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งานวิจยัครังนีเป็นการวิจยัเชิงปริมาณ  มีวตัถุประสงค์เพือศึกษาการรับรู้การสือสาร
การตลาด ณ จุดขาย  ทีมีผลต่อการตดัสินใจซือเบียร์ของนักท่องเทียวต่างชาติ บริเวณถนนขา้วสาร  
กรุงเทพมหานคร  กลุ่มตวัอยา่งทีใชใ้นการวิจยัครังนี คือ นกัท่องเทียวต่างชาติทีบริโภคเบียร์บริเวณ
ถนนขา้วสาร  จาํนวน  400  คน  เครืองมือทีใชใ้นการวิจยั ไดแ้ก่ แบบสอบถามประเภทกลุ่มตวัอยา่ง
กรอกเอง  สถิติทีใช้ในการวิเคราะห์ขอ้มูล คือ วิธีวิเคราะห์ใชส้ถิติเชิงพรรณนาเพืออธิบายผล
การศึกษา ไดแ้ก่ การแจงความถี  ร้อยละ  ค่าเฉลีย  และค่าเบียงเบนมาตรฐาน วิเคราะห์ขอ้มูลเชิง
ปริมาณ  ทดสอบผลโดยใชค่้าสถิติทดสอบแบบ Chi–Square ทดสอบค่าความเขม้ขน้ความสัมพนัธ์
ใชส้ถิติ  Contingency Coefficient(C)  ทีระดบันัยสาํคญัทางสถิติ 0.05  สรุปผลโดยใช้โปรแกรม
สาํเร็จรูปทางสถิติ  

ผลการวิจยั พบว่า นักท่องเทียวต่างชาติ บริเวณถนนขา้วสาร ส่วนใหญ่บริโภคยีห้อ
เบียร์สิงห์ รองลงมา เบียร์ไทเกอร์ และเบียร์ลีโอ  ส่วนใหญ่มีความถีในการดืม 1 วนัต่อสัปดาห์ มาก
ทีสุด  รองลงมา 2 - 3วนัต่อสปัดาห์  ส่วนใหญ่มีปริมาณในการดืมเบียร์ จาํนวน 1-3 ขวด/กระป๋อง 
มากทีสุด  มีค่าใชจ่้ายในการดืมเบียร์ต่อครัง 300 - 600 บาท และส่วนใหญ่มีเหตุผลในการดืมเพือ
โอกาสพิเศษ/เขา้สงัคม/สงัสรรค ์ รองลงมา เพือความอร่อยและเจริญอาหาร  นักท่องเทียวต่างชาติ 
บริเวณถนนขา้วสาร มีความคิดเห็นต่อการรับรู้การสือสารการตลาด ณ จุดขายของผลิตภณัฑเ์บียร์ ที
มีผลต่อการตดัสินใจบริโภคเบียร์ ในระดบัมาก  มีความคิดเห็นสูงสุด คือ การใชป้้ายต่างๆ รองลงมา  
คือ การขายโดยใชพ้นกังานขาย  การบรรจุภณัฑ ์ และการแสดงสินคา้ตามลาํดบั   
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This research aimed to study the perception on point of purchase marketing 

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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วิทยานิพนธ์ฉบับนี สําเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี ด้วยความกรุณาอย่างสูงจากอาจารยที์
ปรึกษา ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.พิทกัษ์ ศิริวงศ ์  ทีไดส้ละเวลาให้คาํปรึกษา แนะนาํขอ้คิดเห็น ถึง
ประเด็นต่างๆ ในการศึกษาและชีแนวทางในการแกปั้ญหา การคน้ควา้หาขอ้มูลเพิมเติมและได้
กรุณาตรวจสอบแกไ้ขขอ้บกพร่องต่างๆ อนัเป็นประโยชน์ในการวิเคราะห์และสรุปผลการศึกษา 

รวมทงัการแกไ้ขงานใหส้มบูรณ์ และขอกราบขอบพระคุณคณาจารยทุ์กท่านทีไดป้ระสิทธิประสาท
วิชาความรู้เพือเป็นพืนฐานในการวิจยั ครังนีเป็นอยา่งดียงิ 

ขอขอบคุณคณะเจา้หน้าทีมหาวิทยาลยัศิลปากร ขอบคุณผูด้าํเนินงานโครงการและ
เจา้หนา้ทีบณัฑิตศึกษาทุกท่านทีให้ความดูแลช่วยเหลือมาตลอดหลกัสูตรการศึกษา และขอบคุณ
เจา้หนา้ทีหอ้งสมุด ซึงเป็นแหล่งขอ้มลูทีสาํคญัในการเรียนและทาํงานวิจยัฉบบันี  

ขอขอบคุณผูใ้ห้ข้อมูลทุกท่านทีสละเวลากรอกแบบสอบถามเกียวกับการรับรู้การ
สือสารการตลาด ณ จุดขาย ทีส่งผลต่อการตดัสินใจซือ 

ขอขอบคุณแรงสนบัสนุนและกาํลงัใจทีไดรั้บจากครอบครัวตลอดจนเพือนๆจนทาํให้
งานวิจยัฉบบันีเสร็จสมบูรณ์ลงได ้

สุดทา้ยนี หากงานวิจยัฉบบันีจะก่อให้เกิดประโยชน์กบัผูที้สนใจสามารถนาํไปใชเ้ป็น
แนวทางในการกาํหนดกลยทุธท์างการตลาด  สาํหรับธุรกิจจาํหน่ายเบียร์และผูที้เกียวขอ้ง  เพือ
ปรับปรุงดา้นการตลาดให้สอดคลอ้งเหมาะสม  สามารถตอบสนองพฤติกรรมการบริโภคเบียร์
ของผูบ้ริโภคทีเป็นนกัท่องเทียวต่างชาติและสร้างยอดขายให้ดียงิขึนนับเป็นความปิติอย่างยิงทีได้
ทาํงานวิจยัฉบบันีขึนและหากมีขอ้ผดิพลาดประการใด  ผูว้ิจยัขออภยัไว ้ณ ทีนี 
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