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บทคดัย่อ 
 
 

การคน้ควา้แบบอิสระน้ีมีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษาถึงความคาดหวงัของลูกคา้ธุรกิจใน
อ าเภอเมืองเชียงใหม่ท่ีมีต่อกิจกรรมส่งเสริมการตลาดของผูน้ าเข้าไวน์โดยใช้แบบสอบถามเป็น
เคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมขอ้มูลและวิเคราะห์ขอ้มูลโดยใช้สถิติเชิงพรรณนาโดยสถิติท่ีใช้ได้แก่ 
ความถ่ี ร้อยละ และค่าเฉล่ีย   

จากการศึกษาพบวา่ กิจการมีการซ้ือไวน์น าเขา้ทั้งหมด โดยส่วนใหญ่ใชบ้ริการ ผูน้ าเขา้
ไวน์ 2 ราย มียอดการสั่งซ้ือไวน์ต่อหน่ึงเดือนอยู่ท่ี 40,001 – 70,000 บาท ระยะเวลาในการด าเนิน
กิจการส่วนใหญ่ 1-5 ปี และมากกวา่ 20 ปี ผูมี้อ  านาจตดัสินใจสั่งซ้ือไวน์ ส่วนใหญ่เป็นเพศชาย มีอาย ุ
31 – 40 ปี  การศึกษาระดบัปริญญาตรี ต าแหน่งผูจ้ดัการแผนกอาหารและเคร่ืองด่ืม  

ลูกค้าธุรกิจมีความคาดหวงัต่อกิจกรรมส่งเสริมการตลาดของผู ้น าเข้าไวน์ในด้าน
พนกังานขาย และการส่งเสริมการขายไปยงัผูบ้ริโภคมีค่าเฉล่ียความคาดหวงัโดยรวมอยูใ่นระดบัมาก
ท่ีสุด ในขณะท่ีการส่งเสริมการขายไปยงัคนกลาง การตลาดทางตรง และการประชาสัมพนัธ์  มี
ค่าเฉล่ียความคาดหวงัโดยรวมอยู่ในระดบัมาก โดยปัจจยัย่อยความคาดหวงัอนัดบัสูงสุดในแต่ละ
กิจกรรมส่งเสริมการตลาด ไดแ้ก่ ดา้นพนกังานขาย คือ ความรู้ในตวัสินคา้ของพนกังานขาย ดา้นการ
ส่งเสริมการขายไปยงัคนกลาง คือ การให้ค่าตอบแทนสนบัสนุนการขายโดยจดัการท่องเท่ียวประจ าปี 
– เท่ียวทัว่ไป ดา้นการตลาดทางตรง คือ  รายละเอียดเก่ียวกบัสินคา้ในเวบ็ไซด์ของบริษทัฯ ดา้นการ
ส่งเสริมการขายไปยงัผูบ้ริโภค คือ การสนบัสนุนอุปกรณ์ส่งเสริมการขาย – เต็นท์การ์ดตั้งโต๊ะ และ
ดา้นการประชาสัมพนัธ์ คือ ผูน้ าเขา้ไวน์จดักิจกรรมเพื่อสังคมอ่ืนๆ 
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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.     
 


