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บทคดัย่อ 

การค้นคว้าอสิระครัง้นี้ มวีตัถุประสงค์เพื่อศกึษาความสมัพนัธ์ระหว่างปัจจยัส่วนบุคคล และปัจจยั
ช่องทางการสื่อสารการตลาดแบบดจิทิลั ในฐานะตวัแปรต้นทีส่่งผลต่อการตดัสนิใจซือ้สนิคา้ OTOP ประเภท
เสื้อผ้าและเครื่องแต่งกายของบุคลากรองค์การบรหิารส่วนจงัหวดัเชยีงราย  โดยเป็นการวจิยัเชงิปรมิาณ 
(Quantitative Research) ทีด่ าเนินการศกึษาดว้ยการวจิยัแบบส ารวจผ่านการใชแ้บบสอบถามเป็นเครื่องมอื
หลกัในการเกบ็รวบรวมขอ้มลู  

ทัง้นี้ กลุ่มตวัอย่างในการศกึษาคอื บุคลากรองค์การบรหิารส่วนจงัหวดัเชยีงราย จ านวน 240 คน 
โดยอาศยัการใชส้ถติใินการวเิคราะหข์อ้มลู ไดแ้ก่ ความถี ่ค่ารอ้ยละ ค่าเฉลีย่ ค่าส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน การ
ทดสอบค่า t-test และการวเิคราะห์ค่าความถดถอยเชงิพหุคูณ (Multiple Regression Analysis) ด้วยการใช้
โปรแกรมส าเรจ็รปู SPSS ซึง่ผลการศกึษาพบว่า ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญงิ มอีายอุยูใ่นช่วง
ระหว่าง 31-40 ปี มสีถานภาพโสด มรีะดบัการศึกษาระดบัปรญิญาตรหีรอืเทยีบเท่า อยู่ในต าแหน่งงาน
ขา้ราชการ และมรีายไดต่้อเดอืนอยู่ที ่20,001 – 30,000 บาท 

ผลการทดสอบสมมตฐิานพบว่า ปัจจยัส่วนบุคคลด้านระดบัการศกึษา ด้านรายได้ต่อเดอืน และปัจจยั
ช่องทางการสื่อสารการตลาดแบบดจิทิลั ส่งผลต่อการตดัสนิใจซือ้สนิคา้ OTOP ประเภทเสือ้ผา้และเครือ่งแต่งกาย
แตกต่างกนัอยา่งมนีัยส าคญัทีร่ะดบั 0.05  

 

ค าส าคญั :  ปัจจยัส่วนบุคคล, ปัจจยัช่องทางการสื่อสารการตลาดแบบดจิทิลั, การตดัสนิใจซือ้สนิคา้ OTOP 
       ประเภทเสือ้ผา้และเครือ่งแต่งกาย, บุคลากรองคก์ารบรหิารส่วนจงัหวดัเชยีงราย 

   



ABSTRACT 

This Independent study aimed to study the relationship between demographic factors and digital 
marketing communication factors as independent variable that affect to buying decision making OTOP 
products : Clothes and Apparel of Chiangrai Provincial Administrative Organization officers. This 
Independent study is the Quantitative research and use surveying for collect data by Questionnaire. 

The sample group used in this independent study was 240 officers in the Chiangrai Provincial 
Administrative Organization. The statistics used in the data analysis were frequency, percentage, 
mean, standard deviation, the t-test, and Multiple Regression Analysis. Moreover, used the SPSS 
program for data analysis. The results of study found that most of the respondents were single female, 
age between 31 – 40 years old, graduated with a Bachelor's Degree, and working in government 
officer position with income in the range of 20,001 – 30,000 baht per month. 

Furthermore, the hypothesis testing results showed that demographic factors consist of level 
of education, average monthly income, and digital marketing communication factors affect to buying 
decision making OTOP products : Clothes and Apparel of Chiangrai Provincial Administrative 
Organization officers, statistically significant at 0.05 

 

Keywords : demographic factors, digital marketing communication factors, buying decision making 
        OTOP products : Clothes and Apparel, Chiangrai Provincial Administrative Organization 
        officers 

 

 

 

 

 

 

 

 



บทน า 

ความเป็นมาและความส าคญัของปัญหา 

ในปี พ.ศ. 2563 ตามมติคณะรฐัมนตร ีเมื่อวนัที่ 9 มถุินายน ส านักเลขาธกิารคณะรฐัมนตรี (2563)  
ไดเ้หน็ชอบมาตรการส่งเสรมิและสนับสนุนการใชแ้ละสวมใส่ผ้าไทย เพื่อตระหนักถงึคุณค่าและวฒันธรรมไทยที่
เป็นเอกลกัษณ์ใหส้บืสานถงึรุ่นลูกรุ่นหลาน โดยรณรงค์เชญิชวนส่งเสรมิให้ขา้ราชการ และประชาชน แต่งกาย
ดว้ยผา้ไทยตามความเหมาะสมของแต่ละทอ้งที ่อยา่งน้อยสปัดาหล์ะ 2 วนั ในวนัองัคาร และวนัศุกร ์เพื่อส่งเสรมิ 
สนับสนุนผ้าไทย อกีทัง้เป็นการอนุรกัษ์และสบืสานภูมปัิญญาของคนไทยในท้องถิ่น ซึ่งในการส่งเสรมิครัง้นี้ 
สอดคล้องกบัโครงการ “หนึ่งต าบล หนึ่งผลติภณัฑ์” อนัเป็นโครงการที่รฐัด าเนินการเพื่อสร้างงาน เพิม่รายได้
ให้แก่ชุมชน ส่งเสริมภูมิปัญญาความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ของชุมชน ทัง้ยงัช่วยพัฒนาคนให้มีความยัง่ยืน  
โดยเสือ้ผ้าและเครื่องแต่งกายถอืเป็นหนึ่งในประเภทสนิค้า OTOP ทีม่เีอกลกัษณ์โดดเด่นของแต่ละท้องที ่จงึมี
การส่งเสรมิการสวมใส่ผ้าไทยในทุกภูมภิาค เพื่อเป็นการอนุรกัษ์ภูมปัิญญาในการผลติผ้าและความคดิรเิริ่ม
สรา้งสรรคใ์นการออกแบบผลติภณัฑใ์หส้ามารถสวมใส่ไดทุ้กโอกาสในชวีติประจ าวนั (มตชินออนไลน์, 2565) 

 ปัจจบุนั “ดจิทิลั” มสี่วนส าคญัในการด าเนินชวีติประจ าวนัอย่างมาก โดยการตลาดแบบดจิทิลัเขา้มา
มบีทบาทส าคญัในการตดัสนิใจซือ้สนิคา้และบรกิาร โดยเฉพาะในช่วงสถานการณ์การแพรร่ะบาดของโรคตดิ
เชื้อไวรสัโคโรนา 2019 ตัง้แต่ปี 2563 ส่งผลให้พฤติกรรมในการชื้อสินค้าของผู้คนเปลี่ยนไปมากขึ้น 
เนื่องจากผูซ้ือ้และผูข้ายสนิคา้ สามารถเขา้ถงึกนัไดง้า่ย ผูซ้ือ้ไดค้วามสะดวกสบายทีไ่มต่อ้งน าตนเองไปเสีย่ง
กบัโรคและยงัช่วยประหยดัเวลา เช่น คนทีต่้องท างานแข่งกบัเวลาใชเ้วลาส่วนใหญ่ไปกบัการท างาน จงึใช้
เทคโนโลยเีขา้ถงึสิง่ของทีต่นเองตอ้งการ ท าใหก้ารตลาดแบบดจิทิลัเป็นทางเลอืกหนึ่งทีต่รงกบัวถิชีวีติใหม ่ 

นอกจากนี้ ปัจจุบนัมอุีปกรณ์ดจิทิลัอยู่รอบตวั ทุกคนใช้โทรศพัท์มอืถือเข้าถงึ Social Media ง่าย
มากขึน้ การตลาดแบบดจิทิลัจงึเขา้มามบีทบาทอย่างมากในชวีติประจ าวนัของทุกคน (ปราโมทย ์ยอดแกว้, 
2564) ดงันัน้ ผู้ประกอบการจงึต้องปรบัตวัให้ทนัเข้ากบัสถานการณ์ปัจจุบนั อนัจะท าให้ธุรกจิยงัคงอยู่ใน
ตลาด และมผีลประกอบการทีด่ไีดต่้อไป  

ทัง้นี้ ธุรกจิสนิค้า OTOP ส่วนใหญ่ เป็นการค้าขายเชงิรบัที่เน้นน าสนิค้าออกแสดง และจ าหน่ายตาม
หน้ารา้นคา้ หรอืบธูจดัแสดงสนิคา้ ซึง่ดว้ยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคตดิเชือ้ไวรสัโคโรนา 2019 จงึท า
ใหผู้ป้ระกอบการ OTOP ในทอ้งถิน่ ไม่สามารถจ าหน่ายสนิคา้ทีผ่ลติได ้โดยจากการลงพืน้ทีใ่นโครงการ อบจ.
สัญจรในเขตจงัหวัดเชียงราย พบว่า ผู้ประกอบการ OTOP มีความต้องการที่จะเรียนรู้การค้าขาย และ
พฤตกิรรมการซือ้สนิคา้ในระบบดจิทิลั พรอ้มกบัขอให ้อบจ.เชยีงราย ช่วยส่งเสรมิการเรยีนรู ้เพื่อรองรบัการค้า
ขายผลติภณัฑส์นิคา้ OTOP แบบออนไลน์ (หนงัสอื อบจ.เชยีงราย ที ่ชร 51018/408 ลงวนัที ่22 ม.ิย. 64)  

ดงักล่าว ผูว้จิยัในฐานะเป็นบุคลากรที่ท างานภายในองคก์ารบรหิารส่วนจงัหวดัเชยีงราย จงึตอ้งการ
ศึกษาพฤติกรรมการซื้อสินค้าในช่องทางการตลาดแบบดิจิทัลในลักษณะต่าง ๆ เพื่อหาแนวโน้มของ



พฤติกรรมการซื้อ และน าข้อมูลที่ได้ไปจดัท าหลักสูตรการอบรมส่งเสริมความรู้การน าเทคโนโลยีมา
ประยกุตใ์ชแ้ก่ผูป้ระกอบการ OTOP ต่อไป 

 

วตัถปุระสงคข์องการวิจยั 

 1. เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคลของบุคลากรองค์การบริหารส่วนจังหวัด
เชยีงราย ทีส่่งผลต่อการตดัสนิใจซือ้สนิคา้ OTOP ประเภทเสือ้ผา้และเครือ่งแต่งกาย 

2. เพื่อศึกษาความสมัพนัธ์ระหว่างช่องทางการสื่อสารการตลาดแบบดิจทิลั  ที่มอีิทธิพลต่อการ
ตัดสินใจซื้อสินค้า OTOP ประเภทเสื้อผ้าและเครื่องแต่งกายของบุคลากรองค์การบริหารส่วนจงัหวดั
เชยีงราย 
 

สมมติฐานของการวิจยั 

1. ลกัษณะปัจจยัส่วนบุคคลทีแ่ตกต่างกนัของบุคลากรองคก์ารบรหิารส่วนจงัหวดัเชยีงราย จะส่งผล
ต่อการตดัสนิใจซือ้สนิคา้ OTOP ประเภทเสือ้ผา้และเครือ่งแต่งกายทีต่่างกนัดว้ย 

2. ช่องทางการสื่อสารการตลาดแบบดจิทิลัรปูแบบต่าง ๆ มอีทิธพิลต่อการตดัสนิใจซือ้สนิคา้ OTOP 
ประเภทเสือ้ผา้และเครือ่งแต่งกายของบุคลากรองคก์ารบรหิารส่วนจงัหวดัเชยีงราย ทีแ่ตกต่างกนั 

 

ขอบเขตของการวิจยั 

 ขอบเขตด้านประชากรและกลุ่มตวัอย่าง คอื บุคลากรในองค์การบรหิารส่วนจงัหวดัเชยีงราย ซึ่งมี
ประชากร จ านวน 591 คน โดยค านวณกลุ่มตวัอย่างตามสูตรของ Taro Yamane (1973 อ้างถงึใน ภทัรา
นิษฐ ์และคณะ, 2560) ทีร่ะดบัค่าความเชื่อมัน่ 95 % และความคลาดเคลื่อนที ่5% ไดจ้ านวนกลุ่มตวัอย่าง 
คอื 240 คน 

 ขอบเขตด้านเนื้อหา ผู้วจิยัท าการศกึษาความสมัพนัธ์ระหว่างปัจจยัส่วนบุคคล และปัจจยัช่องทาง
การสื่อสารการตลาดแบบดจิทิลั ในแง่มุมของการส่งผลต่อการตดัสนิใจซือ้สนิคา้ OTOP ประเภทเสือ้ผา้และ
เครื่องแต่งกายของบุคลากรองคก์ารบรหิารส่วนจงัหวดัเชยีงราย โดยศกึษาร่วมกบัแนวคดิปัจจยัส่วนบุคคล 
(หลกัประชากรศาสตร)์ แนวคดิการตลาดแบบดจิทิลั และแนวคดิการตดัสนิใจซือ้  

 ขอบเขตด้านระยะเวลาในการศึกษา ผู้วิจยัเริ่มศึกษาตัง้แต่เดือนเมษายน 2565 จนถึงเดือน
กรกฎาคม 2565 รวมเป็นระยะเวลา 4 เดอืน  



แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง 

 ผู้วจิยัศกึษาแนวคดิทฤษฎทีี่ใช้ประกอบการวจิยั ดงันี้ 1. แนวคดิและทฤษฎหีลกัประชากรศาสตร์  
2. แนวคดิและทฤษฎกีารตลาดแบบดจิทิลั และ 3. แนวคดิและทฤษฎกีารตดัสนิใจซือ้ 

1. แนวคิดและทฤษฎีหลกัประชากรศาสตร ์

ทฤษฎปัีจจยัส่วนบุคคล หรอืทฤษฎีลกัษณะด้านประชากรศาสตร ์(Demographic) เป็นการอธบิาย
ถงึลกัษณะความแตกต่างหลากหลายของบุคคล ไมว่่าจะเป็น เพศ สถานภาพ อายคุรอบครวั ระดบัการศกึษา 
อาชพี และรายได้ต่อเดอืน ซึ่งศิรวิรรณ เสรรีตัน์ (2553) กล่าวว่าเป็นลกัษณะที่ส าคญั และเป็นสถิติที่วดั
ประชากรได้ สามารถช่วยในการก าหนดเป้าหมายทางการตลาดในแง่มุมของความต่างกันทางลกัษณะ
ประชากรศาสตร ์ย่อมจะมลีกัษณะทางจติวทิยาต่างกนั อนัส่งผลต่อการแสดงออกทางพฤตกิรรมการเลอืก
บรโิภคของบุคคล และการตดัสินใจเลอืกบรโิภคสนิค้าบรกิารที่แตกต่างกนัตามไปด้วย สะท้อนให้เห็นถึง
ความสมัพนัธ์เชิงเหตุและผลระหว่างปัจจยัส่วนบุคคลกับการตัดสินใจเลือกบรโิภคสินค้าบรกิาร Kotler 
(2000, อา้งถงึใน กญัญานฐั ป่ินเกษ, 2561 : 10-11) 

  

2. แนวคิดและทฤษฎีการตลาดแบบดิจิทลั (Digital marketing) 

Gartner (อา้งถงึใน Marketing Plus, 2565) ใหค้วามหมายของการตลาดแบบดจิทิลัว่าเป็นเทคนิคที่
ใชร้ะบบเทคโนโลยทีี่มกีารน าขอ้มูลแบบบูรณาการที่มคีวามสามารถในการสรา้งผลติภณัฑห์รอืบรกิารใหม่
เข้าสู่ตลาดใหม่ และมกีารปรบักระบวนการที่จ าเป็นต่อการเพิม่จ านวนการมีส่วนร่วมในการสื่อสาร การ
ปรบัปรุงกระบวนการที่จ าเป็นต่อการเพิ่มการมสี่วนร่วมผ่านผู้มอีิทธิพลบนสื่อโซเชียลหรอืผู้ซื้อ และใน
กระบวนการต่อไปคอืการหาและรกัษาลูกค้า เช่นเดยีวกบัใน Advanced Iservice (2565) ได้อธบิายไว้ว่า 
Digital Marketing คอื การท าการตลาดรูปแบบหนึ่ง โดยการโปรโมทสนิค้าหรอืบรกิารผ่านทางสื่อดจิทิลั 
และสามารถสรา้งการมสี่วนรว่มกบัผูบ้รโิภค เพื่อเพิม่ยอดขายโดยใชก้ลยุทธต่์าง ๆ ทีเ่ขา้ถงึไดทุ้กทีทุ่กเวลา
ตลอด 24 ชัว่โมง  

ดงักล่าว การตลาดแบบดจิทิลั คอื การตลาดในลกัษณะหนึ่งที่ถ่ายทอดผ่านทางสื่อดจิทิลัที่เป็นที่
นิยม และแพร่หลายในปัจจุบนั ผูบ้รโิภคสามารถเขา้ถงึไดง้่ายไดทุ้กทีทุ่กเวลา เป็นการสรา้งธุรกจิทีส่ามารถ
สรา้งแบรนดใ์หม่ ๆ ใหเ้ขา้สู่ตลาดใหเ้ป็นที่รูจ้กัได้ง่าย อกีทัง้ยงัสามารถเขา้ถงึเป้าหมายทีต่ ัง้ไวไ้ด ้ไม่ว่าจะ
เป็นกลุ่มเป้าหมายทีม่คีุณสมบตัแิตกต่างกนั ซึง่ช่องทางต่าง ๆ ของการตลาดแบบดจิทิลั มดีงันี้   

1. Social Media Marketing  2.Content Marketing  3.Search Engine Optimization  4. Email 
Marketing  5. Online PR  6. Pay Per Click (PPC)  และ 7. AFFiliate Marketing 



3. แนวคิดและทฤษฎีการตดัสินใจซ้ือ 

ทฤษฎกีารตดัสนิใจ (Decision Making) หมายถงึ กระบวนการเลอืกจากสิง่ต่าง ๆ ทีม่กีารตดัสนิใจ
โดยมสี่วนประกอบในการตดัสนิใจตามสิง่ทีต่นเองเชื่อและสถานการณ์ทีอ่ านวยใหต้ดัสนิใจ การตดัสนิใจจงึ
เป็นกระบวนการภายในจติใจของผูบ้รโิภคทีม่เีหตุและผล ซึง่มทีัง้หมด 5 ขัน้ตอน 1. การตระหนักถงึปัญหา
หรอืความต้องการ (Problem or Need Recognition)  2. การค้นหาข้อมูลเพิ่มเติม(Information Search)  
3. การประเมนิทางเลอืกอื่น ๆ (Evaluation of Alternatives) 4. การตดัสนิใจซื้อ (Decision Marking) และ  
5. พฤตกิรรมหลงัการซือ้ (Post purchase Behavior) (ฉตัยาพร เสมอใจ, 2550 : น.145)  

 

เอกสารงานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง 

 วรญัญา โพธไิพรทอง (2556) ท าการศกึษาเรือ่งปัจจยัทีส่่งผลต่อการตดัสนิใจซือ้เสือ้ผา้ออนไลน์จาก
ร้านค้าออนไลน์ ผลการวจิยัสรุปพบว่า เพศ อายุ ระดบัการศึกษา และรายได้ที่ต่างกนัมกีารตดัสนิใจซื้อ
เสือ้ผา้จากรา้นคา้ออนไลน์แตกต่างกนัโดยเพศหญงิมแีนวโน้มซือ้มากกว่าเพศชาย และกลุ่มอายุ 30 ปี เป็น
กลุ่มทีม่แีนวโน้มซือ้เสือ้ผ้าจากรา้นค้าออนไลน์มากที่สุด นอกจากนี้กลุ่มที่มรีะดบัการศกึษาปรญิญาโทหรอื
สูงกว่า มแีนวโน้มซื้อสูงกว่า และกลุ่มที่มรีายได้สูงกว่า 30 ,000 บาทขึน้ไปเป็นกลุ่มที่ซื้อเสื้อผ้าจากรา้นคา้
ออนไลน์มากทีสุ่ด 

นัทธมน เดชประภสัสร (2558) ศกึษาเรื่อง ปัจจยัที่มผีลต่อการตดัสนิใจซื้อผลติภณัฑเ์สรมิอาหาร
ทางอนิเทอรเ์น็ต พบว่า ในการตดัสนิใจซือ้ผลติภณัฑเ์สรมิอาหารทางอนิเทอรเ์น็ตไมแ่ตกต่างกนัระหว่างเพศ  
อาย ุสถานภาพสมรส และอาชพีทีแ่ตกต่างกนั ในขณะทีร่ายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน และระดบัการศกึษาทีแ่ตกต่าง
กนั มกีารตดัสนิใจซือ้ผลติภณัฑเ์สรมิอาหารทางอนิเทอรเ์น็ตทีแ่ตกต่างกนั โดยทีผู่บ้รโิภคทีม่รีายไดเ้ฉลีย่ต่อ
เดอืนทีส่งูกว่าจะมคี่าเฉลีย่ของการตดัสนิใจซือ้ผลติภณัฑเ์สรมิอาหารทีส่งูกว่าผูบ้รโิภคทีม่รีายไดเ้ฉลีย่ต ่ากว่า 
และผู้บรโิภคที่มรีะดบัการศกึษาสูงกว่าปรญิญาตรมีคี่าเฉลี่ยของการตดัสนิใจซื้อผลติภณัฑเ์สรมิอาหารสูง
กว่าผูบ้รโิภคทีม่รีะดบัการศกึษาต ่ากว่า 

กฤตยา จนัทรแ์สนตอ (2558) ศกึษาเรื่อง กลยุทธส์่วนประสมทางการตลาดทีส่่งผลต่อกระบวนการ
ตัดสินใจซื้อเสื้อผ้าส าเร็จรูปผ่านระบบอินเทอร์เน็ตในจงัหวดัอุตรดิตถ์ พบว่า กระบวนการตัดสินใจซื้อ  
ภาพรวมอยู่ในระดับมากทุกด้าน ซึ่งด้านสูงสุดคือ การยอมรบัปัญหาเป็นไปตามกระแสนิยมในสงัคม 
รองลงมาคอื การประเมนิผลทางเลือก ไดแ้ก่ ความสะดวกในการสัง่ซือ้ และการตดัสนิใจซือ้ คอืยีห่อ้เป็นที่
รูจ้กัและมภีาพลกัษณ์ที่ด ีนอกจากนี้ในส่วนการเปรยีบเทยีบกระบวนการตดัสนิใจซื้อเสื้อผ้าส าเรจ็รูปผ่าน
ระบบอินเทอร์เน็ตในจงัหวดัอุตรดิตถ์ ยงัพบว่า เพศ ที่แตกต่างกนัมผีลต่อกระบวนการตัดสินใจซื้อ ไม่
แตกต่างกนั แต่ อายุและระดบัการศกึษาทีแ่ตกต่างกนั มผีลต่อกระบวนการตดัสนิใจซือ้แตกต่างกนั อย่างมี
นยัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 



ดาเรศ รงัสธีรรมปัญญา (2559) ศกึษาปัจจยัทีม่อีทิธพิลต่อความพงึพอใจในการใชบ้รกิารรา้นคาเฟ่
แมวแคทเทอเดย ์(Caturday Cat Cafe) พบว่า ระดบัการศกึษา รายได้เฉลี่ยต่อเดอืน และอาชพีที่แตกต่าง
กนั ส่งผลต่อการมคีวามพงึพอใจในการใชบ้รกิารรา้นคาเฟ่แมวแคทเทอเดย ์(Caturday Cat Cafe) แตกต่าง
กนั นอกจากนี้ ความพงึพอใจทีม่ผีลต่อการใชบ้รกิารรา้นคาเฟ่แมวยงัมสี่วนท าใหผู้ใ้ชบ้รกิารมคีวามต้องการ
ทีจ่ะเลอืกใชบ้รกิารรา้นคาเฟ่สตัวเ์ลีย้งอกีในอนาคตอยา่งต่อเนื่อง 

 

วิธีการด าเนินการวิจยั 

การศกึษาในครัง้นี้ เป็นการวจิยัเชงิปรมิาณ (Quantitative Research) โดยผู้วจิยัจะศกึษาด้วยการวจิยั
แบบส ารวจ (Survey Research) เพื่อศึกษาความสมัพนัธ์ระหว่างตวัแปรปัจจยัส่วนบุคคล ปัจจยัช่องทางการ
สื่อสารที่ส่งผลต่อตัวแปรตามด้านการตัดสินใจซื้อสินค้า OTOP ประเภทเสื้อผ้าและเครื่องแต่งกาย โดยใช้
แบบสอบถามเป็นเครือ่งมอืในการเกบ็รวบรวมขอ้มลู จ านวน 240 คน 

เครือ่งมอืทีใ่ชใ้นการศกึษา คอื แบบสอบถาม ทีส่รา้งขึน้โดยการศกึษาแนวคดิ ทฤษฎ ีและขอ้มลูจาก
งานวจิยัที่เกี่ยวขอ้ง เพื่อเป็นแนวทางในการก าหนดกรอบแนวคดิ และในการจดัท าแบบสอบถาม โดยแบ่ง
ออกเป็น 3 ส่วน จ านวน 25 ขอ้ และมเีกณฑ ์5 ระดบั ในการแสดงความคดิเหน็  

 
 การวเิคราะหข์อ้มลู ในการศกึษาวจิยัในครัง้นี้จะประมวลผลโดยใชโ้ปรแกรมส าเรจ็รปู SPSS ในการ
ประมวลผลขอ้มลู โดยใชส้ถติ ิดงันี้  
 

1. ใชส้ถติเิชงิพรรณนา (Descriptive Statistics) ในการวเิคราะห ์
 - ใช้เป็นค่ารอ้ยละ(Percentage) และค่าความถี่ (Frequency) ในการวเิคราะห์ขอ้มูลทัว่ไปของ

กลุ่มประชากรและคุณสมบตั ิคอื เพศ อาย ุสถานภาพสมรส ระดบัการศกึษา อาชพี รายได ้น ามาแจกแจงขอ้มลู 
  - ใช้ค่าเฉลี่ย (Mean) และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) กบัตวัแปรที่
เป็นช่องทางการสื่อสารการตลาดแบบดจิทิลัและพฤตกิรรมการซือ้ทีส่่งผลต่อการตดัสนิใจซื้อสนิค้า OTOP 
ประเภทเสือ้ผา้และเครือ่งแต่งกายในตลาดแบบดจิทิลัของบุคลากรองคก์ารบรหิารส่วนจงัหวดัเชยีงราย 
 

2. การใชส้ถติเิชงิอนุมาน (Inferential Statistics) ในการวเิคราะห ์
  - เพื่อศึกษาพฤติกรรมการตลาดแบบดิจิทัลที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้า OTOP 
ประเภทเสือ้ผา้และเครื่องแต่งกายของบุคลากรองคก์ารบรหิารส่วนจงัหวดัเชยีงราย จะใชก้ารวเิคราะหข์อ้มลู
โดยสถติ ิT – test กบัขอ้มลูดา้นอาย ุระดบัการศกึษา อาชพี และขอ้มลูปัจจยัส่วนบุคคลอื่น ๆ  



 - เพื่อศกึษาช่องทางการสื่อสารการตลาดแบบดจิทิลัทีส่่งผลต่อการตดัสนิใจซือ้สนิคา้ OTOP 
ประเภทเสือ้ผา้และเครื่องแต่งกายของบุคลากรองคก์ารบรหิารส่วนจงัหวดัเชยีงราย จะใชก้ารวเิคราะหข์อ้มลู
ดว้ยสถติถิดถอยเชงิพหุคณู (Multiple Regression) เพื่อหาความสมัพนัธร์ะหว่างตวัแปรตามและตวัแปรอสิระ
แต่ละตวั โดยก าหนดระดบันัยส าคญัทางสถติทิี ่0.05 
 

ผลการวิจยั 

 จากการวเิคราะห์ขอ้มูลในแบบสอบถามส่วนที่1 ที่เป็นขอ้มูลส่วนบุคคลจากกลุ่มตวัอย่างบุคลากร
องคก์ารบรหิารส่วนจงัหวดัเชยีงราย จ านวน 240 คน พบว่ากลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่เป็นเพศหญงิ จ านวน 188 
คน คดิเป็นรอ้ยละ 78.3, และส่วนใหญ่มอีายุอยู่ในช่วงระหว่าง 31-40 ปี มจี านวน 91 คน คดิเป็นรอ้ยละ 
37.9, มสีถานภาพโสด จ านวน 138 คน คิดเป็นร้อยละ 57.5, มรีะดบัการศึกษาระดบัปรญิญาตรีหรือ
เทยีบเท่า จ านวน 170 คน คดิเป็นรอ้ยละ 70.8, อยูใ่นต าแหน่งงานขา้ราชการ มจี านวน 104 คน คดิเป็นรอ้ย
ละ 43.3, และมรีายไดต่้อเดอืนอยูท่ี ่20,001 – 30,000 บาท มจี านวน 92 คน คดิเป็นรอ้ยละ 38.3 

โดยพบว่า จากการวเิคราะห์ข้อมูลส่วนบุคคล สามารถทดสอบสมมติฐานข้อที่ 1 ในเรื่องปัจจยัส่วน
บุคคลของบุคลากรองค์การบรหิารส่วนจงัหวดัเชยีงราย ที่ส่งผลต่อการตดัสนิใจซื้อสนิค้า OTOP ประเภท
เสือ้ผา้และเครือ่งแต่งกาย ไดว้่า ปัจจยัดา้นระดบัการศกึษา และปัจจยัดา้นรายไดต่้อเดอืน ทีแ่ตกต่างกนั มผีล
ต่อการตดัสนิใจซือ้สนิคา้ OTOP ประเภทเสือ้ผา้และเครื่องแต่งกายทีแ่ตกต่างกนั ซึง่มคี่านัยส าคญัทางสถติิ
ที่ระดบั < 0.05 คอื 0.024 (Beta = - 0.136) และ 0.001 (Beta = 0.297) ตามล าดบั ในขณะที่ ปัจจยัส่วน
บุคคลเรื่องเพศ อายุ สถานภาพการสมรส ประเภทต าแหน่งงาน ไม่มผีลต่อการตดัสนิใจซื้อสนิค้า OTOP 
ประเภทเสือ้ผา้และเครือ่งแต่งกาย โดยมคี่านยัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั > 0.05 คอื 0.214, 0.463, 0.396, และ 
0.521 ตามล าดบั 

จากการวเิคราะห์ขอ้มูลแบบสอบถามส่วนที่ 2 สามารถทดสอบสมมตฐิานขอ้ที่ 2 ในเรื่องปัจจยัช่อง
ทางการสื่อสารการตลาดแบบดจิทิลั ทีม่อีทิธพิลต่อการตดัสนิใจซือ้สนิค้า OTOP ประเภทเสือ้ผา้และเครื่อง
แต่งกายของบุคลากรองคก์ารบรหิารส่วนจงัหวดัเชยีงราย ไดว้่า ปัจจยัช่องทางการสื่อสารการตลาดแบบดจิทิลั 
ส่งผลต่อการตดัสนิใจซื้อสนิค้า OTOP ประเภทเสื้อผ้าและเครื่องแต่งกาย โดยจากผลการส ารวจพบว่า โดย
ภาพรวมบุคลากรจะได้รบัข้อมูลสินค้า OTOP ประเภทเสื้อผ้าและเครื่องแต่งกาย ผ่านช่องทางดิจิทัล
ออนไลน์ มากกว่า ช่องทางการสื่อสารแบบเดมิ เช่น โฆษณาในโทรทศัน์ หรอืวทิยุ ใบปลวิ เป็นต้น ( x  ̄= 
4.26) นอกจากนี้ยงัพบว่า ในช่องทางการสื่อสารการตลาดแบบดจิทิลันัน้ บุคลากรจะใหค้วามส าคญักบัรปูแบบ
การน าเสนอขอ้มลูสนิคา้ OTOP ประเภทเสือ้ผา้และเครือ่งแต่งกายทีม่คีวามน่าสนใจ เช่น คลปิวดิโีอ รปูภาพ 
อนิโฟกราฟิก การไลฟ์สด เป็นตน้ (x =̄ 4.25) ซึง่สอดคลอ้งไปตามยุคสมยัในปัจจุบนัทีส่ ื่อออนไลน์รปูแบบต่าง 
ๆ เข้ามามบีทบาทในการตลาดอย่างทัว่ถึง รวมถึงในล าดบัถดัมายงัให้ความส าคญักบัการน าเสนอเนื้อหา 



(Content) ข้อมูลสนิค้า OTOP ประเภทเสื้อผ้าและเครื่องแต่งกายที่มคีวามแปลกใหม่ มกีารเล่าเรื่องราว 
(Story) ที่น่าสนใจ ( x  ̄ = 4.22) ตลอดจนบุคลากรคิดว่าช่องทางการสื่อสารการตลาดแบบดิจิทัลมี
ความส าคัญต่อการตัดสินใจซื้อสินค้า OTOP ประเภทเสื้อผ้าและเครื่องแต่งกายอย่างมาก ( x  ̄ = 4.14)  
เนื่องจากบุคลากรส่วนใหญ่รูจ้กัและเคยไดร้บัขอ้มลูเรื่องสนิคา้ OTOP ประเภทเสือ้ผา้และเครื่องแต่งกาย จาก
สื่อ Social Media เช่น Line, Facebook, Twitter, Instagram, Tiktok, YouTube เป็นหลกั ( x  ̄ = 4.11) 

นอกจากนี้ จากการวิเคราะห์ข้อมูลแบบสอบถามส่วนที่ 3 ในเรื่องการตัดสินใจซื้อสินค้า OTOP 
ประเภทเสือ้ผ้าและเครื่องแต่งกายของบุคลากรองคก์ารบรหิารส่วนจงัหวดัเชยีงราย ยงัพบผลทีส่อดคลอ้งกบั
ปัจจยัช่องทางการสื่อสารการตลาดแบบดจิทิลั คอื ในการตดัสนิใจซื้อสนิค้า OTOP ประเภทเสื้อผ้าและเครื่อง
แต่งกายของบุคลากรนัน้ จะมีการค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมก่อนจะตัดสินใจซื้อสินค้า เช่น สอบถามผู้ที่มี
ประสบการณ์เคยใช้สินค้า สอบถามโดยตรงจากแหล่งจ าหน่ายสินค้านัน้ และศึกษาจากข้อมูลออนไลน์ 
รวมถงึจะมกีารพจิารณาถงึคุณสมบตั ิความโดดเด่น ของสนิคา้ ซึง่หากภายหลงัจากการซือ้สนิคา้ไปสวมใส่
แลว้รูส้กึพงึพอใจกจ็ะกลบัไปซือ้ซ ้าในครัง้ต่อไป และจะบอกต่อประสบการณ์ใหก้บัผูอ้ื่นเสมอ ขณะทีห่ากการ
ซื้อสนิค้าเกิดรู้สกึไม่พงึพอใจในการสวมใส่ ก็จะไม่มทีศันคติที่ไม่ดกีบัสนิค้าเสื้อผ้า OTOP อื่น ๆ และยงั
กลบัไปซือ้ซ ้าในครัง้ต่อไป โดยอาจจะเปลีย่นรา้นแต่ไมเ่ปลีย่นรปูแบบสนิคา้ทีอ่ยากได ้

 

การอภิปรายผล 

ส่วนท่ี 1 เป็นการอภปิรายผลการศกึษาดา้นปัจจยัส่วนบุคคลของบุคลากรองคก์ารบรหิารส่วนจงัหวดั

เชยีงราย ทีส่่งผลต่อการตดัสนิใจซือ้สนิคา้ OTOP ประเภทเสือ้ผา้และเครื่องแต่งกาย โดยจากการสรุปผลจะเหน็
ไดว้่า ปัจจยัดา้นระดบัการศกึษา และปัจจยัดา้นรายไดต่้อเดอืน ทีแ่ตกต่างกนั มผีลต่อการตดัสนิใจซือ้สนิค้า 
OTOP ประเภทเสือ้ผา้และเครื่องแต่งกาย ทีแ่ตกต่างกนั ซึง่สอดคลอ้งกบัแนวคดิของศริวิรรณ เสรรีตัน์ และ
คณะ (2538) ที่กล่าวว่า การแบ่งส่วนตลาดตามตวัแปรลกัษณะส่วนบุคคลเป็นสิง่ส าคญั และเป็นสถติทิีว่ดั
ประชากรได้ โดยข้อมูลด้านปัจจยัส่วนบุคคลจะมปีระสทิธผิลต่อการก าหนดตลาดเป้าหมายในแง่มุมของ
ความต่างกนัทางลกัษณะประชากรศาสตร ์ย่อมจะมลีกัษณะทางจติวทิยาต่างกนั เช่นเดยีวกบัการศกึษาของ 
วรญัญา โพธไิพรทอง (2556) และ งานวจิยัของ ดาเรศ รงัสธีรรมปัญญา (2559) จะมคีวามเหมอืนกนัในเรื่องของ
ปัจจยัดา้นอาชพี และรายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน ทีส่่งผลต่อการตดัสนิใจซือ้สนิคา้และบรกิาร ทว่าหากสงัเกตจะเหน็ได้
ว่า ผลการศกึษาของผูว้จิยัมคีวามต่างออกไปในเรือ่งปัจจยัดา้นเพศ และอายทุีแ่ตกต่างกนั กลบัไมม่สี่วนส่งผลต่อ
การตดัสนิใจซือ้สนิคา้และบรกิาร ทัง้นี้ อนุมานไดว้่า ดว้ยพืน้ทีใ่นการศกึษา และลกัษณะกลุ่มตวัอยา่งทีต่่างกนั จงึ
มกีารแสดงผลปัจจยัดา้นบุคคลทีแ่ตกต่างกนัตามไปดว้ยเช่นกนั 



มากไปกว่านี้ ผลการศกึษาของผูว้จิยัยงัพบอกีว่า ปัจจยัส่วนบุคคลเรือ่ง สถานภาพการสมรส ประเภท
ต าแหน่งงาน ก็ไม่มผีลต่อการตดัสนิใจซื้อสนิค้า OTOP ประเภทเสื้อผ้าและเครื่องแต่งกาย สอดคล้องกบั
การศกึษาของ นัทธมน เดชประภสัสร (2558) ที่พบว่า ความแตกต่างระหว่างปัจจยัเรื่องเพศ  อายุ สถานภาพ
สมรส และอาชพี ไมส่่งผลต่อการตดัสนิใจซือ้ผลติภณัฑเ์สรมิอาหารทางอนิเทอรเ์น็ต  

ส่วนท่ี 2 เป็นการอภปิรายผลการศกึษาดา้นปัจจยัช่องทางการสื่อสารการตลาดแบบดจิทิลั ทีม่อีทิธพิล
ต่อการตดัสนิใจซือ้สนิคา้ OTOP ประเภทเสือ้ผา้และเครื่องแต่งกายของบุคลากรองคก์ารบรหิารส่วนจงัหวดั
เชยีงราย ซึ่งจากการสรุปผลจะเห็นได้ว่า ปัจจยัช่องทางการสื่อสารการตลาดแบบดจิทิลั ล้วนส่งผลต่อการ
ตดัสนิใจซือ้สนิคา้ OTOP ประเภทเสือ้ผา้และเครื่องแต่งกาย โดยภาพรวมบุคลากรจะไดร้บัขอ้มลูสนิคา้ OTOP 
ประเภทเสือ้ผา้และเครื่องแต่งกาย ผ่านช่องทางดจิทิลัออนไลน์ มากกว่า ช่องทางการสื่อสารแบบเดมิ และ
พบว่า ในช่องทางการสื่อสารการตลาดแบบดจิทิลันัน้ บุคลากรจะใหค้วามส าคญักบัรปูแบบการน าเสนอขอ้มลู
สนิค้า OTOP ประเภทเสื้อผ้าและเครื่องแต่งกายที่มคีวามน่าสนใจ เช่น คลปิวดิโีอ รูปภาพ อนิโฟกราฟิก 
การไลฟ์สด เป็นต้น โดยสอดคล้องกบัแนวคดิการตลาดแบบดจิทิลัที่กล่าวถงึ Online PR ว่าเป็นการน าข่าว
ประชาสมัพนัธห์รอืโฆษณาไปฝากไวก้บัเวบ็ไซต ์เวบ็กระทู ้เวบ็บอรด์ โซเชยีลมเีดยี บลอ็ก อเีมล ์อาจจะอยู่
ในรปูแบบของขอ้ความ รปูภาพ วดีโีอ กราฟิก ทีล่กูคา้จะสามารถเขา้ถงึไดต้ลอด และควรจะมกีารรบัค าตอบ
รบัและความคดิเหน็จากผูร้บัดว้ยเพื่อการปรบัปรงุแกไ้ขในครัง้ต่อไป 

นอกจากนี้ ดว้ยยคุสมยัปัจจุบนัทีส่ ื่อออนไลน์รปูแบบต่าง ๆ เขา้มามบีทบาทในการตลาดอย่างทัว่ถงึ 
ส่งผลใหบุ้คลากรยงัใหค้วามส าคญักบัการน าเสนอเนื้อหา (Content) ขอ้มลูสนิคา้ OTOP ประเภทเสือ้ผา้และ
เครื่องแต่งกายที่มคีวามแปลกใหม่ มกีารเล่าเรื่องราว (Story) ที่น่าสนใจ ซึ่งสอดคล้องกบัแนวคดิ Content 
Marketing ที่มีใจความส าคัญว่า เนื้อหาสาระที่เกี่ยวข้องกับแบรนด์ถือเป็นประโยชน์ต่อผู้ร ับสารที่มี
วตัถุประสงคท์ีแ่ตกต่างกนั เช่น ท าใหรู้จ้กัแบรนด์,ท าใหม้คีวามชอบในตวัแบรนด,์ท าใหแ้บรนดน่์าเชื่อถอื,ท า
ให้แบรนด์น่าสนใจ สามารถสรา้งภาพลกัษณ์ให้ท าใหม้ลีูกคา้เพิม่มากขึน้ ทัง้นี้กลุ่มตวัอย่างยงัมองว่า ช่อง
ทางการสื่อสารการตลาดแบบดจิทิลัมคีวามส าคญัต่อการตดัสนิใจซือ้สนิคา้ OTOP ประเภทเสือ้ผา้และเครื่อง
แต่งกายอยา่งมาก 

ดังนัน้จึงเป็นตามหลักแนวคิดการตลาดแบบดิจิทัลรูปแบบ Social Media Marketing ที่กล่าวถึง
ประโยชน์ของช่องทางแอพพลเิคชัน่และสื่อออนไลน์ทุกชนิดในแง่ของการเป็นสื่อกลางในการสื่อสารสอง
ทางกบัผู้รบั โดยสามารถออกแบบกลยุทธ์เทคนิควธิต่ีาง ๆ ในการสื่อสารไปยงักลุ่มเป้าหมายได้ดี และจะ
ช่วยเพิม่การรบัรู้ถึงแบรนด์ เพิม่การมสี่วนร่วมโดยมกีารสร้างความสมัพนัธ์ให้มกีารติดตามข่าวสารใหม่ 
สามารถดงึดูดลูกค้าที่สนใจให้เข้ามาได้มากยิง่ขึ้น และสามารถปรบัปรุงประสบการณ์ของลูกค้าให้ได้รบั
ประสบการณ์ทีเ่พิม่มากขึน้ อย่างไรกต็าม ดา้นการไดร้บัขอ้มลูเรื่องสนิคา้ OTOP ประเภทเสือ้ผา้และเครื่อง
แต่งกาย จาก E-mail แนะน าสนิค้า สอดคล้องตามแนวคดิการตลาดแบบดจิทิลัรูปแบบ Email Marketing 
หรอือเีมลก์ารตลาดถอืเป็นเครือ่งมอืสื่อสารทีม่มีานานในอดตีไมเ่ป็นทีน่ิยมในปัจจบุนั 



นอกจากนี้ ในเรื่องการตัดสินใจซื้อสินค้า OTOP ประเภทเสื้อผ้าและเครื่องแต่งกายของบุคลากร
องค์การบรหิารส่วนจงัหวดัเชยีงราย ยงัพบผลที่สอดคลอ้งกบัปัจจยัช่องทางการสื่อสารการตลาดแบบดจิทิลั 
คอื ในการตดัสนิใจซื้อสนิค้า OTOP ประเภทเสื้อผ้าและเครื่องแต่งกายของบุคลากรนัน้ จะมกีารค้นหาขอ้มูล
เพิม่เตมิก่อนจะตดัสนิใจซือ้สนิคา้ เช่น สอบถามผูท้ีม่ปีระสบการณ์เคยใชส้นิคา้ สอบถามโดยตรงจากแหล่ง
จ าหน่ายสนิค้านัน้ และศกึษาจากขอ้มูลออนไลน์ รวมถงึจะมกีารพจิารณาเปรยีบเทยีบถงึคุณสมบตั ิความ
โดดเด่น ของสนิค้า เช่นเดยีวกบักฤตยา จนัทรแ์สนตอ (2558) ที่ในงานวจิยัพบว่าในกระบวนการตดัสนิใจซือ้
ด้านสูงสุดคอื การยอมรบัปัญหาเป็นไปตามกระแสนิยมในสงัคม รองลงมาคอื การประเมนิผลทางเลอืก ได้แก่ 
ความสะดวกในการสัง่ซื้อ และการตดัสนิใจซื้อ คอืยี่ห้อเป็นที่รู้จกัและมภีาพลกัษณ์ที่ด ีที่มผีลต่อกระบวนการ
ตดัสนิใจซือ้แตกต่างกนั อยา่งมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 

 

ข้อเสนอแนะ 

 จากผลการศกึษาปัจจยัด้านต่างๆ และการจดัเรยีงล าดบัปัจจยัด้านที่ส่งผลต่อการตดัสนิใจซื้อสินค้า 
OTOP ประเภทเสื้อผ้าและเครื่องแต่งกาย ผู้วิจยัจงึมขี้อเสนอแนะต่อผู้ที่ต้องการน าไปปรบัใช้จรงิ คือ  ยุค
ปัจจุบนั โดยเฉพาะในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควดิ – 19 ทีท่ าใหก้ารตลาดเชงิรบั หรอืการซือ้ขาย
หน้ารา้นนัน้ท าได้ยาก จงึเป็นเหตุผลส่วนหนึ่งที่ท าให้การตลาดเชงิรุกในรูปแบบการตลาดออนไลน์เข้ามามี
บทบาทต่อผู้บรโิภคมากขึ้น ดงันัน้การจ าหน่ายสนิค้า OTOP ประเภทเสื้อผ้าและเครื่องแต่งกาย หากมองใน
มุมมองของผู้ประกอบการสามารถเปลี่ยนรูปแบบการน าเสนอขอ้มูลสนิค้าของตนให้น่าสนใจ ด้วยการ สรา้ง
ความแปลกใหม่ จดัท าการโฆษณาแบบคลปิวดิโีอ ภาพกราฟิก หรอืการไลฟ์สด เพื่อตอบโจทยผ์ูบ้รโิภคในยุด
ปัจจุบนั ในขณะที่หน่วยงานที่รบัผดิชอบด้านการส่งเสรมิอาชพี ก็สามารถจดัอบรมให้ความรู้ผู้ประกอบการ
เกี่ยวกับการจัดท าการตลาดออนไลน์ การจัดหาช่องทางจ าหน่าย หรือเว็บไซต์ในการเสนอขายให้แก่
ผูป้ระกอบการ เช่น การท าเพจ Facebook การท า Line Official การสรา้งเรือ่งราวใหก้บัสนิคา้ต่าง ๆ เป็นตน้ 
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