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คําสําคัญ : การรับรู้ การสื อสารการตลาด ณ จุดขาย การตัดสินใจซือ เบียร์
ฐาปนี อ่วมชีพ : การรับรู้การสือสารการตลาด ณ จุดขาย ทีมีผลต่อการตัดสินใจซือ
เบียร์ของนักท่องเทียวต่างชาติ บริ เวณถนนข้าวสาร กรุ งเทพมหานคร. อาจารย์ทีปรึ กษาวิทยานิพนธ์
: ผศ.ดร.พิทกั ษ์ ศิริวงศ์. 93 หน้า.
งานวิจยั ครังนี เป็ นการวิจยั เชิงปริ มาณ มีวตั ถุประสงค์เพือศึกษาการรับรู้การสื อสาร
การตลาด ณ จุดขาย ทีมีผลต่อการตัดสินใจซือเบียร์ ของนักท่องเที ยวต่างชาติ บริ เวณถนนข้าวสาร
กรุ งเทพมหานคร กลุ่มตัวอย่างทีใช้ในการวิจยั ครังนี คือ นักท่องเทียวต่างชาติทีบริ โภคเบียร์ บริ เวณ
ถนนข้าวสาร จํานวน 400 คน เครื องมือทีใช้ในการวิจยั ได้แก่ แบบสอบถามประเภทกลุ่มตัวอย่าง
กรอกเอง สถิติทีใช้ในการวิเคราะห์ขอ้ มูล คื อ วิธีวิเคราะห์ใช้สถิติ เชิงพรรณนาเพืออธิ บายผล
การศึกษา ได้แก่ การแจงความถี ร้อยละ ค่าเฉลีย และค่าเบียงเบนมาตรฐาน วิเคราะห์ขอ้ มูลเชิง
ปริ มาณ ทดสอบผลโดยใช้ค่าสถิติทดสอบแบบ Chi–Square ทดสอบค่าความเข้มข้นความสัมพันธ์
ใช้สถิติ Contingency Coefficient(C) ทีระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 สรุ ปผลโดยใช้โปรแกรม
สําเร็ จรู ปทางสถิติ
ผลการวิจยั พบว่า นัก ท่องเทียวต่างชาติ บริ เวณถนนข้าวสาร ส่ วนใหญ่บริ โภคยีห้อ
เบียร์สิงห์ รองลงมา เบียร์ไทเกอร์ และเบียร์ลีโอ ส่วนใหญ่มีความถีในการดืม 1 วันต่อสัปดาห์ มาก
ทีสุด รองลงมา 2 - 3วันต่อสัปดาห์ ส่ วนใหญ่มีปริ มาณในการดืมเบียร์ จํานวน 1-3 ขวด/กระป๋ อง
มากทีสุ ด มีค่าใช้จ่ายในการดืมเบี ยร์ ต่อครัง 300 - 600 บาท และส่ วนใหญ่มีเหตุผลในการดืมเพือ
โอกาสพิเศษ/เข้าสังคม/สังสรรค์ รองลงมา เพือความอร่ อยและเจริ ญอาหาร นักท่องเทียวต่างชาติ
บริ เวณถนนข้าวสาร มีความคิดเห็นต่อการรับรู้การสือสารการตลาด ณ จุดขายของผลิตภัณฑ์เบียร์ ที
มีผลต่อการตัดสินใจบริ โภคเบียร์ ในระดับมาก มีความคิดเห็นสูงสุด คือ การใช้ป้ายต่างๆ รองลงมา
คือ การขายโดยใช้พนักงานขาย การบรรจุภณ
ั ฑ์ และการแสดงสินค้าตามลําดับ
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This research aimed to study the perception on point of purchase marketing
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communication affecting international tourists’ purchase decision beers at Khao San road,
Bangkok.

The questionnaires were used for

400

samples who were foreign tourists at

Khao San Road, Bangkok. Analyzed by using descriptive statistics to explain the results of
the study were to clarify the frequency, percentage, mean and standard deviation. And
quantitative data analysis

tested the relationship using statistical test Chi-Square test

concentration and correlation statistics Contingency Coefficient (C) at the significance level of
0.05

The

research revealed the behavior of the samples showed that the

consumption of beers most consumed Singha beer, the second was Tiger beer and Leo beer
respectively. The highest frequency of drinking beers was a day per week, the second was 2 - 3
days per week. Most were in the 1-3 beer bottles/cans as possible. The cost of beers at a time was
from 300 to 600 Baht. And most of the reason to drink beers was for the special occasion to
drink/socialize/socialize, inferior to the delicious and appetizing. The awareness of the perception
on point of purchase marketing communication affecting international tourists’ purchasing
decision beers at Khao San road, Bangkok was the signs at a high level, the second was
sales staff, the packaging and the product, respectively.
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วิทยานิ พ นธ์ฉ บับนี สําเร็ จ ลุล่วงไปได้ด ้ว ยดี ด้ว ยความกรุ ณาอย่างสู งจากอาจารย์ที
ปรึ กษา ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.พิทกั ษ์ ศิริวงศ์ ทีได้สละเวลาให้คาํ ปรึ กษา แนะนําข้อคิดเห็น ถึง
ประเด็นต่างๆ ในการศึกษาและชี แนวทางในการแก้ปัญหา การค้น คว้าหาข้อมูลเพิมเติมและได้
กรุ ณาตรวจสอบแก้ไขข้อบกพร่ องต่างๆ อันเป็ นประโยชน์ในการวิเคราะห์และสรุ ปผลการศึกษา
รวมทังการแก้ไขงานให้สมบูรณ์ และขอกราบขอบพระคุณคณาจารย์ทุกท่านทีได้ประสิทธิประสาท
วิชาความรู้เพือเป็ นพืนฐานในการวิจยั ครังนี เป็ นอย่างดียงิ
ขอขอบคุ ณ คณะเจ้าหน้าทีมหาวิทยาลัยศิลปากร ขอบคุ ณผูด้ าํ เนิ น งานโครงการและ
เจ้าหน้าทีบัณฑิตศึกษาทุกท่านทีให้ความดูแลช่วยเหลือมาตลอดหลักสูตรการศึกษา และขอบคุณ
เจ้าหน้าทีห้องสมุด ซึงเป็ นแหล่งข้อมูลทีสําคัญในการเรี ยนและทํางานวิจยั ฉบับนี
ขอขอบคุ ณ ผูใ้ ห้ข ้อมูลทุ ก ท่ านที สละเวลากรอกแบบสอบถามเกี ยวกับการรั บรู้ ก าร
สือสารการตลาด ณ จุดขาย ทีส่ งผลต่อการตัดสินใจซือ
ขอขอบคุณแรงสนับสนุนและกําลังใจทีได้รับจากครอบครัวตลอดจนเพือนๆจนทําให้
งานวิจยั ฉบับนีเสร็ จสมบูรณ์ลงได้
สุ ดท้ายนี หากงานวิจยั ฉบับนีจะก่อให้เกิดประโยชน์กบั ผูท้ ี สนใจสามารถนําไปใช้เป็ น
แนวทางในการกําหนดกลยุทธ์ทางการตลาด สําหรับธุรกิจจําหน่ ายเบียร์ และผูท้ ีเกียวข้อง เพือ
ปรับปรุ งด้านการตลาดให้สอดคล้องเหมาะสม สามารถตอบสนองพฤติกรรมการบริ โภคเบียร์
ของผูบ้ ริ โภคทีเป็ นนักท่องเทียวต่างชาติและสร้างยอดขายให้ดียิงขึนนับเป็ นความปิ ติอย่างยิงทีได้
ทํางานวิจยั ฉบับนี ขึนและหากมีขอ้ ผิดพลาดประการใด ผูว้ ิจยั ขออภัยไว้ ณ ทีนี
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