
 
บทที่ 5 

สรุปผลการศึกษา อภิปรายผล ขอคนพบ และขอเสนอแนะ 
 

ในการศึกษาคร้ังนี้มีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาปจจัยสวนประสมการตลาดที่มีผลตอผูบริโภค
ในการตัดสินใจซื้อไวนนําเขาในอําเภอเมืองเชียงใหม ซึ่งปจจัยสวนประสมการตลาดประกอบไปดวย
ปจจัยดานผลิตภัณฑ ราคา การจัดจําหนาย การสงเสริมการตลาด โดยใชทฤษฎีสวนประสมการตลาด 
(Marketing Mix) 

ระเบียบวิธีการศึกษา ไดมีการคนควาขอมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) จากแนวคิดทฤษฎี 
งานวิจัยท่ีเกี่ยวของ แหลงบทความ อินเทอรเน็ต และจากขอมูลจากหนวยงานราชการตางๆ ใน
สวนขอมูลปฐมภูมิ (Primary Data) ทําการรวบรวมจากกการออกแบบสอบถามผูบริโภค จากกลุม
ตัวอยาง 2 กลุม คือผูบริโภคชาวไทย 150 คน และชาวตางชาติจํานวน 150 คน รวมจํานวน 300 คน โดย
การสุมตัวอยางจะทําการสุมแบบตามสะดวก (Convenience Sampling)  สุมเฉพาะบุคคลซึ่งอาศัยอยูใน
จังหวัดเชยีงใหมหรือจังหวัดใกลเคียงท่ีเคยซื้อไวนนําเขาจากสถานท่ีจําหนายไวนตางๆในอําเภอเมือง
เชียงใหม โดยมีรายไดขั้นตํ่าท่ี 15,000 บาทตอเดือน ซึ่งขอมูลที่รวบรวมไดจากแบบสอบถาม นํามา
วิเคราะหโดยใชสถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) ประกอบดวยความถี่ รอยละ คาเฉลี่ย ในการ
วิเคราะหความสําคัญของปจจัย ผลการศึกษาสามารถสรุปไดดังนี้ 
 
สรุปผลการศึกษา 
 

สวนที่ 1 ขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม 
ชาวไทย  
จากผลการศึกษาปจจัยสวนประสมการตลาดท่ีมีผลตอผูบริโภคในการตัดสินใจซื้อไวน

นําเขาในอําเภอเมืองเชียงใหม  พบวาผูตอบแบบสอบถามสวนใหญมีทองถิ่นท่ีอาศัยอยูในอําเภอเมือง
เชียงใหมคิดเปนรอยละ 60.7 รองลงมาคือมีทองถิ่นท่ีอาศัยอยูตางอําเภอคิดเปนรอยละ 25.3 และมีทอง
ถิ่นที่อาศัยอยูตางจังหวัดคิดเปนรอยละ 12.7 ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนเพศชายคิดเปนรอยละ 
51.3 เปนเพศหญิงคดิเปนรอยละ 48.7 สวนใหญมีสถานะภาพสมรสคิดเปนรอยละ 52.0 รองลงมาคือ
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โสดคิดเปนรอยละ 40.0 สถานะภาพหยาและแยกกันอยูคิดเปนรอยละ 3.3 เทากัน มีอายุระหวาง 31-35 
ปมากท่ีสุดคิดเปนรอยละ 24.7 รองลงมาคือมีอายุระหวาง 36-40 ปคิดเปนรอยละ 23.3 และมีอายุ
ระหวาง 25-30 ป คิดเปนรอยละ 20.0 ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญมีอาชีพเปนพนักงานบริษัทเอกชน
คิดเปนรอยละ 50.0 รองลงมาคืออาชีพรับราชการคิดเปนรอยละ 23.3 และประกอบธุรกิจสวนตัวคิดเปน
รอยละ 20.0  สวนใหญมีระดับรายไดระหวาง 15,000-20,000 บาทตอเดือนคิดเปนรอยละ 56.0 
รองลงมามีระดับรายไดระหวาง 20,001-25,000 บาทตอเดือนคิดเปนรอยละ 16.7 และมีระดับรายได
ระหวาง 25,001-30,000 บาทตอเดือนคิดเปนรอยละ 10.7 สวนใหญมีการศึกษาระดับปริญญาตรีคิดเปน
รอยละ 54.0 รองลงมาเปนระดับตํ่ากวาปริญญาตรีคิดเปนรอยละ 35.3 และสูงกวาปริญญาตรีคิดเปน 
รอยละ 10.7 
 

ชาวตางชาติ 
พบวาผูตอบแบบสอบถามสวนใหญมีทองถิ่นท่ีอาศัยอยูในอําเภอเมืองเชียงใหมคิดเปน

รอยละ 59.3 รองลงมาคือมีทองถิ่นท่ีอาศัยอยูตางอําเภอคิดเปนรอยละ 4 สวนใหญเปนเพศหญิงคิดเปน
รอยละ 65.3 เปนเพศชายคิดเปนรอยละ 34.7  เปนชาวฝรั่งเศสมากท่ีสุดคิดเปนรอยละ 20.7 รองลงมาคือ
ชาวอังกฤษคิดเปนรอยละ 19.3 และชาวออสเตรเลียคิดเปนรอยละ 15.3 อายุมากกวา 45 ปมากที่สุด    
คิดเปนรอยละ 32.7 รองลงมาคือมีอายุระหวาง 36-40 ปคิดเปนรอยละ 20.7 และมีอายุระหวาง 31-35 ป
คิดเปนรอยละ 14.7 มีอาชีพเปนพนักงานบริษัทเอกชนมากท่ีสุดคิดเปนรอยละ 34.0 รองลงมาคือธุรกิจ
สวนตัวคิดเปนรอยละ 27.3 และเกษียณคิดเปนรอยละ 23.3  มีระดับรายไดนอยกวา 50,000 บาทตอ
เดือนมากท่ีสุดคิดเปนรอยละ 27.3 รองลงมามีระดับรายไดระหวาง 100,001-200,000 บาทตอเดือน     
คิดเปนรอยละ 26.0 และมีระดับรายไดระหวาง 50,001-100,000 บาทตอเดือนคิดเปนรอยละ 22.0 
การศึกษาระดับตํ่ากวาปริญญาตรีมากท่ีสุดคิดเปนรอยละ 38.7 รองลงมาเปนระดับสูงกวาปริญญาตรี   
คิดเปนรอยละ 36.7 และปริญญาตรีคิดเปนรอยละ 24.7 พํานักอยูในเชียงใหมนอยกวา 1 ปมากที่สุด    
คิดเปนรอยละ 39.3 รองลงมาเปนระหวาง 1-5 ปคิดเปนรอยละ 30.7 และระหวาง 6-10 ปคิดเปนรอยละ 
30.0 
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สวนท่ี 2 ขอมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมในการบริโภคไวนนําเขา 
 

พบวา ผูตอบแบบสอบถามชาวไทยสวนใหญชอบด่ืมไวนแดงคิดเปนรอยละ 66.7 
รองลงมาเปนไวนขาวคิดเปนรอยละ 27.3 และโรเซไวนคิดเปนรอยละ 5.3 ผูตอบแบบสอบถาม
ชาวตางชาติสวนใหญชอบดื่มไวนแดงคิดเปนรอยละ 60.7 รองลงมาเปนไวนขาวคิดเปนรอยละ 28.0 
และโรเซไวนคิดเปนรอยละ 6.7 
   ผูตอบแบบสอบถามชาวไทยชอบด่ืมไวนแดงชนิดชิราสมากท่ีสุดคิดเปนรอยละ 38.0 
รองลงมาคือคาบิเนทเซอวิยองคิดเปนรอยละ 33.3 และเมอโลคิดเปนรอยละ 15.3 ผูตอบแบบสอบถาม
ชาวตางชาติชอบด่ืมไวนแดงชนิดชิราสและคาบิเนทเซอวิยองมากท่ีสุดคิดเปนรอยละ 30.0 เทากัน 
รองลงมาคือเมอโลคิดเปนรอยละ 24.0 
    ผูตอบแบบสอบถามชาวไทยสวนใหญชอบดื่มไวนขาวชาดอนเนคิดเปนรอยละ 56.7 
รองลงมาเปนเซอวิยองบลังคิดเปนรอยละ 18.7 และไวนขาวหวานคิดเปนรอยละ 12.7 ผูตอบ
แบบสอบถามชาวตางชาติชอบดื่มไวนขาวชาดอนเนมากที่สุดคิดเปนรอยละ 37.3 รองลงมาเปน  
เซอวิยองบลังคิดเปนรอยละ 26.0 และเชนินบลังคิดเปนรอยละ 10.7  

ผูตอบแบบสอบถามชาวไทยสวนใหญชอบด่ืมไวนที่มีอายุระหวาง 4-6 ปคิดเปนรอยละ 
51.7 รองลงมาเปนอายุระหวาง 1-3 ปคิดเปนรอยละ 38.4 และอายุระหวาง 7-10 ปคิดเปนรอยละ 8.6 
ผูตอบแบบสอบถามชาวตางชาติชอบดื่มไวนท่ีมีอายุระหวาง 1-3 ปมากท่ีสุดคิดเปนรอยละ 44.0
รองลงมาเปนอายุระหวาง 4-6 ป คิดเปนรอยละ 34.7 และอายุระหวาง 7-10 ปคิดเปนรอยละ 13.3   
  ผูตอบแบบสอบถามชาวไทยชอบดื่มไวนท่ีมีรสชาติเขมมากท่ีสุดคิดเปนรอยละ 39.7 
รองลงมาคือรสชาติหวานคิดเปนรอยละ 25.8 และรสชาติออนๆคิดเปนรอยละ 15.2 ผูตอบแบบสอบ 
ถามชาวตางชาติชอบด่ืมไวนท่ีมีรสชาตฝิาดมากท่ีสุดคิดเปนรอยละ 34.0 รองลงมาคือรสชาติหวานคิด
เปนรอยละ 30.7และรสชาติรสชาติเขมคิดเปนรอยละ 15.3    

  ผูตอบแบบสอบถามชาวไทยชอบด่ืมไวนท่ีมีกลิ่นผลไมมากท่ีสุดคิดเปนรอยละ 29.8 
รองลงมาคือกลิ่นไมโอค คิดเปนรอยละ 25.2 และกลิ่นเผ็ด (เครื่องเทศ) คิดเปนรอยละ 15.2 ผูตอบแบบ 
สอบถามชาวตางชาติชอบด่ืมไวนท่ีมีกลิ่นผลไมมากท่ีสุดคิดเปนรอยละ 41.3 รองลงมาคือเผ็ด (เคร่ือง 
เทศ) คิดเปนรอยละ 32.0 และชอกโกแลต คิดเปนรอยละ 13.3  
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ผูตอบแ บบสอบถา มชาวไทยสวนใหญ เลือกซื้อไวนโดยพิจารณา จากระดับของ
แอลกอฮอลคิดเปนรอยละ 69.3 ผูตอบแบบสอบถามชาวตางชาติสวนใหญเลือกซื้อไวนโดยไมได
พิจารณาจากระดับของแอลกอฮอลคิดเปนรอยละ 59.3  

ผูตอบแบบสอบถามชาวไทยสวนใหญเลือกซื้อไวนโดยพิจารณาจากความขุนใสของไวน
คิดเปนรอยละ 62.7 ผูตอบแบบสอบถามชาวตางชาติสวนใหญเลือกซื้อไวนโดยพิจารณาจากความขุนใส
ของไวนคิดเปนรอยละ 57.3   

ผูตอบแบบสอบถามชาวไทยเลือกซื้อไวนโดยการเจาะจงย่ีหอมากท่ีสุดคิดเปนรอยละ 50.7 
รองลงมาคือไมเจาะจงยี่หอคิดเปนรอยละ 49.3 ผูตอบแบบสอบถามชาวตางชาติ เลือกซื้อไวนโดยการ
ไมเจาะจงยี่หอคิดเปนรอยละ 53.1  
  ผูตอบแบบสอบถามชาวไทยชอบด่ืมไวนท่ีผลิตจากประเทศฝรั่งเศสมากท่ีสุดคิดเปน    
รอยละ 34.0 รองลงมาคือประเทศออสเตรเลียคิดเปนรอยละ 32.0 และประเทศอิตาลีคิดเปนรอยละ 16.0 
ผูตอบแบบสอบถามชาวตางชาติชอบดื่มไวนท่ีผลิตจากประเทศฝร่ังเศสมากท่ีสุดคิดเปนรอยละ 32.0
รองลงมาคือประเทศออสเตรเลียคิดเปนรอยละ 24.7และประเทศอิตาลีคิดเปนรอยละ 22.7   

ผูตอบแบบสอบถามชาวไทยสวนใหญซื้อไวนท่ีมีราคาระหวาง 301-500 บาทคิดเปน    
รอยละ 58.0 รองลงมาเปนราคาระหวาง 501-1,000 บาทเปนรอยละ 34.0 ผูตอบแบบสอบถามชาวตาง 
ชาติซื้อไวนที่มีราคาระหวาง 501-1,000 บาทมากท่ีสุดคิดเปนรอยละ 49 รองลงมาคือราคาระหวาง 301-
500 บาทคิดเปนรอยละ 21.3 และราคาระหวาง 1001-2000 บาทคิดเปนรอยละ 16.7 

ผูตอบแบบสอบถามชาวไทยสวนใหญบางคร้ังตัดสินใจซื้อไวนที่มีเคร่ืองหมายไดรับ
รางวัล ท่ีฉลากคิดเปนรอยละ 51.3 ผูตอบแบบสอบถามชาวตางชาติบางครั้งตัดสินใจซื้อไวนท่ีมี
เคร่ืองหมายไดรับรางวัลท่ีฉลากมากท่ีสุดคิดเปนรอยละ 44.0 
  ผูตอบแบบสอบถามชาวไทยสวนใหญตัดสินใจซื้อไวนจากการอานฉลากท่ีขวดไวนคิด
เปนรอยละ 87.3 ผูตอบแบบสอบถามชาวตางชาติตัดสินใจซื้อไวนจากการอานฉลากท่ีขวดไวนมาก
ท่ีสุดคิดเปนรอยละ 46.0 รองลงมาเปนบางครั้ง คิดเปนรอยละ 32.7 

ผูตอบแบบสอบถามชาวไทยสวนใหญไมซื้อไวนท่ีไมติดอากรแสตมปคิดเปนรอยละ 66.7 
ผูตอบแบบสอบถามชาวตางชาติสวนใหญไมซื้อไวนท่ีไมติดอากรแสตมปคิดเปนรอยละ 67.3 
  ผูตอบแบบสอบถามชาวไทยสวนใหญชอบดื่มไวนเพราะรสชาติอรอยคิดเปนรอยละ 57.0 
รองลงมาเปนการด่ืมเพ่ือสุขภาพคิดเปนรอยละ 17.2 และเพ่ือเหมาะสมกับอาหารท่ีรับประทานคิดเปน
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รอยละ 11.3 ผูตอบแบบสอบถามชาวตางชาติชอบด่ืมไวนเพราะเหมาะสมกับอาหารท่ีรับประทานมาก
ท่ีสุดคิดเปนรอยละ 40.0 รองลงมาเปนเพราะรสชาติอรอยคิดเปนรอยละ 35.3    

ผูตอบแบบสอบถามชาวไทยสวนใหญชอบดื่มไวนกับเพ่ือนคิดเปนรอยละ 51.3 รองลงมา
คือด่ืมกับบุคคลในครอบครัวคิดเปนรอยละ 22.0 และดื่มกับเพ่ือนรวมงานคิดเปนรอยละ 15.3ผูตอบ
แบบสอบถามชาวตางชาติสวนใหญชอบด่ืมไวนกับเพ่ือนคิดเปนรอยละ 52.7 รองลงมาคือด่ืมคนเดียว
คิดเปนรอยละ 22.0 และดื่มกับด่ืมกับบุคคลในครอบครัวคิดเปนรอยละ 16.0  

ผูตอบแบบสอบถามชาวไทยสวนใหญมีบุคคลท่ีมีอิทธิพลตอการตัดสินใจในการเลือกซื้อ
ไวนคือตนเองคิดเปนรอยละ 68.2 รองลงมาคือพนักงานขายคิดเปนรอยละ 15.2 และเพ่ือนคิดเปน     
รอยละ 9.9 ผูตอบแบบสอบถามชาวตางชาติสวนใหญมีบุคคลท่ีมีอิทธิพลตอการตัดสินใจในการเลือก
ซื้อไวนคือตนเองคิดเปนรอยละ 62.7 รองลงมาคือเพื่อนคิดเปนรอยละ 25.3 

ผูตอบแบบสอบถามชาวไทยสวนใหญมีบุคคลท่ีตัดสินใจในการเลือกซื้อไวนคือตนเอง  
คิดเปนรอยละ 85.4 รองลงมาคือคูสมรสคิดเปนรอยละ 6.0 และเพ่ือนคิดเปนรอยละ 5.3 ผูตอบ
แบบสอบถามชาวตางชาติสวนใหญมีบุคคลที่ตัดสินใจในการเลือกซื้อไวนคือตนเองคิดเปนรอยละ 61.3 
รองลงมาคือเพ่ือนคิดเปนรอยละ 17.3   

ผูตอบแบบสอบถามชาวไทยสวนใหญบริโภคไวนเฉพาะเทศกาลพิเศษหรือเหตุการณ
สําคัญคิดเปนรอยละ 58.9 รองลงมาคือด่ืมเปนประจําคิดเปนรอยละ 32.5 ผูตอบแบบสอบถามชาวตาง 
ชาติสวนใหญดื่มเปนประจําคิดเปนรอยละ 52.7 รองลงมาคือเฉพาะเทศกาลพิเศษหรือเหตุการณสําคัญ
คิดเปนรอยละ 30.0 

ผูตอบแบบสอบถามชาวไทยชอบด่ืมไวนที่บานมากที่สุดคิดเปนรอยละ 46.0 รองลงมาคือ
ในงานเลี้ยงสังสรรคคิดเปนรอยละ 27.3และรานอาหารคิดเปนรอยละ 24.7 ผูตอบแบบสอบถาม
ชาวตางชาติชอบด่ืมไวนท่ีบานมากท่ีสุดคิดเปนรอยละ 40.7 รองลงมาคือรานอาหารคิดเปนรอยละ 31.3  

ผูตอบแบบสอบถามชาวไทยด่ืมไวนมานานระหวาง 1-3 ป มากท่ีสุดคิดเปนรอยละ 44.0 
รองลงมาคือมากกวา 6 ป คิดเปนรอย 26.0 และระหวาง 4-6 ปคิดเปนรอยละ 24.7  ผูตอบแบบสอบถาม
ชาวตางชาติสวนใหญด่ืมไวนมานานมากกวา 6 ป คิดเปนรอยละ 60.0 รองลงมาคือ 1-3 ปคิดเปนรอยละ 
14.7 และนอยกวา 1 ปคิดเปนรอยละ 12.7  

ผูตอบแบบสอบถามชาวไทยสวนใหญมีความถี่ไมแนนอนในการด่ืมไวนคิดเปนรอยละ 
77.3 ผูตอบแบบสอบถามชาวตางชาติมีความถี่ไมแนนอนในการดื่มไวนมากท่ีสุดคิดเปนรอยละ 35.3 
รองลงมาเปนอาทิตยละ 3 คร้ังคิดเปนรอยละ 26.0 และดื่มทุกวันคิดเปนรอยละ 18.0  
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ผูตอบแบบสอบถามชาวไทยด่ืมไวนในปริมาณ 4-6 แกวตอคร้ังมากที่สุดคิดเปนรอยละ 
44.7 รองลงมาคือปริมาณ 1-3 แกวคิดเปนรอย 31.3 และปริมาณมากกวา 6 แกวคิดเปนรอยละ 23.3
ผูตอบแบบสอบถามชาวตางชาติสวนใหญด่ืมไวนในปริมาณ 1-3 แกวตอคร้ังคิดเปนรอยละ 66 
รองลงมาคือปริมาณ 4-6 แกวคิดเปนรอย 18.7 และปริมาณมากกวา 6 แกวคิดเปนรอยละ 15.3   

ผูตอบแบบสอบถามชาวไทยสวนใหญซื้อไวนครั้งละ 2-3 ขวดคิดเปนรอยละ 51.3 
รองลงมาคือครั้งละ 1 ขวดคิดเปนรอยละ 37.3 ผูตอบแบบสอบถามชาวตางชาติซื้อไวนคร้ังละ1 ขวด
เปนสวนมากคิดเปนรอยละ 46.7 รองลงมาคือ 2-3 ขวดคิดเปนรอยละ 33.3   

ผูตอบแบบสอบถามชาวไทยสวนใหญมีความถี่ไมแนนอนในการซื้อไวนคิดเปนรอยละ 
75.3 ผูตอบแบบสอบถามชาวตางชาติมีความถี่ไมแนนอนในการซื้อไวนมากท่ีสุดคิดเปนรอยละ 28.0 
รองลงมาคือ อาทิตยละครั้ง คิดเปนรอยละ 24.7 และ 2 คร้ังตออาทิตย คิดเปนรอยละ 16.7    

ผูตอบแบบสอบถามชาวไทยสวนใหญซื้อไวนท่ีซุปเปอรมาเกตคิดเปนรอยละ 79.5 
รองลงมาคือท่ีรานไวนคิดเปนรอยละ 17.9 ผูตอบแบบสอบถามชาวตางชาติซื้อไวนท่ีรานไวนมากที่สุด
คิดเปนรอยละ 47.3 รองลงมาคือท่ีซุปเปอรมาเกตคิดเปนรอยละ 30  

ผูตอบแบบสอบถามชาวไทยมีการรับรูขอมูลเกี่ยวกับไวนจากพนักงานขายมากที่สุด      
คิดเปนรอยละ 34.4 รองลงมาคือจากงานชิมไวนคิดเปนรอย 17.2 และจากเพ่ือนคิดเปนรอยละ16.6  
ผูตอบแบบ สอบถามชาวตางชาติมีการรับรูขอมูลเกี่ยวกับไวนจากเพ่ือนมากท่ีสุดคิดเปนรอยละ 36.7
รองลงมาคือหนังสือพิมพหรือนิตยสารคิดเปนรอย 17.3 และพนักงานขายคิดเปนรอยละ 13.3  

ผูตอบแบบสอบถามชาวไทยสวนใหญยังคงด่ืมไวนตอไปคิดเปนรอยละ 97.4 ผูตอบ
แบบสอบถามชาวตางชาติสวนใหญยังคงด่ืมไวนตอไปคิดเปนรอยละ 80 
 
สวนท่ี 3  ปจจัยสวนประสมทางการตลาดที่มีผลตอผูบริโภคในการตัดสินใจซื้อไวนนําเขา 

 
ปจจัยทางดานผลิตภัณฑ 

 ผูตอบแบบสอบถามชาวไทยใหระดับความสําคัญตอปจจัยดานผลิตภัณฑโดยรวมคาเฉลี่ย
อยูในระดับมาก (คาเฉลี่ย 3.86) โดยปจจัยยอยดานผลิตภัณฑท่ีผูตอบแบบสอบถามใหความ สําคัญมาก
ท่ีสุดเรียงลําดับไดดังนี้ รสชาติของไวน (คาเฉลี่ย 4.55) ประเภทขององุนที่ใชผลิต (คาเฉลี่ย 4.19 ) กลิ่น
ของไวน (คาเฉลี่ย 4.19) ประเภทของไวน (คาเฉลี่ย 3.99) แหลงที่ผลิต (คาเฉลี่ย 3.97) ความขุนใสของ
ไวน (คาเฉลี่ย 3.89) อายุของไวน (ปท่ีผลิต) (คาเฉลี่ย 3.82) ความแรงของแอลกอฮอล (คาเฉลี่ย 3.67) 
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เคร่ืองหมายคุณภาพ (คาเฉลี่ย 3.60) มีอากรแสตมปถูกตองตามกฎหมาย (คาเฉลี่ย 3.51) และยี่หอผูผลิต 
(คาเฉลี่ย 3.30) 

ผูตอบแบบสอบถามชาวตางชาติใหระดับความสําคัญตอปจจัยดานผลิตภัณฑโดยรวม
คาเฉลี่ยอยูในระดับปานกลาง (คาเฉลี่ย 3.42) โดยปจจัยยอยดานผลิตภัณฑท่ีผูตอบแบบสอบถามให
ความสําคัญมากที่สุดเรียงลําดับไดดังนี้รสชาติของไวน (คาเฉลี่ย 4.07) ประเภทของไวน (คาเฉลี่ย 3.81)
กลิ่นของไวน (คาเฉลี่ย 3.71) อายุของไวน(ปท่ีผลิต) (คาเฉลี่ย 3.66) ประเภทขององุนท่ีใชผลิต(คาเฉลี่ย 
3.61) แหลงท่ีผลิต(คาเฉลี่ย 3.55) ความขุนใสของไวน (คาเฉลี่ย 3.49) ความแรงของแอลกอฮอล 
(คาเฉลี่ย 3.23) เคร่ืองหมายคุณภาพ (คาเฉลี่ย 3.19) ย่ีหอผูผลิต (คาเฉลี่ย 3.00) มีอากรแสตมปถูกตอง
ตามกฎหมาย (คาเฉลี่ย 2.83) ปายฉลากท่ีอธิบายคุณภาพของไวน (คาเฉลี่ย 2.79) 

ปจจัยทางดานราคา 
 ผูตอบแบบสอบถามชาวไทยใหระดับความสําคัญตอปจจัยดานราคาโดยรวมคาเฉลี่ยอยูใน
ระดับมาก (คาเฉลี่ย 3.53) โดยปจจัยยอยดานราคาท่ีผูตอบแบบสอบถามใหความสําคัญมากที่สุด
เรียงลําดับไดดังนี้ ราคาเหมาะสมกับคุณภาพของผลิตภัณฑ (คาเฉลี่ย 3.75) มีการลดราคาตามเทศกาล
ตางๆ (คาเฉลี่ย 3.61) มีรายการราคาของไวน (คาเฉลี่ย 3.56) มีหลายราคาใหเลือก (คาเฉลี่ย 3.53) มี
สวนลดเม่ือซื้อในปริมาณมาก(คาเฉลี่ย 3.42) มีสวนลดเม่ือชําระดวยเงินสด (คาเฉลี่ย 3.34) 

ผูตอบแบบสอบถามชาวตางชาติใหระดับความสําคัญตอปจจัยดานราคาโดยรวมคาเฉลี่ย
อยูในระดับปานกลาง (คาเฉลี่ย 3.48) โดยปจจัยยอยดานราคาที่ผูตอบแบบสอบถามใหความสําคัญมาก
ท่ีสุดเรียงลําดับไดดังนี้ ราคาเหมาะสมกับคุณภาพของผลิตภัณฑ (คาเฉลี่ย 3.81) มีรายการราคาของไวน 
(คาเฉลี่ย 3.55) มีหลายราคาใหเลือก (คาเฉลี่ย 3.54) มีการลดราคาตามเทศกาล (คาเฉลี่ย 3.35) มีสวนลด
เม่ือชําระดวยเงินสด (คาเฉลี่ย 3.34) มีสวนลดเม่ือซื้อในปริมาณมาก (คาเฉลี่ย 3.33) 

ปจจัยทางดานการจัดจําหนาย 
ผูตอบแบบสอบถามชาวไทยใหระดับความสําคัญตอปจจัยดานการจัดจําหนายโดยรวม

คาเฉลี่ยอยูในระดับมาก (คาเฉลี่ย 3.66) โดยปจจัยยอยดานการจัดจําหนายท่ีผูตอบแบบสอบถามให
ความสําคัญมากที่สุดเรียงลําดับไดดังนี้มีการจัดไวนเปนหมวดหมูตามประเภท หางาย (คาเฉลี่ย 4.28) มี
ไวนจําหนายเพียงพอตอความตองการ (คาเฉลี่ย 4.07) รานจัดจําหนายมีพ้ืนท่ีกวางขวาง (คาเฉลี่ย 3.71) 
รานจัดจําหนายดูสวยงาม สะอาด (คาเฉลี่ย 3.63) มีท่ีจอดรถเพียงพอและสะดวก (คาเฉลี่ย 3.51)  
ชวงเวลาเปดปดราน (คาเฉลี่ย 3.43) รานจําหนายอยูใกลบาน (คาเฉลี่ย 3.40)  ปายรานคาโดดเดนเปนท่ี
สังเกต (คาเฉลี่ย 3.30)   
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ผูตอบแบบสอบถามชาวตางชาติใหระดับความสําคัญตอปจจัยดานการจัดจําหนาย
โดยรวมคาเฉลี่ยอยูในระดับปานกลาง (คาเฉลี่ย 3.30) โดยปจจัยยอยดานการจัดจําหนายท่ีผูตอบ
แบบสอบถามใหความสําคัญมากที่สุดเรียงลําดับไดดังนี้ มีการจัดไวนเปนหมวดหมูตามประเภทหางาย 
(คาเฉลี่ย 3.65) รานจัดจําหนายดูสวยงาม สะอาด (คาเฉลี่ย 3.49) มีไวนจําหนายเพียงพอตอความตองการ
(คาเฉลี่ย 3.48) รานจําหนายอยูใกลบาน (คาเฉลี่ย 3.40) ชวงเวลาเปดปดราน (คาเฉลี่ย 3.27) ปายรานคา
โดดเดนเปนท่ีสังเกต (คาเฉลี่ย 3.09) รานจัดจําหนายมีพ้ืนที่กวางขวาง (คาเฉลี่ย 3.04) มีที่จอดรถ
เพียงพอและสะดวก (คาเฉลี่ย 3.00) 

ปจจัยดานการสงเสริมการตลาด 
 ผูตอบแบบสอบถามชาวไทยใหระดับความสําคัญตอปจจัยดานการสงเสริมการตลาด
โดยรวมคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก (คาเฉลี่ย 4.0) โดยปจจัยยอยดานการการสงเสริมการตลาดท่ีผูตอบ
แบบสอบถามใหความสําคัญมากที่สุดเรียงลําดับไดดังนี้ พนักงานขายสามารถใหคําแนะนําเร่ืองไวนได
ดี และพนักงานขายมีอัธยาศัยดี บุคลิกดี สุภาพ (คาเฉลี่ย 4.47 เทากัน) การสงเสริมการขาย (คาเฉลี่ย 
4.16)  กิจกรรมตาง ๆ เพื่อแนะนําไวน ( คาเฉลี่ย 3.95) จากขาวสารท่ีรานคาสงให(คาเฉลี่ย 3.63)มีการ
โฆษณาผานสื่อตางๆ(คาเฉลี่ย 3.34)  

ผูตอบแบบสอบถามชาวตางชาติใหระดับความสําคัญตอปจจัยดานการสงเสริมการตลาด
โดยรวมคาเฉลี่ยอยูในระดับปานกลาง (คาเฉลี่ย 3.30) โดยปจจัยยอยดานการการสงเสริมการตลาดท่ี
ผูตอบแบบสอบถามใหความสําคัญมากที่สุดเรียงลําดับไดดังนี้พนักงานขายมีอัธยาศัยดี บุคลิกดี สุภาพ 
(คาเฉลี่ย 3.48) พนักงานขายสามารถใหคําแนะนําเรื่องไวนไดดี (คาเฉลี่ย 3.40) กิจกรรมตางๆ เพ่ือ
แนะนําไวน เชน งานชิมไวน (คาเฉลี่ย 3.35) มีการโฆษณาผานสื่อตางๆ (คาเฉลี่ย 3.22) ขาวสารท่ีรานคา
สงให (คาเฉลี่ย 2.96) 
 
สวนท่ี 4 ขอคนพบ 
 

ในสวนความสัมพันธของปจจัยสวนประสมทางการตลาดจําแนกตามระดับรายไดของ
ผูตอบแบบสอบถามชาวไทยและชาวตางชาติ มีขอคนพบดังนี ้
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ชาวไทย 
ปจจัยสวนประสมการตลาดดานผลิตภัณฑ 
ปจจัยยอยดานผลิตภัณฑ ท่ีมีผลตอการตัดสินใจซื้อไวนนําเขาจําแนกตามระดับ

ความสําคัญเฉลี่ยของแตละกลุมรายได ไดแก ปจจัยดานอายุของไวน(ปท่ีผลิต) ย่ีหอผูผลิต มีอากร
แสตมปถูกตองตามกฎหมาย และปายฉลากที่อธิบายคุณภาพของไวน  มีความแตกตางกันอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติ  

ปจจัยสวนประสมการตลาดดานราคา 
ปจจัยยอยดานราคาทุกปจจัยมีผลตอการตัดสินใจซื้อไวนนํา เขาจําแนกตามระดับ

ความสําคัญเฉลี่ยของแตละกลุมรายได ไดแก ราคาเหมาะสมกับคุณภาพของผลิตภัณฑ มีรายการราคา
ของไวน มีหลายราคาใหเลือก มีสวนลดเม่ือซื้อปริมาณมาก มีสวนลดเมื่อชําระดวยเงินสดและมีการลด
ราคาตามเทศกาลตางๆ มีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ 

ปจจัยสวนประสมการตลาดดานการจัดจําหนาย 
ปจจัยยอยดานการจัดจําหนายมีผลตอการตัดสินใจซื้อไวนนําเขา จําแนกตามระดับ

ความสําคัญเฉลี่ยของแตละกลุมรายได ไดแก รานจําหนายอยูใกลบาน ปายรานคาโดดเดนเปนท่ีสังเกต 
มีท่ีจอดรถเพียงพอและสะดวก รานจัดจําหนายดูสวยงามสะอาด ชวงเวลาเปดปดราน และมีการจัดไวน
เปนหมวดหมูตามประเภท หางาย  มีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ 

ปจจัยสวนประสมการตลาดดานการสงเสริมการตลาด 
ปจจัยยอยดานการการสงเสริมการตลาดมีผลตอการตัดสินใจซื้อไวนนําเขาจําแนกตาม

ระดับความสําคัญเฉลี่ยของแตละกลุมรายได ไดแก มีการโฆษณาผานสื่อตางๆ พนักงานขายสามารถให
คําแนะนําเร่ืองไวนไดดีและมีกิจกรรมตางๆ เพ่ือแนะนําไวน  มีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติ 

ชาวตางชาติ 
ปจจัยสวนประสมการตลาดดานผลิตภัณฑ 
ปจจัยยอยดานผลิตภัณฑ ท่ีมีผลตอการตัดสินใจซื้อไวนนําเขาจําแนกตามระดับ

ความสําคัญเฉลี่ยของแตละกลุมรายได ไดแก ปจจัยดานประเภทของไวน เคร่ืองหมายคุณภาพ และยี่หอ
ผูผลิต มีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ 
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ปจจัยสวนประสมการตลาดดานราคา 
ปจจัยยอยดานราคาท่ีมีผลตอการตัดสินใจซื้อไวนนําเขาจําแนกตามระดับความสําคัญ

เฉลี่ยของแตละกลุมรายได ไมมีความแตกตางกัน 
ปจจัยสวนประสมการตลาดดานการจัดจําหนาย 
ปจจัยยอยดานการจัดจําหนายท่ีมีผลตอการตัดสินใจซื้อไวนนําเขาจําแนกตามระดับ

ความสําคัญเฉลี่ยของแตละกลุมรายได ไดแก รานจําหนายอยูใกลบาน มีความแตกตางกันอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติ 

ปจจัยสวนประสมการตลาดดานการสงเสริมการตลาด 
ปจจัยยอยดานการสงเสริมการขายที่มีผลตอการตัดสินใจซื้อไวนนําเขาจําแนกตามระดับ

ความสําคัญเฉลี่ยของแตละกลุมรายได ไดแก กิจกรรมตางๆ เพ่ือแนะนําไวนและการสงเสริมการขาย มี
ความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ 
 
อภิปรายผล 
 

จากการศึกษาเร่ืองปจจัยสวนประสมทางการตลาดท่ีมีผลตอผูบริโภคในการตัดสินใจซื้อ
ไวนนําเขาในอํา เภอเมืองเชียงใหม ผูศึกษาไดนําผลการศึกษาของกิตติสุข ดํารงศรี (2550) ซึ่ง
ทําการศึกษาเรื่องปจจัยสวนประสมการตลาดท่ีมีผลตอการตัดสินใจซื้อไวนผลไมของผูบริโภคใน
อําเภอเมืองเชียงใหมและบทความจากหนังสือพิมพกรุงเทพรายสัปดาห (2549) มาประกอบการอภิปราย
ผล ซึ่งสามารถอภิปรายผลการศึกษาไดดังนี้ 

ผลการศึกษาในสวนท่ีเก่ียวกับพฤติกรรมในการบริโภคไวนนําเขาพบวา 
ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญชอบดื่มไวนแดงมากกวาไวนขาว ผูตอบแบบสอบถามสวน

ใหญชอบดื่มไวนเพราะรสชาติอรอย ผูตอบแบบสอบถามมีบุคคลท่ีมีอิทธิพลตอการตัดสินใจในการ
เลือกซื้อไวนสวนใหญคือตนเองซึ่งตรงกับผลการวิจัยผลการวิจัยของกิตติสุข ดํารงศรี (2550) ซึ่งไดผล
การศึกษาวาผูตอบแบบสอบถามสวนใหญชอบด่ืมไวนแดงมากกวาไวนขาว ชอบด่ืมไวนเพราะรสชาติ
อรอย และมีบุคคลที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจในการเลือกซื้อไวนสวนใหญคือตนเองเชนกัน ผูตอบ
แบบสอบถามสวนใหญชอบด่ืมไวนท่ีผลิตจากประเทศฝร่ังเศสซึ่งตรงกับบทความจากหนังสือพิมพ
กรุงเทพรายสัปดาห (2549) 
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ผลการศึกษาปจจัยสวนประสมการตลาดโดยรวมของผูตอบแบบสอบถาม  ผูตอบ
แบบสอบถามชาวไทยใหความสําคัญในระดับมากกับทุกปจจัยสวนประสมการตลาด และอันดับของ
ปจจัยที่ผูตอบแบบสอบถามชาวตางชาติใหความสําคัญโดยเรียงลําดับคาเฉลี่ยจากมากไปหานอยคือ
ปจจัยดานราคา รองลงมาคือ ปจจัยดานผลิตภัณฑ  และสวนปจจัยดานการสงเสริมการตลาดและ ปจจัย
ดานการจัดจําหนาย เทากันเปนลําดับถัดมา ซึ่งตรงกับผลการวิจัยของกิตติสุข ดํารงศรี (2550) ท่ีโดยรวม
ผูตอบแบบสอบถามใหความสําคัญของปจจัยสวนประสมการตลาด กับทุกปจจัยในระดับมากเชนกัน 
โดยเรียงลําดับจากคาเฉลี่ยมากไปหานอยคือ ปจจัยราคา ปจจัยผลิตภัณฑ ปจจัยการจัดจําหนายและ
ปจจัยดานการสงเสริมการตลาด  
 จากการพิจารณาปจจัยสวนประสมการตลาดในปจจัยยอย พบวาปจจัยการตลาดทั้ง 4 ดาน
คือ ดานผลิตภัณฑ ดานราคา ดานการจัดจําหนาย ดานการสงเสริมการตลาด มีระดับความสําคัญตอการ
ตัดสินใจซื้อไวนนําเขาในอําเภอเมืองเชียงใหมของผูตอบแบบสอบถามดังนี้ 

ปจจัยสวนประสมการตลาดดานผลิตภัณฑ   
กลุมผูตอบแบบสอบถามทั้งชาวไทยและชาวตางชาติใหความสําคัญในปจจัยยอยดาน

ผลิตภัณฑในระดับมากท่ีสุดเรื่อง รสชาติของไวน ซึ่งตางกับผลการวิจัยของกิตติสุข ดํารงศรี (2550)ซึ่ง
ใหความสําคัญในระดับมากท่ีสุดในเร่ืองของ การระบุวันเดือนปท่ีผลิต วันหมดอายุ ความแตกตางใน
ผลการวิจัยเกิดเนื่องจากความแตกตางของผลิตภัณฑซึ่งผลิตภัณฑที่กิตติสุข ดํารงศรี(2550) ไดศึกษาไว
เปนไวนผลไมท่ีผลิตในไทย 

จึงทําใหทราบวากลุมผูบริโภคไวนนําเขาใหความสําคัญอยางมากกับเรื่องรสชาติของไวน
นําเขา 

ปจจัยสวนประสมการตลาดดานราคา 
กลุมผูตอบแบบสอบถามท้ังชาวไทยและชาวตางชาติใหความสําคัญในปจจัยยอยดานราคา

ในระดับมากที่สุดเรื่องราคาเหมาะสมกับคุณภาพของผลิตภัณฑ ซึ่งสอดคลองกับบทความจาก
หนังสือพิมพกรุงเทพรายสัปดาห(2549) แตตางกับผลการวิจัยของกิตติสุข ดํารงศรี (2550) ซึ่งให
ความสําคัญในระดับมากท่ีสุดในเรื่องของการมีปายราคาที่ชัดเจน  
 จึงทําใหทราบวากลุมผูบริโภคไวนนําเขาใหความสําคัญอยางมากกับเรื่องราคาเหมาะสม
กับคุณภาพของผลิตภัณฑ   
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ปจจัยสวนประสมการตลาดดานการจัดจําหนาย 
 กลุมผูตอบแบบสอบถามใหความสําคัญในปจจัยยอยดานการจัดจําหนายในระดับมาก
ท่ีสุดเรื่องการจัดไวนเปนหมวดหมูตามประเภทหางาย ซึ่งตางกับผลการวิจัยของกิตติสุข ดํารงศรี(2550) 
ซึ่งใหความสําคัญในระดับมากที่สุดในเรื่อง รานจัดจําหนายดูสวยงามสะอาด 
 จึงทําใหทราบวากลุมผูบริโภคไวนนําเขาใหความสําคัญอยางมากกับเรื่องการจัดไวนเปน
หมวดหมูตามประเภทหางาย 
 ปจจัยสวนประสมการตลาดดานการสงเสริมการตลาด 
 กลุมผูตอบแบบสอบถามใหความสําคัญในปจจัยยอยดานสงเสริมการตลาดในระดับมาก
ท่ีสุดเรื่องพนักงานขายสามารถใหคําแนะนําเร่ืองไวนไดดีและพนักงานขายมีอัธยาศัยดี บุคลิกดี สุภาพ 
ซึ่งตรงกับผลการวิจัยของกิตติสุข ดํารงศรี (2550) ซึ่งใหความสําคัญในระดับมากที่สุดเร่ืองพนักงานขาย
เชนกัน 
 จึงทําใหทราบวากลุมผูบริโภคไวนนําเขาใหความสําคัญอยางมากกับเรื่องพนักงานขาย 
 
ขอเสนอแนะ 
 

จากผลการศึกษาเรื่องปจจัยสวนประสมทางการตลาดท่ีมีผลตอผูบริโภคในการตัดสินใจ
ซื้อไวนนําเขาในอําเภอเมืองเชียงใหม ทําใหทราบถึงระดับความสําคัญของปจจัยสวนประสมการตลาด
และพฤติกรรมของผูบริโภค ผูศึกษามีขอเสนอแนะ เพ่ือท่ีผูสนใจจะไดนําขอมูลจากผลการศึกษานี้ไปใช 
วางแผนกลยุทธการตลาด เพ่ือพัฒนาศักยภาพของกิจการ และสรางการไดเปรียบในการแขงขัน ซึ่ง
ขอเสนอแนะมีดังน้ี 

ชาวไทย 
1)  ปจจัยดานผลิตภัณฑ ผูประกอบการควรจัดจําหนายไวนนําเขาท่ีเปนท่ีตองการของ

ผูบริโภค โดยชาวไทยชอบดื่มไวนแดงและไวนขาวในอัตราสวน 7:3  ดังนั้นควรจําหนายไวนแดงเปน
สัดสวนท่ีมากกวาไวนขาวคือสัดสวน 7:3  

ชนิดของไวนแดงท่ีชาวไทยชอบด่ืมคือชอบชนิดชิราสมากท่ีสุด รองลงมาคือคาบิเนท
เซอวิยองในอัตราสวนใกลเคียงกัน และอันดับสามคือเมอโลในอัตราสวน 3:3:2 ดังนั้นสัดสวนในการ
จัดจําหนายไวนแดงชนิดชิราสตอชนิดคาบิเนทเซอวิยองตอชนิดเมอโลตอชนิดอื่นๆ ควรเปนสัดสวน 
3:3:2:2  
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ประเภทไวนขาวท่ีชาวไทยชอบดื่มคือชาดอนเนมากท่ีสุดรองลงมาเปนเซอวิยองบลังและ
ไวนขาวหวานในอัตราสวน 6:2:1  ดังนั้นสัดสวนในการจัดจําหนายไวนขาวชนิดชาดอนเนตอเซอวิยอ
งบลังตอไวนขาวหวานควรเปนสัดสวน 6:2:1   
    รสชาติของไวนท่ีชาวไทยชอบดื่มคือรสชาติเขม (full body)รองลงมาคือรสชาติหวานและ
รสชาติออนๆ ในอัตราสวน 8 :5:3 ดังน้ันสัดสวนในการจัดจําหนายไวนรสชาติเขมตอรสชาติหวานตอ
รสชาติออนๆควรเปนสัดสวน 8 :5:3 

ชาวไทยชอบด่ืมไวนท่ีมีกลิ่นผลไมมากท่ีสุด รองลงมาคือกลิ่นไมโอค และกลิ่นเผ็ด
(เคร่ืองเทศ) ในอัตราสวน 6:5:3 ดังนั้นสัดสวนในการจัดจําหนายไวนท่ีมีกลิ่นผลไมตอกลิ่นไมโอคตอ
กลิ่นเผ็ด (เครื่องเทศ) ควรเปนสัดสวน 6:5:3 

อายุของไวนท่ีชาวไทยชอบดื่มคืออายุ 4-6 ปและ 1-3 ป ดังนั้นอายุของไวนท่ีควรจัดมา
จําหนายควรอยูระหวางอายุ 1-6 ป    

ผูตอบแบบสอบถามชาวไทยเลือกซื้อไวนโดยการเจาะจงยี่หอ ดังนั้นในการตอบสนอง
ผูบริโภคชาวไทยทางกิจการควรทราบถึงย่ีหอท่ีเปนท่ีนิยมของผูบริโภคและนํามาจัดจําหนาย หรือควร
ทําการโฆษณาประชาสัมพันธใหผูบริโภคเกิดการรูจักและยอมรับในยี่หอของไวนท่ีทางกิจการจัด
จําหนาย 
  ชาวไทยชอบดื่มไวนท่ีผลิตจากประเทศฝร่ังเศสมากท่ีสุด รองลงมาคือประเทศออสเตรเลีย 
และประเทศอิตาลี ดังน้ันกิจการควรจัดจําหนายไวนท่ีมาจากแหลงประเทศเหลานี้เพื่อสนองตอบตอ
ความตองการของผูบริโภค 

ชาวไทยตัดสินใจซื้อไวนท่ีมีเครื่องหมายไดรับรางวัลท่ีฉลากมีถึงรอยละ 50 และชาวไทย
ตัดสินใจซื้อไวนจากการอานฉลาก ดังนั้นถาทางกิจการเลือกจัดจําหนายไวนนําเขาท่ีมีปายฉลากอธิบาย
รายละเอียดของไวนและถามีเครื่องหมายไดรับรางวัลก็จะเปนการเพ่ิมโอกาสการขายใหกับทางกิจการ  

2)  ปจจัยดานราคา ผูประกอบการควรกําหนดราคาจําหนายใหเหมาะสมกับคุณภาพของ
ผลิตภัณฑ เน่ืองจากผูบริโภคใหความสนใจเรื่องนี้มากในการพิจารณาและตัดสินใจซื้อไวนโดยชาวไทย
สวนใหญซื้อไวนท่ีมีราคาระหวาง 301-500 บาทรองลงมาคือ 501-1,000 บาท ดังนั้นราคาไวนนําเขาท่ี
จัดจําหนายควรมีราคาอยูระหวาง  300 – 1,000 บาท 

3)  ปจจัยดานการจัดจําหนาย ผูประกอบการควรมีการจัดไวนเปนหมวดหมู ตามประเภท
ของไวน เพ่ือผูบริโภคหาไดงาย เนื่องจากผูบริโภคท้ังชาวไทยมีพฤติกรรมการซื้อไวนนําเขาจาก
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ซุปเปอรมารเกต ควรมีพนักงานขายท่ีมีความสามารถแนะนํา และปดการขายไดดีไวคอยบริการ
เนื่องจากชาวไทยมีพฤติกรรมในการรับขอมูลจากพนักงานขายมากที่สุด 

4)  ปจจัยดานการสงเสริมการตลาด ควรมีการฝกอบรมพนักงานขายใหมีความรูในเร่ือง
ของไวนและมีการจัดทําเอกสารเพ่ือแนะนําความรูเกี่ยวกับไวน เชน เร่ืองชนิดขององุน กลิ่นของไวน 
เปนตน สามารถแนะนํา และใหความรูแกลูกคาได จะสามารถสรางความมั่นใจในตัวผลิตภัณฑกับ
ผูบริโภค จนเกิดการตัดสินใจซื้อในที่สุด เนื่องจากผูบริโภคชาวไทยยังไมคอยมีความรูในเร่ืองของไวน
มากนักเน่ืองจากผูบริโภคจํานวนมากเริ่มด่ืมไวนเปนเวลาเพียง 1-3 ป และควรมีการทําการประชา 
สัมพันธกับผูบริโภคชาวไทยเพ่ือใหเกิดการรูจักและยอมรับในยี่หอของไวนเนื่องจากชาวไทยมี
พฤติกรรมการตัดสินใจซื้อไวนจากยี่หอท่ีรูจัก และควรมีการจัดการสงเสริมการขายตามเทศกาลตางๆ
เชนเทศกาลปใหม และการสงเสริมการขายควรจะเปนการเนนปริมาณ เชน ซื้อสองแถมหนึ่ง เนื่องจาก
ชาวไทยมีพฤติกรรมการซื้อไวนเม่ือมีเทศกาลพิเศษและซื้อเปนจํานวนมากกวาชาวตางชาติ และมี
ความถี่ไมแนนอนในการบริโภค 

ในการแบงสวนตลาดสําหรับลูกคาชาวไทย สามารถใชหลักเกณฑรายไดของลูกคาในการ
แบงกลุมโดยกิจการสามารถใชกลยุทธสวนประสมการตลาดในแตละปจจัย สรางความแตกตางให
เหมาะสมกับลูกคาแตละกลุม ไดดังนี้ 

ปจจัยสวนประสมการตลาดดานผลิตภัณฑ 
ปจจัยดานอายุของไวน(ปท่ีผลิต) ยี่หอผูผลิต มีอากรแสตมปถูกตองตามกฎหมาย และปาย

ฉลากท่ีอธิบายคุณภาพของไวน ลูกคามีรายไดตางกันก็จะใหความสําคัญกับปจจัยยอยเหลานี้ตางกัน  
ปจจัยสวนประสมการตลาดดานราคา 
ราคาเหมาะสมกับคุณภาพของผลิตภัณฑ มีรายการราคาของไวน มีหลายราคาใหเลือก มี

สวนลดเม่ือซื้อปริมาณมาก มีสวนลดเมื่อชําระดวยเงินสดและมีการลดราคาตามเทศกาลตางๆ ลูกคาท่ีมี
รายไดตางกันก็จะใหความสําคัญกับปจจัยยอยเหลาน้ีตางกัน 

ปจจัยสวนประสมการตลาดดานการจัดจําหนาย 
รานจําหนายอยูใกลบาน ปายรานคาโดดเดนเปนท่ีสังเกต มีท่ีจอดรถเพียงพอ และสะดวก 

รานจัดจําหนายดูสวยงามสะอาด ชวงเวลาเปดปดรานและ มีการจัดไวนเปนหมวดหมูตามประเภท หา
งาย การใหความสําคัญกับปจจัยตางๆ เหลานี้จะตางกันไปตามระดับรายได   
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ปจจัยสวนประสมการตลาดดานการสงเสริมการตลาด 
มีการโฆษณาผานสื่อตางๆ พนักงานขายสามารถใหคําแนะนําเรื่องไวนไดดีและมีกิจกรรม

ตางๆ เพ่ือแนะนําไวน  ลูกคาที่มีรายไดตางกันก็จะใหความสําคัญกับปจจัยยอยเหลานี้ตางกัน 
 

ชาวตางชาติ 
1) ปจจัยดานผลิตภัณฑ ผูประกอบการควรจัดจําหนายไวนนําเขาท่ีเปนท่ีตองการของ

ผูบริโภค โดยชาวตางชาติชอบด่ืมไวนแดงและไวนขาวในอัตราสวน 7:3  ดังนั้นควรจําหนายไวนแดง
เปนสัดสวนที่มากกวาไวนขาวคือสัดสวน 7:3  

  ชนิดของไวนแดงที่ชาวตางชาติชอบด่ืมคือชอบชนิดชิราสมากท่ีสุด รองลงมาคือคาบิเนท
เซอวิยองในอัตราสวนใกลเคียงกัน และอันดับสามคือเมอโลในอัตราสวน 3:3:2 ดังนั้นสัดสวนในการ
จัดจําหนายไวนแดงชนิดชิราสตอชนิดคาบิเนทเซอวิยองตอชนิดเมอโลตอชนิดอื่นๆ ควรเปนสัดสวน 
3:3:2:2  

ชาวตางชาติชอบด่ืมไวนขาวชาดอนเนมากที่สุด รองลงมาเปนเซอวิยองบลัง และเชนิน 
บลังในอัตราสวน 4:3:1 ดังนั้นสัดสวนในการจัดจําหนายไวนขาวชนิดชาดอนเนตอเซอวิยองบลังตอ 
เชนินบลังควรเปนสัดสวน 4:3:1 

ชาวตางชาติชอบด่ืมไวนท่ีมีรสชาติฝาดมากท่ีสุด รองลงมาคือรสชาติหวาน และรสชาติ
เขม ในอัตราสวน 2:2:1 ดังนั้นสัดสวนในการจัดจําหนายไวนที่มีรสชาติฝาดตอรสชาติหวานตอรสชาติ
เขมควรเปนสัดสวน 2:2:1 

ชาวตางชาติชอบด่ืมไวนท่ีมีกลิ่นผลไมมากท่ีสุด รองลงมาคือเผ็ด(เครื่อง เทศ) และ      
ชอกโกแลตในอัตราสวน 7:5:2 ดังนั้นสัดสวนในการจัดจําหนายไวนท่ีมีกลิ่นผลไมตอเผ็ด(เครื่องเทศ) 
ตอชอกโกแลตควรเปนสัดสวน 7:5:2 

ชาวตางชาติชอบด่ืมไวนท่ีมีอายุระหวาง 1-3 ปและ 4-6 ป ดังนั้นอายุของไวนท่ีควรจัดมา
จําหนายควรอยูระหวางอายุ 1-6 ป  

ชาวตางชาติชอบด่ืมไวนท่ีผลิตจากประเทศฝร่ังเศสมากที่สุด รองลงมาคือประเทศ
ออสเตรเลีย และประเทศอิตาลี ดังนั้นกิจการควรจัดจําหนายไวนที่มาจากแหลงประเทศเหลานี้เพ่ือ
สนองตอบตอความตองการของผูบริโภค 

ชาวตางชาติตัดสินใจซื้อไวนที่มีเคร่ืองหมายไดรับรางวัลท่ีฉลากมีถึงรอยละ 50 และ 
ชาวตางชาติตัดสินใจซื้อไวนจากการอานฉลาก ดังนั้นถาทางกิจการเลือกจัดจําหนายไวนนําเขาท่ีมีปาย
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ฉลากอธิบายรายละเอียดของไวน และถามีเครื่องหมายไดรับรางวัลก็จะเปนการเพ่ิมโอกาสการขาย
ใหกับทางกิจการ  

2) ปจจัยดานราคา ผูประกอบการควรกําหนดราคาจําหนายใหเหมาะสมกับคุณภาพของ
ผลิตภัณฑ เน่ืองจากผูบริโภคใหความสนใจเรื่องนี้มากในการพิจารณา และตัดสินใจซื้อไวน 

ชาวตางชาติซื้อไวนที่มีราคาระหวาง 501-1,000 บาทมากท่ีสุด รองลงมาคือ 301-500 บาท 
ดังนั้นราคาไวนนําเขาท่ีจัดจําหนายควรมีราคาอยูระหวาง  300 – 1,000 บาท 

3) ปจจัยดานการจัดจําหนาย ผูประกอบการควรมีการจัดไวนเปนหมวดหมู ตามประเภท
ของไวน เพื่อผูบริโภคหาไดงาย ชาวตางชาติพฤติกรรมการซื้อไวนนําเขาจากรานไวน และชอบรานคาท่ี
สะอาด สวยงาม 

4) ปจจัยดานการสงเสริมการตลาด ควรมีการฝกอบรมพนักงานขายใหมีความรูในเร่ือง
ของไวน ผูบริโภคชาวตางชาติมีพฤติกรรมการดื่มไวนท่ีเหมาะสมกับอาหาร ดังนั้นการฝกอบรมให
พนักงานขายมีความรูเกี่ยวกับชนิดของไวนและอาหารที่รับประทานดวยกัน เพ่ือสามารถแนะนําและให
ความรูแกลูกคาได จะสามารถสรางความม่ันใจในตัวผลิตภัณฑกับผูบริโภค จนเกิดการตัดสินใจซื้อใน
ท่ีสุด สําหรับชาวตางชาติการทําการสงเสริมการขายควรจัดขึ้นอยางเปนประจําสมํ่าเสมอตอเนื่องเชน 
การสะสมยอดเพ่ือไดสวนลด เนื่องจากชาวตางชาติมีพฤติกรรมการบริโภคไวนเปนประจํา ปริมาณการ
ซื้อตอครั้งนอยกวาชาวไทยแตจะซื้อในความถี่ท่ีมากกวา และในการทําการประชาสัมพันธควรหาขอมูล
วาใครเปนผูมีอิทธิพลในกลุม และใชวิธีการประชาสัมพันธผานผูมีอิทธิพล เน่ืองจากชาวตางชาติมี
พฤติกรรมในการรับขอมูลจากเพ่ือนมากท่ีสุด เชนการเชิญผูมีอิทธิพลมางานชิมไวน เปนตน 

ในการแบงสวนตลาดสําหรับลูกคาชาวตางชาติ สามารถใชหลักเกณฑรายไดของลูกคาใน
การแบงกลุมโดยกิจการสามารถใชกลยุทธสวนประสมการตลาดในแตละปจจัย สรางความแตกตางให
เหมาะสมกับลูกคาแตละกลุม ไดดังนี้ 

ปจจัยสวนประสมการตลาดดานผลิตภัณฑ 
ปจจัยดานประเภทของไวน เคร่ืองหมายคุณภาพ และย่ีหอผูผลิต ลูกคามีรายไดตางกันก็จะ

ใหความสําคัญกับปจจัยยอยเหลานี้ตางกัน  
ปจจัยสวนประสมการตลาดดานราคา 
ปจจัยยอยดานราคาท่ีมีผลตอการตัดสินใจซื้อไวนนําเขาจําแนกตามระดับความสําคัญ

เฉลี่ยของแตละกลุมรายได ไมมีความแตกตางกัน 
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ปจจัยสวนประสมการตลาดดานการจัดจําหนาย 
รานจําหนายอยูใกลบาน การใหความสําคัญกับปจจัยรานจําหนายอยูใกลบานนี้จะตางกัน

ไปตามระดบัรายได   
ปจจัยสวนประสมการตลาดดานการสงเสริมการตลาด 
กิจกรรมตางๆ เพื่อแนะนําไวน และการสงเสริมการขาย ลูกคาท่ีมีรายไดตางกันก็จะให

ความสําคัญกับปจจัยยอยเหลานี้ตางกัน 
ขอจํากัด 
การศึกษาคร้ังนี้ไมไดเก็บขอมูลผูบริโภคท่ีบริโภคไวนนําเขาในโรงแรม ดังนั้นผล

การศึกษาอาจไมครอบคลุมถึงพฤติกรรมและปจจัยสวนประสมการตลาดท่ีมีผลตอการตัดสินใจซื้อไวน
นําเขาของประชากรกลุมนี้ 
 
 


