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บทคดัย่อ 

 การวิจัยคร้ังน้ีมีวัตถุประสงค์ เพ่ือศึกษาพฤติกรรมการซ้ืออาหารจากร้าน Food Truck ในเขต 

จังหวัดนนทบุรี และเพ่ือศึกษาปัจจัยส่วนบุคคลของผู้บริโภคและปัจจัยเคร่ืองมือการสื่อสารการตลาดแบบ

บูรณาการ ที่มีผลต่อพฤติกรรมการซ้ืออาหารจากร้าน Food Truck ของผู้บริโภคในเขต จังหวัดนนทบุรี 

โดยการศึกษาวิจัยในคร้ังน้ีเป็นการวิจัยเชิงส ารวจ ซ่ึงใช้แบบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการเกบ็รวบรวม

ข้อมูลจากตัวอย่าง จ านวน 400 ตัวอย่าง การวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติเชิงพรรณนา และทดสอบ

สมมติฐานที่ระดับนัยส าคัญ 0.05 ด้วยสถิติไค-สแควร์ (χ
2
-square) และ ใช้สถิติ F-test โดยการ

วิเคราะห์ความแปรปรวนแบบทางเดียว 

 ผลการศึกษาพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุระหว่าง 15-24 ปี มี

สถานภาพโสด มีระดับการศึกษาปริญญาตรี มีอาชีพส่วนใหญ่เป็นนักเรียนนักศึกษา มีรายได้เฉล่ียต่อ

เดือนระหว่าง 5,000-20,000 บาท ส่วนใหญ่ซ้ืออาหารประเภทเคร่ืองดื่ม แฮมเบอร์เกอร์ และขนม/ของ

กนิเล่น เหตุผลที่ซ้ืออยากจะลองรับประทาน ส่วนใหญ่ซ้ือคร้ังละต ่ากว่า 200 บาท และมักเลือกทานอาหาร 

Food Truck ที่จอดบริเวณ งานอีเว้นท ์ตลาดนัด บริเวณห้างสรรพสินค้าผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า 

สมมติฐานที่ 1 ปัจจัยส่วนบุคคลบางปัจจัยที่แตกต่างกนัได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา อาชีพ  

รายได้ มีผลต่อพฤติกรรม ได้แก่ ด้านประเภทอาหารที่ซ้ือ ปริมาณการซ้ือ ความถี่ในการซ้ือ ผู้มีส่วนร่วมใน

การซ้ือ ช่วงเวลาที่ซ้ือ สถานที่จอดของร้าน Food Truck แต่ไม่มีผลต่อพฤติกรรมการซ้ือ ในด้านเหตุผลที่

ซ้ือ และช่วงเวลาในการซ้ือ สมมติฐานที่ 2 ปัจจัยเคร่ืองมือการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ ได้แก่ การ

โฆษณา การตลาดเชิงกิจกรรม การประชาสัมพันธ์ ออนไลน์และตลาดสังคมออนไลน์ การตลาดบนมือถือ  

การตลาดทางตรง และการขายโดยพนักงานขาย มีผลต่อพฤติกรรม ได้แก่ ด้านประเภทอาหารที่ ซ้ือ

ปริมาณการซ้ือ ความถี่ในการซ้ือ ผู้มีส่วนร่วมในการซ้ือ ช่วงเวลาที่ซ้ือ สถานที่จอดของร้าน  Food Truck  

แต่ไม่มีผลต่อพฤติกรรมการซ้ือ ในด้านเหตุผลที่ซ้ือ และพบว่าการส่งเสริมการขาย ไม่มีผลต่อพฤติกรรม

การซ้ือในด้านใดเลย 

 

 

                                                           
1
 นักศึกษาหลักสตูรบริหารธรุกจิมหาบณัฑติ สาขาการจัดการการตลาด มหาวิทยาลัยธรุกจิบณัฑติย์ 

2
 ที่ปรึกษาสารนิพนธห์ลัก 
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1.บทน า  

จากความนิยมของ Food Truck ที่เกิดข้ึนในประเทศอเมริกามานาน ในที่สุดกระแสความนิยม

น้ีกไ็ด้มาในเมืองไทยและแพร่หลายเป็นอย่างมาก ดูเหมือนว่าจะเหมาะกบัสภาพการใช้ชีวิตของคนเมืองใน

ปัจจุบันที่มีความหลากหลายในการเลือกรับประทานอาหารมากข้ึน โดยเฉพาะกระแสการรับประทาน

อาหาร Food Truck ที่ดึงเอาจุดเสยีเปรียบของร้านอาหารและสตรีทฟู้ดมาสร้างจุดเด่นให้เกิดขึ้น โดยอาศัย

โซเชียลมีเดียเป็นช่องทางในการโปรโมท และดูเหมือนว่ากระแสน้ีจะเป็นที่นิยมมากข้ึน 

จุดเร่ิมต้นของ Food Truck เร่ิมต้นจากรัฐเทก็ซัส ประเทศอเมริกา หลังจากน้ันกระแสความ

นิยมน้ีกไ็ด้แพร่หลายไปยังรัฐอื่น ๆ จนเข้ามาสู่รัฐฮาวาย ซ่ึงรัฐฮาวายมีชาวญ่ีปุ่นอยู่เยอะ จึงท าให้ชาวญ่ีปุ่น

น าวัฒนธรรมการกิน Food Truck มาแพร่หลายเข้าสู่ประเทศญ่ีปุ่น ในช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมา เราจะเหน็ได้

ว่า Food Truck ในประเทศไทยเกิดข้ึนอย่างต่อเน่ือง ทั้งจากไลฟ์สไตล์ของคนที่เปล่ียนไป หรือการเติบโต

ของการจัดงานอีเว้นที่ดึง Food Truck ไปเป็นจุดเด่นสร้างสีสันให้กับงาน หากพูดถึง Food Truck เจ้าแรก

ของเมืองไทยที่เป็นผู้ริเร่ิมกระแส Food Truck ให้เกิดขึ้นน้ันคือ “Daniel Thaiger Burger” Food truck ที่

ขายอาหารประเภทแฮมเบอร์เกอร์ โดยเร่ิมจอดขายที่แรกในซอยสุขุมวิท 38 เมื่อ 4 ปีก่อน อาหารที่ Food 

Truck จะเน้นอาหารที่ทานง่ายและทานสะดวก (มหาวิทยาลัยมหิดล, 2558)  

ในการวิจัยน้ี Food Truck หมายถึง ยานพาหนะติดเคร่ืองยนต์ตั้งแต่ 4 ล้อขึ้นไป ซ่ึงเคล่ือนที่

ไปตามจุดชุมชนต่าง ๆ  เช่น ห้างสรรพสินค้า สถานีรถไฟ สถานีรถบัส  สนามบิน สนามกีฬา ศูนย์ประชุม 

สถานศึกษา และสถานที่อื่น ๆ เพ่ือขายอาหารหลากหลายชนิด  อาหารส่วนใหญ่เป็น แฮมเบอร์เกอร์ ขนม

ปัง  เคร่ืองดื่ม รวมไปถึงขนมคบเคี้ ยว และ อาหารว่างต่าง ๆ  Food Truck ใช้พ้ืนที่ในการขายไม่มากนัก 

อาจจะมีชุดโตะ๊อาหารเลก็ ๆไว้ตอนรับลูกค้าส าหรับอาหารในบางประเภท ทฤษฏทีี่เกี่ยวข้องกับการวิจัยใน

คร้ัง เคร่ืองมือการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ  Integrated Marketing Communications (IMC ) 

หมายถึง เป็นกระบวนการวางแผนออกแบบการสื่อสารการตลาดเพ่ือติดต่อไปยังผู้รับคือผู้บริโภคและ

กลุ่มเป้าหมายเพ่ือให้เกิดการยอมรับในตราสินค้า บริการหรือองค์กรอย่างต่อเน่ือง กระบวนการวางแผน

โดยการประเมินบทบาทการใช้วิธีการสื่อสารหลากหลายรูปแบบ เช่น การโฆษณา การประชาสัมพันธ์ การ

ส่งเสริมการขาย การขายโดยพนักงาน การตอบสนองโดยตรง เป็นการผสมผสานวิธีการเหล่าน้ีเข้าด้วยกัน 

เพ่ือสร้างให้เกิดความชัดเจนต่อเน่ือง ได้ผลสูงสุด โดยท าให้ข่าวสารถูกบูรณาการเช่ือมโยงต่อกันอย่าง

ต่อเน่ือง (Kotler & Keller, 2011 : 517)  ทฤษฏพีฤติกรรมผู้บริโภค หมายถึง พฤติกรรมผู้บริโภคเกิด

จากทัศนคติของผู้บริโภคที่มีองค์ประกอบ 3 ข้อ ได้แก่ การรับรู้ (Cognition) หมายถึงการเกิด

กระบวนการความคิด (Thought processes) เช่น การที่ผู้บริโภคได้รับข้อมูลเกี่ยวกับสินค้าหรือบริการใน

ช่วงเวลาที่เหมาะสม ท าให้เกิดความรู้สึกชอบ (Affect) และเกิดอารมณ์ร่วม (Emotion) เช่น การ

ประทับใจในโฆษณา เกิดความรู้สึกชอบ และพัฒนาไปสู่การเกิดความต้องการสินค้าหรือบริการน้ัน 

(Conation) เกิดพฤติกรรมที่ต้ังใจ (Intended behavior) ได้แก่ความประสงค์ที่จะซ้ือสินค้าหรือบริการน้ัน 

(Blythe, 2008 : 7-8) จากการศึกษาทฤษฏดีังกล่าวท าให้ทราบว่าเคร่ืองมือการสื่อสารการตลาดแบบ

บูรณาการ จะมีอทิธพิลท าให้เกดิพฤติกรรมการซ้ือของผู้บริโภค 
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จากความเป็นมาและความส าคัญดังกล่าว ผู้วิจัยสนใจศึกษาปัจจัยการสื่อสารการตลาดแบบ

บูรณาการที่มีผลต่อพฤติกรรมการซ้ืออาหารจากร้าน Food Truck ซ้ึงผลการวิจัยจะเป็นข้อมูลต่อหน่วยงาน

และผู้ประกอบการ Food Truck ที่สนใจใช้เป็นแนวทางในการวางแผนตลาดหรือกลยุทธ์ทางการตลาด ให้

มีประสทิธภิาพย่ิงขึ้นต่อไป ในการศึกษานี้ ผู้วิจัยท าการศึกษาพฤติกรรมผู้บริโภคในเขต จังหวัดนนทบุรี 

 

2. วตัถุประสงคใ์นการวิจยั 

จากประเดน็ปัญหาข้างต้น ผู้วิจัยจึงได้ท าการศึกษาในประเดน็ต่าง ๆ ดังต่อไปนี้   

2.1 เพ่ือศึกษาพฤติกรรมการซ้ืออาหารจากร้าน Food Truck ในเขต จังหวัดนนทบุรี 

2.2 เพ่ือศึกษาปัจจัยส่วนบุคคลของผู้บริโภคที่มีผลต่อพฤติกรรมการซ้ืออาหารจากร้าน Food 

Truck  

2.3 เพ่ือศึกษาปัจจัยเคร่ืองมือการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการที่มีผลต่อพฤติกรรมการซ้ือ

อาหารจากร้าน Food Truck ในเขต จังหวัดนนทบุรี 

 

3. สมมติฐานการวิจยั 

จากวัตถุประสงค์ทางการวิจัยข้างต้นประกอบกับความส าคัญของปัญหาการวิจัย ได้น าไปสู่

สมมติฐานการศึกษาดังน้ี 

สมมติฐานที่ 1 : ปัจจัยส่วนบุคคลที่แตกต่างกนั มีผลต่อพฤติกรรมการซ้ืออาหารจากร้าน Food 

Truck ของผู้บริโภคในเขต จังหวัดนนทบุรี แตกต่างกนั (H1) 

สมมติฐานที่ 2 : เคร่ืองมือการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ มีผลต่อพฤติกรรมการซ้ือ

อาหารจากร้าน Food Truck ของผู้บริโภคในเขต จังหวัดนนทบุรี (H2) 

 

4. ประโยชนที์ไ่ดร้บัจากการศึกษา 

การศึกษาวิจัยคร้ังน้ี ผู้วิจัยคาดหวังผลประโยชน์ที่จะได้รับดังน้ี 

4.1 สามารถน าข้อมูลที่ได้รับจากการศึกษาวิจัยมาใช้เป็นแนวทางในการใช้เคร่ืองมือการสื่อสาร

การตลาดแบบบูรณาการที่เหมาะสมแก่ ผู้ประกอบการธุรกิจร้านอาหารประเภท Food Truck ให้ประสบ

ความส าเร็จรวมทั้งในกลุ่มที่อยู่ระหว่างการตัดสินใจในการเป็นผู้ประกอบการ และกลุ่มที่ก  าลังประกอบ

ธุรกจิ 

4.2 สามารถน าผลการศึกษาไปต่อยอด อาทิ ใช้ในการก าหนดกลยุทธ์ในการสร้างการ

เจริญเติบโตของผู้ประกอบธุรกิจ Food Truck ด้วยการใช้เคร่ืองมือการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ

ต่อไป 
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5. ขอบเขตการศึกษา 

5.1 ขอบเขตเนื้ อหา  เป็นการศึกษาถึงปัจจัยการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการที่มีผลต่อ

พฤติกรรมการซ้ืออาหารจากร้าน Food Truck เพ่ือน ามาใช้เป็นแนวทางในการด าเนินธุรกจิร้านอาหาร 

Food Truck ให้ประสบความส าเรจ็ และบูรณาการเข้ากบัธุรกจิร้านอาหารประเภท Food Truck โดยเป็น

การศึกษาวิจัยเชิงส ารวจ พร้อมทั้งท าการวิเคราะห์และรายงานผลวิจัยเชิงคุณภาพ 

5.2 ขอบเขตประชากร  การศึกษาวิจัยคร้ังน้ีจะท าการศึกษาวิจัย ผู้ที่ซ้ืออาหารจากร้าน Food 

Truck ในเขต จังหวัดนนทบุรี 

5.3 ขอบเขตเวลา  การศึกษาวิจัยน้ีใช้เวลาในการด าเนินการวิจัย 3 เดือน คือ ตั้งแต่ 1 

กุมภาพันธ ์- 1 พฤษภาคม 2560 

 

6. ระเบยีบวิธีวิจยั 

การศึกษาวิจัยในคร้ังน้ีเป็นการวิจัยเชิงส ารวจ (Survey Research) ซ่ึงเป็นการวิจัยเชิงปริมาณ 

โดยการใช้แบบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการเกบ็รวบรวมข้อมูลจากตัวอย่าง ซ่ึงแบบสอบถามแบ่งออกเป็น 

3 ส่วน ดังน้ี 

ส่วนที่ 1 สอบถามเกี่ยวกับปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม ประกอบด้วย เพศ อายุ 

สถานภาพ ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้ 

ส่วนที่ 2 สอบถามข้อมูลเกี่ยวกับเคร่ืองมือการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ ที่มีผลต่อ

พฤติกรรมการซ้ืออาหารจากร้าน Food Truck ประกอบด้วย การโฆษณา การส่งเริมการขาย การตลาดเชิง

กิจกรรม การประชาสัมพันธ์ ออนไลน์และตลาดสังคมออนไลน์ การตลาดบนมือถือ การตลาดทางตรง 

และการขายโดยพนักงานขาย โดยใช้มาตราวัดแบบ Likert Scale 5 ระดับโดย ก าหนดระดับความคิดเหน็

ในแต่ละช่วงได้ดังน้ี (วิชิต อู่อ้น, 2550 : 114) 

 ระดับ 5 ค่าเฉล่ียระหว่าง  4.21-5.00  หมายถึง  เหน็ด้วยอย่างย่ิง  

 ระดับ 4  ค่าเฉล่ียระหว่าง  3.41-4.20  หมายถึง  เหน็ด้วย 

 ระดับ 3  ค่าเฉล่ียระหว่าง  2.61-3.40  หมายถึง  ไม่แน่ใจ 

 ระดับ 2  ค่าเฉล่ียระหว่าง  1.81-2.60  หมายถึง  ไม่เหน็ด้วย 

 ระดับ 1  ค่าเฉล่ียระหว่าง  1.00-1.80  หมายถึง  ไม่เหน็ด้วยอย่างย่ิง 

ส่วนที่ 3 สอบถามข้อมูลเกี่ยวกบัพฤติกรรมการซ้ืออาหารจากร้าน Food Truck 

 

7. ผลการศึกษาและอภิปรายผล 

7.1 ปัจจยัส่วนบุคคล 

ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 57.8 มีอายุระหว่าง 15-24 ปี คิด

เป็นร้อยละ 53.3 มีสถานภาพโสด คิดเป็นร้อยละ 79.8 มีระดับการศึกษาปริญญาตรี หรือเทียบเท่า คิด
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เป็นร้อยละ 73.3 มีอาชีพส่วนใหญ่เป็นนักเรียนนักศึกษา คิดเป็นร้อยละ 60.0 มีรายได้เฉล่ียต่อเดือน 

10,001 – 20,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 37.0 รองลงมาคือ 5,000-10,000 บาทคิดเป็นร้อยละ 30.0   

ดังน้ันผู้ประกอบการควรเลือกกลุ่มเป้าหมายที่เป็นเพศหญิงที่มีอายุระหว่าง 15-24 ปี มี

รายได้เฉล่ียระหว่าง 5,000-20,000 บาท มาเป็นกลุ่มเป้าหมายหลักในการท าการก าหนดกลยุทธ์ทาง

การตลาด 

7.2 ความคิดเห็นเกีย่วกบัเครือ่งมือการสือ่สารการตลาดแบบบูรณาการ 

ระดับความคิดเหน็ต่อเคร่ืองมือการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ พบว่า ตัวอย่างมีความ

คิดเหน็ในภาพรวมอยู่ในระดับเหน็ด้วย โดยมีค่าเฉล่ียรวมอยู่ที่ 3.90 โดยมีรายละเอียดรายด้านดังน้ี ด้าน

การโฆษณา มีค่าเฉล่ียรวมอยู่ที่ 4.07 ด้านการส่งเสริมการขาย มีค่าเฉล่ียรวมอยู่ที่ 3.82 ด้านการตลาดเชิง

กิจกรรม มีค่าเฉล่ียรวมอยู่ที่ 3.88 ด้านการประชาสัมพันธ์ มีค่าเฉล่ียรวมอยู่ที่ 3.93 ด้านออนไลน์และ

ตลาดสังคมออนไลน์ มีค่าเฉล่ียรวมอยู่ที่ 3.68 ด้านการตลาดบนมือถือ พบว่าตัวอย่างมีความคิดเห็น

โดยรวมอยู่ในระดับเหน็ด้วย โดยมีค่าเฉล่ียรวมอยู่ที่ 3.85  

ด้านการตลาดทางตรง มีค่าเฉล่ียรวมอยู่ที่ 3.86 ด้านการขายโดยพนักงาน มีค่าเฉล่ียรวมอยู่ที่ 

4.11   

ดังน้ันผู้ประกอบการควรด าเนินการ เลือกเคร่ืองมือที่มีผลมากที่สุดอย่างการโฆษณาเป็นอันดับ

แรก เช่น ตกแต่งรถให้ดูเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัว บรรจุภัณฑ์ภายนอกที่ดูเป็นเอกลักษณ์เข้ากับรูปแบบ

ของอาหาร ป้ายโฆษณาบริเวณร้าน รูปภาพอาหารหรือช่ือเมนูอาหาร การสาธิตการท าอาหา และโปสเตอร์

อาหารจากร้าน Food Truck 

7.3 พฤติกรรมการซ้ืออาหารจากรา้น Food Truck 

ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เลือกทานอาหารประเภท เคร่ืองดื่ม คิดเป็นร้อยละ 34.0 เคยใช้

บริการ Brand ร้าน Food Truck อย่างร้านลองเดะ๊ นมสด (Long Dae Fresh Milk) คิดเป็นร้อยละ 33.1 

ผู้บริโภคส่วนใหญ่รับรู้เกี่ยวกับร้านอาหาร Food Truck ได้จากสื่อสังคมออนไลน์ คิดเป็นร้อยละ 26.0 

รองลงมาคือ อินเทอร์เนต็ร้อยละ 25.8 เหตุผลที่ซ้ือส่วนใหญ่อยากลองรับประทาน คิดเป็นร้อยละ 68.3 

มีมูลค่าในการซ้ืออาหารต ่ากว่า 200 บาท คิดเป็นร้อยละ 62.8 มีความถี่ในการซ้ือมากที่สุดเดือนละ 1 

คร้ัง คิดเป็นร้อยละ 54.5 ผู้มีส่วนร่วมในการซ้ือส่วนใหญ่เป็น เพ่ือนหรือคนรู้จัก คิดเป็นร้อยละ 48.0 

ช่วงเวลาในการซ้ือมากที่สดุจะเป็นช่วงวันหยุด เสาร์ อาทติย์ คิดเป็นร้อยละ60.8 และสถานที่ที่ซ้ือบ่อยมาก

ที่สดุเป็นบริเวณตลาดนัด คิดเป็นร้อยละ 27.3 รองลงมาเป็นบริเวณ งานอีเว้นท ์และ ห้างสรรพสินค้า คิด

เป็นร้อยละ 23.5 และ 21.8 

ดังน้ันผู้ประกอบการควรด าเนินการ เลือกสินค้าที่เป็นเคร่ืองด่ืม และก าหนดราคาไม่ให้เกิน 

200 บาท และเลือกท าเลที่จอดบริเวณ ตลาดนัด งานอเีว้นท ์และ ห้างสรรพสนิค้า 

7.4 ผลการทดสอบสมมติฐาน 

สมมติฐานที่ 1 ปัจจัยส่วนบุคคลที่แตกต่างกัน มีผลต่อพฤติกรรมการซ้ืออาหารจากร้าน Food 

Truck ของผู้บริโภคในเขต จังหวัดนนทบุรี แตกต่างกัน จากสมมติฐานดังกล่าวพบว่าผู้บริโภคที่มี เพศ 
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อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้เฉล่ียต่อเดือน ที่แตกต่างกัน จะมีพฤติกรรมการซ้ือ

อาหารจากร้าน Food Truck ในด้านปริมาณการซ้ือ ผู้มีส่วนร่วมในการซ้ือ สถานที่จอดของร้าน Food 

Truck แตกต่างกนั จากปัจจัยส่วนบุคคลดังกล่าวมีความสอดคล้องกันและมีพฤติกรรมการซ้ือไปในทศิทาง

เดียวกัน สามารถอธิบายได้ว่าผู้บริโภค ที่มีอายุระหว่าง 15-24 ปี จะเป็นช่วงวัยรุ่นตอนต้นถึงตอนปลาย 

อยู่ในวัยเรียน ส่วนใหญ่แล้วจะเป็นนักเรียนนักศึกษา สถานภาพส่วนใหญ่ยังโสด ไม่มีรายได้สูงมากนัก 

เฉล่ียต่อเดือนไม่เกิน 10,000 บาท การบริโภคอาหารกจ็ะซ้ือแค่พอรับประทานหรือซ้ือเพ่ืออยากลอง

รับประทาน เพียงเดือนละ 1 คร้ัง และเลือกรับประทานอาหารประเภทเคร่ืองด่ืมมากที่สุดอาจเพราะเป็น

อาหารที่ทานง่าย กับปริมาณการซ้ืออาหารประเภทเคร่ืองดื่ม จะมีมูลค่าไม่สูงมากและส่วนใหญ่จะอยู่

ด้วยกนักบัเพ่ือนท าให้ตัดสนิใจซ้ือได้ง่ายและจะเลือกสถานที่ที่จอดของร้าน Food Truck เป็นจุดในการนัด

พบกัน อย่างบริเวณงานอีเว้นท์ ตลาดนัด  มหาวิทยาลัย และบริเวณห้างสรรพสินค้า ซ่ึงสอดคล้องกับ

งานวิจัย ปริยาภร เวชประเสริฐ (2559) ได้ศึกษาเกี่ยวกับ ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการตัดสินใจเลือก

บริโภคผลิตภัณฑ์นมและขนมปัง ของธุรกิจฟู้ดทรัค ในเขตกรุงเทพมหานคร ที่พบว่าผู้บริโภคส่วนใหญ่

เป็นเพศหญิง มีอายุระหว่าง 15-25 ปี มีระดับการศึกษาอยู่ในระดับ ปริญญาตรี และมีรายได้ต่อเดือนต ่า

กว่า 10,000 บาท และจะใช้สถานที่จอดของ Food Truck เป็นที่นัดพบกัน แต่ในส่วนของพฤติกรรมการ

ซ้ือ ในด้านเหตุผลที่ซ้ือ และช่วงเวลาในการซ้ือ พบว่าไม่มีผลต่อปัจจัยส่วนบุคล ที่แตกต่างกัน ซ่ึงเหตุผล

ส่วนใหญ่จะเพียงแค่อยากลองรับประทาน และเลือกรับประทานช่วง วันหยุดเสาร์/อาทติย์ 

สมมติฐานที่ 2 เคร่ืองมือการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ มีผลต่อพฤติกรรมการซ้ืออาหาร

จากร้าน Food Truck ของผู้บริโภคในเขต จังหวัดนนทบุรี จากสมมติฐานดังกล่าวพบว่า เคร่ืองมือการ

สื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ ไม่มีผลต่อ พฤติกรรมการซ้ือ ในด้านเหตุผลที่ ซ้ือ แต่ในส่วน ของ

เคร่ืองมือการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการในด้านการโฆษณา การตลาดเชิงกิจกรรม  การ

ประชาสัมพันธ์  ออนไลน์และตลาดสังคมออนไลน์  การตลาดบนมือถือ  การตลาดทางตรง  และการขาย

โดยพนักงานขาย ทุกด้านมีผลต่อ พฤติกรรมการซ้ือที่แตกต่างกันออกไปทั้งน้ี เคร่ืองการสื่อสารการตลาด

แบบบูรณาการต้อง อาศัยการผสมผสานเพ่ือน าไปใช้ เพ่ือให้เกิดผลสูงสุดต่อพฤติกรรมการซ้ืออาหารจาก

ร้าน Food Truck สอดคล้องกับทฤษฏ ีIMC : (Integrated Marketing Communication) การสื่อสาร

การตลาดแบบบูรณาการว่า Kotler & Keller (2011 : 517) ที่กล่าวว่า เป็นกระบวนการวางแผน

ออกแบบการสื่อสารการตลาดเพ่ือติดต่อไปยังผู้รับคือผู้บริโภคและกลุ่มเป้าหมายเพ่ือให้เกดิการยอมรับใน

ตราสินค้า บริการหรือองค์กรอย่างต่อเน่ือง กระบวนการวางแผนโดยการประเมินบทบาทการใช้วิธีการ

สื่อสารหลากหลายรูปแบบ เช่น การโฆษณา การประชาสัมพันธ์ การส่งเสริมการขาย การขายโดยพนักงาน 

การตอบสนองโดยตรง เป็นการผสมผสานวิธีการเหล่าน้ีเข้าด้วยกัน เพ่ือสร้างให้เกิดความชัดเจนต่อเน่ือง 

ได้ผลสงูสดุ โดยท าให้ข่าวสารถูกบูรณาการเช่ือมโยงต่อกันอย่างต่อเน่ือง และเกิดผลสูงสุดโดยสื่อสารผ่าน

การใช้ข้อความได้เหมาะสม 
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8. ขอ้เสนอแนะในการท าวิจยัในอนาคต 

8.1 ในการวิจัยในคร้ังต่อไป ขอเสนอแนะให้ศึกษาในเชิงคุณภาพ โดยการสัมภาษณ์จาก

ผู้ประกอบการ ที่ประสบความส าเรจ็ ในธุรกิจ Food Truck ถึงข้อมูลในด้านกลยุทธ์การใช้เคร่ืองมือการ

สื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ เพ่ือให้ทราบถึงข้อมูลในเชิงลึก และทราบถึงปัจจัยความส าเรจ็ในมุมของ

ผู้ประกอบการ 

8.2 ในการวิจัยคร้ังต่อไปอาจศึกษาเพ่ิมเติมในเร่ืองปัจจัยด้านรูปแบบการด าเนินชีวิตและ

บุคลิกภาพที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการซ้ืออาหารจากร้าน Food Truck เพ่ือจะได้ทราบความต้องการที่ตรงกับ

รูปแบบการด าเนินชีวิตของผู้บริโภคได้ดีย่ิงขึ้น 

8.3 ในการวิจัยในคร้ังต่อไปอาจขยายขอบเขตการศึกษา เช่น เกบ็ข้อมูลในเขต จังหวัด กทม. 

หรือศึกษาเปรียบเทยีบพฤติกรรมของผู้บริโภคในจังหวัดนนทบุรี และเขตอื่นๆ เช่น กทม. เพ่ือค้นหากล

ยุทธเ์ฉพาะเจาะจงที่ตรงกบัความต้องการของผู้บริโภคในแต่ละพ้ืนที่ต่อไป 
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