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บทคดัย่อ 
 งานวิจัยเรืองความสัมพันธ์ระหว่างการสือสารการตลาดดิจิทัลต่อกระบวนการตัดสิด

ซืออาหารฟาสต์ฟู้ดเคเอฟซีของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร โดยมีวัตถุประสงค์ในการดาํเนินการ
วิ จัย  1)  เ พือ ศึกษาการตัดสินใจในการซืออาหารฟาสต์ ฟู้ด เคเอฟซีของ ผู้บ ริโภคใน
กรุงเทพมหานคร 2 ) เพือศึกษาความสัมพันธ์ของการสือสารการตลาดดิจิทัลทมีีต่อการบวนการ
ตัดสินใจในการซืออาหารฟาสต์ฟู้ดเคเอฟซีของผู้ริโภคในกรุงเทพมหานคร  3)เพือเปรียบเทียบ
การตัดสินใจในการซืออาหารฟาสต์ฟู้ดเคเอฟซีของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร จําแนกตาม 
ลักษณะทางประชากรศาสตร์ โดยการศึกษาวิจัยครังนีเป็นการศึกษาวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative 

Research) โดยใช้ วิธีการสุ่มตามความสะดวก  ( Convenience sampling) เค รืองมือทีใ ช้ คือ
แบบสอบถาม(Questionnaires) เป็นเครืองมือในการเกบ็รวบรวมข้อมูลของการศึกษา จากกลุ่ม
ตัวอย่างจาํนวน 400 คน ความสมัพันธร์ะหว่างการสอืสารการตลาดดิจิทลัต่อกระบวนการตัดสิดซือ
อาหารฟาสต์ฟู้ดเคเอฟซีของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร 

โดยผลสาํรวจพบว่า 

1. ก ลุ่มตั วอ ย่าง ผู้บ ริ โภคในกรุง เทพมหานคร  จําแนกตาม  ลักษณะทาง
ประชากรศาสตร์แตกต่างกนัมีตัดสินใจเลือกซืออาหารฟาสต์ฟู้ดเคเอฟซีทแีตกต่างกนัใน ด้านการ
รับรู้ถึงความต้องการหรือปัญหา ด้านการแสวงหาข้อมูล ด้านการเปรียบเทียบ ด้านการตัดสินใจ
ซือ และด้านพฤติกรรมหลังการซือ 

2. กลุ่มตัวอย่างมีความสัมพันธ์ระหว่างการสือสารการตลาดดิจิทัลต่อกระบวนการ
ตัดสินใจซืออาหารฟาสต์ฟู้ดเคเอฟซีของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานครในด้านเวบ็ไซต์ (Website) 
ด้านบล็อก (Blog) หรือ Web Blog ด้านSearch Engine การค้นหาสืบค้นข้อมูล  ด้าน E-mail 

จดหมายอเีลก็ทรอนิกส ์การส่งจดหมายอเิลก็ทรอนิกส์ ด้าน สงัคมออนไลน์ (Social Network) ด้าน 
โทรศัพทม์ือถือ (Mobile) การสอืสารการตลาดดิจิทลั ด้าน Video marketing วิดีโอ 

*นักศึกษาศึกษาหลักสตูรบริหารธรุกจิมหาบณัฑติ มหาวิทยาลัยธรุกจิบณัฑติย์
** ทปีรึกษาหลัก
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1. บทนาํ
การดําเนินชีวิตของคนไทยในสังคมปัจจุบันจําเป็นต้องรวดเร็วเร่งรีบจึงส่งผลการ

ตัดสินใจบริโภคอาหาร สภาวะสังคมไทยในปัจจุบันทีมีการแข่งขันสูงทีผู้คนต้องดาํเนินชีวิตกัน
อย่างเร่งรีบมากขึนเป็นผลมาจากการขยายตัวของเศรษฐกิจทาํให้วิถีชีวิตของคนในสังคมเ มือง
เปลียนไปจากเดิมค่อนข้างมากโดยเฉพาะอย่างยิงพฤติกรรมการบริโภคอาหารทต้ีองการอาหารที
รับประทานง่ายสะดวก รวดเรว็ คนมักจะนึกถึงแต่อาหารจานด่วนหรือทนิียมเรียกว่า ฟาสต์ฟู้ดส์
ของฝรังจาํพวก พิซซ่า ไก่ทอด แฮมเบอร์เกอร์ ฮอทดอก ฯลฯ หาก ความจริงแล้วอาหารไทยบาง
ประเภท กถู็กจัดอยู่ในกลุ่มอาหารจานด่วนด้วยเหมือนกนั เช่น ข้าวราดแกง อาหารตามสงัทุกชนิด 
ก๋วยเตียว ขนมจีนนาํยา สุกี เป็นต้น รวมถึงการรับเอามาของวัฒนธรรมตะวันตกในการบริโภค
อาหารรับประทานด่วนทีสามารถเข้าไปสังซือและได้รับประทานทนัทเีพือตอบสนองการใช้ชีวิตที
เร่งรีบของในสงัคมเมืองยุคใหม่ 

ความก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยีได้พัฒนาอย่างต่อเนืองและไร้ขีดจาํกดัเทคโนโลยีจึง
กลายเป็นส่วนหนึงทีสาํคัญในการดํารงชีวิตของมนุษยชาติในทุกด้านทีเป็นปัจจัยพืนฐานของ
มนุษย์รวมถึงการติดต่อสอืสาร ทาํให้การสอืสารในปัจจุบันแตกต่างไปจากเดิมอย่างสนิเชิง มนุษย์
เหมือนได้อยู่ใกล้กันมากขึนการสือสารในปัจจุบันภายใต้การเปลียนแปลงเข้าสู่โลกดิจิทัล 
กลายเป็นอีกหนึงช่องทางทีสามารถเข้าถึงผู้รับสารได้มากทีสุด การทาํ Digital Marketing จึง
กลายเป็นตัวเลือกทดีีสาํหรับการทาํการตลาดในยุคปัจจุบันและแนวโน้มดิจิทลัโลกของการสอืสาร
ในโลกออนไลน์ไม่ใช่เป็นเพียงเรืองของเทคโนโลยี แต่เป็นเรืองของการสือสารของคนในสังคม 
การทํา Digital Marketing เป็นการประชาสัมพันธ์สินค้าหรือแบรนด์ผ่านช่องทางอุปกรณ์
อิเล็กทรอนิกส์อย่าง Computer หรือ สมาร์ทโฟน โดยใช้ Online Channel เป็นช่องทางในการส่ง
ข้อมูล และเมือข้อมูลถูกส่งไปแล้ว ผู้ส่งสามารถรู้ผลตอบรับได้อย่างรวดเร็ว โดยผู้รับข้อ
ความสามารถเข้าถงึข้อความได้จากทุกททุีกเวลา 

จากข้อมูลข้างต้น จะพบว่า การตลาดดิจิทลั เข้ามามีผลต่อคนในยุคปัจจุบันอย่างมาก 
ซึงธุรกิจต่างๆ ไม่สามารถมองข้ามการทาํการตลาดดิจิตอลเพือเข้าถึงผู้บริโภค ทาํการสอืสารผ่าน
ทางดิจิทลั เพือให้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้อย่างดี ดังนัน ผู้วิจัยจึงสนใจทจีะศึกษาการสือสารดิจิทลั
ทมีีอิทธิพลในการตัดสินใจซืออาหารฟาสต์ฟู้ดเคเอฟซีของผู้ริโภคในกรุงเทพมหานคร มิใช่ว่าไก่
ทอด เบอร์เกอร์ และพิซซ่า จะสามารถครองตลาด ฟาสต์ฟู้ดส์อืนๆ จะแทรกตัวขึนมาเรือยๆ มี
ช่องทางและโอกาสอีกมากทีจะเกิดฟาสต์ฟู้ดส์กลุ่มใหม่ๆได้ในอนาคต ไม่ว่าจะเป็นอาหารญีปุ่น 
เมก็ซิกนั และทกีาํลังเป็นทนิียมในปัจจุบันคืออาหารไทยในต่างประเทศธุรกิจฟาสต์ฟู้ดสแ์ตกสาขา
ออกเป็นทวีคูณอีกทงักระแสการบริโภคอาหารเพือสุขภาพทีกาํลังเป็นทนิียมในปัจจุบันต่างส่งผล
กระทบในทางลบให้กบัธุรกจิร้านอาหารฟาสต์ฟู้ดส์ เคเอฟซี แต่ในปัจจุบันการทร้ีาน เคเอฟซี ยังมี
ยอดขายทีเติบโต การขยายสาขาทีเพิมขึนทุกปีได้นันทางผู้วิจัยจึงสนใจทีจะศึกษาการสือสาร
การตลาดดิจิทัลทีมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซืออาหารฟาสต์ ฟู้ดเคเอฟซีของผู้ริโภคใน
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กรุงเทพมหานครเพือไปใช้เป็นข้อมูลประกอบการวางแผน การจัดหาสินค้า การวางแผนกลยุทธ์
ทางการตลาด ปรับปรุงสนิค้าและบริการให้สอดคล้องเพือรองรับการขยายตัวของตลาดทจีะโตขึน  

2. วตัถุประสงคก์ารวิจยั
2.1 เพือศึกษาการตัดสินใจในการซืออาหารฟาสต์ฟู้ดเคเอฟซีของ ผู้บริโภคใน

กรุงเทพมหานคร 

2.2 เพือศึกษาความสัมพันธ์ของการสือสารการตลาดดิจิทัลทีมีต่อการบวนการ
ตัดสนิใจในการซืออาหารฟาสต์ฟู้ดเคเอฟซีของผู้ริโภคในกรุงเทพมหานคร 

2.3 เพือเปรียบเทยีบการตัดสินใจในการซืออาหารฟาสต์ฟู้ดเคเอฟซีของผู้บริโภคใน
กรุงเทพมหานคร จาํแนกตาม ลักษณะทางประชากรศาสตร์ 

3. สมมติฐานการวิจยั
3.1 การสือสารการตลาดดิจิทัลมีความสัมพันธ์ต่อกระบวนการตัดสินใจซืออาหาร

ฟาสต์ฟู้ดเคเอฟซีของผู้ริโภคในกรุงเทพมหานคร 

3.2 ผู้บริโภคในกรุงเทพมหานครทมีีลักษณะทางประชากรศาสตร์ทแีตกต่างกันมีการ
ตัดสนิใจในการซืออาหารฟาสต์ฟู้ดเคเอฟซีแตกต่างกนั 

4. ขอบเขตการวิจยั
4.1 ขอบเขตดา้นประชากรและพนืที 

 ประชากรทีใช้ในงานวิจัยนี คือ ประชาชนในกรุงเทพมหานครทีเคยใช้บริการ
ร้านอาหารฟาสต์ฟู้ดเคเอฟซีในช่วงระยะเวลา 6 เดือนทผ่ีานมา  

4.2 ขอบเขตดา้นเนอืหา  
ศึกษาการสือสารการตลาดดิจิตอลทมีีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซืออาหารฟาสต์ฟู้ดเค

เอฟซีของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร ตามแนวคิดของ นิวัฒน ชาตะวิทยากูล  ( ) 
ประกอบด้วย 

.เวบ็ไซต์(Website)

. บลอ็ก (Blog) หรือ Web Blog

3. Search Engine

4. E-mail จดหมายอเีลก็ทรอนิกส์
. สงัคมออนไลน์ (Social Network)

. โทรศัพทม์ือถือ (Mobile)
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7. Video marketing วิดีโอ
ศึกษาการตัดสินใจซือ ตามแนวคิดเกียวกับขันตอนการตัดสินใจ (Buying Decision

Process) ของ ศิริวรรณ เสรีรัตน์ และคณะ (2541, น.145) ซึงเป็นลาํดับขันตอนในการตัดสนิใจของ
ผู้บริโภคโดยมีลาํดับกระบวนการ 5 ขันตอน ดังกระบวนการตัดสินใจซือ 5 ขันตอนของบริโภค
ดังนี  

.การรับรู้ปัญหา

.การค้นหาข้อมูล

.การประเมินทางเลือก

.การตัดสนิใจซือ

.พฤติกรรมหลังการซือ

5. ประโยชนที์คาดว่าจะไดร้บั
5.1 สามารถนาํผลทีได้จากการวิจัยไปใช้เป็นแนวทางในการวางแผนกลยุทธ์ในการ

สือสารการตลาดดิจิทลัให้ได้ประสิทธิภาพทีดียิงขึน ตรงต่อกลุ่มเป้าหมายให้เกิดความพึงพอใจ 
เข้าใจ และตัดสนิใจซืออาหารฟาสต์ฟู้ดของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานครในยุคปัจจุบัน 

5.2 สามารถนาํไปเป็นประโยชน์ต่อธุรกจิทมีีความใกล้เคียง ทจีะทราบถึงจุดแขง็ และ
จุดด้อยของเนือหาทใีช้อยู่บน Social Media เพือนาํไปพัฒนา และปรับใช้ให้เนือหาเข้าถึงผู้รับสาร
ได้มีประสทิธภิาพยิงขนึ 

5.3 สามารถนาํไปใช้เป็นข้อมูลในการตัดสินใจเลือกซืออาหารฟาสต์ฟู้ดของผู้บริโภค
ในกรุงเทพมหานคร 

5.4 ผู้ทสีนใจสามารถนาํไปใช้เป็นข้อมูลอ้างองิเพือเป็นประโยชน์ในการศึกษาต่อไป 

6. ระเบยีบวิธีการวิจยั
6.1 กลุ่มตัวอย่าง เลือกแจกแบบสอบถามทีร้านอาหารฟาสต์ฟู้ดเคเอฟซีในเขต

กรุงเทพมหานคร จาํนวน 400 คน ซึงเป็นสถานททีาํงานของผู้วิจัยดังสาขาต่อไปนีเคเอฟซีสาขา
โลตัสรัตนาธิเบศร์ ซึงได้จากการคาํนวณขนาดตัวอย่าง โดยใช้สูตรของ (Cochran, 1997) กรณีไม่
ทราบจาํนวนประชากร 

 6.2 เครืองมือทใีช้ในงานวิจัยนี คือ แบบสอบถามงานวิจัย (Questionnaire) ใช้สอบถาม
ผู้ทีเคยซือและใช้บริการร้านอาหารฟาสต์ฟู้ดเคเอฟซีในกรุงเทพมหานคร  โดยรายละเอียดใน
แบบสอบถามสามารถแบ่งออกเป็น 3 ส่วน ดังต่อไปนี 
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  ส่วนที  เป็นแบบสอบถามเกียวกับข้อมูลทัวไป โดยข้อมูลทัวไป มีทังสิน 6 ข้อ 
ประกอบด้วย เพศ อายุ ระดับการศึกษา สถานภาพสมรส อาชีพ รายได้เฉลีย เป็นแบบตรวจสอบ
รายการ (Check – List) ให้เลือกตอบเพียงข้อเดียว  

 ส่วนที  เป็นแบบสอบถามเกียวกับการสือสารการตลาดดิจิทัลทีมีอิทธิพลต่อการ
ตัดสินใจซืออาหารฟาสต์ฟู้ดของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 
(Rating Scale) มีการสอืสารการตลาดดิจิตอล 7 การสอืสาร ประกอบไปด้วย 1.เวบ็ไซต์ (Website) 

2.บล็อก (Blog) หรือ Web Blog 3.Search Engine 4.E-mail จดหมายอีเล็กทรอนิกส์ 5.สังคม
ออนไลน์ (Social Network) 6.โทรศัพทม์ือถือ (Mobile) 7.Video marketing

 ส่วนท ี  เป็นแบบสอบถามเกียวกับการตัดสินใจอาหารฟาสต์ฟู้ดเคเอฟของผู้บริโภค
ในกรุงเทพมหานคร (Check – List)ให้เลือกตอบ คาํถามจํานวน 5 ข้อ ประกอบด้วย การรับรู้
ปัญหา การค้นหาข้อมูล การประเมินทางเลือก การตัดสนิใจซือ พฤติกรรมหลังการซือ 

7. ผลการศึกษา
ขอ้มูลทวัไปของผูต้อบแบบสอบถาม 

ประชากรตัวอย่าง จาํนวน 400 เพศ พบว่า เป็นเพศหญิง จาํนวน  คน คิดเป็น
ร้อยละ .  และ เป็นเพศชาย จาํนวน  คน คิดเป็นร้อยละ .  ส่วนใหญ่มีอายุ -  ปี 
จาํนวน  คน คิดเป็นร้อยละ .  ระดับการศึกษา ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ มีระดับ
การศึกษาปริญญาตรีหรือเทยีบเทา่ จาํนวน  คน คิดเป็นร้อยละ .  สถานภาพ มีสถานภาพ
สมรส จาํนวน  คน คิดเป็นร้อยละ .  อาชีพ มีอาชีพพนักงานบริษัทเอกชน จาํนวน  
คน คิดเป็นร้อยละ .  รายได้เฉลียต่อเดือน พบว่าส่วนใหญ่ มีรายได้เฉลียต่อเดือน ,001– 

25,  บาท จาํนวน  คน คิดเป็นร้อยละ .   
ความสําคญัของการสือสารการตลาดดิจิทลั 
ผู้บริโภคให้ความสาํคัญกบัการสอืสารการตลาดดิจิทลัต่อการตัดสนิใจซืออาหารฟาสต์

ฟู้ดเคเอฟซีอยู่ในระดับมากเกอืบทุกด้าน ยกเว้นด้านด้านสังคมออนไลน์ (Social Network) ชุมชน 
ออนไลน์ทีอยู่ในระดับปานกลาง โดยการสือสารการตลาดดิจิทัลสาํคัญมากทีสุดคือ ด้าน Video 

marketing วิดีโอ รองลงมา ด้าน E-mail จดหมายอีเล็กทรอนิกส์ ด้านโทรศัพท์มือถือ (Mobile) 
ด้านเวบ็ไซต์ (Website) ด้านSearch Engine การค้นหาสืบค้นข้อมูล ด้านบลอ็ก (Blog) หรือ Web 

Blog ด้านสงัคมออนไลน์ (Social Network) ชุมชน ออนไลน์ ตามลาํดับ 
ด้านเวบ็ไซต์ (Website) ผู้บริโภคให้ความคาํคัญคือการทเีวบ็ไซต์สอืสารโดยใช้อักษรที

หลากหลาย ทนัสมัย สสีนั และมีการให้ข้อมูลครบถ้วน  
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ด้านบลอ็ก (Blog) หรือ Web Blog พืนทีออนไลน์ในการบันทึกบทความ ผู้บริโภคให้
ความคาํคัญคือการทมีีเนือหาบทความทบัีนทกึจากผู้ททีานเคเอฟซีมารีวิวใน Blog  

ด้านSearch Engine การค้นหาสืบค้นข้อมูล ผู้บริโภคให้ความคาํคัญคือการทีสามารถ
เข้าชมเวบ็ไซต์อนัดับแรกในการค้นหา  

ด้าน E-mail จดหมายอีเลก็ทรอนิกส์ การส่งจดหมายอิเลก็ทรอนิกส์ผู้บริโภคให้ความ
คาํคัญคือการมีโปรโมชันสนิค้าใหม่ๆมานาํเสนอในอเีมล  

ด้านสงัคมออนไลน์ (Social Network) ชุมชน ออนไลน์ ผู้บริโภคให้ความคาํคัญคือการ
ให้ข่าวสาร ข้อมูลโปรโมชันผ่านโซเชียลมิเดีย เช่น ผ่านFacebook , Line , IG  

ด้านโทรศัพทม์ือถือ (Mobile) ผู้บริโภคให้ความคาํคัญคือการโฆษณาส่งผ่านทาง SMS 
ด้าน Video marketing วิดีโอ ผู้บริโภคให้ความคาํคัญคือการทีมีวีดีโอเนต็ไอดอลใน

การโฆษณาอาหาร รองลงมาคือ การสร้างหนังสนัประกอบการโฆษณา  
กระบวนการตดัสินใจซืออาหารฟาสตฟู้์ดเคเอฟซีของผูบ้ริโภคในกรุงเทพมหานคร 

ผู้บริโภคให้ระดับความคิดเห็นความสาํคัญของกับกระบวนการตัดสินใจซืออาหาร
ฟาสต์ฟู้ดเคเอฟซีในระดับความคิดเหน็มาก ยกเว้นด้านการตัดสินใจซือให้ระดับความสาํคัญปาน
กลาง โดยให้รดดับความคิดเห็นกะบวนการตัดสินใจซืออยู่ในระดับมากทีสุดคือ ด้านการรับรู้
ปัญหา รองลงมาคือ ด้านการประเมินทางเลือก ด้านการค้นหาข้อมูล ด้านพฤติกรรมหลังการซือ 
และด้านการตัดสนิใจซือ ตามลาํดับ 

ด้านการรับรู้ปัญหา ผู้บริโภคให้ระดับความคิดเหน็ในระดับมากคือจะรับประทานเค
เอฟซีเมือต้องการทานฟาสต์ฟู้ดทรีาคาถูก  

ด้านการค้นหาข้อมูล ผู้บริโภคให้ระดับความคิดเหน็ในระดับมาก คือ ก่อนจะซือจะ
สอบถามคนใกล้ตัวก่อนเสมอ  

ด้านการประเมินทางเลือกผู้บริโภคให้ระดับความคิดเห็นในระดับมาก คือ ก่อน
ตัดสนิใจทานเคเอฟซีจะเปรียบเทยีบราคาของสนิค้ากบัร้านอาหารฟาสต์ฟู้ดอนื  

ด้านการตัดสินใจซือ ผู้บริโภคให้ระดับความคิดเหน็ในระดับมาก คือ การตัดสินใจ
ซือเคเอฟซีจากการได้รับคาํแนะนาํจากคนใกล้ตัว  

ด้านพฤติกรรมหลังการซือ ผู้บริโภคให้ระดับความคิดเหน็ในระดับมาก คือ การมี
ความพึงพอใจกบัอาหารและบริการทไีด้รับจากเคเอฟซี  
การทดสอบสมมติฐาน 

สมมติฐานที 1 การสอืสารการตลาดดิจิทลัมีความสัมพันธก์บักระบวนการตัดสินใจซือ
อาหารฟาสต์ฟู้ดเคเอฟซีของผู้ริโภคในกรุงเทพมหานคร 

ด้านการรับรู้ปัญหา พบว่า การสอืสารการตลาดดิจิทลัมีความสัมพันธ์กับกระบวนการ
ตัดสนิใจซือ ด้านการรับรู้ปัญหา โดย ด้าน Video marketing มีความสมัพันธม์ากทสีดุ  
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ด้านการค้นหาข้อมูล พบว่า การสอืสารการตลาดดิจิทลัมีความสัมพันธก์บักระบวนการ
ตัดสนิใจซือ ด้านการค้นหาข้อมูล โดย ด้านโทรศัพทม์ือถือ Mobile มีความสมัพันธม์ากทสีดุ  

ด้านการประเมินทางเลือก พบว่า การสือสารการตลาดดิจิทัลมีความสัมพันธ์กับ
กระบวนการตัดสนิใจ ด้านการประเมินทางเลือก โดย ด้าน Video marketing วิดีโอ มีความสมัพันธ์
มากทสีดุ  

ด้านการตัดสนิใจซือ พบว่า การสอืสารการตลาดดิจิทลัมีความสัมพันธก์บักระบวนการ
ตัดสินใจซือ ด้านการตัดสินใจซือ โดย ด้านบล็อก (Blog) หรือ Web Blog มีความสัมพันธ์มาก
ทสีดุ  

ด้านพฤติกรรมหลังการซือ พบว่า การสือสารการตลาดดิจิทัลมีความสัมพันธ์กับ
กระบวนการตัดสินใจซือ ด้านพฤติกรรมหลังการซือ โดย ด้านโทรศัพท์มือถือ  Mobile มี
ความสมัพันธม์ากทสีดุ  

สมมติฐานที 2 ผู้บริโภคในกรุงเทพมหานครทีมีลักษณะทางประชากรศาสตร์ที
แตกต่างกนัมีกระบวนการตัดสนิใจในการซืออาหารฟาสต์ฟู้ดเคเอฟซีแตกต่างกนั 

เพศ ทีแตกต่างกัน มีกระบวนการตัดสินใจในการซืออาหารฟาสต์ฟู้ดเคเอฟซี ไม่
แตกต่างกนัในทุกขันตอน 

อายุ ทีแตกต่างกัน มีกระบวนการตัดสินใจในการซืออาหารฟาสต์ฟู้ดเคเอฟซี ไม่
แตกต่างกนัในทุกขันตอน 

ระดับการศึกษา ทแีตกต่างกัน มีกระบวนการตัดสินใจในการซืออาหารฟาสต์ฟู้ดเค
เอฟซี ไม่แตกต่างกนัในทุกขันตอน 

สถานภาพ ทีแตกต่างกัน มีกระบวนการตัดสินใจในการซืออาหารฟาสต์ฟู้ดเคเอฟซี 
แตกต่างกนัในด้านการประเมินทางเลือก 

อาชีพ ทีแตกต่างกัน มีกระบวนการตัดสินใจในการซืออาหารฟาสต์ฟู้ดเคเอฟซี 
แตกต่างกันในด้านการรับรู้ปัญหา ด้านการประเมินทางเลือก ด้านการตัดสินใจซือ และด้าน
พฤติกรรมหลังการซือ 

รายได้เฉลียต่อเดือนทแีตกต่างกัน มีกระบวนการตัดสินใจในการซืออาหารฟาสต์ฟู้ด
เคเอฟซี ไม่แตกต่างกนัในทุกขันตอน 

8. อภิปรายผลการศึกษา
8.1 จากผลการศึกษาทีพบว่าช่องทางการตลาดด้านเทคโนโลยีดิจิทัลไม่มีสูตรสาํเร็จ

ตายตัว ขึนอยู่กับความต้องการทจีะสือสารให้ผู้บริโภคทราบและ ความคิดสร้างสรรค์ของนักการ
ตลาดทจีะสร้างสือให้ตรงกับความตองการของผู้บริโภค ช่องทางต่างฟ ทีสามารถสร้างโอกาสใน
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การเขาถึงผู้บริโภคได้ ซึงนิวัฒน์ ชาตะวิทยากูล (2559) ได้กล่าวถึงเครืองมือการสอืสารการตลาด
ดิจิทลัททีรงพลังในการสร้างโอกาส ให้กบัธุรกจิ  

ซึงเว็บไซต์ (Website) คือ เครืองมือเบืองต้นสาํหรับการทาํการตลาดดิจิทัล เพราะ
เว็บไซต์ เป็นเหมือนศูนย์กลางรวบรวมข้อมูลทุกอย่างของบริการ เช่น ขาวสารประชาสัมพันธ์ 
โปรโมชัน และกจิกรรมสงเสริมการขาย เป็นต้น และสอดคล้องกบังานวิจัยของ Laudon and Traver 

(2004)กล่าวว่า แบนเนอร์เวบ็ ไซต์ (Web Banner) คือป้ายโฆษณาสินค้า ทแีสดงผ่านหน้า เวบ็ไซต์ 
โดย ภายในเนือหา จะแสดงรูปภาพสินค้า หรือบริการ เพือให้ผู้ใช้อินเตอร์เน็ตเกิดความสนใจ 
ดึงดูดผู้ใช้เข้าเวบ็นันๆ และยังมีอกีช่องทางในการสอืสารการตลาดิจิทลั 

และVideo Marketing วิดีโอ คือ เครืองมือการทาํ Content Marketing เพือให้เกิด การ 
มีส่วนร่วมของผู้บริโภค โดยอาศัยความคิดสร้างสรรค์ในการสร้างเนือหาและนาํเสนอผ่านทาง 
วีดีโอออนไลน์ไปยังช่องทางต่างฟ เช่น YouTube Instagram Facebook และ Twitter เป็นต้น ทงันี
การตลาดวิดีโอสามารถนาํมาใช้ได้หลายรูปแบบ เช่น เป็นหนังโฆษณา หรือเรืองราวทมีีโฆษณา
แฝง ขึนอยู่กับวัตถุประสงค์ของแบรนด์นันฟ (ศิวัฒน์เชาวรียาวงษ์, 2557) เพือให้เกิดการรับรูถึง
แบรนด์ (Awareness) และสร้างทศันคติ (Attitude) ทดีีต่อแบรนด์รวมถึงให้ผู้บริโภคได้มีส่วนเข้า
ร่วมกิจกรรม เพือให้ผู้บริโภครู้สึกผูกพันและภักดีตอแบรนด์ อีกทังยังสามารถเป็นการ
ประชาสัมพันธ์และสร้าง ภาพลักษณ์ทดีีขององค์กรหรือสินคาและบริการ วิดีโอออนไลน์สามารถ
ขยายฐานลูกค้าได้รวดเรว็และ กว้างขวางผ่านการแบ่งปันข้อมูลข่าวสารบนสงัคมออนไลน์ จึงทาํให้
หลายฟ แบรนด์เลือกใช้กลยุทธ์ การตลาดดิจิทัล โดยการผลิตวิดีโอขึนมา เนืองจากสามารถวัด
เสียงตอบของผู้บริโภคทมีีต่อวิดีโอและแบรนด์ได้งายและรวดเรว็การสือสารการตลาดดิจิทลั เป็น
การสอืสารผ่านสอืดิจิทัลต่างฟ ทกีล่าวมาในข้างตน ซึงสามารถเข้าถึงพฤติกรรมของคนในสังคม 
และเชือมโยงกับแบรนด์ให้กลมกลืนไปอย่างแยบยล ลึกซึง แฝงไว้ซึงเนือหาทมีีความแปลกใหม่
ตอประสบการณ์ของผู้บริโภค จึงทาํให้เกดิความนาสนใจและ ติดตามอย่างไม่รู้ตัว โดยเฉพาะเรือง
ทีกาํลังเป็นกระแสสังคม นอกจากนียังเป็นการสร้างความบันเทิงมีการสือสารสองทางระหว่าง
ผู้บริโภคและแบรนด์มีการส่งขอมูลมัลติมีเดียต่างๆบนอุปกรณ์ โทรศัพทม์ือถือ เช่น SMS MMS 

การแจ้งเตือนผ่านโมบายแอพพลิเคชันบนสมารท์โฟน และการแบ่งปันข้อมูลข่าวสารหรือคอน
เทนต์ผ่านสอืสังคมออนไลน์โดย อุไรพร ชลสิรุงสกุล (2554) ได้ให้ความหมายของ Social Media 

ไว้ว่าเป็นเครืองมือททีรงพลังและมีอิทธิพลต่อผูบริโภคทุกกลุ่ม ดังนัน แนวคิดเรืองเครืองมือและ
ช่องทางการสอืสารทางการตลาดดิจิทลั จึงถูกนาํมาเป็นแนวทางในการ สอืสารระหว่างองค์กรหรือ
แบรนด์กับผู้บริโภคหรือผู้ใช้บริการ โดยต้องเลือกใชให้เหมาะสมกับกลยุทธ์ ทางการตลาดทีจะ
ตองมีความยืดหยุ่น รวดเร็ว เปลียนแปลงไปตามสถานการณ์ปัจจุบัน เพือให้ตอบสนองความ
ต้องการและการเลือกของผู้ใช้บริการได้อย่างครบถ้วนและเหมาะสม  
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8.2 กระบวนการตัดสนิใจอาหารฟาสต์ฟู้ดเคเอฟซีของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร 

จากผลการศึกษาพบว่า ผู้บริโภคจะซือสินค้าหรือบริการอย่างใดอย่างหนึง จะเกิด
กระบวนการคิดอย่างขันตอน (ศิริวรรณ เสรีรัตน์และคณะ , 2543) การรับรู้ถึงความต้องการหรือ
ปัญหา (Problem/Need Recognition) ในขันตอนแรกผู้บริโภคจะตระหนักถึงปัญหาหรือความ
ต้องการในสินค้าหรือการบริการ ซึงความต้องการหรือปัญหานันเกิดขึนมาจากความจําเป็น 
(Needs) ซึงเกิดจาก และต่อมากผู้บริโภคจะมองหาสินค้าและบริการทีสนใจสอดคล้องกับที ศิ
ริวรรณ เสรีรัตน์และคณะ  (2543) ได้กล่าวไว้ว่าการแสวงหาข้อมูล (Information Search) เมือ
ผู้บริโภคทราบถึงความต้องการในสินค้าหรือบริการแล้ว ลําดับขันต่อไปผู้บริโภคกจ็ะทาํการ
แสวงหาข้อมูลเพือใช้ประกอบการตัดสินใจ โดยแหล่งข้อมูลของผู้บริโภค ขันตอนต่อมาการ
ประเมินทางเลือก (Evaluation of Alternatives) เมือได้ข้อมูลแล้ว ในขันต่อไปผู้บริโภคกจ็ะทาํการ
ประเมินทางเลือก โดยในการประเมินทางเลือกนัน ผู้บริโภคต้องกาํหนดเกณฑห์รือคุณสมบัติทจีะ
ใช้ในการประเมิน เช่น ยีห้อ ราคา รูปแบบ บริการหลังการขาย ราคาขายต่อหน่วย เป็นต้น การ
ตัดสินใจซือ (Purchase Decision) หลังจากทไีด้ทาํการประเมินทางเลือกแล้ว ผู้บริโภคกจ็ะเข้าสู่ใน
ขันตอนของการตัดสินใจซือ ซึงต้องมีการตัดสินใจในด้านต่างฟ ดังนี ตรายีห้อทีซือ (Brand 

Decision) ร้านค้าทีซือ (Vendor Decision) ปริมาณทีซือ (Quantity Decision) เวลาทีซือ (Timing 

Decision) การชาํระเงิน (Payment-method Decision) และขันตอนสุดท้าย พฤติกรรมภายหลังการ
ซือ (Post purchase Behavior) หลังจากทีลูกค้าได้ทาํการตัดสินใจซือสินค้าหรือบริการไปแล้วนัน 
นักการตลาดจะต้องทาํการ ตรวจสอบความพึงพอใจภายหลังการซือ ซึงความพึงพอใจนันเกิดขึน
จากการทลูีกค้า ทาํการเปรียบเทยีบสงิทเีกดิขึนจริงกบัสงิทคีาดหวัง ถ้าคุณค่าของสนิค้าหรือบริการ
ทไีด้รับจริง ตรงกบัทคีาดหวังหรือสูงกว่าทไีด้คาดหวังเอาไว้ ลูกค้ากจ็ะเกดิความพึงพอใจในสินค้า
หรือบริการนัน โดยถ้าลูกค้ามีความพึงพอใจกจ็ะเกิดพฤติกรรมในการซือซาํ หรือบอกต่อ เป็นต้น 
แต่เมือใดกต็ามทีคุณค่าทีได้รับจริงตาํกว่าทีได้คาดหวังเอาไว้ ลูกค้ากจ็ะเกิดความไม่พึงพอใจ 
พฤติกรรมทีตามมากคื็อลูกค้าจะเปลียนไปใช้ผลิตภัณฑ์ของคู่แข่งขัน และมีการบอกต่อไปยัง
ผู้บริโภคคนอนืฟ  

 ด้วยเหตุนีนักการตลาดจึงต้องทาํการตรวจสอบความพึงพอใจของลูกค้าหลังจากที
ลูกค้าซือสินค้าหรือบริการไปแล้ว โดยอาจจะทาํผ่านการใช้แบบสาํรวจความพึงพอใจ หรือจัดตัง
ศูนย์รับข้อร้องเรียนของลูกค้า (Call Center) เป็นต้น นันการตัดสินใจซือ หมายถึง การบวนการ
ตัดสินใจซือของผู้บริโภค ประกอบด้วย 5 ขันตอน คือ การรับรู้ปัญหา การค้นหาข้อมูล การ
ประเมินทางเลือก การตัดสนิใจซือและพฤติกรรมหลังการซือ (สดุารัตน์ กนัตะบุตร, 2554, น.19) 
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9. ขอ้เสนอแนะ
1. จากผลการวิจัย ด้านการสอืสารการตลาดดิจิทลั ผู้บริโภคส่วนใหญ่อาชีพรับราชการ

ทีมีอายุระหว่าง 26-35 ปีควรเจาะกลุ่มลูกค้าโดยการกิจกรรมและสือสารทางการตลาดทีทาํให้
ผู้บริโภคเหน็ถึงความสาํคัญและประโยชน์ในการตัดสินใจซือเคเอฟซี เช่น มีการให้ข่าวสาร ข้อมูล
โปรโมชันผ่านโซเชียลมิเดีย เช่น ผ่าน Facebook , Line , IG มีกจิกรรมให้เข้าร่วมผ่านโซเชียลมิเดีย 

ในรูปแบบ Video marketing วิดีโอ เนืองจากผลสาํรวจกลุ่มผู้บริโภคนิยมติดตามข่าวสารตาม
โซเชียลมิเดียโดยใช้โทรศัพศ์มือถือ 

2. จากผลการวิจัยทาํให้ทราบว่าส่วนใหญ่มีอาชีพรับราชการทีมีอายุระหว่าง 26-35 ปี
ให้ความสาํคัญต่อกรสือสารการตลาดดิจิทัล ซึงต้องการความรวดเร็วในการติดต่อสือสาร ผู้
จาํหน่ายจึงควรพัฒนาคุณภาพ ของสินค้า โดยผู้บริโภคจะนิยม การโฆษณาส่งผ่านทาง SMSและ 
สามารถสงัอาหารผ่านแอพพลิเคชันบนมือถือ 

3. ผลวิจัยทาํให้ทราบว่าลักษณะทางประชากรศาสตร์และข้อมูลการตัดสินใจของ
ผู้บริโภคเพือใช้ไปเพือนาํข้อมูลไปกาํหนดเป้าหมายกลยุทธว์างแผนการสอืสารการตลาดดิจิทลั ตก
ลงเสนอแนะอะไร 

4. จากผลการวิจัยทาํให้ทราบว่าผู้บริโภคในกรุงเทพมหานครในขันตอนกระบวนการ
ตัดสินใจด้านการรับรู้ปัญหาโดย ผู้บริโภคจะรับรู้ปัญหาผ่าน ด้าน Video marketing มีและ บลอ็ก 
(Blog) หรือ Web Blog ดังนันควรนาํเสนอข้อมูลทเีป็นภาพเคลือนไหว วีดีโอทน่ีาสนใจเพือให้เกิด
ความสนใจในข้อมลทผู้ีบริโภคจะได้รับ 

5. จากผลการวิจัยทาํให้ทราบว่าผู้บริโภคในกรุงเทพมหานครในขันตอนกระบวนการ
ตัดสินใจด้านการค้นหาข้อมูลผู้บริโภคจะค้นหาข้อมูลโดยโทรศัพท์มือถือ Mobile มี และการ 
Search Engine ดังนันควรมีเนือหาข้อมูลทเีพียงพอต่อผู้บริโภค ในการค้นหาข้อมูลเพือสนับสนุน
ในการตัดสนิใจซือแก่ผู้บริโภค 

6. จากผลการวิจัยทาํให้ทราบว่าผู้บริโภคในกรุงเทพมหานครในขันตอนกระบวนการ
ตัดสินใจด้านการประเมินทางเลือกผู้บริโภคจะประเมินทางเลือกช่องทางทีเป็น Video marketing 

วิดีโอ และ บลอ็ก (Blog) หรือ Web Blog ดังนันควรนาํเสนอผลิภัณฑ์ทเีป็นภาพเคลือนไหวเพือ
ตอบสนองความต้องการของลูกค้าในการประเมินทางเลือก 

7. จากผลการวิจัยทาํให้ทราบว่าผู้บริโภคในกรุงเทพมหานครในขันตอนกระบวนการ
ตัดสินใจด้านการตัดสินใจซือผู้บริโภคจะตัดสินใจซือ ผ่านบล็อก (Blog) หรือ Web Blog และ 
Search Engine ดังนันข้อมูลต่างๆข่าวสาร ข้อมูลโปรโมชัน ควรมีให้เพียงพอ เป็นข้อมูลทอีัพเดต
ตลอดเวลา เพือให้ผู้บริโภคตัดสนิใจซือได้ง่าย 
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8. จากผลการวิจัยทาํให้ทราบว่าผู้บริโภคในกรุงเทพมหานครในขันตอนกระบวนการ
ตัดสินใจด้านพฤติกรรมหลังการซือผู้บริโภคจะมีพฤติกรรมหลังการซือโดยผ่านโทรศัพท์มือถือ 
Mobile มีและ Video marketing วิดีโอ ดังนัน การติดต่อกับผู้บริโภค การบริการหลังการขาย ควร
ติดต่อสอืสารกนัผ่านโทรศัพทม์ือถือ Mobile 

10.กิตติกรรมประกาศ
การศึกษาค้นคว้าเรือง “ความสัมพันธ์ระหว่างการสือสารการตลาดดิจิทัลต่อ

กระบวนการตัดสินใจซืออาหารฟาสต์ฟู้ดเคเอฟซีของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร  “ ครังนีสาํเรจ็
ลุล่วงได้ด้วยดี โดยได้รับความช่วยเหลือและการสนับสนุนจากหลายๆ ท่าน โดยเฉพาะอย่างยิง 
ผศ.ดร.จริญญา ปานเจริญ ซึงเป็นอาจารย์ทีปรึกษาได้ให้คําแนะนําในการคัดเลือกเรืองทีจะ
ทาํการศึกษาค้นคว้า ให้ความรู้ด้านวิชาการ ด้านเทคนิค และข้อคิดต่างฟ ทีเป็นประโยชน์ต่อ
การศึกษาค้นคว้าในครังนี รวมทงั ดร.ศิริเดช คาํสุพรหม และ ดร. รชฏ ขาํบุญ ทใีห้คาํแนะนาํใน
การแก้ไขปรับปรุง บทวิจัย ผู้ทาํการศึกษาซาบซึงในความกรุณาของทา่นเป็นอย่างยิง 

ขอกราบขอบพระคุณคุณพ่อ คุณแม่ และผู้ปกครองทใีห้คาํปรีกษาเรืองต่างๆรวมทงัเป็นกาํลังใจที
ดีเสมอมาและให้โอกาสการศึกษาอนัมีค่ายิง การดาํเนินการศึกษาครังนีจะสาํเรจ็ลงไม่ได้ หากขาด
ความร่วมมือจากผู้ตอบแบบสอบถามทุกท่านซึงเสียสละเวลาในการกรอกข้อมูลในแบบสอบถาม
ทงั 400 ชุด 

ในท้ายทีสุดนี ต้องขอระลึกถึงความกรุณาของคณาจารย์ทุกท่านทีเป็นผู้ชีแนะ
แนวทางการศึกษาในตอนต้นรวมทงัให้คาํแนะนาํในการประมวลผลข้อมูลด้วยระบบคอมพิวเตอร์ 
และการทดสอบต่างฟ ทเีป็นประโยชน์ และขอขอบพระคุณทุกท่านทมิีได้กล่าวนามมา ณ ทนีี ทมีี
ส่วนช่วยเหลือและเป็นกาํลังใจรวมทงัให้การสนับสนุนเป็นอย่างดีจนทาํให้การศึกษาครังนีสาํเร็จ
ลุล่วงด้วยดี 
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