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Abstract
The purpose of this research was to study the obstacles and key success factors of planting Chinese Kale
and Chinese Cabbage by hydroponics technique using innovative temperature control for production at
Banthungrangthein, Mueang, Nakhonpathom. This research was qualitative research by using in - depth interviews.
The key informant was Mr. Peerapon Sirinarapun (Farmer entrepreneur). There were the interviews for the obstacles
and key success factors in business operation and distribution channels. In addition, we collected secondary data
from paper works, books and other related research papers as reference information.
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บทคัดย่อ
งานวิจัยนี้มวี ัตถุประสงค์เพื่อศึกษาอุปสรรคและปัจจัยแห่ งความสาเร็จในการดาเนินธุรกิจการปลูกผักคะน้ าและ
กวางตุ้งไฮโดรโปรนิกส์ โดยประยุกต์ใช้ นวัตกรรมการควบคุมอุณหภูมิในการผลิต บ้ านทุ่งรางเทียน อาเภอเมือง จังหวัด
นครปฐม งานวิจัยนี้เป็ นงานวิจัยเชิงคุณภาพที่ใช้ การสัมภาษณ์แบบเชิงลึก มีผ้ ูให้ ข้อมูลหลัก คือ คุณพีรพล สิรินราพรรณ
ซึ่งเป็ นผู้ประกอบการที่เป็ นเกษตรกร โดยมีการสัมภาษณ์ถงึ อุปสรรคและปัจจัยแห่งความสาเร็จของการดาเนินธุรกิจ ช่อง
ทางการจัดจาหน่าย และยังได้ มีการรวบรวมข้ อมูลจากแหล่งทุติ ยภูมิ จากเอกสาร หนังสือ และงานวิจัยที่เกี่ยวข้ องเพื่อใช้
เป็ นข้ อมูลในการอ้ างอิง
ผลการวิจัยพบว่ าอุปสรรคในการดาเนินธุรกิจจะมีเรื่ องโรคของผัก และอุณหภูมิสะสมในหน้ าร้ อน ซึ่งทาง
เกษตรกรสามารถหาวิธีแก้ ไขได้ โดยการปลูกในระยะที่เหมาะสม และใช้ การฉีดจุลินทรีย์แทนยาที่ใช้ สารเคมี และปั จจัย
ความสาเร็จของเกษตรกรบ้ านทุ่งรางเทียน คือ มาตรฐานของผลิตภัณฑ์ท่ที าให้ ผ้ ูบริโภคไว้ วางใจในการเลือกบริโภคสินค้ า
ทาให้ เกิดการบริโภคซา้ และรวมถึงการใช้ กลยุทธ์ท่แี ตกต่างเพื่อดึงดูดลูกค้ า คือ การที่มบี ริการขนส่งผักไฮโดรโปรนิกส์ไป
ส่งยังผู้รับซื้อ ทาให้ เกษตรกรบ้ านทุ่งรางเทียนประสบความสาเร็จในธุรกิจ
คาสาคัญ: อุปสรรค, ความสาเร็จ, ไฮโดรโปรนิกส์, นวัตกรรม

1279

นเรศวรวิจัย ครัง้ ที่ 13: วิจัยและนวัตกรรม ขับเคลือ
่ นเศรษฐกิจและสังคม

กลุ่มมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์

The findings revealed that the obstacles of business there was a disease of vegetables and accumulated
temperature in summer . The farmers had ability to find a solution by planting the right distance and use microbial
injection instead of chemicals .The key success factors of farmers in Banthungrangthein was the product standard
resulting in consumers trust and brand loyalty . The different strategies were also use for customers attention by
transport service hydroponics vegetables to buyer .That make farmers in Banthungrangthein was succeed in business.
Keywords: Obstacles, Success, Hydroponics, Innovative
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บทนา
การเกษตรในปั จจุบันมีการแข่งขันที่สงู มากยิ่งขึ้น เนื่องจากการดาเนินชีวิตของผู้คนในปัจจุบันจะให้ ความใส่ใจ
ในเรื่องของสุขภาพ ซึ่งรวมไปถึงการรับประทานอาหารที่มีประโยชน์มีสารอาหารที่เพียงพอ การบริโภคผักปลอดสารพิษ
จึงเป็ นทางเลือกที่น่าสนใจของผู้บริโภค จึงทาให้ เกิดการแข่งขันกันมากยิ่งขึ้นในตลาดการเกษตร ผักปลอดสารพิษในที่น้ ี
รวมถึงการทาการเกษตรแบบไฮโดรโปรนิกส์ หรือการปลูกพื ชไร้ ดิน (สวง โฮสูงเนิน , 2556) ผู้ประกอบการที่เป็ น
เกษตรกรท้ องถิ่นจึงต้ องมีการปรับตัว โดยการนานวัตกรรมและเทคโนโลยีต่าง ๆ มาประยุกต์ใช้ ในธุรกิจของตนเองเพื่อ
เพิ่มยอดขาย และเพื่อที่จะมีความได้ เปรียบทางการแข่งขันที่สูงขึ้น รวมทั้งบรรลุเป้ าหมายการประกอบการ และธุรกิจ
เจริญเติบโตต่อไปได้ อย่างยั่งยืน
แม้ ว่าในปั จจุบันจะมีเกษตรกรหันมาทาการเกษตรแบบไฮโดรโปรนิกส์กนั มากยิ่งขึ้น แต่กย็ ังมีเกษตรกรในอีก
หลาย ๆ พื้ นที่ยังจาเป็ นที่จะต้ องคิดหาวิธีในการที่จะทาให้ ผลผลิ ตของตนนั้น มีคุ ณภาพเพื่ อ ที่จะขยายส่วนแบ่ ง ทาง
การตลาด ซึ่งสิ่งที่ผ้ ูวิจัยสนใจที่จะศึกษานั้นเป็ นเรื่องของการปลูกคะน้ าและกวางตุ้งไฮโดรโปรนิกส์ของกลุ่มผักปลอด
สารพิษ ตาบลบ้ านทุ่งรางเทียน อาเภอเมือง จังหวัดนครปฐม ซึ่งนาระบบควบคุมอุณหภูมิภายในโรงเรือนมาประยุกต์ใช้
โดยการควบคุมผ่ านแอปพลิเคชันในสมาร์ทโฟนผ่ านระบบปฏิบัติการแอนดรอยน์ (Android) และไอโอเอส (IOS)
เพื่อให้ ง่ายต่อการควบคุมการเจริญเติบโตของผักคะน้ าและกวางตุ้งทาให้ ผลผลิตดีข้ นึ และสามารถส่งไปจาหน่ายให้ กับ
พ่อค้ าคนกลางที่รับซื้อเพื่อส่งออกไปขายยังต่างประเทศ ซึ่งทาให้ เกิดรายได้ ภายในครัวเรือน และส่งผลให้ รายได้ ในการทา
เกษตรกรรมของเกษตรกรภายในท้ องถิ่นเพิ่มขึ้น
การทาธุรกิจการปลูกผักคะน้ าและกวางตุ้งแบบไฮโดรโปรนิกส์ของเกษตรกรบ้ านทุ่งรางเทียน จะมีคู่แข่งเป็ น
เกษตรกรท้ องถิ่นในพื้นที่อ่นื ๆ ทาให้ เกิดปั ญหาการแข่งขันในตลาดที่สงู และยังพบปั ญหาที่เกิดขึ้นกับการปลูกผักคะน้ า
และกวางตุ้งภายในโรงเรือนของเกษตรกรบ้ านทุ่งรางเทียนคือ ความร้ อนในโรงเรือนสะสมมากเกินไป ซึ่งโดยปกติ
ผักคะน้ าและกวางตุ้งจะไม่ชอบอุณหภูมทิ ่รี ้ อนจัด แต่จะชอบแสงแดด และหากอุณหภูมสิ ะสมมากเกินไปจะทาให้ ผกั คะน้ า
และกวางตุ้งเหี่ยว โตช้ า ต้ นเล็ก และนา้ หนักน้ อย ซึ่งในช่ วงฤดูร้อนอุณหภูมิจะสะสมมากเกินไปทาให้ ส่งผลกระทบต่อ
ผลผลิตของเกษตรกร การประยุกต์ใช้ นวัตกรรมการควบคุมอุณหภูมิในการผลิตจึงมีส่วนช่วยทาให้ อุณหภูมิลดลงและได้
ผลผลิตที่ดีข้ ึน (ธนากรและอติกร, 2556) นอกจากนี้ยังมีปัญหาที่เกี่ยวข้ องกับโรคของพืช คือ โรครานา้ ค้ าง (Downy
mildew) คืออาการของพืชที่ด้านบนใบจะเกิดแผลสีเหลือง ส่วนใต้ ใบจะมีเชื้อราทาให้ มีลักษณะเป็ น ขลุยสีขาวขึ้นเป็ น
หย่อม ๆ และถ้ าหากปล่อยไว้ นานใบก็จะแห้ งตาย โดยส่วนมากโรคนี้จะเกิดขึ้นเมื่อมีอากาศเย็น และมีนา้ ค้ างจัด (พิสทุ ธิ์
เอกอานวย, 2553)
ด้ วยเหตุดังกล่าวผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาเกี่ยวกับอุปสรรคและปั จจัยแห่ งความสาเร็จในการดาเนินงาน
ธุรกิจการปลูกผักคะน้ าและกวางตุ้งไฮโดรโปรนิกส์ โดยประยุกต์ใช้ นวัตกรรมการควบคุมอุณหภูมิในการผลิต บ้ านทุ่งราง
เทียน อาเภอเมือง จังหวัดนครปฐม ซึ่งผลวิจัยนี้จะทาให้ เกิดประโยชน์เพื่อนาไปใช้ ในการศึกษาและวิจยั ในอนาคต และทา
ให้ ธรุ กิจดาเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสบผลสาเร็จมากยิ่งขึ้น
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วัตถุประสงค์
1. เพื่อศึกษาปัญหาและอุปสรรคในการดาเนินธุรกิจการปลูกผักคะน้ าและกวางตุ้งไฮโดรโปรนิกส์ โดยการประยุกต์ใช้
นวัตกรรมการควบคุมอุณหภูมใิ นการผลิต
2. เพื่อศึกษาความสาเร็จในการดาเนินธุรกิจการปลูกผักคะน้ าและกวางตุ้งไฮโดรโปรนิกส์ โดยประยุกต์ใช้ นวัตกรรมการ
ควบคุมอุณหภูมใิ นการผลิต
วัสดุอุปกรณ์และวิธีการ
ขอบเขตการวิจยั
1. ขอบเขตด้ านเนื้อหา ในการวิจัยครั้งนี้ผ้ วู ิจัยได้ ทาการศึกษาเกี่ยวกับอุปสรรคและปัจจัยแห่งความสาเร็จในการดาเนิน
ธุรกิจการปลูกผักคะน้ าและกวางตุ้งไฮโดรโปรนิ กส์ โดยประยุ กต์ใช้ นวัตกรรมการควบคุมอุณ หภูมิในการผลิ ต
ประกอบกับการรวบรวมข้ อมูลจากหนังสือและเว็บไซต์ต่าง ๆ รวมไปถึงการสัมภาษณ์ผ้ ทู ่เี กี่ยวข้ อง
2. ขอบเขตด้ านพื้นที่ ผู้วิจัยเลือกกลุ่มเกษตรกรบ้ านทุ่งรางเทียน อาเภอเมือง จังหวัดนครปฐม เป็ นสถานที่ในการศึกษา
และเก็บรวบรวมข้ อมูล และลงพื้นที่ในการสัมภาษณ์ ซึ่งการทาธุรกิจเกี่ยวกับการเกษตรแบบไฮโดรโปรนิกส์น้ัน
แพร่หลายอย่างมากในปัจจุบนั และจังหวัดนครปฐมก็เป็ นหนึ่งในจังหวัดที่สามารถทาการเกษตรแบบไฮโดรโปรนิกส์
ได้ นอกจากนี้ผ้ ูประกอบการที่ทาการเกษตรแบบไฮโดรโปรนิกส์น้ันประสบความสาเร็จในการดาเนินธุรกิจ และยัง
เป็ นพื้นที่ท่สี ะดวกต่อการสัมภาษณ์เนื่องจากผู้วิจัยนั้นเป็ นคนในพื้นที่ ทาให้ การเข้ าไปเก็บรวบรวมข้ อมูลเป็ นไปอย่าง
มีประสิทธิภาพ
3. ขอบเขตด้ านประชากร ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ผ้ ูท่ใี ห้ ข้อมูลหลัก คุณพีรพล สิรินราพรรณ อดีตผู้ใหญ่ บ้านหมู่ท่ี 8
ตาบลวังตะกู อาเภอเมือง จังหวัดนครปฐม และบุคคลอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้ องภายในกลุ่มเกษตรกรบ้ านทุ่งรางเทียนจานวน
6 คน
4. ขอบเขตด้ านเวลา ระยะเวลาที่ใช้ ในการศึกษาวิจัยจะเริ่มทาในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ ถึง เดือนมีนาคม พ.ศ. 2560

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจยั
ผู้วิจัยใช้ แนวคาถามที่เกิดจากการสร้ างกรอบแนวคิดเพื่อให้ ทราบถึงอุปสรรคและปั จจัยแห่ งความสาเร็จในการ
ดาเนินงานธุรกิจการปลูกผักคะน้ าและกวางตุ้งไฮโดรโปรนิกส์เป็ นการสัมภาษณ์แบบไม่เป็ นทางการ มีการเก็บข้ อมูลไปใน
ลักษณะของการสนทนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ประสบการณ์ และแนวทางระหว่างกัน
1. ผู้วิจัย ทาหน้ าที่ในการสัมภาษณ์ข้อมูลเชิงลึกเพื่อนารายละเอียดที่ได้ จากการสัมภาษณ์มาทาการวิเคราะห์ในขั้นตอน
ต่อไป
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การเก็บรวบรวมข้อมูล
ผู้วิจัยได้ ทาการเก็บรวบรวมข้ อมูลจากแหล่ งข้ อมูลที่มีความน่ าเชื่อถือได้ และมีการทบทวนวรรณกรรมจาก
บทความทางวิชาการ หลักทฤษฎี และเว็บไซต์ต่าง ๆ นอกจากนี้ยังทาการลงภาคสนามเพื่อเก็บรวบรวมข้ อมูลจากการ
สัมภาษณ์โดยตรง โดยมีการดาเนินงานดังนี้
1. การศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลจากงานทางด้ านวิชาการ และหลักการทฤษฎีท่เี กี่ยวข้ องกับงานวิจัยในเรื่องอุปสรรคและ
ปัจจัยแห่งความสาเร็จในการดาเนินงานธุรกิจการปลูกผักคะน้ าและกวางตุ้งไฮโดรโปรนิกส์
2. การสัมภาษณ์เชิงลึก (In - depth Interview) โดยการตั้งประเด็นคาถามเพื่อเข้ าไปสัมภาษณ์ผ้ ูให้ ข้ อมูลหลักในเรื่อง
ของการดาเนินธุรกิจ อุปสรรคและความสาเร็จต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น เพื่อที่จะทาให้ ได้ ข้อมูลแบบละเอียดและสามารถ
นาไปใช้ ในการวิเคราะห์ต่อไปได้
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2. คาถามหรือแนวความคิดในการสัมภาษณ์ จะเป็ นเครื่องมือที่ใช้ ในการศึกษาวิจัยเชิงคุณภาพโดยมีการเตรียมประเด็น
คาถาม เพื่อให้ สะดวกในการจัดเก็บข้ อมูลที่จะศึกษา
3. สมุดจดบันทึกข้ อมูล ใช้ ทาการบันทึกข้ อมูลหลัก เช่น เพศ อายุ เพื่อนาไปใช้ ในการอ้ างอิง และใช้ สามารถใช้ ประโยชน์
จากการจดบันทึกรายละเอียดจากการสังเกตและบรรยายของผู้ให้ ข้อมูลหลัก เพื่อใช้ ประกอบการให้ ข้อมูลหลั งจาก
การสัมภาษณ์
4. กล้ องถ่ายภาพดิจิตอล ใช้ สาหรับเก็บบันทึกภาพของผู้ให้ สมั ภาษณ์ ภาพสถานที่ และองค์ประกอบต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้ อง
ในการสัมภาษณ์ผ้ ใู ห้ ข้อมูลหลัก เพื่อสามารถนามาใช้ เป็ นข้ อมูลประกอบการทาวิจัยได้ อกี ทางหนึ่ง
5. เครื่องบันทึกเสียง ใช้ สาหรับบันทึกเสียงในการบรรยายของผู้ให้ ข้อมูลหลัก เพื่อที่จะสามารถนามาใช้ ประกอบการ
วิเคราะห์ข้อมูลในการวิจัยได้
การตรวจสอบความน่าเชื่อถือของข้อมูล
การตรวจสอบข้ อมูลการวิจัย เพื่ อสร้ างความน่ าเชื่อถือของผลการวิจัย โดยใช้ วิธีการตรวจสอบแบบสามเส้ า
(Triangulation) (สุภางค์ จันทวานิช, 2553 หน้ า 128-130) เป็ นการสะท้ อนให้ เห็นข้ อมูลว่า หลักฐานและผลการวิจัย
ที่ได้ ทาการเก็บรวบรวมมาวิเคราะห์ แล้ วนั้นมีความถูกต้ องและน่าเชื่อถือ ตรงตามความเป็ นจริงและมีการเปรียบเทียบ
มุมมองจากหลาย ๆ ด้ าน เพื่อนามาตรวจสอบความถูกต้ องของข้ อมูลในการวิเคราะห์ ตลอดไปจนถึงผลของการวิจัย โดย
การตรวจสอบความน่ าเชื่อถือของข้ อมูลแบบสามเส้ านี้ตัวผู้วิจัยมี การเปรียบเทียบข้ อมูลจากหลายแหล่ ง ทาให้ มีความ
มั่นใจว่าข้ อมูลที่ได้ มีความน่าเชื่อถือสูงเมื่อเปรียบเทียบกับวิธกี ารเก็บรวบรวมข้ อมูลวิธอี ่นื โดยข้ อมูลมีแหล่งที่มาจากการ
เก็บข้ อมูลจากเอกสารและบทความ การสัมภาษณ์ ตลอดจนการสังเกต โดยพิจารณาจากพฤติกรรม บรรยากาศของผู้ให้
ข้ อมูล เพื่อที่จะสามารนามาประกอบการแปลความหมายร่วมกับการถอดเทปสัมภาษณ์ และการเปรียบเทียบจากการใช้
ทฤษฎี เพื่อสามารถนามาเป็ นกรอบแนวคิดหรือเป็ นพื้นฐานของการทาความเข้ าใจกับปัญหา วางแผนเก็บข้ อมูล ไปจนถึง
การวิเคราะห์ข้อมูลและอภิปรายสรุปผลเพื่อให้ ข้อมูลมีความน่าเชื่อถือ
การวิเคราะห์ขอ้ มูล
ผู้วิจัยใช้ การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ โดยใช้ วิธกี ารพรรณนาวิเคราะห์ (Descriptive Analysis) คือ เมื่อผู้วิจัย
ได้ สมั ภาษณ์ผ้ ูให้ ข้อมูลหลักแล้ ว ผู้วิจัยนาข้ อมูลมาถอดการสนทนาแบบคาต่อคา (Verbatim) ผู้วิจัยใส่ช่ ือผู้ให้ สมั ภาษณ์
แล้ วยืนยันความถูกต้ องของเนื้อหา และสารวจภายในตนเองของผู้วิจัยเพื่อดูว่าผู้วิจัยเองมีข้อสรุปที่คิดไว้ ก่อนเกี่ยวกับ
สถานการณ์ท่ศี ึกษา ซึ่งผู้วิจัยจะต้ องทาความเข้ าใจก่อนเริ่มวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อทาให้ ผ้ ูวิจัยสามารถวิเคราะห์สถานการณ์
ด้ วยความเที่ยงตรง มีทศั นคติท่เี ปิ ดกว้ างอย่างแท้ จริง จึงแตกข้ อมูลที่ศึกษาโดยการพิจารณาประเด็นหลักที่พบในข้ อมูลที่
ได้ จากการสัมภาษณ์ท้งั หมด จากนั้นจึงนาประเด็นหลักมาพิจารณาแบ่งแยกออกเป็ นประเด็นย่ อยและหัวข้ อย่ อย เพื่อ
นามาศึกษาอุปสรรคและปั จจัยแห่ งความสาเร็จในการดาเนินธุรกิจการปลูกผักคะน้ าและกวางตุ้งไฮโดรโปรนิกส์ โดย
ประยุกต์ใช้ นวัตกรรมการควบคุมอุณหภูมใิ นการผลิต
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ผลการศึกษา
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ประวัติความเป็ นมา และการดาเนินธุรกิจ
จากการศึกษาข้ อมูลนั้นพบว่าการดาเนินธุรกิจเริ่มมาจากโครงการกองทุนพัฒนาศักยภาพหมู่บ้านและชุมชน SML ซึ่ง
เป็ นโครงการของรัฐบาลที่มกี ารจาแนกชนิดของหมู่บ้านและชุมชนเป็ นขนาดเล็ก กลาง และใหญ่ และจากการลงความเห็น
กันของคนในหมู่บ้านนั้นคือจะลองทาการศึกษาหาความรู้เรื่องการปลูกผักปลอดสารพิษ โดยใช้ ระบบไฮโดรโปรนิกส์ หรือ
พืชไร้ ดิน จึงเริ่มไปทาการศึกษาดูงานตามสถานที่ต่าง ๆ และกลับมาลองผิดลองถูกเอง จากนั้นเมื่อเวลาผ่านไปการตลาด
เริ่มโตขึ้นทาให้ ต้องเพิ่มการลงทุนเพื่อที่จะให้ เพียงพอต่อความต้ องการที่เพิ่มมากขึ้น มีการเพิ่มแปลงปลูกมากขึ้นเพื่อส่ง
ขายให้ แก่โรงงาน และลูกค้ าในชุมชน โดยจะมีรายได้ ข้นั ต่าอยู่ท่ปี ระมาณ 30,000 – 40,000 บาทต่อเดือน การปลูกขาย
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นั้นจะปลูกตามคาสั่งซื้อที่ลูกค้ าสั่งเข้ ามา ทั้งนี้ท้งั นั้นจะมีสดั ส่วนในการปลูกคือ 1 ถาดจะมีประมาณ 54 ต้ น และปลูกได้
30 ถาดต่อหนึ่งแปลงปลูก รวมทั้งสิ้น 32 แปลงปลูก และจะหมุนเวียนแปลงปลูกไปเรื่อย ๆ จนได้ ผลผลิตที่โตเต็มวัยแล้ ว
พร้ อมเก็บเกี่ยวเพื่อนาไปจาหน่ายได้
จากการที่ผ้ วู ิจัยลงพื้นที่ศึกษาข้ อมูลเรื่องอุปสรรคและปัจจัยแห่งความสาเร็จในการดาเนินธุรกิจการปลูกผักคะน้ าและ
กวางตุ้งไฮโดรโปรนิกส์ โดยประยุกต์ใช้ นวัตกรรมการควบคุมอุณหภูมิในการผลิต ของเกษตรกร ตาบลบ้ านทุ่งรางเทียน
อาเภอเมือง จังหวัดนครปฐม พบว่ามีปัจจัยที่ทาให้ ธรุ กิจประสบความสาเร็จ 2 ปัจจัย คือ
1. ด้านนวัตกรรมการผลิต โดยนวัตกรรมที่ใช้ คอื ระบบควบคุมอุณหภูมใิ นการผลิตโดยการใช้ แอปพลิเคชันผ่านสมาร์ท
โฟนเป็ นระบบที่นามาประยุกต์ใช้ ให้ ทนั ต่อยุคของการเกษตรที่เน้ นเทคโนโลยีเพื่อความสาเร็จ ที่พัฒนาโดย นาย
สาธิต ดารงประเสริฐ มีการทางานโดยการติดตั้งแผงวงจรและตัวเซ็นเซอร์ตรวจจับอุณหภูมเิ พื่อที่จะสามารถให้ มกี าร
ควบคุมอุณหภูมเิ พื่อการเจริญเติบโตของผักคะน้ าและกวางตุ้ง โดยจะมีการกาหนดอุณหภูมติ ่าสุดสูงสุด เพื่อให้ ตวั เซ็นเซอร์ทางานในการควบคุมอุณหภูมิผ่าน แอปพลิเคชันEWeLink แล้ วจากนั้นตัวแอปพลิเคชันจะสั่งการทางาน
ผ่ านตัวรับสัญญาณ แล้ วสะท้ อนสัญญาณที่ดาวเทียมแล้ วส่งมาทางานที่แผงวงจร โดยตัวเราสามารถที่จะสั่งการ
ทางานเมื่ออยู่ในพื้นที่อ่นื ๆ ได้ การควบคุมจะมี .1 ลักษณะ คือ 2แบบ Manual เกษตรกรจะสามารถกดเปิ ดปิ ด/
การทางานของระบบควบคุมอุณหภูมิได้ โดยการกดปุ่ ม ON/OFF ในแอพพลิเคชั่นด้ วยตัวเอง .2แบบ AUTO คือ
เกษตรกรสามารถตั้งค่าอุณหภูมติ ่าสุดที่ต้องการและอุณหภูมสิ งู สุดที่จะเกินต่อความต้ องการของการเจริญเติบโตของ
ผักคะน้ าและกวางตุ้ง ดังนั้น นวัตกรรมระบบควบคุมอุณหภูมิในการผลิตจึงเป็ นนวัตกรรมที่ส่งผลต่อยอดขายและ
ผลผลิตของเกษตรกรได้ อย่างมาก
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2. ด้านช่องทางในการจัดจาหน่าย โดยช่องทางการจัดจาหน่ายที่หลากหลายของธุรกิจการปลูกผักคะน้ าและกวางตุ้ง
ไฮโดรโปรนิกส์คอื จะมีบริษัท 3 บริษัทที่รับซื้อผลผลิตจากทางฟาร์มเพื่อทาการส่งออกไปขายยังต่างประเทศ และยังมี
การบริการการขนส่งในปริมาณมาก ๆ ทั้งลูกค้ ายังสามารถมาซื้อเองได้ ท่ฟี าร์มอีกด้ วย โดยหลักปัจจัยแห่งความสาเร็จ
(Key Success Factor) ในด้ านนวัตกรรมและช่องทางในการจัดจาหน่าย มีดงั นี้
1) มีการควบคุมมาตรฐานของผลิตภัณฑ์ โดยทางกลุ่มเกษตรกรบ้ านทุ่งรางเทียนได้ มีการนาเอานวัตกรรมการ
ควบคุมอุณหภูมิภายในโรงเรือนเข้ ามาช่ วยในการเพิ่ มการเจริญเติบโตของคะน้ าและกวางตุ้ง ซึ่งระบบการ
ควบคุมอุณหภูมนิ ้นั จะสามารถกาหนดอุณหภูมสิ งู สุด และต่าสุดได้ เพื่อที่จะสามารถทาให้ ระบบทางานได้ อย่างมี
ประสิทธิภาพตามสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลง ส่งผลให้ มีผลผลิตที่ได้ มีคุณภาพและทาให้ ผ้ ูบริโภคเกิดความ
ไว้ วางใจ เกิดการบริโภคซ้า กล่ าวคือ ผักคะน้ าและกวางตุ้งของเกษตรกรบ้ านทุ่งรางเทียนนั้นมีการควบคุม
คุณภาพการผลิตสูง เกษตรกรได้ ทาการคัดเลือกผักไฮโดรโปรนิกส์ท่มี ีมาตรฐาน ทาให้ ผ้ ูบริโภคไว้ วางใจในตัว
ผลิตภัณฑ์
2) ให้ บริการอย่างเต็มใจ ซื่อสัตย์ โดยทางฟาร์มได้ ใช้ วัตถุดิบ และวัสดุท่มี ีคุณภาพ เกษตรกรได้ คัดเลือกวัสดุการ
ประกอบโรงเรือนเอง จึงบอกได้ ว่าวัสดุอปุ กรณ์มคี ุณภาพ ปลอดภัย ทาให้ ราคาของผลิตภัณฑ์มคี วามเหมาะสม
3) แก้ ไขปั ญหาที่เกิดขึ้นได้ อย่ างรวดเร็ว พัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการให้ ดีข้ ึนอย่ างต่อเนื่อง เนื่องจากในปั จจุบัน
ปริมาณความต้ องการในการบริโภคผักปลอดสารพิษไฮโดรโปรนิกส์เพิ่มขึ้น ทางเกษตรกรบ้ านทุ่งรางเทียน จึง
ได้ มกี ารขยับขยายโรงเรือนเพื่อที่จะสมารถตอบสนองต่อความต้ องการของการบริโภคผักไฮโดรโปรนิกส์
4) ช่องทางในการขายมีความหลากหลาย เป็ นการใช้ กลยุทธ์ความแตกต่างในการดาเนินธุรกิจ คือ ทางเกษตรกร
ตาบลบ้ านทุ่งรางเทียนมีสถานที่และช่องทางจัดจาหน่ายสองทาง โดยสามารถมารับเองได้ ถงึ ที่และมีบริการส่งไป
ยังบริษัทหรือสถานที่รับซื้ออีกด้ วย ทาให้ ผ้ บู ริโภคเกิดความสะดวก อีกทั้งคุณภาพของผลิตภัณฑ์ยังดีอกี ด้ วย

อุปสรรคในการดาเนินธุรกิจ
จากการเริ่มต้ นโครงการกองทุนพัฒนาศักยภาพหมู่บ้านและชุมชน SML ตั้งแต่ปีพ.ศ. 2551 นั้น ผู้ประกอบการ
เจอกับปั ญหาและอุปสรรคที่หลากหลาย ปั ญหาหลักที่เจอคือโรคพืช ได้ แก่ โรครานา้ ค้ าง และอุณหภูมิท่สี งู เมื่อเข้ าสู่ฤดู
ร้ อน และขณะนั้นการตลาดในเรื่องของผักไฮโดรโปรนิกส์ถือว่ายังไม่เติบโตมากนัก คนส่วนมากยังไม่นิยมเทรนด์ในเรื่อง
ของการรักษาสุขภาพเท่าปัจจุบนั แต่พอระยะเวลาดาเนินผ่านมา ความนิยมของคนเริ่มเปลี่ยนไป การตลาดของผักไฮโดร
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1. คู่แข่งขันในอุตสาหกรรม
ในบริเวณพื้นที่โดยรอบนั้นการแข่งขันในธุรกิจประเภทผักไฮโดรโปรนิกส์น้ัน มีการแข่งขันที่น้อย ไม่รุนแรงมากนัก
เป็ นผลมาจาก ธุรกิจผลิตภัณฑ์ผักไฮโดรโปรนิกส์น้นั ไม่เพียงพอต่อความต้ องการของผู้บริโภค อีกทั้งธุรกิจแบบมีบริการ
ส่งถึงที่ของผักไฮโดรโปรนิกส์มีน้อยราย จึงทาให้ ธุรกิจการปลูกผักคะน้ าและกวางตุ้งไฮโดรโปรนิกส์ โดยประยุกต์ใช้
นวัตกรรมการควบคุมอุณหภูมิในการผลิตของเกษตรกร ตาบล บ้ านทุ่งรางเทียน อาเภอเมือง จังหวัดนครปฐม มีความ
ได้ เปรียบในด้ านของการผลิตและการจัดส่ง ทาเลที่ต้งั ที่มีลูกค้ าทั้งบริเวณชุมชน และลูกค้ าจากต่างพื้นที่ เข้ ามาซื้อสินค้ า
จากทางฟาร์มของเกษตรกร
2. อานาจต่อรองของผูซ้ ื้ อ
เนื่องจากตลาดผักไฮโดรโปรนิกส์มีผ้ ูผลิตเพียงน้ อยรายในพื้นที่น้นั หากเทียบกับผู้บริโภคที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ทั้ง
ผลผลิตที่ยังไม่มีความแน่นอน เพราะไม่ได้ ประสิทธิภาพเต็มร้ อยจากการเพาะเมล็ด เช่น หากทาการเพาะเมล็ดไป 100
ต้ น จะได้ ผลผลิตเพียง 70-80 ต้ น เท่านั้น ขึ้นอยู่กบั ความใส่ใจของเกษตรกรเป็ นหลักและรวมถึงสภาพอากาศ จึงกล่าว
ได้ ว่าทาให้ อานาจในการต่อรองของผู้ซ้ ือมีน้อย รวมถึงทาง เกษตรกรบ้ านทุ่งรางเทียน ได้ ใช้ กลยุทธ์ท่สี ร้ างความแตกต่าง
คือ มีบริการส่งสินค้ าถึงบริษัทที่รับซื้อ และสามารถมารับเองได้ ถงึ ที่อกี ด้ วย อีกทั้งราคาของผลิตภัณฑ์ยังเหมาะสมอีกด้ วย
3. อานาจการต่อรองของผูข้ ายปั จจัยการผลิต
วัสดุและเมล็ดพันธุท์ ่สี าคัญของผักคะน้ าและกวางตุ้งไฮโดรโปรนิกส์ของเกษตรกรบ้ านทุ่งรางเทียน เริ่มแรกนั้น ได้ ทา
การซื้อวัสดุสาหรับการทาแปลงผักไฮโดรโปรนิกส์มาจาก ผู้ค้าวัสดุอปุ กรณ์รายหนึ่งในจังหวัดนครปฐม เพื่อนามาประกอบ
เป็ นโรงเรือนผักไฮโดรโปรนิกส์ จากนั้นเมื่อเกษตรกรสามารถที่จะมีรายได้ แล้ ว เกษตรกรจึงหาวัสดุอุปกรณ์เพื่อมาขยับ
ขยายฟาร์มผักไฮโดรโปรนิกส์ด้วยตัวเองซึ่งสามารถลดต้ นทุนได้ อย่างมาก กล่าวได้ ว่า อานาจการต่อรองของผู้ขายปั จจัย
การผลิตมีน้อย จึงทาให้ อานาจการต่อรองสูงขึ้น ทั้งคุณภาพและราคาของผลิตภัณฑ์
4. อุปสรรคคู่แข่งขันรายใหม่ที่จะเข้ามา
ปั จจุบันผู้บริโภคผักปลอดสารพิษไฮโดรโปรนิกส์มีปริมาณที่เพิ่มขึ้นมาก และต่อเนื่อง ทาให้ ธุรกิจนี้มีความน่าสนใจ
และน่าดึงดูดนักลงทุนในเข้ ามาลงทุนได้ ส่งผลให้ คู่แข่ งขันรายใหม่ ๆ เกิดขึ้นได้ ง่าย แต่ถ้าหากว่าธุรกิจขาดการเอาใจใส่
จากเจ้ าของธุรกิจก็จะทาให้ ธรุ กิจขาดทุนได้ ง่ายเช่นกัน โดยทางเกษตรกรบ้ านทุ่งรางเทียน ได้ มกี ารซื้อเมล็ดพันธุจ์ ากแหล่ง
ที่มีราคาย่อมเยา รวมทั้งวัสดุอุปกรณ์ในการทาโรงเรือนผักไฮโดรโปรนิกส์ยังหามาเองรวมถึงประกอบเองแล้ วนั้น ทาให้
สามารถตั้งผลิตภัณฑ์ในราคาที่ถูกแต่มคี ุณภาพ รวมถึงการขนส่งสู่บริษัทรับซื้อยังมีคุณภาพอีกด้ วย
5. สินค้าทดแทน
ผักปลอดสารพิษไฮโดรโปรนิกส์สามารถมีสินค้ าทดแทนได้ ง่าย คือ ผักปลอดสารพิษแบบออร์แกนิกส์ ซึ่ง เป็ นการ
ปลูกโดยใช้ กระบวนการทางธรรมชาติอย่างแท้ จริง ซึ่งสามารถเป็ นสินค้ าทดแทนเพื่อตอบสนองความต้ องการของผู้บริโภค
ได้ เช่นเดียวกัน

กลุ่มมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์

โปรนิกส์เริ่มโตขึ้นเรื่อย ๆ ทาให้ มีโอกาสทางการตลาดเพิ่มขึ้น และสามารถทาให้ ธรุ กิจดาเนินต่อมาจนกลายเป็ นที่ร้ จู ักทา
ให้ คนในชุมชนแวะเวียนเข้ ามาซื้อสินค้ าตลอดเวลา และสามารถปลูกผลผลิตที่ได้ คุณภาพตามมาตรฐานที่โรงงานต้ องการ
จึงนาไปส่งขายเพื่อส่งออกต่างประเทศต่อไป นอกจากนี้ผ้ วู ิจัยยังได้ ศึกษาถึงแรงกระทบทั้ง 5 ในการทาธุรกิจ ได้ ดงั นี้
แรงกระทบทั้ง 5 ในการทาธุรกิจ (Five Forces Model) (มณีรตั น์, 2555)
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กลุ่มมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์

อภิปรายผลการศึกษา
จากผลการศึกษาครั้งนี้เราพบว่ าเทคโนโลยีและนวัตกรรมเป็ นปั จจัยส่วนหนึ่งที่ส่งผลต่อความสาเร็จในการดาเนิน
ธุร กิจ การปลู กผักคะน้ าและกวางตุ้งไฮโดรโปรนิกส์ โดยประยุ กต์ใช้ น วัตกรรมการควบคุ มอุณหภูมิในการผลิตของ
เกษตรกร ตาบลบ้ านทุ่งรางเทียน อาเภอเมือง จังหวัดนครปฐม มีประเด็นที่สามารถนามาอภิปรายเพื่อความชัดเจนและ
ให้ เกิดความเข้ าใจในการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อที่จะสามารถนามาอภิปรายได้ ดังนี้
เกษตรกร ตาบลบ้ านทุ่งรางเทียน อาเภอเมือง จังหวัดนครปฐม ใช้ กลยุทธ์ในการสร้ างความแตกต่าง (Ethan Allen,
2551) เพื่ อผลผลิตและยอดขายของเกษตรกร โดยการนานวัตกรรมควบคุมอุณหภูมิมาประยุ กต์ใช้ ให้ เข้ ากับธุร กิจ
เพื่อที่จะมาแก้ ปัญหาในด้ านของผลผลิต โดยเริ่มแรกนั้นเกษตรกรบ้ านทุ่งรางเทียนประสบกับปั ญหาการปลูกผักไฮโดร
โปรนิกส์ คือผลผลิตไม่เป็ นไปตามที่เกษตรกรได้ คาดหวังไว้ แล้ วยังรวมถึงอุณหภูมิท่สี ะสมมากไปในฤดูร้อนจะทาให้
ผักคะน้ าและกวางตุ้งเกิดโรคของผักได้ ง่าย ทาให้ คุณ พีรพล สิรินราพรรณ ซึ่งเป็ นหัวหน้ ากลุ่มเกษตรกรตาบลบ้ านทุ่งราง
เทียน เมื่อทราบถึงปัญหาแล้ วจึงได้ คิดทาการแก้ ปัญหาโดยการ ติดตั้งนวัตกรรมเครื่องควบคุมอุณหภูมิ ซึ่งสามารถทาให้
ผลผลิตได้ ตามเป้ าหมาย และยังลดแรงงานในการดูแลลงได้ อกี ด้ วย ซึ่งสอดคล้ องกับ (ปกรณ์, 2538) ที่กล่าวว่า การนา
เทคโนโลยีสมัยใหม่ เข้ าใช้ ในกระบวนการผลิตต่ าง ๆ จะทาให้ การผลิตรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ และสามารถลด
แรงงานในการดูแลลงได้ ทาให้ กลุ่มเกษตรกรไปเน้ นในเรื่องของกระบวนการผลิต การขนส่ง และคุณภาพมากยิ่งขึ้น
ช่ องทางการจั ด จ าหน่ า ยของผลิ ต ภั ณ ฑ์ข องกลุ่ มเกษตรกรต าบลบ้ า นทุ่ ง รางเทีย น ได้ ใ ช้ ห ลั กการของ (Jennifer
Shaheen, 2559) ที่ได้ กล่าวว่าช่องทางที่หลากหลายจะทาให้ ธุรกิจประสบความสาเร็จได้ ง่าย เกษตรกรตาบลบ้ านทุ่งราง
เทียนมีบริษัทที่ต้องการรับซื้อผักจากทางฟาร์มเพื่อนาไปจัดจาหน่ายต่อ และส่งออกต่างประเทศ 3 ราย และมีผ้ ูบริโภค
ภายในพื้นที่และต่างพื้นที่มาซื้อผลิตภัณฑ์ไม่ขาดสาย กลุ่มเกษตรกรยังมีบริการส่งถึงที่ หรือผู้บริโภคจะมารับด้ วยตนเองก็
ได้ โดยทาให้ ธุรกิจการปลูกผักไฮโดรโปรนิกส์ของเกษตรกรบ้ านทุ่งรางเทียนประสบความสาเร็ จ จึงกล่ าวได้ ว่ามาจาก
ช่องทางที่หลากหลายในการจัดจาหน่ายที่สามารถเข้ าถึงลูกค้ าได้ อย่างทั่วถึง และการนานวัตกรรมที่มีส่วนช่วยให้ ผลผลิต
ของเกษตรกรดีข้ ึนมาใช้ งานควบคู่กัน รวมถึงการเสนอขายที่ดีทาให้ ลูกค้ าเกิดความพึงพอใจตามหลักทฤษฎีความพึ ง
พอใจ (Kotler and Armstrong, 2545) เพื่อให้ ลูกค้ าเกิดความพึงพอใจในตัวผลิตภัณฑ์ของผักไฮโดรโปรนิกส์และเกิด
การตัดสินใจซื้อ โดยมีการรับคาสั่งซื้อโดยตรงแล้ วจัดหาผักไฮโดรโปรนิกส์ท่สี ดและสะอาดให้ ภายในระยะเวลาอันรวดเร็ว
เกิดผลกาไรที่มากขึ้นให้ กบั เกษตรกร
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สรุปผลการศึกษา
จากการศึกษาครั้งนี้เป็ นการศึกษาเกี่ยวกับอุปสรรคและปั จจัยแห่ งความสาเร็จในการดาเนินธุรกิจการปลูกผักคะน้ า
และกวางตุ้งไฮโดรโปรนิกส์ โดยประยุกต์ใช้ นวัตกรรมการควบคุมอุณหภูมใิ นการผลิต แบ่งได้ เป็ น 2 ประเด็นหลัก
1. อุปสรรคที่เกิดขึ้นกับการดาเนินธุรกิจการปลูกผักคะน้ าและกวางตุ้งไฮโดรโปรนิกส์โดยการนานวัตกรรมการควบคุม
อุณหภูมิในการผลิตมาใช้ งาน คือ การที่อุณหภูมิมีความแปรปรวนตลอดเวลา ทาให้ เกิดโรครานา้ ค้ างขึ้น ซึ่งเกิดขึ้น
เมื่อมีนา้ ค้ างจัดและอากาศเย็น นอกจากนี้ผักคะน้ าและกวางตุ้งนั้นเป็ นพืชที่ต้องการแสงแดดในการเจริญเติบโต แต่
ไม่ต้องการอุณหภูมทิ ่สี งู จนเกินไป เพราะจะทาให้ พืชเจริญเติบโตช้ า และได้ ผลผลิตต่า และเนื่องจากประเทศไทยเป็ น
เมืองร้ อนอุณหภูมิสะสมจึงค่อนข้ างสูง ยิ่งในฤดูร้อนนั้นอุณหภูมิท่สี งู เกินไปส่งผลกระทบต่อผลผลิตที่ต้องการนาไป
จาหน่าย จึงมีการนาระบบควบคุมอุณหภูมมิ าประยุกต์ใช้ ในโรงเรือนเพื่อที่จะปรับระดับอุณหภูมใิ ห้ มคี วามเหมาะสม
เพื่อผลผลิตที่ได้ คุณภาพสามารถส่งออกได้
2. ปั จจัยแห่ งความสาเร็จในการดาเนินธุรกิจการปลู กผักคะน้ าและกวางตุ้งไฮโดรโปรนิกส์ คือ การที่กลุ่มเกษตรกรบ้ าน
ทุ่งรางเทียนได้ ตกลงที่จะเข้ าร่วมในโครงการกองทุนพัฒนาศักยภาพหมู่บ้านและชุมชน SML ซึ่งผู้ประกอบการการ
ปลู ก ผัก คะน้ า และกวางตุ้ง ไฮโดรโปรนิ ก ส์ไ ด้ เ ข้ า ร่ ว มในกองทุ น ขนาดกลาง และได้ รั บ เงิ น ลงทุ น เพื่ อ ที่จ ะมาทา
การเกษตรแบบไฮโดรโปรนิกส์ ผู้ประกอบการได้ เข้ าไปศึกษาดูงานตามสถานที่ต่าง ๆ เพื่อเก็บเกี่ยวความรู้ แล้ วนา
ความรู้มาลองผิดลองถูกเอง หรือแลกเปลี่ยนความรู้และวิธีการแก้ ปัญหาจากกลุ่มเกษตรกรด้ วยกัน จนสามารถ

นเรศวรวิจัย ครัง้ ที่ 13: วิจัยและนวัตกรรม ขับเคลือ
่ นเศรษฐกิจและสังคม

พัฒนาผลผลิต และขยายพื้นที่เพื่อเพิ่มโรงเรือนในการเพาะปลูกมากยิ่งขึ้น แล้ วจึงนาระบบนวัตกรรมการควบคุม
อุณหภูมิในการผลิตเข้ ามาเพื่อสร้ างผลผลิตที่มากขึ้น จึงนาไปสู่รายได้ และผลกาไรให้ แก่กลุ่มเกษตรกรบ้ านทุ่งราง
เทียน ทาให้ กลุ่มเกษตรกรบ้ านทุ่งรางเทียนกลายเป็ นผู้ประกอบการที่สามารถส่งผลผลิตให้ แก่โรงงานเพื่อนาส่งไปยัง
ต่างประเทศ

กลุ่มมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์
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