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บทคัดย่อ
การวิจัย ครั้ งนี้ มี ว ตั ถุ ป ระสงค์เ พื่อ ศึ ก ษาปั จ จัย ทางด้า นการสื่ อ สารการตลาดบูร ณาการที่ ส่ งผลต่อ การ
ตัดสิ นใจใช้บริ การของลูกค้า อีกทั้งเพื่อศึกษาปัจจัยทางประชากรศาสตร์ ปั จจัยทางการตลาดบูรณาการ และพฤติกรรม
การรับรู้ เพื่อการศึกษาสี่ ธุรกิจจัดส่ งอาหารที่อาศัยอยูใ่ นเมืองหลวงของประเทศไทย
ผูว้ ิจัย ใช้แ บบสอบถามในการเก็บ รวบรวมข้อ มูล และสั ม ภาษณ์ หัว หน้า งาน จากกลุ่ ม ตัวอย่า งซึ่ ง เป็ น
ผูใ้ ช้บริ การจัดส่ งอาหารส่ งตรงถึงบ้าน ซึ่ งมีกลุ่มขนาดตัวอย่าง 400 คน ได้มาโดยการใช้แบบการสุ่ มกลุ่มตัวอย่าง สถิติ
ที่ใช้ในการวิเคราะห์ขอ้ มูล ได้แก่ ค่าร้อยละ ความถี่ ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน สถิติการทดสอบค่าที การวิเคราะห์ความ
แปรปรวนทางเดียว
ผลการวิจยั ครั้งนี้ สามารถบ่งชี้ให้เห็นถึงความสําคัญของปัจจัยการตลาดบูรณาการมีผลต่อการตัดสิ นใจ ซึ่ ง
มีความสัมพันธ์เชิงบวกกับความพึงพอใจในการตัดสิ นใจซื้ อ ดังนั้น การทําการตลาดบูรณาการควรมุ่งเน้นไปยังสื่ อ
ทางด้าน ตัวแทนจําหน่าย ป้ ายตามห้าง กิจกรรมนอกสถานที่ และวิทยุ การสัมภาษณ์ทาํ ให้ทราบว่าใช้สื่อโซเชี่ยลมีเดีย
และแผ่นพับจะเป็ นวิธีที่ได้รับการยอมรั บจากลูกค้า โดยรวมการสื่ อสารทางตลาดแบบบูรณาการจึ งเหมาะสมกับ
งานวิจยั นี้
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Abstract
The objectives of this research were to study integrated marketing communication which affected
customers’ purchasing decision, and to investigate geographic data, integrated marketing communication, and
perception behaviors as a framework to analyze four food catering business in Bangkok, Thailand.
The questionnaires and interviewing were used to collect data from randomly selected 400 supervisors
of food delivering service providers. The data were analyzed by percentage, frequency, mean, t-test, F-test (One
Way ANOVAs) and correlation.
Research findings showed that integrated marketing communication influenced decision making to use
the service. Positive relation with the respondents’ decision was seen. This implied that integrated marketing should
be addressed to types of media: agents, advertising banners in department stores, and off-site activities. label, event
and radio are recommendation. Data from the interview showed that social media and pamphlets were the most
accepted advertising approach. This included integrated marketing communication as one of the most effective
advertising methods for this current research.
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