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บทคัดย่อ 

 
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) พัฒนาระบบควบคุมการรดน้ำแจ้งเตือนผ่านแอพพลิเคชั่น ร่วมกับการใช้

พลังงานแสงอาทิตย์ 2) หาคุณภาพของระบบควบคุมการรดน้ำแจ้งเตือนผ่านแอพพลิเคชั่น ร่วมกับการใช้พลังงาน
แสงอาทิตย์ และ 3) ศึกษาความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบควบคุมการรดน้ำแจ้งเตือนผ่านแอพพลิเคชั่นร่วมกับการใช้
พลังงานแสงอาทิตย์ เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้คือ ระบบควบคุมการรดน้ำ แบบประเมินคุณภาพ และแบบสอบถาม
ความพึงพอใจ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย คือ เกษตรกรที่ปลูกพืชไร่ในพื้นที่ หมู่บ้านหนองน้ำขุ่นเหนือ  ตำบลบ้านคา 
อำเภอบ้านคา จังหวัดราชบุรี จำนวน 155  คน ได้มาด้วยวิธีการเจาะจง (Purposive Sampling) 

ผลการวิจัยพบว่า ระบบควบคุมการรดน้ำแจ้งเตือนผ่านแอพพลิเคชั่น ร่วมกับการใช้พลังงานแสงอาทิตย์  
สามารถนำไปใช้งานได้จริงซึ่งมีคุณภาพอยู่ท่ีอยู่ในระดับดี (�̅�= 3.81 S.D.= 0.40) และความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบพบว่า
อยู่ในระดับพอใจมาก (�̅� = 3.98  S.D. = 0.01)และผู้ใช้ระบบยังได้แสดงความคิดเห็นว่าเป็นระบบที่มีประโยชน์ช่วย
อำนวยความสะดวกในการทำงานของเกษตรกรที่ปลูกพืชไร่ 

 
คำสำคัญ: ระบบแอพพลิเคชัน รดน้ำอัตโนมัติ พลังงานแสงอาทิตย ์
 

Abstract  
This research aims to 1) develop a solar powered irrigation control system that enables in-app 

notifications 2) find the quality of the latter control system 3) study consumer satisfaction of the system. 
The tools used in this research include: irrigation control system, quality assessment form, and 
consumer satisfaction questionnaire. The sample group used in this research features a total number 
of 155 farmers that grow crops in the Northern Nong Nam Khun Village, Baan Kha sub-district, Baan Kha 
district, Ratchaburi province; where the sample group is obtained through purposive sampling 
(Purposive Sampling).  

The results have shown that the solar powered irrigation control system with in-app 
notifications can be applied to practical use at the quality level of high efficiency ( �̅�= 3.81 S.D.= 0.40) 
and consumer satisfaction level of high satisfactory (�̅� = 3.98  S.D. = 0.01)  ). Furthermore, users have 
stated that the control system is beneficial for the enhancement of irrigation farmers perform to grow 
crops.   
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บทนำ 
ในปัจจุบันเทคโนโลยี Internet of Things (IoT) ช่วยให้มนุษย์สามารถสั่งการควบคุมการใช้งานอุปกรณ์ต่าง ๆ 

ผ่านทางเครือข่ายอินเตอร์เน็ตได้ง่ายขึ้น รวมถึงเครื่องมือทางการเกษตรด้วย (บริษัท โปรซอฟท์ เว็บ จำกัด , 2563)  
ประกอบกับผู้วิจัยได้ทำอาชีพเกษตรกร จึงมีความสนใจในการพัฒนาเทคโนโลยีทางด้านเกษตร ไม่ว่าจะเป็นพืชสวนหรือ
พืชไร่ อาทิเช่น ข่า ตะไคร้ และอ้อย ให้สามารถอำนวยความสะดวกให้แก่เกษตรกรมากขึ้นและช่วยให้เกษตรกรลดต้นทุน
ในการผลิตด้วยการเพราะปลูกพืชไรจำเป็นต้องมีการรดน้ำโดยใช้ เครื่องสูบน้ำแบบไฟฟ้า เครื่องสูบน้ำแบบเติมน้ำมัน 
ส่งผลให้ต้นทุนในการทำการเกษตรสูงขึ้น อีกท้ังยังใช้เวลานานในการรดน้ำเนื่องจากมีพื้นท่ีในการเพราะปลูกจำนวนมาก 

ผู้วิจัยประกอบอาชีพเกษตรกรผู้ปลูกพืชไร่ที่อาศัยอยู่ใน ตำบลบ้านบึง อำเภอบ้านคา จังหวัดราชบุรี ซึ่งในตำบล  
บ้านบึง นีม้ีการเพราะปลูกพืชไร่เป็นจำนวนมาก ทำให้พบปัญหาในเรื่องของการใช้ค่าใช้จ่ายที่ค่อนข้างสูง และสภาวะต้น
พืชได้น้ำไม่สม่ำเสมอ ทำให้เกิดผลเสียต่อพืชไร่  

ผู้วิจัยได้ศึกษาแนวทางการพัฒนาระบบควบคุมการเปิด-ปิดน้ำ โดยใช้บอร์ดไมโครคอนโทลเลอร์ที่ช่วยควบคุม
อุปกรณ์เปิด-ปิดไฟฟ้า (Relay) ที่ทำหน้าที่เปิดปิดวงจรไฟฟ้า โดยจะสามารถสั่งเปิด-ปิดปั๊มน้ำสำหรับรดน้ำผักในแปลง
เกษตรได้ อีกทั้งยังสามารถตั้งเวลาเปิด-ปิดน้ำได้ตามความต้องการของชนิดพืช (โอกาสของคนตัวเล็ก, 2564) และได้
ศึกษาการใช้พลังงานแสงอาทิตย์จากแผลงโซลาเซลล์มาควบคุมการรดน้ำเพื่อรดตน้ทุนการผลิตกระแสไฟฟ้าในการจ่ายไฟ 
และสร้างแหล่งจ่ายพลังงานไฟฟ้าสำรองสำหรับระบบจ่ายน้ำ เป็นพลังงานหมุนเวียนที่มีศักยภาพมากในปัจจุบันเพื่อแก้ไข
ปัญหาให้แก่เกษตรกรที่ปลูกพืชไร่(ทัดสอน, 2559) 

 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย  

 1.เพื่อพัฒนาระบบควบคุมการรดน้ำแจ้งเตือนผ่านแอพพลิเคช่ัน ร่วมกับการใช้พลังงานแสงอาทิตย์ 
 2.เพื่อหาคุณภาพของระบบควบคุมการรดน้ำแจ้งเตือนผ่านแอพพลิเคชั่น ร่วมกับการใช้พลังงาน 
แสงอาทิตย์ 
 3.เพื่อศึกษาความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบควบคุมการรดน้ำแจ้งเตือนผ่านแอพพลิเคชั่นร่วมกับ 
การใช้พลังงานแสงอาทิตย์ 
 

ขอบเขตของการวิจัย  
1. ขอบเขตประชากรและกลุ่มตัวอย่าง  

 ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ เกษตรกรที่ปลูกพืชไร่ที่ใช้ระบบควบคุมการรดน้ำแจ้งเตือน 
ผ่านแอพพลิเคชั่น ร่วมกับการใช้พลังงานแสงอาทิตย ์
 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ เกษตรกรที่ปลูกพืชไร่ในพ้ืนท่ี หมู่บ้านหนองน้ำขุ่นเหนือตำบล 
บ้านคา อำเภอบ้านคา จังหวัดราชบุรี จำนวน 155 คน จากประชากร 263 คน โดยการเปดิตารางเครจซี่และมอร์
แกน (Krejcie & Morgan) คัดเลอืกโดยวิธีการแบบเจาะจง(Purposive Sampling) 

2. ขอบเขตด้านระบบ 
ความสามารถของระบบควบคุมการรดน้ำแจ้งเตือนผ่านแอพพลิเคชั่น ร่วมกับการใช้พลังงานแสงอาทิตย์   
1) แอพพลิเคชั่นสามารถบอกความช้ืนในดินได้ 
2) แอพพลิเคชั่นสามารถสั่งรดน้ำในระยะไกลได้ 
3) แอพพลิเคชั่นสามารถช่วยประหยัดพลังงานไฟฟ้า 
4) แอพพลิเคชั่นสามารถใช้งานร่วมกับพลังงานแสงอาทิตย์ได้ 
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วิธีดำเนินการวิจัย  
1. เคร่ืองมือท่ีใช้สำหรับการทดลองวิจัย 

1.1 ระบบควบคุมการรดน้ำแจ้งเตือนผ่านแอพพลิเคชั่นร่วมกับการใช้พลังงานแสงอาทิตย์ 

 
ภาพที่ 1 Flowchart ขั้นตอนการทำงานของระบบควบคุมการรดนำ้แจ้งเตือนผ่านแอพพลเิคชั่น 

ร่วมกับการใช้พลังงานแสงอาทิตย ์
1.2 แบบประเมินคุณภาพของระบบ 
1.3 แบบสอบถามความพึงพอใจ 

2. การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 การวิจัยเพื่อพัฒนาและทดลองได้ดำเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลการใช้แอพพลิเคชั่นควบคุมการรด

น้ำโดยใช้พลังงานแสงอาทิตย์ 
ผู้วิจัยได้ศึกษาค้นคว้าเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง นำมาสังเคราะห์ปัญหาเพื่อพัฒนาระบบ นำมาสร้างเป็น
แบบประเมินคุณภาพ แบบสอบถามความพึงพอใจและนำเสนอให้ผู้เช่ียวชาญทั้ง 3 ท่านตรวจสอบความเหมาะสม
และสอดคล้องจากนั้นนำไปเก็บข้อมูลโดยมีวิธีการดำเนินการดังนี้ 
  1) นัดกลุ่มทดลอง เพื่อขอความร่วมมือในการการเก็บรวบรวมข้อมูล 
  2) ประสานงานกับกลุ่มทดลอง เพื่อนำระบบไปดำเนินการทดลอง 
  3) ดำเนินการทดลองระบบ โดยให้ผู ้เชี ่ยวชาญตอบแบบประเมินและกลุ ่มทดลองตอบ
แบบสอบถามแต่ละชุดให้สมบูรณ์ และนำผลไปทำการวิเคราะห์ผลต่อไป 

3. การวิเคราะห์ข้อมูล 
การวิเคราะห์ข้อมูลในครั้งนี้ผู้วิจัยได้นำข้อมูลที่ได้จากการทดลองใช้มาทำการวิเคราะห์ โดยหา

ค่าเฉลี ่ย (�̅�) และค่าเบี ่ยงเบนมาตรฐาน (SD) จากผลการประเมินคุณภาพและผลจากการประเมินจาก
แบบสอบถามความพึงพอใจของเกษตรกรที่ปลูกพืชไร่ในพื้นที่  หมู่บ้านหนองน้ำขุ่นเหนือ ตำบลบ้านบึง อำเภอ
บ้านคา จังหวัดราชบุรี 
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ผลการวิจัย 
ผู้วิจัยได้สรุปผลการวิเคราะห์ข้อมูลตามวัตถุประสงค์ไว้ ดังนี ้
 1. ผลการพัฒนาระบบควบคุมการรดน้ำแจ้งเตือนผ่านแอพพลิเคชั่น ร่วมกับการใช้พลังงานแสงอาทิตย์ 
  1.1 แบบจำลองแปลงผัก 

 
 จากภาพที่ 2 แบบจำลองแปลงผักที่มีการติดตั้งอุปกรณ์ระบบควบคุมการรดน้ำแจ้งเตือนผ่านแอพพลิเคชั่น 
ร่วมกับการใช้พลังงานแสงอาทิตย์ 
  1.2 โปรแกรม Arduino 

 
 
 จากภาพท่ี 3 โปรแกรม Arduino ที่มีการเขียนคำสั่ง และแสดงผลผ่านหน้าจอ  
  1.3 หน้าจอแสดงแอพพลิเคชั่น Blynk  

 
 จากภาพท่ี 4 หน้าจอแสดงแอพพลิเคชั่น Blynk  การสร้าง project 

ภาพที ่2 แบบจ ำลองแปลงผกั 

ภาพที ่3 โปรแกรม Arduino 

ภาพที ่4 หนำ้จอแสดงแอพพลิเคชั่น Blynk   
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  1.4 หน้าจอแสดงการควบคุมทำงานเปิด – ปิด น้ำ 

 
 จากภาพท่ี 5 หน้าจอแสดงทำงานแบบควบคุมการเปิด – ปิดน้ำเองผ่านแอพพลิเคชั่น Blynk 
  1.5 หน้าจอแสดงการควบคุมทำงานเปิด – ปิด น้ำแบบอัตโนมัติ 

 
 จากภาพท่ี 6 หน้าจอแสดงทำงานแบบควบคุมการเปิด – ปิดน้ำอัตโนมัติผ่านแอพพลิเคชั่น Blynk 

1.6 หน้าจอการทำงานของแอพพลิเคชั่น มีการแจ้งเตือนผ่านโทรศพัท์มือถือ 

 

ภาพที ่5 หนา้จอแสดงการทำงานเปิด – ปิด น้ำ 

ภาพที ่6 หนา้จอแสดงการทำงานเปิด – ปิด น้ำแบบอัตโนมัต ิ

ภาพที ่7 หนา้จอการทำงานของแอพพลิเคชั่น มีการแจ้งเตือนผ่านโทรศัพท์มือถือ 
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จากภาพท่ี 6 หน้าจอการทำงานของแอพพลิเคชั่น มีการแจ้งเตือนผา่นโทรศัพท์มือถือทางข้อความ  
ตามค่าที่กำหนด คือ เมื่อค่าความชื้นในดินสูงกว่า 800 จะมีการแจ้งเตือนการรดน้ำและปั๊มน้ำจะรดน้ำเองโดยอัตโนมตัิ 
และเมื่อค่าน้อยกว่า 800 ปั๊มน้ำจะปิดเองโดยอัตโนมัติ 
 2. จากข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม จำนวน 155 จำแนกข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม จำนวน 
155 คน ซึ่งแบ่งตามลักษณะเพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ ผู้วิจัยพบว่าเพศชาย มีจำนวน 84 คน คิดเป็นร้อยละ 
54.19 เพศหญิง มีจำนวน 70 คน คิดเป็นร้อยละ 45.16 แบ่งตามช่วงอายุผู้วิจัยพบว่า ช่วงอายุ 20 – 30 ปี มีจำนวน 21 
คน คิดเป็นร้อยละ 13.55 ช่วงอายุ 31 – 40 ปี มีจำนวน 89 คน คิดเป็นร้อยละ 57.42 ช่วงอายุ 41 –50 ปี มีจำนวน 31 
คน คิดเป็นร้อยละ 20.00 แบ่งเป็นระดับการศึกษา ผู้วิจัยพบว่า ต่ำกว่าปริญญาตรี มีจำนวน 87 คน คิดเป็นร้อยละ 
56.13 ปริญญาตรี มีจำนวน 68 คน คิดเป็นร้อยละ 43.87 สูงกว่าปริญญาตรี มีจำนวน 0 คน คิดเป็นร้อยละ 0 และแบ่ง
ตามอาชีพ ผู้วิจัยพบว่า ธุรกิจส่วนตัว มีจำนวน 18 คน คิดเป็นร้อยละ 11.61  พนักงานรัฐวิสาหกิจ มีจำนวน 7 คน คิด
เป็นร้อยละ 4.52 และ เกษตรกร มีจำนวน 122 คน คิดเป็นร้อยละ 78.71  
 3. ผลการประเมินคุณภาพของระบบควบคุมการรดน้ำแจ้งเตือนผ่านแอพพลิเคชั่น ร่วมกับการใช้พลังงาน
แสงอาทิตย์  โดยแยกรายละเอียดออกเป็นแต่ละด้าน ดังนี้ 
 ตารางที่ 1 สรุปผลการประเมินคุณภาพของระบบควบคุมการรดน้ำแจ้งเตือนผ่านแอพพลิเคชั่น ร่วมกับการใช้
พลังงานแสงอาทิตย์ จากผู้เช่ียวชาญทั้ง 3 ท่าน 

ข้อคำถาม �̅� S.D การแปลผล 
1.ด้านความสามารถของระบบ 
   1.1 โซล่าเซลล์สามารถสร้างพลงังานและจัดเก็บไว้ใน  
แบตเตอรี่ได้อย่างเพียงพอ 

3.67 0.58 มาก 

   1.2 ระบบสามารถสั่งการได้ระยะไกล โดยมีการเชื่อต่อผ่าน 
เครือข่ายอินเตอร์เนต็ 

3.67 0.58 มาก 

   1.3 ระบบสามารถแสดงค่าการทำงานได ้ 4.00 0.00 มากที่สุด 
รวม 3.78 0.44 มาก 

2.ด้านการทำงานตามฟังก์ชันการทำงานของระบบ 
   2.1 การใช้งานคำสั่งต่างๆ ส่วนของเมนูมีความสะดวก  3.33 0.58 มาก 
   2.2 แอพพลิเคช่ันท่ีสร้างมีความครอบคลมุกับการใช้งาน 3.67 0.58 มาก 
   2.3 แอพพลิเคช่ันสามารถใช้งานได้ง่ายไม่ซับซ้อน 4.00 0.00 มากที่สุด 

รวม 3.75 0.45 มาก 
3.ด้านความสวยงาม 
   3.1 ความเหมาะสมในการเลือกใช้ชนิด ขนาด สีอักษร 4.00 0.00 มากที่สุด 
   3.2  ความเหมาะสมในการวางตำแหน่งของส่วนประกอบ และ 
เมนูต่างๆ ของแอพพลิเคชัน 

4.00 0.00 มากที่สุด 

รวม 4.00 0.00 มากที่สุด 
รวมทุกด้าน 3.79 0.41 มาก 

 จากตาราง 1 ผู้วิจัยสรุปได้ว่าผลการประเมินคุณภาพระบบควบคุมการรดน้ำแจ้งเตือนผา่นแอพพลิเคชั่น ร่วมกับ
การใช้พลังงานแสงอาทิตย์ 

 พบว่าผลการประเมินในภาพรวมคุณภาพอยู่ในระดับมาก (�̅� = 3.79, S.D. = 0.41) โดยแบ่งรายละเอยีด
เป็นดังนี ้

 ด้านความสามารถของระบบ พบว่าภาพรวมอยู่ในระดับมาก (�̅� = 3.78, S.D. = 0.44) และเมื่อพิจารณา
เป็นรายข้อ โดยเรียงค่าเฉลี่ยจากมากไปน้อย ได้แก่ ระบบสามารถสั่งการได้ระยะไกล โดยมีการเช่ือมต่อผ่านเครือข่าย
อินเตอร์เน็ต (�̅� = 4.00, S.D. = 0.00) โซล่าเซลล์สามารถสร้างพลังงานและจัดเก็บไว้ใน แบตเตอรี่ได้อย่างเพียงพอ (�̅� 
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= 3.67, S.D. = 0.58) และระบบสามารถสั่งการได้ระยะไกล โดยมีการเชื่อมต่อผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต (�̅� = 3.67, 
S.D. = 0.58) ตามลำดับ 
 ด้านการทำงานตามฟังก์ชันการทำงานของระบบ พบว่าภาพรวมอยู่ในระดับมาก (�̅� = 3.67, S.D. = 0.50) 
และเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ โดยเรียงค่าเฉลี่ยจากมากไปน้อย ได้แก่ แอพพลิเคชั่นสามารถใช้งานได้ง่ายไม่ซับซ้อน ((�̅� = 
4.00, S.D. = 0.00) แอพพลิเคชั่นท่ีสร้างมีความครอบคลุมกับการใช้งาน (�̅� = 3.75, S.D. = 0.45)  และการใช้งานคำสั่ง
ต่างๆ ส่วนของเมนูมีความสะดวก  (�̅� = 3.33, S.D. = 0.58) ตามลำดับ 
 ด้านความสวยงาม พบว่าภาพรวมอยู่ในระดับมาก  (�̅� = 4.00, S.D. = 0.00) และเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ โดย
เรียงค่าเฉลี่ยจากมากไปน้อย ได้แก่ ความเหมาะสมในการเลือกใช้ชนิด ขนาด สีอักษร  (�̅� = 4.00, S.D. = 0.00) และ
ความเหมาะสมในการวางตำแหน่งของส่วนประกอบและเมนูต่างๆ ของแอพพลิเคชัน ( �̅� = 4.00, S.D. = 0.00) 
ตามลำดับ 
 4. ผู้วิจัยสรุปได้ว่าผลการประเมินความพึงพอใจของระบบควบคุมการรดน้ำแจ้งเตือนผ่านแอพพลิเคชั่น ร่วมกับ
การใช้พลังงานแสงอาทิตย์ โดยแยกรายละเอียดออกเป็นแต่ละด้าน  ดังนี้ 
ตารางที่ 2 สรุปผลการประเมินความพึงพอใจของระบบควบคุมการรดน้ำแจ้งเตือนผ่านแอพพลิเคชั่น ร่วมกับการใช้
พลังงานแสงอาทิตย์ จากกลุ่มทดลอง 155 ท่าน 

ข้อคำถาม �̅� S.D การแปลผล 
1.ด้านความสามารถของระบบ 
   1.1 สามารถควบคุมการเปิด-ปดิของปั๊มน้ำไดด้ีแบตเตอรีไ่ด้
อย่างเพียงพอ 

4.07 0.67 มาก 

   1.2 พลังงานจากโซล่าเซลล์มีเพยีงพอต่อการใช้งาน 3.92 0.60 ปานกลาง 
   1.3 ระบบมีความแม่นยำในการสั่งการ 4.00 0.58 มาก 

รวม 4.00 0.61 มาก 
2.ด้านการทำงานตามฟังก์ชันการทำงานของระบบ 
   2.1 มีความสะดวกในการใช้งาน 3.97 0.57 มาก 

   2.2 แอพพลิเคชั่นที่ใช้ควบคุมระบบติดตั้งง่าย 3.95 0.58 มาก 

   2.3 ผู้ใช้งานเข้าใจคำสั่งของเมนู 4.01 0.60 มาก 

   2.4 แอพพลิเคชั่นใช้งานง่าย ไม่ซับซ้อน    

รวม 3.96 0.60 มาก 
3.ด้านความสวยงาม 
   3.1 ฟอนต์ ขนาด สีตัวอักษรมีความเหมาะสม 4.00 0.56 มากที่สุด 
   3.2  การจัดวางองค์ประกอบของข้อความ และรูปภาพ  มี
ความเหมาะสม 

3.99 059 มาก 

รวม 3.99 0.57 มาก 
รวมทุกด้าน 3.98 0.60 มาก 

จากตารางที่ 2  ผู้วิจัยสรุปได้ว่าผลการประเมินคุณภาพระบบควบคุมการรดน้ำแจ้งเตือนผ่านแอพพลิเคช่ัน 
ร่วมกับการใช้พลังงานแสงอาทิตย์ จากกลุ่มทดลองจำนวน 155 คน พบว่าผลการประเมินภาพรวมความพึงพอใจอยู่ใน
ระดับพอใจมาก(�̅� = 3.98, S.D. = 0.60)  โดยแบ่งรายละเอียดเป็นดังนี้ 

 ด้านความสามารถของระบบ พบว่าภาพรวมอยู่ในระดับพอใจมาก (�̅� = 4.00, S.D. = 0.61) และเมื่อ
พิจารณาเป็นรายข้อ โดยเรียงค่าเฉลี่ยจากมากไปน้อย ได้แก่ สามารถควบคุมการเปิด - ปิดของปั๊มน้ำได้ดี (�̅� = 4.07, S.D. 
= 0.67) ระบบมีความแม่นยำในการสั่งการ (�̅� = 4.00, S.D. = 0.58) และพลังงานจากโซล่าเซลล์มเีพียงพอต่อการใช้งาน 
(�̅� = 3.92, S.D. = 0.06) ตามลำดับ 
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 ด้านการทำงานตามฟังก์ชั่นการทำงาน พบว่าภาพรวมอยู่ในระดับพอใจมาก (�̅� = 3.96, S.D. = 0.60) 
และเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ โดยเรียงค่าเฉลี่ยจากมากไปน้อย ได้แก่ ผู้ใช้งานเข้าใจคำสั่งเมนู (�̅� = 4.01, S.D. = 0.60) มี
ความสะดวกในการใช้งาน (�̅� = 3.97, S.D. = 0.57)แอพพลิเคชั่นท่ีใช้ควบคุมระบบติดตั้งง่าย (�̅� = 3.95, S.D. = 0.58) 
และแอพพลิเคชั่นใช้งานง่ายไม่ซับซ้อน (�̅� = 3.92, S.D. = 0.65) ตามลำดับ 

 ด้านความสวยงาม พบว่าภาพรวมอยู่ในระดับพใจมาก (�̅� = 3.99, S.D. = 0.57) และเมื่อพิจารณาเป็นราย
ข้อ โดยเรียงค่าเฉลี่ยจากมากไปน้อย ได้แก่ ฟอนต์ ขนาด สีตัวอักษรมีความเหมาะสม (�̅� = 4.00, S.D. = 0.56) และการจัด
วางองค์ประกอบของข้อความ และรูปภาพ  มีความเหมาะสม (�̅� = 3.99, S.D. = 0.59) ตามลำดับ 

สรุปผลการวิจัย 
จากผลการพัฒนาระบบควบคุมการรดน้ำแจ้งเตือนผ่านแอพพลิเคชั่น ร่วมกับการใช้พลังงานแสงอาทิตย์ ในครั้ง

นี้ ผู้วิจัยสรุปได้ว่า  
1.การพัฒนาระบบควบคุมการรดน้ำแจ้งเตือนผ่านแอพพลิเคชั่น ร่วมกับการใช้พลังงานแสงอาทิตย์ ผู้วิจัยได้

พัฒนาระบบตามขั้นตอนของวงจรการพัฒนาระบบ (System Development Life Cycle : SDLC) 5 ขั้นตอน คือ  1) 
การสำรวจเบื้องต้น 2) การวิเคราะห์ระบบ 3) การออกแบบเชิงตรรกะ 4) การออกแบบเชิงกายภาพ 5) การพัฒนาระบบ 
และนำระบบฯไปใหผู้้เช่ียวชาญทั้ง 3 ท่าน ประเมินพบว่าเหมาะสมสามารถนำไปใช้งาน 

2. ผลจากการศึกษาเพื่อหาคุณภาพของระบบควบคุมการรดน้ำแจ้งเตือนผ่านแอพพลิเคชั่น ร่วมกับการใช้
พลังงานแสงอาทิตย์ จากผู้เชี่ยวชาญ 3 ท่าน ในแต่ละด้าน ได้แก่ ด้านความสามารถของระบบ ด้านการทำงานตาม
ฟังก์ช่ันการทำงานและด้านความสวยงาม พบว่าการพัฒนาระบบฯ มีคุณภาพอยู่ในระดับมากเหมาะสมในการนำไปใช้งาน 

3. ผลจากการศึกษาความพึงพอใจจากกลุ ่มตัวอย่างที ่ทดลองใช้ระบบควบคุมการรดน้ำแจ้งเตือนผ่าน
แอพพลิเคชั่น ร่วมกับการใช้พลังงานแสงอาทิตย์ ในแต่ละด้าน ได้แก่ ด้านความสามารถของระบบ ด้านการทำงานตาม
ฟังก์ช่ันการทำงานและด้านความสวยงาม พบว่าการพัฒนาระบบฯ พบว่ากลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจในการใช้งานอยู่ใน
ระดับมากสามารถนำไปใช้งานได้ 
 
อภิปรายผลการวิจัย 

จากผลการประเมินคุณภาพของการพัฒนาระบบควบคุมการรดน้ำแจ้งเตือนผ่านแอพพลิเคชั่น ร่วมกับการใช้
พลังงานแสงอาทิตย์ จากผู้เชี่ยวชาญ 3 ท่าน พบว่าโดยรวมอยู่ในระดับดี ซึ่งสามารถนำไปใช้งานได้จริง สอดคล้องกับ  
(ภูริช ไวคิด, 2563) ได้ทำการวิจัยโมบายแอพพลิเคช่ันเพื่อควบคุม การใช้งานอุปกรณ์ไฟฟ้าผ่านพีซีบีบอร์ดขึ้นมา โดยที่
ระบบสามารถ ควบคุมอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าในบ้านผ่านสัญญาณบูลทูธ โดยมี อุปกรณ์ที่เรียกว่าพีซีบีบอร์ดเป็นชุด
อุปกรณ์ไมโครคอนโทรลเลอร์ใน การรับ-ส่งสัญญาณและควบคุมสั่งการเปิด-ปิด การใช้งานอุปกรณ์ที่ ติดตั้งไว้ผ่าน
ช่องสัญญาณที่กำหนดให้แล้วในพีซีบีบอร์ดและยังช่วย อำนวยความสะดวกให้กับผู้ใช้งานได้ (แสงจันทร์, 2563) ได้
พัฒนาระบบควบคุมการให้น้ำพืชอัตโนมัติสั่งการด้วยแอพพลิเคชั่นบน โทรศัพท์มือถือ จากแนวคิดว่าในปัจจุบันน้ำเป็น
ปัจจัยสำคัญทางการเกษตรแนวคิดการให้น้ำแบบปริมาณพอเหมาะในเวลาที่พืชต้องการปัจจุบันมีการให้น้ำหลายวิธกีาร
ให้น้ำแบบโฮมเมอร์หรือแบบแมนนวลเนื่องจากวิธีดังกล่าวใช้แรงงานคนถ้าไปควบคุมทำให้ระยะเวลาหรือปริมาณในการ
ควบคุมน้ำท่ีพืชต้องการจึงได้ออกแบบแอปพลิเคชั่นในมือถือการออกแบบแอปพลิเคช่ันบนสมาร์ทโฟน ควบคุมผ่านมือถือ
โดยใช้หลักการชุดคอนโทลเลย์ติดตั้งไว้มีชุดเซ็นเซอร์คู่กันไว้ เซ็นเซอร์ก็จะเป็นตัวเก็บความชื้นในดินที่เราตั้งไว้ว่าดิน
ต้องการความชื้นอีกเท่าไหร่แล้วส่งสัญญาณออกมาที่คอนเลอร์ คอนเลอร์มีอุปกรณ์ทางด้านอิเล็กทรอนิกส์ ไมโครโทน
เนอร์ต่าง ๆ อุปกรณ์ชิ้นหนึ่งทำงานคล้ายกับคอมพิวเตอร์ตัวหนึ่งเราสามารถทำงานผ่านระบบอินเตอร์เน็ตได้ โดยใช้ผา่น
แอปพลิเคชั่นไปที่คอนเทรนเนอร์ให้ทำงานว่าเราจะให้น้ำกับพืชปริมาณเท่าใดระยะเวลาเท่าใด เป็นการให้น้ำในระยะเวลา
ที่ต้องการ 

ผลของการศึกษาความพึงพอใจของการพัฒนาระบบควบคุมการรดน้ำแจ้งเตือนผ่านแอพพลิเคชั่น ร่วมกับการใช้
พลังงานแสงอาทิตย์ พบว่ากลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจในการใช้งานอยู่ในระดับพึงพอใจมาก สามารถนำไปใช้งานได้ 
สอดคล้องกับ (คณุตฆ์ แซ่ม้ํา)ได้พัฒนาระบบรดน้ำแปลงผักอัตโนมัติ ผ่านเซนเซอร์วัดความชื้นในดิน และส่งสัญญาณ
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ข้อมูลกลับไปยังตัวรับแบบไร้สาย โดยใช้ไมโครคอนโทรลเลอร์ในการควบคุมการ ทำงาน โดยติดตั้งเซนเซอร์ในบริเวณ
แปลงเพราะปลูกจำลองสำหรับตรวจวัดค่าความชื้นในดิน จากนั้น ส่งค่าการตรวจวัดผ่านโมดูลสื่อสารไร้สายในคลื่น
ความถี่ 2.4 กิกะเฮิรตซ์ ไปยังไมโครคอนโทรล เลอร์ ตัวหลัก เพื่อทำการประมวลผลว่าควรจ่ายน้ำหรือไม่และทำการ
ควบคุมให้ระบบจ่ายน้ำเพื่อรดน้ำ ให้กับแปลงผักอัตโนมัติ ผลการทดสอบระบบรดน้ำแปลงผักอัตโนมัติ โดยรวมสามารถ
ทำงานได้ แต่ยัง มีบางส่วนที่ยังไม่สามารถทำงานได้ดีพอสมควร เช่น เซนเซอร์วัดความชื้นในดิน และการรับส่งข้อมูล 
ผา่นการสื่อสารไร้สายได้เพียงระยะทางใกล้ ๆ  
 
ข้อเสนอแนะ 

1. เพิ่มการดน้ำให้ครอบคลุมพื้นท่ีโดยสามารถสั่งการหัวจ่ายสลับแบบอัตโนมัติ 
2. เพิ่มระบบการแจ้งเตือนหากเกิดปัญหาน้ำไม่ไหลหรือมีท่อแตกหรือรั่ว 
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