การสื่อสารทางการตลาดแบบบูรณาการที่ส่งผลต่อการตัดสิ นใจใช้บริ การฟู้ดแลนด์
ซุปเปอร์มาร์เก็ตศูนย์การค้าเทอร์มินอล 21 โคราช
The Integrated Marketing Communications Affecting on Service Decisions in
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บทคัดย่อ
บทความวิจยั นี้มวี ตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาความแตกต่างปจั จัยส่วนบุคคลกับการตัดสินใจ
ใช้บริการฟู้ดแลนด์ซุปเปอร์มาร์เก็ตศูนย์การค้าเทอร์มนิ อล 21 โคราช และเพื่อศึกษาการสื่อสารทาง
การตลาดแบบบู ร ณาการที่ส่ ง ผลต่ อ การตัด สิน ใจใช้บ ริก ารฟู้ ดแลนด์ซุ ป เปอร์ม าร์เ ก็ต ศู น ย์ก ารค้า
เทอร์มนิ อล 21 โคราช โดยมีตวั แปรอิสระ 2 ตัวแปร ได้แก่ 1) ปจั จัยด้านประชากรศาสตร์ 2) ปจั จัยด้าน
การสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ และมีตวั แปรตาม คือ การตัดสินใจ กลุ่มตัวอย่าง คือประชากรทีเ่ ข้า
มาใช้บ ริก ารฟู้ ดแลนด์ซุ ป เปอร์ม าร์เ ก็ต ศู น ย์ก ารค้า เทอร์ม ิน อล 21 โคราช จ านวนทัง้ สิ้น 400 คน
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจยั เป็ นแบบสอบถาม โดยวิธสี ุ่มตัวอย่างแบบสะดวกหรือสมัครใจ สถิตวิ เิ คราะห์
ข้อมูล โดยใช้โปรแกรมสาเร็จรูปทางสถิติ ได้แก่ ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลีย่ ส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐาน
และการวิเคราะห์ค่าความแปรปรวน t-test และ f-test
ผลการวิจยั ผบว่าผูใ้ ช้บริการฟู้ดแลนด์ซุปเปอร์มาร์เก็ตศูนย์การค้าเทอร์มนิ อล21 โคราช
ส่วนใหญ่เป็ นเพศหญิง ช่วงอายุอยู่ระหว่าง 20 - 30 ปี มีสถานภาพโสด ซึ่งส่วนใหญ่การศึกษาอยู่ใน
ระดับปริญญาตรี มีอาชีพพนักงานบริษทั เอกชน และมีรายได้เฉลีย่ ต่อเดือน 10,001 - 20,000 บาท ปจั จัย
ด้า นประชากรศาสตร์ ได้แ ก่ เพศ อายุ สถานภาพ การศึก ษา อาชีพ และ รายได้เ ฉลี่ย ให้ร ะดับ
ความสาคัญกับการตัดสินใจใช้บริการศูนย์ฟ้ ูดแลนด์ซุปเปอร์มาร์เก็ตศูนย์การค้าเทอร์มนิ อล 21 โคราช
ไม่แตกต่างกัน ส่วนในด้านการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการพบว่ามีผลต่อการตัดสินใจใช้บริการฟู้ด
แลนด์ซุปเปอร์มาร์เก็ตศูนย์การค้าเทอร์มนิ อล 21 โคราช โดยให้ความสาคัญอยู่ในระดับมากทีส่ ุด โดยให้
ความสาคัญกับการขายโดยพนักงานเป็ นอันดับแรก รองลงมาคือ ด้านการส่งเสริมการตลาด ด้านการ
โฆษณา ด้านการประชาสัมพันธ์ และด้านการตลาดทางตรงเป็นข้อสุดท้ายตามลาดับ
คาสาคัญ : ฟู้ดแลนด์ซุปเปอร์มาร์เก็ต, การสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ, การตัดสินใจ
ABSTRACT
The purposes of research were to study to compare between the population and the
decisions to use the service in Foodland Supermarket Terminal 21 Korat and to study the

integrated marketing communications effect on service decisions making in Foodland
Supermarket Terminal 21 Korat Shopping Mall. There are 2 independent variables 1)
demographic factor 2) integrated marketing communication factor. And dependent variable is
decision making. The samples of this study were totally 400 consumers who have used the
service in Foodland Supermarket Terminal 21 Korat Shopping Mall. The questionnaires were
used as tool for data collecting using convenient or volunteer sampling method. The statistical
analysis used in data analysis by using statistical computer software for a social study were
frequencies distribution, percentages, mean, standard deviation and One-way ANOVA: t-test
and f-test for testing the hypothesis.
The result of this research shown that most of the respondents were female, aged
between 20-30 years old, single, bachelor degree, company employee and average monthly
income of 10,001 – 20,000 baht. Demographic factors such as gender, age, status, education,
occupation and income, there were no significant difference at 0.05 level. In the field of the
integrated marketing communication, it was found that there was a significant effect on the
service decision making in Foodland Supermarket Terminal 21 Korat Shopping Mall. The
sample group put the first priority on Personal Selling. Next, the sample group will focus on
Sale Promotion, Advertising, Public Relation, And Direct Marketing is the last one, respectively.
Keywords: Foodland Supermarket, Integrated Marketing Communication, Decision Making
บทนา
จากปจั จุบนั การดารงชีวติ ของคนทัวไปมี
่ การเปลีย่ นแปลงไปตามสังคม เศรษฐกิจ
สภาพแวดล้อมและเทคโนโลยีสมัยใหม่ สินค้าอุปโภคบริโภคมีให้เลือกอย่างหลากหลาย และแตกต่างทัง้
ยังสามารถหาซือ้ ได้อย่างสะดวกสบายจึงจัดเป็ นปจั จัยหนึ่งในการดารงชีวติ ทีต่ อบสนองความต้องการ
ของทุกครัวเรือนหากขาดสินค้าอุปโภคบริโภคเหล่านี้อาจทาให้การดารงชีวติ นัน้ ยิง่ มีความยากลาบาก
ขึน้
แม้ว่าหลายธุรกิจจะได้รบั ผลกระทบจากสถานการณ์โรคระบาดโควิด 19 แต่ธุรกิจประเภท
ซูเปอร์มาร์เกตยังคงได้รบั การตอบรับจากผูบ้ ริโภคในการเลือกซือ้ สินค้าอุปโภคบริโภคโดยแนวโน้มการ
เลือกซือ้ สินค้าของผูบ้ ริโภคจะมุง่ เน้นไปทีส่ นิ ค้าทีม่ คี วามคุม้ ค่ากับราคา จึงทาให้เกิด การแข่งขันของ ผู้
ให้บริการธุรกิจประเภทนี้ค่อนข้างสูง เพื่อตอบสนองต่อความต้องการของผูบ้ ริโภคและรองรับการแข่งขัน
ในระยะยาวผูป้ ระกอบการจึงมุง่ เน้นและวางกลยุทธ์การสื่อสารต่อผูบ้ ริโภคมากขึน้ และให้ความสาคัญกับ
การโฆษณา การประชาสัมพันธ์ การส่งเสริมการขาย การขายโดยพนักงาน และการตลาดทางตรง โดย

ถือเป็นเรือ่ งทีผ่ บู้ ริหารและพนักงานในองค์กรควรให้ความสนใจกับการเปลีย่ นแปลงอย่างรวดเร็วของ
พฤติกรรมผูบ้ ริโภค
ฟู้ดแลนด์ซุปเปอร์มาร์เก็ตเป็นซูเปอร์มาร์เก็ต 24 ชัวโมงแห่
่
งแรกของไทยและเอเชียก่อตัง้ โดย
คุณสมศักดิ ์ ดีรพั ฒ
ั นกุล ในปี 2515 ปจั จุบนั มีทงั ้ หมด 24 สาขา สาหรับสาขาศูนย์การค้าเทอร์มนิ อล 21
โคราชเป็นสาขาแรกในภาคอีสาน เปิดให้บริการครัง้ แรกเมือ่ วันที่ 19 ธันวาคม 2559 จุดเด่นของฟู้ด
แลนด์ซุปเปอร์มาร์เก็ตคือสินค้าทีน่ ามาจาหน่ ายมีการควบคุมคุณภาพอาหารสดอย่างดีและมีตวั เลือก
วัตถุดบิ นาเข้าจากต่างประเทศให้เลือกหลากหลาย (Marketeer, The Inspire, 2018)
ดัง นั น้ วิจ ัย เรื่อ งการสื่อ สารทางการตลาดแบบบูร ณาการที่ส่ ง ผลต่ อ การตัด สิน ใจใช้บ ริก าร
ฟู้ดแลนด์ซุปเปอร์มาร์เก็ต ศูนย์การค้าเทอร์มนิ อล 21 โคราชเพื่อที่จะนาผลการวิจยั ไปเป็ นข้อมูลให้
ผู้บ ริห ารในการพัฒนาซูเ ปอร์ม าร์เ ก็ต ให้มคี ุ ณ ภาพตรงตามความต้อ งการของผู้บ ริโภครวมถึง เพิ่ม
ประสิทธิภาพในการทางานของพนักงานเพื่อประโยชน์สงู สุดต่อไป
วัตถุประสงค์การวิ จยั
1. เพื่อศึกษาความแตกต่างปจั จัยส่วนบุคคลกับการตัดสินใจใช้บริการฟู้ดแลนด์ซุปเปอร์มาร์เก็ต
ศูนย์การค้าเทอร์มนิ อล 21 โคราช
2. เพื่อศึกษาการสื่อสารทางการตลาดแบบบูรณาการทีส่ ่งผลต่อการตัดสินใจใช้บริการฟู้ดแลนด์
ซุปเปอร์มาร์เก็ตศูนย์การค้าเทอร์มนิ อล 21 โคราช
สมมติ ฐานการวิ จยั
1.ผูใ้ ช้บริการทีม่ ปี จั จัยส่วนบุคคลแตกต่างกันให้ระดับความสาคัญต่อการตัดสินใจใช้บริการฟู้ด
แลนด์ซุปเปอร์มาร์เก็ตศูนย์การค้าเทอร์มนิ อล 21 โคราชแตกต่างกัน
2.การสื่อสารทางการตลาดแบบบูรณาการส่งผลต่อการตัดสินใจใช้บริการฟู้ดแลนด์ซุปเปอร์มาร์
เก็ตศูนย์การค้าเทอร์มนิ อล 21 โคราช
ขอบเขตของการวิ จยั
ตัวแปรอิสระ คือ ปจั จัยส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษาสูงสุด อาชีพ
รายได้เฉลี่ยต่อเดือน และการสื่อสารทางการตลาดแบบบูรณาการประกอบด้วย 5 ตัวแปร ได้แก่ การ
โฆษณา การประชาสัมพันธ์ การส่งเสริมการขาย การขายโดยพนักงาน การตลาดทางตรง
ตัวแปรตาม ได้แก่ การตัดสินใจใช้บริการฟู้ดแลนด์ซุปเปอร์มาร์เก็ต ประกอบด้วย 5 ตัวแปร
ได้แก่ การรับรูถ้ งึ ความต้องการ การค้นหาข้อมูล การประเมินทางเลือกในการตัดสินใจซือ้ การตัดสินใจ
ซือ้ พฤติกรรมหลังการซือ้
ขอบเขตทางประชากร ประชากรทีใ่ ช้ศกึ ษาเป็นประชากรทีเ่ ข้ามาใช้บริการฟู้ดแลนด์ซุปเปอร์มาร์เก็ต
ในศูนย์การค้าเทอร์มนิ อล 21 โคราช
ขอบเขตด้านระยะเวลา เดือนสิงหาคมถึงเดือนกันยายน 2564

ขอบเขตพื้นที่ในการศึกษา ฟู้ดแลนด์ซุปเปอร์มาร์เก็ตศูนย์การค้าเทอร์มนิ อล 21 โคราช
แนวคิ ดและงานวิ จยั ที่เกี่ยวข้อง
แนวคิ ดและทฤษฏี ด้านประชากรศาสตร์
ประชากรศาสตร์ม ีค วามหมายว่ า วิช าที่เ กี่ย วข้อ งกับ ประชากรซึ่ง ประกอบด้ว ยเพศ อายุ
การศึกษา ฐานะทางเศรษฐกิจและสังคม เช่น รายได้ สถานภาพครอบครัว อาชีพ เป็ นต้น (กอบกาญจน์
เหรียญทอง, 2556)
แนวคิดและทฤษฎีด้านประชากรศาสตร์ปจั จุบนั นิยมใช้ปจั จัยด้าน เพศ อายุ รายได้ สถานภาพ
ครอบครัว อาชีพ การศึกษามาใช้เป็นเกณฑ์ในการแบ่งส่วนแบ่งตลาดให้เป็ นกลุ่มย่อยซึง่ สามารถช่วยใน
การกาหนดกลุ่มเป้าหมายที่ต้องการศึกษาและช่วยในการวางแผนการตลาดสมัยใหม่ท่ตี รงกับความ
ต้องการ (ศิรวิ รรณ เสรีรตั น์ และคณะ, 2560)
แนวคิ ดและทฤษฎีเกี่ยวกับการสื่อสารทางการตลาดแบบบูรณาการ
แนวคิดการสื่อสารแบบบูรณาการทีม่ กี ารนาไปใช้อย่างแพร่หลายนัน้ ถูกพัฒนาขึน้ โดย ชูลซ์ ได้
ให้ค วามหมายของการสื่อ สารการตลาดแบบบูรณาการไว้ว่าเป็ นกระบวนการพัฒนาและนาเอาการ
สื่อสารหลายรูปแบบไปใช้เพื่อโน้ มน้ าวใจลูกค้า และลูกค้าที่คาดหวัง โดยเป้าหมายของการตลาดการ
สื่อ สารแบบบูร ณาการ คือ การสร้า งอิท ธิพ ลหรือ ผลให้เ กิด ขึ้น โดยตรงต่ อ พฤติก รรมของผู้ร ับ สาร
เป้าหมาย การสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการนัน้ จะคานึงถึงจุดติดต่อสื่อสารตราสินค้าหรือบริษทั ทุก
ประเภททีม่ กี บั ลูกค้าหรือลูกค้าทีค่ าดหวังว่าจะเป็ นเสมือนช่องทางทีม่ ศี กั ยภาพ (Schultz, 1993) และมี
ผูใ้ ห้ความหมายไว้อกี ดังนี้
การสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ หมายถึง กระบวนการทางการสื่อสารการตลาดที่ได้นา
เครือ่ งมือต่างๆเข้ามาผสมผสาน ประกอบด้วย การโฆษณา การประชาสัมพันธ์ การส่งเสริมการขาย การ
ขายโดยพนักงาน และการตลาดทางตรง เพื่อสื่อออกไปยังผูบ้ ริโภคที่เป็ นกลุ่มเป้าหมายให้เกิดการรับรู้
ต่อผลิตภัณฑ์และบริการ (Kotler & Keller, 2012)
แนวคิ ดและทฤษฎีเกี่ยวกับการตัดสิ นใจ
Perreaulty and McCarthy (2005: 152) ได้อธิบายถึงกระบวนการในการตัดสินใจซือ้ ของ
ผู้บริโภคว่าเป็ นขัน้ ตอนที่จะสามารถอธิบายถึงกระบวนการตัดสินใจของผู้บริโภคได้อย่างละเอียดและ
ครอบคลุมทีส่ ุดโดยแบ่งเป็น 5 ขัน้ ตอน
1. การรับรูค้ วามต้องการ หมายถึง การที่ผบู้ ริโภคตระหนักถึงปญั หาทีก่ าลังเผชิญอยู่ จนเกิด
ความต้อ งการที่จะหาสิ่งใดสิ่ง หนึ่ ง มาช่ ว ยแก้ปญั หานัน้ ซึ่ง ก็ค ือสินค้าหรือ บริก ารที่ส ามารถทาหน้ าที่
แก้ปญั หานัน้ ๆ ได้นนเอง
ั่
2. การค้นหาข้อมูล หมายถึง การทีผ่ บู้ ริโภคเสาะหาและคัดเลือกข้อมูลที่ เกี่ยวกับปญั หาทีก่ าลัง
เผชิญอยู่ เพื่อใช้กาหนดทางเลือก และประกอบการตัดสินใจเลือกในการแก้ปญั หา โดยทัวไปผู
่ บ้ ริโภค

มักจะมีขอ้ มูลจานวนหนึ่งเก็บไว้ในความทรงจา เรียกว่าแหล่งข้อมูลภายในแต่บางครัง้ ต้องหาเพิม่ เติม
จากแหล่งภายนอก
3. ประเมินทางเลือก หมายถึง ประเด็นทีผ่ บู้ ริโภคใช้เพื่อพิจารณาเปรียบเทียบข้อดีขอ้ เสียของ
ผลิตภัณฑ์หรือบริการตัง้ แต่ 2 ชนิดขึน้ ไปก่อนทีจ่ ะตัดสินใจเลือกซือ้ ผลิตภัณฑ์หรือบริการนัน้ ในทางเลือก
ใดทางเลือกหนึ่ง ประเด็นที่ผบู้ ริโภคใช้ในการพิจารณามักจะเป็ นคุณลักษณะของผลิ ตภัณฑ์หรือบริการ
นัน้ ๆ เช่น ความสวยงาม ความทนทาน ราคา ตลอดจนตราผลิตภัณฑ์ เป็นต้น
4. การตัดสินใจซื้อเป็ นขัน้ ตอนทีส่ าคัญยิง่ ในกระบวนการตัดสินใจซือ้ เนื่องจากเป็ นขัน้ ตอนที่
ผูบ้ ริโภคลงมือกระทาการซือ้ ภายหลังจากการทีไ่ ด้ผ่านขัน้ ตอนอื่น ๆ ก่อนหน้านี้มาแล้วตามลาดั บ การ
ซือ้ มีองค์ประกอบทีส่ าคัญคือ การตัง้ ใจซือ้ และลงมือซือ้ ซึง่ เป็ นพฤติกรรมทีอ่ ยู่ภายใต้อทิ ธิพลของสภาวะ
แวดล้อมและความแตกต่างในตัวผูบ้ ริโภคเช่นเดียวกับพฤติกรรมขัน้ ตอนอื่น ๆ
5. การประเมินผลหลังการซื้อ หมายถึง การที่ผู้บริโภคได้ประเมินผลการใช้สนิ ค้าแล้วพบว่า
ให้ผลตามคาดไว้หรือเกินกว่าที่คาดไว้ประเด็นที่ผู้บริโภคใช้ในการเปรียบเทียบก็คอื คุณลักษณะของ
ผลิตภัณฑ์ทใ่ี ช้เป็นเกณฑ์ประเมินทางเลือกก่อนตัดสินใจซือ้ นัน่ เองหากผลทีไ่ ด้ว่าผลิตภัณฑ์ทใ่ี ช้สามารถ
ตอบสนองความต้อ งการได้ ความรู้ส ึก ดังกล่ าวจะไปเสริมความเชื่อ มันที
่ ่มคี ุ ณ ลัก ษณะต่ าง ๆ ของ
ผลิตภัณฑ์นนั ้ ยังคงให้ผลดีเช่นเดิม ความพึงพอใจทีเ่ กิดขึน้ ก็จะไปเสริมความเชื่อ ทัศนคติและความตัง้ ใจ
ซือ้ ให้มนคงขึ
ั ่ น้ ไปอีก เป็นเหตุให้มคี วามภักดีในตราสินค้า
วิ ธีดาเนิ นวิ จยั
กาหนดประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
1. ประชากรที่ศกึ ษาคือ ประชากรที่เข้ามาใช้บริการฟู้ ดแลนด์ซุปเปอร์มาร์เก็ต ศูนย์การค้า
เทอร์มนิ อล 21 โคราช
2. กลุ่มตัวอย่างทีใ่ ช้เลือกจากประชากร โดยใช้สตู ร ทาโร่ ยามาเน่ (Yamane, 1973)
เครื่องมือที่ใช้ในการวิ จยั
เครือ่ งมือทีใ่ ช้ คือ แบบสอบถามจานวน 400 ชุด เพื่อการวิจยั เรือ่ งการสื่อสารทางการตลาดแบบ
บูรณาการทีส่ ่งผลต่อการตัดสินใจใช้บริการฟู้ดแลนด์ซุปเปอร์มาร์เก็ตศูนย์การค้าเทอร์มนิ อล 21 โคราช
โดยได้แบ่งเนื้อหาของแบบสอบถามออกเป็น 3 ส่วน ดังนี้
ส่วนที่ 1 แบบสอบถามเกีย่ วกับปจั จัยส่วนบุคคลของผูต้ อบแบบสอบถาม ได้แก่ เพศ อายุ
สถานภาพ ระดับการศึกษาสูงสุด อาชีพ และรายได้เฉลีย่ ต่อเดือน
ส่วนที่ 2 แบบสอบถามการสื่อสารทางการตลาดแบบบูรณาการทีส่ ่งผลต่อการตัดสินใจใช้
บริการ
ส่วนที่ 3 แบบสอบถามเกี่ยวกับการตัดสินใจใช้บริการฟู้ดแลนด์ซุปเปอร์มาร์เก็ตศูนย์การค้า
เทอร์มนิ อล 21 โคราช

การทดสอบความตรงของแบบสอบถามโดยหาค่าความสอดคล้องของแบบสอบถามในแต่ละด้าน
เป็นรายข้อ พบว่า ค่าดัชนีความสอดคล้องในงานวิจยั ครัง้ นี้มคี ่า IOC ในทุกข้อมากกว่า 0.5
การทดสอบค่าความเทีย่ ง
(Reliability)
โดยนาแบบสอบถามทีผ่ ่านการปรับปรุงแก้ไขตาม
ข้อเสนอแนะของผูเ้ ชีย่ วชาญไปทาการทดลองใช้กบั กลุ่มประชากรทีม่ ลี กั ษณะคล้ายกับกลุ่มตัวอย่าง
จานวน 30 ราย หลังจากนัน้ นาแบบสอบถามมาวิเคราะห์หาค่าความเทีย่ ง โดยใช้สมั ประสิทธิ ์แอลฟา
(Alpha-coefficient) ของครอนบาค (Cronbach,1990) ซึง่ กาหนดค่าสูงกว่า0.7 สาหรับแบบสอบถามทีใ่ ช้ใน
การวิจยั ครัง้ นี้เมือ่ นามาคานวณหาค่าความเทีย่ งได้ค่าเท่ากับ 0.949 ซึง่ สูงกว่า 0.7 จึงนาแบบสอบถามนี้ไป
ใช้เก็บข้อมูล
ผลการวิ จยั
ผลการวิ เคราะห์ปัจจัยส่วนบุคคล
ผลการวิเคราะห์ดา้ นข้อมูลส่วนบุคคลของผูต้ อบแบบสอบถาม พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่
เป็นเพศหญิง จานวน 291 คน คิดเป็นร้อยละ 72.8 ช่วงอายุอยูร่ ะหว่าง 20 - 30 ปี จานวน 178 คน คิด
เป็นร้อยละ 44.5 มีสถานภาพโสด จานวน 244 คน คิดเป็นร้อยละ 61.0 ซึง่ ส่วนใหญ่การศึกษาอยูใ่ น
ระดับปริญญาตรี จานวน 323 คน คิดเป็ นร้อยละ 80.8 และมีอาชีพพนักงานบริษทั เอกชน จานวน 157 คน
คิดเป็ นร้อยละ 39.3 โดยมีรายได้เฉลีย่ ต่อเดือน 10,001 - 20,000 บาท จานวน 150 คน คิดเป็นร้อยละ
37.5 ซึง่ สอดคล้องกับงานวิจยั ของ ปญั ชลี สังขรัตน์ (2554) ได้ทาการศึกษาเรือ่ ง การรับข้อมูลจากการสื่อสาร
ทางการตลาดแบบบูรณาการ
และรูปแบบการดาเนินชีวติ ทีส่ ่งผลต่อการตัดสินใจซือ้ เครือ่ งดื่มเพือ่ สุขภาพ
(Functional Drink) ของผูบ้ ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ผลการศึกษาพบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามส่วนใหญ่
เป็นเพศหญิง มีอายุระหว่าง 20 - 30 ปี มีการศึกษาระดับปริญญาตรี ประกอบอาชีพพนักงานบริษทั เอกชน
และมีรายได้ต่อเดือนระหว่าง 10,000 - 20,000 บาท
ผลการวิ เคราะห์ระดับความสาคัญการสื่อสารทางการตลาดแบบบูรณาการและการตัดสิ นใจใช้
บริ การฟู้ ดแลนด์ซุปเปอร์มาร์เก็ตศูนย์การค้าเทอร์มินอล 21 โคราช
ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลการวิจยั เชิงปริมาณ โดยใช้สถิตพิ รรณนา พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามให้
ระดับความสาคัญการสื่อสารทางการตลาดแบบบูรณาการและการตัดสินใจใช้บริการฟู้ดแลนด์ซุปเปอร์
มาร์เก็ตศูนย์การค้าเทอร์มนิ อล 21 โคราช ให้ระดับความสาคัญมากทีส่ ุด โดยให้ความสาคัญกับการขาย
โดยพนักงานเป็ นอันดับแรก รองลงมาคือ ด้านการส่งเสริมการตลาด ด้านการโฆษณา ด้านการ
ประชาสัมพันธ์ และด้านการตลาดทางตรงเป็นข้อสุดท้ายตามลาดับ
อภิ ปรายผล
ปัจจัยด้านประชากรศาสตร์
ปจั จัยด้านประชากรศาสตร์ สามารถอภิปรายได้ว่า ปจั จัยด้านเพศ อายุ สถานภาพ การศึกษา
อาชีพ และ รายได้เฉลี่ยให้ระดับความสาคัญกับการตัดสินใจใช้บริการศูนย์ ฟ้ ูดแลนด์ซุปเปอร์มาร์เก็ต

ศู น ย์ก ารค้า เทอร์ม ิน อล 21 โคราชไม่ แ ตกต่ า งกัน เนื่ อ งจากฟู้ ดแลนด์ซุ ป เปอร์ม าร์เ ก็ต มีส ิน ค้า ที่
หลากหลาย ตอบโจทย์กลุ่มลูก ค้าในทุก เพศทุกช่วงอายุ ผู้บริโภคไม่ว่าจะมีอ าชีพใดก็สามารถหาซื้อ
สินค้าได้ง่าย อีก ทัง้ มีก ารจัดประชุม สัมมนา จัดประกวด อบรมต่ างๆเป็ นผลให้มผี ู้ เ ข้ามาใช้บริการ
หลากหลายระดับการศึกษา และด้วยฟู้ดแลนด์ซุปเปอร์มาร์เก็ต มีสนิ ค้าที่ราคาของสินค้าที่สามารถจับ
ต้อ งได้ก ับ ทุ ก กลุ่ ม เป้ า หมาย รายได้แ ละสถานภาพจึง ไม่ไ ด้เ ป็ น ตัว แปรที่ก าหนดการซื้อ สิน ค้า ซึ่ง
สอดคล้องกับสามารถ สิทธิมณี (2562) ศึกษาเรื่องปจั จัยที่ส่งผลต่อการซื้อสินค้าผ่านช่องทางออนไลน์ :
กรณีศกึ ษาจังหวัดน่ านและกรุงเทพมหานคร ผลการศึกษาพบว่าผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครที่ม ี
ปจั จัยส่วนบุคคลด้าน เพศ อายุ ระดับการศึกษาอาชีพทาให้การตัดสินใจซือ้ ผ่านช่องทางออนไลน์ ของ
ประชาชนจังหวัดน่าน และ กรุงเทพมหานครไม่ต่างกัน
ปัจจัยด้านการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ
ปจั จัยด้านการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ สามารถอภิปรายได้ว่า
ด้า นการโฆษณาส่ ง ผลต่ อ การตัด ตัด สิน ใจใช้บ ริก ารฟู้ ดแลนด์ซุ ป เปอร์ม าร์เ ก็ต ศู น ย์ก ารค้า
เทอร์มนิ อล21โคราช ผลการทดสอบสมมติฐาน โดยการวิเคราะห์สถิติถดถอยพหุคูณ พบว่า ด้านการ
โฆษณาส่งผลต่อการตัดตัดสินใจใช้บริการฟู้ดแลนด์ซุปเปอร์มาร์เก็ตศูนย์การค้าเทอร์มนิ อล 21 โคราช
สอดคล้องกับสมมติฐานทีต่ งั ้ ไว้ การโฆษณาเป็ นช่องทางการสื่อสารเพื่อโน้มน้าว แจ้งข่าวสาร เกี่ยวกับ
สินค้าและบริก าร ซึ่งผู้ประกอบการหรือธุรกิจ ต้องการจูงใจให้ผู้บริโภคเกิดความสนใจในสินค้าหรือ
บริก าร ปจั จุ บ ันจะเห็น การโฆษณา สื่อ ออนไลน์ เช่ น เฟซบุ๊ ก แฟนเพจ เว็บ ไซต์ สื่อ ตามป้ ายของ
ศูนย์การค้า และ สื่อสิง่ พิมพ์ เช่น แผ่นพับ หนังสือพิมพ์ ซึง่ สอดคล้องกับแนวคิด Kotler & Keller (2012)
ได้ให้ความหมายว่า การโฆษณาหมายถึง การถ่ายทอดข้อมูลข่าวสารผ่านสื่อโฆษณา เป็ นการสื่อสารที่
ไม่ใช้บุคคลแต่ใช้ส่อื มวลชนในการส่งสารไปยังผูบ้ ริโภคเป็ นการส่งสารไปยังบุคคลหลายๆ บุคคลในเวลา
เดีย วกัน เรีย กว่ า เป็ น การส่ ง สารทางเดีย วที่ผู้บ ริโ ภคไม่ส ามารถตอบโต้กับ ผู้โ ฆษณาได้ท ัน ที เช่ น
โทรทัศน์ หนังสือพิมพ์ วิทยุ อินเทอร์เน็ต นิตยสาร และป้ายโฆษณาตามสถานทีต่ ่างๆ เป้นต้น เพื่อเป็ น
การจูงใจทาให้ลกู ค้าเกิดความสนใจสินค้า โดยผูโ้ ฆษณาต้องเสียค่าใช้จ่ายในการโฆษณาจากสื่อนัน้ ทัง้ นี้
การทาโฆษณามีว ตั ถุประสงค์เ พื่อ จูงใจผู้บริโภคให้เกิดพฤติกรรมการซื้อ สินค้าหรือ บริการ และเพื่อ
เผยแพร่ขอ้ มูลของสินต้าหรือบริการ การโฆษณาถือเป็ นวิธกี ารสื่อสารทางการตลาดที่เป็ นที่รจู้ กั อย่าง
มาก
ด้านการประชาสัมพันธ์ส่งผลต่อการตัดตัดสินใจใช้บริการฟู้ดแลนด์ซุปเปอร์มาร์เก็ต ศูนย์การค้า
เทอร์มนิ อล21โคราช ผลการทดสอบสมมติฐาน โดยการวิเคราะห์สถิติถดถอยพหุคูณ พบว่า ด้านการ
ประชาสัมพันธ์ส่งผลต่อการตัดตัดสินใจใช้บริการฟู้ดแลนด์ซุปเปอร์มาร์เก็ตศูนย์การค้า
เทอร์มนิ อล21โคราช สอดคล้องกับสมมติฐานทีต่ งั ้ ไว้ การประชาสัมพันธ์เป็ นกิจกรรมทีไ่ ม่ได้มุ่งเน้นเพื่อ
ขายสินค้าหรือบริการแต่เป็ นการติดต่อสื่อสารเพื่อให้เกิดทัศนคติทด่ี รี ะหว่างผูป้ ระกอบการหรือธุรกิจต่อ
สาธารณชนเพื่อมุง่ เน้นการสร้างรักษาและแก้ภาพลักษณ์ของตราสินค้า และเป็ นเครื่องมือยอดนิยมทีส่ ุด

ในยุคปจั จุบนั เนื่องจากช่วยประหยัดงบประมาณในการสื่อสารไปยังกลุ่มเป้าหมาย ซึ่งสอดคล้องกับ
แนวคิด Kotler & Keller (2012) ได้ให้นิยามความหมายของการประชาสัมพันธ์ เป็ นรูปแบบการ
ติดต่อสื่อสารขององค์กรไปยังสาธารณชน เพื่อสร้างความน่ าเชื่อถือทีด่ แี ก่องค์กร สามารถกระทาได้โดย
การให้ขา่ ว เพื่อส่งข้อมูลทีม่ ปี ระโยชน์ และสร้างมูลค่าเพิม่ ให้แก่สนิ ค้าให้เหนือกว่าคู่แข่ง
ด้านการส่งเสริมการขายส่งผลต่อการตัดตัดสินใจใช้บริการฟู้ดแลนด์ซุปเปอร์มาร์เก็ตศูนย์การค้า
เทอร์มนิ อล21โคราช ผลการทดสอบสมมติฐาน โดยการวิเคราะห์สถิติถดถอยพหุคูณ พบว่า ด้านการ
ส่งเสริมการตลาดส่งผลต่อการตัดตัดสินใจใช้บริการฟู้ดแลนด์ซุปเปอร์มาร์เก็ตศูนย์การค้าเทอร์มนิ อล21
โคราช สอดคล้องกับสมมติฐานที่ตงั ้ ไว้ การส่งเสริมการขายเป็ นเครื่องมือในการสื่อสารการตลาดที่มุ่ง
เสนอผลประโยชน์ พเิ ศษ ข้อ เสนอหรือสิ่งจูงใจพิเ ศษ ให้แก่ กลุ่ มลูกค้ าเป้าหมายเป็ นครัง้ คราว เพื่อ
กระตุ้นยอดขายให้ผู้บริโภคเร่งเกิดการซื้อสินค้าเร็วขึน้ หรือซื้อทันที ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิด สิทธิ ์ ธีร
สรณ์ (2555) กล่าวเพิม่ เติมว่า การส่งเสริมการขาเป็ นการสื่อสารทางการตลาดทีเ่ พิม่ คุณค่าหรือสิง่ จูงใจ
ให้แก่สนิ ค้าหรือบริการเน้นทาโดยใช้กจิ กรรมโดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อให้ผบู้ ริโภคตอบสนองหรือซือ้ สินค้า
ในทันที
ด้า นการขายโดยพนั ก งานส่ ง ผลต่ อ การตัด ตัด สิน ใจใช้บ ริก ารฟู้ ดแลนด์ ซุ ป เปอร์ม าร์ เ ก็ ต
ศูนย์การค้าเทอร์มนิ อล21โคราช ผลการทดสอบสมมติฐาน โดยการวิเคราะห์สถิตถิ ดถอยพหุคูณ พบว่า
ด้านการขายโดยพนัก งานส่ งผลต่ อ การตัดตัดสินใจใช้บริการฟู้ ด แลนด์ซุปเปอร์มาร์เ ก็ต ศูนย์การค้า
เทอร์มนิ อล21โคราช สอดคล้องกับสมมติฐานที่ตงั ้ ไว้ การขายโดยพนักงานพนักงานทีม่ คี วามซื่อสัต ย์
เทีย่ งตรงต่อการให้บริการ พนักงานทีม่ บี ุคลิกภาพดี เอาใจใส่ บริการด้วยความสุภาพ และพนักงานทีม่ ี
ความรู้ สามารถตอบคาถาม ให้คาแนะนาได้ชดั เจนจะส่งผลทาให้ผบู้ ริโภคตัดสินใจซือ้ ซึง่ สอดคล้องกับ
แนวคิด สิทธิ ์ ธีรสรณ์ (2555) ได้ให้ความหมายไว้ว่า การขายโดยบุคล หมายถึง การสื่อสารแบบบุคคล
ต่อบุคคล ทีม่ พี นักงานขายพยายามโน้มน้าวใจลูกค้าคล้อยตามและตัดสินใจเลือกซือ้ สินค้า สอดคล้องกับ
Kotler & Keller (2012) กล่าวว่า การขายโดยพนักงานขายมีความสาคัญต่อความสาเร็จของธุรกิจอย่าง
ยิง่ เพราะเป็ นส่วนหนึ่งทีส่ าคัญของระบบการตลาด และสามารถนามาเป็ นกลยุทธ์ทางการตลาดเพื่อให้
เหนือกว่าคู่แข่ง
ด้านการตลาดทางตรงส่งผลต่อการตัดสินใจใช้บริการฟู้ ดแลนด์ซุปเปอร์มาร์เก็ตศูนย์การค้า
เทอร์มนิ อล21โคราช ผลการทดสอบสมมติฐ าน โดยการวิเ คราะห์ส ถิติถ ดถอยพหุคูณ พบว่า ด้า น
การตลาดทางตรงส่งผลต่อการตัดตัดสินใจใช้บริการฟู้ดแลนด์ซุปเปอร์มาร์เก็ตศูนย์การค้าเทอร์มนิ อล21
โคราช สอดคล้องกับสมมติฐานทีต่ งั ้ ไว้ ซึง่ สอดคล้องกับแนวคิด สิทธิ ์ ธีรสรณ์ (2555) การตลาดทางตรง
เป็ นการสื่อสารทางการตลาดโดยตรงระหว่างองค์กรกับลูกค้าเป้าหมาย โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อกระตุ้นให้
ลูกค้าตอบกลับโดยวิธตี ่าง ๆ เช่น ทางโทรศัพท์ ทางไปรษณีย์ ทางสื่อ อิเล็กทรอนิกส์ หรือเข้ามาหา
วิธกี ารตลาดทางตรง เช่น การตลาดทางไกล ไปรษณียต์ รง การโฆษณา แบบตอบกลับโดยตรง การขาย
สินค้าทางโทรทัศน์ช่องเคเบิล้ และการโฆษณานอกสถานทีใ่ นบางกรณี ผูท้ าการสื่อสารทางการตลาดที่

เลือกใช้การตลาดทางตรงจะต้องมีขอ้ มูล เกี่ยวกับกลุ่มเป้าหมาย ต้องมีฐานข้อมูลในการส่งไปรษณีย์
หรือหมายเลขโทรศัพท์ หรือที่อยู่ อีเมล์ใน การติดต่อ ต้องใช้ฐานข้อมูลที่มคี ุณภาพและประกอบด้วย
รายชื่อคนหรือตลาดเป้าหมายทีแ่ ท้จริง การตลาดทางตรงจึงจะประสบความสาเร็จ
ข้อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะงานวิ จยั
1. ด้ า นบริห ารจัด การ ผู้ ป ระกอบการ / ผู้ บ ริห ารฟู้ ดแลนด์ ซุ ป เปอร์ ม าร์ เ ก็ ต ศู น ย์ก ารค้ า
เทอร์มนิ อล21โคราช ควรมีการกาหนดยนโยบายเชิงกลยุทธ์ธุรกิจ โดยการนาผลการศึกษาพบว่า
ผูใ้ ช้บริการส่วนใหญ่เป็ นเพศหญิง อายุอยู่ระหว่าง 20-30 ปี มีสถานภาพโสด ส่วนใหญ่การศึกษาอยู่ใน
ระดับปริญญาตรี มีอาชีพพนักงานบริษัทเอกชน และมีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 10,001 - 20,000 บาท
ดังนัน้ เมือ่ ทราบกลุ่มเป้าหมายแล้วทาให้สามารถนาข้อมูลเหล่านี้ไปปรับปรุงการดาเนินธุรกิจเพื่อนาไปใช้
ปฏิบตั ิให้เหมาะสมหรือ ใกล้เคียงกับพฤติกรรมและความต้องการของผู้บริโภค และเป็ นการเพิม่ ฐาน
ลูกค้าให้มากขึน้ เพื่อให้ธุรกิจประสบความสาเร็จมันคง
่ และยังยื
่ น
2. ด้านการตลาด ผูป้ ระกอบการ / ผูบ้ ริหารฟู้ดแลนด์ซุปเปอร์มาร์เก็ตศูนย์การค้าเทอร์มนิ อล21
โคราช ควรวางแผนการตลาดโดยพิจารณาถึงปจั จัยทางด้านการตลาดที่ส่งผลต่อการตัดสินใช้บริการ
ได้ แ ก่ ด้ า นการโฆษณา ควรตระหนั ก ถึง สื่อ ออนไลน์ เช่ น เฟซบุ๊ ก แฟนเพจ เว๊ บ ไซต์ ด้ า นการ
ประชาสัมพันธ์ มีการแจ้งข่าวสาร สิทธิพเิ ศษให้กบั ผูบ้ ริโภค ด้านการส่งเสริมการขายมีการมอบส่วนลด
พิเ ศษ ด้านการขายโดยพนักงานโดยทาการเลือ กสรรพนัก งานทีม่ คี วามรู ้ สามารถตอบค าถาม ให้
คาแนะนาได้ชดั เจน และด้านการตลาดทางตรง สะสมคะแนนแลกรับ gift voucher เป็นต้น
3. ด้านผูใ้ ห้บริการ ผู้ประกอบการ / ผูบ้ ริหารฟู้ดแลนด์ซุปเปอร์มาร์เก็ตศูนย์การค้าเทอร์มนิ อล
21โคราช ควรมีก ารพัฒนาศัก ยภาพของพนักงาน โดยการจัดฝึ กอบรมเพื่อ สร้างทัศ นคติท่ดี ีต่อ การ
ให้บริการ อีกทัง้ ยังต้องให้พนักงานฝึ กฝนความสามารถในการแก้ไขปญั หา และเกิดเป็ นการบริการที่ด ี
ยิง่ ขึน้ ไป
ข้อเสนอแนะงานวิ จยั ครัง้ ต่อไป
1.
ควรศึกษากลุ่มตัวอย่างผูบ้ ริโภคทีไ่ ม่เคยใช้บริการฟู้ดแลนด์ซุปเปอร์มาร์เก็ตศูนย์การค้า
เทอร์มนิ อล21โคราช และนาข้อมูลทีไ่ ด้ไปใช้วเิ คราะห์ในการวางแผนกลยุทธ์ทางการตลาด เพื่อเพิม่
จานวนกลุ่มผูบ้ ริโภคใหม่ๆให้เข้ามาใช้บริการ
2.
ควรศึกษาในเชิงคุณภาพทีว่ เิ คราะห์และเก็บข้อมูลเชิงลึกจากกลุ่มเป้าหมายหลัก เพื่อ
เป็นประโยชน์ต่อวางแผนกลยุทธ์ทางการตลาดให้ชดั เจนยิง่ ขึน้
3. ควรศึกษาเปรียบเทียบระหว่างซูปเปอร์มาร์เก็ตแห่งอื่นทีม่ ผี บู้ ริโภคเป้าหมายกลุ่มเดียวกัน
เพื่อจะได้ทราบถึงความต้องการของผูบ้ ริโภคและนามาวิเคราะห์ค่แู ข่งทางการตลาด

4.
ควรศึกษาแนวทางและการบริหารจัดการฟู้ดแลนด์ซุปเปอร์มาร์เก็ตศูนย์การค้า
เทอร์มนิ อล 21 โคราช โดยทาการวิเคราะห์กลุ่มเป้าหมายผูบ้ ริโภคชาวต่างประเทศซึง่ จะทาให้
ผูป้ ระกอบการสามารถสร้างได้เพิม่ ขึน้
5.
ควรศึกษาเกีย่ วกับปจั จัยทีม่ ผี ลต่อความจงรักภักดีของผูบ้ ริโภคฟู้ดแลนด์ซุปเปอร์มาร์
เก็ตศูนย์การค้าเทอร์มนิ อล 21 โคราชเพื่อรักษาฐานลูกค้าเดิม
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