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บทคัดยอ
ในปจจุบัน พลังงานไฟฟาถือวาเปนสิ่งที่มีความสําคัญและมีความจําเปนอยางยิ่งในการดําเนิน
ชีวิตประจําวัน จึงทําใหตองมีการผลิตพลังงานไฟฟามากยิ่งขึ้น แตในทางกลับกันทรัพยากรธรรมชาติ
ที่นํามาใชในการผลิตพลังงานไฟฟาไดลดนอยลงอยางเห็นไดชัด อาจมีสาเหตุม าจากการใชไฟฟา
สิ้นเปลือง สาเหตุมาจากการดําเนินชีวิตดวยความเรงรีบ และไมคอยไดอยูบาน และไมใสใจกับการใช
งานอุปกรณไฟฟาทําใหสินเปลืองพลังงาน เมื่อพิจารณาจากปญหาหาดังกลาวทําใหเกิดแนวคิดในการ
พัฒ นาระบบสารสนเทศเพื่อจัดการเปดปดอุป กรณไฟฟาผา นระบบคอมพิวเตอร ของพนัก งาน
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ศูนยการศึกษานอกที่ตั้งตรัง โดยไดนําเอาโปรแกรม Visual Basic 6.0
มาใชเปนเครื่องมือในการออกแบบและพัฒนาระบบรวมไปถึงชิ้นงาน จากการวิเคราะหขอมูลตาง ๆ
ที่ดําเนินการอยูจึงออกแบบและพัฒนาระบบใหตรงตามความความตองการของผูใชงาน โดยไดมีการ
ออกแบบใหระบบสามารถสั่งเปดปดอุปกรณไฟฟาได 6 ชองโดยการตั้งเวลาเปดปด และการเปดปด
โดยผูใชงาน และสามารถดูรายงานการเปดปดอุปกรณไฟฟายอนหลังได
หลังจากการนําระบบดังกลาวไปทดลองกับกลุมตัวอยาง สามารถประเมินผลไดวาผูใชงาน
เปนชายทั้งหมด มีอายุระหวาง 26-40 ป ในภาพรวมของการทดสอบระบบผูใชงานมีความพึงพอใจตอ
ระบบอยูในระดับดีโดยมีคาเฉลี่ยอยูที่ 3.70 และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานอยูที่ 0.87 โดยแยกออกเปน
แตล ะดาน คือ ดานรูป แบบการนําเสนอจัดอยูในระดับ ดีมากโดยมีคาเฉลี่ยอยูที่ 4.13 และสวน
เบี่ยงเบนมาตรฐานอยูที่ 0.17 รองลงมา คือ ดานความตองการของผูใชงานและดานการทํางานของ
ระบบจัดอยูในระดับ ดี โดยมีคาเฉลี่ยอยูที่ 3.95 และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานอยูที่ 0.36
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บทที่ 1
บทนํา
1.1 ความเปนมาและความสําคัญ
ในปจจุบัน พลังงานไฟฟาถือวาเปนสิ่งที่มีความสําคัญและมีความจําเปนอยางยิ่งในการดําเนิน
ชีวิตประจําวัน จึงทําใหตองมีการผลิตพลังงานไฟฟามากยิ่งขึ้น เพื่อใหเพียงพอตอความตองการที่
เพิ่มขึ้นเรื่อยๆ แตในทางกลับกันทรัพยากรธรรมชาติที่นํามาใชในการผลิตพลังงานไฟฟาไดลดนอยลง
อยางเห็นไดชัด จนในที่สุดทรัพยากรธรรมชาติเหลานั้นอาจหมดไป ดวยเหตุนี้จึงไดมีการตระหนักถึง
ความสําคัญของ การประหยัดพลังงาน และไดมีการผลิตอุปกรณตางๆ ออกมามากมาย เพื่อใชใน
การควบคุมการเปดปดไฟฟา โดยผานทางอินเตอรเน็ต หรือผานทางเทคโนโลยีอื่นๆเปนตน เพื่อให
สามารถควบคุมอุปกรณเหลานี้ใหประหยัดพลังงานไฟฟา
นอกจากนี้ คนสวนใหญมักจะดําเนินชีวิตดวยความเรงรีบ และไมคอยไดอยูบาน หรือสถานที่
พักอาศัยของตนเองมากนัก เนื่องจากมีภาระงานหนาที่ที่ตองรับผิดชอบและอาจมีสาเหตุเนื่องจาก
สภาวะสังคมที่บีบบังคับ เชนการรีบไปทํางาน การรีบไปทําธุระตางๆ หรือการทํางานนอกสถานที่ตอง
แขง กับ เวลา เป นต น ซึ่ง ทํ าใหบ างครั้ง ตอ งรี บ รอ นจน เกิ ดความประมาท หลงลื ม จนอาจเป ด
เครื่องใชไฟฟาทิ้งไวภายในที่พักอาศัย ทําใหเกิดการสิ้นเปลืองพลังงาน และอาจกอใหเกิดเหตุการณ
ตางๆที่คาดไมถึงตามมาได เชน การเกิดอัคคีภัย การระเบิด เปนตน ซึ่งสิ่งตางๆเหลานี้ลวนจะสงผลให
เกิดความเสียหายตอทรัพยสิน และเกิดการสูญเสียแกชวี ิตและทรัพยสินทั้งตอตนเองและผูอื่นได
จากปญหาดังกลาว นักศึกษาไดเล็งเห็นปญหานี้ จึงไดประยุกตใชเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช
ในการพัฒนาระบบสั่งเปดปดอุปกรณไฟฟาผานระบบคอมพิวเตอรที่สามารถสั่งเปดปดไฟฟาไดดวย
การตั้ง เวลาเปดปด เปดโดยการกดปุม เปดจากเครื่องคอมพิวเตอร และสามารถบันทึกขอมูล ลง
ฐานขอมูล และสามารถเปดดูขอมูลการเปดปดเครื่องใชไฟฟายอนหลังได ซึ่งคุณสมบัติเหลานี้พัฒนา
เพื่อตอบโจทยของผูใชงานโดยการนําอุปกรณฮารดแวรมาประยุกตใชกับการพัฒนาระบบซอฟแวร
ทําใหระบบเกิดประสิท ธิภาพสูงขึ้น และสามารถนําเอาระบบดังกลาวไปพัฒนาตอในระบบงานที่
เกี่ยวของได
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1.2 วัตถุประสงคของการศึกษา
1.2.1 เพื่อพัฒนาระบบสั่งเปดปดอุปกรณไฟฟาผานระบบคอมพิวเตอร
1.2.2 เพื่อศึกษาความพึงพอใจของผูใชงานระบบสั่งเปดปดไฟฟาผานระบบคอมพิวเตอร

1.3 ขอบเขตของการพัฒนาระบบ
1.3.1 ระบบสามารถสั่งเปดปดไฟฟาผานระบบคอมพิวเตอรได 6 พอรต
1.3.2 ระบบสามารถสั่งเปดปดไฟฟาดวยการคลิกเปดจากโปรแกรมบนคอมพิวเตอร
1.3.3 ระบบสามารถสั่งเปดปดไฟฟาอัตโนมัติดวยการตั้งเวลาเปดและเวลาปด
1.3.4 ระบบสามารถบันทึกขอมูลการเปดปดไฟฟาและวันเวลาลงในฐานขอมูลได
1.3.5 ระบบสามารถตรวจสอบขอมูลการเปดปดไฟฟายอนหลังที่ไดบันทึกไวในฐานขอมูลได
โดยสามารถดูขอมูลไดตามวันที่ที่ผูใชงานตองการตรวจสอบ
1.3.6 ระบบสามารถสั่งลบขอมูลของการเปดปดไฟฟายอนหลังที่ไดบันทึกไวในฐานขอมูลได
1.3.7 ระบบสามารถตั้งคาล็อกอินกอนการเขาใชงานได
1.3.8 ระบบสามารถเปลี่ยนรหัสผานการเขาใชงานโปรแกรมได

1.4 ขอจํากัดการวิจัย
1.4.1 ในการสั่งงานเพื่อเปดปดอุปกรณไฟฟา จะตองเปดคอมพิวเตอรเพื่อใชในการควบคุม
การเปดปดอุปกรณไฟฟา
1.4.2 ในกรณีที่ตั้งเวลาเปดปดอุปกรณไฟฟา จะตองเปดคอมพิวเตอรตลอดเวลาเพื่อใชเปน
การสั่งงาน

1.5 ขอตกลงในการวิจัย
1.5.1 ผูที่จะใชงานระบบสั่งเปดปดไฟฟาผานระบบคอมพิวเตอร จะตองมีความสามารถใน
การใชงานคอมพิวเตอรเบื้องตน
1.5.2 ผูใชงานตองเขาใจยูสเซอรอินเตอรเฟสการทํางานโดยรวมของระบบดังกลาว
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1.6ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ
1.4.1 สามารถนําระบบสั่งเปดปดอุปกรณไฟฟาผานระบบคอมพิวเตอรไปประยุกตใชรวมกับ
งานควบคุมอุปกรณเครื่องใชไฟฟาตางๆได
1.4.1 พัฒนาประสิทธิภาพของระบบสั่งเปดปดไฟฟาดวยคอมพิวเตอรใหดีขึ้น
1.4.2 ไดนําเอาอุปกรณทางดาน Hardware มาประยุกตใชและพัฒนารวมกับ Software ทํา
ใหระบบเกิดประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
1.4.3 สามารถนําระบบดังกลาวไปพัฒนาตอยอดในระบบงานที่เกี่ยวของได สําหรับผูที่มี
ความสนใจ

1.7 นิยามศัพทเฉพาะ
VB6

หมายถึง

Microsoft Access 2007
MSComm

หมายถึง
หมายถึง

Database

หมายถึง

Database System

หมายถึง

CommPort

หมายถึง

RS-232

หมายถึง

โปรแกรม Visual Basic 6.0
เปนเครื่องมือที่ใชในการพัฒนา
โปรแกรม
ระบบฐานขอมูลที่ใชจัดเก็บขอมูล
คอลโทรลที่ใชควบคุม การทํางานของ
พอรตอนุกรม
กลุมของขอมูลที่มีความสัมพันธกัน
นํามาเก็บรวบรวมเขาไวดวยกันอยางมี
ระบบระเบียบ
การรวมตัว กันของฐานขอ มูล ตั้ง แต 2
ฐานขอมูลเปนตนไปที่มีความสัมพันธกัน
ใชใ นการกําหนดคา และอา นเขีย นค า
พอรตอนุกรมที่ติดตออยู
สายที่ใชในการติดตอจากเครื่อง
คอมพิ ว เตอรไ ปยั ง อุป กรณ สั่ง เปด ป ด
ไฟฟาดวยคอมพิวเตอร
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บทที่ 2
แนวคิดทฤษฏี และงานวิจัยที่เกี่ยวของ
การวิ จั ย ครั้ ง นี้ เ ป น การวิ จั ย เพื่ อ การศึ ก ษาความคิ ด เห็ น ของเจ า หน า ที่ ฝ า ยเทคนิ ค
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสติ ศูนยการศึกษานอกที่ตั้งตรัง ตอระบบสั่งเปดปดไฟฟาดวยคอมพิวเตอร
โดยผูวิจัยไดดําเนินการศึกษาขอมูลที่เกี่ยวของดังตอไปนี้
2.1
2.2
2.3
2.4

โปรแกรม Visual Basic 6
Microsoft Office Access
ระบบฐานขอมูล
งานวิจัยที่เกี่ยวของ

2.1 โปรแกรม Visual Basic
เป น โปรแกรมสํ า หรั บ พั ฒ นาโปรแกรมประยุ ก ต ที่ กํ า ลั ง เป น ที่ นิ ย มใช อ ยู ใ นป จ จุ บั น
โปรแกรม Visual Basic เปนโปรแกรมที่ไดเปลี่ยนรูปแบบการเขียนโปรแกรมใหม โดยมีชุดคําสั่งมา
สนับสนุนการทํางาน มีเครื่องมือตาง ๆ ที่เรียกกันวา คอนโทรล(Controls) ไวสําหรับ ชวยในการ
ออกแบบโปรแกรม โดยเน นการออกแบบหนา จอแบบกราฟ ก หรือ ที่เ รีย กวา Graphic User
Interface (GUI) ทําใหการจัดรูปแบบหนาจอเปนไปไดงาย และในการเขียนโปรแกรมนั้นจะเขียนแบบ
Event - Driven Programming คือ โปรแกรมจะทํางานก็ตอเมื่อเหตุการณ (Event) เกิดขึ้น ตัวอยาง
ของเหตุการณไดแก ผูใชเลื่อนเมาส ผูใชกดปุมบนคียบอรด ผูใชกดปุมเมาส เปนตน
เครื่ อ งมื อ หรื อ คอนโทรล ต า ง ๆ ที่ Visual Basic ได เ ตรี ย มไว ใ ห ไม ว า จะเป น
Form TextBox Label ฯลฯ ถือวาเปนวัตถุ (Object ในที่นี้ขอใชคําวา ออบเจ็กต) นั่นหมายความวา
ไมวาจะเปนเครื่องมือใด ๆ ใน Visual Basic จะเปนออบเจ็กตทั้งสิ้น สามารถที่จะควบคุมการทํางาน
แกไขคุณสมบัติของออบเจ็กตนั้นไดโดยตรง ในทุกๆ ออบเจ็กตจะมีคุณสมบัติ (properties) และเมธ
อด (Methods) ประจําตัว ซึ่งในแตละออบเจ็กต อาจจะมีคุณสมบัติและเมธอดที่เหมือน หรือตางกันก็
ได ขึ้นอยูกับชนิดของ Object
ในการพัฒนาโปรแกรมประยุกตดวย Visual Basic การเขียนโคดจะถูกแบงออกเปนสวนๆ
เรียกวา โพรซีเดอร (procedure) แตละโพรซีเดอรจะประกอบไปดวย ชุดคําสั่งที่พิมพเขาไปแลว
ทําใหคอนโทรลหรือออบเจ็กตนั้น ๆ ตอบสนองการกระทําของผูใช ซึ่งเรียกวาการเขียนโปรแกรมเชิง
วัตถุ
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2.1.1 พื้นฐานการติดตอและควบคุมพอรตการเชื่อมตอแบบ แบบขนานและแบบอนุกรม
-พื้นฐานการสื่อสารแบบขนาน Parallel Port
หรือที่เรียกวา พอรตคูขนาน คือชองทางการเชื่อมตอสื่อสารระหวางเครื่องคอมพิวเตอรกับ
ภายนอก (external connectors) มีลั ก ษณะเปน พอรต ตัวเมีย ที่มี 25 ขา อยูด านหลัง เคส
คอมพิวเตอร เดิมทีเรียกพอรตคูขนานวา "พริ้นทเตอรพอรต" (Printer Port) เพราะวามีการนําพอรต
ขนาน มาใชงานติดตอกับเครื่องพรินเตอรเปนหลัก โดยที่พอรตขนานนั้นสามารถใหความเร็วในการ
สงผานขอมูลไดรวดเร็วกวาพอรตแบบอนุกรม และยังสามารถสงขอมูลขนาน 8 บิตออกไปไดโดยตรง
ก็เปรียบเหมือนกับรถยนตที่วิ่งบนถนนหลายเลน จะทําใหไปถึงจุดปลายทางไดอยางรวดเร็วนั่นเอง
แตวาปจจุบันแมจะยังมีอุปกรณรองรับพอรตคูขนานอยู แตก็พบไมมากนัก สวนใหญจะใชตอเชื่อม
กับ เครื่องพิม พขนาดกลางและสแกนเนอรบ างรุนเทานั้น พอรตคูขนานกลายเปนพอรตรุนเกา
ที่ใหความเร็วในการตอเชื่อมที่ดีในระดับหนึ่ง เพราะมีการพัฒนาพอรตแบบ USB ขึ้นมาใชและไดรับ
ความนิยมแพรหลายกวา
-พื้นฐานการสื่อสารแบบอนุกรม Serial port
เปนการสื่อสารกับ เครื่องคอมพิวเตอรแตจ ะมีความเร็วในการสื่อสารชากวาแบบขนาน
ทั้งนี้เนื่องจากการเคลื่อนยายขอมูลแบบอนุกรมนั้นจะมีการสงขอมูลครั้งละ 1 บิต แตพอรตขนานนั้น
สามารถสงขอมูลไดครั้งละหลายๆบิตพรอมกัน สงผลใหผลการสื่อสารขอมูลแบบอนุกรมมีความเร็วต่ํา
กวาแบบขนาน
แตวาการสงขอมูลแบบอนุกรมนั้นมีขอที่เหนือกวาการสงแบบขนานคือ การสามารสงขอมูล
ไดในระยะทางที่ไกลกวาแบบขนาน อีกทั้งสายสัญญาณที่ใชยังมีนอยกวาการรับสงขอมูลแบบขนานอีก
ดวย การสื่อสารแบบอนุกรมนั้นสามารถแบงออกเปน 3 รูปแบบ
1 Simplex สามารถสงขอมูลไดอยางเดียว เปนการสื่อสารแบบทางเดียว
2 Half-Duplex สามารถสงขอมูลไปยัง ปลายทางและสามารถรับขอมูล จากปลายทางได
แตไมสามารถสงและรับขอมูลไดในเวลาเดียวกัน
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3 Full-Duplex สามารถรับและสงขอมูลไดในเวลาเดียวกัน
นอกจากนี้แลวยังสามารถแบงประเภทของการสื่อสารแบบอนุกรมตามลักษณะสัญญาณในการสงได
อีก 2 แบบคือ
3.1 การสื่อสารแบบซิงโครนัส (Synchronous) สําหรับการสื่อสารแบบซิง โครนัส นี้จะใช
สัญญาณนาฬิกาในกาควบคุมสัญญาณ เชนสายคียบอรดคอมพิวเตอร โยจะมีสารสัญญาณสนหนึ่งเปน
สายนาฬิกา สวนอีกเสนเปนสายขอมูล

ภาพที่ 2.1 ลักษณะของสัญญาณของการสื่อสารแบบซิงโครนัส
สําหรับ การเชื่อมตอแบบอะซิง โครนัส นัส นี้จ ะเหมาะสมสําหรับ การทํา งานในระยะใกล
ขอมูลที่จะสงมีไมมากนัก เพราะหากถาระยะทางไกลขึ้นจะทําใหสัญญาณนาฬิกามีปญหา และตองมี
สายหลายเสนทําใหสินเปลือง
3.2 การสื่อสารแบบอะซิงโครนัส (Asynchronous) สําหรับการสื่อสารแบบอะซิงโครนัสนั้น
จะใชสายขอมูลเพียงตัวเดียว แตจะใชรูปแบบของการสงขอมูล หรือ Bit Pattern เปนตัวกําหนดวา
สวนไหนเปนสวนเริ่มตนขอมูล สวนไหนเปนตัวขอมูล ตัวไหนจะเปนสวนตรวจสอบความถูกตองของ
ขอมูล และสวนไหนเปนสวนปดทายของขอมูล โดยตองกําหนดใหสัญญาณนาฬิกาเทากันทั้งภาคสง
และภาครั บ ซึ่ ง จะมี อุ ป กรณ พิ เ ศษที่ ชื่ อ ว า UART หรื อ Universal Asynchronous
Receiver/Transmitter คอยควบคุมการรับ และสงขอมูล
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ภาพที่ 2.2 URTA อุปกรณควบคุมการรับและสงขอมูลแบบอะซิงโครนัส
2.1.2 การเขียนโปรแกรมติดตอและควบคุม Serial Port ดวย Visual Basic
คอนโทรลที่สําคัญในการทําให Visual Basic สามารถสื่อสารผานพอรตอนุกรมไดนั้นก็คือ
คอลโทรล MSComm ซึ่ ง ไม ใ ช ค อนโทรลมาตรฐาน ดั ง นั้ น ถ า เราต อ งการใช ง าน MScomm
เราตองทําการเพิ่มคอนโทรลนี้เขาไปใน ToolBox ซึ่งสามารถทําไดตามขั้นตอนนี้
1. เลือกที่แถบเมนูดานบนของพื้นที่ทํางานของโปรแกรม เลือก Project > Components

ภาพที่ 2.3 การติดตั้ง VB Control (MsComm)
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2. เลือกชื่อ Control ที่มีชื่อวา Microsoft Comm Control หลังจากนั้นกด Ok

ภาพที่ 2.4 การติดตั้ง Control 2 (MSComm)
3. ขั้นที่สาม ลากControlชื่อMicrosoft Comm จาก ToolBoxมาไวบนForm (ดังภาพ
ดานลาง)

ภาพที่ 2.5 การติดตั้ง Control 3 (MSComm)
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2.1.3 การเขียนโปรแกรมสําหรับรับสงขอมูลของคอมพิวเตอร 2 เครื่องโดยใช Visual Basic 6
Serial Port (มาตรฐาน RS-232) เปนมาตรฐานทีไดรับการออกแบบมาเพื่อที่จะใหอุปกรณ
ตอพวงจากผูผลิตตางกัน สามารถทํางานรวมกันได มาตรฐานหลายชนิดไดรับการออกแบบขึ้นมา
แตม าตรฐานที่ไดรับ ความความนิยมและใชง านกันอยางกวางขวางมากที่สุดคือมาตรฐาน RS-232
ในการสื่อสารขอมูลนั้นพอรตอนุกรมจะมีความเร็วในการสื่อสารที่ชากวาแบบขนาน เพราะการ
เคลื่อนยายขอมูลแบบอนุกรมนั้นเปนการสงขอมูลครั้งละ 1 บิตแตพอรตขนานนั้นสามารถสงขอมูลที
ละหลายๆ บิตพรอมๆกันไดแตขอดีของการสื่อสารขอมูล แบบอนุก รมคือสามารถสง ขอมูล ไดใน
ระยะทางที่ไกลกวาแบบขนานและใชสายสัญญาณที่นอยกวาการสําหรับติดตอสื่อสารลักษณะนี้จะใช
การรับสงขอมูลแบบ Asynchronous คือจะใชสายขอมูลเพียงสายเดียว
มาตรฐาน RS-232 เปนมาตรฐานของการรับสงขอมูลแบบอนุกรมที่ไดรับการออกแบบมา
เพื่อที่จะทําใหอุปกรณตอพวงจากผูผลิตตางกันสามารถทํางานรวมกันได มาตรฐาน RS-232 นี้ไดรับ
ความนิยมและใชกันกวางขวางมากในปจจุบันซึ่งสามารถแบงอุปกรณไดเปน 2 ประเภทคือ
1. อุปกรณ DTE (Data Terminal Equipment) เปนอุปกรณสําหรับสงขอมูล (Output)
โดยทั่วไปคอนเน็กเตอรจะเปนตัวผู
2. อุปกรณ DCE (Data Communication Equipment) เปนอุปกรณสําหรับรับขอมูล
โดยทั่วไปคอนเน็กเตอรจะเปนตัวเมียคอนเน็กเตอรที่นิยมใชจะเปนชนิด D-Type แบบ 9 ขา และ
แบบ 25 ขาโดยจะติดตั้งอยูหลังเครื่องคอมพิวเตอร ระดับแรงดันจะมีคาระหวาง - 3 โวลต ถึง- 15
โวลต

ภาพที่ 2.6 อุปกรณ (Data Communication Equipment) D-Type แบบ 9 ขา และแบบ 25 ขา
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2.1.4 การเชื่อมตออุปกรณ
การเชื่อมตอจะทําการแลกเปลี่ยนขอมูลกันระหวางเครื่องคอมพิวเตอร 2 เครื่องผานพอรต
อนุกรม ซึ่งเปนการเชื่อมตอระหวาง DTE กับ DTE เขาดวยกัน โดยเราจะทําการเชื่อมตอสาย 2
ซึ่งเปนสายสําหรับสงขอมูลบนอุปกรณตัวแรกเขากับสาย 3 และเชื่อมตอสาย 3 บนอุปกรณตัวแรกเขา
กับสาย 2 บนอุปกรณตัวที่สอง สวนสายอื่นๆก็จะถูกไขวดังรูป

ภาพที่ 2.7 การเชื่อมตอ Serial Port, RS-232
2.1.5 การเขียนโปรแกรมVisual Basicเพื่อติดตอพอรตอนุกรมและคัสตอมคอนโทรลMSComm
1.รูปแบบการติดตอ MSComm
1.1 การติดตอแบบอินเตอรรัพต ขบวนการอินเตอรรัพท อุป กรณ ร อบขางเกือบทุก ชิ้น
จะตองปฏิบัติงานอยูเพื่อสงสัญญาณไปใหแกซีพียูเสมอ ถาอุปกรณนั้นพรอมที่จะรับสง ที่เคยเจอจาก
การทําโครงงานอุปกรณ จะสงเปนรหัสแอสกี้ เราจะเขียนโปรแกรมอินเตอรรัพต โดยเมื่อที่ขอมูลเขา
มาก็จะทําใหมี CommEvent กับ OnComm Event
1.2 การติดต อแบบโพลลิ่ง ในระบบพี ซีก ารโพลมีบางที่ใช ก ารส ง ผา นขอมู ล ระหวา ง
Terminal กับ CPU กรณีขอมูล เปนประเภทไบทที่สง จากคียบ อรด โดยวิธีก ารนี้จ ะตรวจสอบ
คียบอรดวามีขอมูลสงมาหรือเปลา โดยจะตรวจสอบตลอดเวลา การทํางานกับขอมูลที่รับเขามาจะ
ตรวจสอบดวยความเร็วที่สูง กวาอัตราความเร็วขอมูล ที่สง เขามาทาง คียบ อรด การที่ CPU สง
สัญญาณออกไปตรวจสอบพบวามีขอมูลที่ตองสงเขามา เรียกวา"Wet Poll" ซึ่งจะเสียชวงเวลา 90
เปอรเซ็นต คาบเวลาที่เสียไปนั้น เราเลี่ยงไปใชเทคนิค การโพลแบบ "Round Robin" แทน
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2. การกําหนดคุณสมบัติของ MSComm Control ใหสามารถติดตอกับพอรตได
คอนโทรล MSComm สําหรับการใชงาน Visual Basic ตั้งแตเวอรชัน 2 เปนตนมา ใน
Visual Basic จะมีคัสตอมคอนโทรลสําหรับการสื่อสารอนุกรมผานทางพอรตอนุกรมของคอมพิวเตอร
มาให โดยใน Visual Basic เวอรชัน 2 และเวอรชัน 3 จะใชชื่อวา MSCOMM.VBX สวนเวอรชัน 4 ใช
ชื่อวา MSCOMM16.OCX สําหรับการทํางานกับระบบปฏิบัติการ 16 บิตและ MSCOMM32.OCX
สําหรับการทํางานกับระบบปฏิบัติก าร 32 บิต สําหรับใน Visual Basic เวอรชัน 5 จะมีเ พียง
MSCOMM32.OCX เทานั้นเพราะถูกออกแบบมาใหใชงานกับระบบปฏิบัติการ 32 บิต
MSComm จัดเตรียมทางเลือกเอาไว 2 ทางเพื่อความสะดวกในการสื่อสารขอมูล ทางแรก
คือ การสื่อสารขอมูลที่กระตุนดวยเหตุการณ (event-driven communications ) เปนรูปแบบการ
ใชงานที่มีประสิทธิภาพมากสําหรับการตอบสนองแบบทันทีทันใดเชน เมื่อตัวอักษรถูกสงมาที่พอรต
อนุกรมหรือเกิดการเปลี่ยนแปลงที่ขา Data Carrier Detect (DCD) หรือขา Request To Send
(RTS) เหตุการณ ONCOMM ของ MSComm จะสามารถตรวจจับสัญญาณนั้นไดทันที ซึ่งจะ
กลาวถึง รายละเอียดในหัวขอคุณสมบัติ CommEvent ตอไป สวนทางเลือกที่ส องเปนการคอย
ตรวจสอบคาเหตุก ารณและความผิดพลาดที่เ กิดขึ้นดวยการดูค าที่เ ปลี่ยนแปลงภายในคุณสมบัติ
CommEventหลังจากใหโปรแกรมทํางานในฟงกชั่นตางๆ ไปเรียบรอยแลว ซึ่งวิธีนี้ใชงานไดดีในกรณี
ที่โปรแกรมมีขนาดเล็ก
คอนโทรล MSComm 1 ตัวสามารถควบคุมการทํางานของพอรตอนุกรมได 1 พอรต ถา
ในโปรแกรมที่ใชงานตองการติดตอกับพอรตอนุกรมมากกวา 1 พอรตจะตองใชคอนโทรล MSComm
มากกวา 1 ตัวเพื่อควบคุมพอรตอนุกรมในแตละพอรตแอดเดรสของพอรตอนุกรมและแอดเดรสของ
การเกิดอินเตอรรัปตสามารถเปลี่ยนแปลงไดจากการแกไขคาที่ Control Panel
ถึงแมวา คอนโทรล MSCommจะมีคุณสมบัติ (property) มากมายหลากหลายตัว แตสามารถทํา
ความเขาใจไดไมยากดังนี้
CommPort ใชในการกําหนดและอานคาพอรตอนุกรมที่ติดตออยู (COM1, COM2, COM3,
COM4)
รูปแบบการใชงาน
Object. CommPort [= value]

โดย Value เปนคาของพอรตอนุกรม ชนิดของขอมูลเปน Integer คา Value สามารถ
กําหนดไดในชวง 1-16 (คาเริ่มตนกําหนดไวที่ 1) เมื่อมีการกําหนดคาแลวทําการเปดพอรตโดยใช
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คุณสมบัติ PortOpen แตวาพอรตนั้นไมมีอยูในระบบ MSCOMM จะสรางสัญญาณแสดงขอผิดพลาด
error 68 ขึ้นมา ซึ่งหมายถึง อุปกรณตัวนี้ไมมีอยูในระบบดังนั้นการเขียนโปรแกรมจึงจําเปนตอง
กําหนดตําแหนงของพอรตอนุกรมกอนที่ใชคําสั่ง OpenPort
Setting ใชในการกําหนดและอานคาอัตราบอด, พาริต,ี้ จํานวนของบิตขอมูล, จํานวนของ
บิตปดทาย
รูปแบบการใชงาน
Object. Settings [= value]

คา Value มีชนิดขอมูลเปนแบบ String มีรูปแบบเปน “BBBB, P, D, S” โดย BBBB เปน
คาอัตราบอด, P เปนคาพาริตี้, D เปนจํานวนของบิตขอมูล และ S เปนจํานวนของบิตปดทาย ปกติ
แลวคานี้ถูกกําหนดไวเปน“9600, N, 8, 1”
PortOpen ใชในการกําหนดและอานคาสถานะของพอรตอนุกรม เพื่อเปดและปดพอรต
อนุกรม
รูปแบบการใชงาน
Object. PortOpen [= value ]

คา Value มีชนิดขอมูลเปนแบบบูลีนคือ True กับ False โดย True หมายถึงการเปดพอรต
อนุกรมและ False หมายถึงการปดพอรตอนุกรม สําหรับการปดพอรตนั้นจะมีการเคลียรบัฟเฟอรรับ
ขอมูลและบัฟเฟอรสงขอมูลดวยคอนโทรล MSCommจะปดพอรตอนุกรมโดยอัตโนมัติเมื่อออกจาก
โปรแกรมกอนที่จะใชคุณสมบัติ PortOpenตองตรวจสอบใหแนใจกอนวาคุณสมบัติ CommPort นั้น
ได ทํ า การกํ า หนดตํ า แหน ง ของพอร ต อนุ ก รมไว ถู ก ต อ งหรื อ ไม มิ เ ช น นั้ น MSComm จะแสดง
ขอผิดพลาด Error 68 แจงแกผูใชงาน
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ถาคุณสมบัติ DTREnable หรือ RTSEnableถูกกําหนดใหเปน True กอนที่จะทําการเปด
พอรต คาคุณสมบัติของ DTREnable หรือ RTSEnable จะถูก เซตเปน False หลัง จากปดพอรต
แตถาเซตเปน False หลังจากปดโปรแกรมแลว คาที่กําหนดไวจะเปนคาเดิม
Input อานคาและลบคาขบวนขอมูลจากบัฟเฟอรภาครับ
รูปแบบการใชงาน
Object. Input

คุณสมบัติ InputLen เปนตัวกําหนดจํานวนของตัวอัก ษรที่จ ะอานโดยคุณสมบัติ Input
การกําหนดคาให InputLen เทากับ 0 เปนการกําหนดใหคุณสมบัติ Input ทําการอานคาขอมูล
ในบัฟเฟอรรับขอมูลทั้งหมด
คุณสมบั ติ InputMode เป นตัว กํา หนดชนิ ดของขอมู ล ที่ คุณ สมบัติ Input รับ เข ามา
ถา InputMode ถูกกําหนดเปน comInputModeText คุณสมบัติ Input จะสงคาขอมูลกลับมาใน
รู ป แบ บ ขอ ง ข อ ควา ม ชนิ ด ข อ มู ล เ ป น แบ บ Variant
ถ า InputMode กํ า ห น ด เ ป น
comInputModeBinary คุณสมบัติ Input จะสงขอมูลกลับมาในรูปของไบนารี่และชนิดขอมูลเปน
แบบ Variant
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2.2 Microsoft Office Access 2007
Microsoft Office Access ซึ่งเปนโปรแกรมบริหารจัดการฐานขอมูลของ Microsoft Office
จะมีการปรับปรุงใหใชงานไดงายขึ้น และมีความสามารถเพิ่มเติมในการสงออก นําเขา และทํางานกับ
แฟมขอมูล XML ไดดียิ่งขึ้น การทํางานใน Access 2007จะงายดายยิ่งขึ้น เนื่องจากขอผิดพลาดทั่วไป
จะถูกระบุและกําหนดสถานะเพื่อใหคุณทราบ จากนั้นคุณจะไดรับตัวเลือกเพื่อแก ไขขอผิดพลาด
เหลานั้น คุณลักษณะใหมนี้ยังชวยใหนักพัฒนาฐานขอมูลสามารถคนหาความสัมพันธของวัตถุเหลานั้น
ได
Access เปนโปรแกรมหนึ่งในชุด Microsoft Office Professional Edition 2007และ
Microsoft Office Professional Enterprise 2007ซึ่งถือเปนสวนหนึ่งของ Microsoft Office
System นั่นเอง ระบบบริหารดาตาเบสชนิดนี้ถูกออกแบบขึ้นมาใหมีเครื่องมือตางๆที่มีประสิทธิภาพ
สูงเพียงพอสําหรับนักพัฒนา แตผูใชมือใหมก็ยังสามารถเรียนรูเครื่องมือเหลานี้ไดโดยงายเชนกัน
โดยปกติแลว ดาตาเบสก็คือการนําขอมูลที่เกี่ยวกับเรื่องใดเรื่องหนึ่งมาอยูรวมกัน เพื่อทําให
การจัดระเบียบ เรียกใชและแลกเปลี่ยนขอมูลทําไดอยางมีประสิทธิภาพมากขึ้น ตัวอยางเชนคุณอาจมี
รายชื่อลูกคาเพียงบางสวนเทานั้นที่เก็บเอาไวในพีซี ในขณะที่ขอมูลสวนที่เหลือเก็บเอาไวบนโตะของ
เลขา ในแผนกบั ญ ชี ในตู เ อกสาร หรื อ ในสเปรดชี ท แผนกขายที่ เ ก็ บ ประวั ติ ก ารสั่ ง ซื้ อ เอาไว
ถาหากหมายเลขโทรศัพทของลูกคารายใดรายหนึ่งมีการเปลี่ยนแปลง คุณจําเปนตองแกไขขอมูลใน
สถานที่ทั้ง สี่แหง แตถาหากคุณใชดาตาเบส Access แลว คุณจะทําการแกไขขอมูล เพียงจุดเดียว
จากนั้นหมายเลขโทรศัพทของลูกคารายนี้จะถูกแกไขโดยอัตโนมัติ ทุกจุดที่คุณนําไปใช สาเหตุอยาง
หนึ่ง ที่คุณ รวบรวมขอ มูล เอาไวในดาต าเบสก็ คือ คุณต องการแลกเปลี่ ยนข อมู ล ดัง กลา วอย างมี
ประสิทธิภาพเพื่อตอบสนองความตองการทางธุรกิจของคุณเอง ดังนั้นการใช Access 2003 จะชวย
ใหคุณแลกเปลี่ยนขอมูลรวมกันคนอื่นๆผานทางรายงานและเว็บเพจไดโดยงาย
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2.2.1 ลักษณะฐานขอมูลของ Microsoft Access
Microsoft Access เปนโปรแกรมจัดการฐานขอมูล การแกไขปรับปรุงขอมูล ตลอดจนคันหา
เอาข อ มู ล ที่ ต อ งการมาใช ง านในรู ป แบบต า ง ๆ โดยลั ก ษณะของฐานข อ มู ล ใน Microsoft
Access นั้น จะมีองคประกอบที่สําคัญดังนี้
TABLE หมายถึง องคประกอบที่ใชเปนที่เก็บขอมูลจริงตาง ๆ ภายในฐานขอมูล ซึ่งอยูในรูป
ของตาราง โดยมีแตละแถวเปนเรคคอรด (Record) และแตละคอลัมนเปนฟลด (Field)
QUERY หมายถึง การสรางแบบสอบถามและประมวลผลขอมูล โดยการกําหนดเงื่อนไข
ความตองการขอมูล วาเราตองการนําขอมูลใดบางออกมาใชง าน ซึ่ง อาจเปนการดึง ขอมูล เพียง
บางสวนหรือทั้งหมดของ Table เดียว หรือจากหลาย ๆ Table ขึ้นมาใชงานในรูปแบบTable เสมือน
เพื่อนําไปใชงานตอไป
FORM หมายถึง องคป ระกอบที่ใชในการกําหนดรูป แบบในการแสดงขอมูล ออกมาบน
จอภาพวา เราตองการใหขอมูลที่แสดงออกมานั้นมีลักษณะการแสดง การจัดเรียง สีสัน เปนอยางไร
เพื่อความสะดวกในการทํางาน ขอมูลจะถูกนํามาจัดรูป แบบอยางอิสระ การปอน การแกไข และ
จัดการขอมูลทําไดสะดวกกวาในมุมมอง Datasheet นอกจานนั้น Froms ที่สรางขึ้นยังนําไปใชบน
ระบบอินเตอรเน็ตไดดวย
REPORT หมายถึง องคประกอบที่ใชนําเสนอขอมูลในรูปของรายงาน ซึ่งสามารถแสดงผลได
ทั้งบนจอภาพและพิมพลงกระดาษ การแกไขขอมูลใน Table/Query ที่เปนแหลงขอมูลจะตองทําใน
มุมมอง Datasheet หรือมุมมอง Query เทานั้น
PAGE (เพจ) / Data Access Page หมายถึง เพจที่ใชในการดึง ขอมูล เปนเครื่องมือ
สํ า หรั บ สร า งเว็ บ เพจ เพื่ อ แสดงข อ มู ล บนอิ น เตอร เ น็ ต หรื อ อิ น ทราเน็ ต หรื อ ทํ า งานร ว มกั บ
ฐานขอมูล Access บนเว็บ โดยเชื่อมโยงกับฐานขอมูลไวตลอดเวลา เมื่อใดก็ตามที่มีการเปลี่ยนแปลง
ข อ มู ล ในฐานข อ มู ล นั้ น จะทํ า ให ข อ มู ล ที่ แ สดงบนเพจเปลี่ ย นไปด ว ยโดยอั ต โนมั ติ (สนั บ สนุ น
ActiveX ของ Access, ภาษา JavaScript, VBScript ในการเขียนโปรแกรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการ
ทํางาน
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MACRO (มารโค) เปนที่เก็บรวบรวมชุดคําสั่งหรือการกระทําตาง ๆ ใน Access ตามที่ผูใช
กําหนด โดยคําสั่งเหลานี้จะถูกจัดลําดับหรือจัดกลุมตามลําดับขั้นตอนในการทํางานที่เกี่ยวของกันใน
ฐานขอมูลนั้น ๆ เชน การเปด Form, การสราง Table, การเรียกใช Query, การแสดงReport หรือ
การทํางานอื่น ๆ ที่มีความซับซอนมากขึ้น โดยผูใชสามารถเก็บบันทึกชุดคําสั่งทั้งหมดที่จําเปนตองใช
สําหรับการทํางานแตละอยางไว และสั่งให Macro ทํางานโดยอัตโนมัติทุกครั้งที่การทํางานนั้นเกิดขึ้น
MODULE (โมดู ล ) เป น ที่ สํ า หรั บ เก็ บ โปรแกรมย อ ยที่ เ ขี ย นด ว ยภาษา VBA (Visual
Basic for Application) เพื่อชวยใหผูใชทํางานที่มีความซับ ซอนมาก ๆ หรืองานบางอยางที่ไม
สามารถนํา Marco มาใชได เชน การตรวจสอบความผิดพลาดที่เกิดจากการประมวลผล (Error
Trapping)
Data (ขอมูล) หมายถึง ขอมูลดิบซึ่งเกิดจากเหตุการณ ขอเท็จจริงตาง ๆ ที่เกิดขึ้น อาจเปน
ตัวเลข ขอความ รูปภาพ และเสียง เปนขอมูลยังไมผานกระบวนการจัดทําหรือประมวลผลขอมูล
(Database) ฐานขอมูล หมายถึง แหลงที่ใชสําหรับเก็บรวบรวมขอมูล (Data Collection)
หรือแฟมขอมูลที่ถูกจัดเก็บไวในระบบคอมพิวเตอร โดยที่ขอมูลเหลานั้นตองมีความสัมพันธซึ่งกันและ
กัน สามารถสืบคนได (Retrieval) สามารถแกไขขอมูลได (Modified) สามารถปรับปรุงเปลี่ยนแปลง
โครงสรางขอมูลได (Update) หรือจัดเรียงได (Sort) โดยมีโปรแกรมที่ใชในการจัดระบบฐานขอมูล
เปนสวนที่รับผิดชอบจัดการฐานขอมูล (Database Management System: DBMS)
ระบบฐานขอมูล หมายถึง การพัฒ นาแฟม ขอมูล โดยการรวบรวมแฟม ขอมูล หลาย ๆ
แฟมขอมูลเขาดวยกัน มีการขจัดความซ้ําซอนของขอมูลออก และเก็บแฟมขอมูลเหลานี้ไวที่ศูนยกลาง
เพื่อการใชงานและควบคุมดูแลรักษารวมกัน เมื่อตองการใชงานและเปนผูมีสิทธิที่จะใชขอมูลเทานั้น
ที่สามารถดึงขอมูลที่ตองการออกไปใชได ขอมูลบางสวนอาจใชรวมกัน ผูอื่นได แตบางสวนผูมีสิทธิ
เทานั้นจึงจะสามารถใชได
2.2.2 หลักการจัดทําฐานขอมูล การจัดฐานขอมูลที่ดี
1.ตองมีระเบียบและงายตอการจัดการ สวนการนําคอมพิวเตอรมาใชกับฐานขอมูล ชวยทําให
เพิ่มความเร็วในการคนหาขอมูล และจัดเก็บขอมูลไดมาก
2.ตองมีการวางแผนที่ดีและตองทราบวัตถุประสงคของการใชงานมีขอมูลอะไรบางที่ตองการ
บันทึกเอาไวในระบบคอมพิวเตอร
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2.2.3 โครงสรางของฐานขอมูล

ภาพที่ 2.8 โครงสรางของฐานขอมูล
1.บิต (Bit) คือ ขอมูลที่มีขนาดเล็กที่สุด เปนขอมูลที่เครื่องคอมพิวเตอรสามารถเขาใจและ
นําไปใช งานได ซึ่งไดแก เลข 0 หรือ เลข 1 เทานั้น
2.ไบต (Byte) หรือ อักขระ (Character) ไดแก ตัวเลข หรือ ตัวอักษร หรือ สัญลักษณพิเศษ
1 ตัว เชน 0, 1, …, 9, A, B, …, Z และเครื่องหมายตางๆ ซึ่ง 1 ไบตจะเทากับ 8 บิต หรือ ตัวอักขระ
1 ตัว เปนตน
3.ฟล ด (Field) ไดแก ไบต หรื อ อัก ขระตั้ง แต 1 ตั วขึ้น ไปรวมกัน เปน ฟล ด เชน เลข
ประจําตัว(ID) ชื่อพนักงาน(name) เปนตน
4.เรคคอรด (Record) ไดแก ฟลดตั้งแต 1 ฟลด ขึ้นไป ที่มีความสัมพันธเกี่ยวของรวมกัน
เปนเรคคอรด เชน ชื่อ นามสกุล เลขประจําตัว ยอดขาย ขอมูลของพนักงาน 1 คน เปน 1 เรคคอรด
5.ไฟล (Files) หรือ แฟม ขอมูล ไดแก เรคคอรดหลายๆ เรคคอรดรวมกัน ซึ่ง เปนเรื่อง
เดียวกัน เชน ขอมูลของประวัติพนักงานแตละคนรวมกันทั้ งหมด เปนไฟลหรือแฟมขอมูลเกี่ยวกับ
ประวัติพนักงานของบริษัท เปนตน
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2.2.4 ขั้นตอนการออกแบบฐานขอมูล
ในการจัดการเกี่ยวกับ ฐานขอมูล การออกแบบฐานขอมูลมีความสําคัญอยางยิ่ง ซึ่งตองมี
หลักในการออกแบบดังนี้
1. กําหนดวัตถุประสงคของขอมูล
2. ศึกษาและวิเคราะหขอมูล
3. ศึกษารายละเอียดของขอมูล
4. กําหนดความสําพันธแตละตารางในฐานขอมูล
5. บันทึกขอมูลและสรางออฟเจ็กตตางๆ ของฐานขอมูล
6. วิเคราะหและตรวจสอบฐานขอมูลที่สรางขึ้น

2.3 ระบบฐานขอมูล
ฐานขอมูล (Database) หมายถึง การจัดเก็บขอมูลอยางเปนระบบ ทําใหผูใชสามารถใช
ขอมูลที่เกี่ยวของในระบบงานตาง ๆ รวมกันได โดยที่จะไมเกิดความซ้ําซอนของขอมูล และยังสามารถ
หลีกเลี่ยงความขัดแยงของขอมูลดวย อีกทั้งขอมูลในระบบก็จะถูกตองเชื่อถือได และเปนมาตรฐาน
เดี ย วกั น โดยจะมี ก ารกํา หนดระบบความปลอดภัย ของข อมู ล ขึ้ น นั บ ได ว า ปจ จุ บั น เปน ยุ ค ของ
สารสนเทศ เปนที่ยอมรับกันวา สารสนเทศเปนขอมูลที่ผานการกลั่นกรองอยางเหมาะสม สามารถ
นํามาใชประโยชนอยางมากมาย ไมวาจะเปนการนํามาใชงานดานธุรกิจ การบริหาร และกิจการอื่น ๆ
องคกรที่มีขอมูลปริมาณมาก ๆ จะพบความยุงยากลําบากในการจัดเก็บขอมูล ตลอดจนการนําขอมูล
ที่ตองการออกมาใชใหทันตอเหตุการณ ดังนั้นคอมพิวเตอรจึงถูกนํามาใชเปนเครื่องมือชวยในการ
จัดเก็บขอมูล การประมวลผลขอมูล ซึ่งทําใหระบบการจัดเก็บขอมูลเปนไปไดสะดวก ทั้งนี้โปรแกรม
แตละโปรแกรมจะตองสรางวิธีควบคุมและจัดการกับขอมูลขึ้นเอง ฐานขอมูลจึงเขามามีบทบาทสําคัญ
อยางมาก โดยเฉพาะระบบงานตาง ๆ ที่ใชคอมพิวเตอร การออกแบบและพัฒนาระบบฐานขอมูล
จึงตองคํานึงถึงการควบคุมและการจัดการความถูกตองตลอดจนประสิทธิภาพในการเรียกใชขอมูล
ดวย
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ระบบฐานข อ มู ล (Database

System) หมายถึ ง การรวมตั ว กั น ของฐานข อ มู ล ตั้ ง แต

2 ฐานขอมูลเปนตนไปที่มีความสัมพันธกัน โดยมีวัตถุประสงคเพื่อเปนการลดความซ้ําซอนของขอมูล
และทําใหการบํารุงรักษาตัวโปรแกรมงายมากขึ้น โดยผานระบบการจัดการฐานขอมูล หรือ เรียกยอ
ๆ วา DBMS
ตารางที่ 2.1 ตัวอยางตารางฐานขอมูล
ชื่อฐานขอมูล

กลุม ขอมูล

สินคา

รหัสสินคา
ชื่อสินคา
ลูกคา
ใบสั่งสินคา

มหาวิทยาลัย

นักศึกษา
อาจารย
วิชา
การลงทะเบียน

2.3.1 ความสําคัญของการประมวลผลแบบระบบฐานขอมูล
1. สามารถลดความซ้ําซอนของขอมูลได
การเก็บขอมูลชนิดเดียวกันไวหลาย ๆ ที่ ทําใหเกิดความซ้ําซอน (Redundancy) ดังนั้นการ
นําขอมูลมารวมเก็บไวในฐานขอมูล จะช วยลดปญหาการเกิดความซ้ําซอนของขอมูลได โดยระบบ
จัดการฐานขอมูล (Database Management System: DBMS) จะชวยควบคุมความซ้ําซอนได
เนื่องจากระบบจัดการฐานขอมูลจะทราบไดตลอดเวลาวามีขอมูลซ้ําซอนกันอยูที่ใดบาง
2. หลีกเลี่ยงความขัดแยงของขอมูลไดหากมีการเก็บขอมูลชนิดเดียวกันไวหลาย ๆ
ที่และมีการปรับปรุงขอมูลเดียวกันนี้ แตปรับปรุงไมครบทุกที่ที่มีขอมูล เก็บอยูก็จะทําใหเกิดปญหา
ขอมูล ชนิดเดียวกัน อาจมีคาไมเหมือนกันในแตล ะที่ที่เก็บ ขอมูลอยู จึง กอใหเกิดความขัดแยงของ
ขอมูลขึ้น (Inconsistency)
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3. สามารถใชขอมูลรวมกันได
ฐานขอมูลจะเปนการจัดเก็บขอมูลรวมไวดวยกัน ดังนั้นหากผูใชตองการใชขอมูลในฐานขอมูล
ที่มาจากแฟมขอมูลตางๆ ก็จะทําไดโดยงาย
4. สามารถรักษาความถูกตองเชื่อถือไดของขอมูล
บางครั้ง พบว าการจัด เก็ บ ขอ มูล ในฐานขอ มูล อาจมีขอ ผิดพลาดเกิ ดขึ้น เช น จากการที่
ผูปอนขอมูลปอนขอมูลผิดพลาดคือปอนจากตัวเลขหนึ่งไปเปนอีกตัวเลขหนึ่ง โดยเฉพาะกรณีมีผูใช
หลายคนตองใชขอมูลจากฐานขอมูลรวมกัน หากผูใชคนใดคนหนึ่งแกไขขอมูลผิดพลาดก็ทําใหผูอื่น
ไดรับผลกระทบตามไปดวย ในระบบจัดการฐานขอมูล (DBMS) จะสามารถใสกฎเกณฑเพื่อควบคุม
ความผิดพลาดที่เกดขึ้น
5. สามารถกําหนดความเปนมาตรฐานเดียวกันของขอมูลได
การเก็บขอมูลรวมกันไวในฐานขอมูลจะทําใหสามารถกําหนดมาตรฐานของขอมูลไดรวมทั้ง
มาตรฐานตาง ๆ ในการจัดเก็บขอมูลใหเปนไปในลักษณะเดียวกันได เชนการกําหนดรูปแบบการเขียน
วั น ที่ ในลั ก ษณะ วั น /เดื อ น/ป หรื อ ป / เดื อ น/วั น ทั้ ง นี้ จ ะมี ผู ที่ ค อยบริ ห ารฐานข อ มู ล ที่ เ รา
เรียกวา ผูบริหารฐานขอมูล (Database Administrator: DBA) เปนผูกําหนดมาตรฐานตางๆ
6. สามารถกําหนดระบบความปลอดภัยของขอมูลได
ระบบความปลอดภัยในที่นี้ เปนการปองกันไมใหผูใชที่ไมมีสิทธิม าใช หรือมาเห็นขอมูล
บางอยางในระบบ ผูบริหารฐานขอมูลจะสามารถกําหนดระดับการเรียกใชขอมูลของผูใชแตละคนได
ตามความเหมาะสม
7. เกิดความเปนอิสระของขอมูล
ในระบบฐานขอ มู ล จะมี ตั วจั ดการฐานข อมู ล ที่ ทํ าหนา ที่ เ ป นตั ว เชื่ อมโยงกับ ฐานขอ มู ล
โปรแกรมตาง ๆ อาจไมจําเปนตองมีโครงสรางขอมูลทุกครั้ง ดังนั้นการแกไขขอมูลบางครั้ง จึงอาจ
กระทําเฉพาะกับโปรแกรมที่เรียกใชขอมูลที่เปลี่ยนแปลงเทานั้น สวนโปรแกรมที่ไมไดเรียกใชขอมูล
ดังกลาว ก็จะเปนอิสระจากการเปลี่ยนแปลง
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2.3.2 รูปแบบของระบบฐานขอมูลรูปแบบของระบบฐานขอมูล มีอยูดวยกัน 3 ประเภท
1. ฐานขอมูลเชิงสัมพันธ (Relational Database)
เปนการเก็บขอมูลในรูปแบบที่เปนตาราง (Table) หรือเรียกวา รีเลชั่น (Relation) มีลักษณะ
เปน 2 มิติ คือเปนแถว (row) และเปนคอลัมน (column) การเชื่อมโยงขอมูลระหวางตาราง จะ
เชื่อมโยงโดยใชแอททริบิวต (attribute) หรือคอลัมนที่เหมือนกันทั้งสองตารางเปนตัวเชื่อมโยงขอมูล
ฐานขอมูลเชิงสัมพันธนี้จะเปนรูปแบบของฐานขอมูลที่นิยมใชในปจจุบัน ดังตัวอยางพนักงาน
ตารางที่ 2.2 ตัวอยางตารางฐานขอมูลพนักงาน
รหัสพนักงาน
ชื่อพนักงาน
ที่อยู
นายสมพงศ
กรุงเทพ
12501535

เงินเดือน
12000

รหัสแผนก
VO

12534568

นายมนตรี

นนทบุรี

13500

VN

12503452

นายเอก

สมุทรปราการ

11500

VO

2. ฐานขอมูลแบบเครือขาย (Network Database)
ฐานขอมูลแบบเครือขายจะเปนการรวมระเบียนตาง ๆ และความสัมพันธระหวางระเบียนแต
จะตางกับฐานขอมูลเชิงสัมพันธ คือ ในฐานขอมูลเชิงสัมพันธจะแฝงความสัมพันธเอาไว โดยระเบียนที่
มีความสัมพันธกันจะตองมีคาของขอมูลในแอททริบิวตใดแอททริบิวตหนึ่งเหมือนกัน แตฐานขอมูล
แบบเครือขาย จะแสดงความสัมพันธอยางชัดเจน
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3. ฐานขอมูลแบบลําดับชั้น (Hierarchical Database)
ฐานขอมูลแบบลําดับชั้น เปนโครงสรางที่จัดเก็บขอมูลในลักษณะความสัมพันธแบบพอ -ลูก
(Parent-Child Relationship Type: PCR Type) หรือเปนโครงสรางรูปแบบตนไม (Tree) ขอมูลที่
จัดเก็บในที่นี้ คือ ระเบียน (Record) ซึ่งประกอบดวยคาของเขตขอมูล (Field) ของเอนทิตี้หนึ่ง ๆ
ซึ่งฐานขอมูลแบบลําดับชั้นนี้คลายคลึงกับฐานขอมูลแบบเครือขาย แตตางกันที่ฐานขอมูลแบบลําดับ
ชั้น มีกฎเพิ่มขึ้นมาอีกหนึ่งประการ คือ ในแตละกรอบจะมีลูกศรวิ่งเขาหาไดไมเกิน 1 หัวลูกศร
ฐานขอมูลเชิงสัมพันธ(Relational Database) เปนฐานขอมูลที่นิยมนํามาใชงานในปจจุบัน
มากที่สุดฐานขอมูลหนึ่ง โดยผูริเริ่มพัฒนาก็คือ อีเอฟ คอดด (E.F.Codd) และระบบจัดการฐานขอมูล
ที่ใชฐานขอมูลแบบนี้ ไดแก Microsoft Access, DB2 และ Oracle เปนตนลักษณะโครงสรางขอมูล
ของฐานขอมูลชนิดนี้ ขอมูลถูกจัดเก็บในรูปแบบของคาราง (Table) ซึ่งภายในตารางก็จะแบงออกเปน
แถว (Row) และคอลัมน (Column) แตละตารางจะมี
2.3.3 จุดเดนของขอมูลเชิงสัมพันธ
1. งายตอการเรียนรู และการนําไปใชงาน ทําใหเห็นภาพขอมูลชัดเจน
2. ภาษาที่ใชจัดการขอมูลเปนแบบซีเควล ซึ่งมีประสิทธิภาพสูงเขาใจงาย
3. การออกแบบระบบมีทฤษฎีรองรับ สามารถลดความซ้ําซอนของขอมูลได

ภาพที่ 2.9 ตัวอยางอยางฐานขอมูลเชิงสัมพันธ
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2.3.4 ระบบจัดการฐานขอมูล
หมายถึง กลุมโปรแกรมหรือซอฟตแวรชนิดหนึ่ง ที่สรางขึ้นมาเพื่อทําหนาที่บริหารฐานขอมูล
โดยตรง ใหมีประสิทธิภาพมากที่สุด เปนเครื่องมือที่ชวยอํานวยความสะดวกใหผูใชส ามารถเขาถึง
ขอมูลได โดยที่ผูใชไมจําเปนตองรับรูเกี่ยวกับรายละเอียดภายในโครงสรางฐานขอมูล พูดงาย ๆ ก็คือ
DBMS นี้เปนตัวกลางในการเชื่อมโยงระหวางผูใช และโปรแกรมตางๆ ที่เกี่ยวของกับระบบฐานขอมูล
ตัวอยางของ DBMS ที่นิยมใชในปจจุบัน ไดแก Microsoft Access, FoxPro, SQL Server, Oracle,
Informix, DB2 เปนตน
หนาที่ของระบบจัดการฐานขอมูล มีดังนี้
1. กําหนดมาตรฐานขอมูล
2. ควบคุมการเขาถึงขอมูลแบบตาง ๆ
3. ดูแล-จัดเก็บขอมูลใหมีความถูกตองแมนยํา
4. จัดเรื่องการสํารอง และฟนสภาพแฟมขอมูล
5. จัดระเบียบแฟมทางกายภาพ (Physical Organization)
6. รักษาความปลอดภัยของขอมูลภายในฐานขอมูล และปองกันไมใชขอมูลสูญหาย
7. บํารุงรักษาฐานขอมูลใหเปนอิสระจากโปรแกรมแอพพลิเคชั่นอื่น ๆ
8. เชื่อมโยงขอมูลที่มีความสัมพันธเขาดวยกัน เพื่อรองรับความตองการใชขอมูล

ภาพที่ 2.10 ภาพแสดงการเชื่อมตอความสัมพันธในระบบจัดการฐานขอมูล
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2.4 งานวิจัยที่เกี่ยวของ
นายวิษณุ แกวมากภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร คณะวิศวกรรมศาสตร ศึกษาอยูชั้นปที่ 4
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทรไดทําวิจัยในเรื่อง “เครื่องควบคุมอุปกรณไฟฟาผานโทรศัพทบาน”
(Electric System Controller by Telephone) ซึ่ง ไดแนวคิดดัง กลาวมาจากปญหาที่พบบอย
ปจจุบันก็คือการเปดอุปกรณไฟฟาทิ้งไวนานๆโดยไมใชประโยชนหรือบางครั้งในอาคารขนาดใหญหาก
ตองการปดเปดอุปกรณไฟฟาในหองตางๆตองเสียเวลาเดินเปดปดอุปกรณตางๆจึงทาใหเกิดแนวคิดหา
วิธีเพื่ออํานวยความสะดวกและชวยประหยัดพลังงานขึ้นและไดนาโทรศัพทซึ่งเปนหนึ่งในอุปกรณ
สื่อสารที่ใชกันอยางแพรหลายในปจจุบันมาใชงานรวมกับไมโครคอนโทรลเลอรซึ่งใชเปนตัวควบคุม
การปดเปดอุปกรณไฟฟาตางๆจึง ไดจัดทาโครงงานนี้ขึ้นเพื่อศึกษาและสร างเครื่องควบคุมอุปกรณ
ไฟฟาโดยโทรศัพทบาน
โครงงานนี้ออกแบบโดยใชไมโครคอนโทรลเลอรตระกูล MCS-51 เปนอุปกรณควบคุมการ
ทํางานของระบบซึ่งระบบจะทางานเมื่อมีการโทรศัพทเขามาโดยระบบจะทาการรับสายและรอการ
กดรหัสและหมายเลขของอุปกรณไฟฟาที่ตองการควบคุมโดยสัญญาณที่ ไดจะอยูในรูปของสัญญาณ
DTMF เมื่อไดรับไมโครคอนโทรลเลอรจะทําการถอดรหัสเพื่อไปควบคุมเปดปดอุปกรณไฟฟาภายใน
บานผลจากการทดสอบชุดอุปกรณตนแบบที่พัฒนาขึ้นพบวาสามารถนําไปใชสั่งควบคุมเปด - ปด
เครื่องใชไฟฟาทั่วไปไดถึง 64 เครื่องโดยไมมีขอจํากัดของระยะทางในการควบคุมและไมจาเปนตองมี
การแกไขสายสัญญาณโทรศัพทพื้นฐาน
ซึ่งจากงานวิจัยที่เกี่ยวของมีการประยุกตระบบโดยมีวัตถุประสงคที่คลายคลึงกัน และจาก
การที่ไดศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวของดังกลาวไดแนวคิดในการดัดแปลงจากการนําโทรศัพทมาใชในการ
ควบคุม อุป กรณก ารเปดปดอุป กรณไฟฟา โดยทางกลุมไดดัดแปลงเอาคอมพิวเตอรม าชวยในการ
ควบคุมระบบ

25

บทที่ 3
วิธีการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้เปนการวิจัยเพื่อพัฒนาระบบสั่งเปดปดอุปกรณไฟฟาผานระบบคอมพิวเตอร
โดยผูวิจัยไดดําเนินการวิจัยตามขั้นตอนดังตอไปนี้
3.1 การกําหนดประชากรและกลุมตัวอยาง
3.2 เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
3.3 การวิเคราะหระบบ
3.4 การวิเคราะหขอมูล
3.5 แผนการดําเนินงาน
3.6 สถิติที่ใชในการวิจัย

1.1 ประชากรและกลุมตัวอยาง
ประชากรและกลุม ตัวอยาง คือ เจาหนาที่ฝายเทคนิคของมหาวิท ยาลัยราชภัฏ
สวนดุสิต ศูนยการศึกษานอกที่ตั้งตรัง อําเภอเมือง จังหวัดตรัง จํานวน 4 คน (โดยใชวิธีการเลือก
เจาะจงกลุมตัวอยาง)

1.2 เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
เครื่องมือที่ใชในการวิจัยเพื่อการศึกษาความคิดเห็นของเจาหนาที่และผูใชงานระบบสั่งเปด
ปดอุปกรณไฟฟาดวยคอมพิวเตอร กรณีศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสิต ศูนยการศึกษานอกที่ตั้ง
ตรัง ผูวิจัยไดทําการสรางและพัฒนาเครื่องมือเพื่อใชในการวิจัยดังตอไปนี้
1.2.1 ระบบสั่งเปดปดอุปกรณไฟฟาดวยคอมพิวเตอร
1.2.2 แบบสอบถามความพึ ง พอใจของผู ใ ช ง านระบบสั่ ง เป ด ป ด อุ ป กรณ ไ ฟฟ า ผ า น
คอมพิวเตอร
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3.3 การวิเคราะหระบบ
3.3.1 ระบบสั่งเปดปดอุปกรณไฟฟาดวยคอมพิวเตอร
ในการวิจัยครั้ง นี้ผูวิจัยไดทําการวิเ คราะหออกแบบและพัฒ นาระบบสั่ง เปดป ด
อุปกรณไฟฟาผานระบบคอมพิวเตอร โดยมีขอมูลที่สําคัญดังตอไปนี้
3.3.1.1 ลั ก ษณะของระบบสั่ ง เป ดปด อุป กรณไ ฟฟา ดวยคอมพิวเตอร
ลักษณะ บล็อกไดอะแกรมการทํางานของระบบสั่งเปดปดอุปกรณไฟฟาดวยคอมพิวเตอรที่ผูวิจัย
ไดออกแบบไว ดังนี้

คอมพิวเตอร
บอรดคอนโทรล

เครื่องใชไฟฟา

DATA
BASE

ฐานขอมูล

ภาพที่ 3.1 ลักษณะฝงการทํางานของระบบสั่งเปดปดอุปกรณไฟฟาดวยคอมพิวเตอร
ภาพที่ 3.1 ลักษณะของระบบสั่งเปดปดอุปกรณไฟฟาดวยคอมพิวเตอร ซึ่งประกอบ ไปดวย
ภาคการทํางานที่สําคัญ ดังนี้
1.คอมพิวเตอร (Computer)
เปนอุปกรณที่เปนตัวสําคัญในการใชงาน เพื่อทําการควบคุมการทํางานทั้งหมดของ
ระบบสั่งเปดปดอุปกรณไฟฟาผานระบบคอมพิวเตอรโดยคอมพิวเตอรจะมีหนาดังนี้
-ควบคุมการเปดปดอุปกรณเครื่องใชไฟฟา
-จัดเก็บขอมูลการเปดปดอุปกรณไฟฟาลงฐานขอมูล (Database)
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1. บอรดคอนโทรล (Board Control)
เปนอุปกรณที่ทําหนาที่เปนตัวกลางหลักในการรับคําสั่งจากโปรแกรมสั่งงานใน
คอมพิวเตอร โดยการสั่ง งานของคําสั่ง นั้นจะสั่ง งานโดยคอมพิวเตอร ผานทางพอรต
อนุกรม (RS232) มายังบอรดคอนโทรลเพื่อสั่งเปดปดอุปกรณไฟฟา โดยมี 6 ชองใชงาน
ซึ่งสามารถสั่งแบบกดปุมเปดปด หรือ การตั้งเวลาปดปด
2. ฐานขอมูล (Data Base)
เป น ตั ว จั ด เก็ บ ข อ มู ล เกี่ ย วกั บ ระบบของการสั่ ง เป ด ป ด อุ ป กรณ ไ ฟฟ า ด ว ย
คอมพิวเตอร ซึ่งเชื่อมตอผานคอมพิวเตอรโดยการตอ Adodc ซึ่งจะจัดเก็บตามวันที่
เวลา เพื่อเก็บเปนขอมูลเพื่อนํามาจัดทําเปนรายงาน
3. เครื่องใชไฟฟา (Electronic)
เปนอุปกรณที่ใชเปนตัวทดลองของระบบ จาการควบคุมโดยคอมพิวเตอรผาน
ไปยัง บอรดคอนโทรล เชื่อมตอดวย USB Port RS232 และสั่งงานออกไปยังอุปกรณ
เครื่องใชไฟฟา
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3.3.2 Flow Chart การทํางานของระบบสั่งเปดปดอุปกรณไฟฟาดวยคอมพิวเตอร
เริ่มตน

ลงชื่อเขาใชงาน
ไมผาน
ตรวจสอบรหัสผาน
ผาน
รับเงื่อนไข
ดูรายงานการเปดปดอุปกรณ
ตรวจสอบเงื่อนไข
จากผูใชงาน
สั่งเปดปดอุปกรณไฟฟา
สงคาไปยังบอรดคอนโทรล

กรอกเงื่อนไข
ไมมีขอมูล
คนหา DB

แจงเตือน

ฐานขอมูล

มีขอมูล
ดูรายงาน

หยุดการทํางาน

ภาพที่ 3.2 แสดงการทํางาน ER - Diagram ระบบสั่งเปดปดอุปกรณไฟฟาดวยคอมพิวเตอร
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3.3.3 แผนภูมิกางปลา
ระบบการทํางานมีประสิทธิภาพ
ระบบไมสามารถตั้งเวลาเปดปดได

เสียเวลาในการเปดปดอุปกรณ

ระบบมีความผิดพลาดบอย

ระบบสั่งเปดปดอุปกรณ
ไฟฟามีประสิทธิภาพต่ํา

ยากตอการนําเสนอ
ไมสามารถคนหาขอมูลยอนหลังได

การใชงานดอยประสิทธิภาพ
ภาพที่ 3.3 แผนภูมิกางปลา
3.3.4 การออกแบบระบบ
1. Form การเขาใชงานของระบบสั่งเปดปดอุปกรณไฟฟาผานระบบคอมพิวเตอร

ยินดีตอนรับ
ระบบสั่งเปดปดอุปกรณไฟฟาดวยคอมพิวเตอร
(กรุณากรอกรหัสผานกอนเขาใชงาน)
รหัสผูใชงาน :
รหัสผาน

:
ตกลง

ยกเลิก

ภาพที่ 3.4 หนาล็อกอินของการเขาใชงานระบบสั่งเปดปดอุปกรณไฟฟาดวยคอมพิวเตอร
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จากภาพที่ 3.4 แสดงถึง หนาแรกของการเขาใชง านระบบสั่ง เปดปดอุป กรณไฟฟาดวย
คอมพิวเตอร โดยขั้นตอนแรกที่ผูเ ขาใชง านจะเริ่ม ใชง าน จะตองมีก ารกรอกรหัส ผานเพื่อความ
ปลอดภัยของระบบโดยรหัสผานจะกําหนดจากผูจัดทําระบบ และเมื่อกรกรหัสผานดังกลาวใหกดตก
ลงเพื่อยื่นยัน และหลังจากนั้นก็จะปรากฏดังหนาตางถัดไป
2. Form หนาหลักของระบบสั่งเปดปดอุปกรณไฟฟาดวยคอมพิวเตอร
ระบบสั่งเปดปดอุปกรณไฟฟาดวยคอมพิวเตอร (มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสิต ตรัง)
[ควบคุมไฟฟาชองที่ 1] [ตั้งเวลาเปด] [ตั้งเวลาปด]
เปิ ด

ปิ ด

0:00:00

เปิ ด

0:00:00

[ควบคุมไฟฟาชองที่ 2] [ตั้งเวลาเปด] [ตั้งเวลาปด]
เปิ ด

ปิ ด

0:00:00

0:00:00

ปิ ด

0:00:00

บันทึกขอมูลการเปดปดอุปกรณ

บันทึก

ยกเลิก

0:00:00

ปิ ด

0:00:00

0:00:00

[ควบคุมไฟฟาชองที่ 5] [ตั้งเวลาเปด] [ตั้งเวลาปด]
เปิ ด

[ควบคุมไฟฟาชองที่ 3] [ตั้งเวลาเปด] [ตั้งเวลาปด]
เปิ ด

[ควบคุมไฟฟาชองที่ 4] [ตั้งเวลาเปด] [ตั้งเวลาปด]

ปิ ด

0:00:00

0:00:00

[ควบคุมไฟฟาชองที่ 6] [ตั้งเวลาเปด] [ตั้งเวลาปด]
เปิ ด

ปิ ด

เวลาปจจุบัน

00 : 00 : 00

0:00:00

0:00:00

บันทึกรายงานการเปดปด
อุปกรณไฟฟา

พิมพรายงาน

ภาคควบคุมเพื่อสงคาออกพอรต RS-232 สวนการสงคาเปดอุปกรณ

ภาพที่ 3.5 หนาหลักของระบบสั่งเปดปดอุปกรณไฟฟาผานระบบคอมพิวเตอร
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จากภาพที่ 3.5 แสดงถึ ง หน า ต า งหลั ก ของระบบสั่ง เป ด ปด อุ ป กรณไ ฟฟ า ผา นระบบ
คอมพิวเตอร โดยหนาตางดังกลาวจะแบงยอยออกเปนสวนดังนี้
1. สวนของการควบคุมไฟฟา ซึ่งสามารถควบคุมไดทั้งหมด 6 ชอง ซึ่งสวนของการควบคุม
ไฟฟาจะสามารถทําไดทั้งโดยการตั้งเวลาเปดอุปกรณไฟฟา และการกดปุมเพื่อสั่งเปด
อุปกรณไฟฟา
2. สวนของการบันทึกขอมูลการเปดปดอุปกรณ ระบบสามารถที่จะกดบันทึกขอมูลการใช
งานอุปกรณไดโดยตัวผูใชงานเอง เพื่อนําขอมูลเหลานั้นมาสรุปเปนรายงาน
3. สวนของเวลาปจจุบัน ใชสําหรับดูเวลาวาขณะนั้นเวลาเทาไหรเพื่อใชในการตั้งเวลาเปด
ปดอุปกรณเครื่องใชไฟฟาฟา
4. สวนของการพิมพรานงานจะเปนรายงานสรุป วาแตล ะชองใชงานนั้นถูก เปดเวลาไหน
วันที่เทาไหร และสถานะยังเปดอยูหรือไม
5. ภาคควบคุมการสงคาพอรต RS-232 เปนตัวแจงผูใชไดวาสั่งใชงานพอรตในชองไหน
3. Form หนาตางของการดูรายงานระบบสั่งเปดปดอุปกรณไฟฟาผานระบบคอมพิวเตอร
ลบขอมูล
วันที่

เวลา

คนหาจากวันที่
วันที่(เริ่มตน)

วันที่(สิ้นสุด)

พิมพรายงาน
สถานะ

คนหาตามวันที่
ดูขอมูลทั้งหมด
คนหาขอมูล

ภาพที่ 3.6 หนาตางของการคนหารายงานระบบสั่งเปดปดอุปกรณไฟฟาผานระบบคอมพิวเตอร
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จากภาพที่ 3.6 จะแสดงหนาตางของการคนหารายงานระบบ โดยสามารถคนหาขอมูลไดจาก
วันที่บันทึก หรือวันที่สิ้นสุดการบันทึก ซึ่งเมื่อคนหาขอมูลที่ตองการดังกลาวเจอ สามารถที่จะสั่งพิมพ
เปนรายงานหรือวาสั่งลบขอมูลดังกลาวได
4. Form หนาของการพิมพรายงานของระบบสั่งเปดปดอุปกรณไ ฟฟาผา นระบบ
คอมพิวเตอร
เอกสารรายงานขอมูลการเปดปดอุปกรณไฟฟาคอมพิวเตอร
วันที่

เวลา

สถานะ

ภาพที่ 3.7 หนาตางการพิมพรายงานระบบสั่งเปดปดอุปกรณไฟฟาดวยคอมพิวเตอร
จากภาพที่ 3.7 จะแสดงหนาตางของการพิมพรายงานของระบบ โดยในรายงานดังกลาว จะ
แสดงขอมูลดังตอไปนี้
1. วันที่ของการบันทึกขอมูล
2. เวลาของการบันทึกขอมูล
3. สถานะ วายังมีการเปด หรือ ปดอยู
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5. Form หนาของการเปลี่ยนรหัสผานสําหรับการเขาใชงานครั้งตอไป
ระบบสั่งเปดปดอุปกรณไฟฟาดวยคอมพิวเตอร
(กรุณาเปลี่ยนรหัสผานเพื่อการเขาใชงานครั้งตอไป) รหัสผานเดิม
รหัสผูใชงาน

:

รหัสผาน :
ตกลง

ยกเลิก

ภาพที่ 3.8 หนาตางการเปลี่ยนรหัสผานเพื่อการเขาใชงานครั้งตอไป (ยืนยันรหัสผานเดิม)
ระบบสั่งเปดปดอุปกรณไฟฟาดวยคอมพิวเตอร
(กรุณาเปลี่ยนรหัสผานเพื่อการเขาใชงานครั้งตอไป) รหัสผานใหม
รหัสผูใชงาน

:

รหัสผาน :
ตกลง

ยกเลิก

ภาพที่ 3.9 หนาตางการเปลี่ยนรหัสผานเพื่อการเขาใชงานครั้งตอไป (เพิ่มรหัสผานใหม)
จากภาพที่ 3.8 และ 3.9 จะแสดงหนาตางของการเปลี่ยนรหัสผานสําหรับการเขาใชงานใน
ครั้งตอไป โดยในฟอรม จะแสดงขอมูลดังตอไปนี้
- ฟอรมที่ 3.8 จะใหผูใชงานกรอกรหัสครั้งแรกที่เขาใชงานทั้งรหัสผูใชงานและรหัสผาน
เพื่อยืนยันความเปนตัวตนของผูใชงาน
- ฟอรมที่ 3.9 จะใหผูใชงานกรอกรหัส ซึ่งเปนรหัสที่ผูใชงานกําหนดขึ้นเองเพื่อใหสามารถ
เขาใชงานไดในครั้งตอไป ทั้งรหัสผานผูใชงานและรหัสผาน หลังจากนั้นก็กดตกลง
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3.4 การวิเคราะหขอมูล
การวิจัยครั้งนี้ผูวิจัย ไดกําหนดเครื่องมือเปน การใชแบบสอบถามในการสํารวจความพึงพอใจ
ของการใชงานระบบ คือแบบสอบถามความพึง พอใจของเจาหนาที่และผูใชง านระบบสั่ง เปดปด
อุปกรณไฟฟาดวยคอมพิวเตอร (กรณีศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสิต ศูนยการศึกษานอกที่ตั้ง
ตรัง) การประเมินครั้งนี้ผูวิจัย ไดกําหนดเครื่องมือเปน แบบสอบถามโดยแบงออกเปน 3 ตอน คือ
ตอนที่ 1 ขอมู ล ทั่วไป เปนการสอบถามเกี่ยวกับ สถานภาพสว นตัวต างๆของตั ว
ผูใชงาน โดยหาคารอยละ ไดแก เพศ ระดับการศึกษา อายุ
ตอนที่ 2 ขอมูล เกี่ยวกับ ความพึง พอใจในการทดสอบการใชง านระบบตรวจวัด
อุณหภูมิแสดงผลดวยกราฟ โดยหาคาเฉลี่ย ไดแกดานความตองการของผูใช ดานการทํางานของ
ระบบ และ ดานรูปแบบการนําเสนอ
แบบสอบถามเปนแบบมาตราสวนประมาณคามี 5 ตัวเลือกคือ
5 หมายถึง มีความพึงพอใจในระดับดีมาก
4 หมายถึง มีความพึงพอใจในระดับดี
3 หมายถึง มีความพึงพอใจในระดับปานกลาง
2 หมายถึง มีความพึงพอใจในระดับพอใช
1 หมายถึง มีความพึงพอใจในระดับควรปรับปรุง
ตอนที่3 ขอเสนอแนะอื่น ๆ เปนลักษณะ แบบสอบถาม โดยวิธีอิส ระ แบบปลายเปด จะ
รวบรวมขอเสนอแนะที่สําคัญ
สวนการแปลความหมายของคาเฉลี่ยระดับความพึงพอใจของผูตอบแบบสอบถาม ตอระบบ
สั่ง เปดปดอุป กรณไฟฟาผานระบบคอมพิวเตอร (กรณีศึก ษามหาวิท ยาลัยราชภัฎสวนดุสิต ศูนย
การศึกษานอกที่ตั้งตรัง) ที่ไดจากการตอบแบบสอบถามในแตละรายการและในภาพรวม จะใชเกณฑ
ดังนี้
กําหนดใหคะแนนเฉลี่ยระหวาง 4.01-5.00 แปลวา มีความพึงพอใจในระดับดีมาก
กําหนดใหคะแนนเฉลี่ยระหวาง 3.01-4.00 แปลวา มีความพึงพอใจในระดับดี
กําหนดใหคะแนนเฉลี่ยระหวาง 2.01-3.00 แปลวา มีความพึงพอใจในระดับปานกลาง
กําหนดใหคะแนนเฉลี่ยระหวาง 1.51-2.00 แปลวา มีความพึงพอใจในระดับพอใช
กําหนดใหคะแนนเฉลี่ยระหวาง 1.00-1.50 แปลวา มีความพึงพอใจในระดับควรปรับปรุง
ในการวิเคราะหขอมูลจากแบบสอบถามตอนที่ 3 ซึ่งเปนขอมูลเสนอแนะและ ความคิดเห็น
อื่นๆ ของผูตอบแบบสอบถามตอตอระบบสั่ง เปดปดอุปกรณไฟฟาดวยคอมพิวเตอร (กรณีศึก ษา
มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสิต ศูนยการศึกษานอกที่ตั้งตรัง)
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3.5 แผนการดําเนินงาน
ตารางที่ 3.1 แผนการดําเนินงาน
ระยะเวลาการดําเนินงาน (เดือน)
กิจกรรม

1

2

3

4

5

มิ.ย.

ก.ค.

ส.ค.

ก.ย.

ต.ค.

ระยะ เวลา

1.สํารวจรวบรวมขอมูลที่เกี่ยวของ

1 เดือน

2.สํารวจและศึกษาความตองการ
ของผูใช

1 เดือน

3.จัดทําการวางแผนงาน และทํา
การวิเคราะหขอมูล

1 เดือน

4.ทําการออกแบบ และพัฒนา
ระบบ

4 เดือน

5.ประเมินผลรวมทั้งหมด และ
จัดทํารายงานเตรียมขอมูลนําเสนอ

2 เดือน

6 นําทดลองไปใชงานจริง

2 สัปดาห

7 จัดทําคูมือการใชงาน

1 เดือน
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3.6 สถิติที่ใชในการวิจัย ในการวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยไดทําการวิเคราะหขอมูลโดยใชสถิติ ดังตอไปนี้
3.6.1 คารอยละ

f
 100
N

สูตร

P

เมื่อ

P

แทน รอยละ

f

แทน ความถี่ที่ตองการแปลงเปนคารอยละ

N

แทน จํานวนความถี่ทั้งหมด

3.6.2 คาเฉลี่ย
สูตร

X

เมื่อ

X

X
n

แทน คาเฉลี่ยเลขคณิต

 X แทน ผลรวมของขอมูลทั้งหมด
n

แทน จํานวนของขอมูลทั้งหมด

3.6.3 คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
2

X  X 

สูตร

S.D. 

เมื่อ

S.D. แทน คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

n 1

X

แทน ขอมูลของแตละจํานวน

X

แทน คาเฉลี่ยเลขคณิต

n

แทน จํานวนของขอมูลทั้งหมด



แทน ผลรวมของขอมูลทั้งหมด
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บทที่ 4
ผลการดําเนินงาน
การวิ จั ย ครั้ ง นี้ เ ป น การวิ จั ย เพื่ อ การศึ ก ษาความพึ ง พอใจของเจ า หน า ที่ ฝ า ยเทคนิ ค
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสติ ศูนยการศึกษานอกที่ตั้งตรัง ตอระบบสั่งเปดปดไฟฟาดวยคอมพิวเตอร
โดยผูวิจัยไดสรุปผลการดําเนินงานวิจัยดังขั้นตอนดังตอไปนี้
4.1 ผลการพัฒนาระบบ
4.2 ผลการวิเคราะหขอมูล

4.1 การพัฒนาระบบ
4.1.1 หนาสิทธิ์การเขาใชงานของระบบสั่งเปดปดอุปกรณไฟฟาผานระบบคอมพิวเตอร

ภาพที่ 4.1 หนาตางสิทธิ์การเขาใชงานโปรแกรม
ในการเขาสูหนาแรกของโปรแกรมแสดงถึงสิทธิ์ของการเขาใชงานระบบสั่งเปดปดอุปกรณ
ไฟฟาผานระบบคอมพิวเตอร จากภาพที่ 4.1 การเขาใชงานระบบ ผูใชงานจะตองมีการกรอกรหัสผาน
เพื่อความปลอดภัยของระบบโดยรหัสผานจะกําหนดจากผูจัดทําระบบ และเมื่อกรกรหัสผานดังกลาว
ใหกดตกลงเพื่อยื่นยัน และหลังจากนั้นก็จะปรากฏดังหนาตางถัดไป
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4.1.2 หนาหลักโปรแกรมระบบสั่งเปดปดอุปกรณไฟฟาผานระบบคอมพิวเตอร

ภาพที่ 4.2 หนาหลักโปรแกรมระบบสั่งเปดปดอุปกรณไฟฟาผานระบบคอมพิวเตอร
หลังจากมีการกรอกรหัสผานเพื่อยืนยันสิทธิ์การเขาใชงานโปรแกรม จะมีการแสดงหนาตาง
หลักของโปรแกรม โดยแยกเปนสวนดังนี้
1. สวนของการควบคุมไฟฟา ซึ่งสามารถควบคุมไดทั้งหมด 6 ชอง ซึ่งสวนของการควบคุม
ไฟฟาจะสามารถทําไดทั้งโดยการตั้งเวลาเปดอุปกรณไฟฟา และการกดปุ มเพื่อสั่งเปด
อุปกรณไฟฟา
2. สวนของการบันทึกขอมูลการเปดปดอุปกรณ ระบบสามารถที่จะกดบันทึกขอมูลการใช
งานอุปกรณไดโดยตัวผูใชงานเอง เพื่อนําขอมูลเหลานั้นมาสรุปเปนรายงาน
3. สวนของเวลาปจจุบัน ใชสําหรับดูเวลาวาขณะนั้นเวลาเทาไหรเพื่อใชในการตั้งเวลาเปด
ปดอุปกรณเครื่องใชไฟฟาฟา
4. สวนของการพิมพรานงานจะเปนรายงานสรุป วาแตล ะชองใชงานนั้นถูก เปดเวลาไหน
วันที่เทาไหร และสถานะยังเปดอยูหรือไม
5. ภาคควบคุมเพื่อสง คาออกพอรต RS-232 เปนตัวบอกวาผูใชไดสั่ง ใชง านเปดพอรต
อุปกรณในชองที่เทาไหร เพื่อสามารถเช็คการใชงานได
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4.1.3 หนาตางการคนหารายงานระบบสั่งเปดปดอุปกรณไฟฟาผานระบบคอมพิวเตอร

ภาพที่ 4.3 หนาตางการคนหารายงานของระบบ
การดูบันทึกรายงานของระบบ ในสวนนี้ระบบจะมีการกําหนดคาใหมีการแสดงขอมูลทั้งหมด
ของรายงาน แตหากตองการคนหาขอมูล สามารถคนหาขอมูลตามวันที่ โดยการกดปุมคนหาตามวันที่
แลวใหใสวันที่เริ่มตนและสิ้นสุดแลวกดปุมคนหาขอมูล หลังจากนั้นโปรแกรมก็จะทําการแสดงขอมูล
สวนการลบขอมูลการเปดปดอุปกรณทั้งหมด เมื่อตองการลบขอมูลใหทําการกดปุม ลบขอมูล ระบบ
จะมีหนาตางแจงเตือนวาคุณตองการลบฐานขอมูลทั้งหมดหรือไม หากผูใชงานตองการลบใหกด YES
และหากไมตองการลบใหกด NO แตกรณีที่ผูใชงานกดลบ ระบบจะแจงเตือนการลบฐานขอมูลสําเร็จ
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4.1.4 หนาตางการดูบันทึกรายงานระบบสั่งเปดปดอุปกรณไฟฟาผานระบบคอมพิวเตอร

ภาพที่ 4.4 ตัวอยางการดูบันทึกรายงานการเปดปดอุปกรณไฟฟาผานระบบคอมพิวเตอร
การดูบันทึกรายงาน การดูรายงานในสวนนี้ระบบจะกําหนดคาไววาใหแสดงขอมูลทั้งหมด
แตถาตองการคน หาขอมูลตามวันที่ ใหคลิกปุม คนหาตามวันที่ จากนั้นใหเลือกใสคาวันที่เริ่มตนและ
สิ้น สุ ดแล วคลิ ก ปุ ม ค น หาข อมู ล ถ า มีก ารเลื อ กวั น ที่ผิ ด พลาดจะมีแ จ ง ว า กรอกข อ มู ล ผิ ดพลาด
เมื่อกรอกวันที่ถูกตองขอมูลก็จะแสดง การลบขอมูลทั้งหมด เมื่อตองการลบขอมูลใหคลิก เลือกลบ
ขอมูล ทั้ง หมด ระบบจะแจง วาคุณตองการลบฐานขอมูลทั้ง หมดหรือไม คลิก YES ตองการลบ
คลิก NO ไมตองการลบ เมื่อลบเสร็จ ระบบจะแจงการลบฐานขอมูลการเปดปดอุปกรณไฟฟาสําเร็จ
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4.1.5 หนาตางการพิมพรายงานระบบสั่งเปดปดอุปกรณไฟฟาผานระบบคอมพิวเตอร

ภาพที่ 4.5 ตัวอยางการพิมพรายงานการเปดปดอุปกรณ
การพิมพรายงานการเปดปดอุปกรณ เมื่อกดปุมพิมพรายงานการเปดปดอุปกรณ จะปรากฏ
หนา Data Report แสดงเอกสารรายงานการเปดปดอุปกรณ และมีปุมใหเลือก Print, Save, Zoom
ดังภาพที่ 4.5 สวนการออกจากโปรแกรม ถาตองการออกจากระบบใหคลิกปุม ออกจากโปรแกรม
ระบบจะแจงวาคุณตองการออกจากโปรแกรมหรือไม คลิก YES เมื่อตองการออก คลิก NO เมื่อไม
ตองการออกจากระบบ
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4.1.6 หนาตางแสดงขอมูลผูจัดทําโครงงาน

ภาพที่ 4.6 แสดงขอมูลผูจัดทําโครงงาน
หนาตางผูจัดทําโครงงาน จะแสดงขอมูล ชื่อ -นามสกุล และรหัส นักศึก ษา รวมไปถึง ชื่อ
สถานศึกษา และสาขาที่ศึกษา
4.1.7 หนาตางการเปลี่ยนรหัสผานเขาใชงาน

ภาพที่ 4.7 แสดงขอมูลการเปลี่ยนรหัสผานการเขาใชงาน
หนาตางเปลี่ยนรหัสผาน จะทําการเปลี่ยนรหัสหลังจากการเขาใชงานครั้งแรก ซึ่งการเขาใชงาน
ครั้งแรกจะมีร หัสที่กําหนด คือ “1234” หลัง จากนั้นจะทําการเปลี่ยนไดตามความตองการของ
ผูใชงาน
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4.1.8 บอรดคอนโทรลระบบ

1
3

2
4

ภาพที่ 4.8 บอรดคอนโทรลระบบ
จากภาพแสดงถึงสวนประกอบตางๆของบอรดที่ใชในการควบคุมระบบ โดยจากภาพสามารถ
แบงออกเปนภาคการทํางานดังนี้
1. ภาคจายไฟ ทําหนาที่รับไฟฟาจาก Adapter ซึ่งมีแรงดันไฟฟา 9 โวลต และทําหนาที่ใน
การจายกระแสไฟฟาใหกับอุปกรณภายในบอรดคอนโทรลทั้งหมด
2. ภาคแสดงสถานะ อางอิงโดยการใชหลอดไฟ LED โดยมีหลักการทํางานคือ เมื่อผูใชงาน
สั่ง งานผ านโปรแกรมโดยการคลิ ก เมาส ปุ ม เป ด ในช องควบคุ ม ที่ 1-4 หลอดไฟ LED จะติ ด
ซึ่งหมายความวาระบบไดสั่งงานสมบูรณแลว
3. ภาคการใชงานจริง เปนภาคควบคุมที่สามารถเชื่อมตอการใชงานกับอุปกรณไฟฟาไดจริง
โดยการสั่งงานใหอุปกรณทํางานไดโดยการคลิกเมาสปุมเปด ในชองควบคุมที่ 5 และ 6
4. ภาครับขอมูล มีหลักการทํางานคือ เมื่อผูใชงานสั่งงานผานโปรแกรมควบคุมอุปกรณไฟฟา
คอมพิวเตอรจะทําการสงคาไปยังบอรดคอนโทรล หลังจากนั้นเมื่อบอรดคอนโทรลทําการตรวจสอบวา
มีการสงคามาก็จะทําการเปดหรือปดอุปกรณดังกลาวตามคําสั่งของผูใชงาน
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4.2 ผลการวิเคราะหขอมูล
เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
การประเมินครั้งนี้ผูวิจัย ไดกําหนดเครื่องมือเปน แบบสอบถามโดยแบงออกเปน 3 ตอน คือ
ตอนที่ 1 ขอมูลทั่วไป เปนการสอบถามเกี่ยวกับสถานภาพสวนตัวของผูใชงาน โดยหาคารอย
ละ ไดแก เพศ ระดับการศึกษา อายุ
ตอนที่ 2 ขอมูล เกี่ยวกับ ความพึง พอใจในการทดสอบการใชงานระบบสั่งเปดปดอุปกรณ
ไฟฟาผานระบบคอมพิวเตอร โดยหาคาเฉลี่ย ไดแก ดานความตองการของผูใช ดานการทํางานของ
ระบบ ดานรูปแบบการนําเสนอ
แบบสอบถามเปนแบบมาตราสวนประมาณคามี 5 ตัวเลือกคือ
5 หมายถึง มีความพึงพอใจในระดับดีมาก
4 หมายถึง มีความพึงพอใจในระดับดี
3 หมายถึง มีความพึงพอใจในระดับปานกลาง
2 หมายถึง มีความพึงพอใจในระดับพอใช
1 หมายถึง มีความพึงพอใจในระดับควรปรับปรุง
ตอนที่ 3 ขอเสนอแนะอื่น ๆ เปนลักษณะแบบปลายเปด จะรวบรวมขอเสนอแนะที่สําคัญ
การแปรผลวิเคราะห เกณฑคาเฉลี่ยในการแปรความหมาย
กําหนดใหคะแนนเฉลี่ยระหวาง 4.01-5.00 แปลวา มีความพึงพอใจในระดับดีมาก
กําหนดใหคะแนนเฉลี่ยระหวาง 3.01-4.00 แปลวา มีความพึงพอใจในระดับดี
กําหนดใหคะแนนเฉลี่ยระหวาง 2.01-3.00 แปลวา มีความพึงพอใจในระดับปานกลาง
กําหนดใหคะแนนเฉลี่ยระหวาง 1.51-2.00 แปลวา มีความพึงพอใจในระดับพอใช
กําหนดใหคะแนนเฉลี่ยระหวาง 1.00-1.50 แปลวา มีความพึงพอใจในระดับควรปรับปรุง
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การนําเสนอจะใชรูปแบบตารางการบรรยายพรอมการวิเคราะห
การประเมินครั้งนี้มีวัตถุประสงค เพื่อประเมินผลการใชงานระบบที่ไดมีการพัฒนาขึ้นของ
ผูใชงานตอการการใชงานโปรแกรม ซึ่งระบบดังกลาวจะตองมีการนําขอมูลเพื่อการจัดทํารายงาน
กรณีประเมินผลของเจาหนาที่มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ศูนยการศึกษานอกที่ตั้งตรัง อําเภอเมือง
จังหวัดตรัง ซึ่งผูประเมินไดทําการประเมินผล ของผูใชงานทั้งหมด 3 ดาน คือ ดานความตองการของ
ผูใช ดานการทํางานของระบบ ดานรูปแบบการนําเสนอ ผลการวิเคราะหขอมูลมีดังนี้
4.2.1 ผลการวิ เ คราะห ข อ มู ล ทั่ ว ไปของเจ า หน า ที่ ม หาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ สวนดุ สิ ต
ศูนยการศึกษานอกที่ตั้งตรัง จําแนกตาม เพศ ระดับการศึกษา อายุ
ผลการวิเคราะหขอมูลทั่วไปของเจาหนาที่มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ศูนยการศึกษานอก
ที่ตั้งตรัง จํานวน 4 คน จําแนกตาม เพศ ระดับการศึกษา อายุ โดยหาคารอยละ ปรากฏผลดังตารางที่
4.1 ดังนี้
ผลการวิเ คราะห ตอนที่ 1 ขอมูล ทั่วไป เปนการสอบถามเกี่ยวกับ สถานภาพสวนตัวของ
ผูใชงาน โดยหาคารอยละไดแก เพศ ระดับการศึกษา อายุ
ตารางที่ 4.1 แสดงจํานวนรอยละขอมูลทั่วไปของเจาหนาที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
ศูนยการศึกษานอกที่ตั้งตรัง
ขอมูลทั่วไป

จํานวน(คน)

รอยละ

รวม

4
0
4

100.00
0
100

2
2
0

50.00
50.00
0

4

100

เพศ
ชาย
หญิง
ระดับการศึกษา
ต่ํากวาปริญญาตรี
ปริญญาตรี
สูงกวาปริญญาตรี
รวม
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ขอมูลทั่วไป

จํานวน(คน)

รอยละ

รวม

0
0
2
2
0
4

0
0
50.00
50.00
0
100

อายุ
ต่ํากวา 20 ป
20-25 ป
26-35 ป
36-40 ป
41 ปขึ้นไป

จากตารางที่ 4.1 พบวา ผูใชงานทั้งหมด เปนเพศชาย ระดับการศึกษาปริญญาตรีจํานวน 2
คน และต่ํากวาปริญญาตรี 2 คน โดยเฉลี่ยมีอายุระหวาง 26-40 ป
4.2.2 ผลขอมูลเกี่ยวกับความพึงพอใจในการทดสอบการใชงานระบบสั่งเปดปดอุปกรณ
ไฟฟาผานระบบคอมพิวเตอร มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ศูนยการศึกษานอกที่ตั้งตรัง
ผลการวิเ คราะห ขอ มู ล เกี่ย วกับ ความคิ ดเห็ นของเจา หน า ที่พั ส ดุ ม หาวิท ยาลั ยราชภั ฎสวนดุ สิ ต
ศูนยการศึกษานอกที่ตั้งตรัง ตอระบบสั่งเปดปดอุปกรณไฟฟาผานระบบคอมพิวเตอร ซึ่งพิจารณา
ความคิดเห็นทั้งหมด 3 ดาน คือ ดานความตองการของผูใช ดานการทํางานของระบบ ดานรูปแบบ
การนําเสนอ โดยไดทําการวิเคราะหขอมูล หาคาเฉลี่ย (X) และคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)
ในภาพรวมปรากฏผลตามตารางที่ 4.2 ดังนี้
ตารางที่ 4.2 แสดงจํานวน คาเฉลี่ย สวนเบี่ ยงเบนมาตรฐาน และระดับ ความพึง พอใจ
ของเจาหนาที่มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ศูนยการศึกษานอกที่ตั้งตรัง ตอระบบสั่งเปดปดอุปกรณ
ไฟฟาผานระบบคอมพิวเตอร
ดาน

N=5

ระดับ

(X)

(S.D.)

ความพึงพอใจ

1.ดานความตองการของผูใช

3.06

0.50

ดี

2. ดานการทํางานของระบบ

3.75

1.89

ดี

3. ดานรูปแบบการนําเสนอ

4.31

0.24

ดีมาก

3.70

0.87

ดี

คาเฉลี่ยรวม
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จากตารางที่ 4.2 พบวา ในภาพรวมของเจา หน าที่ มหาวิ ท ยาลัย ราชภัฏ สวนดุสิ ต ศูน ย
การศึกษานอกที่ตั้งตรัง มีความพึงพอใจตอระบบสั่งเปดปดอุปกรณไฟฟาผานระบบคอมพิวเตอรอยูใน
ระดับดี โดยมีคาเฉลี่ยอยูที่ 3.70 และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานอยูที่ 0.87 เมื่อพิจารณาเปนรายดาน
พบวา ดานความตองการของผูใชงาน มีความพึงพอใจอยูในระดับดี โดยมีคาเฉลี่ยอยูที่ 3.06 และสวน
เบี่ยงเบนมาตรฐานอยูที่ 0.50 สวนในดานการทํางานของระบบ ผูใชงานมีความพึงพอใจอยูในระดับดี
โดยมีคาเฉลี่ยอยูที่ 3.75 และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานอยูที่ 1.89 และดานรูปแบบการนําเสนอ ผูใชงาน
มีความพึงพอใจอยูในระดับดีมาก โดยมีคาเฉลี่ยอยูที่ 4.31 และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานอยูที่ 0.24
4.2.3 ผลขอมูลเกี่ยวกับความพึงพอใจในการทดสอบการใชงานระบบสั่งเปดปดอุปกรณ
ไฟฟาผา นระบบคอมพิวเตอรของเจาหนาที่พัสดุ มหาวิทยาลัย ราชภัฏสวนดุสิต ศูนยการศึกษา
นอกที่ตั้งตรัง
ผลการวิเคราะหขอมูลระบบสั่งเปดปดอุปกรณไฟฟาผานระบบคอมพิวเตอร และการจัดทํา
รายงานทั้งหมด 3 ดาน คือ ดานความตองการของผูใช ดานการทํางานของระบบ ดานรูปแบบการ
นําเสนอ โดยไดทําการวิเคราะหขอมูลหาคาเฉลี่ย (X) ของระดับความพึงพอใจในภาพรวม ปรากฏผล
ดังตารางที่ 4.3 ดังนี้
ตารางที่ 4.3 แสดงจํานวน คาเฉลี่ย คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความพึงพอใจ
เกี่ยวกับการทดสอบระบบสั่งเปดปดอุปกรณไฟฟาผานระบบคอมพิวเตอรของเจาหนาที่มหาวิทยาลัย
ราชภัฏสวนดุสิต ศูนยการศึกษานอกทีต่ ั้งตรัง ในดานความตองการของผูใชงาน
ขอ

N=3

รายการ

ระดับ

(X) (S.D.) ความพึงพอใจ

1.

ระบบมีชองควบคุมอุปกรณฟาเพียงพอกับ
ความตองการหรือไม

2.75 0.19

ปานกลาง

2.

ระยะทางในการควบคุมระหวาง
คอมพิวเตอรกับบอรดควบคุมมีระยะทางที่
เหมาะสมหรือไม

3.00 0.00

ปานกลาง

3.

ระบบและโปรแกรมสามารถติดตั้งไดงาย

3.50 0.25

ดี

4.

ระบบดังกลาวสามาถนําไปใชประโยชนใน 3.00 0.50
การปฏิบัติงานไดจริง
คาเฉลี่ยรวม

3.06 0.23

ปานกลาง

ดี
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จากตารางที่ 4.3 พบว า ในภาพรวมด า นความต อ งการของผู ใ ช ง าน ของเจ า หน า ที่
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ศูนยการศึกษานอกที่ตั้งตรัง มีความพึงพอใจตอระบบสั่งเปดปดอุปกรณ
ไฟฟาผานระบบคอมพิวเตอร จัดอยูในระดับดี โดยมีคาเฉลี่ยอยูที่ 3.06 และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
อยูที่ 0.23 เมื่อพิจารณาเปนรายขอพบวา อันดับสูงสุดคือระบบและโปรแกรมสามารถติดตั้งไดงายซึ่ง
ผูใชงานมีความพึงพอใจอยูในระดับดี โดยมีคาเฉลี่ยอยูที่ 3.50 และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานอยูที่ 0.25
และขออื่นๆตามลําดับขางตน
ตารางที่ 4.4 แสดงจํานวน คาเฉลี่ย คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความพึงพอใจ
เกี่ยวกับการทดสอบระบบสั่งเปดปดอุปกรณไฟฟาผานระบบคอมพิวเตอรของเจาหนาที่มหาวิทยาลัย
ราชภัฏสวนดุสิต ศูนยการศึกษานอกที่ตั้งตรัง ในดานการทํางานของระบบ
ขอ

N=3

รายการ

ระดับ

(X) (S.D.) ความพึงพอใจ

1.

ระบบสามารถใชงานไดงาย

4.25 0.69

ดีมาก

2.

ระบบสามารถชวยอํานวยความสะดวกใน 4.25 0.69
การเปด/ปดอุปกรณไฟฟา

ดีมาก

3.

ระบบมีความเสถียรภาพในการทํางาน

3.50 0.25

ดี

4.

ระบบมีความรวดเร็วในการสั่งงาน

4.00 0.00

ดีมาก

5.

ระบบสามารถคนหาขอมูลรายงานยอนหลัง 3.75 0.19
ในการเปดปดอุปกรณไดงาย
คาเฉลี่ยรวม

3.95 0.36

ดี

ดี

จากตารางที่ 4.4 พบวาในภาพรวมดานการทํางานของระบบ ของเจาหนาที่มหาวิทยาลัยราช
ภัฏสวนดุสิต ศูนยการศึกษานอกที่ตั้งตรัง มีความพึงพอใจตอระบบสั่งเปดปดอุปกรณไฟฟาผานระบบ
คอมพิวเตอร จัดอยูในระดับ ดี โดยมีคาเฉลี่ยอยูที่ 3.95 และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานอยูที่ 0.36
เมื่อพิจารณาเปนรายขอพบวา อันดับสูงสุดคือ ระบบมีความรวดเร็วในการสั่งงาน ซึ่งผูใชงานมีความ
พึง
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พอใจอยูในระดับดีมาก โดยมีคาเฉลี่ยอยูที่ 4.00 และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานอยูที่ 0.00 สวนสองขอที่
เหมือนกันคือ ระบบสามารถใชงานไดงาย และ ระบบสามารถชวยอํานวยความสะดวกในการเปด/ปด
อุปกรณไฟฟา ผูใชงานมีความพึงพอใจอยูในระดับดีมาก โดยมีคาเฉลี่ยอยูที่ 4.25 และสวนเบี่ยงเบน
มาตรฐานอยูที่ 0.69 เทากันและขออื่นๆตามลําดับ
ตารางที่ 4.5 แสดงจํานวน คาเฉลี่ย คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความพึงพอใจ
เกี่ ยวกับ การทดสอบระบบสั่ง เป ดป ดอุ ป กรณ ไ ฟฟ าผ านระบบคอมพิ วเตอรข องเจ าหนา ที่พั ส ดุ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ศูนยการศึกษานอกที่ตั้งตรัง ในดานรูปแบบการนําเสนอ
N=3
ระดับ
ขอ
รายการ
(X) (S.D.) ความพึงพอใจ
1.

หนาตาของโปรแกรมมีการวาง
สวนประกอบตางๆ ไดอยางเหมาะสม

4.50 0.25

ดีมาก

2.

โปรแกรมมีสัญลักษณที่บงบอกงายตอการ
เขาใจ

4.50 0.25

ดีมาก

3.

สวนของการดูรายงานยอนหลังสามารถดู
ขอมูลเขาใจไดงาย

4.25 0.19

ดีมาก

4.

การพิมพรายงานสามารถดูขอมูลเขาใจงาย 4.00 0.00

ดีมาก

คาเฉลี่ยรวม

4.31 0.17

ดีมาก

จากตารางที่ 4.5 พบวาในภาพรวมดานรูปแบบการนําเสนอ ของเจาหนาที่มหาวิทยาลัยราช
ภัฏสวนดุสิต ศูนยการศึกษานอกที่ตั้งตรัง มีความพึงพอใจตอระบบสั่งเปดปดอุปกรณไฟฟาผานระบบ
คอมพิวเตอร จัดอยูในระดับดีมาก โดยมีคาเฉลี่ยอยูที่ 4.13 และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานอยูที่ 0.17
เมื่อพิจ ารณาเปนรายขอพบวา อันดับสูงสุดมีส องขอที่เทากันคือ หนาตาของโปรแกรมมีก ารวาง
สวนประกอบตางๆ ไดอยางเหมาะสม และ โปรแกรมมีสัญลักษณที่บงบอกงายตอการเขาใจ โดยมี
คาเฉลี่ยอยูที่ 4.50 และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานอยูที่ 0.25 เทากัน และขออื่นๆตามลําดับขางตน

50

บทที่ 5
สรุปผลและขอเสนอแนะ
การวิจัยครั้งนี้เปนการวิจัยเพื่อศึกษาความคิดเห็นของเจาหนาที่มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสิต
ศูนยการศึกษานอกที่ตั้งตรัง ตอระบบสั่งเปดปดอุปกรณไฟฟาผานระบบคอมพิวเตอร โดยผูวิจัยได
สรุปผลการวิจัย อภิปรายผล ผลขอเสนอแนะ มีดังตอไปนี้
1.1 วัตถุประสงคของการศึกษา
1.2 ขอจํากัดการวิจัย
1.3 ขอตกลงในการวิจัย
1.4 สรุปผลการวิจัย
1.5 อภิปรายผลการวิจัย
1.6 ปญหาและอุปสรรค
1.7 ขอเสนอแนะ

5.1 วัตถุประสงคของการศึกษา
5.1.1 เพื่อพัฒนาระบบสั่งเปดปดอุปกรณไฟฟาผานระบบคอมพิวเตอร
5.1.2 เพื่อประเมินประสิทธิภาพของระบบสั่งเปดปดไฟฟาผานระบบคอมพิวเตอร

5.2 ขอจํากัดการวิจัย
5.2.1 ในการสั่งงานเพื่อเปดปดอุปกรณไฟฟา จะตองเปดคอมพิวเตอรเพื่อใชในการควบคุม
การเปดปดอุปกรณไฟฟา
5.2.2 ในกรณีที่ตั้งเวลาเปดปดอุปกรณไฟฟา จะตองเปดคอมพิวเตอรตลอดเวลาเพื่อใชเปน
การสั่งงาน

5.3 ขอตกลงในการวิจัย
5.3.1 ผูที่จะใชงานระบบสั่งเปดปดไฟฟาผานระบบคอมพิวเตอร จะตองทีความสามารถใน
การใชงานคอมพิวเตอรมากอน
5.3.2 ผูใชงานตองเขาใจยูเซอรอินเตอรเฟสการทํางานโดยรวมของระบบดังกลาว
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5.4 สรุปผลการวิจัย
5.4.1 เจาหนาที่มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสิต ศูนยการศึกษานอกที่ตั้งตรัง ทั้งหมดเปน
เพศชาย มีอายุระหวาง 26-40 ป สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีจํานวน 2 คน และต่ํากวาปริญญา
ตรีจํานวน 2 คน โดยมีการแบงเปนความพึงพอใจใน 3 ดานคือ ดานความตองการของผูใช ดานการ
ทํางานของระบบ ดานรูปแบบการนําเสนอ มีระดับความพึงพอใจดังตอไปนี้
5.4.1.1 ในภาพรวมของเจาหนาที่มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสิต ศูนยการศึกษานอกที่ตั้งตรัง
มีความพึง พอใจ โดยรวมตอระบบสั่ง เปดปดอุป กรณไฟฟาผานคอมพิวเตอรอ ยูในระดับ ดี โดยมี
คาเฉลี่ยอยูที่ 3.70 และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานอยูที่ 0.87 และแยกเปนอีก 3 ดานของการใชงานดังนี้
1. ในภาพรวมของเจาหนาที่มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสิต ศูนยการศึกษานอกที่ตั้ง
ตรัง มีความพึงพอใจตอ ระบบสั่งเปดปดอุปกรณไฟฟาผานระบบคอมพิวเตอรใน ดานความตองการ
ของผูใชงานจัดอยูในระดับ ดี โดยมีคาเฉลี่ยอยูที่ 3.06 และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานอยูที่ 0.23
2. ในภาพรวมของเจาหนาที่มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสิต ศูนยการศึกษานอกที่ตั้ง
ตรัง มีความพึงพอใจตอ ระบบสั่งเปดปดอุปกรณไฟฟาผานระบบคอมพิวเตอร ดานการทํางานของ
ระบบจัดอยูในระดับ ดี โดยมีคาเฉลี่ยอยูที่ 3.95 และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานอยูที่ 0.36
3. ในภาพรวมของเจาหนาที่พัสดุมหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสิต ศูนยการศึกษานอก
ที่ตั้งตรัง มีความพึงพอใจตอ ระบบสั่งเปดปดอุปกรณไฟฟาผานระบบ คอมพิวเตอร ดานรูปแบบการ
นําเสนอจัดอยูในระดับ ดีมาก โดยมีคาเฉลี่ยอยูที่ 4.13 และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานอยูที่ 0.17
จากผลการประเมินการวิจัยผูใชงานระบบสั่งเปดปดอุปกรณไฟฟาผานระบบคอมพิวเตอร
ของเจาหนาที่พัส ดุมาหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ศูนยก ารศึก ษานอกที่ตั้ง ตรัง มีความพึง พอใจ
โดยรวมของระบบอยูในระดับดี โดยมีคาเฉลี่ยอยูที่ 3.06 และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานอยูที่ 0.23 แต
เมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวาอันดับ สูงสุด ผูใชงานมี ความพึงพอใจในดาน รูปแบบการ
นําเสนอจัดอยูในระดับ ดีมาก โดยมีคาเฉลี่ยอยูที่ 4.13 และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานอยูที่ 0.17 อันดับ
รองคือผูใชงานมีความพึงพอใจในดานการทํางานของระบบ จัดอยูในระดับ ดี โดยมีคาเฉลี่ยอยูที่ 3.95
และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานอยูที่ 0.36 และอันดับสุดทายคือ ดานความตองการของผูใชงาน จัดอยูใน
ระดับ ดี โดยมีคาเฉลี่ยอยูที่ 3.06 และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานอยูที่ 0.23
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5.5 อภิปรายผล
จากผลการประเมินผลระบบสั่ง เปดปดอุป กรณไฟฟาผานระบบคอมพิวเตอร เจาหนาที่
มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสิต ศูนยการศึกษานอกที่ตั้งตรัง อภิปรายผลตามวัตถุประสงคมีรายละเอียด
ดังนี้
5.5.1 เพื่อการพัฒนาระบบสั่งเปดปดอุปกรณไฟฟาผานระบบคอมพิวเตอร
จากการประเมินพบวากลุม ตัวอยาง ไดเ ห็นวาระบบสั่ง เปดปดอุปกรณไฟฟาผานระบบ
คอมพิวเตอรนั้นเปนการนําเอาเทคโนโลยีสารสนเทศมาประยุกตใชใหเกิดประโยชน และสามารถ
นํามาใชงานจริงในหนวยงานได ซึ่งสามารถอธิบายไดวาการที่มหาวิท ยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ศูนย
การศึ ก ษานอกที่ตั้ง ตรัง มีร ะบบดั ง กล าว จะทํ า ใหพ นัก งานพั ส ดุมี ความสะดวกสบายในการนํ า
เทคโนโลยีมาใชในการควบคุมอุปกรณเครื่องใชไฟฟา เพื่อใหเกิดความทันสมัย และสามารถตอยอดกับ
หนวยงานอื่นๆ ไดอีกดวย
5.5.2 เพื่อประเมินประสิทธิภาพของระบบสั่งเปดปดไฟฟาผานระบบคอมพิวเตอร
จากการประเมิน พบวากลุมตัวอยาง ไดประเมินประสิทธิภาพของระบบสั่งเปดปดไฟฟาผาน
ระบบคอมพิวเตอร เห็นวาผลการประเมินประสิท ธิภาพความพึง พอใจทั้งสามดานคือ ดานความ
ตองการของผูใชงาน ดานการทํางานของระบบ และดานรูปแบบการนําเสนอ โดยแยกตามดานที่มี
คะแนนประเมินสูงสุดและคะแนนต่ําสุดตามลําดับ
5.5.2.1 ดานรูปแบบการนําเสนอ มีคะแนนการประเมินความพึงใจสูงที่สุด พบวา
ผูใชงานมีความพึงพอใจอยูในระดับดีมาก โดยมีคาเฉลี่ยอยูที่ 4.13 และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานอยูที่
0.17 ซึ่งสาเหตุที่ผูใชงานมีความพึงพอใจสูงสุด เนื่องจากโปรแกรมมีการวางสวนประกอบตางๆได
อยางเหมาะสมและรวมไปถึงระบบมีสัญลักษณที่บงบอกงายตอการเขาใจ รวมไปถึงระบบมีความงาย
ในการดูรายงาน
5.5.2.2 ดานการทํางานของระบบ มีคะแนนการประเมินความพึงพอใจอยูในอันดับ
ที่ส อง พบวาผูใชง านมีความพึง พอจอยูในระดับ ดี โดยมีคาเฉลี่ยอยูที่ 3.95 และสวนเบี่ยงเบน
มาตรฐานอยูที่ 0.36 เนื่องจากโปรแกรมนั้น มีความงายตอการใชงาน ชวยในการอํานวยความสะดวก
ในการเปดปดอุปกรณไฟฟาไดจริง นอกจากนี้ระบบยังมีความรวดเร็วในการสั่งงาน รวมไปถึงระบบ
สามารถที่จะคนหาขอมูลในรูปแบบรายงานไดอยางสะดวก
5.5.2.3 ดานรูปแบบการนําเสนอ มีคะแนนการประเมินความพึงพอใจอยูในอันดับที่
สาม พบวาผูใชงานมีความพึงพอใจอยูในระดับดี โดยมีคาเฉลี่ยอยูที่ 3.06 และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
อยูที่ 0.23 เนื่องจากระบบมีชองควบคุมอุปกรณไฟฟานอย รวมไปถึงระยะทางในการควบคุมระหวาง
คอมพิวเตอรกับบอรดควบคุมมีระยะทางที่ใกลกันทําใหเกิดความไมสะดวกในการใชงานอุปกรณใน
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ระยะไกลๆ จึง ทําใหระบบไมส ามารถตอบสนองความตองการของผูใชง านไดเทาที่ตองการ ทําให
คะแนนความพึงพอใจขางตนคอนขางนอย

5.6 ปญหาและอุปสรรค
1. ปญหาในการเขียนระบบเนื่องจากตัวคอนโทรลบางตัวไมเคยใชงานมากอน เนื่องจากยัง
ขาดความชํานาญ จึงตองใชเวลาในการศึกษาเปนเวลานาน
2. ปญหาในดานการเขียนโคดในระบบ เนื่องจากยังขาดความชํานาญ จึงตองใชเ วลาใน
การศึกษาเปนเวลานาน
3. ปญหาในการประกอบบอรดคอนโทรล ยังขาดความชํานาญในการประกอบ ตองอาศัย
เวลาในการศึกษา

5.7 ขอเสนอแนะ
5.7.1 ขอเสนอแนะในการนําไปประยุกตใช หากตองการนําไปใชตองทําอยางไร
การใชงานระบบสั่งเปดปดอุปกรณไฟฟาผานระบบคอมพิวเตอรนั้น ผูใชงานระบบดังกลาว
ควรปฏิบัติตามขอแนะนําเบื้องตนดังนี้
5.7.1.1 ผูใชงานควรตองศึกษาคูมือกอนการใชงานอยางละเอียด
5.7.1.2 ผูใชงานควรติดตั้งระบบดวยความระมัดระวัง
5.7.1.3 ระบบควรมี UPS ในการสํารองไฟใหกับระบบ
5.7.1.4 หากตองการใชงานจริง ควรมีการติดตั้งบอรดคอนโทรลลงกลองเพื่อความ
ปลอดภัย
จากคําแนะนําดังกลาวขางตนจะทําใหผูใชงานเกิดประสิทธิภาพทั้งในดานระบบ และดาน
โปรแกรม และทําใหระบบดังกลาวเกิดความปลอดภัยและทํางานเต็มประสิทธิภาพ
5.7.2 ขอเสนอแนะในการพัฒนาครั้งตอไป
5.7.2.1 ควรเลือกใชระบบฐานขอมูลที่มีประสิทธิภาพสูงกวานี้ เชน MySql และ
Oracle หากตองการตอยอดการใชงานกับองคกรแตละองคกร
5.7.2.2 ควรเพิ่มระทางในการควบคุมบอรดคอนโทรลในระยะที่ไกลกวานี้เชนระบบ
RS 485
5.7.2.3 หากมีการพัฒ นาเพิ่มเติม ควรพัฒนาระบบดัง กลาวใหอยูในรูปแบบการ
ควบคุมแบบไรสาย
5.7.2.4 หากมีก ารพัฒ นา ควรพัฒ นาใหมี ก ารใชง านไดโ ดยไมตองเปดอุป กรณ
คอมพิวเตอร
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แบบประเมิน
เรื่อง ประเมินการใชงานระบบสั่งเปดปดอุปกรณไฟฟาผานระบบคอมพิวเตอร
คําชี้แจง โปรดทําเครื่องหมายถูก  ลงในชอง ⃞ ตามความเปนจริง
ตอนที่ 1 ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบประเมิน กรุณาทําเครื่องหมาย  ในชอง  ที่ทานตองการ
เลือก
1. เพศ
 ชาย

2. ระดับการศึกษา
 ต่ํากวาปริญญาตรี

 หญิง
 ปริญญาตรี

 สูงกวาปริญญาตรี

 20-25 ป
 41 ปขึ้นไป

 26-35 ป

3. อายุ
 ต่ํากวา 20 ป
 36-40 ป
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คําชี้แจง โปรดทําเครื่องหมายถูก  ลงในชองวาง ตรงกับความพึงพอใจของทานมากที่สุด
ตอนที่ 2 ขอมูลเกี่ยวกับความพึงพอใจในการทดสอบการใชงานระบบสั่งเปดปดอุปกรณไฟฟาผาน
ระบบคอมพิวเตอร
ประเด็นความพึงพอใจ
1. ดานความตองการของผูใชงาน
1.1 ระบบมีชองควบคุมอุปกรณฟาเพียงพอกับความ
ตองการหรือไม
1.2 ระยะทางในการควบคุมระหวางคอมพิวเตอรกับ
บอรดควบคุมมีระยะทางที่เหมาะสมหรือไม
1.3 ระบบและโปรแกรมสามารถติดตั้งไดงาย
1.4 ระบบดังกลาวสามาถนําไปใชประโยชนในการ
ปฏิบัติงานไดจริง
2. ดานการทํางานของระบบ
2.1 ระบบสามารถใชงานไดงาย
2.2 ระบบสามารถชวยอํานวยความสะดวกในการเปด
ปดอุปกรณไฟฟา
2.3 ระบบมีความเสถียรภาพในการทํางาน
2.4 ระบบมีความรวดเร็วในการสั่งงาน
2.5 ระบบสามารถคนหาขอมูลรายงานยอนหลังในการ
เปดปดอุปกรณไดงาย
3. ดานรูปแบบการนําเสนอ
3.1 หนาตาของโปรแกรมมีการวางสวนประกอบตางๆ
ไดอยางเหมาะสม
3.2 โปรแกรมมีสัญลักษณที่บงบอกงายตอการเขาใจ
3.3 สวนของการดูรายงานยอนหลังสามารถดูขอมูล
เขาใจไดงาย
3.4 สวนของการพิมพรายงานสามารถดูขอมูลเขาใจได
งาย

5

ระดับความพึงพอใจ
4
3
2

1
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สวนที่ 3 ขอคิดเห็นเพิ่มเติมและขอเสนอแนะ
…………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
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คูมือการใชงาน
1. คุณสมบัติของคอมพิวเตอรที่ตองการ
เครื่องคอมพิวเตอรที่จะนํามาใชงาน ควรมีคุณสมบัติดังนี้
- CPU Intel Pentium 4 ขึ้นไป
- RAM 256 MB ขึ้นไป
- Hard Disk 40 GB ขึ้นไป
- USB Port 2.0 หรือ 3.0
2. ระบบปฏิบัติการที่รองรับ
- Windows XP
- Windows 7
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3. การติดตั้งโปรแกรม
กอนการเขาใชงานผูใชงานจะตองทําการ copy โฟลเดอรที่ชื่อวา System_control ไฟล
ฐานขอมูล ไปเก็บไวที่ตําแหนง “C:\Program Files” การติดตั้งโปรแกรมสามารถทําไดโดย
1. Double Click ไอคอนในการติดตั้งดังภาพ
2. โปรแกรมจะทําการโหลดขอมูลตางๆของโปรแกรม หลังจากนั้นใหคลิกปุม OK

3. คลิกที่ไอคอน

เพื่อทําการติดตั้งโปรแกรมดังกลาว
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4. ใหคลิกปุม Continue

5. รอใหใหโปรแกรมทําการติดตั้งจนครบ 100 %
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6. คลิกปุม OK เพื่อออกจากหนาตางการติดตั้ง เปนอันเสร็จสิ้นขั้นตอนการติดตั้งโปรแกรม

ภาพที่ ข–1 ขั้นตอนการติดตั้งโปรแกรม
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3. การเชื่อมตออุปกรณ

1

2

3

4

ภาพที่ ข–2 แสดงการเชื่อมตออุปกรณ
จากภาพแสดงถึง การเชื่อมต ออุป กรณก อนการเข าใชง านโปรแกรม ซึ่ง สามารถทําการ
เชื่อมตอดังกลาวไดตามขั้นตอนดังตอไปนี้
1. ตอ RS 232 เขากับ Port USB ของเครื่องคอมพิวเตอรเพื่อแปลงจาก USB ใหเปน
Comport แตหากนําไปใชกับคอมพิวเตอร PC ซึ่งมีตัว Comport อยูแลวก็ไมตองเชื่อมตอ RS 232
2. ตอสาย Serial Port ระหวาง RS 232 กับ บอรดคอนโทรล เพื่อเปนเสนทางในการรับสง
ขอมูลจากเครื่องคอมพิวเตอร
3. ตอสายไฟจาก Adapter เขากับบอรดคอนโทรลที่ Supply 9 V.
4. เสียบปลั๊ก Adapter เขากับปลั๊กไฟเพื่อใหบอรดคอนโทรลทํางาน
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5. การใชงาน
การเรียกใชงานโปรแกรมทําไดโดยการคลิกปุม Start --> All Program --> ระบบสั่งเปดปด
อุปกรณไฟฟาผานระบบคอมพิวเตอร (ดังไอคอน)
5.1 การเขาใชงานโปรแกรม

ภาพที่ ข–3 หนาตางสิทธิ์การเขาใชงานโปรแกรม
ระบบจะแสดงหนาตางสิทธิ์ของการเขาใชงานโปรแกรม โดยผูใชงานตองกรอกรหัสที่ผูดูแล
ระบบจัดใหคือนั้นคือ ชื่อผูใชงาน: admin และ รหัสผาน: 1234
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5.2 หนาหลักโปรแกรมระบบสั่งเปดปดอุปกรณไฟฟาผานระบบคอมพิวเตอร

ภาพที่ ข–4 หนาตางหลักของโปรแกรมระบบสั่งเปดปดอุปกรณไฟฟาผานระบบคอมพิวเตอร
หลังจากกรอกขอมูลสิทธิ์ผูเขาใชงาน ระบบจะแสดงหนาตางหลักของโปรแกรม ประกอบไป
ดวย สวนของการสั่งเปดปดอุปกรณไฟฟาทั้งหมดจํานวน 6 ชองสั่งงาน โดยแยกรูปแบของการเปดปุ
ปกรณไฟฟาออกเปน 2 รูปแบบคือ
5.2.1 การคลิกปุมเปดปด โดยการใชเมาสกดคําสั่งดังภาพ

ภาพที่ ข– 5 การสั่งงานโดยการคลิกเมาสเปดปดอุปกรณ
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5.2.2 การตั้งเวลาเปดปด
ซึ่งการตั้งเวลาเปดปดอุปกรณไฟฟานั้น ระบบจะอิงเวลาของเครื่องใชงานเปนหลักในการ
สั่งงานโดยสามารถสั่งงานไดเปน ชั่วโมง นาที และ วินาที

ภาพที่ ข–6 การสั่งงานโดยการตั้งเวลาเปดปดอุปกรณ
5.3 การดูรายงาน
หนาตางดังกลาวสามารถคนหารายงานระบบสั่งเปดปดอุปกรณไฟฟาผานระบบคอมพิวเตอรได 3
รูปแบบของการคนหาคือ
5.3.1 คนหาจากวันที่ สามารถคนหาวันที่เริ่มตนกับวันที่สิ้นสุดของการใชงาน เมื่อทําการ
กรอกวันที่ตองการคนหาแลวกดปุมคนหาขอมูล ระบบจะแสดงขอมูลทางดานซายมือดังภาพ

ภาพที่ ข–7 การคนหาขอมูลการเปดปดอุปกรณไฟฟาโดยการคนหาจากวันที่
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5.3.2 คนหาจากสถานะ
การคนหาขอมูลจากสถานะหมายถึงการคนหาขอมูลวาจะคนหาสถานะเปด (open) หรือ
สถานะปด (close) โดยการกดเลือกที่ระบบแลวทําการคนหาขอมูล ระบบจะแสดงขอมูลของสถานะที่
ตองการคนหาทางซายมือของระบบดังภาพ

ภาพที่ ข– 8 การคนหาขอมูลการเปดปดอุปกรณไฟฟาโดยการคนหาจากสถานะเปดปดอุปกรณ
5.3.3 คนหาขอมูลทั้งหมด
เปนการคนหาขอมูลดังกลาวใหแสดงขอมูลทั้งหมดไมวาจะเปนวันที่ เวลา และสถานะเปดปด
โดยการคลิกปุม “ดูขอมูลทั้งหมด” หลังจากนั้นระบบจะแสดงขอมูลทั้งหมดดังภาพ

ภาพที่ ข–9 การคนหาขอมูลการเปดปดอุปกรณไฟฟาโดยการแสดงขอมูลทั้งหมด
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หากผูใชงานตองการลบขอมูลการเปดปดอุปกรณไฟฟาสามารถลบขอมูลทั้งหมดในครั้งเดียว
โดยการคลิกปุมยืนยันที่ระบบ แลวทําการคลิกปุมลบขอมูล ระบบจะแจงเตือนวา “ทานตองการลบ
ขอมูลหรือไม” กากตองการลบใหคลิก “ตกลง” แตหากไมตองการลบใหคลิก “ยกเลิก”
5.4 การพิมพ (Report)
การพิมพรายงานคือการดึงเอาขอมูลในฐานขอมูลที่ระบบไดทําการจัดเก็บเอาไวออกมาใหอยู
ในรูปแบบของขอมูลบนกระดาษ โดยผูใชสามารถพิมพรายงานไดโดยการคลิกปุมพิมพรายงานจาก
หนาของการดูรายงาน หลังจากนั้นระบบจะแสดงขอมูลของรายงานกอนพิมพโดยผูใชงานสามารถดู
ขอมูลกอนการพิมพได ดังภาพ

ภาพที่ ข–10 แสดงขอมูลกอนการพิมพรายงาน
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5.5 สวนของขอมูลผูจัดทํา
เปนสวนแสดงขอมูลเกี่ยวกับผูจัดทําระบบดังกลาว โดยจะแสดงขอมูล ชื่อ-นามสกุล และรหัส
นักศึกษา รวมไปถึงชื่อสถานศึกษา และสาขาที่ศึกษา

ภาพที่ ข–11 แสดงขอมูลผูจัดทําระบบ
5.6 หนาตางการเปลี่ยนรหัสผานเขาใชงาน

ภาพที่ ข–12 แสดงหนาตางการเปลี่ยนรหัสผานเขาใชงาน
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หนาตางเปลี่ยนรหัสผาน จะทําการเปลี่ยนรหัสหลังจากการเขาใชงานครั้งแรก ซึ่งการเขาใชงาน
ครั้งแรกจะมีรหัสที่กําหนดโดย Admin หลังจากนั้นจะทําการเปลี่ยนไดตามความตองการของผูใชงาน
5.6 การออกจากโปรแกรม
หากผูใชงานตองการจบการใชงานของโปรแกรม และตองการออกจากโปรแกรม ใหคลิกปุม
ออกจากโปรแกรม ระบบจะแจงเตือนวาคุณตองการออกจากโปรแกรมหรือไม หากตองการออกจาก
ระบบใหกดปุม “ตกลง” หากไมตองการออกจากระบบใหคลิกปุม “ยกเลิก”
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ประวัติผูจัดทําภาคนิพนธ
ชื่อ
:
วัน เดือน ปเกิด
:
ที่อยู
:
ประวัติการศึกษา
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย :
ระดับปริญญาตรี

:

เบอรโทรติดตอ
E-mail

:
:

นายสุรกิจ ประมวลศิลป
6 ธันวาคม 2533
167 ม.3 ต.เขาวิเศษ อ.วังวิเศษ จ.ตรัง 92220
พ.ศ.2551 สาขาวิชาศิลป-คํานวณ
โรงเรียนวังวิเศษ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ศูนยการศึกษาตรัง
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ
083-5073937
surakitpramuansilp@gmail.com
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ประวัติผูจัดทําภาคนิพนธ
ชื่อ
:
วัน เดือน ปเกิด
:
ที่อยู
:
ประวัติการศึกษา
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย :
ระดับปริญญาตรี

:

เบอรโทรติดตอ
E-mail

:
:

นายธนเดช ขาวสองเมือง
3 มีนาคม 2533
19/3 ม.4 ต.นาตาลวง อ.เมือง จ.ตรัง 92000
พ.ศ.2551 สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส
วิทยาลัยการอาชีพตรัง
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ศูนยการศึกษาตรัง
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ
083-1021031
ded_pamark@hotmail.com
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ประวัติผูจัดทําภาคนิพนธ
ชื่อ
:
วัน เดือน ปเกิด
:
ที่อยู
:
ประวัติการศึกษา
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย :
ระดับปริญญาตรี
เบอรโทรติดตอ
E -mail

นายชโลธร อักษรชู
15 ธันวาคม 2530
70/110 ม.16 ต.คูคต อ.ลําลูกกา จ.ปทุมธานี 12130

พ.ศ.2550 สาขาวิชาศิลป-คํานวณ
กศน.ศูนยลําลูกกา
: มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ศูนยการศึกษาตรัง
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ
: 082-5175649
: samantva_mavley@hotmail.com

