
       

บทที ่2 

แนวคิด ทฤษฎี เอกสารและทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวของ 

 

การศึกษาถึงปจจัยสวนประสมทางการตลาดท่ีมีผลตอผูบริโภคในการซื้อไวนนําเขา

ในอําเภอเมืองเชียงใหมในครั้งนี้มี แนวคิด ทฤษฏี เอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวของดังประกอบดวย 3 

สวนไดแก ทฤษฎีเกี่ยวกับสวนประสมการตลาด ประวัติความเปนมาของไวนและการทบทวน

เอกสารวรรณกรรมที่เกี่ยวของ  

 

แนวคิดและทฤษฎี 

ในสวนประสมทางการตลาด คือกลุมของเครื่องมือทางการตลาดท่ีธุรกิจนํามาใช

เพ่ือใหบรรลุวัตถุประสงคทางการตลาดของกิจการในตลาดเปาหมาย โดยผลิตภัณฑจะตองสามารถ

แกปญหาใหกับลูกคาได (Customer Solution) หลังจากนั้นสื่อสารใหลูกคาทราบ (Communication) 

และวางจําหนายในชองทางท่ีอํานวยความสะดวกใหลูกคาหาซื้อไดงาย (Convenience)ในราคาท่ี

ลูกคาพอใจ (Consumer Cost) (สุวิมล แมนจริง, 2546 : 11) สวนประสมทางการตลาดประกอบดวย 

1.  ผลิตภัณฑ (Product) ไดแกขอเสนอท่ีใหกับตลาดเปาหมาย ผลิตภัณฑท่ีจับตองได

หรือชุดของท่ีบริการท่ีผูซื้อจะไดรับจากการซื้อผลิตภัณฑ มีปจจัยตางๆดังนี้ ความหลากหลายของ

สินคา คุณภาพของสินคา การออกแบบสินคา คุณลักษณะของสินคา ตราสินคา บรรจุภัณฑ ขนาด 

บริการกอนหรือหลังการขาย การรับประกันและการรับคืนสินคา 

2. ราคา (Price) คือราคาขายท่ีกําหนดซึ่งรวมหรือไมรวมคาขนสงก็ได  ไดแก 

สวนลด (Discount) คือสวนท่ีลดใหจากราคาท่ีกําหนดไวในรายการ

ราคา ไดแก สวนลดการคา สวนลดปริมาณ สวนลดเงินสด และสวนลดตามฤดูกาล  

สวนยอมให (Allowance) เปนการลดราคาจากรายการราคาเพื่อเปน

แรงจูงใจใหลูกคาใหมาซื้อสินคา หรือเพ่ือเปนการใหรางวัลกับตัวแทนจําหนายเพ่ือทําการสงเสริม

การตลาดแบงไดเปน สวนยอมใหจากการนําสินคาเกามาแลก และสวนยอมใหสําหรับการสงเสริม

ทางการตลาด 

การใหสินเชื่อและระยะเวลาในการชําระเงิน (Credit Term) คือการใหมี

การชําระเงินคาสินคา หรือบริการหลังจากวันท่ีรับสินคา โดยมีกําหนดระยะเวลาวันท่ีชําระเงินตาม

เง่ือนไข ขอตกลงของกิจการและผูซื้อสินคา    
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3.  การจัดจําหนาย (Place) คือชองทางท่ีองคกรใชในการกระจายสินคาและบริการ

เพ่ือสงมอบใหถึงผูบริโภคไดโดยงาย สะดวก รวดเร็ว และเช่ือมสัมพันธกับผูเกี่ยวของในดานตางๆ 

เพ่ือใหสามารถกระจายสินคา หรือบริการไดอยางมีประสิทธิภาพ ลักษณะของชองทางการจัด

จําหนายจะมีลักษณะท่ีสําคัญดังนี้คือ  

ชองทาง (Channel of Distribution) คือเสนทางท่ีผลิตภัณฑตองผาน 

ตั้งแตแหลงผลิตไปจนถึงมือผูบริโภค โดยจะมีผูเกี่ยวของเขามามีสวนรวมในการเคลื่อนยายสินคา

ไดแก ผูผลิต คนกลางทางการตลาด และผูบริโภค  

การครอบคลุม (Coverage) หมายถึงความหนาแนนของชองทาง

(Channel Intensity) เปนการกําหนดจํานวนคนกลางท่ีจะวางจําหนายสินคา 

การจําแนกสินคา (Catalog) คือการแบงสินคาตามรายการหรือประเภท

ของสินคา 

ทําเลที่ตั้ง (Lay Out) ของสถานท่ีจําหนาย 

สินคาคงคลัง (Inventory) คือจํานวนสินคาท่ีเก็บไวเพ่ือขาย 

การขนสง (Distribution) การเคลื่อนยายสินคาจากผูผลิต สูคนกลาง

ทางการตลาดจนถึงมือผูบริโภค 

4. การสงเสริมการตลาด (Promotion) เปนกิจกรรมการติดตอสื่อสารไปยังตลาด

เปาหมาย เพ่ือเปนการใหความรู ชักจูงใจ หรือเปนการเตือนความทรงจําของตลาดเปาหมายท่ีมีตอ

ตราสินคาและผลิตภัณฑ สวนประสมของการสงเสริมการตลาดมีดังนี้ 

การโฆษณา (Advertising) คือรูปแบบการนําเสนอใดๆท่ีมิใชตัวบุคคล 

เพ่ือเปนการนําเสนอ ความคิด สินคา หรือบริการโดยผานสื่อโฆษณาประเภทตางๆ และผูทําการ

โฆษณาจะตองเสียคาใชจายใหกับเจาของสื่อนั้น 

การขายโดยบุคคล (Personal Selling) เปนการติดตอโดยตรงกับลูกคาผู

คาดหวัง โดยใชพนักงานขาย เพื่อทําการเสนอขาย และตอบขอโตแยงตางๆ เพ่ือใหเกิดความ

ตองการและทําการตัดสินใจซื้อ 

การประชาสัมพันธ (Public Relation) คือกิจกรรมตางๆท่ีกระทําขึ้น 

เพ่ือเปนการสรางหรือรักษาภาพลักษณของผลิตภัณฑหรือบริษัท เปนงานท่ีมุงหวังในการสราง

ทัศนคติท่ีดีใหเกิดขึ้นกับกลุมบุคคลตางๆ ท่ีเกี่ยวของดวย 

การสงเสริมการขาย (Sale Promotion) เปนเครื่องมือระยะสั้นท่ี

ออกแบบมาเพ่ือสนับสนุนกิจกรรมการสงเสริมการตลาด และกระตุนใหเกิดพฤติกรรมในการซื้อใน

ระยะเวลาอันรวดเร็ว 



 6

การตลาดทางตรง (Direct Marketing) เปนการติดตอโดยตรงไปยัง

กลุมลูกคาเปาหมาย ในลักษณะท่ีเปนการติดตอสวนบุคคลโดยผานสื่อตางๆ เพ่ือเปนการสรางเกิด

การตอบสนองโดยตรงและเปนการสรางความสัมพันธอันดีกับลูกคา 

 

ทบทวนวรรณกรรมท่ีเกี่ยวของ 

 

ความเปนมาของไวน 

ไวน ถือเปนเคร่ืองดื่มท่ีมีคุณคาทางศิลปะแหงการดื่มมากท่ีสุดของมนุษย เนื่องจากมี

ขั้นตอนตางๆ ในการผลิตไวนองุนมีหลากหลายลักษณะ และมนุษยเราเปนสวนท่ีสําคัญท่ีสุดใน

กระบวนการดังกลาว โดยเริ่มจากการเพาะปลูกตนองุนจนถึงการบรรจุขวด เปนไปอยางพิถีพิถันทุก

ขั้นตอน และใชเวลาในการหมักบมอันยาวนาน ประเทศท่ีมีช่ือเสียงในการทําไวน หรือเครื่องดื่ม

ทางแอลกอฮอลคือ ประเทศทางยุโรป โดยเฉพาะอยางยิ่งท่ีประเทศฝรั่งเศส เปนประเทศท่ีมีช่ือเสียง

ในการผลิตไวนท่ีมีคุณภาพท่ีดีท่ีสุดในโลก ทั้งนี้เพราะประเทศฝร่ังเศส มีสิ่งท่ีธรรมชาติมอบใหซึ่ง

ประเมินคาไมได ในความหลากหลายของภูมิอากาศและภูมิประเทศ สภาพพ้ืนดินท่ีแตกตางกัน

มากมายหลายชนิด และสภาพลมฟา อากาศโดยท่ัวไปของประเทศจึงสนับสนุนใหมีการปลูกพันธ

องุนนานาชนิดอยางอุดมสมบูรณ ซึ่งทําใหสามารถผลิตไวนและสุราตางๆ มีช่ือเสียงไปท่ัวโลก โดย

มีการแบงเขตพ้ืนท่ีในการปลูกองุนเปน 10  เขต ซึ่งแตละเขตมีลักษณะเฉพาะพิเศษแตงตางกันไป 

จากคุณภาพของผลผลิตองุนท่ีไดในแตละเขต รวมท้ังความชํานาญท่ีสั่งสมกันมานับแตบรรพบุรุษ

ของคนในทองถิ่นนั้นๆ ดังนี้ 

1.  แควนบอรโดซ (Bordeaux) เปนแควนท่ีผลิตไวนท่ีมีคุณภาพดีท่ีสุดในโลก 

2.  แควนแชมเปญ (Champagne) เปนแควนท่ีมีช่ือเสียงท่ีสุดในโลกใลกในการทําส

ปารคลิ้งไวน 

3.  แควนอัลซาส (Alsace)  

4.  แควนเบอรกันดี และโบโฌเลส (Burgundy and Beaujolals) 

5.  เขตจูรา และซาวัว (Jara and Savoie) 

6.  แควนโรน วัลเล (The Rhone Valley) 

7.  แควนปรวองซ และเกาะคอรซิกา (Provence and Corsica) 

8.  แควนลังเกอดอก-รูสีญอง (Languedoc-Roussillon) 

9.  เขตเซาทเวสท (The Southwest) 

10.  แควนลัวร วัลเล (The Loire Valley) 
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วิธีการทําไวนที่สืบทอดตามประเพณี 

  กระบวนการในการทําไวนคือ การท่ีจะทําใหผลองุนสด และน้ําองุนซึ่งเรียกวา 

“Must” กลายเปนไวน กระบวนการหมัก คือ พ้ืนฐานท่ีสําคัญในการเริ่มตนซึ่งเปนปรากฏการณ

ธรรมชาติขณะท่ีน้ําตาลกลูโคสและฟรุคโตสซึ่งอยูในผลองุน จะเปลี่ยนไปเปนแอลกอฮอล โดย

ปฏิกิริยาของเช้ือจุลินทรีย หรือท่ีเรียกวายีสต ก็จะไดปริมาณแอลกอฮอลอันเปนสวนสําคัญของการ

หมักสารอื่นๆ ที่ไดจากการสังเคราะหโดยยีสตและท่ีมีอยูในผลองุน จะมีความสําคัญมากสําหรับ

คุณภาพและรูปแบบของไวนท่ีผลิตสารตางๆ จะมีอยูมากมายในรูปของสวนผสมของกลิ่นตางๆ 

ความฝาดและกรดอินทรียตางๆ จากการวิเคราะหทางชีววิทยาและแสดงความจริงวามีองคประกอบ

นับรอยๆ ชนิดในไวนรวมทั้งวิตามินและเกลือแร ในกระบวนการหมักจะเกิดความรอนและกาซ

คารบอนไดออกไซด อุณหภูมิจะสูงขึ้นขณะหมักในถัง ซึ่งจะตองควบคุมอุณหภูมิดวยความ

ระมัดระวัง หากอุณหภูมิสูงกวา 30 – 34 องศาเซลเซียส ซึ่งเทากับอุณหภูมิครึ่งหนึ่งของการหมัก 

ความรอนก็จะฆาทําลายยีสต อยางไรก็ตามหากอุณหภูมิต่ํามากยีสตก็ไมสามารถเปลี่ยนน้ําตาลท่ีมี

ในองุนใหกลายเปนแอลกอฮอลได การหมักก็จะสิ้นสุด การหมักโดยท่ัวไปจะสิ้นสุดเม่ือน้ําตาลซึ่ง

เปนอาหารของยีสตไดเปลี่ยนเปนแอลกอฮอลหมด การทําไวนคอนขางจะตองการความ

ละเอียดออน ซึ่งจะตองคํานึงถึงความแตกตางตามชนิดของไวนนั้นๆ ไดแก 

ไวนแดง 

 ไวนขาวท่ีหวานนอย (Dry White Wine) 

 ไวนขาวท่ีหวานมาก (Sweet White Wine) 

 ไวนสีชมพู (Rose Wine) 

 ไวนประเภทมีฟอง หรือ สปารคลิงไวน (Sparkling Wine) 

 ไวนหวานอื่นๆ (Liqueur Wine) 

เพ่ือใหไดไวนท่ีเหมาะท่ีจะบรรจุขวดจําหนาย ไวนทุกชนิดจะตองไดรับการดูแลเอาใจ

ใส หลังการหมักเสร็จสิ้นลงแลว กระบวนการตางๆ คือการเก็บรวบรวมไวนท่ีหมักเสร็จแลว ซึ่ง

เรียกวา (Eevage Collectively) เพ่ือทําใหไวนเหลานั้น มีความใส และไมมีการเปลี่ยนแปลงคุณภาพ

เพ่ือพรอมในการบรรจุขวด หรือบมในขวดอีกระยะหนึ่ง ซึ่งอาจจะใชเวลายาวนานหรือสั้นๆ ขึ้นอยู

กับประเภทของไวนนั้น 

 

ลักษณะสวนประกอบของไวน 

ไวนทํามาจากการหมักน้ําองุน ซึ่งเปนเครื่องดื่มท่ีมีธาตุทางเคมีจํานวนมาก รวมกัน

ประมาณ 600 ชนิด สวนประกอบทางเคมีท่ีซับซอนมากมายนี้ สวนมากแตละชนิดจะมีสวนผสมอยู
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เพียงเล็กนอยเทานั้น แตอยางไรก็ตามสวนประกอบไวนเหลานั้นมีบทบาทสําคัญท่ีจะเสริมแตง

รสชาติและกลิ่นหอมตางๆ ท่ีเราไดจากไวนนั้นๆ ไวนมิใชเพียงเปนสารละลายธรรมดาของนํ้าและ

แอลกอฮอลเทานั้น แตประกอบดวยสารอื่นๆ มากมายผสมอยู บางชนิดเปนสารระเหยทําใหเกิด

กลิ่น และบางชนิดเปนสารท่ีเกิดจากการสกัดออกมาจากไวน ซึ่งมีปริมาณตางกันไปขึ้นอยูกับชนิด

ของดินท่ีปลูกองุน ชนิดของพันธองุน ปริมาณน้ําฝนท่ีตกลงมา แสงอาทิตย และปท่ีเก็บเกี่ยวองุน

นํามาผลิต เปนตน และสัดสวนเหลานี้ทําใหไวนแตละชนิดมีเอกลักษณเฉพาะท่ีแตกตางกัน ซึ่ง

สวนประกอบของไวนมีปจจัยหลักคือ 

1.  80 % เปนน้ําธรรมชาติ ซึ่งตนองุนดูดซึมโดยตรงจากพ้ืนดิน 

2.  8.5 -15% เปนสาร Ethanol ซึ่งเปนแอลกอฮอลท่ีไดจากการหมักของน้ําตาล ซึ่งมี

กลิ่นรสหวาน ทําใหไวนมีรสนุมกลมกลอม 

3.  กรดหลายชนิด จากท่ีมีอยูในองุน (Tartaric,Malic และCitric Acids) หรือท่ีเกิดจาก

การหมักของแอลกอฮอล และการหมักแบบ Malolactic ( Lactic และAcetic Acids เปนตน) กรด

เหลานี้มีสวนสําคัญ มีบทบาททําใหมีกลิ่นเปรี้ยวและทําใหไวนมีรสชาติท่ีสมดุล 

4.  0.2-50 กรัม/ลิตร เปนน้ําตาลท่ียังเหลืออยูในไวน ขึ้นอยูกับรสชาติของไวนนั้น เชน 

ไวนท่ีมีรสไมหวาน ไวนท่ีมีรสชาติปานกลาง ไวนท่ีมีรสหวานมาก 

5.  1-5 กรัม/ลิตร เปนสารกรด Phenolic ซึ่งสวนใหญเปนสารในกลุม Anthocyanins 

(เปนสารท่ีมีสีแดง และTanins (รสฝาด) ธาตุเหลานี้จะทําใหเกิดสีและความเขมขนในไวนแดง 

6.  200-300 มิลลิกรัม/ลิตร เปนสวนผสมท่ีทําใหเกิดกลิ่นเปนสารละเหย ซึ่งมีมากมาย

หลายชนิด และมีรับความเขมขนในไวนแดง 

7.  สารท่ีมีคุณคาในไวนหลายชนิด เชนกรด Amino Acids โปรตีน และวิตามิน C, B1, 

B2, PP และ B12 

ไวนจึงเปนเคร่ืองดื่มท่ีดีตอสุขภาพ เมื่อเราดื่มในปริมาณท่ีพอเหมาะจะชวยใหเราได

สารอาหารพิเศษเพ่ิมขึ้น และพลังงานอันมีผลตอระบบตางๆ ของรางกาย นอกเหนือจากนั้นยังมีสิ่ง

อื่นท่ีอยูในไวนอีก เชน มีกลิ่นหอมตางๆ มากมาย ทําใหเกิดความช่ืนชอบพึงพอใจในการดื่มใน

โอกาสตางๆอีกดวย 

ในหลาย ๆ ประเทศจะแบงประเภทไวนตามพันธุขององุนท่ีนํามาใชเปนวัตถุดิบ และ

ในประเทศฝรั่งเศสมีการแบงประเภทไวนตามพ้ืนท่ีแหลงผลิตหรือกรู (ฝรั่งเศส: cru) ผูผลิต และปท่ี

ผลิต 
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พันธุองุน (ฝรั่งเศส: Cépage / อังกฤษ: Cultivar) 

พันธุองุนดําท่ีมีช่ือเสียงในการทําไวนแดงหรือไวนชมพู ไดแก 

• พันธุองุนหลักของเมืองบอรโด (Bordeaux)  

• กาแบรเน-โซวีญง (cabernet-sauvignon)  

• กาแบรเน-ฟรอง (cabernet franc)  

• แมรโลนัวร (merlot noir)  

• เปอตีแวรโด (petit verdot)  

• โกตหรือมูรแวด (cot or mourvede)  

• พันธุองุนหลักของแควนชองปาญ (Champagne)  

• ปโนนัวร (pinot noir)  

• [ขาว] ปโนเมอนีเย (pinot meunier)  

• [ขาว] ชารดอเน (chardonnay)  

• พันธุองุนหลักของแควนบูรกอญ (Bourgogne) [โบโชเล Beaujolais]  

• กาเมนัวร (gamay noir) หรือกาเมโฟรโอ (gamay freaux)  

• พันธุองุนหลักของแควนลองเกอด็อก-รูซียง (Languedoc Rousillon) [เวเด

แอน: แวงดูนาตูแรล VDN: Vin Doux Naturel]  

• ซีรา (syrah)  

• เกรอนาช (grenache)  

• พันธุองุนหลักของรัฐแคลิฟอรเนีย (California)  

• ซินฟนเดล (zinfandel) นํามาจากประเทศอิตาลี  

 

พันธุองุนขาว องุนท่ีนิยมนํามาทําไวนขาวไดแก 

• พันธุองุนหลักของเมืองบอรโด (Bordeaux) [โซแตรน, อ็องตร-เดอ-แมร, ลูป

ยัก Sauterne, Entre-deux-mer, Loupiac]  

• โซวีญงบล็อง (sauvignon blanc)  

• เซมียง (sémillon)  

• พันธุองุนหลักของแควนบูรกอญ (Bourgogne) [ชาบลี, มารโซล Chablis, 

Marsault]  

• ชารดอเน (chardonnay)  
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• อาลีโกเต (aligoté)  

• พันธุองุนหลักของแควนเปอีเดอลาลัวร (Pays de la Loire) [วูเวร Vouvray]  

• เชอแนงบล็อง (chenin blanc)  

• พันธุองุนหลักของแควนอัลซาซ (Alsace)  

• เกเวือรซทรามีเนอร (gewürztraminer)  

• ปโนกรี (pinot gris)  

• รีเอสลิง (riesling)  

• มุสกา (muscat)  

• ซีลวาเน (sylvaner)  

• อามีญ (amigne) (ในรัฐวาเล ประเทศสวิตเซอรแลนด)  

• ซาวาแญง (savagnin)  

 

ศิลปะการเตรียมไวน 

การเตรียมไวนสําหรับเสิรฟนั้น เบ้ืองตนคือการรูจักคัดไวนนําไปแชเย็น หรือทําให

อุณหภูมิอยูในระดับท่ีเหมาะสมท่ีสุดในการเสิรฟ เพ่ือใหไดรสชาติท่ีดีเลิศ 

• ไวนรสหวาน แชมเปญ และสปารคลิงไวน ควรเสิรฟในอุณหภูมิระหวาง 2-8 

องศาเซลเซียส ถาอุณหภูมิต่ํากวานี้อาจจะสกัดกั้นกลิ่นหอมท่ีระเหยออกมา 

• ไวนขาวไมหวานและไวนสีชมพูไมหวาน ควรเสิรฟในอุณหภูมิคอนขางเย็น

มากแตสูงกวาไวนรสหวาน หรือสปารคลิงไวน คือระหวาง 8-12 องศาเซลเซียส หากอุณหภูมิสูง

กวานี้จะทําใหรสชาติเปลี่ยนไป 

• ไวนแดง (Red Wine) ปรกติท่ัวไปจะไมแชเย็น แตจะดื่มท่ีอุณหภูมิหองท่ี 15 

– 18 องศาเซลเซียส ซึ่งจะทําใหไวนท่ีดื่มมีรสเลิศมาก ปกติไวนแดงตองไมแชเย็นจะมีเฉพาะไวน

แดงจากเขตโบโฌเลส จากแควนเบอรกันดีของประเทศท่ีผลิตจากองุนพันธกาเมย (Gamey) เทานั้น

ท่ีตองแชเย็น 

 

ศิลปะการดื่มไวนใหคูกับอาหาร 

ไวนแตละประเภทมีความเหมาะสมท่ีจะดื่มคูกับอาหารแตละอยางแตกตางกันไปคือ 

1.  ไวนขาวประเภทไมหวานเหมาะกับอาหารกระปอง ตับบด โดยเฉพาะตับหาน

บดท่ีเรียกวา ไฟ กราส (Fole Gras) และพวกผลไม ของหวานตางๆ 
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2.  ไวนโรเซชนิดไมหวาน คูกับปลาชนิดตางๆ อาหารทะเล หรืออาหารกระปอง

ตางๆ ตับบด เนื้อไก เนื้อเปด และเนื้อหาน 

3.  ไวนโรเซชนิดปานกลางจนถึงหวาน อาหารท่ีเขากันไดดีมีเพียงผลไมและของ

หวานตางๆ เทานั้น สวนอาหารอื่นจะทําใหคาว 

4. ไวนแดงชนิดดีกรีคอนขางออน (ต่ํากวา 11 ดีกรี) เหมาะสําหรับอาหารจําพวก

ไสกรอก เนื้อสัตวทุกชนิด ท้ังท่ีออกสีขาว และออกสีแดง เชน ไก เปด หาน เนื้อหมู เนื้อวัว เนื้อสัตว

ปาทุกชนิด สําหรับเนื้อปลาและอาหารทะเลตางๆ ก็พอจะเขากันได แตมักไมไดรับความนิยม 

5. ไวนแดงชนิดดีกรีสูง (11ดีกรีขึ้นไป) เหมาะกับอาหารประเภทสัตวใหญ เชน 

เนื้อวัว เนื้อแกะ และสัตวปกทุกชนิด หามดื่มคูกับอาหารทะเลเด็ดขาด 

6. สปารคลิงไวนท่ัวไป เหมาะกับอาหารประเภทสัตวเนื้อนุมๆ ทุกชนิด เชน เนื้อ

แกะ นื้อกบ หรืออาจเหมาะสมรองลงมาไดแก ไสกรอก อาหารทะเล ไก เปด หาน ผลไม และของ

หวาน 

7. แชมเปญ เขากนัไดดีกับเนื้อสัตวประเภทเนื้อนุม เชนเนื้อแกะโดยเฉพาะแกะ

ยาง ไกอบ อาหารออเดิรฟทุกประเภท อาหารทะเล ปลา ผลไม และของหวานตางๆ 

ท่ีมา :(ไวน และสุราของประเทศฝร่ังเศส, 2542) 

 

กิตติสุข ดํารงศรี (2550) ปจจัยสวนประสมการตลาดท่ีมีผลตอการตัดสินใจซื้อไวน

ผลไมของผูบริโภคในอําเภอเมืองเชียงใหม มีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาปจจัยสวนประสมการตลาดที่มี

ผลตอการตัดสินสินใจซื้อไวนผลไมท่ีผลิตในประเทศไดแก ไวนลิ้นจี่ ไวนมะเกี๋ยง ไวนมังคุดไวน

สัปปะรด ไวนสตรอเบอร่ี ไวนมะยม ไวนกระทอน ไวนมะเฟอง ไวนลูกหวา และไวนลูกหมอน 

โดยศึกษาจากกลุมตัวอยาง จํานวน 400 ตัวอยางโดยการสุมตัวอยางแบบตามสะดวก (Convenience 

Sampling)ขอมูลท่ีรวบรวมไดจากแบบสอบถาม จะนํามาวิเคราะหโดยใชสถิตเชิงพรรณนา 

(Descriptive Statistics) ประกอบดวยความถี่  (Frequency) รอยละ (Percentage) คาเฉลี่ย (Mean) 

และสถิติอางอิง (Inferential Statistics) โดยทําการเปรียบเทียบคาเฉลี่ย ประกอบดวยวิธี t-test และ F 

test ผลการศึกษาสรุปไดดังนี้สวนใหญของผูตอบแบบสอบถามเปนเพศชายมีสถานภาพโสด อายุ

สวนมากอยูระหวาง 31-40 ป อาชีพสวนมากรับราชการ รายไดตอเดือนสวนมากอยูในชวง 5,000 – 

15,000 บาท ระดับการศึกษาสวนมากอยูในระดับปริญญาตรี สาเหตุท่ีเลือกบริโภคไวนผลไมเพราะ

รสชาติดี รองลงมาคืออยากทดลอง ประเภทของผลไมท่ีชอบท่ีสุดคือไวนสตรอเบอร่ี ผูบริโภคสวน

ใหญไมสนใจย่ีหอ ความถี่ในการบริโภคคือเดือนละครั้ง ผูบริโภคจะพิจารณาประเภทของผลไม

กอนและเปรียบเทียบราคา ขนาดท่ีเหมาะคือขนาดเล็ก (185 มิลลิลิตร) ราคาต่ํากวา 30 บาท สวน
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ใหญของผูตอบแบบสอบถามจะไมมีรานประจําในการซื้อไวน ปจจัยสวนประสมการตลาดโดยรวม

ผูตอบแบบสอบถามใหความสําคัญโดยเรียงตามลําดับคือ อันดับหนึ่งปจจัยดานราคาโดยเรียงลําดับ

ความสําคัญดังนี้ มีปายราคาท่ีชัดเจน ราคาเหมาะสมกับคุณภาพผลิตภัณฑ มีหลายราคาใหเลือก มี

การลดราคาตามเทศกาลตางๆ ราคาไมมีการเปลี่ยนแปลงมากนัก อันดับสองคือปจจัยดานผลิตภัณฑ

โดยเรียงลําดับความสําคัญดังนี้ การระบุ วันเดือนปท่ีผลิต วันหมดอายุ รสชาติ เครื่องหมายประกัน

คุณภาพ ชนิดของผลไม การติดแสตมปอากร ระบุแหลงท่ีผลิต รูปแบบความสวยงามของบรรจุ

ภัณฑ สีของน้ําไวน ความขุนใสของนํ้าไวน และย่ีหอท่ีเปนท่ีคุนเคย อันดับสามคือปจจัยดานการจัด

จําหนายโดยเรียงลําดับความสําคัญดังนี้ รานจัดจําหนายดูสวยงาม สะอาด การจัดวางไวนเปน

ระเบียบหางาย บริเวณรานจําหนายมีท่ีจอดรถเพียงพอ สะดวก มีไวนจําหนายเพียงพอตอความ

ตองการ รานจัดจําหนายมีพ้ืนท่ีกวางขวาง ปายรานคาโดดเดนสังเกตไดงาย รานจัดจําหนายอยูใกล

ชุมชน และอันดับสุดทายปจจัยดานการสงเสริมการตลาดโดยเรียงลําดับความสําคัญดังนี้ พนักงาน

ขายมีอัธยาศัยดีบุคลิกภาพดีสุภาพ มีผลิตภัณฑตัวอยางใหลองชิม มีการออก รานแสดงผลิตภัณฑ

ตามงานตางๆ มีการแจกของกํานัลในชวงเทศกาลพิเศษ มีเอกสารใหความรูคําแนะนําเกี่ยวกับ

ผลิตภัณฑแจกใหลูกคา มีการแสดงขอมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑในรานจําหนาย การโฆษณาผานสื่อ

ตางๆ และการทําแคตาลอกผลิตภัณฑใหแกลูกคา  

ผูจัดการรายสัปดาห (2549) บทความ FTA ไทย – ออสเตรเลีย เขาทางเพอรนอต หัน

เอาดีในตลาดไวน  อุณหภูมิการแขงขันในตลาดไวนมีแนวโนมรุนแรงขึ้นอยางทันที เม่ือ"เพอร

นอต" คายยักษใหญ ในวงการเหลานําเขา เริ่มสงสัญญาณจะเขามาจับตลาดไวนอยางเต็มรูปแบบ 

โดยใชชวงเวลาฤดูการขายท่ีเหลืออยูอีก 2 เดือนจะเปนจุดสตารทของการเขาไปยึดพ้ืนท่ีตลาดไวน 

เหตุผลท่ี " เพอรนอต ริคารด" บริษัทนําเขาและทําตลาดวิสกี้แบรนดดังอาทิ ชีวาสว รีกัล และฮันเด

รท ไพเพอร เบนเขมทิศมาใหความสนใจในการทําตลาดไวน ซึ่งยังเปนตลาดท่ีเล็กมาก เม่ือเทียบกับ

ตลาดเบียรและเหลา ซึ่งมีมูลคาตลาดรวมอยูประมาณ 5 แสนลัง และมีอัตราการเติบโต 5 -10% 

ขณะที่เหลามีมูลคาตลาดรวมกวา 5 ลานลัง เพราะมี "จาคอบ ครีก" ซึ่งมีจุดแข็งทางดานความเปน 

"ไวนออสเตรเลีย" เปนแบรนดหลักในการบุกตลาด 

"จาคอบ ครีก" วางตําแหนงสินคาเปนไวนในกลุมสแตนดารด เจาะกลุมเปาหมายอายุ 

25 ป ในกลุมบีบวกขึ้นไป ผานชองทางจําหนายผานโมเดิรน เทรด (ออพพรีมิส)60% และ

รานอาหาร(ออน พรีมิส) 40% และเปนคูแขงท่ีสําคัญของไวน"ฮารดี้ส" ซึ่งเปนตํานานไวนของ

ออสเตรเลีย โดยปจจุบัน "จาค็อบ ครีก" ครองอันดับสองไวนนําเขา รองจากประเทศฝร่ังเศสท่ีเปน

เบอรหนึ่ง ดวยสวนแบงการตลาด 25% หรือ 2.5 หม่ืนลัง จากตลาดรวม 5 แสนลัง และตั้งเปาภายใน 

3 ป จะมีสวนแบงการตลาดเพ่ิมเปน 30%  
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ความสําคัญของการเขาตลาดไวน เพราะเปนขาธุรกิจท่ีสรางรายได และยังสามารถทํา

ตลาดเพ่ือแกเกมการทําตลาดในสภาวะท่ีตองเผชิญกับ พ.ร.บการควบคุมหามโฆษณาสินคา

แอลกอฮอล ตลอด 24 ช่ัวโมง เนื่องจากแนวทางการทําตลาดไวน "จาคอบ ครีก"เพ่ือใหผูบริโภค

ยอมรับ เนนความเปนไวนท่ีเขากันไดดีกับรสชาติของอาหารไทยผานชองทางจําหนายเปนหลัก 

เห็นไดวางบการตลาด 40 ลานบาทเพ่ือทําตลาดไวนของเพอรนอตในปนี ้สวนใหญจะ

เนนจัดกิจกรรมสงเสริมการขายในรูปแบบกลยุทธ วัน ทู วัน มารเก็ตติ้ง ท่ีผานมาจัดภายใตแคมเปญ 

" The Perfect Match with Jacob'Creek Diner " เพื่อใหความรูกับผูประกอบการจําหนายไวนตาม

โรงแรมดังๆท่ัวประเทศ และกิจกรรม ณ จุดขายจัดไวนเทสติ้ง ผานชองทางจําหนายรานอาหาร เพ่ือ

สงเสริมการการดื่มไวนควบคูกับเมนูอาหารไทย  เพ่ือใหลูกคาลิ้มลองไวนท่ีมีรสชาติเหมาะสม

กลมกลืนกับกับเมนูอาหารไทยชนิดตางๆมากกวาใชสื่อโปรโมทสินคา 

นอกจากนั้น หากโฟกัสตลาดไวนในไทย ท่ีแบงเปน 2 ตลาดคือ 1.ไวนจากโลกเกา 

จากประเทศฝร่ังเศส ซึ่งใชกรรมวิธีผลิตแบบดั้งเดิม ตามท่ีสืบทอดกันมาแตโบราณ ทําใหคุณภาพ

ของไวนแบงเปน 4 เกรดขึ้นกับสถานท่ี ภูมิอากาศ พันธุองุนและฝมือผูผลิต และ2.ไวนโลกใหม มี

แหลงกําเนิดจากประเทศออสเตรเลีย ชิลี และอเมริกา ใชกรรมวิธีผลิตดวยวิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยีทันสมัย ซึ่งจะไดไวนท่ีมีมาตรฐานคุณภาพคงท่ี ไมวาจะผลิตในปไหน 

"ไวนออสเตรเลีย" ซึ่งเปนไวนโลกใหม ถือไดวาเปนสินคาท่ีนาจับตามากท่ีสุด และมี

อนาคตไกลในตลาดไวนไทย หลากหลายประการ   

ประการแรก เปนสินคาท่ีรัฐบาลไทยไดลงนามขอตกลงในเรื่องเขตการคาเสรีหรือเอฟ

ทีเอกับประเทศออสเตรเลีย จากเดิมท่ีเก็บอัตราภาษีนําเขา 60% หลังขอตกลงการคาเสรีนําเขาไวน

จากออสเตรเลีย อัตราภาษีนําเขาปรับลดลงเหลือ 40% และจะลดลงอีก 4% ในทุกๆป จากนั้นจะ

คอยๆ ปรับลดลงไปจนเหลือ 0% ภายในป 2558     

สําหรับการการเสียภาษีในปจจุบัน ไวนนําเขาจากประเทศออสเตรเลียมีอัตราภาษี 

46% และมีราคามีราคาต่ํากวาไวนนําเขาจากประเทศอื่น 10% มีการคาดการณวา การนําเขาไวน 

ภายใตขอตกลงในเรื่องเขตการคาเสรีหรือเอฟทีเอกับประเทศออสเตรเลีย จะสงตอปริมาณการ

นําเขาไวนออสเตรเลียมีอัตราการเติบโตเพ่ิมขึ้น 0.8% ตอป   

หลังมาตราการดังกลาวมีผลบังคับใชอยางเปนทางการต้ังแตวันท่ี 1 มกราคม 2548 ท่ี

ผานมา สงผลตอกลไลราคา ทําใหราคาไวนท่ีนําเขาจากออสเตรเลียในปจจุบันมีราคาปรับลดลง 

โดยเฉพาะไวนระดับปานกลาง ท่ีมีราคาตั้งแต 400-500 บาทจะเขามาทําตลาดมากขึ้น จากเดิมไวน

ออสเตรเลียท่ีเขามาในตลาดไทยสวนใหญเปนไวนราคาถูกประมาณขวดละ 200 บาท    
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อีกท้ังสรางความไดเปรียบคูแขง ทําใหราคาไวนนําเขาจากออสเตรเลียมีราคาใกลเคียง

กับไวนไทย ท่ีเนนทําตลาดไวนในระดับต่ํา-ปานกลาง โดยผูผลิตไวนไทย สวนใหญนั้นเพ่ิงเริ่มตั้ง

ไขการทําธุรกิจไวน ทําใหไวนไทยเปนสินคาท่ีมีจุดดอยดานคุณภาพมาตรฐานไมสมํ่าเสมอ  

สําหรับคายผูผลิตไวนไทยหลักๆคือไวนไทย มอนซูน แวลลี่ย ของบริษัท สยามไวท

เนอรี่ เทรดดิ้ง จํากัด ผูผลิตเคร่ืองดื่มสปาย ไวนคลูเลอร วางตําแหนงสินสินคาดื่มควบคูอาหารไทย 

ภายใตสโลแกน "ไวนรสเลิศคูอาหารรสจัด" อีกแบรนด "สวัสดีเขาใหญ และ "ภิรมย" ท่ีลาสุดมีการ

พัฒนาไวนออกมารองรับความตองการของผูบริโภค ทุกระดับตั้งแตพรีเมียม ระดับกลาง และระดับ

ลาง โดยไวนไทยมีสัดสวนไมถึง 10% เม่ือเทียบกับปริมาณไวนนําเขา 90%  

ขณะเดียวกัน ปจจัยทางดานราคาท่ีลดลง ยังสรางความไดเปรียบไวนชิลีท่ีเปนคูแขง

หลัก รวมถึงไวนฝรั่งเศส ท่ีมีช่ือเสียงเปนท่ีล่ําลือทางดานไวน ซึ่งมีราคาจําหนายสูงทําใหไดรับ

ผลกระทบมากท่ีสุด เม่ือเปรียบเทียบราคาไวนในเซกเมนตระดับปานกลาง ไวนออสเตรเลียมีราคา 

400-500 บาท แตไวนฝรั่งเศสมีราคาสูงกวา20% ขณะท่ีระดับพรีเมียมออสเตรเลีย 3 หม่ืนบาท สวน

ฝรั่งเศส สนนราคาประมาณ 1 แสนบาท 

ประการท่ีสอง ไวนจากออสเตรเลีย ยังเปนบลูโอเช่ียนของการทําตลาดไวน ท่ี

นําเสนอความเรียบงาย ใหกับคนท่ัวไป ซึ่งเปนขอดีท่ีมีความแตกตางของไวนโลกเกาท่ีมีความ

ซับซอนในการผลิต โดยในระยะหลังไวนโลกใหมท่ีนําเขามาจําหนายในไทยจากท่ัวโลก ซึ่งมี

แหลงกําเนิดจากประเทศตางๆท้ัง ออสเตรเลีย ชิลีและอเมริกา กําลังเปนท่ีนิยมในหมูผูดื่มรุนใหม

มากขึ้น เพราะมีราคาท่ีเหมาะสมกับคุณภาพ 

สําหรับการยอมรับไวนออสเตรเลียเกิดขึ้น เพราะเปนประเทศท่ีมีประสบการณในการ

ผลิตไวนมากกวา100 ป โดยสัญญาณการเติบโต"ไวนออสเตรเลีย" สอแววรุงเรืองตั้งแตป 2541 

เพราะมียอดนําเขาขึ้นเปนอันดับ 2 แทนท่ีไวนจากอเมริกา และเปนไวนนําเขายอดนิยมท่ีสําคัญของ

ตลาดไทย จากเดิมท่ีประเทศฝรั่งเศสเคยเปนแหลงนําเขาไวนท่ีสําคัญท่ีสุดของไทย 

เห็นไดจากตัวเลขการเติบโต ในขณะท่ีไวนนําเขามีอัตราการเติบโตลดลงกวา 50% 

เม่ือเทียบกับป 2540 แตยอดนําเขา "ไวนออสเตรเลีย"กลับดีดตัวสูงขึ้น 6 % และปท่ีผานมาไวนจาก

ออสเตรเลียมีการเติบโต 10%  

ประการท่ีสาม ขอตกลงเอฟทีเอไทย-ออสเตรเลีย ท่ีสงตอกลไกลทางดานราคาไวน

ออสเตรเลียทําใหราคาขายปรับลดลง ยังสงผลใหพฤติกรรมการดื่มไวนของคนไทยขยายตัวเพ่ิมมาก

ขึ้น ทําใหคนท่ีมีรายไดระดับซีมีโอกาสท่ีจะดื่มไวนได จากเดิมกลุมคนดื่มไวนมีรายไดระดับเอถึง

บีบวกเทานั้น    



 15

อยางไรก็ตาม นอกจากราคาไวนท่ีปรับลดลงจะเปนแรงผลักดันทําใหตลาดไวนยังมี

แนวโนมเติบโตขึ้นทุกป พฤติกรรมของผูบริโภคบางกลุม ซึ่งเปลี่ยนรสนิยมมาดื่มไวนควบคูกับ

รับประทานอาหารยังเปนปจจัยสําคัญท่ีทําใหตลาดไวนมีการขยายตัว 

สําหรับนโยบายการทําตลาดไวนของ "เพอรนอต" ในป 2550 ซีริล เลอกรองด 

ผูอํานวยการฝายการตลาดและพัฒนาธุรกิจ บริษัทเพอรนอต ริคารด (ประเทศไทย) จํากัด ผูนําเขาจัด

จําหนายวิสกี้ และไวนตางประเทศ บอกวา   

"ในฐานะท่ีเราเปนผูนําตลาดไวนจากออสเตรเลีย จึงตองการนํานวัตกรรมใหมๆมา

ตอบสนองความตองการของผูบริโภค โดยจะเริ่มนําเขาไวน"จาค็อบ ครีก"ฝาเกลียว เขามาทําตลาด

ในประเทศ ซึ่งถือเปนนวัตกรรมใหมและท่ีประเทศออสเตรเลียมีการผลิตไวนท่ีเปนฝาเกลียวมา

ประมาณ 10 ป มีจุดเดนสามารถรักษาความสดของรสชาติผลไมในไวนไดมากกวาจุกค็อก อีกท้ัง

ชวยลดปญหาไวนเสียท่ีเกิดจากการขนสง เนื่องจากจุกค็อกอาจมีการชํารุด และมีอากาศเขาไปทําให

ไวนเสียได" 

สวนภาพรวมตลาดไวนนําเขาในป 2549 มีปริมาณนําเขาจากประเทศฝรั่งเศส 

ออสเตรเลีย อิตาลี สเปน ชิลี แอฟริกาใต ฯลฯ ตลาดรวมเชิงปริมาณมูลคา 5 แสนลัง โดย 90% เปน

ไวนเซกเมนตสแตนดารด และไวนออสเตรเลียมีปริมาณนําเขาเปนอันดับสองรองจากฝรั่งเศส 

อยางไรก็ตามในป 2550 คาดวาตลาดไวนจะมีการเติบโตในอัตราทรงตัว และคาดวาจาค็อบ ครีก จะ

เติบโตเพ่ิมขึ้นอีก 5-7 พันลัง จากป 2549 มีอัตราการเติบโต 20% ซีริลกลาว 


