
การวางแผนการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการของ 
ร้านอาหารลิตเติลโฮมเบเกอรี่ 

The Integrated Marketing Communication of 
Little Home Bakery Restaurant 

 
 
 

 
 
 

ณัฏธิดา    เสาวนะ    13530363 
ผู้รับผิดชอบโครงการ 

 

 
 
 
 
  
 
 
 
 

 จุลนิพนธ์นี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาในหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชานิเทศศาสตร์ 

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  มหาวิทยาลัยศิลปากร 
ปีการศึกษา 2556 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



      

  

 

การวางแผนการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการของ 
ร้านอาหารลิตเติลโฮมเบเกอรี่ 

The Integrated Marketing Communication of 
Little Home Bakery Restaurant 

 
 
 
 
 
 
 

 
 ณัฏธิดา    เสาวนะ 13530363 

ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 

 
 
 
 
จุลนิพนธ์นี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาในหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชานิเทศศาสตร์ 
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  มหาวิทยาลัยศิลปากร 

ปีการศึกษา 2556 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



หัวข้อจุลนิพนธ์ การวางแผนการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการของ 
  ร้านอาหารลิตเติลโฮมเบเกอรี่ 
  The Integrated Marketing Communication of 
  Little Home Bakery Restaurant 
ผู้ด าเนินการ นางสาว ณัฏธิดา เสาวนะ รหัสนักศึกษา 13530363 
ปีการศึกษา 2556 
สาขาวิชา  นิเทศศาสตร ์
อาจารย์ท่ีปรึกษาจุลนิพนธ์ อาจารย์ วราธร เจนจรัสสกุล 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยศิลปากร อนุมัติให้จุลนิพนธ์ฉบับนี้
เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรของนิเทศศาสตรบัณฑิต 
 

   .......................................................................  คณะกรรมการตัดสินจุลนิพนธ์ 
       (อาจารย์มานพ เอ่ียมสะอาด)   1. อาจารย์วราธร       เจนจรสัสกุล 
คณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  2. อาจารย์ณัทภัค      เวชกามา 
   วันที่......เดือน..............................พ.ศ. ............  3. อาจารย์กฤตศิลป์   เจริญธรรมโชค 
       4. อาจารย์พชรพล     สุวรรณกูฏ 
       5. อาจารย์ยุทธพันธ์   วนสาทิส 
   ....................................................................... 
     (อาจารย์วราธร เจนจรัสสกุล) 

   อาจารย์ที่ปรึกษาจุลนิพนธ์ 
   วันที่......เดือน..............................พ.ศ. ............  

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



ง 

13530363 : สาขาวิชานิเทศศาสตร์ 
เรื่อง         : การวางแผนการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการของร้านอาหารลิตเติลโฮมเบเกอรี่ 
 

จุลนิพนธ์ฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาเกี่ยวกับการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ
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ร้านอาหารภายในกรุงเทพมหานคร ส าหรับใช้เป็นข้อมูลในการท าการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ
ให้กับร้านอาหารลิตเติลโฮมเบเกอรี่ ท าให้ร้านอาหารลิตเติลโฮมเป็นที่รู้จักในวงกว้างมากยิ่งขึ้น และ
สามารถตอบสนองความต้องการของกลุ่มเป้าหมายได้เป็นอย่างดี อีกทั้งท าให้กลุ่มเป้าหมายอยากมา
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บูรณาการ การวิจัยในครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) และการวิจัยเชิง
คุณภาพ (Qualitative Research) โดยการใช้แบบสอบถามและการสัมภาษณ์เป็นเครื่องมือในการ
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คาวจ าหน่าย จึงท าให้กลุ่มเป้าหมายยังไม่สนใจ และไม่ทราบข่าวสารของทางร้านอาหารลิตเติลโฮม 
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สื่อสารการตลาดแบบบูรณาการของร้านอาหารลิตเติลโฮมเบเกอรี่ คือการสร้างประสบการณ์ใหม่ๆ 
ประสบการณ์แห่งความสุขที่จะได้รับจากการเข้ามาใช้บริการในร้านอาหารลิตเติลโฮมเบเกอรี่ โดยท า
ให้กลุ่มเป้าหมายรู้สึกว่าร้านอาหารลิตเติลโฮมเบเกอรี่แตกต่างจากร้านอาหารอ่ืนในกรุงเทพมหานคร 
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ต้องการของกลุ่มเป้าหมาย โดยผ่านการสร้างสรรค์กิจกรรมเพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิมให้กับร้านอาหาร
นอกจากกิจกรรมเพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิมแล้ว ยังมีการจัดท าสื่อทั้งแบบออฟไลน์ ได้แก่ สื่อสิ่งพิมพ์  
โบรชัวร์ โปสการ์ด และการจัดกิจกรรมพิเศษ สื่อแบบออนไลน์ โดยในการออกแบบสื่อต่างๆจะ
ค านึงถึงอารมณ์ความรู้สึกของชิ้นงานสร้างสรรค์ ที่จะต้องสื่อให้เห็นถึง“ความสุขในการใช้บริการ” 
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กิตติกรรมประกาศ  

 
จุลนิพนธ์ฉบับนี้ส าเร็จลุล่วงด้วยดี เพราะได้รับความกรุณาจาก อาจารย์วราธร เจนจรัส

สกุล ซึ่งเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาจุลนิพนธ์ที่ให้ความช่วยเหลือและให้ค าแนะน าที่เป็นประโยชน์อย่างยิ่ง
รวมทั้ง อาจารย์ณัทภัค เวชกามา อาจารย์กฤตศิลป์ เจริญธรรมโชค อาจารย์พชรพล สุวรรณกูฏ และ 
อาจารย์ยุทธพันธ์ วนสาทิส ที่กรุณาให้ค าปรึกษา ค าแนะน า ข้อเสนอแนะ และแก้ไขส่วนที่บกพร่อง
จนท าให้จุลนิพนธ์ฉบับนี้สมบูรณ์และส าเร็จได้ด้วยดี จึงขอกราบขอบพระคุณในความกรุณาของทุก
ท่านเป็นอย่างสูง 

ขอกราบขอบพระคุณคณาอาจารย์คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
มหาวิทยาลัยศิลปากร ทุกท่านที่ใหค้วามรู้ ค าแนะน า และประสบการณ์อันมีค่ายิ่ง จนท าให้ศิษย์คนนี้
ประสบความส าเร็จได้ด้วยดี ขอขอบพระคุณเจ้าหน้าที่คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารทุก
ท่านที่ให้คอยให้ความช่วยเหลือต่างๆ และท่ีส าคัญท่ีสุด ขอขอบพระคุณเจ้าของบริษัท ลิตเติลโฮม 
เบเกอรี่ (1966) จ ากัด และคุณมัทนียา รัตนพันธุ ที่ให้ความช่วยเหลือและให้การต้อนรับเป็นอย่างดี 

จุลนิพนธ์ฉบับนี้จะส าเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดีเพราะมีก าลังใจที่ดจีาก เพ่ือนๆกลุ่มลิตเติลแบร์  
กลุ่มเซดพี และโบ ที่คอยท าให้หัวเราะ เฮฮา และมีความสุขในเวลาที่รู้สึกท้อแท้ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง 
ขอขอบคุณโบที่คอยช่วยเหลืออย่างสม่ าเสมอ ทั้งในด้านการหาข้อมูลและเป็นก าลังใจส าคัญ 

สุดท้ายขอกราบขอบพระคุณ พ่อ แม่ พ่ีชาย และญาติพ่ีน้อง ที่เป็นเหมือนทุกสิ่งทุกอย่าง 
คอยมอบความรัก การดูแล ให้คาปรึกษาเวลามีปัญหา คอยผลักดันให้ก้าวไปข้างหน้า และสนับสนุน
การศึกษาจนท าให้ลูกมีความส าเร็จในวันนี้ คุณค่าหรือประโยชน์อันเกิดจากจุลนิพนธ์ฉบับนี้ ขอน้อม
บูชาแด่พระคุณบิดา มารดา ครู อาจารย์ที่อบรมสั่งสอน แนะน า ให้การสนับสนุนและให้ก าลังใจอย่าง
ดียิ่งเสมอมา 
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บทที่  1 

บทน า 
 
ที่มาและความส าคัญของปัญหา 
 

 ในปัจจุบันนี้คนกรุงเทพฯหันมารับประทานอาหารนอกบ้านกันมากขึ้น ด้วยเหตุที่สภาพ 

เศรษฐกิจของไทยในปัจจุบันมีอัตราการขยายตัวสูงขึ้นทําให้ประชากรในประเทศต่างต้องปรับเปลี่ยน 

ตามการขยายตัวของสภาวะเศรษฐกิจ วิถีชีวิตที่เร่งรีบ ทําให้การปรุงอาหารรับประทานเองภายใน 

ครอบครัวนั้นเริ่มลดน้อยลงและหันมาผ่อนคลายจากการทํางานด้วยการพักผ่อนกับครอบครัว 

ร้านอาหารจึงเป็นทางเลือกหนึ่งที่ใช้เป็นแหล่งในการพบปะสังสรรค์พร้อมกับพักผ่อนไปในตัว ทําให้ 

ร้านอาหารในปัจจุบันมีบทบาทเพ่ิมมากขึ้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งในชีวิตประจําวันของคนเมืองหลวง 

สํานักงานสถิติแห่งชาติ(สํานักงานสถิติแห่งชาติ, 2552) พบว่า ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับด้านอาหาร 

ที่น่าสนใจ คือการซื้ออาหารสําเร็จรูปมาบริโภคที่บ้านและการบริโภคอาหารนอกบ้าน (คิดเฉพาะ 

อาหารและเครื่องดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอล์ที่บริโภคนอกสถานที่ ไม่รวมถึงอาหารปรุงที่บ้านหรืออาหาร 

สําเร็จรูปที่ซื้อมาบริโภคที่บ้าน) ของครัวเรือนในเขตกรุงเทพฯและปริมณฑล 3 จังหวัด (นนทบุรี 

ปทุมธานี และสมุทรปราการ) ซึ่งมีแนวโน้มการบริโภคอาหารนอกบ้านสูงขึ้นทุกปี โดยในปี พ.ศ. 2550 

ครัวเรือนในเขตกรุงเทพฯและปริมณฑล 3 จังหวัด มีการซื้ออาหารมาบริโภคที่บ้านเฉลี่ย 1,446 บาท

ต่อเดือน และค่าใช้จ่ายในการบริโภคอาหารนอกบ้านเฉลี่ย  2,177 บาทต่อเดือน  

ซึ่งค่าใช้จ่ายในการบริโภค อาหารนอกบ้านมีแนวโน้มสูงขึ้นทุกปีและมีค่าใช้จ่ายมากกว่าการซื้อ อาหาร

มาบริโภคที่บ้าน เนื่องจากการบริโภคอาหารนอกบ้านนั้น สะดวก รวดเร็วและประหยัดเวลา 

ทําให้ปัจจุบันนี้ร้านอาหารใหม่ๆจึงมีจํานวนเพ่ิมมากขึ้น ศูนย์วิจัยกสิกรไทย (ศูนย์วิจัยกสิกรไทย,  

2550) ระบุว่า มูลค่าธุรกิจร้านอาหารในประเทศไทยในปี พ.ศ. 2551 จะมีมูลค่าสูงขึ้นถึงประมาณ 

100,000 ล้านบาท และมีอัตราการขยายตัวประมาณร้อยละ 5.0 โดยคํานวณจากค่าใช้จ่ายในการ

บริโภคอาหาร นอกบ้านของคนไทย ไม่เพียงเท่านั้นศูนย์วิจัยกสิกรไทย (ศูนย์วิจัยกสิกรไทย,2556) ในปี 

2556 ยังกล่าวอีกว่า จากการที่ธุรกิจอาหารมีมูลค่าตลาดในระดับสูงมาก จึงส่งผลให้ธุรกิจบริการ 

เกี่ยวกับอาหาร (Consumer Foodservice) มีมูลค่าตลาดสูงมากขึ้นตาม ศูนย์วิจัยกสิกรไทย 
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(ศูนย์วิจัยกสิกรไทย, 2556) คาดการณ์ว่า ปี 2556 ตลาดธุรกิจบริการเกี่ยวกับอาหารจะมีมูลค่า 

ประมาณ 669,000 ล้านบาท แบ่งเป็นมูลค่าตลาดธุรกิจบริการด้านอาหารทั่วไปที่ไม่ได้ เป็นเครือข่าย

ธุรกิจอาหาร (Independent Consumer Foodservice) 488,370 ล้านบาท และมูลค่าตลาดธุรกิจ

บริการด้านอาหารที่เป็นเครือข่ายธุรกิจอาหาร (Chained Consumer Foodservice) 180,630 ล้าน

บาท โดยความน่าสนใจอยู่ที่ร้านอาหารที่เป็นเครือข่ายธุรกิจอาหาร (Food Chain Restaurant) ที่จะ

มีการแข่งขันอย่างคึกคักในช่วงครึ่งหลังของปี 2556 จากปัจจัยดังนี้ 

(1) การเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตของคนไทย ที่มีขนาดครอบครัวที่เล็กลง สภาพแวดล้อม 

ความเป็นเมืองเพ่ิมมากขึ้น การใช้ชีวิตที่เร่งรีบ และการปรับขึ้นค่าแรง 300 บาท ส่งผลให้คนไทยนิยม 

เลือกรับประทานอาหารที่ร้านอาหารมากขึ้น ในขณะที่ร้านอาหารที่เป็นเครือข่ายธุรกิจอาหารเป็น

ตัวเลือก ลําดับต้นๆ เนื่องจาก มีรสชาติอาหารและบริการที่มีมาตรฐาน อาหารและสถานที่มีความ

สะอาด และมีการทําการตลาด  

(2)  การขยายสาขาร้ านอาหารที่ เป็น เครื อข่ ายธุ รกิ จอาหาร  การขยายสาขา 

ห้างสรรพสินค้า คอมมูนิตี้มอลล์ และร้านค้าปลีกขนาดใหญ่ ไปยังพ้ืนที่ที่มีศักยภาพ เป็นโอกาสในการ 

ขยายธุรกิจของร้านอาหารที่เป็นเครือข่ายธุรกิจอาหาร  ที่จะสามารถขยายสาขาเพ่ือบริการลูกค้าได้

ครอบคลุมและเข้าถึงลูกค้ากลุ่มใหม่ๆได้มากขึ้นในส่วนธุรกิจร้านอาหาร  

(3) การเข้าสู่ตลาดของผู้เล่นรายใหม่ที่เป็นเครือข่ายธุรกิจอาหารของต่างชาติ 

(4) การจัดโปรโมชั่นร่วมกับองค์กรพันธมิตร คือการที่ร้านอาหารที่เป็นเครือข่ายธุรกิจ

อาหารสร้างความร่วมมือกับองค์กรพันธมิตร โดยเฉพาะอย่างยิ่ง สถาบันการเงิน ในการกระตุ้นการใช้

จ่ายผ่านบัตรเครดิต ซึ่งกระตุ้นให้คนไทยนิยมรับประทานอาหาร ในร้านอาหารที่เป็นเครือข่ายธุรกิจ

อาหารยิ่งขึ้น ศูนย์วิจัยกสิกรไทย คาดการณ์ว่า ในปี 2556 นี้ มูลค่าตลาดร้านอาหารที่เป็นเครือข่าย

ธุรกิจอาหาร จะมีมูลค่า 97,431 ล้านบาท หรือเติบโตร้อยละ 14 จากปี 2555 ที่มีมูลค่าตลาด 85,466 

ล้านบาท ทั้งนี้ พบว่า ประเภทร้านอาหารที่มีอัตราการเติบโตสูง กว่าอัตราการเติบโตเฉลี่ย ได้แก่ 

ร้านอาหารไทย เพราะกระแสความนิยมในการรับประทานอาหารไทย มีวิธีการปรุงอย่างพิถีพิถัน มี

รสชาติกลมกล่อม อร่อยถูกปากคนไทย สามารถรับประทานร่วมกันได้ รวมถึงการทําการตลาดของ

ผู้ประกอบการที่ขยายสาขา ควบคู่ไปกับการขยายแบรนด์ออกมา เป็นแบรนด์ย่อย เพ่ือเจาะจงกลุ่ม
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ลูกค้าอย่างชัดเจน โดยชูจุดแข็งในด้านความรวดเร็ว ราคาที่เหมาะสม คุณภาพและความหลากหลาย

ของอาหาร อีกทั้งยังมีการจัดกิจกรรมส่งเสริมการขายหลากหลายรูปแบบ ซึ่งปัจจุบันนี้ร้านอาหาร เจ้า

เก่าที่เปิดกิจการมานานก็ขยายสาขาออกไปตามห้างสรรพสินค้าชั้นนําต่างๆ มากมาย เพ่ือเป็นการ

ขยายฐานลูกค้า สร้างการตลาดที่มั่นคง อีกทั้งยังสามารถแข่งขันกับร้านอาหารที่ อยู่ในระดับเดียวกัน

ได้ เช่น ร้านอาหาร เอสแอนด์พี (เอกสารชี้ชวนบริษัท เอส แอนด์ พี ซินดิเคท จํากัด (มหาชน) ,2554) 

เพราะปัจจุบันร้านอาหารในประเทศไทยมีจํานวน 64,113 ร้าน แยกเป็นร้านอาหารในกรุงเทพฯ 

จํานวน 12,000 ร้าน และในต่างจังหวัดจํานวน 52,113 ร้าน ทําให้การแข่งขันยิ่งเพ่ิมสูงมากขึ้น ดังนั้น

แต่ละร้านจึงจําเป็นต้องมีกลยุทธ์ทางการตลาดที่เหมาะสมและสามารถสื่อสารกับความต้องการของ

ผู้บริโภคได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลจึงจะสามารถเอาชนะคู่แข่งที่อยู่ในระดับเดียวกันได้

สําเร็จ 

ร้านอาหารลิตเติลโฮมเป็นหนึ่งในร้านอาหารชั้นนําและมีชื่อเสียงเปิดให้บริการมายาวนาน 

กว่า 60 ปี  ซึ่งจุดเริ่มต้นของ ร้านอาหารลิตเติลโฮมเกิดขึ้นจากแรงสนับสนุนของญาติและเพ่ือนๆ โดย

ถือกําเนิดขึ้นในปี พ.ศ. 2493 ณ ริมถนนวรจักรเป็นแห่งแรก เริ่มต้นจากการจําหน่ายเค้ก โรล และ

ขนมปัง ด้วยความตั้งใจของคุณมงคล และ คุณเนเน็ต ศิริสัมพันธ์ จึงถือกําเนิดเบเกอรี่ นานาชนิด

ผสมผสานกับความพิถีพิถันในการคัดเลือกวัตถุดิบชั้นเยี่ยม และได้เปิดเป็นกิจการ อย่างจริงจังในวันที่ 

24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2494 ต่อมาเริ่มมีการขยายกิจการ ด้วยการเพ่ิมสายธุรกิจ ทางด้านการจัด

จําหน่ายอาหารโดยทําการเปิดสาขาร้านอาหารแห่งแรกที่ถนนเกษร ในปี พ.ศ.2501 ซึ่งในยุคนั้น ร้าน

ลิตเติลโฮมเบเกอรี่ได้มีการซื้อแฟรนไชส์สูตรแพนเค้กจากประเทศแคนาดาและได้ สั่งซื้อเครื่องจักรที่มี

กําลังการผลิตสูง พร้อมทั้งกรรมวิธีการผลิตผลิตภัณฑ์บิสกิต ขนมปังบุหรี่ และเวเฟอร์ จากประเทศ

อังกฤษ ทําให้ในสมัยนั้นร้านลิตเติลโฮมเบเกอรี่เปรียบเสมือนร้านเบเกอรี่ ในยุคแรกๆของเมืองไทยที่

ทําการเปิดจําหน่ายสินค้าในเชิงพาณิชย์และทําให้คนไทยรู้จักคุ้นเคยกับ เบเกอรี่มากขึ้น มีเมนูที่ขึ้นชื่อ

อยู่หลากหลายรายการ โดดเด่นและขึ้นชื่อเรื่องความอร่อย ต่อมาในปี พ.ศ. 2545 ร้านอาหารลิตเติล

โฮมเบเกอรี่ได้รับรางวัลให้เป็นร้านอาหารนานาชาติยอดเยี่ยม จาก บริษัท American Express และ

ปัจจุบันนี้ร้านอาหารลิตเติลโฮมเบเกอรี่ มีสาขาทั้งสิ้น 7 สาขา ในกรุงเทพฯและปริมณฑล รวมถึง

ห้างสรรพสินค้าชั้นนํา ไว้คอยบริการลูกค้าให้ได้รับความสะดวก สบายกับสาขาใกล้บ้านหรือที่ทํางาน 

แต่ปัจจุบันคนเริ่มรับประทานอาหารร้านลิตเติลโฮมเบเกอรี่น้อยลงเนื่องจากบริษัทลิตเติลโฮมเบเกอรี่
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(1966) จํากัด ขาดการสื่อสารการตลาดที่เหมาะสมและ ขาดการเข้าถึงกลุ่มลูกค้าอย่างทั่วถึง อีกทั้ง  

ยังมีการแข่งขันสูงในตลาดธุรกิจร้านอาหารที่มีจํานวน เพ่ิมมากขึ้น (ศูนย์วิจัยกสิกรไทย,2550) และ

คู่แข่งที่อยู่ในระดับ เดียวกันก็มีการขยายตลาดกันเพ่ิม มากขึ้น (เอกสารชี้ชวนบริษัท เอส แอนด์ พี 

ซินดิเคท จํากัด (มหาชน),2554) และยังมีการสื่อสาร การตลาดที่ดีด้วยเหตุนี้จึงเป็นเหตุจูงใจให้ผู้วิจัยมี

ความสนใจที่จะศึกษาวางแผนการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการให้เหมาะสมสอดคล้องเข้ากับยุค

สมัยซึ่งจุลนิพนธ์ฉบับนี้จะเป็นส่วนหนึ่งที่สามารถนําไปพัฒนาและกําหนดกลยุทธ์การสื่อสารทาง

การตลาดแบบบูรณาการให้สอดคล้องกับความต้องการของกลุ่มเป้าหมายและพัฒนามาตรฐาน

คุณภาพร้านอาหารลิตเติลโฮมเบเกอรี่ให้สามารถ แข่งขันกับคู่แข่งได้อย่าง มีประสิทธิภาพและรองรับ

การแข่งขันในทุกๆรูปแบบ 

วัตถุประสงค์ 
1. เพ่ือศึกษามุมมองและทัศนคติของกลุ่มเป้าหมายที่มีต่อร้านอาหารลิตเติลโฮมเบเกอรี่ 
2. เพ่ือศึกษาความต้องการของกลุ่มเป้าหมายในการใช้บริการร้านอาหารในกรุงเทพฯ 
3. เพ่ือจัดทําการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการให้กับร้านอาหารลิตเติลโฮมเบเกอรี่ 

 
ลักษณะและขอบเขตของโครงการจุลนิพนธ์ 

1.  ศึกษากลยุทธ์การสื่อสารการตลาดที่ผ่านมาของร้านอาหารลิตเติลโฮมเบเกอรี่และ

คู่แข่ง ในระดับเดียวกัน 

2.  ทําการวิจัยในเชิงปริมาณ (QuantitativeResearch) กับกลุ่มตัวอย่างจํานวน 50 คน 

เป็นเพศชายและหญิงอายุ 20-45 ปี อาศัยอยู่ในเขตกรุงเทพมหานคร โดยเก็บข้อมูลผ่าน การแจก

แบบสอบถาม (Questionnaire) และการวิจัยเชิงคุณภาพด้วยการสัมภาษณ์เชิงลึก สรุปผลเพ่ือวาง

แผนการสื่อสารการตลาดด้วยเครื่องมือสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ 

3. วางแผนการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการที่เหมาะสมให้กับร้านอาหารลิตเติลโฮม

เบเกอรี่ 
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ขั้นตอนการศึกษา 

1. ค้นหาและศึกษาข้อมูลพื้นฐานจากแหล่งข้อมูลต่างๆ 
   1.1 ข้อมูลทุติยภูมิ คือ การค้นคว้าข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการนําไปวางแผนการ
สื่อสารการตลาดจากหนังสือ เอกสาร หรือ บทความต่างๆ ยกตัวอย่างเช่น หนังสือวิจัย เว็ปไซต์ 
เป็นต้น 
   1.2  ข้อมูลปฐมภูมิ คือ การทําวิจัยเชิงปริมาณ (QuantitativeResearch) กับกลุ่ม
ตัวอย่าง จํานวน 150 คน เป็นเพศชายและหญิงอายุ 20-45 ปี อาศัยอยู่ในเขต กรุงเทพมหานครและ
ทําการ วิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) โดยการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) 

2. ดําเนินงานวิจัย 
   2.2 การตั้งคําถามแบบสอบถาม ที่จะใช้ในงานวิจัยเชิงปริมาณ และการวิจัยเชิง
คุณภาพกับกลุ่มเป้าหมายในด้านพฤติกรรมการบริโภค 
   2.3 เก็บข้อมูลผู้บริโภคด้วยงานวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) โดยใช้
แบบสอบถาม(Questionnaire) และงานวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) โดยการ 
สัมภาษณ์ (Interview) และสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) เพ่ือรวบรวมข้อมูลไปใช้ ในการ
วางแผนงานการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการได้อย่างเหมาะสม 

3. สรุปข้อมูลที่ได้จากการทําวิจัยและนําข          มาวิเคราะหผ          จจัยที่ทํา
ให                  ้อ และดูพฤติกรรม ของผู้บริโภค 

4. กําหนดกลยุทธ์การสื่อสารและการออกแบบแผนงานการสื่อสารการตลาดแบบ 
บูรณาการ (IMC Plan) 

5.  สร้างสรรค์ชิ้นงานการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการที่เหมาะสม 
6. สรุปผลการดําเนินงาน เรียบเรียงเอกสารและจัดเข้ารูปเล่ม 

 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

1. ทําให้ทราบว่าพฤติกรรมผู้บริโภคและอิทธิพลของการสื่อสารการตลาดในปัจจุบัน 
2. สามารถวางแผนการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการให้กับร้านอาหารลิตเติลโฮม 

เบเกอรี่ได้อย่างถูกต้อง เหมาะสม และมีประสิทธิภาพ 
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แผนการด าเนินงาน 
ต่อไปนี้เป็นการชี้แจงขั้นตอนการศึกษาออกมาเป็นตาราง ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ 

 
ตารางที่ 1-1 แสดงแผนการดําเนินงาน 

กิจกรรม 
2556 2557 

มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. 

 
 รวบรวมข้อมูลจากเอกสารที่เก่ียวข้อง 

        
. 

 
 คิดเคร่ืองมือการวิจัยและทําการวิจัย 

         

 
 วิเคราะห์ข้อมูล 

         

 
 กําหนดกลยุทธ์และสร้างเคร่ืองมือ 
 การสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ 

         

 
 สรุปผล 

         

 
 จัดทําเอกสาร 
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นิยามศัพท์ 
 

การสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ (Integrated Marketing Communication : 
IMC) ในจุลนิพนธ์นี้ หมายถึง การวางแผน และการผสมผสานรูปแบบการสื่อสารในหลายรูปแบบเข้า 
ไว้ด้วยกัน เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายที่กําหนด โดยการใช้เครื่องมือต่างๆ เช่น การโฆษณา การส่งเสริม 
การขาย การประชาสัมพันธ์ การตลาดเชิงกิจกรรม เป็นต้น สื่อทุกอย่างจะถูกกําหนดให้มีความชัดเจน 
สอดคล้องตรงกัน และมีประสิทธิภาพสูงสุด เพ่ือให้ผู้บริโภครับรู้ว่าสินค้าหรือบริการนั้นมีความ 
แตกต่างไปจากสินค้าหรือบริการรายอื่น แต่ละรูปแบบของการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการนั้นจะ 
ช่ วยผลั กดั นและส่ ง เสริ มกันและกัน ให้ กา รสื่ อส าร โดยรวมมี ประสิ ทธิ ภ าพมากยิ่ ง ขึ้ น 
 

ร้านอาหารประเภทเครือข่าย หมายถึง ร้านอาหารทั่วไปที่มีการแตกขยายสาขาออกไป
ตามพ้ืนที่ต่างๆ ภายใต้ชื่อแบรนด์เดียวกัน โดยมีมาตรฐานการบริการเป็นสากล และสามารถรักษา
ระดับ รสชาติอาหาร ความสะอาดของสถานที่  และการบริการไว้อย่างดีเยี่ยมในทุกๆสาขา 
 

ตราสินค้า หรือ แบรนด์ หรือ ยี่ห้อ (อังกฤษ: Brand) หมายถึง รูปแบบของภาพพจน์
และแนวความคิด ในรูปอัตลักษณ์และผลงานออกแบบ ของสินค้าและผลิตภัณฑ์ ทั้งยังเป็นข้อมูลเชิง
มโนธรรม ที่แสดงออกทางรูปธรรมด้วยสัญลักษณ์ ที่สื่อถึงบริษัท สินค้า บริการ หรือกลุ่มผู้ขาย ที่
แตกต่างจากคู่แข่งขัน 

 
แฟรนไชส์ (Franchise) คือ กระบวนการทางธุรกิจที่องค์กรธุรกิจหนึ่งๆ ได้พัฒนา

วิธีการและรูปแบบ จนได้รับการพิสูจน์ด้วยระยะเวลาแล้วว่าประสบความสําเร็จในการประกอบการ
และการจัดการธุรกิจในระดับหนึ่ง และถ่ายทอดสิทธิ์ในการประกอบธุรกิจ ตามวิธีการและรูปแบบ
ดังกล่าวพร้อมกับตัวสินค้าหรือบริการ ให้กับบุคคลอ่ืนภายใต้ตราหรือเครื่องหมายการค้า / บริการ
อันหนึ่งอันใดโดยกระบวนการนี้เกี่ยวข้องกับการทํานิติกรรมระหว่างบุคคล 2 กลุ่มในข้างต้น ในบาง
กรณีอาจรวมถึงบุคคลอื่น 
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บทที่  2 

ทฤษฎี  ผลงาน  และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
 
ในการทําการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ เพ่ือเพ่ิมยอดขายให้กับร้านอาหารลิตเติล

โฮมเบเกอรี่ มีแนวคิดทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องในการศึกษาและนํามาใช้เป็นแนวทางใน

การศึกษา โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

1. ทฤษฏีการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ (IMC) 
2. ทฤษฏีส่วนประสมการตลาดบริการ (The service Marketing Mix) หรือ 7 P’s 
3. แนวคิดและทฤษฏีเกี่ยวกับพฤติกรรมผู้บริโภค (Consumer Behavior) 
4. ทฤษฏีเกี่ยวกับความพึงพอใจ 
5. ทฤษฎีเกี่ยวกับการบริการ 
 

1. ทฤษฏีการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ 

Duncan (2002; Semenik, as cited in Anantachart, 2003) กล่าวว่าการ

เปลี่ยนแปลง ที่น่าสนใจ ที่ทําให้การสื่อสารการตลาดแบบผสมผสานทวีความสําคัญมากข้ึน ในปัจจุบัน

อาจมี แนวโน้มมาจากการแตกตัวของสื่อที่มากขึ้น ความก้าวหน้าและ ประสิทธิภาพในการจัดการ

ฐานข้อมูล ของลูกค้าทําให้นักการตลาดสามารถเข้าถึง ผู้บริโภคได้อย่างมีประสิทธิภาพ ผู้บริโภคมี

อํานาจมากขึ้น การกระจัดกระจายของ ข่าวสารที่เพ่ิมมากขึ้น อํานาจของร้านค้าปลีกขนาดใหญ่การ

เพ่ิมขึ้นของสินค้า และตราสินค้าอย่างรวดเร็ว ผู้บริโภคมีความรู้สึกไวต่อราคาที่เปลี่ยนแปลงและ

ต้องการ ความโปร่งใสใน การทําธุรกิจ ทําให้นักการตลาดส่วนใหญ่ได้เล็งเห็นถึงความสําคัญ และรับรู้

คุณค่าของกลยุทธ์การผสมผสาน การใช้สื่อต่างๆ ทําหน้าที่ด้วยตัวเองอย่างไม่มีทิศทาง เพราะการ

ผสมผสานการใช้อย่างสอดคล้องจะช่วยปูองกันการทํางานที่ซับซ้อน ระหว่างสื่อแต่ละสื่อ รวมทั้งการ

เกิดข้ึนของสื่อใหม่ๆอยู่ตลอดเวลาก็เป็นอีกเหตุผลหนึ่งที่มีส่วนที่ทําให้เกิดแนวคิดการสื่อสารการตลาด

แบบบูรณาการเป็นแนวคิดกระเเสหลัก ณฤดี เต็มเจริญ และ พนารัตน์ ลิ้ม (2550) กล่าวในทํานอง

เดียวกันว่า จาก ทศวรรษ 1980 ได้ เกิดการเปลี่ยนเเปลง 3 ประการในการดําเนินธุรกิจซึ่งหลาย
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องค์กรไม่ได้ คาดการณ์มาก่อน การเปลี่ยนแปลงนั้นเองได้ผลักดันให้กลยุทธ์การสื่อสารการตลาด  

แบบบูรณาการพัฒนาขึ้นโดยการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวคือ 1) การพัฒนาและความแพร่หลายของ

เทคโนโลยีดิจิตอลในทุกๆกิจกรรมทางธุรกิจ 2) การเพ่ิมความสําคัญของตราสินค้าและการใช้กลยุทธ์

ในการสร้างตราสินค้า เพ่ือสร้างความแตกต่าง 3) การทําธุรกิจไร้พรหมแดนทั้งในแง่ของภูมิศาสตร์

และในแง่ของวัฒนธรรมในขณะที่ Belch และ Belch (2004) กล่าวเพ่ิมเติมไว้ว่ารูปแบบการดําเนิน

ชีวิตและการบริโภค สื่อเปลี่ยนแปลงไป ในอดีตที่ผู้บริโภคมักจะรับสื่ออยู่แต่บ้านด้วยรูปแบบเดิมๆเช่น 

โทรทัศน์ วิทยุและหนังสือพิมพ์ ใน ปัจจุบันผู้บริโภคใช้เวลาอยู่นอกบ้านมากขึ้น สื่อที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน

จึงไม่สามารถเข้าถึงผู้บริโภคได้อย่าง มีประสิทธิภาพอย่างในอดีต นักการตลาดจึงต้องพัฒนาสื่อใหม่ๆ

ที่คิดว่าจะเข้าถึงได้ในสถานการณ์ท่ีเหมาะสมกับ การเปิดรับตราสินค้า 

1.1 ความหมายของการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ  
  Schultz (1993,as cited inPickton,2005) ได้ให้ความหมายของการสื่อสารการตลาด 
แบบบูรณาการ (IMC) ว่าเป็นกระบวนการสื่อสารเพ่ือโน้มน้าวใจกลุ่มเปูาหมาย ในรยะเวลาหนึ่งโดย 
การใช้การสื่อสารในรูปแบบต่างๆที่หลากหลายให้เหมาะสม กับผู้บริโภค และกลุ่มเปูาหมาย Kitchen 
(1999,as cited in Li & Kitchen,2005) ได้กล่าวว่าการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการเป็นแนวคิด
ของการสื่อสารการตลาดเพ่ือวางแผนในการเพ่ิมคุณค่าให้แก่ตราสินค้าโดยการใช้เครื่องมือการสื่อสาร 
หลากหลาย ทั้งโฆษณา ประชาสัมพันธ์ การขายตรง การส่งเสริมการขาย โดยใช้เครื่องมือเหล่านี้
ผสมผสานกันอย่างสอดคล้องเพ่ือให้บรรลุจุดประสงค์ที่ตั้งไว้หรือเป็นกลยุทธ์การประสานงานและการ
รวมความพยายามทางการตลาดของบริษัทและการติดต่อสื่อสารเพ่ือส่งเสริมการตลาดโดยใช้ทุก
เครื่องมือของการจูงใจที่เหมาะสม เพ่ือให้ได้ข่าวสารและภาพพจน์ที่สอดคล้องกันและเป็นอันหนึ่งอัน
เดียว (เสรี วงษ์มณฑา, 2542) Phelps & Johnson’s (1996) กล่าวเพ่ิมเติมไว้ว่า การสื่อสาร 
การตลาดแบบบูรณาการเป็นเรื่องเกี่ยวกับการรักษาภาพลักษณ์ตราสินค้า ตําแหน่งสินค้า และ 
ข้อความที่นําเสนออกไปให้มีความชัดเจนและสม่ําเสมอโดยใช้เครื่องมือทางด้านการสื่อสารการตลาด 
ทั้งหมดอย่างเป็นระเบียบแบบแผน ขณะที่ Duncan (2005) นิยามไว้ว่า การสื่อสารการตลาดแบบ
บูรณาการเป็นกระบวนการบริหารความสัมพันธ์กับลูกค้าที่สามารถช่วยผลักดันให้เกิดมูลค่าตราสินค้า 
(Brand Value) ได้โดยต้องมีกระบวนการประสานการทํางานร่วมกันของฝุายต่างๆ (Cross-
functional process) เพ่ือการสร้างและสนับสนุนความสัมพันธ์กับ ลูกค้าและผู้มีส่วนได้เสียกับ
องค์กร (Stakeholders) โดยต้องมีการควบคุมทุกการสื่อสารที่ส่งไปยังกลุ่มคนเหล่านั้นและจะต้องมี
การ จัดทําระบบฐานข้อมูลเพ่ือสนับสนุนการทํางานตามแนวคิดนี้ด้วย 
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1.2 หน้าที่สําคัญและประโยชน์การสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ  
   Kitchen (1999) ได้อธิบายว่า หน้าที่สําคัญของการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ คือ 
การแจ้งข่าวสารให้กับผู้บริโภคว่า บริษัทได้ออกสินค้าหรือบริการใหม่ๆและเพ่ือโน้มน้าวใจผู้บริโภคให ้
เกิดความอยากทดลองหรือความต้องการในสินค้าหรือบริการนั้นๆ โดยกระตุ้นให้เกิดการซื้อสินค้าที่
เร็ว ขึ้นด้วยการใช้เครื่องมือสื่อสารการตลาดที่หลากหลายผสมผสานกันอย่างเหมาะสมเพ่ือสร้างให้มี
ความรู้สึกแตกต่าง 
  Kotler&Armstrong (2004) ได้กล่าวถึงประโยชน์ของการสื่อสารการตลาดแบบผสมผสาน
ไว้ว่าเป็นการช่วยสร้างเอกลักษณ์ตราสินค้า ให้แข็งแกร่งและโดดเด่นด้วยการสร้างภาพลักษณ์ตรา
สินค้าและข้อความของตราสินค้าไปยังกลุ่มลูกค้าเปูาหมายอีกท้ังยังช่วยให้ผู้บริโภคสามารถจดจําตรา
สินค้าได้อันเนื่องมาจากผู้บริโภคจะสัมผัสกับตราสินค้าอย่างต่อเนื่อง 
 

1.3 ลักษณะที่สําคัญของกลยุทธ์การสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ  
            แนวคิดเรื่องการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ เป็นแนวคิดท่ีกําลังได้รับความนิยมและ
ได้รับการยอมรับทั้งในเเวดวงธุรกิจและวงการวิชาการ เนื่องจากเป็นเเนวความคิดที่มีความโดดเด่น
และมีลักษณะพิเศษหลายประการ โดย Shimp ได้กล่าวถึงลักษณะที่สําคัญของกลยุทธ์การสื่อสาร
การตลาดแบบบูรณการไว้ 5 ประการ ดังต่อไปนี้  

1.3.1 เพ่ือหวังผลต่อพฤติกรรมของผู้บริโภค (Affect Behavior) หมายถึงการใช้กลยุทธ์การ 
สื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ เพ่ือสร้างการรับรู้หรือทัศคติท่ีมีต่อตราสินค้าเท่านั้น อันเนื่องมาจาก 
หากเพียงแค่การทําให้ผู้บริโภคชื่นชอบในสินค้าก็ไม่ได้หมายความว่า ผู้บริโภคชอบหรือไม่ชอบใน
สินค้า แต่จะต้องสร้างให้ผู้บริโภครู้จักคุ้นเคยกับตราสินค้า ให้ได้เราจึงเห็นได้ว่าในปัจจุบันการส่งเสริม
การขาย และการใช้โฆษณาไปยังกลุ่ม เปูาหมายโดยตรงถูกนํามาใช้อย่างมากเนื่องจากผลที่ได้รับมี
ความรวดเร็วกว่ารูปแบบ ของการสื่อสารตลาดแบบอ่ืนๆ  

1.3.2 เริ่มต้นวางแผนที่ความต้องการของกลุ่มเปูาหมาย (Start With the Customer or 
Prospect) เป็นการเริ่มต้นการวางแผนจากภายนอกสู่ภายใน (Outside-In) ศึกษาถึง ความต้องการ 
ของกลุ่มเปูาหมายก่อนแล้วจึง กําหนดวิธีการ เพ่ือตอบสนองความต้องการนั้นๆเพราะว่าหากเรา
ทราบ ถึงความต้องการของผู้บริโภค กับความต้องการของผู้บริโภคอย่างเเท้จริง  

1.3.3 การเลือกใช้รูปแบบของการสื่อสารบางสื่อหรือเลือกใช้ทั้งหมด (Use Any and All 
Forms of Contact) คือการใช้ทุกรูปแบบของการสื่อสารและทุกๆแหล่งข้อมูลและช่องทางของตรา 
สินค้าและของบริษัทเพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดและเข้าถึงกลุ่มเปูาหมายได้ดีสุด โดยไม่จํากัดเพียง 
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สื่อใดสื่อหนึ่งหรือรูปแบบใดรูปแบบหนึ่ง เช่น การใช้สื่อโทรทัศน์ วิทยุ หนังสือพิมพ์ ร่วมกับการใช้ 
การตลาดทางตรงการจัดกิจกรรมส่งเสริมการขาย การโฆษณาสินค้าลงบนผลิตภัณฑ์ เป็นต้น  

1.3.4 การร่วมกันเพ่ือให้บรรลุผล (Achieve Synergy) ในคําจํากัดความของการสื่อสาร 
การตลาดแบบบูรณาการคุณสมบัติที่จําเป็นอย่างยิ่ งคือการร่วมกันของทุกๆส่วนประกอบของการ 
สื่อสาร ซึ่งจําเป็นจะต้องมีเนื้อหา สัญลักษณ์และแนวความคิดไปในทิศทางเดียวกัน (Single Voice) 
ไม่ ว่าจะเป็นการโฆษณา การส่งเสริมการขายการสื่อสาร ณ จุดขาย การจัดกิจกรรมพิเศษ ฯลฯ 
เพ่ือให้ การสื่อสารมุ่งไปในทิศทางเดียวกัน เพ่ือสร้างภาพลักษณ์ตราสินค้าที่เเข็งแรง และสร้างความ
เป็นหนึ่ง เดียวของตราสินค้า (Positioning Statement) จึงจะต้องมีความชัดเจน เนื่องจากเป็นสิ่งที่
สําคัญใน การสร้างความแตกต่างจากสินค้าคู่เเข่ง และช่วยตอกย้ําจุดยืนของสินค้าให้แข็งแกร่งยิ่งขึ้น  

1.3.5 การสร้างความสัมพันธ์อันดี (Build Relationships) มีความเชื่อว่าการสื่อสาร 
การตลาดที่ประสบความสําเร็จนั้น จําเป็นจะต้องสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างตราสินค้ากับลูกค้า 
กลุ่มเปูาหมายซึ่งความสัมพันธ์อันดีนี้จะส่งผลไปมาสู่การซื้อซ้ําและจะพัฒนาเป็นความภักดีต่อตรา 
สินค้าในที่สุด ซึ่งการรักษาความสัมพันธ์กับลูกค้าไว้จะเป็นประโยชน์อย่างมากต่อธุรกิจ เพราะเป็นการ 
รักษาจํานวนลูกค้าที่มีอยู่ไว้ แทนที่จะต้องหาลูกค้าใหม่ต่อไป  

1.4 ลักษณะเด่นเฉพาะที่โดดเด่นของการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ (Features of 
Intergrated Marketing Communication)  

BrandAge (2007) ได้สรุปลักษณะเด่นที่สําคัญของกลยุทธ์การสื่อสารการตลาดแบบ บูรณา
การที่แตกต่างจากกลยุทธ  ์การสื่อสารกาตลาดอ่ืน ซึ่งมีประเด็นที่น่าสนใจถึง 9 ประการ ดังนี้คือ  

1.4.1 กลยุทธ์ไอเอ็มซีมีวัตถุประสงค์ของการสื่อสารการตลาดที่มีการระบุถึงความชัดเจนที่  
เกี่ยวเนื่องและมีความสัมพันธ์อย่างใกล้ชิดกับวัตถุประสงค์ขององค์กร นั่นหมายความว่านักกลยุทธ์
การตลาดแบบผสมผสานต้องทําการกําหนดวัตถุประสงค์ของการสื่อสารการตลาดให้กับตราสินค้า
ภายใต้วัตถุประสงค์ของ องค์กร หากจะเปรียบเทียบความสัมพันธ์ของทั้งสองวัตถุประสงค์ ผู้ เขียนก็ 
อยากจะเปรียบวัตถุประสงค์ขององค์กรเป็นโครงสร้างใหญ่ที่มีวัตถุประสงค์ของการสื่อสารการตลาดที่
เป็นรายละเอียดของโครงสร้างและช่วยผลักดันให้โครง สร้างดังกล่าวมีความแข็งแรงและสมบูรณ์แบบ
มากขึ้นดังนั้นนักกลยุทธ์สื่อสารการตลาดที่ดีจึงควรทําความเข้าใจถึงหลักการสําคัญในข้อนี้อยู่
ตลอดเวลาในการกําหนดแผนกลยุทธ์การตลาดแบบบูรณาการ  
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1.4.2 แผนกลยุทธ์ไอเอมซี (IMC) ต้องครอบคลุมทุกขอบเขตและทุกระดับ ของเครื่องมือการ 
สื่อสารการตลาดเพ่ือให้เกิดความกลมกลืน สอดคล้อง ต่อเนื่อง และสนับสนุนซึ่งกันและกัน จึงจะ
สามารถผลักดันให้บรรลุเปูาหมาย สูงสุดในการบูรณาการของกลยุทธ์การสื่อสารการตลาดแบบ
ผสมผสาน  

1.4.3 แผนกลยุทธ์การสื่อสารการตลาดแบบบูรณการให้ความสําคัญกับทุกลําดับ 
และประเภท ของกลุ่มเปูาหมายการสื่อสารการตลาด กลยุทธ์การสื่อสาร การตลาดแบบบูรณาการนั้น
หาได้จํากัด หรือตีวงของคําว่ากลุ่มเปูาหมาย ไว้ที่ผู้บริโภคหรือลูกค้าเพียงเท่านั้น แต่ยังสนใจและให้
ความสําคัญที่ ครอบคลุมถึงบุคคลที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจในทุกประเภท ไว้ไม่ว่าจะเป็นหุ้นส่วน ลูกจ้าง 
หน่วยงานของ รัฐ สื่อมวลชนผู้ลงทุน กลุ่มผู้มีอิทธิพลหรือแม้กระทั่ง สาธารณชนที่รายล้อมธุรกิจอยู่
ล้วนส่งผลกระทบ ทั้งทางตรงและทางอ้อม ต่อชื่อเสียงและการดําเนินงานของธุรกิจทั้งสิ้น  

1.4.4 กลยุทธ์การสื่อสารการตลาดแบบบูรณการต้องทําหน้าที่บริหารและจัดการ  การสื่อ 
สารตราสินค้าในทุกรูปแบบ ให้มีความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันให้ได้ ไม่ว่าจะเป็นการสื่อสารภายในและ 
ภายนอกองค์กรเองก็ตาม ทุกคนที่เก่ียวข้องจะต้องเกิดการรับรู้ เชื่อมโยงและเก่ียวเนื่องกัน  

1.4.5 ทําการบริหารและบูรณาการทั้งเครื่องมือและบุคคลที่เกี่ยวข้องให้เกิด ประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลสูงสุดต่อทั้งองค์กรและตราสินค้าดังจะเห็นได้ว่าเครื่องมือของกลยุทธ์ไอเอมซี (IMC) 
นั้นมีหลากหลายรูปแบบทั้งในส่วนที่เป็น Above-the-line และ Below-the-line ที่จะทําการสื่อสาร
ไปยังทุกกลุ่มเปูาหมาย ของตราสินค้าให้เกิดความเชื่อถือ ศรัทธา ซื้อและใช้สินค้าที่องค์กรผลิตและจัด 
จําหน่าย ดังนั้นดังนั้นนักกลยุทธ์การสื่อสารการตลาดแบบผสมผสานต้อง ทําหน้าที่ทั้งการบริหารและ
บูรณาการรูปแบบและเครื่องมือสื่อสารการตลาดให้เกิดประสิทธิภาพต่อการดําเนินธุรกิจเพ่ือให้เกิด
ประโยชน์และสร้างผลกําไรสูง สุดต่อองค์กรนั่นเอง  

1.4.6 ต้องทุ่มเทความพยายามอย่างเต็มความสามารถในการสื่อสารการตลาด เพ่ือผลิตภัณฑ์ 
ตราสินค้าและองค์กร การสื่อสารการตลาดไม่ได้เน้นเฉพาะ การสื่อสารตราสินค้าเท่านั้น แต่ยัง
วางแผน กลยุทธ์ที่ครอบคลุมถึงรูปแบบ ของการสื่อสารที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์และองค์กรอีกด้วย 
ดังจะเห็นได้ จากการใช้การโฆษณาและการเป็นผู้สนับสนุนทางการตลาดที่มุ่งเน้นให้ความ สําคัญไปที่
การสื่อสาร ตราสินค้าในขณะที่การโฆษณาเพ่ือประชาสัมพันธ์ การจัดกิจกรรมทางการตลาดให้
ความสําคัญไปที่ การสื่อสารเพื่อองค์กรมากกว่า จึงเป็นเหตุผลสําคัญที่ทําให้กลยุทธ์ไอเอมซี(IMC) นั้น
สามารถเข้าถึง และครอบคลุมรูปแบบและวัตถุประสงค์การสื่อสารการตลาดได้อย่างทั่วถึง  
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1.4.7 กลยุทธ์การสื่อสารการตลาดแบบบูรณการต้องมีองค์ประกอบของการผสม  ผสานที่
ครบถ้วนทั้งการสื่อสารที่ใช้และไม่ใช้สื่อเป็นที่ทราบกันดีว่าไม่มีรูปแบบการสื่อสารใดๆในโลกที่มีความ
สมบูรณ์แบบจึงเป็นเหตุผลที่ทําให้กลยุทธ์ไอเอมซี(IMC) ต้องทําการแก้ไขข้อบกพร่องดังกล่าวด้วยการ
เติมเต็มความสมบูรณ์ โดยการผสมผสานทั้งการสื่อสารที่ไม่ผ่านสื่อบุคคลและผ่านสื่อบุคคลเพ่ือให้เกิด 
การผนึกกําลังที่จะสร้างผลกระทบที่ดีต่อตราสินค้าและองค์กรอย่างเต็มศักยภาพ  

1.4.8 กลยุทธ์การสื่อสารการตลาดเน้นและครอบคลุมทุกประเภทของเนื้อหาสาระ ที่ส่งไปยัง 
ลูกค้ากลุ่มเปูาหมายในทุกบริบทไม่ว่าจะเป็นข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับ ผลิตภัณฑ์ ตราสินค้าและองค์กร 
ซ่ึงต่างก็อยู่ภายใต้กลยุทธท่ี์เก่ียวข้องและ มีความสมํ่าเสมอคงท่ีและเป็นหน่ึงเดียวน่ันเอง  

1.4.9 กลยุทธ์การสื่อสารการตลาดแบบบูรณการต้องทําการผสมผสานและใช้สื่อที่ 
หลากหลายเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดทั้งต่อผลิตภัณฑ์ ตราสินค้าและองค์กร สื่อทุกประเภทต่างก็มีทั้ง 
ข้อเด่นและด้อยที่แตกต่างกัน ดังจะเห็นได้ว่าบางสื่อ ก็มีความโดดเด่นในแง่ของเสียง ในขณะที่อีกสื่อ
กลับมีความโดดเด่นในเรื่องของ ภาพ แต่สื่อบางประเภทมีคุณสมบัติทั้งสองอย่างในตัวเองแต่ก็มีราคา
ที่ แพง ทําให้เกิดความสิ้นเปลืองในการสื่อสารการตลาดนั่นเป็นสาเหตุสําคัญที่ผลักดันให้นักกลยุทธ์
การตลาดแบบบูรณการต้องเลือกใช้สื่อที่หลากหลายรูปแบบเพ่ือ  ให้เกิดความเหมาะสมกับ
วัตถุประสงค์และข้อจํากัดทางด้านงบประมาณของ การสื่อสารการตลาดดังนั้นกลยุทธ์การตลาดแบบ
ผสมผสานจึงเป็นเครื่องมือ สําคัญทางการตลาดได้รับความนิยมอย่างแพร่หลายเพ่ือให้ตรงตาม
พฤติกรรม ของผู้บริโภค พัฒนาการดังกล่าวทําให้การสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ  จึงไม่ได้จํากัด 
หน้าที่เพียงแค่การสื่อสารการตลาดเท่านั้น แต่มันยังผันตนเองไปเป็นเครื่องมือในการช่วยสร้างตรา 
สินค้าให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นอีกด้วย 

1.5 เครื่องมือการสื่อสารการตลาด (Marketing Communication Tools)  
           การสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ (IMC – Integrated Marketing Communication) 
มากมายทั้งที่เรียกว่า “Above-the-Line” และ “Below-the-Line”ประกอบด้วยเครื่องมือการ 
สื่อสารการตลาด ดังต่อไปนี้  

รศ.ดร.เสรี วงษ์มณฑา ได้อธิบายถึงเครื่องมือการสื่อสารการตลาดต่างๆไว้ดังนี้  

1.5.1 การโฆษณา (Advertising) เป็นการสื่อสารข้อมูลโดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือแจ้งข่าวสาร 
จูงใจ และเตือนความทรงจําเกี่ยวกับสินค้า (Goods) และบริการ (Services) หรือความคิดซึ่งสามารถ
ระบุผู้อุปถัมภ์รายการ (Ideas) ได้โดยผู้อุปถัมภ์รายการต้องเสียค่าใช้จ่ายสําหรับสื่อโฆษณา เช่น วิทยุ 
โทรทัศน์ นิตยสาร  
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1.5.2 การขายโดยใช้พนักงานขาย (Personal Selling) เป็นรูปแบบการติดต่อสื่อสารจากผู้ 
ส่งสารไปยังผู้รับข่าวสารโดยตรงอาจเรียกว่าเป็นการติดต่อสื่อสารระหว่างบุคคล (Interpersonal 
Communication) ผู้ส่งข่าวสารจะสามารถรับรู้และประเมินผลจากผู้รับข่าวสารได้ทันทีการขายโดย 
ใช้พนักงาน (Personal Selling) ถือเป็นสิ่งที่สําคัญมาก ซึ่งจะใช้ในกรณีสินค้าที่ขายตามบ้าน เช่น 
ประกันชีวิต สินค้าที่มีลักษณะที่ต้องมีการให้ความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ เพราะมีความซับซ้อน เช่น 
เครื่องจักร เป็นต้น  

1.5.3 การส่งเสริมการขาย (Sale Promotion) เป็นเครื่องมือระยะสั้น เพ่ือกระตุ้นให้เกิดการ 
ซื้อหรือขายผลติภัณฑ์หรือเป็นสิ่งจูงใจที่มีคณุค่าพิเศษที่กระตุ้นหน่วยงานขาย ผู้จัดจําหน่าย หรือ 
ผู้บริโภคคนสุดท้าย โดยมีจดุมุ่งหมายเพ่ือให้เกิดการขายในทันทีทันใด เป็นเครื่องมือกระตุ้นความ 
ต้องการซื้อท่ีใช้สนับสนุนการโฆษณาและขายโดยพนักกงานขาย ซึ่งสามารถกระตุ้นความสนใจ ทําให้
เกิดการทดลองซื้อโดยลูกค้าคนสุดท้ายหรือ บุคคลอ่ืนในช่องทางจัดจําหน่าย การประชาสัมพันธ์ 
(Public Relations) หมายถึง การติดต่อสื่อสารขององค์การกับ กลุ่มต่างๆที่มีผลกระทบ  ต่อ
ความสําเร็จขององค์การ ไม่ว่าจะเป็นผู้ขายปัจจัยการผลิต ผู้ถือหุ้น หรือ ลูกค้าโดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือ
สร้างทัศนคติและความเชื่อถือรวมทั้งภาพลักษณ์ที่ดีต่อองค์การหรือผลิตภัณฑ์ตลอดจนเป็นการให้
ความรู้ในเรื่องใดเรื่องหนึ่งหรือแก้ไขข้อผิดพลาดในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง  

1.5.4 การตลาดทางตรงหรือการตลาดเจาะจง (Direct Marketing หรือ Direct Response 
Marketing) สมาคมการตลาดทางตรงได้ให้ความหมายไว้ว่า การตลาดทางตรง เป็นระบบปฏิกิริยา 
การกระทําของการตลาด ซึ่งใช้สื่อหนึ่งอย่างหรือมากกว่า เพ่ือให้เกิดการตอบสนองที่สามารถวัดได้ 
และ(หรือ) การติดต่อทางธุรกิจโดยวิธีใดวิธีหนึ่งหรือหมายถึง ระบบ การตลาดที่มีปฏิกิริยาระหว่างกัน
ซึ่งใช้สื่อโฆษณาหนึ่งสื่อขึ้นไปเพ่ือให้มีการ ตอบสนอง หรือ การซื้อขายที่สามารถวัดได้หรือเป็นการ
สื่อสารโดยตรง กับผู้บริโภคท่ีเป็นกลุ่มเปูาหมายเพื่อให้เกิดการตอบสนองในทันทีทันใด  

1.5.5 การตลาดโดยการจัดกิจกรรมพิเศษหรือการตลาดเชิงกิจกรรม (Event Marketing) 
เป็นการจัดกิจกรรมพิเศษ เช่น การประกวด (Contest) การแข่งขัน (Competition) การ ฉลอง 
(Celebration) การเปิดตัวสินค้าใหม่ (Launching) ซึ่งเป็นวิธีที่นิยมมากขึ้นในปัจจุบัน เพราะว่าเป็น
การสื่อสารการตลาดที่สามารถจูงใจให้ผู้บริโภคเข้ามามีส่วนร่วมได้ และสามารถวัดผลได้ ด้วยจํานวน
ของผู้ที่เขา้มามีส่วนร่วมในกิจกรรมและสนใจติดตามกิจกรรมที่เกิดข้ึน  

1.5.6 การจัดโชว์รูม (Showroom) เป็นการติดต่อสื่อสารทั้งทางเดียวและสองทาง (One 
way and Two-way Communication) การใช้โชว์รูม (Showroom) เปรียบเสมือนกับการใช้ปูาย 
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โฆษณา (Billboard) ปูายโฆษณาอาจจะมีปัญหาว่าอยู่เหนือระดับสายตา โชว์รูม (Showroom) ที่ดี 
ควรอยู่ในจุดชุมชนที่มีคนเดินผ่านไปมาอยู่ตอดเวลา เช่น สี่แยกซึ่งเป็นจุดที่รถติด ตรงหัวมุมถนน  

1.5.7 การใช้ปูายต่างๆ (Signage) ปูายโฆษณาเป็นสื่อกลางแจ้งมีจุดมุ่งหมายโฆษณา 
ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับสินค้าและบริการ ปูายโฆษณามีหลายประเภท เช่น โปสเตอร์ บิลบอร์ด คัท
เอาท์ เป็นต้น  

1.5.8 การใช้ผลิตภัณฑ์เป็นสื่อ (Merchandising) เป็นการจัดทําวัสดุสิ่งของขึ้นมาซึ่งวัสดุ
สิ่งของเหล่านั้นมีข่าวสารเกี่ยวกับสินค้าอยู่ด้วยอาจจะเป็น โลโก้ ตราสินค้า คําขวัญ ผลิตภัณฑ์ เหล่านี้
จะเป็นเสมือนสื่อ เคลื่อนที่ (Moving Media) ซึ่งก่อให้เกิดการสื่อสารตราสินค้า (Brand Contact) ได้
เป็นอย่างดี และทําให้เกิดการเปิดรับ  

1.5.9 การให้บริการ (Service) เป็นการสื่อสาร (Communication) ที่สําคัญที่สุดอย่างหนึ่ง
ถ้ามีการให้บริการที่ดี ลูกค้าจะรู้สึกประทับใจเพราะลูกค้านั้นต้องการให้รับความเอาใจใส่ ดังนั้น 
บริษัทจึงจําเป็นต้องพัฒนาการให้บริการในจุดทุกจุดที่ต้องพบกับลูกค้า (Point of Encounter) ไม่ว่า
จะเป็นในส่วนของพนักงานต้อนรับพนักงานรับโทรศัพท์ ซึ่งถึงแม้จะไม่ได้เห็นหน้ากันแต่ก็มีการรับรู้
กันด้วย 

 
1.6 กระบวนการวางแผนการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ 

กระบวนการวางแผนการสื่อสารการตลาดเชิงบูรณาการ Schultz, Tannenbaum, and 
Lauterborn (1994:131)ได้พัฒนาขึ้นโดยมีกระบวนการซึ่งเริ่มโดยการ เก็บข้อมูล (Database)โดย
เป็นการเก็บข้อมูลเกี่ยวกับลูกค้าปัจจุบันซึ่งฐานข้อมูล  ของลูกค้า (Consumer Database) 
ประกอบด้วยข้อมูลด้านลักษณะทางประชากร จิตวิทยา ประวัติการซื้อสินค้าและเครือข่าย 
(Network)ที่ลูกค้านั้นให้ความสนใจ อยู่เป็นประจํา ซึ่งการวางแผนควรเป็นการวางแผนจากภายนอก 
เข้าสู่ภายใน (Outside – in) โดยผู้บริหารจะต้องนําเอาความต้องการของลูกค้ามาเป็น “ตัวตั้ง” เพ่ือ 
ทราบว่าลูกค้ามีความต้องการหรือความคาดหวังอย่างไร จากนั้นจึงนําเอา “ความต้องการ” หรือ 
“ความคาดหวัง”ทั้งหมดของลูกค้ามาทําการวางแผนหรือออกแบบและดําเนินการต่างๆการแบ่ง
กลุ่มเปูาหมาย (Segmentation/Classification) องค์กรควรกําหนดแบ่งส่วนตลาดผู้บริโภคเป็น  
3 กลุ่ม ได้แก่  
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1.6.1) ผู้ภักดีต่อตราสินค้า (Loyal Users) เป็นกลุ่มที่ความเกี่ยวข้องหรือความผูกพันที่มีต่อ 
ตราสินค้าร้านค้า ผู้ผลิต การบริการหรืออ่ืนๆ ที่อยู่บนพ้ืนฐานของทัศนคติที่ชอบพอ  หรือการ 
สนองตอบด้วยพฤติกรรมอย่างการร่วมกิจกรรมทางการตลาดกับตราสินค้า และการซื้อสินค้าซ้ําๆ นั้น  

1.6.2) กลุ่มที่ใช้สินค้าของคู่แข่ง (Competitive Users) ซึ่งการเปลี่ยนตําแหน่งสินค้าในใจ 
ผู้บริโภค (Positioning) เป็นการช่วงชิงลูกค้า ให้หันมาใช้สินค้าของทางองค์กรทั้งนี้เปลี่ยนใจหัน
กลับไปใช้แบรนด์อีกแบรนด์ของกลุ่มเปูาหมายอาจเนื่องด้วยเหตุผลต่างๆ เช่น ไม่พึงพอใจต่อการ
ให้บริการของสินค้าแบรนด์นั้นๆ ซึ่งองค์กรทุกแห่งก็ต้องพยายามปกปูองลูกค้าของตัวเองให้มากท่ีสุด  

1.6.3) กลุ่มที่เปลี่ยนตราสินค้าไปมา (Swing-Users) เป็นลูกค้าที่ใช้สินค้าหลายแบรนด์ 
ใน เวลาเวลาเดียวกันหรือทดแทนกัน ในการตัดสินใจซื้อสินค้าแบรนด์ใดแบรนด์หนึ่งหากไม่มีสินค้า 
แบรนด์ที่ต้องการก็อาจจะยินดีที่จะใช้สินค้าอีกแบรนด์หนึ่งทดแทนได้ ซึ่งการแบ่งตลาดนี้จะทําให้ 
ทราบถึงโครงสร้างตราสินค้า (Brand Network) ตามทัศนคติของลูกค้าหากองค์กรเข้าใจกับทัศนคติ
ของกลุ่มผู้บริโภคนี้ได้มากจะเป็นผลให้การวางแผนการสื่อสารการ ตลาดได้ตรงกับกลุ่มเปูาหมาย
ได้มากขึ้น เช่นกันการบริหารการสื่อสารสองทางระหว่างผู้บริโภคกับองค์กร (Contact 
Management) องค์กรควรคํานึงถึงเวลา สถานที่และสถานการณ์ต่างๆที่ลูกค้า ต้องการซึ่งสินค้าต้อง
มีการปรับปรุงอยูเ่สมอการสื่อสารจึงจะเป็นไปได้อย่างมี ประสิทธิภาพเนื่องจากในปัจจุบันการนําเสนอ
ข้อมูลเกี่ยวกับสินค้าและบริการที่ชัดเจนและเข้าถึงกลุ่มเปูาหมายมีความสําคัญต่อองค์กรอย่างยิ่ง 
(Schultz,Tannenbaum, and Lauterborn, 1994: 137) การกําหนดวัตถุประสงค์ และกลยุทธ์ 
ทางการสื่อสาร (Communications Objectives and Strategy) โดยการใช้ข้อมูลจาก 3 ขั้นตอน 
แรกมาวิเคราะห์ตั้งเป็นวัตถุประสงค์และ กลยุทธ์ทางการสื่อสารให้เหมาะสมกับพฤติกรรมของ
ผู้บริโภค เพ่ือให้เข้าถึงกลุ่มเปูาหมายได้มากที่สุดการกําหนดเครื่องมือและแนวทางการสื่อสาร 
(Marketing Tools & Marketing Communication Tactics) การที่จะบรรลุถึงวัตถุประสงค์เพ่ือให้
การสื่อสารการตลาดทั้งหมดเป็นไปในทิศทางเดียวกันนั้นเครื่องมือที่ใช้ในการสื่อ สารอาจจะเป็นการ
โฆษณาการ ประชาสัมพันธ์ การตลาดทางตรง การส่งเสริมการขายหรือการจัดกิจกรรม ทางการตลาด
อ่ืน ๆ ทั้งนี้ แต่ละเครื่องมือต่างต้องมีการผสมผสานเพ่ือให้ การสื่อสารการตลาดทั้งหมดเป็นไปใน
ทิศทางเดียวกันและสามารถบรรลุวัตถุ ประสงค์ที่ตั้ ง ไว้ด้วย (Schultz, Tannenbaum, and 
Lauterborn, 1994:139) ในระยะเวลาต่อมา (Schultz and Schultz 2004: 69) ได้พัฒนาขั้นตอน
ของ Schultz, Tannenbaum, and Lauterborn (1994: 139) ขึ้นใหม่ โดยมีการเพ่ิมเรื่องของการ
ประเมินผลซึ่งได้ แบ่งกระบวนการออกเป็น 5 ขั้นตอน ดังนี้ 
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 1) การกําหนดกลุ่มลูกค้าและกลุ่มเปูาหมาย (Identifying Customers/Prospects) เป็น
ขั้นตอนของการเก็บข้อมูลของลูกค้าและกลุ่มเปูาหมาย  
  2) การประเมินผลข้อมูล (Valuation) เป็นการนําข้อมูลลูกค้ามาประเมินในการกําหนด
วัตถุประสงค์ในการสื่อสาร  
  3) กําหนดข้อความที่จะสื่อสารไปสู่กลุ่มเปูาหมาย (Creating Delivering Message and 
Incentives) 

 4)ประมาณผลตอบรับจากการสื่อสาร(Estimate) 
  5) การจัดสรรงบประมาณ และการประเมินผล (Budget Allocation and Evaluation) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 2-1 ลักษณะของกระบวนการวางแผนการสื่อสารการตลาดแบบบูรณการ 
   

  จากผลการศึกษาแนวความคิดเกี่ยวกับแนวคิดการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ พบว่า 

การสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการนั้นทําให้สามารถนําเครื่องมือ ต่างๆมาผสมผสานและเลือกใช้ได้

อย่างเหมาะสมกับร้านอาหารลิตเติลโฮมเบเกอรี่ เพ่ือสื่อสารไปยังกลุ่มเปูาหมาย โดยนําเครื่องมือแต่

ละอย่างมาใช้ แตกต่างกัน เช่น การใช้โฆษณาผ่านสื่อเพ่ือสร้างให้กลุ่มเปูาหมายเกิดการรับรู้ การจัด
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กิจกรรมต่างๆ เพ่ือให้กลุ่มเปูาหมายเข้ามามีส่วนร่วม และการส่งเสริมการขาย เพ่ือกระตุ้ น

กลุ่มเปูาหมายให้เกิดการซื้อสินค้า โดยในแต่ละเครื่องมือต้องเลือกใช้ให้เกิดประสิทธิผลกับ

กลุ่มเปูาหมายมากที่สุด กลุ่มเปูาหมายมีการเปิดรับมากที่สุด อีกทั้งยังต้องใช้กันแบบผสมผสานและ  

สร้างสรรค์ให้ทุกเครื่องมือ สอดคล้องกันเพ่ือทําให้กลุ่มเปูาหมาย เข้าใจสิ่งที่ต้องการจะสื่อสาร เพ่ือให้

เกิดประสิทธิภาพมากที่สุด  

2. ทฤษฏีส่วนประสมการตลาดบริการ (The Service Marketing Mix) หรือ 7 Ps 

สวนประสมการตลาดบริการ (Service Marketing Mix) หรือ 7 Ps ตามแนวคิดของ 

Philip Kotler (อางใน ศิริวรรณ เสรีรัตน และคณะ, 2546) ประกอบดวย (1) ผลิตภัณฑ Product) 

(2) ราคา (Price) (3) การจัดจําหนาย (Place) (4) การสงเสริมการตลาด (Promotion) และ

นอกจากนั้นยัง ตองอาศัยเครื่องมืออ่ืนๆ เพ่ิมเติมประกอบดวย (5) บุคคล (People) ซ่ึงตองอาศัยการ

คัดเลือก การฝกอบรม การจูงใจ เพ่ือใหสามารถสราง ความพึงพอใจใหกับลูกคาไดแตกตางเหนือ 

คูแขงขัน มี ความสามารถ มีทัศนคติที่ดี สามารถตอบสนองตอลูกคา มีความคิดริเริ่ม มีความสามารถ

ในการ แกปญหาและสามารถสรางคานิยมใหกับบริษัท (6) การสรางและนําเสนอลักษณะทาง

กายภาพ (Physical Evidence and Presentation) และ (7) กระบวนการ (Process) โดยมี

รายละเอียดดังนี้ 

1. ผลิตภัณฑ Product) หมายถึง สิ่งที่นําเสนอแกตลาดเพ่ือตอบสนองความตองการ

ของ ลูกคาและ ตองสรางคุณคาใหเกิดขึ้น ไดแก รายการที่ใหบริการ การบริการจากพนักงาน เครื่อง

มือตางๆ ที่ใชในการใหบริการ 

2. ราคา (Price) หมายถึง ตนทุนที่ลูกคาตองจายในการแลกเปลี่ยนสินคาและบริการ 

รวมถึงความพยายามในการใช ความคิดและการก อพฤติกรรม ซึ่ งต องจ ายพร อมราคาของ 

สินคาทีเ่ปนตัวเงิน ไดแก อัตราคาบริการ คาบริการเสริมตาง ๆ 

3. การจัดจําหนาย (Place) หมายถึง กิจกรรมที่เกี่ยวของที่จะนําเสนอบริการใหแกลูกคา 

ซึ่งตองพิจารณาในสวนของที่ตั้ง สถานที่ในการบริการใหแกลูกคา ชองทางในการนําเสนอการ 

ใหบริการแกลูกคาที่สามารถเขาถึงลูกคาไดงาย ไมตองใชความยากลําบากในการมาขอรับบริการ 

รวมทั้งมีคาใชจายนอยที่สุดซึ่งในปจจุบันรูปแบบในการนําเสนอบริการมี การใชเครื่องมือไปรษณียการ
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สื่อสารโดยจดหมายอิเล็กทรอนิกสหรือ โทรศัพท ทําใหสามารถใหบริการแกลูกคาไดมากขึ้น 

4. การสงเสริมการตลาด (Promotion) หมายถึง การติดตอสื่อสารขอมูลระหวางผูขาย

กับ ผ ูซื้อ การสรางทัศนคติและพฤติกรรมการซื้อ ซึ่งการสงเสริมการตลาดเพ่ือใหกลุมเปาหมายเขาใจ 

และเห็นคุณ คาของสิ่งที่เสนอขาย 

5. บุคคล (People) หมายถึง องคประกอบที่สําคัญของการดําเนินธุรกิจดังนั้นตองอาศัย 

การสรรหา การฝกอบรม การจูงใจเพ่ือสรางความพอใจใหแกลูกคาเพ่ือใหเกิดความแตกตางจากคูแข

งขัน พนักงานต้องมีทัศนคติที่ดีมีสามารถในการแก้ไขปัญหาให้ลูกคาได้ดี 

6. การสรางและนําเสนอลักษณะทางกายภาพ (Physical Evidence and 

Presentation) หมายถึง การแสดงใหลูกคามองเห็นคุณคาและรูสึกพึงพอใจ ในการใหบริการไดแก

สภาพชองทาง การใหบริการ ลักษณะการแตงกาย ของพนักงาน อุปกรณหรือสิ่งอํานวยความ

สะดวกตาง ๆ ภายใน สถานประกอบการที่ผูใชบริการสามารถมองเห็นจากภายนอกและสราง ความ 

ประทับใจใหแกลูกคา 

7. กระบวนการบริการ (Process) หมายถึง การอาศัยกระบวนการบางอยางเพ่ือจัดสงบ

ริการใหกับลูกคาไดอยางรวดเร็วและประทับใจลูกคาประกอบดวย ความรวดเร็วในการใหบริการ การ

ตอบรับจากพนักงานในการแกไขปญหา เมื่อเกิดขอผิดพลาดเปนตน ทั้งหมดจะสงผลตอ ความรูสึกนึก

คิดของลูกคาซึ่งมาใชบริการทั้งสิ้น กระบวนการบริการจึงถูกยอมรับวามีความสําคัญ ตอธุรกิจบริการ

สามารถสรางความพึงพอใจสูงสุดแกลูกคาได 

3. แนวคิดและทฤษฏีเกี่ยวกับพฤติกรรมผู้บริโภค (Consumer Behavior) 

การวางแผนการตลาดจะประสบความสําเร็จได้นั้น สิ่งที่นักการตลาดหรือ เจ้าของธุรกิจ 

จําเป็นต้องคํานึงถึงเป็นอันดับแรก คือ การมุ่งให้ความสนใจ กับความต้องของผู้บริโภค เนื่องจาก 

ปัจจุบันผู้บริโภคมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ ตลอดเวลาดังนั้นควรที่จะศึกษาเพ่ือให้ทราบถึงการรับรู้ 

ทัศนคติและ พฤติกรรมการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภคเพ่ือเป็นแนวทางในการวางแผนการ สื่อสาร

การตลาด เพื่อการรักษาฐานลูกค้าให้ได้มากที่สุด หากกิจการใดๆ ที่มีความรู้ความเข้าใจต่อพฤติกรรม

ผู้บริโภคอย่าง ถ่องแท้ จะทําให้กิจการ ดังกล่าววางแผนการทํางานไปยังกลุ่มเปูาหมายได้อย่างมี
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ประสิทธิภาพ และจะ มีความได้เปรียบในการดําเนินธุรกิจอย่างเห็นได้ชัด (Schiffman และ Kanuk 

1987) กล่าวว่า พฤติกรรมผู้บริโภค หมายถึง พฤติกรรมที่ผู้บริโภคแสดงออก ไม่ว่าจะเป็นการเสาะหา 

ซื้อ ใช้ ประเมินผล หรือการบริโภคผลิตภัณฑ์ บริการและแนวคิดต่างๆ ซึ่งผู้บริโภคคาดว่าจะสามารถ 

ตอบสนองความต้องการของตนได้เป็นการศึกษาการตัดสินใจของผู้บริโภค ในการใช้ทรัพยากรที่มี อยู่ 

ทั้งเงิน เวลา และกําลัง เพ่ือบริโภคสินค้าและบริการ ต่างๆ อันประกอบด้วย ซื้ออะไร ทําไมจึงซื้อ  

ซื้อเมื่อไหร่ อย่างไร ที่ไหน และบ่อยแค่ไหน ส่วน (รศ.ดร.เสรี วงษ์มณฑา 2542:30 -36) กล่าวว่า 

พฤติกรรมผู้บริโภค หมายถึง ผู้บริโภคท่ีมีความต้องการซื้อและมีอํานาจ ในการซื้อ ทําให้พฤติกรรมใน

การซื้อและพฤติกรรมในการใช้โดยปัจจัยข้างต้น จะมีความเกี่ยวข้องกับการตัด สินใจของผู้บริโภค 

และ สามารถแปลความหมาย ของพฤติกรรมผู้บริโภค หมายถึง การแสดงออกของผู้บริโภคในส่วนที่

เกี่ยวข้อง การแสวงหาเพ่ือให้ได้ มาซื้อผลิตภัณฑ์เพ่ือสนองความต้องการของผู้บริโภค โดยสรุปแล้ ว 

พฤติกรรม ผู้บริโภค หมายถึง การกระทําซึ่งผู้บริโภคทําการค้นหา การซื้อ การใช้ประเมินผล สินค้า

หรือบริการ เพ่ือตอบสนองความต้องการ ของตนเอง 

จากความหมายดังกล่าวข้างต้นเราอาจสรุปถึงลักษณะสําคัญของพฤติกรรม ผู้บริโภคได้ 

ดังนี้ 

1) พฤติกรรมผู้บริโภคมีความแปรเปลี่ยน เนื่องจากเป็นการกระทําของมนุษย์ที่ได้

อิทธิพล จากสิ่งที่มีความคงที่ อันได้แก่สภาวะแวดล้อมภายนอกและพฤติกรรมความรู้สึก นึกคิด 

ความรู้ ความเข้าใจของผู้บริโภคเอง ดังนั้นนักการตลาดพึงตระหนักว่ากลยุทธ์การตลาดควรต้องมีการ

ปรับเปลี่ยน เพ่ือให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมผู้บริโภคด้วยเช่นกัน 

2) พฤติกรรมผู้บริโภคเกี่ยวข้องกับการมีปฎิสัมพันธ์กันระหว่างความรู้สึก นึกคิดการ 

กระทําของตัวผู้บริโภคเองกับภาวะแวดล้อมภายนอก กล่าวคือพฤติกรรมผู้บริโภคที่เกิดขึ้น มิได้เกิด 

จากปัจจัยด้านตัวผู้บริโภคเพียงลําพังแต่จะได้รับอิทธพิลจากปัจจัยภายนอกที่อยู่แวดล้อมผู้บริโภคด้วย 

ดังนั้นนักการตลาดพึงเข้าใจได้ว่ากิจกรรมการตลาด ทั้งมวลสามารถส่งต่อ พฤติกรรมผู้บริโภคในทาง

ใด ทางหนึ่งด้วยเช่นกัน 

3) พฤติกรรมผู้บริโภคเก่ียวข้องกับการแลกเปลี่ยน กล่าวคือ มีการแลกเปลี่ยน บางสิ่งที่มี

ค่าระหว่างมนุษย์ด้วยกันซึ่งอาจจะแลกโดยการซื้อด้วยเงินและสิ่ง อ่ืนๆ เพ่ือให้ได้มาซึ่งผลิตภัณฑ์ 
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บริการ ความคดิ หรือประสบการณ์ต่างๆ และก่อให้เกิดความพอใจระหว่างผู้เเลกเปลี่ยนทั้งสองฝุาย

ในที่สุด 

4) พฤติกรรมผู้บริโภคเกี่ยวข้องกับกระบวนการการได้มา (Aquiring) การบริโภค 

(Consumer) และการกําจัด (Disposing) ซ่ึงผลิตภัณฑ์ บริการ ความคิด และประสบการณ์ต่างๆ จะ

เห็นได้ว่าพฤติกรรมผู้บริโภคเกี่ยวข้องกับ 3 ช่วงเวลาใหญ่ๆ ได้แก่ ช่วงการค้นหาและการซื้อเพ่ือให้ 

ได้มา ช่วงของการใช้หรือการบริโภค และช่วงเลิกใช้หรือการกําจัดทิ้ง ซึ่งนักการตลาดที่ มีความ

ละเอียดรอบคอบต้องดําเนินการกลยุทธ์การตลาดที่ สามารถสร้างความพึงพอใจแก่ผู้บริโภคได้ทั้ง 3 

ช่วงเวลา 

3.1 ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมผู้บริโภค การเข้าใจพฤติกรรมผู้บริโภคอย่างลึกซึ้งจะมีข้อ

ได้เปรียบต่อนักการตลาดหลายประการดังนี้ (ดารา ทีปะปาล, 2541: 50-51)  

3.1.1) การลดความสิ้นเปลืองให้น้อยลง (Less Waste) การโฆษณาจะต้องเสียค่าใช้จ่ายสูง

หากทําโฆษณาเข้าถึงผู้บริโภคคลาดเคลื่อนผิดกลุ่มเปรียบได้กับการยิงปืนพลาด เปูาหมายดังนั้นการ

เข้าใจพฤติกรรมผู้บริโภคอย่างลึกซึ้งจะช่วยให้ผู้ทําการโฆษณาสามารถเลือกกลุ่มเปูาหมายได้อย่าง

ถูกต้องแม่นยํามากข้ึน 

3.1.2) เพ่ิมประสิทธิภาพมากขึ้น (Greater Effectiveness) ทุกคนคงจะเห็นด้วยว่าเรายิ่ง

รู้จัก บุคคลดีมากขึ้นเท่าใด เราก็ยิ่งสามารถเข้าใจเขาได้มากยิ่งขึ้นเท่านั้น ในการสื่อสารการตลาดก็

เช่นกัน การเข้าใจผู้ฟังผู้รับสารอย่างลึกซ้ึงจะทําให้เกิดผลดีต่อการสื่อสารการตลาด 

3.1.3) กระชับความสัมพันธ์ระหว่างผู้ซื้อผู้ขายแน่นแฟูนยิ่งขึ้น (Improved Buyer-Seller-

Relationship)  

นักการสื่อสารการตลาดที่ประสบความสําเร็จจํานวนมาก มักจะพยายามสร้าง 

ความสัมพันธ์ระยะยาวกับลูกค้า ดังนั้นยิ่งลูกค้าดีเพียงใด ก็จะสามารถทําการตลาดเพ่ือสร้าง

ความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันได้มากขึ้นเท่านั้น ทั้งนี้พฤติกรรมผู้บริโภคสามารถอธิบายให้เข้าใจง่ายขึ้นด้วย 

โมเดลพฤติกรรมผู้บริโภค (Consumer Behavior Model) (ศิริวรรณ เสรีรัตน์ 2541 : 86) ซึ่งเป็น

การแสดงให้เห็นถึงเหตุจูงใจที่ทําให้เกิดการตัดสินใจซื้อ ผลิตภัณฑ์ของผู้บริโภค โดยเริ่มจากสิ่งกระตุ้น 
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ภายนอก ที่ทําให้ผู้บริโภค เกิดความต้องการ โดยจะผ่านเข้ามาในความรู้สึกนึกคิดของผู้ซื้อ (Buyer’s 

Black Box) เปรียบเสมือนกล่องดําท่ีผู้ผลิตหรือผู้ขายสามารถคาดคะเนได้ ทั้งนี้ความ รู้สึกนึกคิดของผู้ 

ซ้ือ (Buyer’s Black Box) จะได้รับอิทธิพลมาจากลักษณะต่างๆของผู้ซื้อเอง และจะส่งผลให้ผู้ซื้อมี 

การตอบสนอง (Buyer’s Response) โดยการซื้อสินค้าหรือบริการ ในที่สุดจากโมเดลพฤติกรรม 

ผู้บริโภค (Consumer Behavior Model) จะเห็นว่ามีองค์ประกอบหลายตัวเข้ามามีอิทธิพลต่อการ 

กําหนดพฤติกรรมผู้บริโภค จากผลการศึกษาแนวความคิดเกี่ยวกับพฤติกรรมผู้บริโภค สรุปได้ว่า

พฤติกรรมของ ผู้บริโภคมีผลต่อแบรนด์เป็นอย่างมาก มีส่วนในการตัดสินใจซื้อ เราจึงต้อง

ทําการศึกษาพฤติกรรมของ กลุ่มเปูาหมายเพ่ือให้สื่อสารได้ตรงและเข้าถึงกลุ่มผู้บริโภคเปูาหมายมาก

ที่สุด 

4. ทฤษฏีเกี่ยวกับความพึงพอใจ 

4.1 ความหมายของความพึงพอใจ 

ตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน (2542:775) ได้ให้ความหมายของความพึงพอใจ

หมายถึงพอใจหรือชอบใจเป็นพฤติกรรมเกี่ยวกับความพึงพอใจของมนุษย์ คือความพยายามที่จะขจัด

ความตึงเครียด หรือ ความกระวนกระวาย หรือภาวะไม่ได้ดุลยภาพในร่างกาย ซึ่งเมื่อมนุษย์สามารถ

ขจัดสิ่งต่างๆ ดังกล่าว ได้แล้ว มนุษย์ย่อมได้รับความพึงพอใจในสิ่งที่ตนต้องการ (เศกสิทธิ์ 2544:6) 

อุทัยพรรณ สุดใจ (2545: 7) ความพึงพอใจ หมายถึง ความรู้สึกหรือทัศนคติของบุคคลที่มีต่อ

สิ่งใดสิ่งหนึ่งโดยอาจจะเป็นไปในเชิงประเมินค่าว่าความรู้สึกหรือทัศนคติต่อสิ่งหนึ่งสิ่งใดนั้นเป็นไปใน

ทางบวกหรือทางลบ 

สุภาลักษณ์ ชัยอนันต์ (2540: 17) ได้ให้ความหมายของความพึงพอใจไว้ว่า ความพึงพอใจ

เป็นความรู้สึกส่วนตัวที่รู้สึกเป็นสุขหรือยินดีที่ได้รับการตอบสนองความต้องการในสิ่งที่ขาดหายไปหรือ

สิ่งที่ทําให้เกิดความไม่สมดุล ความพึงพอใจเป็นสิ่งที่กําหนดพฤติกรรมที่จะแสดงออกของบุคคลซึ่งมี

ผลต่อการเลือกที่จะปฏิบัติในกิจกรรมใดๆ นั้น 

อรรถพร (2546: 29) ได้สรุปว่า ความพึงพอใจ หมายถึง ทัศนคติหรือระดับความพึงพอใจ

ของบุคคลต่อกิจกรรมต่างๆ ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงประสิทธิภาพของกิจกรรมนั้นๆ โดยเกิดจากพ้ืนฐาน
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ของการรับรู้ ค่านิยมและประสบการณ์ที่แต่ละบุคคลได้รับ ระดับของความพึงพอใจจะเกิดขึ้นเมื่อ

กิจกรรมนั้นๆสามารถตอบสนองความต้องการแก่บุคคลนั้นได้ 

สายจิตร (2546: 14) ได้สรุปว่า ความพึงพอใจเป็นความรู้สึกที่มีต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่ง ซึ่งเป็นไปได้

ทั้งทางบวกและทางลบแต่ถ้าเมื่อใดที่สิ่งนั้นสามารถตอบสนองความต้องการหรือทําให้บรรลุ

จุดมุ่งหมายได้ก็จะเกิดความรู้สึกทางบวกแต่ในทางตรงกันข้าม ถ้าสิ่งใดสร้างความรู้สึกผิดหวังไม่บรรลุ

จุดมุ่งหมาย ก็จะทําให้เกิดความรู้สึกทางลบเป็นความรู้สึกไม่พึงพอใจจากความหมายที่กล่าวมา สรุป

ได้ว่า ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานเป็นเรื่องของความรู้สึกที่มีความสึกของบุคคลที่มีต่องานที่ปฏิบัติ

อยู่และความพึงพอใจจะส่งผลต่อขวัญในการปฏิบัติงาน อย่างไรก็ดีความพึงพอใจของแต่ละบุคคลไม่มี

วันสิ้นสุด เปลี่ยนแปลงได้เสมอ ตามกาลเวลาและสภาพแวดล้อมบุคคลจึงมีโอกาสที่จะไม่พึงพอใจใน

สิ่งที่เคยพึงพอใจมาแล้ว ฉะนั้นผู้บริหารจําเป็นจะต้องสํารวจตรวจสอบความพึงพอใจในการปฏิบัติให้

สอดคล้องกับความต้องการของบุคลากรตลอดไป ทั้งนี้เพ่ือให้งานสําเร็จลุล่วงตามเปูาหมายของ

องค์กรหรือหน่วยงานที่ตั้งไว้ 

4.2 ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับความพึงพอใจ 
         นักวิชาการได้พัฒนาทฤษฎีที่อธิบายองค์ประกอบของความพึงพอใจ และอธิบายความสัมพันธ์
ระหว่างความพึงพอใจกับปัจจัยอื่น ๆ ไว้หลายทฤษฎี 
  โคร์แมน (Korman, A.K., 1977 อ้างอิงในสมศักดิ์ คงเที่ยง และอัญชลี โพธิ์ทอง, 2542: 
161-162) ได้จําแนกทฤษฎีความพึงพอใจในงานออกเป็น 2 กลุ่มคือ 

1) ทฤษฎีการสนองความต้องการ กลุ่มนี้ถือว่าความพึงพอใจ ในงานเกิดจากความ
ต้องการส่วนบุคคลที่มีความสัมพันธ์ต่อผลที่ได้รับจากงานกับการประสบความสําเร็จตามเปูาหมาย
ส่วนบุคคล 

2) ทฤษฎีการอ้างอิงกลุ่ม ความพึงพอใจในงานมีความสัมพันธ์ในทางบวกกับคุณลักษณะ
ของงานตามความปรารถนาของกลุ่ม ซึ่งสมาชิกให้กลุ่มเป็นแนวทางในการประเมินผลการทํางาน 

มัมฟอร์ด (Manford, E., 1972 อ้างถึงใน สมศักดิ์ คงเที่ยง และอัญชลี โพธิ์ทอง, 2542: 
162) ได้จําแนกความคิดเกี่ยวกับความพึงพอใจงานจากผลการวิจัยออกเป็น 5 กลุ่มดังนี้ 

1) กลุ่มความต้องการทางด้านจิตวิทยา กลุ่มนี้ได้แก่ Maslow, A.H. , Herzberg. F และ 
Likert R.โดยมองความพึงพอใจงานเกิดจากความต้องการของบุคคลที่ต้องการความสําเร็จของงาน
และความต้องการการยอมรับจากบุคคลอ่ืน 

2) กลุ่มภาวะผู้นํา มองความพึงพอใจงานจากรูปแบบและการปฏิบัติของผู้นํา ที่มีต่อ 
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ผู้ใต้บังคับบัญชา กลุ่มนี้ได้แก่ Blake R.R., Mouton J.S. และ Fiedler R.R. 
3) กลุ่มความพยายามต่อรองรางวัล เป็นกลุ่มที่มองความพึงพอใจจากรายได้ เงินเดือน 

และผลตอบแทนอ่ืน ๆ กลุ่มนี ้ได้แก่ กลุ่มบริหารธุรกิจของมหาวิทยาลัยแมนเชสเตอร์ (Manchester 
Business School) 

        4) กลุ่มอุดมการณ์ทางการจัดการมองความพึงพอใจจากพฤติกรรมการบริหารงานของ

องค์กร ได้แก่ Crogier M. และ Coulder G.M. 

       5) กลุ่มเนื้อหาของงานและการออกแบบงาน ความพึงพอใจงานเกิดจากเนื้อหาของตัว

งานกลุ่มแนวคิดนี้มาจากสถาบันทาวิสตอค (Tavistock Institute) มหาวิทยาลัยลอนดอน 

4.3 ทฤษฎีลําดับขั้นความต้องการของมนุษย์ของมาสโลว์ 

อับราฮัม มาสโลว์ (Abraham Maslow) เป็นผู้วางรากฐานจิตวิทยามานุษยนิยม เขาได้

พัฒนาทฤษฎีแรงจูงใจซึ่งมีอิทธิพลต่อระบบการศึกษาของอเมริกันเป็นอันมาก ทฤษฎีของเขามีพ้ืนฐาน

อยู่บนความคิดท่ีว่า การตอบสนองแรงขับเป็นหลักการเพียงอันเดียว ที่มีความสําคัญท่ีสุดซึ่งอยู่

เบื้องหลังพฤติกรรมของมนุษย์ 

   มาสโลว์มีหลักการที่สําคัญเกี่ยวกับแรงจูงใจโดยเน้นในเรื่องลําดับขั้นความต้องการเขามี

ความเชื่อว่ามนุษย์มีแนวโน้มที่จะมีความต้องการอันใหม่ที่สูงขึ้นแรงจูงใจของคนเรามาจากความ

ต้องการพฤติกรรมของคนเรา มุ่งไปสู่การตอบสนอง ความพอใจ หลักการสําคัญมี 5 ประการ ดังนี้ 

 1) มนุษย์มีความต้องการ และความต้องการมีอยู่เสมอ ไม่มีที่สิ้นสุด 

  2) ความต้องการที่ได้รับการสนองแล้ว จะไม่เป็นสิ่งจูงใจสําหรับพฤติกรรมต่อไป ความ

ต้องการที่ไม่ได้รับการสนองเท่านั้นที่เป็นสิ่งจูงใจของพฤติกรรม 

  3) ความต้องการของคนซ้ําซ้อนกัน บางทีความต้องการหนึ่ง ได้รับการตอบสนองแล้วยังไม่

สิ้นสุดก็เกิดความต้องการด้านอ่ืนขึ้นอีก 

  4) ความต้องการของคนมีลักษณะเป็นลําดับขั้น ความสําคัญกล่าวคือ เมื่อความต้องการใน

ระดับต่ําได้รับการสนองแล้ว ความต้องการระดับสูงก็จะเรียกร้องให้มีการตอบสนอง 

       5) ความต้องการเป็นตัวตนที่แท้จริงของตนเอง 

ลําดับความต้องการพ้ืนฐานของ Maslow เรียกว่า Hierarchy of Needs มี 5 ลําดับขั้น ดังนี้ 
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4.3.1 ความต้องการด้านร่างกาย (Physiological Needs) เป็นต้องการปัจจัย 4 เช่น 

ต้องการอาหารให้อ่ิมท้อง เครื่องนุ่งห่มเพ่ือปูองกันความร้อน หนาวและอุจาดตา ยารักษาโรคภัยไข้

เจ็บ รวมทั้งที่อยู่อาศัยเพ่ือปูองกันแดด ฝน ลม อากาศร้อน หนาว และสัตว์ร้าย ความต้องการเหล่านี้

มีความจําเป็นต่อการดํารงชีวิตของมนุษย์ทุกคนจึงมีความต้องการพ้ืนฐานขั้นแรกท่ีมนุษย์ทุกคน

ต้องการบรรลุให้ได้ก่อน 

4.3.2 ความต้องการความปลอดภัย (Safety Needs) หลังจากท่ีมนุษย์บรรลุความต้องการ

ด้านร่างกาย ทําให้ชีวิตสามารถดํารงอยู่ในขั้นแรกแล้ว จะมีความต้องการด้านความปลอดภัยของชีวิต

และทรัพย์สินของตนเองเพ่ิมข้ึนต่อไป เช่น หลังจากมนุษย์มีอาหารรับประทานจนอ่ิมท้องแล้วได้เริ่ม

หันมาคํานึงถึงความปลอดภัยของ อาหาร หรือสุขภาพ โดยหันมาให้ความสําคัญกันเรื่องสารพิษท่ีติด

มากับอาหารซึ่งสารพิษเหล่านี้อาจสร้างความไม่ปลอดภัยให้กับชีวิตของเขาเป็นต้น 

4.3.3 ความต้องการความรักและการเป็นเจ้าของ (Belonging and Love Needs) เป็น

ความต้องการที่เกิดข้ึนหลังจากการที่มีชีวิตอยู่รอดแล้ว มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินแล้ว

มนุษย์จะเริ่มมองหาความรักจากผู้อ่ืนต้องการที่จะเป็นจ้าของสิ่งต่างๆ ที่ตนเองครอบครองอยู่ตลอดไป 

เช่น ต้องการให้พ่อแม่ พ่ีน้อง คนรัก รกัเราและต้องการให้เขาเหล่านั้นรักเราคนเดียว 

ไมต่้องการให้เขาเหล่านั้นไปรักคนอื่น โดยการแสดงความเป็นเจ้าของ เป็นต้น 

4.4.4 ความต้องการการยอมรับนับถือจากผู้อ่ืน (Esteem Needs) เป็นความต้องการอีกข้ัน

หนึ่งหลังจากได้รับความต้องการทางร่างกาย ความปลอดภัย ความรักและเป็นเจ้าของแล้วจะต้องการ

การยอมรับนับถือจากผู้อ่ืน ต้องการได้รับเกียรติจากผู้อ่ืน เช่น ต้องการการเรียกขานจากบุคคลทั่วไป

อย่างสุภาพ ให้ความเคารพนับถือตามควรไม่ต้องการการกดขี่ข่มเหงจากผู้อ่ืน เนื่องจากทุกคนมีเกียรติ

และศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์เท่าเทียมกัน 

4.4.5 ความต้องการความเป็นตัวตนอันแท้จริงของตนเอง (Self – Actualization Needs)
เป็นความต้องการขั้นสุดท้าย หลังจากท่ีผ่านความต้องการความเป็นส่วนตัว เป็นความต้องการที่
แท้จริงของตนเอง ลดความต้องการภายนอกลง หันมาต้องการสิ่งที่ตนเองมีและเป็นอยู่ ซึ่งเป็นความ
ต้องการขั้นสูงสุดของมนุษย์ แต่ความต้องการในขั้นนี้มักเกิดขึ้นได้ยาก เพราะต้องผ่านความต้องการ
ในขั้นอ่ืนๆ มาก่อนและต้องมีความเข้าใจในชีวิตเป็นอย่างยิ่ง เมื่อวิเคราะห์โดยรอบด้านแล้วจะพบวา่
ระดับความต้องการทั้ง 5 ระดับของมนุษย์ตามแนวคิดของมาสโลว์นั้น สามารถตอบคําถามเรื่องความ
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มุ่งหมายของชีวิตได้ครบถ้วน ในระดับหนึ่ง เพราะมนุษย์เราตามปกติจะมีระดับความต้องการหลาย
ระดับ และเม่ือความต้องการระดับต้นได้รับการสนองตอบก็จะเกิดความต้องการในระดับสูงเพ่ิมขึน้
เรื่อยไปตามลําดับจนถึงระดับสูงสุด การตอบคําถามเรื่องเปูาหมายและคุณค่าของชีวิตมนุษย์ตามแนว
ของจิตวิทยาแขนงมนุษยนิยมจึงทําได้เราได้เห็นคําตอบในอีกแง่มุมหนึ่ง 
 

ธุรกิจร้านอาหารนั้นจะต้องอาศัยทฤษฎีความต้องการพ้ืนฐานของมาสโลว์ในการทําให้
เกิดความพึงพอใจในจิตใจของลูกค้ากลุ่มเปูาหมาย เมื่อลูกค้ากลุ่มเปูาหมายเกิดความพึงพอใจใน
บริการของร้านอาหาร ก็จะสามารถทําให้เกิดการใช้บริการซ้ํา และเกิดการบอกต่อ นอกจากความพึง
พอใจของลูกค้า จะสามารถทําให้เกิดการบอกต่อและการซื้อซ้ําแล้วยังช่วยสร้างภาพลักษณ์ท่ีดีให้กับ
ร้านอาหารได้อีกด้วย 
 
5. แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการบริการ 

5.1 ความหมายของการบริการ 
จิตตินันท์ เดชะคุปต์ (2549: 7) ได้กล่าวว่า การบริการไม่ใช่สิ่งที่มีตัวตน แต่เป็นกระบวนการ

หรือกิจกรรมต่างๆ ที่เกิดขึ้น จากการปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้ที่ต้องการใช้บริการ (ผู้บริโภค/ลูกค้า/
ผู้รับบริการ) กับ ผู้ให้บริการ (เจ้าของกิจการ/พนักงานงานบริการ/ระบบการจัดการบริการ) หรือ
ในทางกลับกัน ระหว่างผู้ให้บริการกับผู้รับบริการ ในอันที่จะตอบสนองความต้องการอย่างใดอย่าง
หนึ่ง ให้บรรลุผลสําเร็จ ความแตกต่างระหว่างสินค้าและการบริการ ต่างก็ก่อให้เกิดประโยชน์และ
ความพึงพอใจแก่ลูกค้าที่มาซื้อ โดยที่ธุรกิจบริการจะมุ่งเน้นการกระทําที่ตอบสนองความต้องการของ
ลูกค้า อันนําไปสู่ความพึงพอใจที่ได้รับบริการนั้น ในขณะนี้ธุรกิจทั่วไป มุ่งขายสินค้าที่ลูกค้าชอบและ
ทําให้เกิดความพึงพอใจที่ได้เป็นเจ้าของสินค้านั้น 

 
        คริสโตเฟอร์ เอช เลิฟล็อค และลอเรน ไรท์ (2003: 4) ได้ให้ความหมายการบริการ 2 อย่าง
ดังนี้ 
         1) บริการเป็นปฏิกิริยาหรือการปฏิบัติงานที่ฝุายหนึ่งเสนอให้กับฝุายอ่ืน แม้ว่ากระบวนการ 
(Process) อาจผูกพันกับตัวสินค้าก็ตาม แต่ปฏิบัติการก็เป็นสิ่งที่มองไม่เห็น จับต้องไม่ได้ และไม่
สามารถครอบครองได้ 
        2) บริการเป็นกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่สร้างคุณค่าและจัดหา คุณประโยชน์ (Benefits) 
ให้แก่ลูกค้าในเวลาและสถานที่เฉพาะแห่ง อันเป็นผลมาจากการที่ ผู้รับบริการหรือผู้แทนนําเอาความ
เปลี่ยนแปลงมาให้ 
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จินตนา บุญบงการ (2539: 15) ได้ให้ความหมายของการบริการ ว่าเป็นสิ่งจับต้องสัมผัส
แตะต้องอาศัยได้ยาก และเสื่อมสูญสภาพไปได้ง่าย บริการจะทําขึ้นทันทีและส่งมอบให้ผู้รับบริการ
ทันทีหรือเกือบจะทันที ดังนั้นการบริการจึงเป็นกระบวนการของกิจกรรมของการส่งมอบบริการจาก
ผู้ให้ไปยังผู้รับบริการ ไม่ใช่สิ่งที่จับต้องได้ชัดเจน แต่ออกมาในรูปของเวลา สถานที่รูปแบบ และที่
สําคัญเป็นสิ่งทีเ่อ้ืออํานวยทางจิตใจ ทําให้เกิดความพึงพอใจ คําว่าการบริการ ตรงกับภาษาอังกฤษว่า 
SERVICE ซึ่งถ้าหากหาความหมายดี ๆ ให้กับอักษรภาษาอังกฤษ 7 ตัวนี้ อาจได้ความหมายของการ
บริการที่สามารถยึดเป็นหลักการปฏิบัติได้ตามความหมายของอักษร ทั้ง 7 นี้ คือ 
           

S = Smiling & Sympathy ยิ้มแย้มและเอาใจเขามาใส่ใจเรา เห็นอกเห็นใจต่อความ
ลําบากยุ่งยากของผู้มารับการบริการ 

E = Early Response ตอบสนองต่อความประสงค์จากผู้รับบริการอย่างรวดเร็ว 
R = Respectful แสดงออกถึงความนับถือให้เกียรติผู้รับบริการ 
V = Voluntariness Manner การให้บริการที่ทําอย่างสมัครใจเต็มใจทํา 
 I = Image Enhancing การรักษาภาพลักษณ์ของผู้ให้บริการและองค์กร 
C = Courtesy ความอ่อนน้อม อ่อนโยน สุภาพมีมารยาทดี 
E = Enthusiasm ความกระฉับกระเฉง กระตือรือร้นขณะให้บริการและให้บริการ

มากกว่าผู้รับบริการคาดหวังเอาไว้ 
ฉัตรยาพร เสมอใจ (2547: 14) ได้ให้ความหมายของการบริการไว้ว่า กิจกรรมประโยชน์ 

หรือความพึงพอใจที่จัดทําข้ึนเพื่อเสนอขาย หรือกิจกรรมที่จัดทําข้ึนรวมกับการขายสินค้าจาก 
ความหมายดังกล่าว สามารถอธิบายได้ว่า การบริการแบ่งออกเป็น 2 รูปแบบ คือ 

1) ผลิตภัณฑ์บริการ เป็นกิจกรรมผลประโยชน์หรือความพึงพอใจที่ผู้ขายจัดทําขึ้นเป็น 
ผลิตภัณฑ์รูปแบบหนึ่งเพ่ือสนองความต้องการแก่ผู้บริโภค เช่น การนวดเพื่อผ่อนคลายกล้ามเนื้อ การ 
ตรวจและรักษาโรค การจัดที่พักในรูปแบบต่างๆ การให้ความรู้และพัฒนาทักษะในสถานศึกษาต่างๆ 
การให้คําปรึกษาในการบริหารธุรกิจ หรือการให้ความบันเทิงในรูปแบบต่างๆ 

2) การบริการส่วนครบ เป็นกิจกรรมผลประโยชน์หรือความพึงพอใจที่ผู้ขายจัดทําขึ้น 
เพ่ือเสริมกับสินค้าเพ่ือให้การขายและให้สินค้ามีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น เช่น บริการติดตั้งเครื่องซักผ้า 
หลังการขาย การตรวจเช็คเครื่องปรับอากาศตามระยะเวลา หรือการให้คําแนะนําในการใช้งาน
เครื่องพิมพ์ให้มีประสิทธิภาพ หรือการฝึกอบรมใช้เครื่องจักรในการผลิตให้กับลูกค้า 

Kotler (1997: 611) ได้จํากัดความของการบริการไว้ดังต่อไปนี้ การบริการเป็นการ
แสดงหรือสมรรถนะที่หน่วยงานหนึ่งๆ สามารถเสนอให้กับอีกหน่วยงานอันเป็นสิ่งที่ไม่ มีรูปลักษณ์
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อย่างเป็นแก่นสาร และไม่มีผลลัพธ์ในสภาพความเป็นเจ้าของในสิ่งใด โดยที่การผลิตอาจจะไม่ถูก
ผูกมัดกับผลิตภัณฑ์กายภาพ 

ดังนั้น ในการรักษาคุณภาพการบริการจึงจําเป็นต้องควบคุมในทุกๆ หน่วยบริการให้เป็น
ที่พึงพอใจของผู้มารับบริการเสมอ คือ จะต้องมีการบริการดีทั้งองค์กร ซึ่งการบริการจะดีหรือไม่ดีต่อผู้ 
มารับบริการนั้น ยังขึ้นอยู่กับความคาดหวังของผู้รับบริการ และในการสร้างธุรกิจองค์กรทุกชนิดต้อง 
รักษาความพึงพอใจของผู้รับบริการให้อยู่ตลอด 

สรุปได้ว่า การบริการ เป็นกิจกรรมการกระทําและการปฏิบัติที่ผู้ให้บริการจัดทําขึ้น เพ่ือ
เสนอขาย และส่งมอบสู่ผู้รับบริการหรือเป็นกิจกรรมที่จัดทําข้ึนรวมกับการขายสินค้าเพ่ือสนองความ 
ต้องการและสร้างความพึงพอใจให้แก่ผู้รับบริการอย่างทันทีทันใด ลักษณะของการบริการมีทั้งไม่มี 
รูปร่างหรือตัวตน จับสัมผัสแตะต้องได้ยากและเป็นสิ่งที่เสื่อมสูญสลายได้ง่ายแต่นํามาซื้อขายกันได้ 
        

5.2 ความหมายของธุรกิจบริการ 
ฉัตยาพร เสมอใจ (2545: 10) ได้ให้ความหมายของธุรกิจบริการไว้ว่า เป็นธุรกิจที่ดําเนิน

กิจกรรมที่ตอบสนองต่อความต้องการของผู้บริโภคเพ่ือสร้างพึงพอใจแก่ผู้บริโภคและผลประโยชน์ของ
ธุรกิจ 
      ปณิศา ลัญชานนท์ (2548: 163) ได้ให้ความหมายของธุรกิจบริการไว้ว่า เป็นการบริการ 
(Service) ซึ่งเป็นกิจกรรม ผลประโยชน์ หรือความพึงพอใจที่สามารถตอบสนองความต้องการของ
ลูกค้าได้ เช่น โรงเรียน โรงพยาบาล โรงแรม ธนาคาร เป็นต้น 
      ยุพาวรรณ วรรณวาณิชย์ (2548: 1) ได้ให้ความหมายของธุรกิจบริการไว้ว่า เป็นองค์กร
หรือหน่วยงานที่จัดตั้งขึ้นเพ่ือให้หรือขายบริการ โดยปกติจะมีวัตถุประสงค์เพ่ือแสวงหากําไร ซึ่งการให้
หรือขายบริการดังกล่าวอาจจะเป็นการให้หรือขายโดยตรงสู่ลูกค้าหรือโดยทางอ้อม หรือโดยต่อเนื่องก็
ได้จากความหมายของธุรกิจบริการดังกล่าวข้างต้น สรุปได้ว่า ธุรกิจบริการ เป็นธุรกิจที่ดําเนินกิจกรรม
ให้บริการซึ่งจะจัดหาบริการในรูปแบบต่าง ๆ และเสนอขายบริการให้แก่ผู้บริโภคเพ่ือความ
สะดวกสบาย ความปลอดภัย ความสนุกสนานบันเทิง ซึ่งการให้บริการดังกล่าวต้องสามารถตอบสนอง 
ต่อความต้องการและสร้างพึงพอใจให้แก่ผู้บริโภคได้และผู้ให้บริการจะเรียกค่าบริการเป็นค่าตอบแทน 
 

5.3 ลักษณะของการบริการ 
5.3.1 ความไว้วางใจ (Trust) การบริการเป็นกิจกรรมหรือการกระทําที่ผู้ให้บริการปฏิบัติต่อ

ผู้รับบริการในขณะที่กระบวนการบริการเกิดขึ้น ผู้รับบริการไม่ทราบล่วงหน้าว่าจะได้รับการปฏิบัติ
เช่นไร ดังนั้นการตัดสินใจซื้อบริการจึงเป็นสิ่งที่ต้องเกิดจากความไว้วางใจ ซึ่งต่างจากสินค้าที่สามารถ
เห็นรูปลักษณ์หรือเลือกคุณภาพได้ (เอนก สุวรรณบัณฑิต และภาสกร อดุลพัฒนกิจ 2548: 25 – 26) 
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5.3.2 ไม่สามารถจับต้องได้ (Intangibility) หมายความว่า ผู้บริโภค (ลูกค้าที่คาดหวัง) ไม่
สามารถรู้สึกมองเห็น ได้ยิน ลิ้มรส หรือได้กลิ่น ทําให้ไม่สามารถทดลองใช้ผลิตภัณฑ์ก่อนที่จะทําการ
ซื้อ เช่น การทําศัลยกรรม หรือการโดยสารบนเครื่องบิน สิ่งเหล่านี้ผู้บริโภคไม่สามารถรู้ผลของการ
บริการได้จนกว่าจะมีการผ่าตัดหรือการเดินทางจริง ทําให้ผู้บริโภคพยายามจะแสวงหาสิ่งที่จะบ่งบอก
ถึงคุณภาพของการบริการ (Service Quality) เพ่ือทําให้ตัวเองเกิดความเชื่อมั่นที่จะใช้บริการนั้นๆ
นักการตลาด จึงต้องพยายามทําให้บริการมีความสามารถในจับต้องได้ให้มากที่สุดโดยโปรแกรมการ
ส่งเสริมการตลาดควรชี้ให้เห็นถึงประโยชน์ที่จะได้รับจากบริการอย่างชัดเจนมากว่าที่จะเน้นตัวบริการ
เท่านั้น (ปณิศา ลัญชานนท์ 2548: 163) 

5.3.3 ความไม่สามารถแบ่งแยกได้ (Service Inseparability) หมายความว่า การผลิตและ
การบริโภคเกิดขึ้นในขณะเดียวกัน ในประเด็นนี้จะตรงข้ามกับการผลิตสินค้าซึ่งเริ่มจากการนําวัตถุดิบ
มาผลิต แล้วนําไปเก็บไว้ในคลังสินค้า และหลังจากที่ผู้บริโภคตัดสินใจซื้อจึงจะเกิดการบริโภค ส่วน
บริการนั้นเริ่มจากการที่ผู้บริโภคตัดสินใจซื้อแล้วจึงเกิดการผลิตและการบริโภคในขณะเดียวกัน เช่น
ผู้บริโภคตัดสินใจว่าจะตัดผมที่ร้านนี้แล้วช่างตัดผมจึงเริ่มกระบวนการผลิต (การตัดผม) และผู้บริโภค
ได้รับผมทรงใหม่ในขณะเดียวกัน (ปณิศา ลัญชานนท์ 2548: 163) 

5.3.4 ลักษณะที่แตกต่างไม่คงที่ (Heterogeneity) การบริการมีลักษณะไม่คงที่ และไม่
สามารถกําหนดมาตรฐานที่แน่นอนได้ การบริการข้ึนอยู่กับแต่ละแบบของผู้ให้บริการ ซึ่งมีวิธีการ 
ให้บริการเป็นลักษณะเฉพาะของตนเอง ทั้งนี้การบริการขึ้นอยู่กับผู้ให้บริการ ผู้รับบริการ ช่วงเวลา 
ของการบริการและสภาพแวดล้อมขณะบริการ (เอนก สุวรรณบัณฑิต และภาสกร อดุลพัฒนกิจ 
2548: 25 – 26) 

5.3.5 สูญเสียง่ายหรือเสียหายง่าย (Perishability) บริการต่าง ๆ ไม่สามารถกักตุนจัดเก็บ
หรือสต็อกเอาไว้ได้เหมือนกับสินค้าหรือผลิตภัณฑ์ ทั้งนี้เพราะงานบริการมีเงื่อนไขเรื่องเวลาเข้ามา
เกี่ยวข้อง จึงไม่สามารถเก็บบริการเอาไว้ขายได้ เช่น ในฤดูการท่องเที่ยว ห้องพักของโรงแรมจะมี 
ลูกค้าเข้าพักเต็ม และยังมีลูกค้าอีกจํานวนไม่น้อยที่ไม่สามารถจองห้องพักในเวลานั้นได้ แต่ในช่วงฤดู 
ฝน ห้องพักของโรงแรมว่างเป็นจํานวนมาก ซึ่งห้องพักท่ีว่างจํานวนมากเหล่านี้ก็ไม่สามารถนําไปขาย 
ในฤดูกาลท่องเที่ยวที่ผ่านมาได้ เพราะมีเงื่อนไขของเวลาเข้ามาเกี่ยวข้อง (นิติพล ภูตะโชติ 2549:  
170–171) 

5.3.6 ลักษณะที่ไม่สามารถแสดงความเป็นเจ้าของได้ (Non-Ownership) การบริการมี
ลักษณะที่ไม่มีความเป็นเจ้าของเมื่อมีการซื้อบริการเกิดขึ้น (เอนก สุวรรณบัณฑิต และภาสกร อดุล
พัฒนกิจ 2548: 25 – 26) 
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5.4 ความสําคัญของการบริการ 
ได้กล่าวถึงความสําคัญของการบริการเป็นการให้บริการที่ดีและมีคุณภาพจากตัวบุคคล

ซึ่งต้องอาศัยเทคนิค กลยุทธ์ ทักษะและความแนบเนียมต่างๆ ที่จะทําให้ชนะใจลูกค้า ผู้ที่มาติดต่อ
ธุรกิจ หรือบุคคลทั่วไปที่มาใช้บริการจึงถือได้ว่ามีความสําคัญอย่างยิ่ง ในปัจจุบันนี้ การให้บริการ
สามารถกระทําได้ ทั้งก่อนและในระหว่างการติดต่อหรือภายหลังการติดต่อ โดยได้รับการบริการจาก
ตัวบุคคลทุกระดับภายในองค์กร รวมทั้งผู้บริหารขององค์กรนั้นๆ การบริการที่ดีจะเป็นเครื่องมือช่วย
ให้ผู้ติดต่อกับองค์กรธุรกิจเกิดความเชื่อถือศรัทธา และการสร้างภาพลักษณ์ซึ่งจะมีผลในการจัดซื้อ
หรือบริการอ่ืนๆ ในโอกาสหน้า (สมชาย กิจยรรยง 2536: 15) 

 
      5.5 ประเภทของธุรกิจบริการ 

วีระรัตน์ กิจเลิศไพโรจน์ (2548: 33) ได้กล่าวถึง ธุรกิจบริการสามารถจัดประเภทได้ 4 
ประเภท ดังนี้ 

ประเภทที่ 1 การบริการต่อร่างกายลูกค้า (People Processing Service) ประเภทนี้ 
เป็นบริการที่มีการถูกเนื้อต้องตัวลูกค้าโดยตรง (เช่น ตัดผม นวดแผนโบราณ ฯลฯ) หรือไม่ก็เป็น
บริการทางกายภาพ (เช่น บริการขนส่งมวลชน – เคลื่อนย้ายตัวลูกค้าไปที่จุดหมายปลายทาง) ซ่ึง
ลูกค้าจําเป็นต้องอยู่ในสถานที่ให้บริการตลอดทั้งกระบวนการให้บริการ จนกว่าจะได้รับผลประโยชน์
ตามท่ีต้องการจากบริการนั้น 

ประเภทที่ 2 การบริการต่อจิตใจลูกค้า (Mental Stimulus Processing Service) 
ประเภทนี้เป็นการให้บริการ โดยไม่จําเป็นต้องถูกเนื้อต้องตัวลูกค้า แต่เป็นการให้บริการต่อจิตใจ
อารมณ์หรือความ รู้สึกของลูกค้า (เช่น โรงภาพยนตร์ โรงเรียน วัด โบสถ์ ฯลฯ) ซึ่งลูกค้าเป็นต้องอยู่
ในสถานที่ให้บริการตลอดทั้งกระบวนการให้บริการจนกว่าจะได้รับผลประโยชน์ตามที่ต้องการจาก
บริการนั้น แต่สถานบริการในที่นี้ อาจจะหมายถึง สถานที่ใดสถานที่หนึ่ง ที่เฉพาะเจาะจงในการ
ให้บริการนั้น เช่น โรงละคร โรงภาพยนตร์ หรืออาจจะอยู่ในสถานที่ที่ไกลออกไป แต่ลูกค้ากับผู้
ให้บริการสามารถติดต่อกันได้ โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศหรือระบบโทรคมนาคม(เช่น บริการสืบ
ข้อมูลทางอินเตอร์เน็ต บริการเรียนทางไกลของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช บริการระบบ
โทรศัพท์ไร้สายของ AIS และ DTAC เป็นต้น) 

ประเภทที่ 3 การบริการต่อสิ่งของของลูกค้า (Procession Processing Service) ใน
หลายๆครั้งของการซื้อบริการ เราไม่ได้ซื้อให้กับตัวเราเอง แต่เราซื้อบริการให้กับสิ่งของของเรา เช่น 
บริการซัก อบ รีด (ซื้อบริการให้กับเสื้อผ้าของเรา) ไปหาสัตวแพทย์ (ซื้อบริการให้กับสัตว์เลี้ยงของเรา) 
เป็นต้น ดังนั้น บริการในกลุ่มนี้จะเป็นบริการที่ให้บริการโดยการถูกเนื้อต้องตัวสิ่งของสัตว์เลี้ยง หรือ 
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สิ่งของอย่างใดอย่างหนึ่งของลูกค้า ซึ่งลูกค้าจําเป็นต้องเอาสิ่งของหรือสัตว์เลี้ยงมาไว้ในสถานที่
ให้บริการโดยตัวลูกค้าไม่จําเป็นต้องอยู่ ในสถานบริการในระหว่างที่ เกิดการให้บริการก็ได้  
      ประเภทที่ 4 การบริการต่อสารสนเทศของลูกค้า (Information Processing Service)
บริการในกลุ่มนี้เป็นบริการที่ทําต่อสิ่งของของลูกค้าเช่นเดียวกับบริการประเภทที่  3 แต่ต่างกันตรงที่
ลักษณะของ “สิ่งของของลูกค้า” โดย “สิ่งของของลูกค้า” ในบริการประเภทที่ 3 จะเป็นของที่มี
ตัวตน แต่สิ่งของในประเภทที่ 4 จะเป็นของที่ไม่มีตัวตน ซึ่งส่วนใหญ่เป็นข้อมูลสารสนเทศของลูกค้า
บริการประเภทนี้ ได้แก่ ธนาคาร บริการที่ปรึกษาทางธุรกิจ บริการวิจัยการตลาด เป็นต้น 

 
จากประเภทธุรกิจบริการดังกล่าวข้างต้น บ่งบอกได้ว่า การวิจัยในครั้งนี้เป็นธุรกิจบริการ 

ประเภทที่ 2 คือ เป็นการบริการต่อต่อจิตใจลูกค้า (Mental Stimulus Processing) ไม่จําเป็นต้องถูก
เนื้อต้องตัวลูกค้า แต่เป็นการให้บริการต่อจิตใจอารมณ์หรือความ รู้สึกของลูกค้า เช่น โรงภาพยนตร์  
 

5.6 แนวคิดการให้บริการ 
จิตตินันท์ เดชะคุปต์ (2544: 15-17) ได้กล่าวว่า แนวคิดการให้บริการให้เกิดในจิตใจผู้

ให้บริการ ต้องเริ่มจากการมีทัศนคติที่ดีในการบริการ หากทุกคนมีจิตสํานึกในการให้บริการ และถือ
ว่าทุกคนในบริษัทมีความรับผิดชอบร่วมกัน ทุกคนล้วนเป็นทูตในความสัมพันธ์กับลูกค้า ความ
ผิดพลาดบกพร่องในหน้าที่ บกพร่องในการบริการ จะมีผลต่อลูกค้าและเป็นการบ่อนทําลาย ชื่อเสียง 
ของบริษัทในที่สุด ฉะนั้นผู้ให้บริการจะต้องคิดให้ได้เสมอว่า 

1) ลูกค้าต้องถูกเสมอ 
2) ผู้ให้บริการเป็นพระเอกไม่ได้เป็นแค่ตัวพระรอง 
3) งานบริการเป็นงานผู้ให้ 
4) งานบริการเป็นงานฝึกระดับจิตใจ 
5) รักงานบริการต้องทําใจและอดทน 
6) บริการอย่างเอาใจลูกค้ามาใส่ใจเรา 
7) ยอมรับความแตกต่างของลูกค้า 
8) บริการลูกค้าเสมือนญาติของตนเอง 
9) บริการเสมือนเป็นเจ้าของกิจการ 

              
ลักษณะที่ดีของผู้ให้บริการต้อนรับ 

1) แต่งกายเรียบร้อย 
2) พูดจาชัดเจน มีหางเสียงไพเราะ 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



32 

 

3) ทําตนเป็นคนสุภาพ สง่าผ่าเผย 
4) ยิ้มอยู่เสมอ ทั้งใบหน้า ดวงตา และริมฝีปากเป็นยิ้มที่สดชื่นประทับใจ 
5) หลีกเลี่ยงคํากล่าวปฏิเสธ แต่ต้องพยามยามหลีกเลี่ยงการรับคําท่ียังไม่แน่ใจ 
6) แสดงให้ปรากฏชัดว่าเต็มใจให้บริการ 
7) หลีกเลี่ยงการโต้แย้งหรือฉุนเฉียว ใส่อารมณ์โกรธต่อผู้มาติดต่อทุกกรณี 
8) ระลึกไว้เสมอว่า ความอดกลั้นรักษาอารมณ์ขุ่นมัวนั้นคืองานหรือหน้าที่ตน 
9) ยกให้ประชาชนผู้มาติดต่อเป็นผู้ชนะหรือถูกเสมอ 

              
สรุปได้ว่าแนวความคิดในการให้บริการเพ่ือให้การบริการบรรลุถึงวัตถุประสงค์และ

เปูาหมายของการบริการนั้น ผู้ให้บริการจะต้องยึดถือลูกค้าเป็นหลัก ว่าถูกต้องเสมอ ดังคํากล่าวที่ว่า 
ลูกค้าคือพระเจ้า พนักงานบริการเป็นพระเอก เพราะจะต้องแสดงบทบาทให้ดี เพ่ือให้ลูกค้าประทับใจ
และกลับมาเพ่ือใช้ซ้ํา การบริการเป็นผู้ให้ จะต้องมีจิตใจอดทน เอาใจลูกค้ามาใส่ใจเรายอมรับลูกค้า
เป็นเสมือนญาติของเราเอง และบริการลูกค้าเปรียบเสมือนเราเป็นเจ้าของกิจการเสียเอง ซึ่งพนักงาน 
จะต้องมีลักษณะที่ดี คือ แต่งกายเรียบร้อย พูดจาชัดเจน มีหางเสียงไพเราะ ทําตนเป็นคนสุภาพ สง่า 
ผ่าเผย ยิ้มแย้ม แจ่มใสอยู่เสมอ ทั้งใบหน้า และดวงตา และริมฝีปาก หลีกเลี่ยงคํากล่าวปฏิเสธ แสดง 
ให้ปรากฏชัดเจนว่าเต็มใจให้บริการ ไม่มีอารมณ์ฉุนเฉียว ใส่อารมณ์ต่อลูกค้า ระลึกเสมอว่าต้องอดทน
อดกลั้นกับผู้มาติดต่อเป็นผู้ถูกอยู่เสมอ 
 

การศึกษาเรื่องการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการของร้านอาหารลิตเติลโฮมเบเกอรี่ 
นั้นจะต้องศึกษาเกี่ยวกับแนวคิดและทฤษฏีเกี่ยวกับการบริการ เนื่องจากธุรกิจร้านอาหารนั้น เป็น
ธุรกิจที่ให้ความสําคัญกับการบริการ ซึ่งจะทําให้ลูกค้ารู้สึกพึงพอใจ เกิดเป็นความประทับใจ และ
กลับมาใช้บริการซ้ํานั้นขึ้นอยู่กับการบริการของพนักงาน หากพนักงานบริการไม่ดีลูกค้าอาจจะนํามา
ซ่ึงชื่อเสียงที่ไม่ดีให้กับร้านอาหาร และลูกค้าอาจจะนําไปบอกต่อถึงการบริการของร้านอาหาร ทําให้
ลูกค้ารายใหม่ๆไม่มาเข้าใช้บริการก็เป็นได้ 
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บทที่  3 

การเก็บข้อมูล 
  

ในการศึกษาเรื่อง “การสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการของร้านอาหารลิตเติลโฮม 
เบเกอรี่” เป็นการศึกษาด้วยการวิจัยเชิงปริมาณ และเชิงคุณภาพ โดยใช้แบบสอบถามและการ
สัมภาษณ์เชิงลึก เป็นเครื่องมือในการวิจัย เพ่ือให้ ทราบถึงมุมมอง ทัศนคติ และความต้องการในการ
ใช้บริการร้านอาหารอื่นในกรุงเทพมหานคร รวมถึงร้านอาหารลิตเติลโฮมเบเกอรี่ เพ่ือใช้เป็นแนวทาง
ในการก าหนดกลยุทธ์การสื่อสาร ให้มีประสิทธิภาพและเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้เป็นอย่างดี 

การศึกษาวิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ในการวิจัย เพ่ือศึกษามุมมองและทัศนคติ ของ 
กลุ่มเป้าหมายที่มีต่อร้านอาหารลิตเติลโฮม เบเกอรี่และเพ่ือให้ทราบถึงความต้องการของ
กลุ่มเป้าหมายในการใช้บริการร้านอาหารในเขตกรุงเทพมหานคร 
 
1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

 

ในการวิจัยเชิงปริมาณด้วยการใช้แบบสอบถามเพ่ือเก็บข้อมูล ได้มีการก าหนด
กลุ่มเป้าหมาย คือ กลุ่มวัยท างาน เพศหญิงและเพศชาย อาศัยอยู่ในเขตกรุงเทพมหานคร และมีการ
ใช้บริการร้านอาหารอยู่เป็นประจ า จ านวนทั้งสิ้น 50 คน โดยเก็บข้อมูลผ่านทางสื่อออนไลน์ ส่วนใน
การวิจัยเชิงคุณภาพด้วยการสัมภาษณ์เชิงลึกจากกลุ่มเป้าหมาย ที่เป็นผู้ที่ใช้บริการร้านอาหารลิตเติล
โฮมเบเกอรี่เป็นประจ า จ านวน 4 คน ผู้ที่เคยใช้บริการร้านอาหารลิตเติลโฮมเบเกอรี่แต่ปัจจุบันเลิกใช้
บริการแล้ว จ านวน 3 คน และผู้ที่รู้จักแต่ไม่เคยใช้บริการร้านอาหารลิตเติลโฮมเบเกอรี่ จ านวน 8 คน  
รวมทั้งสิ้น 15 คน อีกทั้งยังมีการสัมภาษณ์เชิงลึกแบบกลุ่ม (Focus group) โดยเจาะลึกเฉพาะ
กลุ่มเป้าหมาย คือผู้ที่รู้จักแต่ไม่เคยใช้บริการร้านอาหารลิตเติลโฮมเบเกอรี่ จ านวน 6 คน  โดยมีการ
เก็บข้อมูลในสถานที่  ที่มีกลุ่มเป้าหมายอยู่ เป็นจ านวนมาก ซึ่ งก็คือแหล่งที่ท างานของคน
กรุงเทพมหานคร อย่างถนนสีลมและย่านสี่แยกอโศก 
 
2. วิธีการสุ่มตัวอย่าง 

 

การสุ่มตัวอย่างในการศึกษา มีข้ันตอนดังนี้ 
       1. การคัดเลือกกลุ่มตัวอย่างส าหรับการวิจัยเชิงปริมาณ การคัดเลือกกลุ่มตัวอย่างนั้นจะ 
ไม่ใช้วิธีการเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบบังเอิญ (Accidental Sampling) เพราะอาจจะได้ข้อมูลจากบุคคล
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ที่ไม่ใช่กลุ่มเป้าหมาย จึงใช้วิธีการเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive Sampling) โดยการ 
สอบถามข้อมูลเบื้องต้นจากบุคคลนั้นๆก่อนว่าเป็นกลุ่มเป้าหมายหรือไม่ ถ้าใช่จึงท าการเก็บข้อมูล 

2. การคัดเลือกกลุ่มตัวอย่างส าหรับการวิจัยเชิงคุณภาพ การคัดเลือกกลุ่มตัวอย่างนั้นจะ
ใช้แบบเดียวกับเชิงปริมาณโดยเป็นการน ามาต่อยอดหาสิ่งที่ผู้บริโภคต้องการจะได้รับจากการใช้
บริการร้านอาหารอย่างแท้จริง เพื่อน าไปประยุกต์ให้เข้ากับความเป็นร้านอาหารลิตเติลโฮมเบเกอรี่ใน
ปัจจุบัน 
 
3. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 

 

ในการศึกษาครั้งนี้ได้เลือกใช้การวิจัยเชิงปริมาณและการวิจัยเชิงคุณภาพโดยในการวิจัย
เชิงปริมาณเลือกใช้แบบสอบถาม(questionnaires) เป็นเครื่องมือในการเก็บข้อมูล โดยเก็บข้อมูลกับ
กลุ่มเป้าหมายจ านวน 50 คน โดยในแบบสอบถามได้แบ่งค าถามออกเป็น 7 ส่วน ได้แก่  

ส่วนที่ 1 : ข้อมูลทางด้านลักษณะประชากรศาสตร์ของกุลุ่มตัวอย่าง 
ส่วนที่ 2 : ข้อมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมการใช้บริการร้านอาหาร ประเภทเครือข่าย

ร้านอาหาร 
ส่วนที่ 3 : ข้อมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมการใช้บริการร้านอาหารลิตเติลโฮมเบเกอรี่ 
ส่วนที่ 4 : ข้อมูลส าหรับท่านที่เคยใช้บริการร้านอาหารลิตเติลโฮมเบเกอรี่ แต่ปัจจุบัน

เลิกใช้บริการแล้ว 
ส่วนที่ 5 : ข้อมูลส าหรับท่านที่รู้จักแต่ไม่เคยใช้บริการร้านอาหารลิตเติลโฮมเบเกอรี่ 
ส่วนที่ 6 : ข้อมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมการเปิดรับสื่อ  
         

      ส่วนในการวิจัยเชิงคุณภาพ ได้เลือกใช้การสัมภาษณ์แบบเดี่ยวจ านวน 15 คน และ
สัมภาษณ์เชิงลึกแบบกลุ่มจ านวน 6 คน ซึ่งเป็นค าถามลักษณะปลายเปิดในเรื่องที่ เจาะลึกถึง
พฤติกรรมการใช้บริการร้านอาหารและทัศนะคติที่มีต่อร้านอาหารลิตเติลโฮมเบเกอรี่และการ
สัมภาษณ์ถึงประวัติความเป็นมาของร้านอาหารลิตเติลโฮมเบเกอรี่ 
 
4. การเก็บรวบรวมข้อมูล 

 

ผู้วิจัยได้ท าการเก็บรวบรวมข้อมูลเชิงปริมาณซึ่งเป็นการแจกแบบสอบถามทางออนไลน์
และการเก็บรวบรวมข้อมูลเชิงคุณภาพซึ่งเป็นการสัมภาษณ์จากบุคคล 3 กลุ่ม ดังนี้ ผู้ที่ใช้บริการ
ร้านอาหารลิตเติลโฮมเบเกอรี่เป็นประจ า ผู้ที่เคยใช้บริการร้านอาหารลิตเติลโฮมเบเกอรี่แต่ปัจจุบัน
เลิกใช้บริการ ผู้ที่รู้จักแต่ไม่เคยใช้บริการร้านอาหารลิตเติลโฮมเบเกอรี่ 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



35 

 

5. การวิเคราะห์ข้อมูล 

 

ในส่วนของการวิจัยเชิงปริมาณเมื่อท าการเก็บข้อมูลกับแบบสอบถามจ านวน 50 ชุด
เรียบร้อยแล้ว ได้มีการท าการแยกข้อมูลเพ่ือประมวลผลโดยใช้การวิเคราะห์ สถิติ เชิงพรรณา
(Descriptive Analysis) เพ่ืออธิบายลักษณะของข้อมูลในรูปแบบร้อยละ(percentage) โดยสรุปผล
ออกมาเป็นตัวเลขในรูปแบบของตาราง และน ามาวิเคราะห์รวมกับผลจากการสัมภาษณ์เชิงลึกทั้งแบบ
กลุ่มและแบบเดี่ยว เพื่อน าไปใช้เป็นแนวทางในการวางแผนการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการในขั้น
ต่อไป    ส

ำนกัหอ
สมุดกลาง



 
บทที่  4 

ผลการศึกษา 
 

การวิจัยนี้เป็นการวิจัยเพ่ือศึกษาพฤติกรรมการใช้บริการร้านอาหารประเภทเครือข่าย
ร้านอาหารในกรุงเทพมหานครและพฤติกรรมการเปิดรับสื่อของกลุ่มเป้าหมาย เพ่ือเป็นแนวทางใน
การท าการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ โดยใช้การวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) 
และการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) สามารถสรุปผลการวิจัยออกมาได้ ดังนี้ 
 
การสรุปผลงานวิจัยเชิงปริมาณ 

การเก็บข้อมูลและสรุปผลงานวิจัยจากการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) 
โดยเลือกใช้เครื่องมือในการวิจัยด้วยการเก็บข้อมูลจากแบบสอบถามในออนไลน์จ านวน (Online) 50 
ชุด โดยการวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถาม ผู้จัดท าได้ท าการวิเคราะห์ข้อมูลออกเป็น 7 ส่วน ดังนี้ 

ส่วนที่ 1 : ข้อมูลทางด้านลักษณะประชากรศาสตร์ของกลุ่มตัวอย่าง 
ส่วนที่ 2 : ข้อมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมการใช้บริการร้านอาหารประเภทเครือข่าย

ร้านอาหาร 
ส่วนที่ 3 : ข้อมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมการใช้บริการร้านอาหารลิตเติลโฮมเบเกอรี่ 
ส่วนที่ 4 : ข้อมูลส าหรับผู้ที่เคยใช้บริการร้านอาหารลิตเติลโฮมเบเกอรี่ 
ส่วนที่ 5 : ข้อมูลส าหรับผู้ที่รู้จักแต่ไม่เคยใช้บริการร้านอาหารลิตเติลโฮมเบเกอรี่ 
ส่วนที่ 6 : ข้อมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมการเปิดรับสื่อ 

 
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทางด้านลักษณะประชากรศาสตร์ของกลุ่มตัวอย่าง 
 
ตารางที่ 4-1    จ านวน ร้อยละจ าแนกตามเพศ 

 

เพศ จ านวน(คน) ร้อยละ 
หญิง 25 51 
ชาย 24 49 

รวม 50 100 
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จากตารางที่ 4-1 พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง เป็นร้อยละ 51 
และ เพศชายคิดเป็นร้อยละ 49 
 
ตารางที่ 4-2    จ านวน ร้อยละจ าแนกตามอายุ 
 

อายุ จ านวน(คน) ร้อยละ 
22 – 26 ปี 2 4 
27 – 34 ปี 34 67 
35 – 44 ปี 11 23 
45 – 54 ปี 2 4 
55 ปีขึ้นไป 1 2 

รวม 50 100 
 

จากตารางที่ 4-2 พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีอายุ 27-34 ปี คิดเป็นร้อยละ 
67 รองลงมาได้แก่อายุ 35-44 ปี คิดเป็นร้อยละ 23  
 
ตารางที่ 4-3    จ านวน ร้อยละจ าแนกตามระดับการศึกษา 

 

ระดับการศึกษา จ านวน(คน) ร้อยละ 
ปริญญาตรี หรือ เทียบเท่า 42 84 
ปริญญาโท 7 14 
ปริญญาเอก 1 2 
อ่ืนๆ 0 0 

รวม 50 100 
 

จากตารางที่ 4-3 พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีระดับการศึกษาปริญญาตรี 
หรือ เทียบเท่า คิดเป็นร้อยละ 84 รองลงมาได้แก่ ปริญญาโท คิดเป็นร้อยละ 14 และปริญญาเอก 
คิดเป็นร้อยละ 2  ตามล าดับ 
 
ตารางที่ 4-4    จ านวน ร้อยละจ าแนกตามอาชีพ 

 

อาชีพ จ านวน (คน) ร้อยละ 
พนักงานบริษัทเอกชน 26 51 
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ตารางที่ 4-4    จ านวน ร้อยละจ าแนกตามอาชีพ(ต่อ) 
 

อาชีพ จ านวน (คน) ร้อยละ 
เจ้าของกิจการ/ธุรกิจส่วนตัว 18 37 
ข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ 3 6 
นิสิต/นักศึกษา 2 4 
อ่ืนๆ 1 2 

รวม 50 100 
 

 จากตารางที่ 4-4 พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ประกอบอาชีพพนักงาน
บริษัทเอกชน คิดเป็นร้อยละ 51 รองลงมาได้แก่  เจ้าของกิจการ/ธุรกิจส่วนตัว คิดเป็นร้อยละ 37 
และอาชีพ ข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ คิดเป็นร้อยละ 6 ตามล าดับ 
 
ตารางที่ 4-5    จ านวน ร้อยละจ าแนกตามสถานภาพ 

 

สถานภาพ จ านวน(คน) ร้อยละ 
โสด 46 92 
สมรส 4 8 
หม้าย/หย่าร้าง/แยกกันอยู่ 0 0 

รวม 50 100 
 

จากตารางที่ 4-5 พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีสถานภาพโสด คิดเป็นร้อยละ 
92 รองลงได้แก่ สมรส คิดเป็นร้อยละ 8 ตามล าดับ 
 
ตารางที่ 4-6    จ านวน ร้อยละจ าแนกตามรายได้ (ต่อเดือน) 

 

รายได้ (ต่อเดือน) จ านวน(คน) ร้อยละ 
10,000-25,000 บาท 4 8 
25,001-35,000 บาท 6 12 
35,001-45,000 บาท 25 50 
45,001-55,000 บาท 10 20 
55,001-65,000 บาท 2 4 
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ตารางที่ 4-6    จ านวน ร้อยละจ าแนกตามรายได้ (ต่อเดือน) 

 

รายได้ (ต่อเดือน) จ านวน(คน) ร้อยละ 
65,001-75,000 บาท 2 4 
75,001 บาทข้ึนไป 1 2 
รวม 50 100 

 

จากตารางที่ 4-6 พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีรายได้ 35,001-45,000 บาท 
คิดเป็นร้อยละ 50 รองลงมาได้แก่ 45,001-55,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 20 และ 25,001-35,000 
บาท คิดเป็นร้อยละ 12 ตามล าดับ 
 
ส่วนที่ 2 : ข้อมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมการใช้บริการร้านอาหารประเภทเครือข่ายร้านอาหาร 
 
ตารางที่ 4-7    จ านวน ร้อยละจ าแนกตามสาเหตุส าคัญท่ีใช้บริการร้านอาหารประเภทเครือข่าย 

 

สาเหตุที่ใช้บริการร้านอาหาร จ านวน ร้อยละ 
อาหารอร่อย คุณภาพดี 52 39 
พนักงานให้บริการด ี 28 20 
บรรยากาศดี สบายๆ 27 20 
ความรวดเร็ว 14 10 
มีสิ่งอ านวยความสะดวก 15 11 
อ่ืนๆ 0 0 

รวม 50 100 
 

จากตารางที่ 4-7 พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีสาเหตุส าคัญในการใช้บริการ
ร้านอาหารประเภทเครือข่ายร้านอาหาร คือ อาหารอร่อย คุณภาพดี คิดเป็นร้อยละ 39 รองลงมา
ได้แก่ พนักงานให้บริการดี คิดเป็นร้อยละ 20 และ บรรยากาศดี สบายๆ คิดเป็นร้อยละ 20 
ตามล าดับ 
 
ตารางที่ 4-8    จ านวน ร้อยละจ าแนกตามงบประมาณโดยเฉลี่ย(ต่อคน)ที่เหมาะสมต่อการใช้บริการ
ร้านอาหาร (ต่อครั้ง) 

 

งบประมาณในการบริโภค(ต่อคร้ัง) จ านวน ร้อยละ 
100-200 บาท 10 20 
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ตารางที่ 4-8    จ านวน ร้อยละจ าแนกตามงบประมาณโดยเฉลี่ย(ต่อคน)ที่เหมาะสมต่อการใช้บริการ
ร้านอาหาร (ต่อครั้ง)(ต่อ) 
 

งบประมาณในการบริโภค(ต่อครั้ง) จ านวน ร้อยละ 
201-300 บาท 17 30 
301-400 บาท 22 39 
401-500 บาท 5 9 
501 บาทขึ้นไป 1 2 

รวม 50 100 
 

 จากตารางที่ 4-8 พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีงบประมาณโดยเฉลี่ย(ต่อคน)
ที่คิดว่าเหมาะสมต่อการใช้บริการร้านอาหาร (ต่อครั้ง) อยู่ที่ 300-400 บาท คิดเป็นร้อยละ 39 
รองลงมาได้แก่ 200-300 บาท คิดเป็นร้อยละ 30 และ 100-200 บาท คิดเป็นร้อยละ 20 ตามล าดับ 
 
ตารางที่ 4-9    จ านวน ร้อยละจ าแนกตามความถี่ในการใช้บริการร้านอาหารประเภทเครือข่าย
ร้านอาหาร (ต่อเดือน) 

 

ความถี่ในการบริโภค(ต่อเดือน) จ านวน ร้อยละ 
1-2 ครั้ง 4 8 
3-4 ครั้ง 15 30 
5-6 ครั้ง 8 16 
7-8 ครั้ง 13 26 
9-10 ครั้ง 5 10 
มากกว่า 10 ครั้ง 5 10 

รวม 50 100 
  

จากตารางที่ 4-9 พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีความถี่ในการใช้บริการ
ร้านอาหารประเภทเครือข่ายร้านอาหารต่อเดือนประมาณ 3-4 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 30 รองลงมา
ได้แก่ 7-8 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 26 และ 5-6 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 16 ตามล าดับ 
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ตารางที่ 4-10    จ านวน ร้อยละจ าแนกตามความคาดหวังว่าจะได้รับจากการไปใช้บริการร้านอาหาร
ประเภทเครือข่ายร้านอาหาร 

 

ความคาดหวังว่าจะได้รับ จ านวน ร้อยละ 
ได้รับการบริการที่ดีจากพนักงาน 31 26 
อาหารรสชาติดี มีคุณภาพ 52 43 
ความรวดเร็วของอาหาร 16 13 
บรรยากาศดี สบายๆ 21 18 
อ่ืนๆ 0 0 

รวม 50 100 
 

จากตารางที่ 4-10 พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีสิ่งที่คาดหวังว่าจะได้รับจาก
การไปใช้บริการร้านอาหารประเภทเครือข่ายร้านอาหารคือ อาหารรสชาติดี มีคุณภาพ คิดเป็น
ร้อยละ 43 รองลงมาได้แก่ ได้รับการบริการที่ดีจากพนักงาน คิดเป็นร้อยละ 26 และ บรรยากาศดี
สบายๆ คิดเป็นร้อยละ 18 ตามล าดับ 
 
ตารางที่ 4-11    จ านวน ร้อยละจ าแนกตามความสนใจในการทดลองใช้บริการร้านอาหารประเภท
เครอืข่ายร้านอาหารใหม่ๆ 

 

ความสนใจ จ านวน ร้อยละ 
สนใจ 50 100 
ไม่สนใจ 0 0 

รวม 50 100 
 

จากตารางที่ 4-11 พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีความสนใจในการทดลองใช้
บริการร้านอาหารประเภทเครือข่ายร้านอาหารใหม่ๆ ร้อยละ 100 
 
ส่วนที่ 3 : ข้อมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมการใช้บริการร้านอาหารลิตเติลโฮมเบเกอรี่ 
 
ตารางที่ 4-12    จ านวน ร้อยละจ าแนกตามความรู้จักร้านอาหารลิตเติลโฮมเบเกอรี่ 
 

การรับรู้เกี่ยวกับชื่อแบรนด์ จ านวน ร้อยละ 
รู้จัก 47 94 
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ตารางที่ 4-12    จ านวน ร้อยละจ าแนกตามความรู้จักร้านอาหารลิตเติลโฮมเบเกอรี่(ต่อ) 
 

การรับรู้เกี่ยวกับชื่อแบรนด์ จ านวน ร้อยละ 
ไม่รู้จัก 3 6 

รวม 50 100 
 

จากตารางที่ 4-12 พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่รู้จักแบรนด์ร้านอาหารลิตเติล
โฮมเบเกอรี่คิดเป็นร้อยละ 94 และ ไม่รู้จักร้านอาหารลิตเติลโฮมเบเกอรี่ คิดเป็นร้อยละ 6 ตามล าดับ 
 
ตารางที่ 4-13    จ านวน ร้อยละจ าแนกตามการมาใช้บริการร้านอาหารลิตเติลโฮมเบเกอรี่ 
 

การใช้บริการร้านอาหารลิตเติลโฮมเบเกอรี่ จ านวน ร้อยละ 
เคยใช้บริการและปัจจุบันยังใช้บริการอยู่ 22 47 
เคยใช้บริการแต่ปัจจุบันเลิกใช้บริการแล้ว 5 11 
รู้จักแต่ไม่เคยใช้บริการ 20 43 

รวม 47 100 
 

จากตารางที่ 4-13 พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เคยใช้บริการร้านอาหาร 
ลิตเติลโฮมและปัจจุบันยังคงใช้บริการอยู่ คิดเป็นร้อยละ 44 รองลงมาได้แก่ รู้จักร้านอาหารลิตเติล
โฮมเบเกอรี่แต่ไม่เคยใช้บริการมาก่อน คิดเป็นร้อยละ 40 และเคยใช้บริการแต่ปัจจุบันเลิกใช้บริการ
ร้านอาหารลิตเติลโฮมเบเกอรี่แล้ว คิดเป็นร้อยละ 16 ตามล าดับ 
 
ตารางที่ 4-14    จ านวน ร้อยละจ าแนกตามช่องทางที่ท าให้รู้จักร้านอาหารลิตเติลโฮมเบเกอรี่  
 

ช่องทาง จ านวน ร้อยละ 
เพ่ือน/ครอบครัว/คนรู้จัก 46 98 
อ่ืนๆ 1 2 

รวม 47 100 
 

จากตารางที่ 4-14 พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่รู้จักร้านอาหารลิตเติลโฮม 
เบเกอรี่จากเพื่อน/ครอบครัว/คนรู้จัก คิดเป็นร้อยละ 98 และ อ่ืนๆ คิดเป็นร้อยละ 2 ตามล าดับ 
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ตารางที่ 4-15    จ านวน ร้อยละจ าแนกตามความถี่ในการใช้บริการร้านอาหารลิตเติลโฮมเบเกอรี่ 
 

ความถี่ในการใช้บริการ(ต่อเดือน) จ านวน ร้อยละ 
1 ครั้ง 18 67 
2-3 ครั้ง 3 11 
4-5 ครั้ง 2 7 
6-7 ครั้ง 4 15 
7 ครั้งข้ึนไป 0 0 

รวม 27 100 
 

จากตารางที่ 4-15 พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีความถี่ในการใช้บริการ
ร้านอาหารลิตเติลโฮมเบเกอรี่อยู่ที่ 1 ครั้งต่อเดือน คิดเป็นร้อยละ 67 รองลงมาได้แก่ 6-7 ครั้ง คิด
เป็นร้อยละ 15 และ 2-3 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 11 ตามล าดับ 
 
ตารางที่ 4-16    จ านวนร้อยละจ าแนกตามปัจจัยที่ท าให้กลับมาใช้บริการร้านลิตเติลโฮมเบเกอรี่ 
 

ปัจจัย จ านวน ร้อยละ 
รู้สึกผูกพันเพราะทานมานาน 15 25 
อาหารมีรสชาติดี 12 20 
ราคาเหมาะสม 10 17 
มีเมนูให้เลือกหลากหลาย 8 13 
ท าเลที่ตั้งเดินทางสะดวก 5 8 
ความสะอาดของร้าน 4 7 
เป็นร้านอาหารที่มีชื่อเสียง 3 5 
พนักงานให้บริการดี 2 3 
ร้านมีบรรยากาศดี 1 2 
รวม 60 100 

 

จากตารางที่ 4-16 พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่กลับมาใช้บริการที่ร้านอาหาร
ลิตเติลโฮมเบเกอรี่อีก เพราะรู้สึกผูกพัน คิดเป็นร้อยละ 25 รองลงมาได้แก่ อาหารมีรสชาติดี อร่อย 
คิดเป็นร้อยละ 20 และ ราคาเหมาะสม คิดเป็นร้อยละ 17 ตามล าดับ 
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ตารางที่ 4-17    จ านวน ร้อยละจ าแนกตามค่าใช้จ่ายในการใช้บริการในร้านอาหารลิตเติลโฮม 
เบเกอรี่ (ต่อคน) 

 

ค่าใช้จ่าย(ต่อคน) จ านวน ร้อยละ 
น้อยกว่า 150 บาท 2 7 
151 – 299 บาท 20 74 
300 – 449 บาท 4 15 
450 บาทข้ึนไป 1 4 

รวม 27 100 
 

              จากตารางที่ 4-17 พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีค่าใช้จ่ายในการใช้บริการ
ร้านอาหารลิตเติลโฮมเบเกอรี่(ต่อคน)ประมาณ 151-299 บาท คิดเป็นร้อยละ 74 รองลงมาได้แก่ 
300-449 บาท คิดเป็นร้อยละ 15 และ น้อยกว่า 150 บาท คิดเป็นร้อยละ 7 ตามล าดับ 

 
ตารางที่ 4-18    จ านวน ร้อยละจ าแนกตามสาขาที่ใช้บริการของร้านอาหารลิตเติลโฮมเบเกอรี่ 
 

สาขา จ านวน ร้อยละ 
วรจักร 8 30 
สาทรนครทาวเวอร์ 6 22 
เซ็นทรัลแจ้งวัตนะ 4 15 
ทองหล่อ 3 11 
เซ็นทรัลพระราม 9 1 3 

รวม 27 100 
 

 จากตารางที่ 4-18 พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ใช้บริการสาขาวรจักร คิดเป็น
ร้อยละ 30 รองลงมาได้แก่ สาขาสาทรนครทาวเวอร์ คิดเป็นร้อยละ 22 และ สาขาเซ็นทรัลสีลมคอม
เพล็กซ์ คิดเป็นร้อยละ 19 ตามล าดับ 
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ส่วนที่ 4 : ข้อมูลส าหรับผู้ที่เคยใช้บริการแต่ปัจจุบันเลิกใช้บริการร้านอาหารลิตเติลโฮมเบเกอรี่ 
 
ตารางที่ 4-19    จ านวน ร้อยละจ าแนกตามสาเหตุส าคัญที่ท าให้ไม่กลับมาใช้บริการร้านอาหารลิต
เติลโฮมเบเกอรี่ในปัจจุบัน 

 

สาเหตุส าคัญ จ านวน ร้อยละ 
ไม่มีโปรโมชั่นน่าสนใจ 3 73 
ไม่มีสาขาใกล้บ้าน 2 7 

รวม 5 100 
 

จากตารางที่  4-19 พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ไม่กลับมาใช้บริการที่
ร้านอาหารลิตเติลโฮมเพราะ ไม่มีโปรโมชั่นที่น่าสนใจ คิดเป็นร้อยละ 73 และ ไม่มีสาขาใกล้บ้าน 
คิดเป็นร้อยละ 7 ตามล าดับ 
 
ตารางที่ 4-20    จ านวน ร้อยละจ าแนกตามความคิดท่ีกลับมาใช้บริการร้านอาหารลิตเติลโฮมเบเกอรี่ 
 

ความคิด จ านวน ร้อยละ 
คิดจะกลับมาใช้บริการ 5 100 
ไม่เคยคิด 0 0 

รวม 5 100 
 

  จากตารางที่ 4-20 พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่คิดจะกลับมาใช้บริการ
ร้านอาหารลิตเติลโฮมเบเกอรี่อีก คิดเป็นร้อยละ 100 
 
ส่วนที่ 5 : ข้อมูลส าหรับผู้ที่รู้จักแต่ไม่เคยใช้บริการร้านอาหารลิตเติลโฮมเบเกอรี่ 
 
ตารางที่ 4-21    จ านวน ร้อยละจ าแนกตามความสนใจอยากจะลองมาทานที่ร้านอาหารลิตเติลโฮม 
เบเกอรี่ 
 

ความสนใจ จ านวน ร้อยละ 
สนใจ อยากลองไปทาน 20 100 
ไม่สนใจ 0 0 

รวม 20 100 
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จากตารางที่ 4-21 พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่สนใจอยากลองมาทานที่
ร้านอาหารลิตเติลโฮมเบเกอรี่ คิดเป็นร้อยละ 100  
 
ส่วนที่ 6 : ข้อมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมการเปิดรับสื่อ 
 
ตารางที่ 4-22    จ านวน ร้อยละจ าแนกตามช่องทางที่เปิดรับข้อมูลข่าวสารมากที่สุด 

 

ส่ือ จ านวน ร้อยละ 
อินเตอร์เน็ต 31 62 
สื่อหน้าร้าน 7 14 
โบว์ชัวร์/แผ่นพับ 5 10 
นิตยสาร 4 8 
โทรทัศน์ 3 6 
วิทยุ 0 0 
หนังสือพิมพ์ 0 0 

รวม 50 100 
 

จากตารางที่ 4-22 พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เปิดรับข้อมูลข่าวสารผ่านสื่อ
อินเตอร์เน็ตมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 62 รองลงมาได้แก่ สื่อหน้าร้าน คิดเป็นร้อยละ 14 และ สื่อโบว์
ชัวร์/แผ่นพับ คิดเป็นร้อยละ 10 ตามล าดับ 
 
ตารางที่ 4-23    จ านวน ร้อยละจ าแนกตามสื่อออนไลน์ที่ใช้เป็นประจ า 

 

สื่อออนไลน์ จ านวน ร้อยละ 
เฟซบุ๊ก (Facebook) 23 46 
อินสตาแกรม (Instagram) 13 26 
ยูทูป (Youtube) 8 16 
บล็อกเกอร์ (Blogger) 4 8 
ทวิตเตอร ์(Twitter) 2 4 

รวม 50 100 
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  จากตารางที่ 4-23 พบว่า สื่อออนไลน์ที่ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ใช้ คือ เฟซบุ๊ก
(Facebook) คิดเป็นร้อยละ 46 รองลงมาได้แก่ อินสตาแกรม(Instagram) คิดเป็นร้อยละ 26 และ 
ยูทูป (Youtube) คิดเป็นร้อยละ 16 ตามล าดับ 
 
ตารางที่ 4-24    จ านวน ร้อยละจ าแนกตามช่วงเวลาที่เปิดรับสื่อออนไลน์ (Online) มากที่สุด 

 

ช่วงเวลา จ านวน ร้อยละ 
ตลอดเวลา 24 48 
06.00-11.00 น. 6 12 
11.01-18.00 น. 7 14 
18.01-24.00 น. 9 18 
หลังเที่ยงคืน 4 8 

รวม 50 100 
 

จากตารางที่ 4-24 พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เปิดรับสื่อออนไลน์ ตลอดเวลา 
คิดเป็นร้อยละ 48 รองลงมาได้แก่ 18.01-24.00 น. คิดเป็นร้อยละ 18 และ 11.01-18.00 น. คิดเป็น
ร้อยละ 14 ตามล าดับ 
 
วิเคราะห์ผลการวิจัย 
 
1.ลักษณะประชากรศาสตร์ 

กลุ่มตัวอย่างจากการวิจัยเชิงปริมาณเป็นจ านวน 50 คน และ จากการวิจัยเชิงคุณภาพ
เป็นจ านวน 21 คน โดยส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุระหว่าง 27-34 ปี ระดับการศึกษาปริญญาตรี
หรือเทียบเท่า เป็นพนักงานบริษัทเอกชน มีสถานภาพโสด  และมีรายได้ต่อบุคคลอยู่ที่ประมาณ 
35,001-45,000 บาทต่อเดือน 
 
2. พฤติกรรมการใช้บริการร้านอาหารประเภทเครือข่ายร้านอาหาร 

กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ใช้บริการร้านอาหารประเภทเครือข่ายร้านอาหารเพราะอาหาร
อร่อย มีคุณภาพดีได้มาตรฐาน ในงบประมาณ 301-400 บาท โดยใช้บริการ 3-4 ครั้งต่อเดือน และ
คาดหวังว่าได้รับอาหารที่มีรสชาติดี มีคุณภาพ จากร้านอาหาร ไม่เพียงเท่านั้นยังสนใจที่จะลองใช้
บริการร้านอาหารใหม่ๆที่ยังไม่เคยทาน 
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3. พฤติกรรมการใช้บริการร้านอาหารลิตเติลโฮมเบเกอรี่ 

กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่รู้จักร้านอาหารลิตเติลโฮมเบเกอรี่ และปัจจุบันยังใช้บริการอยู่ โดย
รู้จักร้านอาหารจากการแนะน าของเพ่ือน ครอบครัว คนรู้จัก ซึ่งใช้บริการ 1 ครั้งต่อเดือน สาเหตุที่ยัง
ใช้บริการอยู่เพราะทานมานานจึงรู้สึกผูกพันกับร้านอาหาร ค่าใช้จ่าย(ต่อคน)ต่อการใช้บริการ
ร้านอาหารลิตเติลโฮมเบเกอรี่(ต่อครั้ง) อยู่ที่ประมาณ 151-299 บาท ซึ่งสาขาที่ใช้บริการบ่อยสุด คือ
สาขาวรจักร 
 
4. พฤติกรรมของผู้ที่เคยใช้บริการร้านอาหารลิตเติลโฮมแต่ปัจจุบันเลิกใช้บริการ 

กลุ่มตัวอย่างผู้ที่เคยใช้บริการร้านอาหารลิตเติลโฮเบเกอรี่มแต่ปัจจุบันเลิกใช้บริการ 
สาเหตุส าคัญมาจากการที่ไม่มีโปรโมชั่นที่น่าสนใจ แต่ยังมีความคิดที่จะกลับมาใช้บริการร้านอาหารลิต
เติลโฮมเบเกอรี่อยู่ 
 
5.พฤติกรรมของผู้ที่รู้จักแต่ไม่เคยใช้บริการร้านอาหารลิตเติลโฮมเบเกอรี่ 
     กลุ่มตัวอย่างผู้ที่รู้จักแต่ไม่เคยใช้บริการร้านอาหารลิตเติลโฮมเบเกอรี่รู้สึกสนใจและ
อยากจะมาลองทานที่ร้านอาหารลิตเติลโฮมเบเกอรี่หลังจากเห็นภาพอาหารที่น ามาแสดง 
  
6. พฤติกรรมการเปิดรับสื่อ 
     กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีการเปิดรับข่าวสารทั่วไปจากสื่ออินเตอร์เน็ตมากที่สุด รองลงมา
คือ สื่อหน้าร้าน และสื่อโบว์ชัวร์ ตามล าดับ โดยโซเชียลมีเดียที่ใช้เป็นประจ าคือ เฟซบุ๊ก,อินสตาแกรม 
และยูทูป ตามล าดับ และเปิดรับสื่อออนไลน์ ตลอดทั้งวัน 
 
การสรุปผลงานวิจัยเชิงคุณภาพ 
 การเก็บข้อมูลและสรุปผลงานวิจัยจากการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) 
โดยใช้การสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) จากผู้ที่เป็นลูกค้าประจ า ผู้ที่เลิกใช้บริการ และ ผู้
ทีรู่้จักแต่ไม่เคยใช้บริการโดยเป็นค าถามเกี่ยวกับพฤติกรรมการใช้บริการร้านอาหารและทัศนคติที่มีต่อ
ร้านอาหารลิตเติลโฮมเบเกอรี่ และการสัมภาษณ์แบบกลุ่ม (Focus grpup) 
 
1.ผู้ที่เป็นลูกค้าประจ า 
    จากการท าการสัมภาษณ์เชิงลึกกับกลุ่มตัวอย่างที่เป็นลูกค้าประจ าของร้านอาหารลิตเติล
โฮมเบเกอรี่ พบว่ามีความชื่นชอบเมนูแปลกๆที่หาทานที่ไหนไม่ได้ อย่าเช่น อาหารฟิลิปปินส์ และเม่ือ
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รับประทานอาหารร้านอาหารลิตเติลโฮมเบเกอรี่แล้วรู้สึกรสชาติอร่อยและใช้วัตถุดิบดี รู้สึกร้านอาหาร
ลิตเติลโฮมเป็นร้านที่เก่าแก่และมีชื่อเสียงซึ่งสาเหตุที่กลับมาทานอีกเพราะอาหารมีคุณภาพและมี
รสชาติอร่อย แต่สาขาที่ตั้งของร้านยังน้อยเกินไปท าให้ต้องเดินทางไกลเมื่ออยากทาน อีกท้ังไม่มีการ
รับรู้ถึงการโฆษณาของร้านอาหารลิตเติลโฮมเบเกอรี่ 
 
2.ผู้ที่เลิกใช้บริการ 
    จากการท าการสัมภาษณ์เชิงลึกกับกลุ่มตัวอย่างที่เป็นผู้ที่เลิกใช้บริการร้านอาหารลิตเติล
โฮม เพราะ ร้านอาหารดูโบราณ ไม่น่าเข้า อีกทั้งมีสาขาน้อย ท าให้รู้สึกหายไปจากชีวิตประจ าวัน สิ่งที่
คาดหวังว่าจะได้รับจากร้านอาหารลิตเติลโฮมเบเกอรี่ คือ รสชาติอาหารอร่อย ใช้วัตถุดิบดี แต่ข้อเสีย
คือมีสาขาน้อย และไม่รับรู้ถึงการโฆษณา 

 
3. ผู้ที่รู้จักแต่ไม่เคยใช้บริการ 
     จากการท าการสัมภาษณ์เชิงลึกกับกลุ่มตัวอย่างที่เป็นผู้ที่รู้จักแต่ไม่เคยใช้บริการ พบว่า
รู้จักแค่ชื่อร้าน แต่ไม่ทราบรายละเอียดของทางร้าน ซึ่งปัจจัยที่ท าให้ไม่เข้ามาใช้บริการร้านอาหารลิต
เติลโฮมเบเกอรี่เพราะว่ามีสาขาน้อยเกินไปท าให้ไม่ทราบว่าหาทานที่ไหน แต่ครั้งแรกที่เห็นบรรยากาศ
ร้านแล้วรู้สึกนึกถึงร้านอาหารสไตล์ครอบครัว ที่มีมายาวนาน เก่าแก่ มีการจัดตกแต่งจานได้สวย 
สะอาด น่ารับประทาน ซึ่งความจริงสาขาร้านอาหารลิตเติลโฮมแต่ละสาขา มีท าเลที่ตั้งดี แต่ขาดเพียง
การท าการส่งเสริมการตลาดที่ดี อีกท้ังยังไม่มีการโฆษณาที่รับรู้ในวงกว้าง 

 

จากแนวคิดและทฤษฎีที่ได้ศึกษามารวมถึงการวิเคราะห์แบรนด์ร้านอาหารลิตเติลโฮม 
เบเกอรี่ และผลจากการเก็บข้อมูลด้วยแบบสอบถามและการสัมภาษณ์เชิงลึก ท าให้น าข้อมูลต่างๆ 
เหล่านี้ไปใช้เพ่ือใช้ในการวางแผนการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการให้สอดคล้องกับกลุ่มเป้าหมาย 
เนื่องจากการวัดการรับรู้ของผู้ตอบแบบสอบถามที่เป็นกลุ่มเป้าหมายพบว่ามี 43 จาก 100 ที่รู้จักแต่
ไม่เคยทานอาหารลิตเติลโฮมเบเกอรี่และส่วนใหญ่รู้จักร้านอาหารลิตเติลโฮมเบเกอรี่จากคนรู้จัก คิด
เป็นร้อยละ 98 จึงแสดงให้เห็นว่าการท าการตลาดที่ผ่านมาของร้านอาหารลิตเติลโฮมเบเกอรี่ยังไม่
เข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย ดังนั้นจึงต้องมีการวางแผนการสื่อสารใหม่ให้เป็นระบบ โดยจากความคิดเห็น
ของกลุ่มเป้าหมายที่ว่า เมื่อทานอาหารร้านลิตเติลโฮมเบเกอรี่แล้วรู้สึกไม่เพียงแค่อ่ิมท้องแต่ยังมี
ความสุขทุกครั้งที่ได้ทาน จึงท าให้ออกมาเป็นแนวคิดท่ีว่า More than meals ซึ่งในท่ีนี้จะสื่อให้เห็น
ว่า อาหารของร้านอาหารลิตเติลโฮมเป็นมากกว่ามื้ออาหาร และให้คุณได้มากกว่าความสุข โดยการ
วางแผนการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการนั้นเลือกใช้เครื่องมือที่คาดว่าน่าจะเข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย
ได้มากท่ีสุด คือ สื่ออินเตอร์เน็ต สื่อแนวใหม่ สื่อหน้าร้าน สื่อสิ่งพิมพ์ การจัดกิจกรรมพิเศษ และการ
ส่งเสริมการขายต่างๆ 
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บทที่  5 

กลยุทธก์ารสื่อสารและการผลิตชิ้นงาน 
 

จากการศึกษาทฤษฎี  ผลงาน และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ผลจากการท าวิจัย และ น าข้อมูล 
ต่างๆมาวิเคราะห์อย่างมีเหตุผล จากนั้นจึงนามาทาเป็นแนวทางในการสื่อสารการตลาดแบบบูรณา 
การของร้านอาหารลิตเติลโฮมเบเกอรี่ 

 

วัตถุประสงค์ในการโฆษณา (Communication objective) 

1. เพ่ือสร้างการรับรู้และให้ข้อมูลเกี่ยวกับร้านอาหารลิตเติลโฮมเบเกอรี่ 

      2. เพ่ือสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับร้านอาหารลิตเติลโฮมเบเกอรี่ 

      3. เพ่ือกระตุ้นให้กลุ่มเป้าหมายอยากมีส่วนร่วมเข้ามาลองใช้บริการและเพ่ิมยอดขาย

ให้กับร้านอาหารลิตเติลโฮมเบเกอรี่ 

 

การวิเคราะห์สภาพแวดล้อม (SWOT analysis) 

  จุดแข็ง มีความรู้ความสามารถในด้านการท าอาหารและเบเกอรี่เป็นอย่างดีและใช้วัตถุดบิ 

    ทีดี่มีคุณภาพท าให้อาหารและเบเกอรี่มีรสชาติดี 

  จุดอ่อน ไม่มีการสื่อสารและการท าการตลาดท าให้ยังไม่ค่อยเป็นที่รู้จักในวงกว้าง 

  โอกาส ปัจจุบันผู้บริโภคหันมาใช้บริการร้านอาหารกันเพ่ิมมากขึ้นท าให้มูลค่าตลาด                   

   ร้านอาหารที่เป็นประเภทเครือข่ายธุรกิจอาหารเติบโตมากยิ่งขึ้น 

  อุปสรรค  มีจ านวนคู่แข่งในตลาดร้านอาหารจ านวนมากท าให้ผู้บริโภคมีตัวเลือกมากขึ้น 

 

กลุ่มเป้าหมาย (Target market) 

กลุ่มเป้าหมาย คือ กลุ่มวัยท างาน อายุ 27-34 ปี มีรูปแบบการใช้ชีวิตเรียบง่าย ต้องการ

การพักผ่อนและรักครอบครัว 
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คู่แข่ง(Competitors)  

      คู่แข่ง คือ ร้านอาหารนานาชาติที่มีอายุเก่าแก่และอยู่ในตลาดร้านอาหารของไทยมาเป็น

เวลานาน อีกท้ังยังมีการขายเบเกอรี่ประกอบด้วย เช่น ร้านอาหารสีฟ้า ร้านอาหารกัลปพฤกษ์ 

เป็นต้น 

 

ต าแหน่งตราสินค้า(Positioning)  

      ร้านอาหารโฮมเมด (Homemade) ที่มีคุณภาพและมีบรรยากาศร้านอบอุ่น เป็นกันเอง 

 

ภาพที่ 5-1 ต าแหน่งตราสินค้าของร้านอาหารลิตเติลโฮมเบเกอรี่  

บุคลิกตราสินค้า(Personality) 

 มีบุคลิกเป็นแม่บ้านวัยกลางคนที่ดูแล้วเป็นคนความอบอุ่น เรียบง่าย และเป็นกันเอง 
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ส่วนผสมทางการตลาด 

ผลิตภัณฑ์ (Product) 

      เป็นร้านอาหารนานาชาติที่อยู่คู่เมืองไทยมาช้านานกว่า 60 ปี มีจ าหน่ายทั้งอาหารคาว 

อาหารหวาน และเบเกอรี่ โดยอาหารส่วนมากจะปรุงสดแบบอาหารโฮมเมด(Homemade) 

ราคา (Price) 

     ราคาของอาหารเริ่มต้นอยู่ที่ประมาณ 85 บาทข้ึนไป ส่วนเบเกอรี่ ราคาเริ่มต้นอยู่ที่

ประมาณ 12 บาทข้ึนไป 

ช่องทางการจัดจ าหน่าย (Place) 

     ร้านอาหารลิตเติลโฮมเบเกอรี่มีช่องทางการจัดจ าหน่ายทั้งหมด 7 สาขาได้แก่ สาขาวร

จักร,สาขาเซ็นทรัลสีลมคอมเพล็กซ์, สาขาเซ็นทรัลพระราม 9, สาขาเซ็นทรัลแจ้งวัฒนะ, ทองหล่อและ 

สาทรนครทาวเวอร์ 

การส่งเสริมการขาย (Promotion) 

      เนื่องจากร้านอาหารลิตเติลโฮมเบเกอรี่ยังไม่เป็นที่รู้จักมากนักในด้านการจ าหน่ายอาหา

คาวจึงจ าเป็นต้องจัดกิจกรรมการส่งเสริมการขาย ท าการโฆษณา ใช้เครื่องมือการสื่อสารการตลาดที่

หลากหลาย เพ่ือดึงดูดผู้บริโภคกลุ่มเป้าหมายให้เกิดความสนใจ และ กระตุ้นให้เกิดการใช้บริการ

ร้านอาหารลิตเติลโฮมเบเกอรี่ 

แนวความคิดหลัก 

      จากผลการวิจัยพบว่าร้านอาหารลิตเติลโฮมเบเกอรี่ มีความเก่าแก่กว่า 60 ปี ท าให้

อาหารมีรสชาติกลมกล่อมและท าด้วยความพิถีพิถันจากแม่ครัวที่เป็นคนสมัยก่อน ภายในร้านยัง

ตกแต่งในโทนอบอุ่นและเรียบง่ายเสมือนนั่งรับประทานข้าวอยู่ที่บ้านท าให้ได้มาซึ่งแนวความคิดหลัก

ที่ว่า more than meals และเกิดเป็นแนวคิดในการสื่อสาร "more than meals, more 

happiness" (มากกว่ามื้ออาหารมากกว่าความสุข) เพ่ือตอบสนองต่อความรู้สึกภายในจิตใจของลูกค้า

ที่คาดหวังว่าจะได้รับจากการมาใช้บริการร้านอาหารลิตเติลโฮมเบเกอรี่ 
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ขั้นวางแผนการสื่อสารการตลาด 

     แผนการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการของร้านอาหารลิตเติลโฮมเบเกอรี่ท าให้เกิดการ

รับรู้ เป็นที่รู้จักของกลุ่มเป้าหมาย ซึ่งจะกระตุ้นให้เกิดการซื้อและกลับมาใช้บริการซ้ า โดยในช่วงของ

การสร้างการรับรู้และให้ข้อมูลจะมีการใช้สื่อออนไลน์ (Online Media) ,สื่อสิ่งพิมพ์ (Print 

advertising) ,การจัดกิจกรรมพิเศษ (Event) ,แบนเนอร์ (Banner) ,การประชาสัมพันธ์ (Public 

relation) และ การส่งเสริมการขาย (Promotion) ช่วงให้ข้อมูลและทดลองใช้บริการร้านอาหารลิต

เติลโฮมเบเกอรี่จะมีการใช้ สื่อออนไลน์ (Online Media) ,การจัดกิจกรรมพิเศษ (Event) ,สื่อสิ่งพิมพ์ 

(Print advertising),แบนเนอร์(Banner) ,การประชาสัมพันธ์ (Public relation) และ การส่งเสริม

การขาย (Promotion) และช่วงท าให้เกิดการใช้บริการและกลับมาใช้บริการซ้ าจนเกิดเป็นความภักดี 

จะใช้สื่อในห้าง (Instore media) ,สื่อออนไลน์ (Online Media) ,การจัดกิจกรรมพิเศษ (Event) ,

ใบปลิวอีเล็กทรอนิคส์ (Flyer E-mail) ,แบนเนอร์ (Banner) ,การประชาสัมพันธ์ (Public relation) ,

ความรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate Social Responsibility (CSR) และ การส่งเสริมการขาย 

(Promotion) และจะใช้การสื่อสารผ่าน social media และ website เพ่ือการประชาสัมพันธ์และ

การโฆษณาต่างๆควบคู่ไปด้วยตลอดการท าการสื่อสาร 

การก าหนดเอกลักษณ์ของแบรนด์ 

1. สัญลักษณ์ตราสินค้า (Logo) 

ในการออกแบบสร้างสรรค์ตัวสัญลักษณ์ตราสินค้าใหม่ได้ท าการปรับเปลี่ยนให้ดูทันสมัย

ขึ้นแต่ยังคงความเป็นลิตเติลโฮมเบเกอรี่เอาไว้ โดยดัดแปลงค าว่า bakery ใน logo เป็นค าว่า 

Restaurant เพ่ือความเข้าใจเป็นอันนึ่งอันเดียวกันว่าเป็นร้านอาหาร และตัดภาพบ้านด้านหลัง

ตัวอักษรค าว่า Littlehome ออกเพ่ือให้ logo ดูทันสมัยขึ้น แต่ยังคงความร่วมสมัยเอาไว้ ไม่เพียง

เท่านั้นยังเปลี่ยนค าว่า since 1951 เป็น since 1958 เพ่ือให้ตรงกับ ค.ศ. ที่ร้านอาหารลิตเติลโฮม 

เบเกอรี่ถือก าเนิดขึ้นมา 
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ภาพที่ 5-2 ภาพสัญลักษณ์ตราสินค้า (Logo) 

 

2. บรรจุภัณฑ์ (Package) 

บรรจุภัณฑ์มีการออกแบบโดยน าค าว่า ลิตเติลโฮม (Little Home) มาแปลเป็น

ภาษาไทย และออกแบบตามลักษณะบ้านหลังเล็ก โดยใช้โทนสีครีมอ่อน และลายกราฟฟิคสีเขียว 

เพ่ือความเรียบง่าย สบายตา และอบอุ่น 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 5-3 บรรจุภัณฑ์ 
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ภาพที่ 5-3 บรรจุภัณฑ์(ต่อ) 

3. การตกแต่งร้านค้า (Store Design) 

ร้านอาหารลิตเติลโฮมเบเกอรี่แต่ละสาขามีการออกแบบและตกแต่งเพ่ิมเติมด้วยการ 

เพ่ิมเคาร์เตอร์สีขาวที่หน้าร้านทุกสาขาเพ่ือให้พนักงานสามารถแนะน าเมนูอาหารได้ หากลูกค้าสนใจ 

ไม่เพียงเท่านั้นยังสร้างความมีระเบียบมากยิ่งข้ึนต่อการประสานงานให้พนักงานด้าน ในจัดเตรียมโต๊ะ

ให้พร้อมและพอดีกับจ านวนที่ลูกค้าจะเข้า อีกท้ังยังมีการเสริมเบาะที่พนักพิงเก้าอ้ี และท่ีรองนั่ง ด้วย

กราฟฟิคสีเขียวอ่อนและโลโก้เพ่ือความเป็นเอกลักษณ์ และอ านวยความสะดวกแก่ลูกค้าทุกท่านที่เข้า

มาใช้บริการ ไม่เพียงเท่านั้น ด้านโซฟายังมีการเพ่ิมหมอนลายกราฟฟิคสีเขียวอ่อน เพ่ืออ านวยความ

สะดวกสบายแก่ลูกค้าทุกท่านที่มาใช้บริการ 
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ภาพที่ 5-4 สื่อบรรยากาศการตกแต่งในร้านอาหาร 

 

 

เคาน์เตอร์หน้าร้านอาหาร 

 

เก้าอ้ีภายในร้านอาหาร 
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ภาพที่ 5-4 สื่อบรรยากาศการตกแต่งในร้านอาหาร(ต่อ) 

 

 

รูปภาพท่ี  1 ด้านหน้าร้าน 

 
รูปภาพที่ 2 ด้านในร้าน มุมเก้าอ้ี 
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ภาพที่ 5-4 สื่อบรรยากาศการตกแต่งในร้านอาหาร(ต่อ) 

การผลิตชิ้นงานสร้างสรรค์เพื่อการวางแผนการสื่อการตลาดแบบบูรณาการ(IMC Plan) 

1. โฆษณาทางสื่อสิ่งพิมพ์ (Print Advertising) 

การโฆษณาทางสื่อสิ่ งพิมพ์นี้จะท าออกมา 4 ตัว แบ่งเป็นบทความเชิงโฆษณา 

(Advertorial) และ สื่อสิ่งพิมพ์เพ่ือการโฆษณาทางตรง (Direct Print Advertising) แต่จะปล่อยใน

ช่วงเวลาที่แตกต่างกัน โดยรูปภาพแรกจะปล่อยในช่วง การสร้างการรับรู้ เพ่ือให้เกิดการรับรู้ในวง

กว้าง ว่าร้านอาหารลิตเติลโฮมเบเกอรี่มีอาหารคาวจ าหน่าย ไม่เพียงเท่านั้นการบริการยังอบอุ่น

เสมือนคุณนั่งรับประทานอาหารที่บ้านและมีพนักงานจากทางร้านไปบริการให้ถึงที่ด้วยความอบอุ่น

และเป็นกันเอง ส่วนรูปภาพที ่2 , 3 และ 4 จะปล่อยในช่วงการให้ข้อมูลและเกิดการทดลองใช้บริการ 

โดยต้องการจะสื่อสารกับกลุ่มเป้าหมายให้รู้สึกอยากลองมาใช้บริการ พร้อมค าโปรยที่ว่า  

 

 

รูปภาพที่ 3 ด้านในร้าน มุมโซฟา 
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“ทุกความสุข ความประทับใจ เกิดขึ้นได้ที่นี่ ที่ Littlehome” ซึ่งโฆษณาตัวนี้ใช้แทนเหตุการณ์ความ

ประทับใจของคู่รักที่อยากจะขอคนรักแต่งงานโดยมีแหวนเพชรอยู่ในจานเค้กของร้านลิตเติลโฮมเบ

เกอรี่พร้อมค าพูดโรแมนติกอยู่ในชิ้นเค้กซึ่งเป็นช่วงเวลาแห่งความสุขตรงกับแนวความคิดการสื่อสาร  

โดยเลือกจะลงสื่อสิ่งพิมพ์นี้ ในนิตยสาร  Health&Cuisine และ Gourmet&Cuisine 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

ภาพที่ 5-5 โฆษณาทางสื่อสิ่งพิมพ์ (Print Advertising)  

 

รูปภาพที่ 1 
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ภาพที่ 5-5 โฆษณาทางสื่อสิ่งพิมพ์ (Print Advertising) (2) 

 

 

 

รูปภาพที่ 2 

 

 

 

 

รูปภาพที่ 2 
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ภาพที่ 5-5 โฆษณาทางสื่อสิ่งพิมพ์ (Print Advertising) (3) 

 

 

รูปภาพที่ 3 

 

 

 

 

รูปภาพที่ 2 
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ภาพที่ 5-5 โฆษณาทางสื่อสิ่งพิมพ์ (Print Advertising) (4) 

 

 

รูปภาพที่ 4 

 

 

 

 

รูปภาพที่ 2 
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2. เว็ปไซต์ (Website) 

เว็ปไซต์นี้จะเป็นช่องทางในการติดต่อและให้ข่าวสารกับกลุ่มเป้าหมายโดยมีการปรับปรุง

จากเว็ปไซต์เก่า เพ่ือให้ใช้งานได้ง่ายและสะดวกมากยิ่งขึ้น ซึ่งลูกค้าสามารถออกแบบ และโยกย้ายไอ

ค่อนในพ้ืนหลังของเว็ปไซต์ได้เอง หรือหากไม่ชอบใจ ก็สามารถกดปิดไอค่อนนั้นได้เช่นกัน ไม่เพียง

เท่านั้น ยังมีการเพ่ิมหน้าโปรโมชั่น( Promotion) โดยใส่แบนเนอร์ (Banner) และรายละเอียด มีการ

เพ่ิม Link ไปสู่ Social Media อ่ืนๆของร้านซึ่งประกอบด้วย Facebook และ Instagram ที่อยู่เว็ป

ไซต์ของร้านอาหารลิตเติลโฮมเบเกอรี่ คือ www.littlehome.co.th  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ภาพที่ 5-6 เว็ปไซต์ : www.littlehome.co.th  

 

 

 

 

รูปท่ี 1 : หน้า HOME 

 

 

รูปภาพที่ 2 
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ภาพที่ 5-6 เว็ปไซต์ : www.littlehome.co.th (ต่อ) 

 

3. โซเชียลมีเดีย (Social Media) 

เฟซบุ๊ก (Facebook)  

Facebook ของทางร้านมีไว้เพ่ืออัพเดท แลกเปลี่ยนข่าวสารของทางร้าน พูดคุยกับ

ลูกค้า แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และสามารถตอบค าถาม ทุกข้อสงสัยได้ ไม่เพียงเท่านั้นยังเป็นสถานที่

ที่ให้ลูกค้าท ากิจกรรม และร่วมสนุกกับทางร้าน อีกท้ังยังเป็นช่องทางที่สะดวก รวดเร็ว และมีโอกาส

เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้มากที่สุดด้วย โดยจะใช้สื่อสารกับกลุ่มเป้าหมายตลอดช่วงการท าการตลาด 

 

 

 

รูปที่ 2 : หน้า Promotion 
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อินสตาแกรม (Instagram) 

เป็นอีกช่องทางส าหรับอัพเดท ติดต่อ และพูดคุยกับลูกค้าอีกช่องทางหนึ่ง ซึ่งเป็นการ

แบ่งปันรูปภาพต่างๆของทางร้าน เช่น ข่าวสารใหม่ๆ เมนูอาหารใหม่ๆ หรือกิจกรรมต่างๆ ซึ่ง 

Instagram ถือเป็น Application บนสมาร์ทโฟนที่ก าลังได้รับความนิยมเป็นอย่างสูง ท าให้มีโอกาส

เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้ง่าย โดยจะใช้สื่อนี้สื่อสารกับกลุ่มเป้าหมายตลอดช่วงการท าการตลาด 

วงใน (Wongnai) 

เว็ปไซต์วงในเป็นเว็ปไซต์ชื่อดังในด้านร้านอาหาร ซึ่งคนไทยส่วนใหญ่มักใช้เว็ปไซต์นี้ใน

การประกอบการตัดสินใจ ว่าจะเลือกใช้บริการร้านอาหารไหนดี โดยดูจากคนที่มาแสดงความคิดเห็น

ไว้ ซึ่งช่องทางการสื่อสารนี้จะท าให้ร้านอาหารลิตเติลโฮมเบเกอรี่เป็นหนึ่งในตัวเลือกที่ ลูกค้าต้องการ 

โอเพนท์ไรซ์ (Openrice) 

                เว็ปไซต์โอเพนท์ไรซ์ (Openrice) เป็นอีกเว็ปไซต์หนึ่งที่มียอดเข้าชมเยอะที่สุดในด้าน

การแนะน าร้านอาหาร จึงเลือกใช้ช่องทางนี้เพ่ือให้ร้านอาหารลิตเติลโฮมรู้จักในวงกว้างมากยิ่งขึ้น 

และเป็นการเพ่ิมฐานกลุ่มเป้าหมายได้เพ่ิมมากขึ้นด้วย โดยการใส่ค าค้นหาของร้านอาหารลิตเติลโฮม

เข้าไปให้ครบทุกสาขา เพ่ืออ านวยความสะดวกแก่ลูกค้าผู้ที่สนใจทุกท่านในการหาข้อมูลรายละเอียด

ร้าน 

การตลาดผ่านเครื่องมือค้นหาบนอินเทอร์เน็ต (Search Engine Marketing : SEM) 

การท าการตลาดผ่าน google โดยใส่ค าค้นหาว่า ร้านอาหารอร่อย และค าว่า 

Littlehome เมื่อมีกลุ่มเป้าหมายค้นหาค าเหล่านี้ใน กูเกิ้ล หรือ เครื่องมือค้นหาบนอินเตอร์เน็ต เว็ป

ไซต์เราจะข้ึนมาให้เลือกเป็นเว็ปไซต์แรก ท าให้ง่ายต่อการพบเห็น ไม่เพียงเท่านั้นยังมีการใส่โปรโมชั่น

เสริมเข้าไป โดยหากกดเชื่อมต่อกับเว็ปไซต์ร้านอาหารลิตเติลโฮมเบเกอรี่แล้ว จะมีการมอบส่วนลด 

โดยจะแสดงกล่องข้อความขึ้นมา ให้ลูกค้าทุกท่านสามารถถ่ายภาพเก็บไว้และน าไปแลกใช้ กับ

ร้านอาหารลิตเติลโฮมเบเกอรี่ทุกสาขาได้ 
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ภาพที่ 5-10 เฟซบุ๊ก : www.facebook.com/Littlehomerestaurant 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

ภาพที่ 5-7 เฟซบุ๊ก (Facebook) : www.facebook.com/Littlehomerestaurant 

 

รูปภาพท่ี  1 

 

 
รูปภาพที่ 2 
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ภาพที่ 5-8 อินสตาแกรมของร้านอาหาร 
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ภาพที่ 5-9 เว็ปไซต์วงใน (wongnai) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 5-10 เว็ปไซต์โอเพนท์ไรซ์(Openrice) 

 

 

 

 

รูปภาพที่ 2 
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ภาพที่ 5-11 การตลาดผ่านเครื่องมือค้นหาบนอินเทอร์เน็ต (Search Engine Marketing : SEM) 

 

 

รูปภาพที่ 1 : ค าค้นหา “ร้านอาหารอร่อย ” 

 

รูปภาพที่ 2 : ค าค้นหา “Littlehome” 
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 ภาพที่ 5-12 ข้อความส่วนลดที่ปรากฏ 

4. แบนเนอร์ (Banner) 

การท าแบนเนอร์โปรโมท กิจกรรมต่างๆ และโปรโมชั่นต่างๆของทางร้านอาหารลิตเติลโฮม

เบเกอรี่ โดยจะลงบนเว็ปไซต์หลักของร้าน ,ทาง Facebook และทาง instagram เป็นการสร้างความ

ดึงดูดใจ อีกทั้งแบนเนอร์ยังสามารถลิ้งค์เข้าไปดูรายละเอียดเพ่ิมเติมต่อได้อีกด้วย ไม่เพียงเท่านั้นยัง

สามารถแชร์กิจกรรมภาพแบนเนอร์ผ่านสื่อออนไลน์ ก็สามารถสร้างเป็นกระแสให้เป็นที่พูดถึงได้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 5-13 แบนเนอร์ (Banner) 

 

 

 

 

รูปภาพท่ี 1 : แบนเนอร์กิจกรรม Love แชะ Share  

 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ภาพที่ 5-13 แบนเนอร์ (Banner)(ต่อ) 

 

รูปภาพท่ี 2 : แบนเนอร์กิจกรรม Share Happiness Moment 

 

รูปภาพท่ี 3 : แบนเนอร์กิจกรรม Just create your happiness pancake 

 

รูปภาพท่ี 4 : แบนเนอร์กิจกรรม Let’s cook! The happiness 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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5. กิจกรรม (Activity) 

มีการจัดกิจกรรมให้กลุ่มเป้าหมายได้มีส่วนร่วมเพ่ือเป็นการกระตุ้นยอดซื้อและสามารถ

จดจ าแบรนด์ได้มากข้ึนโดยมีกิจกรรมดังนี้ 

1) กิจกรรม Share ภาพถ่ายอาหาร ของร้านอาหารลิตเติลโฮมเบเกอรี่ที่คุณคิดว่าถ่าย

สวยที่สุด และน่าทานที่สุด แชร์ลงเฟซบุ๊กและอินสตาแกรมของตนเอง แล้ว Tag มาที่  

@Littlehomerestaurant และค าว่ า  #morethanmeals ใครค าบรรยายใต้ภาพเด็ด 

แ ล ะ ค น ก ด ช อ บ ( like) ม า ก ที่ สุ ด  จ ะ ไ ด้ รั บ บั ต ร ก า นั ล เ งิ น ส ด มู ล ค่ า  5 0 0  บ า ท 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                         ภาพที่ 5-14 ตัวอย่างการแชร์ภาพลงอินสตาแกรม 

 

 

รูปภาพที่ 2 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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2) กิจกรรม Share your happiness moment แชร์ภาพความสุขของคุณ ไม่ว่าจะเป็น 

ภาพคนรักของคุณ หรือภาพคุณที่คนรักถ่ายให้ ขณะใช้บริการร้านอาหารลิตเติลโฮม Tag สาขาที่เข้า

ใช้บริการ แล้วแชร์ลงเฟซบุ๊กและอินสตาแกรมของตนเอง ใครค าบรรยายและภาพบ่งบอกถึงความสุข

มากที่สุดและคนกดชอบ( like) มาที่สุด จะได้รับบัตรก านัลเงินสดมูลค่า 500 บาท 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 5-15 ตัวอย่างการร่วมกิจกรรม แชร์ภาพลงอินสตาแกรม 

 
 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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5. การประกวด (Contest) 

1. การประกวดหาสุดยอดเมนูแพนเค้กแห่งความสุขของแต่ละบ้าน โดยให้ออกแบบหน้า

แพนเค้กที่ตนเอง หรือคนในครอบครัวชอบทานมากที่สุด พร้อมคลิปวิธีการท า ความยาวไม่เกิน 3-5  

นาที อัพโหลดลงยูทูป (Youtube) และลิ้งค์มายังเว็ปไซต์ของตนเอง พร้อม Tag ร้านอาหาร 

ลิตเติลโฮมเบเกอรี่ สูตรใครที่ประทับใจกรรมการจะได้ถูกบันทึกอยู่ในเมนูของร้านอาหารลิตเติลโฮม 

เบเกอรี่จริงและได้รับบัตรก านัลเงินสดมูลค่า 500 บาท 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

ภาพที่ 5-16 ตัวอย่างการร่วมการประกวดหา สุดยอดเมนูแพนเค้กแห่งความสุข 

 

รูปภาพท่ี 1 : ตวัอยา่งการอพัโหลดคลปิลงยทูปู 

 

รูปภาพท่ี 2 : ตวัอยา่งการแชร์คลปิเช่ือมกบัเฟซบุ๊ก 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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2. การประกวดหา สูตรอาหารเด็ดเคล็ดลับแห่งความสุขประจ าบ้าน โดยให้อัดคลิป

อาหารที่เป็นสูตรลับประจ าบ้าน ความยาวไม่เกิน 3-5 นาทีลงยูทูป (Youtube) และลิ้งค์มายังเว็ปไซต์

ของตนเอง พร้อม Tag ร้านอาหารลิตเติลโฮม สูตรใครที่ประทับใจกรรมการจะได้ถูกบันทึกอยู่ในเมนู

ของ ร้ า นอาหา รลิ ต เ ติ ล โ ฮม เบ เกอรี่ จ ริ ง แล ะ ได้ รั บบั ต รก า นั ล เ งิ น สดมู ลค่ า  500 บ าท 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 5-17 ตัวอย่างการร่วมการประกวดหา สูตรอาหารเด็ดเคล็ดลับแห่งความสุขประจ าบ้าน 

 

 

รูปภาพท่ี 1 : ตวัอยา่งการอพัโหลดคลปิลงยทูปู 

 

รูปภาพท่ี 2 : ตวัอยา่งการแชร์คลปิเช่ือมกบัเฟซบุ๊ก 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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6. สื่อในห้าง (Instore Media) 

สื่อในห้างเป็นอีกสื่อหนึ่งที่ได้รับความนิยมอย่างมากในต่างประเทศ เพราะเป็นสื่อที่ท าให้

เกิด Action ได้มากที่สุด สื่อในห้างในที่นี้ได้แก่  

1) ป้าย Stand alone โดยจะตั้งตามหัวบันไดเลื่อน ซึ่งจะมีการอัพเดทโปรโมชั่น

เมนูอาหาร เซทสุดคุ้มเอาไว้ เพื่อเป็นจุดล่อสายตา ท าให้เป็นการเพ่ิมโอกาสที่กลุ่มเป้าหมายที่เข้ามาใช้

บริการในห้าง จะเข้ามาใช้บริการร้านอาหารลิตเติลโฮม  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

          

 

      ภาพที่ 5-18 ตัวอย่างป้ายโปรโมชั่นในห้าง 

2) สื่อหน้าร้าน โดยจะท าเป็นเฟรชเกมส์ ให้สามารถแข่งขันกันได้ 2  ทีม โดยเป็นเกมส์

ให้กลับแพนเค้กไปมา ไม่ให้ไหม้ ทีมใดคะแนนเยอะสุด จะได้รับรางวัลจากทางร้าน เป็นส่วนลด เพ่ือ

น าไปใช้บริการในร้านอาหารลิตเติลโฮมทุกสาขา 

 

 
 

   ส
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     ภาพที่ 5-19 ตัวอย่างเฟรชเกมส์ 

 

 
รูปภาพที่ 1 : หน้าแรก 

 
รูปภาพที่ 2 : ขณะเล่นเกมส์ 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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                ภาพที่ 5-19 ตัวอย่างเฟรชเกมส์(ต่อ) 

 

 
รูปภาพที่ 3 : ขณะเล่นเกมส์(ต่อ) 

 
รูปภาพที่ 4 : จบเกมส์ 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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7. โบรชัวร์ (Brochure) 

โบรชัวร์เป็นสื่อที่จาเป็นส าหรับธุรกิจร้านอาหาร เพ่ือการสร้าง Awareness และให้

ข้อมูลที่ถูกต้องแก่ลูกค้า ท าให้ลูกค้ารู้จักแบรนด์ เป็นตัวช่วยในการตัดสินใจของลูกค้า และน ามาซึ่ง 

action     โดยออกแบบให้เหมือนกับบ้านตามชื่อของร้าน ประตูด้านหน้าสามารถเปิดได้ ไม่เพียง

เท่านั้นโบว์ชัวร์นี้ยังสามารถใช้แทนส่วนลด 20% ได้อีกด้วย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            ภาพที่ 5-20 โบรชัวร ์

 

 
รูปภาพที่ 1 : ด้านหน้า-หลังโบรชัวร์ (เปิด-ปิดประตู) 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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           ภาพที่ 5-20 โบรชัวร(์ต่อ) 

 

8.  ใบปลิวอีเล็กทรอนิกส์ (Flyer E-mail) 

เป็นการส่งการ์ดเชิญให้มาร่วมงาน  event ที่ทางร้านอาหารลิตเติลโฮมเบเกอรี่จัดขึ้น 

โดยจะส่งผ่าน E-mail ที่ลูกค้าได้ให้ไว้ตอนสมัครบัตรสมาชิก เพ่ือเป็นการลดการใช้กระดาษและง่าย

ต่อการจัดส่ง โดยออกแบบให้เข้ากับธีม (theme) งานนั้นๆ 

 

 

 

 

 
รูปภาพที่ 2 : ด้านในโบรชัวร ์

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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     ภาพที่ 5-21 ใบปลิวอีเล็กทรอนิกส์ งาน Cupcake workshop 

 

 

 

 

 

 

 
 

รูปภาพที่ 1 : การ์ดเชิญงาน Cupcake workshop 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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     ภาพที่ 5-22 ใบปลิวอีเล็กทรอนิกส์ งาน Fullmoon end year party 

 

 

 

 
 

รูปภาพที่ 2 : การ์ดเชิญงาน Fullmoon end year party 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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9. การจัดกิจกรรมพิเศษ(Event) 

งานกิจกรรมพิเศษ (Event) จัดขึ้นเพ่ือเป็นการกระตุ้นให้ผู้บริโภคมีส่วนร่วมกับ

ร้านอาหารและสามารถจดจ าตราสินค้าได้ โดยมีการจัดทั้งหมด  3 ครั้ง และทุกครั้งจะจัดที่ร้านอาหาร

ลิตเติลโฮมสาขาวรจักรเท่านั้น ดังนี้ 

งานขอบคุณลูกค้าเก่า (Thanks arty) 

การขอบคุณลูกค้าเก่าท่ีใช้บริการร้านอาหารลิตเติลโฮมเบเกอรี่มาอย่างสม่ าเสมอ

กว่า 60 ปี โดยจัดเป็นลักษณะ cocktail buffet ให้ผู้บริโภคได้มีส่วนร่วมกับแบรนด์ ภายใต้ธีม

(Theme) งาน Happiness galaxy โดยมีกิจกรรมต่างๆให้ร่วมสนุกกันมากมาย เช่น คอนเสิร์ตจาก

ศิลปิน ได้แก่ คุณเจ เจตรินและครอบครัว ไม่เพียงเท่านั้นยังมีแจกของรางวัลภายในงานอีกด้วย ซึ่ง

สามารถทานอาหารได้ฟรีตลอดทั้งงาน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 5-23 แผนการจัดกิจกรรมพิเศษงานขอบคุณลูกค้าเก่า (Thanks party) 

 

 
รูปภาพที่ 1 : งานขอบคุณลูกค้าเก่า (Thanks party) 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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 งานสอนท าคัพเค้ก (Cupcake Workshop) 

          เป็นงาน Event workshop ที่จัดขึ้นในช่วงวันแม่ เพ่ือให้แม่และลูกสามารถมาท า

กิจกรรม ท าคัพเค้กร่วมกันได้ โดยบรรยากาศภายในงานจะมีคุณกาละแมร์ พัชรศรี เบญจมาศ เป็น

พิธีกร คอยมอบความสุขความสนุกสนานตลอดทั้งงาน มีการตกแต่งในรูปแบบสีโทนอ่อน เช่น ชมพู

อ่อน ฟ้าอ่อน เขียวอ่อน เป็นต้น และจัดงานให้ดูเป็นกันเอง เหมือนอยู่ในสวน โดยใช้หญ้าเทียมในการ

ปูพื้นเพ่ือให้รู้สึกอบอุ่นและเข้ากับเด็กๆที่มาร่วมในงาน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 5-24 แผนการจัดกิจกรรมพิเศษงานสอนท าคัพเค้ก (Cupcake workshop) 

 

 

 

 

 
รูปภาพที่ 2 : งานสอนท าคัพเค้ก (Cupcake workshop) 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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3) งานส่งท้ายปี (End year fullmoon party) 

          เป็นงาน event ส่งท้ายปี จัดในรูปแบบของพระจันทร์เต็มดวง (Fullmoon) โดยใช้

ลูกบอลสีขาวอัดลมแขวนบนเพดาน เพ่ือให้เกิดความรู้สึกเหมือนพระจันทร์เต็มดวง ไม่เพียงเท่านั้นยัง

มีการเล่นแสงสี เพ่ือให้งานดูกลมกลืนมากยิ่งข้ึน ซึ่งธีม (Theme) ภายในงาน จะใช้โทนสีม่วง เพ่ือ

แสดงให้เห็นถึงแสงสีบริเวณริมชายหาด โดยสาเหตุที่ใช้ค าว่า Fullmoon เพราะ พระจันทร์เต็มดวง

เป็นปรากฏการที่หาชมยาก นานๆทีจะเห็น ก็เหมือนกับงานส่งท้ายปีที่ลิตเติลโฮมจัดขึ้น หนึ่งปีมีหน

เดียวเท่านั้นเพ่ือให้เป็นที่จดจ าจากผู้บริโภค 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 5-25 แผนการจัดกิจกรรมพิเศษงานส่งท้ายปี (End year fullmoon party) 

 

 

 

 
รูปภาพที่ 3 : งานส่งท้ายปี (End year fullmoon party) 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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9. การประชาสัมพันธ์ (Public Relation) 

การประชาสัมพันธ์(Public Relation) เป็นสื่อที่ท าให้เกิดการรับรู้ในวงกว้าง โดยอาศัย

ช่องทางสื่อมวลชนหลายๆช่องทางในการบอกต่อ โดยจะใช้สื่อนี้หลังการจัดกิจกรรมพิเศษ(Event)  

ขึ้นทุกครั้ง เพ่ือการรับรู้ในวงกว้างว่าทางร้านอาหารลิตเติลโฮมเบเกอรี่ได้จัดงานดีๆขึ้น ท าให้เป็นการ

เพ่ิมกลุ่มลูกค้าใหม่ และจะท าให้กลุ่มลูกค้าเก่าเกิดการใช้บริการซ้ า โดยจะส่งแฟ้มคู่มือส าหรับสื่อมวล

ชล(Press Kit) ไปยังรายการ เรื่องเล่าเช้านี้ ผู้หญิงถึงผู้หญิง และ ไนน์เอ็นเตอร์เทน(Nine entertain) 

1 รายการ ต่อ 1 event เพ่ือเกิดการรับรู้ในวงกว้างและใช้งบประมาณให้มีประสิทธิภาพและ

ประสิทธิผลสูงที่สุด 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 5-26 การประชาสัมพันธ์ (Public Relation) 

 

 

 
 

รูปภาพที่ 1 : โลโกร้ายการเรื่องเล่าเช้านี้ 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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   ภาพที่ 5-26 การประชาสัมพันธ์ (Public Relation)(ต่อ) 

 
 

รูปภาพที่ 2 : โลโกร้ายการผู้หญิงถึงผู้หญิง 

 

 
รูปภาพที่ 3 : โลโกร้ายการไนน์เอ็นเตอร์เทน 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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10. ความรับผิดชอบต่อสังคม(Corporate Social Responsibility : CSR) 

การรับผิดชอบต่อสังคม(CSR) ในยุคปัจจุบันนี้เป็นสิ่งที่ส าคัญอย่างยิ่ง เพราะท าให้ลูกค้า

มองเห็นภาพว่าองค์กรของเราอยู่มานานและได้ช่วยเหลือสังคมอย่างไร โดยใช้สื่อนี้ เพ่ือสร้าง

ภาพลักษณ์ที่ดีให้แก่ร้านอาหารลิตเติลโฮมเบเกอรี่ และยังเป็นการกระตุ้นให้ลูกค้ากลุ่มเป้าหมายเกิด

การใช้บริการ เพ่ือน าเงินไปช่วยเหลือสบทบกองทุนอาหารกลางวันเด็กที่มูลนิธิเด็ก ตามแนวความคิด

การสื่อสารหลัก ที่ว่าด้วยเรื่องของความสุข ซึ่งคลิปนี้ท าขึ้นมาเพ่ือการส่งต่อความสุขของลูกค้าทุกท่าน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 5-27 ภาพตัวอย่างจากคลิปความรับผิดชอบต่อสังคม 

 

 
รูปภาพที่ 1 : ค าถาม คุณคิดว่าอาหารหนึ่งมื้อให้อะไรกับคุณได้บ้าง 

 

 
รูปภาพที่ 2 : กลุ่มเป้าหมายคนที่หนึ่งตอบค าถาม 
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 ภาพที่ 5-27 ภาพตัวอย่างจากคลิปความรับผิดชอบต่อสังคม(ต่อ) 

 
รูปภาพที่ 3 : กลุ่มเป้าหมายคนที่สองตอบค าถาม 

 
รูปภาพที่ 4 : กลุม่เป้าหมายคนที่สามตอบค าถาม 

 
รูปภาพที่ 5 : ตัดภาพมาที่เด็กพูดเรื่องอาหารหนึ่งมื้อส าหรับเขา 
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ภาพที่ 5-27 ภาพตัวอย่างจากคลิปความรับผิดชอบต่อสังคม(ต่อ) 

 

11. การส่งเสริมการขาย (Promotion) 

การส่งเสริมการขายนี้ท าขึ้นเพ่ือกระตุ้นให้กลุ่มเป้าหมายที่เป็นลูกค้าใหม่ เกิดการใช้

บริการร้านอาหาร และเป็นการเก็บข้อมูลของลูกค้าที่เคยใช้บริการแล้ว เพ่ือมอบสิทธิพิเศษในโอกาส

ต่างๆให้กับลูกค้า โดยมีเป้าหมายเพ่ือให้เกิดการกลับมาใช้บริการซ้ า และก่อให้เ กิดความภักดี 

ต่อตราสินค้า 

 
รูปภาพที่ 6 : ตัดภาพมาท่ีเด็กจากมูลนิธิ พูดเชิญชวนให้มาร่วมกันบริจาค 

 

 
รูปภาพที่ 7 : ภาพเด็กค่อยๆจาง กลายเป็นโลโก้ร้านอาหารลิตเติลโฮมเบเกอรี่ 
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1) บัตรสมาชิก สะสมแต้ม โดยทานอาหารครบทุก 300 บาท จะได้รับ  1  แต้ม และ

เมื่อครบ 10 แต้มจะทานอาหารฟรี 300 บาท ไม่เพียงเท่านั้นทุกค่าใช้จ่ายยังสามารถในร้านอาหารลิต

เติลโฮมเบเกอรี่ยังรับส่วนลดอีก 10%  อีกด้วย โดยการสะสมแต้มนี้จะเป็นการกระตุ้นให้เกิดการใช้

บริการและกลับมาใช้บริการมากขึ้น โดยน าของแถมมาเป็นสิ่งจูงใจ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ภาพที่ 5-28 ภาพตัวอย่างบัตรสมาชิก 
 

 

 
รูปภาพที่ 1 : ด้านหน้า บัตรสมาชิก 

 
รูปภาพที่ 2 : ด้านหลัง บัตรสมาชิก 
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2) ส่วนลดตามวันเวลาพิเศษ พร้อมของแถม ตามเทศกาลส าคัญ ร้านอาหารลิตเติลโฮม 

เบเกอรี่จะมอบส่วนลดพิเศษ เพ่ือเป็นของขวัญแก่ลูกค้าทุกท่านที่มาใช้บริการในช่วงเวลาเทศกาล อีก

ทั้งยังมีของแถมต่างๆที่จะแตกต่างออกไปตามเทศกาล เช่น วันพ่อรับส่วนลด 15% แถมถ่ายภาพเป็น

ที่ระลึกกับคุณพ่อฟรี เป็นต้น 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

  ภาพที่ 5-29 ส่วนลดตามช่วงเวลาพิเศษ 

 
 

 

 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



93 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ภาพที่ 5-30 ส่วนลดตามวันพิเศษ 

 

 

 

 

รูปภาพที่ 1 : แบนเนอร์โปรโมชั่นวันเด็ก  

 

 

รูปภาพที่ 2 : : แบนเนอร์โปรโมชั่นวันวาเลนไทน์ 
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ภาพที่ 5-30 ส่วนลดตามวันพิเศษ(ต่อ) 

 

 

 

 

รูปภาพที่ 3 : แบนเนอร์: แบนเนอร์โปรโมชั่นวันแม่ 
 

 

รูปภาพที่ 4 : แบนเนอร์โปรโมชั่นวันพ่อ 
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การวางแผนการสื่อสาร (IMC plan) 

ตารางที ่5-1 แสดงระยะเวลาของการวางแผนการสื่อสาร 

 

ส่ือ 

 

สร้างการ

รับรู้ 

 

ให้ข้อมูล เกิดการทดลอง

ใช้บริการ 

 

เกิดการใช้บริการซ้ าจนเป็นความภักดี 

ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย ต.ค พ.ย ธ.ค 

โลโก ้             

บรรจุภัณฑ์             

ร้านค้า             

สื่อสิ่งพิมพ ์             

โบรชัวร ์             

เว็บไซต ์             

เฟซบุ๊ก             

อินสตาแกรม             

SEM             

แบนเนอร์             

การประกวด             

กิจกรรม 

พิเศษ 
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ตารางที ่5-1 แสดงระยะเวลาของการวางแผนการสื่อสาร(ต่อ)  

 

 

ส่ือ 

 

สร้างการ

รับรู้ 

 

ให้ข้อมูล เกิดการทดลอง

ใช้บริการ 

 

เกิดการใช้บริการซ้ าจนเป็นความภักดี 

ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย ต.ค พ.ย ธ.ค 

สื่อในห้าง             

กิจกรรม             

ประชา 

สัมพันธ ์

            

คลิปความ

รับผิดชอบ 

ต่อสังคม 

            

ใบปลิวอิเล็ก 

ทรอนิกส์ 

            

โปรโมชัน่             

วงใน             

โอเพนท์ไรซ ์             
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ำนกัหอ

สมุดกลาง



 

บทที่  6 

สรุป อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 
 

จากการศึกษาจุลนิพนธ์ในหัวข้อ การวางแผนการสื่อสารแบบบูรณาการของร้านอาหาร
ลิตเติลโฮมเบเกอรี่ เพ่ือสร้างการรับรู้กับกลุ่มเป้าหมาย กระตุ้นให้เกิดการใช้บริการและกลับมาใช้
บริการซ้้าจนเกิดเป็นความภักดีต่อตราสินค้า 
 
สรุปผลการวิจัยและอภิปรายผล 

 

ในขั้นตอนการศึกษาเรื่องการวางแผนการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการของ
ร้านอาหารลิตเติลโฮมเบเกอรี่นั้น ผู้วิจัยได้ท้าวิจัย 2 แบบ คือการวิจัยเชิงปริมาณโดยใช้แบบสอบถาม
ออนไลน์จากกลุ่มตัวอย่าง 50 คนและการวิจัยเชิงคุณภาพโดยใช้การสัมภาษณ์เชิงลึกแบบเดี่ยว จาก
กลุ่มตัวอย่าง 3 กลุ่มคือ กลุ่มคนที่ใช้บริการร้านอาหารลิตเติลโฮมเบเกอรี่เป็นประจ้า กลุ่มคนที่เคยใช้
บริการแต่ปัจจุบันเลิกใช้บริการแล้ว และกลุ่มคนที่รู้จักแต่ไม่เคยใช้บริการร้านอาหารลิตเติลโฮม  
เบเกอรี่ รวมทั้งสิ้น 15 คน ไม่เพียงเท่านั้นยังมีการสัมภาษณ์เชิงลึกแบบกลุ่ม(Focus group) จ้านวน 
6 คน เพื่อศึกษาพฤติกรรมในการใช้บริการร้านอาหารในเขตกรุงเทพมหานครและศึกษาทัศคติที่มีต่อ
ร้านอาหารลิตเติลโฮมเบเกอรี่ ซึ่งพบว่า สาเหตุที่ผู้บริโภครู้จักร้านอาหารลิตเติลโฮมเบเกอรี่เพราะรู้จัก
จากการบอกต่อกันมา ไม่มีใครทราบถึงข้อมูลข่าวสารของทางร้านจากสื่อต่างๆเลย ไม่เพียงเท่านั้นใน
กลุ่มคนที่รู้จักแต่ไม่เคยมาใช้บริการร้านอาหารยังไม่ทราบข้อมูลของทางร้าน ว่าร้านเปิดให้บริการมา
นานกว่า 60 ปี มีอาหารคาวจ้าหน่ายด้วยหรือ คิดว่ามีเพียงเบเกอรี่ตามชื่อเท่านั้น และไม่ทราบว่า
สาขาของร้านมีอยู่ที่ไหนบ้าง ท้าให้รู้สึกหาทานล้าบาก แต่เมื่อบอกให้ทราบถึงรายละเอียดร้าน ภาพ
เมนูอาหารต่างๆและท้าเลที่ตั้งของแต่ละสาขาแล้วกลุ่มเป้าหมายทุกท่านบอกน่าสนใจมาก โดยให้
ความเห็นว่า เป็นร้านอาหารที่อยู่มานานกว่า 60 ปี แต่ภาพร้านอาหารแต่ละสาขายังดูร่วมสมัยอยู่ 
บรรยากาศอบอุ่น เหมือนอยู่ในบ้าน ภาพอาหารน่าทานมาก สาขาของร้านอาหารแต่ละสาขาก็
เดินทางง่ายและสะดวก จึงท้าให้ได้ออกมาเป็นแนวคิดหลักที่ว่า “More than meals” ซึ่งน้าไปต่อ
ยอดเป็นแนวคิดการสื่อสารได้ว่า “More than meals, More happiness” ร้านอาหารลิตเติลโฮม 
เบเกอรี่ให้คุณได้มากกว่ามื้ออาหารมากกว่าความสุข โดยการวางแผนการสื่อสารแบบบูรณาการนั้น
ผู้วิจัยได้ปรับภาพลักษณ์ของร้านอาหารในแต่ละสาขามีความเหมือนกันมากขึ้น อีกทั้งยังต้องการสร้าง
การรับรู้ในวงกว้าง ว่าร้านอาหารลิตเติลโฮมเบเกอรี่มีอาหารคาวจ้าหน่าย เพ่ือกระตุ้นให้ผู้บริโภคเกิด
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การใช้บริการและเกิดการมาใช้บริการซ้้าจนเกิดเป็นความภักดีต่อตราสินค้า โดยใช้เครื่องมือที่คาดว่า
น่าจะเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้มากที่สุด เช่นสื่อออนไลน์ สื่อสิ่งพิมพ์ สื่อในห้าง การจัดกิจกรรมพิเศษ 
การจัดการประกวด การประชาสัมพันธ์ การจัดการส่งเสริมการขายต่างๆ เป็นต้น 

ซึ่งแนวคิดนี้ผู้วิจัยเชื่อว่าการวางแผนการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการของร้านอาหาร
ลิตเติลโฮมเบเกอรี่จะสามารถสร้างการรับรู้ ให้ข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องแก่กลุ่มเป้าหมาย และกระตุ้นให้
กลุ่มเป้าหมายเกิดการใช้บริการ และกลับมาใช้บริการซ้้าได้ ตลอดจนเกิดเป็นความภักดีต่อแบรนด์
ร้านอาหารลิตเติลโฮมเบเกอรี่ 
 
ข้อเสนอแนะ 

การวางแผนการสื่อสารการตลาด เราควรวิเคราะห์แบรนด์นั้นๆให้ดี ว่ามีข้อดีข้อเสีย
อย่างไรบ้าง หาจุดที่ขาดหรือผิดพลาด แล้วน้ามาแก้ไขอย่างถูกต้องและรอบคอบ โดยน้าสิ่งที่ดีของแบ
รนด์เก่ามาผสมกับสิ่งใหม่ที่ก้าลังจะพัฒนา โดยหยิบเอาเอกลักษณ์ของแบรนด์มาถ่ายทอดให้ร่วมสมัย
มากที่สุด ไม่เพียงเท่านั้นควรเลือกใช้สื่อที่เหมาะสมและคาดว่าจะสามารถเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้มาก
ที่สุด ไม่จ้าเป็นต้องใช้สื่อหลักก็ได้ และการวางแผนการสื่อสารการตลาดที่เหมาะสม ควรหาความ
ต้องการที่แทจ้ริงที่อยู่ในใจของผู้บริโภค และน้ามาปรับใช้วางกลยุทธ์และแผนการสื่อสารเพ่ือให้เข้าถึง
ผู้บริโภคได้อย่างตรงจุดและมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด จะท้าให้แบรนด์กลับมาอยู่ในใจ
ผู้บริโภคได้อีกครั้ง อีกทั้งแบรนด์ยังควรมีความโดดเด่น แตกต่างและมีเอกลักษณ์เฉพาะตัว ควรท้าการ
สื่อสารการตลาดอย่างสม่้าเสมอ เพ่ือให้เห็นว่าเราคอยใส่ใจผู้บริโภค ซึ่งสิ่งนี้เองจะสามารถครองใจ
ผู้บริโภคได้ตลอดไปและจะท้าให้แบรนด์สามารถด้าเนินต่อไปได้ในระยะยาวอย่างประสบความส้าเร็จ 
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คําชี้แจง 

แบบสอบถามชุดนี้เป็นส่วนหน่ึงของการจัดทําจุลนิพนธ์ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ

และการสื่อสาร สาขานเิทศศาสตร์ เอกการโฆษณา มหาวิทยาลยัศลิปากร จัดทําเพื่อศึกษากลุ่มตัวอย่างพฤติกรรม

การใช้บริการรา้นอาหารของกลุม่เป้าหมาย โดยข้อมูลทีไ่ด้จะ นําไปใช้ประโยชน์ในการศึกษาการทําวิจยั ผู้วิจัยจึง

ใคร่ขอความร่วมมือจากท่าน ในการตอบ แบบสอบถามตามความเปน็จริง ซึ่งข้อมูลนี้จะถูกเก็บเป็นความลับเพื่อใช้

ในการนําเสนอเพื่อการศึกษาวิจัยเท่าน้ัน 

1. ลักษณะของกลุ่มเป้าหมาย 

1.1 เพศ 

 หญิง       ชาย 

1.2 อายุ 

- 26 ปี     - 34 ปี 

- 44 ปี     - 54 ปี 

ปีขึ้นไป 

1.3 ระดับการศึกษา 

ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า   ปริญญาโท   ปริญญาเอก 

1.4 อาชีพ 

นักเรียน/นิสิต/นักศึกษา    ข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ  

พนักงานบริษัทเอกชน/ลูกจ้าง    อ่ืนๆ (โปรดระบุ : _______________) 

เจ้าของกิจการ/ธุรกิจส่วนตัว  

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 

 

1.5 สถานภาพ 

โสด       สมรส    หม้าย/หย่าร้าง/แยกกันอยู่ 

 

1.6 รายได้ประจําต่อเดือน 

10,000 – 25,000 บาท  5,001 – 35,000 บาท  

– 45,000 บาท  – 55,000 บาท 

55,001 – 65,000 บาท 65,001 – 75,000 บาท 

75,001 บาทข้ึนไป 

ตอนที่ 2 พฤติกรรมการใช้บริการร้านอาหาร 

2.1 สาเหตุสําคัญที่สุดที่ท่านใช้บริการร้านอาหารประเภทเครือข่ายร้านอาหาร 

สะดวกรวดเร็ว  อาหารอร่อยมีคุณภาพที่ดีได้มาตรฐาน  

พนักงานบริการดี  เดินทางสะดวก 

มีที่จอดรถ   บรรยากาศดี 

อ่ืนๆ(โปรดระบุ)_______________________________________ 

2.2 ค่าใช้จ่ายโดยเฉลี่ย(ต่อคน)ในการบริโภคร้านอาหารประเภทเครือข่ายร้านอาหาร(ต่อครั้ง) 

100 – 200  บาท  201 – 300 บาท 

301 – 400 บาท  401 – 500 บาท 

500 บาทขึ้นไป 

 

2.3 ความถี่ในการใช้บริการร้านอาหารประเภทเครือข่ายร้านอาหาร(ต่อเดือน) 

1 - 2 ครั้งต่อเดือน   3 – 4 ครั้งต่อเดือน 

5 - 6 ครั้งต่อเดือน  7 - 8 ครั้งต่อเดือน 

9 - 10 ครั้งต่อเดือน  มากกว่า 10 ครั้งต่อเดือน 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 

 

2.4 สิ่งที่ท่านคาดหวังว่าจะได้รับจากการไปใช้บริการร้านอาหารประเภทเครือข่ายร้านอาหาร 

สะดวกรวดเร็ว  อาหารอร่อยมีคุณภาพที่ดีได้มาตรฐาน  

พนักงานบริการดี  เดินทางสะดวก 

มีที่จอดรถ   บรรยากาศดี 

อ่ืนๆ(โปรดระบุ)_______________________________________ 

2.5 ท่านสนใจ/ต้องการที่จะเปลี่ยนแปลงร้านอาหารที่ท่านใช้บริการอยู่ในปัจจุบันบ้างหรือไม่ 

ไม่สนใจ เพราะ_________________________________________ 

สนใจ เพราะ___________________________________________ 

 

ตอนที่ 3 พฤติกรรมการใช้บริการร้านอาหารลิตเติลโฮม 

3.1 ท่านรู้จักร้านอาหารลิตเติลโฮมเบเกอรี่หรือไม่ 

รู้จัก 

ไม่รู้จัก (ข้ามไปตอนที่ 6) 

 

3.2 หากท่านรู้จักร้านอาหารลิตเติลโฮมเบเกอรี่ ท่านเคยมาใช้บริการร้านอาหารลิตเติลโฮมเบเกอรี่

หรือไม่ 

เคยใช้บริการและปัจจุบันก็ยังใช้บริการร้านอาหารลิตเติลโฮมเบเกอรี่อยู่ 

เคยใช้บริการร้านอาหารลิตเติลโฮมแต่ปัจจุบันไม่ได้ใช้บริการแล้ว (ข้ามไปตอนที่ 4) 

ไม่เคยใช้บริการ (ข้ามไปตอนที่ 5) 

 

3.3 ท่านรู้จักร้านอาหารลิตเติลโฮมจากช่องทางใด 

เพ่ือน/ครอบครัว/คนรู้จัก  

โทรทัศน์/วิทยุ  นิตยสาร/หนังสือพิมพ์ 

อ่ืนๆ (โปรดระบุ : _______________) 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 

 

3.4 ความถี่ในการใช้บริการร้านอาหารลิตเติลโฮม (ต่อเดือน) 

ครั้งต่อเดือน  

– 3 ครั้งต่อเดือน 

- 5 ครั้งต่อเดือน 

- 7 ครั้งต่อเดือน 

ครั้งข้ึนไป 

 

3.5 ปัจจัยที่ทําให้กลับมาใช้บริการร้านอาหารลิตเติลโฮมเบเกอรี่ (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 

เป็นร้านอาหารที่มีชื่อเสียง  รู้สึกผูกพันเพราะทานมานาน 

มีเมนูให้เลือกหลากหลาย  ราคาเหมาะสม 

อาหารรสชาติดี   พนักงานให้บริการดี 

ความสะอาดของร้าน   ทําเลที่ตั้งเดินทางสะดวก 

ร้านมีบรรยากาศดี 

 

3.6 ค่าใช้จ่ายที่คิดว่าเหมาะสม (ต่อคน) ในการใช้บริการในร้านอาหารลิตเติลโฮมเบเกอรี่ (ต่อครั้ง) 

น้อยกว่า 150  บาท   – 299 บาท 

– 499 บาท   บาทข้ึนไป 

3.7 ท่านใช้บริการร้านอาหารลิตเติลโฮมสาขาใดบ่อยที่สุด 

วรจักร 

เซ็นทรัลสีลมคอมเพล็กซ์ 

สาทรนครทาวเวอร์ (BTS ช่องนนทรี) 

ทองหล่อ 

เซ็นทรัลพระราม9 

เซ็นทรัลแจ้งวัตนะ 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 

 

ตอนที่ 4 : สําหรับผู้ที่เคยใช้บริการร้านอาหารลิตเติลโฮมนานแล้ว แต่ปัจจุบันไม่ได้ใช้บริการแล้ว 

4.1 สาเหตุสําคัญท่ีทําให้ท่านไม่มาใช้บริการร้านอาหารลิตเติลโฮมในปัจจุบัน 

ที่จอดรถไม่สะดวก 

พนักงานให้บริการไม่ดี 

อาหารไม่อร่อยเหมือนเดิม 

อาหารมีราคาแพงเกินไป 

ไม่มีสาขาใกล้บ้าน 

ไม่มีโปรโมชั่นที่น่าสนใจ 

อ่ืนๆ(โปรดระบุ)________________________________________ 

 

4.2 ท่านคิดจะกลับมาใช้บริการร้านอาหารลิตเติลโฮมหรือไม่ หากทราบว่า ร้านอาหารลิตเติลโฮมมี

การทําโปรโมชั่นและโฆษณาเพ่ิมมากข้ึน 

คิดจะกลับมาใช้บริการ 

ไม่เคยคิด เพราะ _______________________________________  

 

 

 

 

 

 

 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 

 

ตอนที่ 5 : สําหรับท่านที่รู้จักร้านอาหารลิตเติลโฮมเบเกอรี่แต่ไม่เคยเข้ามาใช้บริการ 

 

ร้านอาหารลิตเติลโฮมเบเกอรี่ เปิดให้บริการมายาวนานกว่า 60 ปี เป็นเจ้าแรกที่นําสูตรแพนเค้กจาก

ประเทศแคนนาดาเข้าสู่ประเทศไทย ภายในร้านมีอาหารให้เลือกหลากหลาย ทั้งอาหารไทยและ

อาหารนานาชาติ จากแม่ครัวที่ชํานาญโดยเฉพาะ วัตถุดิบที่ใช้ในการปรุงอาหาร จะทําการคัดเลือก

อย่างดีปราศจากสารเคมี ไม่ใส่ผงชูรสและสารกันบูด บรรยากาศภายในร้านสบายๆ เหมือนนั่ง

รับประทานอยู่ในบ้านที่อบอุ่นอีกท้ังมีสาขาที่คอยให้บริการอยู่ใจกลางเมือง เดินทางสะดวก และมีที่

จอดรถพร้อมต้อนรับแขกทุกท่าน  

 

5.1 จากข้อมูลข้างต้น ท่านมีความสนใจอยากลองเข้ามาใช้บริการร้านอาหาร ลิตเติลโฮมเบเกอรี่

หรือไม่ 

สนใจ เพราะ _______________________________________ 

ไม่สนใจ เพราะ ______________________________________ 

ตอนที่ 6 : พฤติกรรมการเปิดรับสื่อ 

6.1 ในปัจจุบันท่านเปิดรับข้อมูลข่าวสารผ่านสื่อช่องทางใดมากที่สุด (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 

โทรทัศน์    วิทยุ   อินเตอร์เน็ต  

นิตยสาร    หนังสือพิมพ์   -mail 

ป้ายโฆษณา   โบรชัวร ์/ แผ่นพับ งานแสดงสินค้า / Event  

อ่ืนๆ(โปรดระบุ) ___________________________________________ 

6.3 Social Network ที่ท่านใช้เป็นประจํา (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 

 

         

อ่ืนๆ(โปรดระบุ)___________________________________________ 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 

 

6.4 ช่วงเวลาที่ท่านเปิดรับสื่อออนไลน์มากที่สุด 

– 11.00 น – 18.00 น – 24.00 น หลังเที่ยงคืน ตลอดเวลา 

 

 ขอบคุณค่ะ  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 

 

การสัมภาษณ์ (Interview) 

คําขี้แจง สัมภาษณ์ในหัวข้อพฤติกรรมการใช้บริการร้านอาหารและทัศนคติท่ีมีต่อ 
ร้านอาหารลิตเติลโฮมเบเกอรี่ของผู้ที่ใช้บริการร้านอาหารลิตเติลโฮมเบเกอรี่เป็นประจํา 

ชื่อผู้ให้สัมภาษณ์...................................................เพศ..............อายุ.................. 
 
พฤติกรรมการใช้บริการร้านอาหาร 
1. ร้านอาหารที่คุณชื่นชอบและรับประทานบ่อยที่สุด 
2. คุณใช้บริการร้านอาหารกี่ครั้ง ต่อเดือน 
3. ราคาที่คุณคิดว่าเหมาะสมต่ออาหารหนึ่งมื้อ ต่อคน 
4. ปัจจัยที่ทําให้คุณเลือกใช้บริการร้านอาหารในแต่ละร้าน 
5. สิ่งที่คุณคาดหวังว่าจะได้รับจากการใช้บริการร้านอาหาร 
 
ทัศนคติที่มีต่อร้านอาหารลิตเติลโฮมเบเกอรี่ 
1. คุณใช้บริการร้านอาหารลิตเติลโฮมเบเกอรี่บ่อยแค่ไหน(ต่อเดือน) 
2. ชอบอะไรในร้านอาหารลิตเติลโฮมเบเกอรี่ 
3. เมื่อรับประทานอาหารในร้านอาหารลิตเติลโฮมเบเกอรี่แล้วรู้สึกอย่างไร 
4. เมื่อพูดถึงร้านอาหารลิตเติลโฮมเบเกอรี่แล้วรู้สึกอย่างไร 
5. ปัจจัยใดที่ทําให้คุณกลับมาใช้บริการร้านอาหารลิตเติลโฮมเบเกอรี่อีก 
6. หากคุณทราบข่าวว่าร้านอาหารลิตเติลโฮมเบเกอรี่จะทําการแตกไลน์สาขาเป็นร้านใหม่ 
   คุณสนใจอยากจะกลับมาใช้บริการร้านอาหารลิตเติลโฮมหรือไม่ 
7. ด้านรสชาติ คุณคิดเห็นอย่างไรกับรสชาติอาหารของร้านอาหารลิตเติลโฮมเบเกอรี่ 
8. ด้านทําเลที่ตั้ง คุณมีความคิดเห็นอย่างไรกับทําเลที่ตั้งร้านอาหารลิตเติลโฮมเบเกอรี่ 
9. ด้านการโฆษณาและการส่งเสริมการขาย 
   คุณคิดเห็นอย่างไรกับการโฆษณาและการส่งเสริมการขายของร้านอาหารลิตเติล โฮมเบเกอรี่ 
10. คุณคิดว่าอะไรคือจุดเด่นที่ทําให้ร้านอาหารลิตเติลโฮมเบเกอรี่แตกต่างจาก ร้านอาหารที่อ่ืน 

 

 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 

 

การสัมภาษณ์ (Interview) 

คําขี้แจง สัมภาษณ์ในหัวข้อพฤติกรรมการใช้บริการร้านอาหารและทัศนคติที่มีต่อ ร้านอาหารลิต
เติลโฮมเบเกอรี่ของผู้ที่เคยใช้บริการร้านอาหารลิตเติลโฮมนานแล้วแต่ปัจจุบันไม่ได้ใช้บริการแล้ว 
 
ชื่อผู้ให้สัมภาษณ์...................................................เพศ..............อายุ.................. 

พฤติกรรมการใช้บริการร้านอาหาร 
1. ร้านอาหารที่คุณชื่นชอบและรับประทานบ่อยที่สุด 
2. คุณใช้บริการร้านอาหารกี่ครั้ง ต่อเดือน 
3. ราคาที่คุณคิดว่าเหมาะสมต่ออาหารหนึ่งมื้อ ต่อคน 
4. ปัจจัยที่ทําให้คุณเลือกใช้บริการร้านอาหารในแต่ละร้าน 
5. สิ่งที่คุณคาดหวังว่าจะได้รับจากการใช้บริการร้านอาหาร 
 
ทัศนคติที่มีต่อร้านอาหารลิตเติลโฮมเบเกอรี่ 
1. สาเหตุหลักท่ีทําให้คุณเลิกใช้บริการร้านอาหารลิตเติลโฮมเบเกอรี่ 
2. สิ่งใดที่คุณคาดหวังว่าจะได้รับมากท่ีสุด จากร้านอาหารลิตเติลโฮมเบเกอรี่ 
3. หากคุณทราบข่าวว่าร้านอาหารลิตเติลโฮมเบเกอรี่จะทําการแตกไลน์สาขาเป็นร้านใหม่ 
 คุณสนใจอยากจะกลับมาใช้บริการร้านอาหารลิตเติลโฮมหรือไม่ 
4. หากมีการปรับปรุงหรือเพ่ิมเติมสิ่งที่คุณคาดหวัง จากการมาใช้บริการร้านอาหาร  ลิตเติลโฮมแล้ว
คุณสนใจอยากจะกลับมาทดลองใช้บริการร้านอาหารลิตเติลโฮมใหม่ หรือไม่ เพราะอะไร 
5. ด้านรสชาติ คุณคิดเห็นอย่างไรกับรสชาติอาหารของร้านอาหารลิตเติลโฮมเบเกอรี่ 
6. ด้านทําเลที่ตั้ง คุณมีความคิดเห็นอย่างไรกับทําเลที่ตั้งร้านอาหารลิตเติลโฮมเบเกอรี่ 
7. ด้านการโฆษณาและการส่งเสริมการขาย 
คุณคิดเห็นอย่างไรกับการโฆษณาและการส่งเสริมการขายของร้านอาหารลิตเติล โฮมเบเกอรี่ 
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