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1. บทนํา 

 การผลิตไวนพื้นบานเกิดจากความตองการแปรรูปวัตถุดิบเกษตรที่มีอยูในทองถิ่นใหเกิดมูลคาเพิ่ม และแก
ปญหาการตลาดของเกษตรกร สําหรับภาคเหนือตอนบนนั้นมีผลไมหลักสําคัญอยูหลายชนิดที่ผูประกอบการนํามา
ผลิตไวน ไดแก ลําไย ล้ินจี่ สตรอเบอรี่ สับปะรด และสมุนไพรทองถิ่น 

ในระยะ 7 – 8 ปที่ผานมา การบริโภคไวนเร่ิมไดรับความนิยมมากขึ้นในประเทศไทย โดยเฉพาะไวนที่นําเขา
จากตางประเทศ ดังจะเห็นไดจากปริมาณความตองการบริโภคไวนโดยรวมทั้งประเทศป 2542 เปน 4.85 ลานลิตร ซึ่ง
เพิ่มขึ้นจากป 2541 รอยละ 29.2 (http://www.smethai.net) โดยเฉลี่ยแลวในป 2542 คนไทยดื่มไวน 0.08 ลิตรตอคน
ตอป หรือ 1.06 ขวดตอป (http://www.prachachon.net) ไวนที่ใชบริโภคในประเทศสวนใหญเปนไวนนําเขาจากตาง
ประเทศ เชน ฝร่ังเศส ออสเตรเลีย อิตาลี อเมริกา และชิลี เปนตน โดยยอดนําเขาไวนในป 2542 มีมูลคารวมถึง 336 
ลานบาท 
 นับตั้งแตปลายป 2544 จนถึงปจจุบัน นโยบายสุราเสรีของรัฐบาล สงผลใหชาวบานที่ผลิตสุราแชโดยใชภูมิ
ปญญาทองถิ่น ซึ่งประกอบดวย อุ กระแช สาโท และไวนพื้นบาน สามารถผลิตสุราแชไดอยางถูกตองตามกฎหมาย 
ทําใหเกิดการขยายตัวของการผลิตสุราแชในชุมชน ทั้งที่รวมตัวกันเปนเครือขายและสหกรณ ดังจะเห็นไดจากยอด
ผลิตไวนพื้นบาน กระแช สาโท และอุ ในป 2545 มีปริมาณถึง 9 ลานลิตร คิดเปนมูลคากวา 400-500 ลานบาท  อีก
ทั้งนโยบายหนึ่งตําบลหนึ่งผลิตภัณฑยังมีสวนชวยกระตุนใหผูบริโภคภายในประเทศหันมาบริโภคสุราแชพื้นบานมาก
ขึ้น รวมถึงผูคาปลีกสุราแชไดพยายามนําไวนพื้นบานทั้งไวนผลไมและไวนสมุนไพรเขาไปจําหนายในหางสรรพสินคา
รวมกับไวนตางประเทศ อยางไรก็ตามผูบริโภคเพียงสวนหนึ่งเทานั้นที่ยอมรับในผลิตภัณฑดังกลาว ทั้งนี้สาเหตุหนึ่ง
อาจเนื่องมาจากไวนพื้นบานมีคุณสมบัติและคุณภาพแตกตางกับไวนตางประเทศ ซึ่งมีผลใหไวนตางประเทศและไวน
พื้นบานมีตลาดและกลุมผูบริโภคแตกตางกัน ดังนั้นการศึกษาถึงพฤติกรรมและทัศนคติตอการซื้อและการบริโภคไวน
ของผูบริโภค ทั้งตลาดผูบริโภคในภาคเหนือตอนบน (ในอําเภอเมือง และตางอําเภอ) และนักทองเที่ยวจากนอกเขต
ภาคเหนือตอนบน จึงจําเปนอยางยิ่งตอการทําความเขาใจในผูบริโภคและตลาดไวน และชี้ใหเห็นถึงแนวทางการ
พัฒนาผลิตภัณฑใหสอดคลองกับความตองการของตลาด เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและขีดความสามารถในการแขงขัน
ทางดานการตลาดของผูผลิตไวนพื้นบาน อีกทั้งเพื่อที่หนวยงานภาครัฐและองคกรเอกชนที่เกี่ยวของจะสามารถนําไป
ปรับใชในดานนโยบาย อันจะนําไปสูการพัฒนาตลาดไวนพื้นบานในเขตภาคเหนือตอนบนตอไป 

                                                           
1 บทความนี้เปนสวนหนึ่งของโครงการวิจัย “พฤติกรรมการบริโภคไวนและความพอใจของผูบริโภคไวนพื้นบานในตลาดระดับกลางและ
ตลาดทองถิ่น” สนับสนุนทุนวิจัยโดยสํานักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา 
2 รองศาสตราจารย ภาควิชาเศรษฐศาสตรเกษตร และศูนยวิจัยเพื่อเพิ่มผลผลิตทางเกษตร คณะเกษตรศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม 
3 อาจารย คณะเศรษฐศาสตร และศูนยวิจัยเพื่อเพิ่มผลผลิตทางเกษตร คณะเกษตรศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม 
4 มูลนิธิโครงการหลวง และศูนยวิจัยเพื่อเพิ่มผลผลิตทางเกษตร คณะเกษตรศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม 
5 ศูนยวิจัยเพื่อเพิ่มผลผลิตทางเกษตร คณะเกษตรศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม 
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2. วิธีการวิจัย 

 การศึกษาพฤติกรรมและทัศนคติตอการซื้อและการบริโภคไวนของผูบริโภคในตลาดระดับกลาง ทําโดยการ
สัมภาษณผูบริโภค 1,081 ตัวอยาง ในเขตจังหวัดเชียงใหม ลําพูน และลําปาง ซึ่งเปนแหลงเพาะปลูกที่สําคัญของ
วัตถุดิบที่ใชในการผลิตไวน อีกทั้งยังเปนแหลงผลิตและจําหนายไวนพื้นบานที่สําคัญของภาคเหนือตอนบน การเลือก
ตัวอยางทําโดยเลือกจากผูบริโภคใน 3 จังหวัดขางตน และนักทองเที่ยวจากนอกเขตภาคเหนือตอนบน ที่มีอายุไมต่ํา
กวา 18 ป เคยดื่มไวนไมวาจะเปนไวนชนิดใดก็ตาม และเต็มใจชิมตัวอยางไวนที่คณะวิจัยจัดเตรียมไว 

ทั้งนี้คณะวิจัยไดเนนตัวอยางผูบริโภคในเขตอําเภอเมือง (590 ตัวอยาง) และผูบริโภคตางอําเภอ (410 ตัว
อยาง) เปนหลัก เนื่องจากเปาหมายหลักของการวิจัย คือ ตองการพัฒนาอุตสาหกรรมไวนพื้นบานใหเติบโต โดย
สามารถพัฒนาผลิตภัณฑที่สอดคลองกับความตองการของตลาด เพื่อใหผูผลิตสามารถจําหนายไวนพื้นบานไดใน
ตลาดที่กวางขึ้น โดยเฉพาะตลาดสําหรับผูบริโภคภายในภาคเหนือตอนบน ซึ่งเปนตลาดระดับปานกลางที่คณะวิจัย
คาดวาจะสามารถขยายตัวเพื่อรองรับไวนพื้นบานที่ผลิตภายในทองถิ่นไดอีกมาก สวนนักทองเที่ยวจากจังหวัดนอก
เขตภาคเหนือตอนบนนั้นมีเพียง 81 ตัวอยาง เนื่องดวยการเก็บขอมูลอยูในชวงเดือนกรกฎาคม ถึง สิงหาคม 2546 ซึ่ง
มิใชฤดูกาลทองเที่ยวและกระแสขาวการระบาดของโรคซารสเพิ่งจะซาลง  

ขอมูลที่คณะวิจัยทําการสํารวจประกอบดวย 3 สวน คือ 1) พฤติกรรมและทัศนคติตอการบริโภคและการซื้อ
ไวน และ 2) ขอมูลสวนบุคคลของผูบริโภค ซึ่งขอมูลดังกลาวจะถูกนํามาวิเคราะหทัศนคติตอการดื่มไวนและการสง
เสริมการผลิตไวนพื้นบาน พฤติกรรมการดื่มไวนและเครื่องดื่มแอลกอฮอลอื่นๆ เพื่อใหทราบถึงการทดแทนกัน ปจจัยที่
มีผลตอการเลือกซื้อ/บริโภคไวน และขอคิดเห็นที่เปนประโยชนตอการพัฒนาคุณภาพไวนพื้นบาน ทั้งนี้ผูบริโภคจะถูก
ถามเกี่ยวกับทัศนะเหลานี้ โดยตอบตามระดับของการเห็นดวยที่สุด (5 คะแนน) จนถึงไมเห็นดวยเลย (0 คะแนน) 
แบบ Likert Scaling นอกจากนี้ขอมูลสวนบุคคลของผูบริโภคจะชี้ใหเห็นถึงความแตกตางของตลาดทั้ง 3 สวน 
(market segments) และ 3) ความพอใจในลักษณะตาง ๆ ของไวน ตามความคิดเห็นของผูบริโภค ภายหลังจากการ
ชิมตัวอยางไวน โดยออกแบบเพื่อใหผูบริโภคชิมไวนผลไม 5 ชนิด และไวนสมุนไพร 1 ชนิด ซึ่งแบงออกเปน 5 กลุม
ตามระดับความหวานและชนิดของวัตถุดิบ ทั้งนี้เนื้อหาที่นําเสนอในบทความฉบับนี้ประมวลมาจากขอมูลสวนที่ 1 
และ 2 เทานั้น  

3. ลักษณะทั่วไปของตัวอยางผูบริโภค 
 ลักษณะสวนบุคคล 

กลุมตัวอยางที่ไดรับการสัมภาษณ ซึ่งประกอบดวยตัวอยางผูบริโภคในเขตอําเภอเมือง ผูบริโภคตาง
อําเภอ และนักทองเที่ยวจากนอกเขตภาคเหนือตอนบน มีลักษณะสวนบุคคลที่คลายคลึงกัน กลาวคือ มีผูบริโภคเพศ
ชาย (รอยละ 59-66) มากกวาเพศหญิง อายุของผูบริโภคสวนใหญ (รอยละ 49-52) อยูระหวาง 20-30 ป รอยละ 33-
42 ของผูบริโภค จบการศึกษาระดับปริญญาตรี ผูบริโภครอยละ 21-31 มีรายไดเฉล่ียตอครัวเรือนมากกวา 100,000 
บาท/เดือน รองลงมาอยูในชวง 20,001-40,000 และ 80,001-100,000 บาท/เดือน ตามลําดับ  

กลุมตัวอยางทั้ง 3 กลุม สวนใหญอยูในกลุมอาชีพและกลุมรายไดเดียวกัน ทั้งนี้ผูบริโภคในเขตอําเภอ
เมืองและตางอําเภอรอยละ 27 และ 34 เปนนักศึกษา รองลงมาเปนพนักงานบริษัท/ลูกจาง และธุรกิจสวนตัว ตาม
ลําดับ สวนมากมีรายไดเฉล่ียสวนบุคคล 5,000-10,000 บาท/เดือน  (รอยละ 33 และ 35) รองลงมาเปนกลุมที่มีราย
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ไดต่ํากวา 5,000 และ 10,001-20,000 บาท/เดือน ตามลําดับ  ในขณะที่นักทองเที่ยว สวนมากประกอบธุรกิจสวนตัว 
(รอยละ 35) รองลงมาเปนนักศึกษา และพนักงานบริษัท/ลูกจาง ตามลําดับ รอยละ 33 มีรายไดเฉล่ียสวนบุคคล 
5,000-10,000 บาท/เดือน รองลงมาเปนกลุมที่มีรายได 10,001-20,000 และต่ํากวา 5,000 บาท/เดือน ตามลําดับ  

โดยสรุปแลว กลุมตัวอยางสวนใหญเปนคนรุนใหม อยูในวัยศึกษาและวัยทํางาน การศึกษาอยูในระดับ
ปานกลางถึงระดับสูง และมีรายไดปานกลาง ซึ่งคาดวาจะเปนตัวแทนของผูบริโภคไวนพื้นบานในตลาดระดับกลางทั้ง
ในปจจุบันและอนาคตไดเปนอยางดี 

 ประสบการณการซื้อและการบริโภคไวน 

กลุมตัวอยางที่เคยซื้อไวนนําเขาและไวน (องุน) ที่ผลิตในประเทศ มีเพียงรอยละ 31.36 และ 37.84 
ตามลําดับ ซึ่งนอยกวาผูที่เคยดื่มไวนดังกลาวอยางเห็นไดชัด (ตารางที่ 1) ในขณะที่ผูเคยซื้อไวนพื้นบานมีสัดสวนถึง
รอยละ 61.15 และเกือบทั้งหมดเคยดื่มไวนพื้นบาน แสดงใหเห็นวาผูบริโภคสวนมากดื่มไวนโดยไมไดซื้อเอง และมี
การซื้อเพื่อเปนของฝาก นอกจากนี้ผูบริโภคที่เคยซื้อไวนพื้นบานมีสัดสวนมากกวาผูที่เคยซื้อไวนอีก 2 ชนิด ซึ่งสวน
หนึ่งเปนเพราะไวนพื้นบานมีราคาที่ยอมเยากวาและหาซื้อไดงาย 

เมื่อแยกพิจารณาตามกลุมตัวอยาง พบวาผูบริโภคตางอําเภอที่ไมเคยซื้อและไมเคยบริโภคไวนนําเขา
และไวน (องุน) ของไทย มีสัดสวนสูงกวาผูบริโภคอีก 2 กลุม ในขณะที่มีผูเคยซื้อไวนพื้นบานในสัดสวนนอยกวาผู
บริโภคอีก 2 กลุม และมีสัดสวนของผูที่เคยดื่มไวนพื้นบานมากกวาผูบริโภคอีก 2 กลุม เนื่องจากผูบริโภคสวนหนึ่ง
อาศัยอยูใกล/ในแหลงผลิต  
 ตัวอยางผูบริโภคทั้ง 3 กลุม สวนใหญ (รอยละ 67.92) มีประสบการณดื่มไวนพื้นบานไมเกิน 2 ป ซึ่ง
สวนหนึ่งเปนผลจากนโยบายการสงเสริมไวนพื้นบานของรัฐ ในขณะที่ผูบริโภคที่มีประสบการณการดื่มไวนนําเขามา
นานกวา 2 ป มีสัดสวนมากกวาในไวนพื้นบานถึงรอยละ 26 (แผนภาพที่ 1) 
 
ตารางที่ 1 สัดสวนของตัวอยางผูบริโภคที่เคยซื้อและบริโภคไวน 

หนวย : รอยละ1/ 

ประเภทไวน ซื้อ บริโภค 
 อ.เมือง 

(N = 590)2/ 
อําเภออื่น 
(N = 410) 

นักทองเที่ยว 
(N = 81) 

รวม 
(N = 1,081) 

อ.เมือง 
(N = 590) 

อําเภออื่น 
(N = 410) 

นักทองเที่ยว 
(N = 81) 

รวม 
(N = 1,081) 

ไวนนําเขา 36.78 23.41 32.10 31.36 64.41 49.51 62.96 58.65 
ไวน (องุน) ไทย   41.36 32.68 38.27 37.84 67.8 59.02 67.9 64.48 
ไวนพื้นบาน 61.69 59.76 64.20 61.15 91.19 93.90 92.59 92.32 

หมายเหตุ : 1/ รอยละของจํานวนตัวอยาง 
 2/ N คือ จํานวนตัวอยาง 

ที่มา : จากการสํารวจ 
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ที่มา : จากการสํารวจ 
 

แผนภาพที่ 1 ประสบการณการดื่มไวนนําเขาและไวนพ้ืนบานของกลุมตัวอยางผูบริโภค 

 

 มูลคาและสัดสวนคาใชจายซื้อไวนของผูบริโภค 

 ในการตัดสินใจซ้ือไวน ทั้งที่เปนไวนนําเขาและไวนพื้นบานนั้น ผูบริโภคสวนใหญไดรับขอมูลขาวสาร
จากบุคคลที่รูจัก (รอยละ 49.56 และ 49.02) แหลงขอมูลที่สําคัญรองลงมา ไดแก การแนะนําจากพนักงานขาย 
นิตยสาร และส่ือโทรทัศน ตามลําดับ 
 ในปที่ผานมา (2545) ผูบริโภคสวนใหญซื้อไวนแตละชนิดเปนมูลคาไมเกิน 1,000 บาทตอป โดยไวน
พื้นบานและไวน (องุน) ที่ผลิตในประเทศมีสัดสวนอยูระหวางรอยละ 74 – 82 ซึ่งสูงกวาสัดสวนผูบริโภคไวนนําเขา
อยางมาก (แผนภาพที่ 2) ส่ิงที่นาสังเกตอีกประการหนึ่ง คือ ผูบริโภคที่ซื้อไวนนําเขาเปนมูลคาสูงกวา 1,000 บาท/ป 
มีสัดสวนมากกวาในไวนพื้นบานและไวน (องุน) ไทยอยางเห็นไดชัด 
 ผูบริโภคสวนใหญ (รอยละ 46) มีสัดสวนคาใชจายซื้อไวนทุกชนิดตอเครื่องดื่มแอลกอฮอลทั้งหมดไม
เกินรอยละ 10 รองลงมาอยูในชวงรอยละ 11 – 30 และ 31 – 50 ตามลําดับ (แผนภาพที่ 3) นอกจากนี้ยังพบวาผู
บริโภคเพียงสวนนอยที่มีสัดสวนคาใชจายฯ สูงกวารอยละ 50 และมีเฉพาะกลุมผูบริโภคใน อ.เมือง และตางอําเภอ 
เทานั้นที่มีสัดสวนคาใชจายฯ สูงกวารอยละ 70  
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ที่มา : จากการสํารวจ 
 

แผนภาพที่ 2 มูลคาการซื้อไวนของผูบริโภคในป 2545 
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ที่มา : จากการสํารวจ 

แผนภาพที่ 3 สัดสวนของผูซื้อจําแนกตามสัดสวนคาใชจายซื้อไวนตอเครื่องดื่มแอลกอฮอลทั้งหมด 
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4. ไวนในทัศนะของผูบริโภค 
 ทําไมผูบริโภคจึงซื้อไวน ? 

 เหตุผลที่ซื้อไวนนําเขา 

  สาเหตุในการซื้อไวนนําเขาที่ผูบริโภคในเขต อ.เมือง และตางอําเภอ ใหความสําคัญในอันดับตน ๆ 
ไดแก 1) ซื้อเพื่อดื่มเอง 2) ตองการทดลองชิมของแปลกใหม และ 3) ความอรอยของตัวสินคา ในขณะที่นักทองเที่ยว
ใหความสําคัญกับเหตุผลในการซื้อที่ตางออกไป โดยใหความสําคัญกับความตองการทดลองชิมของแปลกใหมมาก
เปนอันดับ 1 รองลงมา ไดแก ราคาไมแพงเมื่อเทียบกับคุณภาพ และเพื่อใชรับแขก/ใชในงานเลี้ยงสังสรรค ตามลําดับ 
(ตารางที่ 2) สวนการซื้อเพื่อใชประกอบอาหาร และเพื่อสะสมนั้น ผูบริโภคทั้ง 3 กลุมใหความสําคัญนอยมาก 
  การซื้อเพื่อเปนของฝากเปนเหตุผลหนึ่งที่ผูบริโภคในเมืองและนักทองเที่ยวใหความสําคัญคอน
ขางมาก เมื่อเทียบกับกลุมผูบริโภคตางอําเภอ สวนในดานคุณคาทางอาหาร/ยา และเพื่อลดความเครียดนั้น เปนเหตุ
ผลที่ผูบริโภคทั้ง 3 กลุมไมคอยใหความสําคัญนัก โดยเฉพาะอยางยิ่งในกลุมนักทองเที่ยว 
   
ตารางที่ 2 เหตุผลที่ซื้อไวนนําเขาของผูบริโภค 

หนวย : คะแนน1/ 
เหตุผล ผูบริโภค รวม 

 อ.เมือง 
(N = 217)2/ 

อําเภออื่น 
(N = 96) 

นักทองเที่ยว 
(N = 26) 

 

เพื่อดื่มเอง 3.72 3.67 3.13 3.66 
ตองการทดลองชิมของแปลกใหม 3.48 3.51 3.52 3.49 
เพื่อใชรับแขก/ใชในงานสังสรรค 3.32 3.18 3.36 3.28 
ความอรอยของตัวสินคาเอง 3.62 3.33 3.25 3.26 
เพื่อเปนของฝาก 3.18 2.96 3.17 3.12 
ราคาไมแพงเมื่อเทียบกับคุณภาพ 3.03 3.14 3.43 3.09 
คุณคาทางอาหาร/ยา 2.89 2.79 2.29 2.82 
เพื่อลดความเครียด 2.49 2.67 1.45 2.47 
สะทอนรสนิยมการดื่ม 2.37 2.65 2.21 2.44 
เพื่อใชประกอบอาหาร 1.53 1.43 1.45 1.49 
เพื่อสะสม 1.43 1.41 1.63 1.43 
หมายเหตุ : 1/ คะแนน ตํ่าสุด = 0 (ไมสําคัญเลย); สูงสุด = 5 (สําคัญที่สุด)        
  2/ N คือจํานวนตัวอยางที่เคยซ้ือไวนนําเขา 
ที่มา : จากการสํารวจ  
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 เหตุผลที่ซื้อไวนพื้นบาน 

 การซื้อไวนพื้นบานของผูบริโภคทั้ง 3 กลุม มีเหตุผลหลัก คือ เพื่อสงเสริมผลิตภัณฑพื้นบานโดยมี
คะแนนเฉลี่ย 3.98 ทั้งนี้ผูบริโภคตางอําเภอไดใหความสําคัญกับเหตุผลนี้อยางมาก และสูงกวาผูบริโภคกลุมอื่น (4.12 
คะแนน) เหตุผลสําคัญในระดับรอง ๆ ลงมาและมีคะแนนใกลเคียงกัน ไดแก เพื่อดื่มเอง ตองการทดลองชิมของแปลก
ใหม ราคาไมแพงเมื่อเทียบกับคุณภาพ ความมีเอกลักษณไทย สะทอนถึงวัฒนธรรมและวิถีชีวิตชาวบาน (ตารางที่ 3) 
สวนคุณคาทางอาหาร/ยา และเพื่อลดความเครียด ไมใชเหตุผลที่สําคัญเทาใดนัก อีกทั้งการซื้อเพื่อใชประกอบอาหาร 
และเพื่อสะสมนั้น ผูบริโภคใหความสําคัญนอยมากเชนเดียวกับในกรณีไวนนําเขา 

 
ตารางที่ 3 เหตุผลที่ซื้อไวนพ้ืนบานของผูบริโภค 

หนวย : คะแนน1/ 

เหตุผล ผูบริโภค รวม 

 
อ.เมือง 

(N = 364)2/ 
อําเภออื่น 
(N = 245) 

นักทองเที่ยว 
(N = 52)  

สงเสริมผลิตภัณฑพื้นบาน 3.90 4.12 3.80 3.98 
เพื่อดื่มเอง 3.83 3.84 3.80 3.83 
ตองการทดลองชิมของแปลกใหม 3.70 3.77 3.76 3.73 
ราคาไมแพง เมื่อเทียบกับคุณภาพ 3.68 3.69 3.65 3.68 
มีเอกลักษณไทย 3.61 3.81 3.46 3.68 
สะทอนวัฒนธรรมวิถีชีวิตชาวบาน 3.53 3.74 3.52 3.61 
ความอรอยของตัวสินคา 3.34 3.39 3.36 3.36 
เพื่อเปนของฝาก 3.19 3.20 3.39 3.21 
เพื่อใชรับแขก/ใชในงานเลี้ยงสังสรรค 3.02 3.13 3.11 3.07 
เห็นวามีผูนิยมมากขึ้น 2.63 2.85 2.45 2.70 
คุณคาทางอาหาร/ยา 2.78 2.58 2.57 2.68 
สะทอนรสนิยมการดื่ม 2.46 2.53 2.51 2.49 
เพื่อลดความเครียด 2.33 2.52 2.09 2.38 
เพื่อใชประกอบอาหาร 1.28 1.34 1.59 1.32 
เพื่อสะสม 1.41 1.44 1.48 1.43 

หมายเหตุ : 1/ คะแนน ตํ่าสุด = 0 (ไมสําคัญเลย); สูงสุด = 5 (สําคัญที่สุด) 
  2/ N คือจํานวนตัวอยางที่เคยซ้ือไวนพื้นบาน 
ที่มา : จากการสํารวจ 
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 ผูบริโภคคํานึงถึงส่ิงใดบางในการเลือกซื้อ/บริโภคไวน ? 

 ในการเลือกซื้อ/บริโภคไวนของผูบริโภคทั้ง 3 กลุม ไมวาจะเปนไวนชนิดใดก็ตาม ปจจัยสําคัญ 2 
ประการที่ผูบริโภคคํานึงถึงมากที่สุด คือ ความสะอาดปลอดภัย และรสชาติ ทั้งนี้เนื่องจากผูบริโภคมักซื้อเพื่อดื่มเอง 
เพื่อเปนของฝาก และใชในงานเลี้ยงสังสรรค นอกจากนี้ส่ิงที่ผูบริโภคคํานึงถึงมากในลําดับตน ๆ ไดแก ขอมูลที่ระบุบน
ฉลาก ซึ่งผูบริโภคใหขอคิดเห็นวาควรระบุชื่อการคา/ยี่หอ ชนิดของวัตถุดิบที่ใช แหลงผลิต และปที่ผลิตใหเห็นอยางชัด
เจน อีกทั้งไวนที่ผูบริโภคจะเลือกซื้อ/บริโภคควรมีระดับราคาที่เหมาะสมกับคุณภาพ ใชวัตถุดิบที่เหมาะสมสําหรับ
ผลิตไวนทั้งในแงของชนิดและปริมาณการใช รวมถึงไวนนั้นควรมีกล่ินหอมของวัตถุดิบที่ใช (ตารางที่ 4) 
 นอกเหนือจากปจจัยดังกลาวขางตน ยังมีปจจัยบางประการที่มีผลตอการเลือกซื้อ/บริโภคคอนขางมาก  
ไดแก รูปแบบบรรจุภัณฑที่สวยงามและดึงดูดความสนใจของผูบริโภค ความสะดวกในการซื้อ รวมถึง การใหทดลอง
ชิม ซึ่งจําเปนอยางยิ่งสําหรับไวนพื้นบานที่มีความหลากหลายทั้งในดานชนิดของวัตถุดิบที่ใช รสชาติ และแหลงผลิต 
สวนราคาที่ถูกที่สุด และการชิงโชค/แจงรางวัลซึ่งเปนการสงเสริมการขายอยางหนึ่งนั้น ผูบริโภคทั้ง 3 กลุมใหความสน
ใจนอยกวาปจจัยดานอื่น ๆ 
 
 ไวนพ้ืนบานตองมีคุณสมบัติอยางไร ? 
 ผูบริโภคทั้ง 3 กลุม ไดแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับคุณสมบัติที่ตองมีในไวนพื้นบาน โดยสวนใหญเนนถึง
ความสะอาด ถูกสุขอนามัย และไมมีสารพิษเจือปน เปนสําคัญ (รอยละ 35.93) อีกทั้งการใชวัตถุดิบภายในทองถิ่น มี
รสชาติและกระบวนการผลิตที่ไดมาตรฐาน เปนการผลิตโดยใชภูมิปญญาของคนในชุมชน และรักษาเอกลักษณทอง
ถิ่น ลวนเปนส่ิงที่จําเปนตองมีอยางยิ่งสําหรับไวนพื้นบาน (ตารางที่ 5) สวนเปอรเซ็นตแอลกอฮอลที่ไมสูงเกินมาตร
ฐานนั้น ผูบริโภคสวนใหญไมคิดวาเปนคุณสมบัติที่ตองมี ทั้งนี้อาจเพราะความคุนเคยกับเบียรและสุรากลั่น ซึ่งมี
เปอรเซ็นตแอลกอฮอลสูงอยูแลว 
 
 ผูบริโภคชอบไวนหรือเครื่องดื่มแอลกอฮอลอื่น ๆ มากกวากัน ? 
 เมื่อสอบถามผูบริโภคเกี่ยวกับความชอบไวน (ทุกชนิด) เมื่อเทียบกับเคร่ืองดื่มแอลกอฮอลอื่น ๆ พบวา
มีผูบริโภค เพียงรอยละ 23.22 ที่ชอบไวนมากกวาเครื่องดื่มแอลกอฮอลอื่น ๆ ในขณะที่อีกรอยละ 32.56 ชอบไวนนอย
กวาเครื่องดื่มแอลกอฮอลอื่นๆ (ตารางที่ 6) เนื่องจากผูบริโภคกลุมนี้ชอบและคุนเคยกับเบียร และสุรากล่ันซึ่งมี
เปอรเซ็นตแอลกอฮอลมากกวาไวน  
 เมื่อเปรียบเทียบระหวางไวนพื้นบานและสุราแชอื่น ๆ พบวาผูบริโภคทั้ง 3 กลุมชอบไวนพื้นบานคอน
ขางมาก สวนสุราแชประเภทอื่น อันไดแก สาโท กระแช และอุ นั้นผูบริโภครูสึกพึงพอใจคอนขางนอย (ตารางที่ 7) 
นอกจากนี้ผูบริโภคใน อ.เมือง ชอบสุราแชพื้นบานทุกชนิดนอยกวาผูบริโภคอีก 2 กลุม 
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ตารางที่ 4 ปจจัยที่ใชในการเลือกซื้อ/บริโภคไวน 
หนวย : คะแนน1/ 

ปจจัย       ผูบริโภค  รวม 

 
     อ.เมือง 

     (N = 590)2/ 
 อําเภออื่น 
 (N = 410) 

 นักทองเที่ยว           
  (N = 81)  

ดานผลิตภัณฑ 3.70 3.69 3.60 3.69 
 ความสะอาด ปลอดภัย 4.47 4.49 4.35 4.47 
 รสชาติ 4.50 4.39 4.46 4.46 
 กลิ่น 4.05 4.03 4.08 4.04 
 วัตถุดิบที่ใชผลิต 4.07 4.02 3.95 4.04 
 แหลงผลิต 3.71 3.69 3.59 3.70 
 ปที่ผลิต 3.65 3.64 3.69 3.65 
 ความใส 3.51 3.53 3.50 3.52 
 สี 3.54 3.48 3.33 3.50 
 คุณคาทางอาหาร/ยา 3.29 3.36 3.12 3.30 
 เปอรเซ็นตแอลกอฮอล 3.28 3.32 3.09 3.28 
 ชื่อการคา (ยี่หอ) 3.23 3.26 3.18 3.24 
 ประวัติศาสตรของยี่หอ 3.10 3.09 2.92 3.08 
ดานบรรจุภัณฑ 3.93 3.97 3.88 3.94 
 ขอมูลที่ระบุบนฉลาก 4.06 4.13 4.01 4.08 
 รูปแบบบรรจุภัณฑ 3.79 3.81 3.75 3.79 
ดานราคา 3.60 3.54 3.43 3.56 
 ความเหมาะสมของราคาและคุณภาพ 4.12 4.02 4.00 4.07 
 ราคาถูกที่สุด 3.08 3.06 2.85 3.06 
ดานชองทางการจําหนาย 3.90 3.87 3.81 3.88 
 ความสะดวกในการซื้อ 3.90 3.87 3.81 3.88 
ดานการสงเสริมตลาด 3.42 3.41 3.22 3.40  
 การใหทดลองชิม 3.91 3.90 3.84 3.90 
 การโฆษณาประชาสัมพันธ 3.74 3.68 3.62 3.71 
 การลดราคา 3.37 3.38 3.20 3.36 
 การชิงโชค แจกรางวัล 2.67 2.66 2.23 2.63 

หมายเหตุ : 1/ คะแนน ตํ่าสุด = 0 (ไมสําคัญเลย); สูงสุด = 5 (สําคัญที่สุด)           
  2/ N คือจํานวนตัวอยาง 
ที่มา : จากการสํารวจ  
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ตารางที่ 5 คุณสมบัติที่ไวนพ้ืนบานตองมีในความคิดเห็นของผูบริโภค 
หนวย : รอยละ1/ 

คุณสมบัติ ผูบริโภค      รวม 

 อ.เมือง อําเภออื่น นักทองเที่ยว  
สะอาด ถูกสุขอนามัย ไมมีสารพิษเจือปน 35.87 35.93 36.36 35.93 
ทําจากผลไมและสมุนไพรพื้นบาน 22.05 22.95 26.20 22.73 
รสชาติและกระบวนการผลิตไดมาตรฐาน 20.19 19.86 14.44 19.62 
มีเอกลักษณทองถิ่น ผลิตโดยคนในชุมชน ใชภูมิปญญาทองถิ่น  11.34   9.38 11.23 10.54 

 ราคาไมแพง และเหมาะสมกับคุณภาพ 3.11 3.79 2.14 3.31 
 ฉลากมีรายละเอียดครบถวน มีสัญลักษณและชื่อชัดเจน 1.86 2.00 2.67 1.98 
 เปอรเซ็นตแอลกอฮอลไมสูงเกินมาตรฐาน 1.32 1.60 1.07 1.41 
 สีสวย ใส ไมมีตะกอน 0.78 1.20 1.60 1.01 
 อื่น ๆ     2.56     2.89     2.67     2.70 
 ไมระบุ     0.93     0.40     1.60     0.77 

รวม    100 100 100    100 
หมายเหตุ : 1/ รอยละของจํานวนคําตอบ (ตอบไดมากกวา 1 คําตอบ) 
ที่มา : จากการสํารวจ 
  
 

ตารางที่ 6 ความชอบไวนเมื่อเทียบกับเครื่องดื่มแอลกอฮอลอื่น ๆ 
หนวย : รอยละ1/ 

ความชอบ ผูบริโภคใน อ.เมือง 
(N = 590)2/ 

ผูบริโภคตางอําเภอ 
(N = 410) 

นักทองเที่ยว 
(N = 81) 

รวม 
(N = 1,081) 

ชอบนอยกวา 31.19 35.61 27.16 32.56 
ชอบเทากัน 41.86 44.15 43.21 42.83 
ชอบมากกวา 25.08 19.51 28.40 23.22 
ไมระบุ 1.86 0.73 1.23 1.39 
รวม 100 100 100 100 
หมายเหตุ : 1/ รอยละของจํานวนตัวอยาง 
  2/ N คือ จํานวนตัวอยาง  
ที่มา : จากการสํารวจ 
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ตารางที่ 7 ความพึงพอใจของผูบริโภคตอไวนพ้ืนบานเปรียบเทียบกับสุราแชอื่น ๆ 
หนวย : คะแนน1/ 

ชนิด ผูบริโภคใน อ.เมือง ผูบริโภคอําเภออื่น นักทองเที่ยว รวม 

ไวนพื้นบาน 3.36 3.61 3.66 3.48 
สาโท 2.45 2.72 2.70 2.57 
กระแช 2.07 2.39 2.36 2.21 
อุ 1.93 2.21 2.29  2.06 
หมายเหตุ : 1/ คะแนนต่ําสุด = 0 (ไมพึงพอใจเลย) ; สูงสุด = 5 (พึงพอใจมากที่สุด) 
ที่มา : จากการสํารวจ   

 
 ไวนพ้ืนบานทดแทนเครื่องดื่มแอลกอฮอลชนิดใดไดบาง ? 

 ผูบริโภคทั้ง 3 กลุม สวนใหญ (เฉล่ียรอยละ 72.98) มีความคิดเห็นวาไวนพื้นบานสามารถทดแทน
เครื่องดื่มแอลกอฮอลอื่น ๆ ได โดยเฉพาะอยางยิ่งเบียรและสุรากลั่น ทั้งในและตางประเทศ ซึ่งมีสัดสวนรอยละ 40.71 
และ 41.01 ของจํานวนคําตอบทั้งหมด (ตารางที่ 8) ทั้งนี้เนื่องจากผูบริโภคที่ดื่มเบียรและสุรากล่ันมีสัดสวนสูง และผู
บริโภคมักคํานึงถึงเครื่องดื่มแอลกอฮอลที่ตนคุนเคยเปนสําคัญ  
 ผูบริโภคทั้งที่มีประสบการณดื่มไวนนําเขามานาน และผูที่เพิ่งดื่มไวนนําเขาในชวง 2-3 ป ที่ผานมา มี
เพียงสวนนอยเทานั้นที่คิดเห็นวาไวนพื้นบานสามารถทดแทนไวนนําเขาได ซึ่งสะทอนใหเห็นวาไวนพื้นบานและไวน
นําเขา เปนเครื่องดื่มแอลกอฮอลที่มีความแตกตางกันอยางชัดเจนและไมสามารถทดแทนกันไดในทัศนะของผูบริโภค
สวนใหญ 

 
ตารางที่ 8 เครื่องดื่มแอลกอฮอลที่ไวนพ้ืนบานสามารถทดแทนไดในความคิดเห็นของผูบริโภค 

หนวย : รอยละ1/ 
ชนิดของเครื่องดื่ม ผูบริโภคใน อ.เมือง ผูบริโภคตางอําเภอ นักทองเที่ยว รวม 

 สุรากลั่น 40.63     42.01 35.90 41.01 
  เบียร 41.59     40.13 38.46 40.71 
สุราพื้นบานอื่น ๆ 6.67   10.34  10.26 8.62 
Spy 2.54 1.88    2.56 2.23 
ไวนนําเขา 2.54 1.57 - 1.93 
อื่น ๆ 2.21 0.94 5.13 1.78 
ไมระบุ 3.81 3.13 7.69 3.71 

รวม     100 100 100 100 
หมายเหตุ : 1/ รอยละของจํานวนคําตอบ (ตอบไดมากกวา 1 คําตอบ) 
ที่มา : จากการสํารวจ 
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 ผูบริโภคคิดเห็นอยางไรกับไวนพ้ืนบาน ? 

 จากการสอบถามความคิดเห็นของผูบริโภคเกี่ยวกับไวนพื้นบาน พบวาผูบริโภคทั้ง 3 กลุม เห็นดวย
คอนขางมากวาคุณภาพของไวนพื้นบานยังไมสมํ่าเสมอ กระบวนการผลิตไมไดมาตรฐาน รสชาติยังไมเปนที่ถูกใจ 
และมีเปอรเซ็นตแอลกอฮอลสูงเกินไป ในขณะเดียวกันผูบริโภคเห็นดวยคอนขางมากวา ไวนพื้นบานหาซื้อไดงาย 
(โดยเฉพาะอยางยิ่งกลุมผูบริโภคตางอําเภอ) มีราคาไมแพง และรูสึกชอบไวนพื้นบานมากกวาไวนนําเขา (ตารางที่ 9) 
สงที่นาสังเกตอีกประการหนึ่งคือ ผูบริโภคในเมืองเห็นดวยกับประเด็นรสชาติที่ยังไมถูกใจ และคุณภาพยังไม
สมํ่าเสมอมากกวาผูบริโภคตางอําเภอ 
 
 

ตารางที่ 9 ความคิดเห็นของผูบริโภคเกี่ยวกับไวนพ้ืนบาน 
  หนวย : คะแนน1/ 

ความคิดเห็น     ผูบริโภคใน อ.เมือง        ผูบริโภคตางอําเภอ นักทองเที่ยว  รวม 
ไวนพื้นบานหาซื้อไดงาย 3.56 3.69 3.45    3.60 
คุณภาพของไวนพื้นบานยังไมสมํ่าเสมอ 3.56 3.47 3.57 3.53 
ไวนพื้นบานมีกระบวนการผลิตที่ไมไดมาตรฐาน 3.37 3.30 3.33 3.34 
รสชาติของไวนพื้นบานยังไมเปนที่ถูกใจ 3.33 3.20 3.05 3.26 
การดื่มไวนพื้นบานมีผลดีตอสุขภาพ 3.24 3.27 3.22 3.25 
ทานชอบไวนพื้นบานมากกวาไวนนําเขา 3.13 3.36 3.12 3.21 
เปอรเซ็นตแอลกอฮอลในไวนพื้นบานสูงเกินไป 3.02 3.18 2.60 3.05 
ไวนพื้นบานราคาแพงเกินไป 2.56 2.59 2.48 2.56 
หมายเหตุ : 1/ คะแนนต่ําสุด = 0 (ไมเห็นดวยเลย); สูงสุด = 5 (เห็นดวยมากที่สุด) 
ที่มา : จากการสํารวจ 
  

 ผูบริโภคคิดเห็นอยางไรตอนโยบายสงเสริมไวนพ้ืนบานของรัฐ ? 

 ผูบริโภคทั้ง 3 กลุม เกือบทั้งหมดเห็นดวยกับนโยบายสงเสริมไวนพื้นบานของรัฐ (ตารางที่ 10) โดยสวน
ใหญใหเหตุผลวาเปนการชวยลดปญหาการวางงาน สรางรายได และพัฒนาทองถิ่น อีกทั้งยังชวยสงเสริมสินคาพื้น
บานจากภูมิปญญาชาวบานและความมีเอกลักษณของทองถิ่น นอกจากนี้ยังชวยเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขัน
และลดการนําเขาไวนจากตางประเทศ และสงเสริมการแปรรูปผลผลิตเกษตรและการใชทรัพยากรในประเทศ สวนผูที่
ไมเห็นดวยใหเหตุผลวา เปนการสงเสริมใหมีการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอลมากขึ้นซึ่งขัดตอศีลธรรม และรัฐไมสามารถ
ควบคุมคุณภาพของผลิตภัณฑไดอยางทั่วถึงซึ่งมีผลตอการตัดสินใจซื้อของผูบริโภค 
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ตารางที่ 10 ทัศนคติตอนโยบายสงเสริมไวนพ้ืนบานของรัฐ 
  หนวย : รอยละ1/ 

ความคิดเห็น ผูบริโภคใน อ.เมือง 
(N = 590)2/ 

ผูบริโภคตางอําเภอ 
(N = 410) 

นักทองเที่ยว 
(N = 81) 

รวม 
(n = 1,081) 

เห็นดวย 94.27 99.60 85.71 96.17 
ไมเห็นดวย 3.05 0.40 8.57 2.19 
ไมระบุ 2.67 - 5.71 1.64 

รวม 100 100 100 100 
หมายเหตุ : 1/ รอยละของจํานวนตัวอยาง 
  2/ N คือ จํานวนตัวอยาง 
ที่มา : จากการสํารวจ 
 

 ในอนาคตผูบริโภคจะซื้อไวนพ้ืนบานหรือไม ? 

 ผูบริโภคทั้ง 3 กลุม ที่ไมเคยซื้อไวนพื้นบานมากอน สวนใหญ (รอยละ 56.67) ไมแนใจวาในอนาคตจะ
ซื้อหรือไม โดยเฉพาะอยางยิ่งในกลุมนักทองเที่ยว (รอยละ 75.86) (ตารางที่ 11) อยางไรก็ตาม ผูบริโภคที่ไมเคยซื้อ
มากอน ถึงรอยละ 33.33 ตอบวา ในอนาคตจะซื้อแนนอน ซึ่งสะทอนถึงโอกาสในการเปดตลาดใหมของไวนพื้นบาน 
โดยเฉพาะอยางยิ่งในกลุมผูบริโภคในเมืองและตางอําเภอ   
 ผูบริโภคทั้ง 3 กลุม ที่เคยซื้อไวนพื้นบาน รอยละ 31.92 ไมแนใจวาจะซื้อหรือไมในอนาคต ในขณะที่ผูที่
คาดวาจะซื้อเพิ่มขึ้นและซื้อเทาเดิม มีสัดสวนโดยรวมถึงรอยละ 60.51 แสดงใหเห็นวาตลาดเดิมของไวนพื้นบานมี
โอกาสขยายตัวคอนขางสูงในอนาคต (ตารางที่ 12) 
 สําหรับผูที่จะไมซื้อเลยหรือซื้อนอยลงสวนใหญใหเหตุผลวาไมแนใจในคุณภาพ ความปลอดภัย และรส
ชาติ เชนเดียวกับผูบริโภคที่ไมแนใจวาจะซื้อ (ทั้งที่เคยและไมเคยซื้อมากอน) ซึ่งสวนใหญมีความคิดเห็นวาหากไวน
พื้นบานมีการพัฒนาดานคุณภาพ ไดรับการรับรองมาตรฐานจากหนวยงานที่นาเชื่อถือ ผลิตภัณฑมีความสะอาดและ
ปลอดภัย รวมถึงมีรสชาติที่ถูกใจ จะเปนปจจัยสําคัญที่อาจทําใหหันมาซื้อไวนพื้นบานในอนาคต 
 

ตารางที่ 11 การซื้อไวนพ้ืนบานในอนาคตสําหรับผูที่ไมเคยซื้อ 
  หนวย : รอยละ1/ 

การตัดสินใจซื้อ ผูบริโภคใน อ.เมือง 
(N = 226)2/ 

ผูบริโภคตางอําเภอ 
(N = 165) 

นักทองเที่ยว 
(N = 29) 

รวม 
(N = 420) 

ซื้อแนนอน 30.53 39.39 20.69 33.33 
ไมแนใจ 59.29 49.70 75.86 56.67 
ไมซื้อแนนอน 
ไมระบุ 

4.42 
5.75 

3.64 
7.27 

- 
3.45 

3.81 
6.19 

รวม 100 100 100 100 
หมายเหตุ : 1/ รอยละของจํานวนตัวอยางที่ไมเคยซ้ือไวนพื้นบาน             2/ N คือ จํานวนตัวอยางที่ไมเคยซ้ือไวนพื้นบาน 
ที่มา : จากการสํารวจ 
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ตารางที่ 12 การซื้อไวนพ้ืนบานในอนาคตสําหรับผูที่เคยซื้อ 
  หนวย : รอยละ1/ 

การตัดสินใจซื้อ ผูบริโภคใน อ.เมือง 
(N = 364)2/ 

ผูบริโภคตางอําเภอ 
(N = 245) 

นักทองเที่ยว 
(N = 52) 

รวม 
(N = 661) 

ซื้อเพิ่มขึ้น 33.52 40.41 40.38 36.61 
ซื้อเทาเดิม 21.43 29.39 15.38 23.90 
ซื้อนอยลง 
ไมซื้อเลย 
ไมแนใจ 
ไมระบุ 

2.47 
1.65 

35.99 
4.95 

2.45 
0.41 

24.49 
2.86 

1.92 
- 

38.46 
3.85 

2.42 
1.06 

31.92 
4.08 

รวม 100 100 100 100 
หมายเหตุ : 1/ รอยละของจํานวนตัวอยางที่เคยซ้ือไวนพื้นบาน 
  2/ N คือ จํานวนตัวอยางที่เคยซ้ือไวนพื้นบาน 
ที่มา : จากการสํารวจ 

4.  ขอเสนอแนะ 

 ในอนาคตตลาดระดับกลางโดยเฉพาะอยางยิ่งผูบริโภคภายในทองถิ่นภาคเหนือตอนบน สามารถรอง
รับไวนพื้นบานไดอีกพอสมควร ทั้งตลาดเดิมซึ่งมีแนวโนมวาจะขยายตัวไดประมาณรอยละ 37 ของผูบริโภคที่เคยซื้อ 
และตลาดใหมซึ่งมีแนวโนมวาจะเปดตลาดไดประมาณรอยละ 33 ของผูบริโภคที่ไมเคยซื้อมากอน อยางไรก็ตาม มีผู
บริโภคที่ไมแนใจวาจะซื้ออยูในสัดสวนที่มากพอสมควร ทั้งในกลุมผูที่เคยซื้อ (รอยละ 32) และกลุมผูที่ไมเคยซื้อ (รอย
ละ 57) โดยเฉพาะอยางยิ่งนักทองเที่ยว ทั้งนี้หากไวนพื้นบานมีการพัฒนาดานคุณภาพ ไดรับการรับรองมาตรฐาน
จากหนวยงานที่นาเชื่อถือ ผลิตภัณฑมีความสะอาดและปลอดภัย รวมถึงมีรสชาติที่ถูกใจ จะเปนปจจัยสําคัญที่อาจ
ทําใหหันมาซื้อไวนพื้นบานในอนาคต ดังนั้นการพัฒนาผลิตภัณฑไวนพื้นบานใหสอดคลองกับความตองการตลาด
เปนส่ิงจําเปนยิ่ง ในอันที่จะขยายตลาดเดิมและเปดตลาดใหมมากขึ้น และโดยทําใหผูที่ไมแนใจวาจะซื้อมีโอกาสหัน
มาซื้อไวนพื้นบานในอนาคต 
 
 แนวทางการพัฒนาไวนพ้ืนบานใหสอดคลองกับความตองการของตลาดระดับกลาง 

  จากความคิดเห็นของผูบริโภคเกี่ยวกับเหตุผลและปจจัยในการเลือกซื้อ/บริโภคไวน รวมถึงคุณสมบัติที่
ตองมีในไวนพื้นบาน สะทอนถึงแนวทางการพัฒนาไวนพื้นบานใหสอดคลองกับความตองการของผูบริโภค ซึ่งพอสรุป
ไดดังนี้ 
  1. ทําใหไวนพ้ืนบานถูกใจผูบริโภค 
   ผลิตภัณฑ :    1. ตองสะอาด ปลอดภัย ไรสารพิษเจือปน 
   2. รสชาติถูกใจ 
   3. มีกล่ินหอมของวัตถุดิบที่ใช (ไมใชกล่ินแอลกอฮอล หรือสารเจือปน) 
   4. ชนิดและปริมาณวัตถุดิบที่ใชตองเหมาะสม  
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   5. ผลิตภัณฑสะทอนถึงความเปนพื้นบาน วิถีชีวิตชุมชน มีเอกลักษณทองถิ่น และ
ใชวัตถุดิบในทองถิ่น 

   บรรจุภัณฑ :   ขอมูลที่ระบุบนฉลาก ตองมีชื่อยี่หอ และเครื่องหมายการคาใหเห็นเดนชัด และ 
ตองระบุใหชัดเจนถึงแหลงผลิต วัตถุดิบที่ใช และปที่ผลิต  

   ราคา :    ระดับราคาควรเหมาะสมกับคุณภาพ (ไมใช ราคาที่ถูกที่สุด) เนื่องจากไวนพื้นบาน
เปนสินคาที่ผูบริโภคเนนดานความสะอาด ปลอดภัย และการมีรสชาติที่ถูกใจ ดังนั้น
จึงควรเนนดานคุณภาพเปนอันดับแรก สวนราคาตองแปรตามคุณภาพ 
 ระดับราคาที่ถูกเกินไป ทําใหผูบริโภคไมม่ันใจในคุณภาพผลิตภัณฑ โดยเฉพาะ
อยางยิ่งในกลุมนักทองเที่ยว 

การสงเสริมการขาย :    การมีตัวอยางใหทดลองชิมเปนส่ิงสําคัญ และจําเปนอยางยิ่ง เนื่องจากไวน
พื้นบานมีหลากหลายชนิด ซึ่งแตกตางกันทั้งในดานวัตถุดิบที่ใช รสชาติ 
และแหลงผลิต นอกจากนั้นคนไทยเปนคนขี้เกรงใจ ชิมแลวมักจะซื้อดวย 

2.  สงเสริมไวนพ้ืนบานในระยะยาว 
ในชวง 1-2 ปที่ผานมา นโยบายสงเสริมไวนพื้นบานภายในประเทศมีผลอยางมากตอพัฒนาอุต

สาหกรรมไวนพื้นบานภายในประเทศ อยางไรก็ตาม ในระยะยาวแลวการดําเนินนโยบายดังกลาวควรควบคูไปกับ
มาตรการตอไปนี้ 

1. การพัฒนากระบวนการผลิตของผูประกอบการอยางตอเนื่อง อันจะนําไปสูคุณภาพที่ดีขึ้นของ
ผลิตภัณฑ 

2. การจัดเกรดไวนพื้นบานตามระดับคุณภาพ และมีหนวยงานที่เชื่อถือไดรับรองมาตรฐาน ซึ่ง
ยอมมีผลตอระดับราคาและสรางความมั่นใจใหแกผูบริโภคซึ่งมีความคิดเห็นวาคุณภาพไวนพื้นบานยังไมสมํ่าเสมอ 
อันเนื่องมากจากกระบวนการผลิตที่ไมไดมาตรฐาน โดยเฉพาะอยางยิ่งกลุมผูบริโภคในเมือง 

3. การเผยแพรขอมูลขาวสารเกี่ยวกับการพัฒนาคุณภาพไวนพื้นบาน และกระบวนการผลิตของผู
ประกอบการใหผูบริโภคไดรับทราบอยางสม่ําเสมอ เพื่อสรางความมั่นใจใหแกผูบริโภคและสรางภาพลักษณที่ดีตอ
ไวนพื้นบานไดอีกทางหนึ่ง 
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