นเรศวรวิจัย ครัง้ ที่ 13: วิจัยและนวัตกรรม ขับเคลือ
่ นเศรษฐกิจและสังคม

อุปสรรคและปั จจัยแห่งความสาเร็จในการดาเนินงานธุรกิจ
การปลูกบัตเตอร์นทั สควอชสายพันธุน์ าเข้าจากญีป่ นุ่
ปานเลขา ปานรอด1, ศศิวิมล จิตรใจฉ่า1*และเกตุวดี สมบูรณ์ทวี2

The obstructions and factors of the successful business of
species Butternut Squash growing from Japan.
Panleka Panrod1, Sasiwimon Jitjaicham1* and Kedwadee Sombultawee2
1

สาขาวิชาการตลาด คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร จังหวัดเพชรบุรี 76120
อาจารย์คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร 76120
1
Student in Marketing Major, Faculty of Management Science, Silpakorn University 76120
2
Lecturer, Faculty of Management Science, Silpakorn University 76120
*Corresponding author. E-mail : panrod13@gmail.com
2

กลุ่มมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์

บทคัดย่อ
งานวิจัยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาอุปสรรคและปั จจัยแห่ งความสาเร็จในการดาเนินงานธุรกิจการปลูกบัตเตอร์
นัทสควอช สายพันธุ์นาเข้ าจากญี่ปุ่นของบ้ านสวนทัศนา ตาบลวังลึก อาเภอสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี งานวิจัยนี้เป็ น
งานวิจัยเชิงคุณภาพที่ใช้ การสัมภาษณ์เชิงลึกมีผ้ ใู ห้ ข้อมูลหลักคือ คุณอภิสทิ ธิ์ ทัศนาผู้ประกอบการบ้ านสวนทัศนาซึ่งมีการ
สัมภาษณ์ถงึ อุปสรรคและปัจจัยแห่งความสาเร็จของการดาเนินธุรกิจ และยังได้ มกี ารรวบรวมข้ อมูลจากแหล่งทุติยภูมิจาก
เอกสารงานวิจัยหรือบทความที่เกี่ยวข้ องเพื่อมาใช้ เป็ นข้ อมูลในการอ้ างอิง
ผลการวิจัยพบว่าอุปสรรคในการดาเนินธุรกิจจะมีเรื่องของการดูแลทางด้ านการรดนา้ และใส่ปุ๋ยตามโรงเรือนที่
ยังไม่ท่วั ถึง ปั ญหาในเรื่องของช่องทางการตลาดที่ยังไม่มีแหล่งรับซื้อที่แน่นอนซึ่งทางผู้ประกอบการคิดวิธแี ก้ ไข ได้ โดย
การจัดทาช่องทางจาหน่ายผลผลิตด้ วยตนเองโดยไม่ผ่า นพ่ อค้ าคนกลาง และปั จจัยความสาเร็จของการดาเนินธุรกิจการ
ปลูกบัตเตอร์นัท สควอช คือการนาระบบ (Scada )เข้ ามาช่วยในการแก้ ไขปั ญหาในด้ านการรดนา้ และใส่ปุ๋ยตามโรงเรือน
ได้ อย่างทั่วถึงทาให้ ได้ ผลผลิตที่มคี ุณภาพมากยิ่งขึ้น ทาให้ ผ้ ปู ระกอบการบ้ านสวนทัศนาประสบความสาเร็จในธุรกิจ
คาสาคัญ: นวัตกรรม, บัตเตอร์สควอช, อุปสรรค, ความสาเร็จ
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Abstract
The purpose of this research was to study the obstructions and factors of the successful business of the
species Butternut Squash growing from Japan of Bansuan Tussana in Tambon Wungluek, amphur Samchuk,
Suphanburi. This research was researched by using in-depth interview. The enterpreneur who gave the data was
Mr.Apisit Tussana . He was interviewed about theobstructions and factors of the successful business and the data
was also collected from research and reference paper.
The business were watering and fertilizer that were not cover all of them. The other is marketing way that
was not sure. The entrepreneur found the way to solve these problems by managing products without the middleman
and the successful business factors of Butternut Squash was the scada system that help for solving problems of
watering and fertilize. The result was more quality products. Then it help the entrepreneur of Bansuan Tussana
garden was succeed in business.
Keywords: Innovation, butternut Squash, obstructions , success
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บทนา
ประเทศไทย ปั จจุ บันการทาอาชีพเกษตร พบว่ ามีรายได้ ลดลงและมีหนี้สินเพิ่มมากขึ้นในทุกปี (วรรธนชัย,
2555) เนื่องจากการเกษตรส่วนใหญ่มกั จะปลูกพืชแค่เพียงชนิดเดี่ยวหรือหลายชนิดตามสภาพภูมปิ ระเทศของแต่ละภาค
พื้นที่และส่วนใหญ่มกั ต้ องประสบความกับความเสียหายจากการตกต่าในด้ านของราคาพืชผลเกษตร โรคระบาดของแมลง
ภัยธรรมชาติและค่าใช้ จ่ายของการผลิตที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องในทุกปี จึงได้ มเี กษตรกรส่วนหนึ่งที่ได้ ริเริ่มหันมาปลูกพืชที่
มีความหลากหลายหรือมีการนาเข้ าสายพันธุใ์ หม่ๆ จากต่างประเทศโดยมีการนานวัตกรรมและเทคโนโลยีเข้ ามาช่วยใน
เรื่องของการดูแลการผลิต ทาให้ ฐานะความเป็ นอยู่ของเกษตรกรดีข้ นึ ทาให้ ได้ รับความนิยมอย่างกว้ างขวาง
ผู้ประกอบการทางด้ านเกษตรเริ่มมองเห็นปัญหาที่เกิดขึ้นในเรื่องของดิน ฟ้ า อากาศ และปั ญหาการลดนา้ และ
การให้ ปุ๋ย(รวบรวมข้ อมูลจาก อภิสทิ ธิ์ ทัศนา, 2560)ที่ส่งผลกระทบต่อการดูแลผลผลิตของผู้ประกอบการทาให้ ได้ ผล
ผลิตที่น้อยลง(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วัลลภ พรหมทอง, 2551) และคุณภาพต่า อีกทั้งอุปสรรคในด้ านช่องทางของการ
ส่งออกทาให้ มีสภาวะการแข่งขันกันระหว่า งผู้ผลิตเดียวกันเองและปั ญหาที่ผ้ ูประกอบการพบเจอบ่อยที่สดุ ในปั จจุบันคือ
สภาพแวดล้ อมที่เป็ นตัวแปรสาคัญที่ส่งผลกระทบต่อผลผลิต ปั ญหาการกดราคาจากพ่ อค้ าคนกลางและความไม่แน่นอน
ของราคาสินค้ าในตลาดส่งผลกระทบต่อผู้ประกอบการโดยตรงและสภาพภูมิอากาศมีความสัมพันธ์อย่ างสูงใ นการทา
เกษตรกรรม การเพิ่มขึ้นลดลงของอุณหภูมิและการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศสามารถส่งผลกระทบสร้ างความ
เสียหายโดยตรงต่อพืชผลทาให้ เกษตรกรจาเป็ นต้ องปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการปลูกโดยมีการนาเทคโนโลยีเข้ ามาช่วยดูแล
ในการเพาะปลูก
ธุรกิจเกษตรกรรมของไทยได้ ก้าวเข้ าสู่การเปลี่ยนแปลงเป็ นอย่ างมากได้ มีความก้ าวหน้ าทางเทคโนโลยีมา
ประยุกต์ใช้ ให้ เท่าทันยุคปั จจุ บันที่มีการพัฒนาด้ านเทคโนโลยีเข้ ามาเสริมสร้ างในการทาการเกษตร (นฤมล, ศิรปะภา,
2559) โดยผู้ประกอบการได้ นาระบบ(Scada) เข้ ามาเป็ นส่วนช่วยในการปลูกบัตเตอร์นัทสควอช ของบ้ านสวนทัศนาใน
พื้นที่จังหวัดสุพรรณบุรี ในช่ วงเดือนกุมภาพันธ์ ปี 2559 โดยควบคุมในการแจกจ่ายนา้ และปุ๋ ยตามโรงเรือนเพาะปลูก
ด้ วยระบบคอมพิวเตอร์ และได้ มีการดัดแปลงให้ ส่งั การโดยระบบสมาร์ทโฟนซึ่งช่วยให้ ผ้ ูประกอบการลดต้ นทุนทางด้ าน
เวลารวมทั้งยังดูแลผลผลิตในทุกโรงเรือนได้ อย่ างทั่ วถึงเนื่องจากผู้ประกอบการปลูกบัตเตอร์นัท สควอช เป็ นสายพันธุ์
นาเข้ าจากต่างประเทศที่มพี ้ ืนที่จานวน 6 ไร่
จากเหตุผลที่กล่าวมาข้ างต้ นทาให้ ผ้ ูวิจัยสนใจที่จะศึกษาเกี่ยวกับอุปสรรคและปั จจัยแห่ งความสาเร็จของธุรกิจ
การปลูกบัตเตอร์นัทสควอช ที่ได้ มกี ารนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมเข้ ามาควบคุมบริหารจัดการผลผลิตในโรงเรือนที่มีการ
ใช้ ระบบ(Scada ) ควบคุมดูแลปริมาณในการจ่ายนา้ และปุ๋ ยทาให้ ลดต้ นทุนในเรื่องของเวลาเนื่องจากธุรกิจมีความสาเร็จ
ในด้ านนวัตกรรมที่ช่วยให้ ธรุ กิจการปลูกบัตเตอร์นัทสควอชเป็ นไปอย่างมีประสิทธิภาพซึ่งประสบความสาเร็จในทางธุรกิจ
เพราะผู้ประกอบการมีแนวทางที่เน้ นกลุ่มผู้บริโภคกลุ่มแม่และเด็กรูปแบบการขนส่งจัดจาหน่ายที่จัดการด้ วยตนเองโดย
การจัดส่งผลผลิตผ่าน (EMS) จัดทาเว็บไซด์ทาให้ มชี ่องทางจัดจาหน่ายที่ผ้ บู ริโภคสามารถเข้ าถึงได้ มากยิ่งขึ้น

วัสดุอุปกรณ์และวิธีการ
การวิจัยครั้งนี้ใช้ แนวทางการวิจัยเชิงคุณภาพ ในการเก็บรวบรวมข้ อมูลนั้นต้ องอาศัยข้ อมูลจากประสบการณ์ของ
ผู้ประกอบการปลูกบัตเตอร์นัท สควอช โดยการดาเนินการวิจัยด้ วยการสัมภาษณ์เรื่องราว ประสบการณ์ปัญหาและปั จจัย
ความสาเร็จในการดาเนินธุรกิจ ผู้วิจัยได้ กาหนดขั้นตอนการศึกษาวิจัยดังนี้
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วัตถุประสงค์ของการวิจยั
1. เพื่อศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อความสาเร็จในการดาเนินธุรกิจ การปลูกบัตเตอร์นัท สควอช สายพันธุน์ าเข้ าจากญี่ปุ่น
2. เพื่อศึกษาปัญหา และอุปสรรคที่ส่งผลต่อการดาเนินธุรกิจ การปลูกบัตเตอร์นัท สควอช สายพันธุน์ าเข้ าจากญี่ปุ่น
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1.)พื้ นที่การศึกษา
การศึกษาในครั้งนี้เลือกพื้นที่การศึกษา คือ บ้ านสวนทัศนา อาเภอสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี ประชากรส่วนใหญ่
ประกอบอาชีพทางการเกษตรกรรมและในการปลูกบัตเตอร์นัท สควอช ถือเป็ นพื ชไร่ ท่ีมีผลผลิตทางด้ านเกษตรที่มี
ผู้ประกอบการดาเนินธุรกิจประสมความสาเร็จในการปลูกขายส่งตลาดและขายผ่านทางสื่อออนไลน์เป็ นพื้นที่ท่งี ่ายต่อการ
สัมภาษณ์เก็บรวบรวมข้ อมูล
2.)ประชากรและผูใ้ ห้ขอ้ มูล
ผู้วิจัยเลือกสัมภาษณ์ในพื้นที่ บ้ านสวนทัศนา อาเภอสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี ผู้ให้ ข้อมูลหลักคือ คุณอภิสทิ ธิ์
ทัศนา ผู้ประกอบการปลูกบัตเตอร์นัท สควอช และบุคลากรที่เกี่ยวข้ องในการให้ ข้อมูล 2 คน
3.)การเก็บรวบรวมข้อมูล
เป็ นข้ อมูลที่ผ้ วู ิจัยเก็บรวบรวมจากผู้ประกอบการโดยตรง โดยอาศัยจากการลงพื้นที่สมั ภาษณ์และรวบรวมข้ อมูล
จากบทความทางวิชาการต่ างๆ และงานวิจัยที่เกี่ยวข้ องเพื่ อนามาเป็ นข้ อมู ลพื้ นฐานในการศึกษาวิเคราะห์ และสรุป
ผลการวิจัย
4.)เครื่องมือที่ใช้ในการวิจยั
การดาเนินการวิจัยในครั้งนี้เป็ นวิธกี ารวิจัยเชิงคุณภาพโดยการสัมภาษณ์ผ้ ูประกอบการปลูกบัตเตอร์ สควอช มี
เครื่องมือในการวิจัยประกอบด้ วยดังนี้
4.1 ผู้วิจัยเองนับเป็ นเครื่องมือที่สาคัญที่สดุ เพราะการวิจัยเชิงคุณภาพเป็ นการที่ผ้ ูวิจัยต้ องพบกับผู้ให้ ข้อมูล
หลักโดยตรง ผู้วิจัยคือผู้เก็บรวบรวมข้ อมูลและวิเคราะห์ด้วยตนเองจึงต้ องมีการเตรียมตัวก่อนการลงพื้นที่
4.2 แนวคาถามในการสัมภาษณ์ ลักษณะของคาถามจะเกี่ยวกับข้ อมูลพื้ นฐานหรือข้ อมูล ทั่วไปเป็ นคาถาม
ปลายเปิ ดเกี่ยวกับประสบการณ์เรื่องเล่าของการประกอบธุรกิจการปลูกบัตเตอร์นัท สควอช ที่ประสบความสาเร็จ
4.3 กล้ องถ่ายภาพดิจิตอล เพื่อเก็บรวบรวมภาพบรรยากาศขั้นตอนกระบวนการในการดาเนินงานและการ
สัมภาษณ์ผ้ ปู ระกอบการปลูกบัตเตอร์นัท สควอช
4.4 เครื่องบันทึกเสียง เพื่อใช้ บนั ทึกข้ อมูลระหว่างการสัมภาษณ์เพื่อให้ เก็บข้ อมูลให้ ได้ มากที่สดุ เนื่องจากผู้วิจัย
ไม่สามารถจดจาและบันทึกข้ อมูลได้ ท้งั หมด
4.5 เครื่องมือที่ช่วยจดบันทึก คือปากกาและสมุดจดบันทึกสาหรับไว้ จดบันทึกข้ อมูลจากการสัมภาษณ์ซ่งึ ช่วยใน
การบันทึกข้ อมูลที่สาคัญ
การตรวจสอบความน่าเชื่อถือของข้อมูล
การตรวจสอบความน่ าเชื่อถือของข้ อมูลผู้วิจัยได้ ใช้ วิธีการตรวจสอบข้ อมูลแบบสามเส้ า (Triangulation )ซึ่ง
แสดงให้ เห็นว่าข้ อมูลหลักฐานและผลการวิจัยที่ได้ วิเคราะห์จากการเก็บรวบรวมมามีความน่าเชื่อถือตรงตามความเป็ นจริง
และมีการเปรียบเทียบมุมมองในหลายๆด้ านเพื่อนามาตรวจสอบความถูกต้ อง (พนิดา,พิมพ์ลดา, 2557 ) ของข้ อมูลผล
การวิเคราะห์รวมไปถึงผลการวิจัยโดยมีการตรวจสอบความถูกต้ องจากแหล่งข้ อมูลหลายแหล่งทาให้ ผ้ วู ิจัยมั่นใจว่ามีข้อมูล
ที่มีความน่าเชื่อถือสูงสุดเปรียบเทียบจากการใช้ วิธเี ก็บรวบรวมข้ อมูลหลายๆวิธที ้งั การสัมภาษณ์การสังเกตโดยพิจารณา
กิริ ย าท่ า ทางพฤติ ก รรม บรรยากาศ จากผู้ ใ ห้ ข้ อมู ล เพื่ อ มาประกอบการแปลความหมายรวมถึง การถอดเทปและ
เปรียบเทียบการใช้ ทฤษฏีหลายๆแนวคิดเพื่อเป็ นกรอบแนวคิดหรือเป็ นพื้นฐานการทาความเข้ าใจกับปัญหา การวางแผน
เก็บข้ อมูลตลอดจนการวิเคราะห์และอภิปรายผลเพื่อให้ ได้ ข้อมูลที่สาคัญนาไปวิเคราะห์เพื่อให้ ข้อมูลเกิดความน่าเชื่อถือ
การวิเคราะห์ขอ้ มูล
ผู้วิจัยใช้ การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพโดยวิธกี ารพรรณนาวิเคราะห์( Descriptive Analysis )ด้ วยการสัมภาษณ์
ผู้ให้ ข้อมูลหลักและการถอดเทปการสนทนาแบบคาต่ อคา(Verbatim)ผู้วิจัยใส่ช่ ือผู้ให้ สัมภาษณ์แล้ วนามายืนยันความ
ถูกต้ องของเนื้อหา และสารวจภายในตัวบุคคลของผู้วิจัยเพื่อดูว่าผู้วิจัยเองมีข้อสรุปที่คิดไว้ ก่อนเกี่ยวกับสถานการณ์ท่ี
ศึกษาซึ่งผู้วิจัยต้ องทาความเข้ าใจก่อนเริ่มวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อให้ ผ้ วู ิจัยได้ มกี ารคิดวิเคราะห์สถานการณ์ด้วยความเที่ยงตรง
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และมีทศั นคติท่เี ปิ ดกว้ าง เพื่อให้ ได้ ข้อมูลที่ครบถ้ วนสมบูรณ์เมื่อผู้วิจัยศึกษารวบรวมข้ อมูลเรียบร้ อยแล้ วนาข้ อมูลที่ได้ มา
วิเคราะห์ว่าแต่ละขั้นตอนในการดาเนินธุรกิจการปลูกบัตเตอร์นัท สควอช ของบ้ านสวนทัศนาจากนั้นจึงนาประเด็นหลักมา
พิจารณาแบ่งออกเป็ นประเด็นย่อยและหัวข้ อย่อยเพื่อนามาศึกษาปัญหาและอุปสรรคและปัจจัยความสาเร็จในการดาเนิน
ธุรกิจการปลูกบัตเตอร์นัท สควอช ที่นานวัตกรรมมาประยุ กต์ใช้ ควบคุมระบบการควบคุมปริมาณการจ่ ายนา้ และปุ๋ ย
ภายในโรงเรือน
ผลการศึกษา
จากผลการศึกษาเรื่องอุปสรรคและปั จจัยแห่ งความสาเร็จในการดาเนินงานธุรกิจการปลูกบัตเตอร์นัท สควอช
สายพันธุ์นาเข้ าจากญี่ปุ่น ในอาเภอสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี มีปัจจัยที่ทาให้ ธุรกิจประสบความสาเร็จ2ด้ าน คือด้ าน
นวัตกรรม ได้ มีการนาเทคโนโลยีเข้ ามาคือระบบ (Scada )เป็ นระบบควบคุมการทางานด้ วยระบบคอมพิวเตอร์เข้ ามา
ประยุกต์ใช้ ในการควบคุมการจ่ายนา้ และปุ๋ ยภายในโรงเรือนต่อมาผู้ประกอบการได้ พัฒนาให้ สามารถสั่งการได้ ด้วยระบบ
สมาร์ทโฟน (Android )เพื่อให้ เกิดความสะดวกสบายในการสั่งการไม่ว่าจะอยู่ท่ใี ดแค่มสี ญ
ั าณระบบ 4G ก็สามารถสั่งการ
ได้ ซ่ึงช่ วยให้ ผลผลิตเติบโตได้ อย่ างเต็มที่ละส่งผลทาให้ ได้ ผลผลิต ที่มีคุณภาพมากขึ้นและช่ องทางการจั ดจาหน่ า ยที่
ผู้ประกอบการได้ จัดทาช่องทางการจัดจาหน่ายด้ วยตนเองและได้ มีการจัดทาเว็บไซด์การขายสินค้ า จากปั ญหาที่พ่อค้ าคน
กลางไม่ ม ารั บ ซื้ อผลผลิ ต ตามได้ ท่ีต กลงกัน ไว้ กับ ช่ อ งทางการตลาดที่ยั ง ไม่ มี แ หล่ ง รั บ ซื้ อผลผลิ ต ที่แ น่ น อนท าให้
ผู้ประกอบการได้ ใช้ ช่องการการจัดหน่ ายแบบช่ องทางตรงที่เป็ นช่ องทางจัดจาหน่ ายที่ผ้ ูผลิตขายสินค้ าโดยตรงให้ กับ
ผู้บริโภคโดยไม่ผ่านพ่อค้ าคนกลาง โดยผู้ประกอบการยึดหลักปัจจัยที่สามารถทาให้ ธรุ กิจประสบความสาเร็จอยู่ด้วยกัน 7
ประการ

2.ภูมิปัญญา (Knowledge / Wisdom)
ผู้ประกอบการได้ นาภูมิปัญญาในอาชีพการทาเกษตรที่ส่งั สมมาของคนในครอบครัวมาใช้ ในการดาเนินธุรกิจ
ควบคู่กบั การนาความรู้แบบเกษตรยุคใหม่มาปรับใช้ ให้ ธรุ กิจประสบความสาเร็จมากยิ่งขึ้น
3.การเรียนรู ้ (Learning)
คุณอภิสิทธิ์ ทัศนา ได้ ศึกษาเรียนรู้การปลูกบัตเตอร์นัท สควอช ด้ วยตนเองรวมไปถึงประสบการณ์ในการทา
อาชีพเกษตรกรของคนในครอบครัวให้ การสนับสนุนและช่วยเหลืออีกทั้งการสั่งสมความรู้ท่ไี ด้ จากการศึกษาเกี่ยวกับระบบ
คอมพิวเตอร์มาประยุกต์ใช้ ในการดาเนินงาน และศึกษาข้ อมูลเกี่ยวกับระบบ (Scada ) เป็ นระบบที่ควบคุมด้ วยระบบ
คอมพิวเตอร์ท่ใี ช้ ในการสั่งการปริมาณการจ่ายนา้ และปุ๋ ยผู้ประกอบการได้ มีการพัฒนาระบบให้ สามารสั่งการได้ ด้วยระบบ
สมาร์ทโฟนส่งผลให้ ธรุ กิจมีโอกาสในการเจริญเติบโตอย่างต่อเนื่อง
4.ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ (Personal Creativity)
แนวความคิดที่ริเริ่มนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมเข้ ามาประยุกต์ใช้ ในการดาเนินธุรกิจทางด้ านการเกษตรซึ่งได้ นา
ระบบ ( Scada ) เข้ ามาช่วยในการแจกจ่ายนา้ และปุ๋ ยสู่โรงเรือนผลผลิตเป็ นแนวความคิดที่มคี วามแปลกใหม่และเป็ นการ
ลดต้ นทุนทางด้ านเวลาและการจ้ างแรงงาน และในอนาคตจะมีการพัฒนาโรงเรือนการปลูกบัตเตอร์นัท สควอชให้ มากขึ้น
กว่ าเดิม ซึ่งทาให้ เกิดความน่ าสนใจทางธุรกิจด้ านการเกษตรที่นานวัตกรรมและเทคโนโลยีเข้ ามาประยุกต์ใช้ จึงเป็ น
เอกลักษณ์เฉพาะตัวและทันสมัยของทางบ้ านสวนทัศนา
5.มนุษย์สมั พันธ์และทักษะการสื่อสาร (Human Relations & Communications Ability)
เนื่ อ งจากธุร กิจ การปลู ก บัต เตอร์ นั ท สควอช สายพั น ธุ์น าเข้ า จากญี่ ปุ่ นของบ้ า นสวนทัศ นา ในเขตจั ง หวัด
สุพรรณบุรี เป็ นธุรกิจที่เป็ นผู้ประกอบการแบบเดี่ยวส่งผลให้ ผ้ ูประกอบการเป็ นผู้ดาเนินการเองทั้งหมดและได้ มีการ
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1.ความมุ่งมัน่ (Drive)
เนื่องจากกิจการมีความมุ่งมั่นในการศึกษาหาแนวทางรูปแบบการพัฒนาธุรกิจให้ ประสบความสาเร็จมีความ
ทันสมัยเป็ นเกษตรยุคใหม่มเี อกลักษณ์เฉพาะตัวเพื่อผลักดันให้ ผลิตภัณฑ์เ ป็ นที่ร้ จู ักและนิยมในกลุ่มผู้บริโภคมากขึ้น
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พูดคุยแลกเปลี่ยนประสบการณ์ความรู้การแก้ ไขปัญหาต่างๆ จากกลุ่มเกษตรกรด้ วยกันอย่างเป็ นกันเองจึงเป็ นเหตุทาให้
ธุรกิจสามารถผลิตผลผลิตออกมาได้ อย่างมีคุณภาพ
6.ทักษะการแก้ปัญหาและตัดสินใจ (Problem Solving & Decision Making Shill)
การดาเนินธุรกิจการปลูกบัตเตอร์นัท สควอช ผู้ประกอบการประสบปั ญหาทางด้ านพ่ อค้ าคนกลางไม่มารับซื้อ
สินค้ าตามที่ได้ ตกลงกันไว้ และปั ญหาการถูกเอารัดเอาเปรียบในเรื่องของราคาผลผลิตจึงตัดสินใจแก้ ไขปั ญหาโดยการ
จัดทาช่องทางการจัดจาหน่ายโดยตนเอง
7.การบริหารเวลา (Time Management )
เนื่องจากผู้ประกอบการมีอาชีพหลักคือวิศวกรแต่มคี วามคิดไม่อยากเป็ นลูกจ้ างตลอดชีพทาให้ เกิดแนวความคิด
จะประกอบธุรกิจที่เป็ นของตนเองมีการบริหารจัดการดูแลด้ วยตนเองทั้งหมดจึงได้ ทาธุรกิจปลูกบัตเตอร์นัท สควอชแต่ยัง
ไม่ยึดเป็ นอาชีพหลักทาให้ เกิดรายได้ เสริมและยังสามารถช่ วยให้ คนที่ว่างงานมีงานทาเป็ นรายได้ พิเศษยามว่างอีกด้ วย
ด้านอุปสรรคในการดาเนินธุรกิจของการปลูกบัตเตอร์นทั สควอชในเขตสุพรรณบุรีพบว่ามีอุปสรรคในการ
ดาเนินธุรกิจดังนี้
1.ด้านการผลิต
เนื่องจากบัตเตอร์นัท สควอชเป็ นพื ชที่ใหม่ ยังไม่ เป็ นที่นิยมปลูกในกลุ่มอาชีพเกษตรกรทาให้ เกิดอุปสรรค
ทางด้ านการดูแลผลผลิตในช่วงแรกที่มโี รคเชื้อราภายในโรงเรือน
2.ด้านการตลาด
มีอปุ สรรคทางด้ านช่องทางการจาหน่ายสินค้ าเนื่องจากพ่อค้ าคนกลางไม่มารับซื้อสินค้ าตามที่ได้ ตกลงกันไว้ และ
ช่ องทางการตลาดที่ยังไม่มีแหล่ งรับซื้อผลผลิตของบัตเตอร์นัท สควอชที่แน่ นอนผู้ประกอบการจึงทาการจาหน่ ายด้ วย
ตนเองโดยเริ่มจากการขายตามท้ องตลาดต่อมาได้ มกี ารพัฒนาสร้ างเว็บไซด์ขายผ่านออนไลน์
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3.ด้านการดูแลผลผลิต
ปั ญหาการปลูกบัตเตอร์นัท สควอช ส่วนใหญ่ ท่พี บเจอเป็ นปั ญหาการให้ นา้ และปุ๋ ยตามโรงเรือนต่างๆไม่ท่วั ถึง
ทาให้ ผลผลิตเกิดความเสียหายเป็ นจานวนมากและได้ ผลผลิตที่มขี นาดเล็กกว่ามาตรฐาน
ผลการวิจัยครั้งนี้สามารถตอบโจทย์วัตถุประสงค์ของการวิจัยได้ ครบทุกประเด็นตามวัตถุประสงค์ข้อที่ 1.เพื่อศึกษาปัจจัย
ที่ส่งผลต่อความสาเร็จในการดาเนินธุรกิจการปลูกบัตเตอร์นัท สควอช สายพันธุน์ าเข้ าจากญี่ปุ่นและวัตถุประสงค์ข้อที่ 2.
เพื่อศึกษาปั ญหาและอุปสรรคที่ส่งผลกระทบต่อการดาเนินธุรกิจการปลูกบัตเตอร์นัท สควอชสายพันธุน์ าเข้ าจากญี่ปุ่นที่
สามารถนาผลการวิจัยนี้มาใช้ เป็ นแนวทางการพัฒนาธุรกิจทางด้ านการเกษตรให้ อยู่ในยุคที่ทนั สมัย

1276

ภาพประกอบที่ 1 การสั่งการด้ วยระบบคอมพิวเตอร์ ที่มา : อภิสทิ ธ์ ทัศนา (2560)

นเรศวรวิจัย ครัง้ ที่ 13: วิจัยและนวัตกรรม ขับเคลือ
่ นเศรษฐกิจและสังคม

ภาพประกอบที่ 2 การกระจายนา้ และปุ๋ ยสู่โรงเรือน ที่มา : อภิสทิ ธ์ ทัศนา (2560)

สรุปผลการศึกษา
จากการศึกษาครั้งนี้เป็ นการศึกษาเกี่ยวกับอุปสรรคและปั จจัยแห่ งความสาเร็จในการดาเนินงานธุรกิจ การ
ปลูกบัตเตอร์นัท สควอช สายพันธุน์ าเข้ าจากญี่ปุ่น แบ่งออกได้ เป็ น 2 ประเด็นหลัก
1.อุปสรรคที่เกิดขึ้นกับการดาเนินธุรกิจการปลูกบัตเตอร์นัท สควอช สายพันธุน์ าเข้ าจากญี่ปุ่น คือ จะเป็ นในด้ านของการ
ดูแลทางด้ านการรดนา้ และการใส่ปุ๋ยพืชในแต่ละโรงเรือนที่มีจานวนมากจึงทาให้ เกิดการดูแลได้ อย่างไม่ท่วั ถึง ทาให้ ต้น
พืชบัตเตอร์นัท สควอช เกิดความเสียหายเนื่องจากต้ นบัตเตอร์นัท สควอช มีการได้ รับนา้ และปุ๋ ยได้ อย่างไม่เต็มที่ ทาให้
เกิดผลกระทบทางด้ านการเจริญเติบโตช้ าจึงได้ ผลผลิตที่ไม่ดเี ท่าที่ควรเนื่องจากประเทศไทยมีอากาศที่ร้อนส่งผลกระทบ
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อภิปรายผลการศึกษา
จากผลการศึกษาครั้งนี้เราพบว่าเทคโนโลยีและนวัตกรรมเป็ นปั จจัยเป็ นส่วนหนึ่งที่ส่งผล ต่อความสาเร็จในการ
ดาเนินธุรกิจการปลูกบัตเตอร์นัท สควอช สายพั นธุ์นาเข้ าจากญี่ปุ่น ตาบลวังลึก อาเภอสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี มี
ประเด็นที่สามารถนามาอภิปรายเพื่อความชัดเจนและให้ เกิดความเข้ าใจในการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อที่จะสามารถนามา
อภิปรายได้ ดงั นี้
ผู้ประกอบการปลูกบัตเตอร์นัท สควอช มีการนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมควบคุม( Scada )มาประยุกต์ใช้ ให้ เข้ า
กับธุรกิจเพื่อที่จะมาแก้ ไขปัญหาในด้ านของผลผลิตโดยแรกเริ่มนั้นผู้ประกอบการประสบปัญหาเกี่ยวกับการจ่ายนา้ และปุ๋ ย
ตามโรงเรือนที่ไม่ท่วั ถึงและรวมไปถึงช่ องทางการจัดจาหน่ายที่ยังไม่มีแหล่ งรับซื้อผลผลิตที่แน่ นอนทาให้ คุณอภิสิทธิ์
ทัศนา ผู้ประกอบการบ้ านสวนทัศนาได้ คิดทาการแก้ ไขปั ญหาโดยการติดตั้งนวัตกรรมเครื่องควบคุมปริมาณการจ่ายนา้
และปุ๋ ยภายในโรงเรือนทาให้ ได้ ผลผลิตตามเป้ าหมายและยังช่วยลดแรงงานในการดูแลได้ อกี ด้ วยซึ่งสอดคล้ องกับ (ปกรณ์
, 2538 ที่ได้ กล่าวไว้ ว่าการนาเทคโนโลยีสมัยใหม่เข้ ามาใช้ ในกระบวนการผลิตต่างๆทาให้ การผลิตเป็ นไปอย่างรวดเร็วมี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น )ช่ องทางการจัดจาหน่ ายของผลผลิตผู้ประกอบการบ้ านสวนทัศนาได้ ใช้ ช่องทางตรงเป็ นช่ อง
ทางการจัดจาหน่ายที่ผ้ ูผลิตขายสินค้ าโดยตรงให้ กับผู้บริโภคโดยไม่ผ่านคนกลาง ( ธีราวรรณ์, 2555 )ทาให้ ธุรกิจการ
ปลูกบัตเตอร์นัท สควอช สายพันธุน์ าเข้ าจากญี่ปุ่นของผู้ประกอบการบ้ านสวนทัศนาประสบความสาเร็จจึงกล่าวได้ ว่ามา
จากช่ องทางการจาหน่ ายที่ขายโดยตรงโดยไม่ผ่านคนกลางทาให้ ผ้ ูประกอบการสามารถควบคุมนโยบายการตลาดได้
สามารถกระตุ้นลูกค้ าให้ เกิดความต้ องการตัดสินใจซื้อได้ ดีกว่าการใช้ คนกลางและนวัตกรรมที่มีส่วนช่วยให้ ผลผลิตของ
ผู้ประกอบการดีข้ นึ
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ต่อผลผลิตและยังประสบปัญหาในเรื่องของการตลาดที่ยังไม่มีแหล่งรับผลผลิตที่แน่นอนและเป็ นสินค้ าที่ยังไม่เป็ นที่ร้ จู ัก
ในกลุ่มของผู้บริโภค
2.ปัจจัยแห่งความสาเร็จในการดาเนินธุรกิจการปลูกบัตเตอร์นัท สควอช สายพันธุน์ าเข้ าจากญี่ปุ่น คือการที่ผ้ ปู ระกอบการ
ได้ นาระบบ ( Scada) เข้ ามาช่ วยในเรื่องของการแก้ ไขปั ญหาในด้ านการรดนา้ ภายในแต่ละโรงเรือนและได้ มีการศึกษา
แลกเปลี่ยนประสบการณ์ความรู้จากกลุ่มเกษตรกรด้ วยกันทาให้ สามารถได้ ผลผลิตที่มีคุณภาพมากยิ่งขึ้นมีการจัดทา
ช่องทางการจัดจาหน่ายที่แรกเริ่มวางจาหน่ายตามท้ องตลาดต่อมาได้ ทาการโปรโมทขายผ่านทางสื่อโซเชียล (Facebook )
ปรากฏว่าได้ ผลตอบรับที่ค่อนข้ างดีในกลุ่มผู้บริโภคแม่และเด็กจึงได้ พัฒนาสร้ างเว็บไซด์ และมีแนวความคิดที่จะขยาย
พื้นที่เพื่อเพิ่มโรงเรือนในการเพาะปลูกปัจจุบนั ได้ กลายเป็ นผู้ประกอบการที่สามารถจาหน่ายผลผลิตให้ แก่ผ้ บู ริโภคได้ ด้วย
ตนเองโดยไม่ ต้ องผ่ า นพ่ อค้ า คนกลาง การที่ผ้ ู ป ระกอบการมีช่ อ งทางการจั ด จ าหน่ า ยเป็ นของตนเองนั้ น ก่ อ ให้ เ กิด
ผลประโยชน์ทางด้ านธุรกิจที่มีความมั่นคงในระยะยาวและช่ วยก่อให้ เกิดการหมุนเวียนของรายได้ และเป็ นที่ร้ ูจักอย่าง
กว้ างขวางของกลุ่มผู้บริโภค ซึ่งทาให้ ยอดขายของสินค้ าเพิ่ม ขึ้นอย่ างต่อเนื่องและผลผลิตมีคุณภาพทาให้ ผ้ ูบริโภคเกิด
ความมั่นใจทาให้ ผ้ ปู ระกอบการการปลูกบัตเตอร์นัท สควอช มีความสาเร็จและความมั่นคงในทางธุรกิจ
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