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การศึกษาวิจัยเร่ือง “การรีแบรนด์ดิ้ง และการตอบสนองของผู้บริโภคต่อภาพลักษณ์      
ตราสินค้าร้านอาหารประเภทปิ้งย่าง” มีวัตถุประสงค์ คือ 1) เพื่อศึกษาการรีแบรนด์ดิ้งของบาร์บีคิว 
พลาซ่า 2) เพื่อศึกษาถึงลักษณะทางประชากรกับการรับรู้ภาพลักษณ์ตราสินค้า ทัศนคติการสื่อสาร
การตลาด และพฤติกรรมการใช้บริการบาร์บีคิวพลาซ่าของผู้บริโภค 3) เพื่อศึกษาความสัมพันธ์
ระหว่างการรับรู้ภาพลักษณ์ตราสินค้ากับพฤติกรรมการใช้บริการบาร์บีคิวพลาซ่า หลังจากการ       
รีแบรนด์ดิ้งของผู้บริโภค และ 4) เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างทัศนคติการสื่อสารการตลาดกับ
พฤติกรรมการใช้บริการบาร์บีคิวพลาซ่า ซึ่งใช้วิธีการวิจัย 2 ส่วน คือ 1) การวิจัยเชิงคุณภาพ 
(Qualitative Research) โดยท าการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก (In-Depth Interview) คุณชาตยา สุพรรณ
พงศ์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ และผู้บริหารแบรนด์บาร์บีคิวพลาซ่า เพื่อศึกษาถึงการท ารีแบรนด์ดิ้ง
ของบาร์บีคิวพลาซ่า และ 2) การวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) โดยท าการวิจัยเชิงส ารวจ 
(Survey Research) โดยใช้แบบสอบถาม (Questionnaire) เป็นเคร่ืองมือในการเก็บข้อมูลจาก
ผู้บริโภคที่ใช้บริการร้านอาหารปิ้งย่างบาร์บีคิวพลาซ่า ในเขตกรุงเทพมหานคร จ านวน 400 กลุ่ม
ตัวอย่าง สถิติที่ใช้ในการวิจัย คือ การแจกแจงความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน   
T-Test และ One-Way ANOVA ซึ่งประมวลผลโดยคอมพิวเตอร์โปรแกรมส าเร็จรูป SPSS 

ผลการวิจัยพบว่า 
ผลการวิจัยเชิงคุณภาพ พบว่า การรีแบรนด์ด้ิงบาร์บีคิวพลาซ่านี้มีเป้าหมายเพื่อต้องการปรับ

ภาพลักษณ์บาร์บีคิวพลาซ่าให้ดูทันสมัยขึ้น และเพื่อขยายกลุ่มเป้าหมายไปสู่กลุ่มวัยรุ่น และกลุ่มวัย
ท างาน โดยมีกระบวนการท ารีแบรนด์ดิ้ง 2 ส่วน คือ 1) การรีแบรนด์ดิ้งภายในองค์กร โดยเน้นไป
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ที่การท าการสื่อสารภายในองค์กร เพื่อสร้างความเข้าใจร่วมกัน ให้มีความเชื่อไปในทิศทางเดียวกัน
เกี่ยวกับการรีแบรนด์ดิ้งคร้ังใหญ่ขององค์กร และ 2) การรีแบรนด์ดิ้งภายนอกองค์กร โดยการ
ปรับเปลี่ยนมาสคอต โลโก้ การจัดตกแต่งร้าน ภาชนะ Table Top Experience และวิธีการสื่อสารไป
ยังผู้บริโภค เพื่อให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ของบาร์บีคิวพลาซ่าที่ว่าบาร์บีคิวพลาซ่าเป็นร้านที่สามารถ
ส่งต่อความสุข ความสนุก และประสบการณ์ที่ดีให้กับลูกค้าได้    

ผลการวิจัยเชิงปริมาณ พบว่า  
การตอบสนองด้านการรับรู้ภาพลักษณ์ตราสินค้าบาร์บีคิวพลาซ่า  
ผู้บริโภคที่มีอายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา และอาชีพที่แตกต่างกันมีการรับรู้ภาพลักษณ์

ตราสินค้าบาร์บีคิวพลาซ่าแตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 แต่ผู้บริโภคที่มีเพศ 
และรายได้ต่างกันนั้น มีการรับรู้ภาพลักษณ์ตราสินค้าบาร์บีคิวพลาซ่าไม่แตกต่างกัน  

การตอบสนองด้านทัศนคติการสื่อสารการตลาด 
ผู้บริโภคที่มีอายุต่างกัน มีการตอบสนองด้านทัศนคติการสื่อสารการตลาดแตกต่างกัน 

อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 แต่ผู้บริโภคที่มีเพศ สถานภาพ ระดับการศึกษา อาชีพ และ
รายได้ต่างกันนั้น มีการตอบสนองด้านทัศนคติการสื่อสารการตลาดไม่แตกต่างกัน    

การตอบสนองด้านพฤติกรรมการใช้บริการ ความถี่ของการใช้บริการบาร์บีคิวพลาซ่า 
ผู้บริโภคที่มีสถานภาพ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้ที่แตกต่างกันมีการตอบสนอง

ด้านพฤติกรรมการใช้บริการในเร่ืองความถี่ของการใช้บริการบาร์บีคิวพลาซ่าแตกต่างกัน อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 แต่ผู้บริโภคที่มีเพศ และอายุที่แตกต่างกันนั้น มีการตอบสนอง   
ด้านพฤติกรรมการใช้บริการในเร่ืองความถี่ของการใช้บริการบาร์บีคิวพลาซ่าไม่แตกต่างกัน 

การรับรู้ภาพลักษณ์ตราสินค้ามีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการใช้บริการบาร์บีคิวพลาซ่า 

หลังจากการรีแบรนด์ดิ้งของผู้บริโภค อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งเป็นไปตาม
สมมติฐานของการวิจัย สามารถสรุปผลได้ว่า เมื่อผู้บริโภคมีการรับรู้ภาพลักษณ์ตราสินค้าบาร์บีคิว
พลาซ่าในระดับที่เพิ่มขึ้นจะท าให้เกิดพฤติกรรมการใช้บริการบาร์บีคิวพลาซ่าในด้านความถี่ของ
การใช้บริการบาร์บีคิวพลาซ่า โดยเฉลี่ยเพิ่มขึ้น  

 และทัศนคติการสื่อสารการตลาดในด้านการโฆษณาทางโทรทัศน์  ป้ายโฆษณา             
การส่งเสริมการขาย และการตลาดทางตรงทางสื่ออินเทอร์เน็ต ไม่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการ
ใช้บริการบาร์บีคิวพลาซ่า ในด้านของความถี่ในการเข้ามาใช้บริการ แต่ทัศนคติการสื่อสาร
การตลาดในด้านการโฆษณาทางหนังสือพิมพ์นั้นมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการใช้บริการ      
บาร์บีคิวพลาซ่า ในด้านของความถี่ในการเข้ามาใช้บริการ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05   
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The objectives of the research of “Rebranding and consumer response on brand image of 

Grilled food” were 1) to study the rebranding of BBQ Plaza 2) to study the demographic 
characteristics and perception of brand image communication attitude and consumer behavior on 
service usage of BBQ Plaza 3) to study the relation between the perception of brand image and 
after rebranding and 4) to study the relation between communication attitude and consumer 
behavior on service usage of BBQ Plaza. The research was divided to 2 parts included 1) 
qualitative research by in-depth interview with Mr. Chataya Supanapong, Executive Vice 
President and BBQ Plaza’s Brand Director to study the rebranding of BBQ Plaza and 2) 
quantitative research by survey research using questionnaire as tool in data collection from 400 
consumers who use the service of BBQ Plaza in area of Bangkok. The statistics values used in 
research were frequency, percentage, mean, standard deviation, t-test and one-way ANOVA 
which proceeded by computer software SPSS 
  The results found that 
 Results of qualitative research revealed that the rebranding of BBQ Plaza had the goal to 
adjust the image of BBQ Plaza to be modern and expand the target group to the teenage and 
working age. The rebranding process contained to 2 parts were 1) the internal organization 
rebranding, focusing on the internal communication for cooperative understanding and provided 
the belief in the same direction About the big rebranding of organization and 2) external 
organization rebranding by change mascot, logo, decoration, utensil, table top experience and 
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communication method to consumers to correspond with the strategy of BBQ Plaza that BBQ 
Plaza is the shop that can hand over the happiness, fun and good experience for customers. 
 Results of quantitative research found that  

The response of brand image perception of BBQ Plaza 
The consumers with difference of age, status, education and career of consumer were 

statistically significant at level of 0.05 but the consumers with difference of sex and salary had 
not different perception of brand image of BBQ Plaza.  
 The response of attitude of marketing communication 
 The consumers with different age had the significant different response of attitude of 
marketing communication statistically at level of 0.05 but the consumers with difference of sex, 
status, education, career and salary had not different response of attitude of marketing 
communication. 
 The response of behavior on service usage of BBQ Plaza and frequency on service usage 
of BBQ Plaza 
 The consumers with different status, education, career and salary had the significant 
different response of behavior on service usage in the way of frequency on service usage of BBQ 
statistically at level of 0.05 but the consumers with difference of sex and age had not different 
response behavior of service usage in the way of frequency on service usage of BBQ Plaza. 
 The perception of brand image related to the consumer service usage behavior of BBQ 
Plaza after rebranding statistically significant at level of 0.05. This was regarded to the research 
hypothesis and able to conclude that when consumers percept more brand image of BBQ Plaza, 
the frequency of service usage was increased on the average. 
 And the attitude of marketing communication in TV advertisement, billboard, promotion 
and direct marketing on the Internet had no relevance to the service usage behavior of BBQ Plaza 
but the attitude of marketing communication in advertisement on newspaper related to the service 
usage behavior of BBQ Plaza statistically significant at level of 0.05 
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วิทยานิพนธ์เร่ือง การรีแบรนด์ด้ิง และการตอบสนองของผู้บริโภคต่อภาพลักษณ์ตราสินค้า
ร้านอาหารประเภทปิ้งย่าง ส าเร็จลุล่วงได้เนื่องมาจากผู้เขียนได้รับความช่วยเหลือในการให้ข้อมูล 
ค าปรึกษา ข้อแนะน า ความคิดเห็น และก าลังใจจากบุคคลหลายท่าน จึงขอขอบพระคุณทุกท่านที่
เกี่ยวข้องไว้ ณ โอกาสนี ้

ขอขอบพระคุณรองศาสตราจารย์ อุบลวรรณ เปรมศรีรัตน์ อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ที่
ให้ค าปรึกษาและชี้แนะสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อการท าวิทยานิพนธ์ตลอดมา รวมทั้งขอบพระคุณ        
รองศาสตราจารย์ พัชนี เชยจรรยา ประธานสอบวิทยานิพนธ์ และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฏฐ์ชุดา 
วิจิตรจามรี กรรมการสอบวิทยานิพนธ์ ที่ให้ข้อคิดเห็นและค าแนะน าที่เป็นประโยชน์ต่อการ
ปรับปรุงวิทยานิพนธ์เล่มนี้ให้ดีและมีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้น 

ขอขอบพระคุณคณาจารย์ คณะนิเทศศาสตร์และนวัตกรรมการจัดการ ทุกท่านที่ประสิทธิ์
ประสาทวิชาความรู้ ให้ความเมตตา ตลอดจนให้ประสบการณ์ที่ดีแก่ผู้วิจัย ขอขอบคุณ คุณพ่อ คุณ
แม่ น้องสาว และเครือญาติของผู้วิจัยที่ให้การสนับสนุน และให้ก าลังใจในการเรียนปริญญาโทมา
ตลอดสองปี ท าให้ผู้วิจัยมีความมุมานะพยายามจนประสบความส าเร็จในการศึ กษาคร้ังนี้ 
ขอขอบคุณเพื่อนร่วมเรียน และเพื่อนกลุ่ม MENA ที่คอยช่วยเหลือจนท าให้วิทยานิพนธ์เล่มนี้
สามารถส าเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี 

ขอขอบพระคุณ คุณชาตยา  สุพรรณพงศ์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ และผู้บริหารแบรนด์บาร์
บีคิวพลาซ่า ที่ให้โอกาสผู้วิจัยในการเข้าไปสัมภาษณ์ข้อมูล เพื่อน ามาเป็นข้อมูลประกอบการท า
วิทยานิพนธ์เล่มนี้ ให้สามารถส าเร็จลุล่วงได้เป็นอย่างดี 

ขอขอบคุณกลุ่มตัวอย่างทุกท่านที่สละเวลาตอบแบบสอบถาม ผู้วิจัยไม่สามารถเก็บข้อมูล
ได้อย่างส าเร็จลุล่วงได้เลย หากปราศจากความกรุณาจากกลุ่มตัวอย่าง จึงขอขอบพระคุณกลุ่ม
ตัวอย่างทุกท่านมา ณ ที่นี้ 

สุดท้ายนี้ ผู้วิจัยหวังว่าวิทยานิพนธ์เล่มนี้จะเป็นส่วนหนึ่งของงานวิชาการที่สามารถน าไป
ต่อยอดในการศึกษาเพิ่มเติม และใช้ประโยชน์ได้ในอนาคต ผู้วิจัยจึงขอขอบพระคุณทุกท่านอีกคร้ัง
จากใจจริง 

 
พัชรพร  เฟื่องคอน 
    มิถุนายน 2558 
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บทที ่1 
 

บทน า 
 

1.1 ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 
 
 การด าเนินชีวิตของคนเมืองหลวงในปัจจุบัน มักจะใช๎เวลาอยูํนอกบ๎านมากขึ้น เนื่องจาก
สังคม และสิ่งแวดล๎อมมีการเปลี่ยนแปลง คนสํวนใหญํต๎องใช๎ชีวิตอยํางเรํงรีบเพื่อออกไปท างานหา
รายได๎มาเป็นคําใช๎จํายในการด ารงชีวิต และการเกิดขึ้นของห๎างสรรพสินค๎า คอมมูนิตี้มอลล๑ เป็นสิ่ง
ที่ดึงดูดใจให๎คนใช๎ชีวิตอยูํนอกบ๎าน หรือแม๎กระทั่งร๎านอาหารที่เกิดขึ้นใหมํตลอดเวลา มีให๎เลือก
มากมาย ทั้งร๎านที่เปิดตามแหลํงชุมชน ริมถนน และตามห๎างสรรพสินค๎า จากข๎อมูลของศูนย๑วิจัย
กสิกรไทยปี 2555 พบวํา  จ านวนของผู๎ประกอบการธุรกิจร๎านอาหารในประเทศไทยที่เกิดขึ้นใหมํมี
จ านวนเพิ่มขึ้นอยํางตํอเนื่อง ซึ่งในปี 2553 มีผู๎ประกอบการธุรกิจร๎านอาหารจ านวน 919 ราย แตํใน
ปี 2555 นั้น มีผู๎ประกอบการธุรกิจร๎านอาหารเพิ่มขึ้นเป็น 1,169 ราย ซึ่งข๎อมูลดังกลําวนี้ได๎ชี้ให๎เห็น
วําผู๎ประกอบการธุรกิจร๎านอาหารในประเทศไทยนี้มีจ านวนเพิ่มขึ้นอยํางเห็นได๎ชัด ( บริษัท 
ศูนย๑วิจัยกสิกรไทย จ ากัด, 2556)  

จากแนวโน๎มที่กลําวมาข๎างต๎นนี้  ท าให๎คํานิยม และทัศนคติในการบริโภคอาหาร
เปลี่ยนแปลงไปตามกระแสนิยม จากแตํกํอนเรารับประทานอาหารเพื่อประทังความหิว ท าให๎เราอ่ิม
ท๎อง แตํปัจจุบันการรับประทานอาหารกลายเป็นแฟชั่น คนเรานิยมรับประทานอาหารตามกระแส 
โดยการหาร๎านอาหารจากเว็บไซต๑ตํางๆ ที่มีคนแนะน า การรับประทานอาหารจึงเสมือนเป็น
กิจกรรมอยํางหนึ่ง ที่ท าให๎เราได๎พบปะสังสรรค๑กับเพื่อน คนรัก และครอบครัว เป็นชํวงเวลาแหํง
การพักผํอน คลายเครียดจากการท างาน จึงท าให๎คนมีพฤติกรรมออกไปทานอาหารนอกบ๎าน เพิ่ม
มากขึ้น โดยประเภทอาหารที่คนไทยนิยมรับประทาน ได๎แกํ อาหารฟาสฟู๊ต สุกี้ ชาบู อาหารญ่ีปุ่น 
และอาหารปิ้งยําง เป็นต๎น ซึ่งจะเห็นได๎วําร๎านอาหารประเภทนี้เป็นร๎านอาหารที่อยูํในกระแส จึงท า
ให๎ได๎รับความนิยมเป็นอยํางมาก ทางศูนย๑วิจัยกสิกรไทยได๎กลําววํา อัตราการเติบโตของร๎านอาหาร



2 

ประเภทดังกลําวนี้จะมีอัตราการเติบโตสูงขึ้นได๎อีก โดยในแตํละปีจะมีอัตราการเติบโตเฉลี่ยไมํต่ า
กวํา 10% ซึ่งสังเกตเห็นได๎จากการขยายสาขาเพิ่มขึ้นของร๎านที่มีอยูํแล๎วในตลาด (บริษัท ศูนย๑วิจัย
กสิกรไทย จ ากัด, 2556)  
 ปัจจุบันร๎านอาหารปิ้งยํางมีการเกิดขึ้นมากมาย ท าให๎เกิดการแขํงขันกันขึ้นในแตํละแบรนด๑ 
จนท าให๎ตลาดอาหารปิ้งยํางในปี พ.ศ. 2556 มีมูลคํา 4,300 ล๎านบาท และมีแนวโน๎มเพิ่มสูงขึ้นถึง 
5,000 ล๎านบาท ในปี พ.ศ. 2557 (ดังแสดงในภาพที่ 1.1)  
 

 
 

ภาพท่ี 1.1  ตลาดอาหารปิ้งยําง 
แหล่งท่ีมา:  บริษัท มาร๑เก็ตเธียร๑ จ ากัด, 2557ข. 
 

ร๎านอาหารปิ้งยํางในไทยนี้มี 4 รูปแบบ โดยแบํงเป็น ปิ้งยํางแบบญ่ีปุ่น คือ มิยาบิ นิกุยะ คิง-
คอง ปิ้งยํางเกาหลี คือ ซูกิชิ ปิ้งยํางแบบไทย คือ โพนยางค า และปิ้งยํางสไตลมองโกล คือ บาร๑บีคิว 
พลาซํา  (ฉลองศักดิ์ สุขใจธรรม, 2557)   

เมื่อกลําวถึงร๎านอาหารปิ้งยํางแบรนด๑คนไทย ที่มีอายุยาวนานที่สุด คงจะหนีไมํพ๎น 
ร๎านอาหารปิ้งยํางที่ใช๎ชื่อวํา “บาร๑บีคิวพลาซํา” (Bar-B-Q Plaza) ซึ่งอยูํภายใต๎การดูแลของ บริษัท 
เดอะ บาร๑บีคิวพลาซํา จ ากัด เร่ิมกํอตั้งขึ้นเมื่อปี 2530 โดยคุณชูพงศ๑  ชูพจน๑เจริญ ปัจจุบันนี้บาร๑บีคิว 
พลาซํามีอายุถึง 27 ปี มีสาขาในประเทศ จ านวน 102 สาขา และสาขาตํางประเทศ จ านวน 18 สาขา 
ในประเทศมาเลเซีย และอินโดนีเซีย มีพนักงานมากกวํา 3,000 คน แนวคิดของร๎านอาหารบาร๑บีคิว
พลาซํา คือ เป็นร๎านอาหารปิ้งยํางสไตลมองโกเลีย จุดเดํนของบาร๑บีคิวพลาซํา คือ การใช๎กะทะ
ทองเหลืองที่มีเอกลักษณ๑เฉพาะตัว น้ าจิ้มสูตรพิเศษ ใช๎มาสคอต คือ บาร๑บีกอน โดยมีจุดประสงค๑
หลักที่ใช๎บาร๑บีกอนในการสื่อสาร คือ การให๎ความรักความผูกพันระหวํางบาร๑บีกอนกับผู๎บริโภค 
(บริษัท เอเอสทีวีผู๎จัดการ จ ากัด, 2558) และใช๎สโลแกนวํา “ตัวจริง อรํอยจริง เร่ืองปิ้งยําง”   
 ปัจจุบันน้ีบาร๑บีคิวพลาซําได๎มีการปรับเปลี่ยนผู๎บริหารโดยมีคุณชาตยา  สุพรรณพงศ๑ ผู๎ชํวย
กรรมการผู๎จัดการ และผู๎บริหารแบรนด๑บาร๑บีคิวพลาซํา มาท าการบริหารตํอเป็นรํุนที่ 2 ซึ่งเป็นคน
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รํุนใหมํ ไฟแรง มีแนวคิดที่ทันสมัย และวิสัยทัศน๑ที่กว๎างไกล หลังจากได๎รับต าแหนํงแล๎ว คุณ
ชาตยา  สุพรรณพงศ๑ ได๎เร่ิมท าการวางแผนรีแบรนด๑ดิ้งบาร๑บีคิวพลําซําคร้ังใหญํกํอนครบรอบ 25 ปี 
ของบาร๑บีคิวพลาซํา ในปี 2555 เพื่อสร๎างความแตกตําง และประสบการณ๑ใหมํให๎กับลูกค๎า โดยเร่ิม
ตั้งแตํการปรับโครงสร๎างภายในองค๑กร ด๎วยการเพิ่มสายการบริหารงานในระดับผู๎ชํวยกรรมการ
ผู๎จัดการ ประกอบไปด๎วย คุณนีรดา  ชูพจน๑เจริญ ผู๎ชํวยกรรมการผู๎จัดการ ดูแลด๎านการจัดซื้อ คุณ
ชนินทร๑ ชูพจน๑เจริญ ผู๎ชํวยกรรมการผู๎จัดการ ดูแลด๎านการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ๑ และคุณเรือง
ชาย  สุพรรณพงศ๑ ผู๎ชํวยกรรมการผู๎จัดการ ดูแลด๎านโอเปอเรชั่นและการตลาด นอกจากนี้ได๎มีการ
ดึงผู๎บริหารมืออาชีพจากสถาบันการเงิน เอเจนซี่ และศูนย๑การค๎า เข๎ามารํวมงานในการท าการตลาด 
เพื่อมารํวมกันปรับกลยุทธ๑การท าการตลาด ปรับเปลี่ยนภาพลักษณ๑ของบาร๑บีคิวพลาซําให๎ทันสมัย 
โดยมีการปรับรูปลักษณ๑บาร๑บีกอน การปรับโลโก๎ เมนูอาหาร ทยอยปรับปรุงและตกแตํงร๎านบาร๑บี
คิวพลาซําใหมํ รวมทั้งท าการขยายสาขาใหมํทั้งในประเทศ และตํางประเทศ ซึ่งงบการลงทุนใน
สํวนแรกนี้ก าหนดไว๎ 250 ล๎านบาท และในสํวนตํอมาจะเป็นการท าการสื่อสารการตลาด โดยการใช๎
โฆษณา ประชาสัมพันธ๑ การจัดท าแคมเปญ รวมถึงการจัดโปรโมชั่นเพื่อกระตุ๎นยอดขายตลอดทั้งปี 
พร๎อมขยายฐานลูกค๎าเพื่อเจาะกลุํมคนวัยรํุนและคนวัยท างาน ซึ่งแตํเดิมคนที่มาใช๎บริการร๎านบาร๑บี
คิว พลาซํานั้นจะเป็นกลุํมของครอบครัวเป็นสํวนใหญํ นอกจากนั้น ยังมีการน า คุณเต๐อ ฉันทวิช  
ธนะเสวี เข๎ามาเป็นพรีเซนเตอร๑คนแรกให๎กับบาร๑บีคิวพลาซํา เพื่อมาท าให๎ภาพลักษณ๑ของแบรนด๑ดู
เด็กมากขึ้น ซึ่งงบในสํวนนี้ได๎มีการก าหนดไว๎ 250 ล๎านบาท รวมงบทั้งหมดในการท ารีแบรนด๑ดิ้ง
ในครัง้นี้ คือ 500 ล๎านบาท (บริษัท ฐานเศรษฐกิจ จ ากัด, 2556) 

การแขํงขันในตลาดอาหารปิ้งยํางมีการแขํงขันกันสูง และมีความรุนแรงขึ้นเร่ือยๆ ด๎วย
คูํแขํงในตลาดมีเพิ่มขึ้นอยํางตํอเนื่อง แตํละแบรนด๑ตํางเข๎ามาในตลาดเพื่อมุํงหวังเพิ่มสํวนแบํง     
ทางการตลาดของตน จึงท าให๎การท าการตลาดของแตํละแบรนด๑มีการแขํงขันกันอยํางดุเดือด โดย
เลือกใช๎ชํองทางในการสื่อสารการตลาดเกือบทุกชํองทางทั้งการใช๎โฆษณา ประชาสัมพันธ๑ และการ
สํงเสริมการขาย เพื่อให๎สามารถเข๎าถึงผู๎บริโภคกลุํมเป้าหมายได๎ ท าให๎ผู๎บริโภคเกิดการจดจ า 
กระตุ๎นยอดขายของตนเอง และมุํงที่จะเป็นผู๎น าทางการตลาด โดยทางบาร๑บีคิวพลาซําได๎มีการใช๎
การสื่อสารการตลาด เพื่อสร๎างความแตกตําง และสร๎างประสบการณ๑ใหมํให๎กับลูกค๎า ดังนี้ 

การสื่อสารทางการตลาดของทางบาร๑บีคิวพลาซําเร่ิมมีความจริงจังมากขึ้น เมื่อตอนที่เร่ิม    
รีแบรนด๑ดิ้งบาร๑บีคิวพลาซําคร้ังใหญํ เมื่อเดือนตุลาคม ปี 2554 ทางบาร๑บีคิวพลาซําได๎ใช๎กลยุทธ๑ 
Character Marketing มาเป็นกลยุทธ๑หลักในการท าการตลาด โดยอาศัยแนวคิด 3C จากการตลาด 
3.0 (Marketing 3.0) มาใช๎ ประกอบไปด๎วย คาแรคเตอร๑ (Character) สร๎างแบรนด๑บาร๑บีคิวพลาซํา
ผํานบาร๑บีกอน เพื่อให๎มีตัวตนที่ชัดเจนขึ้น โค-ครีเอชั่น (Co-Creation) เปิดโอกาสให๎ผู๎บริโภคได๎
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เป็นสํวนส าคัญในการรํวมสร๎างสรรค๑กิจกรรม และคอมมูนิไทเซชั่น (Commoditization) สร๎าง     
แบรนด๑บาร๑บีคิวพลาซํา และบาร๑บีกอนให๎เป็นเหมือนเพื่อนในคอมมูนิตี้ที่ผู๎บริโภคอยูํ โดยเฉพาะ
อยํางยิ่งในโซเชียลเน็ตเวิร๑คผํานกิจกรรมตํางๆ (บริษัท กรุงเทพธุรกิจมีเดีย จ ากัด, 2555)  จึงเร่ิมท า
การโฆษณาเพื่อเปิดตัวเสียเส็ง ภายใต๎แคมเปญ “เสี่ยเส็ง เอาจริง” โดยการสร๎างเร่ืองราวของผู๎ชายคน
หนึ่งที่มีปมเกลียดเด็ก เนื่องจากชีวิตวัยเด็กขาดความรักจากแมํ เมื่อเขาได๎เข๎ามาใช๎บริการบาร๑บีคิว
พลาซํา ซึ่งเป็นร๎านอาหารส าหรับทุกคนในครอบครัว และพบวํามีเด็กๆอยูํในร๎าน จึงเกิดความร๎ูสึก
ไมํพอใจ จึงท าให๎เป็นที่มาของการเรียกร๎องให๎บาร๑บีคิวพลาซํา เลิกต๎อนรับเด็กๆ แตํทางร๎านได๎
ปฏิเสธข๎อเรียกร๎องนี้ เสี่ยเส็ง จึงท าการจับพี่บาร๑บีกอน ไปทรมานสารพัดวิธี  (บริษัท มติชน จ ากัด 
(มหาชน), 2555)  โดยโฆษณาตัวแรกของแคมเปญนี้  คือ เป็นคลิปภาพจากกล๎องวงจรปิดที่ได๎
บันทึกภาพเสี่ยเส็งได๎ในระหวํางท าการจับตัวบาร๑บีกอน หลังจากนั้นจึงสร๎างการรับร๎ูอยํางตํอเนื่อง 
โดยใช๎ชํองทางของ Youtube ในการปลํอยคลิป ท าให๎เกิดกระแสไวรัล และมีการแชร๑เกิดขึ้นทั้งใน 
Facebook และ Twitter โดยเนื้อหาภายในคลิป คือ ภาพที่บาร๑บีกอนโดนท าร๎ายในรูปแบบตํางๆ เชํน 
คลิปท าการฝังบาร๑บีกอน พร๎อมมีข๎อความวํา “กล๎าขัดค าสั่งเสี่ยเส็งก็ต๎องโดน ฝังแบบนี้!” คลิปไป
เสม็ด เสร็จเสี่ยเส็ง โดยการน าบาร๑บีกอนไปผูกไว๎ที่เสาสะพานเรือข๎ามฟากไปเกาะเสม็ด คลิปบาร๑บี
กอนรมควัน โดยเสี่ยเส็งจุดธูปเพื่อน าธูปไปรมควันบาร๑บีกอน และคลิปรมยาบาร๑บีกอน โดยการน า
กระป๋องยาฆําแมลงมาฉีดในห๎องที่จับบาร๑บีกอนขังไว๎ เป็นต๎น คลิปดังกลําวได๎รับความสนใจเป็น
อยํางมากในโลกออนไลน๑ ท าให๎แฟนเพจของบาร๑บีคิวพลาซําได๎เปิดให๎แจ๎งเบาะแสถึงการหายตัว
ไปของบาร๑บีกอนโดยการถํายเป็นคลิปและน ามาโพสต๑ที่หน๎ากระดานแฟนเพจบาร๑บีคิวพลาซําไทย
แลนด๑ จนมาถึงบทสรุปของแคมเปญนี้ คือ เสี่ยเส็งได๎เจอกับแมํที่พลัดพรากกันไป 30 ปี ท าให๎เสี่ย
เส็งได๎หายจากปมเกลียดเด็ก และยุติเร่ืองทั้งหมดลง หลังจากนั้นทางบาร๑บีคิวพลาซําจึงได๎ปลํอย
มาสคอตบาร๑บีกอนรูปลักษณ๑ใหมํออกมาให๎มีภาพลักษณ๑ที่ดูนํารัก สดใสขึ้น เพื่อตอกย้ าแนวคิด ตัว
จริง อรํอยจริง เร่ืองปิ้งยําง และจากแคมเปญนี้ จึงสร๎างการจดจ าแบรนด๑ให๎กับบาร๑บีคิวพลาซําได๎
อยํางแนบเนียน 
 หลังจากแคมเปญ เสี่ยเส็ง เอาจริง ได๎จบไป ทางบาร๑บีคิวพลาซํา ได๎ท าการตลาดเพื่อหวังที่
จะขยายฐานลูกค๎าเพื่อเจาะกลุํมเป้าหมายวัยรํุน และวัยท างาน โดยการปลํอยโปรโมชั่น “กินไมํต๎อง
ยั้ง สั่งไมํต๎องเกรงใจ” ออกมา ในวันที่ 1 กรกฎาคม ถึง 31 สิงหาคม พ.ศ. 2556 โดยลูกค๎าสามารถสั่ง
เมนูในชุดรีฟิลได๎ไมํอ้ัน ภายในระยะเวลา 1 ชั่วโมง 30 นาที ราคาของชุดรีฟิลเร่ิมต๎นที่ 299 บาทตํอ
ทําน ใช๎ชื่อวํา Refill Set ภายในชุด Refill Set ประกอบไปด๎วยเนื้อสไล หมูสไล เบคอน แฮมสด ตับ
หมู เน้ือไกํ เส๎นอูด๎ง กะหล่ าปีสไล พร๎อมข๎าวสวย และข๎าวผัดกระเทียม และอีกหนึ่งชุด เพิ่มเงิน 99
บาทตํอทําน จากชุด Refill Set โดยมีชื่อชุดวํา Super Refill Set ภายในชุดจะสามารถสั่ง หมูคุโรบุตะ 
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กุ๎งขาว เนื้อปลาแซลมอนสด เนื้อปลามาฮิ มาฮิ ปลาหมึกสด เห็ดออรินจิ บะหมี่ปลา ลูกชิ้นปลา เห็ด
หูหนูขาว และผักกวางตุ๎งไต๎หวัง เพิ่มขึ้นมาได๎จากชุด Refill Set (ดูเอทไดอาร่ี, 2556) นอกจากการ
จัดท าโปรโมชั่น “กินไมํต๎องยั้ง สั่งไมํต๎องเกรงใจ” แล๎ว ทางบาร๑บีคิวพลาซํา ยังได๎สร๎างหนัง
โฆษณาผํานทางไวรัลคลิป เกี่ยวกับเทคนิคการกินให๎ได๎เยอะๆ โดยได๎น าคุณเต๐อ ฉันทวิชช๑ ธนะเสวี 
มารํวมงาน และเป็นการเปิดตัวพรีเซนเตอร๑คนแรกของทางบาร๑บี คิวพลาซํา เพื่อสนับสนุน
โปรโมชั่นนี้อีกด๎วย  

คุณชาตยา  สุพรรณพงศ๑ ได๎กลําวถึงความส าเร็จของโปรโมชั่น “กินไมํต๎องยั้ง สั่งไมํต๎อง
เกรงใจ” ไว๎วําหลังจากโปรโมชั่นออกไปได๎สักพัก ยอดขายได๎เพิ่มขึ้นถึง 55 เปอร๑เซ็นต๑ และมีการ
เพิ่มขึ้นอยํางตํอเนื่อง โดยทางบริษัทฯได๎ตั้งเป้าไว๎วําหลังจากสิ้นสุดโปรโมชั่นในวันที่ 31 สิงหาคม 
พ.ศ. 2556 นี้ ยอดขายรวมทั้งชุดอาหารปกติ และชุดอาหารในโปรโมชั่นรีฟิล เพิ่มขึ้นประมาณ 100 
เปอร๑เซ็นต๑ ซึ่งจากการเปรียบเทียบจ านวนลูกค๎าในเดือน กรกฎาคม ถึง สิงหาคม พ.ศ. 2555 กับปี 
2556 พบวํา จ านวนลูกค๎าเพิ่มขึ้น หลังจากปลํอยโปรโมชั่นชุดรีฟิลนี้คิดเป็นสัดสํวน 31 เปอร๑เซ็นต๑ 
และจากการท าการส ารวจ โดยสุํมจากกลุํมลูกค๎าตัวอยํางจาก 30 สาขาทั่วกรุงเทพฯ และปริมณฑล 
เพื่อส ารวจผลตอบรับ และความสนใจโปรโมชั่น โดยเทียบจากผลส ารวจปี 2555 พบวํา ลูกค๎าที่
เพิ่มขึ้นนั้นเป็นกลุํมวัยรํุนและวัยท างานคิดเป็นสัดสํวน 60 เปอร๑เซ็นต๑ ซึ่งเพิ่มจากปี 2555 เทําตัว 
และที่ เหลือ 40 เปอร๑เซ็นต๑นั้นเป็นกลุํมครอบครัว ซึ่ งเป็นฐานลูกค๎าเดิมของบาร๑บีคิวพลาซํา 
(บางกอกโฟกัส, 2556) ซึ่งถือวํา บาร๑บีคิวพลาซําประสบความส าเร็จเป็นอยํางมากจากแคมเปญนี้ 
ซึ่งท าให๎บาร๑บีคิวสามารถขยายฐานลูกค๎าได๎เพิ่ม และสามารถสร๎างจุดขายของตัวเองได๎แตกตํางกับ
คูํแขํงในกลุํมบุฟเฟ่ต๑ที่ใช๎โปรโมชั่นมา 4 จําย 3 ได๎อยํางสมศักดิ์ศรีความเป็นที่ 1 ของตลาดปิ้งยําง      
 ในชํวงปลายปี 2556 นั้น ทางบาร๑บีคิวพลาซํา ได๎ออกโปรโมชั่นเพื่อให๎คนไทยได๎ฉลอง
ความสุขปลายปีกับโปรโมชั่นอาหารชุดสุดพิเศษ โดยใช๎ชื่อวํา “ชุดลําไขํบาร๑บีกอน” ในราคา 649
บาท โดยโปรโมชั่นนี้เร่ิมวันที่ 6 ธันวาคม 2556 จนถึง วันที่ 15 มกราคม 2557 เมื่อลูกค๎าได๎สั่ง
อาหารในชุดลําไขํบาร๑บีกอน ลูกค๎าจะได๎รับสิทธิ์จับไขํบาร๑บีกอน เพื่อรับของขวัญพิเศษจากทาง
บาร๑บีคิวพลาซํา รวมมูลคํากวํา 50 ล๎านบาท ซึ่งประกอบไปด๎วย ตุ๏กตาบาร๑บีกอน รํม ร๎องเท๎าสลิป-
เปอร๑ แฟลชไดรฟ์ และคูปองรับประทานอาหารชุดฟรี เป็นต๎น  
 ในปี 2557 นี้ กระแสของการแชทผํานไลน๑แอพพลิเคชั่นได๎รับความนิยมเป็นอยํางมาก ทาง
บาร๑บคีิวพลาซําได๎ให๎ความสนใจในการท าการตลาดบนมือถือ จึงได๎น ากลยุทธ๑โมบายและออนไลน๑
มาเก็ตติ้งมาใช๎ในการท าการตลาดในคร้ังนี้ เพื่อที่จะท าให๎สามารถเข๎าถึงลูกค๎าของบาร๑บีคิวพลาซํา 
ขยายฐานลูกค๎า และสร๎างการจดจ าได๎งํายขึ้น จึงได๎จัดท าโปรโมชั่นอาหารชุด “ไลน๑สติ๊กก๎อน” ขึ้น 
ในราคา 449 บาท โดยมีให๎เลือกทั้งชุดเนื้อ และชุดหมู เมื่อสั่งอาหารชุดไลน๑สติ๊กก๎อน ลูกค๎าจะ
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ได๎รับซีเรียล นัมเบอร๑ ซึ่งสามารถใช๎ได๎ 2 หมายเลข (1 หมายเลขตํอ 1 ไลน๑ไอดี) ส าหรับดาวน๑โหลด
สติ๊กเกอร๑ไลน๑บาร๑บีกอน เพื่อเอาไว๎สํงแชทหาเพื่อนผํานไลน๑แอพพลิเคชั่น และได๎รับพัดบาร๑บีกอน
จ านวน 1 อัน (บริษัท หนังสือพิมพ๑แนวหน๎า จ ากัด, 2557) โดยโปรโมชั่นนี้เร่ิมใช๎ตั้งแตํวันที่ 1 
เมษายน ถึง วันที่ 31 พฤษภาคม 2557 ความส าเร็จของโปรโมชั่นนี้ท าให๎ได๎กลุํมลูกค๎าใหมํ  คือ 
วัยรุํน และคนท างาน มีจ านวนเพิ่มขึ้น 20% ซึ่งถือวําประสบความส าเร็จตามความคาดหวังของทาง
บาร๑บีคิวพลาซํา ที่จะขยายฐานลูกค๎าไปสูํกลุํมวัยรํุนและคนท างาน 
 หลังจากทางบาร๑บีคิวพลาซําได๎ปลํอยโปรโมชั่นเอาใจคนที่ชื่นชอบบุฟเฟ่ไปแล๎วในปี 2556
เมื่อมาในปี 2557 นี้ ทางบาร๑บีคิวพลาซํา ก็ได๎น าโปรโมชั่น ชุดรีฟิล 2 ตอน “สามัคคี รีฟิล” กลับมา
อีกครั้ง เน่ืองจากเห็นโอกาสในการเพิ่มยอดขายภายหลังที่เศรษฐกิจของประเทศได๎ฟื้นตัว คนเร่ิมที่
จะกลับมาใช๎จํายตามปกติ ทางบาร๑บีคิวพลาซําจึงด าเนินการเดินหน๎าท าการตลาดอยํางตํอเนื่อง เพื่อ
เสริมกลยุทธ๑การตลาดด๎วยการเพิ่มกรุ๏ปไซต๑ หรือการเพิ่มขนาดของกลุํมลูกค๎า ที่เน๎นรูปแบบของ
การรวมกลุํมกันมารับประทานอาหารแบบบุฟเฟ่ต๑ โดยหวังจะเจาะตลาดกลุํมลูกค๎าที่ชื่นชอบการ
รับประทานอาหารประเภทบุฟเฟ่ต๑ (บริษัท นวกิจบ๎านเมือง จ ากัด, 2557)  โดยมีให๎เลือก 3 ราคา เร่ิม
ที่ราคา 325 บาท คือ ชุด Happy Refill ราคา 425 บาท คือ ชุด Super Refill และราคา 499 บาท คือ 
ชุด Deluxe Refill พร๎อมเคร่ืองดื่มให๎เติมได๎ไมํอ้ันทั้ง 3 ชุด เมื่อลูกค๎าสั่งชุดรีฟิลทางบาร๑บีคิวพลาซํา
ยังมีกิจกรรมให๎ลูกค๎ามีสํวนรํวม ได๎แกํ กิจกรรมการสะสมสติ๊กเกอร๑ เมื่อรับประทานอาหารชุดรีฟิล 
1 ชุด ลูกค๎าจะได๎รับสติ๊กเกอร๑ไว๎สะสม 1 ดวง เมื่อสะสมครบ 9 ดวง จะได๎รับประทานชุดรีฟิลฟรี 1 
ชุด ซึ่งโปรโมชั่นนี้เร่ิมตั้งแตํวันที่ 1 มิถุนายน ถึง 29 สิงหาคม พ.ศ. 2557 
 และแคมเปญสุดท๎าย ซึ่งถือได๎วําเป็นแคมเปญสํงท๎ายปี 2557 ที่สามารถท าให๎ผู๎บริโภคมี
ความร๎ูสึกที่ดีตํอแบรนด๑ สร๎างการรับร๎ู เพิ่มการจดจ า และสามารถสร๎างความผูกพันกับแบรนด๑ได๎
เป็นอยํางดี คือ แคมเปญ “ท ามื้อนี้ให๎ดีที่สุด” หรือ “Make the most of now”  โดยมีการปลํอย
โฆษณาผํานทางโทรทัศน๑ให๎ได๎ชมกํอน จากนั้นจึงใช๎สื่อออนไลน๑ โดยใช๎ชํองทางของ Youtube 
ปลํอยกระแสออกมาอีกทาง ท าให๎มียอดวิวทะลุล๎านวิว ภายในระยะเวลาไมํนาน ซึ่งนับวําเป็น
โฆษณาของแบรนด๑ร๎านอาหารไทยแบรนด๑แรกที่สามารถท าสถิติล๎านวิวในขณะนี้ (บริษัท อุ๏บส๑ 
เน็ทเวิร๑ค จ ากัด, 2557) โดยในภาพยนตร๑โฆษณานี้มีความยาว 45 วินาที ถํายทอดเร่ืองราวของผู๎หญิง 
และผู๎ชายบนโต๏ะอาหารที่ร๎านบาร๑บีคิวพลาซํา ในระหวํางที่ผู๎ชายก าลังเอร็ดอรํอยอยูํนั้น เขา
สังเกตเห็นวําผู๎หญิงมีหน๎าตาเครํงเครียด จึงได๎ถามไปวํา “คิดอะไรอยูํ” ผู๎หญิงจึงตอบกลับมาวํา “คิด
เร่ืองอนาคต” พร๎อมทั้งถามถึงอนาคตของพวกเขาทั้งสอง สํวนผู๎ชายได๎ท าการปิ้งหมูจนสุก แล๎วคีบ
ให๎ผู๎หญิง จึงท าให๎ผู๎หญิงคิดได๎วํา ไมํมีอะไรที่ส าคัญไปกวําชํวงเวลาปัจจุบันกับคนที่อยูํตรงหน๎า ท า
ให๎ผู๎หญิงยิ้มและมีความสุข ซึ่งสามารถเน๎นย้ าแนวคิดของบาร๑บีคิวพลาซําที่ต๎องการให๎ผู๎บริโภคให๎
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ความส าคัญกับปัจจุบัน  และ “ท าวันนี้ให๎ดีที่สุด”  (บริษัท เอเอสทีวีผู๎จัดการ จ ากัด, 2557) ซึ่ง
โฆษณาสามารถตอบโจทย๑แนวคิดได๎เป็นอยํางดี นอกจากนี้ทางบาร๑บีคิวพลาซํายังเดินหน๎าออก
โปรโมชั่น เพื่อเป็นการขอบคุณลูกค๎าที่ให๎การตอบรับที่ดีตํอบาร๑บีคิวพลาซํา คือ โปรโมชั่น “เที่ยว
เลือกได๎ 1,000,000 บาท” โดยทางบาร๑บีคิว พลาซําได๎ใช๎กิมมิค โดยให๎ค านิยามของค าวํา “ทริปที่ดี
ที่สุด” คือ เป็นทริปที่เปิดโอกาสให๎ผู๎บริโภคได๎เลือกไปเที่ยวที่ไหนก็ได๎ กับใครก็ได๎ จะไปใกล๎หรือ
ไปไกลสามารถเลือกได๎ตามความพอใจ เพื่อมอบประสบการณ๑ที่ดีที่สุด ในชํวงเวลาที่ดีที่สุด และใช๎
เวลารํวมกับคนที่ส าคัญที่สุด โดยทางบาร๑บีคิวพลาซําเป็นผู๎ออกคําใช๎จํายให๎ มีมูลคํา 1,000,000 บาท 
โดยลูกค๎ารับประทานอาหารที่ร๎านบาร๑บีคิวพลาซํา ครบ 500 บาท ก็จะได๎สิทธิ์จับคูปองลุ๎นเที่ยว 1
ใบ และส าหรับลูกค๎าที่สั่งเมนูพิเศษชุด “บาร๑บีกอนทํองโลก” จะได๎รับคูปองทันทีเพิ่ม 1 ใบ (บริษัท 
เอเอสทีวีผู๎จัดการ จ ากัด, 2557) 

คุณชาตยา  สุพรรณพงศ๑ กลําววํา ผลประกอบการยอดขายคร่ึงปีแรกในปี 2557 ได๎โตขึ้น
ตามเป้าหมายที่วางไว๎ถึง 15% หรือคิดเป็นยอดขาย 1,352 ล๎านบาท เมื่อเทียบกับชํวงเวลาเดียวกัน
ของปีกํอน ในขณะที่การคาดการณ๑จากศูนย๑วิจัยกสิกรไทยระบุวํา ในคร่ึงปีแรกของปี 2557 ตลาด
เชนร๎านอาหารจะเติบโตอยูํในกรอบ ร๎อยละ 2.6-3.0 จากชํวงเวลาเดียวกันของปีกํอน คุณชาตยา 
สุพรรณพงศ๑ จึงกลําววํา ถึงแม๎วําในระยะเวลาครึ่งปีแรกธุรกิจเชนร๎านอาหารหลายๆแหํงต๎องเจอกับ
สภาวะการชะลอตัวทางเศรษฐกิจ ปัญหาความไมํสงบภายในประเทศ หรือสภาวะที่คนไมํต๎องการที่
จะใช๎จํายมาก ท าให๎ร๎านอาหารหลายๆแหํง ต๎องมีการปรับลดเป้าหมายในการท ายอดขายลง แตํบาร๑
บีคิวพลาซํา ยังคงเดินหน๎าเปิดตัวโปรโมชั่นอยํางตํอเนื่องถึงสองโปรโมชั่นใหญํ ได๎แกํ โปรโมชั่น
อาหารชุดไลน๑สติ๊กก๎อน และโปรโมชั่นอาหารชุดรีฟิล ซึ่งทั้งสองโปรโมชั่นนี้มีกระแสที่ดี จึงท าให๎       
บาร๑บีคิวพลาซําสามารถปิดยอดขายคร่ึงปีแรกได๎ตามแผนที่วางไว๎ ซึ่งนับเป็นความส าเร็จก๎าวแรกที่
จะชํวยสํงตํอให๎ก๎าวที่เหลือในอีกคร่ึงปีหลังมีความเป็นไปได๎ที่จะปิดยอดขายรวมทั้งปีได๎ตาม
เป้าหมายที่วางไว๎ 15% หรือ 2,600 ล๎านบาท ในขณะที่ทางบาร๑บีคิวพลาซําได๎คาดการณ๑วําตลาด   
ปิ้งยํางในปีนี้จะโตขึ้น 9.8% จากปีกํอน หรือคิดเป็นมูลคํา 4,700 ล๎านบาท ซึ่งถ๎ามูลคําตลาดเป็นไป
ตามที่คาดการณ๑ และสามารถปิดยอดขายปีนี้ได๎ตามเป้าหมายที่วางไว๎ ทางบาร๑บีคิวพลาซําก็ยังคง
รักษาแชมป์ผู๎น าปิ้งยํางได๎ตํอเนื่องในปีนี้ ด๎วยสัดสํวนการตลาดที่ 55% (บริษัท เอนจอยแจมดอท
เน็ท จ ากัด, 2557) 
 จะเห็นได๎วําหลังจากที่เร่ิมรีแบรนด๑ดิ้งบาร๑บีคิวพลาซําคร้ังใหญํ ตั้งแตํ เดือน ตุลาคม 2556 
ทางบาร๑บีคิวพลาซําได๎มีการท าการตลาดอยํางตํอเนื่อง และที่ส าคัญการท าการตลาดของบาร๑บีคิว 
พลาซํายังมีความโดดเดํนกวําคูํแขํงร๎านอาหารประเภทปิ้งยําง และโดนใจผู๎บริโภคมาโดยตลอด ซึ่ง
จะเห็นวําแคมเปญหรือโปรโมชั่นที่ออกมาประสบความส าเร็จได๎ตามเป้าหมายที่ทางบาร๑บีคิว
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พลาซําตั้งไว๎ ทั้งในเร่ืองของการเพิ่มยอดขาย ขยายฐานลูกค๎าไปสูํกลุํมวัยรํุน และคนวัยท างาน 
สามารถสร๎างภาพลักษณ๑ใหมํให๎ดูเด็ก อีกทั้งผู๎บริโภคกับแบรนด๑มีสํวนรํวมกันในการท ากิ จกรรม
รํวมกัน จึงท าให๎สามารถสร๎างความผูกพันระหวํางแบรนด๑กับผู๎บริโภคได๎เป็นอยํางดี 
 ด๎วยเหตุนี้ผู๎วิจัยจึงมีความสนใจที่จะท าการศึกษาถึงการรีแบรนด๑ด้ิง และการตอบสนองของ
ผู๎บริโภคตํอภาพลักษณ๑ตราสินค๎าร๎านอาหารประเภทปิ้งยําง โดยผู๎วิจัยจะท าการศึกษาร๎านอาหารปิ้ง
ยํางบาร๑บีคิวพลาซํา ซึ่งศึกษาถึงกระบวนการรีแบรนด๑ดิ้งของบาร๑บีคิวพลาซํา และศึกษาในด๎าน
ผู๎บริโภควําผู๎บริโภคมีการรับร๎ูภาพลักษณ๑ของทางบาร๑บีคิวพลาซําอยํางไร ผู๎บริโภคมีทัศนคติ
เกี่ยวกับการสื่อสารการตลาดอยํางไร และทั้งการรับร๎ูภาพลักษณ๑ตราสินค๎ากับทัศนคติการสื่อสาร
การตลาดนั้นมีความสัมพันธ๑กับพฤติกรรมการใช๎บริการของผู๎บริโภคอยํางไร เพื่อให๎ทางบริษัทฯ
สามารถด าเนินการวางแผนในการใช๎กลยุทธ๑ทางการสื่อสารการตลาดได๎อยํางถูกต๎อง และคงความ
เป็นผู๎น าในตลาดอาหารปิ้งยํางสืบตํอไป 
 

1.2 วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 
 1.2.1  เพื่อศึกษาการรีแบรนด๑ดิ้งของบาร๑บีคิวพลาซํา 
 1.2.2  เพื่อศึกษาถึงลักษณะทางประชากรกับการรับรู๎ภาพลักษณ๑ตราสินค๎า ทัศนคติการ
สื่อสารการตลาด และพฤติกรรมการใช๎บริการบาร๑บีคิวพลาซําของผู๎บริโภค  
 1.2.3  เพื่อศึกษาความสัมพันธ๑ระหวํางการรับร๎ูภาพลักษณ๑ตราสินค๎ากับพฤติกรรมการใช๎
บริการบาร๑บีคิวพลาซํา หลังจากการรีแบรนด๑ดิ้งของผู๎บริโภค 
 1.2.4  เพื่อศึกษาความสัมพันธ๑ระหวํางทัศนคติการสื่อสารการตลาดกับพฤติกรรมการใช๎
บริการบาร๑บีคิวพลาซํา 
 

1.3 ปัญหาน าการวิจัย 
 
 1.3.1  ลักษณะทางประชากรที่แตกตํางกันมีการรับร๎ูภาพลักษณ๑ตราสินค๎า ทัศนคติการ
สื่อสารการตลาด และพฤติกรรมการใช๎บริการบาร๑บีคิวพลาซําของผู๎บริโภคแตกตํางกันอยํางไร 
 1.3.2  การรับร๎ูภาพลักษณ๑ตราสินค๎ามีความสัมพันธ๑กับพฤติกรรมการใช๎บริการบาร๑บีคิว 
พลาซํา หลังจากการรีแบรนด๑ดิ้งของผู๎บริโภคอยํางไร 
 1.3.3  ทัศนคติการสื่อสารการตลาดมีความสัมพันธ๑กับพฤติกรรมการใช๎บริการบาร๑บีคิว 
พลาซําอยํางไร 
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1.4 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
 
 1.4.1  เพื่อเป็นแนวทางในการวางแผน และปรับปรุงวิธีการสื่อสารการตลาด ให๎สามารถ
ตอบสนองความต๎องการของกลุํมเป้าหมายได๎ 
 1.4.2  เพื่อเป็นแนวทางในการวางแผน และปรับปรุงในการสร๎างภาพลักษณ๑ที่ดีให๎แกํ
บริษัทฯ 
 1.4.3  เพื่อเป็นข๎อมูลให๎แกํผู๎ที่เกี่ยวข๎อง และผู๎ที่สนใจศึกษาหาความรู๎เร่ืองการสื่อสาร
การตลาด และภาพลักษณ๑ของร๎านอาหารบาร๑บีคิวพลาซํา ที่จะน าผลการศึกษาในครั้งนี้ไปใช๎ใน
การศึกษาอ๎างอิงตํอไป 
 

1.5 ขอบเขตการศึกษา 
 
 การวิจัยนี้เป็นการศึกษาในเร่ือง การรีแบรนด๑ดิ้ง และการตอบสนองของผู๎บริโภคตํอ
ภาพลักษณ๑ตราสินค๎าร๎านอาหารประเภทปิ้งยําง โดยท าการศึกษาร๎านอาหารประเภทปิ้งยําง คือ    
บาร๑บีคิวพลาซํา เนื่องจากเป็นร๎านอาหารประเภทปิ้งยํางที่มีการท ารีแบรนด๑ดิ้งเกิดขึ้น มีการท า    
การสื่อสารการตลาดอยํางตํอเนื่อง และมีภาพลักษณ๑ตราสินค๎าที่โดดเดํน และเป็นที่จดจ าของ
ผู๎บริโภค โดยผู๎วิจัยได๎ท าการศึกษาใน 2 ลักษณะ คือ (1) การสัมภาษณ๑แบบเจาะลึก (In-Depth 
Interview) กับผู๎บริหารของบริษัท เดอะ บาร๑บีคิวพลาซํา จ ากัด เพื่อศึกษาถึงการท ารีแบรนด๑ดิ้งของ
บาร๑บีคิวพลาซํา และ (2) การท าการวิจัยเชิงส ารวจ (Survey Research) โดยการใช๎แบบสอบถามใน
การเก็บข๎อมูลกับผู๎ใช๎บริการบาร๑บีคิวพลาซํา ในเขตกรุงเทพมหานคร โดยใช๎เวลาเก็บข๎อมูลระหวําง
เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2557 
 
 



 
 

บทที ่2 
 

แนวคิด ทฤษฎีและผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
 

 การศึกษาเร่ือง “การรีแบรนด์ดิ้ง และการตอบสนองของผู้บริโภคต่อภาพลักษณ์ตราสินค้า
ร้านอาหารประเภทปิ้งย่าง” ผู้วิจัยได้ศึกษาแนวคิดทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องไว้ ดังนี้คือ 
 2.1  แนวคิดเกี่ยวกับลักษณะทางประชากรศาสตร์ 

2.2  แนวคิดเกี่ยวกับการสื่อสารการตลาด 
 2.3  แนวคิดเกี่ยวกับภาพลักษณ์ตราสินค้า 
 2.4  แนวคิดเกี่ยวกับการรีแบรนด์ด้ิง 
 2.5  แนวคิดเกี่ยวกับการตอบสนอง   
 2.6  งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
 

2.1  แนวคิดเกี่ยวกับลักษณะทางประชากรศาสตร์ 
 
 ประชากรศาสตร์ (Demography) หมายถึง วิชาที่ศึกษาเกี่ยวกับประชากร ทั้งนี้เพราะค าว่า 
“Demo” หมายถึง “People” ซึ่งแปลว่า “ประชาชน” หรือ “ประชากร” ส่วนค าว่า “Graphy” หมายถึง 
“Writung Up” หรือ “Description” ซึ่งแปลว่า “ลักษณะ” ดังนั้น เมื่อแยกพิจารณาจากรากศัพท์ ค าว่า 
“Demography” น่าจะมีความหมายตามที่กล่าวข้างต้น คือ วิชาที่เกี่ยวกับประชากรนั่นเอง (ชัยวัฒน์  
ปัญจพงษ์ และณรงค์ เทียนส่ง, 2551) 
 Hanna, Wozniak, Shiffman and Kanuk (อ้างถึงใน พรณชา โพธิ์นิยม, 2556) ได้ให้
ความหมายของลักษณะทางประชากรศาสตร์ไว้คล้ายคลึงกัน โดยกล่าวว่า  ลักษณะทาง
ประชากรศาสตร์ หมายถึง ข้อมูลเกี่ยวกับตัวบุคคล เช่น อายุ เพศ การศึกษา อาชีพ รายได้ ศาสนา
และเชือ้ชาติซึ่งมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมผู้บริโภคโดยทั่วไปแล้วใช้เป็นลักษณะพื้นฐานที่นักการตลาด
มักจะน ามาพิจารณาส าหรับการแบ่งส่วนตลาด (Market Segmentation)โดยน ามาเชื่อมโยงกับความ
ต้องการ ความชอบ และอัตราการใช้สินค้าของผู้บริโภค 
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 ยุบล เบ็ญจรงค์กิจ (2542) ได้กล่าวถึง แนวความคิดด้านประชากรนี้เป็นทฤษฎีที่ใช้หลักการ
ของความเป็นเหตุเป็นผล กล่าวคือ พฤติกรรมต่างๆ ของมนุษย์เกิดขึ้นตามแรงบังคับจากภายนอกมา
กระตุ้น เป็นความเชื่อที่ว่าคนที่มีคุณสมบัติทางประชากรที่แตกต่างกัน จะมีพฤติกรรมที่แตกต่างกัน
ไปด้วย ซึ่งแนวความคิดนี้ตรงกับทฤษฎีกลุ่มสังคม (Social Categories Theory) ของ Defleur and 
Bcll-Rokeaoh (อ้างถึงใน ยุบล เบ็ญจรงค์กิจ, 2542) ที่อธิบายว่าพฤติกรรมของบุคคลเกี่ยวข้องกับ
ลักษณะต่างๆ ของบุคคล หรือลักษณะทางประชากรซึ่งลักษณะเหล่านี้สามารถอธิบายเป็นกลุ่มๆ ได้ 
คือ บุคคลที่มีพฤติกรรมคล้ายคลึงกันมักจะอยู่ในกลุ่มเดียวกัน ดังนั้น บุคคลที่อยู่ในล าดับชั้นทาง
สังคมเดียวกันจะเลือกรับ และตอบสนองต่อเนื้อหาข่าวสารในแบบเดียวกัน และทฤษฎีความ
แตกต่างระหว่างบุคคล (Individual Differences Theory) ได้น ามาประยุกต์ใช้อธิบายเกี่ยวกับการ
สื่อสารว่า ผู้รับสารที่มีลักษณะที่แตกต่างกัน จะมีความสนใจต่อข่าวสารที่แตกต่างกัน 
 ปรมะ สตะเวทิน (2546) ได้อธิบายว่า ผู้รับสารแต่ละคนมีคุณลักษณะเฉพาะตัวของตน เช่น 
อายุ เพศ บุคลิกภาพ สติปัญญา ทักษะ และประสบการณ์ เป็นต้น คุณสมบัติเหล่านี้จะมีอิทธิพลต่อ
ผู้รับสารในการท าการสื่อสาร อย่างไรก็ตามในการสื่อสารในสถานการณ์ต่างๆ กันนั้น จ านวนของ
ผู้รับสารก็มีปริมาณแตกต่างกันด้วย การวิเคราะห์ผู้รับสารที่มีจ านวนน้อยคนนั้นมักไม่ค่อยมีปัญหา 
หรือมีปัญหาน้อยกว่าการวิเคราะห์ผู้รับสารที่มีจ านวนมาก เพราะเราสามารถวิเคราะห์ผู้รับสารทีละ
คนได้ แต่ในการสื่อสารกลุ่มใหญ่ เราไม่สามารถวิเคราะห์ผู้ รับสารทีละคนได้ เพราะผู้ รับ
สารประกอบไปด้วยคนจ านวนมากเกินไป นอกจากนั้น ผู้ส่งสารยังไม่รู้จักผู้รับสารแต่ละคนด้วย 
ดังนั้น วิธีการที่ดีที่สุดในการวิเคราะห์ผู้รับสารที่ประกอบไปด้วยคนจ านวนมาก ก็คือ การจ าแนก
ผู้รับสารออกเป็นกลุ่มๆ ตามลักษณะทางประชากร เช่น จ าแนกตาม อายุ เพศ สถานะทางสังคมและ
เศรษฐกิจ การศึกษา และศาสนา เป็นต้น 
 ลักษณะทางด้านประชากรศาสตร์อันได้แก่ เพศ อายุ การศึกษา สถานะทางสังคมและ
เศรษฐกิจ และศาสนา โดยมีรายละเอียดดังน้ี (ปรมะ สตะเวทิน, 2546) 

1) เพศ (Sex) ลักษณะทางเพศ เป็นลักษณะทางประชากรที่บุคคลได้รับมาแต่
ก าเนิด จะประกอบด้วยประชากรเพศชาย (Male) และประชากรเพศหญิง (Female) ผู้หญิงกับผู้ชาย
มีความแตกต่างกันอย่างมากในเร่ืองความคิด ค่านิยม และทัศนคติ ทั้งนี้เพราะวัฒนธรรม และสังคม
ก าหนดบทบาท และกิจกรรมของคนสองเพศไว้ต่างกัน ผู้หญิงจึงมักจะเป็นคนที่มีจิตใจอ่อนไหว
หรือเจ้าอารมณ์ นอกจากนั้นยังพบว่าผู้หญิงมักถูกชักจูงใจได้ง่ายกว่าผู้ชาย ผู้ชายมักใช้เหตุผล
มากกว่าผู้หญิง และจดจ าข่าวได้มากกว่าผู้หญิง แต่ผู้หญิงนั้นเป็นเพศที่หยั่งถึงจิตใจของคนได้ดีกว่า
ผู้ชาย 
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2) อายุ (Age) อายุเป็นปัจจัยหนึ่งที่ท าให้คนมีความแตกต่างกันในเร่ืองความคิด
และพฤติกรรม จึงท าให้คนที่ต่างรุ่นต่างวัยมีทัศนคติ และความรู้สึกนึกคิดไม่เหมือนกัน นอกจาก
ความแตกต่างในเร่ืองความคิดแล้ว อายุยังเป็นสิ่งก าหนดความแตกต่างในเร่ืองความยากง่ายในการ
ชักจูงใจด้วย โดยคนที่มีอายุมากขึ้นโอกาสที่คนจะเปลี่ยนใจหรือถูกชักจูงใจจะน้อยลง นอกจากนั้น
โดยปกติแล้วคนที่มีวัยต่างกันมักจะมีความต้องการในสิ่งต่างๆ  แตกต่างกันไปด้วย เช่น คนวัย
กลางคน และคนสูงอายุมักจะคิดถึงเร่ืองความปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สิน การรักษาพยาบาล 
การมีบ้าน และที่ดินของตนเอง ในขณะที่คนหนุ่มสาวอาจจะสนในเร่ืองการศึกษา ความยุติธรรม
และความเสมอภาคในสังคม ลักษณะของการใช้สื่อมวลชนก็แตกต่างกัน คนอายุมากมักใช้
สื่อมวลชนเพื่อแสวงหาข่าวสารมากกว่าเพื่อความบันเทิง 

3) การศึกษา (Education) การศึกษาเป็นลักษณะอีกประการหนึ่งที่มีอิทธิพลต่อ
ผู้รับสาร ดังนั้น คนที่ได้รับการศึกษาในระดับที่ต่างกัน ในยุคสมัยที่ต่างกัน ในระบบการศึกษาที่
ต่างกัน ในสาขาวิชาที่ต่างกัน จึงย่อมมีความรู้สึกนึกคิด อุดมการณ์ และความต้องการที่แตกต่างกัน
ไป นอกจากนั้นตัวครูผู้สอนก็มีอิทธิพลต่อความคิดของผู้เรียนด้วย เพราะผู้สอนได้สอดแทรก
ความรู้สึกนึกคิดของตัวให้แก่ผู้เรียน ในท านองเดียวกับพ่อแม่ที่ได้สอดแทรกความคิดของตนให้แก่
บุตรในการอบรมเลี้ยงดูบุตร คนที่มีการศึกษาสูง หรือมีความรู้ดีจะได้เปรียบอย่างมากในการที่จะ
เป็นผู้รับสารที่ดี ทั้งนี้เพราะคนเหล่านี้มีความรู้กว้างขวางในหลายเร่ือง และมีความเข้าใจสารได้ดี 
แต่คนเหล่านี้มักจะเป็นคนที่ไม่ค่อยเชื่ออะไรง่ายๆ สารที่ไม่มีหลักฐานหรือเหตุผลสนับสนุน
เพียงพอมักจะถูกโต้แย้งจากคนเหล่านี้ โดยทั่วไปแล้วคนที่มีการศึกษาสูงมักจะใช้สื่อมวลชน
มากกว่าคนที่มีการศึกษาต่ า และคนที่มีการศึกษาสูงมักจะใช้สื่อประเภทสิ่งพิมพ์ ในขณะที่คนที่มี
การศึกษาต่ ากว่ามักจะใช้สื่อประเภทวิทยุ โทรทัศน์ และภาพยนตร์ กล่าวอีกนัยหนึ่งก็คือหากผู้ที่มี
การศึกษาสูงมีเวลาว่างพอ คนเหล่านี้จะใช้ทั้งสื่อประเภทสิ่งพิมพ์ วิทยุ โทรทัศน์ และภาพยนตร์ แต่
หากมีเวลาจ ากัดผู้ที่มีการศึกษาสูงมักจะแสวงหาข่าวสารจากสิ่งพิมพ์มากกว่าสื่อประเภทอ่ืนๆ 

4) สถานะทางสังคม และเศรษฐกิจ (Socio-Economic Status) หมายความถึง 
อาชีพ รายได้ เชื้อชาติ ตลอดจนภูมิหลังของครอบครัว สถานะทางสังคมและเศรษฐกิจของผู้รับสาร
มีอิทธิพลอย่างส าคัญต่อปฏิกิริยาของผู้รับสารที่มีต่อผู้ส่งสารและสาร คนที่มีพื้นฐานทางครอบครัว
ต่างกันย่อมมีค่านิยม ความคิด ความเชื่อตลอดจนพฤติกรรมที่ต่างกัน ในท านองเดียวกันคนที่มี 
อาชีพ ต่างกันย่อมมองโลก มีแนวความคิด มีอุดมการณ์ มีค่านิยมต่อสิ่งต่างๆ  แตกต่างกันไป 
นอกจากครอบครัว และอาชีพแล้ว รายได้ตลอดจนเชื้อชาติก็มีบทบาทส าคัญต่อผู้รับสารด้วย รายได้
ของคนย่อมเป็นเคร่ืองก าหนดความต้องการของคนตลอดจนก าหนดความคิดของคนเกี่ยวกับสิ่ง
ต่างๆ และพฤติกรรมต่างๆ นอกจากนั้นคนที่มีฐานะดีหรือรายได้สูงยังมักจะใช้สื่อมวลชนมากด้วย 
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และการใช้สื่อมวลชนก็มักจะใช้เพื่อแสวงหาเร่ืองราวข่าวสารที่หนักๆ เช่น อ่านหรือดูหรือฟังเร่ือง
การบ้านการเมือง ปัญหาสังคม และเศรษฐกิจ เป็นต้น คนต่างเชื้อชาติกันย่อมมีวัฒนธรรมย่อยของ
แต่ละเชื้อชาติที่คอยก ากับค่านิยม ทัศนคติ ความคิด และพฤติกรรมของคนในเชื้อชาติแตกต่างกัน 

5) ศาสนา (Religion) การนับถือศาสนาเป็นลักษณะอีกประการหนึ่งของผู้รับสาร
ที่มีอิทธิพลต่อตัวผู้รับสารเองทั้งในด้านทัศนคติ ค่านิยม และพฤติกรรม ศาสนาได้มีส่วนเกี่ยวข้อง
กับคน และกิจกรรมในชีวิตของคนตลอดชีวิต ตั้งแต่เกิดจนตาย ในระยะเร่ิมต้นเด็กได้รับอิทธิพล
ของศาสนาผ่านทางพ่อแม่โดยการอบรมสั่งสอน และปลูกฝังความคิดของพ่อแม่ ต่อมาก็ได้รับ
อิทธิพลของศาสนาผ่านทางโรงเรียนโดยการศึกษาเล่าเรียนตามหลักสูตร  และการปฏิบัติใน
พิธีกรรมต่างๆ และในที่สุดก็ได้รับอิทธิพลโดยตรงของศาสนาในโอกาสต่างๆ ในการด าเนินชีวิต
ของตน ดังน้ันจึงเห็นได้ว่าคนที่นับถือศาสนาต่างกันจะมีความคิด ความเชื่อ ค่านิยม และพฤติกรรม
ที่แตกต่างกันไป  

6) สถานภาพสมรส  หมายถึง การครองเรือน ซึ่งอาจแบ่งออกได้เป็น คนโสด 
สมรส หม้าย หย่า หรือแยกกันอยู่ ลักษณะความแตกต่างด้านขนบธรรมเนียมประเพณี ความเชื่อถือ
ทางด้าน ศาสนา ย่อมมีอิทธิพลต่อสถานภาพการสมรส ซึ่งมีผลโดยตรงต่อการรับรู้ข่าวสาร 
สถานภาพสมรส ของบุคคลจะบ่งบอกถึงความมีอิสระในการตัดสินใจและอิทธิพลต่อกระบวนการ
คิดการวิเคราะห์ ข้อมูลข่าวสาร สตรีที่สมรสแล้วและสตรีที่ยังโสดย่อมมีกระบวนการรับรู้ข่าวสารที่
แตกต่างกันอัน เนื่องมาจากสภาพครอบครัว และอิทธิพลของจ านวนบุคคลรอบข้าง (ศิริวรรณ เสรี
รัตน์, 2538) 
 จากการศึกษาแนวคิดเกี่ยวกับลักษณะทางประชากร พบว่า ลักษณะทางด้านประชากร ของ
แต่ละบุคคลนั้นมีความแตกต่างกัน จึงส่งผลให้พฤติกรรมของผู้บริโภค และการตอบสนองของ
ผู้บริโภคแตกต่างกันไปด้วย ผู้วิจัยจึงได้น าแนวคิดนี้มาใช้ประกอบ เพื่อเป็นแนวทางในการศึกษาถึง
ความแตกต่างของลักษณะทางประชากรกับการรับรู้ภาพลักษณ์ตราสินค้า ทัศนคติการสื่อสาร
การตลาด และพฤติกรรมการใช้บริการบาร์บีคิวพลาซ่าของผู้บริโภคว่ามีความแตกต่างกันหรือไม่ 
อย่างไร 
 

2.2  แนวคิดเก่ียวกับการสื่อสารการตลาด 
 
 2.2.1  ความหมายของการสื่อสาร 
 การสื่อสาร (Communication) โดยทั่วไปแล้ว หมายถึง กระบวนการส่งข่าวสารข้อมูลจากผู้
ส่งข่าวสารไปยังผู้รับข่าวสาร โดยมีวัตถุประสงค์หลัก คือ เพื่อชักจูงให้ผู้รับข่าวสารมีปฏิกิริยา
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ตอบสนองกลับมาโดยคาดหวังให้เป็นไปตามที่ผู้ส่งต้องการ (ชื่นจิตต์ แจ้งเจนกิจ, 2544) ดังนั้น จึงมี
นักวิชาการทางการสื่อสารได้นิยามความหมายของการสื่อสารไว้ต่างๆกัน ดังนี้ 
 จอร์จ เอ มิลเลอร์  (อ้างถึงใน ปรมะ สตะเวทิน, 2546) ได้กล่าวว่า การสื่อสารเป็นการ
ถ่ายทอดข่าวสารจากที่หนึ่งไปยังอีกที่หนึ่ง  
 พัชนี เชยจรรยา, เมตตา วิวัฒนานุกูล, และถิรนันท์ อนวัชศิริวงศ์ (2541) ได้กล่าวว่า การ
สื่อสารเป็นการสื่อความหมายในทางใดทางหนึ่ง และมีลักษณะของการส่งและการรับ ไม่ว่าจะเป็น
ภายในตัวเอง ระหว่างผู้หนึ่งกับผู้หนึ่ง หรือระหว่างกลุ่มกับกลุ่ม ภายในบริบทหรือสภาพแวดล้อม
หนึ่งๆ 
 ปรมะ  สตะเวทิน (2546) ได้กล่าวว่า การสื่อสารคือกระบวนการของการถ่ายทอดสาร จาก
บุคคลฝ่ายหนึ่งซึ่งเรียกว่าผู้ส่งสาร ไปยังบุคคลอีกฝ่ายหนึ่งซึ่งเรียกว่าผู้รับสาร โดยผ่านสื่อ 
 นอกจากนี้ Belch and Belch (อ้างถึงใน ปรมะ สตะเวทิน, 2546) ได้กล่าวว่า การสื่อสาร 
เป็นการส่งผ่านข้อมูล ข่าวสาร การแลกเปลี่ยนแนวคิดต่างๆ หรือกระบวนการสร้างความหมาย
ร่วมกันทางความคิดระหว่างผู้ส่งและผู้รับ 
 จากนิยามข้างต้น อาจกล่าวโดยสรุปได้ว่า การสื่อสาร (Communication) เป็นกระบวนการ
ในการส่งข้อมูลข่าวสารจากฝ่ายหนึ่งที่เป็นผู้ส่งสารไปยังอีกฝ่ายหนึ่งที่เป็นผู้รับสาร โดยผ่านสื่อ 
ทั้งนี้ข้อมูลข่าวสารที่ส่งนั้นจะต้องเป็นที่เข้าใจร่วมกันระหว่างผู้ส่งสาร และผู้รับสาร (นธกฤต วันต๊ะ
เมล์, 2555) 
 จากความหมายดังกล่าวข้างต้น สามารถแบ่งองค์ประกอบของการสื่อสารออกเป็น 4 
องค์ประกอบ ได้แก่ ผู้ส่งสาร (Source) สาร (Message) สื่อ (Media/Channel) และผู้รับสาร 
(Receiver) โดยกระบวนการสื่อสารจะเร่ิมต้นจากการที่ผู้ส่งสารท าการเข้ารหัส (Encoding) ซึ่งเป็น
ขั้นตอนที่เราจะน าเอาความคิดแปลออกมาให้อยู่ในรูปของสัญลักษณ์ที่ผู้รับสารสามารถเข้าใจได้ 
ซึ่งกระบวนการเข้ารหัสนี้เองจะน าไปสู่สารที่จะส่งออกไป ซึ่งเมื่อสารถูกส่งออกไปผ่านสื่อ ซึ่ง
หมายถึง ช่องทางที่น าพาสารนั้นไปถึงผู้รับสารแล้ว ผู้รับสารก็จะท าการถอดรหัส (Decoding) ซึ่ง
เป็นการตีความหมายของสารในรูปของความคิดหรือการรับรู้ที่มีต่อข่าวสารนั้น หลังจากนั้นผู้รับ
สารจะส่งปฏิกิริยาตอบกลับ (Feedback) มายังผู้ส่งสารได้เป็นกระบวนการในลักษณะแบบนี้อย่าง
ต่อเนื่อง ทั้งนี้ในกระบวนการสื่อสารอาจเกิดอุปสรรคหรือสิ่งรบกวน  (Noise) ขึ้นได้ในทุก
องค์ประกอบทั้งจากตัวผู้ส่งสาร ตัวสาร สื่อ และผู้รับสาร เช่น ผู้รับสารไม่มีทักษะการสื่อสาร สาร
นั้นเข้าใจยาก สื่อที่ใช้ไม่สามารถเข้าถึงผู้บริโภคเป้าหมาย หรือ ผู้รับสารไม่มีความรู้ในเร่ืองที่ท าการ
สื่อสาร เป็นต้น ดังนั้น ในการสื่อสารแต่ละคร้ัง ผู้ที่ท าการสื่อสารจ าเป็นที่จะต้องงพยายามลด
อุปสรรคของการสื่อสารให้น้อยที่สุดเท่าที่จะท าได้  เพื่อให้การสื่อสารนั้นเกิดขึ้นอย่างมี
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ประสิทธิภาพ (ยุพดี ฐิติกุลเจริญ อ้างถึงใน นธกฤต วันต๊ะเมล์, 2555) ดังแสดงกระบวนการสื่อสาร
พื้นฐานในภาพที่ 2.1 
 
  
 
 
 
 
 
 
 

      
ภาพท่ี 2.1  กระบวนการสื่อสารพื้นฐาน 
แหล่งท่ีมา:  นธกฤต วันต๊ะเมล์, 2555. 
 
 2.2.2  ความหมายของการสื่อสารการตลาด 
 การสื่อสารการตลาด (Marketing Communication) ก็คือ รูปแบบของการสื่อสารที่มีผู้ส่ง
ข่าวสาร คือ ผู้ผลิตสินค้าหรือการบริการ ผู้จัดจ าหน่ายสินค้า ฝ่ายโฆษณาของบริษัท บริษัทตัวแทน
โฆษณา พนักงานขาย ฯลฯ ส่งข่าวสารในรูปของสัญลักษณ์ ภาพ เสียง แสง การเคลื่อนไหว 
ตัวอักษร ค าพูด เสียงเพลง ฯลฯ ผ่านช่องทางการสื่อสารประเภทต่า งๆ หรือส่งตรงไปยังผู้รับ
ข่าวสาร ซึ่งเป็นกลุ่มเป้าหมายของผู้ส่งข่าวสาร โดยมีวัตถุประสงค์ให้ผู้รับข่าวสารตอบสนองไปใน
ทิศทางที่ต้องการ (ชื่นจิตต ์แจ้งเจนกิจ, 2544)  

นธกฤต  วันต๊ะเมล์ (2555) กล่าวว่า การสื่อสารการตลาด หมายถึง การด าเนินกิจกรรมทาง
การตลาดรูปแบบต่างๆ เพื่อสื่อสารข้อมูล ข่าวสารของผลิตภัณฑ์ และองค์กร ไปยังกลุ่มเป้าหมายที่
เกี่ยวข้อง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้กลุ่มเป้าหมายต่างๆเกิดการตอบสนองตามเป้าหมายที่ได้ตั้งไว้ 
 Kotler (อ้างถึงใน นธกฤต วันต๊ะเมล์, 2555) ปรมาจารย์ด้านการตลาดจากประเทศ
สหรัฐอเมริกา ได้กล่าวว่า การสื่อสารการตลาด เป็นกิจกรรมทางการตลาดต่างๆ  ที่บริษัทได้
ด าเนินการเพื่อที่จะสื่อสาร และส่งเสริมสินค้า และบริการไปสู่กลุ่มเป้าหมาย อันประกอบไปด้วย 
การโฆษณา การส่งเสริมการขาย การประชาสัมพันธ์ การใช้พนักงานขาย และการตลาดทางตรง 

 

ผู้ส่งสาร 
 

สาร 
 

สื่อ 
 

ผู้รับสาร 

 

สิ่งรบกวน 

 

ปฏิกิริยาตอบกลับ 
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 Delozier (อ้างถึงใน นธกฤต วันต๊ะเมล์, 2555) กล่าวว่า การสื่อสารการตลาด หมายถึง 
กระบวนการการน าเสนอกลุ่มของสิ่งกระตุ้นต่างๆ ไปยังผู้บริโภคโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เกิดการ
ตอบสนองที่พึงปรารถนา ตลอดจนรวมไปถึงการสื่อสารผ่านช่องทางต่างๆ ที่น าเสนอข่าวสารของ
องค์กร เพื่อให้กลุ่มเป้าหมายเกิดการรับรู้ ตีความ และเกิดพฤติกรรมจากข่าวสารที่ได้รับนั้น 
 ประดิษฐ์  จุมพลเสถียร (2547) ได้ให้ความหมายของการสื่อสารการตลาดว่า เป็น
กระบวนการเพื่อสื่อสารข้อมูลของสินค้า บริการ หรือความคิดสู่กลุ่มเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ 
  
 2.2.3  เครื่องมือการสื่อสารการตลาด    
 เคร่ืองมือการสื่อสารการตลาดที่ส าคัญมี 5 รูปแบบ ได้แก่ การโฆษณา (Advertising) การ
ประชาสัมพันธ์ (Public Relations) การส่งเสริมการขาย (Sale Promotion) การตลาดทางตรง (Direct 
Marketing) และการใช้พนักงานขาย (Personal Selling) ดังแสดงในภาพที่ 2.2 (นธกฤต วันต๊ะเมล์, 
2555) 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพท่ี 2.2  เคร่ืองมือส าคัญในการสื่อสารการตลาด 
แหล่งท่ีมา:  นธกฤต วันต๊ะเมล์, 2555. 
 
 ซึ่งส าหรับการวิจัยในคร้ังนี้จะขออธิบายถึงเคร่ืองมือการสื่อสารการตลาดที่เกี่ยวข้องกับการ
สื่อสารการตลาดของบาร์บีคิวพลาซ่าเพียง 3 ประเภทเท่านั้น ได้แก่ (1) การโฆษณา (2) การส่งเสริม
การขาย และ (3) การตลาดทางตรง โดยมีรายละเอียดดังน้ี 
 
 
 

เครื่องมือส าคัญของ 
การส่ือสารการตลาด 

การโฆษณา  
(Advertising) 

การประชาสัมพันธ์  
(Public Relations) 

การส่งเสริมการขาย  
(Sale Promotion) 

การตลาดทางตรง  
(Direct Marketing) 

การใช้พนักงานขาย 
(Personal Selling) 
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 1)  การโฆษณา (Advertising)        
  พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พุทธศักราช 2525 กล่าวว่า โฆษณา หมายถึง 
การเผยแผ่หนังสือออกไปยังสาธารณชน การป่าวร้อง การป่าวประกาศ เช่น โฆษณาสินค้า (เสริมยศ 
ธรรมรักษ์, เกียรติศักดิ์ วัฒนศักดิ์, ณัฐา ฉางชูโต และสุมาลี เล็กประยูร, 2555) 
  พจนานุกรมสแตรนดาร์ด ปี 1982 (Standard Dictionary, International Edition 
1982) กล่าวว่า การโฆษณา คือ ระบบหรือวิธีการในการดึงดูดความสนใจจากประชาชนด้วยการให้
เข้ามามีส่วนร่วมในเหตุการณ์หรือดึงดูดให้ความสนใจที่จะซื้อสินค้า ผลิตภัณฑ์ บริการต่างๆ  (เสริม
ยศ ธรรมรักษ์ และคณะ, 2555) 

สมาคมการตลาดแห่งประเทศสหรัฐอเมริกา (American Marketing Association 
AMA) ได้ให้ความหมายของการโฆษณาไว้ว่า การโฆษณา หมายถึง รูปแบบของการน าเสนอใดซึ่ง
ต้องมีการช าระเงิน โดยผ่านสื่อที่มิใช่ตัวบุคคล การน าเสนอนี้เป็นการส่งเสริม เผยแผ่ความคิดเห็น 
สินค้า หรือบริการต่างๆ โดยมีผู้อุปถัมภ์ระบุไว้ (เสริมยศ ธรรมรักษ์ และคณะ, 2555) 

วัตถุประสงค์ของการโฆษณา (1) เพื่อแจ้งข่าวสาร (To Inform) เพื่อแนะน า
ผลิตภัณฑ์ให้คนรู้จัก และมีความรู้ในตัวผลิตภัณฑ์ เพราะถ้าหากผู้บริโภคไม่รู้จักตราสินค้า ไม่รู้ว่า
สินค้าคืออะไร ใช้งานอย่างไร โฆษณาจะต้องท าให้ผู้บริโภคเห็นตราสินค้า ใหญ่ ชัดเจน มีการเอ่ย
ชื่อสินค้าบ่อยๆ โดยมุ่งให้เกิดการรับรู้ในตราสินค้า (2) เพื่อการจูงใจ (To Persuade) เป็นการจูงใจ
ให้เกิดความต้องการผลิตภัณฑ์ มักใช้มากในช่วงของการแข่งขัน สร้างความต้องการในการเลือก
ตราสินค้า โดยการท าให้เกิดความพอใจในตราสินค้า กระตุ้นให้เปลี่ยนมาใช้ผลิตภัณฑ์ของเรา จูงใจ
ให้เกิดการซื้อทันที (3) เพื่อการเตือนความจ า (To Remind) เป็นการเตือนความทรงจ าผู้บริโภค ส่วน
ใหญ่ใช้กับสินค้าที่เป็นที่รู้จักดี มีต าแหน่งทางการตลาดที่ชัดเจน โฆษณาไม่จ าเป็นต้องมีรายละเอียด
ของสินค้ามาก เน้นที่ตราสินค้าให้คนจดจ าได้  (4) เพื่อการวางต าแหน่งผลิตภัณฑ์ (Product 
Positioning) เป็นการปลูกฝังค่านิยมหรือแนวความคิดที่เกี่ยวข้องกับคุณสมบัติของผลิตภัณฑ์ลงใน
จิตใจของผู้บริโภค โดยการก าหนดจุดเด่นของผลิตภัณฑ์ โดยเฉพาะจุดเด่นที่เหนือกว่าคู่แข่ง  และ 
(5) เพื่อสร้างภาพลักษณ์ตราสินค้า (Brand Image) David Ogilvy มีแนวความคิดว่า โฆษณา คือ การ
ลงทุนระยะยาวเพื่อสร้างภาพลักษณ์ให้กับสินค้า ซึ่งหมายความว่า ภาพลักษณ์ของสินค้ามีส่วน
ส าคัญต่อการตัดสินใจซื้อสินค้า โฆษณาในลักษณะนี้จึงเป็นงานโฆษณาที่เน้นทางอารมณ์ความรู้สึก 
  นอกจากงานโฆษณาที่ดีที่มีลักษณะการดึงดูดความสนใจ สร้างการรับรู้แล้ว ยัง
ต้องอาศัยการเลือกสื่อโฆษณาที่สอดคล้องกับกลุ่มเป้าหมาย ตลอดจนระยะเวลาและวิธีการแพร่
โฆษณา สามารถแบ่งสื่อโฆษณาได้ดังนี้ (1) สื่ออิเล็กทรอนิกส์ ได้แก่ โทรทัศน์ วิทยุกระจายเสียง 
สื่อในโรงภาพยนตร์ (2) สื่อสิ่งพิมพ์ ได้แก่ หนังสือพิมพ์ นิตยสาร (3) สื่อกลางแจ้ง ได้แก่ ป้าย
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โฆษณา ป้ายจออิเล็กทรอนิกส์ (4) สื่อโฆษณายานพาหนะ (5) สื่อสิ่งพิมพ์เพื่อการโฆษณาอ่ืนๆ 
ได้แก่ จดหมาย ใบปลิว แผ่นพับ แคตตาล๊อก และ (6) สื่อโฆษณาประเภทอ่ืนๆ เช่น โฆษณา ณ จุด
ซื้อ บรรจุภัณฑ์ สื่ออินเทอร์เน็ต ป้ายแขวน เป็นต้น 

2)  การส่งเสริมการขาย (Sale Promotion)  
  E. Jerome McCarthy (อ้างถึงใน เสริมยศ ธรรมรักษ์ และคณะ, 2555) ได้ให้
ความหมาย การส่งเสริมการขาย คือ กิจกรรมที่ต้องใช้ร่วมกับการขาย และต้องเป็นการขายสินค้าใน
ปริมาณมากๆ 

สมาคมการตลาดแห่งประเทศสหรัฐอเมริกา (American Marketing Association 
AMA) กล่าวว่า การส่งเสริมการขาย คือ กิจกรรมต่างๆ ทางการตลาดนอกเหนือจากการขายโดยใช้
พนักงานขาย การโฆษณา การเผยแพร่ ซึ่งกระตุ้นการซื้อของผู้บริโภค และกระตุ้นให้เกิดความ
สัมฤทธิ์ผลแก่ตัวแทนจ าหน่าย 

Philip Kotler (อ้างถึงใน เกียรติศักดิ์ วัฒนศักดิ์, 2554) ปรมาจารย์ทางการตลาด 
กล่าวว่า การส่งเสริมการขาย เป็นเคร่ืองมือระยะสั้นที่ออกแบบขึ้นมา เพื่อใช้กระตุ้นความต้องการ
ของผู้บริโภคให้เกิดการตอบสนองในการซื้อหรือขายผลิตภัณฑ์ได้เร็วขึ้น และเพิ่มมากขึ้น 

การส่งเสริมการขายถูกน ามาใช้อย่างกว้างขวางในองค์กรต่างๆ แทบทุกองค์กร 
รวมทั้งผู้ผลิต ผู้จ าหน่าย โดยมีจุดหมายในการใช้ต่างๆกัน เพื่อดึงความสนใจเพื่อให้ข้อมูล ข่าวสาร 
เพื่อให้สิ่งจูงใจหรือมีคุณค่า เพื่อเชิญชวนให้เกิดการตัดสินใจซื้อโดยด่วน โดยเคร่ืองมือนี้มีรูปแบบ
ที่ใช้กัน ได้แก่ 

(1) การแจกของตัวอย่าง เป็นการแจกสินค้าตัวอย่างฟรีให้กับผู้บริโภค 
เพื่อให้เกิดการทดลองใช้ เป็นวิธีการที่นิยมใช้แนะน าสินค้าใหม่ ที่ให้ประสิทธิภาพสูงสุดในการจูง
ใจให้เกิดการทดลองใช้ 

(2) การแจกคูปอง เป็นการแจกเอกสารแก่ผู้บริโภคกลุ่มเป้าหมาย เพื่อ
น าไปแลกฟรี หรือแลกซื้อสินค้า 

(3) ของแถม จะแถมเมื่ อผู้บ ริโภคมาซื้ อสินค้ าหรือใช้บ ริการ มี
วัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้บริโภคเกิดการซื้อซ้ าในสินค้าที่ขาย หรืออาจเป็นการทดลองใช้สินค้าที่แถม  

(4) การชิงโชค เป็นการส่งเสริมให้ผู้บริโภคส่งชิ้นส่วนสินค้าเข้าร่วม
รายการชิงโชค โดยถือหลักความน่าจะเป็น มักใช้วิธีการจับชิ้นส่วนหาผู้โชคดี 

(5) การจัดเกม มักเป็นการจัดการแข่งขันร่วมกับการชิงโชค 
(6) การลดราคา เป็นการลดราคาจากราคาปกติ เป็นการให้ประโยชน์

โดยตรงแก่ผู้บริโภค กระตุ้นให้เกิดการซื้อมากขึ้น การลดราคาจะมีอิทธิพล ณ จุดซื้อมาก 
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(7) แสตมป์การค้าและแผนต่อเนื่อง เป็นการออกเอกสารแก่ผู้ซื้อ เพื่อ
ระบุถึงการซื้อ การใช้บริการอย่างต่อเนื่อง มักใช้ในรูปของแผนต่อเนื่องซึ่งเป็นกิจกรรมระยะยาว 
เป็นกิจกรรมที่มุ่งในการสร้างความภักดีในตราสินค้า  

(8) การให้รางวัล เป็นการมอบรางวัลในรูปต่างๆ แก่ผู้ที่ใช้บริการหรือซื้อ
สินค้าเป็นประจ าต่อเนื่อง เป็นการกระตุ้นให้มีการสะสมยอดซื้อ เป็นการสร้างความผูกพันในตรา
สินค้า 

(9) การทดลองใช้สินค้าฟรี เป็นการให้กลุ่มเป้าหมายได้ทดลองใช้สินค้า
เป็นการเรียนรู้จากการกระท า ซึ่งจะน าไปสู่พฤติกรรมการซื้อ 

(10)   ส่วนลด เป็นการลดราคาจากที่ก าหนดไว้ เช่น ส่วนลดปริมาณ โดย
กระตุ้นให้ซื้อของในปริมาณที่มากขึ้น (ยิ่งซื้อมากยิ่งได้ลดราคามาก) และส่วนลดเงินสด โดยเป็น
การลดเงินสด เมื่อมีการช าระค่าสินค้าตามก าหนด 
  3)  การตลาดทางตรง (Direct Marketing) 
  การตลาดทางตรง (Direct Marketing) และการตลาดเชื่อมตรง (Online Marketing) 
เป็นการติดต่อสื่อสารกับกลุ่มเป้าหมายเพื่อให้เกิดการตอบสนองโดยตรง หรืออาจหมายถึงวิธีการ
ต่างๆ ที่นักการตลาดใช้ส่งเสริมผลิตภัณฑ์กับผู้ซื้อโดยตรง เช่น การตลาดโดยใช้โทรศัพท์ การใช้
จดหมาย การใช้แคตตาล๊อก การใช้สื่อโทรทัศน์ วิทยุ หรือสื่อประเภทต่างๆ ตลอดจนการใช้สื่อ
อินเทอร์เน็ต 
  การตลาดทางตรง มีลักษณะไม่เหมือนการโฆษณาทั่วไป การตลาดทางตรงไม่ได้
หยุดอยู่แค่การสร้างความสน แต่มุ่งเน้นการกระตุ้นและตอกย้ าเพื่อให้เกิดพฤติกรรมการซื้อหรือใช้
บริการในทันที หรือภายในช่วงระยะเวลาสั้นๆ ที่ก าหนดไว้ และเพื่อให้สามารถท าการตลาด
ทางตรงอย่างมีประสิทธิภาพ จ าเป็นต้องมีการเก็บข้อมูลของกลุ่มเป้าหมายไว้ในฐานข้อมูล เพราะจะ
ท าให้เรารู้จักกลุ่มเป้าหมาย และสามารถวางแผน ก าหนดกลยุทธ์ กลวิธีต่างๆ ให้เหมาะสมมาก
ยิ่งขึ้น 
  ประเภทของการตลาดทางตรง มีดังนี้ 

(1) การตลาดโดยใช้จดหมายตรง เป็นการใช้จดหมายส่งตรงไปยังลูกค้า 
เพื่อให้มีค าสั่งซื้อสินค้า หรือมีการตอบสนองอย่างใดอย่างหนึ่ง อาจอยู่ในรูปของจดหมาย 
ไปรษณียบัตร โบว์ชัวร์ แคตตาล๊อก 

(2) เป็นการสื่อสารทางการตลาดที่อาศัยโทรทัศน์ โทรศัพท์ คอมพิวเตอร์ 
เพื่อให้ลูกค้ามีค าสั่งซื้อสินค้า หรือมีการตอบสนองอย่างใดอย่างหนึ่ง  ได้แก่ 1) การตลาดทางตรง
โดยใช้โทรศัพท์ อาจเป็นการติดต่อสื่อสารเพื่อหาค าสั่งซื้อจากลูกค้า หรืออาจเป็นการสั่งซื้อสินค้า
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โดยลูกค้าโทรศัพท์สั่งซื้อ และผู้ขายน าสินค้าไปมอบ 2) การตลาดทางตรงโดยใช้สื่อโทรทัศน์ เป็น
การเสนอขายสินค้าผ่านสื่อโทรทัศน์ เพื่อให้ผู้บริโภคมีการสั่งซื้อทันที ถือว่าเป็นการเลือกซื้อสินค้า
ที่ผ่านทางโทรทัศน์ 3) การตลาดโดยตรงโดยใช้สื่อวิทยุกระจายเสียง เป็นการเสนอขายสินค้าให้
ผู้บริโภคที่ก าลังฟังรายกาย โทรศัพท์สั่งซื้อในระหว่างจัดรายการ และ 4) การตลาดทางตรงโดยผ่าน
เคร่ืองอิเล็กทรอนิกส์ โดยเสนอขายสินค้าผ่านเคร่ืองคอมพิวเตอร์แล้วเกิดการสั่งซื้อผ่านเคร่ือง
คอมพิวเตอร์ เป็นการเลือกซื้อสินค้าทางเคร่ืองอิเล็กทรอนิกส์ หรืออาจเรียกว่า การตลาดผ่านเคร่ือง
คอมพิวเตอร์ระบบออนไลน์ 

(3) การตลาดทางตรงโดยใช้สื่อสิ่งพิมพ์ ได้แก่ การตลาดทางตรงโดยใช้
สื่อนิตยสาร และการตลาดทางตรงโดยใช้หนังสือพิมพ์ เป็นการเสนอขายสินค้าผ่านสื่อ เช่น เพื่อให้
ผู้บริโภคตัดชิ้นส่วนหรือคูปองส่งกลับมายังผู้ขายเพื่อซื้อสินค้า แลกซื้อหรือซื้อในราคาพิเศษ 

(4) การตลาดทางตรงโดยใช้แคตตาล๊อก เป็นการส่งแคตตาล๊อกสินค้าไป
ยังลูกค้า โดยการส่งไปรษณีย์ หรืออาจแนบไปกับนิตยสาร หรือหนังสือพิมพ์ ที่มีกลุ่มผู้รับสาร
สอดคล้องกับกลุ่มลูกค้าของสินค้านั้นๆ แคตตาล๊อกมักเป็นรูปเล่มที่แสดงภาพรายละเอียด และราคา
ของสินค้า แต่ด้วยเทคโนโลยีปัจจุบัน สามารถท าให้แคตตาล๊อกอยู่ในรูปแบบของแผ่นบรรจุข้อมูล 
(CD-ROM) หรือส่งผ่านจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ 

(5) การใช้ป้ายโฆษณา ด้วยข้อจ ากัดของป้ายโฆษณาที่ไม่สามารถให้
ข้อมูลได้มากนัก การเสนอขายสินค้าผ่านป้ายโฆษณา จึงต้องบอกเบอร์โทรศัพท์ที่จดจ าได้ง่ายหรือ
อาจบอกชื่อเว็บไซต์ที่ชัดเจน เพื่อให้ผู้บริโภคติดต่อขอรับข้อมูลเพิ่มเติมหรือหาข้อมูลผ่านเคร่ือง
คอมพิวเตอร์ 

(6) สื่ออ่ืนๆ เช่น การสั่งซื้อผ่านเคร่ืองโทรสาร การเสนอขายผ่าน
จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ 
 ในการศึกษาเร่ือง “การรีแบรนด์ดิ้ง และการตอบสนองของผู้บริโภคต่อภาพลักษณ์ตรา
สินค้าร้านอาหารประเภทปิ้งย่าง” ผู้วิจัยได้ท าการศึกษาถึงการสื่อสารการตลาดของบาร์บีคิว พลาซ่า 
โดยมุ่งศึกษาไปที่กลุ่มผู้บริโภค เพื่อศึกษาว่าผู้บริโภคมีทัศนคติอย่างไรต่อเคร่ืองมือของการสื่อสาร
การตลาด ได้แก่ การโฆษณา การส่งเสริมการขาย และการตลาดทางตรงทางสื่ออินเทอร์เน็ต ที่ทาง
บาร์บีคิวพลาซ่าได้ท าการสื่อสารการตลาดออกไปสู่ผู้บริโภค 
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2.3  แนวคิดเกี่ยวกับภาพลักษณ์ตราสินค้า (Brand Image) 
 
 2.3.1  ความหมายของภาพลักษณ์ตราสินค้า  

ภาพลักษณ์ตราสินค้าเป็นการสะท้อนให้เห็นถึงความรู้สึกนึกคิดของผู้บริโภคที่มีต่อตรา
สินค้าหนึ่ง หรือสัญลักษณ์ใดสัญลักษณ์หนึ่ง โดยปกติแล้วภาพลักษณ์ในจิตใจของผู้บริโภคที่มีต่อ
ผลิตภัณฑ์ตราใดตราหนึ่ง มักจะเกิดการถูกปลูกฝังอย่างมั่นคงในความรู้สึกนึกคิดของผู้บริโภค ซึ่ง
ส่วนมากเกิดจากผลของการโฆษณา และการส่งเสริมการขาย กิจกรรมใดๆ  ของการส่งเสริม
การตลาด โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การโฆษณา และการประชาสัมพันธ์จะมีผลต่อการก าหนดภาพลักษณ์
ของตราสินค้า นอกเหนือจากนั้นแล้วกิจกรรมอ่ืนๆ ทางการตลาดก็มีส่วนอย่างมากต่อภาพลักษณ์
ของตราสินค้าเชน่เดียวกัน  

Aaker and Keller (1990 อ้างถึงใน แสงเดือน วันอุดมเดชาชัย, 2556) ได้กล่าวถึง 
ภาพลักษณ์ตราสินค้าไว้ว่า ภาพลักษณ์ตราสินค้าเป็นส่วนที่ส าคัญของกิจกรรมทางการตลาดใน
องค์กร ไม่เพียงเพราะภาพลักษณ์ตราสินค้าเป็นกลยุทธ์พื้นฐานในส่วนประสมการตลาดเท่านั้น แต่
ภาพลักษณ์ตราสินค้าสามารถสร้างคุณค่าของตราสินค้า (Brand Equity) ในระยะยาวได้ 
 Aaker (1991 อ้างถึงใน แสงเดือน วันอุดมเดชาชัย, 2556) ได้กล่าวเพิ่มเติมว่า ภาพลักษณ์
ตราสินค้าสามารถช่วยลูกค้าในการเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร สร้างความแตกต่างจากตราสินค้าอ่ืนใน
ตลาด ช่วยสร้างเหตุผลในการซื้อ ให้ความรู้สึกในทางบวกในใจลูกค้า และเป็นพื้นฐานในการขาย
ตราสินค้าต่อไป ดังนั้น จึงมีความส าคัญมากในการท าความเข้าใจ และการพัฒนาภาพลักษณ์ตรา
สินค้า เน่ืองจากจะสามารถสร้างความพึงพอใจ และความจงรักภักดีของผู้บริโภคที่จะมีต่อตราสินค้า
ในระยะยาว 
 Levy (1978 อ้างถึงใน แสงเดือน วันอุดมเดชาชัย, 2556) ได้กล่าวว่า ภาพลักษณ์ตราสินค้า 
คือ กลุ่มของภาพและความรู้สึกนึกคิดภายในจิตใจของผู้บริโภค ซึ่งเป็นผลมาจากความรู้ที่ผู้บริโภค
มีเกี่ยวกับตราสินค้า และทัศนคติของผู้บริโภค 
 ศิริวรรณ  เสรีรัตน์ (อ้างถึงใน แสงเดือน วันอุดมเดชาชัย, 2556) ได้กล่าวว่า ภาพลักษณ์ตรา
สินค้า หมายถึง ความรู้สึกนึกคิดของกลุ่มเป้าหมายที่มีต่อตราสินค้าทางด้านคุณสมบัติ ผลิตภัณฑ์ 
บุคลิกตราสินค้า อารมณ์ และการประสมประสานของสิ่งที่กล่าวมาในจิตใจของผู้บริโภค 
 ปราณี เอ่ียมละออภักดี (2543 อ้างถึงใน แสงเดือน วันอุดมเดชาชัย, 2556) ได้กล่าวว่า 
ภาพลักษณ์ตราสินค้า คือ สิ่งที่ผู้บริโภครับรู้เกี่ยวกับเอกลักษณ์ของตราสินค้าและประสบการณ์ร่วม 
จากการประเมินสิ่งที่รับรู้โดยการรวบรวมเป็นความเชื่อ และความรู้สึกที่ผู้บริโภคมีต่อตราสินค้า 
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และองค์กร โดยตราสินค้าก่อให้เกิดภาพลักษณ์ในใจของผู้บริโภคที่มีต่อคุณภาพของสินค้าหรือ
บริการ 
 ภาพลักษณ์ตราสินค้าเกิดขึ้นจากการสื่อสารในรูปแบบต่างๆ เพื่อให้ข้อมูลเกี่ยวกับตรา
สินค้า เช่น การโฆษณา และการประชาสัมพันธ์ที่มาจากองค์กรที่เป็นเจ้าของตราสินค้า และรวมถึง
การสื่อสารที่ไม่เป็นทางการในรูปแบบอ่ืนๆ  เช่น การบอกต่อ การออกข่าว การวิจารณ์โดยบุคคล
ต่างๆ ที่มีความเกี่ยวข้องกับตราสินค้า บุคคลมีการรับรู้ และรวบรวมข้อมูลที่มีความแตกต่างเข้า
ด้วยกัน ก่อให้เกิดภาพลักษณ์ของตราสินค้าที่มีความแตกต่าง ซึ่งภาพลักษณ์ที่เกิดขึ้นอาจบิดเบือน
ไปจากสิ่งที่เจ้าของตราสินค้าต้องการสื่อสาร โดยที่เจ้าของตราสินค้าไม่สามารถควบคุมได้ ดังนั้น 
ภาพลักษณ์ของตราสินค้าจึงเป็นสิ่งสะท้อนประสิทธิภาพของการสื่อสารการตลาดขององค์กร
เกี่ยวกับตราสินค้า 
 เสรี วงษ์มณฑา (2541 อ้างถึงใน แสงเดือน วันอุดมเดชาชัย, 2556) ได้กล่าวว่า ภาพลักษณ์
ตราสินค้า หมายถึง การรับรู้ของผู้บริโภคที่มีต่อตราสินค้า เป็นเร่ืองความรู้สึกนึกคิดมากกว่า
ข้อเท็จจริงในคุณภาพ และลักษณะต่าง ๆ ของผลิตภัณฑ์ 
 
 2.3.2  องค์ประกอบของภาพลักษณ์ตราสินค้า 
 Biel (1997 อ้างถึงใน แสงเดือน วันอุดมเดชาชัย, 2556) ได้กล่าวว่า ภาพลักษณ์ตราสินค้าใน
สายตาของผู้บริโภคนั้น สามารถเกิดขึ้นได้จากการมองในองค์ประกอบ 4 องค์ประกอบ ได้แก่ 
ภาพลักษณ์ผู้ผลิต ภาพลักษณ์ผลิตภัณฑ์ บุคลิกภาพตราสินค้า และประเทศแหล่งก าเนิดสินค้า ดัง
แสดงในภาพที่ 2.3 โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
 
 
  
 
 
 
 
ภาพท่ี 2.3  องค์ประกอบของภาพลักษณ์ตราสินค้า 
แหล่งท่ีมา:  แสงเดือน วันอุดมเดชาชัย, 2556. 
 
 

ภาพลักษณ์ตราสินค้า ภาพลักษณ์ผู้ผลิต 

 

ภาพลักษณ์ผลิตภัณฑ์ 

 

บุคลิกภาพตราสินค้า 

 

ประเทศแหล่งก าเนดิ

สินค้า 
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1)  ภาพลักษณ์ผู้ผลิต 
  ภาพลักษณ์ผู้ผลิตหรือบริษัท คือ ภาพที่เกิดขึ้นในจิตใจของผู้บริโภคที่มีต่อบริษัท
หรือหน่วยงานธุรกิจแห่งใดแห่งหนึ่ง ภาพลักษณ์หมายรวมถึงการบริหารจัดการขององค์กรแห่งนั้น
ด้วย (วิรัช อภิรัตนกุล, 2538 อ้างถึงใน แสงเดือน วันอุดมเดชาชัย, 2556)  ซึ่งลูกค้าต้องการองค์ที่มี
สัมพันธภาพอันดี เพื่อให้ทราบความต้องการ และสามารถจัดสินค้า  และบริการตอบสนองความ
ต้องการได้อย่างถูกต้อง เมื่อผู้บริโภครักองค์กร ชื่นชมองค์กรในแง่ดี เมื่อนั้นผู้บริโภคมักเลือกใช้
สินค้าขององค์กรนั้นตลอดไป ไม่คิดเปลี่ยนใจไปใช้สินค้าของผู้อ่ืน แม้ว่าจะมีการลดราคาหรือการ
ส่งเสริมการขายที่รุนแรงเพียงใดก็ตาม (เสรี วงษ์มณฑา, 2541 อ้างถึงใน แสงเดือน วันอุดมเดชาชัย, 
2556) 

2)  ภาพลักษณ์ผลิตภัณฑ์ 
  ผลิตภัณฑ์ที่มีวางจ าหน่ายอยู่ตามท้องตลาด ผู้บริโภคอาจมีความคิดเห็นหรือทัศนะ
ที่แตกต่างกัน แม้ว่าจะเป็นผลิตภัณฑ์ชนิดเดียวกันก็ตาม เนื่องจากแต่ละผลิตภัณฑ์มีภาพลักษณ์ที่
แตกต่างกัน ภาพลักษณ์ของผลิตภัณฑ์จึงเป็นภาพที่เกิดขึ้นในใจของประชาชนหรือผู้บริโภคที่มีต่อ
สินค้าหรือบริการของบริษัทเพียงอย่างเดียวไม่รวมถึงตัวองค์กรหรือบริษัท ส่วนภาพลักษณ์สินค้า 
หมายถึง ลักษณะต่างๆ ของสินค้า (วิรัช  อภิรัตนกุล, 2538; ศรีกัญญา  มงคลศิริ, 2547 อ้างถึงใน 
แสงเดือน  วันอุดมเดชาชัย, 2556) ที่ผู้บริโภคสามารถระลึกถึงได้เมื่อกล่าวถึง ประกอบด้วย 5 
ลักษณะส าคัญ ได้แก่ คุณภาพ (Quality) คุณลักษณะ (Features) รูปแบบ (Styling) ตราสินค้า (Brand 
Image) และบรรจุภัณฑ์ (Packaging) (ศิริวรรณ  เสรีรัตน์, 2543 อ้างถึงใน แสงเดือน  วันอุดมเดชา
ชัย, 2556) โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

(1) คุณภาพ (Quality) เป็นลักษณะความดีหรือลักษณะประจ าสินค้า 
คุณภาพของสินค้าถือว่ามีความส าคัญสูงสุดส าหรับผู้บริโภค และผู้ผลิต คุณภาพสินค้าเป็นการวัด
การท างาน และวัดความคงทนของสินค้า เกณฑ์ในการวัดคุณภาพสินค้าถือหลักความพึงพอใจของ
ลูกค้า และคุณภาพที่เหนือกว่าคู่แข่งขัน รวมทั้งคุณภาพสินค้าต้องสม่ าเสมอและมีมาตรฐาน 
โดยทั่วไปแล้วเป็นสัญลักษณ์แสดงถึงคุณภาพที่เพิ่มขึ้นในสายตาของผู้บริโภค 

(2) คุณลักษณะ (Features) เป็นลักษณะที่ เหมาะแก่สินค้านั้น เป็น
คุณสมบัติต่าง ๆ หรือความสามารถของสินค้าในการสนองความต้องการของผู้บริโภค คุณลักษณะ
เป็นสิ่งที่มองเห็นได้ชัด โดยทั่วไปแล้วหมายถึงลักษณะที่มองเห็นของสินค้า บางคร้ังก็มีความหมาย
ส าหรับผู้บริโภค แต่ในบางคร้ังก็ไม่มีความหมายอะไร โดยทั่วไปแล้วคุณลักษณะเป็นตัวสร้างให้
เกิดคุณค่าต่อตราสินค้า สินค้าหลายชนิดสามารถเสนอคุณลักษณะที่เปลี่ยนแปลงได้ ซึ่งผู้ผลิต
สามารถสร้างคุณลักษณะให้หลากหลายแก่สินค้า 
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(3) รูปแบบ  (Styling) เป็นการออกแบบให้สินค้ามีลักษณะเฉพาะ เพื่อให้
มีความโดดเด่นหรือแตกต่างไปจากสินค้าอ่ืนในประเภทเดียวกัน บางบริษัทมีความส าเร็จในด้าน
การออกแบบให้มีลักษณะเฉพาะ การออกแบบสินค้าให้มีรูปแบบที่แตกต่าง และเป็นที่ดึงดูดความ
สนใจผู้บริโภค เปรียบเสมือนอาวุธที่มีพลังเหนือคู่แข่ง รูปแบบนั้นเป็นการอธิบายลักษณะปรากฏ
ของสินค้า สินค้าที่มีรูปแบบดีสามารถท าให้เกิดความสะดุดตา เป็นสิ่งดึงดูดความสนใจได้ แต่ไม่ได้
หมายความว่ารูปแบบที่มีลักษณะดึงดูดสายตาเป็นสินค้าที่มีประสิทธิภาพ 

(4) ตราสินค้า (Brand Image) หมายถึง ชื่อ ค า เคร่ืองแสดง สัญลักษณ์ 
หรือการออกแบบ หรือสิ่งดังกล่าวรวมกันทั้งหมด ที่ระบุให้เห็นความแตกต่างของสินค้าจากคู่
แข่งขัน ความส าคัญของตราสินค้าต่อผู้บริโภค ได้แก่ ตราสินค้าท าให้ผู้บริโภคสามารถเรียกชื่อ
สินค้าได้ถูกต้อง ตราสินค้าท าให้ผู้บริโภครู้จักคุณภาพของสินค้า และเห็นความแตกต่างระหว่าง
สินค้า ตราสินค้าท าให้ผู้บริโภคทราบถึงผลิตภัณฑ์ใหม่จากตราสินค้า และตราสินค้าท าให้ผู้บริโภค
มีอิสระต่อการเลือกซื้อตราสินค้าใดก็ได้ 

(5) บรรจุภัณฑ์ (Packaging) กิจกรรมที่เกี่ยวข้องในการออกแบบ และ
การผลิตสิ่งบรรจุหรือสิ่งห่อหุ้มสินค้า บรรจุภัณฑ์เป็นสิ่งที่ท าให้เกิดการรับรู้ คือ การมองเห็นสินค้า 
เมื่อผู้บริโภคเกิดการยอมรับในบรรจุภัณฑ์มักน าไปสู่การจูงใจให้เกิดความต้องการซื้อ และเกิดการ
ตัดสินใจซื้อในที่สุด ดังนั้น บรรจุภัณฑ์ต้องมีลักษณะโดดเด่น (สุดาดวง เรืองรุจิยะ, 2543 อ้างถึงใน 
แสงเดือน วันอุดมเดชาชัย, 2556) 

3)  บุคลิกภาพตราสินค้า 
  บุคลิกภาพตราสินค้า คือ กลุ่มของลักษณะทางบุคลิกภาพของมนุษย์ที่สัมพันธ์กับ
ตราสินค้า บุคลิกภาพตราสินค้าสามารถตอบสนองผู้บริโภคในเชิงสัญลักษณ์หรือความต้องการ
แสดงออกถึงความเป็นตัวตนมากกว่าการตอบสนองด้านประโยชน์ใช้สอย นอกจากนี้ บุคลิกภาพ
ตราสินค้าเป็นองค์ประกอบที่ส าคัญกับภาพลักษณ์ตราสินค้าที่ท าให้ภาพลักษณ์ของตราสินค้า
โดยรวมนั้นมีความลึก และมีชีวิตชีวา (ศรีกัญญา มงคลศิริ, 2547 อ้างถึงใน แสงเดือน วันอุดมเดชา
ชัย, 2556) 

4)  ภาพลักษณ์ประเทศแหล่งก าเนิดสินค้า 
  ประเทศแหล่งก าเนิดสินค้าเป็นปัจจัยหนึ่งที่ส าคัญในการสร้างภาพลักษณ์ตรา
สินค้าที่ดีให้แก่บริษัท ประเทศแหล่งก าเนิดสินค้า หมายถึง ประเทศที่เป็นแหล่งที่มาของสินค้า 
นอกจากนี้ประเทศแหล่งก าเนิดสินค้ายังหมายถึงประเทศที่ผู้ผลิตสินค้านั้นตั้งอยู่ประจ า โดยทั่วไป
แล้วลักษณะประเทศ และความรู้ความเข้าใจของผู้บริโภคต่อประเทศแหล่งก าเนิดสินค้ามีผลกระทบ
ต่อการประเมินสินค้าที่มาจากประเทศนั้นเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะสินค้าที่ตราสินค้าไม่แข็งแรง 
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(Johansson, Ronkainen and Czinkota, 1994 อ้างถึงใน แสงเดือน วันอุดมเดชาชัย, 2556) นั่นคือ 
ประเทศแหล่งก าเนิดสินค้าเป็นปัจจัยหนึ่งที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภค 
 

2.3.3  กระบวนการเกิดภาพลักษณ์ตราสินค้า 
 กระบวนการเกิดภาพลักษณ์ตราสินค้ามีรายละเอียดดังน้ี 

1)  การรู้จักตราสินค้า (Brand Awareness) 
  การรู้จักตราสินค้า (Brand Awareness) การเกิดภาพลักษณ์ตราสินค้าเร่ิมจากกการ
ที่ผู้บริโภคได้ยินชื่อตราสินค้า ได้พบเห็น จนเร่ิมรู้จักตราสินค้า และทราบว่าตราสินค้านั้นเป็นสินค้า
ประเภทอะไร หากผู้บริโภคมีการรู้จักเพิ่มขึ้นจนเกิดความคุ้นเคยก็อาจมีการเปิดรับข่าวสาร หรือ
แสวงหาข่าวสารที่เกี่ยวกับตราสินค้านั้นเพิ่มเติม  
  ซึ่ง Aeker (1994) ได้กล่าวว่า การรู้จักตราสินค้า หมายถึง ความสามารถของผู้มี
โอกาสซื้อ (Potential Buyers) ในการจ าได้ (Recognize) หรือระลึกได้เอง (Recall) เกี่ยวกับตรา
สินค้า และทราบว่าตราสินค้านั้นเป็นส่วนหนึ่งของประเภทสินค้าอะไร การรู้จักตราสินค้าจึง
เกี่ยวข้องกับการเชื่อมโยงระหว่างประเภทสินค้ากับตราสินค้า 
  การรู้จักตราสินค้ามีระดับแตกต่างกัน ตั้งแต่การจ าได้ (Recognize) อย่างไม่มั่นใจ
นัก จนกระทั่งกลายเป็นความเชื่อว่าตราสินค้านั้นเป็นตราสินค้าเดียวในประเภทสินค้าที่ระลึกถึงได้ 
ซึ่งแบ่งได้เป็น 2 ระดับ คือ 

(1) การจ าได้ (Recognition) เป็นการรู้จักโดยมีสิ่งช่วยกระตุ้น (Aided) 
ผู้บริโภคอาจไม่สามารถเอ่ยชื่อสินค้าออกมาได้เอง แต่เมื่อมีสิ่งหนึ่งเตือนความทรงจ าก็จะระลึกถึง
ชื่อตราสินค้าออกมาได้ 

(2) การระลึกได้ (Recall) เป็นการรู้จักโดยไม่มีสิ่งช่วยกระตุ้น (Unaided) 
ในกรณีนี้ผู้บริโภคสามารถเอ่ยชื่อตราสินค้าออกมาได้เอง โดยไม่ต้องมีสิ่งหนึ่งสิ่งใดช่วยให้ระลึกถึง 
  การที่ผู้บริโภคจะรู้จักตราสินค้าได้นั้น ผู้บริโภคจ าเป็นต้องมีการเปิดรับข่าวสาร
เกี่ยวกับตราสินค้า ทั้งอาจเคยได้ยินผ่านสื่อมวลชน พบเห็นสื่อการตลาดประเภทต่างๆ หรือสื่อ
บุคคล ตลอดจนมีประสบการณ์การใช้เอง เมื่อผู้บริโภคมีการเปิดรับสื่อประเภทต่างๆ เกี่ยวกับตรา
สินค้าในระยะหนึ่งผู้บริโภคจะสามารถจดจ าได้ เกิดความรู้ และเกิดความคุ้นเคยกับตราสินค้าใน
ที่สุด ซึ่งความคุ้นเคยนี้เป็นจุดเร่ิมต้นของการพิจารณาซื้อ ทั้งนี้เพราะผู้บริโภคจะซื้อเฉพาะสินค้าที่
เขารู้จักเท่านั้น (กิตติ  สิริพัลลภ, 2542)  
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2)  การเชื่อมโยงตราสินค้า (Brand Associations) 
  การที่ภาพลักษณ์ตราสินค้าจะเกิดขึ้นได้ผู้บริโภคจะต้องรู้จักตราสินค้า โดยจ าชื่อ
ตราสินค้า และมีความคุ้นเคยกับตราสินค้า จนสามารถที่จะเรียกข่าวสารบางอย่างที่เชื่อมโยงกับตรา
สินค้าออกมาได้ ข่าวสารที่ว่าน้ีก็คือการเชื่อมโยงตราสินค้า 
  ดังได้กล่าวมาแล้วว่าองค์ประกอบของภาพลักษณ์ตราสินค้า (Components of 
Brand Image) ได้แก่ ภาพลักษณ์ของตัวผลิตภัณฑ์ ภาพลักษณ์ของผู้ผลิตหรือแหล่งที่มาของสินค้า 
และภาพลักษณ์ของผู้ใช้หรือผู้ซื้อสินค้า โดยภาพลักษณ์ดังกล่าวนี้มีนัยของการเปรียบเทียบกับ
ภาพลักษณ์ตราสินค้าคู่แข่ง ดังนั้น สามารถสรุปได้ว่าการเชื่อมโยงตราสินค้า หมายถึง ข่าวสารที่
เกี่ยวข้องกับตราสินค้า ได้แก่ ข่าวสารเกี่ยวกับตัวผลิตภัณฑ์ ข่าวสารเกี่ยวกับผู้ซื้อ และผู้ใช้ ข่าวสาร
ที่เกี่ยวกับแหล่งที่มาของสินค้า ซึ่งผู้บริโภครับรู้ จดจ า และเชื่อมโยงตราสินค้าได้ และผู้บริโภค
สามารถเรียกข่าวสารดังกล่าวออกมาได้ เมื่อกล่าวถึงตราสินค้านั้นๆ เพราะฉะนั้น การเชื่อมโยงตรา
สินค้ากับภาพลักษณ์ตราสินค้ามีความเกี่ยวพันกันอย่างใกล้ชิด  
  กิตติ  สิริพัลลภ (2542) ได้กล่าวว่า การเชื่อมโยงตราสินค้าที่มีความโดดเด่น น ามา
ซึ่งการรับรู้ความแตกต่างของตราสินค้าในความคิดของผู้บริโภคได้ อาจจะใช้คุณลักษณะ คุณสมบัติ 
ประโยชน์ บุคลิกภาพของสินค้า ผู้ผลิตและผู้ใช้ เป็นต้น เป็นตัวเชื่อมโยงให้ผู้บริโภครับรู้ไปกับตรา
สินค้า ท าให้ผู้บริโภคเกิดภาพลักษณ์ของสินค้า ทราบความต่าง และต าแหน่งของตราสินค้าได้ 
  การเชื่อมโยงตราสินค้าน ามาซึ่งการรับรู้ความแตกต่าง (Differentiation) ให้ตรา
สินค้าในกรณีของผลิตภัณฑ์หรือบริการบางประเภท ซึ่งความแตกต่างที่แท้จริงระหว่างตัวสินค้าที่
วางขายในตลาดมีเล็กน้อยเกินกว่าการรับรู้ของมนุษย์จะบ่งชี้ความแตกต่างได้ แต่การสร้างการ
เชื่อมโยงในเชิงเปรียบเทียบกับตราสินค้าอ่ืนๆ ในประเภทสินค้าเดียวกันท าให้ผู้บริโภคแยกแยะ
ความแตกต่างได้ ถือเป็นสินค้าที่มีการวางต าแหน่งที่ดี เป็นการรักษาและป้องกันข้อได้เปรียบที่ท า
ให้เหนือกว่าคู่แข่งขันเอาไว้ได้ ท าให้เกิดทัศนคติหรือความรู้สึกที่ดี การเชื่อมโยงตราสินค้าที่
ผู้บริโภคมีทัศนคติที่ดีอยู่แล้ว จะช่วยให้ผู้บริโภคมีทัศนคติที่ดีต่อตราสินค้าตามไปด้วย 
นอกเหนือจากนี้การเชื่อมโยงตราสินค้ากับสัญลักษณ์ที่น่ารัก น่าพึงพอใจจะช่วยยกระดับ
ภาพลักษณ์ตราสินค้า และลดการต่อต้านของผู้บริโภค อีงทั้งยังอาจใช้โฆษณาช่วยสร้างการ
เชื่อมโยงประสบการณ์ที่ดีที่เกิดจากการใช้สินค้าให้ดูเกินจริง และเพิ่มระดับความรู้สึกที่ดีให้ชัดเจน
ยิ่งขึ้น นอกจากนี ้การเชื่อมโยงตราสินค้ายังเป็นเหตุผลในการซื้อสินค้าของผู้บริโภคได้ สิ่งที่นักการ
ตลาดใช้เชื่อมโยงกับผลิตภัณฑ์ส่วนใหญ่มักจะเป็นคุณสมบัติที่เป็นประโยชน์ต่อผู้บริโภค ซึ่งจะ
กลายเป็นปัจจัยช่วยในการพิจารณาตัดสินใจซื้อให้ผู้บริโภค 
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  การเชื่อมโยงตราสินค้าน าไปสู่ภาพลักษณ์ตราสินค้า เนื่องจากเป็นสิ่งที่ชี้ว่า ตรา
สินค้านั้นมีความหมายประการใดต่อผู้บริโภค และสร้างคุณค่าให้กับตราสินค้า ดังได้กล่าวมาแล้วว่า
มีแนวโน้มที่ตราสินค้าที่ผู้บริโภคมีความคุ้นเคย และจ าได้นั้น จะเป็นตราสินค้าที่ผู้บริโภคชอบ
ข่าวสารเกี่ยวกับตราสินค้าที่ผู้บริโภคน ามาเชื่อมโยงกับชื่อตราสินค้าที่ รู้จัก และคุ้นเคย จึงมี
แนวโน้มที่จะเป็นข่าวสารในเชิงบวกมากกว่าเชิงลบ นอกจากนี้การเชื่อมโยงตราสินค้ายังเป็น
ตัวก าหนดพื้นฐานการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภค ดังนั้น  ในการศึกษาภาพลักษณ์ตราสินค้าจึง
จ าเป็นต้องทราบว่าการเชื่อมโยงของตราสินค้านั้นคืออะไรบ้าง และปัจจัยใดที่มีระดับการเชื่อมโยง
ที่แข็งแกร่งส าหรับผู้บริโภคมากที่สุด โดยมีนัยของการประเมินค่าเพื่อเปรียบเทียบกับตราสินค้า
คู่แข่ง และจะเป็นปัจจัยที่ก่อให้เกิดการรับรู้ความแตกต่างของตราสินค้าได้ 
  การสร้างการเชื่อมโยงตราสินค้า เพื่อให้ผู้บริโภครับรู้ความแตกต่างของตราสินค้า
หนึ่งกับตราสินค้าอ่ืน ๆ อาจใช้คุณสมบัติของผลิตภัณฑ์ ข่าวสารอ่ืนๆ ที่ไม่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ก็
ได้ เช่น 

(1) คุณลักษณะของสินค้า (Product Attributes) เป็นการน าเอาลักษณะ
ของสินค้ามาเป็นปัจจัยในการก าหนดภาพลักษณ์ตราสินค้า ซึ่งคุณลักษณะเหล่านี้เป็นคุณสมบัติที่
พิเศษกว่าคู่แข่งขัน 

(2) ผลประโยชน์ที่ลูกค้าได้รับ (Customer Benefits) เป็นการน าเอาผล
จากการใช้สินค้าหรือบริการน้ันมาเป็นปัจจัยในการก าหนดภาพลักษณ์ 

(3) ราคาของผลิตภัณฑ์เมื่อเทียบกับคู่แข่งขัน (Relative Price) เป็นการใช้
ประเด็นเร่ืองราคาสินค้าหรือบริการที่ได้เปรียบคู่แข่งขันมาใช้ให้เป็นประโยชน์ 

(4) การใช้ (Use Application) วิธีนี้เป็นการน าไปใช้งานหรือวิธีการใช้
สินค้าหรือบริการน้ันมาเป็นปัจจัยในการก าหนดการเชื่อมโยงภาพลักษณ์ตราสินค้า 

(5) ลูกค้าหรือผู้ใช้ (Customer / User) เป็นการเชื่อมโยงลูกค้ากับสินค้า
หรือบริการ วิธีนี้เป็นการบ่งบอกชัดเจนว่ากลุ่มเป้าหมายเป็นใคร 

(6) ผู้มีชื่อเสียงหรือบุคคล (Celebrity / Person) การใช้ผู้มีชื่อเสียงช่วย
สร้างการเชื่อมโยงให้กับตราสินค้าได้ดี และสร้างความมั่นใจให้ผู้บริโภคได้ ยิ่งเป็นผู้ที่ประสบ
ความส าเร็จทางอาชีพในสาขาใดสูง ก็ยิ่งเป็นผู้ที่มีความเชื่อถือได้ในด้านนั้นสูงไปด้วย นอกจากนี้ 
ยังอาจสร้างตัวการ์ตูนหรือตัวสัญลักษณ์ขึ้นมาใหม่ก็ได้ 

(7) บุคลิกภาพ (Personality) เป็นการน าเอาบุคลิกภาพของตัวผลิตภัณฑ์
และลูกค้ามาก าหนดบุคลิกภาพของสินค้า แล้วน าปัจจัยนี้มาก าหนดภาพลักษณ์ตราสินค้า 
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(8) ประเภทผลิตภัณฑ์ (Product Class) เป็นการระบุว่าตราสินค้านั้นจัด
อยู่ในประเภทผลิตภัณฑ์อะไร เพื่อให้ผู้บริโภคเทียบเคียงในเชิงคุณสมบัติ และจุดเด่นของผลิตภัณฑ์ 
ให้ผู้บริโภคเชื่อมโยงกับตราสินค้าได้เด่นชัดขึ้น 

(9) คู่แข่ง (Competitions) วิธีนี้น าเอาคุณสมบัติของคู่แข่งมาเป็นข้อ
เปรียบเทียบกับสินค้าหรือบริการของบริษัท 

(10)  ประเทศหรือสภาพภูมิอากาศ (Country of Geographic Area) เป็น
การน าเอาแหล่งผลิตของผลิตภัณฑ์มาก าหนดภาพลักษณ์ตราสินค้า ซึ่งเหมาะสมในกรณีที่
ผลิตภัณฑ์มาจากประเทศนั้นหรือแหล่งผลิตน้ันมีชื่อเสียง และเป็นที่ยอมรับในกลุ่มเป้าหมาย 

3)  ความรู้สึกต่อตราสินค้า (Feeling Towards the Brand) 
  เมื่อมีความรู้บางอย่างเกี่ยวกับตราสินค้า ผู้บริโภคจะประเมินตราสินค้าโดย
ภาพรวม เกิดความรู้สึกต่อตราสินค้าในลักษณะต่างๆ เช่น ชอบ รังเกียจ ดูถูก ชื่นชม เชื่อถือ ไม่
ไว้วางใจ ผูกพัน เป็นต้น   
  ดังได้กล่าวมาแล้วว่า ภาพลักษณ์เป็นภาพหรือความรู้สึกและความคิดบางอย่างของ
ผู้บริโภคเกี่ยวกับตราสินค้า ภาพลักษณ์ตราสินค้าจึงมีความเกี่ยวข้องกับความรู้สึกต่อตราสินค้าอย่าง
หลีกเลี่ยงไม่ได้ และการสร้างการเชื่อมโยงตราสินค้าที่ดีก็น ามาซึ่งความรู้สึก และทัศนคติที่ดีต่อตรา
สินค้า ภาพลักษณ์ตราสินค้านอกจากจะเกี่ยวกับความรู้ ความคิดที่มีต่อตราสินค้าแล้ว ยังเป็นการ
รับรู้ของตัวผู้บริโภคเองซึ่งอาจจะถูกต้องหรือไม่ถูกต้องตามตรรกะข้อเท็จจริงก็ได้ หรือเป็น
ความรู้สึกประทับใจที่ท าให้ตราสินค้ามีภาพลักษณ์บางอย่างในความคิดของผู้บริโภคก็ได้ 
  ความรู้สึกเป็นองค์ประกอบหนึ่งของทัศนะคติ นอกเหนือจากองค์ประกอบ
ทางด้านความรู้ความคิด และแนวโน้มพฤติกรรมแล้ว ทัศนคติจะขาดองค์ประกอบด้านอารมณ์ 
ความรู้สึกไม่ได้ และความรู้สึกและความชอบสิ่งต่างๆย่อมมีผลต่อกระบวนการจูงใจ ซึ่งความรู้สึก
ที่มีผลต่อกระบวนการจูงใจอาจเป็นความรู้สึกในเชิงบวก เช่น  อบอุ่น ร่าเริง ความสุข มีพลัง 
กระตือรือร้น หรือความสุขที่เกิดจากการให้ และอาจเป็นความรู้สึกเชิงลบได้ เช่น ความรู้สึกกลัว 
หดหู่ รู้สึกผิด วิตกกังวล หรือขุ่นเคืองใจ 
  การเปิดรับการสื่อสารการตลาดมีผลให้ผู้บริโภคเกิดความรู้สึกต่อตราสินค้าได้
ต่างๆกัน การโฆษณาที่มุ่งเน้นการสร้างความรู้สึกให้ผู้บริโภค จะเน้นความส าคัญในการสร้างของ
ผลทางความรู้สึกอันประกอบด้วยความรู้สึก และอารมณ์เป็นหลัก และท าการเชื่อมโยงความรู้สึก
ดังกล่าวนั้นกับตราสินค้า หรือกระบวนการ “Emotional Bonding” ทั้งนี้เพื่อให้ผู้บริโภคเกิดการรับรู้ 
และจดจ าความรู้สึกดังกล่าวควบคู่ไปกับตราสินค้า และเกิดภาพลักษณ์ตราสินค้า อย่างไรก็ตามการ
สื่อสารที่เน้นการให้ข่าวสารข้อมูลก็สามารถให้เกิดการตอบสนองทางความรู้สึกได้เช่นเดียวกัน 
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 2.3.4  การวัดภาพลักษณ์ตราสินค้า 
 ภาพลักษณ์ตราสินค้า เป็นสิ่งที่นักการตลาดน ามาใช้ในการสร้างคุณค่าให้กับตราสินค้า 
เพราะตราสินค้าที่มีภาพลักษณ์ดีในสายตาของผู้บริโภคก็จะท าให้ตราสินค้านั้นเป็นที่ชื่นชอบ และ
เกิดการตัดสินใจเลือกซื้อตราสินค้านั้นได้ และถ้าภาพลักษณ์ตราสินค้านั้นสามารถตอบสนองตามที่
ผู้บริโภคต้องการได้ ตราสินค้านั้นก็จะมีคุณค่าในสายตาของผู้บริโภค นักการตลาดจึงจ าเป็นต้องท า
การวัดผลของภาพลักษณ์ตราสินค้าว่า ผู้บริโภคมีการรับรู้ในตราสินค้านั้นอย่างไร ตรงกับ
ภาพลักษณ์ที่นักการตลาดต้องการหรือไม่ รวมทั้งวัดประเภท และมิติของการเชื่อมโยงตราสินค้า 
เพื่อน าข้อมูลดังกล่าวมาใช้ในการวางแผนกลยุทธ์ทางการตลาดต่อไปในอนาคตด้วย 
 เน่ืองจากในการศึกษาที่ผ่านมานั้น ยังไม่มีวิธีการวัดภาพลักษณ์ตราสินค้าอย่างเป็นทางการ 
หรือเป็นแบบแผน โดยส่วนใหญ่เป็นการคิดค้น และท าขึ้นเพื่อให้เหมาะสมกับวัตถุประสงค์ของ
งานวิจัยนั้นๆ อย่างไรก็ตาม การวัดภาพลักษณ์ตราสินค้านั้นสามารถด าเนินการตามกรอบวิธีการวัด
ของ Keller เน่ืองจากภาพลักษณ์ตราสินค้าเป็นองค์ประกอบหนึ่งที่ถูกน ามาพิจารณาในการวัดคุณค่า
ตราสินค้า โดย Keller ได้เสนอว่า การวัดภาพลักษณ์ตราสินค้านั้นเป็นการวัดความเชื่อมโยงต่างๆ ที่
ผู้บริโภคมีต่อตราสินค้า โดยสามารถวัดได้ 2 ระดับ คือ การวัดในระดับต่ า (Lower-Level) ซึ่งเป็น
การวัดการรับรู ้และความเชื่อของผู้บริโภคต่อการเชื่อมโยงตราสินค้าว่า ผู้บริโภคมองว่าตราสินค้ามี
คุณสมบัติ หรือคุณประโยชน์อะไรบ้าง และความเชื่อมโยงที่โดดเด่นที่สุดก็จะกลายเป็นภาพลักษณ์
ของตราสินค้า ส่วนการวัดความเชื่อมโยงในระดับสูง (Higher-level) ซึ่งเป็นการวัดเพื่อหาวิธีการที่
ผู้บริโภคได้รวบรวมเอาข้อพิจารณาทั้งหมดเกี่ยวกับตราสินค้าในใจของเขาเข้าด้วยกัน เพื่อก าหนด
เป็นรูปแบบการประเมินตราสินค้า โดยท าการวัดได้ใน 3 ส่วนด้วยกัน คือ (1) การวัดทัศนคติต่อตรา
สินค้า ซึ่งจะพิจารณาจากความชอบมากกว่าในตราสินค้า ความสามารถในการเข้าถึง ทัศนคติที่
เกิดขึ้น รวมทั้งท าการเปรียบเทียบกับคู่แข่งด้วย ซึ่งท าให้เห็นถึงคุณสมบัติของความแข็งแกร่ง ความ
เป็นที่ชื่นชอบ และความมีเอกลักษณ์ของความเชื่อมโยงตราสินค้าที่เกิดขึ้น ต่อมาคือ (2) การวัดใน
ส่วนของความตั้งใจซื้อตราสินค้า วัดที่ความเป็นไปได้ที่จะเกิดซื้อตราสินค้านั้นๆ โดยศึกษาถึง
วัตถุประสงค์ของการซื้อ สถานที่ซื้อ และเวลาที่จะซื้อ และส่วนสุดท้ายที่ท าการวัดคือ (3) 
พฤติกรรมต่อตราสินค้า ซึ่งเป็นการวัดว่าเมื่อผู้บริโภคได้ซื้อตราสินค้านั้นไปแล้ว เขารู้สึกอย่างไร 
คิดเห็นอย่างไร และมีแนวโน้มที่จะซื้อตราสินค้านั้นต่อไปในอนาคตหรือไม่ 
 โดยสรุปแล้ว แนวคิดเร่ืองภาพลักษณ์ตราสินค้า คือ การรับรู้ของผู้บริโภคที่มีต่อตราสินค้า
หนึ่งๆ ที่เกิดขึ้นมาจากการเชื่อมโยงต่างๆ ของข้อมูลที่เกี่ยวกับตราสินค้าที่อยู่ในความทรงจ าของ
ผู้บริโภค ประเภทของข้อมูลที่ถูกเชื่อมโยงนั้น อาจเป็นคุณสมบัติของสินค้า คุณประโยชน์ของ
สินค้าหรือทัศนคติที่ผู้บริโภคมีต่อสินค้านั้นๆ ซึ่งจะมีผลต่อการแปลความหมายในตราสินค้านั้น ท า
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ให้เกิดเป็นภาพลักษณ์ตราสินค้าที่อยู่ในใจของผู้บริโภค โดยมิติของการเชื่อมโยงที่มีความแข็งแกร่ง 
เป็นที่ชื่นชอบ และมีเอกลักษณ์ จะช่วยท าให้ภาพลักษณ์ของตราสินค้านั้นมีความเด่นชัด  และ
แตกต่างจากตราสินค้าอ่ืน ซึ่งเป็นผลมาจากการตัดสินใจในการวางต าแหน่งตราสินค้า โดยน าเสนอ
สิ่งที่เป็นที่ชื่นชอบ และมีเอกลักษณ์ที่ต่างจากคู่แข่ง ท าให้ผู้บริโภคเกิดทัศนคติที่ดีต่อตราสินค้า 
น าไปสู่การมีภาพลักษณ์ตราสินค้าที่ดี ซึ่งจะเป็นสิ่งที่ท าให้ตราสินค้านั้นมีคุณค่าในสายตาของ
ผู้บริโภค (วรุต ศรีสมัย, 2545)  
 ในการศึกษาเร่ือง “การรีแบรนด์ดิ้ง และการตอบสนองของผู้บริโภคต่อภาพลักษณ์ตรา
สินค้าร้านอาหารประเภทปิ้งย่าง” ผู้วิจัยได้ท าการศึกษาถึงภาพลักษณ์ตราสินค้าของบาร์บีคิวพลาซ่า 
โดยมุ่งศึกษาไปที่กลุ่มผู้บริโภคว่าผู้บริโภคมีการรับรู้ภาพลักษณ์ตราสินค้าของบาร์บีคิวพลาซ่า 
อย่างไร หลังจากที่ได้ท าการรีแบรนด์ด้ิงแล้ว 
 

2.4  แนวคิดเกี่ยวกับการท ารีแบรนด์ดิ้ง (Re-Branding) 
 

Re-Branding คือ การสร้างชื่อใหม่ ค าศัพท์ สัญลักษณ์ การออกแบบ และหรือการประสม
ประสาน จากสิ่งเหล่านี้ เพื่อสร้างเคร่ืองหมายการค้า (Brand) ใหม่ ด้วยความตั้งใจที่จะพัฒนาและ
ก าหนดจุดยืนใหม่ในใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและคู่แข่งขัน (Stakeholders & Competitors)  
 Re-Branding อาจเป็นเพียงการเปลี่ยนแปลงเอกลักษณ์ที่คนมองเห็น หรือ Re-Branding 
อาจเป็นการเปลี่ยนแปลงใหญ่ที่ควรเป็นส่วนหนึ่งของยุทธศาสตร์การพัฒนาสินค้าและบริการ 
ตลอดจนการเปลี่ยนแปลงทิศทางการด าเนินการของบริษัทใหม่ 
 Re-Branding นี้  อาจเป็นการเปลี่ยนตราของบริษัท อย่าง เฉียบพลัน การใช้ชื่อย่อ 
ยุทธศาสตร์การตลาด และแนวการโฆษณา สิ่งเหล่านี้มีเพื่อก าหนดให้บริษัทสามารถก าหนด
ต าแหน่งและยี่ห้อของบริษัทได้ใหม่ บางทีเป็นการวางระยะห่างของตนเองออกจากยี่ห้อของสินค้า 
และบริการบางอย่างของบริษัทที่มีลูกค้าแบบดั้งเดิมไปสู่การได้ลูกค้ากลุ่มใหม่ที่สูงขึ้น (Upmarket) 
หรือกลุ่มลูกค้าที่มีฐานกว้างขวางกว่าเดิม แต่อย่างไรก็ตามนี้ คือการสื่อสัญญาณและสาระใหม่ของ
บริษัท บางที่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนคณะกรรมการของบริษัทใหม่ที่เขาต้องการสื่อสารในสิ่งใหม่
และทิศทางใหม่  

เบญจมาศ ขจรค า (2549) ได้กล่าวถึง การท ารีแบรนด์ด้ิงในองค์กร ไว้ดังนี้  
สาเหตุเหตุที่องค์กรต้องท าการรีแบรนด์ดิ้ง มี 3 ประการ ดังนี้ (1) องค์กรมีการเปลี่ยน

วิสัยทัศน์ (Vision) จึงต้องมาทบทวนว่าแบรนดเ์ดิมสามารถตอบโจทย์ คือ วิสัยทัศน์ ใหม่ได้หรือไม่ 
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(2) องค์กรมีการเปลี่ยนจุดยืน (Positioning) ของตนเองไปจากเดิม และ (3) องค์กรต้องการเปลี่ยน
บุคลิกภาพ (Personality) ของตนเองให้ทันสมัยขึ้น หรือให้เป็นอย่างที่อยากจะเป็นซึ่งต่างไปจากเดิม 

ในทั้ง 3 ข้อนี้ พบว่าเร่ืองการเปลี่ยนบุคลิกภาพเป็นเหตุผลส าคัญที่สุดที่องค์กรต้องท า 
Rebrand โดยมีตัวกระตุ้นที่ส าคัญ คือ พฤติกรรมของผู้บริโภคที่เปลี่ยนไป เปน็ต้น         

รูปแบบของการท ารีแบรนด์ดิ้ง (1) Revolution หรือการเปลี่ยนแบรนด์ไปจากเดิมอย่าง
สิ้นเชิง มักเกิดในกรณีที่มีการรวมกิจการ และ (2) Evolution เป็นการพัฒนาหรือปรับเปลี่ยนไปจาก
เดิมตามวงจรของธุรกิจ (Life Cycle) โดยทุกธุรกิจต้องท าการรีแบรนด์ในลักษณะนี้ เพียงแต่ว่าใน
แต่ละธุรกิจจะมีวงจรธุรกิจที่สั้นหรือยาวแตกต่างกันออกไป 

ปัจจัยที่ก่อให้เกิดความส าเร็จของการท าการรีแบรนด์ดิ้ง (1) Alignment เมื่อจะเปลี่ยนต้อง
เปลี่ยนทั้งหมดภายในองค์กร ทั้งด้านกลยุทธ์ การตลาด บุคลิกภาพ และการสื่อสารภายในองค์กร 
โดยการเปลี่ยนทุกด้านต้องสอดคล้องกัน (2) Engagement ผู้บริหารและพนักงานทุกคนต้องให้
ความร่วมมือในการปรับเปลี่ยนด้วยใจ หรือต้องมี Emotional buy-in และ (3) Communication ต้อง
ท าการสื่อสารให้พนักงานทุกระดับ และทุกคนได้รับรู้ถึงสาเหตุที่ต้องเปลี่ยน และต้องท าให้ทุกคน
ในองค์กรมองเห็นการเปลี่ยนแปลงเป็นภาพเดียวกัน กล่าวคือ ต้องท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงใน
วัฒนธรรมองค์กร (Culture Change) ให้ได ้

สาเหตุความล้มเหลวของการท าการรีแบรนด์ดิ้งที่ส าคัญมีดังนี้ (1) กลยุทธ์การรีแบรนด์ ไม่
สอดคล้องกับกลยุทธ์ทางธุรกิจ (2) ผู้บริหารระดับสูงไม่ให้ความสนใจหรือเข้าใจในการท ารีแบรนด์
(3) การท าการรีแบรนด์ ไม่สามารถสร้างความแตกต่างให้เกิดขึ้นในความรู้สึกของลูกค้าได้ หรือ
สร้างได้แต่ไม่สอดคล้องต่อเนื่อง และ (4) ขาดการสื่อสารกับพนักงานให้รับรู้ถึงจุดยืนขององค์กร 
ท าให้ขาดการมีส่วนร่วมอย่างแท้จริงของพนักงาน 

 
 2.4.1  กระบวนการรีแบรนด์ดิ้ง 

Muzellec et al., 2003; Rosenthal, 2003 (อ้างถึงใน Goi, 2011) ได้กล่าวว่า Rebranding ไม่
เพียงแต่จะเป็นการเปลี่ยนแค่ชื่อของบริษัทเพียงอย่างเดียวเท่านั้น แต่หมายถึงการเปลี่ยนผลการ
ด าเนินงานของบริษัท และเปลี่ยนการสื่อสารของบริษัท และการสื่อสารที่จะไปสู่ผู้บริโภคด้วย 

Muzellec et al., 2003; Muzellec and Lambkin, 2006; Stuart and Muzellec, 2004 (อ้างถึง
ใน Goi, 2011) ได้ศึกษาถึงการด าเนินการเกี่ยวกับการรีแบรนด์ดิ้ง ดังแสดงในภาพที่ 2.4 ซึ่งแสดง
ให้เห็นถึงรูปแบบความคิดของกระบวนการรีแบรนด์ดิ้งของ Muzellec and Lambkin (2006  อ้างถึง
ใน Goi, 2011)  ซึ่งมี 3 กระบวนการ ดังนี ้ 
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ภาพท่ี 2.4  กระบวนการรีแบรนด์ด้ิง 
แหล่งท่ีมา:  Goi, 2011. 
 

1) ปัจจัยที่ก่อให้เกิดรีแบรน์ดิ้ง ซึ่งเกิดจากการที่องค์กรมีการเปลี่ยนแปลงผู้บริหาร การ
เปลี่ยนแปลงกลยุทธ์ขององค์กร การเกิดการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อม และการเปลี่ยนแปลง
ต าแหน่งทางการแข่งขันในตลาดขึ้น เป็นต้น 2) เป้าหมายของการรีแบรนด์ดิ้ง โดยการที่องค์กร
ต้องการที่จะสร้างอัตตลักษณ์ หรือการสร้างภาพลักษณ์ใหม่ขึ้น และ 3) กระบวนการรีแบรนด์ดิ้ง 
ในกระบวนการรีแบรนด์ดิ้งของแบบจ าลองนี้เน้นการมีส่วนร่วมวัฒนธรรมภายในองค์กร และการ
สร้างภาพลักษณ์ให้คนภายนอก โดยจะแบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ การรีแบรนด์ดิ้งภายในองค์กร โดย
การเปลี่ยนวัฒนธรรมภายในองค์กร และการรีแบรนด์ดิ้งภายนอกองค์กร โดยการสร้างภาพลักษณ์
ใหม่ให้กับองค์กร เป็นต้น 
 

2.5  แนวคิดเกี่ยวกับการตอบสนอง 
 
 ศิริวรรณ เสรีรัตน์ และคณะ (อ้างถึงใน สิทธิ์  ธีรสรณ์, 2555) ได้กล่าวว่า กระบวนการ
ตอบสนอง (Response Process) เป็นขั้นตอนที่ผู้รับข่าวสารเปลี่ยนแปลงไปสู่พฤติกรรมอย่างใด
อย่างหนึ่งหรือพฤติกรรมการซื้อ นักการตลาดต้องใช้ความพยายามทางการตลาดเพื่อให้เกิดการ
ตอบสนอง การศึกษากระบวนการตอบสนองจะเป็นประโยชน์ส าหรับผู้สื่อสารทางการตลาด
กล่าวคือใช้ก าหนดวัตถุประสงค์ในการติดต่อสื่อสาร เนื่องจากการซื้อของผู้บริโภคไม่ได้เกิดขึ้น

ปัจจัยรีแบรนด์ดิ้ง เป้าหมายรีแบรนด์ดิ้ง กระบวนการรแีบรนด์ดิ้ง 

 เกิดการเปลี่ยนแปลง

ผู้บริหาร 

 เปลี่ยนแปลงกลยุทธ์ 

 สภาพแวดล้อม

เปลี่ยนแปลง 

 การเปลี่ยนแปลงต าแหนง่

ของการแข่งขันในตลาด 

องค์กรต้องการสร้าง

อัตตลักษณ์ หรือ 

สร้างภาพลักษณ์ใหม ่

การรีแบรนด์ด้ิงภายในองค์กร 

และ 

การรีแบรนด์ด้ิงภายนอกองค์กร 

 การปรับเปลี่ยนวัฒนธรรม

องค์กร 

 สร้างภาพลักษณ์ใหม่ให้คน

ภายนอกรับรู้ 
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ทันทีทันใดจึงจ าเป็นต้องสร้างให้ผู้บริโภคเกิดการตอบสนองหรือเกิดการซื้อก็คือสร้างให้ผู้บริโภค
เกิดทัศนคติที่ดีต่อตราสินค้าหรือสินค้า  
 แผนการสื่อสารจะมีประสิทธิผลได้ ผู้ท าการตลาดต้องเข้าใจกระบวนการตอบสนองที่เกิด
ขึ้นกับผู้รับสาร กระบวนการนี้เกิดขึ้นเป็นขั้นตอนตามล าดับจนจบลงที่พฤติกรรม  บางคร้ังผู้ท า
การตลาดต้องการให้ผู้บริโภคทราบว่ามีตราผลิตภัณฑ์หรือบริษัทนั้นอยู่ในท้องตลาด และสนใจสิ่ง
นั้น แต่บางคร้ังผู้ท าการตลาดอาจต้องการให้ข้อมูลเพื่อเปลี่ยนความรู้หรือเจตคติของผู้บริโภคที่มีต่อ
ตราผลิตภัณฑ์ และให้เปลี่ยนพฤติกรรมในที่สุด  
 
 2.5.1  รูปแบบการตอบสนองของผู้บริโภค 
 แผนการสื่อสารจะมีประสิทธิผลได้นั้น ผู้ท าการตลาดต้องเข้าใจกระบวนการตอบสนองที่
เกิดขึ้นกับผู้รับสาร ซึ่งกระบวนการนี้เกิดขึ้นเป็นขั้นตอนตามล าดับจนจบลงที่พฤติกรรม โดย
แบบจ าลองล าดับชั้นการตอบสนองสะท้อนให้เห็นว่าในเร่ิมต้น ผู้บริโภคอยู่ในสภาวะที่ไม่มีความรู้
ใดๆเกี่ยวกับบริษัท ผลิตภัณฑ์หรือตราผลิตภัณฑ์เลย จนเกิดพฤติกรรมการซื้อเป็นขั้นตอนสุดท้าย 
ซึ่งในการสื่อสารการตลาดนั้นได้แบ่งรูปแบบการตอบสนองขั้นพื้นฐานของผู้บริโภคออกเป็น 3 
รูปแบบ ได้แก่ การตอบสนองด้านการรับรู้ (Cognitive Response) การตอบสนองด้านทัศนคติ 
(Affective Response) และการตอบสนองด้านพฤติกรรม (Behavioral Response) โดยการ
ตอบสนองแต่ละรูปแบบจะมีลักษณะเฉพาะตัว และมีความเกี่ยวข้องซึ่งกันและกัน ซึ่งนักการตลาด
นั้นมักจะหวังในปัจจัยการตอบสนองของผู้บริโภคที่ก่อให้เกิดพฤติกรรมการซื้อที่เป็นผลมาจาก
กระบวนการในการตัดสินใจซื้อ โดยการตอบสนองขั้นพื้นฐานของผู้บริโภคทั้ง 3 รูปแบบ มี
รายละเอียดดังน้ี 
  1)  การตอบสนองด้านการรับรู้ (Cognitive Response)  

การตอบสนองในด้านการรับรู้นี้ ผู้บริโภคจะได้รับข้อมูลที่นักการตลาดท าการ
สื่อสารออกไป โดยผ่านกระบวนการเลือกสรรการรับรู้ภายในจนเกิดความรู้ ความเข้าใจในสื่อนั้น 
นักการตลาดระเร่ิมต้นสร้างการรับรู้ในตัวสินค้าให้กับลูกค้า เพื่อแจ้งหรือบอกข่าวแก่ลูกค้า
กลุ่มเป้าหมาย (ศิวฤทธิ์  พงศกรรังศิลป์, 2547)    

การรับรู้นี้ จะขึ้นอยู่กับพื้นฐานความคิด ความรู้สึก และสภาพแวดล้อมของ
ผู้บริโภค ผู้บริโภคจะไม่สามารถหรือไม่เปิดรับข้อมูลทั้งหมด แต่จะเลือกรับรู้ หรือเปิดรับข้อมูล
เท่าที่ศักยภาพในการรับรู้ของแต่ละคนจะท าได้เท่านั้น ซึ่งผู้บริโภคจะเห็นประโยชน์หรือรับรู้
ประโยชน์ของสิ่งของแต่ละชนิดแตกต่างกัน ก็จะส่งผลต่อการกระท าที่แตกต่างกัน ในการสร้างการ
รับรู้ให้แก่ผู้บริโภค นักการตลาดจ าเป็นต้องทราบถึงพื้นฐานของผู้บริโภคในด้านต่างๆ เพื่อที่จะใช้
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เป็นแนวทางในการสร้างหรือกระตุ้นการเปิดรับข้อมูลของผู้บริโภคได้อย่างมีประสิทธิภาพ  และ
ประสิทธิผล (ฉัตยาพร เสมอใจ และมัทนียา สมมิ, 2545) 

โดย ชูชัย สมิทธิไกร (2556) ได้ให้ความหมายการรับรู้ไว้ว่า การรับรู้ หมายถึง 
กระบวนการซึ่งบุคคลมีการเลือก จัดระเบียบ และแปลความหมายของสิ่งเร้าให้กลายเป็นสิ่งที่มี
ความหมายสอดคล้องกัน หรือกล่าวอีกนัยหนึ่งคือ กระบวนการมองโลกรอบตัวของบุคคล ซึ่งแต่ละ
บุคคลอาจจะมีการรับรู้ที่แตกต่างกัน แม้ว่าจะอยู่ในสถานการณ์ที่มีสิ่งเร้าเดียวกันก็ตาม ทั้งนี้
เน่ืองจากแต่ละบุคคลมีความแตกต่างกันในด้านต่างๆ เช่น ความต้องการ ค่านิยม หรือประสบการณ์
เดิม ซึ่ง ณัฐา ฉางชูโต (2554) ได้กล่าวถึงขั้นตอนการรับรู้ว่ามี 4 ขั้นตอน ดังนี้ (1) การเปิดรับข้อมูล
อย่างเลือกสรร (Selective Exposure) ผู้บริโภคจะเลือกเปิดรับข้อมูลข่าวสารที่ตนเองสนใจ หรือ
ต้องการรู้เท่านั้น นักการตลาดจึงต้องพิจารณาการเปิดรับข้อมูลผู้บริโภคเป้าหมายของตน เพื่อน ามา
วางแผนการลงโฆษณาให้เหมาะสม (2) การตั้งใจรับข้อมูลที่ได้เลือกสรร (Selective Attention) 
เกิดขึ้นเมื่อผู้บริโภคต้องการรับสิ่งกระตุ้นอย่างใดอย่างหนึ่งอย่างตั้งใจ ดังนั้น เพื่อให้ผู้บริโภคตั้งใจ
รับข้อมูลข่าวสารของสินค้า นักการตลาดต้องใช้ความพยายามในการสร้างเคร่ืองมือทางการตลาด 
เช่น การโฆษณา การส่งเสริมการขาย ให้มีลักษณะเด่น และดึงดูดใจ เพื่อให้ผู้บริโภคเกิดการตั้งใจ
รับข่าวสารอย่างต่อเนื่อง (3) การเข้าใจข้อมูลที่ได้เลือกสรร (Selective Comprehension) ถึงแม้ว่า
ผู้บริโภคจะตั้งใจรับข่าวสารทางการตลาด แต่ไม่ได้หมายความว่าผู้บริโภคจะตีความข่าวสารนั้น
อย่างถูกต้องสอดคล้องกับความต้องการที่นักการตลาดต้องการเสมอไป เนื่องจากทัศนคติ ความเชื่อ
และประสบการณ์ของผู้บริโภคแต่ละคนนั้นแตกต่างกัน ดังนั้น ในการด าเนินการทางการตลาด
นักการตลาดจะต้องพยายามน าเสนอกลยุทธ์ทางการตลาดต่างๆ ให้ผู้บริโภคกลุ่มเป้าหมายเข้าใจได้
ง่าย และ (4)  การเก็บข้อมูลที่ได้เลือกสรร (Selective Retention) คือ การที่ผู้บริโภคจดจ าข้อมูลที่ได้
เห็น ได้อ่าน ได้ยิน หลังจากเปิดรับข้อมูลและเกิดความเข้าใจแล้ว ซึ่งข้อมูลเหล่านี้จะอยู่ในความทรง
จ าของผู้บริโภคในระยะสั้นหรืออาจจะเก็บเป็นความทรงจ าระยะยาว ดังนั้น นักการตลาดต้อง
พยายามสร้างข้อมูลการตลาดของตนให้อยู่ในความทรงจ าของผู้บริโภค ซึ่งความจ าได้ของผู้บริโภค
จะท าให้เกิดการตัดสินใจซื้อในที่สุด 

2)  การตอบสนองด้านทัศนคติ (Affective Response) 
การตอบสนองในด้านทัศนคตินี้ หลังจากที่ลูกค้ามีความรู้ ความเข้าใจมากเพียงพอ

ในตัวสินค้าแล้ว แต่ยังไม่ท าให้เกิดการตัดสินใจซื้อ นักการตลาดจะต้องกระตุ้นให้เกิดทัศนะคติที่จะ
ตัดสินใจว่าชอบหรือไม่ชอบ หรือรู้สึกต่อข้อมูลที่นักการตลาดสื่อสารออกมาอย่างไร เมื่อลูกค้า
กลุ่มเป้าหมายมีความรู้สึกในด้านบวกมากพอ ความรู้สึกนี้จะก่อให้เกิดพฤติกรรมออกมา หรือเกิด
การซื้อสินค้านั่นเอง 
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  Shiffman and Kanuk (อ้างถึงใน ฉัตยาพร เสมอใจ และมัทนียา สมมิ, 2545) ได้
กล่าวว่า ทัศนคติ หมายถึง ความโน้มเอียงที่บุคคลเรียนรู้เพื่อให้มีพฤติกรรมที่สอดคล้องกับลักษณะ
ที่พึงพอใจหรือไม่พึงพอใจที่มีต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่ง โดยทัศนคติของบุคคลจะสะท้อนมุมมองที่เขามีต่อ
สภาพแวดล้อม ขณะเดียวกันทัศนคติก็จะมีอิทธิพลต่อพฤติกรรม และการแสดงออกของบุคคล ซึ่ง
เราสามารถสรุปได้ว่าทัศนคติของบุคคลมีลักษณะ ดังนี้ (1) ทัศนคติเป็นความรู้สึกนึกคิดที่มีต่อสิ่ง
ใดสิ่งหนึ่ง (2) ทัศนคติเป็นเร่ืองของสิ่งที่สะสมอยู่ในความคิดของบุคคล  (3) ทัศนคติจะค่อนข้าง
คงที่ และไม่เปลี่ยนแปลงง่ายๆ และ (4) ทัศนคติเกิดขึ้นภายใต้สถานการณ์ ดังนั้น การรับรู้ข้อมูล
เพิ่มเติม หรือการปรับตัวของสถานการณ์อาจจะท าให้ทัศนคติเปลี่ยนไป 

โดยเราสามารถแบ่งทัศนคติออกเป็น ทัศนคติเชิงบวก (Positive Attitude) ซึ่งเป็น
ทัศนคติที่แสดงออกถึงความชอบ ซึ่งเป็นเหตุจูงใจให้บุคคลนั้นปฏิบัติในทางที่ดีกับบุคคลหนึ่งหรือ
ต่อองค์กร และทัศนคติในเชิงลบ (Negative Attitude) ซึ่งเป็นทัศนคติที่แสดงออกถึงความไม่ชอบ
หรือเป็นไปในทิศทางที่ไม่น่าพอใจต่อบุคคล องค์กร ทัศนคติในทางลบนั้น โดยปกติมักจะเกิดขึ้น
พร้อมกับความรู้สึกเกี่ยวกับความเข้าใจผิดหรือไม่พอใจ (อัจฉรา เหมะธุลิน, 2550) 

องค์ประกอบทัศนคติ แบ่งออกเป็น 3 ส่วน ดังนี้ (ฉัตยาพร เสมอใจ และมัทนียา 
สมมิ, 2545) (1) ความเข้าใจ (Cognitive) เกิดจากการได้รับความรู้หรือประสบการณ์เกี่ยวกับสิ่งใด
สิ่งหนึ่ง (2) ความรู้สึก (Affective) เมื่อมีความรู้หรือประสบการณ์กับสิ่งใดๆ แล้ว จะเกิดความรู้สึก
ชอบ ไม่ชอบ ซึ่งจะเป็นทัศนคติต่อสิ่งนั้น และ(3) พฤติกรรม (Conation หรือ Behavior) เมื่อมี
ทัศนคติต่อสิ่งใดๆ แล้วก็จะเกิดการกระท าในการตอบสนองตามทัศนคติ  

3)  การตอบสนองด้านพฤติกรรม (Behavioral Response) 
การตอบสนองในด้านพฤติกรรมนี้ เป็นการตอบสนองเป้าหมายที่ส าคัญที่นักการ

ตลาดต้องการได้จากผู้บริโภค กล่าวคือ การท าให้ผู้บริโภคเกิดการตอบสนองที่เป็นพฤติกรรมต่างๆ 
เช่น การซื้อ การกลับมาซื้อซ้ า เป็นต้น ดังนั้น การเข้าใจในพฤติกรรมของผู้บริโภคจึงมีความส าคัญ
เป็นอย่างมากที่จ าเป็นจะต้องศึกษา (ปิยะฉัตร พรหมมา, 2556) 

อย่างไรก็ตามการตอบสนองในด้านนี้ไม่จ าเป็นที่จะต้องมีการตอบสนองโดย
ทันทีทันใดตามเป้าหมายที่ได้ก าหนดไว้ แต่อาจจะเป็นการตอบสนองที่ค่อยๆ  มีพัฒนาการหรือการ
เปลี่ยนแปลงไปทีละน้อย แล้วจึงมีการปรับตัว และพัฒนาไปยังพฤติกรรมที่ต้องการในตอนสุดท้าย 
ซึ่งการตอบสนองนั้นจะเกิดขึ้นในลักษณะใดก็ต้องขึ้นอยู่กับความพร้อมของผู้บริโภค ทั้งด้าน
ความรู้ ความเข้าใจ และทัศนคติที่ผู้บริโภคมีต่อตราสินค้าเป็นหลักด้วย (G.L. Belch and M.A. 
Belch, 2012 อ้างถึงใน ปิยะฉัตร พรหมมา, 2556) 
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โดย ฉัตยาพร เสมอใจ (2545) ได้ให้ความหมายของค าว่าพฤติกรรมผู้บริโภค 
(Consumer Behavior) ไว้ว่า พฤติกรรมผู้บริโภค หมายถึง พฤติกรรมของบุคคลในการค้นหา  การ
ซื้อ การใช้ การประเมินผล และการด าเนินการเกี่ยวกับสินค้าหรือบริการ โดยคาดหวังว่าสิ่งเหล่านั้น
จะสามารถตอบสนองความต้องการของตนได้  

นักการตลาดจ าเป็นต้องศึกษา และวิเคราะห์พฤติกรรมผู้บริโภคด้วยเหตุผลหลาย
ประการ กล่าวคือ (1) พฤติกรรมของผู้บริโภคมีผลต่อกลยุทธ์การตลาดของธุรกิจ และมีผลท าให้
ธุรกิจประสบความส าเร็จ ถ้ากลยุทธ์ทางการตลาดสามารถตอบสนองความพึงพอใจของผู้บริโภคได้ 
และ (2) เพื่อให้สอดคล้องกับแนวความคิดทางการตลาดที่ว่าจะท าให้ลูกค้าพึงพอใจ   

ในการศึกษาและท าความเข้าใจกับพฤติกรรมผู้บริโภค นักการตลาดจะใช้โมเดลที่
เรียกว่า  7 0’s Model หรือที่เรียกว่า โมเดล 6 W’s 1’H ในการค้นหาค าตอบเกี่ยวกับผู้บริโภค โดยทั้ง 
7 0’s Model และ โมเดล 6 W’s 1’H มีลักษณะเป็นค าถามและค าตอบเกี่ยวกับพฤติกรรมของ
ผู้บริโภคที่นักการตลาดจะต้องค้นหาค าตอบให้ได้ ดังตารางที่ 2.1 มีรายละเอียดดังนี้ (ศิวฤทธิ์  
พงศกรรังศิลป์, 2547)   

 
ตารางท่ี 2.1  โมเดลพฤติกรรมผู้บริโภค 7 0’s Model 
 

ค าถาม ค าตอบ 
1. ใครคือตลาดเป้าหมาย 
Who constitutes the market? 

1. ลูกค้ากลุ่มเป้าหมาย 
(Occupants) 

2. ลูกค้าเป้าหมายซ้ืออะไร 
What does the market buy? 

2. ส่ิงที่ลูกค้าซ้ือ 
(Objects) 

3. ท าไมลูกค้าจึงซื้อสินค้านั้น? 
Why does the market buy? 

3. วัตถุประสงค์ในการซ้ือ 
(Objectives) 

4. ใครมีส่วนร่วมในการซ้ือ? 
Who participates in the buying? 

4. ผู้ที่เกี่ยวข้องกับการตัดสินใจ 
(Organization) 

5. ผู้บริโภคซ้ืออย่างไร? 
How does the market buy? 

5. กระบวนการตัดสินใจซ้ือ 
(Operations) 

6. ผู้บริโภคซ้ือเมื่อใด? 
When does the market buy? 

6. โอกาสในการซ้ือ  
(Occasions) 

7. ผู้บริโภคซ้ือที่ไหน? 
Where does the market buy? 

7. สถานที่จ าหน่ายสินค้า 
(Outlets) 

 
แหล่งท่ีมา:  ศิวฤทธิ์  พงศกรรังศิลป์, 2547.    
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 โมเดล 7 0’s นี้เป็นค าถามค าตอบเกี่ยวกับพฤติกรรมหลักของผู้บริโภคในการตัดสินใจซื้อ
สินค้า และบริการที่นักการตลาดจะต้องหาค าตอบ เป็นเคร่ืองมือช่วยนักการตลาดให้สามารถท า
ความเข้าใจกับพฤติกรรมผู้บริโภคได้ง่ายขึ้น โดยในการศึกษาพฤติกรรมของผู้บริโภคจะเกี่ยวข้อง
กับ โมเดลพฤติกรรมผู้บริโภค (Model of  Buying Behavior) ที่เป็นการศึกษาถึงความรู้สึกนึกคิด
ของผู้บริโภค ที่เรียกว่า กล่องด าทางการตลาด (Marketing Black Box) ที่ท าให้เกิดการตัดสินใจซื้อ
สินค้าและบริการ โมเดลนี้จะช่วยนักการตลาดให้เข้าใจถึงปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อของ
ผู้บริโภค ดังแสดงในภาพที่ 2.5 (ศิวฤทธิ์  พงศกรรังศิลป์, 2547)    
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 2.5  โมเดลพฤติกรรมผู้บริโภค 
แหล่งท่ีมา:  ศิวฤทธิ์ พงศกรรังศิลป์, 2547.    

S  สิ่งกระตุ้น (Stimuli) 

ส่ิงกระตุ้น
ทางการตลาด 
- ผลิตภัณฑ ์
- ราคา 
- การจัดจ าหน่าย 
- การส่งเสริม
การตลาด 

ส่ิงกระตุ้นอื่น ๆ 
- เศรษฐกิจ 
- เทคโนโลย ี
- กฎหมาย 
การเมือง 
- วัฒนธรรม 

R  การตอบสนอง (Response) 

การตัดสินใจซ้ือของผูบ้ริโภค 
1. การเลือกตราสินค้า 
2. การเลือกตัวแทนจ าหน่าย 
3. ปริมาณในการซ้ือ 
4. ระยะเวลาในการซ้ือ 
5. วิธีการช าระเงิน 

กระบวนการตัดสนิใจซื้อของผู้บริโภค 
(Buying Decision Process) 

1. รับรู้ปัญหา (Problems Recognition) 
2. ค้นหาข้อมูล (Information Search) 
3. ประเมนิทางเลือก (Evaluation) 
4. การตัดสินใจซ้ือ (Decision) 
5. พฤติกรรมภายหลังการซ้ือ (Post Purchase Behavior) 

บทบาทในการซือ้ 
(Buying Roles) 

1. ผู้เริ่ม (Initiator) 
2. ผู้มีอ านาจ (Influencer) 
3. ผู้ตัดสินใจ (Decider) 
4. ผู้ซื้อ (Buyer) 
5. ผู้ใช้ (User) 

Marketing Black Box  กล่องด าทางการตลาด หรือความรู้สกึนึกคิดของผู้บริโภค 

ปัจจัยภายนอก 

- ปัจจัยทางวัฒนธรรม 
- ปัจจัยทางสังคม 

ปัจจัยภายใน 

- ปัจจัยส่วนบคุคล 
- ปัจจัยทางจิตวิทยา 



38 

 จากโมเดลพฤติกรรมผู้บริโภคนี้ จะเห็นได้ว่าการเกิดพฤติกรรมผู้บริโภคนั้น เร่ิมต้นจากสิ่ง
กระตุ้นทางการตลาดที่นักการตลาดพยายามผลักดันเข้าสู่ความรู้สึกนึกคิดของผู้บริโภค โดยมุ่งหวัง
ที่จะได้รับการตอบสนองของผู้บริโภค นั่นคือ การตัดสินใจซื้อสินค้าและบริการ ซึ่งจากโมเดล
พฤติกรรมผู้บริโภค มีรายละเอียดดังน้ี 

1)  สิ่งกระตุ้นภายนอก (Stimulus = S) 
สิ่งกระตุ้นเป็นสิ่งที่อาจเกิดขึ้นเองจากภายในร่างกาย (Inside Stimulus) หรือจากภายนอก 

(Outside Stimulus) นักการตลาดจะต้องสนใจและจัดสิ่งกระตุ้นภายนอก เพื่อให้ผู้บริโภคเกิดความ
ต้องการผลิตภัณฑ์ สิ่งกระตุ้นถือว่าเป็นเหตุจูงใจให้เกิดการซื้อสินค้า (Buying Motive) ซึ่งอาจใช้
เหตุจูงใจซื้อด้านเหตุผล และใช้เหตุจูงใจซื้อด้านจิตวิทยา สิ่งกระตุ้นประกอบด้วย 2 ส่วน คือ (ณัฐา 
ฉางชูโต, 2554) (1) สิ่งกระตุ้นทางการตลาด (Marketing Stimulus) เป็นสิ่งกระตุ้นที่นักการตลาด
สามารถควบคุม และจัดให้มีขึ้น เป็นสิ่งกระตุ้นที่เกี่ยวข้องกับส่วนผสมทางการตลาด (Marketing 
Mix) ซึ่งประกอบ ด้านผลิตภัณฑ์ (Product) ด้านราคา (Price) ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย (Place) 
และด้านการส่งเสริมการตลาด (Promotion) และ (2) สิ่งกระตุ้นอ่ืนๆ (Other Stimulus) เป็นสิ่ง
กระตุ้นความต้องการผู้บริโภคที่อยู่ภายนอกองค์การ ซึ่งบริษัทควบคุมไม่ได้ สิ่งกระตุ้นเหล่านี้ได้แก่ 
เศรษฐกิจ (Economic) เทคโนโลยี (Technological) กฎหมายและการเมือง (Law & Political) และ
วัฒนธรรม (Cultural) 

2)  กล่องด าหรือความรู้สึกนึกคิดของผู้ซื้อ (Buyer’s Black Box)  
ความรู้สึกนึกคิดของผู้ซื้อเปรียบเสมือนกล่องด า (Black Box) ซึ่งผู้ผลิตหรือผู้ขายไม่

สามารถทราบได้ จึงต้องพยายามค้นหาความรู้สึกนึกคิดของผู้ซื้อ ความรู้สึกนึกคิดของผู้ซื้อได้รับ
อิทธิพลจาก (1) กระบวนการตัดสินใจของผู้ซื้อ (Buyer’s Decision Process) และ (2) ลักษณะของผู้
ซื้อ (Buyer’s Characteristics) หรือปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภค 

3)  การตอบสนองของผู้ซื้อ (Response = R) 
เมื่อผู้บริโภครับสิ่งกระตุ้นต่างๆ เข้ามาในความรู้สึกนึกคิด โดยผ่านกระบวนการต่างๆ ทั้ง

จากภายนอก และภายในตัวผู้บริโภคเอง จนเกิดความต้องการซื้อสินค้าและบริการ และในที่สุด
ผู้บริโภคจึงตัดสินใจซื้อสินค้าและบริการนั้น โดยมีกระบวนการตอบสนองเพื่อตัดสินใจซื้อ ดังนี้  
(ศิวฤทธิ์ พงศกรรังศิลป์, 2547) (1) การเลือกตราสินค้า (Brand Choice) ผู้บริโภคจะเลือกตราสินค้า 
(Brand Name) ที่จะท าการซื้อ โดยผ่านการประเมินผลข้อมูลที่ได้รับเกี่ยวกับตราสินค้า และเลือก
ตราสินค้าที่ดีที่สุด (2) การเลือกร้านค้าหรือตัวแทนจ าหน่าย (Dealer Choice) ผู้บริโภคจะเลือก
ร้านค้า หรือตัวแทนจ าหน่ายที่ท าการซื้อสินค้าและบริการนั้น โดยจะค านึงถึงการบริการ การ
ส่งเสริมการขาย และพนักงาน เป็นต้น (3) ปริมาณในการซื้อ (Quantity Choice) คือ ปริมาณในการ
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ซื้อสินค้าแต่ละคร้ังของผู้บริโภค (4) เวลาในการซื้อ (Timing Decision) ผู้บริโภคจะท าการตัดสินใจ
ว่าจะท าการซื้อสินค้าในช่วงเวลาใดที่ผู้บริโภคมีความสะดวกในการซื้อมากที่สุด และ (5) วิธีการ
ช าระเงิน (Payment-Method Decision) ผู้บริโภคอาจจะท าการช าระเงินค่าสินค้าหรือบริการ เป็นเงิน
สด เงินผ่อน บัตรเครดิต  

นักการตลาดควรเข้าใจพฤติกรรมในการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภคว่ามีลักษณะอย่างไร เพื่อ
ก าหนดกลยุทธ์ทางการตลาดให้เหมาะสมกับพฤติกรรมผู้บริโภคมากที่สุด รวมถึงการบรรจุหีบห่อ 
การสื่อสารการตลาด ระยะเวลาในการส่งเสริมการขาย หรือวิธีการช าระเงิน เพื่อให้ผู้บริโภคเกิด
ความสะดวกที่สุด 
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 2.5.2  แบบจ าลองกระบวนการในการตอบสนองของผู้บริโภค 
จากการศึกษาถึงกระบวนการในการตอบสนองของผู้บริโภค พบว่า มีนักวิชาการหลายท่าน

ได้ออกแบบแบบจ าลองเพื่ออธิบายถึงการตอบสนองของผู้บริโภคไว้หลายแบบจ าลองด้วยกัน ซึ่ง
รูปแบบที่เป็นที่รู้จัก และได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางมี 4 รูปแบบ ดังแสดงในตารางที่ 2.2 มี
รายละเอียดดังน้ี (ปิยะฉัตร พรหมมา, 2556) 
 
ตารางท่ี 2.2  แสดงแบบจ าลองของกระบวนการในการตอบสนองของผู้บริโภค 
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AIDA Model เป็นแบบจ าลองที่อธิบายถึงการกระท าของพนักงานที่มีต่อผู้บริโภคใน
กระบวนการขายแบบตัวต่อตัว (Personal Selling Process) ถึงขั้นตอนของการขายสินค้าให้ประสบ
ความส าเร็จ ด้วยการเร่ิมต้นจากการที่ต้องท าให้ผู้บริโภคเกิดความตั้งใจ (Attention) ในการรับฟัง
ข้อมูลข่าวสารต่างๆของสินค้าหรือบริการ แล้วจึงมีการโน้มน้าวความสนใจ (Interest) จากผู้บริโภค
ให้ผู้บริโภคเกิดความต้องการ (Desire) สินค้าหรือบริการนั้นๆ จนสามารถกระตุ้นให้เกิดเป็นการ
กระท า (Action) หรือ การซื้อสินค้าหรือบริการนั้นได้ (G.E. Belch and M.A. Belch, 2012 อ้างถึงใน 
ปิยะฉัตร พรหมมา, 2556) 

Hierarchy-of-effect Model เป็นแบบจ าลองที่พัฒนาขึ้นโดย Robert Lavideg และ Gary 
Steiner ที่ได้อธิบายถึงกระบวนการตอบสนองของผู้บริโภคว่า มีการเร่ิมต้นกระบวนการด้วยการ
สร้างความตระหนักรู้ (Awareness) แก่ผู้บริโภคในเร่ืองเกี่ยวกับตัวสินค้าหรือบริการ จนท าให้
ผู้บริโภคมีความรู้ (Knowledge) จากนั้นจึงมีการน าเสนอสินค้าหรือบริการให้ผู้บริโภคเกิดเป็น
ความชอบ (Liking) และความพึงพอใจ (Preference) จนท าให้เกิดความเชื่อมั่น (Conviction) ใน
สินค้าหรือบริการนั้น และท้ายที่สุดจะเกิดเป็นความต้องการที่กระตุ้นให้ผู้บริโภคเกิดการซื้อ 
(Purchase) ได้ (G.E. Belch and M.A. Belch, 2012 อ้างถึงใน ปิยะฉัตร พรหมมา, 2556) 
 Innovation-Adoption Model เป็นแบบจ าลองที่ถูกพัฒนาขึ้นเพื่อใช้ในการศึกษาการ
แพร่กระจายทางด้านนวัตกรรม (Diffusion of Innovation) ซึ่งมีกระบวนการของการตอบสนอง
เร่ิมต้นจากการสร้างความตระหนักรู้ (Awareness) ในเร่ืองของนวัตกรรมใหม่ๆ ให้แก่ผู้บริโภค 
จากนั้นจึงสร้างความสนใจ (Interest) และท าให้ผู้บริโภคเกิดการประเมิน (Evaluation) นวัตกรรม
ใหม่นั้น จนสามารถประเมินเห็นถึงประโยชน์ของนวัตกรรมให้ เกิดเป็นความอยากลองใช้ (Trial) 
และในที่สุดผู้บริโภคจะเกิดเป็นพฤติกรรมที่เรียกว่า การปรับตัว (Adoption) เกิดขึ้น ซึ่งหมายถึงการ
ที่ผู้บริโภคเกิดความรู้สึกดี และตัดสินใจที่จะใช้นวัตกรรมใหม่ หรืออาจจะเกิดความรู้สึกไม่พอใจ
จนเลิกใช้นวัตกรรมใหม่นี้ได้ (G.E. Belch and M.A. Belch, 2012 อ้างถึงใน ปิยะฉัตร พรหมมา, 
2556) 
 Communication Model เป็นแบบจ าลองที่แสดงให้เห็นถึงกระบวนการตอบสนองของ
ผู้บริโภคว่ามีการเร่ิมต้นมาจากการเปิดรับข้อมูลข่าวสาร (Exposure) ของผู้บริโภค จากนั้นผู้บริโภค
จะเกิดการรับรู้ (Reception) ในข้อมูลข่าวสารน้ัน จนเกิดเป็นความเข้าใจ (Cognitive) ที่แสดงออกถึง
ความสามารถในการคิด และการมีเหตุผลเกี่ยวกับตัวสินค้า หรือบริการของผู้บริโภค ขั้นต่อมา
ผู้บริโภคจะเกิดทัศนคติ (Attitude) หริอความรู้สึกนึกคิดที่มีต่อสินค้าและบริการนั้น จนสามารถท า
ให้เกิดเป็นความตั้งใจซื้อ (Intention) และเป็นพฤติกรรมการซื้อ (Behavior) ในที่สุด (Kotler, 2003 
อ้างถึงใน ปิยะฉัตร พรหมมา, 2556) 
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จากแนวคิดเกี่ยวกับการตอบสนองของผู้บริโภค ผู้วิจัยได้ท าการศึกษาถึงการตอบสนอง
ของผู้บริโภคที่มีต่อบาร์บีคิวพลาซ่า โดยน าการตอบสนองขั้นพื้นฐานของผู้บริโภคทั้ง 3 รูปแบบ 
ได้แก่ การตอบสนองด้านการรับรู้ (Cognitive Response) การตอบสนองด้านทัศนคติ (Affective 
Response) และการตอบสนองด้านพฤติกรรม (Behavioral Response) โดยมุ่งศึกษาไปที่กลุ่ม
ผู้บริโภค เพื่อศึกษาว่าผู้บริโภคตอบสนองด้านการรับรู้ภาพลักษณ์ตราสินค้าอย่างไร ตอบสนองด้าน
ทัศนคติการสื่อสารการตลาดอย่างไร และตอบสนองด้านพฤติกรรมการใช้บริการบาร์บีคิวพลาซ่า
อย่างไร  

 

2.6  งานวิจัยที่เก่ียวข้อง 
 
 สุรวดี  สุระประเสริฐ (2552) ศึกษาเร่ือง ปัจจัยการสื่อสารการตลาดที่มีผลต่อพฤติกรรมการ
ใช้บริการภัตตาคารซูกิชิของผู้บริโภค ผลการศึกษาพบว่า ในด้านพฤติกรรมการใช้บริการของ
ผู้บริโภค ผู้บริโภคที่มาใช้บริการมีความคิดเห็นเกี่ยวกับการใช้บริการภัตตาคารซูกิชิภาพรวมอยู่ใน
ระดับปานกลาง โดยอันดับแรกคือ เหตุผลการใช้บริการ และลักษณะการใช้บริการ ส่วนเร่ืองปัจจัย
การสื่อสารการตลาดที่มีผลต่อพฤติกรรมการใช้บริการภัตตาคารซูกิชิ พบว่า ผู้บริโภคที่มาใช้บริการ
ภัตตาคารซูกิชิมีความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยการสื่อสารการตลาดภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง โดย
อันดับแรก คือ การขายโดยใช้บุคคล รองลงมา คือ การส่งเสริมการขาย การโฆษณา การให้ข่าว และ
การประชาสัมพันธ์ และการตลาดทางตรง การทดสอบสมมติฐาน พบว่า ผู้บริโภคที่มีลักษณะทาง
ประชากรศาสตร์แตกต่างกันจะมีพฤติกรรมการใช้บริการภัตตาคารซูกิชิแตกต่างกัน ซึ่งผู้บริโภคที่
ใช้บริการสาขาแตกต่างกันมีพฤติกรรมการใช้บริการภัตตาคารซูกิชิแตกต่างกัน และผู้บริโภคที่มี
อายุแตกต่างกันมีพฤติกรรมการใช้บริการภัตตาคารซูกิชิด้านเหตุผลการใช้บริการแตกต่างกัน  ส่วน
ผู้บริโภคที่มีเพศ ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้ และสถานภาพแตกต่างกันมีพฤติกรรมการใช้บริการ
ของผู้บริโภคไม่แตกต่างกันส่วนเร่ืองปัจจัยการสื่อสารการตลาดมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการ
ใช้บริการภัตตาคารซูกิชิของผู้บริโภค พบว่า ปัจจัยการสื่อสารการตลาดทั้ง 5 ปัจจัย คือ ปัจจัยการ
โฆษณา ปัจจัยการให้ข่าว และการประชาสัมพันธ์ ปัจจัยการขายโดยใช้บุคคล ปัจจัยการส่งเสริมการ
ขาย และปัจจัยการตลาดทางตรง มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการใช้บริการของผู้บริโภค 
 จันทร์ญาวรรณ  ไพรวัน (2555) ศึกษาเร่ือง การเปรียบเทียบภาพลักษณ์ตราสินค้าชาเขียว
โออิชิและตราสินค้าชาเขียวอิชิตันที่มีผลต่อพฤติกรรมการซื้อของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร
ผลการศึกษา พบว่า ภาพลักษณ์ตราสินค้าชาเขียวที่มีผลต่อพฤติกรรมการซื้อของผู้บริโภค ซึ่งการ
รับรู้ตราสินค้าชาเขียวโออิชิอยู่ในระดับมากคือ ด้านโลโก้ ความหมายของตราสินค้า ส่วนการรับรู้
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ตราสินค้าชาเขียวอิชิตันอยู่ในระดับมากคือ ด้านความหมายของตราสินค้า  สโลแกน ภาพ สี ของ
ตราสินค้า ตัวอักษรของตราสินค้าและเคร่ืองหมายตราสินค้า การเปรียบเทียบปัจจัยส่วนบุคคล 
ได้แก่ สถานภาพ กับภาพลักษณ์ ด้านคุณค่าตราสินค้าของตราสินค้าชาเขียวโออิชิ และอิชิตันกับ
พฤติกรรมการซื้อชาเขียว แตกต่างกันส่วนด้านอ่ืนๆ พบว่า ไม่แตกต่างกัน นอกจากนั้นพฤติกรรม
ผู้บริโภคด้านค่าใช้จ่ายและจ านวนการบริโภคต่อเดือนกับภาพลักษณ์ตราสินค้าโออิชิและอิชิตัน ไม่
มีความสัมพันธ์กัน 
 มาลินี  มาลีคล้าย (2554) ศึกษาเร่ือง การรับรู้การสื่อสารการตลาดของผู้บริโภคที่มีผลต่อ
ภาพลักษณ์ตราสินค้าอิชิตัน ในเขตกรุงเทพมหานคร ผลการศึกษาพบว่า ผู้บริโภคมีการรับรู้
ภาพลักษณ์ต่อตราสินค้าอิชิตัน ด้านความรับผิดชอบต่อสังคมด้านคุณค่าตราสินค้า ผู้บริโภคส่วน
ใหญ่มีระดับการรับรู้มากที่สุด ด้านตราสินค้ากับด้านของบริษัท ผู้บริโภคส่วนใหญ่มีระดับการรับรู้
มาก และการเปลี่ยนแปลงการรับรู้ภาพลักษณ์ก่อนและหลังน้ าท่วม ผู้บริโภคส่วนใหญ่มีระดับการ
รับรู้ปานกลาง ซึ่งผู้บริโภคส่วนใหญ่มีระดับการรับรู้ภาพลักษณ์ไม่แตกต่างกัน และมีการรับรู้การ
สื่อสารการตลาดที่มีผลต่อภาพลักษณ์ของตราสินค้าอิชิตัน ทั้งด้านโฆษณา ด้านการประชาสัมพันธ์ 
ด้านการส่งเสริมการขาย และด้านการตลาดทางตรงมีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกัน 
 รุจิรา ถาวระ (2549) ศึกษาเร่ือง พฤติกรรมผู้บริโภคอาหารแบบบุปเฟ่ต์ของผู้บริโภค 
กรณีศึกษาภัตตาคารอาหารญ่ีปุ่นชาบูชิ ผลการศึกษาพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศ
หญิง ในด้านพฤติกรรมผู้บริโภคส่วนใหญ่นิยมมากับเพื่อนบ่อยที่สุด โอกาสที่ได้มารับประทาน
เพราะ ตั้งใจมากรับประทาน โดยมาในช่วงวันเสาร์ถึงอาทิตย์หรือวันหยุดนักขัตฤกษ์ ในช่วงเวลา 
16.00-19.00 น. มากที่สุด ส าหรับความถี่ในการรับประทานพบว่าผู้บริโภคมาใช้บริการมากที่สุดคือ 
9 คร้ังต่อ 3 เดือน จ านวนคนที่ร่วมรับประทานด้วยเฉลี่ยคร้ังละ 4 คน ใช้เวลารับประทานโดยเฉลี่ย
ประมาณ 1 ชั่วโมง และเหตุผลที่ส าคัญที่สุดที่ตัดสินใจรับประทานอาหารเพราะมีรายการอาหารให้
เลือกมากมาย อิทธิพลในการที่ตัดสินใจในการมาใช้บริการมากที่สุด คือ สื่อบุคคล และสื่อที่ไม่ใช่
บุคคล คือ สื่อป้ายโฆษณาตามสถานที่ต่าง ๆ และผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า เพศ อายุ และ
รายได้เฉลี่ยที่แตกต่างกัน มีผลต่อพฤติกรรมการบริโภคด้านความถี่ของการรับประทาน ด้านเวลาที่
ใช้ในการรับประทานไม่แตกต่างกัน ส่วนด้านจ านวนคนที่รับประทานแต่ละคร้ังแตกต่างกันอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติ และด้านแหล่งข้อมูลข่าวสารที่แตกต่างกัน มีผลต่อพฤติกรรมการบริโภคด้าน
ความถี่ของการรับประทาน ด้านเวลาที่ใช้ในการรับประทาน และด้านจ านวนคนที่รับประทานแต่
ละคร้ังไม่แตกต่างกัน 

นลินมาส เหล่าวิวัฒน์ (2556) ศึกษาเร่ือง กลยุทธ์การสื่อสารการตลาด การเปิดรับข้อมูล
ข่าวสาร ความพึงพอใจ และพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อเสื้อผ้าแฟชั่นประเภทแฟชั่นรวดเร็ว 
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ผลการวิจัยพบว่า ตราสินค้า UNIQLO ใช้กลยุทธ์การสื่อสารการตลาดมากที่สุด รองลงมาคือ ตรา
สินค้า H&M และตราสินค้า ZARA ตามล าดับ โดย ZARA ใช้การโฆษณาทางป้ายโฆษณากลางแจ้ง 
กิจกรรมส่งเสริมการขายและเว็บไซต์หลัก ส่วนตราสินค้า H&M และตราสินค้า UNIQLO เน้นการ
ใช้กลยุทธ์การสื่อสารการตลาดทางด้านการโฆษณาทางสื่อสิ่งพิมพ์ และสื่ออิเล็กทรอนิกส์จ านวน
มาก ส าหรับกิจกรรมส่งเสริมการขาย ตราสินค้า UNIQLO ใช้กิจกรรมส่งเสริมการขายมากกว่า หาก
เปรียบเทียบกับตราสินค้า H&M และตราสินค้า ZARA ส่วนการใช้เว็บไซต์หลัก ทั้ง 3 ตราสินค้าใช้
ในลักษณะที่คล้ายกัน โดยเน้นการน าเสนอทางด้านสินค้า และราคา และกลุ่มตัวอย่างมีการเปิดรับ
รับข้อมูลข่าวสารจากการจัดแสดงร้านค้าและกิจกรรมส่งเสริมการขายมากที่สุด อีกทั้งมีความพึง
พอใจต่อสินค้าในประเด็นการออกแบบทันสมัยและช่วยสร้างความมั่นใจและภูมิใจเมื่อสวมใส่ ใน
ส่วนพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อสินค้า พบว่า กลุ่มตัวอย่างซื้อสินค้าประเภทเสื้อยืดมากที่สุด โดยซื้อ
ไม่ค่อยบ่อยในช่วง 6 เดือนที่ผ่านมา  

สายฤดี พัฒนพงศานนท์ (2555) ศึกษาเร่ือง การรับรู้วิธีการส่งเสริมการขายบนเฟชบุ๊กแฟน
เพจ และผลต่อพฤติกรรมผู้บริโภค ผลการวิจัยพบว่า จากการศึกษาเอกสาร พบว่า วิธีการส่งเสริม
การขายบนเฟชบุ๊กแฟนเพจของ 5 ตราสินค้าอยู่ในรูปแบบการแจกคูปอง การแข่งขัน และการชิง
รางวัล ส่วนผลจากการวิจัยเชิงส ารวจ พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีระดับการรับรู้วิธีการส่งเสริมการขาย
บนเฟชบุ๊กแฟนเพจในระดับปานกลาง มีทัศนคติเชิงบวกต่อวิธีการส่งเสริมการขายบนเฟชบุ๊กแฟน
เพจ โดยมีระดับการเข้าร่วมอยู่ในระดับน้อย และมีระดับความตั้งใจซื้อในระดับปานกลาง และจาก
การทดสอบสมมติฐาน พบว่า การรับรู้วิธีการส่งเสริมการขายบนเฟชบุ๊กแฟนเพจมีความสัมพันธ์กับ
พฤติกรรมของผู้บริโภคในด้านทัศนคติ การเข้าร่วมและความตั้งใจซื้อ 

ฐิติมา โสมบุญเสริม (2547) ศึกษาเร่ือง การรับรู้สื่อโฆษณาและความต้องการด้านการ
ส่งเสริมการขายของผู้บริโภคที่มีต่อพฤติกรรมการมาใช้บริการที่ห้างสรรพสินค้าเดอะมอลล์ในเขต
กรุงเทพมหานคร และปริมณฑล ผลการวิจัยพบว่า การส่งเสริมการขายที่ผู้บริโภคต้องการในระดับ
มาก ได้แก่ การจัดรายการลดราคาสินค้าเป็นประจ าทุกเดือน การมอบคูปองส่วนลดเพื่อใช้กับการ
ซื้อสินค้าในแผนกต่างๆ การได้รับส่วนลดจากการเป็นสมาชิกบัตรเครดิตต่างๆ และการแจกคูปอง
ส่วนลดร่วมกับสินค้าที่จ าหน่ายตามล าดับ และผู้บริโภคที่มาใช้บริการที่ห้างสรรพสินค้าเดอะมอลล์
ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีความถี่ในการเข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายในระดับปาน
กลาง 

ธัญพร เหลืองสุรงค์ (2553) ศึกษาเร่ือง ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการต่อช่องทาง Facebook 
Fan page และ Official Website ของตราสินค้าและบริการ ผลการวิจัย พบว่า  Facebook Fan page 
และ Official Website สามารถตอบสนองความพึงพอใจของผู้บริโภคในประเด็นที่แตกต่างกัน โดย
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ที่ Facebook Fan page สามารถสร้างความพึงพอใจในด้านของลูกค้าสัมพันธ์ ด้านการสร้าง
ภาพลักษณ์ และการสร้างสังคมผู้ใช้งาน ได้ดีกว่า Official Website ที่ผู้บริโภคมีความพึงพอใจใน
ด้านเนื้อหาและระบบ และด้านความปลอดภัยมากกว่า 

ชโยดม สามิบัติ (2555) ศึกษาเร่ือง การตอบสนองต่อการส่งเสริมการขายของผู้ซื้อสินค้าที่
ร้านลอฟท์ สาขาสยามดิสคัฟเวอร์ร่ี ผลการวิจัยพบว่า ความส าคัญของรูปแบบการส่งเสริมการขาย 
พบว่า ผู้ซื้อให้ความส าคัญการลดราคาทันที การให้ของแถม การแจกคูปองส่วนลด การแจกตัวอย่าง
สินค้า การแจกคูปองสะสมแต้มหรือบัตรสมาชิก การแลกซื้อ การเพิ่มจ านวนสินค้า การให้คะแนน
พิเศษร่วมกับบัตรเครดิต การมีบริการผ่อนช าระ และการอุปถัมภ์โครงการพิเศษ   



 

บทที ่3 
 

กรอบแนวคิด และวิธกีารวิจัย 
 

 การศึกษาเร่ือง “การรีแบรนด์ดิ้ง และการตอบสนองของผู้บริโภคต่อภาพลักษณ์ตราสินค้า
ร้านอาหารประเภทปิ้งย่าง” โดยท าการศึกษาร้านอาหารประเภทปิ้งย่าง คือ บาร์บีคิวพลาซ่า การวิจัย
นี้จะแบ่งเป็น 2 ส่วน โดยส่วนแรกเป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) โดยท าการ
สัมภาษณ์แบบเจาะลึก (In-Depth Interview) กับผู้บริหารของบริษัทเดอะ บาร์บีคิวพลาซ่า จ ากัด เพื่อ
ศึกษาถึงการท ารีแบรนด์ดิ้งของบาร์บีคิวพลาซ่า  และส่วนที่สองเป็นการวิจัย เชิงปริมาณ 
(Quantitative Research) โดยท าการวิจัยเชิงส ารวจ (Survey Research) โดยใช้แบบสอบถาม 
(Questionnaire) เป็นเคร่ืองมือในการเก็บข้อมูลจากผู้บริโภค โดยผู้วิจัยได้ก าหนดแนวทางการ
ด าเนินการวิจัย ตามรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

3.1  กรอบแนวคิดการวิจัย (Conceptual Framework) 
3.2  ตัวแปรที่ใช้ในการวิจัย 
3.3  สมมติฐานการวิจัย 
3.4  นิยามเชิงปฏิบัติการ 
3.5  วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล 
3.6  เคร่ืองมือที่ใช้ในการศึกษา 
3.7  การตรวจสอบคุณภาพของเคร่ืองมือ 
3.8  วิธีการวิเคราะห์ข้อมูล 
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3.1  กรอบแนวคิดการวิจัย (Conceptual Framework) 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพท่ี 3.1  กรอบแนวคิดการวิจัย (Conceptual Framework) 
 

3.2  ตัวแปรที่ใช้ในการวิจัย 
 

ในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยแบ่งตัวแปรที่ใช้ในการศึกษาตามสมมติฐานของการวิจัย ดังนี้ 
 สมมติฐานข้อที่ 1 ลักษณะทางประชากรที่แตกต่างกันมีการรับรู้ภาพลักษณ์ตราสินค้า 
ทัศนคติการสื่อสารการตลาด และพฤติกรรมการใช้บริการบาร์บีคิวพลาซ่าของผู้บริโภคแตกต่างกัน 

 ตัวแปรอิสระ หมายถึง  ลักษณะทางประชากรของผู้บริโภคบาร์บีคิวพลาซ่า 

 ตัวแปรตาม หมายถึง  การรับรูภ้าพลักษณ์ตราสินค้า ทัศนคติการสื่อสาร 
การตลาด และพฤติกรรมการใช้บริการบาร์บีคิวพลาซ่า
ของผู้บริโภค 
 
 

ลักษณะทางประชากร 
- เพศ 
- อายุ 
- สถานภาพ 
- ระดับการศึกษา 
- อาชีพ 
- รายได้เฉลี่ยต่อ

เดือน 
 

 

การตอบสนองของผู้บริโภค  

 

ทัศนคติการสื่อสารการตลาด 
บาร์บีคิวพลาซ่า 

 
  

พฤติกรรมการใช้บริการ 
บาร์บีคิวพลาซ่า 

 
 

 

การรับรู้ภาพลักษณ์ตราสินค้า 
บาร์บีคิวพลาซ่า 
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 สมมติฐานข้อที่ 2 การรับรู้ภาพลักษณ์ตราสินค้ามีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการใช้บริการ
บาร์บีคิวพลาซ่า หลังจากการรีแบรนด์ด้ิงของผู้บริโภค 

 ตัวแปรอิสระ หมายถึง  การรับรู้ภาพลักษณ์ตราสินค้าบาร์บีคิวพลาซ่า 

 ตัวแปรตาม หมายถึง  พฤติกรรมการใช้บริการบาร์บีคิวพลาซ่า หลังจากการ
     รีแบรนด์ด้ิงของผู้บริโภค 

 สมมติฐานข้อที่ 3 ทัศนคติการสื่อสารการตลาดมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการใช้บริการ
บาร์บีคิวพลาซ่า  

 ตัวแปรอิสระ หมายถึง  ทัศนคติการสื่อสารการตลาดบาร์บีคิวพลาซ่า 

 ตัวแปรตาม หมายถึง  พฤติกรรมการใช้บริการบาร์บีคิวพลาซ่า หลังจากการ
     รีแบรนด์ด้ิงของผู้บริโภค 
 

3.3  สมมติฐานการวิจัย 
 
 3.3.1  ลักษณะทางประชากรที่แตกต่างกันมีการรับรู้ภาพลักษณ์ตราสินค้า ทัศนคติการ
สื่อสารการตลาด และพฤติกรรมการใช้บริการบาร์บีคิวพลาซ่าของผู้บริโภคแตกต่างกัน 

 3.3.2  การรับรู้ภาพลักษณ์ตราสินค้ามีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการใช้บริการบาร์บีคิว 
พลาซ่า หลังจากการรีแบรนด์ดิ้งของผู้บริโภค 

 3.3.3  ทัศนคติการสื่อสารการตลาดมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการใช้บริการบาร์บีคิว 
พลาซ่า 
 

3.4  นิยามเชิงปฏิบัติการ 
 

3.4.1  การสื่อสารการตลาด หมายถึง รูปแบบของการสื่อสารที่ร้านอาหารบาร์บีคิวพลาซ่า 
น าข้อมูล ข่าวสาร กิจกรรมของร้านอาหารบาร์บีคิวพลาซ่า ท าการสื่อสารไปสู่ผู้บริโภค โดยน า
เคร่ืองมือการสื่อสารการตลาดมาใช้ในการด าเนินธุรกิจ ได้แก่  การโฆษณา การส่งเสริมการขาย 
และการตลาดทางตรงทางสื่ออินเทอร์เน็ต 

1) การโฆษณา หมายถึง การส่งข่าวสารของบาร์บีคิวพลาซ่าผ่านสื่อมวลชนไปสู่
ผู้บริโภค ได้แก่ การโฆษณาทางโทรทัศน์ การโฆษณาทางหนังสือพิมพ์  และป้ายโฆษณา เป็นต้น 
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2) การส่งเสริมการขาย หมายถึง กิจกรรมการตลาดที่เป็นสิ่งจูงใจ โน้มน้าวใจ
ผู้บริโภค เพื่อกระตุ้นให้ผู้บริโภคเกิดพฤติกรรมการตัดสินใจใช้บริการบาร์บีคิวพลาซ่า ได้แก่ การ
จัดท าโปรโมชั่น การแจกคูปองส่วนลด การแจกของแถม และการสะสมคะแนน เป็นต้น 

3) การตลาดทางตรงทางสื่ออินเทอร์เน็ต หมายถึง การสื่อสารโดยตรงจากทาง 
บาร์บีคิวพลาซ่าไปสู่ผู้บริโภค เพื่อให้ผู้บริโภคเกิดการตอบสนองอย่างรวดเร็ว โดยการใช้สื่อ
อินเทอร์เน็ต คือ เฟสบุ๊ค แฟนเพจ และเว็บไซต ์เป็นต้น 

3.4.2 รีแบรนด์ดิ้ง หมายถึง การที่ร้านอาหารบาร์บีคิวพลาซ่าได้ปรับเปลี่ยนผู้บริหาร เพื่อ
ขึ้นมาบริหารงานแทนคนเก่า และเกิดการปรับเปลี่ยนภาพลักษณ์ของร้านอาหารบาร์บีคิวพลาซ่า
ใหม่ เพื่อให้เป็นที่จดจ า และมีความทันสมัยมากขึ้น ทั้งทางด้านการบริการ ภาชนะ เมนูอาหาร    
มาสคอต และออกโปรโมชั่นใหม่ๆ อย่างต่อเน่ือง เพื่อขยายฐานลูกค้า 

3.4.3 ร้านอาหารประเภทปิ้งย่าง หมายถึง ร้านอาหารที่มีการใช้เตาในการย่างเนื้อสัตว์ 
3.4.4 ภาพลักษณ์ตราสินค้า หมายถึง ภาพที่เกิดขึ้นในจิตใจของผู้บริโภค ซึ่งเกิดจากการ

ได้รับข้อมูล ข่าวสารจากประสบการณ์ทั้งทางตรง และทางอ้อม รวมทั้งความรู้สึกนึกคิดที่เกิดขึ้นใน
จิตใจ ของผู้บริโภคที่มีต่อตราสินค้าบาร์บีคิวพลาซ่า  

3.4.5 การตอบสนองของผู้บริโภค หมายถึง กระบวนการที่ผู้บริโภคมีปฏิกิริยาตอบรับจาก
ผู้รับสาร แล้วเกิดการตอบสนองพื้นฐาน 3 ด้าน ได้แก่ การตอบสนองด้านการรับรู้ การตอบสนอง
ด้านทัศนคติ และการตอบสนองด้านพฤติกรรมการใช้บริการ  

1) การตอบสนองด้านการรับรู้ หมายถึง การที่ผู้บริโภคได้รับรู้ภาพลักษณ์ตรา
สินค้าบาร์บีคิวพลาซ่า  ประกอบไปด้วย การรับรู้ถึงมาสคอต สโสแกน โลโก้ จุดเด่น การ
ปรับเปลี่ยนเมนูอาหาร และการใช้พรีเซนเตอร์ของบาร์บีคิวพลาซ่า เป็นต้น 

2) การตอบสนองด้านทัศนคติ หมายถึง ความรู้สึกของผู้บริโภคที่มีต่อการ
สื่อสารการตลาดบาร์บีคิวพลาซ่า ซึ่งแสดงถึงความรู้สึกโดยรวมว่าผู้บริโภคมีความรู้สึกทางบวก
หรือทางลบต่อการสื่อสารการตลาดของบาร์บีคิวพลาซ่า โดยแบ่งออกเป็นดังนี ้ 

(1) ทัศนคติต่อการโฆษณาทางโทรทัศน์ ทัศนคติต่อการโฆษณาทาง
หนังสือพิมพ์ ทัศนคติต่อป้ายโฆษณา ประกอบไปด้วย โฆษณาท าให้สามารถจดจ าได้ สามารถ
ดึงดูดใจ มีความน่าสนใจ มีการให้ข้อมูลเพียงพอ เข้าใจง่าย เป็นประโยชน์ และโฆษณาท าให้เข้ามา
ใช้บริการบาร์บีคิวพลาซ่า เป็นต้น  

(2) ทัศนคติต่อการส่งเสริมการขาย ประกอบไปด้วย ผู้บริโภคชอบ
กิจกรรมการจับคูปองเพื่อรับส่วนลด กิจกรรมการจับคูปองเพื่อรับของแถม กิจกรรมสั่งชุดอาหาร
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แล้วได้รับของแถม กิจกรรมสะสมคะแนนเพื่อรับส่วนลดค่าอาหาร และกิจกรรมการส่งชิงโชค  
เป็นต้น 

(3) ทัศนคติต่อการตลาดทางตรงทางสื่ออินเทอร์เน็ต ประกอบไปด้วย 
เฟสบุ๊คแฟนเพจมีกิจกรรมที่น่าสนใจ และมีความพร้อมในการตอบค าถาม เว็บไซต์มีรายละเอียด
ครบถ้วน และข่าวสารที่ส่งทางอีเมล์เป็นโยชน์ เป็นต้น 

3) การตอบสนองด้านพฤติกรรมการใช้บริการ หมายถึง การที่ผู้บริโภคเข้ามาใช้
บริการบาร์บีคิวพลาซ่า ประกอบไปด้วย ความถี่ของการใช้บริการ ระยะเวลาที่เข้ามาใช้บริการ 
ช่วงเวลาที่มาใช้บริการ ค่าใช้จ่ายต่อคร้ังที่มาใช้บริการ และบุคคลที่มาใช้บริการด้วย เป็นต้น  
 

3.5  วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล 
 
 ในการศึกษาวิจัยคร้ังนี้ ผู้วิจัยได้ท าการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยมีแหล่งข้อมูลในการศึกษา
ค้นคว้าประกอบด้วย 2 ส่วนดังนี ้

1)  ข้อมูลปฐมภูมิ (Primary Data) ซึ่งเป็นข้อมูลที่ได้จาก 2 ส่วน คือ  
(1) การวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) โดยการสัมภาษณ์แบบ

เจาะลึก (In-Depth Interview) 
(2) การวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) โดยใช้การวิจัยเชิง

ส ารวจ (Survey Research) ใช้แบบสอบถาม (Questionnaire) ในการเก็บข้อมูล 
2) ข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) เป็นการศึกษาค้นคว้าหาข้อมูลจากเอกสาร 

ทฤษฎีจากหนังสือ บทความ และรายงานที่สามารถอ้างอิงได้ ผลงานวิจัยต่างๆ  ที่เกี่ยวข้อง รวมถึง
แหล่งข้อมูลทางอินเทอร์เน็ต เพื่อน าข้อมูลดังกล่าวมาใช้เป็นแนวทางการวิจัยครั้งนี้ 

ส่วนที่ 1 การวิจัยเชิงคุณภาพ 
 การวิจัยในส่วนนี้เป็นการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก คุณชาตยา สุพรรณพงศ์ ผู้ช่วยกรรมการ
ผู้จัดการ และผู้บริหารแบรนด์บาร์บีคิวพลาซ่า เนื่องจากเป็นผู้คิดริเร่ิมท าการวางแผนการรีแบรนด์
ดิ้ง บาร์บีคิวพลาซ่า เพื่อศึกษาถึงกระบวนการการท ารีแบรนด์ด้ิงของบาร์บีคิวพลาซ่า  

ส่วนที่ 2 การวิจัยเชิงปริมาณ 
 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 ประชากรที่ใช้ในการศึกษา คือ ผู้บริโภคที่ใช้บริการร้านอาหารปิ้งย่าง บาร์บีคิวพลาซ่า โดย
เลือกผู้ใช้บริการทั้งชาย และหญิงที่อาศัยอยู่ในเขตกรุงเทพมหานคร ทั้งนี้ บาร์บีคิว พลาซ่ามีสาขาที่
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ให้บริการทั่วประเทศทั้งหมด  102 สาขา แต่ในการศึกษาคร้ังนี้จะเลือกเฉพาะสาขาในเขต
กรุงเทพมหานคร เน่ืองจากเป็นเขตที่มีจ านวนสาขาเกิดขึ้นมากที่สุด  
 กลุ่มตัวอย่าง  คือ ผู้บริโภคที่ใช้บริการร้านอาหารปิ้งย่าง บาร์บีคิวพลาซ่า ในเขต
กรุงเทพมหานคร เนื่องจากผู้วิจัยไม่ทราบจ านวนผู้บริโภคที่แน่นอน จึงใช้สูตรค านวณขนาด
ตัวอย่างแบบไม่ทราบจ านวนประชากร โดยเลือกใช้ระดับความเชื่อมั่น 95% และยอมรับความ
คลาดเคลื่อนในการเลือกกลุ่มตัวอย่าง 5% ดังนี ้
 

สูตร  n=  
  

  
 

 ก าหนดให้ 
  n      = ขนาดของกลุ่มตัวอย่าง 
  Z      =  ค่ามาตรฐานของระดับความเชื่อมั่น 95% (เท่ากับ 1.96) 
  E      = ระดับความคลาดเคลื่อนที่ยอมรับได้ 0.05 
 แทนค่าในสูตร 

   n = (1.96)2     = 
      

        
 =      385   ตัวอย่าง 

   n = 385 ตัวอย่าง 
 
 ดังนั้น ขนาดกลุ่มตัวอย่างเท่ากับ 385 ตัวอย่าง แต่ทั้งนี้ผู้วิจัยได้ส ารองความคลาดเคลื่อนไว้
อีก 15 ตัวอย่าง จึงเท่ากับ 400 ตัวอย่าง 
 การสุ่มตัวอย่าง ที่ใช้ในการศึกษาวิจัยคร้ังนี้ คือ เพื่อให้เกิดการกระจายของข้อมูล และกลุ่ม
ตัวอย่างอย่างครอบคลุมทุกพื้นที่เขตของกรุงเทพมหานคร ผู้วิจัยจึงใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบหลาย
ขั้นตอน (Multi-stage Random Sampling) ดังนี ้
 ขั้นที่ 1 การสุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive Sampling) โดยผู้วิจัยก าหนดพื้นที่ที่ต้องการ
ศึกษา ได้แก่ เขตลาดพร้าว เขตปทุมวัน เขตวัฒนา เขตรามอินทรา และเขตบางกะปิ ซึ่งผู้วิจัยใช้
เกณฑ์การเลือกจากพื้นที่ที่มีสถานที่ตั้งห้างสรรพสินค้าใหญ่ 5 อันดับ ได้แก่ เซ็นทรัลลาดพร้าว 
เซ็นทรัลเวิลด์ เทอมินอล 21 แฟชั่นไอส์แลนด์ และเดอะมอลล์ บางกะปิ ตามล าดับ จากที่ผู้วิจัยได้ท า
การเลือกสถานที่ตั้งจากห้างสรรพสินค้า เนื่องจาก บาร์บีคิวพลาซ่าท าการเปิดสาขาขึ้นตาม
ห้างสรรพสินค้า 
 ขั้นที่ 2 การเลือกตัวอย่างแบบโควต้า (Quota Sampling) โดยท าการแจกแบบสอบถามใน
พื้นที่ที่ก าหนดทั้ง 5 เขต ดังนี้ เขตลาดพร้าว 80 ชุด เขตปทุมวัน 80 ชุด เขตวัฒนา 80 ชุด เขต        
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รามอินทรา 80 ชุด และเขตบางกะปิ 80 ชุด ในสัดส่วนที่เท่าๆ กัน เพื่อให้ได้จ านวนกลุ่มตัวอย่าง
ทั้งหมด 400 ชุด ดังแสดงในตารางที่ 3.1 
 
ตารางท่ี 3.1  แสดงกลุ่มตัวอย่าง  
 

ล าดับที ่     เขต         พื้นที่ จ านวนกลุ่มตัวอย่าง 
1 ลาดพร้าว เซ็นทรัลลาดพร้าว 80 
2 ปทุมวัน เซ็นทรัลเวิลด์ 80 
3 วัฒนา เทอมินอล 21 80 
4 รามอินทรา แฟชั่นไอส์แลนด ์ 80 
5 บางกะปิ เดอะมอลล์ บางกะปิ 80 

รวม    5 เขต        5 พื้นที่ 400 
  

ขั้นที่ 3 การสุ่มตัวอย่างโดยสะดวก (Convenience Sampling) โดยการออกแบบสอบถาม
เพื่อสอบถามผู้บริโภคที่เคยใช้บริการร้านอาหารปิ้งย่าง บาร์บีคิวพลาซ่า ตามเขตที่ท าการเลือกไว้ 
ทั้งหมด 400 ตัวอย่าง 

 

3.6  เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา 
 

ส่วนที่ 1 การวิจัยเชิงคุณภาพ 
 เคร่ืองมือที่ใช้ในการศึกษาวิจัยเชิงคุณภาพจะใช้แนวค าถามที่เป็นแบบสัมภาษณ์โดยอิง
โครงสร้างปานกลาง (Semi-Structured Interview) ผู้วิจัยมีการเตรียมประเด็นค าถามไว้ก่อนล่วงหน้า 
และเปิดโอกาสให้ผู้ถูกสัมภาษณ์มีอิสระในการให้ข้อมูลเพิ่มเติมในประเด็นที่เกี่ยวข้อง เพื่ อให้เกิด
ความชัดเจนมากขึ้น ซึ่งมีรายละเอียดแนวค าถามดังต่อไปนี้ (ดูค าสัมภาษณ์ในภาคผนวก ข) 
 แนวค าถามส าหรับการสัมภาษณ์แบบเจาะลึกกับผู้บริหารระดับสูงของ บริษัท เดอะ บาร์บี-
คิว พลาซ่า จ ากัด 

1) ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ให้สัมภาษณ์ 
2) ข้อมูลทั่วไปของบริษัท 
3) ข้อมูลเกี่ยวกับการรีแบรนด์ด้ิง 
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ส่วนที่ 2 การวิจัยเชิงปริมาณ 
 เคร่ืองมือที่ใช้ในการศึกษาครั้งน้ีได้แก่ แบบสอบถาม (Questionnaire) ซึ่งผู้วิจัยสร้างขึ้นเพื่อ
ศึกษาถึงการรับรู้ภาพลักษณ์ตราสินค้า ทัศนคติการสื่อสารการตลาด และพฤติกรรมการใช้บริการ
บาร์บีคิวพลาซ่าของผู้บริโภค ซึ่งแบบสอบถามแบ่งออกเป็น 4 ส่วน โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

ส่วนที่ 1 ข้อมูลประชากรของผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพ ระดับ
การศึกษา อาชีพ และรายได้ซึ่งมีลักษณะเป็นแบบสอบถามปลายปิด (Close-end Question) เป็น
ค าถามให้ผู้ตอบเลือกตอบเพียงข้อเดียว โดยมีรายละเอียดการใช้ระดับการวัดข้อมูล ดังนี้ 

1) เพศ ได้แก่ เพศหญิง เพศชาย ใช้ระดับการวัดข้อมูลประเภทนามบัญญัติ 
(Nominal Scale) เป็นค าถามแบบสองตัวเลือก (Two-way Question หรือ Dichotomous Question) 

2) อายุ โดยมีการก าหนดช่วงอายุ 6 ช่วง ดังนี้  น้อยกว่า 20 ปี  20 – 24 ปี  25 – 29 
ปี  30 – 34 ปี  35 – 39 ปี และ 40 ปีขึ้นไป ใช้ระดับการวัดข้อมูลประเภทเรียงล าดับ (Ordinal Scale)  

3) สถานภาพ ได้แก่ โสด สมรส และหย่าร้าง/หม้าย/แยกกันอยู่ ใช้ระดับการวัด
ข้อมูลประเภทนามบัญญัติ (Nominal Scale) เป็นค าถามหลายตัวเลือก (Multiple choice Question)  

4) ระดับการศึกษา ได้แก่ ต่ ากว่ามัธยมศึกษาตอนปลาย มัธยมศึกษาตอนปลาย 
อนุปริญญา ปริญญาตรี และสูงกว่าปริญญาตรี ใช้ระดับการวัดข้อมูลประเภทเรียงล าดับ (Ordinal 
Scale) เป็นค าถามหลายตัวเลือก (Multiple Choice Question) 

5) อาชีพ ได้แก่ นักเรียน/นักศึกษา ข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ พนักงานบริษัทเอกชน 
ธุรกิจส่วนตัว แม่บ้าน/พ่อบ้าน และอ่ืน ๆ (โปรดระบุ............) ใช้ระดับการวัดข้อมูลประเภทนาม
บัญญัติ (Nominal Scale) เป็นค าถามหลายตัวเลือก (Multiple Choice Question)  

6) รายได้เฉลี่ยต่อเดือน โดยมีการก าหนดช่วงรายได้ 4 ช่วง ดังนี้ น้อยกว่าหรือ
เท่ากับ 10,000 บาท 10,001 – 20,000 บาท 20,001 – 30,000 บาท มากกว่า 30,000 บาท ใช้ระดับการ
วัดข้อมูลประเภทนามบัญญัติ (Nominal Scale) เป็นค าถามหลายตัวเลือก (Multiple Choice 
Question)  

ส่วนที่ 2 การตอบสนองด้านพฤติกรรมการใช้บริการบาร์บีคิวพลาซ่า  
 การวัดระดับพฤติกรรมการใช้บริการบาร์บีคิวพลาซ่าของผู้บริโภค ซึ่งมีลักษณะเป็น
แบบสอบถามปลายปิด (Close-end Question) เป็นค าถามให้ผู้ตอบเลือกตอบเพียงข้อเดียว มีค าถาม
จ านวน 5 ข้อ ถามในเร่ืองของความถี่ของการใช้บริการ ระยะเวลาการใช้บริการ ช่วงเวลาที่ใช้
บริการ ค่าใช้จ่ายต่อคร้ังที่ใช้บริการ และบุคคลที่ไปใช้บริการด้วย โดยมีรายละเอียดการใช้ระดับ
การวัดข้อมูล ดังนี้ 

1) ความถี่ของการใช้บริการบาร์บีคิวพลาซ่าโดยเฉลี่ย  เป็นการวัดข้อมูลประเภท
เรียงล าดับ (Ordinal Scale) 
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2) ระยะเวลาที่ใช้บริการบาร์บีคิวพลาซ่า เป็นการวัดข้อมูลประเภทเรียงล าดับ 
(Ordinal Scale) 

3) ช่วงเวลาที่ใช้บริการบาร์บีคิวพลาซ่า เป็นการวัดข้อมูลประเภทเรียงล าดับ 
(Ordinal Scale) 

4) ค่าใช้จ่ายต่อคร้ังที่มาใช้บริการบาร์บีคิวพลาซ่า เป็นการวัดข้อมูลประเภท
เรียงล าดับ (Ordinal Scale) 

5) บุคคลที่ไปใช้บริการบาร์บีคิวพลาซ่าด้วย เป็นการวัดข้อมูลประเภทนาม
บัญญัติ (Nominal Scale) 
 ส่วนที่ 3 การตอบสนองด้านการรับรู้ภาพลักษณ์ตราสินค้าบาร์บีคิวพลาซ่า หลังจากการ      
รีแบรนด์ด้ิง 
 การวัดระดับการรับรู้ของผู้บริโภคที่มีต่อภาพลักษณ์ตราสินค้าของบาร์บีคิวพลาซ่า  
หลังจากการรีแบรนด์ด้ิง 
 ทั้งนี้ ผู้วิจัยได้ตั้งเกณฑ์การให้คะแนนในการวัดตัวแปร โดยใช้มาตรวัดแบบ Likert Scales 
ที่มีค าตอบให้เลือก 5 ระดับ โดยมีเกณฑ์การให้คะแนน ดังต่อไปนี้ 
  ระดับคะแนน   5 หมายถึง  มากที่สุด 
  ระดับคะแนน 4 หมายถึง  มาก 
  ระดับคะแนน 3 หมายถึง  ปานกลาง 
  ระดับคะแนน 2 หมายถึง  น้อย 
  ระดับคะแนน 1 หมายถึง  น้อยสุด 

เกณฑ์ในการแปลความหมายจากค่าเฉลี่ย แบ่งออกเป็น 5 ระดับ ได้แก่ 
 คะแนนเฉลี่ยระหว่าง 4.21 – 5.00 หมายถึง   ระดับการรับรู้อยู่ในระดับ มากที่สุด 
 คะแนนเฉลี่ยระหว่าง 3.41 – 4.20 หมายถึง   ระดับการรับรู้อยู่ในระดับ มาก 
 คะแนนเฉลี่ยระหว่าง 2.61 – 3.40 หมายถึง   ระดับการรับรู้อยู่ในระดับ ปานกลาง 
 คะแนนเฉลี่ยระหว่าง 1.81 – 2.60 หมายถึง   ระดับการรับรู้อยู่ในระดับ น้อย 
 คะแนนเฉลี่ยระหว่าง 1.00 – 1.80 หมายถึง   ระดับการรับรู้อยู่ในระดับ น้อยที่สุด 
 ส่วนที่ 4 การตอบสนองด้านทัศนคติการสื่อสารการตลาดบาร์บีคิวพลาซ่า  
 การวัดระดับทัศนคติของผู้บริโภคที่มีต่อการสื่อสารการตลาดของบาร์บีคิวพลาซ่า  ซึ่ง
ลักษณะแบบสอบถามจะแบ่งการวัดการสื่อสารการตลาด ออกเป็น 3 สื่อ ได้แก่ โฆษณา (โฆษณา
ทางโทรทัศน์, ป้ายโฆษณา และโฆษณาทางหนังสือพิมพ์) การส่งเสริมการขาย และการตลาด
ทางตรงทางสื่ออินเทอร์เน็ต 
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 ทั้งนี้ ผู้วิจัยได้ต้ังเกณฑ์การให้คะแนนในการวัดตัวแปร โดยใช้มาตรวัดแบบ Likert Scale ที่
มีค าตอบให้เลือก 5 ระดับ โดยมีเกณฑ์การให้คะแนน ดังต่อไปนี้ 
  ระดับคะแนน   5 หมายถึง  เห็นด้วยมากที่สุด 
  ระดับคะแนน 4 หมายถึง  เห็นด้วย 
  ระดับคะแนน 3 หมายถึง  ปานกลาง 
  ระดับคะแนน 2 หมายถึง  ไม่เห็นด้วย 
  ระดับคะแนน 1 หมายถึง  ไม่เห็นด้วยมากที่สุด 

เกณฑ์ในการแปลความหมายจากค่าเฉลี่ย แบ่งออกเป็น 5 ระดับ ได้แก่ 
 คะแนนเฉลี่ยระหว่าง 4.21 – 5.00 หมายถึง   ระดับทัศนคตอิยู่ในระดับ ดีมากที่สุด 
 คะแนนเฉลี่ยระหว่าง 3.41 – 4.20 หมายถึง   ระดับทัศนคตอิยู่ในระดับ ดี 
 คะแนนเฉลี่ยระหว่าง 2.61 – 3.40 หมายถึง   ระดับทัศนคตอิยู่ในระดับ ค่อนข้างดี 
 คะแนนเฉลี่ยระหว่าง 1.81 – 2.60 หมายถึง   ระดับทัศนคตอิยู่ในระดับ น้อย 
 คะแนนเฉลี่ยระหว่าง 1.00 – 1.80 หมายถึง   ระดับทัศนคตอิยู่ในระดับ น้อยมากที่สุด 
 

3.7  การตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือ 
 

1.  ทดสอบแบบสอบถามที่ได้ท าการออกแบบไว้ จ านวน 30 ตัวอย่าง แล้วด าเนินการแก้ไข
ข้อบกพร่องของแบบสอบถาม พร้อมตรวจความเชื่อมั่นของแบบสอบถามด้วยวิธีการหา
สัมประสิทธิ์ แอลฟ่าของครอนบัค (Cronbach’s Alpha Coefficient) โดยก าหนดให้ได้ค่าความ
เชื่อมั่นตั้งแต่ 0.7 ขึ้นไป โดยใช้สูตรสัมประสิทธ์แอลฟ่า (Coefficient Alpha) จากสูตรของ 
Cronbach (วิเชียร เกตุสิงห์, 2537) 

 

  α  =   
 

   
    {    

∑  

  
 } 

  
เมื่อ α   คือ ค่าความเชื่อมั่นของเคร่ืองมือ 
 K คือ จ านวนข้อ 
    คือ จ านวนข้อ 

     คือ จ านวนข้อ 
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ผลจากการตรวจสอบค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถาม ดังนี้ 
จากการตรวจสอบค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถาม ได้ค่าสัมประสิทธ์แอลฟ่า โดยรวม

เท่ากับ .958 
1) ค่าความเชื่อมั่นของค าถามเกี่ยวกับการตอบสนองด้านการรับรู้ภาพลักษณ์ตรา

สินค้าบาร์บีคิวพลาซ่า มีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ .861 
2) ค่าความเชื่อมั่นของค าถามเกี่ยวกับการตอบสนองด้านทัศนคติการสื่อสาร

การตลาดบาร์บีคิวพลาซ่า มีค่าความเชื่อมั่นโดยรวมเท่ากับ .951 
(1) ค่าความเชื่อมั่นของค าถามเกี่ยวกับการตอบสนองด้านทัศนคติการ

สื่อสารการตลาดบาร์บีคิวพลาซ่า ด้านโฆษณาทางโทรทัศน์ มีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ .909 
(2) ค่าความเชื่อมั่นของค าถามเกี่ยวกับการตอบสนองด้านทัศนคติการ

สื่อสารการตลาดบาร์บีคิวพลาซ่า ด้านป้ายโฆษณา มีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ .944 
(3) ค่าความเชื่อมั่นของค าถามเกี่ยวกับการตอบสนองด้านทัศนคติการ

สื่อสารการตลาดบาร์บีคิวพลาซ่า ด้านโฆษณาทางหนังสือพิมพ์ มีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ .948 
(4) ค่าความเชื่อมั่นของค าถามเกี่ยวกับการตอบสนองด้านทัศนคติการ

สื่อสารการตลาดบาร์บีคิวพลาซ่า ด้านการส่งเสริมการขาย มีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ .793 
(5) ค่าความเชื่อมั่นของค าถามเกี่ยวกับการตอบสนองด้านทัศนคติการ

สื่อสารการตลาดบาร์บีคิวพลาซ่า ด้านการตลาดทางตรงทางสื่ออินเทอร์เน็ต มีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 
.902 
 จากค่าสัมประสิทธิ์ Cronbach’s Alpha Coefficient สามารถสรุปได้ว่าแบบสอบถามมีค่า
ความเชื่อมั่นอยู่ในเกณฑ์ที่ดี 

2.  น าแบบสอบถามที่แก้ไขข้อบกพร่องเรียบร้อยแล้ว ด าเนินการเก็บข้อมูลตามเขตที่ได้รับ
เลือกในขั้นตอนการสุ่มตัวอย่าง 

3. น าแบบสอบถามที่เก็บข้อมูลแล้วมาตรวจสอบความสมบูรณ์ แล้วน ามาลงรหัส (Coding) 
ในแบบลงรหัส ส าหรับประมวลข้อมูลด้วยคอมพิวเตอร์ 

4.  น าข้อมูลที่ลงรหัสแล้วไปบันทึกในเคร่ืองคอมพิวเตอร์เพื่อท าการวิเคราะห์ทางสถิติ โดย
ใช้คอมพิวเตอร์ในการค านวณค่าสถิติ ใช้โปรแกรมส าเร็จรูป SPSS 
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3.8  วิธีการวิเคราะห์ข้อมูล 
 
 ส่วนที่ 1 การวิเคราะห์ข้อมูลจากการสัมภาษณ์เจาะลึก 
 ในการวิเคราะห์ผลการศึกษาจากการสัมภาษณ์เจาะลึกนี้ ผู้วิจัยจะน าข้อมูลที่ได้จากการ
สัมภาษณ์เจาะลึก มาวิเคราะห์ จากนั้นจึงใช้การพรรณนาเชิงวิเคราะห์ (Analytical Description) โดย
ใช้แนวคิด และทฤษฎีที่เกี่ยวข้องมาเป็นกรอบในการส าหรับการวิเคราะห์ข้อมูล 

ส่วนที่ 2 การวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถาม 
 เมื่อท าการเก็บข้อมูลเรียบร้อยแล้ว ผู้วิจัยวิเคราะห์ข้อมูลโดยการน าแบบสอบถามที่ได้
รวบรวมมาด าเนินการตรวจสอบ แก้ไขข้อมูล (Editing) ลงรหัส (Coding) และน ามาประมวลผล
ข้อมูลด้วยโปรแกรมส าเร็จรูป ซึ่งการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อน าเสนอ และท าการสรุปผลในการวิจัย 
โดยสามารถแบ่งการวิเคราะห์ข้อมูลได้ดังนี้ 

1.  สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics)  
1) ข้อมูลลักษณะทางประชากรของกลุ่มตัวอย่าง ซึ่งประกอบด้วยข้อมูลทางด้าน

เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้เฉลี่ยต่อเดือน โดยการหาความถี่ (Frequency) 
และร้อยละ (Percentage) เพื่ออธิบายข้อมูลส่วนบุคคลของกลุ่มตัวอย่าง 

2) ข้อมูลการตอบสนองด้านพฤติกรรมการใช้บริการบาร์บีคิวพลาซ่า  โดยการหา
ความถี่ (Frequency) และร้อยละ (Percentage)  

3) ข้อมูลการตอบสนองด้านการรับรู้ภาพลักษณ์ตราสินค้าบาร์บีคิวพลาซ่า  โดย
การหาร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย (Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD)  

4) ข้อมูลการตอบสนองด้านทัศนคติการสื่อสารการตลาดบาร์บีคิวพลาซ่า โดยการ
หาร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย (Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD)  

2.  สถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistics) โดยการทดสอบสมมติฐาน 
1) ลักษณะทางประชากรที่แตกต่างกันมีการตอบสนองต่อบาร์บีคิวพลาซ่าของ

ผู้บริโภคแตกต่างกัน 
(1) เพศที่แตกต่างมีการตอบสนองต่อบาร์บีคิวพลาซ่าของผู้บริโภค

แตกต่างกัน โดยสถิติที่ใช้ในการทดสอบคือ T-test Independent 
(2) อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้เฉลี่ยต่อเดือนที่

แตกต่างมีการตอบสนองต่อบาร์บีคิวพลาซ่าของผู้บริโภคแตกต่างกัน โดยสถิติที่ใช้ในการทดสอบ
คือ F-test โดยวิธี One-Way ANOVA 
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2) การรับรู้ภาพลักษณ์ตราสินค้ามีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการใช้บริการบาร์บี
คิวพลาซ่า หลังจากการรีแบรนด์ดิ้งของผู้บริโภค โดยสถิติที่ใช้ในการทดสอบคือ Pearson 
Correlation (Pearson’s Product Moment Correlation Coefficient) 

3) ทัศนคติการสื่อสารการตลาด ได้แก่ การโฆษณาทางโทรทัศน์ ป้ายโฆษณา การ
โฆษณาทางหนังสือพิมพ์ การส่งเสริมการขาย และการตลาดทางตรงทางสื่ออินเทอร์เน็ต มี
ความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการใช้บริการบาร์บีคิวพลาซ่า โดยสถิติที่ใช้ในการทดสอบคือ Pearson 
Correlation (Pearson’s Product Moment Correlation Coefficient)  

 



บทที ่4 
 

ผลการศึกษา 
 

การศึกษาเร่ือง “การรีแบรนด์ดิ้ง และการตอบสนองของผู้บริโภคต่อภาพลักษณ์ตราสินค้า
ร้านอาหารประเภทปิ้งย่าง” แบ่งผลการศึกษาออกได้เป็น 2 ส่วน ได้แก่ (1) การรีแบรนด์ดิ้งบาร์บีคิว 
พลาซ่า โดยการสัมภาษณ์แบบเจาะลึกจากผู้บริหารของบริษัท เดอะบาร์บีคิวพลาซ่า จ ากัด  และ (2) 
การตอบสนองของผู้บริโภคต่อภาพลักษณ์ตราสินค้าร้านอาหารประเภทปิ้งย่าง โดยการส ารวจจาก
การใช้แบบสอบถามกับกลุ่มตัวอย่าง จ านวน 400 ชุด โดยสามารถสรุปผลการศึกษาได้ดังต่อไปนี้ 

 

4.1  ส่วนที่ 1  การรีแบรนด์ดิ้ง บาร์บีคิวพลาซ่า 
 
 การศึกษาในส่วนน้ีเป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ โดยการสัมภาษณ์แบบเจาะลึกจากผู้บริหารของ
บริษัท เดอะบาร์บีคิวพลาซ่า จ ากัด เพื่อศึกษาถึงการรีแบรนด์ดิ้งบาร์บีคิวพลาซ่า ซึ่งสามารถรายงาน
ผลการศึกษาได้เป็น 3 ตอน ดังนี ้

4.1.1  ตอนที่ 1  ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ให้สัมภาษณ์ 
1)  ชื่อ – นามสกุล      
2)  ต าแหน่งงานในปัจจุบัน  

4.1.2  ตอนที่ 2  ข้อมูลทั่วไปของบริษัท 
  1)  ประวัตบิาร์บีคิวพลาซ่า 
  2)  กลยุทธ์หรือแนวทางในการบริหารงานบาร์บีคิวพลาซ่า 
  3)  กลุ่มเป้าหมายของบาร์บีคิวพลาซ่า 
  4)  จุดเด่นของบาร์บีคิวพลาซ่า 
  5)  สถานการณ์ตลาดในปัจุบันของบาร์บีคิวพลาซ่า 

6)  แผนการด าเนินงานในอนาคตของบาร์บีคิวพลาซ่า 
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4.1.3  ตอนที่ 3  ข้อมูลเกี่ยวกับการรีแบรนด์ด้ิง 
1)  สาเหตุในการรีแบรนด์ด้ิงบาร์บีคิวพลาซ่า 
2)  เป้าหมายในการรีแบรนด์ด้ิงบาร์บีคิวพลาซ่า 
3)  กระบวนการการรีแบรนด์ด้ิงบาร์บีคิวพลาซ่า 

  4)  ผลการจากรีแบรนด์ด้ิงบาร์บีคิวพลาซ่า 
5)  ปัญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้นจากการรีแบรนด์ด้ิงบาร์บีคิวพลาซ่า 

 
4.1.1  ตอนท่ี 1  ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ให้สัมภาษณ์ 

 

 
 
ภาพท่ี 4.1  คุณชาตยา  สุพรรณพงศ์ 
 
 ผู้ให้สัมภาษณ์ คุณชาตยา  สุพรรณพงศ์  

ด ารงต าแหน่ง ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ และผู้บริหารแบรนด์บาร์บีคิวพลาซ่า  
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4.1.2  ตอนท่ี 2  ข้อมูลทั่วไปของบริษัท 
 

1)  ประวัติบาร์บีคิวพลาซ่า 
บาร์บีคิวพลาซ่า เป็นร้านอาหารปิ้งย่างที่เกิดขึ้นเป็นเจ้าแรกของเมืองไทย อีกทั้งยัง

เป็นแบรนด์ของคนไทย 100% ที่มีอายุยาวนานมากที่สุด โดยบาร์บีคิวพลาซ่านี้อยู่ภายใต้การดูแล
ของ บริษัท เดอะบาร์บีคิวพลาซ่า จ ากัด มีแบรนด์ร้านอาหารที่อยู่ภายใต้การบริหารงานของบริษัทฯ 
จ านวน 3 แบรนด์ ได้แก่ บาร์บีคิวพลาซ่า จุ่มแซ่บฮัท และฮ็อท สตาร์ ซึ่งแต่ละแบรนด์น าเสนอ
รูปแบบอาหารในสไตล์ที่แตกต่างกันออกไป ครอบคลุมความต้องการของลูกค้าที่หลากหลาย  

บาร์บีคิวพลาซ่า เร่ิมก่อตั้งขึ้นเมื่อปีพุทธศักราช 2530 โดยคุณชูพงศ์ ชูพจน์เจริญ 
เปิดด าเนินการสาขาแรกที่ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัล พลาซ่า ลาดพร้าว เป็นแบรนด์ร้านอาหาร
ประเภทปิ้งย่างบนกระทะทองเหลือง โดยนิยมท าการขยายสาขาไปในห้างสรรพสินค้า เร่ิมแรกนั้นมี
พนักงานเพียง 30 คน แต่ในปัจจุบันมีพนักงานมากกว่า 3,000 คน และมีสาขาในประเทศไทย
จ านวน 102 สาขา สาขาในต่างประเทศจ านวน 18 สาขา  

ส าหรับการลงทุนด้านธุรกิจอาหารของบาร์บีคิวพลาซ่าในต่างประเทศ มีการเปิด
จ าหน่ายอาหารภายใต้แบรนด์บาร์บีคิวพลาซ่า โดยเป็นการร่วมทุนในลักษณะ Joint Venture กับนัก
ธุรกิจในประเทศ ส าหรับประเทศมาเลเซีย มีร้านบาร์บีคิวพลาซ่าเปิดให้บริการตามศูนย์การค้า
หลักๆ จ านวนทั้งสิ้น 17 สาขา ในประเทศอินโดนีเซีย มีร้านอาหารบาร์บีคิวพลาซ่าเปิดให้บริการ
จ านวน 2 สาขา และเพื่อให้การด าเนินงานด้านคุณภาพคงความมาตรฐานอาหารของร้านบาร์บีคิว
พลาซ่าทุกสาขาเป็นหนึ่งเดียวกัน บาร์บีคิวพลาซ่าได้ก่อตั้งศูนย์กลางกระจายสินค้า  (ครัวกลาง) ณ 
นิคมอุตสาหกรรมนวนคร จังหวัดปทุมธานี ในปี 2551 เพื่อเป็นศูนย์กลางในการกระจายสินค้าทั้ง
ของสด เน้ือสัตว์ ผัก และวัตถุดิบต่างๆไปยังร้านอาหารบาร์บีคิวพลาซ่าสาขาต่างๆทั่วประเทศ 

ในปีพุทธศักราช 2548 ทางบาร์บีคิวพลาซ่าได้ท าการปรับเปลี่ยนผู้บริหารใหม่ ซึ่ง
เป็นรุ่นที่ 2 คือ คุณชาตยา  สุพรรณพงศ์  เข้ามาด ารงต าแหน่งผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ และผู้บริหาร
แบรนด์บาร์บีคิวพลาซ่า ซึ่งเป็นจุดเปลี่ยนที่ท าให้บาร์บีคิวพลาซ่าเร่ิมท าการรีแบรนด์ดิ้งนับจากนั้น
เป็นต้นมา 
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2)  กลยุทธ์หรือแนวทางในการบริหารงานบาร์บีคิวพลาซ่า 
บาร์บีคิวพลาซ่ามีกลยุทธ์ 3 ประการ ดังนี ้

(1) Master of Pan BarBQ คือ การคงมาตราฐานการเป็น “ตัวจริง อร่อย
จริง เร่ืองปิ้งย่าง”  

(2) Value of Comfort เพราะทุกมื้อที่บาร์บีคิวพลาซ่าคือเร่ืองสนุก อบอุ่น 
และประทับใจ  

(3) Surprising Delight คือ เน้นการให้บริการที่สนุก และเป็นกันเอง 
ออกมาจากใจพนักงานเสริฟอย่างแท้จริง 

บาร์บีคิวพลาซ่าจะรักษามาตรฐานให้คงที่ทั้งมาตรฐานภายในองค์กร คือ 
มาตรฐานของพนักงาน และมาตรฐานของการบริการ รวมทั้งมาตรฐานภายนอกองค์กร คือ 
มาตรฐานในเร่ืองคุณภาพของอาหาร ซึ่งระบบคุณภาพ มาตรฐานภายในองค์กรนั้น บาร์บีคิวพลาซ่า
มีระบบการจัดการคุณภาพ ซึ่งเรียกว่า Quality Control (QC) จะท าการตรวจสอบอย่างละเอียดใน
เร่ืองของคุณภาพ รสชาติ ความสะอาดของอาหาร และสถานที่  รวมทั้งเร่ืองของการบริการว่ามีการ
บริการตามมาตรฐานที่บาร์บีคิวพลาซ่าก าหนดไว้หรือไม่ โดยมาตรฐานในการบริหารพนักงาน  
บาร์บีคิวพลาซ่า จะเร่ิมตั้งแต่ท าการหล่อหลอมค่านิยม และวัฒนธรรมองค์กรให้พนักงานที่อยู่ใน
องค์กร มีความเชื่อแบบเดียวกัน รู้ว่าธุรกิจเราเชื่อในสิ่งไหน มีวัฒนธรรมที่เราจะประพฤติปฎิบัติ
อย่างไร เมื่อวัฒนธรรมองค์กรแข็งแรงแล้ว ท าให้พนักงานไปปฏิบัติงานตามมาตรฐานได้ง่ายกว่า 
เพราะทุกคนใช้ความเข้าใจในการปฏิบัติงาน เพื่อให้ลูกค้าได้รับการบริการที่ดี และก่อให้เกิดความ
ประทับใจในการบริการของบาร์บีคิวพลาซ่าได้ 

นอกเหนือจากนั้นในมุมของผู้บริโภค บาร์บีคิวพลาซ่าก็อยากรู้ว่าลูกค้ามีความรู้สึก
หรือประสบการณ์โดยรวมอย่างไร เมื่อผู้บริโภคได้เข้ามาใช้บริการบาร์บีคิวพลาซ่า ซึ่งบาร์บีคิว
พลาซ่าจะมีหน่วยงานที่ชื่อว่า  Mystery Shopper หรือที่เรียกว่า ลูกค้าลึกลับ ท าการเข้าไป
รับประทานอาหาร เสมือนเป็นหนึ่งในลูกค้าที่เข้ามาใช้บริการบาร์บีคิวพลาซ่า ซึ่งภายในร้าน
พนักงานจะท าการปฏิบัติงานโดยปกติอย่างเป็นธรรมชาติ Mystery Shopper จะท าหน้าที่ประเมิน
โดยการให้คะแนนคุณภาพการบริการของพนักงานว่าเป็นไปตามมาตรฐานที่องค์กรก าหนดไว้
หรือไม่ ท าการประเมินผลจริงๆว่าองค์กรมีตรงไหนที่ท าได้ดีหรือมีตรงไหนที่ต้องปรับปรุง จึงท า
ให้บาร์บีคิวพลาซ่าได้เห็นมุมมองจากผู้บริโภค เพื่อให้องค์กรสามารถรักษาคุณภาพ และมาตรฐาน
ของบาร์บีคิวพลาซ่าให้มีความคงเส้นคงว่าตลอดไป 
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3)  กลุ่มเป้าหมายของบาร์บีคิวพลาซ่า 
กลุ่มเป้าหมายหลักของบาร์บีคิว พลาซ่า คือ กลุ่มครอบครัว จากนั้นทางบาร์บีคิว-

พลาซ่า ได้ท าการขยายฐานลูกค้าเพื่อเจาะกลุ่มวัยรุ่น และกลุ่มคนท างาน เพื่อขยับสัดส่วนของกลุ่ม
ลูกค้า 

 
4)  จุดเด่นของบาร์บีคิวพลาซ่า 
จุดเด่นของบาร์บีคิวพลาซ่าประกอบไปด้วย 3 เร่ืองหลักๆ ดังนี้  

 

   
 
ภาพท่ี 4.2  มาสคอตบาร์บีก่อน (ภาพซ้าย) , น้ าจิ้ม (ภาพกลาง) , เซตอาหาร (ภาพขวา) 
แหล่งท่ีมา:  บริษัท เดอะบาร์บีคิวพลาซ่า จ ากัด, 2558ก, 2558ข, 2558ง.  
 

นอกจากนี้ คุณชาตยา สุพรรณพงศ์ได้กล่าวเพิ่มเติมถึงจุดเด่นของบาร์บีคิว
พลาซ่า ไว้ว่า ถ้าตอนนี้จะให้เพิ่มจุดเด่นของบาร์บีคิวพลาซ่า  เราก็จะเพิ่ม 
“Barbq Plaza Experience” คือ ประสบการณ์ที่ลูกค้าเข้ามาแล้วรู้สึกสนุก 
(สนุกในการรับประทานอาหาร) รู้สึกเหมือนใหม่ (เมื่อเข้ามาในร้านแล้วเจอ
การเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นในร้านเสมอ) รู้สึกเป็นกันเองเสมอ (พนักงานมีการ
ให้บริการอย่างเป็นกันเอง) ชาตยา สุพรรณพงศ์ (สัมภาษณ์, 17 มีนาคม 2558) 
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5)  สถานการณ์ตลาดในปัจุบันของบาร์บีคิวพลาซ่า 
 

 
 
ภาพท่ี 4.3  ความลับของ “บาร์บีกอน” 
แหล่งท่ีมา:  บริษัท มาร์เก็ตเธียร์ จ ากัด, 2557ก. 
 

แนวโน้มของตลาดร้านอาหารปิ้งย่างมีการเติบโตขึ้นเร่ือยๆ และยังมีการแข่งขันที่
รุนแรงตลอดเวลา เนื่องจากมีแบรนด์ใหม่ๆ เข้ามาท าตลาดอย่างต่อเนื่องทั้งร้านอาหารประเภทปิ้ง
ย่าง และร้านอาหารทั่วไป ส่งผลให้ธุรกิจเดิมในตลาดต้องเร่งปรับตัว เพื่อรักษาฐานลูกค้าไว้ให้ได้
มากที่สุด รวมถึงต้องพยายามรักษาส่วนแบ่งตลาดไว้ให้ได้ ซึ่งเมื่อแบรนด์ใหม่ๆ เข้ามา ในช่วงแรก
บาร์บีคิว-พลาซ่า มีผลกระทบเกิดขึ้นบ้าง เนื่องจากลูกค้าหันไปทดลองแบรนด์ใหม่ที่เข้ามา แต่
หลังจากนั้นผู้บริโภคมีความเข้าใจถึงจุดแข็งที่บาร์บีคิวพลาซ่าได้น าเสนอ คือ เร่ืองคุณภาพของ
วัตถุดิบที่มีความสดใหม่เสมอ มีราคาที่คุ้มค่า และมีโปรโมชั่นที่โดนใจกลุ่มผู้บริโภค จึงท าให้ได้รับ
การตอบรับที่ดีจากกลุ่มผู้บริโภคที่เข้ามาใช้บริการ ซึ่งจะเห็นได้จากทั้งจ านวนสมาชิก และยอดขาย 
โดยบาร์บีคิวพลาซ่านั้นมีฐานสมาชิก 540,000 ราย ซึ่งมีการเติบโต 15% มีสัดส่วนรายได้จาก
สมาชิกมากกว่า 40% และเป้าหมายสัดส่วนกลุ่มลูกค้าที่เป็นกลุ่มครอบครัว กลุ่มวัยรุ่น และกลุ่มคน
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วัยท างาน 50% ในสัดส่วนที่เท่าๆกัน จากเดิมกลุ่มครอบครัว 70% และกลุ่มวัยรุ่นกับกลุ่มคนท างาน 
30%  (บริษัท อีซีบีซเนสดอทคอม จ ากัด, ม.ป.ป.) และจากผลประกอบการยอดขายของบาร์บีคิว
พลาซ่าในคร่ึงปีแรกของปี 2557 มีการเติบโตขึ้นตามเป้าหมายที่วางไว้ 15% คิดเป็นยอดขาย 2,600 
ล้านบาท ท าให้สามารถปิดยอดขายได้ตามเป้าหมายที่วางไว้ จึงท าให้บาร์บีคิวพลาซ่ายังคงรักษา
ความเป็นผู้น าร้านอาหารปิ้งย่างของเมืองไทย ด้วยสัดส่วนการตลาดที่ 55% ของมูลค่าตลาดปิ้งย่าง  

6)  แผนการด าเนินงานในอนาคตของบาร์บีคิวพลาซ่า 
บาร์บีคิวพลาซ่ามีแผนการด าเนินงานในอนาคต โดยมุ่งท าการขยายสาขาออกไปสู่

ต่างประเทศมากขึ้น โดยมองถึงการก้าวไปเป็นผู้น าร้านอาหารระดับอาเซียน (Regional Brand) 
โดยเฉพาะในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ซึ่งวางเป้าหมายเพื่อให้ครอบคลุม 3 ประเทศหลัก 
ได้แก่ ประเทศไทย ประเทศมาเลเซีย และประเทศอินโดนีเซีย ซึ่งในปัจจุบันบาร์บีคิวพลาซ่า 
ประสบความส าเร็จในประเทศมาเลเซียไปแล้ว โดยมีสาขาแล้วทั้งหมด 15 สาขา และจะท าการขยาย
ให้ครบ 20 สาขา ภายในระยะ 3 ปี (2557-2558) และท าการขยายสาขาไปในประเทศอินโดนีเซียให้
ได้ 15 สาขา ภายในระยะเวลา 5 ปี อีกทั้งยังต้องการเป็นผู้น าด้านตลาดร้านอาหารปิ้งย่างในประเทศ
อินโดนีเซียภายในปี 2561 พร้อมกันนี้บาร์บีคิวพลาซ่าก็ยังคงด าเนินการขยายสาขาภายในประเทศ
อย่างต่อเน่ือง และท าการพัฒนา ปรับปรุงร้านบาร์บีคิวพลาซ่าให้มีความทันสมัย 

นอกจากนั้นบาร์บีคิวพลาซ่ายังคงเดินหน้าท าการตลาดอย่างต่อเนื่องด้วยการจัดท า
โปรโมชั่นเพื่อดึงดูดผู้บริโภค และกระตุ้นให้ผู้บริโภคกลับเข้ามาใช้บริการอีกคร้ัง เพื่อรักษาฐาน
ลูกค้า อีกทั้งยังท าการขยายฐานกลุ่มลูกค้าใหม่ เพื่อเข้าถึงกลุ่มลูกค้าวัยรุ่น และกลุ่มลูกค้าวัยท างาน
ให้เข้ามาใช้บริการเพิ่มขึ้น 
 

4.1.3  ตอนท่ี 3  ข้อมูลเกี่ยวกับการรีแบรนด์ดิ้ง 
 

1)  สาเหตุในการรีแบรนด์ด้ิงบาร์บีคิวพลาซ่า 
การที่บริษัท เดอะบาร์บีคิวพลาซ่า ได้ท าการรีแบรนด์ดิ้งบาร์บีคิวพลาซ่าขึ้นนั้น มี

สาเหตุมาจาก 3 ปัจจัยหลัก ก็คือ  
(1)  สภาพแวดล้อมในปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงไป เช่น เศรษฐกิจ สภาพ

เศรษฐกิจเกิดการชะลอตัวขึ้น ท าให้ผู้บริโภคมีก าลังการจับจ่ายใช้สอยลดลง และในเร่ือง
ของการเมือง เป็นต้น  

(2)  คู่แข่งในตลาดมีมากขึ้น  
(3)  ผู้บริโภคมีความต้องการที่เปลี่ยนไป  
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ซึ่งจะเห็นได้จากในช่วงหลัง การแข่งขันในธุรกิจร้านอาหารเร่ิมมีความรุนแรงมาก
ขึ้น มีคู่แข่งเยอะขึ้น จากเมื่อก่อนร้านอาหารในห้างสรรพสินค้ามีประมาณ 5-10 ร้าน จากนั้นค่อยๆ
เพิ่มเป็น 30-40 ร้าน จนปัจจุบันนี้มีถึงเป็นหลักร้อย ซึ่งมันก็เป็นผลดีกับผู้บริโภค ท าให้ผู้บริโภคท า
ให้ผู้บริโภคมีทางเลือกเยอะขึ้น ผู้บริโภคเกิดการอย่างลองแบรนด์ใหม่ ก็อาจจะมีการเปลี่ยนไปลอง  
แบรนด์ที่เกิดขึ้นใหม่บ้าง และในขณะนั้นบาร์บีคิวพลาซ่าก าลังจะเข้าสู่ปีที่ 25 ที่ด าเนินธุรกิจมา  
บาร์บีคิวพลาซ่า เร่ิมรู้สึกถึงการเปลี่ยนแปลง มีหลายสิ่ง หลายอย่างเปลี่ยนแปลงไปหมด มันจึงถึง
เวลาแล้วที่บาร์บีคิวพลาซ่าต้องเปลี่ยนแปลงอะไรสักอย่างขึ้น เพราะสภาพแวดล้อมในการแข่งขันมี
สูงมาก ท าให้บาร์บีคิวพลาซ่าไม่สามารถคิดแบบเดิม ท างานรูปแบบเดิม ท าการตลาด โปรโมชั่น
รูปแบบเดิมหรือท าธุรกิจแบบเดิมได้อีก เกิดความรู้สึกว่าท าไมสิ่งที่ท าอยู่เหล่านี้มันถึงไม่ได้ผลดี
มากๆ เหมือนแต่ก่อน และผลลัพธ์มันไม่คุ้มค่ากับสิ่งที่เราท าลงไปหรือสิ่งที่เราท ามันเร่ิมไม่แมทกับ
สิ่งที่เกิดขึ้นในอนาคต ถ้าบาร์บีคิวพลาซ่าไม่เกิดการเปลี่ยนแปลงหรือปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์
ในปัจจุบัน แบรนด์อ่ืนๆ ก็จะสามารถวิ่งแซงหน้าเราไปได้ จากปัจจัยที่ได้กล่าวมา จึงท าให้บาร์บีคิว
พลาซ่า ตัดสินใจที่จะรีแบรนด์ดิ้งคร้ังใหญ่ขึ้นในรอบ 25 ปี และเป็นคร้ังแรกขององค์กรที่เกิดการ
เปลี่ยนแปลงขึ้น 

2)  เป้าหมายในการรีแบรนด์ด้ิงบาร์บีคิวพลาซ่า 
เป้าหมายในการรีแบรนด์ด้ิงบาร์บีคิวพลาซ่าขึ้นในคร้ังนี้ก็เพื่อปรับภาพลักษณ์ให้ดู

ทันสมัยขึ้น เพื่อขยายกลุ่มเป้าหมายไปสู่กลุ่มคนรุ่นใหม่และคนวัยท างาน ซึ่งกลุ่มเป้าหมายเหล่านี้
เป็นกลุ่มที่ เดินห้างตลอดเวลา เนื่องจากบาร์บีคิวพลาซ่าเปิดสาขาเฉพาะในห้างสรรพสินค้า 
เพราะฉะนั้น การที่เราจะท าการสื่อสารออกไป การสื่อสารนั้นต้องครอบคลุมทั้งกลุ่มเป้าหมายใหม่ 
คือ กลุ่มวัยรุ่น วัยท างาน และกลุ่มเป้าหมายเดิม คือ กลุ่มครอบครัว ซึ่งกลุ่มครอบครัวนี้อยู่กับบาร์บี
คิวพลาซ่ามาถึง 25 ปี โดยคนกลุ่มนี้แต่ก่อนก็เคยเป็นวัยรุ่น วัยท างาน จนถึงตอนนี้มีครอบครัวก็ยัง
พาครอบครัวมาทานบาร์บีคิวพลาซ่าอยู่ กลุ่มครอบครัวน้ีมีความเชื่อมั่นในตัวแบรนด์อยู่แล้ว แต่ด้วย
สถานภาพทางสังคมเปลี่ยนไป คนที่มีครอบครัวโอกาสที่จะมาเดินห้างสรรพสินค้านั้นลดลง คือ 
อาจจะมาได้แค่ในเย็นวันศุกร์หรือวันเสาร์ วันอาทิตย์เท่านั้น  บาร์บีคิวพลาซ่าจึงท าการขยาย
กลุ่มเป้าหมายขึ้นเพื่อให้มีความครอบคลุมในทุกกลุ่มเป้าหมาย และปรับภาพลักษณ์ของบาร์บีคิว
พลาซ่า เพื่อที่จะให้กลุ่มเป้าหมายใหม่รู้จักบาร์บีคิวพลาซ่ามากขึ้น  

3)  กระบวนการการรีแบรนด์ด้ิงบาร์บีคิวพลาซ่า 
  บาร์บีคิวพลาซ่าได้มีการท ารีแบรนด์ดิ้ง 2 ส่วน ก็คือ (1) การรีแบรนด์ดิ้งภายใน
องค์กร ซึ่งเป็นการเปลี่ยนแปลงภายในองค์กร โดยเฉพาะวัฒนธรรมองค์กรของพนักงานทั้งบริษัท 
และ (2) การรีแบรนด์ด้ิงภายนอกองค์กรซึ่งเป็นการปรับภาพลักษณ์ใหม่ ในเร่ืองการปรับเปลี่ยนตรา
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สัญลักษณ์ (โลโก้) มาสคอต เมนอูาหาร การปรับปรุงและตกแต่งร้านบาร์บีคิวพลาซ่า รวมถึงการท า
การตลาดในการโฆษณา ประชาสัมพันธ์ และการจัดท าโปรโมชั่นเพื่อกระตุ้นยอดขาย ซึ่งเป็นสิ่งที่
จะท าให้ผู้บริโภคหรือคนภายนอกรับรู้ถึงภาพลักษณ์ใหม่ โดยมีรายละเอียดเกี่ยวกับกระบวนการ    
รีแบรนดด์ิง้ ดังนี ้

(1)  การรีแบรนด์ด้ิงภายในองค์กร 
การรีแบรนด์ดิ้งภายในองค์กรเป็นสิ่งที่บาร์บีคิวพลาซ่าด าเนินการท าเป็น

สิ่งแรก เนื่องจากเห็นว่าการที่เราจะปรับปรุงเปลี่ยนแปลงอะไรสักอย่างกับองค์กร เพื่อให้คน
ภายนอกรับรู้ได้นั้น เราควรที่จะสร้างความเข้าใจร่วมกันกับทีมผู้บริหารและพนักงานภายในองค์กร
ให้มีความเชื่อไปในทิศทางเดียวกันก่อน ถึงสาเหตุของการเปลี่ยนแปลง ความส าคัญของการ
เปลี่ยนแปลง ถ้าหากองค์กรไม่มีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้น องค์กรจะเป็นอย่างไร ไม่ใช่เปลี่ยนเพราะ
ผู้บริหารบอกให้เปลี่ยน โดยท าการเปลี่ยนแปลงตั้งแต่วิธีการคิด วิธีการบริหารงาน การสื่อสาร
ภายในองค์กร และวิธีการท างานของคนภายในองค์กร เมื่อคนภายในองค์กรมีความเชื่อร่วมกันแล้ว
ว่าการเปลี่ยนแปลงนั้นมีความส าคัญ พนักงานทุกฝ่ายก็จะเร่ิมปรับตัวเพื่อเปลี่ยนแปลงไปตาม
องค์กร และเมื่อองค์กรท าการสื่อสารออกไปสู่ผู้บริโภค จะท าให้การสื่อสารนั้นส่งไปถึงตัว
ผู้บริโภค และผู้บริโภคสามารถสัมผัสได้ถึงการเปลี่ยนแปลงตรงตามที่องค์กรต้องการ 

โดยการเปลี่ยนแปลงการสื่อสารของบาร์บีคิวพลาซ่านั้น มีการน าเทคนิค
การสื่อสารที่เรียกว่า Thanks  God  It's  Friday (TGIF) ซึ่ง Thanks  God  It's  Friday เป็นส านวน
ของฝร่ังหมายความว่า เป็นช่วงเวลาวันศุกร์ที่เราจะได้มีความสุขเป็นพิเศษ หลังจากการท างานหนัก
มาตลอดสัปดาห์ แต่การน าเอา TGIF มาประยุกต์ใช้กับองค์กรธุรกิจนั้นก็คือ การสร้างกิจกรรมดีๆ 
สนุกๆ ในองค์กรขึ้นมาในช่วงบ่ายวันศุกร์  โดยมีจุดประสงค์ เพื่อใช้เป็นเวที  ช่องทางในการ
สื่อสาร  และพูดคุยระหว่างผู้บริหารบริษัท  และพนักงาน  เพื่อให้ทุกคนได้รับรู้ร่วมกันถึง
สถานการณ์ส าคัญ  และความเป็นไปของบริษัท  เพื่อจะได้ปรับตัว  และปรับการท างานให้เข้าสู่
เป้าหมายร่วมกันได้ดีขึ้น  และที่ส าคัญการสร้างความสัมพันธ์ผ่านกิจกรรมแบบไม่เป็นทางการ
นั้น  จะช่วยส่งเสริมประสิทธิภาพในการท างานระหว่างฝ่ายได้ดียิ่งขึ้น 

โดยเทคนิค TGIF  นี้ท าให้ผู้บริหารสามารถสื่อสารกับพนักงานได้เกือบ
ทุกคนในองค์กร ซึ่งท าให้การสื่อสารที่องค์กรสื่อสารออกไปสามารถส่งไปถึงพนักงานโดยตรง 
ทางบาร์บีคิวพลาซ่านั้นท าการสื่อสาร TGIF ทั้ง 3 ส่วน คือ ในส่วนของส านักงานใหญ่ 
โรงงานผลิตนวนคร และสาขา โดยส่วนของส านักงานใหญ่ และโรงงานผลิตนวนครนั้น จะมีการ
ท าการสื่อสารโดยก าหนดให้วันศุกร์เป็นวันที่มีการประชุมร่วมกันเพื่อสื่อสารถึงผลประกอบการ
ขององค์กร สื่อสารเร่ืองที่ส าคัญขององค์กร หรือมีการท ากิจกรรมร่วมกันระหว่างผู้บริหารกับ
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พนักงาน และในส่วนของสาขานั้น ผู้บริหารจะใช้วิธีเดินทางไปในแต่ละสาขา เพื่อที่จะไปสื่อสาร
ถึงเคมเปญ กิจกรรม หรือโปรโมชั่นที่ทางบาร์บีคิวพลาซ่าได้จัดท าขึ้นมาด้วยตัวเอง แต่ถ้าหาก
ผู้บริหารไม่สามารถเดินทางไปได้ด้วยตนเอง ทางบาร์บีคิวพลาซ่าก็มีสายการบริหารที่ดูแลในแต่
โซน ท าการเดินสายออกไปสื่อสารกับพนักงานแทนได้ 

นอกจากนั้น บาร์บีคิวพลาซ่าก็ใส่ใจถึงรายละเอียดเล็กๆ อย่างเช่น การ
เปลี่ยนชุดพนักงานให้มีความทันสมัยขึ้น ซึ่งชุดของพนักงานนั้นก็มีความส าคัญทางด้านจิตใจมากๆ 
ซึ่งมันเป็นความภูมิใจของเขา  เราต้องออกแบบให้เขาสามารถใส่เดินออกไปข้างนอกหรือเดินขึ้น
รถเมล์กลับบ้านได้ด้วย บาร์บีคิวพลาซ่าจึงพิจารณาทุกรายละเอียด ต้ังแต่การปรับเปลี่ยนรองเท้าจาก
รองเท้าคัทชูมาเป็นรองเท้าผ้าใบ เพื่อให้เขาสามารถเดินท างานได้สะดวก รู้สึกกระฉับกระเฉง เสื้อก็
ต้องมีความยาวเป็นพิเศษ เพื่อให้เวลาที่เช็ดโต๊ะเสื้อไม่เปิดขึ้นมา รวมทั้งการเปลี่ยนชุดยูนิฟอร์มของ
ช่างซ่อมบ ารุง    บาร์บีคิวพลาซ่าก็ปรับเปลี่ยนให้ดูมีความทันสมัยขึ้น แสดงให้เห็นถึงความเป็นมือ
อาชีพ ท าให้เขารู้สึกมีความภาคภูมิใจในองค์กรที่ตนท างานอยู่ และการปรับเปลี่ยนอุปกรณ์หรือ
เคร่ืองมือในการซ่อมบ ารุง เพื่อให้ช่างสามารถซ่อมได้อย่างรวดเร็ว เพื่อให้หน้าร้านสามารถท างาน
ได้อย่างสะดวกที่สุด เคร่ืองมือก็ต้องมีความพร้อมในการท างาน ทางบาร์บีคิวพลาซ่าจึงปรับเปลี่ยน
ตรงจุดน้ีเพื่ออ านวยความสะดวกให้กับพนักงาน การที่เราจะปรับเปลี่ยนสิ่งเหล่านี้ก็เพื่อให้พนักงาน
มีความรู้สึกที่ดีต่อองค์กร พนักงานต้องมีความสุข และสนุกไปกับการท างานให้กับองค์กรเสียก่อน 
เพราะเราคิดว่าเมื่อพนักงานมีความสุข และสนุกไปกับการท างาน เขาจะสามารถไปส่งต่อความสุข 
ความสนุก และประสบการ์ณที่ดีให้กับลูกค้าได้ 

(2)  การรีแบรนด์ด้ิงภายนอกองค์กร 
บาร์บีคิวพลาซ่ามีการรีแบรนด์ดิ้งภายนอกองค์กร โดยเร่ิมจากการปรับ

รูปลักษณ์ภายนอกเพื่อให้องค์กรดูทันสมัยขึ้น โดยมีการปรับเปลี่ยนทั้ง มาสคอตบาร์บีกอน โลโก้ 
การจัดตกแต่งร้าน ภาชนะ Table Top Experience และวิธีการสื่อสารไปยังผู้บริโภค โดยมี
รายละเอียดกระบวนการรีแบรนด์ด้ิงภายนอกองค์กร ดังนี้ 

มาสคอตบาร์บีกอน ของบาร์บีคิวพลาซ่านี้ได้ถูกน ามาใช้ตั้งแต่ปี 2539 
โดยบาร์บีคิวพลาซ่าได้เลือกตัวมังกรขึ้นมาเป็นมาสคอต เพราะมังกรเป็นสัตว์มงคลของทุกชนชาติ 
มีความเป็นผู้น า และมีความเป็นมิตร ด้วยคาเรคเตอร์ของบาร์บีกอนที่มีความสนุกสนานและเป็น
มิตรนี ้จึงท าให้ผู้บริโภคสามารถจดจ า มีความผูกพัน และสามารถเข้าถึงแบรนด์ได้อย่างรวดเร็ว 

ในปี 2555 นั้น บาร์บีคิวพลาซ่าได้เร่ิมปรับเปลี่ยนรูปลักษณ์ของบาร์บี
กอนขึ้นมาใหม่ โดยการใช้โฆษณาเป็นตัวสื่อสารให้ผู้บริโภคเกิดการรับรู้ ท าให้ผู้บริโภคอยากรู้ 
และเกิดการติดตามว่าเกิดอะไรขึ้นกับบาร์บีกอน ภายใต้แคมเปญ “เสี่ยเส็ง เอาจริง” โดยสร้างตัว
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ละครเสี่ยเส็งขึ้นมาเป็นตัวด าเนินเร่ืองให้เสี่ยเส็งท าลักพาตัวบาร์บีกอนในทุกสาขาไปท าร้ายสารพัด
วิธี หลังจากนั้นทางบาร์บีคิวพลาซ่าจึงได้ท าการเปิดตัวมาสคอตรูปลักษณ์ใหม่ออกมา ซึ่งปรับ
รูปลักษณ์บาร์บีกอนให้ดูมีความทันสมัย มีความสนุกสนาน และเป็นมิตรมากขึ้น โดยถูกออกแบบ
ขึ้นมาใหม่โดย Massako Okamura (Creative Director) และ Yosuke Kojima (Art Director, 
Designer) ชาวญี่ปุ่น จนได้บาร์บีกอนรูปลักษณ์ใหม่ที่มีมีลักษณะเด่น 7 ประการ ดังนี้ เขาเรดาห์ ท า
หน้าที่หาวัตถุดิบคุณภาพ ตาสแกนอารมณ์ คอยจับความรู้สึกลูกค้าในร้าน จมูกคิวซี คอยดมว่า
อาหารปิ้งย่างควรใช้ไฟแค่ไหนถึงจะอร่อยก าลังดี ลิ้นจับรสชาติ ช่วยตรวจสอบความอร่อยของ
อาหาร ปีกน้อยเหินเวหา พาร่างสีเขียวออกเสาะหาแหล่งวัตถุดิบ นิ้ว คอยกระดิกเรียกพนักงานให้มา
บริการลูกค้าอย่างเต็มที่ และหางวัดอารมณ์ มาตรวัดความสุขของลูกค้าในร้าน ซึ่งถือว่าบาร์บีกอน
รูปลักษณ์ใหม่นี้สามารถเป็นตัวแทนเชื่อมโยงแบรนด์เข้ากับความสุขที่บาร์บีคิวพลาซ่าต้องการมอบ
ให้แก่ลูกค้าทุกท่าน (ดังแสดงในภาพ 4.4) 

 

           
 

ภาพท่ี 4.4  มาสคอตบาร์บีกอน รูปลักษณ์เก่า (ภาพซ้าย), รูปลักษณ์ใหม่ (ภาพขวา) 
แหล่งท่ีมา:  บริษัท เดอะบาร์บีคิวพลาซ่า จ ากัด, 2554ก, 2558ง.  
 

ในปี 2556 บาร์บีคิวพลาซ่าได้ท าการปรับเปลี่ยนตราสินค้าหรือโลโก้ของ
บาร์บีคิวพลาซ่าขึ้นมาใหม่โดยเลือกใช้สีเขียวเพียงสีเดียว และได้ท าการตัดบาร์บีกอนออกจากโลโก้
ไป แต่ยังคงรูปกระทะทองเหลืองที่เป็นเอกลักษณ์ของบาร์บีคิวพลาซ่าไว้อย่างเดิม (ดังแสดงในภาพ 
4.5) 

 

         
 

ภาพท่ี 4.5  โลโก้บาร์บีคิวพลาซ่า  รูปแบบเก่า (ภาพซ้าย), รูปแบบใหม่ (ภาพขวา) 
แหล่งท่ีมา:  บริษัท เดอะบาร์บีคิวพลาซ่า จ ากัด, 2554ก, 2558ค.    
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   นอกจากนั้นบาร์บีคิวพลาซ่ายังมีการปรับเปลี่ยนเมนูอาหาร ท าการออก
ชุดอาหารใหม่ๆตลอดเวลา มีการทยอยปรับปรุง ตกแต่งร้านเพื่อให้มีรูปลักษณ์ที่ทันสมัย มีความ
สดใส และอุปกรณ์ภายในร้านของบาร์บีคิวพลาซ่านั้น ได้ค่อยๆ ท าการทยอยปรับให้ดีขึ้น ซึ่งถ้าเข้า
ไปร้านที่ได้ปรับปรุงแล้ว ในส่วนของ Table Top Experian บนโต๊ะจะมีเคร่ืองดูดควันฝังที่เตาลงไป
ในโต๊ะ จาน ชาม จะมีหน้าตาที่เปลี่ยนไป ชุดเคร่ืองเคียงมีการปรับเปลี่ยน โดยเปลี่ยนจากเซรามิค
เป็นเมลานิน เพื่อให้ใช้งานได้สะดวกขึ้น ดูสะอาดตา คนท างานสามารถท างานได้ง่าย ซึ่งทางบาร์บี
คิวพลาซ่าไม่ได้ท าการปรับปรุงใหม่ทั้งหมดทีเดียวทุกสาขา แต่ใช้วิธีการทยอยปรับปรุง เพราะด้วย
ข้อจ ากัดด้านเวลา และเงินทุนจึงต้องทยอยปรับปรุงร้านไปเร่ือยๆ โดยจะท าการปรับปรุงอย่าง
ต่อเนื่องทุกวัน ซึ่งมันท าให้เราเหมือนรีแบรนด์ไปเร่ือยๆ วันละเล็กละน้อยในทุกวัน ซึ่ง
เปรียบเสมือนเราได้ออกเดินทางไปพบเจอสิ่งใหม่เร่ือยๆท าให้องค์กรของเรามีความสดใหม่อยู่
เสมอ 

และการรีแบรนด์ดิ้งภายนอกองค์กรมีอีกหนึ่งสิ่งที่ส าคัญ คือ การ
ปรับเปลี่ยนวิธีการสื่อสารไปยังผู้บริโภคบาร์บีคิวพลาซ่ามีการปรับเปลี่ยนวิธีการสื่อสารในเร่ืองของ
การท าการตลาด ประชาสัมพันธ์ และโปรโมชั่น เพื่อขยายฐานลูกค้าทั้งกลุ่มวัยรุ่น และวัยท างานให้
เพิ่มขึ้น อีกทั้งยังคงรักษากลุ่มครอบครัวให้มีความแข็งเกร่งเพิ่มขึ้น  สามารถพูดได้ว่าบาร์บีคิว
พลาซ่านับว่า เป็น แบรนด์ที่มีความเป็นผู้น าในด้านการท าแคมเปญทางการตลาด และมี
ประสิทธิภาพ อีกทั้งยังการท าการตลาดของบาร์บีคิวพลาซ่านั้นยังมีความโดดเด่น โดนใจผู้บริโภค
ทุกกลุ่มเป้าหมายอีกด้วย 

บาร์บีคิวพลาซ่ามีการวางแผนการตลาดเชิงรุกโดยการประชาสัมพันธ์ผ่าน
สื่อประเภทต่างๆโดยเฉพาะการใช้สื่อออนไลน์ในการแนะน าบาร์บีคิวพลาซ่าให้คนรู้จัก ซึ่งการใช่
สื่อออนไลน์นั้นถือเป็นช่องทางที่จะส่งข้อมูลไปถึงกลุ่มลูกค้าเป้าหมายหลัก ได้แก่  กลุ่มวัยรุ่น กลุ่ม
วัยท างาน และกลุ่มครอบครัวได้โดยตรง นอกจากนั้นบาร์บีคิวพลาซ่ายังใช้กลยุทธ์โปรโมชั่นที่
น่าสนใจในการดึงดูดลูกค้า และกระตุ้นให้ลูกค้าเดิมกลับมารับประทานอาหารที่ร้านอีกคร้ังพร้อม
กับเพิ่มจ านวนลูกค้าใหม่เข้าร้าน 

โดยกระบวนการในการท าการสื่อสารการตลาดนั้น บาร์บีคิวพลาซ่าจะท า
การวางแผน โดยก าหนดวัตถุประสงค์ที่จะท าภายใน 1 ปี ยกตัวอย่างเช่นเมื่อปี 2557 บาร์บีคิว
พลาซ่าได้ก าหนดวัตถุประสงค์ว่าให้วัยรุ่นรู้จักบาร์บีคิวพลาซ่ากันใหม่ บาร์บีคิวพลาซ่าจึงท าการหา
ข้อมูลว่ากลุ่มวัยรุ่นชอบอะไร ใช้อะไร อินไซต์เป็นอย่างไร จากนั้นจึงท าการออกแบบเคมเปญ
เพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของกลุ่มวัยรุ่น ขณะเดียวกันก็ต้องสอดคล้องกับค่านิยมหลักของ
องค์กรที่ว่า บาร์บีคิวพลาซ่าเป็นองค์กรที่เน้นคุณภาพของอาหาร เน้นเร่ืองความสนุก เน้นเร่ือง
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ประสบการ์ณ บาร์บีคิวพลาซ่าจึงสร้างเคมเปญที่เป็นร้านที่ส่งมอบประสบการณ์การกินที่สนุก มี
ความแปลกใหม่ให้กับผู้บริโภคเสมอ โดยมีรายละเอียดตัวอย่างเคมเปญที่โดดเด่นของบาร์บีคิว
พลาซ่า ดังนี ้

เคมเปญ Line Must Buy ที่น ากลยุทธ์ Stricker Marketing เข้ามาใช้ ซึ่ง
บาร์บีคิวพลาซ่าอยากท าให้เกิดการบูรณาการกันระหว่างหน้าร้านกับช่องทางกิจกรรมออนไลน์ของ
แบรนด์ จึงเกิดเป็นเคมเปญ Line Must Buy ขึ้น โดยเปิดตัวโปรโมชั่นอาหารชุด ไลน์สติ๊กก้อน 
(Line Stickgon) เมื่อลูกค้าท าการสั่งอาหารชุดดังกล่าว จะได้รับสิทธิ์ดาวน์โหลดบาร์บีกอนไลน์
สติ๊กเกอร์ได้ฟร ีโดย บาร์บีคิวพลาซ่าจะมีซีเรียล นัมเบอร์ (Serial Number) จ านวน 2 เลขหมาย โดย
สามารถใช้ได้แค่ 1 เลขหมายต่อ 1 Line ID เพื่อน าซีเรียล นัมเบอร์ไปกรอกใน Sticker Shop แล้วท า
การดาวน์โหลดไลน์สติ๊กก้อน อีกทั้งยังได้รับพัดบาร์บีกอน 1 อัน ซึ่งถือว่าบาร์บีคิวพลาซ่าเป็นเจ้า
แรกในประเทศไทยที่ได้น า Line Must Buy มาจัดท าโปรโมชั่นอาหารชุดควบคู่ไปกับแคมเปญ
ออนไลน ์(ดังแสดงในภาพ 4.6) 

 

    
 

ภาพท่ี 4.6  ไลน์สติ๊กก้อน (Line Stickgon) 
แหล่งท่ีมา:  บริษัท เดอะบาร์บีคิวพลาซ่า จ ากัด, 2557ค.  
 

เคมเปญ ล่าไข่บาร์บีกอน ได้น ากลยุทธ์คาแร็กเตอร์มาร์เก็ตติ้ง (Character 
Marketing) เข้ามาใช้ ด้วยการใช้ตัวมาสคอตบาร์บีกอนเป็นสื่อกลางเพื่อสร้างการรับรู้เกี่ยวกับแบ
รนด์ และเพื่อให้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้ดียิ่งขึ้น บาร์บีคิวพลาซ่าจึงเปิดตัวโปรโมชั่นอาหารชุด “ล่า
ไข่บาร์บีกอน”  เพื่อให้ลูกค้าได้ร่วมฉลองความสุขกันในปลายปี เมื่อลูกค้าสั่งชุดอาหารดังกล่าว จะ
สามารถจับไข่บาร์บีกอน เพื่อรับของขวัญจากทางบาร์บีคิวพลาซ่า เช่น ร่มบาร์บีกอน หมวกบาร์บี
กอน กระเป๋าผ้าบาร์บีกอน ตุ๊กตาบาร์บีกอน แฟลชไดร์ฟบาร์บีกอน สมุดไดอาร่ีบาร์บีกอน รองเท้า
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บาร์บีกอน และผ้าห่มอเนกประสงค์บาร์บีกอน เป็นต้น  และยังมีมงกุฎที่มาพร้อมกับชุดอาหารให้
ลูกค้าได้ใส่ถ่ายรูป พนักงานก็มีส่วนร่วมกับลูกค้าในการช่วยถ่ายรูป ช่วยลุ้นในการจับไข่บาร์บีกอน
เพื่อรับของขวัญ  ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวท าให้เกิดประสบการณ์ร่วมกันระหว่างลูกค้ากับพนักงานได้
เป็นอย่างดี (ดังแสดงในภาพ 4.7) 

 

 
 

ภาพท่ี 4.7  ล่าไข่บาร์บีกอน 
แหล่งท่ีมา:  บริษัท เดอะบาร์บีคิวพลาซ่า จ ากัด, 2557ข. 

 
และอีก 1 เคมเปญที่ทางบาร์บีคิวพลาซ่าได้ส่งมอบความสุขให้กับลูกค้า

ส่งท้ายปี 2557 คือเคมเปญ ท ามื้อนี้ให้ดีที่สุด น ามาสู่การมอบทริปที่ดีที่สุดกับมื้อที่ดีที่สุดเพื่อเป็น
ของขวัญให้แก่ลูกค้าบาร์บีคิวพลาซ่ากับประสบการณ์การท่องเที่ยวที่พิเศษ เป็นทริปที่ลูกค้า
สามารถเลือกสถานที่เที่ยว ได้เอง โดยใช้ชื่อโปรโมชั่น “ เที่ยวเลือกได้ 1,000,000 บาท ” ลูกค้า
สามารถน าคนรู้ใจไปด้วยได้ โดยไม่จ ากัดจ านวน เมื่อลูกค้ารับประทานอาหารที่ร้าน บาร์บีคิว
พลาซ่า ครบทุกๆ 500 บาท จะได้สิทธิ์คูปอง ลุ้น ชิงโชค จ านวน 1 ใบ เพื่อส่ง SMS ลุ้นรับรางวัลท
ริปในฝันได้ทันที (ดังแสดงในภาพ 4.8)  
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ภาพท่ี 4.8  เที่ยวเลือกได้ 1,000,000 บาท 
แหล่งท่ีมา:  บริษัท เดอะบาร์บีคิวพลาซ่า จ ากัด, 2557ก. 
 

4)  ผลการจากรีแบรนด์ด้ิงบาร์บีคิวพลาซ่า 
ผลจากการรีแบรนด์ด้ิงบาร์บีคิวพลาซ่า  สามารถแบ่งผลออกได้เป็น 2 ส่วน คือ (1) 

ผลจากการรีแบรนด์ดิ้งภายในองค์กร และ (2) ผลจากการรีแบรนด์ดิ้งภายนอกองค์กร ซึ่งมี
รายละเอียดดังต่อไปนี้ 

(1)  ผลจากการรีแบรนด์ด้ิงภายในองค์กร 
ทางบาร์บีคิวพลาซ่าได้ท าการส ารวจถึงความผูกพันของพนักงานกับ

องค์กร ในเร่ืองของพนักงานมีความรู้สึกอย่างไรต่อองค์กร มีการตรวจสอบว่าพนักงานพูดถึง
องค์กรในแง่ดีหรือไม่ โดยพนักงานนั้นพูดถึงองค์กรทั้งกับเพื่อน และกับลูกค้าไหม พนักงานมีการ
อยู่ในองค์กรนานขึ้นไหม พนักงานมีความทุ่มเทให้กับองค์กรไหม โดยบาร์บีคิวพลาซ่าท าการวัดทั้ง
ก่อน และหลังที่ท าการรีแบรนด์ดิ้ง ซึ่งการส ารวจในตอนแรกวัดความผูกพันของพนักงานกับ
องค์กรได้ 60% หลังจากที่ท าการรีแบรนด์ดิ้งขึ้นแล้ววัดความผูกพันของพนักงานกับองค์กรได้ถึง 
74% ซึ่งมีเปอร์เซ็นตท์ี่สูงขึ้น  

(2)  ผลจากการรีแบรนด์ด้ิงภายนอกองค์กร 
ทางบาร์บีคิวพลาซ่าได้ท าการส ารวจในเชิงปริมาณกับกลุ่มผู้บริโภค เพื่อ

จัดอันดับแบรนด์ที่อยู่ในใจของผู้บริโภค (Top-of-mind Awareness) ในกลุ่มของร้านอาหารไทย 
โดยบาร์บีคิวพลาซ่าท าการส ารวจทั้งก่อน และหลังที่ท าการรีแบรนด์ดิ้ง ซึ่งการส ารวจก่อนการท ารี
แบรนด์ดิ้งนั้น แบรนด์บาร์บีคิวพลาซ่าอยู่ในอันดับท็อปเท็นปลายๆ แต่หลังจากที่บาร์บีคิวพลาซ่า
ได้ท ารีแบรนด์ด้ิงแล้ว ผู้บริโภคมีการรับรู้ และรู้สึกตื่นเต้นกับแบรนด์บาร์บีคิวพลาซ่ามากขึ้น จึงท า
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ให้การส ารวจหลังจากการรีแบรนด์ด้ิงนั้น พบว่า แบรนด์บาร์บีคิวพลาซ่าสามารถขึ้นมาอยู่ในอันดับ
ที่ 5 ของร้านอาหารในประเทศไทย 

5)  ปัญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้นจากการรีแบรนด์ด้ิงบาร์บีคิวพลาซ่า 
ปัญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้นจากการรีแบรนด์ดิ้งบาร์บีคิวพลาซ่า ก็คือ การสื่อสาร

เพื่อสร้างความเข้าใจร่วมกัน ให้พนักงานทุกคนรับรู้ ยอมรับ เชื่อใจ ไว้วางใจ และมีความเข้าใจที่
ใกล้เคียงกันในการที่บาร์บีคิวพลาซ่าจะท าการรีแบรนด์ดิ้ง เนื่องจากบาร์บีคิวพลาซ่ามีพนักงานเป็น
จ านวนมากทั้งในส่วนของส านักงานใหญ่ โรงงานผลิต และสาขา การที่จะท าการสื่อสารออกไปจึง
ท าให้ต้องใช้เวลาในการสื่อสาร ใช้เวลาในการพิสูจน์ให้พนักงานเห็นผลลัพธ์ที่จะเกิดขึ้น โดยการที่
ผู้บริหารต้องลงมือท าให้พนักงานเห็นก่อน แล้วพนักงานจะค่อยๆ เห็นผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น เร่ิมรู้สึกได้
ถึงการเปลี่ยนแปลง ซึ่งในช่วงแรกที่มีการเปลี่ยนแปลงบาร์บีคิวพลาซ่านัน้มีความยาก และอุปสรรค
เกิดขึ้น เพราะต้องใช้แรง ใช้ทรัพยากรเยอะมาก ท าให้บาร์บีคิวพลาซ่าได้รับรู้ว่าต่อจากนี้ไปเราจะ
ไม่รอให้ถึงเวลาที่จ าเป็นต้องเปลี่ยนแปลงองค์กรขึ้น แต่เราจะรีแบรนด์ดิ้งองค์กรอย่างสม่ าเสมอ ท า
ทุกวัน วันละนิดวันละหน่อย ท าไปเร่ือยๆ เราเองจะไม่เหนื่อย ผู้บริโภคก็จะรู้สึกถึงความสดใหม่
ขององค์กรตลอดเวลา  
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4.2  ส่วนที่ 2 การตอบสนองของผู้บริโภคต่อภาพลักษณ์ตราสินค้าร้านอาหารประเภท 
 ปิ้งย่าง 
 
 การศึกษาการตอบสนองของผู้บริโภคต่อภาพลักษณ์ตราสินค้าร้านอาหารประเภทปิ้งย่าง 
เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ โดยใช้แบบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่ม
ตัวอย่าง จ านวน 400 ชุด โดยผู้วิจัยได้แบ่งผลการวิเคราะห์ข้อมูลออกเป็น 2 ตอน โดยมีรายละเอียด
ดังนี ้

4.2.1  ตอนที่ 1  การวิเคราะห์เชิงพรรณนา (Descriptive Analysis) 
1) การวิเคราะห์ข้อมูลลักษณะทางประชากรของกลุ่มตัวอย่าง 
2) การวิเคราะห์ข้อมูลการตอบสนองด้านพฤติกรรมการใช้บริการบาร์บีคิว

พลาซ่า 
3) การวิเคราะห์ข้อมูลการตอบสนองด้านการรับรู้ภาพลักษณ์ตราสินค้าบาร์บีคิว

พลาซ่า 
4) การวิเคราะห์ข้อมูลการตอบสนองด้านทัศนคติการสื่อสารการตลาดบาร์บีคิว

พลาซ่า 
4.2.2  ตอนที่ 2  การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงอนุมาน (Inferential Analysis)  

1) สมมติฐานที่ 1 ลักษณะทางประชากรที่แตกต่างกันมีการรับรู้ภาพลักษณ์ตรา
สินค้า ทัศนคติการสื่อสารการตลาด และพฤติกรรมการใช้บริการบาร์บีคิวพลาซ่าของผู้บริโภค
แตกต่างกัน 

2) สมมติฐานที่ 2 การรับรู้ภาพลักษณ์ตราสินค้ามีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการ
ใช้บริการบาร์บีคิวพลาซ่า หลังจากการรีแบรนด์ด้ิงของผู้บริโภค 

3) สมมติฐานที่ 3 ทัศนคติการสื่อสารการตลาดมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการ
ใช้บริการบาร์บีคิวพลาซ่า  
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4.2.1  ตอนท่ี 1  การวิเคราะห์เชิงพรรณนา (Descriptive Analysis) 
1)  การวิเคราะห์ข้อมูลลักษณะทางประชากรของกลุ่มตัวอย่าง 

  ผู้วิจัยได้ท าการวิเคราะห์ข้อมูลลักษณะทางประชากรของกลุ่มตัวอย่าง จ านวน 400 
คน ประกอบด้วยข้อมูลทางด้านเพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 
ตามตารางที่ 4.1-4.6 ดังต่อไปนี ้
 
ตารางท่ี 4.1  แสดงจ านวน ร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง จ าแนกตามเพศ 
 

เพศ จ านวน ร้อยละ 
ชาย 165 41.3 
หญิง 235 58.8 

รวม 400 100.0 
 
  จากตารางที่ 4.1 พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 58.8 
และเป็นเพศชาย คิดเป็นร้อยละ 41.3 
 
ตารางท่ี 4.2  แสดงจ านวน ร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง จ าแนกตามอายุ 
 

อายุ จ านวน ร้อยละ 
น้อยกว่า 20 ปี  26  6.5 
20 – 24 ปี  89 22.3 
25 – 29 ปี   126 31.5 
30 – 34 ปี    52 13.0 
35 – 39 ปี  63 15.8 
40 ปีขึ้นไป  44 11.0 

รวม 400 100.0 
 
  จากตารางที่ 4.2 พบว่า กลุ่มตัวอย่างที่มีช่วงอายุ 25 – 29 ปี มีจ านวนมากที่สุด คิด
เป็นร้อยละ 31.5 รองลงมา คือกลุ่มตัวอย่างที่มีช่วงอายุ 20 – 24 ปี คิดเป็นร้อยละ 22.3 นอกนั้นเป็น
กลุ่มที่มีช่วงอายุ 35 – 39 ปี คิดเป็นร้อยละ 15.8 ช่วงอายุ 30 – 34 ปี คิดเป็นร้อยละ 13.0 ช่วงอายุ 40 
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ปีขึ้นไป คิดเป็นร้อยละ 11.0 ตามล าดับ และกลุ่มตัวอย่างที่มีจ านวนน้อยที่สุดมีช่วงอายุ น้อยกว่า 20 
ปี คิดเป็นร้อยละ 6.5         
 
ตารางท่ี 4.3  แสดงจ านวน ร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง จ าแนกตามสถานภาพ 
 

สถานภาพ จ านวน ร้อยละ 
โสด 245 61.3 
สมรส 134 33.5 
หย่าร้าง/หม้าย/แยกกันอยู่   21   5.3 

รวม 400 100.0 
 
  จากตารางที่ 4.3 พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีสถานภาพที่เป็นโสด มีจ านวนมากที่สุด คิด
เป็นร้อยละ 61.3 รองลงมา คือ กลุ่มตัวอย่างที่มีสถานภาพที่สมรส คิดเป็นร้อยละ 33.5 และกลุ่ม
ตัวอย่างที่มีสถานภาพที่หย่าร้าง/หม้าย/แยกกันอยู่ น้อยที่สุด คิดเป็นร้อยละ 5.3  
 
ตารางท่ี 4.4  แสดงจ านวน ร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง จ าแนกตามระดับการศึกษา 
 

ระดับการศึกษา จ านวน ร้อยละ 
ต่ ากว่ามัธยมศึกษาตอนปลาย    7   1.8 
มัธยมศึกษาตอนปลาย   26   6.5 
อนุปริญญา   35   8.8 
ปริญญาตรี 240 60.0 
สูงกว่าปริญญาตรี   92 23.0 

รวม 400 100.0 
  

จากตารางที่ 4.4 พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีระดับการศึกษาในระดับปริญญาตรี มี
จ านวนมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 60.0 รองลงมา คือ กลุ่มตัวอย่างที่มีระดับการศึกษาสูงกว่าปริญญา
ตรี คิดเป็นร้อยละ 23 นอกนั้นเป็นกลุ่มตัวอย่างที่มีระดับการศึกษาอนุปริญญา คิดเป็นร้อยละ 8.8 
ระดับการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย คิดเป็นร้อยละ 6.5 ตามล าดับ และกลุ่มตัวอย่างที่มีระดับ
การศึกษาต่ ากว่ามัธยมศึกษาตอนปลายมีจ านวนน้อยที่สุด คิดเป็นร้อยละ 1.8 
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ตารางท่ี 4.5  แสดงจ านวน ร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง จ าแนกตามอาชีพ 
 

อาชีพ จ านวน ร้อยละ 
นักเรียน/นักศึกษา 116 29.0 
ข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ   55 13.8 
พนักงานบริษัทเอกชน 130 32.5 
ธุรกิจส่วนตัว   75 18.8 
แม่บ้าน/พ่อบ้าน   18   4.5 
อ่ืน ๆ (โปรดระบุ.............)    6   1.5 

รวม 400 100.0 
 
  จากตารางที่ 4.5 พบว่า กลุ่มตัวอย่างที่ประกอบอาชีพพนักงานบริษัทเอกชน มี
จ านวนมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 32.5 รองลงมา คือ กลุ่มตัวอย่างที่ประกอบอาชีพนักเรียน/นักศึกษา 
คิดเป็นร้อยละ 29.0 นอกนั้นเป็นกลุ่มตัวอย่างที่ประกอบอาชีพธุรกิจส่วนตัว คิดเป็นร้อยละ 18.8 
ประกอบอาชีพข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ คิดเป็นร้อยละ 13.8 ประกอบอาชีพแม่บ้าน/พ่อบ้าน คิดเป็น
ร้อยละ 4.5 ตามล าดับ และกลุ่มตัวอย่างที่ประกอบอาชีพอ่ืนๆ ได้แก่ ช่างถ่ายภาพ อาจารย์ ค้าขาย 
เขียนเว็บ รับจ้าง และทนายความ มีจ านวนน้อยที่สุด คิดเป็นร้อยละ 1.5   
 
ตารางท่ี 4.6 แสดงจ านวน ร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง จ าแนกตามรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 
 

รายได้เฉลี่ยต่อเดือน จ านวน ร้อยละ 
น้อยกว่าหรือเท่ากับ 10,000 บาท   58 14.5 
10,001 – 20,000 บาท 154 38.5 
20,001 – 30,000 บาท   85 21.3 
มากกว่า 30,000 บาท 103 25.8 

รวม 400 100.0 
 
  จากตารางที่ 4.6 พบว่า กลุ่มตัวอย่างที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนอยู่ที่ระหว่าง 10,001 – 
20,000 บาท มีจ านวนมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 38.5 รองลงมา คือ กลุ่มตัวอย่างที่มีรายได้เฉลี่ยต่อ
เดือนอยู่ที่  
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มากกว่า 30,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 25.8 นอกนั้นเป็นกลุ่มตัวอย่างที่มีรายได้ต่อเดือนเฉลี่ยอยู่ที่
ระหว่าง 20,001 – 30,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 21.3 ตามล าดับ และกลุ่มตัวอย่างที่มีรายได้เฉลี่ยต่อ
เดือน น้อยกว่าหรือเท่ากับ 10,000 บาท มีจ านวนน้อยที่สุด คิดเป็นร้อยละ 14.5 

2)  การวิเคราะห์ข้อมูลการตอบสนองด้านพฤติกรรมการใช้บริการบาร์บีคิวพลาซ่า 
การวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับการตอบสนองด้านพฤติกรรมการใช้บริการบาร์บีคิว

พลาซ่าของผู้บริโภค ประกอบไปด้วยรายละเอียดตามตารางที่ 4.7 – 4.11 ดังต่อไปนี้ 
 

ตารางท่ี 4.7  แสดงจ านวน ร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง จ าแนกตามความถี่ของการใช้บริการบาร์บีคิว 
พลาซ่าโดยเฉลี่ย 

 

ความถี่ของการใช้บริการ 
บาร์บีคิวพลาซ่าโดยเฉลี่ย 

จ านวน ร้อยละ 

1 คร้ังต่อเดือน 236 59.0 
2 คร้ังต่อเดือน   86 21.5 
3 คร้ังต่อเดือน   43 10.8 
มากกว่า 3 คร้ังต่อเดือน   35   8.8 

รวม 400 100.0 

  
จากตารางที่ 4.7 พบว่า กลุ่มตัวอย่างที่มีความถี่ของการใช้บริการบาร์บีคิวพลาซ่า

โดยเฉลี่ย ที่ 1 คร้ังต่อเดือน มีจ านวนมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 59.0 รองลงมาคือกลุ่มตัวอย่างที่มี
ความถี่ของการใช้บริการบาร์บีคิวพลาซ่าโดยเฉลี่ยที่ 2 คร้ังต่อเดือน คิดเป็นร้อยละ 21.5 นอกนั้น
เป็นกลุ่มตัวอย่างที่มีความถี่ของการใช้บริการบาร์บีคิวพลาซ่าโดยเฉลี่ยที่ 3 คร้ังต่อเดือน 10.8 
ตามล าดับ และกลุ่มตัวอย่างที่มีความถี่ของการใช้บริการบาร์บีคิวพลาซ่าโดยเฉลี่ยที่มากกว่า 3 คร้ัง
ต่อเดือน มีจ านวนน้อยที่สุด คิดเป็นร้อยละ 8.8      
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ตารางท่ี 4.8  แสดงจ านวน ร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง จ าแนกตามระยะเวลาที่มาใช้บริการบาร์บีคิว  
       พลาซ่า 

 
ระยะเวลาท่ีมาใช้บริการ 

บาร์บีคิวพลาซ่า 
จ านวน ร้อยละ 

30 นาที   18   4.5 
1 ชั่วโมง 129 32.3 
1 ชั่วโมง 30 นาที 177 44.3 
2 ชั่วโมง   63 15.8 
มากกว่า 2 ชั่วโมง   13   3.3 

รวม 400 100.0 
 
  จากตารางที่ 4.8 พบว่า กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ระยะเวลาในการใช้บริการบาร์บีคิว
พลาซ่าอยู่ที่ 1 ชั่วโมง 30 นาที มีจ านวนมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 44.3 รองลงมาคือ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้
ระยะเวลาในการใช้บริการบาร์บีคิวพลาซ่าอยู่ที่ 1 ชั่วโมง คิดเป็นร้อยละ 32.3 นอกนั้นเป็นกลุ่ม
ตัวอย่างที่ใช้ระยะเวลาในการใช้บริการบาร์บีคิวพลาซ่าอยู่ที่ 2 ชั่วโมง คิดเป็นร้อยละ 15.8 ใช้
ระยะเวลาในการใช้บริการบาร์บีคิวพลาซ่าอยู่ที่ 30 นาที คิดเป็นร้อยละ 4.5 ตามล าดับ และกลุ่ม
ตัวอย่างที่ใช้ระยะเวลาในการใช้บริการบาร์บีคิวพลาซ่าอยู่ที่มากกว่า 2 ชั่วโมง มีจ านวนน้อยที่สุด 
คิดเป็นร้อยละ 3.3              
 
ตารางท่ี 4.9  แสดงจ านวน ร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง จ าแนกตามช่วงเวลาที่มาใช้บริการบาร์บีคิว  

       พลาซ่า 
 

ช่วงเวลาทีม่าใช้บริการ 
บาร์บีคิวพลาซ่า 

จ านวน ร้อยละ 

11.00 - 13.00 น.   26   6.5 
13.00 - 15.00 น.   76 19.0 
15.00 - 17.00 น.   82 20.5 
17.00 - 19.00 น. 137 34.3 
19.00 - 21.00 น.   79 19.8 

รวม 400 100.0 
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  จากตารางที่ 4.9 พบว่า กลุ่มตัวอย่างที่มาใช้บริการบาร์บีคิวพลาซ่าในช่วงเวลา 
17.00 - 19.00 น. มีจ านวนมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 34.3 รองลงมาคือ กลุ่มตัวอย่างที่มาใช้บริการ
บาร์บีคิว พลาซ่าในช่วงเวลา 15.00 - 17.00 น. คิดเป็นร้อยละ 20.5 นอกนั้นเป็นกลุ่มตัวอย่างที่มาใช้
บริการบาร์บีคิวพลาซ่าในช่วงเวลา 19.00 - 21.00 น. คิดเป็นร้อยละ 19.8 มาใช้บริการบาร์บีคิว
พลาซ่าในช่วงเวลา 13.00 - 15.00 น. คิดเป็นร้อยละ 19.0 ตามล าดับ และกลุ่มตัวอย่างที่มาใช้บริการ
บาร์บีคิว พลาซ่าในช่วงเวลา 11.00 - 13.00 น. มีจ านวนน้อยที่สุด คิดเป็นร้อยละ 6.5           
 
ตารางท่ี 4.10  แสดงจ านวน ร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง จ าแนกตามค่าใช้จ่ายต่อคร้ังที่มาใช้บริการ 

         บาร์บีคิวพลาซ่า 
 

ค่าใช้จ่ายต่อครั้งท่ี 
มาใช้บริการบาร์บีคิวพลาซ่า 

จ านวน ร้อยละ 

500 - 1,000 บาท 130 32.5 
1,001 - 1,500 บาท 173 43.3 
1,501 - 2,000 บาท   78 19.5 
2,000 บาทขึ้นไป   19   4.8 

รวม 400 100.0 
  

จากตารางที่ 4.10 พบว่า กลุ่มตัวอย่างที่มีค่าใช้จ่ายต่อคร้ังที่มาใช้บริการบาร์บีคิว
พลาซ่าอยู่ที่ 1,001 - 1,500 บาท มีจ านวนมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 43.3 รองลงมาคือ กลุ่มตัวอย่างที่มี
ค่าใช้จ่ายต่อคร้ังที่มาใช้บริการบาร์บีคิวพลาซ่าอยู่ที่ 500 - 1,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 32.5 นอกนั้น
เป็นกลุ่มตัวอย่างที่มีค่าใช้จ่ายต่อคร้ังที่มาใช้บริการบาร์บีคิวพลาซ่าอยู่ที่ 1,501 - 2,000 บาท คิดเป็น
ร้อยละ 19.5 ตามล าดับ และกลุ่มตัวอย่างที่มีค่าใช้จ่ายต่อคร้ังที่มาใช้บริการบาร์บีคิวพลาซ่าอยู่ที่ 
2,000 บาทขึ้นไป มีจ านวนน้อยที่สุด คิดเป็นร้อยละ 4.8       
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ตารางท่ี 4.11  แสดงจ านวน ร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง จ าแนกตามบุคคลที่มาใช้บริการบาร์บีคิว 
         พลาซ่าด้วย 
 

บุคคลที่มาใช้บริการ 
บาร์บีคิวพลาซ่าด้วย 

จ านวน ร้อยละ 

คนเดียว    9   2.3 
เพื่อน 154 38.5 
ครอบครัว 185 46.3 
คนรัก   52 13.0 

รวม 400 100.0 
 
  จากตารางที่ 4.11 พบว่า กลุ่มตัวอย่างที่มาใช้บริการบาร์บีคิวพลาซ่ากับครอบครัว 
มีจ านวนมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 46.3 รองลงมาคือ กลุ่มตัวอย่างที่มาใช้บริการบาร์บีคิวพลาซ่ากับ
เพื่อน คิดเป็นร้อยละ 38.5 นอกนั้นเป็นกลุ่มตัวอย่างที่มาใช้บริการบาร์บีคิวพลาซ่ากับคนรัก คิดเป็น
ร้อยละ 13.0 ตามล าดับ และกลุ่มตัวอย่างที่มาใช้บริการบาร์บีคิวพลาซ่า คนเดียว มีจ านวนน้อยที่สุด 
คิดเป็นร้อยละ 2.3     
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3) การวิเคราะห์ข้อมูลการตอบสนองด้านการรับรู้ภาพลักษณ์ตราสินค้าบาร์บีคิว
พลาซ่า 

การวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับการตอบสนองด้านการรับรู้ภาพลักษณ์ตราสินค้าบาร์บี
คิวพลาซ่าของผู้บริโภค ประกอบไปด้วยรายละเอียดตามตารางที่ 4.12 ดังต่อไปนี้ 

 
ตารางท่ี 4.12  แสดงร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน จ าแนกตามระดับการรับรู้    

ภาพลักษณ์ตราสินค้าบาร์บีคิวพลาซ่า 
 

การรับรู้ภาพลักษณ์
ตราสินค้า 

บาร์บีคิวพลาซ่า 

ระดับการรับรู้ 

Mean S.D. 
ระดับ 
การรับรู้ 

มาก
ท่ีสุด 

มาก ปาน
กลาง 

น้อย น้อย
ท่ีสุด 

จ านวน จ านวน จ านวน จ านวน จ านวน 
ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ 

1. บาร์บีคิวพลาซ่า 
เป็นร้านอาหารปิ้งย่าง
เจ้าแรกของเมืองไทยที่
มีชื่อเสียงและเป็นที่
รู้จัก 

110 
(27.5) 

193 
(48.3) 

80 
(20.0) 

13 
(3.3) 

4 
(1.0) 

3.98 0.83 มาก 

2. บาร์บีคิวพลาซ่าเป็น
ร้านอาหารปิ้งย่าง 
สไตลมองโกล 

60 
(15.0) 

150 
(37.5) 

145 
(36.3) 

31 
(7.8) 

14 
(3.5) 

3.53 0.96 มาก 

3. ตราสัญลักษณ์ 
 (โลโก้) ของบาร์บีคิว- 
พลาซ่ามีการปรับ- 
เปลี่ยนเป็นสีเขียว  
ท าให้รู้ว่าภาพลักษณ์
บาร์บีคิวพลาซ่ามีการ
เปลี่ยนแปลง 

113 
(28.3) 

168 
(42.2) 

91 
(22.8) 

21 
(5.3) 

7 
(1.8) 

3.90 0.93 มาก 

4. มาสคอตของบาร์บี-
คิวพลาซ่าคือตัวบาร์บี-
กอนเป็นมังกรสีเขียว 

191 
(47.8) 

141 
(35.3) 

59 
(14.8) 

9 
(2.3) 

0 
(0) 

4.29 0.80 มากที่สุด 
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ตารางท่ี 4.12  (ต่อ) 
 

การรับรู้ภาพลักษณ์
ตราสินค้า 

บาร์บีคิวพลาซ่า 

ระดับการรับรู้ 

Mean S.D. 
ระดับ 
การรับรู้ 

มาก
ท่ีสุด 

มาก ปาน
กลาง 

น้อย น้อย
ท่ีสุด 

จ านวน จ านวน จ านวน จ านวน จ านวน 

ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ 

5. บาร์บีคิวพลาซ่าได้
ปรับภาพลักษณ์ตัว
บาร์บีกอนให้ดูน่ารัก 
สดใสขึ้นท าให้รู้ว่า
ภาพลักษณ์บาร์บีคิว 
พลาซ่า มีการเปลี่ยน- 
แปลง 

142 
(35.5) 

175 
(43.8) 

69 
(17.3) 

12 
(3.0) 

2 
(0.5) 

4.11 0.83 มาก 

6. สโลเกนของบาร์-   
บีคิวพลาซ่า คือ  
“ตัวจริง อร่อยจริง 
เร่ืองปิ้งย่าง” 

145 
(36.3) 

183 
(45.8) 

62 
(15.5) 

9 
(2.3) 

1 
(0.3) 

4.16 0.78 มาก 

7. จุดเด่นของบาร์บีคิว 
พลาซ่าคือน้ าจิ้มสูตร-
พิเศษการใช้กะทะ
ทองเหลืองในการย่าง 
และตัวมาสคอต คือ 
บาร์บีกอน 

112 
(28.0) 

199 
(49.8) 

80 
(20.0) 

7 
(1.8) 

2 
(0.5) 

4.03 0.77 มาก 

8. บาร์บีคิวพลาซ่าได้
มีการปรับปรุงภาชนะ
และการตกแต่งร้านให้
มีความทันสมัยมาก
ขึ้นท าให้รู้ว่า
ภาพลักษณ์บาร์บีคิว 
พลาซ่ามีการเปลี่ยน- 
แปลง 

79 
(19.8) 

176 
(44.0) 

120 
(30.0) 

19 
(4.8) 

6 
(1.5) 

3.76 0.88 มาก 
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ตารางท่ี 4.12  (ต่อ) 
 

การรับรู้ภาพลักษณ์
ตราสินค้า 

บาร์บีคิวพลาซ่า 

ระดับการรับรู้ 

Mean S.D. 
ระดับ 
การรับรู้ 

มาก
ท่ีสุด 

มาก ปาน
กลาง 

น้อย น้อย
ท่ีสุด 

จ านวน จ านวน จ านวน จ านวน จ านวน 

ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ 

9. บาร์บีคิวพลาซ่าได้
มีการปรับเปลี่ยนเมน ู
อาหาร ท าให้รู้ว่า
ภาพลักษณ์บาร์บีคิว 
พลาซ่ามีการเปลี่ยน- 
แปลง 

61 
(15.3) 

173 
(43.3) 

129 
(32.3) 

30 
(7.5) 

7 
(1.8) 

3.63 0.89 มาก 

10. บาร์บีคิวพลาซ่ามี
การใช้พรีเซนเตอร์ 
คนแรก คือ คุณเต๋อ  
ฉันทวิช์ ธนะเสวี ท า
ให้รู้ว่าภาพลักษณ์ 
บาร์บีคิวพลาซ่า 
มีการเปลี่ยนแปลง 

86 
(21.5) 

207 
(51.8) 

79 
(19.8) 

24 
(6.0) 

4 
(1.0) 

3.87 0.85 มาก 

รวม 3.50 0.47 มาก 
  

จากตารางที่ 4.12 พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีการรับรู้ภาพลักษณ์ตราสินค้าบาร์บีคิว
พลาซ่า ในระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ยรวมอยู่ที่ 3.50 ซึ่งการรับรู้ภาพลักษณ์ตราสินค้าบาร์บีคิวพลาซ่า
ที่กลุ่มตัวอย่างรับรู้มากที่สุดเป็นอันดับ 1 คือ มาสคอตของบาร์บีคิวพลาซ่า คือ ตัวบาร์บีกอนเป็น
มังกรสีเขียว โดยมีค่าเฉลี่ย 4.29 รองลงมา คือ การรับรู้สโลเกนของบาร์บีคิวพลาซ่า คือ “ตัวจริง 
อร่อยจริง เร่ืองปิ้งย่าง” มีค่าเฉลี่ย 4.16 และอันดับ 3 คือ การรับรู้ว่าบาร์บีคิวพลาซ่าได้ปรับ
ภาพลักษณ์ตัวบาร ์บีกอนให้ดูน่ารัก สดใสขึ้น ท าให้กลุ่มตัวอย่างรับรู้ว่าภาพลักษณ์บาร์บีคิวพลาซ่า 
มีการเปลี่ยนแปลง โดยมีค่าเฉลี่ย 4.11 
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4) การวิเคราะห์ข้อมูลการตอบสนองด้านทัศนคติการสื่อสารการตลาดบาร์บีคิว
พลาซ่า 

การวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับการตอบสนองด้านทัศนคติการสื่อสารการตลาดบาร์บี
คิว พลาซ่าของผู้บริโภค ได้แก่ การโฆษณาทางโทรทัศน์ ป้ายโฆษณา การโฆษณาทางหนังสือพิมพ์ 
การส่งเสริมการขาย และการตลาดทางตรงทางสื่ออินเทอร์เน็ต ประกอบไปด้วยรายละเอียดตาม
ตารางที่ 4.13-4.17 ดังต่อไปนี้ 

 
ตารางท่ี 4.13  แสดงร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน จ าแนกตามทัศนคติการสื่อสาร   
 การตลาด การโฆษณาทางโทรทัศน์ 
 

การโฆษณา 
ทางโทรทัศน์ 

ระดับความคิดเห็น 

Mean S.D. 
ความหมาย
ทัศนคติ 

เห็น
ด้วย
มาก
ที่สุด 

เห็น
ด้วย 

ปาน
กลาง 

ไม่เห็น
ด้วย 

ไม่เห็น
ด้วย
มาก
ที่สุด 

จ านวน จ านวน จ านวน จ านวน จ านวน 

ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ 

1. โฆษณาทางโทร- 
ทัศน์ของบาร์บีคิว 
พลาซ่า ท าให้สามารถ
จดจ าบาร์บีคิวพลาซ่า
ได้ 

130 
(32.5) 

223 
(55.8) 

44 
(11.0) 

3 
(0.8) 

0 
(0) 

4.20 0.65 ดี 

2. โฆษณาทางโทร- 
ทัศน์ของบาร์บีคิว 
พลาซ่ามีความน่า 
สนใจ และดึงดูดใจ
มากกว่าโฆษณาทาง
โทรทัศน์ของคู่แข่งใน
ธุรกิจอาหารประเภท
เดียวกัน 

103 
(25.8) 

198 
(49.5) 

92 
(23.0) 

3 
(0.8) 

4 
(1.0) 

3.98 0.78 ดี 
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ตารางท่ี 4.13  (ต่อ) 
 

การโฆษณา 
ทางโทรทัศน์ 

ระดับความคิดเห็น 

Mean S.D. 
ความหมาย
ทัศนคติ 

เห็น
ด้วย
มาก
ที่สุด 

เห็น
ด้วย 

ปาน
กลาง 

ไม่เห็น
ด้วย 

ไม่เห็น
ด้วย
มาก
ที่สุด 

จ านวน จ านวน จ านวน จ านวน จ านวน 

ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ 

3. โฆษณาทางโทร- 
ทัศน์ของบาร์บีคิว 
พลาซ่า มีการให้ข้อมูล
ที่เพียงพอตรงกับ
ความต้องการ 

73 
(18.3) 

187 
(46.8) 

124 
(31.0) 

15 
(3.8) 

1 
(0.3) 

3.79 0.79 ดี 

4. เน้ือหาในโฆษณา
ทางโทรทัศน์ที่บาร์บี-
คิวพลาซ่าท าการสื่อ- 
สารออกไปเข้าใจง่าย 
และเป็นประโยชน์  

76 
(19.0) 

207 
(51.8) 

109 
(27.3) 

7 
(1.8) 

1 
(0.3) 

3.88 0.74 ดี 

5. โฆษณาทางโทร- 
ทัศน์ของบาร์บีคิว 
พลาซ่าท าให้เข้ามาใช้
บริการบาร์บีคิว 
พลาซ่า 

70 
(17.5) 

174 
(43.5) 

132 
(33.0) 

21 
(5.3) 

3 
(0.8) 

3.72 0.84 ดี 

รวม 3.91 0.54 ดี 
 
  จากตารางที่ 4.13 พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีทัศนคติที่ดีต่อการสื่อสารการตลาด การ
โฆษณาทางโทรทัศน์ โดยมีค่าเฉลี่ยรวมอยู่ที่ 3.91 ซึ่งทัศนคติการสื่อสารการตลาด การโฆษณาทาง
โทรทัศน์ที่กลุ่มตัวอย่างมีระดับทัศนคตดีิเป็นอันดับ 1 คือ โฆษณาทางโทรทัศน์ของบาร์บีคิวพลาซ่า 
ท าให้สามารถจดจ าบาร์บีคิวพลาซ่าได้ โดยมีค่าเฉลี่ย 4.20 รองลงมา คือ โฆษณาทางโทรทัศน์ของ
บาร์บีคิวพลาซ่ามีความน่าสนใจ และดึงดูดใจมากกว่าโฆษณาทางโทรทัศน์ของคู่แข่งในธุรกิจ
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อาหารประเภทเดียวกัน มีค่าเฉลี่ย 3.98 และอันดับ 3 คือ เนื้อหาในโฆษณาทางโทรทัศน์ที่บาร์บีคิว
พลาซ่าท าการสื่อสารออกไปเข้าใจง่าย และเป็นประโยชน์ โดยมีค่าเฉลี่ย 3.88     
 
ตารางท่ี 4.14  แสดงร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน จ าแนกตามทัศนคติการสื่อสาร  
  การตลาด ป้ายโฆษณา 
 

ป้ายโฆษณา 

ระดับความคิดเห็น 

Mean S.D. 
ความหมาย
ทัศนคติ 

เห็น
ด้วย
มาก
ที่สุด 

เห็น
ด้วย 

ปาน
กลาง 

ไม่เห็น
ด้วย 

ไม่เห็น
ด้วย
มาก
ที่สุด 

จ านวน จ านวน จ านวน จ านวน จ านวน 
ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ 

1. ป้ายโฆษณาของ
บาร์บีคิวพลาซ่า ท าให้
สามารถจดจ าบาร์บีคิว
พลาซ่าได ้

133 
(3.33) 

211 
(52.8) 

51 
(12.8) 

4 
(1.0) 

1 
(0.3) 

4.18 0.70 ดี 

2. ป้ายโฆษณาของ
บาร์บีคิวพลาซ่ามี
ความน่าสนใจ และ
ดึงดูดใจมากกว่าป้าย
โฆษณาของคู่แข่งใน
ธุรกิจอาหารประเภท
เดียวกัน 

78 
(19.5) 

188 
(47.0) 

126 
(31.5) 

7 
(1.8) 

1 
(0.3) 

3.84 0.76 ดี 

3.  ป้ายโฆษณาของ
บาร์บีคิวพลาซ่า มีการ
ให้ข้อมูลที่เพียงพอ
ตรงกับความต้องการ 

64 
(16.0) 

206 
(51.5) 

117 
(29.3) 

10 
(2.5) 

3 
(0.8) 

3.80 0.76 ดี 
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ตารางท่ี 4.14  (ต่อ) 
 

ป้ายโฆษณา 

ระดับความคิดเห็น 

Mean S.D. 
ความหมาย
ทัศนคติ 

เห็น
ด้วย
มาก
ที่สุด 

เห็น
ด้วย 

ปาน
กลาง 

ไม่เห็น
ด้วย 

ไม่เห็น
ด้วย
มาก
ที่สุด 

จ านวน จ านวน จ านวน จ านวน จ านวน 

ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ 

4.  เน้ือหาในป้าย
โฆษณาที่บาร์บีคิว
พลาซ่าท าการสื่อสาร
ออกไปเข้าใจง่าย และ
เป็นประโยชน์  

82 
(20.5) 

211 
(52.8) 

99 
(24.8) 

7 
(1.8) 

1 
(0.3) 

3.92 0.73 ดี 

5.  ป้ายโฆษณาของ
บาร์บีคิวพลาซ่าท าให้
เข้ามาใช้บริการบาร์บี
คิวพลาซ่า 

68 
(17.0) 

194 
(48.5) 

120 
(30.0) 

15 
(3.8) 

3 
(0.8) 

3.77 0.80 ดี 

รวม 3.89 0.55 ดี 
 
  จากตารางที่ 4.14 พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีทัศนคติที่ดีต่อการสื่อสารการตลาด ป้าย
โฆษณา โดยมีค่าเฉลี่ยรวมอยู่ที่ 3.89 ซึ่งทัศนคติการสื่อสารการตลาด ป้ายโฆษณาที่กลุ่มตัวอย่างมี
ระดับทัศนคติดีเป็นอันดับ 1 คือ ป้ายโฆษณาของบาร์บีคิวพลาซ่า ท าให้สามารถจดจ าบาร์บีคิว
พลาซ่าได้ โดยมีค่าเฉลี่ย 4.18 รองลงมา คือ ป้ายโฆษณาของบาร์บีคิวพลาซ่ามีความน่าสนใจ และ
ดึงดูดใจมากกว่าป้ายโฆษณาของคู่แข่งในธุรกิจอาหารประเภทเดียวกัน มีค่าเฉลี่ย 3.84 และอันดับ 3
คือ เน้ือหาในป้ายโฆษณาที่บาร์บีคิวพลาซ่าท าการสื่อสารออกไปเข้าใจง่าย และเป็นประโยชน์ โดย
มีค่าเฉลี่ย 3.92   
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ตารางท่ี 4.15  แสดงร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน จ าแนกตามทัศนคติการสื่อสาร 
  การตลาด การโฆษณาทางหนังสือพิมพ์ 
 

การโฆษณา 
ทางหนังสือพิมพ์ 

ระดับความคิดเห็น 

Mean S.D. 
ความหมาย
ทัศนคติ 

เห็น
ด้วย
มาก
ที่สุด 

เห็น
ด้วย 

ปาน
กลาง 

ไม่เห็น
ด้วย 

ไม่เห็น
ด้วย
มาก
ที่สุด 

จ านวน จ านวน จ านวน จ านวน จ านวน 

ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ 

1. โฆษณาทาง
หนังสือพิมพ์ของ 
บาร์บีคิวพลาซ่า ท าให้
สามารถจดจ าบาร์บีคิว
พลาซ่าได ้

81 
(20.3) 

156 
(39.0) 

138 
(34.5) 

16 
(4.0) 

9 
(2.3) 

3.71 0.91 ดี 

2. โฆษณาทาง
หนังสือพิมพ์ของ 
บาร์บีคิวพลาซ่ามี
ความน่าสนใจ และ
ดึงดูดใจมากกว่า
โฆษณาทางหนังสือ- 
พิมพ์ของคู่แข่งใน
ธุรกิจอาหารประเภท
เดียวกัน 

58 
(14.5) 

168 
(42.0) 

142 
(35.5) 

25 
(6.3) 

7 
(1.8) 

3.61 0.87 ดี 

3. โฆษณาทาง
หนังสือพิมพ์ของบาร์-
บีคิวพลาซ่า มีการให้
ข้อมูลที่เพียงพอตรง
กับความต้องการ 

54 
(13.5) 

161 
(40.3) 

162 
(40.5) 

19 
(4.8) 

4 
(1.0) 

3.61 0.82 ดี 
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ตารางท่ี 4.15  (ต่อ) 
 

การโฆษณา 
ทางหนังสือพิมพ์ 

ระดับความคิดเห็น 

Mean S.D. 
ความหมาย
ทัศนคติ 

เห็น
ด้วย
มาก
ที่สุด 

เห็น
ด้วย 

ปาน
กลาง 

ไม่เห็น
ด้วย 

ไม่เห็น
ด้วย
มาก
ที่สุด 

จ านวน จ านวน จ านวน จ านวน จ านวน 

ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ 

4. เน้ือหาในโฆษณา
ทางหนังสือพิมพ์ที่
บาร์บีคิวพลาซ่าท า
การสื่อสารออกไป
เข้าใจง่าย และเป็น
ประโยชน์  

47 
(11.8) 

175 
(43.8) 

143 
(35.8) 

30 
(7.5) 

5 
(1.3) 

3.57 0.84 ดี 

5. โฆษณาทาง
หนังสือพิมพ์ของบาร์-
บีคิวพลาซ่าท าให้เข้า
มาใช้บริการบาร์บีคิว
พลาซ่า 

44 
(11.0) 

152 
(38.0) 

159 
(39.8) 

36 
(9.0) 

9 
(2.3) 

3.47 0.89 ดี 

รวม 3.59 0.68 ดี 
 
  จากตารางที่ 4.15 พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีทัศนคติที่ดีต่อการสื่อสารการตลาด การ
โฆษณาทางหนังสือพิมพ์ โดยมีค่าเฉลี่ยรวมอยู่ที่ 3.59 ซึ่งทัศนคติการสื่อสารการตลาด การโฆษณา
ทางหนังสือพิมพ์ที่กลุ่มตัวอย่างมีระดับทัศนคติดีเป็นอันดับ 1 คือ โฆษณาทางหนังสือพิมพ์ของบาร์
บีคิวพลาซ่า ท าให้สามารถจดจ าบาร์บีคิวพลาซ่าได้ โดยมีค่าเฉลี่ย 3.71 รองลงมา คือ โฆษณาทาง
หนังสือพิมพ์ของบาร์บีคิวพลาซ่ามีความน่าสนใจ และดึงดูดใจมากกว่าโฆษณาทางหนังสือพิมพ์
ของคู่ แข่งในธุรกิจอาหารประเภทเดียวกัน และโฆษณาทางหนังสือพิมพ์ของบาร์บีคิวพลาซ่า มีการ
ให้ข้อมูลที่เพียงพอตรงกับความต้องการ ซึ่งมีค่าเฉลี่ยที่เท่ากัน คือ 3.61 และอันดับ 3 คือ เนื้อหาใน
โฆษณาทางหนังสือพิมพ์ที่บาร์บีคิวพลาซ่าท าการสื่อสารออกไปเข้าใจง่าย และเป็นประโยชน์ โดย
มีค่าเฉลี่ย 3.57 
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ตารางท่ี 4.16  แสดงร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน จ าแนกตามทัศนคติการสื่อสาร 
  การตลาด การส่งเสริมการขาย 
 

การส่งเสริมการขาย 

ระดับความคิดเห็น 

Mean S.D. 
ความหมาย
ทัศนคติ 

เห็น
ด้วย
มาก
ที่สุด 

เห็น
ด้วย 

ปาน
กลาง 

ไม่เห็น
ด้วย 

ไม่เห็น
ด้วย
มาก
ที่สุด 

จ านวน จ านวน จ านวน จ านวน จ านวน 
ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ 

1. กิจกรรมการจับ
คูปองเพื่อรับส่วนลด
ค่าอาหาร 

160 
(40.0) 

182 
(45.5) 

56 
(14.0) 

2 
(0.5) 

0 
0 

4.25 0.71 ดีมากที่สุด 

2. กิจกรรมการจับ
คูปองเพื่อรับของแถม  

132 
(33.0) 

181 
(45.3) 

84 
(21.0) 

2 
(0.5) 

1 
(0.3) 

4.10 0.76 ดี 

3. กิจกรรมประเภทสั่ง
อาหารในชุดที่จัด
โปรโมช่ันแล้วได้รับ
ของแถม 

122 
(30.5) 

204 
(51.0) 

70 
(17.5) 

4 
(1.0) 

0 
0 

4.11 0.71 ดี 

4. กิจกรรมประเภท
การสะสมคะแนนเพื่อ
รับส่วนลดค่าอาหาร  

101 
(25.3) 

197 
(49.3) 

89 
(22.3) 

12 
(3.0) 

1 
(0.3) 

3.96 0.79 ดี 

5. กิจกรรมการส่งชิง
โชคเพื่อลุ้นรับรางวัล 

91 
(22.8) 

165 
(41.3) 

118 
(29.5) 

18 
(4.5) 

8 
(2.0) 

3.78 0.92 ดี 

6. การจัดการส่งเสริม
การขาย (คูปองส่วนลด
, การสะสมคะแนน, 
บัตรสมาชิก, ของแถม, 
การส่งชิงโชค) มีส่วน
ท าให้เข้ามาใช้บริการ
บาร์บีคิวพลาซ่า 

120 
(30.0) 

206 
(51.5) 

69 
(17.3) 

5 
(1.3) 

0 
0 

4.10 0.72 ดี 

รวม 4.05 0.51 ดี 
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  จากตารางที่ 4.16 พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีทัศนคติดีมากที่สุดต่อการสื่อสารการตลาด 
การส่งเสริมการขาย โดยมีค่าเฉลี่ยรวมอยู่ที่ 4.05 ซึ่งทัศนคติการสื่อสารการตลาด การส่งเสริมการ
ขายที่กลุ่มตัวอย่างมีระดับทัศนคติดีเป็นอันดับ 1 คือ กิจกรรมการจับคูปองเพื่อรับส่วนลดค่าอาหาร
ของบาร์บีคิวพลาซ่า โดยมีค่าเฉลี่ย 4.25 รองลงมา คือ กิจกรรมประเภทสั่งอาหารในชุดที่จัด
โปรโมชั่นแล้วได้รับของแถมของบาร์บีคิวพลาซ่า มีค่าเฉลี่ย 4.11 และอันดับ 3 คือ กิจกรรมการจับ
คูปองเพื่อรับของแถมของบาร์บีคิวพลาซ่า และการจัดการส่งเสริมการขาย (คูปองส่วนลด, การ
สะสมคะแนน, บัตรสมาชิก, ของแถม, การส่งชิงโชค)  มีส่วนท าให้เข้ามาใช้บริการบาร์บีคิวพลาซ่า  
ซึ่งมีค่าเฉลี่ยที่เท่ากัน คือ 4.10  
 
ตารางท่ี 4.17  แสดงร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน จ าแนกตามทัศนคติการสื่อสาร 
  การตลาด การตลาดทางตรงทางสื่ออินเทอร์เน็ต 
 

การตลาดทางตรง 
ทางสื่ออินเทอร์เน็ต 

ระดับความคิดเห็น 

Mean S.D. 
ความหมาย
ทัศนคติ 

เห็น
ด้วย
มาก
ที่สุด 

เห็น
ด้วย 

ปาน
กลาง 

ไม่เห็น
ด้วย 

ไม่เห็น
ด้วย
มาก
ที่สุด 

จ านวน จ านวน จ านวน จ านวน จ านวน 

ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ 

1. Facebook Fanpage 
ของบาร์บีคิวพลาซ่า มี
กิจกรรมที่น่าสนใจที่
สามารถกระตุ้นให้เข้า
ร่วมกิจกรรม 

104 
(26.0) 

182 
(45.5) 

100 
(25.0) 

13 
(3.3) 

1 
(0.3) 

3.94 0.81 ดี 

2. Facebook Fanpage
ของบาร์บีคิวพลาซ่า มี
ความพร้อมในการ
ตอบค าถาม 

87 
(21.8) 

177 
(44.3) 

124 
(31.0) 

10 
(2.5) 

2 
(0.5) 

3.84 0.81 ดี 
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ตารางท่ี 4.17  (ต่อ) 
 

การตลาดทางตรง 
ทางสื่ออินเทอร์เน็ต 

ระดับความคิดเห็น 

Mean S.D. 
ความหมาย
ทัศนคติ 

เห็น
ด้วย
มาก
ที่สุด 

เห็น
ด้วย 

ปาน
กลาง 

ไม่เห็น
ด้วย 

ไม่เห็น
ด้วย
มาก
ที่สุด 

จ านวน จ านวน จ านวน จ านวน จ านวน 

ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ 

3. เว็บไซต์ของ 
บาร์บีคิวพลาซ่ามี
รายละเอียดที่ครบถ้วน
ตรงตามความต้องการ 

84 
(21.0) 

184 
(46.0) 

118 
(29.5) 

12 
(3.0) 

2 
(0.5) 

3.84 0.80 ดี 

4. ข้อมูล ข่าวสารของ
ทางบาร์บีคิวพลาซ่า ที่
ส่งทาง E-mail เป็น
ประโยชน์ 

58 
(14.5) 

161 
(40.3) 

149 
(37.3) 

25 
(6.3) 

7 
(1.8) 

3.60 0.87 ดี 

รวม 3.80 0.66 ดี 
 

  จากตารางที่ 4.17 พบว่ากลุ่มตัวอย่างมีทัศนคติที่ดีต่อการสื่อสารการตลาด 
การตลาดทางตรงทางสื่ออินเทอร์เน็ต โดยมีค่าเฉลี่ยรวมอยู่ที่ 3.80 ซึ่งทัศนคติการสื่อสารการตลาด 
การตลาดทางตรงทางสื่ออินเทอร์เน็ตที่กลุ่มตัวอย่างมีระดับทัศนคติ ดีเป็นอันดับ 1 คือ Facebook 
Fanpage ของบาร์บีคิวพลาซ่า มีกิจกรรมที่น่าสนใจที่สามารถกระตุ้นให้เข้าร่วมกิจกรรม โดยมี
ค่าเฉลี่ย 3.94 รองลงมา คือ Facebook Fanpage ของบาร์บีคิวพลาซ่า มีความพร้อมในการตอบค าถาม 
และเว็บไซต์ของบาร์บีคิวพลาซ่ามีรายละเอียดที่ครบถ้วนตรงตามความต้องการ ซึ่งมีค่าเฉลี่ยที่
เท่ากัน คือ 3.84 และอันดับ 3 คือ ข้อมูล ข่าวสารของทางบาร์บีคิวพลาซ่า ที่ส่งทาง E-mail เป็น
ประโยชน ์โดยมีค่าเฉลี่ย 3.60 
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ตารางท่ี 4.18  แสดงค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของกลุ่มตัวอย่าง จ าแนกตามทัศนคติ 
  การสื่อสารการตลาด โดยรวมทั้ง 5 ด้าน  
 

ทัศนคติการสื่อสารการตลาด  ̅ S.D. 
ความหมาย
ทัศนคติ 

การโฆษณาทางโทรทัศน์ 3.91 0.54 ดี 
ป้ายโฆษณา 3.89 0.55 ดี 
การโฆษณาทางหนังสือพิมพ์ 3.59 0.68 ดี 
การส่งเสริมการขาย 4.05 0.51 ดี 
การตลาดทางตรงทางสื่ออินเทอร์เน็ต 3.80 0.66 ดี 

รวม 3.85 0.47 ดี 
 
  จากตารางที่ 4.18 การวิเคราะห์เกี่ยวกับทัศนคติการสื่อสารการตลาด มีค่าเฉลี่ย
โดยรวมอยู่ในระดับทัศนคติที่ดีโดยมีค่าเฉลี่ย 3.85  
  เมื่อพิจารณารายด้านพบว่า ค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ การส่งเสริมการขาย มีระดับทัศนคติ
ที่ดี โดยมีค่าเฉลี่ย 4.05 รองลงมา คือ การโฆษณาทางโทรทัศน์  มีระดับทัศนคติที่ดี โดยมีค่าเฉลี่ย 
3.91 ป้ายโฆษณา มีระดับทัศนคติที่ดีโดยมีค่าเฉลี่ย 3.89 การตลาดทางตรงทางสื่ออินเทอร์เน็ต มี
ระดับทัศนคติที่ดี โดยมีค่าเฉลี่ย 3.80 และการโฆษณาทางหนังสือพิมพ์ มีระดับทัศนคติที่ดี โดยมี
ค่าเฉลี่ย 3.59 ตามล าดับ  
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4.2.2 ตอนท่ี 2 การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงอนุมาน (Inferential Analysis)   
 การทดสอบสมมติฐาน 

1) สมมติฐานที่ 1  ลักษณะทางประชากรที่แตกต่างกันมีการรับรู้ภาพลักษณ์ตรา
สินค้าทัศนคติการสื่อสารการตลาด และพฤติกรรมการใช้บริการบาร์บีคิวพลาซ่าของผู้บริโภค
แตกต่างกัน โดยแยกเป็นสมมติฐานย่อย ได้ดังนี ้

สมมติฐานที่ 1.1 เพศที่แตกต่างกันมีการรับรู้ภาพลักษณ์ตราสินค้าบาร์บีคิวพลาซ่า
ของผู้บริโภคแตกต่างกัน สามารถเขียนเป็นสมมติฐานทางสถิติได้ดังนี้ 

Ho : เพศที่แตกต่างกันมีการรับรู้ภาพลักษณ์ตราสินค้าบาร์บีคิวพลาซ่าของผู้บริโภค
ไม่แตกต่างกัน 

Hi : เพศที่แตกต่างกันมีการรับรู้ภาพลักษณ์ตราสินค้าบาร์บีคิวพลาซ่าของผู้บริโภค
แตกต่างกัน 

 

ตารางท่ี 4.19  แสดงผลการทดสอบความแตกต่างเกี่ยวกับการรับรู้ภาพลักษณ์ตราสินค้าบาร์บีคิว  
  พลาซ่าของผู้บริโภค จ าแนกตามเพศ 

 

การรับรู้ภาพลักษณ์ตราสินค้า 
บาร์บีคิวพลาซ่า 

t-test for Equality of Means 

เพศ  ̅ S.D. t 
Sig. 

(2-tailed) 
การรับรูภ้าพลักษณ์ตราสินค้า ชาย 3.92 0.53 -0.036 0.972 
บาร์บีคิวพลาซ่า หญิง 3.92 0.49   
 
  จากตารางที่ 4.19 แสดงผลการทดสอบความแตกต่างเกี่ยวกับการรับรู้ภาพลักษณ์
ตราสินค้าบาร์บีคิวพลาซ่าของผู้บริโภค จ าแนกตามเพศ โดยใช้วิธีการทดสอบความแตกต่างด้วย
สถิติ t-test ในการทดสอบ พบว่า การรับรู้ภาพลักษณ์ตราสินค้าบาร์บีคิวพลาซ่าของผู้บริโภค พบว่า 
มีค่า Sig.(2-tailed) เท่ากับ 0.972 ซึ่งมีค่ามากกว่า 0.05 ดังนั้น จึงยอมรับสมมติฐานหลัก (Ho) และ
ปฏิเสธสมมติฐานรอง (Hi) หมายความว่า ผู้บริโภคที่มีเพศที่ต่างกันมีการรับรู้ภาพลักษณ์ตราสินค้า
บาร์บีคิวพลาซ่า ไม่แตกต่างกัน 
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สมมติฐานที่ 1.2 เพศที่แตกต่างกันมีทัศนคติต่อประเภทของสื่อแตกต่างกัน 
สามารถเขียนเป็นสมมติฐานทางสถิติได้ดังนี้ 

Ho : เพศที่แตกต่างกันมีทัศนคตติ่อประเภทของสื่อไม่แตกต่างกัน 
Hi : เพศที่แตกต่างกันมีทัศนคตติ่อประเภทของสื่อแตกต่างกัน 

 
ตารางท่ี 4.20  แสดงผลการทดสอบความแตกต่างเกี่ยวกับทัศนคติต่อประเภทของสื่อจ าแนกตาม 
  เพศ 

 

ทัศนคติต่อประเภทของสื่อ 
t-test for Equality of Means 

เพศ  ̅ S.D. t 
Sig. 

(2-tailed) 
การโฆษณาทางโทรทัศน์ ชาย 3.88 0.58 -0.742 0.459 
 หญิง 3.93 0.50   
ป้ายโฆษณา ชาย 3.87 0.60 -0.789 0.431 
 หญิง 3.91 0.51   
การโฆษณาทางหนังสือพิมพ์ ชาย 3.55 0.72 -0.900 0.369 
 หญิง 3.61 0.65   
การส่งเสริมการขาย ชาย 4.02 0.50 -0.732 0.464 
 หญิง 4.06 0.51   
การตลาดทางตรง ชาย 3.78 0.70 -0.594 0.553 
ทางสื่ออินเทอร์เน็ต หญิง 3.82 0.63   
รวม ชาย 3.82 0.51 -0.921 0.358 
 หญิง 3.87 0.44   
 
  จากตารางที่ 4.20 แสดงผลการทดสอบความแตกต่างเกี่ยวกับทัศนคติต่อประเภท
ของสื่อ จ าแนกตามเพศ โดยใช้วิธีการทดสอบความแตกต่างด้วยสถิติ Independent t-test ในการ
ทดสอบ พบว่า  

ทัศนคติต่อการโฆษณาทางโทรทัศน์ พบว่า มีค่า Sig.(2-tailed) เท่ากับ 0.459 ซึ่งมี
ค่ามากกว่า 0.05 ดังนั้น จึงยอมรับสมมติฐานหลัก (Ho) และปฏิเสธสมมติฐานรอง (Hi) หมายความ
ว่า ผู้บริโภคที่มีเพศที่ต่างกันมีทัศนคตติ่อการโฆษณาทางโทรทัศน์ ไม่แตกต่างกัน 
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ทัศนคติต่อป้ายโฆษณา พบว่า มีค่า Sig.(2-tailed) เท่ากับ 0.431 ซึ่งมีค่ามากว่า 0.05 
ดังนั้น จึงยอมรับสมมติฐานหลัก (Ho) และปฏิเสธสมมติฐานรอง (Hi) หมายความว่า ผู้บริโภคที่มี
เพศที่ต่างกันมีทัศนคติต่อป้ายโฆษณา ไม่แตกต่างกัน 

ทัศนคติต่อการโฆษณาทางหนังสือพิมพ์ พบว่า มีค่า Sig. (2-tailed) เท่ากับ 0.369 
ซึ่งมีค่ามากกว่า 0.05 ดังนั้น จึงยอมรับสมมติฐานหลัก (Ho) และปฏิเสธสมมติฐานรอง (Hi) 
หมายความว่า ผู้บริโภคที่มีเพศที่ต่างกันมีทัศนคตติ่อการโฆษณาทางหนังสือพิมพ์ ไม่แตกต่างกัน 

ทัศนคติต่อการส่งเสริมการขาย พบว่า มีค่า Sig.(2-tailed) เท่ากับ 0.464 ซึ่งมีค่ามา
กว่า 0.05 ดังนั้น จึงยอมรับสมมติฐานหลัก (Ho) และปฏิเสธสมมติฐานรอง (Hi) หมายความว่า 
ผู้บริโภคที่มีเพศที่ต่างกันมีทัศนคติต่อการส่งเสริมการขาย ไม่แตกต่างกัน 

ทัศนคติต่อการตลาดทางตรงทางสื่ออินเทอร์เน็ต พบว่า มีค่า Sig.(2-tailed) เท่ากับ 
0.553 ซึ่งมีค่ามากว่า 0.05 ดังนั้น จึงยอมรับสมมติฐานหลัก (Ho) และปฏิเสธสมมติฐานรอง (Hi) 
หมายความว่า ผู้บริโภคที่มีเพศที่ต่างกันมีทัศนคติต่อการตลาดทางตรงทางสื่ออินเทอร์เน็ต ไม่
แตกต่างกัน  

ทัศนคติต่อประเภทของสื่อโดยรวมทั้ง 5 ด้าน พบว่า มีค่า Sig.(2-tailed) เท่ากับ 
0.358 ซึ่งมีค่ามากว่า 0.05 ดังนั้น จึงยอมรับสมมติฐานหลัก (Ho) และปฏิเสธสมมติฐานรอง (Hi) 
หมายความว่า ผู้บริโภคที่มีเพศที่ต่างกันมีทัศนคติต่อประเภทของสื่อโดยรวมทั้ง 5 ด้านไม่แตกต่าง
กัน 
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สมมติฐานที่ 1.3 เพศที่แตกต่างกันมีพฤติกรรมการใช้บริการบาร์บีคิวพลาซ่าของ
ผู้บริโภคแตกต่างกัน สามารถเขียนเป็นสมมติฐานทางสถิติได้ดังนี้ 

Ho : เพศที่แตกต่างกันมีพฤติกรรมการใช้บริการบาร์บีคิวพลาซ่าของผู้บริโภคไม่
แตกต่างกัน 

Hi : เพศที่แตกต่างกันมีพฤติกรรมการใช้บริการบาร์บีคิวพลาซ่าของผู้บริโภค
แตกต่างกัน 

 

ตารางท่ี 4.21  แสดงผลการทดสอบความแตกต่างเกี่ยวกับพฤติกรรมการใช้บริการบาร์บีคิวพลาซ่า 
  ของผู้บริโภค จ าแนกตามเพศ 

 

พฤติกรรมการใช้บริการ 

บาร์บีคิวพลาซ่า 

t-test for Equality of Means 

เพศ  ̅ S.D. t 
Sig. 

(2-tailed) 
ความถี่ของการใช้บริการ ชาย 1.66 1.00 -0.546 0.585 
บาร์บีคิวพลาซ่าโดยเฉลี่ย หญิง 1.71 0.96   
 
  จากตารางที่ 4.21 แสดงผลการทดสอบความแตกต่างเกี่ยวกับพฤติกรรมการใช้
บริการบาร์บีคิวพลาซ่าของผู้บริโภค จ าแนกตามเพศ โดยใช้วิธีการทดสอบความแตกต่างด้วยสถิติ t-
test ในการทดสอบ พบว่า พฤติกรรมการใช้บริการบาร์บีคิวพลาซ่าของผู้บริโภค ในเร่ืองของความถี่
ของการใช้บริการบาร์บีคิวพลาซ่าโดยเฉลี่ย พบว่า มีค่า Sig.(2-tailed) เท่ากับ 0.585 ซึ่งมีค่ามากว่า 
0.05 ดังนั้น จึงยอมรับสมมติฐานหลัก (Ho) และปฏิเสธสมมติฐานรอง (Hi) หมายความว่า ผู้บริโภค
ที่มีเพศที่ต่างกันมีพฤติกรรมการใช้บริการบาร์บีคิวพลาซ่า ไม่แตกต่างกัน 

สมมติฐานที่ 1.4 อายุที่แตกต่างกันมีการรับรู้ภาพลักษณ์ตราสินค้าบาร์บีคิวพลาซ่า
ของผู้บริโภคแตกต่างกัน สามารถเขียนเป็นสมมติฐานทางสถิติได้ดังนี้ 

Ho : อายุที่แตกต่างกันมีการรับรู้ภาพลักษณ์ตราสินค้าบาร์บีคิวพลาซ่าของผู้บริโภค
ไม่แตกต่างกัน 

Hi : อายุที่แตกต่างกันมีการรับรู้ภาพลักษณ์ตราสินค้าบาร์บีคิวพลาซ่าของผู้บริโภค
แตกต่างกัน 
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ตารางท่ี 4.22  แสดงผลการทดสอบความแตกต่างเกี่ยวกับการรับรู้ภาพลักษณ์ตราสินค้าบาร์บีคิว  
  พลาซ่าของผู้บริโภค จ าแนกตามอายุ 

 
การรับรูภ้าพลกัษณ ์

ตราสินค้า 
บาร์บีคิวพลาซ่า 

อาย ุ  ̅ S.D. F 
Sig. 

(2-tailed) 
คู่แตกต่าง 

การรับรู้ภาพลักษณ์ น้อยกว่า 20 ป ี 4.27 0.36 5.975* 0.000 1>2 , 1>3 ,  
ตราสินค้าบาร์บีคิว  20 – 24 ปี 3.92 0.44   1>4 , 1>5 ,  
พลาซ่า 25 – 29 ปี   3.84 0.52   1>6 , 
 30 – 34 ปี   3.98 0.46    2>6 ,  
 35 – 39 ปี 4.03 0.51   4>6 , 
 40 ปีขึ้นไป 3.69 0.53   5>3 , 5>6 
 
หมายเหตุ:  * มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
 

จากตารางที่ 4.22 แสดงผลการทดสอบความแตกต่างเกี่ยวกับการรับรู้ภาพลักษณ์
ตราสินค้าบาร์บีคิวพลาซ่าของผู้บริโภค จ าแนกตามอายุ โดยใช้สถิติการวิเคราะห์ความแปรปรวน
ทางเดียว one-way ANOVA (F-test) ในการทดสอบ พบว่า 

การรับรู้ภาพลักษณ์ตราสินค้าบาร์บีคิวพลาซ่า จ าแนกตามอายุ พบว่า มีค่า Sig.(2-
tailed) เท่ากับ 0.000 ซึ่งมีค่าน้อยกว่า 0.05 ดังนั้นจึงปฏิเสธสมมติฐานหลัก Ho และยอมรับสมมติ
ฐานรอง Hi หมายความว่า ผู้บริโภคที่มีอายุต่างกันมีการรับรู้ภาพลักษณ์ตราสินค้าบาร์บีคิวพลาซ่า 
แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 0.05 ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานที่ได้ตั้งไว้ 

ดังนั้น จึงท าการทดสอบความแตกต่างเป็นรายคู่ โดยใช้วิธีทางสถิติแบบ  Least 
Significant Difference (LSD) พบว่า ผู้ที่มีอายุน้อยกว่า 20 ปี มีการรับรู้ภาพลักษณ์ตราสินค้าบาร์บี
คิวพลาซ่า มากกว่า ผู้ที่มีอายุ 20-24 ปี ผู้ที่มีอายุ 25-29 ปี ผู้ที่มีอายุ 30-34 ปี ผู้ที่มีอายุ 35-39 ปี และผู้
ที่มีอายุ 40 ปีขึ้นไป ผู้ที่มีอายุ 20-24 ปี และผู้ที่มีอายุ 30-34 ปี มีการรับรู้ภาพลักษณ์ตราสินค้าบาร์บี
คิวพลาซ่า มากกว่า ผู้ที่มีอายุ 40 ปีขึ้นไป ผู้ที่มีอายุ 35-39 ปี มีการรับรู้ภาพลักษณ์ตราสินค้าบาร์บีคิว
พลาซ่า มากกว่า ผู้ที่มีอายุ 25-29 ปี และผู้ที่มีอายุ 35-39 ปี มีการรับรู้ภาพลักษณ์ตราสินค้าบาร์บีคิว
พลาซ่า มากกว่า ผู้ที่มีอายุ 40 ปีขึ้นไป        
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สมมติฐานที่ 1.5 อายุที่แตกต่างกันมีทัศนคติต่อประเภทของสื่อแตกต่างกัน 
สามารถเขียนเป็นสมมติฐานทางสถิติได้ดังนี้ 

Ho : อายุที่แตกต่างกันมีทัศนคตติ่อประเภทของสื่อไม่แตกต่างกัน 
Hi : อายุที่แตกต่างกันมีทัศนคตติ่อประเภทของสื่อแตกต่างกัน 

 
ตารางท่ี 4.23  แสดงผลการทดสอบความแตกต่างเกี่ยวกับทัศนคติต่อประเภทของสื่อจ าแนกตาม  
  อายุ 

 
ทัศนคตติ่อ 

ประเภทของสื่อ 
อาย ุ  ̅ S.D. F 

Sig. 
(2-tailed) 

คู่แตกต่าง 

การโฆษณา น้อยกว่า 20 ป ี 4.04 0.59 1.152 0.332 - 
ทางโทรทัศน์ 20 – 24 ปี 3.94 0.54    
 25 – 29 ปี   3.91 0.54    
 30 – 34 ปี   3.95 0.51    
 35 – 39 ปี 3.86 0.49    
 40 ปีขึ้นไป 3.76 0.56    
ป้ายโฆษณา น้อยกว่า 20 ป ี 4.05 0.44 1.926 0.089 - 
 20 – 24 ปี 3.91 0.54    
 25 – 29 ปี   3.92 0.55    
 30 – 34 ปี   3.90 0.58    
 35 – 39 ปี 3.91 0.51    
 40 ปีขึ้นไป 3.67 0.60    
การโฆษณา น้อยกว่า 20 ป ี 3.69 0.69 2.147 0.059 - 
ทางหนังสือพิมพ์ 20 – 24 ปี 3.66 0.66    
 25 – 29 ปี   3.52 0.75    
 30 – 34 ปี   3.70 0.65    
 35 – 39 ปี 3.66 0.60    
 40 ปีขึ้นไป 3.35 0.58    
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ตารางท่ี 4.23  (ต่อ) 
 

ทัศนคตติ่อ 
ประเภทของสื่อ 

อาย ุ  ̅ S.D. F 
Sig. 

(2-tailed) 
คู่แตกต่าง 

การส่งเสริมการขาย น้อยกว่า 20 ป ี 4.20 0.54 3.154* 0.008 1>6 
 20 – 24 ปี 4.17 0.48   2>4 , 2>6 
 25 – 29 ปี   0.04 0.52   3>6 
 30 – 34 ปี   3.97 0.50    
 35 – 39 ปี 4.03 0.52    
 40 ปีขึ้นไป 3.85 0.41    
การตลาดทางตรง น้อยกว่า 20 ป ี 3.69 0.74 2.643* 0.023 2>6 
ทางสื่ออินเทอร์เน็ต 20 – 24 ปี 3.90 0.66   3>6 
 25 – 29 ปี   3.82 0.67   4>6  
 30 – 34 ปี   3.80 0.62   5>6 
 35 – 39 ปี 3.86 0.60    
 40 ปีขึ้นไป 3.50 0.64    
รวม น้อยกว่า 20 ป ี 3.93 0.46 2.555* 0.027 1>6 
 20 – 24 ปี 3.92 0.46   2>6 
 25 – 29 ปี   3.84 0.49   3>6 
 30 – 34 ปี   3.86 0.50   4>6 
 35 – 39 ปี 3.87 0.43   5>6 
 40 ปีขึ้นไป 3.63 0.42    
 
หมายเหตุ:  * มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
 
  จากตารางที่ 4.23 แสดงผลการทดสอบความแตกต่างเกี่ยวกับทัศนคติต่อประเภท
ของสื่อจ าแนกตามอายุ โดยใช้สถิติการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว one-way ANOVA (F-
test) ในการทดสอบ พบว่า 

ทัศนคติต่อการโฆษณาทางโทรทัศน์ จ าแนกตามอายุ พบว่า มีค่า Sig.(2-tailed) 
เท่ากับ 0.332 ซึ่งมีค่ามากกว่า 0.05 ดังนั้นจึงยอมรับสมมติฐานหลัก Ho และปฏิเสธสมมติฐานรอง Hi 
หมายความว่า ผู้บริโภคที่มีอายุต่างกันมีทัศนคติต่อการโฆษณาทางโทรทัศน์ ไม่แตกต่างกัน 
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ทัศนคติต่อป้ายโฆษณา จ าแนกตามอายุ พบว่า มีค่า Sig.(2-tailed) เท่ากับ 0.089 ซึ่ง
มีค่ามากกว่า 0.05 ดังนั้นจึงยอมรับสมมติฐานหลัก Ho และปฏิเสธสมมติฐานรอง Hi หมายความว่า 
ผู้บริโภคที่มีอายุต่างกันมีทัศนคติต่อป้ายโฆษณาของผู้บริโภคไม่แตกต่างกัน 

ทัศนคติต่อการโฆษณาทางหนังสือพิมพ์ จ าแนกตามอายุ พบว่า มีค่า Sig.(2-tailed) 
เท่ากับ 0.059 ซึ่งมีค่ามากกว่า 0.05 ดังนั้นจึงยอมรับสมมติฐานหลัก Ho และปฏิเสธสมมติฐานรอง Hi 
หมายความว่า ผู้บริโภคที่มีอายุต่างกันมีทัศนคติต่อการโฆษณาทางหนังสือพิมพ์ ไม่แตกต่างกัน 

ทัศนคติต่อการส่งเสริมการขาย จ าแนกตามอายุ พบว่า มีค่า Sig.(2-tailed) เท่ากับ 
0.008 ซึ่งมีค่าน้อยกว่า 0.05 ดังนั้นจึงปฏิเสธสมมติฐานหลัก Ho และยอมรับสมมติฐานรอง Hi 
หมายความว่า ผู้บริโภคที่มีอายุต่างกันมีทัศนคติต่อการส่งเสริมการขาย แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติ 0.05 ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานที่ได้ตั้งไว้ 

ดังนั้น จึงท าการทดสอบความแตกต่างเป็นรายคู่ โดยใช้วิธีทางสถิติแบบ Least 
Significant Difference (LSD) พบว่า ผู้ที่มีอายุน้อยกว่า 20 ปี มีทัศนคติต่อการส่งเสริมการขาย 
มากกว่า ผู้ที่มีอายุ 40 ปีขึ้นไป ผู้ที่มีอายุ 20-24 ปี มีทัศนคตติ่อการส่งเสริมการขาย มากกว่า ผู้ที่มีอายุ 
30-34 ปี และผู้ที่มีอายุ 40 ปีขึ้นไป และผู้ที่มีอายุ 25-29 ปี มีทัศนคติต่อการส่งเสริมการขาย มากกว่า 
ผู้ที่มีอายุ 40 ปีขึ้นไป 

ทัศนคติต่อการตลาดทางตรงทางสื่ออินเทอร์เน็ต จ าแนกตามอายุ พบว่า มีค่า 
Sig.(2-tailed) เท่ากับ 0.023 ซึ่งมีค่าน้อยกว่า 0.05 ดังนั้นจึงปฏิเสธสมมติฐานหลัก Ho และยอมรับ
สมมติฐานรอง Hi หมายความว่า ผู้บริโภคที่มีอายุต่างกันมี ทัศนคติต่อการตลาดทางตรงทางสื่อ
อินเทอร์เน็ต แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 0.05 ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานที่ได้ตั้งไว้ 

ดังนั้น จึงท าการทดสอบความแตกต่างเป็นรายคู่ โดยใช้วิธีทางสถิติแบบ Least 
Significant Difference (LSD) พบว่า ผู้ที่มีอายุ 20-24 ปี ผู้ที่มีอายุ 25-29 ปี ผู้ที่มีอายุ 30-34 ปี และผู้ที่
มีอายุ 35-39 ปี มีทัศนคติต่อการตลาดทางตรงทางสื่ออินเทอร์เน็ต มากกว่า ผู้ที่มีอายุ 40 ปีขึ้นไป 

ทัศนคติต่อประเภทของสื่อ โดยรวมทั้ง 5 ด้าน พบว่า มีค่า Sig.(2-tailed) เท่ากับ 
0.027 ซึ่งมีค่าน้อยกว่า 0.05 ดังนั้นจึงปฏิเสธสมมติฐานหลัก Ho และยอมรับสมมติฐานรอง Hi 
หมายความว่า ผู้บริโภคที่มีอายุต่างกันมีทัศนคติต่อประเภทของสื่อโดยรวมทั้ง 5 ด้าน แตกต่างกัน 
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 0.05 ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานที่ได้ตั้งไว้  

ดังนั้น จึงท าการทดสอบความแตกต่างเป็นรายคู่ โดยใช้วิธีทางสถิติแบบ Least 
Significant Difference (LSD) พบว่า ผู้ที่มีอายุน้อยกว่า 20 ปี ผู้ที่มีอายุ 20-24 ปี ผู้ที่มีอายุ 25-29 ปี ผู้
ที่มีอายุ 30-34 ปี และผู้ที่มีอายุ 35-39 ปี มีทัศนคตติ่อประเภทของสื่อ โดยรวมทั้ง 5 ด้าน มากกว่า ผู้ที่
มีอายุ 40 ปีขึ้นไป 
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สมมติฐานที่ 1.6 อายุที่แตกต่างกันมีพฤติกรรมการใช้บริการบาร์บีคิวพลาซ่าของ
ผู้บริโภคแตกต่างกัน สามารถเขียนเป็นสมมติฐานทางสถิติได้ดังนี้ 

Ho : อายุที่แตกต่างกันมีพฤติกรรมการใช้บริการบาร์บีคิวพลาซ่าของผู้บริโภคไม่
แตกต่างกัน 

Hi : อายุที่แตกต่างกันมีพฤติกรรมการใช้บริการบาร์บีคิวพลาซ่าของผู้บริโภค
แตกต่างกัน 

 
ตารางท่ี 4.24  แสดงผลการทดสอบความแตกต่างเกี่ยวกับพฤติกรรมการใช้บริการบาร์บีคิวพลาซ่า 

         ของผู้บริโภค จ าแนกตามอายุ 
 

พฤติกรรม 
การใช้บริการ 
บาร์บีคิวพลาซ่า 

อาย ุ  ̅ S.D. F 
Sig. 

(2-tailed) 
คู่แตกต่าง 

ความถี่ของการใช้  น้อยกว่า 20 ป ี 1.42 0.75 13.774* 0.000 4>1 , 4>2 , 
บริการบาร์บีคิว 20 – 24 ปี 1.49 0.77   4>3 
พลาซ่า โดยเฉลี่ย 25 – 29 ปี   1.38 0.72   5>1 , 5>2 , 
 30 – 34 ปี   2.00 0.97   5>3 , 5>4 , 
 35 – 39 ปี 2.43 1.20   5>6 
 40 ปีขึ้นไป 1.73 1.12   6>3 
 
หมายเหตุ:  * มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
 

จากตารางที่ 4.24 แสดงผลการทดสอบความแตกต่างเกี่ยวกับพฤติกรรมการใช้
บริการบาร์- บีคิวพลาซ่าของผู้บริโภค จ าแนกตามอายุ โดยใช้สถิติการวิเคราะห์ความแปรปรวนทาง
เดียว one-way ANOVA (F-test) ในการทดสอบ พบว่า 

พฤติกรรมการใช้บริการบาร์บีคิวพลาซ่าในเร่ืองความถี่ของการใช้บริการบาร์บีคิว
พลาซ่า โดยเฉลี่ย จ าแนกตามอายุ พบว่า มีค่า Sig.(2-tailed) เท่ากับ 0.000 ซึ่งมีค่าน้อยกว่า 0.05 
ดังนั้นจึงปฏิเสธสมมติฐานหลัก Ho และยอมรับสมมติฐานรอง Hi หมายความว่า ผู้บริโภคที่มีอายุ
ต่างกันมีพฤติกรรมการใช้บริการบาร์บีคิวพลาซ่าในเร่ืองความถี่ของการใช้บริการบาร์บีคิวพลาซ่า 
แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 0.05 ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานที่ได้ตั้งไว้ 
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ดังนั้น จึงท าการทดสอบความแตกต่างเป็นรายคู่ โดยใช้วิธีทางสถิติแบบ Least 
Significant Difference (LSD) พบว่า ผู้ที่มีอายุ 30-34 ปี มีพฤติกรรมการใช้บริการบาร์บีคิวพลาซ่า
ในเร่ืองความถี่ของการใช้บริการบาร์บีคิวพลาซ่า มากกว่า ผู้ที่มีอายุ น้อยกว่า 20 ปี ผู้ที่มีอายุ 20-24 
ปี และผู้ที่มีอายุ 25-29 ปี ผู้ที่มีอายุ 35-39 ปี มีพฤติกรรมการใช้บริการบาร์บีคิวพลาซ่าในเร่ือง
ความถี่ของการใช้บริการบาร์บีคิวพลาซ่า มากกว่า ผู้ที่มีอายุ น้อยกว่า 20 ปี ผู้ที่มีอายุ 20-24 ปี ผู้ที่มี
อายุ 25-29 ปี ผู้ที่มีอายุ 30-34 ปี และผู้ที่มีอายุ 40 ปีขึ้นไป และผู้ที่มีอายุ 40 ปีขึ้นไป มีพฤติกรรมการ
ใช้บริการ  บาร์บีคิวพลาซ่าในเร่ืองความถี่ของการใช้บริการบาร์บีคิวพลาซ่า มากกว่า ผู้ที่มีอายุ 25-
29 ปี   

สมมติฐานที่ 1.7 สถานภาพที่แตกต่างกันมีการรับรู้ภาพลักษณ์ตราสินค้าบาร์บีคิว
พลาซ่าของผู้บริโภคแตกต่างกัน สามารถเขียนเป็นสมมติฐานทางสถิติได้ดังนี้ 

Ho : สถานภาพที่แตกต่างกันมีการรับรู้ภาพลักษณ์ตราสินค้าบาร์บีคิวพลาซ่าของ
ผู้บริโภคไม่แตกต่างกัน 

Hi : สถานภาพที่แตกต่างกันมีการรับรู้ภาพลักษณ์ตราสินค้าบาร์บีคิวพลาซ่าของ
ผู้บริโภคแตกต่างกัน 

 
ตารางท่ี 4.25  แสดงผลการทดสอบความแตกต่างเกี่ยวกับการรับรู้ภาพลักษณ์ตราสินค้าบาร์บีคิว  
  พลาซ่าของผู้บริโภค จ าแนกตามสถานภาพ 

 
การรับรูภ้าพลกัษณ ์

ตราสินค้า 
บาร์บีคิวพลาซ่า 

สถานภาพ  ̅ S.D. F 
Sig. 

(2-tailed) 
คู่แตกต่าง 

การรับรู้ภาพลักษณ์ โสด 3.86 0.52 3.723* 0.025 2>1 
ตราสินค้าบาร์บีคิว  สมรส 4.01 0.47    
พลาซ่า หย่าร้าง/หม้าย/ 3.99 0.34    
 แยกกันอยู่ 3.92 0.50    
 
หมายเหตุ:  * มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

 
จากตารางที่ 4.25 แสดงผลการทดสอบความแตกต่างเกี่ยวกับการรับรู้ภาพลักษณ์

ตราสินค้าบาร์บีคิวพลาซ่าของผู้บริโภค จ าแนกตามสถานภาพ โดยใช้สถิติการวิเคราะห์ความ
แปรปรวนทางเดียว one-way ANOVA (F-test) ในการทดสอบ พบว่า 
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  การรับรู้ภาพลักษณ์ตราสินค้าบาร์บีคิวพลาซ่า จ าแนกตามสถานภาพ พบว่า มีค่า 
Sig.(2-tailed) เท่ากับ 0.025 ซึ่งมีค่าน้อยกว่า 0.05 ดังนั้นจึงปฏิเสธสมมติฐานหลัก Ho และยอมรับ
สมมติฐานรอง Hi หมายความว่า ผู้บริโภคที่มีสถานภาพต่างกันมีการรับรู้ภาพลักษณ์ตราสินค้าบาร์
บีคิว พลาซ่า แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 0.05 ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานที่ได้ตั้งไว้ 
  ดังนั้น จึงท าการทดสอบความแตกต่างเป็นรายคู่ โดยใช้วิธีทางสถิติแบบ Least 
Significant Difference (LSD) พบว่า ผู้ที่มีสถานภาพสมรส มีการรับรู้ภาพลักษณ์ตราสินค้าบาร์บีคิว
พลาซ่า มากกว่าผู้ที่มีสถานภาพโสด 

สมมติฐานที่ 1.8 สถานภาพที่แตกต่างกันมีทัศนคติต่อประเภทของสื่อแตกต่างกัน 
สามารถเขียนเป็นสมมติฐานทางสถิติได้ดังนี้ 

Ho : สถานภาพที่แตกต่างกันมีทัศนคตติ่อประเภทของสื่อไม่แตกต่างกัน 
Hi : สถานภาพที่แตกต่างกันมีทัศนคตติ่อประเภทของสื่อแตกต่างกัน 

 
ตารางท่ี 4.26  แสดงผลการทดสอบความแตกต่างเกี่ยวกับทัศนคติต่อประเภทของสื่อ จ าแนกตาม 
  สถานภาพ 

 
ทัศนคตติ่อ 

ประเภทของสื่อ 
สถานภาพ  ̅ S.D. F 

Sig. 
(2-tailed) 

คู่แตกต่าง 

การโฆษณา โสด 3.88 0.55 1.279 0.280 - 
ทางโทรทัศน์ สมรส 3.97 0.51    
 หย่าร้าง/หม้าย/ 3.85 0.47    
 แยกกันอยู่      
ป้ายโฆษณา โสด 3.85 0.55 2.275 0.104 - 
 สมรส 3.98 0.52    
 หย่าร้าง/หม้าย/ 3.83 0.60    
 แยกกันอยู่      
การโฆษณา โสด 3.52 0.72 3.464* 0.032 2>1 
ทางหนังสือพิมพ์ สมรส 3.71 0.61    
 หย่าร้าง/หม้าย/ 3.57 0.51    
 แยกกันอยู่      
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ตารางท่ี 4.26  (ต่อ) 
 

ทัศนคตติ่อ 
ประเภทของสื่อ 

สถานภาพ  ̅ S.D. F 
Sig. 

(2-tailed) 
คู่แตกต่าง 

การส่งเสริมการขาย โสด 4.07 0.53 2.001 0.137 - 
 สมรส 4.03 0.46    
 หย่าร้าง/หม้าย/ 3.85 0.47    
 แยกกันอยู่      
การตลาดทางตรง โสด 3.77 0.68 2.270 0.105 - 
ทางสื่ออินเทอร์เน็ต สมรส 3.88 0.61    
 หย่าร้าง/หม้าย/ 3.60 0.62    
 แยกกันอยู่      
รวม โสด 3.82 0.48 2.246 0.107 - 
 สมรส 3.91 0.45    
 หย่าร้าง/หม้าย/ 3.74 0.42    
 แยกกันอยู่      
 
หมายเหตุ:  * มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
 
  จากตารางที่ 4.26 แสดงผลการทดสอบความแตกต่างเกี่ยวกับทัศนคติต่อประเภท
ของสื่อ จ าแนกตามสถานภาพ โดยใช้สถิติการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว one-way ANOVA 
(F-test) ในการทดสอบ พบว่า 

  ทัศนคติต่อการโฆษณาทางโทรทัศน์ จ าแนกตามสถานภาพ พบว่า มีค่า Sig.(2-
tailed) เท่ากับ 0.280 ซึ่งมีค่ามากกว่า 0.05 ดังนั้นจึงยอมรับสมมติฐานหลัก Ho และปฏิเสธสมมติ
ฐานรอง Hi หมายความว่า ผู้บริโภคที่มีสถานภาพต่างกันมีทัศนคติต่อการโฆษณาทางโทรทัศน์ ไม่
แตกต่างกัน 

ทัศนคติต่อป้ายโฆษณา จ าแนกตามสถานภาพพบว่า มีค่า Sig.(2-tailed) เท่ากับ 
0.104 ซึ่งมีค่ามากกว่า 0.05 ดังนั้นจึงยอมรับสมมติฐานหลัก Ho และปฏิเสธสมมติฐานรอง Hi 
หมายความว่า ผู้บริโภคที่มีสถานภาพต่างกันมีทัศนคติต่อป้ายโฆษณา ไม่แตกต่างกัน 
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ทัศนคติต่อการโฆษณาทางหนังสือพิมพ์ จ าแนกตามสถานภาพ พบว่า มีค่า Sig.(2-
tailed) เท่ากับ 0.032 ซึ่งมีค่าน้อยกว่า 0.05 ดังนั้นจึงปฏิเสธสมมติฐานหลัก Ho และยอมรับสมมติ
ฐานรอง Hi หมายความว่า ผู้บริโภคที่มีสถานภาพต่างกันมีทัศนคติต่อการโฆษณาทางหนังสือพิมพ์ 
แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 0.05 ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานที่ได้ตั้งไว ้

ดังนั้น จึงท าการทดสอบความแตกต่างเป็นรายคู่ โดยใช้วิธีทางสถิติแบบ Least 
Significant Difference (LSD) พบว่า ผู้ที่มีสถานภาพสมรส มีทัศนคติต่อการโฆษณาทาง
หนังสือพิมพ์ มากกว่า ผู้ที่มีสถานภาพโสด 

ทัศนคติต่อการส่งเสริมการขาย จ าแนกตามสถานภาพ พบว่า มีค่า Sig.(2-tailed) 
เท่ากับ 0.137 ซึ่งมีค่ามากกว่า 0.05 ดังนั้นจึงยอมรับสมมติฐานหลัก Ho และปฏิเสธสมมติฐานรอง Hi 
หมายความว่า ผู้บริโภคที่มีสถานภาพต่างกันมีทัศนคตติ่อการส่งเสริมการขาย ไม่แตกต่างกัน 

ทัศนคติต่อการตลาดทางตรงทางสื่ออินเทอร์เน็ต จ าแนกตามสถานภาพ พบว่า มี
ค่า Sig.(2-tailed) เท่ากับ 0.105 ซึ่งมีค่ามากกว่า 0.05 ดังนั้นจึงยอมรับสมมติฐานหลัก Ho และปฏิเสธ
สมมติฐานรอง Hi หมายความว่า ผู้บริโภคที่มีสถานภาพต่างกันมีทัศนคติต่อการส่งเสริมการขาย ไม่
แตกต่างกัน 

ทัศนคติต่อประเภทของสื่อ โดยรวมทั้ง 5 ด้าน พบว่า มีค่า Sig.(2-tailed) เท่ากับ 
0.107 ซึ่งมีค่ามากกว่า 0.05 ดังนั้นจึงยอมรับสมมติฐานหลัก Ho และปฏิเสธสมมติฐานรอง Hi 
หมายความว่า ผู้บริโภคที่มีสถานภาพต่างกันมีทัศนคติต่อประเภทของสื่อ โดยรวมทั้ง 5 ด้าน ไม่
แตกต่างกัน 
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สมมติฐานที่ 1.9 สถานภาพที่แตกต่างกันมีพฤติกรรมการใช้บริการบาร์บีคิว
พลาซ่าของผู้บริโภคแตกต่างกัน สามารถเขียนเป็นสมมติฐานทางสถิติได้ดังนี้ 

Ho : สถานภาพที่แตกต่างกันมีพฤติกรรมการใช้บริการบาร์บีคิวพลาซ่าของ
ผู้บริโภคไม่แตกต่างกัน 

Hi : สถานภาพที่แตกต่างกันมีพฤติกรรมการใช้บริการบาร์บีคิวพลาซ่าของ
ผู้บริโภคแตกต่างกัน 

 
ตารางท่ี 4.27  แสดงผลการทดสอบความแตกต่างเกี่ยวกับพฤติกรรมการใช้บริการบาร์บีคิวพลาซ่า 
  ของผู้บริโภค จ าแนกตามสถานภาพ 

 
พฤติกรรม 
การใช้บริการ 
บาร์บีคิวพลาซ่า 

สถานภาพ  ̅ S.D. F 
Sig. 

(2-tailed) 
คู่แตกต่าง 

ความถี่ของการใช้  โสด 1.49 0.81 19.477* 0.000 2>1 
บริการบาร์บีคิว สมรส 1.91 1.07   3>1 , 3>2 
พลาซ่า โดยเฉลี่ย หย่าร้าง/หม้าย/ 2.62 1.24    
 แยกกันอยู่      
 
หมายเหตุ:  * มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
 
  จากตารางที่ 4.27 แสดงผลการทดสอบความแตกต่างเกี่ยวกับพฤติกรรมการใช้
บริการบาร์ บีคิวพลาซ่าของผู้บริโภค จ าแนกตามสถานภาพ โดยใช้สถิติการวิเคราะห์ความ
แปรปรวนทางเดียว one-way ANOVA (F-test) ในการทดสอบ พบว่า 

พฤติกรรมการใช้บริการบาร์บีคิวพลาซ่าในเร่ืองความถี่ของการใช้บริการบาร์บีคิว
พลาซ่า โดยเฉลี่ย จ าแนกตามสถานภาพ พบว่า มีค่า Sig.(2-tailed) เท่ากับ 0.000 ซึ่งมีค่าน้อยกว่า 
0.05 ดังนั้นจึงปฏิเสธสมมติฐานหลัก Ho และยอมรับสมมติฐานรอง Hi หมายความว่า ผู้บริโภคที่มี
สถานภาพต่างกันมีพฤติกรรมการใช้บริการบาร์บีคิวพลาซ่าในเร่ืองความถี่ของการใช้บริการบาร์บี
คิวพลาซ่า แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 0.05 ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานที่ได้ตั้งไว้ 

ดังนั้น จึงท าการทดสอบความแตกต่างเป็นรายคู่ โดยใช้วิธีทางสถิติแบบ Least 
Significant Difference (LSD) พบว่า ผู้ที่มีสถานภาพสมรส และผู้ที่มีสถานภาพหย่าร้าง/หม้าย/
แยกกันอยู่ มีพฤติกรรมการใช้บริการบาร์บีคิวพลาซ่าในเร่ืองความถี่ของการใช้บริการบาร์บีคิว
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พลาซ่า มากกว่า ผู้ที่มีสถานภาพโสด และผู้ที่มีสถานภาพหย่าร้าง/หม้าย/แยกกันอยู่ มีพฤติกรรมการ
ใช้บริการบาร์บีคิวพลาซ่าในเร่ืองความถี่ของการใช้บริการบาร์บีคิวพลาซ่า มากกว่า ผู้ที่มีสถานภาพ
สมรส  

สมมติฐานที่ 1.10 ระดับการศึกษาที่แตกต่างกันมีการรับรู้ภาพลักษณ์ตราสินค้า
บารบ์ีคิวพลาซ่าของผู้บริโภคแตกต่างกัน สามารถเขียนเป็นสมมติฐานทางสถิติได้ดังนี้ 

Ho : ระดับการศึกษาที่แตกต่างกันมีการรับรู้ภาพลักษณ์ตราสินค้าบาร์บีคิวพลาซ่า
ของผู้บริโภคไม่แตกต่างกัน 

Hi : ระดับการศึกษาที่แตกต่างกันมีการรับรู้ภาพลักษณ์ตราสินค้าบาร์บีคิวพลาซ่า
ของผู้บริโภคแตกต่างกัน 

 
ตารางท่ี 4.28  แสดงผลการทดสอบความแตกต่างเกี่ยวกับการรับรู้ภาพลักษณ์ตราสินค้าบาร์บีคิว  
  พลาซ่าของผู้บริโภค จ าแนกตามระดับการศึกษา 

 
การรับรูภ้าพลกัษณ ์

ตราสินค้า 
บาร์บีคิวพลาซ่า 

ระดับการศึกษา  ̅ S.D. F 
Sig. 

(2-tailed) 
คู่แตกต่าง 

การรับรู้ภาพลักษณ์ ต่ ากว่า มัธยมศึกษา 4.32 0.29 3.192* 0.013 1>4 , 1>5 
ตราสินค้าบาร์บีคิว ตอนปลาย     2>4 
พลาซ่า มัธยมศึกษา 4.16 0.44    
 ตอนปลาย      
 อนุปริญญา 3.99 0.47    
 ปริญญาตรี 3.88 0.48    
 สูงกว่าปริญญาตรี 3.90 0.57    
 
หมายเหตุ:  * มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
 
  จากตารางที่ 4.28 แสดงผลการทดสอบความแตกต่างเกี่ยวกับการรับรู้ภาพลักษณ์
ตราสินค้าบาร์บีคิวพลาซ่าของผู้บริโภค จ าแนกตามระดับการศึกษา โดยใช้สถิติการวิเคราะห์ความ
แปรปรวนทางเดียว one-way ANOVA (F-test) ในการทดสอบ พบว่า 

  การรับรู้ภาพลักษณ์ตราสินค้าบาร์บีคิวพลาซ่า จ าแนกตามระดับการศึกษา พบว่า มี
ค่า Sig.(2-tailed) เท่ากับ 0.013 ซึ่งมีค่าน้อยกว่า 0.05 ดังนั้นจึงปฏิเสธสมมติฐานหลัก Ho และยอมรับ
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สมมติฐานรอง Hi หมายความว่า ผู้บริโภคที่มีระดับการศึกษาต่างกันมีการรับรู้ภาพลักษณ์ตราสินค้า
บาร์บีคิวพลาซ่า แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 0.05 ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานที่ได้ตั้งไว้ 
  ดังนั้น จึงท าการทดสอบความแตกต่างเป็นรายคู่ โดยใช้วิธีทางสถิติแบบ  Least 
Significant Difference (LSD) พบว่า ผู้ที่มีระดับการศึกษาต่ ากว่ามัธยมศึกษาตอนปลาย มีการรับรู้
ภาพลักษณ์ตราสินค้าบาร์บีคิวพลาซ่า มากกว่า ผู้ที่มีระดับการศึกษาปริญญาตรี และผู้ที่มีระดับ
การศึกษาสูงกว่าปริญญาตรี และผู้ที่มีระดับการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย มีการรับรู้ภาพลักษณ์
ตราสินค้าบาร์บีคิวพลาซ่า มากกว่า ผู้ที่มีระดับการศึกษาปริญญาตรี 

สมมติฐานที่ 1.11 ระดับการศึกษาที่แตกต่างกันมีทัศนคติต่อประเภทของสื่อ
แตกต่างกัน สามารถเขียนเป็นสมมติฐานทางสถิติได้ดังนี้ 

Ho : ระดับการศึกษาที่แตกต่างกันมีทัศนคตติ่อประเภทของสื่อไม่แตกต่างกัน 
Hi : ระดับการศึกษาที่แตกต่างกันมีทัศนคตติ่อประเภทของสื่อ แตกต่างกัน 

 
ตารางท่ี 4.29  แสดงผลการทดสอบความแตกต่างเกี่ยวกับทัศนคติต่อประเภทของสื่อ จ าแนกตาม 
  ระดับการศึกษา 

 
ทัศนคตติ่อ 

ประเภทของสื่อ 
ระดับการศึกษา  ̅ S.D. F 

Sig. 
(2-tailed) 

การโฆษณา ต่ ากว่า มัธยมศึกษา 4.20 0.50 1.692 0.151 
ทางโทรทัศน์ ตอนปลาย     
 มัธยมศึกษา 3.94 0.62   
 ตอนปลาย     
 อนุปริญญา 4.00 0.52   
 ปริญญาตรี 3.92 0.50   
 สูงกว่าปริญญาตรี 3.80 0.60   
ป้ายโฆษณา ต่ ากว่า มัธยมศึกษา 3.97 0.35 0.922 0.451 
 ตอนปลาย     
 มัธยมศึกษา 4.01 0.43   
 ตอนปลาย     
 อนุปริญญา 3.87 0.62   
 ปริญญาตรี 3.92 0.52   
 สูงกว่าปริญญาตรี 3.81 0.62   
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ตารางท่ี 4.29  (ต่อ) 
 

ทัศนคตติ่อ 
ประเภทของสื่อ 

ระดับการศึกษา  ̅ S.D. F 
Sig. 

(2-tailed) 
การโฆษณาทาง ต่ ากว่า มัธยมศึกษา 3.80 0.30 2.098 0.080 
หนังสือพิมพ์ ตอนปลาย     
 มัธยมศึกษา 3.60 0.82   
 ตอนปลาย     
 อนุปริญญา 3.74 0.53   
 ปริญญาตรี 3.62 0.62   
 สูงกว่าปริญญาตรี 3.42 0.81   
การส่งเสริมการขาย ต่ ากว่า มัธยมศึกษา 4.04 0.49 1.044 0.384 
 ตอนปลาย     
 มัธยมศึกษา 4.18 0.60   
 ตอนปลาย     
 อนุปริญญา 4.06 0.54   
 ปริญญาตรี 3.97 0.49   
 สูงกว่าปริญญาตรี 4.05 0.51   
การตลาดทางตรง ต่ ากว่า มัธยมศึกษา 3.96 0.54 1.302 0.268 
ทางสื่ออินเทอร์เน็ต ตอนปลาย     
 มัธยมศึกษา 3.69 0.69   
 ตอนปลาย     
 อนุปริญญา 3.79 0.64   
 ปริญญาตรี 3.85 0.62   
 สูงกว่าปริญญาตรี 3.69 0.74   
รวม ต่ ากว่า มัธยมศึกษา 3.99 0.34 1.675 0.155 
 ตอนปลาย     
 มัธยมศึกษา 3.88 0.49   
 ตอนปลาย     
 อนุปริญญา 3.89 0.46   
 ปริญญาตรี 3.87 0.44   
 สูงกว่าปริญญาตรี 3.74 0.54   
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  จากตารางที่ 4.29 แสดงผลการทดสอบความแตกต่างเกี่ยวกับทัศนคติต่อประเภท
ของสื่อ จ าแนกตามระดับการศึกษา โดยใช้สถิติการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว one-way 
ANOVA (F-test) ในการทดสอบ พบว่า 
  ทัศนคติต่อการโฆษณาทางโทรทัศน์  จ าแนกตามระดับการศึกษา พบว่า มีค่า 
Sig.(2-tailed) เท่ากับ 0.151 ซึ่งมีค่ามากกว่า 0.05 ดังนั้นจึงยอมรับสมมติฐานหลัก Ho และปฏิเสธ
สมมติฐานรอง Hi หมายความว่า ผู้บริโภคที่มีระดับการศึกษาต่างกันมีทัศนคติต่อการโฆษณาทาง
โทรทัศน ์ไม่แตกต่างกัน 

ทัศนคติต่อป้ายโฆษณา จ าแนกตามระดับการศึกษา พบว่า มีค่า Sig.(2-tailed) 
เท่ากับ 0.451 ซึ่งมีค่ามากกว่า 0.05 ดังนั้นจึงยอมรับสมมติฐานหลัก Ho และปฏิเสธสมมติฐานรอง Hi 
หมายความว่า ผู้บริโภคที่มีระดับการศึกษาต่างกันมีทัศนคติต่อป้ายโฆษณา ไม่แตกต่างกัน 

ทัศนคติต่อการโฆษณาทางหนังสือพิมพ์ จ าแนกตามระดับการศึกษา พบว่า มีค่า 
Sig.(2-tailed) เท่ากับ 0.080 ซึ่งมีค่ามากกว่า 0.05 ดังนั้นจึงยอมรับสมมติฐานหลัก Ho และปฏิเสธ
สมมติฐานรอง Hi หมายความว่า ผู้บริโภคที่มีระดับการศึกษาต่างกันมีทัศนคติต่อการโฆษณาทาง
หนังสือพิมพ์ ไม่แตกต่างกัน 

ทัศนคติต่อการส่งเสริมการขาย จ าแนกตามระดับการศึกษา พบว่า มีค่า  Sig.(2-
tailed) เท่ากับ 0.384 ซึ่งมีค่ามากกว่า 0.05 ดังนั้นจึงยอมรับสมมติฐานหลัก Ho และปฏิเสธสมมติ
ฐานรอง Hi หมายความว่า ผู้บริโภคที่มีระดับการศึกษาต่างกันมีทัศนคติต่อการส่งเสริมการขาย ไม่
แตกต่างกัน 

ทัศนคติต่อการตลาดทางตรงทางสื่ออินเทอร์เน็ต จ าแนกตามระดับการศึกษา 
พบว่า มีค่า Sig.(2-tailed) เท่ากับ 0.268 ซึ่งมีค่ามากกว่า 0.05 ดังนั้นจึงยอมรับสมมติฐานหลัก Ho 

และปฏิเสธสมมติฐานรอง Hi หมายความว่า ผู้บริโภคที่มีระดับการศึกษาต่างกันมีทัศนคติต่อการ
ส่งเสริมการขาย ไม่แตกต่างกัน 

ทัศนคติต่อประเภทของสื่อ โดยรวมทั้ง 5 ด้าน พบว่า มีค่า Sig.(2-tailed) เท่ากับ 
0.155 ซึ่งมีค่ามากกว่า 0.05 ดังนั้นจึงยอมรับสมมติฐานหลัก Ho และปฏิเสธสมมติฐานรอง Hi 
หมายความว่า ผู้บริโภคที่มีระดับการศึกษาต่างกันมีทัศนคติต่อประเภทของสื่อ โดยรวมทั้ง 5 ด้าน 
ไม่แตกต่างกัน 
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สมมติฐานที่ 1.12 ระดับการศึกษาที่แตกต่างกันมีพฤติกรรมการใช้บริการบาร์บีคิว
พลาซ่าของผู้บริโภคแตกต่างกัน สามารถเขียนเป็นสมมติฐานทางสถิติได้ดังนี้ 

Ho : ระดับการศึกษาที่แตกต่างกันมีพฤติกรรมการใช้บริการบาร์บีคิวพลาซ่าของ
ผู้บริโภคไม่แตกต่างกัน 

Hi : ระดับการศึกษาที่แตกต่างกันมีพฤติกรรมการใช้บริการบาร์บีคิวพลาซ่าของ
ผู้บริโภคแตกต่างกัน 

 
ตารางท่ี 4.30  แสดงผลการทดสอบความแตกต่างเกี่ยวกับพฤติกรรมการใช้บริการบาร์บีคิวพลาซ่า 
  ของผู้บริโภค จ าแนกตามระดับการศึกษา 

 
พฤติกรรม 
การใช้บริการ 
บาร์บีคิวพลาซ่า 

ระดับการศึกษา  ̅ S.D. F 
Sig. 

(2-tailed) 
คู่แตกต่าง 

ความถี่ของการใช้  ต่ ากว่า มัธยมศึกษา 2.29 1.25 8.057* 0.000 1>2 , 1>4 
บริการบาร์บีคิว ตอนปลาย     3>2 , 3>4 
พลาซ่า โดยเฉลี่ย มัธยมศึกษาตอนปลาย 1.23 0.43   5>2 , 5>4 
 อนุปริญญา 2.03 1.07    
 ปริญญาตรี 1.54 0.86    
 สูงกว่าปริญญาตรี 2.04 1.15    
 
หมายเหตุ:  * มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
 
  จากตารางที่ 4.30 แสดงผลการทดสอบความแตกต่างเกี่ยวกับพฤติกรรมการใช้
บริการบาร์บีคิวพลาซ่าของผู้บริโภค จ าแนกตามระดับการศึกษา โดยใช้สถิติการวิเคราะห์ความ
แปรปรวนทางเดียว one-way ANOVA (F-test) ในการทดสอบ พบว่า 

พฤติกรรมการใช้บริการบาร์บีคิวพลาซ่าในเร่ืองความถี่ของการใช้บริการบาร์บีคิว
พลาซ่า โดยเฉลี่ย จ าแนกตามระดับการศึกษา พบว่า มีค่า Sig.(2-tailed) เท่ากับ 0.000 ซึ่งมีค่าน้อย
กว่า 0.05 ดังนั้นจึงปฏิเสธสมมติฐานหลัก Ho และยอมรับสมมติฐานรอง Hi หมายความว่า ผู้บริโภค
ที่มีระดับการศึกษาต่างกันมีพฤติกรรมการใช้บริการบาร์บีคิวพลาซ่าในเร่ืองความถี่ของการใช้
บริการบาร์บีคิวพลาซ่า แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 0.05 ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานที่ได้
ตั้งไว ้
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ดังนั้น จึงท าการทดสอบความแตกต่างเป็นรายคู่ โดยใช้วิธีทางสถิติแบบ Least 
Significant Difference (LSD) พบว่า ผู้ที่มีระดับการศึกษาต่ ากว่ามัธยมศึกษาตอนปลาย มีพฤติกรรม
การใช้บริการบาร์บีคิวพลาซ่าในเร่ืองความถี่ของการใช้บริการบาร์บีคิวพลาซ่า มากกว่า ผู้ที่มีระดับ
การศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย และผู้ที่มีระดับการศึกษาปริญญาตรี  ผู้ที่มีระดับการศึกษา
อนุปริญญาตรี มีพฤติกรรมการใช้บริการบาร์บีคิวพลาซ่าในเร่ืองความถี่ของการใช้บริการบาร์บีคิว 
พลาซ่า มากกว่า ผู้ที่มีระดับการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย และผู้ที่มีระดับการศึกษาปริญญาตรี 
และผู้ที่มีระดับการศึกษาสูงกว่าปริญญาตรี มีพฤติกรรมการใช้บริการบาร์บีคิวพลาซ่าในเร่ือง
ความถี่ของการใช้บริการบาร์บีคิวพลาซ่า มากกว่า ผู้ที่มีระดับการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย และผู้
ที่มีระดับการศึกษาปริญญาตรี 

สมมติฐานที่ 1.13 อาชีพที่แตกต่างกันมีการรับรู้ภาพลักษณ์ตราสินค้าบาร์บีคิว
พลาซ่าของผู้บริโภคแตกต่างกัน สามารถเขียนเป็นสมมติฐานทางสถิติได้ดังนี้ 

Ho : อาชีพที่แตกต่างกันมีการรับรู้ภาพลักษณ์ตราสินค้าบาร์บีคิวพลาซ่าของ
ผู้บริโภคไม่แตกต่างกัน 

Hi : อาชีพที่แตกต่างกันมีการรับรู้ภาพลักษณ์ตราสินค้าบาร์บีคิวพลาซ่าของ
ผู้บริโภคแตกต่างกัน 

 
ตารางท่ี 4.31  แสดงผลการทดสอบความแตกต่างเกี่ยวกับการรับรู้ภาพลักษณ์ตราสินค้าบาร์บีคิว  
  พลาซ่าของผู้บริโภค จ าแนกตามอาชีพ 

 
การรับรูภ้าพลกัษณ์
ตราสินค้าบาร์บีคิว

พลาซ่า 
อาชีพ  ̅ S.D. F 

Sig. 
(2-tailed) 

คู่แตกต่าง 

การรับรู้ นักเรียน/นักศึกษา 3.93 0.47 3.069* 0.010 1>6 
ภาพลักษณ์ ข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ 4.04 0.56   2>3 , 2>6 
ตราสินค้า พนักงานบริษัทเอกชน 3.82 0.51   4>3 , 4>6 
บาร์บีคิวพลาซ่า ธุรกิจส่วนตัว 3.97 0.46   5>3 , 5>6 
 แม่บ้าน/พ่อบ้าน 4.08 0.40    
 อ่ืนๆ (โปรดระบุ.....) 3.50 0.61    
 
หมายเหตุ:  * มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
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  จากตารางที่ 4.31 แสดงผลการทดสอบความแตกต่างเกี่ยวกับการรับรู้ภาพลักษณ์
ตราสินค้าบาร์บีคิวพลาซ่าของผู้บริโภค จ าแนกตามอาชีพ โดยใช้สถิติการวิเคราะห์ความแปรปรวน
ทางเดียว one-way ANOVA (F-test) ในการทดสอบ พบว่า 
  การรับรู้ภาพลักษณ์ตราสินค้าบาร์บีคิวพลาซ่า  จ าแนกตามอาชีพ พบว่า มีค่า 
Sig.(2-tailed) เท่ากับ 0.010 ซึ่งมีค่าน้อยกว่า 0.05 ดังนั้นจึงปฏิเสธสมมติฐานหลัก Ho และยอมรับ
สมมติฐานรอง Hi หมายความว่า ผู้บริโภคที่ประกอบอาชีพต่างกันมีการรับรู้ภาพลักษณ์ตราสินค้า
บาร์บีคิวพลาซ่า แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 0.05 ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานที่ได้ตั้งไว้ 
  ดังนั้น จึงท าการทดสอบความแตกต่างเป็นรายคู่ โดยใช้วิธีทางสถิติแบบ Least 
Significant Difference (LSD) พบว่า ผู้ที่ประกอบอาชีพนักเรียน/นักศึกษา มีการรับรู้ภาพลักษณ์ตรา
สินค้าบาร์บีคิวพลาซ่า มากกว่า ผู้ที่ประกอบอาชีพอ่ืนๆ ได้แก่ ผู้ที่ประกอบอาชีพช่างถ่ายภาพ ผู้ที่
ประกอบอาชีพอาจารย์ ผู้ที่ประกอบอาชีพค้าขาย ผู้ที่ประกอบอาชีพเขียนเว็บ ผู้ที่ประกอบอาชีพ
รับจ้าง และผู้ที่ประกอบอาชีพทนายความ ผู้ที่ประกอบอาชีพข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ มีการรับรู้
ภาพลักษณ์ตราสินค้าบาร์บีคิวพลาซ่า มากกว่า ผู้ที่ประกอบอาชีพพนักงานบริษัทเอกชน และผู้ที่
ประกอบอาชีพอ่ืนๆ ได้แก่ ผู้ที่ประกอบอาชีพช่างถ่ายภาพ ผู้ที่ประกอบอาชีพอาจารย์ ผู้ที่ประกอบ
อาชีพค้าขาย ผู้ที่ประกอบอาชีพเขียนเว็บ ผู้ที่ประกอบอาชีพรับจ้าง และผู้ที่ประกอบอาชีพ
ทนายความ ผู้ที่ประกอบอาชีพธุรกิจส่วนตัว มีการรับรู้ภาพลักษณ์ตราสินค้าบาร์บีคิวพลาซ่า 
มากกว่า ผู้ที่ประกอบอาชีพพนักงานบริษัทเอกชน และผู้ที่ประกอบอาชีพอ่ืนๆ ได้แก่  ผู้ที่ประกอบ
อาชีพช่างถ่ายภาพ ผู้ที่ประกอบอาชีพอาจารย์ ผู้ที่ประกอบอาชีพค้าขาย ผู้ที่ประกอบอาชีพเขียนเว็บ 
ผู้ที่ประกอบอาชีพรับจ้าง และผู้ที่ประกอบอาชีพทนายความ และผู้ที่ประกอบอาชีพแม่บ้าน/พ่อบ้าน 
มีการรับรู้ภาพลักษณ์ตราสินค้าบาร์บีคิวพลาซ่า มากกว่า ผู้ที่ประกอบอาชีพพนักงานบริษัทเอกชน 
และผู้ที่ประกอบอาชีพอ่ืนๆ ได้แก่ ผู้ที่ประกอบอาชีพช่างถ่ายภาพ ผู้ที่ประกอบอาชีพอาจารย์ ผู้ที่
ประกอบอาชีพค้าขาย ผู้ที่ประกอบอาชีพเขียนเว็บ ผู้ที่ประกอบอาชีพรับจ้าง และผู้ที่ประกอบอาชีพ
ทนายความ 
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สมมติฐานที่ 1.14 อาชีพที่แตกต่างกันมีทัศนคติต่อประเภทของสื่อแตกต่างกัน 
สามารถเขียนเป็นสมมติฐานทางสถิติได้ดังนี้ 

Ho : อาชีพที่แตกต่างกันมีทัศนคตติ่อประเภทของสื่อไม่แตกต่างกัน 
Hi : อาชีพที่แตกต่างกันมีทัศนคติต่อประเภทของสื่อแตกต่างกัน 

 
ตารางท่ี 4.32  แสดงผลการทดสอบความแตกต่างเกี่ยวกับทัศนคติต่อประเภทของสื่อ จ าแนกตาม 
  อาชีพ 

 
ทัศนคตติ่อ 

ประเภทของสื่อ 
อาชีพ  ̅ S.D. F 

Sig. 
(2-tailed) 

คู่แตกต่าง 

การโฆษณา นักเรียน/นักศึกษา 3.87 0.56 1.228 0.295 - 
ทางโทรทัศน์ ข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ 4.02 0.53    
 พนักงานบริษัทเอกชน 3.93 0.51    
 ธุรกิจส่วนตัว 3.87 0.54    
 แม่บ้าน/พ่อบ้าน 3.95 0.51    
 อ่ืนๆ (โปรดระบุ.....) 3.56 0.66    
ป้ายโฆษณา นักเรียน/นักศึกษา 3.87 0.53 2.313* 0.043 2>1 , 2>3 , 
 ข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ 4.05 0.58   2>6 
 พนักงานบริษัทเอกชน 3.84 0.53   5>6 
 ธุรกิจส่วนตัว 3.89 0.58    
 แม่บ้าน/พ่อบ้าน 4.10 0.35    
 อ่ืนๆ (โปรดระบุ.....) 3.50 0.61    
การโฆษณา นักเรียน/นักศึกษา 3.46 0.74 1.842 0.104 - 
หนังสือพิมพ์ ข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ 3.77 0.60    
 พนักงานบริษัทเอกชน 3.59 0.66    
 ธุรกิจส่วนตัว 3.62 0.69    
 แม่บ้าน/พ่อบ้าน 3.73 0.54    
 อ่ืนๆ (โปรดระบุ.....) 3.50 0.37    
 
 
 



  118 

ตารางท่ี 4.32  (ต่อ) 
 

ทัศนคตติ่อ 
ประเภทของสื่อ 

อาชีพ  ̅ S.D. F 
Sig. 

(2-tailed) 
คู่แตกต่าง 

การส่งเสริม นักเรียน/นักศึกษา 4.10 0.55 2.144 0.060 - 
การขาย ข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ 4.14 0.50    
 พนักงานบริษัทเอกชน 4.03 0.48    
 ธุรกิจส่วนตัว 4.00 0.41    
 แม่บ้าน/พ่อบ้าน 3.95 0.65    
 อ่ืนๆ (โปรดระบุ.....) 3.52 0.67    
การตลาด นักเรียน/นักศึกษา 3.73 0.70 1.914 0.091 - 
ทางตรงทางสื่อ ข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ 4.02 0.63    
อินเทอร์เน็ต พนักงานบริษัทเอกชน 3.80 0.66    
 ธุรกิจส่วนตัว 3.80 0.59    
 แม่บ้าน/พ่อบ้าน 3.75 0.70    
 อ่ืนๆ (โปรดระบุ.....) 3.41 0.49    
รวม นักเรียน/นักศึกษา 3.80 0.47 2.053 0.070 - 
 ข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ 4.00 0.49    
 พนักงานบริษัทเอกชน 3.84 0.47    
 ธุรกิจส่วนตัว 3.84 0.44    
 แม่บ้าน/พ่อบ้าน 3.89 0.43    
 อ่ืนๆ (โปรดระบุ.....) 3.50 0.52    
          
  จากตารางที่ 4.32 แสดงผลการทดสอบความแตกต่างเกี่ยวกับทัศนคติต่อประเภท
ของสื่อจ าแนกตามอาชีพ โดยใช้สถิติการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว one-way ANOVA (F-
test) ในการทดสอบ พบว่า 

  ทัศนคติต่อการโฆษณาทางโทรทัศน์ จ าแนกตามอาชีพ พบว่า มีค่า Sig.(2-tailed) 
เท่ากับ 1.228 ซึ่งมีค่ามากกว่า 0.05 ดังนั้นจึงยอมรับสมมติฐานหลัก Ho และปฏิเสธสมมติฐานรอง Hi 
หมายความว่า ผู้บริโภคที่ประกอบอาชีพต่างกันมีทัศนคติต่อการโฆษณาทางโทรทัศน์ ไม่แตกต่าง
กัน 

ทัศนคติต่อป้ายโฆษณา จ าแนกตามอาชีพ พบว่า มีค่า Sig.(2-tailed) เท่ากับ 0.043 

ซึ่งมีค่าน้อยกว่า 0.05 ดังนั้นจึงปฏิเสธสมมติฐานหลัก Ho และยอมรับสมมติฐานรอง Hi หมายความ
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ว่า ผู้บริโภคที่ประกอบอาชีพต่างกันมีทัศนคติต่อป้ายโฆษณา แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 
0.05 ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานที่ได้ตั้งไว้ 
  ดังนั้น จึงท าการทดสอบความแตกต่างเป็นรายคู่ โดยใช้วิธีทางสถิติแบบ  Least 
Significant Difference (LSD) พบว่า ผู้ที่ประกอบอาชีพข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ มีทัศนคติต่อป้าย
โฆษณา มากกว่า ผู้ที่ประกอบอาชีพนักเรียน/นักศึกษา ผู้ที่ประกอบอาชีพพนักงานบริษัทเอกชน 
และผู้ที่ประกอบอาชีพอ่ืนๆ ได้แก่ ผู้ที่ประกอบอาชีพช่างถ่ายภาพ ผู้ที่ประกอบอาชีพอาจารย์ ผู้ที่
ประกอบอาชีพค้าขาย ผู้ที่ประกอบอาชีพเขียนเว็บ ผู้ที่ประกอบอาชีพรับจ้าง และผู้ที่ประกอบอาชีพ
ทนายความ และผู้ที่ประกอบอาชีพแม่บ้าน/พ่อบ้าน มีทัศนคติต่อป้ายโฆษณา มากกว่า ผู้ที่ประกอบ
อาชีพอ่ืนๆ ได้แก่ ผู้ที่ประกอบอาชีพช่างถ่ายภาพ ผู้ที่ประกอบอาชีพอาจารย์ ผู้ที่ประกอบอาชีพ
ค้าขาย ผู้ที่ประกอบอาชีพเขียนเว็บ ผู้ที่ประกอบอาชีพรับจ้าง และผู้ที่ประกอบอาชีพทนายความ 
  ทัศนคติต่อการโฆษณาทางหนังสือพิมพ์ จ าแนกตามอาชีพ พบว่า มีค่า Sig.(2-
tailed) เท่ากับ 0.104 ซึ่งมีค่ามากกว่า 0.05 ดังนั้นจึงยอมรับสมมติฐานหลัก Ho และปฏิเสธสมมติ
ฐานรอง Hi หมายความว่า ผู้บริโภคที่มีอาชีพต่างกันมีทัศนคติต่อการโฆษณาทางหนังสือพิมพ์ ไม่
แตกต่างกัน 
  ทัศนคติต่อการส่งเสริมการขาย จ าแนกตามอาชีพ พบว่า มีค่า Sig.(2-tailed) เท่ากับ 
0.060 ซึ่งมีค่ามากกว่า 0.05 ดังนั้นจึงยอมรับสมมติฐานหลัก Ho และปฏิเสธสมมติฐานรอง Hi 
หมายความว่า ผู้บริโภคที่มีอาชีพต่างกันมีทัศนคตติ่อการส่งเสริมการขาย ไม่แตกต่างกัน 
 ทัศนคติต่อการตลาดทางตรงทางสื่ออินเทอร์เน็ต จ าแนกตามอาชีพ พบว่า มีค่า Sig.(2-
tailed) เท่ากับ 0.091 ซึ่งมีค่ามากกว่า 0.05 ดังนั้นจึงยอมรับสมมติฐานหลัก Ho และปฏิเสธสมมติ
ฐานรอง Hi หมายความว่า ผู้บริโภคที่มีอาชีพต่างกันมีทัศนคตติ่อการส่งเสริมการขาย ไม่แตกต่างกัน 

ทัศนคติต่อประเภทของสื่อ โดยรวมทั้ง 5 ด้าน พบว่า มีค่า Sig.(2-tailed) เท่ากับ 
0.070 ซึ่งมีค่ามากกว่า 0.05 ดังนั้นจึงยอมรับสมมติฐานหลัก Ho และปฏิเสธสมมติฐานรอง Hi 
หมายความว่า ผู้บริโภคที่มีอาชีพต่างกันมีทัศนคตติ่อประเภทของสื่อ โดยรวมทั้ง 5 ด้าน ไม่แตกต่าง
กัน 
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สมมติฐานที่ 1.15 อาชีพที่แตกต่างกันมีพฤติกรรมการใช้บริการบาร์บีคิวพลาซ่า
ของผู้บริโภคแตกต่างกัน สามารถเขียนเป็นสมมติฐานทางสถิติได้ดังนี้ 

Ho : อาชีพที่แตกต่างกันมีพฤติกรรมการใช้บริการบาร์บีคิวพลาซ่าของผู้บริโภคไม่
แตกต่างกัน 

Hi : อาชีพที่แตกต่างกันมีพฤติกรรมการใช้บริการบาร์บีคิวพลาซ่าของผู้บริโภค
แตกต่างกัน 

 
ตารางท่ี 4.33  แสดงผลการทดสอบความแตกต่างเกี่ยวกับพฤติกรรมการใช้บริการบาร์บีคิวพลาซ่า 

         ของผู้บริโภค จ าแนกตามอาชีพ 
 

พฤติกรรม 
การใช้บริการ 
บาร์บีคิวพลาซ่า 

อาชีพ  ̅ S.D. F 
Sig. 

(2-tailed) 
คู่แตกต่าง 

ความถี่ของการ  นักเรียน/นักศึกษา 1.42 0.70 6.378* 0.000 3>1 
ใช้บริการ ข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ 1.64 0.82   4>1 , 4>2 , 
บาร์บีคิวพลาซ่า  พนักงานบริษัทเอกชน 1.66 1.02   4>3 , 4>6 
โดยเฉลี่ย ธุรกิจส่วนตัว 2.19 1.22    
 แม่บ้าน/พ่อบ้าน 1.89 0.75    
 อ่ืนๆ (โปรดระบุ.....) 1.33 0.81    
 
หมายเหตุ:  * มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
 

จากตารางที่ 4.33 แสดงผลการทดสอบความแตกต่างเกี่ยวกับพฤติกรรมการใช้
บริการบาร์บีคิวพลาซ่าของผู้บริโภค จ าแนกตามอาชีพ โดยใช้สถิติการวิเคราะห์ความแปรปรวน
ทางเดียว one-way ANOVA (F-test) ในการทดสอบ พบว่า 

พฤติกรรมการใช้บริการบาร์บีคิวพลาซ่าในเร่ืองความถี่ของการใช้บริการบาร์บีคิว
พลาซ่า โดยเฉลี่ย จ าแนกตามอาชีพ พบว่า มีค่า Sig.(2-tailed) เท่ากับ 0.000 ซึ่งมีค่าน้อยกว่า 0.05 
ดังนั้นจึงปฏิเสธสมมติฐานหลัก Ho และยอมรับสมมติฐานรอง Hi หมายความว่า ผู้บริโภคที่มีอาชีพ
ต่างกันมีพฤติกรรมการใช้บริการบาร์บีคิวพลาซ่าในเร่ืองความถี่ของการใช้บริการบาร์บีคิวพลาซ่า 
แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 0.05 ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานที่ได้ตั้งไว้ 
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  ดังนั้น จึงท าการทดสอบความแตกต่างเป็นรายคู่ โดยใช้วิธีทางสถิติแบบ Least 
Significant Difference (LSD) พบว่า ผู้ที่ประกอบอาชีพพนักงานบริษัทเอกชน มีพฤติกรรมการใช้
บริการบาร์บีคิวพลาซ่าในเร่ืองความถี่ของการใช้บริการบาร์บีคิวพลาซ่า มากกว่า ผู้ที่ประกอบอาชีพ
นักเรียน/นักศึกษา ผู้ที่ประกอบอาชีพธุรกิจส่วนตัว มีพฤติกรรมการใช้บริการบาร์บีคิวพลาซ่าใน
เร่ืองความถี่ของการใช้บริการบาร์บีคิวพลาซ่า มากกว่า ผู้ที่ประกอบอาชีพนักเรียน/นักศึกษา ผู้ที่
ประกอบอาชีพข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ ผู้ที่ประกอบอาชีพพนักงานบริษัทเอกชน และผู้ที่ประกอบ
อาชีพอ่ืนๆ ได้แก่ผู้ที่ประกอบอาชีพช่างถ่ายภาพ ผู้ที่ประกอบอาชีพอาจารย์ ผู้ที่ประกอบอาชีพ
ค้าขาย ผู้ที่ประกอบอาชีพเขียนเว็บ ผู้ที่ประกอบอาชีพรับจ้าง และผู้ที่ประกอบอาชีพทนายความ 

สมมติฐานที่ 1.16 รายได้เฉลี่ยต่อเดือนที่แตกต่างกันมีการรับรู้ภาพลักษณ์ตรา
สินค้าบาร์บคีิวพลาซ่าของผู้บริโภคแตกต่างกัน สามารถเขียนเป็นสมมติฐานทางสถิติได้ดังนี้ 

Ho : รายได้เฉลี่ยต่อเดือนที่แตกต่างกันมีการรับรู้ภาพลักษณ์ตราสินค้าบาร์บีคิว
พลาซ่าของผู้บริโภคไม่แตกต่างกัน 

Hi : รายได้เฉลี่ยต่อเดือนที่แตกต่างกันมีการรับรู้ภาพลักษณ์ตราสินค้าบาร์บีคิว
พลาซ่าของผู้บริโภคแตกต่างกัน 

 
ตารางท่ี 4.34  แสดงผลการทดสอบความแตกต่างเกี่ยวกับการรับรู้ภาพลักษณ์ตราสินค้าบาร์บีคิว  
  พลาซ่าของผู้บริโภค จ าแนกตามรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 

 
การรับรูภ้าพลกัษณ ์

ตราสินค้า 
บาร์บีคิวพลาซ่า 

รายได้เฉลี่ยต่อเดือน  ̅ S.D. F 
Sig. 

(2-tailed) 

การรับรู้ภาพลักษณ์ น้อยกว่าหรือเท่ากับ  3.96 0.48 2.106 0.099 
ตราสินค้า 10,000 บาท     
บาร์บีคิวพลาซ่า 10,001 – 20,000 บาท 3.85 0.51   
 20,001 – 30,000 บาท 4.02 0.48   
 มากกว่า 30,000 บาท 3.92 0.52   

 
  จากตารางที่ 4.34 แสดงผลการทดสอบความแตกต่างเกี่ยวกับการรับรู้ภาพลักษณ์
ตราสินค้าบาร์บีคิวพลาซ่าของผู้บริโภค จ าแนกตามรายได้เฉลี่ยต่อเดือน โดยใช้สถิติการวิเคราะห์
ความแปรปรวนทางเดียว one-way ANOVA (F-test) ในการทดสอบ พบว่า 
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  การรับรู้ภาพลักษณ์ตราสินค้าบาร์บีคิวพลาซ่า จ าแนกตามรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 

พบว่า มีค่า Sig.(2-tailed) เท่ากับ 0.099 ซึ่งมีค่ามากกว่า 0.05 ดังนั้นจึงยอมรับสมมติฐานหลัก Ho 

และปฏิเสธสมมติฐานรอง Hi หมายความว่า ผู้บริโภคที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนต่างกันมีการรับรู้
ภาพลักษณ์ตราสินค้าบาร์บีคิวพลาซ่า ไม่แตกต่างกัน 

สมมติฐานที่ 1.17 รายได้เฉลี่ยต่อเดือนที่แตกต่างกันมีทัศนคติต่อประเภทของสื่อ 
แตกต่างกัน สามารถเขียนเป็นสมมติฐานทางสถิติได้ดังนี้ 

Ho : รายได้เฉลี่ยต่อเดือนที่แตกต่างกันมีทัศนคติต่อประเภทของสื่อไม่แตกต่างกัน 
Hi : รายได้เฉลี่ยต่อเดือนที่แตกต่างกันมีทัศนคตติ่อประเภทของสื่อ แตกต่างกัน 

 
ตารางท่ี 4.35  แสดงผลการทดสอบความแตกต่างเกี่ยวกับทัศนคติต่อประเภทของสื่อ จ าแนกตาม 

         รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 

 
ทัศนคตติ่อ

ประเภทของสื่อ 
รายได้เฉลี่ยต่อเดือน  ̅ S.D. F 

Sig. 
(2-tailed) 

คู่แตกต่าง 

การโฆษณา น้อยกว่าหรือเท่ากับ  3.87 0.60 3.790* 0.011 2>4  
ทางโทรทัศน์ 10,000 บาท     3>4 
 10,001 – 20,000 บาท 3.95 0.54    
 20,001 – 30,000 บาท 4.03 0.43    
 มากกว่า 30,000 บาท 3.78 0.54    
ป้ายโฆษณา น้อยกว่าหรือเท่ากับ  3.88 0.53 1.849 0.138 - 
 10,000 บาท      
 10,001 – 20,000 บาท 3.90 0.52    
 20,001 – 30,000 บาท 4.00 0.55    
 มากกว่า 30,000 บาท 3.81 0.59    
การโฆษณาทาง น้อยกว่าหรือเท่ากับ  3.51 0.75 1.228 0.299 - 
หนังสือพิมพ์ 10,000 บาท      
 10,001 – 20,000 บาท 3.56 0.69    
 20,001 – 30,000 บาท 3.71 0.68    
 มากกว่า 30,000 บาท 3.57 0.61    
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ตารางท่ี 4.35  (ต่อ) 
 

ทัศนคตติ่อ
ประเภทของสื่อ 

รายได้เฉลี่ยต่อเดือน  ̅ S.D. F 
Sig. 

(2-tailed) 
คู่แตกต่าง 

การส่งเสริม น้อยกว่าหรือเท่ากับ  4.06 0.61 2.963* 0.032 2>4 
การขาย 10,000 บาท     3>4 
 10,001 – 20,000 บาท 4.11 0.50    
 20,001 – 30,000 บาท 4.08 0.47    
 มากกว่า 30,000 บาท 3.92 0.46    
การตลาด น้อยกว่าหรือเท่ากับ  3.61 0.69 2.751* 0.042 2>1 
ทางตรง 10,000 บาท     3>1 
ทางสื่อ 10,001 – 20,000 บาท 3.88 0.65    
อินเทอร์เน็ต 20,001 – 30,000 บาท 3.85 0.66    
 มากกว่า 30,000 บาท 3.75 0.62    
รวม น้อยกว่าหรือเท่ากับ  3.78 0.50 2.538 0.056 - 
 10,000 บาท      
 10,001 – 20,000 บาท 3.88 0.46    
 20,001 – 30,000 บาท 3.93 0.47    
 มากกว่า 30,000 บาท 3.77 0.46    
 
หมายเหตุ:  * มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
 
  จากตารางที่ 4.35 แสดงผลการทดสอบความแตกต่างเกี่ยวกับทัศนคติต่อประเภท
ของสื่อ จ าแนกตามรายได้เฉลี่ยต่อเดือน โดยใช้สถิติการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว one-way 
ANOVA (F-test) ในการทดสอบ พบว่า 
  ทัศนคติต่อการโฆษณาทางโทรทัศน์ จ าแนกตามรายได้เฉลี่ยต่อเดือน พบว่า มีค่า 
Sig.(2-tailed) เท่ากับ 0.011 ซึ่งมีค่าน้อยกว่า 0.05 ดังนั้นจึงปฏิเสธสมมติฐานหลัก Ho และยอมรับ
สมมติฐานรอง Hi หมายความว่า ผู้บริโภคที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนต่างกันมีทัศนคติต่อการโฆษณา
ทางโทรทัศน์ แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 0.05 ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานที่ได้ตั้งไว้ 
  ดังนั้น จึงท าการทดสอบความแตกต่างเป็นรายคู่ โดยใช้วิธีทางสถิติแบบ Least 
Significant Difference (LSD) พบว่า ผู้ที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 10,0001-20,000 บาท มีทัศนคติต่อ
การโฆษณาทางโทรทัศน์ มากกว่า ผู้ที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนมากกว่า 30,000 บาท และผู้ที่มีรายได้



  124 

เฉลี่ยต่อเดือน 20,001-30,000 บาท มีทัศนคตติ่อการโฆษณาทางโทรทัศน์ มากกว่า ผู้ที่มีรายได้เฉลี่ย
ต่อเดือนมากกว่า 30,000 บาท 

ทัศนคติต่อป้ายโฆษณา จ าแนกตามรายได้เฉลี่ยต่อเดือน พบว่า มีค่า Sig.(2-tailed) 
เท่ากับ 0.138 ซึ่งมีค่ามากกว่า 0.05 ดังนั้นจึงยอมรับสมมติฐานหลัก Ho และปฏิเสธสมมติฐานรอง Hi 
หมายความว่า ผู้บริโภคที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนต่างกันมีทัศนคติต่อป้ายโฆษณา ไม่แตกต่างกัน 

ทัศนคติต่อการโฆษณาทางหนังสือพิมพ์ จ าแนกตามรายได้เฉลี่ยต่อเดือน พบว่า มี
ค่า Sig.(2-tailed) เท่ากับ 0.299 ซึ่งมีค่ามากกว่า 0.05 ดังนั้นจึงยอมรับสมมติฐานหลัก Ho และปฏิเสธ
สมมติฐานรอง Hi หมายความว่า ผู้บริโภคที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนต่างกันมีทัศนคติต่อการโฆษณา
ทางหนังสือพิมพ์  ไม่แตกต่างกัน 

ทัศนคติต่อการส่งเสริมการขาย จ าแนกตามรายได้เฉลี่ยต่อเดือน พบว่า มีค่า 
Sig.(2-tailed) เท่ากับ 0.032 ซึ่งมีค่าน้อยกว่า 0.05 ดังนั้นจึงปฏิเสธสมมติฐานหลัก Ho และยอมรับ
สมมติฐานรอง Hi หมายความว่า ผู้บริโภคที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนต่างกันมีทัศนคติต่อการส่งเสริม
การขาย แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 0.05 ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานที่ได้ตั้งไว้ 

ดังนั้น จึงท าการทดสอบความแตกต่างเป็นรายคู่ โดยใช้วิธีทางสถิติแบบ Least 
Significant Difference (LSD) พบว่า ผู้ที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 10,001-20,000 บาท มีทัศนคติต่อ
การส่งเสริมการขาย มากกว่า ผู้ที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนมากกว่า 30,000 บาท และผู้ที่มีรายได้เฉลี่ย
ต่อเดือน 20,001-30,000 บาท มีทัศนคติต่อการส่งเสริมการขาย มากกว่า ผู้ที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน
มากกว่า 30,000 บาท 

ทัศนคติต่อการตลาดทางตรงทางสื่ออินเทอร์เน็ต จ าแนกตามรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 
พบว่า มีค่า Sig.(2-tailed) เท่ากับ 0.042 ซึ่งมีค่าน้อยกว่า 0.05 ดังนั้นจึงปฏิเสธสมมติฐานหลัก Ho 

และยอมรับสมมติฐานรอง Hi หมายความว่า ผู้บริโภคที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนต่างกันมีทัศนคติต่อ
การตลาดทางตรงทางสื่ออินเทอร์เน็ต แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 0.05 ซึ่งสอดคล้องกับ
สมมติฐานที่ได้ตั้งไว้ 

ดังนั้น จึงท าการทดสอบความแตกต่างเป็นรายคู่ โดยใช้วิธีทางสถิติแบบ Least 
Significant Difference (LSD) พบว่า ผู้ที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 10,001-20,000 บาท มีทัศนคติต่อ
การตลาดทางตรงทางสื่ออินเทอร์เน็ต มากกว่า ผู้ที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนน้อยกว่าหรือเท่ากับ 10,000 
บาท และผู้ที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 20,001-30,000 บาท มีทัศนคติต่อการตลาดทางตรงทางสื่อ
อินเทอร์เน็ต มากกว่า ผู้ที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนน้อยกว่าหรือเท่ากับ 10,000 บาท 

ทัศนคติต่อประเภทของสื่อ โดยรวมทั้ง 5 ด้าน พบว่า มีค่า Sig.(2-tailed) เท่ากับ 
0.056 ซึ่งมีค่ามากกว่า 0.05 ดังนั้นจึงยอมรับสมมติฐานหลัก Ho และปฏิเสธสมมติฐานรอง Hi 
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หมายความว่า ผู้บริโภคที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน ต่างกันมีทัศนคติต่อประเภทของสื่อ โดยรวมทั้ง 5 
ด้าน ไม่แตกต่างกัน 

สมมติฐานที่ 1.18 รายได้เฉลี่ยต่อเดือนที่แตกต่างกันมีพฤติกรรมการใช้บริการบาร์
บีคิวพลาซ่าของผู้บริโภคแตกต่างกัน สามารถเขียนเป็นสมมติฐานทางสถิติได้ดังนี้ 

Ho : รายได้เฉลี่ยต่อเดือนที่แตกต่างกันมีพฤติกรรมการใช้บริการบาร์บีคิวพลาซ่า
ของผู้บริโภคไม่แตกต่างกัน 

Hi : รายได้เฉลี่ยต่อเดือนที่แตกต่างกันมีพฤติกรรมการใช้บริการบาร์บีคิวพลาซ่า
ของผู้บริโภคแตกต่างกัน 

 
ตารางท่ี 4.36  แสดงผลการทดสอบความแตกต่างเกี่ยวกับพฤติกรรมการใช้บริการบาร์บีคิวพลาซ่า 
  ของผู้บริโภค จ าแนกตามรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 
 

พฤติกรรม 
การใช้บริการ 
บาร์บีคิวพลาซ่า 

รายได้เฉลี่ยต่อเดือน  ̅ S.D. F 
Sig. 

(2-tailed) 
คู่แตกต่าง 

ความถี่ของ  น้อยกว่าหรือเท่ากับ  1.31 0.59 18.570* 0.000 3>1 
การใช้บริการ 10,000 บาท     4>1 , 4>2 , 
บาร์บีคิวพลาซ่า  10,001 – 20,000 บาท 1.47 0.74   4>3 
โดยเฉลี่ย 20,001 – 30,000 บาท 1.68 0.96    
 มากกว่า 30,000 บาท 2.24 1.21    
 
หมายเหตุ:  * มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
 
  จากตารางที่ 4.36 แสดงผลการทดสอบความแตกต่างเกี่ยวกับพฤติกรรมการใช้
บริการบาร์บีคิวพลาซ่าของผู้บริโภค จ าแนกตามรายได้เฉลี่ยต่อเดือน โดยใช้สถิติการวิเคราะห์ความ
แปรปรวนทางเดียว one-way ANOVA (F-test) ในการทดสอบ พบว่า 

พฤติกรรมการใช้บริการบาร์บีคิวพลาซ่าในเร่ืองความถี่ของการใช้บริการบาร์บีคิว
พลาซ่า โดยเฉลี่ย จ าแนกตามรายได้เฉลี่ยต่อเดือน พบว่า มีค่า Sig.(2-tailed) เท่ากับ 0.000 ซึ่งมีค่า
น้อยกว่า 0.05 ดังนั้นจึงปฏิเสธสมมติฐานหลัก Ho และยอมรับสมมติฐานรอง Hi หมายความว่า 
ผู้บริโภคที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนต่างกันมีพฤติกรรมการใช้บริการบาร์บีคิวพลาซ่าในเร่ืองความถี่
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ของการใช้บริการบาร์บีคิวพลาซ่า แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 0.05 ซึ่งสอดคล้องกับ
สมมติฐานที่ได้ตั้งไว้ 

ดังนั้น จึงท าการทดสอบความแตกต่างเป็นรายคู่ โดยใช้วิธีทางสถิติแบบ Least 
Significant Difference (LSD) พบว่า ผู้ที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 20,001-30,000 บาท มีพฤติกรรมการ
ใช้บริการบาร์บีคิวพลาซ่าในเร่ืองความถี่ของการใช้บริการบาร์บีคิวพลาซ่า มากกว่า ผู้ที่มีรายได้
เฉลี่ยต่อเดือนน้อยกว่าหรือเท่ากับ 10,000 บาท ผู้ที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนมากกว่า 30,000 บาท มี
พฤติกรรมการใช้บริการบาร์บีคิวพลาซ่าในด้านความถี่ของการใช้บริการบาร์บีคิวพลาซ่า มากกว่า ผู้
ที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนน้อยกว่าหรือเท่ากับ 10,000 บาท ผู้ที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 10,001-20,000 
บาท และผู้ที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 20,001-30,000 บาท 

2) สมมติฐานที่ 2 การรับรู้ภาพลักษณ์ตราสินค้ามีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการ
ใช้บริการบาร์บีคิวพลาซ่า หลังจากการรีแบรนด์ด้ิงของผู้บริโภค 

การรับรู้ภาพลักษณ์ตราสินค้ามีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการใช้บริการบาร์บีคิว
พลาซ่า หลังจากการรีแบรนด์ด้ิงของผู้บริโภค สามารถเขียนเป็นสมมติฐานทางสถิติได้ดังนี้ 

Ho : การรับรู้ภาพลักษณ์ตราสินค้าไม่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการใช้บริการ
บาร์บีคิวพลาซ่า หลังจากการรีแบรนด์ด้ิงของผู้บริโภค 

Hi : การรับรู้ภาพลักษณ์ตราสินค้ามีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการใช้บริการบาร์บี
คิวพลาซ่า หลังจากการรีแบรนด์ด้ิงของผู้บริโภค 

 
ตารางท่ี 4.37  แสดงผลการทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้ภาพลักษณ์ตราสินค้ากับ 
  พฤติกรรมการใช้บริการบาร์บีคิวพลาซ่า  หลังจากการรีแบรนด์ดิ้งของผู้บริโภค  
 

พฤติกรรมการใช้บริการ 
บาร์บีคิวพลาซ่า 

การรับรูภ้าพลกัษณ์ตราสนิค้าบาร์บีคิวพลาซ่า 
r Sig.(2-tailed) ความสัมพันธ ์

ความถี่ของการใช้บริการ
บาร์บีคิวพลาซ่า โดยเฉลี่ย 

0.218* 0.000 มีความสัมพันธ์ 

 
หมายเหตุ:  * มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
 
  จากตารางที่ 4.37 แสดงผลการทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้ภาพลักษณ์
ตราสินค้ากับพฤติกรรมการใช้บริการบาร์บีคิวพลาซ่า หลังจากการรีแบรนด์ดิ้งของผู้บริโภค โดยใช้
สถิติการวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน (Pearson’s Product Moment Correlation 
Coefficient)  ในการทดสอบ พบว่า 
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  การรับรู้ภาพลักษณ์ตราสินค้าบาร์บีคิวพลาซ่า พบว่า มีค่า Sig.(2-tailed) เท่ากับ 
0.000 ซึ่งมีค่าน้อยกว่า 0.05 ดังนั้นจึงปฏิเสธสมมติฐานหลัก (Ho) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) 
หมายความว่า การรับรู้ภาพลักษณ์ตราสินค้าบาร์บีคิวพลาซ่ามีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการใช้
บริการบาร์บีคิวพลาซ่า อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยมีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ (r) 
เท่ากับ 0.218 แสดงว่า ตัวแปรทั้งสองมีความสัมพันธ์เป็นไปในทิศทางเดียวกัน  กล่าวคือ เมื่อ
ผู้บริโภคมีการรับรู้ภาพลักษณ์ตราสินค้าบาร์บีคิวพลาซ่าในระดับที่เพิ่มขึ้นจะท าให้เกิดพฤติกรรม
การใช้บริการบาร์บีคิวพลาซ่าในด้านความถี่ของการใช้บริการบาร์บีคิวพลาซ่าโดยเฉลี่ยเพิ่มขึ้น  

3) สมมติฐานที่ 3 ทัศนคติการสื่อสารการตลาดมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการ
ใช้บริการบาร์บีคิวพลาซ่า 

  ทัศนคติการสื่อสารการตลาดมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการใช้บริการบาร์บีคิว
พลาซ่า สามารถเขียนเป็นสมมติฐานทางสถิติได้ดังนี้ 

Ho : ทัศนคติการสื่อสารการตลาดไม่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการใช้บริการ
บาร์บีคิว พลาซ่า 

Hi : ทัศนคติการสื่อสารการตลาดมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการใช้บริการบาร์บี
คิว พลาซ่า 

 
ตารางท่ี 4.38  แสดงผลการทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างทัศนคติการสื่อสารการตลาดกับ 
  พฤติกรรมการใช้บริการบาร์บีคิวพลาซ่า 
 

ทัศนคติการสื่อสารการตลาดบาร์
บีคิวพลาซ่า 

พฤติกรรมการใช้บริการบาร์บีคิวพลาซ่า  
ในเรื่องความถีข่องการใช้บรกิารบาร์บีคิวพลาซ่า โดยเฉลี่ย 

r Sig. 
(2-tailed) 

ความสัมพันธ ์

การโฆษณาทางโทรทัศน์ 0.011 0.828 ไม่มีความสัมพันธ์ 
ป้ายโฆษณา 0.084 0.095 ไม่มีความสัมพันธ์ 
การโฆษณาทางหนังสือพิมพ์ 0.119* 0.018 มีความสัมพันธ์ 
การส่งเสริมการขาย -0.025 0.619 ไม่มีความสัมพันธ์ 
การตลาดทางตรง 
ทางสื่ออินเทอร์เน็ต 

0.048 0.339 ไม่มีความสัมพันธ์ 

รวม 0.064 0.201 ไม่มีความสัมพันธ์ 
 
หมายเหตุ:  * มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
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จากตารางที่ 4.38 แสดงผลการทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างทัศนคติการสื่อสาร
การตลาดกับพฤติกรรมการใช้บริการบาร์บีคิวพลาซ่า โดยใช้สถิติการวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธิ์
สหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน (Pearson’s Product Moment Correlation Coefficient)  ในการทดสอบ 
พบว่า 

ทัศนคติการสื่อสารการตลาดด้านการโฆษณาทางโทรทัศน์ของบาร์บีคิวพลาซ่า 
พบว่า มีค่า Sig.(2-tailed) เท่ากับ 0.828 ซึ่งมีค่ามากกว่า 0.05 ดังนั้นจึงยอมรับสมมติฐานหลัก (Ho) 
และปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่า ทัศนคติการสื่อสารการตลาดด้านการโฆษณาทาง
โทรทัศน์ของบาร์บีคิวพลาซ่าไม่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการใช้บริการบาร์บีคิวพลาซ่าในเร่ือง
ความถี่ของการใช้บริการบาร์บีคิวพลาซ่า  

ทัศนคติการสื่อสารการตลาดด้านป้ายโฆษณาของบาร์บีคิวพลาซ่า พบว่า มีค่า 
Sig.(2-tailed) เท่ากับ 0.095 ซึ่งมีค่ามากกว่า 0.05 ดังนั้นจึงยอมรับสมมติฐานหลัก (Ho) และปฏิเสธ
สมมติฐานรอง (H1) หมายความว่า ทัศนคติการสื่อสารการตลาดด้านป้ายโฆษณาของบาร์บีคิว
พลาซ่า ไม่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการใช้บริการบาร์บีคิวพลาซ่าในเร่ืองความถี่ของการใช้
บริการบาร์บีคิวพลาซ่า  

ทัศนคติการสื่อสารการตลาดด้านการโฆษณาทางหนังสือพิมพ์ของบาร์บีคิว
พลาซ่า พบว่า มีค่า Sig.(2-tailed) เท่ากับ 0.018 ซึ่งมีค่าน้อยกว่า 0.05 ดังนั้นจึงปฏิเสธสมมติฐาน
หลัก (Ho) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่า ทัศนคติการสื่อสารการตลาดด้านการ
โฆษณาทางหนังสือพิมพ์ของบาร์บีคิวพลาซ่ามีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการใช้บริการบาร์บีคิว
พลาซ่าในเร่ืองความถี่ของการใช้บริการบาร์บีคิวพลาซ่า อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดย
มีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ (r) เท่ากับ 0.119 แสดงว่า ตัวแปรทั้งสองมีความสัมพันธ์เป็นไปใน
ทิศทางเดียวกัน กล่าวคือ เมื่อผู้บริโภคมีทัศนคติการสื่อสารการตลาดด้านการโฆษณาทาง
หนังสือพิมพ์ของบาร์บีคิวพลาซ่าในระดับที่เพิ่มขึ้นจะท าให้เกิดพฤติกรรมการใช้บริการบาร์บีคิว
พลาซ่าในเร่ืองความถี่ของการใช้บริการบาร์บีคิวพลาซ่าโดยเฉลี่ยเพิ่มขึ้น 

ทัศนคติการสื่อสารการตลาดด้านการส่งเสริมการขายของบาร์บีคิวพลาซ่า พบว่า มี
ค่า Sig.(2-tailed) เท่ากับ 0.619 ซึ่งมีค่ามากกว่า 0.05 ดังนั้นจึงยอมรับสมมติฐานหลัก (Ho) และ
ปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่า ทัศนคติการสื่อสารการตลาดด้านการส่งเสริมการขายของ
บาร์บีคิวพลาซ่าไม่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการใช้บริการบาร์บีคิวพลาซ่าในเร่ืองความถี่ของ
การใช้บริการบาร์บีคิวพลาซ่า  

ทัศนคติการสื่อสารการตลาดด้านการตลาดทางตรงทางสื่ออินเทอร์เน็ตของบาร์บี
คิว พลาซ่า พบว่า มีค่า Sig.(2-tailed) เท่ากับ 0.339 ซึ่งมีค่ามากกว่า 0.05 ดังนั้นจึงยอมรับสมมติฐาน
หลัก (Ho) และปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่า ทัศนคติการสื่อสารการตลาดด้านการตลาด
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ทางตรงทางสื่ออินเทอร์เน็ตของบาร์บีคิวพลาซ่าไม่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการใช้บริการบาร์
บีคิวพลาซ่าในเร่ืองความถี่ของการใช้บริการบาร์บีคิวพลาซ่า  

ทัศนคติการสื่อสารการตลาดของบาร์บีคิวพลาซ่า โดยรวมทั้ง 5 ด้าน พบว่า มีค่า 
Sig.(2-tailed) เท่ากับ 0.201 ซึ่งมีค่ามากกว่า 0.05 ดังนั้นจึงยอมรับสมมติฐานหลัก (Ho) และปฏิเสธ
สมมติฐานรอง (H1) หมายความว่า ทัศนคติการสื่อสารการตลาดของบาร์บีคิวพลาซ่า โดยรวมทั้ง 5
ด้านไม่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการใช้บริการบาร์บีคิวพลาซ่าในเร่ืองความถี่ของการใช้บริการ
บาร์บีคิวพลาซ่า  

 

4.3  สรุปผลการทดสอบสมมติฐาน 
 

4.3.1 สมมติฐานท่ี 1 ลักษณะทางประชากรท่ีแตกต่างกันมีการรับรู้ภาพลักษณ์ตราสินค้า 
ทัศนคติการสื่อสารการตลาด และพฤติกรรมการใช้บริการบาร์บีคิวพลาซ่าของ
ผู้บริโภคแตกต่างกัน 

 
ตารางท่ี 4.39  แสดงสรุปผลการทดสอบสมมติฐานของลักษณะทางประชากรที่ต่างกันมีการ 
  รับรู้ภาพลักษณ์ตราสินค้า ทัศนคติการสื่อสารการตลาด และพฤติกรรมการใช้บริการ 
  บาร์บีคิวพลาซ่าของผู้บริโภคแตกต่างกัน 
 

สมมติฐาน ผลการทดสอบสมมติฐาน 
1.1 เพศที่แตกต่างกันมีการรับรู้ภาพลักษณ์ตราสินค้า ทัศนคติการสื่อสารการตลาด และพฤติกรรม
การใช้บริการบาร์บีคิวพลาซ่าของผู้บริโภคแตกต่างกัน 

การรับรูภ้าพลักษณ์ตราสินค้าบาร์บีคิวพลาซ่า ไม่สอดคล้องกับสมมติฐาน 
ทัศนคตติ่อประเภทของสื่อ  

1) การโฆษณาทางโทรทัศน์ ไม่สอดคล้องกับสมมติฐาน 

2) ป้ายโฆษณา ไม่สอดคล้องกับสมมติฐาน 

3) การโฆษณาทางหนังสือพิมพ์ ไม่สอดคล้องกับสมมติฐาน 

4) การส่งเสริมการขาย ไม่สอดคล้องกับสมมติฐาน 

5) การตลาดทางตรงทางสื่ออินเทอร์เน็ต ไม่สอดคล้องกับสมมติฐาน 

6) ทัศนคตติ่อประเภทของสื่อ โดยรวมทั้ง 5 ด้าน ไม่สอดคล้องกับสมมติฐาน 

พฤติกรรมการใช้บริการบาร์บีคิวพลาซ่า  

1) ความถี่ของการใช้บริการบาร์บีคิวพลาซ่าโดยเฉลี่ย ไม่สอดคล้องกับสมมติฐาน 
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ตารางท่ี 4.39  (ต่อ) 
 

สมมติฐาน ผลการทดสอบสมมติฐาน 
1.2 อายุที่แตกต่างกันมีการรับรู้ภาพลักษณ์ตราสินค้า ทัศนคติการสื่อสารการตลาด และพฤติกรรม
การใช้บริการบาร์บีคิวพลาซ่าของผู้บริโภคแตกต่างกัน 
การรับรู้ภาพลักษณ์ตราสินค้าบาร์บีคิวพลาซ่า สอดคล้องกับสมมติฐาน 
ทัศนคตติ่อประเภทของสื่อ  

1) การโฆษณาทางโทรทัศน์ ไม่สอดคล้องกับสมมติฐาน 

2) ป้ายโฆษณา ไม่สอดคล้องกับสมมติฐาน 

3) การโฆษณาทางหนังสือพิมพ์ ไม่สอดคล้องกับสมมติฐาน 

4) การส่งเสริมการขาย สอดคล้องกับสมมติฐาน 

5) การตลาดทางตรงทางสื่ออินเทอร์เน็ต สอดคล้องกับสมมติฐาน 

6) ทัศนคตติ่อประเภทของสื่อ โดยรวมทั้ง 5 ด้าน สอดคล้องกับสมมติฐาน 

พฤติกรรมการใช้บริการบาร์บีคิวพลาซ่า  

1) ความถี่ของการใช้บริการบาร์บีคิวพลาซ่าโดยเฉลี่ย สอดคล้องกับสมมติฐาน 

1.3 สถานภาพที่แตกต่างกันมีการรับรู้ภาพลักษณ์ตราสินค้า ทัศนคติการสื่อสารการตลาด และ
พฤติกรรมการใช้บริการบาร์บีคิวพลาซ่าของผู้บริโภคแตกต่างกัน 
การรับรู้ภาพลักษณ์ตราสินค้าบาร์บีคิวพลาซ่า สอดคล้องกับสมมติฐาน 
ทัศนคตติ่อประเภทของสื่อ  

1) การโฆษณาทางโทรทัศน์ ไม่สอดคล้องกับสมมติฐาน 

2) ป้ายโฆษณา ไม่สอดคล้องกับสมมติฐาน 

3) การโฆษณาทางหนังสือพิมพ์ สอดคล้องกับสมมติฐาน 

4) การส่งเสริมการขาย ไม่สอดคล้องกับสมมติฐาน 

5) การตลาดทางตรงทางสื่ออินเทอร์เน็ต ไม่สอดคล้องกับสมมติฐาน 

6) ทัศนคตติ่อประเภทของสื่อ โดยรวมทั้ง 5 ด้าน ไม่สอดคล้องกับสมมติฐาน 

พฤติกรรมการใช้บริการบาร์บีคิวพลาซ่า  

1) ความถี่ของการใช้บริการบาร์บีคิวพลาซ่าโดยเฉลี่ย สอดคล้องกับสมมติฐาน 
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ตารางท่ี 4.39  (ต่อ) 
 

สมมติฐาน ผลการทดสอบสมมติฐาน 
1.4 ระดับการศึกษาที่แตกต่างกันมีการรับรู้ภาพลักษณ์ตราสินค้า ทัศนคติการสื่อสารการตลาด และ
พฤติกรรมการใช้บริการบาร์บีคิวพลาซ่าของผู้บริโภคแตกต่างกัน 
การรับรู้ภาพลักษณ์ตราสินค้าบาร์บีคิวพลาซ่า สอดคล้องกับสมมติฐาน 
ทัศนคตติ่อประเภทของสื่อ  

1) การโฆษณาทางโทรทัศน์ ไม่สอดคล้องกับสมมติฐาน 

2) ป้ายโฆษณา ไม่สอดคล้องกับสมมติฐาน 

3) การโฆษณาทางหนังสือพิมพ์ ไม่สอดคล้องกับสมมติฐาน 

4) การส่งเสริมการขาย ไม่สอดคล้องกับสมมติฐาน 

5) การตลาดทางตรงทางสื่ออินเทอร์เน็ต ไม่สอดคล้องกับสมมติฐาน 

6) ทัศนคตติ่อประเภทของสื่อ โดยรวมทั้ง 5 ด้าน ไม่สอดคล้องกับสมมติฐาน 

พฤติกรรมการใช้บริการบาร์บีคิวพลาซ่า  

1) ความถี่ของการใช้บริการบาร์บีคิวพลาซ่าโดยเฉลี่ย สอดคล้องกับสมมติฐาน 

1.5 อาชีพที่แตกต่างกันมีการรับรู้ภาพลักษณ์ตราสินค้า ทัศนคติการสื่อสารการตลาด และพฤติกรรม
การใช้บริการบาร์บีคิวพลาซ่าของผู้บริโภคแตกต่างกัน 
การรับรู้ภาพลักษณ์ตราสินค้าบาร์บีคิวพลาซ่า สอดคล้องกับสมมติฐาน 
ทัศนคตติ่อประเภทของสื่อ  

1) การโฆษณาทางโทรทัศน์ ไม่สอดคล้องกับสมมติฐาน 

2) ป้ายโฆษณา สอดคล้องกับสมมติฐาน 

3) การโฆษณาทางหนังสือพิมพ์ ไม่สอดคล้องกับสมมติฐาน 

4) การส่งเสริมการขาย ไม่สอดคล้องกับสมมติฐาน 

5) การตลาดทางตรงทางสื่ออินเทอร์เน็ต ไม่สอดคล้องกับสมมติฐาน 

6) ทัศนคตติ่อประเภทของสื่อ โดยรวมทั้ง 5 ด้าน ไม่สอดคล้องกับสมมติฐาน 

พฤติกรรมการใช้บริการบาร์บีคิวพลาซ่า  

1) ความถี่ของการใช้บริการบาร์บีคิวพลาซ่าโดยเฉลี่ย สอดคล้องกับสมมติฐาน 
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ตารางท่ี 4.39  (ต่อ) 
 

สมมติฐาน ผลการทดสอบสมมติฐาน 
1.6 รายได้เฉลี่ยต่อเดือนที่แตกต่างกันมีการรับรู้ภาพลักษณ์ตราสินค้า ทัศนคติการสื่อสารการตลาด 
และพฤติกรรมการใช้บริการบาร์บีคิวพลาซ่าของผู้บริโภคแตกต่างกัน 
การรับรู้ภาพลักษณ์ตราสินค้าบาร์บีคิวพลาซ่า ไม่สอดคล้องกับสมมติฐาน 
ทัศนคตติ่อประเภทของสื่อ  

1) การโฆษณาทางโทรทัศน์ สอดคล้องกับสมมติฐาน 

2) ป้ายโฆษณา ไม่สอดคล้องกับสมมติฐาน 

3) การโฆษณาทางหนังสือพิมพ์ ไม่สอดคล้องกับสมมติฐาน 

4) การส่งเสริมการขาย สอดคล้องกับสมมติฐาน 

5) การตลาดทางตรงทางสื่ออินเทอร์เน็ต สอดคล้องกับสมมติฐาน 

6) ทัศนคติต่อประเภทของสื่อ โดยรวมทั้ง 5 ด้าน ไม่สอดคล้องกับสมมติฐาน 

พฤติกรรมการใช้บริการบาร์บีคิวพลาซ่า  

1) ความถี่ของการใช้บริการบาร์บีคิวพลาซ่าโดยเฉลี่ย สอดคล้องกับสมมติฐาน 

 
4.3.2 สมมติฐานท่ี 2 การรับรู้ภาพลักษณ์ตราสินค้ามีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการใช้ 
 บริการบาร์บีคิวพลาซ่า หลังจากการรีแบรนด์ดิ้งของผู้บริโภค 

 
ตารางท่ี 4.40  แสดงสรุปผลการทดสอบสมมติฐานของการรับรู้ภาพลักษณ์ตราสินค้ามีความ 

 สัมพันธ์กับพฤติกรรมการใช้บริการบาร์บีคิวพลาซ่า หลังจากการรีแบรนด์ดิ้ง 

  ของผู้บริโภค 
 

สมมติฐาน ผลการทดสอบสมมติฐาน 
การรับรู้ภาพลักษณ์ตราสินค้ามีความสัมพันธ์กับพฤติกรรม
การใช้บริการบาร์บีคิวพลาซ่า หลังจากการรีแบรนด์ดิ้งของ
ผู้บริโภค 

สอดคล้องกับสมมติฐาน 
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4.3.3 สมมติฐานท่ี 3 ทัศนคติการสื่อสารการตลาดมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการใช้ 
 บริการบาร์บีคิวพลาซ่า 

 
ตารางท่ี 4.41  แสดงสรุปผลการทดสอบสมมติฐานของทัศนคติการสื่อสารการตลาดมีความสัมพันธ์ 
  กับพฤติกรรมการใช้บริการบาร์บีคิวพลาซ่า 

 
สมมติฐาน ผลการทดสอบสมมติฐาน 

ทัศนคติการสื่อสารการตลาดมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการใช้บริการบาร์บีคิวพลาซ่า 
1) การโฆษณาทางโทรทัศน์ ไม่สอดคล้องกับสมมติฐาน 
2) ป้ายโฆษณา ไม่สอดคล้องกับสมมติฐาน 
3) การโฆษณาทางหนังสือพิมพ์ สอดคล้องกับสมมติฐาน 
4) การส่งเสริมการขาย ไม่สอดคล้องกับสมมติฐาน 
5) การตลาดทางตรงทางสื่ออินเทอร์เน็ต ไม่สอดคล้องกับสมมติฐาน 
6) ทัศนคติโดยรวมทั้ง 5  ด้าน ไม่สอดคล้องกับสมมติฐาน 

 
 



 

บทที ่5 
 

สรุปผล อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 
 
 การศึกษาเร่ือง “การรีแบรนด์ดิ้ง และการตอบสนองของผู้บริโภคต่อภาพลักษณ์ตราสินค้า
ร้านอาหารประเภทปิ้งย่าง” คร้ังนี้ เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ และการวิจัยเชิงปริมาณ โดยมี
วัตถุประสงค์ดังนี้ การวิจัยเชิงคุณภาพ (1) เพื่อศึกษาการรีแบรนด์ดิ้งของบาร์บีคิวพลาซ่า  การวิจัย
เชิงปริมาณ (2) เพื่อศึกษาถึงลักษณะทางประชากรกับการรับรู้ภาพลักษณ์ตราสินค้า ทัศนคติการ
สื่อสารการตลาด และพฤติกรรมการใช้บริการบาร์บีคิวพลาซ่าของผู้บริโภค (3) เพื่อศึกษา
ความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้ภาพลักษณ์ตราสินค้ากับพฤติกรรมการใช้บริการบาร์บีคิวพลาซ่า 
หลังจากการรีแบรนด์ดิ้งของผู้บริโภค และ (4) เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างทัศนคติการสื่อสาร
การตลาดกับพฤติกรรมการใช้บริการบาร์บีคิวพลาซ่า  
 ซึ่งในส่วนของการวิจัยเชิงคุณภาพนั้นได้มีการเก็บข้อมูลโดยการสัมภาษณ์แบบเจาะลึกจาก
ผู้บริหารของบริษัท เดอะบาร์บีคิวพลาซ่า จ ากัด ในเร่ืองของการรีแบรนด์ดิ้งบาร์บีคิวพลาซ่า และ
การวิจัยเชิงปริมาณนั้น ได้ท าการวิจัยเชิงส ารวจ โดยใช้แบบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการเก็บข้อมูล
จากผู้บริโภค ซึ่งสามารถสรุปผลการวิจัยได้ดังนี้ 

5.1 สรุปผล 
5.2 อภิปรายผล 
5.3 ข้อเสนอแนะ 
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5.1  สรุปผล 
 
 การวิจัยในครั้งนี้ สามารถสรุปผลการวิจัย ได้เป็น 2 ส่วน คือ 

5.1.1 ส่วนที่ 1 สรุปผลการวิจัยเชิงคุณภาพ เกี่ยวกับการรีแบรนด์ดิ้งของบาร์บีคิว
พลาซ่า   

5.1.2 ส่วนที่ 2 สรุปผลการวิจัยเชิงปริมาณ  
1) การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงพรรณนา (Descriptive Analysis) 

(1) ข้อมูลเกี่ยวกับลักษณะทางประชากรของกลุ่มตัวอย่าง 
(2) ข้อมูลเกี่ยวกับการตอบสนองด้านพฤติกรรมการใช้บริการ

บาร์บีคิวพลาซ่า 
(3) ข้อมูลเกี่ยวกับการตอบสนองด้านการรับรู้ภาพลักษณ์ตรา

สินค้าบาร์บีคิวพลาซ่า 
(4) ข้อมูลเกี่ยวกับการตอบสนองด้านทัศนคติการสื่อสาร

การตลาดบาร์บีคิวพลาซ่า 
2) การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงอนุมาน (Inferential Analysis) การทดสอบ

สมมติฐาน 
(1) สมมติฐานที่ 1 การรับรู้ภาพลักษณ์ตราสินค้า ทัศนคติการ

สื่อสารการตลาด และพฤติกรรมการใช้บริการบาร์บีคิวพลาซ่าของผู้บริโภคแตกต่างกัน 
(2) สมมติฐานที่ 2 การรับรู้ภาพลักษณ์ตราสินค้ามีความสัมพันธ์

กับพฤติกรรมการใช้บริการบาร์บีคิวพลาซ่า หลังจากการรีแบรนด์ด้ิงของผู้บริโภค 
(3) สมมติฐานที่ 3 ทัศนคติการสื่อสารการตลาดมีความสัมพันธ์

กับพฤติกรรมการใช้บริการบาร์บีคิวพลาซ่า  
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5.1.1  ส่วนที่ 1 สรุปผลการวิจัยเชิงคุณภาพ  
1)  การรีแบรนด์ด้ิงของบาร์บีคิวพลาซ่า   

  ปัจจุบันธุรกิจ ร้านอาหารในประเทศไทยมีการแข่งขันกันที่ รุนแรงมาก 
ผู้ประกอบการรายใหม่มีเพิ่มมากขึ้นเร่ือยๆ สภาพแวดล้อม และความต้องการของผู้บริโภคมีการ
เปลี่ยนแปลงไปจากแต่ก่อน ร้านอาหารต่างๆ  จึงเร่ิมมีการปรับตัวขึ้น เพื่อให้อยู่รอดได้ ท่ามกลาง
การแข่งขันที่รุนแรง รวมทั้งมีการปรับกลยุทธ์ขององค์กรเพื่อให้สอดคล้องกับพฤติกรรมที่
เปลี่ยนแปลงไปของผู้บริโภค 

ดังนั้น จึงเป็นเหตุผลที่บาร์บีคิวพลาซ่าตัดสินใจรีแบรนด์ดิ้งคร้ังใหญ่ ในปี
พุทธศักราช 2555 ที่บาร์บีคิวพลาซ่ามีอายุ 25 ปี เพื่อหวังที่จะปรับภาพลักษณ์ให้แบรนด์ดูทันสมัย 
พร้อมทั้งขยายกลุ่มเป้าหมายไปสู่กลุ่มวัยรุ่น และวัยท างาน อีกทั้งยังคงรักษากลุ่มเป้าหมายเดิม คือ 
กลุ่มครอบครัวไปพร้อมๆ กัน รวมถึงการกระตุ้นให้ลูกค้าเดิมเข้ามาใช้บริการซ้ าควบคู่กันไป โดย
บาร์บีคิวพลาซ่าได้ท าการรีแบรนด์ดิ้งทั้ง 2 ส่วน คือ การรีแบรนด์ดิ้งภายในองค์กร และการรีแบ
รนด์ด้ิงภายนอกองค์กร  

การรีแบรนด์ด้ิงภายในองค์กรของบาร์บีคิวพลาซ่านั้น บาร์บีคิวพลาซ่าจะเน้นไปที่
การสื่อสารภายในองค์กรเป็นหลัก เพื่อให้คนภายในองค์กรมีความเข้าใจที่ตรงกัน มีความเชื่อไปใน
ทิศทางเดียวกันก่อนถึงสาเหตุของการที่จะต้องเกิดการเปลี่ยนแปลงองค์กรคร้ังใหญ่ขึ้น เมื่อคน
ภายในองค์กรมีความเชื่อร่วมกันแล้วว่าการเปลี่ยนแปลงนั้นมีความส าคัญ พนักงานทุกฝ่ายจะเร่ิม
ปรับตัวเพื่อเปลี่ยนแปลงไปตามที่องค์กรมุ่งหวัง โดยท าการเปลี่ยนแปลงตั้งแต่วิธีการคิด วิธีการ
บริหารงาน การสื่อสารภายในองค์กร และวิธีการท างานของคนภายในองค์กร เมื่อถึงคราวที่องค์กร
จะต้องท าการสื่อสารออกไปสู่ผู้บริโภค เพื่อให้ผู้บริโภครับรู้ถึงภาพลักษณ์ใหม่ รับรู้ถึงความเป็น
บาร์บีคิวพลาซ่า จะท าให้การสื่อสารที่องค์กรท าการสื่อสารออกไปนั้น ส่งไปถึงตัวผู้บริโภค และ
ผู้บริโภคจะสามารถเข้าใจถึงความเป็นบาร์บีคิวพลาซ่าได้อย่างแท้จริง  

และการรีแบรนด์ดิ้งภานยนอกองค์กรของบาร์บีคิวพลาซ่านั้น บาร์บีคิวพลาซ่าได้
ท าการปรับเปลี่ยนในเร่ืองของ มาสคอต โลโก้ การจัดตกแต่งร้าน ภาชนะ Table Top Experience 
และวิธีการสื่อสารไปยังผู้บริโภค โดยมาสคอตบาร์บีกอนได้ถูกปรับให้มีรูปลักษณ์ที่มีความทันสมัย
ขึ้น บาร์บีกอนมีหน้าตาที่สื่ออารมณ์ออกมาถึงความสนุกสนาน และมีความเป็นมิตรมากขึ้น ซึ่งบาร์
บีคิวพลาซ่า ต้องการท าให้บาร์บีกอนรูปลักษณ์ใหม่นี้สามารถเป็นตัวแทนเชื่อมโยงแบรนด์เข้ากับ
ความสุขที่บาร์บีคิวพลาซ่าต้องการมอบให้กับลูกค้าทุกท่านได้ การปรับเปลี่ยนโลโก้นั้นบาร์บีคิว
พลาซ่าได้เลือกใช้สีเขียวเพียงสีเดียว มีรูปกะทะทองเหลืองซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของบาร์บีคิวพลาซ่าไว้
บนโลโก้ และมีค าว่า BAR-B-Q PLAZA ที่ใช้ตัวอักษรที่สามารถมองเห็นได้อย่างชัดเจน การ
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ปรับเปลี่ยนเมนูอาหารโดยการออกชุดอาหารใหม่ๆตลอดเวลา มีการทยอยปรับปรุงการจัดตกแต่ง
ร้านให้ทันสมัย สดใส และปรับเปลี่ยนอุปกรณ์ภายในร้านให้ให้สามารถใช้งานได้อย่างสะดวกขึ้น 
เช่น การเปลี่ยนชุดเคร่ืองเคียงจากเซรามิคเป็นเมลานิน การเพิ่มเคร่ืองดูดควันฝังไปที่เตาบนโต๊ะ 
เป็นต้น และอีกสิ่งสุดท้ายของการรีแบรนด์ด้ิงภายในองค์กร คือ การปรับเปลี่ยนวิธีการสื่อสารไปยัง
ผู้บริโภค โดยการท าการสื่อสารผ่านการท าการสื่อสารการตลาด แน้นไปในการจัดท าโปรโมชั่น 
การออกเคมเปญ พร้อมทั้งจัดกิจกรรมให้ลูกค้าเข้ามามีส่วนร่วมกับแบรนด์ สร้างความผูกพันธ์กับ
แบรนด์ โดยการออกเคมเปญต่างๆนั้น ต้องจัดท าให้มีความสอดคล้องกับกลยุทธ์ขององค์กรที่เน้น
ในเร่ืองคุณภาพของอาหาร ความสนุกสนาน และประสบการณ์ร่วม ซึ่งจะเห็นได้ว่าไม่ว่าจะเป็น 
เคมเปญ Line Must Buy เคมเปญล่าไข่บาร์บีกอน หรือเคมเปญท ามื้อนี้ให้ดีที่สุด ต่างให้ความส าคัญ
กับการที่ลูกค้ามีประสบการณ์ร่วมกับแบรนด์ ความสนุกสนาน และความสุขที่เกิดขึ้นภายในร้าน   
ได้อย่างลงตัว ซึ่งสามารถสื่อได้ว่าบาร์บีคิวพลาซ่าเป็นร้านที่สามารถส่งต่อความสุข ความสนุก และ
ประสบการณ์ที่ดีให้กับลูกค้าได้ 

 

5.1.2  ส่วนที่ 2 สรุปผลการวิจัยเชิงปริมาณ  
1)  การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงพรรณนา (Descriptive Analysis) 

(1) ข้อมูลเกี่ยวกับลักษณะทางประชากรของกลุ่มตัวอย่าง  จากกลุ่ม
ตัวอย่างทั้งหมด 400 คน ประกอบไปด้วยเพศชาย 165 คน เพศหญิง 235 คน ซึ่งจากผลการวิจัย
พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีอายุระหว่าง 25-29 ปี มีสถานภาพโสด มีการศึกษาอยู่ในระดับ
ปริญาตรี ประกอบอาชีพพนักงานบริษัทเอกชน และมีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนอยู่ที่ 10,001 – 20,000 
บาทมากที่สุด 

(2) ข้อมูลเกี่ยวกับการตอบสนองด้านพฤติกรรมการใช้บริการบาร์บีคิว
พลาซ่า จากการตอบสนองด้านพฤติกรรมการใช้บริการบาร์บีคิวพลาซ่านั้น กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มี
ความถี่ของการใช้บริการโดยเฉลี่ยอยู่ที่ 1 คร้ังต่อเดือน มีระยะเวลาในการใช้บริการ 1 ชั่วโมง 30 
นาที ช่วงเวลาที่เข้ามาใช้บริการ 17.00-19.00 น. ค่าใช้จ่ายต่อคร้ังที่มาใช้บริการ 1,001-1,500 บาท 
และมาใช้บริการกับครอบครัวมากที่สุด 

(3) ข้อมูลเกี่ยวกับการตอบสนองด้านการรับรู้ภาพลักษณ์ตราสินค้าบาร์บี
คิวพลาซ่า กลุ่มตัวอย่างมีการตอบสนองด้านการรับรู้ภาพลักษณ์ตราสินค้าบาร์บีคิวพลาซ่าโดย
รวมอยู่ในระดับมาก ซึ่งประเด็นที่ท าให้กลุ่มตัวอย่างมีการตอบสนองด้านการรับรู้ภาพลักษณ์ตรา
สินค้าบาร์บีคิวพลาซ่า อยู่ในระดับมากที่สุด คือ มาสคอตของบาร์บีคิวพลาซ่า คือ ตัวบาร์บีกอนเป็น
มังกรสีเขียว โดยมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด รองลงมา คือ การรับรู้สโลเกนของบาร์บีคิวพลาซ่า 
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คือ “ตัวจริง อร่อยจริง เร่ืองปิ้งย่าง” โดยมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก ส่วนประเด็นที่ท าให้กลุ่มตัวอย่าง
มีการรับรู้ภาพลักษณ์ตราสินค้าบาร์บีคิวพลาซ่าอยู่ในระดับน้อยสุดคือบาร์บีคิวพลาซ่าเป็น
ร้านอาหารปิ้งย่างสไตลมองโกล โดยมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก 

(4) ข้อมูลเกี่ยวกับการตอบสนองด้านทัศนคติการสื่อสารการตลาดบาร์บี
คิวพลาซ่า 

ก.  ทัศนคติการสื่อสารการตลาด การโฆษณาทางโทรทัศน์  กลุ่ม
ตัวอย่างมีทัศนคติที่ดีต่อการโฆษณาทางโทรทัศน์ ซึ่งประเด็นที่ท าให้กลุ่มตัวอย่างมีทัศนคติที่ดีต่อ
การโฆษณาทางโทรทัศน์มากที่สุด คือ โฆษณาทางโทรทัศน์ของบาร์บีคิวพลาซ่า ท าให้สามารถ
จดจ าบาร์บีคิวพลาซ่าได้ รองลงมา คือ โฆษณาทางโทรทัศน์ของบาร์บีคิวพลาซ่ามีความน่าสนใจ 
และดึงดูดใจมากกว่าโฆษณาทางโทรทัศน์ของคู่แข่งในธุรกิจอาหารประเภทเดียวกัน ส่วนประเด็น
ที่ท าให้กลุ่มตัวอย่างมีทัศนคติที่ดีต่อการโฆษณาทางโทรทัศน์น้อยสุด คือ โฆษณาทางโทรทัศน์ของ
บาร์บีคิวพลาซ่าท าให้สนใจเข้ามาใช้บริการบาร์บีคิวพลาซ่า 

ข.  ทัศนคติการสื่อสารการตลาด ป้ายโฆษณา กลุ่มตัวอย่างมี
ทัศนคตทิี่ดีต่อป้ายโฆษณา ซึ่งประเด็นที่ท าให้กลุ่มตัวอย่างมีทัศนคตทิี่ดีต่อป้ายโฆษณามากที่สุด คือ 
ป้ายโฆษณาของบาร์บีคิวพลาซ่า ท าให้สามารถจดจ าบาร์บีคิวพลาซ่าได้ รองลงมา คือ ป้ายโฆษณา
ของบาร์บีคิวพลาซ่ามีความน่าสนใจ และดึงดูดใจมากกว่าป้ายโฆษณาของคู่แข่งในธุรกิจอาหาร
ประเภทเดียวกัน ส่วนประเด็นที่ท าให้กลุ่มตัวอย่างมีทัศนคติที่ดีต่อป้ายโฆษณาน้อยสุด คือ ป้าย
โฆษณาของบาร์บีคิวพลาซ่าท าให้สนใจเข้ามาใช้บริการบาร์บีคิวพลาซ่า  

ค.  ทัศนคติการสื่อสารการตลาด การโฆษณาทางหนังสือพิมพ์
กลุ่มตัวอย่างมีทัศนคติที่ดีต่อการโฆษณาทางหนังสือพิมพ์ ซึ่งประเด็นที่ท าให้กลุ่มตัวอย่างมีทัศนคติ
ที่ดีต่อการโฆษณาทางหนังสือพิมพ์มากที่สุด คือ โฆษณาทางหนังสือพิมพ์ของบาร์บีคิวพลาซ่า ท า
ให้สามารถจดจ าบาร์บีคิวพลาซ่าได้ รองลงมา คือ โฆษณาทางหนังสือพิมพ์ของบาร์บีคิวพลาซ่ามี
ความน่าสนใจ และดึงดูดใจมากกว่าโฆษณาทางหนังสือพิมพ์ของคู่แข่งในธุรกิจอาหารประเภท
เดียวกัน ส่วนประเด็นที่ท าให้กลุ่มตัวอย่างมีทัศนคติที่ดีต่อการโฆษณาทางหนังสือพิมพ์น้อยสุด คือ 
โฆษณาทางหนังสือพิมพ์ของบาร์บีคิวพลาซ่าท าให้สนใจเข้ามาใช้บริการบาร์บีคิวพลาซ่า 

ง.  ทัศนคติการสื่อสารการตลาด การส่งเสริมการขาย กลุ่ม
ตัวอย่างมีทัศนคตดีิมากที่สุดต่อการส่งเสริมการขาย ซึ่งประเด็นที่ท าให้กลุ่มตัวอย่างมีทัศนคติดีมาก
ที่สุดต่อการส่งเสริมการขายมากที่สุด คือ กิจกรรมการจับคูปองเพื่อรับส่วนลดค่าอาหารของบาร์บี
คิวพลาซ่า รองลงมา คือ กิจกรรมประเภทสั่งอาหารในชุดที่จัดโปรโมชั่นแล้วได้รับของแถมของ
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บาร์บีคิวพลาซ่า ส่วนประเด็นที่ท าให้กลุ่มตัวอย่างมีทัศนคติดีมากที่สุดต่อการส่งเสริมการขายน้อย
สุด คือ กิจกรรมการส่งชิงโชคเพื่อลุ้นรับรางวัล  

จ.  ทัศนคติการสื่อสารการตลาด การตลาดทางตรงทางสื่อ
อินเทอร์เน็ต กลุ่มตัวอย่างมีทัศนคติที่ดีต่อการตลาดทางตรงทางสื่ออินเทอร์เน็ต ซึ่งประเด็นที่ท าให้
กลุ่มตัวอย่างมีทัศนคติที่ดีต่อการตลาดทางตรงทางสื่ออินเทอร์เน็ตมากที่สุด คือ Facebook Fanpage 
ของบาร์บีคิวพลาซ่า มีกิจกรรมที่น่าสนใจที่สามารถกระตุ้นให้เข้าร่วมกิจกรรม  รองลงมา คือ 
Facebook Fanpage ของบาร์บีคิวพลาซ่า มีความพร้อมในการตอบค าถาม และเว็บไซต์ของบาร์บีคิว
พลาซ่ามีรายละเอียดที่ครบถ้วนตรงตามความต้องการ ส่วนประเด็นที่ท าให้กลุ่มตัวอย่างมีทัศนคติที่
ดีต่อการตลาดทางตรงทางสื่ออินเทอร์เน็ตน้อยสุด คือ ข้อมูล ข่าวสารของทางบาร์บีคิว พลาซ่า ที่ส่ง
ทาง E-mail เป็นประโยชน์ 

จากการตอบสนองด้านทัศนคติต่อประเภทของสื่อ ทั้ง 5 ด้าน ได้แก่ การ
โฆษณาทางโทรทัศน์ ป้ายโฆษณา การโฆษณาทางหนังสือพิมพ์ การส่งเสริมการขาย และการตลาด
ทางตรงทางสื่ออินเทอร์เน็ต เมื่อพิจารณารายด้านแล้ว กลุ่มตัวอย่างมีทัศนคติที่ดีทั้ง 5 ด้าน ซึ่ง
ประเด็นที่ท าให้กลุ่มตัวอย่างมีทัศนคติที่ดีต่อประเภทของสื่อมากที่สุด คือ การส่งเสริมการขาย 
รองลงมา คือ การโฆษณาทางโทรทัศน์ ส่วนประเด็นที่ท าให้กลุ่มตัวอย่างมีทัศนคติที่ดีต่อประเภท
ของสื่อน้อยสุด คือ การโฆษณาทางหนังสือพิมพ์  

2)  การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงอนุมาน (Inferential Analysis) การทดสอบสมมติฐาน 
(1) สมมติฐานที่ 1 ลักษณะทางประชากรที่แตกต่างกันมีการรับรู้

ภาพลักษณ์ตราสินค้า ทัศนคติการสื่อสารการตลาด และพฤติกรรมการใช้บริการบาร์บีคิวพลาซ่า
ของผู้บริโภคแตกต่างกัน 
   ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า  
   เพศ 
   เพศที่แตกต่างกันมีการตอบสนองด้านการรับรู้ภาพลักษณ์ตราสินค้าบาร์บี
คิวพลาซ่าไม่แตกต่างกัน  
   เพศที่แตกต่างกันมีการตอบสนองด้านทัศนคติการสื่อสารการตลาดทั้ง 5 
ด้าน ได้แก่ การโฆษณาทางโทรทัศน์ ป้ายโฆษณา การโฆษณาทางหนังสือพิมพ์ การส่งเสริมการ
ขาย และการตลาดทางตรงทางสื่ออินเทอร์เน็ตไม่แตกต่างกัน 
   เพศที่แตกต่างกันมีการตอบสนองด้านพฤติกรรมการใช้บริการในเร่ือง
ความถี่ของการใช้บริการบาร์บีคิวพลาซ่า ไม่แตกต่างกัน 
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   อายุ 
   อายุที่แตกต่างกันนั้นมีการตอบสนองด้านการรับรู้ภาพลักษณ์ตราสินค้า
บาร์บีคิวพลาซ่าแตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05   
   อายุที่แตกต่างกันนั้นมีการตอบสนองด้านทัศนคติการสื่อสารการตลาดใน
ด้านการโฆษณาทางโทรทัศน์ ป้ายโฆษณา และการโฆษณาทางหนังสือพิมพ์ไม่แตกต่างกัน แต่อายุ
ที่แตกต่างกันนั้นมีการตอบสนองด้านทัศนคติการสื่อสารการตลาดในด้านการส่งเสริมการขาย และ
การตลาดทางตรงทางสื่ออินเทอร์เน็ต แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05   
   อายุที่แตกต่างกันนั้นมีการตอบสนองด้านพฤติกรรมการใช้บริการในเร่ือง
ความถี่ของการใช้บริการบาร์บีคิวพลาซ่า แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05   
   สถานภาพ 
   สถานภาพที่แตกต่างกันนั้นมีการตอบสนองด้านการรับรู้ภาพลักษณ์ตรา
สินค้าบาร์บีคิวพลาซ่าแตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05   
   สถานภาพที่แตกต่างกันนั้นมีการตอบสนองด้านทัศนคติการสื่อสาร
การตลาดในด้านการโฆษณาทางโทรทัศน์ ป้ายโฆษณา การส่งเสริมการขาย และการตลาดทางตรง
ทางสื่ออินเทอร์เน็ตไม่แตกต่างกัน แต่สถานภาพที่แตกต่างกันนั้นมีการตอบสนองด้านทัศนคติการ
สื่อสารการตลาดในด้านการโฆษณาทางหนังสือพิมพ์ แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 
0.05   
   สถานภาพที่แตกต่างกันมีการตอบสนองด้านพฤติกรรมการใช้บริการใน
เร่ืองความถี่ของการใช้บริการบาร์บีคิวพลาซ่า แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05   
   ระดับการศึกษา 
   ระดับการศึกษาที่แตกต่างกันนั้นมีการตอบสนองด้านการรับรู้ภาพลักษณ์
ตราสินค้าบาร์บีคิวพลาซ่าแตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05   
   ระดับการศึกษาที่แตกต่างกันนั้นมีการตอบสนองด้านทัศนคติการสื่อสาร
การตลาดทั้ง 5 ด้าน ได้แก่ การโฆษณาทางโทรทัศน์ ป้ายโฆษณา การโฆษณาทางหนังสือพิมพ์ การ
ส่งเสริมการขาย และการตลาดทางตรงทางสื่ออินเทอร์เน็ตไม่แตกต่างกัน 
   ระดับการศึกษาที่แตกต่างกันมีการตอบสนองด้านพฤติกรรมการใช้
บริการในเร่ืองความถี่ของการใช้บริการบาร์บีคิวพลาซ่า แตกต่างกัน  อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.05   
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   อาชีพ 
   อาชีพที่แตกต่างกันนั้นมีการตอบสนองด้านการรับรู้ภาพลักษณ์ตราสินค้า
บาร์บีคิวพลาซ่าแตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05   
   อาชีพที่แตกต่างกันนั้นมีการตอบสนองด้านทัศนคติการสื่อสารการตลาด
ในด้านการโฆษณาทางโทรทัศน์ การโฆษณาทางหนังสือพิมพ์ การส่งเสริมการขาย และการตลาด
ทางตรงทางสื่ออินเทอร์เน็ตไม่แตกต่างกัน แต่อาชีพที่แตกต่างกันนั้นมีการตอบสนองด้านทัศนคติ
การสื่อสารการตลาดในด้านป้ายโฆษณา แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05   
   อาชีพที่แตกต่างกันมีการตอบสนองด้านพฤติกรรมการใช้บริการในเร่ือง
ความถี่ของการใช้บริการบาร์บีคิวพลาซ่า แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05   
   รายได้ 
   รายได้ที่แตกต่างกันนั้นมีการตอบสนองด้านการรับรู้ภาพลักษณ์ตรา
สินค้าบาร์บีคิวพลาซ่าไม่แตกต่างกัน 
   รายได้ที่แตกต่างกันนั้นมีการตอบสนองด้านทัศนคติการสื่อสารการตลาด
ในด้านป้ายโฆษณา และการโฆษณาทางหนังสือพิมพ์ไม่แตกต่างกัน แต่รายได้ที่แตกต่างกันนั้นมี
การตอบสนองด้านทัศนคติการสื่อสารการตลาดในด้านการโฆษณาทางโทรทัศน์ การส่งเสริมการ
ขาย และการตลาดทางตรงทางสื่ออินเทอร์เน็ต แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05   
   รายได้ที่แตกต่างกันมีการตอบสนองด้านพฤติกรรมการใช้บริการในเร่ือง
ความถี่ของการใช้บริการบาร์บีคิวพลาซ่า แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05   

(2) สมมติฐานที่ 2 การรับรู้ภาพลักษณ์ตราสินค้ามีความสัมพันธ์กับ
พฤติกรรมการใช้บริการบาร์บีคิวพลาซ่า หลังจากการรีแบรนด์ด้ิงของผู้บริโภค 
   ผลการทดสอบสมมติฐาน  พบว่า การรับรู้ภาพลักษณ์ตราสินค้ามี
ความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการใช้บริการบาร์บีคิวพลาซ่า หลังจากการรีแบรนด์ดิ้งของผู้บริโภค 
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานของการวิจัย ดังนั้นจึงสามารถสรุป
ผลได้ว่า เมื่อผู้บริโภคมีการรับรูภ้าพลักษณ์ตราสินค้าบาร์บีคิวพลาซ่าในระดับที่เพิ่มขึ้นจะท าให้เกิด
พฤติกรรมการใช้บริการบาร์บีคิวพลาซ่าในด้านความถี่ของการใช้บริการบาร์บีคิวพลาซ่า โดยเฉลี่ย
เพิ่มขึ้น 

(3) สมมติฐานที่ 3 ทัศนคติการสื่อสารการตลาดมีความสัมพันธ์กับ
พฤติกรรมการใช้บริการบาร์บีคิวพลาซ่า  
   ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า ทัศนคติการสื่อสารการตลาดในด้านการ
โฆษณาทางโทรทัศน์ ป้ายโฆษณา การส่งเสริมการขาย และการตลาดทางตรงทางสื่ออินเทอร์เน็ต 
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ไม่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการใช้บริการบาร์บีคิวพลาซ่า ในเร่ืองของความถี่ในการเข้ามาใช้
บริการ แต่ทัศนคติการสื่อสารการตลาดในด้านการโฆษณาทางหนังสือพิมพ์นั้นมีความสัมพันธ์กับ
พฤติกรรมการใช้บริการบาร์บีคิวพลาซ่า ในเร่ืองของความถี่ในการเข้ามาใช้บริการ อย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติที่ระดับ 0.05   
 

5.2  อภิปรายผล 
 

จากการสรุปผลข้างต้น สามารถแยกการวิเคราะห์และอภิปรายผลได้เป็น 2 ส่วนดังนี้ คือ 
(1) การรีแบรนด์ด้ิงของบาร์บีคิวพลาซ่า และ (2)  การตอบสนองของผู้ บ ริ โภค  ด้ านก า รับ รู้
ภาพลักษณ์ตราสินค้า ด้านทัศนคติการสื่อสารการตลาด และด้านพฤติกรรมการใช้บริการบาร์บีคิว
พลาซ่า โดยแต่ละส่วนมีรายละเอียดดังน้ี 

 
5.2.1  ส่วนที่ 1 การรีแบรนด์ดิ้งของบาร์บีคิวพลาซ่า 

  ผลการวิเคราะห์เนื้อหา เร่ือง การรีแบรนด์ดิ้งบาร์บีคิวพลาซ่า จากการสัมภาษณ์ 
คุณชาตยา สุพรรณพงศ์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ และผู้บริหารแบรนด์บาร์บีคิวพลาซ่า พบว่า บาร์บี
คิวพลาซ่ามีกระบวนการรีแบรนด์ด้ิงที่สอดคล้องกับงานวิจัยของ Muzellec and Lambkin (2008 อ้าง
ถึงใน Goi, 2011) ที่ศึกษาเร่ือง Review on Models and Reasons of Rebranding ที่ได้กล่าวถึง
กระบวนการรีแบรนด์ดิ้งไว้ว่า กระบวนการรีแบรนด์ดิ้งมี 3 กระบวนการ คือ (1) ปัจจัยรีแบรน์ดิ้ง 
ซึ่งเกิดจากการที่องค์กรมีการเปลี่ยนแปลงผู้บริหาร การเปลี่ยนแปลงกลยุทธ์ขององค์กร การเกิดการ
เปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อม และการเปลี่ยนแปลงต าแหน่งทางการแข่งขันในตลาดขึ้น ซึ่งปัจจัย
ดังกล่าวจึงท าให้เกิดการรีแบรนด์ดิ้งองค์กรขึ้น (2) เป้าหมายของการรีแบรนด์ดิ้ง โดยการที่องค์กร
ต้องการที่จะสร้างอัตลักษณ์ หรือการสร้างภาพลักษณ์ใหม่ขึ้น และ (3) กระบวนการรีแบรนด์ดิ้ง จะ
แบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ การรีแบรนด์ดิ้งภายในองค์กร โดยการเปลี่ยนวัฒนธรรมภายในองค์กร 
และการรีแบรนด์ดิ้งภายนอกองค์กร โดยการสร้างภาพลักษณ์ใหม่ให้กับองค์กร เป็นต้น โดยจาก
การศึกษากระบวนการรีแบรนด์ดิ้งของ Muzellec and Lambkin (2006 อ้างถึงใน Goi, 2011) พบว่า 
การรีแบรนด์ดิ้งบาร์บีคิวพลาซ่ามีกระบวนการที่สอดคล้องกัน ซึ่งผู้วิจัยสามารถสรุปกระบวนการ         
รีแบรนด์ด้ิงบาร์บีคิวพลาซ่าในรูปแบบแผนภาพที่ 5.1 ได้ดังนี้  
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ภาพท่ี 5.1  กระบวนการรีแบรนด์ด้ิงบาร์บีคิวพลาซ่า 
 

จากแผนภาพข้างต้นนี้ ผู้วิจัยสามารถอธิบายได้ว่า บาร์บีคิวพลาซ่ามีปัจจัยที่
ก่อให้เกิดการรีแบรนด์ด้ิงขึ้นคือ บาร์บีคิวพลาซ่ามีการปรับเปลี่ยนผู้บริหารขึ้น ซึ่งเป็นรุ่นที่ 2 ขึ้นมา
บริหารงานแทน ผู้บริหารเร่ิมรู้สึกถึงการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นรอบๆตัว ทั้งเร่ืองของสถาพแวดล้อม
ในปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงไป โดยบาร์บีคิวพลาซ่าไม่สามารถท าการสื่อสารการตลาดใน          
รูปแบบเดิมๆได้ รวมทั้งคู่แข่งในธุรกิจร้านอาหารมีมากขึ้น ท าให้ผู้บริโภคมีทางเลือกที่เยอะขึ้น จึง
ท าให้ความต้องการของผู้บริโภคเปลี่ยนแปลงไปได้ตลอดเวลา ซึ่งจากปัจจัยรีแบรนด์ดิ้งที่กล่าวมานี้ 
ท าให้บาร์บีคิวพลาซ่าได้ก าหนดเป้าหมายของการรีแบรนด์ดิ้งคร้ังนี้ขึ้นก็เพื่อที่จะปรับภาพลักษณ์
บาร์บีคิวพลาซ่าใหม่ โดยให้มีความทันสมัยมากขึ้น อีกทั้งยังต้องการขยายกลุ่มเป้าหมายใหม่ ไปสู่
กลุ่มวัยรุ่น และวัยท างาน เพิ่มขึ้นจากเดิม ซึ่งน าไปสู่กระบวนการการท ารีแบรนด์ดิ้งบาร์บีคิวพลาซ่า 
โดยบาร์บีคิวพลาซ่ามีการท ารีแบรนด์ดิ้งขึ้นทั้งภายในองค์กร และภายนอกองค์กร ซึ่งการรีแบรนด์
ดิ้งภายในองค์กรนั้น บาร์บีคิวพลาซ่ามุ่งเน้นไปที่การท าการสื่อสารเป็นหลัก เพื่อให้คนภายใน
องค์กรมีความเข้าใจที่ตรงกัน มีความเชื่อไปในทิศทางเดียวกันก่อนถึงสาเหตุของการที่จะต้องเกิด
การเปลี่ยนแปลงองค์กรคร้ังใหญ่ขึ้น เมื่อคนภายในองค์กรมีความเชื่อร่วมกันแล้วว่าการ
เปลี่ยนแปลงนั้นมีความส าคัญ พนักงานทุกฝ่ายจะเร่ิมปรับตัวเพื่อเปลี่ยนแปลงไปตามที่องค์กร

ปัจจัยรีแบรนด์ดิ้ง 

บาร์บีคิวพลาซ่า 

เป้าหมายรีแบรนด์ดิ้ง 

บาร์บีคิวพลาซ่า 

กระบวนการรแีบรนด์ดิ้ง 

บาร์บีคิวพลาซ่า 

 เกิดการเปลี่ยนแปลง

ผู้บริหาร 

 สภาพแวดล้อมในปัจจุบัน

มีการเปลี่ยนแปลงไป 

 ผู้บริโภคมีความต้องการ 

ที่เปลี่ยนไป 

 คู่แข่งในตลาดมีมากขึ้น 

 สร้างภาพลักษณ์ใหม่ให้

มีความทันสมัย 

 ต้องการขยายฐานลูกค้า 

การรีแบรนด์ด้ิงภายในองค์กร 

และ 

การรีแบรนด์ด้ิงภายนอกองค์กร 

 การปรับเปลี่ยนวัฒนธรรม

องค์กร (การสื่อสารภายใน) 

 การปรับเปลี่ยนมาสคอต  

 โลโก้  

 ภาชนะ อุปกรณ์ 

 การจัดตกแต่งร้าน 

 วิธีการสื่อสารไปยังผู้บริโภค 
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มุ่งหวัง โดยท าการเปลี่ยนแปลงตั้งแต่วิธีการคิด วิธีการบริหารงาน การสื่อสารภายในองค์กร และ
วิธีการท างานของคนภายในองค์กร เมื่อถึงคราวที่องค์กรจะต้องท าการสื่อสารออกไปสู่ผู้บริโภค 
เพื่อให้ผู้บริโภครับรู้ถึงภาพลักษณ์ใหม่ รับรู้ถึงความเป็นบาร์บีคิวพลาซ่า จะท าให้การสื่อสารที่
องค์กรท าการสื่อสารออกไปนั้น ส่งไปถึงตัวผู้บริโภค และผู้บริโภคจะสามารถเข้าใจถึงความเป็น
บาร์บีคิวพลาซ่าได้อย่างแท้จริง และการท ารีแบรนด์ดิ้งภายนอกองค์กร บาร์บีคิวพลาซ่าได้ท าการ
ปรับเปลี่ยนในเร่ืองของ มาสคอต โลโก้ การจัดตกแต่งร้าน ภาชนะ Table Top Experince และ
วิธีการสื่อสารไปยังผู้บริโภค  

ทั้งนี้ เมื่อวิเคราะห์กระบวนการรีแบรนด์ด้ิงของบาร์บีคิวพลาซ่าแล้ว พบว่า มีความ
สอดคล้องกับแนวคิดปัจจัยความส าเร็จในการท ารีแบรนด์ดิ้งของ เบญจมาศ  ขจรข า  (2549) ที่ได้
กล่าวถึง ปัจจัยความส าเร็จของการท ารีแบรนด์ด้ิงไว้ว่า  การจะท ารีแบรนด์ด้ิงให้ประสบความส าเร็จ
นั้น ต้องประกอบด้วย 3 ปัจจัย ดังนี้ (1) เมื่อองค์กรจะเปลี่ยนแปลง จะต้องเปลี่ยนทั้งหมดภายใน
องค์กร ทั้งด้านกลยุทธ์ การตลาด บุคลิกภาพ และการสื่อสารภายในองค์กร โดยต้องเปลี่ยนทุกด้าน
ให้มีความสอดคล้องกัน (2) ผู้บริหารและพนักงานทุกคนต้องให้ความร่วมมือในการปรับเปลี่ยน
ด้วยใจ และ (3) ต้องมีการสื่อสารให้พนักงานทุกระดับและทุกคนได้รับรู้ถึงสาเหตุของการ
เปลี่ยนแปลง และต้องท าให้ทุกคนในองค์กรมองเห็นการเปลี่ยนแปลงเป็นภาพเดียวกันด้วย  

 
5.2.2  ส่วนที่ 2 การตอบสนองของผู้บริโภค ด้านการับรู้ภาพลักษณ์ตราสินค้า ด้านทัศนคติ 
 การสื่อสารการตลาด และด้านพฤติกรรมการใช้บริการบาร์บีคิวพลาซ่า 

1)  การวิเคราะห์เชิงพรรณนา 
(1)  ลักษณะประชากรของผู้บริโภคบาร์บีคิวพลาซ่า 
จากผู้ตอบแบบสอบถามในการวิจัยคร้ังนี้ พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่

เป็นเพศหญิง มีอายุระหว่าง 25-29 ปี มีสถานภาพโสด มีการศึกษาอยู่ในระดับปริญญาตรี ประกอบ
อาชีพพนักงานบริษัทเอกชน และมีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนอยู่ที่ 10,001-20,000 บาทมากที่สุด ซึ่ง
สอดคล้องกับงานวิจัยของ มาลินี มาลีคล้าย (2554) ศึกษาเร่ือง การรับรู้การสื่อสารการตลาดของ
ผู้บริโภคที่มีผลต่อภาพลักษณ์ ตราสินค้าอิชิตันในเขตกรุงเทพมหานคร ผลการศึกษาพบว่า ผู้บริโภค
ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงมากกว่าเพศชาย มีอายุอยู่ในช่วงระหว่าง 25-29 ปี มีสถานภาพโสด 
การศึกษาอยู่ในระดับปริญญาตรี ประกอบอาชีพพนักงานบริษัทเอกชน และส่วนใหญ่มีรายได้เฉลี่ย
ต่อเดือน 10,001-20,000 บาท ผลการวิเคราะห์ข้างต้นแสดงให้เห็นว่า ผู้บริโภคของบาร์บีคิวพลาซ่า
เป็นกลุ่มวัยท างาน มีลักษณะงานที่มั่นคง ซึ่งสังเกตได้จากฐานเงินเดือนที่ได้รับ สามารถน าข้อมูล
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เบื้องต้นไปใช้ในการจัดท าการสื่อสารการตลาดให้ตรงกับกลุ่มเป้าหมาย และตรงกับความต้องการ
ของกลุ่มเป้าหมายได้อย่างแท้จริง 

(2)  การตอบสนองด้านพฤติกรรมการใช้บริการบาร์บีคิวพลาซ่า 
จากการตอบสนองด้านพฤติกรรมการใช้บริการบาร์บีคิวพลาซ่านั้น กลุ่ม

ตัวอย่างส่วนใหญ่มีความถี่ของการใช้บริการโดยเฉลี่ยอยู่ที่ 1 คร้ังต่อเดือน มีระยะเวลาในการใช้
บริการ 1 ชั่วโมง 30 นาที ช่วงเวลาที่เข้ามาใช้บริการ 17.00-19.00 น. เนื่องจากเป็นเวลาหลังเลิกงาน
หรือหลังจากเลิกจากกิจกรรมต่างๆประจ าวัน ค่าใช้จ่ายต่อคร้ังที่มาใช้บริการ 1,001-1,500 บาท และ
มาใช้บริการกับครอบครัวมากที่สุด เพื่อเป็นการพบปะสังสรรค์กันภายในครอบครัว ซึ่งสอดคล้อง
กับงานวิจัยของ รุจิรา ถาวระ (2549) ศึกษาเร่ือง พฤติกรรมการบริโภคอาหารแบบบุฟเฟ่ต์ของ
ผู้บริโภค : กรณีศึกษาภัตตาคารอาหารญ่ีปุ่นชาบูชิ ผลการศึกษาพบว่า บุคคลที่มีส่วนตัดสินใจใน
การเลือกรับประทานซูกิชิ ส่วนใหญ่ คือ ครอบครัว และเพื่อน ส่วนช่วงเวลาที่รับประทานซูกิชิส่วน
ใหญ่รับประทานในช่วงเย็น (16.01-19.00 น.) เน่ืองจากเป็นเวลาหลังเลิกงาน 

(3)  การตอบสนองด้านการรับรู้ภาพลักษณ์ตราสินค้าบาร์บีคิวพลาซ่า   
กลุ่มตัวอย่างมีการตอบสนองด้านการรับรู้ภาพลักษณ์ตราสินค้าบาร์บีคิว

พลาซ่าโดยรวมอยู่ในระดับมาก ซึ่งประเด็นที่ท าให้กลุ่มตัวอย่างมีการตอบสนองด้านการรับรู้
ภาพลักษณ์ตราสินค้าบาร์บีคิวพลาซ่า อยู่ในระดับมากที่สุด คือ มาสคอตของบาร์บีคิวพลาซ่า คือ ตัว
บาร์บีกอนเป็นมังกรสีเขียว โดยมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ วรุต ศรี
สมัย (2545) ที่ได้กล่าวว่า ภาพลักษณ์ตราสินค้า คือ การรับรู้ของผู้บริโภคที่มีต่อตราสินค้าหนึ่งๆที่
เกิดขึ้นมาจากการเชื่อมโยงต่างๆ ของข้อมูลที่เกี่ยวกับตราสินค้าที่อยู่ในความทรงจ าของผู้บริโภค 
ประเภทของข้อมูลที่ถูกเชื่อมโยงนั้น อาจเป็นคุณสมบัติของสินค้า คุณประโยชน์ของสินค้าหรือ
ทัศนคติที่ผู้บริโภคมีต่อสินค้านั้นๆ ซึ่งจะมีผลต่อการแปลความหมายในตราสินค้านั้น ท าให้เกิดเป็น
ภาพลักษณ์ตราสินค้าที่อยู่ในใจของผู้บริโภค ตามที่กลุ่มตัวอย่างมีการรับรู้ถึงภาพลักษณ์ตราสินค้า
บาร์บีคิวพลาซ่าในเร่ืองของมาสคอตว่าเป็นมังกรสีเขียว และสอดคล้องกับแนวคิดของ  กิตติ  สิริ
พัลลภ (2542) ที่ได้กล่าวว่า การเชื่อมโยงตราสินค้า หมายถึง ข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับตราสินค้า ได้แก่ 
ข่าวสารเกี่ยวกับตัวผลิตภัณฑ์ ข่าวสารเกี่ยวกับผู้ซื้อและผู้ใช้ ข่าวสารที่เกี่ยวกับแหล่งที่มาของสินค้า 
ซึ่งผู้บริโภครับรู้ จดจ า และเชื่อมโยงตราสินค้าได้ และผู้บริโภคสามารถเรียกข่าวสารดังกล่าว
ออกมาได้ เมื่อกล่าวถึงตราสินค้านั้นๆ จึงท าให้กลุ่มตัวอย่างสามารถเชื่อมโยงตราสินค้าได้ว่า เมื่อ
เห็นบาร์บีกอนแล้วท าให้กลุ่มตัวอย่างรับรู้ได้ว่าเป็นมาสคอตของบาร์บีคิวพลาซ่า  

และประเด็นที่ท าให้กลุ่มตัวอย่างมีการตอบสนองด้านการรับรู้ภาพลักษณ์
ตราสินค้าบาร์บีคิวพลาซ่า รองลงมา คือ การรับรู้สโลเกนของบาร์บีคิวพลาซ่า คือ “ตัวจริง อร่อยจริง 



  146 

เร่ืองปิ้งย่าง” โดยมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ จันทร์ญาวรรณ ไพรวัน 
(2555) ศึกษาเร่ือง การเปรียบเทียบภาพลักษณ์ตราสินค้าโออิชิกับตราสินค้าอิชิตันที่มีผลต่อ
พฤติกรรมการซื้อของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ผลการวิจัยพบว่า ชาเขียวอิชิตัน มีระดับการ
รับรู้ภาพลักษณ์ตราสินค้า โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายด้านล าดับแรก คือ ด้าน
ความหมายของตราสินค้า รองลงมา คือ สโลเกนของตราสินค้า และสอดคล้องกับบทความของ 
บริษัท อิงค์ควิตี ้จ ากัด (ม.ป.ป.) เร่ือง เคล็ดลับการต้ังสโลเกนให้ติดปาก ซึ่งบทความได้กล่าวว่า การ
คิดสโลเกนให้กับบริษัทนั้น ต้องใช้ค าที่สั้น กระชับ จ าง่าย เมื่อได้ยินแล้วสามารถพูดซ้ าได้ และต้อง
สื่อความหมายได้ทันทีว่าเป็นธุรกิจเกี่ยวกับอะไร ผลการวิเคราะห์ข้างต้นแสดงให้เห็นว่า สโลเกน
ของบาร์บีคิวพลาซ่านั้นมีการใช้ค าที่สั้น ท าให้ผู้บริโภคสามารถจดจ า และรับรู้ได้ทันทีว่าเป็น
ร้านอาหารปิ้งย่างบาร์บีคิวพลาซ่า 

(4)  การตอบสนองด้านทัศนคติการสื่อสารการตลาดบาร์บีคิวพลาซ่า 
ส าหรับการตอบสนองด้านทัศนคติการสื่อสารการตลาดบาร์บีคิวพลาซ่า 

พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีทัศนคติการสื่อสารการตลาด ด้านการโฆษณาทางโทรทัศน์ ด้านป้ายโฆษณา 
และด้านการโฆษณาทางหนังสือพิมพ์ โดยรวมอยู่ในระดับมาก โดยประเด็นที่ท าให้กลุ่มตัวอย่างมี
ทัศนคติการสื่อสารการตลาด ด้านการโฆษณาทั้ง 3 ด้าน มากที่สุดก็คือ การโฆษณาทั้ง 3 ด้าน ท าให้
ผู้บริโภคสามารถจดจ าบาร์บีคิวพลาซ่าได้ ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ สมาคมการตลาดแห่ง
ประเทศสหรัฐอเมริกา (อ้างถึงใน เสริมยศ ธรรมรักษ์ และคณะ, 2555) เร่ืองวัตถุประสงค์ของการ
โฆษณา ที่กล่าวว่า การโฆษณามีวัตถุประสงค์เพื่อการเตือนความจ า เป็นการเตือนความทรงจ า
ผู้บริโภค ส่วนใหญ่ใช้กับสินค้าที่ เป็นที่ รู้จักดี มีต าแหน่งทางการตลาดที่ชัดเจน โฆษณาไม่
จ าเป็นต้องมีรายละเอียดของสินค้ามาก แต่เน้นที่ตราสินค้าให้คนสามารถจดจ าได้  ผลการวิเคราะห์
ข้างต้นแสดงให้เห็นว่า เมื่อผู้บริโภคได้เห็นโฆษณาของทางบาร์บีคิวพลาซ่าทั้งทางโทรทัศน์ ป้าย
โฆษณา และทางหนังสือพิมพ์แล้ว ผู้บริโภคสามารถจดจ าตราสินค้าได้ว่าเป็นบาร์บีคิวพลาซ่า 

และประเด็นที่ท าให้กลุ่มตัวอย่างมีทัศนคติการสื่อสารการตลาด ด้านการ
โฆษณาทางโทรทัศน์ ด้านป้ายโฆษณา และด้านการโฆษณาทางหนังสือพิมพ์ รองลงมา คือ การ
โฆษณาทั้ง 3 ด้าน มีความน่าสนใจ และดึงดูดใจมากกว่าโฆษณาของคู่แข่งในธุรกิจอาหารประเภท
เดียวกัน ผลการวิเคราะห์ข้างต้นแสดงให้เห็นว่า รูปแบบโฆษณาของบาร์บีคิวพลาซ่ามีวิธีการ
น าเสนอ หรือรูปแบบที่แตกต่างออกไปจากโฆษณาของคู่แข่ง โดยบาร์บีคิวพลาซ่านั้นมีการใช้กล
ยุทธ์โฆษณาที่เน้นไปเล่นกับอารมณ์ ความรู้สึกของคน และใช้เหตุผลเข้าไปพร้อมๆ กัน เพื่อสร้าง
จุดจับใจของคน โดยสามารถสร้างความดึงดูดใจ สร้างความสนใจ และท าให้ผู้บริโภคมีทัศนคติที่ดี
ต่อบาร์บีคิวพลาซ่าได้   
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ส่วนทัศนคติการสื่อสารการตลาด การส่งเสริมการขายนั้น พบว่า กลุ่ม
ตัวอย่างมีทัศนคติการสื่อสารการตลาด การส่งเสริมการขาย โดยรวมอยู่ในระดับมาก ซึ่งประเด็นที่
ท าให้กลุ่มตัวอย่างมีทัศนคติการสื่อสารการตลาด การส่งเสริมการขายมากที่สุด คือ กิจกรรมการจับ
คูปองเพื่อรับส่วนลดค่าอาหารของบาร์บีคิวพลาซ่า  ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ ฐิติมา  โสมบุญ
เสริม (2547) ศึกษาเร่ือง การรับรู้สื่อโฆษณาและความต้องการด้านการส่งเสริมการขายของผู้บริโภค
ที่มีต่อพฤติกรรมการมาใช้บริการที่ห้างสรรพสินค้าเดอะมอลล์ในเขตกรุงเทพมหานครและ
ปริมณฑล ผลการวิจัยพบว่า ผู้บริโภคที่มาใช้บริการที่ห้างสรรพสินค้าเดอะมอลล์ในเขตกรุงเทพฯ
และปริมณฑลมีความต้องการในด้านการส่งเสริมการขายในระดับมาก โดยประเภทของการ
ส่งเสริมการขายที่ผู้บริโภคต้องการในระดับมาก ได้แก่ การมอบคูปองส่วนลดเพื่อใช้กับการซื้อ
สินค้าในแผนกต่างๆ การจัดรายการลดสินค้าเป็นประจ าทุกเดือน และการแจกคูปองส่วนลดร่วมกับ
สินค้าที่จ าหน่าย ตามล าดับ ผลการวิเคราะห์ข้างต้นแสดงให้เห็นว่า กิจกรรมการจับคูปองเพื่อรับ
ส่วนลดค่าอาหารของบาร์บีคิวพลาซ่านั้นผู้บริโภคมีทัศนคติที่ดีกับกิจกรรมนี้ ซึ่งการส่งเสริมการ
ขายดังกล่าวเป็นวิธีที่สามารถกระตุ้นยอดขายได้เป็นอย่างดี และสามารถสร้างแรงจูงใจให้ผู้บริโภค
เข้ามาใช้บริการบาร์บีคิวพลาซ่าในครั้งต่อไป 

และประเด็นที่ท าให้กลุ่มตัวอย่างมีทัศนคติการสื่อสารการตลาดการ
ส่งเสริมการขาย รองลงมา คือ กิจกรรมประเภทสั่งอาหารในชุดที่จัดโปรโมชั่นแล้วได้รับของแถม
ของบาร์บีคิวพลาซ่า โดยมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ ชโยดม  สามิบัติ 
(2555)  ศึกษา เ ร่ือง  การตอบสนองต่อการส่ง เส ริมการขายของผู้ซื้ อสินค้ าลอฟท์  สาขา
สยามดิสคัฟเวอร์ร่ี ผลการศึกษาพบว่า ผู้ซื้อของในร้านลอฟท์สาขาสยามดิสคัฟเวอร์ร่ี  มีการ
ตอบสนองต่อการส่งเสริมการขาย โดยให้ความส าคัญเรียงลาดับจากมากไปน้อยดังนี้ การลดราคา
ทันที การให้ของแถม การแจกคูปองส่วนลด การแจกตัวอย่างสินค้า การแจกคูปองสะสมแต้มหรือ
บัตรสมาชิก การแลกซื้อ การเพิ่มจานวนสินค้า และการให้คะแนนพิเศษ ผลการวิเคราะห์ข้างต้น
แสดงให้เห็นว่า กิจกรรมประเภทสั่งอาหารในชุดที่จัดโปรโมชั่นแล้วได้รับของแถม เป็นอีกกิจกรรม
หนึ่งที่สามารถสร้างความพึงพอใจให้กับผู้บริโภคได้  

ผลการวิจัยแสดงให้เห็นว่าผู้บริโภคมีทัศนคติที่ดีกับการส่งเสริมการขาย 
การลดราคาของบาร์บีคิวพลาซ่า เป็นอันดับแรก มากกว่าการได้รับของแถมจากบาร์บีคิวพลาซ่า ซึ่ง
สอดคล้องกับ แบเนอร์จี (อ้างถึงใน รติวัลย์ วัฒนสิน, 2555) ที่กล่าวว่า ผู้บริโภคมีความพึงพอใจต่อ
การส่งเสริมการขาย ลดราคา เพราะสามารถค านวณเป็นตัวเงินได้ง่ายมากกว่าของแจกของแถม  
ส่วนลดท าให้ผู้บริโภครู้สึกว่า ฉลาดในการซื้อมากกว่าการเพิ่มปริมาณ สิ่งที่น่าสนใจเกี่ยวกับการลด
ราคาคือการตัดสินใจซื้อจะถูกกระตุ้นโดยทัศนคติที่มีต่อราคามากกว่าจ านวนเงินที่ต้องจ่ายจริง  
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ทัศนคติการสื่อสารการตลาด การตลาดทางตรงทางสื่ออินเทอร์เน็ต พบว่า 
กลุ่มตัวอย่างมีทัศนคติการสื่อสารการตลาด การตลาดทางตรงทางสื่ออินเทอร์เน็ต โดยรวมอยู่ใน
ระดับมาก ซึ่งประเด็นที่ท าให้กลุ่มตัวอย่างมีทัศนคติการสื่อสารการตลาด การตลาดทางตรงทางสื่อ
อินเทอร์เน็ตมากที่สุด คือ Facebook Fanpage ของบาร์บีคิวพลาซ่า มีกิจกรรมที่น่าสนใจที่สามารถ
กระตุ้นให้เข้าร่วมกิจกรรม ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ สายฤดี พัฒนพงศานนท์ (2555) ศึกษาเร่ือง 
การรับรู้วิธีการส่งเสริมการขายบนเฟชบุ๊กแฟนเพจ และผลต่อพฤติกรรมผู้บริโภค ผลการศึกษา
พบว่า ทัศนคติของผู้บริโภคที่มีต่อการส่งเสริมการขายบนเฟชบุ๊กแฟนเพจนั้น กลุ่มตัวอย่างมี
ทัศนคติเชิงบวกต่อการส่งเสริมการขายบนเฟชบุ๊กแฟนเพจอยู่ในระดับมาก โดยประเด็นที่ท าให้
กลุ่มตัวอย่างเกิดทัศนคติเชิงบวกต่อการเข้าร่วมการส่งเสริมการขายบนเฟชบุ๊กแฟนเพจมากที่สุด คือ 
การร่วมกิจกรรมส่งเสริมการขายบนเฟชบุ๊กแฟนเพจ ผลการวิเคราะห์ข้างต้นแสดงให้เห็นว่า บาร์บี
คิวพลาซ่ามีการท ากิจกรรมผ่านทาง Facebook Fanpage ได้น่าสนใจ และสามารถดึงดูดใจให้
ผู้บริโภคเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆที่ทางบาร์บีคิวพลาซ่าจัดท าขึ้น 

และประเด็นที่ท าให้กลุ่มตัวอย่างมีทัศนคติการสื่อสารการตลาด การตลาด
ทางตรงทางสื่ออินเทอร์เน็ต รองลงมาคือ Facebook Fanpage ของบาร์บีคิวพลาซ่ามีความพร้อมใน
การตอบค าถาม และเว็บไซต์ของบาร์บีคิวพลาซ่ามีรายละเอียดที่ครบถ้วนตรงตามความต้องการ 
โดยมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ ธัญพร  เหลืองสุรงค์ (2553)  ศึกษาเร่ือง 
ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการต่อช่องทาง Facebook Fan page และ Official Website ของตราสินค้า
และบริการ ผลการวิจัยพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจมากที่สุดต่อช่องทาง Facebook 
Fanpage ในประเด็น  Facebook Fanpage ท าให้ได้รับการตอบสนองจากผู้ดูแลได้รวดเร็ว รองลงมา 
คือ Facebook Fanpage ช่วยท าให้สามารถติดต่อกับผู้ดูแลได้ง่าย และผู้ตอบแบบสอบถามมีความ 
พึงพอใจมากที่สุดต่อช่องทาง Official Website ในประเด็น Official Website มีรายละเอียดและ
ข้อมูลของสินค้าและบริการที่ผู้ตอบแบบสอบถามต้องการครบถ้วน โดยเมื่อเปรียบเทียบค่าเฉลี่ย
โดยรวมของความถึงพอใจในช่องทาง Facebook Fanpage และ Official Website แล้ว พบว่า ผู้ตอบ
แบบสอบถามมีความพึงพอใจในช่องทาง Facebook Fanpage มากกว่าช่องทาง Official Website 
จากผลการวิเคราะห์ข้างต้นแสดงให้เห็นว่า กลุ่มตัวอย่างมีความรู้สึกที่ดีเมื่อได้รับรายละเอียดที่
ครบถ้วนผ่านทางเว็บไซต์ อีกทั้งยังเกิดความรู้สึกที่ดีเมื่อผู้บริโภคได้รับการโต้ตอบกลับจากทาง 
Facebook Fanpage บาร์บีคิวพลาซ่า จึงจะท าให้ผู้บริโภคเกิดความมั่นใจในบริการนั้นขึ้นมา และมี
แนวโน้มที่จะมาใช้บริการหรือชักชวนเพื่อนเข้ามาใช้บริการบาร์บีคิวพลาซ่าได้ 
   สรุปได้ว่า จากการตอบสนองด้านทัศนคติการสื่อสารการตลาดบาร์บีคิว
พลาซ่าทั้ง 5 ด้าน ได้แก่ การโฆษณาทางโทรทัศน์ ป้ายโฆษณา การโฆษณาทางหนังสือพิมพ์ การ
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ส่งเสริมการขาย และการตลาดทางตรงทางสื่ออินเทอร์เน็ต เมื่อพิจารณารายด้านแล้ว กลุ่มตัวอย่างมี
ทัศนคติโดยรวมอยู่ในระดับมาก ซึ่งประเด็นที่ท าให้กลุ่มตัวอย่างมีทัศนคติการสื่อสารการตลาดมาก
ที่สุด คือ การส่งเสริมการขาย ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ รุ่งทิวา สลากัน (2550) ศึกษาเร่ือง การ
ส่งเสริมการขายที่มีผลต่อพฤติกรรมการซื้อสินค้าในบิ๊กซี ซูปเปอร์เซ็นเตอร์ ของผู้บริโภคในเขต
จังหวัดนครปฐม ผลการศึกษาพบว่า ผู้บริโภคมีระดับความชอบของการส่งเสริมการขายของบิ๊กซี 
ซูปเปอร์เซ็นเตอร์ โดยรวมอยู่ในระดับมาก ผลการวิเคราะห์ข้างต้นแสดงให้เห็นว่า กลุ่มตัวอย่างมี
ความพึงพอใจกับการส่งเสริมการขายของบาร์บีคิวพลาซ่าที่ได้จัดท าออกไป เช่น การจับคูปองเพื่อ
รับส่วนลดค่าอาหาร หรือ สั่งอาหารในชุดที่จัดโปรโมชั่นแล้วได้รับของแถม เป็นต้น และการ
ตอบสนองด้านทัศนคติการสื่อสารการตลาดบาร์บีคิวพลาซ่าทั้ง 5 ด้าน รองลงมา คือ การโฆษณา
ทางโทรทัศน์ โดยมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก  

2)  การทดสอบสมมติฐาน 
(1) ลักษณะประชากรมีความแตกต่างกับการรับรู้ภาพลักษณ์ตราสินค้า 

ทัศนคติการสื่อสารการตลาด และพฤติกรรมการใช้บริการบาร์บีคิวพลาซ่าของผู้บริโภคแตกต่างกัน 
จากการทดสอบสมมติฐาน พบว่า เพศ ที่ต่างกันนั้น มีการตอบสนองด้าน

พฤติกรรมการใช้บริการในเร่ืองความถี่ของการใช้บริการบาร์บีคิวพลาซ่า ไม่แตกต่างกัน  ซึ่ง
สอดคล้องกับงานวิจัยของ รุจิรา  ถาวระ (2549) ศึกษาเร่ือง พฤติกรรมการบริโภคอาหารแบบบุฟ
เฟ่ต์ของผู้บริโภค : กรณีศึกษาภัตตาคารอาหารญ่ีปุ่นชาบูชิ ผลการศึกษาพบว่า เพศ ที่แตกต่างกันมี
พฤติกรรมการบริโภคในด้านความถี่ของการรับประทานอาหารช่วง 3 เดือนที่ผ่านมาไม่แตกต่างกัน 

จากการทดสอบสมมติฐาน พบว่า อายุ ที่แตกต่างกันนั้น มีการตอบสนอง
ด้านการรับรู้ภาพลักษณ์ตราสินค้า ทัศนคติการสื่อสารการตลาด และพฤติกรรมการใช้บริการบาร์บี
คิวพลาซ่า แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ ปรมะ 
สตะเวทิน (2546) ที่กล่าวว่า อายุเป็นปัจจัยหนึ่งที่ท าให้คนมีความแตกต่างกันในเร่ืองความคิด และ
พฤติกรรม จึงท าให้คนที่ต่างรุ่น ต่างวัยมีทัศนคติ และความรู้สึกนึกคิดไม่เหมือนกัน 

  จากการทดสอบสมมติฐาน พบว่า ระดับการศึกษา ที่แตกต่างกันนั้น มีการ
ตอบสนองด้านการรับรู้ภาพลักษณ์ตราสินค้า และพฤติกรรมการใช้บริการบาร์บีคิวพลาซ่า แตกต่าง
กัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ ปรมะ สตะเวทิน (2546) ที่
กล่าวว่า การศึกษาเป็นลักษณะอีกประการหนึ่งที่มีอิทธิพลต่อผู้รับสาร ดังนั้นคนที่ได้รับการศึกษา
ในระดับที่ต่างกัน ในยุคสมัยที่ต่างกัน ในระบบการศึกษาที่ต่างกัน ในสาขาวิชาที่ต่างกัน จึงย่อมมี
ความรู้สึกนึกคิด อุดมการณ์ และความต้องการที่แตกต่างกันไป 
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  จากการทดสอบสมมติฐาน พบว่า อาชีพ ที่แตกต่างกันนั้น มีการ
ตอบสนองด้านการรับรู้ภาพลักษณ์ตราสินค้าบาร์บีคิวพลาซ่าแตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ
ที่ระดับ 0.05 ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ มาลินี มาลีคล้าย (2554) ศึกษาเร่ือง การรับรู้การสื่อสาร
การตลาดของผู้บริโภคที่มีผลต่อภาพลักษณ์ ตราสินค้าอิชิตันในเขตกรุงเทพมหานคร ผลการศึกษา
พบว่า อาชีพที่แตกต่างกันมีการรับรู้ภาพลักษณ์ด้านตราสินค้า แตกต่างกัน 

จากการทดสอบสมมติฐาน พบว่า อาชีพ และรายได้ ที่แตกต่างกันนั้น มี
พฤติกรรมการใช้บริการบาร์บีคิวพลาซ่า แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่ง
สอดคล้องกับแนวคิดของ ปรมะ สตะเวทิน (2546) ที่กล่าวว่า อาชีพ และรายได้ ต่างกันย่อมมี
ค่านิยม ความคิด ความเชื่อตลอดจนพฤติกรรมที่ต่างกัน นอกจากนั้น รายได้ของคนย่อมเป็นเคร่ือง
ก าหนดความต้องการของคนตลอดจนก าหนดความคิดของคนเกี่ยวกับสิ่งต่างๆ และพฤติกรรม
ต่างๆ   

จากการทดสอบสมมติฐาน พบว่า สถานภาพที่แตกต่างกันนั้นมีการ
ตอบสนองด้านการรับรู้ภาพลักษณ์ตราสินค้า และมีการตอบสนองด้านพฤติกรรมการใช้บริการใน
เร่ืองความถี่ของการใช้บริการบาร์บีคิวพลาซ่า แตกต่างกัน  อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ ศิริวรรณ เสรีรัตน์ (2538) ที่กล่าวว่า สถานภาพสมรส หมายถึง การ
ครองเรือน ซึ่งอาจแบ่งได้เป็น คนโสด สมรส หม้าย หย่า หรือแยกกันอยู่ลักษณะความแตกต่างด้าน
ขนบธรรมเนียมประเพณีความเชื่อถือทางด้านศาสนาย่อมมีอิทธิพลต่อสถานภาพการสมรส ซึ่งมีผล
โดยตรงต่อการรับรู้ข่าวสาร สถานภาพสมรส ของบุคคลจะบ่งบอกถึงความมีอิสระในการตัดสินใจ
และมีอิทธิพลต่อกระบวนการคิด การวิเคราะห์ข้อมูลข่าวสาร สตรีที่สมรสแล้ว และสตรีที่ยังโสด
ย่อมมีกระบวนการรับรู้ข่าวสารที่แตกต่างกัน เนื่องมาจากสภาพครอบครัว และอิทธิพลของจ านวน
บุคคลรอบข้าง 

(2) การรับรู้ภาพลักษณ์ตราสินค้ามีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการใช้
บริการบาร์บีคิวพลาซ่าของผู้บริโภค 

จากการทดสอบสมมติฐาน พบว่า การรับรู้ภาพลักษณ์ตราสินค้ามี
ความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการใช้บริการบาร์บีคิวพลาซ่า หลังจากการรีแบรนด์ดิ้งของผู้บริโภค 
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานของการวิจัย ดังนั้นจึงสามารถสรุป
ผลได้ว่า เมื่อผู้บริโภคมีการรับรูภ้าพลักษณ์ตราสินค้าบาร์บีคิวพลาซ่าในระดับที่เพิ่มขึ้นจะท าให้เกิด
พฤติกรรมการใช้บริการบาร์บีคิวพลาซ่าในเร่ืองความถี่ของการใช้บริการบาร์บีคิวพลาซ่า โดยเฉลี่ย
เพิ่มขึ้นไปด้วย ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ Aaker (1991 อ้างถึงใน แสงเดือน วันอุดมเดชาชัย, 
2556) ได้กล่าวว่า ภาพลักษณ์ตราสินค้าสามารถช่วยลูกค้าในการเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร สร้างความ
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แตกต่างจากตราสินค้าอ่ืนในตลาด ช่วยสร้างเหตุผลในการซื้อ ให้ความรู้สึกในทางบวกในใจลูกค้า 
และเป็นพื้นฐานในการขายตราสินค้าต่อไป 

(3) ทัศนคติการสื่อสารการตลาดมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการใช้
บริการบาร์บีคิวพลาซ่าของผู้บริโภค 

จากการทดสอบสมมติฐาน พบว่า ทัศนคติการสื่อสารการตลาดในด้าน
การโฆษณาทางหนังสือพิมพ์นั้นมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการใช้บริการบาร์บีคิวพลาซ่า ใน
เร่ืองความถี่ในการเข้ามาใช้บริการ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ตัวแปรทั้งสองมี
ความสัมพันธ์เป็นไปในทิศทางเดียวกัน และมีความสัมพันธ์กัน กล่าวคือ เมื่อผู้บริโภคมีทัศนคติการ
สื่อสารการตลาดด้านการโฆษณาทางหนังสือพิมพ์ของบาร์บีคิวพลาซ่าในระดับที่เพิ่มขึ้น จะท าให้
เกิดพฤติกรรมการใช้บริการบาร์บีคิวพลาซ่าในด้านความถี่ของการใช้บริการบาร์บีคิวพลาซ่าโดย
เฉลี่ยเพิ่มขึ้นไปด้วย ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ ฉัตยาพร เสมอใจ และมัทนียา สมมิ (2545) ที่
กล่าวถึง องค์ประกอบของทัศนคติ โดยแบ่งออกเป็น 3 ส่วน  คือ 1) ความเข้าใจ (Cognitive) เกิดจาก
การได้รับความรู้หรือประสบการณ์เกี่ยวกับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง 2) ความรู้สึก (Affective) เมื่อมีความรู้หรือ
ประสบการณ์กับสิ่งใดๆแล้ว จะเกิดความรู้สึกชอบ ไม่ชอบ ซึ่งจะเป็นทัศนคติต่อสิ่งนั้น และ 3) 
พฤติกรรม (Conation หรือ Behavior) เมื่อมีทัศนคติต่อสิ่งใดๆ แล้วก็จะเกิดการกระท าในการ
ตอบสนองตามทัศนคติ ดังนั้นจึงสามารถสรุปได้ว่า ผู้บริโภคมีความเข้าใจในการสื่อสารการตลาดที่
ผู้บริโภคพบเห็นได้จากการโฆษณาทางหนังสือพิมพ์แล้ว หลังจากนั้นผู้บริโภคจึงเกิดความรู้สึก
ชอบต่อการโฆษณาทางหนังสือพิมพ์ และจึงท าให้เกิดพฤติกรรมในการที่ผู้บริโภคเข้ามาใช้บริการ
บาร์บีคิวพลาซ่าเพิ่มขึ้น   

 

5.3  ข้อเสนอแนะ 
 

5.3.1  ข้อเสนอแนะในการน าผลการวิจัยไปใช้ 
การศึกษาเร่ือง การรีแบรนด์ดิ้งบาร์บีคิวพลาซ่าในคร้ังนี้ ผลการวิจัยแสดงให้เห็นว่า บาร์บี

คิวพลาซ่าให้ความส าคัญในการรีแบรนด์ดิ้งทั้งภายในองค์กรที่มุ่งแน้นในเร่ืองการสื่อสารภายใน
องค์กร เพื่อให้พนักงานมีความเข้าใจองค์กรไปในทิศทางเดียวกัน และภายนอกองค์กร ที่ท าการ
ปรับภาพลักษณ์บาร์บีคิวพลาซ่าให้มีความทันสมัย ตั้งแต่การปรับรูปลักษณ์บาร์บีกอน โลโก้ 
ปรับเปลี่ยนภาชนะ การตกแต่งร้าน รวมถึงการปรับเปลี่ยนวิธีการสื่อสารการตลาด เพื่อให้
สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไปในปัจจุบัน ซึ่งจะเห็นว่าบาร์บีคิวพลาซ่ามีการ
ปรับเปลี่ยนทั้งภายในองค์กร และภายนอกองค์กรให้มีความสอดคล้องกันและเป็นไปในทิศทาง
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เดียวกัน ซึ่งเป็นสิ่งที่ส าคัญที่จะท าให้การรีแบรนด์ดิ้งนั้นประสบความส าเร็จได้ ดังนั้น หากองค์กร
ไหนต้องการที่จะท าการรีแบรนด์ดิ้ง ควรก าหนดเป้าหมายที่จะรีแบรนด์ดิ้งให้กับองค์กรให้ชัดเจน 
อีกทั้งควรจะท าการรีแบรนด์ดิ้งทั้งภายในองค์กร และภายนอกองค์กร ไปพร้อมๆ  กัน เพื่อให้
ผู้บริโภคสามารถสัมผัสได้ถึงการเปลี่ยนแปลงได้อย่างแท้จริง ไม่ใช่เกิดการเปลี่ยนแปลงขึ้นอย่าง
ฉาบฉวยเพียงแค่ให้ผู้บริโภคเห็นว่าเกิดการเปลี่ยนแปลงขึ้นแล้ว แต่ภายในองค์กรยังมีวิธีคิด วิธีการ
ท างานในรูปแบบเดิมๆ ซึ่งการศึกษาการรีแบรนด์ดิ้งบาร์บีคิวพลาซ่าในคร้ังนี้สามารถเป็นแนวทาง
ให้กับนักการตลาดในการคิด วางแผนการรีแบรนด์ด้ิงให้กับองค์กรที่ต้องการรีแบรนด์ด้ิงได้  

จากผลการศึกษา พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุระหว่าง 25-29 ปี มี
สถานภาพโสด  มีการศึกษาอยู่ในระดับ ปริญญาตรี ประกอบอาชีพ พนักงานบริษัทเอกชน และมี
รายได้ 10,001 – 20,000 บาท มากที่สุด ซึ่งสามารถน าข้อมูลเบื้องต้นนี้ไปประยุกต์ใช้เป็นข้อมูลใน
การก าหนดกลุ่มเป้าหมายได้อย่างถูกต้อง  เพื่อให้การท าการสื่อสารการตลาดเกิดประสิทธิผลมาก
ที่สุด 

จากผลการศึกษา พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีความถี่ของการใช้บริการโดยเฉลี่ยอยู่ที่ 1 คร้ังต่อ
เดือน มีระยะเวลาในการใช้บริการ 1 ชั่วโมง 30 นาที ช่วงเวลาที่เข้ามาใช้บริการ 17.00-19.00 น. 
ค่าใช้จ่ายต่อคร้ังที่มาใช้บริการ 1,001-1,500 บาท และมาใช้บริการกับครอบครัวมากที่สุด ดังนั้นบาร์
บีคิวพลาซ่าควรเตรียมความพร้อมในการต้อนรับลูกค้าในช่วงเวลาดังกล่าว เพื่อคอยให้บริการแก
ผู้บริโภคได้อย่างรวดเร็ว หากผู้บริโภคได้รับความสะดวก รวดเร็วในการให้บริการก็จะท าให้
ผู้บริโภคเกิดความพึงพอใจในการมาใช้บริการบาร์บีคิวพลาซ่า และท าให้กลับมาใช้บริการบาร์บีคิว
พลาซ่าอีกในครั้งต่อไป 

จากผลการศึกษา พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีการรับรู้ภาพลักษณ์ตราสินค้าบาร์บีคิวพลาซ่า ถึง
มาสคอตของบาร์บีคิวพลาซ่าว่าเป็นตัวบาร์บีกอน ซึ่งเป็นมังกรสีเขียวมากที่สุด ดังนั้นมาสคอตถือ
ว่าเป็นตัวแทนขององค์กรในการท าให้ผู้บริโภคสามารถรับรู้ และจดจ าตราสินค้าได้เร็วขึ้น อีกทั้งยัง
สามารถสร้างความผูกพันระหว่างองค์กรกับผู้บริโภคได้เป็นอย่างดี ซึ่งการจะน ามาสคอตมาใช้
ให้กับองค์กรนั้นนักการตลาดควรสร้างคาเรคเตอร์ให้มีความโดดเด่น มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว 
นอกจากนั้นยังต้องท าให้มาสคอตสามารถแสดงอารมณ์และความรู้สึกได้เหมือนมนุษย์ จึงจะท าให้
มาสคอตได้รับความน่าสนใจมากกว่าการเป็นรูปปั้น อีกทั้งควรใช้มาสคอตร่วมกับการท าการ
สื่อสารการตลาดในรูปแบบอ่ืนๆ  ควบคู่ไปด้วย เช่น การโฆษณาทางโทรทัศน์ โดยการสร้าง
เร่ืองราวใหม้ีความเชื่อมโยงกับมาสคอต เป็นต้น 

จากผลการศึกษา พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีทัศนคติต่อการสื่อสารการตลาดทางการโฆษณาทาง
โทรทัศน์ การโฆษณาทางหนังสือพิมพ์ และป้ายโฆษณา ถึง การโฆษณาทั้ง 3 ด้านนี้ ท าให้ผู้บริโภค
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สามารถจดจ าบาร์บีคิวพลาซ่าได้มากที่สุด ดังนั้นควรท าการสื่อสารการตลาดกับผู้บริโภค โดยควร
เลือกใช้สื่อที่หลากหลาย และควรมีการวางแผนการเลือกใช้สื่อให้เหมาะสม อีกทั้งควรท าการ
โฆษณาโปรโมชั่นใหม่ๆ อย่างต่อเน่ือง ซึ่งโฆษณาจะช่วยตอกย้ าความทรงจ าให้กับผู้บริโภคได้เป็น
อย่างดี  

จากผลการศึกษา พบว่า กลุ่มตัวอย่าง มีทัศนคติต่อการสื่อสารการตลาดในด้านการตลาด
ทางตรงทางสื่ออินเทอร์เน็ต ในประเด็นของ Facebook Fanpage ของบาร์บีคิวพลาซ่า มีกิจกรรมที่
น่าสนใจที่สามารถกระตุ้นให้เกิดการเข้าร่วมกิจกรรมมากที่สุด ผู้ประกอบการควรท ากิจกรรมผ่าน
ทาง Facebook Fanpage อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ผู้บริโภคเกิดความผูกพันต่อตราสินค้าหรือบริการ 
และสามารถท าให้เกิดกระแสการบอกต่อได้เป็นอย่างดีเมื่อกิจกรรมนั้นมีการให้แชร์ หรือโพสต์
ข้อความไปยังหน้ากระดานของแต่ละบุคคล 

จากการตอบสนองด้านทัศนคติการสื่อสารการตลาดบาร์บีคิวพลาซ่าทั้ง 5 ด้าน ได้แก่ การ
โฆษณาทางโทรทัศน์ ป้ายโฆษณา การโฆษณาทางหนังสือพิมพ์ การส่งเสริมการขาย และการตลาด
ทางตรงทางสื่ออินเทอร์เน็ต ผลการศึกษาพบว่า กลุ่มตัวอย่างมีทัศนคติที่ดีกับการสื่อสารการตลาด
ในด้านการส่งเสริมการขายมากที่สุด ดังนั้น นักการตลาดจึงควรสร้างการส่งเสริมการขายให้
สามารถจูงใจให้ผู้บริโภคเข้ามาใช้บริการบาร์บีคิวพลาซ่ามากขึ้น โดยการส่งเสริมการขายที่กลุ่ม
ตัวอย่างชอบมากที่สุดที่ได้จากการศึกษาในคร้ังนี้ คือ การส่งเสริมการขายในกิจกรรมการจับคูปอง
เพื่อรับเป็นส่วนลดค่าอาหาร   

 
5.3.2  ข้อเสนอแนะส าหรับการวิจัยในอนาคต 
ในการศึกษาครั้งน้ีผู้วิจัยท าการศึกษาเพียงกลุ่มตัวอย่างเขตที่อยู่ในกรุงเทพมหานครเท่านั้น 

ควรศึกษาและวิจัยเพิ่มเติมในกลุ่มตัวอย่างในเขตอ่ืนๆ เพื่อให้ได้กลุ่มตัวอย่างที่ครอบคลุม เพื่อน า
ผลการวิจัยมาท าการศึกษาเปรียบเทียบถึงความแตกต่างกันได้ 

ในการศึกษาเกี่ยวกับการรับรู้ภาพลักษณ์ตราสินค้า ทัศนคติการสื่อสารการตลาด และ
พฤติกรรมการใช้บริการบาร์บีคิวพลาซ่านั้น ผู้วิจัยท าการศึกษาเพียงการใช้แบบสอบถามในการเก็บ
ข้อมูลเท่านั้น ควรศึกษาและวิจัยเพิ่มเติมโดยการสัมภาษณ์เจาะลึกผู้บริโภคเพิ่มเติม เพื่อให้ได้ข้อมูล
ในเชิงลึกมากขึ้น 

ควรศึกษาถึงผลจากการที่บาร์บีคิวพลาซ่าท าการรีแบรนด์ดิ้งออกไป  เพื่อดูผลจากการที่ได้
ท าการรีแบรนด์ด้ิงออกไปแล้วมีการประสบความส าเร็จขึ้นมาก น้อย เพียงใด 

ควรศึกษาถึงความพึงพอใจของผู้บริโภคที่มีต่อบาร์บีคิวพลาซ่า เพื่อน าผลการวิจัยมาเป็น
ประโยชน์ในการพัฒนาปรับปรุงธุรกิจต่อไป 
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คณะนิเทศศาสตร์และนวัตกรรมการจัดการ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ เพื่อศึกษาถึงการตอบสนองของผู้บริโภคด้านการรับรู้
ภาพลักษณ์ตราสินค้า  ด้านทัศนคติการสื่อสารการตลาด  และด้านพฤติกรรมการใช้บริการร้านอาหารปิ้งย่าง บาร์บีคิว พลาซ่า ผู้วิจัย
ขอความร่วมมือจากท่านในการตอบแบบสอบถามตามความเป็นจริง ทั้งนี้ข้อมูลที่ท่านตอบในแบบสอบถามทั้งหมดจะถือเป็น
ความลับ ซึ่งจะน าผลการวิจัยในครั้งนี้ไปใช้ประโยชน์ทางการศึกษาและการวิจัยต่อไป 

หมายเหต:ุ     การรีแบรนด์ดิ้ง หมายถึง การที่องค์กรมีการปรับเปลี่ยนภาพลักษณ์ใหม่ขึ้น เช่น การเปลี่ยนกลยุทธ์ขององค์กร จุดขาย 
เปลี่ยนสี เปลี่ยนโลโก้สโลเกน กลุ่มลูกค้าและตัวสินค้า  เป็นต้น ซึ่งเป็นสิ่งที่จะท าให้คนรับรู้ภาพลักษณ์ใหม่ได้ทันที 

ค าถามคัดกรอง 
 ท่านเคยใช้บริการบารบ์ีคิว พลาซ่าหรือไม่ 

  เคย   ไม่เคย (จบการท าแบบสอบถาม) 
ส่วนท่ี 1 ข้อมลูประชากรของผู้ตอบแบบสอบถาม 
ค าชี้แจง : โปรดท าเครื่องหมายถูก  ลงในช่องที่ตรงกับความเป็นจริงของท่านมากที่สุด 

1. เพศ 
   ชาย     หญิง 

2. อาย ุ
  น้อยกว่า 20 ปี      20 – 24 ปี    25 – 29 ปี   
  30 – 34 ปี      35 – 39 ปี    40 ปีขึ้นไป 

3. สถานภาพ 
  โสด      สมรส    หย่าร้าง/หม้าย/แยกกันอยู่  

4. ระดับการศึกษา  
 ต่ ากว่ามัธยมศึกษาตอนปลาย   มัธยมศึกษาตอนปลาย    อนุปริญญา  
 ปริญญาตรี     สูงกว่าปริญญาตรี  

5. อาชีพ 
  นักเรียน/นักศึกษา   ข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ    พนักงานบริษัทเอกชน  
  ธุรกิจส่วนตัว   แม่บ้าน/พ่อบ้าน    อื่น ๆ (โปรดระบุ.............)  

6. รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 
  น้อยกว่าหรือเท่ากับ 10,000 บาท   10,001 – 20,000 บาท  20,001 – 30,000 บาท  
  มากกว่า 30,000 บาท  
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ส่วนท่ี 2 การตอบสนองด้านพฤตกิรรมการใช้บริการบารบ์ีคิว พลาซ่า 
ค าชี้แจง : โปรดท าเครื่องหมายถูก  ลงในช่องที่ตรงกับความเป็นจริงของท่านมากที่สุด 

 7. ความถี่ของการใช้บริการบารบ์คีิว พลาซ่าโดยเฉลี่ย 
    1ครั้งต่อเดือน 
    2ครั้งต่อเดือน    

  3ครั้งต่อเดือน 
    มากกว่า 3ครั้งต่อเดือน 
 8. ระยะเวลาที่ท่านใช้บริการบาร์บีคิว พลาซ่า  
    30 นาที    

   1 ช่ัวโมง 
    1 ช่ัวโมง 30 นาที   

   2 ช่ัวโมง 
    มากกว่า 2 ช่ัวโมง 
 9. ช่วงเวลาที่ท่านใช้บริการบาร์บีคิว พลาซ่า 
    11.00 – 13.00 น.   

  13.00 – 15.00 น. 
    15.00 – 17.00 น.   

  17.00 – 19.00 น. 
    19.00 – 21.00 น. 
 10. ค่าใช้จ่ายต่อครั้งที่ท่านมาใช้บริการบาร์บีคิว พลาซ่า 
    500 – 1,000 บาท   

  1,001 – 1,500 บาท 
    1,501 – 2,000 บาท   

  2,000 บาทขึ้นไป 
 11. ท่านไปใช้บริการบาร์บีคิว พลาซ่ากับใคร 
    คนเดียว    

  เพื่อน 
    ครอบครัว    

  คนรัก 
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ส่วนท่ี 3 การตอบสนองด้านการรบัรู้ภาพลักษณ์ตราสินค้าบารบ์ีคิว พลาซ่า หลังจากการรแีบรนด์ดิ้ง 
ค าชี้แจง : โปรดท าเครื่องหมายถกู  ลงในช่องทีต่รงกับความคิดเห็นของท่านมากที่สุด 
 

การรับรู้ ภาพลักษณ์ตราสินค้าบาร์บคีิว พลาซ่า 
หลังจากการรีแบรนด์ด้ิง 

ระดับการรับรู้ 
มากที่สุด 

( 5 ) 
มาก 
( 4 )  

ปานกลาง 
( 3 ) 

น้อย 
( 2 ) 

น้อยที่สุด 
( 1 ) 

12. บาร์บีคิวพลาซ่า เป็นร้านอาหารปิ้งย่างเจ้าแรกของ
เมืองไทยที่มีชื่อเสียงและเป็นที่รู้จัก 

     

13. บาร์บีคิว พลาซ่าเป็นร้านอาหารปิ้งย่าง 
สไตลมองโกล 

     

14. ตราสัญลักษณ์ (โลโก)้ ของบารบ์ีคิว พลาซ่ามีการ
ปรับเปลี่ยนเป็นสีเขียว ท าให้ท่านรู้ว่าภาพลักษณ์ 
บาร์บีคิว พลาซ่ามีการเปลี่ยนแปลง 

      
ตราสัญลักษณ์แบบเก่า     ตราสัญลกัษณ์แบบใหม่ 

     

15. มาสคอดของบาร์บีคิว พลาซ่า คอื ตัวบาร์บีกอน 
เป็นมังกรสีเขียว 

     

16. บาร์บีคิว พลาซ่าได้ปรับภาพลักษณ์ตัวบาร์บีกอน 
ให้ดูน่ารัก สดใสขึ้นท าให้ท่านรู้ว่าภาพลักษณ์ 
บาร์บีคิว พลาซ่ามีการเปลี่ยนแปลง 

         
บาร์บีกอนแบบเก่า       บาร์บีกอนแบบใหม่ 

     

17. สโลเกนของบาร์บีคิว พลาซ่า คอื  
“ตัวจริง อร่อยจริง เรื่องปิ้งย่าง” 

     

18. จุดเด่นของบาร์บีคิว พลาซ่าคือน้ าจิ้มสูตรพิเศษ 
การใช้กะทะทองเหลืองในการย่าง และตัวมาสคอท 
คือ บาร์บีกอน 

     

19. บาร์บีคิว พลาซ่าได้มีการปรับปรุงภาชนะและการ
ตกแต่งร้านให้มีความทันสมัยมากขึ้นท าให้ท่านรู้ว่า
ภาพลักษณ์บาร์บีคิว พลาซ่ามีการเปลี่ยนแปลง 

     

20. บาร์บีคิว พลาซ่าได้มีการปรับเปลี่ยนเมนูอาหาร  
ท าให้ท่านรู้ว่าภาพลักษณ์บาร์บีคิว พลาซ่ามีการ
เปลี่ยนแปลง 
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ส่วนท่ี 3 การตอบสนองด้านการรบัรู้ภาพลักษณ์ตราสินค้าบารบ์ีคิว พลาซ่า หลังจากการรแีบรนด์ดิ้ง  (ต่อ) 
ค าชี้แจง : โปรดท าเครื่องหมายถกู  ลงในช่องทีต่รงกับความคิดเห็นของท่านมากที่สุด 

การรับรู้ ภาพลักษณ์ตราสินค้าบาร์บคีิว พลาซ่า  
หลังจากการรีแบรนด์ด้ิง 

ระดับการรับรู้ 
มากที่สุด 

( 5 ) 
มาก 
( 4 )  

ปานกลาง 
( 3 ) 

น้อย 
( 2 ) 

น้อยที่สุด 
( 1 ) 

21. บาร์บีคิว พลาซ่ามีการใช้พรีเซนเตอร์คนแรก คือ 
คุณเต๋อฉันทวิช์ธนะเสวี ท าให้ท่านรู้ว่าภาพลักษณ์ 
บาร์บีคิว พลาซ่ามีการเปลี่ยนแปลง 
** ตัวอย่างภาพตามหมายเหตุ 

     

หมายเหตุ :ตัวอย่างภาพโฆษณาที่ใช้คุณเต๋อ ฉันทวิช์ธนะเสวีเป็นพรีเซนเตอร์ 

        
                 ล่าไข่บารบ์ีกอน                  ล่าไข่บาร์บีกอน ตอน ขุมทรัพย์ถ้ าหิมะ      ชุด Refill 
 

ส่วนท่ี 4 การตอบสนองด้านทัศนคติการสื่อสารการตลาดบารบ์ีคิว พลาซ่า หลังจากการรีแบรนด์ดิ้ง 
ค าชี้แจง : โปรดท าเครื่องหมายถกู  ลงในช่องทีต่รงกับความคิดเห็นของท่านมากที่สุด 

ทัศนคติ การสื่อสารการตลาดบาร์บีคิว พลาซ่า  
หลังจากการรีแบรนด์ด้ิง 

ระดับความคิดเห็น 
เห็นด้วย
อย่างยิ่ง 

( 5 ) 

เห็นด้วย 
 

( 4 )  

เฉยๆ 
 

( 3 ) 

ไม่เห็น
ด้วย 
( 2 ) 

ไม่เห็นด้วย
อย่างยิ่ง 

( 1 ) 
โฆษณา   (โทรทัศน์, ป้ายโฆษณา, หนังสือพิมพ์)      

โฆษณาทางโทรทัศน์      
22.โฆษณาทางโทรทัศน์ของบาร์บีควิ พลาซ่า ท า
ให้ท่านสามารถจดจ าบาร์บีคิว พลาซ่าได้ 

     

23. โฆษณาทางโทรทัศน์ของบาร์บคีิว พลาซ่ามี
ความน่าสนใจ และดึงดูดใจมากกว่าโฆษณาทาง
โทรทัศน์ของคู่แข่งในธุรกิจอาหารประเภทเดียวกัน 

     

24. โฆษณาทางโทรทัศน์ของบาร์บคีิว พลาซ่า มี
การให้ข้อมูลที่เพียงพอตรงกับความต้องการของ
ท่าน 

     

25. เนื้อหาในโฆษณาทางโทรทัศน์ที่บาร์บีคิว
พลาซ่าท าการสือ่สารออกไปเข้าใจง่าย และเป็น
ประโยชน์ต่อท่าน  

     

26. โฆษณาทางโทรทัศน์ของบาร์บคีิว พลาซ่าท า
ให้ท่านสนใจเข้ามาใช้บริการบาร์บีคิว พลาซ่า 
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ส่วนท่ี 4 การตอบสนองด้านทัศนคติการสื่อสารการตลาดบารบ์ีคิว พลาซ่า หลังจากการรีแบรนด์ดิ้ง (ต่อ) 
ค าชี้แจง : โปรดท าเครื่องหมายถกู  ลงในช่องทีต่รงกับความคิดเห็นของท่านมากที่สุด 

ทัศนคติ การสื่อสารการตลาดบาร์บีคิว พลาซ่า  
หลังจากการรีแบรนด์ด้ิง 

ระดับความคิดเห็น 

เห็นด้วย
อย่างยิ่ง 

( 5 ) 

เห็นด้วย 
 

( 4 )  

เฉยๆ 
 

( 3 ) 

ไม่เห็น
ด้วย 
( 2 ) 

ไม่เห็นด้วย
อย่างยิ่ง 

( 1 ) 

ป้ายโฆษณา      
27. ป้ายโฆษณาของบาร์บีคิว พลาซา่ ท าให้ท่าน
สามารถจดจ าบาร์บีคิว พลาซ่าได้ 

     

28. ป้ายโฆษณาของบาร์บีคิว พลาซา่มีความ
น่าสนใจ และดึงดูดใจมากกว่าป้ายโฆษณาของ
คู่แข่งในธุรกิจอาหารประเภทเดียวกัน 

     

29. ป้ายโฆษณาของบาร์บีคิว พลาซา่ มีการให้
ข้อมูลที่เพียงพอตรงกับความต้องการของท่าน 

     

30. เนื้อหาในป้ายโฆษณาที่บาร์บีคิวพลาซ่าท าการ
สื่อสารออกไปเข้าใจง่าย และเป็นประโยชน์ต่อท่าน  

     

31. ป้ายโฆษณาของบาร์บีคิว พลาซา่ท าให้ท่าน
สนใจเข้ามาใช้บริการบาร์บีคิว พลาซ่า 

     

โฆษณาทางหนังสือพิมพ์      
32. โฆษณาทางหนังสือพิมพ์ของบาร์บีคิว พลาซ่า 
ท าให้ท่านสามารถจดจ าบาร์บีคิว พลาซ่าได้ 

     

33. โฆษณาทางหนังสือพิมพ์ของบาร์บีคิว พลาซ่ามี
ความน่าสนใจ และดึงดูดใจมากกว่าโฆษณาทาง
หนังสือพิมพ์ของคู่แข่งในธุรกิจอาหารประเภท
เดียวกัน 

     

34. โฆษณาทางหนังสือพิมพ์ของบาร์บีคิว พลาซ่า 
มีการให้ข้อมูลที่เพียงพอตรงกับความต้องการของ
ท่าน 

     

35. เนื้อหาในโฆษณาทางหนังสือพิมพ์ที่บาร์บีคิว
พลาซ่าท าการสือ่สารออกไปเข้าใจง่าย และเป็น
ประโยชน์ต่อท่าน  

     

36. โฆษณาทางหนังสือพิมพ์ของบาร์บีคิว พลาซ่า
ท าให้ท่านสนใจเข้ามาใช้บริการบาร์บีคิว พลาซ่า 
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ส่วนท่ี 4 การตอบสนองด้านทัศนคติการสื่อสารการตลาดบารบ์ีคิว พลาซ่า หลังจากการรีแบรนด์ดิ้ง (ต่อ) 
ค าชี้แจง : โปรดท าเครื่องหมายถกู  ลงในช่องทีต่รงกับความคิดเห็นของท่านมากที่สุด 
 

ทัศนคติ การสื่อสารการตลาดบาร์บีคิว พลาซ่า  
หลังจากการรีแบรนด์ด้ิง 

ระดับความคิดเห็น 
เห็นด้วย
อย่างยิ่ง 

( 5 ) 

เห็นด้วย 
 

( 4 )  

เฉยๆ 
 

( 3 ) 

ไม่เห็น
ด้วย 
( 2 ) 

ไม่เห็นด้วย
อย่างยิ่ง 

( 1 ) 
การส่งเสริมการขาย 

(คูปองส่วนลด, การสะสมคะแนน, บัตรสมาชิก, 
ของแถม, การส่งชิงโชค) 

     

37. ท่านชอบกิจกรรมการจับคูปองเพื่อรับส่วนลด
ค่าอาหาร ของบาร์บีคิว พลาซ่า 

     

38. ท่านชอบกิจกรรมการจับคูปองเพื่อรับของแถม 
ของบาร์บีคิว พลาซ่า 

     

39. ท่านชอบกิจกรรมประเภทสั่งอาหารในชุดที่จัด
โปรโมชั่นแล้วได้รับของแถม ของบาร์บีคิว พลาซ่า 

     

40. ท่านชอบกิจกรรมประเภทการสะสมคะแนน
เพื่อรับส่วนลดค่าอาหาร ของบาร์บคีิว พลาซ่า 

     

41. ท่านชอบกิจกรรมการส่งชิงโชคเพื่อลุ้นรับ
รางวัล 

     

42. การจัดการส่งเสริมการขาย (คูปองส่วนลด, การ
สะสมคะแนน, บัตรสมาชิก, ของแถม, การส่งชิง
โชค) มีส่วนท าให้ท่านเข้ามาใช้บริการบาร์บีคิว 
พลาซ่า 

     

การตลาดทางตรงทางสื่ออินเทอร์เน็ต 
(Website, Facebook Fanpage, E-mail) 

     

43. Facebook Fanpage ของบาร์บีคิว พลาซ่า มี
กิจกรรมที่น่าสนใจที่สามารถกระตุ้นให้ท่านเข้า
ร่วมกิจกรรม 

     

44. Facebook Fanpageของบาร์บีคิว พลาซ่า มีความ
พร้อมในการตอบค าถาม 

     

45. เว็บไซต์ของบาร์บีคิว พลาซ่ามีรายละเอียดที่
ครบถ้วนตรงตามความต้องการของท่าน 

     

46. ข้อมูล ข่าวสารของทางบาร์บีคิว พลาซ่า ที่ส่ง
ทาง E-mail เป็นประโยชน์ต่อท่าน 

     

 

.... ผู้วิจัยขอขอบคุณทุกท่าน ทีใ่หค้วามร่วมมือในการกรอกแบบสอบถามในครั้งนีข้อบคุณค่ะ.... 

 



 

ภาคผนวก ข 
 

ค าถามส าหรับการสัมภาษณ์เจาะลึกการรีแบรนด์ดิ้ง บาร์บีคิวพลาซ่า 
 

แนวค าถามส าหรับการสัมภาษณ์แบบเจาะลึกกับผูบ้ริหารระดบัสูงของ บรษิัท เดอะ บารบ์ีคิวพลาซ่า จ ากัด 

1) ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ให้สัมภาษณ์ 

  -  ช่ือ - นามสกุล 

  -  ต าแหน่งงานในปัจจุบัน 

  -  ขอบข่ายงานที่รับผิดชอบ 

 

2) ข้อมูลทั่วไปของบริษัท 

  - บริษัท เดอะ บาร์บีคิว พลาซ่า จ ากัด มีประวัติความเป็นมาอย่างไร 

  - บริษัท เดอะ บาร์บีคิว พลาซ่า จ ากัด มีกลยุทธ์หรือแนวทางในการบริหารงานอย่างไร 

  - บริษัท เดอะ บาร์บีคิว พลาซ่า จ ากัด มีการก าหนดกลุ่มเป้าหมายหลักเป็นกลุ่มใด 

  - จุดเด่นของบริษัท เดอะ บาร์บีคิว พลาซ่า คืออะไร 

  - สถานการณ์ตลาดในปัจุบันของบริษัท เดอะบาร์บีคิว พลาซ่า เป็นอย่างไร 

  - แผนการด าเนินงานในอนาคตของ บริษัท เดอะ บาร์บีคิว พลาซ่า เป็นอย่างไร 

 

3) ข้อมูลเกี่ยวกับการรีแบรนด์ดิ้ง 

  - สาเหตุในการรีแบรนด์ดิ้ง คืออะไร 

  - เป้าหมายในการรีแบรนด์ดิ้งคืออะไร 

  - กระบวนการการรีแบรนด์ดิ้ง บาร์บีคิว พลาซ่าเป็นอย่างไร 

  - ผลการจากรีแบรนด์ดิ้งเป็นอย่างไร     

  - ปัญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้นจากการรีแบรนด์ดิ้งมีอะไรบ้าง 

 

 



 

ภาคผนวก ค 
 

จดหมายขอความอนุเคราะห์ 

 



 
 

ประวัติผู้เขียน 

 
ชื่อ ชื่อสกุล     นางสาวพัชรพร  เฟื่องคอน 
 
ประวัติการศึกษา     วิทยาศาสตรบัณฑิต  

คณะวิทยาการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

      มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร 

      ปีที่ส าเร็จการศึกษา พ.ศ. 2554  
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