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บทที1่ 

บทนำ 

1.1 ท่ีมาและความสำคัญของโครงงาน 
ปัจจุบันโลกได้มีการพัฒนาและเจริญก้าวหน้ามากยิ่งขึ ้นเมื่ อกล่าวถึงการรับส่งจดหมาย 

ข่าวสารสำคัญที่ส่งมาจากไปรษณีย์โดยทั่วไปรูปร่างลักษณะของตู้จดหมายจะทึบไม่สามารถมองเห็น
ภายในตู้จดหมายได้ทำให้ไม ่ได ้ร ับจดหมายหรือข่าวสารท่ี สำคัญได้ทันเวลาอาจทำให ้ เกิด              
ความผิดพลาดหรือเสียหายได้ 

ซึ่งปัญหาเหล่านี้คณะผู้จัดทำจึงได้คิดค้นตู้จดหมายอัจฉริยะขึ้น โดยมีหลักการทำงานบอร์ด 
Kid Brightท่ีช่วยให้สามารถอำนวยความสะดวกได้มากยิ่งขึ้น โดยการทำงานของระบบเป็นการทำงาน
แบบอัตโนมัติซ ึ ่งมีหลักการทำงานเซ็นเซอร์ระบบตรวจจับวัตถุด้วยแสงจากนั ่นจะแจ้งเตือน              
ไปยังแอพพลิเคช่ัน LINE และสามารถกดปุ่มรีเซ็ตเพื่อเริ่มต้นใช้งานใหม่   

1.2 วัตถุประสงค์ของโครงงาน 
1.2.1 เพื่อนำหลักการของบอร์ด Kid Brightมาประยุกต์ใช้ในการประดิษฐ์ตู้จดหมายอัจฉริยะ 
1.2.2 เพื่อศึกษาและออกแบบวงจรเชื่อมต่อบอร์ด Kid Bright โดยการนำหลักการทำงาน    

มาปรับใช้ในการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ 
1.2.3 เพื่อการเรียนรู้การเขียนโปรแกรมจากบอร์ด Kid Bright 
1.2.4 เพื่อนำส่ิงประดิษฐ์ท่ีได้สร้างมาใช้อำนวยความสะดวกในชีวิตประจำวัน 

1.3 สมมุติฐานของการวิจัย 
 1.3.1 เพื่อสามารถสร้างตู้จดหมายอัจฉริยะ 

1.3.2 เพื่อศึกษาความพึ่งพอใจของผู้ใช้ท่ีมีต่อการทำงานของตู้จดหมายอัจฉริยะ 

1.4 ขอบเขตของการวิจัย 
สามารถสร้างตู้จดหมายอัจฉริยะได้เพื ่อให้มีการแจ้งเตือนแล้วให้ผู ้ใช้ได้รับรู ้ข่าวสารได้        

และสามารถแจ้งเตือนผ่านแอพพลิเคช่ัน  Line  ได้ช่วยลดการลืมจดหมายและได้ชำระค่าบริการตาม       
ท่ีจดหมายกำหนดไว้ได้ 

1.5 ขอบเขตประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 1.5.1 ประชากรที ่ใช ้ในการวิจัยครั ้งนี ้  ค ือ ชุมชนในพื ้นที ่บ ้านในเขา ตำบลป่าร่อน          
อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี จำนวน 150 คน 
 1.5.2 ประชากรกลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ ชุมชนในพื้นท่ีบ้านในเขาตำบลป่าร่อน 
อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี จำนวน 15 คน ได้มาโดยวิธีการเลือกแบบเฉพาะเจาะจง 



 
 

ระยะเวลาในการวิจัย 
 ภาคเรียนท่ี 1 ประจำปีการศึกษา 2564 

1.6 ขอบเขตด้านตัวแปร 
1.6.1 ตัวแปรต้น คือ ตู้จดหมายอัจฉริยะ 
1.6.2 ตัวแปรตาม คือ ความพึ่งพอใจของผู้ใช้ท่ีมีต่อการทำงานของตู้จดหมายอัจฉริยะ 

1.7 นิยามศัพท์เฉพาะ 
 1.7.1 ตู้จดหมาย เป็นตู้สำหรับให้ประชาชนนำจดหมายซึ่งติดแสตมป์ค่าส่งแล้ว มาหยอดเข้า
ไปในตู้ และจะมีบุรุษไปรษณีย์มารวบรวมจดหมายตามเวลาท่ีกำหนด เพื่อส่งเข้าระบบไปรษณีย์ต่อไป 

1.7.2 อัจฉริยะ วิเศษน่าอัศจรรย์มีความรู้ความสามารถเกินกว่าระดับปกติมากความเป็น      
ผู้มีปัญญาความสามารถเกินกว่าระดับปกติมาก 

1.7.3 Kid Bright   Kid Bright เป็นบอร์ดสมองกลฝังตัวที่สามารถทำงานตามชุดคำสั่งและ
ทำงานร่วมกับอุปกรณ์ Internet Of Thing (IoT) โดยผู้เรียนสามารถสร้างชุดคำสั่งผ่านโปรแกรม    
Kid Bright บนเว็บไซต์ที ่ใช้งานง่ายเพียงใช้การลากบล็อกคำสั่งมาวางต่อกัน (Drag and Drop)      
ช่วยลดความกังวลในการแก้ปัญหาเรื่องการพิมพ์ชุดคำส่ัง ผิด ชุดคำส่ังท่ีถูกสร้างดังกล่าวจะถูกส่งไปท่ี
บอร์ด Kid Bright  
 1.7.4 โมด ูลเซ ็นเซอร ์แสงสำหร ับตรวจจ ับว ัตถ ุก ีดขวาง IR Infrared Obstacle 
Avoidance Sensor Module โดยโมดูลนี้ จะมีตัวรับและตัวส่ง infrared ในตัว ตัวสัญญาณ(สีขาว) 
infrared จะส่งสัญญาณออกมา และเมื่อมีวัตถุมาบังคล่ืนสัญญาณ infrared ท่ีถูกส่ังออกมาจะสะท้อง
กลับไปเข้าตัวรับสัญญาณ (สีดำ) สามารถนำมาใช้ตรวจจับวัตถุที่อยู ่ตรงหน้าได้ และสามารถปรับ
ความไว ระยะการตรวจจับ ใกล้หรือไกลได้ 
 1.7.5 สาย USB (Universal Serial Bus) เป็นอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ท่ีใช้เช่ือมต่อระหว่าง
อุปกรณ์ 2 ชนิดหรือมากกว่า โดยผ่านช่องทางการส่ือสาร ท่ีเรียกว่า พอร์ต (Port) เช่น เครื่องปริ้นท์, 
โมเดม , เม้าส์ , คีย์บอร์ด หรือ กล้องดิจิตอล เป็นต้น สำหรับคำว่า USB ท่ีเราเรียกกันท่ัวไปนั้นย่อมา
จากคำว่า "Universal Serial Bus" สำหรับการใช้งานนั้นง่ายต่อการติดต้ังและใช้งาน  
 1.7.6 Power Bank Power Bank เป็นอุปกรณ์ช่วยชาร์จมือถือ แท็บเล็ต เครื่องเล่น mp3 
หรืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที ่ใช้แบตเตอรี่ ซึ ่งไม่ใช่เครื ่องที่ใช้ไฟมากนัก เพื่อชาร์จอุปกรณ์ต่างๆ      
กรณีออกทำงานนอกสถานที่ ท่องเที่ยว หรือไปยังสถานที่ที ่ ไม่มีที่ชาร์จแบตเตอรี่ก็สามารถชาร์จ     
มือถือ แท็บเล็ต ผ่าน Power Bank ได้ 
 1.7.7 โพรโต้บอร์ด (Protoboard) โพรโทบอร์ด หรือ เบรดบอร์ด เป็นบอร์ดที่ใช้ทดลอง
วงจรอิเล็กทรอนิกส์ลักษณะเป็นแผ่นพลาสติกหนาสีขาวบนแผ่นมีรูเรียงกันจำนวนมากภายในรู         
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มีตัวนำไฟฟ้าซึ ่งเชื ่อมต่อกันในรูปแบบที ่มีการกำหนดไว้เวลาทดลองก็เส ียบขาของอุปกรณ์
อิเล็กทรอนิกส์ลงไปให้ตัวนำภายในเช่ือมวงจรถึงกันและอาจใช้สายไฟเสียบลงรูเพื่อเช่ือมวงจรไฟฟ้าได้  
 1.7.8 สายจั้มเปอร์ คือ สายไฟ หรือ เทอร์มินอล ที่เชื ่อมต่อระหว่างวงจรอิเล็กทรอนิกส์
ระยะไกลและแผงอุปกรณ์ควบคุมเรียกอีกอย่างว่าข้ามเส้นซึ ่งแตกต่างจากการอุปกรณ์สายไฟ    
ธรรมดาเป็นการสร้างทางลัดที ่สามารถกระโดดบนวงจรได้ชั ่วคราวด้วยการใส่สายไฟจัมเปอร์           
ทำให้สามารถหยุดการทำงานของวงจรปกติและเปิดใช้งานวงจรที่ไม่ได้ใช้งานเป็นประจำใช้สำหรับ  
การทดสอบการงานซ่อมบำรุง ฯลฯ มีสายไวนิล ทนความร้อน ยืดหยุ่น  จัมเปอร์โลหะ รูปทรงตัว U  

1.8 วิธีการดำเนินการวิจัย 
1.8.1 กำหนดหัวข้อโครงการและรวบรวมข้อมูล 
1.8.2 เสนอหัวข้อโครงการเพื่อขออนุมัติโครงการ 
1.8.3 อนุมัติโครงการ 
1.8.4 ออกแบบส่ิงประดิษฐ์ 
1.8.5 จัดทำโครงการ 
1.8.6 ทดสอบโครงการ 
1.8.7 จัดทำคู่มือและเอกสารประกอบการใช้งาน 
1.8.8 สอบโครงการ 

1.9 ประโยชน์คาดว่าจะได้รับ 
 1.9.1 ได้ความรู้เกี่ยวกับหลักการทำงานของตู้จดหมายอัจฉริยะ 

1.9.2 ได้ร ับความร ู ้ เก ี ่ยวก ับการใช้งานบอร ์ด Kid Bright ในการควบคุมการทำงาน          
ของอุปกรณ์ต่างๆ และการประยุกต์ใช้งานบอร์ดKid Bright สำหรับใช้งานอย่างอื่น 

1.9.3 ได้รับความรู้เกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาต่างๆ อย่างถูกต้อง  
1.9.4 ได้เรียนรู้การทำงานร่วมกับผู้อื่น  
1.9.5 สามารถนำความรู้ท่ีได้จากการศึกษาทฤษฎีมาปฏิบัติจริงได้  
1.9.6 สามารถนำความรู้และประสบการณ์ที่ได้จากโครงงานไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน

ได้จริง 
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ทฤษฎี และแนวคิดที่เกี่ยวข้องการวิจัยในคร้ังนี้ 
การวิจัยในครั้งนี ้ผู ้จัดทำได้ศึกษาเอกสารและทฤษฎีท่ี เกี่ยวข้องเรื่องตู้จดหมายอัจฉริยะ          

เมื่อมีจดหมายผ่านเข้ามาในตู้จดหมายอัจฉริยะจะมีเซ็นเซอร์ตรวจจับวัตถุและแสดงจำนวนจดหมาย       
ที่ได้รับไว้ที ่จอแสดงผลของบอร์ด Kid Bright จากนั้นจะมีการแจ้งเตือนไปยังแอพพลิเคชั่น Line    
ของผู้ที่ใช้งานเมื่อนำจดหมายจากตู้หมดแล้วสามารถกดปุ่มรี เซ็ตเพื่อเริ ่มต้นการใช้งานใหม่ได้โดย       
มีหลักทฤษฎีท่ีเกี่ยวข้องดังนี้ 

2.1 เอกสารและทฤษฎีที่เก่ียวข้อง 
 2.1.1 Kid Bright    
 2.1.2 โมดูลเซ็นเซอร์แสงสำหรับตรวจจับวัตถุกีดขวาง 
 2.1.3 สาย USB (Universal Serial Bus) 
 2.1.4 Power Bank รุ่น PSPBALC100SL-18 
 2.1.5 Protoboard 170 pin 
 2.1.6 สายไฟจัมเปอร์ ผู้-เมีย 
2.2 ระบบงานเดิมที่ได้อ้างมาจากแหล่งข้อมูล  

2.3 วิจัยที่เก่ียวข้อง 

2.1 เอกสารและทฤษฏีท่ีเกี่ยวข้อง  
 2 . 1 . 1  Kid Bright เ ป็ น บ อ ร์ ด สม อ ง ก ล ฝั ง ตั ว มี ข น าด เ ล็ ก ท่ี ป ร ะ ก อ บ ไ ป ด ้ ว ย
ไมโครคอนโทรลเลอร ์ ESP32  ที ่สามารถทำงานตามชุดคำส ั ่งและทำงานร ่วมก ับอุปกรณ์                
Internet Of Thing (IoT) โดยผู้เรียนสามารถสร้างชุดคำส่ังผ่านโปรแกรม Kid Bright บนเว็บไซต์ท่ีใช้
งานง่ายเพียงใช้การลากบล็อกคำสั ่งมาวางต่อกัน (Drag and Drop) ช่วยลดความกังวลในการ
แก้ปัญหาเรื่องการพิมพ์ชุดคำส่ัง ผิด ชุดคำส่ังท่ีถูกสร้างดังกล่าวจะถูกส่งไปท่ีบอร์ด kid Bright 
 คุณสมบัติของ Kid Bright รุ่น NodeMcu V3 CH340 Lua WIFI ESP8266-12E 
   Internet of Things (IoT) ได้รับความนิยมในโลกของเทคโนโลยี มันได้เปลี ่ยน
วิธีการทำงานของเราให้วัตถุทางกายภาพและโลกดิจิตอลเชื่อมต่อกันมากขึ้นกว่าเดิมเมื ่อคำนึง         
ถึงเรื ่องนี ้ Espressif Systems ได้เปิดตัวไมโครคอนโทรลเลอร์ที ่รองรับ WiFi ที ่มีขนาดเล็กคือ 
ESP8266 ในราคาที่ไม่แพง สามารถตรวจสอบและควบคุมสิ่งต่าง ๆ จากที่ใดก็ได้ในโลก - สมบูรณ์
แบบสำหรับทุกโครงการของ IoT 

 



 
 

 
รูปที่ 2.1 ภาพประกอบNodeMcu V3 CH340 Lua WIFI ESP8266-12E 

 โมดูล ESP-12E  
   โมดูล ESP-12E ที ่ม ีช ิป ESP8266 ท่ีม ีไมโครโปรเซสเซอร ์ Tensilica 
Xtensa® 32-bit LX106 RISC ซึ่งทำงานที่ความถี่ 80 ถึง 160 MHz สามารถปรับได้และรองรับ 
RTOS ESP8266 รวมตัวรับส่งสัญญาณ Wi-Fi HT40 802.11b / g / n ดังนั้นจึงไม่เพียงแต่สามารถ
เช่ือมต่อกับเครือข่าย WiFi และโต้ตอบกับอินเทอร์เน็ตเท่านั้น แต่ยังสามารถต้ังค่าเครือข่ายของตัวเอง
ได้ทำให้อุปกรณ์อื่นๆ สามารถเช่ือมต่อโดยตรงกับมันและส่ิงนี้ทำให้ ESP8266 NodeMCU มีความ
อเนกประสงค์ในการใช้งานมากยิ่งขึ้น 
 

 ESP-12E Chip 
- Ten silica Extensa® 32-bit LX106 
- 80 to 160 MHz Clock Freq. 
- 128kB internal RAM 
- 4MB external flash 
- 802.11b/g/n Wi-Fi transceiver 

 

 
 

 

รูปที่2.2 ภาพประกอบESP-12E Chip 
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ความต้องการพลังงาน 
   เ นื่ อ ง จ า ก ช่ ว ง แ ร ง ดั น ไ ฟ ฟ้ า ข อ ง  ESP8266 คื อ  3V ถึ ง  3.6V 
บอร์ด ESP8266 จึงมาพร้อมกับตัวควบคุมแรงดันไฟฟ้า LDO เพื่อควบคุมให้แรงดันคงที ่ 3.3V        
ซึ่งสามารถจ่ายกระแสได้สูงสุดถึง 600mA ซึ่งน่าจะเกินพอเพราะ ESP8266 กินกระแสมากที่สุดคือ 
80mA ในระหว่างการส่งสัญญาณเอาท์พุทออกไปโดยพิน  3V3 นี ้สามารถใช้เพื ่อจ่ายพลังงาน          
ให้กับอุปกรณ์ภายนอกได้อีกด้วย 
 

Power Requirement 
-  Operating Voltage: 2.5V to 3.6V 

- On-board 3.3V 600mA regulator 
- 80mA Operating Current 
- 20 µA during Sleep Mode 
 

 
 

รูปที่2.3 ภาพประกอบบอร์ด ESP8266 
การจ่ายไฟให้ ESP8266 NodeMCU สามารถใช้ผ่านช่องเสียบ Micro USB หรือหากมีแหล่งจ่ายไฟ
แรงดัน 5V ก็สามารถป้อนที่พิน VIN เพื่อเป็นแหล่งจ่ายไฟให้ ESP8266 และอุปกรณ์ต่อพ่วงได้
โดยตรง  
  อุปกรณ์ต่อพ่วงและ I/O 
    ESP8266 NodeMCU มีพินท้ังหมด 17 GPIOท่ีแยกออกจากส่วนหลักๆของพินท้ัง

สองด้านของบอร์ดพัฒนาซึ่งพินเหล่านี้สามารถกำหนดให้กับอุปกรณ์ต่อพ่วงได้ทุกประเภทรวมไปถึง 

- ADC channel ช่อง ADC ขนาด 10 บิต 
- UART interface ส่วนต่อประสานUART ใช้ในการโหลดโค้ดแบบอนุกรม 

   - PWM outputs พิน PWM สำหรับหรี่ไฟ LED หรือควบคุมมอเตอร์ 
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    - SPI, I2C & I2S interface อ ิน เตอร ์ เฟซ SPI และ I2C เพื่ อ เ ช่ือมต่อ
เซ็นเซอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วงทุกประเภท 
    - I2S interface อินเทอร์เฟซ I2S หากต้องการเพิ่มเสียงให้กับโปรเจค 
  Multiplexed I/OS  

-  1 ADC channels 
- 2 UART interfaces 
- 4 PWM outputs 
- SPI, I2C & I2S interface 

 

 
 

  รูปที่ 2.4 ภาพประกอบMultiplexed I/OS 
คุณสมบัติพินมัลติฟังก์ชั ่นพินของ ESP8266 (อุปกรณ์ต่อพ่วงหลายอันที่มัลติเพล็กซ์บนขา GPIO 
เดียว) นั่นคือ GPIO เดียวสามารถทำหน้าท่ีเป็นท้ัง PWM / UART / SPI 
  สวิตช์ออนบอร์ดและไฟแสดงสถานะ LED 

   ESP8266 NodeMCU มีสองปุ่ม ปุ่มหนึ่งท่ีระบุว่าเป็น RST ท่ีบริเวณมุมบน
ซ้ายคือปุ่มรีเซ็ต ซึ่งแน่นอนว่าใช้เพื่อรีเซ็ตชิป ESP8266 FLASH และปุ่มท่ีมุมล่างซ้ายเป็นปุ่มอัพโหลด
ท่ีใช้ในขณะท่ีทำการอัพโหลดเฟิร์มแวร์ 
   

Switches & Indicators 
- RST – Reset the ESP8266 chip 

  - FLASH – Download new programs 
   - Blue LED – User 
    - Programmable 
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รูปที่ 2.5 ภาพประกอบSwitches & Indicators 
บอร์ดยังมีไฟ LED ออนบอร์ด ที่ผู้ใช้สามารถทดสอบการทำงานของโปรแกรมได้ ซึ่งเชื่อมต่อกับพิน 
D0 ของบอร์ด 

  การสื่อสารแบบอนุกรม 

   บอร์ดน ี ้มีต ัวส่ือสารกับพอร์ต USB ของคอมพิวเตอร์ เป็นชิป  UART 
CP2102 จาก Silicon Labs ซึ ่งแปลงสัญญาณ USB เป็นแบบอนุกรม เพื ่อช่วยให้คอมพิวเตอร์
สามารถอัพโหลดโปรแกรมและส่ือสารกับชิป ESP8266 

  Serial Communication 
- CP2102 USB-to-UART converter 
- 4.5 Mbps communication speed 
- Flow Control support 

 

 

รูปที่ 2.6 ภาพประกอบSerial Communication 
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การใช้งานพินต่างๆ ของ ESP8266 NodeMCU 
 ESP8266 NodeMCU มีท้ังหมด 30 พินท่ีเช่ือมต่อกับภายนอกโดยการเช่ือมต่อมีดังนี้: 

 
รูปที่ 2.7 ภาพประกอบพินของ ESP8266 NodeMCU 

เพื่อความเข้าใจง่ายเราจะสร้างกลุ่มของพินท่ีมีฟังก์ช่ันท่ีคล้ายกัน 
Power Pins มีพินพลังงาน 4 พิน ได้แก่พิน VIN หนึ่งพิน และพิน 3.3V สามพิน สามารถ

ใช้พิน VIN เพื่อจ่ายแหล่งจ่ายไฟให้กับ ESP8266 และอุปกรณ์ต่อพ่วงได้โดยตรงหากคุณมีแหล่งจ่ายไฟ
แรงดัน 5V ที่ได้รับการควบคุมโดยพิน 3.3V เป็นเอาท์พุทของตัวควบคุมแรงดันไฟฟ้าออนบอร์ด      
พินเหล่านี้สามารถใช้เพื่อจ่ายพลังงานให้กับส่วนประกอบภายนอกได้เช่นกัน 

I2C Pins ใช้สำหรับเช่ือมต่อเซ็นเซอร์ I2C และอุปกรณ์ต่อพ่วงทุกประเภทในโปรเจคของคุณ
รองรับ       ท้ัง I2C Master และ I2C Slave สามารถใช้ฟังก์ชันอินเทอร์เฟซ I2C ได้โดยทางโปรแกรม
และความถี่สัญญาณนาฬิกาคือ 100 kHz ที่สูงสุด ควรสังเกตว่าความถี่สัญญาณนาฬิกา I2C ควรสูง
กว่าความถ่ีสัญญาณนาฬิกาท่ีช้าท่ีสุดของอุปกรณ์สลาฟ 

GPIO Pins ESP8266 NodeMCU มีพิน GPIO 17 พินซึ่งสามารถกำหนดให้กับฟังก์ช่ันต่างๆ 
เช่น I2C, I2S, UART, PWM, รีโมทคอนโทรล IR, ไฟ LED และปุ่มโดยทางโปรแกรม GPIO ที่เปิดใช้
งานดิจิตอลแต่ละตัวสามารถกำหนดค่าเป็น pull-up หรือ pull-down ภายในหรือตั ้งค่าเป็น
อิมพีแดนซ์สูงเมื่อกำหนดค่าเป็นอินพุตมันยังสามารถต้ังค่าเป็น edge-trigger หรือ level-trigger    
เพื่อสร้างการขัดจังหวะของ CPU  
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การเขียนโปรแกรมสำหรับบอร์ด Kid Bright 
เป็นบอร์ดสมองกลฝังตัวที่สามารถทำงานตามชุดคำส่ัง โดยผู้เรียนสามารถสร้างชุดคำส่ังผ่านโปรแกรม 
Kid Bright IDE บนคอมพิ ว เตอร ์ ท่ี ใช ้ ง านง่ าย เพี ย ง ใช ้ การลากบล็อกคำ ส่ั งมาวาง ต่อกัน                 
(Drag and Drop) ช่วยลดความกังวลเรื่องการพิมพ์ชุดคำส่ังผิด ชุดคำส่ังท่ีถูกสร้างดังกล่าวจะถูกส่งไป
ท่ีบอร์ด Kid Bright ให้ทำงานตามท่ีโปรแกรมไว้  
 

 
 

รูปที่ 2.8 ภาพประกอบชุดคำส่ังแบบ block-structured programming 

 
รูปที่ 2.9 ภาพประกอบการเช่ือมต่อบอร์ด สำหรับผู้ท่ีใช้แท็บเล็ต หรือสมาร์ทโฟน 

 สำหรับผู้ที ่ใช้แท็บเล็ต หรือสมาร์ทโฟน ทางทีมผู้ออกแบบก็ได้พัฒนาโปรแกรม Kid bright IDE     
บนมือถือ แทบเล็บ ท่ีใช้ระบบปฎิบัติการแอนดรอย์ และ ios รวมทั้งยังมี Kid bright IDE ท่ีทำงานบน 
web browser ด้วย 
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ส่วนประกอบของ kid Bright 
 

 
 

รูปที่ 2.10 ภาพประกอบโครงสร้างบอร์ด NodeMcu V3 CH340 Lua 

บนบอร์ด KidBright32 มีส่วนประกอบต่างๆ ดังนี้ 
  1. หน้าจอแสดงผลแอลอีดีขนาด 16x8ใช้แสดงผลตัวเลขข้อความและรูปภาพต่างๆ 

  2. สวิตซ์กดติด-ปล่อยดับ จำนวน 2 ตัว ใช้ป้อนข้อมูลจากผู้ใช้เข้าสู่บอร์ด 

  3. เซ็นเซอร์แสง ใช้วัดความเข้มของแสงท่ีระดับ 0 ถึง 100 

  4. ช่อง Micro USB ใช้อัพโหลดโปรแกรมและจ่ายไฟเล้ียงให้กับบอร์ด Kid Bright32 

  5. ช่อง KB Chain ใช้เช่ือมต่ออุปกรณ์เสริมภายนอกแบบ I2C 

  6. ช่อง USB Type-A ใช้เสียบอุปกรณ์ที่มีพอร์ตเชื่อมต่อเป็น USB เพื่อควบคุมการ
ทำงานด้วยบอร์ด Kid Bright32 

  7. บัสเซอร์ ใช้สร้างเสียงดนตรี และเสียงต่างๆ 

  8. สวิตซ์ Reset ใช้เพื่อเริ่มต้นการทำงานของโปรแกรมใหม่ 
  9. หลอดแอลอีดีแสดงสถานะต่างๆ ซึ่งประกอบด้วย 

   9.1 หลอดแอลอีดีสีน้ำเงิน แสดงสถานะการใช้งานบลูทูธ 

   9.2 หลอดแอลอีดีสีแสง แสดงสถานการเช่ือมต่อ WiFi 
   9.3 หลอดแอลอีดีสีส้ม แสดงสถานะการอ่านค่าเวลาจากอินเตอร์เน็ต 

   9.4 หลอดแอลอีดีสีเขียว แสดงสถานะการใช้งาน IoT 

  10 ช่องเช่ือมต่ออุปกรณ์ภายนอก ประกอบด้วย 

   10.1 5V ช่อง จ่ายแรง ดันไฟฟ้ า 5V เ ล้ียงอ ุปกรณ ์ภายนอกโดย ใ ช้
กระแสไฟฟ้าจากช่อง Micro USB 
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   10.2 IN1 IN2 IN3 และ IN3 ช่องรับสัญญาณดิจิตอลจากอุปกรณ์ภายนอก 
รองรับแรงดันไฟฟ้าได้ 0 ถึง 5V 

   10.3 OUT1 และ OUT2 ช่องส่งสัญญาณดิจิตอลควบคุมอุปกรณ์ภายนอก 
ทำงานแบบ Open - drain รองรับการเช่ือมต่อกับอุปกรณ์ท่ีใช้กระแสไฟฟ้าไม่เกิน 200mA 

   10.4 GND 

  11. เซ็นเซอร์อุณภูมิ ใช้วัดอุณหภูมิปัจจุบัน 

 
รูปที่ 2.11 ภาพประกอบส่วนประกอบNodeMcu V3 CH340 Lua 

  12. โมดูล ESP-WROOM-32 เป็นโมดูลไมโครคอนโทรลเลอร์ซึ ่งเป็นหัวใจหลัก    
ของบอร์ดทำหน้าที่ประมวลผลการทำงาน และทำงานตามที่ผู ้ใช้เขียนโปรแกรมสั่งงาน เชื ่อมต่อ
อุปกรณ์ต่างๆ ท้ังอุปกรณ์บนบอร์ด และอุปกรณ์เสริม 

  13. กระบะถ่าน 3V ใช้ใส่แบตเตอรี่ CR1220 เพื่อจ่ายไฟเลี้ยงให้กับโมดูลนาฬิกา 
เพื่อให้บอร์ด KidBright32 จำค่าเวลาได้ 
 ขั้นตอนการทำงานของบอร์ด Kid bright 

  เกี่ยวกับ kid Bright  
  kid Bright เป็นบอร์ดสมองกลฝังตัวที ่สามารถทำงานตามชุดคำสั ่งโดยผู ้เรียน
สามารถสร ้างชุดคำสั ่งผ ่านโปรแกรม kid Bright IDE บนคอมพิวเตอร ์ที ่ ใช ้งานง ่ายเพียงใช้              
การลากบล็อกคำสั่งมาวางต่อกัน (Drag and Drop) ช่วยลดความกังวลเรื่องการพิมพ์ชุดคำสั่งผิด 
ชุดคำส่ังท่ีถูกสร้างดังกล่าวจะถูกส่งไปท่ีบอร์ด kid Bright ให้ทำงานตามท่ีโปรแกรมไว้ 

Kid Bright มุ่งเน้นให้ผู้เรียนได้พัฒนากระบวนการคิดเชิงตรรกะร่วมกับความคิด
สร้างสรรค์สามารถ ต่อยอดสู่การพัฒนาแอปพลิเคชันและเทคโนโลยีด้วยตนเองในอนาคต 

การเขียนไดอะแกรมโดยใส่กระดาษเพื่อร่าง  
  1.1 เขียนจุดเริ่มต้น 
  1.2 เขียนเวลาเพื่อหยุดรอ 5วินาทีและเป็นการเลือกถ้าไม่กลับไปท่ีเดิมถ้าทำก็ไปต่อ  
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  1.3 Hello Krukow  
  1.4 รอ 5 วินาทีเลือกไม่กลับไปท่ีขั้น 1.1 ถ้าได้ก็ไปต่่อท่ี 1.5  
  1.5 เขียนลูกศร  
  1.6 รอ 5 วินาทีเลือกไม่กลับไปท่ีขั้น 1.1 ถ้าได้ก็ไปต่่อท่ี 1.7  
  1.7 หัวใจ  
  1.8 รอ 5 วินาทีเลือกไม่กลับไปท่ีขั้น 1.1 ถ้าได้ก็ไปต่่อท่ี 1.9  
  1.9 ลูกศร  
  1.10 รอ 5 วินาทีเลือกไม่กลับไปท่ีขั้น 1.1 ถ้าได้ก็ไปต่่อท่ี 1.11  
  1.11 END. 
 2.1.2 โมดูลเซ็นเซอร์แสงสำหรับตรวจจับวัตถุกีดขวาง  

 
 

รูปที่ 2.12 ภาพประกอบเซ็นเซอร์ตรวจจับวัตถุ IR Infrared Obstacle Detection Sensor 
        โมด ูล เซ ็น เซอร ์แสงสำหร ับตรวจจ ับว ัตถ ุก ีดขวาง  IR Infrared Obstacle 

Avoidance Sensor Module โดยโมดูลนี้ จะมีตัวรับและตัวส่ง infrared ในตัว ตัวสัญญาณ(สีขาว) 
infrared จะส่งสัญญาณออกมาและเมื่อมีวัตถุมาบังคล่ืนสัญญาณ infrared  ท่ีถูกส่ังออกมาจะสะท้อน
กลับไปเข้าตัวรับสัญญาณ (สีดำ) สามารถนำมาใช้ตรวจจับวัตถุท่ีอยู่ตรงหน้าได้และสามารถปรับความ
ไวระยะการตรวจจับใกล้หรือไกลได้ 
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รูปที่2.13 ภาพประกอบตัวรับและตัวส่งสัญญาณ (สีขาว) (สีดำ) 
 

ภายตัวเซ็นเซอร์แบบนี้จะมีตัวส่ง Emitter และ ตัวรับ Receiver ติดตั้งภายในตัวเดียวกันทำให้            
ไม่จำเป็นต้องเดินสายไฟทั้งสองฝั่ง เหมือนแบบ Opposed Mode ทำให้การติดตั้งใช้งานได้ง่ายกว่า         
แต่อย่างไรก็ตามจำเป็นต้องติดตั้งตัวแผ่นสะท้อนหรือ Reflector ไว้ตรงข้ามกับตัวเซ็นเซอร์เอง         
โดยโฟโต้เซ็นเซอร์แบบที่ใช้แผ่นสะท้อนแบบนี้จะเหมาะสำหรับชิ้นงานที่มีลักษณะทึบแสงไม่เป็น      
มันวาวเนื่องจากอาจทำให้ตัวเซ็นเซอร์เข้าใจผิดว่าเป็นตัวแผ่นสะท้อนและทำให้ทำงานผิดพลาด  
 

 
รูปที่ 2.14 ภาพประกอบภายในตัวส่ง Emitter และ ตัวรับ Receive 

ได ้ เซ ็นเซอร ์แบบนี ้จะมีช ่วงในการทำงาน หร ือ ระยะในการตรวจจ ับจะได ้ใกล ้กว ่าแบบ          
Opposed mode ซึ่งในสภาวะการทำงานปกติตัวรับ Receiver จะสามารถรับสัญญาณแสงจากตัวส่ง 
Emitter ได้ตลอดเวลา เนื่องจากลำแสงจะสะท้อนกับแผ่นสะท้อน Reflector อยู่ตลอดเวลาจะแสดง
ค่า เป็น 0 
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รูปที่ 2.15 ภาพประกอบ แผงตัวรับ Receiverจากตัวส่ง  Emitter 
 

 หน้าท่ีหลักของเซ็นเซอร์ชนิดนี้ จะคอยตรวจจับวัตถุท่ีเคล่ือนท่ีตัดผ่านหน้าเซ็นเซอร์เมื่อวัตถุ 
หรือช้ินงานผ่านเข้ามาท่ีหน้าเซ็นเซอร์ แล้วจะการขวางลำแสงท่ีส่งจากตัวส่ง Emitter ท่ีส่งไปยังแผ่น 
สะท้อนจึงทำให้ตัวรับ Receiver ไม่สามารถรับลำแสงท่ีจะสะท้อนกลับมาได้ จะแสดงค่า เป็น 1 

 
 

รูปที่ 2.16 ภาพประกอบ การตัดผ่านหน้าเซ็นเซอร์ 
ซึ่งจะทำให้วงจรภายในรับรู ้ได้ว่า มีวัตถุหรือชิ้นงานขวางอยู่ ทำให้สถานะของเอาท์พุตของตัวรับ
เปล่ียนแปลงไปโดยเราเรียกลักษณะการทำงานแบบนี้ว่า Dark On หรือ Dark Operate 
  คุณสมบัติของเซ็นเซอร์ตรวจจับวัตถุ IR Infrared Obstacle Detection Sensor 

- ไฟเล้ียง VCC: 3.3-5Vdc 
- ดิจิตอลเอาต์พุต (0 หรือ 1) 
- ระยะตรวจจับ สามารถปรับได้ต้ังแต่ 2-30 cm 
- มุมในการตรวจจับ 35 องศา 
- ขนาดบอร์ด 3.1 x 1.5 cm 
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รูปที่ 2.17 ภาพประกอบIR Infrared Obstacle Avoidance Sensor Module   
2.1.3 สาย USB (Universal Serial Bus) เป ็นอุปกรณ์อิเล ็กทรอนิกส์ที ่ใช้เช ื ่อมต่อ

ระหว่างอุปกรณ์ 2 ชนิดหรือมากกว่าโดยผ่านช่องทางการสื ่อสารที่เรียกว่า พอร์ต (Port) เช่น   
เครื่องปริ้นท์ ,โมเดม , เม้าส์ , คีย์บอร์ด หรือ กล้องดิจิตอล เป็นต้น สำหรับคำว่า USB ที่เราเรียก     
กันทั่วไปนั้นย่อมาจากคำว่า "Universal Serial Bus" สำหรับการใช้งานนั้น ง่ายต่อการติดตั้งและใช้
งานและเราไม่จำเป็นต้องใช้ไฟอื่นๆ เพิ่มเติมเนื่องจาก USB มีระบบไฟอยู่ในตัว (5 Volt)  

 

รูปที่ 2.18 ภาพประกอบสาย USB 
 2.1.4 Power Bank รุ่น PSPBALC100SL-18   คือ อุปกรณ์ท่ีใช้บรรจุแบตเตอรี่สำหรับใช้
ชาร์จไฟให้กับอุปกรณ์ต่างๆในชุดอุปกรณ์ประกอบด้วยสายชาร์จ USB ซึ่งใช้ต่อกับแหล่งจ่ายไฟ   
เช่น ช่องเสียบ USB แลปท็อปหรือคอมพิวเตอร์สำหรับการชาร์จไฟให้กับตัว power bank         
มันสามารถพกพา power bank ที่ได้ชาร์จไฟไว้ในกระเป๋ากระเป๋าถือกระเป๋าเงินหรือกระเป๋า
เดินทางเพื่อใช้มันในการชาร์จแบตเตอรี่ให้กับสมาร์ทโฟน หรืออุปกรณ์ดิจิตอลต่างๆ  เมื่ออุปกรณ์
เหล่านั้นมีระดับแบตเตอรี่ท่ีเหลือน้อยลง 
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 การใช้งานของ Power Bank รุ่น PSPBALC100SL-18  
   - แกะอุปกรณ์พื ้นฐานออกมาก่อน จะมีอุปกรณ์ประมาณนี้  (จะแตกต่างกันไป         
ในแต่ละรุ่น) 
  - ทำการเสียบสาย Power bank เข้ากับ เครื ่องโทรศัพท์หรืออุปกรณ์ที่ต้องการ
ชาร์จ   และกด ปุ่ม Power on (บางรุ่นอาจจะไม่จำเป็นต้องกด on ก็จะสามารถใช้งานได้เลย       
อันนี้รบกวนผู้ใช้อ่านคู่มือในแต่ละรุ่นประกอบ) 
  - ทีนี้มาดูวิธีการชาร์จไฟเพื่อเก็บพลังงานให้ Power bank กัน 
 คุณสมบัติของสินค้า 

 - ประเภท: Power Bank 
 - วัสดุ: ALUMINUIM 
 - กำลังไฟ (MAH):10,000 
 - INPUT: 3A (TYPE C)/ 2A (MICRO USB) 
 - OUTPUT: 5V/ 2.1A (TYPE A) *2 5V/ 3.0 A (TYPE C) 
 - TOTAL OUTPUT: 3.1 A BASED ON 10000 PCS DEVELOPMENT 

จำนวนรอบที่สามารถชาร์จได้ปัจจัยหลักต้องดูที่ความจุของ Power Bank และ ขนาดของแบตเตอรี่
ในมือถือรุ่นนั้นๆ ดังนั้นถ้าอยากจะทราบว่ามือถือรุ่นที่เราใช้อยู่จะสามารถชาร์จได้กี่รอบก็โดยการ         
ค่าความจุในการใช้งานจริง = ค่าความจุ Power Bank -  (ค่าความจุ X 30%) 
จำนวนรอบ = ค่าความจุในการใช้งานจริง / ขนาดแบตของมือถือรุ ่นนั ้นๆ   ยกตัวอย่างเช่น        

iPhone 4S ใช้แบตขนาด 1430 mAh จะสามารถชาร์ตได้กี่รอบ ถ้าใช้ Power Bank ขนาด 5000ค่า

ความจุในการใช้งานจริง = 5000 - ( 5000 X 30% ) = 3500 จำนวนรอบ = 3500 / 1430 = 2.44 

รอบ (โดยประมาณ) 

 

รูปที่ 2.19 ภาพประกอบPower Bank รุ่น PSPBALC100SL-18 
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2.1.5 Protoboard 170 pin  โพรโทบอร์ด (Protoboard)  เป็นบอร์ดที่ใช้ทดลองวงจร
อิเล็กทรอนิกส์ขนาดเล็กมีทั ้งหมด 170 หลุ่ม บอร์ดขนาดเล็ก เหมาะสำหรับการนำไปใช้เพื ่อจ้ัม
สาย ลักษณะเป็นแผ่นพลาสติกหนาสีขาว บนแผ่นมีรูเรียงกันจำนวนมากภายในรูมีตัวนำไฟฟ้าซึ่ง
เช่ือมต่อกันในรูปแบบท่ีมีการกำหนดไว้เวลาทดลองก็เสียบขาของอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ลงไปให้ตัวนำ
ภายในเชื่อมวงจรถึงกัน และอาจใช้สายไฟเสียบลงรูเพื ่อเชื่อมวงจรไฟฟ้าได้เช่นกันข้อดีของโพรโท
บอร์ดคือไม่ต้องออกแบบแผงวงจรและไม่ต้องบัดกรีแต่มีข้อเสียคือใช้ทดลองวงจรที่ทำงานท่ีความถ่ี
สูงๆ ไม่ได้เนื่องมีปัญหาเรื่องสัญญาณรบกวนในวงจร 

 
รูปที่ 2.20 ภาพประกอบProtoboard 170 pin 

 

2.1.6 สายไฟจัมเปอร์ ผู้-เมีย 
         สายไฟจัมป์เปอร์ 20 cm ชุด 40 เส้น 
  - สามารถดึงแยกออกจากกันเป็นเส้นๆได้ 
  - ผู้ - เมีย 
  - 26 AWG 
  - ขนาดหัวเข็ม 2.54 mm 
  - ปลายสายไฟ Pin Header ต่อกับอุปกรณ์อื่นๆได้แน่นยิ่งขึ้น  
  - 10 สี ประกอบด้วย น้ำตาล แดง ส้ม เหลือง เขียว น้ำเงิน ม่วง เทา ขาว ดำ  
 

 
 

รูปที่ 2.21 ภาพประกอบสายจ้ัมเปอร์ 
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 สายไฟจัมเปอร์แบบ เมีย-เมีย เหมาะสำหรับใช้งานในวงจรทั่วๆ ไป หรือใช้กับอุปกณ์
อิเล็กทรอนิกส์ท่ีมี PIN ตัวผู้ เช่น บอร์ด Arduino Nano ท่ีตัว Pin ของบอร์ดเป็นตัวผู้และนอกจากนี้    
ยังสามารถใช้ร่วมกับสายจัมแบบ ผู้-ผู้ เพื่อต่อเพิ่มความยาวของสายไฟขนาด 26 AWG สามารถทน
กระแสสูงสุดได้ 2.2 A ถ้าต่อสายแบบ Chassis Wiring (ต่อแบบแยกสาย) สามารถทนกระแสได้ 0.36 
A ถ้าต่อแบบ Power Transmission (รวมเป็นกระจุก) 

 
 

รูปที่ 2.22 ภาพประกอบ สายจ้ัมเปอร์ตัวเมีย-เมีย 
 สายไฟจัมเปอร ์แบบ ผู้-ผู ้  เหมาะสำหรับใช้งานในวงจรท่ัวๆ ไปเช่น วงจรทดลอง               
บน Protroboard เพราะมีหัวเข็มหรือ Pin Header ท่ีออกแบบมาใช้สำหรับเสียบลงบน Protoboard 
โดยเฉพาะหรือใช้งานกับบอร์ด Arduino รุ่น UNO หรือรุ่นอื่นๆ ที่มี Socket ตัวเมียขนาด 26 AWG 
สามารถทนกระแสสูงสุดได้ 2.2 A ถ้าต่อสายแบบ Chassis Wiring (ต่อแบบแยกสาย) สามารถทน
กระแสได้ 0.36 A ถ้าต่อแบบ Power Transmission (รวมเป็นกระจุก) 
 

 
รูปที่ 2.23 ภาพประกอบ สายจ้ัมเปอร์ตัวผู้-ผู้ 

ค่า AWG บอกอะไร? 
ค่า AWG หรือ American Wire Gauge คือค่าที่เอาไว้บอกขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางและการทน
กระแสสูงสุดของสายไฟตามมารตฐานอเมริกัน โดยมีข้อสังเกตดังนี้ 
- AWG มาก, เส้นใหญ่ 
- AWG น้อย, ทนกระแสได้มาก 

ดังนั ้น สรุปได้ว ่าสายไฟท่ีมีค่า AWG น้อย คือสายไฟท่ีเส้นใหญ่และทนกระแสได้มาก      
ความยาวของสายก็มีผลกับการทนกระแสนอกจากขนาดความโตของสายแล้ว ความยาวก็มีผลด้วย
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เพราะสาเหตุหลักที่ทำให้สายไฟมีค่าจำกัดการทนกระแสเพราะค่าความต้านทานในสายไฟคือถ้า
สายไฟเส้นใหญ่ความต้านทานจะยิ่งน้อยจึงทนกระแสได้มากแต่ถ้าเราจำเป็นต้องใช้สายยาวมากก็จะมี
ความต้านทานสะสมมากเราจึงต้องเพิ่มขนาดความโตของสายไฟเข้าไปอีก (ลดค่า AWG) แต่ทั้งนี้ 
วงจรอิเล็กทรอนิกส์ท่ัวๆ ไปจะไม่จำเป็นต้องใช้สายไฟยาวมากนักก็ยังสามารถยึดค่า AWG ตามตาราง
ด้านบนได้อยู่ยังไม่จำเป็นต้องคำนึงถึงเรื่องผลกระทบจากความยาวของสายไฟ 

2.2 ระบบงานเดิมท่ีได้อ้างมาจากแหล่งข้อมูล 
 ตู้จดหมายที่สามารถส่งสื่อสารถึงกันได้มีรูปแบบติดกับกำแพงหรือตู้ทรงสูง การใช้งานรับส่ง
จดหมายสำหรับให้ประชาชนนำจดหมายซึ่งติดแสตมป์ค่าส่งแล้วมาหยอดเข้าไปในตู้ และจะมีบุรุษ
ไปรษณีย์มารวบรวมจดหมายเพื่อส่งเข้าระบบไปรษณีย์ต่อไป  

2.3 วิจัยท่ีเกี่ยวข้อง  
 โครงงานเรื่อง ตู้ไปรษณีย์แจ้งเตือนผ่าน line มีจุดมุ่งหมายเพื่อจะแก้ไขปัญหาเมื่อมีจดหมาย 
มาส่งและจดหมายเป็นจดหมายสำคัญและเร่งด่วน ท่ีจะต้องอ่านเพื ่อให้ผู้รับจดหมายได้ทราบ          
ว่าขณะนี้มีจดหมายมาส่ง เพื่อให้ผู้รับได้ไปเปิดตู้ไปรษณีย์ แล้วอ่านจดหมายทันจะเห็นได้ว่าปัจจุบัน      
คนเรามักนิยมท่ีจะใช้โทรศัพย์กันมากและเล่นแอปพลิเคช่ัน line กันอยู่แล้วผู้จัดทำเลยมีแนวคิดท่ีจะ
ทำโครงงานตู ้ไปรษณีย์แจ้งเตือนผ่าน line โดยนำโปรแกรม GOGO Bright และ kid Bright มา      
ประยุกใช้กับโครงงาน โดยมีการกำหนดเงื่อนไขของการทำงานของตู้ไปรษณีย์แจ้งเตือนผ่าน line โดย
มีเงื่อนไขดังนี้ 

 1.เมื่อมีจดหมายมายอดลงในช่องของไปรษณีย์จะทำการแจ้งเตือนไปยงั Line ว่า มีจดหมาย
มาส่ง ถ้ามีจดหมายมาส่งคือ +1 ถ้าจดหมายมาส่งอีกก็เพิ่มเรื่อยๆ จนกว่าจะมีบุคคลมารับจดหมาย
และกดปุ่มเซ็นเซอร์จะทำการรีเซ็ต 

 2.เมื่อเซนเซอร์น้ำฝนตรวจจับว่าจะมีฝนตกและมีจดหมายอยู่ในกล่องจดหมายก็จะทำการ
แจ้งเตือนจะมีฝนตกให้ไปรับเอาจดหมายเพราะว่าบางครั้งจดหมายชิ้นนั้นสำคัญและด่วนอาจทำให้ 
เปียกได้ผลการการดำเนินงานของโครงงานตู้ไปรษณีย์แจ้งเตือนผ่าน line ถือว่าประสบผลสำเร็จ
ตามท่ีได้ต้ังไว้และสามารถช่วยแก้ไขปัญหาท่ีเกิดขึน้ 

ตู้จดหมายแจ้งเตือนอัจฉริยะสร้างระบบที่อำนวยความสะดวกให้ผู ้ใช้งานได้ทั้งในอาคาร
บ้านเรือนหรือสถานที่ต่างๆ จัดทา ขึ้นเพื่อศึกษาการแจ้งเตือนจากอุปกรณ์เทคโนโลยีของ Line เพื่อ
อำนวยความสะดวกแก่ผู้ใช้งานและศึกษาแบบตู้จดหมายแจ้งเตือนอัจฉริยะ ซึ่งจะทำการแจ้งเตือนไป
ยังบัญชี Line ของ ผู้ใช้งานเมื่อมี ส่ิงของหรือวัตถุผ่านตัว Sensor ท้ังนี้การส่งสัญญาณแจ้งเตือนผู้ใช้
จำเป็นต้องเช่ือมต่อสัญญาณ Internet หรือ WI-FI ก่อนจึงจะใช้งานได้ ท้ังท่ีต ัวอ ุปกรณ์และ
โทรศัพท์มือถือของผู้ใช้งานก็จาเป็นต้องมี สัญญาณ Internet เช่นเดียวกัน ผู้จัดทำวิจัยนี้จัดทำขึ้นเพื่อ
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อานวยความสะดวกให้กับผู้ใช้งานว่ามี จดหมาย สิ่งของ มาส่งให้กับผู้ใช้งานแล้วจะได้ไม่เกิดปัญหา
เรื่องการลืมหรือว่าของมาส่งล่าช้า 

ตู้จดหมายแจ้งเตือน อัจฉริยะ สร้างระบบที่อานวยความสะดวกให้ผู้ใช้งานได้ทั้งในอาคาร
บ้านเรือนหรือสถานที่ต่างๆ จัดทา ขึ้นเพื่อศึกษาการแจ้งเตือนจากอุปกรณ์เทคโนโลยีของ Line เพื่อ
อานวยความสะดวกแก่ผู้ใช้งาน และ ศึกษาแบบตู้จดหมายแจ้งเตือนอัจฉริยะ ซึ่งจะทาการแจ้งเตอืน
ไปยังบัญชี Line ของ ผู้ใช้งานเมื่อมี สิ่งของหรือวัตถุผ่านตัว Sensor ทั้งนี้การส่งสัญญาณแจ้งเตือน
ผู้ใช้จาเป็นต้องเชื ่อมต่อสัญญาณ Internet หรือ WI-FI ก่อนจึงจะใช้งานได้ทั ้งที ่ตัวอุปกรณ์และ
โทรศัพท์มือถือของผู้ใช้งานก็จาเป็นต้องมี สัญญาณ Internet เช่นเดียวกัน ผู้จัดทาวิจัยนี้จัดทาขึ้นเพื่อ
อานวยความสะดวกให้กับผู้ใช้งานว่ามี จดหมาย สิ่งของ มาส่งให้กับผู้ใช้งานแล้วจะได้ไม่เกิดปัญหา
เรื่องการลืมหรือว่าของมาส่งล่าช้า 
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บทที่ 3 

วิธกีารดำเนินการวิจัย 

ในการจัดทำวิจัยเรื่องตู้จดหมายอัจฉริยะ ผู้วิจัยใช้วิธีดำเนินการวิจัย ดังนี้ 
 3.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 3.2 เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย 

3.3 การเก็บรวบรวมข้อมูล 
3.4 การวิเคราะห์ข้อมูล 

3.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

 3.1.1 ประชากรท่ีใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ ชุมชนในพื้นท่ีบ้านในเขา ตำบลป่าร่อน อำเภอกาญ
จนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี จำนวน 150 คน 
 3.1.2 ประชากรกลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ ชุมชนในพื้นท่ีบ้านในเขาตำบลป่าร่อน     
อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี จำนวน 15 คน ได้มาโดยวิธีการเลือกแบบเฉพาะเจาะจง 

3.2 เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย 
 3.2.1 ตู้จดหมายอัจฉริยะ 
 3.2.2 ความพึ่งพอใจของผู้ใช้ท่ีมีต่อการทำงานของตู้จดหมายอัจฉริยะ 

3.3 การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 ผู้วิจัยรวบรวมข้อมูลจากการใช้ตู้จดหมายอัจฉริยะ ดังนี้ 
 3.3.1 เก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อหาประสิทธิภาพ ดังนี้ 
  1. X-Bee ภาคส่ง (Router) 
  2. X-Bee ภาครับ (Coordinator) 
  3. รับ Input จากเซนเซอร์ 
  4. ไมโครคอนโทรลเลอร์ 
  5. ตรวจสอบข้อมูลท่ีได้รับ 
  6. แสดงผล 
 
 
 
 
 



 
 

3.3.2 แผนผังแสดงการทำงานของตู้จดหมายอัจฉริยะ 
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รูปที่ 2.27 ภาพประกอบFlowchart แสดงการทํางานของตู้จดหมายอัจฉริยะ 

จบการทำงาน 

เริ่มการทำงาน 

X-Bee ภาคส่ง      

(Router) 

X-Bee ภาครับ 

(Coordinator) 

ไมโครคอนโทรลเลอร์ 

ตรวจสอบจดหมายท่ีรับได้ 

แสดงผล 
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รับ Input จากเซนเซอร์ 

 



 
 

3.3.3 ขั้นตอนการดำเนินงาน 

 1. เช่ือมต่ออุปกรณ์  board Node MCU เข้ากับ Power bank 

 
รูปท่ี 3.1 ภาพประกอบการต่อสายวงจร 

 2. เมื่อต่ออุปกรณ์ตามรูป ภาพท่ี 3.1 แล้ว เขียนโค้ดตัวอย่างด้านล่างลงในโปรแกรม 

Arduino IDE 
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รูปท่ี 3.2 ภาพประกอบเขียนโค้ดตัวอย่างใส่ Arduino IDE 

3. เลือก port ที่ต้องการ  upload   โดยไปที่แถบเมนูด้านบนแล้วเลือก Tools->Port แล้ว

เลือก Port ท่ีเช่ือมต่อกับ Node MCU 

 
รูปท่ี 3.3 ภาพประกอบเลือก Part ท่ีเช่ือมกับ Node MCD 

4. เลือกประเภทของบอร์ด  โดยไปที่แถบเมนูด้านบนแล้วเลือก Tools->Board แล้วเลือก

ประเภทของ Board ท่ีใช้งาน 
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รูปท่ี 3.4 ภาพประกอบเลือกประเภทของ Board ท่ีใช้งาน 

 5. เข้าเว็บ LINE Notify แล้วสแกนคิวอาร์โค้ดเพื่อขอเป็นเพื่อน 

 
รูปท่ี 3.5 ภาพประกอบเข้าเว็บ LINE Notify 

6. เข้าสู่ระบบ LINE 

 
รูปท่ี 3.6 ภาพประกอบเข้าสู่ระบบ LINE 
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7. คล๊ิกเข้าไปท่ีหน้าของฉัน 

 
รูปท่ี 3.7 ภาพประกอบ เข้าสู่ระบบ 

8. คลิ๊กไปที่ ออกToken และใส่ชื ่อ Token และคลิ๊กที่ LINE ของเราจากนั้นก็คลิ๊กออก 
Token 

 
รูปท่ี 3.8 ภาพประกอบใส่ช่ือท่ีเราต้องการตั้ง 

9. คัดลอกล้ิงค์เพื่อเอาไปใส่ในโปรแกรม Arduino IDE 

 
รูปท่ี 3.9 ภาพประกอบตัวแปลใส่โค้ด 
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10. ใส่โค้ดได้รับจดหมายแล้วเพื่อเด้งใน LINE เป็นภาษาไทย แล้วเอาโค้ดไปใส่ Arduino IDE 

 
รูปท่ี 3.10 ภาพประกอบใส่โค้ดเพื่อเด้งใน LINE 

 11. จากนั้นต้ังช่ือ WIFI ในโค้ด ให้ตรงกับการเช่ือมต่อ WIFI  

 
รูปท่ี 3.11 ภาพประกอบต้ังช่ือ WIFI ของตัวเอง 

 12. เมื่ออัพโหลดเสร็จแล้ว การอัพโหลดสมบูรณ์จะปรากฏข้อความตามหน้าต่างด้านล่าง 

 

รูปท่ี 3.12  ภาพประกอบอัพโหลดเสร็จสมบูรณ์ 
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3.3.4 เก ็บรวบรวมข้อมูลเพื ่อหาค่าความพึงพอใจของตู ้จดหมายอัจฉริยะ โดยมี

วิธีดำเนินการ ดังนี้ 

3.3.4.1 มอบแบบประเมินความพึ่งพอใจของผู้ใช้ที่มีต่อการทำงานของตู้จดหมาย
อ ัจฉริ ยะให ้แก่ก ลุ่มตัวอย่ าง ท่ี เป ็นกลุ่มต ัวอย่ างช ุมชนในพื้ น ท่ีบ ้านในเขา ตำบลป่าร่อน                  
อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี จำนวน 15 คน จากนั้นผู้วิจัยเก็บรวบรวมแบบสอบถาม 

3.3.4.2 รวบรวมแบบสอบถามจากนักเร ียน นำมาหาค่าเฉลี ่ย ( X ) และส่วน
เบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.)  

3.4 การวิเคราะห์ข้อมูล 
3.4.1 หาค่าประสิทธิภาพตู้จดหมายอัจฉริยะ  
3.4.2 หาค่าประสิทธ ิภาพของกลุ ่มตัวอย่างชุมชนในพื ้นท่ีบ้านในเขา ตำบลป่าร ่อน                       

อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี จำนวน 15 คน ได้มาโดยวิธีการเลือกแบบเฉพาะเจาะจง    
จากการใช้งานตู้จดหมายอัจฉริยะ จากค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน แล้วเปรียบเทียบกับ
เกณฑ์ในการแปลความ ดังนี้ 
 

เกณฑ์การให้คะแนนคำตอบ   เกณฑ์การแปลความ 
ระดับความพึงพอใจ ค่าคะแนน  เกณฑ์ค่าเฉล่ีย  ระดับความพึงพอใจ 
มากท่ีสุด    5           4.51 - 5.00  มากท่ีสุด 
มาก   4   3.51 - 4.50  มาก 
ปานกลาง  3   2.51 - 3.50  ปานกลาง 
น้อย   2   1.51 – 2.50  น้อย 
น้อยท่ีสุด  1   1.00 - 1.50  น้อยท่ีสุด 
 

ตารางที่ 3.1 เกณฑ์การให้คะแนนคำตอบ 
 

1. ค่า IOC ตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือในการวิจัย โดยใช้สูตร 

   IOC = ∑X 
                N 

เมื่อค่า IOC แทนดัชนีความสอดคล้องระหว่างข้อสอบกับจุดประสงค์การเรียนรู้ 
   ∑ R  = ผลรวมคะแนนความคิดเห็นของผู้เช่ียวชาญ 
   N     = จำนวนผู้เช่ียวชาญ 

2. ค่าร้อยละ โดยใช้สูตร 

   𝑃 =
𝑓

𝑛
× 100 
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  เมื่อ P = ร้อยละ 
   F = ความถ่ีต้องการแปลงให้เป็นร้อยละ 
   N = จำนวนความถ่ีท้ังหมด 

3. ค่าเฉล่ีย โดยใช้สูตร 

    
X

=  ∑ X 

       N 

   
X

   = ค่าเฉล่ียของคะแนน 

   ∑ X =  ผลรวมของคะแนน 

   N    = จำนวน 
4. ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน โดยใช้สูตร 

     √𝑆. 𝐷.  =  𝑆2  

  𝑆2  =  
𝑁 ∑ 𝑋2−(∑ 𝑋2)

2

𝑁(𝑁−1)
 

    (N แทนจำนวนคน) 
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บทที่ 4 

ผลการวิเคราะห์ 

ผลการสร้างตู้จดหมายอัจฉริยะ ปรากฏตามลำดับข้ันดังนี้ 
 1. ผลการตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือในการวิจัยได้แก่ แบบหาค่าความพึ่งพอใจของผู้ใช้ท่ีมีต่อ
การทำงานของตู้จดหมายมาจากค่าดัชนีความสอดคล้องของเครื่อมือโดยใช้สูตร IOC 

  2. หาค่าร้อยละ ค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
 การวิเคราะห์ข้อมูลได้ผลดังต่อไปนี้ 

1. ผลการตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือในการวิจัย 
 ตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือในการวิจัยได้ผลดังนี้ 

ตารางที่ 4.1 ผลการวิเคราะห์ความสอดคล้องของตู้จดหมายอัจฉริยะ โดยผู้เชี่ยวชาญ 
 

รายการประเมิน 
ผู้เชี่ยวชาญ ดัชนีความ

สอดคล้อง 
ความหมาย 

1 2 3 
1.  ด้านการออกแบบ 

1.1 ตู้จดหมายอัจฉริยะ มีขนาดเหมาะสมกับการใช้งาน +1 +1 +1 1.00 สอดคล้อง 
1.2 ตู้จดหมายอัจฉริยะ มีน้ำหนักพอเหมาะสม +1 +1 +1 1.00 สอดคล้อง 
1.3 เป็นตู้จดหมายอัจฉริยะ ท่ีสร้างขึ้นมาใหม่ +1 +1 +1 1.00 สอดคล้อง 
2. ด้านการเลือกใช้วัสดุ      
2.1 เลือกใช้วัสดุท่ีเหมาะสม ติดต้ังง่าย +1 +1 +1 1.00 สอดคล้อง 
2.2 การติดต้ังอุปกรณ์ต่างๆ ในจุด/ตำแหน่งท่ีเหมาะสม +1 +1 +1 1.00 สอดคล้อง 
3. ด้านการทำงานของสิ่งประดิษฐ์      
3.1 มีการควบคุมการทำงานของตู้จดหมายอัจฉริยะ +1 +1 +1 1.00 สอดคล้อง 
3.2 สะดวกต่อการใช้งาน +1 +1 +1 1.00 สอดคล้อง 
3.3 ลดเวลาในการใช้ตู้จดหมายแบบเดิม +1 +1 +1 1.00 สอดคล้อง 

จากตารางที่ 4.1 การหาประสิทธิภาพของตู้จดหมายอัจฉริยะ ทั้ง 3 ด้านจากผู้เชี่ยวชาญ    
ทั้ง 3 ท่านลงความเห็นว่ามีความสอดคล้องโดยมีค่าดัชนีความสอดคล้อง IOC = 1.00 ซึ่งมีคุณภาพ
สามารถนำไปใช้ได้ 



 
 

ตารางที่ 4.2 ผลการวิเคราะห์ร้อยละของผู้ตอบแบบประเมินของตู้จดหมายอัจฉริยะ 
      ข้อมูลลักษณะพื้นฐาน  จำนวน (คน) ร้อยละ 

เพศ 
ชาย 9 70 
หญิง 6 30 

รวม 15 100 

อาชีพ 
ค้าขาย 8 55 

เกษตรกร 7 45 

รวม 15 100 

จากตารางที่ 4.2 ของผู้ตอบแบบประเมิน จำนวน 15 คน พบว่าส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง 
จำนวน 6 คน คิดเป็นร้อยละ 30 เป็นเพศชายจำนวน 9 คน คิดเป็นร้อยละ 70 มีสถานภาพเป็นการค้า
ขาย จำนวน 8 คน คิดเป็นร้อยละ 55 เป็นเกษตรกร จำนวน 7 คน คิดเป็นร้อยละ 45  โดยรวมเป็น
สถานภาพเป็นเกตรกร คิดเป็นร้อยละ 45 

ตารางที่ 4.3 ผลการค่าเฉลี่ยวิเคราะห์และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของผู้ตอบแบบประเมิน

ของตู้จดหมายอัจฉริยะ 

รายการประเมิน 
ระดับความพึงพอใจ 

𝒙 S.D ก า ร แ ป ล
ผล 

1.ด้านการออกแบบ 
    1.1 ตู้จดหมายอัจฉริยะ มีขนาดเหมาะสมกับการใช้งาน 4.60 0.50 ดีมาก 
    1.2 ตู้จดหมายอัจฉริยะ มีน้ำหนักพอเหมาะสม 4.35 0.74 ดี 
    1.3 เป็นตู้จดหมายอัจฉริยะ ท่ีสร้างขึ้นมาใหม่ 4.50 0.60 ดี 
เฉลี่ย 4.48 0.38 ดี 

2. ด้านการเลือกใช้วัสดุ 
    2.1 เลือกใช้วัสดุท่ีเหมาะสม ติดต้ังง่าย 4.80 0.41 ดีมาก 
    2.2 การติดต้ังอุปกรณ์ต่างๆ ในจุด/ตำแหน่งท่ีเหมาะสม 4.55 0.51 ดีมาก 
เฉลี่ย 4.67 0.33 ดีมาก 
3. ด้านการทำงานของสิ่งประดิษฐ์ 
    3.1 มีการควบคุมการทำงานของตู้จดหมายอัจฉริยะ 4.70 0.47 ดีมาก 

    3.2 สะดวกต่อการใช้งาน 4.85 0.48 ดีมาก 
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ตารางที่ 4.3 ผลการค่าเฉลี่ยวิเคราะห์และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของผู้ตอบแบบประเมินของ
ตู้จดหมายอัจฉริยะ (ต่อ) 
3.3 ลดเวลาในการใช้ตู้จดหมายแบบเดิม 4.78 0.27 ดีมาก 
เฉลี่ย 4.78 0.27 ดีมาก 
สรุปค่าเฉลี่ยทั้งหมด 4.85 0.52    ดีมาก 

จากตารางที่ 4.3 ผลการประเมินค่าประสิทธิภาพของกลุ่มนักศึกษาจาการใช้งานตู้จดหมาย
อัจฉริยะใช้ค่าเฉล่ียและส่วยเบ่ียงเบนมาตรฐานด้วยโปรแกรมสำเร็จรูปทางสถิติมีค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.85 
อยู่ในระดับดีมาก โดยผลการประเมินท่ีมีค่าเฉล่ียเป็นอันดับแรก คือ ด้านการทำงานของส่ิงประดิษฐ์มี
ค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.78 อยู่ในระดับดีมาก รองลงมาเป็นส่วนของด้านเลือกใช้วัสดุมีค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.67 
อยู่ในระดับดีมาก ส่วนของด้านออกแบบมีค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.48 อยู่ในระดับดี 

สรุปผลการวิเคราะห์แบบประเมินค่าประสิทธิภาพของชุมชนจากการใช้งานตู้จดหมาย         
มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.85 อยู่ในเกณฑ์ดีมาก 
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บทที่ 5 
 

สรุปอภิปรายและข้อเสนอแนะ 
 

จากการวิจัย เรื ่อง ตู ้จดหมายอัจฉริยะ โดยแบบประเมินค่าประสิทธิภาพของกลุ่มชุมชน      
ในพื้นท่ีบ้านในเขาตำบลป่าร่อน อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี จำนวน 15 คน  

5.1 สรุปผลการวิจัย 
 การวิจัย”เรื่องตู้จดหมายอัจฉริยะ” โดยมีวัตถุประสงค์ของการวิจัย 1).เพื่อนำหลักการของ

บอร์ด Kid Brightมาประยุกต์ใช้ในการประดิษฐ์ตู้จดหมายอัจฉริยะ 2).เพื่อศึกษาและออกแบบวงจร

เช่ือมต่อบอร์ด  Kid Bright โดยการนำหลักการทำงานมาปรับใช้ในการแก้ไขปัญหาต่างๆ 3).เพื่อการ

เรียนรู้การเขียนโปรแกรมจากบอร์ด Kid Bright 4).เพื่อนำสิ่งประดิษฐ์ที่ได้สร้างมาใช้อำนวยความ

สะดวกในชีวิตประจำวันชุมชนในพื้นท่ีบ้านในเขาตำบลป่าร่อนอำเภอกาญจนดิษฐ์จังหวัดสุราษฎร์ธานี 

จำนวน 15 คน ได้มาโดยวิธีการเลือกแบบเฉพาะเจาะจง เมื่อใช้แบบประเมินค่าประสิทธิภาพของ

ตู้จดหมายกับกลุ่มตัวอย่างพบว่าการทดลองงานของ Kid Bright และเซนเซอร์ ทดลอง 14 ครั้ง            

แจ้งเตือนข้อความผ่าน LINE ใช้เวลา 5 วินาที ถึงจะแจ้งเตือน 

5.2 อภิปรายผลการวิจัย 
 ผลจากการศึกษาตู้จดหมายอัจฉริยะ พบว่าการประเมินค่าประสิทธิภาพในการใช้ตู้จดหมาย
อัจฉริยะในครั้งนี้ ผลการวิเคราะห์แบบประเมินค่าประสิทธิภาพของกลุ่มชุมชนที่มีต่อตู้จดหมาย       
ใช้ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานวิเคราะห์ด้วยโปรแกรมสำเร็จรูปทางสถิติมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ     
อยู่ในระดับดีมาก โดยผลการประเมินที่มีค่าเฉลี่ยเป็นอันดับแรก คือ ด้านการทำงานของสิ่งประดิษฐ์    
มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.78 อยู่ในระดับดีมาก รองลงมาเป็นส่วนของด้านเลือกใช้วัสดุมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 
4.67 อยู ่ในระดับดีมากส่วนของด้านออกแบบมีค่าเฉลี ่ยเท่ากับ 4.48 อยู่ในระดับดี ตรงตาม
วัตถุประสงค์ท่ีมีผู้วิจัยได้กำหนดขอบเขตไว้ 

5.3 ปัญหาและอุปสรรค 
 1.ไม่เข้าใจการใช้งานของโปรแกรมเพราะโปรแกรมArduino เป็นโปรแกรมท่ีใช้เขียนครั้งแรก 
 2.ขณะปฏิบัติงานมีปัญหาการแก้ไขซ้ำๆ ช่ือบอร์ดของ Kid Bright ไม่ขึ ้นในโปรแกรม 
Arduino IDE 

5.4 ข้อเสนอแนะและแนะแนวทางในการพัฒนา 
 1. ควรศึกษาวิธีการใช้งานอย่างละเอียด 

2. ศึกษาการพัฒนารูปแบบการส่งข้อความให้สามารถเช่ือมต่อกับแอพพลิเคช่ันอื่นๆ ได้ 
นอกจากแอพพลิเคช่ัน LINE 
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ภาคผนวก 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
ภาคผนวก ก แบบเสนอโครงการ 
ภาคผนวก ข แบบขออนุมัติข้ึนสอบโครงการ 
ภาคผนวก ค แบบแสดงความคิดเห็น(IOC)ของผู้ทรงคุณวุฒิฯ 
ภาคผนวก ง แบบประเมินหาค่าประสิทธิภาพ 
ภาคผนวก จ ประวัติผู้วิจัย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 
 
 

วิทยาลัยเทคนิคกาญจนดิษฐ์ 
แบบเสนอโครงการ 

1. ช่ือโครงการ  ตู้จดหมายอัจฉริยะ 
2. ผู้จัดทำโครงการ 1. นางสาวรุ่งนภา โพธิ์วินารถ รหัสนักศึกษา 62209010013 
   2. นางสาวศรัญทิพย์ แจ่มสุริยา รหัสนักศึกษา 62209010014 

3. ท่ีมาและความสำคัญของปัญหา 
ตู้รับจดหมายเป็นอุปกรณ์ท่ียังคงมีความจำเป็นสำหรับบ้านเรือนในยุคปัจจุบัน เพื่อใช้รับฝาก 

ข่าวสารเอกสารสำคัญที่ถูกส่งมาทางไปรษณีย์ เนื ่องจากตู้รับจดหมายมีลักษณะรูปร่างที่ปิดทึบ        
ทำให้ผู้ใช้ไม่สังเกตจดหมายที่อยู่ภายในตู้จึงทิ้งให้จดหมายยังคงค้างอยู่ในตู้รับจดหมายเป็นเวลานาน
อาจส่งผลให้จดหมายสำคัญได้รับความเสียหายอาจมีน้ำฝนรั่วซึมเข้าไปในตู้ได้ 

ซึ่งปัญหาเหล่านี้คณะผู้จัดทำจึงได้คิดค้นตู้จดหมายอัจฉริยะขึ้นโดยมีหลักการทำงานบอร์ด 
Kid Bright ท่ีช่วยให้สามารถอำนวยความสะดวกได้มากยิ่งขึ้นโดยการทำงานของระบบเป็นการทำงาน
แบบอัตโนมัติซึ่งมีหลักการทำงานเซ็นเซอร์ระบบตรวจจับวัตถุด้วยแสงจากนั่นจะแจ้งเตือนไปยัง
แอพพลิเคช่ัน LINE และสามารถกดปุ่มรีเซ็ตเพื่อเริ่มต้นใช้งานใหม่   

4. วัตถุประสงคข์องการวิจัย 
4.1  เพื่อนำหลักการของบอร์ด Kid Bright มาประยุกต์ใช้ในการประดิษฐ์ตู้จดหมายอัจฉริยะ  

          4.2  เพื่อศึกษาและออกแบบวงจรเชื่อมต่อบอร์ด Kid Bright โดยการนำหลักการทำงาน    
มาปรับใช้ในการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ  

4.3  เพื่อการเรียนรู้การเขียนโปรแกรมจากบอร์ด Kid Bright  
4.4  เพื่อนำส่ิงประดิษฐ์ท่ีได้สร้างมาใช้อำนวยความสะดวกในชีวิตประจำวัน 

5. สมมติฐานของการวิจัย  
 5.1 เพื่อสร้างตู้จดหมายอัจฉริยะ 

5.2 เพื่อศึกษาความพึ่งพอใจของผู้ใช้ท่ีมีต่อการทำงานของตู้จดหมายอัจฉริยะ 

 



 
 

6. ขอบเขตของการวิจัย 
 สามารถสร้างตู้จดหมายอัจฉริยะได้เพื่อให้มีการแจ้งเตือนแล้วให้ผู้ใช้ได้รับรู้ข่าวสารได้และ
สามารถแจ้งเตือนผ่านแอพพลิเคชั ่น Line ได้ ช่วยลดการลืมจดหมายและได้ชำระค่าบร ิการ        
ตามท่ีจดหมายกำหนดไว้ได้ 

7. ขอบเขตประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 7.1 ประชากรท่ีใช ้ ในการว ิจ ัยครั้ งนี้  ค ือ ช ุมชนในพ ื ้น ท่ีบ ้านในเขา ตำบลป่าร ่อน             
อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี จำนวน 150 คน 
 7.2 ประชากรกลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ ชุมชนในพื้นท่ีบ้านในเขา ตำบลป่าร่อน 
อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี จำนวน 15 คน ได้มาโดยวิธีการเลือกแบบเฉพาะเจาะจง 

ระยะเวลาในการวิจัย 
 ภาคเรียนท่ี 1 ประจำปีการศึกษา 2564  

8. ขอบเขตด้านตัวแปร 
8.1 ตัวแปรต้น คือ ตู้จดหมายอัจฉริยะ 
8.2 ตัวแปรตาม คือ ความพึ่งพอใจของผู้ใช้ท่ีมีต่อการทำงานของตู้จดหมายอัจฉริยะ 

9. นิยามศัพท์เฉพาะ 
 9.1 ตู้จดหมาย เป็นตู้สำหรับให้ประชาชนนำจดหมายซึ่งติดแสตมป์ค่าส่งแล้ว มาหยอดเข้า
ไปในตู้ และจะมีบุรุษไปรษณีย์มารวบรวมจดหมายตามเวลาท่ีกำหนด เพื่อส่งเข้าระบบไปรษณีย์ต่อไป 

9.2 อัจฉริยะ วิเศษน่าอัศจรรย์มีความรู้ความสามารถเกินกว่าระดับปกติมากความเป็น       
ผู้มีปัญญาความสามารถเกินกว่าระดับปกติมาก 

9.3 Kid Bright   Kid Bright เป็นบอร์ดสมองกลฝังตัวที่สามารถทำงานตามชุดคำสั ่งและ
ทำงานร่วมกับอุปกรณ์ Internet Of Thing (IoT) โดยผู้เรียนสามารถสร้างชุดคำสั่งผ่านโปรแกรม    
Kid Bright บนเว็บไซต์ท่ีใช้งานง่ายเพียงใช้การลากบล็อกคำส่ังมาวางต่อกัน (Drag and Drop)    ช่วย
ลดความกังวลในการแก้ปัญหาเรื่องการพิมพ์ชุดคำสั่ง ผิด ชุดคำสั่งที่ถูกสร้างดังกล่าวจะถูกส่งไปท่ี
บอร์ด Kid Bright  
 9.4 โมด ูล เซ ็น เซอร ์แสงสำหร ับตรวจจ ับว ัตถ ุก ีดขวาง IR Infrared Obstacle 
Avoidance Sensor Module โดยโมดูลนี้ จะมีตัวรับและตัวส่ง infrared ในตัว ตัวสัญญาณ(สีขาว) 
infrared จะส่งสัญญาณออกมา และเมื่อมีวัตถุมาบังคล่ืนสัญญาณ infrared ท่ีถูกส่ังออกมาจะสะท้อง
กลับไปเข้าตัวรับสัญญาณ (สีดำ) สามารถนำมาใช้ตรวจจับวัตถุที่อยู ่ตรงหน้าได้ และสามารถปรับ
ความไว ระยะการตรวจจับ ใกล้หรือไกลได้ 
 9.5 สาย USB (Universal Serial Bus) เป็นอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่ใช้เชื ่อมต่อระหว่าง
อุปกรณ์ 2 ชนิดหรือมากกว่า โดยผ่านช่องทางการส่ือสาร ท่ีเรียกว่า พอร์ต (Port) เช่น เครื่องปริ้นท์, 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%94%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%A2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%81%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B8%A1%E0%B8%9B%E0%B9%8C
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%9A%E0%B8%B8%E0%B8%A3%E0%B8%B8%E0%B8%A9%E0%B9%84%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%A9%E0%B8%93%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B9%8C&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%84%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%A9%E0%B8%93%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B9%8C


 
 

โมเดม , เม้าส์ , คีย์บอร์ด หรือ กล้องดิจิตอล เป็นต้น สำหรับคำว่า USB ท่ีเราเรียกกันท่ัวไปนั้นย่อมา
จากคำว่า "Universal Serial Bus" สำหรับการใช้งานนั้นง่ายต่อการติดต้ังและใช้งาน  
 9.6 Power Bank Power Bank เป็นอุปกรณ์ช่วยชาร์จมือถือ แท็บเล็ต เครื่องเล่น mp3 
หรืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที ่ใช้แบตเตอรี่ ซึ ่งไม่ใช่เครื ่องที่ใช้ไฟมากนัก เพื่อชาร์จอุปกรณ์ต่างๆ      
กรณีออกทำงานนอกสถานที่ ท่องเที่ยว หรือไปยังสถานที่ที ่ ไม่มีที่ชาร์จแบตเตอรี่ก็สามารถชาร์จ     
มือถือ แท็บเล็ต ผ่าน Power Bank ได้ 
 9.7 โพรโต้บอร์ด (Protoboard) โพรโทบอร์ด หรือ เบรดบอร์ด เป็นบอร์ดที่ใช้ทดลอง
วงจรอิเล็กทรอนิกส์ ลักษณะเป็นแผ่นพลาสติกหนาสีขาวบนแผ่นมีรูเรียงกันจำนวนมากภายใน          
รูมีตัวนำไฟฟ้าซึ ่งเชื ่อมต่อกันในรูปแบบที ่มีการกำหนดไว้ เวลาทดลองก็เสียบขาของอุปกรณ์
อิเล็กทรอนิกส์ลงไปให้ตัวนำภายในเช่ือมวงจรถึงกันและอาจใช้สายไฟเสียบลงรูเพื่อเช่ือมวงจรไฟฟ้าได้  
 9.8 สายจั้มเปอร์ คือ สายไฟ หรือ เทอร์มินอล ที่เชื ่อมต่อระหว่างวงจรอิเล็กทรอนิ กส์
ระยะไกลและแผงอุปกรณ์ควบคุมเรียกอีกอย่างว่าข้ามเส้นซึ ่งแตกต่างจากการอุปกรณ์สายไฟ    
ธรรมดาเป็นการสร้างทางลัดที ่สามารถกระโดดบนวงจรได้ชั ่วคราวด้วยการใส่สายไฟจัมเปอร์           
ทำให้สามารถหยุดการทำงานของวงจรปกติและเปิดใช้งานวงจรที่ไม่ได้ใช้งานเป็นประจำใช้สำหรับ 
การทดสอบการงานซ่อมบำรุง ฯลฯ มีสายไวนิล ทนความร้อน ฯลฯจัมเปอร์โลหะ รูปทรงตัว U  

10. ข้ันตอนการดำเนินการวิจัย 

11. งบประมาณ 
 ในการดำเนินการจัดทำโครงการตู ้จดหมายอัจฉริยะมีค่าใช้จ่ายในการจัดทำประมาณ       
2,500 บาท ( งบประมาณจากการระดมทุนในกลุ่ม ) 

เดือน/สัปดาห์ 
ข้ันตอนการ 

ดำเนินโครงการ 

ปี พ.ศ. 2564 

มิ.ย ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. 
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

1. กำหนดหัวข้อโครงการและ
รวบรวมข้อมูล 

                    

2. เสนอหัวข้อโครงการเพื่อขอ
อนุมัติโครงการ 

                    

3. อนุมัติโครงการ                     

4. ออกแบบสิ่งประดิษฐ์                     

5. จัดทำโครงการ                     

6. ทดสอบโครงการ                     

7.  จ ัดทำค ู ่ม ือและเอกสาร
ประกอบการใช้งาน 

                    

8. สอบโครงการ                     



 
 

12.ประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รับ 
 12.1 ได้ความรู้เกี่ยวกับหลักการทำงานของตู้จดหมายอัจฉริยะ  
  12.2 ได้รับความรู้เกี่ยวกับการใช้งานบอร์ด Kid Bright ในการควบคุมการทำงานของอุปกรณ์
ต่างๆ และการ ประยุกต์ใช้งาน บอร์ดKid Bright สำหรับใช้งานอย่างอื่นๆ 

12.3 ได้รับความรู้เกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาต่างๆ อย่างถูกต้อง  
12.4 ได้ทราบถึงความพึงพอใจของผู้ใช้ท่ีมีต่อการทำงานของตู้จดหมายอัจฉริยะ 

 
  



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาคผนวก ก แบบเสนอโครงการ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ข แบบขออนุมัติขึ้นสอบโครงการ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

วิทยาลัยเทคนิคกาญจนดิษฐ์ 
  

 

   วันที่ 20 ตุลาคม 2564 
 

ข้าพเจ้า    นางสาวรุ่งนภา โพธิ์วินารถ    รหัสประจำตัวนักศึกษา   62209010013 
หลักสูตร    ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)    ประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) 

มีความประสงค์ (เลือกได้มากกว่า 1 ช่อง)         
    ขอแจ้งหัวข้อโครงการ          ขอข้ึนสอบโครงการ     
    ขอแก้ไขขอบเขตโครงการ    อื่นๆ ระบุ .………………………………….… 

 

ชื่อหัวข้อโครงงาน (ไทย) ตู้จดหมายอัจฉริยะ 
อาจารย์ที่ปรึกษา  อาจารย์เสาวรีย์ สังข์โชติ 
สมาชิกในกลุ่มประกอบด้วย   

 นางสาวศรัญทิพย์  แจ่มสุริยา    รหัสประจำตัวนักศึกษา 62209010014 
 

          ลงชื่อผู้ยื่นคำร้อง……………………………………… 
                                 (นางสาวรุ่งนภา โพธิ์วนิารถ) 
 

ครูผู้สอน ครูที่ปรึกษา 

❑ อนุมัติ       ❑ ไม่อนุมัติ 
 
ลงช่ือ………………………………….. 
       (นายอดิลัน  คล่องแคล่ว) 
          วันท่ี……./………/………. 

❑ อนุมัติ       ❑ ไม่อนุมัติ 
 
ลงช่ือ……………………………………. 
       (นางสาวเสาวรีย์ สังข์โชติ) 
          วันท่ี……./………/………. 

หัวหน้าแผนกวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 

                                     ❑ อนุมัติ                                ❑ ไม่อนุมัติ 
ลงช่ือ………………………………………… 
      (นายธนภัทร เถาธรรมพิทักษ์) 

วันท่ี……./………/………. 

คำร้องขอแจ้งหัวข้อ/ข้ึนสอบ/ท่ัวไป วิชาโครงการ 

แผนกวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     ภาคผนวก ค แบบแสดงความคิดเห็น(IOC)ของผู้ทรงคุณวุฒิฯ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 
แบบแสดงความคิดเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิ 

ท่ีมีต่อนวัตกรรม/สิ่งประดิษฐ์ งานตู้จดหมายอัจฉริยะ 

คำช้ีแจง : ขอให้ท่านผู้เชี่ยวชาญได้กรุณาแสดงความคิดเห็นของท่านที่มีต่อนวัตกรรม/สิ่งประดิษฐ์ 
งานตู้จดหมายอัจฉริยะโดยใส่เครื ่องหมาย  ()  ลงในช่องความคิดเห็นของท่านพร้อมเขียน
ข้อเสนอแนะท่ีเป็นประโยชน์ในการนำไปพิจารณาปรับปรุงต่อไป 

 

ส่วนที่ 1 : ข้อมูลสถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 1. เพศ     ชาย   หญิง 
 2. อายุ     15 – 20 ปี   21 – 30 ปี  31 – 40 ปี   41 ปีข้ึนไป 

 3. วุฒิการศึกษา    ปวช.   ปวส.  ปริญญาตรี   ปริญญาโท 
      ปริญญาเอก      
     คณะ/สาขา.................................................. 
 

ส่วนที่ 2 : แบบประเมินค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) ของผู้ทรงคุณวุฒ ิงานตู้จดมาย 

เกณฑ์คะแนนการประเมิน 
+1  หมายถึง คำถามนั้นสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการวิจัย หรือนิยามศัพท์ 
-1  หมายถึง คำถามนั้นไม่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการวิจัย หรือนิยามศัพท ์ 
0   หมายถึง ไม่แน่ใจว่าคำถามนั้นสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการวิจัย หรือนิยามศัพท ์  

 

รายการที่ประเมิน 
ระดับคะแนน 

-1  0  +1 
ด้านการออกแบบ 
1. ตู้จดหมายอัจฉริยะ มีขนาดเหมาะสมกับการใช้งาน      
2. ตู้จดหมายอัจฉริยะ มีน้ำหนักพอเหมาะ      
3. เป็นตู้จดหมายอัจฉริยะ ท่ีสร้างขึ้นมาใหม่      

 
 



 
 

ส่วนที่ 2 : แบบประเมินค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) ของผู้ทรงคุณวุฒิ งานตู้จดหมายอัจริยะ 
(ต่อ)  

เกณฑ์คะแนนการประเมิน 
+1  หมายถึง คำถามนั้นสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการวิจัย หรือนิยามศัพท์ 
-1  หมายถึง คำถามนั้นไม่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการวิจัย หรือนิยามศัพท ์ 
0   หมายถึง ไม่แน่ใจว่าคำถามนั้นสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการวิจัย หรือนิยามศัพท ์  

รายการที่ประเมิน 
ระดับคะแนน 

-1  0  +1 
ด้านการเลือกใช้วัสดุ 
4. เลือกใช้วัสดุท่ีเหมาะสม ติดต้ังง่าย      
5. การติดต้ังอุปกรณ์ต่างๆ ในจุด/ตำแหน่งท่ีเหมาะสม      
ด้านการทำงานของสิ่งประดิษฐ์ 
6. มีการควบคุมการทำงานของตู้จดหมายอัจฉริยะ      
7. สะดวกต่อการใช้งาน      
8. ลดเวลาในการใช้ตู้จดมายแบบเดิม      
9. ความคุ้มค่าต่อการใช้งาน      
ด้านผลผลิต 
10. ด้านความสะดวกในการใช้งาน      
11. ด้านความปลอดภัยในการใช้งาน      

 
ส่วนที่ 3 : ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะอื่นๆ 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

ลงช่ือ..............................................ผู้ประเมิน 
                                                                (...................................................) 

                                                             ตำแหน่ง................................................ 
                                                                    ........./........./......... 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ง แบบประเมินหาค่าประสิทธิภาพ 

 

 

 

 

 

 

 

  



 
 

 
 
 
 
 

 
แบบประเมินหาค่าประสิทธิภาพของกลุ่มชาวสวน 

จากการใช้งานตู้จดหมายอัจฉริยะ 
 
ส่วนที่ 1 : ข้อมูลสถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 1. เพศ   ชาย   หญิง 
 2. อายุ   18 – 20 ปี  21 – 30 ปี  31 – 40 ปี   41 ปีข้ึนไป 
 3. อาชีพ  เกษตรกร  ค้าขาย 
 4. ประสบการณ์  5 – 10 ปี  11 – 20 ปี  20 ปีข้ึนไป 
ส่วนที่ 2 : แบบประเมินหาค่าประสิทธิภาพของกลุ่มชาวสวนจากการใช้งานตู้จดหมายอัจฉริยะ 
(โปรดทำเครื่องหมาย  ในช่องท่ีตรงกับความเห็นชอบของท่านมากท่ีสุด)  
เกณฑ์คะแนนการประเมิน ระดับ 5 = เหมาะสมมากท่ีสุด ระดับ 4 = เหมาะสมมาก 
ระดับ 3 = เหมาะสมปานกลาง ระดับ 2 = เหมาะสมน้อย  ระดับ 1 = เหมาะสมน้อยท่ีสุด 

รายการที่ประเมิน 
ระดับคะแนน 

5 4 3 2 1 
ด้านการออกแบบ 
1. ตู้จดหมายอัจฉริยะ มีขนาดเหมาะสมกับการใช้งาน      
2. ตู้จดหมายอัจฉริยะมีน้ำหนักพอเหมาะ      
3. เป็นตู้จดหมายอัจฉริยะ ท่ีสร้างขึ้นมาใหม่      
ด้านการเลือกใช้วัสดุ 
4. เลือกใช้วัสดุท่ีเหมาะสม ติดต้ังง่าย      
5. การติดต้ังอุปกรณ์ต่างๆ ในจุด/ตำแหน่งท่ีเหมาะสม      
ด้านการทำงานของสิ่งประดิษฐ์ 
6. มีการควบคุมการทำงานของตู้จดหมายอัจฉริยะ      
7. สะดวกต่อการใช้งาน      
8. ลดเวลาในการใช้ตู้จดหมายแบบเดิม      
ด้านผลผลิต 



 
 

ส่วนที่ 2 : แบบประเมินหาค่าประสิทธิภาพของกลุ่มชาวสวนจากการใช้งานตู้จดหมายอัจฉริยะ
(ต่อ) 

รายการที่ประเมิน 
ระดับประเมิน 

5 4 3 2 1 
9. ความคุ้มค่าต่อการใช้งาน      
10. ด้านความสะดวกในการใช้งาน      
11. ด้านความปลอดภัยในการใช้งาน      

ส่วนที่ 3 : ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะอื่นๆ 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

ขอบพระคุณที่ตอบเเบบประเมิน 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ภาคผนวก จ ประวัติผู้วิจัย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ประวัติผู้วิจัย 

 

ชื่อ-นามสกุล  นางสาวรุ่งนภา โพธิ์วนิารถ 
รหัสนักศึกษา  62209010013 
ประเภทวิชา  เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา 
สาขาวิชา  เทคโนโลยีสารสนเทศ 
สาขางาน  เทคโนโลยีสารสนเทศ 
วัน เดือน ปีเกิด  4 มกราคม 2548 
ที่อยู่ปัจจุบัน  265 ม.8 ต.ป่าร่อน อ.กาญจนดิษฐ์ จ.สุราษฏร์ธานี 84160 
โทรศัพท์เคลื่อนที ่ 0973325030 
Email   nuclear2547@gmail.com 
ประวัติการศึกษา ปัจจุบันกำลังศึกษาระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ.(ปวช3.) ชั ้นปีที ่ 3 

แผนกวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ  วิทยาลัยเทคนิคกาญจนดิษฐ์  
 ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นโรงเรียนกาญจนดิษฐ์  

 

 

 

 

 

 



 
 

ประวัติผู้วิจัย 

 

ชื่อ-นามสกุล  นางสาวศรัญทิพย์ แจ่มสุริยา 
รหัสนักศึกษา  62209010014 
ประเภทวิชา  เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา 
สาขาวิชา  เทคโนโลยีสารสนเทศ 
สาขางาน  เทคโนโลยีสารสนเทศ 
วัน เดือน ปีเกิด  2 เมษายน 2545 
ที่อยู่ปัจจุบัน  107 ม.2 ต.กะแดะ อ.กาญจนดิษฐ์ จ.สุราษฏร์ธานี 84160 
โทรศัพท์เคลื่อนที ่ 0635870365 
Email   khunmewthip2002@gmail.com 
ประวัติการศึกษา ปัจจุบันกำลังศึกษาระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ.(ปวช3.) ชั ้นปีที ่ 3 

แผนกวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ  วิทยาลัยเทคนิคกาญจนดิษฐ์  
 ระดับการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ต.ตะเคียนทอง 

 

 

 

 


