
 ง

ชื่อเรื่องการคนควาแบบอิสระ     ปจจัยสวนประสมทางการตลาดท่ีมีผลตอผูบริโภคในการ 

   ตัดสินใจซื้อไวนนําเขาในอําเภอเมืองเชียงใหม 

 

ผูเขียน        นางทิพากร  เลวิน  

 

ปริญญา      บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (การตลาด) 

 

อาจารยที่ปรึกษาการคนควาแบบอิสระ รองศาสตราจารย ดร.จิราวรรณ  ฉายสุวรรณ 

  

บทคัดยอ 

 

การศึกษาปจจัยสวนประสมทางการตลาดท่ีมีผลตอการตัดสินใจของผูบริโภคในการ

ซ้ือไวนนําเขาในอําเภอเมืองเชียงใหม มีวัตถุประสงค เพ่ือทําใหทราบถึงปจจัยสวนประสมทาง

การตลาดท่ีมีผลตอผูบริโภคในการซ้ือไวนนําเขาในอําเภอเมืองเชียงใหมและสามารถนําขอมูลไป

ใชสําหรับการวางแผนกลยุทธการตลาดสําหรับผูประกอบการจําหนายไวนในอําเภอเมืองเชียงใหม 

เพ่ือเปนแนวทางในการพัฒนากิจการใหมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น  ในการศึกษาครั้งนี้กําหนดตัวอยาง 

จํานวน 300 ราย โดยแบงเปนชาวไทย 150 รายและชาวตางชาติ 150 ราย ซึ่งอาศัยอยูในจังหวัด

เชียงใหมหรือจังหวัดใกลเคียงท่ีเคยซื้อไวนนําเขาจากสถานท่ีจําหนายไวนตางๆในอําเภอเมือง

เชียงใหม มีรายไดขั้นต่ําท่ี 15,000 บาทตอเดือนสําหรับชาวไทย โดยทําการสุมตัวอยางตามสะดวก 

(Convenience Sampling) ซึ่งขอมูลท่ีรวบรวมไดจากแบบสอบถาม นํามาวิเคราะหโดยใชสถิติเชิง

พรรณนา (Descriptive Statistics) ประกอบดวยความถี่ รอยละ คาเฉลี่ย และ ANOVA 

ผลการศึกษาพบวาผูตอบแบบสอบถามชาวไทยสวนใหญมีทองถิ่นท่ีอาศัยอยูในอําเภอ

เมืองเชียงใหม เปนเพศชาย สถานะภาพสมรส มีอายุระหวาง 31-35 ป อาชีพเปนพนักงาน

บริษัทเอกชน มีระดับรายไดระหวาง 15,000-20,000 บาทตอเดือน มีการศึกษาระดับปริญญาตรี 

สวนผูตอบแบบสอบถามชาวตางชาตสิวนใหญอาศัยอยูในอําเภอเมืองเชียงใหม เปนเพศหญิง ชาว

ฝรั่งเศส อายุมากกวา 45 ป มีอาชีพเปนพนักงานบริษัทเอกชน มีระดับรายไดนอยกวา 50,000 บาท

ตอเดือน มีการศึกษาระดับต่ํากวาปริญญาตรี พํานักอยูในเชียงใหมนอยกวา 1 ป  

ผูตอบแบบสอบถามชาวไทยและชาวตางชาติมีพฤติกรรมท่ีคลายคลึงกันคือสวนใหญ

ชอบดื่มไวนแดงมากท่ีสุด รองลงมาเปนไวนขาว และไวนโรเซเปนอันดับถัดมา ชนิดของไวนแดงท่ี

ชอบดื่มคือชิราส ชนิดของไวนขาวท่ีชอบดื่มคือชาดอนเน ชอบดื่มไวนท่ีมีกลิ่นผลไม เลือกซื้อไวน
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โดยพิจารณาจากความขุนใสของไวน ชอบดื่มไวนท่ีผลิตจากประเทศฝรั่งเศส บางคร้ังตัดสินใจซื้อ

ไวนท่ีมีเครื่องหมายไดรับรางวัลท่ีฉลาก ไมซื้อไวนท่ีไมติดอากรแสตมป ชอบดื่มไวนกับเพ่ือน 

บุคคลท่ีมีอิทธิพลตอการตัดสินใจในการเลือกซื้อไวนคือตนเอง สถานท่ีท่ีดื่มไวนสวนใหญคือท่ี

บาน 

ในสวนท่ีตางกันคือผูตอบแบบสอบถามชาวไทยชอบดื่มไวนท่ีมีอายุระหวาง 4-6 ป ท่ี

มีรสชาติเขมมากท่ีสุด เลือกซื้อไวนโดยพิจารณาจากระดับของแอลกอฮอล โดยการเจาะจงย่ีหอ ซื้อ

ไวนท่ีมีราคาระหวาง 301-500 บาท ชอบดื่มไวนเพราะรสชาติอรอย บริโภคไวนเฉพาะเทศกาล

พิเศษหรือเหตุการณสําคัญ ดื่มไวนมานานระหวาง 1-3 ป ซื้อไวนท่ีซุปเปอรมาเกต มีการรับรูขอมูล

เกี่ยวกับไวนจากพนักงานขาย ผูตอบแบบสอบถามชาวตางชาตชิอบดื่มไวนท่ีมีอายุระหวาง 1-3 ปท่ี

มีรสชาติฝาด เลือกซื้อไวนโดยไมไดพิจารณาจากระดับของแอลกอฮอลโดยการไมเจาะจงยี่หอ ซื้อ

ไวนท่ีมีราคาระหวาง 501-1,000 บาท ชอบดื่มไวนเพราะเหมาะสมกับอาหารท่ีรับประทาน ดื่มเปน

ประจํา ดื่มไวนมานานมากกวา 6 ป ซื้อไวนท่ีรานไวน มีการรับรูขอมูลเกี่ยวกับไวนจากเพ่ือน 

ปจจัยสวนประสมทางการตลาดท่ีมีผลตอผูบริโภคในการตัดสินใจซ้ือไวนนําเขา ใน

ดานปจจัยทางดานผลิตภัณฑผูตอบแบบสอบถามชาวไทยและชาวตางชาติใหความสําคัญกับรสชาติ

ของไวนในระดับมากท่ีสุดและมากเปนอันดับแรก ในดานปจจัยทางดานราคาผูตอบแบบสอบถาม

ชาวไทยและชาวตางชาติใหความสําคัญกับราคาเหมาะสมกับคุณภาพของผลิตภัณฑในระดับมาก

เปนอันดับแรก ในดานปจจัยทางดานการจัดจําหนายผูตอบแบบสอบถามชาวไทยและชาวตางชาติ

ใหความสําคัญกับการจัดไวนเปนหมวดหมูตามประเภท หางายในระดับมากเปนอันดับแรก ปจจัย

ดานการสงเสริมการตลาดผูตอบแบบสอบถามชาวไทยและชาวตางชาติใหความสําคัญในเรื่อง

พนักงานขายสามารถใหคําแนะนําเรื่องไวนไดดีและพนักงานขายมีอัธยาศัยดี บุคลิกดี สุภาพใน

ระดับมากท่ีสุดและปานกลางเปนอันดับแรก  

ในสวนท่ีตางกันคือในดานปจจัยทางดานผลิตภัณฑผูตอบแบบสอบถามชาวไทยให

ความสําคัญกับประเภทขององุนท่ีใชผลิตในระดับมากเปนอันดับสองและใหความสําคัญกับ

ประเภทของไวนในระดับมากเปนอันดับสาม ชาวตางชาติใหความสําคัญกับประเภทของไวนใน

ระดับมากเปนอันดับสอง และใหความสําคัญกับกลิ่นของไวนในระดับมากเปนอันดับสาม 

ในดานปจจัยทางดานราคาผูตอบแบบสอบถามชาวไทยใหความสําคัญกับมีการลด

ราคาตามเทศกาลตาง ๆ  ในระดับมากเปนอันดับสอง และใหความสําคัญกับมีรายการราคาของไวน

ในระดับมากเปนอันดับสาม ชาวตางชาติใหความสําคัญกับมีรายการราคาของในระดับมากเปน

อันดับสอง และใหความสําคัญกับมีหลายราคาใหเลือกในระดับมากเปนอันดับสาม ในดานปจจัย

ทางดานการจัดจําหนายผูตอบแบบสอบถามชาวไทยใหความสําคัญกับมีไวนจําหนายเพียงพอตอ
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ความตองการใน ระดับมากเปนอันดับสอง และใหความสําคัญกับรานจัดจําหนายมีพ้ืนท่ีกวางขวาง

ในระดับมากเปนอันดับสาม ชาวตางชาติใหความสําคัญกับรานจัดจําหนายดูสวยงาม สะอาด ใน

ระดับปานกลางเปนอันดับสองและใหความสําคัญกับมีไวนจําหนายเพียงพอตอความตองการใน

ระดับปานกลางเปนอันดับสาม ปจจัยดานการสงเสริมการตลาดผูตอบแบบสอบถามชาวไทยให

ความสําคัญกับการสงเสริมการขายในระดับมากเปนอันดับสาม ชาวตางชาติใหความสําคัญกับ

กิจกรรมตางๆ เพ่ือแนะนําไวน เชน งานชิมไวนในระดับปานกลางเปนอันดับสาม 
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ABSTRACT 

 

The objectives of this research are to study the marketing mix factors affecting 

consumer decision towards buying imported wine in Mueang Chiang Mai district. The imported 

wine business may be able to use the information of this research to improve their businesses to 

be more effective.  There were 300 convenience sampling of which 150 sampled were Thais who 

have at least 15,000 baht per month income and the other 150 sampled were foreigners who live 

in or around Chiang Mai province and surrounding areas, , and who have bought imported wine. 

The statistics used to analyze the data are descriptive statistics which are frequency, percentage 

and mean. And ANOVA. 

The results of the study show that most of the Thai respondents living in Mueang  

Chiang Mai district, were male, married, aged between 31-35 years old, employees earning 

between 15,000 -20,000 baht per month, and held bachelor degrees. Most of foreign respondents 

living in Mueang Chiang Mai district were female, French, aged over 45 years old, employees 

earning less than 50,000 baht per month, educated with high school diplomas, and lived in Chiang 

Mai for less than a year.   

The results of the study show that the type of wine that both of Thai and foreigner 

respondents preferred to drink red wine the most. The second and the third most popular wines 

are white wine and rose wine. The type of red wine that they preferred to drink was Shiraz, while 

the type of white wine that they preferred to drink was Chardonnay. The character of wine that 

they preferred to drink was fruity and they selected wine for its density. They preferred to drink 
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French wine and sometimes they selected wine for its awards. They reported that they have not 

bought wine that did not have a tax stamp. They mostly drank wine with friends at home, but they 

decided themselves which wine to buy. 

Differences in buying behavior between Thais and foreigners respondents were also 

found. Thai questionnaire respondents preferred to drink wine, aged between 4-6 years old while 

foreigners preferred to drink wine, aged between 1-3 years old. Thais preferred to drink full body 

wine while foreigner respondents preferred to drink dry wine. Thai respondents selected wine for 

its alcohol strength, but foreign questionnaire respondents did not. Thai questionnaire respondents 

specifically bought wine by the brand name but foreigners did not. Thai questionnaire 

respondents normally spent 301-500 baht for a bottle of wine; in contrast, foreigners normally 

spent 500-1,000 baht for a bottle of wine. Because wine was delicious was the main reason for 

Thai questionnaire respondents to drink wine. On the other hand, foreign questionnaire 

respondents drank wine because it went well with food. Thai questionnaire respondents consumed 

wine mainly on special occasions while foreign respondents drank it more regularly. Thai 

respondents said they had been drinking wine for 1-3 years, but foreign respondents having been 

drinking wine for over 6 years long. Thais normally bought wine from supermarkets while 

foreigners normally bought wine from specialized wine shops. Thai respondents got information 

about imported wine from sales staffs while foreigner questionnaire respondents got information 

about imported wine from friends. 

In regard to the marketing mix factors affecting consumer decision towards buying 

imported wine, both Thai and foreigner decided that the taste of wine was the most important and  

important were the first for consideration of product factors. They decided that the value for 

money was the most important was the first for consideration of the price factors. They decided 

that ease of finding the wine by category was that most important was the first for consideration 

of place factors. They decided that sales assistants were the most important and moderately 

important were the first for consideration of promotion factors. 

Differences in marketing mix factors between Thais and foreigner were Thais 

decided that type of grapes and type of wine were important, were the second and the third for 

consideration of product factors. Foreigner decided that type of wine and smell of wine were 

important, were the second and the third for consideration of product factors.  Thais decided that 
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season discount and menu with price listed were important, were the second and the third for 

consideration of the price factors.  Foreigner decided that menu with price listed and wide range 

of prices were important, were the second and the third for consideration of the price factors.  

Thais decided that a large stock available and a large shop were important, were the second and 

the third for consideration of place factors. Foreigner decided that place looks nice and clean and 

a large stock available were moderately important, were the second and the third for consideration 

of place factors. Thais decided that sales promotion was important, was the third for consideration 

of promotion factors. Foreigner decided that event was moderately important, was the third for 

consideration of promotion factors. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


