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[ วารสาร การเงิน การลงทุน การตลาด  และการบริหารธุรกิจ  ปีท่ี1 เล่มท่ี 1] 

ความไว้วางใจทีม่ีผลต่อการตัดสินใจซ้ือไวน์ทีผ่ลติในประเทศไทยของ

ผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล 

TRUST AFFECTING THE CONSUMER’S DECISION TO PURCHASE 

THAI WINE IN BANGKOK AND VICINITIES 

วทิฐพร อุทยัฉาย 1   ดร.ไกรชิต สุตะเมือง 2   

                  ---------------------------------------------------------------- 

     บทคัดย่อ 

  การศึกษาคน้ควา้อิสระคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค ์(1) เพื่อศึกษาความแตกต่าง

ปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์ท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือไวน์ท่ีผลิตในประเทศไทย

ของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล (2) เพื่อศึกษาความสัมพนัธ์

ระหว่างปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือไวน์ท่ีผลิตใน

ประเทศไทยของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล (3) เพื่อศึกษา

ความสัมพนัธ์ระหวา่งปัจจยัอ่ืนๆท่ีเก่ียวขอ้งท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือไวน์ท่ีผลิต

ในประเทศไทยของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล  

ในการศึกษาคร้ังน้ี กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัยคือผูบ้ริโภคในเขต

กรุงเทพมหานคร และปริมณฑล ท่ีซ้ือไวน์ท่ีผลิตในประเทศไทย ซ่ึงกลุ่มตวัอยา่ง

เป็นแบบประชากรท่ีนับไม่ได้ (Infinite Population) จาํนวน 400 คน ใช้

แบบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมขอ้มูล โดยใชว้ิธีการสุ่มตวัอย่าง

แบบตามสะดวก (Convenience Sampling) และใชก้ารวิเคราะห์ขอ้มูลดว้ยการใช้

สถิติเชิงพรรณนา หาค่าร้อยละ ค่าความถ่ี ค่าเฉล่ีย ค่าเบ่ียงเบน และทดสอบ

สมมติฐานดว้ยค่าสถิติอนุมาน ผลจากการศึกษาคร้ังน้ีพบวา่ 

 

------------------------------------------------------ 
1 นกัศึกษาปริญญาโท คณะบริหารธุรกิจ มหาวทิยาลยัรังสิต 

² ผูอ้าํนวยการหลกัสูตร บริหารธุรกิจมหาบณัฑิต มหาวทิยาลยัรังสิต 
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1. ปัจจยัดา้นประชากรณ์ศาสตร์ พบวา่ อายุ ระดบัการศึกษา และรายได้

เฉล่ียต่อเดือนเท่านั้น ท่ีมีความแตกต่างกันต่อการตดัสินใจซ้ือไวน์ท่ีผลิตใน

ประเทศไทยของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล 

 2. ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด พบวา่ มีเพียงราคา และช่องทางการ

จดัจาํหน่าย เท่านั้นท่ีมีความสัมพนัธ์กบัการตดัสินใจซ้ือไวน์ท่ีผลิตในประเทศ

ไทยของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล 

 3. ปัจจยัอ่ืนๆทีเก่ียวขอ้ง พบวา่ ทั้งภาพลกัษณ์ต่อตราสินคา้ ความภกัดีต่อ

ตราสินคา้ และความไวว้างใจ มีความสัมพนัธ์กบัการตดัสินใจซ้ือไวน์ท่ีผลิตใน

ประเทศไทยของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล  

 

คาํสาํคญั : ไวน์ท่ีผลิตในประเทศไทย 

 

Abstract 

The objectives of this independent study were (1) to study the 

difference of the demographic which will affect the consumer’s decision to 

purchase Thai Wine in Bangkok and vicinities, (2) to study the relationship 

between marketing mix which will affect the consumer’s decision to purchase 

Thai Wine in Bangkok and vicinities, and (3) to study the relationship between 

the other related factors which will affect the consumer’s decision to purchase 

Thai Wine in Bangkok and vicinities. 

In this study, the samples were Thai Wine consumers in Bangkok and 

vicinities. The sample was the infinite population, included 400 samples by 

using convenience sampling. The statistical analysis used descriptive statistics 

(percentage, frequency, means, and standard deviation) and inferential statistics 

(Anova, T-Test, F-Test, and Multiple Regression Analysis or MRA) to test 

hypothesis. The results founded as following: 
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1. Concerning the demographic factors, founded that only age 

education, and income of consumer that have the difference on the decision to 

purchase Thai Wine in Bangkok and vicinities. 

2. Concerning the marketing mix, founded that only price and place 

which have the relative to the consumer’s decision to purchase Thai Wine in 

Bangkok and vicinities. 

3. Concerning the other factors, founded that brand image, brand 

loyalty, and trust which have the relative to the consumer’s decision to 

purchase Thai Wine in Bangkok and vicinities. 

 KEY WORD : THAI WINE 

1. บทนํา 

 ไวน์(Wine) เป็นเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ท่ีไดม้าจากการหมกัของผลองุ่น มี

การยืนยนัว่าไวน์เป็นเคร่ืองด่ืมท่ีเกิดข้ึนเม่ือประมาณอย่างน้อย 9,000 ปีก่อน

คริสตกาล วฒันธรรมในการด่ืมไวน์ไดรั้บความนิยมมาอย่างต่อเน่ืองในหลายๆ

ประเทศโดยเฉพาะประเทศในแถบยุโรป โดยแต่ละประเทศก็มีความเช่ือและ

สาเหตุในความนิยมท่ีแตกต่างกันออกไป จนกระทั่งปลายทศวรรษท่ี 1980 

กระแสความนิยมในการด่ืมไวน์ไดเ้พิ่มข้ึนทัว่โลก การผลิตไวน์ท่ีมีเพิ่มมากข้ึน

ตามไปนั้ นก็ยิ่งส่งผลให้คนสนใจในเคร่ืองด่ืมประเภทน้ีมากยิ่งข้ึน รวมทั้ ง

ประเทศไทย กระแสนิยม  

คนไทยไดรู้้จกัไวน์องุ่นคร้ังแรก (Wine) ในปี พ.ศ. 2199 สมยัท่ีสมเด็จ

พระนารายณ์ทรงข้ึนครองราชย ์มีการเปิดประเทศตอ้นรับชาวต่างชาติ ทาํให้ขุน

นางไทยมีโอกาสไดล้องด่ืมไวน์องุ่นจากประเทศฝร่ังเศส หลงัส้ินรัชกาลสมเด็จ

พระนารายณ์ในปีพ.ศ. 2225 ก็มีนโยบายไม่เอาต่างชาติ ทาํให้ไวน์องุ่นท่ีคนไทย

เพิ่งรู้จกัในยุคนั้นพลอยสูญหายไปดว้ย หลงัจากนั้นไวน์องุ่นจากต่างประเทศก็มี

โอกาสเขา้มาสู่ประเทศไทยคร้ังใหม่ในยุคสมยัรัชกาลท่ี 5 แต่ก็แพร่หลายเฉพาะ

ในหมู่ชาวต่างชาติและในหมู่คนไทยท่ีติดต่อกบัชาวต่างชาติเท่านั้น การคา้ไวน์

ในประเทศไทยนั้นเร่ิมมีข้ึนเม่ือประเทศไทยเร่ิมมีโรงแรมระดับ 5 ดาว เช่น 
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โรงแรมโอเรียลเต็ล และมีบริษทัต่างชาติเขา้มาประกอบกิจการมากข้ึน ในช่วง

ทศวรรษ 2490 เป็นตน้มา  

กระแสนิยมการด่ืมไวน์ของคนไทยก็เ ร่ิมมีมากข้ึน ไวน์องุ่นจาก

ต่างประเทศรุ่งเรืองสุดขีดในประเทศไทยในช่วงทศวรรษ 2530 เน่ืองจากฐานะ

ทางเศรษฐกิจของประเทศไทยเจริญเติบโตอย่างรวดเร็วประชาชนมีรายไดดี้ข้ึน 

คนไทยเร่ิมหันมาด่ืมไวน์กนัมากข้ึน จากท่ีเคยด่ืมแต่วิสก้ี หรือเบียร์ จากความ

นิยมท่ีมีมากข้ึน และกลุ่มผูบ้ริโภคท่ีขยายเพิ่มมากข้ึนน้ี ทาํให้มีหลายๆประเทศท่ี

สนใจจะผลิตและจาํหน่ายไวน์ข้ึนเองในประเทศกนัมากข้ึน รวมทั้งประเทศไทย  

การดําเนินธุรกิจไวน์ในไทยเกิดข้ึนคร้ังแรกในปี พ.ศ. 2534โดย

นายแพทยช์ยัยุทธ กรรณสูต ผูผ้ลิตไวน์รายแรกของประเทศไทยในนาม " ชาโต ้

เดอ เลย "   จงัหวดัเลย มีการผลิตไวน์ขาวจากองุ่นเชอแน็ง บล็อง (Chenin 

Blance) ออกมาเป็นรุ่นแรก  ต่อจากนั้นธุรกิจไวน์ไทยก็เร่ิมเติบโตข้ึน  โดยมี  พีบี 

แวลเลย ์เขาใหญ่ ไวน์เนอร่ีเป็นรายท่ีสองท่ีผลิตไวน์อย่างเป็นทางการในปี พ.ศ. 

2541อยูท่ี่ จงัหวดันครราชสีมา ปัจจุบนัประเทศไทยมีผูผ้ลิตไวน์เกิดข้ึนหลายราย  

พร้อมกบัมีการก่อตั้งสมาคมผูผ้ลิตไวน์ไทย  (Thai Wine Association หรือ TWA) 

เม่ือปี พ.ศ. 2547  โดยมีสมาชิกในการก่อตั้ง จาํนวน  7  ราย  ดงัน้ี (1)  ชาโต ้เดอ 

เลย (2)  พีบี แวลเลย ์เขาใหญ่  (3) ชาละวนั ไวน์เนอร่ี (4) กราน-มอนเต ้(5)ชาโต 

เดส์ บรูมส์ (6) สยามไวน์เนอร่ี และ(7) แม่จนัไวน์เนอร่ี  

            ในปัจจุบนัอุตสาหกรรมไวน์นั้นมีการแข่งขนัสูง ทั้งไวน์ที่ผลิตใน

ประเทศและไวน์นาํเขา้ ซ่ึงไวน์นาํเขา้จะมีความน่าสนใจและไดเ้ปรียบในเร่ือง

ชื่อเสียงที่มาก่อน และเมื่อเปรียบเทียบราคาไวน์นาํเขา้กบัไวน์ไทยแลว้ จะ

พบว่าถา้ไวน์ท่ีมีคุณภาพใกลเ้คียงกนั ไวน์ไทยจะมีราคาสูงกว่า ทาํให้ผูบ้ริโภค

เลือกท่ีจะซ้ือไวน์นาํเขา้มากกว่า เพราะมีความเช่ือมัน่ในคุณภาพมากกว่า  จาก

ท่ีกล่าวมา  พอสรุปถึงสาเหตุท่ีคนไทยไม่นิยมด่ืมไวน์ไทย  คือมีทศันคติในทาง

ลบต่อการด่ืมไวน์ไทย  ไม่มัน่ใจในคุณภาพและมาตรฐานในกระบวนการ

ผลิตไวน์ไทย  ซ่ึงอาจกล่าวได้ว่า  ผูบ้ริโภคขาดความไวว้างใจในไวน์ไทย  

ดงันั้น ผูว้ิจยัจึงมีความสนใจท่ีจะทาํการวจิยัในเร่ืองความไวว้างใจท่ีมีผลต่อการ
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ตดัสินใจซ้ือไวน์ท่ีผลิตในประเทศไทยของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร และ

ปริมณฑล  เพื่อท่ีจะไดข้อ้มูลดา้นความคิดเห็นและความตอ้งการของผูบ้ริโภคต่อ

การบริโภคไวน์ไทย อนัเป็นประโยชน์สําหรับบุคคลทัว่ไปท่ีสนใจดาํเนินธุรกิจ

ดา้นการจาํหน่ายไวน์ หรือ ผูผ้ลิตในการวางแผนและพฒันาคุณภาพ ตลอดจน

กระบวนการผลิตไวน์ไทยใหมี้มาตรฐาน ถูกสุขอนามยั ตลอดจนสร้างช่ือเสียงให้

ประเทศไทยให้เป็นท่ียอมรับ ทางดา้นความสามารถผลิตไวน์ไทย  รวมถึงการ

แก้ปัญหาการกาํหนด กลยุทธ์ทางการตลาดเพื่อนาํไปใช้ในการแกปั้ญหาการ

ดําเนินธุรกิจไวน์ไทย ให้เป็นท่ียอมรับของผูบ้ริโภคทั้ งชาวไทยและชาว

ต่างประเทศ 

วตัถุประสงค์ในการวจัิย 

  1.  เพื่อศึกษาความแตกต่างปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์ท่ีมีผลต่อการ

ตดัสินใจซ้ือไวน์ท่ีผลิตในประเทศไทยของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร และ

ปริมณฑล 

2.  เพื่อศึกษาความสัมพนัธ์ระหวา่งปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีมี

ผลต่อการตัดสินใจซ้ือไวน์ ท่ีผลิตในประเทศไทยของผู ้บ ริโภคในเขต

กรุงเทพมหานคร และปริมณฑล 

3.  เพื่อศึกษาความสัมพนัธ์ระหวา่งปัจจยัอ่ืนๆท่ีเก่ียวขอ้งท่ีมีผลต่อการ

ตดัสินใจซ้ือไวน์ท่ีผลิตในประเทศไทยของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร และ

ปริมณฑล 

สมมติฐานในการวจัิย 

1.  ปัจจยัด้านประชากรศาสตร์ท่ีประกอบไปด้วย เพศ อายุ สถานภาพ

การสมรส ระดบัการศึกษา อาชีพ และรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน ท่ีแตกต่างกนัส่งผล

ต่ อ ก า ร ตัด สิ น ใ จ ซ้ื อ ไ ว น์ ท่ี ผ ลิ ต ใ น ป ร ะ เ ท ศ ไ ท ย ข อ ง ผู ้บ ริ โ ภ ค ใ น เ ข ต

กรุงเทพมหานคร และปริมณฑลท่ีแตกต่างกนั 

 2. ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีประกอบไปดว้ย Product, Price, 

Place, and Promotion มีความสัมพนัธ์กบัการตดัสินใจซ้ือไวน์ท่ีผลิตในประเทศ

ไทยของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล 
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 3. ปัจจยัอ่ืนๆท่ีประกอบไปดว้ย Brand Image, Brand Loyalty, and Trust 

มีความสัมพนัธ์กบัการตดัสินใจซ้ือไวน์ท่ีผลิตในประเทศไทยของผูบ้ริโภคในเขต

กรุงเทพมหานคร และปริมณฑล 

ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ 

1. เพื่อศึกษาผลวิจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือไวน์ท่ีผลิตในประเทศไทย

ของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล 

2. เพื่อศึกษาถึงปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือไวน์ท่ีผลิตใน

ประเทศไทยของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล 

3. เพื่อใช้เป็นขอ้มูลท่ีเป็นประโยชน์ท่ีเป็นพื้นฐานสําหรับผูผ้ลิตและผู ้

จาํหน่ายไวน์ไทย โดย สามารถนาํขอ้มูลท่ีไดจ้ากการวิจยัไปใช้เป็นแนวทางใน

การปรับปรุง ส่งเสริมพฒันาธุรกิจไวน์ไทยให้ตรงกบัความตอ้งการของผูบ้ริโภค

มากท่ีสุด 

4.  เพื่อใชเ้ป็นขอ้มูล และเป็นประโยชน์ให้ผูท่ี้สนใจสามารถนาํขอ้มูลท่ี

ไดจ้ากผลการวจิยั ไปใชเ้ป็นแนวทางในการศึกษาคน้ควา้ต่อไปในอนาคต 

นิยามศัพท์เฉพาะ 

1. ไวน์ หรือ ไวน์องุ่น หมายถึง สุราท่ีทาํมาจากองุ่นท่ีไดม้าจากการหมกั 

(Fermentation) ขององุ่น (Variety Grape) หรือนํ้าองุ่น (Grape Juice) หรือทั้งสอง

อย่างมาหมกัรวมกนั แอลกอฮอล์ของไวน์ท่ีไดจ้ากการหมกัองุ่นน้ีจะอยู่ระหว่าง 

9-14ดีกรี 

2. ไวน์ไทย หรือไวน์องุ่นไทย หมายถึง เหล้าองุ่น ซ่ึงเป็นเคร่ืองด่ืม

แอลกอฮอล์ท่ีไดจ้ากการหมกัของผลองุ่นท่ีผลิตในประเทศไทย หรือองุ่นท่ีปลูก

ในประเทศไทยอย่างน้อย 50 เปอร์เซ็นต์  โดยจะใช้องุ่นซ่ึงเป็นวตัถุดิบ ท่ีมีการ

เพาะปลูกในเขตพื้นท่ีต่างๆ ของประเทศไทย 

3.  ผูบ้ริโภค หมายถึง ผูซ้ื้อ หรือผูบ้ริโภค หรือผูซ่ึ้งไดรั้บการเสนอหรือ

การชกัชวน เพื่อให้ซ้ือสินคา้หรือรับบริการ สําหรับการวิจยัคร้ังน้ี ผูบ้ริโภคคือ 

กลุ่มตวัอย่างท่ีเคยซ้ือไวน์ท่ีผลิตในประเทศไทย โดยจะมีทั้งเพศชาย และ เพศ

หญิง ท่ีมีอายตุั้งแต่ 18 ปีข้ึนไป 
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4.  การตดัสินใจซ้ือไวน์ท่ีผลิตในประเทศไทย หมายถึง การตดัสินใจซ้ือ 

หรือไม่ซ้ือไวน์ท่ีผลิตในประเทศไทย เม่ือผูซ้ื้อตระหนกัถึงความตอ้งการไวน์ท่ี

ผลิตในประเทศไทย จะเสาะแสวงหาข้อมูล และปัจจยัในการตดัสินใจซ้ือมา

ประเมิน เพื่อตดัสินใจซ้ือไวน์ท่ีผลิตในประเทศไทย ท่ีเหมาะสมกบัความตอ้งการ 
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กรอบแนวความคิดในการวจัิย 

ตัวแปรอสิระ                                                                                   ตัวแปรตาม  

    

    

 

  

 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

กรอบแนวความคิดในการวจิยั (Conceptual Framework) 

 

ปัจจัยประชากรศาสตร์ 

     -เพศ               -อายุ 

    -สถานภาพ      -ระดบัการศึกษา  

    -อาชีพ       -รายไดเ้ฉล่ีย 

ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด4 P’s 

      -Product        -Price 

      -Place        -Promotion 

 

ปัจจัยอืน่ๆ 

       -Brand Image 

      -Brand Loyalty 

     -Trust 

 

การตดัสินใจซ้ือไวน์ท่ี

ผลิตในประเทศไทย 
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2. แนวคิด 

 ในการศึกษาความไวว้างใจท่ีมีผลต่อการตัดสินใจซ้ือไวน์ท่ีผลิตใน

ประเทศไทยของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล ผูว้ิจยัได้นาํ

แนวคิด ทฤษฎี และวรรณกรรมท่ีเก่ียวขอ้งโดยสรุปแนวคิดไดด้งัน้ี 

พฤติกรรมการซ้ือ 

การตดัสินใจซ้ือ (Decision Making) โดยปกติแลว้ผูบ้ริโภคแต่ละคนจะ

ตอ้งการขอ้มูล และระยะเวลาในการตดัสินใจซ้ือสําหรับผลิตภณัฑ์แต่ละชนิด

แตกต่างกนั คือ ผลิตภณัฑ์บางอย่างตอ้งการขอ้มูลมาก ตอ้งใชร้ะยะเวลาในการ

เปรียบเทียบนาน แต่บางผลิตภณัฑผ์ูบ้ริโภคก็ไม่ตอ้งการขอ้มูล หรือระยะเวลาใน

การตดัสินใจนานนกั (ฉตัราพร เสมอใจ, 2550: 53) 

การตัดสินใจของผู ้บริโภคจะแตกต่างกันไป ตามประเภทของการ

ตดัสินใจซ้ือโดยแยกประเภทการตดัสินใจซ้ือของผูบ้ริโภคเป็น 4ประเภท โดย

ข้ึนกับระดับของพฤติกรรมการเข้าไปมีส่วนร่วม และความต่างกันของตรา

เคร่ืองหมายการคา้ 

1. พฤติกรรมการซ้ือท่ีซับซ้อน ผูบ้ริโภคมีพฤติกรรมการซ้ือท่ีซับซ้อน

เม่ือเขาต้องการเข้าไปมีส่วนร่วมในการซ้ือท่ีสูงมาก และตระหนักถึงความ

แตกต่างระหว่างผลิตภัณฑ์ต่างๆ และจะเข้าไปมีส่วนร่วมสูงมากในกรณีท่ี

ผลิตภณัฑ์นั้นมีราคาแพง ไม่ใช่ของท่ีซ้ือเป็นประจาํ มีความเส่ียง จะมีลกัษณะท่ี

แสดงออกซ่ึงตวัมนัเอง 

พฤติกรรมการซ้ือท่ีซบัซ้อนจะเก่ียวกบัพฤติกรรม 3 ขั้นตอน อนัดบัแรก

ผูซ้ื้อจะพฒันาความเช่ือเก่ียวกบัผลิตภณัฑ์ อนัดบัท่ีสองผูซ้ื้อจะพฒันาทศันคติ

เก่ียวกบัผลิตภณัฑอ์นัดบัท่ีสามจะทาํการเลือกซ้ืออยา่งไตร่ตรอง 

 2. พฤติกรรมการซ้ือเพื่อลดความไม่สมดุลภายในใจบางคร้ังการ

ตดัสินใจซ้ือ ของผูบ้ริโภคอาจมีความซับซ้อนสูง แต่ไม่เห็นความแตกต่างของ

ตราสินคา้มากนกั การตดัสินใจซ้ือท่ีซบัซ้อนยงัคงมีฐานอยูบ่นความจริงท่ีวา่ การ

ซ้ือคร้ังน้ีมีราคาแพงไม่ใช่ของท่ีซ้ือเป็นประจาํ มีความเส่ียงและจะมีลกัษณะท่ี
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แสดงออกซ่ึงตวัของมนัเองสูง ในกรณีน้ีผูซ้ื้อจะเดินชมสินคา้ให้ทัว่เสียก่อนเพื่อ

เรียนรู้วา่ มีอะไรอยูใ่นตลาดบา้ง แต่จะทาํการตดัสินใจซ้ือค่อนขา้งเร็ว 

 3. พฤติกรรมการซ้ือเป็นนิสัย การซ้ือผลิตภณัฑ์จาํนวนมากของผูบ้ริโภค

อยู่ภายใตเ้ง่ือนไขการตดัสินใจท่ีไม่สลบัซับซ้อนและไม่เห็นความแตกต่างของ

ตราเคร่ืองหมายการคา้แต่อย่างใด เพียงแต่ไปท่ีร้านและมองหาตราเคร่ืองหมาย

การคา้สินคา้ท่ีตอ้งการ หากพวกเขายงัคงหยิบแต่ตรา หรือเคร่ืองหมายการคา้เดิม 

ก็ถือวา่เป็นพฤติกรรมการซ้ือท่ีเป็นนิสัย ไม่ใช่ความภกัดีต่อตราสินคา้แต่อยา่งใด 

และส่วนใหญ่ในการซ้ือท่ีมีตน้ทุนตํ่า และเป็นสินคา้ท่ีซ้ือบ่อยคร้ังนั้นมกัเป็นการ

ตดัสินใจซ้ือท่ีไม่ซบัซอ้นของผูบ้ริโภค 

 4. พฤติกรรมการซ้ือท่ีแสวงหาความหลากหลาย บางคร้ังสถานการณ์การ

ซ้ือเป็นตวัแสดงลกัษณะพิเศษจากความสลบัซบัซอ้นของผูบ้ริโภคท่ีตํ่า แต่มีความ

แตกต่างในตราเคร่ืองหมายการคา้ของสินคา้อย่างมีความหมาย ซ่ึงผูบ้ริโภคใน

ท่ีน้ีมกัเปล่ียนตราเคร่ืองหมายการคา้สินคา้บ่อยคร้ัง หรือตอ้งการชิมรสชาติท่ี

แตกต่างออกไป การเปล่ียนตราเคร่ืองหมายการคา้สินคา้ จะเกิดข้ึนเพื่อแสวงหา

ความหลากหลายมากกวา่ความไม่พึงพอใจ (อดุลย ์จาตุรงคกุล, 2543: 78) 

 

ข้ันตอนของกระบวนการตัดสินใจซ้ือ 

   

        

  

 

 

 

 

                              รูปท่ี 2.2 กระบวนการตดัสินใจซ้ือ 5 ขั้นตอน 

ท่ีมา: Kotler (2000: 145) 

 

การรับรู้

ปัญหา 

(Problem 

Recognition) 

การคน้หา

ขอ้มูล 

(Information 

Search) 

การ

ประเมินผล

ทางเลือก

(Evaluation of 

Alternatives) 

  การ

ตดัสินใจซ้ือ 

(Purchase 

Decision) 

พฤติกรรม

ภายหลงัการ

ซ้ือ (Post-

Purchase 

Behavior) 
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3. ระเบียบวธีิวจัิย 

การศึกษาวิจยัเร่ือง “ความไวว้างใจท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือไวน์ท่ีผลิต

ในประเทศไทยของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล” เป็นการ

วิจยัเชิงสํารวจ (Survey Research) โดยเป็นการใชแ้บบสอบถามในการรวบรวม

ขอ้มูลเก่ียวกบัการตดัสินใจซ้ือไวน์ท่ีผลิตในประเทศไทยของผูบ้ริโภคในเขต

กรุงเทพมหานคร และปริมณฑล ประชากรและกลุ่มตวัอยา่งในการวิจยัคร้ังน้ีคือ

ผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร และปริมณฑลท่ีซ้ือไวน์ท่ีผลิตในประเทศไทย

โดยผูว้ิจยักาํหนดขนาดของกลุ่มตวัอย่างโดยใช้สูตรของการคาํนวณกาํหนด

ขนาดของกลุ่มตัวอย่างแบบไม่ทราบจํานวนประชากรท่ีแน่นอน (Infinite 

Population) โดยกาํหนดค่าความเช่ือมัน่ 95% และค่าความคาดเคล่ือนไม่เกิน 5% 

ดงัน้ี 

สูตร n = P (1-P) (Z)2 
         e2 

ท่ีระดบัความคลาดเคล่ือน 5% เม่ือแทนค่าตวัแปรในสมการจะได ้

  n = (0.5) (1-0.5) (1.96)2 
    0.052 
        = 384.16  ตวัอยา่ง 

 จากการคาํนวณไดก้ลุ่มตวัอย่างท่ีใช้ในการวิจยัท่ากบั 384.16 คน ดงันั้น

เพื่อป้องกนัการความผิดพลาดจากการตอบแบบสอบถามท่ีไม่สมบูรณ์ ผูว้ิจยัจึง

ไดมี้การสํารองกลุ่มตวัอยา่งเพิ่มจาํนวน15คน รวมขนาดของกลุ่มตวัอย่างทั้งส้ิน

เท่ากบั 400 คน 

เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการรวบรวมข้อมูล 

การทาํวิจยัคร้ังน้ี ใช้แบบสอบถามเก่ียวกบัความไวว้างใจท่ีมีผลต่อการ

ตดัสินใจซ้ือไวน์ท่ีผลิตในประเทศไทยของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร และ

ปริมณฑล ซ่ึงแบบสอบถามดงักล่าวแบ่งออกเป็น4 ส่วน ประกอบดว้ย 

ส่วนที1่ ปัจจยัส่วนบุคคลของผูต้อบแบบสอบถามเก่ียวกบัความไวว้างใจ

ท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือไวน์ท่ีผลิตในประเทศไทยของผูบ้ริโภค จาํนวน 6 ขอ้ 
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ส่วนที่2 ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือ

ไวน์ท่ีผลิตในประเทศไทยของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล 

จาํนวน 29 ขอ้ 

ส่วนที่3 ปัจจยัอ่ืนๆท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือไวน์ท่ีผลิตในประเทศไทย

ของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล จาํนวน 23 ขอ้ 

  ส่วนที่4 ศึกษาการตดัสินใจซ้ือไวน์ท่ีผลิตในประเทศไทยของผูบ้ริโภค

ในเขตกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล จาํนวน 8 ขอ้ 

ผลการทดสอบค่าความเช่ือมั่นของแบบสอบถาม Pre-test 30 ชุด   

 

ตารางที่ 1   ค่าความเช่ือมั่นของแบบสอบสอบถามในด้านส่วนประสมทาง 

การตลาดและปัจจัยอืน่ๆ 

ตัวแปร จํานวนข้อคําถาม Alpha 

ผลิตภณัฑ์ 8 0.895 

ราคา 6 0.822 

สถานท่ีจดัจาํหน่าย 7 0.918 

ส่งเสริมทางการตลาด 8 0.944 

ภาพลกัษณ์ตราสินคา้ 7 0.904 

ความภกัดีต่อตราสินคา้ 8 0.977 

ความไวว้างใจ 8 0.948 

การตดัสินใจซ้ือ 8 0.916 

Alpha Total = 0.915 

 

จากตารางท่ี1 พบว่าการทดสอบตวัแปรแบบ Scale มีค่า Cronbach’s 

Alpha มากกวา่ 0.7 ซ่ึงถือว่า ขอ้มูลอยู่ในเกณฑ์ท่ีเช่ือถือได ้เม่ือดูโดยภาพรวม

ความน่าเช่ือถือของแบบสอบถามอยู่ท่ี ร้อยละ 91.5 ซ่ึงถือวา่อยูใ่นเกณฑ์เช่ือถือ

ไดเ้ช่นกนั 



158 
 

[ วารสาร การเงิน การลงทุน การตลาด  และการบริหารธุรกิจ  ปีท่ี1 เล่มท่ี 1] 

สถิติทีใ่ช้ในการวเิคราะห์ข้อมูลในการวจัิยในคร้ังนี ้คือ 

1. สถิติพรรณนา (Descriptive Statistics) : 

 Frequency :การหาค่าร้อยละ และความถ่ีสําหรับอธิบายตวัแปร

เชิงคุณภาพ ไดแ้ก่เพศ, อาย,ุ สถานภาพการสมรส, ระดบัการศึกษา, อาชีพ รายได ้

 Descriptive : การใช้ค่าเบ่ียงเบน กบัค่าเฉล่ียในการอธิบายตวั

แปรเชิงปริมาณ ไดแ้ก่ ผลิตภณัฑ์, ราคา, ช่องทางการจดัจาํหน่าย, การส่งเสริม

การตลาด, ภาพลกัษณ์ตราสินคา้, ความภกัดีต่อตราสินคา้, ความไวว้างใจ,  การ

ตดัสินใจซ้ือ 

2. สถิติอนุมาน (Inferential Statistics): เพือ่ทดสอบสมมติฐานทางการศึกษา 

 Anova หรือ Analysis of Variance: ใช้ในการทดสอบ

สมมติฐาน โดยตวัแปรเป็นแบบเชิงคุณภาพ กบัตวัแปรเชิงปริมาณ  

• Independent Sample T-Test: ใช้ในการทดสอบ

สมมติฐาน โดยตวัแปรเป็นแบบเชิงคุณภาพท่ีมีแค่  2 กลุ่ม  ไดแ้ก่ เพศ กบัตวัแปร

เชิงปริมาณ 

• F-Test: ใช้ในการทดสอบสมมติฐาน โดยตวัแปรเป็น

แบบเชิงคุณภาพกบัตวัแปรเชิงปริมาณ วิเคราะห์ขอ้มูลเก่ียวกบั อายุ สถานภาพ 

ระดบัการศึกษา อาชีพ รายได ้

 Multiple Regression Analysis หรือ MRA: จะใช้ในการ

ทดสอบสมมติฐาน ท่ีตวัแปรเป็นตวัแปรเชิงปริมาณทั้งคู่ 

4. ผลการวเิคราะห์ข้อมูล 

ผลการวเิคราะห์ปัจจัยส่วนบุคคลของกลุ่มตัวอย่าง 

 1.  เพศ กลุ่มตวัอยา่งท่ีตอบแบบสอบถามมีเพศชายมากกวา่เพศหญิง โดย

มีเพศชายจาํนวน 264 คน คิดเป็นร้อยละ 66.0 และเพศหญิงจาํนวน 136 คน คิด

เป็นร้อยละ 34.0 

 2.  อายุ กลุ่มตวัอยา่งท่ีตอบแบบสอบถามมากท่ีสุดมีอายุระหวา่ง 26-35 

ปี จาํนวน 148 คน คิดเป็นร้อยละ 37.0 0 รองลงมาคือ กลุ่มอายุ 36-45 ปี จาํนวน 
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106 คน และกลุ่มท่ีน้อยท่ีสุดมีอายุระหว่าง 55 ปีข้ึนไป มีจาํนวน 40คน คิดเป็น

ร้อยละ10.0 

3.  สถานภาพการสมรส กลุ่มตวัอยา่งท่ีตอบแบบสอบถาม มีสภานภาพ

โสดมากท่ีสุด โดยมีจาํนวน 203 คน คิดเป็นร้อยละ 50.8 รองลงมาคือ สถานภาพ

สมรส มีจาํนวน 190 คน คิดเป็นร้อยละ 47.5 และนอ้ยท่ีสุดคือ สถานภาพหมา้ย

หยา่ มีจาํนวน 7 คน คิดเป็นร้อยละ1.8  

 4.  ระดบัการศึกษา กลุ่มตวัอยา่งท่ีตอบแบบสอบถามจาํนวนมากท่ีสุด มี

การศึกษาระดบัปริญญาตรีมีจาํนวน 303 คน คิดเป็นร้อยละ 75.8 รองลงมามี

การศึกษาในระดบัสูงกว่าปริญญาตรีมีจาํนวน 92 คน คิดเป็นร้อยละ 23.0 และ

ระดบัตํ่ากวา่ปริญญาตรีมีจาํนวน 5 คน คิดเป็นร้อยละ 1.3  

5.  อาชีพ กลุ่มตวัอยา่งท่ีตอบแบบสอบถามจาํนวนมากท่ีสุด มีอาชีพ 

รับจา้ง/พนกังานเอกชน มีจาํนวน 216 คน คิดเป็นร้อยละ 54.0 รองลงมาคือ อาชีพ

คา้ขาย/ธุรกิจส่วนตวั/อาชีพอิสระ จาํนวน 117 คน คิดเป็นร้อยละ 29.3 และนอ้ย

ท่ีสุดคือ อาชีพอ่ืนๆ มีจาํนวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ0.5 

6.  รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน กลุ่มตวัอย่างท่ีตอบแบบสอบถามมากท่ีสุด มี

รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนระหวา่ง 40,001- 50,000 บาท จาํนวน 119 คน คิดเป็นร้อยละ 

29.7 รองลงมาคือ มีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนสูงกวา่ 50,000 บาท จาํนวน 91 คน คิด

เป็นร้อยละ 22.8 และกลุ่มตวัอย่างท่ีน้อยท่ีสุด มีรายได้เฉล่ียต่อเดือนตํ่ากว่า 

10,000 บาท มีจาํนวน 8 คน คิดเป็นร้อยละ 2.0  

ผลการวเิคราะห์ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดทีม่ีผลต่อการตัดสินใจซ้ือไวน์ที่

ผลติในประเทศไทย 

 1.  ปัจจยัด้านผลิตภณัฑ์ (Product) กลุ่มตวัอย่างให้ความสําคญักับ

ผลิตภณัฑ์ ท่ีรสชาดของไวน์ไทยในระดบัมากท่ีสุด ท่ีค่าเฉล่ีย 8.87 รองลงมาคือ 

ตราสินคา้หรือยีห่อ้ (Brand Name) และบริษทัผูผ้ลิต ค่าเฉล่ีย 8.62  

2.   ปัจจยัดา้นราคา (Price) ความเหมาะสมของราคาเม่ือเทียบกบัคุณภาพ 

เป็นปัจจยัท่ีกลุ่มตวัอย่างให้ความสําคญัมากท่ีสุด ท่ีค่าเฉล่ีย 9.01 รองลงมาคือ 

ความเหมาะสมของราคาเม่ือเทียบกบัไวน์นาํเขา้ ค่าเฉล่ีย 8.92  
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3.  ปัจจยัด้านช่องทางการจดัจาํหน่าย (Place) ความน่าเช่ือถือของ

สถานท่ีจดัจาํหน่าย เป็นปัจจัยด้านช่องทางการจดัจาํหน่ายท่ีกลุ่มตวัอย่างให้

ความสําคญัมากท่ีสุด ท่ีค่าเฉล่ีย 8.53 รองลงมาคือ การมีสถานท่ีจดัจาํหน่ายท่ีตั้ง

อยูใ่นทาํเลท่ีสะดวกในการซ้ือและหาซ้ือไดง่้าย ท่ีค่าเฉล่ีย 8.36  

4.   ปัจจยัดา้นการส่งเสริมการตลาด (Promotion) การแนะนาํผลิตภณัฑ์

ตวัอยา่งให้ทดลองชิม ณ จุดจาํหน่ายหรือ จุดแนะนาํ เป็นปัจจยัท่ีกลุ่มตวัอยา่งให้

ความสําคญัมากท่ีสุด ท่ีค่าเฉล่ีย 8.81 รองลงมาคือ การส่งเสริมการตลาดโดยมี

การจดัชิมไวน์พร้อมผูเ้ช่ียวชาญแนะนาํ ค่าเฉล่ีย 8.71  

ผลการวเิคราะห์ปัจจัยอืน่ๆทีเ่กีย่วข้องทีม่ีผลต่อการตัดสินใจซ้ือไวน์ที่

ผลติในประเทศไทย 

1.  ปัจจยัดา้นภาพลกัษณ์ตราสินคา้ (Brand Image) การมีช่ือเสียงเป็นท่ี

ยอมรับเป็นส่วนท่ีกลุ่มตวัอยา่งให้ความสําคญัมากท่ีสุด ท่ีค่าเฉล่ีย 8.78 รองลงมา

คือ ภาพลกัษณ์ของตราสินคา้มีความน่าเช่ือถือท่ีค่าเฉล่ีย 8.77  

 2.  ปัจจยัดา้นความภกัดีต่อตราสินคา้ (Brand Loyalty) หลงัจากซ้ือไวน์

ไทยแลว้ยงัสนใจขอ้มูลของสินคา้เพิ่มเติมเป็นส่วนท่ีกลุ่มตวัอยา่งให้ความสําคญั

มากท่ีสุด ท่ีค่าเฉล่ีย 6.00 รองลงมาคือ จะเลือกซ้ือไวน์ไทยมากกวา่ 1ยีห่อ้ ค่าเฉล่ีย 

5.53 

 3.  ปัจจยัดา้นความไวว้างใจ (Trust) การมีความไวว้างใจในไวน์ท่ีไดรั้บ

รางวลัจากการประกวดไวน์ เป็นส่วนท่ีกลุ่มตวัอย่างให้ความสําคญัมากท่ีสุด ท่ี

ค่าเฉล่ีย 7.67 รองลงมาคือ การมีความไวว้างใจในช่ือเสียงของบริษัทผูผ้ลิต 

ค่าเฉล่ีย 6.7 

 4. ปัจจยัดา้นการตดัสินใจซ้ือ พบวา่ตอ้งการทดลองชิมก่อนการตดัสินใจ

ซ้ือเป็นส่วนท่ีกลุ่มตวัอย่างให้ความสําคญัมากท่ีสุด ท่ีค่าเฉล่ีย 8.97 รองลงมาคือ 

ครอบครัว หรือเพื่อนมีอิทธิพลต่อการเลือกซ้ือไวน์ไทย ค่าเฉล่ีย 7.72  
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ผลการวเิคราะห์เพือ่ทดสอบสมมติฐานของกลุ่มตัวอย่าง 

 

ปัจจัย 
ค่า

นัยสําคัญ 

เป็นไปตาม

สมมติฐาน 

ไม่เป็นไปตาม

สมมติฐาน 

เพศ 0.083   

อาย ุ 0.014   

สถานภาพ 0.148   

ระดบัการศึกษา 0.011   

อาชีพ 0.861   

รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 0.000   

ผลิตภณัฑ์ 0.339   

ราคา 0.024   

ช่องทางการจดัจาํหน่าย 0.019   

การส่งเสริมการตลาด 0.273   

ภาพลกัษณ์ตราสินคา้ 0.000   

ความภกัดีต่อตราสินคา้ 0.000   

ความไวว้างใจ 0.000   

ตารางท่ี 2 ตารางแสดงผลการทดสอบสมมติฐาน 

5.  อภิปรายผลการวจัิย 

จากการศึกษาวิจัยในคร้ังน้ี ได้นําแนวคิด และทฤษฎีท่ีเก่ียวข้องมา

ประกอบการอภิปรายผลการวจิยัไดด้งัน้ี  

1.  ดา้นปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์ท่ีแตกต่างไดแ้ก่ เพศ อายุ สถานภาพ 

ระดบัการศึกษา อาชีพ และรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 

 ผลจากการศึกษาวิจยั พบว่า ปัจจยัด้านประชากรศาสตร์ ของผูบ้ริโภค

ไวน์ท่ีผลิตในประเทศไทยในเขตกรุงเทพมหานคร และปริมณฑลมีเพียงปัจจยั
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ดา้น อายุ ระดบัการศึกษา และรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน เท่านั้นท่ีมีความแตกต่างกนั

ต่อการตดัสินใจซ้ือไวน์ท่ีผลิตในประเทศไทย เม่ือพิจารณาถึงดา้น อายุ พบว่า มี

ความแตกต่างกนัต่อการตดัสินใจซ้ือไวน์ท่ีผลิตในประเทศไทย ซ่ึงสอดคลอ้งกบั

งานวิจยัของกิตติสุข ดํารงศรี (2550) ท่ีได้วิจัยเร่ืองปัจจยัส่วนประสมทาง

การตลาดท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือไวน์ผลไมข้องผูบ้ริโภคโดยพบว่า อายุ และ

รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน มีผลต่อการตดัสินใจซ้ือ และ งานวิจยัของศศกร ภูวพานิช 

(2546) ท่ีไดว้ิจยัเร่ืองปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อพฤติกรรมการซ้ือ

ไวน์ของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร โดยผลการวิจยัพบว่า ลกัษณะทาง

ประชากรณ์ศาสตร์ของผูบ้ริโภคท่ีซ้ือไวน์ไดแ้ก่ เพศ อายุ สถานภาพสมรส อาชีพ 

รายไดแ้ละระดบัการศึกษาท่ีแตกต่างกนั มีพฤติกรรมในการซ้ือไวน์ท่ีแตกต่างกนั 

ท่ีระดบันยัสําคณัทางสถิติ 0.05 และงานวิจยัวีระเลิศ ศิริวฒัน์ปิติวงษ์ (2553) ท่ี

วิจยัเร่ืองการตดัสินใจเลือกซ้ือของผูห้ญิงวยัทาํงานท่ีมีต่อเคร่ืองด่ืมทางเลือกใน

เขตกรุงเทพมหานคร ท่ีพบวา่ปัจจยัดา้นประชากรณ์ศาสตร์ มีเพียงปัจจยัดา้นอาย ุ

และด้านระดบัการศึกษา ท่ีแตกต่างกนัมีความสัมพนัธ์ต่อการตดัสินใจในการ

เลือกซ้ือเคร่ืองด่ืมทางเลือก ท่ีระดบันยัสาํคญั 0.05 

 เม่ือพิจารณาด้าน ระดับการศึกษา พบว่า มีความแตกต่างกันต่อการ

ตดัสินใจซ้ือไวน์ท่ีผลิตในประเทศไทย ซ่ึงสอดคล้องกบังานวิจยัของศศกร ภูว

พานิช (2546) ท่ีไดว้ิจยัเร่ืองปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อพฤติกรรม

การซ้ือไวน์ของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร โดยผลการวิจยัพบว่า ลกัษณะ

ทางประชากรณ์ศาสตร์ของผูบ้ริโภคท่ีซ้ือไวน์ไดแ้ก่ เพศ อายุ สถานภาพสมรส 

อาชีพ รายได้และระดบัการศึกษาท่ีแตกต่างกนั มีพฤติกรรมในการซ้ือไวน์ท่ี

แตกต่างกนั ท่ีระดบันยัสาํคณัทางสถิติ 0.05 และ งานวิจยัวีระเลิศ ศิริวฒัน์ปิติวงษ ์

(2553) ท่ีวิจยัเร่ืองการตดัสินใจเลือกซ้ือของผูห้ญิงวยัทาํงานท่ีมีต่อเคร่ืองด่ืม

ทางเลือกในเขตกรุงเทพมหานคร ท่ีพบว่าปัจจยัดา้นประชากรณ์ศาสตร์ มีเพียง

ปัจจยัด้านอายุ และด้านระดับการศึกษา ท่ีแตกต่างกนัมีความสัมพนัธ์ต่อการ

ตดัสินใจในการเลือกซ้ือเคร่ืองด่ืมทางเลือก ท่ีระดบันยัสาํคญั 0.05 
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เม่ือพิจารณาดา้น รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน พบวา่ มีความแตกต่างกนัต่อการ

ตดัสินใจซ้ือไวน์ท่ีผลิตในประเทศไทย ซ่ึงสอดคล้องกบังานวิจยัของศศกร ภูว

พานิช (2546) ท่ีไดว้ิจยัเร่ืองปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อพฤติกรรม

การซ้ือไวน์ของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร โดยผลการวิจยัพบว่า ลกัษณะ

ทางประชากรณ์ศาสตร์ของผูบ้ริโภคท่ีซ้ือไวน์ไดแ้ก่ เพศ อายุ สถานภาพสมรส 

อาชีพ รายได้และระดบัการศึกษาท่ีแตกต่างกนั มีพฤติกรรมในการซ้ือไวน์ท่ี

แตกต่างกนั ท่ีระดบันยัสําคณัทางสถิติ 0.05 และสอดคลอ้งกบังานวิจยัของกิตติ

สุข ดาํรงศรี (2550) ท่ีไดว้ิจยัเร่ืองปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อการ

ตดัสินใจซ้ือไวน์ผลไมข้องผูบ้ริโภค โดยพบว่า อายุ และรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน มี

ผลต่อการตดัสินใจซ้ือ ทั้งน้ีเน่ืองจากสภาพทางเศรษฐกิจและสังคมของผูด่ื้มไวน์ 

ผูท่ี้มีรายไดสู้งจะบริโภคไวน์มากกว่าผูท่ี้มีรายไดต้ ํ่ากว่า และก็จะอยู่ในช่วงอาย ุ

26-35 ปีคิดเป็นร้อยละ 36 

 2.  ด้านปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีประกอบไปดว้ย Product 

Price, Place, and Promotion 

ผลจากการศึกษาวิจยัดา้นปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด พบวา่ มีเพียง

ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด Price และ Place เท่านั้นท่ีมีความสัมพนัธ์กบัการ

ตดัสินใจซ้ือไวน์ท่ีผลิตในประเทศไทย 

เม่ือพิจารณาถึงดา้น ราคา(Price) พบวา่ มีความสัมพนัธ์กบัการตดัสินใจ

ซ้ือไวน์ท่ีผลิตในประเทศไทย โดยผูบ้ริโภคส่วนใหญ่ให้ความสําคญักบัความ

เหมาะสมของราคาเม่ือเทียบกบัคุณภาพในระดบัท่ีมากท่ีสุดค่าเฉล่ีย 8.92  และ

รองลงมาคือ ความเหมาะสมของราคาเม่ือเทียบกบัไวน์นาํเขา้ ซ่ึงสอดคลอ้งกบั

งานวิจยัของกิตติสุข ดํารงศรี (2550) ท่ีได้วิจัยเร่ืองปัจจยัส่วนประสมทาง

การตลาดท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือไวน์ผลไมข้องผูบ้ริโภค ท่ีพบวา่พฤติกรรม

ก่อนท่ีผูต้อบแบบสอบถามจะตดัสินใจซ้ือไวน์ผลไมจ้ะมีการเปรียบเทียบราคา

ของไวน์ผลไมแ้ต่ละยีห่อ้ก่อน โดยจะเนน้ไปท่ีความเหมาะสมของราคาเม่ือเทียบ

กบัคุณภาพเป็นเร่ืองสําคญัท่ีสุด และยงัสอดคลอ้งกบั วีระเลิศ ศิริวฒัน์ปิติวงษ ์

(2553) ท่ีวิจยัเร่ืองการตดัสินใจเลือกซ้ือของผูห้ญิงวยัทาํงานท่ีมีต่อเคร่ืองด่ืม
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ทางเลือกในเขตกรุงเทพมหานคร ท่ีพบว่าปัจจยัในการพิจารณาซ้ือเคร่ืองด่ืม

ทางเลือกในดา้นปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด ดา้นราคา มีความสัมพนัธ์กบั

การตดัสินใจซ้ือเคร่ืองด่ืมทางเลือกท่ีระดบันยัสาํคญัทางสถิติท่ี 0.05 โดยผูบ้ริโภค

ส่วนใหญ่ให้ความสําคญัในด้านราคาอยู่ในระดบัมาก และยงัสอดคล้องกับ

งานวิจัย ของศศกร ภูวพานิช (2546) ท่ีได้วิจยัเร่ืองปัจจยัส่วนประสมทาง

การตลาดท่ีมีผลต่อพฤติกรรมการซ้ือไวน์ของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 

โดยผลการวิจัยพบว่า ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดด้านผลิตภัณฑ์ไม่มี

ความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมการซ้ือไวน์ของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 

ในขณะท่ีปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดดา้นราคา มีความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรม

การซ้ือไวน์ของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 

3.  ปัจจยัดา้นอ่ืนๆ Brand Image, Brand Loyalty และ Trust 

ผลจากการศึกษาวิจัยด้านปัจจัยอ่ืนๆ พบว่า ปัจจัยด้านอ่ืนๆ ทุกด้าน 

ไดแ้ก่ Brand Image, Brand Loyalty, และ Trust มีความสัมพนัธ์กบัการตดัสินใจ

ซ้ือไวน์ท่ีผลิตในประเทศไทย 

เม่ือพิจารณาถึงด้าน ปัจจยัดา้นภาพลกัษณ์ตราสินคา้ (Brand Image) 

พบว่า มีความสัมพนัธ์กบัการตดัสินใจซ้ือไวน์ท่ีผลิตในประเทศไทย ผูบ้ริโภค

ส่วนใหญ่ให้ความสําคญักบั การท่ีผลิตภณัฑ์มีช่ือเสียงเป็นท่ียอมรับเป็นส่วนท่ี

กลุ่มตวัอยา่งใหค้วามสาํคญัมากท่ีสุด ท่ีค่าเฉล่ีย 8.78 รองลงมาคือ ภาพลกัษณ์ของ

ตราสินคา้มีความน่าเช่ือถือท่ีค่าเฉล่ีย 8.77  ซ่ึงสอดคลอ้งกบัพีระ อิสระพิทกัษก์ุล

(2550) ท่ีท ําการวิจัยเร่ืองพฤติกรรมของผู ้หญิงวยัทาํงานท่ีมีผลต่อการเลือก

เคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ ท่ีพบว่า กลุ่มตวัอย่างในการทาํวิจยัคร้ังน้ีให้ความสําคญั

เก่ียวกบัปัจจยัดา้นอ่ืนๆ ดา้นภาพลกัษณ์ตราสินคา้(Brand Image) นั้นมีอิทธิพลใน

การเลือกเคร่ืองด่ืมแอลกอฮล์ และมีความสัมพนัธ์กบัการตดัสินใจซ้ือเคร่ืองด่ืม

แอลกอฮอลข์องผูห้ญิงทาํงานท่ีแตกต่างกนั และยงัสอดคลอ้งกบัวีระเลิศ ศิริวฒัน์

ปิติวงษ์ (2553) ท่ีวิจยัเร่ืองการตดัสินใจเลือกซ้ือของผูห้ญิงวยัทาํงานท่ีมีต่อ

เคร่ืองด่ืมทางเลือกในเขตกรุงเทพมหานคร ท่ีพบว่าในการพิจารณาซ้ือเคร่ืองด่ืม
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ทางเลือกผูบ้ริโภคส่วนใหญ่ให้ความสําคญักบัปัจจยัด้านภาพลกัษณ์ตราสินคา้ 

(Brand Image)และปัจจยัดา้นความภกัดีต่อตราสินคา้(Brand Loyalty) มากท่ีสุด 

เม่ือพิจารณาถึงดา้น ปัจจยัดา้นความภกัดีต่อตราสินคา้(Brand Loyalty) 

พบวา่ มีความสัมพนัธ์กบัการตดัสินใจซ้ือไวน์ท่ีผลิตในประเทศไทย  ผูบ้ริโภค

ส่วนใหญ่ใหค้วามสําคญักบัการท่ีหลงัจากซ้ือไวน์ไทยแลว้ยงัคงสนใจขอ้มูลของ

สินคา้เพิ่มเติมในระดบัท่ีมากท่ีสุด ท่ีค่าเฉล่ีย 6.00  ซ่ึงสอดคล้องกบัวีระเลิศ ศิ

ริวฒัน์ปิติวงษ ์(2553) ท่ีวจิยัเร่ืองการตดัสินใจเลือกซ้ือของผูห้ญิงวยัทาํงานท่ีมีต่อ

เคร่ืองด่ืมทางเลือกในเขตกรุงเทพมหานคร ท่ีพบว่าในการพิจารณาซ้ือเคร่ืองด่ืม

ทางเลือกผูบ้ริโภคส่วนใหญ่ให้ความสําคญักบัปัจจยัด้านภาพลกัษณ์ตราสินคา้ 

(Brand Image)และปัจจยัดา้นความภกัดีต่อตราสินคา้(Brand Loyalty) มากท่ีสุด 

และยงัสอดคล้องกบั พีระ อิสระพิทกัษ์กุล(2550) ท่ีทาํการวิจยัเร่ืองพฤติกรรม

ของผูห้ญิงวยัทาํงานท่ีมีผลต่อการเลือกเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ ท่ีพบว่า กลุ่ม

ตวัอยา่งในการวิจยัไดใ้ห้ความสําคญักบัปัจจยัอ่ืนๆ ในดา้นภาพลกัษณ์ตราสินคา้ 

(Brand Image) ความไวว้างใจตราสินคา้ (Trust) และดา้นความภกัดีต่อตราสินคา้

(Brand Loyalty) มากท่ีสุด ได้แก่ เคร่ืองด่ืมยี่ห้อท่ีเป็นท่ีรู้จัก และมีให้เห็น

โดยทัว่ไป  

เม่ือพิจารณาถึงดา้น ความไวว้างใจ (Trust) พบวา่ มีความสัมพนัธ์กบัการ

ตดัสินใจซ้ือไวน์ท่ีผลิตในประเทศไทย ผูบ้ริโภคส่วนใหญ่ให้ความสําคญักบั การ

มีความไวว้างใจในไวน์ท่ีได้รับรางวลัจากการประกวดไวน์ เป็นส่วนท่ีกลุ่ม

ตวัอยา่งใหค้วามสาํคญัมากท่ีสุด ท่ีค่าเฉล่ีย 7.67 รองลงมาคือ การมีความไวว้างใจ

ในช่ือเสียงของบริษทัผูผ้ลิต ค่าเฉล่ีย 6.75 ซ่ึงสอดคล้องกบัวีระเลิศ ศิริวฒัน์ปิติ

วงษ ์(2553) ท่ีวจิยัเร่ืองการตดัสินใจเลือกซ้ือของผูห้ญิงวยัทาํงานท่ีมีต่อเคร่ืองด่ืม

ทางเลือกในเขตกรุงเทพมหานคร ท่ีพบว่า ปัจจยัดา้นอ่ืนๆ ไดแ้ก่ความไวว้างใจ 

(Trust) มีความสัมพนัธ์ต่อการตดัสินใจในการเลือกซ้ือเคร่ืองด่ืมทางเลือกท่ีระดบั

นยัสําคญัทางสถิติ 0.05 และยงัสอดคลอ้งกบั พีระ อิสระพิทกัษ์กุล(2550) ท่ีทาํ

การวิจัยเ ร่ืองพฤติกรรมของผู ้หญิงว ัยทํางานท่ีมีผลต่อการเลือกเคร่ืองด่ืม

แอลกอฮอล ์ท่ีพบวา่ ปัจจยัดา้นอ่ืนๆ ในดา้นภาพลกัษณ์ตราสินคา้ (Brand Image) 
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ความไวว้างใจตราสินคา้ (Trust) และ ด้านความภกัดีต่อตราสินคา้ (Brand 

Loyalty) มีความสัมพนัธ์กับการตัดสินใจเลือกซ้ือแอลกอฮอล์ของผูห้ญิงวยั

ทาํงาน  

6. ข้อเสนอแนะ 

 จากผลการวิจยัเร่ือง ความไวว้างใจท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือไวน์ท่ีผลิต

ในประเทศไทยของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล ผูว้ิจยัมี

ขอ้เสนอแนะดงัน้ี 

1.  ปัจจัยด้านผลติภัณฑ์ 

ผูผ้ลิตและผูป้ระกอบการธุรกิจไวน์ไทยควรให้ความสําคัญในการ

วางแผน และมีการพฒันาระดบัคุณภาพของไวน์ไทย ดา้นรสชาติ กล่ินของไวน์ 

ตลอดจนกระบวนการผลิตใหไ้ดม้าตรฐาน เพื่อให้ไวน์ไทยนั้นเป็นท่ียอมรับ และ

มีความหลากหลาย เพื่อสามารถท่ีจะตอบสนองและตรงกบัความตอ้งการของ

ผูบ้ริโภคใหไ้ดม้ากท่ีสุด รวมถึง ตอ้งสร้างการรับรู้เก่ียวกบัตวัผลิตภณัฑ์ ใส่ใจกบั

รายละเอียดขอ้มูลของผลิตภณัฑ์ เน่ืองจากผูบ้ริโภคให้ความสําคญักบัมาตรฐาน

ของผลิตภณัฑ์ ให้ความสําคญักบัการระบุวนั เดือน ปีท่ีผลิต วนัหมดอายุ รวมถึง

เคร่ืองหมายรับประกนัคุณภาพสินคา้ นอกจากนั้นผูป้ระกอบการควรพิจารณา

การผลิตไวน์ท่ีมีขนาดเล็กลง ก็จะทาํใหร้าคาถูกลงกวา่ขวดใหญ่ ซ่ึงจะเป็นการทาํ

ให้การตดัสินใจซ้ือของผูบ้ริโภคง่ายมากข้ึนเพราะสามารถด่ืมแบบเปิดคร้ังเดียว

แลว้สามารถท่ีจะบริโภคไดห้มด ไม่ตอ้งเก็บไวน้านจนอาจทาํให้เสียรสชาด และ

ทาํใหก้ล่ินของไวน์เปล่ียนไป นอกจากจะเป็นการสะดวกสําหรับผูบ้ริโภคในการ

ท่ีจะทดลองชิม/ด่ืม ไวน์ไทย ยงัเป็นการกระตุน้การตดัสินใจซ้ือของผูบ้ริโภค 

เพราะสามารถท่ีจะซ้ือมาทดลองด่ืมไดใ้นราคาท่ีไม่สูงจนเกินไป และยงัสามารถ

สร้าง และเพิ่มการรับรู้ ดึงดูดใหเ้กิดการอยากทดลองซ้ือไดม้ากยิง่ข้ึน 

2.  ปัจจัยด้านราคา  

 ราคาเป็นอีกหน่ึงปัจจัยท่ีสําคัญในการตลาด การตั้ งราคานั้ นควรจะ

เหมาะสมกับคุณภาพของผลิตภณัฑ์ โดยเฉพาะไวน์ไทย เพราะแนวโน้มของ

อุตสาหกรรมไวน์ในปัจจุบนันั้นมีการแข่งขนัสูง ทั้งไวน์ท่ีผลิตในประเทศไทย 
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และไวน์นาํเขา้ ซ่ึงไวน์นาํเขา้นั้นจะมีความไดเ้ปรียบ และน่าสนใจกว่า สืบเน่ือง

จากเร่ืองของช่ือเสียงท่ีมีมาก่อน และเม่ือเปรียบเทียบราคาไวน์นาํเขา้กบัไวน์ท่ี

ผลิตในประเทศไทยแลว้ เม่ือเปรียบเทียบไวน์ท่ีมีคุณภาพใกลเ้คียงกนั จะพบว่า

ไวน์ไทยนั้นมีราคาท่ีสูงกว่า ทาํให้ผูบ้ริโภคส่วนใหญ่เลือกท่ีจะซ้ือไวน์นาํเข้า

มากกวา่ ดงันั้นถา้การตั้งราคาของไวน์ไทยมีความเหมาะสมเม่ือเทียบกบัคุณภาพ 

และมีราคาท่ีเหมาะสมเม่ือเทียบกบัไวน์นาํเขา้ ก็อาจสามารถท่ีจะทาํให้ผูบ้ริโภคมี

ความรู้สึกยอมรับ และใหค้วามสนใจในการซ้ือไวน์ท่ีผลิตในประเทศไทยมากข้ึน 

เพราะโดยปกติในการท่ีผูบ้ริโภคจะตดัสินใจซ้ือสินคา้นั้น ผูบ้ริโภคมกัจะ ให้

ความสาํคญักบัปัจจยัดา้นราคาและความเหมาะสมกบัคุณภาพ ในการตดัสินใจซ้ือ

เสมอ นอกจากนั้ นควรให้ความสําคัญกับการติดป้ายราคาท่ีชัดเจน เพื่อให้

สอดคลอ้งกบัพฤติกรรมเพื่อสร้างและอาํนวยความสะดวกให้กบัผูบ้ริโภคในการ

เปรียบเทียบราคาระหว่างยี่ห้อ ซ่ึงปัจจยัเร่ืองการมีป้ายบอกราคาท่ีชดัเจนจะเป็น

ตวักระตุน้ท่ีสําคญัท่ีจะไปกระตุน้ และก่อให้เกิดกระบวนการตดัสินใจซ้ือของ

ผูบ้ริโภคท่ีรวดเร็วยิง่ข้ึน 

3.  ปัจจัยด้านช่องทางการจัดจําหน่าย  

 เน่ืองจากผลการทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยต่างๆ กับการ

ตดัสินใจซ้ือไวน์ท่ีผลิตในประเทศไทย พบว่าค่า t และค่า Beta ของปัจจยัช่อง

ทางการจดัจาํหน่ายเป็นลบ ซ่ึงหมายความว่า ปัจจยัดา้นช่องทางการจดัจาํหน่าย

กบัการตดัสินใจซ้ือไวน์ไทยนั้น มีความสัมพนัธ์กนัในเชิงผกผนั ทาํไดข้อ้คน้พบ

จากการวิจยัในคร้ังน้ีวา่ ถึงแมว้า่ผูป้ระกอบการจะสนบัสนุนหรือจดัช่องทางการ

จดัจาํหน่ายดีเพียงใด ก็ไม่ไดมี้ผลกบัการตดัสินใจซ้ือไวน์ไทยของผูบ้ริโภคเลย 

ดงันั้นจากผลท่ีไดจ้ากการศึกษาน้ี จึงทาํให้รู้ และสามารถเอามาปรับ หรือแกไ้ข

เวลาท่ีจะวางแผนหรือกาํหนดกลยุทธ์ทางการตลาดดา้นช่องทางการจดัจาํหน่าย

ได้อย่างถูกต้อง เหมาะสม โดยผูป้ระกอบการนั้นก็อาจ/สามารถ ท่ีจะเลือกจะ

ลงทุน และเน้นให้ลาํดบัความสําคญั ของแต่ละปัจจยัในปัจจยัส่วนประสมทาง

การตลาด โดยให้ความสําคญักับปัจจยัน้ีเป็นปัจจยัท่ีน้อยท่ีสุด หรือเป็นปัจจยั

หลงัสุดก็ได ้และไปเนน้เพิ่มให้ความสําคญํกบัปัจจยัดา้นอ่ืนๆ เน่ืองจากในดา้น
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ช่องทางการจดัจาํหน่ายน้ีไม่ไดมี้ผล และยงัมีความสัมพนัธ์ในทางตรงกนัขา้มกบั

การตดัสินใจซ้ือของผูบ้ริโภคอีกต่างหาก โดยผูป้ระกอบการอาจใชช่้องทางการ

จดัจาํหน่ายเดิมท่ีมีอยู่แลว้โดยไม่ตอ้งสร้างข้ึนมาใหม่ แต่ไปเนน้ให้ความสําคญั

กบัปัจจยัดา้นอ่ืนให้สูงข้ึนแทน แต่ทั้งน้ีทั้งนั้นก็เป็นปัจจยัสําคญัท่ีผูป้ระกอบการ

นั้นไม่ควรจะมองขา้ม เน่ืองจากวา่ไวน์องุ่นไทยยงัไม่เป็นท่ีนิยม และยงัไม่เป็นท่ี

รู้จกักนัอยา่งแพร่หลาย  อยา่งนอ้ยผูป้ระกอบการควรให้ความสําคญัเก่ียวกบัเร่ือง

การจดัร้านจดัจาํหน่ายให้ดูสวยงาม สะอาด มีการจดัวางสินคา้อย่างเป็นระเบียบ

หาได้ง่าย เพื่อสร้างความประทบัใจ น่าเช่ือถือ และความมัน่ใจในขั้นพื้นฐาน

ใหก้บัผูบ้ริโภคท่ีมาซ้ือหรือมาชมได ้

4.  ปัจจัยด้านการส่งเสริมการตลาด  

 ผูป้ระกอบการควรให้ความสําคญัในเร่ืองของ การขายโดยใช้พนกังาน 

(Personal Selling) ฝึกให้พนกังานเป็นพนกังานขายประเภทท่ีช่วยให้เกิดการขาย

ท่ีเพิ่มข้ึน (Creative Salesmanship) โดยใชว้ิธีการนาํเสนอ ให้คาํแนะนาํ และให้

ข้อมูลเก่ียวกับตัวผลิตภัณฑ์ ซ่ึงพนักงานต้องมีความชํานาญ มีความรู้ในตัว

ผลิตภณัฑ์ (Product Knowledge) เป็นอย่างดี เพื่อเป็นการกระตุน้ และชกัจูงให้

ผู ้บ ริโภคเกิดความต้องการซ้ือสินค้า  หรือ ใช้การตลาดทางตรง (Direct 

Marketing) เช่น การขายตรงให้กบับริษทัเอกชนต่างๆ เพื่อนาํไปเป็นเคร่ืองด่ืม

รับรองลูกคา้ ซ่ึงจะทาํให้เป็นการเพิ่มช่องทางการจดัจาํหน่ายให้ถึงมือลูกคา้โดย

ไม่ต้องมีสินค้าชนิดเดียวกันยี่ห้ออ่ืนให้ลูกค้าเปรียบเทียบ นอกจากน้ีอาจทาํ

รายการส่งเสริมการขาย (Sales Promotion)ต่างๆ เช่น อาจมีการจดัชิมไวน์ตาม

โอกาสต่างๆ เช่น การร่วมมือกบักลุ่มโรงแรม หรือร้านอาหารเพื่อท่ีจะแนะนาํ

ลูกคา้ให้รู้จกัผลิตภณัฑ์มากข้ึน หรือมีการจดัเทศกาลชิมไวน์พร้อมผูเ้ช่ียวชาญ

แนะนาํ เพื่อใหข้อ้มูลท่ีเป็นประโยชน์และถูกตอ้งเพื่อท่ีลูกคา้จะไดเ้ขา้ใจเป็นอยา่ง

ดีถึงคุณภาพ และคุณสมบติัของไวน์ไทย ซ่ึงเป็นการสร้างความมัน่ใจ และความ

ไว้วางใจให้กับผลิตภัณฑ์ไวน์องุ่นไทย ดังนั้ นผู ้ประกอบการจึงควรมีการ

ฝึกอบรมพนักงานขายเร่ืองของผลิตภณัฑ์ รวมไปถึงกลยุทธ์ในการจูงใจลูกคา้ 

อาจมีการเตรียมผลิตภณัฑ์ตวัอยา่งไวใ้ห้ลองชิม เพื่อเป็นการสร้างการรับรู้ และ
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สร้างประสบการณ์ให้กบัผูบ้ริโภค ดึงดูดให้เกิดการทดลอง แลว้อาจนาํไปสู่การ

ตดัสินใจซ้ือในท่ีสุด 

5.  การสร้างภาพลักษณ์ของตราสินค้า และ การสร้างความไว้วางใจให้กับ

ผู้บริโภค  

 ผูป้ระกอบการควรใหค้วามสาํคญักบัวตัถุดิบในการผลิต ตอ้งสร้างกรอบ

การดูแลในเร่ืองของคุณภาพ และมาตรฐาน กระบวนการผลิตท่ีมีคุณภาพ ควรให้

ความสําคญักบัแหล่งเพาะปลูกให้มีความสมบูรณ์อยูเ่สมอ ในขณะเดียวกนัก็อาจ

ท่ีจะพฒันาแหล่งเพาะปลูกนั้น ให้เป็นแหล่งท่องเท่ียวควบคู่ไปดว้ยกนัได ้อาจจะ

มีทั้งร้านจาํหน่ายไวน์ ร้านอาหาร และยงัสามารถส่งเสริมให้นักท่องเท่ียวมี

ความรู้ในดา้นต่างๆ ของการปลูกและดูแลรักษาตน้องุ่น จนกระทัง่กระบวนการ

ในการผลิตไวน์ ซ่ึงจะช่วยเป็นการให้ความรู้ สร้างการรับรู้ และสร้างความ

เช่ือมัน่ไปในขณะเดียวกนั ให้แก่ผูบ้ริโภคว่า ปัจจุบนัน้ีไวน์ไทยมีความสามารถ

ในการผลิตท่ี มีมาตรฐานท่ี เป็นสากล และสามารถท่ีจะแข่งขันกับไวน์

ต่างประเทศได ้

ข้อเสนอแนะในการศึกษาคร้ังต่อไป 

 1.  ในการศึกษาคร้ังน้ีไดพ้ิจารณาปัจจยัเพียงบางตวัท่ีคาดวา่มีความน่าจะ

เป็นต่อการตดัสินใจซ้ือไวน์ท่ีผลิตในประเทศไทยของผูซ้ื้อกลุ่มตวัอย่าง ดงันั้น

การศึกษาคร้ังต่อไปอาจจะเพิ่มปัจจยัอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง เพื่อให้ผลการวิเคราะห์มี

ความชัดเจน และได้ศึกษาถึงปัจจัยท่ีมีผลต่อการตัดสินใจซ้ือไวน์ท่ีผลิตใน

ประเทศไทยของผูบ้ริโภคมากท่ีสุด  

 2. ควรศึกษาปัจจยัต่างๆ ท่ีมีผลต่อการตัดสินใจซ้ือไวน์นําเข้าจาก

ต่างประเทศ เพื่อนาํขอ้มูลท่ีไดม้าเปรียบทียบ และพฒันาผลิตภณัฑ์ไวน์ไทยให้ดี

และมีคุณภาพมากยิง่ข้ึน  

 3.  ในการศึกษาคร้ังต่อไป อาจทาํการศึกษาถึงพฤติกรรมการด่ืมไวน์ 

และทศันคติของผูท่ี้ด่ืมไวน์ไทยเพิ่มเติมดว้ย เพื่อจะไดศึ้กษาและนาํขอ้มูลท่ีเป็น

ประโยชน์มาใช้ในการวางแผนทางการตลาดและส่งเสริมการขายไวน์ไทยใน

อนาคตได ้
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