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บทคัดย่อ  
 การวิจัยครั้งนี้มีจุดประสงค์เพื่อ 1. เพื่อวิเคราะห์สภาพปัญหาของธุรกิจการปลูกผักแบบไฮโดรโปนิกส์ 
สวนป้าส าอางค์ ดวงสร้อยทอง จากการวิจัยพบว่าสภาพปัญหาของธุรกิจการปลูกผักไฮโดรโปนิกส์สวนป้าส าอางค์ คือ มี
ก าลังทรัพย์และก าลงัในการดูแลพืชผักได้ไม่มากอีกทั้งต้องศึกษาผักแต่ละชนิดที่ต้องการจะปลูกว่ามีชนิดใดบ้างมีประโยชน์
หรือช่ือเรียกว่าอะไรใช้ระยะเวลาเท่าไหร่ในการดูแล ตลอดจนขัน้ตอนการเก็บผลผลิตเพื่อให้ตรงตามความต้องการของตลาด 
หลังจากนั้นจัดหาช่องทางในการจัดจ าหน่ายและวิเคราะห์การท าธุรกิจปลูกผักไฮโดรโปรนิกส์นี้ว่าถ้าหากหักลบต้นทุนแล้ว
จะสามารถได้ก าไรซึ่งหลังจากค านวณออกมาแล้วก็สามารถที่จะด าเนินธุรกิจในการปลูกผักไฮโดรโปรนิกส์ต่อไปได้ 2. เพื่อ
พัฒนาต้นแบบการจัดการธุรกิจการปลูกผักแบบไฮโดรโปนิกส์จากการวิเคราะห์ข้อมูล เนื่องจากป้าส าอางค์ได้มีช่องทางการ
จัดจ าหน่ายที่เป็นการสร้างกลุ่มลูกค้าให้กับตนเองได้แก่ไลน์กลุ่มลูกค้าบริเวณ รอบ ๆ ต าบล โรงพยาบาลกล้วยน้ าไท 
โรงพยาบาลพุทธมณฑล ซึ่งสอดคล้องกับทฤษฎีเกี่ยวกับการตลาด ของ Kotler & Armstrong (2017) กล่าวว่า หลักทาง
การตลาด (Core marketing concept) ที่ธุรกิจสามารถเลือกใช้ ได้ประกอบด้วย 5 แนวคิด ดังนี้ แนวความคิดการผลิต (The 
Production Concept) แนวความคิดผลิตภัณฑ์ (The Product Concept) แนวความคิดการขาย (The Selling Concept)  
แนวความคิดการตลาด (The Marketing Concept) ) แนวคิดทางการตลาดเพื่อสังคม (The Societal Marketing Concept) 

 

Abstract 
 This study intends to: 1. Analyze the business of hydroponically grown vegetables at Aunt Sam-
ang Duangsoithong. According to the research, having money was Aunt Samang's hydroponic vegetable 
growing business's main issue. The ability to tend to vegetable crops is also limited, therefore it is necessary 
to research each type of vegetable that will be planted to determine which varieties are beneficial or 
known, how long it will take to tend to, as well as how to harvest them. to fulfill consumer demand. Once 
that, offer distribution channels and examine this hydroponics vegetable growing business to see whether it 
may be successful after costs are subtracted. If so, it can be used to run a vegetable-growing business. We 
can keep using hydroponics. 2. To use data analysis to create a model for running a hydroponic produce 
business. Because Aunt Sam-ang has a distribution system that helps her build clientele, like clientele in 
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the neighborhood. Kluaynamthai Hospital Phutthamonthon Hospital This is in line with Kotler and 
Armstrong's (2017) marketing theory, which states that organizations can employ the core marketing 
concept (Core marketing concept). It comprises of the following 5 concepts: the concepts of production, 
product, selling, marketing, and social marketing. (The Social Marketing Concept) 

 

บทน า 
 เนื่องจากโครงงานนี้จัดท าขึ้นเพื่อศึกษาและแก้ไขปัญหาให้ป้าส าอางค์ ดวงสร้อยทอง (เจ้าของสวนในจังหวัด
นครปฐม เขตศาลายา ชุมชนคลองโยง) ซึ่งสาเหตุมาจากการที่ป้าส าอางค์มีองค์ความรู้ในด้านการท าเกษตร แต่ขาดก าลัง
ในการดูแลพืชผัก คณะผู้จัดท าจึงคิดหาวิธีและแนวทางต่าง ๆ เพื่อแก้ไขปัญหาให้ป้าส าอางค์ โดยจัดท าโครงงานเรื่องวิถี
เกษตรทางเลือก กรณีศึกษา ธุรกิจการปลูกผักแบบไฮโดรโปนิกส์สวนป้าส าอางค์ขึ้นมา เนื่องจากประหยัดเวลาและใช้
ก าลังในการดูแลน้อยแต่ได้ผลผลิตเร็ว เพื่อสร้างรายได้ให้กับป้าส าอางค์ได้ในอนาคต 
 ไฮโดรโปนิกส์ หรือ Hydroponics (Veridian, E- Journal.) เป็นการปลูกพืชที่ไม่ใช้วัสดุปลูกหรือผักที่มี
ระบบการผลิตแบบไม่ใช้สารเคมีใด ๆ ทั้งสิ้นและไม่ใช้พันธุ์พืชที่ตัดต่อพันธุกรรมมีการใช้ปุ๋ยที่มาจากธรรมชาติเท่านั้น
ผลผลิตที่เก็บเกี่ยวได้จึงมีความสะอาดและปลอดภัย 100% ตามกรรมวิธีของเกษตรอินทรีย์และเป็นระบบการผลิตที่เป็น
มิตรต่อสิ่งแวดล้อมทั้งนี้จะต้องควบคุมอุณหภูมิของสารละลายธาตุอาหารพืชให้เหมาะสมกับการเจริญเติบโตของพืชให้ดี 
แม้ว่าการปลูกพืชโดยไม่ใช้ดินแบบที่เรียกว่า Hydroponics จะเป็นการปลูกพืชในสารละลายธาตุอาหารพืชที่ไม่ใช้ดิน
จริง ๆ ตามที่นักวิทยาศาสตร์ได้ค้นคิดและพัฒนาขึ้นมาก็ตามแต่พืชก็ยังสามารถเจริญเติบโตได้ในวัสดุปลูกอื่น ๆ เช่น 
ดิน ทราย กรวด หิน ด้วยการให้น้ าที่ผสมธาตุอาหารที่ค้นคิดขึ้นมาจึงเรียกการปลูกพืชนี้เป็นค ารวมว่า Soilless culture 
ซึ่งการปลูกผักแบบไฮโดรโปนิกส์ถือได้ว่าเป็นเทรนด์การปลูกผักแบบใหม่ที่ก าลังมาแรง เนื่องจากมีขั้นตอนท่ีไม่ยากใช้
พื้นท่ีไม่ต้องมาก ไม่ต้องออกแรงจับจอบจับเสียมให้เหนื่อย แต่ก็ได้ผักที่สด สะอาด อร่อย และปลอดภัย ไร้สารพิษ  
มากินแบบสะดวก ๆ  
 จากสภาวะการแข่งขันในภาคธุรกิจอุตสาหกรรมและภาคเกษตรกรรม (ฐานเศรษฐกิจ, 2563) จึงเป็น
แรงจูงใจให้ผู้วิจัยสนใจท่ีจะศึกษาการด าเนินธุรกิจการปลูกผักแบบไฮโดรโปนิกส์โดยศึกษารายละเอียดจาก สภาวะ
แวดล้อมที่เหมาะสมต่อการด าเนินธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อเป็นแนวทางส่งเสริมศักยภาพการด าเนินกิจการของ
ธุรกิจการปลูกผักไฮโดรโปนิกส์ในสวนของป้าส าอางค์ ให้เติบโตในภาคเกษตรกรรมของไทยมากยิ่งขึ้นต่อไป โดยเฉลี่ย
หากป้าส าอางค์ท าตามแผนงานเราจะมีรายได้ 5,660 บาท/เดือน ภายในระยะเวลา 1 เดือน จะได้เงินคืนทุนก้อนแรก 
5,000 บาท โครงการนี้จึงได้รับการอนุมัติปฏิบัติจริง 
 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย  

 1. เพื่อวิเคราะห์สภาพปัญหาของธุรกิจการปลูกผักแบบไฮโดรโปนิกส์สวนป้าส าอางค์ ดวงสร้อยทอง 
 2. เพื่อพัฒนาต้นแบบการจัดการธุรกิจการปลูกผักแบบไฮโดรโปนิกส์ 
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กรอบแนวคิดการวิจัย 
 ตัวแปรอิสระ 
  1. ผักแบบไฮโดรโปนิกส์ 
  2. ปัญหาของธุรกิจภายในสวนของป้าส าอางค์ ดวงสร้อยทอง 
 ตัวแปรตาม 
  1. การพัฒนาต้นแบบการจัดการธุรกิจการปลูกผักแบบไฮโดรโปนิกส์ 

 

วิธีด าเนินการวิจัย 
 ขั้นตอนการศึกษาและการเก็บข้อมูล 
 บทความวิถีเกษตรทางเลือก กรณีศึกษา ธุรกิจการปลูกผักแบบไฮโดรโปนิกส์สวนป้าส าอางค์ ดวงสร้อยทอง 
(เจ้าของสวน ในจังหวัดนครปฐม เขตศาลายา ชุมชนคลองโยง) เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Method) ใช้เทคนิค
รูปแบบการวิจัยเชิงปฏิบัติการอย่างมีส่วนร่วม (Participatory Action Research-PAR) โดยใช้การสนทนากลุ่ม (Focus 
group) การสัมภาษณ์กลุ่ม (Group interview questions) และการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-Depth Interview) กับผู้ให้ข้อมูล
ส าคัญ (Key Informants) ซึ่งมีแผนวิธีการด าเนินงาน ดังนี้  
 1. ขั้นเตรียมการ ประสานพื้นที่ โดยคณะผู้วิจัยด าเนินการส ารวจลงพื้นที่ เเละศึกษาข้อมูลเบื่องต้น ในทุก ๆ
ด้าน นับตั้งเเต่ลักษณะทางกายภาพ ทรัพยากร ลักษณะทางชีวภาพ แล้วกลับมาวางแผนเพื่อต่อยอดธุรกิจของป้าส าอางค์ 
โดยประเมินจากพื้นที่จริง และอุปกรณ์ที่คงมีอยู่มาต่อยอดเป็นเกษตรทางเลือก  
 2. ขั้นลงมือวิจัย วิจัยในครั้งนี้ใช้กระบวนการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม (Participatory Action 
Research) ที่เปิดโอกาสให้คณะผู้วิจัยได้เข้ามามีส่วนร่วมกับป้้าส าอางค์ โดยคณะผู้วิจัยได้ด าเนินตามขั้นตอนของ
กระบวนการวิจัยเชิงปฏิบัติการ เเบบมีส่วนร่วม ดังนี้ 
  1) ขั้นศึกษาปัญหาและความต้องการของป้าส าอางค์ ก าหนดพื้นท่ีท าการวิจัย โดยเปิดโอกาสให้ป้า
ส าอางค์ได้สะท้อนปัญหา แสดงความคิดอย่างเต็มที่ โดยการใช้เครื่องมือ คือ การท าการสนทนากลุ่ม เพื่อให้ได้มาซึ่ง
ปัญหาที่แท้จริง  
  2) ขั้นตอนการก าหนดปัญหา ด าเนินงานเพื่อให้ได้ข้อสรุปจากป้าส าอางค์ถึงปัญหาที่มีความส าคัญ  
เพื่อน ามาสู่การแก้ปัญหา โดยการให้ชาวบ้านทุกคนมีส่วนร่วมให้แสดงความคิดเห็นในการจัดล าดับความส าคัญของ
ปัญหา จึงมองเห็นปัญหาของป้าส าอางค์ คือ ขาดงบประมาณในการลงทุน ขาดแรงงาน และต้องการท าสินค้าใหม่ ๆ  
ที่ตรงตามความต้องการของผู้บริโภค ที่ใช้เวลาในการท าไม่นาน และใช้แรงงานในการท าไม่เยอะ  
  3) ขั้นออกแบบวิจัย ให้ความรู้เกี่ยวกับกระบวนการวิจัยแก่ป้าส าอางค์ การจัดท าขั้นตอนการปฏิบัติ
งานวิจัยโดยป้าส าอางค์จะเข้ามามีส่วนร่วมในการปฏิบัติงานวิจัย 
 3. ขั้นการเก็บรวบรวมข้อมูล คณะผู้วิจัยได้ด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลจากป้าส าอางค์ ดวงสร้อยทอง ดังนี้ 
  1) ข้อมูลเกี่ยวกับประเด็นค าถามเกี่ยวกับปัญหาและความตอ้งการของป้าส าอางค์ ใช้วิธการสนทนาแบบกลุม่ 
(Focus Group) โดยคณะผู้วิจัยจัดผู้เข้าร่วมกิจกรรมเป็นกลุ่มย่อยการสนทนาตามประเด็นค าถามที่คณะผู้วิจัยได้วางไว้ 
  2) เมื่อได้แบบสัมภาษณ์ที่สมบูรณ์ตามวัตถุประสงค์ของการท าวิจัย คณะผู้วิจัยก็ได้น ามาวางแผนในการ
ท างาน  
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 4. ขั้นการวิเคราะห์ข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูลแบบสัมภาษณ์ที่ท าการสัมภาษณ์ป้าส าอางค์จากนั้นใช้
วิธีการวิเคราะหเ์นื้อหาของข้อมูลในเชิงพรรณนา และบรรยายตามประเด็นที่ศึกษา ซึ่งอาศัยข้อมูลจากการจดบันทึกพร้อม
กับการบันทึกเทปร่วมในการสนทนา 
 ขั้นตอนการวิเคราะห์ข้อมูลและเคร่ืองมือที่ใช้ในการศึกษา 
  - ค านวณต้นทุนและจุดคุ้มทุนของการปลูกผักแบบไฮโดรโปนิกส์ 
  - วางแผนระยะเวลาการปลูกแต่ละรอบ 
 ขั้นตอนการด าเนินการแก้ไขปัญหาและการสรุปผลการศึกษา 
 การวิจัยครั้งนี้ ใช้วิธีการวิจัยปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม (Participatory Action Research-PAR) กลุ่มเป้าหมาย
คือ ป้าส าอางค์ ซึ่งการด าเนินการวิจัยประกอบด้วย 4 ขั้นตอน ได้แก่ 1) ขั้นเตรียมการ 2) ขั้นลงมือวิจัย 3) ขั้นเก็บรวบรวม
ข้อมูล และ 4) ขั้นการวิเคราะห์ข้อมูล 
 ผลการวิจัย 
 การศึกษาเรื่องธุรกิจการปลูกผักไฮโดรโปนิกส์ ซึ่งได้ค้นคว้าจากการสัมภาษณ์ผู้ประกอบการผักไฮโดรโปนิกส์ 
และผู้เช่ียวชาญจึงขอน าเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลตามที่ท าการศึกษา ดังนี้ 
 1. ด้านการศึกษาและการเก็บข้อมูล 
  - การศึกษาและการเก็บข้อมูลจากผู้ประกอบการ 
   สัมภาษณ์ผู้ประกอบการถึงต้นทุนที่ใช้ในกระบวนการปลูกผักไฮโดรโปนิกส์ ได้ข้อมูลจากการศึกษาดังนี้ 
ทางสวนป้าส าอางค์มีพื้นที่รองรับในการปลูกผักไฮโดรโปนิกส์บนเตียงซึ่งจะปลูกในรูปแบบดินปรุงอินทรีย์ จึงใช้ต้นทุนแค่ 3 
อย่างคือ ดินปรุง เมล็ดพันธุ์ และปุ๋ย AB 
  - ด้านพ้ืนที่การปลูกและอุปกรณ์ส าหรับการปลูก 
   1. พื้นที่  
   สวนผักป้าส าอางค จังหวัดนครปฐม เขตศาลายา ชุมชนคลองโยง มีพื้นที่ปลูกผักไฮโดรโปนิกส์ 
ขนาด 1 ตารางวา  
   2. อุปกรณ์ที่ใช้  
   กระบะเพาะต้นกล้า 
   กระบะเพาะต้นกล้า หรือ ถาดหลุมเพาะต้นกล้า มีข้อดีคือ ประหยัดดินเพาะ เมล็ดพันธ์ุ และน้ า ลด
ความเสี่ยงจากแมลงมากินเมล็ด ดูแลง่ายสะดวก เคลื่อนย้ายได้ง่าย และต้นกล้าแข็งแรง 
   พีทมอส  
   เป็นอินทรียวัตถุจากธรรมชาติ จากซากพืชที่ทับถมกันมานานเป็นเวลานานนับพันปี พีทมอส เป็น
วัสดุที่ดีที่สุดส าหรับการเพาะเมล็ด และต้นกล้า สะอาด ปราศจากเช้ือโรคและแมลง เป็นวัสดุที่ต่อต้านเช้ือราที่จะ
หยุดการเจริญเติบโตของเมล็ด แต่เป็นแหล่งท่ีอยู่ของแบคทีเรียชั้นดีส าหรับการงอกของเมล็ดและต้นอ่อน 
   เตียงปลูกผัก  
   เตียงปลูกแบบยกสูงคือกล่องปลูกขนาดใหญ่หรือเตียงในสวนท่ีอยู่สูงจากระดับพื้นดินเล็กน้อย เตียง
เหล่านี้เหมาะอย่างยิ่งหากคุณมีคุณภาพของดินไม่ดีหรือมีการระบายน้ าที่ไม่ดีในสวนของคุณเนื่องจากท าให้คุณ
สามารถควบคุมสภาพแวดล้อมการเจริญเติบโตของพืชได้มากขึ้น เตียงที่ยกระดับสามารถช่วยประหยัดหลังและหัว
เข่าของคุณได้โดยลดการงอและคุกเข่าลง 
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   ดินปรุงอินทรีย์  
   ดินปรุงอินทรีย์อุดมไปด้วยสารอาหารที่ต้นไม้ต้องการมากน้อยตามแต่ชนิดของสัตว์สามารถใช้ได้ทั้ง
แบบสดและแบบแห้ง ดินปรุงอินทรีย์ช่วยเพิ่มธาตุอาหารให้พืช ให้ธาตุอาหารพืชในลักษณะต่อเนื่อง มีประสิทธิภาพ
นานกว่าปุ๋ยเคมี ช่วยปรับปรุงดินและรักษาหน้าดินได้ ให้พืชสามารถเจริญเติบโตได้ดี 
   ปุ๋ยAB   
   ปุ๋ยAB หรือ ปุ๋ย Stock A และ ปุ๋ย Stock B นั้น เป็นปุ๋ยที่ไว้ใช้ส าหรับปลูกพืชไฮโดรโปนิกส์จัดเป็น
ปุ๋ยเคมีชนิดหนึ่ง ใช้เป็นธาตุอาหารส าหรับพืชทดแทนแหล่งอาหารหลักที่มาจากดินโดยสาเหตุที่จ าเป็นต้องแยกปุ๋ย
ออกเป็น Stock A และ Stock B ก่อนจะน ามาผสมเพื่อใช้งานนั้น เพราะว่า สารเมีบางตัวเมื่อผสมกันในความ
เข้มข้นท่ีสูง เช่น ธาตุแคลเซียมและฟอสเฟต เป็นต้น จะท าให้เกิดตะกอนจนพืชไม่สามารถดูดซึมธาตุอาหารเหล่านั้น
เข้าไปใช้งานได้ 
   จุลินทรีย์สีแดง 
   คือมีบทบาทส าคัญในการท าเกษตรอินทรีย์ ช่วยท าให้ดินร่วนซุย ช่วยสลายวัตถุอินทรีย์ ช่วยเร่งการ
เจริญเติบโต ตรึงไนโตเจน ปรับสมดุลให้ดินเหมาะแก่การเจริญเติบโตของพืช ฯ และที่กล่าวมานี้เป็นเพียงแค่ส่วน
น้อยของคุณประโยชน์ของจุลินทรีย์ที่ใช้ในการท าเกษตรอินทรีย์ เพราะจุลินทรีย์นั้นมีประโยชน์มากมายมหาศาล 
  - ด้านความรู้เกี่ยวกับผักสลัดไฮโดรโปนิกส์ 

 
  ภาพที่ 1 กรีนโอ๊ค(Green Oak Lettuce) 
 

 เป็นผักตระกูลผักสลัด มีลักษณะเป็นผักใบหยักสีเขียวอ่อน รูปทรงสวยเป็นพุ่ม รสชาติหวานกรอบคล้าย
ผักกาดหอม ผักมีอายุประมาณ 40-45 วัน หลังจากลงแปลงปลูก นิยมทานสดเพราะมีคุณค่าทางสารอาหาร ช่วยในการสร้าง
เม็ดเลือด บ ารุงสายตา บ ารุงเส้นผม บ ารุงประสาทและกล้ามเนื้อ 

 
  ภาพที่ 2 เรดโอ๊ค (Red Oak Lettuce) 
 เป็นผักตระกูลสลัดต่างประเทศ มีลักษณะเป็นผักใบสีแดงเข้มและเขียวเข้ม ใบซ้อนกันเป็นช้ัน ปลายใบหยิก
แยกเป็นแฉก เป็นพุ่มหยักสีสวยงาม นอกจากนี้ยังมีกากใยอาหารมากมาย ซึ่งช่วยในเรื่องระบบการย่อย บ ารุงสายตา บ ารุง
กล้ามเนื้อ ป้องกันโรคปากนกกระจอก ช่วยล้างผนังล าไส้ ก าจัดพวกไขมัน มีธาตุเหล็กและวิตามินซีสูง 
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  ภาพที่ 3 เรดคอรัล (Red Coral Lettuce) 
 มีลักษณะเป็นพุ่ม ไม่ห่อหัว ปลายใบหยกั ใบมีสีแดงอมมว่ง รสชาติหวานและกรอบกว่าเรดโอ๊ค ควรรับประทาน
ตอนยังอ่อน ๆ เพราะถ้าแก่ใบจะแข็งและกินไม่อร่อย เหมาะส าหรับน าไปเพิ่มสีสันในจานสลัดหรือกินเป็นเครื่องเคียง 
มีสรรพคุณช่วยสร้างเม็ดเลือด มีวิตามินซีสูง ช่วยป้องกันโรคโลหิตจาง ป้องกันโรคปากนกกระจอก มีเส้นใยอาหารสูงช่วย
ระบบขับถ่ายได้ดี กากใยเหล่านี้จะช่วยล้างผนังล าไส้ก าจัดพวกไขมันและอนุมูลอิสระที่เกาะตามผนังล าไส้อันเป็นสาเหตุ 
ของโรคมะเร็งล าไส้ 

 
  ภาพที่ 4 ฟิลเลย์ ไอซ์เบริ์ก (Frillice Iceberg Lettuce) 
 มีลักษณะเป็นทรงพุ่ม ใบเป็นฝอยหยิกคล้ายเกล็ดน้ าแข็ง มีสีเขียว ห่อหัว กาบใบห่อเข้าหากันเป็นช้ัน ๆ 
ปลายใบหยิกเป็นฝอย ใบแข็งกรอบ ฉ่ าน้ า มีรสหวาน นิยมบริโภคสดเป็นสลัดหรือใช้เป็นเครื่องเคียงในอาหารประเภทย า
ที่มีรสจัด มีสรรพคุณช่วยในการสร้างเม็ดเลือด มีวิตามินซีสูง สามารถป้องกันโรคหวัดและเสริมสร้างภูมิคุ้มกัน 
ของร่างกายได ้

 
  ภาพที่ 5 คอส โรเมน (Cos Romaine Lettuce) 
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 สลัดคอสหรือผักกาดหวาน เป็นผักที่จัดอยู่ในกลุ่มผักสลัด ลักษณะใบยาวรี ซ้อนกันเป็นช่อ แต่จะมีลักษณะ
แตกต่างกันออกไปบ้างตามสายพันธุ์ นอกจากนี้ยังมีชนิดใบกลมขนาดเล็ก ห่อหัวแน่น รสชาติหวานกรอบ ที่เรียกกันว่า 
เบบี้คอส (Baby Cos) มีสรรพคุณช่วยบ ารุงสายตา บ ารุงผม บ ารุงกล้ามเนื้อ บ ารุงผิว และลดคอเรสเตอรอล 

 
  ภาพที่ 6 เรดปตัตาเวีย (Red Batavia) 
 เป็นผักสลัดกลุ่ม Crip Leaf มีลักษณะใบเป็นแผ่นรูปหยดน้ า ขอบใบหยิกเป็นคลื่น เป็นทรงพุ่ม ห่อหัวแบบ
หลวม ๆ มีทั้งสีเขียวและสีแดง เป็นผักสลัดที่นิยมมากในแถบยุโรปตอนใต้และในประเทศสหรัฐอเมริกาและแคนาดา นิยม
รับประทานสดเป็นสลัดเพราะมีคุณค่าทางสารอาหาร คือช่วยบ ารุงสายตา บ ารุงเส้นผม บ ารุงประสาทและกล้ามเนื้อ บ ารุง
ผิวพรรณ ป้องกันโรคปากนกกระจอก ช่วยในการสร้างเม็ดเลือด ให้เส้นใยอาหารสูง ขจัดอนุมูลอิสระ ป้องกันโรคหวัด 

 
  ภาพที่ 7 ผักกาดหอม (Lettuce) 
 ผักกาดหอมเป็นพืชที่มีถิ่นก าเนิดทั้งทวีปเอเชียและทวีปยุโรป เป็นพืชฤดูเดียว มีล าต้นอวบสั้น ช่วงข้อใบถี่ ใบ
จะเจริญจากข้อเป็นกลุ่ม มีทั้งแบบห่อหัวและไม่ห่อหัว มีหลายสายพันธุ์ นิยมน ามาทานสด ใช้เป็นผักรองจาน ปรุงในเมนู
แกงจืด ย า ใช้เป็นเครื่องเคียงของอาหารกินเล่น เช่น สาคูไส้หมู ข้าวเกรียบปากหม้อ เป็นผักที่มีเบต้าแคโรทีน โฟเลท และ
ธาตุเหล็กสูง ช่วยป้องกันโรคโลหิตจาง เหมาะส าหรับสตรีมีครรภ์และผู้ป่วยโรคเบาหวาน 
  ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย 
  ช่องทางที่เคยขาย 
   - ขายในไลน์กลุ่ม จะมีลูกค้าจากต าบลรอบข้างสั่งซื้อออเดอร์ละ 2 กิโลกรมั ขึ้นไป 
   - ส่งโรงพยาบาลกล้วยน้ าไทและโรงพยาบาลพุทธมณฑล 
  ช่องทางเพ่ิมเติม 
   - กลุ่มคนรักสุขภาพและอาหารคลีน 
   - กลุ่มแบ่งปันเมนู สายคลีน ฟิตหุ่น ลดน้ าหนัก 
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   - กลุ่มสายคลีน เมนูอาหารคลีน 
   - กลุ่ม CleanFood อาหารคลีนฟู้ด 
   - ร้านบ้านเพลินปาก 
   - ร้านผักสลัดไฮโดรโปนิกส์ – นนทบุรี 
  ด้านการประเมินงบการเงิน   
  เงินลงทุนก้อนแรกอยู่ที่ 5000 บาท สามารถแจกแจงได้ดังนี้ 
ตารางที่ 1 แจกแจงเงินลงทุนก้อนแรกอยู่ที่ 5000 บาท 

ดินปรุงอินทรีย ์ 2,000 บาท 

ค่าเมลด็พันธ์ุ 7 ซอง 1,400 บาท 
ค่าปุ๋ย AB 1,600 บาท 

หมายเหตุ* ในแต่ละรายการมีระยะการได้มากกว่า 1 ครั้ง 
 

ตารางที่ 2 ต้นทุนแปรผัน (เฉลี่ยตอ่ 1 เดือน) 
ค่าดินปรุงอินทรีย ์ 700 บาท 

ค่าเมลด็พันธ์ุ 500 บาท 

ค่าปุ๋ย A และปุ๋ย B  140 บาท 
หมายเหตุ* ต้นทุนคงที่ไม่มี เนื่องจากต่อยอดจากอุปกรณ์ทีผู่้ประกอบการคงม ี
  - การศึกษาและการเก็บข้อมลูจากผู้เชี่ยวชาญ 
  จตุรงค์ พวงมณี กล่าวว่า การท าธุรกิจปลูกผักแบบไฮโดรโปนิกส์จึงถือว่าเป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่จะสามารถ
ลงทนุในการประกอบการ เพราะสภาพตลาดในปัจจุบันมีการขยายตัวที่มากขึ้น ได้รับความนิยมอย่างต่อเนื่องและมีความ
เป็นไปได้ เหมาะสมที่จะลงทุน 
  ภาณุพันธุ์ อิ่นแก้ว กล่าวว่า เรื่องการวิเคราะห์ความเป็นไปได้ในการผลิตผักปลอดสารพิษ พบว่ามี
ความส าเร็จและเป็นไปได้ในทุก ๆ ด้านเนื่องจากเป็นการลงทุนที่ต้องการเงินทุนต่ า แต่ก็สามารถให้ผลผลิตที่มากกว่าและ
ผลตอบแทนที่มากกว่าการปลูกพืชแบบใช้ในดินทั่วๆไป เนื่องจากเราใช้ดินปรุงอินทรีย์ปลอดสารพิษ ดังนั้น การเลือกที่จะ
ลงทุนในธุรกิจการปลูกผักแบบไฮโดรโปนิกส์ส าหรับผู้ประกอบการ ถือว่าเป็นอีกทางเลือกหนึ่งในการตัดสินใจลงทุนของ
ผู้ประกอบการที่สนใจในธุรกิจด้านการเกษตร 
 2. ด้านขั้นตอนการวิเคราะห์ข้อมูลและเคร่ืองมือท่ีใช้ในการศึกษา 
 เครื่องมือที่ใช้เก็บรวบรวมข้อมูลในการวิจัยครัง้นี้คือการสัมภาษณ์แบบเชิงลึกกับผู้ประกอบการและผู้เช่ียวชาญ
โดยใช้ค าถามปลายเปิด ทั้งหมด 3 ค าถาม ได้แก่ ต้นทุนการปลูกส าหรับ 100 ต้นอยู่ที่เท่าไหร่ ใช้วัสดุอุปกรณ์ใดบ้าง,
ระยะเวลาการปลูกในแตล่ะรอบห่างกันเท่าไหร ่และ ปัจจุบันธุรกิจนี้มีโอกาสที่จะโตขึ้นหรอืไม่ ซึ่งได้ข้อมูลจากวิเคราะห์ดังนี้
  1. ด้านผู้ประกอบการ 
  - ด้านพ้ืนที่การปลูกและอุปกรณ์ส าหรับการปลูก  
   ในส่วนของพื้นที่ป้าส าอางม ีพื้นที่การปลูกทั้งหมด 1งาน หรือ 100 ตารางวา ที่พร้อมปลูกผักไฮโดรโปนิกส์ 
และมีอุปกรณ์บางส่วนที่มีอยู่แล้วโดยไม่ต้องลงทุนซื้อเพิ่ม เช่น เตียงปลูกผัก หัวเช้ือจุนลินทรีย์ กระบะเพาะต้นกล้า 
ส่วนอุปกรณ์เพิ่มเติมที่ต้องจักซื้อมีอยู่ 3 อย่างคือ ดินปรุงอินทรีย์ เมล็ดพันธุ์ ปุ๋ยAB 
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   - ด้านความรู้เกี่ยวกับผักสลัดไฮโดรโปนิกส์  
   ผักสลัดไฮโดรโปนิกส ์เป็นที่นิยมในหมู่คนรกัสขุภาพ เพราะเป็นผักที่ปลูกในน้ าที่มีธาตุอาหารพืชละลายอยู่ 
หรือ การปลูกพืชในสารละลายธาตุอาหารพืชทดแทน นอกจากจะประหยัดพื้นที่ในการปลูกแล้ว ยังลดความเสี่ยงต่อการ
ปนเปื้อนสารเคมีต่าง ๆ ที่ตกค้างอยู่ในดินที่เพาะปลูกได้อีกด้วย ซึ่งระยะการปลูกใช้เพียงแค่ 30-40 วัน ก็สามารถเก็บ
รับประทาน หรือ น าไปขายได้ 
   - ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย 
   ป้าส าอางมีช่องทางการขายอยู่แล้ว ได้แก่ ไลน์กลุ่มลูกค้าบริเวณรอบ ๆ ต าบล โรงพยาบาลกล้วยน้ าไท 
โรงพยาบาลพุทธมณฑล ซึ่งออเดอร์สั่งซื้อจะอยู่ที่ 2 กิโลขึ้นไป ทางคณะผู้จัดท าจึงหาข้อมูลช่องทางการขายเพิ่มเติม 
ทั้งออนไลน์และออฟไลน ์เพื่อขยายฐานลูกค้าให้มากขึ้นกว่าเดิม และมีการค านวณปริมาณการผลิตในแต่ละรอบ 
   - ด้านประเมินงบการเงิน 
   ในเงินทุนก้อนแรก 5,000 บาท หากเราเฉลี่ยต่อเดือนจะเป็นต้นทุนแปรผันอยู่ที่ 1,340 บาท/เดือน โดย 
ของในแต่ละรายการมีจ านวนการใช้งานที่มากกว่า 1 ครั้ง และ มีระยะการใช้งานทีน่าน จึงต้องมีการเฉลี่ยต่อเดือนว่าต้นทุน
ที่แท้จริงอยู่ที่จ านวนเท่าใด ซึ่งสามารถแจกแจงอายุ และ จ านวนการใช้งานได้ดังนี ้
ตารางที่ 3 แจกแจงอายุ และ จ านวนการใช้งาน 

รายการ ราคา/บาท จ านวน/ระยะการใช้งาน เฉลี่ย1เดือน/บาท 
ดินปรุงอินทรีย ์ 2,000 3 ครั้ง 700 
ค่าเมลด็พันธุ ์ 1,400 14 ครั้ง 500 
ค่าปุ๋ย AB 1,600 12 ครั้ง 140 

หมายเหตุ* ต้นทุนคงที่ไม่มี เนื่องจากต่อยอดจากอุปกรณ์ทีผู่้ประกอบการคงม ี
  2. ด้านผู้เชี่ยวชาญ 
   ปัจจุบันเทรนการรักสุขภาพเป็นที่น่านิยมจึงเป็นไปได้ว่าธุรกิจผักไฮโดรโปนิกส์จะเติบโตขึ้นในอนาคต 
คุ้มค่าต่อการลงทุนอย่างแน่นอน 
  การด าเนินการแก้ไขปัญหา หากลงทุนปลูกผักไฮโดรโปนิกส์ทั้งหมดภายในทีเดียว จะก่อให้เกิดปัญหา
สินค้าล้นตลาดขายไม่ทันเนื่องจากมากเกินความต้องการของความต้องจากลูกค้า และปัญหาถัดมาก็จะเป็นสินค้าขาดตลาด 
เนื่องจากผักโตไม่ทันต่อความต้องการของลูกค้า ทางคณะผู้จัดท าจึงแก้ไขปัญหาดังนี้  
ตารางที่ 4 ระยะการปลูกผักไฮโดรโปนิกส ์ใน 4 รอบการผลติ 

วันที่ปลูก 
รอบการเก็บขาย 

รอบท่ี1 รอบท่ี2 รอบท่ี3 รอบท่ี4 
1 เมษายน     

8 เมษายน     
15 เมษายน     

22 เมษายน     
หมายเหตุ* เว้นช่วงการรอบละ 1 อาทิตย์ เพื่อมีสินค้าขายในทุกอาทิตย์ โดยปลูกอาทิตย์ละ 1 เตียง/175 ต้น โดยก าหนด
ระยะการเว้นช่วงปลูกแบบนี้ในทุกเดือนการผลิต 
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ผลการด าเนินงาน 
 หากป้าส าอางค์ด าเนินงานตามแผนที่เราวางไว้ ในระยะเวลา 1 เดือนจะได้เงินทุนคืน 5,000 บาท เนื่องจาก 
จะมีช่องทางการขายที่มากขึ้นทั้งในออนไลน์และออฟไลน์อีกทั้งจะมีสินค้าขายอย่างต่อเนื่องเพื่อรักษาฐานลูกค้าได้ดีขึ้นกว่า
แต่ก่อน 

 

สรุปผลการวิจัย 
จากผลการวิจัยพบว่าหากลงทุนปลูกผักไฮโดรโปนิกส์ทั้งหมดภายในทีเดียวจะก่อให้เกิดปัญหา

สินค้าล้น ตลาดขายไม่ทันเนื่องจากมากเกินความต้องการของความต้องจากลูกค้ าและปัญหาถัดมาก็จะเป็น
สินค้าขาดตลาด เนื่องจากผักโตไม่ทันต่อความต้องการของลูกค้า ทางคณะผู้จัดท าจึงแก้ไขปัญหาโดยการ
แบ่งผลิตผักไฮโดรโปรนิกส์ เว้นช่วงการรอบละ  1 อาทิตย์เพื่อมีสินค้าขายในทุกอาทิตย์โดยปลูกอาทิตย์ละ  
1เตียง/175 ต้น โดยก าหนดระยะการเว้นช่วงปลูกแบบนี้ ในทุกเดือนการผลิตและเนื่องจากผักไฮโดรโปนิกส์
เป็นที่นิยมในหมู่คนรักสุขภาพ เพราะเป็นผักที่ปลูกในน้ าที่มีธาตุอาหารพืชละลายอยู่หรือการปลูกพืชใน
สารละลายธาตุอาหารพืชทดแทน เพื่อขยายฐานลูกค้าให้มากขึ้นกว่าเดิมจึงได้มีการหาข้อมูลช่องทางการ
ขายเพิ่มเติมทั้งออนไลน์และออฟไลน์ และมีการค านวณปริมาณการผลิตในแต่ละรอบ  

 

อภิปรายผลการวิจัย 
 จากการวิจัยสามารถอภปิรายผลไดต้าม 2 วัตถุประสงค์ของการวิจยั คือ 1) เพื่อวิเคราะห์สภาพปัญหาของธุรกิจ
การปลูกผักแบบไฮโดรโปนิกส์สวนป้าส าอางค์ ดวงสร้อยทอง 2) เพื่อพัฒนาต้นแบบการจัดการธุรกิจการปลูกผักแบบไฮโดร
โปนิกส์ สามารถอภิปรายผล ได้ดังนี้ 
 1. เพ่ือวิเคราะห์สภาพปัญหาของธุรกิจการปลูกผักแบบไฮโดรโปนิกส์สวนป้าส าอางค์ ดวงสร้อยทอง 
 จากการวิจัยพบว่าสภาพปัญหาของธุรกิจการปลกูผกัไฮโดรโปนิกสส์วนป้าส าอางค์คือมีก าลังทรัพย์และก าลังใน
การดูแลพืชผักได้ไม่มากอีกทั้งต้องศึกษาผักแต่ละชนิดที่ต้องการจะปลูกว่ามีชนิดใดบ้างมีประโยชน์หรือช่ือเรียกว่าอะไร 
ใช้ระยะเวลาเท่าไหร่ในการดูแลตลอดจนขั้นตอนการเก็บผลผลิตเพื่อให้ตรงตามความต้องการของตลาด หลังจากนั้นจัดหา
ช่องทางในการจัดจ าหนา่ยและวิเคราะห์การท าธุรกิจปลูกผักไฮโดรโปรนิกส์นี้ว่าถ้าหากหักลบต้นทุนแล้วจะสามารถได้ก าไร
ซึ่งหลังจากค านวณออกมาแล้วก็สามารถที่จะด าเนินธุรกิจในการปลูกผักไฮโดรโปรนิกส์ต่อไปได้ 
 2. เพ่ือพัฒนาต้นแบบการจัดการธุรกิจการปลูกผักแบบไฮโดรโปนิกส์จากการวิเคราะห์ข้อมูล 
 เนื่องจากป้าส าอางค์ได้มีช่องทางการจัดจ าหน่ายที่เป็นการสร้างกลุ่มลูกค้าให้กับตนเอง ได้แก่ ไลน์กลุ่มลูกค้า
บริเวณรอบ ๆ ต าบล โรงพยาบาลกล้วยน้ าไท โรงพยาบาลพุทธมณฑลซึ่งสอดคล้องกับทฤษฎีเกี่ยวกับการตลาด ของ Kotler 
& Armstrong (2017) กล่าวว่า หลักทางการตลาด (Core marketing concept) ที่ธุรกิจสามารถเลือกใช้ ได้ประกอบด้วย 
5 แนวคิด ดังนี้ แนวความคิดการผลิต (The Production Concept) แนวความคิดผลิตภัณฑ์ (The Product Concept) 
แนวความคิดการขาย (The Selling Concept) แนวความคิดการตลาด (The Marketing Concept) แนวคิดทางการตลาด
เพือ่สังคม (The Societal Marketing Concept) 
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ข้อเสนอแนะ 
 1. ผู้ศึกษาวิจัยไม่มีความเช่ียวชาญด้านการเกษตร  อาจส่งผลต่อกระบวนการผลิตสินค้าได้ ในการศึกษา 
ครั้งหน้าควรมีผู้เช่ียวชาญมาให้ความรู้โดยตรงหรือลงพื้นที่ปฏิบัติงานจริง 
 2. เนื่องจากเวลาในการศึกษาและด าเนินงาน มีระยะเวลาที่จ ากัดและกระช้ันชิด ท าให้การศึกษาในครั้งนี้ 
อาจจะศึกษาได้อย่างไม่ละเอียดมากพอ ฉะนั้นในการศึกษาครั้งต่อไปจะต้องขยายเวลาในการท างาน เพื่อที่จะได้ศึกษาได้
อย่างละเอียด และมีคุณภาพต่อไป 
 3. เนื่องจากป้าส าอางค์ ดวงสร้อยทอง มีปัญหาทางด้านงบประมาณ และจ านวนคนในการปฏิบัติงานในอนาคต
หากป้าส าอางเก็บผลผลิตและได้ก าไรจากธุรกิจนี้ ก็จะสามารถจ้างคนงานเพื่อมาดูแลสวน เก็บผลผลิต และขยับขยายธุรกิจ
ต่อไปได้ในอนาคต 
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