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บทคัดยอ
งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ และปจจัยทางดานผลิตภัณฑที่มีอิทธิพลตอคุณคา
ตราสินคาของหางสรรพสินคาซีคอนบางแค โดยใชแบบสอบถามเปนเครื่องมือในการเก็บรวบรวมขอมูลจากกลุมตัวอยางที่เปน
ประชาชนทั่วไปที่อาศัยอยูในเขตฝงธนบุรี กรุงเทพมหานครที่มาใชบริการที่หางสรรพสินคาซีคอนบางแค จํานวน 400 คน และ
วิธีการทางสถิติแบงเปน 2 ประเภท คือ สถิติเชิงพรรณา ไดแก คารอยละ คาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน สวนสถิติเชิง
อนุมาน ไดแก ใชสถิตการวิเคราะหถดถอยเชิงพหุคูณ ผลการศึกษาพบวา ความคิดเห็นเกี่ยวกับการสื่อสารการตลาดแบบบูรณา
การ ปจจัยดานผลิตภัณฑ และคุณคาตราสินคาของหางสรรพสินคาซีคอนบางแค ในภาพรวมทั้ง 3 ดานอยูในระดับเห็นดวยปาน
กลาง การสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการและปจจัยทางดานผลิตภัณฑมีอิทธิพลตอคุณคาตราสินคาของหางสรรพสินคาซีคอน
บางแคอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
คําสําคัญ: การสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ ปจจัยทางดานผลิตภัณฑ คุณคาตราสินคา หางสรรพสินคาซีคอนบางแค

Abstract
This research aimed to study the integrated marketing communication and product factor which affected the Brand
Equity of Secon Bangkae branch by using questionnaire as collecting data from 400 people who live in Thonburi district,
Bangkok and used to come Secon Bangkae branch. The statistical method was categorized into 2 categories, descriptive
statistics i.e. the percentage, mean and standard deviation. Regarding inferential statistics i.e. the multiple regression analysis.
The result showed that the opinion about integrated marketing communication, Product factor and brand equity of Secon
Bangkae branch were all at the medium level. The integrated marketing communication, products had influenced to brand
equity of Secon Bangkae branch at the significant level of 0.05
Keywords: Integrated marketing communication, Product factor, Brand equity, Secon Bangkae department store.
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1. บทนํา
ในปจจุบันมีหางสรรพสินคาขนาดใหญเกิดขึ้นมากมายโดยเฉพาะในพื้นที่ที่มีความเจริญ มีประชากรอยูหนาแนนและ
มีการขยายตัวทางเศรษฐกิจ จากรูปแบบการดําเนินชีวิตของผูบริโภคที่เปลี่ยนไปที่มีการใชชีวิตที่เรงรีบและมีเวลานอย ประกอบ
กับปญหาการจราจรที่ติดขัด หางสรรพสินคาขนาดใหญจึงไดรับความนิยมจากผูบริโภคมากขึ้น เนื่องจากมีผลิตภัณฑสินคาให
เลือกหลากหลาย มีกิจกรรมความบันเทิงและการบริการของธุรกิจบริการที่ใหผูบริโภคสามารถหาซื้อสินคา และรับบริการดาน
ตาง ๆ อยางครบวงจรในที่เดียว (เปรมศักดิ์ และหฤทัย, 2555) โดยที่ไมตองเดินทางไปซื้อสินคาหรือบริการจากหลายๆ ที่
ผลิตภัณฑของหางสรรพสินคาจึงเปนการตอบสนองความตองการของผูบริโภคใหไดรับความพึงพอใจผลิตภัณฑที่ถูกนําเสนอ
โดยธุรกิจเหลานั้น โดยที่ผลิตภัณฑที่เสนอขายอาจจะมีตัวตน หรือไมมีตัวตนก็ไดและตองมีอรรถประโยชน มีคุณคาในสายตา
ของลูกคาจึงจะมีผลทําใหผลิตภัณฑสามารถขายได (ศิริวรรณ และคณะ, 2541) แตเนื่องจากการดําเนินธุรกิจหางสรรพสินคา
ขนาดใหญนั้นจําเปนตองใชเงินลงทุนสูง และการเกิดหางสรรพสินคา ศูนยการคาปลีกอื่น ๆ เปนจํานวนมากทําใหการแขงขัน
รุนแรงมากขึ้น ทําใหหางสรรพสินคาขนาดใหญเหลานั้นจําเปนที่จะตองมีการปรับกลยุทธทางการตลาด เพื่อใหสามารถแขงขัน
กับกลุมหางสรรพสินคาและศูนยการคาปลีกขนาดใหญอื่น ๆ ได ซึ่งกลยุทธการตลาดไดมีการวิวัฒนาการปรับเปลี่ยนไปตาม
ปจจัยสภาพแวดลอมตางๆ เพื่อใหมีความเหมาะสมกับสภาพทางเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรมและพฤติกรรมของผูบริโภค รวมถึง
ดานเทคโนโลยีที่ทําใหการใชชีวิตของผูบริโภคมีการเปลี่ยนแปลงอยูตลอดเวลา ทําใหการใชเครื่องมือการโฆษณาเพียงอยาง
เดียวอาจไมเพียงพอเนื่องจากผูสงขาวสารจํานวนมากพยายามที่จะเขาถึงผูรับขาวสารกลุมเดียว แตมีการรับสารนอยลง ดังนั้น
การโฆษณาจึงเปนเพียงชองทางหนึ่งของการสื่อสารเทานั้นในขณะที่สังคมมีการสื่อสารหลากหลายมากมายรูปแบบ การใช
สื่อมวลชนแบบดั้งเดิมไมสามารถเขาถึงกลุมเปาหมายไดอยางมีประสิทธิภาพ จุดมุงหมายของการสื่อสารการตลาดเชิงบูรณา
การคือ การสรางคุณคาตราสินคาดวยการบูรณาการเครื่องมือการสื่อสารการตลาดตาง ๆ อยางเต็มประสิทธิภาพ เพื่อใหเขา
กลุมเปาหมายไดอยางแมนยําดวยขาวสารที่ตรงตามความตองการของกลุมเปาหมายดวยเวลาที่เหมาะสมและชองทางที่ถูกตอง
ซึ่งการตลาดยุคใหมมิใชเพียงการพัฒนาผลิตภัณฑ การกําหนดราคาที่เหมาะสมหรือการทําใหผูบริโภคหาซื้อสินคาไดเทานั้น แต
ยังตองทําการสื่อสารกับผูมีสวนไดสวนเสียทั้งปจจุบันและอนาคต ตลอดจนสาธารณชนทั่วไป องคกรจึงตองแสดงบทบาทเปน
ทั้งผูสื่อสาร (Communicator) และเปนทั้งผูสงเสริม (Promoter) (Kotler, 2003, p.563) ซึ่งสอดคลองวา ผูบริหารของบริษัทสวน
ใหญเห็นวาแนวคิดการสื่อสารการตลาดเชิงบูรณาการสามารถลดการสูญเปลาดานสื่อ และยังสามารถสรางความไดเปรียบเชิง
การแขงขันใหกับบริ ษัทได การสื่อสารการตลาดเชิงบูรณาการสามารถสรางคุณคาตราสินคาใหบริหารความตองการและ
ยอดขายขององคกรได รวมถึงการสรางอิทธิตอทัศนคติและพฤติกรรมของผูบริโภค จนกระทั่งทําใหผูบริโภคเกิดความชอบและ
เกิดกระบวนการซื้อซ้ําในสินคาหรือบริการของบริษัทได การทําใหผูบริโภครับรูคุณคาตราสินคานั้นเปนผลดีตอธุรกิจที่สรางขอ
ไดเปรียบทางการแขงขัน ซึ่งจะชวยใหลดคาใชจายทางการตลาดอันเกิดจากการที่ผูบริโภครูจักตราสินคาและมีความภักดีตอตราสินคา
และยังสามารถสรางความเชื่อถือไดสูง ดังนั้นตราสินคาจะชวยใหบริษัทเลี่ยงการแขงขันดานราคาได (ศิริวรรณ และคณะ, 2546)
ดั้งนั้นจึงมีความสนใจที่จะศึกษาเรื่อง “การสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ และปจจัยทางดานผลิตภัณฑที่สงผลตอ
คุณคาตราสินคาของหางสรรพสินคาซีคอนบางแค: กรณีศึกษา ผูใชบริการในเขตฝงธนบุรี กรุงเทพมหานคร” เพื่อศึกษาวาปจจัย
ดานการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ และปจจัยทางดานผลิตภัณฑใดบางที่สงผลตอคุณคาตราสินคาของหางสรรพสินคาซี
คอนบางแค บางแค เพื่อเปนประโยชนตอผูบริหารและฝายที่เกี่ยวของของหางสรรพสินคาซีคอนบางแคนําผลการศึกษานี้เปน
ขอมูลในการพัฒนากลยุทธทางการตลาด และพัฒนากลยุทธการสื่อสารทางการตลาดแบบบูรณาการใหเกิดคุณคาตราสินคาใน
สายตาของผูบริโภคที่เปนลูกคาของหางที่เปนผูใชบริการในเขตฝงธนบุรี ซึ่งมีอิทธิพลตอพฤติกรรมของผูบริโภค และยังชวยทํา
ใหลดการสูญเปลาทางดานสื่อและสรางความไดเปรียบเชิงการแขงขัน อันจะสงผลตอการบริหารความตองการและเพิ่มยอดขาย
ของหางในอนาคตตอไป (อัมพล และภานุมาศ, 2556)
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กรอบแนวคิดของการวิจัย
ตัวแปรอิสระ

ตัวแปรตาม

การสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ
- ดานการโฆษณา
- ดานการสงเสริมการขาย
- ดานการตลาดเชิงกิจกรรม
- ดานการการประชาสัมพันธ และการใหขาว
- ดานการตลาดทางตรง
- ดานการขายโดยใชพนักงานขาย

คุณคาตราสินคาของหางสรรพสินคา
ซีคอน บางแค
- ดานการตระหนักรูเกี่ยวกับตราสินคา
- ดานคุณภาพที่ถูกรับรู
- ดานความเชื่อมโยงกับตราสินคา
- ดานความภักดีตอตราสินคา
- ดานสินทรัพยประเภทอื่น ๆ ของตราสินคา

ปจจัยทางดานผลิตภัณฑ
- ดานผลิตภัณฑหลัก
- ดานรูปลักษณของผลิตภัณฑ
- ดานผลิตภัณฑที่คาดหวัง
- ดานผลิตภัณฑควบ
- ดานศักยภาพเกี่ยวกับผลิตภัณฑ

ภาพที่ 1: แสดงกรอบแนวคิดของการวิจัย

2. วิธีการศึกษา
การศึกษาครั้งนี้มีขอบขายและวิธีดําเนินการวิจัยดังนี้
1. ประชากรและกลุมตัวอยาง
1.1 ประชากรที่ใชในการศึกษาครั้งนี้ คือ ผูบริโภคทั่วไปที่อาศัยอยูในเขตฝงธนบุรี กรุงเทพมหานครที่มาใชบริการ
ที่หางสรรพสินคาซีคอนบางแค ซึ่งกลุมประชากรที่เลือกไมทราบจํานวนที่แนนอน
1.2 กลุมตัวอยาง (Sample) กลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษาครั้งนี้คือ ผูบริโภคทั่วไปที่อาศัยอยูในเขตฝงธนบุรี
กรุงเทพมหานครที่มาใชบริการที่หางสรรพสินคาซีคอนบางแค เนื่องจากไมทราบจํานวนประชาชนที่แนนอน จึงใชการคํานวณ
ขนาดกลุมตัวอยางที่ระดับความเชื่อมั่น 95% (กัลยา, 2546) ไดกลุมตัวอยางจํานวน 400 คน
1.3 การสุมตัวอยาง ผูวิจัยไดใชวิธีการสุมตัวอยางแบบสะดวก (Convenience sampling) ในการเก็บขอมูลในครั้งนี้
2. ตัวแปรที่ใชในการศึกษา
2.1 ตัวแปรอิสระ ไดแก การสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ ประกอบดวย ดานการโฆษณา ดานการสงเสริมการ
ขาย ดานการตลาดเชิงกิจกรรม ดานการการประชาสัมพันธ และการใหขาว ดานการตลาดทางตรง และดานการขายโดยใช
พนักงานขาย และปจจัยทางดานผลิตภัณฑประกอบดวย ดานผลิตภัณฑหลัก ดานรูปลักษณของผลิตภัณฑ ดานผลิตภัณฑที่
คาดหวัง ดานผลิตภัณฑควบ และดานศักยภาพเกี่ยวกับผลิตภัณฑ
2.2 ตัวแปรตาม ไดแก คุณคาตราสินคาของหางสรรพสินคาซีคอนบางแค ประกอบดวย ดานการตระหนักรูเกี่ยวกับ
ตราสินคา ดานคุณภาพที่ถูกรับรู ดานความเชื่อมโยงกับตราสินคา ดานความภักดีตอตราสินคา และดานสินทรัพยประเภทอื่น ๆ
ของตราสินคา
3. เครื่องมือและการเก็บรวบรวมขอมูล
การวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยมีเครื่องมือที่ใชในการวิจัย คือ แบบสอบถาม ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้
สวนที่ 1 เปนคําถามเกี่ยวกับปจจัยพื้นฐานของผูตอบแบบสอบถาม จํานวน 7 ขอ ไดแก เพศ อายุ สถานภาพ ระดับ
การศึกษา อาชีพ รายไดตอเดือน ประสบการณในการใชบริการ
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สวนที่ 2 เปนคําถามเกี่ยวกับการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการของหางสรรพสินคาซีคอนบางแค จํานวน 24 ขอ
ครอบคลุม 6 ดาน ไดแก ดานการโฆษณา ดานการสงเสริมการขาย ดานการตลาดเชิงกิจกรรม ดานการการประชาสัมพันธ และ
การใหขาว ดานการตลาดทางตรง และดานการขายโดยใชพนักงานขาย ซึ่งลักษณะของแบบสอบถามเปนคําถามปลายปด มี
ระดับการวัดตัวแปรแบบอันตรภาคชั้น (Interval scale) โดยใชมาตรสวนประมาณคา (Rating scale) แบงเปน 5 ระดับของลิเคิรธ
(Likert scale) และใหคะแนนแตละระดับตั้งแตคะแนนมากที่สุดคือ 5 ถึงคาคะแนนนอยที่สุดคือ 1
สวนที่ 3 เปนคําถามเกี่ยวกับปจจัยทางดานผลิตภัณฑ จํานวน 15 ขอครอบคลุม 5 ดาน ไดแก ดานผลิตภัณฑหลัก
ดานรูปลักษณของผลิตภัณฑ ดานผลิตภัณฑที่คาดหวัง ดานผลิตภัณฑควบ และดานศักยภาพเกี่ยวกับผลิตภัณฑ ซึ่งลักษณะของ
แบบสอบถามเปนคําถามปลายปด มีระดับการวัดตัวแปรแบบอันตรภาคชั้น (Interval scale) โดยใชมาตรสวนประมาณคา
(Rating scale) แบงเปน 5 ระดับของลิเคิรธ (Likert scale) และใหคะแนนแตละระดับตั้งแตคะแนนมากที่สุดคือ 5 ถึงคาคะแนน
นอยที่สุดคือ 1
สวนที่ 4 เปนคําถามเกี่ยวกับคุณคาตราสินคา จํานวน 14 ขอครอบคลุม 5 ดาน ไดแก ดานการตระหนักรูเกี่ยวกับ
ตราสินคา ดานคุณภาพที่ถูกรับรู ดานความเชื่อมโยงกับตราสินคา ดานความภักดีตอตราสินคา และดานสินทรัพยประเภทอื่นๆ
ของตราสินคา ซึ่งลักษณะของแบบสอบถามเปนคําถามปลายปด มีระดับการวัดตัวแปรแบบอันตรภาคชั้น (Interval scale) โดย
ใชมาตรสวนประมาณคา (Rating scale) แบงเปน 5 ระดับของลิเคิรธ (Likert scale) และใหคะแนนแตละระดับตั้งแตคะแนนมาก
ที่สุดคือ 5 ถึงคาคะแนนนอยที่สุดคือ 1
สวนที่ 5 เปนคําถามปลายเปดเปนการแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับปญหา อุปสรรค และขอเสนอแนะ ใหตอบได
อยางอิสระ หรือแสดงความคิดเห็น
4. การเก็บรวบรวมขอมูล
ผูวิจัยไดดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูลจากแหลงที่สามารถอางอิงไดและมีความนาเชื่อถือโดยทําการศึกษาจากเอกสาร
ตํารา และหนังสือตาง ๆ เอกสารที่เกี่ยวกับผลงานวิจัย วิทยานิพนธที่ผานมา แตมีความเกี่ยวของกับงานวิจัยในครั้งนี้ และจาก
วารสาร บทความทางวิชาการ รวมถึงการสืบคนขอมูลจากสื่ออินเทอรเน็ต และใชแบบสอบถามในการเก็บขอมูลจากกลุม
ตัวอยางที่เปนประชาชนทั่วไปที่อาศัยอยูในเขตฝงธนบุรี กรุงเทพมหานครที่มาใชบริการที่หางสรรพสินคาซีคอนบางแค
5. การวิเคราะหขอมูล
การวิจัยครั้งนี้ผูวิจัยจะทําการวิเคราะหขอมูลดวยโปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติที่นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยมี
ขั้นตอนดังตอไปนี้
5.1 รวบรวมแบบสอบถามที่ไดจากภาคสนาม ตรวจสอบแบบสอบถามทุกชุดเพื่อดูความถูกตองและความสมบูรณ
5.2 นําคําตอบในแบบสอบถามมาลงรหัสในเครื่องคอมพิวเตอร แลวจึงทําการประมวลดวยเครื่องคอมพิวเตอรโดย
โปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติ
5.3 การวิเคราะหตัวแปรดานประชากรศาสตรของกลุมตัวอยาง โดยใชการแจกแจงคาความถี่ และคารอยละ สวน
ระดับความคิดเห็น ไดแก การสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ ปจจัยทางดานผลิตภัณฑ และคุณคาตราสินคา ใชสถิติคาเฉลี่ย
และคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
5.4 การวิเคราะหการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ และปจจัยทางดานผลิตภัณฑที่สงผลตอคุณคาตราสินคาของ
หางสรรพสินคาซีคอนบางแคโดยใชสถิติการวิเคราะหถดถอยเชิงพหุ (Multiple regression)
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3. ผลการศึกษาและอภิปรายผล
กลุมตัวอยางสวนใหญเปนเพศหญิง คิดเปนรอยละ 55.0 มีอายุระหวาง 16-30 ป คิดเปนรอยละ 50.5 มีสถานภาพโสด
คิดเปนรอยละ 63.2 ระดับการศึกษาต่ํากวาปริญญาตรี คิดเปนรอยละ 55.8 มีอาชีพเปนนักเรียน/นักศึกษา คิดเปนรอยละ 42.8 มี
รายไดเฉลี่ยตอเดือนนอยกวา 10,000 บาท คิดเปนรอยละ 42.8 และสวนใหญเคยมาใชบริการที่หางสรรพสินคาซีคอนบางแค
มากกวา 2 ครั้ง คิดเปนรอยละ 67.5
ความคิดเห็นเกี่ยวกับการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการของหางสรรพสินคาซีคอนบางแคในภาพรวมมีคาเฉลี่ย
เทากับ 3.28 อยูในระดับเห็นดวยปานกลาง เมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวา ดานการโฆษณาในภาพรวมมีระดับความคิดเห็นอยู
ในระดับ เห็นด วยปานกลาง คาเฉลี่ยเทากับ 3.25 และมีคาเฉลี่ย สูงที่ สุดในขอ หา งสรรพสินคาซีค อนบางแคมีก ารโฆษณา
ผลิตภัณฑหรือบริการของรานคาที่เปดบริการภายในหางอยางตอเนื่อง มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.51 ดานการสงเสริมการขายในภาพรวม
มีระดับความคิดเห็นอยูในระดับเห็นดวยปานกลาง คาเฉลี่ยเทากับ 3.27 มีคาเฉลี่ยสูงที่สุดในขอหางสรรพสินคาซีคอนบางแคมี
สวนลดราคาสินคาและบริการสําหรับผูที่ทําบัตรสมาชิกของหาง มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.38 ดานการตลาดเชิงกิจกรรมในภาพรวมมี
ระดับความคิดเห็นอยูในระดับเห็นดวยปานกลาง คาเฉลี่ยเทากับ 3.20 มีคาเฉลี่ยสูงที่สุดในขอหางสรรพสินคาซีคอนบางแคมีการ
จัดนิทรรศการหรืองานแสดงสินคาเปนประจํา มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.50 การประชาสัมพันธ และการใหขาวในภาพรวมมีระดับ
ความคิดเห็นอยูในระดับเห็นดวยปานกลาง คาเฉลี่ยเทากับ 3.29 มีคาเฉลี่ยสูงที่สุดในขอหางสรรพสินคาซีคอนบางแคมีการ
ประชาสัมพันธถึงการใหบริการแดลูกคาที่มาใชบริการของหาง มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.47 การตลาดทางตรง ในภาพรวมมีระดับ
ความคิดเห็นอยูในระดับเห็นดวยปานกลาง คาเฉลี่ยเทากับ 3.40 มีคาเฉลี่ยสูงที่สุดในขอหางสรรพสินคาซีคอนบางแคมีการแจง
ขาวสารการบริการของหางผานสื่อเว็บไซต มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.50 การขายโดยใชพนักงานขาย ในภาพรวมมีระดับความคิดเห็น
อยูในระดับเห็นดวยปานกลาง คาเฉลี่ยเทากับ 3.23 มีคาเฉลี่ยสูงที่สุดในขอพนักงานของหางสรรพสินคาซีคอนบางแคมีความ
พรอมในการใหบริการลูกคาของหาง มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.42
ความคิดเห็นเกี่ยวกับปจจัยดานผลิตภัณฑในภาพรวมอยูในระดับเห็นดวยปานกลาง มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.35 เมื่อพิจารณา
เปนรายดานพบวา ดานผลิตภัณฑหลัก ในภาพรวมมีระดับความคิดเห็นอยูในระดับเห็นดวยมาก คาเฉลี่ยเทากับ 3.61 มีคาเฉลี่ย
สูงที่สุดในขอหางสรรพสินคาซีคอนบางแคมีรานคามากมายและหลากหลายใหลูกคาไดเลือกใชบริการตามความตองการ มี
คาเฉลี่ยเทากับ 3.79 ดานรูปลักษณของผลิตภัณฑ ในภาพรวมมีระดับความคิดเห็นอยูในระดับเห็นดวยมาก คาเฉลี่ยเทากับ 3.43
มีคาเฉลี่ยสูงที่สุดในขอหางสรรพสินคาซีคอนบางแคมีการตกแตงรานคาภายในหางสรรพสินคาไดอยางสวยงาม นาประทับใจ มี
คาเฉลี่ยเทากับ 3.51 ดานผลิตภัณฑที่คาดหวัง ในภาพรวมมีระดับความคิดเห็นอยูในระดับเห็นดวยปานกลาง คาเฉลี่ยเทากับ 3.31
มีคาเฉลี่ยสูงที่สุดในขอหางสรรพสินคาซีคอนบางแคมีบริการความบันเทิงที่รองรับความตองการของผูใชบริการไดทุกเพศทุกวัย
มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.58 ดานผลิตภัณฑควบ ในภาพรวมมีระดับความคิดเห็นอยูในระดับเห็นดวยปานกลาง คาเฉลี่ยเทากับ 3.36 มี
คาเฉลี่ยสูงที่สุดในขอหางสรรพสินคาซีคอนบางแคมีที่จอดรถที่สามารถรองรับจํานวนรถยนตไดเปนจํานวนมาก มีคาเฉลี่ย
เทากับ 3.55 และดานศักยภาพเกี่ยวกับผลิตภัณฑ ในภาพรวมมีระดับความคิดเห็นอยูในระดับเห็นดวยปานกลาง คาเฉลี่ยเทากับ
3.03 มีคาเฉลี่ยสูงที่สุดในขอหางสรรพสินคาซีคอนบางแคมีการพัฒนาเพื่อใหเปนหางสรรพสินคาอันดับหนึ่งในใจผูบริโภค
ตอไป มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.25
ความคิดเห็นเกี่ยวกับคุณคาตราสินคาของหางสรรพสินคาซีคอนบางแค ในภาพรวมอยูในระดับเห็นดวยปานกลาง
มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.63 เมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวา ดานการตระหนักรูเกี่ยวกับตราสินคา ในภาพรวมมีระดับความคิดเห็นอยู
ในระดั บ เห็ น ด ว ยมาก ค า เฉลี่ ย เท า กั บ 3.95 มี ค า เฉลี่ ย สู ง ที่ สุ ด ในข อ เมื่ อ ท า นต อ งการซื้ อ สิ น ค า หรื อ บริ ก าร ท า นนึ ก ถึ ง
หางสรรพสินคา ซีคอนบางแคเปนอันดับแรก มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.07 ดานคุณภาพที่ถูกรับรู ในภาพรวมมีระดับความคิดเห็นอยูใน
ระดับเห็นดวยมาก คาเฉลี่ยเทากับ 3.77 มีคาเฉลี่ยสูงที่สุดในขอหางสรรพสินคาซีคอนจําหนายสินคาที่มีคุณภาพ ทําใหมีความ
มั่นใจในการซื้อ มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.85 ดานความเชื่อมโยงกับตราสินคา ในภาพรวมมีระดับความคิดเห็นอยูในระดับเห็นดวย
ปานกลาง คาเฉลี่ยเทากับ 3.49 มีคาเฉลี่ยสูงที่สุดในขอการนําเสนอสินคาและการบริการของหางสรรพสินคาซีคอนบางแคมี
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ความแตกตางจากหางสรรพสินคาอื่นๆ มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.53 ดานความภักดีตอตราสินคา ในภาพรวมมีระดับความคิดเห็นอยูใน
ระดั บ เห็ น ด ว ยปานกลาง ค า เฉลี่ ย เท า กั บ 3.42 มี ค า เฉลี่ ย สู ง ที่ สุ ด ในข อ จะแนะนํ า เพื่ อ น คนที่ ท า นรู จั ก ให ม าใช บ ริ ก าร
หางสรรพสินคาซีคอนบางแค มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.56 และดานสินทรัพยประเภทอื่นๆ ของตราสินคา ในภาพรวมมีระดับความ
คิดเห็นอยูในระดับเห็นดวยปานกลาง คาเฉลี่ยเทากับ 3.53 มีคาเฉลี่ยสูงที่สุดในขอหางสรรพสินคาซีคอนบางแคมีความมั่นคงทาง
ธุรกิจ มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.71

ผลการทดสอบสมมติฐาน
สมมติฐานที่ 1 การสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการมีอิทธิพลตอคุณคาตราสินคาของหางสรรพสินคาซีคอนบางแค
พบวา การสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการดานการสงเสริมการขาย ดานการประชาสัมพันธและการใหขาว และดานการขายโดย
ใชพนักงานขายมีอิทธิพลตอคุณคาตราสินคาของหางสรรพสินคาซีคอนบางแคอยางมีนัยสําคัญที่ระดับ .05
สมมติฐานที่ 2 ปจจัยทางดานผลิตภัณฑมีอทิ ธิพลตอคุณคาตราสินคาของหางสรรพสินคาซีคอนบางแค พบวาปจจัยทางดาน
ผลิตภัณฑดานรูปลักษณของผลิตภัณฑ และดานผลิตภัณฑควบมีอิทธิพลตอคุณคาตราสินคาของหางสรรพสินคาซีคอนบางแคอยางมี
นัยสําคัญที่ระดับ .05

ตารางที่ 1: แสดงผลการวิเคราะหการถดถอยพหุคูณของอิทธิพลของการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการและ
ปจจัยทางดานผลิตภัณฑที่มีตอคุณคาตราสินคาของหางสรรพสินคาซีคอนบางแค
Unstandardized Coefficient

Model

Standardized
Coefficient

t

Sig.

4.821*

0.000

B

Std. Error

0.394

0.082

1. ดานการโฆษณา (X1)

0.001

0.068

0.001

0.014

0.988

2. ดานการสงเสริมการขาย (X2)

0.139

0.041

0.137

3.387*

0.001

3. ดานการตลาดเชิงกิจกรรม(X3)

0.087

0.069

0.079

1.251

0.212

4. ดานการประชาสัมพันธและการใหขาว (X4)

0.401

0.042

0.448

9.558*

0.000

5. ดานการตลาดทางตรง (X5)

0.076

0.040

0.068

1.913

0.056

6. ดานการขายโดยใชพนักงานขาย (X6)

0.156

0.048

0.167

3.281*

0.001

7. ดานผลิตภัณฑหลัก (X7)

0.019

0.038

0.017

0.513

0.608

8. ดานรูปลักษณของผลิตภัณฑ (X8)

0.164

0.043

0.157

3.850*

0.000

9. ดานผลิตภัณฑที่คาดหวัง (X9)

0.021

0.043

0.018

0.472

0.637

10. ดานผลิตภัณฑควบ (X10)

-0.123

0.043

-0.103

-2.86*

0.004

11. ดานศักยภาพเกีย่ วกับผลิตภัณฑ (X11)

0.042

0.036

0.032

1.142

0.254

คาคงที่

Beta

การสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ

ปจจัยทางดานผลิตภัณฑ

R = 0.973, R2 = 0.946, Adjust R2 = 0.945, SEE = 0.195, F= 620.791, Sig. = 0.000

Dependent Variable: คุณคาตราสินคาของหางสรรพสินคาซีคอนบางแค
* มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
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จากตารางที่ 1 การวิเคราะหการถดถอยพหุคูณโดยใชวิธีการ Enter ผลการศึกษาพบวา แสดงการวิเคราะหสมการ
ถดถอยเชิงเสนในรูปแบบการวิเคราะหการถดถอยแบบพหุคูณวิธี Enter พบวา การสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการและปจจัยทางดาน
ผลิตภัณฑมีอิทธิพลตอคุณคาตราสินคาของหางสรรพสินคาซีคอนบางแคอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 (F = 620.791 และคา
Sig. = 0.000) โดยที่สามารถอธิบายความแปรปรวนของคุณคาตราสินคาของหางสรรพสินคาซีคอนบางแค ไดรอยละ 94.5
(Adjust R2 = 0.945) ที่เหลืออีกรอยละ 5.5 เปนผลจากตัวแปรอื่นๆ ที่ไมไดนํามาพิจารณา
เมื่อทดสอบนัยสําคัญจากสถิติของคาสัมประสิทธิ์ของตัวแปรอิสระทุกตัว พบวา การสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ
ดานการประชาสัมพันธและการใหขาวมีอิทธิพลตอคุณคาตราสินคาของหางสรรพสินคาซีคอนบางแคมากที่สุด (ß = 0.448,
Sig. = .000) ตามดวย ดานการขายโดยใชพนักงานขาย (ß = 0.167, Sig. = .001) ดานรูปลักษณผลิตภัณฑ (ß = 0.157, Sig. = .000)
ดานการสงเสริมการขาย (ß = 0.137, Sig. = 0.001) และดานผลิตภัณฑควบ (ß = -0.103, Sig. = 0.004) อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.05 นอกนั้นไมมีอิทธิพลคุณคาตราสินคาของหางสรรพสินคาซีคอนบางแค อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
เมื่อพิจารณาน้ําหนักของผลกระทบของตัวแปรอิสระที่สงผลตอคุณคาตราสินคาของหางสรรพสินคาซีคอนบางแค
สมการที่ไดจากการวิเคราะหการถดถอยเชิงเสนในรูปแบบของการวิเคราะหความถดถอยแบบพหุคูณ ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ
ที่ 0.05 สามารถเขียนใหอยูในรูปสมการเชิงเสนตรงไดดังนี้
Y = 0.394 + 0.139(X2) + 0.401(X4) + 0.156(X6) + 0.164(X8) - 0.123(X10)

อภิปรายผล
1. การศึกษาการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการที่มีอิทธิพลตอคุณคาตราสินคาของหางสรรพสินคาซีคอนบางแค
จากการศึกษาพบวา การสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการดานการสงเสริมการขาย ดานการประชาสัมพันธและการใหขาว
ด า นการขายโดยใช พ นั ก งานขายมี อิ ท ธิ พ ลต อ คุ ณ ค า ตราสิ น ค า ของห า งสรรพสิ น ค า ซี ค อนบางแค ทั้ ง นี้ อ าจเป น เพราะ
หางสรรพสินคาซีคอนบางแคมีการเพิ่มคุณคาใหกับผลิตภัณฑของหางสรรพสินคาใหเปนที่รับรูของผูบริโภคที่มาใชบริการ เชน
สวนลดราคาสินคาและบริการสําหรับผูที่ทําบัตรสมาชิกของหาง รวมถึงมีการจัดโปรโมชั่นลดราคาสินคาและบริการเปนประจํา
อีกทั้งยังมีการจัดกิจกรรมเปดตัวสินคาใหม ๆ เปนประจํา ทําใหเกิดความเชื่อมโยงตราสินคาของผูใชบริการหางสรรพสินคาซีคอน
บางแคกับผลิตภัณฑที่จําหนายภายในหางผานทางการสงเสริมการขายของหาง นอกจากนี้การที่หางสรรพสินคาซีคอนยังมีการ
ประชาสัมพันธถึงการใหบริการแดลูกคาที่มาใชบริการของหาง เชน การใหบริการหองสมุดแท็บเล็ต wifi ฟรี การใหบริการที่จอด
รถฟรีใหกับลูกคาที่ใชบริการบีทีเอส เปนตน ทําใหผูที่มาใชบริการรูสึกถึงความแตกตางในการมาใชบริการกับหางสรรพสินคาซี
คอนบางแค เมื่อเทียบกับหางอื่น ๆ ในบริเวณใกลเคียงและยังทําใหเกิดความชอบในการใหบริการของหางทําใหเกิดการมองตรา
สินคาในเชิงบวก และการใหบริการของพนักงานของหางสรรพสินคาซีคอนที่มีความพรอมในการใหบริการลูกคาของหางจะยิ่ง
ทําใหเกิดความประทับใจมากขึ้น ซึ่งสอดคลองกับแนวคิด กลาวถึงหลักเกณฑในการสรางคุณคาใหตราสินคาไววาตองสรางให
ผู บริ โภคเกิ ดความรู สึ กว าสิ นค าของตราสิ นค านั้ นแตกต างจากตราสิ นค าอื่ น ๆ และคุ ณค าตราสิ นค าเกิ ดขึ้ นเมื่ อผู บริ โภคมี
ความคุนเคยกับตราสินคาหรือเกิดความพึงพอใจบางประการ ซึ่งเกิดจากลักษณะตราสินคาที่เปนเอกลักษณและแข็งแกรงในความ
ทรงจําของผูบริโภค ดังนั้นจึงตองมีการสื่อสารทางการตลาดเพื่อสรางความทรงจําในตราสินคาอยางตอเนื่อง และสอดคลองกับ
แนวคิดที่กลาววา การสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ คือขบวนการพัฒนาระบบการสื่อสารดวยการใชเครื่องมือสื่อสารในหลาย
รูปแบบและนํามาใชเพื่อใหสามารถเขาถึงผูบริโภค ซึ่งแตละเครื่องมือจะตองถูกใชอยางกลมกลืนและตอเนื่องโดยมีวัตถุประสงค
เพื่อใหผูบริโภครูจักเขาใจและมองวาสินคายี่หอนั้นมีคุณคา และสอดคลองกับงานวิจัยของวรวิสาข (2550) พบวา เครื่องมือสื่อสาร
การตลาดเซิงบูรณาการที่มีอิทธิพลมากที่สุดคือ สึ่อสงเสริมการขายที่มีการลด แลก แจก แถม
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2. การศึกษาปจจัยทางดานผลิตภัณฑที่มีอิทธิพลตอคุณคาตราสินคาของหางสรรพสินคาซีคอนบางแค
จากการศึกษาพบวา ปจจัยทางดานผลิตภัณฑดานรูปลักษณของผลิตภัณฑ และดานผลิตภัณฑควบมีอิทธิพลตอคุณคา
ตราสินคาของหางสรรพสินคาซีคอนบางแคทั้งนี้อาจเปนเพราะหางสรรพสินคาซีคอนมีรานคามากมายและหลากหลายใหลูกคา
ไดเลือกใชบริการตามความตองการ นอกจากนี้ยังมีการตกแตงรานคาภายในหางสรรพสินคาไดอยางสวยงาม ทันสมัยนา
ประทับใจ รวมถึงมีบริการความบันเทิงที่รองรับความตองการของผูใชบริการไดทุกเพศทุกวัย และที่จอดรถที่สามารถรองรับ
จํานวนรถยนตไดเปนจํานวนมาก และยังมีการพัฒนาเพื่อใหเปนหางสรรพสินคาอันดับหนึ่งในใจผูบริโภค ซึ่งสิ่งตางๆ ดังกลาว
เปนผลประโยชนที่ลูกคาที่มาใชบริการจะไดรับนอกเหนือจากสินคาที่จําหนายภายในหางสรรพสินคาซึ่งเปนผลใหเกิดความพึง
พอใจและความรูสึกดีๆ จากการที่มาใชบริการที่หางสรรพสินคาซีคอนบางแค สอดคลองกับแนวคิดของผลิตภัณฑ หมายถึง สิ่ง
ที่เสนอขายโดยธุรกิจเพื่อสนองความตองการของลูกคาใหพึงพอใจผลิตภัณฑที่เสนอขายอาจจะมีตัวตน หรือไมมีตัวตนก็ได
ผลิตภัณฑจึงประกอบดวย สินคา บริการ สถานที่ องคกร หรือบุคคล ผลิตภัณฑตองมีอรรถประโยชน มีคุณคาในสายตาของ
ลูกคาจึงจะมีผลทําใหผลิตภัณฑสามารถขายได และสอดคลองกับแนวคิดของคอตเลอร (Kotler, 2003) ที่กลาววา ผลิตภัณฑควบ
เปนผลประโยชนที่ผูซื้อไดรับเพิ่มเติม นอกเหนือจากผลิตภัณฑหลัก

ขอเสนอแนะ
1. ขอเสนอแนะจากการวิจัยในครั้งนี้
1.1 จากการศึกษาทําใหทราบวา ความคิดเห็นที่มีตอการสื่อสารการตลาดบูรณาการของหางสรรพสินคาซีคอนบาง
แค อยูในระดับที่ไมสูงมากนัก รวมถึงผลของการทดสอบยังพบอีกวามีอิทธิพลตอคุณคาตราสินคาอยูในระดับนอย ดังนั้น
ผูบริหารและนักการตลาดจึงมีความจําเปนที่จะตองปรับปรุงกลยุทธการสื่อสารการตลาดบูรณาการ (IMC) ในดานการโฆษณา
ผานสื่อตางๆ ใหมีความหลากหลายเขาถึงผูบริโภคอยางแทจริง โดยอาจเปนผูสนับสนุนรายการทีวีเพื่อใหผูบริโภครับรูขาวสาร
ใหมากขึ้นเพื่อใหเปนเครื่องมือใหเกิดคุณคาตราสินคาในสายตาของผูบริโภคที่มาใชบริการหางสรรพสินคาซีคอนบางแคมากยิ่งขึ้น
1.2 จากผลการวิ จั ย ทํ า ให ท ราบว า การสื่ อ สารการตลาดแบบบู ร ณาการด า นการส ง เสริ ม การขาย ด า นการ
ประชาสัมพันธและการใหขาว และดานการขายโดยใชพนักงานขายมีอิทธิพลตอคุณคาตราสินคาของหางสรรพสินคาซีคอนบาง
แค ดังนั้นทางหางสรรพสินคาซีคอนบางแค ควรจะดําเนินกลยุทธการสื่อสารการตลาดบูรณาการ (IMC) ในดานดังกลาวใหมาก
ขึ้น เนื่องจากเปนปจจัยที่มีผลตอคุณคาตราสินคาในสายตาของผูใชบริการ โดยการดําเนินกลยุทธเกี่ยวกับการสงเสริมการขาย
การมีสวนลดใหกับลูกคาที่เปนสมาชิก รวมถึงการประชาสัมพันธใหลูกคาไดรับรูขาวสารอยางตอเนื่อง รวมถึงการอบรม
พนักงานใหมีความรู ความสามารถในการใหบริการจะทําใหลูกคาที่มาใชบริการใหเกิดความประทับใจ สิ่งเหลานี้จะทําใหลูกคา
รับรูคุณคาตราสินคาของหางสรรพสินคาซีคอนบางแคมากขึ้น
2. ขอเสนอแนะในการวิจัยครั้งตอไป
2.1 ควรศึกษาการรับรูการสื่อสารการตลาดบูรณาการมีผลตอภาพลักษณของหางสรรพสินคาซีคอนบางแค ซึ่งจะ
เปนประโยชนใหกับผูบริการสามารถนําผลการศึกษาไปปรับปรุงกลยุทธการสื่อสารการตลาดบูรณาการและการใหบริการใหดี
ขึ้น จนเปนหางสรรพสินคาที่มีตราสินคาที่เปนอันดับหนึ่งในใจของผูบริโภคตอไป
2.2 ควรศึกษาใหครอบคลุมประชากรในพื้นที่อื่นๆ เพื่อใหไดผลการศึกษาที่นาเชื่อถือมากยิ่งขึ้น
2.3 ควรศึกษาปญหา ที่เกิดจากกับการมาใชบริการของลูกคาหางสรรพสินคาซีคอนบางแค เพื่อนําขอมูลที่ไดไป
ปรับปรุงกลยุทธทางการตลาดใหสอดคลองกับความตองการของลูกคามากขึ้น จนสงผลใหเกิดความพึงพอใจและมาใชบริการ
หางสรรพสินคาซีคอนบางแคซ้ําอีกอยางตอเนื่อง
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4. สรุปผล
การวิ จัย ครั้ งนี้ มี วั ต ถุป ระสงค เ พื่อ ศึ ก ษาการสื่อ สารการตลาดแบบบู ร ณาการที่ มี อิ ท ธิ พ ลต อ คุ ณ ค า ตราสิ นค า ของ
หางสรรพสินคาซีคอนบางแค และศึกษาปจจัยทางดานผลิตภัณฑที่มีอิทธิพลตอคุณคาตราสินคาของหางสรรพสินคาซีคอนบาง
แค สาขา บางแค ผลการศึกษาพบวา กลุมตัวอยางสวนใหญเปนเพศหญิง มีอายุระหวาง 16-30 ป สถานภาพโสด ระดับการศึกษา
ต่ํากวาปริญญาตรี มีอาชีพเปนนักเรียน/นักศึกษา มีรายไดเฉลี่ยตอเดือนนอยกวา 10,000 บาท และสวนใหญเคยมาใชบริการที่
หางสรรพสินคาซีคอนบางแค 2 ครั้งขึ้นไป ความคิดเห็นเกี่ยวกับการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ ปจจัยดานผลิตภัณฑ และ
คุณคาตราสินคาของหางสรรพสินคาซีคอนบางแค ในภาพรวมทั้ง 3 ดานอยูในระดับเห็นดวยปานกลาง พิจารณาเปนรายดาน
พบวา ความคิด เห็นเกี่ยวกับ การสื่อ สารการตลาดแบบบูรณาการของหางสรรพสินคาซีค อนบางแคมีคาเฉลี่ย สูงสุดในข อ
ห า งสรรพสิ น ค า ซี ค อนบางแคมี ก ารโฆษณาผลิ ต ภั ณ ฑ ห รื อ บริ ก ารของร า นค า ที่ เ ป ด บริ ก ารภายในห า งอย า งต อ เนื่ อ ง
หางสรรพสินคาซีคอนบางแคมีสวนลดราคาสินคาและบริการสําหรับผูที่ทําบัตรสมาชิกของหาง หางสรรพสินคาซีคอนบางแคมี
การจัดนิทรรศการหรืองานแสดงสินคาเปนประจํา หางสรรพสินคาซีคอนบางแคมีการประชาสัมพันธถึงการใหบริการแดลูกคา
ที่มาใชบริการของหาง หางสรรพสินคาซีคอนบางแคมีการแจงขาวสารการบริการของหางผานสื่อเว็บไซต พนักงานของ
หางสรรพสินคาซีคอนบางแคมีความพรอมในการใหบริการลูกคาของหาง สวนความคิดเห็นเกี่ยวกับปจจัยดานผลิตภัณฑ พบวา
มีคาเฉลี่ย สูงสุดในข อหางสรรพสินคาซีค อนบางแคมีรานคามากมายและหลากหลายใหลูกคาไดเลือกใชบริการตามความ
ต อ งการ ห า งสรรพสิ น ค า ซี ค อนบางแคมี ก ารตกแต ง ร า นค า ภายในห า งสรรพสิ น ค า ได อ ย า งสวยงาม น า ประทั บ ใจ
หางสรรพสินคาซีคอนบางแคมีบริการความบันเทิงที่รองรับความตองการของผูใชบริการไดทุกเพศทุกวัย หางสรรพสินคาซี
คอนบางแคมีที่จอดรถที่สามารถรองรับจํานวนรถยนตไดเปนจํานวนมาก และหางสรรพสินคาซีคอนบางแคมีการพัฒนาเพื่อให
เปนหางสรรพสินคาอันดับหนึ่งในใจผูบริโภคตอไป ความคิดเห็นเกี่ยวกับคุณคาตราสินคาของหางสรรพสินคาซีคอนบางแคมี
ค า เฉลี่ ย สู ง สุ ด ในข อ เมื่ อ ท า นต อ งการซื้ อ สิ น ค า หรื อ บริ ก าร ท า นนึ ก ถึ ง ห า งสรรพสิ น ค า ซี ค อนบางแคเป น อั น ดั บ แรก
หางสรรพสินคาซีคอนบางแคสามารถใหบริการตอบสนองความตองการของผูบริโภคไดเปนอยางดี การนําเสนอสินคาและการ
บริการของหางสรรพสินคาซีคอนบางแคมีความแตกตางจากหางสรรพสินคาอื่นๆ จะแนะนําเพื่อน คนที่ทานรูจักใหมาใชบริการ
หางสรรพสินคาซีคอนบางแค มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.34 และหางสรรพสินคาซีคอนบางแคมีความมั่นคงทางธุรกิจ ผลการวิจัยพบวา
การสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการและปจจัยทางดานผลิตภัณฑมีอิทธิพลตอคุณคาตราสินคาของหางสรรพสินคาซีคอนบางแค
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
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