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บทคัดยอ
การวิจัยนี้ มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาการสื่อสารทางการตลาดแบบบูรณาการที่มีผลการตัดสินใจซื้อ
โทรศัพทมือแอปเปล รุนไอโฟน ของกลุมเจนเนอเรชันวาย ในเขตเทศบาลนครนครราชสีมา ประชากรที่ใชใน
การศึกษา คือ กลุมเจเนอเรชัน ในเขตเทศบาลนครนครราชสีมานครราชสีมา จํานวน 400 คนโดยไดกําหนด
วิธีการสุมตัวอยางโดยใชความนาจะเปน(probability Sampling) และใชแบบสอบถามเปนเครื่องมือในการ
รวบรวมขอมูล วิเ คราะหขอมูล ดวย สถิติเ ชิง พรรณนา ไดแก คาความถี่ รอยละ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน และการทดสอบสมมติฐานดวยการวิเคราะหการถดถอยพหุคูณ ผลการวิจัยพบวา การสื่อสารทาง
การตลาดแบบบูรณาการในดานการสื่อสารแบบปากตอปาก การจัดกิจกรรมพิเศษ และการขายโดยพนักงาน
ขาย และการโฆษณา มีผ ลตอการตัดสินใจซื้อโทรศัพทมือถือ แอปเปล รุนไอโฟน ของกลุมเจเนอเรชัน วาย
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 จากผลการศึกษาวิจัยผูประกอบการควรใหความสําคัญกับการฝกอบรม
พนักงาน และการพัฒนาระบบการจัดการการสรางความสัมพันธกับลูกคาเพื่อสรางความไดเปรียบทางการ
แขงขันอยางยั่งยืนของกิจการตอไป
คําสําคัญ การสื่อสารทางการตลาดแบบบูรณาการ, กระบวนการตัดสินใจซื้อ, เจนเนอเรชันวาย
ABSTRACT
The objective of this research was to study the of the integrated marketing
communications affects purchasing decision Making on choosing apple iphone for gen Y in
Nakhon Ratchasima. Used sample group 400 people of the Generation of Nakhon
Ratchasima province. Determined using probability sampling. The tools used in this study are
questionnaires and data analysis employed frequency, percentage, mean, standard deviation
and multiple regression analysis. The results showed that average level of the opinions
about the integrated marketing communication and decision to purchase Apple Iphone for
generation Y people in Nakhon Ratchasima at a high level. The research found that,
integrated marketing communications in the field of viral communication, special events,
sales by salesman and advertising have all influenced the decision by the generation Y
group to buy the Apple iPhone was statistically significant at the 0.01 level. The results of
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the study showed that the entrepreneurs should focus on staff training and developing
customer relationship management systems to further enhance the company's competitive
advantage.
Keywords: Integrated marketing communications, Purchasing, Generation Y
บทนํา
ในโลกยุคปจจุบันที่เทคโนโลยีมีความกาวหนาและพัฒนาไปอยางรวดเร็ว ทําใหชีวิตของมนุษยตอง
พึ่งพาเทคโนโลยีในการใชชีวิตประจําวันอยูเสมอโทรศัพทมือถือ เปนรูปแบบของการติดตอสื่อสารรูปแบบหนึ่ง
ที่มีมาเปนระยะเวลายาวนานมากกวา 40 ป และลักษณะของโทรศัพทมือถือมีลักษณะที่เปลี่ยนไปตามยุกต
สมัยและเทคโนโลยีที่พัฒนาอยางตอเนื่อง จากโทรศัพทที่มีขนาดใหญ ราคาแพง สามารถใชงานไดเพียงการ
โทรเขาและโทรออก มาสู การสงขอความ การโหลดเพลงรอสาย และการเลนเกมสเปนตน จนนํามาสูโทรศัพท
ที่มีขนาดเล็ก ราคาถูก สามารามทํางานไดหลากหลายไมแพโทรศัพทราคาแพงในอดีต ที่ในปจจุบันรูจักกัน
อยางแพรหลายที่เรียกวา สมารทโฟน พัฒนาการของโทรศัพท มีการพัฒนาอยางตอเนื่องเพื่อใหสอดคลองกับ
ความตองการในการใชงานของแตละบุคคล แสดงสถานภาพรวมและความเปนตัวตนของบุคคลนั้นๆ ไดอยาง
ตรงตามวัตถุประสงคการใชงานอยางแทจริง ทั้งจากกลุมผูบริโภคที่ยังไมมีสมารทโฟนและ กลุมผูที่ใชสมารทโฟ
นอยูแลว แตตองการเปลี่ยนโทรศัพทเ ครื่องใหมมีปจจัยมาจากความตองการโทรศัพทที่มีสมรรถนะสูงขึ้น
เนื่องจากโทรศัพทเคลื่อนที่แบบสมารทโฟนมีใหเลือกหลากหลายยี่หอ และดวยราคาที่มีใหเลือกหลากหลาย
มากขึ้น โดยมีราคาหลักพันจนถึงราคาหลักหมื่น จากเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่มีการพัฒนาอยาง
รวดเร็วทําใหผูบริโภคในปจจุบันมีปริมาณความตองการใชสมารทโฟนเพิ่มขึ้น ตลาดของโทรศัพทมือถือแบบ
สมารทโฟนมีการแขงขันกันอยางรุนแรงของผูผลิตแตละรายรวมทั้งการพัฒนาผลิตภัณฑใหมีความแตกตางใน
แตละตรายี่หอ เพื่อสรางการรับรูและสรางภาพลักษณใหกับผลิตภัณฑของตน จากเหตุผลดังกลาวสงผลให
ผูบ ริ โ ภคในป จ จุ บั น นั้ น ต อ งใช ร ะยะเวลาในการศึ ก ษาหาข อ มู ล เพื่ อ นํา มาใช ใ นการตั ด สิ น ใจในการซื้ อ
โทรศัพทมือถือแบบสมารทโฟนมากขึ้น (ศักดิ์ดา เกิดการ, 2560: 24)
โทรศัพทมือถือแอปเปล รุนไอโฟน คือจุดเปลี่ยนครั้งยิ่งใหญของบริษัทผูผลิต ในป พ.ศ.2550 การ
เปลี่ยนชื่อบริษัทผูผลิตจากแอปเปลคอมพิวเตอร เปน แอปเปล ในเวลาเดียวกันการเปดตัวผลิตภัณฑดังกลาว
เทากับเปนการปรับตําแหนงของผูผลิต จากเดิมที่เปนบริษัทผูผลิตคอมพิวเตอร กลายเปน ผูใหบริการอุป กรณ
ที่สอดคลองกับรูปแบบการใชชีวิต นอกจากนั้นแอปเปลยังเปนตราสินคาที่แข็งแกรงอยูในระดับที่คนซื้อสินคา
แอปเปล ไมไดเปนเพียงลูกคาเทานั้น แตเปนผูบริโภคที่มีความภัคดีตอตราสินคานั้นสูงมากๆ สําหรับตลาดใน
ประเทศไทยนั้น การเปดตัวโทรศัพทไอโฟนแตละรุน ไดรับกระแสตอบรับเปนอยางดี (เอกพล ชูเชิด, 2017,
พฤศจิกายน)
ตลาดของโทรศัพทมือถือแบบสมารทโฟนพยายามเขาถึงรูปแบบการดําเนินชีวิตของผูบริโภค อีกทั้ง
ยังเจาะจงไปที่กลุม เจนเนอเรชันวายซึ่งถือเปนผูบริโภคกลุมที่ใหญที่สุดของโลกหรือประมาณหนึ่งในสามของ
ประชากรโลก มีสัดสวนคิดเปนรอยละ 32 ของประชากรโลก ในขณะที่ เจนเนอเรชัน X มีสัดสวนคิดเปน
ประมาณรอยละ 19 ของประชากรโลกและ Babวาย Boomers มีสัดสวนคิดเปนประมาณรอยละ 17 กลุมเจน
เนอเรชัน วายเปนกลุมผูบริโภคที่เกิดในชวงการใชงานอินเทอรเน็ตและเครือขายสังคมออนไลนกําลังไดรับ
ความนิยมอยางมาก ทําใหคนรุนนี้ชอบใชชองทางออนไลนในการติดตอสื่อสารระหวางกันมากกวารุนกอนเจน
เนอเรชัน วายจึงมีแนวโนมที่จะเปนกลุมผูบริโภคชั้นนําที่มีขนาดตลาดใหญที่สุดเทาที่เคยมีมาในโลกและจะยังมี
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แนวโนมนี้ตอไปในอนาคตดวย (Economic Intelligence Center, 2015) เจนเนอเรชันวายไทยก็มีแนวโนมที่
คลายคลึง กับ กลุม เจนเนอเรชัน วายทั่วโลก โดยไมไดเ ปนเพียงแคผูบ ริโ ภคกลุม ที่ใหญที่สุดในตลาดไทย
ในตอนนี้เทานั้น แตยังคงเปนกลุมผูบริโภคที่ใหญที่สุดตอไปในอนาคต ในป 2015 ประชากร เจนเนอเรชัน วาย
ไทยอยูราวรอยละ28 ของประชากรทั้งหมด ในขณะที่เจนเนอเรชัน X จะอยูที่รอยละ 25 และเจนเนอเรชัน
Babวาย Boomers จะอยูท ี่รอยละ23 ดังนั้นเจนเนอเรชันวายในไทยจึงกลายเปนผูบริโภคกลุมที่ใหญที่สุดใน
ปจจุบัน และจะยังคงเปนผูบริโภคกลุมใหญที่สุดในอนาคตอีกดวย (พิภพ อุดร, 2560: 17)
จึงเห็นไดวาปจจุบัน เจนเนอเรชันวายถือเปนผูบริโภคกลุมที่ใหญที่สุดในโลก และในประเทศไทย
โดยเฉพาะในกลุมไอทีและโทรศัพทมือถือ ดังนั้นผูวิจัยจึงสนใจที่จะศึกษาและมุงเนนถึงประเด็นการสื่อสารทาง
การตลาดแบบบูรณาการที่มีผลตอการตัดสินใจซื้อโทรศัพทมือถือแอปเปลรุนไอโฟน ของกลุมเจเนอเรชันวาย
ในเขตเทศบาลนครนครราชสีมา ซึ่งผลการศึกษาในดานนี้จะเปนประโยชนตอผูประกอบธุรกิจสมารทโฟนใน
ระดับชาติและระดับทองถิ่น ทําใหเกิดชองทางในการติดตอสื่อสารกับลูกคาไดอยางเหมาะสม สอดคลองกับ
กลุม เจนเนอเรชัน วายเพิ่ม มากขึ้น อี ก ทั้ง นํ าไปปรั บ ปรุ ง ใหต รงกับ การรับ รูและความตองการของลูก ค า
กลุมเปาหมาย ที่มีพฤติกรรมการบริโภคที่ซับซอนมากกวาเจนเนอเรชันอื่น
วัตถุประสงคของการวิจัย
เพื่อศึกษาการสื่อสารทางการตลาดแบบบูรณาการที่มีผลตอการตัดสินใจซื้อโทรศัพทมือถือ แอปเปล
รุนไอโฟน ของกลุมเจเนอเรชันวายในเขตเทศบาลนครนครราชสีมา
การทบทวนวรรณกรรม
การศึกษาวิจัยครั้งนี้เปนการศึกษา 1) การสื่อสารทางการตลาดแบบบูรณาการ ซึ่งเปนเครื่องมือการ
สื่อสารทางการตลาดที่หลากหลาย เพื่อออกแบบกิจกรรมการสื่อสารที่สมบูรณ เกิดความตอเนื่องของขาวสาร
ของผลิตภัณฑและผูบริโภค โดยนํามาใชอยางสรางสรรคและเหมาะสมกับงบประมาณและเปาหมายองคกร
เพื่อเปนการแจงขาวสาร สรางแรงจูงใจ และเตือนความทรงจําแกกลุมเปาหมายและกอใหเกิดความสัมพันธที่ดี
กับผูบริโภค ผูวิจัยไดบูรณาการแนวคิดของ Kotler and keller (2009) ซึ่งประกอบไปดวย การตลาดทางตรง
การโฆษณา การสื่อสารแบบปากตอปาก การตลาดโดยการจัดกิจกรรมพิเศษ และ การขายโดยพนักงานขาย2)
กระบวนการตัดสินใจซื้อเปนกระบวนการที่วาดวยลําดับขั้นของการตัดสินใจซื้อของผูบริโภคทําใหนักการตลาด
เขา ใจถึง วิ ธี ก ารตั ดสิ นใจซื้ อของผูบ ริโ ภค เพื่อ นํา มาใชใ นการกํา หนดกลยุ ท ธ ตา ง ๆ ขององค ก รอย างมี
ประสิทธิภาพ เพื่อใหการสื่อสารทางการตลาดขององคกรสามารถจูงใจผูบริโภคใหเกิดการยอมรับผลิตภัณฑที่
ตองการนําเสนอ โดยใชทรัพยากรขององคกรใหคุมคาที่สุด ผูวิจัยไดบูรณาการแนวคิ ดของ Kotler and
Armstorng (2014) ประกอบดวยกระบวนการตัดสินใจดานขั้นตอนการรับรูปญหา ดานการคนขอมูล ดานการ
ประเมินทางเลือก ดานการตัดสินใจซื้อ และดานพฤติกรรมหลังการใชซึ่งเปนขั้นตอนการตัดสินใจมี่เปนไปที่
กระบวนการตัดสินใจซื้อของผูบริโภคเปนหลักโดยการเชื่อมโยงเขากับอิทธิพลตางๆของผูบริโภค ซึง่ มีงานวิจยั ที่
เกี่ยวของดังนี้ 1) รังสิยา พวงจิตร (2555) ไดทําการศึกษาเรื่อง เครื่องมือการสื่อสารทางการตาดแบบบูรณา
การทีมีผลตอพฤติกรรมการซื้อ และความภักดีตอตราสินคาของเครื่องสําอาง Oriental Prinessของผูบริโภค
เพศหญิงในเขตกรุง เทพมหานครพบวาเครื่องมือสื่อสารทางการตลาด ดานการโฆษณา มีความสัม พันธกับ
พฤติกรรมการซื้อเครื่องสําอาง Oriental Princess2) จันทรจิรา กลิ่นมาลี (2554 ) ไดทําการศึกษาเรื่อง
เครื่องมือสื่อสารการตลาดที่มีผ ลตอพฤติกรรมการซื้อเนื้อสัตวแชเ ย็นจากไฮเปอรม ารเก็ตของผูบ ริโ ภคใน
กรุงเทพมหานคร ผลการศึก ษาพบวาเห็นการโฆษณาในรูปแบบโทรทัศนม ากที่สุดและใหความสําคัญ กับ
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การตลาดเชิงกิจกรรมในรูปแบบการจัดแสดงการประกอบอาหารดวยเนื้อสัตว แชเย็น 3) ปญชลี สังขรัตน
(2554) ไดทําการศึกษาเรื่อง การรับรูขอมูลจากการสื่อสารทางการตลาดแบบบูรณาการ และรูปแบบการ
ดําเนินชีวิตที่สง ผลตอการตัดสินใจซื้อเครื่องดื่ม เพื่อสุขภาพ(Functionnal Drink) ของผูบ ริโ ภคในเขต
กรุงเทพมหานคร พบวาการสื่อสารทางการตลาดแบบบูรณาการดานการสงเสริมการขายและดานการตลาดเชิง
กิจกรรม มีอิทธิพลตอการตัดสินใจซื้อเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ
ขอบเขตการวิจัย
1.ขอบเขตประชากร
ประชากรที่ศึกษา คือ กลุม เจนเนอเรชันวายในเขตเทศบาลนครนครราชสีมา ที่ใชโ ทรศัพทมือถือ
ไอโฟน ซึ่ง ไม ท ราบจํ านวนประชากรที่ แนน อน โดยไดกํา หนดวิธี ก ารสุ ม ตัว อย างโดยใชค วามนา จะเป น
(probability วาย Sampling) เปนการเลือกการสุมตัวอยางแบบงาย เพื่อความเหมาะสมในการวิจัยหรือผูที่ให
ความรวมมือกับผูวิจัย กลุมตัวอยางในการวิจัยในครั้ง มีการคํานวณขนาดตัวอยา งโดยใชสูตรของ Cochran
(1977) ไดจํานวนกลุมตัวอยางจํานวน 385 ตัวอยาง เพื่อสํารองความผิดพลาด จึงขอเก็บตัวอยางเพิ่ม 15
ตัวอยาง รวมทั้งสิ้น 400 ตัวอยาง
2. ขอบเขตตัวแปร
ตัวแปรตนคือ การสื่อสารทางการตลาดแบบบูรณาการ ประกอบดวย ดานการตลาดทางตรง (X1)
ดานการโฆษณา (X2) ดานการสื่อสารแบบปากตอปาก (X3) ดานการตลาดโดยการจัดกิจกรรมพิเศษ
(X4) และการขายโดยพนักงานขาย (X5)
ตัวแปรตาม คือ กระบวนการตัดสินใจซื้อ ประกอบดวย1) ดานขั้นตอนการรับรูปญหา 2) ดานการคน
ขอมูล 3) ดานการประเมินทางเลือก 4) ดานการตัดสินใจซื้อ 5) ดานพฤติกรรมหลังการใช
3. ขอบเขตเวลา
ทําการศึกษาวิจัยภายในระหวางวันที่ 1 มกราคม พ.ศ.2561 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2561
วิธีดําเนินการวิจัย
1.ระเบียบวิธีวิจัย
การวิจัยนี้เปนการวิจัยเชิงปริมาณ โดยใชแบบสอบถามเปนเครื่องมือในการเก็บรวบรวมขอมูล ซึ่ง
สรางขึน้ จากการศึกษาแนวคิด ทฤษฎี และผลการวิจัยที่เกี่ยวของ
2.ขั้นตอนการวิจัย
ศึกษาคนควา รวบรวมขอมูล และทําการศึกษาแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวของเพื่อกําหนด
เปนกรอบแนวคิดในการวิจัย และเพื่อสรางเครื่องมือวิจัย เครื่องมือที่ใชในการวิจัย คือ แบบสอบถามขอมู ล
ทั่ว ไป แบบสอบถามความคิ ด เห็ น การสื่อ สารทางการตลาดแบบบู ร ณาการที่ มี ผ ลต อการตัด สิ นใจซื้ อ
โทรศัพทมือถือแอปเปล รุนไอโฟนของกลุมเจเนอเรชัน ในเขตเทศบาลนครนครราชสีมา มีทั้งแบบปลายปด
และปลายเปด แบบปลายปดมีลักษณะเปนแบบมาตรประมาณคา (rating scale) แบงเปน 5 ระดับ แบบ
ปลายเปดใหเ ขี ยนขอเสนอแนะ หรือความคิ ดเห็นอื่นๆ การหาคุณภาพของเครื่องมือโดยใหผูเ ชียวชาญ
ตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา และหาคาคามเชื่อมั่น (reliabilitวาย) โดยการวิเคราะหหาคาสัมประสิทธิ์
แอลฟาของครอนบัค (Cronbach’s Alpha Coefficient) ไดคาเทากับ การสื่อสารทางการตลาดแบบบูรณา
การ เทากับ 0.960 และกระบวนการตัดสินใจซื้อเทากับ 0.977 ซึ่ง มากกวา 0.7 แลวนําแบบสอบถามที่
ผูทรงคุณวุฒิใหขอเสนอแนะมาปรับปรุงแกไข แลวจึงนําไปเก็บขอมูล วิเคราะหขอมูล และสรุปผลการวิจัย
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3. การเก็บรวบรวมขอมูล
นําแบบสอบถามแจกใหกับกลุมเจนเนอเรชั่นวาย ในเขตเทศบาลนครนครราชสีมา ที่เปนกลุมตัวอยาง
และรับกลับคืนดวยตัวเอง
4.การวิเคราะหขอมูล
การวิเคราะหขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม โดยโปรแกรมคอมพิวเตอรสําเร็จรูป สถิติที่ใชในการ
วิเ คราะหคือสถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) ซึ่ง ประกอบดวยการแจกแจงความถี่คารอยละ
(Percentage) Statistics) คาเฉลี่ย (Mean) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) และ
วิเคราะหคาสหสัมพันธ (Correlation Analวายsis) และ การวิเคราะหการวิเคราะหถดถอยพหุคูณ (Multiple
Regression) ทําการวิเคราะหเชิงเนื้อหาแลวสรุปเสนอเปนความเรียง
ผลการวิจัย
วิเ คราะห ขอ มู ล ทั่ ว ไปของผู ต อบแบบสอบถามจากการวิ เ คราะห ข อมู ล ทั่ วไปของผู วิจั ย ได แ จก
แบบสอบถามไปยังกลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษา จํานวน 400 ฉบับไดรับแบบสอบถามกลับคืนและมีความ
สมบูรณทั้งหมด 400 ฉบับคิดเปนอัตราตอบกลับ (Response Rate) รอยละ 100.00 ของแบบสอบถามที่แจก
ใหกับกลุมตัวอยางพบวากลุมตัวอยางสวนใหญเปนเพศหญิง มีอายุ 20-25ป รายไดตอเดือนต่ํากวาหรือเทากับ
10,000 บาท มีการศึกษาระดับปริญญาตรีปจจุบันทานใชโทรศัพทมือถือยี่หอไอโฟนรุนอื่น (ไอโฟน x, ไอโฟน
7 plus) และสามารถวิเคราะหคาเฉลี่ยการสื่อสารทางการตลาดแบบบูรณาการ และกระบวนการตัดสินใจซื้อ
ในภาพรวม แสดงไวตามลําดับ ในตารางที่ 1 และตารางที่ 2
ตารางที่ 1 แสดงคาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของการสื่อสารทางการตลาดแบบบูรณาการในภาพรวม
การสื่อสารทางการตลาดแบบ
ระดับความ
ลําดับ
S.D.
x̄
บูรณาการ
คิดเห็น
การขายโดยพนักงานขาย
4.02
0.802
มาก
1
การตลาดทางตรง
3.93
0.751
มาก
2
การสื่อสารแบบปากตอปาก
3.92
0.760
มาก
3
การตลาดการจัดกิจกรรมพิเศษ
3.82
0.842
มาก
4
การโฆษณา
3.66
0.773
มาก
5
รวม
3.87
0.786
มาก
ผลการวิเคราะหขอมูลพบวา การสื่อสารทางการตลาดแบบบูรณาการในภาพรวมมีคาเฉลี่ยอยูใ นระดับ
มาก (xˉ = 3.87, S.D. = 0.786) เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา ดานการขายโดยพนักงานขายมีคาเฉลี่ยอยูใน
ระดับมาก (xˉ = 4.02, S.D. = 0.802) รองลงมาไดแกดานการตลาดทางตรงมีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก (xˉ =
3.93, S.D. = 0.751) และดานการโฆษณามีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก (xˉ = 3.92, S.D. = 0.760) ตามลําดับ
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ตารางที่ 2 แสดงคาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของกระบวนการตั ดสินใจซื้อโทรศัพทมือถือแอปเปล รุน
ไอโฟนใน ภาพรวม
ระดับความ
ระดับ
กระบวนการตัดสินใจซื้อ
S.D.
x̄
คิดเห็น
การตัดสินใจซื้อ
4.12
0.678
มาก
1
การคนขอมูล
4.04
0.730
มาก
2
พฤติกรรมภายหลังการซื้อ
4.04
0.678
มาก
2
การประเมินทางเลือก
3.92
0.760
มาก
3
การตระหนักถึงปญหา
3.80
0.813
มาก
4
รวม
3.98
0.736
มาก
ผลการวิเ คราะหความคิดเห็นกระบวนการตัดสินใจซื้อโทรศัพทมือถือแอปเปล รุนไอโฟนภาพรวม
คาเฉลี่ยอยูในระดับมาก (xˉ = 3.98, S.D. = 0.736) เมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวา ดานการตัดสินใจซื้อ
คาเฉลี่ยมาก (xˉ = 4.12, S.D. = 0.700) รองลงมาคือการคนขอมูล และพฤติกรรมภายหลังการซื้อคาเฉลี่ยอยู
ในระดับมาก (xˉ = 4.04, S.D. = 0.678) และดานการตระหนักถึงปญหาคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก (xˉ= 3.92,
S.D. = 0.760) ตามลําดับ
ผูวิจัยไดทําการตรวจสอบความสัมพันธระหวางตัวแปรอิสระโดยใชคา Variance Inflation Factor
(VIF) พบวาคา VIF ของตัวแปรอิสระมีคาตั้งแต 1.692 – 1.935 ซึ่งมีคานอยกวา 10แสดงวาไมมีความสัมพันธ
ระหวางตัวแปรอิสระ หรือไมมีปญหาความสัมพันธพหุรวมเชิงเสน(Multicollinearitวาย)
เมื่อตัวแปรอิสระทั้ง 5 ดาน ไดแก ดานการตลาดทางตรง (X1) ดานการโฆษณา (X2) ดานการสื่อสาร
แบบปากตอปาก (X3) ดานการตลาดโดยการจัดกิจกรรมพิเ ศษ (X4) และการขายโดยพนัก งานขาย(X5) มี
ความสัมพันธกับการตัดสินใจซื้อโทรศัพทมือถือ แอปเปล รุนไอโฟน ของกลุมเจเนอเรชันในเขตเทศบาลนคร
นครราชสีมา (วาย) ดังนั้นจึงตองการพยากรณการตัดสินใจซื้อโทรศัพทมือถือแอปเปล รุนไอโฟน ของกลุมเจน
เนอเรชั่นวาย ในเขตเทศบาลนครนครราชสีมา จากตัวแปรอิส ระดังกลา ว ดวยการใชวิธีการวิเ คราะหการ
ถดถอยแบบพหุคูณจากตัวแปรอิสระดังกลาว ดวยการใชวิธีการวิเคราะหการถดถอยแบบพหุคูณ (Multiple
Regression Analวายsis) ซึ่งผูวิจัยไดนําตัวแปรอิสระทุกตัวเขาสูสมการพยากรณดวยวิธีการ Enter (Enter
Method) ผลที่ไดจากการศึกษา โดยผลที่ไดจากการวิเคราะหขอมูลศึกษา
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ตารางที่ 3 การวิเคราะหการถดถอยพหุคูณ เพื่อพยากรณ การสื่อสารทางการตลาดแบบบูรณาการ กับ การ
ตัดสินใจซื้อโทรศัพทมือถือไอโฟน
คุณคาตราสินคาของคลินิกเสริมความงาม
ตัวแปรพยากรณ
B
SE
t
Sig
β
คาคงที่
1.443 0.145
9.932
0.000**
ดานการตลาดทางตรง
0.025 0.041 0.031 0.661 0.542
ดานการโฆษณา
0.075 0.038 0.096 1.981 0.048*
ดานการสื่อสารแบบปากตอปาก
0.164 0.038 0.202 4.302
0.000**
ดานการตลาดโดยการจัดกิจกรรมพิเศษ 0.125 0.037 0.147 3.403
0.001**
ดานการขายโดยพนักงานขาย
0.266 0.036 0.353 7.428
0.000**
2
R = 0.682, R = 0.466
*P<0.05, **P<0.01
จากตารางที่ 3การวิเคราะหการถดถอยพหุคูณของ (β) พบวาการสื่อสารทางการตลาดแบบบูรณา
การ4 ดาน ประกอบดวย ดานการโฆษณา (X2) ดานการสื่อสารแบบปากตอปาก (X3) ดานการตลาดโดยการ
จัดกิจกรรมพิเศษ (X4) และการขายโดยพนักงานขาย(X5) รวมกันพยากรณการตัดสินใจซื้อโทรศัพทมือถือ
แอปเปล รุนไอโฟนโดยมีประสิทธิภาพในการพยากรณเทากับรอยละ 46.60 (R2 = 0.466) เขียนเสนสมการ
อิทธิพล (β) ไดดังนี้
วาย=1.443+0.075(x2)*+0.164(x3)**+0.125(x4)**+0.226(x5)**
เมื่ อพิ จ ารณาตั ว แปรการสื่ อ สารทางการตลาดแบบบู ร ณาการการขายโดยพนั ก งานขายมี ค า
สัมประสิทธิ์ความถดถอยสูงสุด (β = 0.353, p <0.01) รองลงมาไดแกตัวแปรการสื่อสารทางการตลาดแบบ
บูรณาการแบบปากตอปาก (β = 0.206, p <0.01) รองลงมาไดแกตัวแปรการทางการตลาดแบบบูรณาการ
ดานตลาดโดยการจัดกิจกรรมพิเศษ (β = 0.174, p <0.05) สวนดานที่ไมมีผลกับการสื่อสารทางการตลาด
แบบบูรณาการกับ การตัดสินใจซื้อโทรศัพทมือถือแอปเปล รุนไอโฟน ของกลุม เจนเนอเรชั่น ไดแก ดาน
การตลาดทางตรง (β = 0.041, p >0.01) และ การโฆษณา (β = 0.038, p <0.01)
อภิปรายผลการวิจัย
จากผลการวิจัยมีประเด็นที่นาสนใจควรนํามาอภิปลายผลไดดังนี้
จากการวิจัยเรือง การสื่อสารทางการตลาดแบบบูรณาการที่มีผลตอการตัดสินใจซื้อโทรศัพทมือถือ
แอปเปล รุนไอโฟน ของกลุมเจเนอเรชันวาย ในเขตเทศบาลนครนครราชสีมา โดยสมมติฐานของการวิจัยครั้งนี้
คือ การสื่อสารทางการตลาดแบบบูรณาการมีผลตอการตัดสินใจซื้อโทรศัพทมือถือแอปเปล รุนไอโฟน ของ
กลุมเจนเนอเรชันวายในเขตเทศบาลนครนครราชสีมา สามารถนํามาอภิปรายผลตามความสําคัญของตัวแปรได
ดังนี้
1.ดานการโฆษณา เปนปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจซื้อโทรศัพทมือถือแอปเปล รุนไอโฟนในกลุมเจเนอเร
ชันวาย ในเขตเทศบาลนครนครราชสีมา ทั้งนี้เนื่องมาจาก เปนสื่อที่นําเสนอไดกวางขวางและกวางไกลมีการใช
สื่อหลายรูปแบบทั้งสื่อสิ่งพิมพ โปรชัวร และปายตางๆ สอดคลองกับแนวคิดของ Kotler and Keller (2009)
และสอดคลองกับงานวิจัยของจิลมิกา เจริญทนัง (2551) ไดทําการศึกษาเรื่อง การสื่อสารการตลาดเชิงบูรณา
การที่มีผลตอการซื้ออาหารแชแข็งพรอมรับประทาน พบวาดานการโฆษณามีผล การเลือกซื้ออาหารแชแข็ง
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พรอมรับประทานมากที่สุดและสอดคลองกับงานวิจัยของ จันทรจิรา กลิ่นมาลี (2554) ไดทําการศึกษาเรื่อง
เครื่องมือสื่อสารการตลาดที่มีผ ลตอพฤติกรรมการซื้อเนื้อสัตวแชเ ย็นจากไฮเปอรม ารเก็ตของผูบ ริโ ภคใน
กรุงเทพมหานคร ผลการศึกษาพบวาเห็นการโฆษณาในรูปแบบโทรทัศนมากที่สุด
2.ดานการสื่อสารแบบปากตอปากเปนปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจซื้อโทรศัพทมือถือแอปเปล รุนไอโฟ
นในกลุมเจเนอเรชันวาย ในเขตเทศบาลนครนครราชสีมาอยางมีนัยสําคัญ ทั้งนี้เนื่องจากการสื่อสารแบบปาก
ตอปากมีความลึก ซึ้ง และมีอิท ธิพลมากกวาสื่ออื่นๆ เพราะผูสง สารจะถายทอดอารมณความรูสึก ไดดีและ
ละเอียดกวา ซึ่งการใชบุคคลที่ใชสินคาแลวเกิดความพึงพอใจมายืนยันรับรองคุณสมบัติของสินคา เพื่อสราง
ความเชื่อมั่นใหผูใช สอดคลองกับแนวคิดของ Kotler and Keller (2009 และสอดคลองพนิตสิริ สมบูรณ
ภุมรินทร (2558) ไดทําการศึกษาเรื่อง การสื่อสารทางการตลาดแบบบูรณาการและคุณคาตราสินคามีผลตอ
การตัดสินใจซื้อสินคาขาวสารบรรจุถุงของผูบริโภคในจังหวัดนนทบุรีผลการศึกษาพบวา ดานการสื่อสารแบบ
ปากตอปากมีความสําคัญในระดับมากที่สุด
3.การตลาดโดยการจัดกิจกรรมพิเศษ เปนปจจัยมีผลตอการตัดสินใจซื้อโทรศัพทมือถือแอปเปล รุน
ไอโฟนในกลุมเจเนอเรชันวาย ในเขตเทศบาลนครนครราชสีมา ทั้งนี้เนื่องจาก กลุมลูกคามีความชอบในการจัด
กิจกรรมพิเศษจากทางบริษัท และมีภาพลักณของสินคาที่โดดเดน ทําใหลูกคาเกิดความเชื่อถือในตัวของบริบัท
สอดคลองงานวิจัยของ ปญ ชลี สัง ขรัตน (2554) ไดทําการศึกษาเรื่อง การรับ รูขอมูลจากการสื่อสารทาง
การตลาดแบบบูร ณาการ และรูป แบบการดําเนินชี วิตที่ สง ผลตอ การตัด สินใจซื้อ เครื่ องดื่ ม เพื่ อสุข ภาพ
(Functionnal Drink) ของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานครพบวา พบวาการสื่อสารทางการตลาดแบบบูรณา
การดานการสงเสริมการขายและดานการตลาดเชิงกิจกรรม มีอิทธิพลตอการตัดสินใจซื้อเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ
และสมบูรณ ภุมรินทร (2558) ไดทําการศึกษาเรื่อง การสื่อสารทางการตลาดแบบบูรณาการและคุณคาตรา
สินคามีผลตอการตัดสินใจซื้อสินคาขาวสารบรรจุถุงของผูบริโภคในจังหวัดนนทบุรีผลการศึกษาพบวาการตลาด
โดยการจัดกิจกรรมพิเศษ มีความสําคัญอยูในระดับมาก
4.การขายโดยพนักงานขายเปนปจจัยมีผลตอการตัดสินใจซื้อโทรศัพทมือถือแอปเปล รุนไอโฟนในกลุม
เจเนอเรชันวาย ในเขตเทศบาลนครนครราชสีมา ทั้งนี้เนื่องมาจาก มีลักษณะการสื่อสารแบบตัวตอตัว เสนอ
การขายดวยวาจา ใหขอมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ สามารถสังเกตุความตองการของลูกคาได สอดคลองงานวิจัย
ของ วรีรัตน สิทธิ (2554) ไดทําการศึกษาเรื่อง อิทธิพลการสื่อสารทางการตลาดแบบบูรณาการที่มีตอการ
ตัดสินใจเลือกซื้อรถยนตประหยัดพลังงานมาตรฐานสากลของผูบริโภค ในเขตกรุงเทพมหานคร ผลการศึกษา
พบวาการขายโดยใชพนักงานขายแนะนํารายละเอียดสินคาใหกับลูกคามีความสําคัญในระดับมาก
ขอเสนอแนะ
1. ขอเสนอแนะเพื่อการนําผลการวิจัยไปใชงาน
1.1 การสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการดานการขายโดยพนักงานขายผูที่ซื้อเห็นความสําคัญอยูใน
ระดับมาก ซึ่งผูจําหนายมือถือไอโฟนจําเปนตองมีการจัดอบรม เพิ่มความรู ในทักษะดานการสื่อสารกับลูกคา
ใหกับพนักงาน เพื่อสรางความสัมพันธที่ดีระหวางพนักงานและลูกคาและสรางความภัคดีตอตราสินคาอีกดวย
1.2 การสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการดานการสื่อสารแบบปากตอปาก ผูที่ซื้อเห็นความสําคัญใน
ระดับมากซึ่งผูจําหนายมือถือไอโฟนควรมุงเนนไปที่ความสําคัญของครอบครัว โดยเลือกเวลาในการใชสื่อเปน
ชวงเวลาที่ครอบครัวสามารถทํากิจ กรรมรวมกันได เพื่อใหเกิดการสื่อสารในครับครัว อันสง ผลใหเกิดการ
ตัดสินใจเลือกซื้อผลิตภัณฑ และตระหนักถึงคุณคาสินคา
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1.3 การสื่อ สารการตลาดแบบบู ร ณาการ ดานการโฆษณา ทางผูจําหน ายหรือบริ ษัท ควรทํ า
การตลาดเชิงรุกใหมากขึ้น ในลักษณะที่เขาถึงตัวลูกคา เชนการใชสื่อสิ่งพิมพใ หมากขึ้น เพื่อเปนการเตือน
ความจําใหแกลูกคา และตระหนักถึงคุณคาของตัวสินคา เกิดการจดจํารูปลักษณของผลิตภัณฑ และมีการ
สื่อสารอยางตอเนื่องเปนระยะเวลานาน
1.4 การสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ ดานการตลาดโดยการจัดกิจ กรรมพิเศษ ผูที่ซื้อเห็น
ความสําคัญ อยูในระดับ มากทางผูจําหนายหรือบริษั ท ควรมี ก ารจัดกิจ กรรมพิเ ศษ ที่ส รางสรรคและเกิ ด
ประสิทธิภาพที่ดี สามารถดึงดูดลูกคาเขารวมกิจกรรมไดมาก เชนการจัดแสดงสินคา งานเปดตัวสินคาใหม
แขงขันแรลลี่
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