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ประสิทธิผลการจดัการผลิตไวนในประเทศไทย 
 
                 กิตติรตัน ฐานสุวรรณศรี* 

  
*สาขาวิชาคหกรรมศาสตร คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏบานสมเด็จเจาพระยา  
และนักศกึษาดุษฎีบัณฑิต หลักสูตรการจัดการนวัตกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลยัราชภัฏ บานสมเด็จ
เจาพระยา 1061 ถนนอิสรภาพ แขวงหิรัญรูจี เขตธนบุรี กรุงเทพฯ 10600 

 
บทคัดยอ 

 การวิจัยคร้ังนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาระดับบริบททางการเมือง บริบททางเศรษฐกิจ การตลาด 
การจัดการการผลิต โครงสรางการผลิตและประสิทธิผลการจัดการผลิตไวน   ศึกษาปจจัยเชิงโครงสราง  
บริบททางการเมือง บริบททางเศรษฐกิจ  การตลาด  การจัดการการผลิต  โครงสรางการผลิต และปจจัย
ดานตางๆที่สงผลตอประสิทธิผลการจัดการผลิตไวน  ประชากรที่ใชในการศึกษาคือผูประกอบการ
เกี่ยวกับการผลิตไวน  ผูปฏิบัติงานเกี่ยวกับการผลิตไวนระดับหัวหนาในจังหวัดนครราชสีมา จังหวัดเลย 
จังหวัดเชียงราย จังหวัดชลบุรี จังหวัดพิจิตร จังหวัดสมุทรสาครที่ขึ้นทะเบียนกับกรมสงเสริมการเกษตร 
และผูบริโภคไวนในประเทศไทย  กลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษาครั้งนี้จํานวน 420 คน เครื่องมือที่ใชคือ
แบบสอบถาม เพื่อเก็บรวบรวมขอมูลในการวิจัยเชิงปริมาณ  การสัมภาษณเจาะลึก (In-depth Interview) 
จากกลุมตัวอยาง จํานวน 20 คน ในการวิจัยเชิงคุณภาพ และวิเคราะหขอมูลโดยใชโปรแกรม LISRELใน
การวิเคราะหโมเดลสมการโครงสราง (Structural Equation Modeling : SEM) ผลการวิจัยพบวาบริบท
ทางการเมือง เศรษฐกิจ การจัดการการผลิต มีผลตอการผลิตไวนในประเทศไทยในระดับปานกลาง  
โครงสรางการผลิตเอื้ออํานวยตอการผลิตไวนในระดับดี  การตลาด  ความตองการสินคา  การผลิตใหได
ตามตองการ อยูในระดับปานกลาง งานบริการดานอื่นอยูในระดับดี และประสิทธิผลดานปริมาณการ
ผลิตพอเพียงกับความตองการ สวนคุณภาพการผลิตสามารถยอมรับไดระดับปานกลางในดานกล่ิน สี 
รสชาติ สําหรับผลตอบแทนอยูในระดับที่สามารถดําเนินธุรกิจตอไปไดอยางยั่งยืน 
คําสําคัญ : การจัดการผลิตไวน/ การสัมภาษณเจาะลึก/ โมเดลสมการโครงสราง/โปรแกรม LISREL 
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บทนํา 
ไวนเปนเครื่องดื่มแอลกอฮอลที่ไดจาก

การหมักผลไมกับน้ําตาลโดยใชเชื้อยีสตเปนตัว
ทําใหเกิดการหมัก ความหมายที่แทจริงของไวน
หมายถึ งไวนที่ ผ ลิตจากการหมักน้ํ าองุ น 
(สถาบันเดวิด สวอรทเซนทรูเบอร, 2006) ไวนมี
ตนกําเนิดในศตวรรษที่ 19 เมื่อ หลุยส ปาสเตอร 
พบวา "ยีสต" หรือเชื้อราขนาดเล็ก เปนตัว
เปลี่ยนน้ําตาลในผลไมเปนแอลกอฮอล โดย
อาศัยปฏิกิริยาที่คอนขางซับซอน การหมักน้ํา
องุนใหกลายเปนเหลาเปนไวนนั้นเปนวิธีตาม
ธรรมชาติ ในยุคอียิปตโบราณ การเพาะปลูก
องุนเพื่อทําไวนมีการดําเนินการอยางเปนระบบ
ระเบียบมาก  ไวนมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลง
เปนอันมากในชวงสองรอยปที่ผานมา (สัตยาพร   
ตันเต็มทรัพยและคณะ, 2547) แนวคิดและ
ปรัชญาเกี่ ยวกับไวนของชาวกรีกมีหลาย
ประเด็น ดังนี้   ฟริต  แอลฮอฟและเดฟ  มอลโร  
แบลคเวล (Allhoff and Dave Monroe, 2007) 
กลาววาไวนเปนแรงกระตุนทําใหเกิดพลังแรง
กลาดานจิตใจ เกี่ยวกับแนวคิดสรางสรรคใหมๆ 
นอกจากนี้ โรเจอร  สครูตัน (Roger Scruton) 
อางถึงในเจมมี่  กูดส (Goode’s,  2004)  กลาววา 
ปรัชญาและคุณสมบัติของไวนที่ทําใหมึนงง
เพราะเกี่ยวของกับแอลกอฮอล การไดสัมผัส
รสชาติ  กล่ินของไวน  มีผลตอความรูสึก และ
ปรัชญาไวนยังกลาววา “ถูกใจพวกเรา  แตไม
เปลี่ยนใจเรา  เปลี่ยนใจแตไมสบายใจ  เปลี่ยน
ใจและถูกใจเรา  เปลี่ยนใจเราโดยการแสดง
ความชอบพวกเรา” 

นอกจากนี้   มีขอมูลทางการแพทย
สนับสนุนถึงประโยชนของการดื่มไวนใน

ปริมาณที่เหมาะสม คือไมเกินวันละ4แกว จะ
ชวยลดลเลสเตอรอล  ไขมันในเสนเลือดได 
สงผลใหหลอดเลือดหัวใจไมตีบตันและ (Saliu, 
2001) โดยทั่วไปไวนไทยมีจําหนาย 2 ขนาด คือ 
375 มิลลิ ลิตรราคา  180-200 บาท  และ  800 
มิลลิลิตร  ราคา 300 บาท ซ่ึงถือสูงมาก ทําให
จําหนายผานชองทางเดียว คือโรงแรมระดับหา 
(d-i-wine.com, 2549) 

ความพรอมของไทยในการผลิตไวน 
เนื่องจากไวนมีราคาคอนขางแพง ถึงแมวา
ปจจุบันประเทศไทยจะมีโรงงานผลิตไวน เชน 
โรงงานชาโต เดอ เลย ไวเนอรี่ (Chateau de 
Loei) จังหวัดเลย และบริษัทพีบี ดิวิลลอพเมนท  
ซ่ึงเปนบริษัทในเครือของบริษัท  บุญรอด บริว
เวอรี่ แตปริมาณไวนที่ผลิตมีจํานวนนอยในบาง
ปเพราะสภาพแวดลอมทางธรรมชาติทําใหไม
ส า ม า ร ถผลิ ต ทดแทนไ วน ที่ นํ า เ ข า จ า ก
ตางประเทศได (ประดิษฐ ครุวัณณา, 2552) และ
ในป พ.ศ. 2540 รัฐบาลไดกําหนดภาษีไวน
นําเขาอีกรอยละ 20 ทําใหตนทุนการนําเขาไวน
สูงขึ้นตามลําดับ  
  ขอมูลการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล
ของประเทศตางๆทั่วโลกในป 2001 หลังจาก
การเปลี่ยนแปลงฐานขอมูลแอลกอฮอลของ 
WHO พบวาในปพ.ศ. 2548 ประเทศไทยดื่ม
เครื่องดื่มแอลกอฮอลทุกประเภทรวมกัน 8.47 
ลิตร/คน/ป มากเปนอันดับที่ 40 ของโลก โดยที่
ดื่มสุรากล่ัน (Spirit) 7.13 ลิตรตอคนตอป มาก
เปนอันดับ 5 ของโลก ของโลก และ ดื่มไวน 
0.04 ลิตรตอคนตอป มากเปนอันดับที่ 124 ของ
โลก  (ศูนยเทคโนโลยีและการสื่อสาร, 2551).  
ปญหาการผลิตไวนในประเทศไทย คือ   การใช 
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วิธีการแบบดั้งเดิม การบมไวนไมจําเปนตองบม
ในถังไมโอก (oak) สามารถใชดื่มไดทันทีหลัง
การหมักเสร็จและบรรจุขวด กล่ินและความสด
ของไวนทําใหผูดื่มรูสึกสดชื่น(ประดิษฐ, 2549)  
นอกจากนี้ยังพบวา ปญหาการผลิตไวนใน
ประเทศไทย  ยังไมไดรับความนิยมเทาที่ควร
โดยเฉพาะปญหาดานคุณภาพผลผลิต   

จากการทบทวนวรรณกรรมผูวิจัยพบวา  
ปจจัยที่สงผลตอการผลิตในภาพรวมไดแก 
บริบททางการ เมือง  บริบททาง เศรษฐกิจ  
การตลาด  การจัดการการผลิต  โครงสรางการ
ผลิตสงผลตอประสิทธิผลการผลิต ดังนั้นการ
สรางประสิทธิผลตองอาศัยปจจัยตางๆ ดังกลาว
ตั้ งแตการคัดเลือกพันธุองุน  การปลูกองุน  
กระบวนการผลิตไวนในทุกขั้นตอน  ซ่ึงมี
ขอเท็จจริงที่แสดงวา บริบททางการเมือง บริบท
ทางเศรษฐกิจ  การตลาด  การจัดการการผลิต  
โครงสรางการผลิต  สงผลตอประสิทธิผลการ
จัดการผลิตไวน  ดังนั้นผลจากการทําวิจัยคร้ังนี้
จะทําใหทราบระดับปจจัยที่สงผลกระทบตอ
ประสิทธิผลการจัดการผลิตไวนในประเทศและ
ปจจัยเชิงโครงสรางการผลิตไวนในประเทศ
ไทยซึ่งจะเปนแรงผลักดันใหภาครัฐมามีบทบาท 
ในการแกปญหาดานบริบททางการเมือง บริบท
ทางเศรษฐกิจ  การตลาด  การจัดการการผลิต  
โครงสรางการผลิต  นอกจากนี้  ยังเปนการสราง
ความเชื่อมั่นใหแกผูผลิตและผูบริโภค สราง
ความสามารถใหในการแขงขัน สงเสริมใหเกิด
ความรูและขอมูลที่จะเปนแหลงอางอิงทาง
วิชาการตอไป 

 วัตถุประสงคการวิจัย มีดังนี้ 
 1. เพื่อศึกษาระดับบริบททางการเมือง  
บริบททางเศรษฐกิจ   การตลาด  การจัดการ  
การผลิต  โครงสรางการผลิต และประสิทธิผล
การจัดการผลิตไวน 
 2. เพื่ อศึกษาปจจัย เชิ งโครงสร าง  
บริบททางการ เมือง  บริบททาง เศรษฐกิจ  
การตลาด  การจัดการการผลิต  โครงสรางการ
ผลิตและปจจัยดานตางๆ ที่สงผลตอประสิทธิผล
การจัดการผลิตไวน  
               

กรอบแนวคิดในการวิจัย 
  จากการทบทวนวรรณกรรม ตัว
แปรที่ศึกษามีดังนี้ 

1. ปร ะสิ ท ธิ ผ ล  ( Eective-  

ness, EFF) ประกอบดวย ปริมาณการผลิต

(Quantity, QUAN)  คุณภาพ (Qality, QUAL) 

และผลตอบแทน (Bnefit, BEN) 

2. ก า ร จั ด ก า ร ก า ร ผ ลิ ต  

(Poduct Management, PROMAN) ประกอบ  

ดวยวัตถุดิบ (Raw Material, RAWM) การ

วางแผน (Panning, PLAN) การจัดการองคการ 

(Oganization Management) การจัดการ

ทรัพยากร (Rsource Management, RESMAN) 

การอํานวยการ(Drecting, DIRECT ) การ

ควบคุม (Cntrolling, CONTR) และเทคโนโลยี 

(Technology,TECH) 
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 3. การตลาด (Marketting, MARK) 

ประกอบดวยความตองการสินคา (Demand, 

DEM) ผลิตใหไดตามตองการ (Supply, SUPP) 

และโลจีสติกส งานบริการ (Logistics, LOG) 

 4.โครงสรางการผลิต  (Infrastruc- 

ture, NFAR) ประกอบดวย  การจัดการน้ํา 

(Water Supply, WATSUP) การสื่อสารและการ

ขนสง  (Communication, COMTRAN) และ

พลังงาน (Powersupply, POWSUP) 

 5 .  บริบททางเศรษฐกิจ  (Socio-

economic  Context - SOECO) ประกอบดวยความ

นิยมดื่มไวน (Wine Favour, WINEA) และ

อํานาจซื้อ (Consummer  Power, Compow)  

 6 .  บริบททางการ เมือง  (Politic 

Context, POLTEXT) ประกอบดวยการ

สนับสนุนจากภาครัฐ (Government Support, 

GOVSUP) บทบาททางการเมือง (Political 

Roles, POLROL) และกฎระเบียบทางราชการ 

(Regulation, REG) 

   นําขอมูลดังกลาวมาพัฒนาเปน
กรอบแนวคิดในการวิจัยที่แสดงความสัมพันธ
ระหวางตัวแปรตางๆ ที่มีอิทธิพลตอการผลิต
ไวนในประเทศไทยไดดังภาพที่ 1 

 

 
 

ภาพที่ 1 ความสัมพันธระหวางตัวแปรตาง ๆ ที่มีอิทธิพลตอการผลิตไวนในประเทศไทย
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วิธีการวิจัย 
 ในการวิจัยคร้ังนี้ผูวิจัยใชแนวทางการ
วิจัยประเมินผล (Envelopment  Research) โดย
ใช ร ะ เ บี ย บวิ ธี วิ จั ย เ ชิ ง ป ริ ม าณ  (Quantity  
Research)  แ ล ะ วิ จั ย เ ชิ ง คุ ณ ภ า พ (Quality  
Research)  

กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย  ไดแก 
กลุมผูประกอบการและกลุมผูบริหารในการ
ผลิตไวนในประเทศไทย  ตามที่ไดมีการขึ้น
ทะเบียนกับกรมสงเสริมการเกษตร พบวามี
จํานวนผูประกอบการรายใหญ รายยอย และ
แรงงานที่อยูในกระบวนการผลิต ทั้งสิ้น 5,510 
คน  และใชสูตรของ Taro Yamane   สุมตัวอยาง
แบบชั้นภูมิ (Stratified  Sampling) โดยแจกแจง

จํานวนประชากรเปนกลุมตามพื้นที่  กลุมผูผลิต
ไวน และหาอัตราสวนแลวจึงสุม  ซ่ึงคํานวณ
กลุมตัวอยางได ทั้งสิ้น 420 ราย โดยแบงตาม
พื้นที่การผลิตในจังหวัดนครราชสีมา จังหวัด
เลย จังหวัดเชียงราย จังหวัดพิจิตร จังหวัดชลบุรี
และจังหวัดสมุทรสาคร และกําหนดจํานวนกลุม
ผูประกอบการและกลุมผูบริหารในการผลิตไวน
แตละจังหวัด  โดยใชวิธีเทียบอัตราสวนเพื่อหา
จํานวนกลุมผูประกอบการและกลุมผูบริหารใน
การผลิตไวนที่ เปนกลุมตัวอยางจากแตละ
จังหวัด รวมกับผูบริโภคไวนในประเทศไทย 20 
คน  โดยวิ ธี ก า รสุ ม เ ชิ ง ระบบ  (Systematic 
Random Sampling) รวมเปนกลุมตัวอยางทั้งสิ้น 
420 คน      

 

         
 

                                   ภาพที่ 2 วัตถุดิบองุน (ซาย) และถังหมักไวน (ขวา) 
 

 เครื่องมือที่ใชในการวิจัยในครั้งนี้เปน
แบบสอบถาม ประกอบดวย 2 ชุด ดังนี้  

ชุดท่ี  1  แบงออกเปน 2 ตอน คือ 
                        ตอนที่ 1 แบบสอบถามเกี่ยวกับ
สภาพทั่วไป 
                        ตอนที่  2 แบบสอบถามระดับ
ปฏิบัติที่ ส งผลตอการจัดการผลิตไวน ใน
ประเทศไทย                  

           ชุดท่ี  2  คําถามปลายเปด  แสดงความ
คิดเห็นเพิ่มเติมเรื่องประสิทธิผลการจัดการผลิต
ไวทเกี่ยวกับประเด็นตาง ๆ  
 การ เก็ บรวบรวมข อมู ล  ผู วิ จั ย ได
ดําเนินการเก็บรวบรวมแบบสอบถามดวยตนเอง 
ทุกฉบับ ทําใหไดรับแบบสอบถามคืนครบทุก
ฉบับ 
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การไดรับขอมูลเชิงคุณภาพผูวิจัยใช

วิธีการสัมภาษณเจาะลึก กลุมตัวอยางที่เปนผูให
ขอมูลประกอบดวยบุคคล 2 กลุม ไดแก กลุม
ผูประกอบการ และกลุมผูบริหารการผลิตไวน
ในประเทศไทยจํานวน 20 ราย   
 จากนั้นนํากรอบแนวคิด สมมติฐานการ
วิจัย และนิยามปฏิบัติการที่ไดจากการทบทวน
วรรณกรรม  มากําหนดเปนจุดมุงหมายในการ
สร า ง แนวคํ า ถ ามการสั มภ าษณ และร า ง
โครงสรางคําถาม  และความถูกตองดานเนื้อหา 
(Content Validity) หรือความตรงตามเนื้อหา 
ตรวจสอบตามแนวทางของ เบรกเกอร (Beker, 
2004) รอซ และเกอรเร (บัณฑิต  ผังนิรันทร 
และ สุนทร  พูนเอียด, 2551) ในดานความ
เชื่อถือ (Reliability) ผูวิจัยใชวิธีวัดความ
สอดคลองภายใน (Internal Consistency 
Method) แบบ-อัลฟา (Cronbach Alpha) เพื่อหา

คาสัมประสิทธิ์ความเชื่อถือไดของแตละรายการ 
โดยคาความเชื่อถืออยูที่ 0.80     
 นําขอมูลที่ไดมาวิเคราะหขอมูลเชิง
ปริมาณโดยใชโปรแกรมสําเร็จรูป โดยขอมูล
ทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม  วิเคราะหหา
คาเฉลี่ย (Mean) คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
(SD) คาความเบ (Skewness) และคาความสูง 
(Kurtosis) ซ่ึงลักษณะของแบบสอบถามเปน
แบบมาตรสวนประมาณคา 5 ระดับ  นําขอมูลที่
ไดมาแปลผลตามเกณฑ   และใชสถิติพรรณนา 
(Dcriptive Statistics)     วิเคราะหความสัมพันธ
ระหวางตัวแปรอิสระทุกตัวกับตัวแปรตามโดย
ใชโปรแกรมสําเร็จรูป  LISREL 
 ผูวิจัยดําเนินการวิเคราะหขอมูลเชิง
คุณภาพจากการสัมภาษณเจาะลึก  ตามแนวทาง
การวิจัยเชิงคุณภาพของ อรุณ  รักธรรม และ 
ณรงค  กุลนิเทศ (2552)  

 
       

                                       

                             ภาพที่ 3 หองบมไวน (ซาย) และแปลงเพาะปลูกตนองุน (ขวา) 
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การวิจัยคร้ังนี้ เปนการวิจัยประเมินผล 
(Envelopment Research) โดยใชระเบียบวิธีวิจัย
เชิงปริมาณ (Quantity Research) และการวิจัย
เชิงคุณภาพ (Quality Research) โดยการวิจัยเชิง
ปริมาณผูวิจัยใชแบบสอบถามเปนเครื่องมือใน
การเก็บรวบรวมขอมูล จากกลุมตัวอยาง จํานวน 
420 คน ซ่ึงถือวาเปนกลุมตัวอยางที่เพียงพอตอ

การวิ เคราะหขอมูลในการวิจัยคร้ังนี้   และ
เลือกใชการวิเคราะหโมเดลสมการโครงสราง 
(Structural quation modeling: SEM) โดยใช
โปรแกรม LISREL และในการวิจัยเชิงคุณภาพ   
ใชการสัมภาษณเจาะลึก (In-depth Interview) 
จากกลุมตัวอยาง จํานวน 20 ราย 

 

ผลการวิจัย 
 

ตารางที่ 1   คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน คาความเบ คาความโดง สัมประสิทธิ์ของความแปรผันและระดับ  
                ประสิทธิผลในภาพรวม 

ขอที่  ตัวแปร me
an

 

SD
. 

Sk
ew

ne
ss 

Ku
rto

sis
 

CV
 %

 

ระ
ดับ

 

 1 การจัดการการผลิต 4.216 0.480 -0.997 0.761 11.38 มาก 

2 การตลาด 3.830 0.553 -0.184 0.127 14.43 มาก 

3 โครงสรางการผลิต 4.015 0.515 -0.458 0.104 12.82 มาก 

4 บริบททางเศรษฐกิจ 3.782 0.513 0.226 -0.748 13.56 มาก 

5 บริบททางการเมือง 3.076 0.909 0.197 -1.292 29.55 ปานกลาง 

 
 
จากตารางที่  1 พบวาคาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน คาความเบ คาความโดง สัมประสิทธิ์
ของ ความแปรผันและระดับประสิทธิผลใน
ภาพรวม มีระดับปฏิบัติที่สงผลตอองคประกอบ
ของประสิทธิผลในภาพรวม โดยบริบททาง
การเมือง   เศรษฐกิจ การจัดการการผลิตมีผลตอ
การผลิตไวนในประเทศไทยในระดับปานกลาง

โครงสรางการผลิต การตลาด สงผลตอประ-
สิทธผลการผลิ ตไวน ในระดับมาก  และ
ประสิทธิผลดานปริมาณการผลิตพอเพียงกับ
ความตองการ สวนคุณภาพการผลิตสามารถ
ยอมรับไดระดับปานกลางในดาน  กล่ิน  สี 
รสชาติ  สําหรับผลตอบแทนอยู ในระดับที่
สามารถดํ า เนินธุรกิจตอไปไดอย างยั่ งยืน
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สรุปผลการวิจัย 
 จ ากผลก ารวิ จั ยพบว าบ ริ บททา ง
การเมือง เศรษฐกิจ การจัดการการผลิต มีผลตอ
การผลิตไวนในประเทศไทยในระดับปานกลาง  
โครงสรางการผลิตเอื้ออํานวยตอการผลิตไวน
ในระดับดี  การตลาด  ความตองการสินคา  การ
ผลิตใหไดตามตองการ อยูในระดับปานกลาง 
ง า นบ ริ ก า ร ด า น อื่ น อ ยู ใ น ร ะ ดั บ ดี  แ ล ะ
ประสิทธิผลดานปริมาณการผลิตพอเพียงกับ
ความตองการ สวนคุณภาพการผลิตสามารถ
ยอมรับไดระดับปานกลางในด านกล่ิน  สี 
รสชาติ  สําหรับผลตอบแทนอยู ในระดับที่
สามารถดําเนินธุรกิจตอไปไดอยางยั่งยืน ซ่ึง
ประโยชนจากการวิจัยในครั้งนี้สามารถใชเปน
แนวทางแกไขปญหา  การจัดการการผลิต 
โครงสรางการผลิต และการตลาด และเปน
แนวทางใหกลุมผูประกอบการและกลุมผูสนใจ
ที่ทํ าธุ รกิ จ เกี่ ยวกับไวนนํ าองคความรู ไป
ประยุกตปรับใชใหเหมาะสมกับองคกรและ
หนวยงานของตน ไดอยางมีประสิทธิภาพ และ
สามารถใชเปนแหลงอางอิงทางวิชาการ 
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