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บทคัดย่อ 
ปัจจุบันเทคโนโลยีต่างๆ ได้มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ท าให้ผู้ใช้ได้รับความสะดวกสบาย เนื่องจากการใช้

ชีวิตประจ าวันของมนุษย์เป็นไปด้วยความเร่งด่วนต้องการความสะดวกประกอบกับเทคโนโลยีทางด้านคอมพิวเตอร์
และอิเล็กทรอนิกส์โดยเฉพาะระบบเครือข่ายไร้สายซึ่งก าลังมีการขยายตัวและใช้งานกันอย่างแพร่หลาย การเปิด-ปิด
ไฟภายในบ้านของเรา ยังจ าเป็นที่จะต้องเดินไปเปิดปิดไฟตามจุดต่างๆ ที่ต้องการต้องการใช้งาน ท าให้เกิดความ
ล่าช้าในเวลาเร่งด่วน รวมไปถึงอาจท าให้ลืมปิดไฟตามจุดต่างๆ ที่เราได้เปิดไว้ จนท าให้เกิดความกังวลเมื่อเราออก
จากบ้านไปแล้ว และยังท าให้เกิดการสิ้นเปลืองค่าไฟฟ้า และอาจจะก่อให้เกิดอัคคีภัยได้ งานวิจัยนี้ได้พัฒนาต้นแบบ
ควบคุมการปิดเปิดไฟโดยใช้อุปกรณ์โนด ESP8266/NodeMCU  โดยต่อผ่านชุดควบคุมสวิทช์ไฟฟ้า 220 โวลต์     
ผลจากการทดสอบ สามารถที่จะควบคุมการเปิด-ปิดไฟ ผ่านแอพพลิเคช่ันบนอุปกรณ์ที่รองรับระบบปฏิบัติการ   
แอนดรอยด์ นอกจากน้ียังสามารถตรวจสอบสถานการณ์ท างานของอุปกรณ์ผ่านแอพพลิเคชั่นดังกล่าวได้ 
ค าส าคัญ:  ESP8266 / NodeMCU / ระบบปฏิบัติการ แอนดรอยด์ / ส่วนควบคมุเปิด-ปิดไฟ 

 
Abstract 

  As people are in the rush of everyday life, new technologies are being developed 
continuously to make their lives easier and more comfortable. Wireless network technology is one 
of those being used widely in everyday life. Switching home's lights on or off by walking into the 
room and pressing the light switch takes time and can be annoying when people are in a hurry. 
Forgetting to turn off the light switch after leaving for work can keep people worrying all day long, 
make them pay more on their electricity bill, and can potentially cause a fire. This research is about 
development of a wireless light switch controller model. The model connected ESP8266/NodeMcu 
to a 220-volt light switch controller. The test result showed that the developed wireless light switch 
controller allowed the users to see its current status and able to switch the lights on and off using 
an application on their Android mobile devices. 
Keywords: ESP8266 / NodeMCU / Android operating system / light switch controller 
 
ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 
 เนื่องจากปัจจุบันวิถกีารใช้ชีวิตประจ าวันของคนไทยอยู่ในสภาวะเร่งรีบตลอดทั้งที่ต้องออกไปท างาน หรือ
ท าภารกิจนอกบ้าน ซึ่งบางครั้งพบว่าอาจจะลืมปิดไฟแสงสว่าง ปิดอุปกรณ์ไฟฟ้าต่าง ๆ หรือเกิดความไม่แน่ใจว่าได้
ปิดไฟก่อนอออกจากบ้านหรือไม่  ซึ่งเป็นต้นเหตุให้เกิดความสิ้นเปลืองการใช้พลังงานไฟฟ้า รวมไปถึงอาจจะ
ก่อให้เกิดภัยอัคคีภัยได้ จากแนวคิดของ Internet Of Think (IOT) เป็นแนวคิดที่จะให้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์
สามารถสื่อสารด้วยกันได้  Lutz (2016)  ได้อธิบายเกี่ยวกับ Internet of Things ว่าเป็นระบบที่จะเปลี่ยนแปลงวิถี
ชีวิตของมนุษย์ โดยเป็นระบบที่ให้วัตถุหรือสิ่งของสามารถสื่อสาร เช่ือมต่อ กับอุปกรณ์หรือเครื่องจักรอื่นๆ ได้  ใน
งานวิจัยของ Jo et al. (2013) ได้น าเสนอเกี่ยวกับการจัดตารางเวลาตามอัตราค่า ไฟฟ้า ในแต่ละช่วงเวลา เพื่อช่วย
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ประหยัดพลังงานของอุปกรณ์ท าความร้อนและอุปกรณ์ท าความเย็นภายในบ้าน ซึ่งจากเหตุผลข้างต้น งานวิจัยนี้จึง
ได้น าเสนอต้นแบบการเปิดปิดไฟโดยใช้ระบบแอพพลิเคช่ัน Blynk  บนอุปกรณ์ที่รองรับระบบปฏิบัติการ แอน
ดรอยด์ ผ่านอุปกรณ์โนด ESP8266/NodeMCU โดยเช่ือมเข้ากับชุดควบคุมสวิตช์เปิดปิดไฟจ านวน 4 ชุด และ
เชื่อมต่อเข้ากับระบบเครือข่ายไร้สายภายในบ้าน ที่ความถี่ 2.4 GHz ตามมาตรฐาน IEEE 802.11 ซึ่งมีค่าใช้จ่ายใน
การติดตั้ง และบ ารุงรักษาต่ า 
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

1. เพื่อออกแบบและสร้างต้นแบบระบบควบคุมการเปิด-ปิดไฟผ่าน แอพพลิเคชัน บนระบบปฏิบัติการ 
แอนดรอยด์ จ านวน 4 จุด 
 2. เพื่อศึกษาประสิทธิภาพการท างานของอุปกรณ์ และโปรแกรมการควบคุมการท างานของต้นแบบระบบ
ควบคุมการเปิดปิดไฟผ่าน แอพพลิเคชัน บนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ 
 
ขอบเขตการวิจัย 
 ต้นแบบระบบควบคุมการเปิด-ปิดไฟ ผ่าน แอพพลิเคชัน บนระบบปฏิบัติการ แอนดรอยด์ สามารถเปิด-
ปิดหลอดไฟผ่านระบบไร้สายจ านวน 4 จุดได้ และสามารถแสดงสถานะ การเปิด-ปิดไฟทั้ง 4 จุดได้พร้อมกัน 
 
กรอบแนวคิดการวิจัย 
 

 
ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดการวจิัยเพือ่สร้างต้นแบบ 

 
วิธีด าเนินการวิจัย 

รูปแบบการวิจัย 
การออกแบบการท างานโดยจะแบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือการออกแบบทางด้าน ฮาร์ดแวร์ (Hardware) 

และการออกแบบด้าน ซอฟต์แวร์ (Software) จากนั้นทดสอบประสิทธิภาพการท างานของระบบควบคุมการเปิด-
ปิดไฟ และศึกษาความพึงพอใจของผู้ใช้ที่มีต่อระบบควบคุม ซึ่งหลักการท างานของระบบมีภาพโดยรวมดังนี ้ 

 
ภาพที่ 2 ภาพท างานของระบบโดยรวม 

 
  จากภาพที่ 2 แสดงการท างานของระบบเปิดปิดไฟโดยรวม เมื่อผู้ใช้งานต้องการที่จะปิดหรือเปิดไฟ
สามารถควบคุมได้จากอุปกรณ์สมาร์ทโฟนหรืออุปกรณ์อื่นๆ ที่รองรับการท างานของระบบปฏิบัติการ แอนดรอยด์  

ปัญหาในการ
ตรวจสอบการเปดิ-
ปิดหลอดไฟ 

ต้นแบบระบบควบคุมการ
เปิด-ปิดไฟผ่าน แอน
ดรอยด ์แอพพลิเคชัน  

- ประสิทธิภาพการท างาน
ของต้นแบบระบบควบคุม 
 
- ความพึงพอใจที่มีต่อระบบ
ควบคุม 
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ที่ได้ติดตั้งและลงทะเบียนแอพพลิเคช่ัน Blynk  ไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ซึ่ง Blynk จะท าหน้าที่เป็นอุปกรณ์เกตเวย์
และเซิร์ฟเวอร์ บน Cloud IOT  โดยจะรับค าสั่งจากอุปกรณ์ แอนดรอยด์ จากระบบเครือข่ายไร้สาย (WiFi)  ไปยัง 
Node MCU  ซึ่ง Node MCU จะท าหน้าที่ควบคุมการปิดเปิดไฟผ่านรีเลย์จ านวน 4 จุด ซึ่งผู้ใช้งานสามารถที่
ควบคุมและตรวจสอบสถานะการท างานจากอุปกรณ์มือถือได้ทั้งหมด  
 

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
ประชากร คือ ผู้เข้าชมนิทรรศการสัปดาห์วิทยาศาสตร์ ส่วนภูมิภาค ปี 2560 กลุ่มตัวอย่าง คือ ผู้ที่ได้

ทดลองใช้ระบบควบคุมการเปิด-ปิดไฟฟ้า โดยเป็นการเลือกแบบสุ่ม จ านวน 45 คน 
 

เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย 
ประกอบไปด้วย 2 ส่วน คือ 
1. วัสดุ-อุปกรณ์ที่ใช้ในการสร้างต้นแบบระบบควบคุม รวมไปถึงอุปกรณ์โทรศัพท์มือถือและ

ซอฟท์แวร์ที่ใช้ในการสร้าง แอพพลิเคชัน  
2. แบบสอบถามความพึงพอใจท่ีผู้ทดลองใช้มีต่อระบบควบคุมการเปิด-ปิดไฟฟ้า 

 
การรวบรวมข้อมูล 

ในด้านประสิทธิภาพของระบบควบคุม นักวิจัยได้ก าหนดรูปแบบการเปิด-ปิดไฟ ทั้ง 4 ดวง จ านวน 
16 รูปแบบที่แตกต่างกันไป และได้ทดสอบความถูกต้อง ซ้ า 5 ครั้ง 

ในส่วนของข้อมูลความพึงพอใจ ผู้วิจัยได้จัดแสดงระบบดังกล่าวไว้ในงานนิทรรศการสัปดาห์
วิทยาศาสตร์ ส่วนภูมิภาค ปี 2560 ช่วงระหว่างวันที่ 12 – 14 กรกฎาคม 2560 จากนั้นได้เชิญชวนผู้ที่สนใจมา
ทดลองใช้ระบบ แล้วกรอกแบบสอบถามเพื่อประเมินความพึงพอใจ ซึ่งเป็นการเลือกตัวอย่างแบบสุ่ม จ านวน 45 คน 

 
การวิเคราะห์ข้อมูล 

ในด้านต้นแบบระบบควบคุมนั้น ผู้วิจัยได้วิเคราะห์ความต้องการของผู้ใช้งาน และได้วิเคราะห์วงจร
การท างานอุปกรณ์ต่างๆ จากนั้นออกแบบวงจรการท างาน และออกแบบด้านซอฟต์แวร์ ดังนี้ 

 
การออกแบบวงจรการท างาน 

 
ภาพที่ 3 Flow Chart การท างานของระบบควบคุมการปิดเปดิไฟ 
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จากภาพที่ 3 การออกแบบขั้นตอนวิธี เริ่มต้นท างานเมื่ออุปกรณ์โมดูล Node MCU สามารถ
เช่ือมระบบอินเตอร์เน็ตได้แล้ว จะส่งค่าสถานะการท างานของหลอดไฟไปที่ Blynk Server ซึ่งผู้ใช้งานสามารถ
ควบคุมการปิดเปิดไฟในห้องต่างๆ ตามที่ได้ออกแบบไว้ ขณะเดียวกันจะส่งค่าสถานะการเปิดปิดกลับไป Blynk 
Server ด้วยเพื่อแสดงสถานการณ์ท างานปัจจุบัน ส่วนรายละเอียดของวงจรการเปิด-ปิดไฟ แสดงไว้ในภาพท่ี 3 

 

 
ภาพที่ 4 วงจรของระบบการปดิเปิดไฟ 

 
จากภาพท่ี 4 วงจรของระบบควบคุมการปิดเปิดไฟประกอบไปด้วย 3 ส่วนหลักคือ 
1. โมดูล Node MCU ท าหน้าที่รับข้อมูลจากอุปกรณ์มือถือ จากนั้นจะไปควบคุมการเปิดปิด

ของรีเลย์ พร้อมกับส่งข้อมูลสถานะการท างานไปยัง Blynk Server  
2. รีเลย์โมดูล ท าหน้าหน้าท่ีเปิดปิดวงจรด้วยแม่เหล็กไฟฟ้า เมื่อขดลวดเหนี่ยวน ามีกระแสไหล

ผ่าน จะมีคุณสมบัติเป็นแม่เหล็ก สามารถส่งแรงผลักหรือดูดเพื่อเปลี่ยนต าแหน่งสวิตช์ได้ 
3. หลอดไฟ 

 
การออกแบบด้านซอฟต์แวร์ (Software) 

ผู้วิจัยได้ออกแบบส่วนติดต่อของผู้ใช้ได้ตามวัตถุประสงค์ในการใช้งาน โดยใช้ส่วนติดต่อกับผู้ใช้
ผ่านแอพพลิเคชัน Blynk จาก Play Store ที่มีการสั่งงานอุปกรณ์ Node MCU หรือ ESP8266 ผ่านแอพพลิเคชัน 
Blynk และได้แสดงสถานการณ์ปิดเปิดไฟในแบบจ าลองห้องต่าง ๆ ดังภาพท่ี 4  

 

 
ภาพที่ 5 ตัวอย่างหน้าจอแอพพลิเคชันท่ีใช้ควบคุมการปิดเปิดไฟ 

 
ผลการวิจัย  
 ผลการทดสอบสถานการณ์ท างานของชุดควบคุมปิดเปิดไฟ 

ผู้วิจัยได้ท าการทดสอบการส่งค่าปิดเปิดไฟจากแอพพลิเคชัน Blynk โดยเช่ือมต่อผ่านระบบเครือข่าย
ไร้สาย เพื่อทดสอบท างานของ Node MCU ผ่านโมดูลรีเลย์ทั้ง 4 Channel ซึ่งผู้วิจัยได้ก าหนดการเปิดปิดไฟ        ที่
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แตกต่างกันทั้งหมด 16 รูปแบบ และได้ทดลองซ้ าจ านวน 5 ครั้ง พบว่าระบบสามารถสั่งงานและแสดงสถานะท างาน
ของหลอดไฟได้อย่างถูกต้อง ครบถ้วนทั้ง 4 Channel  
 
  ผลการประเมินความการพึงความพอใจ  

ผลการประเมินความพึงพอใจและประสิทธิภาพ การใช้งานของแบบจ าลองโครงการต้นแบบระบบ
ควบคุมการเปิดปิดไฟผ่านแอพพลิเคชันในระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ โดยแสดงค่าแสดงค่าเฉลี่ย (µ) ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (S.D.) และค่าระดับความพึงพอใจ ของกลุ่มตัวอย่างซึ่งเป็น ประชากรทั่วไปจ านวน 45 คน มีผลการ
ประเมินดังต่อไปนี้   
 
ตารางที่ 1  ผลการประเมินความพึงพอใจและประสิทธิภาพของแบบจ าลองโครงการต้นแบบระบบควบคุมการเปดิ-
ปิดไฟผา่น  แอพพลิเคชัน ระบบปฏิบัติการ แอนดรอยด ์

 
จากตารางที่ 1 พบว่า ผู้ใช้มีความพึงพอใจมากท่ีสุดในด้านความสะดวกในการเปิด-ปดิไฟผา่นแอพพลเิคชัน 

แต่มีความพึงพอใจน้อยท่ีสุดในดา้นความสวยงามของหน้าจอแอพพลิเคชัน 
 
อภิปรายผลการวิจัย 
  งานวิจัยนี้เป็นการออกแบบและการสร้างต้นแบบระบบควบคุมการเปิดปิดไฟผ่านต้นแบบระบบควบคุม
การเปิด-ปิดไฟผ่านแอพพลิเคชัน บนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ โดยมีตัวประมวลผล ESP 8266/Node MCU ท า
หน้าที่ควบคุมการเปิดปิด หลอดไฟ นอกจากนี้  Node MCU ยังส่งสถานะท างานของหลอดไฟ ไปยังแอพพลิเคชัน 
Blyink โดยใช้ระบบเครือข่ายไร้สายได้อีกด้วยท าให้สามารถควบคุมการท างานและตรวจสอบสถานะการท างานแบบ
เวลาจริงได้พร้อมกัน และท างานได้ครบถ้วนตามวัตถุประสงค์ครบของงานวิจัย อีกทั้งผู้วิจัยได้ท าต้นแบบโดยสามารถ
ควบคุมจากไฟฟ้าท่ีใช้ภายในบ้านได้จริง ท าให้ผู้ที่ร่วมประเมินผลทดลองความพึงใจในระดับมาก  

อย่างไรก็ตามแอพพลิเคชันได้รับการประเมินในด้านความสวยงามน้อยกว่าด้านอื่น  ๆ  ผู้วิจัยควรมีการ
พัฒนาปรับปรุงความสวยงามเพิ่มเติม นอกจากนี้ตัวแอพพลิเคชัน Blyink ยังมีข้อจ ากัดในการเพิ่มอุปกรณ์อื่น ๆ จึง
สามารถพัฒนาต่อให้ใช้งานได้ดีโดยเฉพาะบ้านอยู่อาศัยที่มีอุปกรณ์ไฟฟ้าไม่มากนัก เรื่องนอกจากนี้ต้นแบบนี้ใช้
ต้นทุนในการพัฒนาที่ต่ า มีเพียงค่าอุปกรณ์ส าหรับติดตั้งระบบควบคุมเท่าน้ัน ซึ่งแตกต่างจากงานวิจัยอื่นที่ออกแบบ
มาเพื่อให้สามารถใช้งานได้กับอุปกรณ์ทุกอย่างภายในบ้าน  ซึ่งอาจจะส่งผลให้เกิดค่าใช้จ่ายที่สูงเกินความจ าเป็น  
 
ข้อเสนอแนะ 
 ข้อเสนอแนะในการน าผลการวิจัยไปใช้ 

1. เนื่องจากต้นแบบที่พัฒนาขึ้นเป็นการส่งค่าและตรวจสอบค่าต่าง  ๆ จ าเป็นต้องเช่ือมต่อระบบ
เครือข่ายอินเตอร์เน็ตตลอดเวลา หากระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตขัดข้องก็จะท าให้การควบคุมหรือตรวจสอบสถานะ
ของอุปกรณ์ไม่สามารถท าได้ ดังนั้นหากมีการน าใช้งานจริง ควรจะต้องหาแนวทางการพัฒนาและหาแนวทางการ
ป้องกันหากระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตขัดข้องด้วยเช่นกัน 

ประเด็น 
ผลการประเมิน 

µ S.D ความหมาย 
1. ความสวยงามของหน้าจอแอพพลิเคชัน 4.02 0.78 มาก 
2. ความง่ายในการเรยีนรู้การใช้งานแอพพลิเคชัน 4.11 0.80 มาก 
3. ความสะดวกในการเปิด-ปดิไฟผ่านแอพพลิเคชัน 4.31 0.73 มาก 
4. การลดปญัหาความยุ่งยากในการเปิด-ปดิไฟท่ีสวติซ ์ 4.20 0.89 มาก 
5. ความเร็วในการตอบสนองในการสั่งงาน 4.18 0.83 มาก 
6. ความสามารถในการน าไปใช้งานจริง 4.24 0.74 มาก 
7. แอพพลิเคชัน มีประสิทธิภาพในการใช้งาน 4.29 0.73 มาก 
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2. ควรหลีกเลี่ยงการเลือกใช้อุปกรณ์ Node MCU คุณภาพต่ าหรือราคาถูก เนื่องจากผู้วิจัยพบว่า
อุปกรณ์ Node MCU ที ่คุณภาพต่ าหรือราคาถูกมักจะมีปัญหาคือเช่ือมต่อระบบเครือข่ายไร้สายไม่เสถียรเท่าท่ีควร  
 ข้อเสนอแนะในการท าวิจัยครั้งต่อไป 

ควรเพิ่มจ านวนหลอดไฟท่ีสามารถควบคุมได้ และออกแบบหน้าจอให้แสดงแผนผังของบ้านท่ีระบุ
ต าแหน่งของหลอดไฟแต่ละดวงไดอ้ย่างชัดเจน เพื่อป้องกันความสับสนในการควบคุมระบบไฟ 
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