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บทคัดย่อ  

งานวิจัยนี้ท าการวิจัยเชิงส ารวจในพื้นที่ต าบลดงมูลเหล็ก อ าเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์ 
และน าความรู้เรื่องมะม่วงน้ าดอกไม้ในเขตพ้ืนที่ต าบลดงมูลเหล็กมารวบรวม และสรุปให้ได้ความรู้ที่อ่านได้
ง่าย จากนั้นท าการพัฒนาแอพพลิเคชันบนมือถือมาร์ทโฟนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ โดยน าความรู้ที่
ได้มาแสดงในแอพพลิเคชัน เพ่ือให้เกษตรกร สามารถเข้าถึงและศึกษาเรียนรู้เรื่องมะม่วงน้ าดอกไม้ได้อย่าง
สะดวก 
ค้าส้าคัญ: มะม่วงน้ าดอกไม้, สมาร์ทโฟน, แอนดรอยด์  
 
Abstract  

This survey research focus on gathering and the summarizing the knowledge of 
mango from agriculture in Dong Mun Lek, Mueang, Phetchabun. Furthermore, the 
android application for smart phone has been developed to help agriculture for 
accessing that information conveniently. 
Keywords: Nam Dok Mai mango, Smartphone, Android 
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บทน้า 
มะม่วงจัดเป็นไม้ผลเขตร้อนที่มีความส าคัญทางเศรษฐกิจของประเทศไทย โดยในปี พ.ศ. 2556 

ประเทศไทยมีพ้ืนที่ปลูกมะม่วงที่ให้ผลผลิตประมาณ 2.08 ล้านไร่ กระจายอยู่ในทุกภาคของประเทศ โดย
จังหวัดที่มีการเพาะปลูกมะม่วงมาก 5 อันดับแรก คือจังหวัด พิษณุโลก เลย เชียงใหม่ นครราชสีมา 
ประจวบคีรีขันธ์ โดยในปี พ.ศ. 2556 ประเทศไทยมีผลผลิตมะม่วงทั้งสิ้นจ านวน 3.14ล้านตัน ผลผลิต
มะม่วงที่ได้ส่วนใหญ่บริโภคภายในประเทศร้อยละ 98 ในรูปผลสด โดยมีการส่งออกมะม่วงสดประมาณ 
33,035 ตัน คิดเป็นมูลค่า 853 ล้านบาท [ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร, 2556] โดยมีตลาดต่างประเทศ
ที่มีศักยภาพส าหรับมะม่วงน้ าดอกไม้ คือ ประเทศญี่ปุ่นและประเทศเกาหลีใต้ โดยมีมูลค่าการส่งออกไปยัง
ประเทศญี่ปุ่นสูงที่สุด และมีการขยายตัวอย่างต่อเนื่อง โดยปัจจุบันการส่งออกมะม่วงยังคงมีปริมาณน้อย
เมื่อเทียบกับผลผลิตมะม่วงทั้งหมด ท าให้ยังมีโอกาสพัฒนาคุณภาพผลผลิตมะม่วงเพ่ือการส่งออกได้อีก
มาก เพ่ือเป็นการเพ่ิมรายได้ให้กับประเทศ โดยในเขตพ้ืนที่ต าบลดงมูลเหล็ก อ าเภอเมืองเพชรบูรณ์ 
จังหวัดเพชรบูรณ์ มีการปลูกมะม่วงน้ าดอกไม้เพ่ือการส่งออกเป็นจ านวนมาก ดังนั้นจึงมีการส่งเสริมให้มี
การเพาะปลูกมะม่วงน้ าดอกไม้เพ่ิมมากขึ้น รวมถึงมีการพัฒนาคุณภาพผลผลิตให้ได้มาตรฐานการส่งออก
ไปยังประเทศต่าง ๆ ที่มีมาตรฐานแตกต่างกันได้  

ในปัจจุบันโทรศัพท์เคลื่อนที่สมาร์ทโฟน (Smart phone) มีการใช้งานอย่างแพร่หลายใน
ประชาชนทุกเพศทุกวัย ดังแสดงในตารางที่ 1 และภาพประกอบที่ 1 [ส านักงานสถิติแห่งชาติ] เนื่องจากมี
แอพพลิเคชันต่าง ๆ ให้ผู้ใช้งานได้เลือกใช้งานเป็นจ านวนมาก ผู้วิจัยจึงมีความคิดที่จะน าโทรศัพท์เคลื่อนที่
สมาร์ทโฟนมาประยุกต์ใช้ในการน าเสนอความรู้เรื่องมะม่วงน้ าดอกไม้ โดยการพัฒนาแอพพลิเคชันบนมือ
ถือสมาร์ทโฟนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ เพ่ือใช้เป็นแหล่งเรียนรู้เกี่ยวกับมะม่วงน้ าดอกไม้ส าหรับ
เกษตรกร 
 
ตารางท่ี 1 จ านวนผู้ใช้โทรศัพท์มือถือ 
ปี พ.ศ. จ้านวนผู้ใช้โทรศัพท์มือถือ ปี พ.ศ. จ้านวนผู้ใช้โทรศัพท์มือถือ 
2548 21,682,807 คน 2553 38,243,149 คน 
2549 24,742,066 คน 2554 41,432,901 คน 
2550 28,293,381 คน 2555 44,095,238 คน 
2551 31,860,942 คน 2556 46,401,040 คน 
2552 34,826,439 คน 2557 48,065,641 คน 
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ภาพประกอบที่ 1 จ านวนผู้ใช้โทรศัพท์มือถือ 

 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

พัฒนาแอพพลิเคชันบนมือถือระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ เพ่ือใช้เป็นแหล่งเรียนรู้เกี่ยวกับมะม่วง
น้ าดอกไม้ส าหรับเกษตรกร 

เพ่ือหาความพึงพอใจของเกษตรกรผู้ใช้แอพพลิเคชันบนมือถือระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ที่
พัฒนาขึ้น 

 
แนวคิด ทฤษฎี กรอบแนวคิด 

ปัจจุบันในพ้ืนที่ต าบลดงมูลเหล็ก อ าเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์ มีการปลูกมะม่วง
น้ าดอกไม้เพ่ือการส่งออกเป็นจ านวนมาก ซึ่งเป็นการน ารายได้เข้าประเทศไทย ดังนั้นจึงมีการส่งเสริมให้มี
การเพาะปลูกมะม่วงน้ าดอกไม้เพ่ิมมากขึ้นทั้งในพ้ืนที่ต าบลดงมูลเหล็กและพ้ืนที่ใกล้เคียงในเขตจังหวัด
เพชรบูรณ์ แต่ปัจจุบันยังไม่มีการรวบรวมความรู้การจัดการเรื่องมะม่วงน้ าดอกไม้ในพ้ืนที่จังหวัดเพชรบูรณ์ 
ท าให้เกษตรกรรายใหม่เข้าถึงข้อมูลการปลูกมะม่วงน้ าดอกไม้ได้ยากล าบาก และเกษตรกรที่ เพาะปลูก
มะม่วงน้ าดอกไม้อยู่เดิมแต่ต้องการพัฒนาคุณภาพผลิตผลก็เข้าถึงข้อมูลได้ยากล าบากเช่นกัน ดังนั้นใน
งานวิจัยนี้จึงมีแนวความคิดที่จะพัฒนาแอพพลิเคชันความรู้เรื่องมะม่วงน้ าดอกไม้ในเขตพ้ืนที่ต าบลดงมูล
เหล็ก เพ่ือให้ได้องค์ความรู้ในการเพาะปลูกมะม่วงน้ าดอกไม้ที่มีคุณภาพส าหรับการส่งออก  
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มะม่วงเป็นไม้ยืนต้นมีชื่อวิทยาศาสตร์ Mangifera indica L. ซึ่งเป็นไม้ผลเขตร้อนในวงศ์ 
Anacardiaceae และมะม่วงมีชื่อสามัญ Mangoes มะม่วงปลูกได้ในแถบเขตร้อนทั่วไป เช่น ไทย พม่า 
อินเดีย ลักษณะทั่วไปของมะม่วงเป็นไม้ยืนต้น ล าต้นสูงประมาณ 10-30 เมตร ใบเดี่ยวสีเขียว ขอบใบ
เรียบ ฐานใบมน ปลายในแหลม ดอกเป็นช่อ มีกลีบดอก 5 กลีบ เกสรสีแดงเรื่อ ๆ ผลยาวประมาณ 5-20 
เซนติเมตร กว้าง 4-8 เซนติเมตร ลูกดิบสีเขียว เมื่อสุกเปลี่ยนเป็นสีเหลือง มีเมล็ดภายใน 1 เมล็ด การ
ขยายพันธุ์ท าได้โดยการเพาะเมล็ดและการตอนกิ่ง  

ลักษณะประจ าพันธุ์ของมะม่วงน้ าดอกไม้ มีล าต้นทรงพุ่มปานกลาง ใบเป็นทรงรี (elliptical) 
ปลายใบและฐานใบเรียวแหลม ขอบใบเป็นคลื่น (undulate) ดอกมี 5 กลีบ เกสรตัวเมียและเกสรตัวผู้อยู่
ในดอกเดียวกันเรียกว่า hermaphrodite มีดอกเล็ก ๆ (inflorescences) อยู่ในช่อดอกเดียวกัน ผลมี
ลักษณะอ้วน หัวใหญ่ทางปลายแหลม ผลอ่อนผิวสีเขียวนวล มีรสเปรี้ยว ผลสุกมีสีเหลืองนวลเนื้อสีเหลือง
ละเอียด กลิ่นหอม รสหวาน (ศิวพร มินรินทร์, 2553) 

ธันยาภัทร์ เลิศไพบูลย์ศิริ (2553) ได้อธิบายถึงปัจจัยด้านการผลิตที่มีผลต่อการเจริญเติบโตของ
มะม่วงพันธุ์น้ าดอกไม้ ซึ่งประกอบไปด้วย ปริมาณน้ าฝนและความชื้นในอากาศ อุณหภูมิ ดิน น้ า และศัตรู
มะม่วง ในด้านปริมาณน้ าฝนและความชื้นในอากาศ มะม่วงต้องการช่วงแล้งก่อนการออกดอก เพราะถ้ า
ฝนตกหรือมีความชื้นมาก ยอดที่แตกมาใหม่จะเจริญไปเป็นใบ แทนที่จะเจริญเป็นดอก และในระยะที่
มะม่วงแทงช่อ ดอกก าลังบาน ไม่ควรมีฝน หรือมีฝนตกเพียงเล็กน้อยเพราะฝนที่ตกหนักจะท าให้ดอก
เสียหาย และความชื้นสูง ซึ่งท าให้เกิดการระบาดของแมลงศัตรูได้ ในด้านอุณหภูมิ มะม่วงชอบอากาศร้อน 
และทนต่ออากาศร้อนและแห้งแล้งได้ดี หากมีน้ าค้างมาก หมอกหนาจะท าให้ดอกร่วง ผลมะม่วงได้รับ
ความเสียหายจากเชื้อรา ในด้านดิน มะม่วงปลูกได้ในดินทั่วไป แต่ดินที่ชอบคือดินร่วน ดินร่วนปนทราย ที่
อุดมไปด้วยอินทรียวัตถุ มีธาตุอาหารเพียงพอ และที่ส าคัญคือดินที่ใช้ปลูกต้องระบายน้ าได้ดี เนื่องจาก
มะม่วงไม่ชอบดินเหนียวจัด ในด้านน้ า การให้น้ ามะม่วงเป็นไปตามอายุของต้น เช่นมะม่วงที่อายุน้อย ยัง
ไม่ติดผลต้องการน้ าน้อยกว่ามะม่วงอายุมาก หรือติดผลแล้ว ถ้าเป็นช่วงที่มะม่วงก าลังติดผลเล็ก ๆ การให้
น้ าอย่างเพียงพอ จะท าให้ติดผลได้มาก ในด้านศัตรูมะม่วง ประกอบไปด้วย เพลี้ยจักจั่น (mango 
leafhoppers) เพลี้ยไฟ (mango thrips) ด้วงกรีดใบมะม่วง (leaf-cutting weevil) แมลงวันผลไม้หรือ
แมลงวันทอง (oriental fruit fly) 

สถาพร ฉิมทอง (2554) ได้ท าการทดลองตัดแต่งทรงพุ่มของมะม่วงน้ าดอกไม้สีทอง 5 รูปทรง 
พบว่าการไม่ตัดแต่งทรงพุ่มมีเปอร์เซ็นต์การออกดอก จ านวนผลต่อต้นและน้ าหนักรวมมากกว่าการตัดแต่ง
ทุกรูปทรง แต่ในด้านของน้ าหนักของแต่ละผล การตัดแต่งทรงสี่เหลี่ยมมีน้ าหนักเฉลี่ยต่อผลมากกว่า ซึ่งอยู่
ในเกณฑท์ีด่ีสามารถส่งออกได้ 

ศรัญญา ใจพะยัก และ ธวัชชัย รัตน์ขเลศ (2554) ท าการศึกษาผลของการห่อผลต่อผลผลิตและ
คุณภาพของมะม่วงพันธุ์น้ าดอกไม้ที่ออกดอกติดผลในฤดูกาลของจังหวัดเชียงใหม่ หลังดอกบาน 50 
เปอร์เซ็นต์ พบว่าเวลาที่เหมาะสมส าหรับเริ่มต้นการห่อผลในสวนของเกษตรนั้น เป็นระยะที่ผลมีขนาดยาว



การประชุมหาดใหญ่วิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 6 
26 มิถุนายน 2558 มหาวิทยาลยัหาดใหญ่ 

 

 

998 | P a g e  

 

ตั้งแต่ 5 เซนติเมตรขึ้นไป ซึ่งเป็นระยะที่ผลหยุดการร่วงหล่นแล้ว และการห่อผลในระยะผลมีขนาดยาว 5 
เซนติเมตร เมื่อเปรียบเทียบกับขนาด 7 และ 9 เซนติเมตร นั้นไม่มีความแตกต่างทั้งปริมาณ และคุณภาพของผล  

ธวัชชัย รัตน์ขเลศ และ พฤกษ์ ยิบมันตะสิริ (2549) ท าการศึกษาแนวทางการพัฒนาระบบการ
ผลิตมะม่วงอย่างยั่งยืนเชิงบูรณาการในภาคเหนือ โดยได้เสนอแนวทางการพัฒนาทั้งเพ่ือการแปรรูป และ
การส่งออก โดยการส่งออกมะม่วงน้ าดอกไม้ส่วนใหญ่ส่งไปที่ประเทศญี่ปุ่น ซึ่งการส่งออกเป็นไปตามการ
ชี้น าของผู้บริโภค การไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขข้อก าหนดอาจส่งผลให้ไม่สามารถส่งออกได้ ดังนั้นการผลิต
มะม่วงสดคุณภาพสูงจึงต้องมีกระบวนการจัดการที่มีประสิทธิภาพ 

ศิรกานต์ ศรีธัญรัตน์ และคณะ (2555) ท าการศึกษาผลของสารเคลือบผิวบางชนิดต่อคุณภาพ
ของมะม่วงพันธุ์น้ าดอกไม้เบอร์ 4 ระหว่างการเก็บรักษา โดยสามารถช่วยชะลอการสูญเสียน้ าหนัก การ
เปลี่ยนแปลงสีเปลือก และชะลอการสุกของมะม่วงได ้

ส านักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 3 ได้ท าการเผยแพร่การจัดการความรู้เรื่องการผลิตมะม่วง
คุณภาพเพ่ือการส่งออก ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน โดยได้อธิบายการปลูกและการดูแลรักษา
มะม่วง การจัดการเพ่ือให้ได้มะม่วงคุณภาพเพ่ือการส่งออก ศัตรูที่ส าคัญของมะม่วง รวมไปถึงต้นทุนการ
ผลิตและผลตอบแทน 

การพัฒนาแอพพลิเคชันบนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ สามารถแบ่งการพัฒนาได้เป็น 3 แบบ
ดังนี้ 1 พัฒนาแบบเนทีฟแอพพลิเคชัน (Native application) คือแอพพลิเคชันที่พัฒนาขึ้นด้วยชุดค าสั่ง 
(ไลบรารี่) ของระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ ด้วยเครื่องมือ Android Studio 2 พัฒนาแบบเว็บแอพพลิเค
ชัน (Web application) คือ แอพพลิเคชันที่พัฒนาขึ้นมาส าหรับท างานบนเบราว์เซอร์ ในปัจจุบันนิยม
พัฒนาด้วยภาษา HTML5 แบบโมบายเฟิร์ธ (Mobile first) และ 3 พัฒนาแบบไฮบริดแอพพลิเคชัน 
(Hybrid application) คือ แอพพลิเคชันที่พัฒนาขึ้นมาให้สามารถรันได้บนหลายระบบปฏิบัติการด้วยการ
ใช้เฟรมเวิร์คท่ีรองรับการท างานบนหลากหลายระบบปฏิบัติการ เช่น PhoneGap เป็นต้น 

กมล คงเกียรติขจร (2555) ท าการพัฒนาโปรแกรมบันทึกประจ าตัวผู้ป่วยเบาหวานผ่านอุปกรณ์
เคลื่อนที่แอนดรอยด์ ซึ่งเป็นโปรแกรมส าหรับให้ผู้ป่วยโรคเบาหวานได้บันทึกข้อมูลต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์
ต่อการปฏิบัติตนที่ดีของผู้ป่วยโดยเป็นทางเลือกหนึ่งที่ช่วยให้ผู้ป่วยเบาหวานสามารถติดตามสภาวะ
เบาหวานของตนเองได้ โดยคุณลักษณะหลักของโปรแกรมประกอบไปด้วยส่วนของการบันทึกข้อมูล
สุขภาพของผู้ใช้งานคือ ระดับน้ าตาลในเลือด น้ าหนักตัวและความดันโลหิต ซึ่งผู้ใช้งานสามารถปรับแก้
ข้อมูลที่กรอกแล้วได้ และสามารถเรียกดูประวัติของข้อมูลส่วนบุคคลได้ 

 
วิธีด้าเนินการวิจัย 

งานวิจัยนี้ท าการวิจัยเชิงส ารวจในพ้ืนที่ต าบลดงมูลเหล็ก อ าเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัด
เพชรบูรณ์ และพัฒนาแอพพลิเคชันบนมือถือระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์เรื่องมะม่วงน้ าดอกไม้ โดยการ
วิจัยเชิงส ารวจท าโดยการสัมภาษณ์เกษตรกรผู้ปลูกมะม่วงน้ าดอกไม้ ในประเด็นต่าง ๆ ดังนี้ 
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 การจัดการแปลงปลูก 

 การปรับปรุงคุณภาพมะม่วง 

 การเก็บเกี่ยวมะม่วง 

 การขนส่งมะม่วงไปโรงคัดบรรจุ 

 การคัดขนาดมะม่วง และคุณภาพมะม่วง 

 การบรรจุหีบห่อมะม่วง 
จากนั้นน าความรู้ที่ได้จากการสัมภาษณ์เกษตกรชาวสวนมะม่วงน้ าดอกไม้มารวบรวม และท าการ

สรุปเพ่ือใช้เป็นข้อมูลในการจัดท าแอพพลิเคชัน ความรู้เรื่องมะม่วงน้ าดอกไม้บนสมาร์ทโฟน
ระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ โดยการพัฒนาแอพพลิเคชัน พัฒนาด้วยภาษาจาวา โดยใช้เครื่องมือช่วยใน
การพัฒนาโปรแกรม (Integrated development environment : IDE) คือ Android Studio ซึ่งเป็น
เครื่องมือที่ออกแบบมาส าหรับพัฒนาแอพพลิเคชันบนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์โดยเฉพาะ  
 
ผลการวิจัย 

แอพพลิเคชันความรู้เรื่องมะม่วงน้ าดอกไม้บนสมาร์ทโฟนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ แบ่งออกเป็น
สองส่วน คือ ส่วนที่แสดงความรู้เรื่องมะม่วงน้ าดอกไม้ และส่วนที่ผู้ใช้งานใช้บันทึกข้อมูลภาพและค าบรรยาย
สั้น ๆ โดยหน้าหลักของแอพพลิเคชันความรู้เรื่องมะม่วงน้ าดอกไม้บนสมาร์ทโฟนระบบปฏิบัติการแอน
ดรอยด์ แสดงดังภาพประกอบที่ 2 

 

 
 

ภาพประกอบที่ 2 หน้าหลักของแอพพลิเคชัน 
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จากหน้าหลักในภาพประกอบที่ 2 เมื่อผู้ใช้เลือกรายการ มะม่วงน้ าดอกไม้ แอพพลิเคชันจะแสดง
หน้าจอความรู้เรื่องมะม่วงน้ าดอกไม้ ดังแสดงในภาพประกอบที่ 3 โดยผู้ใช้สามารถเลือกศึกษาหัวข้อที่
สนใจได้ โดยการเลือกเมนูที่อยู่ทางด้านมุมบนซ้ายของหน้าจอ ดังแสดงในภาพประกอบที่ 4 

 
 

ภาพประกอบที่ 3 หน้าความรู้เรื่องมะม่วงน้ าดอกไม้ 
 

 
 

ภาพประกอบที่ 4 หัวข้อต่าง ๆ เกี่ยวกับมะม่วงน้ าดอกไม้ 
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ภาพประกอบที่ 4 แสดงเมนูให้ผู้ใช้งานแอพพลิเคชัน เลือกศึกษาหาความรู้เกี่ยวกับมะม่วง
น้ าดอกไม้ได้อย่างสะดวกตามหัวข้อที่ผู้ใช้งานสนใจดังนี้ การจัดการแปลงปลูก การปรับปรุงคุณภาพ การ
เก็บเก่ียว การขนส่งไปโรงคัดบรรจุ การคัดขนาด-คุณภาพ การบรรจุหีบห่อ 

จากหน้าหลักในภาพประกอบที่ 2 เมื่อผู้ใช้เลือกที่ แปลงปลูกของฉัน แอพพลิเคชันจะแสดง
หน้าจอที่ใช้บันทึกข้อมูลในแปลงปลูกของผู้ใช้งานแอพพลิเคชัน ดังแสดงในภาพประกอบที่ 5 

 

 
 

ภาพประกอบที่ 5 หน้าจอ แปลงปลูกของฉัน 
 

ในภาพประกอบที่ 5 ผู้ใช้งานแอพพลิเคชันสามารถเลือกที่รูปมะม่วงเพ่ือท าการเรียกหน้าจอ
ส าหรับถ่ายรูปขึ้นมา เมื่อผู้ใช้งานท าการถ่ายรูปเสร็จเรียบร้อย ผู้ใช้สามารถใส่ค าบรรยายสั้น ๆ ของรูปที่
ถ่ายได้ เช่น แปลงที่ปลูก ลักษณะของช่อมะม่วง ลักษณะของผลมะม่วง เป็นต้น จากนั้นเมื่อผู้ใช้กดปุ่ม 
เพ่ิม ภาพของมะม่วงที่ถ่าย และค าบรรยายจะปรากฏในลักษณะของรายการ ดังแสดงในภาพประกอบที่ 6 
และเมื่อมีการเพ่ิมข้อมูลใหม่เข้ามา ข้อมูลใหม่จะแสดงอยู่ด้านบนสุดของรายการ และรายการต่าง ๆ จะ
ขยับลงด้านล่าง ดังแสดงในภาพประกอบที่ 7 เพ่ือให้ผู้ใช้งานสามารถเห็นข้อมูลล่าสุดได้อย่างรวดเร็ว โดย
ที่ผู้ใช้งานยังคงสามารถเลื่อนรายการที่อยู่ด้านล่างข้ึนมาดูได้ 



การประชุมหาดใหญ่วิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 6 
26 มิถุนายน 2558 มหาวิทยาลยัหาดใหญ่ 

 

 

1002 | P a g e  

 

 
 

ภาพประกอบที่ 6 หน้าจอ แปลงปลูกของฉัน เมื่อท าการเพ่ิมข้อมูลจ านวน 1 รายการ 
 
สรุปและอภิปรายผล 

แอพพลิเคชันความรู้เรื่องมะม่วงน้ าดอกไม้บนโทรศัพท์มือถือสมาร์ทโฟนแอนดรอยด์ ช่วยอ านวย
ความสะดวกให้กับผู้ใช้งานแอพพลิเคชัน สามารถศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับการปลูกมะม่วงน้ าดอกไม้ และ
สามารถถ่ายภาพของมะม่วงน้ าดอกไม้ หรือแปลงปลูก และใส่ค าบรรยายสั้น ๆ เพ่ือเป็นการบันทึกช่วยจ า
เกี่ยวกับมะม่วงในแปลงปลูกได้อย่างสะดวก โดยที่ไม่จ าเป็นต้องเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต ทั้งนี้ได้ให้เกษตรกร
จ านวน 6 คน ทดลองใช้แอพพลิเคชันบนโทรศัพท์มือถือ มีค่าเฉลี่ยระดับความพึงพอใจ “ดี“ จากการ
ทดลองพบปัญหาการใช้แอพพลิเคชันเฉพาะการถ่ายรูปมะม่วงในพ้ืนที่โล่งแจ้ง อันเนื่องมาจากปัญหาความ
สว่างของหน้าจอไม่เพียงพอ มีผลท าให้เกษตรกรมองหน้าจอได้ไม่ชัดเจน ท าให้การถ่ายรูปท าได้
ยากล าบากต้องใช้มือหรือหมวดมาบังแสงแดดในขณะถ่ายรูป 
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ภาพประกอบที่ 7 หน้าจอ แปลงปลูกของฉัน เมื่อท าการเพ่ิมข้อมูลจ านวน 5 รายการ 
 

ค้าขอบคุณ 
ขอขอบคุณเกษตรกรผู้ปลูกมะม่วงน้ าดอกไม้ในเขตพ้ืนที่ต าบลดงมูลเหล็ก อ าเภอเมืองเพชรบูรณ์ 

จังหวัดเพชรบูรณ์ ที่ให้สัมภาษณ์เกี่ยวกับความรู้เรื่องมะม่วงน้ าดอกไม้ และขอขอบคุณสถาบันวิจัยและ
พัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ที่ให้ทุนสนับสนุนการวิจัย 
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