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บทคดัย่อ 
การพฒันาโปรแกรมคอมพวิเตอรส์ าหรบัแนะน าการใชปุ้๋ ยและรปูแบบการใชปุ้๋ ยแบบผสมผสานทีเ่หมาะสม

กบัชนิดของดนิและพชื มวีตัถุประสงค์ เพื่อช่วยเกษตรกรในการตรวจสอบขอ้มูลชนิดของดนิ และพืชที่ต้องการ
เพาะปลกูและปรมิาณการใชปุ้๋ ยทีเ่หมาะสม โดยโปรแกรมสามารถค านวณปรมิาณการใชปุ้๋ ย อตัราส่วนการใชปุ้๋ ยแต่
ละประเภทและแบบผสมผสาน ตามชนิดของดินและพืชที่ต้องการปลูกได้อย่างรวดเร็ว โดยใช้สถาปตัยกรรม 
Client/Server แบบทูเทยีร ์(two-tier) และเทคโนโลยพีื้นฐานของอนิเทอร์เน็ต ใช้ภาษา C#.net ในการพฒันา และ
ใช ้MS SQL 2005  เป็นระบบจดัการฐานขอ้มลู 

ประเมนิผลโดยผูเ้ชีย่วชาญ จ านวน 5 คน และผูใ้ชท้ ัว่ไป ซึง่ไดแ้ก่ เกษตรกรและผูส้นใจทัว่ไป จ านวน 20 
คน สถติทิีใ่ชใ้นการวเิคราะหผ์ลการประเมนิคุณภาพของระบบใชส้ถติเิชงิพรรณนา (Descriptive Statistics) การวดั
ค่ากลางของขอ้มลูใชค้่าเฉลีย่เลขคณติ (Arithmetic Mean)  การวดัการกระจายของขอ้มลูใชส้่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน 
(Standard Deviation) และการทดสอบค่าเฉลีย่กลุ่มตวัอย่างหนึ่งกลุ่มดว้ยคา่ท ี(t–test) โดยใหค้่านยัส าคญัทางสถติ ิ
() เท่ากบั .05 

จากการทดสอบความสามารถของโปรแกรมในดา้นต่างๆ ดว้ยวธิ ีBlack Box Testing โดยผูเ้ชีย่วชาญพบว่า 
ค่าเฉลี่ยเลขคณิตเท่ากบั 4.42 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากบั 0.49 ช่วงความเชื่อมัน่ 95% เท่ากบั 0.22 จะได้ t 
(ค านวณ) เท่ากบั 4.15  และผลการประเมนิความสามารถของโปรแกรมในดา้นต่างๆ ด้วยวธิ ีBlack Box Testing โดย
ผูใ้ชท้ัว่ไปพบว่า ค่าเฉลีย่เลขคณิต เท่ากบั 4.47 ส่วนเบีย่งเบนมาตรฐานเท่ากบั 0.50 ช่วงความเชื่อมัน่ 95% เท่ากบั 
0.22 จะได ้t (ค านวณ)  เท่ากบั 8.70  จงึสรุปไดว้่าประสทิธภิาพของโปรแกรม มคี่าระดบัประสทิธภิาพอยู่ในระดบัดถีงึดี
มาก สามารถน ามาประยุกต์ใชง้านไดจ้รงิอย่างมปีระสทิธภิาพ 

 

ค าส าคญั : โปรแกรมคอมพวิเตอร ์ การใส่ปุ๋ ย ชนิดของดนิ การเพาะปลกูพชื ปุ๋ ยแบบผสมผสาน 
 

Abstract 
The computer software development for recommending the use of fertilizer and integrated 

fertilizing system which suitable for soil type and plant was developed by applying the Client/Server 
architecture as two-tier type. It can be divided to two sections, server and client. Server is used for data 
collection, data processing, and data transferring. Client sends the request to server for its services by 
using internet and web server technology. Software was written by C#.net, and MS SQL 2005 was used 
as DBMS. 
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The results were evaluated by five specialists and twenty users. Descriptive statistics were applied 
to analyze the accuracy of the output including: arithmetic mean, standard deviation, and t-test which 
statistical significance () is equals to 0.05. 

The results from program testing with Black Box Testing by experts were following: 4.42 for 
arithmetic mean, 0.49 for standard deviation, 0.22 for 95% of confidence interval, and 4.15 for t value. In 
addition, The evaluation from general users shown that 4.47 for arithmetic mean, 0.50 for standard 
deviation, 0.22 for 95% of confidence interval, and 8.70 for t value. 

Conclusion, it could be say that software performance is outstanding, and software can be applied 
to the real work effectively. 

 

Keyword: computer software; fertilizing system; soil type; plant; blended fertilizers   
 

บทน า 
ประเทศไทยเป็นประเทศเกษตรกรรมมพีื้นที่

เพาะปลูกประมาณ 131.25 ลา้นไร่ จากพื้นที่ทัง้หมด
ประมาณ 321.25 ล้านไร่  ประชากรส่วนใหญ่ของ
ป ระ เท ศ  ร้อ ย ล ะ  62 .01  ป ระก อบ อ าชีพ ภ าค
เกษตรกรรม  ซึง่เกษตรกรยงัขาดความรูค้วามเขา้ใจที่
ถู ก ต้ อ ง เกี่ ย ว กับ ก าร ใช้ ปุ๋ ย ที่ เห ม าะส มแ ล ะมี
ประสทิธภิาพให้สอดคล้องกบัชุดดนิและชนิดของพืช  
ปจัจุบันจะเห็นได้ว่าเกษตรกร มีการใช้ปุ๋ ย ยา และ
สารเคมใีนปรมิาณที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ซึ่งเป็นผล
ท าใหต้น้ทุนการผลติของเกษตรกรสูงขึน้ รวมทัง้ท าให้
เกดิมลภาวะทางสิง่แวดลอ้มและสุขอนามยัของเกษตร
เอง [1] 

ในขณะที่ประเทศไทยยงัไม่สามารถผลิตแม่
ปุ๋ ยเคมีได้อย่างเพียงพอ จึงต้องน าเข้าแม่ปุ๋ ยมาจาก
ต่างประเทศ เพิม่ขึน้ [2]   ประกอบกบัเกษตรกรหาซื้อ
แม่ปุ๋ ยไดย้ากและมรีาคาแพง ในขณะเดยีวกนักพ็บว่า 
ประเทศไทยมปีรมิาณวสัดุอินทรยี์ (มูลสตัว์ ปรมิาณ
วสัดุอินทรยี์ และเศษพืช) จ านวนมาก ประมาณ 45 
ลา้นตนัต่อปี ถ้าเกษตรกรสามารถน าวสัดุอนิทรยีม์าใช้
ร่วมกบัปุ๋ ยเคม ีได้อย่างมปีระสิทธิภาพก็จะท าให้ลด
ตน้ทุนการผลติ และลดมลภาวะสิง่แวดลอ้มได ้ การน า
วัสดุอินทรีย์มาใช้ร่วมกับปุ๋ ยเคมีของเกษตรกรใน
ปจัจุบันยังไม่ประสบผลส าเร็จและเป็นที่แพร่หลาย
เท่าที่ควร เนื่องจากเกษตรกรยงัไม่สามารถค านวณ
อตัราส่วนทีเ่หมาะสมระหว่างธาตุอาหารในแต่ละชดุดนิ
กับธาตุอาหารที่มีในปุ๋ ยอินทรีย์และปุ๋ ยเคมี รวมทัง้

ความต้องการของพืชแต่ละชนิดได้อย่างรวดเร็วและ
ถูกต้อง ท าให้เกษตรกรใช้ปุ๋ ยปรมิาณมากเกินความ
จ าเป็น และเป็นการเพิ่มต้นทุนการผลิต รวมทัง้ลด
ศกัยภาพความสามารถในการแข่งขนัดา้นการส่งออก
สนิคา้ทางการเกษตรของไทยอกีดว้ย 

ในป ัจ จุบันคอมพิว เตอร์และเทค โน โลยี
สารสนเทศไดเ้ขา้มามบีทบาทในชวีติประจ าวนัของเรา
มากขึน้ และยงัเป็นสือ่ทีส่ามารถเขา้ถงึไดง้่ายโดยไม่มี
ข้อจ ากัดเรื่องเวลาและสถานที่อีกต่อไป ผู้วิจ ัยจึงมี
แนวคิดที่จะพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าหรับ
แนะน าการใชปุ้๋ ย เพื่อช่วยเกษตรกรในการตรวจสอบ
ขอ้มลูประเภทของดนิ และชนิดของพชืใหเ้หมาะสมกบั
ประเภทของดนิ รวมทัง้ปรมิาณการใช้ปุ๋ ยที่เหมาะสม 
โดยโปรแกรมสามารถค านวณอัตราส่วนการใช้ปุ๋ ย 
ตามประเภทของดินและพืชที่เกษตรกรต้องการปลูก 
ไดอ้ย่างรวดเรว็ซึง่จะเป็นการแกป้ญัหาตน้ทุนการผลติ 
ลดการน าเขา้ปุ๋ ยเคมจีากต่างประเทศ และเป็นมติรกบั
สิง่แวดลอ้มไดเ้ป็นอย่างด ี 
 

ทฤษฎีและงานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง 
1.  งานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง 
ทศันีย์ อัตตะนันทน์ และคณะ [3] ได้พฒันา

ค าแนะน าปุ๋ ยทีม่คีวามแม่นย า หรอืเรยีกสัน้ๆ ว่า “ปุ๋ ย
สัง่ตดั” ส าหรบัขา้วโพดเลี้ยงสตัว์ ขา้วและอ้อย (ภาค
อีสาน) โดยมเีป้าหมายให้เกษตรกรใช้ปุ๋ ยเคมอีย่างมี
ประสิทธิภาพได้ด้วยตนเอง ซึ่งนอกจากจะท าให้
ผลผลติเพิม่ขึน้ และต้นทุนการผลติลดลงแล้ว ยงัช่วย
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ลดการใช้สารเคมกี าจดัศตัรูพืช ซึ่งจะช่วยลดปญัหา
สุขภาพ ลดมลภาวะในสิง่แวดล้อม และลดก๊าซเรอืน
กระจกอกีดว้ย เทคโนโลย ี“ปุ๋ ยสัง่ตดั” ประกอบดว้ย 3 
นวตักรรม คอื (1) ค าแนะน า “ปุ๋ ยสัง่ตดั” ทีพ่ฒันาจาก
แบบจ าลองการปลูกพืชและระบบสนับสนุนการ
ตัดสินใจ เป็นการใช้ระบบสารสนเทศมาพัฒน า
ค าแนะน าการใชปุ้๋ ย ซึ่งแบบจ าลองการปลูกพชืพฒันา
โดยใช้โปรแกรม MS-Access ประกอบด้วยฐานข้อมูล
ดนิ พชื และภูมอิากาศ และค านวณผลตอบแทนทาง
เศรษฐศาสตร์ดว้ย (2) ชุดตรวจสอบ เอ็น-พ-ีเค ในดนิ 
ทมีงานไดป้ระดษิฐแ์ละน าชุดตรวจสอบนี้ ออกเผยแพร่
ท าให้ เกษตรกรวิเคราะห์ ดิน ได้ด้วยตนเอง (3) 
กระบวนการถ่ายทอดเทคโนโลยแีบบมสี่วนร่วมทีเ่พิม่
ขดีความสามารถของเกษตรกรในการพึ่งตนเอง จาก
การสรุปถ้าใช้เทคโนโลย ี“ปุ๋ ยสัง่ตัด” ในการปลูกขา้ว
เขตชลประทาน 15 ล้านไร่ ชาวนาจะลดต้นทุนการ
ผลิตได้ 15,000 ล้านบาทต่อปี ชาวไร่ข้าวโพดเลี้ยง
สตัว์ในพื้นที่ 6 ล้านไร่ จะมกี าไรเพิม่ขึ้น 10,000 ลา้น
บาทต่อปี และชาวไร่อ้อยในพื้นที่ 6 ล้านไร่ จะมกี าไร
เพิม่ขึน้ 12,000 ลา้นบาทต่อปี 

ธิดารัต น์   ต่อสุข  และคณะ [4] ได้พัฒนา
โปรแกรมบนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์  โดย
ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีการประมวลผลแบบกลุ่มเมฆ 
(Cloud Technology) ที่สามารถให้บริการผ่านระบบ
อินเทอร์เน็ตได้โดยตรง ในการดึงข้อมูลผลิตผลทาง
การเกษตรหลกัของประเทศ ได้แก่ ข้าว ปาล์ม ยาง 
และอ้อย โดยระบบมกีารจ าลองหาความคุ้มค่าในการ
ท าเกษตรกรรมและใหข้อ้มลูพนัธุ์พชืทีเ่หมาะสมในแต่
ละภูมิภาค พร้อมทัง้ข้อมูลด้านการเกษตรต่างๆ ที่
เกี่ยวข้องเพื่อช่วยเกษตรกรในการวางแผนและ
ตดัสินใจค านวณความคุ้มค่าในการท าเกษตรให้เกิด
ประโยชน์สงูสุด  

โปรแกรมประยุกต์แบ่งการท างานออกเป็น
สองฟงักช์นัหลกั คอืการค านวณหาความคุม้ค่าในการ
ท าเกษตรตามภูมภิาคและพนัธุพ์ชื และส่วนการคน้หา
ข้อมูลประกอบในการท าการเกษตรให้ทันสมยัเป็น
ปจัจุบันโดยประยุกต์ใช้ระบบคลาวด์ โดยโปรแกรม
ประยุกต์ที่พฒันาขึ้นสามารถช่วยวิเคราะห์หาความ
คุม้ค่าทางการเกษตร ซึ่งจะมกีารค านวณปจัจยัที่มผีล

ต่อต้นทุนและผลก าไร/ขาดทุน อีกทัง้ยงัสามารถบอก
พนัธุ์พชืที่เหมาะสมในการเพาะปลูกส าหรบัภาคนัน้ๆ 
พรอ้มบอกช่วงเวลาทีเ่หมาะสมอกีดว้ยซึ่งจะท าใหผู้ใ้ช้
สามารถเปรยีบเทียบต้นทุนและผลก าไรก่อนท าการ
เพาะปลูกจรงิได้ส่วนของการใหข้อ้มลูพชืชนิดต่างๆมี
การดึงข้อมูลจากฐานข้อมูลบนระบบคลาวด์ ผู้ได้
ทดลองใช้โปรแกรมฯ ให้คะแนนใน ระดับดี อยู่ที่
คะแนนเฉลีย่ 4.1 เตม็ 5  

2 .  เว็บ เบสแอพพ ลิ เคชัน่  (Web-based 
Application) 

คือโปรแกรมหรอืกลุ่มของโปรแกรมที่ได้รบั
การพฒันาขึน้มาเพือ่ใชง้านในบรกิาร WWW ของระบบ
เครอืข่ายอินเทอร์เน็ตหรอืเครอืข่ายอินทราเน็ต ที่ใช้
โปรโตคอล TCP/IP เป็นมาตรฐานในการสื่อสารขอ้มูล 
โดยผู้ ใช้สามารถติดต่อสื่อสาร หรือ เรียกใช้งาน
โปรแกรม Web-based Application ได้โดยใช้โปรแกรม
เวบ็บราวเซอร ์

3.  การโปรแกรมเชิงวตัถ ุ(Object-oriented 

programming)  
เป็นเทคนิคการเขยีนโปรแกรม ทีส่่งเสรมิ และ

สนับสนุนให้การโปรแกรมมีโครงสร้างที่ดี มีความ
น่าเชื่อถือ  เป็นแนวความคิดใหม่  ในการพัฒนา
ระบบงาน และโปรแกรมคอมพิวเตอร์ โดยพิจารณา
กลุ่มค าสัง่ต่างๆ เป็นวตัถุ และการเขยีนโปรแกรมเชิง
วตัถุ กค็อื การน าวตัถุต่างๆ มาเรยีงต่อกนั โดยที่ผูใ้ช้
ไม่ต้องเข้าใจลกัษณะภายในของวตัถุนัน้ๆ เพียงแต่
ทราบว่า วธิกีารทีจ่ะเรยีกใชว้ตัถุแต่ละชิน้เป็นอย่างไรก็
พอแลว้  

แนวความคิดในการเขยีนโปรแกรมเชิงวตัถุ 
ประกอบไปด้วยแนวคิดเกี่ยวกบั ชนิด (Type) คลาส 
(Class) และวัต ถุ  (Object) ชนิด คือ กลุ่มของชนิด
ขอ้มลู คลาส (Class) คอื กลุ่มของชนิดขอ้มลูซึ่งอาจจะ
ประกอบด้วยฟงัก์ชนั หรือกระบวนการ (Procedure) 
ด้วย ส่วนวัตถุ (Object) ของคลาสหนึ่งๆ จะเป็นค่า
ชนิดของขอ้มลู หรอืตวัแปร ซึง่มคี่าเป็นชนิดของขอ้มลู
นัน้ๆ [5] 

4.  C#.NET  
 C# ถูกพัฒนาขึ้นโดยเป็นส่วนหนึ่ งในการ

พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของ .NET Framework เป็น
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การน าขอ้ดขีองภาษาต่างๆ เช่น ภาษา Delphi  ภาษา 
C++ มาปรับปรุงเพื่ อให้มีความเป็น OOP (Object-
oriented Programming) มากขึ้น  ขณะเดียวกันก็ลด
ความซบัซ้อนในโครงสรา้งของภาษาลง และมสีิง่ทีเ่กนิ
ความจ าเป็นน้อยลงเมื่อเทียบกับ ภาษา Java C#  
พฒันาโดยบรษิทัไมโครซอฟท์ มพีื้นฐานจาก C++ และ
มบีางส่วนของการท างานคล้ายกบัภาษา JAVA โดยมี
การออกแบบให้ท างานกบั .NET Platform ของบรษิัท
ไมโครซอฟท ์มจีุดมุง่หมายเพือ่อ านวยความสะดวกใน
การแลกเปลีย่นสารสนเทศและบรกิารผ่านเวบ็ไซต์ ท า
ให้ผู้พ ัฒนาระบบสามารถสร้างโปรแกรมประยุกต์ใน
ขนาดกะทดัรดัได ้ C# ท าใหก้ารเขยีนโปรแกรมงา่ยขึน้
ผ่านการใช้ Extensible Markup Language (XML) และ 
Simple Object Access Protocol (SOAP) ภาษา C# ถูก
รับรองจากหน่วยงาน ECMA (The European Carton 
Makers Association) ซึ่ ง เ ป็ น ห น่ ว ย ง าน ก า ห น ด
มาตรฐานสากลด้านสารสนเทศ  และ ISO ปจัจุบัน
บรษิทัไมโครซอฟทย์งัพฒันาภาษานี้อย่างต่อเนื่อง [6] 

5.  Microsoft SQL Server   
เป็นโปรแกรมส าหรับการบริหารจัดการ

ฐานข้อมูลของบริษัทไมโครซอฟท์  ในรูปแบบของ 
Relational Database Management System ห รือ ที่
เรยีกว่า RDBMS ซึ่งจะจดัการขอ้มูลให้กบัผู้ใชบ้รกิาร
ต่ างๆ  รองรับการท างานได้จ านวนมาก และมี
ความสามารถ เทยีบเท่ากบัระบบฐานขอ้มลูอื่น ๆ เช่น 
Oracle, DB2, Informix เป็นต้น โดยมีคุณสมบัติเด่น
ในด้าน User Interface ที่ใช้งานได้ง่ายภายใต้การ
จดัการของ Microsoft SQL Server นัน้ จะมฐีานขอ้มลู
ที่  Microsoft SQL Server จะต้ อ งใช้ติ ดตั ้งให้ โดย
อตัโนมตัิเมือ่ตดิตัง้โปรแกรม โดยฐานขอ้มลูนี้จะอยู่ใน
กลุ่มของ System Database ซึ่งแต่ละฐานข้อมูลจะมี
หน้าทีใ่นการท างานต่างๆ ดงันี้ [7] 

5.1 Master Database ใช้ส าหรับเก็บข้อมูลที่
ส าคญัของระบบ หากฐานขอ้มลูนี้มปีญัหาจะส่งผลต่อ
การท างานของ Microsoft SQL Server  

5.2 MSDB Database ใชส้ าหรบัเกบ็ขอ้มลูทีถู่ก
ใช้โดยบรกิารของ SQL Server Agent ซึ่งเป็นบรกิารที่
ท างานอตัโนมตั ิ 

5.3 Database Distribution Database ใช้ในการ 
Replication ของฐานข้อมู ล  เพื่ อท าให้ ข้อมูลขอ ง 
Microsoft SQL Server แต่ละแห่งมคี่าตรงกนั 

5.4 Model Database เป็ น ฐาน ข้อมู ลที่ เป็ น
ต้นแบบ (Database Template) กรณีเมื่อต้องการสร้าง
ฐานข้อมูล ใหม่  Microsoft SQL Server จะใช้  Model 
Database นี้มาเป็นตวัตน้แบบ 

5.5 TempDB Database ใช้ในการเก็บข้อมูล
ชัว่คราว (Temporary) โดยจะลบข้อมูลทุกครัง้ที่มกีาร 
Restart Service หรอื Shutdown ระบบ 

6. ไคลเอนต/์เซิรฟ์เวอร ์(Client/Server) 
เป็นรูปแบบหนึ่งของเครือข่ายแบบ server-

based โดยจะมคีอมพิวเตอร์หลักเครื่องหนึ่งท าหน้า
เป็นเซิร์ฟเวอร์ (server) หรอืผู้ให้บริการกบัเครื่องลูก
ข่าย หรอืไคลเอนต์ (client) ที่รอ้งขอเขา้มาซึ่งจะไม่ได้
ท าห น้ าที่ ป ระมวลผลทั ้งหมดให้ เครื่อ งลูกข่ าย 
เซิร์ฟเวอร์ท าหน้าที่เสมอืนเป็นที่เก็บขอ้มูลระยะไกล 
(remote disk) และประมวลผลบางอย่างใหก้บัไคลเอนต์
เท่านัน้ เช่น การประมวลผลค าสัง่ในการดงึขอ้มลูจาก
เซริฟ์เวอรฐ์านขอ้มลู (database server) เป็นตน้ [8] 
 

ขัน้ตอนวิธีการด าเนินการวิจยั 

1. ขัน้ตอนการพฒันาโปรแกรม 
การพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าหรับ

แนะน าการใชปุ้๋ ยและรปูแบบการใชปุ้๋ ยแบบผสมผสาน
ที่เหมาะสมกับชนิดของดินและพืช มีรายละเอียด
ดงัต่อไปนี้ 

1.1 ศกึษาปญัหาและความต้องการของระบบ 
ขัน้ตอนการศกึษาปญัหาและความต้องการของระบบ 
ผู้วิจ ัยได้ศึกษาเกี่ยวกับชุดดิน พีเอชของดิน  ปุ๋ ย
อินทรยี์ ปุ๋ ยเคม ีปรมิาณธาตุอาหาร เอน พ ีเค ทัง้ใน
ชุดดิน ในปุ๋ ยอินทรยี์ ในปุ๋ ยเคม ีและในพืช ตลอดจน
การค านวณหาอัตราส่วนของปุ๋ ยที่เหมาะสมกบัชนิด
ของดนิและพชืทีต่อ้งการปลกู และศกึษาทฤษฎเีทคนิค
การวิเคราะห์ทางสถิติวิธีต่างๆ ที่นักวจิยัจะน าไปใช้
วเิคราะห์ขอ้มลูเบื้องต้น ตลอดจนโปรแกรมหรอืระบบ
สารสนเทศที่เกี่ยวขอ้ง [9]-[10] โดยรวบรวมขอ้มลูจาก
หนังสือ งานวิจัย และเอกสารต่างๆ เพื่ อใช้เป็น
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แนวทางในการออกแบบ รวมถงึการศกึษาเครือ่งมอืใน
การพฒันาระบบต่อไป  

1.2 การวิเคราะห์และออกแบบโปรแกรม 
ขัน้ตอนในการวิเคราะห์ระบบนี้ได้ท าการออกแบบ
ฐานข้อมูลปุ๋ ยเคม ีปุ๋ ยอินทรยี์ ดนิ และฐานข้อมูลพืช 

โดยใช้ขอ้มูลที่ได้จากการวเิคราะห์จากเกษตรกรและ
ผู้เชี่ยวชาญที่เกี่ยวข้อง ออกแบบขัน้ตอนการท างาน 
หน้าจอตดิต่อกบัผูใ้ช ้ดงัรปูที ่1 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

รปูท่ี 1 ภาพรวมการออกแบบโปรแกรม 
 

1.3 การพฒันาโปรแกรม พฒันาโปรแกรมบน
เว็บในรูปแบบเว็บเบสแอพพลิเคชัน่  (web based 
application) โดยใชเ้ทคนิคการเขยีนโปรแกรมเชงิวตัถุ
ด้วยภาษา C#.net และใช้ MS SQL 2005 เป็นระบบ
จดัการฐานขอ้มลู  

1.4 การทดสอบระบบ ขัน้ตอนการทดสอบเพื่อ
หาประสทิธภิาพของโปรแกรม ผูว้จิยัใชว้ธิกีารทดสอบ
แบบ  “Black box Testing” [11-13] โดยการก าห นด
ขอ้มลูเกี่ยวกบัดนิและพชืที่ต้องการปลูกในกรณีต่างๆ 
เขา้ไปในโปรแกรม เพือ่ใหโ้ปรแกรมท าการประมวลผล
และแสดงผลลพัธ์ออกมา จากนัน้น าผลลพัธ์ที่ได้มา
เปรียบเทียบกับผลลพัธ์ที่ได้จากการทดลองปลูกใน
แปลงทดลอง 

1.5 การประเมนิผล ประเมนิผลประสทิธภิาพ
ของโปรแกรมที่พัฒนาขึ้น ในด้าน ต่างๆ โดยใช้
แบบสอบถามเป็นเครื่องมอืในการเก็บขอ้มูล กบักลุ่ม
ผู้ใช้งาน ได้แก่ เกษตรกร และกลุ่มผู้เชี่ยวชาญด้าน
คอมพวิเตอร ์และดา้นการเกษตร ในประเดน็ต่อไปนี้ 

1) ด้าน Functional Requirement Test เป็น
การประเมนิความสามารถของโปรแกรมว่าตรงตาม
ความตอ้งการมากน้อยเพยีงใด 

2) ด้าน  Validity Test   เป็นการประเมิน
ความถูกต้องในการท างานของโปรแกรมว่าสามารถ
ท างานไดถู้กตอ้งไดม้ากน้อยเพยีงใด 

3) ดา้น Usability Test  เป็นการประเมนิ
ลกัษณะการใชง้านของโปรแกรมว่ามคีวามงา่ยต่อการ
ใชง้านมากน้อยเพยีงใด 

1.6 การสรุปผลและข้อเสนอแนะ ขัน้ตอนนี้
เป็นการสรุปผลการวิจัยทัง้หมดจะประกอบไปด้วย
เอกสารต่างๆ ปญัหาและข้อเสนอแนะต่างๆ ในการ
วจิยั 

2.  ภาพรวมของระบบ 
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าหรบัแนะน าการใช้

ปุ๋ ยและรปูแบบการใชปุ้๋ ยแบบผสมผสานทีเ่หมาะสมกบั
ชนิดของดินและพืช ประกอบด้วยข้อมูล ปุ๋ ยเคม ีปุ๋ ย
อินทรีย์  ดิน และพืช  ความรู้จากผู้เชี่ยวชาญด้าน
การเกษตร เกษตรกร ปราชญ์ชาวบา้นเพื่อน ามาสรา้ง
เป็นฐานข้อมูล  จากนั ้นจึงพัฒนาโปรแกรมจาก
อัลกอริทึม โดย ใช้  ข้อมูลจากฐาน ข้อมูลในการ
ประมวลผลเพื่อให้การใช้ปุ๋ ยประเภทต่างๆ มีความ
เหมาะสมกับการเพาะปลูกในดินแต่ละประเภท  ดัง
ปรากฏในรปูที ่2 

ผูใ้ช ้

ฐานขอ้มลู 
ประมวลผล ผลลพัธ ์: สตูรปุ๋ ยแบบผสมผสาน 

เลอืกขอ้มลูดนิ 

เลอืกขอ้มลูปุ๋ ย 

เลอืกขอ้มลูพชื 
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รปูท่ี 2 ภาพรวมการพฒันาโปรแกรม 
 

3.3 การพฒันาโปรแกรม 
การพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าหรับ

แนะน าการใชปุ้๋ ยและรปูแบบการใชปุ้๋ ยแบบผสมผสาน
ที่เหมาะสมกบัชนิดของดินและพืช ถูกพัฒนาขึ้นใน
รูปแบบเว็บเบสแอพพลิเคชัน่โดยใช้สถาปตัยกรรม
แบบ Client/Server แบบทูเทียร์ (two-tier)  ซึ่งแบ่งการ
ท างานออกเป็นส่วนของ Client และส่วนของ Server 
โดยเครื่อง Server จะท าหน้าที่ในการเก็บข้อมูล การ
ประมวลผลขอ้มลู การโอนยา้ยขอ้มลู และใหบ้รกิารแก่
เครื่อง Client ที่ร้องขอใช้บริการได้จ านวนมากจาก
หลายๆ แห่งในเวลาพร้อมกันโดยใช้ เทคโนโลยี
พื้นฐานของเครือข่ายอินเทอร์เน็ต  เทคโนโลยี เว็บ

เซิร์ฟเวอร์  ใช้ ภาษา C#.net ในการเขยีนโปรแกรม
โดยใช้เทคนิคเชิงวัตถุ  และใช้ MS SQL 2005  เป็น
ระบบจดัการฐานขอ้มูล เพื่อช่วยให้การพฒันาระบบมี
ประสทิธภิาพและสนับสนุนการใช้งานส าหรบัผู้ใช้ได้
รวดเร็วและสะดวกยิ่งขึ้น สามารถรองรบัการใช้งาน
จากผู้ใช้ได้หลายคนพร้อมกันในเวลาเดียวกันจาก
สถานที่ต่างกนัได้ โดยในฐานขอ้มูลประกอบไปด้วย
ขอ้มูลพื้นฐานเกี่ยวกบัลกัษณะของดิน ปุ๋ ย พืช พื้นที่
การเพาะปลูก ตลอดจนขอ้มูลการค านวณการใช้ปุ๋ ยที่
เหมาะสม การออกแบบแบบจ าลองฐานขอ้มลูแสดง ดงั
รปูที ่3 
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รปูท่ี 3 แผนภาพ E-R diagram การออกแบบฐานขอ้มลู 
 

โปรแกรมฯ ได้แบ่งการท างานออกเป็น 3 
ส่วนหลกั โดยใน 2 ส่วนแรกจะเป็นการค านวณการใช้
ปุ๋ ยในการเพาะปลูกและในส่วนที่ 3 จะเป็นการแสดง
ขอ้มูลสารสนเทศต่างๆ โดยมรีายละเอียดแต่ละส่วน
ดงัต่อไปนี้ 

3.3.1 ส่วนทีห่นึ่ง การค านวณการใชปุ้๋ ยโดยใช้
ขอ้มลูดนิเป็นหลกั โปรแกรมฯจะใชธ้าตุอาหารหลกัทีม่ ี
อยู่ในดินแต่ละชนิดมาค านวณร่วมกบัความต้องการ
ธาตุอาหารหลกัของพืชที่ต้องการปลูก หากไม่ทราบ
ชนิดของดนิสามารถค้นหาจากโปรแกรมได้  โดยใช้

ขอ้มลูทางกายภาพของดนิ เช่น สถานทีพ่บ ส ีลกัษณะ
ดิน เนื้อดิน ฯลฯ  เป็นข้อมูลในการค้น จากนัน้จะ
ค านวณและแสดงธาตุอาหารหลกัทีม่ไีมเ่พียงพอหรอืที่
ตอ้งการเพิม่ โปรแกรมสามารถเลอืกใชปุ้๋ ยอนิทรยีแ์ละ
แม่ปุ๋ ยเคมทีีเ่กษตรกรสามารถหาได ้จากนัน้โปรแกรม
จะท าการค านวณอัตราส่วนการใช้ปุ๋ ยอินทรีย์และ
ปุ๋ ยเคมใีนรปูแบบผสมผสานทีเ่หมาะสมกบัชนิดของดนิ
และพชืทีป่ลกูสามารถพมิพอ์อกมาเป็นรายงานได ้โดย
ขัน้ตอนในการประมวลผลนี้แสดงดงัรปูที ่4 
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รปูท่ี 4 การออกแบบการค านวณโดยใชข้อ้มลูดนิเป็นหลกั 

 

3.3.2 ส่วนทีส่อง การค านวณการใชปุ้๋ ยโดยใช้
ขอ้มลูพชืเป็นหลกัโปรแกรมจะใชธ้าตุอาหารหลกัทีพ่ชื
ตอ้งการมาค านวณร่วมกบัธาตุอาหารหลกัทีม่อียู่ในดนิ
ชนิดที่ปลูก แล้วท าการค านวณและแสดงธาตุอาหาร

หลกัทีม่ไีมเ่พยีงพอหรอืทีต่้องการเพิม่ ส่วนการท างาน
ต่างๆ หลังจากนั ้นจะด าเนินการเช่นเดียวกับการ
ค านวณการใช้ปุ๋ ยโดยใช้ข้อมูลดินเป็นหลัก โดย
ขัน้ตอนในการประมวลผลนี้แสดงดงัรปูที ่5 
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รปูท่ี 5 การออกแบบการค านวณโดยใชข้อ้มลูพชืเป็นหลกั 
 

3.3.3 ส่วนที่สาม ข้อมูลสารสนเทศเกี่ยวกับ 
ดิน พืช ปุ๋ ยอินทรีย์ และปุ๋ ยเคมี  ในส่วนนี้จะแสดง
ขอ้มูลของดนิ พชื ปุ๋ ยอินทรยี์ และปุ๋ ยเคมทีี่เก็บอยู่ใน

ฐานขอ้มลู สามารถท าการเพิม่ ลบ ปรบัปรุงและคน้หา
ขอ้มลูต่างๆ ได ้ตวัอย่างดงัแสดงในรปูที ่6 
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รปูท่ี 6 แสดงตวัอย่างขอ้มลูสารสนเทศ 

 
3.3.4 ห น้ าจอห ลัก แสด งก ารท างาน ขอ ง

โปรแกรม    การค านวณใน 2 ส่วนแรก ตามทีไ่ดก้ล่าว
มาแล้วนัน้ ซึ่งในแต่ละส่วนนอกจากสามารถค านวณ
การใช้ปุ๋ ยได้แล้ว ยงัสามารถระบุปรมิาณปุ๋ ยอินทรีย์

หรือแม่ปุ๋ ยเคมีที่พืชต้องใช้เพิ่มเติมเพื่อให้ครบตาม
ปรมิาณทีพ่ชืตอ้งการในรปูแบบผสมผสานกนั ตวัอย่าง
หน้าจอการค านวณดงัรปูที ่7 ถงึ รปูที ่10 

 

 
 

รปูท่ี 7 แสดงหน้าจอค านวณการใส่ปุ๋ ย 
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เมื่อโปรแกรมแสดงผลการค านวณแล้วหาก
ต้องการค านวณในส่วนของการใส่ปุ๋ ยอินทรีย์และ

ปุ๋ ยเคมเีพิม่เตมิสามารถท าไดโ้ดยคลกิทีปุ่่มค านวณต่อ
หรอืคลกิปุม่ยกเลกิเมือ่ไมต่อ้งการค านวณ 

 
รปูท่ี 8 แสดงหน้าจอค านวณการใส่ปุ๋ ยอนิทรยีแ์ละปุ๋ ยเคม ี

 

 
รปูท่ี 9 หน้าจอแสดงการเลอืกปุ๋ ยเคมทีีต่อ้งการใช ้
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  ผลการค านวณสามารถแสดงผล และจดัพมิพท์างเครือ่งพมิพไ์ดท้นัท ีดงัรปูที่ 10 

 

รปูท่ี 10 แสดงรายงานผลการค านวณ 
 

ผลการด าเนินการวิจยั 
1. เคร่ืองมือประเมินประสิทธิภาพโปรแกรม 

เค รื่อ งมือ ที่ น าม าใช้ ใน ก ารป ระ เมิน ห า
ประสิทธิภาพของโปรแกรม คือ แบบสอบถามเพื่อ
ประเมินประสิทธิภาพของโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่
พฒันาขึ้น โดยการประเมนิแบ่งเป็น 2 ส่วน คือ การ
ประเมินจากผู้เชี่ยวชาญ และการประเมินจากผู้ใช้
ระบบได้แก่กลุ่มเกษตรกร ซึ่งขอ้ค าถามในแต่ละส่วน
ของผูป้ระเมนิจะแตกต่างกนัใน 3 หวัขอ้หลกั ดงันี้คอื 

1.1 การประเมินระบบด้านความสามารถใน
การท างานตามความต้องการของผู้ใช้ (Functional 
Requirement test) 

1.2 การประเมนิระบบด้านความถูกต้องของ
ระบบ (Validity Test) 

1.3 การประเมินระบบด้านการใช้งานของ
ระบบ (Usability Test)   

แบบประเมินประสิทธิภาพของโปรแกรมได้
ก าหนดเกณฑ์ ตามวิธีของลิเคิร์ท  (Likert) [14]-[16] 
โดยประกอบดว้ยมาตราอนัดบั (Rating Scale) เชงิ 
คุณภาพ 5 ระดบั  

2. วิเคราะหข้์อมูลทางสถิติ 
สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลในครัง้นี้  ใช้

สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) ในการวดั
ค่ากลางของขอ้มลูโดยใชค้่าเฉลีย่เลขคณติ (Arithmetic 
Mean) หรอืค่าเฉลีย่ (Mean) วดัการกระจายของขอ้มลู
โดยใช้ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 
และการทดสอบค่าเฉลี่ยกลุ่มตวัอย่างหนึ่งกลุ่มดว้ยค่า
ที (t–test) โดยให้ค่านัยส าคัญทางสถิติ () เท่ากับ 
.05 

ขัน้ตอนการทดสอบสมมติฐาน เกี่ยวกับ
ค่าเฉลี่ยของกลุ่มตัวอย่างหนึ่งกลุ่มด้วยค่าที (t-test) 
ด าเนินการตามขัน้ตอน ดงันี้ 
     1) ตัง้สมมตฐิานทางสถติิเพื่อการทดสอบ ซึ่ง
ประกอบด้วย สมมติฐานว่าง (null hypothesis: H0) 
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และสมมตฐิานทางเลอืก (alternative hypothesis: H1) 
ดงันี้ 
 H0: คะแนนเฉลี่ยจากการประเมนิอยู่ในระดบั
พอใช ้(µ = 3.5) 
    H1: คะแนนเฉลีย่จากการประเมนิอยู่ในระดบัดี
ถงึดมีาก (µ > 3.5) 
             2) เกณฑ์การยอมรับประสิทธิภาพของ
โปรแกรม พจิารณาจากคะแนนเฉลีย่ของกลุ่มทดลอง
โดยต้องมคีะแนนเฉลีย่อยู่ในระดบัดขีึน้ไป และผลการ
ทดสอบค่าเฉลี่ยกลุ่มตัวอย่างหนึ่งกลุ่มด้วยค่าที (t–

test) โดยให้ค่านัยส าคัญทางสถิติ (  ) เท่ากบั .05 
จงึยอมรบัว่าโปรแกรมนี้มปีระสทิธภิาพอยู่ในระดบัด ี

3. การทดสอบระบบ 
3.1 การทดสอบโดยผู้เชี่ยวชาญ เป็นการ

ทดสอบ ระบบ โดยผู้ เชี่ ย วช าญ  จ าน วน  5 คน 
ประกอบดว้ย ผูเ้ชีย่วชาญดา้นคอมพวิเตอร์ จ านวน 3 
คน และผู้เชี่ยวชาญด้านการเกษตร จ านวน 2 คน ซึ่ง
ในการประเมนิผลการทดสอบของผูเ้ชีย่วชาญตามแบบ
ประเมนิความสามารถของโปรแกรมทีพ่ฒันาขึน้ มผีล
การประเมนิดงัตารางที ่1 

 

ตารางท่ี 1 แสดงผลการประเมนิประสทิธภิาพของโปรแกรมจากผูเ้ชีย่วชาญ 

 

สรุปผลจากการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติด้าน
ความสามารถของโปรแกรมในทุ กๆ  ด้านของ
ผูเ้ชีย่วชาญ 

ค่าเฉลีย่เลขคณติ (Mean : X ) =  4.42 
     ส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน (SD) =  0.49 

ช่วงความเชือ่ม ัน่ 95%  =  0.22 
จะได้ t (ค านวณ )  =  4.15  ซึ่ งพบว่าค่ า t ที่

ค านวณไดม้ากกว่า ซึ่งอยู่ในเขตการปฏเิสธ H0  ดงันัน้ 

จึงสรุปได้ว่าประสิทธิภาพของโปรแกรม มีค่าระดับ
ประสทิธภิาพอยู่ในระดบัดถีงึดมีาก 

4.3.2 การทดสอบระบบโดยผูใ้ชง้านทัว่ไป  ซึ่ง
ผูใ้ชง้านทัว่ไปนี้ ไดแ้ก่ เกษตรกร และผูท้ีส่นใจ จ านวน 
20 คน    ซึ่งในการประเมนิผลการทดสอบของผู้ใช้
ทัว่ไปตามแบบประเมนิความสามารถของโปรแกรมที่
พฒันาขึน้ มผีลการประเมนิ ดงัตารางที ่2 

 

 

ตารางท่ี 2 แสดงผลการประเมนิประสทิธภิาพของโปรแกรมของผูใ้ชท้ ัว่ไป 
 

หวัขอ้ในการประเมนิเกีย่วกบัความสามารถของโปรแกรม 
ผูใ้ชท้ัว่ไป 

X  SD T ระดบัประสทิธภิาพ 
1. การประเมนิระบบดา้น Functional Requirement Test 4.44 0.49 8.43 ด ี
2. การประเมนิระบบดา้น Validity Test 4.49 0.50 8.81 ด ี
     
3. การประเมนิระบบดา้น Usability Test 4.48 0.50 8.76 ด ี
สรปุรวมการประเมนิทกุดา้น 4.47 0.50 8.70 ด ี

     

หวัขอ้ในการประเมนิเกีย่วกบัความสามารถของโปรแกรม 
ผูเ้ชีย่วชาญ 

X  SD T ระดบัประสทิธภิาพ 
1. การประเมนิระบบดา้น Functional Requirement Test 4.32 0.48 3.85 ด ี
2. การประเมนิระบบดา้น Validity Test 4.68 0.48 5.54 ด ี
3. การประเมนิระบบดา้น Usability Test 4.33 0.47 3.89 ด ี
สรปุรวมการประเมนิทกุดา้น 4.42 0.49 4.15 ด ี
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สรุปผลจากการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติด้าน
ความสามารถของโปรแกรมในทุกๆ ด้านของผู้ใช้
ทัว่ไป 

ค่าเฉลีย่เลขคณติ (Mean : X ) =  4.47 
ส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน (SD) =  0.50 
ช่วงความเชือ่ม ัน่ 95%  =  0.22 
จะได้ t (ค านวณ )  =  8.70  ซึ่ งพบว่าค่ า t ที่

ค านวณไดม้ากกว่า ซึ่งอยู่ในเขตการปฏเิสธ H0  ดงันัน้ 

จึงสรุปได้ว่าประสิทธิภาพของโปรแกรม มีค่าระดับ
ประสทิธภิาพอยู่ในระดบัดถีงึดมีาก 

4.3.3 การทดสอบระบบโดยภาพรวม เป็นการ
ทดสอบระบบโดยภาพรวมของกลุ่มผู้เชี่ยวชาญและ
กลุ่มผู้ใช้ทัว่ไปรวมกนั จ านวนรวม 25 คน มีผลการ
ประเมนิเป็นดงัตารางที ่3 

 

ตารางท่ี 3 แสดงผลสรุปการประเมนิประสทิธภิาพของโปรแกรมจากผูเ้ชีย่วชาญและผูใ้ชท้ ัว่ไป 

หวัขอ้ในการประเมนิเกีย่วกบัความสามารถของโปรแกรม 
ผูเ้ชีย่วชาญและผูใ้ชท้ ัว่ไป 

X  SD T ระดบัประสทิธภิาพ 
1. การประเมนิระบบดา้น Functional Requirement Test 4.16 0.49 9.25 ด ี
2. การประเมนิระบบดา้น Validity Test 4.52 0.50 10.25 ด ี
3. การประเมนิระบบดา้น Usability Test 4.45 0.50 9.52 ด ี
สรปุรวมการประเมนิทกุดา้น 4.46 0.50 9.63 ด ี

 
สรุปผลจากการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติด้าน

ความสามารถของโปรแกรมในทุกๆด้านของกลุ่ม
ผูเ้ชีย่วชาญและกลุ่มผูใ้ชท้ ัว่ไป 

ค่าเฉลีย่เลขคณติ (Mean : X ) =  4.46 

จะได้ t (ค านวณ )  =  9.63  ซึ่ งพบว่าค่ า t ที่
ค านวณได้มากกว่า ซึ่งอยู่ในเขตการปฏิเสธ H0 
ดงันัน้ จงึสรุปไดว้่าประสทิธภิาพของโปรแกรม มี
ค่าระดบัประสทิธภิาพอยู่ในระดบัดถีงึดมีาก 

ส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน (SD) =  0.50 ช่วงความเชือ่ม ัน่ 95%  =  0.20 
สรปุและอภิปรายผล 

การวิจัยครัง้นี้ มีว ัต ถุประสงค์ เพื่ อพัฒนา
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าหรบัแนะน าการใช้ปุ๋ ยแบบ
ผสมผสานที่เหมาะสมกบัชนิดของดนิและพชื เพื่อให้
เกษตรกรไดใ้ช้ปุ๋ ยอย่างเหมาะสมกบัชนิดของดนิและ
ชนิดของพืช   เครื่องมือในการพัฒนาโปรแกรม 
ประกอบด้วย ระบบปฏิบตัิการ Windows ระบบการ
จดัการฐานข้อมูล MS SQL 2005 ภาษาที่ใช้พัฒนา 
C#.net  โปรแกรมเว็บบราวเซอร์ Internet Explorer 
แล ะ  โป รแ ก รมที่ ใช้ ช่ ว ยพั ฒ น าได้ แ ก่  Adobe 
Photoshop, Macromedia Dreamweaver  ด าเนินการ
ในพื้นที่จงัหวดันครสวรรค์ โดยมคีวามสอดคล้องกบั
ความต้องการของผูใ้ช้  จากการประเมนิผลโปรแกรม
ในด้านต่างๆ ได้แก่ ด้านความสามารถในการท างาน
ตามความต้องการของผู้ใช้ ด้านความถูกต้องของ
ระบบ และด้านการใช้งานของระบบ ด้วยวิธี Black 
Box Testing โดยผูเ้ชีย่วชาญพบว่า ค่าเฉลีย่เลขคณติ 

เท่ากับ 4.42 ส่วนเบี่ยงเบน มาตรฐาน เท่ากับ 0.49 
ช่วงความเชื่อมัน่ 95% เท่ากบั 0.22 จะได ้t (ค านวณ) 
เท่ากบั 4.15  โดยผู้ใช้ทัว่ไปพบว่าค่าเฉลี่ยเลขคณิต 
เท่ากบั 4.47 ส่วนเบีย่งเบนมาตรฐานเท่ากบั 0.50 ช่วง
ความเชื่อมัน่  95% เท่ากับ 0.22 จะได้ t (ค านวณ )  
เท่ากบั 8.70  

จากการสรุปรวมโดยผู้เชี่ยวชาญและผู้ใช้
ทัว่ไปพบว่า ค่าเฉลี่ยเลขคณิต เท่ากับ  4.46 ส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 0.50 ช่วงความเชื่อมัน่ 
95% เท่ากับ  0.20 จะได้ t (ค านวณ ) เท่ ากับ  9.63  
จากการทดสอบสมมุติฐานโดยใช้ t–test จากการเปิด
ตารางแจกแจงแบบท ีทีร่ะดบันยัส าคญั .05 พบว่าค่า t 
ที่ค านวณได้มากกว่า ซึ่งอยู่ ในเขตการปฏิเสธ  H0 
ดงันัน้ จงึสรุปได้ว่าความสามารถของโปรแกรม มคี่า
ระดับประสิทธิภาพอยู่ในระดับดีถึงดีมาก สามารถ
ตอบสนองต่อการใชง้านของเกษตรกรและผูท้ีส่นใจได้
อย่างมีประสิทธิภาพสอดคล้องกับงานวิจยัที่ทัศนีย ์
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อตัตะนนัทน์และคณะ [3] ไดพ้ฒันาโปรแกรมปุ๋ ยสัง่ตดั
โดยใชเ้ทคโนโลยคีอมพวิเตอรม์าช่วยแนะน าการใชปุ้๋ ย
ท าให้ลดต้นทุนและเพิ่มผลผลิตให้แก่เกษตรกร และ
งานวิจยัของธิดารตัน์ ต่อสุข และคณะ [4] ที่น าเอา
เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ตมาพัฒนา
โปรแกรมเพื่อช่วยให้เกษตรกรมกีารวางแผนในการ
เพิม่รายไดแ้ละลดตน้ทุนการผลติ ท าใหคุ้ณภาพชวีติ 

ของเกษตรกรให้ดียิง่ข ึ้น ดงันัน้การพัฒนาโปรแกรม
คอมพวิเตอร์ส าหรบัแนะน าการใช้ปุ๋ ยและรูปแบบการ
ใช้ปุ๋ ยแบบผสมผสานที่เหมาะสมกบัชนิดของดนิและ
พชื จงึเป็นไปตามจุดมุ่งหมายของงานวจิยัในครัง้นี้ ดงั
แสดงในแผนภมูสิรุประดบัความสามารถของโปรแกรม
ในรปูที ่12 

 
 
 

รปูท่ี 12 แผนภมูสิรุประดบัความสามารถของโปรแกรม 
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