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ชุดแจงเตือนมีผูบุกรุกผานแอปพลิเคชั่นไลน 

Alert set of intruders through the LINE application 
 

วาริช หลอทอง0

1  ศุภกฤต ชาตรี12    

 

บทคัดยอ  

  ในการวิจัยคร้ังนี้มีวัตถุประสงค ดังนี้ 1) เพ่ือสรางชุดแจงเตือนมีผูบุกรุกผานแอปพลิเคชั่นไลน 2) เพ่ือหา

ประสิทธิภาพของชุดแจงเตือนมีผูบุกรุกผานแอปพลิเคชั่นไลน  3) เพ่ือหาความพึงพอใจของผูใชชุดแจงเตือนมีผูบุกรุก

ผานแอปพลิเคชั่นไลน กลุมตัวอยางท่ีใชในการวิจัยคร้ังนี้ นักศึกษาระดับชั้นปท่ี 4 คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม จำนวน 15 คน เครื่องมือท่ีใชในการวิจัย ไดแก     

ชุดแจงเตือนมีผูบุกรุกผานแอปพลิเคชั่นไลน และแบบประเมินความพึงพอใจ วิเคราะหขอมูลโดยหาคารอยละ คาเฉลี่ย 

และคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการวิจัยพบวา ผลการประเมินการสรางชุดแจงเตือนมีผูบุกรุกผานแอปพลิเคชั่นไลน    

โดยภาพรวมอยูในระดับมาก ( X =4.44) ประสิทธิภาพการทำงานชุดแจงเตือนมีผูบุกรุกผานแอปพลิเคชั่นไลน            

โดยภาพรวมอยูในระดับมากท่ีสุด ( X =4.57) และความพึงพอใจของผูใชชุดแจงเตือนมีผูบุกรุกผานแอปพลิเคชั่นไลน    

โดยภาพรวมอยูในระดับมากท่ีสุด  ( X =4.53) 

คำสำคัญ: ชุดแจงเตือน, ผูบุกรุก, แอปพลิเคชั่นไลน   

 

Abstract  

  In this research, the objectives are as follows: 1) to create an intruder alert kit via LINE 

application 2) to determine the effectiveness of an intruder alert kit via LINE application 3) to find 

out Satisfied with users of the alarm set there are intruders through the LINE application. The 

sample group used in this research 4th year student, Faculty of Science and Technology 

Information Technology Rajabhat Phibunsongkhram University, 15 people. Research tools include a 

notification set of intruders via the LINE application. And satisfaction assessment form Data were 

analyzed by percentage, mean and standard deviation. The results showed that Overall assessment 

of the creation of an intruder alarm via the LINE application is at a high level ( X =4.44), the overall 
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performance of an intruder alarm via the LINE application At the highest level ( X =4.57) and the 

overall satisfaction of the users of the alert packs that there are intruders through the LINE 

application in general is at the highest level. ( X =4.53)  

Keywords: Alarm pack, Intruder, LINE application 

  

ความสำคัญและที่มาของปญหาวิจัย  

  ปจจุบันนี้ไดมีการนำเทคโนโลยีมาใชงานในระดับท่ีพักอาศัยเพ่ือชวยในเร่ืองของการอำนวยความสะดวกและ

ตรวจสอบความปลอดภัยของท่ีพักอาศัย ชุมชน สถานท่ีราชการ โดยท่ีหลายแหงในปจจุบันไดติดต้ังกลองวงจรปด 

รวมถึงการพัฒนาแอปพลิเคชั่นรวมกับกลองวงจรปดเชื่อมตอบนเครือขายอินเทอรเน็ตเพ่ือใหผูใชงานสามารถตรวจสอบ

ท่ีพักอาศัยไดตลอดเวลา แมขณะท่ีอยูนอกสถานท่ี แตกลองวงจรปดก็ไมสามารถรองรับความตองการของผูใชได

ท้ังหมด ดังนั้นจะเห็นไดวาบริษัทผลิตอุปกรณเครื่องใชในบานชั้นนำ ไดผลิตอุปกรณ อัจฉริยะท่ีใชในบานออกสูตลาด

เพ่ือเปนทางเลือกใหผูบริโภคไดเลือกใชหลากหลาย เชน เคร่ืองตรวจกาซร่ัว เคร่ืองตรวจควันไฟ เคร่ืองตรวจน้ำลน   

อีกท้ังยังมีอุปกรณอัจฉริยะในรูปแบบ Gadget เสริม เพ่ือเพ่ิมความสะดวกสบายใหกับผูใชสามารถเขาถึง อุปกรณ

เครื่องใชในบานท่ีมีอยูเดิมได อาทิเชน Nest Learning Thermostat สำหรับอุปกรณคอนโทรลอุณหภูมิภายในบาน 

 จากความกาวหนาของเทคโนโลยีในปจจุบัน โดยเฉพาะอยางย่ิงเทคโนโลยีไอโอทีท่ีสามารถตอบโจทย         

การทำงานไดเปนอยางดี ดังนั้นผูวิจัยจึงไดมีแนวคิดในการพัฒนา “ชุดแจงเตือนมีผูบุกรุกผานแอปพลิเคชั่นไลน”      

ดวยระบบแจงเตือนการบุกรุกดวย Motion Sensor ตรวจจับการเคลื่อนไหว ท่ีสามารถชวยตรวจสอบความปลอดภัย   

ท่ีพักอาศัยเวลาท่ีไมมีผูอยูอาศัยกรณีท่ีมีผูบุกรุก โดยเม่ือมีการเคลื่อนไหวหรือมีผูบุกรุกในระยะท่ีเซนเซอรตรวจจับไดจะ

มีการเตือนดวยเสียงพรอมสงขอความ “มีผูบุกรุกเขาบาน” ไปยังแอปพลิเคชั่นไลน เพ่ือใหเจาของบานไดรับทราบถึง

เหตุการณท่ีนาสงสัย ทำใหสามารถปองกันเหตุการณตาง ๆ ไดอยางทันทวงที 

 

วัตถุประสงคของการวิจัย  

  1. เพ่ือสรางชุดแจงเตือนมีผูบุกรุกผานแอปพลิเคชั่นไลน 

 2. เพ่ือหาประสิทธิภาพของชุดแจงเตือนมีผูบุกรุกผานแอปพลิเคชั่นไลน 

 3. เพ่ือหาความพึงพอใจของผูใชงานชุดแจงเตือนมีผูบุกรุกผานแอปพลิเคชั่นไลน 

 

เนื้อหาที่เกี่ยวของ 

 การวิจัยนี้ผูวิจัยไดคนควา แนวคิด ทฤษฎี บทความตางๆ เพ่ือนำมาเปนแนวทางในการดำเนินงาน ดังนี้ 

 1. ไมโครคอนโทรลเลอร เปนอุปกรณควบคุมขนาดเล็กซ่ึงบรรจุความสามารถท่ีคลายกับระบบคอมพิวเตอร     

 2. โปรแกรม Arduino IDE เปนโปรแกรมท่ีใชสำหรับเขียนชุดคำสั่งในภาษา C ในการสื่อสารขอมูลระหวาง 

ไมโครคอนโทรลเลอร กับคอมพิวเตอร ผาน USB port 
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 3. แอปพลิเคชั่นไลน เปนโปรแกรมแชทท่ีสามารถใชงานไดท้ังโทรศัพทมือถือและใชงานไดบนคอมพิวเตอร    

PC และ Mac ได (ศุภศิลป กุลจิตตเจือวงศ, 2556) และ (ซะหลัน เหสามี, 2560) 

4. Character LCD Display เปนจอแสดงผลเปนตัวอักขระและแสดงผลเปนภาพภาพหรือสัญลักษณได 

5. Motion Sensor เปนเซ็นเซอรตรวจจับความเคลื่อนไหว เม่ือมีวัตถุเคลื่อนไหวในรัศมีการตรวจจับของ 

Motion sensor ท้ังรัศมีแนวต้ังและแนวนอน (ธนดล มาลยเวช, 2559) 

 

วิธีดำเนินการวิจัย   

 1. กลุมตัวอยางเปนนักศึกษาระดับชั้นป ท่ี 4 คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี สาขาวิชาเทคโนโลยี

สารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงครามจำนวน 15 คน ไดมาโดยวิธีการคัดเลือกแบบเจาะจงเพราะกลุมประชากร

มีขนาดเล็ก 

  2. เครื่องมือท่ีใชในการวิจัย ไดแก ชุดแจงเตือนมีผูบุกรุกผานแอปพลิเคชั่นไลน แบบประเมินการสรางชุดแจง

เตือนมีผูบุกรุกผานแอปพลิเคชั่นไลน และแบบประเมินความพึงพอใจตอชุดแจงเตือนมีผูบุกรุกผานแอปพลิเคชั่นไลน 

  3. วิธีเก็บขอมูล  

  3.1 สรางเครื่องมือท่ีใชในการวิจัย ไดแก ชุดแจงเตือนมีผูบุกรุกผานแอปพลิเคชั่นไลน แบบประเมิน        

การสรางชุดแจงเตือนมีผูบุกรุกผานแอปพลิเคชั่นไลน และแบบประเมินความพึงพอใจตอชุดแจงเตือนมีผูบุกรุก       

ผานแอปพลิเคชั่นไลน 

       3.2 ดำเนินการติดตั้งชุดแจงเตือนมีผูบุกรุกผานแอปพลิเคชั่นไลน  

   3.3 เก็บขอมูลการทำงานลงในบันทึกผลการทดลอง 

  3.4 ทดลองและนำไปใชเพ่ือตองการทราบวาเม่ือมีการเคลื่อนไหวจะมีการทำงานตรงตามเงื่อนไข

หรือไม 

  4. การวิเคราะหขอมูล โดยการหาคารอยละ คาเฉลี่ย และคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

 

สรุปผลการวิจัย  

การวิจัยจากการสรางชุดแจงเตือนมีผูบุกรุกผานแอปพลิเคชั่นไลนโดยผูทำการประเมินจำนวน 15 คน ดังนี้ 

ตารางที่ 1  แสดงผลการวิจัยจากการสรางชุดแจงเตือนมีผูบุกรุกผานแอปพลิเคชั่นไลน 

รายการประเมิน X  S.D. แปลผล 

การสรางชุดแจงเตือนมีผูบุกรุกผานแอปพลิเคชั่นไลน  

ในดานความสะดวก ติดตั้งไว และใชงานงาย 

4.44 0.83 มาก 

ประสิทธิภาพของชุดแจงเตือนมีผูบุกรุกผานแอปพลิเคชั่นไลน   

ในดานสามารถ สงขอความแจงเตือนผานแอปพลิเคชั่นไลน สามารถแจง

เตือนดวยเสียง และสามารถแสดงขอความบนหนาจอแอลซีดี 

4.57 0.73 มากท่ีสุด 

ความพึงพอใจตอชุดแจงเตือนมีผูบุกรุกผานแอปพลิเคชั่นไลน  4.53 0.65 มากท่ีสุด 
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  จากตารางท่ี 1 ผลจากการสรางชุดแจงเตือนมีผูบุกรุกผานแอปพลิเคชั่นไลน พบวา การสรางชุดแจงเตือน     

มีผูบุกรุกผานแอปพลิเคชั่นไลนในดานความสะดวก ติดต้ังไวและใชงานงาย คะแนนเฉลี่ยเทากับ 4.44 อยูในระดับมาก

( X =4.44) ประสิทธิภาพของชุดแจงเตือนมีผูบุกรุกผานแอปพลิเคชั่นไลน  ในดานสามารถสงขอความแจงเตือนผาน

แอปพลิเคชั่นไลน สามารถแจงเตือนดวยเสียง และสามารถแสดงขอความบนหนาจอแอลซีดี คะแนนเฉลี่ยเทากับ 4.57

อยูในระดับมากท่ีสุด ( X =4.57) และความพึงพอใจตอชุดแจงเตือนมีผูบุกรุกผานแอปพลิเคชั่นไลนโดยภาพรวม 

คะแนนเฉลี่ยเทากับ 4.57อยูในระดับมากท่ีสุด ( X =4.53) 

 

อภิปรายผล   

  ในการศึกษานี้มีผลสรุปวา ผลจากการสรางชุดแจงเตือนมีผูบุกรุกผานแอปพลิเคชั่นไลนในดานความสะดวก

ติดตั้งไวและใชงานงายอยูในระดับมาก ( X =4.44) ประสิทธิภาพของชุดแจงเตือนมีผูบุกรุกผานแอปพลิเคชั่นไลน       

ดานสามารถสงขอความแจงเตือนผานแอปพลิเคชั่นไลนสามารถแจงเตือนดวยเสียงและสามารถแสดงขอความ        

บนหนาจอแอลซีดีอยูในระดับมากท่ีสุด( X =4.57) ความพึงพอใจตอชุดแจงเตือนมีผูบุกรุกผานแอปพลิเคชั่นไลนอยูใน

ระดับมากท่ีสุด ( X =4.53) ท้ังนี้ อาจเปนเพราะชุดแจงเตือนมีผูบุกรุกผานแอปพลิเคชั่นไลนสอดคลองกับความ

ตองการของคนในยุคปจจุบัน ระบบมีการเตือนแจงมายังโทรศัพทมือถือผานแอปพลิเคชั่นไลน เพ่ือชวยในการหนวง

เวลาของผูบุกรุก ชวยใหผูใชงานทราบลวงหนาพรอมกับมีเวลาเตรียมปองกันการรับมือกับผูบุกรุกไดทันเวลา ระบบทำ

การเตือนภัยเพ่ือทำใหผูบุกรุกเกิดความตกใจ สรางความรูสึกเกรงกลัวตอการกระทำความผิด  

 

ขอเสนอแนะ  

ขอเสนอแนะในการนำผลวิจัยไปใช  

  (1) การติดตั้งอุปกรณแตละขั้นตอนควรทำดวยความระมัดระวัง  

   (2) ขั้นตอนการตอสายไฟควรสังเกตวาการตอสายไฟตรงขั้วหรือไม 

  (3) ควรศึกษารายละเอียดของบอรดและอุปกรณกอนประกอบเชื่อมตอสายเพ่ือกันความผิดพลาดท่ีจะเกิดขึ้น 

ขอเสนอแนะในการวิจัยครั้งตอไป   

  ควรนำเซ็นเซอรมาประยุกตใชงานใหมากกวานี้เชน เซ็นเซอรตรวจจับควัน เซ็นเซอรตรวจจับอุณหภูมิเปนตน 
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