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บทคัดย่อ 
 

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) พัฒนาระบบแอพพลิเคชั่นสมาร์ทฟาร์มควบคุมอุณหภูมิในโรงเรือนเลี้ยงไก่
ไข่ร่วมกับการใช้พลังงานแสงอาทิตย์ 2) หาคุณภาพของระบบแอพพลิเคชั่นสมาร์ทฟาร์มควบคุมอุณหภูมิในโรงเรือนเลี้ยง
ไก่ไข่ร่วมกับการใช้พลังงานแสงอาทิตย์ และ 3) ศึกษาความพึงพอใจของระบบแอพพลิเคชั่นสมาร์ทฟาร์มควบคุมอุณหภูมิ
ในโรงเรือนเลี้ยงไก่ไข่ร่วมกับการใช้พลังงานแสงอาทิตย์ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย คือ เกษตรกรผู้เลี้ยงไก่ไข่ในพื้นที่ 
หมู่บ้านต้นมะค่า ตำบลบ้านคา อำเภอบ้านคา จังหวัดราชบุรี  จำนวน 175 คน ได้มาด้วยวิธีการเจาะจง (Purposive 
Sampling) เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ แอพพลิเคชั่นสมาร์ทฟาร์มควบคุมอุณหภูมิในโรงเรือนเลี้ยงไก่ไข่ร่วมกับ
การใช้พลังงานแสงอาทิตย์ แบบประเมินคุณภาพ  และแบบสอบถามความพึงพอใจ  

ผลการวิจัยพบว่า ระบบควบคุมอุณหภูมิในโรงเรือนเลี้ยงไก่ไข่ร่วมกับการใช้พลังงานแสงอาทิตย์ สามา รถ
นำไปใช้งานได้จริงซึ่งมีคุณภาพอยู่ท่ีอยู่ในระดับมาก (�̅� = 3.67, S.D. = 0.48) และความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบพบว่าอยู่
ในระดับพอใจมาก (�̅� = 4.11, S.D. = 0.70) ทั้งนี้ผู้ใช้ระบบยังได้แสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมว่าระบบมีประโยชน์ช่วยให้
เกษตรกรผู้เลี้ยงไก่ไข่เพิ่มผลผลติไข่ได้ดีขึ้น 

 

คำสำคัญ: ระบบแอพพลิเคชั่น ควบคุมอุณหภูมิ พลังงานแสงอาทิตย ์ 
 

Abstract 
 

This research seeks to 1) develop a solar powered smartphone application system for 
temperature control in chicken coops 2) find the quality of the latter stated system 3) study consumer 
satisfaction of the control system. The sample group used in this research includes a number of 175 
farmers that raise chickens in Ton Makha Village, Baan Kha sub-district, Baan Kha district, Ratchaburi 
province; the sample group is obtained through purposive sampling ( Purposive Sampling). The tools 
used in this research include: the solar powered smart phone application system for temperature 
control in chicken coops, quality assessment form, and consumer satisfaction questionnaire.    

Research results have shown that the solar powered smartphone application system for 
temperature control in chicken coops is deemed for practical usage, where the quality level is at of 
high efficiency ( �̅�= 4.01  S.D.= 0.74) and consumer satisfaction level at of high satisfactory        ( �̅�= 
4.01  S.D.= 0.74). Users have further stated that the control system itself enhances the profits farmers 
make from eggs.  
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บทนำ 
ปัจจุบันเทคโนโลยีนั้นได้เข้ามามีบทบาทเป็นอย่างมาก และมีการใช้งานกันอย่างแพร่หลายในทุกสาขาอาชีพ

รวมไปถึงชาวเกษตรกร ตัวอย่างเช่นการเลี้ยงไก่ไข่ โดยปัจจุบันเกษตรกรยังคงใช้การจัดการแบบในอดีต คือ ต้องเดินตรวจ
ตามเวลาที่กำหนด จากปัญหาที่พบ ในตำบลบ้านบึง อำเภอบ้านคา จังหวัดราชบุรี สภาพอากาศที่ร้อน-เย็น ในปัจจุบันทำ
ให้มีผลเสี่ยงต่อไก่ได้ เพราะฉะนั้นการเลี้ยงไก่ไข่มีองค์ประกอบ คือ การควบคุมสภาพแวดล้อมภายในโรงเรือน ได้แก่ 
อุณหภูมิความร้อน ความชื้น สัมพัทธ์ในอากาศ และความสว่างได้เหมาะสมกับเลี้ยงไก่ไข่ (ช้างเนียม และ สิน
ทวีวรกุล, 2562) เพราะถ้าเกษตรกรไม่สามารถควบคุมสภาพแวดล้อมในโรงเรือนได้นั้นไก่อาจช็อคเสียชีวิต หรือทำให้
ไก่ไม่สามารถเจริญเติบโตได้ตามที่กำหนดทำให้เกษตรกรนั้นประสพปัญหาเกี่ยวกับกระบวนการจัดการ เพราะไม่สามารถ
ควบคุมสภาพแวดล้อมภายในโรงเรือนได้อย่างแม่นยําและเป็นอัตโนมัติ  

ผู้วิจัยจึงได้ศึกษาระบบสมารท์ฟาร์มควบคุมอุณหภูมิในโรงเรือนเลีย้งไก่ไข่ด้วยการใช้พลังงานแสงอาทิตย์ แบบท่ี
สามารถวิเคราะห์อุณหภูมิ เพื่อปรับสภาพแวดล้อมภายในโรงเรือนเลี้ยงไก่ไข่อย่างอัตโนมัติ ให้เหมาะสมกับการออกไข่
มากทีสุ่ด สภาพแวดล้อมท่ีเหมาะสม คือ อุณหภูมิอยู่ระหว่าง 15–27 องศาเซลเซียส ความช้ืนอยู่ระหว่างร้อยละ 50–80 
ความเข้มของแสงสว่าง 200–500 ลักซ์โดยมีระยะเวลา ให้แสงเป็นระยะเวลา 16 ชั่วโมงต่อวัน สมาร์ทฟาร์มควบคุม
อุณหภูมิในโรงเรือนเลี้ยงไก่ไข่ประมวลผลข้อมูลนําเข้าที่เก็บได้จากตัวรับรู้ที่ติดตั้งอยู่ภายในโรงเรือน ได้แก่ อุณหภูมิ เพื่อ
สร้างสัญญาณควบคุมอุปกรณ์ควบคุมอุณหภูมิภายในฟาร์ม ได้แก่ พัดลมระบายอากาศ แผงรังผึ้ง และปั๊มนํ้า ที่ติดตั้งอยู่
บริเวณโรงเรือนเลี้ยงไก่ การทดสอบระบบ ดําเนินการกับโรงเรือนจริงขนาดเล็กในสภาพอากาศจริงที่มีความร้อนและ
ความเย็น ผลการทดสอบ พบว่า ระบบสามารถควบคุมอุณหภูมิในฟาร์มให้อยู่ในช่วงที่เหมาะสมได้อย่างอัตโนมัติ และ
ถูกต้องสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศภายนอกฟาร์ม (พิทักษ์ จิตรสําราญ, 2564)โรงเรือนเลี้ยงไก่ไข่
ด้วยพลังงานแสงอาทิตย์จึงเป็นแนวทางที่เหมาะสมต่อการทำการเกษตร เพื่อให้เกิดการนำเทคโนโลยีไปประยกุต์ใช้เพื่อให้
เกิดการผลิตที่เหมาะสมและเพียงพอต่อความต้องการ และยังเป็นการลดต้นทุนต่อเกษตรกร  
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

 1.เพื่อพัฒนาระบบแอพพลิเคช่ันสมาร์ทฟาร์มควบคุมอุณหภูมิในโรงเรือนเลี้ยงไก่ไข่ร่วมกับ 
การใช้พลังงานแสงอาทิตย์ 
 2.เพื่อหาคุณภาพของระบบแอพพลิเคชั่นสมาร์ทฟาร์มควบคุมอุณหภูมิในโรงเรือนเลี้ยงไก่ไข่  
ร่วมกับการใช้พลังงานแสงอาทิตย์ 
 3.เพื่อศึกษาความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบแอพพลิเคชั่นสมาร์ทฟาร์มควบคุมอุณหภูมิใน  
โรงเรือนเลี้ยงไก่ไข่ร่วมกับการใช้พลังงานแสงอาทิตย์ 

 

ขอบเขตของการวิจัย  
1. ขอบเขตประชากรและกลุ่มตัวอย่าง  

 ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ เกษตรกรผู้เลี้ยงไกไ่ข่ท่ีใช้ระบบแอพพลิเคช่ันสมาร์ทฟาร์ม 
ควบคุมอุณหภูมิในโรงเรือนเลี้ยงไก่ไข่ผ่านแอพพลิเคช่ัน ร่วมกับการใช้พลังงานแสงอาทิตย์ 
 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ เกษตรกรผู้เลี้ยงไกไ่ข่ในพื้นที่ หมู่บ้านต้นมะค่า       
ตำบลบ้านคา อำเภอบ้านคา จังหวัดราชบุรี จำนวน 175 คน จากประชากร 334 คน โดยการเปิดตารางเครจซี่
และมอร์แกน (Krejcie & Morgan) คัดเลือกโดยวิธีการแบบเจาะจง(Purposive Sampling) 

2. ขอบเขตด้านระบบ 
ความสามารถของระบบแอพพลิเคชั่นสมาร์ทฟาร์มควบคุมอุณหภูมิในโรงเรือนเลี้ยงไก่ไข่ ร่วมกับการใช้พลังงาน

แสงอาทิตย์   
1) อุปกรณ์ตรวจวัดอุณห๓มิความร้อน - ความช้ืนในโรงเรือนเลี้ยงไก่ไข่ได้ 
2) ระบบสามารถควบคุมอุณหภูมิความร้อน - ความช้ืนภายในโรงเรือนเลี้ยงไก่ไข่แบบอัติโนมัติได้ 
3) แอพพลิเคชั่นสามารถช่วยประหยัดพลังงานไฟฟ้า 
4) แอพพลิเคชั่นสามารถใช้งานร่วมกับพลังงานแสงอาทิตย์ได้ 
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 3. ขอบเขตพ้ืนที่ 
 เกษตรกรทีผู่้เลี้ยงไก่ไข่ท่ีใช้ระบบแอพพลิเคช่ันสมารท์ฟาร์มควบคุมอุณหภูมใินโรงเรอืนเลี้ยงไก่ไข่ ร่วมกับการ
ใช้พลังงานแสงอาทิตย์  ที่อาศัยอยู่ใน หมู่บ้านต้นมะค่า  ตำบลบ้านบึง อำเภอบ้านคา 
 
วิธีดำเนินการวิจัย 

1. เคร่ืองมือท่ีใช้สำหรับการทดลองวิจัย 
 เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัยครั้งนี้ประกอบด้วย 

1.1 ระบบแอพพลิเคชั่นสมาร์ทฟาร์มควบคุมอุณหภูมิในโรงเรือนเลี้ยงไก่ไข่ร่วมกับการใช้พลังงาน
แสงอาทิตย์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที ่1 Flowchart ขั้นตอนการทำงานระบบแอพพลิเคชั่นสมาร์ทฟาร์มควบคุมอณุหภมู ิ
ในโรงเรือนเลี้ยงไก่ไข่ ร่วมกับการใช้พลังงานแสงอาทิตย์ 

1.2 แบบประเมินคุณภาพของระบบ 
1.3 แบบสอบถามความพึงพอใจ 

 2. การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 การวิจัยเพื่อพัฒนาและทดลองได้ดำเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลการใช้แอพพลิเคชั่นสมาร์ท 
ฟาร์มควบคุมอุณหภูมิในโรงเรือนเลีย้งไก่ไข่โดยใช้พลังงานแสงอาทิตย์ผู้วิจัยได้ศึกษาค้นคว้าเอกสารและงานวิจัยที่
เกี่ยวข้อง นำมาสังเคราะห์ปัญหาเพื่อพัฒนาระบบ นำมาสร้างเป็นแบบประเมินคุณภาพ แบบสอบถามความพึง
พอใจและนำเสนอให้ผู้เช่ียวชาญทั้ง 3 ท่านตรวจสอบความเหมาะสมและสอดคล้องจากนั้นนำไปเก็บข้อมูลโดยมี
วิธีการดำเนินการดังนี ้
  1) นัดกลุ่มทดลอง เพื่อขอความร่วมมือในการการเก็บรวบรวมข้อมูล 
  2) ประสานงานกับกลุ่มทดลอง เพื่อนำระบบไปดำเนินการทดลอง 
  3) ดำเนินการทดลองระบบ โดยให้ผู ้เชี ่ยวชาญตอบแบบประเมินและกลุ ่มทดลองตอบ
แบบสอบถามแต่ละชุดให้สมบูรณ์ และนำผลไปทำการวิเคราะห์ผลต่อไป 

3. การวิเคราะห์ข้อมูล 
 การวิเคราะห์ข้อมูลในครั้งนี้ผู้วิจัยได้นำข้อมูลที่ได้จากการทดลองใช้มาทำการวิเคราะห์ โดยหาค่าเฉลี่ย 
(�̅�) และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) จากผลการประเมินคุณภาพและผลจากการประเมินจากแบบสอบถามความพึงพอใจ
ของเกษตรกรทีเ่ลี้ยงไก่ไขใ่นพื้นที่  หมู่บ้านต้นมะค่า ตำบลบ้านบึง อำเภอบ้านคา จังหวัดราชบุรี 
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ผลการวิจัย 
ผู้วิจัยได้สรุปผลการวิเคราะห์ข้อมูลตามวัตถุประสงค์ไว้ดังน้ี 

1. ผลการพัฒนาระบบควบคุมการรดน้ำแจ้งเตือนผ่านแอพพลิเคชั่น ร่วมกับการใช้พลังงานแสงอาทิตย์ 
 1.1 แบบจำลองโรงเรือนเลี้ยงไก่ไข่ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 2 แบบจำลองโรงเรือนเลี้ยงไก่ไข่ 
 จากภาพท่ี 2 แบบจำลองโรงเรือนเลี้ยงไก่ไข่ ผ่านระบบแอพพลิเคชั่นสมารท์ฟาร์มควบคมุอุณหภูมิในโรงเรอืน
เลี้ยงไก่ไข่ ร่วมกับการใช้พลังงานแสงอาทิตย์ 
 1.2 โปรแกรม Arduino 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 3 โปรแกรม Arduino 
 จากภาพท่ี 3 โปรแกรม Arduino ที่มีการเขียนคำสั่ง และแสดงผลผ่านหน้าจอ  
 1.3 หน้าจอแสดงแอพพลิเคชั่น Blynk  
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

ภาพที่ 4 หน้าจอแสดงแอพพลิเคชั่น Blynk 
 จากภาพท่ี 4 หน้าจอแสดงแอพพลิเคชั่น Blynk  การสรา้ง project 
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1.4 หน้าจอการทำงานของแอพพลิเคชั่น Blynk บอกอุณหภูม ิ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 5 หน้าจอการทำงานของแอพพลิเคชั่น Blynk บอกอุณหภูม ิ
จากภาพท่ี 5 หน้าจอแสดงทำงานพร้อมแสดงค่าอณุหภมูิภายในโรงเรือน 
 1.5 หน้าจอการทำงานของแอพพลิเคชั่น Blynk แสดงการแจ้งเตือน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 6 หน้าจอการทำงานของแอพพลิเคชั่น Blynk แสดงการแจ้งเตือน 
  จากภาพท่ี 6 หน้าจอแสดงการทำงานของแอพพลิเคชั่น Blynk แสดงการแจ้งเตือนผ่านโทรศัพท์มือถือเมื่อค่า
อุณหภูมติ่ำกว่า 22 องศาเซลเซยีส หลอดไฟให้ความอบอุ่นจะทำงาน 
 1.6 หน้าจอการทำงานของแอพพลิเคชั่น Blynk แสดงการแจ้งเตือน 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

 

 
ภาพที่ 7 หน้าจอการทำงานของแอพพลิเคชั่น Blynk แสดงการแจ้งเตือน 

จากภาพท่ี 7 หน้าจอแสดงการทำงานของแอพพลิเคชั่น Blynk แสดงการแจ้งเตือนผ่านโทรศัพท์มือถือเมื่อค่า
อุณหภูมสิูงกว่า 30 องศาเซลเซียส พัดลมระบายอากาศความร้อนออกและปั๊มน้ำจะทำงานโดยอัตโนมัติ 
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 2. จากข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม จำนวน 175 จำแนกข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม จำนวน 
175 คน ซึ่งแบ่งตามลักษณะเพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ ผู้วิจัยพบว่าเพศชาย มีจำนวน 121 คน คิดเป็นร้อยละ 
69.14 เพศหญิง มีจำนวน 54 คน คิดเป็นร้อยละ 30.86 แบ่งตามช่วงอายุผู้วิจัยพบว่า ช่วงอายุ 20 – 30 ปี มีจำนวน 32 
คน คิดเป็นร้อยละ 18.29 ช่วงอายุ 31 – 40 ปี มีจำนวน 81 คน คิดเป็นร้อยละ 46.29 ช่วงอายุ 41 –50 ปี มีจำนวน 42 
คน คิดเป็นร้อยละ 24.00 มากกว่า 50 ปี มีจำนวน 20 คน คิดเป็นร้อยละ 11.43แบ่งเป็นระดับการศึกษา ผู้วิจัยพบว่า ต่ำ
กว่าปริญญาตรี มีจำนวน 126 คน คิดเป็นร้อยละ 72.00 ปริญญาตรี มีจำนวน 49 คน คิดเป็นร้อยละ 28.00 สูงกว่า
ปริญญาตรี มีจำนวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 0.57 และแบ่งตามอาชีพ ผู ้วิจัยพบว่า พนักงานราชการหรือพนักงาน
มหาวิทยาลัย มีจำนวน 13 คน คิดเป็นร้อยละ 7.43  และ เกษตรกร มีจำนวน 163 คน คิดเป็นร้อยละ 93.14  
 3. ผลการประเมินคุณภาพของระบบแอพพลิเคชั่นสมาร์ทฟาร์มควบคุมอุณหภูมิในโรงเรือนเลี้ยงไก่ไข่ ร่วมกับ
การใช้พลังงานแสงอาทิตย์โดยแยกรายละเอียดออกเป็นแต่ละด้าน ดังนี้ 
 ตารางที่ 1 สรุปผลการประเมินคุณภาพของระบบแอพพลิเคชั่นสมาร์ทฟาร์มควบคุมอุณหภมูิในโรงเรอืนเลี้ยงไก่
ไข่ ร่วมกับการใช้พลังงานแสงอาทิตย์ จากผู้เช่ียวชาญทั้ง 3 ท่าน 

ข้อคำถาม �̅� S.D การแปลผล 
1.ด้านความสามารถของระบบ 
   1.1 ระบบสามารถสั่งการได้อัติโนมัต โดยมีการเชื่อมต่อผ่าน  
        เครือข่ายอินเตอรเ์น็ต 

3.67 0.58 มาก 

   1.2 ความสามารถของแอพพลิเคช่ันของส่วนแสดงค่าข้อมูล 4.00 0.00 มาก 
   1.3 สามารถใช้พลังงานจากโซลา่เซลล์ได้อย่างเพียงพอ 3.67 0.58 มาก 

รวม 3.78 0.44 มาก 
2.ด้านการใช้งาน 
   2.1 ระบบสั่งการได้แม่นยำ  3.67 0.58 มาก 
   2.2 ข้อมูลของฟังก์ชันมีความเพียงพอต่อการใช้งาน 3.33 0.58 มาก 
   2.3 กระบวนการในการติดตั้งแอพพลิเคชั่นง่าย และเหมาะสม 3.33 0.58 มาก 
   2.4 แอพพลิเคช่ันมีรูปแบบการนำเสนอที่ดีง่าย ต่อความเข้าใจ 3.67 0.58 มาก 

รวม 3.50 0.52 มาก 
3.ด้านความสวยงาม 
   3.1 รูปแบบตัวอักษรเหมาะสมสวยงาม 3.67 0.58 มาก 
   3.2  ความเหมาะสมในการวางเมนูต่างๆ ในแอพพลิเคชั่น 4.00 0.00 มาก 

รวม 3.83 0.41 มาก 
รวมทุกด้าน 3.67 0.48 มาก 

 จากตาราง 1 ผู้วิจัยสรุปได้ว่าผลการประเมินคุณภาพของระบบแอพพลิเคชั่นสมาร์ทฟาร์มควบคุมอุณหภูมิ
ในโรงเรือนเลี้ยงไก่ไข่ร่วมกับการใช้พลังงานแสงอาทิตย์ ภาพรวมความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก (�̅� = 3.67, S.D. = 0.48)  
โดยแบ่งรายละเอียดเป็นดังนี้ 

 ด้านความสามารถของระบบ พบว่าภาพรวมอยู่ในระดับมาก (�̅� = 3.78, S.D. = 0.58) และเมื่อพิจารณา
เป็นรายข้อ โดยเรียงค่าเฉลี่ยจากมากไปน้อย ได้แก่ ความสามารถของแอพพลิเคชั่นของส่วนแสดงค่าข้อมูล  (�̅� = 4.00, 
S.D. = 0.00) ระบบสามารถสั่งการได้อัตโนมัติ โดยมีการเชื่อมต่อผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต (�̅� = 3.67, S.D. = 0.58) 
และสามารถใช้พลังงานจากโซล่าเซลล์ได้อย่างเพียงพอ(�̅� = 3.67, S.D. = 0.58) ตามลำดับ 

  ด้านการใช้งาน พบว่าภาพรวมอยู่ในระดับมาก (�̅� = 3.50, S.D. = 0.52) และเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ 
โดยเรียงค่าเฉลี่ยจากมากไปน้อย ได้แก่ ระบบสั่งการได้แม่นยำ (�̅� = 3.67, S.D. = 0.58) แอพพลิเคชั่นมีรูปแบบการ
นำเสนอที่ดีง่าย ต่อความเข้าใจ (�̅� = 3.67, S.D. = 0.58) ข้อมูลของฟังก์ชันมีความเพียงพอต่อการใช้งาน (�̅� = 3.33, 
S.D. = 0.58) และกระบวนการในการติดตั้งแอพพลิเคชั่นง่าย และ เหมาะสม (�̅� = 3.33, S.D. = 0.58) ตามลำดับ 
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  ด้านความสวยงาม พบว่าภาพรวมอยู่ในระดับมาก (�̅� = 3.83, S.D. = 0.41) และเมื่อพิจารณาเป็น
รายข้อ โดยเรียงค่าเฉลี่ยจากมากไปน้อย ได้แก่ ความเหมาะสมในการวางเมนูต่าง ๆ ในแอพพลิเคชั่น (�̅� = 4.00 , S.D. = 
0.00) และรูปแบบตัวอักษรเหมาะสมสวยงาม (�̅� = 3.67, S.D. = 0.58)  ตามลำดับ 

 4. ผู้วิจัยสรุปได้ว่าผลการประเมินความพึงพอใจของระบบแอพพลิเคชั่นสมาร์ทฟาร์มควบคุมอุณหภูมิในโรงเรือน
เลี้ยงไก่ไข่ ร่วมกับการใช้พลังงานแสงอาทิตย์โดยแยกรายละเอียดออกเป็นแต่ละด้าน  ดังนี้ 
 
ตารางที่ 2 สรุปผลการประเมินความพึงพอใจของระบบแอพพลิเคชั่นสมาร์ทฟาร์มควบคุมอุณหภูมิในโรงเรือนเลี้ยงไกไ่ข่ 
ร่วมกับการใช้พลังงานแสงอาทิตย์ จากกลุ่มทดลอง 175 ท่าน 

ข้อคำถาม �̅� S.D การแปลผล 
1.ด้านความสามารถของระบบ 
   1.1 พลังงานจากโซล่าเซลล์มีเพยีงพอต่อการใช้งาน 4.22 0.65 มาก 
   1.2 ระบบสามารถสั่งการได้อัตโนมัติ โดยมีการเชื่อมต่อผ่าน
เครือข่ายอินเตอร์เนต็  

4.31 0.67 มาก 

   1.3 ความถูกต้องของผลลัพธ์ที่ได้จากการประมวลผลของ
แอพพลิเคชั่น 

4.21 0.65 มาก 

รวม 4.20 0.66 มาก 
2.ด้านการใช้งาน 
   2.1 ระบบสั่งการได้แม่นยำ 3.82 0.79 มาก 

   2.2 ข้อมูลของฟังก์ชันมีความเพียงพอต่อการใช้งาน 3.95 0.72 มาก 

   2.3 แอพพลิเคชั่นที่ใช้ควบคุมระบบติดตั้งง่าย 4.10 0.74 มาก 

   2.4 แอพพลิเคชั่นมีรูปแบบเข้าใจง่าย 4.26 0.71  

รวม 4.01 0.74 มาก 
3.ด้านความสวยงาม 
   3.1 รูปแบบตัวอักษรเหมาะสมสวยงาม 4.17 0.62 มาก 
   3.2  ความเหมาะสมในการวางเมนูต่างๆ ในแอพพลิเคชั่น 4.29 0.69 มาก 

รวม 4.16 0.66 มาก 
รวมทุกด้าน 4.11 0.70 มาก 

จากตารางที่ 2  ผู้วิจัยสรุปได้ว่าผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้งานระบบแอพพลิเคชั่นสมาร์ทฟาร์ม
ควบคุมอุณหภูมิในโรงเรือนเลี้ยงไก่ไข่ร่วมกับการใช้พลังงานแสงอาทิตย์ ภาพรวมความพึงพอใจอยู่ในระดับพอใจมาก (�̅� 
= 4.11, S.D. = 0.70)  โดยแบ่งรายละเอียดเป็นดังนี้ 

 ด้านความสามารถของระบบ พบว่าภาพรวมอยู่ในระดับพอใจมาก (�̅� = 4.20, S.D. = 0.66) และเมื่อ
พิจารณาเป็นรายข้อ โดยเรียงค่าเฉลี่ยจากมากไปน้อย ได้แก่ ระบบสามารถสั่งการได้อัติโนมัต โดยมีการเชื่อมต่อผ่าน
เครือข่ายอินเตอร์เน็ต  (�̅� = 4.31, S.D. = 0.67) พลังงานจากโซล่าเซลล์มีเพียงพอต่อการใช้งาน (�̅� = 4.22, S.D. = 
0.65) และความถูกต้องของผลลัพธ์ที่ได้จากการประมวลผลของแอพพลิเคชั่น (�̅� = 4.21, S.D. = 0.65) ตามลำดับ 

 ด้านการใช้งาน พบว่าภาพรวมอยู่ในระดับพอใจมาก (�̅� = 4.01, S.D. = 0.74) และเมื่อพิจารณาเป็นราย
ข้อ โดยเรียงค่าเฉลี่ยจากมากไปน้อย ได้แก่ แอพพลิเคช่ันมีรูปแบบเข้าใจง่ายได้ง่าย (�̅� = 4.26, S.D. = 0.71) แอพพลิเคชั่นท่ี
ใช้ควบคุมระบบติดตั้งง่าย (�̅� = 4.10, S.D. = 0.74)ข้อมูลของฟังก์ชันมีความเพียงพอต่อการใช้งาน (�̅� = 3.95, S.D. = 
0.72) และระบบสั่งการได้แม่นยำ (�̅� = 3.82, S.D. = 0.79) ตามลำดับ 

 ด้านความสวยงาม พบว่าภาพรวมอยู่ในระดับพอใจมาก (�̅� = 4.16, S.D. = 0.66) และเมื่อพิจารณาเป็น
รายข้อ โดยเรียงค่าเฉลี่ยจากมากไปน้อย ได้แก่ ความเหมาะสมในการวางเมนูต่างๆ ในแอพพลิเคช่ัน (�̅� = 4.29, S.D. = 0.69) 
และรูปแบบตัวอักษรเหมาะสมสวยงาม (�̅� = 4.17, S.D. = 0.62) ตามลำดับ 
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สรุปผลการวิจัย 
 จากผลการพัฒนาระบบแอพพลิเคชั่นสมาร์ทฟาร์มควบคุมอุณหภูมิในโรงเรือนเลี้ยงไก่ไข่ร่วมกับการใช้

พลังงานแสงอาทิตย์ ในครั้งนี้ ผู้วิจัยสรุปได้ว่า  
1. การพัฒนาระบบแอพพลิเคชั่นสมาร์ทฟาร์มควบคุมอุณหภูมิในโรงเรือนเลี้ยงไก่ไข่ร่วมกับการใช้พลังงาน

แสงอาทิตย์ ผู้วิจัยได้พัฒนาระบบตามขั้นตอนของวงจรการพัฒนาระบบ (System Development Life Cycle : SDLC)  
6 ขั้นตอน คือ 1) ศึกษาความเป็นไปได้ 2) วิเคราะห์ระบบ 3) ออกแบบระบบ 4) พัฒนาระบบ 5) ติดตั้งและนำไปใช้ 6) 
ประเมินผล และนำระบบฯไปให้ผู้เช่ียวชาญทั้ง 3 ท่าน ประเมินพบว่าเหมาะสมสามารถนำไปใช้งาน 

2. ผลจากการศึกษาเพื่อหาคุณภาพของระบบแอพพลิเคชั่นสมาร์ทฟาร์มควบคุมอุณหภูมิในโรงเรือนเลี้ยงไก่ไข่
ร่วมกับการใช้พลังงานแสงอาทิตย์ จากผู้เชี่ยวชาญ 3 ท่าน ในแต่ละด้าน ได้แก่ ด้านความสามารถของระบบ ด้านการใช้
งานและด้านความสวยงาม พบว่าการพัฒนาระบบฯ มีคุณภาพอยู่ในระดับมากเหมาะสมในการ      นำไปใช้งาน 

3. ผลจากการศึกษาความพึงพอใจจากกลุ่มตัวอย่างที่ทดลองใช้ระบบแอพพลิเคชั่นสมาร์ทฟาร์มควบคุม
อุณหภูมิในโรงเรือนเลี้ยงไก่ไข่ร่วมกับการใช้พลังงานแสงอาทิตย์ ในแต่ละด้าน ได้แก่ ด้านความสามารถของระบบ ด้านการ
ใช้งานและด้านความสวยงาม พบว่าการพัฒนาระบบฯ พบว่ากลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจในการใช้งานอยู่ในระดับมาก
สามารถนำไปใช้งานได้ 
 
อภิปรายผลการวิจัย 

จากการประเมินการพัฒนาระบบแอพพลิเคช่ันสมาร์ทฟาร์มควบคุมอุณหภูมิในโรงเรือนเลี้ยงไก่ไข่ร่วมกับการใช้
พลังงานแสงอาทิตย์ จากผู้เชี่ยวชาญทั้ง 3 ท่านพบว่าภาพรวมของระบบฯ อยู่ในระดับดีซึ่งสามารถนำไปใช้งานได้จริง 
สอดคล้องกับ บัณฑิตพงษ์ ศรีอำนวย และคณะ (2562) ได้ออกแบบระบบสมาร์ทฟาร์มโดยใช้เทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตของ
สรรพสิ่ง สำหรับมะนาว จังหวัดเพชรบุรี การศึกษาการออกแบบระบบสมาร์ทฟาร์มโดยใช้เทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตของ
สรรพสิ่งสาหรับฟาร์มมะนำว จังหวัดเพชรบุรี ครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื ่อออกแบบนวัตกรรมกำรเกษตรอัจฉริยะด้วย
เทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง เพื ่อเพิ ่มประสิทธิภาพการผลิตสาหรับฟาร์มมะนาว จังหวัดเพชรบุรี โดยใช้
แนวความคิดของเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตของ สรรพสิ่ง (IOT) โดยมีเซ็นต์เซอร์วัดค่าข้อมูลของฟาร์มมะนำว โดยกำหนดไว้ 
4 ค่า คือ 1) Temperature 2) Humidity 3) Moisture 4) PH.   ผลการศึกษา พบว่า จำกการออกแบบแผนผังการ
เชื่อมต่ออุปกรณ์ IOT (Node MCU) กับ Arduino board และระบบเซ็นเซอร์พร้อมกับการพัฒนา Application สำหรับ
เชื่อมต่อกับอุปกรณ์ IOT สามารถใช้งานร่วมกับอุปกรณ์ โมบายโฟน Application ต่าง ๆ โดยสามารถรองรับการใช้งาน
ได้ทั้งระบบปฏิบัติการ IOS และ Android และสามารถ แสดงข้อมูลตามค่ามาตรฐาน ดังนี้ 1) Temperature ค่ำอุณหภมูิ
ที่เหมาะสม อยู่ที่ประมาณ 26-32 องศาเซลเซียส 2) Humidity ค่าความช้ืนของดิน จะอยู่ในช่วง -10 ถึง -60 kpa 3) 
Moisture ความต้องการน้ำของมะนาวเป็นลิตรต่อต้น ต่อวันตามช่วงอายุและฤดูกาล 4) PH ค่า PH ที่เหมาะสม อยู่ที่
ประมาณ 5.5 – 7.0  

ผลของการศึกษาความพึงพอใจของการพัฒนาระบบแอพพลิเคชั่นสมาร์ทฟาร์มควบคุมอุณหภูมิในโรงเรอืนเลี้ยง
ไก่ไข่ร่วมกับการใช้พลังงานแสงอาทิตย์ พบว่ากลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจในการใช้งานอยู่ในระดับพึงพอใจมากสามารถ
นำไปใช้งานได้ สอดคล้องกับ วิษณุ ช้างเนียม และวริษา สินทวีวรกุล (2562) ได้พัฒนาระบบเพิ่มประสิทธิภาพการบริหาร
จัดการฟารม์ ไก่ไข่ด้วยการใช้แอปพลิเคชั่นระบบปฏิบัติการ แอนดรอยด์และควบคุมสภาพแวดล้อมภายในโรงเรือนดว้ย
ระบบฟัซซีลอจิก นี้มีวัตถุประสงค์เพื่อลดภาระการทำงาน และต้องมีความแม่นยำสูงในการบันทึกข้อมูลเพื่อใช้  ในการ
บริหารจัดการฟาร์มไก่ไข่และควบคุมสภาพแวดล้อมภายในโรงเรือนไก่ไข่ให้เหมาะสมกับการเลี้ยงไก่ไข่ แบบโรงเรือนเปิด
ในทุกช่วงฤดูในประเทศไทย 
 
ข้อเสนอแนะ 

1. เพิ่มกระบวนการให้อาหารและน้ำไก่ไข่ตามเวลาที่กำหนดแบบอัตโนมัติ 
2. สามารถใช้มือถือในการสั่งการทำงานระบบแอพพลิเคชั่นได้ 
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