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บทคัดยอ 
 การจัดทวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงค 1)เพ่ือพัฒนาแบบจําลองระบบรดนํ้าอัตโนมัติดวยเวลาและอุณหภูมิ 2) 
เพ่ือประเมินประสิทธิภาพของแบบจําลองระบบรดนํ้าอัตนมัติ โดยการใชระบบวัดความช้ืนของดิน ระบบวัดความช้ืน
ในอากาศ และระบบการวัดแสง จัดทําข้ึนเพ่ือตองการใหพืชไดรับปริมาณนํ้าไดตามตองการและเหมาะสมเพ่ือใหพืช
ไดเจริญเติบโตอยางสมบูรณ โดย สวนประกอบหลักของเครื่องจะมี ชุด Sensor การวัดความช้ืนของดิน การวัด
ความช้ืนในอากาศ ระบบการวัดแสง โดยใชโปรแกรมภาษาซี ในการเขียนคําสั่งในบอรด Arduino เช่ือมตอกับ
สายไฟกระแสตรง เพ่ือสั่งใหระบบทํางาน ซึ่งปมจะสูบนํ้าและปลอยนํ้าใหแกพืชโดยการสงนํ้าผานทอและปลอยนํ้า
ออกทางหัวนํ้า สามารถใชนํ้าไดแบบประหยัด สอดคลองกับความตองการนํ้าของพืช นํ้าจะรดพืชและซึมลงรากอยาง
ท่ัวถึงแตสม่ําเสมอ ทําใหดินมีความช้ืนคงท่ีในระดับท่ีพืชตองการ และเมื่อคาความช่ืนในดินเพ่ิมข้ึนมากกวา 70% 
คําสั่งในระบบ Arduino ก็จะสั่งการใหหยุดจายนํ้า สงผลใหพืชเจริญเติบโตอยางสมบูรณ และเพ่ือเปนการชวยเพ่ิม
ประสิทธิภาพในการทํางาน เปนการลดแรงงานงานคน และลดคาใชจายของเกษตรกร  
  ผลการวิจัยพบวา  
  ประสิทธิภาพของแบบจําลองระบบรดนํ้าตนไมอัตโนมัติดวยเวลาและอุณหภูมิ ในภาพรวมพบว     ามี
ความเหมาะสมอยูในระดับมาก (4.67) 
 
คําสําคัญ ระบบรดนํ้าอัตโนมตัิ  , สมองกลฝงตัว, สภาะแวดลอม 
  

Abstract 
 The purposes of this study were as follows: 1. to develop an automatic watering 
system with time and temperature; 2. to evaluate the efficiency of an automatic watering system 
model using a humidity, light and air temperature measurement system. This study was designed 
for plant to get the enough water and suitable to grow completely. The main components of the 
system were an air and humidity measurement sensor using C programming language to run the 
system. The pumping and releasing water to the plant used the pipe to the plant it also used 
economically to correspond to the water requirements of plants. Water would mulch and 
penetrate the roots thoroughly but consistently. The soil had constant moisture level at the 
plant level and when the soil capacity was increased more than 70%, Arduino commanded to 
stop the water supply. As a result, the plant grew completely, and it helped to increase the 
efficiency of work, which reduced labor force and farmers.  
  The study suggested that the finding of efficiency of an automatic watering system 
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model using humidity, light and air temperature measurement system which was found to be 
very appropriate at 4.67 level.  
 
Keywords Plantation watering System, Embedded System, Environment Analysis 
 
ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 
             เทคโนโลยีมีบทบาทสําคัญอยางมากในการดําเนินชีวิต ในสวนของการอํานวยความสะดวกสบาย ท้ังน้ี
ทางผูจัดทําก็ไดเล็งเห็นการประยุกตใช การควบคุมระบบดวยคําสั่งท่ีปอนลงไปในบอรด Arduino โดยนํามาเปนตัว
ประมวลผล สั่งการใหมีการรดนํ้าตนไม และสั่งการให Solenoid valve ทํางานเพ่ือสงจายนํ้าไปยังตนไมน้ันเองและ
เมื่อทําการสงจายนํ้าไดถึงตามปริมาณท่ีไดตั้งคาไวแลว คําสั่งใน Arduino ก็สั่งการใหหยุดจายนํ้า (จินตนกานต งาม
สุทธา,2551)  
   เน่ืองจากในปจจุบันรูปแบบการทําการเกษตรสวนมากจะใชรูปแบบเดิมคือจะใชแรงงานคนในการทํา
การเกษตร ทําใหสิ้นเปลืองท้ังแรงงานและเสียเวลาในการเพาะปลูก อีกท้ังผลผลิตท่ีไดมาน้ันไมคุมคาท่ีตองสิ้นเปลือง
คาใชจายในการจางแรงงานทางเกษตร ทําใหเกษตรกรเกิดการขาดทุน  
            ปจจุบันเทคโนโลยีมีการพัฒนาไปมาก จึงมีการนําเอาเทคโนโลยีตาง ๆ มาประยุกต ใชในชีวิตประจําวัน ไม
วาจะเปนทางการเกษตร เชนความตองการในการเพ่ิมผลผลิต การวิเคราะหขอมูลราคาของสินคาทางการเกษตร 
เปนตน จึงมีการนําเอาเทคโนโลยีมาประยุกตใชในการเกษตรเพ่ิมมากข้ึน เพ่ือสนองความตองการของเกษตรกร ทํา
ใหการทําเกษตรแบบแมนยําสูง(Precision Agriculture) หรือ Smart Farm เกิดข้ึน และถูกนํามาใชมากข้ึนปจจุบัน  
(จินตนกานต งามสุทธา,2551)  
            จากปญหาดังกลาว ผูวิจัยจึงเกิดแนวคิดท่ีจะทําการพัฒนาเครื่องมือเทคโนโลยีระบบการรดนํ้าพืชอัตโนมัติ 
โดยมีการใชระบบวัดความช้ืนของดินและระบบวัดความช้ืนในอากาศเขามาชวย เปนการใหนํ้าแกพืชโดยการสงนํ้า
ผานทอและปลอยนํ้าออกทางหัวนํ้าหยดสามารถใหนํ้าไดแบบประหยัด สอดคลองกับความตองการนํ้าของพืช นํ้าจะ
หยดซึมลงรากอยางชา ๆ แตสม่ําเสมอ  ทําใหดินมีความช้ืนคงท่ีในระดับท่ีพืชตองการ การนําหลอดไฟเขาไปเปด
ใหกับพืชเพ่ือใหพืชใชแสงในเวลาฟาครึ้มหรือชวงเวลากลางคืนมาชวยในการผลิตของพืช สงผลใหพืชเจริญเติบโตไดดี 
และเพ่ือเปนการชวยเพ่ิมประสิทธิภาพในการทํางาน เปนการลดแรงงานคนในการใชระบบวัดระดับนํ้าเขามาเพ่ือให
มีการดึงนํ้ามาใหพอสําหรับใชรดพืชผัก เพ่ิมความสะดวกและคาใชจายของเกษตรกร  
 
วัตถุประสงคของการวิจัย 
1 .เพ่ือพัฒนาแบบจําลองระบบรดนํ้าอัตโนมัตดิวยเวลาและอุณหภูม ิ
2. เพ่ือประเมินประสิทธิภาพของแบบจําลองระบบรดนํ้าอัตโนมตัิดวยเวลาและอุณหภูม ิ
              
สมมุติฐานการวิจัย 
ประสิทธิภาพของแบบจําลองระบบรดนํ้าอัตโนมัตดิวยเวลาและอุณหภูมิอยูในระดับมาก 
 
ขอบเขตการวิจัย 
  ดานระบบ 
   แบบจําลองระบบรดนํ้าตนไมอัตโนมัติดวยเวลาและอุณหภูมิ เปนระบบทํางานของโปรแกรม 
Arduino คือ เขียนคําสั่ง DHT22 เซนเซอรวัด อุณหภูมิ+ความช้ืน ใหทํางานเวลาท่ีอุณหภูมิภายในอากาศอยูใน
ระดับ 35 องศา ปมนํ้าจะทํางานอัตโนมัติ เขียนคําสั่ง Soil Moisture Sensor การวัดระดับอุณหภูมิความช้ืนภายใน
ดินอยูในระดับ 900 ปมนํ้าจะทํางานรดนํ้าอัตโนมัติ Optical Sensor ตัวรับแสง ในเวลาท่ีฟาครึ้มหรือเวลากลางคืน
จะเปดแสงแทนพลังงานแสงอาทิตย ใหกับพืชนํามาใชในการสังเคราะหแสง  
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ดานตัวแปร 

              ตัวแปรตน    คือ แบบจําลองระบบรดนํ้าอัตโนมัตดิวยเวลาและอุณหภูม ิ
             ตัวแปรตาม  คือ  ประสิทธิภาพของแบบจําลองระบบ 
 
กรอบแนวคิดการวิจัย 
 
 
 
 
 
 
วิธีดําเนินการวิจัย 
 ประชากร       
 ผูเช่ียวชาญ จํานวน 5 ทาน ท่ีมีความรูความสามารถเก่ียวแบบจําลองระบบรดนํ้าอัตโนมตัิดวยเวลาและ
อุณหภูม ิ
 การออกแบบระบบโดยการดําเนินการตามวงจรการพัฒนาระบบ 

1. กําหนดเซนเซอรท่ีตองการจะใช คือ กําหนดเซนเซอรวัดระดับนํ้า เซนเซอรวัดอุณหภมูิในอากาศ 
และเซนเซอรวัดแสง 

2. วิเคราะห คือ หลังจากท่ีสังเกตและศึกษาจากงานวิจัยท่ีเก่ียวของ และเปรียบเทียบกับปญหาท่ีกลุม
ผูวิจัยไดศึกษา จึงไดกําหนดและออกแบบจําลอง 

3. ออกแบบ คือ ออกแบบแบบจําลองระบบรดนํ้าตนไมอัตโนมัติดวยเวลาและอุณหภูมิ ออกแบบสวน
ติดตอกับบอรด Arduino และเซนเซอรตางๆ 

4. พัฒนา คือ เปนข้ันตอนของการพัฒนาระบบรดนํ้าตนไมอัตโนมัตดิวยเวลาและอุณหภูม ิ
5. ทดสอบ คือ สวนน้ีผูวิจยัไดใชวิธีการทดสอบไปพรอมๆกับการพัฒนาทีละสวนดวยวิธีการจาํลอง

สถานการณตางๆท่ีระบบตองการลงไปแลวตรวจสอบความถูกตองของผลลัพธของทีละสวน 
6. ติดตั้ง คือ หลังจากท่ีพัฒนาระบบแลวนํามาตดิตั้งกับแบบจําลอง ท่ีใชทดลองท่ีผูจัดทํา จัดทําข้ึน 
7. บํารุงรักษา คือ การปรับปรุงระบบหลังจากท่ีใชงานไปแลวเมื่อพบปญหา ผูวิจัยไดนํากลับไป

วิเคราะหปญหา  ออกแบบ พัฒนา ทดสอบ ติดตั้ง และใชงานระบบท่ีแกไขอีก จนระบบไมมี
ขอผิดพลาด 

   
 เครื่องมือท่ีใชในการวิจัย 

1. อุปกรณฮารดแวร 
1.1 โปรแกรม  Arduino IDE 
1.2 แผงวงจร  Arduino  UNO R3 
1.3 เซนเซอรวัดระดับนํ้า (water Level Sensor) 
1.4 เซนเซอรวัดอุณหภูมิในอากาศ (DHT 11 Sensor) 
1.5 เซนเซอรวัดแสง (LDR Sensor) 

2. แบบประเมินประสิทธิภาพแบบแบบจําลองระบบรดนํ้าตนไมอัตโนมัติดวยเวลาและอุณหภูม ิ
 การเก็บรวบรวมขอมลู 

แบบจําลองระบบรดนํา้

อตัโนมตัิด้วย 

เวลาและอณุหภมู ิ

- ประสิทธิภาพแบบจําลองระบบรดน้ําอัตโนมัติดวยเวลา

และอุณหภูมิ 



1292 
 

 

1. ศึกษาเอกสารตาง ๆ ท่ีเก่ียวของกับการพัฒนารูปแบบจําลองระบบรดนํ้าตนไมอัตโนมัติดวย
เวลาและอุณหภูม ิ

2. เก็บรวบรวมประสิทธิภาพของระบบดวยแบบประเมินประสิทธิภาพของแบบจําลองระบบรด
นํ้าตนไมอัตโนมตัิดวยเวลาและอุณหภมูิ โดยผูเช่ียวชาญจาํนวน 5 ทาน 

 การวิเคราะหขอมลู 
            การวิเคราะหขอมูลเปนการดําเนินการหลังจากท่ีผูวิจัยไดทดสอบเครื่องรดนํ้าอัตโนมัตดิวยเวลาและ
อุณหภูมิและเก็บรวบรวม ขอมูลแลวศึกษาตัวโปรแกรมอยางละเอียด ซึ่งจะทําการวิเคราะหขอมูล 2 ดาน ไดแก
  
            1. ประสิทธิภาพความเท่ียงตรงของเครื่องรดนํ้าอัตโนมัตดิวยเวลาและอุณหภมูิ สถิติท่ีใชในการวิเคราะห
ขอมูลการหาคารอยละ (Percentage)                
   2. การประเมินประสิทธิภาพของแบบจําลองรดนํ้าตนไมอัตโนมัติดวยเวลาและอุณหภูมิ  
     2.1 หาคาเฉลี่ยเลขคณิต (Mean) 
      2.2 หาคาสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard deviation)  
        2.3 กําหนดเกณฑในการแปลความหมายขอมลูท่ีเปนคาเฉลีย่ซึ่งไดมาจากการนําแบบประเมินการใช
งานโดยผูเขารวมประเมิน ระบบการรดนํ้าอัตโนมตัิดวยเวลาและอุณหภูมิ เปนคนใหคะแนนแลวมาคํานวณตามสูตร
ไดคาเปนตัวเลขแลวนํามาเทียบกับการแปลความหมายดังตอไปน้ี 
       คาเฉลี่ย 4.51-5.00 แปลวา เหมาะสมระดับมากท่ีสุด 
                คาเฉลี่ย 3.51-4.50 แปลวา เหมาะสมระดับมาก 
                คาเฉลี่ย 2.51-3.50 แปลวา เหมาะสมระดับปานกลาง 
                คาเฉลี่ย 1.51-2.50 แปลวา เหมาะสมระดับนอย 
                คาเฉลี่ย 1.00-1.50 แปลวา เหมาะสมระดับนอยท่ีสดุ 
  2.4 สวนขอมูลจากคําถามปลายเปด โดยผูเช่ียวชาญแสดงความคดิเห็น และขอเสนอแนะในสวนของการ
พัฒนาแบบจําลองระบบการรดนํ้าอัตโนมัตดิวยเวลาและอุณหภูมิ ผูวิจัยนําคําตอบและขอเสนอแนะมารวบรวม
เรียงลําดับ นําเสนอเปนขอๆ จากขอท่ีมีความถ่ีของผูตอบมากท่ีสดุ ไปจนนอยท่ีสดุตามลําดับ 
 
สรุปผลการวิจัย 
 1. การพัฒนาเครื่องตนแบบเพ่ือนําไปควบคุมการจายปริมาณนํ้าอัตโนมัติดวยเวลาและอุณหภูมิน้ัน 
สามารถสรางและพัฒนาไปใชปฏิบัติงานไดจริง ผลการสรางเครื่องรดนํ้าตนไมอัตโนมัติดวยเวลาและอุณหภูมิโดยการ
นําวงจรตรวจจับความช้ืนของดินและอากาศมาเปนอุปกรณสั่งงานซึ่งเครื่องรดนํ้าตนไมอัตโนมัติดวยเวลาและ
อุณหภูมิ เพ่ือเปดปดนํ้าในการรดนํ้าตนไมเองอัตโนมัติ เพ่ือเปนการประหยัดแรงงานคนและการใหนํ้าแกพืช อยางมี
ประสิทธิภาพ ท้ังน้ีอาจเปนเพราะมีการวัดประสิทธิภาพระหวางการทําและหลังการทําอยางสม่ําเสมอ การตรวจสอบ
และแกปญหาจนสําเร็จจากปญหาท่ีพบเจอมีการเขาพบและปรึกษาอาจารยท่ีปรึกษาโครงงานเพ่ือปรับปรุงทําให
โครงงานสําเร็จอยางมีประสิทธิภาพทําใหลุลวงไปดวยดี และมีความรวมมือระหวางการทํางานของกลุมผูจัดทําเอง  
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 2. การประเมินประสิทธิภาพของแบบจําลองระบบรดนํ้าตนไมดวยเวลาและอุณหภูมิ ในภาพรวมพบวามี

ความเหมาะสมอยูในระดับมากท่ีสุด (�̅� = 4.67) ดังแสดงในตารางตอป 
 
ตารางท่ี  1  ดานตรงตามความตองการของผูใชระบบ 

รายการประเมิน คาเฉลี่ย S.D. แปลผล 

ดานตรงตามความตองการของผูใชระบบ 
1.1  ออกแบบโครงสรางภายนอกแข็งแรงดี ทนทาน มิดชิด 4.60 0.55 มากท่ีสุด 
1.2  ความสามารถในการใชตัววัดความช้ืน ในดิน 4.80 0.45 มากท่ีสุด 
1.3  ความสามารถในการใชตัววัดความช้ืน ในอากาศ 4.80 0.45 มากท่ีสุด 

1.4  ความสามารถในการสูบนํ้าจากแทงคนํ้า 4.60 0.55 มากท่ีสุด 

1.5  ความสามารถในการจายนํ้าโดย อัตโนมตั ิ 4.50 0.45 มากท่ีสุด 

1.6  ความสามารถในการใชหลอดไฟ LED 4.80 0.45 มากท่ีสุด 

รวม 4.73 0.48 มากท่ีสุด 

ตรวจสอบ

อุณหภูมิ 

เร่ิมตน้ 

ตรวจสอบ

เวลา 

ป้ัมนํ้าทาํงาน 

จบการทาํงาน 

ป้ัมนํ้า

 

ป้ัมนํ้าทาํงาน 

รับเวลา 

รับอณุหภมู ิ
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   จากตารางท่ี 1 สามารถวิเคราะหสมรรถนะของดานตรงตามความตองการของผูใชระบบ ไดดังน้ี ผลรวม
คาเฉลี่ยสมรรถนะท่ีออกแบบโครงสรางภายนอกแข็งแรงดี ทนทาน มิดชิดมีคาเทากับ 4.60 คะแนน สมรรถนะดาน
ความสามารถในการใชตัววัดความช้ืนในดิน เทากับ 4.80 คะแนน สมรรถนะดานความสามารถในการใชตัววัด
ความช้ืนในอากาศ เทากับ 4.80 คะแนน สมรรถนะดานความสามารถในการสูบนํ้าจากแทงคนํ้า เทากับ 4.82 
คะแนน สมรรถนะดานความสามารถในการจายนํ้าโดยอัตโนมัติ เทากับ 4.50 คะแนน สมรรถนะดานความสามารถ
ในการใชหลอดไฟ LED เทากับ 4.80 คะแนน จากน้ันนําขอมูลท้ังหมดมาหาคาเฉลี่ยรวมคาเฉลี่ยท้ังหมดมีคาเทากับ 
4.73 คะแนน จึงสามารถสรุปไดวาการพัฒนาระบบรดนํ้าอัตโนมัติดวยเวลาและอุณหภูมิท่ีผูวิจัยไดพัฒนาข้ึนน้ัน ใช
งานได อยูในระดับดีมากท่ีสุด  
 

ตาราง 2 ดานประสิทธิภาพในการทํางานของระบบ 

รายการประเมิน คาเฉลี่ย S.D. แปลผล 

ดานประสิทธิภาพในการทํางานของระบบ 
2.1 ความมีประสิทธิภาพในการวัดความช้ืน ในดิน 4.80 0.45 มากท่ีสุด 

2.2 ความมีประสิทธิภาพในการวัดความช้ืน ในอากาศ 4.40 0.89 มาก 

2.3 ประสิทธิภาพของหัวปมในการสูบนํ้า เพ่ือใหนํ้าแกพืช 4.00 0.71 มากท่ีสุด 
2.4 ประสิทธิภาพของเซนเซอร ท่ีใชในการ วัดอุณหภูมิและวัดความช้ืนในดิน
เพ่ือใชในการให และหยุดจายนํ้า 

4.80 0.45 มากท่ีสุด 

2.5 ความครอบคลุมในการเขียนคาํสั่ง ใหระบบทํางาน 4.00 1.00 มากท่ีสุด 

รวม 4.40 0.70 มากท่ีสุด 

            จากตารางท่ี 2 การวิเคราะหสมรรถนะดานดานประสิทธิภาพในการทํางานของระบบสามารถอธิบายได 
ดังน้ี ทดลอง ความมีประสิทธิภาพในการวัดความช้ืนในดิน วิเคราะหออกแลวมาคาเฉลี่ยอยูท่ี 4.80 คะแนน และ 
ความมีประสิทธิภาพในการวัดความช้ืนในอากาศ วิเคราะหออกแลวมาคาเฉลี่ยอยูท่ี 4.40 คะแนน ประสิทธิภาพของ
หัวปมในการสูบนํ้าเพ่ือใหนํ้าแกพืช ถือวาดีมีคาเฉลี่ยอยูท่ี 4.00 คะแนน ประสิทธิภาพของเซนเซอร ท่ีใชในการวัด
อุณหภูมิและวัดความช้ืนในดินเพ่ือใชในการใหและหยุดจายนํ้าไดดีมาก มีคาเฉลี่ยอยูท่ี 4.80 คะแนน และความ
ครอบคลุมในการเขียนคําสั่ง ใหระบบทํางานไดดีมากคาเฉลี่ยอยูท่ี 4.00 คะแนน โดยภาพรวมสมรรถนะดาน
ประสิทธิภาพในการทํางานของระบบ มีประสิทธิภาพอยูในเกณฑดีมาก มีคาเฉลี่ยรวมอยูท่ี 4.40 คะแนน  
ตารางท่ี 3 การวิเคราะหสมรรถนะของระบบ 

รายการประเมิน คาเฉลี่ย S.D. แปลผล 

การวิเคราะหสมรรถนะของระบบ 

3.1 ดานความปลอดภัยในการใชงาน 4.60 0.55 มากท่ีสุด 

3.2 ดานความสะดวกและงายตอการใชงาน 4.80 0.45 มากท่ีสุด 

3.3 ดานประหยดัแรงงานคนในการควบคุม การใชงาน 4.80 0.45 มากท่ีสุด 

3.4 สามารถทํางานตอเน่ืองเปนระยะเวลานานได 4.80 0.45 มากท่ีสุด 

รวม 4.75 0.47 มากท่ีสุด 
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            จากตารางท่ี 3 การวิเคราะหสมรรถนะของระบบ สามารถอธิบายได ดังน้ี ดานความปลอดภัยใน 
การใชงาน อยูในระดับดีมากท่ีสุด มีคาเฉลี่ยอยูท่ี 4.60 คะแนน ดานความสะดวกและงายตอการใชงานไดดีมากท่ีสุด 
มีคาเฉลี่ยอยูท่ี 4.80 คะแนน ดานประหยัดแรงงานคนในการควบคุมการใชงานไดดีมากท่ีสุด มีคาเฉลี่ยอยูท่ี 4.80 
คะแนน สวนการสามารถทํางานตอเน่ืองเปนระยะเวลานานได อยูในระดับดีมากท่ีสุด มีคาเฉลี่ยอยูท่ี 4.80 คะแนน 
โดยภาพ รวมในการประเมินการการวิเคราะหสมรรถนะของระบบอยูในเกณฑดีมากท่ีสุด มีคาเฉลี่ยอยูท่ี 4.75 
คะแนน  
 
อภิปรายผลการวิจัย 
            การประเมินประสิทธิภาพของรูปแบบจําลองพัฒนาระบบรดนํ้าตนไมอัตโนมัติดวยเวลาและอุณหภูมิ ใน
ภาพรวมพบวามีความเหมาะสมอยูในระดับมากท่ีสุด ( x = 4.67) ผลดังกลาวอาจเกิดจากการพัฒนาเครื่องตนแบบ
เพ่ือนําไปควบคุมการจายปริมาณนํ้าอัตโนมัติดวยเวลาและอุณหภูมิน้ัน สามารถสรางและพัฒนาไปใชปฏิบัติงานได
จริง ผลการสรางเครื่องรดนํ้าตนไมอัตโนมัติดวยเวลาและอุณหภูมิโดยการนําวงจรตรวจจับความช้ืนของดินและ
อากาศมาเปนอุปกรณสั่งงานซึ่งเครื่องรดนํ้าตนไมอัตโนมัติดวยเวลาและอุณหภูมิ เพ่ือเปดปดนํ้าในการรดนํ้าตนไม
เองอัตโนมัติ เพ่ือเปนการประหยัดแรงงานคนและการใหนํ้าแกพืช อยางมีประสิทธิภาพ ท้ังน้ีอาจเปนเพราะมีการวัด
ประสิทธิภาพระหวางการทําและหลังการทําอยางสม่ําเสมอ การตรวจสอบและแกปญหาจนสําเร็จจากปญหาท่ีพบ
เจอ มีการเขาพบและปรึกษาอาจารยท่ีปรึกษาโครงงานเพ่ือปรับปรุงทําใหโครงงานสําเร็จอยางมีประสิทธิภาพทําให
ลุลวงไปดวยดี และมีความรวมมือระหวางการทํางานของกลุมผูจัดทําเอง ซึ่งสอดคลอง    ผลการวิจัยของวิลาศ แซ
เตีย ไดศึกษาการเครื่องรดนํ้าตนไมแนวตั้งอัตโนมัติ มีวัตถุประสงคเพ่ือพัฒนาและสรางเครื่องรดนํ้าตนไมอัตโนมัติท่ี
เหมาะสําหรับการใชงานในทองถ่ิน โดยผูจัดทําไดนําความรู ทักษะ และประสบการณท่ีไดเรียนรูจากการเรียนในวิชา
อิเล็กทรอนิกสอุตสาหกรรมและในรายวิชาอ่ืนๆ เพ่ือมาบูรณาการเกิดเปนองคความรู ฝกทักษะดานวิชาชีพ เพ่ิม
ประสบการณในการทํางาน โดยการพัฒนาและสรางสรรคนวัตกรรมใหม เพ่ิมทักษะในการปฏิบัติงาน เสริมสราง
ประสบการณใหไดมาตรฐานตามคุณวุฒิวิชาชีพของนักศึกษา ปลูกฝงคุณธรรมท่ีพึงประสงคของตามความตองการ
ของสถานประกอบการประจําวันตามหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และนโยบายสถานศึกษา 3 ดี ตลอดจนการ
ใชเครื่องรดนํ้าตนไมอัตโนมัติท่ีสรางน้ีเปนการนาสิ่งประดิษฐหรือนวัตกรรมตางๆ มาใชในการประหยัดพลังงาน ทํา
ใหประหยัดคาใชจาย เปนการอนุรักษฟนฟูธรรมชาติทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดลอม ซึ่งเปนการชวยลดสภาวะ
โลกรอนอนาคต 
 
ขอเสนอแนะ 
 ขอเสนอแนะในการวิจัยคร้ังตอไป 
            จากการทดสอบประสิทธิภาพของแบบจําลองระบบรดนํ้าตนไมอัตโนมัติดวยเวลาและอุณหภูมิ                  
มีความคิดเห็นและขอเสนอแนะ ตรงกันวา การออกแบบและพัฒนาเครื่องจายปริมาณนํ้าอัตโนมัติดวยเวลาและ
อุณหภูมิ ไดดี มีความเหมาะสมดีเยี่ยม ตรงกับลักษณะงานท่ีจะนําไปใชในงาน โดยดานความปลอดภัยในการใชงาน 
ความสะดวกและงายตอการใชงานและประหยัดแรงงานคนตอการนําไปใชงานจริง ในสิ่งท่ีควรแกไขปรับปรุง
 ผูเช่ียวชาญแนะนําใหปรับปรุงใหออกแบบโครงสรางท่ีเก็บอุปกรณฮารดแวร ใหมิดชิดมากข้ึนและมีชอง
ระบายนํ้าเพ่ิมข้ึนอีกหน่ึงจุด ในกรณีท่ีใหนํ้าแลวนํ้าลนทะลักลงในบอรดจําลอง 
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