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บทคัดย่อ
การวิจัยในครังมีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อวิเคราะห์สภาพนิเวศน์ แหล่งน้ำา ปัญหาในการจัดการน้ำา
ระดับแปลงเกษตรกลุ่มปลูกผักปลอดสารพิษของชุมชนบ้านหนองไผ่ 2) เพื่อออกแบบและพัฒนาแอพ
พลิเคชั่นในการบริหารจัดการน้ำาระดับแปลงเกษตรส้ำาหรับกลุ่มปลูกผักปลอดสารพิษของชุมชนบ้าน
หนองไผ่ และ 3) เพื่อศึกษาประสิทธิภาพการใช้งานแอพพลิเคชั่นในการบริหารจัดการน้ำาส้ำาหรับ
เกษตรกรกลุ่มปลูกผักปลอดสารพิษ โดยใช้วธิ ีการด้ำาเนินการตามหลักวงจรการพัฒนาระบบ (SystemSystem
Development Life Cycle :SDLC) กลุ่มเป้าหมายที่ใช้ในการวิจัยจ้ำานวน 125 คน เครื่องมือที่ใช้ใน
การวิจัยได้แก่ 1) แอพพลิเคชั่นในการบริหารจัดการน้ำาระดับแปลงเกษตรกลุ่มปลูกผักปลอดสารพิษ
2) แบบสอบถามข้อมูลพืนฐานด้านทรัพยากรน้ำาและการบริหารจัดการน้ำาของชุมชนบ้านหนองไผ่ 3)
แบบประสิท ธิภ าพการใช้ง านแอพพลิเ คชั่น ในการบริห ารจัด การน้ำาระดับ แปลงเกษตรและ 4)
แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้ใช้งานแอพพลิเคชั่น
ผลการวิจ ัยพบว่า 1) ชุมชนบ้านหนองไผ่ ต้ำาบลเมือ งไผ่ อ้ำา เภอหนองกี่ จัง หวัด บุรรี ัมย์ ส่ว นใหญ่
ประกอบอาชีพ เกษตรกรรมเนื่อ งจากลัก ษณะภูม ิประเทศเป็นที่ร าบสลับเนินสูง โดยใช้แหล่ง น้ำา
ชลประทานและแหล่งเก็บน้ำาตามธรรมชาติในการเพาะปลูก ในช่วงนอกฤดูกาลผลิตมีความโดดเด่นใน
การรวมกลุ่มปลูกผักปลอดสารพิษ โดยการท้ำาปุ๋ยน้ำาหมักชีวภาพใช้เองเพื่อลดต้นทุน 2) แอพพลิเคชั่น
ในการบริหารจัดการน้ำาระดับแปลงเกษตรของกลุ่มปลูกผักปลอดสารพิษ ประกอบด้วยกล่องควบคุม
ปั๊มน้ำา และชุดอุปกรณ์รดน้ำาในแปลงผัก สามารถตังเวลาสั่งการเปิด /ปิดปั๊มน้ำา ตรวจสอบความชืนของ
ดิน สอบสภาพแวดล้อมบริเวณแปลงเกษตร ลดเวลาในการรดน้ำาจากรูปแบบเดิม 10 นาที และลด
ปริมาณน้ำาจ้ำานวน 1,180 ลิตรต่อครัง 3) ผลการประเมินประสิทธิภาพแอพพลิเคชั่นในการบริหาร
จัดการน้ำาระดับแปลงเกษตรพบว่า มีประสิทธิภาพโดยรวมคุณภาพอยู่ในระดับมาก (System x = 4.43) ความ
พึงพอใจของผู้ใช้งานต่อแอพพลิเคชั่น พบว่ามีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด (System x = 4.51) การสั่ง
งานแอพพลิเคชั่นผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ท้ำาให้ผู้ใช้งานสามารถรดน้ำาแปลงผักได้สะดวกยิ่งขึน ลด
ภาระงานและต้นทุนท้ำา ให้ผลผลิต เพิ่มมากขึน ตอบสนองความต้อ งการของกลุ่ม เกษตรกรในยุค
เทคโนโลยี 4.0
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Abstract
The objectives of this research were to 1) analyze ecological conditions, water
resources, problems in water management at the level of agricultural conversion,
organic vegetable growing groups of Bannongphai community 2) design and develop
applications for agricultural water management at the level of conversion for organic
vegetables growing of Bannongphai community and 3) study the efficiency of using
applications for water management for farmers in organic vegetable growing groups
by using the method of System Development Life Cycle (SystemSDLC). The target group was
125 people. research tools were 1) application for water management at the level of
agricultural conversion, organic vegetable growing groups 2) questionnaire for basic
information on water resources and water management of Bannongphai community
3) Efficiency model for using applications in agricultural water management and 4)
questionnaire of satisfaction for applications
Findings : 1) Most of people in Bannongphai community Mueangphai Sub –
District Nongki District Buriram Province were agricultural occupations due to the
terrain being flat, high hills by using irrigation water sources and natural water storage
sources for cultivation during the out off – season, production is outstanding in
combining a group to grow organic vegetables. 2) Applications for water management
at the level of agricultural conversion, organic vegetable growing groups consisted of
water pump control box and a watering device set in a vegetable plots could set the
time to turn on /turn off the pump, checked soil moisture and the environment of
agricultural plots that could reduce watering time from the original for 10 minutes
and the amount of water 1,180 liters per time. 3) The evaluation of application
performance in agricultural water management found that had overall efficiency
quality was at a high level (System x = 4.43) and users’ satisfaction with applications was at
the highest level (System x = 4.51). Ordering applications via the internet network made
users were able to water more easily, reduces workload and cost, resulting in more
productivity and met the needs of farmers groups in the technology 4.0.
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