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บทคัดย่อ

 การพฒันาระบบการค�านวณสตูรปุ๋ ยบนระบบปฏิบตักิารแอนดรอยด์ เป็นการด�าเนินการโดยมีวตัถปุระสงค์
เพ่ือท่ีจะท�าให้เกษตรกรสามารถผสมปุ๋ ยใช้เองได้ โดยได้ปุ๋ ยเคมีท่ีตรงตามความต้องการของพืชมากท่ีสดุ และเป็นการ
ลดต้นทนุในการใช้ปุ๋ ยเคมี ซึง่ผลการด�าเนินโครงการพบวา่ เกษตรกรผู้ ใช้ระบบสามารถค�านวณปริมาณของแม่ปุ๋ ย
สตูรตา่งๆ ท่ีเลอืกใช้เพ่ือท�าปุ๋ ยผสม ตามสตูร และจ�านวนท่ีต้องการ โดยสามารถก�าหนดสตูรปุ๋ ยผสมท่ีต้องการได้อยา่ง
อิสระและก�าหนดจ�านวนน�า้หนกัรวมของปุ๋ ยผสมท่ีต้องการได้ ทัง้นีผู้้ ใช้สามารถเลอืกใช้ปุ๋ ยส�าเร็จรูป สตูรตา่งๆ มาเป็น
แมปุ่๋ ย และค�านวณหาปริมาณท่ีใช้ผสม ให้ได้ปุ๋ ยผสมตามสตูรและจ�านวนท่ีต้องการได้  จากนัน้คณะผู้พฒันาได้ท�าการ
ส�ารวจความพงึพอใจของผู้ใช้งานโปรแกรม จากผู้ใช้จ�านวน 107 คน ท่ีหลากหลายการศกึษา อาชีพ และลกัษณะการ
ใช้งานโทรศพัท์มือถือ พบวา่ผู้ใช้มีความพงึพอใจในการใช้งานในชว่งระดบัดี ถงึดีมาก โดยได้คะแนนประเมินเฉลี่ยท่ี 
4.5 จาก 5 ด้วยคา่เบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.74

ค�าส�าคัญ: สตูรปุ๋ ย ปุ๋ ยเคมี แอนดรอยด์ 

Abstract

 The objective of designing and developing the system of calculating fertilizer on Android operating 
system is to enable farmers to have their calculator for mixing the fertilizer for their own use and meet the 
needs of their own plants. Moreover, it could help to reduce the cost of chemical fertilizers. We found that 
farmers can calculate the amount of fertilizer followed their own fertilizer formula. Farmers can freely formulated 
with the total weight of the fertilizer. They can choose three ready-made composts as the main ingredients 
and calculate the amount of each compost to provide the fertilizer with formula. After conducted a satisfaction 
survey of 107 users from diverse educational and professional usage of mobile phones, we found that 
users were satisfied this application in good to very good level by average score of 4.5 out of 5 with 
a standard deviation of 0.74.
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บทน�า

 ประเทศไทยมีพืน้ท่ีท่ีมีดนิและน�า้อดุมสมบรูณ์
จงึเหมาะแก่การเพาะปลกู ทัง้การท�านา ท�าสวน และท�า
ไร่ ประกอบกบัมีการจดัระบบชลประทานท่ีดีโดยเฉพาะ
ในภาคตะวนัตกและภาคเหนือซึง่มีลกัษณะภมิูประเทศ
เป็นเทือกเขาสงูเป็นแหล่งต้นน�า้ล�าธารท่ีส�าคญัจึงเป็น
แหลง่ท่ีเหมาะแก่การสร้างเข่ือนขนาดใหญ่เพ่ือกกัเก็บน�า้
ไว้เพ่ือการเกษตรและการบริโภค ท�าให้มีการขยายพืน้ท่ี
การเกษตรออกไปอย่างกว้างขวาง สามารถปลูกพืช
หมนุเวียนได้ตลอดทัง้ปี ซึง่เกษตรกรไทยได้ปลกูพืชหลาก
หลายชนิด เชน่ อ้อย ยางพารา มะนาว มงัคดุ ส้มโอ ข้าว 
เป็นต้น โดยแต่ละพืน้ท่ีจะปลกูตามแต่ละชนิดแล้วแต่
สภาพภมิูประเทศและภมิูอากาศ ปัจจยัท่ีส�าคญัในการ
เจริญเตบิโตของพืช ได้แก่ ดนิ น�า้ แสง และอากาศ ถ้ามี
ปัจจยัท่ีเหมาะสม ผลผลติของพืชก็จะสงูตามขึน้ไปด้วย 
[10] เกษตรกรโดยทัว่ไปปลกูพืชโดยใช้ปุ๋ ยเคมี ซึง่ปลด
ปลอ่ยธาตอุาหารให้แก่พืชได้เร็ว พืชสามารถน�าไปใช้ได้
ทนัที ท�าให้มีการเจริญเตบิโตอยา่งรวดเร็วและมีผลผลติ
ท่ีสงูขึน้ และมีปริมาณการสัง่ซือ้ปุ๋ ยจากตา่งประเทศเพ่ิม
มากขึน้ทกุปี  
 แตใ่นปัจจบุนัเกษตรกรขาดความรู้ความเข้าใจ
ในการใช้ปุ๋ ยเคมีซึ่งต้องน�าเข้าปุ๋ ยเคมีจากต่างประเทศ
จ�านวนมาก และบางธาตอุาหารเกินความจ�าเป็นของพืช
ท�าให้ธาตอุาหารตกค้างอยู่ในดินเป็นจ�านวนมาก เช่น 
ธาตฟุอสฟอรัส  (P) ซึง่ไม่มีงานวิจยัชิน้ไหนระบวุา่ธาตุ
ฟอสฟอรัสจ�าเป็นตอ่พืชมาก เม่ือธาตฟุอสฟอรัสสงูเกิน
ไปจะท�าให้พืชขาดธาตุสงักะสี ใบจะมีลกัษณะเป็นสี
เหลือง เส้นใบสีเขียว ท�าให้ต้องเสียต้นทนุในการซือ้ธาตุ
สงักะสีเพ่ิม สว่นธาตไุนโตรเจน (N) ถ้าพืชได้รับปริมาณ
มากจะท�าให้ใบมีจ�านวนมาก ต้นออ่นแอ โรคและแมลง
เข้าท�าลายงา่ย สง่ผลให้เสียต้นทนุในการใช้ยาฆา่แมลง
เพ่ิม ปุ๋ ยเคมีจะมีสดัสว่นระหวา่ง N:P:K แตกตา่งกนั แล้ว
แต่จะน�าไปใช้กบัพืชชนิดใด ตลอดจนการใช้กบัดินท่ีมี
ระดบัธาตอุาหาร N P และ K ท่ีแตกตา่งกนั กลา่วอีกอยา่ง
หนึง่ก็คือ ก่อนใช้ปุ๋ ยได้อยา่งถกูต้อง ก็จะต้องรู้จกัดนิ และ
รู้จกัพืชท่ีปลกูเสยีก่อน ทัง้นีเ้น่ืองจากดนิแตล่ะแหง่ แตล่ะ
ชนิด จะมีระดบัธาตอุาหารปุ๋ ยในดนิแตกตา่งกนั สว่นพืช
ท่ีปลกูตา่งชนิดกนั หรือแม้แต ่   อายพืุชแตกตา่งกนัก็มี
ความต้องการธาตอุาหาร N P K ในปริมาณ และสดัสว่น 

เพ่ือการเจริญเติบโต และสร้างผลิตผลแตกต่างกนัเป็น
อยา่งมากด้วยเชน่กนั [5]
 ดงันัน้ก่อนเราจะใส่ปุ๋ ยเคมี เราควรน�าดินไป
ตรวจค่าดินและปรับปรุงสภาพดินตามค�าแนะน�าของ
สถานท่ีไปตรวจมา เพ่ือท่ีจะหาคา่ปริมาณธาตอุาหารท่ี
อยู่ในดินหรือธาตอุาหารท่ีขาด จะได้ใส่ปุ๋ ยเคมีให้ตรง
ตามความต้องการของพืชมากท่ีสดุ    แต่การจะใสปุ่๋ ย
เคมีให้ได้ตรงตามความต้องการของพืชนัน้ ปุ๋ ยเคมี
ส�าเร็จรูปจะไมมี่สตูรท่ีตรงตามความต้องการของพืชมาก
นกั และมีราคาท่ีแพงกวา่
 จากเหตผุลดงักลา่ว การผสมปุ๋ ยใช้เองจะได้ปุ๋ ย
เคมีท่ีตรงตามความต้องการของพืชมากท่ีสุด และ
เป็นการลดต้นทนุในการใช้ปุ๋ ยเคมี ซึง่คณะผู้พฒันาระบบ
มุ่งหวงัท่ีจะท�าโปรแกรมค�านวณสตูรปุ๋ ยบนโทรศพัท์มือ
ถือระบบปฏิบตักิารแอนดรอยด์ เพ่ือให้เกษตรกรน�าไปใช้
เป็นการลดต้นทุนการใช้ปุ๋ ยเคมี และได้ปุ๋ ยเคมีท่ีตรง
ความต้องการของพืชมากท่ีสดุ

ทฤษฎีและหลักการที่เก่ียวข้อง

 ในการวิจยันี ้ มีหลกัการ ทฤษฎี ตลอดจนงาน
วิจยัท่ีเก่ียวข้องดงัตอ่ไปนี ้

ปุ๋ย ประเภทปุ๋ย และการผสมสูตรปุ๋ยเคมี

 ปุ๋ ย [11][13] นัน้ชว่ยให้สารอาหารกบัพืช หรือ
ชว่ยปรับปรุงดนิ โดยเม่ือใสล่งไปในดนิจะเพ่ิมธาตอุาหาร
ท่ีจ�าเป็นส�าหรับพืช  เพ่ือให้เหมาะสมกบัการเพาะปลกู 
พืชต้องการธาต ุไฮโดรเจน คาร์บอน พืชได้รับจากน�า้และ
อากาศ สว่นไนโตรเจน ฟอสฟอรัส และโพแทสเซียม พืช
ต้องการในปริมาณมากเม่ือเทียบกบัธาตอ่ืุนๆ ซึง่ถกูจดั
เป็นธาตอุาหารหลกัหรือธาตปุุ๋ ย และในดนิมกัมีไมเ่พียง
พอตอ่การเพาะปลกู จงึมีความจ�าเป็นต้องเพ่ิมเติมธาตุ
เหล่านีโ้ดยการให้ปุ๋ ย โดยปุ๋ ยแบ่งออกเป็น 4 ประเภท
ใหญ่ๆ ได้แก่ 
 ประเภทท่ี 1 ปุ๋ ยเคมี คือ ปุ๋ ยท่ีได้มาจากการผลติ
หรือสงัเคราะห์ทางอตุสาหกรรมจากแร่ธาตตุ่างๆ ท่ีได้
ตามธรรมชาต ิหรือเป็นผลพลอยได้จากโรงงานอตุสาหร
รมบางชนิด เป็นอนินทรีย์สาร อาจเป็นปุ๋ ยเชิงเด่ียว ปุ๋ ย
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เชิงผสม และปุ๋ ยเชิงประกอบ ตวัอยา่งปุ๋ ยเคมีเชน่ ยเูรีย 
ปุ๋ ยเมด็ 16-20-0 แตไ่มร่วมถงึสารท่ีใช้ส�าหรับปรับปรุงดนิ 
เช่น ซีโอไลต์ ภูไมท์ และสารต่างๆ ท่ีมีคุณสมบัติ
โครงสร้างทางฟิสกิส์ของดนิให้ดีขึน้ ปุ๋ ยเคมีแบง่ได้เป็น 2 
ประเภท คือ
 ปุ๋ ยเด่ียวหรือแมปุ่๋ ย คือ ปุ๋ ยท่ีมีธาตอุาหารหลกั
พืช คือ N P K เป็นสว่นประกอบอยูด้่วยหนึง่หรือสองธาตุ
แล้วแต่ละชนิดของสารประกอบท่ีเป็นแม่ปุ๋ ยนัน้ ของ
ปริมาณธาตอุาหารคงท่ี
 ปุ๋ ยผสม คือ ปุ๋ ยท่ีได้จากการเอาแมปุ่๋ ยหลายๆ 
ชนิด มารวมกนัเพ่ือให้ได้ปริมาณธาตอุาหารหลกัของปุ๋ ย
ตามต้องการเพ่ือให้เหมาะตามสภาพดนิในแตล่ะพืน้ท่ี ท่ี
ตรงตามความต้องการของพืชสามารถผสมเข้าด้วยกนั 
ซึง่ปัจจบุนัมีการปัน้เป็นเมด็ เพ่ือสะดวกแก่การน�าไปใช้
 ประเภทท่ี 2 ปุ๋ ยอินทรีย์ คือ ปุ๋ ยท่ีได้มาจาก
สารประกอบทางธรรมชาติ เช่นสิ่งมีชีวิตและสตัว์ท่ีเน่า
เป่ือยผผุงั สว่นใหญ่เกิดจากการยอ่ยสลายจากจลุนิทรีย์
ก่อน เป็นกระบวนการผลติสารอาหารจากธรรมชาต ิปุ๋ ย
อินทรีย์มีปริมาณธาตอุาหารอยูน้่อยมากเม่ือเทียบกบัปุ๋ ย
เคมี ซึง่สว่นใหญ่มกัจะน�าไปใช้ประโยชน์ในการปรับปรุง
คณุภาพดิน แบง่ชนิดของปุ๋ ยอินทรีย์ได้ 3 ประเภท คือ
 ปุ๋ ยหมกั คือ ปุ๋ ยอินทรีย์ชนิดหนึง่ซึง่เกิดจากเศษ
พืชต่างๆ เช่น หญ้าและใบไม้ ต้นถั่ว ต้นข้าวโพด ซงั
ข้าวโพด เปลือกถัว่ตา่งๆ ใบจามจรีุ ฟางข้าว ผกัตบชวา 
เม่ือน�ามากองหมกัซ้อนกนับนพืน้ดนิหรืออยูใ่นหลมุ โดย
ผา่นกระบวนการยอ่ยสลายเนา่เป่ือยเสียก่อน 
 ปุ๋ ยคอก คือ ปุ๋ ยท่ีได้จากสิง่ท่ีสตัว์เลีย้ง เชน่ โค 
กระบือ สกุร เป็ด ไก่ ฯลฯ อาจจะใช้ในรูปแบบสด แห้ง 
หรือน�าไปหมกัให้เกิดการย่อยสลายก่อนน�าไปใช้  ปุ๋ ย
คอกเป็นปุ๋ ยท่ีมีประโยชน์ในการปรับปรุงสภาพทาง
กายภาพของดนิ ชว่ยลดอตัราการพงัทลายของดนิ เพ่ิม
ธาตอุาหารให้แก่ดนิ 
 ปุ๋ ยพืชสด คือ ปุ๋ ยท่ีได้จากการปลกูพืชบ�ารุงดนิ 
ได้แก่ พืชตระกลูถัว่ ถ้าใช้ท�าปุ๋ ยพืชสดควรมีอายสุัน้ มี
รากลกึ ทนแล้ง ทนโรคและแมลง เม่ือพืชเจริญเตบิโตถงึ
ระยะหนึง่ เราก็ไถกลบในขณะท่ีพืชยงัเขียวและสดอยู ่ซึง่
มกัจะไถกลบในชว่งท่ีพืชก�าลงัออกดอก เพราะเป็นชว่งท่ี
เหมาะสมแก่การให้ธาตอุาหารแก่พืชมากท่ีสดุ
 ประเภทท่ี 3 ปุ๋ ยชีวภาพ คือ การน�าจลุนิทรีย์ท่ี
มีชีวิตอยู่และมีคุณสมบัติพิเศษสามารถสังเคราะห์

สารประกอบธาตอุาหารพืชได้เอง มาใช้เพ่ือเพ่ิมปริมาณ
ธาตอุาหาร หรือเพ่ิมความเป็นประโยชน์ของธาตอุาหาร
ในดิน ปุ๋ ยชีวภาพอาจมีบทบาทในการปรับปรุงบ�ารุงดิน
ทางชีวภาพ ทางกายภาพ และทางชีวเคมี และปุ๋ ยชีวภาพ
ยงัหมายความรวมถงึหวัเชือ้จลุนิทรีย์
 ประเภทท่ี 4 ปุ๋ ยอินทรีย์ชีวภาพ คือ การน�าข้อดี
ของปุ๋ ย 2 ชนิด มาผสมกัน โดยน�าปุ๋ ยอินทรีย์ท่ีผ่าน
กระบวนการ ควบคมุคณุภาพการผลติท่ีใช้สงูถงึระดบัท่ี
สามารถฆา่เชือ้จลุินทรีย์ ทัง้ท่ีเป็นโรคพืช โรคสตัว์ และ
โรคมนษุย์ รวมทัง้จลุนิทรีย์ทัว่ๆไปด้วย  เชน่ คีเลต ธาตุ
อาหารเสริม สารบ�ารุงดนิมาผา่นการฆา่เชือ้และเพาะเชือ้
จุลินทรีท่ีเหมาะสม น�ามาผสมกบัปุ๋ ยอินทรีย์และหมกั
เพาะเชือ้จุลินทรีย์ท่ีผสมลงไปจนถึงระยะเวลาท่ีพอ
เหมาะจงึสามารถน�าไปใช้งานได้ เป็นปุ๋ ยท่ีเหมาะแก่การ
ท�าเกษตรอินทรีย์ ทัง้ยังช่วยผลิตสารฮอร์โมนพืชเพ่ือ
กระตุ้นการเจริญเติบโตของรากพืชและกระตุ้นให้พืช
สร้างภมิูคมิุกนัโรคได้อีกด้วย
 ปุ๋ ยท่ีเกษตรกรนิยมใช้คือปุ๋ ยเคมี เน่ืองจาก
สามารถจัดหาได้ด้วยความสะดวกรวดเร็ว และมี
ประสิทธิภาพดี แต่ทัง้นีจ้ะต้องพิจารณาสตูรปุ๋ ยเคมีท่ี
เหมาะสมกบัพืน้ท่ีการเกษตรของเกษตรแต่ละรายด้วย 
ซึง่สตูรปุ๋ ยเคมีนี ้หมายถงึ การบอกการรับประกนัปริมาณ
ธาตปุุ๋ ยขัน้ต�า่ท่ีสดุท่ีมีอยูใ่นปุ๋ ยชนิดนัน้ๆ โดยจะบอกเป็น
เปอร์เซ็นต์โดยน�า้หนักของปริมาณไนโตรเจนทัง้หมด 
(Total Nitrogen) สว่นฟอสฟอรัสจะบอกเป็นเปอร์เซน็ต์
ฟอสเฟตท่ีเป็นประโยชน์ (Available P

2
O

5
) และ

โพแทสเซียมจะบอกเป็นเปอร์เซน็ต์โพแทสท่ีละลายน�า้ได้ 
(Water Soluble K

2
O) เชน่ ปุ๋ ยสตูร 10-20-30 จ�านวน 2 

กระสอบ (100 กก. ) เป็นปุ๋ ยผสมท่ีมีปริมาณ N ทัง้หมด 
10 กก. ฟอสเฟตท่ีเป็นประโยชน์ 20 กก.  และโพแทส ท่ี
ละลายน�า้ได้ 30 กก.  ถ้าปุ๋ ย 1 กระสอบ (50 กก. ) จะมี
ปริมาณ N ทัง้หมด 5 กก.  ฟอสเฟตท่ีเป็นประโยชน์ 10 
กก.  และโพแทส ท่ีละลายน�า้ได้ 15 กก.  รวมทัง้สิน้มีเนือ้
ธาต ุ60% อีก 40% เป็นสารตวัเตมิท่ีต้องใสเ่พ่ือให้ได้น�า้
หนกัปุ๋ ยครบ 100 กก.  ตามข้อก�าหนดในพระราชบญัญตัิ
ปุ๋ ย พ.ศ. 2518 ซึง่การเรียงล�าดบัของธาตอุาหารในปุ๋ ย
จะต้องเรียง N-P-K สลบัท่ีไมไ่ด้ ดงัการผสมสตูรปุ๋ ยจาก
แม่ปุ๋ ยสามชนิดจากคู่มือการผสมปุ๋ ยใช้เอง [8] โดยแม่
ปุ๋ ย [7] หมายถงึ ปุ๋ ยเคมีท่ีผลติขึน้มาโดยมีปริมาณธาตุ
อาหารในสตูรเข้มข้นมาก การผลิตเป็นการท�าปฏิกิริยา
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เคมี แมปุ่๋ ยไมมี่สารตวัเติม โดยแมปุ่๋ ยอาจมีธาตปุุ๋ ยธาตุ
ใดธาตหุนึง่หรือมากกวา่เป็นองค์ประกอบ เชน่
 แมปุ่๋ ยท่ีให้ธาตอุาหารไนโตรเจน
 แอมโมเนียมซลัเฟต หรือ 21- 0 - 0 เป็นปุ๋ ยท่ีมี
ไนโตรเจน 21%
 ยเูรีย หรือ 46 - 0 - 0 มีไนโตรเจน 46%
 แอมโมเนียมคลอไรด์หรือ 26 - 0 - 0   มี
ไนโตรเจน 26%
แมปุ่๋ ยท่ีให้ธาตอุาหารฟอสฟอรัส
 ซูเปอร์ฟอสเฟต หรือ 0-20-0 มีฟอสฟอรัส 
(P

2
O

5
) 20

 ทริปเปิล้ซูเปอร์ฟอสเฟต หรือ 0-46-0 มี
ฟอสฟอรัส (P

2
O

5
) 46%

 ไดแอมโมเนียมฟอสเฟต หรือ 18-46-0 มี
ไนโตรเจน (N) 18% ฟอสฟอรัส (P

2
O

5
) 46%

 โมโนแอมโมเนียมฟอสเฟต หรือ 11-52-0 มี
ไนโตรเจน (N) 11% ฟอสฟอรัส (P

2
O

5
)  52%

แมปุ่๋ ยท่ีให้ธาตอุาหารโพแทสเซียม
 โพแทสเ ซียมคลอไร ด์  ห รือ  0 -0 -60  มี
โพแทสเซียม (K

2
O) 60%

 โพแทสเซียมซลัเฟต หรือ 0-0-50 มีโพแทสเซียม 
(K

2
O) 50%

 โพแทสเซียมไนเตรท หรือ 13-0-46 มีไนโตรเจน 
(N) 13% โพแทสเซียม (K

2
O) 46%

หลักการใช้ปุ๋ยเคมี

 การใช้ปุ๋ ยเคมี [14] เม่ือใส่ลงไปในดิน จะมี
โอกาสสูญเสียไปมากกว่าคร่ึงหนึ่ง แต่ส�าหรับธาตุ
ไนโตรเจน และโพแทสเซียม ส่วนฟอสฟอรัสนัน้ พืช
สามารถดงึดดูไปใช้ประโยชน์ได้เพียงไม่เกินร้อยละ 10 
ของปริมาณท่ีใส่ลงไปในดิน ฟอสฟอรัสท่ีเหลือทัง้หมด 
จะท�าปฏิกิริยากบัดนิ กลายเป็นสารประกอบท่ีละลายน�า้
ยาก พืชดงึดดูไปใช้ไมไ่ด้ ดงันัน้การใสปุ่๋ ยลงไปในดนิ เพ่ือ
ให้พืชสามารถดงึดดูไปใช้ได้มากท่ีสดุและสญู เสียน้อย
ท่ีสดุ จงึมีความส�าคญัเป็นอยา่งย่ิงปุ๋ ย ชนิดเดียวกนั สตูร
เดียวกันใส่ลงไปในดินโดยวิธี แตกต่างกัน พืชจะใช้
ประโยชน์จากปุ๋ ยได้ไมเ่ทา่กนั เชน่ ปุ๋ ยท่ีใสแ่บบหวา่นจะ
ให้ผลแตกตา่งจากปุ๋ ยท่ี ใสโ่รยแบบเป็นแถวหรือเป็นจดุ
ใกล้ต้นพืช ฉะนัน้ การใช้ปุ๋ ยเคมีให้มีประสทิธิภาพจงึควร
มีหลกัเกณฑ์ ในการใส่ปุ๋ ยท่ีควรจะยึดถือเป็นแนวทาง

ดงันีคื้อ ชนิดของปุ๋ ยท่ีใช้ถกูต้อง การใช้ปุ๋ ยในปริมาณท่ี
เหมาะสม การใสปุ่๋ ยให้พืชขณะท่ีพืชต้องการ  และการ
ใสปุ่๋ ยให้พืชตรงจดุท่ีพืชสามารถดงึดดูไปใช้ประโยชน์ได้
งา่ยและเร็วท่ีสดุ 

 ชนิดของปุ๋ยที่ใช้ถูกต้อง 

 การใช้ปุ๋ ยท่ีถกูต้อง [12] นัน้ หมายถงึ สตูร เรโช 
และรูปของธาตอุาหารในปุ๋ ย ปุ๋ ยเคมีจะมีทัง้สามอยา่งนี ้
แตกต่างกนัออกไปอย่างกว้างขวาง สตูรปุ๋ ย หรือบางที
เรียกว่า “เกรดปุ๋ ย” หมายถึง ตวัเลขเขียนบอกปริมาณ
ธาตุอาหาร ท่ีมีอยู่ในปุ๋ ยเคมี โดยบอกเป็นค่าของ
เปอร์เซน็ต์ โดยน�า้หนกัของปริมาณไนโตรเจนทัง้หมด (N) 
ปริมาณฟอสฟอรัสท่ีเป็นประโยชน์ (P

2
O

5
) และปริมาณ

โพแทสเซียมท่ีละลายน�า้ได้ (K
2
O) สตูรปุ๋ ยจะเขียนไว้ท่ี

ภาชนะบรรจปุุ๋ ย เหน็ได้อยา่งชดัเจน เชน่ 20-10-5 ตวัเลข
แรกจะบอกปริมาณไนโตรเจนวา่มี อยูห่นกั 20 กิโลกรัม 
เลขท่ีสองบอกปริมาณ ฟอสฟอรัสท่ีเป็นประโยชน์มีอยู ่
10 กิโลกรัม เลขตวัท่ีสามบอกปริมาณโพแทสเซียมท่ี
ละลายน�า้ได้ มีอยู ่5 กิโลกรัม รวมเป็นธาตอุาหารทัง้หมด 
35 กิโลกรัม ในปุ๋ ยหนกั 100 กิโลกรัม และเป็นท่ี ทราบ
กนัเป็นสากลวา่เลขตวัแรก คือ ไนโตรเจน ตวักลาง คือ 
ฟอสฟอรัส ตวัสดุท้าย คือ โพแทสเซียม จะไมมี่การสลบั
ท่ีกนั จงึไมจ่�าเป็นต้องเขียนตวัหนงัสือก�ากบัไว้ 
 ส�าหรับ “เรโช” ของปุ๋ ยนัน้ เป็นสดัสว่นเปรียบ
เทียบกนัระหวา่งธาตอุาหารไนโตรเจน ฟอสฟอรัส และ
โพแทสเซียม ในสตูรปุ๋ ย เรโชปุ๋ ยจะบอกเป็นตวัเลขลงตวั
น้อยๆ ระหว่างไนโตรเจน ฟอสฟอรัส (P

2
O

5
 ) และ

โพแทสเซียม (K
2
O) ของสตูรปุ๋ ยนัน้ๆ เชน่ 

16-16-8 เทา่กบัเรโช 2:2:1 ได้จากการหารตลอดด้วย 8 
20-10-5 เทา่กบัเรโช 4:2:1 ได้จากการหาร ตลอดด้วย 5
 นัน่คือ ปุ๋ ยสตูรตา่งๆ ท่ีมีเรโชเดียวกนั จะแตก
ตา่งกนั ท่ีปริมาณธาตอุาหารรวม ท่ีมีอยูใ่นปุ๋ ย เชน่ สตูร 
10-10-10 มีธาตอุาหารรวม N P K หนกั 30 กิโลกรัม ใน
ปุ๋ ยหนกั 100 กิโลกรัม สว่นปุ๋ ย 20-20-20 มีธาตอุาหาร
รวมหนัก 60 กิโลกรัม ในปุ๋ ยหนัก 100 กิโลกรัม ซึ่ง
มากกวา่ปุ๋ ยสตูรแรกเทา่ตวั ปุ๋ ยท่ีมีเรโชเดียวกนั จะบอก
ให้ทราบวา่ เป็นปุ๋ ยชนิดเดียวกนั สามารถใช้แทนกนัได้ 
ดงั นัน้ถ้าใช้ปุ๋ ย 10-10-10 อยู่โดยใช้อตัรา 50 กก./ ไร่ 
สามารถเปลี่ยนมาใช้ปุ๋ ย 20-20-20 แทนได้ แตเ่น่ืองจาก
ปุ๋ ยนีมี้ธาตอุาหารรวมมากกวา่ ก็จะ ต้องลดอตัราท่ีใช้ให้
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น้อยลง คือใช้เพียง 25 กก./ ไร่ เทา่นัน้ ก็จะได้ธาตอุาหาร
ท่ีเทา่กนั 
 ปุ๋ ยเคมีจะมีสดัสว่นระหวา่ง N:P:K แตกตา่งกนั 
แล้วแตจ่ะน�าไปใช้กบัชนิดของพืช และกบัท่ีดนิท่ีมีระดบั
ธาตอุาหาร N P และ K แตกต่างกนัอย่างไร กล่าวอีก
อยา่งหนึง่ก็คือ ก่อนใช้ปุ๋ ยได้อยา่งถกูต้อง ก็จะต้องรู้จกั
ดิน และรู้จกัพืชท่ีปลกูเสียก่อน ทัง้นีเ้น่ืองจากดินแต่ละ
แหง่ และแตล่ะชนิด จะมีระดบัธาตอุาหารปุ๋ ยในดินแตก
ตา่งกนั สว่นพืชท่ีปลกูตา่งชนิดกนั หรือแม้แตอ่ายพืุชแตก
ตา่งกนั ก็มีความต้องการธาตอุาหาร N P K ในปริมาณ 
และสดัสว่น เพ่ือการเจริญเติบโต และสร้างผลติผลแตก
ตา่งกนัเป็นอยา่งมากด้วยเชน่กนั 
 ปุ๋ ยท่ีมีเรโชของ N สงูเม่ือเปรียบเทียบกบั P และ 
K มกัจะใช้เป็นปุ๋ ยเร่งต้น เร่งใบ เหมาะส�าหรับพืชผกักิน
ใบ หรือเร่งการเจริญเตบิโตทางด้านต้น และเร่งให้พืชโต
เร็วในระยะแรกของการเจริญเติบโต ในกรณีท่ีดนิขาด N 
อยา่งรุนแรง สว่น P และ K มีอยูใ่นดินระดบัปานกลาง 
หรือค่อนข้างสงู การใช้ปุ๋ ยเคมีท่ีเรโชของ N สงูๆ ก็จะ
เป็นการช่วยปรับระดับความเป็นประโยชน์ของธาตุ
อาหาร N P K ในดินให้เหมาะสมแก่พืชท่ีปลกูได้ดีขึน้ 
หรือในกรณีของดินนาทางภาคอีสาน และภาคใต้ของ
ประเทศไทย ระดบัความเป็นประโยชน์ของ K ในดนิคอ่น
ข้างต�่า เม่ือเปรียบเทียบกบัดินนาทางภาคกลาง ดงันัน้ 
ปุ๋ ยนาท่ีแนะน�าให้ใช้ในทางภาคอีสาน และภาคใต้จงึควร
มี K รวมอยูด้่วย แตเ่ป็นสดัสว่นท่ีต�่ากวา่ N และ P เชน่ 
เรโช 2:2:1 เชน่สตูร 16-16- 8 หรือ 2:2:1 เชน่สตูร 18-12-
6 แทนท่ีจะเป็น 16- 20-0 หรือ 20-20-0 เชน่ ปุ๋ ยนาใน
ภาคกลาง ดงันีเ้ป็นต้น 

 การใช้ปุ๋ยในปริมาณที่เหมาะสม 

 ปริมาณปุ๋ ยท่ีเหมาะสมนี ้หมายถงึ จ�านวน หรือ
เรโชปุ๋ ย ท่ีใช้ตอ่ไร่ หรือตอ่ต้น ท่ีพืชจะได้รับ ซึง่ความพอ
เหมาะนีมี้อยู ่2 ลกัษณะคือ พอเหมาะในแงข่องปริมาณ
ท่ีพืชควรจะได้รับเพ่ือให้ได้ผลติผลสงูสดุ ถ้าน้อยกวา่นัน้
ก็จะท�าให้พืชไมเ่จริญเตบิโต และให้ผลติผลไมม่ากเทา่ท่ี
ควร หรือถ้าให้มากเกินกว่านัน้ก็อาจเป็นพิษแก่พืชหรือ
จะไมท่�าให้พืชเตบิโต แตท่�าให้เสยีเงินโดยเปลา่ประโยชน์
ไป สว่นความพอเหมาะอีกประการหนึง่ก็คือ พอเหมาะ
ในแงข่องหลกัเศรษฐกิจ กลา่วคือ ปริมาณของปุ๋ ยท่ีใช้จะ
ต้องพิจารณาร่วมกบัราคาของปุ๋ ย และราคาของผลติผล

ท่ีจะขายได้ ซึง่การใช้ปุ๋ ยท่ีพอเหมาะในแงนี่เ้ป็นการใสปุ่๋ ย
จ�านวนหนึง่ (ตอ่ไร่หรือตอ่ต้น) ซึง่จะมีผลท�าให้ผลิตผล
สงูขึน้ท่ีระดบัหนึง่ (ไมจ่�าเป็นต้องเป็นผลติผลสงูสดุ) อนั
จะท�าให้ได้ก�าไรตอ่เงินลงทนุในการซือ้ปุ๋ ยมาใช้มากท่ีสดุ 
 การพิจารณาความพอเหมาะพอดีของจ�านวน
ปุ๋ ย หรืออตัราปุ๋ ยท่ีจะใช้ จะต้องอาศยัหลกัเกณฑ์ และวิธี
การต่างๆหลายประการมาประกอบการพิจารณา อาทิ 
ชนิดของพืช ระดบัความชืน้ และความอดุมสมบรูณ์เดมิ
ของดิน วิธีการปลกู การดแูล และการบ�ารุงรักษาของ
กสกิร ตลอดจนราคาของปุ๋ ยและของพืชท่ีปลกูประกอบ
ด้วย 
 2.2.3 การใส่ปุ๋ ยให้พืชขณะท่ีพืชต้องการและ
ตรงจดุท่ีพืชสามารถดงึดดูไปใช้ประโยชน์ได้งา่ยและเร็ว
ท่ีสดุ
 พืชท่ีปลูกในดินท่ีไม่อุดมสมบูรณ์ด้วยธาตุ
อาหารมกัจะแคระแกร็น และให้ผลติผลต�า่ การใสปุ่๋ ย จะ
ช่วยยกระดบัธาตอุาหาร ท่ีขาดแคลนให้มีปริมาณเพียง
พอกบัความต้องการของพืช อยา่งไรก็ตาม ปุ๋ ยท่ีใสล่งไป
ในดินเดียวกนักบัพืชชนิดเดียวกนัอาจจะให้ผลแตกตา่ง
กนัได้เป็นอย่างมาก ทัง้นีข้ึน้อยู่กบัจงัหวะเวลาของการ
ให้ปุ๋ ยแก่พืชนัน้ ตรงกบัระยะเวลาท่ีพืชมีความ ต้องการ
ธาตุอาหารนัน้ๆ มากท่ีสุดหรือไม่ ช่วงจังหวะความ
ต้องการธาตอุาหารมากท่ีสดุของพืช แตล่ะชนิดจะแตก
ตา่งกนัออกไป พืชท่ีมีอายสุัน้ 
 ธาตไุนโตรเจนในปุ๋ ย จะเคลือ่นท่ีได้รวดเร็วมาก 
เพราะละลายน�า้ได้งา่ย ไนโตรเจนในรูปไนเทรต จะถกูน�า้
พดัพาออกไปจากชัน้ของดินได้อย่างรวดเร็ว ถ้ารากพืช
ดึงดูดเอาไว้ไม่ทัน ก็จะสูญเสียไปหมด และไม่เกิด
ประโยชน์ตอ่พืชแตอ่ยา่งใด ปกตแิล้วปุ๋ ยไนโตรเจนในดนิ
จะสูญเสียไป โดยการชะล้างประมาณคร่ึงหนึ่งของ
จ�านวนท่ีใสล่งไป ไนโตรเจนในรูปของแอมโมเนีย ถงึแม้ 
จะดดูยดึอยูท่ี่ผิวของอนภุาคดนิเหนียวได้ และถกู ชะล้าง
ได้ยากก็จริง เม่ือดินมีการถ่ายเทอากาศดี จะถกูแปรรูป
โดยจลุินทรีย์ในดินจะท�าปฏิกิริยา เพ่ิมออกซิเจน (oxi-
dized) ให้กลายเป็นไนเทรต (NO

3
- N) ได้ง่ายและเร็ว

มาก 
 ฟอสฟอรัสในปุ๋ ย ถงึแม้จะละลายน�า้ได้งา่ย แต่
เม่ืออยูใ่นดนิ จะท�าปฏิกิริยาอยา่งรวดเร็วกบัแร่ธาตตุา่งๆ 
ในดนิ กลายเป็นสารประกอบท่ีละลายน�า้ยาก ความเป็น
ประโยชน์ตอ่พืชลดลง และไมเ่คลื่อนย้ายไปไหน ดงันัน้
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เม่ือใส่ปุ๋ ยฟอสเฟตตรงจดุไหน ฟอสเฟตท่ีละลายน�า้ได้
ง่าย ก็มกัจะอยูต่รงจดุนัน้ ถ้าจะเคลื่อนย้ายจากจดุเดิม 
ก็เป็นระยะใกล้ๆ ในรัศมี 1-5 ซม. เทา่นัน้ ดงันัน้การใส่
ปุ๋ ยฟอสเฟตให้กบัพืช จงึต้องให้อยูใ่กล้กบัรากมากท่ีสดุ 
เพ่ือท่ีรากจะไมเ่ป็นอนัตรายจากปุ๋ ยนัน้ การใสบ่นผิวดนิ 
จะเป็นประโยชน์ตอ่พืชน้อยกว่าใสใ่ต้ผิวดินในบริเวณท่ี
รากจะแพร่กระจายไปได้ถงึ ซึง่ผิดกบัปุ๋ ยไนโตรเจน ท่ีใส่
บนผิวดนิก็สามารถซมึลงมายงับริเวณรากท่ีอยูใ่ต้ผิวดนิ
ได้ง่าย ดงันัน้ การใสปุ่๋ ยไนโตรเจนใต้ผิวดินจงึไม่มีข้อดี
ไปกวา่ ใสบ่นผิวดนิ
 ปุ๋ ยโพแทสเซียมจะเคลื่อนย้ายได้ง่ายกว่า
ฟอสเฟต แต่จะช้ากว่าไนโตรเจน โพแทสเซียมในปุ๋ ย 
ละลายน�า้ได้งา่ยพอๆ กบัไนโตรเจนก็จริง แตเ่น่ืองจากมี
ประจบุวก ซึง่ดดูยดึอยูท่ี่ผิวของอนภุาคดนิเหนียวได้ จงึถกู
ชะล้างได้ยาก แตก็่ยงัเป็นประโยชน์ได้งา่ยแก่พืชอยู ่ดงันัน้
การใสปุ่๋ ยโพแทสเซียม จงึสามารถใสบ่นผิวดนิ หรือใต้ผิว
ดนิก็ได้ แตก่ารเคลือ่นย้ายจะช้ากวา่ไนโตรเจน และในเวลา
เดียวกนัการสญูเสยีโดยการชะล้างก็ จะน้อยกวา่ด้วย

การแก้สมการเชงิเส้นแบบหลายตวัแปร

 ความรู้ในเร่ืองระบบสมการเชิงเส้น [15] 
สามารถน�าไปแก้ปัญหาโจทย์ทางคณิตศาสตร์ได้หลาย
เร่ือง ซึ่งในงานวิจัยนีไ้ด้น�ามาใช้ในการค�านวณหา
ปริมาณปุ๋ ยท่ีพอเหมาะในแง่หลกัเศรษฐกิจ เพ่ือให้ได้
ก�าไรต่อเงินท่ีลงทุนซือ้ปุ๋ ยมาใช้มากท่ีสุด โดยระบบ
สมการลกัษณะนีจ้ะประกอบไปด้วยสมการอย่างน้อย
สองสมการ ตวัอยา่งเชน่ ให้ a,b,c,d,e,f เป็นจ�านวนจริง
ใดๆ โดย a,b และ c,d ไม่เท่ากบัศนูย์พร้อมกนั จะได้
สมการ aX+bY=e และ cX+dY=f โดย X และ Y เป็น
ตวัแปร ซึง่จะเรียกสมการทัง้สองนีว้า่ สมการเชิงเส้นสอง
ตวัแปร โดยค�าตอบของสมการเชิงเส้นนีคื้อ คา่ X และ 
คา่ Y ท่ีไปแทนในทัง้สองสมการแล้วเป็นจริง ระบบสมการ
เชิงเส้นสองตวัแปรอาจมีค�าตอบเดียวหรือหลายค�าตอบ
หรืออาจไม่มีค�าตอบเลยก็ได้ สว่นสมการเชิงเส้นหลาย
ตวัแปร จะหมายถงึระบบสมการเชิงเส้น n ตวัแปร โดยท่ี 
n เป็นจ�านวนเตม็บวกท่ีมากกวา่ 1 ซึง่มีนิยามดงันี ้
 ให้ a

1
,a

2
,...,a

n
,b เป็นจ�านวนจริงใดๆ ท่ี 

a
1
,a

2
,...,a

n 
ไม่เป็นศูนย์พร้อมกัน จะเรียกสมการ 
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หมายถงึชดุของสมการเชิงเส้นท่ีประกอบไปด้วยตวัแปร 
X

1
,X

2
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n
 จ�านวน m สมการ โดย m³2 และค�าตอบของ

ระบบสมการนีคื้อจ�านวน n จ�านวน ท่ีเม่ือไปแทนคา่ใน 
X

1
,X

2
,...X

n
 ในทุกๆ สมการแล้ว ได้สมการท่ีเป็นจริง

ทัง้หมด

โมบายแอพพลิเคช่ัน

 โมบายแอพพลิเคชัน่ [16] คือโปรแกรมท่ีถกู
พฒันาเพ่ือช่วยการท�างานของผู้ ใช้บนอุปกรณ์สื่อสาร
แบบพกพา เชน่โทรศพัท์มือถือ ท่ีมีอยูห่ลากหลายระบบ
ปฏิบตักิาร ได้แก่ มือถือ Nokia ท่ีใช้ระบบปฏิบตักิารซมิ
เบียน, มือถือ IPhone ท่ีใช้ระบบไอโอเอส หรือมือถืออ่ืนๆ 
ท่ีใช้ระบบปฏิบตักิารแอนดรอยด์ เป็นต้น
 โทรศัพท์มือถือในปัจจุบัน ท่ีส่วนใหญ่เป็น 
สมาร์ทโฟนนัน้ เป็นอปุกรณ์ท่ีได้รับความนิยมในการใช้
งานสงู และมีแนวโน้มการใช้งานมากขึน้เร่ือยๆ เพราะ
ระบบปฏิบตัิการของสมาร์ทโฟนเหลา่นีส้ามารถรองรับ
การตดิตัง้ใช้งานแอพพลเิคชนัตา่งๆ  ได้ โดยเฉพาะระบบ
ปฏิบตักิารแอนดรอย์ท่ีเป็นระบบแบบ Open Source ซึง่
ท�าให้มีการพฒันาไปอยา่งรวดเร็ว และมีโปรแกรมตา่งๆ 
ให้เลือกใช้งานมากมาย ไม่ว่าจะเป็นแอพพลิเคชัน่ใน
กลุม่เกม, เครือขา่ยสงัคมออนไลน์, การเงิน และทางด้าน
มลัตมีิเดีย

งานวจิยัที่เก่ียวข้อง

 ศ.ดร.ทัศนีย์ อัตตะนันทน์ [1] ได้พัฒนา
โปรแกรมการค�านวณปุ๋ ยให้กับพืชชนิดต่างๆ โดย
สามารถคาดคะเนผลผลติท่ีได้ก�าไรสงูสดุ สามารถบอก
ได้ว่าพืชชนิดนัน้ควรใช้ปุ๋ ยเท่าใด ให้ค�าแนะน�าในการ
ปลูก เช่น วันท่ี เป็นโปรแกรมหนึ่งท่ีรู้จักกันดีในช่ือ 
DSSAT ซึ่งรวมโปรแกรมย่อยหลายๆ ตัวเข้าด้วยกัน 
โปรแกรมจ� าลองการปลูกพืชนี ไ้ ด้พัฒนาขึ น้ โดย
มหาวิทยาลยัฮาวายร่วมกบัมหาวิทยาลยัอ่ืนๆ ซึง่ได้รับ
การยอมรับในประเทศสหรัฐอเมริกา โปรแกรมนีมี้ฐาน
ข้อมลูหลกัอยู ่3 ประเภทคือ ฐานข้อมลูดนิ ฐานข้อมลูภมิู
อากาศ และฐานข้อมลูพืช เม่ือต้องการให้ค�าแนะน�าปุ๋ ย
ข้าวโพดในดินชนิดหนึ่ง สถานท่ีแห่งหนึ่ง และพันธุ์
ข้าวโพดชนิดหนึ่ง โปรแกรมก็จะค�านวณให้โดยใช้ฐาน
ข้อมลูของดนิชนิดนัน้ สถานท่ีนัน้ และพนัธุ์ข้าวโพดชนิด
นัน้ ซึง่ข้อมลูดงักลา่วได้จากฐานข้อมลูดนิท่ีได้รวบรวมไว้
ในคอมพิวเตอร์ การให้ค�าแนะน�าปุ๋ ยลักษณะนี ้ จึง
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สามารถปรับปรุง และขยายผลตอ่ไปยงัดนิชนิดอ่ืน สถาน
ท่ีอ่ืน และพนัธุ์ข้าวโพดอ่ืนได้
 ดร.อศันีย์ ก่อตระกูล [2] ได้ท�าการวิจยัเร่ือง 
การพฒันาโปรแกรม “1 2 3–ปุ๋ ยสัง่ตดั-ผา่นมือถือ” เพ่ือ
ให้บริการสัง่ตดัปุ๋ ยท่ีเหมาะสมกบัแปลงปลกูข้าวแต่ละ
แปลง ปุ๋ ยท่ีเป็นสูตรท่ีเหมาะสมส�าหรับพืชระบบจะ
ค�านวณสตูรปุ๋ ยโดยอตัโนมตัิและตอบกลบัเป็นข้อความ
เพ่ือให้เกษตรกรใช้ได้ทนัทีสะดวกตอ่การพกพาและ ให้
ค�าแนะน�าปริมาณปุ๋ ยท่ีต้องใสใ่นแตล่ะครัง้ โปรแกรมดงั
กล่าวเกิดจากการเช่ือมโยงฐานข้อมูลการเกษตรจาก
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ตลอดจนองค์ความรู้จาก
ภมิูปัญญาท้องถ่ินตา่งๆ ไว้ด้วยกนั รวมถงึระบบค�านวณ
สตูรปุ๋ ยจากคณะเกษตร มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ท่ีได้
รับการสนบัสนนุจากศนูย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และ
คอมพิวเตอร์แหง่ชาต ิ
 พงศ์ธร เพียรพิทกัษ์ [4] ได้ท�าการวิจยัเร่ือง การ
จดัการดนิและปุ๋ ยส�าหรับปาล์มน�า้มนั มีวตัถปุระสงค์เพ่ือ
ทดลองเปรียบเทียบการใช้ปุ๋ ยแบบประหยดั และศกึษา
อตัราการใช้ปุ๋ ยเคมีท่ีเหมาะสมส�าหรับการปลกูปาล์ม
น�า้มนั วางแผนการทดลองแบบ CRD ประกอบด้วยวิธี
การใสปุ่๋ ยเคมีแบบเกษตรกร,ปุ๋ ยเคมีแบบผสมปุ๋ ยเอง,ปุ๋ ย
เคมีแบบประหยดั และปุ๋ ยอินทรีย์
 ปรมินทร์ วงษ์ค�าสงิห์ [3] ได้ท�าการการค้นคว้า
แบบอิสระเร่ือง การพัฒนาระบบแจ้งผลการเรียนบน
โทรศพัท์มือถือแอนดรอยด์ โดยใช้หลกัการธุรกิจชาญ
ฉลาด เพ่ือพฒันาแอพพลเิคชัน่บนโทรศพัท์มือถือระบบ
ปฏิบตัิการแอนดรอยด์ โดยอาศยัหลกัการธุรกิจชาญ
ฉลาด เป็นเคร่ืองมือสนบัสนนุการตดัสนิใจของผู้บริหาร 
และเพ่ิมทางเลอืกให้ผู้ ท่ีสนใจสามารถเข้าไปใช้ตรวจสอบ
ผลการเรียนในแตล่ะภาคเรียนของนกัศกึษา โดยการแจ้ง
ผลการเรียนบนโทรศพัท์มือถือแอนดรอยด์วิธีการศกึษา
ประกอบไปด้วย การวิเคราะห์และออกแบบระบบด้วย
การวิเคราะห์เชิงวตัถ ุเพ่ิมความสามารถในการสนบัสนนุ
การท�างานแบบเอ็มวีซี โดยการใช้โทรศพัท์มือถือแอน
ดรอยด์แสดงผลการเรียน  โดยเฉพาะคณุสมบตัขิองสว่น
แสดงผลแบบกราฟิกเพ่ือสร้างกราฟแสดงรายงานข้อมลู
สรุปผลการเรียน โดยวิเคราะห์จากฐานข้อมลูของระบบ
เดมิท่ีใช้งานในปัจจบุนั
 สชุาดา พลาชยัภิรมย์ศลิ [6] ได้ท�าการวิจยัเร่ือง 
แนวโน้มการใช้โมบายแอพพลิเคชัน่โดยแนวโน้มการใช้
งาน Mobile Device อยา่งสมาร์ทโฟนท่ีเพ่ิมขึน้อยา่งก้าว
กระโดดในชว่งไมก่ี่ปีท่ีผา่นมา เป็นผลมาจากการพฒันา

โมบายแอพพลเิคชัน่ และเทคโนโลยีของเคร่ืองโทรศพัท์
จากคา่ยผู้ผลติโทรศพัท์ไร้สาย โดยเฉพาะการพฒันาตอ่ย
อดแอพพลิเคชัน่บนอปุกรณ์มือถือ ท่ีแข่งขนักนัเพ่ือชิง
ความเป็นผู้น�าในตลาดด้านโมบายแอพพลิเคชัน่ การ
พัฒนาแอพพลิเคชั่นแบ่งเป็นการพัฒนาแอพพลิเคชั่
นระบบ(Operation System) และแอพพลเิคชัน่ซอฟต์แวร์
ท่ีตอบสนองการใช้งานบนอปุกรณ์และด้วยแอพพลิเคชั่
นท่ีเพ่ิมขึน้จงึจ�าเป็นต้องมีประสทิธิภาพเพ่ิมมากขึน้ด้วย 
เพ่ือตอบสนองกิจกรรมในชีวิตประจ�าวันของผู้ ใช้งาน 
ได้แก่ การท�าธุรกรรมทางการเงิน เช่ือมต่อและสืบค้น
ข้อมลูบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต หรือแม้แต่การเล่นเกม 
ด้วยอตัราการขยายตวัด้านการใช้งานอปุกรณ์เคลื่อนท่ี 
ท�าให้บริษัทชัน้น�าด้านโทรศพัท์มือถือหลายแหง่หนัมาให้
ความส�าคญักบัการพฒันาโปรแกรมบนโทรศพัท์มือถือ 
โดยเช่ือวา่จะมีอตัราการดาวน์โหลดเพ่ือใช้งานท่ีเติบโต
เพ่ิมมากขึน้อยา่งเหน็ได้ชดั

วธีิการด�าเนินงานวจิยั

 การพฒันาระบบการค�านวณสตูรปุ๋ ยบนระบบ
ปฏิบตักิารแอนดรอยด์ คณะผู้พฒันาได้ศกึษาและรวบรวม
ข้อมลู ตลอดจนวิเคราะห์และออกแบบระบบ ไว้ดงันี ้
 

การศกึษาและรวบรวมข้อมูล

 คณะผู้พฒันาได้ศกึษาและรวบรวมข้อมลูจาก
หลายๆแหลง่ โดยมีการศกึษาในเร่ืองตา่งๆ ดงันี ้ 
 การศกึษาเก่ียวกบัการผสมปุ๋ ยโดยใช้แมปุ่๋ ย ซึง่
คณะผู้ พัฒนาได้ศึกษาข้อมูลจากเว็บไซต์ งานวิจัย 
บทความทางการเกษตรต่างๆ และญาติพ่ีน้องท่ีเป็น
เกษตรกร แล้วท�าการทดลองค�านวณตามสตูรต่างๆ ท่ี
ศกึษามาเพ่ือตรวจสอบความถกูต้อง
 จากนัน้ คณะผู้พฒันาจงึได้ศกึษาวิธีการพฒันา
โปรแกรมประยกุต์บนโทรศพัท์มือถือระบบระบบปฏิบตัิ
การแอนดรอยด์ และชดุโปรแกรมท่ีทางกเูกิล้พฒันาออก
มาเพ่ือให้นกัพฒันาแอพพลเิคชนั (SDK) ซึง่ในชดุ SDK 
นีจ้ะมีโปรแกรมและไลบราร่ีตา่งๆ ท่ีจ�าเป็นตอ่การพฒันา
แอพพลิเคชนับนแอนดรอยด์ และงานวิจยัท่ีเก่ียวข้องท่ี
แนะน�าการพฒันาโปรแกรมประยกุต์ นอกจากนัน้ยงัจะ
ศกึษาการเขียนโปรแกรมโดยการใช้ซอฟต์แวร์ Eclipse 
IDE for Java Developers และ Eclipse Plug-in เพ่ือ
เคร่ืองมือในการเขียนและการทดสอบโปรแกรมภาษา
จาวาอีกด้วย



The Sci J of Phetchaburi Rajabhat University

วารสารวิทยาศาสตร์ แห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี38 ปีที่ 13 ฉบับที่ 1 มกราคม-มิถุนายน 2559

Volume 13 Number 1 January-June 2016

การวเิคราะห์และออกแบบระบบ

Figure 1. System Flow Chart

ผังการท�างานของระบบ

 คณะผู้พฒันาได้สร้างผงัการท�างานของระบบ 
(System Flow Chart) เพ่ือแสดงขัน้ตอนในการท�างาน
ของโปรแกรมตัง้แตเ่ร่ิมต้น การรับข้อมลู การค�านวณ หรือ
การประมวล จนถงึการแสดงผลลพัธ์ ซึง่ผงังานนีจ้ะชว่ย
เพ่ิมความสะดวกในการเขียนโปรแกรม เพราะสามารถดู
ได้งา่ยวา่ในแตล่ะขัน้ตอนการท�างานควรใช้ค�าสัง่อยา่งไร 
ดงัแสดงในภาพท่ี 1
 

 การวเิคราะห์ปัญหาและหาค�าตอบในรูปแบบ
ของสมการเชงิเส้นหลายตวัแปร

 จากปัญหาการผสมสตูรปุ๋ ยนี ้คณะผู้พฒันาได้
วิเคราะห์ Input และ Output ของระบบได้ดงันี ้
 Input1 สดัสว่นปริมาณ N-P-K ตอ่ปุ๋ ย 100 
กิโลกรัม (สตูรปุ๋ ยท่ีต้องการ)  ตัง้เป็นตวัแปร N, P และ K
 Input2 สดัสว่นปริมาณ N-P-K ในปุ๋ ยวตัถดุบิ 

(แมปุ่๋ ย) สามชนิด ท่ีจะเอามาผสมให้ได้สตูรตามต้องการ 
 ปุ๋ ยวตัถดุิบท่ี 1: ตัง้เป็นตวัแปร N1, P1, K1 
 ปุ๋ ยวตัถดุิบท่ี 2: ตัง้เป็นตวัแปร N2, P2, K2 
 ปุ๋ ยวตัถดุิบท่ี 3: ตัง้เป็นตวัแปร N3, P3, K3 
 Input3 ป ริมาณปุ๋ ยหลังผสมท่ี ต้องการ 
(กิโลกรัม)  ตัง้เป็นตวัแปร x
 Output1 ปริมาณ (กิโลกรัม) ของปุ๋ ยชนิดท่ี 
1,ปุ๋ ยชนิดท่ี 2 และปุ๋ ยชนิดท่ี 3 ท่ีต้องใช้ในการผสม
 ให้ตวัแปร a แทนปริมาณของปุ๋ ยชนิดท่ี 1
 ให้ตวัแปร b แทนปริมาณของปุ๋ ยชนิดท่ี 2
 ให้ตวัแปร c แทนปริมาณของปุ๋ ยชนิดท่ี 3
 Output2 ปริมาณสารเติม (Filter) ท่ีต้องเติม
เพ่ิมลงไปเพ่ือให้ได้ปริมาณปุ๋ ยหลงัผสมตรงตามต้องการ 
โดยตัง้เป็นตวัแปร F
 จากนัน้คณะผู้พฒันาได้แทนคา่ความสมัพนัธ์ของ
ตวัแปรตา่งๆ ในรูปของสมการเชิงเส้น ได้ดงัสมการท่ี (1)

 
Start 

Input N-P-K fomular, Primary 

fertilizers and kg dose 

Completed  

input data 

Calculate 

Output display 

End 

no 

yes 
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a[N1,P1,K1]+b[N2,P2,K2]+c[N3,P3,K3] = N-P-K   (1)
เขียนแยกส่วนเฉพาะธาตุได้เป็นสมการที่ (2) (3) และ (4)
aN1+bN2+cN3 = N      (2)
aP1+bP2+cP3 = P      (3)
aK1+bK2+cK3 = K      (4)

 พบวา่ได้สมการเชิงเส้นทัง้หมด 3 สมการ และ
มีตวัแปรท่ีต้องการหา 3 ตวัแปร จึงสามารถแก้สมการ

ด้วยหลกัการของสมการเชิงเส้นหลายตวัแปร เพ่ือหาคา่  
3 ตวัแปร (a, b, c) ได้ดงัสมการท่ี (5) (6) และ (7) 

      (5)

     (6)

           (7)

       
 สว่นปริมาณฟิลเตอร์ (F) ท่ีจะต้องใสเ่พ่ือให้ได้
ปริมาณครบตามต้องการ จะสามารถค�านวณจาก 

ปริมาณปุ๋ ยหลงัผสมท่ีผู้ใช้ต้องการ (x)  ลบด้วยปริมาณ
รวมของวตัถดุบิท่ีต้องใสท่ัง้หมด ดงัสมการท่ี (8)

F = x - x(a+b+c)     (8)

 จากนัน้ท�าการวิเคราะห์เง่ือนไขกรณีท่ีไม่
สามารถค�านวณปริมาณปุ๋ ยวตัถดุิบเพ่ือผสมให้ได้ตาม
ต้องการ ดงัเง่ือนไขตอ่ไปนี ้
 กรณีท่ีเลือกวตัถดุิบท่ีเป็นไปไม่ได้ท่ีจะผสมให้
ได้ตามสตูรท่ีต้องการ ซึง่หากค�านวณจะได้สดัสว่นของ
บางวตัถดุิบติดลบ หรือปริมาณรวมเกินปริมาณปุ๋ ยหลงั
ผสมท่ีผู้ใช้ต้องการ
 กรณีท่ีตวัหารของสมการ (5) หรือ (6) หรือ (7) 
เป็นศนูย์
 

 การออกแบบหน้าจอระบบ

 คณะผู้พฒันาได้ออกแบบหน้าจอเพ่ือให้ผู้ ใช้
สามารถใช้ได้สะดวกและได้ผลลพัธ์ตรงตามต้องการ ดงั
ภาพท่ี 2

Figure 2. System and User Interface Design

คํานวณ เริ�มใหม่ วิธีใช้

ชนิดที�3  ____ - ____ - ____

จํานวน:   _________กก.     รวม: _______

ต้องการใส่ ________ ก./ต้น ต้องใช:้          ก./ต้น

ถ้าคุณผสม Filler คุณต้องผสม________ กก.

ใส่สูตรที�ท่านต้องการ

N:____ P:____ K:____

กรุณาระบุแม่ปุ๋ย

ปุ๋ย  N          P          K          จํานวน (กก.)

ชนิดที�1  ____ - ____ - ____

ชนิดที�2  ____ - ____ - ____
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ผลการด�าเนินงาน
  
       คณะผู้พฒันาได้วิเคราะห์และออกแบบระบบเพ่ือ
ชว่ยให้ผู้ใช้มีความสะดวกรวดเร็วในการค�านวณสตูรปุ๋ ย 
โดยมีผลการด�าเนินงาน ดงันี ้

ผลการทดลอง

 การใช้งานระบบ จะเร่ิมจากการติดตัง้ระบบ 
โดยจากภาพท่ี 3 เป็นภาพหน้าจอการตดิตัง้ระบบ ท่ีเม่ือ
ผู้ใช้ดาวน์โหลดแอพพลเิคชัน่ลงบนโทรศพัท์เคลือ่นท่ีเป็น
ท่ีเรียบร้อยแล้ว และกดปุ่ มติดตัง้ แอพพลิเคชัน่ก็จะถกู
ตดิตัง้จนเสร็จสมบรูณ์  สว่นในภาพท่ี 4 เป็นรูปแสดงหน้า
จอหลักของระบบ ท่ีเปิดขึน้มาหลังจากติดตัง้เสร็จ
เรียบร้อยแล้ว ซึ่งประกอบไปด้วยเมนู สูตรท่ีต้องการ 

ชอ่งปุ๋ ยชนิดท่ี1 ชนิดท่ี 2 และชนิดท่ี 3 จ�านวนท่ีต้องการ 
ชอ่งปอ้นข้อมลูท่ีต้องการใส ่ ชอ่งแสดงผลท่ีต้องใช้  ชอ่ง
แสดงปริมาณ Filler  ปุ่ มค�านวณ  ปุ่ มเร่ิมใหม ่และปุ่มวิธีใช้
 ช่องสูตรท่ีต้องการช่อง N เม่ือผู้ ใช้ต้องการ
ไนโตรเจน สามารถปรับเปลี่ยนตวัเลขได้ตามต้องการ
 ช่องสูตรท่ีต้องการช่อง P เม่ือผู้ ใช้ต้องการ
ฟอสฟอรัส สามารถปรับเปลี่ยนตวัเลขได้ตามต้องการ
 ช่องสูตรท่ีต้องการช่อง K เม่ือผู้ ใช้ต้องการ
โพแทสเซียม สามารถปรับเปลี่ยนตวัเลขได้ตามต้องการ
 ชอ่งปุ๋ ยชนิดท่ี 1  2  3 คือสตูรปุ๋ ยแตล่ะชนิดท่ี 
ผู้ ใช้จะน�ามาผสมสามารถก�าหนดได้ตามต้องการ ช่อง
จ�านวน เม่ือผู้ใช้ต้องการก�าหนดจ�านวนปุ๋ ยรวม มีหนว่ย
เป็นกิโลกรัม 

  Figure 3. System Installation Screen                              Figure 4. System Main Screen

   ชอ่งต้องการใส ่เม่ือผู้ใช้ต้องการก�าหนดจ�านวน
ท่ีต้องการใส ่มีหนว่ยเป็นกรัม 
 ช่องต้องการใช้ จะแสดงจ�านวนท่ีต้องใช้มี
หนว่ยเป็นกรัม จ�านวนท่ีต้องใช้นีจ้ะไมผ่สม Filler
 ชอ่ง Filler คือ สารเตมิเตม็ท�าให้ปุ๋ ยครบจ�านวน
เชน่ ต้องการปุ๋ ย 100 แตผ่สมแล้วได้ 70 ต้องเตมิ Filler 
อีก 30 ปุ๋ ยจงึจะครบจ�านวน
 ปุ่ มค�านวณ เม่ือผู้ ใช้กดปุ่ มค�านวณระบบจะ
แสดงจ�านวนปุ๋ ยแต่ละชนิดท่ีจะน�ามาผสมหน่วยเป็น

(กก.),จะแสดงจ�านวนท่ีต้องใช้มีหนว่ยเป็นกรัม, (จ�านวน
ท่ีไมผ่สม Filler) และระบบจะแสดงจ�านวน Filler ท่ีท�าให้
ปุ๋ ยครบจ�านวน ซึง่มีหนว่ยเป็นกิโลกรัม
 ปุ่ มเร่ิมใหม ่คือ การกลบัเป็นคา่เร่ิมต้น
 ปุ่ มวิธีใช้ คือ ปุ่ มเม่ือผู้ใช้กดปุ่ มแสดงหน้าจอวิธี
ใช้และค�าอธิบายเก่ียวกบัโปรแกรมนี ้
 สว่นภาพท่ี 5 เป็นภาพแสดงหน้าจอวิธีใช้และ
ค�าอธิบายตา่งๆ เชน่ N,P,K, ชอ่งปุ๋ ยชนิดท่ี1,ชนิดท่ี 2และ
ชนิดท่ี 3จ�านวน และอ่ืน ๆ
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Figure 5.  Help Screen
    

วเิคราะห์ผลการใช้งานระบบ

 คณะผู้พฒันาได้ท�าการส�ารวจความพึงพอใจ
ของผู้ ใช้งานโปรแกรมค�านวณสตูรปุ๋ ยบนระบบปฏิบตัิ
การ Android นี ้โดยรวบรวมข้อมลูความพงึพอใจในการ
ใช้งานของผู้ ใช้โปรแกรมจ�านวน 107 คน ซึ่งมีการ
วิเคราะห์ข้อมลูและจ�าแนกรายละเอียด ดงัตอ่ไปนี ้
 ส่วนท่ี  1  ผลการวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของ 
ผู้ตอบแบบสอบถาม 
 ส่วนท่ี 2 ผลการวิเคราะห์ความพึงพอใจของ 
ผู้ ใช้งานโปรแกรมค�านวณสตูรปุ๋ ยบนระบบปฏิบตัิการ 
Android ซึง่ได้จากแบบสอบถามความพงึพอใจในการ
ใช้โปรแกรม โดยแสดงไปรูปแบบค่าเฉลี่ย และค่าส่วน
เบ่ียงเบนมาตรฐาน ดงัตารางท่ี 1

 การวิ เคราะห์ข้อมูลทั่ วไปของผู้ตอบ
แบบสอบถาม
 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของผู้ ใช้งาน
โปรแกรม โดยจ�าแนกตามประเภทของผู้ใช้  พบวา่จากผู้
ตอบแบบสอบถามจ�านวน 107 คน ผู้ตอบแบบสอบถาม
สว่นใหญ่เป็นเพศชายจ�านวน 65 คน คดิเป็นร้อยละ 60.7 

สว่นเพศหญิงมีจ�านวน 42 คน คดิเป็นร้อยละ 39.3 และ
ผู้ตอบแบบสอบถามมีการศกึษาอยูใ่นระดบัปริญญาตรี
ขึน้ไป มากท่ีสดุ จ�านวน 71 คน คิดเป็นร้อยละ 66.4 
รองลงมาเป็นระดบัปวส./อนปุริญญา จ�านวน 23 คน 
คิดเป็นร้อยละ 21.5 ส่วนระดับมัธยมศึกษา/ปวช. มี
จ�านวน 12 คน คดิเป็นร้อยละ 11.2 และในระดบัประถม
ศึกษามีจ�านวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 0.9 โดยผู้ตอบ
แบบสอบถามส่วนใหญ่ประกอบอาชีพอ่ืนๆ มากท่ีสดุ 
จ�านวน 45 คน คดิเป็นร้อยละ 42.1 รองลงมาประกอบ
อาชีพรับจ้าง จ�านวน 21 คน คิดเป็นร้อยละ 19.6 รองลง
มาประกอบอาชีพเกษตรกร จ�านวน 17 คน คดิเป็นร้อย
ละ 15.9 รองลงมาประกอบอาชีพรับราชการ/พนกังาน
รัฐวิสาหกิจ/พนกังานสว่นท้องถ่ิน จ�านวน 13 คน คดิเป็น
ร้อยละ 12.1 รองลงมา และประกอบอาชีพค้าขาย 
น้อยท่ีสดุ จ�านวน 11 คน คิดเป็นร้อยละ 10.3 ผู้ตอบ
แบบสอบถามส่วนใหญ่ใช้โทรศัพท์ระบบปฏิบัติการ 
Android 8 ชั่วโมงต่อวัน จ�านวน 43 คน มากท่ีสุด 
คิดเป็นร้อยละ 40.2 รองลงมาใช้โทรศพัท์ระบบปฏิบตัิ
การ Android 0-4 ชัว่โมงตอ่วนั จ�านวน 40 คน คดิเป็น 
ร้อยละ 37.4 รองลงมาใช้โทรศัพท์ระบบปฏิบัติการ 
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Android 16 ชัว่โมงตอ่วนัจ�านวน 18 คน คดิเป็น ร้อยละ 
16.8 และใช้โทรศพัท์ระบบปฏิบตักิาร Android 24 ชัว่โมง
ตอ่วนั จ�านวน 6 คน น้อยท่ีสดุ คดิเป็นร้อยละ 5.6 ผู้ตอบ
แบบสอบถามสว่นใหญ่มีเคร่ืองโทรศพัท์ใช้ 1 เคร่ือง มาก
ท่ีสดุ จ�านวน 74 คน คิดเป็นร้อยละ 69.2 รองลงมามี
เคร่ืองโทรศพัท์ใช้ 2 เคร่ืองจ�านวน 26 คน คดิเป็นร้อยละ  
24.3 รองลงมามีเคร่ืองโทรศพัท์ใช้ มากกว่า 3 เคร่ือง 
จ�านวน 6 คน คดิเป็นร้อยละ 5.6 และมีเคร่ืองโทรศพัท์ใช้ 
3 เคร่ือง น้อยท่ีสดุ จ�านวน 1 คน คดิเป็นร้อยละ 0.9

 ผลการวิเคราะห์ ความพึงพอใจของผู้ใช้
งานโปรแกรมค�านวณสูตรปุ๋ยบนระบบปฏิบัติการ
แอนดรอยด์ซึ่งแสดงผลในรูปของค่าเฉล่ีย และค่า
เบี่ยงเบนมาตรฐาน
 จากตารางท่ี 1  พบวา่ระดบัความคดิเหน็ของ
ผู้ ใช้งานโปรแกรมค�านวณสตูรปุ๋ ยบนระบบปฏิบตัิการ
แอนดรอยด์ ด้านความพงึพอใจในการใช้โปรแกรม ใน

ภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก ( x  =4.50) เม่ือพิจารณาเป็น
รายข้อพบวา่ ข้อ 8, 10 และ12 ความพงึพอใจในการใช้

โปรแกรม อยูใ่นระดบั มากท่ีสดุ โดยหากเรียงจากคะแนน
เฉลี่ยมากไปหาน้อย จะเป็นไปดงัรายการตอ่ไปนี ้ข้อมลู
ท่ีได้รับมีประโยชน์ตอ่ผู้ ใช้ ( x =4.66)  เป็นเทคโนโลยีท่ี
ทันสมัยและสะดวกรวดเร็วต่อการใช้งาน ( x =4.60) 
ข้อความอา่นได้ชดัเจนและเข้าใจงา่ย ( x =4.57) 
 สว่นข้อท่ี 1, 2, 3, 4, 5 ,6, 7, 9, 11 และ 13 
ความพงึพอใจในการใช้โปรแกรม พบวา่อยูใ่นระดบัมาก 
โดยหากเรียงคะแนนเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย จะเป็นไป
ดงันี ้ โปรแกรมมีความสะดวกในการใช้งาน และขัน้ตอน
การใช้โปรแกรมงา่ยไมซ่บัซ้อน ( x =4.54) ลดคา่ใช้จา่ย
ในการผสมปุ๋ ยใช้เองได้จริง และมีความถกูต้องในระบบ
การค�านวณ  ( x =4.52)   ความพงึพอใจในประสทิธิภาพ
การใช้งานโปรแกรมโดยรวม ( x =4.50) ท่านเข้าใจ 
การท�างานของโปรแกรมเป็นอย่างดี ( x =4.48) 
ค�าอธิบายวิธีการใช้งานโปรแกรมเข้าใจง่าย และระบบ
แจ้งเตือนเม่ือใสข้่อมลูผิดพลาด ( x =4.44) การออกแบบ 
แอปพลิเคชั่น มีความสวยงาม ( x =4.40) การใช้
โปรแกรมผา่นระบบปฏิบตักิาร Android ( x =4.29)
 

Table 1. Mean and standard deviation of users’ satisfaction levels Development with the application 
(n=107)

The satisfaction of the application x S.D. Level
1. Application on the  Android operating system 4.29 1.03 good

2. Ease of use 4.54 0.69 good

3. An explanation of how to use is easier to understand 4.44 0.74 good

4. Simple, not complicated 4.54 0.65 good

5. Notifications when entering the wrong information 4.44 0.75 good

6. Actually reduce the cost of compound fertilizer 4.52 0.70 good

7. Design application functionality with aesthetics 4.40 0.78 good

8. Text legible, easy to understand 4.57 0.71 Very good

9. Users understand how the program works 4.48 0.74 good

10. The output information has been useful to the user 4.66 0.60 Very good

11. Accurate in the calculation 4.52 0.69 good

12. Modern technology, convenient and easy to use 4.60 0.65 Very good

13. Overall satisfaction 4.50 0.74 good

Average 4.50 0.74 good
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สรุป
 

สรุปผลการด�าเนินงาน

 คณะผู้ พัฒนาได้ด�าเนินการสร้างโปรแกรม
ค�านวณโดยการค�านวณสตูรปุ๋ ยจะท�าบนระบบปฏิบตักิาร
แอนดรอยด์ เพ่ือชว่ยเกษตรกรลดคา่ใช้จา่ยด้านต้นทนุลง
โดยการผสมปุ๋ ยใช้เอง และง่ายต่อการใช้งานอีกทัง้ยงั
สะดวกรวดเร็ว ท�าให้เกษตรกรสามารถค�านวณสตูรปุ๋ ยท่ี
ต้องการด้วยตนเอง งา่ยตอ่การพกพาและมีประสทิธิภาพ
ท่ีดีตอ่ไปในอนาคต นอกจากนัน้ยงัได้ท�าการส�ารวจความ
พงึพอใจของผู้ใช้งานโปรแกรม จากผู้ใช้จ�านวน 107 คน ท่ี
หลากหลายการศึกษา อาชีพ และลกัษณะการใช้งาน
โทรศพัท์มือถือ พบวา่ผู้ใช้มีความพงึพอใจในการใช้งานใน
ชว่งระดบัดี ถงึดีมาก โดยได้คะแนนประเมินเฉลีย่ท่ี 4.5 
จาก 5 ด้วยคา่เบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.74

ข้อจ�ากัด

 ระบบค�านวณสูตรปุ๋ ยนีส้ามารถค�านวณได้
เฉพาะปุ๋ ยวตัถดุบิท่ีทราบปริมาณ N P K แนน่อนเทา่นัน้
5.3 ประโยชน์ท่ีคาดวา่จะได้รับ
 เกษตรกรสามารถน�าโปรแกรมไปใช้ และท�าให้
ลดต้นทนุในการใช้ปุ๋ ยเคมีได้ อีกทัง้ได้ปุ๋ ยเคมีตรงตามท่ี
ต้องการมากท่ีสดุ
 

ข้อเสนอแนะ

 เพ่ือประโยชน์ในการพฒันาและปรับปรุงระบบ
ให้มีประสทิธิภาพย่ิงขึน้ คณะผู้พฒันามีข้อเสนอแนะดงันี ้
 1. ควรมีการพฒันาโดยการใสร่าคาปุ๋ ยท่ีใช้เป็น
วตัถดุบิ เพ่ือค�านวณราคาตอ่กระสอบท่ีได้
 2. ควรมีการแนะน�าว่าพืชชนิดใดควรใส่ปุ๋ ย
อยา่งไร 
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