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บทคัดย่อ: โครงงานสหกิจนี้ มีวัตถุประสงค์ เพื่อการพัฒนาระบบแจ้งเตือนอุณหภูมิ และความชื้นห้องควบคุมเครือข่าย ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัล นครราชสีมา
ด้วยแอปพลิเคชันไลน์ และเพื่อประเมินประสิทธิภาพของระบบ ระบบถูกพัฒนาด้วยโปรแกรม Ardunio IDE, CodeLobster IDE ซึ่งใช้ภาษา C++, HTML,
PHP, JavaScript และใช้ MySQL รวมทั้งใช้แบบสอบถามเพื่อประเมินประสิทธิภาพของระบบ โดยผู้ใช้ระบบจานวน 5 คน สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ คือ
การหาค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน โดยระบบนี้มีความสามารถในการแจ้ง เตือ นอุ ณหภูมิ และความชื้น ผ่า นแอปพลิเคชันไลน์ ดึงข้อมูลจาก
แอปพลิ เ คชั น ไลน์เ ป็ นไฟล์ Text (.txt) บั น ทึ ก อุ ณ หภู มิ และความชื้ น ค้ น หาอุ ณ หภู มิ และความชื้ น แก้ ไ ขข้ อ มู ล สมาชิก และ ออกรายงานอุณหภูมิ
และความชื้นได้ทั้งไฟล์ PDF และกราฟเส้น เมื่อประเมินประสิทธิภาพการทางานของระบบ พบว่า ประสิทธิภาพของระบบอยู่ในระดับดีมาก (μ = 4.31)
แสดงว่าระบบที่พัฒนาขึ้นมีการจัดหมวดหมู่ชัดเจน มีความรวดเร็วในการเข้าถึงข้อมูล และสามารถตอบสนองความต้องการของผู้ใช้เป็นอย่างดี
ABSTRACT: This cooperative project aims to develop the notify temperature and humidity system for network control room of
Central Department Store Nakhon Ratchasima with Line Application and to evaluate the system performance. The system is
developed with the Ardunio IDE program, CodeLobster IDE which uses C++, HTML, PHP, JavaScript and MySQL. We use questionnaires
for evaluating system usage by 5 users. The descriptive statistics use to analyze the collected data. This system has the capability
to notify temperature and humidity through the application line. It can extract information from the LINE application as text file(.txt).
This system can search data of temperature and humidity, save temperature and humidity, edit member’s data and report
temperature and humidity as PDF file, and Line chart of temperature and humidity. The result of evaluating the system reveals
that be very good level with mean (μ) equal 4.31. It demonstrates that the developmented system able to visible classified data
and rapidly in accessing data. Moreover, it can be quick response to the users' need as well.

คาสาคัญ: การพัฒนา ระบบแจ้งเตือน อุณหภูมิและความชื้น

ที่มา และความสาคัญ
ปัจจุบันองค์กรธุรกิจที่มีการดาเนินธุรกิจต่างๆ ได้มีการนาเอาเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการบริหารจัดการ
ธุรกิจ โดยในธุรกิจต่างๆนั้น ส่วนใหญ่ได้มีการจัดตั้งห้องควบคุมเครือข่ายไว้เพื่อใช้ในการให้บริการแก่เครื่องลูกข่าย
ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัล นครราชสีมา ก็เป็นหนึ่งในองค์กรที่มีการจัดตั้งห้องควบคุมเครือข่ายไว้ ห้องควบคุมเครือข่าย
ของห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัล นครราชสีมานั้นมีการใช้งานตลอดเวลาทาให้เครื่องเครือข่ายเกิดความร้อนสูงจากการ
ท างานตลอดเวลาของอุปกรณ์ เมื่ อ เครื่อ งเครือข่ายมี ความร้อนสูง ก็จ ะไม่ สามารถท างานได้อย่างมีประสิท ธิภาพ
จึ ง ท าให้ ต้ อ งมี ก ารควบคุ ม อุ ณ หภู มิ และความชื้ น ไม่ ใ ห้ สู ง เกิ น กว่ า ที่ ก าหนดไว้ โดยจะมี เ จ้ า หน้ า ที่ ซ่ อ มบ ารุง
นางสาวชนากานต์ เฮงตระกูล นางสาวอุมาภรณ์ เจียนเกาะ นางสาวศุภานัน ทนงแผลง  หน้าที่ 1/8
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ทาการตรวจวัดอุณหภูมิ และความชื้น เมื่อทาการตรวจวัดเสร็จก็จะบันทึกข้อมูลอุณหภูมิ และความชื้นลงในกระดาษ
ปัญหาที่พบคือ เจ้าหน้าที่ต้องเข้ามาตรวจวัดอุณหภูมิ และความชื้นเป็นเวลาสองครั้งในหนึ่งวัน และการเรียกดูข้อมูล
เป็นไปได้ด้วยความลาบากเพราะข้อมูลมีจานวนมาก
ผู้จัดท าจึง มีแนวคิดที่ จะทา ระบบแจ้ง เตือนอุณหภูมิ และความชื้นห้องควบคุม เครือข่าย ห้างสรรพสินค้า
เซ็นทรัล นครราชสีมา ด้วยแอปพลิเคชันไลน์ ขึ้นมาเพื่อให้การทางานต่างๆ มีความสะดวกสบาย และมีประสิทธิภาพ
มากยิ่งขึ้น
วัตถุประสงค์ของโครงงาน
1. เพื่อ วิเ คราะห์และออกแบบระบบแจ้งเตือนอุณหภูมิและความชื้นห้องควบคุม เครือข่ายห้างสรรพสินค้า
เซ็นทรัล นครราชสีมา
2. เพื่อสร้างการบันทึกข้อมูลอุณหภูมิ และความชื้นของระบบแจ้งเตือนอุณหภูมิ และความชื้นห้องควบคุม
เครือข่ายห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัล นครราชสีมา ลงบนเว็บแอปพลิเคชัน
แนวคิด และทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง
วิธีการพัฒนาระบบแบบดั้งเดิม ถือเป็นวิธีตามประเพณีนิยมที่ปฏิบัติสืบเนื่องกั นมาเป็นเวลายาวนานตั้งแต่อดีต
ถึงปัจจุบัน มีกรอบการทางานที่มีโครงสร้างที่ชัดเจน มีการลาดับกิจกรรมในแต่ระยะเวลาที่แน่นอน
ระยะขั้นตอนในการพัฒนาระบบมี 5 ขั้นตอนดังนี้
1. การวางแผนการพัฒนาระบบ (System Planning) เป็นขั้นตอนของการกาหนดทิศทาง การพัฒนา
ระบบให้ชัดเจน
2. การวิเคราะห์ระบบ (System Analysis) เป็นขั้นตอนการสืบค้น เก็บรวบรวมข้อมูลที่เป็นความต้องการ
ของผู้ใช้ระบบ
3. การออกแบบ (System Design) เป็นขั้นตอนการนาข้อมูลมาออกแบบใหม่ โดยแบ่งเป็น
การออกแบบเชิงตรรกะ (Logical Design) ออกแบบตามความต้องการของผู้ใช้ระบบ
การออกแบบเชิงกายภาพ (Physical Design) ออกแบบให้สามารถปฏิบัติงานได้จริง
4. การพั ฒ นาระบบ (System Development) เป็ น ขั้ น ตอนของการท างานร่ว มกั นระหว่ างนั ก เขียน
โปรแกรม และนักวิเคราะห์ระบบ เพื่อพัฒนาระบบให้ตรงกับที่นักวิเคราะห์ระบบได้วิเคราะห์ และออกแบบไว้
5. การนาระบบสูก่ ารปฏิบัติ (System Implementation) เป็นขั้นตอนของการนาระบบใหม่มาใช้แทน
ระบบเดิม

ภาพที่ 1 วงจรการพัฒนาระบบ (SDLC)
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ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
1. แผนก RIS จะได้รับเครื่องมือที่ช่วยอานวยความสะดวกในการตรวจวัดอุณหภูมิเครื่องเครือข่ายของบริษัท
2. เจ้ า หน้า ที่ ซ่อ มบ ารุง จะได้รับ เครื่อ งมื อ ที่ ช่ ว ยอานวยความสะดวกในการจัด เก็ บ อุณ หภู มิ และความชื้น
เพื่อลดระยะเวลาในการปฏิบัติงาน
ผลจากการดาเนินงาน
การพัฒนาระบบแจ้งเตือนอุณหภูมิ และความชื้นห้องควบคุมเครือข่ายห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัล
สาขา
นครราชสี ม าด้ ว ยแอปพลิ เ คชั น ไลน์ เป็ น ข้ อ มู ล ที่ ไ ด้ จ ากการออกแบบและพั ฒ นา โดยมี ผ ลการด าเนิ น งาน
และการวิเ คราะห์ข้อ มู ล เพื่ อ หาประสิท ธิภาพของระบบตามวัต ถุป ระสงค์ของการวิจัย โดยการวิจัยในครั้ง นี้ ไ ด้
ผลการวิเคราะห์ ดังต่อไปนี้
1. เพื่อวิเคราะห์ และออกแบบระบบแจ้งเตือนอุณหภูมิ และความชื้นห้องควบคุมเครือข่าย ห้างสรรพสินค้า
เซ็นทรัล นครราชสีมา
2. แบบประเมิ นความพึ ง พอใจการพัฒ นาระบบแจ้ง เตื อนอุ ณหภูมิ และความชื้น ห้องควบคุม เครื อ ข่ า ย
ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัล นครราชสีมา

ภาพที่ 2 การแจ้งเตือนอุณหภูมิ และความชื้นบนแอปพลิเคชันไลน์

ภาพที่ 3 หน้าจอหลัก

ภาพที่ 4 หน้าจอ Login
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ภาพที่ 5 หน้าจอสาหรับสมัครสมาชิก

ภาพที่ 6 หน้าจอข้อมูลสมาชิก (สาหรับ Admin)

ภาพที่ 7 หน้าจอสาหรับแก้ไขข้อมูลสมาชิก (สาหรับ Admin)

ภาพที่ 8 หน้าจอเพิ่มข้อมูลอุณหภูมิ และความชื้นของสมาชิกทั่วไป (Member)
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ภาพที่ 9 หน้าจอสาหรับค้นหาอุณหภูมิ และความชื้น (สาหรับ Admin และMember)

ภาพที่ 10 หน้าจอสาหรับหน้าออกรายงาน (Report)

ภาพที่ 11 หน้าออกรายงานแบบ PDF อุณหภูมิและความชื้น

ภาพที่ 12 หน้าออกรายงานแบบกราฟ อุณหภูมิและความชื้น
เครื่องมือที่ใช้ในการวิเคราะห์ระบบ
การประเมินประสิทธิภาพการทางานของระบบ
ในการประเมินประสิทธิภาพการทางานของระบบโดยได้ใช้แบบสอบถาม เพื่อประเมิน ระบบแจ้งเตือน
อุณหภูมิและความชื้นห้องควบคุมเครือข่ายห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัล นครราชสีมา ด้วยแอปพลิเคชันไลน์
ก าหนดลั ก ษณะของแบบสอบถามเป็น มาตราส่ ว นประมาณค่ า 5 ระดั บ และใช้ เ กณฑ์ ค่ า เฉลี่ ยใน
การวัดระดับความพึงพอใจ โดยแบ่งออกเป็น 5 ระดับดังนี้
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5 หมายถึง
เว็บไซต์ที่พัฒนาที่มีประสิทธิภาพในระดับดีมาก
4 หมายถึง
เว็บไซต์ที่พัฒนาที่มีประสิทธิภาพในระดับดี
3 หมายถึง
เว็บไซต์ที่พัฒนาที่มีประสิทธิภาพในระดับพอใช้
2 หมายถึง
เว็บไซต์ที่พัฒนาต้องปรับปรุงแก้ไข
1 หมายถึง
เว็บไซต์ที่พัฒนาไม่สามารถนาไปใช้พัฒนาได้
กาหนดเกณฑ์การให้คะแนน โดยใช้มาตราส่วนประมาณค่าจากแบบสอบถามส่วนที่ 2 นามาหาค่าเฉลี่ย
และกาหนดเกณฑ์สาหรับแปลความหมายจากคะแนนเฉลี่ย โดยที่ผู้วิจัยต้องการค่าเฉลี่ย 5 ชั้น จึงคานวณความกว้าง
ของอันตรภาคชั้น ดังนี้
คะแนนสูงสุด − คะแนนต่าสุด
ความกว้างของอันตรภาคชั้น =
จานวนชั้น
=

5−1
5

= 0.8

เมื่อหาค่าเฉลี่ยของประสิทธิภาพของระบบแต่ละข้อนาค่าเฉลี่ยที่ได้มาแปลความหมาย และนาไปเปรียบเทียบกับ
เกณฑ์การประเมินโดยแบ่งออกเป็น 5 ระดับ
4.21 – 5.00 หมายถึง เว็บไซต์ที่พัฒนามีประสิทธิภาพในระดับดีมาก
3.41 – 4.20 หมายถึง เว็บไซต์ที่พัฒนามีประสิทธิภาพในระดับดี
2.61 – 3.40 หมายถึง เว็บไซต์ที่พัฒนามีประสิทธิภาพในระดับพอใช้
1.81 – 2.60 หมายถึง เว็บไซต์ที่พัฒนาต้องปรับปรุงแก้ไข
การวิเคราะห์ข้อมูล
เมื่อเก็บแบบสอบถามเรียบร้อยแล้ว ผู้วิจัยจะทาการตรวจสอบความสมบูรณ์ และถูกต้อง แล้วนาข้อมูลที่ได้จาก
การวิเคราะห์ทางสถิติด้วยเครื่องคอมคอมพิวเตอร์ การดาเนินการวิเคราะห์ข้อมูลครั้งนี้ใช้สถิติพื้นฐาน เช่น คะแนน
เฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ตามสูตรดังนี้
1. คะแนนเฉลี่ย (𝜇) คานวณจากสูตร (รัชดาพร ปิ่นรัตนานนท์, 2558)
∑𝑥
𝜇= 𝑖
𝑁
เมื่อ 𝜇
แทน คะแนนเฉลี่ยของประชากร
𝛴𝑥 แทน ผลรวมของคะแนนทั้งหมดจากประชากร
𝑁
แทน จานวนประชากร
2. ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (𝜎) คานวณจากสูตร (รัชดาพร ปิ่นรัตนานนท์, 2558)
𝑁

∑𝑖=1( 𝑥𝑖 −𝜇)2

เมื่อ

𝜎
𝜇
𝑥𝑖
𝑁

𝜎=√
𝑁
แทน ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของประชากร
แทน ค่าเฉลี่ยของประชากร
แทน ข้อมูลที่เก็บจากประชากรตัวที่ i
แทน จานวนประชากร
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สรุปผลการศึกษา และข้อเสนอแนะ
การพัฒ นาการระบบระบบแจ้ง เตือนอุณหภูมิและความชื้นห้องควบคุม เครือข่า ย ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัล
นครราชสีมา ด้วยแอปพลิเคชันไลน์ มีผลการดาเนินงานดังนี้
1. ผลการพั ฒ นาเซนเซอร์เ พื่ อ วั ด อุ ณ หภู มิ และความชื้ น ห้อ งควบคุ ม เครือ ข่ ายห้า งสรรพสินค้าเซ็นทรัล
นครราชสีมา ด้วยแอปพลิเคชันไลน์
ในการพัฒนาเพื่อจัดการระบบแจ้งเตือนอุณหภูมิและความชื้นห้องควบคุมเครือข่าย ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัล
นครราชสีมา ด้วยแอปพลิเคชันไลน์ ได้ใช้บอร์ด ESP8266 ใช้เซนเซอร์ DHT11 ในการวัดอุณหภูมิ และความชื้น
และใช้โปรแกรม Ardunio IDE ในการเขียนคาสั่งในการแจ้งเตือนอุณหภูมิ และความชื้นผ่านแอปพลิเคชันไลน์
2. ผลการพั ฒ นาเว็บ แอปพลิเ คชันเพื่อจัดการระบบแจ้งเตือนอุณหภูมิ และความชื้นห้องควบคุม เครือข่าย
ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัล นครราชสีมา ด้วยแอปพลิเคชันไลน์
ในการออกแบบ และพัฒนาเว็บแอปพลิเคชันเพื่อจัดการระบบแจ้งเตือนอุณหภูมิและความชื้นห้องควบคุม
เครือข่าย ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัล นครราชสีมา ด้วยแอปพลิเคชันไลน์ ได้ใช้โปรแกรม CodeLobster IDE และภาษา
HTML PHP และJavaScript ในการพัฒนาเว็บไซต์ ใช้ MySQL เป็นตัวการจัดการฐานข้อมูล ซึ่งระบบแบ่งออกเป็น
2 ส่วน คือ
2.1 ส่วนของผู้ดูแลระบบ (Admin) สามารถแก้ไข้อมูลสมาชิก ค้นหาข้อมูลอุณหภูมิ และความชื้น
และ
ออกรายงาน
2.2 ส่ ว นของสมาชิ ก (Member) สามารถบั น ทึ ก ข้ อ มู ล อุ ณ หภู มิ และความชื้ น ค้ น หาข้ อ มู ล อุ ณหภูมิ
และความชื้น และออกรายงาน
3. ผลการประเมินการพัฒนาระบบแจ้งเตือนอุณหภูมิและความชื้นห้องควบคุมเครือข่าย ห้างสรรพสินค้า
เซ็นทรัล นครราชสีมา ด้วยแอปพลิเคชันไลน์
ผลการวิเ คราะห์ข้อมูลที่ได้จากการประเมินความพึงพอใจ พบว่า ความพึง พอใจโดยรวมอยู่ในระดับดีมาก
(𝜇 = 4.31) ความพึ ง พอใจด้านข้อ มู ล อยู่ในระดับ ดี (𝜇 = 4.13) ด้านการใช้ง าน อยู่ในระดับ ดีม าก (𝜇 = 4.40)
และด้านรูปแบบ อยู่ในระดับดีมาก (𝜇 = 4.40)
เอกสารอ้างอิง
รัชดาพร ปิ่นรัตนานนท์. (2558). การวิเคราะห์ธุรกิจเชิงสถิติ. (พิมพ์ครั้งที่ 8). นครราชสีมา : เอกพริ้นติ้ง.
โอภาส เอี่ ยมสิริวงศ์. (2560). การวิเคราะห์และออกแบบระบบ. พิม พ์ครั้งที่ 7. กรุง เทพมหานคร : ซีเ อ็ด
ยูเคชั่น.
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กิตติกรรมประกาศ
การที่ข้าพเจ้าได้มาปฏิบัติงานสหกิจศึกษา ณ สถานประกอบการ บริษัท ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัล จากัด สาขา
นครราชสีม า ตั้ง แต่วันที่ 24 มิ ถุนายน พ.ศ. 2562 ถึง วันที่ 11 ตุล าคม พ.ศ. 2562 ส่ง ผลให้ข้าพเจ้าได้รับความรู้
และประสบการณ์ต่างๆ ที่มีคุณค่ามากมาย สาหรับรายงานสหกิจศึกษาฉบับนี้สาเร็จลงได้ด้วยดีจากความร่ วมมื อ
และการสนับสนุนดังนี้
1. คุณพบธรรม สนสุภาพ (หัวหน้างานในสถานประกอบการ)
2. คุณกรวิชญ์ ทันรังกา (ผู้นิเทศงาน)
3. อาจารย์นงลักษ์ อันทะเดช (อาจารย์ประสานงาน)
4. อาจารย์กิ่งกมล สมิตะสิริ (อาจารย์ที่ปรึกษา)
5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์รัชดาภรณ์ ปิ่นรัตนานนท์ (อาจารย์ที่ปรึกษา)
นอกจากนี้ยังมีบุคคลท่านอื่นๆ ที่ไม่ได้กล่าวไว้ ณ ที่นี้ ซึ่งท่านเหล่านั้นได้กรุณาให้คาแนะนาในการจัดทารายงาน
ฉบับนี้ จึงขอขอบพระคุณทุกท่านที่ได้มีส่วนร่วมในการให้ข้อมูล คาแนะนา และวิธีของการปฏิบัติงาน รวมถึงเป็นที่
ปรึกษาในการจัดทารายงานฉบับนี้จนเสร็จสมบูรณ์
คณะผู้จัดทา
วันที่ 11 ตุลาคม 2562
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