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บทคัดย่อ 
 
 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) พัฒนาระบบตรวจจับควันและก๊าซ LPG ภายในห้องครัว 2) หาคุณภาพ
ภาพของระบบตรวจจับควันไฟและก๊าซ LPG ภายในห้องครัว และ 3) ศึกษาความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบการพัฒนา
ตรวจจับควันและก๊าซ LPG ภายในห้องครัว กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้คือ กำลังพลค่ายภาณุรังษี จังหวัดราชบรุี 
สังกัด กช. และ ช.21 จำนวน 132 คน ซึ่งได้มาจากวิธีการเปิดตารางเครซี่และมอร์แกน ได้มาด้วยวิธีการแบบเจาะจง
(Purposive sampling) เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ประกอบด้วย ระบบตรวจจับควันและก๊าซLPG ภายในห้องครัว 
แบบประเมินคุณภาพ แบบสอบถามความพึงพอใจ 

ผลการวิจัยพบว่า  ระบบตรวจจับควันและก๊าซ LPG ภายในห้องครัวเมื่อนำไปตรวจหาคุณภาพของระบบโดย
ผู้เชี่ยวชาญทั้ง 3 ท่าน มีความเห็นตรงกันว่าระบบสามารถนำไปใช้งานได้จริง ซึ่งมีคุณภาพในระดับมาก (�̅�= 4.00, S.D. 
= 0.59) และผู้ใช้ระบบมีความพึงพอใจท่ีระดับพอใจมาก (�̅�= 3.88, S.D. = 0.95) 
 
คำสำคัญ: ระบบตรวจจับควัน ก๊าซ LPG ห้องครัว 
 

Abstract 
 

 This research study aims to 1) develop in-kitchen smoke and LPG gas detector system 2) find 
the quality of the latter system 3) study consumer satisfaction of system users. The sample group used 
in this research study includes the total amount of 132 Panurangsi Army Division participants, Ratchaburi 
province (from ED and ER.21); the sample group is obtained through the use of Krejcie and Morgan’s 
table. Obtained through purposive sampling Tools used in this research include: in-kitchen smoke and 
LPG gas detector, quality assessment form, and consumer satisfaction questionnaire.   

Results have shown the in-kitchen smoke and LPG gas detector after quality assessment being 
at the level of high efficiency (�̅�= 4.00 , S.D. = 0.593) as agreed upon 3 experts, along with consumer 
satisfaction at the level of high satisfactory (�̅�= 3.88, S.D. = 0.95).  
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บทนำ 
ปัจจุบัน Smart City ได้นำเอาเทคโนโลยีดิจทัลมาช่วยในการบริหารจัดการเมืองและชุมชนให้มีความเป็น

อัจฉริยะในทุกๆ ด้าน เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนให้ดียิ่งขึ้น ทั้งด้านการบริการและความปลอดภัยในการใช้
ชีวิตประจำวัน ล้วนต้องเกี่ยวข้องกับการนำเทคโนโลยี Internet of Things (IoT) มาช่วยผสมผสานให้เกิดผลประโยชน์
ต่อประชาชนมากที่สุด (Zakura Kim, 2561) ทำให้สามารถยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนได้ เช่น การควบคุม
สัญญาณไฟจราจร การตรวจวัดและแจ้งเตือนฝุ่น PM แบบ Real – Time การเฝ้าระวังความปลอดภัยผ่านกล้องวงจรปิด
ต่างๆ ในเมือง การเกิดอุบัติภัยการรั่วไหลของก๊าซ เช่น oxygen (O2), hydrogen (H2) , methane (CH4) ซึ่งความ
รุนแรงหรือผลกระทบที่เกิดขึ้นมักขึ้นอยู่กับชนิดของก๊าซที่รั่วไหล (อินเตอร์โซล เอ็นจิเนียริ่ง, 2563) เมื่อมีของเหลวหรือ
ก๊าซท่ีติดไฟได้และไวไฟ ถ้าก๊าซที่รั่วไหลเป็นก๊าซไวไฟอาจก่อให้เกิดเหตุไฟไหม ้ทำให้เกิดการติดต่อลกุลามไปตามบริเวณที่
มีเชื้อเพลิงเกิดการลุกไหม้ต่อเนื่อง สภาวะของไฟจะรุนแรงมากขึ้นถ้าการลุกไหม้ที่มีเช้ื อเพลิงหนุนเนื่อง หรือมีไอของ
เชื้อเพลิงถูกขับออกมามากความร้อนแรงก็จะมากยิ่งขึ้น สร้างความสูญเสียให้ทรัพย์สินและชีวิต เมื่อเกิดเหตุการณ์เหล่านี้
แต่ละครั้งหากเป็นเหตุการณ์ใหญ่โตโอกาสที่คนติดอยู่ในอาคารจะหนีรอดออกมาได้เป็นเรื่องยากมากเนื่องจากหลายคน
กว่าจะรู้ตัวว่ามีเหตุการณ์ไฟไหม้อยู่ในอาคารที่ตนเองอยู่ไฟก็ลามไปจนแทบหมดหลัง  อีกทั้งยังสร้างความเสียหายต่อ
ทรัพย์สินและสิ่งมีชีวิตรอบข้างรวมไปถึงชื่อเสียงและความน่าเชื่อถือขององค์กรเป็นจำนวนมาก (ศิวัช พงษ์เพียจันทร์, 
2556) และยังมีการการระเบิด แต่ถ้าเป็นก๊าซพิษอาจทำให้เกิดพิษ อันตรายระบบทางเดินหายใจ 

ดังนั้นผู้วิจัยจึงได้มีแนวคิดในการพัฒนาระบบตรวจจับควันและก๊าซ LPG ภายในห้องครัว  เพื่อแก้ปัญหาข้างต้น
และทดสอบผลการพัฒนาระบบว่าสามารถแก้ปัญหาข้างต้นได้มากน้อยเพียงใด อีกท้ังยังสิ่งท่ีอำนวยความสะดวกสบายใน
การดำรงชีวิต และแจ้งเตือนการเกิดอัคคีภัยที่ร้ายแรงให้ทันเวลา 
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย  
 1. เพื่อพัฒนาระบบตรวจจับควันและก๊าซ LPG ภายในห้องครัว 
 2. เพื่อหาคุณภาพภาพของระบบตรวจจับควันไฟและก๊าซ LPG ภายในห้องครัว 
 3. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบการพัฒนาตรวจจับควันและก๊าซ LPG ภายในห้องครัว 
 
ขอบเขตของการวิจัย  
1. ขอบเขตประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 1) ประชากร คือ กำลังพลค่ายภาณุรังษี จังหวัดราชบรุี สังกัด กช. และ ช.21 จำนวน 203 คน 
 2) กลุ่มตัวอย่างคือ กำลังพลค่ายภาณุรังษี จังหวัดราชบุรี สังกัด กช. และ ช.21 จำนวน 132 คน ซึ่งได้มาจากวิธีการ
เปิดตารางเครซี่และมอร์แกน  คัดเลือกโดยวิธีการเจาะจง (Purposive sampling) 
2. ขอบเขตของการวิจัย 
ในการวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยได้กำหนดขอบเขตการวิจัยในด้านต่าง ๆ ไว้ดังน้ี 

1) ระบบสามารถตรวจจับควันไฟและก๊าซ LPG เมื่อมีควันไฟและก๊าซ ปริมาณ 600 เปอร์เซ็นต์ 
2) ระบบจะทำการดูดอากาศที่เป็นพิษออก จากห้องโดยใช้พัดลมดูดอากาศจำนวน 2 ตัว พร้อมท้ังมี 

ระบบฉีดน้ำมีไฟสีแดงบอกสถานะไม่ปลอดภัย 
3) ระบบมีการแจ้งเตือนผ่าน Application line 

 
 
 
 
 
 

https://www.iphonemod.net/what-is-iot-internet-of-things-true-iot.html
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วิธีดำเนินการวิจัย  
1. เคร่ืองมอืที่ใช้ในการวิจัย 
 1.1 ระบบตรวจจบัควนัและกา๊ซ LPG ภายในห้องครวั 

ภาพที่ 1 Flowchart ขั้นตอนการทำงานของระบบตรวจจับควันและก๊าซ LPG 
จากภาพท่ี 1 แสดงขั้นตอนการทำงานระบบตรวจจบัควนัและก๊าซ LPG  
1.2 แบบประเมินคณุภาพ 

 1.3 แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบ 
2. การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 ผู้วิจัยได้ศึกษาค้นคว้าเอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง นำมาสังเคราะห์ปัญหาเพื่อพัฒนาระบบ นำมา  
สร้างเป็นแบบประเมินคณุภาพ แบบสอบถามความพึงพอใจและนำเสนอให้ผูเ้ชี่ยวชาญทั้ง 3 ท่านตรวจสอบความ
เหมาะสมและสอดคล้องจากนั้นนำไปเก็บข้อมลูโดยมีวิธีการดำเนินการดังนี้ 
         1) นัดกลุ่มทดลอง เพื่อขอความร่วมมือในการการเก็บรวบรวมข้อมูล 

        2) ประสานงานกับกลุ่มทดลอง เพื่อนำระบบไปดำเนินการทดลอง 
        3) ดำเนินการทดลองระบบ โดยให้ผูเ้ชี่ยวชาญตอบแบบประเมินและกลุ่มทดลองตอบแบบสอบถามแต่ 

ละชุดให้สมบูรณ์ และนำผลไปทำการวิเคราะหผ์ลต่อไป 
3. การวิเคราะห์ข้อมูล 

การวิเคราะห์ข้อมูลในครั้งนี้ผู้วิจัยได้นำข้อมูลที่ได้จากการทดลองใช้มาทำการวิเคราะห์ โดยหาค่าเฉลี่ย  ( �̅� ) 
และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) จากผลการประเมินคุณภาพและผลจากการประเมินจากแบบสอบถามความพึงพอใจของ
กำลังพลค่ายภาณุรังษ ีจังหวัดราชบุรี สังกัด กช. และ ช.21 
 

ผลการวิจัย 
 ผู้วิจัยได้สรุปผลการวิเคราะห์ข้อมูลตามวัตถุประสงค์ไว้ดังนี้ 
 1. ผลของการพัฒนาระบบตรวจจับควันและกา๊ซ LPG ภายในห้องครัว 
1.1 แบบจำลองห้องครัว  

 
ภาพที่ 2 แบบจำลองห้องครัว 
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 จากภาพท่ี 2 แบบจำลองห้องครัวที่มีการติดตั้งอุปกรณร์ะบบตรวจจบัควันและก๊าซ LPG เข้าไป 
1.2 โปรแกรม Arduino  

ภาพที ่3 โปรแกรม Arduino 
 จากภาพท่ี 3 โปรแกรม Arduino ที่มีการเขียนคำสั่งตรวจจับควันไฟและก๊าซ LPG เมื่อมีควันไฟและกา๊ซ 
ปริมาณ 600 เปอร์เซ็นต์  
  1.3 หน้าจอแสดงผล แจ้งเตือนกรณีแจ้งเตือนเมื่อมีควันหรือก๊าซ LPG มีค่าเกิน 600% 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 4 หน้าจอแสดงผลแจ้งเตือนf 
จากภาพท่ี 4 หน้าจอแสดงผลแจ้งเตือนเมื่อตรวจจับควันไฟและก๊าซ LPG เมื่อมีควันไฟและก๊าซ ปรมิาณ 600 

เปอร์เซ็นต์ แจ้งเตือนผ่าน Application line 
1.4 ผลของการหาคณุภาพระบบตรวจจับควันและก๊าซ LPG ภายในห้องครัวผู้วิจัยได้ดำเนินการสร้าง

ระบบการตรวจจับควันและก๊าซ LPG ภายในห้องครัวโดยมีองค์ประกอบ คือ 1) MQ-2 เซ็นเซอร์ตรวจจับควัน 2) บอร์ด 
Arduino Module wifi  NodeMCU V2 ESP8266 ซึ่งจะเชื่อมต่อกับระบบอินเทอรเ์น็ตภายในภายบ้าน 3) Relay 5V 2 
ช่อง 
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ภาพที่ 5 การประกอบอุปกรณ์และการทดลองระบบตรวจจับควันและก๊าซ LPG ภายในห้องครัว 
จากภาพท่ี 5 แสดงการตดิตั้งอุปกรณ์โดยมหีมายเลข 1 คือ ) MQ-2 เซ็นเซอร์ตรวจจับควัน หมายเลข 2 คือ 

Arduino Module wifi  NodeMCU V2 ESP8266 หมายเลข 3 คือ Relay 5V 2 ช่อง 
เป็นการตดิตั้งระบบเข้ากับโมเดลจำลองห้องครัวเมื่อตรวจจับควันไฟและก๊าซ LPG เมื่อมีควันไฟและกา๊ซ ปริมาณ 600 
เปอร์เซ็นต์ แจ้งเตือนผ่าน Application line  
 2.จากข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม จำนวน 132 จำแนกข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม จำนวน 
132 คน ซึ่งแบ่งตามลักษณะเพศ อายุ ระดับการศึกษา สังกัด ผู้วิจัยพบว่าเพศชาย มีจำนวน 130 คน คิดเป็นร้อยละ 
98.48เพศหญิง มีจำนวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 1.52 แบ่งตามช่วงอายุผู้วิจัยพบว่า ช่วงอายุ 20 – 30 ปี มีจำนวน 42 คน 
คิดเป็นร้อยละ 31.82 ช่วงอายุ 31 – 40 ปี มีจำนวน 69 คน คิดเป็นร้อยละ 52.27 ช่วงอายุ 41 –50 ปี มีจำนวน 21 คน 
คิดเป็นร้อยละ 15.91 แบ่งเป็นระดับการศึกษา ผู้วิจัยพบว่า ต่ำกว่าปริญญาตรี มีจำนวน 88 คน คิดเป็นร้อยละ 66.67 
ปริญญาตรี มีจำนวน 54 คน คิดเป็นร้อยละ 40.91 สูงกว่าปริญญาตรี มีจำนวน 0 คน คิดเป็นร้อยละ 0 และแบ่งตาม
สังกัด ผู้วิจัยพบว่า สังกัด กช. มีจำนวน 51 คน คิดเป็นร้อยละ 38.64 สังกัด ช.21  มีจำนวน 81 คน คิดเป็นร้อยละ 
61.36 
 3. ผลการประเมินคุณภาพของระบบตรวจจับควันและก๊าซ LPG ภายในห้องครัว โดยแยกรายละเอียดออกเป็น
แต่ละด้าน ดังนี ้ 
ตารางที ่2  สรุปผลการประเมินคุณภาพของระบบตรวจจับควันและก๊าซ LPG ภายในห้องครัว จากผู้เช่ียวชาญทั้ง 3 ท่าน 

ข้อคำถาม �̅� S.D การแปลผล 
1.ด้านความสามารถของระบบ 
   1.1 มีการตอบสนองต่อควันและก๊าซ LPG  3.67 0.58 มาก 
   1.2 มีความแม่นยำในตรวจจับควันและก๊าซ LPG 3.33 0.58 ปานกลาง 
   1.3 อุปกรณ์ที่ใช้มีความเหมาะสม 4.00 1.00 มาก 
   1.4 แอพพลิเคช่ันท่ีใช้มีความเหมาะสม 4.33 0.58 มาก 

รวม 3.83 0.72 มาก 
2.ด้านการใช้งาน 
   2.1 ครอบคลุมการใช้งานจริง  4.00 0.00 มาก 
   2.2 มีความรวดเร็วในการส่งแจง้เตือน 3.67 0.58 มาก 
   2.3 ความถูกต้องจากผลลัพธ์ทีส่่งค่าการแจ้งเตือนทาง
แอพพลิเคชั่นไลน ์

3.67 0.58 มาก 

    2.4 การติดตั้งและใช้งานระบบง่าย ไม่ซับซ้อน 4.00 0.00 มาก 
    2.5 การใช้งานในภาพรวมของระบบ 4.00 0.00 มาก 

รวม 3.87 0.35 มาก 

1 
2 

3 
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ข้อคำถาม �̅� S.D การแปลผล 
3.ด้านความปลอดภัย 
   3.1 การกำหนดสิทธ์ิผู้รับการแจง้เตือนทางแอพพลิเคชั่นไลน ์ 4.67 0.58 มากที่สุด 
   3.2  มีการป้องกันข้อผิดพลาด 4.00 0.00 มาก 
   3.3  ความน่าเช่ือถือของระบบ 4.67 0.58 มากที่สุด 

รวม 4.44 0.53 มาก 
รวมทุกด้าน 4.00 0.59 มาก 

  จากตาราง 2 ผู้วิจัยสรุปได้ว่าผลการประเมินคุณภาพของระบบตรวจจับควันและก๊าซ LPG ภายใน
ห้องครัว จากผู้เช่ียวชาญทั้ง 3 ท่าน ผลสรุปภาพรวมอยูใ่นระดับพอใจมาก (�̅� = 4.00, S.D. = 0.59) โดยแยกรายละเอยีด
ออกเป็นแต่ละด้าน ดังนี ้
  ด้านความสามารถภาพรวมอยู่ในระดับพอใจมาก  (�̅� = 3.86 , S.D. = 0.89)  โดยเรียงลำดับจาก
ค่าเฉลี่ยมากไปน้อย ได้แก่ แอพพลิเคชั่นที่ใช้มีความเหมาะสม (�̅� = 4.33 , S.D. = 0.58) อุปกรณ์ที่ใช้มีความเหมาะสม 
(�̅� = 4.00 , S.D. = 1.00) มีการตอบสองต่อควันและก๊าซ (�̅� = 3.67 , S.D. = 0.58)  และมีความแม่นยำในการตรวจจบั
ควันและก๊าซ LPG  (�̅� = 3.33 , S.D. = 0.58) ตามลำดับ 
  ด้านการใช้งานภาพรวมอยู ่ในระดับพอใจมาก  (�̅� = 3.87 , S.D. = 0.35)  โดยเรียงลำดับจาก
ค่าเฉลี่ยมากไปน้อย ได้แก่ ครอบคลุมการใช้งานจริง (�̅� = 4.00 , S.D. = 0.00) การติดตั้งง่ายไม่ซับซ้อน (�̅� = 4.00 , 
S.D. = 0.00) การใช้งานภาพรวมของระบบ (�̅� = 4.00 , S.D. = 0.00)  มีความรวดเร็ซในการส่งแจ้งเตือน (�̅� = 3.67 , 
S.D. = 0.58)  และความถูกต้องจากผลลัพธ์ที ่ส่งค่าการแจ้งเตือนทางแอพพลิเคชั่นไลน์ ( �̅� = 3.67 , S.D. = 0.58) 
ตามลำดับ 
  ด้านความปลอดภัยภาพรวมอยู่ในระดับพอใจมาก  (�̅� = 4.00 , S.D. = 0.59)  โดยเรียงลำดับจาก
ค่าเฉลี่ยมากไปน้อย ได้แก่ การกำหนดสิทธิ์ผู้รับการแจ้งเตือนทางแอพพลิเคชั่นไลน์ (�̅� = 4.67 , S.D. = 0.58) ความ
น่าเชื่อถือของระบบ (�̅� = 4.67 , S.D. = 0.58) และมีการป้องกันข้อผิดพลาด (�̅� = 4.00 , S.D. = 0.00) ตามลำดับ 

4.ผู้วิจัยสรุปได้ว่าผลการประเมินความพึงพอใจของระบบตรวจจับควันและก๊าซ LPG ภายในห้องครัว โดยแยก
รายละเอียดออกเป็นแต่ละด้าน ดังนี้   

ตารางที่ 3 สรุปผลการประเมินความพึงพอใจของระบบตรวจจับควันและก๊าซ LPG ภายในห้องครัว จากกลุ่มทดลอง  
132 ท่าน 

ข้อคำถาม �̅� S.D การแปลผล 
1. ด้านความสามารถของระบบ 
   1.1 ความสามารถในการตอบสนองต่อควันและก๊าซ LPG รวดเร็ว  3.33 0.79 ปานกลาง 
   1.2 ความสามารถในการตรวจจับควันและก๊าซ LPG แม่นยำ 3.42 0.72 ปานกลาง 
   1.3 ความเหมาะสมของอุปกรณ์ที่ใช้พัฒนา 4.17 0.74 มาก 
   1.4 ความเหมาะสมของแอพพลิเคชั่นท่ีใช้พัฒนา 4.50 0.69 มาก 

รวม 3.86 0.89 มาก 
2. ด้านการใช้งาน 
   2.1 มีการใช้งานครอบคลุม 3.79 0.80 มาก 
   2.2 ความเร็วในการประมวลผลส่งค่าการแจ้งเตือน 3.70 1.07 มาก 
   2.3 มีการแจ้งเตือนผลลัพธ์ที่ถูกต้องทางแอพพลิเคชั่นไลน ์ 3.83 1.04 มาก 
   2.4 มีการตั้งติดง่าย ใช้งานไม่ซบัซ้อน  4.23 0.78 มาก 
   2.5 ภาพรวมการใช้งานของระบบ 3.83 1.00 มาก 

รวม 3.88 0.96 มาก 



การประชุมวิชาการระดับชาติราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงวิจัย คร้ังท่ี 9 มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง 
“สร้างสรรค์งานวิจยับนฐานของนวัตกรรม 
สู่การยกระดับเศรษฐกิจฐานราก”         1098 

  

ข้อคำถาม �̅� S.D การแปลผล 
3. ด้านความปลอดภัย 4.08 0.92 มาก 
   3.1 มีการจำกัดสิทธ์ิผูร้ับการแจง้เตือนทางแอพพลิเคชั่นไลน ์ 3.55 1.04 มาก 
   3.2  มีการป้องกันข้อผิดพลาดที่จะเกิดขึ้น 4.08 0.95 มาก 
   3.3 มีความน่าเช่ือถือ 3.91 1.00 มาก 

รวม 3.88 0.95 มาก 
รวมทุกด้าน 4.08 0.92 มาก 

จากตารางที่ 3 ผู้วิจัยสรุปได้ว่าผลการประเมินความพึงพอใจของระบบตรวจจับควันและก๊าซ LPG 
ภายในห้องครัว จากกลุ่มทดลอง 132 ท่าน ผลสรุปภาพรวมอยู่ในระดับพอใจมาก (�̅� = 3.88, S.D. = 0.95) โดยแยก
รายละเอียดออกเป็นแต่ละด้าน ดังนี้ 
  ด้านความสามารถของระบบภาพรวมอยู ่ในระดับพอใจมาก  ( �̅� = 3.86 , S.D. = 0.89) โดย
เรียงลำดับจากค่าเฉลี่ยมากไปน้อย ได้แก่ ความเหมาะสมของแอพพลิเคชั่นที่ใช้พัฒนา (�̅� = 4.50 , S.D. = 0.89) ความ
เหมาะสมของอุปกรณ์ที่ใช้พัฒนา (�̅� = 4.17 , S.D. = 0.74) ความสามารถในการตรวจจับควันและก๊าซ LPG แม่นยำ (�̅� 
= 3.42 , S.D. = 0.72) และความสามาระในการตอบสนองต่อควันและก๊าซ LPG รวดเร็ว (�̅� = 3.33 , S.D. = 0.79) 
ตามลำดับ 
  ด้านการใช้งานของระบบภาพรวมอยู่ในระดับพอใจมาก  (�̅� = 3.88 , S.D. = 0.96) โดยเรียงลำดับ
จากค่าเฉลี่ยมากไปน้อย ได้แก่ มีการติดตั้งง่าย ใช้งานไม่ซับซ้อน (�̅� = 4.23 , S.D. = 0.78) มีการแจ้งเตือนผลลัพธ์ที่
ถูกต้องทางแอพพลิเคชั่นไลน์ (�̅� = 3.83 , S.D. = 1.04) ภาพรวมการใช้งานระบบ (�̅� = 3.83 , S.D. = 1.00)  มีการใช้
งานครอบคลุม (�̅� = 3.79 , S.D. = 0.80)  และความเร็วในการประมวลผลส่งค่าการแจ้งเตือน (�̅� = 3.70 , S.D. = 
1.07) ตามลำดับ 

ด้านความปลอดภัยของระบบภาพรวมอยู่ในระดับพอใจมาก มาก  (�̅� = 3.91 , S.D. = 1.00) โดย
เรียงลำดับจากค่าเฉลี่ยมากไปน้อย ได้แก่ มีการจำกัดสิทธิ์ผู้รับการแจ้งเตือนทางแอพพลิเคชั่นไลน์ (�̅� = 4.08 , S.D. = 
0.98)  มีความน่าเชื่อถือ (�̅� = 4.08 , S.D. = 0.95) มีการป้องกันข้อผิดพลาดที่จะเกิดขึ้น (�̅� = 3.55 , S.D. = 1.04) 
ตามลำดับ 
 
สรุปผลการวิจัย 
 การพัฒนาระบบตรวจจับควันและก๊าซ LPG ภายในห้องครัว ผู้วิจัยได้พัฒนาระบบตามขั้นตอนของวงจรการ
พัฒนาระบบ (System Development Life Cycle : SDLC) 6 ขั้นตอน คือ 1) ศึกษาความเป็นไปได้ 2) วิเคราะห์ระบบ 
3) ออกแบบระบบ 4) พัฒนาระบบ 5) ติดตั้งและนำไปใช้ 6) ประเมินผล และนำระบบฯไปให้ผู้เชี่ยวชาญทั้ง 3 ท่าน 
ประเมินพบว่าเหมาะสมสามารถนำไปใช้งาน 
 ผลจากการหาคุณภาพของระบบตรวจจับควันและก๊าซ LPG ภายในห้องครัว จากผู้เชี่ยวชาญ 3 ท่าน ในแต่ละ
ด้าน ได้แก่ ด้านความสามารถของระบบ ด้านการใช้งานและด้านความปลอดภัย พบว่าการพัฒนาระบบฯ มีคุณภาพอยู่ใน
ระดับพอใจมากเหมาะสมในการนำไปใช้งาน 
 ผลจากการศึกษาความพึงพอใจจากกลุ่มตัวอย่างของระบบตรวจจับควันและก๊าซ LPG ภายในห้องครัว ในแต่
ละด้าน ได้แก่ ด้านความสามารถของระบบ ด้านการใช้งานและด้านความปลอดภัย พบว่าการพัฒนาระบบฯ พบว่ากลุ่ม
ตัวอย่างมีความพึงพอใจในการใช้งานอยู่ในระดับมากสามารถนำไปใช้งานได้ 
 
อภิปรายผลการวิจัย 
  การพัฒนาระบบตรวจจับควันและก๊าซ LPG ภายในห้องครัว ผู้วิจัยได้พัฒนาระบบตามขั้นตอนของวงจรการ
พัฒนาระบบ (System Development Life Cycle : SDLC) 6 ขั ้นตอน และนำระบบฯไปให้ผู ้เชี ่ยวชาญทั ้ง 3 ท่าน 
ประเมินพบว่าเหมาะสมสามารถนำไปใช้งาน สอดคล้องกับ อภิรักษ์ พันธุ์พณาสกุล และ คณะ (อภิรักษ์ พันธุ์พณาสกุล 
และ คณะ, ม.ป.ป.) ได้พัฒนาระบบควบคุม เปิด-ปิด ไฟฟ้าและเครื่องปรับอากาศผ่านสมาร์ทโฟน โดยนำวงจรพัฒนา
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ระบบ(System Development Life Cycle) คือกระบวนการความคิดเพื่อการพัฒนาระบบสารสนเทศซึ่งมีจุดเริ่มต้นใน
การทำงานและจุดสิ้นสุดของการปฏิบัติงาน ส่วนการพัฒนาระบบนั้นอาจจะเริ่มด้วยการพัฒนาระบบใหม่ท้ังหมดเลยหรือ
จะนำระบบเดิมที่มีอยู่มาพัฒนาต่อยอดให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ในวงจรนี้จะแบ่งกระบวนการพัฒนาระบบออกเปน็ระยะ 
ดังนี้ กำหนดปัญหา ศึกษาความเป็นไปได้ วิเคราะห์ ออกแบบ พัฒนา การติดตั้งระบบ ประเมินผลและการบำรุงรักษา 
ลำดับแต่ละขั้นตอนดังกล่าวช่วยให้นักพัฒนาระบบดำเนินการได้อย่างเป็นรูปแบบขั้นตอนสามารถควบคุมสิ่งต่างๆในการ
ปฏิบัติของโครงงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 ผลจากการศึกษาเพื่อหาคุณภาพของระบบตรวจจับควันและก๊าซ LPG ภายในห้องครัว จากผู้เช่ียวชาญ 3 ท่าน 
ในแต่ละด้าน ได้แก่ ด้านความสามารถของระบบ ด้านการใช้งานและด้านความปลอดภัย พบว่าการพัฒนาระบบฯ มี
คุณภาพอยู่ในระดับพอใจมากเหมาะสมในการนำไปใช้งาน สอดคล้องกับ ธนพนธ์ สุพัฒนกิจกุล (ธนพนธ์  สุพัฒนกิจกุล, 
2559) ได้พัฒนาอุปกรณ์ควบคุมอุณหภูมิตู้แช่ด้วยอาดุยโน่ โดยนำเสนออุปกณณ์ควบคุมอุณหภูมิด้วยอาดุยโน่ (Freezer 
Temperature Controller Using Arduino : FTC) เพื ่อทดแทนอุปกรณ์ควบคุมอุณหภูมิโทโมสตัท (Thermostat) 
เนื่องจากการควบคุมอุณหภูมิเป็นแบบโลหะสัมผัส มีค่าผิดพลาดสูง การเปลี่ยนค่าอุปกรณ์และการปรับแต่งค่าไม่สามารถ
ทำได้ ส่งผลให้เกิดปัญหาอุณหภูมิต่ำเกินไปจนสินค้าเป็นน้ำแข็งก่อให้เกิดความเสียหาย รวมทั้งเมื่อใช้ไประยะเวลาหนึ่งจะ
เกิดความเสียหายต่อโลหะทำให้ไม่สามารถทำงานได้อีกต่อไป เครื่องควบคุมอุณหภูมิ FTC ใช้อาดุยโน่มารับค่าอุณหภูมิ
จากเซนเซอร์แบบเรียลไทม์เพื่อนำมาประมวลผลและสั่งงานให้รีเลย์ทำการจ่ายไฟฟ้าให้คอมเพรสเซฮร์ ทำงานได้อย่างมี
คุณภาพ ผลการทดลองจริงระบบ FTC สามารถรักษาระดับอุณหภูมิไว้ได้ตามที่กำหนดและอุณหภูมิมีค่าเบี่ยงเบน
มาตราฐานเป็น 0.54 เปรียบเทียบกับอุปกรณ์ควบคุมที่ใช้โทโมสตัทอุณหภูมิไม่ตรงตามความต้องการ และอุณหภูมิมีค่า
เบี่ยงแบนมาตรฐานเป็น 3.33 ตรงกันกับ บุญครอง วิวัฒน์วานิชวงศ์ และ คณะ (บุญครอง วิวัฒน์วานิชวงศ์ และ คณะ, 
2557) ได้พัฒนาระบบตรวจจับแก๊สและแจ้งเตือนอัตโนมัติผ่านเครือข่าย GSM ทำการศึกษาโครงสร้างของเครื่องตรวจจับ
แก๊ส และการแจ้งเตือนอัตโนมัติ  ผ่าน GSM ซึ ่งเป็นการประยุกต์ใช้ GSM Module (SIM 300 CZ) กับเซนเซอร์
ตรวจจบัแก๊ส MQ-5 ซ่ึงสั่งการด้วยบอร์ดไมโครคอนโทรเลอร์(T89C51AC2) โดยใช้ภาษาซีเป็นตัวสั่งการ โดยเครื่อง
สามารถตรวจจบัแก๊สไวไฟได้ก็จะแสดงค่าความเข้นผ่านจอ LCD รวมทั้งจะเกิดเสียง Buzzer แจ้งเตือนด้วย ในส่วนของ
การทดลองนั้น เราทำทดสอบการทำงานของเครื่องตรวจจับแก๊สใน ระบบเปิดและปิดแล้วปล่อยให้แก๊สที่นำมาทดลอง
ระเหย เพื่อทดสอบว่าระะบบตรวจจับแก๊สนั้นจะสามารถตรวจจับแก๊สที่นำมาทดลองได้หรือไม่ซ่ึงผลการทดลองก็เป็นท่ี
น่าพอใจและสามารถสรุปได้ว่าเครื่องตรวจจับแก๊สและแจ้งเตือนอัตโนมัติผ่านเครือข่าย GSM นั้นสามารถนำไปใช้งานได้
จริง และมีราคาต่ำกว่าเครื่องตรวจจับแก๊สมาตราฐาน  

ผลจากการศึกษาความพึงพอใจจากกลุ่มตัวอย่างของระบบตรวจจับควันและก๊าซ LPG ภายในห้องครัว ในแต่
ละด้าน ได้แก่ ด้านความสามารถของระบบ ด้านการใช้งานและด้านความปลอดภัย พบว่าการพัฒนาระบบฯ พบว่ากลุ่ม
ตัวอย่างมีความพึงพอใจในการใช้งานอยู่ในระดับมากสามารถนำไปใช้งานได้ สอดคล้องกับ อภิรักษ์ ธิตินฤมิต และ คณะ 
(อภิรักษ์ ธิตินฤมิต และ คณะ, ม.ป.ป.) ได้พัฒนาการออกแบบชุดทดลองสั่งการระบบส่องสว่างที่ถูกควบคุมด้วยเสียงผ่าน
เทคโนโลยีไร้สาย ควบคุมระบบส่องสว่างด้วยเสียง ผ่านบลูทูธของสมาร์ทโฟนข้ึนมา โดยจุดมุ่งหมายได้เน้นไปในด้านของ
การจำลองการอำนวย ความสะดวกสบายของผู้ใช้งานในการเปิด -ปิดระบบส่องสว่าง ชุดทดลองนี้เป็นการนำเอา
เทคโนโลยีไมโครคอนโทรลเลอร์มาประยุกต์ใช้กับการควบคุมระบบส่องสว่าง โดยใช้ Arduino Mega 2560 เป็นตัว
ประมวลผลคำสั่งทำงานร่วมกับแอพพลิเคชั่น AMR_Voice บนมือถือสมาร์ทโฟนแอนดรอยด์, โมดูลบลูทูธ HC-06, และ
โมดูลรีเลย์ จากนั้นจึงได้นำชุดทดลองที่สร้าง สำเร็จแล้วไปทดลองหาระยะในการสั่งใช้งานและประสิทธิภาพของชุด
ทดลองจากผลการทดลองในส่วนของระยะแนวราบนั้น ระยะที่สามารถสั่งใช้งานจากชุดทดลอง ได้ดีที่สุดคือระยะ 0-40 
เมตร ระยะในแนวดิ่งสามารถสั่งใช้งานจากชุดทดลองได้ดีที่สุดคือระยะ 7 เมตร แบ่งออกเป็นแนวดิ่งข้ึน 3.5 เมตร และดิ่ง
ลง 3.5 เมตร ในด้านของประสิทธิภาพของชุดทดลองซึ่งได้ค่าเฉลี่ยรวมจากแบบประเมินความพึงพอใจเท่ากับ 4.504 
คะแนนจากคะแนนเต็ม 5 คะแนน อยู่ในเกณฑ์ที่พึงพอใจมากถึงมากที่สุด เมื่อคิดเทียบเป็นเปอร์เซ็นต์ประสิทธิภาพของ
ชุดทดลอง อยู่ที่ 90.08 % ตรงกันกับ สามารถ ยืนยงพานิช (สามารถ ยืนยงพานิช, ม.ป.ป.) ได้พัฒนาระบบควบคุมการ
เปิด-ปิดไฟ ผ่านเว็บเบราว์เซอร์ผู้จัดทำวิจัยนี้จัดทำขึ้นเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับผู้ใช้งานทำให้ไม่เสียเวลาเปิด-ปดิไฟ 
หมดปัญหาในการลืมปิดไฟ และการปิดไฟไม่ครบทุกดวงทำให้ไม่เสียค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับไฟฟ้าเพิ่มขึ้น ลดการใช้พลังงาน



การประชุมวิชาการระดับชาติราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงวิจัย คร้ังท่ี 9 มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง 
“สร้างสรรค์งานวิจยับนฐานของนวัตกรรม 
สู่การยกระดับเศรษฐกิจฐานราก”         1100 

  

อย่างสิ้นเปลือง จากผลการประเมินความพึงพอใจเกี่ยวกับด้านการใช้งาน ด้านความปลอดภัย และด้านความสวยงาม 
ของงานวิจัยเรื่องนี้มีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 4.19 และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานอยู่ท่ี 0.28 ซึ่งจัดว่าอยู่ในระดับ พอใจมาก 
 
ข้อเสนอแนะ 

จากการพัฒนาระบบตรวจจับควันและก๊าซ LPG ภายในห้องครัวยังมีข้อเสนอแนะเพื่อนำไปใช้พัฒนาระบบ
เพิ่มเติมและต่อยอดให้ระบบ มีความสมบูรณ์มากยิ่งข้ึนดังน้ี 
 1. ปรับเปลี่ยนอุปกรณ์ในการตรวจจับควันและก๊าซ LPG เพื่อต่อยอดในด้านตอบสนองการอ่านค่า และพรมน้ำ
เพื่อดับควัน 
 2. เพิ่มการแจ้งเตือนไปยังสถานีดับเพลิงท่ีอยู่ในภายในบริเวณที่มีการติดตั้งระบบ กรณีที่มีไฟไหม้รุนแรง 
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