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บทที่ 1 

บทนํา 

 

1.1 ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 

การตลาดในยุคปจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงและปรับเปลี่ยนกลยุทธอยูตลอดเวลาการเขาถึง  

กลุมเปาหมายไมวาจะดวยสินคาใดก็ตาม สิ่งสําคัญที่สุด คือ การทําใหลูกคาไดมีความมั่นใจในตัว

สินคามากข้ึนการใชการตลาดเชิงกิจกรรมเปนอีกทางเลือกหน่ึงสําหรับผูประกอบการ เพราะ

นอกจากจะเปนการประชาสัมพันธสินคาหรือบริการ แลวยังเปนการกระตุนยอดขายใหกับสินคาอีก

ดวย แตปญหาที่จะตองคํานึงและวางแผนอยางรอบครอบน้ันคือการสรางตลาดเชิงกิจกรรมให

สอดคลองกับความตองการของลูกคาและสามารถเผยแพรขาวสารแกคนสวนใหญไดอยางมี

ประสิทธิภาพ การทํากิจกรรมน้ันอาจจัดขึ้นเพื่อสรางการ รับรูเกี่ยวกับตราสินคาเพียงอยางเดียวหรือ

เพื่อสงเสริมการขายไปพรอมกันก็ได ที่สําคัญคือตอง เตรียมพนักงานผูรับผิดชอบไปใหพรอมและ

พอเพียง การจัดกิจกรรมทางการตลาด ที่ดีจะตองมีการประสานงานกันระหวางฝายการตลาด และ

ฝายประชาสัมพันธ ตองวางข้ันตอนและกระบวนการของกิจกรรมกอนงาน ระหวางงาน และ

ภายหลังงานเพื่อสรางความพึงพอใจและสรางความจดจําในตราสินคาตอผูบริโภคอยางยั่งยืนและ

ในขณะเดียวกันตองบรรลุเปาหมายของการจัดงานที่วางไวในตอนตนจึงจะถือไดวาเปนการทํา

การตลาดเชิงกิจกรรมอยางเหมาะสม การดําเนินการจะทําอยางไดผลดีตองทําควบคูไปกับการทํา

โปรโมชั่นที่เหมาะสม โดดเดน นาสนใจ มีความคิดสรางสรรคที่แตกตางจากคูแขง หลักสําคัญ ตอง 

“แปลก ใหม ใหญ ดังไมซํ้ าใคร” ซึ่งกลยุทธน้ีนอกจากสื่อมวลชนจะเผยแพรประชาสัมพันธให ฟรี

แลว ยังชวยสรางความนาเชื่อถือไดดีที่สุด จึงเปนการใชงบประมาณดานการตลาดที่ไดผลกวาการ

ทําประชาสัมพันธ หรือการโฆษณา 

บริษัท Scoozi pizza จํากัด  เปนบริษัทฯชั้นนํา ที่ดําเนินธุรกิจเกี่ยวกับกิจการดานอาหารและ

เคร่ืองด่ืม  โดยเปดรานอาหารแนวอิตตาเลี่ยนแบบตนตําหรับของอิตาเลี่ยนโดยแท ภายใตแบรนด

ชื่อ "สกูซี่พิซซา"  ตัวอยางอาหารของรานอาทิ เชนพิซซา พาสตา สลัด ซุป ฯลฯ เคร่ืองด่ืมและของ

หวานตางๆ อาทิเชน WINE ไอครีม ขนมเคก รวมถึงอาหารยุโรปอ่ืนๆ  ฯลฯ ซึ่ง ราน Scoozi Pizza 

กอต้ังโดยพิธีกรชื่อดัง ตุก ญานี จงวิสุทธิ์ และสามีชาวอิตาลี แตภายหลังก็ขายกิจการเปลี่ยนมือ

ใหกับเจาของรายอ่ืน ปจจุบัน Scoozi มีทั้งหมด 24 สาขาในเขตกรุงเทพและปริมณฑล 

ดังน้ันจึงเกิดแนวคิด และไดเห็นความสําคัญในการศึกษาและวางแผนเกี่ยวกับขั้นตอนการ

จัดกิจกรรมทางการตลาดของแผนกการตลาด ทั้งในดานเอกสารตางๆ เชน โบรชัวรโฆษณา การ   

โปรโมทสินคาผานทางออนไลน โปรโมชั่นสินคา หรือการสงเสริมการขายอ่ืนๆ เพื่อเปนการเพิ่ม

ยอดขายสินคาของราน Scoozi Pizza ใหสูงขึ้น 



 
 

 

1.2 วัตถุประสงค 

 1.2.1 เพื่อศึกษาขั้นตอนการจัดกิจกรรมทางการตลาด ของบริษัท Scoozi pizza จํากัด 

1.2.2 เพื่อศึกษาวิธีการดําเนินงาน และการวางแผนงานในการจัดกิจกรรมทางการตลาด 

ของบริษัท Scoozi pizza จํากัด  

  

1.3 ขอบเขตของโครงงาน 

 1.3.1 ดานเน้ือหา: ศึกษาและทําความเขาใจในเร่ือง กระบวนการจัดกิจกรรมทางการตลาด 

ของบริษัท Scoozi pizza จํากัด การโปรโมทสินคาตางๆเกี่ยวกับทางการตลาด 
 1.3.2 ดานระยะเวลา: ศึกษาและจัดทําโครงงานต้ังแตวันที่ 7 มกราคม 2562 ถึง วันที่          

26 เมษายน 2562 

 

1.4 ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ 

 1.4.1 ใหทราบถึงขั้นตอนการจัดกิจกรรมทางการตลาดของบริษัท Scoozi pizza จํากัด 

 1.4.2 ใหทราบถึงวิธีการวางแผนงานในการโปรโมทสินคาทางการตลาด 
 1.4.3. สามารถเพิ่มยอดขายได  



 

บทที่ 2 

แนวความคิดและทฤษฏีที่เก่ียวของ 

 

การศึกษาเร่ือง “ การศึกษาขั้นตอนการจัดกิจกรรมทางการตลาด ของบริษัท สกูซี่ อิตาเลี่ยน 

เรสเตอรอง จํากัด ” มีแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวของดังน้ี 
2.1 ทฤษฎีสวนประสมทางการตลาด 

2.2 แนวความคิดการบริหารการตลาดในองคกรธุรกิจ 

2.3 แนวความคิดเกี่ยวกับกลยุทธทางการตลาด 
2.4 แนวความคิดเกี่ยวกับความพอใจของลูกคา 

2.5 งานวิจัยที่เกี่ยวของ 

 
2.1 ทฤษฎีสวนประสมทางการตลาด  

สวนประสมทางการตลาดบริการ (Marketing Mix   หรือ 4P’s) หมายถึง ตัวแปรทาง

การตลาดที่ควบคุมได ซึ่งบริษัทใชรวมกันเพื่อตอบสนองความพึงพอใจแกกลุมลูกคาเปาหมาย 

ประกอบดวยเคร่ืองมือ ดังตอไปน้ี  

 2.1 ผลิตภัณฑ (Product) หมายถึง สิ่งที่เสนอขายโดยธุรกิจเพื่อตอบสนองความจําเปนหรือ 

ความตองการของลูกคาใหเกิดความพึงพอใจ ประกอบดวยสิ่งที่สัมผัสไดและสัมผัสไมไดเชน   

บรรจุภัณฑ ราคา คุณภาพ ตราสินคา บริการและชื่อเสียงของผูขาย ผลิตภัณฑอาจจะเปนสินคา 

บริการ สถานที่ บุคคล หรือความคิด ผลิตภัณฑที่เสนอขาย อาจจะมีตัวตนหรือไมมีตัวตนก็ได

ผลิตภัณฑจึงประกอบดวย สินคาบริการ ความคิด สถานที่ องคกร หรือบุคคล ผลิตภัณฑตองการมี

อรรถประโยชน (Utility) มีคุณคา (Value) ในสายตาของลูกค จึงจะมีผลทําใหผลิตภัณฑสามารถ

ขายได 

 2.2 ราคา (Price) หมายถึง จํานวนเงินหรือสิ่งอ่ืน ๆ ที่มีความจําเปนตองจายเพื่อใหได 

ผลิตภัณฑ หรือ หมายถึงคุณคาผลิตภัณฑในรูปตัวเงินราคา เป น P ตัวที่สองที่เกิดขึ้นถัดจากProduct 

ราคาเปนตนทุน (Cost) ของลูกคา ผูบริโภคจะเปรียบเทียบ ระหวางคุณคา (Value) ของผลิตภัณฑ 

น้ัน ถาคุณคาสูงกวาราคา ผูบริโภคก็จะตัดสินใจซื้อ 

2.3 การจัดจําหนาย (Place and Distribution) หมายถึงโครงสรางของชองทางซึ่ง            

ประกอบดวยสถาบันและกิจกรรม เพื่อใชเคลื่อนยายผลิตภัณฑและบริการจากองคกรไปยังตลาด 

สถาบันที่ผลิตภัณฑออกสูตลาดเปาหมายคือสถาบันการตลาด สวนกิจกรรมที่ชวยในการกระจาย    

8 ตัวสินคาประกอบดวยการขนสงการคลังสินคาและการเก็บรักษาสินคาคงคลังการจัดจําหนายจึง 

ประกอบดวย 2 สวนดังน้ี  
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2.3.1 ชองทางการจัดจําหนาย (Channel of distribution หรือ Distribution channel หรือ 

Marketing channel) หมายถึง กลุมของบุคคลหรือธุรกิจที่มีความเกี่ยวของกับการเคลื่อนยาย      

กรรมสิทธิ์ในผลิตภัณฑหรือเปนการเคลื่อนยายผลิตภัณฑจากผูผลิตไปยังผูบริโภคหรือผูใชทาง 

ธุรกิจ หรือหมายถึงเสนทางที่ผลิตภัณฑ กรรมสิทธิ์ที่ผลิตภัณฑถูกเปลี่ยนมือไปยังตลาด ในระบบ

ชองทางการจัดจําหนายประกอบไปดวย ผูผลิต คนกลาง ผูบริโภค หรือผูใชทางอุตสาหกรรม ซึ่ง

อาจจะใชชองทางตรง (Direct channel)จากผูผลิต (Producer) ไปยังผูบริโภค (Consumer) หรือผูใช

ทางอุตสาหกรรม (Industrial user)และใชชองทางออม (Indirect channel) จากผูผลิต (Producer) 

ผานคนกลาง(Middleman) ไปยังผูบริโภค (Consumer) หรือผูใชทางอุตสาหกรรม (Industrial user) 

การกระจายตัวสินคา หรือ การสนับสนุน  

2.3.2 การกระจายตัวสินคาสูตลาด (Physical distribution หรือ Market logistics) 

หมายถึง งานที่เกี่ยวของกับการวางแผน การปฏิบัติตามแผนและการควบคุมการเคลื่อนยายวัตถุดิบ 

ปจจัย  การผลิต และสินคาสําเร็จรูป จากจุดเร่ิมตนไปยังจุดสุดทายในการบริโภคเพื่อตอบสนอง

ความ ตองการของลูกคาโดยมุงหวังกําไร หรือหมายถึงกิจกรรมที่เกี่ยวของกับการเคลื่อนยายตัว

ผลิตภัณฑจากผูผลิตไปยังผูบริโภค หรือผูใชทางอุตสาหกรรม การกระจายตัวสินคาที่สําคัญ มีดังน้ี 

การขนสง (Transportation) การเก็บรักษาสินคา (Storage) การคลังสินคา (Warehousing) การ

บริหารสินคาคงเหลือ (Inventory Management)  

2.4 การสงเสริมการตลาด (Promotion) เปนเคร่ืองมือการสื่อสารเพื่อสรางความพึงพอใจตอ

ตราสินคาหรือบริการ หรือความคิด หรือตอบุคคล โดยใชเพื่อจูงใจ (Persuade) ใหเกิดความตองการ 

เพื่อเตือนความทรงจํา (Remind) ในผลิตภัณฑโดยคาดวาจะมีอิทธิพลตอความรูสึก ความเชื่อ และ

พฤติกรรมการซื้อ หรือเปนการติดตอสื่อสารเกี่ยวกับขอมูลระหวางผูขายกับผูซื้อเพื่อสรางทัศนคติ

และพฤติกรรมการซื้อ การติดตอสื่อสารอาจใช พนักงานขาย (Personal selling) ทําการขายและการ

ติดตอสื่อสารโดยไมใชคน (Non-personal selling) เคร่ืองมือในการติดตอสื่อสาร มีหลายประการ

องคการอาจเลือกใชหน่ึงหรือ หลายเคร่ืองมือซึ่งตองใชหลักการเลือกใชเคร่ืองมือ การสื่อสาร

การตลาดแบบประสมประสานกัน (Integrated Marketing Communication) (IMC)) โดย พิจารณา

ความเหมาะสมกับลูกคา ผลิตภัณฑคูแขงขันโดยบรรลุจุดมุงหมายรวมกันไดเคร่ืองมือ สงเสริม

การตลาดที่สําคัญ มีดังน้ี 

2.4.1 การโฆษณา (Advertising) เปนกิจกรรมในการเสนอขาวสารเกี่ยวกับองคกร และ 

ผลิตภัณฑบริการ หรือ ความคิดที่ตองมีการจายเงินโดยผูอุปถัมภรายการ  

2.4.2 การขายโดยใชพนักงานขาย (Personal selling) เปนการสื่อสารระหวางบุคคลกับ

บุคคลเพื่อความพยายามจูงใจผูซื้อที่เปนกลุมเปาหมายใหซื้อผลิตภัณฑหรือบริการ หรือมีปฏิกิริยา

ตอความคิด หรือเปนการเสนอขายโดยหนวยงานขายเพื่อให เกิดการขายและสรางความสัมพันธ   

อันดีกับลูกคา 
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2.4.3 การสงเสริมการขาย (Sales promotion) เปนสิ่งจูงใจที่มีคุณคาพิเศษที่กระตุน

หนวยงานขาย (Sales-force) ผู จัดจําหนาย (Distributors) หรือผูบ ริโภคคนสุดทาย

(Ultimateconsumer) โดยมีจุดมุงหมายเพื่อใหเกิดการขายทันทีทันใด เปนเคร่ืองมือกระตุนความ

ตองการซื้อที่ใชสนับสนุนการโฆษณาและการขายโดยใชพนักงานขาย ซึ่งสามารถกระตุนความ

สนใจ การทดลองใชหรือ การซื้อโดยลูกคาคนสุดทายหรือบุคคลอ่ืนในชองทางการจัดจําหนาย    

การสงเสริมการขายมี 3 รูปแบบคือ การกระตุนผูบริโภคเรียกวา การสงเสริมการขายที่มุงสูผูบริโภค

(Consumerpromotion) การกระตุนคนกลาง เรียกวาการสงเสริมการขายที่มุงสูคนกลาง (Trade 

promotion) การกระตุน พนักงานขายเรียกวา การสงเสริมการขายที่มุงสูพนักงานขาย (Salesforce 

promotion)  

2.4.4 การใหขาวและการประชาสัมพันธ (Publicity and public relations (PR) มี

ความหมายดังน้ี การใหขาว (Publicity) เปนการเสนอขาวเกี่ยวกับผลิตภัณฑหรือบริการ หรือตรา

สินคาหรือตราบริษัท ที่ไมตองมีการจายเงิน (ในทางปฏิบัติจริงอาจตองมีการจายเงิน) โดยผานสื่อ 

กระจายเสียงหรือสื่อสิ่งพิมพ  การใหขาวเปนกิจกรรมหนวยของการประชาสัมพันธสวนการ

ประชาสัมพันธ (Public relation (PR) หมายถึง ความพยายามในการสื่อสาร ที่มีการวางแผนโดย

องคกรหนวยเพื่อสรางทัศนคติที่ดีตอองคกร ตอผลิตภัณฑหรือตอนโยบายใหเกิดกับกลุมใดกลุม

หน่ึง มีจุดมุงหมายเพื่อสงเสริมหรือปองกันภาพพจนผลิตภัณฑของบริษทั 

2.4.5 การตลาดทางตรง (Direct marketing หรือ Direct response marketing) และ 

การตลาดเชื่อมตรง (Online Marketing) เปนการติดตอสื่อสารกับกลุมลูกคาเปาหมายเพื่อใหเกิดการ 

ตอบสนอง (Respone) โดยตรง หรือหมายถึง วิธีการตางๆ ที่นักการตลาดใชสงเสริมผลิตภัณฑ 

โดยตรงกับผูซื้อและทําใหเกิดการตอบสนองในทันทีประกอบดวยการขายทางโทรศัพทการขาย 

โดยใชจดหมายตรง การขายโดยใชแคตตาล็อค การขายทางโทรทัศน วิทยุ หรือหนังสือพิมพ ซึ่งจูง 

ใจใหลูกคามีกิจกรรมการตอบสนอง เชน ใชคูปองแลกซื้อ เปนตน 

 

2.2 แนวความคิดการบริหารการตลาดในองคกรธุรกิจ   

 2.2.1 แนวความคิดการบริหารการตลาดในองคกรธุรกิจการวางแผนการตลาดมี

กระบวนการตางๆคือ การวิเคราะหโอกาสทางการตลาด การวิจัยและการเลือกตลาดเปาหมาย การ

ออกแบบกลยุทธการตลาดตางๆ การวางแผนโปรแกรม การตลาดการจัดองคการ การปฏิบัติการ 

และการควบคุมกิจกรรมการตลาด  การวิเคราะหโอกาสทางการตลาดจะเร่ิมจากการวิเคราะหปจจัย

ที่เปนการตลาดทั้งระดับจุลภาคและมหภาคซึ่งทั้งสองสวนน้ีเปนปจจัยภายนอกองคกร โดยปจจัย

ระดับจุลภาคของ องคกรประกอบดวยผูขายปจจัยการผลิต คนกลางทางการตลาด คูแขงขัน และ

กลุมสาธารณชน สวนปจจัยระดับมหภาคประกอบดวยประชากรศาสตรและเศรษฐกิจ กายภาพและ

เทคโนโลยี การเมืองและกฎหมาย และสังคมและวัฒนธรรม ปจจัยเหลาน้ีอาจสงผลกระทบตอการ



6 
 

ดําเนินงาน ธุรกิจและสามารถจะสรางโอกาสและอุปสรรคทางการตลาดขององคกรธุรกิจไดเชนกัน 

(พัฒนา ศิริ โชติบัณฑิต) การคนหาขอมูลขาวสารเพื่อกําหนดสวนตลาด การเลือกลูกคาและตลาด

เปาหมาย การวางตําแหนงผลิตภัณฑเพื่อสรางความแตกตาง การออกแบบกลยุทธสวนประสม

การตลาด หรือ 4 Ps จะประกอบดวย กลยุทธผลิตภัณฑ (product strategy) กลยุทธราคา (price 

strategy) กลยุทธชองทางการจัดจําหนาย (place strategy) และกลยุทธการสงเสริมการตลาด 

(promotion strategy) หลังจากน้ีก็จัดทําโปรแกรมการตลาด งบประมาณประจําป เพื่อดําเนินการ

ตามแผนการตลาด การปฏิบัติกิจกรรมตามแผนงาน การสั่งการและการควบคุมการปฏิบัติการ และ

การนําผลลัพธที่ไดไปวางแผนใหมในคร้ังตอไป กลยุทธการตลาด เปนเคร่ืองมือหน่ึงของการ

วางแผนการตลาดในองคกรธุรกิจ โดยสวนใหญแลวมักจะใชกลยุทธสวนประสมการตลาดมาก

ที่สุดเน่ืองจากวาเปนกลยุทธหลักของวิธีการทางการตลาด นอกจากน้ียังมีกลยุทธการตลาดอ่ืนๆ อีก

ที่ อิงกับกลยุทธสวนประสมการตลาด เชน การตลาดเพื่อสรางความสัมพันธ ( relationship 

marketing) ที่นําสวน ประสมการตลาด 4 Ps มาเพิ่มขยายการตลาดเพื่อสรางความสัมพันธอีก 30 

ประเภท อยางไรก็ตาม องคกรธุรกิจก็มีการปรับเปลี่ยน กลยุทธการตลาดให เหมาะสมและ

สอดคลองกับผูมีสวนไดสวนเสียทั้งหลาย ( stakeholders) ดวยเชนกัน ไดแก ผูขาย ปจจัยการผลิต ผู

ถือหุน ผูบริหารองคกร พนักงาน ลูกคา และสถาบันอ่ืนๆ ที่เขามาเกี่ยวของกับ ธุรกิจไมทางใดก็ทาง

หน่ึง การศึกษาวิจัยเร่ืองการประเมินผลกลยุทธการตลาด พบวานักการตลาดสรางความพึงพอใจตอ

เปาประสงคขององคกรและผูมีสวนไดสวน เสียทั้งหลายไดดีและการใชกลยุทธการตลาดยัง

สามารถจะปรับเปลี่ยนกลยุทธใหเหมาะสมกับองคกรธุรกิจและกลุมลูกคาเปาหมายในตลาดที่ไดมี

การซื้อ ผลิตภัณฑของกิจการ สวนงานวิจัยพฤติกรรมผูบริโภคในประเทศอังกฤษของ Kalafatis et 

al. (1999: 441) พบวาการทดสอบทฤษฎีพฤติกรรมผูบริโภคในดานความเชื่อและความต้ังใจที่จะซื้อ 

กลยุทธการตลาดมีลักษณะที่จะนํามาใชในการสงเสริมผลิตภัณฑทั้งหลาย เพื่อเรียกรองใหคํานึงถึง

ผลกระทบทางดานธุรกิจไมวาจะเปนคุณสมบัติของตัวผลิตภัณฑ ระบบการทํางานของผลิตภัณฑ 

นโยบาย และกระบวนการขององคกรธุรกิจที่ไดทําการผลิตหรือ ขายผลิตภัณฑเหลาน้ีไปสูตลาด   

กลยุทธการตลาดตองการใหองคกรที่แสวงหากําไร และไมแสวงหากําไรกําหนดความจําเปนและ

ความตองการของตลาดเปาหมายและนําเสนอความพึงพอใจ ซึ่งแตเดิมนักการตลาดจะเนนพัฒนา

ผลิตภัณฑไปที่สนองตอบความตองการสวนบุคคลมากกวา ดังน้ันกลยุทธการตลาดจึงจัดทําระบบ

หรือกระบวนการขององคกรซึ่งไดรับแรงกดดันมาจากการเมืองและกลุมผูบริโภคตางๆ รวมทั้ง 

สื่อมวลชนและคานิยมทางสังคมยุคใหมที่เกิดขึ้น 

2.2.2. ฝายการตลาด (Marketing Department) การปรับเปลี่ยนหนวยงานการตลาดโดยสวน

ใหญผูบริหารองคกรธุรกิจจะตอบรับมากที่สุด กลาวคือ มีการเปลี่ยนแปลงผลิตภัณฑที่มีอยูใน

องคกรหรือนําเสนอผลิตภัณฑใหมออกสูตลาด เชน เพิ่มสายผลิตภัณฑ รูปแบบ และโครงสราง

ผลิตภัณฑ รองลงมาคือ ปรับปรุงการประชาสัมพันธ การโฆษณา และการรณรงคซึ่งเปนขาวสาร
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รูปแบบใหมเพื่อสรางภาพลักษณองคกรที่ดี ถัดมาคือ เปลี่ยนแปลงบรรจุภัณฑ ปายฉลาก และการ

นําเสนอขอมูลขาวสาร ณ จุดขายและเพิ่มประสิทธิภาพแกผูคาปลีกและผูใช การปรับปรุงราคา

ผลิตภัณฑที่ขายใหเหมาะสมกับลูกคา 

 

2.3 แนวความคิดเกี่ยวกับกลยุทธทางการตลาด 

กลยุทธ (Strategy) หมายถึง กลวิธีหรือแบบแผนสําคัญที่ถูกวางไวสําหรับการดําเนินงาน

ใดๆ เพื่อใชเปนเคร่ืองมือในการสรางความสําเร็จ และสงผลใหบรรลุวัตถุประสงคทางการตลาด

ที่ต้ังไว ซึ่งกลยุทธไมใชหมายถึงเพียงแคการจัดวางแผนการทํางานเพื่อสรางความสําเร็จเพียงเทาน้ัน 

แตยังถูกใชเปนเคร่ืองมือสําหรับการตอสูแขงขันกันในการเขาถึงกลุมเปาหมายของบริษัทและตลาด

คูแขง โดยกลยุทธเบื้องตนที่ผูผลิตจะตองมีคือการดําเนินงานที่มีขั้นตอน การตัดสินใจในเกี่ยวกับ

งบประมาณคาใชจายทางการตลาดที่เหมาะสม รวมทั้งจะตองสามารถจัดสรรทรัพยากรที่มีอยูมาใช

ใหเกิดประโยชนและไดผลงานที่มีคุณภาพสูงสุด 

กลยุทธการตลาด (Marketing Strategy) หมายถึง แบบแผนพื้นฐานหรือแนวทางที่ถูก

กําหนดขึ้นสําหรับสรางผลิตภัณฑ เพื่อตอบสนองความตองการของกลุมเปาหมายและตลาด

เปาหมาย โดยผูประกอบการจะตองจัดสรรทรัพยากรของประเทศมาใชใหเกิดประโยชนตอผลผลิต 

แบงใชสัดสวนตางๆ ทางการตลาดใหเหมาะสมสําหรับการดําเนินงาน รวมทั้งดําเนินงานใน

ขั้นตอนตางๆ โดยประกอบไปดวย การตัดสินใจ การกําหนดระดับคาใชจายการตลาด การกําหนด

ตําแหนงผลิตภัณฑ การกําหนดกลยุทธสวนผสม และการกําหนดตลาดเปาหมายทางการตลาดอยาง

ชัดเจน จนสามารถบรรลุเปาหมายทางเศรษฐกิจที่ต้ังไวได 

2.3.1 องคประกอบของกลยุทธทางการตลาด 

ขอบเขต กลยุทธการทางการตลาดจะตองมีขอบเขตของการดําเนินงานที่ครอบคลุม รวมทั้ง

จะตองมีการกําหนดสัดสวนสําหรับการปฏิบัติงานที่มีสวนของเกี่ยวกับการใชกลยุทธอยางชัดเจน 

เปาหมายและวัตถุประสงค  กลยุทธทางการตลาดจะตองมีการกําหนดเปาหมาย 

วัตถุประสงค รวมทั้งกําหนดระดับความสําเร็จของการดําเนินงานใหชัดเจน ตัวอยางเชน การ

ต้ังเปาหมายกําไรที่เพิ่มข้ึน เปาหมายผลตอบแทนจากการลงทุน หรือเปาหมายการเติบโตของ

ยอดขาย เปนตน 

การจัดสรรทรัพยากร กลยุทธทางการตลาดจะตองมีการจัดสรรทรัพยากรตางๆ มาใชใหเกิด

ประโยชนไดอยางสูงสุด ไมวาจะเปนทรัพยากรทางการเงิน ทรัพยากรสําหรับการลงทุน รวมทั้ง

ทรัพยากรบุคคล 

การไดเปรียบทางการแขงขัน กลยุทธทางการตลาดจะตองมีการระบุการไดเปรียบทางการ

แขงขัน เพื่อเปนประโยชนสําหรับผูประกอบการ ใหสามารถวางแผนการดําเนินงานในขั้นตอๆ ไป

ไดอยางมีประสิทธิภาพ 
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พลังเสริมแรง กลยุทธทางการตลาดจะตองสามารถสงเสริม และสนับสนุนหนวยธุรกิจของ

บริษัท ใหเปนอันหน่ึงอันเดียวกัน ทั้งทางดานการตลาด การจัดสรรทรัพยากร และดานขีด

ความสามารถในการแขงขันของบริษัท 

 

2.4 แนวความคิดเกี่ยวกับความพอใจของลูกคา 

จุดมุงหมายของการตลาดนอกจากทําใหองคกรธุรกิจบรรลุเปาหมายดานกําไรและเติบโต

แลว    สิ่งสําคัญยิ่งคือ การสรางใหลูกคาเกิดความพอใจ ในที่น้ีจะอธิบายถึงความหมายของความ

พอใจลูกคา  การประเมินความพอใจ และการจัดการดานคุณภาพเพื่อความพอใจของลูกคา 

2.4.1 ความพอใจ (Satisfaction) 

          ความพอใจ   คือ   ความรูสึกที่แสดงถึงความยินดีหรือความผิดหวัง       อันเปนผลสืบเน่ือง

จากการที่แตละบุคคลเปรียบเทียบผลลัพธที่ไดจากการใชหรือบริโภคผลิตภัณฑจริง ๆ โดยสัมพันธ

กับความคาดหวังเดิมของเขา ดังน้ันอาจแสดงดวยสมการสั้น ๆ ดังน้ี 

          ความพอใจ      =         การบริการที่ไดรับ/ผลจากการใชงานสินคา - ความคาดหวัง 

          (Satisfaction)             (Perceived Performance)                            (Expectation) 

          ถาผลจากการใชงาน/การบริการที่ไดรับมีคาตํ่ากวาคาคาดหวัง   ผูบริโภคน้ันยอมเกิดความไม

พอใจถาสิ่งที่ไดรับตรงกับที่คาดหวังถือไดวามีความพอใจกิจการตาง ๆ ในปจจุบันมักมุงหวังสราง

คาความพอใจในระดับสูง เพราะยิ่งมีคาความพอใจสูงมากเทาใด  โอกาสที่ลูกคาจะหันเหไปใชตรา

ยี่หออ่ืนยิ่งมีนอยลงบริษัทชั้นนําหลาย ๆ แหง  เชน  บริษัท Xerox   รถยนต Honda ฯลฯ  มุงการ

ยกระดับความคาดหวังและสรางสรรคผลลัพธของการบริการ     หรือการใชงานของสินคาใหสูง

ขึ้นอยูตลอดเวลา    เชน    กําหนดโปรแกรม     TCS      (Total Customer Satisfaction)   โดยมี

โปรแกรม   "รับประกันความพอใจ 100%     โดยเร่ิมต้ังแตกอนที่ลูกคาจะซื้อสินคาจนกระทั่ง 

ติดตามภายหลังการซื้อ   เพื่อสรางความพอใจและความหวังจากลูกคาที่ไดซื้อและใชสินคาน้ัน ๆ 

แลว   ทั้งน้ีเพื่อใหลูกคามีความภักดีตอ สินคา/องคกร        ประเด็นสําคัญ    คือ    องคกรตอง

พยายามสรางคุณคาที่เหนือกวาคูแขงขัน นําเสนอคุณคาน้ัน ๆ สูผูบริโภคอยางตอเน่ือง และองคกร

พึงพยายามรักษาพันธะสัญญาตาง ๆ ที่มีใหกับผูบริโภคเสมอ 

การติดตามและประเมินวัดความพอใจลูกคา (Tools for Tracking and Measuring 

Customer Satisfaction) สิ่งสําคัญยิ่งเพื่อรักษาใหลูกคาเกิดความพอใจในระดับสูงตอสินคาของเรา

อยางตอเน่ืองน้ัน  คือ   องคกรตองหมั่นตรวจสอบและติดตามเพื่อประเมินวัดความพอใจซึ่งมีวิธีการ

ได 4 วิธีดังน้ีคือ            

ตรวจดูขอรองเรียนและขอเสนอแนะจากลูกคา (Complaint and Suggestion System) ฝาย

ดูแลลูกคาหรือลูกคาสัมพันธของหลาย ๆ บริษัทจะพยายามเอ้ืออํานวยใหลูกคาไดเสนอหรือ

รองเรียนตอวาในประเด็นตาง ๆ เชน  มีแบบฟอรม   มีกลองรับขอเสนอแนะ   จัดใหมีโทรศัพทสาย
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ดวน   หรือโทรศัพทฟรีสําหรับลูกคา    ขณะเดียวกันองคกรจะประเมินถึงจํานวนคําตอวาหรือขอ

รองเรียนตาง ๆ วามีจํานวนมากนอยเพียงใด  อยูในระดับที่ยอมรับไดหรือไม   เพื่อจะไดนําไป

ปรับปรุงแกไข 

สํารวจความพอใจของลูกคา (Customer Satisfaction Surveys) องคกรควรมีการสํารวจ

ความพอใจของลูกคาเปนระยะ ๆ    โดยอาจสงแบบสอบถามหรือการสํารวจทางโทรศัพทดวยการ

สุมตัวอยางเพื่อถามขอมูลขณะเดียวกันอาจใหลูกคาเปรียบเทียบความพึงพอใจกับคูแขงขันดวยการ

สํารวจความพอใจของลูกคายังสามารถถามขอมูล เกี่ ยวกับความต้ังใจที่ จะซื้อซ้ํ าได อีก

ดวย      ตามปกติถาความพอใจของลูกคาอยูในระดับสูงยอมแสดงถึงวาลูกคาจะบอกถึงขอมูลตาง ๆ 

ของ สินคาไปทางที่ดีและแนะนําผูอ่ืนใหใชสินคาของเราอีกดวย           

การปลอมตัวเพื่อซื้อสินคา (Ghost Shopping)     องคกรอาจจางบุคคลภายนอกมาแสรงทํา

เสมือนกับวาจะซื้อสินคาขององคกรและสินคาคูแขงขัน    พรอมกับใหรายงานผลเชิงเปรียบเทียบ

ใหองคกรทราบ    ขณะเดียวกันจะสามารถทราบไดวาพนักงานขายขององคกรมีการจัดการกับลูกคา

อยางไรต้ังแตการตอนรับ  การตอบปญหา และการติดตามบริการการขาย       บางคร้ังผูบริหารของ

องคกรอาจโทรศัพทเสมือนหน่ึงเปนลูกคาหรือปลอมตัวมาตรวจเยี่ยมรานคาของตนและคู

แขงขัน           

การวิเคราะหลูกคาท่ีสูญเสียไป (Lost Customer Analysis) องคกรควรพยายามติดตอลูกคา

กรณีที่ลูกคาหยุดซื้อสินคาของเรา        หรือไปซื้อยี่หออ่ืนแทนเพื่อหาสาเหตุที่ลูกคาไมซื้อสินคาของ

เราอีกตอไป      ขณะเดียวกันองคกรควรตรวจสอบอัตราของลูกคาที่สูญหายไปวาอยางไร อัตราที่

สูงและเพิ่มขึ้นแสดงถึงวาองคกรไมสามารถทําใหลูกคามีความพอใจ 

การจัดการคุณภาพท้ังองคกรเพื่อความพอใจลูกคา (Total Quality Mangement TQM for 

Customer Satisfaction) 

คุ ณ ค า ป ร ะ ก า ร ห น่ึง ที่ ลู ก ค า มั ก จ ะ ค า ด ห วัง จ า ก ผู ข า ย คื อ สิ นค า แ ล ะ บ ริ ก า ร ที่ มี

คุณภาพสูง  ผูบริหารองคกรปจจุบันยอมรับวากิจกรรมและงานเพื่อการปรับปรุงคุณภาพและบริการ

จัดวามีความสําคัญเปนอันดับแรก ๆ  การจัดการคุณภาพทั้งองคกร (Total Quality Management : 

TOM)   คือ    การที่ทั้งองคกรมีการปรับปรุงคุณภาพของ กระบวนการทํางานและคุณภาพของ

สินคา/บริการอยางตอเน่ือง 

2.4.2 คุณภาพ (Quality)  

หมายถึง   รูปราง  ลักษณะ  และองคประกอบโดยรวมทั้งหมดของสินคา/บริการที่สามารถ

สนองความพอใจและความตองการของลูกคาได แรงผลักดันเพื่อจะผลิตสินคาใหมีคุณภาพใน

กิจการระดับชั้นนําในตลาดโลกทําใหประเทศหรือกลุมประเทศไดกําหนดรางวัลเกียรติยศเพื่อมอบ

ใหแกธุรกิจองคกรซึ่งมีคุณภาพดีเดน   อาทิเชน          
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 -  ประเทศญ่ีปุนเปนชาติแรกที่มีการมอบรางวัลระดับชาติในป ค.ศ.1951   ที่เรียกวา

รางวัล    "Deming"   แกกิจการที่มีการปรับปรุงคุณภาพทั้งระบบ           

-  ประเทศสหรัฐอเมริกา  ไดกอต้ังรางวัล   Malcolm Baldrige National Quality 

Award   ในป  ค.ศ. 1980 เกณฑในการตัดสินสําหรับรางวัลน้ีพิจารณาจากการวัดในองคประกอบ 7 

ประการ  ซึ่งสามารถกําหนดเปนคะแนนได   อันไดแก  การมุงเนนลูกคาและความพอใจ (คะแนน

สูงสุด)   คุณภาพและผลการดําเนินงาน   การจัดการดานกระบวนการคุณภาพ   การจัดการและ

พัฒนาทรัพยากรมนุษย  การวางแผนคุณภาพเชิงกลยุทธ  ขอมูลการวิเคราะหขอมูลและความเปน

ผูนําของผูบริหารระดับสูง     บริษัทชั้นนําของโลก   เชน   Xerox, otorola, IBM, Federal Express 

ฯลฯ ลวนแตเคยชนะรางวัลน้ีมาแลว           

-  ยุโรป   มีการกอต้ังรางวัลในป ค.ศ. 1993 เรียกวา The European Quality Award    โดย

สถาบัน/มูลนิธิที่เกี่ยวกับการจัดการคุณภาพโดยเกณฑที่ใชพิจารณา คือ  ความเปนผูนําการจัดการ

บุคคล   นโยบายและกลยุทธ ทรัพยากร  กระบวนการความพอใจของบุคลากรในองคกร   ความ

พอใจของลูกคา  ผลกระทบตอสังคม  ตลอดจนผลลัพธทางธุรกิจ ยุโรปไดริเร่ิมการกําหนด

มาตรฐานเกี่ยวกับคุณภาพซึ่งเราเรียกวา ISO 9000   ซึ่งกลายเปนมาตรฐานที่ยอมรับกันในวงกวาง

และองคกรธุรกิจทั้งหลายตางตองการไดวุฒิบัตรเพื่อรับรองตามมาตรฐานน้ีและเมื่อไดแลวยังตอง

ผานการตรวจทุก ๆ 6 เดือนคุณภาพทั้งหมดในทุก ๆ จุดอาจกลาวไดวา  เปนกุญแจสําคัญยิ่งใน 

การสรางคุณคาแกลูกคาและสามารถบรรลุความพอใจ   คุณภาพทั้งหมดหรือทั้งระบบเปนหนาที่

ของทุก ๆ ฝายที่จะตองรวมมือและชวยกันทุกฝาย  เชนเดียวกับงานการตลาดที่ทุกคนในองคกรควร

มีจิตสํานึกในการเปนนักการตลาด 

 

2.5 งานวิจัยท่ีเกี่ยวของ 

มนตรี จีราร่ืนศักด์ิ (2548) ศึกษาปจจัยที่มีอิทธิพลตอพฤติกรรมการตัดสินใจซื้ออาหารของ

ผูบริโภคในยานสาทร โดยใชแบบสอบถามเปนเคร่ืองมือในการ เก็บขอมูลกลุมตัวอยาง 400คน    

ผลการศึกษาพบวา ผูบริโภคสวนใหญ เปนเพศชายอายุระหวาง 30 - 40 ปการศึกษาในระดับ

ปริญญาตรี  มีครอบครัว อาชีพวัยทํางาน รายไดเฉลี่ยระหวาง 15,000–25,000 บาท มีกิจกรรมที่ชอบ

ทานในวันวางคือ ฟงเพลง และมีลักษณะนิสัยที่ชอบใชชีวิตเรียบงาย ผูบริโภคสวนใหญมีปริมาณ

การซื้อ 1ถาดตอคร้ังและคาใชจายในการซื้อตอคร้ังละ 400  บาท สาเหตุที่เลือกซื้อคือเพื่อตอบสนอง

ความตองการทางอารมณซึ่งมีผลตอการตัดสินใจซื้อผูบริโภคในระดับมาก และปานกลาง 

ตามลําดับ ปจจัยสวนประสมทางการตลาด ดานผลิตภัณฑดานราคา ดานชองทางการจัดจําหนาย 

ดานการสงเสริมการตลาด โดยรวมมีผลตอการตัดสินใจซื้อของผูบริโภคในระดับมาก 
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สมจิต นันทวนทยาน (2544) ไดทําการศึกษาความสัมพันธระหวางปจจัยสวนบุคคลกับ 

ปจจัยสวนประสมทางการตลาดในการตัดสินใจชื้ออาหารของคนกรุงเทพมหานคร พบวาปจจัย

สวนบุคคลทางดานอายุมีความสัมพันธกับปจจัยดานราคาในดานอัตราดอกเบี้ยปจจัยดาน การ

สงเสริมการตลาดในดานการประชาสัมพันธและดานคุณภาพของพนักงานขาย ปจจัยสวนบุคคล

ทางดานรายไดเฉลี่ยตอเดือนมีความสัมพันธตอผูบริโภคอํานวยความสะดวกคุณภาพในการ

ใหบริการ และปจจัยดานการสงเสริมการตลาด วันหยุดมีความสัมพันธกับปจจัยดานผลิตภัณฑใน

ดานการตลาดมากนอยเพียงใด ดานการสงเสริมการตลาดในดานการโฆษณาผานสื่อตางๆ 

ศิวพร โชติหิรัญพาณิชย (2553 : 99 - 118) ไดศึกษากลยุทธการสื่อสารการตลาดผานมือถือ 

ผานเว็บไซตโดยมีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาถึงวิธีการวางกลยุทธการสื่อสารการตลาด ผานเว็บไซต

ของบริษัท Scoozi pizza จํากัด วามีการวางกลยุทธแบบใดใน การกําหนดรูปแบบและเน้ือหา 

(Content) ของขอมูลขาวสารไอโฟนผานทางหนาเว็บไซต ของบริษัทและการออกแบบหนาเว็บเพจ

ของเว็บไซตมีลักษณะแบบใด จากการศึกษา พบวากลยุทธการสื่อสารการตลาดผานเว็บไซตในเร่ือง

ของการเลือกชองทางในการ ทําการสื่อสารที่เลือกสงขอมูลขาวสารผานทางเว็บไซต เน่ืองจาก

บริษัทเห็นวาสื่ออินเตอรเน็ตหรือ เว็บไซตน้ันเปนสื่อที่มีประสิทธิภาพที่สุดในการนําเสนอลักษณะ

ของสินคาที่เปนเร่ืองของ เทคโนโลยี เน่ืองจากกลุมเปาหมายของทั้งสองกลุมน้ีจะเปนกลุมเดียวกัน 

ซึ่งเปนสื่อที่จะเขาถึง กลุมเปาหมายไดมากกวาการสื่อสารผานสื่อด้ังเดิม เชน สื่อโทรทัศน วิทยุ สื่อ

สิงพิมพ แตทั้งน้ีสื่อ ด้ังเดิมทางบริษัทก็ยังใหความสําคัญ เชนกัน โดยการใชการโฆษณาเปนตัวชวย

ในการดึงใหคนที่มีความสนใจอาหารที่เราขายเขามาดูเว็บไซตอีกทางหน่ึง 

 



 

บทที่ 3 

รายละเอียดการปฏิบัติงาน 

 

3.1 ชื่อและท่ีตั้งของสถานประกอบการ 

3.1.1 ชื่อสถานประกอบการ (ภาษาไทย) : บริษัท สกูซี่ อิตาเลี่ยน เรสเตอรอง จํากัด 

      (ภาษาอังกฤษ): Scoozi Pizza Company Limited 

 

3.1.2 ที่ต้ังสถานประกอบการ:  92/15 อาคารสาธรธานี 2 ชั้น 8 ถนนสาทรเหนือ  

  แขวงสีลมเขตบางรักกรุงเทพมหานคร 10500 

  หมายเลขโทรศัพท  02-090-2688  

  หมายเลขแฟกซ       02-090-2689 

อีเมล :   scoozipizza@hotmail.com 

เว็บไซต  :   https://www.scoozipizza.com 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที่ 3.1   ตราสัญลักษณ (logo)  บริษัท สกูซี่ อิตาเลี่ยน เรสเตอรอง จํากัด 

https://www.scoozipizza.com/
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รูปที่ 3.2 แผนที่ต้ัง  บริษัท สกูซี่ อิตาเลี่ยน เรสเตอรอง จํากัด                      

 

3.2 ลักษณะการประกอบการผลิตภัณฑการใหบริการหลักขององคกร 

 บริษัท สกูซี่ อิตาเลี่ยน เรสเตอรอง จํากัด เปนบริษัทฯชั้นนํา ที่ดําเนินธุรกิจเกี่ยวกับกิจการดานอาหาร

และเคร่ืองด่ืมโดยเปดรานอาหารแนวอิตตาเลี่ยนแบบตนตําหรับของอิตาเลี่ยนโดยแท ภายใตแบรนดชื่อ "สกู

ซี่พิซซา"ตัวอยางอาหารของรานอาทิ เชน พิซซา พาสตา สลัด ซุป ฯลฯ เคร่ืองด่ืมและของหวานตางๆ อาทิเชน 

WINE ไอครีม ขนมเคก รวมถึงอาหารยุโรปอ่ืนๆ ฯลฯ  

สกูซี่พิซซา กําเนิดขึ้นในป 1873  โดยยาทวดของ 2 พี่นองชาวอิตาเลียนผูกอต้ัง โดยไดคิดคนสูตรพิซซา 

ณ นาโปลี ประเทศอิตาลี และ ในป 1997 ไดเปดสาขากรุงเทพ และไดรับรางวัลยอดเยี่ยม และขยายสาขาออกไป

อีกมากมาย ซึ่งรูปแบบรานเปนรานอาหารแบบอิตาเลี่ยน ลูกคาสวนใหญจะเปนลูกคาที่มีฐานะปานกลางถึงสูง 

เน่ืองจาก ราคาของอาหารคอนขางสูง และ ลักษณะของตัวแบรนดมีความหรูหรา ลูกคามาใชบริการเปนกลุม

เพื่อน ครอบครัว องคกร ฯลฯ  ในปจุบัน ประเทศไทย มีทั้งหมด  10 สาขา ไดแก 

1. สาขาเซนทรัล แจงวัฒนะ 

2. สาขาลาดพราว 101 

ซอยละลายทรัพย 

ชองนนทรี BTS 

ไอทีเอฟ ทาวเวอร รานบุญโภชนา 

รานสมบูรณโภชนา 
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3. สาขาเมเจอร ซีนีเพล็กซ สุขุมวิท 

4. สาขพรีเมียรเพลส 

5. สาขาเรด แพลนเน็ต สุรวงค 

6. สาขาทากะทาวน  

7. สาขาเดอะไบรท   

8. สาขาเดอะไลทเฮาท   

9. สาขาเดอะไนน   

10. สาขาเดอะพรอมนาด 

ราน สกูซี่ พิซซา มีบริการอาหารอิตาเลี่ยนหลากหลายประเภท ไดแก พิซซา พาสตา อาหารจาน

เคียง ของหวานและเคร่ืองด่ืม 

ตารางที่ 3.1 รายการอาหาร ประเภท พิซซา 

ลําดับ รายการ ภาพประกอบ ราคา 

1  

พิซซาดิอะโวลา 

 

 

350บาท 

2  

พิซซาคารโบนารา 

 

 

345บาท 

https://www.scoozipizza.com/th/product/diavola-pizza/
https://www.scoozipizza.com/th/product/diavola-pizza/
https://www.scoozipizza.com/th/product/carbonara-pizza/
https://www.scoozipizza.com/th/product/carbonara-pizza/
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ลําดับ รายการ ภาพประกอบ ราคา 

3  

พิซซาพารมาแฮม 

 

 

450บาท 

4 Porchetta Pork Roast Pizza 

 

 

 

350บาท 

5  

พิซซาโฟรชีส 

 

 

410บาท 

6  

Mixed Mushroom Pizza 

 

 

390บาท 

https://www.scoozipizza.com/th/product/parma-ham-pizza/
https://www.scoozipizza.com/th/product/parma-ham-pizza/
https://www.scoozipizza.com/th/product/%e0%b8%9e%e0%b8%b4%e0%b8%8b%e0%b8%8b%e0%b9%88%e0%b8%b2%e0%b9%82%e0%b8%9f%e0%b8%a3%e0%b9%8c%e0%b8%8a%e0%b8%b5%e0%b8%aa/
https://www.scoozipizza.com/th/product/%e0%b8%9e%e0%b8%b4%e0%b8%8b%e0%b8%8b%e0%b9%88%e0%b8%b2%e0%b9%82%e0%b8%9f%e0%b8%a3%e0%b9%8c%e0%b8%8a%e0%b8%b5%e0%b8%aa/
https://www.scoozipizza.com/th/product/%e0%b8%9e%e0%b8%b4%e0%b8%8b%e0%b8%8b%e0%b9%88%e0%b8%b2%e0%b9%80%e0%b8%ab%e0%b9%87%e0%b8%94%e0%b8%a3%e0%b8%a7%e0%b8%a1/
https://www.scoozipizza.com/th/product/%e0%b8%9e%e0%b8%b4%e0%b8%8b%e0%b8%8b%e0%b9%88%e0%b8%b2%e0%b9%80%e0%b8%ab%e0%b9%87%e0%b8%94%e0%b8%a3%e0%b8%a7%e0%b8%a1/
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ลําดับ รายการ ภาพประกอบ ราคา 

7  

พิซซามาการิตา 

 

 

250บาท 

8  

พิซซามีทเฟสตา 

 

 

490บาท 

9  

Hawaiian Pizza 

 

 

350บาท 

10  

พิซซาแฮมอิตาเลี่ยนและเห็ด 

 

 

340บาท 

https://www.scoozipizza.com/th/product/margherita-pizza/
https://www.scoozipizza.com/th/product/margherita-pizza/
https://www.scoozipizza.com/th/product/%e0%b8%9e%e0%b8%b4%e0%b8%8b%e0%b8%8b%e0%b9%88%e0%b8%b2%e0%b8%a1%e0%b8%b5%e0%b8%97%e0%b9%80%e0%b8%9f%e0%b8%aa%e0%b8%95%e0%b9%89%e0%b8%b2/
https://www.scoozipizza.com/th/product/%e0%b8%9e%e0%b8%b4%e0%b8%8b%e0%b8%8b%e0%b9%88%e0%b8%b2%e0%b8%a1%e0%b8%b5%e0%b8%97%e0%b9%80%e0%b8%9f%e0%b8%aa%e0%b8%95%e0%b9%89%e0%b8%b2/
https://www.scoozipizza.com/th/product/hawaiian-pizza/
https://www.scoozipizza.com/th/product/hawaiian-pizza/
https://www.scoozipizza.com/th/product/italian-ham-mushroom-pizza/
https://www.scoozipizza.com/th/product/italian-ham-mushroom-pizza/


    16 
 

ลําดับ รายการ ภาพประกอบ ราคา 

11  

พิซซาชีสซี่อิตาเลี่ยนแฮม 

 

 

295บาท 

12  

พิซซาพารมาแฮมและร็อคเก็ต 

 

 

460บาท 

13  

พิซซาวิซุวิโอ 

 

 

380บาท 

14  

พิซซามังสวิรัติ 

 

 

300บาท 

https://www.scoozipizza.com/th/product/cheesy-italian-ham-pizza/
https://www.scoozipizza.com/th/product/cheesy-italian-ham-pizza/
https://www.scoozipizza.com/th/product/parma-ham-rocket-pizza/
https://www.scoozipizza.com/th/product/parma-ham-rocket-pizza/
https://www.scoozipizza.com/th/product/vesuvio-pizza/
https://www.scoozipizza.com/th/product/vesuvio-pizza/
https://www.scoozipizza.com/th/product/vegeteriana-pizza/
https://www.scoozipizza.com/th/product/vegeteriana-pizza/
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ลําดับ รายการ ภาพประกอบ ราคา 

15  

Salmon Pizza 

 

 

495บาท 

16  

พิซซาซีฟูด 

 

 

450บาท 

17  

พิซซาเชฟสเปเชี่ยล 

 

 

430บาท 

18  

พิซซาลาบหม ู

 

 

295บาท 

https://www.scoozipizza.com/th/product/salmon-pizza/
https://www.scoozipizza.com/th/product/salmon-pizza/
https://www.scoozipizza.com/th/product/seafood-pizza/
https://www.scoozipizza.com/th/product/seafood-pizza/
https://www.scoozipizza.com/th/product/chefs-special-pizza/
https://www.scoozipizza.com/th/product/chefs-special-pizza/
https://www.scoozipizza.com/th/product/laab-muu-pizza/
https://www.scoozipizza.com/th/product/laab-muu-pizza/
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ลําดับ รายการ ภาพประกอบ ราคา 

19  

พิซซาขี้เมาซีฟูด 

 

 

450บาท 

20  

พิซซาตมยําซีฟูด 

 

 

450บาท 

21 HALF PIZZA 

 

 

250-495บาท 

 

ตารางที่ 3.2 รายการอาหาร ประเภท พาสตา 

ลําดับ รายการ ภาพประกอบ ราคา 

1  

สปาเก็ตต้ีขี้เมาซีฟูด 

 

 

295บาท 

https://www.scoozipizza.com/th/product/seafood-kee-mao-pizza/
https://www.scoozipizza.com/th/product/seafood-kee-mao-pizza/
https://www.scoozipizza.com/th/product/seafood-tom-yum-pizza/
https://www.scoozipizza.com/th/product/seafood-tom-yum-pizza/
https://www.scoozipizza.com/th/product/%e0%b8%aa%e0%b8%9b%e0%b8%b2%e0%b9%80%e0%b8%81%e0%b9%87%e0%b8%95%e0%b8%95%e0%b8%b5%e0%b9%89%e0%b8%82%e0%b8%b5%e0%b9%89%e0%b9%80%e0%b8%a1%e0%b8%b2%e0%b8%8b%e0%b8%b5%e0%b8%9f%e0%b8%b9%e0%b9%89%e0%b8%94/
https://www.scoozipizza.com/th/product/%e0%b8%aa%e0%b8%9b%e0%b8%b2%e0%b9%80%e0%b8%81%e0%b9%87%e0%b8%95%e0%b8%95%e0%b8%b5%e0%b9%89%e0%b8%82%e0%b8%b5%e0%b9%89%e0%b9%80%e0%b8%a1%e0%b8%b2%e0%b8%8b%e0%b8%b5%e0%b8%9f%e0%b8%b9%e0%b9%89%e0%b8%94/
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ลําดับ รายการ ภาพประกอบ ราคา 

2  

เฟตตูชิน่ีตมยําซีฟูด 

 

 

350บาท 

3  

สปาเก็ตต้ีคารโบนารา 

 

 

260บาท 

4  

ลิงกวิน่ีผัดหอยลาย 

 

 

250บาท 

5  

แทลเลียเตลเลเแซลมอน 

 

 

350บาท 

https://www.scoozipizza.com/th/product/%e0%b9%80%e0%b8%9f%e0%b8%95%e0%b8%95%e0%b8%b9%e0%b8%8a%e0%b8%b4%e0%b8%99%e0%b8%b5%e0%b9%88%e0%b8%95%e0%b9%89%e0%b8%a1%e0%b8%a2%e0%b8%b3%e0%b8%8b%e0%b8%b5%e0%b8%9f%e0%b8%b9%e0%b9%89%e0%b8%94/
https://www.scoozipizza.com/th/product/%e0%b9%80%e0%b8%9f%e0%b8%95%e0%b8%95%e0%b8%b9%e0%b8%8a%e0%b8%b4%e0%b8%99%e0%b8%b5%e0%b9%88%e0%b8%95%e0%b9%89%e0%b8%a1%e0%b8%a2%e0%b8%b3%e0%b8%8b%e0%b8%b5%e0%b8%9f%e0%b8%b9%e0%b9%89%e0%b8%94/
https://www.scoozipizza.com/th/product/%e0%b8%aa%e0%b8%9b%e0%b8%b2%e0%b9%80%e0%b8%81%e0%b9%87%e0%b8%95%e0%b8%95%e0%b8%b5%e0%b9%89%e0%b8%84%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b9%8c%e0%b9%82%e0%b8%9a%e0%b8%99%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b9%88%e0%b8%b2/
https://www.scoozipizza.com/th/product/%e0%b8%aa%e0%b8%9b%e0%b8%b2%e0%b9%80%e0%b8%81%e0%b9%87%e0%b8%95%e0%b8%95%e0%b8%b5%e0%b9%89%e0%b8%84%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b9%8c%e0%b9%82%e0%b8%9a%e0%b8%99%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b9%88%e0%b8%b2/
https://www.scoozipizza.com/th/product/%e0%b8%a5%e0%b8%b4%e0%b8%87%e0%b8%81%e0%b8%a7%e0%b8%b4%e0%b8%99%e0%b8%b5%e0%b9%88%e0%b8%9c%e0%b8%b1%e0%b8%94%e0%b8%ab%e0%b8%ad%e0%b8%a2%e0%b8%a5%e0%b8%b2%e0%b8%a2-2/
https://www.scoozipizza.com/th/product/%e0%b8%a5%e0%b8%b4%e0%b8%87%e0%b8%81%e0%b8%a7%e0%b8%b4%e0%b8%99%e0%b8%b5%e0%b9%88%e0%b8%9c%e0%b8%b1%e0%b8%94%e0%b8%ab%e0%b8%ad%e0%b8%a2%e0%b8%a5%e0%b8%b2%e0%b8%a2-2/
https://www.scoozipizza.com/th/product/%e0%b8%a5%e0%b8%b4%e0%b8%87%e0%b8%81%e0%b8%a7%e0%b8%b4%e0%b8%99%e0%b8%b5%e0%b9%88%e0%b8%9c%e0%b8%b1%e0%b8%94%e0%b8%ab%e0%b8%ad%e0%b8%a2%e0%b8%a5%e0%b8%b2%e0%b8%a2/
https://www.scoozipizza.com/th/product/%e0%b8%a5%e0%b8%b4%e0%b8%87%e0%b8%81%e0%b8%a7%e0%b8%b4%e0%b8%99%e0%b8%b5%e0%b9%88%e0%b8%9c%e0%b8%b1%e0%b8%94%e0%b8%ab%e0%b8%ad%e0%b8%a2%e0%b8%a5%e0%b8%b2%e0%b8%a2/
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ลําดับ รายการ ภาพประกอบ ราคา 

6  

แองเจ้ิลแฮรเน้ือปู 

 

 

295บาท 

7  

สปาเก็ตต้ี โพโมโดโร 

 

 

180บาท 

8  

แองเจ้ิลแฮร สไปซี่ เบคอน 

 

 

180บาท 

9  

สปาเก็ตต้ี ซอสมะเขือเทศรสจัด 

 

 
 

185บาท 

https://www.scoozipizza.com/th/product/%e0%b9%81%e0%b8%ad%e0%b8%87%e0%b9%80%e0%b8%88%e0%b8%b4%e0%b9%89%e0%b8%a5%e0%b9%81%e0%b8%ae%e0%b8%a3%e0%b9%8c%e0%b9%80%e0%b8%99%e0%b8%b7%e0%b9%89%e0%b8%ad%e0%b8%9b%e0%b8%b9/
https://www.scoozipizza.com/th/product/%e0%b9%81%e0%b8%ad%e0%b8%87%e0%b9%80%e0%b8%88%e0%b8%b4%e0%b9%89%e0%b8%a5%e0%b9%81%e0%b8%ae%e0%b8%a3%e0%b9%8c%e0%b9%80%e0%b8%99%e0%b8%b7%e0%b9%89%e0%b8%ad%e0%b8%9b%e0%b8%b9/
https://www.scoozipizza.com/th/product/tagliatelle-pomodoro/
https://www.scoozipizza.com/th/product/tagliatelle-pomodoro/
https://www.scoozipizza.com/th/product/angel-spicy-bacon/
https://www.scoozipizza.com/th/product/angel-spicy-bacon/
https://www.scoozipizza.com/th/product/spaghetti-arrabbiata/
https://www.scoozipizza.com/th/product/spaghetti-arrabbiata/
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ลําดับ รายการ ภาพประกอบ ราคา 

10  

แองเจ้ิลแฮร สไปซี่ เห็ดรวม 

 

 

180บาท 

11  

สปาเก็ตต้ี ออล อมาตริเชียนา 

 

 

220บาท 

12  

ฟูซิลลีเพสโต 

 

 

195บาท 

13  

สปาเก็ตต้ีซอสไสกรอกโฮมเมด 

 

 

195บาท 

https://www.scoozipizza.com/th/product/angel-hair-spicy-mushroom/
https://www.scoozipizza.com/th/product/angel-hair-spicy-mushroom/
https://www.scoozipizza.com/th/product/spaghetti-amatriciana/
https://www.scoozipizza.com/th/product/spaghetti-amatriciana/
https://www.scoozipizza.com/th/product/%e0%b8%9f%e0%b8%b9%e0%b8%8b%e0%b8%b4%e0%b8%a5%e0%b8%a5%e0%b8%b5%e0%b9%80%e0%b8%9e%e0%b8%aa%e0%b9%82%e0%b8%95/
https://www.scoozipizza.com/th/product/%e0%b8%9f%e0%b8%b9%e0%b8%8b%e0%b8%b4%e0%b8%a5%e0%b8%a5%e0%b8%b5%e0%b9%80%e0%b8%9e%e0%b8%aa%e0%b9%82%e0%b8%95/
https://www.scoozipizza.com/th/product/spaghetti-homemade-sausage/
https://www.scoozipizza.com/th/product/spaghetti-homemade-sausage/
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ลําดับ รายการ ภาพประกอบ ราคา 

14  

เชฟสเปเชี่ยลพาสตา 

 

 

 

345บาท 

15  

สปาเก็ตต้ีโฟรชีส 

 

 

270บาท 

16  

ลาซานญาเน้ือ 

 

 

250บาท 

17  

Fettuccini Mixed Mushroom 

 

 

220บาท 

https://www.scoozipizza.com/th/product/chefs-special-pasta/
https://www.scoozipizza.com/th/product/chefs-special-pasta/
https://www.scoozipizza.com/th/product/spaghetti-four-cheese/
https://www.scoozipizza.com/th/product/spaghetti-four-cheese/
https://www.scoozipizza.com/th/product/%e0%b8%a5%e0%b8%b2%e0%b8%8b%e0%b8%b2%e0%b8%99%e0%b8%8d%e0%b9%88%e0%b8%b2%e0%b9%80%e0%b8%99%e0%b8%b7%e0%b9%89%e0%b8%ad/
https://www.scoozipizza.com/th/product/%e0%b8%a5%e0%b8%b2%e0%b8%8b%e0%b8%b2%e0%b8%99%e0%b8%8d%e0%b9%88%e0%b8%b2%e0%b9%80%e0%b8%99%e0%b8%b7%e0%b9%89%e0%b8%ad/
https://www.scoozipizza.com/th/product/%e0%b9%80%e0%b8%9f%e0%b8%95%e0%b8%95%e0%b8%b9%e0%b8%8a%e0%b8%b4%e0%b8%99%e0%b8%b5%e0%b9%88%e0%b9%80%e0%b8%ab%e0%b9%87%e0%b8%94%e0%b8%a3%e0%b8%a7%e0%b8%a1/
https://www.scoozipizza.com/th/product/%e0%b9%80%e0%b8%9f%e0%b8%95%e0%b8%95%e0%b8%b9%e0%b8%8a%e0%b8%b4%e0%b8%99%e0%b8%b5%e0%b9%88%e0%b9%80%e0%b8%ab%e0%b9%87%e0%b8%94%e0%b8%a3%e0%b8%a7%e0%b8%a1/
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ลําดับ รายการ ภาพประกอบ ราคา 

18  

แทลเลียเตลเลโบโลเนส 

 

 

240บาท 

 

 

     ตารางที่ 3.3 รายการอาหาร ประเภท อาหารจานเคียง 

ลําดับ รายการ ภาพประกอบ ราคา 

1  

  

ปลาหมึกชุบแปงทอดสไตล

อิตาเลี่ยน 

 

 

230บาท 

2  

  

ผักโขมอบชีส 

 

 

190บาท 

https://www.scoozipizza.com/th/product/%e0%b9%81%e0%b8%97%e0%b8%a5%e0%b9%80%e0%b8%a5%e0%b8%b5%e0%b8%a2%e0%b9%80%e0%b8%95%e0%b8%a5%e0%b9%80%e0%b8%a5%e0%b9%82%e0%b8%9a%e0%b9%82%e0%b8%a5%e0%b9%80%e0%b8%99%e0%b8%aa/
https://www.scoozipizza.com/th/product/%e0%b9%81%e0%b8%97%e0%b8%a5%e0%b9%80%e0%b8%a5%e0%b8%b5%e0%b8%a2%e0%b9%80%e0%b8%95%e0%b8%a5%e0%b9%80%e0%b8%a5%e0%b9%82%e0%b8%9a%e0%b9%82%e0%b8%a5%e0%b9%80%e0%b8%99%e0%b8%aa/
https://www.scoozipizza.com/th/product/diavola-pizza/
https://www.scoozipizza.com/th/product/diavola-pizza/
https://www.scoozipizza.com/th/product/%e0%b8%9b%e0%b8%a5%e0%b8%b2%e0%b8%ab%e0%b8%a1%e0%b8%b6%e0%b8%81%e0%b8%8a%e0%b8%b8%e0%b8%9a%e0%b9%81%e0%b8%9b%e0%b9%89%e0%b8%87%e0%b8%97%e0%b8%ad%e0%b8%94%e0%b8%aa%e0%b9%84%e0%b8%95%e0%b8%a5%e0%b9%8c/
https://www.scoozipizza.com/th/product/%e0%b8%9b%e0%b8%a5%e0%b8%b2%e0%b8%ab%e0%b8%a1%e0%b8%b6%e0%b8%81%e0%b8%8a%e0%b8%b8%e0%b8%9a%e0%b9%81%e0%b8%9b%e0%b9%89%e0%b8%87%e0%b8%97%e0%b8%ad%e0%b8%94%e0%b8%aa%e0%b9%84%e0%b8%95%e0%b8%a5%e0%b9%8c/
https://www.scoozipizza.com/th/product/%e0%b8%9b%e0%b8%a5%e0%b8%b2%e0%b8%ab%e0%b8%a1%e0%b8%b6%e0%b8%81%e0%b8%8a%e0%b8%b8%e0%b8%9a%e0%b9%81%e0%b8%9b%e0%b9%89%e0%b8%87%e0%b8%97%e0%b8%ad%e0%b8%94%e0%b8%aa%e0%b9%84%e0%b8%95%e0%b8%a5%e0%b9%8c/
https://www.scoozipizza.com/th/product/%e0%b8%9b%e0%b8%a5%e0%b8%b2%e0%b8%ab%e0%b8%a1%e0%b8%b6%e0%b8%81%e0%b8%8a%e0%b8%b8%e0%b8%9a%e0%b9%81%e0%b8%9b%e0%b9%89%e0%b8%87%e0%b8%97%e0%b8%ad%e0%b8%94%e0%b8%aa%e0%b9%84%e0%b8%95%e0%b8%a5%e0%b9%8c/
https://www.scoozipizza.com/th/product/carbonara-pizza/
https://www.scoozipizza.com/th/product/carbonara-pizza/
https://www.scoozipizza.com/th/product/%e0%b8%9c%e0%b8%b1%e0%b8%81%e0%b9%82%e0%b8%82%e0%b8%a1%e0%b8%ad%e0%b8%9a%e0%b8%8a%e0%b8%b5%e0%b8%aa/
https://www.scoozipizza.com/th/product/%e0%b8%9c%e0%b8%b1%e0%b8%81%e0%b9%82%e0%b8%82%e0%b8%a1%e0%b8%ad%e0%b8%9a%e0%b8%8a%e0%b8%b5%e0%b8%aa/
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ลําดับ รายการ ภาพประกอบ ราคา 

3  

ไกไรกระดูก 

 

 

220บาทบาท 

4  

Garlic bread 

 

 

99บาท 

5  

ขนมปงกระเทียมชีส 

 

 

130บาท 

6  

Mash Potato 

 

 

50บาท 

https://www.scoozipizza.com/th/product/%e0%b9%84%e0%b8%81%e0%b9%88%e0%b9%84%e0%b8%a3%e0%b9%89%e0%b8%81%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%94%e0%b8%b9%e0%b8%81/
https://www.scoozipizza.com/th/product/%e0%b9%84%e0%b8%81%e0%b9%88%e0%b9%84%e0%b8%a3%e0%b9%89%e0%b8%81%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%94%e0%b8%b9%e0%b8%81/
https://www.scoozipizza.com/th/product/garlic-bread/
https://www.scoozipizza.com/th/product/garlic-bread/
https://www.scoozipizza.com/th/product/%e0%b8%82%e0%b8%99%e0%b8%a1%e0%b8%9b%e0%b8%b1%e0%b8%87%e0%b8%81%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b9%80%e0%b8%97%e0%b8%b5%e0%b8%a2%e0%b8%a1%e0%b8%8a%e0%b8%b5%e0%b8%aa/
https://www.scoozipizza.com/th/product/%e0%b8%82%e0%b8%99%e0%b8%a1%e0%b8%9b%e0%b8%b1%e0%b8%87%e0%b8%81%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b9%80%e0%b8%97%e0%b8%b5%e0%b8%a2%e0%b8%a1%e0%b8%8a%e0%b8%b5%e0%b8%aa/
https://www.scoozipizza.com/th/product/%e0%b8%a1%e0%b8%b1%e0%b8%99%e0%b8%9a%e0%b8%94/
https://www.scoozipizza.com/th/product/%e0%b8%a1%e0%b8%b1%e0%b8%99%e0%b8%9a%e0%b8%94/
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ลําดับ รายการ ภาพประกอบ ราคา 

7  

ไสกรอกหมูยางสไตลอิตาเลี่ยน 

 

 

200บาท 

8  

ซุปขนมันกุง 

 

 

165บาท 

9  

ซุปครีมเห็ด 

 

 

150บาท 

10  

ซีซารสลัด 

 

 

200บาท 

https://www.scoozipizza.com/th/product/%e0%b9%84%e0%b8%aa%e0%b9%89%e0%b8%81%e0%b8%a3%e0%b8%ad%e0%b8%81%e0%b8%ab%e0%b8%a1%e0%b8%b9%e0%b8%a2%e0%b9%88%e0%b8%b2%e0%b8%87%e0%b8%aa%e0%b9%84%e0%b8%95%e0%b8%a5%e0%b9%8c%e0%b8%ad%e0%b8%b4%e0%b8%95/
https://www.scoozipizza.com/th/product/%e0%b9%84%e0%b8%aa%e0%b9%89%e0%b8%81%e0%b8%a3%e0%b8%ad%e0%b8%81%e0%b8%ab%e0%b8%a1%e0%b8%b9%e0%b8%a2%e0%b9%88%e0%b8%b2%e0%b8%87%e0%b8%aa%e0%b9%84%e0%b8%95%e0%b8%a5%e0%b9%8c%e0%b8%ad%e0%b8%b4%e0%b8%95/
https://www.scoozipizza.com/th/product/%e0%b8%8b%e0%b8%b8%e0%b8%9b%e0%b8%82%e0%b9%89%e0%b8%99%e0%b8%a1%e0%b8%b1%e0%b8%99%e0%b8%81%e0%b8%b8%e0%b9%89%e0%b8%87/
https://www.scoozipizza.com/th/product/%e0%b8%8b%e0%b8%b8%e0%b8%9b%e0%b8%82%e0%b9%89%e0%b8%99%e0%b8%a1%e0%b8%b1%e0%b8%99%e0%b8%81%e0%b8%b8%e0%b9%89%e0%b8%87/
https://www.scoozipizza.com/th/product/%e0%b8%8b%e0%b8%b8%e0%b8%9b%e0%b8%84%e0%b8%a3%e0%b8%b5%e0%b8%a1%e0%b9%80%e0%b8%ab%e0%b9%87%e0%b8%94/
https://www.scoozipizza.com/th/product/%e0%b8%8b%e0%b8%b8%e0%b8%9b%e0%b8%84%e0%b8%a3%e0%b8%b5%e0%b8%a1%e0%b9%80%e0%b8%ab%e0%b9%87%e0%b8%94/
https://www.scoozipizza.com/th/product/%e0%b8%8b%e0%b8%b5%e0%b8%8b%e0%b9%88%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b9%8c%e0%b8%aa%e0%b8%a5%e0%b8%b1%e0%b8%94/
https://www.scoozipizza.com/th/product/%e0%b8%8b%e0%b8%b5%e0%b8%8b%e0%b9%88%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b9%8c%e0%b8%aa%e0%b8%a5%e0%b8%b1%e0%b8%94/


    26 
 

ลําดับ รายการ ภาพประกอบ ราคา 

11  

ร็อคเก็ตสลัด 

 

 

180บาท 

12 

 

 

เมดิเตอรเรเนียนทูนาสลัด 

 

 

170บาท 

13  

คาปรีเซสลัด 

 

 

250บาท 

14  

มิกซสลัด 

 

 

150บาท 

https://www.scoozipizza.com/th/product/%e0%b8%a3%e0%b9%87%e0%b8%ad%e0%b8%84%e0%b9%80%e0%b8%81%e0%b9%87%e0%b8%95%e0%b8%aa%e0%b8%a5%e0%b8%b1%e0%b8%94/
https://www.scoozipizza.com/th/product/%e0%b8%a3%e0%b9%87%e0%b8%ad%e0%b8%84%e0%b9%80%e0%b8%81%e0%b9%87%e0%b8%95%e0%b8%aa%e0%b8%a5%e0%b8%b1%e0%b8%94/
https://www.scoozipizza.com/th/product/%e0%b9%80%e0%b8%a1%e0%b8%94%e0%b8%b4%e0%b9%80%e0%b8%95%e0%b8%ad%e0%b8%a3%e0%b9%8c%e0%b9%80%e0%b8%a3%e0%b9%80%e0%b8%99%e0%b8%b5%e0%b8%a2%e0%b8%99%e0%b8%97%e0%b8%b9%e0%b8%99%e0%b9%88%e0%b8%b2%e0%b8%aa/
https://www.scoozipizza.com/th/product/%e0%b9%80%e0%b8%a1%e0%b8%94%e0%b8%b4%e0%b9%80%e0%b8%95%e0%b8%ad%e0%b8%a3%e0%b9%8c%e0%b9%80%e0%b8%a3%e0%b9%80%e0%b8%99%e0%b8%b5%e0%b8%a2%e0%b8%99%e0%b8%97%e0%b8%b9%e0%b8%99%e0%b9%88%e0%b8%b2%e0%b8%aa/
https://www.scoozipizza.com/th/product/%e0%b8%84%e0%b8%b2%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b8%b5%e0%b9%80%e0%b8%8b%e0%b9%88%e0%b8%aa%e0%b8%a5%e0%b8%b1%e0%b8%94/
https://www.scoozipizza.com/th/product/%e0%b8%84%e0%b8%b2%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b8%b5%e0%b9%80%e0%b8%8b%e0%b9%88%e0%b8%aa%e0%b8%a5%e0%b8%b1%e0%b8%94/
https://www.scoozipizza.com/th/product/%e0%b8%a1%e0%b8%b4%e0%b8%81%e0%b8%8b%e0%b9%8c%e0%b8%aa%e0%b8%a5%e0%b8%b1%e0%b8%94/
https://www.scoozipizza.com/th/product/%e0%b8%a1%e0%b8%b4%e0%b8%81%e0%b8%8b%e0%b9%8c%e0%b8%aa%e0%b8%a5%e0%b8%b1%e0%b8%94/
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ลําดับ รายการ ภาพประกอบ ราคา 

15  

Smoked Salmon Salad 

 

 

260บาท 

  

     ตารางที่ 3.4 รายการอาหาร ประเภท ของหวานและเคร่ืองด่ืม 

ลําดับ รายการ ภาพประกอบ ราคา 

1  

  

ทีรามิสุ 

 

 

135บาท 

2  

  

พันนาคอตตาสตอเบอรร่ี 

 

 

130บาท 

3  

นํ้าด่ืมสกูซี่ 

 

 

25บาท 

https://www.scoozipizza.com/th/product/%e0%b8%aa%e0%b8%a5%e0%b8%b1%e0%b8%94%e0%b9%81%e0%b8%8b%e0%b8%a5%e0%b8%a1%e0%b8%ad%e0%b8%99%e0%b8%a3%e0%b8%a1%e0%b8%84%e0%b8%a7%e0%b8%b1%e0%b8%99/
https://www.scoozipizza.com/th/product/%e0%b8%aa%e0%b8%a5%e0%b8%b1%e0%b8%94%e0%b9%81%e0%b8%8b%e0%b8%a5%e0%b8%a1%e0%b8%ad%e0%b8%99%e0%b8%a3%e0%b8%a1%e0%b8%84%e0%b8%a7%e0%b8%b1%e0%b8%99/
https://www.scoozipizza.com/th/product/diavola-pizza/
https://www.scoozipizza.com/th/product/diavola-pizza/
https://www.scoozipizza.com/th/product/%e0%b8%97%e0%b8%b5%e0%b8%a3%e0%b8%b2%e0%b8%a1%e0%b8%b4%e0%b8%aa%e0%b8%b8/
https://www.scoozipizza.com/th/product/%e0%b8%97%e0%b8%b5%e0%b8%a3%e0%b8%b2%e0%b8%a1%e0%b8%b4%e0%b8%aa%e0%b8%b8/
https://www.scoozipizza.com/th/product/carbonara-pizza/
https://www.scoozipizza.com/th/product/carbonara-pizza/
https://www.scoozipizza.com/th/product/%e0%b8%9e%e0%b8%b1%e0%b8%99%e0%b8%99%e0%b8%b2%e0%b8%84%e0%b8%ad%e0%b8%95%e0%b8%95%e0%b9%89%e0%b8%b2%e0%b8%aa%e0%b8%95%e0%b8%ad%e0%b9%80%e0%b8%9a%e0%b8%ad%e0%b8%a3%e0%b9%8c%e0%b8%a3%e0%b8%b5%e0%b9%88/
https://www.scoozipizza.com/th/product/%e0%b8%9e%e0%b8%b1%e0%b8%99%e0%b8%99%e0%b8%b2%e0%b8%84%e0%b8%ad%e0%b8%95%e0%b8%95%e0%b9%89%e0%b8%b2%e0%b8%aa%e0%b8%95%e0%b8%ad%e0%b9%80%e0%b8%9a%e0%b8%ad%e0%b8%a3%e0%b9%8c%e0%b8%a3%e0%b8%b5%e0%b9%88/
https://www.scoozipizza.com/th/product/%e0%b8%99%e0%b9%89%e0%b8%b3%e0%b8%94%e0%b8%b7%e0%b9%88%e0%b8%a1%e0%b8%aa%e0%b8%81%e0%b8%b9%e0%b8%8b%e0%b8%b5%e0%b9%88/
https://www.scoozipizza.com/th/product/%e0%b8%99%e0%b9%89%e0%b8%b3%e0%b8%94%e0%b8%b7%e0%b9%88%e0%b8%a1%e0%b8%aa%e0%b8%81%e0%b8%b9%e0%b8%8b%e0%b8%b5%e0%b9%88/
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ลําดับ รายการ ภาพประกอบ ราคา 

4  

เปปซี่ 1.5 ลิตร 

 

 

55บาท 

 

 

 

3.3  รูปแบบการจัดองคการและการบริหารงานขององคกร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที่ 3.3  แผนภูมิการจัดองคกรและการบริหารงาน บริษัท สกูซี่ อิตาเลี่ยน เรสเตอรอง จํากัด 

 

มาเรีย การิน 

(กรรมการผูจัดการ) 

ธเนษฐ ฟาอรุณ 

(graphic Design) 
ณัฐกาณต ชินวงศอมร 

(online marketing executive) 

ติสรณ ชวินสิริ 

(ฝายคลังและจัดซื้อ) 

อิสรีย  ลีลาสุวรรณ

(หัวหนาฝายการตลาด) 

นักศึกษาสหกิจศึกษา 

นางสาว รัตนา บุญเมน 

ตําแหนง online marketing  

https://www.scoozipizza.com/th/product/%e0%b9%80%e0%b8%9b%e0%b9%8a%e0%b8%9b%e0%b8%8b%e0%b8%b5%e0%b9%88-1-5-%e0%b8%a5%e0%b8%b4%e0%b8%95%e0%b8%a3-%e0%b8%82%e0%b8%a7%e0%b8%94/
https://www.scoozipizza.com/th/product/%e0%b9%80%e0%b8%9b%e0%b9%8a%e0%b8%9b%e0%b8%8b%e0%b8%b5%e0%b9%88-1-5-%e0%b8%a5%e0%b8%b4%e0%b8%95%e0%b8%a3-%e0%b8%82%e0%b8%a7%e0%b8%94/
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3.4 ตําแหนงและลักษณะงานท่ีนักศึกษาไดรับมอบหมาย 

3.4.1 นางสาว รัตนา บุญเมน 

ตําแหนงงาน : Online Marketing 

ลักษณะการทํางาน: โปรโมทสินคาหรือแบรนดผานชองทางออนไลน เชน  

 Facebook Pan page (คิด content ในการโพส) การ 

                ประสานงานทั่วไป เชน จัด Gift Voucher สงไปใหแต 

 ละสาขาในโอกาสพิเศษ เชน ชวงโปรโมชั่น และ จัดสง  

  member card สงใหแตละสาขาเช็คสตอกสินคา  

 ตรวจนับสินคาที่อยูในสตอก ของทุก ๆ สาขา คียขอมูล  

 ของ Scoozi member ลงในฐานขอมูลลูกคาศึกษา 

 ขอมูลคูแขง เชน pizza company, pizza hut,  

  Domino pizza ฯลฯ วาแตละรานมีโปโมชั่นเปนยังไง 

 

3.5 ชื่อและตําแหนงของพนักงานท่ีปรึกษา 

3.5.1 คุณ อิสรีย    ลีลาสุวรรณ 

    ตําแหนงงานของพนักงานที่ปรึกษา: หัวหนาฝายการตลาด 
  

3.6 ระยะเวลาท่ีปฏิบัติงานสหกิจศึกษา 

3.6.1 ระยะเวลาในการดําเนินงานวันที่ 7มกราคม 2562 – 27 เมษายน 2562  

 

ตารางที่ 3.5 ระยะเวลาในการดําเนินงาน 

ขั้นตอนการดําเนินงาน ม.ค. 62 ก.พ. 62 มี.ค. 62 เม.ย. 62 

1. วางแผนการดําเนินโครงงาน         

2. รวบรวมขอมูลและแนวคิด      

3. ออกแบบโครงงาน      

4. จัดทําโครงงาน      

5. ตรวจสอบโครงงาน      

6. จัดทําเอกสาร         
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3.7 ข้ันตอนและวิธีการดําเนินงาน 

 รายงานการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา 

ระยะเวลา รายละเอียดการปฏิบัติงานสหกิจ 

สัปดาหที่ 1 แนะนําตัวกับริษัทและเดินทางไปนอกสถานที่ประชุมวางแผนกับหาง The 

bright บริษัทคูแขงถายรูป Product ตัวใหมที่ใชในวันตรุษจีน  

สัปดาหที่ 2 เอาขอมูลของบริษัทมากรอกใส Excel แยก Sheet แตละสาขา และจัดทําบัตร

สมาชิกและจัดทํา Gift Voucher ที่จะสงใหแตละสาขา 

สัปดาหที่ 3 เรียนรู Excel เกี่ยวกับสูตรและฟงกชันและนําขอมูลมาลองใสสูตรแทนคาลงไป 

สัปดาหที่ 4 กรอกขอมูลลงใน Excel ของแตละสาขา เชน สาขาสุรวงศ  

สัปดาหที่ 5 คียขอมูลบัตรสมาชิกลงใน Excel ลงรายการใบกํากับภาษี 

สัปดาหที่ 6 กรอกแบบฟอรมแสดงความคิดเห็นของลูกคาไปโรงงาน เช็คสตอกสินคาและ

ไปถายรูปหนาราน The nine พระราม9 และไปสาขาพรอมานาด 

สัปดาหที่ 7 ไปชิมพิซซาที่ Oasis วารสชาติของคูแขงขันเปนยังไง บริการยังไง 

สัปดาหที่ 8 น่ังอานพันทิปแลว ลองเขียนพันทิปเกี่ยวกับราน Scoozi pizza บรรยายใหผูอ่ืน

สนใจ 

สัปดาหที่ 9 ประชุมวางแผนการตลาด อานรีวิวพันทิป และเขียนพันทิป ทํางาน Powerpoint 

สัปดาหที่ 10 ทํางาน Powerpoint ของ Domino pizza ออกไปชิม Pizza Company ที่ยูไนเต็ด

เซ็นเตอร แลวไปถายรูปเซ็ตตัวใหมที่รานสุรวงศตอนรับ Summer ทั้งวันกรอก 

Privielege card 

สัปดาหที่ 11 ออกไปแจกใบปลิวเชิญชวนใหมาที่ราน Scoozi pizza สุรวงศ สมัคร 

Tripadvisor เพื่อรีวิว Scoozi pizza เขียนรีวิวลงพันทิป 

สัปดาหที่ 12 คียขอมูล Scoozi member ขอมูลลูกคาเกา 

สัปดาหที่ 13 คียขอมูล Scoozi member ขอมูลลูกคาเกา แกพันทิปที่สงไปใหพี่เลี้ยง 

สัปดาหที่ 14 คียขอมูล Scoozi member ขอมูลลูกคาเกา 

สัปดาหที่ 15 คียขอมูล Scoozi member ขอมูลลูกคาเกา แลวทําบัตรสมาชิก 

สัปดาหที่ 16 คียขอมูล Scoozi member ขอมูลลูกคาเกา แลวพวกพี่ไปเลี้ยงสงที่โรงแรม 
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3.8 อุปกรณและเคร่ืองมือท่ีใช 

3.8.1  ฮารดแวร 

  3.8.1.1. เคร่ืองคอมพิวเตอร (Computer) 

3.8.1.2. เคร่ืองพิมพเอกสาร (Printer) 

3.8.1.3. โทรศัพทมือถือ (Smartphone) 

3.8.1.4. เคร่ืองถายเอกสาร (Photocopier) 

3.8.2  ซอฟตแวร 

  3.8.2.1. โปรแกรม Microsoft Office Word 2010 

3.8.2.2. โปรแกรม Microsoft Excel 2010 



 

บทที่ 4 

ผลการปฏิบัติงานตามโครงงาน 

 

4.1 ผลการวิเคราะหสถานการณ 

จากการที่ไดปฏิบัติงานในตําแหนง Online Marketing ของบริษัท สกูซี่ อิตาเลี่ยน เรสเตอรอง จํากัด  
ตามที่ไดรับมอบหมายใหทํางานเกี่ยวของกับขั้นตอนการสงเสริมการตลาด ผูจัดทําไดทําการวิเคราะห

สถานการณโดยใชวิธี SWOT Analysis ซึ่งมีรายละเอียดดังตอไปน้ี 

4.1.1 จุดแข็ง (Strengths) 

1. ผูบริหารมีความรูและประสบการณในการทําอาหารฝร่ังไดเปนอยางดี  

2. ขนาดของธุรกิจไมใหญจนเกินไป มีตนทุนไมสูงมาก จึงงายตอการดําเนินธุรกิจ โอกาสที่จะ

ลมเหลวมีเปอรเซ็นตนอยมาก  

3. ไดรับการติดตอใหออกรานมากขึ้น จึงทําใหมีลูกคาใหมๆเขามาใชบริการ  

4. เมนูมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบ มีการจัดโปรโมชั่นอยูทุกเดือน เปนการเพิ่มทางเลือกใหกับลูกคา  

5. พนักงานสามารถจดจํารายละเอียดของลูกคาทั้งรายเกาและรายใหมไดเปน อยางดีเยี่ยม เชน ลูกคา

ชื่ออะไร อยูแถวไหน ลูกคาชอบหรือไมชอบทานแบบไหน เปนตน โดยพิจารณาจากระบบฐานขอมูลที่เก็บ

ไว 

6. ความเปนกันเองของผูจัดการรานและพนักงาน ทําใหลูกคาเกิดความประทับใจ และอยากกลับมา

ใชบริการอีก  

7. ความรวดเร็วในการใหบริการ รวมไปถึงการปรุงวัตถุดิบรวดเร็วทันใจ  

8. ระดับราคาโดยเฉลี่ยอยูในระดับปานกลางไมแพงมากจนเกินไป คุมคากับที่ ลูกคาจาย ซึ่งเมื่อ

เทียบกับคูแขงโดยตรง เชน รานพิซซาฮัท เปนตน และคูแขงทางออม เชน รานสยามพิซซา กับรานดิอเมริกัน

ซา แลวน้ัน มีความแตกตาง ในเร่ืองของรสชาติและการเลือกใชวัตถุดิบโดยสิ้นเชิง 

9. มีการควบคุมคุณภาพวัตถุดิบและประกอบอาหารในทุกขั้นตอนใหมีคุณภาพ อยูเสมอรวมไปถึง

รสชาติใหถูกปากคนไทยดวย 

10. ทําเลที่ต้ังเปนจุดรวมแหลงธุรกิจ โรงเรียน สํานักงาน และการคมนาคมที่ สะดวกสบาย 

4.1.2  จุดออน (Weaknesses) 

1. รานมีขนาดเล็กเกินไป จึงทํา ใหไมสามารถรับลูกคาไดมากกวาน้ี 

2. ขาดเทคโนโลยีดานการผลิต เชน เตาอบพิซซา ซึ่งยังไมใชเตาอบพิซซาโดยแทจริง ของ จริงตอง

เปนเตาอบถานหิน ซึ่งมีราคาที่แพง เหมาะสมกับรานที่มีขนาดใหญ พอสมควร 

4.1.3  โอกาส (Opportunities) 

1. ยังไมมีธุรกิจประเภทเดียวในบริเวณพื้นที่เดียวกันอยูในรูปแบบการจัดสงถึง บาน ซึ่งมีรานเราเปน

เจาแรก  

2. ลูกคามีความตองการใหมีบริการในรูปแบบการจัดสงถึงบาน  
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3. การเติบโตของตลาดธุรกิจทํารานอาหารน้ัน มีความเจริญมากขึ้น จึงทําใหมีแนวโนมในการ

เติบโตมากขึ้นตามไปดวย 

4.1.4  อุปสรรค (Threats) 

1. ในปจจุบัน สภาวะตนทุนการผลิตมีแนวโนม สูงขึ้นตามสภาพเศรษฐกิจสงผลใหการดําเนินธุรกิจ

ประกอบการรานสกูซี่พิซซา ไดรับผลกระทบจากราคาสินคาตนทุนที่เพิ่มสูงขึ้น รวมถึงวัตถุดิบในการจัดทํา 

แตละคร้ัง หากพิจารณาจากปจจัยดังกลาวไวขางตนแลว ทําใหธุรกิจตองเผชิญกับสภาวะ และตระหนักทุก

คร้ังในการจัดเตรียมตัวสตอกสินคา ใหมีตนทุนในการจัดเตรียมตํ่าที่สุดเทาที่ธุรกิจจะทําไดมิฉะน้ัน จะ

กลายเปนปญหาในเร่ืองของ ตนทุนคาเสียโอกาส และกลายเปนอุปสรรคในการดําเนินธุรกิจประกอบกิจการ 

เปนตน 

2. สินคาทดแทนมีใหผูบริโภคไดเลือกสรรคกันมากขึ้น 

4.2  การวิเคราะหดานการตลาด 

4.2.1  การกําหนดสวนแบงทางการตลาด  (S: Segmentation)  

แบงสวนตลาดโดยการใชเกณฑตางๆ เชน กลุมอายุ  การตัดสินใจซื้อสินคาและใชบริการ เปนตน 

4.2.2  การกําหนดกลุมลูกคาเปาหมาย (T: Target Market)  

จากการแบงสวนตลาดโดยการใชเกณฑตางๆแลวทําใหสามารถจําแนก กลุมเปาหมายหลักไดแก

กลุมอายุ15-24 ปเปนนักเรียน นักศึกษา หรือวัยรุน ศึกษาอยู บริเวณโรงเรียนใกลเคียง เปนกลุมที่ชื่นชอบและ

รักในการรับประทานพิซซาเปนอยาง มาก ซึ่งมาจากสูตร หนาตา หรับสไตลออสเตรเลี่ยนโดยแท ตัดสินใจ

ซื้อสินคาและใชบริการ จากราคาและคุณรูปที่ไดรับจากตัวสินคาและการไดรับการบริการเปนสําคัญ 

4.2.3  การกําหนดตําแหนงทางการตลาด (P: Positioning)  

ทางธุรกิจรานสกูซี่พิซซา ไดมีการวางตําแหนงผลิตภัณฑโดยการวาง รูปแบบผลิตภัณฑ จากจุด 

POD หรือ (Point of Difference) โดยการใชแปงที่มีขนาดพิเศษ ใชในการผลิตพิซซาที่มีขนาดเล็กที่สุด 

ลักษณะของแปงมี 2 ขนาด ประกอบไปดวย แปง หนา 5 น้ิวและ 7 น้ิว มีการทําออกมาแบบสไตลโฮมเมด 

(การทําพิซซาแบบสดๆต้ังแตตนจนจบ)ไดคุณคาทางโภชนาการครบครัน สดใหมรสชาติกลมกลอม 

4.3 ทฤษฎสีวนผสมทางการตลาด 

4.3.1 ดานผลิตภัณฑ 

อาหารจานหลัก  :  รานสกูซี่ พิซซา ใหบริการอาหารรูปแบบ พิซซาและพาสตาเปน เมนูหลัก ซึ่งถือ

วาเปนรานที่มีหนาพิซซาและรูปแบบพาสตาที่หลากหลาย มีทั้งแบบมาตรฐาน และแบบผสมความเปนไทย

เพื่อใหถูกปากคนไทย 

อาหารประเภทพิซซา 

1. พิซซาดิอะโวลา 

2. พิซซาคารโบนารา 

3. พิซซาพารมาแฮม 
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4. Porchetta Pork Roast Pizza 

5. พิซซาโฟรชีส 

6. Mixed Mushroom Pizza 

7. พิซซามาการิตา 

8. พิซซามีทเฟสตา 

9. Hawaiian Pizza 

10. พิซซาแฮมอิตาเลี่ยนและเห็ด 

11. พิซซาชีสซี่อิตาเลี่ยนแฮม 

12. พิซซาพารมาแฮมและร็อคเก็ต 

13. พิซซาวิซุวิโอ 

14. พิซซามังสวิรัติ 

15. Salmon Pizza 

16. พิซซาซีฟูด 

17. พิซซาเชฟสเปเชี่ยล 

18. พิซซาลาบหม ู

19. พิซซาขี้เมาซีฟูด 

20. พิซซาตมยําซีฟูด 

อาหารประเภทพาสตา 

1. สปาเก็ตต้ีขี้เมาซีฟูด 

2. เฟตตูชิน่ีตมยําซีฟูด 

3. สปาเก็ตต้ีคารโบนารา 

4. ลิงกวิน่ีผัดหอยลาย 

5. แทลเลียเตลเลเแซลมอน 

6. แองเจ้ิลแฮรเน้ือปู 

7. สปาเก็ตต้ี โพโมโดโร 

8. แองเจ้ิลแฮร สไปซี่ เบคอน 

9. สปาเก็ตต้ี ซอสมะเขือเทศรสจัด 

10. แองเจ้ิลแฮร สไปซี่ เห็ดรวม 
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11. สปาเก็ตต้ี ออล อมาตริเชียนา 

12. ฟูซิลลีเพสโต 

13. สปาเก็ตต้ีซอสไสกรอกโฮมเมด 

14. เชฟสเปเชี่ยลพาสตา 

15. สปาเก็ตต้ีโฟรชีส 

16. ลาซานญาเน้ือ 

17. Fettuccini Mixed Mushroom 

18. แทลเลียเตลเลโบโลเนส 

อาหารจานรอง ไดแก รายการอาหาร ประเภท อาหารจานเคียง และ รายการอาหาร ประเภท ของหวาน

และเคร่ืองด่ืม ดังน้ี  

อาหารประเภทอาหารจานเคียง 

1. ปลาหมึกชุบแปงทอดสไตลอิตาเลี่ยน 

2. ผักโขมอบชีส 

3. ไกไรกระดูก 

4. Garlic bread 

5. ขนมปงกระเทียมชีส 

6. Mash Potato 

7. ไสกรอกหมูยางสไตลอิตาเลี่ยน 

8. ซุปขนมันกุง 

9. ซุปครีมเห็ด 

10. ซีซารสลัด 

11. ร็อคเก็ตสลัด 

12. เมดิเตอรเรเนียนทูนาสลัด 

13. คาปรีเซสลัด 

14. มิกซสลัด 

15. Smoked Salmon Salad 
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อาหารประเภทของหวานและเคร่ืองด่ืม 

1. ทีรามิสุ 

2. พันนาคอตตาสตอเบอรร่ี 

3. นํ้าด่ืมสกูซี่ 

4. เปปซี่ 1.5 ลิตร 

ดานราคา (Price) 

- พิซซา  ราคา  295-495 บาท 

- พาสตา ราคา 180-350 บาท 

- อาหารจานเคียง  ราคา 50-260 

- ของหวานและเคร่ืองด่ืม ราคา 25-135 บาท 

4.3.2 ดานราคา 

4.3.3 ดานสถานที่ 

4.4 กลยุทธดานชองทางการจัดจําหนาย(Place Strategy) 

ระยะแรก 

กลยุทธชองทางการจัดจําหนาย รานสกูซี่พิซซา เลือกใชชอง ทางตรง คือทางรานจะบริการลูกคา 

โดยบริการรูปแบบรานอาหารประเภท Stand alone ผูบริโภครับบริการจากทางรานไดโดยตรง และมีที่จอด

รถในบริเวณดานหนาและดานหลังของราน วัตถุประสงคที่เลือกทําเลที่ต้ังดังกลาวเพราะเปนแหลงศูนยรวม

ของกลุมเปาหมายหลัก เปนทําเลทองในการทํา ธุรกิจ ทําใหการแขงขันของรานอาหารประเภทดังกลาวเปนที่

นาสนใจและสามารถทํากําไรไดสูงสุด รวมถึงความสะดวกในการจัดหาแหลงวัตถุดิบการผลิตทั่วไป 

การตกแตงรูปแบบราน เนนสไตลโฮมเมด เลือกใชโทนสีขาวออกครีม มีการตกแตงดวยตนไมเพื่อ

สรางบรรยากาศสบายๆเหมือนไดน่ังทานพรอมกับครอบครัว 

ระยะกลาง 

การเพิ่มชองทางการจัดจําหนาย การพัฒนารูปแบบการจัดสงแบบเดลิเวอรลี่ บริการจัดสงทั่วทุก

สถานที่ใหมีการบริการจัดสงมากขึ้น และครอบคลุมกลุมลูกคาเปาหมาย สูงสุด 

ระยะยาว 

เมื่อกิจการดําเนินงานจนเติบโตไดในระยะที่สมควรกิจการจะทําการขยายสาขา จากเดิมที่มีเพียง 1 

สาขา ขยายสาขาไปยังสาขาที่ 2 ที่มีกลุมเปาหมายประเภทเดียวกัน และขยายสาขาไปเร่ือย ๆ 

4.5  กลยุทธการสงเสริมการตลาด (Promotion Strategy) 

บริษัทมีการใชกลยุทธในการสงเสริมการตลาด ดังตอไปน้ีคือ 

1. ลงโฆษณาในอินเตอรเน็ต ตามเว็บไซตที่เกี่ยวของ และเฟสบุคแฟนเพจ 

2. ลงโฆษณานิตยสารที่เกี่ยวของ  
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3. จัดทําใบปลิวแนะนําสินคาและโปรโมชั่น จัดสงไปตามสถานที่ตางๆ  

4. การจัดกิจกรรมรวมกับธนาคารเกี่ยวของในการชําระสินคา  

5. จัดทําบัตรสมาชิก (member card) ใชเปนสวนลดไดในการเขามาใชบริการ ทุกคร้ัง  

6. จัดทําปายชื่อและตราสัญลักษณของทางรานใหสะดุดตาเห็น เดนชัด 

7. การลงโฆษณาผานทางโทรทัศนรายการชื่อดังเชน รายการอรอยรอยราน และรายการตลาดสด

สนามเปา เปนตน  

8. การโฆษณา ณ จุดขาย ถือเปนวิธีการการโฆษณาที่สามารถกระตุนความ ตองการซื้อสินคาไดเปน

อยางดีโดยทําการโฆษณา ณ จุดขายตลอดทั้งป 

4.6 ผลการจัดทําการตลาดออนไลน 

การทําการตลาดดิจิทัลยังคลายการทําตลาดแบบด้ังเดิมอยู แตสิ่งที่แตกตางอยางเห็นไดชัดคือ 

ลักษณะทางกายภาพ ขั้นตอนการทํา และกลุมเปาหมาย ขอดีของการใชการตลาดออนไลนคือความสามารถ

ในการ ‘สรางการรับรู’ โดยใชงบประมาณในการเร่ิมตนที่ตํ่า และสามารถวัดผลไดเร็วและสะดวกกวาสื่อ 

Traditional media  สวนขอเสียคือ บนโลกออนไลนมีสื่ออยูเปนจํานวนมากกวา และตางแขงขันกันอยาง

รุนแรงเพื่อใหเสียงของตนเขาถึงการรับรูของผูมุงหวัง 

ข้ันตอนท่ี 1 Awareness สรางการรับรู  

สามารถสรางการรับรูผานการตลาดออนไลนได 2 รูปแบบดังน้ี 

แบบที่ 1 – การใช Inbound Marketing การใชการตลาดแบบดึงดูดใหคนเขามาหาคุณผานชองทาง

ออนไลน หรือ Inbound Marketing ซึ่งเร่ิมถูกพูดถึงในประเทศไทยมากขึ้น สื่อสารดวย Content Marketing 

การทํา Search Engine Optimization (SEO) ใหถูกหาเจอบน Google การใชสื่อ Social Media ตาง ๆ เชน 

Facebook, LINE, YouTube หรือ Instagram เปนตน การใช Email Marketing การตลาดแบบปากตอปาก การ

สื่อสารผานเว็บบอรด 

แบบที่ 2 – การใช Outbound Marketing คือการใชการตลาดแบบผลัก โดยหลักแลวจะใชการ

โฆษณาผาน Social Media ตาง ๆ ซึ่งขอดีของการลงโฆษณาบนสื่อออนไลนก็คือ สามารถลงโฆษณาโดยใช

งบประมาณเร่ิมตนที่ตํ่าไดอยางแมนยําและตรงกลุมกวาสื่อแบบ Traditional ประเภท โทรทัศน, วิทยุ หรือสื่อ

สิ่งพิมพ และนอกจากน้ันยังสามารถวัดผลไดอยางเร็วและสะดวก Facebook Ads LINE Broadcast Google 

Text/Image Ads YouTube Video Ads Instagram Ads 

ข้ันตอนท่ี 2 Discovery การคนพบ 

วัตถุประสงคเพื่อสรางการรับรูใหกับแบรนด และมีโอกาสที่จะกลายมาเปนลูกคาในภายหลัง โดยวิธี

ใหความรูผาน Content และกอเกิดการบอกตอ โดยในขั้นตอนน้ีผูคนจะเร่ิมไดขอมูลผานหูผานตาเกี่ยวกับ

สินคาหรือบริการของแบรนดเราหรือมีการรับรูวา มีสินคาหรือบริการที่นาจะตอบสนองความตองการของ

ตนเองได โดยผูคนจะเร่ิมคนหาขอมูลบนโลกออนไลนเพื่อเรียนรูศึกษาหาขอมูลเพิ่มเติม ซึ่งวิธีแรกที่มักนึก

ถึงคือ การพิมพคําคนหาบน Google แลวเขาเยี่ยมชมเว็บไซตที่มีขอมูลที่เปนประโยชน และในขั้นตอนน้ี
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น่ีเองที่ผูคนจะเร่ิมคนพบแบรนดของเราและในขั้นตอนน้ี Content ถือเปนสิ่งที่สําคัญมาก ๆ คุณจําเปนตอง

วางกลยุทธและทําการตลาดใหกับ Content โดยจุดประสงคในขั้นตอนน้ีไมใชเพื่อการขายหรือการนําเสนอ

สิทธิพิเศษใด ๆ แตใหโฟกัสไปที่การใหขอมูลที่จําเปนและเปนประโยชนตอผูอาน 

ข้ันตอนท่ี 3 Consideration การพิจารณา 

วัตถุประสงคเพื่อใหไดมาซึ่งลูกคาที่จายเงินซื้อสินคาหรือบริการของแบรนด ผานวิธีการใหขอมูลที่

สามารถชวยแกไขปญหา ตอบสนองความตองการ หรือการอธิบายวา สินคาหรือบริการของเราชวยใหชีวิต

ของพวกเขาเหลาน้ันดีขึ้นไดอยางไร ในขั้นตอนน้ี คุณสามารถสื่อสารและนําเสนอแกผูบริโภคไดโดยตรงวา 

สินคาหรือบริการของเราน้ัน สามารถชวยแกไขปญหาของพวกเขาไดอยางไร และทําไมพวกเขาเหลาน้ันจึง

เหมาะสมกับสินคาหรือบริการของแบรนดเรา ขอควรระวังคือ ในขั้นตอนน้ีผูคนยังไมปกใจเชื่อคุณซะทีเดียว 

เพราะอยาลืมวายังมีขอมูลจากเว็บไซตของคุณมีขอมูล เว็บไซตของคูแขงอีกมากมาย ก็มีขอมูลที่นาสนใจ

เชนเดียวกัน และในขั้นตอนน้ีเอง หากคุณสามารถเผยแพร Content ที่ตอบโจทยพวกเขาได ผูบริโภคก็เร่ิม

เห็นความแตกตางและเร่ิมเปรียบเทียบขอมูลของแตละแบรนดไดชัดเจนยิ่งขึ้น สิ่งที่คุณสามารถนําเสนอ

รูปแบบของ Content ในขั้นตอนน้ี ควรจะเปนกรณีศึกษาเกี่ยวกับสินคา หรือบริการของแบรนดคุณ Content 

ประเภท How-to ใหความรูในการนําสินคาหรือบริการของคุณไปใชแกไขปญหาหรือตอบโจทยตาง ๆ ที่มีอยู

ในใจของผูบริโภครายละเอียดและขอมูลเชิงลึกของสินคาหรือบริการของคุณ 

ข้ันตอนท่ี 4 Conversion การเปลี่ยนเปนลูกคา 

วัตถุประสงคเพื่อปดการขายกับลูกคา โดยการแสดงรายละเอียดและขอมูลของสินคาโดยนําเสนอ

จุดเดนและนําเสนอคุณคาที่เปนเอกลักษณเฉพาะของแบรนดคุณ ในขั้นตอนน้ีผูบริโภคมีความสนใจอยางยิ่ง

ที่ตองการจะทําการซื้อขายกับแบรนดของคุณ โดยอาจตองการการโนมนาวและเพิ่มความมั่นใจอีกเล็กนอย

จากคุณ เพียงใหคุณกระตุนใหถูกจุด ผูบริโภคก็พรอมที่จะจายเงินใหคุณในทันที ดังน้ัน ในขั้นตอนน้ี คุณ

สามารถนําเสนอการขายอยางตรงไปตรงมา (และถาหากคุณพบวาการขายแบบ Hard Sell ของแบรนดคุณมัน

เวิรค ก็จงใชในการปดการขายใหจงได) สิ่งที่คุณตองทําในขั้นตอนน้ีก็คือ Social Proof หรือ Testimonials ที่

ชวยเพิ่มความนาเชื่อถือใหกับแบรนด รีวิวจากลูกคาที่เคยอุดหนุนไปกอนหนาน้ี และใชระบบการรับชําระ

เงินที่นาเชื่อถือและมีระบบปองกันสูงเพื่อปกปองขอมูลของลูกคา 

ข้ันตอนท่ี 5 Customer Relationship การสานสัมพันธกับลูกคา 

วัตถุประสงคเพื่อการติดตอสื่อสารกับลูกคา เพื่อนําไปสูการเปนลูกคาในระยะยาว ผานวิธีการ

ออกแบบและสราง Content สําหรับลูกคาที่เคยอุดหนุนมาแลวโดยเฉพาะ ในขั้นตอนน้ีลูกคาไดซื้อสินคา

หรือบริการของเราไปเปนที่เรียบรอยแลว แตงานของเรายังไมจบเพียงเทาน้ัน ยังตองมีการสงสินคา ขอรีวิว

จากลูกคา รับประกันสินคา และใหความรูเพิ่มเติม เกี่ยวกับผลิตภัณฑตัวอ่ืน ๆ ของบริษัท เพื่อปูทางไปสูการ

ซื้อซ้ํา หรือใชสินคาหลาย ๆ อยางรวมกัน ในขั้นตอนน้ี จําเปนตองออกแบบคําสื่อสารที่แตกตางออกไป จาก

ขั้นตอนแรก ๆ ที่พวกเขาเหลาน้ี ยังไมไดเปนลูกคาของเรา ขั้นแรก ใหคุณคํานวณมูลคาทั้งหมดที่จะเกิดขึ้น

ตลอดชวงชีวิตของลูกคาแตละราย มีสูตรคํานวณดังน้ี Customer Lifetime Value (CLV) = ระยะเวลาที่ลูกคา



39 

 
ใชบริการ (ป) x (จํานวนสัปดาหใน 1 ป x มูลคาเฉลี่ยของลูกคา x กําไรเฉลี่ยของลูกคา) ยกตัวอยาง… หาก

สินคาของคุณคือ สบูสมุนไพร ราคา 100 บาท โดยคาดวาลูกคาจะยังคงเลือกใชสินคาของเราเปนเวลา 10 ป 

โดยมูลคาเฉลี่ยของลูกคาที่จับจายใชสอยในแตละสัปดาห คือ 100 บาท โดยกําไรเฉลี่ยของลูกคาอยูที่ 20% — 

ดังน้ัน Customer Lifetime Value (CLV) = 10 x (52 x 100 x 0.20) = 10,400 บาท เมื่อรูตัวเลขของ Customer 

Lifetime Value แลว น่ันคือตัวเลขที่ลูกคาคนหน่ึง ๆ จะสรางกําไรใหกับเราได ดังน้ัน งบประมาณที่ใชใน

การรักษาฐานลูกคา ก็ไมควรจะเกินตัวเลขน้ี เพราะหากมีคาการตลาดที่สูงกวาที่คํานวณเอาไวอาจมีโอกาส

ขาดทุน 

ข้ันตอนท่ี 6 Retention การรักษาฐานลูกคาเดิม 

วัตถุประสงคการรักษาฐานลูกคาเดิมเอาไว และเกิดการซื้อซ้ํา ผานกระบวนการบริการหลังการขาย 

ใหความชวยเหลือกับลูกคาในดานตาง ๆ โดยในขั้นตอนน้ีตองออกแบบ Content Marketing ที่แตกตาง

ออกไป เพราะในขั้นตอนน้ี จะเนนที่การเพิ่มยอดขายจากฐานลูกคาเดิมเปนหลัก ซึ่งจะชวยประหยัด

งบประมาณในการทําการตลาดไดอยางมาก เน่ืองจากเปนลูกคาที่คุนเคย และรูจักกับสินคาเปนอยางดี และ

หากสินคาหรือบริการของแบรนดสามารถตอบโจทยและตอบสนองความตองการของลูกคาไดดีแลวดวยน้ัน 

ก็ใชการโนมนาวหรือยื่นขอเสนอเพียงเล็กนอย ก็ทําใหเกิดการซื้อซ้ําไดอยางไมยากเย็นเทากับคนที่ยังไมเคย

เปนลูกคาของเรามากอน ลักษณะ Content Marketing ที่ตองทํา อาทิ การใหขอมูลความรูเชิงลึกที่ลูกคา

สามารถนําไปประยุกตใชกับสินคาและบริการของคุณไดอยางเต็มประสิทธิภาพมากขึ้น โดยคุณอาจทําใน

รูปแบบของเอกสารดิจิตอลแจก หรือวีดีโอคลิปดี ๆ ใหรับชม รวมไปถึงการสงขอเสนอพิเศษตาง ๆ ใน

รูปแบบของ Voucher และ Coupon เปนตน 

จากการที่ไดปฏิบัติงานในตําแหนง Online Marketing ของบริษัท สกูซี่ อิตาเลี่ยน เรสเตอรอง จํากัด  
ตามที่ไดรับมอบหมายใหทํางานเกี่ยวของกับขั้นตอนการสงเสริมการตลาด และการวิเคราะหคูแขงเพื่อ

วางแผนกลยุทธทางการตลาด ผานทางเฟสบุคแฟนเพจ ผูจัดทําไดทําการสงเสริมการตลาด โดยจัดทําภาพ 

Graphic โปรโมชั่น และคิด Content สงเสริมการขาย  

4.6.1  การทําภาพ Graphic โปรโมชั่น  

  รายละเอียดงานที่ปฏิบัติ  

งานที่ไดรับมอบหมายจะเปนงานเกี่ยวกับดาน Digital Marketing ใหดึงดูด  เพิ่มความนาสนใจ ความ

ตองการซื้อใหกับลูกคา โดยใช Graphic เขามาชวย โดยจะไดรับหนาที่ใหทํา Artwork (ภาพกราฟฟกที่ใชใน

สื่อการตลาดออนไลน) จากพี่ๆ แผนกการตลาด ,พี่เลี้ยง และ พี่ตําแหนงหัวหนาการตลาดใหทําเพื่อใชโปร 

โมทเมนูตามชวงเทศกาล วันสําคัญพิเศษของประเทศไทย หรือชวงเวลาที่บริษัทเลนโปรโมชั่นพิเศษ  เชน 

กิจกรรมวันเด็ก, เทศกาลวันตรุษจีน,  วันวาเลนไทน, วันสงกรานต, ชวงหนารอน ฯลฯ ลงในเพจ Facebook 

และลงในเว็บไซตหลักของสกูซี่ โดยการปฏิบัติงานจําดําเนินการดวยโปรแกรม Adobe Photoshop cs6  โดย

การสงเสริมการตลาดแบบออนไลนผานเฟสบุคแฟนเพจและเว็บไซตน้ัน จะมีการกําหนดการทํา แบนเนอร
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โฆษณาไว 2 ขนาด คือ ขนาด 315X315 พิกเซล และ 649X238 พิกเซล โดยมีขั้นตอนการจัดทํา แบนเนอร 

ดังน้ี  

1. เปดโปรแกรม Adobe Photoshop  

 

รูปท่ี 4.1 เปดโปรแกรม Adobe Photoshop 

 

 

รูปท่ี 4.2 การสรางไฟลใหม 

 

1. โดยการคลิกเมนู File  

2. New เพื่อสรางไฟลใหม 

 



41 

 
 

 

รูปท่ี 4.3 การสรางไฟลใหม 

3. ยกตัวอยางเชน 315X315 พิกเซล 

4. จะไดไฟลขนาดแบนเนอรตามที่ตองการ  

 

 

รูปท่ี 4.4 ไฟลงานที่สรางขึ้น 
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รูปท่ี 4.5 การใสภาพพื้นหลัง 

5.เอาภาพที่คนหาจาก อินเทอรเน็ตมาเปนพื้นหลัง 

6.โดยเนนสีสีนสดใส โดยการลากภาพที่ตองการเขาสูโปรแกรม Adobe Photoshop  

 

 

รูปท่ี 4.6 การสรางตัวหนังสือ 

7. สรางตัวหนังสือ โดยการคลิก เคร่ืองมือ   

8. ตัวอยางการใสตัวหนังสือ 
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รูปท่ี 4.7 การต้ังรูปแบบ ขนาด และ สี ของFont 

9. สี ของFont ตามที่ตองการ 

10 กําหนดขนาด 

11. กําหนด Font  

 

รูปท่ี 4.8 รูปแบบ ขนาด และ สี ของFont ที่กําหนด 

 

12. รูปแบบ ขนาด และสี ของ Font ตามที่เรากําหนด 

 

รูปท่ี 4.9 การใส ภาพ Logo ราน 

13. ใสโลโกตราบริษัท 
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รูปท่ี 4.10 การสรางภาพแบนเนอรโฆษณาสงเสริมการตลาด  

14. รูปภาพที่สมบูรณแบบ 

 

ผูจัดทําไดทําการสราง แบนเนอรโฆษณาตามเทศกาลตาง ๆ  ขนาด 315X315 พิกเซล และโฆษณา

ออนไลนผานเฟสบุคแฟนเพจของราน ดังตัวอยางดังตอไปน้ี  

 
รูปท่ี 4.11 โปรโมชั่นในชวงวันเด็ก 
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ใชลงใน Facebook สีและสิ่งของในภาพจะใชใหเขากับธีม ของวันตรุษจีนโดยใช โคม, อ่ังเปา, พัดจีน, เงิน

ทองกอน งานชิ้น น้ีมีพัฒนาการเร่ืองทักษะการใช Photoshop เพิ่มขึ้นกวางานชิ้นแรกระดับนึง 

 

 

 
 

รูปท่ี 4.12 โปรโมชั่นของวันตรุษจีน Scoozi Pizza Set 399 

 

1.พิซซาขนาด 10 น้ิว (หนาที่รวมรายการ: พิซซาหมูอบ, พิซซาดิอะโวลา, พิซซาคารโบนารา, พิซซามากริตา, 

พิซซาฮาวายเอ้ียน, พิซซามังสวิรัติ) 

2. พาสตา (พาสตาที่รวมรายการ: แทเลียเตเลโพโมโดโร, แองเจ้ิลแฮร สไปซี่เบคอน, แองเจ้ิลแฮร สไปซี่ เห็ด

รวม)  

3. ผักโขมอบชีส 

4.. ขนมปงกระเทียมชั้น 
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รูปท่ี 4.13 โปรโมชั่นของวันตรุษจีน Scoozi Pizza Set 599 

 

1. พิซซาขนาด 13 น้ิว (หนาที่รวมรายการ: พิซซาหมูอบ, พิซซาดิอะโวลา, พิซซาคารโบนารา, พิซซามากา

ริตา, พิซซาฮาวายเอ้ียน, พิซซามังสวิรัติ) 

2. พิซซาขนาด 10 น้ิว (หนาที่รวมรายการ: พิซซาหมูอบ, พิซซาดิอะโวลา, พิซซาคารโบนารา, พิซซามากา

ริตา, พิซซาฮาวายเอ้ียน, พิซซามังสวิรัติ) 

3. พาสตา (พาสตาที่รวมรายการ: แทเลียเตเลโพโมโดโร, แองเจ้ิลแฮร สไปซี่เบคอน, แองเจ้ิลแฮร สไปซี่ เห็ด

รวม)  

4. ไสกรอกหมูยางสไตลอิตาเลี่ยน 

5. ขนมปงกระเทียมชั้น 
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รูปท่ี 4.14 การสรางภาพแบนเนอรโฆษณาสงเสริมการตลาด ขนาด ขนาด 649X238 พิกเซล 

โดยโปรแกรม Adobe Photoshop cs6 

 

 

รูปท่ี 4.15 โปรโมชั่นของวันวาเลนไทน Scoozi Pizza Set 399 

 

1 .พิซซาขนาด 10 น้ิว (หนาที่รวมรายการ:พิซซาดิอะโวลา, พิซซาคารโบนารา, พิซซามาการิตา, พิซซาฮาวาย

เอ้ียน, พิซซามังสวิรัติ) 

2. พาสตา (พาสตาที่รวมรายการ: แทเลียเตเลโพโมโดโร, แองเจ้ิลแฮร สไปซี่เบคอน,แองเจ้ิลแฮร สไปซี่ เห็ด

รวม) 

3. ผักโขมอบชีส 

4. การลิคสแตค 
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รูปท่ี 4.16 โปรโมชั่นของวันวาเลนไทน Scoozi Pizza Set 599 

 

1.พิซซาขนาด 13 น้ิว (หนาที่รวมรายการ:พิซซาดิอะโวลา, พิซซาคารโบนารา, พิซซามาการิตา, พิซซาฮาวาย

เอ้ียน, พิซซามังสวิรัติ) 

2. พิซซาขนาด 10 น้ิว (หนาที่รวมรายการ:พิซซาดิอะโวลา, พิซซาคารโบนารา, พิซซามาการิตา, พิซซาฮาวาย

เอ้ียน, พิซซามังสวิรัติ) 

3. พาสตา (พาสตาที่รวมรายการ: แทเลียเตเลโพโมโดโร, แองเจ้ิลแฮร สไปซี่เบคอน,แองเจ้ิลแฮร สไปซี่ เห็ด

รวม) 

4. ไสกรอกหมูยางสไตลอิตาเลี่ยน 

5. กาลิคสแตค 
 

 
 

รูปท่ี 4.17 สกูซี่ เซ็ต ชุดจัดเต็มสุดคุม 399 
 

1.พิซซาขนาด 10 น้ิว (หนาที่รวมรายการ: พิซซาดิอะโวลา, พิซซาคารโบนารา, พิซซามาการิตา, พิซซาฮาวาย

เอ้ียน,  พิซซามังสวิรัติ,พิซซาหมูอบ,พิซซาอิตาเลี่ยนแฮมและเห็ด และ พิซซาชีสซีอิตาเลี่ยนแฮม) 

2. พาสตา (พาสตาที่รวมรายการ: ลิงกวิน่ีโพโมโดโร, แองเจ้ิลแฮร สไปซี่เบคอน,แองเจ้ิลแฮร สไปซี่เห็ด 

3. ชิคเกนฟงเกอร 

4.ขนมปงครีมมี่เพสโต 
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รูปท่ี 4.18 สกูซี่ เซ็ต ชุดจัดเต็มสุดคุม 599. 

1.พิซซาขนาด 13 น้ิว (หนาที่รวมรายการ: พิซซาดิอะโวลา, พิซซาคารโบนารา, พิซซามาการิตา, พิซซาฮาวาย

เอ้ียน, พิซซามังสวิรัติ,พิซซาหมูอบ,พิซซาอิตาเลี่ยนแฮมและเห็ด และ พิซซาชีสซี่อิตาเลี่ยนแฮม) 

2. พิซซาขนาด 10 น้ิว (หนาที่รวมรายการ: พิซซาดิอะโวลา, พิซซาคารโบนารา, พิซซามาการิตา, พิซซา

ฮาวายเอ้ียน, พิซซามังสวิรัติ,พิซซาหมูอบ,พิซซาอิตาเลี่ยนแฮมและเห็ด และ พิซซาชีสซี่อิตาเลี่ยนแฮม) 

3. พาสตา (พาสตาที่รวมรายการ: ลิงกวิน่ีโพโมโดโร, แองเจ้ิลแฮร สไปซี่เบคอน,แองเจ้ิลแฮร สไปซี่ เห็ดรวม) 

4. ชิคเกนฟงเกอร 

5.ขนมปงครีมมี่เพสโต 

 

 
 

รูปท่ี 4.19 DUO Delicious 500 

 

จะสั่งพิซซาฮาวายเอ้ียนขนาด 13 น้ิว 2 ถาด หรือ พิซซาคารโบนาราขนาด 13 น้ิว 2 ถาด หรือ รับอยางละถาด

ก็ได!ในราคาเพียง 500 บาทเทาน้ัน!! 

 สามารถสั่งไดทั้งทานหนาราน, ซื้อกลับบาน และเดลิเวอร่ี 

พิซซาขนาด 13 น้ิว เลือกหนาพิซซาไดระหวาง พิซซาคารโบนารา และ พิซซาฮาวายเอ้ียน 

จํากัด 2 สิทธิ์ตอ 1 บิล 
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รูปท่ี 4.20 การโฆษณาสงเสริมการตลาดดวยภาพกราฟกบนเว็บไซตราน 

 

1.พิซซาขนาด 10 น้ิว (หนาที่รวมรายการ:พิซซาดิอะโวลา, พิซซาคารโบนารา, พิซซามาการิตา, พิซซาฮาวาย

เอ้ียน, พิซซามังสวิรัติ) 

2.พาสตา (พาสตาที่รวมรายการ: แทเลียเตเลโพโมโดโร, แองเจ้ิลแฮร สไปซี่เบคอน,แองเจ้ิลแฮร สไปซี่ เห็ดรวม) 

3.ผักโขมอบชีส 

4.การลิคสแตค 
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รูปท่ี 4.21 การโฆษณาสงเสริมการตลาดดวยภาพกราฟกบนแฟนเพจ 

 

1.พิซซาขนาด 13 น้ิว (หนาที่รวมรายการ:พิซซาดิอะโวลา, พิซซาคารโบนารา, พิซซามาการิตา, พิซซาฮาวาย

เอ้ียน, พิซซามังสวิรัติ) 

2. พิซซาขนาด 10 น้ิว (หนาที่รวมรายการ:พิซซาดิอะโวลา, พิซซาคารโบนารา, พิซซามาการิตา, พิซซาฮาวาย

เอ้ียน, พิซซามังสวิรัติ) 

3. พาสตา (พาสตาที่รวมรายการ: แทเลียเตเลโพโมโดโร, แองเจ้ิลแฮร สไปซี่เบคอน,แองเจ้ิลแฮร สไปซี่ เห็ด

รวม) 

4. ไสกรอกหมูยางสไตลอิตาเลี่ยน 

5. กาลิคสแตค 
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4.7   ผลการปฏิบัติงานประสานงานท่ัวไป 

4.7.1 จัด Gift Voucher สงไปใหแตละสาขาตาง ๆ  

          รายละเอียดงานที่ปฏิบัติ  

เปนงานที่ไดรับมอบหมายมาวาใหสง Gift Voucher ในราคา 100 บาทไปแตละสาขาของรานโดยดู

ยอดของแตละสาขาวาตองการกี่ใบ แตละสาขาจะตองการไมเทากัน เชน สาขาสุรวงศตองการ 20 ใบ สาขา

ลาดพราวตองการ 30 ใบ ตองดูจากยอดที่ขายไดแตละสาขา แลวสงไปในจํานวนที่เหมาะสม นับใสซอง แลว

สงไปยงัสาขาสุรวงศและสาขาลาดพราว ยอดรวมแตละเดือนของแตละสาขาไดทั้งหมด 3,000 ใบ 

4.7.2 จัดสง member card สงใหแตละสาขาตาง ๆ   

             รายละเอียดงานที่ปฏิบัติ  

การเปนสมาชิก member card ตองรับประทานอาหารต้ังแต 1,000 ขึ้นไปจะไดบัตรสมาชิกฟรีใหกับ

ลูกคา แลวนํามาสะสมแตมคร้ังตอไป ใหสวนของการทํางานสงบัตรสมาชิก member card ใหกับแตละสาขา

ที่ตองการบัตรเพิ่มโดยสงไปในจํานวนที่เหมาะสมไมขาดไมมากไป เชน สาขาสุรวงศตองการ 20 ใบ สาขา

ลาดพราวตองการ 30 ใบ   

4.7.3. ทํากลองใสใบปลิว   

          รายละเอียดงานที่ปฏิบัติ  

   ทํากลองกระดาษแข็ง ไวใสใบปลิวเมนูอาหารโปรโมชั่นไววางที่หนารานแตละสาขา เชน สาขาสุ

รวงศ สาขาลาดพราว สาขาเดอะพรอมานาด เปนตน  

4.7.4 ปมวันวันหมดอายุในบัตรโปรโมชั่น   

          รายละเอียดงานที่ปฏิบัติ  

รับงานมาจากพี่แผนกการตลาดวาตองปมวันหมดอายุใสบัตรโปรโมชั่นที่รวมรายการ โดยพี่ๆจะ

กําหนดวันหมดอายุที่ตองปมมาให จํานวนเทาไหร ปมบัตรแลวเอาใสซองสงใหแตละ สาขา  

เชน สาขาสุรวงศจํานวน 100 ใบ สาขาลาดพราวจํานวน 50 ใบ สาขาเดอะพรอมานาดจํานวน 30 ใบ  

4.7.5 เช็คสตอกสินคา   

          รายละเอียดงานที่ปฏิบัติ  

ไปที่โรงงานผลิตสาขาเดอะไลทเฮาทแลวเช็คสตอกวาตองผลิตอีกเทาไหร มีของชิ้นไหนที่ยังเอามา

ใชงานไดอีกบาง เชน แปงพิซซา ชีส  

4.7.6 ข้ันตอนการใชโปรแกรมเอ็กเซล (Excel) ในการเก็บขอมูลลูกคา 

ระบบการคียขอมูลโดยใชโปรแกรมเอ็กเซล (Excel) ทําโดยการนําเอาขอมูลของลูกคา มาคียใสใน

โปรแกรมเอ็กเซล (Excel) เพื่อใหงายตอการนับจํานวนลูกคาที่มาใชบริการในรานอาหาร ดังน้ันจึงจัดทํา

ระบบการคียขอมูลลูกคาเพื่อใหสะดวกในการทํางานมากขึ้น 
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รูปท่ี 4.22 การคียขอมูลลูกคาโดยใชโปรแกรมเอ็กเซล (Excel) 

 

การจัดเก็บขอมูลลูกคาโดยใชโปรแกรมเอ็กเซล (Excel) เขามาชวยทําใหลูกคาจัดเปนระเบียบมาก

ขึ้นและงายตอคียขอมูลในคร้ังตอไป 

 

Excel ชองที่ 1 ชื่อ – นามสุกลของลูกคาที่สมัครบัตร member card 

 ชองที่ 2  วัน / เดือน / ป เกิดของลูกคา 

 ชองที่ 3  อีเมลของลูกคา 

 ชองที่ 4  เบอรโทรศัพทที่สามารถติดตอได 

 ชองที่ 5  ที่อยูของลูกคา 

 ชองที่6   สมขาที่มาสมัครบัตร member card 

 

 

 



 

 บทที่  5 

สรุปผล และขอเสนอแนะ 

 

5.1 สรุปผลโครงงานหรืองานวิจัย 

 5.1.1 สรุปผลของโครงงาน 

จากการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา ณ บริษัท Scoozi pizza จํากัด ต้ังแตวันที่ 7 มกราคม 2562 ถึง วันที่  

26 เมษายน 2562 ในตําแหนง Online Marketing ฝายการตลาด ทําใหผูจัดทําไดรับความรูและประสบการณ

ตางๆจากหลายฝาย ที่คุมคาในการทํางาน โดยเฉพาะความรูความเขาใจในวิชาชีพดานการสงเสริมการตลาด

ออนไลน ไดเรียนรูกระบวนการปฏิบัติของแผนกการตลาด โดยเฉพาะ การทําการตลาดออนไลนเชิงรุก การ

ปฏิบัติอยางเปนขั้นตอนและวิธีการทําเอกสารอยางถูกตอง ซึ่งผูจัดทําสามารถนําไปประยุกตใชใหเกิด

ประสิทธิภาพสูงสุดในการทํางาน 

5.1.2 ขอจํากัดหรือปญหาของโครงงาน 

   5.1.2.1 ใชโปรแกรม Photoshop ที่ไมไดเรียนมาโดยตรง และ เกิดขอผิดพลาดในการทํางาน 

 5.1.2.2 ฐานลูกคาไมมีการจัดลําดับของเกาและของใหม ทําใหเกิดปญหาของเกาคางอยูใน

ระบบจึงมีผลทําใหการรายงานเกิดความลาชา 

 5.1.3 ขอเสนอแนะสําหรับผูประกอบการเพื่อใชเปนแนวทางในการพัฒนาใหมีประสิทธิภาพ 

 5.1.3.1 จัดระบบในการคียขอมูลใหไมซับซอน โดยจัดใหมีการคียลูกคาวันตอวัน  

 5.1.3.2 จัดลําดับฐานลูกคาและแยกประเภทลูกคา โดยนําลูกคาประเภทเดียวกันไวในสวน

เดียวกัน หรือนําลูกคาประเภทเดียวกันแตเปนลูกคาเกาและลูกคาใหม ไวสวนเดียวกันแตตองมีรหัสที่บงบอก

ถึงลูกคาน้ัน ๆ จะทําใหงายตอการจดจําลูกคา 

5.2  สรุปผลการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา 

จากการที่ไดปฏิบัติงานในตําแหนง Online Marketing ของบริษัท สกูซี่ อิตาเลี่ยน เรสเตอรอง จํากัด  
ตามที่ไดรับมอบหมายใหทํางานเกี่ยวของกับขั้นตอนการสงเสริมการตลาด ผูจัดทําไดทําการวิเคราะห

สถานการณโดยใชวิธี SWOT Analysis และดําเนินการทําการตลาดออนไลนผานสื่อโซเชียลมีเดีย ของทาง

บริษัท โดยการออกปฏิบัติงานสหกิจศึกษาในคร้ังน้ี ไดรับประโยชนมากมาย ทั้งยังไดเรียนรูปญหาที่อาจจะ

เกิดจากการทํางานในสถาณการณจริง ซึ่งมีรายละเอียดดังตอไปน้ี 

 5.2.1 ขอดีของการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา 

 5.2.1.1 การออกปฏิบัติงานสหกิจศึกษาทําใหนักศึกษาไดรับความรูความเขาใจในลักษณะของ

งานตาง ๆ ที่สอดคลองกับวิชาสาขาของตนที่ไดเรียนมา  

 5.2.1.2 ทําใหนักศึกษาเรียนรูการปรับตัวและรูจักปรับสภาพแวดลอมภายนอกของมหาวิทยาลัย

มีความตรงตอเวลา มีความรับผิดชอบ มีระเบียบวินัยในการทํางาน และสามารถปฏิบัติงานที่ตนเองที่ไดรับ

มอบหมายใหมีประสิทธิภาพสูงสุด อันเปนพื้นฐานในการปฏิบัติงานจริงในอนาคต  



55 
 

 5.2.1.3 การปฏิบัติสหกิจศึกษาเปนการสงเสริมใหนักศึกษาไดรับประสบการณตรงจากการ

ทํางานและมีวิธีการปรับตัวและรับมือจากสถานการณตาง ๆ ไดอยางถูกตอง 

 5.2.2 ปญหาท่ีพบของการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา 

 5.2.2.1 เอกสารของทางบริษัทเปนขอมูลที่สําคัญและเปนความลับภายในบริษัทจึงไมสามารถ

เปดเผยได ทําใหขอมูลบางสวนอาจจะศึกษาไดไมครบถวน 

 5.2.2.2 พื้นที่ใชสอยตางๆไมเอ้ืออํานวยตอการปฏิบัติงาน 

 5.2.2.3 การรวบรวมขอมูลตาง ๆ ในแตละขั้นตอนมีจํานวนมากและระยะเวลาในการเก็บขอมูล

ยังไมเพียงพอ 

 5.2.3 ขอเสนอแนะจากการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา 

 5.2.3.1  ควรปฏิบัติตนตามกฎระเบียบ ขอปฏิบัติของสถานประกอบการ 

 5.2.3.2 ศึกษาตําแหนงที่ตนเองไปฝกงานวาตองปฏิบัติตามอยางไรเพื่อที่จะไดมีความพรอมใน

การทํางาน 

 5.2.3.3  ควรปฏิบัติตามกฎระเบียบและเงื่อนไขของบริษัท 

 5.2.3.4. เขาทํางานตรงตอเวลา ตามที่องคกรกําหนด 

 5.2.3.5. ตองสามารถปรับตัวเขากับวัฒนธรรมในสถานประกอบการน้ันได 

 5.2.3.6 รับฟงคําแนะนําและการสอนงานจากพนักงานในบริษัทจะสงผลทําใหการปฏิบัติงาน

ประสบผลสําเร็จไดดียิ่งขึ้น 

 5.2.3.7  ควรมีความคลองแคลวและมีความรอบคอบในการปฏิบัติงาน 
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ภาคผนวก  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ภาคผนวก ก 

ภาพ Artwork สงเสริมการตลาด 

 

 
รูปที่ ก.1 ภาพแบนเนอรโฆษณาในวันเด็ก 

 

 
รูปที่ ก.2 ภาพแบนเนอรโฆษณาในวันเวาเลนไทน 

 



 
 

 
รูปที่ ก.3 ภาพแบนเนอรโฆษณาในวันตรุษจีน ราคา 399 

 

 
รูปที่ ก.3 ภาพแบนเนอรโฆษณาในวันตรุษจีน ราคา 599 

 

 

 

 



 
 

        ภาคผนวก ข 

ผลงานการทําการตลาดออนไลน 

 

 
รูปที่ ข.1 การทําการตลาดออนไลนผานสื่อโซเชียลมีเดีย เนื่องในวันวาเลนไทน 

 



 
 

 
รูปที่ ข.2 การทําการตลาดออนไลนผานสื่อโซเชียลมีเดีย เนื่องในวันวาเลนไทน2 

 



 
 

 
รูปที่ ข.3 การทําการตลาดออนไลนผานสื่อโซเชียลมีเดีย เนื่องในวันตรุษจีน 



 
 

 
รูปที่ ข.4 การทําการตลาดออนไลนผานสื่อโซเชียลมีเดีย เนื่องในวันเด็ก 



 
 

 
รูปที่ ข.5 การทําการตลาดออนไลนผานสื่อโซเชียลมีเดีย โปรโมชั่น ซื้อ 1 ได 2 

 



 
 

 
รูปที่ ข.6 การทําการตลาดออนไลนผานสื่อโซเชียลมีเดีย เนื่องในวันสงกรานต 



 
 

 
รูปที่ ข.7 การทําการตลาดออนไลนผานสื่อโซเชียลมีเดีย ในโปรโมชั่น 399 / 599 



 
 

 
รูปที่ ข.8 การทําการตลาดออนไลนผานสื่อโซเชียลมีเดีย โปรโมชั่น ถาดใหญ 350 บาท 



 
 

 
รูปที่ ข.9 การทําการตลาดออนไลนผานสื่อโซเชียลมีเดีย เนื่องในชวง Summer 



 
 

 
รูปที่ ข.10 การทําการตลาดออนไลนผานสื่อโซเชียลมีเดีย โปรโมชั่น ซื้อ 1 ได 2 
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ประวัตินักศึกษา 

 

รหัสนักศึกษา :   5804300067 

ชื่อ-นามสกุล:  รัตนา บุญเมน  

เบอรโทรศัพท:   098-832-7480 

E-mail:    ploykiko_bas@hotmail.com 

 ที่อยู: 74/12 หมู5 หมูบาน

พฤกษา49/2 ตําบล เสาธงหิน 

อําเภอ บางใหญ   จ. นนทบุรี 
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