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วัตถุประสงค์ของวารสาร 
  1. เพื่อน าเสนอบทความทางวิชาการ บทความวิจัยและโครงงานวิจัยที่มีคุณภาพ ที่แสดงถึงประโยชน์ทั้งเชิงทฤษฎี 
(Theoretical Contributions) ที่นักวิจัยหรือผู้ที่สนใจสามารถน าไปพัฒนาต่อยอดหรือสร้างองค์ความรู้ใหม่ และประโยชน์ในเชิง
ปฏิบัติการ (Managerial Contributions) นักวิจัยหรือผู้สนใจน าไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์หรือต่อยอดการวิจัยที่ครอบคลุม
เนื้อหาที่เป็นสหวิทยาการทางด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ วิศวกรรมศาสตร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และ  
การสื่อสารเทคโนโลยีมัลติมีเดียและคอมพิวเตอร์ศึกษา  การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ  คอมพิวเตอร์ธุรกิจ  ตลอดจนสาขาวิชา
อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ 
  2. เพื่อให้บริการวิชาการแก่สังคมในการเป็นศูนย์กลางเผยแพร่ แลกเปลี่ยนความคิดเห็น ประสบการณ์ การท าวิจัย
และการพัฒนาผลงานวิชาการของนักวิจัย นักวิชาการ คณาจารย์ ผู้บริหาร นักศึกษา นักธุรกิจ และประชาชนผู้สนใจในด้าน
วิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 
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 โดยจะส่งให้ผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องอย่างน้อย 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 โดย
ผลการพิจารณาของผู้ทรงคุณวุฒิดังกล่าวถือเป็นที่สิ้นสุด  
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บทบรรณาธิการ 
 
  วารสารวิชาการ “โครงงานวิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ” (Journal of Project in Computer 
Science and Information Technology) เป็นวารสารที่ตีพิมพ์เผยแพร่บทความวิจัย บทความวิชาการและโครงงานวิจัย 
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อน าเสนอบทความทางวิชาการ บทความวิจัยและโครงงานวิจัยที่มีคุณภาพ แสดงถึงประโยชน์ทั้งเชิงทฤษฎี 
(Theoretical Contributions) ที่นักวิจัยหรือผู้ที่สนใจสามารถน าไปพัฒนาต่อยอดหรือสร้างองค์ความรู้ใหม่ และประโยชน์ในเชิง
ปฏิบัติการ (Managerial Contributions) นักวิจัยหรือผู้สนใจน าไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์หรือต่อยอดการวิจัยที่ครอบคลุม
เนื้อหาทางด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ วิศวกรรมศาสตร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และการสื่อสาร  เทคโนโลยี
มัลติมีเดียและคอมพิวเตอร์ศึกษา  การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ  คอมพิวเตอร์ธุรกิจ  ตลอดจนสาขาวิชาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องและ
สัมพันธ ์และเพื่อให้บริการวิชาการแก่สังคมในการเป็นศูนย์กลางเผยแพร่ แลกเปลี่ยนความคิดเห็น ประสบการณ์ การท าวิจัย
และการพัฒนาผลงานวิชาการของนักวิจัย นักวิชาการ คณาจารย์ ผู้บริหาร นักศึกษา นักธุรกิจ และประชาชนผู้สนใจ        
ด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ 
  วารสารวิชาการ “โครงงานวิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ”  ปีที่ 4 ฉบับที่ 2 ก าหนดเผยแพร่ 
เดือนกรกฎาคม  ถึง  เดือนธันวาคม  2561 มีบทความรวมจ านวน 12 เรื่อง ผลงานท่ีได้รับการพิจารณาลงตีพิมพ์ในวารสาร ได้
ผ่านการพิจารณากลั่นกรองจากผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง (Peer Review) อย่างน้อย 2 คน และได้รับความเห็นชอบ
จากกองบรรณาธิการ โดยเจ้าของบทความยินยอมให้บรรณาธิการแก้ไขบทความเพื่อความสมบูรณ์ในขั้นตอนสุดท้ายก่อน
เผยแพร่  
  ขอขอบพระคุณ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธรัช อารีราษฎร์ คณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
มหาสารคาม ที่สนับสนุนและส่งเสริมการจัดท าวารสารวิชาการ “โครงงานวิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ” 
ของคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ และให้เกียรติเป็นที่ปรึกษาในการจัดท าวารสารในครั้งนี้ 
  ขอขอบพระคุณ กองบรรณาธิการบริหาร บรรณาธิการกลั่นกรองบทความภายในและภายนอก และผู้ทรงคุณวุฒิ 
ในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง ที่ให้เกียรติร่วมพิจารณากลั่นกรองบทความในครั้งนี ้
  ขอขอบคุณผู้วิจัย เจ้าของวารสาร เอกสาร บทความวิจัย ท้ังที่กล่าวถึงและไม่ได้กล่าวถึง รวมทั้งหน่วยงานและองค์กร 
ที่สนับสนุนการจัดท าวารสารวิชาการ “โครงงานวิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ” ส าเร็จลุล่วงตาม
วัตถุประสงค์ มา ณ โอกาส นี้ 
 
 
                    บรรณาธิการ 
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บทคัดย่อ 
 การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาและทดสอบระบบสตาร์ตรถจักรยานยนต์ให้เกิดความปลอดภัย  

ระบบประกอบด้วย 2 ส่วน ได้แก่ ส่วนของแอปพลิเคชัน และส่วนของบอร์ดควบคุม หลักการท างานของระบบ  คือ การ
เช่ือมต่อระหว่างแอปพลิเคชันบนมือถือกับบอร์ดไมโครคอนโทรลเลอร์ที่ติดตั้งบนรถจักรยานยนต์โดยอาศัยระบบเครือข่าย
ฮอตสปอตของสัญญาณมือถือ การสตาร์ตรถอาศัยการส่งสัญญาณไปยังหมายเลขไอพีของบอร์ดไมโครคอนโทรลเลอร์  
การทดลองแบ่งเป็นสองการทดลอง ได้แก่ การทดลองในที่โล่งแจ้ง และการทดลองในลานจอดรถ ทั้งสองการทดลองท าการ
ทดสอบที่ระยะ 10, 20, 50, 80 และ 100 เมตรตามล าดับ โดยแต่ละระยะจะท าการทดลองการเช่ือมต่อสัญญาณฮอตสปอต
และสั่งสตาร์ตรถ 10 ครั้ง ผลการทดลองแสดงให้เห็นว่าในที่โล่งที่ระยะ 10 และ 20 เมตร สามารถเช่ือมต่อและสตาร์ตได้ทุก
ครั้ง ในขณะที่การทดสอบในลานจอดรถให้ผลเช่นเดียวกัน 

 
ค าส าคัญ: ไมโครคอนโทรลเลอร์, แอพพลิเคชันบนมือถือ, การเช่ือมต่อ, ระบบสตาร์ตรถจักรยานยนต ์
 
 

ABSTRACT 
 The purpose of this study is to develop a mobile application for starting motorcycle engine. The 
application connects to a microcontroller on a motorcycle via WiFi. After connecting successfully, the 
user can send a signal to the microcontroller and starts the motorcycle. The experiment divides into two 
parts. The first one is to test in an opened field and the second is a test in a parking lot. In each 
experiment test, we repeat the test five times with different distances between the motorcycle and the 
mobile phone, which are 10, 20, 50, 80 and 100 meters. The result of both tests show that the 
motorcycle starts successfully every time at the distances of 10 and 20 meters. 
 
Keywords: Microcontroller, Application on Mobile, Connection, Motorcycle Startup 
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บทน า 
 รถจักรยานยนต์เป็นพาหนะส าคัญในการใช้งานของคนท่ัวไป เนื่องจากความคล่องตัวในการสัญจรและยังมีค่าใช้จ่าย
ที่น้อยกว่าเมื่อเทียบกับรถชนิดอื่นๆ ทั้งในเรื่องของราคา ค่าบ ารุงรักษา ความสิ้นเปลืองพลังงานเช้ือเพลิง กลับพบว่าปัจจุบัน
การ โจรกรรมรถจั ก รยานยนต์ เ ป็ น เหตุ ก ารณ์ที่ เ กิ ดขึ้ นบ่ อยครั้ ง และถู กคนร้ าย โจรกรรมได้ อย่ า ง ร วด เ ร็ ว  
แม้รถจะมีระบบป้องกันแบบดั้งเดิมของตัวรถ ที่เป็นการป้องกันพ้ืนฐานที่มีมากับตัวรถจักรยานยนต์ ที่ผู้ผลิตรถจักรยานยนต์ได้
ท าควบคู่มาเป็นการรักษาความปลอดภัยขั้นพ้ืนฐาน เช่น ล็อคคอ ล็อคกุญแจ แต่ก็ยังมีความเสี่ยงท่ีจะถูกโจรกรรมได้  จากการ
ส ารวจการสูญหายของรถจั ก รยานยนต์ปี  พ .ศ .2559 พบว่ ามี ข้ อมู ลการสูญหายของรถจั กรยานยนต์  [1]  
ดังภาพท่ี 1  
 

 
ภาพที่ 1 สถิติรับแจ้งความรถหายปี พ.ศ.2559 ในเขตพื้นท่ีรับผิดชอบของต ารวจภูธรภาค 7  

 
 จากภาพที่ 1 แสดงสถิติรถจักรยานยนต์หายในช่วงระยะเวลา 1 ปี มีการรับแจ้งความในเขตต ารวจภูธรภาค 7  
โดยเฉพาะที่จังหวัดนครปฐม มียอดการรับแจ้งความถึง 137 คัน มีทั้งที่ได้คืนและไม่ได้คืน จากการสอบถามเจ้าพนักงานที่
สถานีต ารวจภูธรเมืองนครปฐม พบว่า ปมการถูกโจรกรรมส่วนใหญ่จะเกิดจากการลืมกุญแจไว้ที่คอรถ คิดเป็นร้อยละ 70 ซึ่ง
เกิดจากความประมาทของผู้ขับข่ีเอง หรือลืมกุญแจไว้เอง 
 ปัจจุบันเทคโนโลยีสมาร์ตโฟนเข้ามามีบทบาทกับชีวิตประจ าวันของสังคมไทย สมาร์ตโฟนมีความเป็นอัจฉริยะ  
อยู่ในตัว มีการพัฒนาแอปพลิเคชันเพื่อสนับสนุนผู้ใช้ให้สามารถใช้งานได้หลากหลาย ไม่เป็นเพียงเฉพาะการโทรเข้าหากันได้
เท่านั้น [2] จากการส ารวจของสมาคมโฆษณาดิจิทัล (ประเทศไทย) พบว่า ประชากรของประเทศไทย 68.1 ล้านคน มีจ านวน
การใช้หมายเลขโทรศัพท์สมาร์ตโฟน จ านวน 83 ล้านเลขหมาย [3] นอกจากความก้าวหน้าด้านสมาร์ตโฟนแล้ว  
ด้านไมโครคอนโทรลเลอร์ก็มีการพัฒนาให้มีขนาดเล็กลงแต่มีประสิทธิภาพมากขึ้น ถือได้ว่าเป็นเครื่องคอมพิวเตอร์ขนาดเล็ก  
มีประสิทธิภาพสูง และราคาถูก และมีให้เลือกใช้งานได้อย่างหลากหลาย ยกตัวอย่างเช่น Arduino, Raspberry Pi อุปกรณ์
เหล่านี้สามารถรองรับโปรแกรมคอมพิวเตอร์ได้หลายภาษา ท าให้มีความยืดหยุ่นในการท างาน [4]  
 จากปัญหาในเรื่องการลืมกุญแจไว้ที่รถดังกล่าว และความก้าวหน้าด้านเทคโนโลยีทั้งด้านสมาร์ตโฟนและ
ไมโครคอนโทรลเลอร์ ผู้วิจัยจึงมีแนวคิดที่จะแก้ปัญหาโดยใช้สมาร์ตโฟนสตาร์ตรถจักรยานยนต์ผ่านแอปพลิเคชัน เพื่อป้องกัน
การหลงลืมกุญแจนั่นเอง รถจักรยานยนต์ที่ต้องการใช้งานในระบบนี้จะต้องเป็นรถจักรยานยนต์ที่เป็นระบบสตาร์ตมือระบบ
เกียร์ธรรมดา เนื่องจากการสตาร์ตรถไม่ต้องก าเบรกมือ 
 
 
1. วัตถุประสงค์การวิจัย 

1.1 เพื่อพัฒนาระบบสตาร์ตรถจักรยานยนตผ์่านแอปพลเิคชันบนมอืถือ 
1.2 เพื่อประเมินการท างานของระบบสตาร์ตรถจักรยานยนตผ์่านแอปพลิเคชันบนมือถือ 
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2. เอกสารวรรณกรรมและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
ปรีชา สมสอน, โสวัตร์ บุญยศ และประสิทธิ์ นครราช [5] ได้มีการใช้เทคโนโลยีบลูทูธในการควบคุมอุปกรณ์ไฟฟ้า 

เพื่อให้เกิดความสะดวกสบาย และเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้งานอุปกรณไ์ฟฟ้า การท างานของระบบควบคุมอุปกรณ์ไฟฟ้าผ่าน
โทรศัพท์เคลื่อนที่  สัญญาณควบคุมจะถูกส่งผ่านบลูทูธจากโทรศัพท์เคลื่อนที่  ไปยังไมโครคอนโทรลเล อร์  และ
ไมโครคอนโทรลเลอร์ท าการประมวลผลเพื่อสั่งการให้อุปกรณ์ไฟฟ้าท างานด้วยสัญญาณการควบคุมจากไมโครคอนโทรลเลอร์  
 พงศ์พิชศรณ์ สิงคะตา, และคุณกานต์ ขันค านันต๊ะ [6] ได้ท าการออกแบบและสร้างชุดควบคุมอุปกรณ์ไฟฟ้าด้วย
อินเทอร์เน็ต โดยใช้แอพพลิเคชันแอนดรอยด์เป็นตัวควบคุมการส่งสัญญาณ หลักการท างานคือ แอพพลิเคชันมีหน้าที่เป็นตัว
ควบคุมการส่งสัญญาณในระยะทางที่ไกลๆ ให้กับอุปกรณ์ที่ช่ือว่าอาดูโน่ท าตามค าสั่ง และอาดูโน่เป็นตัวรับสัญญาณค าสั่งจาก
แอพพลิเคชันเพ่ือสั่งงานให้กับรีเลย์อีกที และไปสั่งงานให้กับอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆ ภายในบ้าน  

คุณากร สีหนู, ธัญญวรรษ บุษบา, ธานิล ม่วงพูล, และอวยไชย อินทรสมบัติ [7] ได้พัฒนาระบบเตือนภัยการ
โจรกรรมรถจักรยานยนต์ระยะไกลไร้สายโดยใช้เครือข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ หลักการท างานของระบบโดยจะใช้สวิตช์ปรอตเพื่อ
ตรวจจับระดับความเอียงของรถจักรยานยนต์ ถ้าความเอียงเกินค่าที่ตั้งไว้ระบบจะแจ้งเตือนในระยะใกล้จะใช้สัญญาณเสียง 
ส่วนการแจ้งเตือนระยะไกลใช้การส่งข้อความไปยังโทรศัพท์เคลื่อนที่ของเจ้าของรถ การปิดสัญญาณแจ้งเตือนใช้สัญญาณ
ความถี่วิทยุท าการปิดด้วยรีโมต  
 พรพิพัฒน์ ชูปาน, รัฐพงศ์ ปะทักขินัง, มงคล รอดจันทร์, และธานิล ม่วงพูล  [8] ได้มีการพัฒนาระบบป้องกันการ
โจรกรรมรถจักรยานยนต์โดยการสแกนลายนิ้วมือ การท างานของระบบอาศัยหลักการรู้จ าลายนิ้วมือเพื่อใช้ส าหรับควบคุมการ
สตาร์ทรถจักรยานยนต์ โดยมีหลักการท างานคือ เมื่อผู้ใช้ที่ได้ระบุลายนิ้วมือไว้ในระบบแล้วสามารถสแกนลายนิ้วมือเพื่อสั่งให้
รีเลย์จ่ายไฟ รถจึงสามารถสตาร์ทได้ และคนที่ไม่ได้บันทึกลายนิ้วมือไว้ในระบบจะไม่สามารถสแกนลายนิ้วมือเพื่อสตาร์ตรถได้
   

วิธีด าเนินการวิจัย 
1. เคร่ืองมือการวิจัย 

1.1 ระบบสตาร์ตรถจักรยานยนตผ์่านแอปพลิเคชันบนมือถือ 
1.2 แบบบันทึกการทดสอบระบบ 
 

2. ขั้นตอนการด าเนินการวิจัย 
คณะผู้วิจัยได้ก าหนดขั้นตอนการวจิัยไว้ 5 ขั้นตอน ดังนี ้
1.1 ศึกษาข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับหลักการและวิธีการพัฒนาระบบควบคุมด้วยไมโครคอนโทรลเลอร์ หลักการ

พัฒนาแอปพลิเคชันบนแอนดรอยด์ หลักการท างานของอุปกรณ์ไมโครคอนโทรลเลอร์ รูปแบบการเช่ือมต่อแบบฮอตสปอต
และรูปแบบการเช่ือมต่อแบบวายฟาย ระหว่างแอปพลิเคชันกับอุปกรณ์ไมโครคอนโทรลเลอร์ จากหนังสือ เอกสาร  
และงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 

1.2 วิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากการศึกษามาวิเคราะห์การท างาน การเช่ือมต่อของบอร์ดไมโครคอนโทรลเลอร์เข้ากับ
แอปพลิเคชัน เพื่อก าหนดการท างาน โดยมีหลักการท างานเบื้องต้น คือ ผู้ใช้ท าการสตาร์ตรถจักรยานยนต์ผ่านแอปพลิเคชัน 
ที่เช่ือมต่อกับบอร์ดไมโครคอนโทรลเลอร์ด้วยสัญญาณไร้สายแบบวายฟาย เพื่อควบคุมรีเรย์ท าการจ่ายไฟให้กับไดร์สตาร์ต
ท างานต่อไป ดังภาพท่ี 2 

 
 Application                             บอร์ดควบคุมการสั่งงานรีเลย์                              รถจักรยานยนต ์        

ภาพที่ 2 โครงสร้างของระบบ 
 จากภาพที่ 2 จะแบ่งการท างานของระบบสตาร์ตรถจักรยานยนต์ผ่านแอปพลิเคชันบนมือถือ ระบบแบ่ง

ออกเป็น 2 ส่วน ได้แก่ 1) แอปพลิเคชันส าหรับป้อนค าสั่งให้กับบอร์ดควบคุม 2) บอร์ดควบคุมเป็นตัวกลางในการควบคุม
ระบบการจ่ายไฟไปที่รถจักรยานยนต์ 

บอร์ดควบคมุ 
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1.3 ออกแบบระบบ ผู้วิจัยได้ออกแบบระบบสตาร์ตรถจักรยานยนต์ผ่านแอปพลิเคชันบนมือถือ โดยน าอุปกรณ์ที่ต้อง
ใช้ใส่ไว้ในกล่องบรรจุภัณฑ์ที่มีขนาดไม่ใหญ่มากเพื่อให้สะดวกในการติดตั้ง และไม่เป็นการไปขัดขวางการขับขี่ของผู้ใช้งาน  
โดยท าการติดตั้งอุปกรณ์ไว้ใต้เบาะรถจักรยานยนต์ ในกล่องมีอุปกรณ์ ได้แก่ บอร์ดอาดูโน่ ชนิด WeMos D1 mini และ รีเลย์  

 
Application       บอร์ดอาดูโน                         รีเลย์                     รถจักรยานยนต ์

ภาพที่ 3 การออกแบบฮาร์ดแวร ์
 

 จากภาพท่ี 3 การท างานของระบบสตาร์ตรถจักรยานยนต์ผ่านแอปพลิเคชันบนมือถือ  ประกอบด้วยโทรศัพท์มือถือ
ที่เป็นระบบแอนดรอยด์ ส าหรับติดตั้งแอปพลิเคชันเช่ือมต่อกับบอร์ดอาดูโนด้วยสัญญาณวายฟายเพื่อรับค าสั่งการสตาร์ตรถ  
เมื่อบอร์ดได้รับค าสั่งจะท าการควบคุมให้รีเลย์ต่อสัญญาณไฟให้กับไดร์สตาร์ตของรถจักรยานยนต์ 

1.4 การพัฒนาระบบสตาร์ตรถจักรยานยนต์ผ่านแอปพลิเคชันบนมือถือ  ในส่วนของการพัฒนาแอปพลิเคชัน 
ใช้โปรแกรม MIT App Invertor และใช้โปรแกรมภาษาจาวาส าหรับเขียนโปรแกรมควบคุม ในส่วนของบอร์ดควบคุม  
ใช้โปรแกรม Arduino IDE ภายใต้ภาษาซี  

1.5 การทดสอบระบบและเก็บรวบรวมข้อมูล สรุป วิเคราะห์และจัดท าคู่มือการใช้งานระบบสตาร์ตรถจักรยานยนต์
ผ่านแอปพลิเคชันบนมือถือ คณะผู้วิจัยจะท าการทดสอบการสตาร์ตรถจักรยานยนต์ใน 2 พ้ืนท่ี ได้แก่ ในพื้นที่โล่ง และในพื้นที่
อาคารจอดรถของห้างสรรพสินค้าแห่งหนึ่งในจังหวัดนครปฐม เพื่อให้ทราบถึงระยะที่ระบบสามารถเช่ือมต่อกันได้ และยัง
สามารถสตาร์ตเครื่องรถจักรยานยนตไ์ด้เช่นกัน 

 

ผลการวิจัย 
1. ผลทดสอบการติดต้ังและการท างานของฮาร์ดแวร์ 

คณะผู้วิจัยได้ติดตั้งอุปกรณ์เข้ากับรถจักรยานยนต์เพื่อท าการทดสอบระบบการเช่ือมต่อและการจ่ายไฟของรีเลย์ ไป
ยังไดร์สตาร์ตโดยควบคุมการสั่งงานด้วยแอปพลิเคชัน ดังภาพท่ี 4  

 
        (ก) การทดสอบการสั่งงานผ่านแอปพลิเคชัน        (ข)  การติดตั้งอุปกรณ์ควบคุมการสตารต์ 

ภาพที่ 4 การติดตั้งอุปกรณฮ์าร์ดแวร์เข้ากับรถจักรยานยนต์ 
 จากภาพที่ 4 แสดงการติดตั้งอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์เข้ากับรถจักรยานยนต์ ในภาพ (ก) เป็นการทดสอบการสั่งงานผ่าน
แอปพลิเคชัน และการติดตั้งอุปกรณเ์ข้ากับรถจักรยานยนต์เพื่อให้ควบคุมการสตาร์ตได้ในระยะไกลในภาพ (ข) ในการเช่ือมต่อ
ระหว่างเครื่องโทรศัพท์มือถือกับบอร์ดคอนโทรลจะเช่ือมต่อจะผ่านระบบฮอตสปอตของเครื่องโทรศัพท์ ซึ่งช่ือผู้ใช้และรหัสถูก
บันทึกไว้ที่บอร์ดคอนโทรล เพื่อป้องกันเครื่องโทรศัพท์ท่ีมีชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านอ่ืนๆ ไม่สามารถเช่ือมต่อกับระบบได้ ดังภาพท่ี 5 
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                      (ก) ยังไม่มีการเช่ือต่อ                                  (ข) มีการเชื่อมต่อของอุปกรณ ์

ภาพที่ 5 การเช่ือมต่อของอุปกรณ ์
 จากภาพท่ี 5 แสดงให้เห็นถึงไฟแจ้งสถานะของการเช่ือมต่อ หากไม่มีการเช่ือมต่อไฟบอกสถานะจะไม่ติด ในภาพ (ก) 
และเมื่อมีการเช่ือมต่อเข้ามาไฟบอกสถานะแสดงเป็นสีเขียว ในภาพ (ข) ส าหรับการสตาร์ตรถจักรยานยนต์ด้วยแอปพลิเคชัน
บนเครื่องโทรศัพท์ต้องมีการเช่ือมต่อกับอุปกรณ์ที่อยู่บนรถเป็นที่เรียบร้อยก่อน จากนั้นจึงสามารถสตาร์ตรถด้วยการส่ง
สัญญาณไปยังหมายเลขไอพีของบอร์ดคอนโทรลที่ติดตั้งอยู่บนรถจักรยานยนต์ ดังภาพท่ี 6 

                     
    (ก) การเช่ือมต่อหมายเลขไอพีเครื่อง        (ข) การสตารต์รถจักรยานยนต์ดัวยโทรศัพท์มือถือ 

ภาพที่ 6 การสั่งใช้งานแอปพลิเคชันในการสตารต์รถ 
 

 จากภาพที่ 6 แสดงให้เห็นถึงการสั่งสตาร์ตรถจักรยานยนต์ด้วยแอปพลิเคชันบนมือถือ การที่จะสั่ งสตาร์ตได้      
แอปพลิเคชันต้องใส่หมายเลขไอพีให้ถูกต้อง (ภาพ ก) เพื่อเช่ือมต่อบอร์ด ถ้าใส่หมายเลขไอพีไม่ถูกต้องระบบจะไม่สามารถ
สั่งงานได้ แต่ถ้าใส่ถูกต้องแอปพลิเคชันจะสามารถสั่งสตาร์ตรถได้ทันที (ภาพ ข) 
 
2. ผลการทดสอบการสตาร์ตรถจักรยานยนต์ด้วยแอปพลิเคชันบนมือถือ 

ในการทดสอบการสตาร์ตรถจักรยานยนต์ คณะผู้วิจัยได้ทดสอบใน 2 พื้นที่ ได้แก่ ในพื้นที่โล่ง และในพื้นที่อาคาร
จอดรถของห้างสรรพสินค้าแห่งหนึ่งในจังหวัดนครปฐม เพื่อให้ทราบถึงระยะที่ระบบสามารถเช่ือมต่อกันได้ และยังสามารถ
สตาร์ตเครื่องรถจักรยานยนต์ได้เช่นกัน ผลการทดสอบการสตาร์ตรถ ดังตารางที่ 1 และ 2 
ตารางที่ 1 การทดสอบระบบสตาร์ตรถจักรยานยนต์ผ่านแอปพลิเคชันบนมือถือในพื้นที่โล่ง 

การทดลอง/จ านวนครั้ง 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ร้อยละ 

ระยะ  
10 เมตร 

การเชื่อมต่อ           100 

การสตาร์ต           100 
ระยะ 

20 เมตร 
การเชื่อมต่อ           100 

การสตาร์ต           100 

ระยะ 
50 เมตร 

การเชื่อมต่อ           90 

การสตาร์ต           90 



Journal of Project in Computer Science and Information Technology 
 

32 | Vol 4 No.2 July – December 2018 
 

 
 จากตารางที่ 1 แสดงการทดสอบระบบสตาร์ตรถจักรยานยนต์ผ่านแอปพลิเคชันบนมือถือในพื้นที่โล่ง โดยแบ่งการ
ทดสอบเป็น 5 ระยะ คือ 10, 20, 50, 80 และ 100 เมตร ซึ่งระยะที่ให้ผลได้ร้อยละ 100 ทั้งการเช่ือมต่อและการสตาร์ตรถ 
คือ ระยะ 10 และระยะ 20 เมตร ในระยะ 50 เมตร ส าเร็จเพียงร้อยละ 90 ส่วนในระยะ 80 เมตร การเช่ือมต่อท าได้ร้อยละ 
80 ส่วนการสตาร์ตท าได้ร้อยละ 70 และในระยะ 100 เมตร การเช่ือมต่อและการสตาร์ตจะได้เพียง ร้อยละ 90 และ 60 
ตามล าดับ 
 
ตารางที่ 2 การทดสอบระบบสตาร์ตรถจักรยานยนต์ผ่านแอปพลิเคชันบนมือถือภายในตัวอาคารลานจอดรถ 

  
 จากตารางที่ 2 แสดงการทดสอบระบบสตาร์ตรถจักรยานยนต์ผ่านแอปพลิเคชันบนมือถือในพื้นที่อาคารลาดจอดรถ 
โดยแบ่งการทดสอบเป็น 5 ระยะเช่นกัน คือ 10, 20, 50, 80 และ 100 เมตร ระยะที่ให้ผลได้ร้อยละ 100 ทั้งการเช่ือมต่อและ
การสตาร์ตรถ คือ ระยะ 10 และระยะ 20 เมตร ในระยะ 50 เมตร จะส าเร็จเพียงร้อยละ 90 ในทั้งการเช่ือมต่อและการ
สตาร์ต ระยะ 80 เมตร สามารถท าได้ร้อยละ 80 ในทั้งสองรูปแบบ ส่วนในระยะ 100 เมตร การเช่ือมต่อและการสตาร์ตจะได้
เพียง ร้อยละ 70 และ 50 ตามล าดับ 
 

อภิปรายผลการวิจัย 
 ระบบสตาร์ตรถจักรยานยนต์ผ่านแอปพลิเคชันบนมือถือ แบ่งการท างานออกเป็น 2 ส่วนได้แก่ ส่วนของ  
แอปพลิเคชันบนโทรศัพท์มือถือ และส่วนของบอร์ดไมโครคอนโทรลเลอร์ที่ติดตั้งบนรถจักรยานยนต์ การเช่ือมต่อระหว่าง 
แอปพลิเคชันกับบอร์ดไมโครคอนโทรลเลอร์ จะอาศัยการเช่ือมต่อเครือข่ายทีซีพี/ไอพีโดยผ่านระบบฮอตสปอตของ
เครื่องโทรศัพท์ ส าหรับการสตาร์ตรถจักรยานยนต์ เป็นการเ ช่ือมต่อด้วยหมายเลขไอพีของโทรศัพท์กับบอร์ด
ไมโครคอนโทรลเลอร์ การเชื่อมต่อเครือข่ายทั้งสองสามารถช่วยในเรื่องของความปลอดภัยให้กับผู้ใช้และเพิ่มความสะดวกต่อ
การใช้งาน การทดลองแบ่งเป็นสองการทดลอง  ได้แก่ การทดลองในที่โล่งแจ้ง และการทดลองในลานจอดรถของ
ห้างสรรพสินค้าแห่งหนึ่งในจังหวัดนครปฐม ทั้งสองการทดลองท าการทดสอบที่ระยะ 10, 20, 50, 80 และ 100 เมตร
ตามล าดับ โดยแต่ละระยะได้ท าการทดลองในสองประเด็น คือ เชื่อมต่อระหว่างอุปกรณ์ และสั่งสตาร์ตรถ ประเด็นละ 10 ครั้ง 
ผลการทดลองแสดงให้เห็นว่าในที่โล่งที่ระยะ 10 และ 20 เมตร สามารถสตาร์ตได้ทั้งสิบครั้ง ในขณะที่การทดสอบใน 
ลานจอดรถให้ผลเช่นเดียวกัน 
 

การทดลอง/จ านวนครั้ง 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ร้อยละ 

ระยะ 
80 เมตร 

การเชื่อมต่อ           80 

การสตาร์ต           70 

ระยะ 
100 เมตร 

การเชื่อมต่อ           90 

การสตาร์ต           60 

การทดลอง/จ านวนครั้ง 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 สรุปผล 
ระยะ  

10 เมตร 
การเชื่อมต่อ           100 
การสตาร์ต           100 

ระยะ 
20 เมตร 

การเชื่อมต่อ           100 
การสตาร์ต           100 

ระยะ 
50 เมตร 

การเชื่อมต่อ           90 
การสตาร์ต           90 

ระยะ 
80 เมตร 

การเชื่อมต่อ           80 
การสตาร์ต           80 

ระยะ 
100 เมตร 

การเชื่อมต่อ           70 
การสตาร์ต           50 
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ข้อเสนอแนะ 
 การวิจัยครั้ งนี้ เป็นการพัฒนาระบบสตาร์ตรถจักรยานยนต์ผ่านแอปพลิเคชันบนมือถือ เป็นระบบป้องกัน 
การโจรกรรมเบื้องต้นในกรณีที่ลืมกุญแจไว้ท่ีรถจักรยานยนต์ แต่ถ้ามีการโจรกรรมในรูปแบบอื่นๆ ระบบนี้ยังไม่สามารถป้องกันได้  
 การพัฒนาครั้งต่อไปควรเป็นการเพิ่มความปลอดภัยให้กับผู้ใช้มากยิ่งข้ึน เช่น การแจ้งเตือน หรือการส่งต าแหน่งของ
รถเมื่อมีการโจรกรรมเป็นผลส าเร็จแล้ว ฯลฯ 
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