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บทที ่1 
บทน ำ 

1.1 ควำมเป็นมำและควำมส ำคัญของปัญหำ 

เคร่ืองแม่ข่าย (Servers) เป็นอุปกรณ์ดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีมีความส าคญัอย่างมาก

ต่อสถานประกอบการ  เน่ืองจากท าหนา้ท่ีเป็นผูใ้ห้บริการสารสนเทศต่างๆขององคก์รให้กบัเคร่ือง

ลูกข่าย (Clients) เพื่อใช้ในการด าเนินธุรกิจ ดังนั้ นเพื่อให้สถานประกอบการสามารถใช้งาน 

สารสนเทศขององค์กรได้อย่างต่อเน่ือง จึงจ าเป็นตอ้งมีการบ ารุงรักษาเคร่ืองแม่ข่ายพร้อมใช้งาน

ไดม้ากท่ีสุด ปัจจยัหน่ึงท่ีมีผลต่อการท างานของเคร่ืองแม่ข่ายคือการท่ีห้องแม่ข่ายมีอุณหภูมิสูงหรือ

ต ่ากวา่ท่ีก าหนดหรือมีกระแสไฟฟ้าดบั ซ่ึงเม่ือเกิดเหตุการณ์ดงักล่าวจะตอ้งมีการแจง้ขอ้มูลให้กบั

ผูดู้แลเคร่ืองแม่ข่ายทราบ เพื่อท าการแกไ้ขปัญหาใหเ้คร่ืองแม่ข่ายสามารถกลบัมาใชง้านไดต้ามปกติ

โดยเร็ว  ซ่ึงในช่วงเวลาปฏิบติังานของบริษทัเอสเคโพลีเมอร์ จะก าหนดให้มีพนกังานท่ีท าหน้าท่ี

รับผิดชอบติดตามตรวจสอบสถานะการท างานของเคร่ืองแม่ข่าย และโทรศพัท์แจง้ให้กบัผูดู้แล 

แม่ข่ายทราบเม่ือมีความผดิปกติเกิดข้ึน ดงันั้นถา้ห้องแม่ข่ายมีอุณหภูมิสูงหรือต ่ากวา่ท่ีก าหนดหรือมี

กระแสไฟฟ้าดบัในช่วงเวลาท่ีนอกเหนือจากเวลาปฏิบติังานของพนักงาน จะไม่มีการแจง้ขอ้มูล

ความผิดปกติมายงัผูดู้แลเคร่ืองแม่ข่าย ซ่ึงส่งผลให้การแกไ้ขปัญหากบัใหเ้คร่ืองแม่ข่ายมีความล่าชา้

และอาจส่งผลต่อการด าเนินธุรกิจของสถานประกอบการ  

ดังนั้ นเพื่อเป็นการลดภาระการปฏิบัติงานของพนักงานท่ีท าหน้าท่ีรับผิดชอบติดตาม

ตรวจสอบสถานะการท างานของเคร่ืองแม่ข่าย และเพิ่มประสิทธิภาพในการท างานนอกเหนือจาก

เวลาปฏิบัติงาน คณะผู ้จ ัดท าจึงมีแนวความคิดในการพัฒนาระบบแจ้งเตือนอุณหภูมิและ

แรงดันไฟฟ้าในห้องแม่ข่าย ซ่ึ งเม่ือห้องแม่ข่ ายมี อุณหภูมิสูงหรือต ่ ากว่าท่ีก าหนดหรือมี

กระแสไฟฟ้าดบั ระบบจะส่งสัญญาณโทรศพัท์และจดหมายอิเล็กทรอนิกส์แจง้เตือนไปยงัผูดู้แล

เคร่ืองแม่ข่ายแบบอตัโนมติั เพื่อให้ผูดู้แลเคร่ืองแม่ข่ายทราบและแกไ้ขปัญหาท่ีเกิดข้ึน โดยควบคุม

การท างานของตวัตรวจจบัสัญญาณ (Sensors) อุณหภูมิและแรงดนัไฟฟ้า รวมถึงการส่งขอ้มูลต่างๆ

ด้วยบอร์ดอาดูอิโน่  ซ่ึงข้อมูลท่ีได้รับจากบอร์ดอาร์ดูอิโน่ (Arduino Board) จะถูกส่งไปยงัส่วน

ติดต่อกบัผูใ้ช้ (User Interface) ท่ีพฒันาข้ึนด้วยโปรแกรมไมโครซอฟต์วิชวลซีชาร์ป (Microsoft 

Visual C#) 
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1.2 วตัถุประสงค์ของโครงงำน 

1.2.1 เพื่อพฒันาระบบการแจง้เตือนสถานะอุณหภูมิและแรงดนัไฟฟ้าในห้องแม่ข่ายแบบ
อตัโนมติั 
 1.2.2 เพื่อให้ผูดู้แลเคร่ืองแม่ข่ายไดรั้บการแจง้เตือนในกรณีท่ีอุณหภูมิสูงเกินกวา่ท่ีก าหนด
หรือไฟฟ้าดบัไดแ้บบอตัโนมติั 
 
1.3 ขอบเขตของโครงงำน 

1.3.1  ระบบสามารถแจง้เตือนไปยงัผูดู้แลระบบตามหมายเลขโทรศพัทท่ี์บนัทึกไว ้ในกรณี
ท่ีเกิดอุณหภูมิท่ีสูงข้ึนหรือไฟฟ้าดบัได ้

1.3.2  ระบบสามารถส่งอีเมลไ์ปยงัผูดู้แลในกรณีท่ีเกิดอุณหภูมิท่ีสูงข้ึนหรือไฟฟ้าดบัได ้
1.3.3  ผูดู้แลระบบสามารถตรวจสอบการเช่ือมต่อการท างานของบอร์ดอาร์ดูอิโน่ ซ่ึงใช้

เป็นส่วนควบคุมการท างานของเซ็นเซอร์วดัอุณหภูมิและแรงดนัไฟฟ้าได ้
1.3.4  ผูดู้แลระบบสามารถบริหารจดัการบญัชีผูใ้ชง้านได ้
1.3.5  ผูดู้แลระบบสามารถก าหนดค่าอุณหภูมิในการแจง้เตือนได ้
1.3.6  ผูดู้แลระบบสามารถก าหนดหมายเลขโทรศพัทแ์ละอีเมลท่ี์ใชใ้นการแจง้เตือนได ้
1.3.7  ผูดู้แลระบบสามารถพิมพ์รายงานสถานะของอุณหภูมิและแรงดนัไฟฟ้าออกทาง 

เคร่ืองพิมพไ์ด ้
 
1.4 ประโยชน์ทีไ่ด้รับ 

1.4.1 ไดร้ะบบแจง้เตือนสถานะของอุณหภูมิและแรงดนัไฟฟ้าในหอ้งแม่ข่ายแบบอตัโนมติั 
เพื่อลดภาระของพนกังานท่ีท าหนา้ท่ีติตตามสถานะการท างานของเคร่ืองแม่ข่าย 

1.4.2 เพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานในกรณีท่ีห้องแม่ข่ายมีอุณหภูมิสูงเกินกว่าท่ี
ก าหนดหรือมีไฟฟ้าดับขณะนอกเวลาปฏิบัติงาน หรือขาดแคลนพนักงานท่ีท าหน้าท่ีติดตาม
สถานะการท างานของเคร่ืองแม่ข่าย  

 
 
 



 

บทที ่2 
ทฤษฎแีละหลกัการ 

 เน่ืองจากมีการน า บอร์ดไมโครคอนโทรเลอร์ ระบบสองกลฝังตัว ช่ือว่า อะดูอิโน่ 
(Arduino) มาประดิษฐ์เป็นช้ินงานต่างๆ มากมายเพื่อเพิ่มสะดวกสบายและรวดเร็วในการท างาน 
ทางผูจ้ดัท าจึงไดพ้ฒันาระบบระบบแจง้เตือนสถานะอุณหภูมิและแรงดนัไฟฟ้าในห้องแม่ข่าย ท่ีใช้
บอร์ดอะดูอิโน่ ในการควบคุมและสั่งงาน เซนเซอร์ (Sensor) ต่างๆในการท างานทั้งหมด โดยใน
โครงงานไดแ้บ่งส่วนการท างานออกเป็น 6  ส่วน ไดแ้ก่  

 

2.1 ระบบการควบคุมอุปกรณ์ (Control Device System) 

 อุปกรณ์ท่ีใช้ในการควบคุมการท างานทั้งหมดของระบบแจง้เตือนสถานะอุณหภูมิและ
แรงดนัไฟฟ้าในหอ้งแม่ข่าย ไดใ้ชบ้อร์ดอะดูอิโน่ รุ่น เมกา้ 2560  (Arduino MEGA 2560 R3) บอร์ด
ตวัน้ีเปล่ียนมาใช้ชิป USB to UART เบอร์ CH340 แทน FT232 และมีพอร์ต (Port) เช่ือมต่อรองรับ
เพียงพอ ดงัรูปท่ี 2.1 

 

 

รูปที ่2.1 พอร์ตท่ีใชง้านบน บอร์ดอะดูอิโน่ รุ่น เมกา้ 2560 
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2.2 ระบบตรวจจับ (Detection) 

 การท่ีอุปกรณ์ (Device) จะท าการตรวจจบัเหตุการณ์ในกรณีไฟฟ้าดบั และอุณหภูมิห้อง

แม่ข่ายเกินค่ามาตรฐานท่ีก าหนดได้นั้น อุปกรณ์ท่ีท าการตรวจจบั มีภาคการตรวจจบั 2 ส่วนคือ 

ส่วนท่ีตรวจจบัแรงดนัไฟฟ้า และส่วนท่ีตรวจจบัอุณหภูมิ ดงัน้ี 

 2.2.1 ส่วนตรวจจบัแรงดนัไฟฟ้ามี เซ็นเซอร์วดัแรงดนัไฟฟ้ากระแสสลบั (Single Phase 

Voltage Sensor) ท าหนา้ในการตรวจจบัแรงดนัไฟฟ้ากระแสสลบัท่ีจ่ายเขา้มาภายในห้องแม่ข่ายจะ

ท าการแปลงสัญญาณจากไฟฟ้ากระแสสลบัเป็นไฟฟ้ากระแสตรงและลดระดบัแรงดนัไฟฟ้าลงก่อน 

ท่ีจะไหลผ่านไปยงับอร์ดอาดูอิโน่เพื่อท าการตรวจจบัและแจง้เตือนเม่ือเกิดเหตุไฟฟ้าดบั โดยท่ี

บอร์ดอาดูอิโน่เช่ือมต่อกบัระบบไฟฟ้าส ารอง (UPS) เพื่อให้ระบบแจง้เตือนกลบัมาท างานได้อีก

คร้ังหลงัเกิดเหตุไฟฟ้าดบั  ดงัรูปท่ี 2.2 

 

รูปที ่2.2 เซ็นเซอร์วดัแรงดนัไฟฟ้ากระแสสลบั  
 

 2.2.2 ส่วนตรวจจบัอุณหภูมิ มีเซ็นเซอร์วดัความช้ืนและอุณหภูมิ (Digital Output Relative 
Humidity and Temperature Sensor : DHT 22 ) ท าหน้าในการตรวจจบัอุณหภูมิ ภายในห้องแม่ข่าย
โดยจะถูกจดัวางไวใ้น พื้นท่ีควบคุมอุณหภูมิ (Rack Server) ท่ีจดัวางเคร่ืองแม่ข่าย เม่ือมีค่าอุณหภูมิ
เปล่ียนแปลงเกินค่ามาตรฐานท่ีก าหนดไว ้ระบบตรวจจบัจะส่งค่าอุณหภูมิไปเพื่อท าการแจง้เตือน 
ดงัรูปท่ี 2.3 

 

รูปที ่2.3 เซ็นเซอร์วดัความช้ืนและอุณหภูมิ  
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2.3 ระบบแจ้งเตือน (Notification System) 

 ในส่วนของระบบการแจง้เตือนในกรณีไฟฟ้าดบัและอุณหภูมิห้องแม่ข่ายเปล่ียนแปลง

เกินค่ามาตรฐานท่ีก าหนดไดน้ั้น อุปกรณ์จะท าการแจง้เตือนโดยแบ่งการแจง้เตือน เป็น 2 ส่วน คือ 

ส่วนการแจง้เตือนทางโทรศพัทแ์ละ ส่วนการแจง้เตือนทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (E-Mail) 

 2.3.1 การแจ้งเตือนทางโทรศัพท์มี ชิลด์ ซิมเก้าร้อย (GSM/GPRS SIM900 Shield) ท า

หนา้ท่ีในการแจง้เตือนผา่นทางโทรศพัท ์ท างานในยา่นความถ่ี 800 MHz / 900 MHz / 1800 MHz / 

1900 MHz และใช้เอที คอมมานด์ (AT-Command) เป็นค าสั่งท่ีใช้ควบคุมการท างานในการติดต่อ

เพื่อแจง้เตือนกบัผูดู้แลห้องแม่ข่าย โดยจะท าการโทรซ ้ าจนกว่าผูดู้แลห้องแม่ข่ายจะรับสายและ

รับทราบถึงปัญหา  ดงัรูปท่ี 2.4 

 

รูปที ่2.4 ชิลดซิ์ม900 (GSM/GPRS SIM900 Shield) 

 2.3.2 การแจ้งเตือนทาง จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (E-Mail) มี โมดูลอินเตอร์เน็ตไวไฟ    

(Module Wi-Fi) คือ อีเอสพี  แปดสองหกหก (ESP-8266) ท าหน้าท่ีในการแจ้งเตือนผ่านทาง 

จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ โดยการท างานจ าเป็นตอ้งท าการเช่ือมต่อผา่นอินเตอร์เน็ตไวไฟก่อน ถึงจะ

ท าการส่ง จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อแจง้เตือนจะเป็นแบบ เอสเอ็มทีพี (SMTP) ถึงผูดู้แลห้องแม่

ข่าย โดยใชข้าทีเอก็ซ์ (Tx)  เป็นขาส่งสัญญาณและ ขาอาร์เอก็ซ์ ( Rx ) เป็นขาใชรั้บสัญญาณ ดงัรูปท่ี 

2.5 

 

รูปที ่2.5 อีเอสพ8ี266 
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2.4 ระบบการแสดงผล  (Display System) 

 ในส่วนการแสดงผลการท างานของอุปกรณ์แจง้เตือนนั้นจะส่งออกไปยงั 2 ส่วนการ
ท างาน ส่วนท่ี 1 จะอยู่ท่ีตวัอุปกรณ์ คือ จอแอลซีดี (LCD) ขนาด 20x4  ส่วนท่ี 2 เป็นส่วนของการ
แสดงผลผา่นแอปลิเคชัน่ 

 การแสดงผลผ่านอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ มี จอแอลซีดี  20 ตัวอักษร 4 บรรทัด ใช้ในการ
แสดงผล โดยท าการเช่ือมต่อแบบ ไอทูซี  (I2C) (เป็นการส่ือสารอนุกรม แบบซิงโครนัส 
(Synchronous) เพื่ อใช้ ติดต่อส่ือสาร ระหว่าง บอร์ดอะดูอิโน่กับอุปกรณ์ภายนอก) โดยใช้
สายสัญญาณ 2 เส้น คือ เอสดีเอ (SDA) และ เอสซีแอล (SCL) การแสดงผลจะเป็นแบบเรียลไทม ์
(Real-time) เพื่อให้ผูดู้แลห้องแม่ข่ายไดท้ราบถึงอุณหภูมิและแรงดนัไฟฟ้าท่ีส่งเขา้มา เวลาไม่ได้
ติดต่อกบัตวัโปรแกรม ดงัรูปท่ี 2.6 และการเช่ือมต่อผา่นไอทูซี ดงัรูปท่ี 2.7 

 

รูปที ่2.6 จอแอลซีดี 20x4  

 

 

รูปที ่2.7 การเช่ือมต่อผา่นไอทูซี 
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2.5 ระบบการบันทึกข้อมูล (Logging System) 

ส่วนการบนัทึกขอ้มูล ท่ีตวัอุปกรณ์ มี ดาตา้ล็อกเกอร์ ชิลด์ เป็นอุปกรณ์ท่ีใชใ้นการบนัทึกลง เอ

สดี การ์ด คลาสสิบ (SD Card Class 10) โดยจะมีโมดูล 2 ส่วนการท างาน ไดแ้ก่ โมดูล เอสดี การ์ด 

และ โมดูล เรียลไทม์ คล็อก (Real Time Clock) จะบนัทึกขอ้มูลของอุณหภูมิ, แรงดนัไฟฟ้า และ 

ช่วงเวลาการท างานลงเอสดีการ์ดแล้ว ยงัสามารถดึงรายงานการท างาน (Report) ออกมาแสดงได ้ 

ดงัรูปท่ี 2.8 

 

รูปที ่2.8 ดาตา้ล็อกเกอร์ชิลด์ 

 
 
 



บทที ่3 
รายละเอยีดและการปฏบิัติงาน 

 
3.1 ช่ือและทีต่ั้งของสถานประกอบการ 
      ช่ือสถานประกอบการ  บริษทั เอส.เคโพลีเมอร์ จ  ำกดั 
      ทีต่ั้งสถานประกอบการ  ตั้งอยู่ท่ี เลขท่ี166 ซอยบำงขุนเทียนทะเล 20 ถนนบำงขุนเทียน-

ชำยทะเล แขวงแสมด ำ เขตบำงขนุเทียน กรุงเทพมหำนคร 10150  
  เบอร์โทรศพัท ์02-892-1092 ถึง 97  
  แฟกซ์ 02-892-1098, 02-892-0851  
  เวบ็ไซต ์www.skthai.com 
 

 
 

รูปที ่3.1 แผนท่ีตั้งสถำนประกอบกำร 
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3.2 ลกัษณะการประกอบการ 
  
 บริษทั เอส.เคโพลีเมอร์ จ  ำกดั เป็นผูผ้ลิตแม่พิมพช้ิ์นส่วนยำง ช้ินส่วนพลำสติก ส ำหรับ
รถยนต์ จักรยำนยนต์  เคร่ืองใช้ไฟฟ้ำ  อุปกรณ์ อิเล็กทรอนิกส์ อุปกรณ์ทำงกำรแพทย์และ
อุตสำหกรรมอ่ืนๆ 
 
3.3 รูปแบบการจัดองค์การและการบริหารงานขององค์กร 
  
 ภำยในบริษัทมีทั้ งหมด 8 แผนก ได้แก่แผนก HRM , IT, CP, Finance, E&E, Black- 
Compound, Compound และแผนก Accounting ดงัรูปท่ี 3.2  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

รูปท่ี 3.2 ผงักำรจดัองคก์ร 
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3.4 ต าแหน่งและลกัษณะงานทีไ่ด้รับมอบหมาย 
  
 ต ำแหน่งงำนท่ีได้รับมอบหมำยคือ ผูช่้วยนักพัฒนำระบบในแผนกไอที โดยได้รับ
มอบหมำยจำกสถำนประกอบกำร ดงัน้ี  
 3.4.1 พฒันำระบบระบบแจง้เตือนสถำนะอุณหภูมิและแรงดนัไฟฟ้ำในห้องแม่ข่ำย  เพื่อ
ส่งสัญญำณโทรศพัท์และอีเมล์แจง้เตือนไปยงัผูดู้แลเม่ือเกิดเหตุไฟฟ้ำดบัหรืออุณหภูมิท่ีร้อนสูง
ภำยในหอ้งแม่ข่ำย 
 3.4.2 ให้บริกำรแก้ไขปัญหำด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศให้กับผู ้ใช้งำนในสถำน
ประกอบกำร 
 3.4.3 ให้บริกำรติดตั้งระบบแม่ข่ำยและเคร่ืองลูกข่ำย ช่ือว่ำ โพลีบ็อก (Polybox) ภำยใน
และภำยนอกสถำนประกอบกำร 
 3.4.4 ใหบ้ริกำรติดตั้งระบบโทรศพัท ์
 3.4.5 ใหบ้ริกำรติดตั้งระบบ กลอ้งวงจรปิด 
 
3.5 พนักงานทีป่รึกษาและต าแหน่งงานของพนักงานที่ปรึกษา 

 3.4.1 คุณเอกนรินทร์ ศกัยะชิติพนัธ์    ผูจ้ดักำรฝ่ำย เทคโนโลยสีำรสนเทศ 
 3.4.2 คุณบุญอนนัต ์นำมมำ     เจำ้หนำ้ท่ีพฒันำระบบส่วนฮำร์ดแวร์  
 3.4.3 คุณณฏัฐนนัท ์สถิตกุลธรรม   เจำ้หนำ้ท่ีพฒันำระบบส่วนซอฟตแ์วร์ 
 
3.6 ระยะเวลาในการปฏิบัติงานของนักศึกษา 
 เร่ิมปฏิบัติงำนใน วนัท่ี 30 พฤษภำคม พ.ศ. 2559 และส้ินสุดกำรปฏิบัติงำน วนัท่ี 2 
กนัยำยน พ.ศ. 2559 
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3.7 ขั้นตอนและวธีิด าเนินงาน  
 ในกำรพัฒนำระบบแจ้งเตือนสถำนะอุณหภูมิและแรงดันไฟฟ้ำในห้องแม่ข่ำย แบ่ง
ขั้นตอนกำรท ำงำนได ้  

3.7.1 รวบรวมควำมต้องกำรของระบบ โดยทำงผูพ้ ัฒนำระบบได้มีกำรสอบถำมจำก
ผูจ้ดักำรฝ่ำย เทคโนโลยีสำรสนเทศ ผูพ้ฒันำระบบในส่วนฮำร์ดแวร์และส่วนซอฟต์แวร์ และจำก
กำรศึกษำควำมตอ้งกำรไดผ้ลควำมตอ้งกำรคือ ระบบแจง้เตือนสถำนะอุณหภูมิและแรงดนัไฟฟ้ำใน
หอ้งแม่ข่ำย เพรำะเม่ือเกิดเหตุไฟฟ้ำดบัหรืออุณหภูมิเกินค่ำมำตรฐำนท่ีก ำหนดในห้องแม่ข่ำย มีกำร
แจง้เตือนท่ีล่ำชำ้ ไม่ทนัท่วงทีต่อกำรแกไ้ขปัญหำ อำจท ำให้เกิดควำมเสียหำยไดไ้ม่ทำงใดก็ทำงหน่ึง 
จึงอยำกให้มีกำรปรับปรุงกำรแจง้เตือนดว้ยกำรโทรศพัทแ์จง้ผูดู้แลห้องแม่ข่ำยเป็นระบบแจง้เตือน
ใหมี้ประสิทธิภำพมำกข้ึน 

3.7.2 วิเครำะห์ระบบ โดยหลังจำกศึกษำควำมต้องกำรของระบบ ได้วิเครำะห์ภำพรวม
ออกมำว่ำ เม่ือเหตุไฟฟ้ำดบัหรือมีอุณหภูมิท่ีเปล่ียนแปลงเกินค่ำมำตรฐำนท่ีก ำหนดไวคื้อ 21-24 
องศำเซลเซียส ให้มีกำรแจง้เตือนดว้ยกำรโทรศพัท์และส่งจดหมำยอิเล็กทรอนิกส์ถึงผูดู้แลห้องแม่
ข่ำยเพื่อท ำกำรรับทรำบถึงปัญหำ โดยแบ่งกำรท ำงำนของระบบของเป็น 2 ส่วน ได้แก่ ส่วนท่ี 1 
ฮำร์ดแวร์ และส่วนท่ี 2 ซอฟแวร์  

ส่วนฮำร์ดแวร์ มีอุปกรณ์ส ำหรับท ำกำรตรวจจับอุณหภูมิ กำรตรวจจับแรงดันไฟฟ้ำ 
กำรโทรศพัท ์กำรส่งจดส่งอิเล็กทรอนิกส์และบนัทึกผูเ้ขำ้ใชง้ำนกำรใชง้ำน             

ส่วนดำ้นซอฟแวร์ สำมำรถท ำกำรตั้งค่ำระบบทั้งหมด เช่น ก ำหนดค่ำมำตรฐำนเพื่อท ำกำร
ตรวจจบัอุณหภูมิ ก ำหนดกำรติดต่อผูดู้และวิธีกำรแจ้งเตือน ผ่ำนแอพพลิเคชั่นท่ีติดตั้ งและใช้
ฐำนขอ้มูลภำยในเคร่ืองแม่ข่ำยและแสดงผลผำ่นหน้ำจอแอลซีดีหรือท่ีแอพพลิเคชัน่ โดยระบบได้
ถูกติดตั้งอยูใ่นพื้นท่ีควบคุมภำยในหอ้งแม่ข่ำย  
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3.7.3 ออกแบบระบบ โดยจำกกำรวิเครำะห์ระบบได้ท ำกำรออกแบบระบบในส่วนของ
อินพุต-เอำตพ์ุต โดยไดท้  ำกำรเช่ือมต่อบอร์ดอะดูอิโน่กบัเคร่ืองแม่ข่ำยและท ำกำรเช่ือมแหล่งจ่ำยไฟ
ส ำรอง ดงัรูปท่ี 3.3 กำรติดตั้งระบบจะอยู่ทในพื้นท่ีควบคุมอุณหภูมิ ภำยในตูแ้ร็ค เพื่อตรวจจบั
อุณหภูมิท่ีเกิดข้ึนจริงจำกตวัแม่ข่ำย ดงัรูปท่ี 3.4 

ระบบควบคุม ระบบแจง้เตือน

ระบบตรวจจบั

แหล่งจ่ำยไฟฟ้ำ
ส ำรอง

ระบบแสดงผล

เคร่ืองแม่ข่ำยแหล่งจ่ำยไฟฟ้ำ

 
 

รูปที ่3.3 กำรเช่ือมต่อระบบแจง้เตือนสถำนะอุณหภูมิและแรงดนัไฟฟ้ำในหอ้งแม่ข่ำย 
 

 
 

รูปที ่3.4 พื้นท่ีในกำรตรวจจบัอุณหภูมิในหอ้งแม่ข่ำย 
 

ส่วนดำ้นฮำร์ดแวร์ไดอ้อกแบบกำรท ำงำนของระบบเซนเซอร์ชุดต่ำงๆ เช่นกำรเช่ือมต่อ
เซนเซอร์ตรวจจบัแรงดนัไฟฟ้ำ ดงัรูปท่ี 3.5 

 

 
 

รูปที ่3.5 กำรเช่ือมต่อเซนเซอร์ตรวจจบัแรงดนัไฟฟ้ำ 
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และส่วนดำ้นซอฟแวร์ไดอ้อกแบบอินเตอร์เฟสกำรใชง้ำนและตรวจสอบรำยงำนกำรเขำ้ใช้
งำนแอพพลิเคชัน่ของผูดู้แล ในส่วนแสดงผลผ่ำนแอพพลิเคชัน่จะแสดงต่อเม่ือมีกำรเช่ือมต่อกบั
ระบบ ระบบจะส่งค่ำออกมำยงั หนำ้หนกัเพื่อแสดงกำรเช่ือมต่อระบบแสดงสถำนะค่ำอุณหภูมิและ
แรงดนัไฟฟ้ำ ดงัรูปท่ี 3.6 

 

 
 

รูปที ่3.6 หนำ้หลกัของแอพพลิเคชัน่ 

 ส่วนแสดงผลผ่ำนแอพพลิเคชั่น ฟังก์ชั่น Report คือแสดงกำรเขำ้ใช้งำนจำกฐำนขอ้มูล 
(Database) ดงัรูปท่ี 3.7 

 

 
 

รูปที ่3.7 ฟังกช์ัน่ Report 
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และส่วนสุดทำ้ยคือกำรออกแบบฐำนขอ้มูล ใชใ้นกำรบนัทึกกำรเขำ้ใชง้ำนและบนัทึกเหตุ
ไฟฟ้ำดบัหรืออุณหภูมิเปล่ียนแปลงเกินค่ำมำตรฐำนท่ีก ำหนด ดงัรูปท่ี 3.7 
 

3.7.4 พฒันำระบบ : เม่ือเสร็จขั้นตอนกำรออกแบบต่อมำจะเป็นขั้นตอนกำรพฒันำระบบ 
ขั้นตอนน้ีจะเป็นขั้นตอนในกำรน ำแนวคิดในกำรออกแบบทั้งหมดมำท ำกำรพฒันำระบบ เพื่อใชใ้น
กำรแก้ไขปัญหำท่ีทีมผูพ้ฒันำได้วำงแผนเอำไว ้โดยจะมีฟังก์ชั่นตั้งค่ำกำรท ำงำนของระบบ เช่น 
ฟังกช์ัน่ Device Setting, Manage Account และReport เป็นตน้ 

กำรตั้งค่ำกำรท ำงำนของระบบผำ่นแอพพลิเคชัน่คือ กำรตั้งค่ำในฟังกช์ัน่ Device Setting มี
กำรแบ่งเป็น 2 ส่วน ดงัน้ี 

ส่วน Temperature for Alert เป็นฟังกช์ัน่ท่ีเปล่ียนแปลงควำมกวำ้งของระยะอุณหภูมิ ต ่ำ ถึง 
สูง ท ำงำนโดยเม่ืออุณหภูมิ มีกำรเปล่ียนแปลงท่ีสูงข้ึน ถึงจุดท่ีตั้งค่ำไว ้ตวัอุปกรณ์จะส่งกำรแจง้
เตือน ผำ่นกำรโทรศพัทแ์ละส่งจดหมำยอิเล็กทรอนิกส์ ไปยงัผูดู้แลและผูใ้ชง้ำน แอพพลิเคชัน่  

ส่วนกำรจดักำรส่งแจง้เตือน E-Mail and Call for Alert โดยจดักลุ่มผูรั้บกำรแจง้เตือนเป็น 2 
กลุ่ม เพื่อส ำหรับกำรจดักำรดูแลห้องแม่ข่ำย โดยแยกเป็น รับกำรแจง้เตือน และไม่รับกำรแจง้เตือน 
ดงัรูปท่ี 3.8  

 

 
 

รูปที ่3.8 ฟังกช์ัน่ Device Setting 
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3.7.5 ทดสอบโปรแกรม : ขั้นตอนน้ีเป็นขั้นตอนกำรน ำแอพพลิเคชัน่ท่ีจดัท ำน ำมำท ำกำร
ทดสอบโปรแกรมทดสอบกระบวนกำรท ำงำนบอร์ดอำดูอิโน่ว่ำสำมำรถท่ีจะท ำงำนตรวจจับ
กระแสไฟฟ้ำและอุณหภูมิ กำรโทรศพัทแ์ละส่งจดหมำยอิเล็กทรอนิกส์  เพื่อหำขอ้ผิดพลำดและหำ
ทำงแก้ไขกำรท ำงำนของแอพพลิเคชั่นและบอร์ดอำดูอิโน่ ท ำกำรทดลองจนกว่ำจะได้ผลรับท่ี
สมบูรณ์  

กำรทดสอบกำรแจง้เตือนทำงจดหมำยอิเล็กทรอนิกส์ โดยจะท ำกำรส่งเม่ือเกิดเหตุไฟฟ้ำดบั
และอุณหภูมิเปล่ียนแปลงเกินค่ำมำตรฐำนท่ีก ำหนดไว ้ดงัรูปท่ี 3.9 และ 3.10 

 

 
รูปที ่3.9 กล่องขำเขำ้ของฝ่ังผูดู้แล  

 

 
รูปที ่3.10 ตวัอยำ่งจดหมำยอิเล็กทรอนิกส์แจง้เตือนท่ีส่งมำจำกระบบ 

 
3.7.6 จดัท ำเอกสำรประกอบ : ขั้นตอนน้ีเป็นขั้นตอนกำรจดัท ำเล่มเอกสำร เพื่อสรุปผลกำร

ท ำงำน ทฤษฎี เน้ือหำ ท่ีได้น ำมำใช้ และกระบวนกำรท ำงำนของโปรแกรมกบับอร์ดอำดูอิโน่ว่ำ
สำมำรถใชง้ำนไดจ้ริง หรือมีขอ้ดี ขอ้เสีย ในเร่ืองอะไรบำ้ง เป็นตน้ 
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จำกขั้นตอนกำรท ำงำนดงักล่ำว สำมำรถแสดงไดด้งัตำรำงท่ี 3.1 
ตารางที ่3.1 แผนกำรด ำเนินงำน 

ขั้นตอนการด าเนินงาน พ.ค.59 มิ.ย.59 ส.ค.59 ก.ย.59 

1. ศึกษำควำมตอ้งกำรของระบบ 
2. วเิครำะห์ระบบ 
3. ออกแบบระบบ 
4. พฒันำระบบ 
5. ทดสอบระบบ 
6. จดัท ำรำยงำน 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

3.8 เคร่ืองมือและอุปกรณ์ 

 3.8.1 ฮำร์ดแวร์ 
- คอมพิวเตอร์ โน๊ตบุค๊      2 เคร่ือง 

- บอร์ดอะดูอิโน่ รุ่น เมกำ้ 2560     1 ตวั 

- เซ็นเซอร์วดัควำมช้ืนและอุณหภูมิ DHT 22   1 ตวั 

- เซ็นเซอร์วดัแรงดนัไฟฟ้ำกระแสสลบั    1 ตวั 

- โมดูลอินเตอร์เน็ตไวไฟ ESP 8266     1 ตวั 

- จอแอลซีดี 20x4      1 จอ 

- ชิลด ์ซิม 900       1 ตวั 

- ดำตำ้ล็อกเกอร์ชิลด ์      1 ตวั 

- เอสดีกำร์ดคลำส 10     1 ช้ิน 

- สวซิตช่ิ์ง 12 และ 5 โวลต ์      1 เคร่ือง 

- แหล่งจ่ำยไฟฟ้ำส ำรอง     1 เคร่ือง 
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 บอร์ดอะดูอิโน่ จะท ำงำนได้โดยเช่ือมต่อแหล่งจ่ำย 7-12 โวลต์หรือทำง พอร์ต ยูเอสบี 
รำยละเอียดอ่ืนๆ ดงัน้ี   

- Microcontroller  ATmega2500 

- Operating Voltage  5V 

-  Input Voltage (recommended)  7-12V  

-  Input Voltage (limits)  6-20V 

-  Digital I/O Pins  54 (15 ขำส ำหรับ PWM output) 

-  Analog Input Pins  16 

-  DC Current per I/O Pin  40 mA 

-  DC Current for 3.3V Pin  50 mA 

-  Flash Memory  256 KB (8KB ส ำหรับใชโ้ดย bootloader) 

-  SRAM   8 KB 

-  EEROM   4 KB 

-  Clock Speed  16 MHz 

 
 3.8.2 ซอฟตแ์วร์ 

-  ไมโครซอฟทว์ชิวลสตูดิโอ 2010 1 ชุด   

 



 

บทที ่4 
ผลการปฏบิัติงานตามโครงการ 

 
4.1 การพฒันาส่วนติดต่อผู้ใช้ (Graphic User Interface : GUI )  
  

เป็นส่วนท่ีรับค่าอุณหภูมิและกระแสไฟฟ้าจากท่ีอุปกรณ์ส่งออกมา ส่วนการตั้งค่าการเขา้
ใชง้านโปรแกรม และส่วนส่งค่าการตั้งค่าท่ีเปล่ียนแปลงไปยงัอุปกรณ์ได ้ซ่ึงแสดงดงัรูปท่ี 4.1 

 

 
รูปที ่4.1 หนา้จอหลกัของโปรแกรม 

 
 จากรูปท่ี 4.1 เป็นการออกแบบหนา้จอหลกัของโปรแกรมจะประกอบไปดว้ยส่วนต่างๆ 
ดงัน้ี 

- ส่วนแสดงผลขอ้มูลอุณหภูมิและกระแสไฟฟ้า 
 - ส่วนส าหรับการเช่ือมต่ออุปกรณ์ 
 - ส่วนฟังกช์ัน่การใชง้านและการตั้งค่า  
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รูปที ่4.2 หนา้จอเพิ่มผูดู้แลและผูใ้ชง้านของโปรแกรม 

 
จากรูปท่ี 4.2 เป็นการออกแบบหนา้จอการเพิ่มผูดู้แลและผูใ้ชง้านของโปรแกรมจะ

ประกอบไปดว้ยส่วนต่างๆ ดงัน้ี 
- ส่วนท่ีเพิ่มผูดู้แลและผูใ้ชง้านเขา้ฐานขอ้มูล 
- ส่วนปรับเปล่ียนรหสัผา่นผูใ้ชง้านไดโ้ดยตรง 
- ส่วนส าหรับยกเลิกการเขา้ใชง้านของผูใ้ชง้าน 
- ส่วนส าหรับปลดระงบัสิทธ์ิการเขา้ใชง้าน 
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รูปที ่4.3 หนา้จอการตั้งค่าอุปกรณ์ของโปรแกรม 
 

จากรูปท่ี 4.3 เป็นการออกแบบหนา้จอตั้งค่าอุปกรณ์ของโปรแกรมจะประกอบไปดว้ยส่วน
ต่างๆ ดงัน้ี 

- ส่วนส าหรับตั้งค่าอุณหภูมิ ไปยงัอุปกรณ์ 
- ส่วนการแจง้เตือนสามารถเปล่ียนแปลงผูใ้ชง้านหรือผูดู้แล 
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รูปที ่4.4 หนา้จอแสดงฐานขอ้มูลการเขา้ใชง้านของโปรแกรม 
 

จากรูปท่ี 4.4 เป็นการออกแบบหนา้จอฐานขอ้มูลการเขา้ใชง้านโปรแกรมจะประกอบไป
ดว้ยส่วนต่างๆ ดงัน้ี 

- ส่วนแสดงฐานขอ้มูลการเขา้ใชง้านโปรแกรม 
- ส่วนการเลือกวนัท่ีเฉพาะการเขา้ใชง้านโปรแกรม 
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4.2 ขั้นตอนการใช้งานโปรแกรม  

 

 
 

รูปที ่4.5 หนา้จอการเขา้สู่โปรแกรม 
  

การเขา้ใชง้านโปรแกรมโดยการใส่ช่ือผูใ้ช(้Username) และรหสัผา่น ( Password ) เพื่อเขา้
สู่โปรแกรม มีส่วนประกอบหลกั ๆ ทั้งหมด 5 อยา่ง จากรูปตวัอยา่งท่ี 4.6 ดงัน้ี 
  - ช่องส าหรับใส่ Username 
  - ช่องส าหรับใส่ Password  
  - ปุ่ม login ส าหรับเขา้ใชง้าน 
  - ปุ่ม Clear ส าหรับลบ Username และ Password ในช่อง 1 และ 2 
  - ปุ่ม Exit ออกจากโปรแกรม 
 

 
 

รูปที ่4.6 หนา้จอการป้อนช่ือผูใ้ชแ้ละรหสัผา่นเขา้สู่โปรแกรม 

1 
2 

3 

5 4 
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4.3 การใช้งานหน้าหลกัของโปรแกรม 
 

ขั้นตอนต่อไปน้ีจะเป็นขั้นตอนการเช่ือมต่ออุปกรณ์ ซ่ึงมีขั้นตอนดงัต่อไปน้ีเลือก อุปกรณ์ 
โดยเล่ือนหาเลข COM (Port) ท่ีเช่ือมต่อ แล้วกดปุ่มค าว่า Connect เพื่อเช่ือมต่อ Port ของอุปกรณ์ 
หากเช่ือมต่อถูกตอ้งจะข้ึนค าวา่ SUCCESS ตามดว้ยแสดงสถานะอุณหภูมิและกระแสไฟฟ้า แต่ถา้
เช่ือมต่อไม่ไดจ้ะข้ึนค าวา่ FAIL ในช่อง STATUS จากรูปตวัอยา่งท่ี 4.7 หมายเลข 1 

 
 

รูปที ่4.7 หนา้หลกัของโปรแกรม 
 

 

 

 

 

 

 

 1 
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4.4 การใช้งานฟังก์ช่ัน Manage Account 

  เม่ือกดปุ่ม Manage Account จะมีการแยกสถานะ ระหว่างผูดู้แลระบบ (Admin) 
และผูใ้ช้ (User) เม่ือผูใ้ช้งานอยู่ในสถานะ Admin มีการใช้งานหลัก ๆ อยู่ทั้ งหมด 4 อย่าง ดังรูป
ตวัอยา่งท่ี 4.8 
 

 
 

รูปที ่4.8 หนา้หลกัของ Manage Account ส าหรับ Admin 
 

 

 

1 

2 

3 4 



25 
 

 
 

4.4.1 การเพิ่มผูใ้ชง้าน (User) จากรูปตวัอยา่งท่ี  4.9 

 
 

 

 

 
 

รูปที ่4.9 การเพิ่มผูใ้ชง้าน (User) 
 

ก) หมายเลข 1 ช่องใส่ ช่ือ Username 
ข) หมายเลข 2 ช่องใส่ รหสัผา่น Password 
ค) หมายเลข 3 ช่องก าหนดสถานะผูใ้ชง้าน ดงัรูปตวัอยา่งท่ี 4.10 
  

 
รูปที ่4.10 การก าหนดสถานะผูใ้ชง้าน 

 
ง) หมายเลข 4 ช่องใส่ ช่ือผูใ้ชง้าน 
จ) หมายเลข 5 ช่องใส่ นามสกุลผูใ้ชง้าน 
ฉ) หมายเลข 6 ช่องใส่เบอร์โทรศพัท์ ส าหรับสั่งการอุปกรณ์ให้โทรแจง้เตือน 
ผูใ้ชง้าน และผูดู้แล 
ช) หมายเลข 7 ช่องใส่อีเมล ์ส าหรับส่งอีเมลแ์จง้เตือน ผูใ้ชง้านและผูดู้แล 
ซ) หมายเลข 8 ปุ่ม Clear ส าหรับลบ Username, Password, Status,  
Frist-Name, Last-Name, Phone Number และ Email ในช่องทั้งหมด 
ฌ) หมายเลข 9 ปุ่ม Ok ส าหรับยนืยนัการเพิ่มผูใ้ชง้าน 
 

5 

1 2 3 

4 6 

7 8 9 
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4.4.2 การเปล่ียนรหสัผา่น (Password) ของ User ดงัรูปตวัอยา่งท่ี  4.11 
ก) หมายเลข 1 ช่องเลือกผูใ้ชง้านท่ีตอ้งการเปล่ียน รหสัผา่น 
ข) หมายเลข 2 ช่องใส่ รหสัผา่นใหม่ 
ค) หมายเลข 3 ช่องใส่ รหสัผา่นใหม่อีกคร้ัง 
ง) หมายเลข 4 ปุ่ม Clear ส าหรับลบ User, Password และConfirm 
จ) หมายเลข 5 ปุ่ม Ok ส าหรับยนืยนั การเปล่ียนรหสัผา่น 
 

 

รูปที ่4.11 การเปล่ียนรหสัผา่นผูใ้ชง้าน 

4.4.3 ยกเลิกสิทธ์ิการเขา้ใชง้านของผูใ้ชง้าน ดงัรูปตวัอยา่งท่ี  4.12 
ก) หมายเลข 1 ช่องเลือกผูใ้ชง้านท่ีตอ้งการลบ 
ข) หมายเลข 2 ปุ่ม Ok ส าหรับยนืยนั การลบผูใ้ชง้าน 
 

 

รูปที ่ 4.12 การยกเลิกสิทธ์ิการเขา้ใชง้านของผูใ้ชง้าน 

 

 

 

 

 

 

1 2 3 

1 

4 5 

2 
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4.4.4 ปลดล็อก User จากกดรหสัล็อกอินผดิครบ 3 คร้ัง ดงัรูปตวัอยา่งท่ี  4.13 
ก) ช่องเลือกผูใ้ชง้านท่ีตอ้งการปลดล็อก 
ข) ปุ่ม Ok ส าหรับยืนยนั การปลดล็อกผูใ้ชง้าน 
 

 

รูปที ่ 4.13 การปลดล็อกผูใ้ชง้าน 

ถา้ผูใ้ชง้านอยูใ่นสถานะ User ใชง้านไดเ้พียงเปล่ียนรหสัผา่น เท่านั้น ดงัรูปท่ี 4.14 
- ช่องส าหรับใส่รหสัผา่นเก่า 
- ช่องส าหรับใส่รหสัใหม่ 
- ช่องส าหรับยนืยนัรหสัอีกคร้ัง 
- ปุ่ม Clear ส าหรับลบ Old Password , New Password และ Re-Enter 

Password 
- ปุ่ม Ok ส าหรับยนืยนั การเปล่ียนรหสัผา่น 
 

 

รูปที ่4.14 หนา้หลกัของ Manage Account ส าหรับ User 

 

 

 

1 

2 1 

2 

3 

4 5 
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4.5 การใช้งานฟังก์ช่ัน Device Setting  

การตั้งค่าอุปกรณ์การแจง้เตือนเม่ือมีการเปล่ียนแปลงของอุณหภูมิ มีการใชง้านหลกั ๆ อยู่
ทั้งหมด 2 ส่วน ดงัรูปตวัอยา่งท่ี 4.15 

 

รูปที ่4.15 หนา้ Device Setting 

4.5.1 Temperature For Alert ตั้งค่าอุปกรณ์ตวัจบัอุณหภูมิ ดงัรูปตวัอยา่งท่ี 4.16 
- ช่องอุณหภูมิท่ีตั้งค่าล่าสุด 
- ช่องใส่ค่าอุณหภูมิต ่าสุด 
- ช่องใส่ค่าอุณหภูมิสูงสุด เม่ืออุณหภูมิถึงค่าท่ีตั้งไวอุ้ปกรณ์จะท าการแจง้เตือน 
- ปุ่ม Change ส าหรับยนืยนัการตั้งค่า 

 

 
รูปที ่4.16 การตั้งค่าการตรวจวดัอุณหภูมิ 

 

 

3 2 

1 

4 
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4.5.2 การตั้งค่าอุปกรณ์ส าหรับส่งสัญญาณการแจง้เตือนไปยงัผูใ้ชง้านและผูดู้แล ดงัรูป
ตวัอยา่งท่ี 4.17 

- ช่องส าหรับกลุ่มผูใ้ชท่ี้ไม่ใชก้ารแจง้เตือน 
- ช่องส าหรับกลุ่มผูใ้ชท่ี้ใชก้ารแจง้เตือน 
- ปุ่มยา้ยผูใ้ชไ้ปรวมเขา้กบักลุ่มแจง้เตือน 
- ปุ่มยา้ยผูใ้ชไ้ปรวมเขา้กบักลุ่มไม่แจง้เตือน 

 

 
รูปที ่4.17 การปรับเปล่ียนกลุ่มผูใ้ชง้านการแจง้เตือน  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

2

 3

 

4
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4.6 การใช้งานฟังก์ช่ัน Report 

 หลกัการท างานในหนา้น้ีคือดึงขอ้มูลการเขา้ใชง้านโปรแกรมจากฐานขอ้มูล มีการเก็บ
บนัทึก ช่ือ Computer Name ท่ีล็อกอินเขา้ใชง้าน ดงัรูปตวัอยา่งท่ี 4.18 

4.6.1 ช่องใส่วนัท่ีส าหรับการคน้หาเฉพาะวนัท่ีตอ้งการ  
4.6.2 ปุ่ม Ok ส าหรับยนืยนัการคน้หา 
4.6.3 ปุ่ม Print ส าหรับการพิมพ ์Report 

 

 
รูปที ่4.18 หนา้ Report ส าหรับแสดงขอ้มูลการเขา้ใชโ้ปรแกรม 

 
4.6.4  รายงานการเขา้ใชง้านโปรแกรมเม่ือมีการ Login 

- Name ช่ือจริงผูเ้ขา้ใชง้าน 
- Lastname นามสกุลผูเ้ขา้ใชง้าน 
- Status สถานะการเขา้ใชง้าน ส าเร็จ หรือไม่ส าเร็จ 
- Date วนัท่ีเขา้ใชง้านโปรแกรม 
- Time เวลาเขา้ใชง้าน 
- Login Com ใชง้านท่ีเคร่ืองใด 
 
 
 
 

 

1

 

2

 

4

 

3 
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4.7 Quick Tap เป็น แถบในการเปล่ียนฟังกช์ัน่ต่างไดใ้นทุกหนา้ฟังกช์ัน่ ดงัรูปตวัอยา่งท่ี 4.19 

 

รูปที ่4.19 Quick Tap 

4.8 ผลการทดสอบการแจ้งเตือน 

 จากการทดสอบการท างานของอุปกรณ์ในระบบท่ีพฒันา พบวา่สามารถแสดงผลค่าของ
อุณหภูมิ ความช้ืนและสถานะของแรงดนัไฟฟ้าบนไดด้งัรูปท่ี 4.20 และจากการทดสอบการแจง้
เตือนของอุปกรณ์จ านวน 5 คร้ัง พบวา่ไดผ้ลการแจง้เตือนดงัตารางท่ี 4.1-4.3 

 

รูปที ่4.20 จอแสดงผลการท างานของอุปกรณ์ 
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ตารางท่ี 4.1 ผลการทดลองการลดอุณหภูมิต ่ากวา่ก าหนดแลว้แจง้เตือน 

อุณหภูมิ คร้ังที ่1 คร้ังที ่2 คร้ังที ่3 คร้ังที ่4 คร้ังที ่5 

23.0 √ X √ √ √ 

22.5 √ √ √ √ √ 

22.0 √ X X √ √ 

21.5 √ X √ √ X 

 

ตารางท่ี 4.2 ผลการทดลองการลดอุณหภูมิสูงกวา่ก าหนดแลว้แจง้เตือน 
อุณหภูมิ คร้ังที ่1 คร้ังที ่2 คร้ังที ่3 คร้ังที ่4 คร้ังที ่5 

29.0 √ X X √ √ 

30.5 X X √ √ √ 

31.0 √ √ X √ √ 

32.5 √ √ √ √ X 

 
ตารางท่ี 4.3 ผลการทดลองดบัไฟฟ้าภายในหอ้งแม่ข่ายแลว้แจง้เตือน 

ไฟฟ้า คร้ังที ่1 คร้ังที ่2 คร้ังที ่3 คร้ังที ่4 คร้ังที ่5 

ดบั √ X X √ √ 

 
หมายเหตุ √ หมายถึงมีการแจง้เตือน  X  หมายถึงไม่มีการแจง้เตือน 



 
 

บทที ่5 
สรุปผลการด าเนินงานและข้อเสนอแนะ 

            
5.1 สรุปผลโครงงาน 
 จากการพฒันาระบบแจง้เตือนสถานะของระบบไฟฟ้าและอุณหภูมิในห้องแม่ข่าย สามารถ
สรุปผลการด าเนินงานไดด้งัน้ี 

5.1.1 ผลการสรุปโครงงาน  
จากการทดสอบการท างานของระบบท่ีพฒันาโดยการจ าลองสถานการณ์ในส่วนของการ

เพิ่มอุณหภูมิ การลดอุณหภูมิ  การดบัไฟฟ้าภายในห้องแม่ข่าย พบว่าระบบสามารถแจง้เตือนเม่ือมี
การเปล่ียนแปลงของอุณหภูมิเกินกวา่ท่ีก าหนดไว ้และแจง้เตือนเม่ือมีไฟฟ้าในดบัได ้โดยระบบจะ
ท าการแจง้เตือนไปยงัทางผูดู้แลหอ้งแม่ข่ายผา่นการโทรศพัทแ์ละจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ ซ่ึงใชเ้วลา
ประมาณ 2 นาทีในการแจง้เตือน 

และจากการทดสอบยงัพบว่าตวัอุปกรณ์ท่ีใช้ในการตรวจจบัอุณหภูมิมีความคลาดเคล่ือน 
0.02 % ซ่ึงเม่ือผูดู้แลห้องแม่ข่ายเขา้ท าการตรวจสอบภายในห้องแม่ข่าย ท าให้อุณหภูมิในห้องเกิด
เปล่ียนแปลงเพราะไดรั้บความร้อนจากตวัผูดู้แลหอ้งแม่ข่าย ท าใหไ้ม่ไดรั้บค่าอุณหภูมิท่ีแทจ้ริงของ
ห้องแม่ข่าย ผูพ้ฒันาจึงท าการยา้ยมาติดตั้งอุปกรณ์ตรวจจบัอุณหภูมิจากภายในห้องแม่ข่าย มาการ
ติดตั้งภายในตูแ้รค (Rack) ซ่ึงเป็นพื้นท่ีควบคุมอุหภูมิแทน เพื่อป้องกนัการเปล่ียนแปลงอุณหภูมิท่ี
เกิดจากความร้อนของผูท่ี้เขา้มาภายในหอ้งแม่ข่าย 

5.1.2 ขอ้จ ากดัหรือปัญหาของโครงงาน 
ระบบท่ีพฒันาสามารถการออกรายงานขอ้มูลการเขา้ใช้งานระบบสามารถแสดงผลผา่นทาง

เคร่ืองพิมพเ์ท่านั้น   ซ่ึงใช้พื้นท่ีในการจดัเก็บและเป็นการส้ินเปลืองทรัพยากรท่ีเป็นกระดาษของ
สถานประกอบการ 

5.1.3 ขอ้เสนอแนะ  
ควรมีการพฒันาในส่วนของการแสดงผลรายงานขอ้มูล การเขา้ใช้งานระบบให้สามารถ

จดัเก็บในลกัษณะของไฟล์คอมพิวเตอร์ เช่น พฒันาร่วมกบัโปรแกรมคริสตลัรีพอร์ท เพื่อลดพื้นท่ี
ในการจดัเก็บและการส้ินเปลืองทรัพยากรท่ีเป็นกระดาษของสถานประกอบการ 
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5.2 สรุปผลการปฏิบัติงานสหกจิศึกษา  
 จากการปฏิบติังานสหกิจศึกษาใน บริษทั เอส เค โพลีเมอร์ จ  ากดั  ซ่ึงมีผลการปฏิบติังาน
สหกิจศึกษา ดงัต่อไปน้ี 

5.2.1 ขอ้ดีในการปฏิบติังานสหกิจศึกษา  
คณะผูจ้ดัท าไดรั้บความรู้เพิ่มในเร่ืองการเช่ือมต่ออุปกรณ์ในระบบสมองกลฝังตวั และการ

พฒันาโปรแกรมเพื่อใชง้านระบบสมองกลฝังตวั 
5.2.2 ปัญหาท่ีพบของการปฏิบติัสหกิจศึกษา  
เน่ืองจากมีระบบการผลิตมีเคร่ืองจกัรใช้ในการผลิตเป็นจ านวนมาก ซ่ึงถ้าเคร่ืองจกัรมี

อุณหภูมิท่ีสูงก็จะส่งผลต่อการท างานของเคร่ืองจกัรเช่นกนั ซ่ึงแต่เดิมสถานประกอบการใชว้ิธีการ
ตรวจสอบติดตามสถานะดว้ยพนกังาน ซ่ึงถา้มีเหตุการณ์เกิดข้ึนนอกเหนือจากช่วงเวลาปฎิบติังาน
งานก็จะขาดการแจง้เตือนไปยงัผูเ้ก่ียวขอ้ง 

5.2.3 ขอ้เสนอแนะในการปฏิบติัสหกิจศึกษา  
ควรให้การน าโครงงานระบบแจง้เตือนอุณหภูมิและแรงดนัไฟฟ้าในห้องแม่ข่ายท่ีพฒันา

ไปพฒันาต่อยอดเพื่อประยุกต์ใช้กบัการแจง้เตือนอุณหภูมิของเคร่ืองจกัร ในลกัษณะของการแจง้
เตือนแบบอตัโนมติั เพื่อลดภาระการตรวจสอบติดตามสถานะอุณหภูมิของเคร่ืองจกัร 
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รูปท่ี 1 การประชุมน าเสนอแผนการท างานของโครงการ 

 

 

รูปท่ี  2  การศึกษาภาพรวมของโครงการ 
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รูปท่ี  3  การศึกษาการท างานของบอร์ด 

 

 
รูปท่ี 4 อาจารยท่ี์ปรึกษานิเทศงานสหกิจศึกษา 
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รูปท่ี 5  อาจารยท่ี์ปรึกษาเยีย่มชมการท างานของแผนกเทคโนโลยสีารสนเทศ 
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