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บทคัดย่ อ
การค้นคว้าแบบอิ สระนี้ มีวตั ถุ ประสงค์เพื่ อศึ กษาถึ งความคาดหวังของลู กค้าธุ รกิ จใน
อาเภอเมื องเชี ย งใหม่ ที่ มี ต่อกิ จกรรมส่ งเสริ ม การตลาดของผูน้ าเข้าไวน์ โดยใช้แบบสอบถามเป็ น
เครื่ องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ ขอ้ มูลโดยใช้สถิติเชิ งพรรณนาโดยสถิติที่ใช้ได้แก่
ความถี่ ร้อยละ และค่าเฉลี่ย
จากการศึกษาพบว่า กิจการมีการซื้ อไวน์นาเข้าทั้งหมด โดยส่ วนใหญ่ใช้บริ การ ผูน้ าเข้า
ไวน์ 2 ราย มี ยอดการสั่ งซื้ อไวน์ ต่อหนึ่ งเดื อนอยู่ที่ 40,001 – 70,000 บาท ระยะเวลาในการดาเนิ น
กิจการส่ วนใหญ่ 1-5 ปี และมากกว่า 20 ปี ผูม้ ีอานาจตัดสิ นใจสั่งซื้ อไวน์ ส่ วนใหญ่เป็ นเพศชาย มีอายุ
31 – 40 ปี การศึกษาระดับปริ ญญาตรี ตาแหน่งผูจ้ ดั การแผนกอาหารและเครื่ องดื่ม
ลู ก ค้า ธุ ร กิ จ มี ค วามคาดหวัง ต่ อ กิ จ กรรมส่ ง เสริ ม การตลาดของผู้น าเข้าไวน์ ใ นด้า น
พนักงานขาย และการส่ งเสริ มการขายไปยังผูบ้ ริ โภคมีค่าเฉลี่ยความคาดหวังโดยรวมอยูใ่ นระดับมาก
ที่ สุ ด ในขณะที่ ก ารส่ งเสริ ม การขายไปยังคนกลาง การตลาดทางตรง และการประชาสั มพัน ธ์ มี
ค่าเฉลี่ ยความคาดหวังโดยรวมอยู่ในระดับ มาก โดยปั จจัยย่อยความคาดหวังอันดับ สู งสุ ดในแต่ล ะ
กิจกรรมส่ งเสริ มการตลาด ได้แก่ ด้านพนักงานขาย คือ ความรู้ในตัวสิ นค้าของพนักงานขาย ด้านการ
ส่ งเสริ มการขายไปยังคนกลาง คือ การให้ค่าตอบแทนสนับสนุ นการขายโดยจัดการท่องเที่ยวประจาปี
– เที่ยวทัว่ ไป ด้านการตลาดทางตรง คือ รายละเอียดเกี่ ยวกับสิ นค้าในเว็บไซด์ของบริ ษทั ฯ ด้านการ
ส่ งเสริ มการขายไปยังผูบ้ ริ โภค คือ การสนับสนุ นอุปกรณ์ ส่งเสริ มการขาย – เต็นท์การ์ ดตั้งโต๊ะ และ
ด้านการประชาสัมพันธ์ คือ ผูน้ าเข้าไวน์จดั กิจกรรมเพื่อสังคมอื่นๆ
ง
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ABSTRACT
The purpose of this independent study was to study the expectation of business
customers in Mueang Chiang Mai District towards marketing promotion activities of wine
importers. The questionnaire was used to collect data, and descriptive statistics as frequency,
percentage and mean were used to analyze the data.
The result revealed that all wine businesses had imported wine from 2 main wine
importers. The amount of purchasing wine was 40,001 – 70,000 baht per month, the duration to
proceed the business was 1 – 5 years and more than 20 years. The person who made a decision
regarding ordering wine was men, aged between 31 – 40 years, educated at bachelor degree level,
and was employed as food and beverage manager.
The expectation of business customers towards marketing promotion activities of wine
importers concerning staff and customers promotion was in highest level, whereas the expectation
of business customers concerning dealer promotion, direct marketing, and advertisement was in
high level. The sub-factors that contained highest expectation in each marketing promotion
activities were as followed: for the staff factor, the staff must know product’s information; for the
dealer promotion, there is rewards to the dealers such as arranging annual trip; for the direct
marketing, there is product’s information provided on company’s website; for customers

จ

promotions factor, there is promotion regarding selling aids; and for advertisement factor, the wine
importers arranged other social activities.
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บทที่ 1
บทนำ
1.1 หลักกำรและเหตุผล
ไวน์เป็ นเครื่ องดื่มแอลกอฮอล์ดีกรี ต่ำที่ได้รับควำมสนใจจำกผูบ้ ริ โภค และเป็ นเครื่ องดื่ม
ที่มีอตั รำกำรขยำยตัวสู งขึ้นอย่ำงต่อเนื่ อง จำกสภำพเศรษฐกิจที่เติบโตสู งขึ้นของประเทศไทยส่ งผลให้
ผูบ้ ริ โภคมี ก ำลังกำรซื้ อเพิ่ ม สู งขึ้ นกลำยเป็ นเครื่ องดื่ มยอดนิ ยมของนัก ดื่ มผูม้ ี รสนิ ยมของชำวไทย
(กฤตภำดำ เพ็ชรวำรี , 2552 : 1) นอกจำกนี้ จำกรำยงำนผลกำรวิจยั ทำงกำรแพทย์หลำยสถำบันได้พูด
ถึงข้อดี ของกำรดื่มไวน์ เช่ น โรงพยำบำลซิ ดนี ยไ์ ด้รำยงำนว่ำ กำรดื่ มไวน์แดงเป็ น ประจำทุกวัน วัน
ละ 1 – 3 แก้ว อย่ำงสม่ำเสมอพร้อมกับกำรออกกำลังกำย กำรดูแลเรื่ องอำหำรอย่ำงถูกวิธีจะมีควำม
เสี่ ยงในกำรป่ วยเป็ นโรคหลอดเลือดและลิ้นหัวใจต่ ำกว่ำผูท้ ี่ไม่ดื่มไวน์หรื อเครื่ องดื่มแอลกอฮอล์เลย
กำรดื่มไวน์แดงในปริ มำณเหมำะสมจะช่วยควบคุมคลอเรสเตอรอลไลโปโปรตีน(Lipoprotein(a) หรื อ
Lp(a)) ให้มีระดับต่ำหรื อหมดไปจำกหลอดเลือด ทำให้กำรไหลเวียนของกระแสเลือดคล่องตัว ไม่จบั
ติดอุ ดตันที่ ลิ้นหัวใจทำให้มีควำมเสี่ ยงกำรเป็ นโรคหลอดเลื อดลิ้ นหัวใจอุ ดตันน้อยลง ถึ งแม้ในช่ วง
พ.ศ.2551 อัตรำกำรเจริ ญเติบโตทำงเศรษฐกิจมีกำรชะลอตัวลดลงจำกปั ญหำกำรขำดสภำพคล่องของ
สถำบันกำรเงินทัว่ โลก แต่ธุรกิจไวน์ก็ยงั เป็ นธุ รกิจที่มีเงินหมุนเวียนและเติบโตต่อเนื่ องมำโดยตลอด
(ไทยคลินิก, 2555 : ออนไลน์)
ในอดี ต กลุ่ ม ลู ก ค้ ำ หลั ก ของผู ้ บ ริ โภคไวน์ ส่ วนใหญ่ เป็ นกลุ่ ม คนที่ มี ร ำยได้ สู ง
นักท่องเที่ยวและชำวต่ำงชำติที่อำศัยอยูใ่ นประเทศ รวมถึงคนไทยที่นิยมซื้ อไวน์เป็ นของขวัญและใช้
ในงำนเลี้ยงต่ำงๆ แต่สำหรับปั จจุบนั ผูบ้ ริ โภคชำวไทยหันมำนิ ยมดื่มไวน์กนั มำกขึ้น ทัศนคติของผูท้ ี่
ดื่ ม ไวน์ เฉพำะผูม้ ี รำยได้สู งเริ่ ม หมดไป เนื่ องจำกเครื่ องดื่ ม ไวน์ มี หลำกหลำยระดับ รำคำให้เลื อก
พร้ อมทั้งนี้ ร้ ำนจำหน่ ำยไวน์ ธุ รกิ จร้ ำนไวน์บำร์ รวมถึงร้ ำนอำหำรต่ำง ๆ จำกที่ เคยจำหน่ ำยเฉพำะ
เหล้ำและเบี ยร์ ได้ให้ค วำมสนใจนำไวน์ ไปจำหน่ ำยเพิ่ มมำกขึ้ น ท ำให้อุตสำหกรรมไวน์ น้ ันมี กำร
แข่งขันสู ง ทั้งไวน์ที่ผลิตในประเทศและไวน์นำเข้ำ ซึ่ งไวน์นำเข้ำจะมีควำมน่ำสนใจและได้เปรี ยบใน
เรื่ องชื่ อ เสี ยงที่ ม ำก่ อ น และเมื่ อเปรี ยบเที ย บรำคำไวน์ น ำเข้ำกับ ไวน์ ไ ทยแล้ว จะพบว่ำถ้ำ ไวน์ ที่ มี
คุ ณ ภำพใกล้เคี ย งกัน ไวน์ ไ ทยจะมี ร ำคำสู ง กว่ำ ท ำให้ ผูบ้ ริ โภคเลื อ กที่ จะซื้ อ ไวน์ น ำเข้ำ มำกกว่ำ
(วิทฐพร อุทยั ฉำย, 2554)
ตลำดไวน์นำเข้ำของไทยมีอตั รำกำรเติบโตอย่ำงต่อเนื่ องในช่วง 4-5 ปี ที่ผำ่ นมำตำมกำลัง
ซื้ อทำงเศรษฐกิจที่มีกำรปรับตัวดีข้ ึน รวมถึงพฤติกรรมกำรบริ โภคไวน์ที่นิยมเพิ่มมำกขึ้น ทำให้ตลำด
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ไวน์ น ำเข้ำของไทยในปี พ.ศ. 2555 มี ก ำรเติ บ โตเพิ่ ม ขึ้ น 8 % จำกปี พ.ศ. 2554 โดยมี ป ริ ม ำณกำร
จำหน่ ำยไวน์ผ่ำนโมเดิ ร์นเทรดและร้ ำนอำหำร ในปี พ.ศ. 2554 มีปริ มำณกำรนำเข้ำอยู่ที่10.07 ล้ำน
ลิ ตร มีมูลค่ำตลำดกว่ำ 13,000 ล้ำนบำท จำกเดิมในปี พ.ศ. 2552 ปริ มำณจำหน่ ำยอยูท่ ี่ 9.16 ล้ำนลิตร
คิดเป็ นมูลค่ำตลำด 11,200 ล้ำนบำท (ศูนย์อจั ฉริ ยะเพื่ ออุตสำหกรรมอำหำร, 2556) ซึ่ งจะเห็ นได้ว่ำ
ตลำดของไวน์ น ำเข้ำมี สั ดส่ วนที่ ใ หญ่ ก ว่ำตลำดไวน์ ไ ทย แต่ ว่ำกำรที่ จะน ำไวน์ เข้ำ มำจำหน่ ำยใน
ประเทศนั้นต้องอำศัยผูน้ ำเข้ำเพื่อส่ งต่อไวน์ไปยังผูบ้ ริ โภคโดยอำศัยช่องทำงกำรจำหน่ ำยหลำกหลำย
ช่ องทำง เช่ น โรงแรม ร้ ำนอำหำร ไวน์บำร์ เป็ นกลุ่มหนึ่ ง และ อีกกลุ่มคือร้ ำนค้ำปลี ก และ Modern
Trade และอื่ น ๆเป็ นต้น โดยสัดส่ วนของกำรจำหน่ ำยไวน์ในกลุ่มของโรงแรมร้ ำนอำหำร และไวน์
บำร์ เป็ นกลุ่มที่ใหญ่ที่สุดซึ่ งในพื้นที่อำเภอเมืองเชี ยงใหม่น้ นั มีโรงแรมจำนวนทั้งสิ้ น 249 แห่ ง และมี
ร้ำนอำหำรจำนวน 159 แห่ง (กำรท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงำนเชียงใหม่, 2557)
สภำวกำรณ์ ก ำรจำหน่ ำยไวน์ ในจังหวัดเชี ย งใหม่ ซึ่ งเป็ นเมื องท่ องเที่ ยวที่ ส ำคัญของ
ภำคเหนื อ ส่ วนใหญ่เป็ นกำรจำหน่ ำยไวน์นำเข้ำจำกต่ำงประเทศ และจำหน่ำยไวน์ที่ผลิตในประเทศ
บ้ำง โดยกำรนำเข้ำไวน์ต่ำงประเทศนั้นเป็ นกำรนำเข้ำจำกประเทศ อิตำลี ฝรั่งเศส ออสเตรเลีย ชิลี อำร์
เจนติน่ำ สเปน แอฟริ กำใต้ เยอรมัน และอเมริ กำ เป็ นต้น โดยสถำนที่จดั จำหน่ ำย ได้แก่ ร้ ำนอำหำร
โรงแรม ห้ำงสรรพสิ นค้ำ ซุ ป เปอร์ มำร์ เกตต่ ำงๆ เป็ นต้น ซึ่ งลู ก ค้ำธุ รกิ จเหล่ ำนี้ จะสั่ งซื้ อไวน์ จำกผู ้
นำเข้ำโดยแบ่งเป็ นผูน้ ำเข้ำในจังหวัดเชี ยงใหม่ 3 รำย และบริ ษทั จำกกรุ งเทพฯอีก 15 รำย (บุศริ นทร์
จันทน์ตระกูล, 2558 :สัมภำษณ์) ดังนั้นธุ รกิจนำเข้ำไวน์ ต่ำงๆจึงมีกำรใช้กลยุทธ์กำรส่ งเสริ มกำรตลำด
ที่หลำกหลำยเพื่อให้ลูกค้ำธุ รกิจมีกำรตัดสิ นใจเลือกใช้บริ กำรนำเข้ำไวน์จำกบริ ษทั ของตน ด้วยกำรทำ
กำรส่ งเสริ ม กำรตลำดไม่ ว่ำจะเป็ นกำรโฆษณำ ประชำสั ม พัน ธ์ กำรส่ งเสริ ม กำรขำย กำรขำยโดย
พนักงำน และกำรตลำดทำงตรง เพื่อสร้ำงควำมแตกต่ำงในธุ รกิจและสร้ำงสัมพันธ์ที่ยำวนำนอีกด้วย
จำกข้อมูลข้ำงต้นทำให้ผศู้ ึกษำมีควำมสนใจที่จะศึกษำควำมคำดหวังของลูกค้ำธุ รกิจใน
อำเภอเมืองเชี ยงใหม่ที่มีต่อกิ จกรรมส่ งเสริ มกำรตลำดของธุ รกิ จนำเข้ำไวน์ เนื่ องจำกคนกลำง หรื อ
ลู กค้ำธุ รกิ จนั้นมี ส่วนช่ วยผลัก ดันผลิ ตภัณฑ์ของบริ ษทั เนื่ องจำกเป็ นผูจ้ ำหน่ ำยไวน์ โดยตรงให้แก่
ผูบ้ ริ โภค ดังนั้น บริ ษทั ผูน้ ำเข้ำไวน์ จำเป็ นต้องทรำบถึ งควำมต้องกำรหรื อควำมคำดหวัง ของลูกค้ำ
ธุ รกิจที่มีต่อกิจกรรมส่ งเสริ มกำรตลำดของธุ รกิจนำเข้ำไวน์ เพื่อเป็ นข้อมูลสำคัญในกำรที่จะทรำบถึง
ควำมคำดหวังของลูกค้ำ และนำไปกำหนดเป็ นกลยุทธ์ทำงกำรตลำดเพื่อตอบสนองควำมต้องกำรของ
ลูกค้ำธุ รกิจจัดจำหน่ำยไวน์ได้อย่ำงเหมำะสมต่อไป
1.2 วัตถุประสงค์ ของกำรศึกษำ
เพื่ อศึ ก ษำควำมคำดหวังของลู ก ค้ำธุ รกิ จในอำเภอเมื องเชี ยงใหม่ ต่อกิ จกรรมส่ งเสริ ม
กำรตลำดของธุ รกิจนำเข้ำไวน์
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1.3 ประโยชน์ ทไี่ ด้ รับจำกกำรศึกษำ
1.3.1 ทำให้ทรำบถึ งควำมคำดหวังของลูกค้ำธุ รกิ จในอำเภอเมืองเชี ยงใหม่ต่อกิ จกรรม
ส่ งเสริ มกำรตลำดของธุ รกิจนำเข้ำไวน์
1.3.2 ธุ ร กิ จ ผู ้น ำเข้ำ ไวน์ ส ำมำรถน ำข้อ มู ล ที่ ไ ด้ ไ ปก ำหนดเป็ นกลยุ ท ธ์ ก ำรส่ ง เสริ ม
กำรตลำดเพื่อตอบสนองควำมต้องกำรของลูกค้ำธุ รกิ จจัดจำหน่ ำยไวน์และเพื่อควำมสำมำรถในกำร
แข่งขันในธุ รกิจนำเข้ำและจัดจำหน่ำย ได้อย่ำงเหมำะสมต่อไป
1.4 นิยำมศัพท์
ควำมคำดหวัง หมำยถึ ง ควำมคิ ดเห็ น ควำมต้องกำร หรื อ ควำมรู้ สึ ก ที่ คำดกำรณ์ ไ ว้
ล่วงหน้ำต่อกิ จกรรมกำรส่ งเสริ มกำรตลำดของธุ รกิ จนำเข้ำไวน์ ในปั จจุบนั ไปจนถึงอนำคตข้ำงหน้ำ
ว่ำควรจะมี หรื อควรจะเป็ นอย่ำงไร ซึ่งกำรคำดคะเนนั้นจะใช้ประสบกำรณ์กำรเรี ยนรู ้เป็ นตัวบ่งบอก
ลูกค้ ำธุรกิจ หมำยถึง โรงแรม ร้ำนอำหำร ร้ำนไวน์บำร์ ในอำเภอเมืองเชียงใหม่ที่
จำหน่ำยไวน์นำเข้ำให้แก่ผดู ้ ื่ม โดยผูด้ ื่มได้ดื่มภำยในโรงแรม ร้ำนอำหำร ร้ำนไวน์บำร์ เท่ำนั้นไม่ได้ซ้ื อ
เพื่อนำกลับไปดื่มที่อื่น
กิจกรรมส่ งเสริ ม กำรตลำด หมำยถึ ง กิ จกรรมที่ ผูน้ ำเข้ำไวน์ ใช้ในกำรจูงใจกับ ลูก ค้ำ
ธุ รกิจที่จำหน่ำยไวน์โดยมีองค์ประกอบ ในด้ำนกำรขำยโดยใช้พนักงำนขำย กำรส่ งเสริ มกำรขำย กำร
ประชำสัมพันธ์ และกำรตลำดทำงตรง
ธุ รกิจ น ำเข้ ำไวน์ หมำยถึ ง บริ ษ ัท ฯ ห้ ำงร้ ำน หรื อตัวแทนจำหน่ ำยที่ มี ห น้ำที่ ใ นกำร
นำเข้ำไวน์จำกต่ำงประเทศ เพื่อมำจำหน่ำยให้กบั ร้ำนค้ำ หรื อธุ รกิจที่จำหน่ำยไวน์ ต่อไป
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บทที่ 2
แนวคิด ทฤษฏี และทบทวนวรรณกรรมที่เกีย่ วข้ อง
การศึกษาเรื่ องความคาดหวังของลูกค้าธุ รกิจในอาเภอเมืองเชี ยงใหม่ต่อกิจกรรมส่ งเสริ ม
การตลาดของธุ รกิจนาเข้าไวน์ในครั้งนี้ ผูศ้ ึกษาได้รวบรวมแนวคิด ทฤษฎี และทบทวนวรรณกรรมที่
เกี่ยวข้องเพื่อนามาเป็ นกรอบแนวคิดในการศึกษาดังนี้
2.1 เเนวคิดเเละทฤษฎี
2.1.1 แนวคิดเกีย่ วกับความคาดหวัง
ชิ ษณุ ก ร พรภาณุ วิชญ์ (2550:6) ได้อธิ บ ายว่า ความคาดหวังหมายถึ ง ความรู้สึ ก ความ
คิ ดเห็ น การรั บรู ้ การตี ความ หรื อการคาดการณ์ ต่อเหตุ การณ์ ต่างๆ ที่ ยงั ไม่เกิ ดขึ้ นของบุ คคลอื่ น ที่
คาดหวังในบุคคลที่เกี่ยวข้องกับตน โดยคาดหวังหรื อต้องการให้บุคคลนั้นประพฤติปฏิบตั ิในสิ่ งที่ตน
ต้องการหรื อคาดหวังเอาไว้
พจนานุ กรมของเว็บสเตอร์ ให้ความหมายของความคาดหวัง ไว้ว่า “ความคาดหวังเป็ น
ความเชื่ อของบุ ค คลที่ ค าดว่าจะเกิ ดในอนาคตโดยที่ สิ่ งนั้นอาจจะเกิ ด ขึ้ น จริ งหรื อ ไม่ เกิ ด ขึ้ น ก็ ได้”
(Wikipedia, ออนไลน์)
พาราสุ รามาน, เซี ยแทมล์ และเบอร์ รี่ (Parasuraman, Zeithaml and Berry, 1985) อ้างถึ ง
ใน วีระรัตน์ กิจเลิศไพโรจน์, 2549: 65-67 ได้อธิ บายว่าความคาดหวังของคุณภาพการบริ การขึ้นอยูก่ บั
ปั จจัยหลักๆ 4 ปั จจัย คือ คาบอกเล่าปากต่อปาก ความต้องการส่ วนตัว ประสบการณ์ในอดีต และการ
โฆษณาประชาสัมพันธ์ ซึ่ งปั จจัยเหล่านี้ มีอิทธิ พลและส่ งผลให้ความคาดหวังของแต่ละบุคคลแตกต่าง
กันออกไป
ความคาดหวังของแต่ละคนนั้นแตกต่างกันออกไป ซึ่ งความแตกต่างที่เกิดขึ้นนั้นมีผลมา
จากในส่ วนของผูใ้ ห้บริ การ หรื อเกิดในส่ วนของผูบ้ ริ โภคก็ได้ เช่น ประสบการณ์ในอดีต การได้ขอ้ มูล
จากคนที่อยูร่ อบข้าง เป็ นต้น ดังนั้นปั จจัยที่มีผลต่อความคาดหวังของผูบ้ ริ โภค อาจแบ่งได้ดงั นี้
1. ความต้อ งการของลู ก ค้า แต่ ล ะราย (Personal Needs) การที่ ค นแต่ ล ะคนมี ล ัก ษณะ
เฉพาะตัว มีพฤติกรรมที่แตกต่างกัน ส่ งผลให้ความต้องการพื้นฐานของแต่ละคนต่างกัน ซึ่ งสิ่ งนี้ส่งผล
ให้ระดับของความคาดหวังของลูกค้าต่างกัน
2. ประสบการณ์ในอดีต (Past Experience) อาจเกิดได้จากการที่ลูกค้าเคยใช้สินค้าหรื อ
รับบริ การจากผูใ้ ห้บริ การเดิม หรื อมีประสบการณ์จากการใช้สินค้าหรื อได้รับบริ การจากบริ ษทั แข่ง
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3. การสื่ อสารถึ งลู กค้าในรู ป แบบต่าง ๆ (Communication) ซึ่ งอาจเป็ นในลักษณะการ
สื่ อสารของบริ ษทั ผ่านทางการตลาด เช่น การโฆษณา การประชาสัมพันธ์ คาสัญญา โดยการผ่านทาง
สื่ อต่างๆ หรื ออาจเกิ ดจากการสื่ อสารที่ มาจากองค์ประกอบภายในองค์กร เช่ น อัตราค่าบริ การที่ สูง
อาจท าให้ลู ก ค้าคาดหวัง ในระดับ สู งที่ จะได้รับ การบริ ก ารที่ ดี หรื อบริ ษ ัท ที่ มี ส ถานที่ ที่ ห รู ห รา มี
เครื่ องมืออุปกรณ์ครบครัน อาจทาให้ลูกค้าคาดหวังที่จะได้รับบริ การที่สะดวกสบาย
4. ปัจจัยทางสภาวการณ์ (Situational Factors) สถานการณ์หรื อจังหวะที่ลูกค้าเข้ามาใช้
บริ การมีอิทธิ พลต่อการกาหนดระดับความคาดหวังของลูกค้า เช่น หากวันเวลาที่ลูกค้าไปใช้บริ การมี
คนมาใช้บริ การมาก ลูกค้าอาจมีความคาดหวังที่ได้รับความสะดวกสบาย หรื อความรวดเร็ วในระดับ
ต่า
5. คาบอกเล่ากันแบบปากต่อปาก (Word of Mouth Communication) เป็ นปั จจัยหนึ่งที่ทา
ให้ความคาดหวัง ซึ่ งเกิ ดจากการสื่ อสารถึ งกันเองของลูกค้า เช่ น คาแนะนาจากเพื่อน การพูดถึงของ
บุคคลรอบข้างหลังจากได้ไปใช้บริ การ โดยการสื่ อสารหรื อคาพูดที่เกิ ดขึ้นนั้นอาจเป็ นไปในทางที่ ดี
หรื อไม่ดีก็ได้ (วีระรัตน์ กิจเลิศไพโรจน์, 2549: 65-67)
2.1.2 แนวคิดเกีย่ วกับกลยุทธ์ แบบผลักและดึง (Push and Pull Strategy)
กลยุทธ์ ผลัก (Push Strategy) คือ การผลักผลิ ตภัณฑ์ผ่านช่ องทางการจัดจาหน่ ายไปยัง
ผูบ้ ริ โภคคนสุ ดท้าย โดยผูผ้ ลิตทากิจกรรมทางการตลาด โดยเน้นการใช้พนักงานขายและการส่ งเสริ ม
การขายไปยังคนกลางที่ เป็ นสมาชิ กในช่ องทางการจัดจาหน่ ายเพื่ อชัก จู งให้ส ต๊อกผลิ ตภัณ ฑ์และ
ส่ งเสริ มสนับสนุนผลิตภัณฑ์น้ นั ไปยังผูบ้ ริ โภคคนสุ ดท้าย (วรัท วินิจ, 2555)
ศิริวรรณ เสรี รัตน์ และคณะ (2546 : 152-154) ได้กล่ าวถึ งกลยุทธ์ผลัก (Push Strategy)
ว่าเป็ นการใช้ห น่ วยการขายหรื อ คนกลางที่ จะผลัก ดัน ผลิ ต ภัณ ฑ์ ผ่านช่ อ งทางการจาหน่ ายไปยัง
ผูบ้ ริ โภค ส่ งเสริ มการขายระดับพนักงาน มุ่งไปที่ คนกลาง ใช้ในกรณี ผลิตภัณฑ์มีคุณภาพดี และมี
ลักษณะเด่ นเหนื อคู่ แข่ง ราคาสิ นค้าสู งตามระดับคุ ณ ภาพ บริ ษ ทั ต้องการสนับสนุ นช่ วยเหลื อด้าน
การเงินแก่คนกลางและพนักงานขาย นิยมใช้กรณี เป็ นสิ นค้าอุตสาหกรรม หรื อสิ นค้าที่มีราคาค่อนข้าง
สู ง หรื อ สิ น ค้า คงที่ ลู ก ค้า ไม่ คุ ้น เคย หรื อ ไม่ เห็ น ความจ าเป็ นในการซื้ อ หรื อ อาจเป็ นช่ วงแนะน า
ผลิตภัณฑ์
กลยุทธ์ ดึ ง (Pull Strategy) เป็ นกลยุท ธ์ ที่ผูผ้ ลิ ตท ากิ จกรรมทางการตลาดโดยเน้นการ
โฆษณาและการส่ งเสริ มการขายไปยังผูบ้ ริ โภคคนสุ ดท้าย เพื่อชักจูงให้เกิ ดอุปสงค์และซื้ อผลิตภัณฑ์
หากกลยุทธ์ดึงมีประสิ ทธิ ภาพ ผูบ้ ริ โภคจะมีความต้องการผลิตภัณฑ์จากคนกลาง คนกลางก็จะมีความ
ต้องการในผลิตภัณฑ์ของผูผ้ ลิตต่อไป (วรัท วินิจ, 2555)
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เครื่ องมื อการส่ งเสริ มการตลาดที่ ใช้ส าหรั บตลาดผูบ้ ริ โภคและตลาดธุ รกิ จจะมี ความ
แตกต่างกัน หากเป็ นตลาดผูบ้ ริ โภคจะใช้กลยุทธ์ดึงมากกว่า โดยเน้นการโฆษณาตามด้วยการส่ งเสริ ม
การขาย พนักงานขายและการประชาสัมพันธ์ แต่ในการเข้าถึงตลาดธุ รกิจนักการตลาดมักใช้กลยุทธ์
ผลัก มากกว่า โดยเน้ น การใช้ พ นั ก งานขาย ตามด้ว ยการส่ ง เสริ ม การขาย การโฆษณา และการ
ประชาสัมพันธ์ บริ ษทั ที่จาหน่ายผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมบางแห่ งจะใช้เฉพาะกลยุทธ์ผลัก หรื อ บริ ษทั
ด้านการตลาดทางตรงบางแห่ งใช้เฉพาะกลยุทธ์ดึง อย่างไรก็ตามส่ วนใหญ่แล้วบริ ษทั ใหญ่ๆ ทั้งหลาย
ใช้ท้ งั กลยุทธ์ผลัก และกลยุทธ์ดึง รู ปที่ 1 อธิ บายลักษณะของกลยุทธ์ผลักและกลยุทธ์ดึงหรื อเรี ยกว่า
กลยุทธ์ผสม (Mixed Policy)

(Push Strategy)

(Pull Strategy)

รู ปที่ 1 กลยุทธ์ ผลัก (Push Strategy) และกลยุทธ์ ดึง (Pull Strategy)
ที่มา : Kotler and other, 2005
2.1.3 แนวคิดส่ วนประสมการส่ งเสริมการตลาด (Promotion mix)
ส่ วนประสมการส่ งเสริ มการตลาดเป็ นเครื่ องมือพื้นฐานที่ใช้เพื่อให้บรรลุ วตั ถุประสงค์
ในการติดต่อสื่ อสารทางการตลาดขององค์การ ซึ่ งประกอบไปด้วย การโฆษณา (Advertising) การ
ส่ งเสริ มการขาย (Sales promotion) การขายโดยพนักงานขาย (Personal selling) การประชาสัมพันธ์
(Public Relations) การตลาดทางตรง (Direct Marketing) (สุ วชิ แย้มเผือ่ น, 2554)
1. การโฆษณา (Advertising) เป็ นรู ปแบบของการนาเสนอความคิด สิ นค้าหรื อบริ การ
ผ่านสื่ อ (Media) โดยมีการชาระเงินค่าใช้จ่ายเจาะจงตามพื้นที่ และ หรื อระยะเวลาการใช้สื่อ ซึ่ งการ
โฆษณาจะมีจุดเด่นที่การเข้าถึงกลุ่มเป้ าหมายซึ่ งกระจายอยูใ่ นวงกว้างได้ดี ซึ่ งโฆษณายังเอื้อให้นกั การ
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ตลาดสามารถส่ งข่าวสารซ้ าๆได้หลายรอบ แต่โฆษณามีขอ้ ด้อยในเรื่ องต้นทุนที่สูง โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
ในสื่ อโฆษณาขนาดใหญ่ เช่ น โทรทัศ น์ ช่ องพื้ น ฐาน หนังสื อพิ ม พ์ที่ จาหน่ ายทัว่ ประเทศ เป็ นต้น
สาหรับการแพร่ โฆษณาจะมีสื่อมากมายหลากหลายให้เลือก ได้แก่ หนังสื อพิมพ์ โทรทัศน์ วิทยุ ป้ าย
โฆษณากลางแจ้ง การส่ งไปรษณี ย ์ การโฆษณาทางอิ นเทอร์ เน็ ต โรงภาพยนตร์ การใช้สื่ อพาหนะ
เคลื่ อนที่ การโฆษณา ณ จุ ดขาย เป็ นต้น ดังนั้น ในการตัดสิ น ใจเลื อกสื่ อ (Media Decision) จะต้อง
พิจารณาถึงข้อดีและข้อจากัดของสื่ อแต่ละประเภทที่แตกต่างกัน การเข้าถึงกลุ่มเป้ าหมายที่แตกต่างกัน
อีกทั้งยังมีอตั ราค่าโฆษณาที่แตกต่างกันอีกด้วย
สาหรั บประเทศไทยนั้นเครื่ องดื่ มประเภทแอลกอฮอล์ ไม่สามารถที่ จะใช้การโฆษณา
(Advertising) ได้เนื่ องจากเป็ นการผิดกฎหมายตามมาตรา 32 พ.ร.บ.ควบคุ มเครื่ องดื่ มแอลกอฮอล์
ฯ ตาม พระราชบัญญัติ ควบคุมเครื่ องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. 2551
2. การส่ งเสริมการขาย (Sales Promotion) หมายถึง การจูงใจที่เสนอคุ ณค่าพิเศษ หรื อ
การจูงใจผลิ ตภัณฑ์แก่ผบู ้ ริ โภค คนกลาง (ผูจ้ ดั จาหน่ าย) หรื อหน่ วยงานขาย โดยมีวตั ถุ ประสงค์เพื่อ
การสร้างยอดขายในทันที จากความหมายนี้สามารถสรุ ปได้วา่
2.1. การส่ ง เสริ ม การขายเป็ นการให้ สิ่ ง จู ง ใจพิ เศษเพื่ อ กระตุ ้น ให้ เกิ ด การซื้ อ (Extra
incentive to buy) เช่น คูปอง ของแถม การชิงโชค การแลกซื้ อ เป็ นต้น
2.2. การส่ งเสริ มการขายเป็ นเครื่ องมือกระตุน้ (Acceleration Tool) กิจกรรมการส่ งเสริ ม
การขายมีวตั ถุประสงค์เพื่อกระตุน้ ให้เกิ ดการซื้ อจานวนมากขึ้น และสามารถตัดสิ นใจซื้ อได้ในเวลา
ทันทีทนั ใด
2.3. การส่ งเสริ มการขายใช้ในการจูงใจกลุ่มต่าง ๆ 3 กลุ่ม คือ
2.3.1 การส่ ง เสริ ม การขายที่ มุ่ ง สู่ ผู ้บ ริ โ ภค (Consumer Promotion) เป็ นการ
ส่ งเสริ มการขายที่มุ่งสู่ ผบู ้ ริ โภค คนสุ ดท้าย (Ultimate Consumer) เพื่อจูงใจให้เกิ ดการซื้ อจานวนมาก
ขึ้น ตัดสิ นใจซื้ อได้รวดเร็ วขึ้น เกิดการทดลองใช้ถือว่าเป็ นการใช้กลยุทธ์ดึง (Pull Strategy)
2.3.2 การส่ งเสริ มการขายที่ มุ่งสู่ คนกลาง (Trade Promotion) เป็ นการส่ งเสริ ม
การขายที่ มุ่งสู่ พ่อค้าคนกลาง (Middleman) ผูจ้ ดั จาหน่ าย (Distributor) หรื อผูข้ าย (Dealer) ถื อว่าเป็ น
การใช้กลยุท ธ์ผลัก (Push Strategy) ซึ่ งยังมี เครื่ องมื อสาคัญ ของการส่ งเสริ ม การขายไปยังคนกลาง
ได้แก่
- ส่ วนลด (Discount) เป็ นส่ วนลดโดยตรงจากราคาที่ กาหนด (List Price) จาก
การซื้ อแต่ละครั้งในช่วงเวลาที่กาหนด หรื ออาจเรี ยกว่า Price-off, off-invoice หรื อ off-list
- ส่ วนยอมให้ (Allowance) เป็ นการน าเสนอสิ่ ง ตอบแทนส าหรั บ ผูค้ ้า ปลี ก ที่
สนับสนุ นสิ นค้าของผูผ้ ลิ ตในลักษณะใดลักษณะหนึ่ ง เช่ น Advertising Allowance เป็ นส่ วนยอดให้
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เพื่อชดเชยให้กบั ผูค้ า้ ปลีกสาหรับการโฆษณาสิ นค้าของผูผ้ ลิต หรื อ Display Allowance เป็ นส่ วนยอม
ให้เพื่อชดเชยให้กบั ร้านค้าที่จดั เนื้อที่วางสิ นค้าพิเศษให้แก่ผผู ้ ลิต
- สิ นค้าให้ฟรี (Free goods) ให้สินค้าเพิ่มพิเศษ เช่ น ซื้ อ 10 กล่อง แถม 1 กล่อง
เป็ นต้น
- เงิ น ช่ วยผลักสิ นค้า (Push money) เป็ นเงิ นสดหรื อของขวัญ ที่ ม อบให้แก่ ค น
กลาง หรื อพนักงานขาย เพื่อให้ผลักสิ นค้าของผูผ้ ลิต
- สื่ อโฆษณาพิเศษ (Specialty advertising items) เช่ น ผูผ้ ลิตมอบปากกา ปฎิ ทิน
สมุดบันทึก ที่มีชื่อของบริ ษทั ติดอยูใ่ ห้กบั ร้านค้า
2.3.3 การส่ งเสริ มการขายที่มุ่งสู่ พนักงานขาย (Sales-force promotion) เป็ นการ
ส่ ง เสริ ม การขายที่ มุ่ งสู่ พ นัก งานขาย (Salesman) หรื อหน่ วยงานขาย (Sales-force) เพื่ อให้ใช้ค วาม
พยายามในการขายมากขึ้น ถือว่าเป็ นการใช้กลยุทธ์ผลัก (Push strategy)
วัตถุประสงค์ของการส่ งเสริ มการขาย
1. การดึงลูกค้าใหม่
2. การรักษาลูกค้าเก่าไว้
3. การส่ งเสริ มลูกค้าในปั จจุบนั ให้ซ้ื อสิ นค้าในปริ มาณมาก
4. การเพิ่มอัตราการใช้ผลิตภัณฑ์
5. การส่ งเสริ มการขายทาให้ผบู ้ ริ โภคเกิดการยกระดับ
6. การเสริ มแรงการโฆษณาในตราสิ นค้า
3. การขายโดยพนักงานขาย (Personal selling) พนักงานขาย หมายถึง ผูแ้ ทนของบริ ษทั
ที่ไปพบผูท้ ี่คาดหวัง โดยมีวตั ถุประสงค์วา่ จะเปลี่ยนแปลงสถานภาพของผูท้ ี่คาดหวังให้เป็ นลูกค้าการ
บริ หารการขาย หมายถึ ง การวางแผน การปฏิ บตั ิ ตามแผน และการควบคุ มโปรแกรมการขายโดย
บุคคลที่ถูกออกแบบมา เพื่อให้บรรลุวตั ถุประสงค์ทางการขายของบริ ษทั
กระบวนการขาย (Selling Process) แบ่งเป็ น 7 ขั้นตอนต่อเนื่องกันดังต่อไปนี้
1.การเสาะแสวงหาผูท้ ี่คาดว่าจะเป็ นลูกค้า (The Prospecting) หมายถึง วิธีการดาเนินการ
เพื่อให้ได้มาซึ่ งบัญชีรายชื่อของบุคคลหรื อสถาบันที่มีโอกาสจะเป็ นผูท้ ี่คาดว่าจะเป็ นลูกค้า
2.การเตรี ยมการก่อนเข้าพบลูกค้า (The Reproach) หมายถึง ขั้นตอนในการเก็บรวบรวม
ข้อมูลเกี่ยวกับลูกค้าที่ผา่ นการกลัน่ กรองแล้ว
3. การเข้าพบลูกค้า (The Approach) หมายถึง การใช้ความพยายามเพื่อให้มีโอกาสพบปะ
สนทนากับลูกค้า
4. การเสนอขายและสาธิ ตการขาย (The Presentation and demonstration) การเสนอขาย
คือ การที่พนักงานทาการเสนอสิ นค้าหรื อบริ การให้แก่ลูกค้า โดยมีจุดมุ่งหมายที่จะโน้มน้าวจิตใจของ
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ลูกค้าให้มาใช้สินค้า หรื อใช้สินค้าที่เคยใช้อยูแ่ ล้วต่อไปและตลอดไป แบ่งออกเป็ น 2 ส่ วน คือ 1. การ
เสนอ และ 2. การขาย
5. การจัดการกับข้อโต้แย้ง (The objection) ข้อโต้แย้งทางการขาย คือ พฤติกรรมต่าง ๆ ที่
ผูม้ ุ่งหวังได้แสดงออกมาในทางต่อต้านหรื อไม่เห็นด้วย ในขณะที่พนักงานกาลังดาเนินการสาธิ ต
สิ นค้า
6. การปิ ดการขาย (The closing) เป็ นเทคนิ คที่นาออกมาใช้เพื่อให้ได้ใบสั่งซื้ อจากลูกค้า
โดยเทคนิคนี้ จะต้องนาออกมาใช้ในจังหวะเวลาที่เหมาะสม นัน่ ก็คือจังหวะที่มีสัญญาณว่าลูกค้าพร้อม
จะซื้ อแล้ว ซึ่ งอาจจะเกิดขึ้นด้วยความสมัครใจของลูกค้า หรื อพนักงานขายกระตุน้ ให้เกิดขึ้นก็ได้
7. การติ ด ตามผลและดู แลลู ก ค้า (The follow-up) เป็ นการรั บ ประกัน ความพอใจของ
ลูกค้าเพื่อให้มีการติดต่อทางธุ รกิ จกันเรื่ อยไป รวมถึ งการแวะเยี่ยมลูกค้าที่ซ้ื อผลิ ตภัณฑ์ไปแล้วเป็ น
ครั้งเป็ นคราว เพื่อตรวจสอบดูระดับความพึงพอใจของลูกค้าในการบริ โภคผลิตภัณฑ์ของบริ ษทั
ค่าตอบแทนพนักงานขาย (Compensating Salespeople)
1. การจ่ายค่าตอบแทนในรู ปของเงินเดือน
2. การจ่ายค่าตอบแทนในรู ปของค่านายหน้าหรื อค่าคอมมิชชัน่
3. การจ่ายค่าตอบแทนแบบผสม
4. การประชาสั ม พัน ธ์ (Public Relations) หมายถึ ง ความพยายามขององค์ก รในการ
สร้ างความสัมพันธ์กบั กลุ่มสาธารณะ (Publics) ต่างๆเพื่อให้ได้มาซึ่ งข่าวสารการประชาสัมพันธ์เชิ ง
บวก การเสริ มสร้างภาพลักษณ์ขององค์กร และการจัดการกับข่าวลือ วิกฤติการณ์ หรื อเหตุการณ์ที่ไม่
พึงประสงค์ต่างๆ กลุ่ มสาธารณะในที่ น้ ี จะรวมถึ งประชาชนทัว่ ไป พนัก งาน ผูถ้ ื อหุ ้น สื่ อมวลชน
หน่ วยงานราชการ และกลุ่ มสาธารณะต่างๆ ที่ อาจมีผลกระทบทั้งทางด้านบวก และด้านลบต่อการ
ดาเนินงานขององค์กร
การประชาสั ม พัน ธ์ มี ข้อ ดี คื อ สามารถสร้ างความเชื่ อ ถื อ ได้สู ง และเป็ นการสร้ าง
ภาพลักษณ์ แก่องค์การด้วยต้นทุนที่ต่ากว่าการโฆษณา พร้อมมีการเผยแพร่ ข่าวสารอย่างรวดเร็ ว ส่ วน
ข้อเสี ยได้แก่ อานาจในการสร้ างยอดขายต่ า และผูร้ ับข่าวสารไม่สามารถโยงความสัมพันธ์ระหว่าง
การประชาสั ม พัน ธ์ ไ ปยัง ผลิ ต ภัณ ฑ์ ข องบริ ษ ัท ได้ สื่ อ ที่ ใ ช้ ใ นการประชาสั ม พัน ธ์ เช่ น การให้
สั ม ภาษณ์ /ให้ ข่ า ว การจัด นิ ท รรศการ การจัดเหตุ ก ารณ์ พิ เศษ การบริ จาคเพื่ อการกุ ศ ล การเป็ น
สปอนเซอร์ การตีพิมพ์เอกสาร และการสร้างความสัมพันธ์อนั ดีกบั ชุมชน
5. การตลาดทางตรง (Direct marketing) หมายถึง การทาการตลาดไปสู่ กลุ่มผูบ้ ริ โภค
โดยตรง โดยอาศัยสื่ อใดสื่ อหนึ่ งที่ สามารถเข้าถึ งผูบ้ ริ โภค หรื อกลุ่มเป้ าหมายให้โอกาสในการตอบ
กลับ อีกทั้งจะต้องมีการพัฒนาฐานข้อมูลของลูกค้า (Customer Database) ขึ้นมาด้วย
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ลักษณะของการตลาดทางตรง
1. เป็ นระบบการกระทาร่ วมกัน (Interactive system) หมายถึง เป็ นกิจกรรมทางตรงที่
ได้ผลทั้ง สองทาง (Two-way communication) ระหว่างนักการตลาดกับกลุ่มลูกค้าเป้ าหมาย
2. ให้โอกาสในการตอบกลับ (Opportunity to respond)
3. สามารถทาที่ไหนก็ได้ (Take place at any location) ผูซ้ ้ื อไม่จาเป็ นต้องไปที่ร้านค้าเมื่อซื้ อสิ นค้า
4. สามารถวัดได้ (Measurable) โดยวัดจากการตอบกลับของลูกค้า
5. เป็ นการติดต่อระหว่างผูซ้ ้ื อกับผูข้ ายโดยตรงไม่ผา่ นบุคคลอื่น เป็ นการทาการตลาด
แบบ One-to-One marketing
6. มีการวางกลุ่มลูกค้าเป้ าหมายที่แน่นอน (Precision targeting)
7. เป็ นกลยุทธ์ที่ไม่สามารถมองเห็นได้ (On visible strategies) ทาให้คู่แข่งไม่ทราบว่าเรา
กาลังทาอะไรกับใคร
องค์ ประกอบในการทาการตลาดโดยตรง ในการทาการตลาดทางตรงนั้น สิ่ งที่สาคัญ คือ
การมี ฐานข้อมู ลของลูก ค้า (Database) ด้วยการเก็ บ รวบรวมข้อมู ล อย่างมี ระบบเกี่ ยวกับ ลู ก ค้าหรื อ
กลุ่ มเป้ าหมายให้เป็ นปั จจุบนั สามารถเข้าถึ งและนาไปใช้เพื่อจุ ดมุ่งหมายทางการตลาดได้หรื อเพื่ อ
สร้างความสัมพันธ์อนั ดี กบั ลูกค้า ข้อมูลของลูกค้าจึงควรจะประกอบด้วย รายละเอียดเกี่ ยวกับลูกค้า
ชนิ ดของสิ นค้าและบริ การที่ลูกค้าซื้ อ และสัญญาการซื้ อขายในปั จจุบนั ซึ่ งสื่ อ (Media) ที่ใช้ในการทา
การตลาดโดยตรงจะต้องเป็ นสื่ อประเภท Direct response คือ จะต้องให้ลูกค้าสามารถติดต่อกลับมายัง
บริ ษ ทั ได้โดยง่าย ได้แก่ จดหมายตรง เครื่ องโทรสาร ไปรษณี ยอ์ ิ เล็กทรอนิ กส์ โทรศัพท์ โทรทัศน์
วิทยุ หนังสื อพิมพ์ นิตยสาร แคตตาล็อค คอมพิวเตอร์และอินเตอร์เน็ต และป้ ายโฆษณา
2.2 ทบทวนวรรณกรรมทีเ่ กี่ยวข้ อง
สมชั ย รั ตน์ ปิยะภาภรณ์ (2557) ได้ศึกษาความคาดหวังของร้านค้าปลีกในเขตบางขุน
เทียนต่อบริ การของผูแ้ ทนจาหน่ายนมพาสเจอร์ ไรซ์ ประชากรในการศึกษา คือ เจ้าของร้านค้าปลีกใน
เขตบางขุนเที ยนที่ จาหน่ ายนมพาสเจอร์ ไรซ์ การเก็บรวบรวมข้อมูลใช้วิธีการคัดเลื อกตัวอย่างตาม
สะดวก จากตัวอย่างจานวน 150 ราย โดยใช้แบบสอบถาม การวิเคราะห์ขอ้ มูลใช้สถิติเชิ งพรรณนา
ได้แก่ ความถี่ ร้อยละ และค่าเฉลี่ย
ผลการศึ ก ษาพบว่ า ผู ้ต อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่ เป็ นเพศหญิ ง มี อ ายุ 40-49 ปี
สถานภาพสมรส ระดับ การศึ ก ษามัธ ยมศึ ก ษาตอนต้น ต าแหน่ ง ในกิ จการเป็ นเจ้าของกิ จการ มี
ยอดขายสิ นค้าทุกชนิ ดในร้านค้าโดยเฉลี่ยต่อเดือนไม่เกิน 70,000 บาท และยอดขายนมพาสเจอร์ ไรซ์
ทุ ก ยี่ห้ อในร้ านค้า โดยเฉลี่ ย ต่ อเดื อนไม่ เกิ น 7,000 บาท ระยะเวลาที่ เปิ ดดาเนิ น การร้ านค้า 5-6 ปี
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บริ เวณที่ต้ งั ของร้ านค้าอยู่ในแหล่ งชุ มชน ประเภทสิ นค้าที่จาหน่ ายในร้านค้านอกเหนื อจากนมพาส
เจอร์ไรซ์ คือ เครื่ องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์ ขนมขบเคี้ยว และน้ าดื่ม ยีห่ ้อนมพาสเจอร์ ไรซ์ที่จาหน่ายใน
ร้านค้า คือ ดัชมิลล์ และบีทาเก้น ส่ วนยีห่ ้อนมพาสเจอร์ ไรซ์ที่จาหน่ายในร้านค้ามากที่สุดคือ ดัชมิลล์
ปริ มาณในการสั่งซื้ อนมพาสเจอร์ ไรซ์ ต่อครั้งคือ 24 ขวด ความถี่ ในการสั่งซื้ อนมพาสเจอร์ ไรซ์ คือ
สัปดาห์ละ 3 ครั้ง และสัปดาห์ละ 2 ครั้ง และจานวนเงินในการสั่งซื้ อนมพาสเจอร์ ไรซ์แต่ละครั้งคือ
201-300 บาท
ผลการศึ กษาความคาดหวังของร้ านค้าปลี ก ในเขตบางขุน เที ยนต่ อบริ ก ารของผูแ้ ทน
จาหน่ ายนมพาสเจอร์ ไรซ์ ต่อปั จจัยส่ วนประสมการตลาด พบว่าผูต้ อบแบบสอบถามให้ระดับความ
คาดหวังมีค่าเฉลี่ ยในระดับมากคื อ ด้านช่ องทางการจัดจาหน่ าย ด้านผลิ ตภัณฑ์ และให้ระดับความ
คาดหวังมีค่าเฉลี่ยในระดับปานกลางได้แก่ ด้านราคา และด้านการส่ งเสริ มการตลาด
โดยด้านผลิตภัณฑ์ ผูต้ อบแบบสอบถามมีความคาดหวังโดยรวมมีค่าเฉลี่ ยในระดับมาก
ด้านราคา ผูต้ อบแบบสอบถามมี ค วามคาดหวัง โดยรวมมี ค่ าเฉลี่ ย ในระดับ ปานกลาง ด้านการจัด
จาหน่าย ผูต้ อบแบบสอบถามมีความคาดหวังโดยรวมมีค่าเฉลี่ยในระดับมาก
ด้านส่ งเสริ มการตลาดผูต้ อบแบบสอบถามมีความคาดหวังโดยรวมมี ค่าเฉลี่ ยในระดับ
ปานกลาง ในปั จจัยย่อยมีความคาดหวังเรี ยงลาดับค่าเฉลี่ยดังต่อไปนี้ คือการโฆษณาผ่านสื่ อ โทรทัศน์
วิทยุ เพื่อสร้างการรู ้จกั ในกลุ่มผูบ้ ริ โภค พนักงานขายเอาใจใส่ เยี่ยมเยียนร้านค้าสม่าเสมอ การใช้ดารา
นักร้ อง หรื อผูม้ ี ชื่อเสี ยงเป็ นพรี เซ็ นเตอร์ มี การจัดกิ จกรรมแจกสิ นค้าให้ผูบ้ ริ โภคทดลองชิ ม และมี
ความคาดหวังมีค่าเฉลี่ยในระดับปานกลาง ได้แก่ มีสินค้าแถมฟรี ให้ร้านค้า การส่ งเสริ มการขายไปยัง
ผูบ้ ริ โภค เช่น ของแถมคะแนนแลกของรางวัล หรื อชิ งโชค เพื่อกระตุน้ ยอดขาย มีกิจกรรมช่วยเหลือ
สังคม มีบริ การจัดโชว์สินค้าภายในร้าน มีการแจกเอกสารแนะนาข้อมูลเกี่ ยวกับประโยชน์สินค้า มี
รางวัลพิเศษให้ร้านค้าเมื่อทายอดขายได้ตามที่กาหนด มีตเู ้ ย็นสาหรับแช่นมพาสเจอร์ ไรซ์ให้ร้านค้ายืม
มีบริ การตกแต่งร้ านค้าให้ลูกค้าฟรี มี การจัดกิ จกรรม เหตุ การณ์ พิเศษในท้องที่ เช่ น คอนเสิ ร์ต กี ฬา
การประกวด การจัดอบรมความรู ้ทวั่ ไปเกี่ ยวกับประโยชน์ของผลิตภัณฑ์ สาหรับปั จจัยย่อยที่มีความ
คาดหวังมี ค่าเฉลี่ ยในระดับน้อยได้แก่ มี อุปกรณ์ ตกแต่งให้ร้านค้าฟรี เช่ น ร่ ม แบนเนอร์ สติ๊ กเกอร์
การจัดอบรมเทคนิคการตกแต่งร้านค้า การจัดอบรมเทคนิคการขายสิ นค้า ให้แก่ร้านค้า ตามลาดับ
ทรงวุ ฒิ สาฟู ว งศ์ (2557) ได้ศึ ก ษาความคาดหวัง ของร้ า นค้า ปลี ก ในอ าเภอเมื อ ง
เชี ยงใหม่ ต่อกิ จกรรมส่ ง เสริ ม การตลาดของผูผ้ ลิ ตสิ น ค้าอุ ป โภคบริ โภคโดยใช้แบบสอบถามเป็ น
เครื่ องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล และวิเคราะห์ขอ้ มูลโดยใช้สถิติเชิ งพรรณนา โดยสถิ ติที่ใช้ได้แก่
ความถี่ ร้อยละ และค่าเฉลี่ย สรุ ปผลการศึกษาดังต่อไปนี้
จากการศึ ก ษาพบว่าเจ้าของกิ จการเปิ ดดาเนิ นกิ จการร้ านค้าปลี ก มาแล้ว 3 - 4 ปี โดยมี
แหล่งที่ต้ งั อยู่บริ เวณในตลาด เป็ นร้านค้าปลีกแบบดั้งเดิ ม (ร้านโชว์ห่วย) ขนาด 2 คูหา (ประมาณ 64
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ตร.ม.) ยอดขายเฉลี่ยต่อเดือน 30,001-40,000 บาท รับสิ นค้าจากผูแ้ ทนจาหน่าย ประมาณ 3 แห่ ง ส่ วน
ใหญ่ซ้ื อสิ นค้าจากร้านค้าส่ งสมัยใหม่ เช่น แม็คโคร เจ้าของกิจการร้านค้าปลีกส่ วนใหญ่เป็ นเพศหญิง
อายุ 31 - 40 ปี การศึกษาระดับปริ ญญาตรี
ผูป้ ระกอบการร้านค้าปลีกมีความคาดหวังต่อกิจกรรมส่ งเสริ มการตลาดของผูผ้ ลิตสิ นค้า
อุปโภคบริ โภคในด้านพนักงานขาย และด้านการส่ งเสริ มการขาย โดยรวมมีค่าเฉลี่ยความคาดหวังอยู่
ในระดับมากที่สุด ในขณะที่ดา้ นการโฆษณา และการประชาสัมพันธ์ มีค่าเฉลี่ยความคาดหวังโดยรวม
อยูใ่ นระดับมาก โดยปั จจัยย่อยความคาดหวังอันดับสู งสุ ดในแต่ละกิ จกรรมส่ งเสริ มการตลาด ได้แก่
ด้านพนักงานขาย คื อ พนักงานขายมี ความซื่ อสั ตย์ ด้านการส่ งเสริ มการขาย คื อ มี การใช้ส่ วนลด
ปริ มาณ เช่น เมื่อซื้ อในปริ มาณมากจะได้ส่วนลดในอัตราส่ วนที่เพิ่มขึ้น ด้านการโฆษณา คือ เนื้ อหา
โฆษณามีความน่ าสนใจสามารถสร้ างการจดจาตราสิ นค้าได้เป็ นอย่างดี และสื่ อโฆษณาตรงกับกลุ่ม
ลูกค้าเป้ าหมาย ด้านการประชาสัมพันธ์ คือ การประชาสัมพันธ์จุดจาหน่ายของร้านค้าตัวแทนจาหน่าย
2.3 ข้ อมูลเกีย่ วกับธุรกิจนาเข้ าไวน์
ธุ รกิ จจาหน่ ายไวน์นาเข้าเริ่ มต้นจากผูน้ าเข้าไวน์ สั่งซื้ อสิ นค้าจากผูผ้ ลิ ตหรื อไวน์เนอรี่
(Winery) แล้วนาสิ นค้าเข้ามาจาหน่ายในประเทศไทยโดยผ่านช่องทางการจาหน่ายดังต่อไปนี้
(บุศริ นทร์ จันทน์ตระกูล, 2558: สัมภาษณ์)
-On Trade ได้แก่ HORECA หมายถึงโรงแรม ร้านอาหาร และธุ รกิจบริ การรับจัดเลี้ยง
-Off Trade ได้แก่ ซุ ปเปอร์ มาร์ เก็ต ร้านค้าส่ งเครื่ องดื่มแอลกอฮอล์
ซึ่ งในการทางกฎหมายนั้น ได้มีการควบคุมเรื่ องการทาโฆษณาเครื่ องดื่มแอลกอฮอล์ตาม
พรบ.ควบคุมเครื่ องดื่มแอลกอฮอล์ปี 2551 โดยข้อกฎหมายห้ามมิให้มีการโฆษณา ลด แลก แจกแถม
ไม่วา่ กรณี ใด ซึ่ งกิจกรรมส่ งเสริ มการขายอันอื่นจึงมีความสาคัญอย่างมาก โดยเฉพาะอย่างยิง่ พนักงาน
ขายเป็ นผูท้ ี่นาข้อมูลข่าวสารของบริ ษทั ฯส่ งไปยังลูกค้า โดยบริ ษทั ให้ความสาคัญกับพนักงานขายใน
เรื่ องความรู ้เกี่ยวกับสิ นค้าและความดูแลเอาใจใส่ ลูกค้า บริ ษทั ฯได้ให้ผลตอบแทนแก่พนักงานขายใน
อัตราที่ดีมาก ทาให้พนักงานมีความสุ ขในการทางาน และสามารถบริ การลูกค้าได้เป็ นอย่างดี
ในส่ วนของการส่ งเสริ มการขายอื่นก็ได้แก่ สนับสนุ นอุปกรณ์ ที่จาเป็ นให้แก่ร้านค้า เช่น
ส่ วนของโรงแรม ร้านอาหาร ร้านจาหน่ายเครื่ องดื่มแอลกอฮอล์ เช่นตูแ้ ช่ไวน์ ชั้นวางไวน์ แก้วไวน์ ถัง
แช่ไวน์ อุปกรณ์ตกแต่งอื่น ๆ ส่ วนของซุ ปเปอร์ มาร์ เก็ตก็ช่วยส่ งเสริ มการขายโดยใช้พนักงานพีซี ช่วย
การขาย พนักงานพีซีความสาคัญมากในการขายช่องทางนี้ เพราะหากบริ ษทั ฯไหนไม่มีพีซี ณ จุด ขาย
ก็จะไม่สามารถขายสิ นค้าได้จานวนเยอะ เพราะส่ วนมากคนซื้ อมักจะซื้ อกับบริ ษทั ฯที่ มี พีซี ในการ
ส่ งเสริ มการขายไปยังคนกลางกันมี ในรู ปแบบ การให้ส่วนลด การแถมสิ นค้า การอบรมให้ความรู้
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เกี่ยวกับสิ นค้าและยังมีการจัดกิจกรรมเที่ยวต่างประเทศ นอกจากนั้นบริ ษทั ฯยังได้ร่วมออกงานแสดง
สิ นค้าเกี่ยวกับไวน์หลายๆงานเพื่อเป็ นการประชาสัมพันธ์ให้ลูกค้ารู้จกั บริ ษทั
จากสภาพการแข่งขันที่รุนแรงของธุ รกิจนี้และประกอบกับมีกฎหมายที่บงั คับควบคุมอยู่
พนักงานขายจึงเป็ นกุญแจสาคัญที่จะนาพาสิ นค้าไปยังลูกค้าในแต่ละช่องทางได้
ความสาคัญของพนักงานขายทีม่ ีต่อธุรกิจนาเข้ าไวน์
จากพระราชบัญญัติควบคุ มเครื่ องดื่ มแอลกอฮอล์ ปี 2551 มาตรา 30 ห้ามมิให้ผใู้ ดขาย
เครื่ องดื่มแอลกอฮอล์โดยวิธีการหรื อในลักษณะดังต่อไปนี้ (กระทรวงสาธารณสุ ข,2558:ออนไลน์)
(1) ใช้เครื่ องขายอัตโนมัติ
(2) การเร่ ขาย
(3) การลดราคาเพื่อประโยชน์ในการส่ งเสริ มการขาย
(4) ให้หรื อเสนอให้สิทธิ ในการเข้าชมการแข่งขัน การแสดง การให้บริ การการชิ งโชค
การชิงรางวัล หรื อสิ ทธิ ประโยชน์อื่นใดเป็ นการตอบแทนแก่ผซู ้ ้ื อเครื่ องดื่มแอลกอฮอล์หรื อแก่ผนู ้ าหี บ
ห่อหรื อสลากหรื อสิ่ งอื่นใดเกี่ยวกับเครื่ องดื่มแอลกอฮอล์มาแลกเปลี่ยนหรื อแลกซื้ อ
(5) โดยแจก แถม ให้ หรื อแลกเปลี่ ยนกับเครื่ องดื่ มแอลกอฮอล์ หรื อกับสิ นค้าอื่ น หรื อ
การให้บริ การอย่างอื่ นแล้วแต่ กรณี หรื อแจกจ่ายเครื่ องดื่ มแอลกอฮอล์ในลัก ษณะเป็ นตัวอย่างของ
เครื่ องดื่ ม แอลกอฮอล์ หรื อ เป็ นการจูงใจสาธารณชนให้บ ริ โภคเครื่ อ งดื่ ม แอลกอฮอล์รวมถึ งการ
กาหนดเงื่อนไขการขายในลักษณะที่เป็ นการบังคับซื้ อเครื่ องดื่มแอลกอฮอล์โดยทางตรงหรื อทางอ้อม
มาตรา 32 ห้ามมิ ให้ผูใ้ ดโฆษณาเครื่ องดื่ มแอลกอฮอล์หรื อแสดงชื่ อหรื อเครื่ องหมายของเครื่ องดื่ ม
แอลกอฮอล์อนั เป็ นการอวดอ้างสรรพคุ ณหรื อชักจูงใจให้ผอู้ ื่นดื่มโดยตรงหรื อโดยอ้อมการโฆษณา
หรื อประชาสัมพันธ์ใด ๆ โดยผูผ้ ลิตเครื่ องดื่มแอลกอฮอล์ทุกประเภทให้กระทาได้เฉพาะการให้ขอ้ มูล
ข่าวสาร และความรู ้ เชิ งสร้ างสรรค์สังคม โดยไม่มี การปรากฏภาพของสิ นค้าหรื อบรรจุภณ
ั ฑ์ของ
เครื่ องดื่ มแอลกอฮอล์น้ นั เว้นแต่เป็ นการปรากฏของภาพสัญลักษณ์ ของเครื่ องดื่ มแอลกอฮอล์ หรื อ
สั ญ ลัก ษณ์ ข องบริ ษ ัท ผูผ้ ลิ ต เครื่ องดื่ ม แอลกอฮอล์ น้ ัน เท่ านั้น ทั้งนี้ ตามที่ ก าหนดในกฎกระทรวง
บทบัญญัติในวรรคหนึ่งและวรรคสอง มิให้ใช้บงั คับกับการโฆษณาที่มีตน้ กาเนิดนอกราชอาณาจักร
พนัก งานขายมี ค วามสาคัญ ค่อนข้างมากส าหรับ ธุ รกิ จการนาเข้าไวน์ จากต่างประเทศ
เพราะการที่ จะให้ลูกค้าทราบถึ งข้อมูลต่าง ๆ ของสิ นค้านอกจากจะมีเว็บไซต์หรื อแคทตาล๊อคของ
บริ ษ ทั ฯแล้ว การส่ งพนัก งานขายเข้าไปให้ค วามรู ้ เกี่ ย วกับ ตัวสิ น ค้าหรื อแจ้งข่ าวสารเกี่ ย วกับ การ
ส่ งเสริ มการขายต่าง ๆ แก่ตวั ลูกค้า ทาให้ขอ้ มูลข่าวสารต่าง ๆ ที่บริ ษทั ฯต้องการแจ้งไปยังตัวลูกค้าถึง
ตัวลู ก ค้า เลย และนอกจากความส าคัญ ของพนัก งานขายในด้า นการส่ ง สงเสริ ม การขายแล้วนั้ น
พนัก งานขายยังความส าคัญ อย่างยิ่งในธุ รกิ จน าเข้าไวน์ จากต่ างประเทศ เห็ นได้จากการ (ชัย วัต น์
แสนนันท์ชยั ,2558 :สัมภาษณ์)
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บทที่ 3
ระเบียบวิธีการศึกษา
ในการศึ ก ษาเรื่ องความคาดหวัง ของลู ก ค้าธุ รกิ จในอ าเภอเมื องเชี ย งใหม่ ต่อกิ จกรรม
ส่ งเสริ มการตลาดของผูน้ าเข้าไวน์ โดยใช้แบบสอบถามเป็ นเครื่ องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลจาก
กลุ่มตัวอย่างแล้วนาข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์ผลการศึกษา โดยผูศ้ ึกษาได้กาหนดขอบเขตของการศึกษา
และระเบียบวิธีการศึกษาตามขั้นตอนดังนี้
3.1 ขอบเขตการศึกษา
ขอบเขตเนือ้ หา
การศึกษาครั้งนี้ เป็ นการศึกษาถึ งความคาดหวังของลูกค้าธุ รกิ จในอาเภอเมืองเชี ยงใหม่
ต่อกิจกรรมส่ งเสริ มการตลาดของธุ รกิจนาเข้าไวน์ ทั้ง 4 ด้านได้แก่ ด้านพนักงานขาย การส่ งเสริ มการ
ขาย การประชาสัมพันธ์ และการตลาดทางตรง
ขอบเขตด้ านประชากร
ประชากรที่ ตอ้ งการศึ กษา คื อ กลุ่ มลู กค้าธุ รกิ จ เช่ น โรงแรม ร้ านอาหาร ร้ านจาหน่ าย
เครื่ องดื่ มแอลกอฮอล์ ไวน์บาร์ ในอาเภอเมืองเชี ยงใหม่ที่เคยสั่งซื้ อไวน์นาเข้า แต่เนื่ องจากไม่ทราบ
จานวนของร้ านจาหน่ ายไวน์ ที่ แท้จริ งทั้งหมดจึ งใช้จานวนโรงแรมและร้ านอาหารในอาเภอเมื อง
จังหวัดเชี ยงใหม่ ตามข้อมูลของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย จานวน 408 แห่ ง โดยแบ่งเป็ นโรงแรม
249 แห่ ง และ ร้ า นอาหาร 107 แห่ ง และร้ า นไวน์ บ าร์ 52 แห่ ง (การท่ อ งเที่ ย วแห่ ง ประเทศไทย
สานักงานเชียงใหม่, 2557)
การคัดเลือกกลุ่มตัวอย่ าง
ในการศึ ก ษาครั้ งนี้ ก าหนดขนาดตัวอย่างจากการเปิ ดตารางของ Saunders และคณะ
(2000) ที่ระดับความเชื่ อมัน่ 95% และความคาดเคลื่อน 5% ได้ 196 ตัวอย่าง จึงปรับขนาดตัวอย่างเป็ น
200 ตัวอย่าง โดยใช้วิธี การเก็บ ข้อมูล แบบโควตา (Quota sampling) โดยเก็บ ข้อมู ลจากลู ก ค้าธุ รกิ จ
ประเภทโรงแรม จานวน 120 ราย และ ร้ านอาหาร 54 ราย และร้ านไวน์บ าร์ จานวน 26 ราย ซึ่ งมี
จานวนที่ใกล้เคียงกับสัดส่ วนประชากร
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3.2 วิธีการศึกษา
ข้ อมูลและแหล่ งข้ อมูล
การศึ ก ษ าใน ครั้ งนี้ ท าการเก็ บ รวบรวมข้ อ มู ล ป ฐมภู มิ (Primary Data) โดยใช้
แบบสอบถาม เป็ นเครื่ องมื อในการเก็บรวบรวมข้อมู ล จากกลุ่ มลู กค้าในธุ รกิ จไวน์ ได้แก่ โรงแรม
ร้านอาหาร ร้านจาหน่ายเครื่ องดื่มแอลกอฮอล์ ไวน์บาร์ ในอาเภอเมืองเชี ยงใหม่ ที่จาหน่ายไวน์นาเข้า
เพื่อศึกษาความคาดหวังของลูกค้าธุ รกิจในอาเภอเมืองเชี ยงใหม่ที่มีต่อกิจกรรมส่ งเสริ มการตลาดของ
ธุ รกิจนาเข้าไวน์
3.3 เครื่องมือทีใ่ ช้ ในการศึกษา
เครื่ องมื อที่ ใช้ในการเก็บรวมรวมข้อมูลการศึกษาครั้ งนี้ คือแบบสอบถามที่ ต้ งั ขึ้ นตาม
วัตถุ ประสงค์ของการศึกษา โดยนาแบบสอบถามที่ได้จากการตรวจสอบแล้ว ไปทดสอบกับลูกค้า
ธุ รกิ จไวน์ ในอาเภอเมืองเชี ยงใหม่ จานวน 20 คนเพื่อทดสอบความเข้าใจและความครอบคลุมของ
เนื้อหาในแบบสอบถามโดยเครื่ องมือในการศึกษาครั้งนี้ได้แบ่งข้อคาถามออกเป็ น 3 ส่ วนดังต่อไปนี้
ส่ วนที่ 1 ข้อมูลทัว่ ไปของลูกค้าซึ่ งเป็ นคาถามแบบเลื อกตอบ (Multiple Choice) ได้แก่
ลัก ษณะของกิ จการ แหล่ งที่ ต้ งั ของกิ จการ จานวนผูน้ าเข้าไวน์ ยอดการสั่ งซื้ อไวน์ ระยะเวลาการ
ดาเนินกิจการ ตาแหน่งงาน เพศ อายุ ระดับการศึกษา
ส่ วนที่ 2 ข้อมูล ความคาดหวังของลู กค้าธุ รกิ จในอาเภอเมื องเชี ยงใหม่ ที่มี ต่อกิ จกรรม
ส่ งเสริ มการตลาดของธุ รกิ จนาเข้าไวน์ ซึ่ งเป็ นคาถามแบบมาตรประมาณค่า (Rating Scale) ในด้าน
ด้านพนักงานขาย การส่ งเสริ มการขาย การประชาสัมพันธ์ และการตลาดทางตรง
ส่ วนที่ 3 ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมเกี่ ยวกับกิ จกรรมส่ งเสริ มการตลาดของธุ รกิ จนาเข้าไวน์
ซึ่งเป็ นคาถามปลายเปิ ด
3.4 การวิเคราะห์ ข้อมูล และสถิติทใี่ ช้ ในการศึกษา
ส่ วนที่ 1 ข้อมู ล ทัว่ ไป จากแบบสอบถามส่ วนที่ 1 วิเคราะห์ โดยใช้ส ถิ ติเชิ งพรรณนา
(Descriptive Statistic) ได้แก่ ความถี่ (Frequency) ร้อยละ (Percentage)
ส่ วนที่ 2 ข้อมูลระดับความคาดหวังของลูกค้าธุ รกิ จในอาเภอเมืองเชี ยงใหม่ต่อกิ จกรรม
ส่ งเสริ ม การตลาดของธุ รกิ จน าเข้าไวน์ ทั้ง 5 ด้าน จากแบบสอบถามส่ วนที่ 2 น ามาวิเคราะห์ ด้วย
ค่ าเฉลี่ ย (Mean) โดยใช้ม าตรวัดแบบประมาณค่ า (Rating Scale) วัดระดับ ความคาดหวัง 5 ระดับ
ได้แก่ คาดหวังมากที่สุด คาดหวังมาก คาดหวังปานกลาง คาดหวังน้อย และคาดหวังน้อยที่สุด ซึ่งมี
เกณฑ์ให้คะแนนแต่ละระดับดังนี้ (กุลฑลี รื่ นรมย์, 2549)
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ระดับความคาดหวัง

ระดับคะแนน

มีความคาดหวังมากที่สุด

5

มีความคาดหวังมาก

4

มีความคาดหวังปานกลาง

3

มีความคาดหวังน้อย

2

มีความคาดหวังน้อยที่สุด

1

กาหนดช่วงค่าเฉลี่ยเพื่อวิเคราะห์ผล แบ่งเป็ น 5 ระดับจากช่วงค่าเฉลี่ยดังต่อไปนี้
คะแนนเฉลีย่

การแปลความหมาย

4.50 – 5.00

มีระดับความคาดหวังมากที่สุด

3.50 - 4.49

มีระดับความคาดหวังมาก

2.50 – 3.49

มีระดับความคาดหวังปานกลาง

1.50 – 2.49

มีระดับความคาดหวังน้อย

1.00 –1.49

มีระดับความคาดหวังน้อยที่สุด

3.5 สถานทีท่ ใี่ ช้ ในการรวมรวมข้ อมูล
การศึกษาในครั้งนี้ ดาเนิ นการเก็บรวบรวมข้อมูลจาก โรงแรม ร้านอาหารและร้านไวน์
บาร์ ที่จาหน่ายไวน์นาเข้าในอาเภอเมืองเชียงใหม่
3.6 ระยะเวลาทีด่ าเนินการศึกษา
ระยะเวลาในการศึ ก ษาทั้ง หมดระหว่างเดื อ น ตุ ล าคม 2557 ถึ ง มี น าคม 2558 โดยมี
ระยะเวลาการเก็บรวมรวมข้อมูลระหว่าง 1-15 ธันวาคม 2557
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บทที่ 4
ผลการศึกษา
การศึกษาเรื่ องความคาดหวังของลูกค้าธุ รกิจในอาเภอเมืองเชี ยงใหม่ต่อกิจกรรมส่ งเสริ ม
การตลาดของผูน้ าเข้าไวน์ ในครั้งนี้ได้แบ่งผลการศึกษาออกเป็ น 5 ส่ วนดังนี้
ส่ วนที่ 1 ข้อมูลทัว่ ไปของผูต้ อบแบบสอบถาม
ส่ วนที่ 2 ข้อมูลเกี่ยวกับความคาดหวังของลูกค้าธุ รกิจในอาเภอเมืองเชียงใหม่ต่อกิจกรรม
ส่ งเสริ มการตลาดของผูน้ าเข้าไวน์
ส่ วนที่ 3 ข้อมูลเกี่ยวกับความคาดหวังของลูกค้าธุ รกิจในอาเภอเมืองเชียงใหม่ต่อกิจกรรม
ส่ งเสริ มการตลาดของผูน้ าเข้าไวน์ จาแนกตามลักษณะของกิจการ
ส่ วนที่ 4 ข้อมูลเกี่ยวกับความคาดหวังของลูกค้าธุ รกิจในอาเภอเมืองเชียงใหม่ต่อกิจกรรม
ส่ งเสริ มการตลาดของผูน้ าเข้าไวน์ จาแนกตามระยะเวลาการดาเนินกิจการ
ส่ วนที่ 5 ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมเกี่ ยวกับกิ จกรรมส่ งเสริ มการตลาดของธุ รกิ จนาเข้าไวน์
ซึ่งเป็ นคาถามปลายเปิ ด
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4.1 ส่ วนที่ 1 ข้ อมูลทัว่ ไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
ตารางที่ 4.1 แสดงจานวนและร้อยละจาแนกตามลักษณะของกิจการ
ลักษณะของกิจการ
จานวน
โรงแรม
120
ร้านอาหาร
54
ไวน์บาร์ /ร้านจาหน่ายเครื่ องดื่ม
26
แอลกอฮอล์
200

ร้ อยละ
60.00
27.00
13.00
100.00

จากตารางที่ 4.1 ส่ วนใหญ่ลกั ษณะของกิ จการเป็ นกิ จการโรงแรม คิดเป็ นร้อยละ 60.00
รองลงมา คือ ร้านอาหาร คิดเป็ นร้อยละ27.00 และไวน์บาร์ /ร้านจาหน่ายเครื่ องดื่มแอลกอฮอล์ คิดเป็ น
ร้อยละ 13.00 ตามลาดับ (ตามขอบเขตประชากรที่กาหนด)
ตารางที่ 4.2 แสดงจานวนและร้อยละจาแนกตามแหล่งที่ต้ งั ของกิจการ
แหล่งทีต่ ้งั ของกิจการ
ในเขตอาเภอเมืองเชียงใหม่
รวม

จานวน
200
200

ร้ อยละ
100.00
100.00

จากตารางที่ 4.2 แหล่งที่ต้ งั ของกิ จการทั้งหมดอยูใ่ นเขตอาเภอเมืองเชี ยงใหม่ คิดเป็ น
ร้อยละ 100.00 (ตามขอบเขตประชากรที่กาหนด)
ตารางที่ 4.3 แสดงจานวนและร้อยละจาแนกตามการซื้ อไวน์นาเข้าของกิจการ
กิจการมีการซื้อไวน์ นาเข้ า

จานวน
200
200

ใช่
รวม

จากตารางที่ 4.3 กิจการมีการซื้ อไวน์นาเข้าทั้งหมด คิดเป็ นร้อยละ 100.00
ขอบเขตประชากรที่กาหนด)
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ร้ อยละ
100.0
100.00
(ตาม

ตารางที่ 4.4 แสดงจานวนและร้อยละจาแนกตามจานวนการใช้บริ การผูน้ าเข้าไวน์
จานวนผู้นาเข้ าไวน์

จานวน
35
105
41
19
0
200

1 ราย
2 ราย
3 ราย
4 ราย
5 ราย
รวม

ร้ อยละ
17.50
52.50
20.50
9.50
0.00
100.00

จากตารางที่ 4.4 ส่ วนใหญ่ กิ จการใช้บ ริ ก ารผูน้ าเข้าไวน์ 2 ราย คิ ดเป็ นร้ อยละ 52.50
รองลงมาคือ 3 ราย คิดเป็ นร้อยละ 20.50 1 ราย คิดเป็ นร้อยละ 17.50 และ4 ราย คิดเป็ นร้อยละ 9.50
ตามลาดับ
ตารางที่ 4.5 แสดงจานวนและร้อยละจาแนกตามยอดการสั่งซื้ อไวน์
ยอดการสั่ งซื้อไวน์
ไม่เกิน 10,000
10,001 – 40,000
40,001 – 70,000
70,001 – 100,000
100,001 – 140,000
รวม

จานวน
8
51
100
34
7
200

ร้ อยละ
4.00
25.50
50.00
17.00
3.50
100.00

จากตารางที่ 4.5 ส่ วนใหญ่ กิจการมี ยอดสั่งซื้ อไวน์ ในหนึ่ งเดื อน 40,001 – 70,000 บาท
คิดเป็ นร้อยละ 50.00 รองลงมาคือ 10,001 – 40,000 บาท คิดเป็ นร้อยละ 25.50 70,001 – 100,000 บาท
คิดเป็ นร้อยละ 17.00 ไม่เกิ น 10,000 บาท คิดเป็ นร้ อยละ 4.00 และ100,001 – 140,000 บาท คิดเป็ น
ร้อยละ 3.50 ตามลาดับ
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ตารางที่ 4.6 แสดงจานวนและร้อยละจาแนกตามระยะเวลาการดาเนิ นกิจการ
ระยะเวลาการดาเนินกิจการ
ไม่เกิน 1 ปี
1 – 5 ปี
6 – 10 ปี
11 – 15 ปี
รวม

จานวน

ร้ อยละ

48
112
26
14
200

24.00
56.00
13.00
7.00
100.00

จากตารางที่ 4.6 ส่ วนใหญ่กิจการมีระยะเวลาในการดาเนิ น งาน 1 – 5 ปี คิดเป็ นร้อยละ
56.00 รองลงมาคือ ไม่เกิน 1 ปี คิดเป็ นร้อยละ 24.00 6 – 10 ปี คิดเป็ นร้อยละ 13.00 และ11 – 15 ปี คิด
เป็ นร้อยละ 7.00 ตามลาดับ
ตารางที่ 4.7 แสดงจานวนและร้อยละ จาแนกตามอานาจในการตัดสิ นใจ
อานาจในการตัดสิ นใจ
มีอานาจในการตัดสิ นใจสัง่ ซื้ อ
รวม

จานวน
200
200

ร้ อยละ
100.00
100.00

จากตารางที่ 4.7 ผูต้ อบแบบสอบถามมีอานาจในการตัดสิ นใจสั่งซื้ อไวน์ท้ งั หมด คิดเป็ น
ร้อยละ 100.00 (ตามขอบเขตประชากรที่กาหนด)

20

ตารางที่ 4.8 แสดงจานวนและร้อยละจาแนกตามตาแหน่งงาน
ตาแหน่ งงาน
ผูจ้ ดั การทัว่ ไป
ผูจ้ ดั การแผนกอาหารและเครื่ องดื่ม
ผูจ้ ดั การฝ่ ายจัดซื้ อ
ผูจ้ ดั การห้องอาหาร
อื่นๆ
รวม

จานวน
54
68
43
18
17
200

ร้ อยละ
27.00
34.00
21.50
9.00
8.50
100.00

หมายเหตุ: อื่นๆ ได้แก่ เจ้าของกิจการ 13 ราย , Bar Manager 3 ราย , Chef 1 ราย

จากตารางที่ 4.8 ผูต้ อบแบบสอบถามมี ต าแหน่ ง งานเป็ นผูจ้ ัด การแผนกอาหารและ
เครื่ องดื่ม มากที่สุด คิดเป็ นร้อยละ 34.00 รองลงมาคื อ ผูจ้ ดั การทัว่ ไป คิดเป็ นร้ อยละ 27.00 ผูจ้ ดั การ
ฝ่ ายจัดซื้ อ คิดเป็ นร้อยละ 21.50 ผูจ้ ดั การห้องอาหาร คิดเป็ นร้อยละ 9.00 และอื่นๆ คิดเป็ นร้อยละ
8.50 ตามลาดับ
ตารางที่ 4.9 แสดงจานวนและร้อยละจาแนกตามเพศ
เพศ

จานวน
119
81
200

ชาย
หญิง
รวม

ร้ อยละ
59.50
40.50
100.00

จากตารางที่ 4.9 พบว่าผูต้ อบแบบสอบถามเป็ นเพศชาย มากที่สุดคิดเป็ นร้อยละ 59.50
และเพศหญิง คิดเป็ นร้อยละ 40.50
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ตารางที่ 4.10 แสดงจานวนและร้อยละจาแนกตามอายุ
อายุ

จานวน
23
130
47
0
0
200

ไม่เกิน 30ปี
31 – 40 ปี
41 – 50ปี
51 – 60ปี
61 ปี ขึ้นไป
รวม

ร้ อยละ
11.50
65.00
23.50
0.00
0.00
100.00

จากตารางที่ 4.10 พบว่าผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่ มีอายุ 31 – 40 ปี คิดเป็ นร้ อยละ
65.00 รองลงมาคือ 41 – 50ปี คิดเป็ นร้อยละ 23.50 และไม่เกิน 30ปี คิดเป็ นร้อยละ 11.50 ตามลาดับ
ตารางที่ 4.11 แสดงจานวนและร้อยละจาแนกตามระดับการศึกษา
ระดับการศึกษา

จานวน
145
55
200

ปริ ญญาตรี
สู งกว่าปริ ญญาตรี
รวม

ร้ อยละ
72.50
27.50
100.00

จากตารางที่ 4.11 พบว่าผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่มีระดับการศึกษาปริ ญญาตรี คิด
เป็ นร้อยละ 72.50 และสู งกว่าปริ ญญาตรี คิดเป็ นร้อยละ 27.50
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4.2 ส่ วนที่ 2 ข้ อ มู ล เกี่ยวกับ ความคาดหวังของลูก ค้ าธุ รกิจ ในอาเภอเมื อ งเชี ยงใหม่ ที่มี ต่ อกิจ กรรม
ส่ งเสริมการตลาดของผู้นาเข้ าไวน์
ตารางที่ 4.12 แสดงจานวนร้อยละค่าเฉลี่ยและการแปลผลของความคาดหวังของลูกค้าธุ รกิจในอาเภอ
เมืองเชียงใหม่ที่มีต่อกิจกรรมส่ งเสริ มการตลาดของผูน้ าเข้าไวน์ ในด้านการขายโดยพนักงานขาย
ระดับความคาดหวัง
มาก
มาก
ปาน
น้ อย
น้ อย
การขายโดยพนักงาน
ค่ าเฉลีย่
ทีส่ ุ ด
กลาง
ทีส่ ุ ด
ขาย (Personal selling)
(แปลผล)
จานวน จานวน จานวน จานวน จานวน
(ร้ อยละ) (ร้ อยละ) (ร้ อยละ) (ร้ อยละ) (ร้ อยละ)
การนัดหมายก่อนการ
123
73
4
0
0
4.60
เข้าพบของพนักงาน
(61.50) (36.50) (2.00)
(0.00)
(0.00) (มากที่สุด)
ขาย
ความตรงต่อเวลาของ
144
54
2
0
0
4.71
พนักงานขาย
(72.00) (27.00) (1.00)
(0.00)
(0.00) (มากที่สุด)
ความรู้ในตัวสิ นค้าของ
173
27
0
0
0
4.86
พนักงานขาย
(86.50) (13.50) (0.00) (0.00)
(0.00) (มากที่สุด)
ความสม่าเสมอในการ
130
67
3
0
0
4.64
เข้าพบของพนักงาน
(65.00) (33.50) (1.50)
(0.00)
(0.00) (มากที่สุด)
ขาย
ความสามารถในการ
107
61
32
0
0
4.37
แก้ไขปั ญหา
(53.50) (30.50) (16.00) (0.00)
(0.00)
(มาก)
การติดตามงานที่ได้รับ
140
50
10
0
0
4.65
มอบหมาย
(70.00) (25.00) (5.00)
(0.00)
(0.00) (มากที่สุด)
ความซื่อสัตย์ของ
151
37
11
1
0
4.69
พนักงานขาย
(75.50) (18.50) (5.50)
(0.50)
(0.00) (มากที่สุด)
ความเป็ นมิตรของ
125
64
10
1
0
4.57
พนักงานขาย
(62.50) (32.00) (5.00)
(0.50)
(0.00) (มากที่สุด)
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ตารางที่ 4.12 (ต่อ) แสดงจานวนร้อยละค่าเฉลี่ยและการแปลผลของความคาดหวังของลูกค้า ธุ รกิจใน
อาเภอเมืองเชี ยงใหม่ที่มีต่อกิ จกรรมส่ งเสริ มการตลาดของผูน้ าเข้าไวน์ ในด้านการขายโดยพนักงาน
ขาย
ระดับความคาดหวัง
มาก
มาก
ปาน
น้ อย
น้ อย
การขายโดยพนักงาน
ค่ าเฉลีย่
ทีส่ ุ ด
กลาง
ทีส่ ุ ด
ขาย (Personal selling)
(แปลผล)
จานวน จานวน จานวน จานวน จานวน
(ร้ อยละ) (ร้ อยละ) (ร้ อยละ) (ร้ อยละ) (ร้ อยละ)
ความเป็ นระบบในการ
58
118
24
0
0
4.17
ปฏิบตั ิงาน
(29.00) (59.00) (12.00) (0.00)
(0.00)
(มาก)
ความสะดวกในการ
138
34
28
0
0
4.55
ติดต่อพนักงานทาง
(69.00) (17.00) (14.00) (0.00)
(0.00) (มากที่สุด)
โทรศัพท์
ความสะดวกในการ
77
67
56
0
0
4.11
ติดต่อพนักงานทางอีเมล์ (38.50) (33.50) (28.00) (0.00)
(0.00)
(มาก)
ค่ าเฉลีย่ รวม
4.54
(แปลผล)
(มากทีส่ ุ ด)
จากตารางที่ 4.12 จากการศึกษาพบว่าผูต้ อบแบบสอบถามมีความคาดหวังต่อกิ จกรรม
ส่ งเสริ มการตลาดของผูน้ าเข้าไวน์ ในด้านการขายโดยพนักงานขาย โดยรวมมีค่าเฉลี่ยความคาดหวัง
อยูใ่ นระดับมากที่สุด (ค่าเฉลี่ย 4.54)
โดยผูต้ อบแบบสอบถามมี ความคาดหวังในปั จจัยย่อยด้านการขายโดยพนักงานขายใน
ระดับมากที่สุด เรี ยงตามลาดับตามค่าเฉลี่ย ได้แก่ ความรู้ในตัวสิ นค้าของพนักงานขาย (ค่าเฉลี่ย 4.86)
รองลงมาคื อ ความตรงต่ อ เวลาของพนัก งานขาย (ค่ าเฉลี่ ย 4.71) ความซื่ อ สั ต ย์ข องพนัก งานขาย
(ค่าเฉลี่ ย 4.69) การติดตามงานที่ได้รับมอบหมาย (ค่าเฉลี่ ย 4.65) ความสม่ าเสมอในการเข้าพบของ
พนักงานขาย(ค่าเฉลี่ ย 4.64) การนัดหมายก่อนการเข้าพบของพนักงานขาย (ค่าเฉลี่ย 4.60) ความเป็ น
มิตรของพนักงานขาย (ค่าเฉลี่ ย 4.57) และความสะดวกในการติดต่อพนักงานทางโทรศัพท์ (ค่าเฉลี่ ย
4.55) ตามลาดับ
ผูต้ อบแบบสอบถามมีความคาดหวังในปัจจัยด้านการขายโดยพนักงานขาย ในระดับมาก
เรี ยงลาดับตามค่าเฉลี่ยได้แก่ ความสามารถในการแก้ไขปั ญหา (ค่าเฉลี่ย 4.37) รองลงมาคือความเป็ น
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ระบบในการปฏิ บตั ิงาน (ค่าเฉลี่ ย 4.17) และความสะดวกในการติ ดต่อพนักงานทางอีเมล์ (ค่าเฉลี่ ย
4.11) ตามลาดับ
ตารางที่ 4.13 แสดงจานวนร้อยละค่าเฉลี่ยและการแปลผลของความคาดหวังของลูกค้า ธุ รกิจในอาเภอ
เมืองเชี ยงใหม่ที่มีต่อกิจกรรมส่ งเสริ มการตลาดของผูน้ าเข้าไวน์ ในด้านการส่ งเสริ มการขาย ไปยังคน
กลาง
การส่ งเสริมการขาย
(Sales Promotion)
ไปยังคนกลาง
การให้ ส่ ว นลดพิ เศษในการ
ซื้ อ เครดิ ต ในลัก ษณะได้รั บ
เป็ นเงิน
การให้ ส่ ว นลดพิ เศษในการ
ซื้ อ เครดิ ต ในลัก ษณะได้รั บ
เป็ นมูลค่าแทนเงิน (Rebate)
การให้ ส่ ว นลดพิ เศษในการ
ซื้ อ เครดิ ต ในลัก ษณะได้รั บ
เป็ นสิ นค้า
การให้ ส่ ว นลดพิ เศษในการ
ซื้ อ เงิ น สดในลัก ษณะได้รั บ
เป็ นเงิน
การให้ ส่ ว นลดพิ เศษในการ
ซื้ อ เงิ น สดในลัก ษณะได้รั บ
เป็ นมูลค่าแทนเงิน (Rebate)
การให้ ส่ ว นลดพิ เศษในการ
ซื้ อ เงิ น สดในลัก ษณะได้รั บ
เป็ นสิ นค้า

มากทีส่ ุ ด
จานวน
(ร้ อยละ)

ระดับความคาดหวัง
มาก
ปานกลาง
น้ อย
จานวน
จานวน
จานวน
(ร้ อยละ) (ร้ อยละ) (ร้ อยละ)

166
(83.00)

29
(14.50)

5
(2.50)

113
(56.50)

59
(29.50)

97
(48.50)

น้ อยทีส่ ุ ด
จานวน
(ร้ อยละ)

ค่ าเฉลีย่
(แปลผล)

0
(0.00)

0
(0.00)

4.80
(มากที่สุด)

28
(14.00)

0
(0.00)

0
(0.00)

4.43
(มาก)

40
(20.00)

61
(30.50)

2
(1.00)

0
(0.00)

4.16
(มาก)

89
(44.50)

100
(50.00)

8
(4.00)

3
(1.50)

0
(0.00)

4.37
(มาก)

84
(42.00)

45
(22.50)

69
(34.50)

2
(1.00)

0
(0.00)

4.05
(มาก)

86
(43.00)

32
(16.00)

60
(30.00)

22
(11.00)

0
(0.00)

3.91
(มาก)
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ตารางที่ 4.13 (ต่อ) แสดงจานวนร้อยละค่าเฉลี่ยและการแปลผลของความคาดหวังของลูกค้าธุ รกิจใน
อาเภอเมืองเชี ยงใหม่ที่มีต่อกิจกรรมส่ งเสริ มการตลาดของผูน้ าเข้าไวน์ ในด้านการส่ งเสริ มการขายไป
ยังคนกลาง
ระดับความคาดหวัง
การส่ งเสริมการขาย (Sales
มากทีส่ ุ ด
มาก
ปานกลาง
น้ อย
Promotion)
จานวน จานวน จานวน
จานวน
ไปยังคนกลาง
(ร้ อยละ) (ร้ อยละ) (ร้ อยละ) (ร้ อยละ)
การขายในลัก ษณะการฝาก
104
76
19
1
ขายแต่ไม่ได้ส่วนลดใด ๆ
(52.00) (38.00)
(9.50)
(0.50)
การแบ่งกลุ่มลูกค้า เช่น
86
77
37
0
Starwood / Minor / Accor เพื่อ
(43.00) (38.50) (18.50)
(0.00)
ได้ราคาส่วนลดพิเศษ
การให้ค่าเชี ยร์ ต่อขวดสาหรับ
90
80
28
2
พ นั ก งาน ข องธุ รกิ จที่ ช่ วย
(45.00) (40.00) (14.00)
(1.00)
นาเสนอขายสิ นค้าให้เป็ นเงิน
การให้ค่าเชี ยร์ ต่อขวดสาหรับ
พ นั ก งาน ข องธุ รกิ จที่ ช่ วย
68
43
89
0
น าเสน อขายสิ นค้ า ให้ เ ป็ น (34.00) (21.50) (44.50)
(0.00)
สิ นค้า
การให้ค่าตอบแทนสนับสนุ น
172
18
10
0
การขายโดยจัด การท่ อ งเที่ ย ว
(86.00)
(9.00)
(5.00)
(0.00)
ประจาปี – เที่ยวทัว่ ไป
การให้ค่าตอบแทนสนับสนุ น
157
35
8
0
การขายโดยจัด การท่ อ งเที่ ย ว
(78.5)
(17.50)
(4.00)
(0.00)
ประจาปี – Winery Tour
ก าร ฝึ ก อ บ ร ม พ นั ก งาน –
170
21
9
0
เจ้าหน้าที่จากผูน้ าเข้าไวน์
(85.00) (10.50)
(4.50)
(0.00)
ก าร ฝึ ก อ บ ร ม พ นั ก งาน –
166
24
10
0
เจ้าหน้าที่จาก Winery
(83.00) (12.00)
(5.00)
(0.00)
ค่ าเฉลีย่ รวม
(แปลผล)
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น้ อยทีส่ ุ ด
จานวน
(ร้ อยละ)
0
(0.00)

ค่ าเฉลีย่
(แปลผล)

0
(0.00)

4.24
(มาก)

0
(0.00)

4.29
(มาก)

0
(0.00)

3.90
(มาก)

0
(0.00)

4.81
(มากที่สุด)

0
(0.00)

4.75
(มากที่สุด)

0
(0.00)
0
(0.00)

4.80
(มากที่สุด)
4.78
(มากที่สุด)
4.41
(มาก)

4.41
(มาก)

จากตารางที่ 4.13 จากการศึกษาพบว่าผูต้ อบแบบสอบถามมีความคาดหวังต่อกิ จกรรม
ส่ งเสริ มการตลาดของผูน้ าเข้าไวน์ ในด้านการส่ งเสริ มการขายไปยังคนกลาง โดยรวมมีค่าเฉลี่ยความ
คาดหวังอยูใ่ นระดับมาก (ค่าเฉลี่ย 4.41)
โดยผูต้ อบแบบสอบถามมีความคาดหวังในปั จจัยย่อยด้านการส่ งเสริ มการขาย ในระดับ
มากที่สุด เรี ยงตามลาดับตามค่าเฉลี่ย ได้แก่ การให้ค่าตอบแทนสนับสนุนการขายโดยจัดการท่องเที่ยว
ประจาปี – เที่ยวทัว่ ไป (ค่าเฉลี่ย 4.81) รองลงมาคือ การให้ส่วนลดพิเศษในการซื้ อเครดิตในลักษณะ
ได้รับ เป็ นเงิน และการฝึ กอบรมพนัก งานโดยเจ้าหน้าที่ จากผูน้ าเข้าไวน์ มี ค่าเฉลี่ ยเท่ากัน (ค่าเฉลี่ ย
4.80) การฝึ กอบรมพนั ก งานโดยเจ้าหน้ า ที่ จ าก Winery (ค่ า เฉลี่ ย 4.78) และการให้ ค่ า ตอบแทน
สนับสนุนการขายโดยจัดการท่องเที่ยวประจาปี – Winery Tour (ค่าเฉลี่ย4.75) ตามลาดับ
ผูต้ อบแบบสอบถามมีความคาดหวังในปั จจัยย่อยด้านการส่ งเสริ มการขาย ในระดับมาก
เรี ยงตามลาดับตามค่าเฉลี่ ย ได้แก่ การให้ส่วนลดพิเศษในการซื้ อเครดิ ตในลักษณะได้รับเป็ นมูลค่า
แทนเงิน (Rebate) (ค่าเฉลี่ ย 4.43) รองลงมาคือการขายในลักษณะการฝากขายแต่ไม่ได้ส่วนลดใด ๆ
(ค่าเฉลี่ ย 4.41) การให้ส่วนลดพิเศษในการซื้ อเงิ นสดในลักษณะได้รับเป็ นเงิน (ค่าเฉลี่ย 4.37) การให้
ค่าเชี ยร์ ต่อขวดส าหรั บ พนัก งานของธุ รกิ จที่ ช่ วยนาเสนอขายสิ นค้าให้เป็ นเงิ น (ค่ าเฉลี่ ย 4.29) การ
แบ่ ง กลุ่ ม ลู ก ค้า เช่ น Starwood / Minor / Accor เพื่ อ ได้ร าคาส่ ว นลดพิ เศษ (ค่ า เฉลี่ ย 4.24) การให้
ส่ วนลดพิเศษในการซื้ อเครดิตในลักษณะได้รับเป็ นสิ นค้า (ค่าเฉลี่ย 4.16) การให้ส่วนลดพิเศษในการ
ซื้ อเงินสดในลักษณะได้รับเป็ นมูลค่าแทนเงิน (Rebate) (ค่าเฉลี่ย 4.05) การให้ส่วนลดพิเศษในการซื้ อ
เงินสดในลักษณะได้รับ เป็ นสิ นค้า (ค่าเฉลี่ ย 3.91) และการให้ค่ าเชี ยร์ ต่อขวดสาหรับ พนักงานของ
ธุ รกิจที่ช่วยนาเสนอขายสิ นค้าให้เป็ นสิ นค้า (ค่าเฉลี่ย 3.90) ตามลาดับ
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ตารางที่ 4.14 แสดงจานวนร้อยละค่าเฉลี่ยและการแปลผลของความคาดหวังของลูกค้าธุ รกิจในอาเภอ
เมืองเชียงใหม่ที่มีต่อกิจกรรมส่ งเสริ มการตลาดของผูน้ าเข้าไวน์ ในด้านการตลาดทางตรง
การตลาดทางตรง
(Direct marketing)
การส่งข่าวสารเกี่ยวกับ
สิ นค้าทาง E-Mail
การส่งข่าวสารประจาเดือน
ต่าง ๆ ทางไปรษณี ย ์
รายละเอียดเกี่ยวกับสิ นค้า
ในเว็บไซต์ของบริ ษทั ฯ
รายละเอียดเกี่ยวกับสิ นค้า
และข้อมูลข่าวสารใน
Facebook ของบริ ษทั ฯ
การจัดทาแคตตาล๊อค
เกี่ยวกับสิ นค้า
การสัง่ ซื้อไวน์ทาง Line

มากทีส่ ุ ด
จานวน
(ร้ อยละ)
96
(48.00)
30
(15.00)
134
(67.00)

ระดับความคาดหวัง
มาก
ปานกลาง
น้ อย
จานวน จานวน
จานวน
(ร้ อยละ) (ร้ อยละ) (ร้ อยละ)
64
40
0
(32.00) (20.00)
(0.00)
20
102
48
(10.00) (51.00)
(24.00)
39
17
10
(19.50)
(8.50)
(5.00)

87
(43.50)

62
(31.00)

51
(25.50)

95
(47.50)
94
(47.00)

42
(21.00)
72
(36.00)
ค่ าเฉลีย่ รวม
(แปลผล)

45
(22.50)
27
(13.50)

น้ อยทีส่ ุ ด
จานวน
(ร้ อยละ)
0
(0.00)
0
(0.00)
0
(0.00)

ค่ าเฉลีย่
(แปลผล)
4.28
(มาก)
3.16
(ปานกลาง)
4.48
(มาก)

0
(0.00)

0
(0.00)

4.18
(มาก)

18
(9.00)
7
(3.50)

0
(0.00)
0
(0.00)

4.07
(มาก)
4.26
(มาก)
4.07
(มาก)

จากตารางที่ 4.14 จากการศึกษาพบว่าผูต้ อบแบบสอบถามมีความคาดหวังต่อกิ จกรรม
ส่ งเสริ มการตลาดของผูน้ าเข้าไวน์ ในด้านการตลาดทางตรงโดยรวมมี ค่าเฉลี่ ยความคาดหวังอยู่ใน
ระดับมาก (ค่าเฉลี่ย 4.07)
โดยผูต้ อบแบบสอบถามมีความคาดหวังในปั จจัยย่อยด้านการการตลาดทางตรงในระดับ
มาก เรี ยงตามลาดับ ตามค่าเฉลี่ ย ได้แก่ รายละเอี ยดเกี่ ยวกับสิ นค้าในเว็บไซด์ของบริ ษทั ฯ (ค่าเฉลี่ ย
4.48) รองลงมาคือ การส่ งข่าวสารเกี่ ยวกับสิ นค้าทาง E-Mail (ค่าเฉลี่ ย 4.28) การสั่งซื้ อไวน์ทาง Line
(ค่าเฉลี่ย 4.26) รายละเอียดเกี่ยวกับสิ นค้าและข้อมูลข่าวสารใน Facebook ของบริ ษทั ฯ (ค่าเฉลี่ย 4.08)
และการจัดทาแคตตาล๊อคเกี่ยวกับสิ นค้า (ค่าเฉลี่ย 4.07) ตามลาดับ
ผูต้ อบแบบสอบถามมี ความคาดหวังในปั จจัยย่อยด้านการการตลาดทางตรงในระดับ
ปานกลาง ได้แก่ การส่ งข่าวสารประจาเดือนต่าง ๆ ทางไปรษณี ย ์ (ค่าเฉลี่ย 3.16)
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ตารางที่ 4.15 แสดงจานวนร้อยละค่าเฉลี่ยและการแปลผลของความคาดหวังของลูกค้าธุ รกิจในอาเภอ
เมื องเชี ยงใหม่ที่มี ต่อกิ จกรรมส่ งเสริ มการตลาดของผูน้ าเข้าไวน์ ในด้านการส่ งเสริ มการขายไปยัง
ผูบ้ ริ โภค
การส่ งเสริมการขาย
(Sales Promotion)
ไปยังผู้บริโภค
การสนับสนุนอุปกรณ์
ส่งเสริ มการขาย – แก้ว
ไวน์
การสนับสนุนอุปกรณ์
ส่งเสริ มการขาย – ถังแช่
ไวน์
การสนับสนุนอุปกรณ์
ส่งเสริ มการขาย – ที่เปิ ด
ไวน์
การสนับสนุนอุปกรณ์
ส่งเสริ มการขาย – ถังไม้
โอ๊คเพื่อตกแต่ง
การสนับสนุนอุปกรณ์
ส่งเสริ มการขาย – ลังไวน์
เพื่อตกแต่ง
การสนับสนุนอุปกรณ์
ส่งเสริ มการขาย – สมุดปก
เมนูไวน์
การสนับสนุนอุปกรณ์
ส่งเสริ มการขาย – เต็นท์
การ์ดตั้งโต๊ะ
การสนับสนุนอุปกรณ์
ส่งเสริ มการขาย – ตูแ้ ช่
ไวน์

มากทีส่ ุ ด
จานวน
(ร้ อยละ)

ระดับความคาดหวัง
มาก
ปานกลาง
น้ อย
จานวน
จานวน
จานวน
(ร้ อยละ) (ร้ อยละ) (ร้ อยละ)

123
(61.50)

68
(34.00)

9
(4.50)

150
(75.00)

47
(23.50)

133
(66.50)

น้ อยทีส่ ุ ด
จานวน
(ร้ อยละ)

ค่ าเฉลีย่
(แปลผล)

0
(0.00)

0
(0.00)

4.57
(มากที่สุด)

3
(1.50)

0
(0.00)

0
(0.00)

4.73
(มากที่สุด)

60
(30.00)

7
(3.50)

0
(0.00)

0
(0.00)

4.63
(มากที่สุด)

144
(72.00)

52
(26.00)

4
(2.00)

0
(0.00)

0
(0.00)

4.70
(มากที่สุด)

157
(78.50)

39
(19.50)

4
(2.00)

0
(0.00)

0
(0.00)

4.76
(มากที่สุด)

100
(50.00)

94
(47.00)

6
(3.00)

0
(0.00)

0
(0.00)

4.47
(มาก)

183
(91.50)

15
(7.50)

2
(1.00)

0
(0.00)

0
(0.00)

4.91
(มากที่สุด)

170
(85.00)

30
(15.00)

0
(0.00)

0
(0.00)

0
(0.00)

4.85
(มากที่สุด)

29

ตารางที่ 4.15 (ต่ อ) แสดงจานวนร้อยละค่าเฉลี่ยและการแปลผลของความคาดหวังของลูกค้าธุ รกิจใน
อาเภอเมืองเชี ยงใหม่ที่มีต่อกิจกรรมส่ งเสริ มการตลาดของผูน้ าเข้าไวน์ ในด้านการส่ งเสริ มการขายไป
ยังผูบ้ ริ โภค
การส่ งเสริมการขาย
(Sales Promotion)
ไปยังผู้บริโภค
การสนับสนุนอุปกรณ์
ส่งเสริ มการขาย – ชั้นวาง
ไวน์
การสนับสนุนการตกแต่ง
สถานที่ในลักษณะเป็ น
สิ นค้า
การสนับสนุนการตกแต่ง
สถานที่ในลักษณะเป็ นเงิน
การสนับสนุนการจัดงาน
Wine Dinner เป็ นลักษณะ
ของเงิน
การสนับสนุนการจัดงาน
Wine Dinner เป็ นลักษณะ
ของสิ นค้า
การสนับสนุนการจัดงาน
Wine Tasting เป็ นลักษณะ
ของเงิน
การสนับสนุนการจัดงาน
Wine Tasting เป็ น
ลักษณะของสิ นค้า
เจ้าหน้าที่จาก Winery ที่
มาร่ วมจัดงาน Wine
Dinner เป็ น Winemaker

มากทีส่ ุ ด
จานวน
(ร้ อยละ)

ระดับความทีม่ ผี ล
มาก
ปานกลาง
น้ อย
จานวน
จานวน
จานวน
(ร้ อยละ) (ร้ อยละ) (ร้ อยละ)

น้ อยทีส่ ุ ด
จานวน
(ร้ อยละ)

ค่ าเฉลีย่
(แปลผล)

182
(91.00)

16
(8.00)

2
(1.00)

0
(0.00)

0
(0.00)

4.90
(มากที่สุด)

92
(46.00)

64
(32.00)

44
(22.00)

0
(0.00)

0
(0.00)

4.24
(มาก)

175
(87.50)

24
(12.00)

1
(0.50)

0
(0.00)

0
(0.00)

4.87
(มากที่สุด)

148
(74.00)

51
(25.50)

1
(0.50)

0
(0.00)

0
(0.00)

4.73
(มากที่สุด)

152
(76.00)

47
(23.50)

1
(0.50)

0
(0.00)

0
(0.00)

4.76
(มากที่สุด)

163
(81.50)

32
(16.00)

5
(2.50)

0
(0.00)

0
(0.00)

4.79
(มากที่สุด)

166
(83.00)

30
(15.00)

4
(2.00)

0
(0.00)

0
(0.00)

4.81
(มากที่สุด)

165
(82.50)

30
(15.00)

5
(2.50)

0
(0.00)

0
(0.00)

4.80
(มากที่สุด)

30

ตารางที่ 4.15 (ต่ อ) แสดงจานวนร้อยละค่าเฉลี่ยและการแปลผลของความคาดหวังของลูกค้าธุ รกิจใน
อาเภอเมืองเชี ยงใหม่ที่มีต่อกิจกรรมส่ งเสริ มการตลาดของผูน้ าเข้าไวน์ ในด้านการส่ งเสริ มการขายไป
ยังผูบ้ ริ โภค
การส่ งเสริมการขาย
(Sales Promotion)
ไปยังผู้บริโภค
เจ้าหน้าที่จาก Winery ที่
มาร่ วมจัดงานWine Tasting
เป็ น Winemaker
เจ้าหน้าที่ซ่ ึงมาร่ วมจัดงาน
Wine Dinnerเป็ นเจ้าหน้าที่
จาก ผูน้ าเข้าไวน์
เจ้าหน้าที่ซ่ ึงมาร่ วมจัดงาน
Wine Tastingเป็ นเจ้าหน้าที่
จาก ผูน้ าเข้าไวน์
เจ้าหน้าที่จากผูน้ าเข้าไวน์
เป็ นผูด้ าเนินการจัดงาน
Wine Dinner เอง
เจ้าหน้าที่จากผูน้ าเข้าไวน์
เป็ นผูด้ าเนินการจัดงาน
Wine Tasting เอง

มากทีส่ ุ ด
จานวน
(ร้ อยละ)

ระดับความทีม่ ผี ล
มาก
ปานกลาง
น้ อย
จานวน
จานวน
จานวน
(ร้ อยละ) (ร้ อยละ) (ร้ อยละ)

153
(76.50)

42
(21.00)

5
(2.50)

123
(61.50)

64
(32.00)

140
(70.00)

น้ อยทีส่ ุ ด
จานวน
(ร้ อยละ)

ค่ าเฉลีย่
(แปลผล)

0
(0.00)

0
(0.00)

4.74
(มากที่สุด)

13
(6.50)

0
(0.00)

0
(0.00)

4.55
(มากที่สุด)

43
(21.50)

16
(8.00)

1
(0.50)

0
(0.00)

4.61
(มากที่สุด)

93
(46.50)

97
(48.50)

10
(5.00)

0
(0.00)

0
(0.00)

4.41
(มาก)

82
(41.00)

104
(52.00)

14
(7.00)

0
(0.00)

0
(0.00)

4.34
(มาก)

ค่ าเฉลีย่ รวม
(แปลผล)

4.67
(มากทีส่ ุ ด)

จากตารางที่ 4.15 จากการศึกษาพบว่าผูต้ อบแบบสอบถามมีความคาดหวังต่อกิ จกรรม
ส่ งเสริ มการตลาดของผูน้ าเข้าไวน์ ในด้านการส่ งเสริ มการขายไปยังผูบ้ ริ โภคโดยรวมมีค่าเฉลี่ยความ
คาดหวังอยูใ่ นระดับมากที่สุด (ค่าเฉลี่ย 4.67)
โดยผูต้ อบแบบสอบถามมีความคาดหวังในปั จจัยย่อยด้านการส่ งเสริ มการขาย ในระดับ
มากที่ สุด เรี ยงตามลาดับตามค่าเฉลี่ ย ได้แก่ การสนับสนุ นอุปกรณ์ ส่งเสริ มการขาย – เต็นท์การ์ ดตั้ง
โต๊ะ (ค่าเฉลี่ย 4.91) รองลงมาคือ การสนับสนุ นอุปกรณ์ส่งเสริ มการขาย – ชั้นวางไวน์ (ค่าเฉลี่ย 4.90)
การสนับสนุ นการตกแต่งสถานที่ในลักษณะเป็ นเงิ น (ค่าเฉลี่ ย 4.87) การสนับสนุ นอุปกรณ์ ส่งเสริ ม
การขาย – ตูแ้ ช่ ไวน์ (ค่าเฉลี่ ย 4.85) การสนับสนุ นการจัดงาน Wine Tasting เป็ นลักษณะของสิ นค้า
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(ค่าเฉลี่ ย 4.81) เจ้าหน้าที่จาก Winery ที่ มาร่ วมจัดงาน Wine Dinner เป็ น Winemaker (ค่าเฉลี่ ย 4.80)
การสนับสนุ นการจัดงาน Wine Tasting เป็ นลักษณะของเงิ น (ค่าเฉลี่ ย 4.79) การสนับสนุ นอุ ปกรณ์
ส่ งเสริ มการขาย – ลังไวน์เพื่อตกแต่ง และการสนับสนุ นการจัดงาน Wine Dinner เป็ นลักษณะของ
สิ น ค้า ค่ า เฉลี่ ย เท่ า กัน (ค่ า เฉลี่ ย 4.76) เจ้า หน้ า ที่ จ าก Winery ที่ ม าร่ ว มจัด งานWine Tasting เป็ น
Winemaker (ค่าเฉลี่ย 4.74) การสนับสนุนอุปกรณ์ส่งเสริ มการขาย – ถังแช่ไวน์ และการสนับสนุนการ
จัด งาน Wine Dinner เป็ นลัก ษณะของเงิ น ค่ า เฉลี่ ย เท่ ากัน (ค่ า เฉลี่ ย 4.73) การสนับ สนุ น อุ ป กรณ์
ส่ งเสริ มการขาย – ถังไม้โอ๊คเพื่อตกแต่ง (ค่าเฉลี่ ย 4.70) การสนับสนุ นอุปกรณ์ ส่งเสริ มการขาย – ที่
เปิ ดไวน์ (ค่ า เฉลี่ ย 4.63) เจ้า หน้ า ที่ ซ่ ึ งมาร่ ว มจัด งานWine Tastingเป็ นเจ้าหน้ า ที่ จ ากผู้น าเข้าไวน์
(ค่าเฉลี่ ย 4.61) การสนับสนุ นอุ ป กรณ์ ส่งเสริ มการขาย – แก้วไวน์ (ค่าเฉลี่ ย 4.57) และเจ้าหน้าที่ซ่ ึ ง
มาร่ วมจัดงานWine Dinnerเป็ นเจ้าหน้าที่จากผูน้ าเข้าไวน์ (ค่าเฉลี่ย 4.55) ตามลาดับ
ผูต้ อบแบบสอบถามมีความคาดหวังในปั จจัยย่อยด้านการส่ งเสริ มการขาย ในระดับมาก
เรี ยงตามลาดับตามค่าเฉลี่ย ได้แก่ การสนับสนุ นอุปกรณ์ส่งเสริ มการขาย – สมุดปกเมนูไวน์ (ค่าเฉลี่ย
4.47) รองลงมาคือ เจ้าหน้าที่จากผูน้ าเข้าไวน์เป็ นผูด้ าเนินการจัดงาน Wine Dinner เอง (ค่าเฉลี่ย 4.41)
เจ้าหน้าที่จากผูน้ าเข้าไวน์เป็ นผูด้ าเนินการจัดงาน Wine Tasting เอง (ค่าเฉลี่ย 4.34) และการสนับสนุน
การตกแต่งสถานที่ในลักษณะเป็ นสิ นค้า (ค่าเฉลี่ย 4.24) ตามลาดับ
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ตารางที่ 4.16 แสดงจานวนร้อยละค่าเฉลี่ยและการแปลผลของความคาดหวังของลูกค้าธุ รกิจในอาเภอ
เมืองเชียงใหม่ที่มีต่อกิจกรรมส่ งเสริ มการตลาดของผูน้ าเข้าไวน์ ในด้านการประชาสัมพันธ์
การประชาสัมพันธ์
(Public Relations)
การออกบูธงานแสดง
สิ นค้าต่าง ๆ เช่น
THAIFEX
การจัดงานเปิ ดตัวสิ นค้า
ใหม่ ๆ ของบริ ษทั ที่
โรงแรม
การจัดงานเปิ ดตัวสิ นค้า
ใหม่ ๆ ของบริ ษทั ที่
ห้างสรรพสิ นค้า
การจัดงานเปิ ดตัวสิ นค้า
ใหม่ ๆ ของบริ ษทั ที่ศูนย์
แสดงสิ นค้า
ผูน้ าเข้าไวน์บริ จาคเงินเพื่อ
การกุศล
ผูน้ าเข้าไวน์บริ จาคสิ่ งของ
เพื่อการกุศล
ผูน้ าเข้าไวน์จดั กิจกรรม
เพื่อสังคมอื่นๆ

มากทีส่ ุ ด
จานวน
(ร้ อยละ)

ระดับความคาดหวัง
มาก
ปานกลาง
น้ อย
จานวน
จานวน
จานวน
(ร้ อยละ) (ร้ อยละ) (ร้ อยละ)

85
(42.50)

48
(24.00)

64
(32.00)

63
(31.50)

114
(57.00)

39
(19.50)

น้ อยทีส่ ุ ด
จานวน
(ร้ อยละ)

ค่ าเฉลีย่
(แปลผล)

3
(1.50)

0
(0.00)

4.07
(มาก)

23
(11.50)

0
(0.00)

0
(0.00)

4.20
(มาก)

45
(22.50)

110
(55.00)

6
(3.00)

0
(0.00)

3.59
(มาก)

61
(30.50)

68
(34.00)

56
(28.00)

15
(7.50)

0
(0.00)

3.87
(มาก)

75
(37.50)
27
(13.50)
80
(40.00)

48
(24.00)
55
(27.50)
83
(41.50)
ค่ าเฉลีย่ รวม
(แปลผล)

77
(38.50)
118
(59.00)
37
(18.50)

0
(0.00)
0
(0.00)
0
(0.00)

0
(0.00)
0
(0.00)
0
(0.00)

3.99
(มาก)
3.54
(มาก)
4.22
(มาก)
3.92
(มาก)

จากตารางที่ 4.16 จากการศึกษาพบว่าผูต้ อบแบบสอบถามมีความคาดหวังต่อกิ จกรรม
ส่ งเสริ มการตลาดของผูน้ าเข้าไวน์ ในด้านการประชาสัมพันธ์โดยรวมมีค่าเฉลี่ ยความคาดหวังอยูใ่ น
ระดับมาก (ค่าเฉลี่ย 3.92)
โดยผูต้ อบแบบสอบถามมีความคาดหวังในปั จจัยย่อยด้านการประชาสัมพันธ์ ในระดับ
มาก เรี ยงตามลาดับค่าเฉลี่ย ได้แก่ ผูน้ าเข้าไวน์จดั กิจกรรมเพื่อสังคมอื่น ๆ (ค่าเฉลี่ย 4.22) รองลงมาคือ
การจัดงานเปิ ดตัวสิ นค้าใหม่ ๆ ของบริ ษทั ที่โรงแรม (ค่าเฉลี่ย 4.20) การออกบูธงานแสดงสิ นค้าต่าง ๆ
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เช่ น THAIFEX (ค่าเฉลี่ ย 4.07) ผูน้ าเข้าไวน์บริ จาคเงินเพื่อการกุศล (ค่าเฉลี่ ย 3.99) การจัดงานเปิ ดตัว
สิ นค้าใหม่ ๆ ของบริ ษทั ที่ศูนย์แสดงสิ นค้า (ค่าเฉลี่ย 3.87) การจัดงานเปิ ดตัวสิ นค้าใหม่ ๆ ของบริ ษทั ที่
ห้างสรรพสิ นค้า (ค่าเฉลี่ย 3.59) และผูน้ าเข้าไวน์บริ จาคสิ่ งของเพื่อการกุศล (ค่าเฉลี่ย 3.54) ตามลาดับ
ตารางที่ 4.17 แสดงจานวน ค่ าเฉลี่ ย และการแปลผลของความคาดหวัง ลู ก ค้าธุ รกิ จในอาเภอเมื อง
เชียงใหม่ต่อกิจกรรมส่ งเสริ มการตลาดของผูน้ าเข้าไวน์
ค่ าเฉลีย่
(แปลผล)

กิจกรรมส่ งเสริมการตลาด

4.54
(มากทีส่ ุ ด)
4.41
(มาก)
4.07
(มาก)
4.67
(มากทีส่ ุ ด)
3.92
(มาก)
4.32
(มาก)

การขายโดยพนักงานขาย
การส่ งเสริมการขายไปยังคนกลาง
การตลาดทางตรง
การส่ งเสริมการขายไปยังผู้บริโภค
การประชาสั มพันธ์ ไปยังผู้บริ โภค
ค่ าเฉลีย่ รวม
(แปลผล)
.

จากตารางที่ 4.17 จากการศึกษาพบว่าผูต้ อบแบบสอบถามมีความคาดหวังต่อกิ จกรรม
ส่ งเสริ มการตลาดของผูน้ าเข้าไวน์ โดยรวมมี ค่าเฉลี่ ยความคาดหวังอยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ ย 4.32)
โดยผูต้ อบแบบสอบถามมี ค วามคาดหวังในปั จจัย ด้านการส่ งเสริ ม การขายไปยังผูบ้ ริ โภค สู งสุ ด
(ค่ าเฉลี่ ย 4.67) รองลงมาคื อ ด้า นการขายโดยพนัก งานขาย (ค่ า เฉลี่ ย 4.54) อยู่ในระดับ มากที่ สุ ด
ในขณะที่ตอบแบบสอบถามมีความคาดหวังในปั จจัยด้านการส่ งเสริ มการขายไปยังคนกลาง (ค่าเฉลี่ย
4.41) ด้านการตลาดทางตรง (ค่าเฉลี่ย 4.07) และด้านการประชาสัมพันธ์ไปยังผูบ้ ริ โภค (ค่าเฉลี่ย 3.92)
อยูใ่ นระดับมาก
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4.3 ส่ วนที่ 3 ข้ อ มู ล เกี่ยวกับ ความคาดหวังของลู กค้ าธุ รกิจ ในอาเภอเมืองเชี ยงใหม่ ที่มี ต่ อ กิจกรรม
ส่ งเสริมการตลาดของผู้นาเข้ าไวน์ จาแนกตามลักษณะของกิจการ
ตารางที่ 4.18 แสดงจานวนร้อยละค่าเฉลี่ยและการแปลผลของความคาดหวังของลูกค้าธุ รกิจในอาเภอ
เมืองเชี ยงใหม่ ที่มี ต่อกิ จกรรมส่ งเสริ มการตลาดของผูน้ าเข้าไวน์ ในด้านการขายโดยพนักงานขาย
จาแนกตามลักษณะของกิจการ
ลักษณะของกิจการ
โรงแรม

ร้ านอาหาร

ค่ าเฉลีย่
(แปลผล)

ค่ าเฉลีย่
(แปลผล)

ไวน์ บาร์ /ร้ าน
จาหน่ ายเครื่องดืม่
แอลกอฮอล์
ค่ าเฉลีย่
(แปลผล)

4.60
(มากที่สุด)
4.75
(มากที่สุด)
4.97
(มากที่สุด)
4.59
(มากที่สุด)
4.23
(มาก)
4.58
(มากที่สุด)
4.55
(มากที่สุด)

4.69
(มากที่สุด)
4.70
(มากที่สุด)
4.63
(มากที่สุด)
4.74
(มากที่สุด)
4.70
(มากที่สุด)
4.76
(มากที่สุด)
4.96
(มากที่สุด)

4.38
(มาก)
4.54
(มากที่สุด)
4.85
(มากที่สุด)
4.62
(มากที่สุด)
4.35
(มาก)
4.77
(มากที่สุด)
4.77
(มากที่สุด)

ความเป็ นมิตรของพนักงานขาย

4.52
(มากที่สุด)

4.63
(มากที่สุด)

4.65
(มากที่สุด)

ความเป็ นระบบในการปฏิบตั ิงาน

4.11
(มาก)

4.19
(มาก)

4.42
(มาก)

การขายโดยพนักงานขาย

การนัดหมายก่ อนการเข้าพบของพนักงาน
ขาย
ความตรงต่อเวลาของพนักงานขาย
ความรู้ในตัวสิ นค้าของพนักงานขาย
ความสม่าเสมอในการเข้าพบของพนักงาน
ขาย
ความสามารถในการแก้ไขปั ญหา
การติดตามงานที่ได้รับมอบหมาย
ความซื่อสัตย์ของพนักงานขาย
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ตารางที่ 4.18 (ต่อ) แสดงจานวนร้อยละค่าเฉลี่ยและการแปลผลของความคาดหวังของลูกค้าธุ รกิจใน
อาเภอเมืองเชี ยงใหม่ที่มีต่อกิ จกรรมส่ งเสริ มการตลาดของผูน้ าเข้าไวน์ ในด้านการขายโดยพนักงาน
ขาย จาแนกตามลักษณะของกิจการ
ลักษณะของกิจการ
การขายโดยพนักงานขาย

ความสะดวกในการติดต่อพนักงานทาง
โทรศัพท์
ความสะดวกในการติ ด ต่ อ พนัก งานทาง
อีเมล์
ค่ าเฉลีย่ รวม
(แปลผล)

โรงแรม

ร้ านอาหาร

ค่ าเฉลีย่
(แปลผล)

ค่ าเฉลีย่
(แปลผล)

ไวน์ บาร์ /ร้ าน
จาหน่ ายเครื่องดืม่
แอลกอฮอล์
ค่ าเฉลีย่
(แปลผล)

4.48
(มากที่สุด)
4.03
(มาก)
4.49
(มาก)

4.70
(มากที่สุด)
4.41
(มาก)
4.65
(มากทีส่ ุ ด)

4.58
(มากที่สุด)
3.81
(มาก)
4.52
(มากทีส่ ุ ด)

จากตารางที่ 4.18 จากการศึ กษาพบว่าผูต้ อบแบบสอบถามที่ ดาเนิ นกิ จการในลักษณะ
โรงแรม มีความคาดหวังต่อกิ จกรรมส่ งเสริ มการตลาดของผูน้ าเข้าไวน์ ในด้านการขายโดยพนักงาน
ขาย โดยรวมมีค่าเฉลี่ยอยูใ่ นระดับมาก (ค่าเฉลี่ย 4.49)
โดยผูต้ อบแบบสอบถามที่ดาเนิ นกิจการในลักษณะโรงแรมมีความคาดหวังในปั จจัยย่อย
ด้านการขายโดยพนักงานขายในระดับ มากที่สุด เรี ยงตามลาดับค่าเฉลี่ย ได้แก่ ความรู้ในตัวสิ นค้าของ
พนักงานขาย (ค่าเฉลี่ ย 4.97) รองลงมาคือ ความตรงต่อเวลาของพนักงานขาย (ค่าเฉลี่ ย 4.75) การนัด
หมายก่อนการเข้าพบของพนักงานขาย (ค่าเฉลี่ย 4.60) ความสม่าเสมอในการเข้าพบของพนักงานขาย
(ค่าเฉลี่ ย 4.59) การติดตามงานที่ได้รับมอบหมาย (ค่าเฉลี่ ย 4.58) ความซื่ อสัตย์ของพนักงานขาย และ
ความเป็ นมิตรของพนักงานขาย (ค่าเฉลี่ย 4.52) ตามลาดับ
ผูต้ อบแบบสอบถามที่ดาเนิ นกิจการในลักษณะโรงแรมมีความคาดหวังในปั จจัยย่อยด้าน
การขายโดยพนัก งานขายในระดับ มาก เรี ยงตามล าดับ ค่ าเฉลี่ ย ได้แ ก่ ความสะดวกในการติ ดต่ อ
พนักงานทางโทรศัพท์ มีค่าเฉลี่ยเท่ากัน (ค่าเฉลี่ย 4.48) รองลงมาคือ ความสามารถในการแก้ไขปั ญหา
(ค่ าเฉลี่ ย 4.23) ความเป็ นระบบในการปฏิ บ ัติ ง าน (ค่ าเฉลี่ ย 4.11) และความสะดวกในการติ ด ต่ อ
พนักงานทางอีเมล์ (ค่าเฉลี่ย 4.03) ตามลาดับ
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ผูต้ อบแบบสอบถามที่ดาเนิ นกิ จการในลักษณะร้านอาหารมี ความคาดหวังต่อกิ จกรรม
ส่ งเสริ มการตลาดของผูน้ าเข้าไวน์ ในด้านการขายโดยพนักงานขาย โดยรวมมีค่าเฉลี่ยอยูใ่ นระดับมาก
ที่สุด (ค่าเฉลี่ย 4.65)
โดยผูต้ อบแบบสอบถามที่ดาเนิ นกิจการในลักษณะร้านอาหาร มีความคาดหวังในปั จจัย
ย่อยด้านการขายโดยพนักงานขายในระดับมากที่สุด เรี ยงตามลาดับค่าเฉลี่ย ได้แก่ ความซื่ อสัตย์ของ
พนัก งานขาย (ค่าเฉลี่ ย 4.96) รองลงมาคือ การติดตามงานที่ได้รับมอบหมาย (ค่าเฉลี่ ย 4.76) ความ
สม่ า เสมอในการเข้า พบของพนั ก งานขาย (ค่ า เฉลี่ ย 4.74) ความตรงต่ อ เวลาของพนั ก งานขาย
ความสามารถในการแก้ไขปั ญหา และความสะดวกในการติดต่อพนักงานทางโทรศัพท์ ค่าเฉลี่ยเท่ากัน
(ค่าเฉลี่ ย 4.70) การนัดหมายก่อนการเข้าพบของพนักงานขาย (ค่าเฉลี่ย 4.69) ความรู้ในตัวสิ นค้าของ
พนักงานขาย และความเป็ นมิตรของพนักงานขาย ค่าเฉลี่ยเท่ากัน (ค่าเฉลี่ย 4.63) ตามลาดับ
ผูต้ อบแบบสอบถามที่ดาเนิ นกิจการในลักษณะร้านอาหาร มีความคาดหวังในปั จจัยย่อย
ด้านการขายโดยพนักงานขายในระดับมาก เรี ยงตามลาดับ ค่าเฉลี่ ย ได้แก่ ความสะดวกในการติดต่อ
พนักงานทางอีเมล์ (ค่าเฉลี่ย 4.41) และความเป็ นระบบในการปฏิบตั ิงาน (ค่าเฉลี่ย 4.19)
ผู้ต อบแบบสอบถามที่ ด าเนิ น กิ จ การในลัก ษณะไวน์ บ าร์ /ร้ า นจ าหน่ า ยเครื่ อ งดื่ ม
แอลกอฮอล์ มี ค วามคาดหวัง ต่ อกิ จกรรมส่ ง เสริ ม การตลาดของผูน้ าเข้าไวน์ ในด้านการขายโดย
พนักงานขาย โดยรวมมีค่าเฉลี่ยอยูใ่ นระดับมากที่สุด (ค่าเฉลี่ย 4.52)
โดยผูต้ อบแบบสอบถามที่ ดาเนิ น กิ จการในลัก ษณะไวน์ บ าร์ /ร้ า นจาหน่ ายเครื่ องดื่ ม
แอลกอฮอล์ มี ค วามคาดหวัง ในปั จ จัย ย่อ ยด้านการขายโดยพนัก งานขายในระดับ มากที่ สุ ด เรี ย ง
ตามลาดับค่าเฉลี่ย ได้แก่ ความรู้ในตัวสิ นค้าของพนักงานขาย (ค่าเฉลี่ย 4.85) รองลงมาคือ การติดตาม
งานที่ได้รับมอบหมาย และความซื่ อสัตย์ของพนักงานขาย ค่าเฉลี่ ยเท่ากัน (ค่าเฉลี่ ย 4.77) ความเป็ น
มิตรของพนักงานขาย (ค่าเฉลี่ ย 4.65) ความสม่าเสมอในการเข้าพบของพนักงานขาย (ค่าเฉลี่ ย 4.62)
ความสะดวกในการติ ดต่ อพนัก งานทางโทรศัพ ท์ ขาย (ค่ าเฉลี่ ย 4.58) และความตรงต่ อเวลาของ
พนักงานขาย (ค่าเฉลี่ย 4.54) ตามลาดับ
ผู ้ต อบแบบสอบถามที่ ด าเนิ น กิ จ การในลัก ษณะไวน์ บ าร์ /ร้ า นจ าหน่ า ยเครื่ อ งดื่ ม
แอลกอฮอล์ มีความคาดหวังในปั จจัยย่อยด้านการขายโดยพนักงานขายในระดับมาก เรี ยงตามลาดับ
ค่าเฉลี่ย ได้แก่ ความเป็ นระบบในการปฏิบตั ิงาน (ค่าเฉลี่ย 4.42) รองลงมาคือการนัดหมายก่อนการเข้า
พบของพนัก งานขาย (ค่ าเฉลี่ ย 4.38) ความสามารถในการแก้ไ ขปั ญ หา (ค่ าเฉลี่ ย 4.35) และความ
สะดวกในการติดต่อพนักงานทางอีเมล์ (ค่าเฉลี่ย 3.81) ตามลาดับ
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ตารางที่ 4.19 แสดงจานวนร้อยละค่าเฉลี่ยและการแปลผลของความคาดหวังของลูกค้าธุ รกิจในอาเภอ
เมืองเชี ยงใหม่ที่มีต่อกิจกรรมส่ งเสริ มการตลาดของผูน้ าเข้าไวน์ ในด้านการส่ งเสริ มการขาย ไปยังคน
กลางจาแนกตามลักษณะของกิจการ
ลักษณะของกิจการ

การส่ งเสริมการขายไปยังคนกลาง

การให้ส่วนลดพิเศษในการซื้ อเครดิตใน
ลักษณะได้รับเป็ นเงิน
การให้ส่วนลดพิเศษในการซื้ อเครดิตใน
ลักษณะได้รับเป็ นมูลค่าแทนเงิน (Rebate)
การให้ ส่ วนลดพิ เ ศษในการซื้ อเครดิ ต ใน
ลักษณะได้รับเป็ นสิ นค้า
การให้ ส่ วนลดพิ เศษในการซื้ อเงิ น สดใน
ลักษณะได้รับเป็ นเงิน
การให้ ส่ วนลดพิ เศษในการซื้ อเงิ น สดใน
ลักษณะได้รับเป็ นมูลค่าแทนเงิน (Rebate)
การให้ ส่ วนลดพิ เศษในการซื้ อเงิ น สดใน
ลักษณะได้รับเป็ นสิ นค้า
การขายในลักษณะการฝากขายแต่ไม่ได้ส่วนลด
ใด ๆ
การแบ่ ง กลุ่ ม ลู ก ค้ า เช่ น Starwood / Minor /
Accor เพื่อได้ราคาส่ วนลดพิเศษ
การให้ ค่ า เชี ย ร์ ต่ อ ขวดส าหรั บ พนั ก งานของ
ธุ รกิจที่ช่วยนาเสนอขายสิ นค้าให้เป็ นเงิน
การให้ ค่ า เชี ย ร์ ต่ อ ขวดส าหรั บ พนั ก งานของ
ธุ รกิจที่ช่วยนาเสนอขายสิ นค้าให้เป็ นสิ นค้า
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โรงแรม

ร้ านอาหาร

ค่ าเฉลีย่
(แปลผล)

ค่ าเฉลีย่
(แปลผล)

ไวน์ บาร์ /ร้ าน
จาหน่ าย
เครื่องดืม่
แอลกอฮอล์
ค่ าเฉลีย่
(แปลผล)

4.77
(มากที่สุด)
4.35
(มาก)
3.96
(มาก)
4.33
(มาก)
4.19
(มาก)
3.86
(มาก)
4.43
(มาก)
4.31
(มาก)
4.26
(มาก)
3.79
(มาก)

4.87
(มากที่สุด)
4.50
(มากที่สุด)
4.76
(มากที่สุด)
4.37
(มาก)
3.89
(มาก)
4.15
(มาก)
4.44
(มาก)
4.28
(มาก)
4.30
(มาก)
4.13
(มาก)

4.85
(มากที่สุด)
4.62
(มากที่สุด)
3.85
(มาก)
4.58
(มากที่สุด)
3.77
(มาก)
3.65
(มาก)
4.27
(มาก)
3.88
(มาก)
4.42
(มาก)
3.88
(มาก)

ตารางที่ 4.19 (ต่อ) แสดงจานวนร้อยละค่าเฉลี่ยและการแปลผลของความคาดหวังของลูกค้าธุ รกิจใน
อาเภอเมืองเชี ยงใหม่ที่มีต่อกิจกรรมส่ งเสริ มการตลาดของผูน้ าเข้าไวน์ ในด้านการส่ งเสริ มการขายไป
ยังคนกลางจาแนกตามลักษณะของกิจการ
ลักษณะของกิจการ

การส่ งเสริมการขายไปยังคนกลาง

การให้ ค่ า ตอบแทนสนั บ สนุ น การขายโดย
จัดการท่องเที่ยวประจาปี – เที่ยวทัว่ ไป
การให้ ค่ า ตอบแทนสนั บ สนุ น การขายโดย
จัดการท่องเที่ยวประจาปี – Winery Tour
การฝึ กอบรมพนักงานโดยเจ้าหน้าที่จากผูน้ าเข้า
ไวน์
การฝึ กอบรมพนักงานโดยเจ้าหน้าที่จาก Winery
ค่ าเฉลีย่ รวม
(แปลผล)

โรงแรม

ร้ านอาหาร

ค่ าเฉลีย่
(แปลผล)

ค่ าเฉลีย่
(แปลผล)

ไวน์ บาร์ /ร้ าน
จาหน่ าย
เครื่องดืม่
แอลกอฮอล์
ค่ าเฉลีย่
(แปลผล)

4.78
(มากที่สุด)
4.68
(มากที่สุด)
4.75
(มากที่สุด)
4.75
(มากที่สุด)
4.37
(มาก)

4.85
(มากที่สุด)
4.87
(มากที่สุด)
4.87
(มากที่สุด)
4.80
(มากที่สุด)
4.51
(มากทีส่ ุ ด)

4.85
(มากที่สุด)
4.77
(มากที่สุด)
4.92
(มากที่สุด)
4.88
(มากที่สุด)
4.37
(มาก)

จากตารางที่ 4.19 จากการศึ กษาพบว่าผูต้ อบแบบสอบถามที่ ดาเนิ นกิ จการในลักษณะ
โรงแรม มี ความคาดหวังต่อกิ จกรรมส่ งเสริ มการตลาดของผูน้ าเข้าไวน์ ในด้านการส่ งเสริ มการขาย
โดยรวมมีค่าเฉลี่ยอยูใ่ นระดับมาก (ค่าเฉลี่ย 4.37)
โดยผูต้ อบแบบสอบถามที่ดาเนินกิจการในลักษณะโรงแรม มีความคาดหวังในปั จจัยย่อย
ด้า นการส่ ง เสริ ม การขาย ในระดับ มากที่ สุ ด เรี ย งตามล าดับ ค่ า เฉลี่ ย ได้แ ก่ การให้ ค่ า ตอบแทน
สนับ สนุ นการขายโดยจัดการท่ องเที่ ย วประจาปี – เที่ ยวทัว่ ไป (ค่าเฉลี่ ย 4.78) รองลงมาคื อการให้
ส่ วนลดพิ เศษในการซื้ อเครดิ ตในลักษณะได้รับเป็ นเงิ น (ค่าเฉลี่ ย 4.77) การฝึ กอบรมพนักงานโดย
เจ้า หน้า ที่ จากผูน้ าเข้า ไวน์ และการฝึ กอบรมพนัก งานโดยเจ้าหน้าที่ จาก Winery ค่ า เฉลี่ ย เท่ า กัน
(ค่าเฉลี่ ย 4.75) และการให้ค่าตอบแทนสนับ สนุ นการขายโดยจัดการท่ องเที่ ยวประจาปี – Winery
Tour (ค่าเฉลี่ย 4.68) ตามลาดับ
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ผูต้ อบแบบสอบถามที่ ดาเนิ นกิ จการในลักษณะโรงแรม มี ความคาดหวังในปั จจัยย่อย
ด้านการส่ งเสริ มการขายในระดับมาก เรี ยงตามลาดับค่าเฉลี่ ย ได้แก่ การให้ส่วนลดพิเศษในการซื้ อ
เครดิตในลักษณะได้รับเป็ นมูลค่าแทนเงิ น (Rebate) (ค่าเฉลี่ย 4.35) รองลงมาคือการให้ส่วนลดพิเศษ
ในการซื้ อเงินสดในลักษณะได้รับเป็ นเงิน (ค่าเฉลี่ย 4.33) การแบ่งกลุ่มลูกค้า เช่น Starwood / Minor /
Accor เพื่อได้ราคาส่ วนลดพิเศษ (ค่าเฉลี่ ย 4.31) การให้ค่าเชี ยร์ ต่อขวดสาหรั บพนักงานของธุ รกิ จที่
ช่ วยนาเสนอขายสิ นค้าให้เป็ นเงิ น (ค่าเฉลี่ ย 4.26) การให้ส่วนลดพิเศษในการซื้ อเงิ นสดในลักษณะ
ได้รับ เป็ นมูลค่าแทนเงิ น (Rebate) (ค่าเฉลี่ ย 4.19) การให้ส่วนลดพิ เศษในการซื้ อเครดิ ตในลักษณะ
ได้รับ เป็ นสิ นค้า (ค่ าเฉลี่ ย 3.96) การให้ส่ วนลดพิ เศษในการซื้ อเงิ นสดในลักษณะได้รับเป็ นสิ นค้า
(ค่าเฉลี่ ย 3.86) และการให้ค่าเชียร์ ต่อขวดสาหรับพนักงานของธุ รกิจที่ช่วยนาเสนอขายสิ นค้าให้เป็ น
สิ นค้า (ค่าเฉลี่ย 3.79) ตามลาดับ
ผูต้ อบแบบสอบถามที่ดาเนิ นกิจการในลักษณะร้านอาหาร มีความคาดหวังต่อกิจกรรม
ส่ งเสริ มการตลาดของผูน้ าเข้าไวน์ ในด้านการส่ งเสริ มการขาย โดยรวมมีค่าเฉลี่ยอยูใ่ นระดับมากที่สุด
(ค่าเฉลี่ย 4.51)
โดยผูต้ อบแบบสอบถามที่ดาเนิ นกิจการในลักษณะร้านอาหาร มีความคาดหวังในปั จจัย
ย่อยด้านการส่ งเสริ มการขาย ในระดับมากที่สุด เรี ยงตามลาดับค่าเฉลี่ย ได้แก่ การให้ส่วนลดพิเศษใน
การซื้ อเครดิตในลักษณะได้รับเป็ นเงิน และการให้ค่าตอบแทนสนับสนุ นการขายโดยจัดการท่องเที่ยว
ประจาปี – Winery Tour และการฝึ กอบรมพนักงานโดยเจ้าหน้าที่ จากผูน้ าเข้าไวน์ ค่าเฉลี่ ยเท่ ากัน
(ค่าเฉลี่ ย 4.87) รองลงมาคือ การให้ค่ าตอบแทนสนับสนุ นการขายโดยจัดการท่ องเที่ ยวประจาปี –
เที่ ยวทัว่ ไป (ค่าเฉลี่ ย 4.85) การฝึ กอบรมพนักงานโดยเจ้าหน้าที่จาก Winery (ค่าเฉลี่ ย 4.80) การให้
ส่ วนลดพิเศษในการซื้ อเครดิตในลักษณะได้รับเป็ นสิ นค้า (ค่าเฉลี่ย 4.76) และการให้ส่วนลดพิเศษใน
การซื้ อเครดิตในลักษณะได้รับเป็ นมูลค่าแทนเงิน (Rebate) (ค่าเฉลี่ย 4.50) ตามลาดับ
ผูต้ อบแบบสอบถามที่ดาเนิ นกิจการในลักษณะร้านอาหาร มีความคาดหวังในปั จจัยย่อย
ด้านการส่ งเสริ มการขาย ในระดับมาก เรี ยงตามลาดับค่าเฉลี่ ย ได้แก่ การขายในลักษณะการฝากขาย
แต่ไม่ได้ส่วนลดใด ๆ (ค่าเฉลี่ ย 4.44) รองลงมาคือ การให้ส่วนลดพิเศษในการซื้ อเงินสดในลักษณะ
ได้รับ เป็ นเงิ น (ค่าเฉลี่ ย 4.37) การให้ค่ าเชี ย ร์ ต่อขวดส าหรั บ พนัก งานของธุ รกิ จที่ ช่วยนาเสนอขาย
สิ นค้าให้เป็ นเงิน (ค่าเฉลี่ ย 4.30) และมีการตั้งกองโชว์สินค้า (ค่าเฉลี่ ย 4.33) การแบ่งกลุ่มลูกค้า เช่ น
Starwood / Minor / Accor เพื่อได้ราคาส่ วนลดพิเศษ (ค่าเฉลี่ย 4.28) การให้ส่วนลดพิเศษในการซื้ อเงิน
สดในลักษณะได้รับเป็ นสิ นค้า (ค่าเฉลี่ย 4.15) การให้ค่าเชียร์ ต่อขวดสาหรับพนักงานของธุ รกิจที่ช่วย
นาเสนอขายสิ นค้าให้เป็ นสิ นค้า (ค่าเฉลี่ย 4.13) และการให้ส่วนลดพิเศษในการซื้ อเงินสดในลักษณะ
ได้รับเป็ นมูลค่าแทนเงิน (Rebate) (ค่าเฉลี่ย 3.89) ตามลาดับ
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ผู ้ต อบแบบสอบถามที่ ด าเนิ น กิ จ การในลัก ษณะไวน์ บ าร์ /ร้ า นจ าหน่ า ยเครื่ อ งดื่ ม
แอลกอฮอล์ มีความคาดหวังต่อกิ จกรรมส่ งเสริ มการตลาดของผูน้ าเข้าไวน์ ในด้านการส่ งเสริ มการ
ขาย โดยรวมมีค่าเฉลี่ยอยูใ่ นระดับมาก (ค่าเฉลี่ย 4.37)
โดยผูต้ อบแบบสอบถามที่ ดาเนิ น กิ จการในลัก ษณะไวน์ บ าร์ /ร้ า นจาหน่ ายเครื่ องดื่ ม
แอลกอฮอล์ มีความคาดหวังในปั จจัยย่อยด้านการส่ งเสริ มการขาย ในระดับมากที่สุด เรี ยงตามลาดับ
ค่าเฉลี่ย ได้แก่ การฝึ กอบรมพนักงานโดยเจ้าหน้าที่จากผูน้ าเข้าไวน์ (ค่าเฉลี่ ย 4.92) รองลงมาคือการ
ฝึ กอบรมพนักงานโดยเจ้าหน้าที่จาก Winery (ค่าเฉลี่ ย 4.88) การให้ส่วนลดพิเศษในการซื้ อเครดิตใน
ลักษณะได้รับเป็ นเงิน และการให้ค่าตอบแทนสนับสนุ นการขายโดยจัดการท่องเที่ยวประจาปี – เที่ยว
ทัว่ ไป มี ค่าเฉลี่ ยเท่ ากัน (ค่ าเฉลี่ ย 4.85) การให้ค่าตอบแทนสนับ สนุ นการขายโดยจัดการท่ องเที่ ยว
ประจาปี – Winery Tour (ค่าเฉลี่ ย 4.77) การให้ส่วนลดพิเศษในการซื้ อเครดิ ตในลักษณะได้รับเป็ น
มูลค่าแทนเงิ น (Rebate) (ค่าเฉลี่ ย 4.62) และการให้ส่วนลดพิเศษในการซื้ อเงิ นสดในลักษณะได้รับ
เป็ นเงิน(ค่าเฉลี่ย 4.58) ตามลาดับ
ผู ้ต อบแบบสอบถามที่ ด าเนิ น กิ จ การในลัก ษณะไวน์ บ าร์ /ร้ า นจ าหน่ า ยเครื่ อ งดื่ ม
แอลกอฮอล์ มี ค วามคาดหวัง ในปั จจัย ย่อยด้า นการส่ งเสริ ม การขาย ในระดับ มาก เรี ย งตามล าดับ
ค่าเฉลี่ ย ได้แก่ การให้ค่าเชี ยร์ ต่อขวดสาหรับพนักงานของธุ รกิ จที่ช่วยนาเสนอขายสิ นค้าให้เป็ นเงิ น
(ค่าเฉลี่ย 4.42) รองลงมาคือการขายในลักษณะการฝากขายแต่ไม่ได้ส่วนลดใด ๆ (ค่าเฉลี่ ย 4.27) การ
แบ่งกลุ่ มลู กค้า เช่ น Starwood / Minor / Accor เพื่อได้ราคาส่ วนลดพิเศษ และการให้ค่าเชี ยร์ ต่อขวด
สาหรับพนักงานของธุ รกิจที่ช่วยนาเสนอขายสิ นค้าให้เป็ นสิ นค้า มีค่าเฉลี่ยเท่ากัน (ค่าเฉลี่ย 3.88) การ
ให้ส่วนลดพิเศษในการซื้ อเครดิตในลักษณะได้รับเป็ นสิ นค้า (ค่าเฉลี่ย 3.85) การให้ส่วนลดพิเศษใน
การซื้ อเงินสดในลักษณะได้รับเป็ นมูลค่าแทนเงิน (Rebate) (ค่าเฉลี่ ย 3.77) และการให้ส่วนลดพิเศษ
ในการซื้ อเงินสดในลักษณะได้รับเป็ นสิ นค้า (ค่าเฉลี่ย 3.65) ตามลาดับ
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ตารางที่ 4.20 แสดงจานวนร้อยละค่าเฉลี่ยและการแปลผลของความคาดหวังของลูกค้าธุ รกิจในอาเภอ
เมืองเชียงใหม่ที่มีต่อกิจกรรมส่ งเสริ มการตลาดของผูน้ าเข้าไวน์ ในด้านการตลาดทางตรง จาแนกตาม
ลักษณะของกิจการ
ลักษณะของกิจการ

การตลาดทางตรง

การส่ งข่าวสารเกี่ยวกับสิ นค้าทาง E-Mail
การส่ งข่าวสารประจาเดือนต่าง ๆ ทางไปรษณี ย ์
รายละเอียดเกี่ยวกับสิ นค้าในเว็บไซต์ของ
บริ ษทั ฯ
รายละเอียดเกี่ยวกับสิ นค้าและข้อมูลข่าวสารใน
Facebook ของบริ ษทั ฯ
การจัดทาแคตตาล๊อคเกี่ยวกับสิ นค้า
การสัง่ ซื้ อไวน์ทาง Line
ค่ าเฉลีย่ รวม
(แปลผล)

โรงแรม

ร้ านอาหาร

ค่ าเฉลีย่
(แปลผล)

ค่ าเฉลีย่
(แปลผล)

ไวน์ บาร์ /ร้ าน
จาหน่ าย
เครื่องดืม่
แอลกอฮอล์
ค่ าเฉลีย่
(แปลผล)

4.12
(มาก)
3.22
(ปานกลาง)
4.37
(มาก)
4.09
(มาก)
4.02
(มาก)
4.05
(มาก)
3.98
(มาก)

4.50
(มากที่สุด)
3.35
(ปานกลาง)
4.72
(มากที่สุด)
4.17
(มาก)
4.00
(มาก)
4.57
(มากที่สุด)
4.22
(มาก)

4.58
(มากที่สุด)
2.46
(น้อย)
4.54
(มากที่สุด)
4.62
(มากที่สุด)
4.42
(มาก)
4.62
(มากที่สุด)
4.21
(มาก)

จากตารางที่ 4.20 จากการศึ กษาพบว่าผูต้ อบแบบสอบถามที่ ดาเนิ นกิ จการในลักษณะ
โรงแรม มี ความคาดหวังต่ อกิ จกรรมส่ งเสริ ม การตลาดของผูน้ าเข้าไวน์ ในด้านการตลาดทางตรง
โดยรวมมีค่าเฉลี่ยอยูใ่ นระดับมาก (ค่าเฉลี่ย 3.98)
โดยผูต้ อบแบบสอบถามที่ดาเนิ นกิจการในลักษณะโรงแรม มีความคาดหวังในปั จจัยย่อย
ด้านการตลาดทางตรง ในระดับ มาก เรี ย งตามล าดับ ค่ าเฉลี่ ย ได้แก่ รายละเอี ย ดเกี่ ย วกับ สิ น ค้าใน
เว็บไซต์ของบริ ษทั ฯ(ค่าเฉลี่ ย 4.37) รองลงมาคือ การส่ งข่าวสารเกี่ ยวกับสิ นค้าทาง E-Mail (ค่าเฉลี่ ย
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4.12) รายละเอี ย ดเกี่ ย วกับ สิ น ค้าและข้อ มู ล ข่ าวสารใน Facebook ของบริ ษ ัทฯ (ค่ าเฉลี่ ย 4.09) การ
สั่งซื้ อไวน์ทาง Line (ค่าเฉลี่ย 4.05) และการจัดทาแคตตาล๊อคเกี่ยวกับสิ นค้า (ค่าเฉลี่ย 4.02) ตามลาดับ
ผูต้ อบแบบสอบถามที่ ดาเนิ นกิ จการในลักษณะโรงแรม มีความคาดหวังในปั จจัยย่อย
ด้านการตลาดทางตรง ในระดับ ปานกลาง ได้แก่ การส่ งข่ าวสารประจาเดื อนต่าง ๆ ทางไปรษณี ย ์
(ค่าเฉลี่ย 3.22)
ผูต้ อบแบบสอบถามที่ดาเนิ นกิ จการในลักษณะร้านอาหาร มีความคาดหวังต่อกิ จกรรม
ส่ ง เสริ ม การตลาดของผูน้ าเข้าไวน์ ในด้านการตลาดทางตรงโดยรวมมี ค่ า เฉลี่ ย อยู่ใ นระดับ มาก
(ค่าเฉลี่ย 4.22)
โดยผูต้ อบแบบสอบถามที่ดาเนิ นกิจการในลักษณะร้านอาหาร มีความคาดหวังในปั จจัย
ย่อยด้านการตลาดทางตรง ในระดับมากที่สุด ได้แก่ รายละเอียดเกี่ยวกับสิ นค้าในเว็บไซต์ของบริ ษทั ฯ
(ค่าเฉลี่ย 4.72) รองลงมาคือ การสั่งซื้ อไวน์ทาง Line (ค่าเฉลี่ย 4.57) และการส่ งข่าวสารเกี่ยวกับสิ นค้า
ทาง E-Mail (ค่าเฉลี่ย 4.50) ตามลาดับ
ผูต้ อบแบบสอบถามที่ดาเนิ นกิจการในลักษณะร้านอาหาร มีความคาดหวังในปั จจัยย่อย
ด้านการตลาดทางตรง ในระดับ มาก เรี ยงตามลาดับ ค่าเฉลี่ ย ได้แก่ รายละเอี ยดเกี่ ยวกับ สิ นค้าและ
ข้อมู ล ข่ าวสารใน Facebook ของบริ ษ ัทฯ (ค่ าเฉลี่ ย 4.17) และการจัดท าแคตตาล๊ อคเกี่ ยวกับ สิ นค้า
(ค่าเฉลี่ย 4.00) ตามลาดับ
ผูต้ อบแบบสอบถามที่ดาเนิ นกิจการในลักษณะร้านอาหาร มีความคาดหวังในปั จจัยย่อย
ด้านการตลาดทางตรง ในระดับ ปานกลาง ได้แก่ การส่ งข่ าวสารประจาเดื อนต่าง ๆ ทางไปรษณี ย ์
(ค่าเฉลี่ย 3.35)
ผู้ต อบแบบสอบถามที่ ด าเนิ นกิ จ การในลัก ษณะไวน์ บ าร์ /ร้ า นจ าหน่ า ยเครื่ อ งดื่ ม
แอลกอฮอล์ มีความคาดหวังต่อกิจกรรมส่ งเสริ มการตลาดของผูน้ าเข้าไวน์ ในด้านการตลาดทางตรง
โดยรวมมีค่าเฉลี่ยอยูใ่ นระดับมาก (ค่าเฉลี่ย 4.21)
โดยผูต้ อบแบบสอบถามที่ ดาเนิ น กิ จการในลัก ษณะไวน์ บ าร์ /ร้ า นจาหน่ ายเครื่ องดื่ ม
แอลกอฮอล์ มีความคาดหวังในปั จจัยย่อยด้านการตลาดทางตรง ในระดับมากที่สุด ได้แก่ รายละเอียด
เกี่ ยวกับสิ นค้าและข้อมูลข่าวสารใน Facebook ของบริ ษทั ฯ และการสั่งซื้ อไวน์ทาง Line มี ค่าเฉลี่ ย
เท่ากัน (ค่าเฉลี่ ย 4.62) รองลงมาคือ การส่ งข่าวสารเกี่ ยวกับ สิ นค้าทาง E-Mail (ค่าเฉลี่ ย 4.58) และ
รายละเอียดเกี่ยวกับสิ นค้าในเว็บไซต์ของบริ ษทั ฯ (ค่าเฉลี่ย 4.54)
ผู ้ต อบแบบสอบถามที่ ด าเนิ น กิ จ การในลัก ษณะไวน์ บ าร์ /ร้ า นจ าหน่ า ยเครื่ อ งดื่ ม
แอลกอฮอล์ มีความคาดหวังในปั จจัยย่อยด้านการตลาดทางตรง ในระดับมาก ได้แก่การจัดทา แคต
ตาล๊อคเกี่ยวกับสิ นค้า (ค่าเฉลี่ย 4.42)
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ผูต้ อบแบบสอบถามเนิ นกิจการในลักษณะไวน์บาร์ /ร้านจาหน่ายเครื่ องดื่มแอลกอฮอล์ มี
ความคาดหวังในปั จจัยย่อยด้านการตลาดทางตรง ในระดับน้อย ได้แก่ การส่ งข่าวสารประจาเดือนต่าง
ๆ ทางไปรษณี ย ์ (ค่าเฉลี่ย 2.46)
ตารางที่ 4.21 แสดงจานวนร้อยละค่าเฉลี่ยและการแปลผลของความคาดหวังของลูกค้าธุ รกิจในอาเภอ
เมืองเชี ยงใหม่ที่มีต่อกิ จกรรมส่ งเสริ มการตลาดของผูน้ าเข้าไวน์ ในด้านการส่ งเสริ มการขาย ไปยัง
ผูบ้ ริ โภคจาแนกตามลักษณะของกิจการ
ลักษณะของกิจการ

การส่ งเสริมการขายไปยังผู้บริโภค

การสนับสนุนอุปกรณ์ส่งเสริ มการขาย – แก้วไวน์
การสนับสนุนอุปกรณ์ส่งเสริ มการขาย – ถังแช่ไวน์
การสนับสนุนอุปกรณ์ส่งเสริ มการขาย – ที่เปิ ดไวน์
การสนับสนุนอุปกรณ์ส่งเสริ มการขาย – ถังไม้โอ๊คเพื่อ
ตกแต่ง
การสนับสนุนอุปกรณ์ส่งเสริ มการขาย – ลังไวน์เพื่อ
ตกแต่ง
การสนับสนุนอุปกรณ์ส่งเสริ มการขาย – สมุดปกเมนู
ไวน์
การสนับสนุนอุปกรณ์ส่งเสริ มการขาย – เต็นท์การ์ดตั้ง
โต๊ะ
การสนับสนุนอุปกรณ์ส่งเสริ มการขาย – ตูแ้ ช่ไวน์
การสนับสนุนอุปกรณ์ส่งเสริ มการขาย – ชั้นวางไวน์
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โรงแรม

ร้ านอาหาร

ค่ าเฉลีย่
(แปลผล)
4.52
(มากที่สุด)
4.82
(มากที่สุด)
4.62
(มากที่สุด)
4.69
(มากที่สุด)
4.77
(มากที่สุด)
4.56
(มากที่สุด)
4.91
(มากที่สุด)
4.86
(มากที่สุด)
4.89
(มากที่สุด)

ค่ าเฉลีย่
(แปลผล)
4.63
(มากที่สุด)
4.56
(มากที่สุด)
4.63
(มากที่สุด)
4.72
(มากที่สุด)
4.80
(มากที่สุด)
4.24
(มาก)
4.93
(มากที่สุด)
4.87
(มากที่สุด)
4.96
(มากที่สุด)

ไวน์ บาร์ /ร้ าน
จาหน่ าย
เครื่องดืม่
แอลกอฮอล์
ค่ าเฉลีย่
(แปลผล)
4.69
(มากที่สุด)
4.69
(มากที่สุด)
4.69
(มากที่สุด)
4.69
(มากที่สุด)
4.69
(มากที่สุด)
4.54
(มากที่สุด)
4.85
(มากที่สุด)
4.77
(มากที่สุด)
4.81
(มากที่สุด)

ตารางที่ 4.21 (ต่ อ) แสดงจานวนร้อยละค่าเฉลี่ยและการแปลผลของความคาดหวังของลูกค้าธุ รกิจใน
อาเภอเมืองเชี ยงใหม่ที่มีต่อกิจกรรมส่ งเสริ มการตลาดของผูน้ าเข้าไวน์ ในด้านการส่ งเสริ มการขายไป
ยังผูบ้ ริ โภค จาแนกตามลักษณะของกิจการ
ลักษณะของกิจการ

การส่ งเสริมการขายไปยังผู้บริโภค

การสนับสนุนการตกแต่งสถานที่ในลักษณะเป็ นสิ นค้า

การสนับสนุนการตกแต่งสถานที่ในลักษณะ
เป็ นเงิน
การสนับสนุนการจัดงาน Wine Dinner เป็ น
ลักษณะของเงิน
การสนับสนุนการจัดงาน Wine Dinner เป็ น
ลักษณะของสิ นค้า
การสนับสนุนการจัดงาน Wine Tasting เป็ น
ลักษณะของเงิน
การสนับสนุนการจัดงาน Wine Tasting เป็ น
ลักษณะของสิ นค้า
เจ้าหน้าที่จาก Winery ที่มาร่ วมจัดงาน Wine
Dinner เป็ น Winemaker
เจ้าหน้าที่จาก Winery ที่มาร่ วมจัดงาน Wine
Tasting เป็ น Winemaker
เจ้าหน้าที่ซ่ ึ งมาร่ วมจัดงาน Wine Dinner เป็ น
เจ้าหน้าที่จากผูน้ าเข้าไวน์
เจ้าหน้าที่ซ่ ึ งมาร่ วมจัดงาน Wine Tasting เป็ น
เจ้าหน้าที่จากผูน้ าเข้าไวน์
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โรงแรม

ร้ านอาหาร

ค่ าเฉลีย่
(แปลผล)
4.16
(มาก)

ค่ าเฉลีย่
(แปลผล)
4.39
(มาก)

ไวน์ บาร์ /ร้ าน
จาหน่ าย
เครื่องดืม่
แอลกอฮอล์
ค่ าเฉลีย่
(แปลผล)
4.31
(มาก)

4.86
(มากที่สุด)
4.76
(มากที่สุด)
4.78
(มากที่สุด)
4.77
(มากที่สุด)
4.79
(มากที่สุด)
4.82
(มากที่สุด)
4.74
(มากที่สุด)
4.43
(มาก)
4.68
(มากที่สุด)

4.89
(มากที่สุด)
4.78
(มากที่สุด)
4.78
(มากที่สุด)
4.81
(มากที่สุด)
4.83
(มากที่สุด)
4.74
(มากที่สุด)
4.70
(มากที่สุด)
4.76
(มากที่สุด)
4.41
(มาก)

4.88
(มากที่สุด)
4.54
(มากที่สุด)
4.62
(มากที่สุด)
4.85
(มากที่สุด)
4.85
(มากที่สุด)
4.85
(มากที่สุด)
4.81
(มากที่สุด)
4.69
(มากที่สุด)
4.69
(มากที่สุด)

ตารางที่ 4.21 (ต่ อ) แสดงจานวนร้อยละค่าเฉลี่ยและการแปลผลของความคาดหวังของลูกค้าธุ รกิจใน
อาเภอเมืองเชี ยงใหม่ที่มีต่อกิจกรรมส่ งเสริ มการตลาดของผูน้ าเข้าไวน์ ในด้านการส่ งเสริ มการขายไป
ยังผูบ้ ริ โภค จาแนกตามลักษณะของกิจการ
ลักษณะของกิจการ

การส่ งเสริมการขายไปยังผู้บริโภค

เจ้าหน้าที่จากผูน้ าเข้าไวน์เป็ นผูด้ าเนินการจัดงาน
Wine Dinner เอง
เจ้าหน้าที่จากผูน้ าเข้าไวน์เป็ นผูด้ าเนินการจัดงาน
Wine Tasting เอง
ค่ าเฉลีย่ รวม
(แปลผล)

โรงแรม

ร้ านอาหาร

ค่ าเฉลีย่
(แปลผล)

ค่ าเฉลีย่
(แปลผล)

ไวน์ บาร์ /ร้ าน
จาหน่ าย
เครื่องดืม่
แอลกอฮอล์
ค่ าเฉลีย่
(แปลผล)

4.47
(มาก)
4.31
(มาก)
4.68
(มากที่สุด)

4.43
(มาก)
4.41
(มาก)
4.68
(มากที่สุด)

4.15
(มาก)
4.35
(มาก)
4.67
(มากที่สุด)

จากตารางที่ 4.21 จากการศึ กษาพบว่าผูต้ อบแบบสอบถามที่ ดาเนิ นกิ จการในลักษณะ
โรงแรม มี ความคาดหวังต่อกิ จกรรมส่ งเสริ มการตลาดของผูน้ าเข้าไวน์ ในด้านการส่ งเสริ มการขาย
โดยรวมมีค่าเฉลี่ยอยูใ่ นระดับมากที่สุด (ค่าเฉลี่ย 4.68)
โดยผูต้ อบแบบสอบถามที่ดาเนินกิจการในลักษณะโรงแรม มีความคาดหวังในปั จจัยย่อย
ด้านการส่ งเสริ มการขายในระดับมากที่สุด เรี ยงตามลาดับได้แก่ การสนับสนุ นอุปกรณ์ ส่งเสริ มการ
ขาย – เต็นท์การ์ ดตั้งโต๊ะ (ค่าเฉลี่ย 4.91) การสนับสนุนอุปกรณ์ส่งเสริ มการขาย – ชั้นวางไวน์ (ค่าเฉลี่ย
4.89) การสนับสนุ นอุ ป กรณ์ ส่งเสริ มการขาย – ตูแ้ ช่ ไวน์ และการสนับสนุ นการตกแต่งสถานที่ ใน
ลักษณะเป็ นเงิน มีค่าเฉลี่ยเท่ากัน (ค่าเฉลี่ย 4.86 ) การสนับสนุ นอุปกรณ์ส่งเสริ มการขาย – ถังแช่ ไวน์
และเจ้าหน้าที่จาก Winery ที่ มาร่ วมจัดงาน Wine Dinner เป็ น Winemaker มี ค่าเฉลี่ ยเท่ากัน (ค่าเฉลี่ ย
4.82) การสนับสนุ นการจัดงาน Wine Tasting เป็ นลักษณะของสิ นค้า (ค่าเฉลี่ ย 4.79) การสนับสนุ น
การจัดงาน Wine Dinner เป็ นลักษณะของสิ นค้า (ค่าเฉลี่ ย 4.78) การสนับสนุ นอุปกรณ์ ส่งเสริ มการ
ขาย – ลังไวน์เพื่อตกแต่ง และการสนับสนุ นการจัดงาน Wine Tasting เป็ นลักษณะของเงิน มีค่าเฉลี่ ย
เท่ ากัน (ค่าเฉลี่ ย 4.77) การสนับ สนุ นการจัดงาน Wine Dinner เป็ นลักษณะของเงิ น (ค่าเฉลี่ ย 4.76)
เจ้าหน้าที่จาก Winery ที่ มาร่ วมจัดงาน Wine Tasting เป็ น Winemaker (ค่าเฉลี่ ย 4.74) การสนับสนุ น
46

อุ ป กรณ์ ส่ งเสริ ม การขาย – ถังไม้โอ๊คเพื่ อตกแต่ง (ค่ าเฉลี่ ย 4.69) เจ้าหน้าที่ ซ่ ึ งมาร่ วมจัดงาน Wine
Tasting เป็ นเจ้าหน้าที่จากผูน้ าเข้าไวน์ (ค่าเฉลี่ ย4.68) การสนับสนุ นอุปกรณ์ ส่งเสริ มการขาย – ที่เปิ ด
ไวน์ (ค่าเฉลี่ย 4.62) การสนับสนุนอุปกรณ์ส่งเสริ มการขาย – สมุดปกเมนูไวน์ (ค่าเฉลี่ย 4.56) และการ
สนับสนุนอุปกรณ์ส่งเสริ มการขาย – แก้วไวน์ (ค่าเฉลี่ย 4.52) ตามลาดับ
ผูต้ อบแบบสอบถามที่ ดาเนิ นกิ จการในลักษณะโรงแรม มี ความคาดหวังในปั จจัยย่อย
ด้านการส่ งเสรอมการขายในระดับมาก เรี ยงตามลาดับค่าเฉลี่ ย ได้แก่ เจ้าหน้าที่จากผูน้ าเข้าไวน์เป็ น
ผูด้ าเนิ นการจัดงาน Wine Dinner เอง (ค่ าเฉลี่ ย 4.47) รองลงมาคื อเจ้าหน้าที่ ซ่ ึ งมาร่ วมจัดงาน Wine
Dinner เป็ นเจ้าหน้าที่จากผูน้ าเข้าไวน์ (ค่าเฉลี่ย 4.43) เจ้าหน้าที่จากผูน้ าเข้าไวน์เป็ นผูด้ าเนินการจัดงาน
Wine Tasting เอง (ค่าเฉลี่ย 4.31) และการสนับสนุนการตกแต่งสถานที่ในลักษณะเป็ นสิ นค้า (ค่าเฉลี่ย
4.16) ตามลาดับ
ผูต้ อบแบบสอบถามที่ดาเนิ นกิ จการในลักษณะร้านอาหาร มีความคาดหวังต่อกิ จกรรม
ส่ งเสริ มการตลาดของผูน้ าเข้าไวน์ ในด้านการส่ งเสริ มการขายโดยรวมมีค่าเฉลี่ยอยูใ่ นระดับมากที่สุด
(ค่าเฉลี่ย 4.68)
โดยผูต้ อบแบบสอบถามที่ดาเนิ นกิจการในลักษณะร้านอาหาร มีความคาดหวังในปั จจัย
ย่อยด้านการส่ งเสริ มการขายในระดับมากที่สุด เรี ยงตามลาดับค่าเฉลี่ ย ได้แก่ การสนับสนุ นอุปกรณ์
ส่ งเสริ มการขาย – ชั้นวางไวน์ (ค่าเฉลี่ย 4.96) การสนับสนุ นอุปกรณ์ ส่งเสริ มการขาย – เต็นท์การ์ ดตั้ง
โต๊ ะ (ค่ า เฉลี่ ย 4.93) การสนั บ สนุ น การตกแต่ ง สถานที่ ใ นลัก ษณะเป็ นเงิ น (ค่ า เฉลี่ ย 4.89) การ
สนับสนุนอุปกรณ์ส่งเสริ มการขาย – ตูแ้ ช่ไวน์ (ค่าเฉลี่ย 4.87) การสนับสนุนการจัดงาน Wine Tasting
เป็ นลักษณะของสิ นค้า (ค่าเฉลี่ ย 4.83) การสนับสนุ นการจัดงาน Wine Tasting เป็ นลักษณะของเงิน
(ค่ าเฉลี่ ย 4.81) การสนับ สนุ น อุ ป กรณ์ ส่ ง เสริ ม การขาย – ลัง ไวน์ เพื่ อ ตกแต่ ง (ค่ า เฉลี่ ย 4.80)การ
สนับสนุ นการจัดงาน Wine Dinner เป็ นลักษณะของเงิน และการสนับสนุ นการจัดงาน Wine Dinner
เป็ นลักษณะของสิ นค้า มีค่าเฉลี่ ยเท่ากัน (ค่าเฉลี่ ย 4.78) เจ้าหน้าที่ซ่ ึ งมาร่ วมจัดงาน Wine Dinner เป็ น
เจ้าหน้าที่ จากผูน้ าเข้าไวน์ (ค่าเฉลี่ ย 4.76) เจ้าหน้าที่จาก Winery ที่ ม าร่ วมจัดงาน Wine Dinner เป็ น
Winemaker (ค่าเฉลี่ ย 4.74) การสนับสนุ นอุปกรณ์ ส่งเสริ มการขาย – ถังไม้โอ๊คเพื่อตกแต่ง (ค่าเฉลี่ ย
4.72) เจ้า หน้ า ที่ จ าก Winery ที่ ม าร่ ว มจัด งาน Wine Tasting เป็ น Winemaker (ค่ า เฉลี่ ย 4.70) การ
สนับสนุนอุปกรณ์ส่งเสริ มการขาย – แก้วไวน์ และการสนับสนุนอุปกรณ์ส่งเสริ มการขาย – ที่เปิ ดไวน์
มี ค่าเฉลี่ ยเท่ ากัน (ค่าเฉลี่ ย 4.63) และการสนับ สนุ นอุ ป กรณ์ ส่ งเสริ มการขาย – ถังแช่ ไวน์ (ค่าเฉลี่ ย
4.56) ตามลาดับ
ผูต้ อบแบบสอบถามที่ดาเนิ นกิจการในลักษณะร้านอาหาร มีความคาดหวังในปั จจัยย่อย
ด้านการส่ งเสริ มการขายในระดับมาก เรี ยงตามลาดับ ค่าเฉลี่ ย ได้แก่ เจ้าหน้าที่จากผูน้ าเข้าไวน์เป็ น
ผูด้ าเนิ นการจัดงาน Wine Dinner เอง (ค่าเฉลี่ ย 4.43) รองลงมาคื อเจ้าหน้าที่ ซ่ ึ งมาร่ วมจัดงาน Wine
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Tasting เป็ นเจ้าหน้าที่ จากผูน้ าเข้าไวน์ และเจ้าหน้าที่จากผูน้ าเข้าไวน์เป็ นผูด้ าเนิ นการจัดงาน Wine
Tasting เอง มีค่าเฉลี่ ยเท่ากัน (ค่าเฉลี่ ย 4.41) การสนับสนุ นการตกแต่งสถานที่ในลักษณะเป็ นสิ นค้า
(ค่าเฉลี่ย 4.39) การสนับสนุนอุปกรณ์ส่งเสริ มการขาย – สมุดปกเมนูไวน์ (ค่าเฉลี่ย 4.24) ตามลาดับ
ผู้ต อบแบบสอบถามที่ ด าเนิ น กิ จ การในลัก ษณะไวน์ บ าร์ /ร้ า นจ าหน่ า ยเครื่ อ งดื่ ม
แอลกอฮอล์ มี ความคาดหวังต่อกิ จกรรมส่ งเสริ มการตลาดของผูน้ าเข้าไวน์ ในด้านการส่ งเสริ มการ
ขายโดยรวมมีค่าเฉลี่ยอยูใ่ นระดับมากที่สุด (ค่าเฉลี่ย 4.67)
โดยผูต้ อบแบบสอบถามที่ ดาเนิ น กิ จการในลัก ษณะไวน์ บ าร์ /ร้ า นจาหน่ ายเครื่ องดื่ ม
แอลกอฮอล์ มีความคาดหวังในปั จจัยย่อยด้านการส่ งเสริ มการขายในระดับมากที่สุด เรี ยงตามลาดับ
ค่าเฉลี่ ย ได้แก่ การสนับสนุ นการตกแต่งสถานที่ในลักษณะเป็ นเงิน (ค่าเฉลี่ ย 4.88) รองลงมาคือการ
สนับสนุ นอุปกรณ์ ส่งเสริ มการขาย – เต็นท์การ์ ดตั้งโต๊ะ และการสนับสนุนการจัดงาน Wine Tasting
เป็ นลัก ษณะของเงิ น และการสนับ สนุ น การจัด งาน Wine Tasting เป็ นลัก ษณะของสิ น ค้า และ
เจ้าหน้าที่จาก Winery ที่มาร่ วมจัดงาน Wine Dinner เป็ น Winemaker มีค่าเฉลี่ยเท่ากัน (ค่าเฉลี่ย 4.85)
การสนับสนุ นอุปกรณ์ส่งเสริ มการขาย – ชั้นวางไวน์ และเจ้าหน้าที่จาก Winery ที่มาร่ วมจัดงาน Wine
Tasting เป็ น Winemaker มีค่าเฉลี่ยเท่ากัน (ค่าเฉลี่ ย 4.81) การสนับสนุ นอุปกรณ์ ส่งเสริ มการขาย – ตู้
แช่ ไวน์ (ค่าเฉลี่ย 4.77) การสนับสนุ นอุปกรณ์ส่งเสริ มการขาย – แก้วไวน์ และการสนับสนุนอุปกรณ์
ส่ ง เสริ ม การขาย – ถัง แช่ ไ วน์ และการสนับ สนุ น อุ ป กรณ์ ส่ ง เสริ ม การขาย – ที่ เปิ ดไวน์ และการ
สนับสนุนอุปกรณ์ส่งเสริ มการขาย – ถังไม้โอ๊คเพื่อตกแต่ง และการสนับสนุ นอุปกรณ์ส่งเสริ มการขาย
– ลังไวน์เพื่อตกแต่ง และเจ้าหน้าที่ซ่ ึ งมาร่ วมจัดงาน Wine Dinner เป็ นเจ้าหน้าที่จากผูน้ าเข้าไวน์ และ
เจ้าหน้าที่ ซ่ ึ งมาร่ วมจัดงาน Wine Tasting เป็ นเจ้าหน้าที่ จากผูน้ าเข้าไวน์ มี ค่าเฉลี่ ยเท่ ากัน (ค่ าเฉลี่ ย
4.69) การสนั บ สนุ น การจัด งาน Wine Dinner เป็ นลั ก ษณะของสิ นค้ า (ค่ า เฉลี่ ย 4.62) และการ
สนับสนุ นอุ ปกรณ์ ส่งเสริ มการขาย – สมุดปกเมนู ไวน์ และการสนับสนุ นการจัดงาน Wine Dinner
เป็ นลักษณะของเงิน มีค่าเฉลี่ยเท่ากัน (ค่าเฉลี่ย 4.54) ตามลาดับ
ผู ้ต อบแบบสอบถามที่ ด าเนิ น กิ จ การในลัก ษณะไวน์ บ าร์ /ร้ า นจ าหน่ า ยเครื่ อ งดื่ ม
แอลกอฮอล์ มีความคาดหวังในปั จจัยย่อยด้านการส่ งเสริ มการขายในระดับมาก เรี ยงตามลาดับค่าเฉลี่ย
ได้แก่ เจ้าหน้าที่จากผูน้ าเข้าไวน์เป็ นผูด้ าเนินการจัดงาน Wine Tasting เอง (ค่าเฉลี่ย 4.35) รองลงมาคือ
การสนับสนุ นการตกแต่งสถานที่ในลักษณะเป็ นสิ นค้า (ค่าเฉลี่ย 4.31) และเจ้าหน้าที่จากผูน้ าเข้าไวน์
เป็ นผูด้ าเนินการจัดงาน Wine Dinner เอง (ค่าเฉลี่ย 4.15) ตามลาดับ
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ตารางที่ 4.22 แสดงจานวนร้อยละค่าเฉลี่ยและการแปลผลของความคาดหวังของลูกค้าธุ รกิจในอาเภอ
เมื องเชี ยงใหม่ที่มีต่อกิ จกรรมส่ งเสริ มการตลาดของผูน้ าเข้าไวน์ ในด้านการประชาสัมพันธ์ จาแนก
ตามลักษณะของกิจการ
ลักษณะของกิจการ

การประชาสั มพันธ์

การออกบูธงานแสดงสิ นค้าต่าง ๆ เช่น
THAIFEX
การจัดงานเปิ ดตัวสิ นค้าใหม่ ๆ ของบริ ษทั ที่
โรงแรม
การจัดงานเปิ ดตัวสิ นค้าใหม่ ๆ ของบริ ษทั ที่
ห้างสรรพสิ นค้า
การจัดงานเปิ ดตัวสิ นค้าใหม่ ๆ ของบริ ษทั ที่ศูนย์
แสดงสิ นค้า
ผูน้ าเข้าไวน์บริ จาคเงินเพื่อการกุศล
ผูน้ าเข้าไวน์บริ จาคสิ่ งของเพื่อการกุศล
ผูน้ าเข้าไวน์จดั กิจกรรมเพื่อสังคมอื่น ๆ
ค่ าเฉลีย่ รวม
(แปลผล)

โรงแรม

ร้ านอาหาร

ค่ าเฉลีย่
(แปลผล)

ค่ าเฉลีย่
(แปลผล)

ไวน์ บาร์ /ร้ าน
จาหน่ าย
เครื่องดืม่
แอลกอฮอล์
ค่ าเฉลีย่
(แปลผล)

4.22
(มาก)
4.17
(มาก)
3.43
(ปานกลาง)
3.82
(มาก)
3.97
(มาก)
3.53
(มาก)
4.01
(มาก)
3.88
(มาก)

3.70
(มาก)
4.15
(มาก)
3.74
(มาก)
4.11
(มาก)
4.00
(มาก)
3.26
(ปานกลาง)
4.52
(มากที่สุด)
3.93
(มาก)

4.19
(มาก)
4.46
(มาก)
3.96
(มาก)
3.62
(มาก)
4.08
(มาก)
4.19
(มาก)
4.54
(มากที่สุด)
4.15
(มาก)

จากตารางที่ 4.22 จากการศึ กษาพบว่าผูต้ อบแบบสอบถามที่ ดาเนิ นกิ จการในลักษณะ
โรงแรม มี ความคาดหวังต่อกิ จกรรมส่ งเสริ มการตลาดของผูน้ าเข้าไวน์ ในด้านการประชาสัมพันธ์
โดยรวมมีค่าเฉลี่ยอยูใ่ นระดับมาก (ค่าเฉลี่ย 3.88)
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โดยผูต้ อบแบบสอบถามที่ดาเนินกิจการในลักษณะโรงแรม มีความคาดหวังในปั จจัยย่อย
ด้านการประชาสัมพันธ์ในระดับมาก เรี ยงตามลาดับค่าเฉลี่ย ได้แก่ การออกบูธงานแสดงสิ นค้าต่าง ๆ
เช่ น THAIFEX (ค่ าเฉลี่ ย 4.22) รองลงมาคื อ การจัดงานเปิ ดตัวสิ น ค้าใหม่ ๆ ของบริ ษ ัท ที่ โรงแรม
(ค่าเฉลี่ย 4.17) ผูน้ าเข้าไวน์จดั กิจกรรมเพื่อสังคมอื่น ๆ (ค่าเฉลี่ย 4.01) ผูน้ าเข้าไวน์บริ จาคเงินเพื่อการ
กุศล (ค่าเฉลี่ย 3.97) การจัดงานเปิ ดตัวสิ นค้าใหม่ ๆ ของบริ ษทั ที่ศูนย์แสดงสิ นค้า (ค่าเฉลี่ย 3.82) และ
ผูน้ าเข้าไวน์บริ จาคสิ่ งของเพื่อการกุศล (ค่าเฉลี่ย 3.53) ตามลาดับ
ผูต้ อบแบบสอบถามที่ ดาเนิ นกิ จการในลักษณะโรงแรม มี ความคาดหวังในปั จจัยย่อย
ด้านการประชาสั ม พัน ธ์ ใ นระดับ ปานกลาง ได้แ ก่ การจัด งานเปิ ดตัว สิ น ค้าใหม่ ๆ ของบริ ษ ัท ที่
ห้างสรรพสิ นค้า (ค่าเฉลี่ย 3.43)
ผูต้ อบแบบสอบถามที่ดาเนิ นกิ จการในลักษณะร้านอาหาร มีความคาดหวังต่อกิ จกรรม
ส่ งเสริ ม การตลาดของผูน้ าเข้าไวน์ ในด้านการประชาสั ม พัน ธ์ โดยรวมมี ค่ าเฉลี่ ย อยู่ในระดับ มาก
(ค่าเฉลี่ย 3.93)
โดยผูต้ อบแบบสอบถามที่ดาเนิ นกิจการในลักษณะร้านอาหาร มีความคาดหวังในปั จจัย
ย่อยด้านการประชาสัมพันธ์ในระดับมากที่สุด ได้แก่ ผูน้ าเข้าไวน์จดั กิจกรรมเพื่อสังคมอื่น ๆ (ค่าเฉลี่ย
4.52)
ผูต้ อบแบบสอบถามที่ดาเนิ นกิจการในลักษณะร้านอาหาร มีความคาดหวังในปั จจัยย่อย
ด้านการประชาสัมพันธ์ในระดับ มาก เรี ยงตามลาดับค่าเฉลี่ ย ได้แก่ การจัดงานเปิ ดตัวสิ นค้าใหม่ ๆ
ของบริ ษทั ที่โรงแรม (ค่าเฉลี่ ย 4.15) รองลงมาคื อการจัดงานเปิ ดตัวสิ นค้าใหม่ ๆ ของบริ ษ ทั ที่ ศูนย์
แสดงสิ นค้า (ค่าเฉลี่ ย 4.11) ผูน้ าเข้าไวน์ บ ริ จาคเงิ น เพื่ อการกุ ศ ล (ค่ าเฉลี่ ย 4.00) การจัดงานเปิ ดตัว
สิ นค้าใหม่ ๆ ของบริ ษทั ที่ห้างสรรพสิ นค้า (ค่าเฉลี่ย 3.74) และการออกบูธงานแสดงสิ นค้าต่าง ๆ เช่น
THAIFEX (ค่าเฉลี่ย 3.70) ตามลาดับ
ผูต้ อบแบบสอบถามที่ดาเนิ นกิจการในลักษณะร้ านอาหาร มีความคาดหวังในปั จจัยย่อย
ด้านการประชาสัมพันธ์ในระดับปานกลาง ได้แก่ ผูน้ าเข้าไวน์บริ จาคสิ่ งของเพื่อการกุศล (ค่าเฉลี่ ย
3.26)
ผู ้ต อบแบบสอบถามที่ ด าเนิ น กิ จ การในลัก ษณะไวน์ บ าร์ /ร้ า นจ าหน่ า ยเครื่ อ งดื่ ม
แอลกอฮอล์ มีความคาดหวังต่อกิจกรรมส่ งเสริ มการตลาดของผูน้ าเข้าไวน์ ในด้านการประชาสัมพันธ์
โดยรวมมีค่าเฉลี่ยอยูใ่ นระดับมาก (ค่าเฉลี่ย 4.15)
โดยผูต้ อบแบบสอบถามที่ ดาเนิ น กิ จการในลัก ษณะไวน์ บ าร์ /ร้ า นจาหน่ ายเครื่ องดื่ ม
แอลกอฮอล์ มี ความคาดหวังในปั จจัยย่อยด้านการประชาสัมพันธ์ในระดับมากที่ สุด ได้แก่ ผูน้ าเข้า
ไวน์จดั กิจกรรมเพื่อสังคมอื่น ๆ (ค่าเฉลี่ย 4.54)
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ผู ้ต อบแบบสอบถามที่ ด าเนิ น กิ จ การในลัก ษณะไวน์ บ าร์ /ร้ า นจ าหน่ า ยเครื่ อ งดื่ ม
แอลกอฮอล์ มีความคาดหวังในปั จจัยย่อยด้านการประชาสัมพันธ์ในระดับมาก เรี ยงตามลาดับค่าเฉลี่ย
ได้แก่ การจัดงานเปิ ดตัวสิ นค้าใหม่ ๆ ของบริ ษ ทั ที่ โรงแรม (ค่าเฉลี่ ย 4.46) รองลงมาคือการออกบู
ธงานแสดงสิ นค้าต่าง ๆ เช่น THAIFEX และผูน้ าเข้าไวน์บริ จาคสิ่ งของเพื่อการกุศล มีค่าเฉลี่ยเท่ากัน
(ค่าเฉลี่ย 4.19) ผูน้ าเข้าไวน์บริ จาคเงินเพื่อการกุศล (ค่าเฉลี่ย 4.08) การจัดงานเปิ ดตัวสิ นค้าใหม่ ๆ ของ
บริ ษทั ที่ห้างสรรพสิ นค้า (ค่าเฉลี่ ย 3.96) และการจัดงานเปิ ดตัวสิ นค้าใหม่ ๆ ของบริ ษทั ที่ ศูนย์แสดง
สิ นค้า (ค่าเฉลี่ย 4.62) ตามลาดับ
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4.4 ส่ วนที่ 4 ข้ อมูลเกี่ยวกับความคาดหวังของลูกค้ าธุรกิจในอาเภอเมืองเชี ยงใหม่ ต่อกิจกรรมส่ งเสริม
การตลาดของผู้นาเข้ าไวน์ จาแนกตามระยะเวลาการดาเนินกิจการ
ตารางที่ 4.23 แสดงจานวนร้อยละค่าเฉลี่ยและการแปลผลของความคาดหวังของลูกค้าธุ รกิจในอาเภอ
เมื องเชี ยงใหม่ ที่มี ต่อกิ จกรรมส่ งเสริ มการตลาดของผูน้ าเข้าไวน์ ในด้านการขายโดยพนักงานขาย
จาแนกตามลักษณะระยะเวลาการดาเนินกิจการ
ระยะเวลาการดาเนินกิจการ
ไม่ เกิน 1 ปี
1 – 5 ปี
มากกว่า 5 ปี
การขายโดยพนักงานขาย
การนัดหมายก่อนการเข้าพบของพนักงาน
ขาย
ความตรงต่อเวลาของพนักงานขาย
ความรู้ในตัวสิ นค้าของพนักงานขาย
ความสม่าเสมอในการเข้าพบของ
พนักงานขาย
ความสามารถในการแก้ไขปั ญหา
การติดตามงานที่ได้รับมอบหมาย
ความซื่อสัตย์ของพนักงานขาย
ความเป็ นมิตรของพนักงานขาย
ความเป็ นระบบในการปฏิบตั ิงาน

ค่ าเฉลีย่
(แปลผล)

ค่ าเฉลีย่
(แปลผล)

ค่ าเฉลีย่
(แปลผล)

4.65
(มากที่สุด)
4.67
(มากที่สุด)
4.71
(มากที่สุด)
4.77
(มากที่สุด)
4.56
(มากที่สุด)
4.77
(มากที่สุด)
4.94
(มากที่สุด)
4.56
(มากที่สุด)
4.29
(มาก)

4.58
(มากที่สุด)
4.71
(มากที่สุด)
4.90
(มากที่สุด)
4.63
(มากที่สุด)
4.35
(มาก)
4.61
(มากที่สุด)
4.63
(มากที่สุด)
4.56
(มากที่สุด)
4.08
(มาก)

4.58
(มากที่สุด)
4.77
(มากที่สุด)
4.95
(มากที่สุด)
4.48
(มาก)
4.23
(มาก)
4.63
(มากที่สุด)
4.55
(มากที่สุด)
4.58
(มากที่สุด)
4.27
(มาก)
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ตารางที่ 4.23 (ต่อ) แสดงจานวนร้อยละค่าเฉลี่ยและการแปลผลของความคาดหวังของลูกค้าธุ รกิจใน
อาเภอเมืองเชี ยงใหม่ที่มีต่อกิ จกรรมส่ งเสริ มการตลาดของผูน้ าเข้าไวน์ ในด้านการขายโดยพนักงาน
ขาย จาแนกตามลักษณะระยะเวลาการดาเนินกิจการ
ระยะเวลาการดาเนินกิจการ
ไม่ เกิน 1 ปี
1 – 5 ปี
มากกว่ า 5 ปี
การขายโดยพนักงานขาย
ความสะดวกในการติดต่อพนักงานทาง
โทรศัพท์
ความสะดวกในการติดต่อพนักงานทาง
อีเมล์
ค่ าเฉลีย่ รวม
(แปลผล)

ค่ าเฉลีย่
(แปลผล)

ค่ าเฉลีย่
(แปลผล)

ค่ าเฉลีย่
(แปลผล)

4.62
(มากที่สุด)
4.21
(มาก)
4.61
(มากทีส่ ุ ด)

4.14
(มาก)
4.05
(มาก)
4.51
(มากทีส่ ุ ด)

4.68
(มากที่สุด)
4.12
(มาก)
4.53
(มากทีส่ ุ ด)

จากตารางที่ 4.23 จากการศึกษาพบว่าผูต้ อบแบบสอบถามที่ดาเนิ นกิ จการในระยะเวลา
ไม่ เกิ น 1 ปี มี ค วามคาดหวัง ต่ อ กิ จ กรรมส่ ง เสริ ม การตลาดของผูน้ าเข้าไวน์ ในด้านการขายโดย
พนักงานขาย โดยรวมมีค่าเฉลี่ยอยูใ่ นระดับมากที่สุด (ค่าเฉลี่ย 4.61)
โดยผูต้ อบแบบสอบถามที่ดาเนินกิจการในระยะเวลาไม่เกิน1 ปี มีความคาดหวังในปัจจัย
ย่อยด้านการขายโดยพนักงานขายในระดับมากที่สุด เรี ยงตามลาดับค่าเฉลี่ย ได้แก่ ความซื่ อสัตย์ของ
พนักงานขาย (ค่าเฉลี่ ย 4.94) รองลงมาคือความสม่ าเสมอในการเข้าพบของพนักงานขาย และการ
ติดตามงานที่ได้รับมอบหมาย มี ค่าเฉลี่ ยเท่ากัน (ค่าเฉลี่ ย 4.77) ความรู้ในตัวสิ นค้าของพนักงานขาย
(ค่าเฉลี่ ย 4.71) ความตรงต่อเวลาของพนักงานขาย (ค่าเฉลี่ ย 4.67) การนัดหมายก่อนการเข้าพบของ
พนั ก งานขาย (ค่ า เฉลี่ ย 4.65)ความสะดวกในการติ ด ต่ อ พนั ก งานทางโทรศัพ ท์ (ค่ า เฉลี่ ย 4.62)
ความสามารถในการแก้ไขปั ญหา และความเป็ นมิตรของพนักงานขาย มีค่าเฉลี่ยเท่ากัน (ค่าเฉลี่ย 4.56)
ตามลาดับ
ผูต้ อบแบบสอบถามที่ดาเนินกิจการในระยะเวลาไม่เกิน1 ปี มีความคาดหวังในปั จจัยย่อย
ด้านการขายโดยพนัก งานขายในระดับมาก เรี ยงตามลาดับ ค่ าเฉลี่ ย ได้แก่ ความเป็ นระบบในการ
ปฏิบตั ิงาน (ค่าเฉลี่ย 4.29) และความสะดวกในการติดต่อพนักงานทางอีเมล์ (ค่าเฉลี่ย 4.21)
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ผูต้ อบแบบสอบถามที่ ดาเนิ นกิ จการในระยะเวลา1 – 5 ปี มี ความคาดหวังต่ อกิ จกรรม
ส่ งเสริ มการตลาดของผูน้ าเข้าไวน์ ในด้านการขายโดยพนักงานขาย โดยรวมมีค่าเฉลี่ยอยูใ่ นระดับมาก
ที่สุด (ค่าเฉลี่ย 4.51)
โดยผูต้ อบแบบสอบถามที่ดาเนิ นกิ จการในระยะเวลา 1 – 5 ปี มีความคาดหวังในปั จจัย
ย่อยด้านการขายโดยพนักงานขายในระดับมากที่สุด เรี ยงตามลาดับค่าเฉลี่ย ได้แก่ ความรู้ในตัวสิ นค้า
ของพนักงานขาย (ค่าเฉลี่ย 4.90) รองลงมาคือความตรงต่อเวลาของพนักงานขาย (ค่าเฉลี่ย 4.71) ความ
สม่าเสมอในการเข้าพบของพนักงานขาย และความซื่อสัตย์ของพนักงานขาย มีค่าเฉลี่ยเท่ากัน(ค่าเฉลี่ย
4.63) การติดตามงานที่ได้รับมอบหมาย (ค่าเฉลี่ย 4.61) การนัดหมายก่อนการเข้าพบของพนักงานขาย
(ค่าเฉลี่ย 4.58) ความเป็ นมิตรของพนักงานขาย (ค่าเฉลี่ย 4.56) ตามลาดับ
ผูต้ อบแบบสอบถามที่ดาเนิ นกิ จการในระยะเวลา1 – 5 ปี มี ความคาดหวังในปั จจัยย่อย
ด้านการขายโดยพนักงานขายในระดับมาก เรี ยงตามลาดับค่าเฉลี่ ย ได้แก่ ความสะดวกในการติดต่อ
พนักงานทางโทรศัพท์ (ค่าเฉลี่ย 4.47) รองลงมาคือ ความสามารถในการแก้ไขปั ญหา (ค่าเฉลี่ ย 4.35)
ความเป็ นระบบในการปฏิ บตั ิงาน (ค่าเฉลี่ ย 4.08) และความสะดวกในการติดต่อพนักงานทางอีเมล์
(ค่าเฉลี่ย 4.05) ตามลาดับ
ผูต้ อบแบบสอบถามที่ ด าเนิ น กิ จ การในระยะเวลามากกว่า 5 ปี มี ค วามคาดหวัง ต่ อ
กิจกรรมส่ งเสริ มการตลาดของผูน้ าเข้าไวน์ ในด้านการขายโดยพนักงานขาย โดยรวมมีค่าเฉลี่ยอยูใ่ น
ระดับมากที่สุด (ค่าเฉลี่ย 4.53)
โดยผูต้ อบแบบสอบถามที่ ดาเนิ นกิ จการในระยะเวลามากกว่า 5 ปี มีความคาดหวังใน
ปั จจัยย่อยด้านการขายโดยพนักงานขายในระดับมากที่สุด เรี ยงตามลาดับค่าเฉลี่ ย ได้แก่ ความรู้ในตัว
สิ นค้าของพนักงานขาย (ค่าเฉลี่ย 4.95) รองลงมาคือความตรงต่อเวลาของพนักงานขาย (ค่าเฉลี่ย 4.77)
การติดตามงานที่ได้รับมอบหมาย (ค่าเฉลี่ย 4.63) การนัดหมายก่อนการเข้าพบของพนักงานขาย และ
ความสะดวกในการติ ดต่ อพนัก งานทางโทรศัพ ท์ (ค่ าเฉลี่ ย 4.68) ความเป็ นมิ ตรของพนัก งานขาย
(ค่าเฉลี่ย 4.58) ความซื่อสัตย์ของพนักงานขาย (ค่าเฉลี่ย 4.55) ตามลาดับ
ผูต้ อบแบบสอบถามที่ดาเนิ นกิ จการในระยะเวลามากกว่า 5 ปี มีความคาดหวังในปั จจัย
ย่อยด้านการขายโดยพนักงานขายในระดับมาก เรี ยงตามลาดับค่าเฉลี่ย ได้แก่ ความสม่าเสมอในการ
เข้าพบของพนักงานขาย (ค่าเฉลี่ย 4.48) รองลงมาคือความสามารถในการแก้ไขปั ญหา (ค่าเฉลี่ย 4.23)
ความเป็ นระบบในการปฏิ บตั ิงาน (ค่าเฉลี่ ย 4.27) และความสะดวกในการติดต่อพนักงานทางอีเมล์
(ค่าเฉลี่ย 4.12) ตามลาดับ
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ตารางที่ 4.24 แสดงจานวนร้อยละค่าเฉลี่ยและการแปลผลของความคาดหวังของลูกค้าธุ รกิจในอาเภอ
เมืองเชี ยงใหม่ที่มีต่อกิ จกรรมส่ งเสริ มการตลาดของผูน้ าเข้าไวน์ ในด้านการส่ งเสริ มการขาย จาแนก
ตามลักษณะระยะเวลาการดาเนินกิจการ
ระยะเวลาการดาเนินกิจการ
ไม่ เกิน 1 ปี
1 – 5 ปี
มากกว่ า 5 ปี
การส่ งเสริมการขาย
ค่ าเฉลีย่
ค่ าเฉลีย่
ค่ าเฉลีย่
(แปลผล)
(แปลผล)
(แปลผล)
การให้ส่วนลดพิเศษในการซื้ อเครดิตใน
4.87
4.79
4.75
ลักษณะได้รับเป็ นเงิน
(มากที่สุด)
(มากที่สุด)
(มากที่สุด)
การให้ส่วนลดพิเศษในการซื้ อเครดิตใน
4.54
4.42
4.30
ลักษณะได้รับเป็ นมูลค่าแทนเงิน (Rebate)
(มากที่สุด)
(มาก)
(มาก)
การให้ ส่ วนลดพิ เ ศษในการซื้ อเครดิ ต ใน
4.54
4.05
4.00
ลักษณะได้รับเป็ นสิ นค้า
(มากที่สุด)
(มาก)
(มาก)
การให้ ส่ วนลดพิ เ ศษในการซื้ อเงิ น สดใน
4.42
4.38
4.30
ลักษณะได้รับเป็ นเงิน
(มาก)
(มาก)
(มาก)
การให้ ส่ วนลดพิ เ ศษในการซื้ อเงิ น สดใน
4.00
4.11
3.98
ลักษณะได้รับเป็ นมูลค่าแทนเงิน (Rebate)
(มาก)
(มาก)
(มาก)
การให้ ส่ วนลดพิ เ ศษในการซื้ อเงิ น สดใน
4.08
3.87
3.80
ลักษณะได้รับเป็ นสิ นค้า
(มาก)
(มาก)
(มาก)
การขายในลักษณะการฝากขายแต่ไม่ได้
4.42
4.42
4.40
ส่ วนลดใด ๆ
(มาก)
(มาก)
(มาก)
การแบ่งกลุ่มลูกค้า เช่น Starwood / Minor /
4.15
4.32
4.15
Accor เพื่อได้ราคาส่ วนลดพิเศษ
(มาก)
(มาก)
(มาก)
การให้ค่าเชียร์ต่อขวดสาหรับพนักงานของ
4.31
4.34
4.12
ธุรกิจที่ช่วยนาเสนอขายสิ นค้าให้เป็ นเงิน
(มาก)
(มาก)
(มาก)
การให้ค่าเชียร์ต่อขวดสาหรับพนักงานของ
3.98
3.91
3.75
ธุรกิจที่ช่วยนาเสนอขายสิ นค้าให้เป็ นสิ นค้า
(มาก)
(มาก)
(มาก)
การให้ค่าตอบแทนสนับสนุนการขายโดย
4.83
4.80
4.80
จัดการท่องเที่ยวประจาปี – เที่ยวทัว่ ไป
(มากที่สุด)
(มากที่สุด)
(มากที่สุด)
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ตารางที่ 4.24 (ต่อ) แสดงจานวนร้อยละค่าเฉลี่ยและการแปลผลของความคาดหวังของลูกค้าธุ รกิจใน
อาเภอเมื องเชี ยงใหม่ที่มีต่อกิ จกรรมส่ งเสริ มการตลาดของผูน้ าเข้าไวน์ ในด้านการส่ งเสริ มการขาย
จาแนกตามลักษณะระยะเวลาการดาเนินกิจการ
ระยะเวลาการดาเนินกิจการ
ไม่ เกิน 1 ปี
1 – 5 ปี
มากกว่า 5 ปี
การส่ งเสริมการขาย
การให้ค่าตอบแทนสนับสนุ นการขายโดย
จัดการท่องเที่ยวประจาปี – Winery Tour
การฝึ กอบรมพนักงานโดยเจ้าหน้าที่จากผู้
นาเข้าไวน์
การฝึ กอบรมพนักงานโดยเจ้าหน้าที่จาก
Winery
ค่ าเฉลีย่ รวม
(แปลผล)

ค่ าเฉลีย่
(แปลผล)

ค่ าเฉลีย่
(แปลผล)

ค่ าเฉลีย่
(แปลผล)

4.81
(มากที่สุด)
4.73
(มากที่สุด)
4.83
(มากที่สุด)
4.47
(มาก)

4.73
(มากที่สุด)
4.83
(มากที่สุด)
4.80
(มากที่สุด)
4.41
(มาก)

4.70
(มากที่สุด)
4.83
(มากที่สุด)
4.65
(มากที่สุด)
4.32
(มาก)

จากตารางที่ 4.24 จากการศึกษาพบว่าผูต้ อบแบบสอบถามที่ดาเนิ นกิ จการในระยะเวลา
ไม่เกิน 1 ปี มีความคาดหวังต่อกิจกรรมส่ งเสริ มการตลาดของผูน้ าเข้าไวน์ ในด้านการส่ งเสริ มการขาย
โดยรวมมีค่าเฉลี่ยอยูใ่ นระดับมาก (ค่าเฉลี่ย 4.47)
โดยผูต้ อบแบบสอบถามที่ ดาเนิ นกิ จการไนระยะเวลา ไม่เกิ น 1 ปี มีความคาดหวังใน
ปั จจัยย่อยด้านการส่ งเสริ มการขาย ในระดับมากที่ สุด เรี ยงตามลาดับค่าเฉลี่ ย ได้แก่ การให้ส่วนลด
พิ เศษในการซื้ อเครดิ ต ในลัก ษณะได้รับ เป็ นเงิ น (ค่ า เฉลี่ ย 4.87) รองลงมาคื อ การให้ ค่ า ตอบแทน
สนับสนุนการขายโดยจัดการท่องเที่ยวประจาปี – เที่ยวทัว่ ไป และการฝึ กอบรมพนักงานโดยเจ้าหน้าที่
จาก Winery มี ค่ า เฉลี่ ย เท่ า กัน (ค่ า เฉลี่ ย 4.83) การให้ ค่ า ตอบแทนสนับ สนุ น การขายโดยจัด การ
ท่องเที่ ยวประจาปี – Winery Tour (ค่าเฉลี่ ย 4.81) การฝึ กอบรมพนักงานโดยเจ้าหน้าที่จากผู้นาเข้า
ไวน์ (ค่าเฉลี่ ย 4.73) และการให้ส่วนลดพิเศษในการซื้ อเครดิ ตในลัก ษณะได้รับ เป็ นมูล ค่าแทนเงิ น
(Rebate) และการให้ ส่ วนลดพิ เศษในการซื้ อ เครดิ ต ในลัก ษณะได้รับ เป็ นสิ น ค้า มี ค่ าเฉลี่ ย เท่ ากัน
(ค่าเฉลี่ย 4.54) ตามลาดับ
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ผูต้ อบแบบสอบถามที่ ดาเนิ นกิ จการในระยะเวลา ไม่เกิ น 1 ปี มีความคาดหวังในปั จจัย
ย่อยด้านการส่ งเสริ มการขาย ในระดับมาก เรี ยงตามลาดับได้แก่ การให้ส่วนลดพิเศษในการซื้ อเงินสด
ในลักษณะได้รับเป็ นเงิ น และการขายในลักษณะการฝากขายแต่ไม่ได้ส่วนลดใด ๆ มีค่าเฉลี่ ยเท่ากัน
(ค่าเฉลี่ย 4.42) รองลงมาคือ การให้ค่าเชียร์ ต่อขวดสาหรับพนักงานของธุ รกิจที่ช่วยนาเสนอขายสิ นค้า
ให้เป็ นเงิ น (ค่ า เฉลี่ ย 4.31) การแบ่ ง กลุ่ ม ลู ก ค้า เช่ น Starwood / Minor / Accor เพื่ อ ได้ราคาส่ วนลด
พิเศษ (ค่าเฉลี่ย 4.15) การให้ส่วนลดพิเศษในการซื้ อเงินสดในลักษณะได้รับเป็ นสิ นค้า (ค่าเฉลี่ย 4.08)
การให้ส่วนลดพิเศษในการซื้ อเงิ นสดในลักษณะได้รับ เป็ นมูลค่ าแทนเงิ น (Rebate) (ค่าเฉลี่ ย 4.00)
และการให้ค่าเชี ยร์ ต่อขวดสาหรับพนักงานของธุ รกิ จที่ช่วยนาเสนอขายสิ นค้าให้เป็ นสิ นค้า (ค่าเฉลี่ ย
3.98) ตามลาดับ
ผูต้ อบแบบสอบถามที่ ดาเนิ นกิ จการในระยะเวลา 1-5 ปี มี ค วามคาดหวังต่อกิ จกรรม
ส่ งเสริ ม การตลาดของผูน้ าเข้าไวน์ ในด้านการส่ งเสริ ม การขาย โดยรวมมี ค่ าเฉลี่ ยอยู่ในระดับ มาก
(ค่าเฉลี่ย 4.41)
โดยผูต้ อบแบบสอบถามที่ดาเนิ นกิจการในระยะเวลา 1-5ปี มีความคาดหวังในปั จจัยย่อย
ด้านการส่ งเสริ มการขาย ในระดับมากที่สุด เรี ยงตามลาดับค่าเฉลี่ย ได้แก่ การฝึ กอบรมพนักงานโดย
เจ้าหน้าที่ จากผูน้ าเข้าไวน์ (ค่ าเฉลี่ ย 4.83) รองลงมาคือ การให้ค่ าตอบแทนสนับ สนุ นการขายโดย
จัด การท่ อ งเที่ ย วประจาปี – เที่ ย วทั่ว ไป และการฝึ กอบรมพนัก งานโดยเจ้าหน้าที่ จาก Winery มี
ค่าเฉลี่ยเท่ากัน (ค่าเฉลี่ย 4.80) การให้ส่วนลดพิเศษในการซื้ อเครดิตในลักษณะได้รับเป็ นเงิน (ค่าเฉลี่ย
4.79) และการให้ ค่ า ตอบแทนสนั บ สนุ น การขายโดยจัด การท่ อ งเที่ ย วประจ าปี – Winery Tour
(ค่าเฉลี่ย 4.73) ตามลาดับ
ผูต้ อบแบบสอบถามที่ดาเนินกิจการในระยะ 1-5 ปี มีความคาดหวังในปั จจัยย่อยด้านการ
ส่ งเสริ มการขาย ในระดับมาก เรี ยงตามลาดับค่าเฉลี่ย ได้แก่ การให้ส่วนลดพิเศษในการซื้ อเครดิตใน
ลักษณะได้รับเป็ นมูลค่าแทนเงิน (Rebate) และการขายในลักษณะการฝากขายแต่ไม่ได้ส่วนลดใด ๆ
มีค่าเฉลี่ ยเท่ากัน (ค่าเฉลี่ ย 4.42) รองลงมาคือการให้ส่วนลดพิเศษในการซื้ อเงินสดในลักษณะได้รับ
เป็ นเงิน (ค่าเฉลี่ย 4.38) การให้ค่าเชี ยร์ ต่อขวดสาหรับพนักงานของธุ รกิ จที่ช่วยนาเสนอขายสิ นค้าให้
เป็ นเงิน (ค่าเฉลี่ ย4.34) การแบ่งกลุ่ มลูกค้า เช่ น Starwood / Minor / Accor เพื่อได้ราคาส่ วนลดพิเศษ
(ค่าเฉลี่ ย 4.32) การให้ส่ วนลดพิ เศษในการซื้ อเงิ นสดในลักษณะได้รับเป็ นมูลค่าแทนเงิ น (Rebate)
(ค่าเฉลี่ย 4.11) การให้ส่วนลดพิเศษในการซื้ อเครดิตในลักษณะได้รับเป็ นสิ นค้า (ค่าเฉลี่ย 4.05) การให้
ค่าเชี ยร์ ต่อขวดสาหรับพนักงานของธุ รกิจที่ช่วยนาเสนอขายสิ นค้าให้เป็ นสิ นค้า (ค่าเฉลี่ ย 3.91) และ
การให้ส่วนลดพิเศษในการซื้ อเงินสดในลักษณะได้รับเป็ นสิ นค้า (ค่าเฉลี่ย 3.87) ตามลาดับ

57

ผูต้ อบแบบสอบถามที่ ด าเนิ น กิ จ การในระยะเวลา มากกว่า 5 ปี มี ค วามคาดหวัง ต่ อ
กิจกรรมส่ งเสริ มการตลาดของผูน้ าเข้าไวน์ ในด้านการส่ งเสริ มการขาย โดยรวมมีค่าเฉลี่ยอยูใ่ นระดับ
มาก (ค่าเฉลี่ย 4.32)
โดยผูต้ อบแบบสอบถามที่ดาเนิ นกิจการในระยะเวลา มากกว่า มีความคาดหวังในปั จจัย
ย่อยด้านการส่ งเสริ มการขาย ในระดับมากที่สุด เรี ยงตามลาดับค่าเฉลี่ย ได้แก่ การฝึ กอบรมพนักงาน
โดยเจ้าหน้าที่จากผูน้ าเข้าไวน์ (ค่าเฉลี่ย 4.83) รองลงมาคือการให้ค่าตอบแทนสนับสนุ นการขายโดย
จัด การท่ องเที่ ย วประจ าปี – เที่ ย วทั่วไป (ค่ าเฉลี่ ย 4.80) การให้ ส่ วนลดพิ เศษในการซื้ อ เครดิ ต ใน
ลัก ษณะได้รับ เป็ นเงิ น (ค่ าเฉลี่ ย 4.75) การให้ค่ าตอบแทนสนับ สนุ นการขายโดยจัดการท่ องเที่ ย ว
ประจ าปี – Winery Tour (ค่ า เฉลี่ ย 4.70) และการฝึ กอบรมพนัก งานโดยเจ้า หน้ า ที่ จ าก Winery
(ค่าเฉลี่ย 4.65) ตามลาดับ
ผูต้ อบแบบสอบถามที่ดาเนิ นกิจการในระยะเวลา มากกว่า 5 ปี มีความคาดหวังในปั จจัย
ย่อยด้านการส่ งเสริ มการขาย ในระดับมาก ได้แก่ การขายในลักษณะการฝากขายแต่ไม่ได้ส่วนลดใด ๆ
(ค่าเฉลี่ ย 4.40) รองลงมาคือการให้ส่วนลดพิเศษในการซื้ อเครดิตในลักษณะได้รับเป็ นมูลค่าแทนเงิน
(Rebate) และการให้ส่วนลดพิเศษในการซื้ อเงินสดในลักษณะได้รับเป็ นเงิน มีค่าเฉลี่ยเท่ากัน (ค่าเฉลี่ย
4.30) การแบ่งกลุ่มลูกค้า เช่น Starwood / Minor / Accor เพื่อได้ราคาส่ วนลดพิเศษ (ค่าเฉลี่ย 4.15) การ
ให้ค่าเชี ยร์ ต่อขวดสาหรับพนักงานของธุ รกิ จที่ช่วยนาเสนอขายสิ นค้าให้เป็ นเงิน (ค่าเฉลี่ย 4.12) การ
ให้ส่วนลดพิเศษในการซื้ อเครดิตในลักษณะได้รับเป็ นสิ นค้า (ค่าเฉลี่ย 4.00) การให้ส่วนลดพิเศษใน
การซื้ อเงินสดในลักษณะได้รับเป็ นมูลค่าแทนเงิน (Rebate) (ค่าเฉลี่ย 3.98) การให้ส่วนลดพิเศษในการ
ซื้ อเงินสดในลักษณะได้รับเป็ นสิ นค้า (ค่าเฉลี่ย 3.80) และการให้ค่าเชียร์ ต่อขวดสาหรับพนักงานของ
ธุ รกิจที่ช่วยนาเสนอขายสิ นค้าให้เป็ นสิ นค้า (ค่าเฉลี่ย 3.70) ตามลาดับ
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ตารางที่ 4.25 แสดงจานวนร้อยละค่าเฉลี่ยและการแปลผลของความคาดหวังของลูกค้าธุ รกิจในอาเภอ
เมืองเชียงใหม่ที่มีต่อกิจกรรมส่ งเสริ มการตลาดของผูน้ าเข้าไวน์ ในด้านการตลาดทางตรง จาแนกตาม
ลักษณะระยะเวลาการดาเนินกิจการ
ระยะเวลาการดาเนินกิจการ
ไม่ เกิน 1 ปี
1 – 5 ปี
มากกว่า 5 ปี
การตลาดทางตรง

การส่ งข่าวสารเกี่ยวกับสิ นค้าทาง E-Mail
การส่ งข่าวสารประจาเดือนต่าง ๆ ทาง
ไปรษณี ย ์
รายละเอียดเกี่ยวกับสิ นค้าในเว็บไซต์ของ
บริ ษทั ฯ
รายละเอียดเกี่ยวกับสิ นค้าและข้อมูล
ข่าวสารใน Facebook ของบริ ษทั ฯ
การจัดทาแคตตาล๊อคเกี่ยวกับสิ นค้า
การสั่งซื้ อไวน์ทาง Line
ค่ าเฉลีย่ รวม
(แปลผล)

ค่ าเฉลีย่
(แปลผล)

ค่ าเฉลีย่
(แปลผล)

ค่ าเฉลีย่
(แปลผล)

4.38
(มาก)
3.19
(ปานกลาง)
4.67
(มากที่สุด)
4.02
(มาก)
3.83
(มาก)
4.54
(มากที่สุด)
4.11
(มาก)

4.29
(มาก)
3.21
(ปานกลาง)
4.50
(มากที่สุด)
4.29
(มาก)
4.15
(มาก)
4.20
(มาก)
4.11
(มาก)

4.12
(มาก)
2.98
(ปานกลาง)
4.22
(มาก)
4.08
(มาก)
4.12
(มาก)
4.12
(มาก)
3.94
(มาก)

จากตารางที่ 4.25 จากการศึกษาพบว่าผูต้ อบแบบสอบถามที่ดาเนิ นกิจการในระยะเวลา
ไม่เกิ น 1 ปี มีความคาดหวังต่อกิ จกรรมส่ งเสริ มการตลาดของผูน้ าเข้าไวน์ ในด้านการตลาดทางตรง
โดยรวมมีค่าเฉลี่ยอยูใ่ นระดับมาก (ค่าเฉลี่ย 4.11)
โดยผูต้ อบแบบสอบถามที่ ดาเนิ นกิ จการในระยะเวลา ไม่ เกิ น 1 ปี มีความคาดหวังใน
ปั จจัยย่อยด้านการตลาดทางตรง ในระดับมากที่สุด ได้แก่ รายละเอียดเกี่ ยวกับสิ นค้าในเว็บไซต์ของ
บริ ษทั ฯ (ค่าเฉลี่ย 4.67 ) รองลงมาคือ การสั่งซื้ อไวน์ทาง Line (ค่าเฉลี่ย 4.54)
ผูต้ อบแบบสอบถามที่ดาเนิ นกิ จการในระยะเวลา ไม่เกิ น 1 ปี มีความคาดหวังในปั จจัย
ย่อยด้านการตลาดทางตรง ในระดับมาก เรี ยงตามลาดับค่าเฉลี่ย ได้แก่ การส่ งข่าวสารเกี่ ยวกับสิ นค้า
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ทาง E-Mail (ค่าเฉลี่ ย 4.38) รองลงมาคือ รายละเอี ยดเกี่ ยวกับสิ นค้าและข้อมูลข่าวสารใน Facebook
ของบริ ษทั ฯ (ค่าเฉลี่ย 4.02) และการจัดทาแคตตาล๊อคเกี่ยวกับสิ นค้า (ค่าเฉลี่ย 3.83) ตามลาดับ
ผูต้ อบแบบสอบถามที่ดาเนิ น กิ จการในระยะเวลา ไม่เกิ น 1 ปี มีความคาดหวังในปั จจัย
ย่อยด้านการตลาดทางตรง ในระดับปานกลาง ได้แก่ การส่ งข่าวสารประจาเดือนต่าง ๆ ทางไปรษณี ย ์
(ค่าเฉลี่ย 3.19)
ผูต้ อบแบบสอบถามที่ ดาเนิ นกิ จการในระยะเวลา 1-5 ปี มี ความคาดหวังต่อกิ จกรรม
ส่ งเสริ ม การตลาดของผูน้ าเข้าไวน์ ในด้านการตลาดทางตรง โดยรวมมี ค่ าเฉลี่ ย อยู่ใ นระดับ มาก
(ค่าเฉลี่ย 4.11)
โดยผูต้ อบแบบสอบถามที่ดาเนินกิจการในระยะเวลา 1-5 ปี มีความคาดหวังในปั จจัยย่อย
ด้านการตลาดทางตรง ในระดับ มาก เรี ย งตามล าดับ ค่ าเฉลี่ ย ได้แก่ รายละเอี ย ดเกี่ ย วกับ สิ น ค้าใน
เว็บไซต์ของบริ ษทั ฯ (ค่าเฉลี่ย 4.50)
ผูต้ อบแบบสอบถามที่ ดาเนิ นกิ จการในระยะเวลา 1-5 ปี มี ความคาดหวังในปั จจัยย่อย
ด้านการตลาดทางตรง ในระดับ มาก ได้แก่ การส่ งข่าวสารเกี่ ยวกับ สิ นค้าทาง E-Mail รายละเอีย ด
เกี่ยวกับสิ นค้าและข้อมูลข่าวสารใน Facebook ของบริ ษทั ฯ ค่าเฉลี่ยเท่ากัน (ค่าเฉลี่ย 4.29)รองลงมาคือ
การสั่ ง ซื้ อ ไวน์ ท าง Line (ค่ า เฉลี่ ย 4.20) และการจัด ท าแคตตาล๊ อ คเกี่ ย วกับ สิ น ค้า (ค่ า เฉลี่ ย 4.15)
ตามลาดับ
ผูต้ อบแบบสอบถามที่ ดาเนิ นกิ จการในระยะเวลา 1-5 ปี มี ความคาดหวังในปั จจัยย่อย
ด้านการตลาดทางตรง ในระดับ ปานกลาง ได้แก่ การส่ งข่ าวสารประจาเดื อนต่าง ๆ ทางไปรษณี ย ์
(ค่าเฉลี่ย 3.21)
ผูต้ อบแบบสอบถามที่ ด าเนิ น กิ จการในระยะเวลา มากกว่า 5 ปี มี ค วามคาดหวัง ต่ อ
กิจกรรมส่ งเสริ มการตลาดของผูน้ าเข้าไวน์ ในด้านการการตลาดทางตรงโดยรวมมีค่าเฉลี่ยอยูใ่ นระดับ
มาก (ค่าเฉลี่ย 3.94)
โดยผูต้ อบแบบสอบถามที่ดาเนิ นกิ จการในระยะเวลา มากกว่า 5 ปี มีความคาดหวังใน
ปั จจัยย่อยด้านการตลาดทางตรง ในระดับมาก เรี ยงตามลาดับค่าเฉลี่ย ได้แก่ รายละเอียดเกี่ยวกับสิ นค้า
ในเว็บไซต์ของบริ ษทั ฯ (ค่าเฉลี่ ย 4.22) รองลงมาคือ การส่ งข่าวสารเกี่ ยวกับสิ นค้าทาง E-Mail การ
จัดท าแคตตาล๊ อคเกี่ ย วกับ สิ น ค้า และการสั่ ง ซื้ อ ไวน์ ท าง Lineค่ าเฉลี่ ย เท่ า กัน (ค่ าเฉลี่ ย 4.12) และ
รายละเอียดเกี่ยวกับสิ นค้าและข้อมูลข่าวสารใน Facebook ของบริ ษทั ฯ (ค่าเฉลี่ย 4.08) ตามลาดับ
ผูต้ อบแบบสอบถามที่ดาเนิ นกิจการในระยะเวลา มากกว่า 5 ปี มีความคาดหวังในปั จจัย
ย่อยด้านการตลาดทางตรง ในระดับปานกลาง ได้แก่ การส่ งข่าวสารประจาเดือนต่าง ๆ ทางไปรษณี ย ์
(ค่าเฉลี่ย 2.98)
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ตารางที่ 4.26 แสดงจานวนร้อยละค่าเฉลี่ยและการแปลผลของความคาดหวังของลูกค้าธุ รกิจในอาเภอ
เมืองเชี ยงใหม่ที่มีต่อกิ จกรรมส่ งเสริ มการตลาดของผูน้ าเข้าไวน์ ในด้านการส่ งเสริ มการขาย ไปยัง
ผูบ้ ริ โภคจาแนกตามลักษณะระยะเวลาการดาเนินกิจการ
ระยะเวลาการดาเนินกิจการ
การส่ งเสริมการขาย
ไม่ เกิน 1 ปี
1 – 5 ปี
มากกว่า 5 ปี
ไปยังผู้บริ โภค
ค่ าเฉลีย่
ค่ าเฉลีย่
ค่ าเฉลีย่
การสนับสนุนอุปกรณ์ส่งเสริ มการขาย –
แก้วไวน์
การสนับสนุนอุปกรณ์ส่งเสริ มการขาย – ถัง
แช่ไวน์
การสนับสนุนอุปกรณ์ส่งเสริ มการขาย – ที่
เปิ ดไวน์
การสนับสนุนอุปกรณ์ส่งเสริ มการขาย – ถัง
ไม้โอ๊คเพื่อตกแต่ง
การสนับสนุนอุปกรณ์ส่งเสริ มการขาย – ลัง
ไวน์เพื่อตกแต่ง
การสนับสนุนอุปกรณ์ส่งเสริ มการขาย –
สมุดปกเมนูไวน์
การสนับสนุนอุปกรณ์ส่งเสริ มการขาย –
เต็นท์การ์ ดตั้งโต๊ะ
การสนับสนุนอุปกรณ์ส่งเสริ มการขาย – ตู้
แช่ไวน์
การสนับสนุนอุปกรณ์ส่งเสริ มการขาย –
ชั้นวางไวน์
การสนับสนุนการตกแต่งสถานที่ใน
ลักษณะเป็ นสิ นค้า
การสนับสนุนการตกแต่งสถานที่ใน
ลักษณะเป็ นเงิน

(แปลผล)

(แปลผล)

(แปลผล)

4.58
(มากที่สุด)
4.54
(มากที่สุด)
4.58
(มากที่สุด)
4.69
(มากที่สุด)
4.75
(มากที่สุด)
4.40
(มาก)
4.83
(มากที่สุด)
4.90
(มากที่สุด)
4.90
(มากที่สุด)
4.38
(มาก)
4.85
(มากที่สุด)

4.55
(มากที่สุด)
4.80
(มากที่สุด)
4.62
(มากที่สุด)
4.70
(มากที่สุด)
4.77
(มากที่สุด)
4.47
(มาก)
4.92
(มากที่สุด)
4.83
(มากที่สุด)
4.87
(มากที่สุด)
4.22
(มาก)
4.87
(มากที่สุด)

4.60
(มากที่สุด)
4.78
(มากที่สุด)
4.70
(มากที่สุด)
4.72
(มากที่สุด)
4.78
(มากที่สุด)
4.55
(มากที่สุด)
4.95
(มากที่สุด)
4.85
(มากที่สุด)
4.98
(มากที่สุด)
4.12
(มาก)
4.87
(มากที่สุด)
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ตารางที่ 4.26 (ต่ อ) แสดงจานวนร้อยละค่าเฉลี่ยและการแปลผลของความคาดหวังของลูกค้าธุ รกิจใน
อาเภอเมืองเชี ยงใหม่ที่มีต่อกิจกรรมส่ งเสริ มการตลาดของผูน้ าเข้าไวน์ ในด้านการส่ งเสริ มการขายไป
ยังผูบ้ ริ โภคจาแนกตามลักษณะระยะเวลาการดาเนินกิจการ
ระยะเวลาการดาเนินกิจการ
การส่ งเสริมการขาย
ไม่ เกิน 1 ปี
1 – 5 ปี
มากกว่า 5 ปี
ไปยังผู้บริ โภค
ค่ าเฉลีย่
ค่ าเฉลีย่
ค่ าเฉลีย่
การสนับสนุนการจัดงาน Wine Dinner เป็ น
ลักษณะของเงิน
การสนับสนุนการจัดงาน Wine Dinner เป็ น
ลักษณะของสิ นค้า
การสนับสนุนการจัดงาน Wine Tasting
เป็ นลักษณะของเงิน
การสนั บ สนุ นการจัด งาน Wine Tasting
เป็ นลักษณะของสิ นค้า
เจ้ า หน้ า ที่ จาก Winery ที่ มาร่ วมจั ด งาน
Wine Dinner เป็ น Winemaker
เจ้ า หน้ า ที่ จาก Winery ที่ มาร่ วมจั ด งาน
Wine Tasting เป็ น Winemaker
เจ้า หน้ า ที่ ซ่ ึ งมาร่ ว มจัด งาน Wine Dinner
เป็ นเจ้าหน้าที่จากผูน้ าเข้าไวน์
เจ้า หน้ า ที่ ซ่ ึ งมาร่ ว มจัด งาน Wine Tasting
เป็ นเจ้าหน้าที่จากผูน้ าเข้าไวน์
เจ้าหน้าที่จากผูน้ าเข้าไวน์เป็ นผูด้ าเนินการ
จัดงาน Wine Dinner เอง
เจ้าหน้าที่จากผูน้ าเข้าไวน์เป็ นผูด้ าเนิ นการ
จัดงาน Wine Tasting เอง
ค่ าเฉลีย่ รวม
(แปลผล)

(แปลผล)

(แปลผล)

(แปลผล)

4.73
(มากที่สุด)
4.75
(มากที่สุด)
4.81
(มากที่สุด)
4.83
(มากที่สุด)
4.73
(มากที่สุด)
4.71
(มากที่สุด)
4.65
(มากที่สุด)
4.37
(มาก)
4.38
(มาก)
4.42
(มาก)
4.66
(มากทีส่ ุ ด)

4.72
(มากที่สุด)
4.74
(มากที่สุด)
4.79
(มากที่สุด)
4.79
(มากที่สุด)
4.80
(มากที่สุด)
4.74
(มากที่สุด)
4.56
(มากที่สุด)
4.67
(มากที่สุด)
4.45
(มาก)
4.34
(มาก)
4.68
(มากทีส่ ุ ด)

4.77
(มากที่สุด)
4.80
(มากที่สุด)
4.78
(มากที่สุด)
4.85
(มากที่สุด)
4.87
(มากที่สุด)
4.77
(มากที่สุด)
4.40
(มาก)
4.72
(มากที่สุด)
4.37
(มาก)
4.25
(มาก)
4.69
(มากทีส่ ุ ด)
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จากตารางที่ 4.26 จากการศึกษาพบว่าผูต้ อบแบบสอบถามที่ดาเนิ นกิ จการในระยะเวลา
ไม่เกิน 1 ปี มีความคาดหวังต่อกิจกรรมส่ งเสริ มการตลาดของผูน้ าเข้าไวน์ ในด้านการส่ งเสริ มการขาย
ไปยังผูบ้ ริ โภคโดยรวมมีค่าเฉลี่ยอยูใ่ นระดับมากที่สุด (ค่าเฉลี่ย 4.66)
โดยผูต้ อบแบบสอบถามที่ ดาเนิ นกิ จการในระยะเวลา ไม่ เกิ น 1 ปี มีความคาดหวังใน
ปั จจัยย่อยด้านการส่ งเสริ มการขายไปยังผูบ้ ริ โภคในระดับมากที่สุด เรี ยงตามลาดับค่าเฉลี่ย ได้แก่ การ
สนับสนุ นอุปกรณ์ ส่งเสริ มการขาย – ตูแ้ ช่ ไวน์ และการสนับสนุ นอุปกรณ์ ส่งเสริ มการขาย – ชั้นวาง
ไวน์ มีค่าเฉลี่ ยเท่ากัน (ค่าเฉลี่ ย 4.90) รองลงมาคือ การสนับสนุ นการตกแต่งสถานที่ในลักษณะเป็ น
เงิน (ค่าเฉลี่ย 4.85) การสนับสนุนอุปกรณ์ส่งเสริ มการขาย – เต็นท์การ์ ดตั้งโต๊ะ และการสนับสนุนการ
จัดงาน Wine Tasting เป็ นลักษณะของสิ นค้า (ค่าเฉลี่ย 4.83) การสนับสนุ นการจัดงาน Wine Tasting
เป็ นลักษณะของเงิน (ค่าเฉลี่ย 4.81) การสนับสนุ นอุปกรณ์ ส่งเสริ มการขาย – ลังไวน์เพื่อตกแต่ง และ
การสนับสนุ นการจัดงาน Wine Dinner เป็ นลักษณะของสิ นค้า มี ค่าเฉลี่ ยเท่ากัน (ค่าเฉลี่ ย 4.75)การ
สนับสนุ นการจัดงาน Wine Dinner เป็ นลักษณะของเงิน และเจ้าหน้าที่จาก Winery ที่ มาร่ วมจัดงาน
Wine Dinner เป็ น Winemaker (ค่ าเฉลี่ ย 4.73) เจ้าหน้าที่ จาก Winery ที่ ม าร่ วมจัดงาน Wine Tasting
เป็ น Winemaker (ค่ า เฉลี่ ย 4.71) การสนับ สนุ น อุ ป กรณ์ ส่ ง เสริ ม การขาย – ถัง ไม้โ อ๊ ค เพื่ อ ตกแต่ ง
(ค่าเฉลี่ย 4.69) เจ้าหน้าที่ซ่ ึ งมาร่ วมจัดงาน Wine Dinner เป็ นเจ้าหน้าที่จากผูน้ าเข้าไวน์ (ค่าเฉลี่ย 4.65)
การสนับสนุนอุปกรณ์ส่งเสริ มการขาย – แก้วไวน์ และการสนับสนุ นอุปกรณ์ส่งเสริ มการขาย – ที่เปิ ด
ไวน์ (ค่าเฉลี่ย 4.58) และการสนับสนุนอุปกรณ์ส่งเสริ มการขาย – ถังแช่ไวน์ (ค่าเฉลี่ย 4.54) ตามลาดับ
ผูต้ อบแบบสอบถามที่ดาเนิ นกิ จการในระยะเวลา ไม่เกิ น 1 ปี มีความคาดหวังในปั จจัย
ย่อยด้านการส่ งเสริ มการขายไปยังผูบ้ ริ โภคในระดับมาก เรี ยงตามลาดับค่าเฉลี่ย ได้แก่ เจ้าหน้าที่จากผู้
น าเข้าไวน์ เป็ นผูด้ าเนิ น การจัด งาน Wine Tasting เอง (ค่ า เฉลี่ ย 4.42) รองลงมาคื อ การสนับ สนุ น
อุ ป กรณ์ ส่ ง เสริ ม การขาย – สมุ ดปกเมนู ไ วน์ (ค่ าเฉลี่ ย 4.40) การสนับ สนุ นการตกแต่ งสถานที่ ใ น
ลักษณะเป็ นสิ นค้า และเจ้าหน้าที่จากผูน้ าเข้าไวน์เป็ นผูด้ าเนิ นการจัดงาน Wine Dinner เอง (ค่าเฉลี่ ย
4.38) และเจ้าหน้าที่ ซ่ ึ งมาร่ วมจัดงาน Wine Tasting เป็ นเจ้าหน้าที่ จากผูน้ าเข้าไวน์ (ค่ าเฉลี่ ย 4.37)
ตามลาดับ
ผูต้ อบแบบสอบถามที่ ดาเนิ นกิ จการในระยะเวลา 1-5 ปี มี ค วามคาดหวังต่อกิ จกรรม
ส่ งเสริ มการตลาดไปยังผูบ้ ริ โภคของผูน้ าเข้าไวน์ ในด้านการส่ งเสริ มการขาย โดยรวมมีค่าเฉลี่ยอยูใ่ น
ระดับมากที่สุด (ค่าเฉลี่ย 4.68)
โดยผูต้ อบแบบสอบถามที่ดาเนินกิจการในระยะเวลา 1-5 ปี มีความคาดหวังในปั จจัยย่อย
ด้านการส่ งเสริ มการขายไปยังผูบ้ ริ โภคในระดับมากที่สุด เรี ยงตามลาดับค่าเฉลี่ย ได้แก่ การสนับสนุน
อุปกรณ์ส่งเสริ มการขาย – เต็นท์การ์ ดตั้งโต๊ะ (ค่าเฉลี่ย 4.92) การสนับสนุ นอุปกรณ์ส่งเสริ มการขาย –
ชั้นวางไวน์ และการสนับสนุ นการตกแต่งสถานที่ในลักษณะเป็ นเงิน มีค่าเฉลี่ยเท่ากัน (ค่าเฉลี่ย 4.87)
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การสนับสนุ นอุปกรณ์ส่งเสริ มการขาย – ตูแ้ ช่ไวน์ (ค่าเฉลี่ ย 4.83) การสนับสนุ นอุปกรณ์ ส่งเสริ มการ
ขาย – ถังแช่ ไวน์ และเจ้าหน้าที่จาก Winery ที่มาร่ วมจัดงาน Wine Dinner เป็ น Winemaker มีค่าเฉลี่ ย
เท่ า กัน (ค่ า เฉลี่ ย 4.80) การสนั บ สนุ น การจัด งาน Wine Tasting เป็ นลัก ษณะของเงิ น และการ
สนับสนุนการจัดงาน Wine Tasting เป็ นลักษณะของสิ นค้า มีค่าเฉลี่ยเท่ากัน (ค่าเฉลี่ย 4.79) รองลงมา
คือการสนับสนุ นอุปกรณ์ ส่งเสริ มการขาย – ลังไวน์เพื่อตกแต่ง (ค่าเฉลี่ ย 4.77) การสนับสนุ นการจัด
งาน Wine Dinner เป็ นลักษณะของสิ นค้า และเจ้าหน้าที่ จาก Winery ที่ มาร่ วมจัดงาน Wine Tasting
เป็ น Winemaker มีค่าเฉลี่ยเท่ากัน (ค่าเฉลี่ย 4.74) การสนับสนุนการจัดงาน Wine Dinner เป็ นลักษณะ
ของเงิน (ค่าเฉลี่ย 4.72) การสนับสนุ นอุปกรณ์ส่งเสริ มการขาย – ถังไม้โอ๊คเพื่อตกแต่ง (ค่าเฉลี่ย 4.70)
เจ้าหน้าที่ซ่ ึ งมาร่ วมจัดงาน Wine Tasting เป็ นเจ้าหน้าที่จากผูน้ าเข้าไวน์ (ค่าเฉลี่ย 4.67) การสนับสนุน
อุ ป กรณ์ ส่ งเสริ ม การขาย – ที่ เปิ ดไวน์ (ค่าเฉลี่ ย 4.62) เจ้าหน้าที่ ซ่ ึ งมาร่ วมจัดงาน Wine Dinner เป็ น
เจ้าหน้าที่ จากผูน้ าเข้าไวน์ (ค่ าเฉลี่ ย 4.56) และการสนับ สนุ น อุ ป กรณ์ ส่ งเสริ ม การขาย – แก้วไวน์
(ค่าเฉลี่ย 4.55) ตามลาดับ
ผูต้ อบแบบสอบถามที่ดาเนิ นกิจการในระยะเวลา 1-5ปี มีความคาดหวังในปั จจัยย่อยด้าน
การส่ งเสริ มการขายไปยังผูบ้ ริ โภคในระดับมาก เรี ยงตามลาดับค่าเฉลี่ย ได้แก่ การสนับสนุนอุปกรณ์
ส่ ง เสริ ม การขาย – สมุ ด ปกเมนู ไ วน์ (ค่ า เฉลี่ ย 4.47) รองลงมาคื อ เจ้าหน้าที่ จ ากผูน้ าเข้าไวน์ เป็ น
ผูด้ าเนิ นการจัดงาน Wine Dinner เอง (4.45) เจ้าหน้าที่จากผูน้ าเข้าไวน์เป็ นผูด้ าเนิ นการจัดงาน Wine
Tasting เอง (ค่าเฉลี่ย 4.34) และการสนับสนุ นการตกแต่งสถานที่ในลักษณะเป็ นสิ นค้า (ค่าเฉลี่ย 4.22)
ตามลาดับ
ผูต้ อบแบบสอบถามที่ ด าเนิ น กิ จการในระยะเวลา มากกว่า 5 ปี มี ค วามคาดหวัง ต่ อ
กิ จกรรมส่ งเสริ ม การตลาดของผูน้ าเข้าไวน์ ในด้านการส่ งเสริ ม การขายไปยังผูบ้ ริ โภคโดยรวมมี
ค่าเฉลี่ยอยูใ่ นระดับมากที่สุด (ค่าเฉลี่ย 4.69)
โดยผูต้ อบแบบสอบถามที่ดาเนิ นกิ จการในระยะเวลา มากกว่า 5 ปี มีความคาดหวังใน
ปั จจัยย่อยด้านการส่ งเสริ มการขาย ไปยังผูบ้ ริ โภคในระดับมากที่สุด เรี ยงตามลาดับค่าเฉลี่ย ได้แก่ การ
สนับสนุ นอุปกรณ์ ส่งเสริ มการขาย – ชั้นวางไวน์ (ค่าเฉลี่ ย 4.98) การสนับสนุ นอุปกรณ์ ส่งเสริ มการ
ขาย – เต็นท์การ์ ดตั้งโต๊ะ (ค่าเฉลี่ ย 4.95) การสนับสนุ นการตกแต่งสถานที่ ในลักษณะเป็ นเงิ น และ
เจ้าหน้าที่จาก Winery ที่มาร่ วมจัดงาน Wine Dinner เป็ น Winemaker มีค่าเฉลี่ยเทากัน (ค่าเฉลี่ย 4.87)
การสนับสนุ นอุปกรณ์ ส่งเสริ มการขาย – ตูแ้ ช่ไวน์ และการสนับสนุ นการจัดงาน Wine Tasting เป็ น
ลัก ษณะของสิ นค้า (ค่ าเฉลี่ ย 4.85) การสนับ สนุ น การจัดงาน Wine Dinner เป็ นลัก ษณะของสิ น ค้า
(ค่าเฉลี่ย 4.80) การสนับสนุนอุปกรณ์ส่งเสริ มการขาย – ถังแช่ไวน์ และการสนับสนุนอุปกรณ์ส่งเสริ ม
การขาย – ลัง ไวน์ เพื่ อตกแต่ ง และการสนับ สนุ น การจัดงาน Wine Tasting เป็ นลัก ษณะของเงิ น มี
ค่ า เฉลี่ ย เท่ า กัน (ค่ า เฉลี่ ย 4.78) การสนับ สนุ น การจัด งาน Wine Dinner เป็ นลัก ษณะของเงิ น และ
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เจ้าหน้าที่จาก Winery ที่มาร่ วมจัดงาน Wine Tasting เป็ น Winemaker มีค่าเฉลี่ยเท่ากัน (ค่าเฉลี่ย 4.77)
การสนับสนุ นอุปกรณ์ ส่งเสริ มการขาย – ถังไม้โอ๊คเพื่อตกแต่ง และเจ้าหน้าที่ซ่ ึ งมาร่ วมจัดงาน Wine
Tasting เป็ นเจ้าหน้าที่จากผูน้ าเข้าไวน์ มีค่าเฉลี่ยเท่ากัน (ค่าเฉลี่ย 4.72) การสนับสนุ นอุปกรณ์ส่งเสริ ม
การขาย – ที่เปิ ดไวน์ (ค่าเฉลี่ย 4.70) การสนับสนุนอุปกรณ์ส่งเสริ มการขาย – แก้วไวน์ (ค่าเฉลี่ย 4.60)
และการสนับสนุนอุปกรณ์ส่งเสริ มการขาย – สมุดปกเมนูไวน์ (ค่าเฉลี่ย 4.55) ตามลาดับ
โดยผูต้ อบแบบสอบถามที่ ดาเนิ นกิ จการในระยะเวลา มากกว่า 5 ปี มีความคาดหวังใน
ปั จ จัย ย่อ ยด้า นการส่ ง เสริ ม การขายไปยัง ผู้บ ริ โ ภค ในระดับ มาก เรี ย งตามล าดับ ค่ า เฉลี่ ย ได้แ ก่
เจ้าหน้าที่ซ่ ึ งมาร่ วมจัดงาน Wine Dinner เป็ นเจ้าหน้าที่ จากผูน้ าเข้าไวน์ (ค่าเฉลี่ ย 4.40) รองลงมาคือ
เจ้าหน้าที่ จากผูน้ าเข้าไวน์เป็ นผูด้ าเนิ นการจัดงาน Wine Dinner เอง (ค่าเฉลี่ ย 4.37) เจ้าหน้าที่ จากผู้
นาเข้าไวน์เป็ นผูด้ าเนิ นการจัดงาน Wine Tasting เอง (ค่าเฉลี่ ย 4.25) และการสนับสนุ นการตกแต่ง
สถานที่ในลักษณะเป็ นสิ นค้า (ค่าเฉลี่ย 4.12) ตามลาดับ
ตารางที่ 4.27 แสดงจานวนร้อยละค่าเฉลี่ยและการแปลผลของความคาดหวังของลูกค้าธุ รกิจในอาเภอ
เมื องเชี ยงใหม่ที่มีต่อกิ จกรรมส่ งเสริ มการตลาดของผูน้ าเข้าไวน์ ในด้านการประชาสัมพันธ์ จาแนก
ตามลักษณะระยะเวลาการดาเนินกิจการ
ระยะเวลาการดาเนินกิจการ
ไม่ เกิน 1 ปี
1 – 5 ปี
มากกว่า 5 ปี
การประชาสั มพันธ์
ค่ าเฉลีย่
(แปลผล)

ค่ าเฉลีย่
(แปลผล)

ค่ าเฉลีย่
(แปลผล)

4.08
(มาก)
4.23
(มาก)
3.60
(มาก)
3.87
(มาก)
3.94
(มาก)

4.04
(มาก)
4.21
(มาก)
3.61
(มาก)
3.88
(มาก)
4.04
(มาก)

4.15
(มาก)
4.15
(มาก)
3.50
(มาก)
3.85
(มาก)
3.90
(มาก)

การออกบูธงานแสดงสิ นค้าต่าง ๆ เช่น
THAIFEX
การจัดงานเปิ ดตัวสิ นค้าใหม่ ๆ ของบริ ษทั ที่
โรงแรม
การจัดงานเปิ ดตัวสิ นค้าใหม่ ๆ ของบริ ษทั ที่
ห้างสรรพสิ นค้า
การจัด งานเปิ ดตัวสิ นค้าใหม่ ๆ ของบริ ษ ทั ที่
ศูนย์แสดงสิ นค้า
ผูน้ าเข้าไวน์บริ จาคเงินเพื่อการกุศล
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ตารางที่ 4.27 (ต่ อ) แสดงจานวนร้อยละค่าเฉลี่ยและการแปลผลของความคาดหวังของลูกค้าธุ รกิจใน
อาเภอเมื องเชี ยงใหม่ที่มีต่อกิ จกรรมส่ งเสริ มการตลาดของผูน้ าเข้าไวน์ ในด้านการประชาสัมพันธ์
จาแนกตามลักษณะระยะเวลาการดาเนินกิจการ
การประชาสั มพันธ์

ผูน้ าเข้าไวน์บริ จาคสิ่ งของเพื่อการกุศล
ผูน้ าเข้าไวน์จดั กิจกรรมเพื่อสังคมอื่น ๆ
ค่ าเฉลีย่ รวม
(แปลผล)

ระยะเวลาการดาเนินกิจการ
ไม่ เกิน 1 ปี
1 – 5 ปี
มากกว่ า 5 ปี
ค่ าเฉลีย่
ค่ าเฉลีย่
ค่ าเฉลีย่
(แปลผล)
(แปลผล)
(แปลผล)
3.40
3.60
3.58
(มาก)
(มาก)
(มาก)
4.38
4.24
3.95
(มาก)
(มาก)
(มาก)
3.93
3.95
3.87
(มาก)
(มาก)
(มาก)

จากตารางที่ 4.26 จากการศึกษาพบว่าผูต้ อบแบบสอบถามที่ดาเนิ นกิ จการในระยะเวลา
ไม่เกิน 1 ปี มีความคาดหวังต่อกิจกรรมส่ งเสริ มการตลาดของผูน้ าเข้าไวน์ ในด้านการประชาสัมพันธ์
โดยรวมมีค่าเฉลี่ยอยูใ่ นระดับมาก (ค่าเฉลี่ย 3.93)
โดยผูต้ อบแบบสอบถามที่ ดาเนิ นกิ จการในระยะเวลา ไม่ เกิ น 1 ปี มีความคาดหวังใน
ปั จจัยย่อยด้านการประชาสัมพันธ์ในระดับมาก เรี ยงตามลาดับค่าเฉลี่ย ได้แก่ ผูน้ าเข้าไวน์จดั กิจกรรม
เพื่ อสังคมอื่น ๆ (ค่ าเฉลี่ ย 4.38) รองลงมาคื อ การจัดงานเปิ ดตัวสิ นค้าใหม่ ๆ ของบริ ษ ทั ที่ โรงแรม
(ค่าเฉลี่ ย 4.23) การออกบูธงานแสดงสิ นค้าต่าง ๆ เช่ น THAIFEX (ค่าเฉลี่ ย 4.08) ผูน้ าเข้าไวน์บริ จาค
เงินเพื่อการกุศล (ค่าเฉลี่ย 3.94) การจัดงานเปิ ดตัวสิ นค้าใหม่ ๆ ของบริ ษทั ที่ศูนย์แสดงสิ นค้า (ค่าเฉลี่ย
3.87) และการจัดงานเปิ ดตัวสิ นค้าใหม่ ๆ ของบริ ษทั ที่หา้ งสรรพสิ นค้า (ค่าเฉลี่ย 3.60) ตามลาดับ
ผูต้ อบแบบสอบถามที่ ดาเนิ นกิ จการในระยะเวลา ไม่เกิ น 1 ปี มีความคาดหวังในปั จจัย
ย่อ ยด้า นการส่ ง เสริ ม การขายในระดับ ปานกลาง ได้แ ก่ ผูน้ าเข้าไวน์ บ ริ จ าคสิ่ ง ของเพื่ อ การกุ ศ ล
(ค่าเฉลี่ย 3.40)
ผูต้ อบแบบสอบถามที่ ดาเนิ นกิ จการในระยะเวลา 1-5 ปี มี ค วามคาดหวังต่อกิ จกรรม
ส่ งเสริ มการตลาดของผูน้ าเข้าไวน์ ในด้านการประชาสัมพันธ์ โดยรวมมีค่าเฉลี่ยอยูใ่ นระดับมากที่สุด
(ค่าเฉลี่ย 3.95)
โดยผูต้ อบแบบสอบถามที่ดาเนินกิจการในระยะเวลา 1-5 ปี มีความคาดหวังในปั จจัยย่อย
ด้านการประชาสัมพันธ์ ในระดับมาก เรี ยงตามลาดับค่าเฉลี่ย ได้แก่ ผูน้ าเข้าไวน์จดั กิจกรรมเพื่อสังคม
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อื่น ๆ (ค่าเฉลี่ย 4.24) รองลงมาคือการจัดงานเปิ ดตัวสิ นค้าใหม่ ๆ ของบริ ษทั ที่โรงแรม (ค่าเฉลี่ย 4.21)
การออกบูธงานแสดงสิ นค้าต่าง ๆ เช่น THAIFEX และผูน้ าเข้าไวน์บริ จาคเงินเพื่ อการกุศล มีค่าเฉลี่ย
เท่ากัน (ค่าเฉลี่ ย 4.04) การจัดงานเปิ ดตัวสิ นค้าใหม่ ๆ ของบริ ษทั ที่ ศูนย์แสดงสิ นค้า (ค่าเฉลี่ ย 3.88)
การจัดงานเปิ ดตัวสิ นค้าใหม่ ๆ ของบริ ษทั ที่ห้างสรรพสิ นค้า (ค่าเฉลี่ ย 3.61) และผูน้ าเข้าไวน์บริ จาค
สิ่ งของเพื่อการกุศล (ค่าเฉลี่ย 3.60) ตามลาดับ
ผูต้ อบแบบสอบถามที่ ด าเนิ น กิ จการในระยะเวลา มากกว่า 5 ปี มี ค วามคาดหวัง ต่ อ
กิจกรรมส่ งเสริ มการตลาดของผูน้ าเข้าไวน์ ในด้านการประชาสัมพันธ์โดยรวมมีค่าเฉลี่ ยอยู่ในระดับ
มาก (ค่าเฉลี่ย 3.87)
โดยผูต้ อบแบบสอบถามที่ดาเนิ นกิ จการในระยะเวลา มากกว่า 5 ปี มีความคาดหวังใน
ปั จจัยย่อยด้านการประชาสัมพันธ์ ในระดับมาก เรี ยงตามลาดับค่าเฉลี่ย ได้แก่ การออกบูธงานแสดง
สิ นค้าต่าง ๆ เช่น THAIFEX และการจัดงานเปิ ดตัวสิ นค้าใหม่ ๆ ของบริ ษทั ที่โรงแรม มีค่าเฉลี่ยเท่ากัน
(ค่าเฉลี่ย 4.15) ผูน้ าเข้าไวน์จดั กิ จกรรมเพื่อสังคมอื่น ๆ (ค่าเฉลี่ย 3.95) ผูน้ าเข้าไวน์บริ จาคเงินเพื่อการ
กุศล (ค่าเฉลี่ย 3.90) การจัดงานเปิ ดตัวสิ นค้าใหม่ ๆ ของบริ ษทั ที่ศูนย์แสดงสิ นค้า (ค่าเฉลี่ย 3.85) ผูน้ า
เข้าไวน์บริ จาคสิ่ งของเพื่อการกุศล (ค่าเฉลี่ ย 3.58) และการจัดงานเปิ ดตัวสิ นค้าใหม่ ๆ ของบริ ษทั ที่
ห้างสรรพสิ นค้า (ค่าเฉลี่ย 3.50) ตามลาดับ
4.5 ส่ วนที่ 5 ข้ อเสนอแนะเพิม่ เติมเกี่ยวกับความคาดหวังที่มีต่อกิจกรรมส่ งเสริมการตลาดของผู้นาเข้ า
ไวน์
1. พนักงานควรมีความรู้สามารถแนะนาผลิตภัณฑ์ได้อย่างละเอียดชัดเจน 2 ราย
2. ควรมีการช่วยออกแบบตกแต่งสถานที่ 1 ราย
3. ควรมีเว็บไซด์แนะนาผลิตภัณฑ์ 1 ราย
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บทที่ 5
สรุปผลการศึกษา อภิปรายผล ข้ อค้นพบ และข้ อเสนอแนะ
การศึกษาครั้งนี้ มีวตั ถุ ประสงค์เพื่อ ศึกษาความคาดหวังของลู กค้าธุ รกิ จในอาเภอเมื อง
เชี ยงใหม่ต่อกิจกรรมส่ งเสริ มการตลาดของผูน้ าเข้าไวน์โดยใช้แบบสอบถามเป็ นเครื่ องมือในการเก็บ
รวบรวมข้อมูล โดยข้อมูลที่ได้ นามา วิเคราะห์ โดยใช้สถิติเชิ งพรรณนา ค่าสถิติที่ใช้ได้แก่ ค่าความถี่
ค่าร้อยละ และค่าเฉลี่ย สามารถ สรุ ปผลการศึกษา อภิปรายผล ข้อค้นพบ และข้อเสนอแนะได้ดงั นี้
5.1 สรุ ปผลการศึกษา
ส่ วนที่ 1 ข้ อมูลทัว่ ไป
จากการศึ ก ษาพบว่าส่ วนใหญ่ ล ัก ษณะของกิ จการเป็ นโรงแรม อยู่ในเขตอาเภอเมื อง
เชี ยงใหม่ กิ จการมีการซื้ อไวน์นาเข้าทั้งหมด ส่ วนใหญ่จานวนผูน้ าเข้าไวน์ 2 ราย ยอดการสั่งซื้ อไวน์
ต่อหนึ่ งเดื อนอยู่ที่ 40,001 – 70,000 บาท ระยะเวลาในการดาเนิ นกิ จการส่ วนใหญ่ 1-5 ปี ผูม้ ีอานาจ
ตัดสิ นใจสั่งซื้ อไวน์ ส่ วนใหญ่ เป็ นผูจ้ ดั การแผนกอาหารและเครื่ องดื่ม ส่ วนใหญ่เป็ นเพศชาย มีอายุ 31
– 40 ปี การศึกษาระดับปริ ญญาตรี
ส่ วนที่ 2 ข้ อมูลเกีย่ วกับความคาดหวังของลูกค้ าธุรกิจในอาเภอเมืองเชี ยงใหม่ ต่อกิจกรรม
ส่ งเสริมการตลาดของผู้นาเข้ าไวน์
การขายโดยพนักงานขาย
การศึกษาพบว่าผูต้ อบแบบสอบถามมีความคาดหวังต่อกิจกรรมส่ งเสริ มการตลาดของผู้
นาเข้าไวน์ ในด้านการขายโดยพนักงานขาย โดยรวมมีค่าเฉลี่ยความคาดหวังอยูใ่ นระดับมากที่สุด
โดยผูต้ อบแบบสอบถามมีความคาดหวังในปั จจัยย่อย ด้านการขายโดยพนักงานขายอันดับสู งสุ ด คือ
ความรู้ในตัวสิ นค้าของพนักงานขาย มีค่าเฉลี่ยระดับคาดหวังอยูใ่ นระดับมากที่สุด
การส่ งเสริมการขายไปยังคนกลาง
จากการศึกษาพบว่าผูต้ อบแบบสอบถามมีความคาดหวังต่อกิ จกรรมส่ งเสริ มการตลาด
ของผูน้ าเข้าไวน์ ในด้านการส่ งเสริ มการขาย โดยรวมมี ค่าเฉลี่ ยความคาดหวังอยู่ในระดับมาก โดย
ผูต้ อบแบบสอบถามมีความคาดหวังในปั จจัยย่อยด้านการส่ งเสริ มการขายอันดับสู งสุ ด คือ ได้แก่ การ
ให้ค่าตอบแทนสนับสนุ นการขายโดยจัดการท่องเที่ยวประจาปี – เที่ยวทัว่ ไป มีค่าเฉลี่ยระดับคาดหวัง
อยูใ่ นระดับมากที่สุด
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การตลาดทางตรง
จากการศึกษาพบว่าผูต้ อบแบบสอบถามมีความคาดหวังต่อกิ จกรรมส่ งเสริ มการตลาด
ของผูน้ าเข้าไวน์ ในด้านการตลาดทางตรงโดยรวมมีค่าเฉลี่ยความคาดหวังอยูใ่ นระดับมาก โดยผูต้ อบ
แบบสอบถามมีความคาดหวังในปั จจัยย่อยด้านการการตลาดทางตรงในอันดับสู งสุ ด คือ รายละเอียด
เกี่ยวกับสิ นค้าในเว็บไซด์ของบริ ษทั ฯ มีค่าเฉลี่ยระดับคาดหวังอยูใ่ นระดับมาก
การส่ งเสริมการขายไปยังผู้บริโภค
จากการศึกษาพบว่าผูต้ อบแบบสอบถามมีความคาดหวังต่อกิ จกรรมส่ งเสริ มการตลาด
ของผูน้ าเข้าไวน์ ในด้านการส่ งเสริ มการขายโดยรวมมีค่าเฉลี่ยความคาดหวังอยูใ่ นระดับมากที่สุด โดย
ผูต้ อบแบบสอบถามมี ความคาดหวังในปั จจัยย่อยด้านการส่ งเสริ มการขายในอันดับสู งสุ ด คือ การ
สนับสนุนอุปกรณ์ส่งเสริ มการขาย – เต็นท์การ์ ดตั้งโต๊ะ มีค่าเฉลี่ยระดับคาดหวังอยูใ่ นระดับมากที่สุด
การประชาสั มพันธ์
จากการศึกษาพบว่าผูต้ อบแบบสอบถามมีความคาดหวังต่อกิ จกรรมส่ งเสริ มการตลาด
ของผูน้ าเข้าไวน์ ในด้านการประชาสัมพันธ์ โดยรวมมี ค่ าเฉลี่ ยความคาดหวังอยู่ในระดับ มาก โดย
ผูต้ อบแบบสอบถามมีความคาดหวังในปั จจัยย่อยด้านการประชาสัมพันธ์ ในอันดับสู งสุ ด คือ ผูน้ าเข้า
ไวน์จดั กิจกรรมเพื่อสังคมอื่น ๆ มีค่าเฉลี่ยระดับคาดหวังอยูใ่ นระดับมากที่สุด
ส่ ว นที่ 3 ข้ อมู ล เกี่ยวกับ ความคาดหวังของลู กค้ าธุ รกิจ ในอาเภอเมืองเชี ยงใหม่ ที่มีต่ อ
กิจกรรมส่ งเสริมการตลาดของผู้นาเข้ าไวน์ จาแนกตามลักษณะของกิจการ
การขายโดยพนักงานขาย
จากการศึ ก ษาพบว่าผูต้ อบแบบสอบถามที่ ดาเนิ นกิ จการในลัก ษณะโรงแรม มี ค วาม
คาดหวังต่อกิ จกรรมส่ งเสริ มการตลาดของผูน้ าเข้าไวน์ ในด้านการขายโดยพนักงานขาย โดยรวมมี
ค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก โดยผูต้ อบแบบสอบถามที่ดาเนิ นกิ จการในลักษณะโรงแรมมีความคาดหวัง
ในปั จจัยย่อยด้านการขายโดยพนักงานขายในอันดับสู งสุ ด ได้แก่ ความรู ้ในตัวสิ นค้าของพนักงานขาย
ผูต้ อบแบบสอบถามที่ดาเนิ นกิ จการในลักษณะร้ านอาหารมี ความคาดหวังต่อกิ จกรรม
ส่ งเสริ มการตลาดของผูน้ าเข้าไวน์ ในด้านการขายโดยพนักงานขาย โดยรวมมีค่าเฉลี่ยอยูใ่ นระดับมาก
ที่สุดโดยผูต้ อบแบบสอบถามที่ดาเนิ นกิจการในลักษณะร้านอาหาร มีความคาดหวังในปั จจัยย่อยด้าน
การขายโดยพนักงานขายในอันดับสู งสุ ด ได้แก่ ความซื่ อสัตย์ของพนักงานขาย
ผู้ต อบแบบสอบถามที่ ด าเนิ น กิ จ การในลัก ษณะไวน์ บ าร์ /ร้ า นจ าหน่ า ยเครื่ อ งดื่ ม
แอลกอฮอล์ มี ค วามคาดหวัง ต่ อกิ จกรรมส่ ง เสริ ม การตลาดของผูน้ าเข้า ไวน์ ในด้านการขายโดย
พนักงานขาย โดยรวมมี ค่ าเฉลี่ ย อยู่ในระดับ มากที่ สุ ด โดยผูต้ อบแบบสอบถามที่ ดาเนิ นกิ จการใน
69

ลักษณะไวน์ บาร์ /ร้ านจาหน่ ายเครื่ องดื่ มแอลกอฮอล์ มี ความคาดหวังในปั จจัยย่อยด้านการขายโดย
พนักงานขายในอันดับสู งสุ ด ได้แก่ ความรู ้ในตัวสิ นค้าของพนักงานขาย
การส่ งเสริมการขายไปยังคนกลาง
จากการศึ ก ษาพบว่าผูต้ อบแบบสอบถามที่ ดาเนิ นกิ จการในลัก ษณะโรงแรม มี ค วาม
คาดหวังต่อกิจกรรมส่ งเสริ มการตลาดของผูน้ าเข้าไวน์ ในด้านการส่ งเสริ มการขาย โดยรวมมีค่าเฉลี่ย
อยูใ่ นระดับมาก โดยผูต้ อบแบบสอบถามที่ดาเนิ นกิจการในลักษณะโรงแรม มีความคาดหวังในปั จจัย
ย่อยด้านการส่ งเสริ มการขาย ในอันดับสู งสุ ด ได้แก่ การให้ค่าตอบแทนสนับสนุ นการขายโดยจัดการ
ท่องเที่ยวประจาปี – เที่ยวทัว่ ไป
ผูต้ อบแบบสอบถามที่ดาเนิ นกิ จการในลักษณะร้านอาหาร มีความคาดหวังต่อกิ จกรรม
ส่ งเสริ มการตลาดของผูน้ าเข้าไวน์ ในด้านการส่ งเสริ มการขาย โดยรวมมีค่าเฉลี่ยอยูใ่ นระดับมาก โดย
ผูต้ อบแบบสอบถามที่ ดาเนิ นกิ จการในลัก ษณะร้ านอาหาร มี ค วามคาดหวัง ในปั จจัย ย่อยด้านการ
ส่ งเสริ มการขาย ในอันดับสู งสุ ด ได้แก่ การให้ส่วนลดพิเศษในการซื้ อเครดิตในลักษณะได้รับเป็ นเงิน
และการให้ ค่ าตอบแทนสนับ สนุ น การขายโดยจัดการท่ องเที่ ยวประจาปี – Winery Tour และการ
ฝึ กอบรมพนักงานโดยเจ้าหน้าที่จากผูน้ าเข้าไวน์ ค่าเฉลี่ยเท่ากัน
ผู ้ต อบแบบสอบถามที่ ด าเนิ น กิ จ การในลัก ษณะไวน์ บ าร์ /ร้ า นจ าหน่ า ยเครื่ อ งดื่ ม
แอลกอฮอล์ มี ความคาดหวังต่อกิ จกรรมส่ งเสริ มการตลาดของผูน้ าเข้าไวน์ ในด้านการส่ งเสริ มการ
ขาย โดยรวมมีค่าเฉลี่ ยอยูใ่ นระดับมาก โดยผูต้ อบแบบสอบถามที่ดาเนิ นกิ จการในลักษณะไวน์บาร์ /
ร้ านจาหน่ ายเครื่ องดื่ มแอลกอฮอล์ มี ความคาดหวังในปั จจัยย่อยด้านการส่ งเสริ มการขาย ในอันดับ
สู งสุ ด ได้แก่ การฝึ กอบรมพนักงานโดยเจ้าหน้าที่จากผูน้ าเข้าไวน์
การตลาดทางตรงไปยังคนกลาง
จากการศึ ก ษาพบว่าผูต้ อบแบบสอบถามที่ ดาเนิ นกิ จการในลัก ษณะโรงแรม มี ค วาม
คาดหวังต่อกิจกรรมส่ งเสริ มการตลาดของผูน้ าเข้าไวน์ ในด้านการตลาดทางตรงโดยรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่
ในระดับมาก โดยผูต้ อบแบบสอบถามที่ ดาเนิ นกิ จการในลักษณะโรงแรม มี ความคาดหวังในปั จจัย
ย่อยด้านการตลาดทางตรงในอันดับสู งสุ ด ได้แก่ รายละเอียดเกี่ ยวกับสิ นค้าในเว็บไซต์ของบริ ษทั ฯ
และรายละเอียดเกี่ยวกับสิ นค้าและข้อมูลข่าวสารใน Facebook ของบริ ษทั ฯ มีค่าเฉลี่ยเท่ากัน
ผูต้ อบแบบสอบถามที่ดาเนิ นกิ จการในลักษณะร้านอาหาร มีความคาดหวังต่อกิ จกรรม
ส่ งเสริ มการตลาดของผูน้ าเข้าไวน์ ในด้านการตลาดทางตรงโดยรวมมีค่าเฉลี่ ยอยู่ในระดับมาก โดย
ผูต้ อบแบบสอบถามที่ดาเนินกิจการในลักษณะร้านอาหาร มีความคาดหวังในปั จจัยย่อยด้านการตลาด
ทางตรง ในอันดับสู งสุ ด ได้แก่ รายละเอียดเกี่ยวกับสิ นค้าในเว็บไซต์ของบริ ษทั ฯ
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ผู ้ต อบแบบสอบถามที่ ด าเนิ น กิ จ การในลัก ษณะไวน์ บ าร์ /ร้ า นจ าหน่ า ยเครื่ อ งดื่ ม
แอลกอฮอล์ มีความคาดหวังต่อกิจกรรมส่ งเสริ มการตลาดของผูน้ าเข้าไวน์ ในด้านการตลาดทางตรง
โดยรวมมีค่าเฉลี่ ยอยู่ในระดับมาก โดยผูต้ อบแบบสอบถามที่ดาเนิ นกิ จการในลักษณะไวน์บาร์ /ร้าน
จาหน่ ายเครื่ องดื่ มแอลกอฮอล์ มี ความคาดหวังในปั จจัยย่อยด้านการตลาดทางตรง ในอันดับสู งสุ ด
ได้แก่ รายละเอียดเกี่ยวกับสิ นค้าและข้อมูลข่าวสารใน Facebook ของบริ ษทั ฯ และการสั่งซื้ อไวน์ทาง
Line
การส่ งเสริมการขายไปยังผู้บริโภค
จากการศึ ก ษาพบว่าผูต้ อบแบบสอบถามที่ ดาเนิ นกิ จการในลัก ษณะโรงแรม มี ค วาม
คาดหวังต่อกิจกรรมส่ งเสริ มการตลาดของผูน้ าเข้าไวน์ ในด้านการส่ งเสริ มการขายโดยรวมมีค่าเฉลี่ ย
อยูใ่ นระดับมากที่สุด โดยผูต้ อบแบบสอบถามที่ดาเนิ นกิจการในลักษณะโรงแรม มีความคาดหวังใน
ปั จจัยย่อยด้านการส่ งเสริ มการขายในอันดับสู งสุ ด ได้แก่ การสนับสนุ นอุ ปกรณ์ ส่งเสริ มการขาย –
เต็นท์การ์ ดตั้งโต๊ะ
ผูต้ อบแบบสอบถามที่ดาเนิ นกิ จการในลักษณะร้านอาหาร มีความคาดหวังต่อกิ จกรรม
ส่ งเสริ มการตลาดของผูน้ าเข้าไวน์ ในด้านการส่ งเสริ มการขายโดยรวมมีค่าเฉลี่ยอยูใ่ นระดับมากที่สุด
โดยผูต้ อบแบบสอบถามที่ดาเนิ นกิ จการในลักษณะร้านอาหาร มีความคาดหวังในปั จจัยย่อยด้านการ
ส่ งเสริ มการขายในอันดับสู งสุ ด ได้แก่ การสนับสนุนอุปกรณ์ส่งเสริ มการขาย – ชั้นวางไวน์
ผู ้ต อบแบบสอบถามที่ ด าเนิ น กิ จ การในลัก ษณะไวน์ บ าร์ /ร้ า นจ าหน่ า ยเครื่ อ งดื่ ม
แอลกอฮอล์ มีความคาดหวังต่อกิ จกรรมส่ งเสริ มการตลาดของผูน้ าเข้าไวน์ ในด้านการส่ งเสริ มการ
ขายโดยรวมมีค่าเฉลี่ ยอยูใ่ นระดับมากที่สุด โดยผูต้ อบแบบสอบถามที่ดาเนิ นกิจการในลักษณะไวน์
บาร์ /ร้านจาหน่ายเครื่ องดื่มแอลกอฮอล์ มีความคาดหวังในปั จจัยย่อยด้านการส่ งเสริ มการขายในอันดับ
สู งสุ ด ได้แก่ การสนับสนุนการตกแต่งสถานที่ในลักษณะเป็ นเงิน
การประชาสั มพันธ์ ไปยังผู้บริโภค
จากการศึ ก ษาพบว่าผูต้ อบแบบสอบถามที่ ดาเนิ นกิ จการในลัก ษณะโรงแรม มี ค วาม
คาดหวังต่อกิจกรรมส่ งเสริ มการตลาดของผูน้ าเข้าไวน์ ในด้านการประชาสัมพันธ์ โดยรวมมีค่าเฉลี่ ย
อยูใ่ นระดับมาก โดยผูต้ อบแบบสอบถามที่ดาเนิ นกิจการในลักษณะโรงแรม มีความคาดหวังในปั จจัย
ย่อยด้านการประชาสัมพันธ์ในอันดับสู งสุ ด ได้แก่ การออกบูธงานแสดงสิ นค้าต่าง ๆ เช่น THAIFEX
ผูต้ อบแบบสอบถามที่ดาเนิ นกิ จการในลักษณะร้านอาหาร มีความคาดหวังต่อกิ จกรรม
ส่ งเสริ มการตลาดของผูน้ าเข้าไวน์ ในด้านการประชาสัมพันธ์โดยรวมมีค่าเฉลี่ ยอยูใ่ นระดับมาก โดย
ผูต้ อบแบบสอบถามที่ ดาเนิ นกิ จการในลัก ษณะร้ านอาหาร มี ค วามคาดหวัง ในปั จจัย ย่อยด้านการ
ประชาสัมพันธ์ในอันดับสู งสุ ด ได้แก่ ผูน้ าเข้าไวน์จดั กิจกรรมเพื่อสังคมอื่น ๆ
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ผู ้ต อบแบบสอบถามที่ ด าเนิ น กิ จ การในลัก ษณะไวน์ บ าร์ /ร้ า นจ าหน่ า ยเครื่ อ งดื่ ม
แอลกอฮอล์ มีความคาดหวังต่อกิจกรรมส่ งเสริ มการตลาดของผูน้ าเข้าไวน์ ในด้านการประชาสัมพันธ์
โดยรวมมีค่าเฉลี่ ยอยู่ในระดับมาก โดยผูต้ อบแบบสอบถามที่ดาเนิ นกิ จการในลักษณะไวน์บาร์ /ร้าน
จาหน่ ายเครื่ องดื่ มแอลกอฮอล์ มีความคาดหวังในปั จจัยย่อยด้านการประชาสัมพันธ์ ในอันดับสู งสุ ด
ได้แก่ ผูน้ าเข้าไวน์จดั กิจกรรมเพื่อสังคมอื่น ๆ
ส่ วนที่ 4 ข้ อมูลเกีย่ วกับความคาดหวังของลูกค้ าธุรกิจในอาเภอเมืองเชี ยงใหม่ ต่อกิจกรรม
ส่ งเสริมการตลาดของผู้นาเข้ าไวน์ จาแนกตามระยะเวลาการดาเนินกิจการ
การขายโดยพนักงานขาย
จากการศึ ก ษาพบว่าผูต้ อบแบบสอบถามที่ ดาเนิ น กิ จการในระยะเวลา ไม่ เกิ น 1 ปี มี
ความคาดหวัง ต่ อ กิ จ กรรมส่ ง เสริ ม การตลาดของผู ้น าเข้า ไวน์ ในด้า นการขายโดยพนั ก งานขาย
โดยรวมมีค่าเฉลี่ยอยูใ่ นระดับมากที่สุด โดยผูต้ อบแบบสอบถามที่ดาเนิ นกิจการในระยะเวลา ไม่เกิน1
ปี มีความคาดหวังในปั จจัยย่อยด้านการขายโดยพนักงานขายในอันดับสู งสุ ด ได้แก่ ความซื่ อสัตย์ของ
พนักงานขาย
ผูต้ อบแบบสอบถามที่ ดาเนิ นกิ จการในระยะเวลา 1 – 5 ปี มีความคาดหวังต่อกิ จกรรม
ส่ งเสริ มการตลาดของผูน้ าเข้าไวน์ ในด้านการขายโดยพนักงานขาย โดยรวมมีค่าเฉลี่ยอยูใ่ นระดับมาก
ที่สุด โดยผูต้ อบแบบสอบถามที่ดาเนิ นกิจการในระยะเวลา 1 – 5 ปี มีความคาดหวังในปั จจัยย่อยด้าน
การขายโดยพนักงานขายในอันดับสู งสุ ด ได้แก่ ความรู้ในตัวสิ นค้าของพนักงานขาย
ผูต้ อบแบบสอบถามที่ ด าเนิ น กิ จ การในระยะเวลามากกว่า 5 ปี มี ค วามคาดหวัง ต่ อ
กิจกรรมส่ งเสริ มการตลาดของผูน้ าเข้าไวน์ ในด้านการขายโดยพนักงานขาย โดยรวมมีค่าเฉลี่ยอยูใ่ น
ระดับมากที่สุด โดยผูต้ อบแบบสอบถามที่ดาเนิ นกิจการในระยะเวลามากกว่า 5 ปี มีความคาดหวังใน
ปั จจัยย่อยด้านการขายโดยพนักงานขายในอันดับสู งสุ ด ได้แก่ ความรู้ในตัวสิ นค้าของพนักงานขาย
การส่ งเสริมการขายไปยังคนกลาง
จากการศึกษาพบว่าผูต้ อบแบบสอบถามที่ดาเนินกิจการในระยะเวลา ไม่เกิน 1 ปี มีความ
คาดหวังต่อกิจกรรมส่ งเสริ มการตลาดของผูน้ าเข้าไวน์ ในด้านการส่ งเสริ มการขาย โดยรวมมีค่าเฉลี่ย
อยู่ใ นระดับ มากที่ สุ ด โดยผูต้ อบแบบสอบถามที่ ด าเนิ น กิ จการไนระยะเวลา ไม่ เกิ น 1 ปี มี ค วาม
คาดหวังในปั จจัยย่อยด้านการส่ งเสริ มการขาย ในอันดับสู งสุ ด ได้แก่ การให้ส่วนลดพิเศษในการซื้ อ
เครดิตในลักษณะได้รับเป็ นเงิน
ผูต้ อบแบบสอบถามที่ ดาเนิ นกิ จการในระยะเวลา 1-5 ปี มี ค วามคาดหวังต่อกิ จกรรม
ส่ งเสริ มการตลาดของผูน้ าเข้าไวน์ ในด้านการส่ งเสริ มการขาย โดยรวมมีค่าเฉลี่ยอยูใ่ นระดับมาก โดย
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ผูต้ อบแบบสอบถามที่ดาเนิ นกิจการในระยะเวลา 1-5ปี มีความคาดหวังในปั จจัยย่อยด้านการส่ งเสริ ม
การขาย ในอันดับสู งสุ ด ได้แก่ การฝึ กอบรมพนักงานโดยเจ้าหน้าที่จากผูน้ าเข้าไวน์
ผูต้ อบแบบสอบถามที่ ด าเนิ น กิ จ การในระยะเวลา มากกว่า 5 ปี มี ค วามคาดหวัง ต่ อ
กิจกรรมส่ งเสริ มการตลาดของผูน้ าเข้าไวน์ ในด้านการส่ งเสริ มการขาย โดยรวมมีค่าเฉลี่ยอยูใ่ นระดับ
มาก โดยผูต้ อบแบบสอบถามที่ดาเนิ นกิจการในระยะเวลา มากกว่า มีความคาดหวังในปั จจัยย่อยด้าน
การส่ งเสริ มการขายในอันดับสู งสุ ด ได้แก่ การฝึ กอบรมพนักงาน– เจ้าหน้าที่จากผูน้ าเข้าไวน์
การตลาดทางตรง
จากการศึกษาพบว่าผูต้ อบแบบสอบถามที่ดาเนิ นกิจการในระยะเวลา ไม่เกิน 1 ปี มีความ
คาดหวังต่อกิจกรรมส่ งเสริ มการตลาดของผูน้ าเข้าไวน์ ในด้านการตลาดทางตรงโดยรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่
ในระดับมาก โดยผูต้ อบแบบสอบถามที่ ดาเนิ นกิ จการในระยะเวลา ไม่เกิ น 1 ปี มี ความคาดหวังใน
ปั จจัยย่อยด้านการตลาดทางตรง ในอันดับสู งสุ ด ได้แก่ รายละเอี ยดเกี่ ยวกับสิ นค้าในเว็บไซต์ของ
บริ ษทั ฯ
ผูต้ อบแบบสอบถามที่ ดาเนิ นกิ จการในระยะเวลา 1-5 ปี มี ความคาดหวังต่อกิ จกรรม
ส่ งเสริ มการตลาดของผูน้ าเข้าไวน์ ในด้านการตลาดทางตรง โดยรวมมีค่าเฉลี่ ยอยู่ในระดับมาก โดย
ผูต้ อบแบบสอบถามที่ดาเนิ นกิ จการในระยะเวลา 1-5 ปี มี ความคาดหวังในปั จจัยย่อยด้านการตลาด
ทางตรง ในอันดับสู งสุ ด ได้แก่ รายละเอียดเกี่ยวกับสิ นค้าในเว็บไซต์ของบริ ษทั ฯ
ผูต้ อบแบบสอบถามที่ ด าเนิ น กิ จการในระยะเวลา มากกว่า 5 ปี มี ค วามคาดหวัง ต่ อ
กิจกรรมส่ งเสริ มการตลาดของผูน้ าเข้าไวน์ ในด้านการการตลาดทางตรงโดยรวมมีค่าเฉลี่ยอยูใ่ นระดับ
มาก โดยผูต้ อบแบบสอบถามที่ดาเนิ นกิ จการในระยะเวลา มากกว่า 5 ปี มีความคาดหวังในปั จจัยย่อย
ด้านการตลาดทางตรง ในอันดับสู งสุ ด ได้แก่ รายละเอียดเกี่ยวกับสิ นค้าในเว็บไซต์ของบริ ษทั ฯ
การส่ งเสริมการขายไปยังผู้บริโภค
จากการศึกษาพบว่าผูต้ อบแบบสอบถามที่ดาเนิ นกิจการในระยะเวลา ไม่เกิน 1 ปี มีความ
คาดหวังต่อกิจกรรมส่ งเสริ มการตลาดของผูน้ าเข้าไวน์ ในด้านการส่ งเสริ มการขายโดยรวมมีค่าเฉลี่ ย
อยู่ใ นระดับ มากที่ สุ ด โดยผูต้ อบแบบสอบถามที่ ด าเนิ น กิ จ การในระยะเวลา ไม่ เกิ น 1 ปี มี ค วาม
คาดหวังในปั จจัยย่อยด้านการส่ งเสริ มการขายในอันดับสู งสุ ด ได้แก่ การสนับสนุ นอุปกรณ์ ส่งเสริ ม
การขาย – ตูแ้ ช่ไวน์ และการสนับสนุนอุปกรณ์ส่งเสริ มการขาย – ชั้นวางไวน์ มีค่าเฉลี่ยเท่ากัน
ผูต้ อบแบบสอบถามที่ ดาเนิ นกิ จการในระยะเวลา 1-5 ปี มี ค วามคาดหวังต่อกิ จกรรม
ส่ งเสริ มการตลาดของผูน้ าเข้าไวน์ ในด้านการส่ งเสริ มการขาย โดยรวมมีค่าเฉลี่ยอยูใ่ นระดับมากที่สุด
โดยผูต้ อบแบบสอบถามที่ ดาเนิ นกิ จการในระยะเวลา 1-5 ปี มี ความคาดหวังในปั จจัยย่อยด้านการ
ส่ งเสริ มการขายในอันดับสู งสุ ด ได้แก่ การสนับสนุนอุปกรณ์ส่งเสริ มการขาย – เต็นท์การ์ ดตั้งโต๊ะ
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ผูต้ อบแบบสอบถามที่ ด าเนิ น กิ จการในระยะเวลา มากกว่า 5 ปี มี ค วามคาดหวัง ต่ อ
กิจกรรมส่ งเสริ มการตลาดของผูน้ าเข้าไวน์ ในด้านการส่ งเสริ มการขายโดยรวมมีค่าเฉลี่ยอยูใ่ นระดับ
มากที่สุด โดยผูต้ อบแบบสอบถามที่ดาเนิ นกิจการในระยะเวลา มากกว่า 5 ปี มีความคาดหวังในปั จจัย
ย่อยด้านการส่ งเสริ มการขาย ในอันดับสู งสุ ด ได้แก่ การสนับสนุ นอุปกรณ์ ส่งเสริ มการขาย – ชั้นวาง
ไวน์
การประชาสั มพันธ์ ไปยังผู้บริโภค
จากการศึกษาพบว่าผูต้ อบแบบสอบถามที่ดาเนิ นกิจการในระยะเวลา ไม่เกิน 1 ปี มีความ
คาดหวังต่อกิจกรรมส่ งเสริ มการตลาดของผูน้ าเข้าไวน์ ในด้านการประชาสัมพันธ์ โดยรวมมีค่าเฉลี่ ย
อยูใ่ นระดับมาก โดยผูต้ อบแบบสอบถามที่ดาเนิ นกิจการในระยะเวลา ไม่เกิน 1 ปี มีความคาดหวังใน
ปั จจัยย่อยด้านการประชาสัมพันธ์ในอันดับสู งสุ ด ได้แก่ ผูน้ าเข้าไวน์จดั กิจกรรมเพื่อสังคมอื่น ๆ
ผูต้ อบแบบสอบถามที่ ดาเนิ นกิ จการในระยะเวลา 1-5 ปี มี ค วามคาดหวังต่อกิ จกรรม
ส่ งเสริ มการตลาดของผูน้ าเข้าไวน์ ในด้านการประชาสัมพันธ์ โดยรวมมีค่าเฉลี่ยอยูใ่ นระดับมากที่สุด
โดยผูต้ อบแบบสอบถามที่ ดาเนิ นกิ จการในระยะเวลา 1-5 ปี มี ความคาดหวังในปั จจัยย่อยด้านการ
ประชาสัมพันธ์ ในอันดับสู งสุ ด ได้แก่ ผูน้ าเข้าไวน์จดั กิจกรรมเพื่อสังคมอื่นๆ
ผูต้ อบแบบสอบถามที่ ด าเนิ น กิ จการในระยะเวลา มากกว่า 5 ปี มี ค วามคาดหวัง ต่ อ
กิจกรรมส่ งเสริ มการตลาดของผูน้ าเข้าไวน์ ในด้านการประชาสัมพันธ์โดยรวมมีค่าเฉลี่ ยอยู่ในระดับ
มาก โดยผูต้ อบแบบสอบถามที่ดาเนิ นกิ จการในระยะเวลา มากกว่า 5 ปี มีความคาดหวังในปั จจัยย่อย
ด้านการประชาสัมพันธ์ ในอันดับสู งสุ ด ได้แก่ การออกบูธงานแสดงสิ นค้าต่าง ๆ เช่น THAIFEX และ
การจัดงานเปิ ดตัวสิ นค้าใหม่ ๆ ของบริ ษทั ที่โรงแรม มีค่าเฉลี่ยเท่ากัน
5.2 อภิปรายผลการศึกษา
จากการศึกษาความคาดหวังของลูกค้าธุ รกิ จในอาเภอเมืองเชี ยงใหม่ต่อกิจกรรมส่ งเสริ ม
การตลาดของผูน้ าเข้าไวน์พบว่าลูกค้าธุ รกิจคาดหวังต่อกลยุทธ์ดา้ นการส่ งเสริ มการขายไปยังผูบ้ ริ โภค
(Pull Strategy) อยูใ่ นระดับมากที่สุด รองลงมาคือ ด้านการขายโดยพนักงานขาย (Push Strategy) เป็ น
อันดับสอง ทั้งนี้สามารถอภิปรายผลตามกิจกรรมส่ งเสริ มการตลาดทั้ง 4 ด้านได้ดงั ต่อไปนี้
การขายโดยพนักงานขาย
การศึกษาพบว่าผูต้ อบแบบสอบถามมีความคาดหวังต่อกิ จกรรมส่ งเสริ มการตลาดของ
ผูน้ าเข้าไวน์ ในด้านการขายโดยพนักงานขาย โดยรวมมีค่าเฉลี่ยความคาดหวังอยูใ่ นระดับมากที่สุด
ซึ่ งสอดคล้องกับผลการศึกษาของทรงวุฒิ สาฟูวงศ์ (2557) ที่ศึกษาความคาดหวังของร้านค้าปลีกใน
อาเภอเมืองเชี ยงใหม่ ที่มีต่อกิ จกรรมส่ งเสริ มการตลาดของผูผ้ ลิ ตสิ นค้าอุปโภคบริ โภค พบว่าผูต้ อบ
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แบบสอบถามมี ค วามคาดหวัง ต่ อปั จจัยด้านพนัก งานขายโดยรวมอยู่ในระดับ มากเช่ น กัน ซึ่ งจาก
การศึกษาครั้งนี้ ยงั พบว่าผูต้ อบแบบสอบถามมีความคาดหวังในปั จจัยย่อยด้านความรู้ในตัวสิ นค้าของ
พนักงานขาย และเป็ นอันดับแรก มีค่าเฉลี่ ยระดับคาดหวังอยู่ในระดับมากที่สุด ซึ่ งสอดคล้องกับผล
การศึกษาของทรงวุฒิ สาฟูวงศ์ (2557) ที่พบว่า ปั จจัยย่อยด้านพนักงานขายมีความรู้ในตัวสิ นค้า เป็ น
ปั จจัยย่อยที่ผตู ้ อบแบบสอบถามมีความคาดหวังในระดับมากที่ สุดเช่ นกัน แต่สาหรับการศึกษาของ
ทรงวุฒิ สาฟูวงศ์ (2557) นั้นปั จจัยย่อยอันดับแรก ได้แก่ พนักงานขายมีความซื่ อสัตย์ และสอดคล้อง
กับผลการศึกษาของสมชัย รัตน์ปิยะภาภรณ์ (2557) ที่ศึกษาความคาดหวังของร้านค้าปลีกในเขตบาง
ขุนเทียนต่อบริ การของผูแ้ ทนจาหน่ ายนมพาสเจอร์ ไรซ์ พบว่าปั จจัยด้านพนักงานขายเอาใจใส่ เยี่ยม
เยีย นร้ า นค้าสม่ าเสมอ เป็ นปั จจัย ย่อยอัน ดับ แรกด้านพนัก งานขายที่ ผูต้ อบแบบสอบถามมี ค วาม
คาดหวังสู งที่สุด
การส่ งเสริมการขายไปยังคนกลาง
จากการศึกษาพบว่าผูต้ อบแบบสอบถามมีความคาดหวังต่อกิ จกรรมส่ งเสริ มการตลาด
ของผูน้ าเข้าไวน์ ในด้านการส่ งเสริ มการขาย โดยรวมมีค่าเฉลี่ ยความคาดหวังอยูใ่ นระดับมาก ซึ่ งไม่
สอดคล้องกับผลการศึกษาของทรงวุฒิ สาฟูวงศ์ (2557) พบว่าปั จจัยด้านการส่ งเสริ มการขายไปยังคน
กลางนั้น ผูต้ อบแบบสอบถามมีความคาดหวังในระดับมากที่สุด ซึ่ งจากการศึกษาครั้งนี้ยงั พบว่าผูต้ อบ
แบบสอบถามมี ค วามคาดหวัง ในปั จจัย ย่อ ยด้านการส่ ง เสริ ม การขายอัน ดับ สู งสุ ด ได้แ ก่ การให้
ค่าตอบแทนสนับสนุ นการขายโดยจัดการท่องเที่ยวประจาปี – เที่ยวทัว่ ไป มีค่าเฉลี่ยระดับคาดหวังอยู่
ในระดับ มากที่สุ ด แต่สาหรับ การศึกษาของทรงวุฒิ สาฟู วงศ์ (2557) ที่ พบว่าปั จจัยย่อยอันดับแรก
ได้แก่ การรับคืนสิ นค้าเมื่อหมดอายุ
การตลาดทางตรง
จากการศึกษาพบว่าผูต้ อบแบบสอบถามมีความคาดหวังต่อกิ จกรรมส่ งเสริ มการตลาด
ของผูน้ าเข้าไวน์ ในด้านการตลาดทางตรงโดยรวมมีค่าเฉลี่ยความคาดหวังอยูใ่ นระดับมาก โดยผูต้ อบ
แบบสอบถามมี ความคาดหวังในปั จจัยย่อยด้านการตลาดทางตรงในอันดับสู งสุ ด คือ รายละเอี ยด
เกี่ยวกับสิ นค้าในเว็บไซด์ของบริ ษทั ฯ มีค่าเฉลี่ยระดับคาดหวังอยูใ่ นระดับมาก
การส่ งเสริมการขายไปยังผู้บริโภค
จากการศึกษาพบว่าผูต้ อบแบบสอบถามมีความคาดหวังต่อกิ จกรรมส่ งเสริ มการตลาด
ของผูน้ าเข้าไวน์ ในด้านการส่ งเสริ มการขายโดยรวมมีค่าเฉลี่ยความคาดหวังอยูใ่ นระดับมากที่สุด ซึ่ ง
สอดคล้องกับ การศึ ก ษาของทรงวุฒิ สาฟู วงศ์ (2557) พบว่าปั จจัย ด้า นการส่ ง เสริ ม การขายไปยัง
ผูบ้ ริ โภค ผูต้ อบแบบสอบถามมีความคาดหวังในระดับ มากที่ สุ ดเช่ นกัน ซึ่ งจากการศึ กษาครั้ งนี้ ยงั
พบว่าผูต้ อบแบบสอบถามมีความคาดหวังในปั จจัยย่อยด้านการส่ งเสริ มการขายอันดับสู งสุ ด คือ การ
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สนับสนุ นอุปกรณ์ส่งเสริ มการขาย – เต็นท์การ์ ดตั้งโต๊ะ มีค่าเฉลี่ยระดับคาดหวังอยูใ่ นระดับมากที่สุด
ซึ่ งสอดคล้องกับ การศึ ก ษาของทรงวุฒิ สาฟู วงศ์ (2557) ที่ พ บว่าปั จจัย ย่อยอันดับ แรก ได้แก่ การ
ช่ วยเหลื อด้านชั้นวาง/ตู/้ อุปกรณ์ ที่ใช้ภายในร้ านเช่ นกัน ซึ่ งไม่สอดคล้องกับผลการศึกษาของสมชัย
รัตน์ปิยะภาภรณ์ (2557) พบว่าปั จจัยด้านการส่ งเสริ มการขายการส่ งเสริ มการขายไปยังผูบ้ ริ โภค เช่ น
ของแถมคะแนนแลกของรางวัล หรื อชิงโชค เพื่อกระตุน้ ยอดขายผูต้ อบแบบสอบถามมีความคาดหวัง
เพียงระดับปานกลาง
การประชาสั มพันธ์
จากการศึกษาพบว่าผูต้ อบแบบสอบถามมีความคาดหวังต่อกิ จกรรมส่ งเสริ มการตลาด
ของผูน้ าเข้าไวน์ ในด้านการประชาสั มพัน ธ์ โดยรวมมี ค่ าเฉลี่ ยความคาดหวัง อยู่ในระดับ มาก ซึ่ ง
สอดคล้องกับการศึกษาของทรงวุฒิ สาฟูวงศ์ (2557) พบว่าปั จจัยด้านการประชาสัมพันธ์น้ นั ผูต้ อบ
แบบสอบถามมี ค วามคาดหวัง ในระดั บ มากเช่ น กั น ซึ่ งจากการศึ ก ษาครั้ งนี้ ยัง พบว่ า ผู้ต อบ
แบบสอบถามมีความคาดหวังในปั จจัยย่อยด้านการประชาสัมพันธ์ ในอันดับสู งสุ ด คือ ผูน้ าเข้าไวน์จดั
กิ จ กรรมเพื่ อ สั ง คมอื่ น ๆ มี ค่ าเฉลี่ ย ระดับ คาดหวัง อยู่ใ นระดับ มากที่ สุ ด แต่ ไ ม่ ส อดคล้อ งกับ ผล
การศึกษาของ ทรงวุฒิ สาฟูวงศ์ (2557) ที่ พบว่าปั จจัยย่อยอันดับแรก ได้แก่ การประชาสัมพันธ์จุด
จาหน่ายของร้านค้าตัวแทนจาหน่าย
5.3 ข้ อค้ นพบ
จากการศึกษาความคาดหวังของลูกค้าธุ รกิ จในอาเภอเมืองเชี ยงใหม่ต่อกิจกรรมส่ งเสริ ม
การตลาดของผูน้ าเข้าไวน์มีขอ้ ค้นพบดังต่อไปนี้
1. ส่ วนใหญ่กิจการใช้บริ การผูน้ าเข้าไวน์มากกว่า 1 รายโดยนาเข้าจาก 2 รายมากที่สุด
2. ส่ วนใหญ่ค่าเฉลี่ยความคาดหวังในปั จจัยด้านการขายโดยพนักงานขายอยูใ่ นระดับมาก
ที่สุด ในขณะที่ ปัจจัยด้านความสามารถในการแก้ไขปั ญหา ความเป็ นระบบในการปฏิ บตั ิ งาน และ
ความสะดวกในการติดต่อพนักงานทางอีเมล์ มีค่าเฉลี่ยความคาดหวังอยูใ่ นระดับมาก
3. ผูต้ อบแบบสอบถามมีความคาดหวังในปั จจัยย่อยด้านการส่ งเสริ มการขายไปยังคน
กลาง ในระดับ มากที่ สุ ด 5 ปั จจัย โดยมี ค่ าเฉลี่ ย สู งกว่า 4.75 ทั้ง สิ้ น แต่ ท้ งั นี้ ปั จจัย ย่อยด้านการให้
ค่าตอบแทนสนับสนุ นการขายโดยจัดการท่องเที่ยวประจาปี -เที่ยวทัว่ ไทย เป็ นปั จจัยย่อยอันดับแรกที่
ผูต้ อบแบบสอบถามคาดหวังสู งที่สุด
4. ความคาดหวัง ต่ า สุ ด ในกิ จ กรรมส่ ง เสริ ม การตลาดไปยัง ผู ้บ ริ โ ภค คื อ ด้า นการ
ประชาสัมพันธ์ แต่สาหรับกิจกรรมส่ งเสริ มการตลาดไปยังคนกลางนั้น คือ การตลาดทางตรง
5. ผูต้ อบแบบสอบถามมีความคาดหวังในปั จจัยย่อยด้านการตลาดทางตรงในอันดับแรก
ได้แก่ รายละเอียดเกี่ยวกับสิ นค้าในเว็บไซต์ของบริ ษทั ฯ
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6. ส่ วนใหญ่ค่าเฉลี่ยความคาดหวังในปั จจัยด้านการส่ งเสริ มการขายไปยังผูบ้ ริ โภค อยูใ่ น
ระดับ มากที่ สุ ด ในขณะที่ ปั จจัยด้านการสนับ สนุ นอุ ป กรณ์ ส่ งเสริ ม การขาย-สมุ ดปกเมนู ไวน์ การ
สนับสนุ นการตกแต่งสถานที่ในลักษณะเป็ นสิ นค้า เจ้าหน้าที่จากผูน้ าเข้าไวน์เป็ นผูด้ าเนิ นการจัดงาน
Wine Dinner และ Wine Testing เอง มีค่าเฉลี่ยความคาดหวังอยูใ่ นระดับมาก
7. แม้ว่าการประชาสั ม พัน ธ์ ไปยังผูบ้ ริ โภคจะเป็ นกิ จกรรมการส่ งเสริ ม การตลาดที่ มี
ค่าเฉลี่ยที่ต่าที่สุดแต่ปัจจัยย่อยที่ยงั มีความน่าสนใจและสามารถที่จะทาแล้วเกิด Impact อยู่ 2 ปั จจัย คือ
ผูน้ าเข้าไวน์จดั กิจกรรมเพื่อสังคมอื่น ๆ และ การจัดงานเปิ ดตัวสิ นค้าใหม่ๆของบริ ษทั ที่โรงแรม
8. ส าหรั บ ธุ รกิ จโรงแรมและไวน์ บ าร์ /ร้ านจาหน่ ายเครื่ อ งดื่ ม แอลกอฮอล์ น้ ัน ผูต้ อบ
แบบสอบถามมี ความคาดหวังในเรื่ อง ความรู้ ในตัวสิ นค้าของพนัก งานขาย สู งที่ สุ ด แต่ในขณะที่
ร้านอาหารมีความคาดหวังในเรื่ อง ความซื่อสัตย์ของพนักงานขาย เป็ นอันดับแรก
9. สาหรับธุ รกิจโรงแรมและร้านอาหาร มีความคาดหวังในเรื่ องการนัดหมายก่อนการเข้า
พบของพนั ก งานขาย มากกว่ า ธุ ร กิ จ ไวน์ บ าร์ /ร้ า นจ าหน่ า ยเครื่ อ งดื่ ม แอลกอฮอล์ ประกอบกับ
ร้านอาหารมีความคาดหวังในปั จจัยด้านความสามารถในการแก้ไขปั ญหามากกว่าธุ รกิ จโรงแรมและ
ร้านไวน์บาร์ /ร้านจาหน่ายเครื่ องดื่มแอลกอฮอล์
10. สาหรับธุ รกิจไวน์บาร์ /ร้านจาหน่ายเครื่ องดื่มแอลกอฮอล์ มีความคาดหวังในเรื่ อง
การให้ส่วนลดพิเศษในการซื้ อเงินสดในลักษณะได้รับเป็ นเงินมากกว่าธุ รกิจโรงแรมและร้านอาหาร
11. ส าหรั บ ธุ รกิ จร้ านอาหารและไวน์ บ าร์ /ร้ านจาหน่ ายเครื่ องดื่ มแอลกอฮอล์ มี ความ
คาดหวัง ในเรื่ องการส่ งข่าวสารเกี่ยวกับสิ นค้าทาง E-Mail รวมถึงการมี รายละเอียดเกี่ยวกับสิ นค้าใน
เว็บไซต์ของบริ ษทั ฯ และสามารถสัง่ ซื้ อไวน์ทาง Line ได้ มากกว่า ธุ รกิจโรงแรม
12. ส าหรั บ ธุ ร กิ จ โรงแรมและร้ านอาหาร มี ค วามคาดหวัง ในเรื่ อ งการส่ ง ข่ า วสาร
ประจาเดือนต่าง ๆ ทางไปรษณี ย ์ มากกว่าธุ รกิจไวน์บาร์ /ร้านจาหน่ายเครื่ องดื่มแอลกอฮอล์
13. ธุ รกิ จไวน์ บ าร์ /ร้ านจาหน่ ายเครื่ อ งดื่ ม แอลกอฮอล์ มี ค วามคาดหวังในเรื่ องการมี
รายละเอี ยดเกี่ ยวกับ สิ นค้าและข้อมูลข่าวสารใน Facebook ของบริ ษ ทั ฯมากกว่าธุ รกิ จโรงแรมและ
ร้านอาหาร
12. ส าหรั บ ธุ รกิ จร้ านอาหารและไวน์ บ าร์ /ร้ านจาหน่ ายเครื่ องดื่ ม แอลกอฮอล์ มี ความ
คาดหวังในด้านเจ้าหน้าที่ซ่ ึ งมาร่ วมจัดงาน Wine Dinner เป็ นเจ้าหน้าที่จากผูน้ าเข้าไวน์ มากกว่าธุ รกิจ
โรงแรม
13. สาหรับธุ รกิจโรงแรมและไวน์บาร์ /ร้านจาหน่ ายเครื่ องดื่มแอลกอฮอล์แอลกอฮอล์ มี
ความคาดหวังในด้านเจ้าหน้าที่ซ่ ึ งมาร่ วมจัดงาน Wine Tasting เป็ นเจ้าหน้าที่จากผูน้ าเข้าไวน์ มากกว่า
ธุ รกิจร้านอาหาร
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14. สาหรับธุ รกิจร้านอาหารและไวน์บาร์ /ร้านจาหน่ายเครื่ องดื่มแอลกอฮอล์แอลกอฮอล์
มีความคาดหวังในด้านการจัดงานเปิ ดตัวสิ นค้าใหม่ ๆ ของบริ ษทั ที่ห้างสรรพสิ นค้า และผูน้ าเข้าไวน์
จัดกิจกรรมเพื่อสังคมอื่น ๆ มากกว่าธุ รกิจโรงแรม
15. สาหรับธุ รกิ จที่มีระยะเวลาดาเนิ นกิจการมาแล้ว ไม่เกิน 1 ปี มีความคาดหวังในเรื่ อง
ความซื่ อสัตย์ของพนักงานขายสู งที่สุ ดรวมถึ งความสามารถในการแก้ไขปั ญหา ในขณะธุ รกิ จที่ มี
ระยะเวลาดาเนิ นกิ จการมากกว่า 1 ปี มีความคาดหวังในเรื่ องความรู้ในตัวสิ นค้าของพนักงานขายสู ง
ที่สุด
16. สาหรับธุ รกิจที่มีระยะเวลาดาเนิ นกิจการมาแล้ว ไม่เกิน 5 ปี มีความคาดหวังในเรื่ อง
ความสม่ าเสมอในการเข้าพบของพนัก งานขายมากกว่า ธุ รกิ จที่ มี ระยะเวลาดาเนิ น กิ จการมาแล้ว
มากกว่า 5 ปี
17. ส าหรั บ ธุ ร กิ จ ที่ มี ร ะยะเวลาด าเนิ นการไม่ เกิ น 1 ปี มี ค วามคาดหวัง ในเรื่ อง
ความสามารถในการแก้ไขปั ญหา มากกว่าธุ รกิจที่มีระยะเวลาดาเนินกิจการมาแล้วมากกว่า 1 ปี ขึ้นไป
18. สาหรับธุ รกิ จที่มีระยะเวลาดาเนิ นกิจการมาแล้ว ไม่เกิน 1 ปี มีความคาดหวังในเรื่ อง
การให้ส่ วนลดพิ เศษในการซื้ อเครดิ ตในลัก ษณะได้รับ เป็ นมู ล ค่าแทนเงิ น (Rebate) รวมถึ งการให้
ส่ วนลดพิเศษในการซื้ อเครดิ ตในลักษณะได้รับเป็ นสิ นค้า มากกว่าธุ รกิ จที่มีระยะเวลาดาเนิ นกิ จการ
มาแล้วมากกว่า 1 ปี ขึ้นไป
19. สาหรับธุ รกิ จที่มีระยะเวลาดาเนิ นกิจการมาแล้ว ไม่เกิน 5 ปี มีความคาดหวังในเรื่ อง
การมี รายละเอี ยดเกี่ ยวกับสิ นค้าในเว็บ ไซต์ของบริ ษทั ฯ มากกว่าธุ รกิ จที่ มีระยะเวลาดาเนิ นกิ จการ
มาแล้วมากกว่า 5 ปี ขึ้นไป
20. สาหรับธุ รกิ จที่มีระยะเวลาดาเนิ นกิจการมาแล้ว ไม่เกิน 1 ปี มีความคาดหวังในเรื่ อง
การสั่งซื้ อไวน์ทาง Line มากกว่าธุ รกิจที่มีระยะเวลาดาเนินกิจการมาแล้วมากกว่า 1 ปี ขึ้นไป
21.สาหรับธุ รกิจที่มีระยะเวลาดาเนิ นกิจการมาแล้วมากกว่า 5 ปี มีความคาดหวังในเรื่ อง
การสนับสนุ นอุปกรณ์ส่งเสริ มการขาย – สมุดปกเมนูไวน์ มากกว่าธุ รกิจที่มีระยะเวลาดาเนินกิจการไม่
เกิน 5 ปี
22. สาหรับธุ รกิจที่มีระยะเวลาดาเนิ นกิจการมาแล้ว ไม่เกิน 1 ปี มีความคาดหวังในเรื่ อง
การสนับสนุนอุปกรณ์ส่งเสริ มการขาย – ตูแ้ ช่ไวน์ ชั้นวางไวน์
23. สาหรับธุ รกิ จที่ มีระยะเวลาดาเนิ นกิ จการมาแล้ว 1-5 ปี มีความคาดหวังในเรื่ องการ
สนับสนุนอุปกรณ์ส่งเสริ มการขาย – เต็นท์การ์ ดตั้งโต๊ะ
24. สาหรับธุ รกิ จที่ มีระยะเวลาดาเนิ นกิ จการมามากกว่า 5 ปี ความคาดหวังในเรื่ องการ
สนับสนุนอุปกรณ์ส่งเสริ มการขาย – สมุดปกเมนูไวน์ ชั้นวางไวน์
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5.4 ข้ อเสนอแนะ
จากการศึกษาความคาดหวังของลูกค้าธุ รกิ จในอาเภอเมืองเชี ยงใหม่ต่อกิจกรรมส่ งเสริ ม
การตลาดของผูน้ าเข้าไวน์ ทาให้ธุรกิจนาเข้าไวน์ควรมีกลยุทธ์ผลัก (Push) และกลยุทธ์ดึง (Pull) ตาม
ข้อเสนอแนะดังต่อไปนี้
ด้ านการขายโดยพนักงานขาย
บริ ษ ัท ผูน้ าเข้าไวน์ ควรมี ส มุ ดเยี่ยมลู ก ค้า ให้ ก ับ พนัก งานขายโดยมี ก ารก าหนดวัน ที่
ชัดเจนในการขอเข้าพบ ซึ่ งในรายละเอียดของสมุดเยีย่ มนั้นควรมีขอ้ มูลดังนี้ 1.เวลาในการเข้าพบโดย
กาหนดเป็ นช่วงเวลา เช่น วันที่ 1-10 ของทุกเดือน 2. ข้อมูลพิเศษที่ลูกค้าต้องการสาหรับการเข้าเยี่ยม
แต่ละครั้ง 3.ใบบันทึกคาสั่งซื้ อ 4.ข้อแสดงความคิดเห็ นต่างๆของลูกค้า พร้อมการลงลายมือชื่ อของ
ลูกค้า พร้อมในสมุดเยี่ยมนั้นควรมีวนั ที่กาหนดในการที่จะให้คาตอบตามคาร้องขอต่างๆ ให้กบั ลูกค้า
เพื่อเป็ นประโยชน์ในการติดตามงานที่ได้รับมอบหมาย อีกด้วย
บริ ษทั ผูน้ าเข้าไวน์น้ นั ควรอบรม พนักงานขายให้มีความรู ้ในตัวสิ นค้าอย่างละเอียดทั้ง
ประเทศที่ผลิต ปี ที่ผลิต รสชาติ คุณสมบัติต่างๆ หรื อแม้กระทัง่ การบริ โภคร่ วมกับอาหารชนิดใดที่จะ
สามารถสร้างอรรถรส ในการดื่มเพิ่มมากขึ้น ซึ่ งสิ่ งเหล่านี้เป็ นสิ่ งที่พนักงานขายควรที่จะรู้เพื่อที่จะได้
แนะนาลูกค้าได้ อย่างชัดเจน
บริ ษ ัท ผูน้ าเข้า ไวน์ น้ ัน ควรอบรมพนัก งานเรื่ อ งของมารยาทและความซื่ อ สั ตย์ข อง
พนักงานที่มีต่อลูกค้า เป็ นประจาสม่าเสมอ โดยสอดแทรกเข้าไปทุกๆ การประชุ มประจาเดือนของ
บริ ษทั ทั้งนี้ บริ ษทั อาจมีหวั หน้าพนักงานขาย (Supervisor) คอยเข้าพบลูกค้าบ้างเพื่อทาการตรวจสอบ
การทางานต่างๆของพนักงานขาย รวมถึ ง ในเรื่ องของมารยาทต่างๆ อีกด้วย และเป็ นการตอกย้ าให้
ลูกค้าได้รับรู ้ ว่า ทางบริ ษทั มีนโยบายการฝึ กอบรม ทั้งความรู ้ ในตัวผลิ ตภัณฑ์ และมารยาทแก่ ลูกค้า
โดยคาดหวังให้ลูกค้าทุกคนมีความซื่ อสัตย์ต่อลูกค้าเป็ นสิ่ งสาคัญ
บริ ษทั ควรสร้ างความสัมพันธ์ระยะยาว (Long term Relationship) โดยที่ พ นักงานขาย
ควรมีช่องทางการติดต่อสื่ อสารกับลูกค้ามากกว่า 1 ช่องทางเช่น มีเบอร์ โทรติดต่อ 2 เบอร์ หรื อ ติดต่อ
ทาง Line เพื่อให้พนักงานติดต่อกลับ หรื อ บริ ษทั อาจมีระบบ Call Center กลาง เพื่อเป็ นการรับเรื่ อง
ให้ลูกค้าติดต่อกลับ เสมือนเป็ นศูนย์รับคาสั่งให้ลูกค้าติดต่อกลับนั้นเอง ในกรณี ที่ติดต่อลูกค้าไม่ได้
การส่ งเสริมการขายไปยังคนกลาง (Push Strategy)
บริ ษทั ผูน้ าเข้าไวน์น้ นั ควรมี การจัดการท่องเที่ ยวประจาปี เป็ นประจาทุกปี 2 ที่ นั่ง โดย
อาจจัดทาเป็ น Package 3 รู ปแบบ คือ เที่ยวในประเทศ ในกรณี ที่มียอดคาสัง่ ซื้ อในระดับต่าสุ ด (ไม่เกิน
40,000 บาทต่ อเดื อน) หากมี ย อดค าสั่ งซื้ อ ที่ เพิ่ ม สู ง ขึ้ น อยู่ใ นระดับ กลาง (40,000-70,000 บาทต่ อ
เดือน) จะได้ท่องเที่ยวต่างประเทศโซนเอเชี ย หรื อหากมียอดเฉลี่ยต่อเดือนมากกว่า 70,000 บาทขึ้นไป
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จะได้ท่ อ งเที่ ยวพิ เศษในโซนยุโรป เป็ นต้น ทั้ง นี้ บริ ษ ัท ผูน้ าเข้าไวน์ น้ ัน ควรมี ก ารฝึ กอบรมในตัว
ผลิ ตภัณฑ์ท้ งั ตัวเก่ า หรื อ ตัวใหม่ เป็ นประจาสม่ าเสมอ ซึ่ งอาจจะมีตารางเวลาการออกเข้าพบลูกค้า
ทุกๆ 3 เดื อน หรื อ 6 เดื อนเป็ นต้น ซึ่ งควรจะเป็ นเจ้าหน้าที่จากจากผูน้ าเข้าไวน์ หรื อ เจ้าหน้าที่จาก
Winery โดยตรง
การส่ งเสริมการขายไปยังผู้บริโภค (Pull Strategy)
บริ ษ ทั ผูน้ าเข้าไวน์น้ นั ควรมี อุปกรณ์ การส่ งเสริ มการขาย มอบให้แก่ ลูกค้าเป็ นประจา
สม่าเสมอ โดยอาจมอบในกรณี ที่เปิ ดร้านใหม่ มอบในกรณี สั่งซื้ อครบตาม Package 6 ขวด 12 ขวด
เป็ นต้น หรื อ เป็ นสิ นค้าให้ฟรี เป็ นประจาทุกๆ 6 เดือน หรื อ 1 ปี เป็ นต้น เช่น แก้วไวน์ถงั แช่ไวน์ที่เปิ ด
ไวน์ ถังไม้โอ๊คเพื่อตกแต่งลังไวน์เพื่อตกแต่ง เต็นท์การ์ ดตั้งโต๊ะตูแ้ ช่ไวน์ช้ นั วางไวน์
โดยพิจารณาสิ นค้าสนับสนุนดังต่อไปนี้
ธุ รกิ จโรงแรม ควรสนับสนุนเป็ น เต็นท์การ์ ดตั้งโต๊ะ ร้านอาหาร ควรสนับสนุ นเป็ นชั้น
วางไวน์ และร้านไวน์บาร์ /ร้านจาหน่ายเครื่ องดื่มแอลกอฮอล์ ควรสนับสนุนเป็ นการตกแต่งสถานที่ใน
ลักษณะเป็ นเงิน พร้อมทั้งนี้ บริ ษทั ผูน้ าเข้าไวน์น้ นั ควรมีงบประมาณสนับสนุ นการตกแต่งสถานที่ใน
ลักษณะของเงินสดซึ่ งอาจพิจารณาจากยอดคาสั่งซื้ อในแต่ละเดือน ประกอบกับนโยบายของบริ ษทั อีก
ด้วย หรื อ การสนับ สนุ น การจัดงาน Wine Dinner or Tasting เป็ นลักษณะของเงิ น หรื อ สิ น ค้าด้วย
พร้อมทั้งนี้ ทางบริ ษทั ผูน้ าเข้าไวน์ ควรมีการจัดงาน Wine Dinner และ Wine Tasting โดยเชิญ Winemaker
มาเป็ นแขกคนส าคัญ พร้ อมประชาสั มพันธ์ ถึงกิ จกรรมพิเศษต่างๆให้แก่ ลูกค้าได้เข้าร่ วมกิ จกรรม
พร้อมชิมไวน์ฟรี และรับของที่ระลึกต่างๆ
ด้ านการตลาดทางตรง
บริ ษ ทั ผูน้ าเข้าไวน์ น้ ัน ควรมี ข ้อมู ล ไวน์ ที่ จดั จาหน่ ายทุ ก ชนิ ดแสดงรายละเอี ยดไว้ใน
เว็บ ไซต์ข องบริ ษ ทั ฯอย่างละเอี ย ดชัดเจน ทั้ง รู ป ภาพและค าบรรยายต่ างๆ โดยท าเป็ น 2 ภาษาทั้ง
ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ โดยมอบหมายหน้าที่ ให้พนักงานขายเป็ นผูแ้ จ้งให้ลูกค้าทราบว่า ทาง
บริ ษทั ฯ มีขอ้ มูลดังกล่าวไว้ในเว็บไซด์ดว้ ย
ด้ านการประชาสั มพันธ์
บริ ษทั ผูน้ าเข้าไวน์น้ นั ควรมีการจัดกิจกรรมเพื่อสังคมอย่างสม่าเสมอ โดยในการทาควร
ทาทุกจังหวัดที่มีลูกค้าของบริ ษทั ฯ ซึ่ งในทุกกิจกรรมเพื่อสังคมที่บริ ษทั ได้จดั ทาขึ้นนั้นบริ ษทั ฯควรมี
การนาเสนอชื่ อร้ านของลู กค้า เป็ นผูร้ ่ วมสร้ างกิ จกรรมเพื่ อสั งคมนี้ ข้ ึ นมา โดยอาจสื่ อสารผ่านป้ าย
โฆษณา เว็บไซด์บริ ษทั รวมถึ งแผ่นพับ เอกสารต่างๆ เพื่อนาไว้แจกในร้ านลูกค้า เพื่อเป็ นการสร้ าง
ภาพลักษณ์ ที่ดีให้แก่ลูกค้าผูบ้ ริ โภคได้รับทราบด้วย
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เลขที่แบบสอบถาม.......

แบบสอบถาม
เรื่ อง ความคาดหวังของลูกค้าธุรกิจในอาเภอเมืองเชียงใหม่ต่อกิจกรรมส่งเสริ มการตลาดของผูน้ าเข้าไวน์
ส่ วนที่ 1 ข้ อมูลทัว่ ไป
คาชี้แจงโปรดทาเครื่ องหมาย หน้าตัวเลือกที่ตรงท่านมากที่สุด
1. ลักษณะของกิจการ

1. โรงแรม

2. ร้านอาหาร

3. ไวน์บาร์/ร้านจาหน่ายเครื่ องดื่มแอลกอฮอล์

4. อื่น ๆ __________ (จบการสัมภาษณ์)
2. กิจการของท่านตั้งอยูท่ ี่ใด

1. ในเขตอาเภอเมืองเชียงใหม่

2.อื่น ๆ __________ (จบการสัมภาษณ์)
3. กิจการของท่านสัง่ ซื้อไวน์นาเข้าใช่หรื อไม่

1. ใช่

2. ไม่ใช่ __________ (จบการสัมภาษณ์)
4. จานวนผูน้ าเข้าไวน์ที่ทางกิจการสัง่ ซื้อไวน์
1. 1 ราย
2.2 ราย
3. 3 ราย
4. 4 ราย
5.5 ราย
6. อื่นๆระบุ...............................
5. ยอดการสัง่ ซื้อไวน์ในหนึ่งเดือนเป็ นจานวน
 1. ไม่เกิน 10,000
2.10,001 – 40,000
3. 40,001 – 70,000
 4. 70,001 – 100,000 5. 100,001 – 140,000 6.อื่นๆระบุ..........................
6. ระยะเวลาการดาเนินกิจการ
 1. ไม่เกิน 1 ปี
 2. 1 – 5 ปี
 3. 6 – 10 ปี
 4. 11 – 15 ปี
 5. 16 – 20 ปี
 6. มากกว่า 20 ปี

7. ท่านเป็ นผูม้ ีอานาจในการตัดสิ นใจในการสั่งซื้ อไวน์
 1. มีอานาจในการตัดสิ นใจสั่งซื้ อ
 2. ไม่มีอานาจในการตัดสิ นใจสัง่ ซื้ อ (จบการสัมภาษณ์)
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8. ตาแหน่งงานของท่าน
 1. ผูจ้ ดั การทัว่ ไป
 2. ผูจ้ ดั การแผนกอาหารและเครื่ องดื่ม
 3. ผูจ้ ดั การฝ่ ายจัดซื้ อ  4. ผูจ้ ดั การห้องอาหาร
 5. อื่นๆ
ระบุ...............................
9. เพศ
10. อายุ



1. ชาย



2. หญิง

1. ไม่เกิน 30 ปี
2. 31 – 40 ปี
3. 41 – 50ปี
4. 51 – 60ปี
 5. 61 ปี ขึ้นไป
11. ระดับการศึกษา
1. ต่ากว่าปริ ญญาตรี 2. ปริ ญญาตรี
3. สู งกว่าปริ ญญาตรี 4. อื่นๆ ระบุ...............................
ส่ วนที่ 2 ข้ อมูลเกีย่ วกับความคาดหวังของลูกค้ าธุรกิจในอาเภอเมืองเชี ยงใหม่ ต่อกิจกรรม
ส่ งเสริมการตลาดของผู้นาเข้ าไวน์
คาชี้แจงโปรดแสดงความคิดเห็นของท่านในแต่ละคาถามโดยใส่ เครื่ องหมาย  ให้ตรงกับระดับ
ความเป็ นจริ ง ลงในช่องว่างข้อละ 1 เครื่ องหมายเท่านั้น
1. กลยุทธ์ การผลัก ( Push Strategy )
ระดับความคาดหวัง
มาก มาก ปาน น้ อย น้ อย
กิจกรรมส่ งเสริมการตลาด
ทีส่ ุ ด
กลาง
ทีส่ ุ ด
(5)
(4)
(3)
(2)
(1)
1.การขายโดยพนักงานขาย (Personal selling)
1.1 การนัดหมายก่อนการเข้าพบของพนักงานขาย
1.2 ความตรงต่อเวลาของพนักงานขาย
1.3 ความรู ้ในตัวสิ นค้าของพนักงานขาย
1.4 ความสม่าเสมอในการเข้าพบของพนักงานขาย
1.5 ความสามารถในการแก้ไขปัญหา
1.6 การติดตามงานที่ได้รับมอบหมาย
1.7 ความซื่ อสัตย์ของพนักงานขาย
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มาก
ทีส่ ุ ด
(5)

กิจกรรมส่ งเสริมการตลาด
1.8 ความเป็ นมิตรของพนักงานขาย
1.9 ความเป็ นระบบในการปฏิบตั ิงาน
1.10 ความสะดวกในการติดต่อพนักงานทางโทรศัพท์
1.11 ความสะดวกในการติดต่อพนักงานทางอีเมล์
2 การส่ งเสริมการขาย (Sales Promotion)
2.1 การให้ส่วนลดพิเศษในการซื้ อเครดิตในลักษณะ
ได้รับเป็ นเงิน
2.2 การให้ส่วนลดพิเศษในการซื้ อเครดิตในลักษณะ
ได้รับเป็ นมูลค่าแทนเงิน (Rebate)
2.3 การให้ส่วนลดพิเศษในการซื้ อเครดิตในลักษณะ
ได้รับเป็ นสิ นค้า
2.4 การให้ส่วนลดพิเศษในการซื้ อเงินสดในลักษณะ
ได้รับเป็ นเงิน
2.5การให้ส่วนลดพิเศษในการซื้ อเงินสดในลักษณะ
ได้รับเป็ นมูลค่าแทนเงิน (Rebate)
2.6 การให้ส่วนลดพิเศษในการซื้ อเงินสดในลักษณะ
ได้รับเป็ นสิ นค้า
2.7 การขายในลักษณะการฝากขายแต่ไม่ได้ส่วนลด
ใด ๆ
2.8 การแบ่งกลุ่มลูกค้า เช่น Starwood / Minor / Accor
เพื่อได้ราคาส่ วนลดพิเศษ
2.9 การให้ค่าเชียร์ต่อขวดสาหรับพนักงานของธุรกิจที่
ช่วยนาเสนอขายสิ นค้าให้เป็ นเงิน
2.10 การให้ค่าเชียร์ต่อขวดสาหรับพนักงานของธุรกิจ
ที่ช่วยนาเสนอขายสิ นค้าให้เป็ นสิ นค้า
2.11 การให้ค่าตอบแทนสนับสนุนการขายโดยจัดการ
ท่องเที่ยวประจาปี – เที่ยวทัว่ ไป
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ระดับความคาดหวัง
มาก ปาน น้ อย
กลาง
(4)
(3)
(2)

น้ อย
ทีส่ ุ ด
(1)

มาก
ทีส่ ุ ด
(5)

กิจกรรมส่ งเสริมการตลาด
3 การตลาดทางตรง (Direct marketing)
2.12 การให้ค่าตอบแทนสนับสนุนการขายโดยจัดการ
ท่องเที่ยวประจาปี – Winery Tour
2.13 การฝึ กอบรมพนักงาน– เจ้าหน้าที่จากผูน้ าเข้าไวน์
2.14 การฝึ กอบรมพนักงาน– เจ้าหน้าที่จาก Winery
3.1 การส่ งข่าวสารเกี่ยวกับสิ นค้าทาง E-Mail
3.2 การส่ งข่าวสารประจาเดือนต่าง ๆ ทางไปรษณี ย ์
3.3 รายละเอียดเกี่ยวกับสิ นค้าในเว็บไซด์ของบริ ษทั ฯ
3.4 รายละเอียดเกี่ยวกับสิ นค้าและข้อมูลข่าวสารใน
Facebook ของบริ ษทั ฯ
3.5 การจัดทาแคตตาล๊อคเกี่ยวกับสิ นค้า
3.6 การสัง่ ซื้ อไวน์ทาง Line
กลยุทธ์ การดึง ( Pull Strategy )
1.การส่ งเสริมการขาย (Sales Promotion)
1.1 การสนับสนุนอุปกรณ์ส่งเสริ มการขาย – แก้วไวน์
1.2 การสนับสนุนอุปกรณ์ส่งเสริ มการขาย – ถังแช่
ไวน์
1.3 การสนับสนุนอุปกรณ์ส่งเสริ มการขาย – ที่เปิ ด
ไวน์
1.4 การสนับสนุนอุปกรณ์ส่งเสริ มการขาย – ถังไม้
โอ๊คเพื่อตกแต่ง
1.5 การสนับสนุนอุปกรณ์ส่งเสริ มการขาย – ลังไวน์
เพื่อตกแต่ง
1.6การสนับสนุนอุปกรณ์ส่งเสริ มการขาย – สมุดปก
เมนูไวน์
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ระดับความคาดหวัง
ปาน
มาก
น้ อย
กลาง
(4)
(2)
(3)

น้ อย
ทีส่ ุ ด
(1)

มาก
ทีส่ ุ ด
(5)

2.การประชาสั มพันธ์ (Public Relations)
1.7การสนับสนุนอุปกรณ์ส่งเสริ มการขาย – เต้นท์
การ์ดตั้งโต๊ะ
1.8การสนับสนุนอุปกรณ์ส่งเสริ มการขาย – ตูแ้ ช่
ไวน์
1.9 การสนับสนุนอุปกรณ์ส่งเสริ มการขาย – ชั้นวาง
ไวน์
1.10 การสนับสนุนการตกแต่งสถานที่ในลักษณะ
เป็ นสิ นค้า
1.11การสนับสนุนการตกแต่งสถานที่ในลักษณะ
เป็ นเงิน
1.12 การสนับสนุนการจัดงาน Wine Dinner เป็ น
ลักษณะของเงิน
1.13 การสนับสนุนการจัดงาน Wine Dinner เป็ น
ลักษณะของสิ นค้า
1.14 การสนับสนุนการจัดงาน Wine Tasting เป็ น
ลักษณะของเงิน
1.15 การสนับสนุนการจัดงาน Wine Tasting เป็ น
ลักษณะของสิ นค้า
1.16 เจ้าหน้าที่จาก Winery ที่มาร่ วมจัดงาน Wine
Dinner เป็ น Winemaker
1.17เจ้าหน้าที่จาก Winery ที่มาร่ วมจัดงานWine
Tasting เป็ น Winemaker
1.18 เจ้าหน้าที่ซ่ ึ งมาร่ วมจัดงานWine Dinnerเป็ นเจ้า
หน้าทีจากผูน้ าเข้าไวน์
1.19 เจ้าหน้าที่ซ่ ึ งมาร่ วมจัดงานWine Tastingเป็ นเจ้า
หน้าทีจากผูน้ าเข้าไวน์
1.20 เจ้าหน้าที่จากผูน้ าเข้าไวน์เป็ นผูด้ าเนินการจัด
งาน Wine Dinner เอง
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ระดับความคาดหวัง
มาก ปาน น้ อย
กลาง
(4)
(3)
(2)

น้ อย
ทีส่ ุ ด
(1)

มาก
ทีส่ ุ ด
(5)

กิจกรรมการส่ งเสริมการตลาด

ระดับความคาดหวัง
มาก ปาน น้ อย
กลาง
(4)
(3)
(2)

น้ อย
ทีส่ ุ ด
(1)

2.การประชาสั มพันธ์ (Public Relations)
1.21 เจ้าหน้าที่จากผูน้ าเข้าไวน์เป็ นผูด้ าเนินการจัดงาน
Wine Tasting เอง
2.1 การออกบูธงานแสดงสิ นค้าต่าง ๆ เช่น THAIFEX
2.2 การจัดงานเปิ ดตัวสิ นค้าใหม่ ๆ ของบริ ษทั ที่
โรงแรม
2.3 การจัดงานเปิ ดตัวสิ นค้าใหม่ ๆ ของบริ ษทั ที่
ห้างสรรพสิ นค้า
2.4 การจัดงานเปิ ดตัวสิ นค้าใหม่ ๆ ของบริ ษทั ที่ศูนย์
แสดงสิ นค้า
2.5 ผูน้ าเข้าไวน์บริ จาคเงินเพื่อการกุศล
2.6 ผูน้ าเข้าไวน์บริ จาคสิ่ งของเพื่อการกุศล
2.7 ผูน้ าเข้าไวน์จดั กิจกรรมเพื่อสังคมอื่น ๆ

ส่ วนที่ 3 ข้ อเสนอแนะเพิม่ เติมเกีย่ วกับความคาดหวังทีม่ ีต่อกิจกรรมส่ งเสริมการตลาดของผู้นาเข้ า
ไวน์
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ขอขอบคุณทุกท่านที่ตอบแบบสอบถาม
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ประวัตผิ ้เู ขียน
ชื่อ-นามสกุล

นางสาวปรี ยน์ นั ท์ พรชัย

วันเดือนปี เกิด

18 มิถุนายน 2520

ประวัติการศึกษา

ปริ ญญาตรี ศิลปศาสาตรบัณฑิต
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

ประวัติการทางาน

ปี 2550-2557 พนักงานขาย
บริ ษทั บางกอกเบียร์ แอนด์เบจเวอร์ เรจ จากัด
ปี 2557 ถึงปัจจุบนั ผูจ้ ดั การสาขาบริ ษทั บี-ดิลิเชียส จากัด
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