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บทคดัย่อ 

การวิจัยเ ร่ือง ปัจจัยท่ีมีผลต่อพฤติกรรมการเลือกซ้ือผลิตภัณฑ์ OTOP 

กรณีศึกษาผลิตภณัฑ์ OTOP ในภาคกลาง มีวตัถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาพฤติกรรมการ

เลือกซ้ือผลิตภณัฑ ์OTOP 2) เพื่อศึกษาปัจจยัทางการตลาด ท่ีมีผลต่อการเลือกซ้ือ 3) เพื่อ

ศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อการเลือกซ้ือผลิตภณัฑ ์OTOP  

 ผลการวิจยัพบว่า 1) พฤติกรรมการเลือกซ้ือผลิตภณัฑ์ OTOP ไดแ้ก่ อาหาร     

2) ปัจจยัการตลาดท่ีมีผลต่อการเลือกซ้ือ ไดแ้ก่ บุคคลากรทางการบริการ 3) ปัจจยัท่ีมีผล

ต่อการเลือกซ้ือผิตภณัฑ ์OTOP ไดแ้ก่ คุณภาพของผลิตภณัฑ ์รองลงมาไดแ้ก่ ตรา และ

ยีห่อ้ของผลิตภณัฑ ์

ค าส าคญั : พฤติกรรมการเลือกซ้ือผลิตภณัฑ ์OTOP, ผลิตภณัฑ ์OTOP ในภาคกลาง 
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Abstract 

The objectives of this survey research were. 1) To study the behavior of 

purchasing OTOP products. 2) To study marketing factors. 3) To study the factors 

affecting the purchase of OTOP products. 

The results of the research were as follows 1) The behavior of purchasing 

OTOP products such as food 2) Marketing factors affecting purchasing choices include 

service personnel. 3) To study the factors affecting the purchase of OTOP products. 

Keywords: Purchase behavior of OTOP products, central OTOP products in the 

region. 

 

บทน า 

ในภาวะท่ีเศรษฐกิจของประเทศต่างก าลงัแข่งขนักนัอย่างมากทั้งดา้นการคา้             

การลงทุน และการส่ือสาร ท่ามกลางบรรยากาศของกระแสโลกาภิวัตน์และ

ความกา้วหน้าของวิทยาการแขนงต่าง ๆ การพฒันาเพื่อการส่งออกผลิตภณัฑ์ OTOP 

นับเป็นกลไกในการขับเคล่ือนเศรษฐกิจของประเทศอีกทางหน่ึงท่ีสอดคล้องกับ

ยุทธศาสตร์การพฒันาขีดความสามารถในการแข่งขนัของไทยในตลาดโลก ดว้ยการ

อาศยัการพึ่งพาเศรษฐกิจในประเทศ และต่างประเทศควบคู่กนัดว้ย ซ่ึงการท่ีจะพฒันาให้

ผลิตภณัฑ์ OTOP มีลู่ทางการส่งออกสดใสจ าเป็นท่ีภาครัฐตอ้งให้การสนับสนุนและ

แกไ้ขปัญหาอุปสรรคท่ีเก่ียวขอ้งอยา่งต่อเน่ือง พร้อมกบัสร้างจุดแขง็และเอกลกัษณ์ของ

ผลิตภณัฑ ์OTOP เพื่อดึงดูดความสนใจจากตลาดต่างประเทศใหม้ากข้ึน ซ่ึงนอกจากจะ

เป็นส่วนหน่ึงของการเสริมรายได้ ส่งเสริมการใช้ภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน และสร้างความ

แข็งแกร่งแก่ชุมชนระดับฐานรากแล้ว ในระดับมหภาคยงัเป็นการเสริมสร้างความ

แขง็แกร่งต่อระบบเศรษฐกิจของประเทศใหเ้ติบโตอยา่งมัน่คง และยัง่ยนืมากข้ึน ดงันั้น 
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การส่งเสริมผลิตภณัฑ์ OTOP เพื่อการส่งออกจึงเป็นแนวทางส าคญัท่ีจะช่วยสนบัสนุน

ภาคการส่งออกของไทยใหข้ยายตวัไดอ้ยา่งต่อเน่ืองควบคู่กบัการพฒันาขีดความสามารถ

การแข่งขนัในเชิงเศรษฐกิจทุก ๆ ดา้น เพื่อกา้วให้ทนักบัความเคล่ือนไหวในตลาดโลก

อนัจะน าไปสู่การสร้างเสถียรภาพและความมัน่คงแก่ระบบเศรษฐกิจของประเทศต่อไป

ในภายหนา้ 

โครงการหน่ึงต าบล หน่ึงผลิตภณัฑ ์หรือ One Tambon One Product (OTOP)            

เป็นโครงการท่ีมุ่งหวงัให้คนในชุมชน ไดน้ าภูมิปัญญาท่ีมีอยู่มาพฒันาสร้างสรรค์เป็น

ผลิตภณัฑ ์จ าหน่ายสร้างรายไดใ้หก้บัตนเอง ครอบครัวและชุมชน ด าเนินงานมาตั้งแต่ปี 

พ.ศ. 2546 จนถึงปัจจุบัน โดยมีระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยคณะกรรมการ

อ านวยการหน่ึงต าบล หน่ึงผลิตภณัฑ์แห่งชาติ ประกาศ ณ วนัท่ี 7 กนัยายน พ.ศ. 2544 

ให้มีคณะกรรมการอ านวยการหน่ึงต าบล หน่ึงผลิตภณัฑ์แห่งชาติ หรือเรียกโดยย่อว่า 

“กอ.นตผ.” และก าหนดให ้กอ.นตผ. มีอ  านาจหนา้ท่ีในการก าหนดนโยบายยทุธศาสตร์ 

และแผนแม่บท การด าเนินงาน “หน่ึงต าบล หน่ึงผลิตภณัฑ์” ก าหนดมาตรฐานและ

หลกัเกณฑก์ารคดัเลือกและข้ึนบญัชีผลิตภณัฑดี์เด่นของต าบล รวมทั้งสนบัสนุนใหก้าร

ด าเนินงานเป็นไปตามนโยบาย ยุทธศาสตร์และแผนแม่บทโครงการหน่ึงต าบล หน่ึง

ผลิตภัณฑ์อย่างมีประสิทธิภาพ ผลปรากฏว่าสามารถสร้างรายได้ให้กับชุมชน และ

ประชาชนในทอ้งถ่ินต่าง ๆ ทัว่ประเทศ และก่อใหเ้กิดผูผ้ลิต/ผูป้ระกอบการ OTOP และ

ผลิตภณัฑ์ใหม่ ๆ เพิ่มข้ึนอย่างต่อเน่ือง เป็นการสร้างเศรษฐกิจฐานรากให้เขม้แขง็ โดย

หน่วยงานภาครัฐให้การสนับสนุนช่วยเหลือด้านความรู้ เทคโนโลยี ทุน การบริหาร

จดัการ เช่ือมโยงสินคา้จากชุมชนไปสู่ตลาดทั้ งในประเทศ และต่างประเทศ (ส านัก

ส่ ง เ ส ริ ม ภู มิ ปั ญญ าท้ อ ง ถ่ิ น แ ล ะ วิ ส า ห กิ จ ชุ ม ชน  ก ร ม ก า ร พัฒน า ชุ ม ชน 

กระทรวงมหาดไทย) 

จากแนวคิดของโครงการหน่ึงต าบล หน่ึงผลิตภณัฑ์ หรือ One Tambon One 

Product (OTOP) ท าให้ประชาชน ภาครัฐและภาคเอกชนหันมาให้ความสนใจ และให้

ความร่วมมือท่ีจะพฒันาสินคา้ OTOP ใหมี้คุณภาพท่ีดี และเป็นท่ีตอ้งการของตลาดมาก
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ยิ่งข้ึน เพราะในแต่ละต าบลในประเทศไทยนั้นลว้นมีของดีท่ีน่าให้การส่งเสริมทั้งส้ิน 

และในภาคกลางนั้นมีจ  านวนผูผ้ลิต ผูป้ระกอบการ OTOP มากถึง 20,191 ราย มีจ  านวน

ผลิตภณัฑ ์OTOP มากถึง 48,454 ผลิตภณัฑ ์(กรมการพฒันาชุมชน,2563) จึงควรใหก้าร

สนบัสนุนในการพฒันาผลิตภณัฑใ์หเ้ป็นท่ีนิยมมากยิง่ข้ึน 

ดงันั้นผูว้ิจยัจึงมีความสนใจท่ีจะศึกษาถึงปัจจยัท่ีมีผลต่อพฤติกรรมการเลือก

ซ้ือสินคา้ OTOP เพื่อตอบสนองต่อความตอ้งการของผูบ้ริโภคท่ีมีการเปล่ียนแปลงอยู่

เสมอ เน่ืองจากผลกระทบดา้นต่าง ๆ ในปัจจุบนัต่างกมี็ผลต่อการเปล่ียนแปลงพฤติกรรม

และค่านิยมของผูบ้ริโภค ดงันั้นภาคธุรกิจเอกชน รวมทั้งกลุ่มผลิตภณัฑ์หน่ึงต าบลหน่ึ

ผลิตภณัฑ์ ต่างก็ตอ้งมีการพฒันาปรับปรุงผลิตภณัฑ์อย่างต่อเน่ือง เพื่อให้ผลิตภณัฑ์มี

ความโดดเด่น ผ่านมาตรฐานรับรองคุณภาพต่าง ๆ ท่ีสูงข้ึน และยกระดบัผลิตภณัฑ์ให้

เป็นท่ียอมรับในระดบัสากลต่อไปตลอดจนเพื่อเป็นขอ้มูลท่ีเป็นประโยชน์กบัผูท่ี้สนใจ

และผูเ้ก่ียวขอ้งต่อไป 

วตัถุประสงค์การวจิัย 

1 เพื่อศึกษาพฤติกรรมการเลือกซ้ือผลิตภณัฑ์ OTOP กรณีศึกษาผลิตภณัฑ์ 

OTOP ในภาคกลาง จ  าแนกตามปัจจยัส่วนบุคคล 

2 เพื่อศึกษาปัจจยัทางการตลาดท่ีมีผลต่อพฤติกรรมการเลือกซ้ือผลิตภณัฑ์ 

OTOP กรณีศึกษาผลิตภณัฑ ์OTOP ในภาคกลาง 

3 เพื่อ ศึกษาปัจจัย ท่ี มีผลต่อพฤติกรรมการเลือกซ้ือผลิตภัณฑ์ OTOP 

กรณีศึกษาผลิตภณัฑ ์OTOP ในภาคกลาง 

ขอบเขตงานวจิัย 
การวิจัยคร้ังน้ีเป็นการศึกษา เร่ือง ปัจจัยท่ีมีผลต่อพฤติกรรมการเลือกซ้ือ

ผลิตภณัฑ์ OTOP กรณีศึกษาผลิตภณัฑ์ OTOP ในภาคกลาง มีกรอบแนวคิดในการวิจยั 

ดงัน้ี 
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1. ด้านประชากรและกลุ่มตัวอย่าง ประชากรท่ีศึกษา ไดแ้ก่ประชากรท่ีอาศยั

อยูใ่นเขตกรุงเทพมหานคร จ านวน 400 คน 

2. ขอบเขตด้านเน้ือหา: ในการศึกษาคร้ังน้ี ผูว้จิยัศึกษาไดมุ่้งศึกษาปัจจยัท่ีมีผล

ต่อพฤติกรรมการเลือกซ้ือผลิตภณัฑ ์OTOP กรณีศึกษาผลิตภณัฑ ์OTOP ในภาคกลาง 

3. ระยะเวลาที่ใช้ในการศึกษา เร่ิมตั้ งแต่เดือนพฤษภาคม 2564 ถึง เดือน

มิถุนายน 2564 

กรอบแนวคดิการวจิัย 

                ตัวแปรอสิระ         ตัวแปรตาม  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ปัจจัยส่วนบุคคล 
- เพศ 
- อาย ุ
- ระดบัการศึกษา 
- รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 
- อาชีพ 

ปัจจัยทางการตลาด 

- ดา้นผลิตภณัฑ ์

- ดา้นราคา 

- ดา้นการจดัจ าหน่าย 

- ดา้นการส่งเสริมการตลาด 

- ดา้นบุคลากร 

- ดา้นกระบวนการ 

- ดา้นลกัษณะทางกายภาพ 
ท่ีมา: Kotler and Armstrong (2011) 

พฤติกรรมการเลือกซ้ือผลติภัณฑ์ 

OTOP กรณศึีกษาผลติภัณฑ์ 

OTOP ในภาคกลาง 

- ประเภทของสินคา้ OTOP 

- วตัถุประสงคใ์นการเลือกซ้ือ 

- บุคคลท่ีมีอิทธิพล 

- ช่วงเวลาในการเลือกซ้ือ 

- ลกัษณะในการเลือกซ้ือ 
ท่ีมา: ชุติมา น่ิมนวล (2563) 
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วธิีด าเนินการวจิัย 

การศึกษาวิจยัคร้ังน้ีผูว้ิจยัไดด้ าเนินการตามระเบียบวิธีวิจยั ดงัน้ีคือ มีวิธีการ

เกบ็รวบรวมขอ้มูล มีประชากรและกลุ่มตวัอยา่ง มีเคร่ืองมือท่ีใชใ้น การวิจยั วิธีการเก็บ

รวบรวมขอ้มูล และสถิติท่ีใชใ้นการวเิคราะห์ขอ้มูล ดงัน้ีคือ 

วธีิการเกบ็รวบรวมข้อมูล ขอ้มูลท่ีใชใ้นการศึกษาแบ่งออกเป็น 2 ประเภทคือ 

1. แหล่งขอ้มูลปฐมภูมิ (Primary Data) เป็นขอ้มูลท่ีไดจ้ากแบบสอบถาม ซ่ึง

ผูว้ิจยัด าเนินการรวบรวมโดยการเก็บขอ้มูลภาคสนามโดยก าหนดกลุ่มตวัอย่าง จ  านวน 

400 ตวัอยา่ง 

2. ขอ้มูลทุติยภูมิ (Secondary Data) ไดจ้ากศึกษาคน้ควา้รวบรวมขอ้มูลเอกสาร 

บทความทางวิชาการ วิทยานิพนธ์ ผลการวิจยัขอ้มูลทางสถิติจากหน่วยงานของรัฐบาล

เอกชน และอ่ืน ๆ รวมทั้งคน้หาขอ้มูลเพิ่มเติมจากเวบ็ไซตต่์าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง 

เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจิัย 

เคร่ืองมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมขอ้มูล คือ แบบสอบถาม (Questionnaire) 
โดยแบ่งออกเป็น 5 ขั้นตอน ดงัน้ี 

ตอนที่ 1 เป็นแบบสอบถามเก่ียวกบัขอ้มูลส่วนบุคคลของประชากรท่ีอาศยัอยู่
ในเขตกรุงเทพมหานคร ซ่ึงเป็นขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม ไดแ้ก่ เพศ อายุ 
ระดบัการศึกษา รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน และอาชีพ รวม 5 ขอ้ มีลกัษณะแบบสอบถามเป็น
แบบส ารวจรายการ(Checklist) 

ตอนที่ 2 เป็นแบบสอบถามเก่ียวกบัพฤติกรรมการเลือกซ้ือสินคา้ OTOP ของ
ผูต้อบแบบสอบถาม ประกอบดว้ย ประเภทของผลิตภณัฑ ์OTOP  วตัถุประสงคใ์นการ
เลือกซ้ือ บุคคลท่ีมีอิทธิพล ช่วงเวลาในการเลือกซ้ือ และลกัษณะในการเลือกซ้ือ รวม 5 
ขอ้ มีลกัษณะแบบสอบถามเป็นแบบส ารวจรายการ (Checklist) 
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ตอนที่ 3 เป็นแบบสอบถามเก่ียวกบัปัจจยัทางการตลาด ไดแ้ก่ ดา้นผลิตภณัฑ์ 
ดา้นราคา ดา้นการจดัจ าหน่าย ดา้นการส่งเสริมการตลาด ดา้นบุคลากร ดา้นกระบวนการ 
และด้านลกัษณะทางกายภาพ รวม 34 ขอ้ มีลกัษณะแบบสอบถามเป็นแบบมาตรวดั
ประเมินค่าความส าคญั  5 ระดบั (Rating Scale) 

ผูว้ิจยัใช้หลกัเกณฑ์การประเมิน โดยการแบ่งช่วงการแปลผลการวิเคราะห์
ขอ้มูลท่ีไดจ้ากการเก็บรวบรวมขอ้มูลแบบสอบถามปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการ
เลือกซ้ือผลิตภณัฑ์ OTOP กรณีศึกษาผลิตภณัฑ์ OTOP ในภาคกลาง ดว้ยการหาความ
กวา้งของอนัตรภาคชั้น โดยใชสู้ตรการหาความกวา้งของอนัตรภาคชั้น ดงัน้ี 

ช่วงคะแนน =
คะแนนสูงสุด − คะแนนต ่าสุด

จ านวนระดบัชั้น
 

 

ส าหรับการวจิยัในคร้ังน้ี ไดช่้วงคะแนนเท่ากบั  
5−1

5
= 0.8  

โดยแบ่งเป็น 5 ระดับ เพื่อใช้ในการตีความหมายของค่าเฉล่ียท่ีใช้ในการ
วเิคราะห์ค่าในตอนท่ี 4 ดงัน้ี 

คะแนนเฉล่ียระหวา่ง 4.21 – 5.00 หมายถึง เห็นดว้ยมากท่ีสุด 

คะแนนเฉล่ียระหวา่ง 3.41 – 4.20 หมายถึง เห็นดว้ยมาก 

คะแนนเฉล่ียระหวา่ง 2.61 – 3.41 หมายถึง เห็นดว้ยปานกลาง 

คะแนนเฉล่ียระหวา่ง 1.81 – 2.60 หมายถึง เห็นดว้ยนอ้ย 

คะแนนเฉล่ียระหวา่ง 1.00 – 1.80 หมายถึง เห็นดว้ยนอ้ยท่ีสุด 

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง  

ประชากรเป้าหมายท่ีใช้ในการวิจัยคร้ังน้ี คือ ประชากรท่ีอาศยัอยู่ในเขต

กรุงเทพมหานคร จ านวน 5,588,222 คน (ท่ีมา: ส านักสถิติพยากรณ์ ส านักงานสถิติ

แห่งชาติ) โดยใช้สูตรท่ีค  านวณขนาดกลุ่มของ Yamane (อา้งอิงใน สุวิมล ติรกานันท์, 
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2557, หนา้ 174) ท่ีระดบัความเช่ือมัน่ 95% ยอมใหเ้กิดความคลาดเคล่ือนในการประมาณ

ค่าสัดส่วนเกิดข้ึนไดใ้นระดบั 5%  

การสุ่มตัวอย่าง 

ในการวิจัยคร้ังน้ี  ผู ้วิจัยได้ท าการสุ่มตัวอย่างแบบบังเอิญ (Accidental 
Sampling) คือการสุ่มตวัอย่างโดยผูว้ิจยัพยายามเก็บตวัอย่างเท่าท่ีจะท าได ้ตามท่ีมีอยู่ 
หรือท่ีไดรั้บความร่วมมือ ตวัอยา่งท่ีไดจึ้งเป็นกรณีท่ีเผอิญ หรือยนิดีใหค้วามร่วมมือตาม
จ านวนท่ีตอ้งการ 

การเกบ็รวบรวมข้อมูล 

ในการวิจยัคร้ังน้ี ผูว้ิจยัใชว้ิธีการเกบ็ขอ้มูลดว้ยการน าแบบสอบถามมาท าเป็น
แบบสอบถาม Online โดยใช้ Google Form และส่งแบบสอบถามให้กลุ่มตวัอย่างผ่าน
ทาง Social Media โดยมีการตั้งค่าไวว้่า เม่ือครบตามจ านวน ก็จะปิดรับแบบสอบถาม
ทนัที 

การวเิคราะห์ข้อมูล 

ผู ้วิจัยมีการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูป ประมวลผลด้วย
คอมพิวเตอร์ โดยวิธีทางสถิติท่ีน ามาใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ สถิติพรรณนา 
(Descriptive Statistic) โดยน ามาวเิคราะห์ดงัน้ี 

1. ใช้ค่าร้อยละ (Percentage) และค่าความถ่ี (Frequency) ในการวิเคราะห์ตวั
แปรท่ีมีระดับการวดัเชิงกลุ่ม ในการอธิบายปัจจยัส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ ระดับ
การศึกษา รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน และอาชีพ และพฤติกรรมการเลือกซ้ือสินคา้ OTOP 

2. ใช้ค่าเฉล่ีย (Mean) และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) ใน
การวเิคราะห์ตวัแปรท่ีมีระดบัการวดัเชิงปริมาณ ไดแ้ก่ ปัจจยัทางการตลาด 
สรุปผลการวจิัย 
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การวิเคราะห์ขอ้มูลจากแบบสอบถามการวิจยัเร่ือง ปัจจยัท่ีมีผลต่อพฤติกรรม
การเลือกซ้ือผลิตภณัฑ์ OTOP กรณีศึกษาผลิตภณัฑ์ OTOP ในภาคกลาง สามารถสรุป
ผลไดด้งัต่อไปน้ี 

1.  ผลการวิ เ คราะห์ข้อ มูล ส่วนบุคคลของประชากร ท่ีอาศัยในเขต
กรุงเทพมหานครท่ีเป็นกลุ่มตวัอย่าง ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 66.5 มีอายุ
ระหวา่ง 31-40 ปี คิดเป็นร้อยละ 28.2 มีระดบัการศึกษาปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 53.5 มี
รายได้เฉล่ียต่อเดือน 20,001 – 30,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 59.8 และมีอาชีพพนักงาน
บริษทัเอกชน คิดเป็นร้อยละ 33.3 

2. ผลการวิเคราะห์พฤติกรรมการเลือกซ้ือผลิตภณัฑ์ OTOP พบว่าประเภท

ของผลิตภณัฑ์ OTOP คือ อาหาร คิดเป็นร้อยละ 33.3 มีวตัถุประสงคส์ าคญัท่ีสุดในการ

เลือกซ้ือสินคา้ OTOP เพื่อใชเ้องส่วนตวั คิดเป็นร้อยละ 37.3 บุคคลท่ีมีอิทธิพลมากท่ีสุด

ในการเลือกซ้ือสินคา้ OTOP คือ ตนเอง คิดเป็นร้อยละ 25.3 ช่วงเวลาท่ีเลือกซ้ือสินคา้ 

OTOP ส่วนใหญ่เป็นวนัเสาร์-อาทิตย ์คิดเป็นร้อยละ 54.5 และลกัษณะการเลือกซ้ือสินคา้ 

OTOP ส่วนใหญ่ซ้ือทนัทีเม่ือเห็นสินคา้ คิดเป็นร้อยละ 71.0 

3. ผลการวิเคราะห์ปัจจัยทางการตลาดท่ีมีผลต่อพฤติกรรมการเลือกซ้ือ

ผลิตภณัฑ ์OTOP โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด มีค่าเฉล่ีย 4.41 เม่ือพิจารณารายดา้น

แล้วพบว่า ผูต้อบแบบสอบถามเห็นด้วยมากท่ีสุด คือ ด้านบุคลากร มีค่าเฉลี่ย 4.58 

รองลงมาคือ ดา้นกระบวนการ มีค่าเฉล่ีย 4.57 ในขณะดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย นอ้ย

ท่ีสุดโดยมีค่าเฉล่ีย 4.17 

- ดา้นผลิตภณัฑ์ โดยรวมอยูใ่นระดบัเห็นดว้ยมากท่ีสุด มีค่าเฉล่ียร้อยละ 4.37 

และเม่ือพิจารณารายข้อแล้ว พบว่าผู ้ตอบแบบสอบถามเห็นด้วยกับคุณภาพของ

ผลิตภณัฑ ์โดยมีค่าเฉล่ีย 4.74 รองลงมาเห็นดว้ยกบัตรายีห่อ้ของผลิตภณัฑ ์โดยมีค่าเฉล่ีย 

4.44 ในขณะเดียวกนัเห็นดว้ยกบัการมีรับประกนัรับคืนสินคา้ท่ีช ารุดจากการผลิต นอ้ย

ท่ีสุดโดยมีค่าเฉล่ีย 4.15 
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- ดา้นราคา โดยรวมอยูใ่นระดบัเห็นดว้ยมากท่ีสุด มีค่าเฉล่ียร้อยละ 4.30 และ

เม่ือพิจารณารายขอ้แลว้ พบว่าผูต้อบแบบสอบถามเห็นด้วยกบัราคาของผลิตภณัฑ์มี

ความเหมาะสม โดยมีค่าเฉล่ีย 4.62 รองลงมาเห็นดว้ยกบัมีการใหข้อ้มูลราคาสินคา้ โดยมี

ค่าเฉล่ีย 4.36 ในขณะเดียวกนัเห็นดว้ยกบัมีระดบัราคาท่ีหลากหลาย นอ้ยที่สุดโดยมี

ค่าเฉล่ีย 3.97 

- ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย โดยรวมอยูใ่นระดบัเห็นดว้ยมากท่ีสุด มีค่าเฉล่ีย

ร้อยละ 4.17 และเม่ือพิจารณารายขอ้แลว้พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามเห็นดว้ยการสั่งซ้ือ

ผา่นช่องทางออนไลน ์โดยมีค่าเฉล่ีย 4.37 รองลงมาเห็นดว้ยกบัมีวิธีแสดงการผลิตสินคา้

ให้ลูกคา้ชม โดยมีค่าเฉล่ีย 4.18 ในขณะเดียวกนัเห็นดว้ยกบัความสะดวกในการหาซ้ือ 

นอ้ยท่ีสุดโดยมีค่าเฉล่ีย 4.02 

- ดา้นการส่งเสริมการตลาด โดยรวมอยู่ในระดบัเห็นดว้ยมากท่ีสุด มีค่าเฉล่ีย

ร้อยละ 4.36 และเม่ือพิจารณารายขอ้แลว้ พบว่าผูต้อบแบบสอบถามเห็นด้วยกบัการ

ส่งเสริมการขาย เช่น การใหส่้วนลด มีของแถม โดยมีค่าเฉล่ีย 4.53 รองลงมาเห็นดว้ยกบั

การการโฆษณาประชาสัมพนัธ์ผ่านส่ือต่าง ๆ โดยมีค่าเฉล่ีย 4.35 ในขณะเดียวกนัเห็น

ดว้ยกบัการสามารถชมสินคา้ไดท้างเวบ็ไซต ์นอ้ยท่ีสุดโดยมีค่าเฉล่ีย 4.19 

- ดา้นบุคลากร โดยรวมอยู่ในระดบัเห็นดว้ยมากท่ีสุด มีค่าเฉล่ียร้อยละ 4.58 

และเม่ือพิจารณารายข้อแล้ว พบว่าผูต้อบแบบสอบถามเห็นด้วยกับการบริการของ

พนักงานขาย โดยมีค่าเฉล่ีย 4.45 รองลงมาเห็นดว้ยกบัพนักงานขายมีอธัยาศยัดี โดยมี

ค่าเฉล่ีย 4.36 ในขณะเดียวกนัเห็นดว้ยกบัการท่ีพนักงานขายแต่งกายสุภาพ นอ้ยที่สุด

โดยมีค่าเฉล่ีย 3.73 

- ดา้นกระบวนการโดยรวมอยู่ในระดับเห็นด้วยมากท่ีสุด มีค่าเฉล่ียร้อยละ 

4.57 และเม่ือพิจารณารายขอ้แลว้ พบว่าผูต้อบแบบสอบถามเห็นดว้ยกบัการมีกระบวน

การการใหบ้ริการท่ีรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ โดยมีค่าเฉล่ีย 4.63 รองลงมาเห็นดว้ยกบั

การใหบ้ริการทุกอยา่งเสมอภาคโดยมีค่าเฉล่ีย 4.35 ในขณะเดียวกนัเห็นดว้ยกบัมีสินคา้

ตวัอยา่งใหท้ดลอง นอ้ยท่ีสุดโดยมีค่าเฉล่ีย 4.06 



11 
 

- ดา้นลกัษณะทางกายภาพ โดยรวมอยู่ในระดบัเห็นดว้ยมากท่ีสุด มีค่าเฉล่ีย

ร้อยละ 4.53 และเม่ือพิจารณารายขอ้แลว้ พบว่าผูต้อบแบบสอบถามเห็นดว้ยกบัมีท่ีจอด

รถไดส้ะดวก โดยมีค่าเฉล่ีย 4.26 รองลงมาเห็นดว้ยกบัสถานท่ีจดัจ าหน่ายมีภาพลกัษณ์ท่ี

ดี มีการจดัวางสินคา้เป็นระเบียบสะอาดเรียบร้อยโดยมีค่าเฉล่ีย 4.22 ในขณะเดียวกนัเห็น

ดว้ยกบัสถานท่ีจดัจ าหน่ายมีพื้นท่ีกวา้งขวางไม่แออดั นอ้ยท่ีสุดโดยมีค่าเฉล่ีย 4.06 

อภิปรายผล 

จากการศึกษาปัจจัยท่ีมีผลต่อพฤติกรรมการเลือกซ้ือผลิตภัณฑ์ OTOP 
กรณีศึกษาผลิตภณัฑ ์OTOP ในภาคกลาง สามารถสรุปไดต้ามวตัถุประสงค ์ดงัน้ี  

1. ขอ้มูลส่วนบุคคลของประชากรท่ีอาศยัในเขตกรุงเทพมหานครท่ีเป็นกลุ่ม
ตวัอย่าง พบว่าเป็นเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 66.5 เน่ืองจากเพศหญิงเป็นกลุ่มท่ีมีการ
ตดัสินใจในการเลือกซ้ือสินคา้ และมีอ านาจในการใช้จ่ายมากกว่าเพศชาย ซ่ึงผลการ
วิเคราะห์สอดคลอ้งกบัผลการวิจยัของ เกศทิพย ์กร่ีเงิน สมภพ สุวรรณรัฐ สุวรรณา นาค
วบูิลยว์งศ ์(2561) ท่ีไดศึ้กษาวจิยัเร่ือง ปัจจยัท่ีมีผลต่อการซ้ือผลิตภณัฑชุ์มชน ประเภทผา้ 
เคร่ืองแต่งกาย ของผูบ้ริโภค 

- มีอายุระหว่าง 31-40 ปี คิดเป็นร้อยละ 28.2 เน่ืองจากส่วนใหญ่อยู่ในวยั
ท างาน และมีหนา้ท่ีการงานท่ีมัน่คง ซ่ึงผลการวเิคราะห์สอดคลอ้งกบัผลการวจิยัของ เกศ
ทิพย ์กร่ีเงิน สมภพ สุวรรณรัฐ สุวรรณา นาควบูิลยว์งศ ์(2561) ท่ีไดศึ้กษาวจิยัเร่ือง ปัจจยั
ท่ีมีผลต่อการซ้ือผลิตภณัฑชุ์มชน ประเภทผา้ เคร่ืองแต่งกาย ของผูบ้ริโภค 

- มีระดบัการศึกษาปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 53.5 เน่ืองจากในทุกวนัน้ีการรับ
สมคัรคนเขา้ท างานมกัจะรับดว้ยวฒิุปริญญาตรี อีกทั้งวฒิุปริญญาตรีเป็นวฒิุท่ีสามารถหา
งานไดง่้าย  ซ่ึงผลการวิเคราะห์สอดคลอ้งกบัผลการวิจยัของ ชุติมา น่ิมนวล (2563) ท่ีได้
ศึกษาวิจัยเร่ือง ปัจจัยท่ีมีผลต่อพฤติกรรมการเลือกซ้ือผลิตภัณฑ์ OTOP กรณีศึกษา
ผลิตภณัฑ ์OTOP:  จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา 

- มีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 20,001 – 30,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 59.8 ซ่ึงผลการ
วิเคราะห์สอดคลอ้งกบัผลการวิจยัของ เกศทิพย ์กร่ีเงิน สมภพ สุวรรณรัฐ สุวรรณา นาค
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วบูิลยว์งศ ์(2561) ท่ีไดศึ้กษาวจิยัเร่ือง ปัจจยัท่ีมีผลต่อการซ้ือผลิตภณัฑชุ์มชน ประเภทผา้ 
เคร่ืองแต่งกาย ของผูบ้ริโภค  

- มีอาชีพพนักงานบริษทัเอกชน คิดเป็นร้อยละ 33.3 เน่ืองจากในปัจจุบัน
เศรษฐกิจอยูใ่นช่วงก าลงัพฒันา มีบริษทัเยอะ ท าใหป้ระชากรส่วนใหญ่ของประเทศไทย
ประกอบอาชีพเป็นพนกังานบริษทั ซ่ึงผลการวิเคราะห์สอดคลอ้งกบัผลการวิจยัของ ชุติ
มา น่ิมนวล (2563) ท่ีไดศึ้กษาวิจยัเร่ือง ปัจจยัท่ีมีผลต่อพฤติกรรมการเลือกซ้ือผลิตภณัฑ ์
OTOP กรณีศึกษาผลิตภณัฑ ์OTOP:  จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา 

2. พฤติกรรมผูบ้ริโภค พบว่า ส่วนใหญ่เป็นประเภทอาหาร วตัถุประสงค์
ส าคญัท่ีสุดในการเลือกซ้ือสินคา้ OTOP ส่วนใหญ่เพื่อใชเ้องส่วนตวั บุคคลท่ีมีอิทธิพบ
มากท่ีสุดในการเลือกซ้ือสินคา้ OTOP คือ ตนเอง ช่วงเวลาท่ีเลือกซ้ือสินคา้ OTOP ส่วน
ใหญ่เป็นวนัเสาร์-อาทิตย ์ลกัษณะการเลือกซ้ือสินคา้ OTOP ส่วนใหญ่ซ้ือทนัทีเม่ือเห็น
สินคา้ ทั้งน้ี เน่ืองจากอาหารเป็นส่ิงท่ีตอ้งกินในทุกวนั และผลิตภณัฑอ์าหารของ OTOP 
มีประเภทและรูปแบบของผลิตภณัฑ์ท่ีหลากหลาย ท าให้ผูบ้ริโภคสามารถเลือกซ้ือได้
ตามความตอ้งการ ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ ชุติมา น่ิมนวล (2563) ท่ีไดศึ้กษาวิจยั
เร่ือง ปัจจัยท่ีมีผลต่อพฤติกรรมการเลือกซ้ือผลิตภัณฑ์ OTOP กรณีศึกษาผลิตภณัฑ์ 
OTOP:  จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา 

3. ปัจจัยทางการตลาดท่ีมีผลต่อพฤติกรรมการเลือกซ้ือผลิตภัณฑ์ OTOP 

กรณีศึกษาผลิตภณัฑ์ OTOP ในภาคกลาง คือ ดา้นบุคลากรมากท่ีสุด โดยพบว่ามีความ

คิดเห็นสูงสุดในเร่ืองพนกังานขายมีความรู้เก่ียวกบัผลิตภณัฑ ์ซ่ึงในท่ีน้ีหมายถึงพนกังาน

มีความสามารถตอบค าถามเก่ียวกบัผลิตภณัฑไ์ดดี้ ท าใหผู้บ้ริโภคเกิดความเช่ือมัน่ในตวั

ผลิตภณัฑ์ กลา้ตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑ์มากข้ึนมากข้ึน ซ่ึงผลการวิเคราะห์สอดคลอ้งกบั

ผลการวิจยัของ นางสาว ปิยมาภรณ์ ช่วยชูหนู (2559) ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจ

ซ้ือสินคา้ผา่นทางสังคมออนไลน ์
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ข้อเสนอแนะ 

จากการศึกษาการวิจยัเร่ือง ปัจจยัท่ีมีผลต่อพฤติกรรมการเลือกซ้ือผลิตภัณฑ์ 
OTOP กรณีศึกษาผลิตภณัฑ์ OTOP ในภาคกลาง ในคร้ังน้ี ผูว้ิจยัมีขอ้เสนอแนะในการ
น าไปใชแ้ละขอ้เสนอแนะเพื่อการวจิยัคร้ังต่อไป ดงัน้ี 

ข้อเสนอแนะการน าไปใช้ 

1. ผูป้ระกอบการควรไดรั้บการสนับสนุนจากหน่วยงานราชการท่ีเก่ียวขอ้ง 
ในเร่ืองการใหค้วามรู้เก่ียวกบัผลิตภณัฑใ์นทุก ๆ ดา้น เพื่อใหส้ามรถผลิตสินคา้ไดเ้ป็นท่ี
ยอมรับในระดบัสากล สามารถผลิตสินคา้ไดต้ามความตอ้งการของผูบ้ริโภค และเพื่อ
เป็นท่ีรู้จกัอยา่งแพร่หลายในทอ้งตลาด 

2. ผูป้ระกอบการ ควรตั้งราคาใหเ้หมาะสม เพราะผูบ้ริโภคค านึงถึงความ
เหมาะสมของราคา หากตั้งราคาใหต้  ่าไม่ได ้กค็วรเพิ่มคุณค่าใหก้บัสินคา้มากข้ึน ซ่ึงวธีิน้ี
ช่วยดึงผูบ้ริโภคใหก้ลบัมาสนใจสินคา้ OTOP มากยิง่ข้ึน 

3. ผูป้ระกอบการ ควรมีการส่งเสริมการตลาดใหมี้แนวทางท่ีแพร่หลายและ
เขา้ถึงไดง่้าย เพื่อเป็นการเพิ่มยอดขาย โดยการโฆษณา ประชาสัมพนัธ์ผา่นช่องทาง
อินเทอร์เน็ต เน่ืองจากในปัจจุบนัแหล่งส่ือประชาสัมพนัธ์ท่ีผูบ้ริโภคเขา้ถึงไดง่้ายท่ีสุด
คือช่องทางอินเทอร์เน็ต 

4. ผูป้ระกอบการควรใหค้วามส าคญักบับรรจุภณัฑ ์ทั้งดา้นการออกแบบใหมี้

ความน่าสนใจ ทนัสมยั ดา้นความปลอดภยั และดา้นการรักษาคุณภาพของอาหาร ควบคู่

กนัไปทั้งหมด เพื่อใหสิ้นคา้สามารถแข่งขนัในตลาดไดอ้ยา่งมีศกัยภาพ 

ข้อเสนอแนะในการท าวจิัยคร้ังต่อไป 

1. ควรศึกษากลุ่มตวัอยา่งอ่ืน ๆ โดยขยายกลุ่มตวัอยา่งไปยงัต่างจงัหวดั หรือ
ปริมณฑล เพื่อดูผลการศึกษาท่ีไดจ้ะเหมือนหรือแตกต่างอยา่งไร 

2. ผูป้ระกอบการควรศึกษาแนวโนม้การเติมโต ปัญหาและอุปสรรคของการ
เลือกซ้ือสินคา้ของผูบ้ริโภคในอนาคต เพื่อเป็นประโยชนใ์นการวางแผนการตลาด และ
เพื่อใหส้ามารถตอบสนองความตอ้งการของผูบ้ริโภคใหม้ากท่ีสุด 
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