พฤติ กรรมการตลาดแบบดิ จิทลั ที่ส่งผลต่อ การตัดสิ นใจซื้อสิ นค้า OTOP ประเภทเสื้อผ้า
และเครื่องแต่งกายของบุคลากรองค์การบริ หารส่วนจังหวัดเชียงราย
DIGITAL MARKETING BEHAVIOR AFFECTING BUYING DECISION MAKING
OTOP PRODUCTS : CLOTHES AND APPAREL
OF CHIANGRAI PROVINCIAL ADMINISTRATIVE ORGANIZATION OFFICERS
นางสาวกาญจนา ธรรมสา

บทคัดย่อ
การค้นคว้าอิสระครัง้ นี้ มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปั จจัยส่วนบุคคล และปั จจัย
ช่องทางการสื่อสารการตลาดแบบดิจทิ ลั ในฐานะตัวแปรต้นทีส่ ่งผลต่อการตัดสินใจซือ้ สินค้า OTOP ประเภท
เสื้อผ้าและเครื่องแต่งกายของบุคลากรองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย โดยเป็ นการวิจยั เชิงปริมาณ
(Quantitative Research) ทีด่ าเนินการศึกษาด้วยการวิจยั แบบสารวจผ่านการใช้แบบสอบถามเป็ นเครื่องมือ
หลักในการเก็บรวบรวมข้อมูล
ทัง้ นี้ กลุ่มตัวอย่างในการศึกษาคือ บุคลากรองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย จานวน 240 คน
โดยอาศัยการใช้สถิตใิ นการวิเคราะห์ขอ้ มูล ได้แก่ ความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลีย่ ค่าส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐาน การ
ทดสอบค่า t-test และการวิเคราะห์ค่าความถดถอยเชิงพหุคูณ (Multiple Regression Analysis) ด้วยการใช้
โปรแกรมสาเร็จรูป SPSS ซึง่ ผลการศึกษาพบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็ นเพศหญิง มีอายุอยูใ่ นช่วง
ระหว่าง 31-40 ปี มีสถานภาพโสด มีระดับการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า อยู่ในตาแหน่ งงาน
ข้าราชการ และมีรายได้ต่อเดือนอยู่ท่ี 20,001 – 30,000 บาท
ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า ปั จจัยส่วนบุคคลด้านระดับการศึกษา ด้านรายได้ต่อเดือน และปั จจัย
ช่องทางการสื่อสารการตลาดแบบดิจทิ ลั ส่งผลต่อการตัดสินใจซือ้ สินค้า OTOP ประเภทเสือ้ ผ้าและเครือ่ งแต่งกาย
แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทีร่ ะดับ 0.05
คาสาคัญ : ปั จจัยส่วนบุคคล, ปั จจัยช่องทางการสื่อสารการตลาดแบบดิจทิ ลั , การตัดสินใจซือ้ สินค้า OTOP
ประเภทเสือ้ ผ้าและเครือ่ งแต่งกาย, บุคลากรองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย

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

บทนา
ความเป็ นมาและความสาคัญของปัญหา
ในปี พ.ศ. 2563 ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน สานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี (2563)
ได้เห็นชอบมาตรการส่งเสริมและสนับสนุ นการใช้และสวมใส่ผ้าไทย เพื่อตระหนักถึงคุณค่าและวัฒนธรรมไทยที่
เป็ นเอกลักษณ์ให้สบื สานถึงรุ่นลูกรุ่นหลาน โดยรณรงค์เชิญชวนส่งเสริมให้ขา้ ราชการ และประชาชน แต่งกาย
ด้วยผ้าไทยตามความเหมาะสมของแต่ละท้องที่ อย่างน้อยสัปดาห์ละ 2 วัน ในวันอังคาร และวันศุกร์ เพื่อส่งเสริม
สนับสนุ นผ้าไทย อีกทัง้ เป็ นการอนุ รกั ษ์และสืบสานภูมปิ ั ญญาของคนไทยในท้องถิ่น ซึ่งในการส่งเสริมครัง้ นี้
สอดคล้องกับโครงการ “หนึ่งตาบล หนึ่งผลิตภัณฑ์” อันเป็ นโครงการที่รฐั ดาเนินการเพื่อสร้างงาน เพิม่ รายได้
ให้แก่ ชุ มชน ส่ งเสริมภูม ิปั ญญาความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ของชุ มชน ทัง้ ยังช่ วยพัฒนาคนให้ม ีความยัง่ ยืน
โดยเสือ้ ผ้าและเครื่องแต่งกายถือเป็ นหนึ่งในประเภทสินค้า OTOP ทีม่ เี อกลักษณ์โดดเด่นของแต่ละท้องที่ จึงมี
การส่งเสริมการสวมใส่ผ้าไทยในทุกภูมภิ าค เพื่อเป็ นการอนุ รกั ษ์ภูมปิ ั ญญาในการผลิตผ้าและความคิดริเริ่ม
สร้างสรรค์ในการออกแบบผลิตภัณฑ์ให้สามารถสวมใส่ได้ทุกโอกาสในชีวติ ประจาวัน (มติชนออนไลน์, 2565)
ปั จจุบนั “ดิจทิ ลั ” มีส่วนสาคัญในการดาเนินชีวติ ประจาวันอย่างมาก โดยการตลาดแบบดิจทิ ลั เข้ามา
มีบทบาทสาคัญในการตัดสินใจซือ้ สินค้าและบริการ โดยเฉพาะในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติด
เชื้อ ไวรัส โคโรนา 2019 ตัง้ แต่ ปี 2563 ส่ ง ผลให้พ ฤติก รรมในการชื้อ สิน ค้า ของผู้ค นเปลี่ย นไปมากขึ้น
เนื่องจากผูซ้ อ้ื และผูข้ ายสินค้า สามารถเข้าถึงกันได้งา่ ย ผูซ้ อ้ื ได้ความสะดวกสบายทีไ่ ม่ตอ้ งนาตนเองไปเสีย่ ง
กับโรคและยังช่วยประหยัดเวลา เช่น คนทีต่ ้องทางานแข่งกับเวลาใช้เวลาส่วนใหญ่ไปกับการทางาน จึงใช้
เทคโนโลยีเข้าถึงสิง่ ของทีต่ นเองต้องการ ทาให้การตลาดแบบดิจทิ ลั เป็ นทางเลือกหนึ่งทีต่ รงกับวิถชี วี ติ ใหม่
นอกจากนี้ ปั จจุบนั มีอุปกรณ์ดจิ ทิ ลั อยู่รอบตัว ทุกคนใช้โทรศัพท์มอื ถือ เข้าถึง Social Media ง่าย
มากขึน้ การตลาดแบบดิจทิ ลั จึงเข้ามามีบทบาทอย่างมากในชีวติ ประจาวันของทุก คน (ปราโมทย์ ยอดแก้ว,
2564) ดังนัน้ ผู้ประกอบการจึงต้องปรับตัวให้ทนั เข้ากับสถานการณ์ปัจจุบนั อันจะทาให้ธุรกิจยังคงอยู่ใน
ตลาด และมีผลประกอบการทีด่ ไี ด้ต่อไป
ทัง้ นี้ ธุรกิจสินค้า OTOP ส่วนใหญ่ เป็ นการค้าขายเชิงรับที่เน้นนาสินค้าออกแสดง และจาหน่ ายตาม
หน้าร้านค้า หรือบูธจัดแสดงสินค้า ซึง่ ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชือ้ ไวรัสโคโรนา 2019 จึงทา
ให้ผูป้ ระกอบการ OTOP ในท้องถิน่ ไม่สามารถจาหน่ ายสินค้าทีผ่ ลิตได้ โดยจากการลงพืน้ ทีใ่ นโครงการ อบจ.
สัญจรในเขตจังหวัดเชียงราย พบว่ า ผู้ประกอบการ OTOP มีความต้องการที่จะเรียนรู้การค้า ขาย และ
พฤติกรรมการซือ้ สินค้าในระบบดิจทิ ลั พร้อมกับขอให้ อบจ.เชียงราย ช่วยส่งเสริมการเรียนรู้ เพื่อรองรับการค้า
ขายผลิตภัณฑ์สนิ ค้า OTOP แบบออนไลน์ (หนังสือ อบจ.เชียงราย ที่ ชร 51018/408 ลงวันที่ 22 มิ.ย. 64)
ดังกล่าว ผูว้ จิ ยั ในฐานะเป็ นบุคลากรที่ทางานภายในองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย จึงต้องการ
ศึก ษาพฤติก รรมการซื้อ สิน ค้า ในช่ อ งทางการตลาดแบบดิจ ิท ัล ในลักษณะต่ า ง ๆ เพื่อ หาแนวโน้ ม ของ

พฤติก รรมการซื้อ และน าข้อ มูล ที่ไ ด้ไ ปจัด ท าหลัก สูต รการอบรมส่ ง เสริม ความรู้ก ารน าเทคโนโลยีม า
ประยุกต์ใช้แก่ผปู้ ระกอบการ OTOP ต่อไป
วัตถุประสงค์ของการวิ จยั
1. เพื่อ ศึก ษาความสัม พัน ธ์ร ะหว่ า งปั จ จัย ส่ ว นบุ ค คลของบุ ค ลากรองค์ก ารบริห ารส่ ว นจัง หวัด
เชียงราย ทีส่ ่งผลต่อการตัดสินใจซือ้ สินค้า OTOP ประเภทเสือ้ ผ้าและเครือ่ งแต่งกาย
2. เพื่อ ศึก ษาความสัมพันธ์ระหว่างช่อ งทางการสื่อ สารการตลาดแบบดิจทิ ลั ที่มอี ิทธิพลต่ อ การ
ตัด สิน ใจซื้อ สิน ค้า OTOP ประเภทเสื้อ ผ้า และเครื่อ งแต่ ง กายของบุ ค ลากรองค์ก ารบริห ารส่ ว นจัง หวัด
เชียงราย
สมมติ ฐานของการวิ จยั
1. ลักษณะปั จจัยส่วนบุคคลทีแ่ ตกต่างกันของบุคลากรองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย จะส่งผล
ต่อการตัดสินใจซือ้ สินค้า OTOP ประเภทเสือ้ ผ้าและเครือ่ งแต่งกายทีต่ ่างกันด้วย
2. ช่องทางการสื่อสารการตลาดแบบดิจทิ ลั รูปแบบต่าง ๆ มีอทิ ธิพลต่อการตัดสินใจซือ้ สินค้า OTOP
ประเภทเสือ้ ผ้าและเครือ่ งแต่งกายของบุคลากรองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย ทีแ่ ตกต่างกัน
ขอบเขตของการวิ จยั
ขอบเขตด้านประชากรและกลุ่มตัวอย่าง คือ บุคลากรในองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย ซึ่งมี
ประชากร จานวน 591 คน โดยคานวณกลุ่มตัวอย่างตามสูตรของ Taro Yamane (1973 อ้างถึงใน ภัทรา
นิษฐ์ และคณะ, 2560) ทีร่ ะดับค่าความเชื่อมัน่ 95 % และความคลาดเคลื่อนที่ 5% ได้จานวนกลุ่มตัวอย่าง
คือ 240 คน
ขอบเขตด้านเนื้อหา ผู้วจิ ยั ทาการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปั จจัยส่วนบุคคล และปั จจัยช่องทาง
การสื่อสารการตลาดแบบดิจทิ ลั ในแง่มุมของการส่งผลต่อการตัดสินใจซือ้ สินค้า OTOP ประเภทเสือ้ ผ้าและ
เครื่องแต่งกายของบุคลากรองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย โดยศึกษาร่วมกับแนวคิดปั จจัยส่วนบุคคล
(หลักประชากรศาสตร์) แนวคิดการตลาดแบบดิจทิ ลั และแนวคิดการตัดสินใจซือ้
ขอบเขตด้า นระยะเวลาในการศึก ษา ผู้ว ิจ ยั เริ่ม ศึก ษาตัง้ แต่ เ ดือ นเมษายน 2565 จนถึง เดือ น
กรกฎาคม 2565 รวมเป็ นระยะเวลา 4 เดือน

แนวคิ ด ทฤษฎี และงานวิ จยั ที่เกี่ยวข้อง
ผู้วจิ ยั ศึกษาแนวคิดทฤษฎีท่ใี ช้ประกอบการวิจยั ดังนี้ 1. แนวคิดและทฤษฎีหลักประชากรศาสตร์
2. แนวคิดและทฤษฎีการตลาดแบบดิจทิ ลั และ 3. แนวคิดและทฤษฎีการตัดสินใจซือ้
1. แนวคิ ดและทฤษฎีหลักประชากรศาสตร์
ทฤษฎีปัจจัยส่วนบุคคล หรือทฤษฎีลกั ษณะด้านประชากรศาสตร์ (Demographic) เป็ นการอธิบาย
ถึงลักษณะความแตกต่างหลากหลายของบุคคล ไม่ว่าจะเป็ น เพศ สถานภาพ อายุครอบครัว ระดับการศึกษา
อาชีพ และรายได้ต่อเดือน ซึ่งศิรวิ รรณ เสรีรตั น์ (2553) กล่าวว่าเป็ นลักษณะที่สาคัญ และเป็ นสถิติท่วี ดั
ประชากรได้ สามารถช่วยในการก าหนดเป้ าหมายทางการตลาดในแง่มุมของความต่ างกันทางลักษณะ
ประชากรศาสตร์ ย่อมจะมีลกั ษณะทางจิตวิทยาต่างกัน อันส่งผลต่อการแสดงออกทางพฤติกรรมการเลือก
บริโภคของบุคคล และการตัดสินใจเลือกบริโภคสินค้าบริการที่แตกต่างกันตามไปด้วย สะท้อนให้เห็นถึง
ความสัมพันธ์เ ชิงเหตุ แ ละผลระหว่างปั จจัยส่ ว นบุค คลกับการตัดสินใจเลือกบริโภคสินค้า บริการ Kotler
(2000, อ้างถึงใน กัญญานัฐ ปิ่ นเกษ, 2561 : 10-11)
2. แนวคิ ดและทฤษฎี การตลาดแบบดิ จิทลั (Digital marketing)
Gartner (อ้างถึงใน Marketing Plus, 2565) ให้ความหมายของการตลาดแบบดิจทิ ลั ว่าเป็ นเทคนิคที่
ใช้ระบบเทคโนโลยีท่มี กี ารนาข้อมูลแบบบูรณาการที่มคี วามสามารถในการสร้างผลิตภัณฑ์หรือบริการใหม่
เข้าสู่ตลาดใหม่ และมีการปรับกระบวนการที่จาเป็ นต่อการเพิม่ จานวนการมี ส่วนร่ว มในการสื่อสาร การ
ปรับปรุงกระบวนการที่จาเป็ นต่อ การเพิ่มการมีส่ว นร่ว มผ่ านผู้มอี ิทธิพลบนสื่อ โซเชียลหรือ ผู้ซ้อื และใน
กระบวนการต่อไปคือการหาและรักษาลูกค้า เช่นเดียวกับใน Advanced Iservice (2565) ได้อธิบายไว้ว่า
Digital Marketing คือ การทาการตลาดรูปแบบหนึ่ง โดยการโปรโมทสินค้าหรือบริการผ่านทางสื่อดิจทิ ลั
และสามารถสร้างการมีส่วนร่วมกับผูบ้ ริโภค เพื่อเพิม่ ยอดขายโดยใช้กลยุทธ์ต่าง ๆ ทีเ่ ข้าถึงได้ทุกทีท่ ุกเวลา
ตลอด 24 ชัวโมง
่
ดังกล่าว การตลาดแบบดิจทิ ลั คือ การตลาดในลักษณะหนึ่งที่ถ่ายทอดผ่านทางสื่อดิจทิ ลั ที่เ ป็ นที่
นิยม และแพร่หลายในปั จจุบนั ผูบ้ ริโภคสามารถเข้าถึงได้ง่ายได้ทุกทีท่ ุกเวลา เป็ นการสร้างธุรกิจทีส่ ามารถ
สร้างแบรนด์ใหม่ ๆ ให้เข้าสู่ตลาดให้เป็ นที่รจู้ กั ได้ง่าย อีกทัง้ ยังสามารถเข้าถึงเป้ าหมายทีต่ งั ้ ไว้ได้ ไม่ว่าจะ
เป็ นกลุ่มเป้ าหมายทีม่ คี ุณสมบัตแิ ตกต่างกัน ซึง่ ช่องทางต่าง ๆ ของการตลาดแบบดิจทิ ลั มีดงั นี้
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. แนวคิ ดและทฤษฎี การตัดสิ นใจซื้อ
ทฤษฎีการตัดสินใจ (Decision Making) หมายถึง กระบวนการเลือกจากสิง่ ต่าง ๆ ทีม่ กี ารตัดสินใจ
โดยมีส่วนประกอบในการตัดสินใจตามสิง่ ทีต่ นเองเชื่อและสถานการณ์ทอ่ี านวยให้ตดั สิน ใจ การตัดสินใจจึง
เป็ นกระบวนการภายในจิตใจของผูบ้ ริโภคทีม่ เี หตุและผล ซึง่ มีทงั ้ หมด 5 ขัน้ ตอน 1. การตระหนักถึงปั ญหา
หรือ ความต้อ งการ (Problem or Need Recognition) 2. การค้นหาข้อ มูล เพิ่มเติม(Information Search)
3. การประเมินทางเลือกอื่น ๆ (Evaluation of Alternatives) 4. การตัดสินใจซื้อ (Decision Marking) และ
5. พฤติกรรมหลังการซือ้ (Post purchase Behavior) (ฉัตยาพร เสมอใจ, 2550 : น.145)
เอกสารงานวิ จยั ที่เกี่ยวข้อง
วรัญญา โพธิไพรทอง (2556) ทาการศึกษาเรือ่ งปั จจัยทีส่ ่งผลต่อการตัดสินใจซือ้ เสือ้ ผ้าออนไลน์จาก
ร้านค้าออนไลน์ ผลการวิจยั สรุปพบว่า เพศ อายุ ระดับการศึกษา และรายได้ท่ตี ่างกันมีการตัดสินใจซื้อ
เสือ้ ผ้าจากร้านค้าออนไลน์แตกต่างกัน โดยเพศหญิงมีแนวโน้มซือ้ มากกว่าเพศชาย และกลุ่มอายุ 30 ปี เป็ น
กลุ่มทีม่ แี นวโน้มซือ้ เสือ้ ผ้าจากร้านค้าออนไลน์มากที่สุด นอกจากนี้กลุ่มที่มรี ะดับการศึกษาปริญญาโทหรือ
สูงกว่า มีแนวโน้มซื้อสูงกว่า และกลุ่มที่มรี ายได้สูงกว่า 30,000 บาทขึน้ ไปเป็ นกลุ่มที่ซ้อื เสื้อผ้าจากร้านค้า
ออนไลน์มากทีส่ ุด
นัทธมน เดชประภัสสร (2558) ศึกษาเรื่อง ปั จจัยที่มผี ลต่อการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร
ทางอินเทอร์เน็ต พบว่า ในการตัดสินใจซือ้ ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารทางอินเทอร์เน็ตไม่แตกต่างกันระหว่างเพศ
อายุ สถานภาพสมรส และอาชีพทีแ่ ตกต่างกัน ในขณะทีร่ ายได้เฉลีย่ ต่อเดือน และระดับการศึกษาทีแ่ ตกต่าง
กัน มีการตัดสินใจซือ้ ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารทางอินเทอร์เน็ตทีแ่ ตกต่างกัน โดยทีผ่ บู้ ริโภคทีม่ รี ายได้เฉลีย่ ต่อ
เดือนทีส่ งู กว่าจะมีค่าเฉลีย่ ของการตัดสินใจซือ้ ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารทีส่ งู กว่าผูบ้ ริโภคทีม่ รี ายได้เฉลีย่ ต่ากว่า
และผู้บริโภคที่มรี ะดับการศึกษาสูงกว่าปริญญาตรีมคี ่าเฉลี่ยของการตัดสิน ใจซื้อผลิตภัณฑ์เสริมอาหารสูง
กว่าผูบ้ ริโภคทีม่ รี ะดับการศึกษาต่ากว่า
กฤตยา จันทร์แสนตอ (2558) ศึกษาเรื่อง กลยุทธ์ส่วนประสมทางการตลาดทีส่ ่งผลต่อกระบวนการ
ตัดสินใจซื้อ เสื้อ ผ้าส าเร็จรูปผ่ านระบบอินเทอร์เ น็ ต ในจังหวัดอุ ต รดิต ถ์ พบว่า กระบวนการตัดสินใจซื้อ
ภาพรวมอยู่ใ นระดับ มากทุ ก ด้า น ซึ่ง ด้า นสูง สุ ด คือ การยอมรับ ปั ญ หาเป็ น ไปตามกระแสนิ ย มในสังคม
รองลงมาคือ การประเมินผลทางเลือก ได้แก่ ความสะดวกในการสังซื
่ อ้ และการตัดสินใจซือ้ คือยีห่ อ้ เป็ นที่
รูจ้ กั และมีภาพลักษณ์ท่ดี ี นอกจากนี้ในส่วนการเปรียบเทียบกระบวนการตัดสินใจซื้อเสื้อผ้าสาเร็จรูปผ่าน
ระบบอินเทอร์เ น็ต ในจังหวัดอุต รดิตถ์ ยังพบว่า เพศ ที่แตกต่างกันมีผลต่ อกระบวนการตัดสินใจซื้อ ไม่
แตกต่างกัน แต่ อายุและระดับการศึกษาทีแ่ ตกต่างกัน มีผลต่อกระบวนการตัดสินใจซือ้ แตกต่างกัน อย่างมี
นัยสาคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ 0.05

ดาเรศ รังสีธรรมปั ญญา (2559) ศึกษาปั จจัยทีม่ อี ทิ ธิพลต่อความพึงพอใจในการใช้บริการร้านคาเฟ่
แมวแคทเทอเดย์ (Caturday Cat Cafe) พบว่า ระดับการศึกษา รายได้เฉลี่ยต่อเดือน และอาชีพที่แตกต่าง
กัน ส่งผลต่อการมีความพึงพอใจในการใช้บริการร้านคาเฟ่ แมวแคทเทอเดย์ (Caturday Cat Cafe) แตกต่าง
กัน นอกจากนี้ ความพึงพอใจทีม่ ผี ลต่อการใช้บริการร้านคาเฟ่ แมวยังมีส่วนทาให้ผใู้ ช้บริการมีความต้องการ
ทีจ่ ะเลือกใช้บริการร้านคาเฟ่ สตั ว์เลีย้ งอีกในอนาคตอย่างต่อเนื่อง
วิ ธีการดาเนิ นการวิ จยั
การศึกษาในครัง้ นี้ เป็ นการวิจยั เชิงปริมาณ (Quantitative Research) โดยผู้วจิ ยั จะศึกษาด้วยการวิจยั
แบบสารวจ (Survey Research) เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรปั จจัยส่วนบุคคล ปั จจัยช่องทางการ
สื่อสารที่ส่ งผลต่ อตัวแปรตามด้านการตัดสินใจซื้อสินค้า OTOP ประเภทเสื้อผ้าและเครื่องแต่ งกาย โดยใช้
แบบสอบถามเป็ นเครือ่ งมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล จานวน 240 คน
เครือ่ งมือทีใ่ ช้ในการศึกษา คือ แบบสอบถาม ทีส่ ร้างขึน้ โดยการศึกษาแนวคิด ทฤษฎี และข้อมูลจาก
งานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง เพื่อเป็ นแนวทางในการกาหนดกรอบแนวคิด และในการจัดทาแบบสอบถาม โดยแบ่ง
ออกเป็ น 3 ส่วน จานวน 25 ข้อ และมีเกณฑ์ 5 ระดับ ในการแสดงความคิดเห็น
การวิเคราะห์ขอ้ มูล ในการศึกษาวิจยั ในครัง้ นี้จะประมวลผลโดยใช้โปรแกรมสาเร็จรูป SPSS ในการ
ประมวลผลข้อมูล โดยใช้สถิติ ดังนี้
1. ใช้สถิตเิ ชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) ในการวิเคราะห์
- ใช้เป็ นค่าร้อยละ(Percentage) และค่าความถี่ (Frequency) ในการวิเคราะห์ขอ้ มูลทัวไปของ
่
กลุ่มประชากรและคุณสมบัติ คือ เพศ อายุ สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้ นามาแจกแจงข้อมูล
- ใช้ค่าเฉลี่ย (Mean) และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) กับตัวแปรที่
เป็ นช่องทางการสื่อสารการตลาดแบบดิจทิ ลั และพฤติกรรมการซือ้ ทีส่ ่งผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้า OTOP
ประเภทเสือ้ ผ้าและเครือ่ งแต่งกายในตลาดแบบดิจทิ ลั ของบุคลากรองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย
2. การใช้สถิตเิ ชิงอนุมาน (Inferential Statistics) ในการวิเคราะห์
- เพื่อ ศึก ษาพฤติก รรมการตลาดแบบดิจ ิท ัล ที่ส่ ง ผลต่ อ การตัด สิน ใจซื้อ สิน ค้า OTOP
ประเภทเสือ้ ผ้าและเครื่องแต่งกายของบุคลากรองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย จะใช้การวิเคราะห์ขอ้ มูล
โดยสถิติ T – test กับข้อมูลด้านอายุ ระดับการศึกษา อาชีพ และข้อมูลปั จจัยส่วนบุคคลอื่น ๆ

- เพื่อศึกษาช่องทางการสื่อสารการตลาดแบบดิจทิ ลั ทีส่ ่งผลต่อการตัดสินใจซือ้ สินค้า OTOP
ประเภทเสือ้ ผ้าและเครื่องแต่งกายของบุคลากรองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย จะใช้การวิเคราะห์ขอ้ มูล
ด้วยสถิตถิ ดถอยเชิงพหุคณ
ู (Multiple Regression) เพื่อหาความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรตามและตัวแปรอิสระ
แต่ละตัว โดยกาหนดระดับนัยสาคัญทางสถิตทิ ่ี 0.05
ผลการวิ จยั
จากการวิเคราะห์ขอ้ มูลในแบบสอบถามส่วนที่1 ที่เป็ นข้อมูล ส่วนบุคคลจากกลุ่มตัวอย่างบุคลากร
องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย จานวน 240 คน พบว่ากลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็ นเพศหญิง จานวน 188
คน คิดเป็ นร้อยละ 78.3, และส่วนใหญ่มอี ายุอยู่ในช่วงระหว่าง 31-40 ปี มีจานวน 91 คน คิดเป็ นร้อยละ
37.9, มีส ถานภาพโสด จานวน 138 คน คิดเป็ นร้อ ยละ 57.5, มีระดับการศึกษาระดับ ปริญ ญาตรีห รือ
เทียบเท่า จานวน 170 คน คิดเป็ นร้อยละ 70.8, อยูใ่ นตาแหน่งงานข้าราชการ มีจานวน 104 คน คิดเป็ นร้อย
ละ 43.3, และมีรายได้ต่อเดือนอยูท่ ่ี 20,001 – 30,000 บาท มีจานวน 92 คน คิดเป็ นร้อยละ 38.3
โดยพบว่า จากการวิเคราะห์ข้อมูลส่วนบุคคล สามารถทดสอบสมมติฐานข้อที่ 1 ในเรื่องปั จจัยส่ วน
บุคคลของบุคลากรองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย ที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อ สินค้า OTOP ประเภท
เสือ้ ผ้าและเครือ่ งแต่งกาย ได้ว่า ปั จจัยด้านระดับการศึกษา และปั จจัยด้านรายได้ต่อเดือน ทีแ่ ตกต่างกัน มีผล
ต่อการตัดสินใจซือ้ สินค้า OTOP ประเภทเสือ้ ผ้าและเครื่องแต่งกายทีแ่ ตกต่างกัน ซึง่ มีค่านัยสาคัญทางสถิติ
ที่ระดับ < 0.05 คือ 0.024 (Beta = - 0.136) และ 0.001 (Beta = 0.297) ตามลาดับ ในขณะที่ ปั จจัยส่วน
บุคคลเรื่องเพศ อายุ สถานภาพการสมรส ประเภทตาแหน่ งงาน ไม่มผี ลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้า OTOP
ประเภทเสือ้ ผ้าและเครือ่ งแต่งกาย โดยมีค่านัยสาคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ > 0.05 คือ 0.214, 0.463, 0.396, และ
0.521 ตามลาดับ
จากการวิเคราะห์ขอ้ มูลแบบสอบถามส่วนที่ 2 สามารถทดสอบสมมติฐานข้อที่ 2 ในเรื่องปั จจัยช่อง
ทางการสื่อสารการตลาดแบบดิจทิ ลั ทีม่ อี ทิ ธิพลต่อการตัดสินใจซือ้ สินค้า OTOP ประเภทเสือ้ ผ้าและเครื่อง
แต่งกายของบุคลากรองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย ได้ว่า ปั จจัยช่องทางการสื่อสารการตลาดแบบดิจทิ ลั
ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้า OTOP ประเภทเสื้อผ้าและเครื่องแต่งกาย โดยจากผลการสารวจพบว่า โดย
ภาพรวมบุ ค ลากรจะได้ร บั ข้อ มูล สิน ค้า OTOP ประเภทเสื้อ ผ้า และเครื่อ งแต่ ง กาย ผ่ า นช่ อ งทางดิจ ิท ัล
ออนไลน์ มากกว่า ช่องทางการสื่อสารแบบเดิม เช่น โฆษณาในโทรทัศน์ หรือวิทยุ ใบปลิว เป็ นต้น ( x¯ =
4.26) นอกจากนี้ยงั พบว่า ในช่องทางการสื่อสารการตลาดแบบดิจทิ ลั นัน้ บุคลากรจะให้ความสาคัญกับรูปแบบ
การนาเสนอข้อมูลสินค้า OTOP ประเภทเสือ้ ผ้าและเครือ่ งแต่งกายทีม่ คี วามน่าสนใจ เช่น คลิปวิดโี อ รูปภาพ
อินโฟกราฟิ ก การไลฟ์ สด เป็ นต้น (x¯= 4.25) ซึง่ สอดคล้องไปตามยุคสมัยในปั จจุบนั ทีส่ ่อื ออนไลน์รปู แบบต่าง
ๆ เข้ามามีบทบาทในการตลาดอย่างทัวถึ
่ ง รวมถึงในลาดับถัดมายังให้ความสาคัญกับ การนาเสนอเนื้อ หา

(Content) ข้อมูลสินค้า OTOP ประเภทเสื้อผ้าและเครื่องแต่งกายที่มคี วามแปลกใหม่ มีการเล่าเรื่องราว
(Story) ที่น่ า สนใจ ( x¯ = 4.22) ตลอดจนบุ ค ลากรคิด ว่ า ช่ อ งทางการสื่อ สารการตลาดแบบดิจ ิท ัล มี
ความส าคัญ ต่ อ การตัด สิน ใจซื้อ สิน ค้า OTOP ประเภทเสื้อผ้าและเครื่องแต่ งกายอย่างมาก ( x¯ = 4.14)
เนื่องจากบุคลากรส่วนใหญ่รจู้ กั และเคยได้รบั ข้อมูลเรื่องสินค้า OTOP ประเภทเสือ้ ผ้าและเครื่องแต่งกาย จาก
สื่อ Social Media เช่น Line, Facebook, Twitter, Instagram, Tiktok, YouTube เป็ นหลัก ( x¯ = 4.11)
นอกจากนี้ จากการวิเคราะห์ข้อมูลแบบสอบถามส่ ว นที่ 3 ในเรื่อ งการตัดสินใจซื้อสินค้า OTOP
ประเภทเสือ้ ผ้าและเครื่องแต่งกายของบุคลากรองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย ยังพบผลทีส่ อดคล้องกับ
ปั จจัยช่องทางการสื่อสารการตลาดแบบดิจทิ ลั คือ ในการตัดสินใจซื้อสินค้า OTOP ประเภทเสื้อผ้าและเครื่อง
แต่ งกายของบุ ค ลากรนั น้ จะมีก ารค้น หาข้อ มูล เพิ่ม เติม ก่ อ นจะตัด สิน ใจซื้อ สิน ค้า เช่ น สอบถามผู้ท่ีม ี
ประสบการณ์ เคยใช้ส ินค้า สอบถามโดยตรงจากแหล่งจาหน่ ายสินค้านัน้ และศึกษาจากข้อ มูลออนไลน์
รวมถึงจะมีการพิจารณาถึงคุณสมบัติ ความโดดเด่น ของสินค้า ซึง่ หากภายหลังจากการซือ้ สินค้าไปสวมใส่
แล้วรูส้ กึ พึงพอใจก็จะกลับไปซือ้ ซ้าในครัง้ ต่อไป และจะบอกต่อประสบการณ์ให้กบั ผูอ้ ่นื เสมอ ขณะทีห่ ากการ
ซื้อสินค้าเกิดรู้สกึ ไม่พงึ พอใจในการสวมใส่ ก็จะไม่มที ศั นคติท่ไี ม่ดกี บั สินค้าเสื้อผ้า OTOP อื่น ๆ และยัง
กลับไปซือ้ ซ้าในครัง้ ต่อไป โดยอาจจะเปลีย่ นร้านแต่ไม่เปลีย่ นรูปแบบสินค้าทีอ่ ยากได้
การอภิ ปรายผล
ส่วนที่ 1 เป็ นการอภิปรายผลการศึกษาด้านปั จจัยส่วนบุคคลของบุคลากรองค์การบริหารส่วนจังหวัด
เชียงราย ทีส่ ่งผลต่อการตัดสินใจซือ้ สินค้า OTOP ประเภทเสือ้ ผ้าและเครื่องแต่งกาย โดยจากการสรุปผลจะเห็น
ได้ว่า ปั จจัยด้านระดับการศึกษา และปั จจัยด้านรายได้ต่อเดือน ทีแ่ ตกต่างกัน มีผลต่อการตัดสินใจซือ้ สินค้า
OTOP ประเภทเสือ้ ผ้าและเครื่องแต่งกาย ทีแ่ ตกต่างกัน ซึง่ สอดคล้องกับแนวคิดของศิรวิ รรณ เสรีรตั น์ และ
คณะ (2538) ที่กล่าวว่า การแบ่งส่วนตลาดตามตัวแปรลักษณะส่วนบุคคลเป็ น สิง่ สาคัญ และเป็ นสถิตทิ ว่ี ดั
ประชากรได้ โดยข้อมูลด้านปั จจัยส่วนบุคคลจะมีประสิทธิผลต่อการกาหนดตลาดเป้ าหมายในแง่มุมของ
ความต่างกันทางลักษณะประชากรศาสตร์ ย่อมจะมีลกั ษณะทางจิตวิทยาต่างกัน เช่นเดียวกับการศึกษาของ
วรัญญา โพธิไพรทอง (2556) และ งานวิจยั ของ ดาเรศ รังสีธรรมปั ญญา (2559) จะมีความเหมือนกันในเรื่องของ
ปั จจัยด้านอาชีพ และรายได้เฉลีย่ ต่อเดือน ทีส่ ่งผลต่อการตัดสินใจซือ้ สินค้าและบริการ ทว่าหากสังเกตจะเห็นได้
ว่า ผลการศึกษาของผูว้ จิ ยั มีความต่างออกไปในเรือ่ งปั จจัยด้านเพศ และอายุทแ่ี ตกต่างกัน กลับไม่มสี ่วนส่งผลต่อ
การตัดสินใจซือ้ สินค้าและบริการ ทัง้ นี้ อนุมานได้ว่า ด้วยพืน้ ทีใ่ นการศึกษา และลักษณะกลุ่มตัวอย่างทีต่ ่างกัน จึง
มีการแสดงผลปั จจัยด้านบุคคลทีแ่ ตกต่างกันตามไปด้วยเช่นกัน

มากไปกว่านี้ ผลการศึกษาของผูว้ จิ ยั ยังพบอีกว่า ปั จจัยส่วนบุคคลเรือ่ ง สถานภาพการสมรส ประเภท
ตาแหน่ งงาน ก็ไม่มผี ลต่อการตัดสินใจซื้อ สินค้า OTOP ประเภทเสื้อผ้าและเครื่องแต่งกาย สอดคล้องกับ
การศึกษาของ นัทธมน เดชประภัสสร (2558) ที่พบว่า ความแตกต่างระหว่างปั จจัยเรื่องเพศ อายุ สถานภาพ
สมรส และอาชีพ ไม่ส่งผลต่อการตัดสินใจซือ้ ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารทางอินเทอร์เน็ต
ส่วนที่ 2 เป็ นการอภิปรายผลการศึกษาด้านปั จจัยช่องทางการสื่อสารการตลาดแบบดิจทิ ลั ทีม่ อี ทิ ธิพล
ต่อการตัดสินใจซือ้ สินค้า OTOP ประเภทเสือ้ ผ้าและเครื่องแต่งกายของบุคลากรองค์การบริหารส่วนจังหวัด
เชียงราย ซึ่งจากการสรุปผลจะเห็นได้ว่า ปั จจัยช่องทางการสื่อสารการตลาดแบบดิจทิ ลั ล้วนส่งผลต่ อการ
ตัดสินใจซือ้ สินค้า OTOP ประเภทเสือ้ ผ้าและเครื่องแต่งกาย โดยภาพรวมบุคลากรจะได้รบั ข้อมูลสินค้า OTOP
ประเภทเสือ้ ผ้าและเครื่องแต่งกาย ผ่านช่องทางดิจทิ ลั ออนไลน์ มากกว่า ช่องทางการสื่อสารแบบเดิม และ
พบว่า ในช่องทางการสื่อสารการตลาดแบบดิจทิ ลั นัน้ บุคลากรจะให้ความสาคัญกับ รูปแบบการนาเสนอข้อมูล
สินค้า OTOP ประเภทเสื้อผ้าและเครื่องแต่งกายที่มคี วามน่ าสนใจ เช่น คลิปวิดโี อ รูปภาพ อินโฟกราฟิ ก
การไลฟ์ สด เป็ นต้น โดยสอดคล้องกับแนวคิดการตลาดแบบดิจทิ ลั ที่กล่าวถึง Online PR ว่าเป็ นการนาข่าว
ประชาสัมพันธ์หรือโฆษณาไปฝากไว้กบั เว็บไซต์ เว็บกระทู้ เว็บบอร์ด โซเชียลมีเดีย บล็อก อีเมล์ อาจจะอยู่
ในรูปแบบของข้อความ รูปภาพ วีดโี อ กราฟิ ก ทีล่ กู ค้าจะสามารถเข้าถึงได้ตลอด และควรจะมีการรับคาตอบ
รับและความคิดเห็นจากผูร้ บั ด้วยเพื่อการปรับปรุงแก้ไขในครัง้ ต่อไป
นอกจากนี้ ด้วยยุคสมัยปั จจุบนั ทีส่ ่อื ออนไลน์รปู แบบต่าง ๆ เข้ามามีบทบาทในการตลาดอย่างทัวถึ
่ ง
ส่งผลให้บุคลากรยังให้ความสาคัญกับการนาเสนอเนื้อหา (Content) ข้อมูลสินค้า OTOP ประเภทเสือ้ ผ้าและ
เครื่องแต่งกายที่มคี วามแปลกใหม่ มีการเล่าเรื่องราว (Story) ที่น่าสนใจ ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิด Content
Marketing ที่ม ีใ จความส าคัญ ว่ า เนื้ อ หาสาระที่เ กี่ย วข้อ งกับ แบรนด์ถือ เป็ น ประโยชน์ ต่ อ ผู้ร ับ สารที่ม ี
วัตถุประสงค์ทแ่ี ตกต่างกัน เช่น ทาให้รจู้ กั แบรนด์,ทาให้มคี วามชอบในตัวแบรนด์,ทาให้แบรนด์น่าเชื่อถือ,ทา
ให้แบรนด์น่าสนใจ สามารถสร้างภาพลักษณ์ให้ทาให้มลี ูกค้าเพิม่ มากขึน้ ทัง้ นี้กลุ่มตัวอย่างยังมองว่า ช่อง
ทางการสื่อสารการตลาดแบบดิจทิ ลั มีความสาคัญต่อการตัดสินใจซือ้ สินค้า OTOP ประเภทเสือ้ ผ้าและเครื่อง
แต่งกายอย่างมาก
ดังนัน้ จึงเป็ นตามหลัก แนวคิด การตลาดแบบดิจ ิท ัล รูปแบบ Social Media Marketing ที่ก ล่ า วถึง
ประโยชน์ของช่องทางแอพพลิเคชันและสื
่
่อออนไลน์ทุกชนิด ในแง่ของการเป็ นสื่อกลางในการสื่อสารสอง
ทางกับผู้รบั โดยสามารถออกแบบกลยุทธ์เทคนิควิธตี ่าง ๆ ในการสื่อสารไปยังกลุ่มเป้ าหมายได้ดี และจะ
ช่วยเพิม่ การรับรู้ถึงแบรนด์ เพิม่ การมีส่วนร่วมโดยมีการสร้างความสัมพันธ์ให้มกี ารติดตามข่าวสารใหม่
สามารถดึงดูดลูกค้าที่สนใจให้เข้ามาได้มากยิง่ ขึ้น และสามารถปรับปรุงประสบการณ์ของลูกค้าให้ได้รบั
ประสบการณ์ทเ่ี พิม่ มากขึน้ อย่างไรก็ตาม ด้านการได้รบั ข้อมูลเรื่องสินค้า OTOP ประเภทเสือ้ ผ้าและเครื่อง
แต่งกาย จาก E-mail แนะนาสินค้า สอดคล้องตามแนวคิด การตลาดแบบดิจทิ ลั รูปแบบ Email Marketing
หรืออีเมล์การตลาดถือเป็ นเครือ่ งมือสื่อสารทีม่ มี านานในอดีตไม่เป็ นทีน่ ิยมในปั จจุบนั

นอกจากนี้ ในเรื่อ งการตัดสินใจซื้อสินค้า OTOP ประเภทเสื้อผ้าและเครื่องแต่ งกายของบุค ลากร
องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย ยังพบผลที่สอดคล้องกับปั จจัย ช่องทางการสื่อสารการตลาดแบบดิจทิ ลั
คือ ในการตัดสินใจซื้อสินค้า OTOP ประเภทเสื้อผ้าและเครื่องแต่งกายของบุคลากรนัน้ จะมีการค้นหาข้อมูล
เพิม่ เติมก่อนจะตัดสินใจซือ้ สินค้า เช่น สอบถามผูท้ ม่ี ปี ระสบการณ์เคยใช้สนิ ค้า สอบถามโดยตรงจากแหล่ง
จาหน่ ายสินค้านัน้ และศึกษาจากข้อมูลออนไลน์ รวมถึงจะมีการพิจารณาเปรียบเทียบถึงคุณสมบัติ ความ
โดดเด่น ของสินค้า เช่นเดียวกับกฤตยา จันทร์แสนตอ (2558) ที่ในงานวิจยั พบว่าในกระบวนการตัดสินใจซือ้
ด้านสูงสุดคือ การยอมรับปั ญหาเป็ นไปตามกระแสนิยมในสังคม รองลงมาคือ การประเมินผลทางเลือก ได้แก่
ความสะดวกในการสังซื
่ ้อ และการตัดสินใจซื้อ คือยี่ห้อเป็ นที่รู้จกั และมีภาพลักษณ์ ท่ดี ี ที่มผี ลต่อกระบวนการ
ตัดสินใจซือ้ แตกต่างกัน อย่างมีนยั สาคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ 0.05
ข้อเสนอแนะ
จากผลการศึกษาปั จจัยด้านต่างๆ และการจัดเรียงลาดับปั จจัยด้านที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้า
OTOP ประเภทเสื้อผ้าและเครื่องแต่ งกาย ผู้ว ิจยั จึงมีข้อเสนอแนะต่ อผู้ท่ตี ้องการนาไปปรับใช้จริง คือ ยุค
ปั จจุบนั โดยเฉพาะในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด – 19 ทีท่ าให้การตลาดเชิงรับ หรือการซือ้ ขาย
หน้าร้านนัน้ ทาได้ยาก จึงเป็ นเหตุผลส่วนหนึ่งที่ทาให้การตลาดเชิงรุกในรูปแบบการตลาดออนไลน์ เข้ามามี
บทบาทต่อผู้บริโภคมากขึ้น ดังนัน้ การจาหน่ ายสินค้า OTOP ประเภทเสื้อผ้าและเครื่องแต่งกาย หากมองใน
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ปั จจุบนั ในขณะที่หน่ วยงานที่รบั ผิดชอบด้านการส่งเสริมอาชีพ ก็สามารถจัดอบรมให้ความรู้ผู้ประกอบการ
เกี่ยวกับการจัดท าการตลาดออนไลน์ การจัดหาช่ อ งทางจ าหน่ าย หรือ เว็บไซต์ ใ นการเสนอขายให้แก่
ผูป้ ระกอบการ เช่น การทาเพจ Facebook การทา Line Official การสร้างเรือ่ งราวให้กบั สินค้าต่าง ๆ เป็ นต้น
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