านจริงในสระวา่ยน ้า ถึงประโยชน์จาการท า อุปกรณ์

บอร์ดวา่ สามารถเป็นไปตามวตัถุประสงคไ์ด ้

1.4.6 จดัท าเอกสาร (Documentation) 

ระหวา่งการพฒันาผูจ้ดัท าไดค้น้ควา้ขอ้มูลจากอินเทอร์เน็ต และไดรั้บค าปรึกษาการพฒันา

ปริญญานิพนธ์น้ีจากบุคคลท่ีมีความรู้ในการสร้างปริญญานิพนธ์น้ี จึงไดจ้ดบนัทึกรวบรวม ขอ้มูล

และทฤษฏีท่ีเก่ียวขอ้ง น ามาเรียบเรียงจดัท าเอกสาร รวมถึงการใชง้านของระบบทชับอร์ดเ ทั้งใน

ส่วนฮารดแ์วร์และซอฟตแ์วร์ หลงัการพฒันาเสร็จส้ิน 

1.5 ประโยชน์ทีค่ำดว่ำจะได้รับ 

1.5.1 สามารถวางแผนและการพฒัานาทกัษะการวา่ยน ้าได ้ เพราะเป็นเคร่ืองมือท่ีเก็บขอ้มูลการ

วา่ยน ้าท่ีละเอียด เช่น ทราบขอ้มูลเวลาและระยะทางการวา่ยแต่ละระยะทางได ้ และ

สามารถยอ้นดูประวติัและสถิตติเก่าได ้เพื่อน ามาวเิคราะห์และวางแผนการฝึกซอ้มได ้

1.5.2 ผูใ้ชง้านไดรั้บความสะดวกในการจบัเวลาการวา่ยน ้ า เพราะการจบัเวลาสามารถท าไดโ้ดย

ตั้งค่าระยะทางท่ีตอ้งการจะจบัเวลาและหยดุไดเ้องเม่ือ ผูท่ี้วา่ยน ้านั้นวา่ยตามระยะท่ีตั้งค่า

เอาไว ้ ซ่ึงหากเป็นการจบัเวลาเองของผูว้า่ยจะไม่ไดเ้วลาท่ีถูกตอ้งเน่ืองจากเสียเวลาจาก

การกดหยดุนาฬิกา  

1.5.3. ผูใ้ชไ้ดข้อ้มูลเวลาการวา่ยน ้าท่ีเท่ียงตรงมากข้ึน เน่ืองจากการหยดุเวลาหยดุตามค าสั่งเม่ือ

ผูใ้ชง้านเขา้แตะขอบสระจริง 
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1.6 ระยะเวลำด ำเนินงำนภำคนิพนธ์ 
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1.7 อุปกรณ์และเคร่ืองมือทีใ่ช้ในกำรพฒันำ 

1.7.1 ฮาร์ดแวร์ 

- Notbook HP Pavilion g series 

- Sumsung GalexyJ7 

- NodeMCU/ESP8266(V2) 

- Power Cube 10000mWh 

1.7.2 ซอฟตแ์วร์ 

- Microsoft Windows 7 

- Arduino IDE  

- Visual Code 

1.8 อุปกรณ์และเคร่ืองมือที่รองรับระบบ 

 อุปกรณ์ท่ีรองรับระบบ เป็นอุปกรณ์ทุกประเภทชนิด ท่ีสามารถเขา้ใชง้านอินเทอร์เน็ต

(Internet)ได ้ และมีขนาดหนา้จอแสดงผลท่ีเหมาะสมในการใชง้าน เช่น คอมพิวเตอร์ คอมพิวเตอร์

พกพา โทรศพัทมื์อถือ และแทบ็แล็ด 
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บทที ่2 

 ทฤษฎแีละแนวคดิทีเ่กีย่วข้อง  
2.1 ทชับอร์ด ( Touch board) หรือ ทชัแพด (Touch pads)  

ทชับอร์ด ( Touch board) หรือ ทชัแพด (Touch pads) เป็นอุปกรณ์อิเล็กทรอนิคส์ท่ีน ำมำใช้

ส ำหรับ ตรวจจบักำรสัมผสัของนกักีฬำวำ่ยน ้ำเพื่อเก็บขอ้มูลเวลำ ขณะท่ีท ำกำรแข่งขนั เช่นกำรกลบั

ตวัหรือเขำ้เส้นชยั เป็นอุปกรณ์ท่ีใชใ้นกำรแข่งขนัวำ่ยน ้ ำทั้งในระดบัภูมิภำคจนถึงระดบันำนำชำติ 

ทชับอร์ด ( Touch board) หรือ ทชัแพด (Touch pads) มีบริษทัยกัษใ์หญ่อยำ่ง โอเมกำ้  (Omega) ท่ี

เป็นผูพ้ฒันำอุปกรณ์ชนิดน้ี มำใชใ้นกำรแข่งขนักีฬำโอลิมปิค หรือแมแ้ต่บริษทันำฬิกำท่ีมีช่ือเสียง

เช่น ไซโก ้ (Seiko),แอลก ์ ไทมม่ิง (alge timing) ในประเทศไทยนัน่ไดน้ ำมำอุปกรณ์ชนิดน้ีมำใช้

เช่นกนั ข้ึนอยูก่บักำรแข่งขนั วำ่กำรแข่งขนันั้นเป็นกำรแข่งขนัระดบัไหน ซ้ึงหำกไม่ใช่กำรแข่งขนั

ระดบัประเทศแลว้ก็จะไม่น ำอุปกรณ์ท่ีมีรำคำสูงแบบท่ีพบเห็นในถ่ำยทอดสดมำใช ้ เพรำะกำรใช้

งบประมำณค่อนขำ้งสูง และกำรวำงระบบใชเ้วลำและมีควำมซบัซอ้น สถิติเวลำของกำรแข่งขนัรำย

ยอ่ยสำมำรถท ำใหท้รำบเวลำไดแ้ต่หำกตอ้งกำรสถิติเวลำท่ีจะน ำไปใชใ้นกำรแข่งขนัท่ีสูงกวำ่

ตอ้งกำรแข่งขนัรำยกำรท่ีมีคุณสมบติัของระบบจบัเวลำเวลำและมำตรฐำนท่ีสหพนัธ์วำ่ยน ้ำระหวำ่ง

ประเทศ หรือ ฟีน่ำ (FINA) รับรอง ส่วนใหญ่จะพบในรำยกำรแข่งขนันของสระวำ่ยน ้ำท่ีมีควำมยำว 

50 เมตร ทชับอร์ด ( Touch board) หรือ ทชัแพด (Touch pads)จึงถูกสร้ำงข้ึนเพื่อจุดประสงคค์วำม

แม่นย  ำของเวลำท่ีได ้และเป็นสัญลกัษณ์ของกำรแข่งขนัวำ่ยน ้ำตำมมำ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปท่ี          รูปท่ี 2.1 ทชับอร์ด ( Touch board) หรือ ทชัแพด (Touch pads)ท่ีใชใ้นกำรแข่งขนัวำ่ยน ้ ำ 
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 ลกัษณะกำรท ำงำนของทชับอร์ด หรือทชัแพด น ำอุปกรณ์ไปติดตั้งท่ีบริเวณขอบสระ ใตน้ ้ำ

และสูงข้ึนเหนือผิวนน ้ำบำงส่วน เพื่อรองรับกำรเขำ้สัมผสัของนกักีฬำใหไ้ดม้ำกท่ีสุด ติดตั้งตำมลู่

วำ่ยท่ีใชง้ำน ในกรณีท่ีอุปกรณ์ทชับอร์ด ( Touch board) หรือ ทชัแพด (Touch pads) ไม่ท ำงำน ซ้ึง

โอกำสท่ีจะเกิดเหตุกำรณ์ท่ีอุปกรณ์ไม่ท ำงำนนั้นสำมำรถเกิดข้ึนไดจ้ำกเหตุขดัขอ้งทำงเทคนิคใดใด

ก็ตำม จึงตอ้งมีกรรมกำรค่อยกดอีกทีป้องกนัควำมผดิพลำดในกำรแข่งขนั ส่วนในกำรแข่งขนัระดบั

นำนำชำติก็มีกรรมกำรค่อยกดบนัทึกเวลำท่ีนกักีฬำสัมผสักบัขอบสระเช่นกนัแต่จะมีอีกระบบหน่ึง

ท่ีน ำมำใชใ้นกำรจบัเวลำและตดัสินนัน่คือกลอ้งควำมเร็วสูงท่ีจะจบัภำพและวดัผลกำรแข่งขนัได ้

เพื่อควำมถูกตอ้งและท ำใหก้ำรแข่งขนัมีหลกัเกณฑก์ำรตดัสินท่ีเท่ียงตรงท่ีสุด 

 

2.1.1 ประวติัและควำมเป็นมำของทชับอร์ด ( Touch board) หรือ ทชัแพด (Touch pads) 

ทชัแพด เป็นช่ือเรียกอีกช่ือหน่ึงของทชับอร์ด ท่ีใชเ้รียกกนัในสำกล ส่วนทชับอร์ดนิยมใช้

เรียกกนัในประเทศไทย เป็นอุปกรณ์จบัเวลำอิเล็กทรอนิคส์อตัโนมติัท่ีใชใ้นกำรแข่งขนัวำ่ยน ้ำ ใช้

บนัทึกเวลำของนกักีฬำอยำ่งถูกตอ้งและก ำจดัควำมผดิพลำดของมนุษย ์ เทคโนโลยทีชัแพดถูก

คิดคน้ โดยอำจำรยม์หำวทิยำลยัจำกอเมริกำโดย บิล พำร์กินสัน (Bill Parkinson) จำกมหำวทิยำลยั

มิชิแกนศำสตรำจำรยด์ำ้นฟิสิกส์ ในกำรแข่งขนัรำยกำรหน่ึงมีกำรประชุม โดยมีผูต้ดัสิน 33 คนเวลำ

ของผูต้ดัสินท่ีไดจ้ำกกำรแข่งขนั ไม่มีควำมเท่ียงตรงอยำ่งท่ีควรจะเป็น พำร์กินสัน มีควำมเห็นวำ่ 

ดำดฟ้ำมีผูค้นหนำแน่นและผลกำรจบัเวลำไม่แม่นย  ำ พำร์กินสัน แกปั้ญหำดว้ยกำรประดิษฐ์

เคร่ืองมือของเขำ ตน้แบบแรกนั้นเป็นแผน่ยำงท่ีเตม็ไปดว้ยซิลิโคน สำยทองแดงถูกเยบ็เขำ้ไปใน

แผน่และเช่ือมต่อกบัตวัจบัเวลำ ตน้แบบน้ีประสบควำมส ำเร็จและในปี ค.ศ.1957 มหำวทิยำลยั

มิชิแกนเร่ิมใชแ้ผน่สัมผสัส ำหรับกำรแข่งขนัวำ่ยน ้ำทุกคร้ัง ในปี ค.ศ.1962 สมำคมกีฬำวทิยำลยั

แห่งชำติ NCAA อนุมติักำรใชท้ชัแพดส ำหรับกำรแข่งขนัวำ่ยน ้ำ ทชัแพดยงัไม่ไดถู้กใชใ้นกำร

แข่งขนัโอลิมปิก จนกระทัง่โอลิมปิกเกมส์ปี ค.ศ.1968 ซ่ึงจดัข้ึนท่ีประเทศเมก็ซิโกไดน้ ำ

เทคโนโลยทีชัแพดมำใชเ้ป็นคร้ังแรก 
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2.1.2 เทคโนโลยรีะบบทชับอร์ด ( Touch board) หรือทชัแพด (Touch pads) ในปัจจุบนั 

แผน่สัมผสั ถูกออกแบบมำใหพ้กพำได ้ จะตอ้งแนบเสมอกบัก ำแพงสระวำ่ยน ้ำได ้ แผน่

พลำสติกค่อนขำ้งบำง เป็นเซ็นเซอร์ท่ีจบัไดด้ว้ยน้ิวมือของนกัวำ่ยน ้ำเพียงเล็กนอ้ย แต่ไม่ไวต่อน ้ำ

กระเด็นท ำให้เซ็นเซอร์ท ำงำนได ้ เม่ือเซ็นเซอร์ท่ีฝังตวัถูกท ำใหส้ะดุด สัญญำณจะถูกส่งไปยงั

คอมพิวเตอร์ เวลำจะถูกบนัทึกและแสดงผล นอกเหนือจำกกำรบนัทึกและกำรแสดงเวลำของกำร

สัมผสัคร้ังแรก ระบบสำมำรถตรวจจบักำรสัมผสัทชัแพดคร้ังสุดทำ้ย เพื่อบนัทึกและแสดงแยกเวลำ

แต่ละคร้ังท่ีนกักีฬำสัมผสัก ำแพงและหมุนตวัได ้ กำรท ำงำนของระบบเร่ิมตน้ท่ีแผน่รองบล็อก หรือ

แท่นกระโดด ท่ีจุดปล่อยตวัของนกักีฬำ ทชัแพดชนิดอ่ืนท่ีใชใ้นบล็อกเร่ิมตน้และท ำงำนจะมี

ลกัษณะท่ีคลำ้ยกนั บล็อกเหล่ำน้ีมีเซ็นเซอร์ท่ีไวต่อแรงกด ในช่วงเร่ิมตน้ของกำรแข่งขนัขณะท่ี

นกักีฬำออกจำกบล็อกเวลำจะถูกบนัทึก แผน่เหล่ำน้ีมีประโยชน์อยำ่งยิง่ในระหวำ่งกำรถ่ำยทอด

เหตุกำรณ์เพื่อใหแ้น่ใจวำ่นกัวำ่ยน ้ำบนบล็อกจะไม่ออกไปก่อนท่ีเพื่อนร่วมทีมในน ้ำจะสัมผสักบั

ก ำแพง ในกรณีท่ีมีกำรวำ่ยพลดั 

ขอ้ก ำหนดของทชัแพดในกำรแข่งวำ่ยน ้ำระดบันำนำชำติ ขนำดของ ทชัแพดมีให้เลือก

ตั้งแต่ควำมกวำ้ง 5 ฟุตถึง 7 ฟุต 11 น้ิว ช่วงควำมสูงคือ 1 ฟุต 11 น้ิว ถึง 3 ฟุต FINA( Federation 

Federation Nation Nation Association) เป็นองคก์รท่ีก ำหนดมำตฐำนกำรแข่งขนักีฬำทำงน ้ำบำง

ประเภท เช่น วำ่ยน ้ำ และกระโดดน ้ำ  ไดค้วบคุมขนำดของทชัแพดท่ีแน่นอนส ำหรับกำรแข่งขนั

ระดบันำนำชำติ โดยควำมกวำ้งขั้นต ่ำคือ 2.4 เมตรหรือ 7 ฟุต 10.48 น้ิว ควำมสูงต ่ำสุดคือ 0.9 เมตร

หรือ 2 ฟุต 11.43 น้ิว ควำมหนำจะตอ้งเป็น 0.01 เมตรบวกหรือลบ 0.002 เมตรหรือ. 39 น้ิวบวกหรือ

ลบ. 07 น้ิว 

 

ขอ้ก ำหนดของ FINA ต่อกำรแข่งขนัวำ่ยน ้ำกีฬำโอลิมปิก ทชัแพดจะตอ้งติดตั้งท่ีกลำงเลน

และตอ้งอยูเ่หนือระดบั 0.3 เมตรและใตพ้ื้นผิวน ้ำ 0.6 เมตร หรือเท่ำกบั 11.81 น้ิวเหนือและ 23.62 น้ิว

ใตพ้ื้นผวิ แผน่อิเล็กทรอนิคส์จะตอ้งไม่มีขอบคมและตอ้งมีขอบสีด ำขนำด 25 น้ิวหรือ 9.84 น้ิว 

เคร่ืองหมำยบนทชัแพดตอ้งสอดคลอ้งกบัเคร่ืองหมำย T ของสระวำ่ยน ้ำ 
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ตวัอยำ่งอุปกรณ์ทชับอร์ด ( Touch board) หรือ ทชัแพด (Touch pads) ท่ีใชใ้นกำรแข่งขนั

ระดบันำนำชำติ ทชัแพดของ Daktronics เป็น บริษทั สัญชำติอเมริกำ ท่ีตั้งอยูใ่นบรุกก้ิงส์มลรัฐเซำท์

ดำโคตำ ซ่ึงเป็นผูอ้อกแบบผลิตจ ำหน่ำยและใหบ้ริกำรวดีิโอแสดงป้ำยคะแนนป้ำยดิจิตอลป้ำย

ขอ้ควำมแบบไดนำมิกระบบเสียงและผลิตภณัฑท่ี์เก่ียวขอ้ง ในเทคโนโลยทีชัแพด Daktronics ไดรั้บ

กำรรับรองจำกสมำคม FINA (Federation Federation Nation Nation Association)  ทชัแพดของ 

Daktronics เป็นหน่ึงในเทคโนโลยท่ีีใชส้ ำหรับแข่งขนัวำ่ยน ้ำในระดบันำนำชำติ 

- ลกัษณะทำงกำยภำพ ลกัษณะของทชัแพดจะประกอบไปดว้ย แผน่น ำไฟฟ้ำจ ำนวน 

3 แผน่ท่ีท ำจำกสแตนเลส ซ่ึงจะไม่ถูกกดักร่อนจำกสนิม เพื่อใหบ้ริกำรท่ีเช่ือถือไดน้ำนหลำยปี 

สแตนเลสท่ีอยูด่ำ้นหนำ้ และแผน่ท่ีอยูต่รงกลำงมีควำมยดืหยุน่ ไม่ท ำใหแ้ตกหกัง่ำยเหมือนพลำสติก 

มีส่วนท่ีเป็นแถบฉนวนท่ีท ำมำจำกโฟมอะคริลิค มีควำมืดหยุน่เช่นกนั ท ำหนำ้ท่ีคลำ้ยสวทิต ์โดยแต่

แถบจะถูกแยกออกจำกกนัเพื่อใหรั้บกำรกดสัมผสัไดห้ลำยจุดของนกักีฬำท่ีสัมผสักบัทชัแพด 

ในขณะท่ีแผน่โฟมฉนวนมีควำมไวต่อกำรกดสัมผสั แต่แผน่ฉนวนท่ีกั้นไฟฟ้ำหำกไม่มีกำรสัมผสั

จะไม่ท ำงำนโดยเฉพำะ ดำ้นบนของทชัแพด ในกรณีท่ีมีคล่ืนหรือน ้ำกระเด็นเขำ้สัมผสั แผน่ไวนิลท่ี

คลุมอุปกรณ์ทชัแพคจนถึงของสแตนเลสสำมำรถถอดหรือเปล่ียนไดง่้ำย 

- ลกัษณะกำรใชง้ำนสภำพกำรท ำงำนทชัแพดของ Daktronics ถูกออกแบบมำเพื่อ

กำรระบำยน ้ำดว้ยตนเอง เม่ือถูกยกข้ึนจำกสระน ้ำ น ้ำจะไหลผำ่นอยำ่งรวดเร็วดว้ยรูระบำยน ้ำขนำด

เล็ก ควำมสำมำรถในกำรปล่อยใหน้ ้ำไหลผำ่นทชัแพดช่วยก ำจดัควำมเป็นไปไดท่ี้มนัจะลอยไปจำก

ผนงัสระวำ่ยน ้ำ และไม่จ  ำเป็นตอ้งสูบน ้ำหรือวดัอำกำศ สำมำรถน ำทชัแพดออกจำกสระวำ่ยน ้ำใน

ขณะท่ีใชง้ำนอยูไ่ด ้ลำ้งออกดว้ยน ้ำสะอำดและปล่อยใหแ้หง้ได ้ไม่ควรน ำทชัแพคอยูใ่นน ้ำเป็นเวลำ

เกินไปกวำ่ 48 ชัว่โมง อุณหภูมิสูงและต ่ำไม่มีผลต่อกำรท ำงำนของทชัแพด สำมำรถน ำใชไ้ดใ้นสระ

น ้ำในร่ม หรือท่ีแจง้ได ้ มีตวัยดึสเตนเลสสตีลปรับระดบัได ้ เหมำะส ำหรับสระวำ่ยน ้ำทัว่ไปท่ีพบได้

บ่อย มีขำยดึแบบปรับระดบัไดด้ว้ยผูใ้ชง้ำนใหย้ดึกบัรำงน ้ำได ้ มีสำยปลัก๊กลว้ยแบบถอดเปล่ียนได้

เช่ือมต่อทชัแพดกบัระบบจบัเวลำ มีควำมยำวสำยเคเบิลมำตรฐำน 9'-6 "(2896 มม.) 
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ลกัษณะกำรวำงระบบของกำรแข่งขนัวำ่ยน ้ำในระดบันำนำชำติ จำกรูปท่ี 2.2  จะพบวำ่

อุปกรณ์ทชับอร์ด ( Touch board) หรือ ทชัแพด (Touch pads)  ถูกติดตั้งไวก้บัแท่นกระโดดน ้ำ 

(Starting Block) และทั้งสองอุปกรณ์น้ีจะเช่ือมต่อกบั อุปกรณ์ปล่อยตวั (Start Eqquipment) โดยมี

ปืนอิเล็กทรอนิคส์ ไฟLED และ ล ำโพง (Loudspeaker) ส่งสัญญำณปล่อยตวันกักีฬำจะถูกเปิด

ชัว่ขณะ ในขณะท่ีกรรมกำรใหส้ัญญำณออกตวั ทั้งอุปกรณ์เช่ือมบอร์ดหรือแพดแต่ละลู่วำ่ยของ

ระบบทชัแพด (Start Time) เป็นของลู่วำ่ยท่ีเท่ำไหร่ รวมทั้งส่งเวลำ และสัญญำณวดีีโอควำมเร็วสูง 

(Hight Speed Video Camera) จะถูกส่งไปยงัจอแสดงผลภำคพื้นดิน (Commentator Information 

System,CIS) จำกนั้นระบบจะล ำดบั เพื่อแสดงผลไปท่ีจอภำพแสดงผลขนำดใหญ่ (Public* Sport 

Specific Scoreboaed) ทำ้ยท่ีสุดกำรควบคุมกำรท ำงำนส่วนใหญ่ กำรวำงระบบส ำหรับกำรแข่งขนั

คร้ังต่อไป กำรแสดงผล กำรบนัทึกและแสดงวดีีโอ ถูกควบคุมโดยผูใ้ชท่ี้ห้องควบคุม (Control 

Room) 

รูปท่ี 2.2 เทคโนโลยกีำรวำงระบบจบัเวลำของกำรแข่งขนัวำ่ยน ้ำระดบันำนำชำติในปัจจุบนั 
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 อุปกรณ์ทชับอร์ด ( Touch board) หรือ ทชัแพด (Touch pads) จึงเป็นตน้แบบท่ีผูจ้ดัท ำใด

น ำเอำหลกักำรใชง้ำนมำพฒันำเป็นหลกักำรท ำงำนรูปแบบใหม่ท่ีพฒันำข้ึนมำเพื่อใหเ้หมำะสมกบั

ผูใ้ชง้ำนคนเดียวไดห้รือหลำยคนได ้และยงัคงแสดงผลใหค้รบถว้นตำมระบบกำรแข่งขนัวำ่ยน ้ำเพื่อ

เป็นกำรจ ำลองกำรท ำงำนของทชับอร์ด ( Touch board) หรือ ทชัแพด (Touch pads) ตำมแบบกำร

แข่งขนัวำ่ยน ้ำใหไ้ดม้ำกท่ีสุด 

 

2.2 อนิเทอร์เน็ต ในทุกสรรพส่ิง ( Internet of Thing) 

 อินเทอร์เน็ตในทุกสรรพส่ิง ( Internet of Thing) หรือ IoT หมำยถึงเครือข่ำย วตัถุ อุปกรณ์ 

พำหนะหรือใดๆ ก็ตำมท่ีเป็นอิเล็กทรอนิคส์ มีซอฟตแ์วร์ และมีกำรเช่ือมต่ออินเทอร์เน็ต และ

อุปกรณ์ต่ำงๆ สำมำรถส่ือสำรกบัอุปกรณ์อ่ืนไดด้ว้ยอินเทอร์เน็ต เพื่อส่ือสำรท ำงำนร่วมกนั เป็นกำร

เพิ่มศกัยภำพของส่ิงของต่ำงๆ ใหมี้ส่วนร่วมในกำรอ ำนวยวำมสะดวกใหก้บัผูใ้ชง้ำน ตวัอยำ่ง

อุปกรณ์ท่ีจดัวำ่เป็นกำรน ำเทคโนโลย ี IoT มำใช ้ เช่น เคร่ืองปรับอำกำศท่ีทรำบพิกดัของโทรศพัท์

ผูใ้ชง้ำน และเม่ือผูใ้ชง้ำนเขำ้ใกลก้บัเคร่ืองปรับอำกำศจึงสั่งงำนตนเองใหเ้ปิดเคร่ือง เตรียมปรับ

อุณหภูมิหอ้งใหพ้อดีก่อนท่ีผูใ้ชง้ำนจะเขำ้มำ โดยท่ีผูใ้ชง้ำนไม่จ  ำเป็นตอ้งสั่งงำนเอง เทคโนโลยเีป็น

เทคโนยท่ีีจะอ ำนวยควำมสะดวกใหผู้ค้นมำกข้ึน เพรำะไม่วำ่จะเคร่ืองใชใ้ดๆก็ตำมเม่ือมนุษย์

ตอ้งกำรให้เคร่ืองมือนัน่ท ำงำนไดเ้องอยำ่งไรกบัอุปกรณ์ต่ำงๆเทคโนโลย ี IoT สำมำรถท่ีจะท ำให้

แนวคิดต่ำงๆเป็นไปตำมท่ีตอ้งกำรได ้

 ผูจ้ดัท ำจึงน ำเทคโนโลย ีอินเทอร์เน็ตในทุกสรรพส่ิง ( Internet of Thing)หรือ IoT มำใชใ้น

กำรพฒันำระบบ ทชับอร์ด ( Touch board) เพื่อให้อุปกรณ์อยำ่งโทรศพัทมื์อถือท ำงำนร่วมกบั

กระดำนรับแรงกดของนกักีฬำหรือบอร์ดได ้โดยกำรท ำงำนตอ้งอำศยัสัญญำณ Wi-Fi  เพื่อใชง้ำนใน

เคร่ือข่ำยอินเทอร์เน็ตได ้

2.3 เวบ็แอปพลเิคช่ัน (Web-Application)  

 เวบ็แอปพลิเคชัน่คือ แอปพลิเคชัน่ (Application) ท่ีถูกเขียนข้ึนมำใหร้องรับกำรใชง้ำนได้

บนเวบ็บรำวเซอร์ (Web-Browser) เช่น ซำฟำรี(Safari) , กเูก้ิลโคม (Google Chrome) เป็นตน้ ซ่ึงเป็น

บรำวเซอร์ (Browser) ท่ีอุปกรณ์ไร้สำย เช่น แทบเล็ต(Tapeless) สมำร์ตโฟน (Smartphone) สำมำรถ

เปิดใชง้ำนได ้ เวบ็แอปพลิเคชัน่จึงท ำงำนไดบ้นคุณสมบติัเดียวกบัเวบ็บรำวเซอร์ เวบ็แอปพลิเคชัน่

จึงสำมำรถใชง้ำนไดใ้นโทรศพัทท่ี์ไม่จ  ำกดัแพลตฟอร์ม (Platform) เพียงแค่อุปกรณ์ (Device) นั้นๆ

สำมำรถเปิดเวบ็บรำวเซอร์ไดข้อ้ดีอีกประกำรหน่ึงท่ีไดเ้ปรียบกวำ่กำรเขียนแอปพลิเคชัน่

(Application) ทัว่ไปท่ีตอ้งท ำกำรติดตั้งมำใชแ้ต่เวบ็แอปพลิเคชัน่เม่ือเวลำท่ีผูใ้ชง้ำนจะใชไ้ม่จ  ำเป็น 
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ตอ้งดำวโหลดแอปพลิเคชัน่และไม่จ  ำเป็นตอ้งอปัเดท (Update) แอปพลิเคชัน่ และเม่ือเวลำท่ี

โปรแกรมมีเหตุขดัขอ้ง(Bulge)ผูพ้ฒันำก็สำมำรถแกไ้ข โดยท่ีผูใ้ชไ้ม่จ  ำเป็นตอ้งอปัเดทเช่นกนั 

เพรำะขอ้มูลทั้งหมดถูกจดัอยูใ่นรูปแบบเวบ็ไซต ์ (Web-Site) ซ้ึงผูใ้ชจ้ะใชข้อ้มูลท่ีมำจำกเคร่ืองแม่

ข่ำย (Server) ของ เวบ็แอปพลิเคชัน่หรือเวบ็ไซตน์ั้นๆ โดยท่ีมีขอ้จ ำกดัอยำ่งหน่ึงคืออุปกรณ์นั้นๆ

ตอ้งเช่ือมต่อกบัอินเทอร์เน็ต (Internet) แต่ขอ้จ ำกดับำงอยำ่งก็ไม่สำมำรถท่ีจะทดัเทียบเท่ำกบั

แอปพลิเคชัน่ท่ีตอ้งติดตั้ง คือเร่ืองของภำพหรือกำรใชข้อ้มูลในปริมำณมำกๆเวบ็แอปพลิเคชัน่ตอ้ง

อำศยัควำมเร็วของอินเทอร์เน็ต 

 เวบ็แอปพลิเคชัน่จึงเป็นทำงเลือกท่ีผูจ้  ำท ำไดน้ ำมำพฒันำระบบทชับอร์ด ( Touch board)

เพื่อเป็นช่องทำงในกำรส่ือสำรระหวำ่งผูใ้ชง้ำนกบัอุปกรณ์ทชับอร์ด ( Touch board) หรือ ทชัแพด 

(Touch pads) และเป็นประโยชน์กบัผูใ้ชท่ี้จะเขำ้ถึงกำรใชง้ำนโดยไม่ตอ้งติดตั้งแอปพลิเคชัน่ แต่

อำศยักำรท ำงำนผำ่นเวบ็เอปพลิเคชัน่ (Web-Application) แทน 

2.4 เวบ็โฮสติง้ (Web hosting) 

 เวบ็โฮสต้ิง Web hosting คือพื้นท่ีใชง้ำนบนอินเทอร์เน็ต (Internet) โดยกำรอำศยัพื้นท่ีเพื่อ

จดัเก็บขอ้มูลลงในเคร่ืองแม่ข่ำย (Server) ของผูใ้หบ้ริกำรโดยท่ีฐำนขอ้มูลหรือเคร่ืองแม่ข่ำยจะตอ้ง

เช่ือมต่อกบั Internet ควำมเร็วสูงและตอ้ง เช่ือมต่ออินเทอร์เน็ต (Online) ตลอดเวลำ  

 เวบ็ไซต ์ (Web-Site) ทัว่ๆไปนัน่ พื้นท่ีจดัเก็บขอ้มูลในลกัษณะเดียวกบัคอมพิวเตอร์ท่ีมี

ฮำร์ดดิส คือกำรมีฐำนขอ้มูลเป็นของตวัเอง จะพบเห็นไดใ้นเวบ็ไซตท่ี์ไม่ตอ้งกำรมีพื้นท่ีเป็นของ

ตวัเอง เพื่อกำรเป็นเจำ้ของอยำ่งแทจ้ริง หรือ เพื่อควำมปลอดภยัของขอ้มูล ระบบรักษำควำม

ปลอดภยัจึงเป็นอีกส่ิงหน่ึงท่ีเวบ็ไซตเ์หล่ำนั้นใหค้วำมส ำคญั ซ่ึงลกัษณะเช่นน้ีจะพบเห็นไดเ้ช่น 

เวบ็ไซตข์องธนำคำร โซเช่ียวเน็ตเวริค (Social Network) อยำ่ง Facebook ,ลำย (Line Cooperation) 

หรือแมแ้ต่ บริษทัยกัษใ์หญ่ในเครือของ กเูก้ิล (Google) ท่ีมีทั้ง ยทููป (YouTube) จีเมล ์(G-mail) ซ่ึง

นัน่หมำยควำมวำ่ขอ้มูลท่ีบริษทัเหล่ำน้ีมีเป็นทรัพยสิ์นของทำงบริษทั จึงตอ้งถือครองพื้นท่ีเป็นของ

ตวัเอง แต่ในทำงตรงกนัขำ้มส ำหรับอุตสำหกรรมขนำดเล็ก หรือกำรใชง้ำนท่ีไม่ตอ้งกำรลงทุนกบั

กำรท่ีจะตอ้งมีเคร่ืองแม่ข่ำย (Server) หรือฐำนขอ้มูล บริกำรเก็บขอ้มูลท่ีจะเช่ือมต่อเวบ็ไซตใ์หมี้

พื้นท่ีจดัเก็บและออนไลน์ตลอดจึงมีให้เห็น เช่น 000เวบ็โฮสต้ิง (000WebHosting) ,เวริคแพรส

(WordPress), จูมล่ำ (Joomla), ดูพอล (Drupal) เป็นตน้ ซ่ึงเป็นบริกำรใหพ้ื้นท่ีเก็บขอ้มูล ท่ีมีทั้งไม่คิด

ค่ำบริกำร และคิดค่ำบริกำรข้ึนอยูก่บัพื้นท่ีท่ีตอ้งใช ้ ลกัษณะเช่นน้ีเป็นกำรเก็บในลกัษณะ คลำวด ์

(Cloud) คือกำรเก็บขอ้มูลโดยท่ีผูเ้ก็บไม่จ  ำเป็นตอ้งมีฮำร์ดแวร์ (Hardware) ในกำรจดัเก็บ 
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 เวบ็โฮสต้ิงมีสองรูปแบบกำรท ำงำน โดยแยกตำมระบบปฎิบติักำร ซ่ึงมีอยู ่2 ระบบฎิบติักำร

ท่ีใชง้ำนคือ Microsoft Windows และ Linux ควำมแตกต่ำงของ 2 ระบบนัน่คือ 

- Microsoft Windows Hosting สำมำรถใชง้ำนไดก้บัเวบ็ไซต ์ท่ีเขียนโดยภำษำ ASP, ASP.net 

และ PHP ได ้

- Linux Hosting สำมำรถใชง้ำนไดเ้ฉพำะกบัเวบ็ไซต ์ท่ีเขียนโดยใชภ้ำษำ PHP เท่ำนั้น 

แต่ในกรณีท่ีเวบ็ไซต ์ ท่ีเขียนโดยใชภ้ำษำ HTML สำมำรถเลือกใชเ้วบ็โฮสต้ิงไดท้ั้ง 2 รูปแบบ

แตกต่ำงกนั  

 000เวบ็โฮสต้ิง (000WebHosting) เป็นเวบ็โฮสต้ิง ท่ีเปิดใหใ้ชพ้ื้นท่ีทำงอินเทอร์เน็ตในกำร

สร้ำงเวบ็ท่ีไม่เสียค่ำบริกำรในกรณีท่ีมีขอ้มูลไม่มำก 000WebHosting ซ้ึงเป็เวบ็โฮสต้ิงท่ีผูจ้ดัท ำได้

น ำมำพฒันำมีคุณสมบติัและคุณลกัษณะเด่นท่ีทำงเวบ็ไซตไ์ดป้ระกำศแจง้ไวด้งัน้ี 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 รูปท่ี 2.3 แผนภำพแสดงกำรใชบ้ริกำรพื้นท่ีจดัเก็บขอ้มูลของ 000WebHosting 
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2.5 API (Application Programming Interface) 

 API คือตวักลำงกำรส่ือสำรระหวำ่งโปรแกรมหรือแอปพลิเคชัน่ ใหแ้สดงผลโดยดึงขอ้มูล

จำกเคร่ืองแม่ข่ำยไปยงัแอปพลิเคชัน่ตำมค ำสั่งท่ีผูใ้ชง้ำนไดใ้ชง้ำนแอปพลิเคชัน่นัน่ๆ ท่ีเป็นตวั

ประสำนช่วยแสดงผลใหก้บัแอปพลิเคชัน่  

เน่ืองจำกเคร่ืองแม่ข่ำยเป็นเพียงฐำนขอ้มูลเป็นเหมือนตูเ้ก็บเอกสำรถำ้ไม่มีใครเขำ้ไปเปิดไป

จบัตูเ้อกสำร มนัจะเป็นเพียงแค่ตูเ้ปล่ำๆ ผูใ้ชง้ำนจึงเปรียบไดก้บัคนท่ีมำขอ้ดูเอกสำร ส่วน API คือ

คนท่ีเขำ้ไปจดัเก็บหรือน ำมนัมำใหผู้ท่ี้มำขอดูเอกสำรนัน่หรือผูใ้ชง้ำน โดยล ำดบัวำงเอกสำรต่ำงๆ

ตำมรูปแบบของคนหยบิเอกสำรท่ีมีเจำ้นำยเป็นแอปพลิเคชัน่ บอกใหล้ ำดบัแบบน้ี ตวัอยำ่งเช่นกำร

แสดงผลในแอปพลิเคชัน่ เฟชบุค๊ (Facebook) ผูใ้ชง้ำนไดเ้ขำ้สู่แอปพลิเคชัน่หรือกดเขำ้ไปเยีย่มชม

เพื่อนๆ หรือแมแ้ต่ดูขอ้มูลข่ำวสำรท่ีแสดงอยูบ่นหนำ้จอ แอปพลิเคชัน่จะท ำกำรเรียกขอ้มูล จำก

เคร่ืองแม่ข่ำยเฟชบุค๊ เพื่อไปจดักำรต่อวำ่จะตอ้งแสดงผลอยำ่งไรบนหนำ้จอ ค ำสั่งเหล่ำน้ีท่ี

แอปพลิเคชัน่เรียกใชง้ำนเป็นกำรเรียกใชง้ำน API ของเฟชบุค๊เป็นตน้   

หนำ้ท่ีของ API  มีลกัษณะหลำยรูปแบบดงัน้ี  

- API ท่ีเรียกเพียงขอ้มูลมำแสดงผล เช่น กำรแสดงผลของโปรไฟลข์องเรำและของเพื่อนใน 

โซเชียลเน็ตเวร์ิค (Social Network)  

- API ท่ีมีกำรเปล่ียนแปลง แกไ้ขขอ้มูลบำงอยำ่งในระบบ เช่นกำรเผยแพร่รูปภำพของตนเอง

ในโซเชียลเน็ตเวิร์คโดยลกัษณะกำรท ำงำนเป็นกำรส่งรูปจำกผูใ้ชไ้ปยงัเคร่ืองแม่ข่ำยของ

โซเชียลเน็ตเวร์ิค (Social Network Server) ผูใ้ชร้ำยอ่ืนก็จะสำมำรถเห็นรูปของเรำไดจ้ำก

แอปพลิเคชัน่เดียวกนันัน่เอง 

- API ท่ีมีกำรส่งขอ้มูลอยำ่งหลำกหลำย ท่ีออกแบบใหผู้ใ้ชง้ำนสะดวก เช่นกำรกดปุ่ม Like 

ใน Facebook โดยไม่ตอ้งมำออกแบบหรือวำงแผนกำรจดัวำงท ำปุ่มถูกใจ (Like) แต่เป็นกำร

เรียกใชง้ำน code ปุ่ม Like ท่ีเฟกบุค๊แจกไปวำงบนเวบ็แอปพลิเคชัน่นัน่ๆหรือแมแ้ต่อุปกรณ์

ใดๆ ก็สำมำรถรับส่งขอ้มูลถึงกนัได ้น้ีก็เป็นอีกฟังกช์ัน่(Function)ท่ีจดัวำ่เป็น API เช่นกนั 
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จำกรูท่ี 2.3 อธิบำยกำรท ำงำนของ API โดยผูใ้ชง้ำนท ำงำนผำ่นทำงโทรศพัทห์รืออุปกรณ์

ใดๆ ผำ่นเวบ็แอปพลิเคชัน่ โดยในแอปพลิเคชัน่เรียกใชง้ำนฟังกช์ัน่ท่ีของ API ค ำสั่งใดๆ ท่ีผูใ้ชเ้รียก 

API จึงขอ้มูลนัน่มำท่ีมำในรูปแบบสำรสนเทศ (Information) ตำมรูปแบบแอปพลิเคชัน่   

API ไดถู้กน ำมำพฒันำระบบอุปกรณ์ทชับอร์ด ( Touch board) โดยใชห้น่ึงใน API ท่ีน ำมำ

พฒันำคือ MQTT ซ้ึงเป็นโปรโตคอล (Protocol) ซ่ึงเป็น HTTP API ท่ีออกแบมำเพื่อเช่ือมต่อระหวำ่ง

อุปกรณ์กบัอุปกรณ์ (Machine to Machine) หรือ M2M เป็นกำรท ำงำนร่วมกบั อินเทอร์เน็ตในทุก

สรรพส่ิง (Internet of Thing)  โดยประกอบไปดว้ย 

Broker ท ำหนำ้ท่ีเป็นตวักลำงจดักำรกบัขอ้ควำมโดยอำ้งอิงจำก Topic 

Publisher ท ำหนำ้ท่ีค่อยส่งขอ้มูลไปยงัหวัขอ้นั้นๆ 

Subscriber ท ำหนำ้ท่ีคอยดูแลกำรเปล่ียนแปลงของ Message ท่ีอำ้งอิงดว้ย Topic 

 

Data base 

Request 

Response 

API 

Web-App 

รูปท่ี 2.4 ภำพโครงสร้ำงโดยยอ่หนำ้ท่ีและบทบำทของ API  

รูปท่ี 2.5 แผนภำพหนำ้ท่ีกำรท ำงำนของ MQTT 
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2.6 MySQL 

 MySQL คือโปรแกรมจดักำรฐำนขอ้มูล ท่ีพฒันำโดยบริษทั MySQL AB โปรแกรมน้ีมี

หนำ้ท่ีเก็บขอ้มูล โดยใชค้  ำสั่ง SQL เป็นเคร่ืองมือท่ีใชใ้นกำรเก็บขอ้มูล MySQL พฒันำข้ึนมำเพื่อ

รองรับควำมตอ้งกำรของผูใ้ชท่ี้มีหลำยหลำยภำษำคอมพิวเตอร์ เช่นกำรท ำงำนร่วมกบัเวบ็เคร่ืองแม่

ข่ำย (Web Server) กบัภำษำคอมพิวเตอร์จ ำนวนมำก อยำ่ง PHP, ASP.net, JSP เป็นตน้ หรือท ำงำน

ร่วมกบัโปรแกรมประยกุต ์ (Application Programs) เช่น ภำษำวชิวลเบสิกดอทเน็ต (Visual 

Basic.net), ภำษำจำวำ (Java), ภำษำซีชำร์ป (C#) เป็นตน้ โดยโปรแกรมออกแบบมำให้ท ำงำนในใน

ระบบปฎิบติักำรท่ีหลำกหลำย และฐำนขอ้มูลโอเพ่นซอร์ส (Open Source) ท่ีน ำมำใชง้ำนมำกท่ีสุด 

เช่น YouTube , Google , Facebook , EBay ,PayPal ,Cisco เป็นตน้ 

 

 

กำรท ำงำน MySQL มีดงัน้ี 

- MySQL จดัเป็นระบบจดักำรฐำนขอ้มูล Data Base Management System (DBMS) ท ำหนำ้ท่ี

เป็นตวักลำงจดักำรกบัขอ้มูล ใหมี้โครงสร้ำงในกำรรวบรวมขอ้มูล เพื่อรองรับกบัขอ้มูล

จ ำนวนมำก MySQL จึงท ำหนำ้ท่ีเสมือนฐำนขอ้มูลและระบบจดักำรขอ้มูล 

- MySQL จดักำรขอ้มูลแบบสัมพนักนั (Relational) คือจะเก็บขอ้มูลทั้งหมดลงในรูแบบของ

ตำรำงแทนกำรเก็บแบบไฟล ์ แต่ละตำรำงสำมำรถรวมหรือจดักลุ่มไดต้ำมตอ้งกำรดยใช้

ภำษำ SQL ในกำรเขำ้ถึงฐำนขอ้มูล 

ควำมปลอดภยัของขอ้มูลกบักำรใช ้ MySQL ผูดู้แลตอ้งค ำนึงถึงวธีิกำรท่ีผูใ้ชง้ำนทัว่ไป สำมำรถ

เขำ้ถึงขอ้มูลไดม้ำกนอ้ยเพียงใด และจ ำกดัสิทธ์ิกำรเขำ้ถึงขอ้มูล เท่ำท่ีจะท ำได ้ เน่ืองดว้ยถำ้จะให้

ฐำนขอ้มูลมีควำมปลอดภยั ไม่ควรใหผู้ใ้ชง้ำนทัว่ไปเขำ้ถึงตำรำงผูใ้ชง้ำนของฐำนขอ้มูลนอกจำก

ผูดู้แลฐำนขอ้มูล หำกมีกำรส่งขอ้มูลผำ่นทำงอินเทอร์เน็ตขอ้มูลท่ีส่งควรไดรั้บกำรเขำ้รหสัทุกคร้ัง 

และก ำหนดใหผู้ใ้ชฐ้ำนขอ้มูลทุกคนมีรหสัผำ่นเหล่ำน้ีท ำใหร้ะบบฐำนขอ้มูลปลอดภยั 

รูปท่ี 2.6 โลโกข้อง MySQL 

 

 

 

 



18 
 

ภำษำเอสคิวแอลเป็นภำษำท่ีผูจ้ดัท ำน ำมำใชจ้ดักำรกบัขอ้มูลในฐำนขอ้มูล โดยระบบใชม้ำย

เอสคิวแอลเป็นฐำนขอ้มูลจำกผูใ้หบ้ริกำรเวบ็โฮสติง ศูนย ์ศูนย ์ศูนย ์เวบ็โฮส ดอทคอม โดยมีค ำสั่ง

ท่ีภำยในระบบไดแ้ก่ 

-     Select query คือค ำสั่งส ำหรับกำรเรียกใชข้อ้มูลในฐำนขอ้มูล 

-     Update query คือค ำสั่งส ำหรับกำรแกไ้ขขอ้มูลในฐำนขอ้มูล 

-     Insert query คือค ำสั่งส ำหรับกำรเพิ่มขอ้มูลใหม่ไปท่ีคอลมัน์ในฐำนขอ้มูล 

-     Delete query ใชส้ ำหรับลบขอ้มูลในฐำนขอ้มูล 

2.7 HTML (Hypertext Markup Language) 

 HTML เป็นภำษำส ำหรับเขียนเพื่อแสดงผลหนำ้เวบ็ ซ้ึงเกิดจำกกำรเสนองำนวจิยัในกลุ่ม

นกัวจิยัของเซริน (CERN) ท่ีถูกน ำมำใชเ้พื่อแบ่งปันขอ้มูล และถูกพฒันำเร่ือยมำ โดย Tim Berner-

Lee เป็นผูริ้เร่ิมโครงกำรน้ี และเป็นภำษำหลกัท่ีน ำมำใชใ้นกำรแสดงผลหนำ้เวบ็บรำวเซอร์ใน

อินเทอร์เน็ต โดย HTML จะแสดงผลไดท้ั้งขอ้มูลตวัอกัษรและรูปภำพ ภำษำ HTML แบ่งออกเป็น 2 

ส่วนคือ ส่วนแรกเป็นแทก็ Tag มีไวเ้ช่ือมโยงขอ้ควำมไปยงัส่วนของเน้ือหำ ส่วนท่ีสองเป็นส่วนท่ี

แสดงเน้ือหำเนนเพียงกำรแสดงผล ไม่วำ่จะเป็นขอ้ควำมตวัอกัษร รูปภำพ หรือไฟลอ่ื์นๆ 

เป็นภำษำหลกัในปัจจุบนัท่ีใชใ้นกำรสร้ำงเวบ็เพจหรือขอ้มูลอ่ืนท่ีเรียกดูผำ่นทำงเวบ็

เบรำวเ์ซอร์ ซ่ึงตวัโคด้จะแสดงโครงสร้ำงของขอ้มูล ในกำรแสดง หวัขอ้ ลิงก ์ยอ่หนำ้ รำยกำร ท่ีใช้

ในกำรแสดงผลของระบบงำนทชับอร์ด (Touch Board)  

2.8 PHP (PHP Hypertext Preprocessor) 

 PHP เป็นภำษำท่ีใชส้ ำหรับกำรสร้ำงกำรเช่ือมต่อระหวำ่งส่วนติดต่อกบัผูใ้ชแ้ละฐำนขอ้มูล 

เพื่อใหท้ั้งสองส่วนสำมำติดต่อส่ือสำรกนัได ้ และเป็นภำษำคอมพิวเตอร์ท่ีแสดงผลบนเวบ็ไซตใ์น

รูปแบบภำษำ HTML เป็นภำษำคอมพิวเตอร์ลกัษณะ เคร่ืองแม่ข่ำยไซดส์คริปต ์(Server Side Script) 

โดยเป็นโอเพนซอร์ท (Open Source) โดยมีรำกฐำนกำรสร้ำงค ำสั่งมำจำก ภำษำซี ภำษำจำวำ และ

ภำษำเพิร์ล และยงัเป้นภำษำท่ีส ำคญัท่ีสำมำรถติดต่อกบัโปรแกรมจดักำรฐำนขอ้มูลอยำ่ง MySQL 

จุดประสงคข์องภำษำ PHP คือสร้ำงข้ึนมำเพื่อให้เวบ็ไซตมี์กำรโตต้อบกบัไดเ้ร็วข้ึน เช่นกำรเพิ่ม

เน้ือหำ กำรแสดงผล บนอินเทอร์เน็ต เช่นกำรคอมเมน้เป็นตน้ 
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2.9 ภาษาจาวาสคริปต์ ( JavaScript )  

เป็นภำษำท่ีใชเ้ขียนโปรแกรมแบบเชิงวตัถุ โดยภำษำน้ีจะเป็นกำรสร้ำงค ำสั่งกำรท ำงำน 

ใหก้บัส่วนใชง้ำนต่ำงๆภำยในระบบ เพื่อเรียกใชง้ำนค ำสั่งกำรท ำงำนไดห้ลำยคร้ัง จุดประสงค์

หลกัๆของภำษำคือกำรโตต้อบระหวำ่งผูใ้ชง้ำนกบัระบบ และรองรับกำรส่งขอ้มูลภำยในระบบผำ่น

เอ-แจก็ซ์  

โดยภำษำภำษำจำวำสคริปต ์ (JavaScript) ไดน้ ำมำใชใ้นกำรท ำงำนสร้ำงฟังกช์ัน่ใน

ระบบงำนทชับอร์ด (Touch Board) โดยอำศยักำรท ำงำนร่วมกบั วชิวล สตูดิโอ โคด้ ( Visual Studio 

Code )  เป็นโปรแกรมท่ีใชใ้นกำรแกไ้ขและปรับแต่งโคด้ จำกค่ำยไมโครซอฟท ์ ซ่ึงเป็นโปรแกรม

ฟรีลิขสิทธ์ิ โปรแกรมรองรับกำรใชง้ำนหลำยแพลตฟอร์ม และยงัใชง้ำนไดห้ลำยภำษำ  

2.10 NodeMCU/ESP8266(V2) 

 NodeMCU/ESP8266(V2) หรือ ESP8266 คือโมเดล WiFi ภำยในมี Software และ Firmware 

เป็นแบบ open source และมีSource codeใหไ้ดเ้รียนรู้อยูบ่น Github กำรเช่ือมต่อบอร์ด USB กบั

คอมพิวเตอร์ใชง้ำนง่ำยมีขำ I/O ไวเ้ช่ือมต่อกบัโฟโตบ้อร์ด (protoboard) ซ้ึงมีลกัษณะเป็นฐำน

พลำสติกส ำหรับต่อวงจรไฟฟ้ำ เพิ่มกำรท ำงำนของบอร์ดเช่น เพิ่มไฟ สวชิต ์ ให้ท ำงำนร่วมกบั 

ESP8266 ได ้ กำรท่ีจะพฒันำ NodeMCU/ESP8266 นัน่จ ำเป็นตอ้งใชซ้อฟตแ์วร์ประเภท 

IDE (Integrated Development Environment) คือ เคร่ืองมือท่ีช่วยในกำรพฒันำโปรแกรมโดยมีส่ิง

อ ำนวยควำมสะดวกต่ำงๆ เช่น ค ำสั่ง Compile, Run นอกจำกน้ีภำษำคอมพิวเตอร์ท่ีเขียนค ำสั่งคือ

ภำษำ C และ C++ 

รูปท่ี 2.7  NodeMCU/ESP8266(V2) และแผนผงัวงจร 
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ดว้ยคุณสมบติัของ NodeMCU/ESP8266(V2) ผูจ้ดัท ำไดน้ ำอุปกรณ์ช้ินน้ีมำใชใ้นกำรสร้ำง

เคร่ืองตรวจจบักำรกดของผูใ้ชง้ำนโดยกำรต่อสวชิต ์(Switch )เขำ้กบั NodeMCU/ESP8266(V2) แลว้

ออกแบบใหส้วชิตเ์ป็นตวั บอร์ด(Board) หรือ แพด (Pads)  เป็นส่วนท่ีใชแ้รงกดจำกเทำ้ของนกักีฬำ 

เม่ือมีแรงกด แลว้สวชิตท์  ำงำนบอร์ดจะใชส้ัญญำณ WiFi ส่งผำ่น HTTP API หรือ Protocal ท่ีช่ือวำ่ 

MQTT ไปยงัเวบ็แอปพลิเคชัน่ เพื่อประมวลผลตำมแอปพลิเคชัน่และแสดงผล ส ำหรับกำรพฒันำให้

ตวัอุปกรณ์ท ำงำนไดผู้จ้ดัท ำตอ้งใชซ้อฟตแ์วร์ประเภท IDE (Integrated Development Environment)

โดยเขียนบนโปรแกรม Arduino IDE เป็นซอฟตแ์วร์ท่ีเขียนค ำสั่งและแสดงสถำนะกำรท ำงำนของ 

NodeMCU/ESP8266ได ้ และเขียนค ำสั่งดว้ย ภำษำ C++ โดย Verify ลงสู่ NodeMCU/ESP8266 

เพื่อใหอุ้ปกรณ์น้ีท ำงำนไดต้ำมวตัถุประสงค ์

 

รูปท่ี 2.8 โฟโตบ้อร์ด (protoboard) 

 

 

 

 

รูปท่ี 2.9 โปรแกรม Arduino IDE 
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บทที3่ 
วเิคราะห์และออกแบบระบบ 

  
3.1 วเิคราะห์ระบบงานเดิม 

จากการเก็บขอ้มูลระบบการท างานยงัขาดการน าเทคโนโลยีสารสนเทศเขา้มาใช้ในการจดัการ

กบัระบบ เช่นการเก็บขอ้มูลลงในระบบ การเรียกดูขอ้มูลสถิติแบบออนไลน์ และการเปรียบเทียบ

ขอ้มูลระหวา่งผูใ้ชง้าน ซ่ึงระบบเดิมยงัคงเกิดความผิดพลาดจากการขอเรียกดูขอ้มูลยอ้นหลงั และ

ความล่าชา้ในการคน้หาขอ้มูล ส้ินเปลืองทรัพยากรพื้นท่ีในการจดัเก็บเอกสารและงบประมาณใน

การออกเอกสาร ผูพ้ฒันาทราบถึงปัญหาของระบบการจดัการแบบเก่าจึงได้ท าการพฒันาระบบ

สารสนเทศบริหารจดัการสระว่ายน ้ าและอุปกรณ์ จะเขา้ช่วยในการพฒันา บริหารจดัการท าให้

ตน้ทุนลดลงทางดา้นการเงิน บุคคลากร เวลา ท าใหเ้กิดประโยชน์สูงสุด เพื่อใหเ้ป็นไปตามเป้าหมาย

อยา่งถูกตอ้งและมีประสิทธิภาพ 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปท่ี 3.1 แผนผงัการท างานของระบบการจบัเวลา ( ระบบเก่า )  

 

ให้สัญญาณมือ 
นับเวลาถอยหลัง 

จบการท างาน 
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3.2 วเิคราะห์ระบบงานใหม่ 

รายละเอียดของระบบ เป็นการท างานในรูปแบบเวบ็แอปพลิเคชัน่ (Web Application ) โดย
เป็นส่วนท่ีใชง้านส าหรับผูใ้ชท่ี้เขา้มาใชร้ะบบ ซ่ึงจะจบัเวลาตามตามเข่ือนไขท่ีผูใ้ชง้าน ไดเ้ลือกไว ้
และจดัเก็บแสดงผลขอ้มูลสถิติต่างๆ ตามท่ีระบบค านวณได ้ไดแ้ก่ ขอ้มูลเวลา ขนาดสระวา่ยน ้า 
ระยะทางท่ีวา่ย ซ่ึงสามารถใชง้านไดจ้ากเคร่ืองคอมพิวเตอร์ผา่นเวบ็บราวเซอร์ หรือโทรศพัทโ์ดย
การเขา้สู่เวบ็แอปพลิเคชัน่ 

 
 
 

 
 
 

รูปท่ี 3.2 การเก็บสถิติเวลาของระบบงานเก่า  
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รูปท่ี 3.3 แผนผงัการท างานของการสมคัรสมาชิกและเขา้สู่ระบบ ( ระบบปัจจุบนั ) 

ข้ามหน้าเมนหูลกั 
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รูปท่ี 3.4 แผนผงัการท างานของระบบการจบัเวลา ( ระบบปัจจุบนั )  
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รูปท่ี 3.5 แผนผงัการท างานของระบบการตั้งค่าผูใ้ชง้าน ( ระบบปัจจุบนั )  

 

 

 

false 
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รูปท่ี 3.6 แผนผงัการท างานของระบบการแสดงสถิติส่วนตวั ( ระบบปัจจุบนั )  
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รูปท่ี 3.7 แผนผงัการท างานของระบบการแสดงสถิติ 10 อนัดบั ( ระบบปัจจุบนั ) 

 

3.3 Functional และ Non Functional Requirement ( Web Application ) 
3.3.1 Functional Requirement  

3.3.1.1 ระบบสามารถตรวจสอบสิทธิการเขา้ใชง้านระบบได้ 
3.3.1.2 ระบบจดัเก็บขอ้มูลสถิติได ้
3.3.1.3 ระบบสามารถแสดงสถิติได ้
3.3.1.4 ระบบสมารถเปรียบเทียบขอ้มูลสถิติกบัผูอ่ื้นได ้
3.3.1.5 ระบบสามารถเรียกใชง้านไดท้ั้งบนเวบ็บราวเซอร์ และแอปพลิเคชัน่น้ี

ท างานบนอุปกรณ์พกพา 
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3.4 แสดงฟังก์ชันการท างานของระบบด้วย Use Case Diagram 
 

 
รูปท่ี 3.8 Use Case Diagram 

 
 

 
 
 
 
 
 

Touch 

View AccountHistory 

View TopTenHistory 
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3.5 ค าอธิบายรายละเอยีดของยูสเคส ( Use Case Description) 
 

ตารางท่ี 3.1 รายละเอียดของยสูเคส Register 
Use Case Register 
ID UC1 
Description สมคัรสมาชิก 
Primary Actor User 
Secondary Actor - 
Precondition - 
Main Flow : 

1. ยสูเคสจะเกิดข้ึนเม่ือผูใ้ชง้านเลือกเมนูสมคัรสมาชิก 
2. ระบบจะใหท้ าการใส่ ยสูเซอร์เนม พาสเวิร์ด และช่ือผูใ้ชง้าน 

2.1. ถา้ขอ้มูลถูกตอ้ง 
2.1.1. จะไปหนา้เขา้สู่ระบบ 

2.2. ขอ้มูลไม่ถูกตอ้ง 
2.2.1. Username และ Password ไม่ถูกตอ้ง 

Alternate Flow - 
Post Condition - 
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ตารางท่ี 3.2 รายละเอียดของยสูเคส Login  
Use Case Login 
ID UC2 
Description เขา้สู่ระบบ 
Primary Actor User 
Secondary Actor - 
Precondition - 
Main Flow : 

1. ยสูเคสจะเกิดข้ึนเม่ือผูใ้ชง้านเขา้สู่ระบบ 
2. ระบบจะใหท้ าการใส่ Username และ Password 

2.1. ถา้ขอ้มูลถูกตอ้ง 
2.1.1. เขา้สู่ระบบ 

2.2. ขอ้มูลไม่ถูกตอ้ง 
2.2.1. Username และ Password ไม่ถูกตอ้ง 

 
Alternate Flow - 
Post Condition - 
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ตารางท่ี 3.3 รายละเอียดของยสูเคส TouchBoard 

Use Case Touch 
ID UC3 
Description จบัเวลา 
Primary Actor User 
Secondary Actor - 
Precondition - 
Main Flow : 

1. ยสูเคสจะเกิดข้ึนเม่ือผูใ้ชง้านเลือกเมนูจบัเวลา 
2. ระบบจะใหเ้ลือกขนาดสระวา่ยน ้า 

2.1. ถา้เลือกแลว้ 
2.1.1. จะสามารถเลือกระยะทางได ้

2.2. เลือกระยะทาง 
2.3. กดเร่ิม 

2.3.1. ระบบจะนบัถอยหลงัตามท่ีตั้งค่าไว ้
2.3.1.1. เร่ิมจบัเวลา 
2.3.1.2. ครบระยะทางท่ีก าหนด 

2.3.1.2.1. จบการจบัเวลา 
3. บนัทึกขอ้มูล 

3.1. กดปุ่มบนัทึก 
3.1.1. บนัทึกขอ้มูลลงในระบบ 

Alternate Flow - 
Post Condition - 
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ตารางท่ี 3.4 รายละเอียดของยสูเคส Sound & Countdown 
Use Case SettingProfile 
ID UC4 
Description ตั้งค่าผูใ้ชง้าน 
Primary Actor User 
Secondary Actor - 
Precondition - 
Main Flow : 

1. ยสูเคสจะเกิดข้ึนเม่ือผูใ้ชง้านระบบเลือกเมนูตั้งค่าผูใ้ชง้าน 
2. ระบบจะมีใหเ้ลือกตั้งค่าขอ้มูล เสียงแจง้เตือนก่อนการจบัเวลา และเสียงเตือนตาม

ระยะทางท่ีผูใ้ชง้านเลือก 
2.1. กดบนัทึก 

2.1.1. บนัทึกขอ้มูลลงในระบบ 
Alternate Flow - 
Post Condition - 
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ตารางท่ี 3.5 รายละเอียดของยสูเคส AccountHistory 

Use Case ViewAccountHistory 
ID UC5 
Description ดูขอ้มูลสถิติยอ้นหลงั 
Primary Actor User 
Secondary Actor - 
Precondition - 
Main Flow : 

1. ยสูเคสจะเกิดข้ึนเม่ือผูใ้ชง้านระบบเลือกเมนูดูขอ้มูลสถิติยอ้นหลงั 
1.1. ระบบจะใหเ้ลือกขนาดสระวา่ยน ้าและระยะทาง 

                                        1.1.1 แสดงขอ้มูลยอ้นหลงั 
Alternate Flow - 
Post Condition - 
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ตารางท่ี 3.6 รายละเอียดของยสูเคส TopTenHistory 
Use Case ViewTopTenHistory 
ID UC6 
Description แสดงขอ้มูลสถิติยอ้นหลงั 10 อนัดบั 
Primary Actor User 

Secondary Actor - 
Precondition - 
Main Flow : 

1. ยสูเคสจะเกิดข้ึนเม่ือผูใ้ชง้านระบบเลือกเมนูดูขอ้มูลสถิติยอ้นหลงั 
1.1 ระบบจะใหเ้ลือกขนาดสระวา่ยน ้าและระยะทาง 

                                1.1.1 แสดงขอ้มูลล าดบัเวลาจากนอ้ยไปหามาก 10 รายการ 
Alternate Flow - 
Post Condition - 
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3.6 แผนภาพแสดงล าดับการท างานของระบบ (Sequence Diagram)  

 

 
รูปท่ี 3.9 Sequence Diagram : Login 

 

username, password( ) 
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รูปท่ี 3.10 Sequence Diagram : Register 

 

 
รูปท่ี 3.11 Sequence Diagram : จบัเวลา 
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รูปท่ี 3.12 Sequence Diagram : View TopTenHistory 

 

 
รูปท่ี 3.13 Sequence Diagram : View History 
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3.7 แผนภาพแสดงความสัมพนัธ์ระหว่างเอนทตีี๋ ( Entity Relationship Diagram )  

 

1 1 

รูปท่ี 3.14 Entity Relationship Diagram 
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บทที ่4 

การออกแบบทางกายภาพ 

4.1 การออกแบบฐานข้อมูล 

 การออกแบบฐานขอ้มูล (Database Design) ลกัษณะการออกแบบฐานขอ้มูลเป็นการจดัการ

ขอ้มูลต่างๆให้อยู่ในรูปของตารางโดยในส่วนของฐานขอ้มูลจะมีการจดัการและเก็บขอ้มูลไวบ้น

เคร่ืองแม่ข่าย โดยใช ้MySQL  และใช ้phpMyAdmin รายละเอียดของตารางขอ้มูลมีดงัน้ี 

ตารางท่ี 4.1 แสดงขอ้มูลใน Table score 

Relation 
Attribute Name 

Data 
Data Type Description 

score id Int(10) 
Auto_increment 

รหสัขอ้มูลการวา่ยน ้า 

 user_id Int(8) รหสัสมาชิก 
 score Text เวลารวม 
 score_datetime Text วนัท่ีและเวลา 
 score_pool Text ขนาดสระวา่ยน ้า 
 score_distance Text ระยะทาง 
 score_result Text ผลสรุป 
Primary Key : id  Reference : score. id   
Forienge Key : user_id  Reference : user.user_id 

ตารางท่ี 4.2 แสดงขอ้มูลในตารางขอ้มูล setting 

Relation 
Attribute Name 

Data 
Data Type Description 

setting user_id Int(11) รหสัสมาชิก 
 time Int(11) เวลา 
 mark Enum(‘on’,’off’) จุดพกั 
 mater Int(11) จ านวนเมตร 
 alarm Enum(‘on’,’off’) เวลาแจง้เตือน 
Primary Key : user_id  Reference : user. user_id   
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ตารางท่ี 4.3 แสดงขอ้มูลในตารางขอ้มูล user 

Relation 
Attribute  

Name Data 
Data Type Description 

user user_id Int(8) รหสัของผูใ้ช ้
 user_username Varchar(32) ช่ือของผูใ้ช ้
 user_password Varchar(32) รหสัผา่นของผูใ้ช ้
 user_fulllname Varchar(32) ช่ือเตม็ของผูใ้ช ้
 user_sex Varchar(12) เพศของผูใ้ช ้
 user_token Varchar(32) ยสูเซอร์โทเค่น 
Primary Key : user_id 

 

 

4.2 รายละเอยีดของเวบ็ไซต์ ( เวบ็แอปพลเิคช่ัน ) 

                          

รูปท่ี 4.1 รูปแสดงหนา้เขา้สู่ระบบ 
 ก่อนเขา้ใชง้านผูใ้ชจ้  าเป็นตอ้งเขา้สู่ระบบเพื่อป้องกนัการเขา้ใชง้านระบบจากผูอ่ื้น หากยงั
ไม่ไดเ้ป็นสมาชิก ผูใ้ชต้อ้งท าการลงทะเบียนเพื่อเขา้สู่ระบบก่อน 
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รูปท่ี 4.2 รูปแสดงหนา้ต่างลงทะเบียนเพื่อเขา้ใชร้ะบบ 
เม่ือคลิกท่ีปุ่ม Register (ลงทะเบียน) ระบบจะเขา้สู่หนา้ต่างใหล้งทะเบียน ผูใ้ชค้วรกรอก

ขอ้มูลตามท่ีก าหนดในการลงทะเบียน และเม่ือกรอกขอ้มูลครบแลว้ใหค้ลิกท่ีปุ่ม Register 
(ลงทะเบียน) เพื่อลงทะเบียน 

 

 

 

       

รูปท่ี 4.3 รูปแสดงหนา้ต่างเขา้สู่ระบบ 
ในหนา้น้ีใหผู้ใ้ชใ้ส่ username (ช่ือผูใ้ช)้ และ password (รหสัผา่น) และคลิกท่ีปุ่ม Login 

(เขา้สู่ระบบ) 
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รูปท่ี 4.4 รูปแสดงเมนู 
ในส่วนของเมนู จะมีเมนูย่อยให้เลือก 4 รายการคือ TouchBoard (จับเวลา), Sound & 

Countdown (ตั้งค่าผูใ้ชง้าน), My History (ดูขอ้มูลสถิติยอ้นหลงั) และ TopTenHistory (ดูขอ้มูลสถิติ
ยอ้นหลงั 10 อนัดบั) 
 
 

 
รูปท่ี 4.5 รูปแสดงหนา้เมนูจบัเวลา 

เป็นหนา้แสดงการจบัเวลา โดยผูใ้ชส้ามารถเลือกขนาดของสระวา่ยน ้ าก่อนท าการจบัเวลา
โดยการคลิกท่ีปุ่ม Pool Type (ชนิดของสระว่ายน ้ า) จากนั้นคลิกท่ีปุ่ม Start (เร่ิม) เพื่อเร่ิมจบัเวลา 
และคลิกท่ีปุ่ม Stop (หยดุ) เพื่อหยดุจบัเวลา ผูใ้ชส้ามารถคลิกท่ีปุ่ม Reset (เร่ิมใหม่) เพื่อจบัเวลาใหม่
และปุ่ม Save (บนัทึก) เพื่อบนัทึกเวลาในแต่ละคร้ังได ้
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รูปท่ี 4.6 รูปแสดงหนา้เมนูตั้งค่าผูใ้ชง้าน 

 ในหนา้น้ีผูใ้ชส้ามารถเลือกปรับการตั้งค่าใหเ้ปิดระบบเสียงปล่อยตวันกักีฬาเพื่อเร่ิมท างาน

และเสียงแจง้เตือนตามระยะทางท่ีเลือกไวไ้ดต้ามความตอ้งการ 

 

 

รูปท่ี 4.7 รูปแสดงหนา้เมนูดูขอ้มูลสถิติยอ้นหลงั 
ในหนา้แสดงขอ้มูลสถิติยอ้นหลงั ผูใ้ชส้ามารถเลือกดูสถิติจากการเลือกชนิดของสระว่าย

น ้า และสามารถลบขอ้มูลสถิติไดโ้ดยคลิกท่ีปุ่ม Delete (ลบ) หรือ Delete All (ลบทั้งหมด)   
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รูปท่ี 4.8 รูปแสดงหนา้เมนูดูขอ้มูลสถิติยอ้นหลงัแบบละเอียด 

ในหนา้แสดงขอ้มูลสถิติยอ้นหลงั โดยแสดงระยะทางตามชนิดสระของรายการท่ีเลือก เช่น 
25 จะแสดงเวลาทุก 50 เมตร รวมถึงแสดงความเร็วเฉล่ียต่อระยะ 50 เมตรเช่นกนั 

 
 

              

 

 

 

รูปท่ี 4.9 รูปแสดงหนา้เมนูดูขอ้มูลสถิติยอ้นหลงั10 อนัดบั 

 ในหนา้น้ีจะแสดงขอ้มูลสถิติยอ้นหลงั 10 อนัดบั ผูใ้ชส้ามารถเลือกชนิดของขอ้มูลท่ีบนัทึก

เพื่อดูไดเ้ช่น ชนิดของสระวา่ยน ้าและระยะทางท่ีวา่ย ตวัอยา่ง เม่ือตอ้งการทราบ 10 อนัดบัของผูท่ี้

ท  าเวลาไดดี้ท่ีสุดในชนิดสระวา่ยน ้า 25 เมตร ใหใ้ส่ 200/25 ช่อง Search  
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4.3 การเช่ือมต่อบอร์ด (Touch Board) กบัอุปกรณ์ของผู้ใช้งาน 

 เวบ็เอปพลิเคชัน่ ทชับอร์ดสามารถท างานได ้ 2 รูปแบบ คือ มีทชับอร์ด และไม่มีทชับอร์ด 

การท างานโดยไม่มีทชับอร์ด ตอ้งมีทดสอบและผูค้วบคุม้กดปุ่ม lab ท่ีเวบ็เอปพลิเคชัน่ แต่เม่ือ

ตอ้งการใชง้านโดยไม่ตอ้งมีคนกดปุ่ม lab โดยทุกคร้ังท่ีผูท้ดสอบหรือนกักีฬา เขา้กลบัตวัท่ีขอบสระ

แลว้สัมผสักบัทชับอร์ดดว้ยแรงกดของเทา้ จ  าเป็นตอ้งเช่ือมต่อบอร์ดกบัอุปกรณ์ไร้สายของผูใ้ชง้าน

เช่น สมาร์ทโฟน หรือแทบ็เล็ต 

น า สมาร์ทโฟนมาตั้งค่าเครือข่าย WiFi โดยเลือกเครือข่ายช่ือ “ESP8266 Config AP” เพื่อ

เช่ือมต่อกบับอร์ด NodeMCU/ESP8266 เปิดเวบ็เบราวเ์ซอร์บนสมาร์ทโพน โดยการพิมท่ีอยู ่IP 

192.168.4.1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปท่ี 4.10 ภาพแสดงขั้นตอนการเลือกอุปกรณ์ เพื่อ Config Wi-Fi   
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จากนั้นเลือก Config WiFi ใหเ้ลือกเครือข่าย WiFi ของเคร่ืองหรืออุปกรณ์ท่ีตอ้งการให้

บอร์ด NodeMCU/ESP8266 เช่ือมต่อดว้ยจากนั้นกดปุ่ม Save  บอร์ด เม่ือเช่ือมต่อส าเร็จ หลอดไฟ 

LED จะดบัไปชัว่ครู่ และกลบัมากระพริบ 

 

 

 

รูปท่ี 4.11 ขั้นตอนการเลือก Wi-Fi เพือ่เช่ือมต่อกบั NodeMCU/ESP8266 
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บทที ่5 

สรุปผลและข้อเสนอแนะ 

5.1 สรุปผลข้อดีและข้อเสียของระบบ 

ระบบ ทชับอร์ด ( Touch board) เป็นระบบท่ีช่วยในการฝึกวา่ยน ้าของนกักีฬาผา่นอุปกรณ์

พกพา ท่ีท างานบนเวบ็เอปพลิเคชัน่(Web Application) ท าใหน้กักีฬาสามารถฝึกวา่ยน ้าและจบัเวลา

ดว้ยตนเองไดต้รงตามวตัถุประสงคบ์างประการ  

5.1.1 ข้อสรุปผลการพฒันาระบบ 

   5.1.1.1 ตวัอุปกรณ์ทชับอร์ดสามารถเช่ือมต่อและท างานดว้ยสัญญาณ Wi-Fi  

5.1.1.2 ประเภทของแอปพลิเคชัน่ท่ีพฒันาข้ึนมาเป็น Web Application 

5.1.1.3 นบัรอบท่ี นกักีฬาวา่ยน ้าเวยีนรอบมาท่ีตวัอุปกรณ์ทชับอร์ด (Touch Board) 

5.1.1.4 สามารถค านวณระยะทาง และหยดุเวลาตามระยะทางท่ีก าหนด 

5.1.1.5 สามารถดูผลการวา่ยน ้ายอ้นหลงั ของผูใ้ชง้านทั้งหมดในแต่ละคร้ังได ้ โดย

ขอ้มูลท่ีแสดง ล าดบั วนั/เดือน/ปี และเวลาของผูใ้ชง้านท่ีท าการบนัทึก 

รวมถึงแสดงขอ้มูลช่ือผูใ้ชง้าน ชนิดสระวา่ยน ้าท่ีวา่ย ระยะทาง เวลาท่ีวา่ย

ทั้งหมดและเวลาในแต่ละคร้ังท่ีสัมผสัทชับอร์ด ค่าเฉล่ียเวลาทั้งหมดใน

คร้ังนัน่ๆ โดยเง่ือนไขการแสดงค่าเฉล่ียตามชนิดสระวา่ยน ้า สระวา่ยน ้า 

25 เมตรแสดงค่าเฉล่ียเวลาท่ีทุก 50 เมตร และชนิดสระ 50 เมตรแสดง

ค่าเฉล่ียระยะทางทุก 100 เมตร โดยเฉล่ียความเร็วในการวา่ยแต่ละคร้ัง 

หน่วยเวลาท่ีใชใ้นการแสดงผล มีหน่วยเป็น ชัว่โมง/นาที/วนิาที/เศษ 1 

ส่วน 1000 ของวนิาที 

5.1.1.6 ผูใ้ชง้านสามารถหน่วงเวลา เพื่อเตรียมความพร้อมของผูใ้ชง้านในกรณีท่ีที

ใชง้านหน่ึงคน ระบบจะส่งสัญญาณปล่อยตวั และจบัเวลาอตัโนมติั 
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5.2 ผลการทดสอบระบบ 

หลงัจากท่ีผูพ้ฒันาไดพ้ฒันาระบบทชับอร์ดเพื่อประโยชน์ในการจบัเวลาและการช่วยจดจ า

จ านวนระยะทางท่ีนกักีฬาฝึกซอ้มไดรั้บผลการทดสอบระบบสองรูปแบบดงัน้ี 

5.2.1 ทดสอบความแม่นย  าของเวลาท่ีไดจ้ากระบบทชับอร์ด และระบบจบัเวลาดว้ย

ระบบงานเดิมคือใชน้าฬิกาจบัเวลา ในการทดสอบคร้ังน้ีไดน้กักีฬาวา่ยน ้าอาสาสมคัร

จ านวนหน่ึงคน วา่ยน ้าระยะทาง 50 เมตร ผลของเวลาท่ีไดจ้ากการทดสอบระบบเป็นดงัน้ี 

ระบบงานเก่า   34:12  วนิาที 

ระบบทชับอร์ด   34:76 วนิาที 

จากผลการทดสอบดงักล่าวไดพ้บวา่การจบัเวลาดว้ยระบบทชับอร์ดมีความชา้กวา่

ระบบงานเดิม  0.50 – 1.25 วินาที ดว้ยสาเหตุของขั้นตอนในการส่งขอ้มูลท่ีผา่นอินเตอร์เน็ต

อาจมีความชา้และเคล่ือนไดเ้ล็กนอ้ย แต่ยงัคงอยูใ่นเกณฑท่ี์สามารถน ามาใชใ้นการจบัเวลา

ได ้ ระบบงานน้ีอาจไม่เหมาะสมกบัการจบัเวลาระยะสั้นแต่เหมาะสมกบัการจบัเวลา

ระยะทาง 100 เมตรข้ึนไปความแตกต่างของเวลาจึงจะเป็นท่ีใกลเ้คียงกบัเวลาจริงมากท่ีสุด 

5.2.2 ทดสอบการจดจ าระยะทาง การทดสอบคร้ังน้ีไดมี้จุดประสงคเ์พื่อตรวจสอบวา่การ

เขา้กลบัตวัของนกักีฬาแต่ละคร้ังมีการบนัทึกขอ้มูลและระยะทางแต่ละคร้ังท่ีเขา้กลบัตวัได้

หรือไม่ โดยการทดสอบคร้ังน้ีแบ่งเป็น ส่วนยอ่ยอีก 2 การทดสอบคือทดสอบดว้ยระยะทาง

ท่ีก าหนดและทดสอบดว้ยระยะทางท่ีไม่ก าหนด 

5.2.2.1 ผลการทดสอบดว้ยระยะทางท่ีก าหนด ระยะ 200 เมตร พบวา่ระบบสามารถ

จดจ า บนัทึกเวลาและระยะทางในแต่ละคร้ังท่ีกลบัตวัได ้ รวมถึงสามารถหยดุการท างาน

ของการค านวนระยะทางได ้ เพื่อบนัทึกขอ้มูลตามระยะทางดงักล่าว ในขณะเดียวกนัหาก

ผูใ้ชง้านยงัคงวา่ยน ้า Lab ยงัคงนบัรอบใหอ้ยู ่ แต่เม่ือบนัทึกจะบนัทึกตามท่ีผูใ้ชง้านตั้งค่า

ไวใ้นตอนตน้ 

5.2.2.2 ผลการทดสอบแบบไม่จ  าจดัระยะทางสามารถนบัจ านวนรอบและค านวณ

ระยะทางไดต้ามวตัถุประสงค ์ เพียงแต่ระบบจะไม่หยดุการท างานจนกวา่ผูใ้ชง้านจะกด

ปุ่ม Stop ตามเง่ือนไข 
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5.3 ข้อจ ากดัของการจัดท าระบบ 

5.3.1 ระบบ ทชับอร์ด ( Touch board) ท างานดว้ยสัญญาณ WIFI และใชอิ้นเตอร์เน็ตในการ

รับส่งขอ้มูล ดงันัน่อุปกรณ์ท่ีจะใชง้านไดจ้  าเป็นตอ้งปล่อยสัญญาณ WIFI  ไดแ้ละเช่ือมต่อ

อินเตอร์เน็ตได ้

5.3.2 การเช่ือมต่อระหวา่งทชับอร์ดและอุปกรณ์แสดงผล จ าเป็นตอ้งอาศยั Access point มา

ช่วยในการระบุเขา้รหสัสัญญาณ WIFI ระหวา่งสองอุปกรณ์น้ี 

5.3.3 การใชง้านพฒันามาเพียงการฝึกซอ้มของนกักีฬา ท่ีใชง้านเป็นรายบุคคล ไม่สามารถ

น าทชับอร์ดมากกวา่หน่ึงช้ิน มาจ าลองการแข่งขนัไดจ้  านวนหลายคนในเวลาเดียวกนั 

5.3.4 ระบบทชับอร์ด สามารถใชง้านไดเ้ฉพาะสระวา่ยน ้ามาตฐาน 25 และ 50เมตรเท่านัน่  

5.3.5 พลงังานท่ีใชส้ าหรับอุปกรณ์ควรเป็นพลงังานท่ีมาจากปลกัไฟหรือพลงังานท่ีไม่มี

ระบบตดัไฟอตัโนมติั เน่ืองจากอุปกรณ์ทชับอร์ดใชพ้ลงังานไฟฟ้าในการใชง้านนอ้ย หาก

เช่ือมต่อกบัแหล่งพลงังานเช่น พาวเวอร์แบงค ์ เม่ือใชง้านไดค้รู่หน่ึงพาวเวอร์แบงคอ์าจตดั

พลงังานไฟฟ้าไดเ้ป็นการตดัการท างานทชับอร์ด จึงไม่ควรเช่ือมต่อทชับอร์ดกบัแหล่ง

พลงังานท่ีมีระบบตดัไฟฟ้า 

5.3.6 เน่ืองจากระบบตอ้งท างานคู่กบัน ้าและไฟฟ้า นา้ท่ีสามารถใชง้านกบัระบบทชับอร์ด

คือ น ้าจืด ปราศจากสารเคมีจ าพวก ตระกลูโซเดียม ไดแ้ก่ เกลือ ,โซด่าแอส(เป็นสารลดกรด

จากคลอรีน) ,น ้าทะเล เพราะน ้าเหล่าน้ีมีส่วนผสมของธาตุโซเดียมท่ีแตกต่างกนั และธาตุ

โซเดียมเป็นธาตุท่ีน าไฟฟ้าได ้ จึงท าใหส้วทิซ์ใตน้ ้าท างานเองอตัโนมติัได ้ สระวา่ยน ้ าส่วน

ใหญ่มีครอลีนส าหรับฆ่าเช่ือและท าใหน้ ้าใส ครอลีนไม่ก่อใหเ้กิดการน าไฟฟ้าแต่เม่ือสระ

วา่ยน ้าบางแห่ง ตอ้งการค่าความเป็นกรดเป็นด่างท่ีคงท่ีเน่ืองจากมีครอลีนในน ้ามากเกินไป

จึงใส่โซดาแอส น ้าท่ีมีธาตุโซเดียมเช่น โซดาแอสเป็นจึงน ้าไฟฟ้า 
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5.4 ข้อเสนอแนะ 

 เพื่อประสิทฺธิภาพในการท างานท่ีจะท าใหร้ะบบมีประสิทธิภาพ และขอบเขตการท างาน

ท่ีมากข้ึนควรมีการพฒันาในส่วนต่างๆดงัน้ีเพื่อลดขอ้จ ากดัท่ีมี 

 5.4.1 ควรจดัท าระบบน้ีมาในรูปแบบ Native Application  ทั้งสองระบบปฎิบติัการAndroid 

และ IOS ร่วมกบัการเช่ือมช่องทางอ่ืนๆท่ีง่ายข้ึนเพื่อลดความจ าเป็นในการใชอิ้นเตอร์เน็ต 

 5.4.2 ควรพฒันาในส่วนของการจดัการขอ้มูลท่ีเพิ่มข้ึนและการเช่ือมต่อของบอร์ดมากข้ึน 

ระบบทชับอร์ดจึงจะจ าลองการแข่งขนัไดอ้ยา่งแทจ้ริง  

 5.4.3 ควรพฒันาอุปกรณ์ทชับอร์ดใหมี้ขนาดท่ีใหญ่น ้าหนกัไม่มากติดตั้งง่ายและรับแรงกด

ท่ีต่างกนัได ้ เพราะบอร์ดท่ีพฒันาสามารถรับแรงกดไดจ้ากเทา้ผูใ้ชง้านท่ีใหแ้รงกดกบั

อุปกรณ์ทชับอร์ดเท่านัน่ 

 5.4.4 ระบบทชับอร์ดสามารถเพิ่มขอ้จ ากดัของระยะทางของสระวา่ยน ้าได ้ เพื่อการใชง้าน

ของสระวา่ยน ้าท่ีมีระยะท่ีหลากหลายมากกวา่ระบบงานเก่า 

 5.4.5 อุปกรณ์ทชับอร์ดสามารถเปล่ียนสวทิตเ์พื่อ แกไ้ขขอ้จ ากดัชนิดของน ้าในสระวา่ยน ้า

แต่แห่งท่ีอาจก็ใหเ้กิดการรบกวนการส่งสัญญาณดว้ยสวทิตแ์บบกนัน ้า 
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