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บทคัดย่อ 

 

งานวิจยัเรือง การสือสารการตลาดแบบบูรณาการ (IMC) กบัพฤติกรรมของผูบ้ริโภคกลุ่ม Generation C ทีใช้

แอปพลิเคชนัสงัและจดัส่งอาหารในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล มีวตัถุประสงค ์( ) เพือศึกษาถึงความ

แตกต่างทีส่งผลต่อผูบ้ริโภคกลุ่ม Generation C ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล (2) เพือศึกษาการสือสาร

การตลาดแบบบูรณาการ(IMC) ของแอปพลิเคชนัสงัและจดัส่งอาหารในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล และ ( ) 

เพือศึกษาถึงความแตกต่างของพฤติกรรมของผูบ้ริโภคกลุ่ม Generation C ในการใชแ้อปพลิเคชนัสังและจดัส่งอาหาร

ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล โดยกลุ่มตวัอยา่งทีใชใ้นการศึกษาครังนีคือผูบ้ริโภคกลุ่ม Generation C ทีใช้

แอปพลิเคชนัสงัและจดัส่งอาหารในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล จาํนวน  คน โดยใชเ้ครืองมือในการ

วิเคราะห์หาค่าความถี ค่าร้อยละ ค่าเฉลีย ส่วนเบียงเบนมาตรฐาน และการหาความสัมพนัธ์ของตวัแปรดว้ยวิธี       

Chi-square เพอืหาตวัแปรทีส่งผลต่อการใชแ้อปพลิเคชนัสังและจดัส่งอาหาร 

ผลการวิจยัพบวา่ปัจจยัทางดา้นประชากรศาสตร์ ดา้นรายไดเ้ฉลียต่อเดือน Generation และ อาชีพ มี

ความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมของผูบ้ริโภคกลุ่ม Generation C ทีใชแ้อปพลิเคชนัสังและจดัส่งอาหาร และเมือวิเคราะห์

การสือสารการตลาดแบบบูรณาการ (IMC) ดา้นการส่งเสริมการขาย ดา้นโฆษณา และดา้นการตลาดทางตรง มี

ความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมของผูบ้ริโภคกลุ่ม Generation C ทีใชแ้อปพลิเคชนัสังและจดัส่งอาหาร 
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Abstract 

The research, entitled “A study on Integrated Marketing Communication (IMC) and Food delivery 

application usage of Generation C’s consumer behavior in Bangkok Metropolitan Region” has the following 

objectives (1) To study the difference that affect consumer behavior of Generation C in Bangkok Metropolitan 

Region (2) To study on Integrated Marketing Communication (IMC) of Food delivery application usage in 

Bangkok Metropolitan Region  and (3) To study the difference   of Food delivery application usage of Generation 

C in Bangkok Metropolitan Region.  

The population considered in this research was a group of 400 Food delivery application usage of 

Generation C in Bangkok Metropolitan Region. The data obtain were analyzed using statistic; frequency, 

percentage, average, mean, and find correlation of all variables by Chi-square for analyzing variables that effect on 

Food delivery application usage of Generation C in Bangkok Metropolitan Region .   

The results of the study found the demographic factors in terms of average monthly income, Generation 

and occupation correlate to the behavior of Generation C consumers using food ordering and delivery applications. 

And when analyzing integrated marketing communications (IMC) found sales promotion, advertising and direct 

marketing correlate to the behavior of Generation C consumers using food ordering and delivery. 

 

Important : Integrated Marketing Communication (IMC), Generation C’s consumer behavior, Food delivery 

application 

 

บทนาํ 

ธุรกิจร้านอาหารจดัไดว้า่เป็นหนึงในธุรกิจทีสาํคญัของภาคบริการในประเทศไทย โดยปัจจุบนัมีมูลค่าตลาด

สูงถึง 4.2 แสนลา้นบาท (ศูนยวิ์จยักสิกรไทย, 2562)ซึงมีห่วงโซ่ในธุรกิจทีเชือมโยงมากมายไม่วา่จะเป็น ผูผ้ลิต

วตัถุดิบ ธุรกิจขนส่ง หรือธุรกิจจดัเลียง โดยครอบคลุมผูป้ระกอบการรายใหญ่ไปจนถึงผูป้ระกอบการขนาดเลก็ 

 ในระยะเวลา 3-5 ปีทีผา่นมา เทคโนโลยทีีเขา้มามีบทบาทและสร้างผลกระทบทงัในดา้นการสร้างโอกาสใน

การขยายฐานลูกคา้ในตลาด ขณะเดียวกนัก็สร้างความทา้ทายทีสาํคญั ทาํใหผู้ป้ระกอบการจาํเป็นตอ้งปรับตวัอยา่ง

หลีกเลียงไม่ได ้นนัก็คือ แอปพลิเคชนัสังอาหาร (Food Delivery Application) ซึงถือเป็นตวัเร่งสาํคญัทีทาํใหธุ้รกิจ

จดัส่งอาหารไปยงัแหล่งทีพกั (Food Delivery) มีการขยายตวัเฉลียต่อปีในปี 2557 – 2561 อยูที่ประมาณร้อยละ 10 สูง

กว่าการขยายตวัของธุรกิจร้านอาหารโดยรวมทีมีคา่เฉลียอยู่ทีเพียงร้อยละ 3-4 ต่อปี (ศูนยว์ิจยักสิกรไทย, 2562) 

 การเขา้มาของแอปพลิเคชนัสังอาหาร (Food Delivery Application) ไม่เพียงแต่มีส่วนผลกัดนัใหธุ้รกิจการ

จดัส่งอาหารไปยงัแหล่งทีพกั (Food Delivery) มีการขยายตวัแต่ยงัมีส่วนช่วยเพิมการกระจายรายไดใ้หก้บัผูเ้ล่นใน

ห่วงโซ่ธุรกิจอีกดว้ย ในขณะเดียวกนัก็ก่อใหเ้กิดความทา้ทายทีสาํคญัต่อผูป้ระกอบการทีเกียวขอ้งกบัธุรกิจ



ร้านอาหารอยา่งน่าสนใจ  โดยมีผลทาํใหผู้ป้ระกอบการจาํเป็นตอ้งเพิมขีดสามารถในการแข่งขนัของตนเองให้

สามารถตอบโจทยค์วามตอ้งการของผูบ้ริโภคไดม้ากยิงขึน อาทิ โดยการเพิมช่องทางการสังซืออาหารและความ

หลากหลายของประเภทอาหาร รวมไปถึงการใชบ้รรจุภณัฑอ์าหารทีเป็นมิตรต่อสิงแวดลอ้ม  นอกจากนีการเขา้มา

ของแอปพลิเคชนัสังอาหาร (Food Delivery Application) ยงัอาจกระตุน้ให้เกิดการร่วมมือและควบรวมกิจการของ

ธุรกิจในห่วงโซ่ร้านอาหารมากขึนกวา่ในอดีต และส่งผลต่อเนืองให้พฤติกรรมของผูบ้ริโภคมีความซบัซอ้นมาก

ยงิขนึ            

 ทงันี ศูนยว์ิจยักสิกรไทยคาดการณ์วา่ ธุรกิจจดัส่งอาหารไปยงัแหล่งทีพกั (Food Delivery) ในปี 2562 จะมี

มูลค่าอยูท่ี 33,000 – 35,000 ลา้นบาท เติบโตต่อเนืองราวร้อยละ 14 จากปีก่อน และคิดเป็นร้อยละ 8 ของมูลค่าธุรกิจ

ร้านอาหารของประเทศไทยในปี 2562         

 การแข่งขนัสูง ทาํใหต้อ้งศึกษาการสือสารการตลาดแบบบูรณาการ เพือใหเ้ขา้ใจกบัพฤติกรรมผูบ้ริโภค เพือ

นาํมาปรับกลยทุธ์ของธุรกิจ 

วัตถุประสงค์การวิจัย 

1.  เพือเปรียบเทียบพฤติกรรมของผูบ้ริโภคกลุ่ม Generation C ทีใชแ้อปพลิเคชนัสังและจดัส่งอาหารในเขต

กรุงเทพมหานครและปริมณฑล ตามปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์ทีแตกต่างกนั 

2. เพือศึกษาการสือสารการตลาดแบบบูรณาการ(IMC) ของแอปพลิเคชนัสังและจดัส่งอาหารในเขต

กรุงเทพมหานครและปริมณฑล 

3. เพือศึกษาถึงความแตกต่างของพฤติกรรมของผูบ้ริโภคกลุ่ม Generation C ในการใชแ้อปพลิเคชนัสังและ

จดัส่งอาหารในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 

นิยามศัพท์ 

แอปพลเิคชันสังและจัดส่งอาหาร หมายถึง ตวักลางในการสังอาหารจากร้านอาหารทวัไปพร้อมทงับริการ

จดัส่งอาหารให้กบัผูบ้ริโภค โดยใหบ้ริการผา่นแอปพลิเคชนั เช่น . ฟู้ดแพนดา้ (Food panda) 2. ไลน์แมน (Line 

man) 3. เก็ท (Get) 4. แกร็บฟู้ด (Grab food) เป็นตน้       

 ผู้บริโภคกลุ่ม Generation C  หมายถึง คือกลุ่มคนทีใชเ้ทคโนโลยเีพือการสือสาร เป็นหลกัและเป็นประจาํ 

ไม่ว่าจะเป็นระยะๆ อยา่งสมาํเสมอ หรือถึงขนัเสพติด  

พฤติกรรมของผู้บริโภคกลุ่ม Generation C ในการใช้แอปพลเิคชันสังและจัดส่งอาหาร หมายถึง ความถีใน

การใชบ้ริการแอปพลิเคชนัสังและจดัส่งอาหาร 

ขอบเขตการวิจัย 

ขอบเขตการวิจยัในครังนี มุ่งศึกษาเรืองการสือสารการตลาดแบบบูรณาการ(IMC) ต่อพฤติกรรมของ

ผูบ้ริโภคกลุ่ม Generation C ทีใชแ้อปพลิเคชนัสังและจดัส่งอาหารในเขตกรุงเทพมหานครโดยเลือกเก็บขอ้มูลเฉพาะ

ในเขตกรุงเทพมหานครกบักลุ่มตวัอย่างทีเป็นกลุ่ม Generation C และมีประสบการณ์ในการใชแ้อปพลิเคชนัสังและ



จดัส่งอาหาร เนืองจากเป็นกลุ่มผูบ้ริโภคทีมีกาํลงัซือมีความคุน้เคยในการใชง้านดา้นเทคโนโลยเีป็นอยา่งดี และมี

ศกัยภาพทีจะเป็นกลุ่มเป้าหมายสาํหรบัธุรกิจอีคอมเมิร์ซในอนาคต โดยการวิจยัครังนีเป็นการวจิยัเชิงสาํรวจ (Survey 

Research) และใชแ้บบสอบถาม ซึงทาํการเก็บขอ้มูลในช่วงเดือนกรกฎาคม ถึง กนัยายน พ.ศ.  เป็นระยะเวลา  

เดือน  

แนวคดิ ทฤษฎ ีและงานวิจัยทีเกยีวข้อง 

เจเนอเรชันซี (Generation C) บริษทัวิจยัขอ้มูลดา้นการตลาด “นีลเส็น” (Nielsen USA., 2010) นิยามกลุ่ม

ลกัษณะ ประชากรกลุ่มใหมที่ไม่ไดใ้ชห้ลกัอา้งอิงตามช่วง พ.ศ. เกิดอีกต่อไป แต่นิยามตามอตัราความ กระตือรือร้น

ของการเป็นคนในยคุดิจิทลั โดยเรียกพวกเขาวา่ คน “เจน-ซี” (Gen-C) หรือ “Generation C” ตวันียอ่มาจากคาํวา่ 

“Connectedness” สาํหรับคน Gen C นนั จะมีนิสัยทีเห็น เด่นชดัคือ มีการเชือมต่ออินเทอร์เน็ตตลอดเวลา มีการ

อพัเดตขอ้มูล สนใจข่าวสารทีได่รับรู้มาในโลกไซเบอร์ พร้อมจะแชร์ต่อทุกเมือ ติดตามดูคลิปในยทููปมากกว่านงัดู

โทรทศัน์เหมือนกบัสังคมออนไลน์ ในเป็นส่วนหนึงในชีวิตของตวัเองไปแลว้ และคนกลุ่มนีก็ยงักลายเป็นผู ้

ขบัเคลือนวฒันธรรมใหม่ๆดว้ย จึงมีคุณสมบติัเป็นผูร้อบรู้ ใชข้อ้มูลในการตดัสินใจและอีกทงัยงัสามารถเลือกสิงที

ถูกใจไดอ้ยา่งมีเหตุมีผล (วรมน บุญศาสตร์, 2558, หนา้ 16) 

แนวคดิและทฤษฎีเกียวกบัพฤติกรรมผู้บริโภคออนไลน์ 

Swinyard และ Smith (2003) ไดใ้หค้าํจาํกดัความผูบ้ริโภคออนไลน์วา่ คือบุคคลทีใชอิ้นเทอร์เน็ตเป็น

ช่องทางในการซือสินคา้และบริการโดยการศึกษาพฤติกรรมผูบ้ริโภคออนไลน์นัน ส่วนใหญ่จะถูกนาํมาวิเคราะห์

และศึกษาภายใตท้ฤษฎีพฤติกรรมผูบ้ริโภคทวัๆไป ซึงผลการศึกษาทวัไปพบวา่ผูบ้ริโภคทงัสองประเภทไม่ไดมี้

พฤติกรรมทีแตกต่างกนัมากนกั (Jiang & Rosenbloom, 2005) แต่จะมีความแตกต่างทางดา้นช่องทางการจาํหน่ายทีมี

ความกวา้งขวางเขา้ถึงผูค้นไดทุ้กมุมโลก และสามารถเขา้ถึงไดต้ลอดเวลา (Cheung et al., 2003) การศึกษาพฤติกรรม

การซือสินคา้หรือบริการของผูบ้ริโภคนบัเป็นสิงทีผูป้ระกอบการควรใหค้วามสนใจเพือใหผู้ป้ระกอบการสามารถ

เขา้ใจถึงความตอ้งการของผูบ้ริโภคอยา่งแทจ้ริง รวมทงัทราบถึงปัจจยัทีส่งผลต่อกระบวนการตดัสินใจซือของ

ผูบ้ริโภคซึงจะส่งผลโดยตรงต่อการพฒันาปรับปรุงรูปแบบสินคา้และบริการเพือตอบสนองความตอ้งการของ

ผูบ้ริโภค พร้อมทงัช่วยเพิมขีดความสามารถในการแข่งขนัทางธุรกิจ (Kotler, 2000)  

แนวคดิการสือสารการตลาดแบบบูรณาการ (ศิริวรรณ เสรีรัตน์, ) ใหค้วามหมายวา่ การสือสารทางการตลาด

แบบบูรณาการ หมายถึง กลยทุธ์การประสานงานและการรวมความพยายามทางการตลาดของบริษทั เป็น การ

ติดต่อสือสารเพือส่งเสริมการตลาดหลายเครืองมือเพอืให้เกิดข่าวสารและภาพลกัษณ์ที   สอดคลอง้กนัและเป็น

อนัหนึงอนัเดียวกนั  

จึงสรุปไดว้า่ การสือสารการตลาดแบบบูรณาการ หมายถึง กระบวนการการพฒันาและการนาํองคป์ระกอบ

ของการสือสารการตลาดรูปแบบต่างๆ ไปใชร่้วมกนัเพือเชิญชวน โนม้นา้วใหลู้กคา้กลุ่มเป้าหมายเปลียนพฤติกรรม

คลอ้ยตามคาํเชิญชวนเหล่านนั โดยใชสื้อทุกประเภทอยา่งมีประสิทธิภาพ เช่น  การโฆษณา การขายโดยบุคคล การ



ส่งเสริมการขาย การประชาสัมพนัธ์ การตลาดเจาะตรงหรือการตลาดทางตรง การตลาดโดยการจดักิจกรรมพิเศษ 

การจดัแสดงสินคา้  การใหบ้ริการ การใชพ้นกังาน การใชป้้ายตา่งๆ การใชเ้ครือข่ายการสือสารทางอิเลก็ทรอนิกส์ 

ในการติดต่อสือสารกบัลูกคา้กลุ่มเป้าหมาย ซึงมีวตัถุประสงคห์ลกัในการหาขอ้มูลของสินคา้ไปยงักลุ่มเป้าหมาย ชี

ชวนใหลู้กคา้กลุ่มเป้าหมายเปลียนพฤติกรรมการเลือกสินคา้หรือแบรนด์ตามทีบริษทัไดน้าํเสนอ และประการสุดทา้ย

เป็นการกระตุน้ให้ลูกคา้เกิดการตดัสินใจซือสินคา้ตามทีไดสื้อความหมายเกียวกบัสินคา้หรือแบรนดน์นัๆออกไป 

คําถามงานวิจัย 

1. ความแตกต่างดา้นประชากรศาสตร์ส่งผลอยา่งไรต่อพฤติกรรมของผูบ้ริโภคกลุ่ม Generation C ในการใช้

แอปพลิเคชนัสงัและจดัส่งอาหารในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 

2. การสือสารการตลาดแบบบูรณาการ (IMC) ส่งผลอยา่งไรต่อพฤติกรรมของผูบ้ริโภคกลุ่ม Generation C ใน

การใชแ้อปพลิเคชนัสังและจดัส่งอาหารในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 

กรอบแนวคิดในการวิจัย 

 การสือสารการตลาดแบบบูรณาการ (IMC) กบัพฤติกรรมของผูบ้ริโภคกลุ่ม Generation C ทใีช้

แอปพลิเคชนัสงัและจดัส่งอาหารในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

พฤติกรรมของผู้บริโภคกลุ่ม Generation C ในการใช้

แอปพลิเคชันสังและจัดส่งอาหาร 

1. ประเภทสินคา้ 

2. เหตผุลในการซือสินคา้ 

3. ผูท้ีมีอิทธิพลต่อการซือสินคา้ 

4. ค่าใชจ่้ายในการซือสินคา้แต่ละครัง 

5. วธีิการชาํระเงิน 

ด้านประชากรศาสตร์  

1. เพศ 

2. เจอเนอเรชนั (Generation) 

3. ระดบัการศึกษา 

4. อาชีพ 

5. รายไดเ้ฉลียต่อเดือน 

ตัวแปรอิสระ ตัวแปรตาม 

การสือสารการตลาดแบบบูรณาการ ( IMC) 

1. การโฆษณา 

2. การส่งเสริมการขาย 

3. การประชาสัมพนัธ ์

4. การตลาดทางตรง 



ระเบียบวิธีวิจัย 

 ระเบียบวิธีวิจยัเป็นการศึกษาเชิงสาํรวจ (Survey Research) ใชก้ลุ่มตวัอยา่งคือ กลุ่มตวัอย่างทีเป็นกลุ่ม 

Generation C และมีประสบการณ์ในการใชแ้อปพลิเคชนัสังและจดัส่งอาหาร เนืองจากเป็นกลุ่มผูบ้ริโภคทีมีกาํลงัซือ

มีความคุน้เคยในการใชง้านดา้นเทคโนโลยีเป็นอยา่งดี และมีศกัยภาพทีจะเป็นกลุ่มเป้าหมายสําหรับธุรกิจอีคอมเมิร์ซ

ในอนาคต จาํนวน  ตวัอย่าง ใชแ้บบสอบถาม (Questionnaire) เป็นเครืองมือในการเก็บขอ้มูล ทดสอบความ

น่าเชือถือของเครืองมือ ตามแนวคิดของ ครอนบคั (Cronbach Alpha Formula) จาํนวน  ตวัอย่าง ผลทดสอบความ

น่าเชือถือของเครืองมือวา่มีความน่าเชือถือในระดบัสูง โดยมีค่าการทดสอบที .  วิเคราะห์ผลใชส้ถิติเชิงพรรณนา 

(Descriptive Statistic) เพืออธิบายผลการศึกษา ไดแ้ก่ การแจกแจงความถี ร้อยละ ค่าเฉลีย และค่าเบียงเบนมาตรฐาน 

และวิเคราะห์ขอ้มูลเชิงปริมาณ (Quantitative Analysis) ทดสอบความสัมพนัธ์โดยใชค้่าสถิติทดสอบแบบ                 

Chi – Square Test โดยใชโ้ปรแกรมคอมพิวเตอร์สาํเร็จรูปทางสถิติ 

ผลการวิจัย 

ผลการวิจยัเรือง การสือสารการตลาดแบบบูรณาการ (IMC) กบัพฤติกรรมของผูบ้ริโภคกลุ่ม Generation C ที

ใชแ้อปพลิเคชนัสังและจดัส่งอาหารในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล สรุปผลไดด้งันี 

. ปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์ของกลุ่มตวัอยา่ง สรุปไดด้งันี  

ผลการศึกษาลกัษณะส่วนบุคคลของกลุ่มตวัอยา่ง จาํนวน  ตวัอยา่ง พบวา่ เป็นเพศชายมากกวา่เพศ

หญิง มีเพศชายจาํนวน  คน คิดเป็นร้อยละ  .  และเพศหญิงจาํนวน  คน คิดเป็นร้อยละ .  มี Generation 

ระหวา่ง พ.ศ. -  (Generation X) จาํนวน  คน คิดเป็นร้อยละ .  รองลงมา พ.ศ. -  (Generation 

Y) จาํนวน  คน คิดเป็นร้อยละ .  และ พ.ศ. -  (Generation Baby Boomers) จาํนวน  คน คิดเป็น

ร้อยละ .  นอ้ยสุด พ.ศ. -  (Generation Z) จาํนวน  คน คิดเป็นร้อยละ .  

ดา้นระดบัการศึกษา พบวา่ระดบัปริญญาตรีมากทีสุด จาํนวน  คน คิดเป็นร้อยละ .  รองลงมาระดบั

ปริญญาโท จาํนวน  คน คิดเป็นร้อยละ .  ระดบัมธัยมศึกษา จาํนวน  คน คิดเป็นร้อยละ .  ระดบั

อนุปริญญาจาํนวน  คน คิดเป็นร้อยละ .  และนอ้ยสุด ระดบัอืนๆ จาํนวน  คน คิดเป็นร้อยละ .  และมี

อาชีพพนกังานบริษทัเอกชน มากทีสุดจาํนวน  คน คิดเป็นร้อยละ .  รองลงมาเป็นอาชีพขา้ราชการ/

รัฐวิสาหกิจ จาํนวน  คน คิดเป็นรอ้ยละ .  อาชีพประกอบธุรกิจส่วนตวั/เจา้ของกิจการ จาํนวน  คน คิดเป็น

ร้อยละ .  นกัเรียน/นกัศึกษา จาํนวน  คน คิดเป็นร้อยละ .  และ อาชีพอืนๆ จาํนวน  คน คิดเป็นร้อยละ 

.  ในดา้นรายไดเ้ฉลียต่อเดือน พบวา่มีรายได ้ ,  – ,  บาท มากทีสุด จาํนวน  คน คิดเป็นร้อยละ .  

รองลงมา รายได ้ ,  – ,  บาท จาํนวน  คน คิดเป็นร้อยละ .  และ ตาํกว่า ,  บาท จาํนวน  คน 

คิดเป็นร้อยละ .  และ มากกวา่ ,  บาท จาํนวน  คน คิดเป็นร้อยละ .  นอ้ยทีสุด รายได ้ ,  – ,  

บาท จาํนวน  คน คิดเป็นร้อยละ .  ตามลาํดบั  

2. ขอ้มูลเกียวกบัพฤติกรรมของผูบ้ริโภคกลุ่ม Generation C ทีใชแ้อปพลิเคชนัสังและจดัส่งอาหาร  



ผลการศึกษาพฤติกรรมของผูบ้ริโภคกลุ่ม Generation C ทีใชแ้อปพลิเคชนัสังและจดัส่งอาหาร มีการใช้

แอปพลิเคชนัสงัและจดัส่งอาหารมากทีสุดคือ แกร็บฟู๊ ด (Grab Food) จาํนวน  คน คิดเป็นร้อยละ .  รองลงมา

ไดแ้ก่ เก็ท (Get) จาํนวน  คน คิดเป็นร้อยละ .  และแอปพลิเคชนัสังและจดัส่งอาหารทีมีการใชน้้อยทีสุดคือ 

ฟู้ดแพนดา้ และแอปพลิเคชนัทางเลือกอนืๆ จาํนวน  คน คิดเป็นร้อยละ .  และจาํนวน  คน คิดเป็นร้อยละ 

.  ตามลาํดบั 

ความถีในการสงัอาหารเฉลียมากทีสุดคือ -  ครงัต่อเดือน จาํนวน  คน คิดเป็นร้อยละ .  

รองลงมาคือสังอาหารเฉลีย -  ครัง จาํนวน  คน คิดเป็นร้อยละ .  และนอ้ยทีสุดคือสงัอาหารเฉลีย มากกวา่ 

 ครังต่อเดือน จาํนวน  คน คิดเป็นร้อยละ .  โดยประเภทของอาหารทีสงัมากทีสุดไดแ้ก่ อาหารจานเดียว 

จาํนวน  คน คิดเป็นร้อยละ .  รองลงมาไดแ้ก่ เครืองดืม จาํนวน  คน คิดเป็นร้อยละ .  และอาหารทีมีการ

สังนอ้ยทีสุด คือ กบัขา้วและอาหารอืนๆ จาํนวน  คน คิดเป็นรอ้ยละ .  ซึงค่าใชจ่้ายในการใชแ้อปพลิเคชนัสัง

และจดัส่งอาหารเฉลียแต่ละครังส่วนใหญ่มูลค่าอยูใ่นช่วง -  บาท จาํนวน  คน คิดเป็นร้อยละ .  

รองลงมามีมูลค่าอยูใ่นช่วง -  บาท จาํนวน  คน คิดเป็นร้อยละ .  และนอ้ยทีสุดคือมลูค่ามากกวา่  

บาท จาํนวน  คน คิดเป็นร้อยละ .  วิธีการชาํระเงินนนั กลุ่มตวัอยา่งใชวิ้ธีการชาํระเงินดว้ยบตัรเครดิต  คน 

คิดเป็นร้อยละ .  รองลงมาคือ เงินสดมากทีสุดจาํนวน  คน คิดเป็นร้อยละ .  และวิธีชาํระเงินทีใชน้อ้ยทีสุด

คือ E wallet จาํนวน  คน คิดเป็นร้อยละ .   

สาเหตุทีสงัและจดัส่งอาหารนนัส่วนใหญ่ใหข้อ้มูลว่าเป็นเพราะไม่สามารถเดินทางไปร้านอาหารได ้

จาํนวน  คน คิดเป็นร้อยละ .  รองลงมาคือไม่อยากต่อคิวนาน จาํนวน  คน คิดเป็นร้อยละ .  โดยสงั

อาหารจากแอปพลิเคชนัมาเพือรับประทานร่วมกบัเพือนร่วมงานมากทีสุดจาํนวน  คน คิดเป็นร้อยละ .  

รองลงมาคือรับประทานร่วมกบัครอบครัว จาํนวน  คน คิดเป็นร้อยละ .  และนอ้ยทีสุดคือการสังอาหารจาก

แอปพลิเคชนัมาเพือรับประทานดว้ยเหตุผลอืนๆ จาํนวน  คน คิดเป็นร้อยละ .  การสังอาหารจะสังมา

รับประทานเป็นอาหารวา่งมากทีสุด จาํนวน  คน คิดเป็นร้อยละ .  รองลงมาคือสังมารับประทานเป็นอาหาร

กลางวนั จาํนวน  คน คิดเป็นร้อยละ .   

ปัญหาจากการสังอาหารผา่นแอปพลิเคชนัทีกลุ่มตวัอยา่งพบมากทีสุดคือคุณภาพของอาหารไม่ไดต้ามที

คาดหวงัจาํนวน  คน คิดเป็นร้อยละ .  รองลงมาคือมารยาทและการบริการของพนกังานส่งอาหารจาํนวน  

คน คิดเป็นร้อยละ .  

3. ขอ้มูลเกียวกบักลยทุธ์การสือสารทางการตลาดแบบบูรณาการ (IMC) ของกลุ่มตวัอยา่ง 

ผลการศึกษาเกียวกบักลยทุธ์การสือสารทางการตลาดแบบบรูณาการ (IMC) ของกลุ่มตวัอยา่ง ในภาพรวม

พบวา่ กลยทุธ์การสือสารทางการตลาดแบบบูรณาการ (IMC) ทุกดา้นมีผลต่อการตดัสินใจใชบ้ริการสังและจดัส่ง

อาหารในระดบัปานกลาง โดยดา้นการโฆษณามีค่าเฉลียเท่ากบั 3.14 ดา้นการส่งเสริมการขายมีค่าเฉลียเท่ากบั 3.38 



ดา้นประชาสัมพนัธ์มีค่าเฉลียเท่ากบั 3.23 และดา้นการตลาดทางตรงมีค่าเฉลียเท่ากบั 3.22 ซึงรายละเอียดรายดา้น

สามารถสรุปได ้ดงันี 

3.1 กลยทุธ์การสือสารทางการตลาดแบบบูรณาการ(IMC) ของกลุ่มตวัอย่างดา้นการโฆษณา  

 รายดา้นพบว่า ทุกดา้นมีผลต่อการตดัสินใจซือในระดบัปานกลาง โดยสูงสุดคือ การโฆษณาผา่นสือ

ออนไลน์ เช่น Facebook, Youtube (𝑋=3.36) รองลงมา การโฆษณาทางจดหมายอิเลก็ทรอนิกส์ (E-mail) (𝑋= 3.18) 

การโฆษณาผา่นสือโฆษณาเคลือนที เช่น โฆษณาในรถไฟฟ้า (𝑋= 3.10) การโฆษณาทางโทรทศัน์ (𝑋= 3.09) การ

โฆษณาตามป้ายรถเมล ์(𝑋= 3.08) และการโฆษณาผา่นสือป้ายโฆษณากลางแจง้ขนาดใหญ่ (𝑋= 3.02) ตามลาํดบั   

3.2 กลยุทธ์การสือสารทางการตลาดแบบบูรณาการ(IMC) ของกลุ่มตวัอย่างดา้นการดา้นการส่งเสริมการ

ขาย             

 รายดา้นพบว่า ทุกดา้นมีผลต่อการตดัสินใจซือในระดบัปานกลาง โดยสูงสุดคือ ความถีในการจดักิจกรรม

ส่งเสริมการขาย มีผลต่อการพิจารณาสังอาหารผ่านแอปพลิเคชนัในครังต่อไป (𝑋= 3.56)  รองลงมา ส่วนลดในการ

ซืออาหารจากร้านคา้ทีร่วมรายการ (𝑋= 3.43) การยกเวน้ค่าบริการส่งอาหาร (𝑋= 3.41) กิจกรรมส่งเสริมการขาย

ดึงดูดใหซื้อสินคา้และบริการ (𝑋= 3.39) การสะสมคะแนนเพือเป็นส่วนลด มีผลต่อการพจิารณาสังอาหารผา่น (𝑋= 

3.35) และมีบริการส่งสินคา้อย่างรวดเร็ว (𝑋= 3.30) ตามลาํดบั 

3.3 กลยทุธ์การสือสารทางการตลาดแบบบูรณาการ(IMC) ของกลุ่มตวัอย่างดา้นประชาสัมพนัธ์  

รายดา้นพบว่า ทุกดา้นมีผลต่อการตดัสินใจซือในระดบัปานกลาง โดยสูงสุดคือ ข่าวสารเกียวกบัโปรโมชนั

ใหม่ๆของแอปพลิเคชนั (𝑋 = 3.29) รองลงมาความถีในการแจง้ข่าวสารเกียวกบัร้านอาหารใหม่ๆผา่นแอปพลิเคชนั 

(𝑋 = 3.27) และข่าวสารเกียวกบัโปรโมชนัใหม่ๆของแอปพลิเคชนั (𝑋 = 3.14) 

3.4 กลยทุธ์การสือสารทางการตลาดแบบบูรณาการ(IMC) ของกลุ่มตวัอย่างดา้นการตลาดทางตรง 

รายดา้นพบว่า ทุกดา้นมีผลต่อการตดัสินใจซือในระดบัปานกลาง โดยสูงสุดคือ แจกใบโฆษณา ใบปลิว หรือ

คูปองส่วนลด ให้ลูกคา้โดยตรง (𝑋 = 3.33) รองลงมาคือ นาํเสนอร้านอาหารทาง Line (𝑋 = 3.29) บริการแจง้ขอ้มูล

ร้านอาหารและโปรโมชนัแก่ลูกคา้ เช่น ส่ง SMS, E-mail, หรือ Facebook เป็นตน้  (𝑋 = 3.13) และ ประชาสัมพนัธ์ 

(Road show) ไปตามพืนทีต่างๆ (𝑋 = 3.11) 

4. ผลการทดสอบสมมติฐาน 

สมมติฐานที1 ปัจจัยทางด้านประชากรศาสตร์มีความสัมพันธ์กบัพฤติกรรมของผู้บริโภคกลุ่ม 

Generation C ในการใช้แอปพลเิคชันสังและจัดส่งอาหารในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 

สามารถสรุปไดด้งันี 



พฤติกรรมของผูบ้ริโภคกลุ่ม Generation C ในการใชแ้อปพลิเคชนัสังและจดัส่งอาหาร ในเขต

กรุงเทพมหานครและปริมณฑล ดา้นความถีในการใชง้าน มีความสัมพนัธ์กบัปัจจยัประชากรศาสตร์ ดา้น Generation  

ดา้นระดบัการศึกษา ดา้นอาชีพ และรายไดเ้ฉลียตอ่เดือน 

พฤติกรรมของผูบ้ริโภคกลุ่ม Generation C ในการใชแ้อปพลิเคชนัสังและจดัส่งอาหาร ในเขต

กรุงเทพมหานครและปริมณฑล ดา้นประเภทของอาหารทีสงัมารับประทาน (อาหารจานเดียว) มีความสัมพนัธ์กบั

ปัจจยัประชากรศาสตร์ ดา้นเพศ Generation ระดบัการศึกษา และรายไดเ้ฉลียต่อเดือน 

พฤติกรรมของผูบ้ริโภคกลุ่ม Generation C ในการใชแ้อปพลิเคชนัสังและจดัส่งอาหาร ในเขต

กรุงเทพมหานครและปริมณฑล ดา้นประเภทของอาหารทีสงัมารับประทาน (กบัขา้ว) มีความสัมพนัธ์กบัปัจจยั

ประชากรศาสตร์ ดา้น Generation ระดบัการศึกษา อาชีพ และรายไดเ้ฉลียต่อเดือน 

พฤติกรรมของผูบ้ริโภคกลุ่ม Generation C ในการใชแ้อปพลิเคชนัสังและจดัส่งอาหาร ในเขต

กรุงเทพมหานครและปริมณฑล ดา้นประเภทของอาหารทีสงัมารับประทาน (ขนม) มีความสัมพนัธ์กบัปัจจยั

ประชากรศาสตร์ ดา้นเพศ อาชีพ และรายไดเ้ฉลียต่อเดือน 

พฤติกรรมของผูบ้ริโภคกลุ่ม Generation C ในการใชแ้อปพลิเคชนัสังและจดัส่งอาหาร ในเขต

กรุงเทพมหานครและปริมณฑล ดา้นประเภทของอาหารทีสงัมารับประทาน (เครืองดืม) มีความสัมพนัธ์กบัปัจจยั

ประชากรศาสตร์ ดา้น Generation และรายไดเ้ฉลียตอ่เดือน 

พฤติกรรมของผูบ้ริโภคกลุ่ม Generation C ในการใชแ้อปพลิเคชนัสังและจดัส่งอาหาร ในเขต

กรุงเทพมหานครและปริมณฑล ดา้นค่าใชจ่้ายในการใชแ้อปพลิเคชนัต่อครังมีความสัมพนัธ์กบัปัจจยั

ประชากรศาสตร์ ทุกดา้น 

พฤติกรรมของผูบ้ริโภคกลุ่ม Generation C ในการใชแ้อปพลิเคชนัสังและจดัส่งอาหาร ในเขต

กรุงเทพมหานครและปริมณฑล ดา้นวธีิการจ่ายค่าอาหารมีความสัมพนัธ์กบัปัจจยัประชากรศาสตร์ ดา้น Generation 

ระดบัการศึกษา อาชีพ และรายไดเ้ฉลียต่อเดือน 

สมมติฐานที2 ปัจจัยทางด้านการสือสารการตลาดแบบบูรณาการ (IMC) มีความสัมพันธ์ต่อพฤติกรรม

ของผู้บริโภคกลุ่ม Generation C ในการใช้แอปพลเิคชันสังและจัดส่งอาหารในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 

พฤติกรรมของผูบ้ริโภคกลุ่ม Generation C ในการใชแ้อปพลิเคชนัสังและจดัส่งอาหาร ในเขต

กรุงเทพมหานครและปริมณฑล 

ดา้นความถีในการใชง้าน ดา้นประเภทของอาหารทีสังมารับประทาน ไดแ้ก่ อาหารจานเดียว กบัขา้ว 

ขนม และเครืองดืม รวมไปถึงดา้นค่าใชจ้่ายในการใชแ้อปพลิเคชนัต่อครัง และดา้นวิธีการจ่ายค่าอาหาร 

 มีความสัมพนัธ์กบัปัจจยัปัจจยัทางดา้นการสือสารการตลาดแบบบูรณาการ (IMC) ทุกดา้น  



อภิปรายผล 

การวิจยัเรือง กลยทุธ์การสือสารทางการตลาดแบบบูรณาการ(IMC) ต่อพฤติกรรมของผูบ้ริโภคกลุ่ม 

Generation C ทีใชแ้อปพลิเคชนัสังและจดัส่งอาหารในเขตกรุงเทพมหานคร มีประเด็นสาํคญัทีควรนาํมาอภิปรายผล 

ดงัต่อไปนี 

 . จากผลการศึกษาความสัมพนัธ์ของปัจจยัทางดา้นประชากรศาสตร์และพฤติกรรมการในแอปพลิเคชนัสัง

และจดัส่งอาหารในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล พบวา่  

 พฤติกรรมของผูบ้ริโภคกลุ่ม Generation C ในการใชแ้อปพลิเคชนัสังและจดัส่งอาหาร ในเขต

กรุงเทพมหานครและปริมณฑล ดา้นความถีในการใชง้าน มีความสัมพนัธ์กบัปัจจยัประชากรศาสตร์ ดา้น Generation  

ดา้นระดบัการศึกษา ดา้นอาชีพ และรายไดเ้ฉลียตอ่เดือนเนืองจากอาชีพทีแตกต่างกนัส่งผลต่อแนวคิดทางดา้นการลง

มือกระทาํ ทาํให้มีรูปแบบการใชชี้วิตประจาํวนัทีแตกต่างกนั สอดคลอ้งกบัจิรภทัร์ เริมศรี (2561) ทีไดท้าํการศึกษา

ปัจจยัทีมีผลต่อการสือสารผา่นสือสังคมออนไลน์พบวา่ อาชีพทีแตกต่างกนัมีผลต่อการกระทาํต่อสือสังคมออนไลน์

ทีไดรั้บแตกต่างกนั นอกจากนนั อาชีพยงัเป็นตวัสะทอ้นถึงรายไดเ้ฉลียต่อเดือน ซึงส่งผลไปสู่อุปกรณ์ทีใชเ้พอื

เชือมโยงกบัสือสังคมออนไลนต์อ่ไป ซึงทาํใหผู้ม้ีรายไดสู้งสามารถเปิดรับขอ้มูลข่าวสารไดม้ากกวา่กลุ่มผูมี้รายไดต้าํ 

และเนืองจาก Generation เป็นปัจจยัทีส่งผลต่อแนวคิดในการใชชี้วิตประจาํวนั วา่มีความตอ้งการทีจะสังสรรคห์รือ

ร่วมรัปประทานอาหารกบับุคคลแวดลอ้มอยา่งไร สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ ศิริน เจริญพินิจนันท ์(2546 อา้งถึงใน 

พิมพุมผกา บุญธนาพีรัชต,์ 2560) ททีาํการศึกษาทศันคติในการสังพิซซ่าฮทัแบบริการถึงบา้นทีพบวา่ อายทีุแตกต่าง

กนัมีผลต่อการสังอาหารจานด่วนเพือบริโภคแตกต่างกนั โดยผูท้ีมีอายนุอ้ยจะนิยมอาหารจานด่วนมากกวา่ผูท้ีมีอายุ

มาก นอกจากนนั ระดบัการศึกษายงัส่งผลถึงรายไดเ้ฉลียทาํให้มีความสามารถในการใช้จ่ายไดม้ากยงิขึนอีกดว้ย 

 พฤติกรรมของผูบ้ริโภคกลุ่ม Generation C ในการใชแ้อปพลิเคชนัสังและจดัส่งอาหาร ในเขต

กรุงเทพมหานครและปริมณฑล ดา้นค่าใชจ่้ายในการใชแ้อปพลิเคชนัต่อครังมีความสัมพนัธ์กบัปัจจยั

ประชากรศาสตร์ ทุกดา้น เนืองจากการใชง้านแอปพลิเคชนัของแตล่ะช่วงวยัทีมีความแตกต่างกนั โดยผูสู้งอายุจะมี

ความตอ้งการใชง้านแอปพลิเคชนัเพอืความบนัเทิงมากกว่าการจดัการชีวิตประจาํวนั นอกจากนัน ระดบัการศึกษา 

อาชีพยงัส่งผลไปสู่รายไดเ้ฉลียต่อเดือน ทีจะนาํมาใชจ่้ายเพอืการรับประทานอาหาร สอดคลอ้งกบั เฉลิมพงษ ์ลินลา 

( ) ทีทาํการศึกษาปัจจยัทีส่งผลต่อการเลือกใชแ้อปพลิเคชนับนสมาร์ทโฟนและแท็บเลต็ของผูสู้งอายุในเขต

กรุงเทพมหานคร ทีพบวา่ ผูสู้งอายุจะเนน้ใชแ้อปพลิเคชนัดา้นความบนัเทิง มากกว่าการใชช่้วยเหลือตนเองใน

ชีวิตประจาํวนั เพราะมีเวลาค่อนขา้งมากในการบริการจดัการชีวิตในแต่ละวนั ทงัยงัมีรายไดไ้ม่สูงจึงไม่นิยมใช้

แอปพลิเคชนักลุ่มดงักล่าว 

 พฤติกรรมของผูบ้ริโภคกลุ่ม Generation C ในการใชแ้อปพลิเคชนัสังและจดัส่งอาหาร ในเขต

กรุงเทพมหานครและปริมณฑล ดา้นประเภทของอาหารทีสงัมารับประทาน (อาหารจานเดียว) มีความสัมพนัธ์กบั

ปัจจยัประชากรศาสตร์ ดา้นเพศ Generation ระดบัการศึกษา และรายไดเ้ฉลียต่อเดือน เพราะรายไดมี้ผลต่อรูปแบบ



การใชชี้วติประจาํวนั หากมีรายไดสู้งจะมีโอกาสทีจะมีเวลาวา่งเพือการรบัประทานอาหารนอ้ยจึงส่งผลทาํใหต้อ้งสัง

อาหาจานเดียวมารับประทาน  

 พฤติกรรมของผูบ้ริโภคกลุ่ม Generation C ในการใชแ้อปพลิเคชนัสังและจดัส่งอาหาร ในเขต

กรุงเทพมหานครและปริมณฑล ดา้นประเภทของอาหารทีสงัมารับประทาน (ขนม) มีความสัมพนัธ์กบัปัจจยั

ประชากรศาสตร์ ดา้นเพศ อาชีพ และรายไดเ้ฉลียต่อเดือนโดยช่วงอายทุีมีการใชแ้อปพลิเคชนัมากทีสุดคือในช่วง 

พ.ศ. เกิด -  (Generation Y) เพราะช่วงอายทีุอยูใ่นวงจรชีวิตครอบครัว ช่วงที  (Full Nest) ทีจะเป็น

ครอบครัวทีมีบุตรและธิดา หากประกอบอาชีพทีมีรูปแบบในการใชชี้วิตทีเร่งรีบจึงจาํเป็นทีจะตอ้งใชแ้อปพลิเคชนั

เพือช่วยบริหารจดัการครอบครัวต่อไป 

 ปัจจยัประชากรศาสตร์ ดา้นช่วง พ.ศ. เกิด มีความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมการใชแ้อปพลิเคชันสังและจดัส่ง

อาหารในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ดา้นประเภทของอาหารทีสงัมารับประทาน (ขนม) อยา่งมีนยัสาํคญั

ทางสถิติทีระดบั .  โดยช่วงอายุทีมีการใชแ้อปพลิเคชนัมากทีสุดคือในช่วง พ.ศ. เกิด -  (Generation Y) 

เพราะช่วงอายทุีอยูใ่นวงจรชีวิตครอบครัว ช่วงที  (Full Nest) ทีจะเป็นครอบครัวทีมีบุตรและธิดา หากประกอบ

อาชีพทีมีรูปแบบในการใชชี้วิตทีเร่งรีบจึงจาํเป็นทีจะตอ้งใชแ้อปพลิเคชนัเพือช่วยบริหารจดัการครอบครัวต่อไป 

 พฤติกรรมของผูบ้ริโภคกลุ่ม Generation C ในการใชแ้อปพลิเคชนัสังและจดัส่งอาหาร ในเขต

กรุงเทพมหานครและปริมณฑล ดา้นประเภทของอาหารทีสงัมารับประทาน (เครืองดืม) มีความสัมพนัธ์กบัปัจจยั

ประชากรศาสตร์ ดา้นเพศ อาชีพ และรายไดเ้ฉลียต่อเดือน โดยเพศหญิงมีการใชแ้อปพลิเคชนัเพือสงัเครืองดมื

มากกวา่เพศชาย เนืองจากเครืองดืมส่วนใหญ่เป็นของหวานซึงเพศหญิงมีความชืนชอบมากกวา่เพศชาย 

 พฤติกรรมของผูบ้ริโภคกลุ่ม Generation C ในการใชแ้อปพลิเคชนัสังและจดัส่งอาหาร ในเขต

กรุงเทพมหานครและปริมณฑล ดา้นค่าใชจ่้ายในการใชแ้อปพลิเคชนัต่อครังมีความสัมพนัธ์กบัปัจจยั

ประชากรศาสตร์ ทุกดา้น ซึงระดบัการศึกษาปริญญาตรีและสูงกว่าปริญญาตรีจะมีการใชง้านแอปพลิเคชนัสูงกวา่

กลุ่มอืนๆ เนืองจากระดบัการศึกษาทีแตกต่างกนั ส่งผลไปสู่อาชีพทีแตกต่างกนั ซึงทาํให้รูปแบบการใช้

ชีวิตประจาํวนัทีแตกต่างกนั สอดคลอ้งกบัจิรภทัร์ เริมศรี ( ) ทีไดท้าํการศึกษาปัจจยัทีมีผลต่อการสือสารผา่นสือ

สังคมออนไลน์พบว่า อาชีพทีแตกต่างกนัมีผลต่อการกระทาํต่อสือสังคมออนไลน์ทีไดรั้บแตกต่างกนั  

 พฤติกรรมของผูบ้ริโภคกลุ่ม Generation C ในการใชแ้อปพลิเคชนัสังและจดัส่งอาหาร ในเขต

กรุงเทพมหานครและปริมณฑล ดา้นวธีิการจ่ายค่าอาหารมีความสัมพนัธ์กบัปัจจยัประชากรศาสตร์ ดา้น Generation 

ระดบัการศึกษา อาชีพ และรายไดเ้ฉลียต่อเดือน เนืองจากกลุ่ม Generation Babyboom เป็นรุ่นทีใชแ้อปพลิเคชนัเพอื

ความบนัเทิง ซึงไม่เน้นทีจะใชจ่้ายแอปพลิเคชนัทางการเงินมากนกัทาํให้กลุ่มนีจ่ายค่าอาหารดว้ยวธีิการใชเ้งินสด 

สอดคลอ้งกบั เฉลิมพงษ ์ลินลา ( ) ทีทาํการศึกษาปัจจยัทีส่งผลต่อการเลือกใชแ้อปพลิเคชนับนสมาร์ทโฟนและ

แทบ็เลต็ของผูสู้งอายุในเขตกรุงเทพมหานคร ทีพบวา่ ผูสู้งอายจุะเนน้ใชแ้อปพลิเคชนัดา้นความบนัเทิง มากกวา่การ

ใชช่้วยเหลือตนเองในชีวติประจาํวนั เพราะมีเวลาค่อนขา้งมากในการบริการจดัการชีวิตในแตล่ะวนั ทงัยงัมีรายไดไ้ม่



สูงจึงไม่นิยมใชแ้อปพลิเคชนักลุ่มดงักล่าว นอกจากนนัจากการสาํรวจพบวา่รูปแบบการจ่ายใชบ้ตัรเครดิตเป็น

ส่วนมาก แสดงใหเ้ห็นวา่กลุ่มทีมีรายไดสู้งพอจนมีบตัรเครดิต จะเป็นผูที้มีการใชจ่้ายผ่านแอปพลิเคชนั เพราะเป็นผูที้

มีความสามารถในการใชจ่้ายและใชเ้วลาอย่างรีบเร่ 

 . จากการศึกษาความสัมพนัธ์ของปัจจยัทางดา้นการสือสารการตลาดแบบบูรณาการ (IMC) ต่อพฤติกรรม

ของผูบ้ริโภคกลุ่ม Generation C ในการใชแ้อปพลิเคชนัสังและจดัส่งอาหารในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 

พบวา่ 

 ปัจจยัทางดา้นการสือสารการตลาดแบบบูรณาการ (IMC) ทุกดา้น มีความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมการใช้

แอปพลิเคชนัสงัและจดัส่งอาหารในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ทงัทางดา้นประเภทของของอาหารทีสงัมา

รับประทาน ความถีในการใชง้าน ค่าใชจ่้ายในการใชแ้อปพลิเคชนัต่อครัง อยา่งมีนยัสําคญัทางสถิติทีระดบั .  

เพราะการโฆษณาผา่นช่องทางต่างๆ ทาํใหผู้บ้ริโภคไดเ้ห็นขอ้มูลทีเกียวขอ้งกบัแอปพลิเคชนั เช่น การมีโฆษณาขณะ

ดูคลิปวดีีโอผา่นยทููป ทาํใหเ้กิดความสนใจและดาวโหลดแอปพลิเคชนัมาทดลองใชง้าน นอกจากนันการนาํเสนอ

ขอ้มูลส่วนลดหรือโปรโมชนัผ่านช่องทางโฆษณาทีหลากหลายยงัทาํใหผู้บ้ริโภคไดเ้ปิดรับสารโดยบงัเอิญ ส่งผล

ไปสู่ความถีในการใชง้าน หรือการใชจ่้ายต่อครัง สอดคลอ้งกบัริรินดา เวชกรสันติสุข (  อา้งถึงในสสินาท แสง

ทองฉาย, ) ทีทาํการศึกษาเรืองการเปิดรับสือโฆษณาและพฤติกรรมการใชบ้ริการส่งอาหารฟาสตฟ์ู้ดถึงบา้น 

พบวา่ หากมีการเปิดรับสือโฆษณามากจะทาํใหผู้บ้ริโภคมีความตอ้งการสังอาหารดงักล่าวเพิมมากขึน และการ

ส่งเสริมการขายทงัทางดา้นการจดัโปรโทชนัช่วงวนัพิเศษ หรือการให้ช่วงเวลาพิเศษ ทาํใหผู้บ้ริโภคไดรั้บสารดว้ย

ความบงัเอิญซึงจะไปกระตุน้ใหเ้กิดความสนใจ และมีความตอ้งการทีจะใชง้านแอปพลิเคชนัมากยงิขนึอีกดว้ย 

นอกจากนนั วิธีการชาํระเงินก็ยงัส่งผลต่อพฤติกรรมของผูบ้ริโภคในการใชง้านแอปพลิเคชันดว้ยเพราะ การมี

ช่องทางการรับชาํระเงินทีหลากหลาย จะช่วยทาํใหเ้ขา้ถึงแอปพลิเคชนัไดง้่าย ซึงทงัหมดนีจาํเป็นตอ้งมีการ

ประชาสัมพนัธ์ใหก้บัผูบี้ริโภคไดรั้บทราบ เพือให้เกิดความรู้ความเขา้ใจต่อผูบ้ริโภค นาํไปสู่ความน่าสนใจในการใช้

งาน ซึงแอปพลิเคชนัต่างๆ ในปัจจุบนัมีการจดัทาํการตลาดโดยตรงดว้ยการใหพ้นกังานมาสอนใชแ้อปพลิเคชันเพิม

มากขนึ รวมไปถึงฝึกใชง้านพร้อมแถมส่วนลด จึงเป็นการประชาสัมพนัธ์เพือให้ผูบ้ริโภคสามารถถึงไดโ้ดยง่ายอีกวิธี

หนึง ซึงนอกจากจะใชเ้พือประชาสัมพนัธ์แอปพลิเคชนัยงัสามารถใชเ้พอืการนาํเสนอโปรโมชนั ทีช่วยทาํให้มี

ความถีและมีค่าใชจ่้ายในการใชง้านสูงขึนอีกดว้ย  

ข้อเสนอแนะ 

ในการศึกษาครังนีผูว้ิจยัขอนาํเสนอขอ้เสนอแนะในการศึกษาครังนี ดงันี 

 . ผูป้ระกอบการควรใหค้วามสาํคญักบัปัจจยัทางดา้นประชากรศาสตร์ เช่น พ.ศ. ทีเกิดหรือช่วงอาย ุอาชีพ 

รายไดเ้ฉลียตอ่เดือน และระดบัการศึกษา โดยจากการศึกษาพบว่า ปัจจยัดงักล่าวในแต่ละกลุ่มมีความแตกต่างกนั ซึง

ผูป้ระกอบการสามารถนาํอาหารทีมีความแตกต่างกนัใหก้บัผูบ้ริโภคในแตล่ะกลุ่มไดอ้ยา่งตรงตามความตอ้งการมาก

ยงิขนึ 



 . ผูป้ระกอบการควรใหค้วามสาํคญักบัการสือสารการตลาดแบบบูรณษการ (IMC) ประเภทการโฆษณา 

และการตลาดโดยตรง เพราะมีส่วนช่วยใหผู้บ้ริโภคมีความถีในการใชง้านเพิมมากขึน และเลือกใชแ้อปพลิเคชนั

ประเภทใหม่ๆ ไดม้ากขึน 
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