ชุดแจงเตือนมีผูบุกรุกผานแอปพลิเคชั่นไลน
Alert set of intruders through the LINE application
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บทคัดยอ
ในการวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค ดังนี้ 1) เพื่อสรางชุดแจงเตือนมีผูบุกรุกผานแอปพลิเคชั่นไลน 2) เพื่อหา
ประสิทธิภาพของชุดแจงเตือนมีผูบุกรุกผานแอปพลิเคชั่นไลน 3) เพื่อหาความพึงพอใจของผูใชชุดแจงเตือนมีผูบุกรุก
ผานแอปพลิเคชั่นไลน กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ นักศึกษาระดับชั้นปที่ 4 คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม จำนวน 15 คน เครื่องมือที่ใชในการวิจัย ไดแก
ชุดแจงเตือนมีผูบุกรุกผานแอปพลิเคชั่นไลน และแบบประเมินความพึงพอใจ วิเคราะหขอมูลโดยหาคารอยละ คาเฉลี่ย
และคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการวิจัยพบวา ผลการประเมินการสรางชุดแจงเตือนมีผูบุกรุกผานแอปพลิเคชั่นไลน
โดยภาพรวมอยู ในระดั บ มาก ( X =4.44) ประสิ ท ธิ ภ าพการทำงานชุ ด แจ งเตื อ นมี ผู บุ ก รุก ผ านแอปพลิ เคชั่ น ไลน
โดยภาพรวมอยูในระดับมากที่สุด ( X =4.57) และความพึงพอใจของผูใชชุดแจงเตือนมีผูบุกรุกผานแอปพลิเคชั่นไลน
โดยภาพรวมอยูในระดับมากที่สุด ( 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
ปจจุบันนี้ไดมีการนำเทคโนโลยีมาใชงานในระดับที่พักอาศัยเพื่อชวยในเรื่องของการอำนวยความสะดวกและ
ตรวจสอบความปลอดภัยของที่พักอาศัย ชุมชน สถานที่ราชการ โดยที่หลายแหงในปจจุบันไดติดตั้งกลองวงจรปด
รวมถึงการพัฒนาแอปพลิเคชั่นรวมกับกลองวงจรปดเชื่อมตอบนเครือขายอินเทอรเน็ตเพื่อใหผูใชงานสามารถตรวจสอบ
ที่พั กอาศัยไดตลอดเวลา แมขณะที่อยูน อกสถานที่ แตกลองวงจรปดก็ ไมสามารถรองรับ ความต องการของผูใชได
ทั้งหมด ดังนั้นจะเห็นไดวาบริษัทผลิตอุปกรณเครื่องใชในบานชั้นนำ ไดผลิตอุปกรณ อัจฉริยะที่ใชในบานออกสูตลาด
เพื่อเปนทางเลือกใหผูบริโภคไดเลือกใชหลากหลาย เชน เครื่องตรวจกาซรั่ว เครื่องตรวจควันไฟ เครื่องตรวจน้ำลน
อีกทั้งยังมีอุปกรณอัจฉริยะในรูปแบบ Gadget เสริม เพื่อเพิ่มความสะดวกสบายใหกับผูใชสามารถเขาถึง อุปกรณ
เครื่องใชในบานที่มีอยูเดิมได อาทิเชน Nest Learning Thermostat สำหรับอุปกรณคอนโทรลอุณหภูมิภายในบาน
จากความก าวหน าของเทคโนโลยี ในป จ จุ บั น โดยเฉพาะอย า งยิ่ง เทคโนโลยี ไอโอที ที่ ส ามารถตอบโจทย
การทำงานไดเปนอยางดี ดังนั้น ผูวิจัยจึงไดมีแนวคิดในการพัฒ นา “ชุดแจงเตือนมีผูบุกรุกผานแอปพลิเคชั่นไลน ”
ดวยระบบแจงเตือนการบุกรุกดวย Motion Sensor ตรวจจับการเคลื่อนไหว ที่สามารถชวยตรวจสอบความปลอดภัย
ที่พักอาศัยเวลาที่ไมมีผูอยูอาศัยกรณีที่มีผูบุกรุก โดยเมื่อมีการเคลื่อนไหวหรือมีผูบุกรุกในระยะที่เซนเซอรตรวจจับไดจะ
มีการเตือนดวยเสียงพรอมสงขอความ “มีผูบุกรุกเขาบาน” ไปยังแอปพลิเคชั่นไลน เพื่อใหเจาของบานไดรับทราบถึง
เหตุการณที่นาสงสัย ทำใหสามารถปองกันเหตุการณตาง ๆ ไดอยางทันทวงที
วัตถุประสงคของการวิจัย
1. เพื่อสรางชุดแจงเตือนมีผูบุกรุกผานแอปพลิเคชั่นไลน
2. เพื่อหาประสิทธิภาพของชุดแจงเตือนมีผูบุกรุกผานแอปพลิเคชั่นไลน
3. เพื่อหาความพึงพอใจของผูใชงานชุดแจงเตือนมีผูบุกรุกผานแอปพลิเคชั่นไลน
เนื้อหาที่เกี่ยวของ
การวิจัยนี้ผูวิจัยไดคนควา แนวคิด ทฤษฎี บทความตางๆ เพื่อนำมาเปนแนวทางในการดำเนินงาน ดังนี้
1. ไมโครคอนโทรลเลอร เปนอุปกรณควบคุมขนาดเล็กซึ่งบรรจุความสามารถที่คลายกับระบบคอมพิวเตอร
2. โปรแกรม Arduino IDE เปนโปรแกรมที่ใชสำหรับเขียนชุดคำสั่งในภาษา C ในการสื่อสารขอมูลระหวาง
ไมโครคอนโทรลเลอร กับคอมพิวเตอร ผาน USB port
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3. แอปพลิเคชั่นไลน เปนโปรแกรมแชทที่สามารถใชงานไดทั้งโทรศัพทมือถือและใชงานไดบนคอมพิวเตอร
PC และ Mac ได (ศุภศิลป กุลจิตตเจือวงศ, 2556) และ (ซะหลัน เหสามี, 2560)
4. Character LCD Display เปนจอแสดงผลเปนตัวอักขระและแสดงผลเปนภาพภาพหรือสัญลักษณได
5. Motion Sensor เปนเซ็นเซอรตรวจจับความเคลื่อนไหว เมื่อมีวัตถุเคลื่อนไหวในรัศมีการตรวจจับของ
Motion sensor ทั้งรัศมีแนวตั้งและแนวนอน (ธนดล มาลยเวช, 2559)
วิธีดำเนินการวิจัย
1. กลุ ม ตั ว อย า งเป น นั ก ศึ ก ษาระดั บ ชั้ น ป ที่ 4 คณะวิ ท ยาศาสตร แ ละเทคโนโลยี สาขาวิ ช าเทคโนโลยี
สารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงครามจำนวน 15 คน ไดมาโดยวิธีการคัดเลือกแบบเจาะจงเพราะกลุมประชากร
มีขนาดเล็ก
2. เครื่องมือที่ใชในการวิจัย ไดแก ชุดแจงเตือนมีผูบุกรุกผานแอปพลิเคชั่นไลน แบบประเมินการสรางชุดแจง
เตือนมีผูบุกรุกผานแอปพลิเคชั่นไลน และแบบประเมินความพึงพอใจตอชุดแจงเตือนมีผูบุกรุกผานแอปพลิเคชั่นไลน
3. วิธีเก็บขอมูล
3.1 สรางเครื่องมือที่ใชในการวิจัย ไดแก ชุดแจงเตือนมีผูบุกรุกผานแอปพลิเคชั่นไลน แบบประเมิน
การสรางชุด แจ งเตื อ นมี ผู บุ ก รุก ผ านแอปพลิ เคชั่ น ไลน และแบบประเมิ น ความพึ งพอใจต อชุ ด แจ งเตื อนมี ผูบุ ก รุ ก
ผานแอปพลิเคชั่นไลน
3.2 ดำเนินการติดตั้งชุดแจงเตือนมีผูบุกรุกผานแอปพลิเคชั่นไลน
3.3 เก็บขอมูลการทำงานลงในบันทึกผลการทดลอง
3.4 ทดลองและนำไปใชเพื่ อตองการทราบวาเมื่อมีการเคลื่อนไหวจะมีการทำงานตรงตามเงื่อนไข
หรือไม
4. การวิเคราะหขอมูล โดยการหาคารอยละ คาเฉลี่ย และคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน
สรุปผลการวิจัย
การวิจัยจากการสรางชุดแจงเตือนมีผูบุกรุกผานแอปพลิเคชั่นไลนโดยผูทำการประเมินจำนวน 15 คน ดังนี้
ตารางที่ 1 แสดงผลการวิจัยจากการสรางชุดแจงเตือนมีผูบุกรุกผานแอปพลิเคชั่นไลน
รายการประเมิน
S.D. แปลผล
X
การสรางชุดแจงเตือนมีผูบุกรุกผานแอปพลิเคชั่นไลน
4.44
0.83
มาก
ในดานความสะดวก ติดตั้งไว และใชงานงาย
ประสิทธิภาพของชุดแจงเตือนมีผูบุกรุกผานแอปพลิเคชั่นไลน
4.57
0.73 มากที่สุด
ในดานสามารถ สงขอความแจงเตือนผานแอปพลิเคชั่นไลน สามารถแจง
เตือนดวยเสียง และสามารถแสดงขอความบนหนาจอแอลซีดี
ความพึงพอใจตอชุดแจงเตือนมีผูบุกรุกผานแอปพลิเคชั่นไลน
4.53
0.65 มากที่สุด
ภาคโปสเตอร
448

จากตารางที่ 1 ผลจากการสรางชุดแจงเตือนมีผูบุกรุกผานแอปพลิเคชั่นไลน พบวา การสรางชุดแจงเตือน
มีผูบุกรุกผานแอปพลิเคชั่นไลนในดานความสะดวก ติดตั้งไวและใชงานงาย คะแนนเฉลี่ยเทากับ 4.44 อยูในระดับมาก
( X =4.44) ประสิทธิภาพของชุดแจงเตือนมีผูบุกรุกผานแอปพลิเคชั่นไลน ในดานสามารถสงขอความแจงเตือนผาน
แอปพลิเคชั่นไลน สามารถแจงเตือนดวยเสียง และสามารถแสดงขอความบนหนาจอแอลซีดี คะแนนเฉลี่ยเทากับ 4.57
อยูในระดับ มากที่สุด ( X =4.57) และความพึ งพอใจตอชุดแจงเตื อนมีผู บุ กรุกผ านแอปพลิเคชั่น ไลน โดยภาพรวม
คะแนนเฉลี่ยเทากับ 4.57อยูในระดับมากที่สุด ( X =4.53)
อภิปรายผล
ในการศึกษานี้มีผลสรุปวา ผลจากการสรางชุดแจงเตือนมีผูบุกรุกผานแอปพลิเคชั่นไลนในดานความสะดวก
ติดตั้งไวและใชงานงายอยูในระดับมาก ( X =4.44) ประสิทธิภาพของชุดแจงเตือนมีผูบุกรุกผานแอปพลิเคชั่นไลน
ด านสามารถส งข อ ความแจ งเตื อ นผ า นแอปพลิ เคชั่ น ไลน ส ามารถแจ งเตื อ นด วยเสี ย งและสามารถแสดงข อ ความ
บนหนาจอแอลซีดีอยูในระดับมากที่สุด( X =4.57) ความพึงพอใจตอชุดแจงเตือนมีผูบุกรุกผานแอปพลิเคชั่นไลนอยูใน
ระดับ มากที่ สุด ( X =4.53) ทั้ งนี้ อาจเป น เพราะชุดแจงเตือนมีผูบุกรุกผานแอปพลิเคชั่น ไลน สอดคลองกับ ความ
ตองการของคนในยุคปจจุบัน ระบบมีการเตือนแจงมายังโทรศัพทมือถือผานแอปพลิเคชั่นไลน เพื่อชวยในการหนวง
เวลาของผูบุกรุก ชวยใหผูใชงานทราบลวงหนาพรอมกับมีเวลาเตรียมปองกันการรับมือกับผูบุกรุกไดทันเวลา ระบบทำ
การเตือนภัยเพื่อทำใหผูบุกรุกเกิดความตกใจ สรางความรูสึกเกรงกลัวตอการกระทำความผิด
ขอเสนอแนะ
ขอเสนอแนะในการนำผลวิจัยไปใช
(1) การติดตั้งอุปกรณแตละขั้นตอนควรทำดวยความระมัดระวัง
(2) ขั้นตอนการตอสายไฟควรสังเกตวาการตอสายไฟตรงขั้วหรือไม
(3) ควรศึกษารายละเอียดของบอรดและอุปกรณกอนประกอบเชื่อมตอสายเพื่อกันความผิดพลาดที่จะเกิดขึ้น
ขอเสนอแนะในการวิจัยครั้งตอไป
ควรนำเซ็นเซอรมาประยุกตใชงานใหมากกวานี้เชน เซ็นเซอรตรวจจับควัน เซ็นเซอรตรวจจับอุณหภูมิเปนตน
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