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บทคัดย่อ 
 

การวิจัยครั้งนี้วัตถุประสงค์เพื่อ 1) ออกแบบและพัฒนาเครื่องมือที่ใช้ในการวัดสภาพแวดล้อมทางการเกษตร  2) 
พัฒนาแอปพลิเคชันบนโทรศัพท์สมาร์ทโฟนส าหรับการติดตามสภาพแวดล้อม  และ 3) ศึกษาความพึงพอใจที่มีต่อระบบ
ตรวจวัดสภาพแวดล้อมทางการเกษตรและเฝ้าติดตามผ่านสมาร์ทโฟน  กลุ่มเป้าหมายได้แก่ ผู้เช่ียวชาญด้านงานวิชาการและ
คอมพิวเตอร์จ านวน 5 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ แบบประเมินความพึงพอใจต่อระบบตรวจวัดสภาพแวดล้อมทาง
การเกษตรและเฝ้าติดตามผ่านสมาร์ทโฟน  การวิเคราะห์ข้อมูลใช้สถิติพื้นฐาน คือ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

ผลการวิจัยพบว่า 1) ผลการออกแบบเครื่องมือที่ใช้ในการวัดสภาพแวดล้อมทางการเกษตรการท างาน มี
คอมพิวเตอร์ Raspberry Pi ในการเป็นศูนย์กลางในการประมวลผลข้อมูลและเชื่อมต่อไปยังอุปกรณ์รับรู้ประเภทต่างๆ ท าการ
ส่งข้อมูลไปยังเครื่องแม่ข่ายผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต 3G เพื่อบันทึกข้อมูลในระบบฐานข้อมูล 2) ผลการพัฒนาแอป
พลิเคชันบนโทรศัพท์สมาร์ทโฟน การจัดเก็บฐานข้อมูลด้วยเครื่องแม่ข่าย แอปพลิเคชันจะท าการดึงข้อมูลผ่าน Web Service 
ในรูปแบบของภาษา XML มีหน้าจอแสดงผล 2 โหมดหลักคือ โหมดการแสดงสภาพแวดล้อมในเวลาปัจจุบัน และ 3) ความพึง
พอใจของผู้เชี่ยวชาญที่มีต่อระบบตรวจวัดสภาพแวดล้อมทางการเกษตรและเฝ้าติดตามผ่านสมาร์ทโฟน  โดยรวมอยู่ในระดับ
มาก 
 
ค าส าคัญ: การตรวจวดัสภาพแวดล้อม, แอปพลิเคชั่นสมาร์ทโฟน 
 

ABSTRACT 
 

This research aimed to design and implement small computer system for measurement 
agriculture environment by electronic sensors such as light humidity water level and temperature then 
store in database server for web service on internet network. User can monitor via smart phone 
application and show summary report     

From the research result found the satisfaction in functionality and usability from specialist are 
very high level 
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บทน า 

 การพัฒนาทางด้านการเกษตรสมัยใหม่มีการน าเทคโนโลยีเข้ามาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพผลผลิตเช่นการน าเทคโนโลยี
ดาวเทียม (GPS) มาใช้ ในการควบคุมรถไถในการใส่ปุ๋ยพรวนดิน เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ (GIS, 2555) ในการรวบรวมและ
วิเคราะห์ข้อมูลเชิงพื้นที่การมีข้อมูลและเข้าใจสภาพแวดล้อมจึงเป็นสิ่งส าคัญต่อการสร้างผลผลิตพื้นที่ต าบลท่าแลง อ าเภอท่า
ยาง จังหวัดเพชรบุรี เป็นพืน้ท่ีเกษตรซึ่งมีท้ังหมด 10 หมู่บ้าน มีพืน้ท่ี 26,961 ไร่  มี 1,692 ครัวเรือน ประชากรทั้งหมด 5,726
คน  
 ยุทธศาสตร์การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา ซึ่งมีการน าเอาเทคโนโลยีมาใช้ ร่วมกับการเรียนรู้  
ศ.ดร.ชัยยงค์ พรหมวงศ์ ได้น าเสนอแนวคิดการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาโดยเฉพาะการใช้ คอมพิวเตอร์แบบ
พกพาเป็นสื่อหลักส าหรับการเรียนการสอน ที่มีลักษณะเป็นการศึกษาภควันตภาพ ที่ผู้เรียนได้รับความรู้ทุกแห่งหน ทุกเวลา 
รวมไปถึงใช้เป็นเครื่องมือช่วยสอนให้ครู ได้ใช้เป็นสื่อและเป็นศูนย์ความรู้ติดตัวมีแหล่งความรู้  หรือเป็นห้องสมุดติดตัว เพื่อให้
การด าเนินการเพื่อตอบสนองแนวคิดดังกล่าวจะท าให้เกิดระบบการเรียนการสอนที่ใช้คอมพิวเตอร์แบบพกพาเป็นฐาน เกิดขึ้น
ในหลายๆ รูปแบบ ตามความสามารถของแอพพลิเคช่ัน ที่น ามาติดตั้ง หรือแอพพลิเคช่ันที่ได้พัฒนาขึ้นประกอบกับ
ความสามารถพ้ืนฐานของแท็บเล็ต เช่น ความสามารถ ในการบันทึกภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว วีดิทัศน์ เสียง ตลอดจนการเข้าถึง
เว็บไซด์ต่างๆ ทั้งทางตรงและผ่าน QR Code (กฤษมันต์  วัฒนาณรงค์, 2556) 

 ดังนั้นผู้วิจัยจึงสนใจออกแบบและพัฒนาเครื่องมือที่ใช้ในการวัดสภาพแวดล้อมทางการเกษตร เฝ้าระวัง
และติดตามความเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา พัฒนาแอปพลิเคชันบนโทรศัพท์สมาร์ทโฟน และศึกษาความพึงพอใจที่มีต่อ
ระบบตรวจวัดสภาพแวดล้อมทางการเกษตรและเฝ้าติดตามผ่านสมาร์ทโฟน เป็นแนวทางปรับปรุงการปลูกพืชผลทางการ
เกษตร กับสภาพแวดล้อมท่ีเปลี่ยนแปลงไปได้ 
  
1. วัตถุประสงค์การวิจัย 
 1.1 เพื่อออกแบบและพัฒนาเครื่องมือท่ีใช้ในการวัดสภาพแวดล้อมทางการเกษตร  
 1.2 เพื่อพัฒนาแอปพลิเคชันบนโทรศัพท์สมาร์ทโฟนส าหรับการติดตามสภาพแวดล้อม 

 1.3 เพื่อศึกษาความพึงพอใจท่ีมีต่อระบบตรวจวัดสภาพแวดล้อมทางการเกษตรและเฝ้าติดตามผ่านสมาร์ทโฟน 
 

2. เอกสารและงานวจิัยท่ีเกี่ยวขอ้ง 
 Bhanu (2014) กล่าวว่า พัฒนาอุปกรณ์เฝ้าตดิตามและวิเคราะห์ข้อมูลด้วยตัวรับรู้แบบเครือข่ายไร้สายเพื่อ

ปรับปรุงการผลผลติการปลูกพืชทางการเกษตร ซึ่งใช้ไมโครคอนโทรเลอร์ โดยผูเ้กษตรกรจะติดตามการท างานผ่านทางเว็บไซต์ 
และมีการแจ้งเตือนผ่าน SMS หรอื อีเมล์ในกรณีทีม่ีความผิดปกติรา้ยแรง เช่นเดียวกับ Vijay (2012) กล่าวว่าได้ออกแบบ
อุปกรณ์หน่วยรับรู้ความชื้นของแปลงการเกษตรผา่นเครือข่ายไรส้ายส่งมาที่อุปกรณ์ควบคุมไมโครคอนโทรเลอร์เพื่อ
ประมวลผล ซึ่งหากค่าท่ีวัดได้มีคา่ไม่เหมาะสมจึงมีการเปดิการท างานส่วนการรดน้ าแบบหยด 

 ระบบเครือข่ายเซ็นเซอรไ์รส้าย ประกอบด้วยสามส่วน คือ หน่วยร่วมเซ็นเซอร์  เกตเวย์  และสถานีฐาน  
  1) หน่วยร่วมเซ็นเซอร์  เป็นอุปกรณ์ ท่ีมีจ านวนมากทีฝ่ังตัวอยูใ่นสภาพแวดล้อมเพื่อเก็บข้อมลูและส่งข้อมูล 

โดยแตล่ะหน่วยร่วมเซ็นเซอร์ ติดต่อสื่อสารแบบไร้ สายกับหน่วยร่วมข้างเคียง ซึ่งข้ึนอยู่กับความสามารถในการรับส่งแบบไร้
สายโดยหน่วยร่วมเซ็นเซอร์ แตล่ะหน่วยจะควบคุมและจัดการงานตวัเอง  

  2) เกตเวย์  เป็นหน่วยท่ีท าหน้าท่ีในการรับส่งข้อมูล ระหว่างสถานีฐานและเครือข่ายเซ็นเซอรไ์รส้ายโดย 
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เกตเวย์ อาจเปน็หน่วยร่วมเซ็นเซอร์ที่มีความสามารถพิเศษในเครือข่ายเซ็นเซอร์ไร้สาย    
  3) สถานีฐาน ท าหน้าท่ีเก็บข้อมูลที่วัดได้จากหน่วยร่วมเซ็นเซอร์ในเครือข่ายเซ็นเซอรไ์รส้าย ควบคุมการท างาน

และตดิต่อกับผู้ ใช้  หรืออาจตดิตอ่กับเครือข่ายอื่นๆ (สุชา สุพิทยภรณ์พงศ,์ 2556) 
 ราสพ์เบอร์รไีพ (Raspberry pi) คือคอมพิวเตอร์ขนาดเล็กใช้พลังงานต่ าสามารถใช้กับระบบปฏิบัติการลินุกซไ์ด้

สามรถท างานได้เช่นเดียวกับคอมพิวเตอร์ (Raspberry pi, Online) ปัจจุบันมีอยู่ 2 รุ่นคือ โมเดลเอ (Model A) และโมเดลบี 
(Model B) ที่เลือกน ามาใช้คือโมเดลบีเพราะมสีมรรถนะสูงกว่า โมเดลบีมหีน่วยความจ าส ารองเป็นแบบ SD Card 
หน่วยความจ าหลักเป็น SDRAM 512 MB หน่วยประมวลผล 700 MHz เบอร์ ARM1176JZF-S สามารถเช่ือมต่อกับอุปกรณ์
ภายนอกได้ เช่น อีเทอร์เน็ต และยูเอสบี 2 พอร์ต ในโครงการนี้ได้น าอุปกรณ์เสรมิ Wireless USB มาท าหน้าท่ีให้บริการ
เครือข่ายไรส้าย (IEEE 802.11) (IEEE 802, Online) 

 

วิธีด าเนินการวิจัย 

1. ขัน้ตอนการด าเนินการวิจัยประกอบด้วย 6 ขัน้ตอน ดังนี ้
 1.1 ศึกษาปัจจัยความต้องการของสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติที่มผีลต่อการเกษตร 
 1.2 ออกแบบชุดอุปกรณ์และโครงสร้างการท างานของโปรแกรมประยุกต์บนอุปกรณ์สมาร์ทโฟน 
 1.3 พัฒนาชุดอุปกรณ์และโปรแกรมประยุกต์ 
 1.4 ทดสอบการท างานของอุปกรณ์และโปรแกรมเฝ้าระวัง ตามหลกัวิศวกรรมซอฟต์แวร์ในด้านความ

ต้องการของ ผู้ใช้ระบบ ด้านฟังก์ชันงานของระบบ และด้านความง่ายต่อการใช้งานระบบ โดยผูเ้ชี่ยวชาญ 
 1.5 สรุปผลงานวิจัย  
 

2. เคร่ืองมือการวิจัย 
 แบบสอบถามความพึงพอใจต่อระบบตรวจวัดสภาพแวดล้อมทางการเกษตรและเฝ้าติดตามผา่นสมารท์โฟน 
 

3. กลุม่เป้าหมาย 
 กลุ่มผูเ้ชี่ยวชาญด้านงานวิชาการและคอมพิวเตอร์จ านวน 5 คน โดยวิธีการเลือกแบบเจาะจง โดยมีความรู้ในสาขา 
เทคโนโลยีสารสนเทศ หรือ ทางดา้นการเกษตร  
 

4. สถิติที่ใช้ในการวิจัย คือ  ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน น าค่าเฉลี่ยแปลผลโดย อ้างอิงจาก (พิสุทธา อารีราษฎร์. 
2551: 144-146) 
   ค่าเฉลี่ยเท่ากับ  4.50 – 5.00 หมายความว่า ระดับมากที่สุด 
  ค่าเฉลี่ยเท่ากับ  3.50 – 4.49 หมายความว่า ระดับมาก 
  ค่าเฉลี่ยเท่ากับ  2.50 – 3.49 หมายความว่า ระดับปานกลาง 
  ค่าเฉลี่ยเท่ากับ  1.50 – 2.49 หมายความว่า ระดับน้อย 
  ค่าเฉลี่ยเท่ากับ  1.00 – 1.49 หมายความว่า ระดับน้อยท่ีสุด 
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ผลการวิจัย 
 

 งานวิจัยได้แบ่งส่วนการด าเนินงานออกเป็น 3 ส่วน คือส่วนการพัฒนาเครื่องมือ และส่วนมผีลการด าเนินการพัฒนา
แอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟน และส่วนของการประเมินผล โดยมรีายละเอียดการด าเนินงาน ดังนี ้
 

1. ผลการออกแบบและพัฒนาเคร่ืองมือท่ีใช้ในการวัดสภาพแวดล้อมทางการเกษตร  
 การพัฒนาเครื่องมืออาศัยโครงการสร้างการท างานโดยมีภาพรวมของระบบดังรูปที่ 1 ซึ่งมีคอมพิวเตอร์ Raspberry 
Pi ในการเป็นศูนย์กลางในการประมวลผลข้อมูลและเชื่อมต่อไปยังอุปกรณ์รับรู้ประเภทต่างๆ คือ ตัวรับรู้แสง ตัวรับรู้ความช้ืน
ของดิน เตัวรับรู้วัดระดับน้ า และตัวรับรู้อุณหภูมิ ซึ่งคอมพิวเตอร์ Raspberry Pi จะท าการส่งข้อมูลไปยังเครื่องแม่ข่ายผ่าน
ระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต 3G เพื่อบันทึกข้อมูลในระบบฐานข้อมูล  
  
 งานวิจัยได้ท าการทดลองกับแปลงจ าลองสภาพแวดล้อมทางการเกษตรดังภาพท่ี 2 ซึ่งอยู่ภายในสภาวะควบคุม 

 
รูปที่ 1 ภาพรวมโครงสร้างของระบบตรวจวัดสภาพแวดล้อม 

 

 
รูปที่ 2 แปลงจ าลองสภาพแวดล้อมเพื่อการทดสอบพร้อมตดิตั้งระบบตรวจวัดสภาพแวดล้อม 
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2. ผลการพัฒนาแอปพลิเคชันบนโทรศัพท์สมาร์ทโฟนส าหรับการติดตามสภาพแวดล้อม 
 งานวิจัยพัฒนาส่วนต่อประสานผู้ใช้ผ่านแอปพลิเคชันบนโทรศัพท์สมาร์ทโฟนระบบปฏิบัติการแอนดรอย์โดยมี
ภาพรวมโครงสร้างการท างานดังภาพท่ี 3 การจัดเก็บฐานข้อมูลด้วยเครื่องแม่ข่าย แอปพลิเคชันจะท าการดึงข้อมูลผ่าน Web 
Service ในรูปแบบของภาษา XML ดังรูปที่ 4 
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รูปที่ 3 โครงสร้างการส่งข้อมลูของระบบด้วยผ่านแอปพลิเคชันบนโทรศัพท์สมาร์ทโฟน 

 

 
รูปที่ 4 การส่งออกข้อมูลสภาพแวดล้อมจาก Web Service ด้วยภาษา XML 

 

 ส่วนต่อประสานผู้ใช้ถูกออกแบบให้มีหน้าจอแสดงผล 2 โหมดหลักคือ โหมดการแสดงสภาพแวดล้อมในเวลาปัจจุบัน 
ดังรูปที่ 5 และการแสดงผลข้อมูลย้อนหลังจนถึงปัจจุบันท่ีเก็บในฐานข้อมูลเครื่องแม่ข่ายดังภาพที่ 6 

 
รูปที่ 5 หน้าจอแอปพลิเคชันการแสดงผลสภาพแวดล้อมในปัจจุบัน 

 



วารสารโครงงานวิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ 

ปีที่ 2 ฉบับที่ 1 มกราคม – มิถุนายน 2559 | 65 

 
รูปที่ 6 หน้าจอแอปพลิเคชันการแสดงผลสภาพแวดล้อมแนวโน้มในอดีตจนถึงปัจจุบัน 

 

3.  ความพึงพอใจที่มีต่อระบบตรวจวัดสภาพแวดล้อมทางการเกษตรและเฝ้าติดตามผ่านสมาร์ทโฟน 
 ผลของการประเมินความพึงพอใจต่อระบบจากผู้เชี่ยวชาญทางด้านคอมพิวเตอร์จ านวน 5 ท่าน ในด้านการท างานได้
ตามฟังก์ชันงานของระบบ และด้านความง่ายต่อการใช้งานระบบดังตารางท่ี 1 และตารางที่ 2 
 

ตารางที่ 1 ความพึงพอใจที่มีต่อระบบ 
 

รายการ    SD. ระดับความพึงพอใจ 

ด้านการท างานไดต้ามฟังกช์ันงานของระบบ (Function Test)    

1. ความถูกต้องในการจัดเก็บข้อมูลสภาพแวดล้อมน าเข้า 4.60 0.89 มากที่สุด 

2. ความถูกต้องของผลลัพธ์ที่ได้จากการประมวลผลในโปรแกรม 4.20 0.83 มาก 

3. ความถูกต้องของการผลลัพธ์ในรูปแบบกราฟ 4.00 0.70 มาก 

4. ความรวดเร็วในการเข้าถึงข้อมูล 4.46 0.54 มาก 

5. ความน่าเช่ือถือได้ของระบบ 4.60 0.54 มากที่สุด 

รวม 4.36 0.16 มาก 

 

1. ความง่ายต่อการใช้งานของระบบ 4.45 0.54 มาก 

2. ความเหมาะสมในการปฏิสัมพันธ์โต้ตอบกับผู้ใช้ 4.20 0.83 มาก 

3. ความเหมาะสมในการวางต าแหน่งของส่วนประกอบบนจอภาพแอปพลิเคชั่น 4.80 0.44 มากที่สุด 

4. ค าศัพท์ที่ใช้ผู้ใช้มีความคุ้นเคยและสามารถปฏิบัติตามได้โดยง่าย 4.40 0.54 มาก 

รวม 4.45 0.16 มาก 

โดยรวม 4.41 0.16 มาก 

  

 จากตารางที ่1 พบว่าความพึงพอใจทีมีต่อระบบ โดยรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก (X= 4.41, SD. = 0.16) ในราย
ด้านพบว่าด้านการท างานได้ตามฟังก์ชันงานของระบบ (Function Test) (X= 4.36, SD. = 0.16)  ความง่ายต่อการใช้งาน
ระบบ (Usability Test) อยู่ในระดับมาก (X= 4.45, SD. = 0.16)  

 
 

อภิปรายผลการวิจัย 
 

  ผลการการพัฒนาระบบตรวจวัดสภาพแวดล้อมทางการเกษตรและเฝ้าติดตามผ่านสมาร์ทโฟน คอมพิวเตอร์ 
Raspberry Pi ในการเป็นศูนย์กลางในการประมวลผลข้อมูลและเช่ือมต่อไปยังอุปกรณ์รับรู้ประเภทต่างๆ คือ ตัวรับรู้แสง ตัว
รับรู้ความช้ืนของดิน ตัวรับรู้วัดระดับน้ า และตัวรับรู้อุณหภูมิ ซึ่งคอมพิวเตอร์ Raspberry Pi จะท าการส่งข้อมูลไปยังเครื่องแม่
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ข่ายผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต 3G เพื่อบันทึกข้อมูลในระบบฐานข้อมูล แอปพลิเคชันจะท าการดึงข้อมูลผ่าน Web 
Service ในรูปแบบของภาษา XML มีหน้าจอแสดงผล 2 โหมดหลักคือ โหมดการแสดงสภาพแวดล้อมในเวลาปัจจุบัน และน า
แอพพลิเคชั่นไปสอบถามความพึงพอใจของผู้เชี่ยวชาญที่มีต่อระบบตรวจวัดสภาพแวดล้อมทางการเกษตรและเฝ้าติดตามผ่าน
สมาร์ทโฟน  โดยรวมอยู่ในระดับมาก (X= 4.41, SD. = 0.16)  ที่เป็นเช่นนี้อาจเป็นเพราะว่าผู้วิจัยได้ศึกษา เอกสารเกี่ยวกับ
คอมพิวเตอร์ Raspberry Pi เอกสารระบบตรวจวัดสภาพแวดล้อมทางการเกษตร งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง และน าเสนออาจารย์ที่
ปรึกษาเพื่อปรับปรุงแก้ไข ซึ่งสอดคล้องกับ รุ้งนภาพร  ภูชาดา (2558) กล่าวว่าความพึงพอใจต่อแอพพลิเคช่ันเพื่อการเรียนรู้
บนแท็บเล็ต ผู้เรียนมีความพึงพอใจต่อแอพพลิเคช่ันเพื่อการเรียนรู้บนแท็บเล็ตที่สร้างขึ้นอยู่ในระดับมาก (X= 4.52, SD. = 
0.66) 
  

 

ข้อเสนอแนะ 
 

1. ควรเพิ่มรายละเอียดของข้อมูลแกนในกราฟแสดงผลในหน้าจอแอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟน 
2. ตัวอุปกรณ์รับรู้สภาพแวดล้อมยังไม่สามารถกันน้ าหรือความช้ืนได้ ควรออกแบบกล่องเพื่อป้องกันให้ตัวอุปกรณ์คงทนใน
สภาพแวดล้อมจริงได้ 

 
 
2.ข้อเสนอแนะในการท าโครงงานครั้งต่อไป 
   จากผลการศึกษาการพัฒนาโมชันกราฟิก เรื่องต านานพระธาตุขามแก่น ควรมีการศึกษารูปแบบการน าเสนออื่นๆ  

เทคโนโลยีใหม่ๆ  ที่จะน ามาพัฒนา หรือเทคนิคอื่นๆ ของงานแอนิเมชัน เพื่อให้มีความสมจริง กระตุ้นความสนใจ และความ
เหมาะสมของการต์ูนแต่ละรูปแบบกับกลุ่มเป้าหมาย 
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