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บทคัดย่อ 

การศกึษาครัง้นีมี้วตัถปุระสงค์เพ่ือวิเคราะห์ปัจจยัท่ีมีผลตอ่การผลิตองุ่นรับประทานสดในประเทศ
ไทย โดยใช้แบบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการเก็บรวมรวมข้อมูลจากเกษตรกรผู้ปลูกองุ่นรับประทานสด 
และสถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมลู ได้แก่ คา่เฉล่ีย ร้อยละ สว่นเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการถดถอยพหคุณู 
ด้วยวิธีการขจัดตวัแปร ผลการศึกษา (1) ปัจจยัพืน้ฐานส่วนบุคคล พบว่า เกษตรกรเป็นเพศชายร้อยละ 
67.42 และเพศหญิงร้อยละ 32.58 อายุเฉล่ีย 46.93 ปี ประสบการณ์ปลูกองุ่น เฉล่ีย 10.16 ปี ส่วนใหญ่
ได้รับการศกึษาในระดบัประถมศึกษาร้อยละ 49.44 และปลูกองุ่นเป็นอาชีพหลกัร้อยละ 84.27 (2) ปัจจยั
ทางเศรษฐกิจ พบว่า เกษตรกรมีปริมาณผลผลิตเฉล่ีย 33.74 ตันต่อปี รายได้จากการผลิตองุ่นเฉล่ีย 
1,752,776.40 บาทตอ่ปี ต้นทนุการผลิตองุ่นเฉล่ีย 621,348.31บาทตอ่ปี แรงงานจ้างรายวนัเฉล่ีย 7.58 คน 
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แรงงานจ้างรายเดือนเฉล่ีย 6.85 คน พืน้ท่ีปลกูองุ่นเฉล่ีย 10.22 ไร่ และเกษตรกรส่วนใหญ่มีน า้เพียงพอตอ่
การปลูกองุ่นตลอดทัง้ปีร้อยละ 67.42 คน นอกจากนี ้เกษตรกรบางส่วนมีหนีส้ินครัวเรือนร้อยละ 37.08 
โดยร้อยละ 90.91 ของเกษตรกรกลุ่มดงักล่าวมีหนีส้ินครัวเรือนเพ่ือการลงทนุด้านปัจจยัการผลิต (3) ปัจจยั
ทางสงัคมพบว่า เกษตรกรส่วนใหญ่ไม่ได้เข้าร่วมกลุ่มเกษตรกร ไม่ได้รับการส่งเสริมเก่ียวกบัการผลิตองุ่น 
และไม่ได้รับการฝึกอบรมเก่ียวกับการผลิตองุ่น  ร้อยละ 87.64  ร้อยละ 96.63  และร้อยละ 82.02 
ตามล าดบั (4) ปัจจยัด้านเทคโนโลยีการผลิตองุ่น พบว่า เกษตรกรกลุ่มตัวอย่างปลกูองุ่นพนัธุ์แบล็คโอปอร์ 
ร้อยละ 50.56 และองุ่นพนัธุ์ไวท์มะละกา ร้อยละ 49.44 เกษตรกรสว่นใหญ่นิยมค้างองุ่นในลกัษณะรูปตวัยู
คว ่าร้อยละ 71.91 มีการจดัการและตดัแตง่ก่ิงองุ่นแบบดั่งเดิมร้อยละ 68.54 และ (5) ผลการวิเคราะห์การ
ถดถอยพหคุณู พบว่า ปัจจยัท่ีมีผลตอ่การผลิตองุ่นรับประทานสด ได้แก่ รายได้จากการผลิตองุ่น แรงงาน
จ้างรายวนั แรงงานจ้างรายเดือน พืน้ท่ีปลกูองุ่น และความพอเพียงของน า้เพ่ือการผลิตองุ่นตลอดทัง้ปี 
 
ค ำส ำคัญ:  การผลิตองุ่นรับประทานสด, แบล็คโอปอร์, ไวท์มะละกา, การถดถอยพหคูุณ 
 
Abstract 

The objective of this study was to analyze factors affecting table grape production in 
Thailand. The table grape growers were collected using questionnaire approach. The statistical 
method consisted of mean, percentage, standard deviation and multiple regression through 
backward elimination. The results revealed: (1) Personal factors showed that the respondent 
farmers were male 67.42% and female 32.58% with a primary school level education (49.44%) 
and average age of 10.16 years. 84.27% of the farmers are devoted to viticulture as the main 
occupation. (2) Economic factors showed that average production, income, and cost of 
producing grape were 33.74 tons per year, 1,752,776.40 Baht per year, and 621,348.31 Baht 
per year, respectively. Average of 7.58 persons and 6.85 persons were hired as daily-paid and 
monthly-paid employee. Average planted areas were 10.22 Rai and 67.42% of the farmers had 
enough water use all year round. 37.08% of the farmers were indebted and 90.91% of them 
were indebted for the purpose of expenditure in factors of production. (3) Social factors showed 
that most of the farmers had not participated in any groups (87.64%), received any promoting 
(96.63%), and received any training (82.02%) on viticulture. (4) Technology factors showed that 
planted grape varieties of the respondent farmers were Black Opal (50.56%) and White 
Malacca (49.44%). 71.91% of the farmers planted grape in upside-down U-shape and 68.54% 
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of the farmers pruned the grape using traditional style. (5) The results of multiple regression 
analysis showed that factors affecting table grape production including income from grape 
production, daily-paid and monthly-paid employee, planted grape areas, and adequacy of 
water supply for grape production all year round. 
 
Keywords:  Table Grape Production, Black Opal, White Malacca, Multiple Regression 
 
บทน า 

องุ่นเป็นไม้เลือ้ยจ าพวกเถาท่ีมีความส าคญัต่อวิถีชีวิตและสงัคมของมนุษย์มาอย่างยาวนานเป็น
พืชท่ีเจริญเติบโตได้ดีในสภาพอากาศเขตหนาวเย็นจนถึงเขตร้อนชืน้อยา่งประเทศไทย มีประโยชน์มากมาย 
นอกเหนือจากการรับประทานเป็นผลสด ยงัสามารถแปรรูปและถนอมเป็นอาหาร เคร่ืองด่ืม  (น า้องุ่นหรือ
ไวน์องุ่น) เคร่ืองส าอางผลิตภัณฑ์ความงาม และยารักษาโรค เช่ือกันว่าองุ่นเร่ิมมีการน าเข้ามาปลูกใน
ประเทศไทยในสมัยรัชกาลท่ี 5 และได้พัฒนาสายพนัธุ์มาอย่างต่อเน่ืองจนถึงปัจจุบนั โดยสายพันธุ์ส่วน
ใหญ่น าเข้าจากทวีปอเมริกาและยุโรป (พรรณนีย์ วิชชาชู, 2555; สถาบนัวิจยัและพฒันาพืน้ท่ีสูง, 2558) 
ปัจจบุนัประเทศไทยมีพืน้ท่ีปลูกองุ่นบางจงัหวดัในเขตภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวนัตก และภาคอีสาน 
ได้แก่ เชียงใหม ่เชียงราย พิษณโุลก สระบรีุ นครปฐม ราชบรีุ กาญจนบรีุ สมทุรสาคร และนครราชสีมา โดย
สายพนัธุ์หลกัท่ีนิยมปลกูสว่นใหญ่เป็นองุ่นรับประทานสด ได้แก่ พนัธุ์คาร์ดนิลั ซึง่มีผลสีแดงเข้มหรือมว่งด า 
ลกัษณะช่อใหญ่ ผลดก ผลกลมค่อนข้างใหญ่ รสหวาน กรอบ เปลือกบาง และพันธุ์ไวท์มะละกา ซึ่งเป็น
พนัธุ์ ท่ีนิยมปลูกเพ่ือการค้ามากท่ีสุด มีผลสีเขียวอมเหลือง ลกัษณะช่อใหญ่ยาว มีทัง้ชนิดผลกลมและผล
ยาว รสหวานแหลม เปลือกหนาและเหนียว (พรรณนีย์ วิชชาชู, 2555; จรัล เห็นพิทกัษ์, รินทอง พิลาภ และ
เสรี นาราศรี, 2552) 

จากรายงานข้อมลูภาวะการผลิตองุ่นปี 2558 ของกรมส่งเสริมการเกษตรพบว่าประเทศไทยมีเนือ้ท่ี
ปลูกองุ่นเพียง 12,277 ไร่ มีปริมาณผลผลิตจ านวน 34,175 ตนั คิดเป็นมูลค่าประมาณ 2,037 ล้านบาท 
(กรมส่งเสริมการเกษตร, 2559) ซึ่งปริมาณผลผลิตดังกล่าวยังไม่เพียงพอต่อความต้องการบริโภค
ภายในประเทศ จึงต้องน าเข้าจากตา่งประเทศเป็นจ านวนมาก โดยประเทศผู้ส่งออกองุ่นสดมายงัประเทศ
ไทยท่ีส าคญั ได้แก่ จีน เปรู สหรัฐอเมริกา ออสเตรเลีย อินเดีย และชิลี ตามล าดบั จากข้อมูลสถิติของกรม
ศลุกากรรายงานว่าประเทศไทยน าเข้าองุ่นสดในปี 2558 เป็นจ านวนถึง  124,400 ตนั หรือคิดเป็นมูลค่า 
4,687 ล้านบาท ถึงแม้วา่ราคาและผลตอบแทนของการปลกูองุ่นอยู่ในเกณฑ์คอ่นข้างดีเม่ือเปรียบเทียบกบั
การปลกูพืชชนิดอ่ืน แตส่าเหตสุ าคญัท่ีท าให้ผู้ปลกูหรือพืน้ท่ีปลกูองุ่นมีจ านวนน้อยเน่ืองจากต้นทนุการผลิต
และค่าใช้จ่ายเพ่ือการบริหารจัดการค่อนข้างสูง เช่น ค่าปุ๋ ย ค่ายา ค่าจ้างแรงงาน รวมไปถึงค่าดูแล
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บ ารุงรักษา เป็นต้น นอกจากนีล้กัษณะภูมิอากาศของประเทศไทยท่ีตัง้อยู่ในเขตร้อนชืน้ มีฝนตกชกุ ยงัเป็น
สาเหตุส าคญัของโรคระบาดและแมลงศตัรูพืชหลายชนิด อาทิ โรคราน า้ค้าง โรคราแป้ง โรคสแคบ และ
เพลีย้ไฟ ซึง่สามารถสร้างความเสียหายตอ่พืน้ท่ีปลกูองุ่นได้เป็นวงกว้าง ดงันัน้ ย่ิงต้องเสียคา่ใช้จา่ยเพ่ือการ
ปอ้งกนัดแูลรักษาก็ยิ่งไมคุ่้มคา่ตอ่การลงทนุของเกษตรกร การปลกูองุ่นจงึกลายเป็นธุรกิจท่ีมีความเส่ียงสงู 

เทคโนโลยีการจัดการการผลิตมีความส าคัญต่อระดับคุณภาพและปริมาณขององุ่นโดยการ
ตัดสินใจเพ่ือเลือกเทคนิคและวิธีการต่างๆ ในการผลิตองุ่นนัน้ขึน้อยู่กับสภาพพืน้ท่ีปลูก ต้นทุนของ
เทคโนโลยีความพร้อมและความช านาญของเกษตรในแต่ละราย พืน้ท่ีปลูกองุ่นในประเทศไทยโดยส่วน
ใหญ่แบง่ออกเป็น 2 ลกัษณะ คือ (1) พืน้ท่ีลุม่ (ปลกูแบบยกร่อง) พนัธุ์องุ่นท่ีนิยมปลกู คือ พนัธุ์ไวท์มะระกา 
พืน้ท่ีปลกูส าคญั ได้แก่ ราชบรีุ และสมทุรสาคร และ (2) พืน้ท่ีดอน (ปลกูแบบไร่) พนัธุ์ท่ีนิยมปลกู คือ พนัธุ์
คาร์ดินัล และ พันธุ์แบล็คโอปอร์ พืน้ท่ีปลูกส าคญั ได้แก่ นครราชสีมา ปัจจุบันมีการลงทุนปลูกองุ่นใน
โรงเรือนพลาสติกและกางมุ้ งกันมากขึน้ โดยเฉพาะการปลูกองุ่นในพืน้ท่ีดอน ซึ่งท าให้ผลผลิตมีคณุภาพ 
ลดความเสียหายจากความแปรปรวนของสภาพอากาศ โรคและแมลงศตัรูพืช สะดวกต่อการจดัการและ
ควบคมุสภาพแวดล้อมภายในโรงเรือน อย่างไรก็ตามการปลกูองุ่นในโรงเรือนพลาสตกิและกางมุ้งดงักล่าว
ก่อให้เกิดต้นทนุการผลิตท่ีสงูขึน้ตามไปด้วยเช่นกนั ในส่วนของการตดัแตง่ก่ิงนัน้มีประโยชน์ตอ่การกระตุ้น
ให้องุ่นออกดอก ง่ายต่อการดูแลรักษา และเทคนิคการค้างองุ่นนัน้ เพ่ือการรับแสงของต้นองุ่นซึ่งพบว่า

เกษตรกรนิยมค้างองุ่นในลกัษณะรูปตวัที (T) รูปตวัวาย (Y) และรูปตวัยคูว ่า (Π) 
จากการทดสอบวรรณกรรมท่ีผ่านมาไม่พบการศกึษาเร่ืองปัจจยัท่ีมีผลตอ่การผลิตองุ่นรับประทาน

สดมากนักแต่มีงานวิจยัเป็นจ านวนมากได้ศึกษาไว้ในพืชชนิดอ่ืนๆ เช่น ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร 
(2552) พบว่า จ านวนแรงงาน ท่อนพนัธุ์  ปริมาณปุ๋ ยเคมี ปริมาณปุ๋ ยคอก และปริมาณสารเคมีก าจดัวชัพืช 
เป็นปัจจยัท่ีมีอิทธิพลตอ่ประสิทธิภาพการผลิตมนัส าปะหลงั ในขณะท่ี Mamuye (2016) ได้ศกึษาปัจจยัท่ีมี
ผลตอ่การผลิตกล้วยในเขตกาโม โกฟา (Gamo Gofa) ทางตอนใต้ของประเทศเอธิโอเปีย โดยกลุ่มตวัอย่าง
คือเกษตรกรผู้ ปลูกกล้วย จ านวน 364 ราย และใช้สถิติในการวิเคราะห์ ได้แก่ ค่าเฉล่ีย ร้อยละ ส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน และการถดถอยพหคุณู นอกจากนัน้ Mamuye (2016) ได้พิจารณาปัญหาท่ีอาจเกิดขึน้
จากตวัคลาดเคล่ือน ได้แก่ การกระจายตวัแบบปกติ (Normality) ความไม่คงท่ีของความแปรปรวนในตวั
แปรสุ่ม (Heteroskedasticity) และความสมัพนัธ์กนัเองของตวัคลาดเคล่ือน (Autocorrelation) เป็นต้น ผล
การศึกษาของ Mamuye (2016) พบว่าปัจจยัท่ีมีผลต่อการผลิตกล้วยในเขตกาโม โกฟา ทางตอนใต้ของ
ประเทศเอธิโอเปีย ได้แก่ อายุ สมาชิกในครอบครัว ประสบการณ์ปลูกกล้วย พืน้ท่ีปลูกกล้วย จ านวน
แรงงาน ส าหรับปัจจัยท่ีไม่มีผลต่อการผลิตกล้วย ได้แก่ เพศ ระดับการศึกษา ชนิดของดิน ระยะห่าง
ระหว่างบ้านกับพืน้ท่ีปลูก และปริมาณปุ๋ ยท่ีใช้  Ajah and Nmadu (2012) ได้ศึกษาปัจจัยทางเศรษฐกิจ
และสังคมท่ีมีอิทธิพลต่อการผลิตข้าวโพดของเกษตรกรรายย่อยในเขตอะบูจา (Abuja) ประเทศไนจีเรีย 
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โดยกลุ่มตวัอย่างคือเกษตรกรผู้ปลกูข้าวโพด จ านวน 160 ราย และใช้สถิติในการวิเคราะห์ ได้แก่ ค่าเฉล่ีย 
ร้อยละ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการถดถอยพหุคูณ ผลการศึกษาของ Ajah and Nmadu (2012) 
พบว่าปัจจยัทางเศรษฐกิจและสงัคมท่ีมีอิทธิพลต่อการผลิตข้าวโพดของเกษตรกรรายย่อยในเขตอะบูจา
ประเทศไนจีเรีย ได้แก่ ประสบการณ์ ขนาดครัวเรือน การเช่าท่ีดิน พืน้ท่ี เก็บเก่ียว และปริมาณการใช้ปุ๋ ย 
ส าหรับปัจจัยท่ีไม่มีอิทธิพลต่อการผลิตข้าวโพด ได้แก่ อายุ ระดับในการรู้หนังสือ การเป็นสมาชิกกลุ่ม 
ต้นทนุการผลิต ต้นทนุปุ๋ ยเคมี และแรงงาน เป็นต้น 

การศกึษาครัง้นีมี้วตัถปุระสงค์เพ่ือวิเคราะห์ปัจจยัท่ีมีผลตอ่การผลิตองุ่นรับประทานสดของเกษตร
ในประเทศไทย โดยจะเป็นประโยชน์ตอ่เกษตรกรผู้ปลกูองุ่น เน่ืองจากจะท าให้ทราบถึงปัจจยัท่ีมีอิทธิพลตอ่
การผลิตองุ่นรับประทานสด รวมถึงภาครัฐและหนว่ยงานท่ีเก่ียวข้องจะสามารถน าเอาข้อสรุปและข้อค้นพบ
ต่างๆ ท่ีได้จากการศึกษาไปประกอบการวางแผนยุทธศาสตร์เพ่ือเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตองุ่นของ
ประเทศทัง้ในเชิงปริมาณและเชิงคณุภาพได้อย่างเพียงพอตอ่ความต้องการของผู้บริโภคภายในประเทศซึ่ง
อาจสามารถทดแทนการน าเข้า และลดการขาดดลุทางการค้าได้อีกทางหนึง่ 
 
สมมตฐิานการวิจัย 
 สมมติฐาน 1 ปัจจยัพืน้ฐานสว่นบคุคล ได้แก่ เพศ อาย ุระดบัการศกึษา ประสบการณ์การปลกูองุ่น 
และการปลกูองุ่นเป็นอาชีพหลกั มีผลตอ่การผลิตองุ่นรับประทานสดของเกษตรกร 

สมมติฐาน 2 ปัจจยัทางเศรษฐกิจ ได้แก่ ปริมาณผลผลิต รายได้จากการผลิตองุ่น ต้นทุนการผลิต
องุ่น หนีส้ิน แรงงาน พืน้ท่ีปลูกองุ่น และความเพียงพอของน า้เพ่ือการผลิตองุ่น มีผลต่อการผลิตองุ่น
รับประทานสดของเกษตรกร 

สมมติฐาน 3 ปัจจัยทางสังคม ได้แก่ การเข้าร่วมกลุ่มเกษตรกร การได้รับการส่งเสริม และการ
ได้รับการฝึกอบรม มีผลตอ่การผลิตองุ่นรับประทานสดของเกษตรกร 

สมมติฐาน 4 ปัจจยัด้านเทคโนโลยีการผลิตองุ่น ได้แก่ พนัธุ์องุ่น การค้างองุ่น การจดัการและตดั
แตง่ก่ิงองุ่น มีผลตอ่การผลิตองุ่นรับประทานสดของเกษตรกร 
 
วิธีด าเนินการวิจัย 
1. ประชากรและกลุม่ตวัอย่าง 

ประชากรท่ีใช้ในการศกึษาครัง้นีคื้อ เกษตรกรผู้ปลกูองุ่นรับประทานสดในประเทศไทยจ านวน 754 
ครัวเรือน (กรมสง่เสริมการเกษตร, 2559) อย่างไรก็ตามในการลงพืน้ท่ีเก็บแบบสอบถามเบือ้งต้นพบวา่มี
เกษตรกรเป็นจ านวนมากได้เลิกการผลิตองุ่นและหนัไปปลกูพืชชนิดอ่ืน ดงันัน้ในการสุ่มตวัอยา่งด้วยวิธีการ
สุม่อยา่งง่าย (Simple random sampling) ของ Yamane (1973) ส าหรับการศกึษาครัง้นีจ้งึได้ก าหนด
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ความคลาดเคล่ือนท่ียอมรับได้ท่ีระดบั 0.10 (ร้อยละ 10) โดยการค านวณขนาดของกลุ่มตวัอยา่งสามารถ
แสดงได้ดงันี ้

 

n  =   
N

1 + Ne2
  =   

754

1 + (754)(0.1)2
                                                      (1) 

 
โดยก าหนดให้  n หมายถึง จ านวนกลุม่ตวัอยา่ง  
  N หมายถึง จ านวนประชากรรวมท่ีใช้ในการศกึษา 
  e หมายถึง ความคลาดเคล่ือนท่ียอมรับได้เทา่กบั 0.1 (ร้อยละ 10) 

การค านวณขนาดกลุม่ตวัอย่างด้วยวิธี Yamane ในสมการท่ี (1) พบวา่ ได้จ านวนตวัอยา่งของ
เกษตรกรผู้ปลกูองุ่นเทา่กบั 89 ราย ซึง่ชว่งเวลาในการสมัภาษณ์อยูร่ะหวา่งเดือนมิถนุายน – กนัยายน 
2559 
2. เคร่ืองมือท่ีใช้ในการศกึษา 

การศกึษาครัง้นีใ้ช้แบบสมัภาษณ์เป็นเคร่ืองมือเพ่ือเก็บข้อมลูจากเกษตรกรผู้ปลกูองุ่นรับประทาน
สด มีลกัษณะเป็นค าถามแบบปลายเปิด (Open-ended question) และค าถามแบบปลายปิด (Close-
ended question) โดยแบง่ออกเป็น 4 สว่นดงันี ้

สว่นท่ี 1 เป็นค าถามเก่ียวกบัข้อมลูพืน้ฐานสว่นบคุคล ได้แก่ เพศ อาย ุระดบัการศกึษา 
ประสบการณ์การปลกูองุ่น และการปลกูองุ่นเป็นอาชีพหลกั 

สว่นท่ี 2 เป็นค าถามเก่ียวกบัข้อมลูทางเศรษฐกิจ ได้แก่ ปริมาณผลผลิต รายได้จากการผลิตองุ่น 
ต้นทนุการผลิตองุ่น หนีส้ิน แรงงาน พืน้ท่ีปลกูองุ่น และความเพียงพอของน า้เพ่ือการผลิตองุ่น 

สว่นท่ี 3 เป็นค าถามเก่ียวกบัข้อมลูทางสงัคม ได้แก่ การเข้าร่วมกลุม่เกษตรกร การได้รับการ
สง่เสริม และการได้รับการฝึกอบรม  

สว่นท่ี 4 เป็นค าถามเก่ียวกบัข้อมลูทางเทคโนโลยีการผลิตองุ่น ได้แก่ พนัธุ์องุ่น การค้างองุ่น การ
จดัการและตดัแตง่ก่ิงองุ่น  
3. สถิตท่ีิใช้ในการวิเคราะห์ 

การวิเคราะห์ประกอบด้วยสถิตเิชิงพรรณนา (Descriptive statistics) และสถิตเิชิงอนมุาน 
(Inferential statistics) โดยสถิตเิชิงพรรณนา ได้แก่ คา่ร้อยละ (Percentage) คา่เฉล่ีย (Mean) และสว่น
เบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard deviation: S.D.) ในสว่นของสถิตเิชิงอนมุาน ได้แก่ การวิเคราะห์การ
ถดถอยพหคุณู (Multiple regression analysis) ด้วยวิธีการขจดัตวัแปร (Backward elimination) โดย
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สามารถแสดงความสมัพนัธ์ระหวา่งตวัแปรในรูปแบบสมการถดถอยพหคุณูได้ตามสมการท่ี (2) หรือใน
ลกัษณะกรอบแนวคิดความสมัพนัธ์ระหวา่งตวัแปรดงันี ้

 

 Y = α + β1X1 + β2X2 + β3X3 + … + β17X17 + β18X18+ β19X19+ ε                  (2) 
 

โดยก าหนดให้ Y คือ ปริมาณผลผลิต α คือ คา่คงท่ี β คือ สมัประสิทธ์ิตวัประมาณคา่พารามิเตอร์ 

ε คือ ตวัแปรสุม่คลาดเคล่ือน และ X คือ ตวัแปรอิสระ ได้แก่ เพศ (X1) อาย ุ(X2) การศกึษา (X3) 
ประสบการณ์ (X4) การปลกูองุ่นเป็นอาชีพหลกั (X5) รายได้ (X6) ต้นทนุ (X7) การมีหนีส้ิน (X8) การมีหนีส้ิน
เพ่ือซือ้ปัจจยัการผลิต (X9) แรงงานจ้างรายวนั (X10) แรงงานจ้างรายเดือน (X11) พืน้ท่ีปลกูองุ่น (X12) 
ปริมาณน า้เพ่ือการผลิตตลอดทัง้ปี (X13) การเข้าร่วมกลุม่เกษตรกร (X14) การได้รับการสง่เสริม (X15) การ
ได้รับการฝึกอบรม (X16) พนัธุ์องุ่น (X17) การจดัการและตดัแตง่ก่ิงองุ่น (X18) และการค้างองุ่น (X19) 
ตามล าดบั  
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กรอบแนวคิดความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร 
 

    แปรอิสระ (X)       ตัวแปรตาม (Y) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
ภาพท่ี 1  กรอบแนวคิดความสมัพนัธ์ระหวา่งตวัแปร 

 
 

ปัจจัยพืน้ฐานส่วนบุคคล 
  - เพศ (X1) 
  - อาย ุ(X2) 
  - การศกึษา (X3) 
  - การปลกูองุ่นเป็นอาชีพหลกั (X4) 
  - ประสบการณ์ (X5) 
ปัจจัยทางเศรษฐกิจ 
  - รายได้ (X6) 
  - ต้นทนุ (X7) 
  - หนีส้นิ (X8) 
  - การมีหนีส้นิเพื่อซือ้ปัจจยัการผลติ (X9) 
  - แรงงานจ้างรายวนั (X10) 
  - แรงงานจ้างรายเดือน (X11) 
  - พืน้ท่ีปลกูองุ่น (X12) 
  -ปริมาณน า้เพื่อการผลติ (X13) 
ปัจจัยทางสังคม 
  - การเข้าร่วมกลุม่เกษตรกร (X14) 
  - การได้รับการสง่เสริม (X15) 
  - การได้รับการฝึกอบรม (X16) 
เทคโนโลยกีารผลิตองุ่น 
  - พนัธุ์องุ่น (X17) 
 - การจดัการและตดัแตง่ก่ิงองุ่น (X18) 
  - การค้างองุ่น (X19) 

การผลิตองุ่นรับประทานสด (Y) 
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ผลการศึกษา 
 การวิเคราะห์ข้อมลูของกลุ่มตวัอย่างเกษตรกรผู้ปลกูองุ่นรับประทานสด ได้แก่ ปัจจยัพืน้ฐานส่วน
บคุคล ปัจจยัทางเศรษฐกิจ ปัจจยัทางสงัคม และปัจจยัด้านเทคโนโลยีการผลิตองุ่น สามารถอธิบายได้ดงันี ้
 ปัจจยัพืน้ฐานส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ ระดบัการศึกษา ประสบการณ์การปลูกองุ่น และการ
ปลกูองุ่นเป็นอาชีพหลกัพบว่า เกษตรกรกลุม่ตวัอยา่งเป็นเพศชายจ านวน 60 ราย (ร้อยละ 67.42) และเพศ
หญิงจ านวน 39 ราย (ร้อยละ 32.58) เกษตรกรมีอายุเฉล่ีย 46.93 ปี  (S.D. = 10.16) เกษตรกรได้รับ
การศกึษาในระดบัประถมศกึษาหรือต ่ากว่า จ านวน 44 ราย (ร้อยละ 49.44) ระดบัมธัยมศกึษา หรือ ปวช. 
จ านวน 32 ราย (ร้อยละ 35.96) ระดบัอนุปริญญา หรือ ปวส. จ านวน 3 ราย (ร้อยละ 3.37) และระดับ
ปริญญาตรีหรือสูงกว่า จ านวน 10 ราย (ร้อยละ 11.24) เกษตรกรมีประสบการณ์ปลกูองุ่นเฉล่ีย 10.16 ปี 
(S.D. = 8.54) เกษตรกรส่วนใหญ่ปลูกองุ่นเป็นอาชีพหลกัจ านวน 75 ราย (ร้อยละ 84.27) และปลูกองุ่น
เป็นอาชีพเสริมจ านวน 14 ราย (ร้อยละ 15.73) 
 ปัจจยัทางเศรษฐกิจ ได้แก่ ปริมาณผลผลิต รายได้จากการผลิตองุ่น ต้นทุนการผลิตองุ่น หนีส้ิน 
แรงงาน พืน้ท่ีปลกูองุ่น และความเพียงพอของน า้เพ่ือการผลิตองุ่น พบว่าเกษตรกรมีปริมาณผลผลิตเฉล่ีย 
33.74 ตนัตอ่ปี (S.D. =  37.70) เกษตรกรมีรายได้จากการผลิตองุ่นเฉล่ีย 1,752,776.40 บาทตอ่ปี (S.D. =  
1,743,305.18) เกษตรกรมีต้นทุนการผลิตองุ่นเฉล่ีย 621,348.31 บาทต่อปี (S.D. = 909,283.17) 
เกษตรกรมีหนีส้ินครัวเรือนจ านวน 33 ราย (ร้อยละ 37.08) และไม่มีหนีส้ินครัวเรือน จ านวน 56 ราย (ร้อย
ละ 62.92) โดยร้อยละ 90.91 ของเกษตรกรมีหนีส้ินเพ่ือการลงทุนด้านปัจจยัการผลิต เกษตรกรมีการจ้าง
แรงงานจ้างรายวนัเฉล่ีย 7.58 คน (S.D. = 19.30) เกษตรกรมีการจ้างแรงงานจ้างรายเดือนเฉล่ีย 6.85 คน 
(S.D. = 14.87) เกษตรกรมีพืน้ท่ีปลูกองุ่นเฉล่ีย 10.22 ไร่ (S.D. = 8.56) และเกษตรกรมีน า้เพ่ือการผลิต
องุ่นเพียงพอตลอดทัง้ปีจ านวน 60 ราย (ร้อยละ 67.42) และไม่เพียงพอตอ่การผลิตองุ่นตลอดทัง้ปี จ านวน 
29 ราย (ร้อยละ 32.58)  
 ปัจจยัทางสงัคม ได้แก่ การเข้าร่วมกลุม่เกษตรกร การได้รับการสง่เสริม และการได้รับการฝึกอบรม 
พบว่า เกษตรกรมีการเข้าร่วมกลุ่มเกษตรกร จ านวน 11 ราย (ร้อยละ 12.36) และไม่เข้าร่วมกลุ่มเกษตรกร 
จ านวน 78 ราย (ร้อยละ 87.64) เกษตรกรได้รับการส่งเสริมเก่ียวกับการผลิตองุ่น จ านวน 3 ราย (ร้อยละ 
3.37) และไม่ได้รับการส่งเสริมเก่ียวกับการผลิตองุ่น จ านวน 86 ราย (ร้อยละ 96.63) และเกษตรกรได้รับ
การฝึกอบรมเก่ียวกับการผลิตองุ่น จ านวน 16 ราย (ร้อยละ 17.98) และไม่ได้รับการฝึกอบรมเก่ียวกบัการ
ผลิตองุ่น จ านวน 73 ราย (ร้อยละ 82.02)  
 ปัจจัยด้านเทคโนโลยีการผลิตองุ่น ได้แก่ พันธุ์องุ่น การค้างองุ่น การจัดการและตดัแต่งก่ิงองุ่น 
พบวา่ เกษตรกรกลุม่ตวัอย่างปลกูองุ่นพนัธุ์แบล็คโอปอร์ จ านวน 45 ราย (ร้อยละ 50.56) และองุ่นพนัธุ์ไวท์

มะละกา จ านวน 44 ราย (ร้อยละ 49.44) เกษตรกรมีการค้างองุ่นในลกัษณะรูปตวัยูคว ่า (Π) จ านวน 64 
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ราย (ร้อยละ 71.91) และในลกัษณะอ่ืนๆ เช่น รูปตวัที (T) รูปตวัวาย (Y) จ านวน 25 ราย (ร้อยละ 28.09) 
เกษตรกรมีการจดัการและตดัแต่งก่ิงองุ่นแบบก้างปลาจ านวน 28 ราย (ร้อยละ 31.46) และแบบดัง่เดิม 
จ านวน 61 ราย (ร้อยละ 68.54) 
 การวิเคราะห์ปัจจัยท่ีมีผลต่อการผลิตองุ่นรับประทานสดของเกษตรกรได้ก าหนดสมมติฐานเพ่ือ
ทดสอบ จ านวน 4 กลุ่มคือ ปัจจยัพืน้ฐานส่วนบคุคล ปัจจยัทางเศรษฐกิจ ปัจจยัทางสงัคม และปัจจยัด้าน
เทคโนโลยีการผลิตองุ่น มีผลตอ่การผลิตองุ่นรับประทานสดของเกษตรกรหรือไม่  ซึ่งใช้สถิติเชิงอนุมานใน
การวิเคราะห์ได้แก่ การวิเคราะห์การถดถอยพหุคณู ด้วยวิธีการขจดัตัวแปร โดยผลการวิเคราะห์ดงักล่าว
แสดงไว้ในตารางท่ี 1 สามารถอธิบายได้ดงันี ้
 
ตารางท่ี 1 ผลการวิเคราะห์การถดถอยพหคุณู 
 

     Variable      Coefficient S.E. t-statistics Prob. 
α -10.499 4.115 -2.551 0.012 
X6 0.006 0.001 3.938 0.000 
X10 0.517 0.118 4.383 0.000 
X11 0.519 0.146 3.537 0.000 
X12 1.788 0.318 5.608 0.000 
X13 9.222 3.962 2.327 0.022 

R-squared = 0.807,  Durbin-Watson (D.W.) Statistics = 2.105,  F-Statistics = 69.645 (Prob. = 0.000),   

White Heteroskedasticity (2) Statistics = 25.601 (Prob. = 0.142) 
 

ผลการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณในตารางท่ี 1 ได้ตรวจสอบปัญหาของข้อสมมติฐานบาง
ประการในการสร้างแบบจ าลองการถดถอย (Classical linear regression model) ท่ีอาจเกิดขึน้ได้หากมี
การเพิกเฉย ได้แก่ ปัญหาความสัมพันธ์เชิงเส้นระหว่างตวัแปรอิสระ (Multicollinearity) ปัญหาความไม่
คงท่ีของความแปรปรวนในตวัแปรสุ่ม (Heteroskedasticity) และปัญหาความสมัพันธ์กันเองของตวัแปร
สุ่มคลาดเคล่ือน (Autocorrelation) (ภูมิฐาน รังคกูลนุวฒัน์, 2552) โดยสถิติท่ีใช้ทดสอบความสมัพนัธ์เชิง
เส้นระหว่างตัวแปรอิสระ คือ สถิติสหสัมพันธ์ (Correlation statistics) พิจารณาจากค่าสัมประสิทธ์ิของ
ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรอิสระต้องไม่เกิน 0.8 (Stevens, 1992) ซึ่งผลการทดสอบความสัมพันธ์
ระหวา่งตวัแปรอิสระ (ไม่นบัรวมตวัแปรหุ่น) พบว่าทกุคูค่วามสมัพนัธ์ให้คา่สมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธ์ไมเ่กินไป
กว่า 0.8 จึงสรุปได้ว่าแบบจ าลองการถดถอยพหุคูณในตารางท่ี 1 ไม่เกิดปัญหาความสัมพันธ์เชิงเส้น
ระหว่างตัวแปรอิสระ ส าหรับสถิติท่ีใช้ทดสอบความไม่คงท่ีของความแปรปรวนในตัวแปรสุ่ม คือ สถิต ิ
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White Heteroskedasticity (χ2) statistics (Gujarati and Porter, 2009) ซึ่งให้ผลการทดสอบทางสถิติท่ีไม่
สามารถปฏิเสธสมมติฐานหลกัได้ (H0: แบบจ าลองไม่มีปัญหาความไม่คงท่ีของความแปรปรวนในตวัแปร
สุ่ม) จึงสรุปได้ว่าแบบจ าลองการถดถอยพหุคูณในตารางท่ี 1 ไม่เกิดปัญหาความไม่คงท่ีของความ
แปรปรวนในตวัแปรสุ่ม ในส่วนของสถิติท่ีใช้ทดสอบความสมัพันธ์กันเองของตวัแปรสุ่มคลาดเคล่ือน คือ 
สถิติ D.W. ควรมีค่าเข้าใกล้ 2 หรืออยู่ระหว่าง 1.5 – 2.5 (ยุทธ ไกยวรรณ์, 2557) ซึ่งผลการทดสอบสถิต ิ
D.W. ให้ค่าเท่ากับ 2.105 จึงสรุปได้ว่าแบบจ าลองการถดถอยพหุคูณในตารางท่ี 1 ไม่เกิดปัญหา
ความสมัพนัธ์กนัเองของตวัแปรสุม่คลาดเคล่ือน 

ผลการวิเคราะห์การถดถอยพหุคณูในตารางท่ี 1 อธิบายถึงความสมัพนัธ์ระหว่างตวัแปรอิสระกับ
ตวัแปรตาม ด้วยวิธีการขจดัตวัแปร โดยขจดัตวัแปรอิสระท่ีไม่มีนยัส าคญัทางสถิติออกทีละตวั จากนัน้จึง
ตรวจสอบปัญหาของข้อสมมติฐานบางประการในการสร้างแบบจ าลองการถดถอยพหคุณูท่ีอาจเกิดขึน้ได้
หากมีการเพิกเฉย โดยแบบจ าลองท่ีได้สร้างขึน้สามารถอธิบายความแปรปรวนในการผลิตองุ่นรับประทาน
สดได้ถึงร้อยละ 80.75 ในขณะท่ีอีกร้อยละ 19.25 เกิดจากปัจจยัอ่ืนๆ ท่ีไมไ่ด้อยูแ่บบจ าลอง 

สมัประสิทธ์ิของตวัแปรรายได้จากการผลิตองุ่น (X6) มีค่าเท่ากับ 0.006 หมายถึง หากเกษตรกรมี
รายได้จากการผลิตองุ่นเพิ่มขึน้  1,000 บาท จะท าให้การผลิตองุ่นเพิ่มขึน้ เท่ากับ 0.006 ตัน อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 โดยก าหนดให้ปัจจัยอ่ืนๆ คงท่ี กล่าวคือ เม่ือรายได้จากการผลิตองุ่น
เพิ่มขึน้ เกษตรกรอาจมีการลงทนุเพ่ือขยายก าลงัการผลิตหรือลงทนุในด้านปัจจยัการผลิตเพิ่มเติม สง่ผลให้
ปริมาณผลผลิตของเกษตรกรมีแนวโน้มเพิ่มขึน้ แตก่ารเพิ่มขึน้ของผลผลิตดงักล่าวยงัอยู่ในระดบัน้อยเม่ือ
เทียบกบัปัจจยัอ่ืนๆ  

สมัประสิทธ์ิของตวัแปรแรงงานจ้างรายวนั (X10) และแรงงานจ้างรายเดือน (X11) มีคา่เทา่กบั 0.517 
และ 0.519 หมายถึง หากเกษตรกรมีแรงงานจ้างรายวนัหรือแรงงานจ้างรายเดือนเพิ่มขึน้ 1 คน จะท าให้
การผลิตองุ่นเพิ่มขึน้ เท่ากับ 0.517 ตัน และ 0.519 ตันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 โดย
ก าหนดให้ปัจจยัอ่ืนๆ คงท่ี กล่าวคือ การปลกูองุ่นต้องอาศยัแรงงานในการดแูลในแทบทกุขัน้ตอน เร่ิมตัง้แต่
การขดุหลมุปลกู การท าค้าง การจดัการและการตดัแตง่ก่ิง การใส่ปุ๋ ย การให้น า้ การก าจดัวชัพืชและแมลง
ศตัรูพืช เป็นต้นดงันัน้ปัจจยัด้านแรงงานจงึมีอิทธิพลตอ่การผลิตองุ่น 

สมัประสิทธ์ิของตวัแปรพืน้ท่ีปลกูองุ่น (X12) มีคา่เท่ากบั 1.788 หมายถึง หากเกษตรกรมีพืน้ท่ีปลกู
องุ่นเพิ่มขึน้ 1 ไร่ จะท าให้การผลิตองุ่นเพิ่มขึน้ เท่ากับ 1.788 ตนั อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 
โดยก าหนดให้ปัจจยัอ่ืนๆ คงท่ี  
 สมัประสิทธ์ิของตวัแปรความพอเพียงของน า้เพ่ือการผลิตองุ่นตลอดทัง้ปี(X13) มีคา่เท่ากับ 9.222 
หมายถึง หากเกษตรกรมีปริมาณน า้เพ่ือการผลิตองุ่นตลอดทัง้ปี จะสามารถผลิตองุ่นได้ปริมาณมากกว่า
เกษตรกรท่ีมีน า้ไม่เพียงพอใช้ในการผลิตองุ่น เท่ากับ 9.222 ตนั อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 
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โดยก าหนดให้ปัจจัยอ่ืนๆ คงท่ี กล่าวคือ การมีน า้ใช้อย่างพอเพียงเป็นปัจจัยท่ีส าคัญในการผลิตองุ่น 
เน่ืองจากเกษตรกรสามารถผลิตองุ่นได้ตลอดทัง้ปี ส่งผลต่อปริมาณผลผลิตและคุณภาพท่ีดีกว่า เม่ือ
เปรียบเทียบกบัเกษตรกรท่ีมีน า้ไมเ่พียงพอในการผลิตองุ่น 

 
สรุปและเสนอแนะ 
 การศกึษาครัง้นีมี้วตัถปุระสงค์เพ่ือวิเคราะห์ปัจจยัท่ีมีผลตอ่การผลิตองุ่นรับประทานสดในประเทศ
ไทย โดยการใช้แบบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการเก็บรวมรวมข้อมลูจากเกษตรกรผู้ปลกูองุ่นรับประทานสด 
แตจ่ากการส ารวจเบือ้งต้นโดยเฉพาะในพืน้ท่ีจงัหวดัราชบรีุและจงัหวดัสมทุรสาครซึ่งเป็นแหล่งผลิตองุ่นท่ี
ส าคญัของประเทศ (ร้อยละ 76.39) พบว่า มีเกษตรกรเป็นจ านวนมากได้เลิกการผลิตองุ่นและหนัไปปลูก
พืชชนิดอ่ืน สาเหตุจากเกษตรกรประสบปัญหาโรคและแมลงศตัรูพืช การเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
ขาดแคลนแรงงาน ต้นทนุการผลิตสงูขึน้ ไม่คุ้มคา่ตอ่การลงทนุ ดังนัน้ ผู้วิจยัจึงก าหนดสดัส่วนความคลาด
เคล่ือนท่ียอมรับได้เท่ากบัร้อยละ 10 เพ่ือค านวณจ านวนตวัอย่างด้วยวิธีการของ Yamane ได้กลุ่มตวัอย่าง
ผู้ปลูกองุ่นรับประทานสด จ านวน 89 ราย ในส่วนของการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติพรรณนาและสถิติเชิง
อนมุาน ประกอบด้วย คา่เฉล่ีย ร้อยละ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการถดถอยพหคุณูด้วยวิธีการขจดัตวั
แปร โดยผลการศึกษา พบว่า ปัจจัยท่ีมีผลต่อการผลิตองุ่นรับประทานสดของเกษตรกร คือ ปัจจัยทาง
เศรษฐกิจเพียงด้านเดียว ได้แก่รายได้จากการผลิตองุ่น แรงงานจ้างรายวนั แรงงานจ้างรายเดือน พืน้ท่ีปลกู
องุ่น และความพอเพียงของน า้เพ่ือการผลิตองุ่นตลอดทัง้ปี ในส่วนของปัจจยัพืน้ฐานส่วนบคุคล ปัจจยัทาง
สงัคม และปัจจยัด้านเทคโนโลยีการผลิตองุ่น พบวา่ ไมมี่อิทธิพลตอ่การผลิตองุ่นของเกษตรกร 

ส าหรับข้อเสนอแนะ คือ (1) ควรมีการพฒันาเทคโนโลยีการผลิตองุ่นเพ่ือทดแทนแรงงาน เน่ืองจาก
การผลิตองุ่นต้องอาศยัแรงงานในทกุขัน้ตอน ตัง้แตก่ารขดุหลมุปลกู การท าค้าง การจดัการและการตดัแตง่
ก่ิง การใส่ปุ๋ ย การให้น า้ การก าจดัวชัพืชและแมลงศตัรูพืช เป็นต้น (2) ควรมีการส่งเสริมและสนบัสนนุการ
ปลกูองุ่นในโรงเรือนพลาสติกและกางมุ้ง เน่ืองจากเกษตรกรสามารถควบคมุสภาพแวดล้อมภายในโรงเรือน 
ลดความเสียหายจากการเปล่ียนแปลงของสภาพภูมิอากาศ โรคและแมลงศัตรูพืช และสะดวกต่อการ
บริหารจัดการการผลิต แต่อาจเป็นภาระต่อต้นทุนท่ีสูงขึน้ของเกษตรกร ดงันัน้ ควรให้การสนับสนุนด้าน
สินเช่ือดอกเบีย้ต ่าให้กับเกษตรกรควบคู่กัน และ (3) ควรมีการพัฒนาระบบการให้น า้ท่ีมีประสิทธิภาพ 
รวมถึงมีแหลง่กกัเก็บน า้ให้เพียงพอตอ่การผลิตองุ่นตลอดทัง้ปี ในสว่นของข้อเสนอแนะส าหรับการวิจยัครัง้
ตอ่ไป คือ (1) ควรมีการศกึษาต้นทนุและผลตอบแทนการผลิตองุ่นในแตล่ะรูปแบบการผลิต หรือเทคโนโลยี 
เพ่ือเปรียบเทียบความคุ้มค่าเชิงเศรษฐศาสตร์ประกอบการตดัสินใจในการเลือกใช้เทคโนโลยีท่ีเหมาะสม
ส าหรับการผลิตองุ่นของเกษตรกร เช่น พนัธุ์องุ่น การค้างองุ่น การจดัการและตดัแตง่ก่ิงองุ่น การลงทนุใน
โรงเรือนพลาสติกและกางมุ้ ง เป็นต้น และ (2) ควรมีการศึกษาปริมาณความต้องการบริโภคองุ่น
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รับประทานสดในประเทศ เพ่ือก าหนดเป็นยุทธศาสตร์การพฒันาการผลิตองุ่นรับประทานสดของประเทศ
ไทยเชิงพืน้ท่ีตอ่ไป 
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