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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
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promotions factor, there is promotion regarding selling aids; and for advertisement factor, the wine
importers arranged other social activities.
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