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บทคัดย่อ 

ศูนย์สมาร์ทฟาร์ม มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ มีการจัดสรรเนื้อท่ีเพื่อปลูกสละพันธ์ุสุมาลีจำนวน 220 ไร่ จำเป็นต้องพัฒนา
ระบบบริหารจัดการฟาร์มอัจฉริยะแบบครบวงจร เพื่อให้ได้ข้อมูลตั้งแต่การปลูก การดูแล การเก็บเกี่ยวพร้อมจำหน่ายผลผลิต และ
ได้ข้อมูลเพื่อการตัดสินใจสำหรับผู้บริหาร การวิจัยครั้งนี้จึงมีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาและวิเคราะห์ปัญหาการจัดเก็บข้อมูล
สำหรับการบริหารจัดการฟาร์มของศูนย์สมาร์ทฟาร์ม 2) พัฒนาระบบบริหารจัดการฟาร์มอัจฉริยะ 3) ศึกษาประสิทธิภาพของ
ระบบบริหารจัดการฟาร์มอัจฉริยะ งานวิจัยนำการคิดเชิงออกแบบมาใช้เพื ่อวิเคราะห์ปัญหาและพัฒนานวัตกรรมใหม่ โดย
ประยุกต์ใช้กูเกิลแอปพลิเคชันพัฒนาระบบบริหารจัดการฟาร์มอัจฉริยะและนำแนวคิดลีนมาเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน 
ผลการวิจัยพบว่า 1) มีการรวบรวมและจัดเก็บข้อมูลการเกษตรบนฐานข้อมูลแบบออนไลน์ 2) มแีอปพลิเคชันสำหรับบริหารจัดการ
ฟาร์มอัจฉริยะ รองรับการใช้งานบนสมาร์ทโฟน แท็บเล็ตและพีซี 3) เพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน เช่น การผสมเกสรลดขั้นตอน
การปฏิบัติงานได้ 2 ขั้นตอน ลดระยะเวลา 0.6 วินาทีต่อช่อดอก และมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นร้อยละ 25.66 การเก็บผลผลิต ลด
ระยะเวลา 46.2 วินาทีต่อช่อดอก และมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นร้อยละ 59.51 การจัดทำรายงานลดระยะเวลา 13 ชั่วโมง 5 วินาที 
และมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นร้อยละ 99.37 และลดต้นทุนการปฏิบัติงานโดยรวมได้ 25,084.28 บาทต่อปี จากการใช้งานระบบที่
แปลงสละพันธ์ุสุมาลีพบว่า ระบบง่ายต่อการเข้าถึงผ่านสมาร์ทโฟนและช่วยให้การทำการเกษตรมีประสิทธิภาพขึ้น ช่วยลดขั้นตอน 
ลดระยะเวลาในการปฏิบัติงาน และลดต้นทุน มีความเหมาะสมต่อการขยายผลการใช้งานไปยังแปลงผลไม้ชนิดอื่นของศูนย์สมาร์ท
ฟาร์ม มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 

 
 

คำสำคัญ: เกษตรอัจฉริยะ การคิดเชิงออกแบบ แนวคิดลีน กูเกิลแอปพลิเคชัน   
 
Abstract 

Smart Farm Center Walailak University has allocated 220 Rai for planting salak Sumalee. It is necessary 
to develop a comprehensive intelligent farm management system to obtain planting, care, harvesting, and 
distribution information for executive decision making. This research aims to 1) study and analyze data storage 
problems of farm management at Smart Farm Center, Walailak University. 2) develop a smart farm management 
system. 3) study the efficiency of the smart farm management system. This research applied the Design Thinking 
Process to analyze problems and develop new innovations by applying Google Applications to develop a smart 
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farm management system and adopting Lean concepts to increase work efficiency. The results showed that 1) 
Agricultural data is collected and stored on an online database. 2) There is an application for managing smart 
farms support for using on smartphones tablet and PC. 3) Increase operational efficiency, such as reducing 
pollination by 2 steps, reducing the time 0.6 seconds per inflorescence with the efficiency increased as 25.66 
percent. The harvesting time was reduced by 46.2 seconds per inflorescence and the efficiency increased 
59.51%. The preparation reports reduced the time to 13 hours 5 seconds, and the efficiency was increased by 
99.37%. The overall operating cost was reduced by 25,084.28 baht per year. From using the system at Salak 
Sumalee plantation, it was found that the system was easy to access via smartphones and made farming more 
efficient, simplified steps, reduced operating time and costs. It is suitable for expanding the application to other 
types of fruit plantations of the Smart Farm Center, Walailak University. 

 

Keywords: Smart farming, Design Thinking, Lean Thinking, Google Application  
 
บทนำ  

นโยบายการเกษตรอัจฉริยะ (Smart Farming) เป็นการนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีมาใช้สนับสนุนกระบวนการผลิต
สินค้าเกษตร ภายใต้ยุทธศาสตร์การส่งเสริมและพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการบริหารจัดการเกษตรอัจฉริยะ  (กระทรวงเกษตร
และสหกรณ์, 2565) ศูนย์สมาร์ทฟาร์ม มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ มีการจัดสรรเนื้อที่เพื่อปลูกสละพันธุ์สุมาลีจำนวน 220 ไร่ จึงมี
ความจำเป็นต้องพัฒนาระบบบริหารจัดการฟาร์มอัจฉริยะต้นแบบ เพื่อให้ได้ข้อมูลตั้งแต่ การปลูก การดูแล การเก็บเกี่ยวพร้อม
จำหน่ายผลผลิต และได้ข้อมูลเพื่อการตัดสินใจสำหรับผู้บริหาร ซึ่งเดิมการทำการเกษตรมีเทคโนโลยีที่มาช่วยเกี่ยวกับการทำ
การเกษตรน้อย การบันทึกข้อมูลการเกษตรไม่ครบถ้วน มีความยุ่งยากในการใช้งานและข้อมูลไม่ทันสมัย ข้อมูลแปลงปลูกพืช 
ข้อมูลต้นพืช มีการจัดเก็บข้อมูลในรูปแบบที่แตกต่างกัน จัดเก็บข้อมูลในรูปแบบกระดาษ รูปแบบไฟล์ และโปรแกรมสำเร็จรูป 
ข้อมูลการปฏิบัติงานประจำวันมีการบันทึกข้อมูลไม่ครบถ้วน ไม่มีการบันทึกข้อมูลรายละเอียดการปฏิบัติงานประจำวัน ก่อให้เกิด
ปัญหาไม่มีข้อมูลในการนำไปใช้วิเคราะห์เพื่อวางแผนการปฏิบัติงานและการตัดสินใจ รวมถึงใช้เวลามากในการจัดทำรายงาน ซึ่ง
เป็นการทำงานท่ีซ้ำซ้อนใช้ข้อมูลจากแหล่งเดียวกันคือ การบันทึกงานประจำวัน และไม่มีข้อมูลสนับสนุนสำหรับผู้ที่ต้องการทำงาน
วิจัย  

การดำเนินงานเพื่อขับเคลื่อนนโยบายมหาวิทยาลัยอัจฉริยะ (Smart University) ของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ด้วยการ
ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล สำหรับการพัฒนาระบบบริหารจัดการฟาร์มอัจฉริยะของศูนย์สมาร์ทฟาร์ม มหาวิทยาลัยวลัยลกัษณ์ 
เพื่อแก้ปัญหาดังกล่าวในเบื้องต้น ทีมผู้วิจัยศึกษาแนวคิดและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง พบว่า กระบวนการคิดเชิงออกแบบ (Design 
Thinking Process) ช่วยส่งเสริมความสามารถในการสร้างสรรค์นวัตกรรม มุ่งเน้นการทำความเข้าใจปัญหาในเชิงลึก โดยมี
กลุ่มเป้าหมายเป็นศูนย์กลาง นำความคิดสร้างสรรค์และมุมมองของแต่ละบุคคลมาสร้างสรรค์ 

นวัตกรรมและแนวทางการแก้ไขปัญหาซึ่งกระบวนการดังกล่าวสอดคล้องกับ  (บราวน์, 2554) ที่กล่าวว่า การคิดเชิง
ออกแบบเป็นวิธีการกระตุ้นความคิดที่หลากหลาย เป็นต้นกำเนิดของการพัฒนานวัตกรรม โดยอาศัยการวางแผนที่คำนึงถึงมนุษย์
เป็นสำคัญ ดังนั้นผู้วิจัยจึงสนใจศึกษาการพัฒนาระบบบริหารจัดการฟาร์มอัจฉริยะ ด้วยกระบวนการคิดเชิงออกแบบ ผ่าน 5 
ขั้นตอน คือ 1) Empathy การทำความเข้าใจกลุ่มเป้าหมายให้มากที่สุด เจาะลึกไปให้เห็นถึงปัญหาที่แท้จริง  2) Define การ
วิเคราะห์ข้อมูล ตั้งคำถามและผลักดันให้เกิดความคิดสร้างสรรค์ใหม่ๆ โดยไม่ตีกรอบความคิด 3) Ideate การระดมความคิด
สร้างสรรค์จำนวนมากโดยเน้นไปที่การหาแนวคิดที่จะแก้ปัญหาให้ได้มากท่ีสุด 4) Prototype สร้างต้นแบบ ทดสอบและตั้งคำถาม
เพื่อให้เห็นถึงข้อผิดพลาดให้เร็วท่ีสุด 5) Test นำต้นแบบที่ผ่านการทดสอบไปให้กลุม่ผูใ้ช้ได้ทดลองและนำผลตอบรับหรอืข้อแนะนำ
มาปรังปรุงก่อนนำไปใช้งานจริง 

การพัฒนาระบบบริหารจัดการฟาร์มอัจฉริยะโดยใช้การพัฒนาซอฟต์แวร์ที ่แบ่งการทำงานออกเป็นช่วงสั้น ๆ เน้น
ปรับปรุงอย่างรวดเร็ว รองรับการเปลี่ยนแปลงในอนาคต ประยุกต์ใช้กูเกิลแอปพลิเคชันซึ่งเป็นแอปพลิเคชันที่ถูกพัฒนาขึ้นมาโดย
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บริษัทกูเกิลเพื่อให้บริการทางด้านการบริหารจัดการภายในองค์กรและใช้บริการฟรี  (Google Product, 2565) สำหรับพัฒนา
ระบบบริหารจัดการฟาร์มอัจฉริยะด้วยการเลือกใช้เครื่องมือ 1) กูเกิลชีทสำหรับจัดเก็บเป็นฐานข้อมูลออนไลน์บนกูเกิลไดรฟ์ชว่ย
เข้าถึงเนื้อหาทั้งหมดได้อย่างสะดวกและปลอดภัย 2) แพลตฟอร์มแอปชีทช่วยให้พัฒนาแอปพลิเคชันได้รวดเร็ว สามารถสร้างและ
ปรับใช้แอปพลิเคชันหลายแพลตฟอร์มแบบเรียลไทม์ (AppSheet, 2565) 3) กูเกิลดาตาสตูดิโอเป็นเครื่องมือออนไลน์สำหรบัแปลง
ข้อมูลเป็นรายงานที่ปรับแต่งได้ (Google_Data_Studio, 2565) 

การนําหลักการลีน (Lean Thinking) มาลดกระบวนการและเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน  (เอกกะยอ และ ตั้งคุปตา
นนท์, 2555) เพื่อเพ่ิมคุณค่ามีหลักการสำคญั 5 ประการ ได้แก่ 1) การระบุเน้นท่ีคุณค่า 2) การวิเคราะห์สายธารคุณค่า ด้วยการลด
ความสูญเปล่าให้หมดไปหรือให้เหลือน้อยท่ีสุด 3) การไหล เป็นการทำให้กระบวนการทำงานไหลอย่างราบรื่นไม่สะดุด 4) ระบบดึง 
เป็นการทำงานตามความต้องการของผู้ใช้บริการ 5) ความสมบูรณ์แบบเป็นความมุ่งมั่นที่จะทำให้กระบวนการทำงานสมบูรณ์ที่สุด 
เพื่อลดขั้นตอนการปฏิบัติงานและลดระยะเวลาการทำงาน (วูแมค, 2550)  
 บทความนี้ได้แสดงการแก้ปัญหาดังกล่าว โดยการพัฒนาระบบบริหารจัดการฟาร์มอัจฉริยะ ซึ่งผสมผสานการทำงาน
ระหว่างการคิดเชิงออกแบบเพื่อสำรวจและแก้ปัญหา การพัฒนาระบบด้วยกูเกิลแอปพลิเคชัน และนำแนวคิดลีนมาช่วยลดขั้นตอน 
ระยะเวลาและเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานที่พื้นที่ต้นแบบแปลงสละพันธุ์สุมาลี โดยสามารถขยายผลการใช้งานไปยังแปลงผลไม้
ชนิดอื่นของศูนย์สมาร์ทฟาร์ม มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ได้ 
 
วัตถุประสงคก์ารวิจัย  

1. เพื่อศึกษาและวิเคราะห์ปัญหาการจัดเก็บข้อมูลสำหรับการบริหารจัดการฟาร์ม แปลงสละพันธ์ุสุมาลีของศูนย ์ 
สมาร์ทฟาร์ม มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 

2. เพื่อพัฒนาระบบบริหารจัดการฟาร์มอัจฉริยะ  
3. เพื่อศึกษาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการฟาร์มอัจฉริยะ  

 
ระเบียบวิธีวิจัย 
 การพัฒนาระบบบริหารจัดการฟาร์มอัจฉริยะ กรณีศึกษาแปลงสละพันธุ์สุมาลีของศูนย์สมาร์ทฟาร์ม มหาวิทยาลัยวลัย-
ลักษณ์ เป็นความร่วมมือระหว่างทีมผู้วิจัยร่วมกับผู้บริหาร และนักวิชาการจากศูนย์สมาร์ทฟาร์ม มีขั้นตอนการทำงานคือ 

1. ศึกษาและวิเคราะห์ปัญหาการจัดเก็บข้อมูลสำหรับการบริหารจัดการฟาร์ม โดยใช้กรอบแนวคิด Design Thinking 
Process 1) การเข้าใจปัญหา ทำการสอบถาม สัมภาษณ์ และนำความเข้าใจเพื่อจัดทำเป็นข้อสรุปและข้อจำกัด ทีมผู้วิจัยเห็น
ความสำคัญของการเอาใจใส่กับผู้ใช้เป็นพื้นฐาน โดยร่วมกันลงพื้นที่หน้างานแปลงสละพันธุ์สุมาลีของศูนย์สมาร์ทฟาร์ม เพื่อทำ
ความเข้าใจความต้องการและค้นหาว่าอะไรที่ทำให้ชีวิตของนักวิชาการที่ทำงานในแปลงง่ายมากขึ้น และจะนำเท คโนโลยีมาใช้
ประโยชน์อย่างไร 2) กำหนดปัญหาให้ชัดเจน ทีมผู้วิจัยประชุมกลุ่มร่วมกับผู้บริหาร และนักวิชาการจากศูนย์สมาร์ทฟาร์ม ร่วม
กำหนดปัญหาและเลือกการแก้ปัญหาตามลำดับความสำคัญ 3) การระดมความคิด ทีมผู้วิจัยและนักวิชาการจากศูนย์สมาร์ทฟาร์ม 
ระดมความคิด รับฟังข้อเสนอต่าง ๆ เพื่อเลือกตัวเลือกที่ดีที่สุด ซึ่งช่วยให้กระบวนการคิดเชิงออกแบบมีความต่อเนื่องเพื่อให้บรรลุ
เป้าหมาย ซึ่งหลังจากรวบรวมและจัดเรียงแนวคิดต่าง ๆ แล้วจะทำกระบวนการค้นหารูปแบบรวมถึงศึกษาจากงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
ทำการรวบรวมข้อมูลพื้นฐาน เช่น ข้อมูลแปลง ข้อมูลต้นพืช ข้อมูลหลักการดูแลและค่าคงท่ีรวมถึงจัดทำเอกสารการออกแบบเพื่อ
ใช้งานร่วมกันผ่านกูเกิลไดรฟ์ 4) ออกแบบระบบเพื่อสร้างต้นแบบ  5) ทดสอบต้นแบบท่ีสร้าง 

2. พัฒนาระบบบริหารจัดการฟาร์มอัจฉริยะ โดยการประยุกต์ใช้กูเกิลแอปพลิเคชัน เพื่อช่วยให้ศูนย์สมาร์ทฟาร์มมี
ฐานข้อมูลสำหรับจัดเก็บข้อมูลอย่างเป็นระบบแบบออนไลน์ และช่วยอำนวยความสะดวกในการทำงานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นการ
สร้างต้นแบบโดยการเปลี่ยนแนวคิดจากการออกแบบให้เป็นฐานข้อมูลบนกูเกิลชีท และสร้างต้นแบบแอปพลิเคชันด้วยแพลตฟอร์ม 
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แอปชีทที่สามารถใช้งานผ่านสมาร์ทโฟน แท็บเล็ต หรือพีซี จากนั้นทดสอบการใช้งานนำร่องในพื้นที่แปลงสละพันธุ์สุมาลีของศนูย์
สมาร์ทฟาร์ม รวบรวมข้อเสนอแนะและปรับปรุงก่อนการนำมาใช้งานจริง นำข้อมูลจากการรวบรวมและบันทึกผ่านแอปพลิเคชันที่
เก็บในกูเกิลชีทสร้างรายงานสนับสนุนการตัดสินใจสำหรับผู้บริหารด้วยกูเกิลดาตาสตูดิโอ 

3. การเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานโดยประยุกต์ใช้แนวคิดลีน แบ่งออกเป็นขั้นตอนดังนี้ 1) เขียนขั้นตอน Pre-Lean
ขั้นตอนการดำเนินงานปัจจุบัน ตั้งแต่เริ่มต้นจนสิ้นสุดกระบวนการ 2) ระบุระยะเวลาของกิจกรรม ระยะเวลาที่เกิดขึ้นของกิจกรรม
ทุกกิจกรรม รวมถึงระยะเวลาระหว่างกิจกรรมและช่วงระยะเวลาที่ต้องรอในแต่ละกิจกรรมอย่างละเอียด  3) วิเคราะห์กิจกรรมที่
เกิดขึ ้นว่ากิจกรรมใดมีความจำเป็นหรือไม่มีความจำเป็นต้องทำ 4) คำนวณหาประสิทธิภาพของ Pre-Lean โดยใช้สูตร 
ประสิทธิภาพ=(ผลรวมของเวลาที่เป็นคุณค่า/เวลาทั้งหมด)*100  5) เขียนขั้นตอน Post-Lean ปรับกระบวนการทำงานใหม่ โดย
ตัดกิจกรรมที่ไม่เพิ่มคุณค่าออกและตัดกิจกรรมที่ไม่เพิ่มคุณค่าแต่จำเป็นต้องทำออกหรือให้เหลือน้อยท่ีสุด  

การรวมขั้นตอน/กิจกรรมเข้าด้วยกัน การลำดับขั้นตอนใหม่ และการนำระบบบริหารจัดการฟาร์มอัจฉริยะมาใช้งาน 6) 
คำนวณหาประสิทธิภาพของ Post-Lean อีกครั้ง โดยขั้นตอนการทำงานทั้งหมดที่ได้จาก Post-Lean จะมีเฉพาะกิจกรรมที่เพิ่ม
คุณค่าและกิจกรรมที่ไม่เพิ่มคุณค่าแต่จำเป็นต้องทำ (เอกกะยอ และ ตั้งคุปตานนท์, 2555)  

 

ผลการวิจัย 
1. ผลการวิเคราะห์ปัญหา 1.1) จากการศึกษาการทำการเกษตรของศูนย์สมาร์ทฟาร์มพบว่า มีการบันทึกข้อมูล

การเกษตรไม่ครบถ้วนและการจัดเก็บข้อมูลในรูปแบบที่แตกต่างกัน เช่น ข้อมูลแปลงจัดเก็บด้วยโปรแกรมและรูปแบบกระดาษโดย
นักวิชาการผู้ดูแลแปลง ข้อมูลต้นพืชจัดเก็บในรูปแบบไฟล์ด้วยโปรแกรมไมโครซอฟต์เอ็กเซล การบันทึกการปฏิบัติงานประจำวัน
ด้วยกูเกิลชีท ไม่มีการบันทึกข้อมูลรายละเอียดการปฏิบัติงานในแปลงตามประเภทงาน การปฏิบัติงานในแปลงสละสุมาลีที่ให้ผล
แล้วจำนวน 100 ต้น จะมีเกสรออกใหม่ให้ผสมและต้องตรวจสอบเพื่อเก็บผลผลิตทุกวัน ซึ่งใช้เวลามาก ปัจจุบันการผสมเกสรทำ
ตามประสบการณ์ที่เคยทำกันมา คือ เมื่อผสมเกสรแล้วจะติดริบบิ้นสีและเขียนวันที่ผสมเกสรไว้ที่ช่อดอก การเก็บผลผลิตต้องเดิน
ตรวจสอบทีละช่อดอกและคำนวณวันเก็บจากวันที่ผสมเกสรที่ริบบิ้น ทำให้มีความยุ่งยากและใช้เวลา มาก นอกจากนี้ต้องใช้
เวลานานในการจัดทำรายงานสำหรับผู้บริหาร (รายงานประจำเดือน รายงานประจำไตรมาส รายงานประจำปี) และเป็นการทำงาน
ที่ซ้ำซ้อนเนื่องจากใช้ข้อมูลจากแหล่งเดียวกันคือ การบันทึกงานประจำวัน 1.2 ) การบริหารจัดการฟาร์มด้านพืชต้องการการ
รวบรวมข้อมูลการทำเกษตรจัดเก็บในระบบฐานข้อมูล โดยสามารถบันทึกข้อมูลต่าง ๆ สำหรับบริหารจัดการฟาร์มและออกรายงาน 
1.3) ระดมความคิดเพื่อออกแบบฐานข้อมูลและกำหนดค่าข้อมูลพื้นฐาน เช่น ข้อมูลแปลง ข้อมูลต้นพืช ข้อมูลหลักการดูแลและ
ค่าคงที่ เป็นต้น 1.4) ออกแบบฐานข้อมูล ต้นแบบหน้าจอโปรแกรม และหาแนวทางการตรวจสอบข้อมูลด้วยคิวอาร์โค้ด การ
ออกแบบโครงสร้างฐานข้อมูลจัดเก็บบนกูเกิลชีท โครงสร้างฐานข้อมูลตารางประกอบด้วยตาราง 4 ประเภท 1) ตารางค่าคงที่ เช่น 
ชนิดแปลง สถานะแปลง สถานะพืช ประเภทปุ๋ย เป็นต้น 2) ตารางคุณสมบัติ เช่น แปลงใหญ่ แปลงย่อย สายพันธ์ุ และต้นพืช เป็น
ต้น 3) ตารางบันทึกรายการ เช่น บันทึกงานประจำวัน เป็นต้น 4) ตารางเมนู การออกแบบโครงสร้างฐานข้อมูล ตามตารางที่ 1  
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ตารางที่ 1 ตัวอย่างการออกแบบโครงสร้างฐานข้อมูลในกูเกิลชีท 
CT_TREE_SPECIE สายพันธุ ์         

Column Type Ref.Table Formula Initial Show if Enum Key Display name 

specie_id text      PK รหัสสายพันธุ ์

description text       ช่ือสายพันธุ ์

treetype_id ref CT_TREE_TYPE     FK รหัสชนิดพืช 

Numday number       จำนวนวันเก็บเกี่ยวหลังผสมดอก 

Picture image       รูปภาพ 

2. การพัฒนาระบบบริหารจัดการฟาร์มอัจฉริยะ ทีมผู้วิจัยได้พัฒนาระบบบริหารจัดการฟาร์มอัจฉริยะด้วยการ
ประยุกต์ใช้กูเกิลแอปพลิเคชันซึ่งเป็นแพลตฟอร์มรูปแบบคลาวด์ โดยเลือกใช้ 2.1) กูเกิลชีทสำหรับจัดเก็บเป็นฐานข้อมูลออนไลน์
บนกูเกิลไดรฟ์ 2.2) แพลตฟอร์มแอปชีทสำหรับพัฒนาแอปพลิเคชัน 2.3) กูเกิลดาตาสตูดิโอสำหรับสร้างรายงาน  แสดง
สถาปัตยกรรมระบบบริหารจัดการฟาร์มอัจฉริยะตามรูปที่ 1 การสร้างแอปพลิเคชันเพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลการทำการเกษตรของ
ศูนย์สมาร์ทฟาร์ม เช่น ข้อมูลแปลงใหญ่ แปลงย่อย ข้อมูลพืช ข้อมูลสายพันธ์ุ ประวัติการตรวจวัดค่าการเจริญเติบโต ประวัติข้อมูล
การปลูก การบันทึกการทำงานประจำวัน เช่น การรดน้ำ ใส่ปุ๋ย การกำจัดโรคและแมลง การกำจัดวัชพืช การตัดแต่งกิ่ง การเก็บ
เกี่ยวผลผลิต การจำหน่าย เป็นต้น และข้อมูลค่าใช้จ่าย รายได้ การสร้างรายงานประกอบการตัดสินใจสำหรับผู้บริหาร ทั้งนี้เพื่อใช้
เป็นฐานข้อมูลหลักในการบริหารจัดการและสามารถนำไปใช้ต่อยอดในการทำงานวิจัยในอนาคตได้ การสร้างฐานข้อมูลตารางในกู
เกิลชีท โดยการสร้างและกำหนดค่าข้อมูลในตารางค่าคงท่ีและตารางคุณสมบัติโดยผูใ้ช้งานทำการบันทึกข้อมูลพื้นฐานผ่านกูเกิลชีท 
เช่น ข้อมูลแปลงใหญ่ ข้อมูลแปลงย่อย และข้อมูลต้นพืช เป็นต้น ตัวอย่างการสร้างฐานข้อมูลและกำหนดค่าในตารางกูเกิลชีท  ตาม
ตารางที ่2   

 
รูปที่ 1 สถาปัตยกรรมระบบบริหารจัดการฟาร์มอัจฉริยะ 
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      ตารางที่ 2 ตัวอย่างการสร้างฐานข้อมูลและกำหนดค่าในตารางกูเกิลชีท   

 

การพัฒนาแอปพลิเคชัน Smart Farm DB ด้วยการประยุกต์ใช้แพลตฟอร์มแอปชีท การเข้าใช้งานแพลตฟอร์มแอปชีท
เพื่อสร้างแอปพลิเคชันสามารถเข้าถึงได้ที่เว็บไซต์ที่ https://www.appsheet.com/ จากนั้นล็อกอินเข้าใช้งานด้วยรหัสผู้ใช้งานจี
เมล เมื่อสร้างแอปพลิเคชันโดยการตั้งช่ือแอปพลิเคชัน เลือกประเภทและกำหนดพื้นท่ีสำหรับวางไฟล์แล้วจะเข้าสู่โปรแกรมแอปชีท 
การสร้างตารางในแพลตฟอร์มแอปชีท ตามรูปที่ 2 และสร้างหน้าจอในแพลตฟอร์มแอปชีทตามรูปที่ 3  

 

 

 

 

 

 

  

    

 

 

 

รูปที่ 2 ตัวอย่าง การสร้างตารางในแอปชีท 

จากรูปที่ 2 สร้างตารางที่แถบเมนู Data โดยการเช่ือมโยงกับโครงสร้างฐานข้อมูลที่ได้สร้างไว้ท่ีกูเกิลชีท  

https://www.appsheet.com/
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รูปที่ 3 ตัวอย่าง การสร้างหน้าจอในแอปชีท 

จากรูปที่ 3 หลังจากสร้างตารางเสร็จแล้ว สร้างหน้าจอที่แถบเมนู UX โดยการกำหนดค่าคุณสมบัติต่าง ๆ ตามประเภท
ของวิวหรือหน้าจอที่ต้องการ หลังจากกำหนดค่าทุกหน้าจอเสร็จแล้วจึงแชร์ลิงค์เพื่อทดสอบการใช้งาน  ซึ่งสามารถใช้งานได้ 2 
รูปแบบ ได้แก่ ผ่านสมาร์ทโฟนและบราวเซอร์ ผู้ใช้สามารถคลิกลิงค์ที่ได้รับการแชร์และบันทึกข้อมูลด้วยอุปกรณ์สมาร์ทโฟนที่
รองรับการใช้งานทั้งระบบปฏิบัติการ iOS และ Android และใช้งานผ่านบราวเซอร์ด้วยอุปกรณ์แท็บเล็ตและพีซี หลังจากสร้าง
แอปพลิเคชันเสร็จแล้วจึงแชร์ลิงค์เพื่อทดสอบการใช้งานซึ่งสามารถใช้งานได้ 2 รูปแบบ คือ ผู้ใช้สามารถคลิกลิงค์ที่ได้รับการแชร์
และบันทึกข้อมูลด้วยอุปกรณ์สมาร์ทโฟน รองรับการใช้งานทั้งระบบปฏิบัติการ iOS และ Android การใช้งานผ่านบราวเซอร์ด้วย
อุปกรณ์แท็บเล็ตและพีซี โดยการทดสอบการใช้งานที่แปลงสละพันธุ์สุมาลี ทำการติดแท็กคิวอาร์โค้ด ตามรูปที่ 4 โดยสามารถเข้า
ใช้งานแอปพลิเคชัน Smart Farm DB ตามรูปที่ 5 

 
4.1) แปลงสละพันธ์ุสมุาล ี

 
4.2) ติดคิวอาร์โค้ดทีต่้นพืช 

 
4.3) ติดติดคิวอารโ์ค้ดที่ช่อดอก 

รูปที่ 4 การติดแท็กคิวอาร์โค้ด 

จากรูปที่ 4 การติดแท็กคิวอาร์โค้ดที่ต้นสละที่แปลงสละพันธ์ุสุมาลี (4.1-4.3) โดยผู้ใช้สามารถเข้าเมนูตรวจสอบข้อมูลพืช 
เพื่อสแกนคิวอาร์โค้ดเพื่อดูรายละเอียดได้อย่างรวดเร็ว 
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5.1) หน้าเมนูหลัก 

 
5.2) ข้อมูลแปลง 

 
5.3) ข้อมูลพืช 

รูปที่ 5 การเข้าใช้งานระบบ 

จากรูปที่ 5 การใช้งานแอปพลิเคชัน Smart Farm DB เริ่มที่หน้าเมนูหลัก (Home) 5.1) หน้าเมนูหลัก ประกอบด้วยเมนู
ย่อยดังนี้ เมนูตรวจสอบข้อมูลพืช เมนูบันทึกงานประจำวัน เมนูบันทึกการตรวจวัดค่า เมนูข้อมูลแปลง เมนูข้อมูลพืช เมนูค่าใช้จ่าย
รายได้ เมนู Dashboard 5.2) ข้อมูลแปลง แสดงข้อมูลชื่อแปลงย่อย รหัสแปลงย่อย เนื้อที่ วันทำแปลง จำนวนต้น สถานะแปลง
ประเภทแปลง และการเชื่อมโยงข้อมูลต้นพืช 5.3) ข้อมูลพืช แสดงข้อมูลรหัสต้นพืช รายละเอียด อายุต้นกล้า ความสูง ทรงพุ่ม
ราคาต้นพันธุ์ วันที่ปลูก เป็นต้น ทั้งนี้ระบบจะเชื่อมโยงข้อมูลแปลงย่อย ข้อมูลการปลูกทดแทนให้อัตโนมัติ  การบันทึกงาน
ประจำวัน ระบบสามารถสรุปข้อมูลค่าใช้จ่าย รายได้ จำแนกข้อมูลตามวัน ประเภทงาน เช่น การรดน้ำ ใส่ปุ๋ย การกำจัดโรคและ
แมลง การกำจัดวัชพืช การผสมเกสร การตัดแต่งก่ิง การเก็บเกี่ยวผลผลิต การจำหน่าย การปลูกทดแทน การซ่อมแซมอุปกรณ์ เป็น
ต้น ทั้งนี้ระบบจะเชื่อมโยงข้อมูลตารางค่าคงที่และคำนวณค่าใช้จ่ายเช่น ค่าปุ๋ย ค่าแรง ให้อัตโนมัติ การบันทึกงานการตรวจวดัค่า 
เช่น การเจริญเติบโต ความช้ืน กรดด่าง สภาพดิน เป็นต้น 

การสร้างรายงานประกอบการตัดสินใจสำหรับผู้บริหาร โดยการเข้าใช้งานด้วยเครื่องมือกูเกิลดาตาสตูดิโอ สามารถเข้าถึง
ทีเ่ว็บไซต์ที่ https://datastudio.google.com/ เป็นการเข้าใช้งานด้วยรหัสผู้ใช้งานจีเมล จากนั้นทำการสร้างรายงานจากรายงาน
ว่างเปล่า โดยเลือก  Google Connectors เป็น Google ชีต และสามารถสร้างตาราง กราฟ ได้ ประกอบด้วย รายงานการ
ปฏิบัติงานประจำวัน รายงานสรุปรายได้ค่าใช้จ่าย รายงานแปลงพืช รายงานข้อมูลหลักต้นพืช รายงานประมาณการรายได้รายงาน
ประมาณการให้ผลผลิต รายงานประวัติการปลูกพืช รายงานประมาณการเก็บผลผลิตตามรสชาติ รายงานสรุปการปฏิบัติงาน 
ตัวอย่างรายงานตามรูปที่ 6  

https://datastudio.google.com/
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6.1) รายงานสรุปรายได้ค่าใช้จ่าย 

 

6.2) รายงานประมาณการเก็บผลผลิตตามรสชาติ 

รูปที่ 6 ตัวอย่างรายงาน  
จากรูปที่ 6 ประกอบด้วย 6.1) รายงานสรุปรายได้ค่าใช้จ่าย แสดงรายการข้อมูลรายได้ค่าใช้จ่ายตามประเภท กราฟแท่ง

เปรียบเทียบรายได้ค่าใช้จ่ายแต่ละเดือน ข้อมูลสรุปรายได้ ค่าใช้จ่าย เวลาปฏิบัติงานรวม 6.2) รายงานประมาณการเก็บผลผลิต
ตามรสชาติ สามารถตรวจสอบข้อมูลผลผลิตตามรสชาติที่ต้องการใช้งานไม่ว่าจะเป็นการรับประทานหรือการนำไปแปรรูป เช่น 
รสชาติเปรี้ยวอมหวาน รสชาติเปรี้ยว และสามารถทราบปริมาณผลผลิต และคำนวณยอดเงินได้ล่วงหน้า ซึ่งสามารถนำข้อมูลที่เก็บ
มาตรวจสอบและติดตามผล วิเคราะห์ วางแผนการปฏิบัติงานเพื่อการคาดการณ์ในการเก็บผลผลิตได้อย่างแม่นยำ เป็นการเพิ่ม
ประสิทธิภาพการทำงานให้ดียิ่งขึ้น นอกจากนี้ยังสามารถให้บริการข้อมูลให้ผู้ที่ต้องการทำงานวิจัยได้อย่างถูกต้อง แม่นยำ และ
ส่งออกข้อมูลได้แบบเรียลไทม์โดยการคลิกท่ีรายงานและกดส่งออกข้อมูลได้  

3. การวัดประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการฟาร์มอัจฉริยะของศูนย์สมาร์ทฟาร์ม มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 
การวิเคราะห์เปรียบเทียบการเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานด้วยการนำแนวคิดลีนมาประยุกต์ใช้งานซึ่งในแต่ละวัน

นักวิชาการของศูนย์สมาร์ทฟาร์ม มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ มีการปฏิบัติงานแปลงสละพันธุ์สุมาลีที่ต้องใช้เวลานาน คือ การผสม
เกสรตามตารางที่ 3 การเก็บผลผลิตตามตารางที่ 4 การจัดทำรายงานตามตารางที่ 5 แสดงตามกระบวนการทำงานตามแนวคิดลีน
ดังนี้ การผสมเกสร a) เขียนขั้นตอนการดำเนินงานปัจจุบันตั้งแต่เริ่มต้นจนสิ้นสุดกระบวนการ Pre-Lean ประกอบด้วย 1) ตัด
ริบบิ้นเป็นท่อน 2) จัดเรียงริบบิ้น 3) เย็บเป็นชุด 4) เขียนวันที่บนริบบิ้น 5) ตัดแต่งช่อดอก 6) ผสมเกสร 7) ติดริบบิ้น b) ระบุ
ระยะเวลาที่เกิดขึ้นของกิจกรรมในช่องวินาที c) วิเคราะห์กิจกรรม กิจกรรมที่เพิ่มคุณค่าแสดงกรอบสัญลักษณ์เส้นทึบเข้ม กิจกรรม
ที่ไม่เพิ ่มคุณค่าสัญลักษณ์กรอบเส้นทึบ กิจกรรมที่ไม่เพิ ่มคุณค่าแต่จำเป็นต้องทำสัญลักษณ์กร อบเส้นประ d) คำนวณหา
ประสิทธิภาพของ Pre-Lean โดยใช้สูตร ประสิทธิภาพ=(ผลรวมของเวลาที่เป็นคุณค่า/เวลาทั้งหมด)*100 e) เขียนขั้นตอน Post-
Lean ปรับกระบวนการทำงานใหม่ โดยนำระบบบริหารจัดการฟาร์มอัจฉริยะมาใช้งานและตัดกิจกรรมที่ไม่เพิ่มคุณค่าออก คือ 1) 
ตัดริบบิ้นเป็นท่อน 2) จัดเรียงริบบิ้น 3) เย็บเป็นชุด 4) เขียนวันที่บนริบบิ้น และตัดกิจกรรมที่ไม่เพิ่มคุณค่าแต่จำเป็นต้องออก คือ 
7) ติดริบบิ้น f) คำนวณหาประสิทธิภาพของ Post-Lean  ผลการวิเคราะห์แสดงในตารางที่ 3 พบว่า การผสมเกสรสามารถลด
ขั้นตอนการปฏิบัติงานได้ 2 ขั้นตอน (ระบบงานเดิม 7 ขั้นตอน ระบบงานใหม่ 5 ขั้นตอน) ลดระยะเวลา 0.6 วินาทีต่อช่อดอก 
(ระบบงานเดิมใช้เวลา 60.6 ระบบงานใหม่ 60 วินาที) และมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นร้อยละ 25.66  

คำนวณประสิทธิภาพระบบงานเดิมจาก (40/60.6)*100 ได้ร้อยละ 66 คำนวณประสิทธิภาพระบบงานใหม่จาก (55/60)*100 
ได้ร้อยละ 91.66 คำนวณประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นจากเดิมร้อยละ 25.66 (91.66-66.00) 
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ตารางที่ 3 วิเคราะห์การเปรียบเทียบการปฏิบัติงานการผสมเกสรสละพันธุ์สุมาลี  

Pre-Lean วินาที Post-Lean วินาที ประสิทธิภาพ 

 6  5 กิจกรรม Pre-Lean Post-Lean ผลต่าง 

ขั้นตอน 7 5 2 

ระยะเวลา(วินาที) 60.6 60 0.6 

ประสิทธิภาพ (%) 66.00 91.66 25.66 

 
รูปที่ 7 แผนภูมิแท่งเปรียบเทียบการเก็บผลผลิตสละพันธุ์
สุมาลีก่อน (Pre-Lean) และหลัง (Post-Lean) 

 3.6  30 

 2.4  10 

 3.6  5 

 30  10 

 10   

 5   

รวมเวลาท้ังหมด 
(วินาที) 

60.6 รวมเวลาท้ังหมด 
(วินาที) 

60 

ผลรวมเวลาที่
เป็นคุณค่า
(วินาที) 

40 ผลรวมเวลาที่
เป็นคุณค่า
(วินาที) 

55 

 

การเก็บผลผลิตตามตารางที่ 4 a) เขียนขั้นตอนการดำเนินงานปัจจุบันตั้งแต่เริ่มต้นจนสิ้นสุดกระบวนการ Pre-Lean 
ประกอบด้วย 1) เดินสำรวจต้นสละทุกต้น 2) สำรวจหาช่อดอกที่ตรงลักษณะ 3) คำนวณวันครบกำหนดเก็บวันท่ี 4) ตัดช่อสละ 5) 
ตัดแต่งงวง b) ระบุระยะเวลาที่เกิดขึ้นของกิจกรรมทุกกิจกรรมในช่องวินาท ีc) วิเคราะห์กิจกรรม กิจกรรมที่เพิ่มคุณค่าแสดงกรอบ
สัญลักษณ์เส้นทึบเข้ม กิจกรรมที่ไม่เพิ่มคุณค่าสัญลักษณ์กรอบเส้นทึบ กิจกรรมที่ไม่เพิ่มคุณค่าแต่ จำเป็นต้องทำสัญลักษณ์กรอบ
เส้นประ d) คำนวณหาประสิทธิภาพของกระบวนการทำงาน Pre-Leanโดยใช้สูตร ประสิทธิภาพ = (ผลรวมของเวลาที่เป็นคุณค่า/
เวลาทั้งหมด)*100  e) เขียนขั้นตอน Post-Lean ปรับกระบวนการทำงานใหม่ โดยนำระบบบริหารจัดการฟาร์มอัจฉริยะมาใช้งาน
และตัดกิจกรรมที่ไม่เพิ่มคุณค่าออก คือ 1) เดินสำรวจต้นสละทุกต้น 2) สำรวจหาช่อดอกที่ตรงลักษณะ และตัดกิจกรรมที่ไม่เพิ่ม
คุณค่าแต่จำเป็นต้องออก คือ 3) คำนวณวันครบกำหนดเก็บวันที่ f) คำนวณหาประสิทธิภาพของ Post-Lean ผลการวิเคราะห์
พบว่า การเก็บผลผลิตสามารถลดระยะเวลา 46.2 วินาทีต่อช่อดอก ระบบงานเดิมใช้เวลา 136.20 วินาที ระบบงานใหม่ 90 วินาที) 
และมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นร้อยละ 59.51 คำนวณประสิทธิภาพระบบงานเดิมจาก (40/136.2)*100 ได้ร้อยละ 29.37 คำนวณ
ประสิทธิภาพระบบงานใหม่จาก (80/90)*100 ได้ร้อยละ 88.88 ผลประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นจากเดิมร้อยละ 59.51 (88.88-29.37) 

 

 

 

 

 

1.ตัดริบบิ้นเป็นท่อน 1.จัดเตรียม Tag 

2.จัดเรียงริบบิ้น  2.ตัดแต่งช่อดอก 

4.เขียนวันที่ บนริบบิ้น 

3.ผสมเกสร 

7.ติดริบบิ้น 

6.ผสมเกสร 

4.ติดแท็ก 

5.ตัดแต่งช่อดอก 

3.เย็บเป็นแพค 

5.บันทึกข้อมูลการผสม
เกสร 
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ตารางที่ 4 วิเคราะห์การเปรียบเทียบการปฏิบัติงานการเก็บผลผลิตสละพันธุ์สุมาลี   

 

Pre-Lean วินา
ที 

Post-Lean วินาที ประสิทธิภาพ 

   36.2  20 กิจกรรม Pre-Lean Post-Lean ผลต่าง 

ขั้นตอน 5 5  

ระยะเวลา 136.2 90 46.2 
ประสิทธ ิภาพ 
(%) 

29.37 88.88 59.51 

 
รูปที่ 8 แผนภูมิแท่งเปรียบเทียบการเก็บผลผลิตสละพันธุ์สุมาลี  
ก่อน (Pre-Lean) และหลัง (Post-Lean) 

 30  10 

 30  10 

 10  30 

 30  20 

รวมเวลาท้ังหมด 
(วินาที) 

136.2  รวมเวลาท้ังหมด (วินาที) 

 

90   

ผลรวมเวลาที่เป็น
คุณค่า(วินาที) 

40  ผลรวมเวลาที่เป็นคุณค่า
(วินาที) 
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ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบการเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน การจัดทำรายงาน ตารางที่ 5 การจัดทำรายงาน a) 
เขียนขั้นตอนการดำเนินงานปัจจุบันตั้งแต่เริ่มต้นจนสิ้นสุดกระบวนการ Pre-Lean ประกอบด้วย 1) สรุปงานรายวัน 2) สรุปงาน
รายเดือน 3) สรุปงานรายไตรมาส ส่งส่วนแผนงานและยุทธศาสตร์ 4) สรุปงานรายปี ส่งส่วนแผนงานและยุทธศาสตร์ b) ระบุ
ระยะเวลาที่เกิดขึ้น c) วิเคราะห์กิจกรรม d) คำนวณหาประสิทธิภาพของกระบวนการทำงาน Pre-Lean e) เขียนขั้นตอน Post-
Lean f) คำนวณหาประสิทธิภาพของ Post-Lean จากผลการวิเคราะห์ พบว่า การการจัดทำรายงานตามประเภทต่าง ๆ  สามารถ
ลดระยะเวลา 13 ช่ัวโมง 5 วินาที และมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นร้อยละ 99.37 

 

 

 

 

 

 

 

1.เดินสำรวจต้นสละทุกต้น 

2.สำรวจหาช่อดอกที่ตรงลักษณะ

พร้อมตัด 

3.ตัดช่อสละ 

5.ตัดแต่งงวง 

ว 

4.ตัดแต่งงวง 4.ตัดช่อสละ 

5.บันทึกข้อมูลการเก็บผลผลิต 

1.เปิดระบบดูรายงานประมาณการเกบ็ผลผลิต 

2.เดินไปยังช่อที่ครบกำหนดเก็บ 

3.คำนวณวันครบกำหนด
เก็บวันที่ 
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ตารางที่ 5 วิเคราะห์การเปรียบเทียบการปฏิบัติงานการจัดทำรายงานตามประเภทต่าง ๆ   

Pre-Lean   วินาที   Post-Lean   วินา
ที  

ประสิทธิภาพ  

   300  30 กิจกรรม Pre-
Lean 

Post-
Lean 

ผลต่าง 

ขั้นตอน 4 4  

ระยะเวลา(ชม.) 13.08 0.03 13.05 

ประสิทธิภาพ (%)  0.63 100.0 99.37 

รูปที่ 9 แผนภูมิแท่งเปรียบเทียบการจัดทำรายงาน
ประเภทต่าง ๆ ก่อน (Pre-Lean) และหลัง (Post-
Lean) 

 7200  30 

 10800  30 

 28800  30 

รวมเวลาท้ังหมด (วินาที) 47100 รวมเวลาท้ังหมด (วินาที) 120 

ผลรวมเวลาที่เป็นคุณค่า
(วินาที) 

 

300 ผลรวมเวลาที่เป็นคุณค่า
(วินาที) 

 

120 

ผลการวิเคราะห์ค่าใช้จ่าย โดยวิเคราะห์การเปรียบเทียบค่าใช้จ่ายในแปลงแสดงดังตารางที่ 6 พบว่า การผสมเกสรลด
ค่าใช้จ่าย 270.63 บาทต่อปี คำนวณจากระยะเวลาลดลงเป็นชั่วโมงxค่าใช้จ่ายต่อชั่วโมง (4.33x62.5) และการเก็บผลผลิตลด
ค่าใช้จ่ายได้ 20,853.75 บาทต่อปี และการวิเคราะห์การเปรียบเทียบค่าใช้จ่ายการจัดทำรายงานปี แสดงดังตารางที่ 7 ผลการ
ว ิ เ ค ร า ะ ห ์  พ บ ว ่ า  ก า ร จ ั ด ท ำ ร า ย ง า น ต ่ า ง ส า ม า ร ถ ล ด ต ้ น ท ุ น ไ ด ้  3,959. 90 บ า ท ต ่ อ ป ี  ค ำ น ว ณ จ า ก
(270x260)/3600)x62.5)+(((7,170x12)/3600)x62.5)+(((10,770x4)/3600)x62.5)+(((28,800)/3600)x62.5) โดยสรุปสามารถ
ลดต้นทุนรวมทั้งสิ้น 25,084.28 บาทต่อป ี

 

ตารางที่ 6 วิเคราะห์การเปรียบเทียบค่าใช้จ่ายในแปลง 

ลำดับ รายการ 
ระยะเวลาก่อน

ใช้ระบบ 
ระยะเวลาหลัง

ใช้ระบบ 
ระยะเวลา

ลดลง 
จำนวน
รายการ 

จำนวน 
ระยะเวลา

ลดลง 
ค่าใช้จ่ายต่อ

ชั่วโมง 
ลด

ค่าใช้จ่าย  
วินาที วินาที (วินาที) ช่อดอก วัน (ชั่วโมง) (บาท) (บาท) 

1 การผสมเกสร  60.6 60 0.6 100 260 4.33 62.5 270.63 
2 การเก็บผลผลิต 136.2 90 46.2 100 260 333.66 62.5 20,853.75 

 

 

 

 

 

 

1.เปิดระบบส่งออกรายงานสรุป
งานประจำวัน 

1. สรุปงานรายวัน ใน Google 
Sheet 

3.เปิดระบบสง่ออกรายงานข้อมลู 3 เดือน 

4.เปิดระบบสง่ออกรายงานข้อมลู 12 เดือน 

3.สรุปงานรายไตรมาส ส่งส่วนแผนงาน
และยุทธศาสตร์ 

2. สรุปงานรายเดือน ที่ประชุมศูนย์ 

4.สรุปงานรายปี ส่งส่วนแผนงานและ
ยุทธศาสตร์ 

2.เปิดระบบสง่ออกรายงานข้อมลู 1 เดือน 
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ตารางที่ 7 วิเคราะห์การเปรียบเทียบค่าใช้จ่ายการจัดทำรายงาน  

ลำดับ รายการ 
ระยะเวลาก่อน

ใช้ระบบ 
ระยะเวลาหลัง

ใช้ระบบ 
ระยะเวลา

ลดลง 
จำนวน หน่วยนับ 

ระยะเวลา
ลดลง 

ค่าใช้จ่ายต่อ
ชั่วโมง 

ลด
ค่าใช้จ่าย  

วินาที วินาที (วินาที)  รายการ   (ชั่วโมง) (บาท) (บาท) 

1 การการจัดทำ
รายงานประจำวัน 300 30 270 260 วัน 19.5 62.5 1,218.75 

2 
การการจัดทำ
รายงาน
ประจำเดอืน 

7200 30 7170 12 เดือน 23.9 62.5 1,493.75 

3 
การการจัดทำ
รายงานประจำ
ไตรมาส  

10800 30 10770 4 ไตรมาส 11.97 62.5 747.92 

4 การการจัดทำ
รายงานประจำปี  28800 30 28770 1 ปี 7.99 62.5 499.48 

 
สรุปผลการวิจัย  

ทีมผู้วิจัยได้พัฒนาระบบบริหารจัดการฟาร์มอัจฉริยะของศูนย์สมาร์ทฟาร์ม มหาวิทยาลัยวลัยลกัษณ์ ด้วยกระบวนการคิด
เชิงออกแบบช่วยพัฒนากระบวนการแก้ไข้ปัญหาและการทำงานเป็นลำดับขั้นตอน การสร้างแอปพลิเคชันด้วยกูเกิลแอปพลิเคชัน 
ชื่อ Smart Farm DB สามารถจัดเก็บข้อมูลเป็นระบบบนฐานข้อมูลออนไลน์ นักวิชาการในแปลงสามารถใช้สมาร์ทโฟนบันทึก
ข้อมูลการทำการเกษตรของศูนย์สมาร์ทฟาร์มได้อย่างครบถ้วน ตรวจสอบข้อมูลพืชด้วยการสแกนคิวอาร์โค้ดอย่างสะดวกและ
รวดเร็ว มีรายงานเพื่อสนับสนุนการวางแผนและตัดสินใจ การนำแนวคิดลีนมาใช้ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน โดยการนำ
ระบบบริหารจัดการฟาร์มอัจฉริยะมาใช้งานในแปลงสละสุมาลีพบว่ามีประสิทธิภาพเพิ่มขึ ้นตามแผนภูมิแท่งเปรียบเทียบ
ประสิทธิภาพก่อนและหลังใช้ระบบ การบันทึกข้อมูลหลักการทำการเกษตรและการปฏิบัติงานประจำวันครบถ้วน การผสมเกสรมี
ประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นร้อยละ 25.66 (จากร้อยละ 66 เป็นร้อยละ 91.66) การเก็บผลผลิตมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นร้อยละ 59.51 (จาก
ร้อยละ 29.77 เป็นร้อยละ 88.88)  การจัดทำรายงานตามประเภทต่าง ๆ  มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นร้อยละ 99.37 (จากร้อยละ 0.63 
เป็นร้อยละ 100) สามารถส่งออกข้อมูลได้แบบเรียลไทมส์ำหรบัสนับสนุนการทำงานวิจัย และลดต้นทุนโดยรวมได้ 25,084.28 บาท
ต่อป ี 

 
รูปที่ 10 แผนภูมิแท่งเปรียบเทียบประสิทธิภาพก่อนและหลังใช้ระบบแปลงสละสุมาล ี
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อภิปรายผลการวิจัยและข้อเสนอแนะ 

จากการพัฒนาระบบบริหารจัดการฟารม์อัจฉริยะของศูนย์สมาร์ทฟาร์ม มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์พบว่าการผสมผสานการ
ทำงานร่วมกันระหว่างการคิดเชิงออกแบบเพื่อสำรวจและแก้ปัญหา การสร้างซอฟต์แวร์ที่ รองรับการปรับเปลี่ยนได้อย่างรวดเร็ว
ด้วยกูเกิลแอปพลิเคชัน และนำแนวคิดลีนเพื่อลดขั้นตอนและเพิ่มประสิทธิการทำงานโดยตัดกระบวนการและเอกสารที่ไม่จำเป็น
ออกไป มีการส่งมอบและปรับปรุงอย่างต่อเนื่องเพื่อผลลัพธ์ที่ดีที่สุด กระบวนการคิดเชิงออกแบบช่วยสร้างสรรค์นวัตกรรมที่
เหมาะสม (บราวน์, 2554) กูเกิลแอปพลิเคชันสามารถนำไปใช้ในการแก้ปัญหาได้ (สวัสดิรักษ์, จิตต์เกื้อ, และ จันทร์ศักดิ์สูง, การ
ปรับปรุงการบันทึกการปฏิบัติงานประจำวันของบุคลากร สำนักงานคณบดี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ภูเก็ต ด้วยเครื่องมือกูเกิลแอปพลิเคชัน, 2564) แอปพลิเคชัน Smart Farm DB สามารถแก้ปัญหาของศูนย์สมาร์ทฟาร์มได้ ทีม
ผู้วิจัยได้ศึกษาข้อมูลการบันทึกงานประจำวันของนักวิชาการผู้ดูแลแปลงพบว่า มีการบันทึกข้อมูลการปฏิบัติงานผ่านสมาร์ทโฟน
เป็นปัจจุบันโดยมีการระบุรายละเอียดครบถ้วน ทำให้สามารถเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานโดยสามารถตรวจสอบ ติดตามผล 
วิเคราะห์ และวางแผนการปฏิบัติงานได้ เช่น รายงานประมาณการเก็บผลผลิตตามรสชาติ สามารถนำไปคาดการณ์ในการเก็บ
ผลผลิตได้อย่างแม่นยำ  

แนวคิดลีนช่วยลดกระบวนการทำงานและสามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ  (เอกกะยอ และ ตั้งคุปตานนท์, 2555)   
ทั้งนี้แพลตฟอร์ม AppSheet มีข้อจำกัดคือ 1) ไม่เหมาะกับการสร้างแอปพลิเคชั่นที่เป็นสาธารณะ Public Application 2) ไม่
เหมาะกับการสร้างแอปพลิเคชันที่ซับซ้อน ที่มีการใช้ Third party API 3) ใช้กูเกิลชีท ในการเก็บข้อมูลทำให้มีข้อจำกัดในการขยาย
ระบบ สามารถใช้งานได้ 5 ล้านแถว (AppSheet ,2565). 
 ข้อเสนอแนะ หลังจากนำร่องการใช้งานที่แปลงสละพันธุ์สุมาลีต้นแบบแล้วนั้น ในขั้นตอนต่อไปจะขยายผลการใช้งานไป
ยังแปลงอื่น ๆ ของศูนย์สมาร์ทฟาร์ม มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ และปรับปรุงการติดแท็กคิวอาร์โค้ดที่ผลผลิตและพัฒนาระบบ
ติดตามและตรวจสอบย้อนกลับ (Track and Traceability) เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้บริโภค และเพิ่มมูลค่าให้กับสินค้าเกษตร 
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