
การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 4 ด้านนวัตกรรมเพื่อการเรียนรู้ และสิ่งประดิษฐ์ ประจ าปี 2563 
 วันพฤหัสบดี ท่ี 17 ธันวาคม 2563  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบรุี จังหวัดปทุมธาน ี

 

1 
 

ชุดควบคุมรีโมทเคร่ืองใช้ไฟฟ้าสั่งการท างานด้วยเสียง 
Remote control set, electrical appliance, voice control 

 
จิรายุ เทียนสันต์1 ธนิรัตน์ ยอดด าเนิน2 

1นักศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร ์คณะเทคโนโลยีอตุสาหกรรม  
มหาวิทยาลัยราชภฏัก าแพงเพชร E-mail: joejangza@gmail.com 

2ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ประจ าสาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร ์คณะเทคโนโลยอีุตสาหกรรม  
มหาวิทยาลัยราชภฏัก าแพงเพชร E-mail: thanirat@kpru.ac.th 

 
 

บทคัดย่อ 
งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือพัฒนา และออกแบบชุดควบคุมรีโมทเครื่องใช้ไฟฟ้าสั่งการท างานด้วย

เสียง เพ่ือผู้พิการ ผู้สูงอายุ และบุคคลทั่วไป ด้วยโทรศัพท์เคลื่อนที่ ผู้วิจัยได้ท าการวิเคราะห์  และพัฒนาระบบ
โดยศึกษาความต้องการจากผู้ใช้งาน เพ่ือใช้ในการพัฒนาแอปพลิเคชั่นบนโทรศัพท์เคลื่อนที่ส าหรับควบคุม
อุปกรณ์ไฟฟ้า จากนั้นท าการเก็บผลการทดสอบ โดยมีผู้เชี่ยวชาญให้ค าแนะน าการประเมินผลต่อความ
เหมาะสม และประสิทธิภาพของเครื่อง และน าไปทดสอบความพึงพอใจของผู้ใช้เครื่อง ซึ่งผลการทดสอบ
สามารถสรุปผลได้ดังนี้ 

ผลการทดสอบพบว่า 1) การทดสอบหาความถูกต้องของเซ็นเซอร์อินฟราเรดทดสอบโดยการส่ง
สัญญาณ 100 ครั้ง มาเพ่ือหาความถูกต้องของการส่งสัญญาณอินฟราเรด พบว่าการส่งสัญญาณอินฟราเรดที่
ท าการส่งส าเร็จได้ค่าเฉลี่ยรวม คือ 100 ครั้งคิดเป็นร้อยละ 100 2) การทดสอบหาความถูกต้องของการส่ง
ค าสั่งเสียง โดยแบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือส่วนที่ 1 เป็นการทดสอบหาความถูกต้องของการส่งค าสั่งเสียง โดย
ทดสอบกับ TV ยี่ห้อ Aconatic จ านวน 6 ค าสั่ง ค าสั่งละ 10 ครั้ง รวม 60 ครั้ง และส่วนที่ 2 เป็นการทดสอบ
หาความถูกต้องของการส่งค าสั่งเสียง โดยทดสอบกับพัดลมไอเย็น ยี่ห้อ HATARI จ านวน 6 ค าสั่ง ค าสั่งละ 10 
ครั้ง รวม 60 ครั้ง พบว่าค่าเฉลี่ยความถูกต้องของการส่งค าสั่งเสียงของ TV ท าการส่งส าเร็จ 55 ครั้งคิดเป็น
ร้อยละ 91 และพัดลมไอเย็นได้ค่าเฉลี่ยความถูกต้องของค าสั่งเสียงคือ 52 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 86 เนื่องจากผู้
ทดสอบมีการสั่งค าสั่งเสียงที่ไม่ชัดเจน 3) การทดสอบหาความถูกต้องของชุดควบคุมรีโมทเครื่องใช้ไฟฟ้าสั่งการ
ท างานด้วยเสียง โดยทดสอบเป็นรายบุคคลคนจ านวน 10 คน มาส่งค าสั่งเสียงจ านวน 10 ค าสั่ง ค าสั่งละ 10 
ครั้ง รวม 100 ครั้ง พบว่าการท างานของชุดควบคุมรีโมทเครื่องใช้ไฟฟ้าสั่งการท างานด้วยเสียง ส าเร็ จได้
ทั้งหมด 92 ครั้ง ไม่ส าเร็จ 8 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 92 เนื่องจากระหว่างการส่งค าสั่งเสียงมีเสียงแทรกซ้อนท าให้
เกิดข้อผิดพลาด 4) สรุปผลความพึงพอใจของผู้ใช้งาน ปรากฏว่า ความพึงพอใจมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.38 อยู่ใน
ระดับความพึงพอใจมากที่สุด และมีความคิดเห็นต่างกันน้อยหรือใกล้เคียงกัน 
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ค าส าคัญ :  ชุดควบคุมรีโมท, สั่งการด้วยเสียง 
 

Abstract 
Objective of this research is to develop and design a remote control unit for voice-

activated appliances.  For the disabled, the elderly and the general public With a cell phone 
The researcher has analyzed And develop the system by studying the needs of users To be 
used to develop mobile applications for controlling electrical devices.  And then collect the 
test results With experts to give advice And performance of the machine And to test the 
satisfaction of the machine users The test results can be summarized as follows. 

The results showed that 1)  the infrared sensor was tested for accuracy by sending a 
signal 100 times to determine the accuracy of infrared signal transmission.  It was found that 
the infrared signal transmission was successful, the total average was 100 times, or 100%.  2) 
The test for the accuracy of voice command transmission. It is divided into 2 parts: part 1 is a 
test for the accuracy of sending voice commands by testing with Aconatic TV brands, 6 
commands, 10 times per order, 60 times in total, and part 2 is a test for the accuracy of Send 
a voice command By testing with HATARI air cooler, 6 orders, 10 times per order, total 60 
times, it was found that the average accuracy of the TV sound command sent 55 times, 
accounting for 91 percent and the evaporative fan was The average accuracy of voice 
commands was 52 times, or 86% due to the fact that the testers had unclear voice commands. 
3)  The testing for the accuracy of the remote control units, voice- activated appliances By 
testing individually, 10 people sent 10 voice commands, 10 commands, a total of 100 times. 
Total success was 92 times and 8 times failed, accounting for 92 percent, because during the 
voice command transmission, there was a complication, causing errors. 4)  Conclusion of the 
user's satisfaction, it was revealed that the average satisfaction was 4. 38.  At the most 
satisfaction level And have few or similar opinions 
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บทน า 
 ปัจจุบันประเทศไทยก าลังเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ อีกท้ังทั่วโลกยังมีแนวโน้มผู้พิการเพิ่มสูงขึ้นตามล าดับ และ
สถิติข้อมูลคนพิการของกรมส่งเสริม และพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการสอดคลองกับการส ารวจของกระทรวง
สาธารณสุขพบว่า ทั่วประเทศมีคนพิการประมาณ 1.9 ล้านคน โดยมีคนพิการที่ขึ้นทะเบียนคนพิการได้รับการ
ช่วยเหลือแล้ว 1.3 ล้านคน โดยคนพิการส่วนใหญ่เกือบครึ่งเป็นคนพิการ ทางการเคลื่อนไหวหรือทางร่างกาย 
(รอ้ยละ 48.37) รองลงมาคนพิการทางการได้ยิน (ร้อยละ 21.43) และคนพิการทางสติปัญญา (ร้อยละ 13.87) 
ตามล าดับ ทั้งนี้คาดการว่าจ านวนคนพิการของไทยจะมีแนวโน้มเพ่ิมขึ้น และกลายเป็นปัญหาใหญ่ของประเทศ 
(ส านักงานสถิติแห่งชาติในการส ารวจคนพิการ, 2559) จากข้อมูลทางสถิติพบว่า ผู้พิการจ านวนไม่น้อยที่รอการ
ช่วยเหลือจากภาครัฐ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จากปัญหาของผู้สูงอายุและผู้พิการทางการเคลื่อนไหว ที่ไม่
สามารถเคลื่อนไหวไดห้รือไม่สามารถใช้ชีวิตได้อย่างคนทั่วไป 
 การที่ผู้พิการนั้นไม่สามารถท าการ เปิด – ปิด อุปกรณ์ไฟฟ้าต่างๆ ภายในบ้านได้อย่างสะดวก เนื่องจาก
ผู้สูงอายุหลายๆ รายไม่สามารถเดินได้สะดวก ผู้สูงอายุที่สูญเสียทางการเคลื่อนไหว ผู้พิการช่วงล่างที่ไม่
สามารถเดินได้ ผู้ป่วยโรคอัมพาต ผู้ป่วยที่พักฟ้ืนไม่สามารถเคลื่อนร่างกาย รวมไปถึงผู้พิการทางร่างกายที่ไม่มี
นิ้วมือตั้งแต่ก าเนิด หรือการที่สูญเสียนิ้วไปจากการเกิดอุบัติเหตุ ซึ่งจากปัญหาดังกล่าวนั้นจึงจ าเป็นต้องมีการ
พัฒนาเทคโนโลยีเพ่ือช่วยในการอ านวยความสะดวกในการด ารงชีวิตของผู้คนเหล่านั้น 
 อีกทั้ง รีโมทในปัจจุบันควบคุมได้เพียงอุปกรณ์ชิ้นเดียว จึงต้องพกหลายอัน และได้มีการพัฒนารวม
เครื่องใช้ไฟฟ้าเป็นรีโมทที่ควบคุมโทรทัศน์กับเครื่องเสียงได้ในตัวเดียว แต่ก็ไม่เพียงพอต่อความต้องการของ
ผู้ใช้งานเพราะต้องพกอยู่หลายยี่ห้อเหมือนเดิม ดังนั้นผู้วิจัย จึงเล็งเห็นถึงความส าคัญต่อการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตที่จะเกิดขึ้นหลังจากการพัฒนาเทคโนโลยีดังกล่าวแล้วว่า มีคุณค่าอย่างยิ่งต่อการพัฒนา และความคุ้มทุน
ในการสร้างเทคโนโลยีอ านวยความสะดวกสบายต่อการใช้งานในชีวิตประจ าวัน การพัฒนาสร้างชุดควบคุม
รีโมทเครื่องใช้ไฟฟ้าสั่งการท างานด้วยเสียง เช่น โทรทัศน์ เครื่องปรับอากาศ พัดลม ซึ่งสั่งการท างานผ่าน
แอปพลิเคชั่น Google Assistant เพ่ือแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นกับผู้พิการ และผู้สูงอายุตลอดจนบุคคลทั่วไปที่
ต้องการใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 
วัตถุประสงค ์

1. เพ่ือสร้างชุดควบคุมรีโมทเครื่องใช้ไฟฟ้าสั่งการท างานด้วยเสียง 
2. เพ่ือหาประสิทธิภาพของชุดควบคุมรีโมทเครื่องใช้ไฟฟ้าสั่งการท างานด้วยเสียง 
3. เพ่ือหาความพึงพอใจของชุดควบคุมรีโมทเครื่องใช้ไฟฟ้าสั่งการท างานด้วยเสียง 

 
ขอบเขต 
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1. ขอบเขตด้านประชากรกลุ่มตัวอย่าง 
 1.1 ผู้ที่ใช้งานรีโมทในบ้าน ที่อาศัยอยู่ในจังหวัดก าแพงเพชร 
 1.2 ผู้พิการทางแขนหรือขา หรือผู้สูงอายุ หรือบุคคลทั่วไป หมู่ศรีเจริญวิลล่า ต.สระแก้ว อ.เมือง 

จ.ก าแพงเพชร จ านวน 10 คน 
2. ขอบเขตด้านระบบ 
 2.1 สามารถควบคุมเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้านสั่งการท างานด้วยเสียงได้ 
 2.2 อุปกรณ์สามารถควบคุมการท างานผ่านแอปพลิเคชั่นด้วยสมาร์ทโฟนได้ 
 2.3 โมดูลส่งสัญญาณอินฟราเรดมีระยะทางการส่งสัญญาณ ไม่เกิน 2 เมตร  
 2.4 มุมการปล่อยสัญญาณอินฟราเรดประมาณ 20 องศา 
 

วิธีการด าเนินการ 

1. การออกแบบสิ่งประดิษฐ์ 
 1.1 ขั้นตอนการท างานของชุดควบคุมรีโมทเครื่องใช้ไฟฟ้า เมื่อสั่งการท างานด้วยเสียงผ่าน
แอพพลิเคชั่น Google Assistant โดนผ่านการท างานของเว็บ ifttt ที่มีการตั่งค่าของระบบ Google Assistant 
เพ่ือเป็นชุดค าสั่งการท างานด้วยเสียง และ เว็บ Webhooks เป็น เว็บ Service ที่สั่งข้อมูลชุดค าสั่งการท างาน
ของ Google Assistant ไปยังแอพพลิเคชั่น Blynk เมื่อแอพพลิเคชั่น Blynk ได้รับค าสั่งมาแล้วจะสามารถส่ง
ข้อมูลติดต่อกับ NodeMCU แล้วจะสั่งการให้ของตัวยิงคลื่นอนิฟราเรดไปควบคุมอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้า  

 
 

ภาพที ่1 ขั้นตอนการท างานของระบบ 
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 1.2 ออกแบบกล่องที่มีประกอบด้วยโมดูลส่งสัญญาณอินฟราเรด, ไมโครคอนโทรลเลอร์ 
NodeMCU, Power bank, สวิตช์เปิดปิดเครื่อง อยู่ด้านในท าให้ไม่ต้องเสียบปลั๊กไฟ ตัวกล่องวงจรสามารถ
พกพาได้สะดวก 

 
 

ภาพที ่2 การออกแบบสิ่งประดิษฐ์ 
 

2. การด าเนินการสร้างสิ่งประดิษฐ์  
2.1 วัสดุ เครื่องมือ และอุปกรณ์ที่ใช้ในการสร้างชุดควบคุมรีโมทเครื่องใช้ไฟฟ้าสั่งการท างาน

ด้วยเสียงเสียง มีดังนี ้
1) ไมโครคอนโทรลเลอร์ NodeMCU 
2) โมดูล IR Transmitter 
3) โมดูล IR Receiver 
4) คอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค 
5) โปรแกรม Android 
6) สายเชื่อมข้อมูล 
7) สวิตช์ เปิด-ปิด 
8) แบตเตอรี่ส ารอง 
9) กล่องใส่วงจร 

2.2 การสร้างชุดควบคุมรีโมทเครื่องใช้ไฟฟ้าสั่งการท างานด้วยเสียงได้มีขั้นตอนการออกแบบ 
และวิธีการติดตั้งอุปกรณ์ต่างๆ ดังนี้ 

 1) ต่อวงจรโดยมี NodeMCU เป็นตัวสั่งการ และมีเซ็นเซอร์ IR Receiver เป็นอุปกรณ์ต่อ
พ่วง และต่อ NodeMCU เข้ากับโน๊ตบุ๊คเพ่ือเขียนโค้ด ดังภาพที่ 3 
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ภาพที่ 3 แสดงการต่อวงจร NodeMCU เข้ากับโน๊ตบุ๊คเพ่ือเขียนโค้ด 
 

 

 3) ด าเนินการขึ้นโครงและจัดเรียงอุปกรณ์ควบคุมรีโมทเครื่องใช้ไฟฟ้าสั่งการท างานด้วย 
เสียง ดังภาพที่ 4 

 

 
 

ภาพที่ 4 ประกอบวงจรและจัดเรียงอุปกรณ์ในกล่องควบคุม 
 

 4) ทดสอบระบบการท างานของเครื่อง และเก็บรายละเอียดของชิ้นงาน ดังรูปภาพที่ 5 
 

NodeMCU 
สวิตซ์ เปดิ-ปิด 
 

เพาเวอร์แบงค ์

IR Transmitter 
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‘  
 

ภาพที่ 5 แสดงการท างานของชุดควบคุม 
 

2.3 การพัฒนาซอฟต์แวร์ 
1) ท าการติดตั้งแอพพลิเคชั่น Blynk เพ่ือสร้าง Interface ในการควบคุมหลังจากสร้างเสร็จ 

Application จะส่ง Token ให้ผู้ใช้งานทางอีเมลที่ได้ลงทะเบียนไว้จากนั้นต้องใช้ Token ดังกล่าวร่วมกับโปร
เเกรมอุปกรณ์ IoT ในการควบคุมโทรทัศน์และพัดลมไอเย็น 

     
        ก) ปุ่มควบคุมโทรทัศน์         ข) ปุ่มควบคุมพัดลมไอเย็น 
 

ภาพที่ 6 ก าหนดปุ่มควบคุมผ่านแอปพลิเคชั่น Blynk 
 

2) ท าการติดตั้งแอพพลิเคชั่น Google Assistant แล้วเข้าไปที่เว็บ ifttt โดยเปลี่ยนเสียง
เป็นข้อความและท าการก าหนดชุดค าสั่งข้อความในการควบคุมอุปกรณ์ไฟฟ้า  
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ภาพที่ 7 ตั้งค่า google assistant ผ่านเว็บ fttt 
 

3) อ่านค่า IR Receiver โดยใช้รีโมทของอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าส่งสัญญาณมาที่  IR 
Receiver โดย IR Receiver ต่อกับ NodeMCU แล้วใช้ Library IRremoteESP8266.h เป็นโปรโตคอลส าหรับ
รับค่าสัญญาณที่ส่งเข้ามาจากรีโมทเป็นรหัสเลขฐาน 16 ในการสั่งการท างาน เช่น 0x20DFC03F 

 
 

ภาพที่ 8 อ่านค่ารหัสจากรีโมทโทรทัศน์และรีโมทพัดลมไอเย็น 
 

   4) ก าหนด BLYNK_WRITE(V1) เป็นปุ่มค าสั่งชุดที่ 1 ที่ได้ตั้งค่า INPUT Virtual V1 ไว้กับ
แอพพลิเคชั่น Blynk และใส่รหัสที่ได้จาก IR Receiver ไปใส่บรรทัดโค้ดที่ irsend.sendNEC (0x20DF10EF, 
32); เป็นต้น 
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ภาพที่ 9 ใส่รหัสที่ได้จาก IR Receiver 

 
3. วิธีการทดสอบสิ่งประดิษฐ์ 

  การทดสอบความถูกต้องของชุดควบคุมรีโมทเครื่องใช้ไฟฟ้าสั่งการท างานด้วยเสียง โดยท าการ
ทดสอบกับประชากรที่หมู่ศรีเจริญวิลล่า ต.สระแก้ว อ.เมือง จ.ก าแพงเพชร จ านวน 10 คน มาส่งค าสั่งเสียง
จาก Google Assistant คนละ 10 ครั้ง ไปสั่งอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าเพ่ือหาความถูกต้องของชุดควบคุมรีโมท
เครื่องใช้ไฟฟ้าสั่งการท างานด้วยเสียง ดังภาพที่ 10 และ 11 

 

    
 

ภาพที่ 10 การทดสอบชุดควบคุมรีโมทเครื่องใช้ไฟฟ้าสั่งการท างานด้วยเสียงกับโทรทัศน์ 

void loop() { 
} 
BLYNK_WRITE(V1){ 
Serial.println(param.asInt()); 
if(param.asInt() == 1){ 
irsend.sendNEC(0x20DF10EF, 32); 
Serial.println("เปิดปิด"); 
} 
} 
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ภาพที่ 11 การทดสอบชุดควบคุมรีโมทเครื่องใช้ไฟฟ้าสั่งการท างานด้วยเสียงกับพัดลมไอเย็น 
 

4. ผลทดสอบสิ่งประดิษฐ์ 
    ผลการทดสอบหาความถูกต้องของชุดควบคุมรีโมทเครื่องใช้ไฟฟ้าสั่งการท างานด้วยเสียง โดยแยก

เป็นรายบุคคลคนจ านวน 10 คน มาส่งค าสั่งเสียงจ านวน 10 ค าสั่ง ค าสั่งละ 10 ครั้ง รวม 100 ครั้ง ดังตารางที่ 
1 
 
ตารางที่ 1 การทดสอบหาความถูกต้องของชุดควบคุมรีโมทเครื่องใช้ไฟฟ้าสั่งการท างานด้วยเสียง 
 

ล าดับ 
จ านวนครั้งที่ส่งสัญญาณส าเร็จ รวม 

(10) 
คิดเป็น
ร้อยละ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

บุคคลคนที่ 1           10 100 
บุคคลคนที่ 2 X      x    8 90 
บุคคลคนที่ 3           10 100 
บุคคลคนที่ 4    x       9 90 
บุคคลคนที่ 5     x      9 90 
บุคคลคนที่ 6      x     9 90 
บุคคลคนที่ 7    x       9 90 
บุคคลคนที่ 8      x   x   8 100 
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ล าดับ 
จ านวนครั้งที่ส่งสัญญาณส าเร็จ รวม 

(10) 
คิดเป็น
ร้อยละ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

บุคคลคนที่ 9           10 100 
บุคคลคนที่ 10           10 100 

รวม  92 92 
 

จากตารางที ่1 แสดงผลการทดสอบความถูกต้องของชุดควบคุมรีโมทเครื่องใช้ไฟฟ้าสั่งการท างานด้วย
เสียง โดยท าการทดสอบกับประชากรที่หมู่ศรีเจริญวิลล่า ต.สระแก้ว อ.เมือง จ.ก าแพงเพชร จ านวน 10 คน มา
ส่งค าสั่งเสียงจาก Google Assistant คนละ 10 ครั้ง รวม 100 ครั้ง ไปสั่งชุดควบคุมรีโมทเครื่องใช้ไฟฟ้าสั่งการ
ท างานด้วยเสียง พบว่าการท างานของชุดควบคุมรีโมทเครื่องใช้ไฟฟ้าสั่งการท างานด้วยเสียง ส าเร็จได้ทั้งหมด  
92 ครั้ง ไม่ส าเร็จ 8 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 92 เนื่องจากระหว่างการส่งค าสั่งเสียงมีเสียงแทรกซ้อนท าให้เกิด
ข้อผิดพลาด และผู้ทดสอบส่งค าสั่งเสียงที่ไม่ชัดเจน 
 
อภิปรายผล  

การทดสอบความถูกต้องของชุดควบคุมรีโมทเครื่องใช้ไฟฟ้าสั่งการท างานด้วยเสียง โดยท าการ
ทดสอบกับประชากรที่หมู่ศรีเจริญวิลล่า ต.สระแก้ว อ.เมือง จ.ก าแพงเพชร จ านวน  10 คน มาส่งค าสั่งเสียง
จาก Google Assistant คนละ 10 ครั้ง รวม 100 ครั้ง ไปสั่งชุดควบคุมรีโมทเครื่องใช้ไฟฟ้าสั่งการท างานด้วย
เสียง พบว่าการท างานของชุดควบคุมรีโมทเครื่องใช้ไฟฟ้าสั่งการท างานด้วยเสียง ส าเร็จได้ทั้งหมด  92 ครั้ง ไม่
ส าเร็จ 8 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 92 เนื่องจากระหว่างการส่งค าสั่งเสียงมีเสียงแทรกซ้อนท าให้เกิดข้อผิดพลาดผู้
ทดสอบส่งค าสั่งเสียงที่ไม่ชัดเจน และศึกษาผลความพึงพอใจเป็นด้านได้ดังนี้ 

1) ด้านการใช้งาน 
จากการหาความพึงพอใจของผู้ใช้งานระบบ พบว่าด้านการใช้งานมีค่าเฉลี่ย (�̅�) มากที่สุด เท่ากับ 

4.50 คือ อ านวยความสะดวกในการจัดท ารายงานผลการด าเนินการด้านต่าง ๆ และความรวดเร็วในการ
ตอบสนองในการสั่งการที่มีค่าเฉลี่ย (�̅�) น้อยที่สุดเท่ากับ 4.10 คือ ความง่ายในการใช้เครื่องมือสรุปค่าเฉลี่ย
รวมด้านการใช้งาน (�̅�) เท่ากับ 4.33 บ่งชี้ให้เห็นว่าด้านการใช้งานระบบมีความพึงพอใจมาก 

2) ด้านโครงสร้างและรูปลักษณ์ 
จากการหาความพึงพอใจของผู้ใช้งานระบบ พบว่าด้านโครงสร้าง และรูปลักษณ์มีค่าเฉลี่ย (�̅�) 

มากที่สุดเท่ากับ 4.60 คือ สะดวกต่อการเคลื่อนย้าย และความสะดวกในการติดตั้งมีค่าเฉลี่ย  (�̅�) น้อยที่สุด
เท่ากับ 4.00 คือ ความเหมาะสมของการเลือกใช้วัสดุ สรุปค่าเฉลี่ยรวมด้านการใช้งาน (�̅�) เท่ากับ 4.37 บ่ง
ชี้ให้เห็นว่าด้านการใช้งานระบบ มีความพึงพอใจมาก 
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สรุปผลและข้อเสนอแนะ  
 1) สรุปผลการวิจัยการวิเคราะห์ข้อมูลจากการทดสอบประสิทธิภาพชุดควบคุมรีโมทเครื่องใช้ไฟฟ้าสั่ง
การท างานด้วยเสียง พบว่าการทดสอบส่งค าสั่งเสียงส าเสร็จ 92 ครั้งสรุปการท างานของระบบแล้วพบว่า
ท างานได้เป็นอย่างดี มีประสิทธิภาพอยู่ในเกณฑ์ท่ีดี 

2) สรุปผลการวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถามความพึงพอใจของผู้ใช้งานชุดควบคุมรีโมท
เครื่องใช้ไฟฟ้าสั่งการท างานด้วยเสียง ปรากฏว่า ระดับความพึงพอใจมากที่สุด และมีความคิดเห็นแตกต่างกัน
น้อยหรือใกล้เคียงกัน 

3) ผลการวิจัยของชุดควบคุมรีโมทเครื่องใช้ไฟฟ้าสั่งการท างานด้วยเสียงท าให้  ผู้วิจัยได้เห็นถึง
ประสิทธิภาพ และขีดจ ากัดบางประการของอุปกรณ์ ซึ่งมีข้อเสนอแนะในงานวิจัยครั้งต่อไปโดยสรุป ดังนี้ 

   3.1) ควรจะมีอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าที่ใช้ในการรับค าสั่งเสียงให้มากกว่านี้ 
   3.2) ควรมีเซ็นเซอร์อินฟราเรดที่มีประสิทธิภาพมากกว่านี้ 
   3.3) ควรเพิ่มฟังก์ชันการท างานของอุปกรณ์ให้คลอบคลุมมากกว่านี้ 
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ครู ประภาส  สุ ว รรณเพชร .  เ รี ยนรู้ ก าร ใช้ ง านArduinoเ บื้ อ งต้ น .  [ ออนไลน์ ] .  เ ข้ าถึ ง ได้ จ าก 
:http://www.thephyllconnect.com/images/Arduino/krupraphasArduinoBook.pdf  
(วันที่สืบค้นข้อมูล : 7 มิถุนายน 2563 ). 



การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 4 ด้านนวัตกรรมเพื่อการเรียนรู้ และสิ่งประดิษฐ์ ประจ าปี 2563 
 วันพฤหัสบดี ท่ี 17 ธันวาคม 2563  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบรุี จังหวัดปทุมธาน ี

 

13 
 

ศูนย์เรียนรู้ ดิจิทัลสสวท (2559). รังสีอินฟราเรด (Infrared Radiation : IR) ประโยชน์ และ อันตรายจาก
รังสีอินฟราเรด. [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก : http://www.siamchemi.com/  (วันที่สืบค้นข้อมูล 
: 11 มิถุนายน 2563  ). 

robotsiam.  (2561) .  โ ค ร งสร้ า งภายในบอร์ ดของ  NodeMCU.  [ ออน ไลน์ ] .  เ ข้ า ถึ ง ได้ จ าก  : 
http://www.robotsiam.com/product/106/nodemcu-v2-cp2102-lua-wifi (วันที่สืบค้น
ข้อมูล : 11 มิถุนายน 2563 ). 

Mindphp.  ( 2555) .  General purpose input/ output.  [ อ อ น ไ ล น์ ] .  เ ข้ า ถึ ง ไ ด้ จ า ก  : 
https://www.mindphp.com/ (วันที่สืบค้นข้อมูล : 12 มิถุนายน 2563 ). 

OKY NEWSTAR. (2553). ESP8266 เป็นชื่อเรียกของชิปของโมดูล ESP8266 ส าหรับติดต่อสื่อสารบน
มาตรฐาน WiFi. [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก : http://thai.arduinosarterskit.com/ (วันที่สืบค้น
ข้อมูล : 12 มิถุนายน 2563 ). 

Ioxhop. (2560). CP2102 เป็นโมดูลที่ใช้แปลงพอร์ต USB เป็น UART เพื่อใช้ในการดีบัคโปรแกรมและใช้
อัพโหลดโปรแกรมลงบอร์ด Arduino. [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก : https://www.ioxhop.com 
(วันที่สืบค้นข้อมูล : 13 มิถุนายน 2563 ). 

hackster.io. (2560). พอร์ต micro USB ส าหรับจ่ายไฟ/อัพโหลดโปรแกรม. [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก : 
https://www.hackster.io/Abhinav580/c (วันที่สืบค้นข้อมูล : 13 มิถุนายน 2563 ). 

Arduitronics. (2560). โครงสร้าง IR KY-005. [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก : https://www.arduitronics.com 
(วันที่สืบค้นข้อมูล : 14 มิถุนายน 2563 ). 

ab.in.th. (2560). แอปพลิเคชั่น บลิ้งค์. [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก : https://www.ab.in.th/ (วันที่สืบค้น
ข้อมูล : 14 มิถุนายน 2563 ). 

Whatphone.  ( 2559) .  แ อ ป พ ลิ เ ค ชั่ น  กู เ กิ ล แ อ ส ซิ ส แ ต น .  [ อ อ น ไ ล น์ ] .  เ ข้ า ถึ ง ไ ด้ จ า ก  : 
https: //www.whatphone.net/application/google-assistant/ (วันที่สืบค้นข้อมูล :  15 
มิถุนายน 2563 ). 

Mangozero. (2559). เว็บ ไอเอฟทีทีที. [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก : https://www.mangozero.com/ 
review-ifttt-automate-all-service/ (วันที่สืบค้นข้อมูล: 15 มิถุนายน 2563 ). 

 


