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Abstract 
The objective of this research is to up the level of organic salad cultivation and efficient 

planning of operations, application of solar cell system and smart organic farming platform on mobile 
phone for growing lettuce in Maha Sarakham Province by using a specific random sample, which is 1) 
Community Enterprise of Healthy Vegetable Group, Chiang Yuen Sub-district, Chiang Yuen District 2) 
Community Enterprise of Integrated Agriculture Group Wiang Saat Subdistrict Phayakkhaphum Phisai 
District and data collection using in-depth interviews and questionnaires. 

The results of the research were as follows: 1) The group of enterprises also have their 
opinions on the application of solar cell system and smart organic farming platform for growing lettuce 
in Maha Sarakham Province. To assist in planning the effective implementation of the overall 
information quality improvement at the highest level ( X = 4.61) 2) The group of enterprises has 
opinions on the application of solar cell system and smart organic farming platform for growing lettuce 
in Maha Sarakham Province. The display aspect is at the highest level ( X = 4.78). 3) The group of 
enterprises have opinions on the application of solar cell system and smart organic farming platform 
for growing lettuce in Maha Sarakham Province to help in planning effective operations The accuracy of 
the program is at the highest level ( X = 4.92). 4) Farmers of the Enterprise Group have opinions on the 
application of solar cell system and smart organic farming platform for growing lettuce in Maha 
Sarakham Province to help plan efficient operations. The accuracy of the program was at the highest 
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level ( X = 4.42). 5) The group of enterprises have opinions on the application of solar cell system and 
smart organic farming platform for growing lettuce in Maha Sarakham Province to help plan efficient 
operations. the correctness of the program At the highest level ( X = 4.60) And after community 
enterprises have used the smart organic farming platform, the Return on Investment (ROI) is 16.47 
percent, the Social Return on Investment (SROI) is 2.18 times, and the 90 of new generation farmers 
(Young Smart Farmer) who can to be used as a model for smart farming as a model to transfer 
knowledge to other provinces. 

Keywords:  Solar Cell System, Smart Farm, Lettuce Cultivation 

บทคัดยอ 
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพ่ือยกระดับการปลูกสลัดแบบเกษตรอินทรีย และการวางแผนการ

ดำเนินงานท่ีมีประสิทธิภาพการประยุกตใชระบบโซลาเซลกับแพลตฟอรมเกษตรอินทรียอัจฉริยะบนโทรศัพทมือถือสำหรับ
การปลูกผักสลัดในพ้ืนท่ีจังหวัดมหาสารคาม โดยใชการสุมกลุมตัวอยางแบบเฉพาะเจาะจง คือ 1) วิสาหกิจชุมชนกลุมพืชผัก
สุขภาพ ตำบลเชียงยืน อำเภอเชียงยืน 2) วิสาหกิจชุมชนกลุมเกษตรผสมผสาน ตำบลเวียงสะอาด อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย 
และการเก็บขอมูลโดยใชการสัมภาษณเชิงลึกและใชแบบสอบถาม 

ผลการวิจัย พบวา 1) กลุมวิสาหกิจมีความคิดเห็นดวยเกี่ยวกับการประยุกตใชระบบโซลาเซลกับ
แพลตฟอรมเกษตรอินทรียอัจฉริยะสำหรับการปลูกผักสลัดในพื้นท่ีจังหวัดมหาสารคาม เพ่ือชวยในการวางแผนการ
ดำเนินงานท่ีมีประสิทธิภาพดานการพัฒนาคุณภาพขอมูลสารสนเทศโดยรวมอยูในระดับมากท่ีสุด ( X  = 4.61) 2) กลุม
วิสาหกิจมีความคิดเห็นเก่ียวกับการประยุกตใชระบบโซลาเซลกับแพลตฟอรมเกษตรอินทรียอัจฉริยะสำหรับการปลูกผัก
สลัดในพื้นท่ีจังหวัดมหาสารคาม ดานการแสดงผลอยูในระดับมากท่ีสุด ( X = 4.78) 3) กลุมวิสาหกิจมีความคิดเห็นเกี่ยวกับ
การประยุกตใชระบบโซลาเซลกับแพลตฟอรมเกษตรอินทรียอัจฉริยะสำหรับการปลูกผักสลัดในพ้ืนท่ีจังหวัดมหาสารคาม 
เพ่ือชวยในการวางแผนการดำเนินงานท่ีมีประสิทธิภาพ ดานความถูกตองของโปรแกรมอยูในระดับมากท่ีสุด ( X = 4.92) 
4) กลุมวิสาหกิจมีความคิดเห็นเกี่ยวกับการประยุกตใชระบบโซลาเซลกับแพลตฟอรมเกษตรอินทรียอัจฉริยะสำหรับการ
ปลูกผักสลัดในพื้นท่ีจังหวัดมหาสารคามเพื่อชวยในการวางแผนการดำเนินงานท่ีมีประสิทธิภาพ ดานความถูกตองของ
โปรแกรมอยูในระดับมากท่ีสุด ( X = 4.42) 5) กลุมวิสาหกิจมีความคิดเห็นเกี่ยวกับการประยุกตใชระบบโซลาเซลกับ
แพลตฟอรมเกษตรอินทรียอัจฉริยะสำหรับการปลูกผักสลัดในพื้นท่ีจังหวัดมหาสารคามเพื่อชวยในการวางแผนการ
ดำเนินงานท่ีมีประสิทธิภาพ ดานความถูกตองของโปรแกรม อยูในระดับมากท่ีสุด ( X = 4.60)  และหลังจากวิสาหกิจชุมชน
ไดใชแพลตฟอรมเกษตรอินทรียอัจฉริยะแลวสงผลกระทบทางเศรษฐกิจ (ROI) รอยละ 16.47 ผลกระทบทางสังคม (SROI)
2.18 เทา และจำนวนเกษตรกรรุนใหม (Young Smart Farmer) ไดรับประโยชนจำนวน 90 คน ซ่ึงสามารถนำมาเปน
ตนแบบเกษตรอัจฉริยะ (Smart Farm) เพ่ือเปนตนแบบสำหรับวิทยากรถายทอดองคความรูใหกับใหกับจังหวัดอ่ืนตอไป

คำสำคัญ: ระบบโซลาเซล เกษตรอินทรียอัจฉริยะ การปลูกผักสลัด 
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บทนำ 
 สังคมไทยเปนสังคมท่ีประชากรสวนใหญประกอบอาชีพเกษตรกรรมเปนหลักและประเทศไทยมีพื้นท่ีท้ังสิ้น 320.7 ลาน
ไร แบงเปนพื้นท่ีปาไม พื้นท่ีเพ่ือการเกษตร และพ้ืนท่ีนอกการเกษตร ขอมูลเมื่อป พ.ศ. 2558 ประเทศไทย  มีพ้ืนท่ีเพื่อ
การเกษตร จํานวน 149.2 ลานไร คิดเปนรอยละ 46.71 [1] ซ่ึงเปนสัดสวนท่ีคอนขางสูง ในเขตพื้นท่ีจังหวัดมหาสารคาม
ประชากรสวนใหญประกอบอาชีพเกษตรกรรมเปนหลัก 

จากขอมูลพื้นฐานจังหวัดมหาสารคาม (2563) มีพื้นท่ีท้ังส้ิน 3.31 ลานไร เปนพ้ืนท่ีสําหรับทําการเกษตรจํานวน 
2.82 ลานไร คิดเปนรอยละ 85.20 ซ่ึงเปนสัดสวนท่ีคอนขางสูง [2] และในปจจุบันผูบริโภคหันมานิยมผลผลิตทางดาน
เกษตรอินทรียโดยเฉพาะผักสลัด ชึ่งวิสาหกิจชุมลนในจังหวัดมหาสารคามไดผลิตและจัดจำหนายตามหางขายปลีกสมัยใหม 
และโรงพยาบาลทำใหผลิตผักสลัดอินทรียไมทันตอความตองการของลูกคาเนื่องจากจะตองคอยใหน้ำและใหปุยตาม
ระยะเวลาท่ีกำหนดไมไดรับความสะดวกในชวงเวลาท่ีตองสงผักสลัดใหลูกคาและเกิดปญหาไฟฟาดับบอย  จากปญหา
ดังกลาว ผูวิจัยจึงมีแนวคิด เก่ียวกับการนําเอาระบบโซลาเซล และเทคโนโลยีอินเตอรเน็ตเพื่อทุกสรรพสิ่ง (IoT) มา
ประยุกตใชงานรวมกับการปลูกผักสลัดอินทรีย ผานแอปพลิเคชัน (application) ในโทรศัพทมือถือ โดยมีวัคถุประประสงค
เพ่ือยกระดับการปลูกสลัดแบบเกษตรอินทรีย และเพ่ือชวยในการวางแผนการดำเนินงานท่ีมีประสิทธิภาพ ในดานตางๆ 
เชน การพัฒนาคุณภาพขอมูลสารสนเทศ ดานการแสดงผล  ดานความถูกตองของโปรแกรม การพัฒนาคุณภาพขอมูล
สารสนเทศ ดานการพัฒนาระบบจัดการขอมูลและเช่ือมโยงขอมูล และดานความตองการของผูใชงาน  

วิธีการวิจัย 
กรอบการทำงานของระบบ 

ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้จึงเปนการบูรณาการรวมกันระหวาง 2 เทคโนโลยี คือ เทคโนโลยีดานพลังงานจาก
แสงอาทิตย (Solar Cell) และเทคโนโลยีอินเตอรเน็ตเพ่ือทุกสรรพสิ่ง หรือ IoT การปลูกผักสลัดแบบอินทรีย 

 เทคโนโลยีอินเตอรเน็ตเพื่อทุกสรรพสิ่ง หรือ IoT เปนอีกหนึ่งเทคโนโลยีท่ีไดเขามามีบทบาทกับการทำเกษตร
สมัยใหม หรือ smart farming ซึ่งเทคโนโลยีดังกลาวจะเปนตัวท่ีคอยเชื่อมเทคโนโลยีในดานตางๆ เขาหากัน เปน
เทคโนโลยีท่ีนำมาใชเพ่ือพัฒนารูปแบบของการทำการเกษตรใหทันสมัยขึ้น ไดแก ระบบโซลาเซลลเปนระบบพลังงาน
สะอาดท่ีถูกติดตั้งเพื่อนำมาใชในการจายพลังงานไฟฟา  การวัดคาความเปนกรด เปนดาง ของดิน การวัดคาความช้ืน
ภายในดิน วัดอุณภูมิและความช้ืนในโรงเรือน วาลวเปด-ปดน้ำ [3] 

ระบบโซลาเซลลเปนระบบใหพลังงานไฟฟาสำหรับเซ็นเซอรเก็บขอมูลสภาพแวดลอมจะถูกติดตั้งภายในโรงเรือน
ขนาดมาตรฐาน 6 x 12 เมตร เพื่อตรวจเช็คสภาพแวดลอมตาง ๆ ภายในโรงเรือนและแปลงลกู และสงขอมูลผานเขาไปใน
ระบบเครือขายเพ่ือทำการประมวลผล สำหรับใชในการบริหารจัดการ ซึ่งเซ็นเซอรท่ีติดภายในโรงเรือนและแปลงปลูกมี
ดังตอไปนี้ 

1. ระบบโซลาเซลล เปนระบบพลังงานสะอาดท่ีถูกติดตั้งเพ่ือนำมาใชเปนแหลงพลังงานหลักสำหรับใชงานใน
ระบบ เชน ใชสำหรับตูควบคุม อุปกรณและเซ็นเซอรตาง ๆ และระบบแสงสวางสำหรับสองสวางเพ่ือใหเกษตรกรสามารถ
ทำงานไดในชวงเวลากลางคืน [4] 

2. ระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย เปนระบบพลังงานสะอาดท่ีถูกติดตั้งเพื่อการบริหารจัดเก็บน้ำ โดยการดูดน้ำ
จากแหลงน้ำหรือบอบาดาล แลวสงข้ึนไปเก็บไวบนถังพัก เพื่อนำมาใชในการรดน้ำพืชผัก [3] 

3. เซ็นเซอรตรวจวัดคาความเปนกรด เปนดาง ของดิน (PH Sensor) ซึ่งจะถูกติดตั้งภายในโรงเรือน เพ่ือตรวจวัด
คาความเปนกรด เปนดางของดินภายในแปลงปลูก และสงคาท่ีตรวจวัดไดผานเขาไปเก็บไวในระบบเครือขาย และนำมา
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แสดงผลผานทางแอพพลิเคช่ันบนโทรศัพทมือถือ สวนใหญแลวการตรวจวัดคาความเปนกรด เปนดางจะกระทำในชวงของ
การเตรยีมดินสำหรับการเพาะปลูก [4] 

4. เซ็นเซอรตรวจวัดคาความช้ืนภายในดิน เปนเซ็นเซอรท่ีถูกติดตั้งท่ีแปลงปลูกภายในโรงเรือน เพื่อตรวจสอบวา
ความช้ืนภายในดินต่ำลงถึงระดับท่ีจะตองรดน้ำผักหรือยัง เซ็นเซอรดังกลาวจะเก็บคาและสงคาท่ีตรวจวัดไดผานเขาไปเก็บ
ไวในระบบเครอืขาย และนำมาแสดงผลผานทางแอพพลิเคช่ันบนโทรศัพทมือถือ 

5. เซ็นเซอรตรวจวัดอุณหภูมิและความช้ืนภายในโรงเรือน เปนเซ็นเซอรท่ีติดไวเพ่ือตรวจเช็คสภาพอุณหภูมแิละ
ความช้ืนภายในโรงเรือน เซ็นเซอรดังกลาวจะเก็บคาและสงคาท่ีตรวจวัดไดผานเขาไปเก็บไวในระบบเครือขาย และนำมา
แสดงผลผานทางแอพพลิเคช่ันบนโทรศัพทมือถือ ยกตัวอยางการทำงานของเซ็นเซอรวัดอุณหภูมิและความช้ืน เชน ถาหาก
อุณหภูมิภายในโรงเรือนสูงเกินกวาระดับท่ีกำหนด ใหทำการเปดพัดลมระบายอากาศ หรือ เปดปมพนหมอก และเมื่อต่ำ
กวาหรืออยูในระดับก็ใหทำการปดการทำงานของพัดลมระบายอากาศและปมพนหมอก เปนตน  

6. วาลวเปด-ปดน้ำ จะถูกติดตั้งเขากับระบบหอสูงพักน้ำ เพื่อทำการรดน้ำผักตามเง่ือนไขท่ีไดรับมาจากเซ็นเซอร
ท่ีกำหนด เชน รับคาจากเซ็นเซอรวัดคาความชื้นในดิน ถาคาความช้ืนในดินต่ำก็ใหทำการสั่งเปดวาลวรดน้ำผัก และเมื่อคา
ความช้ืนในดินสูงก็ใหทำการปดวาลวรดนำ้ผักโดยอัตโนมัติ เปนตน 

เซ็นเซอรตางๆ ท่ีไดกลาวไวขางตน สามารถสงขอมูลไปเก็บไวในระบบเครือขาย สามารถเรียกดูสถิติขอมูล
ยอนหลังและนำมาวิเคราะหได สามารถเรียกดูขอมูลสถานะแบบเรียลไทม อีกทั้งยังสามารถควบคุม สั่งการทำการผานทาง
แอพพลิเคช่ันบนโทรศัพทมือถือได   

ภาพท่ี 1 กรอบแนวคิด 

การประยุกตใชระบบโซลาเซลล
กับแพลตฟอรมเกษตรอินทรยี
อัจฉริยะในการปลูกผักสลดัใน
พื้นท่ีจังหวัดมหาสารคาม 

ศึกษาการปลูกพืชผักสลดัแบบอินทรีย 

 ศึกษาปญหาเก่ียวกับการปลูกผักสลดัแบบ
อินทรีย 

ศ ึกษาแนวทางการประยุกตใชงานระบบโซลา
 เซลลรวมกับการปลูกผักแบบอินทรีย
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ภาพท่ี 2  การประยุกตใชระบบโซลาเซลกับแพลตฟอรมเกษตรอินทรียอัจฉริยะในการปลูกผักสลัด 
ในพื้นท่ีจังหวัดมหาสารคาม 

ประชากรและกลุมตัวอยาง 
ประชากรกลุมตัวอยางในงานวิจัย คือ กลุมเกษตรกรและวิสาหกิจชุมชน สวนเพียรทำบำรุงสุข ตำบลเชียงยืน อำเภอ

เชียงยืน จังหวัดมหาสารคาม และ กลุมวิสาหกิจชุมชน ไรรวมพลัง ตำบลเวียงสะอาด อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัด
มหาสารคาม รวมท้ังสิ้น 60 คน เมื่อวันท่ี 1 มีนาคม 2562 และตอเนื่องเปนงานวิจัย 15 พฤษภาคม 2563 จนถึงวันที่ 14 
พฤษภาคม 2564 

เคร่ืองมือท่ีใชในการศึกษา 
1. ระบบควบคุมอุปกรณภายในโรงงานขนาดยอมดวยเทคโนโลยีไรสายผานแอปพลิเคชันบนอุปกรณเคลื่อนที่

Android บอรด Arduino 
2. แบบประเมินประสิทธิภาพ ระบบควบคุมอุปกรณภายในโรงงานขนาดยอมดวยเทคโนโลยีไรสายผานแอปพลิเคช่ัน

บนอุปกรณเคลื่อนท่ภีายใตแนวคิดอินเทอรเน็ตสำหรับทุกสรรพสิ่ง ประกอบดวย 2 ตอน ซึ่งมีรายละเอียดดังน้ี 
ตอนที่ 1 ขอมูลสวนตัวของผูตอบสัมภาษณ 
ตอนท่ี 2 ประเมินประสิทธิภาพ ระบบควบคุมอุปกรณภายในสวนผักของวิสาหกิจชุมชนดวยเทคโนโลยีไรสายผาน
แอปพลิเคช่ันบนอุปกรณเคลื่อนท่ีภายใตแนวคิดอินเทอรเน็ตสำหรับทุกสรรพสิ่ง   

ผลการวิจัยและอภิปรายผลการวิจัย 
กลุมวิสาหกิจชุมชนสวนเพยีรทำบำรุงสุข 

ระบบระบบโซลาเซลลกับแพลตฟอรมเกษตรอินทรียอัจฉรยิะในการปลูกผักสลดัในพ้ืนท่ีกลุมวิสาหกิจชุมชนสวน
เพียรทำบำรุงสุข ประกอบไปดวย 4 สวนดวยกันคือ 1) ระบบโซลาเซลล 2) สวนของการควบคมุปมนำ้สำหรับการเกษตร 
2) การควบคุมการเปดปดวาลวน้ำสำหรับการเกษตร และ 4) การตรวจวัดคาความช้ืนในดิน และ 4) ระบบพลังงาน
แสงอาทิตย ซ่งึภาพรวมของการตดิต้งัมีดังตอไปนี้
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ตารางท่ี 1 การติดตั้งระบบโซลาเซลลกลุมวิสาหกิจชุมชนสวนเพียรทำบำรุงสุข 
1. ระบบโซลาเซลล เปนระบบพลังงานสะอาดท่ีถูก
ติดตั้งเพ่ือนำมาใชเปนแหลงพลังงานหลักสำหรับใชงาน
ในระบบ เชน ใชสำหรับตูควบคุม อุปกรณและเซ็นเซอร
ตาง ๆ และระบบแสงสวางสำหรับสองสวางเพ่ือให
เกษตรกรสามารถทำงานไดในชวงเวลากลางคืน

2. สวนควบคุมป มน้ำสำหรับการเกษตร ปมน้ำจะ
ทำงานควบคูไปกับวาลวจายน้ำ โดยจะแบงจายน้ำเขา
แปลงปลูกของเกษตรเกษตรเปนจุดๆ จำนวน 4 จุด

3. สวนของการควบคุมการเปดปด-วาลวน้ำ จะถูกติดตั้ง
เขากับระบบหอสูงพักนํ้า เพื่อทำการรดนํ้าผักตาม
เง่อืนไขที่ไดรับมาจากเซ็นเซอรท่กีำหนด เชน รับคาจาก
เซ็นเซอรวัดคาความช้ืนในดิน ถาคาความช้ืนในดินตํ่าก็
ใหทำการสั่งเปดวาลวรดนํ้าผัก และเมื่อคาความช้ืนใน
ดินสูงก็ใหทำการปดวาลวรดน้ําผักโดยอัตโนมัติ เปนตน
เซ็นเซอรตาง ๆ ที่ไดกลาวไวขางตน สามารถสงขอมูลไป
เก็บไวในระบบเครือขาย สามารถเรียกดูสถิติขอมูล
ยอนหลังและนำมาวิเคราะหได สามารถเรียกดูขอมูล
สถานะแบบเรียลไทม อีกท้ังยังสามารถควบคุม สั่งการ
ทำการผานทางแอพพลิเคช่ันบนโทรศัพทมือถือได
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4. สวนของระบบในการตรวจวัดคาความช้ืนในดิน ซึ่ง
จะมีตัวรับคาท่ีถูกติดตั้งไวบริเวณแปลงปลูก และสงคาท่ี
วัดไดเขาสูระบบ และจัดเก็บคาที่ วัดไดไวบนระบบ
คลาวด

กลุมวิสาหกจิชุมชนไรรวมพลัง 
ระบบระบบโซลาเซลลกับเกษตรอินทรียอัจฉริยะในการปลูกผักสลัดในพ้ืนท่ีกลุมวิสาหกิจชุมชน ไรรวมพลัง

ประกอบไปดวย 4 สวนดวยกันคือ 1) ระบบโซลาเซลล  2) สวนของการควบคุมปมน้ำสำหรับการเกษตร 3) การควบคุม
การเปดปดวาลวน้ำ และ 4) การตรวจวัดคาความช้ืนในดิน ซึ่งภาพรวมของการติดตั้งมีดังตอไปนี้ 

ตารางท่ี 2 การติดตั้งระบบโซลาเซลลกลุมวิสาหกิจชุมชนไรรวมพลงั 
1. ระบบโซลาเซลล เปนระบบพลังงานสะอาดท่ี
ถูกติดตั้งเพื่อนำมาใช เปนแหลงพลังงานหลัก
สำหรับใชงานในระบบ เชน ใชสำหรับตูควบคุม
อุปกรณและเซ็นเซอรตาง ๆ และระบบแสงสวาง
สำหรับสองสวางเพ่ือใหเกษตรกรสามารถทำงาน
ไดในชวงเวลากลางคืน

2. สวนควบคุมปมน้ำสำหรับการเกษตร ปมน้ำจะ
ทำงานควบคูไปกับวาลวจายน้ำ โดยจะแบงจาย
น้ำเขาแปลงปลูกของเกษตรเกษตรเปนจุดๆ
จำนวน 4 จุด
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3. สวนของการควบคุมการเปดปดวาลวน้ำ จะถูก
ติดตั้งเขากับระบบปมสงน้ำ เพ่ือทำการรดน้ําผัก
ตามเง่ือนไขท่ีไดรับมาจากเซ็นเซอรท่ีกำหนด เชน
รับคาจากเซ็นเซอรวัดคาความช้ืนในดิน ถาคา
ความช้ืนในดินตํ่าก็ใหทำการสั่งเปดวาลวรดน้ําผัก
และเมื่อคาความช้ืนในดินสูงก็ใหทำการปดวาลว
รดนํ้าผักโดยอัตโนมัติ เปนตน เซ็นเซอรตาง ๆ ท่ี
ไดกลาวไวขางตน สามารถสงขอมูลไปเก็บไวใน
ระบบเครือข าย สามารถเรียกดูสถิติข อมูล
ยอนหลังและนำมาวิเคราะหได สามารถเรียกดู
ขอมูลสถานะแบบเรียลไทม อีกท้ังยังสามารถ
ควบคุม สั่งการทำการผานทางแอพพลิเคช่ันบน
โทรศัพทมือถือได
4. สวนของระบบในการตรวจวัดคาความชื้นใน
ดิน ซึ่งจะมีตัวรับคาท่ีถูกติดตั้งไวบริเวณแปลง
ปลูก และสงคาท่ีวัดไดเขาสูระบบ และจัดเก็บ
คาท่ีวัดไดไวบนระบบคลาวด
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Dashboard การผลิตไฟดวยระบบโซลาเซลล (Solar Cell) และควบคุมวาลน้ำ 

ภาพท่ี 3  Dashboard การผลิตไฟดวยระบบโซลาเซลล (Solar Cell) 

ภาพท่ี 4  Dashboard การควบคมุวาลน้ำ 
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ความคิดเห็นเกี่ยวกับระบบโซลาเซลกับแพลตฟอรมเกษตรอินทรียอัจฉริยะสำหรับการปลูกผักสลดัในพ้ืนท่ีจังหวัด
มหาสารคาม เพ่ือชวยในการวางแผนการดำเนินงานท่ีมีประสิทธภิาพ 

ตารางท่ี 3 ความคิดเห็นเก่ียวกับระบบโซลาเซลกับแพลตฟอรมเกษตรอินทรียอัจฉริยะสำหรับการปลกูผักสลัดในพื้นท่ี
จังหวัดมหาสารคามเพื่อชวยในการวางแผนการดำเนินงานท่ีมีประสทิธิภาพดานการพัฒนาคณุภาพขอมูลสารสนเทศ 

จากตารางท่ี 3 พบวา กลุมวิสาหกิจมีความคดิเห็นดวยเกี่ยวกับระบบโซลาเซลกับแพลตฟอรมเกษตรอินทรียอัจฉริยะ
สำหรับการปลูกผักสลัดในพื้นท่ีจังหวัดมหาสารคามเพ่ือชวยในการวางแผนการดำเนินงานที่มีประสิทธิภาพดานการพัฒนา
คุณภาพขอมลูสารสนเทศโดยรวม อยูในระดับมากท่ีสุด ( X  = 4.61) เมื่อพิจารณาเปนรายดาน อยูในระดับมากท่ีสดุ 3 
ดาน และอยูในระดบัมาก 1 ดาน โดยเรียงลำดับคาเฉลี่ยจากมากไปหานอย จำนวน 3 ลำดับแรก ดังนี ้ดานความถูกตอง
ของโปรแกรม ( X  = 4.92) ดานการแสดงผล ( X  = 4.78) และดานความตองการของผูใชงาน ( X  = 4.60) 

ตารางท่ี 4 ความคิดเห็นเก่ียวกับกลุมวิสาหกิจมีความคิดเห็นดวยเก่ียวกับระบบโซลาเซลกับแพลตฟอรมเกษตรอินทรยี
อัจฉริยะสำหรับการปลูกผักสลัดในพื้นที่จังหวัดมหาสารคามเพ่ือชวยในการวางแผนการดำเนินงานท่ีมีประสิทธิภาพ ดาน
การแสดงผล เปนรายขอของเกษตรกร  

ดานการแสดงผล X S.D. ระดับ 
ความคิดเห็น 

1. ความเหมาะสมของการออกแบบของหนาจอ 4.89 0.38 มากที่สุด 

2. ความสวยงาม ความทันสมัย และนาสนใจของระบบ 4.83 0.37 มากที่สุด 

3. ความเหมาะสมของการใชสี ขนาดตัวอักษร โดยรวม 4.70 0.46 มากที่สุด 

4. การแสดงรูปแบบเนื้อหาการคำนวณตางๆของแอพมีความ
เหมาะสม

4.66 0.60 มากที่สุด 

5. ขอความมีความเหมาะสม/ชัดเจน 4.81 0.39 มากที่สุด 

โดยรวม 4.78 0.28 มากที่สุด 

จากตารางท่ี 4 พบวา กลุมวิสาหกิจมีความคดิเห็นเก่ียวกับระบบโซลาเซลกับแพลตฟอรมเกษตรอินทรยีอัจฉริยะสำหรับการ
ปลูกผักสลดัในพ้ืนท่ีจังหวัดมหาสารคาม ดานการแสดงผล  อยูในระดับมากท่ีสดุ ( X = 4.78)  โดยเรียงลำดบัคาเฉลี่ยจาก

การพัฒนาคุณภาพขอมูลสารสนเทศ X S.D.
ระดับ 

ความคิดเห็น 
1. ดานการแสดงผล
2. ดานความถูกตองของโปรแกรม
3. ดานประสิทธิภาพของโปรแกรม
4. ดานความตองการของผูใชงาน

4.78 
4.92 
4.42 
4.60 

0.24 
0.13 
0.29 
0.36 

มากท่ีสุด 
มากท่ีสุด 

มาก 
มากท่ีสุด 

โดยรวม 4.61 0.63 มากท่ีสุด 
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มากไปหานอย 3 ลำดับแรก ดังน้ี ความเหมาะสมของการออกแบบของหนาจอ ( X = 4.89) ความสวยงาม ความทันสมัย 
และนาสนใจของระบบ ( X = 4.83) และขอความมีความเหมาะสม/ชัดเจน ( X = 4.81) 

ตารางท่ี 5  ความคิดเห็นเก่ียวกับกลุมวิสาหกิจมีความคิดเห็นเก่ียวกับระบบโซลาเซลกับฟอรมเกษตรอินทรียอัจฉริยะ
สำหรับการปลูกผักสลัดในพื้นท่ีจังหวัดมหาสารคามเพ่ือชวยในการวางแผนการดำเนินงานท่ีมปีระสิทธิภาพ ดานความถูก
ตองของโปรแกรม เปนรายขอของเกษตรกร  

ดานความถูกตองของโปรแกรม X S.D.
ระดับ 

ความคิดเห็น 
1. ระบบมีความครบถวน รายงานขอมูลไดถูกตองแมนยำ 5.00 0.00 มากที่สุด 
2. ระบบสามารถคำนวณตนทุนไดอยางถูกตอง 4.87 0.34 มากที่สุด 

3. ระบบสามารถวัดขนาดของไรไดอยางถูกตองแมนยำ 4.99 0.07 มากที่สุด 
4. ระบบแสดงรูปแบบการนำเสนอแอพพลิเคชั่นไดอยางถูกตอง
เหมาะสม

4.74 0.53 มากที่สุด 

5. ระบบแสดงผลการวิเคราะหเสนทางไดอยางแมนยำ 5.00 0.00 มากที่สุด 

โดยรวม 4.92 0.13 มากที่สุด 

จากตารางท่ี 5 พบวา เกษตรกร กลุมวิสาหกิจมีความคิดเห็นเกี่ยวกบัระบบโซลาเซลกับฟอรมเกษตรอินทรียอัจฉริยะ
สำหรับการปลูกผักสลัดในพื้นท่ีจังหวัดมหาสารคามเพ่ือชวยในการวางแผนการดำเนินงานท่ีมีประสิทธิภาพ ดานความถูก
ตองของโปรแกรม อยูในระดับมากที่สุดทุกขอ ( X = 4.92)  โดยเรยีงลำดับคาเฉลี่ยจากมากไปหานอย 3 ลำดับแรก ดังนี้ 
ระบบมีความครบถวน  รายงานขอมูลไดถูกตองแมนยำ ( X =5.00) ระบบแสดงผลการวิเคราะหเสนทางไดอยางแมนยำ 
( X = 5.00) และระบบสามารถวัดขนาดของไรไดอยางถูกตองแมนยำ( X =4.99) 

ตารางท่ี 6  ความคิดเห็นเก่ียวกับกลุมวิสาหกิจมีความคิดเห็นเก่ียวกับระบบโซลาเซลกับแพลตฟอรมเกษตรอินทรีย
อัจฉริยะสำหรับการปลูกผักสลัดในพื้นท่ีจังหวัดมหาสารคามเพ่ือชวยในการวางแผนการดำเนินงานท่ีมีประสิทธิภาพ การ
พัฒนาคุณภาพขอมลูสารสนเทศ ดานการพัฒนาระบบจัดการขอมลูและเช่ือมโยงขอมูล เปนรายขอ ของเกษตรกร  
การพัฒนาคุณภาพขอมูลสารสนเทศ  
ดานการพัฒนาระบบจัดการขอมูลและเชื่อมโยงขอมูล X S.D. ระดับ 

ความคิดเห็น 
1. ระบบตอบสนองความรวดเร็วตอการใชงานระบบ 4.41 0.61 มาก 

2. ระบบสามารถอำนวยความสะดวกตอการใชงาน 3.64 0.76 มาก 

3. ระบบสามารถวิเคราะหขอมูลไดถูกตอง แมนยำ 4.57 0.56 มากที่สุด 

4. ระบบมีประสิทธิภาพและความปลอดภัยในการเขาถึงขอมูล 5.00 0.00 มากที่สุด 

5. ระบบมีเสถียรภาพตอการเขาถึงขอมูล 4.63 0.50 มากที่สุด 

โดยรวม 4.42 0.29 มากที่สุด 
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จากตารางท่ี 6 พบวา เกษตรกรกลุมวิสาหกิจมีความคิดเห็นเกี่ยวกับระบบโซลาเซลกับแพลตฟอรมเกษตรอินทรียอัจฉริยะ
สำหรับการปลูกผักสลัดในพื้นท่ีจังหวัดมหาสารคามเพื่อชวยในการวางแผนการดำเนินงานท่ีมีประสิทธิภาพการพัฒนา
คุณภาพขอมูลสารสนเทศ ดานการพัฒนาระบบจัดการขอมูลและเช่ือมโยงขอมูล อยูในระดับมากท่ีสุด ( X = 4.42)  โดย
เรียงลำดับคาเฉลี่ยจากมากไปหานอย 3 ลำดับแรก ดังน้ี ระบบมีประสิทธิภาพและความปลอดภัยในการเขาถึงขอมูล ( X = 
5.00) ระบบมีเสถียรภาพตอการเขาถึงขอมูล ( X = 4.63) และระบบสามารถวิเคราะหขอมูลไดถูกตอง แมนยำ ( X = 4.57) 

ตารางท่ี 7  ความคิดเห็นเก่ียวกับความคิดเห็นเก่ียวกับกลุมวิสาหกิจมีความคิดเห็นเก่ียวกับระบบโซลาเซลกับแพลตฟอรม
เกษตรอินทรียอัจฉริยะสำหรับการปลูกผักสลัดในพื้นที่จังหวัดมหาสารคามเพ่ือชวยในการวางแผนการดำเนินงานท่ีมี
ประสิทธิภาพ ดานความตองการของผูใชงาน เปนรายขอ ของเกษตรกร  

ดานความตองการของผใูชงาน X S.D.
ระดับ 

ความคิดเห็น 
1. การใชงาน เขาใจงาย ไมซับซอน 4.25 0.72 มาก 

2. สะดวก รวดเร็วในการเขาใชงานระบบ 5.00 0.00 มากที่สุด 

3. แอพพลิเคช่ันมีความทันสมัยและเปนปจจุบัน 4.24 0.73 มาก 

4. การเขาถึงขอมูลเหมาะสมกับความตองการของผูใชงาน 4.13 0.69 มาก 

5. ฟงกชันการใชงานมีครบถวนสมบูรณเหมาะสมกับการใชงาน 5.00 0.00 มากที่สุด 

โดยรวม 4.60 0.36 มากท่ีสุด 

จากตารางท่ี 7 กลุมวิสาหกิจมีความคิดเห็นเกี่ยวกับระบบโซลาเซลกับแพลตฟอรมเกษตรอินทรียอัจฉริยะสำหรับการปลูก
ผักสลัดในพ้ืนท่ีจังหวัดมหาสารคามเพ่ือชวยในการวางแผนการดำเนินงานท่ีมีประสิทธิภาพ ดานความตองการของผูใชงาน 
อยูในระดับมากท่ีสุด ( X = 4.60)  โดยเรียงลำดับคาเฉลีย่จากมากไปหานอย 3 ลำดับแรก ดังน้ี สะดวก รวดเร็วในการเขาใช
งานระบบ( X = 5.00) ฟงกชันการใชงานมีครบถวนสมบูรณเหมาะสมกับการใชงาน ( X = 5.00) และการใชงาน เขาใจงาย 
ไมซับซอน ( X = 4.25) 

สรุปผลการวิจัย 
การประยุกตใชระบบโซลาเซลกับแพลตฟอรมเกษตรอินทรียอัจฉริยะสำหรับการปลูกผักสลัดในพื้นท่ีจังหวัด

มหาสารคาม เพื่อยกระดับการปลูกสลัดแบบเกษตรอินทรีย และเพื่อชวยในการวางแผนการดำเนินงานท่ีมีประสิทธิภาพ 
ดานตางๆ เชน การพัฒนาคุณภาพขอมูลสารสนเทศ ดานการแสดงผล  ดานความถูกตองของโปรแกรม การพัฒนาคุณภาพ
ขอมูลสารสนเทศ ดานการพัฒนาระบบจัดการขอมูลและเช่ือมโยงขอมูล และดานความตองการ สรุปผลไดดังนี้  1) กลุม
วิสาหกิจมีความคิดเห็นดวยเก่ียวกับการประยุกตใชระบบโซลาเซลกับแพลตฟอรมเกษตรอินทรียอัจฉริยะสำหรับการปลูก
ผักสลัดในพ้ืนท่ีจังหวัดมหาสารคาม เพ่ือชวยในการวางแผนการดำเนินงานท่ีมีประสิทธิภาพดานดานการพัฒนาคุณภาพ
ขอมูลสารสนเทศ โดยรวมอยูในระดับมากท่ีสุด ( X  = 4.61) 2) กลุมวิสาหกิจมีความคิดเห็นเกี่ยวกับการประยุกตใชระบบ
โซลาเซลกับแพลตฟอรมเกษตรอินทรียอัจฉริยะสำหรับการปลูกผักสลัดในพ้ืนท่ีจังหวัดมหาสารคาม ดานการแสดงผลอยูใน
ระดับมากท่ีสุด ( X = 4.78) 3) กลุมวิสาหกิจมีความคิดเห็นเก่ียวกับการประยุกตใชระบบโซลาเซลกับแพลตฟอรมเกษตร
อินทรียอัจฉริยะสำหรับการปลูกผักสลัดในพ้ืนที่จังหวัดมหาสารคาม เพื่อชวยในการวางแผนการดำเนินงานท่ีมี
ประสิทธิภาพ ดานความถูกตองของโปรแกรมอยูในระดับมากท่ีสุด ( X = 4.92) 4) เกษตรกรกลุมวิสาหกิจมีความคิดเห็น
เกี่ยวกับการประยุกตใชระบบโซลาเซลกับแพลตฟอรมเกษตรอินทรียอัจฉริยะสำหรับการปลูกผักสลัดในพื้นท่ีจังหวัด
มหาสารคามเพ่ือชวยในการวางแผนการดำเนินงานท่ีมีประสิทธิภาพ ดานความถูกตองของโปรแกรมอยูในระดับมากท่ีสุด 
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( X = 4.42)    5) กลุมวิสาหกิจมีความคิดเห็นเก่ียวกับการประยุกตใชระบบโซลาเซลกับแพลตฟอรมเกษตรอินทรียอัจฉริยะ
สำหรับการปลูกผักสลัดในพื้นท่ีจังหวัดมหาสารคามเพ่ือชวยในการวางแผนการดำเนินงานท่ีมีประสิทธิภาพ ดานความถูก
ตองของโปรแกรม อยูในระดับมากท่ีสุด ( X = 4.60)  และหลังจากวิสาหกิจชุมชนไดใชแพลตฟอรมเกษตรอินทรียอัจฉริยะ
แลวสงผลตอนแทนดานการลงทุน (Return on Investment : ROI) รอยละ 16.47  ผลตอบแทนจากการลงทุนดานสังคม 
(Social Return on Investment : SROI) รอยละ 2.18 และจำนวนเกษตรกรรุนใหม (Young Smart Farmer) ไดรับ
ประโยชนจำนวน 90 เพื่อเปนตนแบบสำหรับวิทยากรถายทอดองคความรใูหกับใหกับจังหวัดอ่ืนตอไป 
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