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โครงร่างงานวิจยั 
 
เรื่อง     ระบบบนัทกึการใชพ้ลงังานไฟฟ้าดว้ยเทคโนโลยกีารเชื่อมต่อของสรรพสิง่  กรณีศกึษา 
การใชพ้ลงังานไฟฟ้าของส านกังาน  มหาวทิยาลยัราชภฏัก าแพงเพชร แม่สอด 
 
1.  ความเป็นมาและความส าคญัของปัญหาของโครงร่างงานวิจยั 
 ในทุกยุคทุกสมยัเราต้องยอมรบัว่าทรพัยากรเป็นสิง่ที่มคี่า และจ าเป็นต่อการด ารงชวีติ
ของมนุษย์ซึ่งทรัพยากรต่างๆ ถูกน ามาใช้ประโยชน์ในแต่ละด้านแตกต่างกันไป ปัจจุบัน
ทรพัยากรทางด้านพลังงานถูกน ามาใช้ในโรงงานและอาคารต่างๆ โดยที่โรงงานและอาคาร
ควบคุมจะต้องมกีารบนัทกึปรมิาณการใช้พลงังาน ตามพระราชบญัญตักิารส่งเสรมิการอนุรกัษ์
พลงังาน พ.ศ. 2535 [1] ซึ่งก าหนดให้การตวจวดัการใช้พลงังานต้องปฏิบตัติามกฏกระทรวง 
โดยบันทึกปริมาณการใช้พลังงานในแต่ละเดือน และส่งรายงานต่อกรมพัฒนาและส่งเสริม
พลงังาน โดยการบนัทกึนี้จะท าใหท้ราบถงึการท างาน และประสทิธภิาพการใชพ้ลงังานโดยรวม
ของอาคารและโรงงาน ซึ่งควรจะต้องใช้พลงังานที่อาคารหรอืโรงงานจ่ายไปเป็นจ านวนมากให้
เกดิประสทิธภิาพ และจ าเป็นอย่างยิง่ที่จะต้องมกีารตรวจวดัเพื่อตรวจสอบปรมิาณการใช้ ว่ามี
การรัว่ไหลหรอืสูญเสยีที่ใดบ้าง ดงันัน้ จึงท าให้ต้องมกีารเพิ่มระบบ Internet Of Things หรอื 
IOT เขา้มาเพื่อใหส้ามารถตรวจสอบการใชไ้ฟฟ้าของแต่ละอาคารว่าใช้ไฟไปกี่หน่วยและมยีอด
ต้องช าระเท่าไหร่ และสามารถตวจสอบค่าไฟฟ้ายอ้นหลงัได้ และยงัไดป้ระโยชน์โดยไม่ต้องเดนิ
ไปจดค่าไฟฟ้าหน้ามเิตอร์วดัไฟในแต่ละอาคาร ลดการค านวณค่าไฟฟ้าพดิพลาด และยงัเพิม่
ความสะดวกและรวดเรว็ต่ออการช าระค่าไฟผ่านระบบออนไลน์ไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ  
 จากนโยบายส านักงานสีเขียว (Green office) ส่งเสริมการปรบัเปลี่ยนพฤติกรรมใน
ส านักงาน เพื่อลดการใชพ้ลงังานของมหาวทิยาลยัราชภฏัก าแพงเพชร  แม่สอด เป็นไปอย่างมี
ประสทิธภิาพสอดคลอ้งกบันโยบายของรฐับาล  โดยก าหนดมาตรการและแนวปฏบิตัใินการลดใช้
พลงังานเพื่อให้ขา้ราชการ บุคลากร นักศกึษา และทุกหน่วยงานไดถ้อืปฏบิตัใินการใช้พลงังาน
อย่างมปีระสทิธภิาพ  
 จากทีก่ล่าวมา ระบบบนัทกึการใชพ้ลงังานไฟฟ้าดว้ยเทคโนโลยกีารเชื่อมต่อของสรรพ
สิง่ ส าหรบัวดัค่าพลงังานไฟฟ้าแบบอเิลก็ทรอนิกสท์ี่มสีมองกลฝังตวัแบบสมรรถนะสูง  (Hi-end 
Embedded controller) สามารถบนัทกึขอ้มูล และแสดงขอ้มูลการใชไ้ฟฟ้าไดอ้ย่างแม่นย า ตาม
นโยบายส านักงานสเีขยีว (Green office) ดงันัน้งานวจิยัเรื่องระบบบนัทกึการใช้พลังงานไฟฟ้า
ด้วยเทคโนโลยกีารเชื่อมต่อของสรรพสิง่ ในพื้นที่มหาวทิยาลยัราชภฏัก าแพงเพชร แม่สอด จะ
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เป็นแนวทางส าหรบัการตรวจสอบขอ้มูลการใช้ไฟฟ้าตลอดจนสามารถบรหิารการใช้ไฟฟ้าได้
อย่างประหยดัและปลอดภยั แสดงขอ้มูลตามเวลาทีใ่ชจ้รงิ (Real-Time) สามารถแสดงค่าการวดั 
ได้แก่ ค่าแรงดนัไฟฟ้า (Voltage)  ค่ากระแสไฟฟ้า (Current) ค่าก าลังงานไฟฟ้า (Watt) ค่า
พลงังานไฟฟ้า (Watt-Hour) และสามารถเก็บขอ้มูล แสดงขอ้มูล และตรวจสอบการใช้ไฟฟ้าได้
แบบเรียลไทม์  เพื่อน ามาวิเคราะห์การใช้พลังงานไฟฟ้าในพื้นที่มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ก าแพงเพชร แม่สอด อันจะเป็นการวางแผนการใช้พลังงานไฟฟ้าในมหาวิทยาลัยราชภัฏ
ก าแพงเพชร แม่สอด ต่อไป 
 
2.  หน่วยงานท่ีเก่ียวข้องกบัโครงร่างงานวิจยั 
 อาคารส านักงานศูนยก์ารเรยีนรูเ้ศรษฐกจิพอเพยีงและเกษตรทฤษฎีใหม่ มหาวทิยาลยั
ราชภฏัก าแพงเพชร แม่สอด 
 
3.  วตัถปุระสงคข์องโครงร่างงานวิจยั 
 1.เพื่อศกึษาเกี่ยวกบัระบบบนัทกึการใช้พลงังานไฟฟ้าดว้ยเทคโนโลยกีารเชื่อมต่อของ
สรรพสิง่ 
 2. เพื่อพฒันาระบบระบบบนัทึกการใช้พลงังานไฟฟ้าด้วยเทคโนโลยกีารเชื่อมต่อของ
สรรพสิง่ 
 3.เพือ่วดัประสทิธภิาพระบบบนัทกึการใชพ้ลงังานไฟฟ้าดว้ยเทคโนโลยกีารเชื่อมต่อของ
สรรพสิง่ 
 
4.  ขอบเขตโครงร่างงานวิจยั 
 4.1  ขอบเขตดา้นผูใ้ชง้าน 

 4.1.1 สามารถดขูอ้มลูแบบเรยีลไทมไ์ด ้(แจง้เตอืนผ่านไลน์ได)้ 
 4.1.2 สามารถดขูอ้มลูค่าแรงดนัไฟฟ้า (Voltage)   
 4.1.3 สามารถดขูอ้มลูค่ากระแสไฟฟ้า (Current)  
 4.1.4 สามารถดขูอ้มลูค่าก าลงังานไฟฟ้า (Watt)  
 4.1.5 สามารถดขูอ้มลูค่าพลงังานไฟฟ้า (Watt-Hour) 

 4.2  ขอบเขตดา้นระบบ 
 4.2.1 สามารถแสดงค่าแรงดนัไฟฟ้า (Voltage) ได ้
 4.2.2 สามารถแสดงค่ากระแสไฟฟ้า (Current) ได ้
 4.2.3 สามารถแสดงค่าก าลงังานไฟฟ้า (Watt) ได ้
 4.2.4 สามารถแสดงค่าพลงังานไฟฟ้า (Watt-Hour) ได ้
 4.2.5 สามารถเกบ็ขอ้มลู แสดงขอ้มลูได ้



 

 

3 

 4.2.6 สามารถตรวจสอบการใชไ้ฟฟ้าไดแ้บบเรยีลไทมไ์ด ้  
 
5. เครื่องมือท่ีใช้ในการท าโครงร่างงานวิจยั 
 5.1  ดา้นซอฟตแ์วร ์

 5.1.1 โปรแกรม Arduino IDE 
 5.1.2 แอปพลเิคชนัไลน์ (Line Notify) 
 5.1.3 แอปพลเิคชนั blynk 

 5.2  ดา้นฮารด์แวร ์
 5.2.1 โหนด เอ็มซียู V3 (Node MCU) 
 5.2.2 โมดลู PZEM004T 
 5.2.3 จอ LCD ขนาด 20x4 นิ้ว 
 5.2.4 โมดลูแปลงไฟขนาดเลก็ แปลง 220V เป็นไฟตรง 5V(0.6A) 

 
6. วิธีการด าเนินงานโครงร่างงานวิจยั 

6.1 วเิคราะห ์สงัเคราะห ์ส ารวจสภาพปัจจุบนั ปัญหา และ ความตอ้งการ 
  6.2 ออกแบบสรา้งและประเมนิ  

6.3 ผ่านการประเมนิโดยผูเ้ชีย่วชาญการประเมนิประสทิธภิาพและไดร้บัการรบัปรุง        
แกไ้ขตามขอ้เสนอแนะ 

6.4 การทดลองใช ้
6.5 การประเมนิและปรบัปรุง 
6.6 การเผยแพร ่

  

https://www.ioxhop.com/product/594/pzem-004t-ac-digital-power-energy-meter-module
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7.  ประโยชน์ของโครงร่างงานวิจยั  
 1.6.1  ไดศ้กึษาขอ้มูลในการสร้างระบบบนัทกึการใช้พลงังานไฟฟ้าดว้ยเทคโนโลยกีาร
เชื่อมต่อของสรรพสิง่ 
 1.6.2  ไดส้รา้งระบบบนัทกึการใชพ้ลงังานไฟฟ้าดว้ยเทคโนโลยกีารเชื่อมต่อของสรรพสิง่ 
 1.6.3  ได้ต้นแบบระบบบันทึกการใช้พลงังานไฟฟ้าด้วยเทคโนโลยีการเชื่อมต่อของ
สรรพสิง่ 
 1.6.4  ได้ประเมนิประสทิธิภาพระบบบนัทึกการใช้พลงังานไฟฟ้าด้วยเทคโนโลยีการ
เชื่อมต่อของสรรพสิง่  
 
8. แผนการด าเนินงานโครงร่างงานวิจยั 

                     ปีการศึกษา 2563 - ปีการศึกษา 2564   
กิจกรรม 
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1.คิดหัวข้องานวิจัย 
 

           
2.ศึกษาค้นคว้าหัวข้อ
งานวิจัย 

 
 

          

3.รวบรวมข้อมูล    
 

        
4.นำเสนอโครงร่าง
งานวิจัย 

    
 

       

5.ดำเนินการทำงานวิจัย      
 

      
6.นำเสนอสอบก้าวหน้า
งานวิจัย 

        
 

   

7.ทดลองใช้งาน          
 

  
8.แก้ไขข้อผิดพลาด           

 
 

9.นำเสนอสอบจบวิจัย            
 

10.เผยแพร่งานวิจัย             
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8. เอกสารงานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง  
   
   
  นฤมล วนัน้อย (2559) การศกึษาและสรา้งเครื่องตน้แบบการตรวจวดัและบนัทกึการ
ใชพ้ลงังานไฟฟ้าแบบไรส้าย ส าหรบัโครงข่ายเฝ้าตดิตามคุณภาพก าลงัไฟฟ้าและประเมนิผลการ
อนุรกัษ์พลงังานอจัฉรยิะ โดยผลการศกึษาการวดัคุณภาพก าลงัไฟฟ้าเมื่อท าการเปรยีบเทยีบผล
กบัเครื่องมอืวดัมาตรฐานพบว่าค่าความผดิพลาดนั ้นมคี่าน้อยมากและสามารถบนัทกึเพื่อปรยีบ
เทียบช่วงเวลาการท างานของพดัลมไฟฟ้าในสภาวะตะแกรงด้านดูดของพดัลมสะอาด และ
สกปรกได ้โดยผลการศกึษาทีไ่ดส้ามารถน าไปประยุกตใ์ชใ้นการวางแผนปรบัปรุงคุณภาพไฟฟ้า
และการอนุรกัษ์พลงังานได ้
  ธนวิชญ์ กมลฉ ่าและหทยัรตัน์ พินิจสุวรรณ (2559) อินเตอร์เน็ตของทุกสรรพ
สิง่ของการควบคุมอุปกรณ์ไฟฟ้าและบนัทกึขอ้มูลการใชพ้ลงังาน น่าเอาเทคโนโลยอีนิเตอร์เน็ต
ของทุกสรรพสิง่ มาประยุกต์ใชก้บั Node MCU และตวัตรวจรูเ้พื่อตรวจวดัพลงังานการใชไ้ฟฟ้า
และควบคุมการปิดเปิดอุปกรณ์ไฟฟ้า โดยในโครงงานน้ีไดแ้บ่งการทดลองออกเป็นสองสว่น สว่น
ทีห่นึ่ง คอื การควบคุมปิดเปิดอุปกรณ์ไฟฟ้าผ่านเวบ็แอพพลเิคชัน่ และสว่นทีส่อง คอื การวดั 
พลังงานการใช้ไฟฟ้า โดยใช้ตัวตรวจรู้ PZEM-004T ส่าหรบัวดัการใช้พลังงาน จากผลการ
ทดลองพบว่าสามารถควบคุมปิดเปิดอุปกรณ์ไฟฟ้าและดูข้อมูลการใช้พลังงานไฟฟ้าผ่าน
เครอืขา่ยไรส้ายได ้
 เพญ็วิสาข์ วงศ์อนันต์นนท์ (2559) การพฒันาระบบสัง่การมาตรวดัไฟฟ้าอัจฉริยะ
ภายในองค์การ :กรณีศึกษาบริษัท แพคกอน จ ากัด จากการเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยวิธีการ
สมัภาษณ์จากผูบ้รหิาร,ผูพ้ฒันาระบบรวมไปถงึพนักงานของบรษิัท แพคกอน จ ากดั จ า นวน 7 
คน พบว่าในงานวจิยัครัง้นี้สามารถพฒันาระบบซึ่งสามารถตรวจสอบการใช้ไฟฟ้าและควบคุม
จากส่วนกลาง มรีายงานการใช้ไฟฟ้าในแต่ละวนั สามารถดูข้อมูลอตัราการใช้ไฟฟ้าแล้วน ามา
ค านวณหาค่าใช้จ่ายไฟฟ้าไดใ้กลเ้คยีงกบัการเรยีกเกบ็เงนิจรงิจากการไฟฟ้า และยงัสามารถวดั
การปรบัการใชง้านของพลงังานไดอ้ย่างเหมาะสมและคุม้ค่าทีสุ่ด 
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       ชินวจัน์ งามวรรณากร สุทศัน์ รุ่งระวิวรรณและอมรเทพ มณีเนียม (2561)การ
พฒันาระบบควบคุมอุปกรณ์ภายในโรงงานขนาดย่อมดว้ยเทคโนโลยไีรส้ายผ่านแอปพลเิคชนับน
อุปกรณ์เคลื่อนที่ภายใต้แนวคิดอินเทอร์เน็ตส าาหรับทุกสรรพสิ่ง เพื่อพัฒนาระบบควบคุม
อุปกรณ์ภายในโรงงานขนาดย่อมผ่านแอปพลเิคชัน่ภายใตแ้นวคดิอนิเทอรเ์น็ตส าาหรบัทุกสรรพ
สิ่ง โดยได้มีพัฒนาระบบตามขัน้ตอน การพัฒนาระบบได้ใช้อุปกรณ์ Arduino และเขียน
โปรแกรมควบคุมโดยใช้ภาษา C++ และพฒันา App บนอุปกรณ์เคลื่อนที่ด้วย App Inventer   
ท าใหส้ามารถควบคุมการเปิดปิดไฟส่องสว่างในโรงงานและระบบความปลอดภยัจากกลอ้งวงจร
ปิดได ้  
       กิตติเชษฐ์ นนทะสุดและพีรพนธ์ ตณัฑ์จยะ (2561) ระบบควบคุมการใช้พลงังาน
ไฟฟ้าภายในหอ้งเรยีนแบบอตัโินมตัดิว้ยเทคโนโลย ี Internet of thing เพือ่ควบคุมอุปกรณ์ไฟฟ้า
ทีถู่กตดิตัง้ถายในหอ้งเรยีนใหม้กีารใชง้านไดอ้ย่างเหมาะสมกบัจ านวนผูใ้ช ้งานวจิยันี้จะท าการ
ควบคุมการใช้พลงังานไฟฟ้าดยแบ่งออกเป็น 2 ส่วน การควบคุมพลงังานไฟฟ้าที่ใช้ และการ
ควบคุมค่าความต้องการพลงังานสูงสุด มกีารควบคุมการใช้พลงังานไฟฟ้าจ านวน 2 ห้อง และ
เปรยีบเทียบค่าการใช้พลงังานไฟฟ้าก่อนและหลงัติดตัง้ระบบควบคุม จากผลการวจิยัพบว่า
ระบบนี้สามารถควบคุมการใช้พลังงานไฟฟ้าภายในห้องเรียนได้ และยังสามารถไปใช้กับ
หอ้งเรยีนทีแ่ตกต่างออกไปไดง้า่ย   
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สรปุงานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง 
  
  จากการศึกษางานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งของ นฤมล วนันอ้ย นวิชญ ์กมลฉ ่าและเพญ็วิสาข ์
วงศอ์นนัตืนนท ์เป็นการวดัค่าพลงังานไฟฟ้าดว้ยระบบ Internet of Thing และบนัทึกขอ้มูลการใช้
ไฟฟ้า ผา่นเวบ็แอพพลิเคชัน่ โดยการวดัค่าพลงังาน โดยใชเ้คร่ืองมือตรวจค่าไฟ PZEN-004T 
ส าหรับการวดัการใชพ้ลงังาน ซ่ึงสามารถวดัค่าพลงังานแลว้ยงัใชห้าค่าไฟฟ้าภายในบา้นไดอี้กดว้ย 
และยงัสามารถวดัค่าพลงังานเคร่ืองใชไ้ฟฟ้าแต่ละชนิดได ้โดยการวดัคุณภาพก าลงัไฟฟ้าเม่ือท าการ
เปรียบเทียบกบัเคร่ืองมือวดัมาตรฐานพบวา่ความผิดพลาดมีค่านอ้ยมากและสามารถบนัทึกเพื่อ
เปรียบเทียบช่วงเวลาการท างานของพลงังานไฟฟ้าได ้โดยการเอาเทคดนโลยอิีนเตอร์เน็ตของทุก
สรรพส่ิง มาประยกุตใ์ชก้บั Node MCU และตวัตรวจรู้เพื่อตรวจวดัพลงังานการใชไ้ฟฟ้า พบวา่
สามารถดูและบนัทุกขอ้มูลการใชพ้ลงังานไฟฟ้าผา่ระบบเครือข่ายไร้สายและน ามาค านวณหา
ค่าใชจ่้ายไฟฟ้าไดใ้กลเ้คียงกบัการเรียกเก็บเงินจรืงจากการไฟฟ้า และยงัสามารถวดัการการปรับการ
ใชพ้ลงังานไดอ้ยา่งเหมาะสมและคุม้ค่า  ผลท่ีไดส้ามารถน าไปประยกุตใ์ชใ้นการวางแผนปรับปรุง
คุณภาพไฟฟ้าและการอนุรักษพ์ลงังานไฟฟ้า 
 
 
 
 
 


