
 
6-189 ประชุมวิชาการระดับชาติ ประจ าปี 2558 คณะนิเทศศาสตร์และนวัตกรรมการจัดการ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (9 มิถุนายน 2558)   
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บทคัดย่อ 

การศึกษาวิจัยเรื่อง “การรีแบรนด์ดิ้ง และการตอบสนองของผู้บริโภคต่อภาพลักษณ์      ตรา
สินค้าร้านอาหารประเภทปิ้งย่าง” มีวัตถุประสงค์ คือ 1) เพ่ือศึกษาการรีแบรนด์ดิ้งของบาร์บีคิว พลาซ่า 2) 
เพ่ือศึกษาถึงลักษณะทางประชากรกับการตอบสนองต่อบาร์บีคิวพลาซ่าของผู้บริโภค 3) เพ่ือศึกษา
ความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้ภาพลักษณ์ตราสินค้ากับพฤติกรรมการใช้บริการบาร์บีคิว พลาซ่า  หลังจาก
การรีแบรนด์ดิ้งของผู้บริโภค และ 4) เพ่ือศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างทัศนคติ    การสื่อสารการตลาดกับ
พฤติกรรมการใช้บริการบาร์บีคิวพลาซ่า ซึ่งใช้วิธีการวิจัย 2 ส่วน คือ 1) การวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative 
Research) โดยท าการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก (In-Depth Interview)    คุณชาตยา สุพรรณพงศ์ ผู้ช่วย
กรรมการผู้จัดการ และผู้บริหารแบรนด์บาร์บีคิวพลาซ่า เพ่ือศึกษาถึงการท ารีแบรนด์ดิ้งของบาร์บีคิว
พลาซ่า และ 2) การวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) โดยท าการวิจัยเชิงส ารวจ (Survey 
Research) โดยใช้แบบสอบถาม (Questionnaire) เป็นเครื่องมือใน     การเก็บข้อมูลจากผู้บริโภคที่ใช้
บริการร้านอาหารปิ้งย่างบาร์บีคิวพลาซ่า ในเขตกรุงเทพมหานคร จ านวน 400 กลุ่มตัวอย่าง สถิติที่ใช้ใน
การวิจัย คือ การแจกแจงความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน T-Test และ One-Way 
ANOVA ซึ่งประมวลผลโดยคอมพิวเตอร์โปรแกรมส าเร็จรูป SPSS 

ผลการวิจัยพบว่า 
ผลการวิจัยเชิงคุณภาพ พบว่า การรีแบรนด์ดิ้งบาร์บีคิวพลาซ่านี้มีเป้าหมายเพ่ือต้องการปรับ

ภาพลักษณ์บาร์บีคิวพลาซ่าให้ดูทันสมัยขึ้น และเพ่ือขยายกลุ่มเป้าหมายไปสู่กลุ่มวัยรุ่น และกลุ่มวัยท างาน 
โดยมีกระบวนการท ารีแบรนด์ดิ้ง 2 ส่วน คือ 1) การรีแบรนด์ดิ้งภายในองค์กร โดยแน้นไปที่การท าการ
สื่อสารภายในองค์กร เพ่ือสร้างความเข้าใจร่วมกัน ให้มีความเชื่อไปในทิศทางเดียวกันเกี่ยวกับการรีแบรนด์
ดิ้งครั้งใหญ่ขององค์กร และ2) การรีแบรนด์ดิ้งภายนอกองค์กร โดยการเปลี่ยน มาสคอต โลโก้ การจัดตก

                                                           
1 นักศึกษาปริญญาโท คณะนิเทศศาสตรแ์ละนวตักรรมการจัดการ  สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
2 รองศาสตราจารย์ รองคณบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา คณะนิเทศศาสตร์และนวตักรรมการจดัการ   
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร ์
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       หัวข้อ “นวัตกรรมนิเทศศาสตร์และการจัดการ”   

ตแต่งร้าน ภาชนะ Table Top Experience และวิธีการสื่อสารไปยังผู้บริโภค เพ่ือให้สอดคล้องกับกลยุทธ์
ของบาร์บีคิวพลาซ่า ที่ว่า บาร์บีคิวพลาซ่าเป็นร้านที่สามารถส่งต่อความสุข ความสนุก และประสบการณ์ที่
ดีให้กับลูกค้าได้    

ผลการวิจัยเชิงปริมาณ พบว่า  
การตอบสนองด้านการรับรู้ภาพลักษณ์ตราสินค้าบาร์บีคิวพลาซ่า  
ผู้บริโภคที่มีอายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา และอาชีพที่แตกต่างกันมีการรับรู้ภาพลักษณ์ตรา

สินค้าบาร์บีคิวพลาซ่าแตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05  แต่ผู้บริโภคที่มีเพศ และรายได้
ต่างกันนั้น มีการรับรู้ภาพลักษณ์ตราสินค้าบาร์บีคิวพลาซ่าไม่แตกต่างกัน  

การตอบสนองด้านทัศนคติการสื่อสารการตลาด 
ผู้บริโภคที่มีอายุต่างกัน มีการตอบสนองด้านทัศนคติการสื่อสารการตลาดแตกต่างกัน อย่างมี

นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 แต่ผู้บริโภคที่มีเพศ สถานภาพ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้ต่างกัน
นั้น มีการตอบสนองด้านทัศนคติการสื่อสารการตลาดไม่แตกต่างกัน    

การตอบสนองด้านพฤติกรรมการใช้บริการ ความถี่ของการใช้บริการบาร์บีคิวพลาซ่า 
ผู้บริโภคที่มีสถานภาพ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้ที่แตกต่างกันมีการตอบสนองด้าน

พฤติกรรมการใช้บริการในเรื่องความถี่ของการใช้บริการบาร์บีคิวพลาซ่าแตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติที่ระดับ 0.05 แต่ผู้บริโภคที่มีเพศ และอายุที่แตกต่างกันนั้น มีการตอบสนอง   ด้านพฤติกรรมการใช้
บริการในเรื่องความถ่ีของการใช้บริการบาร์บีคิวพลาซ่าไม่แตกต่างกัน 

การรับรู้ภาพลักษณ์ตราสินค้ามีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการใช้บริการบาร์บีคิวพลาซ่า หลังจาก
การรีแบรนด์ดิ้งของผู้บริโภค อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานของการวิจัย 
สามารถสรุปผลได้ว่า เมื่อผู้บริโภคมีการรับรู้ภาพลักษณ์ตราสินค้าบาร์บีคิวพลาซ่าในระดับท่ีเพ่ิมขึ้นจะท าให้
เกิดพฤติกรรมการใช้บริการบาร์บีคิวพลาซ่าในด้านความถี่ของการใช้บริการบาร์บีคิวพลาซ่า โดยเฉลี่ย
เพ่ิมข้ึน  

 และทัศนคติการสื่อสารการตลาดในด้านการโฆษณาทางโทรทัศน์ ป้ายโฆษณา             การ
ส่งเสริมการขาย และการตลาดทางตรงทางสื่ออินเทอร์เน็ต ไม่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการใช้บริการ
บาร์บีคิวพลาซ่า ในด้านของความถี่ในการเข้ามาใช้บริการ แต่ทัศนคติการสื่อสารการตลาดในด้านการ
โฆษณาทางหนังสือพิมพ์นั้นมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการใช้บริการ      บาร์บีคิวพลาซ่า ในด้านของ
ความถี่ในการเข้ามาใช้บริการ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05   

 
ค าส าคัญ : การรีแบรนด์ดิ้ง, การตอบสนอง, ภาพลักษณ์ตราสินค้า, การสื่อสารการตลาด 
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Abstract 

 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 consumer response on BBQ Plaza 3) to study the relation 
between the perception of brand image and consumer behavior on service usage of BBQ 
Plaza 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 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. 
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       หัวข้อ “นวัตกรรมนิเทศศาสตร์และการจัดการ”   

 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 
Keywords: Rebranding, Response, Brand Image, Marketing Communication 
 

ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 

การด าเนินชีวิตของคนเมืองหลวงในปัจจุบัน มักจะใช้เวลาอยู่นอกบ้านมากขึ้น เนื่องจากสังคม 
และสิ่งแวดล้อมมีการเปลี่ยนแปลง คนส่วนใหญ่ต้องใช้ชีวิตอย่างเร่งรีบเพ่ือออกไปท างานหารายได้มาเป็น
ค่าใช้จ่ายในการด ารงชีวิต และการเกิดขึ้นของห้างสรรพสินค้า คอมมูนิตี้มอลล์ เป็นสิ่งที่ดึงดูดใจให้คนใช้
ชีวิตอยู่นอกบ้าน หรือแม้กระทั่งร้านอาหารที่เกิดขึ้นใหม่ตลอดเวลา มีให้เลือกมากมาย ทั้งร้านที่เปิดตาม
แหล่งชุมชน ริมถนน และตามห้างสรรพสินค้า จากแนวโน้มที่กล่าวมาข้างต้นนี้ ท าให้ค่านิยม และทัศนคติ
ในการบริโภคอาหารเปลี่ยนแปลงไปตามกระแสนิยม จากแต่ก่อนเรารับประทานอาหารเพื่อประทังความหิว 
ท าให้เราอ่ิมท้อง แต่ปัจจุบันการรับประทานอาหารกลายเป็นแฟชั่น คนเรานิยมรับประทานอาหารตาม
กระแส โดยการหาร้านอาหารจากเว็บไซต์ต่างๆที่มีคนแนะน า การรับประทานอาหารจึงเสมือนเป็น
กิจกรรมอย่างนึง ที่ท าให้เราได้พบปะสังสรรค์กับเพื่อน คนรัก และครอบครัว เป็นช่วงเวลาแห่งการพักผ่อน 
คลายเครียดจากการท างาน จึงท าให้คนมีพฤติกรรมออกไปทานอาหารนอกบ้านเพ่ิมมากขึ้น โดยประ เภท
อาหารที่คนไทยนิยมรับประทาน ได้แก่ อาหารฟาสฟู๊ต สุกี้ ชาบู อาหารญี่ปุ่น และอาหารปิ้งย่าง เป็นต้น ซึ่ง
จะเห็นได้ว่าร้านอาหารประเภทนี้เป็นร้านอาหารที่อยู่ในกระแส จึงท าให้ได้รับความนิยมเป็นอย่างมาก ทาง
ศูนย์วิจัยกสิกรไทยได้กล่าวว่า อัตราการเติบโตของร้านอาหารประเภทดังกล่าวนี้จะมีอัตราการเติบโตสูงขึ้น
ได้อีก โดยในแต่ละปีจะมีอัตราการเติบโตเฉลี่ยไม่ต่ ากว่า 10% ซึ่งสังเกตเห็นได้จากการขยายสาขาเพ่ิมขึ้น
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ของร้านที่มีอยู่แล้วในตลาด (ร้านอาหารไก่และเบอร์เกอร์, สุกี้และชาบู และอาหารญี่ปุ่น รั้งแชมป์มูลค่า
ตลาดสูง, 2556) 
 ปัจจุบันร้านอาหารปิ้งย่างมีการเกิดข้ึนมากมาย ท าให้เกิดการแข่งขันกันขึ้นในแต่ละแบรนด์ จนท า
ให้ตลาดอาหารปิ้งย่างในปี พ.ศ. 2556 มีมูลค่า 4,300 ล้านบาท และมีแนวโน้มเพ่ิมสูงขึ้นถึง 5,000 ล้าน
บาท ในปี พ.ศ. 2557 (ดังแสดงในภาพที่ 1.1)  
 

 
 

ภาพที่ 1.1 ตลาดอาหารปิ้งย่าง 
แหล่งที่มา: Marketeer, 2557. 

 

ร้านอาหารปิ้งย่างในไทยนี้มี 4 รูปแบบ โดยแบ่งเป็น ปิ้งย่างแบบญี่ปุ่น คือ มิยาบิ นิกุยะ คิงคอง 
ปิ้งย่างเกาหลี คือ ซูกิชิ ปิ้งย่างแบบไทย คือ โพนยางค า และปิ้งย่างสไตลมองโกล คือ บาร์บีคิว พลาซ่า  
(“ปิ้งย่าง” จะแค่ Trendy หรือ Culture?, 2557)   

เมื่อกล่าวถึงร้านอาหารปิ้งย่างแบรนด์คนไทย ที่มีอายุยาวนานที่สุด คงจะหนีไม่พ้น ร้านอาหารปิ้ง
ย่างที่ใช้ชื่อว่า “บาร์บีคิวพลาซ่า” (Bar-B-Q Plaza) ซึ่งอยู่ภายใต้การดูแลของ บริษัท เดอะ บาร์บีคิว
พลาซ่า จ ากัด เริ่มก่อตั้งขึ้นเมื่อปี 2530 โดยคุณชูพงศ์  ชูพจน์เจริญ ปัจจุบันนี้บาร์บี คิวพลาซ่าที่มีอายุถึง 
27 ปี มีสาขาในประเทศ จ านวน 102 สาขา และสาขาต่างประเทศ จ านวน 18 สาขา คือ ประเทศมาเลเซีย 
และอินโดนีเซีย มีพนักงานมากกว่า 3,000 คน แนวคิดของร้านอาหารบาร์บีคิวพลาซ่า คือ เป็นร้านอาหาร
ปิ้งย่างสไตลมองโกเลีย จุดเด่นของของบาร์บีคิวพลาซ่า คือ การใช้กะทะทองเหลืองที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว 
น้ าจิ้มสูตรพิเศษ และใช้ตัวมาสคอต คือ บาร์บีกอน โดยมีจุดประสงค์หลักที่ใช้บาร์บีกอนในการสื่อสาร คือ 
การให้ความรักความผูกพันระหว่างบาร์บีกอนกับผู้บริโภค (คาแรคเตอร์มาร์เกตติ้ง ใครมีไม่ตกแทรนด์ , 
2557)  และใช้สโลแกนว่า “ตัวจริง อร่อยจริง เรื่องปิ้งย่าง”   
 ปัจจุบันนี้บาร์บีคิวพลาซ่าได้มีการปรับเปลี่ยนผู้บริหารโดยมีคุณชาตยา สุพรรณพงศ์ ผู้ช่วย
กรรมการผู้จัดการ และผู้บริหารแบรนด์บาร์บีคิวพลาซ่า ซึ่งเป็นทายาทของคุณชูพงศ์  ชูพจน์เจริญ ขึ้นมา
บริหารต่อเป็นรุ่นที่ 2 หลังจากได้รับต าแหน่งแล้ว คุณชาตยา สุพรรณพงศ์ ได้เริ่มท าการวางแผนที่จะ     รี
แบรนด์ดิ้งบาร์บีคิวพลาซ่าครั้งใหญ่ก่อนครบรอบ 25 ปี ของบาร์บีคิวพลาซ่า ในปี 2555 เพ่ือสร้างความ
แตกต่าง และประสบการณ์ใหม่ให้กับลูกค้า โดยเริ่มตั้งแต่การปรับโครงสร้างภายในองค์กร ด้วยการเพ่ิม
สายการบริหารงานในระดับผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ประกอบไปด้วย คุณนีรดา  ชูพจน์เจริญ ผู้ช่วย
กรรมการผู้จัดการ ดูแลด้านการจัดซื้อ คุณชนินทร์ ชูพจน์-เจริญ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ดูแลด้านการวิจัย
และพัฒนาผลิตภัณฑ์ และคุณเรืองชาย  สุพรรณพงศ์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ดูแลด้านโอเปอเรชั่นและ
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การตลาด นอกจากนี้ได้มีการดึงผู้บริหารมืออาชีพจากสถาบันการเงิน เอเจนซี่ และศูนย์การค้า เข้ามาร่วม
งานในการท าการตลาด เพ่ือมาร่วมกันปรับกลยุทธ์การท าการตลาด ปรับเปลี่ยนภาพลักษณ์ของบาร์บีคิว
พลาซ่าให้ทันสมัย การปรับมาสคอต การปรับ    โลโก้ เมนูอาหาร การปรับปรุงและตกแต่งร้านบาร์บีคิว
พลาซ่าใหม่ทั้งหมด โดยมีการปรับรูปลักษณ์ให้มีความทันสมัยมากขึ้น รวมทั้งท าการขยายสาขาใหม่ทั้งใน
ประเทศ และต่างประเทศ ซึ่งงบการลงทุนในส่วนแรกนี้ก าหนดไว้ 250 ล้านบาท และในส่วนต่อมาจะเป็น
การท าการสื่อสารการตลาด โดยการใช้โฆษณา ประชาสัมพันธ์ การจัดท าแคมเปญ รวมถึงการจัดโปรโมชั่น
เพ่ือกระตุ้นยอดขายตลอดทั้งปี พร้อมขยายฐานลูกค้าเพ่ือเจาะกลุ่มคนวัยรุ่นและคนวัยท างาน ซึ่งแต่เดิมคน
ที่มาใช้บริการร้านบาร์บีคิว พลาซ่านั้นจะเป็นกลุ่มของครอบครัวเป็นส่วนใหญ่ นอกจากนั้น ยังมีการน าคุณ
เต๋อ ฉันทวิช์ ธนะเสวี เข้ามาเป็นพรีเซนเตอร์คนแรกให้กับบาร์บีคิวพลาซ่า เพ่ือมาท าให้ภาพลักษณ์ของแบ
รนด์ดูเด็กมากขึ้น ซึ่งงบในส่วนนี้ได้มีการก าหนดไว้ 250 ล้านบาท รวมงบทั้งหมดในการท ารีแบรนด์ดิ้งใน
ครั้งนี้ คือ 500 ล้านบาท (บาร์บีคิว พลาซ่ายกเครื่องรอบ 25 ปี, 2556)  

จะเห็นไดว้่าหลังจากท่ีเริ่มรีแบรนด์ดิ้งบาร์บีคิวพลาซ่าครั้งใหญ่ ตั้งแต่เดือน ตุลาคม 2556 ทางบาร์
บีคิวพลาซ่าได้มีการท าการตลาดอย่างต่อเนื่อง และที่ส าคัญการท าการตลาดของบาร์บีคิวพลาซ่ายังมีความ
โดดเด่นกว่าคู่แข่งร้านอาหารประเภทปิ้งย่าง และโดนใจผู้บริโภคมาโดยตลอด ซึ่งจะเห็นว่าแคมเปญหรือ
โปรโมชั่นที่ออกมาประสบความส าเร็จได้ตามเป้าหมายที่ทางบาร์บีคิวพลาซ่าตั้งไว้ ทั้งในเรื่องของการเพ่ิม
ยอดขาย ขยายฐานลูกค้าไปสู่กลุ่มวัยรุ่น และคนวัยท างาน สามารถสร้างภาพลักษณ์ใหม่ให้ดูเด็ก อีกทั้ง
ผู้บริโภคกับแบรนด์มีส่วนร่วมกันในการท ากิจกรรมร่วมกัน จึงท าให้สามารถสร้างความผูกพันระหว่างแบ
รนด์กับผู้บริโภคได้เป็นอย่างดี  
 ด้วยเหตุนี้ผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะท าการศึกษาถึงการรีแบรนด์ดิ้ง และการตอบสนองของ
ผู้บริโภคต่อภาพลักษณ์ตราสินค้าร้านอาหารประเภทปิ้งย่าง โดยผู้วิจัยจะท าการศึกษาร้านอาหารปิ้งย่าง
บาร์บีคิวพลาซ่า ซึ่งศึกษาถึงกระบวนการรีแบรนด์ดิ้งของบาร์บีคิวพลาซ่า และศึกษาในด้านผู้บริโภคว่า
ผู้บริโภคมีการรับรู้ภาพลักษณ์ของทางบาร์บีคิวพลาซ่าอย่างไร ผู้บริโภคมีทัศนคติเกี่ยวกับการสื่อสาร
การตลาดอย่างไร และทั้งการรับรู้ภาพลักษณ์ตราสินค้ากับทัศนคติการสื่อสารการตลาดนั้นมีความสัมพันธ์
กับพฤติกรรมการใช้บริการของผู้บริโภคอย่างไร เพ่ือให้ทางบริษัทฯสามารถด าเนินการวางแผนในการใช้กล
ยุทธ์ทางการสื่อสารการตลาดได้อย่างถูกต้อง และคงความเป็นผู้น าในตลาดอาหารปิ้งย่างสืบต่อไป 

วัตถุประสงค ์  

1. เพ่ือศึกษาการรีแบรนด์ดิ้งของบาร์บีคิวพลาซ่า 
2. เพ่ือศึกษาถึงลักษณะทางประชากรกับการตอบสนองต่อบาร์บีคิวพลาซ่าของผู้บริโภค 
3. เพ่ือศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้ภาพลักษณ์ตราสินค้ากับพฤติกรรมการใช้บริการบาร์

บีคิวพลาซ่า หลังจากการรีแบรนด์ดิ้งของผู้บริโภค 
4. เพ่ือศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างทัศนคติการสื่อสารการตลาดกับพฤติกรรมการใช้บริการบาร์บี

คิวพลาซ่า  
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สมมติฐานการวิจัย 

1. ลักษณะทางประชากรที่แตกต่างกันมีการตอบสนองต่อบาร์บีคิวพลาซ่าของผู้บริโภคแตกต่าง
กัน 

2. การรับรู้ภาพลักษณ์ตราสินค้ามีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการใช้บริการบาร์บีคิวพลาซ่า 

หลังจากการรีแบรนด์ดิ้งของผู้บริโภค 

3. ทัศนคติการสื่อสารการตลาดมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการใช้บริการบาร์บีคิวพลาซ่า  

วิธีด าเนินการวิจัย 

 การศึกษาเรื่อง “การรีแบรนด์ดิ้ง และการตอบสนองของผู้บริโภคต่อภาพลักษณ์ตราสินค้า
ร้านอาหารประเภทปิ้งย่าง” โดยท าการศึกษาร้านอาหารประเภทปิ้งย่าง คือ บาร์บีคิวพลาซ่า การวิจัยนี้จะ
แบ่งเป็น 2 ส่วน ดังนี้ 

ส่วนที่ 1 เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) โดยท าการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก 
(In-Depth Interview) คุณชาตยา สุพรรณพงศ์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ และผู้บริหารแบรนด์บาร์บีคิว
พลาซ่า เนื่องจากเป็นผู้คิดริเริ่มท าการวางแผนการรีแบรนด์ดิ้ง บาร์บีคิวพลาซ่า เพ่ือศึกษาถึงกระบวนการ           
รีแบรนด์ดิ้งบาร์บีคิวพลาซ่า โดยมีแนวค าถามส าหรับการสัมภาษณ์แบบเจาะลึกกับผู้บริหารระดับสูงของ 
บริษัท เดอะ บาร์บีคิว พลาซ่า จ ากัด ดังนี้ 

1) ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ให้สัมภาษณ์ 
2) ข้อมูลทั่วไปของบริษัท 
3) ข้อมูลเกี่ยวกับการรีแบรนด์ดิ้ง 
จากนั้นผู้วิจัยน าข้อมูลที่ ได้จากการสัมภาษณ์เจาะลึกมาวิเคราะห์ และใช้ การพรรณนา            

เชิงวิเคราะห์ (Analytical Description) โดยใช้แนวคิด และทฤษฎีที่เก่ียวข้องมาเป็นกรอบในการวิเคราะห์
ข้อมูล 

ส่วนที่ 2 เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) โดยท าการวิจัยเชิงส ารวจ (Survey 
Research) โดยใช้แบบสอบถาม (Questionnaire) เป็นเครื่องมือในการเก็บข้อมูลจากผู้บริโภคที่ใช้บริการ
ร้านอาหารปิ้งย่าง บาร์บีคิวพลาซ่า ในเขตกรุงเทพมหานคร ทั้งนี้ บาร์บีคิวพลาซ่ามีสาขาที่ให้บริการทั่ว
ประเทศทั้งหมด 102 สาขา แต่ในการศึกษาครั้งนี้จะเลือกเฉพาะสาขาในเขตกรุงเทพมหานคร เนื่องจาก
เป็นเขตที่มีจ านวนสาขาเกิดข้ึนมากที่สุด  

กลุ่มตัวอย่าง คือ ผู้บริโภคที่ใช้บริการร้านอาหารปิ้งย่าง บาร์บีคิวพลาซ่า ในเขตกรุงเทพมหานคร 
จ านวน 400 กลุ่มตัวอย่าง 
 การสุ่มตัวอย่าง ที่ใช้ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ คือ เพ่ือให้เกิดการกระจายของข้อมูล และกลุ่ม
ตัวอย่างอย่างครอบคลุมทุกพ้ืนที่เขตของกรุงเทพมหานคร ผู้วิจัยจึงใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบหลายขั้นตอน 
(Multi-stage random sampling) ดังนี้ 
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 ขั้นที่ 1 การสุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive Sampling) โดยผู้วิจัยก าหนดพ้ืนที่ที่ต้องการ
ศึกษา ได้แก่ เขตลาดพร้าว เขตปทุมวัน เขตวัฒนา เขตรามอินทรา และเขตบางกะปิ ซึ่งผู้วิจัยใช้เกณฑ์การ
เลือกจากพ้ืนที่ที่มีสถานที่ตั้งห้างสรรพสินค้าใหญ่ 5 อันดับ ได้แก่ เซ็นทรัลลาดพร้าว เซ็นทรัลเวิลด์ เทอมิ
นอล 21 แฟชั่นไอแลนด์ และเดอะมอลล์ บางกะปิ ตามล าดับ จากที่ผู้วิจัยได้ท าการเลือกสถานที่ตั้งจาก
ห้างสรรพสินค้า เนื่องจาก บาร์บีคิวพลาซ่าท าการเปิดสาขาข้ึนตามห้างสรรพสินค้า 
 ขั้นที่ 2 การเลือกตัวอย่างแบบโควต้า (Quota Sampling) โดยท าการแจกแบบสอบถามใน
พ้ืนที่ที่ก าหนดทั้ง 5 เขต ดังนี้ เขตลาดพร้าว 80 ชุด เขตปทุมวัน 80 ชุด เขตวัฒนา 80 ชุด เขตรามอินทรา 
80 ชุด และเขตบางกะปิ 80 ชุด ในสัดส่วนที่เท่า ๆ กัน เพ่ือให้ได้จ านวนกลุ่มตัวอย่างทั้งหมด 400 ชุด ดัง
แสดงในตารางที่ 1.1 

ตารางท่ี 1.1 แสดงกลุ่มตัวอย่าง  
 

ล าดับที่     เขต         พื้นที่ จ านวนกลุ่ม
ตัวอย่าง 

1. ลาดพร้าว เซ็นทรัลลาดพร้าว 80 
2. ปทุมวัน เซ็นทรัลเวิลด์ 80 
3. วัฒนา เทอมินอล 21 80 
4. รามอินทรา แฟชั่นไอแลนด์ 80 
5. บางกะปิ เดอะมอลล์  บาง

กะปิ 
80 

รวม    5 เขต        5 พื้นที่ 400 

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

เมื่อท าการเก็บข้อมูลเรียบร้อยแล้ว ผู้วิจัยวิเคราะห์ข้อมูลโดยการน าแบบสอบถามที่ได้รวบรวมมา
ด าเนินการตรวจสอบ แก้ไขข้อมูล (Editing) ลงรหัส (Coding) และน ามาประมวลผลข้อมูลด้วยโปรแกรม
ส าเร็จรูป โดยการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อน าเสนอ และท าการสรุปผลในการวิจัย โดยสามารถแบ่งการวิเคราะห์
ข้อมูลได้ดังนี้ 

1. สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics)  
1.1 ข้อมูลลักษณะทางประชากรของกลุ่มตัวอย่าง ซึ่งประกอบด้วยข้อมูลทางด้านเพศ 

อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้เฉลี่ยต่อเดือน โดยการหาความถี่ (Frequency) และ
ร้อยละ (Percentage) เพ่ืออธิบายข้อมูลส่วนบุคคลของกลุ่มตัวอย่าง 
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1.2 ข้อมูลการตอบสนองด้านพฤติกรรมการใช้บริการบาร์บีคิวพลาซ่า โดยการหาความถี่ 
(Frequency) และร้อยละ (Percentage)  

1.3 ข้อมูลการตอบสนองด้านการรับรู้ภาพลักษณ์ตราสินค้าบาร์บีคิวพลาซ่า โดยการหา
ร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย (Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD)  

1.4 ข้อมูลการตอบสนองด้านทัศนคติการสื่อสารการตลาดบาร์บีคิวพลาซ่า โดยการหา
ร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย (Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD)  

2. สถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistics) โดยการทดสอบสมมติฐาน 
 2.1 ลักษณะทางประชากรที่แตกต่างกันมีการตอบสนองต่อบาร์บีคิวพลาซ่าของผู้บริโภค

แตกต่างกัน    
  1) เพศที่แตกต่างมีการตอบสนองต่อบาร์บีคิวพลาซ่าของผู้บริโภคแตกต่างกัน 

โดยสถิติท่ีใช้ในการทดสอบคือ t-test Independent 
  2) อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้เฉลี่ยต่อเดือนที่แตกต่างมี

การตอบสนองต่อบาร์บีคิวพลาซ่าของผู้บริโภคแตกต่างกัน โดยสถิติที่ใช้ในการทดสอบคือ F-test โดยวิธี 
One-Way ANOVA 

 2.2 การรับรู้ภาพลักษณ์ตราสินค้ามีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการใช้บริการบาร์บีคิว 
พลาซ่า หลังจากการรีแบรนด์ดิ้งของผู้บริโภค โดยสถิติที่ใช้ในการทดสอบคือ Pearson Correlation 
(Pearson Product Moment Correlation Coefficient) 

 2.3 ทัศนคติการสื่อสารการตลาด ได้แก่ การโฆษณาทางโทรทัศน์ ป้ายโฆษณา การ
โฆษณาทางหนังสือพิมพ์ การส่งเสริมการขาย และการตลาดทางตรง มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการใช้
บริการบาร์บีคิวพลาซ่า โดยสถิติที่ใช้ในการทดสอบคือ Pearson Correlation (Pearson Product 
Moment Correlation Coefficient)  

ผลการวิจัย 

 การวิจัยในครั้งนี้ สามารถสรุปผลการวิจัย ได้เป็น 2 ส่วน คือ ส่วนที่ 1 สรุปผลการวิจัยเชิงคุณภาพ 
เกี่ยวกับการรีแบรนด์ดิ้งของบาร์บีคิวพลาซ่า และส่วนที่ 2 สรุปผลการวิจัยเชิงปริมาณ ซึ่งประกอบด้วย 
การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงพรรณนา (Descriptive analysis) โดยมีข้อมูลเกี่ยวกับลักษณะทางประชากรของ
กลุ่มตัวอย่าง ข้อมูลเกี่ยวกับการตอบสนองด้านพฤติกรรมการใช้บริการบาร์บีคิวพลาซ่า ข้อมูลเกี่ยวกับการ
ตอบสนองด้านการรับรู้ภาพลักษณ์ตราสินค้าบาร์บีคิวพลาซ่า และข้อมูลเกี่ยวกับการตอบสนองด้านทัศนคติ
การสื่อสารการตลาดบาร์บีคิวพลาซ่า และการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงอนุมาน (Inferential analysis) เป็น
ผลการวิจัยของการทดสอบสมมติฐาน โดยมี 3 สมมติฐาน คือ สมมติฐานที่ 1 ลักษณะทางประชากรที่
แตกต่างกันมีการตอบสนองต่อบาร์บีคิวพลาซ่าของผู้บริโภคแตกต่างกัน สมมติฐานที่ 2 การรับรู้ภาพลักษณ์
ตราสินค้ามีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการใช้บริการบาร์บีคิว พลาซ่า หลังจากการรีแบรนด์ดิ้งของผู้บริโภค 
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และสมมติฐานที่ 3 ทัศนคติการสื่อสารการตลาดมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการใช้บริการบาร์บีคิวพลาซ่า 

รายละเอียดผลการวิจัยมีดังนี้ 

ส่วนที่ 1 สรุปผลการวิจัยเชิงคุณภาพ การรีแบรนด์ดิ้งบาร์บีคิวพลาซ่า   
 ปัจจุบันธุรกิจร้านอาหารในประเทศไทยมีการแข่งขันกันที่รุนแรงมาก ผู้ประกอบการรายใหม่มีเพ่ิม
มากขึ้นเรื่อยๆ สภาพแวดล้อม และความต้องการของผู้บริโภคมีการเปลี่ยนแปลงไปจากแต่ก่อน ร้านอาหาร
ต่างๆจึงเริ่มมีการปรับตัวขึ้น เพ่ือให้อยู่รอดได้ ท่ามกลางการแข่งขันที่รุนแรง รวมทั้งมีการปรับกลยุทธ์ของ
องค์กรเพื่อให้สอดคล้องกับพฤติกรรมที่เปลี่ยนแปลงไปของผู้บริโภค 

ดังนั้น จึงเป็นเหตุผลที่บาร์บีคิวพลาซ่าตัดสินใจรีแบรนด์ดิ้งครั้งใหญ่ ในปีพุทธศักราช 2555 ที่บาร์
บีคิวพลาซ่ามีอายุ 25 ปี เพื่อหวังที่จะปรับภาพลักษณ์ให้แบรนด์ดูทันสมัย พร้อมทั้งขยายกลุ่มเป้าหมายไปสู่
กลุ่มวัยรุ่น และวัยท างาน อีกทั้งยังคงรักษากลุ่มเป้าหมายเดิม คือ กลุ่มครอบครัวไปพร้อมๆกัน รวมถึงการ
กระตุ้นให้ลูกค้าเดิมเข้ามาใช้บริการซ้ าควบคู่กันไป โดยบาร์บีคิวพลาซ่าได้ท าการรีแบรนด์ดิ้งใน 2 ส่วน คือ 
การรีแบรนด์ดิ้งภายในองค์กร และการรีแบรนด์ดิ้งภายนอกองค์กร  

การรีแบรนด์ดิ้งภายในองค์กรของบาร์บีคิวพลาซ่านั้น บาร์บีคิวพลาซ่าจะเน้นไปที่การสื่อสาร
ภายในองค์กรเป็นหลัก เพื่อให้คนภายในองค์กรมีความเข้าใจที่ตรงกัน มีความเชื่อไปในทิศทางเดียวกันก่อน 
ถึงสาเหตุของการที่จะต้องเกิดการเปลี่ยนแปลงองค์กรครั้งใหญ่ขึ้น เมื่อคนภายในองค์กรมีความเชื่อร่วมกัน
แล้วว่าการเปลี่ยนแปลงนั้นมีความส าคัญ พนักงานทุกฝ่ายจะเริ่มปรับตัวเพ่ือเปลี่ยนแปลงไปตามที่องค์กร
มุ่งหวัง โดยท าการเปลี่ยนแปลงตั้งแต่วิธีการคิด วิธีการบริหารงาน การสื่อสารภายในองค์กร และวิธีการ
ท างานของคนภายในองค์กร เมื่อถึงคราวที่องค์กรจะต้องท าการสื่อสารออกไปสู่ผู้บริโภค เพ่ือให้ผู้บริโภค
รับรู้ถึงภาพลักษณ์ใหม่ รับรู้ถึงความเป็นบาร์บีคิวพลาซ่า จะท าให้การสื่อสารที่องค์กรท าการสื่อสารออกไป
นั้น ส่งไปถึงตัวผู้บริโภคโดยตรง และผู้บริโภคจะสามารถเข้าใจถึงความเป็นบาร์บีคิวพลาซ่าได้อย่างแท้จริง  

และการรีแบรนด์ดิ้งภานนอกองค์กรของบาร์บีคิวพลาซ่านั้น บาร์บีคิวพลาซ่าได้ท าการปรับเปลี่ยน
ในเรื่องของ มาสคอต โลโก้ การจัดตกแต่งร้าน ภาชนะ Table Top Experience และวิธีการสื่อสารไปยัง
ผู้บริโภค โดยมาสคอตบาร์บีกอนได้ถูกปรับให้มีรูปลักษณ์ที่มีความทันสมัยขึ้น บาร์บีกอนมีหน้าตาที่สื่อ
อารมณ์ออกมาถึงความสนุกสนาน และมีความเป็นมิตรมากขึ้น ซึ่งบาร์บีคิวพลาซ่า ต้องการท าให้บาร์บีกอน
รูปลักษณ์ใหม่นี้สามารถเป็นตัวแทนเชื่อมโยงแบรนด์เข้ากับความสุขที่บาร์บีคิวพลาซ่าต้องการมอบให้กับ
ลูกค้าทุกท่านได้ การปรับเปลี่ยนโลโก้นั้นบาร์บีคิวพลาซ่าได้เลือกใช้สีเขียวเพียงสีเดียว มีรูปกะทะ
ทองเหลืองซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของบาร์บีคิวพลาซ่าไว้บนโลโก้ และมีค าว่า BAR-B-Q PLAZA ที่ใช้ตัวอักษรที่
สามารถมองเห็นได้อย่างชัดเจน การปรับเปลี่ยนเมนูอาหารโดยการออกชุดอาหารใหม่ๆตลอดเวลา มีการ
ทยอยปรับปรุงการจัดตกแต่งร้านให้ทันสมัย สดใส และปรับเปลี่ยนอุปกรณ์ภายในร้านให้สามารถใช้งานได้
อย่างสะดวกขึ้น เช่น การเปลี่ยนชุดเครื่องเคียงจากเซรามิคเป็นเมลานิน การเพ่ิมเครื่องดูดควันฝังลงไปที่
เตาบนโต๊ะ เป็นต้น และอีกสิ่งสุดท้ายของการรีแบรนด์ดิ้งภายในองค์กร คือ การปรับเปลี่ยนวิธีการสื่อสาร
ไปยังผู้บริโภค โดยการท าการสื่อสารผ่านการท าการสื่อสารการตลาด แน้นไปในการจัดท าโปรโมชั่น การ
ออกเคมเปญ พร้อมทั้งจัดกิจกรรมให้ลูกค้าเข้ามามีส่วนร่วมกับแบรนด์ สร้างความผูกพันธ์กับแบรนด์ โดย
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การออกเคมเปญต่างๆนั้น ต้องจัดท าให้มีความสอดคล้องกับกลยุทธ์ขององค์กรที่เน้นในเรื่องคุณภาพของ
อาหาร ความสนุกสนาน และประสบการณ์ร่วม ซึ่งจะเห็นได้ว่าไม่ว่าจะเป็นแคมเปญ Line Must Buy 
แคมเปญล่าไข่บาร์บีกอน หรือแคมเปญท ามื้อนี้ให้ดีที่สุด ต่างให้ความส าคัญกับการที่ลูกค้ามีประสบการณ์
ร่วมกับแบรนด์ ความสนุกสนาน และความสุขที่เกิดขึ้นภายในร้านได้อย่างลงตัว ซึ่งสามารถสื่อได้ว่าบาร์บี
คิวพลาซ่าเป็นร้านที่สามารถส่งต่อความสุข ความสนุก และประสบการณ์ที่ดีให้กับลูกค้าได้ 

ส่วนที่ 2 สรุปผลการวิจัยเชิงปริมาณ  
การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงพรรณนา (Descriptive analysis) 

1. ข้อมูลเกี่ยวกับลักษณะทางประชากรของกลุ่มตัวอย่าง 
 จากกลุ่มตัวอย่างทั้งหมด 400 คน ประกอบไปด้วยเพศชาย 165 คน เพศหญิง 235 คน ซึ่งจาก
ผลการวิจัยพบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีอายุระหว่าง 25-29 ปี มีสถานภาพโสด มีการศึกษาอยู่ในระดับ
ปริญญาตรี ประกอบอาชีพพนักงานบริษัทเอกชน และมีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนอยู่ที่ 10,001 – 20,000 บาท
มากที่สุด 

2. ข้อมูลเกี่ยวกับการตอบสนองด้านพฤติกรรมการใช้บริการบาร์บีคิวพลาซ่า 
 จากการตอบสนองด้านพฤติกรรมการใช้บริการบาร์บีคิวพลาซ่านั้น กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีความถี่
ของการใช้บริการโดยเฉลี่ยอยู่ที่ 1 ครั้งต่อเดือน มีระยะเวลาในการใช้บริการ 1 ชั่วโมง 30 นาที ช่วงเวลาที่
เข้ามาใช้บริการ 17.00-19.00 น. ค่าใช้จ่ายต่อครั้งที่มาใช้บริการ 1,001-1,500 บาท และมาใช้บริการกับ
ครอบครัวมากที่สุด 

3. ข้อมูลเกี่ยวกับการตอบสนองด้านการรับรู้ภาพลักษณ์ตราสินค้าบาร์บีคิวพลาซ่า 
 กลุ่มตัวอย่างมีการตอบสนองด้านการรับรู้ภาพลักษณ์ตราสินค้าบาร์บีคิวพลาซ่าโดยรวมอยู่ใน
ระดับมาก ซึ่งประเด็นที่ท าให้กลุ่มตัวอย่างมีการตอบสนองด้านการรับรู้ภาพลักษณ์ตราสินค้าบาร์บีคิว
พลาซ่า อยู่ในระดับมากที่สุด คือ มาสคอตของบาร์บีคิวพลาซ่า คือ ตัวบาร์บีกอนเป็นมังกรสีเขียว รองลงมา 
คือ การรับรู้สโลแกนของบาร์บีคิวพลาซ่า คือ “ตัวจริง อร่อยจริง เรื่องปิ้งย่าง” โดยมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับ
มาก ส่วนประเด็นที่ท าให้กลุ่มตัวอย่างมีการรับรู้ภาพลักษณ์ตราสินค้าบาร์บีคิวพลาซ่าอยู่ ในระดับน้อยสุด 
คือ บาร์บีคิวพลาซ่าเป็นร้านอาหารปิ้งย่างสไตลมองโกล  

4. ข้อมูลเกี่ยวกับการตอบสนองด้านทัศนคติการสื่อสารการตลาดบาร์บีคิวพลาซ่า 
4.1 ทัศนคติการสื่อสารการตลาด การโฆษณาทางโทรทัศน์ 

 กลุ่มตัวอย่างมีทัศนคติการสื่อสารการตลาด การโฆษณาทางโทรทัศน์ โดยรวมอยู่ในระดับมาก ซึ่ง
ประเด็นที่ท าให้กลุ่มตัวอย่างมีทัศนคติการสื่อสารการตลาด การโฆษณาทางโทรทัศน์มากที่สุด คือ โฆษณา
ทางโทรทัศน์ของบาร์บีคิวพลาซ่า ท าให้ท่านสามารถจดจ าบาร์บีคิวพลาซ่าได้ รองลงมา คือ โฆษณาทาง
โทรทัศน์ของบาร์บีคิวพลาซ่ามีความน่าสนใจ และดึงดูดใจมากกว่าโฆษณาทางโทรทัศน์ของคู่แข่งในธุรกิจ
อาหารประเภทเดียวกัน ส่วนประเด็นที่ท าให้กลุ่มตัวอย่างมีทัศนคติการสื่อสารการตลาด การโฆษณาทาง
โทรทัศน์ อยู่ในระดับน้อยสุด คือ โฆษณาทางโทรทัศน์ของบาร์บีคิวพลาซ่าท าให้ท่านสนใจเข้ามาใช้บริการ
บาร์บีคิวพลาซ่า  
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4.2 ทัศนคติการสื่อสารการตลาด ป้ายโฆษณา  
 กลุ่มตัวอย่างมีทัศนคติการสื่อสารการตลาด ป้ายโฆษณา โดยรวมอยู่ในระดับมาก ซึ่งประเด็นที่ท า
ให้กลุ่มตัวอย่างมีทัศนคติการสื่อสารการตลาด ป้ายโฆษณามากที่สุด คือ ป้ายโฆษณาของบาร์บีคิว พลาซ่า 
ท าให้ท่านสามารถจดจ าบาร์บีคิวพลาซ่าได้ รองลงมา คือ ป้ายโฆษณาของบาร์บีคิวพลาซ่ามีความน่าสนใจ 
และดึงดูดใจมากกว่าป้ายโฆษณาของคู่แข่งในธุรกิจอาหารประเภทเดียวกัน ส่วนประเด็นที่ท าให้กลุ่ม
ตัวอย่างมีทัศนคติการสื่อสารการตลาด ป้ายโฆษณา ในระดับน้อยสุด คือ ป้ายโฆษณาของบาร์บีคิวพลาซ่า
ท าให้ท่านสนใจเข้ามาใช้บริการบาร์บีคิวพลาซ่า  

4.3 ทัศนคติการสื่อสารการตลาด การโฆษณาทางหนังสือพิมพ์ 
 กลุ่มตัวอย่างมีทัศนคติการสื่อสารการตลาด การโฆษณาทางหนังสือพิมพ์ โดยรวมอยู่ในระดับมาก 
ซึ่งประเด็นที่ท าให้กลุ่มตัวอย่างมีทัศนคติการสื่อสารการตลาด การโฆษณาทางหนังสือพิมพ์มากที่สุด คือ 
โฆษณาทางหนังสือพิมพ์ของบาร์บีคิวพลาซ่า ท าให้ท่านสามารถจดจ าบาร์บีคิวพลาซ่าได้ รองลงมา คือ 
โฆษณาทางหนังสือพิมพ์ของบาร์บีคิวพลาซ่ามีความน่าสนใจ และดึงดูดใจมากกว่าโฆษณาทางหนังสือพิมพ์
ของคู่แข่งในธุรกิจอาหารประเภทเดียวกัน ส่วนประเด็นที่ท าให้กลุ่มตัวอย่างมีทัศนคติการสื่อสารการตลาด 
การโฆษณาทางหนังสือพิมพ์ ในระดับน้อยสุด คือ โฆษณาทางหนังสือพิมพ์ของบาร์บีคิวพลาซ่าท าให้ท่าน
สนใจเข้ามาใช้บริการบาร์บีคิวพลาซ่า 

4.4 ทัศนคติการสื่อสารการตลาด การส่งเสริมการขาย 
 กลุ่มตัวอย่างมีทัศนคติการสื่อสารการตลาด การส่งเสริมการขาย  โดยรวมอยู่ในระดับมาก ซึ่ง
ประเด็นที่ท าให้กลุ่มตัวอย่างมีทัศนคติการสื่อสารการตลาด การส่งเสริมการขายมากที่สุด คือ  ท่านชอบ
กิจกรรมการจับคูปองเพ่ือรับส่วนลดค่าอาหารของบาร์บีคิวพลาซ่า รองลงมา คือ ท่านชอบกิจกรรม
ประเภทสั่งอาหารในชุดที่จัดโปรโมชั่นแล้วได้รับของแถมของบาร์บีคิว พลาซ่า ส่วนประเด็นที่ท าให้กลุ่ม
ตัวอย่างมีทัศนคติการสื่อสารการตลาด การส่งเสริมการขายในระดับน้อยสุด คือ ท่านชอบกิจกรรมการส่ง
ชิงโชคเพ่ือลุ้นรับรางวัล  

4.5 ทัศนคติการสื่อสารการตลาด การตลาดทางตรงทางสื่ออินเทอร์เน็ต 
 กลุ่มตัวอย่างมีทัศนคติการสื่อสารการตลาด การตลาดทางตรงทางสื่ออินเทอร์เน็ต โดยรวมอยู่ใน
ระดับมาก ซึ่งประเด็นที่ท าให้กลุ่มตัวอย่างมีทัศนคติการสื่อสารการตลาด การตลาดทางตรงทางสื่อ
อินเทอร์เน็ตมากที่สุด คือ Facebook Fanpage ของบาร์บีคิวพลาซ่า มีกิจกรรมที่น่าสนใจที่สามารถ
กระตุ้นให้ท่านเข้าร่วมกิจกรรม รองลงมา คือ Facebook Fanpage ของบาร์บีคิวพลาซ่า มีความพร้อมใน
การตอบค าถาม และเว็บไซต์ของบาร์บีคิวพลาซ่ามีรายละเอียดที่ครบถ้วนตรงตามความต้องการของท่าน 
ส่วนประเด็นที่ท าให้กลุ่มตัวอย่างมีทัศนคติการสื่อสารการตลาด การตลาดทางตรงทางสื่ออินเทอร์เน็ตใน
ระดับน้อยสุด คือ ข้อมูล ข่าวสารของทางบาร์บีคิว พลาซ่า ที่ส่งทาง E-mail เป็นประโยชน์ต่อท่าน  
 จากการตอบสนองด้านทัศนคติการสื่อสารการตลาดบาร์บีคิวพลาซ่าทั้ง 5 ด้าน ได้แก่ การโฆษณา
ทางโทรทัศน์ ป้ายโฆษณา การโฆษณาทางหนังสือพิมพ์ การส่งเสริมการขาย และการตลาดทางตรงทางสื่อ
อินเทอร์เน็ต เมื่อพิจารณารายด้านแล้ว กลุ่มตัวอย่างมีทัศนคติโดยรวมอยู่ในระดับมาก ซึ่งประเด็นที่ท าให้
กลุ่มตัวอย่างมีทัศนคติการสื่อสารการตลาดมากที่สุด คือ การส่งเสริมการขาย รองลงมา คือ การโฆษณา
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ทางโทรทัศน์ ส่วนประเด็นที่ท าให้กลุ่มตัวอย่างมีทัศนคติการสื่อสารการตลาดในระดับน้อยสุด คือ การ
โฆษณาทางหนังสือพิมพ์  

2.2 การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงอนุมาน (Inferential analysis) การทดสอบสมมติฐาน 
 สมมติฐานที่ 1  ลักษณะทางประชากรที่แตกต่างกันมีการตอบสนองต่อบาร์บีคิว พลาซ่าของ
ผู้บริโภคแตกต่างกัน 

 ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า  
 เพศ 
 เพศท่ีแตกต่างกันมีการตอบสนองด้านการรับรู้ภาพลักษณ์ตราสินค้าบาร์บีคิวพลาซ่าไม่แตกต่างกัน  
 เพศที่แตกต่างกันมีการตอบสนองด้านทัศนคติการสื่อสารการตลาดทั้ง 5 ด้าน ได้แก่ การโฆษณา
ทางโทรทัศน์ ป้ายโฆษณา การโฆษณาทางหนังสือพิมพ์ การส่งเสริมการขาย และการตลาดทางตรงทางสื่อ
อินเทอร์เน็ตไม่แตกต่างกัน 
 เพศท่ีแตกต่างกันมีการตอบสนองด้านพฤติกรรมการใช้บริการในเรื่องความถี่ของการใช้บริการบาร์
บีคิวพลาซ่า ไม่แตกต่างกัน 
 อาย ุ
 อายุที่แตกต่างกันนั้นมีการตอบสนองด้านการรับรู้ภาพลักษณ์ตราสินค้าบาร์บีคิวพลาซ่าแตกต่าง
กัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05   
 อายุที่แตกต่างกันนั้นมีการตอบสนองด้านทัศนคติการสื่อสารการตลาดในด้านการโฆษณาทาง
โทรทัศน์ ป้ายโฆษณา และการโฆษณาทางหนังสือพิมพ์ไม่แตกต่างกัน แต่อายุที่แตกต่างกันนั้นมีการ
ตอบสนองด้านทัศนคติการสื่อสารการตลาดในด้านการส่งเสริมการขาย และการตลาดทางตรงทางสื่อ
อินเทอร์เน็ต แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05   
 อายุที่แตกต่างกันนั้นมีการตอบสนองด้านพฤติกรรมการใช้บริการในเรื่องความถี่ของการใช้บริการ
บาร์บีคิวพลาซ่า แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05   
 สถานภาพ 
 สถานภาพที่แตกต่างกันนั้นมีการตอบสนองด้านการรับรู้ภาพลักษณ์ตราสินค้าบาร์บีคิวพลาซ่า
แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05   
 สถานภาพที่แตกต่างกันนั้นมีการตอบสนองด้านทัศนคติการสื่อสารการตลาดในด้านการโฆษณา
ทางโทรทัศน์ ป้ายโฆษณา การส่งเสริมการขาย และการตลาดทางตรงทางสื่ออินเทอร์เน็ตไม่แตกต่างกัน แต่
สถานภาพที่แตกต่างกันนั้นมีการตอบสนองด้านทัศนคติการสื่อสารการตลาดในด้านการโฆษณาทาง
หนังสือพิมพ์ แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05   
 สถานภาพที่แตกต่างกันมีการตอบสนองด้านพฤติกรรมการใช้บริการในเรื่องความถี่ของการใช้
บริการบาร์บีคิวพลาซ่า แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05   
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 ระดับการศึกษา 
 ระดับการศึกษาที่แตกต่างกันนั้นมีการตอบสนองด้านการรับรู้ภาพลักษณ์ตราสินค้าบาร์บีคิว
พลาซ่าแตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05   
 ระดับการศึกษาที่แตกต่างกันนั้นมีการตอบสนองด้านทัศนคติการสื่อสารการตลาดทั้ง 5 ด้าน 
ได้แก่ การโฆษณาทางโทรทัศน์ ป้ายโฆษณา การโฆษณาทางหนังสือพิมพ์ การส่งเสริมการขาย และ
การตลาดทางตรงทางสื่ออินเทอร์เน็ตไม่แตกต่างกัน 
 ระดับการศึกษาที่แตกต่างกันมีการตอบสนองด้านพฤติกรรมการใช้บริการในเรื่องความถี่ของการ
ใช้บริการบาร์บีคิวพลาซ่า แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05   
 อาชีพ 
 อาชีพที่แตกต่างกันนั้นมีการตอบสนองด้านการรับรู้ภาพลักษณ์ตราสินค้าบาร์บีคิวพลาซ่าแตกต่าง
กัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05   
 อาชีพที่แตกต่างกันนั้นมีการตอบสนองด้านทัศนคติการสื่อสารการตลาดในด้านการโฆษณาทาง
โทรทัศน์ การโฆษณาทางหนังสือพิมพ์ การส่งเสริมการขาย และการตลาดทางตรงทางสื่ออินเทอร์เน็ตไม่
แตกต่างกัน แต่อาชีพที่แตกต่างกันนั้นมีการตอบสนองด้านทัศนคติการสื่อสารการตลาดในด้านป้ายโฆษณา 
แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05   
 อาชีพที่แตกต่างกันมีการตอบสนองด้านพฤติกรรมการใช้บริการในเรื่องความถี่ของการใช้บริการ
บาร์บีคิวพลาซ่า แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05   
 รายได้ 
 รายได้ที่แตกต่างกันนั้นมีการตอบสนองด้านการรับรู้ภาพลักษณ์ตราสินค้าบาร์บีคิวพลาซ่าไม่
แตกต่างกัน 
 รายได้ที่แตกต่างกันนั้นมีการตอบสนองด้านทัศนคติการสื่อสารการตลาดในด้านป้ายโฆณา และ
การโฆษณาทางหนังสือพิมพ์ไม่แตกต่างกัน แต่รายได้ที่แตกต่างกันนั้นมีการตอบสนองด้านทัศนคติการ
สื่อสารการตลาดในด้านการโฆษณาทางโทรทัศน์ การส่งเสริมการขาย และการตลาดทางตรงทางสื่อ
อินเทอร์เน็ต แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05   
 รายได้ที่แตกต่างกันมีการตอบสนองด้านพฤติกรรมการใช้บริการในเรื่องความถี่ของการใช้บริการ
บาร์บีคิวพลาซ่า แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05   
 
 สมมติฐานที่ 2 การรับรู้ภาพลักษณ์ตราสินค้ามีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการใช้บริการ       
บาร์บีคิวพลาซ่า หลังจากการรีแบรนด์ดิ้งของผู้บริโภค 
 ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า การรับรู้ภาพลักษณ์ตราสินค้ามีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการใช้
บริการบาร์บีคิวพลาซ่า หลังจากการรีแบรนด์ดิ้งของผู้บริโภค อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่ง
เป็นไปตามสมมติฐานของการวิจัย ดังนั้นจึงสามารถสรุปผลได้ว่า เมื่อผู้บริโภคมีการรับรู้ภาพลักษณ์ตรา
สินค้าบาร์บีคิวพลาซ่าในระดับที่เพ่ิมขึ้นจะท าให้เกิดพฤติกรรมการใช้บริการบาร์บีคิวพลาซ่าในด้านความถี่
ของการใช้บริการบาร์บีคิวพลาซ่า โดยเฉลี่ยเพ่ิมข้ึน 
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 สมมติฐานที่ 3 ทัศนคติการสื่อสารการตลาดมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการใช้บริการ        
บาร์บีคิวพลาซ่า  
 ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า ทัศนคติการสื่อสารการตลาดในด้านการโฆษณาทางโทรทัศน์ 
ป้ายโฆษณา การส่งเสริมการขาย และการตลาดทางตรงทางสื่ออินเทอร์เน็ต ไม่มีความสัมพันธ์กับ
พฤติกรรมการใช้บริการบาร์บีคิวพลาซ่า ในด้านของความถ่ีในการเข้ามาใช้บริการ แต่ทัศนคติ           การ
สื่อสารการตลาดในด้านการโฆษณาทางหนังสือพิมพ์นั้นมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการใช้บริการบาร์บีคิว
พลาซ่า ในด้านของความถ่ีในการเข้ามาใช้บริการ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05   

การอภิปรายผลการวิจัย 

จากการสรุปผลข้างต้น สามารถแยกการวิเคราะห์และอภิปรายผลได้เป็น 2 ส่วนดังนี้ คือ 1) การรี
แบรนด์ดิ้งของบาร์บีคิวพลาซ่า และ 2) การตอบสนองของผู้บริโภค ด้านการับรู้ภาพลักษณ์ตราสินค้า ด้าน
ทัศนคติการสื่อสารการตลาด และด้านพฤติกรรมการใช้บริการบาร์บีคิวพลาซ่า โดยแต่ละส่วนมีรายละเอียด
ดังนี้ 

ส่วนที่ 1 การรีแบรนด์ดิ้งของบาร์บีคิวพลาซ่า 
 ผลการวิเคราะห์เนื้อหา เรื่อง การรีแบรนด์ดิ้งบาร์บีคิวพลาซ่า จากการสัมภาษณ์ คุณชาตยา 
สุพรรณพงศ์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ และผู้บริหารแบรนด์บาร์บีคิวพลาซ่า พบว่า บาร์บีคิวพลาซ่ามี
กระบวนการรีแบรนด์ดิ้งที่สอดคล้องกับงานวิจัยของ Muzellec และ Lambkin (อ้างถึงใน Chai-Lee Goi, 
2011) ที่ศึกษาเรื่อง Review on Models and Reasons of Rebranding ที่ได้กล่าวถึงกระบวนการรีแบ
รนด์ดิ้งไว้ว่า กระบวนการรีแบรนด์ดิ้งมี 3 กระบวนการ คือ 1) ปัจจัยรีแบรน์ดิ้ง ซึ่งเกิดจากการที่องค์กรมี
การเปลี่ยนแปลงผู้บริหาร การเปลี่ยนแปลงกลยุทธ์ขององค์กร การเกิดการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อม 
และการเปลี่ยนแปลงต าแหน่งทางการแข่งขันในตลาดขึ้น ซึ่งปัจจัยดังกล่าวจึงท าให้เกิดการรีแบรนด์-    ด้ิ
งองค์กรขึ้น 2) เป้าหมายของการรีแบรนด์ดิ้ง โดยการที่องค์กรต้องการที่จะสร้างอัตตลักษณ์ หรือการสร้าง
ภาพลักษณ์ใหม่ขึ้น และ 3) กระบวนการรีแบรนด์ดิ้ง จะแบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ การรีแบรนด์ดิ้งภายใน
องค์กร โดยการเปลี่ยนวัฒนธรรมภายในองค์กร และการรีแบรนด์ดิ้งภายนอกองค์กร โดยการสร้าง
ภาพลักษณ์ใหม่ให้กับองค์กร เป็นต้น โดยจากการศึกษากระบวนการรีแบรนด์ดิ้งของ Muzellec และ 
Lambkin (อ้างถึงใน Chai-Lee Goi, 2011) พบว่า การ  รีแบรนด์ดิ้งบาร์บีคิวพลาซ่ามีกระบวนการที่
สอดคล้องกัน ซึ่งผู้วิจัยสามารถสรุปกระบวนการรีแบรนด์ดิ้งบาร์บีคิวพลาซ่าในรูปแบบแผนภาพที่ 1.2 ได้
ดังนี้  
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ภาพที่ 1.2 กระบวนการรีแบรนด์ดิ้งบาร์บีคิวพลาซ่า 

จากแผนภาพข้างต้นนี้ ผู้วิจัยสามารถอธิบายได้ว่า บาร์บีคิวพลาซ่ามีปัจจัยที่ก่อให้เกิดการรี-    แบ
รนด์ดิ้งขึ้นคือ บาร์บีคิวพลาซ่ามีการปรับเปลี่ยนผู้บริหารขึ้น ซึ่งน าทายาทขึ้นมาบริหารงานต่อเป็นรุ่นที่ 2 
ผู้บริหารเริ่มรู้สึกถึงการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นรอบๆตัว ทั้ งเรื่องของสถาพแวดล้อมในปัจจุบันมีการ
เปลี่ยนแปลงไป โดยบาร์บีคิวพลาซ่าไม่สามารถท าการสื่อสารการตลาดในรูปแบบเดิมๆได้ รวมทั้งคู่แข่งใน
ธุรกิจร้านอาหารมีมากขึ้น ท าให้ผู้บริโภคมีทางเลือกที่เยอะขึ้น จึงท าให้ความต้องการของผู้บริโภค
เปลี่ยนแปลงไปได้ตลอดเวลา ซึ่งจากปัจจัยรีแบรนด์ดิ้งที่กล่าวมานี้ ท าให้บาร์บีคิวพลาซ่าได้ก าหนด
เป้าหมายของการรีแบรนด์ดิ้งครั้งนี้ขึ้นก็เพ่ือที่จะปรับภาพลักษณ์บาร์บีคิวพลาซ่าใหม่ โดยให้มีความทันสมัย
มากขึ้น อีกทั้งยังต้องการขยายกลุ่มเป้าหมายใหม่ ไปสู่กลุ่มวัยรุ่น และวัยท างาน เพ่ิมขึ้นจากเดิม ซึ่งน าไปสู่
กระบวนการการท ารีแบรนด์ดิ้งบาร์บีคิวพลาซ่า โดยบาร์บีคิวพลาซ่ามีการท า            รีแบรนด์ดิ้งขึ้นทั้ง
ภายในองค์กร และภายนอกองค์กร ซึ่งการรีแบรนด์ดิ้งภายในองค์กรนั้น บาร์บีคิวพลาซ่ามุ่งแน้นไปที่การท า
การสื่อสารเป็นหลัก เพื่อให้คนภายในองค์กรมีความเข้าใจที่ตรงกัน มีความเชื่อไปในทิศทางเดียวกันก่อนถึง
สาเหตุของการที่จะต้องเกิดการเปลี่ยนแปลงองค์กรครั้งใหญ่ขึ้น เมื่อคนภายในองค์กรมีความเชื่อร่วมกัน
แล้วว่าการเปลี่ยนแปลงนั้นมีความส าคัญ พนักงานทุกฝ่ายจะเริ่มปรับตัวเพ่ือเปลี่ยนแปลงไปตามที่องค์กร
มุ่งหวัง โดยท าการเปลี่ยนแปลงตั้งแต่วิธีการคิด วิธีการบริหารงาน การสื่อสารภายในองค์กร และวิธีการ
ท างานของคนภายในองค์กร เมื่อถึงคราวที่องค์กรจะต้องท าการสื่อสารออกไปสู่ผู้บริโภค เพ่ือให้ผู้บริโภค
รับรู้ถึงภาพลักษณ์ใหม่ รับรู้ถึงความเป็นบาร์บี-คิวพลาซ่า จะท าให้การสื่อสารที่องค์กรท าการสื่อสารออกไป
นั้น ส่งไปถึงตัวผู้บริโภค และผู้บริโภคจะสามารถเข้าใจถึงความเป็นบาร์บีคิวพลาซ่าได้อย่างแท้จริง และการ
ท ารีแบรนด์ดิ้งภายนอกองค์กร บาร์บีคิวพลาซ่าได้ท าการปรับเปลี่ยนในเรื่องของ มาสคอต โลโก้ การจัด
ตกแต่งร้าน ภาชนะ Table Top Experience และวิธีการสื่อสารไปยังผู้บริโภค  

ทั้งนี้ เมื่อวิเคราะห์กระบวนการรีแบรนด์ดิ้งของบาร์บีคิวพลาซ่าแล้ว พบว่า มีความสอดคล้องกับ
แนวคิดปัจจัยความส าเร็จในการท ารีแบรนด์ดิ้งของ เบญจมาศ  ขจรข า  (2549) ที่ได้กล่าวถึง ปัจจัย

ปัจจยัรีแบรนด์ดิง้ 

บาร์บีควิพลาซ่า 

เป้าหมายรีแบรนด์

ดิง้ 

กระบวนการรีแบรนด์

ดิง้ 

บาร์บีควิพลาซ่า เกิดการเปล่ียนแปลง
ผูบ้ริหาร 

 สภาพแวดลอ้มใน
ปัจจุบนัมีการ
เปล่ียนแปลงไป 

 ผูบ้ริโภคมีความ
ตอ้งการ 

 สร้างภาพลกัษณ์ใหม่

ให้มีความทนัสมยั 

 ตอ้งการขยายฐาน

ลูกคา้ 

การรีแบรนด์ดิง้ภายในองค์กร 
และ 

การรีแบรนด์ดิง้ภายนอก
องค์กร 

 การปรับเปล่ียน
วฒันธรรมองคก์ร (การ
ส่ือสารภายใน) 

 การปรับเปล่ียนมาสคอต  
 โลโก ้ 
 ภาชนะ อุปกรณ์ 
 การจดัตกแต่งร้าน 
 วิธีการส่ือสารไปยงั

ผูบ้ริโภค 
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ความส าเร็จของการท า รีแบรนด์ดิ้งไว้ว่า  การจะท ารีแบรนด์ดิ้งให้ประสบความส าเร็จนั้น ต้องประกอบด้วย 
3 ปัจจัย ดังนี้ 1) เมื่อองค์กรจะเปลี่ยนแปลง จะต้องเปลี่ยนทั้งหมดภายในองค์กร ทั้งด้านกลยุทธ์ การตลาด 
บุคลิกภาพ และการสื่อสารภายในองค์กร โดยต้องเปลี่ยนทุกด้านให้มีความสอดคล้องกัน 2) ผู้บริหารและ
พนักงานทุกคนต้องให้ความร่วมมือในการปรับเปลี่ยนด้วยใจ และ 3) ต้องมีการสื่อสารให้พนักงานทุกระดับ
และทุกคน ได้รับรู้ถึงสาเหตุของการเปลี่ยนแปลง และต้องท าให้ทุกคนในองค์กรมองเห็นการเปลี่ยนแปลง
เป็นภาพเดียวกันด้วย  

การวิเคราะห์เชิงพรรณนา  

1. ลักษณะประชากรของผู้บริโภคบาร์บีคิวพลาซ่า 
จากผู้ตอบแบบสอบถามในการวิจัยครั้งนี้ พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุระหว่าง 

25-29 ปี มีสถานภาพโสด มีการศึกษาอยู่ในระดับปริญญาตรี ประกอบอาชีพพนักงานบริษัทเอกชน และมี
รายได้เฉลี่ยต่อเดือนอยู่ที่ 10,001 – 20,000 บาทมากที่สุด ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ มาลินี มาลีคล้าย 
(2554) ศึกษาเรื่อง การรับรู้การสื่อสารการตลาดของผู้บริโภคที่มีผลต่อภาพลักษณ์ ตราสินค้าอิชิตันในเขต
กรุงเทพมหานคร ผลการศึกษาพบว่า ผู้บริโภคส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงมากกว่าเพศชาย มีอายุอยู่ในช่วง
ระหว่าง 25-29 ปี มีสถานภาพโสด การศึกษาอยู่ในระดับปริญญาตรี ประกอบอาชีพพนักงานบริษัทเอกชน 
และส่วนใหญ่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 10,001-20,000 บาท ผลการวิเคราะห์ข้างต้นแสดงให้เห็นว่า ผู้บริโภค
ของบาร์บีคิวพลาซ่าเป็นกลุ่มวัยท างาน มีลักษณะงานที่มั่นคง ซึ่งสังเกตได้จากฐานเงินเดือนที่ได้รับ สามารถ
น าข้อมูลเบื้องต้นไปใช้ในการจัดท าการสื่อสารการตลาดให้ตรงกับกลุ่มเป้าหมาย และตรงกับความต้องการ
ของกลุ่มเป้าหมายได้อย่างแท้จริง 

2. การตอบสนองด้านพฤติกรรมการใช้บริการบาร์บีคิวพลาซ่า 
จากการตอบสนองด้านพฤติกรรมการใช้บริการบาร์บีคิวพลาซ่านั้น กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีความถี่

ของการใช้บริการโดยเฉลี่ยอยู่ที่ 1 ครั้งต่อเดือน มีระยะเวลาในการใช้บริการ 1 ชั่วโมง 30 นาที ช่วงเวลาที่
เข้ามาใช้บริการ 17.00-19.00 น. เนื่องจากเป็นเวลาหลังเลิกงานหรือหลังจากเลิกจากกิจกรรมต่างๆ
ประจ าวัน ค่าใช้จ่ายต่อครั้งที่มาใช้บริการ 1,001-1,500 บาท และมาใช้บริการกับครอบครัวมากที่สุด เพ่ือ
เป็นการพบปะสังสรรค์กันภายในครอบครัว ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ รุจิรา ถาวระ (2549) ศึกษาเรื่อง 
พฤติกรรมการบริโภคอาหารแบบบุฟเฟ่ต์ของผู้บริโภค : กรณีศึกษาภัตตาคารอาหารญี่ปุ่นชาบูชิ ผล
การศึกษาพบว่า บุคคลที่มีส่วนตัดสินใจในการเลือกรับประทานซูกิชิ ส่วนใหญ่ คือ ครอบครัว และเพ่ือน 
ส่วนช่วงเวลาที่รับประทานซูกิชิส่วนใหญ่รับประทานในช่วงเย็น (16.01-19.00 น.) เนื่องจากเป็นเวลาหลัง
เลิกงาน 

3. การตอบสนองด้านการรับรู้ภาพลักษณ์ตราสินค้าบาร์บีคิวพลาซ่า   
กลุ่มตัวอย่างมีการตอบสนองด้านการรับรู้ภาพลักษณ์ตราสินค้าบาร์บีคิวพลาซ่าโดยรวมอยู่ใน

ระดับมาก ซึ่งประเด็นที่ท าให้กลุ่มตัวอย่างมีการตอบสนองด้านการรับรู้ภาพลักษณ์ตราสินค้าบาร์บีคิว
พลาซ่า อยู่ในระดับมากที่สุด คือ มาสคอตของบาร์บีคิวพลาซ่า คือ ตัวบาร์บีกอนเป็นมังกรสีเขียว ซึ่ง
สอดคล้องกับแนวคิดของ วรุต ศรีสมัย (2545) ที่ได้กล่าวว่า ภาพลักษณ์ตราสินค้า คือ การรับรู้ของ
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       หัวข้อ “นวัตกรรมนิเทศศาสตร์และการจัดการ”   

ผู้บริโภคที่มีต่อตราสินค้าหนึ่งๆที่เกิดขึ้นมาจากการเชื่อมโยงต่างๆของข้อมูลที่เกี่ยวกับตราสินค้าที่อยู่ใน
ความทรงจ าของผู้บริโภค ประเภทของข้อมูลที่ถูกเชื่อมโยงนั้น อาจเป็นคุณสมบัติของสินค้า คุณประโยชน์
ของสินค้าหรือทัศนคติที่ผู้บริโภคมีต่อสินค้านั้นๆ ซึ่งจะมีผลต่อการแปลความหมายในตราสินค้านั้น ท าให้
เกิดเป็นภาพลักษณ์ตราสินค้าที่อยู่ในใจของผู้บริโภค ตามที่กลุ่มตัวอย่างมีการรับรู้ถึงภาพลักษณ์ตราสินค้า
บาร์บีคิวพลาซ่าในเรื่องของมาสคอตว่าเป็นมังกรสีเขียว และสอดคล้องกับแนวคิดของ กิตติ  สิริพัลลภ 
(2542) ที่ได้กล่าวว่า การเชื่อมโยงตราสินค้า หมายถึง ข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับตราสินค้า ได้แก่ ข่าวสาร
เกี่ยวกับตัวผลิตภัณฑ์ ข่าวสารเกี่ยวกับผู้ซื้อและผู้ใช้ ข่าวสารที่เก่ียวกับแหล่งที่มาของสินค้า ซึ่งผู้บริโภครับรู้ 
จดจ า และเชื่อมโยงตราสินค้าได้ และผู้บริโภคสามารถเรียกข่าวสารดังกล่าวออกมาได้ เมื่อกล่าวถึงตรา
สินค้านั้น ๆ จึงท าให้กลุ่มตัวอย่างสามารถเชื่อมโยงตราสินค้าได้ว่า เมื่อเห็นบาร์บีกอนแล้วท าให้กลุ่ม
ตัวอย่างรับรู้ได้ว่าเป็นมาสคอตของบาร์บีคิวพลาซ่า  

และประเด็นที่ท าให้กลุ่มตัวอย่างมีการตอบสนองด้านการรับรู้ภาพลักษณ์ตราสินค้าบาร์บีคิว
พลาซ่า รองลงมา คือ การรับรู้สโลเกนของบาร์บีคิวพลาซ่า คือ “ตัวจริง อร่อยจริง เรื่องปิ้งย่าง” ซึ่ง
สอดคล้องกับงานวิจัยของ จันทร์ญาวรรณ ไพรวัน (2555) ศึกษาเรื่อง การเปรีบเทียบภาพลักษณ์ตราสินค้า
โออิชิกับตราสินค้าอิชิตันที่มีผลต่อพฤติกรรมการซื้อของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ผลการวิจัยพบว่า 
ชาเขียวอิชิตัน มีระดับการรับรู้ภาพลักษณ์ตราสินค้าโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายด้าน
ล าดับแรก คือ ด้านความหมายของตราสินค้า รองลงมา คือ สโลเกนของตราสินค้า และสอดคล้องกับ
บทความของ อิงค์ควิตี้ (ม.ป.ป.) เรื่อง เคล็ดลับการตั้งสโลเกนให้ติดปาก ซึ่งบทความได้กล่าวว่า การคิดสโล
เกนให้กับบริษัทนั้น ต้องใช้ค าที่สั้น กระชับ จ าง่าย เมื่อได้ยินแล้วสามารถพูดซ้ าได้ และต้องสื่อความหมาย
ได้ทันทีว่าเป็นธุรกิจเกี่ยวกับอะไร ผลการวิเคราะห์ข้างต้นแสดงให้เห็นว่า     สโลเกนของบาร์บีคิวพลาซ่า
นั้นมีการใช้ค าที่สั้น ท าให้ผู้บริโภคสามารถจดจ า และรับรู้ได้ทันทีว่าเป็นร้านอาหารปิ้งย่างบาร์บีคิวพลาซ่า 

 
4. การตอบสนองด้านทัศนคติการสื่อสารการตลาดบาร์บีคิวพลาซ่า 
ส าหรับการตอบสนองด้านทัศนคติการสื่อสารการตลาดบาร์บีคิวพลาซ่า พบว่า กลุ่มตัวอย่างมี

ทัศนคติการสื่อสารการตลาด ด้านการโฆษณาทางโทรทัศน์ ด้านป้ายโฆษณา และด้านการโฆษณาทาง
หนังสือพิมพ์ โดยรวมอยู่ในระดับมาก โดยประเด็นที่ท าให้กลุ่มตัวอย่างมีทัศนคติการสื่อสารการตลาด ด้าน
การโฆษณาทั้ง 3 ด้าน มากที่สุดก็คือ การโฆษณาท้ัง 3 ด้าน ท าให้ผู้บริโภคสามารถจดจ าบาร์บีคิวพลาซ่าได้ 
ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ สมาคมการตลาดแห่งประเทศสหรัฐอเมริกา (อ้างถึงใน เกียรติศักดิ์ วัฒนศักดิ์, 
2554) เรื่องวัตถุประสงค์ของการโฆษณา ที่กล่าวว่า การโฆษณามีวัตถุประสงค์เพ่ือการเตือนความจ า เป็น
การเตือนความทรงจ าผู้บริโภค ส่วนใหญ่ใช้กับสินค้าที่เป็นที่รู้จักดี มีต าแหน่งทางการตลาดที่ชัดเจน 
โฆษณาไม่จ าเป็นต้องมีรายละเอียดของสินค้ามาก แต่เน้นที่ตราสินค้าให้คนสามารถจดจ าได้  ผลการ
วิเคราะห์ข้างต้นแสดงให้เห็นว่า เมื่อผู้บริโภคได้เห็นโฆษณาของทางบาร์บีคิวพลาซ่าทั้งทางโทรทัศน์ ป้าย
โฆษณา และทางหนังสือพิมพ์แล้ว ผู้บริโภคสามารถจดจ าตราสินค้าได้ว่าเป็น         บาร์บีคิวพลาซ่า 

และประเด็นที่ท าให้กลุ่มตัวอย่างมีทัศนคติการสื่อสารการตลาด ด้านการโฆษณาทางโทรทัศน์ ด้าน
ป้ายโฆษณา และด้านการโฆษณาทางหนังสือพิมพ์ รองลงมา คือ การโฆษณาทั้ง 3 ด้าน มีความน่าสนใจ 
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และดึงดูดใจมากกว่าโฆษณาของคู่แข่งในธุรกิจอาหารประเภทเดียวกัน ผลการวิเคราะห์ข้างต้นแสดงให้เห็น
ว่า รูปแบบโฆษณาของบาร์บีคิวพลาซ่ามีวิธีการน าเสนอ หรือรูปแบบที่แตกต่างออกไปจากโฆษณาของ
คู่แข่ง โดยบาร์บีคิวพลาซ่านั้นมีการใช้กลยุทธ์โฆษณาที่เน้นไปเล่นกับอารมณ์ ความรู้สึกของคน และใช้
เหตุผลเข้าไปพร้อมๆกัน เพ่ือสร้างจุดจับใจของคน โดยสามารถสร้างความดึงดูดใจ สร้างความสนใจ และ
ท าให้ผู้บริโภคมีทัศนคติที่ดีต่อบาร์บีคิวพลาซ่าได้   

ส่วนทัศนคติการสื่อสารการตลาด การส่งเสริมการขายนั้น พบว่า  กลุ่มตัวอย่างมีทัศนคติการ
สื่อสารการตลาด การส่งเสริมการขาย โดยรวมอยู่ในระดับมาก ซึ่งประเด็นที่ท าให้กลุ่มตัวอย่างมีทัศนคติ
การสื่อสารการตลาด การส่งเสริมการขายมากที่สุด คือ ท่านชอบกิจกรรมการจับคูปองเพ่ือรับส่วนลด
ค่าอาหารของบาร์บีคิวพลาซ่า ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ ฐิติมา  โสมบุญเสริม (2547) ศึกษาเรื่อง การ
รับรู้สื่อโฆษณาและความต้องการด้านการส่งเสริมการขายของผู้บริโภคที่มีต่อพฤติกรรมการมาใช้บริการที่
ห้างสรรพสินค้าเดอะมอลล์ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ผลการวิจัยพบว่า ผู้บริโภคที่มาใช้บริการ
ที่ห้างสรรพสินค้าเดอะมอลล์ในเขตกรุงเทพฯและปริมณฑลมีความต้องการในด้านการส่งเสริมการขายใน
ระดับมาก โดยประเภทของการส่งเสริมการขายที่ผู้บริโภคต้องการในระดับมาก ได้แก่ การมอบคูปอง
ส่วนลดเพ่ือใช้กับการซื้อสินค้าในแผนกต่างๆ การจัดรายการลดสินค้าเป็นประจ าทุกเดือน และการแจก
คูปองส่วนลดร่วมกับสินค้าที่จ าหน่าย ตามล าดับ ผลการวิเคราะห์ข้างต้นแสดงให้เห็นว่า กิจกรรมการจับ
คูปองเพ่ือรับส่วนลดค่าอาหารของบาร์บีคิวพลาซ่านั้นผู้บริโภคมีทัศนคติที่ดีกับกิจกรรมนี้ ซึ่งการส่งเสริม
การขายดังกล่าวเป็นวิธีที่สามารถกระตุ้นยอดขายได้เป็นอย่างดี และสามารถสร้างแรงจูงใจให้ผู้บริโภคเข้า
มาใช้บริการบาร์บีคิวพลาซ่าในครั้งต่อไป 

และประเด็นที่ท าให้กลุ่มตัวอย่างมีทัศนคติการสื่อสารการตลาด การส่งเสริมการขาย รองลงมาคือ 
ท่านชอบกิจกรรมประเภทสั่งอาหารในชุดที่จัดโปรโมชั่นแล้วได้รับของแถมของบาร์บีคิวพลาซ่า โดยมี
ค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ ชโยดม  สามิบัติ (2555) ศึกษาเรื่อง การตอบสนอง
ต่อการส่งเสริมการขายของผู้ซื้อสินค้าลอฟท์ สาขาสยามดิสคัฟเวอร์รี่ ผลการศึกษาพบว่า ผู้ซื้อของใน
ร้านลอฟท์สาขาสยามดิสคัฟเวอร์รี่ มีการตอบสนองต่อการส่งเสริมการขาย โดยให้ความส าคัญเรียงลาดับ
จากมากไปน้อยดังนี้ การลดราคาทันที การให้ของแถม การแจกคูปองส่วนลด การแจกตัวอย่างสินค้า การ
แจกคูปองสะสมแต้มหรือบัตรสมาชิก การแลกซื้อ การเพ่ิมจานวนสินค้า และการให้คะแนนพิเศษ ผลการ
วิเคราะห์ข้างต้นแสดงให้เห็นว่า กิจกรรมประเภทสั่งอาหารในชุดที่จัดโปรโมชั่นแล้วได้รับของแถม เป็นอีก
กิจกรรมหนึ่งที่สามารถสร้างความพึงพอใจให้กับผู้บริโภคได้  

ผลการวิจัยแสดงให้เห็นว่าผู้บริโภคมีทัศนคติที่ดีกับการส่งเสริมการขาย การลดราคาของบาร์บีคิว
พลาซ่า เป็นอันดับแรก มากกว่าการได้รับของแถมจากบาร์บีคิวพลาซ่า ซึ่งสอดคล้องกับ แบเนอร์จี  (2009) 
(อ้างถึงใน รติวัลย์ วัฒนสิน, 2555) ที่กล่าวว่า ผู้บริโภคมีความพึงพอใจต่อการส่งเสริมการขาย ลดราคา 
เพราะสามารถค านวณเป็นตัวเงินได้ง่ายมากกว่าของแจกของแถม ส่วนลดท าให้ผู้บริโภครู้สึกว่า ฉลาดใน
การซื้อกว่าการเพ่ิมปริมาณ สิ่งที่น่าสนใจเกี่ยวกับลดราคาคือการตัดสินซื้อจะถูกกระตุ้นโดยทัศนคติที่มีต่อ
ราคามากกว่าจ านวนเงินที่ต้องจ่ายจริง  
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ทัศนคติการสื่อสารการตลาด การตลาดทางตรงทางสื่ออินเทอร์เน็ต พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีทัศนคติ
การสื่อสารการตลาด การตลาดทางตรงทางสื่ออินเทอร์เน็ต โดยรวมอยู่ในระดับมาก ซึ่งประเด็นที่ท าให้
กลุ่มตัวอย่างมีทัศนคติการสื่อสารการตลาด การตลาดทางตรงทางสื่ออินเทอร์เน็ตมากที่สุด คือ Facebook 
Fanpage ของบาร์บีคิวพลาซ่า มีกิจกรรมที่น่าสนใจที่สามารถกระตุ้นให้ท่านเข้าร่วมกิจกรรม ซึ่งสอดคล้อง
กับงานวิจัยของ สายฤดี พัฒนพงศานนท์ และนภวรรณ  ตันติเวชกุล (2555) ศึกษาเรื่อง การรับรู้วิธีการ
ส่งเสริมการขายบนเฟชบุ๊กแฟนเพจ และผลต่อพฤติกรรมผู้บริโภค ผลการศึกษาพบว่า ทัศนคติของผู้บริโภค
ที่มีต่อการส่งเสริมการขายบนเฟชบุ๊กแฟนเพจนั้น กลุ่มตัวอย่างมีทัศนคติเชิงบวกต่อการส่งเสริมการขาย
บนเฟชบุ๊กแฟนเพจอยู่ในระดับมาก โดยประเด็นที่ท าให้กลุ่มตัวอย่างเกิดทัศนคติเชิงบวกต่อการเข้าร่วมการ
ส่งเสริมการขายบนเฟชบุ๊กแฟนเพจมากที่สุด คือ การร่วมกิจกรรมส่งเสริมการขายบนเฟชบุ๊กแฟนเพจ ผล
การวิเคราะห์ข้างต้นแสดงให้เห็นว่า บาร์บีคิวพลาซ่ามีการท ากิจกรรมผ่านทาง Facebook Fanpage ได้
น่าสนใจ และสามารถดึงดูดใจให้ผู้บริโภคเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆที่ทางบาร์บีคิวพลาซ่าจัดท าข้ึน 

และประเด็นที่ท าให้กลุ่มตัวอย่างมีทัศนคติการสื่อสารการตลาด การตลาดทางตรงทางสื่อ
อินเทอร์เน็ต รองลงมาคือ Facebook Fanpage ของบาร์บีคิวพลาซ่ามีความพร้อมในการตอบค าถาม และ
เว็บไซต์ของบาร์บีคิวพลาซ่ามีรายละเอียดที่ครบถ้วนตรงตามความต้องการของทาน โดยมีค่าเฉลี่ยอยู่ใน
ระดับมาก ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ ธัญพร  เหลืองสุรงค์ (2554)  ศึกษาเรื่อง ความพึงพอใจของ
ผู้ใช้บริการต่อช่องทาง Facebook Fan page และ Official Website ของตราสินค้าและบริการ 
ผลการวิจัยพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจมากที่สุดต่อช่องทาง Facebook Fanpage ใน
ประเด็น  Facebook Fanpage ท าให้ได้รับการตอบสนองจากผู้ดูแลได้รวดเร็ว รองลงมา คือ Facebook 
Fanpage ช่วยท าให้สามารถติดต่อกับผู้ดูแลได้ง่าย และผู้ตอบแบบสอบถามมีความ พึงพอใจมากที่สุดต่อ
ช่องทาง Official Website ในประเด็น Official Website มีรายละเอียดและข้อมูลของสินค้าและบริการที่
ผู้ตอบแบบสอบถามต้องการครบถ้วน โดยเมื่อเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยโดยรวมของความถึงพอใจในช่องทาง 
Facebook Fanpage และ Official Website แล้ว พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจในช่องทาง 

Facebook Fanpage มากกว่าช่องทาง Official Website จากผลการวิเคราะห์ข้างต้นแสดงให้เห็นว่า 
กลุ่มตัวอย่างมีความรู้สึกท่ีดีเมื่อได้รับรายละเอียดที่ครบถ้วนผ่านทางเว็บไซต์ อีกทั้งยังเกิดความรู้สึกที่ดีเมื่อ
ผู้บริโภคได้รับการโต้ตอบกลับจากทาง Facebook Fanpage บาร์บีคิวพลาซ่า จึงจะท าให้ผู้บริโภคเกิด
ความมั่นใจในบริการนั้นขึ้นมา และมีแนวโน้มที่จะมาใช้บริการหรือชักชวนเพ่ือนเข้ามาใช้บริการบาร์บีคิว
พลาซ่าได ้
 สรุปได้ว่า จากการตอบสนองด้านทัศนคติการสื่อสารการตลาดบาร์บีคิวพลาซ่าทั้ง 5 ด้าน ได้แก่ 
การโฆษณาทางโทรทัศน์ ป้ายโฆษณา การโฆษณาทางหนังสือพิมพ์ การส่งเสริมการขาย และการตลาด
ทางตรงทางสื่ออินเทอร์เน็ต เมื่อพิจารณารายด้านแล้ว กลุ่มตัวอย่างมีทัศนคติโดยรวมอยู่ในระดับมาก ซึ่ง
ประเด็นที่ท าให้กลุ่มตัวอย่างมีทัศนคติการสื่อสารการตลาดมากที่สุด คือ การส่งเสริมการขาย ซึ่งสอดคล้อง
กับงานวิจัยของ รุ่งทิวา สลากัน (2550) ศึกษาเรื่อง การส่งเสริมการขายที่มีผลต่อพฤติกรรมการซื้อสินค้า
ในบิ๊กซี ซูปเปอร์เซ็นเตอร์ ของผู้บริโภคในเขตจังหวัดนครปฐม ผลการศึกษาพบว่า ผู้บริโภคมีระดับ
ความชอบของการส่งเสริมการขายของบิ๊กซี ซูปเปอร์เซ็นเตอร์ โดยรวมอยู่ในระดับมาก  ผลการวิเคราะห์
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ข้างต้นแสดงให้เห็นว่า กลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจกับการส่งเสริมการขายของบาร์บีคิวพลาซ่าที่ได้จัดท า
ออกไป เช่น การจับคูปองเพ่ือรับส่วนลดค่าอาหาร หรือ สั่งอาหารในชุดที่จัดโปรโมชั่นแล้วได้รับของแถม 
เป็นต้น และการตอบสนองด้านทัศนคติการสื่อสารการตลาดบาร์บีคิวพลาซ่าทั้ง 5 ด้าน รองลงมา คือ การ
โฆษณาทางโทรทัศน์  

การทดสอบสมมติฐาน 

1. ลักษณะประชากรมีความแตกต่างกับการตอบสนองต่อบาร์บีคิวพลาซ่าของผู้บริโภค 
จากการทดสอบสมมติฐาน พบว่า เพศ ที่ต่างกันนั้น มีการตอบสนองด้านพฤติกรรมการใช้บริการ

ในเรื่องความถี่ของการใช้บริการบาร์บีคิวพลาซ่า ไม่แตกต่างกัน ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ รุจิรา  ถาวระ 
(2549) ศึกษาเรื่อง พฤติกรรมการบริโภคอาหารแบบบุฟเฟ่ต์ของผู้บริโภค : กรณีศึกษาภัตตาคารอาหาร
ญี่ปุ่นชาบูชิ ผลการศึกษาพบว่า เพศ ที่แตกต่างกันมีพฤติกรรมการบริโภคในด้านความถี่ของการ
รับประทานอาหารช่วง 3 เดือนที่ผ่านมาไม่แตกต่างกัน 

จากการทดสอบสมมติฐาน พบว่า อายุ ที่แตกต่างกันนั้น มีการตอบสนองด้านการรับรู้ภาพลักษณ์
ตราสินค้า ทัศนคติการสื่อสารการตลาด และพฤติกรรมการใช้บริการบาร์บีคิวพลาซ่า แตกต่างกัน อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ ปรมะ สตะเวทิน (2546) ที่กล่าวว่า อายุเป็น
ปัจจัยหนึ่งที่ท าให้คนมีความแตกต่างกันในเรื่องความคิด และพฤติกรรม จึงท าให้คนที่ต่างรุ่น ต่างวันมี
ทัศนคติ และความรู้สึกนึกคิดไม่เหมือนกัน 

จากการทดสอบสมมติฐาน พบว่า ระดับการศึกษา ที่แตกต่างกันนั้น มีการตอบสนองด้านการรับรู้
ภาพลักษณ์ตราสินค้า และพฤติกรรมการใช้บริการบาร์บีคิวพลาซ่า แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.05 ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ ปรมะ สตะเวทิน (2546) ที่กล่าวว่า การศึกษาเป็นลักษณะอีก
ประการหนึ่งที่มีอิทธิพลต่อผู้รับสาร ดังนั้นคนที่ได้รับการศึกษาในระดับที่ต่างกัน ในยุคสมัยที่ต่ างกัน ใน
ระบบการศึกษาที่ต่างกัน ในสาขาวิชาที่ต่างกัน จึงย่อมมีความรู้สึกนึกคิด อุดมการณ์ และความต้องการที่
แตกต่างกันไป 

จากการทดสอบสมมติฐาน พบว่า อาชีพ ที่แตกต่างกันนั้น มีการตอบสนองด้านการรับรู้
ภาพลักษณ์ตราสินค้าบาร์บีคิวพลาซ่าแตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งสอดคล้องกับ
งานวิจัยของ มาลินี มาลีคล้าย (2554) ศึกษาเรื่อง การรับรู้การสื่อสารการตลาดของผู้บริโภคที่มีผลต่อ
ภาพลักษณ์ ตราสินค้าอิชิตันในเขตกรุงเทพมหานคร ผลการศึกษาพบว่า อาชีพที่แตกต่างกันมีการรับรู้
ภาพลักษณ์ด้านตราสินค้า แตกต่างกัน 

จากการทดสอบสมมติฐาน พบว่า อาชีพ และรายได้ ที่แตกต่างกันนั้น มีพฤติกรรมการใช้บริการ
บาร์บีคิวพลาซ่า แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ ปรมะ 
สตะเวทิน (2546) ที่กล่าวว่า อาชีพ และรายได้ ต่างกันย่อมมีค่านิยม ความคิด ความเชื่อตลอดจน
พฤติกรรมที่ต่างกัน นอกจากนั้น รายได้ของคนย่อมเป็นเครื่องก าหนดความต้องการของคนตลอดจน
ก าหนดความคิดของคนเก่ียวกับสิ่งต่างๆ และพฤติกรรมต่างๆ   
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จากการทดสอบสมมติฐาน พบว่า สถานภาพที่แตกต่างกันนั้นมีการตอบสนองด้านการรับรู้
ภาพลักษณ์ตราสินค้า และมีการตอบสนองด้านพฤติกรรมการใช้บริการในเรื่องความถี่ของการใช้บริการ
บาร์บีคิวพลาซ่า แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของศิริวรรณ 
เสรีรัตน์ (2538) ที่กล่าวว่า สถานภาพสมรส หมายถึง การครองเรือน ซึ่งอาจแบ่งได้เป็น คนโสด สมรส 
หม้าย หย่า หรือแยกกันอยู่ลักษณะความแตกต่างด้านขนบธรรมเนียมประเพณีความเชื่อถือทางด้าน  

ศาสนาย่อมมีอิทธิพลต่อสถานภาพการสมรส ซึ่งมีผลโดยตรงต่อการรับรู้ข่าวสาร สถานภาพสมรส  ของ
บุคคลจะบ่งบอกถึงความมีอิสระในการตัดสินใจและมีอิทธิพลต่อกระบวนการคิด การวิเคราะห์  ข้อมูล
ข่าวสาร สตรีที่สมรสแล้ว และสตรีที่ยังโสดย่อมมีกระบวนการรับรู้ข่าวสารที่แตกต่างกัน เนื่องมาจากสภาพ
ครอบครัว และอิทธิพลของจ านวนบุคคลรอบข้าง 

2. การรับรู้ภาพลักษณ์ตราสินค้ามีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการใช้บริการบาร์บีคิวพลาซ่าของ
ผู้บริโภค 

จากการทดสอบสมมติฐาน พบว่า การรับรู้ภาพลักษณ์ตราสินค้ามีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการ
ใช้บริการบาร์บีคิวพลาซ่า หลังจากการรีแบรนด์ดิ้งของผู้บริโภค อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่ง
เป็นไปตามสมมติฐานของการวิจัย ดังนั้นจึงสามารถสรุปผลได้ว่า เมื่อผู้บริโภคมีการรับรู้ภาพลักษณ์ตร า
สินค้าบาร์บีคิวพลาซ่าในระดับที่เพ่ิมขึ้นจะท าให้เกิดพฤติกรรมการใช้บริการบาร์บีคิวพลาซ่าในด้านความถี่
ของการใช้บริการบาร์บีคิวพลาซ่า โดยเฉลี่ยเพ่ิมขึ้นไปด้วย ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ Aaker (อ้างถึงใน 
แสงเดือน วันอุดมเดชาชัย, 2556) ได้กล่าวว่า ภาพลักษณ์ตราสินค้าสามารถช่วยลูกค้าในการเข้าถึงข้อมูล
ข่าวสาร สร้างความแตกต่างจากตราสินค้าอ่ืนในตลาด ช่วยสร้างเหตุผลในการซื้อ ให้ความรู้สึกในทางบวก
ในใจลูกค้า และเป็นพ้ืนฐานในการขายตราสินค้าต่อไป 

3. ทัศนคติการสื่อสารการตลาดมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการใช้บริการบาร์บีคิวพลาซ่าขอ ง
ผู้บริโภค 

จากการทดสอบสมมติฐาน พบว่า ทัศนคติการสื่อสารการตลาดในด้านการโฆษณาทางหนังสือพิมพ์
นั้นมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการใช้บริการบาร์บีคิวพลาซ่า ในด้านของความถี่ในการเข้ามาใช้บริการ 
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ตัวแปรทั้งสองมีความสัมพันธ์เป็นไปในทิศทางเดียวกัน กล่าวคือ 
เมื่อผู้บริโภคมีทัศนคติการสื่อสารการตลาดด้านการโฆษณาทางหนังสือพิมพ์ของบาร์บีคิวพลาซ่าในระดับที่
เพ่ิมขึ้น จะท าให้เกิดพฤติกรรมการใช้บริการบาร์บีคิวพลาซ่าในด้านความถี่ของการใช้บริการบาร์บีคิว
พลาซ่าโดยเฉลี่ยเพ่ิมข้ึนไปด้วย ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ ฉัตยาพร เสมอใจ และมัทนียา สมมิ (2545) ที่
กล่าวถึง องค์ประกอบของทัศนคติ โดยแบ่งออกเป็น 3 ส่วน  คือ 1) ความเข้าใจ (Cognitive) เกิดจากการ
ได้รับความรู้หรือประสบการณ์เกี่ยวกับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง 2) ความรู้สึก (Affective) เมื่อมีความรู้หรือ
ประสบการณ์กับสิ่งใดๆแล้ว จะเกิดความรู้สึกชอบ ไม่ชอบ ซึ่งจะเป็นทัศนคติต่อสิ่งนั้น และ 3) พฤติกรรม 
(Conation หรือ Behavior) เมื่อมีทัศนคติต่อสิ่งใดๆ แล้วก็จะเกิดการกระท าในการตอบสนองตามทัศนคติ 
ดังนั้นจึงสามารถสรุปได้ว่า ผู้บริโภคมีความเข้าใจในการสื่อสารการตลาดที่ผู้บริโภคพบเห็นได้จากการ
โฆษณาทางหนังสือพิมพ์แล้ว หลังจากนั้นผู้บริโภคจึงเกิดความรู้สึกชอบต่อการโฆษณาทางหนังสือพิมพ์ 
และจึงท าให้เกิดพฤติกรรมในการที่ผู้บริโภคเข้ามาใช้บริการบาร์บีคิวพลาซ่าเพ่ิมขึ้น   
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ข้อเสนอแนะ 

1. ข้อเสนอแนะในการน าผลการวิจัยไปใช้ 
การศึกษาเรื่อง การรีแบรนด์ดิ้ง และการตอบสนองของผู้บริโภคต่อภาพลักษณ์ตราสินค้า

ร้านอาหารประเภทปิ้งย่าง ในครั้งนี้ ผลการวิจัยแสดงให้เห็นว่า บาร์บีคิวพลาซ่าให้ความส าคัญในการรีแบ
รนด์ดิ้งทั้งภายในองค์กร และภายนอกองค์กรโดยมีปรับเปลี่ยนในทุกๆด้านให้มีความสอดคล้องกันและ
เป็นไปในทิศทางเดียวกัน ซึ่งเป็นสิ่งที่ส าคัญที่จะท าให้การรีแบรนด์ดิ้งนั้นประสบความส าเร็จได้ ซึ่ง
การศึกษาการรีแบรนด์ดิ้งบาร์บีคิวพลาซ่าในครั้งนี้สามารถเป็นแนวทางให้กับนักการตลาดในการคิด วาง
แผนการรีแบรนด์ดิ้งให้กับองค์กรที่ต้องการรีแบรนด์ดิ้งได้ 

ผลการวิจัยจากลักษณะประชากร และพฤติกรรมการใช้บริการบาร์บีคิวพลาซ่าของผู้บริโภคนั้น 
สามารถน าข้อมูลเบื้องต้นไปใช้ในการจัดท าการสื่อสารการตลาดให้ตรงกับกลุ่มเป้าหมาย และตรงกับความ
ต้องการของกลุ่มเป้าหมายได้อย่างแท้จริง 

2. ข้อเสนอแนะส าหรับการวิจัยในอนาคต 
ในการศึกษาครั้งนี้ผู้วิจัยท าการศึกษาเพียงกลุ่มตัวอย่างเขตที่อยู่ในกรุงเทพมหานครเท่านั้น ควร

ศึกษาและวิจัยเพิ่มเติมในกลุ่มตัวอย่างในเขตอ่ืนๆ เพ่ือให้ได้กลุ่มตัวอย่างที่ครอบคลุม เพ่ือน าผลการวิจัยมา
ท าการศึกษาเปรียบเทียบถึงความแตกต่างกันได้ 

ในการศึกษาเกี่ยวกับการรับรู้ภาพลักษณ์ตราสินค้า ทัศนคติการสื่อสารการตลาด และพฤติกรรม
การใช้บริการบาร์บีคิวพลาซ่านั้น ผู้วิจัยท าการศึกษาเพียงการใช้แบบสอบถามในการเก็บข้อมูลเท่านั้น ควร
ศึกษาและวิจัยเพิ่มเติมโดยการสัมภาษณ์เจาะลึกผู้บริโภคเพ่ิมเติม เพ่ือให้ได้ข้อมูลในเชิงลึกมากขึ้น 

ควรศึกษาถึงผลจากการที่บาร์บีคิวพลาซ่าท าการรีแบรนด์ดิ้งออกไป เพ่ือดูผลจากการที่ได้ท าการรี
แบรนด์ดิ้งออกไปแล้วมีการประสบความส าเร็จขึ้นมาก น้อย เพียงใด 

ควรศึกษาถึงความพึงพอใจของผู้บริโภคท่ีมีต่อบาร์บีคิวพลาซ่า เพ่ือน าผลการวิจัยมาเป็นประโยชน์
ในการพัฒนาปรับปรุงธุรกิจต่อไป 
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