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บทคัดย่อ
การวิจัยนี้เป็นการพัฒนาระบบควบคุมอุปกรณ์ไฟฟ้าด้วยเสียงโดยประยุกต์ใช้เทคโนโลยีด้านเสียงในการ
ควบคุมแสงสว่าง ให้เป็นตัวเลือกในการอานวยความสะดวกในใช้งานประจาวันให้กับผู้สูงอายุผ่านระบบปฏิบัติการ
แอนดรอยด์ ซึ่งการศึกษาวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ดังนี้ 1) เพื่อศึกษาการทางานของแอพพลิเคชั่นระบบสั่งการด้วยเสียง 2)
เพื่อศึกษาวิธีการอานวยความสะดวกการใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าภายในที่อยู่อาศัยผ่านระบบการสื่อสารไร้สายให้กับผู้สูงอายุ
3) เพื่อประเมินผลระบบควบคุมแสงสว่างผ่านระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ ทั้งนี้ เมื่อการวิจัยเสร็จสิ้นพบว่าสามารถ
ทาได้ตามวัตถุประสงค์การวิจัยคือ 1) ได้แอพพลิเคชั่นที่สามารถสั่งการด้วยเสียงและใช้งานได้บนระบบปฏิบัติการแอน
ดรอยด์ 2) ได้แอพพลิเคชั่นที่ทาให้ผู้สูงอายุสามารถควบคุมการเปิดปิดหลอดไฟด้วยเสียงพูด 3) ได้ผลการประเมินผล
ระบบ โดยผู้วิจัยได้นาแอปพลิเคชั่นนี้ไปให้ประชาชนในพื้นที่รอบมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมซึ่งเป็นผู้สูงอายุจานวน
45 คน ได้ทดลองใช้ โดยจากการประเมินประสิทธิภาพและความพึงพอใจของระบบ พบว่าผลประเมินระบบในภาพ
รวมอยู่ในระดับมากที่ สุดด้ว ยค่าเฉลี่ย 4.64 จาก 5 ด้ วยค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.25 อันประกอบไปด้ วยผล
ประเมินประสิทธิภาพในด้านอุปกรณ์อยู่ในระดับมากที่สุดด้วยค่าเฉลี่ย 4.61 จาก 5 ด้วยค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
0.36 ผลประเมินประสิทธิภาพในด้านการใช้งานโปรแกรมอยู่ในระดับมากที่สุดด้วยค่าเฉลี่ย 4.59 จาก 5 ด้วยค่าส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.24 และผลประเมินความพึงพอใจของระบบก็อ ยู่ในระดับมากที่สุดด้วยค่าเฉลี่ย 4.71 จาก 5
ด้วยค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.25
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ABSTRACT
This research is to develop a voice control system for electrical devices by applying
speech recognition technology to control lighting which providing an option to facilitate daily
use for the elderly through the Android operating system. The purpose of this research is as
follows: 1) to study the operation of the voice command system application, 2) to study how
to facilitate the use of electrical equipment within the residence through the wireless
communication system for the elderly, 3) to evaluate the lighting control system via the
Android operating system. However, when the research has been completed, we found that
the result met the research objectives as follows: 1) get an Android application that can be
voice controlled, 2) get an application that gives the elderly can control the light by voice,
3) get system evaluation results by giving this application to people in the area around Nakhon
Pathom Rajabhat University, which are 45 elderly people. By evaluating the satisfaction of the
overall system performance, we found that in terms of development for actual use, the
overall performance was at the highest level with the average value of 4.64 from 5 with the
standard deviation of 0.25. The satisfaction in the equipment was at the highest level with the
average value of 4.61 from 5 with the standard deviation of 0.36. The performance in using
the program is at the highest level with an average of 4.59 from 5 with standard deviation of
0.24. And satisfaction in using the system was at the highest level with an average of 4.71 from
5 with standard deviation of 0.25.
Keywords: Android Operating System, Voice, Arduino
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1. บทนา
ปัจจุบันการใช้เทคโนโลยีนับเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตประจาวัน ไม่ว่าจะเป็น โทรศัพท์มือถือ โน้ตบุ๊ก และ
สิ่งอานวยความสะดวกต่าง ๆ ซึ่งเครื่องมืออานวยความสะดวกเหล่านี้ต่างมีความมุ่งหวังให้มนุษย์ใช้ชีวิตที่
สะดวก และทาให้คุณภาพชีวิตมีความเหมาะสมในแต่ละช่วงเวลามากยิ่งขึ้ น อีกทั้งการคาดหวังต่าง ๆ นี้จึงมี
การน าเครื่ อ งมื ออิ เล็ กทรอนิ ก ส์ ม าผสมผสานกับ การด าเนิน ชีวิ ตของผู้ สู งอายุ ซึ่ งในปี ค.ศ. 2516 พบว่ า
ประชากรอายุ 60 ขึ้นไปในประเทศไทยมีถึงร้อยละ 16.5 ซึ่งแสดงถึงแนวโน้มของการเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ
(รติมา คชนันทน์, 2561: 4-5)
จากสถิติดังกล่าวประเทศไทยควรมีแนวทางการรับมือกับสังคมผู้สูงอายุในประเทศในหลายๆ ด้าน
โดยด้านการยกระดับคุณภาพชีวิตเป็นส่วนหนึ่งที่ควรให้ความสาคัญ ซึ่งปัญหาในช่วงเวลาที่ผ่านมาเห็นได้ชัดว่า
จานวนประชากรผู้สูงอายุได้เพิ่มจานวนขึ้นอย่างรวดเร็ว สาหรับข้อมูลประชากรผู้สูงอายุในประเทศไทย ปี
พ.ศ. 2553 พบว่า ผู้สูงอายุที่มีอายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไป มีจานวน 8.4 ล้านคน และคาดการณ์ว่าในปี พ.ศ. 2563
และ พ.ศ. 2573 จะเพิ่มขึ้นเป็น 12.2 ล้านคน และ 17.7 ล้านคนตามลาดับ และเมื่อเปรียบเทียบกับประชากร
วัยเด็ก (อายุ 0-14ปี) และวัยแรงงาน (อายุ 15-59 ปี) พบว่าสัดส่วนประชากรผู้สูงอายุมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น อัน
เนื่องมาจากอัตราการเกิดของทารก และการเสียชีวิตของผู้สูงอายุลดลงอย่างต่อเนื่องและรวดเร็ว ปัญหาที่
สาคัญอีกอย่างคือปัญหาด้านสุขภาพ เมื่อผู้สูงอายุมีอายุเพิ่มมากขึ้นร่างกายจะเสื่อมถอย และอ่อ นแอลง จิตใจ
มีการแปรปรวน สถานการณ์สุขภาพของผู้สูงอายุของประเทศไทยจึงพบว่าเป็นโรคเรื้อรังเพิ่มมากขึ้น เช่น
โรคเบาหวาน ความดันโลหิต ไตวาย โรคดังกล่าวสามารถนาไปสู่การเสียชีวิตของผู้สูงอายุและเป็นภาวะที่บั่น
ทอนสุขภาพ (พิมพิสุทธิ์ บัวแก้ว และ รติพร ถึงฝั่ง, 2559: 95-97)
จากปัญหาที่กล่าวมาข้างต้นจะพบว่าการนาเทคโนโลยีมาใช้ให้เกิดคุณค่าและมีประโยชน์แก่ผู้สูงอายุ
เช่นการพัฒนาแอพพลิเคชั่นมาประยุกต์ใช้นั้นจะทาให้สามารถนาความรู้นี้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ได้มากมาย ไม่
ว่าจะเป็นการนาความรู้ไปถ่ายทอดให้ผู้อื่น หรือนาไปประยุกต์ใช้ในการเรียน สิ่งเหล่านี้ก็จะช่วยทาให้สามารถ
สร้างสิ่งที่อานวยความสะดวกต่อผู้สูงอายุหรือผู้ที่มีปัญหาทางด้านสุขภาพ ผู้วิจัยจึงได้พัฒนาระบบควบคุม
อุปกรณ์ไฟฟ้าสาหรับผู้สูงอายุโดยสั่งการด้วยเสียง ซึ่งมีวัตถุประสงค์การวิจัยเพื่อนาเทคโนโลยีการรู้ จาเสียงมา
ประยุกต์ใช้เพื่อทาการควบคุมอุปกรณ์อานวยความสะดวกแก่มนุษย์ โดยสามารถนาไปประยุกต์กับผู้สูงอายุ
และผู้ที่มีความผิดปกติทางร่างกาย ให้สามารถควบคุมการปิดเปิดอุปกรณ์ไฟฟ้าในชีวิตประจาวันโดยไม่ต้องลุก
เดินหรือขยับร่างกาย และสามารถดาเนินชีวิตอย่างเป็นปกติไม่ส ร้างภาระแก่ผู้คนรอบตัว อีกทั้งในอนาคตยัง
สามารถนาไปประยุกต์พัฒนาเพื่อให้สามารถควบคุมอุปกรณ์ไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์ที่ซับซ้อนต่าง ๆ ได้อีกด้วย
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาการทางานของแอพพลิเคชั่นระบบสั่งการด้วยเสียง
2.เพื่อศึกษาวิธีการอานวยความสะดวกการใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าภายในที่อยู่อาศัยผ่านระบบการสื่อสารไร้
สายให้กับผู้สูงอายุ
3.เพื่อประเมินผลระบบควบคุมแสงสว่างผ่านระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์
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2. เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
ผู้สูงอายุเป็นวัยที่มีการเปลี่ยนแปลงในด้านต่าง ๆ ทั้งด้านสรีระ จิตใจ และสังคม (โกศล วงศ์สวรรค์,
สุธีลา ตุลยะเสถียร และสถิต วงศ์สวรรค์ 2544; จินตนา สงค์ประเสริฐ, 2538) ซึ่งการเปลี่ยนแปลงในด้านหนึ่ง
คือด้านร่างกายที่มีการเสื่อมของอวัยวะต่างๆ จนทาให้สูญเสียความคล่องแคล่วในการเคลื่อนไหว แต่ทั้งนี้กลับ
ปรากฏว่าผู้สูงอายุยังคงต้องการทาตนให้เป็นประโยชน์หรืออย่างน้อยก็ไม่เป็นภาระให้กับผู้อื่น ดังเช่น กุลยา
ตันติผลาชีวะ (2524: 5) ได้อธิบายถึงความต้องการของผู้สูงอายุด้วยแนวคิดของ Clark พบว่า หนึ่งในสิ่งที่
ผู้สูงอายุต้องการคือทาตนให้เป็นประโยชน์ โดยสามารถแบ่งความต้องการของผู้สูงอายุออกเป็นด้านต่าง ๆ ได้
หลายประการ และโดยหนึ่งในนั้นคือความต้องการในการพึ่งพาตนเองให้มากขึ้น ดังนั้นจึงมีการวิจัยและพัฒนา
ระบบต่าง ๆ ที่จะช่วยอานวยความสะดวกแก่ผู้สูงอายุที่เคลื่อนไหวไม่สะดวก ดังเช่นงานวิจัยดังต่อไปนี้
ธนวินท์ ทิพย์ธาราไลย (2553) ได้ศึกษาเกี่ยวกับระบบควบคุมเครื่ องใช้ไฟฟ้าผ่านเทคโนโลยีเว็บ
ระบบควบคุ ม อุ ป กรณ์ เ ครื่ อ งใช้ ไ ฟฟ้ า พื้ น ฐานเพื่ อ สร้ า งเครื่ อ งต้ น แบบในการควบคุ ม อุ ป กรณ์ ไ ฟฟ้ า และ
เครื่องใช้ไฟฟ้าผ่านเว็บบราวเซอร์ และยังสามารถทราบถึงความเป็นไปภายในที่พักอาศัยจากระยะไกลได้ซึ่งทา
ให้มีความปลอดภัยและป้องกันเหตุร้ายที่จะเกิดขึ้นได้
สมชาย บดนอก ชุติมา รักสกุล และ สิรินญา ศรีแท่นแก้ว (2553) ได้ศึกษาเกี่ยวกับระบบเปิด –ปิด
ไฟด้วย SMS เพื่อควบคุมการเปิด -ปิดไฟฟ้าภายในบ้านโดยใช้ข้อความผ่านโทรศัพท์เครื่องรับให้เปลี่ยนเป็น
สัญญาณทางไฟฟ้าที่สามารถนาไปควบคุมการเปิด-ปิดอุปกรณ์ไฟฟ้าได้ โดยใช้การเขียนโปรแกรมเข้ามาช่วยใน
การแปลงสัญญาณจากการส่ง SMS
ปรีชา สมสอน โสวัตร์ บุญยศ และ ประสิทธิ์ นครราช (2554) ได้ศึกษาเกี่ยวกับการควบคุมอุปกรณ์
ไฟฟ้าผ่ านบลู ทูธ ด้ว ยโทรศัพท์เคลื่ อนที่โ ดยทางานผ่ านอุปกรณ์ไร้ส ายหรือ บลู ทูธ จะถูกส่ ง ผ่ านบลู ทูธ จาก
โทรศัพท์เคลื่อนที่ไปยังไมโครคอนโทรลเลอร์เพื่อสั่งการให้อุปกรณ์ไฟฟ้าทางานด้วยสัญญาณการควบคุมจาก
โทรศัพท์เคลื่อนที่และสามารถแจ้งกลับการใช้งานไปยังโทรศัพท์ของผู้ใช้ได้ด้วย
ประธาน เนียมน้อย จิตติ คงแก้ว และนายจตุรงค์ มะโนปลื้ม (2555) ได้ศึกษาเกี่ยวกับระบบควบคุม
ไฟฟ้าไร้สายผ่านเว็บบราวเซอร์มีความสะดวกต่อการใช้งานโดยอุปกรณ์ไฟฟ้าซึ่งสามารถเปิด -ปิดใช้ไฟฟ้าและ
แสดงปริมาณการใช้งานผ่านทางเว็บบราวเซอร์การใช้งานคือผู้ใช้จะทาการเข้าระบบเมื่อทาการล็อคอินได้
สาเร็จจะเข้าสู่หน้าเว็บบราวเซอร์ที่ใช้ใรการควบคุมระบบไฟฟ้าซึ่งจะทางานควบคุมผ่ านผู้ใช้และจะแสดง
สถานะ การใช้งานระบบไฟฟ้ากราฟแสดงการใช้งานไฟฟ้าที่แสดงผ่านหน้าเว็บบราวเซอร์
สามารถ ยืนยงพานิช (2557) ได้ศึกษาเกี่ยวกับระบบควบคุมการเปิด -ปิดไฟด้วย Wi-Fi ผ่านเว็บ
เบราว์เซอร์เพื่อศึกษาการควบคุมอุปกรณ์เทคโนโลยีแบบไร้สายผ่านเว็บเบราว์เซอร์เพื่ออานวยความสะดวกแก่
ผู้ใช้งาน และศึกษาแบบจาลองการควบคุมระบบไฟซึ่งสามารถเปิด -ปิดไฟ แจ้งสถานการณ์เปิด-ปิดไฟผ่านทาง
เว็บเบราว์เซอร์ได้ และแจ้งสถานะการเปิด-ปิดไฟ
ฉวีวรรณ ดวงทาแสง และคณะ (2558) ได้ศึกษาเกี่ยวกับระบบควบคุมการเปิด -ปิดไฟภายในห้อง
แบบอัตโนมัติในการใช้งานระบบวงจรแปลงไฟกระแสสลับเป็นไฟกระแสตรงจะทาให้สามารถทาให้สามารถ
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เชื่อมต่อไฟฟ้าภายในห้องได้ระบบจะทาการตรวจวัดความเข้มแสงและการเคลื่อนไหวจะสร้างสัญญาณควบคุม
การเปิด-ปิดไฟภายในห้องเมื่อตรวจพบการเคลื่อนไหว
อนุพงศ์ แก้วเขียว และเสาวลักษณ์ วรรธนาภา (2559) ได้ศึกษาการทาการทดลองควบคุมไฟฟ้า ซึ่ง
ได้ทดลองการเชื่อมต่อรูปแบบที่ใช้งานในบ้านพักโดยไม่ใช่ระบบควบคุม โดยใข้การต่อสวิทต์การอุปกรณ์ไฟฟ้า
โดยตรง ซึ่งจะเห็นได้ว่าการใช้งานนี้ จะเป็นเพียงรูปแบบการใช้การเปิดปิดสวิทช์เท่านั้น และได้ทาการศึกษา
เทคโนโลยีการเชื่อมต่อรูปแบบใช้สายสัญญาณในการควบคุมการเชื่อมต่อรูปแบบไร้สายโดยผ่านอุปกรณ์จาลอง
โดยใช้คอมพิวเตอร์โดยใช้ซิกบีควบคุมอุปกรณ์ไฟฟ้าภายใน บ้าน และ ใช้ซิกบีโดยต่อกับบอร์ดรีเลย
อรวรรณ คาไซร้ และทิพวิมล ชมพูคา (2559) ได้ใช้บอร์ดราสเบอรี่พายพัฒนาระบบเปิด-ปิดไฟฟ้าด้วย
เซ็นเซอร์ตรวจจับความเคลื่อนไหว และเซ็นเซอร์วัดระยะมาประยุกต์ใช้ในการเปิด -ปิดไฟฟ้าโดยการตรวจสอบ
การเคลื่อนไหวในการทดสอบกับโมเดลบ้านจาลองพื้นที่และบริเวณทาการวิจัย เช่น จาลองสถานะการณ์เมื่อ
ภายในบริเวณบ้านมีวัตถุเคลื่อนไหวภายในระยะที่กาหนดเซ็นเซอร์จะทาการเปิดไฟภายในบริเวณดังกล่าว ได้
อย่างถูกต้อง
Kumar and Pati (2016) ได้พัฒนาระบบสนับสนุนภายในบ้านสาหรับผู้สูงอายุในการควบคุมอุปกรณ์
ไฟฟ้าต่าง ๆ โดยพัฒนาโดยใช้บอร์ดอาร์ดูโน่เมก้า ร่วมกับบอร์ดราสเบอรี่พาย2 โดยมีส่วนติ ดต่อผู้ใช้ที่เข้าใจ
ง่ายและติดตั้งได้ง่าย
เจษฎา ขจรฤทธิ์ ปิยนุช ชัยพรแก้ว และหนึ่งฤทัย เอ้งฉ้วน (2017) ได้พัฒนาระบบควบคุมอุปกรณ์
ไฟฟ้าสาหรับบ้านอัจฉริยะผ่านสมาร์ทโฟน ซึ่งประกอบด้วย แอพพลิเคชัน Android บริการ NETPIE และ
หน่วยควบคุมไมโครคอนโทรลเลอร์ เพื่อควบคุมแสงสว่างภายในบ้านจากที่ใด ๆ ผ่านระบบสมาร์ทโฟนที่ทา
การเชื่อมต่อระบบอินเทอร์เน็ต
Ruiz-García and Flores-Arias (2017) ได้ พั ฒ นาระบบควบคุ ม แสงสว่ า งผ่ า นการสื่ อ สารไร้ ส าย
สาหรับใช้ในที่พักอาศัยโดยประยุกต์ใช้โปรโตคอล DALI ร่วมกับเทคโนโลยีบลูทูธ แบบประหยัดพลังงานบน
บอร์ดอาร์ดูโน่ และพัฒนาแอพพลิเคชัน บนแพลตฟอร์มของระบบแอนดรอยด์
กรอบแนวคิดในการทาวิจัย
กรอบแนวคิดของการวิจัยแสดงไว้ในแผนภาพที่ 1 ซึ่งเป็นการพัฒนาระบบการใช้เสียงในการควบคุม
แสงสว่างให้กับผู้สูงอายุ โดยมีคุณสมบัติดังนี้
- ใช้ไมโครคอนโทรลเลอร์ตระกูล Arduino
- ใช้โมดูลเชื่อมต่อเครือข่ายไร้สาย ESP-8266
- ใช้รีเลย์สวิตช์เพื่อควบคุมหลอดไฟฟ้า
- ออกแบบให้มีการใช้งานง่ายโดยควบคุมจากสมาร์ทโฟน
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แผนภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการทาวิจัย

3. วิธีดาเนินการวิจัย
ขั้นตอนการดาเนินงานวิจัยประกอบด้วย 5 ขั้นตอน ดังนี้
1) ศึกษาปัญหาและความเป็นไปได้ โดยศึกษาจากเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องเพื่อให้ได้ข้อมูลและ
วิธีการพัฒนาระบบ
2) ออกแบบและพัฒนาระบบ โดยออกแบบโครงร่างของระบบ ซึ่งประกอบไปด้วยส่วนโมดูล Wi-Fi ที่
รับคาสั่งควบคุมส่งไปประมวลผลที่โมดูลอาร์ดูโน่เพื่อสั่งการควบคุมหลอดไฟไปยัง Relay ดังแสดงได้ดังภาพที่
2 จากนั้นจังกาหนดขั้นตอนการทางานของโปรแกรมควบคุมดังแสดงได้ดังภาพที่ 3
3) ทาการเชื่อมต่อวงจรระบบ ให้สามารถรับคาสั่งการทางานผ่านทางเครือข่ายไร้สายมาควบคุ มการ
ปิดเปิดหลอดไฟได้

แผนภาพที่ 2 การออกแบบโครงร่างของระบบ
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แผนภาพที่ 3 ผังการทางานของระบบ
4) ทดสอบระบบและปรับปรุงระบบ
5) ประเมินผลการทดลองและสรุปผลจัดทาเอกสาร โดยมีผู้ประเมินเป็นกลุ่มตัวอย่างของผู้สูงอายุ
จานวน 45 คนที่ พั ก อาศั ย อยู่ ในบริ เ วณใกล้ เคี ย งกั บ มหาวิ ทยาลั ย ราชภั ฏ นครปฐม ซึ่ ง ผู้ วิจั ย ได้ พ บเจอที่
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลหนองปากโลงจานวน 30 คน และพบเจอที่สถานออกกาลังกายตาบลหนอง
ปากโลงอีกจานวน 15 คน

4. ผลการวิจัย
การพัฒ นาแอปพลิ เคชั่น การประยุ กต์ใช้เทคโนโลยีเสี ยงเพื่อควบคุมแสงสว่าง ได้ผ ลพบว่าระบบ
สามารถควบคุมอุปกรณ์ไฟฟ้าผ่านแอพพลิเคชันบนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ โดยมีรายละเอียดดังนี้
4.1 ผลการศึกษาและพัฒนาแอพพลิเคชั่นระบบสั่งการด้วยเสียง
ในส่วนของงานวิจัยได้พัฒนาขึ้นมานั้น ได้พัฒนาโปรแกรมที่สามารถใช้งานได้บนระบบปฏิบัติการแอน
ดรอยด์ เป็นโปรแกรมมีชื่อว่า “บ้านอัจฉริยะสาหรับผู้สูงอายุ” ดังแสดงในแผนภาพที่ 4
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แผนภาพที่ 4 หน้าจอสามาร์ทโฟนที่ได้ติดตั้งแอพพลิเคชันบ้านอัจฉริยะสาหรับผู้สูงอายุ
เมื่อทาการโหลดแอพพลิเคชัน ขึ้นมาใช้งานจะปรากฏหน้าจอหลักของแอพพลิเคชัน ดังแสดงใน
แผนภาพที่ 5 โดยระบบจะรอรับการป้อนคาสั่งทั้งด้วยการกดปุ่มและด้วยเสียงพูด

แผนภาพที่ 5 หน้าจอรอรับคาสั่งของแอพพลิเคชัน

แผนภาพที่ 6 การทดสอบการสั่งการด้วยเสียง

4.2 ผลการศึกษาการอานวยความสะดวกการใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าภายในที่อยู่อาศัยผ่านระบบการ
สื่อสารไร้สายให้กับผู้สูงอายุ
ระบบสามารถรอรับ การป้อนคาสั่งทั้งด้วยการกดปุ่มและด้ว ยเสียงพูด ซึ่งในส่ วนการรับคาสั่งด้ว ย
เสียงพูดเพื่ออานวยความสะดวกให้แก่ผู้สูงอายุนั้นประกอบไปด้วย
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1) เมื่อต้องการที่จะเปิดไฟหน้าบ้าน ให้พูดว่า “หน้าบ้านติด”
2) เมื่อต้องการที่จะเปิดไฟห้องรับแขก ให้พูดว่า “ห้องรับแขกติด”
3) เมื่อต้องการที่จะเปิดไฟห้องครัว ให้พูดว่า “ห้องครัวติด”
4) เมื่อต้องการที่จะเปิดไฟห้องนอน ให้พูดว่า “ห้องนอนติด”
5) เมื่อต้องการที่จะเปิดไฟห้องน้า ให้พูดว่า “ห้องน้าติด”
การทาการทดสอบการทางาน โดยทดลองป้อนคาสั่งผ่ านแอพพลิเคชัน ซึ่งเป็นการสั่ งการเปิดปิด
หลอดไฟที่อยู่ในแบบบ้านจาลอง ดังแสดงภาพหน้าจอการป้อนคาสั่งด้วยเสียงในภาพที่ 6 จากนั้นระบบจะส่ง
คาสั่งการเปิดปิดไฟไปยังระบบใน เเบบบ้านจาลอง ในการกาหนดการรับค่าการทางานของแอพพลิเคชัน จะมี
การเชื่อมต่อระหว่างแอพพลิเคชันไปยังแผงวงจรเพื่อสั่งการให้หลอดไฟในแบบบ้านจาลองทางาน ดังแสดงใน
แผนภาพที่ 7

แผนภาพที่ 7 การส่งคาสั่งให้เปิดไฟไปยังหลอดไฟในแบบบ้านจาลอง
4.3 การประเมินประสิทธิภาพของระบบและความพึงพอใจของผู้ใช้
ผู้วิจัยได้ให้กลุ่มตัวอย่างทาการทดสอบการทางานส่งคาสั่งควบคุมระบบด้วยการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี
เสียงเพื่อควบคุมแสงสว่างทาการเปิด-ปิดหลอดไฟ และประเมินผลด้วยการประเมินประสิทธิภาพและความพึง
̅) ส่ ว นเบี่ย งเบน
พอใจในการการประยุ กต์ ใช้ เ ทคโนโลยี เสี ย งเพื่อควบคุ มแสงสว่ าง โดยแสดงค่า เฉลี่ ย (𝒙
มาตรฐาน (S.D.) และค่าระดับการประเมินของกลุ่มตัวอย่างผู้ทดลองระบบควบคุมจานวน 45 คน ที่ใช้วิธีการ
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เลือกกลุ่มตัวอย่างแบบบังเอิญ (Accidental sampling) โดยผู้วิจัยพยายามเก็บตัวอย่างเท่าที่จะทาได้ตามที่มี
อยู่หรือที่ได้รับความร่วมมือ ตัวอย่างที่ได้จึงเป็นกรณีที่เผอิญหรือยินดีให้ความร่วมมือหรืออยู่ในสถานที่หรือตก
อยู่ในสภาวะดังกล่าว ทั้งนี้ กลุ่มตัวอย่างนี้เป็นผู้สูงอายุที่พักอาศัยอยู่ในบริเวณใกล้เคียงกับมหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครปฐม โดยผู้วิจัยได้ไปพบกลุ่ มตัวอย่างผู้ทดลอง ณ สถานที่ในชุมชนที่มักเจอผู้สูงอายุ อันได้แก่โรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพตาบลหนองปากโลงจานวน 30 คน และสถานออกกาลังกายตาบลหนองปากโลงอีกจานวน 15
คน ทาการทดสอบระบบและสอบถามจนได้ผลการประเมินประสิทธิภาพของระบบในแต่ละด้าน ซึ่งแสดงด้วย
ค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานจากการประเมินประสิทธิภาพของระบบและความพึงพอใจการใช้งานระบบ
โดยมีผลการประเมินดังต่อไปนี้
4.3.1 การประเมินประสิทธิภาพของระบบ
การประเมินประสิทธิภาพของระบบ ประกอบไปด้วยการประเมินประสิทธิภาพในด้านอุปกรณ์ และ
ตัวโปรแกรมที่ใช้งาน
1) ด้านอุปกรณ์ เป็นการประเมินเพื่อดูว่าอุปกรณ์มีการใช้งานได้สะดวกและมีความชัดเจนเข้าใจง่าย
ตรงกับวัตถุประสงค์ของงานวิจัย ว่ามีความสมบูรณ์มากน้อยเพียงใด โดยผลการประเมินของระบบเป็นไปดัง
แสดงในตารางที่ 1
ตารางที่ 1 ผลการประเมินประสิทธิภาพด้านอุปกรณ์
ประสิทธิภาพ
S.D.
ระดับ
𝑥̅
1.1 การใช้งานได้ง่าย
4.55
0.51
มากที่สุด
1.2 สามารถพกพาได้ง่าย
4.70
0.47
มากที่สุด
1.3 มีความสะดวกสบาย
4.60
0.59
มากที่สุด
1.4 มีความปลอดภัยในการใช้งาน
4.65
0.58
มากที่สุด
1.5 การออกแบบอุปกรณ์มีความเหมาะสม
4.55
0.60
มากที่สุด
ผลสรุปการประเมินด้านอุปกรณ์
4.61
0.36
มากที่สุด
จากตารางที่ 1 ผลการประเมินประสิ ทธิภาพด้านอุปกรณ์ ในภาพรวมพบว่าอยู่ในระดับมากที่สุ ด
(𝑥̅ =4.61) ซึ่งแสดงถึงการยอมรับประสิทธิภาพด้านอุปกรณ์อยู่ในระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ
พบว่ า ผู้ ต อบแบบสอบถามส่ ว นใหญ่ มี ค วามคิ ด เห็ น เกี่ ย วกั บ สามารถพกพาได้ ง่ า ย อยู่ ใ นระดั บ มากที่ สุ ด
(𝑥̅ =4.70) มีความปลอดภัยในการใช้งาน อยู่ในระดับมากที่สุด (𝑥̅ =4.65) มีความสะดวกสบาย อยู่ในระดับ
มากที่สุด (𝑥̅ =4.60) การใช้งานได้ง่าย และมีความปลอดภัยในการใช้งาน อยู่ในระดับมากที่สุด (𝑥̅ =4.55)
ตามลาดับจากมากไปหาน้อย
2) ด้านโปรแกรม เป็นการประเมินเพื่อดูว่าโปรแกรมมีประโยชน์อย่างไร และมีความสะดวกสบายต่อ
การใช้งานหรือไม่ โดยผลการประเมินของระบบเป็นไปดังแสดงในตารางที่ 2
รายการประเมิน
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ตารางที่ 2 ผลการประเมินประสิทธิภาพด้านการใช้งานโปรแกรม
ประสิทธิภาพ
S.D.
ระดับ
𝑥̅
2.1 โปรแกรมเปิด – ปิดไฟผ่านเสียงมีประโยชน์อย่างมาก
4.70
0.47
มากที่สุด
2.2 โปรแกรมมีความเสถียรไม่ซับซ้อนจนเกินไป
4.60
0.50
มากที่สุด
2.3 ความสะดวกใน รวดเร็วในการเข้าถึงโปรแกรม
4.50
0.51
มากที่สุด
2.4 ระบบเครือข่ายครอบคลุมทั่วถึง
4.55
0.51
มากที่สุด
2.5 ความทันสมัยของโปรแกรม
4.60
0.50
มากที่สุด
ผลสรุปการประเมินด้านการใช้งานโปรแกรม
4.59
0.24
มากที่สุด
จากตารางที่ 2 ผลการประเมินประสิทธิภาพด้านการใช้งานโปรแกรม ในภาพรวมพบว่าอยู่ในระดับ
มากที่สุด (𝑥̅ =4.59) ซึ่งแสดงถึงการยอมรับประสิทธิภาพด้านการใช้งานโปรแกรมอยู่ในระดับมากที่สุด เมื่อ
พิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีความคิดเห็นเกี่ยวกับโปรแกรมเปิด – ปิดไฟผ่าน
เสียงมีประโยชน์อย่างมาก อยู่ในระดับมากที่สุด (𝑥̅ =4.70) โปรแกรมมีความเสถียรไม่ซับซ้อนจนเกินไป และ
ความทันสมัยของโปรแกรม อยู่ในระดับมากที่สุด (𝑥̅ =4.60) ระบบเครือข่ายครอบคลุมทั่วถึง อยู่ในระดับมาก
ที่สุด (𝑥̅ =4.55) ความสะดวกใน รวดเร็วในการเข้าถึงโปรแกรม อยู่ในระดับมากที่สุด (𝑥̅ =4.50) ตามลาดับจาก
มากไปหาน้อย
รายการประเมิน

4.3.2 การประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้
การประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้ เป็นการประเมินเพื่อดูว่าผู้ใช้มีความพึงพอใจที่จะใช้งานหรือไม่
และโปรแกรมมีความครบถ้วน ถูกต้อง สามารถเข้าใจตามความต้องการของผู้พัฒนาระบบตามความต้องการ
โดยผลการประเมินของระบบเป็นไปดังแสดงในตารางที่ 3
ตารางที่ 3 ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้ต่อการใช้งานระบบ
รายการประเมิน
3.1 ได้รับความรู้ความเข้าใจตามความต้องการ
3.2 มีความพึงพอใจที่จะใช้โปรแกรม เปิด-ปิดไฟผ่านเสียง
3.3 ความครบถ้วน ถูกต้อง ของการใช้งานโปรแกรม
3.4 การให้คาแนะนาและแก้ไขปัญหา
3.5 ความรวดเร็วในการให้บริการ
ผลสรุปการประเมินด้านคุณภาพการให้บริการ
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𝑥̅
4.65
4.65
4.80
4.70
4.75
4.71

ความพึงพอใจ
S.D.
ระดับ
0.49 มากที่สุด
0.59 มากที่สุด
0.41 มากที่สุด
0.47 มากที่สุด
0.44 มากที่สุด
0.25 มากที่สุด

Journal of Management Science Nakhon Pathom Rajabhat University Vol.7 No.1 January-June 2020

จากตารางที่ 3 ผลการประเมินประสิทธิภาพด้านคุณภาพการให้บริการ ในภาพรวมพบว่าอยู่ในระดับ
มากที่สุด (𝑥̅ =4.71) ซึ่งแสดงถึงการยอมรับประสิทธิภาพด้านคุณภาพการให้บริการอยู่ในระดับมากที่สุด เมื่อ
พิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีความคิดเห็นเกี่ยวกับความครบถ้วน ถูกต้อง ของการ
ใช้ ง านโปรแกรม อยู่ ใ นระดั บ มากที่ สุ ด (𝑥̅ =4.80) ความรวดเร็ ว ในการให้ บ ริ ก าร อยู่ ใ นระดั บ มากที่ สุ ด
(𝑥̅ =4.75) การให้คาแนะนาและแก้ไขปัญหา อยู่ในระดับมากที่สุด (𝑥̅ =4.70) ได้รับความรู้ความเข้าใจตาม
ความต้องการ และมีความพึงพอใจที่จะใช้โปรแกรม เปิด -ปิดไฟผ่านเสียง อยู่ในระดับมากที่สุด (𝑥̅ =4.65)
ตามลาดับจากมากไปหาน้อย
4.3.3 สรุปผลการวิเคราะห์การประเมินประสิทธิภาพและความพึงพอใจในภาพรวมทั้งหมด
สรุปผลจากการได้นาระบบที่พัฒนาเสร็จสิ้นแล้วไปทดสอบเพื่อประเมินประสิทธิภาพและความพึง
พอใจต่อระบบสามารถสรุปผลการประเมินแต่ละด้านดังแสดงในตารางที่ 4
ตารางที่ 4 สรุปผลการประเมินระบบในทุกด้าน
ผลการประเมิน
ด้านการประเมิน
S.D.
ระดับ
𝑥̅
4.1 ด้านอุปกรณ์
4.61 0.36 มากที่สุด
4.2 ด้านการใช้งานโปรแกรม
4.59 0.24 มากที่สุด
4.3 ความพึงพอใจในการใช้งานระบบ
4.71 0.25 มากที่สุด
ผลสรุปการประเมินประสิทธิภาพของระบบภาพรวมทั้งหมด
4.64 0.25 มากที่สุด
จากตารางที่ 4 ผลสรุป การประเมินระบบในภาพรวม พบว่าผลการประเมินอยู่ในระดับมากที่สุ ด
(𝑥̅ =4.64) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ผู้ประเมินส่วนใหญ่มีความคิดเห็นเกี่ยวกับ ผลการประเมินความพึง
พอใจในการใช้งานระบบอยู่ในระดับมากที่สุด (𝑥̅ =4.71) รองลงมาเป็นการประเมินประสิทธิภาพระบบด้าน
อุ ป กรณ์ (𝑥̅ =4.61) ส่ ว นด้า นที่น้ อ ยที่สุ ด คือการประเมินประสิ ทธิภ าพด้า นการใช้งานโปรแกรม ซึ่ งก็ยัง มี
ประสิทธิภาพอยู่ในระดับมากที่สุดเช่นกัน (𝑥̅ =4.59)

5. สรุป อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ
จากการวิเคราะห์ผลประเมินประสิทธิภาพของระบบและความพึงพอใจของผู้ใช้งาน พบว่าระดับการ
ประเมินระบบโดยเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด แสดงว่าผู้สูงอายุมีความพึงพอใจ และเห็นว่าระบบควบคุมแสง
สว่างผ่านระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ ตรงกับความต้องการของตน สอดคล้องกับแนวคิด ของ กุลยา ตันติผลา
ชีวะ (2524) ที่เสนอว่า ความต้องการของผู้สูงอายุที่ต้องการพึ่งพาตนเองและไม่เป็นภาระให้กับผู้อื่น โดยเมื่อ
พิจารณาแต่ละด้านการประเมิน พบว่าระบบมีผลการประเมินในระดับดีมากในทุกด้าน แต่ในด้านการใช้งาน
โปรแกรมมีผลการประเมินที่ต่ากว่าในด้านอื่น โดยเฉพาะในรายการประเมินความสะดวกรวดเร็วในการเข้าถึง
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โปรแกรมซึ่งได้ค่าเฉลี่ยการประเมินต่ากว่าคะแนนเฉลี่ยของประเด็นอื่นๆ จึงเสนอแนะให้พัฒนาแอพพลิเคชัน
ลงใน Play Store หรือ Apple Store ที่เป็นที่คุ้นเคยสาหรับผู้ใช้ในระบบแอนดรอยด์ และไอโอเอส สอดคล้อง
กับงานของ เจษฎา ขจรฤทธิ์ ปิยนุช ชัยพรแก้ว และหนึ่งฤทัย เอ้งฉ้วน (2017) ที่เสนอว่าพัฒนาระบบควบคุม
อุปกรณ์ไฟฟ้าสาหรับบ้านอัจฉริยะผ่านสมาร์ทโฟน ควรเน้นการใช้ แอพพลิเคชัน Android บริการ NETPIE
และหน่วยควบคุมไมโครคอนโทรลเลอร์ เพื่อควบคุมแสงสว่างภายในบ้ านจากที่ใด ๆ ผ่านระบบสมาร์ทโฟนที่
ทาการเชื่อมต่อระบบอินเทอร์เน็ต เพื่อเพิ่มความสะดวกรวดเร็วในการเข้าถึงมากขึ้น อีกทั้งยังเป็นการเพิ่ม
ความน่าสนใจและความน่าเชื่อถือของแอพพลิเคชันอีกด้วย
5.2 ข้อเสนอแนะเพื่อนาไปใช้ในการวิจัยครั้งนี้
การพัฒ นาระบบควบคุมอุป กรณ์ไฟฟ้าด้ว ยเสี ยงโดยประยุกต์ใช้เทคโนโลยีด้านเสียงในการ
ควบคุ ม แสงสว่ า ง ให้ เ ป็ น ตั ว เลื อ กในการอ านวยความสะดวกในใช้ ง านประจ าวั น ให้ กั บ ผู้ สู ง อายุ ผ่ า น
ระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ มีความจาเป็นเนื่องจาก ภาวการณ์ปัจจุบันประเทศไทยกาลังเข้าสู่สังคมสูงวัย
และในปัจจุบัน จานวนการใช้โทรศัพท์มือถือในระดับแอนดรอยด์มีแนวโน้มสูงขึ้น เนื่องจากค่าใช้จ่ายต่อหน่วย
ในการใช้โทรศัพท์ดังกล่าวมีราคาถูกลง สวนทางกับเทคโนโลยีที่พัฒนาและสร้างความสะดวกแก่ชีวิตมากยิ่งขึ้น
5.3 ข้อเสนอแนะสาหรับการวิจัยครั้งต่อไป
1.งานวิจัยนี้เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ ดังนั้นในอนาคตจึงควรมีการศึกษาวิจัยเชิงคุณภาพด้วยการ
สัมภาษณ์ข้อมูลแบบเจาะลึกที่การศึกษาเชิงปริมาณไม่สามารถอธิบายได้
2.งานวิจัยดังกล่าวยังมีข้อจากัดในเรื่องของขนาดกลุ่มตัวอย่าง ผู้ที่สนใจพัฒนาต่อยอด ควรมี
การศึกษากลุ่มตัวอย่างที่มีขนาดที่ถูกต้องตามหลักการคานวณ
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