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บทที่ 5 

สรุปอภิปรายและข้อเสนอแนะ  
 
โครงการวิจัยเรื่อง “การพัฒนาระบบเพาะปลูกพืชด้วยเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง

(IoT) สู่การเกษตรยุคใหม่อย่างยั่งยืนของวิสาหกิจชุมชนพัฒนาผลิตภัณฑ์ลำไย” มีวัตถุประสงค์ดังนี้   
วัตถุประสงค์ข้อที่ 1 เพื่อศึกษาวิเคราะห์ศักยภาพและความต้องการของเกษตรกรในชุมชน

นำไปสู่แนวทางในการพัฒนาระบบต้นแบบนวัตกรรมใหม่  
วัตถุประสงค์ข้อที่ 2 เพื่อพัฒนาระบบเพาะปลูกพืชด้วยเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง 

(IoT) ที่เหมาะสมของชุมชนต้นแบบ 
วัตถุประสงค์ข้อที่ 3 เพ่ือถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับการใช้ต้นแบบนวัตกรรมทางการเกษตรด้วย

เทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง ( IoT) นำไปประยุกต์กับงานเกษตรที่เหมาะสมของตนเองและ
ชุมชนให้มีความยั่งยืน 

 วัตถุประสงค์ข้อที ่ 4 เพื ่อนำผลลัพธ์จากการพัฒนาระบบ มาแลกเปลี ่ยนเรียนรู ้ข ้อมูล
ประสบการณ ์ความคิดสร้างสรรค์ นำไปสู่การวางแผน บริหารจัดการงานเกษตรในชุมชนได้ 

5.1 สรุปผลการดำเนินงาน 

5.1.1 การศึกษาวิเคราะห์ศักยภาพและความต้องการของเกษตรกรในชุมชน เพ่ือนำไปพัฒนา
ระบบต้นแบบนวัตกรรมใหม่ ผู้วิจัยได้ดำเนินการสำรวจความต้องการการใช้งานระบบจากเกษตรกร 
รวมถึงผู้ที่สนใจในชุมชน โดยจัด ณ ศูนย์วิสาหกิจเกษตรอินทรีย์ชุมชนบ้านโฮ่ง ข้อมูลเกี่ยวกับบริบท
และข้อมูลทั่วไปของเกษตรกรที่มาร่วมการเสวนา ได้นำไปประกอบการสร้างระบบอันเป็นที่ต้องการ
ของชุมชนเกษตรบ้านโฮ่งโดยเฉพาะการเพาะปลูกลำไยต่อไป และสารสนเทศที่สังเคราะห์ได้จากการ
ประชุมเป็นความรู ้ในการจัดการสัมมนาและข้อคำถามการทำกิจกรรมขั ้นตอนต่อไป พร้อมกับ 
หาสถานที่ต้นแบบในการติดตั้งระบบเพาะปลูกพืชโดยใช้เทคโนโลยีนวัตกรรมต่อไป  ซึ่งจากการ
วิเคราะห์ศักยภาพของชุมชน ผู้วิจัยพบว่าชุมชนมีความสามารถในการใช้เครื่องมือทางเทคโนโลยไีด้ดี 
มีหัวหน้ากลุ่มที่เข้มแข็ง มีภาวะผู้นำ และสามารถรวมกลุ่มชุมชนผู้สนใจเพื่อร่วมเสวนาหาแนวร่วมใน
การทำเกษตรวิถีใหม่ ได้ ดังที่สรุปในบทที่ 4 

5.1.2 การพัฒนาระบบเพาะปลูกพืชด ้วยเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตของสรรพสิ ่ง ( IoT)  
ที่เหมาะสมของชุมชนต้นแบบ ผู้วิจัยได้ศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับบริบทและข้อมูลทั่วไปของเกษตรกร 
แปลงใหญ่ ของกลุ่มวิสาหกิจเกษตรอินทรีย์ชุมชนบ้านโฮ่ง ณ ศูนย์วิสาหกิจชุมชนพัฒนาผลิตภัณฑ์
พืชผักสมุนไพร และผลไม้ ได้แนวทางพัฒนาต้นแบบระบบการเพาะปลูกพืชโดยใช้นวัตกรรมดิจิทัล 
ผู้วิจัยสามารถหารูปแบบของการพัฒนาระบบที่เหมาะสมกับพื้นที่ต้นแบบ โดยทีมผู้วิจัยได้ลงสำรวจ
สถานที่แม่แบบ พร้อมทั้งได้สัมภาษณ์เจ้าของสวนลำไยแม่แบบ ซึ่งพบว่าแปลงเกษตรดังกล่าวมี
ลักษณะที่เหมาะกับการติดตั้งระบบ เนื่องจากมีมีปั๊มน้ำ ถังเก็บน้ำ และมีท่อเมนหลักในการติดตั้ง
ระบบ มีระบบน้ำตามธรรมชาติที่เพียงพอต่อการให้น้ำของระบบปลูกพืชลำไยต้นแบบได้ ดังภาพที่
ปรากฏในบทที่ 4 
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5.1.3 ผลการประเม ินความพ ึงพอใจในการอบรม เช ิงปฏ ิบ ัต ิการ  ทดสอบ ต ิดตั้ ง  
การนำไปใช้งานระบบเพาะปลูกพืชด้วยเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง (IoT) สู่การเกษตรยุคใหม่
อย่างยั ่งยืนของวิสาหกิจชุมชนพัฒนาผลิตภัณฑ์ลำไย  จากผู ้เข้าร่วมอบรมจำนวน 20 คนนั้น 
ได้ค่าเฉลี่ยในภาพรวมของการอบรมเชิงปฏิบัติการของโครงการนี้  4.01 จัดอยู่ในระดับความพึงพอใจ
ในระดับมาก โดยมีรายละเอียดความพึงพอใจในแต่ละด้าน ดังต่อไปนี้ 

ผู้เข้าอบรมให้ความพึงพอใจในระดับมากที่สุดในด้านวิทยากรนำเสนอเนื้อหาสาระครบถ้วน
และน่าสนใจ 

ผู้เข้าอบรมให้ความพึงพอใจในระดับมากในด้านการถ่ายทอดความรู้และการนำไปใช้งานการ 
ด้านผู้เข้าอบรมมีความรู้ความเข้าใจก่อนการอบรม ด้านผู้เข้าอบรมมีความรู้ความเข้าใจหลังการอบรม 
ด้านวิทยากรถ่ายทอดความรู้ได้ดี มีความชัดเจน อธิบายเนื้อหาเข้าใจง่าย ด้านวิทยากรตอนคำถามได้
ตรงประเด็น ชัดเจน ด้านความเข้าใจง่าย ความน่าใช้งานเมื่อเห็นระบบครั้งแรก ด้านการใช้เวลาใน
การอบรม ด้านสามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้  ด้านความสามารถในการนำ
ความรู้ไปเผยแพร่/ถ่ายทอดได้ ด้านประโยชน์โดยรวมที่ได้รับจากการอบรมครั้งนี้ ด้านความพึงพอใจ
ของการจัดงานโดยภาพรวม และด้านความพึงพอใจในการใช้งาน ด้านความสามารถของระบบในการ
นำไปใช้ประโยชน์ ด้านความน่าสนใจและเทคนิคที่ใช้ในชิ้นงาน ด้านการจัดวางองค์ประกอบเหมาะสม 
ใช้งานง่ายไม่ซับซ้อน ด้านการออกแบบใช้งานในส่วนของการรับข้อมูล ด้านการออกแบบใช้งานใน
ส่วนของการประมวลผลข้อมูล ด้านการออกแบบใช้งานในส่วนของแสดงผลและการนำไปใช้   
ด้านความสะดวกในการใช้งานโปรแกรม ด้านสามารถตอบโจทย์ความต้องการของผู้ใช้ ด้านรูปแบบ
การใช้งานระบบโดยรวม  

ข้อเสนอแนะในการจัดอบรมในครั้งต่อไป อยากให้จัดอบรมและมีลูกหลานได้เข้ามาเรียน
เกี่ยวเรื่อง iot เพ่ือมาพัฒนาเกษตรกรหรือพ่อแม่ได้ อีกท่ีจะจัดในครั้งหน้า 

5.2 อภิปรายผล 

 ในการวิจัยเรื่องการพัฒนาระบบเพาะปลูกพืชด้วยเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง (IoT) 
สู่การเกษตรยุคใหม่อย่างยั่งยืนของวิสาหกิจชุมชนพัฒนาผลิตภัณฑ์ลำไยได้ศึกษาข้อมูลเบื้องต้นจาก
ศูนย์วิสาหกิจเกษตรอินทรีย์ชุมชนบ้านโฮ่ง ด้านผู้ประกอบการ มีทั้งสิ้น 11 ราย ในการวิจัยนี้ได้เลือก
กลุ่มตัวอย่างผู้ประกอบการแบบเจาะจงจำนวน 1 รายมาเป็นกรณีศึกษา คือ 1. วิสาหกิจชุมชนพัฒนา
ผลิตภัณฑ์พืชผักสมุนไพรและผลไม้ เป็นการรวมตัวของเกษตรกร ได้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ภูมิปัญญา
และปัญหาที่เกิดขึ้นเพราะสมาชิกส่วนใหญ่มีปัญหาจากผลผลิตทางการเกษตรที่ช่วงในฤดูกาลผลผลิต
ออกมาก มักจะมีราคาตกต่ำและปัญหาที่เกิดก็มักจะเกิดซ้ำ ๆ ทุกปี ในพื้นที่ของกลุ่มวิสาหกิจชุมชน 
ฯลฯ มีผลผลิต เช่น ลำไย มะม่วง กระเทียม หอมแดง ผักต่าง ๆ ทางกลุ่มวิสาหกิจชุมชนฯ จึงรวมตัว
กันช่วยกันแก้ปัญหาของราคาผลผลิต เริ่มจากการพัฒนาคุณภาพของผลผลิตให้มีคุณภาพสวย ลำไย
ลูกโตผิวสวย มะม่วงลูกโตได้ขนาดผิวสวย กระเทียมหัวใหญ่ หอมแดงหัวใหญ่ ผักต่าง ๆ คุณภาพดี  
แต่ราคาต้องเป็นไปตามที่พ่อค้ากำหนดจึงทำให้ราคาถูกเช่นเดิม ทางกลุ่มจึงหันมาแปรรูปทำลำไย
อบแห้งทั้งเปลือก ลำไยอบแห้งเนื้อสีทอง มะม่วงอบแห้ง แต่ราคาก็ยังขึ้นอยู่กับพ่อค้าคนกลางเป็น  
ผู้กำหนดเช่นเดิม ทางกลุ่มวิสาหกิจชุมชน ฯลฯ จึงประชุมหารือกันที่จะแก้ไขปัญหา จึงมีแนวคิดที่จะ
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เปลี่ยนการผลิตพืชของสมาชิกกลุ่มวิสาหกิจชุมชนฯ เป็นการทำระบบอินทรีย์ไม่ใช้สารเคมีในการ
ป้องกันกำจัดศัตรูพืช ใช้ปุ๋ยอินทรีย์ ปุ๋ยหมัก ปุ๋ยชีวภาพแทน กลุ่มเริ่มปรับเปลี่ยนเมื่อปี พ.ศ. 2555 
โดยผู้นำกลุ่มวิสาหกิจชุมชนฯ เริ่มดำเนินการก่อนจนได้มาตรฐาน Organic Thailand หลังจากนั้น
สมาชิกก็เริ่มปรับเปลี่ยนมาทำเกษตรอินทรีย์ด้วยกัน เป็น 12 คน พ้ืนที่รวม ๆ 39 ไร่ ผลิตลำไย มะม่วง 
สตรอเบอร์รี ่ กระเทียม หอมแดง พืชผักต่าง ๆ ที่เป็นอินทรีย์เริ่มต้นจากมาตรฐาน PGS Organic 
Thailand และในอนาคตจะต้องได้มาตรฐาน IFOAM , EU , COR  
        จากการวิเคราะห์ข้อมูลเกษตรกรของวิสาหกิจชุมชนดังกล่าว นำมาสู่พัฒนาระบบเพาะปลูกพืช
ด้วยเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง (IoT) สู่การเกษตรยุคใหม่อย่างยั่งยืนของวิสาหกิจชุมชน
พัฒนาผลิตภัณฑ์ลำไย โดยนำข้อมูลที่ได้จากการวิเคราะห์มาสร้างรูปแบบเพาะปลูกพืชให้สามารถ
นำเสนอพัฒนาระบบเพาะปลูกพืชด้วยเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง (IoT) รูปแบบที่เหมาะสม
กับวิสาหกิจชุมชน เพ่ิมการเข้าถึงเกษตรกรในกลุ่มด้วยการใช้ระบบเพาะปลูกพืชในการส่งเสริมการทำ
การเกษตร การทำสื่อมีเดียเพื่อสร้างความรู้และความเข้าใจให้กับเกษตรและเป็นการสืบทอดใน 
องค์ความรู้ให้กับรุ่นต่อไป มีการจัดการอบรมให้กับผู้ประกอบการและผู้สนใจในอำเภอบ้านโฮ่ง 
จังหวัดลำพูนเกี่ยวกับระบบ เพ่ือเพ่ิมความสามารถให้บริหารจัดการระบบเพาะปลูกพืชด้วยเทคโนโลยี
อินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง (IoT) ได้ด้วยตนเอง ในการอบรมมีผู ้สนใจเรียนรู้การเพาะปลูกพืชด้วย
เทคโนโลยีจำนวนมาก และพบว่า กลุ่มเกษตรที่มีช่วงอายุ 50 ปีขึ้นไปมีความสนใจมากเนื่องจากมี
พื ้นที ่ทำการเกษตรจำนวนมากดูแลไม่ทั ่วถึง จึงอยากได้ระบบและความรู ้มาช่วยต่อยอดให้กับ  
ทำเกษตรได้ด้วยเอง  

ผลลัพธ์เมื่อผู้ประกอบการนำระบบเพาะปลูกพืชด้วยเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง 
(IoT) ไปใช้แล้ว สามารถช่วยแรงงานเกษตรได้มากขึ้น มีความสะดวกสบายและได้ผลผลิตเท่ากับ
แรงงานวิสาหกิจชุมชนพัฒนาผลิตภัณฑ์พืชผักสมุนไพรและผลไม้จึงเป็นสวนต้นแบบ และเป็น 
ศูนย์เรียนรู้แก่เกษตรกรที่กำลังศึกษาและพัฒนา    

5.3 ข้อเสนอแนะในการวิจัยในคร้ังถัดไป 

5.3.1 เนื ่องจากเกษตรกรของอำเภอบ้านโฮ่ง ส่วนใหญ่เป็นผู ้ส ูงอายุไม่ถนัดในการใช้งาน
คอมพิวเตอร์ จึงใช้ให้บุตรหลานเป็นผู้ดำเนินการพัฒนาเป็นหลัก ดังนั้นในการจัดการอบรมในงานวิจัย
ครั้งถัดไป ควรจะกำหนดกลุ่มเป้าหมายเป็นเยาวชนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3-6 เป็นต้นไป  

5.3.2 เกษตรกรมีการปลูกพืชหลายชนิด เช่น กระเทียม สตรอเบอร์รี่ เป็นต้น อยากให้มีการ
อบรมครั้งต่อไป พัฒนาระบบการใส่ปุ๋ย และการให้น้ำแก่พืชด้วยระบบ  
 

  




