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บทคัดยอ 
 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพ่ือ (1) เพื่อศึกษาการตลาดออนไลนที่สงผลตอการตัดสินใจซื้ออาหาร

ฟาสตฟูดออนไลนของประชากรในเขตกรุงเทพมหานคร (2) เพื่อศึกษาการตลาดออนไลนที่สงผลตอการ

ตัดสินใจซื้ออาหารฟาสตฟูดออนไลนของประชากรในเขตกรุงเทพมหานครจำแนกตาม เพศ อายุ อาชีพ 

รายได และระดับการศึกษา (3) เพื่อศึกษาปจจัยสวนประสมทางการตลาดมีผลตอการตลาดออนไลนที่สงผล

ตอการตัดสินใจซื้ออาหารฟาสตฟูดออนไลนของประชากรในเขตกรุงเทพมหานคร 

 กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ คือ ประชากรในเขตกรุงเทพมหานคร จำนวน 400 คน โดยใช

แบบสอบถามเปนเครื่องมือในการเก็บรวบรวมขอมูล สถิติที่ใชในการวิเคราะหเชิงพรรณนา คาความถี่ คา

รอยละ คาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ทดสอบสมมติฐานเพ่ือเปรียบเทียบโดยใชสถิติการทดสอบแบบ 

t-test ทดสอบสมมติฐานดวยสถิติความแปรปรวนทางเดียว (One-way ANOVA) หากพบความแตกตางจะ

นำไปเปรียบเทียบเปนรายคู โดยใชวิธีของ LSD สำหรับตัวแปรดานอายุ อาชีพ รายไดและระดับการศึกษา 

สำหรับตัวแปรดานเพศใช t-test  และใชสถิติถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression) 

 ผลการทดสอบสมมติฐานพบวา ผลการทดสอบสมมติฐานพบวาประชาชนในกรุงเทพมหานครที่มี

อายุ อาชีพ รายได และระดับการศึกษาตางกัน ทำใหการตลาดออนไลนที่สงผลตอการตัดสินใจซื้ออาหาร

ฟาสตฟูดออนไลนของประชากรในเขตกรุงเทพมหานครตางกัน และประชากรในเขตกรุงเทพมหานครที่มี

เพศตางกัน ทำใหการตลาดออนไลนที่สงผลตอการตัดสินใจซื้ออาหารฟาสตฟูดออนไลนของประชากรในเขต

กรุงเทพมหานครไมตางกัน สวนปจจัยสวนประสมทางการตลาด ดานปจจัยดานผลิตภัณฑ ปจจัยดานราคา 

ปจจัยดานชองทางการจัดจำหนวย ปจจัยดานการสงเสริมการขาย มีผลตอการตลาดออนไลนที่สงผลตอการ

ตัดสินใจซื้ออาหารฟาสตฟูดออนไลนของประชากรในเขตกรุงเทพมหานคร 
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คำสำคัญ : การตลาดออนไลน ; อาหารฟาสตฟดูออนไลน 

 

ABSTRACT 

 The purpose of this research was to (1) to study Online Marketing That Influences 

the Decisions of the Population to Buy Online Fast Food in Bangkok.  (2) to study Online 

Marketing That Influences the Decisions of the Population to Buy Online Fast Food in 

Bangkok by personal factors. (3) to study Marketing mix factors affecting Online Marketing 

That Influences the Decisions of the Population to Buy Online Fast Food in Bangkok.   

The sample population in the Bangkok 400 peoples and questionnaires are a tool 

for data collection. By the statistics used in the descriptive analysis are frequency, 

percentage, mean, and standard deviation. Hypothesis test were for comparison, using t-

test statistics to test hypotheses with one-way ANOVA. If differences are found, they will 

be compared in pairs by using LSD method and Multiple Regression Analysis. 

 The purpose of this research was to People in Bangkok with different ages, 

occupation, income, and education levels different, making the Online Marketing That 

Influences the Decisions of the Population to Buy Online Fast Food in Bangkok different, 

and People in Bangkok with different sex different, making the Online Marketing That 

Influences the Decisions of the Population to Buy Online Fast Food in Bangkok no 

different, As for the Marketing mix factors, Product factor, Price factor, Memory channel 

factors, Promotion factors affected Online Marketing That Influences the Decisions of the 

Population to Buy Online Fast Food in Bangkok.   

  

Keywords : Online Marketing ; Online Fast Food 

 

บทนำ 

 การใชชีวิตของคนไทยทุกวันนี้ถือวาเปลีย่นไปจากเมื่อกอนมาก เพราะทุกอยางดูจะเรงรบีไปซะหมด 

แตถึงแมเวลาจะมีนอยแคไหน กองทัพก็ตองเดินดวยทอง การรับประทานอาหารจึงเปนสิ่งที่จำเปนและขาด

ไมได ธุรกิจรานอาหารจานดวนจึงเกิดขึ้นในทุกมุมเมือง สาเหตุที่คนสวนใหญไมวาจะเปนวัยหนุมสาวและ

คนทำงาน นิยมรับประทานอาหารจานดวนนั้น ก็คงเปนเพราะวามีเมนูอาหารที่หลากหลายใหเลือกมากมาย 

อีกทั้งเปนอาหารจานเดียวที่หารับประทานไดงาย สะดวกรวดเร็วรวมถึงพฤติกรรมการซื้อสินคาออนไลน 

และการสั่งอาหารแบบเดรเิวอรรี่ของคนไทยมากขึ้น ที่ทำใหธุกิจ E-Commerce เติบโตข้ึนอยางรวดเรว็ และ

มูลคาตลาด E-Commerce ป 2019 มีมูลคาอยูที่ 163,300 ลานบาทและคาดวา ป 2020 จะเติบโตเพิ่มข้ึน 

35% หรือประมาณการมูลคาตลาดอยูที่  220,000 ลานบาท ซึ่งแบงการใชงาน 3 ชองทางหลักดังนี้ 
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Marketplace มีสัดสวนถึง 47% Social Commerce มีสัดสวนถึง 38% และ Online Retail หรือจากการ

เปดเว็บ ไซตของตัวเอง 15% จากขอมูล Facebook ระบุ วาพฤติกรรมคนไทย 90% จะหาขอมูล

ประกอบการตัดสินใจซื้อผานชองทางออนไลนกอน เมื่อผูบริโภคมีพฤติกรรมแบบนั้น ทำใหแพล็ตฟอรมมี

อิทธิพลสูงมากตั้งแตการเสิรชหาขอมูล เก่ียวกับสินคาที่ผูบริโภคสนใจ ทำให Media เขามามีอิทธิพลตอการ

คนหาขอมูลของสินคา ตอมาคือ Advertising ก็จะเร่ิมเขามามากขึ้นเชน  มีการยิงแอดโฆษณาสินคาเขามา

เกิดการแนะนำสินคาตางๆใหผูบริโภครจูักรวมทั้งสินคาที่ใกลเคียงกับสิ่งที่ผบูริโภคสนใจจากนั้น แพล็ตฟอรม 

E-Commerce เริ่มเขามามีอิทธิพลกับผูบริโภค อาทิ Lazada, Shopee เปนตน ถัดมาก็คือ E-Payment ก็

จะมามีอิทธิพลกับผูบริโภคดวย และแพล็ตฟอรม Logisticsตางๆ ก็จะเขามามีบทบาทกับผบูริโภคเชนกัน 

 ดังนั้นผวูิจัยจึงเห็นถึงความสำคัญและมีความสนใจในเรื่องการตลาดออนไลนทีส่งผลตอการตัดสินใจ

ซื้ออาหารฟาสตฟูดออนไลนของประชากรในเขตกรุงเทพมหานครเพื่อเปนแนวทางในการทำการตลาดและ

เปนประโยชนดานการตลาดออนไลนใหกับผทูี่สนใจศึกษาหาขอมูลและนำไปประกอบการตัดสินใจในการทำ

ธุรกิจตอไป 

 

วัตถุประสงคของการวิจัย 

 1.  เพื่อศึกษาการตลาดออนไลนที่สงผลตอการตัดสินใจซื้ออาหารฟาสตฟูดออนไลนของประชากร

ในเขตกรุงเทพมหานคร 

2.เพ่ือศึกษาการตลาดออนไลนที่สงผลตอการตัดสินใจซื้ออาหารฟาสตฟูดออนไลนของประชากรใน

เขตกรุงเทพมหานครจำแนกตามเพศ อายุ อาชีพ รายได และระดับการศึกษา 

3.  เพือ่ศึกษาปจจัยสวนประสมทางการตลาดมีผลตอการการตลาดออนไลนที่สงผลตอการตัดสินใจ

ซื้ออาหารฟาสตฟูดออนไลนของประชากรในเขตกรุงเทพมหานคร 

 

ขอบเขตของงานวิจัย 

 1. ประชากรและตัวอยาง คือ ประชากรในกรุงเทพมหานคร ทางผูวิจัยไมทราบจำนวนของ

ประชากรในกรุงเทพมหานคร เปนจำนวนที่แนนอนซึ่งกลมุตัวอยางที่ใชในการวิจัย จำนวน 400 คน 

 2. ดานเนื้อหา คือ เปนการศึกษาการตลาดออนไลนที่สงผลตอการตัดสินใจซื้ออาหารฟาสตฟูดออน

ไลนของประชากรในเขตกรุงเทพมหานคร 5 ดาน ไดแก ดานการตลาดทางเว็บไซต ดานการตลาดเชิงเนื้อหา 

ดานการตลาดจดหมายอิเล็กทรอนิกส ดานการตลาดครองหนาแรก ดานการตลาดทางสังคม 

 

ตัวแปรที่ใชในการศกึษา 

 1. ตัวแปรอิสระ ไดแก ปจจัยดานประชากรในเขตกรุงเทพมหานคร แบงเปน ดานเพศ อายุ อาชีพ 

รายได ระดับการศึกษา และปจจัยสวนประสมทางการตลาด แบงเปน ดานผลิตภัณฑ ดานราคา ดาน

ชองทางการจัดจำหนวย ดานการสงเสรมิการขาย 
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 2. ตัวแปรตาม ไดแก การตลาดออนไลนที่สงผลตอการตัดสินใจซื้ออาหารฟาสตฟูดออนไลนของ

ประชากรในเขตกรุงเทพมหานคร 5 ดาน ไดแก ดานการตลาดทางเว็บไซต ดานการตลาดเชิงเนื้อหา ดาน

การตลาดจดหมายอิเล็กทรอนิกส ดานการตลาดครองหนาแรก ดานการตลาดทางสังคม 

  

ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ 

 1.  เพื่อใหทราบการตลาดออนไลนที่สงผลตอการตัดสินใจซื้ออาหารฟาสตฟูดออนไลนของ

ประชากรในเขตกรุงเทพมหานคร 

2.  เพื่อใหทราบการตลาดออนไลนที่สงผลตอการตัดสินใจซื้ออาหารฟาสตฟูดออนไลนของ

ประชากรในเขตกรุงเทพมหานครจำแนกตาม เพศ อายุ อาชีพ รายได และระดับการศึกษา 

3.  เพื่อใหทราบปจจัยสวนประสมทางการตลาดมีผลตอการตลาดออนไลนที่สงผลตอการตัดสินใจ

ซื้ออาหารฟาสตฟูดออนไลนของประชากรในเขตกรุงเทพมหานคร 

 

บททบทวนวรรณกรรม 

 ความหมายการตลาดออนไลน 

การตลาดออนไลน (Online Marketing) คือ การทำการตลาดผานระบบอินเตอรเน็ต เชน โฆษณา 

Facebook, โฆษณา Google, โฆษณา YouTube, โฆษณา Instagram ฯลฯ สามารถเขาถึงกลุมลูกคาได

รวดเร็วและเขาถึงกลุมลูกคาไดทั่วโลก หรือเฉพาะเจาะจงตามความตองการของลูกคาทำใหสินคาเปนที่รูจัก

เพ่ิมมากข้ึน โดยใชวิธีในการโฆษณาผานเว็บไซต และนำไปเผยแพรตามสื่อออนไลนตางๆ เพื่อใหผูบริโภคได

รจูักและเกิดความสนใจในตัวสินคาและบริการจนกระทั่งเขามาซื้อสินคาหรือบริการในที่สุด 

 

 ความหมายเครื่องมือการตลาดออนไลน 

เนื่องจากปจจุบันโลกออนไลน กลายเปนชองทางหลักในการติดตอสื่อสารและรับขาวสารของคนในปจจุบัน 

การตลาดออนไลนจึงกลายเปนอีกหนึ่งทางเลือกที่ธุรกิจสวนใหญตองใหความสำคัญ โดยการทำการตลาด

ออนไลนจะตองเรียนรูเครื่องมือการตลาดออนไลน เพื่อทำใหตอบวัตถุประสงคทางการตลาดและเกิด

ประสิทธิภาพสูงสุด เพื่อดึงดูดใจผูบริโภคในยุคสมัยที่เปลี่ยนแปลงไป ซึ่งเครื่องมือการตลาดดิจิทัลที่เปนที่

รจูักโดยทั่วไป มีดังนี้ 

 1. ความหมายดานการตลาดทางเว็บไซต (Website & Landing Page)  

 (ณัฐพล ใยไพโจรน ,2558) ไดกลาวถึง “หนาบานนามอง” หนาบานสวย สะอาด ใครๆ ก็อยากมอง 

เว็บไซตหัวใจสำคัญธุรกิจ เว็บไซตอุดมเนื้อหาพิถีพิถันทั้งในแงเนื้อหาภาพและดีไซนก็นามองไมตางอะไรกับ

หนาบาน ถาเว็บไซตไมสวยฟงกชันเรียบๆคลิกไปแลวมีขอมูลใหอานนิดเดียวซ้ำยังสะกดผิดก็คงสรางความ

ประทับใจแกผูเยี่ยมชมไดยาก หรือถาธุรกิจเร่ิมเปนที่รูจักแตกลับไมมีเว็บไซตหลักเปนของตัวเองก็อาจทำให

กลมุเปาหมายเกิดทัศนคติที่วาสินคาและบริการของคุณไมนาเชื่อถือไดเชนกัน 
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(พรพรรณ ตาลประเสริฐ ,2559) ไดกลาวถึง เว็บไซต คือ Host หรือ Server ที่ไดจดทะเบียนอยใูน

เวิลดไวดเว็บกับผใูหบริการเชาบนระบบอินเทอรเน็ต แลวจึงสามารถสรางเว็บเพจของตัวเองได 

 2. ความหมายดานการตลาดเชิงเนื้อหา (Content Marketing) 

 (ณั ฐพล ใยไพโจรน ,2558) ไดกลาวถึงกลยุทธหรับการวางกลยุทธดานเนื้อหาในการทำ

ประชาสัมพันธนั้นผูทำจะตองสรางความนาสนใจใหกับเนื้อหา ซึ่งสงผลดีไดทั้งแกองคกรและการสราง

ปฏิสัมพันธกับกลุมลูกคา โดยการสรางสรรค Content PR ใหไดผลดีนั้น เนื้อหาของคุณจะตองสามารถ

ตอบสนองตอความตองการของลูกคาในหลายๆ ดาน  

 3. ความหมายดานการตลาดจดหมายอิเลก็ทรอนิกส (E-Mail Marketing) 

(ณัฐพล ใยไพโจรน ,2558) ไดกลาวถึง E-Newsletter เปนชองทางที่นักการตลาดใชเปนเครื่องมือ

ในการทำการตลาดมานานหลายสิบปแลวผเูขียนยังจำไดวาสมัยที่เพ่ิงทำงานใหมๆ เมื่อประมาณ 10 ปที่แลว 

การสง E-Newsletter นั้นนิยมในหมนูักการตลาดเปนอยางมาก ไมใชเพราะวามันไดผลดีอะไรหรอก แตยุค

นั้นถือวาการสงอีเมลเปนการทำการตลาดที่ใชเทคโนโลยีข้ันสูงแลวสวนผลตอบรับนั้นก็มีเขามาบางประปราย 

สวนใหญแลวจะเห็นผลไมคอยมากเนื่องจากคนมองวาเปนอีเมลขยะ เปนสแปมหรือเนื้อหารายละเอียดตางๆ 

ไมนาสนใจ เปนเพียงการพิมพบนอีเมลแลวแทรกรูปเทานั้นจนพาลใหคลิกลงถังขยะกอนเปดอานไปก็มาก

อยางไรก็ตามการสงอีเมลถึงกลมุเปาหมายในสมัยโนนกับสมัยนี้ตางกันมาก  

 4. ความหมายดานการตลาดครองหนาแรก (Search Engine Optimization: SEO) 

(ณัฐพล ใยไพโจรน ,2558) ไดกลาวถึงการออกแบบเว็บไซตใหนาชมสมเปนมืออาชีพ นอกจากจะ

สงผลดีมากมายอยางที่ผูเขียนเพ่ิงเลาไป แตสิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือ ชวยเพิ่มยอด SEO หรืออันดับในการคนหา

ตามเว็บไซต Search Engine ใหอยูในลำดับตนๆ ซึ่งนี่หมายถึงลูกคาจะเห็นเว็บไซตของคุณกอนเว็บไซตอ่ืน

โอกาสในการคลิกเขามาชมเว็บไซตมากขึ้นกวาการอยบูน Search Engine หนาหลังๆเพ่ิมความนาเชื่อถือแก

เว็บไซต เพราะผชูมจะเชื่อเสมอวายอดขายเพิ่มขึ้นสรางการรับรแูบรนดไดกวางขึ้น  

5. ความหมายดานการตลาดสื่อสังคม (Social Media Marketing) 

(ณัฐพล ใยไพโจรน ,2558) ไดกลาวถึง Social Media Marketing ในประเทศไทย Facebook 

จัดเปนพระเอกแถวหนาที่นักการตลาดนิยมใชในการสรางการรับรู ประชาสัมพันธ หรือพูดคุยบอกตอกับ

กลุมเปาหมายซึ่งอาจเปนผลจากการที่คนไทยนิยมใช Facebook กันมากกวา Social Network ชนิดอื่นๆ

อยางไรก็ตาม สิ่งที่พูดถึงเสมอก็คือ ยิ่งใชเครื่องมือเยอะ การทำการตลาดก็ยิ่งเปนทีร่ับรใูนวงกวาง  

 

ความหมายปจจัยสวนประสมทางการตลาด 

(ปณิศา มีจินดา ,2553 และ สุดาพร กุณฑลบุตร ,2557) อางถึงใน (สุขุมาภรณ ปานมาก ,2560) 

อธิบายวา สวนประสมทางการตลาดเปนองคประกอบโดยตรงที่เก่ียวของกับสินคาหรือบริการที่นำเสนอสู

ผูบริโภค ซึ่งมีทั้งสิ้น 4 ดานคือ ผลิตภัณฑ ราคา การจัดจำหนาย และการสงเสรมิการตลาด 
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 ความหมายปจจัยดานผลิตภัณฑ 

(จิรวัฒน ปานแดง ,2562) สรุปไววาปจจัยดานผลิตภัณฑมีอิทธิพลตอการตัดสินใจซื้ออาหารฟาสต

ฟูดเมนูไกทอดตราสินคาแมคโดนัลดของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานครอยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 

0.05 แสดงใหเห็นวา ผูบริโภคกลุมตัวอยางตัดสินใจซื้อไกทอดตราสินคาแมคโดนัลดจากตราสินคาแมค

โดนัลดเปนที่รูจักและผลิตภัณฑก็มีรูปลักษณนารับประทานทั้งยังมีรสชาติอรอยถูกปากพรอมทั้งยังอยูใน

ภาชนะที่สวยงามและถูกหลักอนามัย สอดคลองกันงานวิจัยของ ลาวัณย ทวีผดุง ที่ไดพบวา ปจจัยดาน

ผลิตภัณฑในดานความสะอาดและรสชาติมีอิทธิพลตอความพึงพอใจในการใชบริการรานเคเอฟซี ของ

ผูบริโภคในเขตกรุงเทพและปริมณฑล 

 ความหมายปจจัยดานราคา 

(จิรวัฒน ปานแดง ,2562) สรุปไววาปจจัยดานราคามีอิทธิพลตอการตัดสินใจซื้ออาหารฟาสตฟู

ดเมนูไกทอดตราสินคาแมคโดนัลดของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานครอยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 

0.05 เนื่องมาจาก ผูบริโภคกลุมตัวอยางมีทัศนคติวาไกทอดมีราคาไมแพง ราคาไมผันผวนเทากันทุกสาขา

และมีการติดปายราคาที่ชัดเจนอีกดวย สอดคลองกันงานวิจัยของ นัยนันท ศรีสารคาม ที่ไดพบวา ราคา

สินคาที่คงที่และมีการแจงใหทราบถึงราคาที่ชัดเจน และราคาสินคามีความเหมาะสมกับคุณภาพของสินคา

และบริการ มีอิทธิพลตอความพึงพอใจในการใชบริการรานเคเอฟซีของผูใชบริการในเขตกรุงเทพและ

ปริมณฑลปจจัยดานราคาที่สงผลตอการใชบริการอาหารแบบสงถึงที ่

ความหมายปจจัยดานชองทางการจัดจำหนวย 

(จิรวัฒน ปานแดง ,2562) สรุปไววาปจจัยดานสถานที่จัดจำหนายมีอิทธิพลตอการตัดสินใจซื้อ

อาหารฟาสตฟูดเมนูไกทอดตราสินคาแมคโดนัลดของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานครอยางมีนัยสำคัญทาง

สถิติที่ระดับ 0.05 อาจเปนเพราะรานแมคโดนัลดมีความสะอาดและทันสมัย ทั้งยังมีหลายสาขาใหไดเลือกใช

บริการรวมถึงใชบริการผานทางโทรศัพทไดอีกดวย สอดคลองกันงานวิจัยของ วนิดา เศรษฐเศวต ที่พบวา 

ปจจัยดานชองทางจัดจำหนาย มีความสัมพันธกับพฤติกรรมการบริโภคเมนูขาวเคเอฟซ ี

ความหมายปจจัยดานการสงเสริมการขาย 

(จิรวัฒน ปานแดง ,2562) สรุปไววาปจจัยดานการสงเสริมการตลาดมีอิทธิพลตอการตัดสินใจซื้อ

อาหารฟาสตฟูดเมนูไกทอดตราสินคาแมคโดนัลดของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานครอยางมีนัยสำคัญทาง

สถิติที่ระดับ 0.05 ทั้งนี้เปนเพราะรานแมคโดนัลดมีการโฆษณาผลิตภัณฑไกทอดผานทางหลายชองทางอยาง

ตอเนื่องและผลิตภณัฑไกทอดในโฆษณามีความเหมือนกับผลิตภัณฑไกทอดในรานแมคโดนัลด นอกจากนี้ยัง

มีพรีเซ็นเตอรเปนดาราอีกดวย 
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ปจจัยทางดานประชากรศาสตร 

ปจจัยดานเพศ 

(วรัญญา โพธิ์ไพรทอง ,2556) อางถึงใน (จุฑารัตน เกียรติรัศมี ,2558) ทำการศึกษาปจจัยที่สงผล

ตอการตัดสินใจซื้อเสื้อผาออนไลนจากรานคาออนไลน พบวาเพศ ที่ตางกันมีการตัดสินใจซื้อเสื้อผาจาก

รานคาออนไลนแตกตางกัน 

ปจจัยดานอายุ 

 (วศิน สันหกรณ, 2557) อางถึงใน (สุขุมาภรณ ปานมาก ,2560) อายุเปนตัวกำหนดการตัดสินใจ

และวุฒิภาวะในการใชชีวิต ความรูสึกนึกคิดและพฤติกรรมโดยผูที่มีอายุนอยจะใชอารมณในการตัดสินใจ

และมองโลกในแงดีมากกวาผทูี่มีอายุมาก ขณะที่ผมูีอายุมากจะมีความคิดและการตัดสินใจที่รอบคอบกวา  

ปจจัยดานอาชพี 

(จุฑารัตน เกียรติรัศมี ,2558) สรุปวาอาชีพที่แตกตางกันสงผลตอการตัดสินใจซื้อสินคาผานทาง

แอพพลิเคชั่นออนไลนของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล แตกตางกันอยางมีนัยสำคัญทาง

สถิติที่ระดับ 0.05 ผูที่มีอาชีพตางกันยอมมีรสนิยม การใชชีวิต ความชอบ และแรงจูงใจในการตัดสินใจซื้อที่

แตกตางกันออกไป อีกทั้งยังมีหนาที่ความรับผิดชอบที่แตกตางกัน 

ปจจัยดานรายได 

(ธนบวร สิริคุณากรกุล ,2563) รายไดเฉลี่ยตอเดือนมีความคิดเห็นที่แตกตางกันในปจจัยการจัดการ

ทางการตลาด ซึ่งจะสงผลตอความสัมพันธพฤติกรรมการบริโภคอาหารประเภทฟาสตฟูด โดยมองวามีความ

ตระหนักและความเขาใจที่ถูกตองเก่ียวกับคุณคาทางโภชนาการของอาหาร จะสงผลตอการเลือกบริโภค

อาหารฟาสตฟูดที่เปนประโยชนหรือไมเปนประโยชนใหกับตัวเองจากสภาพสังคมที่เปลี่ยนแปลงไปใน

ปจจุบัน 

  ปจจัยดานการศึกษา 

 (วศิน สันหกรณ, 2557) อางถึงใน ( สุขุมาภรณ ปานมาก ,2560) การศึกษาหมายถึง ความรแูละ

ระดับการศึกษาที่ไดรับจากสถาบันรวมถึงประสบการณตาง ๆ ในชีวิตที่มีผลมาจากการรับรูและเรียนรตูาง ๆ 

โดยความรูที่ไดจากการศึกษาจะสามารถชวยในการแยกแยะขาวสารหรือสิ่งตาง ๆ ไดเปนอยางดี ซึ่งระดับ

การศึกษาที่แตกตางกันจะสงผลตอความคิดและความตองการที่แตกตางกัน  

 

งานวิจัยที่เกี่ยวของ 

(ณัธภัชร เฉลิมแดน ,2563) ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญมีการยอมรับและรับรูประโยชนของ

เทคโนโลยี จึงใชแอปพลิเคชันในการสั่งอาหาร โดยเฉพาะชวงเกิดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุใหม 

2019(COVID-19) ที่ผบูริโภคจำเปนตองอาศัยอาหารเพ่ือการดำรงชีพไมสะดวกในการออกไปซื้ออาหารนอก

บานมีการใชแอปพลิเคชัน LINE MAN มากที่สุด 

(จีรวรรณ บุญรอด ,2557) อางถึงใน (ทิวาพร สาเนียงดี และ ภักดี มานะหิรัญเวท ,2558)  การ

เปรียบเทียบปจจัยที่มีผลตอการเลือกซื้ออาหารฟาสตฟูดสแฟรนไชสตางประเทศในพื้นที่จังหวัดชลบุรี 



8 
 

กรณีศึกษา แมคโดนัลดและเคเอฟซีในพื้นที่จังหวัดชลบุรี ผลสำรวจพบวาผูตอบแบบสอบถามเปนเพศหญิง

มากกวาเพศชาย และมีชวงอายุตากวา 20 ป และมีรายไดนอยกวา 5,000 บาท จากการวิเคราะหพฤติกรรม

การบริโภคอาหารฟาสตฟูดแมคโดนัลดนั้น พฤติกรรมความถ่ีในการใชบริการอยูที่ 2 สัปดาหตอครั้ง โดย

ราคาเฉลี่ยตอครั้งอยูที่ 100-500 บาท โดยมีวัตถุประสงคการใชบริการเพ่ืออานหนังสือ และปจจัยที่มีผลตอ

การใชบริการมากที่สุดคือมีราคาที่เหมาะสม  

  

วิธีดำเนินการวิจัย 

 ในการวิจัยครั้งนี้เปนการวิจัยแบบไมทดลอง (Non-Experimental Design) เปนการวิจัยที่มี

การศกึษาตามสภาพที่เปนไปตามธรรมชาติ โดยไมมีการจัดทำหรอืควบคุมตัวแปรใด ๆ เปนการเก็บรวบรวม

ขอมูลภาคสนามแบบวิจัยตัดขวาง (Cross Sectional Studies) คือ เปนการเก็บขอมูลในชวงระยะเวลาใด

เวลาหนึ่งเพียงครั้งเดียวโดยใชเครื่องมือการวิจัยเปนแบบสอบถาม (Questionnaire) และทำการวิเคราะห

ขอมูลดวยวิธีทางสถิติ 

 ประชากรในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ คือ ประชากรในเขตกรุงเทพมหานครทางผูวิจัยไมทราบจำนวน

ของประชากรในเขตกรุงเทพมหานครเปนจำนวนที่แนนอน จึงใชวิธีการกำหนดกลุมตัวอยางโดยการเปด

ตารางของ Yamane (1973) โดยที่กำหนดคาความคลาดเคลื่อนของการสุมตัวอยางที่ยอมรับไดที่ 0.05 จึง

ทำใหมีระดับความเชื่อมั่นที่ 95% โดยผลจากการเปดตารางขนาดกลุมตัวอยางพบวา ขนาดของ กลุม

ตัวอยางที่จะตองทำการศึกษาจำนวน 400 ตัวอยาง และสมุตัวอยางแบบไมอาศัยความนาจะเปน ดวยวิธีการ

สุมแบบสะดวก 

 เคร่ืองมือที่ใชในการวิจัย ประกอบดวย 

 1. แบบสอบถามแบบปลายเปดและปด โดยมีรายละเอียดประกอบดวย 

 1.1 แบบสอบถามเก่ียวกับปจจัยดานประชากรในเขตกรุงเทพมหานคร ประกอบดวย ดานเพศ ดาน

อายุ ดานอาชีพ ดานรายได และดานระดับการศกึษา มีจำนวน 5 ขอ  

 1.2 แบบสอบถามเก่ียวกับการตลาดออนไลนที่สงผลตอการตัดสินใจซื้ออาหารฟาสตฟูดออนไลน

ของประชากรในเขตกรุงเทพมหานคร ประกอบดวย ดานการตลาดทางเวบ็ไซต ดานการตลาดเชิงเนื้อหาดาน

การตลาดจดหมายอิเล็กทรอนิกส ดานการตลาดครองหนาแรก ดานการตลาดสื่อสังคม มีจำนวน 11 ขอ 

กำหนดให 5 = เห็นดวยมากที่สุด, 4 = เห็นดวยมาก, 3 = เห็นดวยปานกลาง, 2 = เห็นดวยนอย, 1 = มีเห็น

ดวยนอยที่สุด 

 1.3 ปจจัยดานสวนประสมทางการตลาดที่สงผลตอการตัดสินใจซื้ออาหารฟาสตฟูดออนไลนของ

ประชากรในเขตกรุงเทพมหานครประกอบดวย ปจจัยดานผลิตภัณฑปจจัยดานราคาปจจัยชองทางการจัด

จำหนายปจจัยดานการสงเสริมการขาย มีจำนวน 8 ขอ กำหนดให 5 = เห็นดวยมากที่สุด, 4 = เห็นดวยมาก

, 3 = เห็นดวยปานกลาง, 2 = เห็นดวยนอย, 1 = มีเห็นดวยนอยที่สุด   

1.4 เปนคำถามเก่ียวกับขอเสนอแนะอื่นๆ เพ่ือใหผูตอบแบบสอบถามไดแสดงความคิดเห็นเพิม่เติม

เก่ียวกับ ชองทางในการเลือกซื้ออาหารฟาสตฟูดออนไลนทีผ่ตูอบแบบสอบถามสะดวกที่สุดจำนวน 1 ขอ 
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1.5 ชวงเกณฑคะแนนเฉลี่ยการประเมินการตลาดออนไลนและสวนประสมทางการตลาด 

กำหนดให 1.00 – 1.80 =มีระดับความคิดเห็นนอยทีสุ่ด 1.81 – 2.60 = มีระดับความคิดเห็นนอย 2.61 – 

3.40 = มีระดับความคิดเห็นปานกลาง 3.41 – 4.20 = มีระดับความคิดเห็นมาก 4.21 – 5.00 = มีระดับ

ความคิดเห็นมากที่สุด 

 

การวิเคราะหขอมูล 

1 สถิติพรรณนา (Descriptive Statistics) ใชในการวิเคราะหขอมูลดังนี ้

1.1 ใชคารอยละ (Percentage) และความถี่ (Frequency) ในการวิเคราะห 

ตัวแปรที่มีระดับการวัดเชิงกลุม ไดแก ปจจัยดานประชากรศาสตรที่ประกอบดวย เพศ อายุ อาชีพ 

รายได และระดับการศกึษา 

 1.2 ใชคาเฉลี่ย (Mean) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard deviation) กับตัวแปร

ที่มีระดับการวัดเชงิปริมาณไดแก ปจจัยสวนประสมทางการตลาด และการตลาดออนไลนที่สงผลตอการ

ตัดสินใจซื้ออาหารฟาสตฟูดออนไลนของประชากรในเขตกรุงเทพมหานคร 

2 การวิเคราะหดวยสถิติเชิงอนุมาน (Inference Statistics) ใชในการวิเคราะหขอมูลดังนี ้

 2.1 เพ่ือศึกษาการตลาดออนไลนที่สงผลตอการตัดสนิใจซื้ออาหารฟาสตฟดูออนไลนของ

ประชากรในเขตกรุงเทพมหานครจำแนกตามเพศโดยใชสถิติ t-test 

 2.2 เพ่ือศึกษาการตลาดออนไลนที่สงผลตอการตัดสนิใจซื้ออาหารฟาสตฟดูออนไลนของ

ประชากรในเขตกรุงเทพมหานครจำแนกตามอายุ อาชีพ รายไดและระดับการศึกษา โดยใชการวิเคราะห

ขอมูลดวยสถิติความแปรปรวนทางเดียว (One-way ANOVA) หากพบความแตกตางระหวางตวัแปร จะ

นำไปสกูารเปรียบเทียบเปนรายคโูดยใชวิธี LSD 

 2.3 เพ่ือศึกษาปจจัยสวนประสมทางการตลาดมีผลตอการตลาดออนไลนทีส่งผลตอการ

ตัดสินใจซื้ออาหารฟาสตฟูดออนไลนของประชากรในเขตกรุงเทพมหานครโดยใชการวิเคราะหขอมูลดวย

สถิติถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression Analysis) 

 

ผลการวิจัย 

1. ผลการวิเคราะหการตลาดออนไลนที่สงผลตอการตัดสินใจซื้ออาหารฟาสตฟูดออนไลนของ

ประชากรในเขตกรุงเทพมหานครโดยรวม มีระดับความคิดเห็นอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายดาน

โดยเรียงลำดับจากดานที่มีคาเฉลี่ยมากที่สุด ไดแกดานการตลาดเชิงเนื้อหาดานการตลาดสื่อสังคมดาน

การตลาดครองหนาแรกดานการตลาดทางเว็บไซตดานการตลาดจดหมายอิเล็กทรอนิกส 

2. ผลการเปรียบเทียบการตลาดออนไลนที่สงผลตอการตัดสินใจซื้ออาหารฟาสตฟูดออนไลนของ

ประชากรในเขตกรุงเทพมหานครจำแนกตาม เพศ อายุ อาชีพ รายได และระดับการศึกษาสามารถสรุปการ

วิจัย ไดดังนี้ 
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2.1 ประชากรในเขตกรุงเทพมหานครที่มีเพศตางกัน ทำใหการตลาดออนไลนที่สงผลตอ

การตัดสินใจซื้ออาหารฟาสตฟูดออนไลนของประชากรในเขตกรุงเทพมหานครไมตางกัน  

2.2 ประชากรในเขตกรุงเทพมหานครที่มีอายุอาชีพ รายไดระดับการศึกษาตางกัน ทำให

การตลาดออนไลนที่สงผลตอการตัดสินใจซื้ออาหารฟาสตฟูดออนไลนของประชากรในเขตกรุงเทพมหานคร

ตางกัน 

3. ผลการวิเคราะหปจจัยสวนประสมทางการตลาดมีผลตอการตลาดออนไลนที่สงผลตอการ

ตัดสินใจซื้ออาหารฟาสตฟูดออนไลนของประชากรในเขตกรุงเทพมหานครสามารถสรุปผลการวิจัย ไดดังนี้ 

ปจจัยสวนประสมทางการตลาด ปจจัยดานผลิตภัณฑ ปจจัยดานราคา ปจจัยดานชองทางการจัดจำหนวย 

ปจจัยดานการสงเสรมิการขาย มีผลตอการตลาดออนไลนที่สงผลตอการตัดสนิใจซื้ออาหารฟาสตฟูดออนไลน

ของประชากรในเขตกรุงเทพมหานคร 

  

อภิปรายผล 

 1.  ผลการศึกษาการตลาดออนไลนที่สงผลตอการตัดสินใจซื้ออาหารฟาสตฟูดออนไลนของ

ประชากรในเขตกรุงเทพมหานคร โดยรวม มีระดับความคิดเห็นอยูในระดับมากโดยเรียงลำดับจากดานที่มี

คาเฉลี่ยมากที่สุด ไดแก 

1.1 ดานการตลาดเชิงเนื้อหามีความคิดเห็นอยูในระดับมากที่สุด ผูวิจัยมีความคิดเห็นวาประชากร

ในเขตกรุงเทพมหานคร ใหความสนใจเก่ียวกับการสรางเนื้อหาประชาสัมพันธ เพื่อสรางความนาสนใจใหกับ

สินคา เชน กระจายขาวประชาสัมพันธ กิจกรรม สาระดีๆและโปรโมชั่นตางๆ ผานทางหนาเว็บไซตและสื่ง

สังคมออนไลนตางๆสอดคลองกับผลการวิจัยของ (ณัฐพล ใยไพโจรน ,2558) ไดกลาวถึงกลยุทธหรับการวาง

กลยุทธดานเนื้อหาในการทำประชาสัมพันธนั้นผูทำจะตองสรางความนาสนใจใหกับเนื้อหา ซึ่งสงผลดีไดทั้ง

แกองคกรและการสรางปฏิสัมพันธกับกลุมลูกคา โดยการสรางสรรค Content PR ใหไดผลดีนั้น เนื้อหาของ

คุณจะตองสามารถตอบสนองตอความตองการของลูกคาในหลายๆ ดาน 

1.2 ดานการตลาดสื่อสังคมมีความคิดเห็นอยูในระดับมากที่สุด ผูวิจัยมีความคิดเห็นวาประชากรใน

เขตกรุงเทพมหานคร ใหความสนใจเกี่ยวกับสื่อสังคมออนไลนเชนFacebook, Line, Google, Instagram 

,Twitterและ YouTube เปนอยางมาก ทำใหผูขายสื่อสารและสรางการรับรูเก่ียวกับสินคาทำใหเขาถึง

ผูบริโภคไดงายและรวดเร็ว สอดคลองกับผลการวิจัยของ(ณัฐพล ใยไพโจรน ,2558)  ไดกลาวถึง Social 

Media Marketing ในประเทศไทย Facebook จัดเปนแถวหนาที่นักการตลาดนิยมใชในการสรางการรับรู 

ประชาสัมพันธ หรือพูดคุยบอกตอกับกลุมเปาหมายซึ่งอาจเปนผลจากการที่คนไทยนิยมใช Facebook กัน

มากกวา Social Network ชนิดอ่ืนๆอยางไรก็ตาม สิ่งที่ พูดถึงเสมอก็คือ ยิ่งใชเครื่องมือเยอะ การทำ

การตลาดก็ยิ่งเปนที่รบัรใูนวงกวาง 

1.3 ดานการตลาดครองหนาแรกมีความคิดเห็นอยใูนระดับมาก ผวูิจัยมีความคิดเห็นวาประชากรใน

เขตกรุงเทพมหานครใหความสนใจกับเนื้อหาสินคาที่ผูบริโภคใหความสนใจหรือคนหามากที่สุด หรือติด

อันดับตนๆในการแสดงผลการคนหาสอดคลองกับผลการวิจัยของ (ณัฐพล ใยไพโจรน ,2558)  ไดกลาวถึง
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การออกแบบเว็บไซตใหนาชมสมเปนมืออาชีพ แตสิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือ ชวยเพ่ิมยอด SEO หรืออันดับในการ

คนหาตามเว็บไซต Search Engine ใหอยูในลำดับตนๆ ซึ่งนี่หมายถึงลูกคาจะเห็นเว็บไซตของคุณกอน

เว็บไซตอ่ืนโอกาสในการคลิกเขามาชมเว็บไซตมากขึ้นกวาการอยูบน Search Engine หนาหลังๆเพิ่มความ

นาเชื่อถือแกเว็บไซต เพราะผชูมจะเชื่อเสมอวายอดขายเพิ่มขึ้นสรางการรับรแูบรนดไดกวางขึ้น  

1.4 ดานการตลาดทางเว็บไซต มีความคิดเห็นอยูในระดับมาก ผูวิจัยมีความคิดเห็นวาประชากรใน

เขตกรุงเทพมหานครใหความสนใจกับโฆษณาสินคาผานทางเว็บไซตเผยแผรใหผูบริโภครูจัก จดจำในตรา

สินคา และสรางความเชื่อมั่นและนาเชื่อถือใหกับผบูริโภคเปนอยางมาก สอดคลองกับผลการวิจัยของ ( ณัฐ

พล ใยไพโจรน ,2558) ไดกลาวถึง เว็บไซตหัวใจสำคัญธุรกิจ เว็บไซตอุดมเนื้อหาพิถีพิถันทั้งในแงเนื้อหาภาพ

และดีไซนก็นามองไมตางอะไรกับหนาบาน ถาเว็บไซตไมสวยฟงกชันเรียบๆคลิกไปแลวมีขอมูลใหอานนิด

เดียวซ้ำยังสะกดผิดก็คงสรางความประทับใจแกผูเยี่ยมชมไดยาก หรือถาธุรกิจเริ่มเปนที่รูจักแตกลับไมมี

เว็บไซตหลักเปนของตัวเองก็อาจทำใหกลมุเปาหมายเกิดทัศนคติที่วาสินคาและบริการของคุณไมนาเชื่อถือได

เชนกัน 

1.5 ดานการตลาดจดหมายอิเล็กทรอนิกสมีความคิดเห็นอยูในระดับมาก ผูวิจัยมีความคิดเห็นวา

ประชากรในเขตกรุงเทพมหานคร ใหความสนใจกับการโฆษณาประชาสัมพันธขาวสารตางๆเก่ียวกับสินคาให

ผูบริโภคทราบผานจดหมายอิเล็กทรอนิกส (E-Mail) สอดคลองกับผลการวิจัยของ (ณัฐพล ใยไพโจรน 

,2558) ไดกลาวถึง E-Newsletter เปนชองทางที่นักการตลาดใชเปนเครื่องมือในการทำการตลาดมานาน

หลายสิบปสอดคลองกับผลการวิจัยของเมื่อประมาณ 10 ปที่แลว การสง E-Newsletter นั้นนิยมในหมู

นักการตลาดเปนอยางมาก ยุคนั้นถือวาการสงอีเมลเปนการทำการตลาดที่ใชเทคโนโลยีขั้นสูงแลวสวนผล

ตอบรับนั้นก็มีเขามาบางประปราย สวนใหญแลวจะเห็นผลไมคอยมากเนื่องจากคนมองวาเปนอีเมลขยะ 

เปนสแปม หรือเนื้อหารายละเอียดตางๆ ไมนาสนใจ  

2.  ผลการเปรียบเทียบการตลาดออนไลนที่สงผลตอการตัดสินใจซื้ออาหารฟาสตฟูดออนไลน

ของประชากรในเขตกรุงเทพมหานคร จำแนกตาม เพศ อายุ อาชีพ รายได และระดับการศึกษาอภิปราย

ผลไดดังนี้ 

2.1 ประชากรในเขตกรุงเทพมหานครที่มีเพศตางกัน ทำใหการตลาดออนไลนที่สงผลตอการ

ตัดสินใจซื้ออาหารฟาสตฟูดออนไลนของประชากรในเขตกรุงเทพมหานครไมตางกันไมเปนไปตามสมมติฐาน

ผูวิจัยมีความคิดเห็นวา ประชาชกรในเขตกรุงเทพมหานครมีเพศที่แตกตางกันไมไดเปนตัวกำหนดการตลาด

ออนไลนที่สงผลตอการตัดสินใจซื้ออาหารฟาสตฟูดออนไลนไมสอดคลองกับผลการวิจัยของ ( ธนบวร สิริ

คุณากรกุล ,2563) เมื่อพิจารณาจากพฤติกรรมการบริโภคอาหารประเภทฟาสตฟูด พบวาสวนใหญเปนเพศ

ชาย มีอายุระหวาง 26 - 30 ป ในปจจุบันอาหารถือเปนเรื่องสำคัญในการดำรงคชีวิต และในชวงเวลา

เรงดวนอาหารฟาดฟูดก็เขามามีบทบาทกับชีวิตคนเมืองมากยิ่งขึ้น 

2.2 ประชากรในเขตกรุงเทพมหานครที่มีอายุตางกัน ทำใหการตลาดออนไลนที่สงผลตอการ

ตัดสินใจซื้ออาหารฟาสตฟูดออนไลนของประชากรในเขตกรุงเทพมหานครตางกันเปนไปตามสมมติฐาน 

ผูวิจัยมีความคดิเห็นวาอายุเปนตัวกำหนดการตลาดออนไลนที่สงผลตอการตัดสินใจซื้ออาหารฟาสตฟูดออน
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ไลนประชากรที่มีอายุต่ำกวา20 ปใหความสำคัญและใหความสนใจกับการตลาดออนไลนมากที่สุด เนื่องจาก

ประชากรในอายุชวงนี้เติบโตมาพรอมกับเทคโนโลยี สอดคลองกับผลการวิจัยของ (วศิน สันหกรณ, 2557) 

อางถึงใน (สุขุมาภรณ ปานมาก ,2560) อายุเปนตัวกำหนดการตัดสินใจและวุฒิภาวะในการใชชีวิต 

ความรสูึกนึกคิดและพฤติกรรมโดยผทูี่มีอายุนอยจะใชอารมณในการตัดสินใจและมองโลกในแงดีมากกวาผูที่

มีอายุมาก ขณะที่ผมูีอายุมากจะมีความคิดและการตัดสินใจที่รอบคอบกวา  

2.3 ประชากรในเขตกรุงเทพมหานครที่มีออาชีพตางกัน ทำใหการตลาดออนไลนที่สงผลตอการ

ตัดสินใจซื้ออาหารฟาสตฟูดออนไลนของประชากรในเขตกรุงเทพมหานครตางกันเปนไปตามสมมติฐาน ซึ่ง

ผลวิจัยพบวาอาชีพเปนตัวกำหนดการตลาดออนไลนที่สงผลตอการตัดสินใจซื้ออาหารฟาสตฟูดออนไลน

ประชากรที่มีอาชีพพนักงานรัฐวิสาหกิจ/ขาราชการใหสำคัญกับการตลาดออนไลนที่สงผลตอการตัดสินใจซื้อ

อาหารฟาสตฟูดออนไลนมากวาอาชีพอื่นๆ สอดคลองกับผลการวิจัยของ(จุฑารัตน เกียรติรัศมี ,2558) 

สรุปวาอาชีพที่แตกตางกัน สงผลตอการตัดสินใจซื้อสินคาผานทางแอพพลิเคชั่นออนไลนของผูบริโภคในเขต

กรุงเทพมหานครและปริมณฑล แตกตางกันอยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ผูที่มีอาชีพตางกันยอมมี

รสนิยม การใชชีวิต ความชอบ และแรงจูงใจในการตัดสินใจซื้อที่แตกตางกันออกไป อีกทั้งยังมีหนาที่ความ

รับผิดชอบที่แตกตางกัน 

2.4 ประชากรในเขตกรุงเทพมหานครที่มีรายไดตางกัน ทำใหการตลาดออนไลนที่สงผลตอการ

ตัดสินใจซื้ออาหารฟาสตฟูดออนไลนของประชากรในเขตกรุงเทพมหานครตางกันเปนไปตามสมมติฐาน ซึ่ง

ผลวิจัยพบวารายไดเปนตัวกำหนดการตลาดออนไลนที่สงผลตอการตัดสินใจซื้ออาหารฟาสตฟูดออนไลน

ประชากรที่มีรายไดต่ำกวา 20,000 บาทใหความเห็นมากที่สุด เนื่องจากอาหารอาหารฟาสตฟูดมีหลากหลาย 

และราคาไมสูงจนเกินไป สอดคลองกับผลการวิจัยของ (วศิน สันหกรณ, 2557;ศิวฤทธิ์ พงศกรรังศิลป, 

2555) อางถึงใน ( สุขุมาภรณ ปานมาก ,2560) รายไดสวนบุคคล และสถานภาพทางเศรษฐกิจของ

ครอบครัวมีอิทธิพลตอการใชจายของแตละบุคคล บุคคลที่มีรายไดนอยจะมีขอจำกัดในการใชจายมากกวา

บุคคลที่มีรายไดมาก รายไดจึงเปนสิ่งที่บงบอกถึงกำลังหรือความสามารถในการซื้อสินคาของผูบริโภค  

2.5 ประชากรในเขตกรุงเทพมหานครที่มีระดับการศึกษาตางกัน ทำใหการตลาดออนไลนที่สงผล

ตอการตัดสินใจซื้ออาหารฟาสตฟูดออนไลนของประชากรในเขตกรุงเทพมหานครตางกันเปนไปตาม

สมมติฐาน ซึ่งผลวิจัยพบวาระดับการศึกษาเปนตัวกำหนดการตลาดออนไลนที่สงผลตอการตัดสินใจซื้อ

อาหารฟาสตฟูดออนไลนประชากรที่มีระดับการศึกษาต่ำกวาปริญญาตรีใหความเห็นมากที่สุดสอดคลองกับ

ผลการวิจัยของ (ผกามาศ เชื้อประดิษฐ ,2562) ความสัมพันธระหวางปจจัยประชากรทางดานระดับ

การศึกษา กับพฤติกรรมการบริโภคอาหารจานดวนของบุคคลวัย ทำงาน เขตจอมทอง จั งหวัด

กรุงเทพมหานครโดยภาพรวมพบวา กลุมตัวอยางที่มีการศึกษาต่ำกวามัธยม ศึกษาตอนปลาย มีการศึกษา

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย มีการศึกษาระดับปริญญาตรี มีการศึกษาระดับปริญญาโท และมีการศึกษา

ระดับสูงกวาปรญิญาโท จะมีพฤติกรรมการบริโภคอาหารจานดวนที่แตกตางกัน 
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3.  ผลการวิเคราะหปจจัยสวนประสมทางการตลาดมีผลตอการตลาดออนไลนที่สงผลตอการ

ตัดสินใจซื้ออาหารฟาสตฟูดออนไลนของประชากรในเขตกรุงเทพมหานคร สามารถสรุปผลการวิจัย ได

ดังนี้ 

3.1 ปจจัยสวนประสมทางการตลาดปจจัยดานผลิตภัณฑมีผลตอมีผลตอการตลาดออนไลนที่สงผล

ตอการตัดสินใจซื้ออาหารฟาสตฟูดออนไลนของประชากรในเขตกรุงเทพมหานครโดยรวม ซึ่งแสดงใหเห็นวา 

อาหารมีรูปลักษณนารับประทานและรสชาติอรอย สะอาดถูกหลักอนามัยสอดคลองกับผลการวิจัยของ 

(ชเนศ ลักษณพันธภุักดี ,2560) ปจจัยดานผลิตภัณฑ บริการ และการจัดสง สงผลเชิงบวกตอการตัดสินใจใช

บริการสั่งอาหารแบบเดลิเวอรี่ผานสื่ออิเล็กทรอนิกสในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมากที่สุด แสดงให

เห็นวารายการอาหารที่มีความหลากหลาย ไมจำเจ มีรานอาหารใหเลือกหลากหลายมีรสชาติที่อรอยถูกปาก 

มีขั้นตอนการบริการตั้งแตการสั่งอาหารไปจนถึงรบัอาหารมีความสะดวกรวดเรว็ รวมถึงสามารถแกไขปญหา

ใหกับลูกคาไดอยางรวดเรว็  

3.2 ปจจัยสวนประสมทางการตลาดปจจัยดานราคามีผลตอมีผลตอการตลาดออนไลนที่สงผลตอ

การตัดสินใจซื้ออาหารฟาสตฟูดออนไลนของประชากรในเขตกรุงเทพมหานครโดยรวม ซึ่งแสดงใหเห็นวา 

ราคาของอาหาร โปรโมชั่นลด แลก แจก แถม อยูเสมอสงผลตอการตัดสินใจซื้ออาหารฟาสตฟูดสอดคลอง

กับผลการวิจัยของ (จุฑารัตน เกียรติรัศมี ,2558) สรุปไดวา ปจจัยดานราคา มีผลตอการตัดสินใจซื้อสินคา

ผานทางแอพพลิเคชั่นออนไลนของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลอยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่

ระดับ 0.05  

3.3 ปจจัยสวนประสมทางการตลาดปจจัยดานชองทางการจัดจำหนวยมีผลตอมีผลตอการตลาด

ออนไลนที่สงผลตอการตัดสินใจซื้ออาหารฟาสตฟูดออนไลนของประชากรในเขตกรุงเทพมหานครโดยรวม 

ซึ่งแสดงใหเห็นวารานอาหารมีชองทางจำหนายหลายทางชวยเพิ่มยอดขาย สอดคลองกับผลการวิจัยของ (สุขุ

มาภรณ ปานมาก ,2560) สรุปไววาปจจัยดานชองทางการจัดจำหนายที่สงผลตอการใชบริการอาหารแบบสง

ถึงที่ของกลุมตัวอยางโดยรวมเฉลี่ยเทากับ 4.13 จัดอยูในระดับมาก โดยกลุมตัวอยางมีปจจัยที่สงผลตอสวน

ประสมทางการตลาด ดานชองทางการจัดจำหนายที่สูงสุด 3 อันดับแรก ไดแก มีความสะดวกในการสั่งซื้อ มี

คาเฉลี่ยเทากับ 4.31 จัดอยูในระดับมากที่สุด สงอาหารตรงเวลา และชาระเงินไดงายมีคาเฉลี่ยเทากับ 4.28 

จัดอยูในระดับมากที่สุด และตรวจสอบความคืบหนาของการสั่งซื้อได มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.90 จัดอยูในระดับ

มาก 

3.4 ปจจัยสวนประสมทางการตลาดปจจัยดานการสงเสริมการขายมีผลตอมีผลตอการตลาด

ออนไลนที่สงผลตอการตัดสินใจซื้ออาหารฟาสตฟูดออนไลนของประชากรในเขตกรุงเทพมหานครโดยรวม 

ซึ่งแสดงใหเห็นวา การสงเสริมการขายโดยการมีโปรโมชั่นอยางตอเนื่องชวยเพิ่มยอดขาย สอดคลองกับ

ผลการวิจัยของ (ธนบวร สิริคุณากรกุล ,2563) สรุปไววาปจจัยดานการสงเสริมการตลาดเปนปจจัยสำคัญ

ที่สุด ดังนั้นผูประกอบการควรจะตองมีการพฒันากลยุทธ และการวางแผนปจจัยการจัดการตลาดเพิ่มเติม 

 

ขอเสนอแนะที่ไดจากงานวิจัย 
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ปจจัยสวนประสมทางการตลาดเปนสวนสำคัญในการทำธุรกิจ กิจการควรศึกษาวิจัยตลาดใหรอบ

ครอบ และคลอบคลุมกอนตัดสินใจ ซึ่งปจจัยสวนประสมทางการตลาด ประกอบดวย ปจจัยดานผลิตภัณฑ 

ปจจัยดานราคา ปจจัยดานสถานที่จัดจำหนาย และปจจัยดานการสงเสริมการขาย เปนสิ่งสำคัญสวนหนึ่งที่

จะชวยกิจการเติบโต และเครื่องมือการตลาดออนไลน ประกอบดวย การตลาดทางเว็บไซตการตลาดเชิง

เนื้อหาการตลาดจดหมายอิเล็กทรอนิกส การตลาดครองหนาแรก การตลาดสื่อสังคม เปนสวนสำคัญที่

นักการตลาดใชเปนเครื่องมือในการทำการตลาดปรับใชกับยุกตสมัยที่เปลี่ยนไปในปจจุบันเนื่องประชากร

สวนใหญใหความสนใจกับการซื้อ-ขาย บนออนไลนเปนอยางมาก ซึ่งจากผลการวิจัยพบวา ประชากรในเขต

กรุงเทพมหานครที่มี อายุ อาชีพ รายได และระดับการศึกษาตางกัน ทำใหการตลาดออนไลนที่สงผลตอการ

ตัดสินใจซื้ออาหารฟาสตฟูดออนไลนของประชากรในเขตกรุงเทพมหานครตางกัน และปจจัยสวนประสมทาง

การตลาด ปจจัยดานผลิตภัณฑ ปจจัยดานราคา ปจจัยดานสถานที่จัดจำหนาย และปจจัยดานการสงเสริม

การขาย มีผลตอมีผลตอการตลาดออนไลนที่สงผลตอการตัดสินใจซื้ออาหารฟาสตฟูดออนไลนของประชากร

ในเขตกรุงเทพมหานคร  

  

ขอเสนอแนะเพื่อการวิจัยครั้งตอไป 

เพ่ือใหการศึกษาครั้งนี้สามารถนำไปประยุกตใช เกิดประโยชนสูงสุดมากยิ่งข้ึน ผวูิจัยมีขอเสนอแนะ

เพ่ือการวิจัยครั้งตอไป ดังนี้ 

1.  ควรศกึษาเก่ียวกับเครื่องมือการตลาดออนไลนที่ดานอ่ืนๆเ และปจจัยสวนประสมทางการตลาด

เพ่ิมเติม เพ่ือจะชวยใหเพิ่มยอดขาย และเขาถึงผูบริโภคไดงายขึ้น เนื่องจากปจจุบันเทคโนโลยีมีใหเลือกใช

มากมายหลากหลาย 

2.  ควรศึกษาเก่ียวกับความคิดเห็น แรงจูงใจ หรอืพฤติกรรมในการซื้อของผูบริโภคเพ่ิมเติม เพื่อให

ทราบถึงขอมูลที่ครอบคลุมมากยิ่งขึ้น 
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