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บทคัดย่ อ
การแข่งขันว่ายน้ าอย่างเป็ นทางการ จะมีอุปกรณ์ชนิ ดหนึ่งที่ช่วยในการจับเวลาที่แม่นย่า
โดยใช้กระดานที่มีการตรวจจับการสัมผัสที่เรี ยกว่า ทัช บอร์ ด (Touch Board) ซึ่ งมีความจาเป็ นต่อ
การแข่งขันคือ จับเวลาของนักกีฬาขณะแข่งขันในแต่ละครั้ง ที่มีการสัมผัสขอบสระ ในการแข่งขัน
รายการใหญ่ แผ่นตรวจจับยิง่ มีความทันสมัย โดยสามารถตรวจว่าสัมผัสพร้อมกันกี่จุด ซึ่ งจะ
สามารถช่วยตรวจสอบกติกาการแข่งขันได้ แต่ในทางตรงกันข้ามเมื่อจะนาอุปกรณ์ในลักษณะนี้ที่
ทางานเหมือนกับการแข่งขัน มาใช้ในการฝึ กซ้อม เป็ นอุปกรณ์ที่ไม่มีใช้โดยทัว่ ไป เพราะอุปกรณ์
เหล่านี้ ราคาแพง มีระบบคอมพิวเตอร์ ที่ซบั ซ้อนยากต่อการติดตั้ง มีน้ าหนักค่อนข้างหนักและขนาด
ใหญ่ไม่สะดวกในการหยิบใช้เป็ นประจา แต่ปัจจุบนั เทคโนโลยีของอุปกรณ์อิเล็กทรอนิคส์เคลื่อนที่
หรื อพกพา มีความทันสมัยสามารถเชื่อมต่อถึงกันได้โดยผูใ้ ช้สามารถใช้งานได้ง่าย โดยการนา
สัญญาณ Wi-Fi ซึ่ งเป็ นคุณสมบัติพ้นื ฐานของอุปกรณ์เคลื่อนที่สมัยนี้ ผูจ้ ดั ทาจึงมองเห็นความ
เป็ นไปได้จากการนาเทคโนโลยีเหล่านี้มาใช้พฒั นาอุปกรณ์ที่ทางานเช่นเดียวกับ ทัช บอร์ ด (Touch
Board) โดยแบ่งส่ วนการทางานเป็ นเว็บเอปพลิเคชัน่ (Web Application) เป็ นส่ วนแสดงผล เพื่อ
ทางานร่ วมกับอุปกรณ์ทชั บอร์ ด (Touch Board) ที่เชื่อมต่อกับเว็บเอปพลิเคชัน่ ด้วยสัญญาณ WIFI
และส่ วนของอุปกรณ์ทชั บอร์ ด (Touch Board) สามารถเคลื่อนย้ายได้โดยใช้แหล่งพลังงานจากแบต
ตารี่ สารองที่สามารถเพิ่มพลังงานวิธีเดียวกันกับการเพิ่มพลังงานแบตตารี่ ในอุปกรณ์ไร้สายทัว่ ไป
คาสาคัญ: ทัชบอร์ด,นับรอบการว่ายน้ า
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1

บทนำ
1.1ทีม่ ำและควำมสำคัญของปัญหำ
สโมสรว่ายน้ าเพชรเกษม 3 เป็ นสโมสรที่ผลิตนักกีฬาว่ายน้ าที่สาคัญแห่งหนึ่งในประเทศ
ไทย มีนกั กีฬาเยาวชนทีมชาติ ที่เคยได้สร้างชื่อเสี ยงมาหลายต่อหลายครั้ง ทางสโมสรมีความ
ต้องการจะพัฒนาความหลากหลายในการฝึ กซ้อม
ระยะทางที่วา่ ยพร้อมกับการจับเวลาไปในตัว

โดยเฉพาะอุปกรณ์ที่ จะช่วยในการตรวจจับ
เพื่อเป็ นการสร้างสภาพคล้ายการแข่งขันและเป็ น

เครื่ องมือช่วยวิเคราะห์พฒั นาการว่ายน้ า ของแวดวงการฝึ กซ้อมกีฬาว่ายน้ าไทย
ทุกๆ ครั้งที่มีการแข่งขันว่ายน้ าอย่างเป็ นทางการ จะมีอุปกรณ์ชนิ ดหนึ่งที่ช่วยในการจับ
เวลาที่แม่นย่า โดยใช้กระดานที่มีการตรวจจับการสัมผัสที่เรี ยกว่า ทัช บอร์ด (Touch Board) บทบาท
และความจาเป็ นของุปกรณ์ที่มีต่อการแข่งขันคือ จับเวลาของนักกีฬาขณะแข่งขันในแต่ละครั้ง ที่มี
การสัมผัสขอบสระ ในการแข่งขันรายการใหญ่ แผ่นตรวจจับยิง่ มีความทันสมัย โดยสามารถตรวจ
ว่าสัมผัสพร้อมกันกี่จุด ซึ่ งจะสามารถช่วยตรวจสอบกติกาการแข่งขันได้ แต่ในทางตรงกันข้ามเมื่อ
จะนาอุปกรณ์ในลักษณะนี้ที่ทางานเหมือนกับการแข่งขัน มาใช้ในการฝึ กซ้อมเป็ นอุปกรณ์ที่ไม่มีใช้
โดยทัว่ ไป เพราะอุปกรณ์เหล่านี้ ราคาแพง มีระบบคอมพิวเตอร์ ที่ซบั ซ้อนยากต่อการติดตั้ง มี
น้ าหนักค่อนข้างหนักและขนาดใหญ่ไม่สะดวกในการหยิบใช้เป็ นประจา จึงได้มีการนา ทัช บอร์ ด
(Touch Board) มาใช้กบั การฝึ กซ้อมด้วยข้อจากัดเหล่านี้ แต่ปัจจุบนั เทคโนโลยีของอุปกรณ์
อิเล็กทรอนิคส์เคลื่อนที่หรื อพกพา มีความทันสมัยสามารถเชื่อมต่อถึงกันได้โดยผูใ้ ช้สามารถใช้งาน
ได้ง่าย เช่น สัญญาณ Wi-Fi และ สัญญาณ Bluetooth เป็ นคุณสมบัติพ้นื ฐานของอุปกรณ์เคลื่อนที่
สมัยนี้ ผูจ้ ดั ทาจึงมองเห็นความเป็ นไปได้จากการนาเทคโนโลยีเหล่านี้มาใช้พฒั นาอุปกรณ์ที่ทางาน
เช่นเดียวกับ ทัช บอร์ ด (Touch Board)
ผูจ้ ดั ทาจึงได้พฒั นาอุปกรณ์ที่ทางานเช่นเดียวกับ ทัช บอร์ ด (Touch Board) โดยแบ่งส่ วน
การทางานเป็ นเว็บเอปพลิเคชัน่ (Web Application) เป็ นส่ วนแสดงผล หรื อใช้งานเพื่อทางานร่ วมกับ
อุปกรณ์ทชั บอร์ ด (Touch Board) ที่เชื่อมต่อกับเว็บเอปพลิเคชัน่ ด้วยสัญญาณ WIFI และส่ วนของ
อุปกรณ์ทชั บอร์ ด (Touch Board) สามารถเคลื่อนย้ายได้โดยใช้แหล่งพลังงานจากแบตตารี่ สารองที่
สามารถเพิ่มพลังงานวิธีเดียวกันกับการเพิ่มพลังงานแบตตารี่ ในอุปกรณ์ไร้สายทัว่ ไป เช่น มือถือ
แท็บเล็ต ติดตั้งง่ายโดยนามาแขวนบริ เวณขอบสระและเชื่ อมต่อกับแอปพลิเคชัน่
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1.2 วัตถุประสงค์ ของภำคนิพนธ์
เพื่อพัฒนาระบบ ทัชบอร์ด ( Touch board) หรื อ ทัชแพด (Touch pads) ที่ช่วยในการฝึ กว่าย
น้ าของนักกีฬาผ่านอุปกรณ์พกพา ที่ทางานบนเว็บเอปพลิเคชัน่ (Web Application)
1.3 ขอบเขตของภำคนิพนธ์
1.3.1 ขอบเขตส่ วนฮาร์ ดแวร์
- ตัวอุปกรณ์ทชั บอร์ ดเชื่อมต่อด้วยสัญญาณ Wi-Fi โดยสามารถปิ ดและเปิ ดเครื่ องได้
- ตัวอุปกรณ์ทชั บอร์ดใช้พลังงานจากแบตเตอรี่ หรื อสายชาร์จโทรศัพท์มือถือ USB
Type-C และ Micro USB
- ตัวอุปกรณ์ทชั บอร์ดสามารถแสดงระดับพลังงานที่ใช้งานอยูไ่ ด้ในรู ปแบบ
สัญญาณไฟ
1.3.2 ขอบเขตส่ วนซอฟต์แวร์
-

สถาปัตยกรรมที่ใช้ในการพัฒนาปริ ญญานิพนธ์เป็ นแบบ Client / Server
ประเภทของแอปพลิเคชัน่ ที่พฒั นาขึ้นมาเป็ น Web Application
นับจานวนรอบที่ผใู ้ ช้งานว่ายน้ าเวียนมาที่ตวั อุปกรณ์ทชั บอร์ด (Touch Board)
สามารถตั้งค่าระยะทางของสระว่ายน้ าได้
บอกระยะทางทั้งหมดที่วา่ ยได้โดยคานวณระยะทางจากรอบที่วา่ ยแล้วอุปกรณ์ทชั
บอร์ด (Touch Board) ได้รับการกดจากผูใ้ ช้ท้ งั หมดแล้วนามาคานวณ
สามารถบันทึกระยะทาง และเวลาแต่ละช่วงความถี่ของระยะทาง ที่อุปกรณ์ทชั
บอร์ด (Touch Board) ได้รับการกดแต่ละครั้ง
สามารถจับเวลาได้
ตั้งค่าระยะทางที่ตอ้ งการจับเวลาได้
สามารถถ่วงเวลาเพื่อความพร้อมของผูใ้ ช้ ส่ งสัญญาณปล่อยตัว และจับเวลาได้
เวลาที่ใช้ในการแสดงผลมีหน่วยเป็ น ชัว่ โมง/นาที/วินาที/ เศษ 1 ส่ วน 1000 ของ
วินาที
สามารถกรอกชื่อผูใ้ ช้งานเพื่อแสดงผลและจัดเก็บ
สามารถเข้าสู่ ระบบเพื่อความเป็ นส่ วนตัวได้
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- สามารถเก็บข้อมูลโดยลาดับการบันทึกจาก วัน/เดือน/ปี และเวลา ของอุปกรณ์
ผูใ้ ช้งาน
- สามารถแสดงผลโดยการจัดลาดับ และสถิติเวลาของแต่ละระยะทางและชนิดสระ
ได้
- อุปกรณ์ตรวจจับการว่ายเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ของผูใ้ ช้งานด้วยสัญญาณ Wi-Fi
1.4 ขั้นตอนและวิธีกำรดำเนินปริญญำนิพนธ์
1.4.1 รวบรวมความต้องการและศึกษาข้อมูลของปริ ญญานิพนธ์ (Detail Study)
ผูจ้ ดั ทาได้มีโอกาสใกล้ชิดกับการแข่งขันว่ายน้ า จึงทราบหลักการทางาน และเป็ นส่ วนหนึ่ง
ของระบบอุปกรณ์ทชั บอร์ ด (Touch Board) ผูจ้ ดั ทาจึงรวบรวมลักษณะการทางานของ
อุปกรณ์ทชั บอร์ ด (Touch Board) จากผูฝ้ ึ กสอนว่ายน้ าที่มีความรู ้ในการแข่งขันว่ายน้ า และ
ค้นคว้าทางอินเทอร์ เน็ตเพิ่มเติม
1.4.2 วิเคราะห์ระบบงาน (System Analysis)
ผูจ้ ดั ทาได้มีแนวคิดถึงการทางานที่ง่ายขึ้นของ อุปกรณ์ทชั บอร์ด (Touch Board) จึงได้
วางแผน ได้รับคาปรึ กษาจากอาจารย์ที่ปรึ กษาถึงแนวทางและความเป็ นไปได้ โดยการนา
เทคโนโลยี Internet of Thing เข้ามาใช้ในการพัฒนา
1.4.3 ออกแบบระบบงาน (System Design)
ปริ ญญานิพนธ์น้ ีได้แบ่งการออกแบบเป็ น 2 ส่ วน หลักๆ คือ ส่ วนของฮาร์ดแวร์ (Hardware)
และส่ วนของซอฟต์แวร์ (Software)
- ส่ วนของฮาร์ ดแวร์
(Hardware)
ได้ออกแบบโดยการนาสวิชต์มาเชื่ อมต่อกับ
NodeMCU/ESP8266
เพื่อส่ งสัญญาณสวิชต์ไปยังเอปพลิเคชัน่ ให้ทางานตาม
วัตถุประสงค์ โดยลักษณะของสวิชต์จะออกแบบให้เป็ นซอฟต์แวร์(Software)
- ส่ วนของซอฟต์แวร์ (Software) คือส่ วนที่รับการกด สวิชต์จากอุปกรณ์ทชั บอร์ด ด้วย
สัญญาญ Wifi และทางานบนเว็บแอปพลิเคชัน่ (Web Application)โดยอาศัยพื้นที่และ
การสร้างเว็บจาก 000 เว็บโฮสติง้ (000 Web Hosting)
1.4.4 พัฒนาระบบ (System Development)
- Web hosting ที่นามาพัฒนาคือ 000webhost
- API เป็ นคาสั่งเรี ยกใช้ขอ้ มูลจากฐานข้อมูล ใช้ภาษา PHP ซึ่ งถูกเก็บไว้บน Database
Hosting โดยใช้ Mysql ที่อยูบ่ น Web-Hosting เช่นกัน
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-

Web application ที่เป็ นส่ วนติดต่อกับผูใ้ ช้งานใช้ภาษา HTML และ ส่ วนของฟังก์ชนั่
เป็ น Java Script โดย Library ที่นามาใช้คือ jQuery และ Bootstrap สาหรับออกแบบ
1.4.5 ทดสอบระบบ (System Testing)
ผูจ้ ดั ทาได้ทดสอบระบบ ทัชบอร์ด (Touch Board) 3 ขั้นตอนหลักคือ
1.4.5.1 วางระบบสวิชต์โดยการเชื่อมต่อตัวอุปกรณ์กบั API เพื่อรับส่ งข้อมูล
แอปพลิเคชัน่ ระหว่างโทรศัพท์มือถือ และ ทัชบอร์ด ด้วยสัญญาณ Wi-Fi
1.4.5.2

ทดสอบกับการทางานของแอปพลิเคชัน่

ที่พฒั นาฟังก์ชนั่ เพิม่ ขึ้นมา

จนกระทัง่ พัฒนาระบบเสร็ จสิ้ น
1.4.5.3 ทดสอบกับการใช้งานจริ งในสระว่ายน้ า ถึงประโยชน์จาการทา อุปกรณ์
บอร์ ดว่า สามารถเป็ นไปตามวัตถุประสงค์ได้
1.4.6 จัดทาเอกสาร (Documentation)
ระหว่างการพัฒนาผูจ้ ดั ทาได้คน้ คว้าข้อมูลจากอินเทอร์ เน็ต และได้รับคาปรึ กษาการพัฒนา
ปริ ญญานิพนธ์น้ ี จากบุคคลที่มีความรู ้ในการสร้างปริ ญญานิพนธ์น้ ี จึงได้จดบันทึกรวบรวม ข้อมูล
และทฤษฏีที่เกี่ยวข้อง นามาเรี ยบเรี ยงจัดทาเอกสาร รวมถึงการใช้งานของระบบทัชบอร์ ดเ ทั้งใน
ส่ วนฮารด์แวร์และซอฟต์แวร์ หลังการพัฒนาเสร็ จสิ้ น
1.5 ประโยชน์ ทคี่ ำดว่ำจะได้ รับ
1.5.1 สามารถวางแผนและการพัฒานาทักษะการว่ายน้ าได้ เพราะเป็ นเครื่ องมือที่เก็บข้อมูลการ
ว่ายน้ าที่ละเอียด เช่น ทราบข้อมูลเวลาและระยะทางการว่ายแต่ละระยะทางได้ และ
สามารถย้อนดูประวัติและสถิตติเก่าได้ เพื่อนามาวิเคราะห์และวางแผนการฝึ กซ้อมได้
1.5.2 ผูใ้ ช้งานได้รับความสะดวกในการจับเวลาการว่ายน้ า เพราะการจับเวลาสามารถทาได้โดย
ตั้งค่าระยะทางที่ตอ้ งการจะจับเวลาและหยุดได้เองเมื่อ ผูท้ ี่วา่ ยน้ านั้นว่ายตามระยะที่ต้ งั ค่า
เอาไว้

ซึ่ งหากเป็ นการจับเวลาเองของผูว้ า่ ยจะไม่ได้เวลาที่ถูกต้องเนื่องจากเสี ยเวลาจาก

การกดหยุดนาฬิกา
1.5.3. ผูใ้ ช้ได้ขอ้ มูลเวลาการว่ายน้ าที่เที่ยงตรงมากขึ้น เนื่ องจากการหยุดเวลาหยุดตามคาสั่งเมื่อ
ผูใ้ ช้งานเข้าแตะขอบสระจริ ง

ตารางที่ 1.1 แสดงระยะเวลาในการดาเนินงานปริ ญญานิพนธ์
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1.6 ระยะเวลำดำเนินงำนภำคนิพนธ์
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1.7 อุปกรณ์ และเครื่องมือทีใ่ ช้ ในกำรพัฒนำ
1.7.1 ฮาร์ดแวร์
-

Notbook HP Pavilion g series
Sumsung GalexyJ7
NodeMCU/ESP8266(V2)
Power Cube 10000mWh

1.7.2 ซอฟต์แวร์
- Microsoft Windows 7
- Arduino IDE
- Visual Code
1.8 อุปกรณ์ และเครื่องมือที่รองรับระบบ
อุปกรณ์ที่รองรับระบบ เป็ นอุปกรณ์ทุกประเภทชนิด ที่สามารถเข้าใช้งานอินเทอร์ เน็ต
(Internet)ได้ และมีขนาดหน้าจอแสดงผลที่เหมาะสมในการใช้งาน เช่น คอมพิวเตอร์ คอมพิวเตอร์
พกพา โทรศัพท์มือถือ และแท็บแล็ด
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บทที่ 2
ทฤษฎีและแนวคิดทีเ่ กีย่ วข้ อง
2.1 ทัชบอร์ ด ( Touch board) หรือ ทัชแพด (Touch pads)
ทัชบอร์ด ( Touch board) หรื อ ทัชแพด (Touch pads) เป็ นอุปกรณ์อิเล็กทรอนิคส์ที่นำมำใช้
สำหรับ ตรวจจับกำรสัมผัสของนักกีฬำว่ำยน้ ำเพื่อเก็บข้อมูลเวลำ ขณะที่ทำกำรแข่งขัน เช่นกำรกลับ
ตัวหรื อเข้ำเส้นชัย เป็ นอุปกรณ์ที่ใช้ในกำรแข่งขันว่ำยน้ ำทั้งในระดับภูมิภำคจนถึงระดับนำนำชำติ
ทัชบอร์ด ( Touch board) หรื อ ทัชแพด (Touch pads) มีบริ ษทั ยักษ์ใหญ่อย่ำง โอเมก้ำ (Omega) ที่
เป็ นผูพ้ ฒั นำอุปกรณ์ชนิดนี้ มำใช้ในกำรแข่งขันกีฬำโอลิมปิ ค หรื อแม้แต่บริ ษทั นำฬิกำที่มีชื่อเสี ยง
เช่น ไซโก้ (Seiko),แอลก์ ไทมมิ่ง (alge timing) ในประเทศไทยนัน่ ได้นำมำอุปกรณ์ชนิดนี้มำใช้
เช่นกัน ขึ้นอยูก่ บั กำรแข่งขัน ว่ำกำรแข่งขันนั้นเป็ นกำรแข่งขันระดับไหน ซึ้ งหำกไม่ใช่กำรแข่งขัน
ระดับประเทศแล้วก็จะไม่นำอุปกรณ์ที่มีรำคำสู งแบบที่พบเห็นในถ่ำยทอดสดมำใช้ เพรำะกำรใช้
งบประมำณค่อนข้ำงสู ง และกำรวำงระบบใช้เวลำและมีควำมซับซ้อน สถิติเวลำของกำรแข่งขันรำย
ย่อยสำมำรถทำให้ทรำบเวลำได้แต่หำกต้องกำรสถิติเวลำที่จะนำไปใช้ในกำรแข่งขันที่สูงกว่ำ
ต้องกำรแข่งขันรำยกำรที่มีคุณสมบัติของระบบจับเวลำเวลำและมำตรฐำนที่สหพันธ์วำ่ ยน้ ำระหว่ำง
ประเทศ หรื อ ฟี น่ำ (FINA) รับรอง ส่ วนใหญ่จะพบในรำยกำรแข่งขันนของสระว่ำยน้ ำที่มีควำมยำว
50 เมตร ทัชบอร์ด ( Touch board) หรื อ ทัชแพด (Touch pads)จึงถูกสร้ำงขึ้นเพื่อจุดประสงค์ควำม
แม่นยำของเวลำที่ได้ และเป็ นสัญลักษณ์ของกำรแข่งขันว่ำยน้ ำตำมมำ

รูปที่

รู ปที่ 2.1 ทัชบอร์ด ( Touch board) หรื อ ทัชแพด (Touch pads)ที่ใช้ในกำรแข่งขันว่ำยน้ ำ
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ลักษณะกำรทำงำนของทัชบอร์ด หรื อทัชแพด นำอุปกรณ์ไปติดตั้งที่บริ เวณขอบสระ ใต้น้ ำ
และสู งขึ้นเหนือผิวนน้ ำบำงส่ วน เพื่อรองรับกำรเข้ำสัมผัสของนักกีฬำให้ได้มำกที่สุด ติดตั้งตำมลู่
ว่ำยที่ใช้งำน ในกรณี ที่อุปกรณ์ทชั บอร์ ด ( Touch board) หรื อ ทัชแพด (Touch pads) ไม่ทำงำน ซึ้ ง
โอกำสที่จะเกิดเหตุกำรณ์ที่อุปกรณ์ไม่ทำงำนนั้นสำมำรถเกิดขึ้นได้จำกเหตุขดั ข้องทำงเทคนิคใดใด
ก็ตำม จึงต้องมีกรรมกำรค่อยกดอีกทีป้องกันควำมผิดพลำดในกำรแข่งขัน ส่ วนในกำรแข่งขันระดับ
นำนำชำติก็มีกรรมกำรค่อยกดบันทึกเวลำที่นกั กีฬำสัมผัสกับขอบสระเช่นกันแต่จะมีอีกระบบหนึ่ง
ที่นำมำใช้ในกำรจับเวลำและตัดสิ นนัน่ คือกล้องควำมเร็ วสู งที่จะจับภำพและวัดผลกำรแข่งขันได้
เพื่อควำมถูกต้องและทำให้กำรแข่งขันมีหลักเกณฑ์กำรตัดสิ นที่เที่ยงตรงที่สุด
2.1.1 ประวัติและควำมเป็ นมำของทัชบอร์ด ( Touch board) หรื อ ทัชแพด (Touch pads)
ทัชแพด เป็ นชื่อเรี ยกอีกชื่ อหนึ่งของทัชบอร์ ด ที่ใช้เรี ยกกันในสำกล ส่ วนทัชบอร์ ดนิยมใช้
เรี ยกกันในประเทศไทย เป็ นอุปกรณ์จบั เวลำอิเล็กทรอนิคส์อตั โนมัติที่ใช้ในกำรแข่งขันว่ำยน้ ำ ใช้
บันทึกเวลำของนักกีฬำอย่ำงถูกต้องและกำจัดควำมผิดพลำดของมนุษย์
เทคโนโลยีทชั แพดถูก
คิดค้น โดยอำจำรย์มหำวิทยำลัยจำกอเมริ กำโดย บิล พำร์ กินสัน (Bill Parkinson) จำกมหำวิทยำลัย
มิชิแกนศำสตรำจำรย์ดำ้ นฟิ สิ กส์ ในกำรแข่งขันรำยกำรหนึ่งมีกำรประชุม โดยมีผตู ้ ดั สิ น 33 คนเวลำ
ของผูต้ ดั สิ นที่ได้จำกกำรแข่งขัน ไม่มีควำมเที่ยงตรงอย่ำงที่ควรจะเป็ น พำร์ กินสัน มีควำมเห็นว่ำ
ดำดฟ้ ำมีผคู ้ นหนำแน่นและผลกำรจับเวลำไม่แม่นยำ พำร์ กินสัน แก้ปัญหำด้วยกำรประดิษฐ์
เครื่ องมือของเขำ ต้นแบบแรกนั้นเป็ นแผ่นยำงที่เต็มไปด้วยซิ ลิโคน สำยทองแดงถูกเย็บเข้ำไปใน
แผ่นและเชื่อมต่อกับตัวจับเวลำ ต้นแบบนี้ประสบควำมสำเร็ จและในปี ค.ศ.1957 มหำวิทยำลัย
มิชิแกนเริ่ มใช้แผ่นสัมผัสสำหรับกำรแข่งขันว่ำยน้ ำทุกครั้ง ในปี ค.ศ.1962 สมำคมกีฬำวิทยำลัย
แห่งชำติ NCAA อนุมตั ิกำรใช้ทชั แพดสำหรับกำรแข่งขันว่ำยน้ ำ ทัชแพดยังไม่ได้ถูกใช้ในกำร
แข่งขันโอลิมปิ ก จนกระทัง่ โอลิมปิ กเกมส์ปี ค.ศ.1968 ซึ่ งจัดขึ้นที่ประเทศเม็กซิ โกได้นำ
เทคโนโลยีทชั แพดมำใช้เป็ นครั้งแรก
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2.1.2 เทคโนโลยีระบบทัชบอร์ด ( Touch board) หรื อทัชแพด (Touch pads) ในปัจจุบนั
แผ่นสัมผัส ถูกออกแบบมำให้พกพำได้ จะต้องแนบเสมอกับกำแพงสระว่ำยน้ ำได้ แผ่น
พลำสติกค่อนข้ำงบำง เป็ นเซ็นเซอร์ ที่จบั ได้ดว้ ยนิ้วมือของนักว่ำยน้ ำเพียงเล็กน้อย แต่ไม่ไวต่อน้ ำ
กระเด็นทำให้เซ็นเซอร์ทำงำนได้ เมื่อเซ็นเซอร์ที่ฝังตัวถูกทำให้สะดุด สัญญำณจะถูกส่ งไปยัง
คอมพิวเตอร์ เวลำจะถูกบันทึกและแสดงผล นอกเหนือจำกกำรบันทึกและกำรแสดงเวลำของกำร
สัมผัสครั้งแรก ระบบสำมำรถตรวจจับกำรสัมผัสทัชแพดครั้งสุ ดท้ำย เพื่อบันทึกและแสดงแยกเวลำ
แต่ละครั้งที่นกั กีฬำสัมผัสกำแพงและหมุนตัวได้ กำรทำงำนของระบบเริ่ มต้นที่แผ่นรองบล็อก หรื อ
แท่นกระโดด ที่จุดปล่อยตัวของนักกีฬำ ทัชแพดชนิดอื่นที่ใช้ในบล็อกเริ่ มต้นและทำงำนจะมี
ลักษณะที่คล้ำยกัน บล็อกเหล่ำนี้มีเซ็นเซอร์ ที่ไวต่อแรงกด ในช่วงเริ่ มต้นของกำรแข่งขันขณะที่
นักกีฬำออกจำกบล็อกเวลำจะถูกบันทึก แผ่นเหล่ำนี้ มีประโยชน์อย่ำงยิง่ ในระหว่ำงกำรถ่ำยทอด
เหตุกำรณ์เพื่อให้แน่ใจว่ำนักว่ำยน้ ำบนบล็อกจะไม่ออกไปก่อนที่เพื่อนร่ วมทีมในน้ ำจะสัมผัสกับ
กำแพง ในกรณี ที่มีกำรว่ำยพลัด
ข้อกำหนดของทัชแพดในกำรแข่งว่ำยน้ ำระดับนำนำชำติ ขนำดของ ทัชแพดมีให้เลือก
ตั้งแต่ควำมกว้ำง 5 ฟุตถึง 7 ฟุต 11 นิ้ว ช่วงควำมสู งคือ 1 ฟุต 11 นิ้ว ถึง 3 ฟุต FINA( Federation
Federation Nation Nation Association) เป็ นองค์กรที่กำหนดมำตฐำนกำรแข่งขันกีฬำทำงน้ ำบำง
ประเภท เช่น ว่ำยน้ ำ และกระโดดน้ ำ ได้ควบคุมขนำดของทัชแพดที่แน่นอนสำหรับกำรแข่งขัน
ระดับนำนำชำติ โดยควำมกว้ำงขั้นต่ำคือ 2.4 เมตรหรื อ 7 ฟุต 10.48 นิ้ว ควำมสู งต่ำสุ ดคือ 0.9 เมตร
หรื อ 2 ฟุต 11.43 นิ้ว ควำมหนำจะต้องเป็ น 0.01 เมตรบวกหรื อลบ 0.002 เมตรหรื อ. 39 นิ้วบวกหรื อ
ลบ. 07 นิ้ว
ข้อกำหนดของ FINA ต่อกำรแข่งขันว่ำยน้ ำกีฬำโอลิมปิ ก ทัชแพดจะต้องติดตั้งที่กลำงเลน
และต้องอยูเ่ หนือระดับ 0.3 เมตรและใต้พ้นื ผิวน้ ำ 0.6 เมตร หรื อเท่ำกับ 11.81 นิ้วเหนือและ 23.62 นิ้ว
ใต้พ้นื ผิว แผ่นอิเล็กทรอนิคส์จะต้องไม่มีขอบคมและต้องมีขอบสี ดำขนำด 25 นิ้วหรื อ 9.84 นิ้ว
เครื่ องหมำยบนทัชแพดต้องสอดคล้องกับเครื่ องหมำย T ของสระว่ำยน้ ำ
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ตัวอย่ำงอุปกรณ์ทชั บอร์ ด ( Touch board) หรื อ ทัชแพด (Touch pads) ที่ใช้ในกำรแข่งขัน
ระดับนำนำชำติ ทัชแพดของ Daktronics เป็ น บริ ษทั สัญชำติอเมริ กำ ที่ต้ งั อยูใ่ นบรุ กกิ้งส์มลรัฐเซำท์
ดำโคตำ
ซึ่ งเป็ นผูอ้ อกแบบผลิตจำหน่ำยและให้บริ กำรวิดีโอแสดงป้ ำยคะแนนป้ ำยดิจิตอลป้ ำย
ข้อควำมแบบไดนำมิกระบบเสี ยงและผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง ในเทคโนโลยีทชั แพด Daktronics ได้รับ
กำรรับรองจำกสมำคม FINA (Federation Federation Nation Nation Association) ทัชแพดของ
Daktronics เป็ นหนึ่งในเทคโนโลยีที่ใช้สำหรับแข่งขันว่ำยน้ ำในระดับนำนำชำติ
ลักษณะทำงกำยภำพ ลักษณะของทัชแพดจะประกอบไปด้วย แผ่นนำไฟฟ้ ำจำนวน
3 แผ่นที่ทำจำกสแตนเลส ซึ่ งจะไม่ถูกกัดกร่ อนจำกสนิม เพื่อให้บริ กำรที่เชื่ อถือได้นำนหลำยปี
สแตนเลสที่อยูด่ ำ้ นหน้ำ และแผ่นที่อยูต่ รงกลำงมีควำมยืดหยุน่ ไม่ทำให้แตกหักง่ำยเหมือนพลำสติก
มีส่วนที่เป็ นแถบฉนวนที่ทำมำจำกโฟมอะคริ ลิค มีควำมืดหยุน่ เช่นกัน ทำหน้ำที่คล้ำยสวิทต์ โดยแต่
แถบจะถูกแยกออกจำกกันเพื่อให้รับกำรกดสัมผัสได้หลำยจุดของนักกีฬำที่สัมผัสกับทัชแพด
ในขณะที่แผ่นโฟมฉนวนมีควำมไวต่อกำรกดสัมผัส แต่แผ่นฉนวนที่ก้ นั ไฟฟ้ ำหำกไม่มีกำรสัมผัส
จะไม่ทำงำนโดยเฉพำะ ด้ำนบนของทัชแพด ในกรณี ที่มีคลื่นหรื อน้ ำกระเด็นเข้ำสัมผัส แผ่นไวนิลที่
คลุมอุปกรณ์ทชั แพคจนถึงของสแตนเลสสำมำรถถอดหรื อเปลี่ยนได้ง่ำย
ลักษณะกำรใช้งำนสภำพกำรทำงำนทัชแพดของ Daktronics ถูกออกแบบมำเพื่อ
กำรระบำยน้ ำด้วยตนเอง เมื่อถูกยกขึ้นจำกสระน้ ำ น้ ำจะไหลผ่ำนอย่ำงรวดเร็ วด้วยรู ระบำยน้ ำขนำด
เล็ก ควำมสำมำรถในกำรปล่อยให้น้ ำไหลผ่ำนทัชแพดช่วยกำจัดควำมเป็ นไปได้ที่มนั จะลอยไปจำก
ผนังสระว่ำยน้ ำ และไม่จำเป็ นต้องสู บน้ ำหรื อวัดอำกำศ สำมำรถนำทัชแพดออกจำกสระว่ำยน้ ำใน
ขณะที่ใช้งำนอยูไ่ ด้ ล้ำงออกด้วยน้ ำสะอำดและปล่อยให้แห้งได้ ไม่ควรนำทัชแพคอยูใ่ นน้ ำเป็ นเวลำ
เกินไปกว่ำ 48 ชัว่ โมง อุณหภูมิสูงและต่ำไม่มีผลต่อกำรทำงำนของทัชแพด สำมำรถนำใช้ได้ในสระ
น้ ำในร่ ม หรื อที่แจ้งได้ มีตวั ยึดสเตนเลสสตีลปรับระดับได้ เหมำะสำหรับสระว่ำยน้ ำทัว่ ไปที่พบได้
บ่อย มีขำยึดแบบปรับระดับได้ดว้ ยผูใ้ ช้งำนให้ยดึ กับรำงน้ ำได้ มีสำยปลัก๊ กล้วยแบบถอดเปลี่ยนได้
เชื่อมต่อทัชแพดกับระบบจับเวลำ มีควำมยำวสำยเคเบิลมำตรฐำน 9'-6 "(2896 มม.)
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รู ปที่ 2.2 เทคโนโลยีกำรวำงระบบจับเวลำของกำรแข่งขันว่ำยน้ ำระดับนำนำชำติในปั จจุบนั
ลักษณะกำรวำงระบบของกำรแข่งขันว่ำยน้ ำในระดับนำนำชำติ จำกรู ปที่ 2.2 จะพบว่ำ
อุปกรณ์ทชั บอร์ ด ( Touch board) หรื อ ทัชแพด (Touch pads) ถูกติดตั้งไว้กบั แท่นกระโดดน้ ำ
(Starting Block) และทั้งสองอุปกรณ์น้ ี จะเชื่อมต่อกับ อุปกรณ์ปล่อยตัว (Start Eqquipment) โดยมี
ปื นอิเล็กทรอนิคส์ ไฟLED และ ลำโพง (Loudspeaker) ส่ งสัญญำณปล่อยตัวนักกีฬำจะถูกเปิ ด
ชัว่ ขณะ ในขณะที่กรรมกำรให้สัญญำณออกตัว ทั้งอุปกรณ์เชื่อมบอร์ดหรื อแพดแต่ละลู่วำ่ ยของ
ระบบทัชแพด (Start Time) เป็ นของลู่วำ่ ยที่เท่ำไหร่ รวมทั้งส่ งเวลำ และสัญญำณวีดีโอควำมเร็ วสู ง
(Hight Speed Video Camera) จะถูกส่ งไปยังจอแสดงผลภำคพื้นดิน (Commentator Information
System,CIS) จำกนั้นระบบจะลำดับ เพื่อแสดงผลไปที่จอภำพแสดงผลขนำดใหญ่ (Public* Sport
Specific Scoreboaed) ท้ำยที่สุดกำรควบคุมกำรทำงำนส่ วนใหญ่ กำรวำงระบบสำหรับกำรแข่งขัน
ครั้งต่อไป กำรแสดงผล กำรบันทึกและแสดงวีดีโอ ถูกควบคุมโดยผูใ้ ช้ที่ห้องควบคุม (Control
Room)
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อุปกรณ์ทชั บอร์ ด ( Touch board) หรื อ ทัชแพด (Touch pads) จึงเป็ นต้นแบบที่ผจู้ ดั ทำใด
นำเอำหลักกำรใช้งำนมำพัฒนำเป็ นหลักกำรทำงำนรู ปแบบใหม่ที่พฒั นำขึ้นมำเพื่อให้เหมำะสมกับ
ผูใ้ ช้งำนคนเดียวได้หรื อหลำยคนได้ และยังคงแสดงผลให้ครบถ้วนตำมระบบกำรแข่งขันว่ำยน้ ำเพื่อ
เป็ นกำรจำลองกำรทำงำนของทัชบอร์ด ( Touch board) หรื อ ทัชแพด (Touch pads) ตำมแบบกำร
แข่งขันว่ำยน้ ำให้ได้มำกที่สุด
2.2 อินเทอร์ เน็ต ในทุกสรรพสิ่ ง ( Internet of Thing)
อินเทอร์ เน็ตในทุกสรรพสิ่ ง ( Internet of Thing) หรื อ IoT หมำยถึงเครื อข่ำย วัตถุ อุปกรณ์
พำหนะหรื อใดๆ ก็ตำมที่เป็ นอิเล็กทรอนิคส์ มีซอฟต์แวร์ และมีกำรเชื่อมต่ออินเทอร์ เน็ต และ
อุปกรณ์ต่ำงๆ สำมำรถสื่ อสำรกับอุปกรณ์อื่นได้ดว้ ยอินเทอร์ เน็ต เพื่อสื่ อสำรทำงำนร่ วมกัน เป็ นกำร
เพิ่มศักยภำพของสิ่ งของต่ำงๆ ให้มีส่วนร่ วมในกำรอำนวยวำมสะดวกให้กบั ผูใ้ ช้งำน ตัวอย่ำง
อุปกรณ์ที่จดั ว่ำเป็ นกำรนำเทคโนโลยี IoT มำใช้ เช่น เครื่ องปรับอำกำศที่ทรำบพิกดั ของโทรศัพท์
ผูใ้ ช้งำน และเมื่อผูใ้ ช้งำนเข้ำใกล้กบั เครื่ องปรับอำกำศจึงสัง่ งำนตนเองให้เปิ ดเครื่ อง เตรี ยมปรับ
อุณหภูมิหอ้ งให้พอดีก่อนที่ผใู ้ ช้งำนจะเข้ำมำ โดยที่ผใู ้ ช้งำนไม่จำเป็ นต้องสั่งงำนเอง เทคโนโลยีเป็ น
เทคโนยีที่จะอำนวยควำมสะดวกให้ผคู ้ นมำกขึ้น
เพรำะไม่วำ่ จะเครื่ องใช้ใดๆก็ตำมเมื่อมนุษย์
ต้องกำรให้เครื่ องมือนัน่ ทำงำนได้เองอย่ำงไรกับอุปกรณ์ต่ำงๆเทคโนโลยี IoT สำมำรถที่จะทำให้
แนวคิดต่ำงๆเป็ นไปตำมที่ตอ้ งกำรได้
ผูจ้ ดั ทำจึงนำเทคโนโลยี อินเทอร์ เน็ตในทุกสรรพสิ่ ง ( Internet of Thing)หรื อ IoT มำใช้ใน
กำรพัฒนำระบบ ทัชบอร์ด ( Touch board) เพื่อให้อุปกรณ์อย่ำงโทรศัพท์มือถือทำงำนร่ วมกับ
กระดำนรับแรงกดของนักกีฬำหรื อบอร์ ดได้ โดยกำรทำงำนต้องอำศัยสัญญำณ Wi-Fi เพื่อใช้งำนใน
เครื่ อข่ำยอินเทอร์เน็ตได้
2.3 เว็บแอปพลิเคชั่ น (Web-Application)
เว็บแอปพลิเคชัน่ คือ แอปพลิเคชัน่ (Application) ที่ถูกเขียนขึ้นมำให้รองรับกำรใช้งำนได้
บนเว็บบรำวเซอร์ (Web-Browser) เช่น ซำฟำรี (Safari) , กูเกิ้ลโคม (Google Chrome) เป็ นต้น ซึ่ งเป็ น
บรำวเซอร์ (Browser) ที่อุปกรณ์ไร้สำย เช่น แทบเล็ต(Tapeless) สมำร์ตโฟน (Smartphone) สำมำรถ
เปิ ดใช้งำนได้ เว็บแอปพลิเคชัน่ จึงทำงำนได้บนคุณสมบัติเดียวกับเว็บบรำวเซอร์ เว็บแอปพลิเคชัน่
จึงสำมำรถใช้งำนได้ในโทรศัพท์ที่ไม่จำกัดแพลตฟอร์ม (Platform) เพียงแค่อุปกรณ์ (Device) นั้นๆ
สำมำรถเปิ ดเว็บบรำวเซอร์ ได้ขอ้ ดีอีกประกำรหนึ่งที่ได้เปรี ยบกว่ำกำรเขียนแอปพลิเคชัน่
(Application) ทัว่ ไปที่ตอ้ งทำกำรติดตั้งมำใช้แต่เว็บแอปพลิเคชัน่ เมื่อเวลำที่ผใู้ ช้งำนจะใช้ไม่จำเป็ น
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ต้องดำวโหลดแอปพลิเคชัน่ และไม่จำเป็ นต้องอัปเดท (Update) แอปพลิเคชัน่ และเมื่อเวลำที่
โปรแกรมมีเหตุขดั ข้อง(Bulge)ผูพ้ ฒั นำก็สำมำรถแก้ไข
โดยที่ผใู้ ช้ไม่จำเป็ นต้องอัปเดทเช่นกัน
เพรำะข้อมูลทั้งหมดถูกจัดอยูใ่ นรู ปแบบเว็บไซต์ (Web-Site) ซึ้ งผูใ้ ช้จะใช้ขอ้ มูลที่มำจำกเครื่ องแม่
ข่ำย (Server) ของ เว็บแอปพลิเคชัน่ หรื อเว็บไซต์น้ นั ๆ โดยที่มีขอ้ จำกัดอย่ำงหนึ่งคืออุปกรณ์น้ นั ๆ
ต้องเชื่ อมต่อกับอินเทอร์ เน็ต (Internet) แต่ขอ้ จำกัดบำงอย่ำงก็ไม่สำมำรถที่จะทัดเทียบเท่ำกับ
แอปพลิเคชัน่ ที่ตอ้ งติดตั้ง คือเรื่ องของภำพหรื อกำรใช้ขอ้ มูลในปริ มำณมำกๆเว็บแอปพลิเคชัน่ ต้อง
อำศัยควำมเร็ วของอินเทอร์เน็ต
เว็บแอปพลิเคชัน่ จึงเป็ นทำงเลือกที่ผจู ้ ำทำได้นำมำพัฒนำระบบทัชบอร์ด ( Touch board)
เพื่อเป็ นช่องทำงในกำรสื่ อสำรระหว่ำงผูใ้ ช้งำนกับอุปกรณ์ทชั บอร์ด ( Touch board) หรื อ ทัชแพด
(Touch pads) และเป็ นประโยชน์กบั ผูใ้ ช้ที่จะเข้ำถึงกำรใช้งำนโดยไม่ตอ้ งติดตั้งแอปพลิเคชัน่ แต่
อำศัยกำรทำงำนผ่ำนเว็บเอปพลิเคชัน่ (Web-Application) แทน
2.4 เว็บโฮสติง้ (Web hosting)
เว็บโฮสติง้ Web hosting คือพื้นที่ใช้งำนบนอินเทอร์เน็ต (Internet) โดยกำรอำศัยพื้นที่เพื่อ
จัดเก็บข้อมูลลงในเครื่ องแม่ข่ำย (Server) ของผูใ้ ห้บริ กำรโดยที่ฐำนข้อมูลหรื อเครื่ องแม่ข่ำยจะต้อง
เชื่อมต่อกับ Internet ควำมเร็ วสู งและต้อง เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต (Online) ตลอดเวลำ
เว็บไซต์ (Web-Site) ทัว่ ๆไปนัน่ พื้นที่จดั เก็บข้อมูลในลักษณะเดียวกับคอมพิวเตอร์ ที่มี
ฮำร์ดดิส คือกำรมีฐำนข้อมูลเป็ นของตัวเอง จะพบเห็นได้ในเว็บไซต์ที่ไม่ตอ้ งกำรมีพ้นื ที่เป็ นของ
ตัวเอง เพื่อกำรเป็ นเจ้ำของอย่ำงแท้จริ ง หรื อ เพื่อควำมปลอดภัยของข้อมูล ระบบรักษำควำม
ปลอดภัยจึงเป็ นอีกสิ่ งหนึ่งที่เว็บไซต์เหล่ำนั้นให้ควำมสำคัญ ซึ่ งลักษณะเช่นนี้จะพบเห็นได้เช่น
เว็บไซต์ของธนำคำร โซเชี่ยวเน็ตเวริ ค (Social Network) อย่ำง Facebook ,ลำย (Line Cooperation)
หรื อแม้แต่ บริ ษทั ยักษ์ใหญ่ในเครื อของ กูเกิ้ล (Google) ที่มีท้ งั ยูทูป (YouTube) จีเมล์ (G-mail) ซึ่ ง
นัน่ หมำยควำมว่ำข้อมูลที่บริ ษทั เหล่ำนี้มีเป็ นทรัพย์สินของทำงบริ ษทั จึงต้องถือครองพื้นที่เป็ นของ
ตัวเอง แต่ในทำงตรงกันข้ำมสำหรับอุตสำหกรรมขนำดเล็ก หรื อกำรใช้งำนที่ไม่ตอ้ งกำรลงทุนกับ
กำรที่จะต้องมีเครื่ องแม่ข่ำย (Server) หรื อฐำนข้อมูล บริ กำรเก็บข้อมูลที่จะเชื่อมต่อเว็บไซต์ให้มี
พื้นที่จดั เก็บและออนไลน์ตลอดจึงมีให้เห็น เช่น 000เว็บโฮสติง้ (000WebHosting) ,เวริ คแพรส
(WordPress), จูมล่ำ (Joomla), ดูพอล (Drupal) เป็ นต้น ซึ่ งเป็ นบริ กำรให้พ้ืนที่เก็บข้อมูล ที่มีท้ งั ไม่คิด
ค่ำบริ กำร และคิดค่ำบริ กำรขึ้นอยูก่ บั พื้นที่ที่ตอ้ งใช้ ลักษณะเช่นนี้เป็ นกำรเก็บในลักษณะ คลำวด์
(Cloud) คือกำรเก็บข้อมูลโดยที่ผเู ้ ก็บไม่จำเป็ นต้องมีฮำร์ ดแวร์ (Hardware) ในกำรจัดเก็บ
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เว็บโฮสติ้งมีสองรู ปแบบกำรทำงำน โดยแยกตำมระบบปฎิบตั ิกำร ซึ่งมีอยู่ 2 ระบบฎิบตั ิกำร
ที่ใช้งำนคือ Microsoft Windows และ Linux ควำมแตกต่ำงของ 2 ระบบนัน่ คือ
- Microsoft Windows Hosting สำมำรถใช้งำนได้กบั เว็บไซต์ ที่เขียนโดยภำษำ ASP, ASP.net
และ PHP ได้
- Linux Hosting สำมำรถใช้งำนได้เฉพำะกับเว็บไซต์ ที่เขียนโดยใช้ภำษำ PHP เท่ำนั้น
แต่ในกรณี ที่เว็บไซต์ ที่เขียนโดยใช้ภำษำ HTML สำมำรถเลือกใช้เว็บโฮสติง้ ได้ท้ งั 2 รู ปแบบ
แตกต่ำงกัน
000เว็บโฮสติ้ง (000WebHosting) เป็ นเว็บโฮสติ้ง ที่เปิ ดให้ใช้พ้นื ที่ทำงอินเทอร์เน็ตในกำร
สร้ำงเว็บที่ไม่เสี ยค่ำบริ กำรในกรณี ที่มีขอ้ มูลไม่มำก 000WebHosting ซึ้ งเป็ เว็บโฮสติ้งที่ผจู ้ ดั ทำได้
นำมำพัฒนำมีคุณสมบัติและคุณลักษณะเด่นที่ทำงเว็บไซต์ได้ประกำศแจ้งไว้ดงั นี้

รู ปที่ 2.3 แผนภำพแสดงกำรใช้บริ กำรพื้นที่จดั เก็บข้อมูลของ 000WebHosting
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2.5 API (Application Programming Interface)
API คือตัวกลำงกำรสื่ อสำรระหว่ำงโปรแกรมหรื อแอปพลิเคชัน่ ให้แสดงผลโดยดึงข้อมูล
จำกเครื่ องแม่ข่ำยไปยังแอปพลิเคชัน่ ตำมคำสั่งที่ผใู ้ ช้งำนได้ใช้งำนแอปพลิเคชัน่ นัน่ ๆ
ที่เป็ นตัว
ประสำนช่วยแสดงผลให้กบั แอปพลิเคชัน่
เนื่องจำกเครื่ องแม่ข่ำยเป็ นเพียงฐำนข้อมูลเป็ นเหมือนตูเ้ ก็บเอกสำรถ้ำไม่มีใครเข้ำไปเปิ ดไป
จับตูเ้ อกสำร มันจะเป็ นเพียงแค่ตเู ้ ปล่ำๆ ผูใ้ ช้งำนจึงเปรี ยบได้กบั คนที่มำข้อดูเอกสำร ส่ วน API คือ
คนที่เข้ำไปจัดเก็บหรื อนำมันมำให้ผทู ้ ี่มำขอดูเอกสำรนัน่ หรื อผูใ้ ช้งำน โดยลำดับวำงเอกสำรต่ำงๆ
ตำมรู ปแบบของคนหยิบเอกสำรที่มีเจ้ำนำยเป็ นแอปพลิเคชัน่ บอกให้ลำดับแบบนี้ ตัวอย่ำงเช่นกำร
แสดงผลในแอปพลิเคชัน่ เฟชบุค๊ (Facebook) ผูใ้ ช้งำนได้เข้ำสู่ แอปพลิเคชัน่ หรื อกดเข้ำไปเยีย่ มชม
เพื่อนๆ หรื อแม้แต่ดูขอ้ มูลข่ำวสำรที่แสดงอยูบ่ นหน้ำจอ แอปพลิเคชัน่ จะทำกำรเรี ยกข้อมูล จำก
เครื่ องแม่ข่ำยเฟชบุค๊
เพื่อไปจัดกำรต่อว่ำจะต้องแสดงผลอย่ำงไรบนหน้ำจอ คำสั่งเหล่ำนี้ที่
แอปพลิเคชัน่ เรี ยกใช้งำนเป็ นกำรเรี ยกใช้งำน API ของเฟชบุค๊ เป็ นต้น
หน้ำที่ของ API มีลกั ษณะหลำยรู ปแบบดังนี้
- API ที่เรี ยกเพียงข้อมูลมำแสดงผล เช่น กำรแสดงผลของโปรไฟล์ของเรำและของเพื่อนใน
โซเชียลเน็ตเวิร์ค (Social Network)
- API ที่มีกำรเปลี่ยนแปลง แก้ไขข้อมูลบำงอย่ำงในระบบ เช่นกำรเผยแพร่ รูปภำพของตนเอง
ในโซเชียลเน็ตเวิร์คโดยลักษณะกำรทำงำนเป็ นกำรส่ งรู ปจำกผูใ้ ช้ไปยังเครื่ องแม่ข่ำยของ
โซเชียลเน็ตเวิร์ค (Social Network Server) ผูใ้ ช้รำยอื่นก็จะสำมำรถเห็นรู ปของเรำได้จำก
แอปพลิเคชัน่ เดียวกันนัน่ เอง
- API ที่มีกำรส่ งข้อมูลอย่ำงหลำกหลำย ที่ออกแบบให้ผใู ้ ช้งำนสะดวก เช่นกำรกดปุ่ ม Like
ใน Facebook โดยไม่ตอ้ งมำออกแบบหรื อวำงแผนกำรจัดวำงทำปุ่ มถูกใจ (Like) แต่เป็ นกำร
เรี ยกใช้งำน code ปุ่ ม Like ที่เฟกบุค๊ แจกไปวำงบนเว็บแอปพลิเคชัน่ นัน่ ๆหรื อแม้แต่อุปกรณ์
ใดๆ ก็สำมำรถรับส่ งข้อมูลถึงกันได้ นี้ก็เป็ นอีกฟังก์ชน่ั (Function)ที่จดั ว่ำเป็ น API เช่นกัน
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รู ปที่ 2.4 ภำพโครงสร้ำงโดยย่อหน้ำที่และบทบำทของ API
จำกรู ที่ 2.3 อธิบำยกำรทำงำนของ API โดยผูใ้ ช้งำนทำงำนผ่ำนทำงโทรศัพท์หรื ออุปกรณ์
ใดๆ ผ่ำนเว็บแอปพลิเคชัน่ โดยในแอปพลิเคชัน่ เรี ยกใช้งำนฟังก์ชนั่ ที่ของ API คำสั่งใดๆ ที่ผใู้ ช้เรี ยก
API จึงข้อมูลนัน่ มำที่มำในรู ปแบบสำรสนเทศ (Information) ตำมรู ปแบบแอปพลิเคชัน่
API ได้ถูกนำมำพัฒนำระบบอุปกรณ์ทชั บอร์ ด ( Touch board) โดยใช้หนึ่งใน API ที่นำมำ
พัฒนำคือ MQTT ซึ้ งเป็ นโปรโตคอล (Protocol) ซึ่งเป็ น HTTP API ที่ออกแบมำเพื่อเชื่อมต่อระหว่ำง
อุปกรณ์กบั อุปกรณ์ (Machine to Machine) หรื อ M2M เป็ นกำรทำงำนร่ วมกับ อินเทอร์ เน็ตในทุก
สรรพสิ่ ง (Internet of Thing) โดยประกอบไปด้วย
Broker ทำหน้ำที่เป็ นตัวกลำงจัดกำรกับข้อควำมโดยอ้ำงอิงจำก Topic
Publisher ทำหน้ำที่ค่อยส่ งข้อมูลไปยังหัวข้อนั้นๆ
Subscriber ทำหน้ำที่คอยดูแลกำรเปลี่ยนแปลงของ Message ที่อำ้ งอิงด้วย Topic

รู ปที่ 2.5 แผนภำพหน้ำที่กำรทำงำนของ MQTT
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2.6 MySQL
MySQL คือโปรแกรมจัดกำรฐำนข้อมูล ที่พฒั นำโดยบริ ษทั MySQL AB โปรแกรมนี้มี
หน้ำที่เก็บข้อมูล โดยใช้คำสั่ง SQL เป็ นเครื่ องมือที่ใช้ในกำรเก็บข้อมูล MySQL พัฒนำขึ้นมำเพื่อ
รองรับควำมต้องกำรของผูใ้ ช้ที่มีหลำยหลำยภำษำคอมพิวเตอร์ เช่นกำรทำงำนร่ วมกับเว็บเครื่ องแม่
ข่ำย (Web Server) กับภำษำคอมพิวเตอร์ จำนวนมำก อย่ำง PHP, ASP.net, JSP เป็ นต้น หรื อทำงำน
ร่ วมกับโปรแกรมประยุกต์ (Application Programs) เช่น ภำษำวิชวลเบสิ กดอทเน็ต (Visual
Basic.net), ภำษำจำวำ (Java), ภำษำซีชำร์ ป (C#) เป็ นต้น โดยโปรแกรมออกแบบมำให้ทำงำนในใน
ระบบปฎิบตั ิกำรที่หลำกหลำย และฐำนข้อมูลโอเพ่นซอร์ ส (Open Source) ที่นำมำใช้งำนมำกที่สุด
เช่น YouTube , Google , Facebook , EBay ,PayPal ,Cisco เป็ นต้น

รู ปที่ 2.6 โลโก้ของ MySQL
กำรทำงำน MySQL มีดงั นี้
- MySQL จัดเป็ นระบบจัดกำรฐำนข้อมูล Data Base Management System (DBMS) ทำหน้ำที่
เป็ นตัวกลำงจัดกำรกับข้อมูล ให้มีโครงสร้ำงในกำรรวบรวมข้อมูล เพื่อรองรับกับข้อมูล
จำนวนมำก MySQL จึงทำหน้ำที่เสมือนฐำนข้อมูลและระบบจัดกำรข้อมูล
- MySQL จัดกำรข้อมูลแบบสัมพันกัน (Relational) คือจะเก็บข้อมูลทั้งหมดลงในรู แบบของ
ตำรำงแทนกำรเก็บแบบไฟล์ แต่ละตำรำงสำมำรถรวมหรื อจัดกลุ่มได้ตำมต้องกำรดยใช้
ภำษำ SQL ในกำรเข้ำถึงฐำนข้อมูล
ควำมปลอดภัยของข้อมูลกับกำรใช้ MySQL ผูด้ ูแลต้องคำนึงถึงวิธีกำรที่ผใู ้ ช้งำนทัว่ ไป สำมำรถ
เข้ำถึงข้อมูลได้มำกน้อยเพียงใด และจำกัดสิ ทธิ์ กำรเข้ำถึงข้อมูล เท่ำที่จะทำได้ เนื่องด้วยถ้ำจะให้
ฐำนข้อมูลมีควำมปลอดภัย ไม่ควรให้ผใู ้ ช้งำนทัว่ ไปเข้ำถึงตำรำงผูใ้ ช้งำนของฐำนข้อมูลนอกจำก
ผูด้ ูแลฐำนข้อมูล หำกมีกำรส่ งข้อมูลผ่ำนทำงอินเทอร์เน็ตข้อมูลที่ส่งควรได้รับกำรเข้ำรหัสทุกครั้ง
และกำหนดให้ผใู ้ ช้ฐำนข้อมูลทุกคนมีรหัสผ่ำนเหล่ำนี้ทำให้ระบบฐำนข้อมูลปลอดภัย
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ภำษำเอสคิวแอลเป็ นภำษำที่ผจู้ ดั ทำนำมำใช้จดั กำรกับข้อมูลในฐำนข้อมูล โดยระบบใช้มำย
เอสคิวแอลเป็ นฐำนข้อมูลจำกผูใ้ ห้บริ กำรเว็บโฮสติง ศูนย์ ศูนย์ ศูนย์ เว็บโฮส ดอทคอม โดยมีคำสั่ง
ที่ภำยในระบบได้แก่
- Select query คือคำสั่งสำหรับกำรเรี ยกใช้ขอ้ มูลในฐำนข้อมูล
- Update query คือคำสั่งสำหรับกำรแก้ไขข้อมูลในฐำนข้อมูล
- Insert query คือคำสัง่ สำหรับกำรเพิม่ ข้อมูลใหม่ไปที่คอลัมน์ในฐำนข้อมูล
- Delete query ใช้สำหรับลบข้อมูลในฐำนข้อมูล
2.7 HTML (Hypertext Markup Language)
HTML เป็ นภำษำสำหรับเขียนเพื่อแสดงผลหน้ำเว็บ ซึ้ งเกิดจำกกำรเสนองำนวิจยั ในกลุ่ม
นักวิจยั ของเซริ น (CERN) ที่ถูกนำมำใช้เพื่อแบ่งปั นข้อมูล และถูกพัฒนำเรื่ อยมำ โดย Tim BernerLee เป็ นผูร้ ิ เริ่ มโครงกำรนี้ และเป็ นภำษำหลักที่นำมำใช้ในกำรแสดงผลหน้ำเว็บบรำวเซอร์ใน
อินเทอร์ เน็ต โดย HTML จะแสดงผลได้ท้ งั ข้อมูลตัวอักษรและรู ปภำพ ภำษำ HTML แบ่งออกเป็ น 2
ส่ วนคือ ส่ วนแรกเป็ นแท็ก Tag มีไว้เชื่อมโยงข้อควำมไปยังส่ วนของเนื้ อหำ ส่ วนที่สองเป็ นส่ วนที่
แสดงเนื้ อหำเนนเพียงกำรแสดงผล ไม่วำ่ จะเป็ นข้อควำมตัวอักษร รู ปภำพ หรื อไฟล์อื่นๆ
เป็ นภำษำหลักในปั จจุบนั ที่ใช้ในกำรสร้ำงเว็บเพจหรื อข้อมูลอื่นที่เรี ยกดูผำ่ นทำงเว็บ
เบรำว์เซอร์ ซึ่ งตัวโค้ดจะแสดงโครงสร้ำงของข้อมูล ในกำรแสดง หัวข้อ ลิงก์ ย่อหน้ำ รำยกำร ที่ใช้
ในกำรแสดงผลของระบบงำนทัชบอร์ ด (Touch Board)
2.8 PHP (PHP Hypertext Preprocessor)
PHP เป็ นภำษำที่ใช้สำหรับกำรสร้ำงกำรเชื่อมต่อระหว่ำงส่ วนติดต่อกับผูใ้ ช้และฐำนข้อมูล
เพื่อให้ท้ งั สองส่ วนสำมำติดต่อสื่ อสำรกันได้ และเป็ นภำษำคอมพิวเตอร์ที่แสดงผลบนเว็บไซต์ใน
รู ปแบบภำษำ HTML เป็ นภำษำคอมพิวเตอร์ลกั ษณะ เครื่ องแม่ข่ำยไซด์สคริ ปต์ (Server Side Script)
โดยเป็ นโอเพนซอร์ท (Open Source) โดยมีรำกฐำนกำรสร้ำงคำสั่งมำจำก ภำษำซี ภำษำจำวำ และ
ภำษำเพิร์ล และยังเป้ นภำษำที่สำคัญที่สำมำรถติดต่อกับโปรแกรมจัดกำรฐำนข้อมูลอย่ำง MySQL
จุดประสงค์ของภำษำ PHP คือสร้ำงขึ้นมำเพื่อให้เว็บไซต์มีกำรโต้ตอบกับได้เร็ วขึ้น เช่นกำรเพิ่ม
เนื้อหำ กำรแสดงผล บนอินเทอร์ เน็ต เช่นกำรคอมเม้นเป็ นต้น
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2.9 ภาษาจาวาสคริปต์ ( JavaScript )
เป็ นภำษำที่ใช้เขียนโปรแกรมแบบเชิงวัตถุ โดยภำษำนี้จะเป็ นกำรสร้ำงคำสั่งกำรทำงำน
ให้กบั ส่ วนใช้งำนต่ำงๆภำยในระบบ เพื่อเรี ยกใช้งำนคำสั่งกำรทำงำนได้หลำยครั้ง จุดประสงค์
หลักๆของภำษำคือกำรโต้ตอบระหว่ำงผูใ้ ช้งำนกับระบบ และรองรับกำรส่ งข้อมูลภำยในระบบผ่ำน
เอ-แจ็กซ์
โดยภำษำภำษำจำวำสคริ ปต์ (JavaScript) ได้นำมำใช้ในกำรทำงำนสร้ำงฟังก์ชนั่ ใน
ระบบงำนทัชบอร์ด (Touch Board) โดยอำศัยกำรทำงำนร่ วมกับ วิชวล สตูดิโอ โค้ด ( Visual Studio
Code ) เป็ นโปรแกรมที่ใช้ในกำรแก้ไขและปรับแต่งโค้ด จำกค่ำยไมโครซอฟท์ ซึ่ งเป็ นโปรแกรม
ฟรี ลิขสิ ทธิ์ โปรแกรมรองรับกำรใช้งำนหลำยแพลตฟอร์ม และยังใช้งำนได้หลำยภำษำ
2.10 NodeMCU/ESP8266(V2)
NodeMCU/ESP8266(V2) หรื อ ESP8266 คือโมเดล WiFi ภำยในมี Software และ Firmware
เป็ นแบบ open source และมีSource codeให้ได้เรี ยนรู ้อยูบ่ น Github กำรเชื่ อมต่อบอร์ ด USB กับ
คอมพิวเตอร์ ใช้งำนง่ำยมีขำ I/O ไว้เชื่อมต่อกับโฟโต้บอร์ด (protoboard) ซึ้ งมีลกั ษณะเป็ นฐำน
พลำสติกสำหรับต่อวงจรไฟฟ้ ำ เพิม่ กำรทำงำนของบอร์ ดเช่น เพิม่ ไฟ สวิชต์ ให้ทำงำนร่ วมกับ
ESP8266 ได้ กำรที่จะพัฒนำ NodeMCU/ESP8266 นัน่ จำเป็ นต้องใช้ซอฟต์แวร์ ประเภท
IDE (Integrated Development Environment) คือ เครื่ องมือที่ช่วยในกำรพัฒนำโปรแกรมโดยมีสิ่ง
อำนวยควำมสะดวกต่ำงๆ เช่น คำสั่ง Compile, Run นอกจำกนี้ภำษำคอมพิวเตอร์ ที่เขียนคำสั่งคือ
ภำษำ C และ C++

รู ปที่ 2.7 NodeMCU/ESP8266(V2) และแผนผังวงจร
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รู ปที่ 2.8 โฟโต้บอร์ ด (protoboard)
ด้วยคุณสมบัติของ NodeMCU/ESP8266(V2) ผูจ้ ดั ทำได้นำอุปกรณ์ชิ้นนี้มำใช้ในกำรสร้ำง
เครื่ องตรวจจับกำรกดของผูใ้ ช้งำนโดยกำรต่อสวิชต์ (Switch )เข้ำกับ NodeMCU/ESP8266(V2) แล้ว
ออกแบบให้สวิชต์เป็ นตัว บอร์ด(Board) หรื อ แพด (Pads) เป็ นส่ วนที่ใช้แรงกดจำกเท้ำของนักกีฬำ
เมื่อมีแรงกด แล้วสวิชต์ทำงำนบอร์ ดจะใช้สัญญำณ WiFi ส่ งผ่ำน HTTP API หรื อ Protocal ที่ชื่อว่ำ
MQTT ไปยังเว็บแอปพลิเคชัน่ เพื่อประมวลผลตำมแอปพลิเคชัน่ และแสดงผล สำหรับกำรพัฒนำให้
ตัวอุปกรณ์ทำงำนได้ผจู้ ดั ทำต้องใช้ซอฟต์แวร์ประเภท IDE (Integrated Development Environment)
โดยเขียนบนโปรแกรม Arduino IDE เป็ นซอฟต์แวร์ ที่เขียนคำสั่งและแสดงสถำนะกำรทำงำนของ
NodeMCU/ESP8266ได้ และเขียนคำสั่งด้วย ภำษำ C++ โดย Verify ลงสู่ NodeMCU/ESP8266
เพื่อให้อุปกรณ์น้ ีทำงำนได้ตำมวัตถุประสงค์

รู ปที่ 2.9 โปรแกรม Arduino IDE
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บทที3่
วิเคราะห์ และออกแบบระบบ
3.1 วิเคราะห์ ระบบงานเดิม
จากการเก็บข้อมูลระบบการทางานยังขาดการนาเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาใช้ ในการจัดการ
กับระบบ เช่นการเก็บข้อมูลลงในระบบ การเรี ยกดูขอ้ มูลสถิ ติแบบออนไลน์ และการเปรี ยบเทียบ
ข้อมูลระหว่างผูใ้ ช้งาน ซึ่ งระบบเดิมยังคงเกิดความผิดพลาดจากการขอเรี ยกดูขอ้ มูลย้อนหลัง และ
ความล่าช้าในการค้นหาข้อมูล สิ้ นเปลืองทรัพยากรพื้นที่ในการจัดเก็บเอกสารและงบประมาณใน
การออกเอกสาร ผูพ้ ฒั นาทราบถึ งปั ญหาของระบบการจัดการแบบเก่ าจึ งได้ทาการพัฒนาระบบ
สารสนเทศบริ หารจัดการสระว่ายน้ าและอุปกรณ์ จะเข้าช่ วยในการพัฒนา บริ หารจัดการท าให้
ต้นทุนลดลงทางด้านการเงิน บุคคลากร เวลา ทาให้เกิดประโยชน์สูงสุ ด เพื่อให้เป็ นไปตามเป้ าหมาย
อย่างถูกต้องและมีประสิ ทธิ ภาพ

ให้ สัญญาณมือ

นับเวลาถอยหลัง

จบการทางาน

รู ปที่ 3.1 แผนผังการทางานของระบบการจับเวลา ( ระบบเก่า )
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รู ปที่ 3.2 การเก็บสถิติเวลาของระบบงานเก่า
3.2 วิเคราะห์ ระบบงานใหม่
รายละเอียดของระบบ เป็ นการทางานในรู ปแบบเว็บแอปพลิเคชัน่ (Web Application ) โดย
เป็ นส่ วนที่ใช้งานสาหรับผูใ้ ช้ที่เข้ามาใช้ระบบ ซึ่ งจะจับเวลาตามตามเขื่อนไขที่ผใู ้ ช้งาน ได้เลือกไว้
และจัดเก็บแสดงผลข้อมูลสถิติต่างๆ ตามที่ระบบคานวณได้ ได้แก่ ข้อมูลเวลา ขนาดสระว่ายน้ า
ระยะทางที่วา่ ย ซึ่ งสามารถใช้งานได้จากเครื่ องคอมพิวเตอร์ ผา่ นเว็บบราวเซอร์ หรื อโทรศัพท์โดย
การเข้าสู่ เว็บแอปพลิเคชัน่
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ข้ ามหน้ าเมนูหลัก

รู ปที่ 3.3 แผนผังการทางานของการสมัครสมาชิกและเข้าสู่ ระบบ ( ระบบปัจจุบนั )
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รู ปที่ 3.4 แผนผังการทางานของระบบการจับเวลา ( ระบบปัจจุบนั )
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false

รู ปที่ 3.5 แผนผังการทางานของระบบการตั้งค่าผูใ้ ช้งาน ( ระบบปัจจุบนั )
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รู ปที่ 3.6 แผนผังการทางานของระบบการแสดงสถิติส่วนตัว ( ระบบปัจจุบนั )

27

รู ปที่ 3.7 แผนผังการทางานของระบบการแสดงสถิติ 10 อันดับ ( ระบบปัจจุบนั )

3.3 Functional และ Non Functional Requirement ( Web Application )
3.3.1 Functional Requirement
3.3.1.1 ระบบสามารถตรวจสอบสิ ทธิการเข้าใช้งานระบบได้
3.3.1.2 ระบบจัดเก็บข้อมูลสถิติได้
3.3.1.3 ระบบสามารถแสดงสถิติได้
3.3.1.4 ระบบสมารถเปรี ยบเทียบข้อมูลสถิติกบั ผูอ้ ื่นได้
3.3.1.5 ระบบสามารถเรี ยกใช้งานได้ท้ งั บนเว็บบราวเซอร์ และแอปพลิเคชัน่ นี้
ทางานบนอุปกรณ์พกพา
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3.4 แสดงฟังก์ชันการทางานของระบบด้ วย Use Case Diagram

Touch

View AccountHistory

View TopTenHistory

รู ปที่ 3.8 Use Case Diagram
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3.5 คาอธิบายรายละเอียดของยูสเคส ( Use Case Description)
ตารางที่ 3.1 รายละเอียดของยูสเคส Register
Register
UC1
สมัครสมาชิก
User
-

Use Case
ID
Description
Primary Actor
Secondary Actor
Precondition
Main Flow :
1. ยูสเคสจะเกิดขึ้นเมื่อผูใ้ ช้งานเลือกเมนูสมัครสมาชิก
2. ระบบจะให้ทาการใส่ ยูสเซอร์ เนม พาสเวิร์ด และชื่อผูใ้ ช้งาน
2.1. ถ้าข้อมูลถูกต้อง
2.1.1. จะไปหน้าเข้าสู่ ระบบ
2.2. ข้อมูลไม่ถูกต้อง
2.2.1. Username และ Password ไม่ถูกต้อง
Alternate Flow
Post Condition
-
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ตารางที่ 3.2 รายละเอียดของยูสเคส Login
Use Case
Login
ID
UC2
Description
เข้าสู่ ระบบ
Primary Actor User
Secondary Actor Precondition
Main Flow :
1. ยูสเคสจะเกิดขึ้นเมื่อผูใ้ ช้งานเข้าสู่ ระบบ
2. ระบบจะให้ทาการใส่ Username และ Password
2.1. ถ้าข้อมูลถูกต้อง
2.1.1. เข้าสู่ ระบบ
2.2. ข้อมูลไม่ถูกต้อง
2.2.1. Username และ Password ไม่ถูกต้อง
Alternate Flow
Post Condition

-
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ตารางที่ 3.3 รายละเอียดของยูสเคส TouchBoard
Touch
UC3
จับเวลา
User
-

Use Case
ID
Description
Primary Actor
Secondary Actor
Precondition
Main Flow :
1. ยูสเคสจะเกิดขึ้นเมื่อผูใ้ ช้งานเลือกเมนูจบั เวลา
2. ระบบจะให้เลือกขนาดสระว่ายน้ า
2.1. ถ้าเลือกแล้ว
2.1.1. จะสามารถเลือกระยะทางได้
2.2. เลือกระยะทาง
2.3. กดเริ่ ม
2.3.1. ระบบจะนับถอยหลังตามที่ต้ งั ค่าไว้
2.3.1.1. เริ่ มจับเวลา
2.3.1.2. ครบระยะทางที่กาหนด
2.3.1.2.1.
จบการจับเวลา
3. บันทึกข้อมูล
3.1. กดปุ่ มบันทึก
3.1.1. บันทึกข้อมูลลงในระบบ
Alternate Flow
Post Condition
-
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ตารางที่ 3.4 รายละเอียดของยูสเคส Sound & Countdown
Use Case
SettingProfile
ID
UC4
Description
ตั้งค่าผูใ้ ช้งาน
Primary Actor
User
Secondary Actor Precondition
Main Flow :
1. ยูสเคสจะเกิดขึ้นเมื่อผูใ้ ช้งานระบบเลือกเมนูต้ งั ค่าผูใ้ ช้งาน
2. ระบบจะมีให้เลือกตั้งค่าข้อมูล เสี ยงแจ้งเตือนก่อนการจับเวลา และเสี ยงเตือนตาม
ระยะทางที่ผใู้ ช้งานเลือก
2.1. กดบันทึก
2.1.1. บันทึกข้อมูลลงในระบบ
Alternate Flow
Post Condition
-
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ตารางที่ 3.5 รายละเอียดของยูสเคส AccountHistory
Use Case
ViewAccountHistory
ID
UC5
Description
ดูขอ้ มูลสถิติยอ้ นหลัง
Primary Actor
User
Secondary Actor Precondition
Main Flow :
1. ยูสเคสจะเกิดขึ้นเมื่อผูใ้ ช้งานระบบเลือกเมนูดูขอ้ มูลสถิติยอ้ นหลัง
1.1. ระบบจะให้เลือกขนาดสระว่ายน้ าและระยะทาง
1.1.1 แสดงข้อมูลย้อนหลัง
Alternate Flow Post Condition -
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ตารางที่ 3.6 รายละเอียดของยูสเคส TopTenHistory
Use Case
ViewTopTenHistory
ID
UC6
Description
แสดงข้อมูลสถิติยอ้ นหลัง 10 อันดับ
Primary Actor
User
Secondary Actor Precondition
Main Flow :
1. ยูสเคสจะเกิดขึ้นเมื่อผูใ้ ช้งานระบบเลือกเมนูดูขอ้ มูลสถิติยอ้ นหลัง
1.1 ระบบจะให้เลือกขนาดสระว่ายน้ าและระยะทาง
1.1.1 แสดงข้อมูลลาดับเวลาจากน้อยไปหามาก 10 รายการ
Alternate Flow Post Condition -
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3.6 แผนภาพแสดงลาดับการทางานของระบบ (Sequence Diagram)

username, password( )

รู ปที่ 3.9 Sequence Diagram : Login
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รู ปที่ 3.10 Sequence Diagram : Register

รู ปที่ 3.11 Sequence Diagram : จับเวลา
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รู ปที่ 3.12 Sequence Diagram : View TopTenHistory

รู ปที่ 3.13 Sequence Diagram : View History
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3.7 แผนภาพแสดงความสั มพันธ์ ระหว่างเอนทีตี๋ ( Entity Relationship Diagram )

1

1

รู ปที่ 3.14 Entity Relationship Diagram
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บทที่ 4
การออกแบบทางกายภาพ
4.1 การออกแบบฐานข้ อมูล
การออกแบบฐานข้อมูล (Database Design) ลักษณะการออกแบบฐานข้อมูลเป็ นการจัดการ
ข้อมูลต่างๆให้อยู่ในรู ปของตารางโดยในส่ วนของฐานข้อมูลจะมีการจัดการและเก็บข้อมูลไว้บน
เครื่ องแม่ข่าย โดยใช้ MySQL และใช้ phpMyAdmin รายละเอียดของตารางข้อมูลมีดงั นี้
ตารางที่ 4.1 แสดงข้อมูลใน Table score
Attribute Name
Data Type
Description
Data
score
id
Int(10)
รหัสข้อมูลการว่ายน้ า
Auto_increment
user_id
Int(8)
รหัสสมาชิก
score
Text
เวลารวม
score_datetime
Text
วันที่และเวลา
score_pool
Text
ขนาดสระว่ายน้ า
score_distance
Text
ระยะทาง
score_result
Text
ผลสรุ ป
Primary Key : id Reference : score. id
Forienge Key : user_id Reference : user.user_id
ตารางที่ 4.2 แสดงข้อมูลในตารางข้อมูล setting
Relation

Attribute Name
Data Type
Data
setting user_id
Int(11)
time
Int(11)
mark
Enum(‘on’,’off’)
mater
Int(11)
alarm
Enum(‘on’,’off’)
Primary Key : user_id Reference : user. user_id
Relation

Description
รหัสสมาชิก
เวลา
จุดพัก
จานวนเมตร
เวลาแจ้งเตือน
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ตารางที่ 4.3 แสดงข้อมูลในตารางข้อมูล user
Attribute
Name Data
user
user_id
user_username
user_password
user_fulllname
user_sex
user_token
Primary Key : user_id
Relation

Data Type
Int(8)
Varchar(32)
Varchar(32)
Varchar(32)
Varchar(12)
Varchar(32)

Description
รหัสของผูใ้ ช้
ชื่อของผูใ้ ช้
รหัสผ่านของผูใ้ ช้
ชื่อเต็มของผูใ้ ช้
เพศของผูใ้ ช้
ยูสเซอร์ โทเค่น

4.2 รายละเอียดของเว็บไซต์ ( เว็บแอปพลิเคชั่น )

รู ปที่ 4.1 รู ปแสดงหน้าเข้าสู่ ระบบ
ก่อนเข้าใช้งานผูใ้ ช้จาเป็ นต้องเข้าสู่ ระบบเพื่อป้ องกันการเข้าใช้งานระบบจากผูอ้ ื่น หากยัง
ไม่ได้เป็ นสมาชิก ผูใ้ ช้ตอ้ งทาการลงทะเบียนเพื่อเข้าสู่ ระบบก่อน
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รู ปที่ 4.2 รู ปแสดงหน้าต่างลงทะเบียนเพื่อเข้าใช้ระบบ
เมื่อคลิกที่ปุ่ม Register (ลงทะเบียน) ระบบจะเข้าสู่ หน้าต่างให้ลงทะเบียน ผูใ้ ช้ควรกรอก
ข้อมูลตามที่กาหนดในการลงทะเบียน และเมื่อกรอกข้อมูลครบแล้วให้คลิกที่ปุ่ม Register
(ลงทะเบียน) เพื่อลงทะเบียน

รู ปที่ 4.3 รู ปแสดงหน้าต่างเข้าสู่ ระบบ
ในหน้านี้ให้ผใู ้ ช้ใส่ username (ชื่อผูใ้ ช้) และ password (รหัสผ่าน) และคลิกที่ปุ่ม Login
(เข้าสู่ ระบบ)
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รู ปที่ 4.4 รู ปแสดงเมนู
ในส่ ว นของเมนู จะมี เ มนู ย่อ ยให้ เ ลื อ ก 4 รายการคื อ TouchBoard (จับ เวลา), Sound &
Countdown (ตั้งค่าผูใ้ ช้งาน), My History (ดูขอ้ มูลสถิติยอ้ นหลัง) และ TopTenHistory (ดูขอ้ มูลสถิติ
ย้อนหลัง 10 อันดับ)

รู ปที่ 4.5 รู ปแสดงหน้าเมนูจบั เวลา
เป็ นหน้าแสดงการจับเวลา โดยผูใ้ ช้สามารถเลือกขนาดของสระว่ายน้ าก่อนทาการจับเวลา
โดยการคลิกที่ปุ่ม Pool Type (ชนิ ดของสระว่ายน้ า) จากนั้นคลิ กที่ปุ่ม Start (เริ่ ม) เพื่อเริ่ มจับเวลา
และคลิกที่ปุ่ม Stop (หยุด) เพื่อหยุดจับเวลา ผูใ้ ช้สามารถคลิกที่ปุ่ม Reset (เริ่ มใหม่) เพื่อจับเวลาใหม่
และปุ่ ม Save (บันทึก) เพื่อบันทึกเวลาในแต่ละครั้งได้
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รู ปที่ 4.6 รู ปแสดงหน้าเมนูต้ งั ค่าผูใ้ ช้งาน
ในหน้านี้ผใู ้ ช้สามารถเลือกปรับการตั้งค่าให้เปิ ดระบบเสี ยงปล่อยตัวนักกีฬาเพื่อเริ่ มทางาน
และเสี ยงแจ้งเตือนตามระยะทางที่เลือกไว้ได้ตามความต้องการ

รู ปที่ 4.7 รู ปแสดงหน้าเมนูดูขอ้ มูลสถิติยอ้ นหลัง
ในหน้าแสดงข้อมูลสถิ ติยอ้ นหลัง ผูใ้ ช้สามารถเลื อกดูสถิ ติจากการเลื อกชนิ ดของสระว่าย
น้ า และสามารถลบข้อมูลสถิติได้โดยคลิกที่ปุ่ม Delete (ลบ) หรื อ Delete All (ลบทั้งหมด)
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รู ปที่ 4.8 รู ปแสดงหน้าเมนูดูขอ้ มูลสถิติยอ้ นหลังแบบละเอียด
ในหน้าแสดงข้อมูลสถิติยอ้ นหลัง โดยแสดงระยะทางตามชนิดสระของรายการที่เลือก เช่น
25 จะแสดงเวลาทุก 50 เมตร รวมถึงแสดงความเร็ วเฉลี่ยต่อระยะ 50 เมตรเช่นกัน

รู ปที่ 4.9 รู ปแสดงหน้าเมนูดูขอ้ มูลสถิติยอ้ นหลัง10 อันดับ
ในหน้านี้จะแสดงข้อมูลสถิติยอ้ นหลัง 10 อันดับ ผูใ้ ช้สามารถเลือกชนิดของข้อมูลที่บนั ทึก
เพื่อดูได้เช่น ชนิ ดของสระว่ายน้ าและระยะทางที่วา่ ย ตัวอย่าง เมื่อต้องการทราบ 10 อันดับของผูท้ ี่
ทาเวลาได้ดีที่สุดในชนิ ดสระว่ายน้ า 25 เมตร ให้ใส่ 200/25 ช่อง Search
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4.3 การเชื่อมต่ อบอร์ ด (Touch Board) กับอุปกรณ์ ของผู้ใช้ งาน
เว็บเอปพลิเคชัน่ ทัชบอร์ดสามารถทางานได้ 2 รู ปแบบ คือ มีทชั บอร์ด และไม่มีทชั บอร์ ด
การทางานโดยไม่มีทชั บอร์ ด ต้องมีทดสอบและผูค้ วบคุม้ กดปุ่ ม lab ที่เว็บเอปพลิเคชัน่ แต่เมื่อ
ต้องการใช้งานโดยไม่ตอ้ งมีคนกดปุ่ ม lab โดยทุกครั้งที่ผทู ้ ดสอบหรื อนักกีฬา เข้ากลับตัวที่ขอบสระ
แล้วสัมผัสกับทัชบอร์ ดด้วยแรงกดของเท้า จาเป็ นต้องเชื่ อมต่อบอร์ ดกับอุปกรณ์ไร้สายของผูใ้ ช้งาน
เช่น สมาร์ ทโฟน หรื อแท็บเล็ต
นา สมาร์ทโฟนมาตั้งค่าเครื อข่าย WiFi โดยเลือกเครื อข่ายชื่อ “ESP8266 Config AP” เพื่อ
เชื่อมต่อกับบอร์ ด NodeMCU/ESP8266 เปิ ดเว็บเบราว์เซอร์บนสมาร์ทโพน โดยการพิมที่อยู่ IP
192.168.4.1

รู ปที่ 4.10 ภาพแสดงขั้นตอนการเลือกอุปกรณ์ เพื่อ Config Wi-Fi
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จากนั้นเลือก Config WiFi ให้เลือกเครื อข่าย WiFi ของเครื่ องหรื ออุปกรณ์ที่ตอ้ งการให้
บอร์ด NodeMCU/ESP8266 เชื่อมต่อด้วยจากนั้นกดปุ่ ม Save บอร์ ด เมื่อเชื่อมต่อสาเร็ จ หลอดไฟ
LED จะดับไปชัว่ ครู่ และกลับมากระพริ บ

รู ปที่ 4.11 ขั้นตอนการเลือก Wi-Fi เพือ่ เชื่ อมต่อกับ NodeMCU/ESP8266
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บทที่ 5
สรุปผลและข้ อเสนอแนะ
5.1 สรุ ปผลข้ อดีและข้ อเสี ยของระบบ
ระบบ ทัชบอร์ ด ( Touch board) เป็ นระบบที่ช่วยในการฝึ กว่ายน้ าของนักกีฬาผ่านอุปกรณ์
พกพา ที่ทางานบนเว็บเอปพลิเคชัน่ (Web Application) ทาให้นกั กีฬาสามารถฝึ กว่ายน้ าและจับเวลา
ด้วยตนเองได้ตรงตามวัตถุประสงค์บางประการ
5.1.1 ข้ อสรุ ปผลการพัฒนาระบบ
5.1.1.1 ตัวอุปกรณ์ทชั บอร์ ดสามารถเชื่อมต่อและทางานด้วยสัญญาณ Wi-Fi
5.1.1.2 ประเภทของแอปพลิเคชัน่ ที่พฒั นาขึ้นมาเป็ น Web Application
5.1.1.3 นับรอบที่ นักกีฬาว่ายน้ าเวียนรอบมาที่ตวั อุปกรณ์ทชั บอร์ด (Touch Board)
5.1.1.4 สามารถคานวณระยะทาง และหยุดเวลาตามระยะทางที่กาหนด
5.1.1.5 สามารถดูผลการว่ายน้ าย้อนหลัง ของผูใ้ ช้งานทั้งหมดในแต่ละครั้งได้ โดย
ข้อมูลที่แสดง ลาดับ วัน/เดือน/ปี และเวลาของผูใ้ ช้งานที่ทาการบันทึก
รวมถึงแสดงข้อมูลชื่อผูใ้ ช้งาน ชนิดสระว่ายน้ าที่วา่ ย ระยะทาง เวลาที่วา่ ย
ทั้งหมดและเวลาในแต่ละครั้งที่สัมผัสทัชบอร์ ด ค่าเฉลี่ยเวลาทั้งหมดใน
ครั้งนัน่ ๆ โดยเงื่อนไขการแสดงค่าเฉลี่ยตามชนิดสระว่ายน้ า สระว่ายน้ า
25 เมตรแสดงค่าเฉลี่ยเวลาที่ทุก 50 เมตร และชนิดสระ 50 เมตรแสดง
ค่าเฉลี่ยระยะทางทุก 100 เมตร โดยเฉลี่ยความเร็ วในการว่ายแต่ละครั้ง
หน่วยเวลาที่ใช้ในการแสดงผล มีหน่วยเป็ น ชัว่ โมง/นาที/วินาที/เศษ 1
ส่ วน 1000 ของวินาที
5.1.1.6 ผูใ้ ช้งานสามารถหน่วงเวลา เพื่อเตรี ยมความพร้อมของผูใ้ ช้งานในกรณี ที่ที
ใช้งานหนึ่งคน ระบบจะส่ งสัญญาณปล่อยตัว และจับเวลาอัตโนมัติ
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5.2 ผลการทดสอบระบบ
หลังจากที่ผพู ้ ฒั นาได้พฒั นาระบบทัชบอร์ ดเพื่อประโยชน์ในการจับเวลาและการช่วยจดจา
จานวนระยะทางที่นกั กีฬาฝึ กซ้อมได้รับผลการทดสอบระบบสองรู ปแบบดังนี้
5.2.1 ทดสอบความแม่นยาของเวลาที่ได้จากระบบทัชบอร์ด และระบบจับเวลาด้วย
ระบบงานเดิมคือใช้นาฬิกาจับเวลา
ในการทดสอบครั้งนี้ได้นกั กีฬาว่ายน้ าอาสาสมัคร
จานวนหนึ่งคน ว่ายน้ าระยะทาง 50 เมตร ผลของเวลาที่ได้จากการทดสอบระบบเป็ นดังนี้
ระบบงานเก่า
34:12 วินาที
ระบบทัชบอร์ ด
34:76 วินาที
จากผลการทดสอบดังกล่าวได้พบว่าการจับเวลาด้วยระบบทัชบอร์ ดมีความช้ากว่า
ระบบงานเดิม 0.50 – 1.25 วินาที ด้วยสาเหตุของขั้นตอนในการส่ งข้อมูลที่ผา่ นอินเตอร์ เน็ต
อาจมีความช้าและเคลื่อนได้เล็กน้อย แต่ยงั คงอยูใ่ นเกณฑ์ที่สามารถนามาใช้ในการจับเวลา
ได้
ระบบงานนี้อาจไม่เหมาะสมกับการจับเวลาระยะสั้นแต่เหมาะสมกับการจับเวลา
ระยะทาง 100 เมตรขึ้นไปความแตกต่างของเวลาจึงจะเป็ นที่ใกล้เคียงกับเวลาจริ งมากที่สุด
5.2.2 ทดสอบการจดจาระยะทาง การทดสอบครั้งนี้ได้มีจุดประสงค์เพื่อตรวจสอบว่าการ
เข้ากลับตัวของนักกีฬาแต่ละครั้งมีการบันทึกข้อมูลและระยะทางแต่ละครั้งที่เข้ากลับตัวได้
หรื อไม่ โดยการทดสอบครั้งนี้แบ่งเป็ น ส่ วนย่อยอีก 2 การทดสอบคือทดสอบด้วยระยะทาง
ที่กาหนดและทดสอบด้วยระยะทางที่ไม่กาหนด
5.2.2.1 ผลการทดสอบด้วยระยะทางที่กาหนด ระยะ 200 เมตร พบว่าระบบสามารถ
จดจา บันทึกเวลาและระยะทางในแต่ละครั้งที่กลับตัวได้ รวมถึงสามารถหยุดการทางาน
ของการคานวนระยะทางได้ เพื่อบันทึกข้อมูลตามระยะทางดังกล่าว ในขณะเดียวกันหาก
ผูใ้ ช้งานยังคงว่ายน้ า Lab ยังคงนับรอบให้อยู่ แต่เมื่อบันทึกจะบันทึกตามที่ผใู ้ ช้งานตั้งค่า
ไว้ในตอนต้น
5.2.2.2 ผลการทดสอบแบบไม่จาจัดระยะทางสามารถนับจานวนรอบและคานวณ
ระยะทางได้ตามวัตถุประสงค์ เพียงแต่ระบบจะไม่หยุดการทางานจนกว่าผูใ้ ช้งานจะกด
ปุ่ ม Stop ตามเงื่อนไข
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5.3 ข้ อจากัดของการจัดทาระบบ
5.3.1 ระบบ ทัชบอร์ด ( Touch board) ทางานด้วยสัญญาณ WIFI และใช้อินเตอร์ เน็ตในการ
รับส่ งข้อมูล ดังนัน่ อุปกรณ์ที่จะใช้งานได้จาเป็ นต้องปล่อยสัญญาณ WIFI ได้และเชื่อมต่อ
อินเตอร์เน็ตได้
5.3.2 การเชื่อมต่อระหว่างทัชบอร์ ดและอุปกรณ์แสดงผล จาเป็ นต้องอาศัย Access point มา
ช่วยในการระบุเข้ารหัสสัญญาณ WIFI ระหว่างสองอุปกรณ์น้ ี
5.3.3 การใช้งานพัฒนามาเพียงการฝึ กซ้อมของนักกีฬา ที่ใช้งานเป็ นรายบุคคล ไม่สามารถ
นาทัชบอร์ ดมากกว่าหนึ่งชิ้น มาจาลองการแข่งขันได้จานวนหลายคนในเวลาเดียวกัน
5.3.4 ระบบทัชบอร์ ด สามารถใช้งานได้เฉพาะสระว่ายน้ ามาตฐาน 25 และ 50เมตรเท่านัน่
5.3.5 พลังงานที่ใช้สาหรับอุปกรณ์ควรเป็ นพลังงานที่มาจากปลักไฟหรื อพลังงานที่ไม่มี
ระบบตัดไฟอัตโนมัติ เนื่องจากอุปกรณ์ทชั บอร์ ดใช้พลังงานไฟฟ้ าในการใช้งานน้อย หาก
เชื่อมต่อกับแหล่งพลังงานเช่น พาวเวอร์ แบงค์ เมื่อใช้งานได้ครู่ หนึ่งพาวเวอร์ แบงค์อาจตัด
พลังงานไฟฟ้ าได้เป็ นการตัดการทางานทัชบอร์ ด
จึงไม่ควรเชื่ อมต่อทัชบอร์ ดกับแหล่ง
พลังงานที่มีระบบตัดไฟฟ้ า
5.3.6 เนื่องจากระบบต้องทางานคู่กบั น้ าและไฟฟ้ า น้าที่สามารถใช้งานกับระบบทัชบอร์ ด
คือ น้ าจืด ปราศจากสารเคมีจาพวก ตระกูลโซเดียม ได้แก่ เกลือ ,โซด่าแอส(เป็ นสารลดกรด
จากคลอรี น) ,น้ าทะเล เพราะน้ าเหล่านี้มีส่วนผสมของธาตุโซเดียมที่แตกต่างกัน และธาตุ
โซเดียมเป็ นธาตุที่นาไฟฟ้ าได้ จึงทาให้สวิทซ์ใต้น้ าทางานเองอัตโนมัติได้ สระว่ายน้ าส่ วน
ใหญ่มีครอลีนสาหรับฆ่าเชื่ อและทาให้น้ าใส ครอลีนไม่ก่อให้เกิดการนาไฟฟ้ าแต่เมื่อสระ
ว่ายน้ าบางแห่ง ต้องการค่าความเป็ นกรดเป็ นด่างที่คงที่เนื่ องจากมีครอลีนในน้ ามากเกินไป
จึงใส่ โซดาแอส น้ าที่มีธาตุโซเดียมเช่น โซดาแอสเป็ นจึงน้ าไฟฟ้ า
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5.4 ข้ อเสนอแนะ
เพื่อประสิ ทฺธิภาพในการทางานที่จะทาให้ระบบมีประสิ ทธิภาพ
ที่มากขึ้นควรมีการพัฒนาในส่ วนต่างๆดังนี้เพื่อลดข้อจากัดที่มี

และขอบเขตการทางาน

5.4.1 ควรจัดทาระบบนี้มาในรู ปแบบ Native Application ทั้งสองระบบปฎิบตั ิการAndroid
และ IOS ร่ วมกับการเชื่อมช่องทางอื่นๆที่ง่ายขึ้นเพื่อลดความจาเป็ นในการใช้อินเตอร์ เน็ต
5.4.2 ควรพัฒนาในส่ วนของการจัดการข้อมูลที่เพิ่มขึ้นและการเชื่อมต่อของบอร์ ดมากขึ้น
ระบบทัชบอร์ ดจึงจะจาลองการแข่งขันได้อย่างแท้จริ ง
5.4.3 ควรพัฒนาอุปกรณ์ทชั บอร์ ดให้มีขนาดที่ใหญ่น้ าหนักไม่มากติดตั้งง่ายและรับแรงกด
ที่ต่างกันได้
เพราะบอร์ ดที่พฒั นาสามารถรับแรงกดได้จากเท้าผูใ้ ช้งานที่ให้แรงกดกับ
อุปกรณ์ทชั บอร์ ดเท่านัน่
5.4.4 ระบบทัชบอร์ ดสามารถเพิ่มข้อจากัดของระยะทางของสระว่ายน้ าได้ เพื่อการใช้งาน
ของสระว่ายน้ าที่มีระยะที่หลากหลายมากกว่าระบบงานเก่า
5.4.5 อุปกรณ์ทชั บอร์ ดสามารถเปลี่ยนสวิทต์เพื่อ แก้ไขข้อจากัดชนิ ดของน้ าในสระว่ายน้ า
แต่แห่งที่อาจก็ให้เกิดการรบกวนการส่ งสัญญาณด้วยสวิทต์แบบกันน้ า
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