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บทคัดย่อ 
 

 ปัจจุบันการเลี้ยงปลาสวยงาม (Ornamental fish)ในตู้ปลา ภายในหน่วยงานได้รับความนิยม
จากผู้เลี้ยงปลา และผู้ประกอบธุรกิจขายปลาสวยงามเป็นจ านวนมาก  เนื่องจากสามารถสร้าง
ทัศนียภาพด้านสิ่งแวดล้อมให้น่าดู ซึ่งการเลี้ยงปลาดังกล่าวผู้เลี้ยงต้องให้ความส าคัญในการดูแลและ
ควบคุมปัจจัยต่างๆ เช่น การให้อาหาร การเปิด-ปิดปั้มลม การเปิดไฟ และการควบคุมระบบค่า Ph 
ของน้ าที่อาจจะส่งผลให้น้ าในตู้ปลาเน่าเสียและท าให้ปลาที่เลี้ยงไว้ตายได้ เนื่องด้วยในปัจจุบันมี
ความก้าวหน้าของเทคโนโลยี IOT ที่สามารถควบคุมอุปกรณ์ในรูปแบบไร้สายได้ งานวิจัยนี้จึงได้ท า
การพัฒนาระบบการให้อาหารปลาอัตโนมัติผ่านแอปพลิเคชันมือถือ โดยการเขียนค าสั่งควบคุม
อุปกรณ์ลงบนอุปกรณ์ไมโครคอนโทรลเลอร์ โดยผู้ใช้งานสามารถสั่งงานผ่านแอปพลิเคชันก าหนดเวลา
ในการให้อาหารปลาแบบอัตโนมัติรวมถึงก าหนดปริมาณอาหารที่เหมาะสมตามปริมาณของปลาที่
เลี้ยงไว้ รวมทั้งท าการแจงเตือนเมื่อมีค่า Phของน้ าในตู้เลี้ยงปลา ที่ไม่เหมาะสมได้ การทดสอบ
ประสิทธิภาพของระบบ จากผู้เชี่ยวชาญและผู้ใช้งาน พบว่าระบบสามารถประเมินประสิทธิภาพได้
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.16 ซึ่งถือว่าการควบคุมตู้ปลาด้วยแอปพลิเคชันบนมือถือได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
รวมทั้งสามารถลดปัญหาน้ าเน่าเสีย ที่เกิดจากการให้อาหารปลาในปริมาณที่ไม่เหมาะสมได้ 
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Abstract 
 
Research Title : The Development Automatic of Fish Feeding System  
Author           :  Dr. Dulyawit Prangchumpol 
Year  :  2018 
 

ABSTRACT 
 

 Currently, ornamental fish in the office is popular among the fishers and fish 
farmers because this can create the good environment in an area. Thus, fishers have 
to pay attention in caring and control all kinds of factors such as feeding, air pumps, 
light, and pH value of water which may affect to the quality of water and fish maybe 
dead. With the advancement of IoT technology that is used to control wireless 
gadgets, this research developed an automatically fish feeding system that works 
through a mobile application. By writing device control commands onto the 
microcontroller device, users, through a mobile application, can control timing and 
amount of fish food according to the number of fish automatically, as well as 
warning when pH value of water is not proper. After testing from experts and users, 
the study found that an average value in the efficiency of this system was 4.16 which 
is considered that this application can control fish aquarium efficiently, and 
decreased spoiled water regarding to improper fish feeding. 
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บทที่  1 
บทน ำ 

 
 
1.1 ควำมเป็นมำและควำมส ำคัญของปัญหำ 
  ปัจจุบันการเลี้ยงปลาของสถานที่ราชการ หน่วยงานเอกชน สถานที่ท่องเที่ยว สถานพักผ่อน
หย่อนใจ สวนสาธารณะ วัด โรงเรียน วิทยาลัย มหาวิทยาลัยและชุมชนทั่วไป เป็นที่นิยมเลี้ยงปลา 
เพื่อสร้างทัศนียภาพของสิ่งแวดล้อมทาให้น่าดู น่าชม ร่มรื่น สวยงาม เหมาะสมที่จะเป็นสถานที่
พักผ่อนหย่อนใจคลายเครียด และเป็นมุมสบายสาหรับนักศึกษา อาจารย์ ประชาชนทั้งเด็กผู้ใหญ่ 
บุคคลทั่วไปทั้งคนไทย และต่างชาติ เป็นสถานที่ส่งเสริมการท่องเที่ยว ทั้งยังเป็นการส่งเสริมให้
เกษตรกรหันมาสนใจประกอบอาชีพด้านการเลี้ยงปลาด้วย แต่ปัญหาของการเลี้ยงปลาคือการให้
ปริมาณอาหารมากเกินไปจึงท้าให้เกิดปัญหาน้้าเน่าเสีย ซึ่งเป็นปัญหาที่ต้องการแก้ไข ประกอบกับการ
พัฒนาการด้านเทคโนโลยีทางด้าน IOT Internet of Things (IoT) ที่สามารถควบคุมผ่านบนอุปกรณ์
มือถือมีมาพัฒนาอย่างกว้างขวาง และเป็นที่นิยมในคนหมู่มาก นักวิจัยจึงเล็งเห็นประโยชน์ของของ
การควบคุมดังกล่าวนั้นสามารถปรับใช้กับชีวิตประจ้าวัน และการให้อาหารปลาได้ ผู้วิจัยจึงได้พัฒนา
ระบบให้อาหารปลาอัตโนมัติโดยควบคุมผ่านอุปกรณ์มือถือ  เพื่อแก้ปัญหาน้้าเน่าเสียจากการให้
อาหารปลา แก้ปัญหาไม่มีเจ้าหน้าที่ดูแลให้อาหารปลา และส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 
 
1.2  วัตถุประสงค์กำรวิจัย 
  1.2.1 เพื่อออกแบบและจัดสร้างเครื่องให้อาหารปลาอัตโนมัติและทดสอบประสิทธิภาพ 
การใช้งานของเครื่องให้อาหารปลาอัตโนมัต ิ 
  1.2.2 เพื่อลดปัญหาน้้าเน่าเสียที่เกิดจากการให้อาหารปลา 
1.3 ขอบเขตกำรวิจัย 
ระบบที่พัฒนาขึ้นเป็นการก้าหนดให้อาหารปลา โดยมีระบบควบคุมอาหารปลาอัตโนมัติ ตามเวลาที่
กาหนด 2 เวลาคือเวลา 08.00 น.และ 16.00น. 
 
1.4  ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับ 

มีสามารถได้เครื่องให้อาหารปลาแบบอัตโนมัติโดยควบคุมผ่านอุปกรณ์พกพาได้ 
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1.5    ค ำจ ำกัดควำมที่ใช้  
ระบบอัตโนมัติ คือ ระบบใดๆ หรือ กลไก ที่สามารถเริ่มท้างานได้ด้วยตัวเอง โดย

ท้างานตามโปรแกรมที่วางไว ้เช่นระบบรดน้้าอัตโนมัต ิระบบตอบรับโทรศัพท์อัตโนมัติ ระบบอัตโนมัติ 
อาจเป็นการใช ้กลไก คอมพิวเตอร์ หรือ อุปกรณ์อิเล็คทรอนิกส์ ควบคุม ต้องจะท้างานถูกต้องต่อเมื่อ
มีการวางแผน หรือ โปรแกรมโดยมนุษย์ทั้งสิ้น 

 
 
1.6 ระยะเวลำท ำกำรวิจัย และแผนกำรด ำเนินงำนตลอดโครงกำรวิจัย 
      ตารางที่ 1.1 ระยะเวลาด้าเนินการโครงการ 12 เดือน 
 

กิจกรรม 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
1.ศึกษาหาข้อมูลด้านวิชาการ
และงานวิจัยที่เกีย่วข้อง 
 

            

2. จัดเก็บข้อมลู 
 

            

3. เตรียมข้อมลู 
 

            

4. ออกแบบการทดลอง             
5. ทดลองและเก็บผลการ
ทดลอง 

            

6.วิเคราะห์ผลการทดลอง
และสรุปผลการทดลอง 

            

7.จัดท้ารายงานฉบับสมบูรณ ์             
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1.7 อุปกรณ์กำรวิจัย 
1.7.1.ซอฟต์แวร์ (Software) 

 •  Mysql server 
 •  Tomcat 
 •  Apache lucene 
 •  Java skip 

 
 1.7.2.  ฮาร์ดแวร์ (Hardware) 

•   อุปกรณ์ IOT 
•   โทรศัพท์เคลื่อนที ่
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บทที ่ 2 
ทฤษฏีที่เกี่ยวข้อง 

 
การทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาระบบแนะน าหนังสือในงานห้องสมุดโดยใช้

เทคนิคการกรอง แบบอ้างอิงเนื้อหา แบ่งออกเป็น 2 หัวข้อ คือ ทฤษฏีที่เกี่ยวข้อง และ การทบทวน
วรรณกรรมหรือสารสนเทศที่เกี่ยวข้อง 
 
 
2.1 ทฤษฏีที่เกี่ยวข้อง  
 รีเลย์ (Relay) หมายถึง อุปกรณ์ที่เปลี่ยนพลังงานไฟฟ้าให้เป็นพลังงานแม่เหล็ก เพื่อ
ใช้ในการดึงดูดหน้าสัมผัสของคอนแทคให้เปลี่ยนสภาวะ โดยการป้อนกระแสไฟฟ้าให้กับขดลวด 
เพื ่อทาการปิดหรือเปิดหน้าสัมผัสคล้ายกับสวิตช์อิเล็กทรอนิกส์ อุปกรณ์ไฟฟ้าที ่ใช้ตรวจสอบ
สภาพการณ์ของทุกส่วน ในระบบกาลังไฟฟ้าอยู่ตลอดเวลา หากระบบมีการทางานที่ผิดปกติรีเลย์
จะเป็นสั่งการให้ตัดส่วนที่ลัดวงจรหรือส่วนที่ทางานผิดปกติออกจากระบบทันทีโดยเซอร์กิตเบรก
เกอร์จะเป็นตัวที่ตัดส่วนที่เกิดฟอลต์ออกจากระบบจริง ๆ  
 ระบบอินทราเน็ต หมายถึง เครือข่ายคอมพิวเตอร์ที่เชื่อมโยงการสื่อสารด้วยระบบ
โปรโตคอลทีซีพี/ไอพี (TCP/IP) ซึ่งเป็นระบบโปรโตคอลในการสื่อสารของเครือข่ายอินเทอร์เน็ต 
(Internet) ดังนั้น โปรแกรมเพื่อการสื่อสารบนเครือข่ายอินทราเน็ตจึงเป็นซอฟต์แวร์ชนิดเดียวกัน
กับที่ใช้ในการสื่อสารบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตส่วนแตกต่างที่ ชัดเจนระหว่างเครือข่ายอินทราเน็ต
กับเครือข่ายอินเทอร์เน็ต คือ อินเทอร์เน็ตเป็นเครือข่าย คอมพิวเตอร์ ความที่ครอบคลุมทั้งโลก 
อินเทอร์เน็ตไม่มีใครเป็นเจ้าของอย่างแท้จริง และไม่มีใครสามารถควบคุมเครือข่ายอินเทอร์เน็ตได้
แต่สาหรับเครือข่ายอินทราเน็ตมีเจ้าของแน่นอนและถูกควบคุมโดยองค์กรหรือบุคคลผู้เป็นเจ้าของ
อินทราเน็ตเกิดจากความคิดของระบบอินเทอร์เน็ตในการเชื่อมโยงคอมพิวเตอร์หลากหลายชนิด
จากทุกมุมโลกเข้าด้วยกันได้ รวมทั้งการที่ผู้ใช้สามารถเข้าถึงข้อมูลจากที่ต่างๆ การมีบริการที่เป็น
ประโยชน์และความสามารถในการแสดงผลได้  
 ตามความต้องการแบบ 4ท (ที่เดียวทั่วโลก ทันที ทุกเวลา นี้เอง ทาให้เกิดแนวคิดใน
การนาเทคโนโลยีของระบบดังกล่าวมาใช้งานในหน่วยงานหรือองค์กร ซึ่งเมื่อย่อระบ[อินเตอร์เน็ต
ลงมาในองค์กรก็เป็นระบบอินทราเน็ตนั่นเอง ดังนั้นอินทราเน็ตต้องมีทั้งฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์
การประยุกต์ใช้อินทราเน็ตถือเป็นการปฎิรูประบบงานในองค์กรใหม่และก่อให้เกิดผลกระทบต่อ
กระบวนการและขั้นตอนการทางานในปัจจุบันและอนาคต  
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IP Address หมายถึง เลขรหัสประจาคอมพิวเตอร์ที่ต่ออยู่บนเครือข่าย ซึ่งประกอบด้วยตัวเลข 4 
ชุดและมีเครื่องหมายจุดขั้นระหว่างชุด ยกตัวอย่างเช่น 192.168.1.1 เป็นต้นหรือนิยมเรียกสั้นๆว่า 
IP ซึ่งตัวเลข IP แต่ละเครื่องจะไม่ซ้ากัน ดังนั้น จึงได้มีการก่อตั้งองค์กรเพื่อ แจกจ่าย IP Address 
โดยเฉพาะ ชื่อองค์กรว่า InterNIC (International Network Information Center) อยู่ที่
ประเทศสหรัฐอเมริกา การแจกจ่ายนั้นทาง InterNIC จะแจกจ่ายเฉพาะ Network Address ให้
แต่ละเครือข่าย ส่วนลูกข่ายของเครื่อง ทางเครือข่ายนั้นก็จะเป็น ผู้แจกจ่ายอีกทอดหนึ่ง  
ไมโครคอนโทรลเลอร์ (อังกฤษ: Microcontroller) หมายถึง อุปกรณ์ควบคุมขนาดเล็ก ซึ่งบรรจุ
ความสามารถที่คล้ายคลึงกับระบบคอมพิวเตอร์โดยในไมโครคอนโทรลเลอร์ได้รวมเอาซีพียู , หน่วย
ความจาและ พอร์ต ซึ่งเป็นส่วนประกอบหลักสาคัญของระบบคอมพิวเตอร์เข้าไว้ด้วยกัน โดยทา
การบรรจุเข้าไว้ในตัวถังเดียวกัน Dioxide  
 ประวัติความเป็นมา Android เป็นชื่อเรียกชุดซอฟท์แวร์ หรือแพลตฟอร์ม 
(Platform) สำหรับอุปกรณ์อ  ิเล็กทรอนิกส์ ที่มีหน่วยประมวลผลเป็นส่วนประกอบ อาทิเช่น 
คอมพิวเตอร์, โทรศัพท์ (Telephone), โทรศัพท์เคลื่อนที่ (Cell phone), อุปกรณ์เล่น
อินเตอร์เน็ตขนาดพกพา (MID) เป็นต้น แอนดรอยด์นั้น ถือกำเนิดอย่างเป็นทางการในวันที่ 5 
พฤศจิกายน 2550 โดยบริษัท กูเกิล จุดประสงค์ ของแอนดรอยด์นั้น มีจุดเริ่มต้นมาจากบริษัท 
Android Inc. ที่ได้นำเอาระบบปฏิบัติการลีนุกซ์ (Linux) ซึ่งนิยมนำไปใช้งานกับเครื่องแม่ข่าย 
(Server) เป็นหลัก นำมาลดทอนขนาดตัว (แต่ไม่ลดทอนความสามารถ) เพื่อให้เหมาะสมแก  ิการ
น ำไปติดตั้งบนอุปกรณ์พกพา ที่มีขนาดพื้นที่จัดเก็บข้อมูลที่ จำกัด โดยหวังว่า แอนดรอยด์ นั้นจะ
เป็นหุ่นยนต์ตัวน้อย ที่คอยช่วยเหลืออำนวยความสะดวกแก่ผู้ที่พกพามัน ไปในทุกที่ ทุกเวลา จาก
บทความข้างต้นอาจกล่าวได้ว่า Android เป็นการนำระบบปฏิบัติการลีนุกซ์ (Linux) ซึ่งเป็นที่นิยม
ใช้เป็นเครื่อง Server มาพัฒนาให้มีขนาดเล็กลงแต่ความสามารถไม่ลดลง หรือเป็นชุดของ  
ซอฟแวร์ หรือแพลตฟอร์ม (Platform) สำหรับอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ที ่มีหน่วยความจ ำ
ประมวลผล เป็นส่วนประกอบ จัดตั้งขึ้นโดยบริษัท กูเกิ้ล ระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ Android 
เริ่มต้นพัฒนาโดยบริษัท Android Inc. และต่อมาได้ ขายลิขสิทธิ์ Android ให้กับ Google ซึ่งใน
ขณะนั้นถูกเข้าใจว่าเป็นเพียงระบบปฏิบัติการบน 7 อุปกรณ์เคลื่อนที่เท่านั้นต่อมาในปี ค.ศ. 2007 
ก็เกิดปรากฎการณ์ชอง Android ขึ้นอีกครั้ง ซึ่งในครั้งนี้ ได้มีการเปิดเผยถึงระบบปฏิบัติการบน
โทรศัพท์เคลื่อนที่ในลักษณะ Open Platform ที่ผู้ใช้งาน สามารถพัฒนาซอฟแวร์ขึ้นมาใช้งานเอง
ได้จากกลุ่มบริษัทพัฒนาเทคโนโลยีเกี่ยวกับอุปกรณ์เคลื่อนที่ 34 บริษัทที่เรียกว่า Open Handset 
Aliance ซึ่งทำให้ทั่วโลกจับตากับการเคลื่อนไหวของ Android มากขึ้น Android เป็น
ระบบปฏิบัติการสาหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่ซึ ่งประกอบไปด้วยระบบปฏิบัติการ  (Operating 
System) มิดเดิ้ลแวร์ (Middleware) และโปรแกรมประยุกต์หลัก (Key Application) โดย 
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Android มีพื้นฐานอยู่บนระบบปฏิบัติการลินุกซ์ (Linux) ที่ได้รับความนิยมทั่วโลกในฐานะ Open 
Source ที่ถูกนำมาจำหน่ายหรือแจกฟรีในลักษณะเป็นแพ็คเกจ โดยผู้จัดทาซอฟแวร์จะรวม
ซอฟแวร์ สำหรับใช้งานในด้านอื่นๆ เป็นชุดเข้าด้วยกันส่วนในการพัฒนาซอฟแวร์บน Android 
นั้น จะใช้ภาษา จาวา (JAVA) ในกระพัฒนาระบบงานต่างๆ โดยภาษา JAVA เป็นภาษาโปรแกรม
เชิงวัตถุ (Object Oriented Programming Language ห รือ OOP) ซึ่งข้อดีของภ าษ า JAVA 
คือ ก า รไม่ขึ้นกับ แพลตฟอร์มใดๆ ทาให้ภาษา JAVA มีอิสระในการใช้งานสูง นอกจากลักษณะ
ต่างๆที่กล่าวมานั้น Android ยังมีลักษณะเป็นซอฟแวร์ Open Source เหมือนกับ Linux ซึ่งส่ง
เป็นผลดีที่ท าให้ Android ได้รับความนิยมอย่างสูง และยังมีการรวมตัวกันของกลุ่มบริษัทพัฒนา
อุปกรณ์เคลื่อนที่เพื่อสนับสนุน Android อีกด้วย ทาให้ Android หรือ Google Android เป็น
ระบบปฏิบัติการได้รับความตอบรับสูง และมีการพัฒนา Smartphone และ Tablet ออกมา
รองรับเป็นจำนวนมาก เช่น HTC, LG, Motorola, Samsung และ Sony Ericsson เป็นต้น และ
เนื่องจาก Android เป็น Open Source ท า ให้มีการพัฒนาและสร้าง Android ในฉบับของ
ตนเองขึ้นซึ่งสามารถแบ่ง Android ออกเป็น 3 ประเภท ดังนี้ 1.) Android Open Source 
Project (AOSP) เป็ น Android ป ร ะเภ ท แ ร กที่ Google เปิดให้สามารถ “ต้นฉบับแบบ
เปิด”ิ ไปติดตั้งใช้งานในอุปกรณ์ต่างๆโดยไม่ต้องเสีย ค่าใช้จ่าย 2.) Open Handset Mobile 
(OHM) เป็น Android ที่ได้รับการพัฒนาร่วมกับกลุ่ม บริษัทผู้ผลิตอุปกรณ์ที่ร่วมกับ Google ใน
นาม Open Handset Alliances (OHA) ซึ่งบริษัท เหล่านี้จะพัฒนา Android ในแบบฉบับของ
ตนเองออกมา พร้อมได้รับสิทธิในการมีบริการ  เสริมต่างๆจาก Google ที่เรียกว่า Google 
Mobile Service (GMS) ซึ่งเป็นบริการเสริมที่ทำ ให้ Android มีประสิทธิภาพ แต่การจะได้มาซึ่ง 
GMS นั้น ผู้ผลิตอุปกรณ์จะต้องทำการทดสอบระบบ และขออนุญาตทาง Google ก่อน 3.) 
Cooking หรือ Customize เป็น Android ที่นักพัฒนาน าเอารหัสต้นฉบับจาก แหล่งต่างๆมา
ปรับแต่งในฉบับของต้นเอง โดนจะทำการปลด Look สิทธิ์การใช้งานอุปกรณ์ หรือ Unlock เครื่อง
ก่อนจึงจะสามารถติดตั้งได้โดย Android ประเภทนี้มีความสามารถมาก ที่สุด เท่าที่อุปกรณ์เครื่อง
นั้นๆจะรองรับได้เนื่องจากได้รับการปรับแต่งให้เข้ากับอุปกรณ์นั้น จากผู้ใช้งาน นอกจากเป็นซอฟแวร์
ระบบเปิดแล้ว Android ยังมีลูกเล่นต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นการสั่งจากเสียง (Voice Control) การจัดการ
อัลบั้มรูปภาพในลักษณะเลื่อนซ้อน การเข้าถึงบัญชีรายชื่อโทรศัพท์อย่าง รวดเร็วและหลายรูปแบบ 
การติดต่อผ่านทางโทรศัพท์ รองรับระบบการติดต่อสื่อสารแบบ SMS, Email, Facebook, Google 
Maps, Google Search Engine, GPS และยังมีแอพพลิเคชั่นใหม่ๆ ที่มี ผู้คนทั่วโลกร่วมกันคิดค้น
อีกจ านวนมาก ซึ่งผู้ใช้งานสามารถดาวน์โหลด Android Market แล้วกด ส่งไปที่ Smartphone ได้
ทันที โดยการพัฒนาเวอร์ชั่นต่างๆของ Android 



7 
 

 โครงสร้างของแอนดรอยด ์การทำความเข้าใจโครงสร้างของระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์
ถือว่าเป็นสิ่งสำคัญ เพราะถ้านักพัฒนาโปรแกรมสามารถมองภาพโดยรวมของระบบได้ทั้งหมด จะให้
สามารถเข้าใจถึง กระบวนการทำงานได้ดียิ่งขึ้น และสามารถนำไปช่วยในการออกแบบโปรแกรมที่
ต้องการพัฒนา เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการทำงาน 
 จากโครงสร้างของระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ จะสังเกตได้ว่า มีการแบ่ง ส่วนประกอบ
ออกเป็นส่วนๆ ที่มีความเกี่ยวเนื่องกัน โดยส่วนบนสุดจะเป็นส่วนที่ผู้ใช้งานท าการติดต่อ โดยตรงซึ่งก็
คือส่วนของแอพพลิเคชั่น (Applications) จากนั้นก็จะล าดับลงมาเป็นองค์ประกอบอื่นๆ ตามล าดับ 
และสุดท้ายจะเป็นส่วนที่ติดต่อกับอุปกรณ์โดยผ่านทาง Linux Kernel โครงสร้างของแอน ดรอยด์ 
พอที่จะอธิบายเป็นส่วนๆ ได้ดังน้ี  
 1.) Applications เป็นส่วนของโปรแกรมที่มีมากับระบบปฏิบัติการ หรือ เป็นกลุ่มของ
โปรแกรมที่ผู้ใช้งานได้ท าการติดตั้งไว้ โดยผู้ใช้งานสามารถเรียกใช้ โปรแกรมต่างๆได้โดยตรง ซึ่งการ
ทำงานของแต่ละโปรแกรมจะเป็นไปตามที่ ผู้พัฒนาโปรแกรมได้ออกแบบและเขียนโค้ดโปรแกรม
เอาไว ้ 
 2.) Application Framework เป็นส่วนที่มีการพัฒนาขึ้น เพื่อให้นักพัฒนา สามารถ
พัฒนาโปรแกรมได้สะดวก และมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นโดยนักพัฒนาไม่จำเป็นต้องพัฒนาในส่วนที่มี
ความยุ่งยากมากๆ   
 3.) Libraries เป็นส่วนของชุดค าสั่งที่พัฒนาด้วย C/C++ โดยแบ่งชุดคำสั่ง ออกเป็น
กลุ่มตามวัตถุประสงค์ของการใช้งาน  
 4.) Android Runtime จะมี Darvik Virtual Machine ซึ่งการท างานของ Darvik 
Virtual Machine จะท าการแปลงไฟล์ที่ต้องการท างานให้เป็นไฟล์ .DEX ก่อนเพื่อให้มี
ประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น เมื่อใช้งานกับ หน่วยประมวลผลกลางที่มีความเร็วไม่มาก ส่วนต่อมาคือ Core 
Libraries ที่เป็นส่วนรวบรวมคำสั่งและชุดคำสั่งสำคัญ โดยถูกเขียนด้วยภาษาจาวา (Java Language)  
 5.) Linux Kernel เป็นส่วนที่ทำหน้าที่สำคัญ ในจัดการกับบริการหลักของ
ระบบปฏิบัติการ เช่น เรื่องหน่วยความจำ พลังงาน ติดต่อกับอุปกรณ์ต่างๆ ความปลอดภัย เครือข่าย 
โดยแอนดรอยด์ได้นำเอาส่วนน้ีมาจากระบบปฏิบัติการลีนุกซ์ รุ่น 2.6 (Linux 26. Kernel) ซึ่งได้มีการ
ออกแบบมาเป็นอย่างด ิ 

 
2.2 การทบทวนวรรณกรรม/สารสนเทศ (Information) ที่เกี่ยวข้อง 

การศึกษาออกแบบและสร้างเครื่องให้อาหารปลาอัตโนมัติต้นแบบ โดยควบคุมจากชุด
ควบคุมด้วยโปรแกรมไมโครคอนโทรลเลอร์แบบ PLC 16F877 โดยใช้โปรแกรมเวลาให้อาหารปลาแต่
ละวันมีถังบรรจุอาหาร และเลื่อนถังไปยังกลางบ่อปล่อยทิ้งไว้ เป็นการส่งเสริมให้เกษตรกรที่สนใจ
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เลี้ยงปลาเพื่ออาชีพ และสามารถไปทางานตามปกติเมื่อถึงเวลาการให้อาหาร โดยเครื่องให้อาหารปลา
อัตโนมัติ ตามปริมาณที่ได้ตั้งโปรแกรมเบื้องต้นโดยไม่เสียเวลางานด้านอื่นๆ เครื่องให้อาหารปลา
สามารถให้อาหารปลาได้วันละ 3 ครั้ง และอาหารมีการกระจายตัวได้ดีในกระชัง ขนาด 5 × 5 เมตร 
และผลการทดสอบมีประสิทธิภาพเป็นที่น่าพอใจสามารถให้อาหารปลาได้วันละ 3 เวลาและสามารถ
ให้อาหารปลาที่มีขนาดเม็ดประมาณ 10 มิลลิเมตร ลงมาจนถึงขนาด 5 มิลลิเมตรโดยประมาณและน้า
หนัก เฉลี่ยต่อรอบ 12.47 กรัม/รอบ ของเม็ดอาหารขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 5 มิลลิเมตรและ 8.33 
กรัม/รอบ ของเม็ดอาหารขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 10 มิลลิเมตร และสามารถเหวี่ยงอาหารได้ไกลสุด
ที่รัศมี 2.71 เมตร สาหรับอาหารปลาที่มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 10 มิลลิเมตร และขนาดเส้นผ่าน
ศูนย์กลาง 5 มิลลิเมตรได้ประมาณ 2.63 เมตรขณะเครื่องอยู่เหนือจากระดับผิวน้าประมาณ 1 เมตร 

เครื่องให้อาหารปลาดุกขนาด 606 × 550 × 1500 มิลลิเมตร มีส่วนประกอบสาคัญ 3 
ส่วนคือ (1) ชุดเกลียวลาเลียงอาหารใช้มอเตอร์กระแสตรง ขนาด 50 วัตต์ เป็นต้น กาลังในการขับ
เกลียวลาเลียง เส้นผ่านศูนย์กลางของใบเกลียวมีขนาด 50 มิลลิเมตร และขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง
ของเพลามีขนาด 15 มิลลิเมตร (2) ชุดจานเหว่ียงหนีศูนย์มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 320 มิลลิเมตร มี
ครับ 4 ครับใช้มอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลับขนาด 746 วัตต์ เป็นต้น กาลังในการขับจานเหวี่ยงหนีศูนย์ 
(3) ชุด 

ส่ายฝาครอบจานเหวี่ยงหนีศูนย์ใช้มอเตอร์ปัดน้าฝนขนาด 50 วัตต์ เป็นต้นกาลังเครื่องให้
อาหารปลาดุกสามารถปรับความเร็วรอบเกลียวลาเลียงได้ตั้งแต่ 140 - 380 รอบต่อนาที โดยเกลียว
ลาเลียงจะลาเลียงเม็ดอาหารปลาดุกสู่จานเหวี่ยงหนีศูนย์แล้วใช้จานเหวี่ยงหนีศูนย์เหวี่ยงเม็ดอาหาร
ลงสู่บ่อปลา จานเหวี่ยงมีความเร็วรอบคงที่ 1300 รอบต่อนาที และทดสอบเครื่องให้อาหารปลาดุก
พบว่าความเร็วรอบที่เหมาะสมของเกลียวลาเลียงอาหารปลาอายุ 1 เดือน เป็น 140 รอบต่อนาที ปลา
ดุก 2เดือนเป็น 220 รอบต่อนาที ปลาอายุ 3 เดือน เป็น 380 รอบต่อนาที และความเร็วรอบของจาน
เหวี่ยงหนีศูนย์เป็น 1300 รอบต่อนาที จากความเร็วรอบของเกลียวลาเลียงที่แตกต่างกันจะได้รูปแบบ
การกระจายตัวที่ไม่ต่างกันมากนัก แต่จะแตกต่างกันที่เวลาในการลาเลียงอาหาร และปริมาณในการ
ให้อาหารแต่ละครั้งปลาอายุ 1 เดือน จะใช้เวลาในการให้อาหารปลาต่อละครั้งที่ 19.78 นาที ปลา
อายุ 2 เดือน จะใช้เวลา 27.27 นาที ปลาอายุ 3 เดือน จะใช้เวลา 29.43 นาที และโดยทั่วไปที่ขนาด
บ่อปลา 400 ตารางเมตร จะใช้แรงงานในการให้อาหารปลา 2 คนและใช้เวลาในการให้อาหาร 45 
นาทีต่อครั้ง ซึ่งจากผลการทดสอบเครื่องให้อาหารปลาดุกพบว่าสามารถลดแรงงานได้ 1 คน และลด
เวลาการให้อาหารปลาอายุ 1 เดือนเป็น 25 นาทีปลาอายุ 2 เดือนเป็น 17 นาทีและปลาอายุ 3 เดือน
เป็น 15 นาทีระยะเวลาคืนทุนเครื่องให้อาหารปลาดุก 1 ปีโดยออกแบบสร้าง และทดสอบเครื่องให้
อาหารปลาดุกอาศัยหลักการทางานของจานเหวี่ยงหนีศูนย์ในการเหวี่ยงอาหารปลาดุกลงสู่บ่อปลา
สามารถตั้งเวลาการทางานของเครื่องเป็นสองช่วงเวลาตามความต้องการของเกษตรกร 
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ดังนั้นการออกแบบและการสร้างเครื่องให้อาหารปลาอัตโนมัติ สามารถสร้างโดย
โปรแกรมไมโครคอนโทรลเลอร์แบบ PLC 16F877 ได้อาจจะกาหนดโปรแกรมเวลาในการจ่ายอาหาร
และกาหนดปริมาณของอาหารตามความเหมาะสมโดยการตั้งโปรแกรมเบื้องต้นโดยไม่เสียเวลางาน
อื่นๆ ส่วนเครื่องให้อาหารปลาดุกซึ่งมีส่วนประกอบสาคัญ 3 ส่วน คือชุดเกลียวลาเลียงอาหารใช้
มอเตอร์กระแสตรง ชุดจานเหวี่ยงหนีศูนย์ใช้มอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลับในการขับจานเหวี่ยงหนีศูนย์ 
และชุดส่ายฝาครอบจานเหวี่ยงหนีศูนย์ใช้มอเตอร์ปัดน้าฝน สามารถปรับความเร็วรอบเกลียวลาเลียง
ได้โดยเกลียวลาเลียงจะลาเลียงเม็ดอาหารปลาดุกสู่จานเหว่ียงหนีศูนย์แล้วใช้จานเหวี่ยงหนีศูนย์เหวี่ยง
เม็ดอาหารลงสู่บ่อปลาได้จะเห็นได้ว่าการออกแบบและทดสอบเครื่องให้อาหารปลาดุกอาศัยหลักการ
ทางานของจานเหวี่ยงหนีศูนย์ในการเหวี่ยงอาหารปลาดุกซึ่ง สามารถกาหนดเวลาการทางานของ
เครื่องได้ 

 ระบบควบคุมการทำงานของอุปกรณ์ในตู้ปลาอัตโนมัติเป็นระบบที่พัฒนาขึ้นเพื่อทำงาน
ผ่านระบบปฏิบัติการแอน ดรอยด์โดยแอนดรอยด์ (Android) เป็นซอฟต์แวร์ที่มีโครงสร้างแบบเรียง
ทับซ้อนหรือแบบสแต็ก (Stack) ซึ่งรวมเอา ระบบปฏิบัติการ มิดเดิลแวร์ และแอพพลิเคชันที่สำคัญ
เข้าไว้ด้วยกันเพื่อใช้สำหรับทำงานบนอุปกรณ์พกพาการทำงานของแอนดรอยด์มีพื้นฐานอยู่บนระบบ
ลีนุกซ์เคอร์เนล (Linux Kernel) ซึ่งใช้ Android SDK (Software Development Kit) เป็นเครื่องมือ 
สำหรับการพัฒนาแอพพลิเคชันบนระบบปฏิบัติการ Android โดยใช้ภาษา Java ในการพัฒนา (จักร
ชัย โสอินทร์ และ พงษ์ศธร จันทร์ยอย: 2554) ซึ่งต้องพัฒนาร่วมกับ Eclipse โดย Eclipse คือ IDE 
(Integrated Development Enviroment) หรือ Editorตัวหนึ่งซึ่งได้รับความนิยมในการใช้พัฒนา
โปรแกรม Eclipse สนับสนุนการพัฒนาโปรแกรมในหลายภาษา มี GUI ที่ดูและ เข้าใจง่าย นอกจากนี้ 
Eclipse ยังสามารถ download plugin ต่างๆมาใช้งานร่วมกับตัว Eclipse เองด้วย ยกตัวอย่างเช่น 
การใช้ Eclipseในการพัฒนาโปรแกรมบน Android ก็จะมีส่วน plugin ให้ใช้ร่วมกับ Eclipse เลยที่
สำคัญที่สุด Eclipse เป็น Freeware นั่นคือสามารถ download มาใช้กันแบบฟรีๆได้เลย (กิตติ ภักดี
วัฒนะกุล : 2555) โปรแกรมที่พัฒนามาได้จะต้องทำงานอยู่ภายใต้ Dalvik Virtual Machine 
เช่นเดียวกับโปรแกรมจาวา ที่ต้องทำงาน อยู่ภายใต้ Java Virtual Machine (Virtual Machine 
เปรียบได้กับสภาพแวดล้อมที่โปรแกรมท างานอยู่) สำหรับ Hard ware ที่ใช้ในการพัฒนาจะ
ประกอบไปด้วย 1. Ultrasonic Sensors ในปัจจุบันได้มีการนำอัลตราโซนิคเซนเซอร์มาประยุกต์ใช้
กันอย่างแพร่หลายในงานหลาย ประเภทหนึ่งในนั้นก็คือ หุ่นยนต์ที่สร้างเพื่อให้สามารถหลบสิ่งกีด
ขวางได้ ซึ่งมักนิยมนำเอาอัลตราโซนิกส์เซนเซอร์หลายๆตัว มาติดเพื่อให้เป็นตัววัดระยะทางสำหรับ
หุ่นยนต์เพื่อให้สามารถหลบสิ่งกีดขวางได้ดียิ่งขึ้นแต่ในการใช้เซนเซอร์หลายตัว HCSR04 เป็น
เซนเซอร์โมดูลส าหรับตรวจจับวัตถุและวัดระยะทางแบบไม่สัมผัสโดยใช้คลื่นอัลตราโซนิก ซึ่งเป็น
คลื่นเสียงความถี่ สูงเกินกว่าการได้ยินของมนุษย์วัดระยะได้ตั้งแต่ 2 ถึง 400 เซนติเมตร หรือ1 ถึง 
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156 นิ้ว สามารถต่อใช้งานกับ ไมโครคอนโทรลเลอร์ได้ง่ายใช้พลังงานต  ำเหมาะกับการนำไป
ประยุกต์ใช้งานด้านระบบควบคุมอัตโนมัติ หรืองานด้านหุ่นยนต ์หลักการทำงาน จะเหมือนกันกับการ
ตรวจจับวัตถุด้วยเสียงของค้างคาว โดยจะประกอบไปด้วยตัว รับ-ส่ง อัลตราโซนิก ตัวส่งจะส่งคลื่น
ความถี่40kHz ออกไปในอากาศด้วยความเร็วประมาณ 346 เมตรต่อวินาที และตัวรับจะคอยรับ 
สัญญาณที่สะท้อนกลับจากวัตถุ เมื่อทราบความเร็วในการเคลื่อนที่ของคลื่นเวลาที่ใช้ในการเดินทาง
ไป-กลับ (t) ก็จะสามารถ คำนวณหาระยะห่างของวัตถุ (S) (อัจรา นิยมไร่ และคณะ : 2557) 2. 
ServoMotor ซึ่งนิยมนำมาใช้ในเครื่องเล่นที่บังคับด้วยคลื่นวิทยุ (RC=Radio-Controlled) เช่น เรือ
บังคับวิทย ุรถบังคับวิทยุ เฮลิคอปเตอร์บังคับวิทยุ เป็นต้น Feedback Control คือ ระบบควบคุมที่มี
การวัดค่าเอาต์พุตของระบบน ามาเปรียบเทียบกับค่าอินพุตเพื่อควบคุมและปรับแต่ง ให้ค่าเอาต์พุต
ของระบบให้มีค่า เท่ากับหรือใกล้เคียงกับค่าอินพุต  

ส่วนประกอบภายนอก RC Servo Motor 1) Case ตัวถัง หรือ กรอบของตัว Servo 
Motor 2) Mounting Tab ส่วนจับยึดตัว Servo กับชิ้นงาน 3) Output Shaft เพลาส่งก าลัง 4) 
Servo Horns ส่วนเชื่อมต่อกับ Output shaft เพื่อสร้างกลไกล 5) Cable สายเชื่อมต่อเพื่อจ่าย
ไฟฟ้าและควบคุม Servo Motor จะประกอบด้วยสายไฟ 3 เส้นและ ใน RC Servo Motor  

หลักการทำงานของ RC Servo Motor เมื่อจ่ายสัญญาณพัลซ์เข้ามายัง RC Servo 
Motor ส่วนวงจร ควบคุม (Electronic Control System) ภายใน Servo จะทำการอ่านและ
ประมวลผลค่าความกว้างของสัญญาณพัลซ์ที่ส่งเข้ามาเพื่อแปลค่าเป็นตำแหน่งองศาที่ต้องการให้ 
Motorหมุนเคลื่อนที่ไปยังตำแหน่งนั้น แล้วส่งคำสั่งไปทำการควบคุมให้ Motor หมุนไปยังตำแหน่งที่
ต้องการ โดยมี Position Sensor เป็นตัวเซ็นเซอร์คอยวัดค่ามุมที่ Motor กำลังหมุน เป็น Feedback
กลับมาให้วงจรควบคุมเปรียบเทียบกับค่าอินพุตเพื่อควบคุมให้ได้ตำแหน่งที่ต้องการอย่างถูกต้อง
แม่นยำิ 

วิธีควบคุม RC Servo Motor ด้วย Arduino ที่มีไลบรารี่สำหรับสั่งงาน RC Servo 
Motor มาให้ใช้งาน อยู่แล้วเป็นฟังก์ชั่นสำเร็จรูปและใช้งานได้ง่าย ในหน้าเว็บไซต์ 
http://arduino.cc/en/reference/servo ได้ให้ข้อมูลไว้ว่า Servo Library ของ Arduino สามารถ
สั่งงาน RC Servo Motor ได้ทั้งแบบหมุนไป-กลับได้ 0-180 องศา (ที่กล่าวถึงตาม ตัวอย่างข้างต้น) 
และแบบต่อเนื่องที่หมุนครบรอบได้เรียกว่าเป็นContinuous Rotation Servo โดยสามารถรองรับ
การเชื่อมต่อ RC Servo Motorได้ถึง 12 ตัวกับบอร์ด ArduinoUNO และรองรับสูงสุดถึง 48 ตัวหาก
ใช้บอร์ด Arduino Mega เมธี ปัญญาวราภรณ์(2556) กล่าวว่า Ethernet Shield คือ บอร์ดที่ช่วยให้
ผู้ใช้งาน Arduino Uno board มีความสะดวกมากขึ้นในการพัฒนาระบบที่มีการติดต่อผ่านระบบ
อินเทอร์เน็ต โดยสามารถต่อเข้ากับ Arduino Uno board ได้โดยตรงโดยใช้ไอซีพื้นฐานของ Wiz 
net WS100 Ethernet chip ซึ่งรองรับTCP/IP rotocols 10BaseT/100Base TXE 
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thernetembedded การเชื่อมต่อแบบADS Auto MDIMDIX Auto Negotiation เป็นต้น มีหัวต่อ
แบบ RJ45 ใช้ส าหรับ เชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ต  

Arduiono ไมโครคอนโทรลเลอร์เปรียบเหมือนกับสมองของมนุษย์ คือมีหน้าที่คิดค ำนวณ
ทาง คณิตศาสตร์คำนวณทางลอจิกสั่งการมีส่วนความจำเพื่อใช้เป็นข้อมูลในการคำนวณหรือ
ประมวลผลต่างๆแต่จะไม่สามารถ ทำงานได้เองโดยไม่มีมือ เท้า แขน ขา หรือตา หู จมูก ซึ่งเปรียบได้
กับอุปกรณ์ส่วนควบ (Accessories) อื่น เช่น เซนเซอร์ มอเตอร์ระบบสื่อสารผ่านอินเทอร์เน็ตระบบ
แสดงผลผ่านจอภาพ เป็นต้น ดังนั้นโดยสรุปคือ ไมโครคอนโทรลเลอร์จะทำหน้าที่ ในการคิดคำนวณ
รับค่าจากระบบวัดผลภายนอก เข้ามาประมวลผล เพื่อสั่งการตอบสนองออกไปที่อุปกรณ์ต่อเชื่อม
อื่นๆ ตัวมัน เองเดียวๆ จะทำอะไรไม่ได้มากไปกว่าการคิด นอกจากจะต้ังใจให้ราคาของอุปกรณ์นั้นถูก
เมื่อเทียบกับไมโครคอนโทรลเลอร์ ตระกูลอื่นๆ ในท้องตลาดแล้ว พวกเขายังตั้งใช้ให้ Arduino 
สามารถพัฒนาโดยโปรแกรมที่ "แจกฟรี" ภายใต้เงื่อนไขในการใช้ งานลักษณะ Open Source ดังนั้น
จึงเลือกใช้การพัฒนาบนพื้นฐานของระบบ Wiring (เอกชัย มะการ: 2552)  

Relay เป็นอุปกรณ์ที่สำคัญที่ขาดไม่ได้เมื่อต้องการใช้งานMicrocontroller กับอุปกรณ์
ไฟฟ้าที่มีระดับ กำลังไฟฟ้าสูงกว่าระดับที่ใช้งานทั้งนี้เนื่องจาก Microcontroller ซึ่งก็คือ Arduino 
Board นั้นทำงานที่ระดับแรงดัน แค่ 3-5 โวลต์เท่านั้นส่วนกระแสที่สามารถจะจ่ายได้ก็อยู่ไม่เกิน 
300am ขึ้นกับชนิดของบอร์ดคราวนี้สมมุติว่าเราต้องการ ควบคุมหลอดไฟที่ทำงานที่แรงดัน 220 
โวลต์ซึ งไม่สามารถต่อหลอดไฟตรงไปที่บอร์ด สิ่งที่ สามารถทำได้คือ การให้สัญญาณควบคุมไปที่ตัว 
Relay แล้วให้ Relay เปิดปิดสวิตช์ที่ต่ออยู่กับโหลดอีกทีแบบนี้ทำให้เรา สามารถแยกส่วนควบคุม
ออกจากส่วนที่ใช้กำลังไฟฟ้าสูงออกจากกันได้(มงคล พรหมเทศ :2552) 
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บทที่  3 
วิธีการด าเนินงาน 

 
  ในการจัดท างานวิจัยฉบับนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาระบบให้อาหารปลาแบบอัตโนมัติ  
งานวิจัยนี้ได้จัดเก็บข้อมูลจากสถานที่จริง โดยได้ก าหนดขั้นตอนการด าเนินการดังนี้ 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 3.1 กระบวนการในการพัฒนาระบบให้อาหารปลาอัติโนมัติ 
 
 
 
 
 
 
 

เตรียมข้อมูล  

พัฒนาระบบให้อาหารปลา   

ออกแบบระบบให้อาหารปลา   
 

ประเมินผลจากการตรวจสอบ 

การน าไปใช้พัฒนาระบบ 

สรุปผลการวิจัยและจัดท ารายงาน
วิทยานิพนธ์ 

จัดเก็บข้อมูล  

 
ตรวจสอบผล 
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3.1.  การจัดเก็บข้อมูล 
งานวิจัยน้ีได้ด าเนินการจัดเก็บข้อมูลรูปแบบการให้อาหารปลาจากสถานที่ราชการ และ

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
3. 2 การออกแบบระบบให้อาหารปลา 
 เป็นการบวนการในการออกแบบระบบ และการตัดตั้งระบบเซ็นเซอร์ไร้สายและการควบคุม
ระบบผ่านแอปพลิเคชัน  การออกแบบและพัฒนาระบบให้อาหารปลาอัตโนมัติ มีรายละเอียดดังนี้ 

3.2.1 การออกแบบระบบ ต้องเขียนโครงร่างขั้นตอนการท างานของ การวัดค่า pH, ระบบ
การให้อาหาร และระบบการปิด-เปิดไฟในตู้ปลา ซึ่งการวัดค่าระดับ pH ในน้ า เพื่อบ่งบอกถึงคุณภาพ
น้ าในตู้ปลา 

1) การวัดค่า pH ใช้ในการพิจารณาระบบเปลี่ยนน้ า ซึ่งผู้วิจัยใช้ค่า pH เป็นค่าอ้างอิงในการ
พิจารณาเปลี่ยนระบบน้ าในตู้ปลา โดยค่า pH ที่เหมาะสมควรอยู่ในช่วง 6.5 - 9.0 
 2) ระบบการให้อาหาร ได้พัฒนาโดยการใช้ Raspberry pi ควบคุมการให้อาหารแบบ
อัตโนมัติโดยที่ผู้ใช้งานสามารถก าหนดปริมาณอาหารตามจ านวนที่ต้องการ พร้อมทั้งสามารถ
ก าหนดเวลาที่ต้องการให้อาหารได้  
 3) ระบบการปิด-เปิดไฟในตู้ปลา ได้พัฒนาโดยการใช้ Raspberry piควบคุมการเปิด-ปิด
หลอดไฟ 
ภายในตู้ปลาโดยอ้างอิงจากจากเวลาปัจจุบัน  

3. 2.2 การออกแบบแอปพลิเคชันบนมือถือ  
ขั้นตอนนี้เป็นการออกแบบระบบฐานข้อมูลและการออกแบบหน้าจอมือถือ ซึ่งสามารถ

เชื่อมโยงระหว่างอุปกรณ์ Raspberry pi กับอุปกรณ์มือถือในรูปแบบไร้สาย 
 
3. 3 การพัฒนาระบบให้อาหารปลา   

เป็นการพัฒนาระบบตามที่ท าการออกแบบแอปพลิเคชันบนมือถือ โดยการเขียนเว็บแอป
พลิเคชันด้วยภาษา C# และเขียนโปรแกรมเพื่อท าการควบคุม Sensor ส าหรับให้อาหารปลา การวัด
ค่า pH และการเปิด-ปิดไฟการทดสอบระบบและน าไปใช้กระบวนการในการออกระบบ ควบคุมการ
ให้อาหารปลา มีขั้นตอนในการด าเนินการดังนี ้
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ภาพที่ 3.2 แสดงกระบวนการในการพัฒนาระบบให้อาหารปลาอัตโนมัติ 

 
3.3.1 เริ่มต้นการติดตั้งระบบปฏิบัติการ 
 
           ก่อนเริ่มต้นการใช้งานบอร์ด Raspberry Pi จ าเป็นที่จะต้องติดตั้งระบบปฏิบัติการให้กับ
บอร์ดก่อนเนื่องจากบอร์ดไม่มีหน่วยความจ าแบบแฟลชเมมโมรี่มาบนบอร์ดด้วย ดังนั้น  จ าเป็นที่
จะต้องเตรียมอุปกรณ์ต่างๆ ให้พร้อมเพื่อให้สามารถใช้งานบอร์ดได้ ซึ่งมีรายละเอียดอุปกรณ์ดังนี้  
1. บอร์ด Raspberry Pi 
2. SD Card ส าหรับติดตั้งระบบปฏิบัติการ Linux ต้องมีความจุมากกว่า 2GB ขึ้นไป แต่แนะน าให้ใช้ 
ขนาด 4GB หรือมากกว่า ส าหรับคู่มือฉบับนี้จะใช้ขนาด 8GB ควรเลือกใช้การ์ดที่มีความเร็วสูงอย่าง 
Class 10 เพื่อประสิทธิภาพการท างานของระบบโดยรวม 
 
 

http://thaieasyelec.com/products/development-boards/raspberry-pi/raspberry-pi-2-model-b-detail.html
http://thaieasyelec.com/products/development-boards/raspberry-pi/raspberry-pi-2-model-b-detail.html
http://thaieasyelec.com/products/development-boards/raspberry-pi/sandisk-microsd-ultra-8gb-30mb-s-class10-with-adapter-detail.html
http://thaieasyelec.com/products/development-boards/raspberry-pi/sandisk-microsd-ultra-8gb-30mb-s-class10-with-adapter-detail.html
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3. เมาส์และคีย์บอร์ดแบบ USB 
4. สาย Micro USB เพื่อจ่ายไฟเลี้ยงวงจร สามารถเลือกใช้แหล่งจ่ายไฟจากพอร์ต USB ของเครื่อง
คอมพิวเตอร์ได ้
5. สาย HDMI เพื่อเชื่อมต่อกับจอแสดงผล หากเลือกใช้จอ Monitor ที่ไม่มีพอร์ต HDMI รองรับต้อง
ใช้ตัวแปลง HDMI to VGA ด้วย หรือเชื่อมต่อสายวีดีโอ RCA ก็ได้เช่นเดียวกัน (เลือกอย่างใดอย่าง
หนึ่ง) 
 

 
ภาพที่ 3.3 แสดงตัวอย่าง SanDisk Micro SD  

ติดตั้งระบบปฏิบัติการ Linux ลงบนบอร์ด Raspberry Pi 
  การติดตั้งระบบปฏิบัติการ Linux ลงบนบอร์ด Raspberry Pi นั้น จะต้องจัดเตรียม
ซอฟต์แวร์ที่รองรับระบบปฏิบัติการ Windows 7 และต้องติดตั้งลงบนเครื่องคอมพิวเตอร์ดังนี้ 
1. โปรแกรม SD Formatter 4.0 ใช้ส าหรับ Format Disk สามารถดาวน์โหลดได้จาก
ลิงค ์https://www.sdcard.org/downloads/formatter_4/eula_windows/ 

 
ภาพที่ 3.4 ตัวอย่างหน้าต่างโปรแกรม SD Formatter Version 4.0 

 

http://thaieasyelec.com/products/development-boards/raspberry-pi/usb-microb-cable-6-foot-detail.html
http://thaieasyelec.com/products/development-boards/raspberry-pi/hdmi-cable-6-detail.html
http://thaieasyelec.com/products/development-boards/raspberry-pi/hdmi-to-vga-%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A2-15-cm-detail.html
http://thaieasyelec.com/products/development-boards/raspberry-pi/sandisk-microsd-ultra-8gb-30mb-s-class10-with-adapter-detail.html
https://www.sdcard.org/downloads/formatter_4/eula_windows/
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2. โปรแกรม Win32 Disk Imager ใช้ส าหรับเขียนไฟล์ระบบปฏิบัติการที่เป็นไฟล์ Image (*.img) ลง
บน SD Card สามารถดาวน์โหลดได้จาก  

 
ภาพที่ 3.5 ตัวอย่างโปรแกรม Win32 Disk Imager 

 
3. ไฟล์ระบบปฏิบัติการ ติดต้ังระบบปฏิบัติการ Raspbian เป็นระบบปฏิบัติการ Debian Wheezy ที่
ถูกปรับแต่งให้ใช้ส าหรับบอร์ด Raspberry Pi โดยเฉพาะ เป็น Linux ที่ให้ใช้งานได้ฟรี สามารถดาวน์
โหลดได้จากลิงค ์http://www.raspberrypi.org/downloads 
ขั้นตอนการตดิตั้งระบบปฏบิัติการ Raspbian ให้กับบอร์ด Raspberry Pi 
1. ในกรณีที่ มีข้อมูลอยู่ใน SD Card ให้ท าการ Format ด้วยโปรแกรม SD Formatter 4.0 หรือ
โปรแกรมอื่นๆ ก็ได้ ถ้าหาก Format แล้วให้ข้ามขั้นตอนนี้ได้เลย 
2. เมื่อดาวน์โหลดไฟล์ระบบปฏิบัติการ Raspbian มาแล้วจะได้เป็นไฟล์ Zip ให้ด าเนินการแตกไฟล์
จะได้เป็นไฟล์ Image (*img)  
3. เมื่อดาวน์โหลดโปรแกรม Win32 Disk Imager มาแล้วจะได้เป็นไฟล์ Zip ให้แตกไฟล์และรัน
โปรแกรม 
4. ให้ Browse ไฟล์ Image ระบบปฏิบัติการ Raspbain (*img) และเลือก Device ให้ถูกต้อง แล้ว
คลิกปุ่ม Write แสดงดังรูป และจะปรากฏหน้าต่างยืนยัน ให้คลิกปุ่ม Yes  

 
ภาพที่ 3.6 แสดงหน้าจอ  Win32 Disk Imager 

 

http://thaieasyelec.com/products/development-boards/raspberry-pi/raspberry-pi-512mb-model-b-detail.html
http://www.raspberrypi.org/downloads
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5. หากเช่ือมต่อบอร์ด Raspberry Pi กับจอคอมพิวเตอร์ผ่านอุปกรณ์แปลง HDMI-to-VGA ให้แก้ไข
ไฟล์ config.txt ตามเอกสารในลิงค์
http://www.thaieasyelec.com/downloads/EACC027/HDMI_to_VGA_Cofiguration.zip 
 

 
ภาพที่ 3.7 แสดงตัวอย่างอุปกรณ์แปลง HDMI-to-VGA 

 

6. จากนั้นถอด SD Card ออกจากเครื่องคอมพิวเตอร์ แล้วน าไปเสียบที่บอร์ด Raspberry Pi 

 
ภาพที่ 3.8 แสดงตัวอย่าง การใช้งาน SD card กับ บอร์ด Raspberry Pi 
แหล่งที่มา: http://robotics.keckist.edu.np/category/raspberry-pi 

 
7. หลังจากเสียบ SD Card เรียบร้อยแล้ว ให้เสียบเมาส์ คีย์บอร์ด สายต่อจอแสดงผล HDMI หรือ 
RCA สายไฟเลี้ยงวงจรบอร์ด Micro USB และอ่ืนๆ 
8. หลังจากนั้นบอร์ด Raspberry Pi ก็จะเริ่มท างาน และเริ่ม Boot ระบบดังภาพ 
 

http://thaieasyelec.com/products/development-boards/raspberry-pi/raspberry-pi-512mb-model-b-detail.html
http://www.thaieasyelec.com/downloads/EACC027/HDMI_to_VGA_Cofiguration.zip
http://thaieasyelec.com/products/development-boards/raspberry-pi/raspberry-pi-512mb-model-b-detail.html
http://thaieasyelec.com/products/development-boards/raspberry-pi/raspberry-pi-512mb-model-b-detail.html
http://robotics.keckist.edu.np/category/raspberry-pi
http://thaieasyelec.com/products/development-boards/raspberry-pi/raspberry-pi-2-model-b-detail.html
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ภาพที่ 3.9 แสดงหน้าจอบอร์ด Raspberry Pi ก็จะเริ่มท างาน 

9. หลังจากระบบปฏิบัติการ Boot เสร็จเรียบร้อยจะปรากฏหน้าต่างแสดงดังรูป ให้เลือกเมนู 1 
Expand Filesystem เพื่อขยายพื้นที่บน SD Card ให้ใช้งานได้เต็มความจุ เลือกด้วยลูกศรขึ้นลงแล้ว
กด Enter 

 
ภาพที่ 3.10 แสดงหน้าจอ setup Option 

 
10. จะปรากฏหน้าต่างแสดงดังรูป ให้กด Enter อีกครั้ง 
11. ก าหนดรูปแบบการใช้งานระบบปฏิบัติการให้ใช้งานในโหมด Graphic ให้เลือกเมนู 3 Enable 
Boot to Desktop/Scratch แล้วกดแป้นพมิพ์ Enter 

  

ภาพที่ 3.11 แสดงหน้าจอ การเลือก Enable Boot to Desktop/Scratch 
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12. หลังจากนั้นจะปรากฏตัวเลือกมาทั้งหมด 3 ตัวเลือก ให้เลือก Desktop Log in as user ‘pi’ at 
the graphical desktop แล้วกดแป้นพิมพ์ Enter 

 
ภาพที่ 3.12 แสดงหน้าจอ การเลือก Desktop Log in 

 

13. หากต้องการใช้งานโมดูลกล้อง (Raspberry Pi Camera Module) ต้องเปิดฟังก์ชันการใช้งานนี้
ด้วย โดยเลือกเมนู 5 Enable Camera แล้วกด Enter แต่ถ้าหากไม่ต้องการใชใ้ห้ข้ามขั้นตอนนี้ไป 
 

 
ภาพที่ 3.13 แสดงหน้าจอ การเลือก Enable Camera 

 
14. หลังจากนั้นให้เลือก Enable แล้วกดแป้นพิมพ์ Enter 

http://thaieasyelec.com/products/development-boards/raspberry-pi/raspberry-pi-camera-module-detail.html
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ภาพที่ 3.14 แสดงหน้าจอ การเลือก Enable 

 
15. สุดท้ายใหเ้ลื่อนไปที่ Finish แล้วกด Enter เพื่อจบการต้ังค่าระบบและ Reboot ระบบใหม ่

 
ภาพที่ 3.15 แสดงหน้าจอเสร็จสิ้นการตั้งค่า 

 
16. ระบบจะถามย้ าอีกครั้งว่าต้องการจะ Reboot ระบบใหม่ตอนนี้เลยหรือไม่ เลือก Yes แล้วกด 
Enter ระบบก็จะ Reboot ใหม่ทันท ี

 
ภาพที่ 3.16 แสดงหน้าจอ การเลือก Reboot 
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17. หลังจากทีร่ะบบ Reboot ใหม่เสร็จเรียบร้อยแล้ว จะแสดงหน้า Desktop ของ Raspbian ดังรูป 

 
 

ภาพที่ 3.17 แสดงหน้าจอ Desktop ของ Raspbian 
 
 
วิธีแก้ปัญหาคีย์บอร์ดพิมพ์ตวัอักขระหรือตวัอักษรไม่ตรง 
- ให้ดับเบิลคลกิเปิดโปรแกรม LXTerminal ขึ้นมา 

 
ภาพที่ 3.18 แสดงหน้าจอ LXTerminal 

 
- พิมพ์ค าสั่งใน LXTerminal ดังนี้ sudo nano /etc/default/keyboard แล้ว Enter 

 
ภาพที่ 3.19 แสดงหน้าจอ การพิมพ์ค าสั่ง LXTerminal 
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- จะปรากฏหน้าต่างของโปรแกรม nano ขึ้นมา 

 
ภาพที่ 3.20 แสดงหน้าจอ การเลือก nano 

 
- แก้ข้อความจาก “gb” เป็น “us” ดังภาพ 

 
ภาพที่ 3.21 แสดงหน้าจอ การเลือก us 

 
- กด CTRL + X เพื่อบันทึก แล้วกด Y ตามด้วย Enter 

 
ภาพที่ 3.22 แสดงหน้าจอ การบันทึก 
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 โดยเมื่อพัฒนาวงจรการให้อาหารปลาอัตโนมัติแล้ว นักวิจัย จึงได้ท าการพัฒนาแอปพลิเคชัน 
เพื่ออ านวยวามสะดวกให้แก่ผู้ใช้งานดังภาพ 

 
ภาพที่ 3.23 แสดงหน้าจอระบบการให้อาหารปลาอัตรโนมัติ 

 
3. 4 ประเมินผลการโดยผู้ใช้งาน 

       3.4.1 ลักษณะเครื่องมอื 
         เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ประกอบด้วยแบบสอบถาม 1 ชุด โดยแบ่งเป็น 2 ตอน 
ดังนี้ 
         ตอนที ่ 1  เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับสถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม มีลักษณะ
เป็นแบบส ารวจรายการ (Check – List) ประกอบด้วยข้อมูลส่วนต่าง ๆ ได้แก่ เพศ และ วุฒิ
ทางการศึกษา 
         ตอนที ่ 2  เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับความพึงพอใจ ซึ่งแบบสอบถามตอนนี้มีทั้งหมด 
10 ข้อและเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่าแบ่งระดับความพึงพอใจเป็น 5 ระดับ คือ ระดับ
ความพึงพอใจมากที่สุด  มาก  ปานกลาง  นอ้ย  และน้อยที่สุด 
       3.4.2   วิธีสรา้งเครื่องมือ 
         การสรา้งเครื่องมือใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล  ความพึงพอใจ ผู้วิจัยได้สร้างขึ้นเอง 
ตามขั้นตอนดังนี้ 
         1) ศึกษาหลักการทฤษฎีจากต ารา  เอกสาร  บทความทางวิชาการและงานวิจัย 
         2) น าข้อมูลที่ได้มาก าหนดกรอบแนวความคิดในการวิจัย 
         3) สร้างเครื่องมือเป็นแบบสอบถามตามมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 5 
ระดับ คือ ระดับความพึงพอใจมากทีสุ่ด  มาก  ปานกลาง  น้อย และน้อยที่สุด  จ านวน 10 
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ข้อ แล้วเสนอให้ผู้เชี่ยวชาญจ านวน 5 ท่านตรวจสอบความเที่ยงตรงตามเนื้อหา (Content 
Validity) และหาดัชนีความสอคล้อง (IOC) ของแบบสอบถาม โดยเลือกข้อที่มีค่าดัชนีความ
สอดคล้องตั้งแต่ .50 ขึ้นไป ซึ่งได้เลือกไว้ 10 ข้อ  แล้วน ามาพิจารณาความเหมาะสมของ
ส านวนภาษา การใช้ถ้อยค า  และน าแบบสอบถามไปปรับปรุงแก้ไข 
          4) น าแบบสอบถามที่ปรับปรุงแก้ไขแล้วไปทดลองใช้กับผู้ใช้ระบบที่ไม่ใช่กลุ่ม
ตัวอย่าง   หลังจากนั้นจึงน ามาปรับปรุงแก้ไขอีกครั้งก่อนน าไปทดลองใช้เพ่ือหาคุณภาพราย
ข้อและหาค่าอ านาจจ าแนกโดยการหาค่าสัมพันธ์ระหว่างคะแนนรายข้อกับคะแนนรวม 
 
3.4.3   การเก็บรวบรวมข้อมูล 
       1)   ผู้วิจัยขอความร่วมมือจากผู้ใช้ระบบตอบแบบสอบถาม และเก็บแบบสอบถามคืน
ด้วยตนเอง ซึ่งใช้เวลาเก็บและรวบรวมแบบสอบถามในวันนั้น 
       2)   ผลการเก็บรวบรวมข้อมูลผู้วิจัยได้รับแบบสอบถามคืนจ านวน 30 ฉบับ  คดิเป็น
ร้อยละ 100 ของแบบสอบถามที่ส่งไปทั้งหมด 
       3)   รวบรวมแบบสอบถามทั้งหมดที่ได้มาด าเนินการตามขั้นตอนการวิจัยต่อไป 
 
3.4.4   การวิเคราะห์ข้อมลู 
         ข้อมูลที่รวบรวมได้จากแบบสอบถามน ามาท าการวิเคราะห์ โดยใช้คอมพิวเตอร์
โปรแกรม SPSS ( Statistical Package for Social Sciences Version 13.0) เพื่อวิเคราะห์
หาค่าสถิติต่าง ๆ ตามล าดับขัน้ตอนดังนี้ 
         ตอนที ่ 1  ข้อมลูเกีย่วกับสถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม ใช้การวิเคราะห์ข้อมูล
โดยการ แจกแจงความถี่  หาค่าร้อยละ 
         ตอนที ่ 2  ข้อมูลเกี่ยวกับความพึงพอใจของผู้ใช้งานระบบ วิเคราะห์ข้อมูลโดยการหา
ค่าเฉลี่ย (Mean) และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) โดยก าหนดเกณฑ์
ในการแปลความหมายของค่าเฉลี่ย โดยถือเกณฑ์ดังนี้ (บุญชม  ศรีสะอาด 2535, 111) 
 
ค่าเฉลี่ย     แปลความหมาย 
4.50 – 5.00  มีความพึงพอใจในการบริหารงานอยู่ในระดับมากที่สุด 
3.50 – 4.49  มีความพึงพอใจในการบริหารงานอยู่ในระดับมาก 
2.50 – 3.49  มีความพึงพอใจในการบริหารงานอยู่ในระดับปานกลาง 
1.50 – 2.49  มีความพึงพอใจในการบริหารงานอยู่ในระดับน้อย 
1.00 – 1.49  มีความพึงพอใจในการบริหารงานอยู่ในระดับน้อยที่สุด 
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3.5 การน าไปใช้การพัฒนาระบบ 
น าระบบที่พัฒนาขึ้นไปประยุกต์ใช้กับหน่วยงานของรัฐหรือเอกชน ที่มีการเลี้ยงปลา 

 
3.6 สรุปผลการวิจยัและจัดท ารายงานวิจัย 

เมื่อการท าวิจัยส าเร็จบรรลุตามวัตถุประสงค์แล้ว หลังจากนั้นก็สรุปผลการวิจัยและ
จัดท ารายงานวิจัยฉบับสมบรูณ์ 

 
3.7 สถานที่ท าการทดลอง/เก็บข้อมูล 

ห้องปฏิบัติการ สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
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บทที่ 4 
ผลการด าเนนิงานและการวเิคราะห์ 

 
ในบทนี้อธิบายผลการด าเนินงานการส ารวจความพึงพอใจผู้ใช้ระบบให้อาหารปลาแบบ

อัตโนมัติ โดยได้ท าการเก็บข้อมูล โดยใช้กลุ่มตัวอย่าง 30 คน ผู้วิจัยได้ท าการวิเคราะห์ข้อมูล และ
แปลความหมายตามล าดับดังนี ้
 ส่วนที่ 1  ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม          

           สวนที่ 2  ผลวิเคราะห์เกี่ยวกับการส ารวจความพึงพอใจผู้ใช้ระบบให้อาหารปลาแบบ

อัตโนมัต ิ

ผู้วิจัยก าหนดสัญลักษณ์และความหมายที่ใช้แทนค่าสถิติในการน าเสนอ ดังนี ้

  x  หมายถึง มัชฌิมเลขคณิต หรือค่าเฉลี่ย (mean) 

 S.D. หมายถึง ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (standard deviation) 

 

4.1  ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม 

 ข้อมูลทั่วไปของนักศึกษาพบว่า 

               1. เพศของกลุมตัวอยางสวนใหญเปนเพศชาย จ านวน 22 คน (รอยละ 73.3) และเพศ

หญิง จ านวน 8 คน (รอยละ 26.7)   

               2. ระดับการศึกษาของกลุมตัวอยางทั้งหมดศึกษาอยู่ในระดับปริญญาตรี จ านวน 30 คน  

(รอยละ 100) 

 

ตารางที่ 4.1 แสดงจ านวนและรอยละขอมูลทั่วไปของกลมุตัวอยาง 

ข้อมูลทั่วไป จ านวน (n = 30) รอยละ 

1.เพศ 

   ชาย 

   หญิง 

 

22 

8 

 

73.3% 

26.7% 
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ข้อมูลทั่วไป จ านวน (n = 30) รอยละ 

2.อาย ุ

   15-20 ปี 

   21-25 ปี 

   26-30 ปี 

   31 ปี ขึ้นไป 

 

0 

20 

10 

0 

 

0% 

66.7% 

33.3% 

0% 

3..ระดับการศึกษา 

   มัธยมศึกษา 

   ปริญญาตร ี

   ปรญิญาโท 

 

0 

30 

0 

 

0% 

100% 

0% 

 

 4.2  ผลวิเคราะห์เกี่ยวกับระดับความพึงพอใจ 

 การวิเคราะห์ในส่วนนี้เป็นการวิเคราะห์ความพึงพอใจผู้ใช้ระบบให้อาหารปลาแบบอัตโนมัติ 

โดยใช้แบบสอบถามความพงึพอใจที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นจ านวน 10 ข้อ ลักษณะ เป็นแบบมาตรประมาณค่า

แบบ Likert ชนิด 5 ระดับ โดยค่าสถิติที่ใช้วิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ ค่าเฉลี่ย ( ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

(S.D.)  

 จากผลการวิเคราะห์ความพึงพอใจผู้ใช้ระบบให้อาหารปลาแบบอัตโนมัติ พบว่า มีคะแนน

เฉลี่ยเท่ากับ 4.16 แสดงว่าผู้ใช้งานมีความพึงพอใจในระดับมาก ต่อระบบให้อาหารปลาอัตรโนมัติที่

ผู้วิจัยพัฒนาขึ้น 
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ตารางที่ 4.2 แสดงจ านวนและร้อยละของระดับความพึงพอใจด้านความสวยงามของ

ระบบ 

ความสวยงามของระบบ จ านวนคน ร้อยละ 

   5 มากที่สุด 11 36.7% 

   4 มาก 15 50% 

   3 ปานกลาง 4 13.3% 

   2 น้อย - - 

   1 น้อยมาก - - 

  

 จากตารางที่ 4.2 แสดงจ านวน และร้อยละของระดับความพึงพอใจด้านความสวยงามของ

ระบบ พบว่า ส่วนใหญ่มีความพึงพอใจในระดับมาก จ านวน 15 คน คิดเป็นร้อยละ 50  รองลงมามี

ความพึงพอใจระดับมากที่สุด จ านวน 11 คน คิดเป็นร้อยละ 36.7 และ พึงพอใจระดับปานกลาง

จ านวน 4 คน คิดเป็นร้อยละ 13.3 

 

ตารางที่ 4.3 แสดงจ านวนและร้อยละของระดับความพึงพอใจด้านความน่าสนใจของ

ระบบ 

ความน่าสนใจของระบบ จ านวนคน ร้อยละ 

   5 มากที่สุด 5 33.3% 

   4 มาก 16 53.3% 

   3 ปานกลาง 4 13.3% 

   2 น้อย - - 

   1 น้อยมาก - - 

  



 29 

 จากตารางที่ 4.3 แสดงจ านวน และร้อยละของระดับความพึงพอใจด้านความน่าสนใจของ

ระบบพบว่า ส่วนใหญ่มีความพึงพอใจในระดับมาก จ านวน 16 คน คิดเป็นร้อยละ 53.3  รองลงมามี

ความพึงพอใจระดับมากที่สุด จ านวน 5 คน คิดเป็นร้อยละ 33.3 และ พึงพอใจระดับปานกลาง

จ านวน 4 คน คิดเป็นร้อยละ 13.3 

 

 

ตารางที่ 4.4 แสดงจ านวนและร้อยละของระดับความพึงพอใจด้านความครบถ้วนของ

ข้อมูลระบบ 

ความครบถ้วนของสื่อมัลตมิีเดีย จ านวนคน ร้อยละ 

   5 มากที่สุด 5 33.3% 

   4 มาก 12 40% 

   3 ปานกลาง 8 26.7% 

   2 น้อย - - 

   1 น้อยมาก - - 

  

 จากตารางที่ 4.4 แสดงจ านวน และร้อยละของระดับความพึงพอใจด้านความครบถ้วนของ

ข้อมูลนระบบ พบว่า ส่วนใหญ่มีความพึงพอใจในระดับมาก จ านวน 16 คน คิดเป็นร้อยละ 53.3  

รองลงมามีความพึงพอใจระดับมากที่สุด จ านวน 5 คน คิดเป็นร้อยละ 33.3 และ พึงพอใจระดับปาน

กลางจ านวน 4 คน คิดเป็นร้อยละ 13.3 

 

ตารางที่ 4.5 แสดงจ านวนและร้อยละของระดับความพึงพอใจด้านสอบถามผู้ตอบ

แบบสอบถามมีความสนใจระบบการให้อาหารปลา 

ความสนใจในระบบ จ านวนคน ร้อยละ 

   5 มากที่สุด 11 36.7% 

   4 มาก 12 40% 
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ความสนใจในระบบ จ านวนคน ร้อยละ 

   3 ปานกลาง 5 16.7% 

   2 น้อย 2 6.7% 

   1 น้อยมาก - - 

 

จากตารางที่ 4.5 แสดงจ านวน และร้อยละของระดับความสนใจระบบการให้อาหารปลา 

พบว่า ส่วนใหญ่มีความพึงพอใจในระดับมาก จ านวน 12 คน คิดเป็นร้อยละ 40 รองลงมามีความพึง

พอใจระดับมากที่สุด จ านวน 11 คน คิดเป็นร้อยละ 36.7 รองลงมาคือระดับความพึงพอใจระดับปาน

กลาง จ านวน 5 คน คิดเป็นร้อยละ 16.7 และ พึงพอใจระดับปานกลางจ านวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 

6.7 

 

ตารางที่ 4.6 แสดงจ านวนและร้อยละของระดับความพึงพอใจด้านประโยชน์ให้แก่

ผู้ใช้งาน 

ด้านประโยชน ์ จ านวนคน ร้อยละ 

   5 มากที่สุด 11 36.7% 

   4 มาก 15 50% 

   3 ปานกลาง 4 13.3% 

   2 น้อย - - 

   1 น้อยมาก - - 

 

 จากตารางที่ 4.6 แสดงจ านวน และร้อยละของระดับความพึงพอใจด้านประโยชน์ พบว่า 

ส่วนใหญ่มีความพึงพอใจในระดับมาก จ านวน 15 คน คิดเป็นร้อยละ 60  รองลงมามีความพึงพอใจ

ระดับมากที่สุด จ านวน 11คน คิดเป็นร้อยละ 36.7 และ พึงพอใจระดับปานกลางจ านวน 4 คน คิด

เป็นร้อยละ 13.3 
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ตารางที่ 4.7 แสดงระดับความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถาม 

รายการ 
ระดับความคิดเห็น 

การแปลผล 
x S.D. 

1. อุปกรณ์มีความคงทนแข็งแรง 3.82 0.63 มาก 
2. มีความเหมาะสมกับการใช้งาน 4.11 0.74 มาก 
3. มีความทันสมัย 3.90 0.88 มาก 
4. มีความปลอดภัยในการใช้งาน 3.74 0.51 มาก 
5. ช่วยประหยัดเวลาในการท างาน 4.32 0.73 มาก 
6. ใช้งานได้ตามวัตถุประสงค ์ 4.28 0.21 มาก 
7.  คุณภาพชีวิตดีขึ้น 4.83 0.33 มากที่สุด 
8.  แอปพลิเคชันมีความถูกต้อง 3.89 0.52 มาก 
9. แอปพลิเคชันมีความสะดวกในการใช้งาน 4.01 0.65 มาก 
10 แอปพลิเคชันสามารถน าไปใช้ได้จริง 4.72 0.46 มากที่สุด 
เฉลี่ย 4.16 0.57 มาก 
 

 จากตารางที่ 4.7 แสดงค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของผลสรุปของแบบสอบถาม

จ านวน 10 ข้อโดยสรุปได้ดังนี้ ความพึงพอใจด้านอุปกรณ์มีความคงทนแข็งแรง ค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 3.82 ค่า

เบี่ยงเบนมาตรฐาน อยู่ที่ 0.63 โดยความพึงพอใจโดยรวมอยู่ที่ระดับพึงพอใจระดับ ความพึงพอใจ. มี

ความเหมาะสมกับการใช้งาน ค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 4.11 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน อยู่ที่ 0.74 โดยความพึงพอใจ

โดยรวมอยู่ที่ระดับพึงพอใจมาก ความพึงพอใจด้านความทันสมัย ค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 3.90 ค่าเบี่ยงเบน

มาตรฐาน อยู่ที่ 0.88 โดยความพึงพอใจโดยรวมอยู่ที่ระดับพึงพอใจมาก ความพึงพอใจด้านระบบมี

ความปลอดภัยในการใช้งาน ค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 3.74 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน อยู่ที่ 0.51 โดยความพึงพอใจ

โดยรวมอยู่ที่ระดับพึงพอใจมาก ความพึงพอใจด้านการช่วยประหยัดเวลาในการท างาน ค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 

4.32 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน อยู่ที่ 0.73 โดยความพึงพอใจโดยรวมอยู่ที่ระดับพึงพอใจมาก ความพึง

พอใจด้านใช้งานได้ตามวัตถุประสงค์ ค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 4.28 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน อยู่ที่ 0.21 โดยความ

พึงพอใจโดยรวมอยู่ที่ระดับพึงพอใจมาก ความพึงพอใจคุณภาพชีวิตดีขึ้น  ค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 4.83 ค่า

เบี่ยงเบนมาตรฐาน อยู่ที่ 0.33 โดยความพึงพอใจโดยรวมอยู่ที่ระดับพึงพอใจมากที่สุด ความพึงพอใจ

ด้านแอปพลิเคชันมีความถูกต้อง ค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 3.89 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน อยู่ที่ 0.52 โดยความพึง

พอใจโดยรวมอยู่ที่ระดับพึงพอใจมาก ความพึงพอใจด้านแอปพลิเคชันมีความสะดวกในการใช้งาน
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ค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 4.01 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน อยู่ที่ 0.65 โดยความพึงพอใจโดยรวมอยู่ที่ระดับพึงพอใจ

มาก ความพึงพอใจด้านแอปพลิเคชันสามารถน าไปใช้ได้จริง ค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 4.72 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

อยู่ที่ 0.46 โดยความพึงพอใจโดยรวมอยู่ที่ระดับพึงพอใจมากที่สุดและความพึงพอใจโดยรวมทั้งหมด 

ค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 4.16 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน อยู่ที่ 0.57 โดยความพึงพอใจโดยรวมอยู่ที่ระดับพึงพอใจ

มาก 
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บทที่ 5 
สรุปและข้อเสนอแนะ 

 
 ในบทนี้ได้อธิบายถึงการสรุปผลการทดลอง และข้อเสนอแนะโดยมีรายละเอียดดังนี้ 
 
5.1 สรุปผลการวิจัย 
  การวิจัยนี้ได้ท าการพัฒนาแอปพลิเคชันมือถือตู้ปลาอัตโนมัติโดยผลการทดลองพบว่าระบบ
ที่พัฒนาขึ้นถือเป็นเครื่องมือที่ช่วยประหยัดแรงงานคนในการดูแลตู้ปลา โดยจากการทดสอบความ
ถูกต้องของระบบพบว่ามีความถูกต้องตามเงื่อนไขการใช้งานของผู้ใช้ และระบบสามารถตั้งเวลาได้
ตามที่ต้องการโดยไม่ต้องปิดเครื่องหรือถอดปลั๊ก ทั้งนี้ระบบ จะท าการให้อาหารปลาตรงตามเวลาที่
ผู้ใช้ก าหนดไว้ และสามารถควบคุม ค่า pH ในตู้ปลา พร้อมทั้งท าการแจ้งเตือนกรณีที่ค่า pH ต่ ากว่า
ค่าที่ก าหนด  พร้อมทั้งการเปิด-ปิดแสงไฟ ในรูปแบบอัตโนมัติ โดยจากการทดลอง จะเห็นว่าระบบตู้
ปลาอัตโนมัตินี้สามารถน าไปใช้งานได้จริง และสามารถปรับใช้ได้กับตู้ปลาทุกขนาด ระบบให้อาหาร
ปลาอัตโนมัติ สามารถลดปัญหาน ำ้เสีย ที่เกิดจากการให้อาหารปลาโดยเครื่องสามารถกำหนดปริมาณ
การจ่ายอาหารปลาในปริมาณที่เพียงพอ นอกจากนี้ยังได้ท าการส ารวจความพึงพอใจของผู้ใช้งาน 
พบว่ามีความพึงพอใจอยู่ในระดับมำก ทั้งนี้งานวิจัยในอนาคตผู้วิจัยมีแนวทางในการ พัฒนาระบบ
เปลี่ยนน้ าอัตโนมัติ      

  

5.2 ข้อเสนอแนะ 
1. การสั่งงานของโปรแกรมไมโครคอนโทรลเลอร์สามารถประยุกต์สร้างตามความ 
ต้องการของผู้ใช้ได ้ 
2. รูปแบบของเครื่องให้อาหารปลาอัตโนมัติสามารถดัดแปลงประยุกต์ตามความ
เหมาะสม และความพอใจของผู้ใช้ได้เช่น สามารถปรับตั้งค่าเพิ่มนวนการจ่ายอาหาร เพิ่ม
จ้ำนวนครั้งการจ่ายตามขนาดของตู้ปลำ ขนาดของปลา อายุปลา ชนิดของปลาและสภาพ
ภูมิอากาศ สิ่งแวดล้อมการเจริญเติบโตของปลาได้  
3. สามารถดัดแปลงการออกแบบจัดสร้างเครื่องให้อาหารสัตว์ชนิดอื่นได้โดยใช้แนวคิด 
หลักการวิธีการของเครื่องให้อาหารปลาอัตโนมัต   
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Abstract— Currently, ornamental fish in the office is popular 

among the fishers and fish farmers because this can create the 

good environment in an area. Thus, fishers have to pay attention 

in caring and control all kinds of factors such as feeding, air 

pumps, light, and pH value of water which may affect to the 

quality of water and fish maybe dead. With the advancement of 

IoT technology that is used to control wireless gadgets, this 

research developed an automatically fish feeding system that 

works through a mobile application. By writing device control 

commands onto the microcontroller device, users, through a 

mobile application, can control timing and amount of fish food 

according to the number of fish automatically, as well as 

warning when pH value of water is not proper. After testing 

from experts and users, the study found that an average value in 

the efficiency of this system was 4.16 which is considered that 

this application can control fish aquarium efficiently, and 

decreased spoiled water regarding to improper fish feeding. 

 
Index Terms— Fish Feeder, Mobile Application, Aquariums 

System. 

 

I. INTRODUCTION 

Currently, fish aquariums in government offices, 

companies, tourist places, public parks, temples, schools, 

universities, and public areas is popular because this can 

improve the environment in the areas. Besides, fish aquarium 

can be used as a recreation place for students, teachers, and 

other people, and also support fish farmers. However, over 

feeding can spoil water, which is needed to be solved, and fish 

famers needed to spend most of the time in caring lighting 

system and water changing, otherwise the water is spoiled and 

fish are dead. With the advancement of Inter of Things (IoT) 

Technology that can be controlled through a mobile phone, a 

researcher developed an automatically aquarium system that 

can be controlled through a mobile phone. This can help 

fishers in checking pH value of water in an aquarium, an 

amount of food, timing, lighting, as well as spoiled water 

according to over feeding. Moreover, this application can 

support the environmental conservation.  

The paper is structured as follows. Section II mentions 

related work. Section III is methodology of this paper. Section 

IV is Result and Discussion. Finally, Section V contains the 

Conclusion and Future work. 

II. RELATED WORK 

Efficient operation and management of power network 

require many tools. Distribution network is transforming 
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traditional radiation into large-scale smart grid, which is 

characteristic of greater number of power, multi-contact, and 

more power flow [1]. 

Some researcher design and production of automatic Fish 

feeding which is installed in the fish pond in front of the 

Engineering Rajamangola University of Lanna technology, 

Northern Campus, Chiang Mai .We solve the problem about 

the lack person for management water of the fish pond. It 

doesn’t has problem about the water pollution in the pond [2]. 

Most of researcher try to monitoring and control the farm 

operation and environmental condition available. Sinduja 

presents a flexible answer in a trial of up the accuracy in 

observation the environmental conditions like temperature, 

water level, food feeding and reducing work force for 

industrial households poultry farm [3]-[9]. There is a lot of 

inventions had been made and been classified as “automatic 

fish feeder”. From those previous designs, a few are chosen 

due to their criterions which are quite interesting and also 

useful. However, as stated by Mohapatra, Sarkar, Sharma and 

Majhi [10] and Noor, Hussian, Saaid, Ali and Zolkapli [11] , 

for most automatic fish feeder, it is not easy to control the 

amount feed released. Too much will pollute the water in the 

pond or the tank. Furthermore, instead of feeder that are 

situated in pond, there are also automatic fish feeder feed 

feeder that are placed on the ocean by installing inside a buoy 

[12]. It is understandable that by placing the feeder inside a 

buoy on the ocean, by installing a camera, microphone or any 

other appropriate sensor, oceanic aquamarine life can be 

easily monitored. As long the ponds are large enough, such 

fish feeder can be used. P. Bartolome [13] in general fish 

farming the acidity and alkaline of the water should be 

maintained between 6 to 8. Too acidic or alkaline will cause 

adverse effects, acid erosion of the gill tissue, tissue 

coagulation necrosis, increased mucus secretion, abdominal 

congestion and inflammation. If the PH value is less than 4.5, 

the fish will die. D.Yusuf Mulge [14] temperature sensor are 

used to deliver the temperature information on a fire 

extinguishers to website, email-id, and mobile phone number. 

In this manner, response to fire emergencies is made with in 

fraction of seconds. Wen-Tsai Sung [15] found that the 

amount of dissolved oxygen in water increases/decreases 

based on seasons. When the amount of dissolved oxygen in 

water is reduced below certain limit then fish growth will be 

hindered. When amount of dissolved oxygen becomes lower 

than the fish survival conditions the fish will die. Paraguas M 

M [16] wireless networks have different security issues in the 

wireless communication. Wi-Fi Protected Access 2 (WPA2) 

uses Advanced Encryption Standard (AES) encryption an has 

more security compared to Wi-Fi Protected Access (WPA). 

Jayavardhana G [17] the buzzwords in Information 
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Technology are Internet of Things (IoT). Internet of Things 

will transform real world objects into intelligent virtual 

objects. Aim of IoT is to unify world under a common 

infrastructure, giving control of things around us. Gigli, M 

[18] the pH measurement is potentiometric that is, it explains 

the relationship between the electrode potential and the 

solution. The meter truthfully responds to the potential, it 

indirectly and mathematically converts the potential to the pH 

scale according to the questionable linear Nernst slope. 

III. METHODOLOGY  

The development of an automatically aquarium through a 

mobile application is combined in 4 steps as follows: 

A. Study problems and possibility 

This process is reviewing through research papers and 

related studies in order to gather data and system 

development. 

B. Design and develop automatically fish aquarium  

This step divided into two parts. First is Design system and 

second is designing of a mobile application. A model of 

mobile application for automatic fish feeder aquariums 

system was show in Fig. 1. 

 
Fig. 1. A Model of Mobile Application for Automatic Fish Feeder 

Aquariums System 

 

 

 

1) Design system by writing down a procedure of pH value 

measurement, feeding system, and lighting. pH value of 

water can affect the quality of water in an aquarium. Fig. 

2 show example of Raspberry pi broad and Fig.3 show 

LCD circuit. 

 
. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fig. 2. Example of Raspberry pi broad. 

 

 

 pH value measurement can be used in water 

changing, and a researcher used pH value in 

changing water. The proper pH value is 6.5 to 

9.0. 

 Fish feeding was developed by using Raspberry 

pi to control automatically. Users can determine 

an amount of food and time. 

 Lighting system was developed by using 

Raspberry pi to control turn-on and turn-off the 

burbs in a fish aquarium based on the current 

time. 

 

 
Fig. 3. Example of LCD circuit. 

 

 

2) Designing of a mobile application 

This procedure was to design data base and visual image 

on a mobile phone monitor which is linked Raspberry pi 

with wireless gadgets. 

C. An automatically fish feeding system 

 

Based on the design on a mobile application, a researcher 

writing an application by using C# which a program control 

sensor in fish feeding, pH value measurement, and lighting. 

The data from the Raspberry Pi can be retrieved in real time, 



  

allowing users to check the current information. An example 

of Fish Feeder application was show in Fig. 4. 

 

 

 
 

Fig. 4. Interface of Fish Feeder application. 

 

D. An automatically fish feeding system 

This research divided system testing into two parts: 

accuracy and satisfaction toward an automatically aquarium 

system. 

IV. RESULTS AND DISCUSSION  

The satisfaction was accessed by 35 experts through 

questionnaires and presented in a Table. 1. The subjects were 

asked to rate the relevancy of the search results on a five-point 

scale: Score 1 is the level of satisfaction improvement, Score 

2 is minimum level of satisfaction, Score 3 is medium level of 

satisfaction, Score 4 is good and Score 5 is very good 

satisfaction. The result from the assessment in satisfaction of 

mobile application for automatic fish feeder aquariums 

system showed that system reliability and information was 

4.16 and reliability was 057. The result showed that the 

satisfaction toward a system was good. 

 
TABLE I: THE RESULT OF THE ASSESSMENT 

Content Mean S.D. Result 

1. sturdy  3.82 0.63 good 

2. proper in use 4.11 0.74 good 

3. modern 3.90 0.88 good 

4. safety in using 3.74 0.51 good 

5. save time 4.32 0.73 good 

6. works for the purpose. 4.28 0.21 good 

7. improve quality of life 4.83 0.33 Very good 

8. accuracy in an application 3.89 0.52 good 

9. convenience in using 4.01 0.65 good 

10 Be able to use in the real time 4.72 0.46 Very good 

Average 4.16 0.57 good 

 

 

 

V. CONCLUSION 

This research is to develop a mobile application to control 

an automatically aquarium system. The result showed that this 

developed system could save labors of fishers. From the 

testing the system accuracy, it revealed that this application 

could work according to users’ command, and could set time 

without turning off or unplugged the system. The system 

could feed fish on time, and also could control pH value of 

water properly. The system could alert users when pH value 

of water was lower than determined value, including turn on 

and off the light automatically.  This study showed that an 

automatically aquarium can be used, and adjusted according 

to the size of an aquarium. The satisfaction of users was good. 

Further study should be done on an automatically water 

changing system. 
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ออนไลน์ ส าหรับนักเรียนและบุคคลทั่วไป อ าเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี ใน

ระหว่างวันที่ 1 – 3 เมษายน 2556 

 โครงการส่งเสริมการพัฒนาเว็บไซต์บุคลากรสายวิชาการคณะวิทยาศาสตร์

และเทคโนโลยีเพื่อสนับสนุนการจัดอันดับมหาวิทยาลัย (U-ranking) 

ปีงบประมาณ 2556 

 
ปี 2557 

 โครงการบริการวิชาการการใช้งานอินเตอร์เน็ตและการใชร้ะบบสังคม

ออนไลน์ ส าหรับนักเรียนและบุคคลทั่วไป อ าเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี ใน

ระหว่างวันที่ 24 – 26 มกราคม 2557 

 โครงการบริการวิชาการด้านการพัฒนาทักษะคอมพิวเตอร์เพื่อเพิ่ม

ศักยภาพชุมชนจังหวัดกาญจนบุรีสู่ประชาคมอาเซียน ปีงบประมาณ 2557 

 โครงการส่งเสริมการพัฒนาเว็บไซต์บุคลากรสายวิชาการคณะวิทยาศาสตร์

และเทคโนโลยเีพื่อสนับสนุนการจัดอันดับมหาวิทยาลัย (U-ranking) 

ปีงบประมาณ 2557 

 คณะกรรมการจัดท าระบบวารวิชาการออนไลน์ของคณะวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

 คณะกรรมการพัฒนาเว็บไซต์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

 
9. ประสบการณ์ด้านงานวิจัย 

ปี 2555 
1) การเพิ่มประสิทธิภาพการท างานของระบบพร๊อกซีเซิร์ฟเวอร์โดยใช้เทคนิค

เหมืองข้อมูล 
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แหล่งทุน : ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
ปี 2556 

2) การพัฒนาสื่อการเรียนรู้แอนิเมชันเกี่ยวกับการแก้ไขและซ่อมแซมคอมพิวเตอร์

เบื้องต้น 

      แหล่งทุน : มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
ปี 2557 

3) การพัฒนาระบบพิพิธภัณฑ์เสมือนจริงส าหรับเรือนไทย 4 ภาค  

แหล่งทุน : ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
4) การปรับปรุงประสิทธิภาพระบบบริหารการเบิกจ่ายแบบพิมพ์ออนไลน์ส าหรับ

กองทัพบกไทย 

แหล่งทุน : มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
ปี 2558 

5) การเผยแพร่ภูมิปัญญาด้านจิตรกรรมฝาผนังบนเกาะรัตนโกสินทร์ด้วยระบบ

พิพิธภัณฑ์เสมือนจริง 

แหล่งทุน : ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
6) การพัฒนาสารคดีการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน

กรณีศึกษาตลาดน้ าอัมพวา 
แหล่งทุน : มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

ปี 2559 
1) ระบบพิพิธภัณฑ์เสมือนจริงและเว็บแอปพลิเคชันส าหรับเผยแพร่ภูมิปัญญาไทย

ด้านจิตรกรรมฝาผนังของพระอารามหลวงชั้นเอก 
แหล่งทุน : ส านกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

2) การพยากรณ์ระดับการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศบริเวณพื้นที่ภาคใต้
ของประเทศไทยกรณีศึกษาชายฝั่งทะเลอันดามัน 
แหล่งทุน : ส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (งบประมาณแผนดิน) 

 
 

10. ประสบการณ์งานตีพิมพ์เผยแพร่ 
วารสารวิชาการระดับนานาชาติ 
1) Prangchumpol, D., Comparison of Data Mining Techniques for 

Network Traffics Prediction in Educational Institutes, ตีพิมพ์ The 
Journal of MacroTrends in Technology and Innovation , JMTI Vol 4 
Issue 1 2016  
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2) Prangchumpol, D., Sophatsathit, P., Lursinsap C., Tantasanawong P., 
Resource Allocation with Exponential Model Prediction for Server 
Virtualization, Journal of Digital Information Management, 2015, 
Vol.13,  no.5. 
 
 

บทความวิชาการระดับชาติและนานาชาติ 
3) Jomsri, P.,and Prangchumpol, D., A Hybrid Model Ranking Search 

Result for Research Paper Searching on Social Bookmarking, ตีพิมพ์
ใน 1st International Conference on Industrial Networks and 
Intelligent Systems (INISCom 2015), Tokyo, Japan, March 2–4, 2015. 

4) Prangchumpol, D., Application Online Multimedia for Documentary 
of Eco-tourism: A Case Study of Amphawa Floating Market, ตีพิมพ์ใน 
7th International Conference on Computer Science and 
Information Technology (ICCSIT 2014), December 22-24, 2014 in 
Barcelona, Spain. 

5) Prangchumpol, D., Improving the Performance of Network Traffic 
Prediction for Academic Organization by Using Association Rule 
Mining, ตีพิมพ์ใน: Fourth International Conference on Innovative 
Computing Technology University of Bedfordshire Luton (near 
London), UK August 13-15, 2014 

6) Prangchumpol, D., A Network Traffic Prediction Algorithm Based on 
Data Mining Technique ตีพิมพ์ใน: International Conference on 
Computer Communications and Networks Security (ICCCNS 2013), 
Oslo, Norway, July 22-23, 2013.  

7) Prangchumpol, D., Sanguansintukul, S., Tantasanawong, P., Server 
Virtualization using User Behavior Model Focus on Provisioning 
conceptตีพิมพ์ใน: International Conference on Modelling, 
Optimization and Simulation (ICMOS 2012), Berlin, Germany 19-
20, September, 2012.  

8) Prangchumpol, D., Sanguansintukul, S., Tantasanawong, P., 
Improving Heterogeneous Workload Performance in Server 
Virtualization through User Behavior Schedules, ตีพิมพ์ใน: The 
Eighth Conference on Communications Networks and Services 
Research (CNSR2010), Montreal, Canada, May 11-14, 2010.  
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9) Prangchumpol, D., Sanguansintukul, S., Tantasanawong, P., 
Analyzing User Behavior from Server Logs for Improved 
Virtualization Management, ตีพิมพ์ใน: The Eighth International 
Symposium on Natural Language Processing (SNLP2009), October 
20-22, 2009, Bangkok, Thailand.  

10) Prangchumpol, D., Sanguansintukul, S., Tantasanawong, P., Server 
Virtualization by User Behavior Model using a Data Mining 
Technique – A Preliminary Study, ตีพิมพ์ใน: The 4th International 
Conference for Internet Technology and Secured Transactions 
(ICITST-2009), November 9-12, 2009, London, UK.  

11) Network Traffic Prediction using Data Mining Technique, ตีพิมพ์ใน: 
The First National Conference on Information Technology 
(NCIT2006), Bangkok, Thailand, November 2-3, 2006. 

 
 
 


