266

ความสัมพันธ์ระหว่างการสือสารการตลาดดิจิทลั ต่อกระบวนการตัดสินซือ
อาหารฟาสต์ฟู้ดเคเอฟซีของผูบ้ ริโภคในกรุงเทพมหานคร
ธัญลักษณ์ สิงห์จู*
ผศ.ดร.จรัญญา ปานเจริญ**
บทคัดย่อ
งานวิจัยเรืองความสัมพันธ์ระหว่างการสือสารการตลาดดิจิทัลต่อกระบวนการตัดสิด
ซืออาหารฟาสต์ฟู้ดเคเอฟซีของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร โดยมีวัตถุประสงค์ในการดําเนินการ
วิ จั ย 1) เพื อศึ ก ษาการตั ด สิ น ใจในการซื ออาหารฟาสต์ ฟู้ ดเคเอฟซี ข อง ผู้ บริ โ ภคใน
กรุงเทพมหานคร 2 ) เพือศึกษาความสัมพั นธ์ของการสือสารการตลาดดิจิทัลทีมีต่อการบวนการ
ตัดสินใจในการซืออาหารฟาสต์ฟู้ดเคเอฟซีของผู้ริโภคในกรุงเทพมหานคร 3)เพือเปรียบเทียบ
การตัดสินใจในการซืออาหารฟาสต์ฟู้ดเคเอฟซีของผู้บริ โภคในกรุงเทพมหานคร จําแนกตาม
ลักษณะทางประชากรศาสตร์ โดยการศึกษาวิจัยครังนีเป็ นการศึกษาวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative
Research) โดยใช้ วิ ธี ก ารสุ่ ม ตามความสะดวก ( Convenience sampling) เครื องมื อ ที ใช้ คื อ
แบบสอบถาม(Questionnaires) เป็ นเครื องมือในการเก็บรวบรวมข้ อมูลของการศึกษา จากกลุ่ม
ตัวอย่างจํานวน 400 คน ความสัมพันธ์ระหว่างการสือสารการตลาดดิจิทลั ต่อกระบวนการตัดสิดซือ
อาหารฟาสต์ฟู้ดเคเอฟซีของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร
โดยผลสํารวจพบว่า
1. กลุ่ ม ตั ว อย่ า งผู้ บริ โ ภคในกรุ ง เทพมหานคร จํ า แนกตาม ลั ก ษณะทาง
ประชากรศาสตร์แตกต่างกันมีตัดสินใจเลือกซืออาหารฟาสต์ฟู้ดเคเอฟซีทแตกต่
ี
างกันใน ด้ านการ
รับรู้ถึงความต้ องการหรือปัญหา ด้ านการแสวงหาข้ อมูล ด้ านการเปรียบเทียบ ด้ านการตัดสินใจ
ซือ และด้ านพฤติกรรมหลังการซือ
2. กลุ่มตัวอย่างมีความสัมพันธ์ระหว่างการสือสารการตลาดดิจิทัลต่อกระบวนการ
ตัดสินใจซืออาหารฟาสต์ฟู้ดเคเอฟซีของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานครในด้ านเว็บไซต์ (Website)
ด้ านบล็ อ ก (Blog) หรื อ Web Blog ด้ านSearch Engine การค้ นหาสื บ ค้ นข้ อมู ล ด้ าน E-mail
จดหมายอีเล็กทรอนิกส์ การส่งจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ ด้ าน สังคมออนไลน์ (Social Network) ด้ าน
โทรศัพท์มือถือ (Mobile) การสือสารการตลาดดิจิทลั ด้ าน Video marketing วิดีโอ
*นักศึกษาศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
** ทีปรึกษาหลัก
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1. บทนํา
การดํา เนินชี วิ ตของคนไทยในสังคมปั จจุ บันจําเป็ นต้ องรวดเร็วเร่ งรี บ จึ งส่งผลการ
ตัดสินใจบริโภคอาหาร สภาวะสังคมไทยในปั จจุ บันทีมีการแข่ งขันสูงทีผู้คนต้ องดําเนินชี วิ ตกัน
อย่างเร่ งรี บมากขึนเป็ นผลมาจากการขยายตัวของเศรษฐกิจทําให้ วิถีชีวิตของคนในสังคมเมือง
เปลียนไปจากเดิมค่อนข้ างมากโดยเฉพาะอย่างยิงพฤติกรรมการบริโภคอาหารทีต้ องการอาหารที
รับประทานง่ายสะดวก รวดเร็ว คนมักจะนึกถึงแต่อาหารจานด่วนหรือทีนิยมเรียกว่า ฟาสต์ฟู้ดส์
ของฝรังจําพวก พิซซ่า ไก่ทอด แฮมเบอร์เกอร์ ฮอทดอก ฯลฯ หาก ความจริงแล้ วอาหารไทยบาง
ประเภท ก็ถูกจัดอยู่ในกลุ่มอาหารจานด่วนด้ วยเหมือนกัน เช่น ข้ าวราดแกง อาหารตามสังทุกชนิด
ก๋วยเตียว ขนมจีนนํายา สุกี เป็ นต้ น รวมถึงการรับเอามาของวัฒนธรรมตะวัน ตกในการบริ โภค
อาหารรับประทานด่วนทีสามารถเข้ าไปสังซือและได้ รับประทานทันทีเพือตอบสนองการใช้ ชีวิตที
เร่งรีบของในสังคมเมืองยุคใหม่
ความก้ าวหน้ าทางด้ านเทคโนโลยีได้ พัฒนาอย่างต่อเนืองและไร้ ขีดจํากัดเทคโนโลยีจึง
กลายเป็ นส่ วนหนึ งทีสํา คั ญ ในการดํา รงชี วิ ตของมนุ ษยชาติ ใ นทุ กด้ า นทีเป็ นปั จจั ยพื นฐานของ
มนุษย์รวมถึงการติดต่อสือสาร ทําให้ การสือสารในปัจจุบันแตกต่างไปจากเดิมอย่างสินเชิง มนุษย์
เหมื อ นได้ อ ยู่ ใ กล้ กั น มากขึ นการสื อสารในปั จ จุ บั น ภายใต้ ก ารเปลี ยนแปลงเข้ า สู่ โ ลกดิ จิ ทัล
กลายเป็ นอี ก หนึ งช่ อ งทางทีสามารถเข้ า ถึ ง ผู้ รั บ สารได้ ม ากทีสุ ด การทํา Digital Marketing จึ ง
กลายเป็ นตัวเลือกทีดีสาํ หรับการทําการตลาดในยุคปัจจุบันและแนวโน้ มดิจิทลั โลกของการสือสาร
ในโลกออนไลน์ไม่ใช่เป็ นเพียงเรืองของเทคโนโลยี แต่เป็ นเรืองของการสือสารของคนในสังคม
การทํา Digital Marketing เป็ นการประชาสั ม พั น ธ์ สิ น ค้ าหรื อ แบรนด์ ผ่ า นช่ อ งทางอุ ป กรณ์
อิเล็กทรอนิกส์อย่าง Computer หรื อ สมาร์ ทโฟน โดยใช้ Online Channel เป็ นช่ องทางในการส่ง
ข้ อ มู ล และเมื อข้ อ มู ล ถู ก ส่ ง ไปแล้ ว ผู้ ส่ ง สามารถรู้ ผลตอบรั บ ได้ อ ย่ า งรวดเร็ว โดยผู้ รั บ ข้ อ
ความสามารถเข้ าถึงข้ อความได้ จากทุกทีทุกเวลา
จากข้ อมูลข้ างต้ น จะพบว่า การตลาดดิจิทลั เข้ ามามีผลต่อคนในยุคปัจจุบันอย่ างมาก
ซึงธุรกิจต่างๆ ไม่สามารถมองข้ ามการทําการตลาดดิจิตอลเพือเข้ าถึงผู้บริโภค ทําการสือสารผ่าน
ทางดิจิทลั เพือให้ เข้ าถึงกลุ่มเป้ าหมายได้ อย่างดี ดังนัน ผู้วิจัยจึงสนใจทีจะศึกษาการสือสารดิจิทลั
ทีมีอิทธิพลในการตัดสินใจซืออาหารฟาสต์ฟู้ดเคเอฟซีของผู้ริโภคในกรุงเทพมหานคร มิใช่ว่าไก่
ทอด เบอร์ เกอร์ และพิซซ่า จะสามารถครองตลาด ฟาสต์ฟู้ดส์อืนๆ จะแทรกตัวขึนมาเรือยๆ มี
ช่ องทางและโอกาสอีกมากทีจะเกิดฟาสต์ฟู้ดส์กลุ่มใหม่ๆได้ ในอนาคต ไม่ว่าจะเป็ นอาหารญีปุ่ น
เม็กซิกนั และทีกําลังเป็ นทีนิยมในปัจจุบันคืออาหารไทยในต่างประเทศธุรกิจฟาสต์ฟู้ดส์แตกสาขา
ออกเป็ นทวีคูณอีกทังกระแสการบริโภคอาหารเพือสุขภาพทีกําลังเป็ นทีนิยมในปั จจุ บันต่างส่งผล
กระทบในทางลบให้ กบั ธุรกิจร้ านอาหารฟาสต์ฟู้ดส์ เคเอฟซี แต่ในปัจจุบันการทีร้ าน เคเอฟซี ยังมี
ยอดขายทีเติ บ โต การขยายสาขาทีเพิ มขึ นทุ ก ปี ได้ นั นทางผู้ วิ จั ยจึ งสนใจทีจะศึ กษาการสือสาร
การตลาดดิ จิ ทั ล ที มี อิ ท ธิ พ ลต่ อ การตั ด สิ น ใจซื ออาหารฟาสต์ ฟู้ ดเคเอฟซี ข องผู้ ริ โ ภคใน
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กรุงเทพมหานครเพือไปใช้ เป็ นข้ อมู ลประกอบการวางแผน การจัดหาสินค้ า การวางแผนกลยุทธ์
ทางการตลาด ปรับปรุงสินค้ าและบริการให้ สอดคล้ องเพือรองรับการขยายตัวของตลาดทีจะโตขึน
2. วัตถุประสงค์การวิจยั
2.1 เพื อศึ ก ษาการตั ด สิ น ใจในการซื ออาหารฟาสต์ ฟู้ ดเคเอฟซี ข องผู้ บ ริ โ ภคใน
กรุงเทพมหานคร
2.2 เพื อศึ ก ษาความสัม พั น ธ์ข องการสื อสารการตลาดดิ จิ ทัล ทีมี ต่ อ การบวนการ
ตัดสินใจในการซืออาหารฟาสต์ฟู้ดเคเอฟซีของผู้ริโภคในกรุงเทพมหานคร
2.3 เพือเปรียบเทียบการตัดสินใจในการซืออาหารฟาสต์ฟู้ดเคเอฟซีของผู้บริโภคใน
กรุงเทพมหานคร จําแนกตาม ลักษณะทางประชากรศาสตร์
3. สมมติฐานการวิจยั
3.1 การสือสารการตลาดดิจิทัลมีความสัมพั นธ์ต่อกระบวนการตัดสินใจซืออาหาร
ฟาสต์ฟู้ดเคเอฟซีของผู้ริโภคในกรุงเทพมหานคร
3.2 ผู้บริโภคในกรุงเทพมหานครทีมีลักษณะทางประชากรศาสตร์ทแตกต่
ี
างกันมีการ
ตัดสินใจในการซืออาหารฟาสต์ฟู้ดเคเอฟซีแตกต่างกัน
4. ขอบเขตการวิจยั
4.1 ขอบเขตด้านประชากรและพืนที
ประชากรที ใช้ ในงานวิ จั ย นี คื อ ประชาชนในกรุ ง เทพมหานครที เคยใช้ บ ริ ก าร
ร้ านอาหารฟาสต์ฟู้ดเคเอฟซีในช่วงระยะเวลา 6 เดือนทีผ่านมา
4.2 ขอบเขตด้านเนือหา
ศึกษาการสือสารการตลาดดิจิตอลทีมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซืออาหารฟาสต์ฟู้ดเค
เอฟซี ข องผู้ บ ริ โ ภคในกรุ ง เทพมหานคร ตามแนวคิ ด ของนิ วั ฒ น ชาตะวิ ท ยากู ล (
)
ประกอบด้ วย
.เว็บไซต์(Website)
. บล็อก (Blog) หรือ Web Blog
3. Search Engine
4. E-mail จดหมายอีเล็กทรอนิกส์
. สังคมออนไลน์ (Social Network)
. โทรศัพท์มือถือ (Mobile)
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7. Video marketing วิดีโอ
ศึ กษาการตัดสินใจซือ ตามแนวคิดเกียวกับขันตอนการตัดสินใจ (Buying Decision
Process) ของ ศิริวรรณ เสรีรัตน์ และคณะ (2541, น.145) ซึงเป็ นลําดับขันตอนในการตัดสินใจของ
ผู้บริโภคโดยมีลาํ ดับกระบวนการ 5 ขันตอน ดังกระบวนการตัดสินใจซือ 5 ขันตอนของบริโภค
ดังนี
.การรับรู้ปัญหา
.การค้ นหาข้ อมูล
.การประเมินทางเลือก
.การตัดสินใจซือ
.พฤติกรรมหลังการซือ
5. ประโยชน์ทีคาดว่าจะได้รบั
5.1 สามารถนําผลทีได้ จากการวิจัยไปใช้ เป็ นแนวทางในการวางแผนกลยุ ทธ์ในการ
สือสารการตลาดดิจิทลั ให้ ได้ ประสิทธิภาพทีดียิงขึน ตรงต่อกลุ่มเป้ าหมายให้ เกิดความพึงพอใจ
เข้ าใจ และตัดสินใจซืออาหารฟาสต์ฟู้ดของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานครในยุคปัจจุบัน
5.2 สามารถนําไปเป็ นประโยชน์ต่อธุรกิจทีมีความใกล้ เคียง ทีจะทราบถึงจุ ดแข็ง และ
จุ ดด้ อยของเนือหาทีใช้ อยู่บน Social Media เพือนําไปพัฒนา และปรับใช้ ให้ เนือหาเข้ าถึงผู้รับสาร
ได้ มีประสิทธิภาพยิงขึน
5.3 สามารถนําไปใช้ เป็ นข้ อมูลในการตัดสินใจเลือกซืออาหารฟาสต์ฟู้ดของผู้ บริโภค
ในกรุงเทพมหานคร
าไปใช้ เป็ นข้ อมูลอ้ างอิงเพือเป็ นประโยชน์ในการศึกษาต่อไป
5.4 ผู้ทสนใจสามารถนํ
ี
6. ระเบียบวิธีการวิจยั
6.1 กลุ่ ม ตั ว อย่ า ง เลื อ กแจกแบบสอบถามที ร้ านอาหารฟาสต์ ฟู้ ดเคเอฟซี ใ นเขต
กรุงเทพมหานคร จํานวน 400 คน ซึงเป็ นสถานทีทํางานของผู้วิจัยดังสาขาต่อไปนีเคเอฟซีสาขา
โลตัสรัตนาธิเบศร์ ซึงได้ จากการคํานวณขนาดตัวอย่าง โดยใช้ สูตรของ (Cochran, 1997) กรณีไม่
ทราบจํานวนประชากร
6.2 เครืองมือทีใช้ ในงานวิจัยนี คือ แบบสอบถามงานวิจัย (Questionnaire) ใช้ สอบถาม
ผู้ ทีเคยซือและใช้ บริ การร้ านอาหารฟาสต์ฟู้ ดเคเอฟซีในกรุ งเทพมหานคร โดยรายละเอียดใน
แบบสอบถามสามารถแบ่งออกเป็ น 3 ส่วน ดังต่อไปนี
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ส่ ว นที เป็ นแบบสอบถามเกี ยวกั บ ข้ อ มู ล ทัวไป โดยข้ อ มู ล ทัวไป มี ทังสิน 6 ข้ อ
ประกอบด้ วย เพศ อายุ ระดับการศึกษา สถานภาพสมรส อาชีพ รายได้ เฉลีย เป็ นแบบตรวจสอบ
รายการ (Check – List) ให้ เลือกตอบเพียงข้ อเดียว
ส่วนที เป็ นแบบสอบถามเกียวกับการสือสารการตลาดดิจิ ทัล ทีมี อิทธิพลต่ อ การ
ตัดสินใจซืออาหารฟาสต์ฟู้ดของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร เป็ นแบบมาตราส่วนประมาณค่า
(Rating Scale) มีการสือสารการตลาดดิจิตอล 7 การสือสาร ประกอบไปด้ วย 1.เว็บไซต์ (Website)
2.บล็ อ ก (Blog) หรื อ Web Blog 3.Search Engine 4.E-mail จดหมายอี เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ 5.สั ง คม
ออนไลน์ (Social Network) 6.โทรศัพท์มือถือ (Mobile) 7.Video marketing
ส่วนที เป็ นแบบสอบถามเกียวกับการตัดสินใจอาหารฟาสต์ฟู้ดเคเอฟของผู้บริโภค
ในกรุงเทพมหานคร (Check – List)ให้ เลือกตอบ คําถามจํานวน 5 ข้ อ ประกอบด้ วย การรั บรู้
ปัญหา การค้ นหาข้ อมูล การประเมินทางเลือก การตัดสินใจซือ พฤติกรรมหลังการซือ
7. ผลการศึกษา
ข้อมูลทัวไปของผูต้ อบแบบสอบถาม
ประชากรตัวอย่าง จํานวน 400 เพศ พบว่า เป็ นเพศหญิง จํานวน
คน คิดเป็ น
ร้ อยละ . และ เป็ นเพศชาย จํานวน
คน คิดเป็ นร้ อยละ . ส่วนใหญ่มีอายุ - ปี
จํานวน
คน คิดเป็ นร้ อยละ . ระดับการศึกษา ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ มีระดับ
การศึกษาปริญญาตรีหรือเทียบเท่า จํานวน
คน คิดเป็ นร้ อยละ . สถานภาพ มีสถานภาพ
สมรส จํานวน
คน คิดเป็ นร้ อยละ . อาชีพ มีอาชีพพนักงานบริษัทเอกชน จํานวน
คน คิดเป็ นร้ อยละ . รายได้ เฉลียต่อเดือน พบว่าส่วนใหญ่ มีรายได้ เฉลียต่อเดือน ,001–
25, บาท จํานวน
คน คิดเป็ นร้ อยละ .
ความสําคัญของการสือสารการตลาดดิจิทลั
ผู้บริโภคให้ ความสําคัญกับการสือสารการตลาดดิจิทลั ต่อการตัดสินใจซืออาหารฟาสต์
ฟู้ ดเคเอฟซีอยู่ในระดับมากเกือบทุกด้ าน ยกเว้ นด้ านด้ านสังคมออนไลน์ (Social Network) ชุมชน
ออนไลน์ทีอยู่ในระดับปานกลาง โดยการสือสารการตลาดดิจิทัลสําคัญมากทีสุดคือ ด้ าน Video
marketing วิดีโอ รองลงมา ด้ าน E-mail จดหมายอีเล็กทรอนิกส์ ด้ านโทรศัพท์มือถือ (Mobile)
ด้ านเว็บไซต์ (Website) ด้ านSearch Engine การค้ นหาสืบค้ นข้ อมูล ด้ านบล็อก (Blog) หรือ Web
Blog ด้ านสังคมออนไลน์ (Social Network) ชุมชน ออนไลน์ ตามลําดับ
ด้ านเว็บไซต์ (Website) ผู้บริโภคให้ ความคําคัญคือการทีเว็บไซต์สอสารโดยใช้
ื
อักษรที
หลากหลาย ทันสมัย สีสนั และมีการให้ ข้อมูลครบถ้ วน
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ด้ านบล็อก (Blog) หรือ Web Blog พื นทีออนไลน์ในการบันทึกบทความ ผู้บริ โภคให้
ความคําคัญคือการทีมีเนือหาบทความทีบันทึกจากผู้ททานเคเอฟซี
ี
มารีวิวใน Blog
ด้ านSearch Engine การค้ นหาสืบค้ นข้ อมูล ผู้บริโภคให้ ความคําคัญ คือการทีสามารถ
เข้ าชมเว็บไซต์อนั ดับแรกในการค้ นหา
ด้ าน E-mail จดหมายอีเล็กทรอนิกส์ การส่งจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ผ้ ูบริโภคให้ ความ
คําคัญคือการมีโปรโมชันสินค้ าใหม่ๆมานําเสนอในอีเมล
ด้ านสังคมออนไลน์ (Social Network) ชุมชน ออนไลน์ ผู้บริโภคให้ ความคําคัญคือการ
ให้ ข่าวสาร ข้ อมูลโปรโมชันผ่านโซเชียลมิเดีย เช่น ผ่านFacebook , Line , IG
ด้ านโทรศัพท์มือถือ (Mobile) ผู้บริโภคให้ ความคําคัญคือการโฆษณาส่งผ่านทาง SMS
ด้ าน Video marketing วิดีโอ ผู้บริ โภคให้ ความคําคัญ คือการทีมีวีดีโอเน็ตไอดอลใน
การโฆษณาอาหาร รองลงมาคือ การสร้ างหนังสันประกอบการโฆษณา
กระบวนการตัดสินใจซืออาหารฟาสต์ฟู้ดเคเอฟซีของผูบ้ ริโภคในกรุงเทพมหานคร
ผู้บริ โภคให้ ระดับความคิดเห็นความสํา คัญของกับกระบวนการตัดสิน ใจซืออาหาร
ฟาสต์ฟู้ดเคเอฟซีในระดับความคิดเห็นมาก ยกเว้ นด้ านการตัดสินใจซือให้ ระดับความสําคัญปาน
กลาง โดยให้ รดดับความคิดเห็นกะบวนการตัดสินใจซืออยู่ ในระดับมากทีสุดคือ ด้ านการรั บรู้
ปัญหา รองลงมาคือ ด้ านการประเมินทางเลือก ด้ านการค้ นหาข้ อมูล ด้ านพฤติกรรมหลังการซือ
และด้ านการตัดสินใจซือ ตามลําดับ
ด้ านการรับรู้ปัญหา ผู้บริโภคให้ ระดับความคิดเห็นในระดับมากคือจะรับประทานเค
เอฟซีเมือต้ องการทานฟาสต์ฟู้ดทีราคาถูก
ด้ านการค้ นหาข้ อมูล ผู้บริโภคให้ ระดับความคิดเห็นในระดับมาก คือ ก่อนจะซือจะ
สอบถามคนใกล้ ตัวก่อนเสมอ
ด้ า นการประเมิน ทางเลื อ กผู้ บ ริ โ ภคให้ ร ะดับ ความคิด เห็น ในระดับ มาก คือ ก่อน
ตัดสินใจทานเคเอฟซีจะเปรียบเทียบราคาของสินค้ ากับร้ านอาหารฟาสต์ฟู้ดอืน
ด้ านการตัดสินใจซือ ผู้บริโภคให้ ระดับความคิดเห็นในระดับมาก คือ การตัดสินใจ
ซือเคเอฟซีจากการได้ รับคําแนะนําจากคนใกล้ ตัว
ด้ านพฤติกรรมหลังการซือ ผู้บริ โภคให้ ระดับความคิดเห็นในระดับมาก คือ การมี
ความพึงพอใจกับอาหารและบริการทีได้ รับจากเคเอฟซี
การทดสอบสมมติฐาน
สมมติฐานที 1 การสือสารการตลาดดิจิทลั มีความสัมพันธ์กบั กระบวนการตัดสินใจซือ
อาหารฟาสต์ฟู้ดเคเอฟซีของผู้ริโภคในกรุงเทพมหานคร
ด้ านการรับรู้ปัญหา พบว่า การสือสารการตลาดดิจิทลั มีความสัมพันธ์กับกระบวนการ
ตัดสินใจซือ ด้ านการรับรู้ปัญหา โดย ด้ าน Video marketing มีความสัมพันธ์มากทีสุด
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ด้ านการค้ นหาข้ อมูล พบว่า การสือสารการตลาดดิจิทลั มีความสัมพันธ์กบั กระบวนการ
ตัดสินใจซือ ด้ านการค้ นหาข้ อมูล โดย ด้ านโทรศัพท์มือถือ Mobile มีความสัมพันธ์มากทีสุด
ด้ า นการประเมิน ทางเลื อ ก พบว่ า การสือสารการตลาดดิจิ ทัล มี ความสัมพั น ธ์ กับ
กระบวนการตัดสินใจ ด้ านการประเมินทางเลือก โดย ด้ าน Video marketing วิดีโอ มีความสัมพันธ์
มากทีสุด
ด้ านการตัดสินใจซือ พบว่า การสือสารการตลาดดิจิทลั มีความสัมพันธ์กบั กระบวนการ
ตัดสินใจซือ ด้ านการตัดสินใจซือ โดย ด้ านบล็อก (Blog) หรื อ Web Blog มีความสัมพั นธ์มาก
ทีสุด
ด้ า นพฤติก รรมหลั งการซื อ พบว่ า การสือสารการตลาดดิจิ ทัล มี ความสัมพั น ธ์ กับ
กระบวนการตั ด สิ น ใจซื อ ด้ า นพฤติ ก รรมหลั ง การซื อ โดยด้ า นโทรศั พ ท์ มื อ ถื อ Mobile มี
ความสัมพันธ์มากทีสุด
สมมติ ฐ านที 2 ผู้ บ ริ โ ภคในกรุ ง เทพมหานครที มี ลั ก ษณะทางประชากรศาสตร์ ที
แตกต่างกันมีกระบวนการตัดสินใจในการซืออาหารฟาสต์ฟู้ดเคเอฟซีแตกต่างกัน
เพศ ทีแตกต่ า งกัน มีก ระบวนการตัดสิน ใจในการซื ออาหารฟาสต์ฟู้ดเคเอฟซี ไม่
แตกต่างกันในทุกขันตอน
อายุ ทีแตกต่ า งกัน มี ก ระบวนการตั ดสิน ใจในการซื ออาหารฟาสต์ ฟู้ ดเคเอฟซี ไม่
แตกต่างกันในทุกขันตอน
ระดับการศึกษา ทีแตกต่างกัน มีกระบวนการตัดสินใจในการซืออาหารฟาสต์ฟู้ ดเค
เอฟซี ไม่แตกต่างกันในทุกขันตอน
สถานภาพ ทีแตกต่างกัน มีกระบวนการตัดสินใจในการซืออาหารฟาสต์ฟู้ดเคเอฟซี
แตกต่างกันในด้ านการประเมินทางเลือก
อาชี พ ทีแตกต่ า งกั น มี ก ระบวนการตั ด สิ น ใจในการซื ออาหารฟาสต์ ฟู้ ดเคเอฟซี
แตกต่ า งกัน ในด้ า นการรั บรู้ปั ญ หา ด้ า นการประเมิน ทางเลื อก ด้ า นการตัดสิน ใจซื อ และด้ า น
พฤติกรรมหลังการซือ
รายได้ เฉลียต่อเดือนทีแตกต่างกัน มีกระบวนการตัดสินใจในการซืออาหารฟาสต์ฟู้ด
เคเอฟซี ไม่แตกต่างกันในทุกขันตอน
8. อภิปรายผลการศึกษา
8.1 จากผลการศึกษาทีพบว่ าช่ องทางการตลาดด้ านเทคโนโลยีดิจิทัลไม่มีสูตรสํา เร็จ
ตายตัว ขึนอยู่กับความต้ องการทีจะสือสารให้ ผ้ ูบริโภคทราบและ ความคิดสร้ างสรรค์ของนักการ
ตลาดทีจะสร้ างสือให้ ตรงกับความตองการของผู้บริโภค ช่ องทางต่างฟ ทีสามารถสร้ างโอกาสใน
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การเขาถึงผู้บริโภคได้ ซึงนิวัฒน์ ชาตะวิทยากูล (2559) ได้ กล่าวถึงเครืองมือการสือสารการตลาด
ดิจิทลั ทีทรงพลังในการสร้ างโอกาส ให้ กบั ธุรกิจ
ซึงเว็บไซต์ (Website) คือ เครื องมือเบืองต้ นสําหรั บการทําการตลาดดิจิทัล เพราะ
เว็บไซต์ เป็ นเหมือนศูนย์กลางรวบรวมข้ อมูลทุกอย่างของบริ การ เช่ น ขาวสารประชาสัมพั นธ์
โปรโมชัน และกิจกรรมสงเสริมการขาย เป็ นต้ น และสอดคล้ องกับงานวิจัยของ Laudon and Traver
(2004)กล่าวว่า แบนเนอร์เว็บ ไซต์ (Web Banner) คือป้ ายโฆษณาสินค้ า ทีแสดงผ่านหน้ า เว็บไซต์
โดย ภายในเนือหา จะแสดงรูปภาพสินค้ า หรือบริการ เพือให้ ผ้ ูใช้ อินเตอร์เน็ตเกิดความสนใจ
ดึงดูดผู้ใช้ เข้ าเว็บนันๆ และยังมีอกี ช่องทางในการสือสารการตลาดิจิทลั
และVideo Marketing วิดีโอ คือ เครืองมือการทํา Content Marketing เพือให้ เกิด การ
มีส่วนร่ วมของผู้บริ โภค โดยอาศัยความคิดสร้ างสรรค์ในการสร้ างเนือหาและนําเสนอผ่านทาง
วีดีโอออนไลน์ไปยังช่องทางต่างฟ เช่น YouTube Instagram Facebook และ Twitter เป็ นต้ น ทังนี
การตลาดวิดีโอสามารถนํามาใช้ ได้ หลายรูปแบบ เช่ น เป็ นหนังโฆษณา หรื อเรืองราวทีมีโฆษณา
แฝง ขึนอยู่กับวัตถุประสงค์ของแบรนด์นันฟ (ศิวัฒน์เชาวรียาวงษ์ , 2557) เพือให้ เกิดการรับรูถึง
แบรนด์ (Awareness) และสร้ างทัศนคติ (Attitude) ทีดีต่อแบรนด์รวมถึงให้ ผ้ ูบริ โภคได้ มีส่วนเข้ า
ร่ ว มกิ จ กรรม เพื อให้ ผู้ บ ริ โ ภครู้ สึ ก ผู ก พั น และภั ก ดี ต อแบรนด์ อี ก ทั งยั ง สามารถเป็ นการ
ประชาสัมพันธ์และสร้ าง ภาพลักษณ์ทดีี ขององค์กรหรือสินคาและบริการ วิดีโอออนไลน์สามารถ
ขยายฐานลูกค้ าได้ รวดเร็วและ กว้ างขวางผ่านการแบ่งปันข้ อมูลข่าวสารบนสังคมออนไลน์ จึงทําให้
หลายฟ แบรนด์เลือกใช้ กลยุทธ์ การตลาดดิจิทัล โดยการผลิตวิดีโอขึนมา เนืองจากสามารถวัด
เสียงตอบของผู้บริโภคทีมีต่อวิดีโอและแบรนด์ได้ งายและรวดเร็วการสือสารการตลาดดิจิทลั เป็ น
การสือสารผ่านสือดิจิทัลต่างฟ ทีกล่าวมาในข้ างตน ซึงสามารถเข้ าถึงพฤติกรรมของคนในสังคม
และเชือมโยงกับแบรนด์ให้ กลมกลืนไปอย่างแยบยล ลึกซึง แฝงไว้ ซึงเนือหาทีมีความแปลกใหม่
ตอประสบการณ์ของผู้บริโภค จึงทําให้ เกิดความนาสนใจและ ติดตามอย่างไม่ร้ ูตัว โดยเฉพาะเรือง
ทีกําลั งเป็ นกระแสสังคม นอกจากนียังเป็ นการสร้ างความบั นเทิงมีการสือสารสองทางระหว่ า ง
ผู้บริโภคและแบรนด์มีการส่งขอมูลมัลติมีเดียต่างๆบนอุปกรณ์ โทรศัพท์มือถือ เช่น SMS MMS
การแจ้ งเตือนผ่านโมบายแอพพลิเคชันบนสมารท์โฟน และการแบ่งปั นข้ อมูลข่าวสารหรื อคอน
เทนต์ผ่านสือสังคมออนไลน์โดย อุไรพร ชลสิรุงสกุล (2554) ได้ ให้ ความหมายของ Social Media
ไว้ ว่าเป็ นเครืองมือทีทรงพลังและมีอิทธิพลต่อผูบริโภคทุกกลุ่ม ดังนัน แนวคิดเรืองเครืองมือและ
ช่องทางการสือสารทางการตลาดดิจิทลั จึงถูกนํามาเป็ นแนวทางในการ สือสารระหว่างองค์กรหรือ
แบรนด์กับผู้บริโภคหรือผู้ใช้ บริการ โดยต้ องเลือกใชให้ เหมาะสมกับกลยุทธ์ ทางการตลาดทีจะ
ตองมีความยืดหยุ่ น รวดเร็ว เปลี ยนแปลงไปตามสถานการณ์ปัจจุ บัน เพื อให้ ตอบสนองความ
ต้ องการและการเลือกของผู้ใช้ บริการได้ อย่างครบถ้ วนและเหมาะสม
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8.2 กระบวนการตัดสินใจอาหารฟาสต์ฟู้ดเคเอฟซีของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร
จากผลการศึกษาพบว่ า ผู้บริ โภคจะซือสิน ค้ า หรื อบริ การอย่า งใดอย่า งหนึง จะเกิด
กระบวนการคิดอย่างขันตอน (ศิริวรรณ เสรีรัตน์และคณะ, 2543) การรับรู้ถึงความต้ องการหรือ
ปั ญ หา (Problem/Need Recognition) ในขั นตอนแรกผู้ บ ริ โ ภคจะตระหนั กถึ ง ปั ญ หาหรื อ ความ
ต้ อ งการในสิน ค้ า หรื อ การบริ ก าร ซึ งความต้ อ งการหรื อ ปั ญ หานั นเกิดขึ นมาจากความจํา เป็ น
(Needs) ซึ งเกิดจาก และต่ อมากผู้ บริ โภคจะมองหาสินค้ าและบริ การทีสนใจสอดคล้ องกับ ที ศิ
ริ ว รรณ เสรี รั ต น์ แ ละคณะ (2543) ได้ ก ล่ า วไว้ ว่ า การแสวงหาข้ อ มู ล (Information Search) เมื อ
ผู้ บ ริ โ ภคทราบถึงความต้ อ งการในสิน ค้ า หรื อ บริ ก ารแล้ ว ลํา ดั บ ขันต่ อไปผู้ บ ริ โภคก็จ ะทํา การ
แสวงหาข้ อ มู ลเพื อใช้ ป ระกอบการตัดสิน ใจ โดยแหล่ งข้ อมู ลของผู้ บ ริ โภค ขันตอนต่ อมาการ
ประเมินทางเลือก (Evaluation of Alternatives) เมือได้ ข้อมูลแล้ ว ในขันต่อไปผู้บริโภคก็จะทําการ
ประเมินทางเลือก โดยในการประเมินทางเลือกนัน ผู้บริโภคต้ องกําหนดเกณฑ์หรือคุณสมบัติทจะ
ี
ใช้ ในการประเมิน เช่ น ยีห้ อ ราคา รูปแบบ บริ การหลังการขาย ราคาขายต่อหน่ วย เป็ นต้ น การ
ตัดสินใจซือ (Purchase Decision) หลังจากทีได้ ทาํ การประเมินทางเลือกแล้ ว ผู้บริโภคก็จะเข้ าสู่ใน
ขันตอนของการตัด สิน ใจซื อ ซึ งต้ องมีก ารตั ดสิน ใจในด้ า นต่ า งฟ ดังนี ตรายี ห้ อ ทีซื อ (Brand
Decision) ร้ านค้ าทีซือ (Vendor Decision) ปริ มาณทีซื อ (Quantity Decision) เวลาทีซื อ (Timing
Decision) การชําระเงิน (Payment-method Decision) และขันตอนสุดท้ าย พฤติกรรมภายหลังการ
ซือ (Post purchase Behavior) หลังจากทีลูกค้ าได้ ทาํ การตัดสินใจซือสินค้ าหรื อบริ การไปแล้ วนัน
นักการตลาดจะต้ องทําการ ตรวจสอบความพึงพอใจภายหลังการซือ ซึงความพึงพอใจนันเกิดขึน
จากการทีลูกค้ า ทําการเปรียบเทียบสิงทีเกิดขึนจริงกับสิงทีคาดหวัง ถ้ าคุณค่าของสินค้ าหรือบริการ
ทีได้ รับจริง ตรงกับทีคาดหวังหรือสูงกว่าทีได้ คาดหวังเอาไว้ ลูกค้ าก็จะเกิดความพึงพอใจในสินค้ า
หรือบริการนัน โดยถ้ าลูกค้ ามีความพึงพอใจก็จะเกิดพฤติกรรมในการซือซํา หรือบอกต่อ เป็ นต้ น
แต่ เมือใดก็ตามทีคุ ณค่ าทีได้ รับจริ งตํากว่ าทีได้ คาดหวั งเอาไว้ ลู กค้ าก็จะเกิดความไม่ พึงพอใจ
พฤติกรรมทีตามมาก็คือ ลู ก ค้ าจะเปลี ยนไปใช้ ผลิ ตภัณ ฑ์ข องคู่ แข่ งขัน และมีการบอกต่ อ ไปยั ง
ผู้บริโภคคนอืนฟ
ด้ วยเหตุนีนักการตลาดจึ งต้ องทําการตรวจสอบความพึ งพอใจของลูกค้ าหลั งจากที
ลูกค้ าซือสินค้ าหรือบริการไปแล้ ว โดยอาจจะทําผ่านการใช้ แบบสํารวจความพึงพอใจ หรือจัดตัง
ศูนย์รับข้ อร้ องเรียนของลูกค้ า (Call Center) เป็ นต้ น นันการตัดสินใจซือ หมายถึง การบวนการ
ตัดสิน ใจซื อของผู้ บ ริ โภค ประกอบด้ วย 5 ขันตอน คือ การรั บ รู้ ปั ญ หา การค้ น หาข้ อมู ล การ
ประเมินทางเลือก การตัดสินใจซือและพฤติกรรมหลังการซือ (สุดารัตน์ กันตะบุตร, 2554, น.19)
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9. ข้อเสนอแนะ
1. จากผลการวิจัย ด้ านการสือสารการตลาดดิจิทลั ผู้บริโภคส่วนใหญ่อาชีพ รับราชการ
ทีมีอายุ ระหว่ า ง 26-35 ปี ควรเจาะกลุ่ มลู ก ค้ า โดยการกิจกรรมและสือสารทางการตลาดทีทํา ให้
ผู้บริโภคเห็นถึงความสําคัญและประโยชน์ในการตัดสินใจซือเคเอฟซี เช่น มีการให้ ข่าวสาร ข้ อมูล
โปรโมชันผ่านโซเชียลมิเดีย เช่น ผ่าน Facebook , Line , IG มีกจิ กรรมให้ เข้ าร่วมผ่านโซเชียลมิเดีย
ในรู ป แบบ Video marketing วิ ดีโอ เนื องจากผลสํา รวจกลุ่ มผู้ บ ริ โภคนิ ยมติด ตามข่ า วสารตาม
โซเชียลมิเดียโดยใช้ โทรศัพศ์มือถือ
2. จากผลการวิจัยทําให้ ทราบว่าส่วนใหญ่มีอาชีพ รั บราชการทีมีอายุระหว่ าง 26-35 ปี
ให้ ความสํา คัญ ต่ อ กรสือสารการตลาดดิจิ ทัล ซึ งต้ องการความรวดเร็ว ในการติดต่ อสือสาร ผู้
จําหน่ายจึงควรพัฒนาคุณภาพ ของสินค้ า โดยผู้บริโภคจะนิยม การโฆษณาส่งผ่านทาง SMSและ
สามารถสังอาหารผ่านแอพพลิเคชันบนมือถือ
3. ผลวิ จั ยทํา ให้ ทราบว่ า ลั ก ษณะทางประชากรศาสตร์ แ ละข้ อ มู ลการตั ด สิน ใจของ
ผู้บริโภคเพือใช้ ไปเพือนําข้ อมูลไปกําหนดเป้ าหมายกลยุทธ์วางแผนการสือสารการตลาดดิจิทลั ตก
ลงเสนอแนะอะไร
4. จากผลการวิจัยทําให้ ทราบว่าผู้บริโภคในกรุงเทพมหานครในขันตอนกระบวนการ
ตัดสินใจด้ านการรับรู้ปัญหาโดย ผู้บริโภคจะรับรู้ปัญหาผ่าน ด้ าน Video marketing มีและ บล็อก
(Blog) หรือ Web Blog ดังนันควรนําเสนอข้ อมูลทีเป็ นภาพเคลือนไหว วีดีโอทีน่าสนใจเพือให้ เกิด
ความสนใจในข้ อมลทีผู้บริโภคจะได้ รับ
5. จากผลการวิจัยทําให้ ทราบว่าผู้บริโภคในกรุงเทพมหานครในขันตอนกระบวนการ
ตัดสิน ใจด้ า นการค้ น หาข้ อมู ลผู้ บ ริ โภคจะค้ นหาข้ อมู ล โดยโทรศั พท์มือถือ Mobile มี และการ
Search Engine ดังนันควรมีเนือหาข้ อมูลทีเพี ยงพอต่อผู้บริ โภค ในการค้ นหาข้ อมูลเพือสนับสนุ น
ในการตัดสินใจซือแก่ผ้ ูบริโภค
6. จากผลการวิจัยทําให้ ทราบว่าผู้บริโภคในกรุงเทพมหานครในขันตอนกระบวนการ
ตัดสินใจด้ านการประเมินทางเลือกผู้บริโภคจะประเมินทางเลือกช่ องทางทีเป็ น Video marketing
ี นภาพเคลือนไหวเพื อ
วิดีโอ และ บล็อก (Blog) หรือ Web Blog ดังนันควรนําเสนอผลิภัณฑ์ทเป็
ตอบสนองความต้ องการของลูกค้ าในการประเมินทางเลือก
7. จากผลการวิจัยทําให้ ทราบว่าผู้บริโภคในกรุงเทพมหานครในขันตอนกระบวนการ
ตัดสินใจด้ านการตัดสินใจซือผู้บริ โภคจะตัดสิน ใจซื อ ผ่านบล็อก (Blog) หรื อ Web Blog และ
Search Engine ดังนันข้ อมูลต่างๆข่าวสาร ข้ อมูลโปรโมชัน ควรมีให้ เพี ยงพอ เป็ นข้ อมูลทีอัพเดต
ตลอดเวลา เพือให้ ผ้ ูบริโภคตัดสินใจซือได้ ง่าย
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8. จากผลการวิจัยทําให้ ทราบว่าผู้บริโภคในกรุงเทพมหานครในขันตอนกระบวนการ
ตัดสินใจด้ านพฤติกรรมหลังการซือผู้บริโภคจะมีพฤติกรรมหลังการซือโดยผ่านโทรศัพท์มือถือ
Mobile มีและ Video marketing วิดีโอ ดังนัน การติดต่อกับผู้บริโภค การบริการหลังการขาย ควร
ติดต่อสือสารกันผ่านโทรศัพท์มือถือ Mobile
10.กิตติกรรมประกาศ
การศึ ก ษาค้ น คว้ าเรื อง “ความสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า งการสื อสารการตลาดดิ จิ ทั ล ต่ อ
กระบวนการตัดสินใจซืออาหารฟาสต์ฟู้ดเคเอฟซีของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร “ ครังนีสําเร็จ
ลุล่วงได้ ด้วยดี โดยได้ รับความช่วยเหลือและการสนับสนุ นจากหลายๆ ท่าน โดยเฉพาะอย่างยิง
ผศ.ดร.จริ ญ ญา ปานเจริ ญ ซึ งเป็ นอาจารย์ ทีปรึ ก ษาได้ ให้ คํา แนะนํา ในการคั ดเลื อ กเรื องทีจะ
ทําการศึกษาค้ นคว้ า ให้ ความรู้ด้านวิชาการ ด้ านเทคนิค และข้ อคิดต่างฟ ทีเป็ นประโยชน์ ต่อ
การศึกษาค้ นคว้ าในครังนี รวมทัง ดร.ศิริเดช คําสุพรหม และ ดร. รชฏ ขําบุญ ทีให้ คาํ แนะนําใน
การแก้ ไขปรับปรุง บทวิจัย ผู้ทาํ การศึกษาซาบซึงในความกรุณาของท่านเป็ นอย่างยิง
ขอกราบขอบพระคุณคุณพ่ อ คุณแม่ และผู้ปกครองทีให้ คาํ ปรีกษาเรืองต่างๆรวมทังเป็ นกําลังใจที
ดีเสมอมาและให้ โอกาสการศึกษาอันมีค่ายิง การดําเนินการศึกษาครังนีจะสําเร็จลงไม่ได้ หากขาด
ความร่วมมือจากผู้ตอบแบบสอบถามทุกท่านซึงเสียสละเวลาในการกรอกข้ อมูลในแบบสอบถาม
ทัง 400 ชุด
ในท้ า ยที สุด นี ต้ อ งขอระลึก ถึง ความกรุณ าของคณาจารย์ทุก ท่า นทีเป็ นผู้ ชี แนะ
แนวทางการศึกษาในตอนต้ นรวมทังให้ คาํ แนะนําในการประมวลผลข้ อมูลด้ วยระบบคอมพิวเตอร์
และการทดสอบต่างฟ ทีเป็ นประโยชน์ และขอขอบพระคุณทุกท่านทีมิได้ กล่าวนามมา ณ ทีนี ทีมี
ส่วนช่วยเหลือและเป็ นกําลังใจรวมทังให้ การสนับสนุนเป็ นอย่างดีจนทําให้ การศึกษาครังนีสําเร็จ
ลุล่วงด้ วยดี
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