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ก าหนดเผยแพร่ 
 ปีละ 2 ฉบับ ( ฉบับท่ี 1 มกราคม-มิถุนายน,  ฉบับท่ี 2 กรกฎาคม-ธันวาคม) 
 
วัตถุประสงค์ของวารสาร 
  1. เพื่อน าเสนอบทความทางวิชาการและบทความวิจัยที่มีคุณภาพ ท่ีแสดงถึงประโยชน์ทั้งเชิงทฤษฎี (Theoretical 
Contributions) ที่นักวิจัยหรือผู้ที่สนใจสามารถน าไปพัฒนาหรือสร้างองค์ความรู้ ใหม่ และประโยชน์ในเชิงปฏิบัติการ 
(Managerial Contributions) นักวิจัยหรือผู้สนใจน าไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์หรือต่อยอดการวิจัยที่ครอบคลุมเนื้อหาที่เป็น 
สหวิทยาการทางด้านการจัดการเทคโนโลยี  เทคโนโลยีสารสนเทศ เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และการสื่อสาร เทคโนโลยีมัลติมีเดีย
และคอมพิวเตอร์ศึกษา คอมพิวเตอร์ธุรกิจ  เทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมด้านการศึกษา ด้านวิทยาศาสตร์ และด้าน
สังคมศาสตร์ ตลอดจนสาขาวิชาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง 
  2. เพื่อให้บริการวิชาการแก่สังคมในการเป็นศูนย์กลางเผยแพร่ แลกเปลี่ยนความคิดเห็น ประสบการณ์ การท าวิจัย
และการพัฒนาผลงานวิชาการของนักวิจัย นักวิชาการ คณาจารย์ ผู้บริหาร นักศึกษา นักธุรกิจ และประชาชนผู้สนใจการ
จัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรมทั่วไป   
 
นโยบายพิจารณากลั่นกรองบทความ 
  1. บทความวิจัยจะต้องอยู่ภายใต้เงื่อนไขที่ว่าไม่เคยตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสาร เอกสารการประชุม หรือสิ่งพิมพ์ใดมา
ก่อน (ยกเว้นรายงานการวิจัยและวิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์) และไม่อยู่ในระหว่างการพิจารณารอตีพิมพ์ในวารสารอื่น 
  2. บทความที่รับพิจารณาตีพิมพ์ต้องผ่านการกลั่นกรองจากผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง (Peer Review) 
อย่างน้อย 2 คน และได้รับความเห็นชอบจากกองบรรณาธิการ 
  3. ผู้เขียนต้องปฏิบัติตามเง่ือนไขที่กองบรรณาธิการวารสารก าหนด และยินยอมให้บรรณาธิการแก้ไขบทความ 
เพื่อความสมบูรณ์ได้ในข้ันตอนสุดท้ายก่อนเผยแพร่ 
   
กระบวนการพิจารณากลั่นกรองบทความ 
  บทความที่จะได้รับการพิจารณาตีพิมพ์จะต้องผ่านกระบวนการพิจารณาจากกองบรรณาธิการและผู้ทรงคุณวุฒิใน
สาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง (Peer Review) ดังนี ้
  1. กองบรรณาธิการจะแจ้งให้ผู้เขียนทราบ เมื่อกองบรรณาธิการได้รับบทความเรียบร้อยแล้ว 
  2. กองบรรณาธิการจะตรวจสอบบทความว่าอยู่ในขอบเขตเนื้อหาวารสารหรือไม่ รวมถึงคุณภาพทางวิชาการและ
ประโยชน์ ทั้งในเชิงทฤษฎีและปฏิบัติ โดยใช้เวลาพิจารณาประมาณ 15 วัน 
  3. ในกรณีที่กองบรรณาธิการพิจารณาเห็นควรรับบทความไว้พิจารณาตีพิมพ์ กองบรรณาธิการจะด าเนินการ  
ส่งบทความเพื่อกลั่นกรองต่อไป โดยจะส่งให้ผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง อย่างน้อย 2 คน ประเมินคุณภาพของ
บทความว่าอยู่ในเกณฑ์ที่เหมาะสมจะลงตีพิมพ์หรือไม่  ซึ่งกระบวนการกลั่นกรองนี้ทั้งผู้ทรงคุณวุฒิและผู้เขียนจะไม่ทราบ
ข้อมูลซึ่งกันและกัน (Double-blind peer review) โดยใช้เวลาพิจารณาประมาณ 45 วัน 
  4. เมื่อผู้ทรงคุณวุฒิประเมินบทความแล้ว กองบรรณาธิการจะตัดสินใจโดยอิงตามข้อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒิ  
บทความนั้นๆ ควรน าลงตีพิมพ์ หรือควรส่งให้ผู้เขียนแก้ไขก่อนส่งให้ผู้ทรงคุณวุฒิประเมินอีกครั้ง หรือปฏิเสธการตีพิมพ์ และ
จะแจ้งผลการพิจารณาของผู้ทรงคุณวุฒิให้ผู้เขียนรับทราบ ภายในระยะเวลา 15 วัน นับตั้งแต่วันที่ได้รับผลการพิจารณา  
โดยผลการพิจารณาของผู้ทรงคุณวุฒิดังกล่าวถือเป็นท่ีสิ้นสุด  
 
  
  



บทบรรณาธิการ 
 
  วารสารวิชาการ “การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรม” (Journal of Information Technology 
Management and Innovation) เป็นวารสารที่ตีพิมพ์เผยแพร่บทความวิจัย บทความวิชาการ โดยมีวัตถุประสงค์   
เพื่อน าเสนอบทความทางวิชาการและบทความวิจัยที่มีคุณภาพ ที่แสดงถึงประโยชน์ทั้งเชิงทฤษฎี (Theoretical Contributions) 
ที่นักวิจัยหรือผู้ที่สนใจสามารถน าไปพัฒนาหรือสร้างองค์ความรู้ ใหม่  และประโยชน์ในเชิงปฏิบัติการ ( Managerial 
Contributions) นักวิจัยหรือผู้สนใจน าไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์หรือต่อยอดการวิจัยครอบคลุมเนื้อหาที่เป็นสหวิทยาการ
ทางด้านการจัดการเทคโนโลยี  เทคโนโลยีสารสนเทศ เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และการสื่อสาร เทคโนโลยีมัลติมีเดียและ
คอมพิวเตอร์ศึกษา คอมพิวเตอร์ธุรกิจ  เทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมด้านการศึกษา ด้านวิทยาศาสตร์ และด้าน
สังคมศาสตร์ ตลอดจนสาขาวิชาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง และเพื่อให้บริการวิชาการแก่สังคมในการเป็นศูนย์กลางเผยแพร่ แลกเปลี่ยน
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บทคัดย่อ 

 บทความนี้น าเสนอระบบแจ้งเตือนปริมาณคงเหลือของแก๊สในครัวเรือนและการสั่งซื้อ องค์ประกอบหลัก
ของระบบประกอบด้วย โหลดเซลล์เซ็นเซอร์ โมดูลขยายสัญญาณ บอร์ดไมโครคอนโทรลเลอร์ และจีพีเอสโมดูล 
หลักการท างานของระบบเริ่มจากโหลดเซลล์เซ็นเซอร์ ท าการอ่านค่าน้ าหนักถังแก๊สพร้อมกับท าการขยายสัญญาณ
และส่งค่าน้ าหนักให้กับบอร์ดไมโครคอนโทรลเลอร์ เพื่อประมวลผลและแจ้งเตือนให้ผู้ใช้ทราบปริมาณแก๊สผ่าน  
แอปพลิเคชันไลน์ การแจ้งเตือนมี 3 ระดับ ได้แก่ แจ้งเมื่อระดับแก๊สอยู่ที่ 50%, 25% และ 5% โดยในแต่ละระดับ
จะแจ้งเตือน 3 ครั้ง ห่างกันครั้งละ 5 นาที ที่ระดับ 5% จะให้ลูกค้ายืนยันการสั่งซื้อแก๊ส ถ้าลูกค้ายืนยันการสั่งซื้อ
แก๊ส ระบบจะค้นหาต าแหน่งละติจูด ลองจิจูด ผ่านกูเกิลแมปเอพีไอ เพื่อส่งต าแหน่งให้กับร้านส่งแก๊สผ่าน 
แอปพลิเคชันไลน์ เมื่อร้านส่งแก๊สได้รับข้อความการสั่ งซื้อจะค้นหาต าแหน่งการจัดส่งแก๊สโดยผ่านกูเกิลแมป  
การทดลองการท างานของระบบในพื้นที่ 3 ต าแหน่ง แต่ละต าแหน่งมีละติจูด ลองจิจูด ที่แตกต่างกัน เพื่อทดสอบ
การแจ้งเตือนและการสั่งซื้อส าหรับลูกค้า การรับค่าพิกัดและการตรวจสอบแผนที่ต าแหน่งการส่งแก๊สส าหรับ  
ร้านส่งแก๊ส ผลการทดสอบ พบว่า ระบบสามารถท างานได้ถูกต้องทุกครั้ง 

 

ค าส าคัญ: ระบบการสั่งซื้อแก๊ส การตรวจวัดค่าน้ าหนัก ระบบการน าทางโดยระบุพิกัดจากสัญญาณดาวเทียม 
 

Abstract 

 This paper introduces a mobile application for cooking gas measurement and ordering 
system. There are four main part of the system, including, a lode cell sensor, a signal amplifier 
module, a microcontroller board, and a GPS module. As for the gas measurement process, first, 
the lode cell sensor is used to weight of remaining gas and sends th data to the signal amplifier 
module and microcontroller board, respectively. Then, the data is processed by the 
microcontroller and notify the user about the remaining of cooking gas in the tank via the line 
application. There are three notification levels, including, 50%, 25%, and 5%. The system 
generates three notification messages in each level in every 5 minutes. In addition, when the gas 
level reaches 5%, a gas order confirmation is required from the user. If the order is confirmed, 
the system sends the current geographic location, based on Google Maps, to a gas seller via the 
line application. In our experiment, we use the application on three different locations in order 
to test the notification, ordering, position locator, and navigation functions. As a result, all the 
features are functioned successfully. 

Keywords: Gas Ordering System, Weight Measurement, GPS-Based Navigation System 
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บทน า 

 แทบทุกครัวเรือนจะมีการท าอาหารโดยใช้เชื้อเพลิงจากแก๊สแทนการใช้ไม้ หรือฟืนที่ใช้กันในอดีตเนื่องจาก
การใช้ฟืนมีข้อเสีย คือ หาได้ยาก ให้ค่าความร้อนไม่สม่ าเสมอ การเผาไหม้ไม่สมบูรณ์เกิดควันหรือเขม่า  
และเป็นต้นเหตุของภาวะโลกร้อน ในขณะที่แก๊สถือว่าเป็นช้ือเพลิงที่มีการเผาไหม้สมบูรณ์และสามารถแก้ปัญหา
เหล่านั้นได้ โดยทั่วไปแก๊สจะให้ค่าความร้อนประมาณ 400 แคลอรี อีกทั้งแก๊สยังสามารถหาได้ง่าย มีร้านส่งแก๊ส
สามารถส่งแก๊สได้สะดวกและรวดเร็ว เพียงผู้ใช้โทรแจ้งและบอกเส้นทางที่ถูกต้อง ร้านส่งแก๊สก็สามารถส่งให้ถึง
ครัวเรือนได้เลย ด้วยเหตุนี้จึงท าให้แก๊สได้รับความนิยมทั้งในระดับครัวเรือนและร้านอาหาร แต่ปัญหาที่เกิดขึ้น 
ทั้งฝั่งลูกค้าและร้านส่งแก๊ส คือ ลูกค้าไม่ทราบได้เลยว่าแก๊สจะหมดเมื่อไหร่ อาจจะหมดขณะก าลังท าอาหารท าให้ไม่
สามารถท าอาหารต่อไปได้ ต้องรอสั่งซื้อแก๊สจากร้านส่งหรือน าถังแก๊สไปเปลี่ยนที่ร้านส่งแก๊ส ท าให้เสียเวลาใน 
การท าอาหาร ส าหรับทางด้านร้านส่งแก๊สก็มีปัญหาเช่นเดียวกัน เช่น ถ้าไม่คุ้นเคยกับลูกค้าปัญหาในการน าส่งแก๊สที่
จะไปถึงบ้านของลูกค้าก็อาจจะล่าช้ากว่าก าหนด เนื่องจากอาจจะไปส่งผิดที่ผิดครัวเรือน หรืออาจจะสื่อสารกันไม่
เข้าใจระหว่างลูกค้ากับร้านส่งแก๊ส ท าให้เกิดปัญหาเหล่านี้บ่อยครั้ง  
 ปัจจุบันเทคโนโลยีได้เข้ามามีบทบาทในชีวิตประจ าวันของมนุษย์มากยิ่งข้ึนในหลายๆ ด้าน โดยเฉพาะด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ท าให้คนในสังคมมีการติดต่อสื่อสารถึงกันได้ง่ายและรวดเร็ว เทคโนโลยีด้าน
สมาร์ตโฟน มีความเป็นอัจฉริยะอยู่ในตัว ผู้ผลิตได้เพิ่มความสามารถต่างๆ โดยมีการพัฒนาแอปพลิเคชันเพื่อ
สนับสนุนผู้ใช้ให้สามารถใช้งานได้หลากหลาย ไม่เป็นเพียงเฉพาะการโทรเข้าหากันได้เท่านั้น [1] สมาร์ตโฟนมี 
การเข้าถึงอินเทอร์เน็ตแบบไร้สาย ท้ังรูปแบบ wifi, 3G, 4G จากการส ารวจของสมาคมโฆษณาดิจิทัล (ประเทศไทย) 
พบว่าประชากรของประเทศไทย 68.1 ล้านคน มีผู้ใช้อินเทอร์เน็ต 38 ล้านคน และในจ านวนนี้มีการใช้บริการ
เครือข่าย 4G จ านวน 10.8 ล้านเลขหมาย [2] นอกจากความก้าวหน้าด้านสมาร์ทโฟนแล้ว ด้าน
ไมโครคอนโทรลเลอร์ก็มีการพัฒนาให้มีขนาดเล็กลงแต่มีประสิทธิภาพมากขึ้น อุปกรณ์ตรวจจับต่างๆ มี
ความสามารถมากขึ้นและมีราคาที่ถูกลง ท าให้สามารถท่ีจะน ามาประยุกต์ใช้งานได้อย่างสะดวก โดยอุปกรณ์เหล่านี้
จะแบ่งเป็นสองกลุ่ม ได้แก่ อุปกรณ์ที่ใช้ส าหรับควบคุม และอุปกรณ์ที่ใช้ส าหรับตรวจจับหรืออาจเรียกว่า เซ็นเซอร์ 
อุปกรณ์ที่ใช้ในการควบคุมจะนิยมใช้บอร์ดไมโครคอนโทรลเลอร์ ซึ่งถือได้ว่าเป็นคอมพิวเตอร์ขนาดเล็ก มี
ประสิทธิภาพสูง และราคาถูก [3] 
 จากความก้าวหน้าด้านเทคโนโลยีและปัญหาดังกล่าวข้างต้น คณะผู้วิจัยมีแนวคิดที่จะน าเทคโนโลยีที่มีอยู่
ในปัจจุบันมาประยุกต์ใช้งานเพื่อแก้ไขปัญหา จึงได้พัฒนาระบบการแจ้งเตือนปริมาณคงเหลือของแก๊สในครัวเรือน
และการสั่งซื้อ ระบบนี้จะท าการแจ้งเตือนผู้ใช้หรือลูกค้าให้ทราบถึงปริมาณแก๊สคงเหลือและสามารถสั่งซื้อแก๊สจาก
ร้านส่งได้โดยอัตโนมัติ ลูกค้าเพียงยืนยันการสั่งซื้อ ระบบจะสั่งซื้อให้ทันทีพร้อมส่งละติจูด ลองจิจูดให้กับร้านส่งแก๊ส 
เมื่อร้านส่งแก๊สจะได้รับข้อความการสั่งซื้อแก๊สก็สามารถค้นหาต าแหน่งของลูกค้าและแสดงผลด้วยกูเกิลแมปเพื่อน า
ทางไปบ้านลูกค้า ท าให้เกิดความสะดวกทั้งด้านลูกค้าและร้านส่งแก๊ส 
  
1. วัตถุประสงค์การวิจัย 

1.1 เพื่อพัฒนาระบบแจ้งเตือนปริมาณคงเหลือของแก๊สในครัวเรือนและการสั่งซื้อ 
1.2 เพื่อประเมินคุณภาพของระบบแจ้งเตือนปริมาณคงเหลือของแก๊สในครัวเรือนและการสั่งซื้อ 

2. เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
 คณะผู้วิจัยได้ศึกษาเอกสาร ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องต่างๆ ได้เป็นฐานสร้างแนวความคิดในการวิจัย
ให้กับผู้วิจัยในการพัฒนาระบบแจ้งเตือนปริมาณคงเหลือของแก๊สในครัวเรือนและการสั่งซื้อ ดังนี ้
 กูเกิลแมป เอพีไอ (Google Map API) เป็นเอพีไอที่สามารถพัฒนาโปรแกรมเพื่อแทรกแผนที่เข้าไปเป็น
องค์ประกอบส่วนหนึ่งของเว็บเพจที่ต้องการได้โดยเขียนเป็นภาษาเอชทีเอ็มแอล และจาวาสคริปต์ในรูปแบบที่ไม่
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สลับซับซ้อนนักส าหรับการพัฒนางานแผนที่ง่ายๆ นอกจากนี้กูเกิลแมป เอพีไอ มีขีดความสามารถกว้างขวางเน้นใน
ด้านการน าเสนอข้อมูลแผนที่ในลักษณะหมุดปักเพื่อก าหนดต าแหน่ง สามารถให้แสดงข้อมูลประกอบแผนที่  
เมื่อผู้ใช้คลิกท่ีตัวหมุดปักนั้นๆ หรือการแสดงแผนที่แบบเส้น พื้นที่ และภาพ กูเกิลแมป เอพีไอเป็นโปรแกรมระบบ
เปิดในภาษาจาวาสคริปจึงท าให้นักพัฒนาโปรแกรมสามารถเข้าไปดูรายละเอียดของโปรแกรมได้สะดวก  รวมทั้ง
สามารถปรับเปลี่ยนแก้ไขโปรแกรมได้ [4], [5] 

โหลดเซลล์เซ็นเซอร์ คือ อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่สามารถแปลงค่าแรงกดหรือแรงดึงให้เป็นสัญญาณทาง
ไฟฟ้า การแปลงค่าเกิดขึ้นสองขั้นตอน คือ การแปลงค่าทางกลศาสตร์ที่ถูกตรวจจับได้ให้อยู่ในรูปร่างของสเตนเกจ 
และขั้นตอนท่ีสองจะเปลี่ยนค่าสเตนเกจไปเป็นสัญญาณไฟฟ้า โหลดเซลล์เหมาะส าหรบัการทดสอบคุณสมบัติทางกล
ของช้ินงานโหลดเซลล์ ถูกน าไปใช้ในอุตสาหกรรมหลากหลายประเภท ได้แก่ การช่ังน้ าหนักการทดสอบแรงกดของ
ช้ินงาน การทดสอบความแข็งแรงของช้ินงาน การทดสอบการเข้ารูปช้ินงาน [6] 

HX711 Weight Sensor Amplifier Dual Channel Module เป็นโมดูลส าหรับต่อเข้ากับโหลดเซลล์
เซ็นเซอร์เพื่อท าการขยายสัญญาณ เนื่องจากสัญญาณที่ได้จากโหลดเซลล์เซ็นเซอร์ปกติแล้วมีค่าน้อยมาก สัญญาณที่
ได้จากการขยายเป็นสัญญาณดิจิทัล ขนาด 24 bit และใช้การสื่อสารผ่าน I2C ท าให้บอร์ดไมโครคอนโทรลเลอร์ 
ตระกูล Arduino, NodeMCU, Raspberry Pi หรือ MCU อื่นๆ สามารถอ่านค่าน้ าหนักได้ง่าย [7] 

จีพีเอส (Global Positioning System: GPS) คือ ระบบบอกต าแหน่งบนพ้ืนผิวโลก โดยอาศัยการค านวณ
จากความถี่สัญญาณนาฬิกาที่ส่งมาจากดาวเทียมที่โคจรอยู่รอบโลกซึ่งทราบต าแหน่ง ท าให้ระบบนี้สามารถบอก
ต าแหน่ง ณ จุดที่ สามารถรับสัญญาณได้ทั่วโลก โดยเครื่องรับสัญญาณจีพีเอส รุ่นใหม่ๆ จะสามารถค านวณความเร็ว 
และทิศทางน ามาใช้ร่วมกับโปรแกรมแผนที่ เพื่อใช้ในการน าทางได้ [8], [9] 
 ส าหรับงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องกับระบบการตรวจสอบปริมาณแก๊สและการสั่งซื้อแก๊ส ได้มีนักวิจัยจ านวนหนึ่ง
ได้เห็นความส าคัญของความปลอดภัยและการประหยัดพลังงานในการใช้แก๊สหุงต้มที่มีอยู่ในปัจจุบัน มีการศึกษา
ค้นคว้าโดยอาศัยเครื่องรับรู้ที่สามารถตรวจสอบการรั่วไหลของแก๊สเพื่อป้องกันอันตรายที่จะเกิดขึ้น อีกทั้งยังมี
ความสามารถในการแจ้งเตือนผ่านเครือข่ายไร้สาย (GSM) ไปยังผู้ใช้ให้ทราบถึงปริมาณแก๊สในอากาศบริเวณที่ติดตั้ง
อุปกรณ์หากมีการรั่วไหลเกิดขึ้นและยังเป็นแนวทางในการประหยัดพลังงาน ประหยัดค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการรั่วไหล
อีกด้วย [10], [11], [12], [13], [14] ซึ่งงานวิจัยส่วนใหญ่จะให้ความส าคัญเกี่ยวกับการรั่วไหลของแก๊ส แต่ยังขาด
ระบบการแจ้งเตือนเมื่อแก๊สหมด และการสั่งซื้อแก๊ส จึ่งเป็นที่มาของการวิจัยในครั้งน้ี 
                   

วิธีด าเนินการวิจัย 
1. เคร่ืองมือการวิจัย 

1.1 ระบบแจ้งเตือนปริมาณคงเหลือของแก๊สในครัวเรือนและการสั่งซื้อ 
1.2 แบบบันทึกการแจ้งเตือนปริมาณแก๊ส การสั่งซื้อ  
 

2. ขั้นตอนการด าเนินการวิจัย  
 คณะผู้วิจัยได้ก าหนดขั้นตอนการวิจัยไว้ 5 ขั้นตอน ดังนี ้

2.1 ขั้นตอนการศึกษาข้อมูล เป็นการศึกษารายละเอียดเกี่ยวกับฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ วิธีการพัฒนา
ระบบแจ้งเตือนปริมาณคงเหลือของแก๊สในครัวเรือนและการสั่งซื้อ หลักการท างานของไมโครคอนโทรลเลอร์ตระกูล 
Node MCU อุปกรณ์ช่ังน้ าหนัก Load Cell อุปกรณ์รับค่าพิกัดดาวเทียมจีพีเอส และการส่งข้อมูลผ่านอินเทอร์เน็ต
ไปยังโมบายแอปพลิเคชัน จากเอกสาร หนังสือ และงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 

2.2 ขั้นตอนการวิเคราะห์ระบบ เป็นขั้นตอนการน าระบบงานที่ได้ศึกษามาวิเคราะห์ขอบเขตของระบบ
แจ้งเตือนปริมาณคงเหลือของแก๊สในครัวเรือนและการสั่งซื้อ การส่งค่าน้ าหนักจากถังแก๊ส การส่งค่าพิกัดจีพีเอส 
การแจ้งเตือนแก๊สหมด การส่งข้อมูลของลูกค้าไปยังเจ้าของร้าน และการเปิดใช้แผนที่จากกูเกิลแมป เพื่อลดปัญหา
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การส่งแก๊สผิด เป็นผลให้เกิดความรวดเร็วในการจัดส่ง อีกทั้งยังเพิ่มความสะดวกสบายแก่ผู้ใช้งาน โครงสร้างของ
ระบบ ดังภาพท่ี 1 

 

 

ภาพที่ 1  การออกแบบและโครงสร้างระบบ 

จากภาพที่ 1 โหลดเซลล์รับน้ าหนักจะท าการตรวจสอบแก๊สคงเหลือในถัง และส่งค่าปริมาณแก๊สให้กับ
บอร์ดไมโครคอนโทรลเลอร์ เพื่อประมวลผลและแจ้งเตือนไปยังลูกค้าผ่านแอปพลิเคชันไลน์ เพื่อให้ลูกค้ายืนยันการ
สั่งซื้อแก๊ส เมื่อบอร์ดไมโครคอนโทรลเลอร์ได้รับค ายืนยันการสั่งซื้อจากลูกค้า  บอร์ดจะตรวจสอบต าแหน่งเพื่อ
ก าหนดละติจูด ลองตจิูด โดยอาศัยกูเกิลเอพีไอ เพื่อส่งต าแหน่งไปให้กับร้านค้าส่งแก๊สผ่านไลน์แอปพลิเคชัน ร้านค้า
ส่งแก๊สจะตรวจสอบต าแหน่งในการส่งแก๊สจากต าแหน่งที่ได้รับโดยอาศัยกูเกิลแมปน าทาง  
 2.3 การออกแบบระบบ ระบบแจ้งเตือนปริมาณคงเหลือของแก๊สในครัวเรือนและการสั่งซื้อ การท างาน
แยกออกเป็น 3 ส่วนคือ 1) ตรวจสอบค่าน้ าหนักแก๊สโดยใช้โหลดเซลล์เซ็นเซอร์ และส่งค่าไปยังบอร์ด
ไมโครคอนโทรลเลอร์ NodeMCU 2) การแจ้งเตือนและยืนยันการสั่งซื้อ เมื่อไมโครคอนโทรลเลอร์ได้รับค่าน้ าหนัก
จากตัวโหลดเซลล์เซ็นเซอร์ท าการแจ้งเตือนไปยังแอปพลิเคชันไลน์ของลูกค้า  โดยมีการแจ้งเตือน 3 ระดับ คือ 
ปริมาณแก๊ส 50%, 25% และ 5% ส าหรับสองกรณีแรกระบบจะท าการแจ้งเตือนลูกค้าให้ทราบปริมาณแก๊ส ระดับ
ละ 3 ครั้ง แต่ละครั้งเว้นช่วงเวลา 5 นาที ส่วนกรณีที่ปริมาณแก๊สเหลือ 5% ระบบจะแจ้งเตือนไปยังลูกค้าพร้อมกับ
ส่งข้อความให้ลูกค้าเพื่อยืนยันการสั่งซื้อแก๊สจ านวน  3 ครั้ง โดยที่แต่ละครั้งเว้นช่วงเวลา 3 นาที และ 3) การส่งแก๊ส
ให้ลูกค้าของร้านส่ง เมื่อร้านค้าได้รับข้อความการสั่งซื้อ จะตรวจสอบต าแหน่งการส่งแก๊สจากกูเกิลแมป การพัฒนา
ในส่วนของบอร์ดควบคุมใช้โปรแกรม Arduino IDE โปรแกรมภาษาซีส าหรับเขียนค าสั่งควบคุม ในส่วนของ 
การเช่ือมต่อระหว่างแอปพลิเคชันไลน์ของลูกค้ากับบอร์ดควบคุม และแอปพลิเคชันไลน์ของร้านค้ากับบอร์ดควบคุม 
อาศัยเครือข่ายอินเทอร์เน็ต แผนผังการท างานของระบบ ดังภาพท่ี 2 
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ภาพที่ 2 แผนผังภาพการท างาน 

 จากภาพท่ี 2 แสดงผังการท างานของระบบ โดยระบบจะรับค่าน้ าหนักแก๊สจากโหลดเซลล์เซ็นเซอร์ น ามา
ประมวลผลเทียบกับค่าท่ีก าหนดไว้ ระบบจะก าหนดค่าไว้ 3 ค่า คือ น้ าหนักถังแก๊สลดลงเหลือร้อยละ 50, 25 และ
ร้อยละ 5 ซึ่งในสองระดับแรกระบบจะแจ้งเตือนลูกค้าผ่านแอปพลิเคชันไลน์ให้ทราบปริมาณแก๊ส ระดับละ 3 ครั้ง 
แต่ละครั้งเว้นช่วงเวลา 5 นาที ส่วนปริมาณแก๊สคงเหลือต่ ากว่าร้อยละ 5 จะแจ้งเตือนไปยังลูกค้า 3 ครั้ง  โดยที่ 
แต่ละครั้งเว้นช่วงเวลา 3 นาที พร้อมส่งข้อความให้ลูกค้ายืนยันการสั่งซื้อแก๊ส การออกแบบในส่วนของโปรแกรม
รหัสเทียมในการเขียนขั้นตอนของโปรแกรม ดังภาพท่ี 3  

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 

Function gasChecking 
Input weight 
Output alert message 
GET weight from load cell 
IF weight < 50% 
    i = 1 
    while i <= 3 
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8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
16 
17 
17 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 

       send alert message to customer via line application 
        delay 5 minutes 
        i = i+1 
    ENDWHILE 
ENDIF 
IF weight < 25% 
    i =1 
    send alert message to customer via line application 
    delay 5 minutes 
    i = i+1 
ENDIF 
IF weight < 5% 
    i=1 
    WHILE i<=3 
        send alert message to customer via line application 
        send confirmed order to customer 
        delay 5 minutes 
        i = i+1 
    ENDWHILE 
ENDIF 

ภาพที่ 3 รหัสเทียมส าหรับการตรวจสอบปริมาณแกส๊ 

 2.4 การพัฒนาระบบ ระบบแจ้งเตือนปริมาณคงเหลือของแก๊สในครัวเรือนและการสั่งซื้อ คณะผู้วิจัยใช้
โปรแกรม Arduino IDE เป็นโปรแกรมส าหรับการพัฒนาในส่วนควบคุม และภาษาซีส าหรับการเขียน
โปรแกรมควบคุม 
 2.5 ทดสอบการท างานของระบบและประเมินผล คณะผู้วิจัยได้ท าการทดสอบการท างานของระบบ  
3 ต าแหน่ง แต่ละต าแหน่งจะทดสอบ 10 ครั้ง โดยการทดสอบแยกเป็นการแจ้งเตือนทั้ง 3 ระดับ การยืนยันการ
สั่งซื้อ และการตรวจสอบต าแหน่งการส่งแก๊ส เก็บรวบรวมข้อมูลน ามาวิเคราะห์และสรุปผลต่อไป 
  

ผลการวิจัย 

1. ผลการพัฒนาระบบแจ้งเตือนปริมาณคงเหลือของแก๊สในครัวเรือนและการสั่งซื้อ 
คณะผู้วิจัยได้ด าเนินการสร้างระบบแจ้งเตือนปริมาณคงเหลือของแก๊สในครัวเรือนและการสั่งซื้อ  

มีองค์ประกอบ ได้แก่ 1) โหลดเซลล์เซ็นเซอร์ส าหรับวัดค่าน้ าหนักแก๊ส 2) บอร์ด NodeMCU เป็นตัวกลางคอย
ควบคุมระบบ โดยที่เช่ือมต่อกับอินเทอร์เน็ตภายในบ้านเพื่อท าการส่งค าเตือนไปยังผู้ใช้ 3) hx711 Amplifier 
Module ท าหน้าที่ขยายสัญญาณและเชื่อมต่อระหว่างโหลดเซลล์เซ็นเซอร์กับบอร์ด NodeMCU และ 4) GPS NEO 
6m เป็นโมดูลส าหรับส่งค่าละติจูด ลองตจิูดให้กับบอร์ด NodeMCU  
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ภาพที่ 4 การประกอบอุปกรณ์และการทดลองช่ังน้ าหนักถังแก๊ส 

 จากภาพที่ 4 แสดงการติดตั้งอุปกรณ์โดยมีหมายเลข 1 คือ load cell, หมายเลข 2 คือ บอร์ด Node 
MCU หมายเลข 3 คือ  hx711 Amplifier Module และหมายเลข 4 คือ GPS NEO 6m ภาพด้านซ้ายมือ เป็น 
การติดตั้งระบบเข้ากับถังแก๊ส โดยที่โหลดเซลล์และ hx711 Amplifier Module ถูกวางอยู่ใต้ถังแก๊สเพื่อช่ังน้ าหนัก
และส่งค่าน้ าหนักไปยังไมโครคอนโทรลเลอร์ และมีตัว GPS NEO 6m เป็นตัวส่งพิกัด จะส่งค่าไปยัง
ไมโครคอนโทรลเลอร์ เพื่อท าการแจ้งเตือนไปยังบ้านลูกค้าและส่งค่าพิกัดไปยังร้านค้า 
 
2. ผลการทดลองระบบแจ้งเตือนปริมาณคงเหลือของแก๊สในครัวเรือนและการสั่งซือ้ 

คณะผู้วิจัยได้ทดลองการแจ้งเตือนสถานะปริมาณแก๊สส าหรับลูกค้าและการส่งข้อความการสั่งซื้อจาก
ลูกค้าผ่านแอปพลิเคชันไลน์ ร้านส่งแก๊สจะได้รับข้อความผ่านแอปพลิเคชันไลน์เพื่อหาต าแหน่งเพื่อจัดส่งแก๊สต่อไป 
ดังภาพท่ี 5 

 

(ก) การแจ้งเตือนปริมาณแก๊ส  (ข) สถานะการจัดส่งแก๊ส  (ค) ต าแหน่งที่จะต้องจัดส่งแก๊ส 

ภาพที่ 5 การทดลองการแจ้งเตือนปริมาณแก๊สและการหาต าแหน่งเพื่อจัดส่งแก๊ส 
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 จากภาพท่ี 5 แสดงการทดลองการแจ้งเตือนเมื่อโหลดเซลล์เซ็นเซอร์ตรวจพบค่าปริมาณแก๊สมีค่าน้ าหนัก
ลดลง ระบบจะแจ้งเตือนลูกค้าผ่านแอปพลิเคชันไลน์ 3 ระดับ คือ  50%, 25% และ 5% (ภาพ ก) โดยระดับ 50% 
และ 25% ระบบจะแจ้งเตือน 3 ครั้ง แต่ละครั้งจะเว้นช่วงเวลา 5 นาที แต่ระดับ 5% ระบบจะแจ้งเตือนพร้อมให้
สั่งซื้อแก๊ส 3 ครั้ง แต่ละครั้งจะเว้นช่วงเวลา 3 นาที เมื่อลูกค้ายืนยันการสั่งซื้อโดยพิมพ์ค าว่า “OK” ระบบจะ
ตรวจสอบต าแหน่งโดยผ่านโมดูล GPS NEO 6m ส าหรับการหาละติจูด ลองติจูด จากนั้นท าการส่งข้อความ 
การสั่งซื้อแก๊สให้กับร้านส่งแก๊สผ่านแอปพลิเคชันไลน์ (ภาพ ข) ร้านส่งแก๊สจะตรวจสอบต าแหน่งการส่งแก๊สจาก
ข้อความที่ได้รับ (ภาพ ค) 
 
3. ผลการทดสอบระบบแจ้งเตือนปริมาณคงเหลือของแก๊สในครัวเรือนและการสั่งซื้อ 
 คณะผู้วิจัยได้ท าการทดสอบการท างานของระบบโดยแยกออกเป็น 3 ต าแหน่ง แต่ละต าแหน่งท า 
การทดสอบจ านวน 10 ครั้ง โดยการทดสอบแยกเป็นการแจ้งเตือนทั้ง 3 ระดับ การยืนยันการสั่งซื้อ และการ
ตรวจสอบต าแหน่งการส่งแก๊ส ผลการทดสอบแสดงดังตารางที่ 1 

ตารางที่ 1 ผลการทดสอบการแจ้งเตือน 

ปริมาณ
แก๊ส 

ต าแหน่งท่ี 1 
(13.830223, 100.036033) 

ต าแหน่งท่ี 2 
(13.816813,100.039007) 

ต าแหน่งท่ี 3 
(13.838680,100.027473) 

แจ้งเตือน สั่งซื้อ รับค่าพิกัด แผนที ่ แจ้งเตือน สั่งซื้อ รับค่าพิกัด แผนที่ แจ้งเตือน สั่งซื้อ รับค่าพิกัด แผนที ่
50% 10 - - - 10 - - - 10 - - - 
25% 10 - - - 10 - - - 10 - - - 
5% 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 

 
 จากตารางที่ 1 แสดงให้เห็นถึงการทดสอบการแจ้งเตือนผ่านแอปพลิเคชันไลน์ คณะผู้วิจัยได้ทดสอบ  
การแจ้งเตือนในพื้นที่ 3 ต าแหน่ง แต่ละต าแหน่งมีละติจูด ลองติจูด ที่แตกต่างกัน ในการทดลองจะทดสอบระดับ
ปริมาณแก๊ส 3 ระดับ แต่ละต าแหน่งจะทดสอบระดับละ 10 ครั้ง เพื่อทดสอบการแจ้งเตือนและการสั่งซื้อส าหรับ
ลูกค้า การรับค่าพิกัดและการตรวจสอบแผนที่ต าแหน่งการส่งแก๊สส าหรับร้านส่งแก๊ส ผลการทดสอบพบว่า  ระบบ
สามารถท างานได้ทุกครั้ง 
 

อภิปรายผลการวิจัย 
 ระบบแจ้งเตือนปริมาณคงเหลือของแก๊สในครัวเรือนและการสั่งซื้อ มีองค์ประกอบหลัก 3 ส่วนคือ 1) ส่วน
ตรวจจับค่าน้ าหนักแก๊สโดยใช้โหลดเซลล์เซ็นเซอร์และโมดูลขยายสัญญาณ ท าหน้าที่ในการตรวจสอบค่าน้ าหนัก  
ของแก๊ส เพื่อส่งให้กับส่วนควบคุมต่อไป 2) ส่วนควบคุมเป็นส่วนประมวลผลด้วยไมโครคอนโทรลเลอร์ NodeMCU 
เป็นส่วนท่ีท าหน้าที่รับค่าน้ าหนักจากโหลดเซลล์เซ็นเซอร์ เพื่อประมวลผลและแจ้งเตือนปริมาณแก๊สให้กับลูกค้าผ่าน 
แอปพลิเคชันไลน์ การแจ้งเตือน 3 ระดับ ได้แก่ ระดับ 50%, 25% จะแจ้งเตือนระดับละ 3 ครั้ง เว้นช่วงเวลา 5 
นาที และ 5% จะแจ้งเตือน 3 ครั้ง พร้อมกับให้ลูกค้ายืนยันการสั่งซื้อแก๊ส การแจ้งเตือนจะเว้นช่วงเวลา 3 นาที ถ้า
ลูกค้ายืนยันการสั่งซื้อแก๊ส ระบบจะค้นหาต าแหน่งละติจูด ลองติจูด ผ่านกูเกิ้ลแมปเอพีไอ เพื่อส่งต าแหน่งให้กับ 
ร้านส่งแก๊สต่อไป ส่วนน้ีท าการเชื่อมต่อกับระบบอินเทอร์เน็ตภายในบ้าน และ 3) ส่วนของแอปพลิเคชันไลน์ จะแยก
ออกเป็นสองส่วน ได้แก่ ส่วนของลูกค้า ไว้ส าหรับรับข้อความปริมาณแก๊สและการยืนยันการสั่งซื้อ และส่วนของร้าน
ส่งแก๊สส าหรับรับข้อความการสั่งซื้อแก๊สและการค้นหาต าแหน่งการจัดส่งแก๊สโดยผ่านกูเกิลแมป การทดลองการ
ท างานของระบบ งานวิจัยนี้ได้ทดสอบการแจ้งเตือนในพื้นที่ 3 ต าแหน่ง แต่ละต าแหน่งมีละติจูด ลองติจูด  
ที่แตกต่างกัน ในการทดลองจะทดสอบระดับปริมาณแก๊ส 3 ระดับ แต่ละต าแหน่งจะทดสอบระดับละ 10 ครั้ง เพื่อ
ทดสอบการแจ้งเตือนและการสัง่ซื้อส าหรบัลูกค้า การรับคา่พิกัดและการตรวจสอบแผนที่ต าแหน่งการสง่แก๊สส าหรับ
ร้านส่งแก๊ส ผลการทดสอบพบว่า ระบบสามารถท างานได้ทุกครั้ง 
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ข้อเสนอแนะ 

 ระบบแจ้งเตือนปริมาณคงเหลือของแก๊สในครัวเรือนและการสั่งซื้อ จากการประเมินผลคุณภาพของระบบ
สามารถแจ้งเตือนและสั่งซื้อได้อย่างรวดเร็ว การแจ้งเตือนปริมาณก๊าซให้กับผู้ใช้ และการส่งต าแหน่งให้การส่งแก๊ส
ให้กับร้านส่งแก๊สสามารถท างานได้ ร้อยละ 100 

ส าหรับแนวทางในการพัฒนาครั้งต่อไปควรมีการเก็บข้อมูลไว้เป็นสถิติด้วยการส่งข้อมูลแต่ละครั้งไปเก็บไว้
ในฐานข้อมูลที่อยู่บนคลาวด์ ข้อมูลที่ได้จะใช้ตัวบ่งบอกความถี่ในการสั่งแก๊สของแต่ละครัวเรือน สามารถสรุปเป็น
รายสัปดาห์ รายเดือน หรือรายปี ส าหรับท านายอนาคตเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดแก๊สไม่เพียงพอ ลูกค้าท่ีสั่งซื้อแก๊สเหลือ
ปริมาณมากเกินไป แก๊สยี่ห้อใดที่มีการสั่งซื้อมากท่ีสุด 
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