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บทคัดย่อ 
 

การพัฒนาระบบเปิด-ปิดไฟอัตโนมัติด้วยเทคโนโลยี IoT บนระบบปฏิบัติการ iOS ร่วมกับการประหยัดพลังงาน 
มีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1) พัฒนาระบบเปิด-ปิดไฟอัตโนมัติด้วยเทคโนโลยี IoT บนระบบปฏิบัติการ iOS ร่วมกับการประหยัด
พลังงาน 2) หาคุณภาพของระบบเปิด-ปิดไฟอัตโนมัติด้วยเทคโนโลยี IoT บนระบบปฏิบัติการ iOS ร่วมกับการประหยัด
พลังงาน 3) ศึกษาความพึงพอใจของผู้ใช้งานระบบเปิด-ปิดไฟอัตโนมัติด้วยเทคโนโลยี IoT บนระบบปฏิบัติการ iOS 
ร่วมกับการประหยัดพลังงาน กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัยคร้ังนี้คือผู้ใช้งานการพัฒนาระบบเปิด-ปิดไฟอัตโนมัติด้วย
เทคโนโลยี IoT บนระบบปฏิบัติการ iOS ร่วมกับการประหยัดพลังงาน จำนวน 30 คน คือชาวบ้านท่ีอาศัยอยู่ในหมู่ท่ี 6 
ต.หนองกลางนา อ.เมือง จ.ราชบุรี ซ่ึงได้มาด้วยวิธีเจาะจง (Purposive sampling) 

ผลการวิจัยพบว่า ระบบเปิด-ปิดไฟอัตโนมัติด้วยเทคโนโลยี IoT บนระบบปฏิบัติการ iOS ร่วมกับการประหยัด 
มีคุณภาพอยู่ในระดับดีมาก ( X = 4.64, S.D. = 0.18) และความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบเปิด-ปิดไฟอัตโนมัติด้วย
เทคโนโลยี IoT บนระบบปฏิบัติการ iOS ร่วมกับการประหยัดอยู่ในระดับมากท่ีสุด ( X = 4.51, S.D. = 0.01) แสดงว่า
ระบบเปิด-ปิดไฟอัตโนมัติด้วยเทคโนโลยี IoT บนระบบปฏิบัติการ iOS ร่วมกับการประหยัดมีคุณภาพสามารถนำไปใช้
งานได้เป็นไปตามสมมุติฐานของการวิจัย 
คำสำคัญ: อัตโนมัติ, พลังงาน, ระบบปฏิบัติการ iOS 
 

ABSTRACT 
 

Development of automatic on-off system with IoT technology on iOS operating system with 
energy saving for the purpose of: 1) for development of automatic on-off system with IoT technology 
on iOS operating system with energy saving, 2) to find quality of automatic on-off system with IoT 
technology on iOS operating system with energy saving, and 3) to study the satisfaction of users of 
automatic on-off system with IoT technology on iOS operating system with energy saving. The sample 
used in this research was users automatic on-off system with IoT technology on iOS operating system 
with energy saving 30 people including the villagers living in Nong Klang Na Sub-district, Mueang 
District, Ratchaburi Province. automatic on-off system with IoT technology on iOS operating system 
with energy saving Developed to assist in the opening and closing of electrical equipment which can 
control electrical equipment both in a short distance and in a limited time. This research could 
facilitate the opening and closing of electrical equipment and promote energy saving and safe for life 
and property as well. 

The results showed that the efficiency of automatic on-off system with IoT technology on 
iOS operating system with energy saving the quality was very good ( X = 4.64, S.D. = 0.18) and User 
satisfaction of automatic on-off system with IoT technology on iOS operating system with energy 
saving ฟะ level most ( X = 4.51, S.D. = 0.01). it showed that the quality automatic on-off system with 
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IoT technology on iOS operating system with energy saving was suitable and able to be used at the 
most, conforming to the set research base. 
Keywords: Automatic, Power, iOS operating system  
 
บทนำ 
 

 ปัจจุบันเทคโนโลยีมีความก้าวหน้าและพัฒนาไปอย่างรวดเร็วทำให้มนุษย์ต้องพ่ึงพาเทคโนโลยีในการใช้
ชีวิตประจำวัน ซ่ึงอุปกรณ์เคร่ืองใช้ต่าง ๆ ล้วนได้รับการพัฒนามาจากเทคโนโลยีท่ีมีความก้าวหน้าและพัฒนาไปอย่าง
รวดเร็วจนนำมาผลิตเป็นสิ่งของเคร่ืองใช้ต่าง ๆ เพ่ืออำนวยความสะดวกให้กับมนุษย์มากมายต้ังแต่เริ่มต่ืนนอน ซักผ้าและ
ทำความสะอาดบ้าน หรือทำกิจกรรมอย่างใดอย่างหนึ่ง การใช้เทคโนโลยีของมนุษย์ท่ีเห็นได้ชัดเจนก็คือการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศในการติดต่อสื่อสารระหว่างกันโดยใช้โทรศัพท์มือถือ เพราะส่วนใหญ่ต่างก็ใช้โทรศัพท์มือถือ ในการ
ติดต่อสื่อสารตลอดเวลา เช่น การทำธุรกรรมการเงิน ผ่านระบบเครือข่าย Network (e-banking) การซ้ือขายของผ่าน
เครือข่าย Network (e-commerce) การเรียนการสอนผ่านระบบเครือข่าย Network (e-learning) ก็สามารถทำได้ผ่าน
ทางโทรศัพท์มือถือ เพียงเคร่ืองเดียว ด้วยเหตุนี้จึงทำให้การพกพาโทรศัพท์มือถือ ได้รับความนิยมอย่างมากโดยเฉพาะ
อย่างย่ิงในสังคมไทยไม่ว่าจะเป็นเด็ก วัยรุ่น ผู้ใหญ่หรือคนชราท้ังในเมืองและในชนบทก็ล้วนใช้โทรศัพท์มือถือ แต่
ส่วนมากการใช้โทรศัพท์มือถือ เป็นการนำมาใช้เพ่ือความบันเทิงมากกว่าการนำมาประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ (วันชัย รอ
งาม, 2558) ปัจจุบันอินเทอร์เน็ต IoT (Internet of Things)  ได้ถูกเชื่อมโยงทุกสิ่งทุกอย่างสู่โลกอินเทอร์เน็ต ทำให้
มนุษย์สามารถสั่งการควบคุมการใช้งานอุปกรณ์ต่างผ่านทางเครือข่ายอินเทอร์เน็ต เช่น การเปิด-ปิด อุปกรณ์
เครื่องใช้ไฟฟ้า การสั่งการเปิดไฟฟ้าภายในบ้านด้วยการเชื่อมต่ออุปกรณ์ควบคุม เช่น โทรศัพท์มือถือผ่านทางอินเทอร์เน็ต 
รถยนต์ โทรศัพท์มือถือ เคร่ืองมือสื่อสาร เคร่ืองมือทางการเกษตร อาคาร บ้านเรือน เคร่ืองใช้ในชีวิตประจำวันต่าง ๆ 
ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต (บริษัท วีนัส ซัพพลาย จำกัด, 2559) ช่วยให้สามารถดำเนินชีวิตได้ง่ายข้ึนแต่ท้ังนี้บางคร้ังผู้คน
ส่วนใหญ่จะเร่งรีบกับการดำเนินชีวิตทำให้บางทีอาจลืมปิดไฟปิดน้ำส่งผลให้ค่าใช้จ่ายเพิ่มสูงข้ึนและอาจก่อให้เกิดอันตราย 
ตัวอย่างเช่น การเปิด-ปิดหลอดไฟหน้าบ้านหรือโรงจอดรถเม่ือเกิดความผิดปกติในยามกลางคืนซ่ึงไม่สามารถลงไปทำการ
เปิด-ปิดได้เพราะอาจจะทำให้เกิดความเสี่ยงหรือลืมปิดพัดลมตอนออกจากบ้านไปทำงาน เม่ือต้องการปิดอาจทำให้ไม่
สะดวก เสียเวลา และไปทำงานสายได้ ประกอบกับกระทรวงพลังงานสรุปสถานการณ์การใช้พลังงานไฟฟ้าของประเทศ
ไทยในปี 2560 พบว่าการใช้ไฟฟ้าในปี 2560 อยู่ท่ี 185,370 ล้านหน่วย เพ่ิมขึ้น 1.4% จากปีก่อน เป็นผลมาจากการ
ขยายตัวของเศรษฐกิจของประเทศ โดยเฉพาะภาคอุตสาหกรรมและธุรกิจ ส่วนความต้องการพลังงานไฟฟ้าสูงสุด (Peak) 
ในระบบ 3 การไฟฟ้า หรือ System Peak (รวม Peak ของ VSPP) ปี 2560 อยู่ท่ี 30,303 เมกะวัตต์ ลดลง 2.2% เม่ือ
เทียบกับปี 2559 การใช้ไฟฟ้า ปี 2561 คาดว่าจะมีการใช้ไฟฟ้าอยู่ท่ี 192,923 ล้านหน่วย เพ่ิมข้ึน 4.1% ตามภาวะ
เศรษฐกิจท่ีจะปรับตัวดีขึ้นท้ังในส่วนของเศรษฐกิจภายในประเทศและเศรษฐกิจโลก (สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน, 
2560) ผู้วิจัยจึงมีแนวคิดท่ีจะนำเทคโนโลยีข้างต้นมาประยุกต์ใช้ในการควบคุมอุปกรณ์ไฟฟ้าภายในบ้านซ่ึงระยะทางหรือ
เวลาท่ีจำกัดสามารถควบคุมอุปกรณ์ไฟฟ้าต่าง ๆ จากเหตุผลท่ีกล่าวมาข้างต้นผู้วิจัยจึงมีแนวคิดท่ีจะทำวิจัยโดยการสร้าง
ออกแบบและพัฒนาเคร่ืองควบคุมอุปกรณ์ไฟฟ้าด้วยการพัฒนาระบบเปิด-ปิดไฟอัตโนมัติ และประหยัดด้วยพลังงาน IoT 
บนระบบปฏิบัติการ iOS  โดยใช้โมดูล Wi-Fi ESP32 แทนการใช้สวิตช์เปิด-ปิดแบบธรรมดาท่ัวไป เพ่ือทำหน้าท่ีช่วยใน
การเปิด-ปิดอุปกรณ์ไฟฟ้าซ่ึงสามารถควบคุมอุปกรณ์ไฟฟ้าได้ท้ังในระยะไกลและเวลาท่ีจำกัด ซ่ึงงานวิจัยนี้สามารถอำนวย
ความสะดวกในการเปิด-ปิดอุปกรณ์ไฟฟ้า และส่งเสริมการประหยัดพลังงานโดยการผลิตไฟฟ้าใช้เองโดยใช้พลังงาน
แสงอาทิตย์ และยังมีความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินอีกด้วย 
 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 
 1. เพ่ือพัฒนาระบบเปิด-ปิดไฟอัตโนมัติด้วยเทคโนโลยี IoT บนระบบปฏิบัติการ iOS ร่วมกับการประหยัด
พลังงาน 
 2. เพ่ือหาคุณภาพของระบบเปิด-ปิดไฟอัตโนมัติด้วยเทคโนโลยี IoT บนระบบปฏิบัติการ iOS ร่วมกับการ
ประหยัดพลังงาน  
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 3. เพ่ือศึกษาความพึงพอใจของผู้ใช้งานระบบเปิด-ปิดไฟอัตโนมัติด้วยเทคโนโลยี IoT บนระบบปฏิบัติการ iOS 
ร่วมกับการประหยัดพลังงาน 
 

วิธีดำเนินการวิจัย 
 
 การดำเนินงานวิจัยมีขั้นตอนดังนี้ 
 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 ประชากรท่ีใช้ศึกษาคร้ังนี้ คือ  ผู้ใช้ไฟฟ้าของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคทุกภาค 
  กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ศึกษาคร้ังนี้ คือ ผู้ใช้ไฟฟ้าของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคทุกภาคท่ีใช้ระบบควบคุมด้วยระบบเปิด-
ปิดไฟอัตโนมัติด้วยเทคโนโลยี IoT บนระบบปฏิบัติการ iOS ร่วมกับการประหยัดพลังงาน ซ่ึงได้มาด้วยวิธีการแบบ
เจาะจง (Purposive sampling) จำนวน 30 คน คือชาวบ้านท่ีอาศัยอยู่ในหมู่ 6 ต.หนองกลางนา อ.เมือง จ.ราชบุรี 
  เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
 เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัยคร้ังนี้แบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ 
 2.1เครื่องมือเพ่ือการทดลอง ได้แก่ ระบบเปิด-ปิดไฟอัตโนมัติด้วยเทคโนโลยี IoT บนระบบปฏิบัติการ iOS 
ร่วมกับการประหยัดพลังงาน  
 2.2 เครื่องมือเพ่ือการเก็บรวบรวมข้อมูล คือ  
      1) แบบประเมินค่าความสอดคล้อง (IOC) ของข้อคำถาม 
      2) แบบประเมินหาคุณภาพ    
      3) แบบสอบถามหาความพงึพอใจ 
 ตัวแปรที่ใช้ศึกษาในการวิจัย 

ตัวแปรต้น คือ การพัฒนาระบบเปิด-ปิดไฟอัตโนมัติด้วยเทคโนโลยี IoT บนระบบปฏิบัติการ iOS ร่วมกับการ
ประหยัดพลังงาน 

ตัวแปรตาม คือ 1) ประสิทธิภาพของระบบเปิด-ปิดไฟอัตโนมัติด้วยเทคโนโลยี IoT บนระบบปฏิบัติการ iOS 
ร่วมกับการประหยัดพลังงานอยู่ในระดับดี และ 2) ความพึงพอใจของผู้ใช้ท่ีมีต่อระบบเปิด-ปิดไฟอัตโนมัติด้วยเทคโนโลยี 
IoT บนระบบปฏิบัติการ iOS ร่วมกับการประหยัดพลังงานอยู่ในระดับมาก 
 

 กรอบแนวคิดในการวิจัย  
 
 
 
 
 

 

ภาพที่ 1 กรอบความคิดการวิจัย 
 
 การดำเนินการวิจัย 
  การวิจัยครั้งนี้ได้ดำเนินงานตามขั้นตอน (System development Life Cycle : SDLC) 6 ขั้นตอน (วรัชยา 
วงศ์เมสสิยาห์, 2554) โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
  ขั้นตอนท่ี 1 ศึกษาเอกสาร บทความงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง  
 เป็นขั้นตอนแรกของการวิจัยท่ีต้องทำความเข้าใจในปัญหาของระบบเดิมแล้วศึกษาความเป็นไปได้ในการพัฒนา
ระบบให้สามารถตอบสนองความต้องการของผู้ใช้ท้ังด้านฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ท่ีผู้วิจัยมีอยู่ ณ ขณะข้ัน ซ่ึงทำให้
สามารถพัฒนาระบบต่อไปได้ 
 
 

ตัวแปรต้น 
การพัฒนาระบบเปิด-ปิดไฟอัตโนมัติด้วย
เทคโนโลยี IoT บนระบบปฏิบัติการ iOS 
ร่วมกับการประหยัดพลังงาน 

ตัวแปรตาม 
ประสิทธิภาพและความพึงพอใจของผู้ใช้ท่ีมี
ต่อระบบเปิด-ปิดไฟอัตโนมัติด้วยเทคโนโลยี 
IoT บนระบบปฏิบัติการ iOS ร่วมกับการ
ประหยัดพลังงาน 
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  ขั้นตอนท่ี 2 การวิเคราะห์ระบบ  
  การพัฒนาระบบเปิด-ปิดไฟอัตโนมัติด้วยเทคโนโลยี IoT บนระบบปฏิบัติการ iOS ร่วมกับการประหยัดพลังงาน 
ระบบเดิมการทำงานไม่มีความสะดวก ทำให้ล่าช้า และไม่มีความปลอดภัย สิ่งท่ีต้องการปรับปรุงเพ่ิมจากระบบงานเดิมมี
ดังน้ี 
              1) ใช้สมาร์ทโฟน ปิด หรือ เปิด ไฟ และอุปกรณ์ภายในบ้านได้ 
              2) Application สามารถควบคุมการปิด-เปิดไฟได้ไม่น้อยกว่า 4 จุด 
              3) Application สามารถควบคุมการปิด-เปิดไฟผ่าน Wi-Fi ได้ 
              4) Application สามารถแสดงค่าวัดอุณหภูมิและค่าความชื้นได้ 
   5) Application มีระบบเซนเซอร์ PIR ตรวจจับการเคลื่อนไหวสามารถเปิด-ปิดไฟอัตโนมัติได้ 
   6) มีการผลิตไฟโดยใช้พลังงานแสงอาทิตย์ (Solar energy) 
 ขั้นตอนท่ี 3 การออกแบบระบบ 

ออกแบบหน้าจอระบบเปิด-ปิดไฟอัตโนมัติด้วยเทคโนโลยี IoT บนระบบปฏิบัติการ iOS ร่วมกับการประหยัด
พลังงานในการพัฒนาและออกแบบหน้าจอของระบบเปิด-ปิดไฟอัตโนมัติด้วยเทคโนโลยี IoT บนระบบปฏิบัติการ iOS 
ร่วมกับการประหยัดพลังงาน ผู้พัฒนาได้ใช้เครื่องมือ คือ โปรแกรม Blynk ในการพัฒนาระบบเปิด-ปิดไฟอัตโนมัติด้วย
เทคโนโลยี IoT บนระบบปฏิบัติการ iOS ร่วมกับการประหยัดพลังงาน 

หลักการออกแบบระบบเปิด-ปิดไฟอัตโนมัติด้วยเทคโนโลยี IoT บนระบบปฏิบัติการ iOS ร่วมกับการประหยัด
พลังงาน มีขั้นตอนดังนี้ 

 
 
 
 
 
 
  

 
 

ภาพที่ 2 การออกแบบระบบ 
  
  ขั้นตอนท่ี 4 การพัฒนาระบบ  
 ในข้ันตอนนี้ผู้วิจัยดำเนินการสร้างส่วนประกอบ  แต่ละส่วนของระบบโดยเริ่มเขียนโปรแกรมโดยใช้ เครื่อง
คอมพิวเตอร์มีหน่วยความจำ 4 GB และมีพ้ืนท่ีจัดเก็บข้อมูล 1 TB และพัฒนาบนระบบปฏิบัติการ Microsoft windows 
10 ใช้ภาษา PHP ในการพัฒนาซอฟต์แวร์ และใช้ MySQL เป็นฐานข้อมูล ซ่ึงผู้วิจัยได้พัฒนาการติดต่อระหว่างผู้ใช้กับ
ระบบและฐานข้อมูลจากข้อมูลต่าง ๆ ของระบบ โดยได้เขียนโปรแกรมตามข้อมูลท่ีได้จากการวิเคราะห์และออกแบบ
ระบบ เพ่ือให้ได้โปรแกรมท่ีทำงานของระบบใหม่ คู่มือการใช้งาน และเอกสารท่ีเกี่ยวข้องกับการใช้งานระบบใหม่ ท่ีเสร็จ
สมบูรณ์พร้อมนำไปดำเนินการข้ันตอนต่อไปคือการทดสอบระบบ 
 ขั้นตอนท่ี 5 การทดสอบระบบ  
  ผู้วิจัยนำระบบงานการพัฒนาระบบเปิด-ปิดไฟอัตโนมัติด้วยเทคโนโลยี IoT บนระบบปฏิบัติการ iOS ร่วมกับ
การประหยัดพลังงานมาติดต้ังเพ่ือใช้ทำงานจริง โดยนำกลุ่มตัวอย่างท่ีได้มาด้วยวิธีการเฉพาะเจาะจงมาทำการทดสอบ
ระบบ 
 ขั้นตอนท่ี 6 การประเมินผล  
 เป็นข้ันตอนสุดท้ายของการพัฒนาระบบเพ่ือประเมินว่าระบบท่ีได้พัฒนามีความเหมาะสมท่ีจะนำไปใช้งานได้
หรือไม่   
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ผลการวิจัย 
 
  1. ผลของการพัฒนาระบบเปิด-ปิดไฟอัตโนมัติด้วยเทคโนโลยี IoT บนระบบปฏิบัติการ iOS ร่วมกับการ
ประหยัดพลังงาน 

การพัฒนาระบบเปิด-ปิดไฟอัตโนมัติด้วยเทคโนโลยี IoT บนระบบปฏิบัติการ iOS ร่วมกับการประหยัดพลังงาน 
มีผลของการพัฒนาดังนี้ 

1.1 หน้าจอหลักของระบบเปิด-ปิดไฟอัตโนมัติด้วยเทคโนโลยี IoT บนระบบปฏิบัติการ iOS ร่วมกับการ
ประหยัดพลังงาน  

 

 
 
 

ภาพท่ี 3 หน้าจอหลักของการพัฒนาระบบเปิด-ปิดไฟอัตโนมัติด้วยเทคโนโลยี IoT  
บน ระบบปฏิบัติการ iOS ร่วมกับการประหยัดพลังงาน 

          
2. ผลของการหาประสิทธิภาพของระบบท่ีได้พัฒนาขึ้น 

 ผลของการหาประสิทธิภาพของระบบท่ีได้พัฒนาข้ึนจากผู้เชี่ยวชาญจำนวน 3 ท่าน ซ่ึงมีความคิดเห็นสอดคล้อง
กันว่าระบบสามารถนำไปใช้ได้ ดังแสดงตารางดังต่อไปนี้ 

2.1 ผลของการหาประสิทธิภาพของระบบเปิด-ปิดไฟอัตโนมัติ และประหยัดด้วยพลังงาน IoT บน 
ระบบปฏิบัติการ iOS ในด้านความสามารถในการทำงานของระบบ ดังแสดงในตารางท่ี 1 
 
ตารางท่ี 1 ผลของการหาประสิทธิภาพของระบบเปิด-ปิดไฟอัตโนมัติ และประหยัดด้วยพลังงาน IoT บนระบบปฏิบัติการ 
iOS ในด้านความสามารถในการทำงานของระบบ 

 
รายการประเมิน X  S.D. แปลผล 

1. Application สามารถปิด-เปิดไฟผ่านเครือข่าย Wi-Fi 5.00 0.0 ดีมาก 
2. Application สามารถต้ังเวลาปิด-เปิดไฟอัตโนมัต ิ 5.00 0.0 ดีมาก 
3. Application สามารถปิด-เปิดไฟโดยใช ้PIR sensor 5.00 0.0 ดีมาก 
4. Application สามารถลดค่าใช้จ่ายไฟฟ้าได้โดยการใช้แผงโซ

ล่าเซลล์ในการผลิตไฟฟ้าแทน 
4.67 0.58 ดีมาก 

รวม 4.92 0.29 ดีมาก 
 
จากตารางท่ี 1 ผลของการหาประสิทธิภาพของระบบเปิด-ปิดไฟอัตโนมัติด้วยเทคโนโลยี IoT บนระบบ 

ปฏิบัติการ iOS ร่วมกับการประหยัดพลังงาน ในด้านความสามารถในการทำงานของ Application พบว่ามีความ
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เหมาะสมอยู่ในระดับดีมาก ( X = 4.92, S.D. = 0.29) เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า Application สามารถปิด-เปิดไฟ
ผ่านเครือข่าย Wi-Fi ตั้งเวลาปิด-เปิดไฟอัตโนมัติและสามารถปิด-เปิดไฟโดยใช้ PIR sensor ดีมาก ( X = 5.00, S.D. = 
0.0) Application สามารถลดค่าใช้จ่ายไฟฟ้าได้โดยการใช้แผงโซล่าเซลล์ในการผลิตไฟฟ้าแทนอยู่ในระดับดีมาก ( X = 
4.67, S.D. = 0.58) ตามลำดับ 

 
ตารางท่ี 2 ผลของการหาประสิทธิภาพของระบบเปิด-ปิดไฟอัตโนมัติ และประหยัดด้วยพลังงาน IoT บนระบบปฏิบัติการ 
iOS ในด้านความสวยงามของ Application 
 

รายการประเมิน X  S.D. แปลผล 
1. ความเหมาะสมในการเลือกใช้ชนิด ขนาด สีตัวอักษรบน Application มี

ความเหมาะสม 
5.00 0.0 ดีมาก 

2. Background ของ Application มีความสวยงามและเหมาะสม 5.00 0.0 ดีมาก 
3. การจัดวางส่วนประกอบและเมนูต่าง ๆ ของ Application มีความเหมาะสม 4.33 0.58 ด ี
4. รูปแบบของเมนูมีความสวยงามเป็นเอกลักษณ ์ 4.33 0.58 ด ี

รวม 4.67 0.33 ดีมาก 
 
จากตารางท่ี 2 ผลของการหาประสิทธิภาพของระบบเปิด-ปิดไฟอัตโนมัติด้วยเทคโนโลยี IoT บนระบบ 

ปฏิบัติการ iOS ร่วมกับการประหยัดพลังงาน ในด้านความสวยงามของ Application พบว่ามีความเหมาะสมอยู่ในระดับ
ดีมาก ( X  = 4.67, S.D. = 0.33) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่ามีความเหมาะสมในการเลือกใช้ชนิด ขนาด สีตัว
อักษรบน Application มีความเหมาะสม, Background ของ Application มีความสวยงามและเหมาะสม มีความ
เหมาะสมอยู่ในระดับดีมาก ( X  = 5.00, S.D. = 0.0) และการจัดวางส่วนประกอบและเมนูต่าง ๆ ของ Application, 
รูปแบบของเมนูมีความสวยงามเป็นเอกลักษณ์อยู่ในระดับดี ( X  = 4.33, S.D. = 0.58) ตามลำดับ 
 
ตารางท่ี 3 ผลของการหาประสิทธิภาพของระบบเปิด-ปิดไฟอัตโนมัติ และประหยัดด้วยพลังงาน IoT บนระบบปฏิบัติการ 
iOS ในด้านการรายงานผลการใชง้านของ Application 
 

รายการประเมิน X  S.D. แปลผล 
1. การใช้คำสั่งต่าง ๆ ในส่วนของเมนูมีความสะดวก 4.33 0.58 ด ี
2. Application มีความเร็วในการตอบสนอง ต่อการใช้งานเป็นอย่างดี 4.33 0.58 ด ี
3. Application ท่ีสร้างมีความครอบคลุมสามารถใช้งานจริงได้ 4.33 0.58 ด ี
4. Application มีความน่าเชื่อถือ 4.33 0.58 ด ี

รวม 4.33 0.00 ดี 
 
จากตารางท่ี 3 ผลของการหาประสิทธิภาพของระบบเปิด-ปิดไฟอัตโนมัติด้วยเทคโนโลยี IoT บนระบบ 

ปฏิบัติการ iOS ร่วมกับการประหยัดพลังงาน ในด้านการรายงานผลการใช้งานของ Application พบว่ามีความเหมาะสม
อยู่ในระดับดี ( X  = 4.33, S.D. = 0.0) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่ามีความเหมาะสมในการใช้คำสั่งต่าง ๆ ในส่วน
ของเมนูมีความสะดวก, Application มีความเร็วในการตอบสนอง ต่อการใช้งานเป็นอย่างดี, Application ท่ีสร้างมีความ
ครอบคลุมสามารถใช้งานจริงได้และ Application มีความน่าเชื่อถืออยู่ในระดับดี ( X  = 4.33, S.D. = 0.58) ตามลำดับ 
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ตารางท่ี 4 ผลของการหาประสิทธิภาพของระบบเปิด-ปิดไฟอัตโนมัติ และประหยัดด้วยพลังงาน IoT บนระบบปฏิบัติการ 
iOS ในด้านความพึงพอใจในภาพรวมทั้งหมด 
 

รายการประเมิน X  S.D. แปลผล 
      1.ด้านความสามารถของระบบ Application 4.92 0.29 ดีมาก 
      2.ด้านความสวยงามของ Application 4.67 0.33 ดีมาก 
      3.ด้านการรายการผลการใช้งานของ Application  4.33 0.00 ด ี

รวม 4.64 0.18 ดีมาก 
 
จากตารางท่ี 4 ผลของการหาประสิทธิภาพของระบบเปิด-ปิดไฟอัตโนมัติด้วยเทคโนโลยี IoT บนระบบ 

ปฏิบัติการ iOS ร่วมกับการประหยัดพลังงาน ในด้านความพึงพอใจในภาพรวมทั้งหมด พบว่ามีความเหมาะสมอยู่ใน
ระดับดีมาก ( X  = 4.64, S.D. = 0.18) เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อพบว่าความสามารถของระบบ Application อยู่ในระดับดี
มาก ( X  = 4.92, S.D. = 0.29) ด้านความสวยงามของ Application อยู่ในระดับดีมาก ( X  = 4.67, S.D. = 0.33) และ
ด้านการรายการผลการใช้งานของ Application อยู่ในระดับดี ( X  = 4.33, S.D. = 0.0) ตามลำดับ 

 
3. ผลของการศึกษาความพึงพอใจของผู้ที่ใช้งานระบบเปิด-ปิดไฟอัตโนมัติด้วยเทคโนโลยี IoT บนระบบ 

ปฏิบัติการ iOS ร่วมกับการประหยัดพลังงาน ที่ได้พัฒนาขึ้น 
สถานภาพของผู้ท่ีใช้งานระบบเปิด-ปิดไฟอัตโนมัติด้วยเทคโนโลยี IoT บนระบบปฏิบัติการ iOS ร่วมกับการ

ประหยัดพลังงาน  
ผลการศึกษาสถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถามของระบบเปิด-ปิดไฟอัตโนมัติด้วยเทคโนโลยี IoT บนระบบ 

ปฏิบัติการ iOS ร่วมกับการประหยัดพลังงาน สถานภาพด้านต่าง ๆ ของกลุ่มตัวอย่าง มีดังนี้ 
1) จำแนกตามเพศ 

  ร้อยละ 30 เป็นชาย 
  ร้อยละ 70 เป็นหญิง 
 2) จำแนกตามอายุ 

ร้อยละ 10 อายุ 12 - 18 ปี 
ร้อยละ 10  อายุ 19 - 25 ปี 
ร้อยละ 30           อายุ 26 - 40 ปี 
ร้อยละ 26.7 อายุ 40 - 60 ปี 
ร้อยละ 23.3 อายุ 60 ปีขึ้นไป 

3) จำแนกตามอาชีพ 
ร้อยละ 3.4 ราชการ 
ร้อยละ 0  รัฐวิสาหกิจ 
ร้อยละ 0  พนักงานเอกชน 
ร้อยละ 53.3 รับจ้างท่ัวไป 
ร้อยละ 43.3        อ่ืน ๆ 

4) จำแนกตามระดับการศึกษา 
ร้อยละ 23.3 มัธยมศึกษาตอนต้น 
ร้อยละ 16.6 มัธยมศึกษาตอนปลาย 
ร้อยละ 6.7 ปริญญาตรี 
ร้อยละ 3.4 ปริญญาโท 
ร้อยละ 0  ปริญญาเอก 
ร้อยละ 50 อ่ืน ๆ 
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ตารางท่ี 5 ผลของการศึกษาความพึงพอใจของระบบเปิด-ปิดไฟอัตโนมัติด้วยเทคโนโลยี IoT บนระบบปฏิบัติการ iOS 
ร่วมกับการประหยัดพลังงาน ในด้านความสามารถในการทำงานของ Application 
 

รายการประเมิน X  S.D. แปลผล 
1. Application สามารถปิด-เปิดไฟผ่านเครือข่าย Wi-Fi 4.5 0.51 มากท่ีสุด 
2. Application สามารถต้ังเวลาปิด-เปิดไฟอัตโนมัต ิ 4.5 0.51 มากท่ีสุด 
3. Application สามารถปิด-เปิดไฟโดยใช ้PIR sensor 4.6 0.56 มากท่ีสุด 
4. Application สามารถลดค่าใช้จ่ายไฟฟ้าได้โดยการใช้แผงโซล่า

เซลล์ในการผลิตไฟฟ้าแทน 
4.57 0.50 มากท่ีสุด 

รวม 4.54 0.03 มากท่ีสุด 
 
จากตารางท่ี 5 ผลของการศึกษาความพึงพอใจของระบบเปิด-ปิดไฟอัตโนมัติด้วยเทคโนโลยี IoT บน

ระบบปฏิบัติการ iOS ร่วมกับการประหยัดพลังงาน ในด้านความสามารถในการทำงานของ Application พบว่ามีความ
เหมาะสมอยู่ในระดับมากท่ีสุด ( X  = 4.54, S.D. = 0.03) เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า Application สามารถปิด-เปิด
ไฟผ่านเครือข่าย Wi-Fi ตั้งเวลาปิด-เปิดไฟอัตโนมัติอยู่ในระดับมากท่ีสุด ( X  = 4.5, S.D. = 0.51), Application 
สามารถปิด-เปิดไฟโดยใช้ PIR sensor อยู่ในระดับมากท่ีสุด ( X = 4.6, S.D. = 0.56) และ Application สามารถลด
ค่าใช้จ่ายไฟฟ้าได้โดยการใช้แผงโซล่าเซลล์ในการผลิตไฟฟ้าแทนอยู่ในระดับมากท่ีสุด ( X = 4.57, S.D. = 0.50) 
ตามลำดับ 

 
ตารางท่ี 6 ผลของการศึกษาความพึงพอใจของระบบเปิด-ปิดไฟอัตโนมัติด้วยเทคโนโลยี IoT บนระบบปฏิบัติการ iOS 
ร่วมกับการประหยัดพลังงาน ในด้านความสวยงามของ Application 
 

รายการประเมิน X  S.D. แปลผล 
1. ความเหมาะสมในการเลือกใช้ชนิด ขนาด สีตัวอักษรบน 
      Application มีความเหมาะสม 

4.27 0.52 มาก 

2.   Background ของ Application มีความสวยงามและเหมาะสม 4.5 0.51 มากท่ีสุด 
3.   การจัดวางส่วนประกอบและเมนูต่าง ๆ ของ Application มี    
     ความเหมาะสม 

4.5 0.51 มากท่ีสุด 

4.   รูปแบบของเมนูมีความสวยงามเป็นเอกลักษณ ์ 4.53 0.57 มากท่ีสุด 
รวม 4.45 0.03 มาก 

 
จากตารางท่ี 6 ผลของการศึกษาความพึงพอใจของระบบเปิด-ปิดไฟอัตโนมัติด้วยเทคโนโลยี IoT บนระบบ 

ปฏิบัติการ iOS ร่วมกับการประหยัดพลังงาน ในด้านความสวยงามของ Application พบว่ามีความเหมาะสมอยู่ในระดับ
มาก ( X  = 4.45, S.D. = 0.03) เมื ่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่ามีความเหมาะสมในการเลือกใช้ชนิด ขนาด สีตัว
อักษรบน Application มีความเหมาะสม อยู่ในระดับมาก ( X  = 4.27, S.D. = 0.52), Background ของ Application 
มีความสวยงามและเหมาะสมและการจัดวางส่วนประกอบและเมนูต่าง ๆ ของ Application มีความเหมาะสมอยู่ในระดับ
มากท่ีสุด ( X  = 4.5, S.D. = 0.51) และรูปแบบของเมนูมีความสวยงามเป็นเอกลักษณ์อยู่ในระดับมากท่ีสุด ( X  = 4.53, 
S.D. = 0.57) ตามลำดับ 
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ตารางท่ี 7 ผลของการศึกษาความพึงพอใจของระบบเปิด-ปิดไฟอัตโนมัติด้วยเทคโนโลยี IoT บนระบบปฏิบัติการ iOS 
ร่วมกับการประหยัดพลังงาน ในด้านการรายงานผลการใช้งานของ Application 
 

รายการประเมิน X  S.D. แปลผล 
1. การใช้คำสั่งต่าง ๆ ในส่วนของเมนูมีความสะดวก 4.57 0.57 มากท่ีสุด 
2. Application มีความเร็วในการตอบสนอง ต่อการใช้งานเป็น

อย่างดี 
4.6 0.62 มากท่ีสุด 

3. Application ท่ีสร้างมีความครอบคลุมสามารถใช้งานจริงได้ 4.43 0.50 มาก 
4. Application มีความน่าเชื่อถือ 4.53 0.51 มากท่ีสุด 

รวม 4.53 0.05 มากท่ีสุด 
 
จากตารางท่ี 7 ผลของการศึกษาความพึงพอใจของระบบเปิด-ปิดไฟอัตโนมัติด้วยเทคโนโลยี IoT บน

ระบบปฏิบัติการ iOS ร่วมกับการประหยัดพลังงาน ในด้านการรายงานผลการใช้งานของ Application พบว่ามีความ
เหมาะสมอยู่ในระดับมากที่สุด ( X  = 4.53, S.D. = 0.05) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่ามีความเหมาะสมในการใช้
คำสั่งต่าง ๆ ในส่วนของเมนูมีความสะดวกอยู่ในระดับมากท่ีสุด ( X  = 4.57, S.D. = 0.57), Application มีความเร็วใน
การตอบสนอง ต่อการใช้งานเป็นอย่างดีอยู่ในระดับมากที่สุด ( X  = 4.6, S.D. = 0.62), Application ท่ีสร้างมีความ
ครอบคลุมสามารถใช้งานจริงได้อยู่ในระดับมาก ( X  = 4.43, S.D. = 0.50) และ Application มีความน่าเชื่อถืออยู่ใน
ระดับมากท่ีสุด ( X  = 4.53, S.D. = 0.51) ตามลำดับ 

 
ตารางท่ี 8 ผลของการศึกษาความพึงพอใจของระบบเปิด-ปิดไฟอัตโนมัติด้วยเทคโนโลยี IoT บนระบบปฏิบัติการ iOS 
ร่วมกับการประหยัดพลังงาน ในด้านความพึงพอใจในภาพรวมท้ังหมด 
 

รายการประเมิน X  S.D. แปลผล 
      1.   ด้านความสามารถของระบบ Application 4.54 0.03 มากท่ีสุด 
      2.   ด้านความสวยงามของ Application 4.45 0.03 มาก 
      3.   ด้านการรายการผลการใช้งานของ Application  4.53 0.05 มากท่ีสุด 

รวม 4.51 0.01 มากท่ีสุด 
 
 จากตารางท่ี 8 ผลของการศึกษาความพึงพอใจของระบบเปิด-ปิดไฟอัตโนมัติด้วยเทคโนโลยี IoT บน
ระบบปฏิบัติการ iOS ร่วมกับการประหยัดพลังงาน ในด้านความพึงพอใจในภาพรวมท้ังหมด พบว่ามีความเหมาะสมอยู่
ในระดับมากท่ีสุด ( X  = 4.51, S.D. = 0.01) เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อพบว่าความสามารถของระบบ Application อยู่ใน
ระดับมากท่ีสุด ( X  = 4.54, S.D. = 0.03) ด้านความสวยงามของ Application อยู่ในระดับมาก ( X  = 4.45, S.D. = 
0.03) และด้านการรายการผลการใช้งานของ Application อยู่ในระดับมากท่ีสุด ( X  = 4.53, S.D. = 0.05) ตามลำดับ 
 
สรุปและอภิปรายผลการวิจัย 
 

พัฒนาระบบเปิด-ปิดไฟอัตโนมัติด้วยเทคโนโลยี IoT บนระบบปฏิบัติการ iOS ร่วมกับการประหยัดพลังงาน ได้
ระบบอิเล็กทรอนิกส์ท่ีสามารถเปิด-ปิดอุปกรณ์ไฟฟ้าซ่ึงสามารถควบคุมอุปกรณ์ไฟฟ้าได้ท้ังในระยะไกลและเวลาที่จำกัด 
ผู้วิจัยได้ตั้งชื่อระบบอิเล็กทรอนิกส์นี้ว่าระบบเปิด-ปิดไฟอัตโนมัติด้วยเทคโนโลยี IoT บนระบบปฏิบัติการ iOS ร่วมกับการ
ประหยัดพลังงาน โดยระบบเปิด-ปิดไฟอัตโนมัติด้วยเทคโนโลยี IoT บนระบบปฏิบัติการ iOS ร่วมกับการประหยัด
พลังงานมีความสามารถของระบบ ดังนี้ 1) ใช้สมาร์ทโฟน ปิด หรือ เปิด ไฟ และอุปกรณ์ภายในบ้านได้ 2) Application 
สามารถควบคุมการปิด-เปิดไฟได้ไม่น้อยกว่า 4 จุด 3) Application สามารถควบคุมการปิด-เปิดไฟผ่าน Wi-Fi ได้ 4) 

รวมบทความวิจัย          การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 5 มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี |หน้า 106|



Application สามารถแสดงค่าวัดอุณหภูมิและค่าความชื้นได้ 5) Application มีระบบเซนเซอร์ PIR ตรวจจับการ
เคลื่อนไหวสามารถปิด-เปิดไฟอัตโนมัติได้ 6) มีการผลิตไฟโดยใช้พลังงานแสงอาทิตย์ (Solar energy) 

ประสิทธิภาพของระบบเปิด-ปิดไฟอัตโนมัติด้วยเทคโนโลยี IoT บนระบบปฏิบัติการ iOS ร่วมกับการประหยัด
พลังงาน โดยผู้เชี่ยวชาญและกลุ่มท่ีใช้สำหรับทดสอบระบบจำนวน 30 คน พบว่ามีความเหมาะสมอยู่ในระดับดีมาก ( X  
= 4.64, S.D. = 0.18) ซ่ึงสอดคล้องกับผลการวิจัย วันชัย รองาม (2558) ได้ศึกษา ระบบควบคุมอุปกรณ์ไฟฟ้าผ่านระบบ
เครือข่ายอินเตอร์เน็ต โดยใช้ทฤษฎี SDLC ในการพัฒนาระบบและมีผลการประเมินคุณภาพอยู่ในระดับดี ในด้าน
ความสามารถในการทำงานของระบบเปิด-ปิดไฟอัตโนมัติด้วยเทคโนโลยี IoT บนระบบปฏิบัติการ iOS ร่วมกับการ
ประหยัดพลังงาน มีความเหมาะสมอยู่ในระดับดีมาก ( X  = 4.92, S.D. = 0.29) ในด้านความสวยงามของ Application 
ระบบเปิด-ปิดไฟอัตโนมัติด้วย IoT บนระบบปฏิบัติการ iOS ร่วมกับการประหยัดพลังงานอยู่ในระดับดีมาก ( X  = 4.67, 
S.D. = 0.33) และในด้านการรายงานผลการใช้งานของ Application พบว่ามีความเหมาะสมอยู่ในระดับดี ( X  = 4.33, 
S.D. = 0.0) และยังสอดคล้องกับผลการวิจัยของ พัฒนพงศ์ น้อยใย และแก่นเพชร หุนสุวงศ์ (2559) ได้ศึกษาเรื่อง เครื่อง
ควบคุมการเปิด-ปิดปลั๊กไฟผ่าน Wi-Fi ผลการทดลอง การสั่งการผ่านระบบปฏิบัติการอุปกรณ์ไฟฟ้า ได้มีการพัฒนาระบบ
และมีผลการประเมินประสิทธิภาพอยู่ในระดับดีมาก เป็นไปตามที่ได้ออกแบบไว้  

ความพึงพอใจของระบบเปิด-ปิดไฟอัตโนมัติด้วยเทคโนโลยี IoT บนระบบปฏิบัติการ iOS ร่วมกับการประหยัด
พลังงาน จากกลุ่มตัวอย่างผู้ใช้งานระบบเปิด-ปิดไฟอัตโนมัติด้วยเทคโนโลยี IoT บนระบบปฏิบัติการ iOS ร่วมกับการ
ประหยัดพลังงาน ซ่ึงได้มาด้วยวิธีการเจาะจง (Purposive sampling)จำนวน 30 คน ซ่ึงได้แก่ชาวบ้านท่ีอาศัยอยู่ในหมู่ท่ี 
6 ต.หนองกลางนา อ.เมือง จ.ราชบุรี พบว่ามีความเหมาะสมอยู่ในระดับมากท่ีสุด ( X  = 4.51, S.D. = 0.01) สอดคล้อง
กับ อนุพงศ์ แก้วเขียว (2558) ได้ศึกษาเรื่อง ระบบควบคุมไฟฟ้าในโรงแรมขนาดเล็กแบบเครือข่ายไร้สายโดยใช้ซิกบี 
ร่วมกับบอร์ดรีเลย์ ระบบเครือข่ายไร้สายเป็นระบบท่ีมีข้อจำกัดเร่ืองพลัง ระยะทางในการสื่อสารและความสามารถในการ
ประมวลผล แต่สามารถรวบรวมและเก็บข้อมูลมีการส่งซ้ำเพ่ือประมวลผลหรือเตือนการควบคุมได้ มีความพึงพอใจอยู่ใน
ระดับมาก ในด้านความสามารถในการทำงานของระบบเปิด-ปิดไฟอัตโนมัติด้วยเทคโนโลยี IoT บนระบบปฏิบัติการ iOS 
ร่วมกับการประหยัดพลังงาน อยู่ในระดับมากท่ีสุด ( X  = 4.54, S.D. = 0.03) สอดคล้องกับผลการวิจัย วันชัย รองาม 
(2558) ได้ศึกษา ระบบควบคุมอุปกรณ์ไฟฟ้าผ่านระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต โดยใช้ทฤษฎี SDLC ในการพัฒนาระบบมี
ผลการประเมินความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก ด้านความสวยงามของระบบเปิด-ปิดไฟอัตโนมัติด้วยเทคโนโลยี IoT บน
ระบบปฏิบัติการ iOS ร่วมกับการประหยัดพลังงาน อยู่ในระดับมาก ( X  = 4.45, S.D. = 0.03) สอดคล้องประธาน เนียม
น้อยและคณะ (2555) ได้ศึกษาเรื่อง ระบบควบคุมไฟฟ้าไร้สายผ่านเว็บบราวเซอร์ ผลการวิจัยพบว่าสามารถควบคุม 
อุปกรณ์ เคร่ืองใช้ไฟฟ้าภายในบ้านและหลอดไฟได้ ในระยะทางท่ีไกลท้ังผ่านทางระบบอินเตอร์เน็ตจาก สถานท่ีอ่ืนและ 
ระบบ 3G ทางโทรศัพท์ เพ่ิมความสะดวกสบายให้กับชีวิตประจำวันของเรา และด้านการรายการผลการใช้งานของ 
Application อยู่ในระดับมากท่ีสุด ( X  = 4.53, S.D. = 0.05) และมีผลการประเมินความพึงพอใจอยู่ในระดับมากท่ีสุด
ตามท่ีออกแบบไว้ 
 ดังนั้นการพัฒนาระบบเปิด-ปิดไฟอัตโนมัติด้วยเทคโนโลยี IoT บนระบบปฏิบัติการ iOS ร่วมกับการประหยัด
พลังงาน จึงเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของงานวิจัยนี้ 
 

ข้อเสนอแนะ  
 
 จากการพัฒนาระบบเปิด-ปิดไฟอัตโนมัติด้วยเทคโนโลยี IoT บนระบบปฏิบัติการ iOS ร่วมกับการประหยัด
พลังงาน ยังมีข้อเสนอแนะเพื่อนำไปพัฒนาระบบเพ่ิมเติมและต่อยอดให้ระบบเปิด-ปิดไฟอัตโนมัติด้วยเทคโนโลยี IoT บน
ระบบปฏิบัติการ iOS ร่วมกับการประหยัดพลังงาน มีความสมบูรณ์มากย่ิงข้ึนดังนี้ 
 1. ควรพัฒนาระบบให้ใช้งานการระบบปฏิบัตกิารแอนดรอยด์ได้ 
 2. ควรพัฒนาระบบเพ่ือรับเซนเซอร์ต่าง ๆ เพ่ือต่อยอดเป็นเทคโนโลยี Smart Home 
 3. ควรพัฒนาระบบใช้ได้หลากหลายภาษา 
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