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พฤติกรรมผู้บริโภคและปัจจัยที่มีผลต่อการบริโภคผักไฮโดรโปนิกส์
ในเขตอาเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี
ศิริรัตน์ สารแสง*, กิตติศักดิ์ รสโสดา, กัญญารัตน์ โคตรชมพู และ อรรถศาสตร์ วิเศียรศาสตร์
สาขาธุรกิจการเกษตร คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000

บทคัดย่อ
การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาพฤติกรรมและปัจจัยที่มีผลต่อการบริโภคผักไฮโดรโปนิกส์ ในเขตอาเภอ
เมือง จังหวัดอุดรธานี ทาการศึกษากลุ่มผู้บริโภคจานวน 400 ราย โดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการรวบรวมข้อมูล
ระหว่างเดือนกันยายนถึงเดือนตุลาคม พ.ศ. 2560 ใช้สถิติ พรรณนา ได้แก่ ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐานในการวิเคราะห์ข้อมูล ผลการศึกษา พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถาม ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อายุระหว่าง 20–30 ปี
สถานภาพโสด อาชีพนักศึกษา การศึกษาระดับปริญญาตรี มีรายได้ต่ากว่า 5,000 บาทต่อเดือน ด้านพฤติกรรมการบริโภคผัก
ไฮโดรโปนิกส์ พบว่า กลุ่มตัวอย่างรู้จักผักไฮโดรโปนิกส์จากช่องทางทางโทรทัศน์มากที่สุด ความถี่ในการบริโภคมากที่สุด คื อ
เดือนละครั้ง สถานที่ซื้อผักไฮโดรโปนิกส์ที่ผู้บริโภคนิยมมากที่สุด คือ ห้างสรรพสินค้า ชนิดของผักไฮโดรโปนิกส์ที่นิยมบริโภค
มากที่สุดคือ เรดโอ๊ค ปริมาณการซื้อในแต่ละครั้งมากที่สุด คือ ต่ากว่าครึ่งกิโลกรัม ค่าใช้จ่ายในการซื้อผักไฮโดรโปนิกส์แต่ละ
ครั้ง คือ 30-50 บาท ส่วนปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการบริโภคผักไฮโดรโปนิกส์ที่สาคัญที่สุด คือ สุขภาพ ราคา ความสะอาด
ของร้านจาหน่าย และสัญลักษณ์รับรองความปลอดภัย
คาสาคัญ: พฤติกรรมการบริโภค และ ผักไฮโดรโปนิกส์
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Abstract
This research was conducted to investigate behavior and factors influencing consumers on
hydroponic vegetable consumption in Mueang District of Udon Thani Province. Four hundred consumers
were selected as samples of this study. Data collection was done from September to October 2017
towards questionnaires. To analyze the data, descriptive statistics like frequency, percentage, mean, and
standard deviation were used. Results revealed that most of the samples responding to the questionnaires
were 20 – 30 years old females who were single undergraduate students having income less than 5,000
baht per month. Results of hydroponic vegetable consumption stated that the samples had known
hydroponic vegetables from television the most. The highest frequency of consuming hydroponic
vegetables was once a month. Besides, the samples preferred to buy hydroponic vegetables from a
shopping mall, and Red Oak was the most popular vegetable for their consumption. The highest quantity
of their buying was less than half a kilo, and they averagely spent 30 – 50 baht to buy hydroponic
vegetables per time. The most important factors influencing consumers’ behavior on hydroponic vegetable
consumption were health, prices, cleanness, and safety guarantee.
Keywords: Consumption behavior and Hydroponic vegetables
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บทนา
องค์การอนามัยโลกแนะนาให้มีการบริโภคผักและ
ผลไม้วันละ 400 กรัมเป็นประจา ซึ่งจะช่วยลดความเสี่ยง
ของการเกิดโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง (NCDS) ได้แก่ หัวใจขาด
เลือด ร้อยละ 31 เส้นเลือดในสมองตีบ ร้อยละ 19 ลด
อัตราการป่วยและเสียชี วิตจากมะเร็ งกระเพาะอาหาร
ร้ อ ยละ 19 มะเร็ ง ปอด ร้ อ ยละ 12 มะเร็ ง ล าไส้ ใ หญ่
ร้อยละ 2 เป็นต้น (Tancharoen, 2017) จากการสารวจ
สุขภาพประชาชน ครั้งที่ 5 ระหว่างปี 2557-2558 ใน 21
จังหวัด พบว่า คนไทยอายุ 15 ปีขึ้นไป มีเพียง 1 ใน 4
เท่านั้นที่รับประทานผักและผลไม้อย่างเพียงพอ (Thai
Health Promotion Foundation, 2018) ทาให้รัฐบาล
ต้องเร่งรณรงค์ให้ประชาชนตระหนักถึงประโยชน์ของการ
รับประทานผักและผลไม้
จากการส่งเสริมด้านสาธารณสุข ทาให้ปัจจุบันคน
ส่ ว นใหญ่ หั น มาดู แ ลสุ ข ภาพและป้ อ งกั น โรคมากขึ้ น
เนื่ อ งจากปั ญ หาโรคภั ย ไข้ เ จ็ บ ที่ มี เ พิ่ ม มากขึ้ น (Thai
Health Promotion Foundation, 2018) ซึ่ ง นอกจาก
การออกกาลังกายแล้วการรับประทานอาหารก็เป็นสิ่งที่
ส าคั ญ ที่ ช่ ว ยในการป้ อ งกั น โรค ท าให้ อ าหารเข้ า มามี
บทบาทสาคัญในการดูแลสุขภาพ อาหารสุขภาพที่นิยม
รับประทานมีมากมายหลายชนิด เช่น ผัก ผลไม้ ธัญพืช
เป็นต้น แต่ที่นิยมมากที่สุด คือ ผักปลอดสารพิษ
การรั บประทานผั กปลอดสารพิษจึงมีความสาคัญ
เนื่องจากมีประโยชน์ต่อร่างกาย (Suwanaruang, 2017)
เช่น ผักที่ให้สีขาว ได้แก่ หัวไชเท้า กระเทียม งาขาว ช่วย
ต้านอนุมูลอิสระ ช่วยชะลอความเสียหายของเซลล์และ
อวัยวะในร่างกาย ผักสีเหลือง ได้แก่ ฟักทอง พริกหวาน
และผักสีส้ม ได้แก่ แครอท ช่วยดูแลรักษา สุขภาพหัวใจ
หลอดเลือดและระบบภูมิคุ้มกันในร่างกายเรา และลด
โอกาสการเกิดมะเร็ ง กระตุ้นการกาจัดเซลล์มะเร็งของ
ร่างกาย ผักสีแดง ได้แก่ ช่วยต้านอนุมูลอิสระช่วยป้องกัน
การเกิดมะเร็ง ผักสีเขียว ได้แก่ คะน้า ผักบุ้ง ผักโขม ช่วย
ให้ ผิ ว พรรณเปล่ ง ปลั่ ง สดใสยั บ ยั้ ง การเกิ ด ริ้ วรอย
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(Maneetong, 2016) ผักสีม่วง ได้แก่ มะเขือม่วง อัญชัน
กะหล่าปลีสีม่วง ช่วยทาลายสารก่อมะเร็งช่วยขยายหลอด
เลือด ซึ่งจากประโยชน์ที่ได้กล่าวมานั้น ทาให้ผู้บริโภคหัน
ม า บ ริ โ ภ ค ผั ก เ พิ่ ม ขึ้ น (Submarharchoke and
Kamonpratuengkorn, 2017)
ผักไฮโดรโปนิกส์เป็นผักที่ใช้กระบวนการปลูกพืชใน
น้ าที่ มี ธ าตุ อ าหารพื ช ละลายอยู่ หรื อ การปลู ก พื ช ใน
สารละลายธาตุอาหาร โดยให้รากพืชสัมผัสกับสารละลาย
ธาตุอาหารโดยตรง (Thummasang, et al., 2013) การ
ปลูกด้วยวิธีนี้สามารถควบคุมกระบวนการผลิตได้ ทาให้
พื ช มี ก ารเจริ ญ เติ บ โตสมบู ร ณ์ แ ละให้ ผ ลผลิ ต เร็ ว
( Department of Agriculture Extension, 2018) ซึ่ ง
ระบบการปลูกผักไฮโดรโปนิกส์สามารถจาแนกได้ เ ป็ น
หลายระบบขึ้นอยู่กับวิธีการต่างๆ แต่ที่นิยมใช้มากในไทย
มีดังนี้ 1) การปลูกโดยให้สารละลายธาตุอาหารไหลผ่าน
รากผั ก เป็ น แผ่ น บางๆ อย่ า งต่ อ เนื่ อ ง (Nutrient Film
Technique : NFT) (Duang-onnam, 2016) พื ช ที่ ป ลู ก
ได้ดีและนิยมปลูกในระบบนี้ ได้แก่ ผักกินใบจาพวกผัก
สลัด ที่มีอายุยาวประมาณ 45-50 วัน 2) การปลูกโดยให้
สารละลายธาตุอาหารไหลผ่านรากผักในระดับลึก (Deep
Flow Technique : DFT) การปลู ก ผั ก โดยวิ ธี นี้ เ หมื อ น
การปลูกแบบลอยน้าซึ่งสามารถปลูกได้ดีในที่ที่มีแดดจัด
โดยวิธีนี้จะมีช่องว่างระหว่างแผ่นปลูกกับสารละลายธาตุ
อาหารพื ช ประมาณ 3-5 เซนติ เ มตร เพื่ อ ให้ ร ากผั ก
บางส่ ว นถู ก อากาศและบางส่ ว นอยู่ ใ นสารละลายธาตุ
อาหารพืช ผักที่ปลูกได้ดีและนิยมปลูกในระบบนี้ ได้แก่
ผักไทย (ผักกินใบที่มีอายุสั้น ประมาณ 20-30 วัน) เช่น
ผั ก คะน้ า ผั ก บุ้ ง ผั ก โขม เป็ น ต้ น 3) การปลู ก โดยให้
สารละลายธาตุอาหารและอากาศไหลวนผ่านรากผักใน
ระดั บ ลึ ก อย่ า งต่ อ เนื่ อ งในถาดปลู ก (Dynamic Root
Floating Technique : DRFT) (Department of
Agriculture Extension, 2018) ผั ก ที่ ป ลูกได้ดีและนิยม
ปลูก ได้แก่ ผักไทย ได้แก่ คะน้า กวางตุ้ง กะหล่าดอก
ผักกาดหัว ผั กกาดขาว ผักบุ้งจีน ผักกาดหอม ขึ้นฉ่าย
ผักชี และสายพันธุ์ต่างประเทศ ได้แก่ กรีนโอ๊ ค เรดโอ๊ค
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บั ต เตอร์ เ ฮด สลั ด คอส ฟิ ล เลย์ ไอซ์ เ บริ ก ซ์ เป็ น ต้ น
(Thong-Aram, 2007)
จังหวัดอุดรธานี เป็นอีกหนึ่งจังหวัดที่ มีการบริโภค
ผักไฮโดรโปนิกส์เพิ่มมากขึ้น โดยซุปเปอร์มาเก็ตแทบทุก
แห่งในเขตอาเภอเมืองอุดรธานีมีการนาผักไฮโดรโปนิกส์
เข้ามาวางจาหน่าย อย่างไรก็ตามราคาผักไฮโดรโปนิกส์ที่
จ าหน่ า ยมี ร าคาแพงกว่ า ผั ก ที่ ป ลู ก ด้ ว ยดิ น แต่ ก ลั บ มี
ผู้บริโภคเข้ามาซื้อมากขึ้น จึงทาให้ผู้วิจัยสนใจที่จะศึกษา
พฤติกรรมและปัจจัยต่างๆที่มีผลต่อการบริโภคผักไฮโดร
โปนิ ก ส์ ข องคนในพื้ น ที่ เ ขตอ าเภอเมื อ งอุ ด รธานี โดยมี
วัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาพฤติกรรมการบริโภคผักไฮโดรโป
นิ ก ส์ ข องผู้ บ ริ โ ภคในเขตอ าเภอเมื อ งอุ ด รธานี แ ละเพื่ อ
ศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการบริโภคผักไฮโดรโป
นิกส์ในเขตอาเภอเมืองอุดรธานี ซึ่งผลการวิจัยที่ได้จะเป็น
ประโยชน์และเป็นแนวทางสาหรับผู้ที่ประกอบธุรกิจผัก
ไฮโดรโปนิกส์ต่อไป โดยมีกรอบแนวคิดในการวิจัยที่แสดง
ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรอิสระและตัวแปรตามได้ดังนี้
ตัวแปรอิสระ
(Independent Variables)
ปัจจัยด้านประชากร
- เพศ
- อายุ
- ระดับการศึกษา
- สถานะภาพ
- อาชีพ
- รายได้

ตัวแปรตาม
(Dependent Variables)
พฤติกรรมการบริโภค
- ข้อมูลข่าวสาร
- ความถี่ในการรับประทาน
- ระดับการศึกษา
- สถานที่ที่นิยมซื้อ
- ความถี่ในการซื้อ
- รายได้
- ปริมาณการซื้อต่อครั้ง
- ค่าใช้จ่ายในการซื้อ
ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจ
- ผลิตภัณฑ์
- ราคา
- สถานที่
- การส่งเสริมการตลาด

Fig.1 Conceptual Framework
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วิธีดาเนินการวิจัย
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง คือ ประชากรในเขต
อาเภอเมืองอุดรธานี จานวน 179,800 คน ซึ่งขนาดของ
กลุ่มตัวอย่างได้มาจากการคานวณหาขนาดกลุ่มตัวอย่าง
โดยใช้สูตรของทาโร่ ยามาเน่ (Yamane, 1973) ดังนี้
𝑁
n=
2
1+𝑁(𝑒)

เมื่อ n แทน ขนาดของกลุ่มตัวอย่าง
N แทน ขนาดของประชากร
e แทน ค่าความคลาดเคลื่อนของการสุ่มตัวอย่าง
เมื่อ N = 179,800
e = 0.05
เมื่อแทนค่าจะได้กลุ่มตัวอย่างดังนี้
n = 179,800/1+179,800(0.05)2
= 399.11 คน
ดังนั้น ขนาดของกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย คือ
400 คน
1. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
เครื่ อ งมื อ ที่ ใ ช้ ใ นการวิ จั ย คื อ แบบสอบถามซึ่ ง มี
ลักษณะคาถามเป็นแบบเลือกตอบ โดยเลือกตอบได้เพียง
1 ข้อที่ตรงกับพฤติกรรมมากที่สุด ออกเป็น 3 ส่วน
ส่ ว นที่ 1 ข้ อ มู ล ทั่ ว ไปของผู้ บ ริ โ ภค เกี่ ย วกั บ ด้ า น
เศรษฐกิ จ และสังคม ได้ แ ก่ เพศ อายุ ระดั บ การศึกษา
สถานภาพทางครอบครัว อาชีพ ระดับรายได้
ส่วนที่ 2 เป็นคาถามเกี่ยวกับพฤติกรรมการบริโภค
ผักไฮโดรโปนิกส์ ได้แก่ ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับผักไฮโดร
โปนิกส์ ความถี่ในการรับประทาน สถานที่ที่นิยมซื้อผัก
ไฮโดรโปนิกส์ ความถี่ในการซื้อ ปริมาณการซื้อต่อครั้ง
ค่าใช้จ่ายในการซื้อต่อครั้ง
ส่วนที่ 3 ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกบริโภค
ผั ก ไฮโดรโปนิ ก ส์ ค าถามจะเกี่ ย วกั บ ปั จ จั ย ในด้ า น
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การตลาดที่มีอิทธิพลต่อการบริโภคผักไฮโดรโปนิกส์ของ
ผู้บริโภค โดยใช้โครงสร้างเป็นแบบมาตรวั ดจาแนกระดับ
(Rating Scale)
2. การเก็บรวบรวมข้อมูล
ผู้ วิ จั ย ได้ ท าการศึ ก ษาและเก็ บ ข้ อ มู ล โดยใช้
แบบสอบถามในการเก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง
ผู้บริโภคผักไฮโดรโปนิกส์ จานวน 400 คน ในระหว่าง
เดือนกันยายนถึงเดือนตุลาคม พ.ศ. 2560
3. การวิเคราะห์ข้อมูล
การวิเคราะห์ข้อมูล ใช้โปรแกรมสาเร็จรูปในการ
วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติเชิงพรรณนา เพื่ออธิบายข้อมูล
จากการเก็บรวบรวมข้อมูล สามารถสรุปได้ดังนี้
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้บริโภค จานวน 7
ข้อ โดยได้นามาแจกแจงความถี่ และหาค่าร้อยละ
ส่ ว นที่ 2 เป็ น ค าถามเกี่ ย วกั บ พฤติ ก รรมการ
บริโภคผักไฮโดรโปนิกส์ จานวน 8 ข้อ โดยได้นามาแจก
แจงความถี่ และหาค่าร้อยละ
ส่ ว นที่ 3 เป็ น ค าถามเกี่ ย วกั บปั จจัยที่ มีผลต่อ
การบริโภคผักไฮโดรโปนิกส์ ซึ่งผู้วิจัยได้ใช้วิธี Mid-Point
ในการแบ่ ง ระดั บ ความส าคั ญ ของปั จ จั ย ซึ่ งแปล
ความหมาย ได้ดังนี้
ระดับคะแนน
ความหมาย
4.50-5.00
มีผลในระดับมากที่สุด
3.50-4.49
มีผลในระดับมาก
2.50-3.49
มีผลในระดับปานกลาง
1.50-2.49
มีผลในระดับน้อย
1.00-1.49
มีผลในระดับน้อยที่สุด

ปีที่ 16 ฉบับที่ 1 มกราคม – มิถุนายน 2562
Volume 16 Number 1 January – June 2019

ผลการวิจัย
ผลการศึกษาแบ่งออก เป็น 3 ส่วน ดังต่อไปนี้
1. ข้อมูลทั่วไปของผู้บริโภค
จากการศึกษา พบว่า กลุ่มตัวอย่างร้อยละ 65.5 เป็น
เพศหญิง มากทีส่ ุด และร้อยละ 34.5 เป็นเพศชาย ด้านอายุ
พบว่ า กลุ่ มตั วอย่ างร้ อยละ 35 มี อายุ ระหว่ าง 21-30 ปี
มากที่สุด รองลงมา ร้อยละ 22.25 มีอายุระหว่าง 10-20 ปี
ร้อยละ 18.25 มีอายุระหว่าง 31-40 ปี ร้อยละ 11 มีอายุ
ระหว่าง 41-50 ปี ร้อยละ 10.50 มีอายุระหว่าง 51-60 ปี
และน้ อ ยที่ สุ ด คื อ ร้ อ ยละ 3 มี อ ายุ 61 ปี ขึ้ น ไป ด้ า น
การศึกษา พบว่า กลุ่มตัวอย่างร้อยละ 50.50 มีการศึกษา
ระดั บปริ ญญาตรี มากที่ สุ ด รองลงมา ร้ อยละ 23.50 มี
การศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช. ร้อยละ 11.50
มีการศึกษาระดับอนุปริญญา/ปวส. ร้อยละ 5 มีการศึกษา
ระดั บมั ธยมศึ กษาตอนต้ น ร้ อยละ 5 มี การศึ กษาระดั บ
ระดั บ ปริ ญ ญาโท ร้ อ ยละ 2.75 มี ก ารศึ ก ษาระดั บ
ประถมศึกษาหรือต่ากว่า และน้อยที่สุด คือ ร้อยละ 1.75 มี
การศึกษาระดับปริญญาเอก ด้านสถานภาพ พบว่า กลุ่ม
ตัวอย่างร้อยละ 62.50 มีสถานภาพโสดมากที่สุด รองลงมา
ร้อยละ 35.25 มีสถานภาพสมรส ร้อยละ 2 สถานภาพอย่า
ร้ าง และน้ อยที่ สุ ด คื อ ร้ อยละ 0.25 มี สถานภาพหม้ าย
ด้ านอาชี พ พบว่ า กลุ่ มตั วอย่ างร้ อยละ 36.25 มี อาชี พ
นักเรียน/นั กศึ กษามากที่ สุด รองลงมา ร้อยละ 19.50 มี
อาชี พพนั กงานเอกชน ร้ อยละ 18 มี อาชี พธุ รกิ จส่ วนตัว
ร้อยละ 14.75 มีอาชีพรับราชการ ร้อยละ 6.75 มีอาชี พ
รับจ้างทั่วไป ร้อยละ 3.25 อาชีพแม่บ้าน และน้อยที่สุด คือ
ร้ อยละ 1.50 มี อาชี พเกษตรกร ด้ านรายได้ พบว่ า กลุ่ ม
ตัวอย่างร้อยละ 29 มีรายได้ต่ากว่า 5,000 บาท มากที่สุด
รองลงมา ร้อยละ 16.75 มีระดับรายได้ 30,001 บาทขึ้นไป
ร้อยละ 15.75 มีระดับรายได้ 5,001-10,000 บาท ร้อยละ
14.75 มีระดับรายได้ 10,001-15,000 บาท ร้อยละ 12.5 มี
ระดับ รายได้ 20,001-30,000 บาท และน้อยที่สุด คือ ร้อย
ละ 11.25 มีระดับรายได้ 15,001- 20,000 บาท (Table 1)
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Table 1 Buyers’ General Information in Muang Udon Thani District
Information

Number of Sample

Percentage

138
262
400

34.50
65.50
100

89
140
73
44
42
12
400

22.25
35.00
18.25
11.00
10.50
3.00
100

11
20
94
46
202
20
7
400

2.75
5.00
23.50
11.50
50.50
5.00
1.75
100

250
141
8
1
400

62.50
35.25
2.00
0.25
100

145
59
78
72
13
6
27
400

36.25
14.75
19.50
18.00
3.25
1.50
6.75
100

116
63
59
45
50
67
400

29.00
15.75
14.75
11.25
12.50
16.75
100

1. Gender
- Male
- Female
Total
2. Age
- 10 – 20 years old
- 21 – 30 years old
- 31 – 40 years old
- 41 – 50 years old
- 51 – 60 years old
- More than 60 years old
Total
3. Level of Education
- Elementary school or lower
- Junior high school
- Senior high school/vocational certificate
- Diploma/ high vocational certificate
- Bachelor degree
- Master degree
- Philosophy of Doctoral degree
Total
4. Status
- Single
- Married
- Divorced
- Widowed
Total
5. Occupation
- Students
- Government officers
- Private employees
- Businesses owners
- Maids
- Farmers
- Labor
Total
6. Income/month
- Less than 5,000 baht
- 5,001-10,000- baht
- 10,001-15,000 bah
- 15,001-20,000baht
- 20,001-30,000 baht
- More than 30,000 baht
Total
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2. พฤติกรรมการบริโภคผักไฮโดรโปนิกส์
ด้ า นพฤติ ก รรมการรั บ รู้ ข้ อ มู ล ผั ก ไฮโดรโปนิ ก ส์
พบว่า กลุ่มตัวอย่างร้อยละ 38.5 รู้จักผักไฮโดรโปนิกส์
จากช่องโทรทัศน์มากที่สุด รองลงมา ร้อยละ 27.75 รู้จัก
ผักไฮโดรโปนิกส์ จาก Facebook ร้อยละ 9.75 รู้จักผัก
ไฮโดรโปนิ ก ส์ จากเพื่ อ น/ญาติ ร้ อ ยละ 9.25 รู้ จั ก ผั ก
ไฮโดรโปนิ ก ส์ จากการเข้ า อบรม ร้ อ ยละ 6.5 รู้ จั ก ผั ก
ไฮโดรโปนิกส์ จากนิตยสาร ร้อยละ 5.25 รู้จักผักไฮโดรโป
นิกส์ จากห้างสรรพสินค้า ร้อยละ 2.25 รู้จักผักไฮโดรโป
นิกส์ จากหนังสือพิมพ์ และน้อยที่สุด คือ ร้อยละ 0.75 รู้
จากแม่ค้าในตลาดสด
ด้ า นความถี่ ใ นการรั บ ประทานผั ก ไฮโดรโปนิ ก ส์
พบว่า กลุ่มตัวอย่างร้อยละ 30.5 รับประทานผักไฮโดรโป
นิ ก ส์ เ ดื อ นละครั้ ง มากที่ สุ ด รองลงมา ร้ อ ยละ 20.25
รับประทานผักไฮโดรโปนิกส์ 2-3 วัน/ครั้ง ร้อยละ 15.51
รั บ ประทานผั ก ไฮโดรโปนิ ก ส์ สั ป ดาห์ ล ะครั้ ง ร้ อ ยละ
12.75 รั บ ประทานผั ก ไฮโดรโปนิ ก ส์ สั ป ดาห์ ล ะครั้ ง 2
สัปดาห์/ครั้ง ร้อยละ 11 รับประทานผักไฮโดรโปนิกส์
นานๆ ครั้ง และน้อยที่สุด คือ ร้อยละ 10 รับประทานผัก
ไฮโดรโปนิกส์ทุกวัน
ด้านสถานที่ในการซื้อผักไฮโดรโปนิกส์ พบว่า กลุ่ม
ตั ว อย่ า งร้ อ ยละ 72 ซื้ อ จากห้ า งสรรพสิ น ค้ า มากที่ สุ ด
รองลงมา ร้อยละ 16.25 ซื้อจากตลาดสด ร้อยละ 7 ซื้อ
จากร้านอาหารเพื่ อสุขภาพ และน้อยที่ สุด คือ ร้อยละ
4.75 ซื้อจากฟาร์มหรือสถานที่ผลิต
ด้านความถี่ในการซื้อผักไฮโดรโปรนิกส์ พบว่า กลุ่ม
ตัวอย่างร้อยละ 28.75 มีความถี่ในการซื้อผักไฮโดรโป
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นิกส์เดือนละครั้งมากที่สุด รองลงมา ร้อยละ 25.25 มี
ความถี่ในการซื้อผักไฮโดรโปนิกส์สัปดาห์ละครั้ง ร้อยละ
18.75 มีความถี่ในการซื้อผักไฮโดรโปนิกส์ 2-3 วัน/ครั้ง
ร้ อ ยละ 10 มี ค วามถี่ ใ นการซื้ อ ผั ก ไฮโดรโปนิ ก ส์ 2
สัปดาห์/ครั้ง ร้อยละ 9.25 มีความถี่ในการซื้อผักไฮโดรโป
นิกส์ทุกวัน และน้อยที่สุด คือ ร้อยละ 8 มีความถี่ในการ
ซื้อผักไฮโดรโปนิกส์นานๆครั้ง
ด้านปริมาณการซื้อผักไฮโดรโปรนิกส์ในแต่ละครั้ง
พบว่า กลุ่มตัวอย่างร้อยละ 40.5 มีปริมาณการซื้อในแต่
ละครั้ ง ต่ ากว่ า ครึ่ ง กิ โ ลกรั ม มากที่ สุ ด ร้ อ ยละ 31.5 มี
ปริ ม าณการซื้ อ ในแต่ ล ะครั้ง 0.50-1 กิ โ ลกรั ม ร้ อ ยละ
13.75 มีปริ มาณการซื้อในแต่ละครั้ง 1.1-1.5 กิโลกรัม
ร้อยละ 10.75 มีปริมาณการซื้อในแต่ละครั้ง 2.1 กิโลกรัม
ขึ้นไป และน้อยที่สุด คือ ร้อยละ 3.5 มีปริมาณการซื้อใน
แต่ละครั้ง 1.6-2 กิโลกรัม
ด้านค่าใช้จ่ายในการซื้อผักไฮโดรโปนิกส์ ในแต่ละ
ครั้ง พบว่า กลุ่มตัวอย่าง ร้อยละ 25.75 มีค่าใช้จ่ายใน
การซื้อผักไฮโดรโปนิกส์ในแต่ละครั้ง 30-50 บาท มาก
ที่สุด รองลงมา ร้อยละ 21.75 มีค่าใช้จ่ายในการซื้อผัก
ไฮโดรโปนิกส์ในแต่ละครั้ง 131 บาทขึ้นไป ร้อยละ 20 มี
ค่าใช้จ่ายในการซื้อผักไฮโดรโปนิกส์ในแต่ละครั้ง 51-70
บาท ร้อยละ 11.25 มีค่าใช้จ่ายในการซื้อผักไฮโดรโปนิกส์
ในแต่ละครั้ง 111-130 บาท ร้อยละ 10.75 มีค่าใช้จ่ายใน
การซื้อผักไฮโดรโปนิกส์ในแต่ละครั้ง 71-90 บาท และ
น้อยที่สุด ร้อยละ 10.5 มีค่าใช้จ่ายในการซื้อผักไฮโดรโป
นิกส์ในแต่ละครั้ง 91-110 บาท (Table 2)
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Table 2 Consumers’ Behavior in Hydroponics Vegetable Consumption in Muang Udon Thani District
Consumers’ Behavior
Number of Sample
1. Channels for receiving hydroponics vegetable information
- Television
154
- Magazine
26
- Newspapers
9
- Friends/relatives
39
- Facebook
111
- Shopping malls
21
- Fresh markets
3
- Training
37
Total
400
2. Frequency of consuming hydroponics vegetables
- Every day
40
- 2 - 3 days a time
81
- Once a week
62
- 2 weeks a time
51
- Once a month
122
- Rarely
44
Total
400
3. Places popular for buying hydroponics vegetables
- Fresh markets
65
- Shopping malls
288
- Health food stores
28
- Farms
19
Total
400
4. Frequency of buying hydroponics vegetables
- Every day
37
- 2 - 3 days a time
75
- Once a week
101
- 2 weeks a time
40
- Once a month
115
- Rarely
32
Total
400
5. Quantity of buying hydroponics vegetables per time
- Less than half a kilogram
162
- 0.50 - 1 kg
126
- 1.1 - 1.5 kg
55
- 1.6 - 2 kg
14
- More than 2.1 kg
43
Total
400
6. Amount of money paid for buying hydroponics vegetables per time
- 30 - 50 baht
103
- 51 - 70 baht
80
- 71 - 90 baht
43
- 91 - 110 baht
42
- 111 - 130 baht
45
- More than 131 baht
87
Total
400

136

วารสารเกษตรพระวรุณ

percentage
38.50
6.50
2.25
9.75
27.75
5.25
0.75
9.25
100
10.00
20.25
15.50
12.75
30.50
11.00
100
16.25
72.00
7.00
4.75
100
9.25
18.75
25.25
10.00
28.75
8.00
100
40.50
31.50
13.75
3.50
10.75
100
25.75
20.00
10.75
10.50
11.25
21.75
100
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3. ปั จ จั ย ที่ มี ผลต่ อ พฤติก รรมการบริ โภคผั กไฮโดรโป
นิกส์
จากการศึกษา พบว่า ปัจจัยทีม่ ีผลต่อพฤติกรรมการ
บริโภคผักไฮโดรโปนิกส์ของกลุ่มตัวอย่าง มีดังนี้
ด้านผลิตภัณฑ์ พบว่า ในภาพรวมด้านผลิตภัณฑ์ มี
ผลต่อพฤติกรรมการบริโภคผักไฮโดรโปนิกส์ ในระดับมาก
(= 4.12, S.D. = 0.72) ในรายละเอียดข้อย่อย พบว่า การ
รับประทานผักเพื่อสุขภาพ มีผลในระดับมาก (= 4.31,
S.D. = 0.72) ผั ก มี ค วามสะอาด มี ผ ลในระดั บ มาก
(= 4.29, S.D. = 0.68) ผักมีความสดใหม่อยู่เสมอ มีผลใน
ระดับมาก (= 4.18, S.D. = 0.68) ความปลอดภัยจาก
สารเคมี มีผลในระดับมาก (= 4.14, S.D.= 0.76) ผักมี
สีสันสวยงาม มีผลในระดับมาก (= 4.13, S.D.= 0.71)
บรรจุ ภั ณ ฑ์ ส ะอาดได้ ม าตรฐาน มี ผ ลในระดั บ มาก (=
4.11, S.D. = 0.70) ผักมีให้เลือกหลากหลายชนิด มีผลใน
ระดั บ มาก (= 3.92, S.D. = 0.77) และรสชาติ ข องผัก
ไฮโดรโปนิกส์ มีผลในระดับมาก (= 3.90, S.D. = 0.76)
ด้านราคา พบว่า ราคาที่เหมาะสมกับคุณภาพ มีผล
ต่อพฤติกรรมการบริโภคในระดับมาก (= 3.61, S.D. =
0.76)
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ด้านสถานที่จาหน่าย พบว่า ในภาพรวมด้านสถานที่
จาหน่าย มีผลต่อพฤติกรรมการบริโภคผักไฮโดรโปนิกส์ใน
ระดับมาก (= 3.70, S.D. = 0.84) ในรายละเอียดข้อย่อย
พบว่า ความสะอาดของร้าน มีผลในระดับมาก (= 3.96,
S.D. = 0.75) ความสะดวกในการจอดรถ มีผลในระดับ
มาก (= 3.60, S.D. = 0.85) และสถานที่ จ าหน่ า ยผั ก
ไฮโดรโปนิกส์อยู่ใกล้บ้าน/ที่ทางาน มีผลในระดับมาก (=
3.54, S.D. = 0.91)
ด้านการส่งเสริมการขาย พบว่า ในภาพรวมด้าน
การส่ งเสริม การขาย มี ผ ลต่ อ พฤติ ก รรมการบริโภคผัก
ไฮโดรโปนิ ก ส์ ใ นระดับ มาก (= 3.96, S.D. = 0.87) ใน
รายละเอียดข้อย่อย พบว่า การให้สัญลักษณ์รับรองว่า
ปลอดภัย มีผลในระดับมาก (= 4.08, S.D. = 0.60) การ
ให้บริการและมีผู้คาแนะนาสินค้า มีผลในระดับมาก (=
3.57, S.D.= 0.96) และการสร้างกระแสค่านิยม มีผลต่อ
การบริ โ ภคในระดับ ปานกลาง (= 3.42, S.D. = 1.01)
(Table 3)
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Table 3 Factors influencing consumers’ behavior on purchasing hydroponic vegetables in Mueang district
of Udon Thani province
Factors
S.D.
Level
𝐱̅
1. Products
1.1 Consuming the products is good for health.
4.31
0.72
High
1.2 The products are clean.
4.29
0.68
High
1.3 The products are always fresh.
4.18
0.68
High
1.4 The products are without pesticide.
4.14
0.76
High
1.5 The products are firm and beautiful.
4.13
0.71
High
1.6 The products’ packaging is standard.
4.11
0.70
High
1.7 There is a variety of products.
3.92
0.77
High
1.8 The products’ taste effects the consuming.
3.90
0.76
High
Total
4.12
0.72
High
2. Prices
3.61
0.76
High
Total
3.61
0.76
High
3. Places
3.1 The shops are clean.
3.96
0.75
High
3.2 The shops include a car park to serve the
3.60
0.85
High
customers.
3.3 The shops are close to the consumers’ home or
3.54
0.91
High
office.
Total
3.70
0.84
High
4. Promotion
4.1 Ensuring the products through safety guarantee
4.08
0.66
High
4.2 Giving service about the products from the sellers
3.57
0.96
High
4.3 Making trend to consume the products
3.42
1.01
Medium
Total
3.69
0.87
High
วิจารณ์ผลการวิจัย
ผู้บริโภคผักไฮโดรโปนิกส์ ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง
อายุระหว่าง 21-30 ปี สถานภาพโสด ระดับการศึกษา
ปริ ญ ญาตรี สอดคล้ อ งกั บ Kongban (2011) ที่ ศึ ก ษา
พฤติกรรมการบริโภคผักไฮโดรโปนิกส์ในจังหวัดภูเก็ต ที่
138
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ระบุไว้ว่า ส่วนใหญ่ผู้บริโภคเป็นเพศหญิง อายุระหว่าง
26–35 ปี ระดับการศึกษาปริญญาตรี ประกอบอาชีพเป็น
พนักงานบริษัทเอกชน มี รายได้มากกว่า 20,000 บาท/
เดื อ น และสอดคล้ อ งกั บ Jeensorn (2011) ที่ ศึ ก ษา
ปั จ จั ย ที่ ใ ช้ ใ นการตั ด สิ น ใจซื้ อ ผั ก ปลอดสารพิ ษ ของ
ผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ระบุไว้ว่า ส่วนใหญ่เป็น
เพศหญิง อายุระหว่าง 25–34 ปี ระดับการศึกษาปริญญา
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ตรี ประกอบอาชีพเป็นพนักงานบริษัทเอกชน มีรายได้
มากกว่า 25,000–30,000 บาท/เดือน และสอดคล้องกับ
Submahachok and Kamonprathuangkorn (2017)
ที่ ศึ ก ษาพฤติ ก รรมการเลื อ กซื้ อ ผั ก ปลอดสารพิ ษ ของ
ผู้บริโภคตามหลักเบญจศีลและเบญจธรรม ระบุไว้ว่า กลุ่ม
ตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุ 20-29 ปี มีอาชีพ
ค้ า ขายมี ร ายได้ เ ฉลี่ ย ต่ อ เดื อ นไม่ เ กิ น 10,000 บาท มี
การศึกษาสูงสุดระดับปริญญาตรี
การศึกษาพฤติกรรมการบริโภคผักไฮโดรโปนิกส์
พบว่ า ผู้ บ ริ โ ภครู้ จั ก ผั ก ไฮโดรโปนิ ก ส์ ม ากที่ สุ ด จาก
ช่องทางโทรทัศน์ ความถี่ในการรับ ประทานผักไฮโดรโป
นิกส์ เดือนละครั้ง สถานที่ที่นิยมซื้อผักไฮโดรโปนิกส์ ส่วน
ใหญ่นิยมซื้อจาก ห้างสรรพสินค้า ความถี่ในการซื้อผัก
เดื อ นละครั้ ง ปริ ม าณการซื้ อ ในแต่ ล ะครั้ ง ต่ ากว่ า ครึ่ ง
กิโลกรัม ค่าใช้จ่ายในการซื้อผักไฮโดรโปนิกส์ของผู้บริโภค
แต่ละครั้ง 30-50 บาท สอดคล้ องกับ Areepongtham
(2009) ที่ ศึ ก ษาพฤติ ก รรมการบริ โภคผั ก ไฮโดรโปนิกส์
ของผู้บริโภคในเขตเทศบาลนครหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
ที่ระบุไว้ว่า ผู้บริโภคส่วนใหญ่จะรับรู้ทางโทรทัศน์ ซื้อผัก
ไฮโดรโปนิ ก ส์ สั ป ดาห์ ล ะครั้ ง ส่ ว นใหญ่ จ ะซื้ อ จาก
ห้างสรรพสินค้า ความถี่ในการซื้อไม่สม่าเสมอ ปริมาณ
การซื้อในแต่ละครั้งต่ากว่าครึ่งกิโลกรัม ค่าใช้จ่ายในการ
ซื้อแต่ละครั้ง 51.54 บาท และสอดคล้องกับ Kongban
(2011) ที่ศึกษาพฤติกรรมการบริโภคผักไฮโดรโปนิกส์ใน
จังหวัดภูเก็ต ที่ระบุไว้ว่า ผู้บริโ ภคใหญ่จะซื้อผักไฮโดรโป
นิกส์จากห้างสรรพสินค้า (ซุปเปอร์สโตร์) ความถี่ในการ
ซื้อแต่ละครั้ง คือ ไม่ได้ซื้อทุกสัปดาห์ ค่าใช้จ่ายในการซื้อ
แต่ละครั้ง 41-60 บาท
ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการบริโภคผักไฮโดรโป
นิ ก ส์ พบว่ า ด้ า นผลิ ต ภั ณ ฑ์ คื อ การรั บ ประทานเพื่ อ
สุขภาพ ผักมีความสะอาด ผักมีค วามสดใหม่ ปราศจาก
สารเคมี ผั ก มี สี สั น สวยงาม มี บ รรจุ ภั ณ ฑ์ ส ะอาดได้
มาตรฐาน ผลต่อพฤติกรรมการบริโภคผักไฮโดรโปนิกส์ใน
ระดับมาก ผักมีให้เลือกหลากหลายชนิด มี ผลในระดับ
มาก และรสชาติของผักไฮโดรโปนิกส์ มีผลต่อพฤติกรรม
การบริโภคผักไฮโดรโปนิกส์ ในระดับมาก สอดคล้องกับ
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Thummasang, et al. (2013) ที่ศึกษาการบริหารธุรกิจ
ผักไฮโดรโปรนิกส์ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือและการ
พัฒนาอุตสาหกรรม พบว่า ปัจจัยที่ผู้บริโภคพิจารณาเพื่อ
ตัดสินใจซื้อผักไฮโดรโปนิกส์ คือ ด้านผลิตภัณฑ์ โดยเน้น
ความสดสะอาดปลอดภัยเพื่อ ดูแ ลสุขภาพตนเอง และ
สอดคล้องกับ Bamrungtham (2017) ที่ศึกษาแผนธุกิจ
ร้านไอรินฟาร์มผักไฮโดรโปนิกส์ผ่ านช่อ งทางออนไลน์
พบว่า ปัจจัยหลักที่กลุ่มลูกค้าให้ความสาคัญ คือ คุณภาพ
ของผัก ความสดใหม่ หวาน กรอบ
ด้านราคา คือ ราคาเหมาะสมกับคุณภาพ มีผลต่อ
พฤติ ก รรมการบริ โ ภคในระดั บ มาก สอดคล้ อ งกั บ
Jeensorn (2011) ที่ศึกษาปัจจัยที่ใช้ในการตัดสิ นใจซื้อ
ผั ก ปลอดสารพิ ษ ของผู้ บ ริโ ภคในเขตกรุงเทพมหานคร
ระบุไว้ว่า ผู้บริโภคให้ความสาคัญด้านราคาโดยรวมใน
ระดับมาก ผู้บริโภคให้ความสาคัญกับการแสดงราคาที่
ชั ด เจน ราคาผั ก ปลอดสารพิ ษ มี ค วามใกล้ เ คี ย งกั บ ผั ก
ประเภทอื่น ความเหมาะสมของราคาเมื่อเทียบคุณภาพ
ซึ่งตรงตามความต้องการของผู้บริโภค
ด้านสถานที่จัดจาหน่าย คือ สถานที่จาหน่ายใกล้
บ้านหรือที่ทางาน ความสะดวกสบายในการจอดรถ และ
สถานที่จาหน่ายสะอาด มีผลต่อพฤติกรรมการบริโภคใน
ระดั บ มาก สอดคล้ อ งกั บ Somteds and Ngarmsak
(2018) ที่ศึกษาการวางแผนการตลาดเพื่อเพิ่มยอดรายได้
ของฟาร์มผักไฮโดรโปนิกส์ “23 ไฮโดรฟาร์ม ชุมแพ” ใน
ตลาดเทศบาลเมืองชุมแพ จังหวัดขอนแก่น พบว่า ด้าน
ช่องทางการจาหน่าย ความสะอาดของร้านมีผลในระดับ
มาก สถานที่จาหน่ายผักไฮโดรโปนิกส์มีความสะดวกใน
การจอดรถมีผลในระดับมาก สถานที่จาหน่ายผักไฮโดรโป
นิกส์ใกล้บ้าน/ที่ทางานมีผลในระดับมาก
ด้านการส่งเสริมการขาย คือ มีการรับรองมาตรฐาน
และการบริการที่มีพนักงานมาคอยแนะนาสินค้า มีผลต่อ
พฤติกรรมการบริโภคในระดับมาก ซึ่งมีความสอดคล้องกับ
งานวิจัยของ Submahachok and Kamonprathuangkorn
(2017) ที่ศึกษาพฤติกรรมการเลือกซื้อผักปลอดสารพิษของ
ผู้ บริ โภคตามหลั กเบญจศี ล และเบญจธรรม ระบุ ไว้ ว่ า
ผู้บริโภคจะเลือกซื้อผักที่มีการรับรองความปลอดภั ยจาก
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หน่ ว ยงานของรั ฐ หรื อ องค์ ก รที่ เ กี่ ย วข้ อ งด้ า นคุ ณ ภาพ
เกษตรกรหรื อ ผู้ ผ ลิ ต ที่ ผ่ า นการตรวจสอบและรั บ รอง
มาตรฐานควรนาสัญลักษณ์และใบรับรองผลผลิตไปแสดงแก่
ผู้จาหน่ายและผู้บริโภค
สรุปผลการวิจัย
ผู้ บ ริ โ ภคผั ก ไฮโดรโปนิ ก ส์ ส่ ว นใหญ่ เ ป็ น เพศหญิง
อายุระหว่าง 20–30 ปี สถานภาพโสด เป็นนักศึกษา มี
รายได้ต่ากว่า 5,000 บาทต่อเดือน โดยมีความถี่ในการ
บริโภคมากที่สุด คือ เดือนละครั้ง สถานที่ซื้อผักไฮโดรโป
นิกส์ที่ผู้บริโภคนิยมมากที่สุด คือ ห้างสรรพสินค้า ชนิด
ของผักไฮโดรโปนิกส์ที่นิยมบริโภคมากที่สุดคือ เรดโอ๊ค
ปริ ม าณการซื้ อ ในแต่ ล ะครั้ ง มากที่ สุ ด คื อ ต่ ากว่ า ครึ่ ง
กิโลกรัม ค่าใช้จ่ายในการซื้อผักไฮโดรโปนิกส์แต่ละครั้ง
คือ 30-50 บาท และมีปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจบริโภค

มากที่สุด คือ ด้านสุขภาพ ด้านความสะอาด ด้านราคาที่
เหมาะสมกับคุณภาพ และด้านมาตรฐานและคุณภาพ
ข้อเสนอแนะ
1) เนื่ อ งจากผู้ บ ริ โ ภคให้ ค วามส าคั ญ ในด้ า นตั ว
ผลิตภัณฑ์มากที่สุด ดังนั้นผู้ผลิตควรใช้กลยุทธ์การสร้าง
ความแตกต่ า งของผลิ ต ภั ณ ฑ์ โดยการผลิ ต สิ น ค้ า ที่ มี
คุณภาพ เพื่อสร้างความพึงพอใจให้กับผู้บริโภค
2) ผู้ ผ ลิ ต และผู้ จ าหน่ า ย ควรสร้ า งความเชื่ อ มั่ น
ให้ กั บ ผู้ บ ริ โ ภคในเรื่ อ งความสด สะอาด มี ก ารรั บ รอง
มาตรฐาน ความปลอดภัย และเพิ่มแหล่งจาหน่ายเพื่อ
ความสะดวกของผู้บริโภค และควรหาแนวทางในการลด
ต้นทุนการผลิต เพื่อการปรับลดราคาให้ผู้บริโภคตัดสินใจ
ซื้อได้มากขึ้น
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