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This research aims to study the service marketing mix and brand equity influencing the
post-purchase behavior of consumers on organic products at the All About You shop in the Bangkok
metropolitan area. The sample in this research consisted of 400 consumers who bought and used
organic products at All About You or had memberships in the All About You shop. An online
questionnaire was used as the tool for data collection. The statistics for data analysis included
percentage, mean, and standard deviation. The statistics for the hypothesis testing included a t-test,
one-way analysis of variance and multiple regression analysis. The research results were as follows:
most of the respondents were female, aged between 26-33, single, with the educational level of a
Bachelor’s degree, and worked as corporate employees with a monthly income between 25,00135,000 Baht. The opinions of the service marketing mix in terms of promotion, people and process
were at a very good level, and product, price, place and physical evidence were at a good level.
Their opinions of brand equity in terms of brand awareness, perceived quality, brand loyalty and
brand associations were also at a good level. The results of the hypothesis testing were as follows:
brand equity in terms of brand loyalty and brand association influenced consumer post-purchase
behavior of organic products at the All About You shop with a statistical significance of 0.05 and at
56.7%. The service marketing mix in the aspects of promotion and process influenced consumer
post-purchase behavior on organic products at the All About You shop with a statistical significance
of 0.05 and at 5.9%.
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บทที่ 1
บทนา
ภูมิหลัง
ปัจจุบนั คนไทยส่วนใหญ่ได้ให้ความสนใจเกี่ยวกับสุขภาพกันมากขึน้ อาจเกิดจากปัจจัยที่
หลากหลาย เช่น ตามกระแสสังคม มีคนมากมายหันมาดูแลเอาใจใส่สุขภาพเพื่อตนเองจะได้ใช้
ชีวิตอย่างมีความสุขปราศจากโรคภัยไข้เจ็บ การดูแลสุขภาพเป็ นเรื่องสาคัญอย่างยิ่ง ซึ่งมีวิธีต่างๆ
มากมายไม่ว่าจะเป็ นเรื่องการออกกาลังกายเพื่อให้ร่างกายแข็งแรง ปั จจุบนั เทรนด์การออกกาลัง
กายมี ห ลากหลายรู ป แบบ เช่ น การวิ่ ง เข้า ฟิ ตเนส โยคะ ว่า ยน ้า ฟุ ต บอล ขี่ จัก รยาน เป็ น ต้น
นอกจากนีก้ ารรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ ลดไขมัน ลดแป้ง ลดนา้ ตาล ไม่รบั ประทานอาหารที่
ใช้สารเคมีหรือก่อให้เกิดสารตกค้างในร่างกายปริมาณมากซึ่งเป็ นสาเหตุท่ีทาให้เกิดโรคภัยไข้เจ็บ
ต่างๆ หรือแม้กระทั่งเรื่องความสวยความงามต้องใช้ผลิตภัณฑ์ท่ีปลอดภัย ไม่มีสารเคมี ไม่มีสารที่
ก่อให้เกิดอาการแพ้ต่างๆ เนื่องจากปั จจุบันมีการใช้สารเคมีในการผลิตอาหารและเครื่องสาอาง
มากมาย ซึ่งสารเคมีเหล่านีเ้ ข้าสู่ร่างกายโดยตรงส่งผลให้เกิดอาการแพ้เจ็บป่ วยและส่งผลเสียต่อ
สุขภาพ ด้วยสาเหตุนเี ้ องจึงทาให้คนเกิดความระมัดระวังในการเลือกซือ้ สินค้าและผลิตภัณฑ์ต่างๆ
เพิ่มมากขึน้ มีตัวเลือกที่หลากหลายโดยเฉพาะผลิตภัณฑ์ออร์แกนิค (Organic Product) ซึ่งเป็ น
สินค้าเกษตรอินทรียท์ ่ีปลอดสารเคมีตกค้าง ไม่มีการใช้สารเคมี ปุ๋ ยเคมี หรือวัตถุสงั เคราะห์ใดๆ
ทั้งสิน้ และมี กรรมวิธีก ารผลิ ต ด้วยกระบวนการที่ ได้ม าตรฐานรับรอง สะอาด และเป็ น มิ ตรต่ อ
สิ่งแวดล้อม จากกระแสการรักสุขภาพนี่เองที่ทาให้ในปั จจุบันความต้องการผลิตภั ณฑ์ออร์แกนิ
คจึงมีเพิ่มมากขึน้ เรื่อยๆ และมีการขยายตัวเพิ่มขึน้ อย่างต่อเนื่อง รวมถึงการให้ความสาคัญกับ
ธรรมชาติ ธรรมชาติในที่นหี ้ มายถึงความสวยงามตามแบบธรรมชาติ ได้แก่ การรับประทานอาหาร
ที่มีประโยชน์ต่อสุขภาพ การใช้สมุนไพร หรือแม้กระทั่งการใช้ผลิตภัณฑ์ท่ีทาจากธรรมชาติ ไม่มี
สารเคมี
ธุรกิจที่เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ออร์แกนิคมีอตั ราการขยายตัวอย่างรวดเร็วทั่วโลกเมื่อเจาะลึก
ตลาดผลิตภัณ ฑ์ออร์แกนิคในประเทศไทยปี 2556 มีมูลค่าไม่ต่ากว่า 5,000 ล้านบาท ซึ่งมีอัตรา
การเติ บ โตร้อ ยละ 20-25 โดยเริ่ม ต้น จากความตื่ น ตัว จากกระแสในด้า นการรัก สุข ภาพและ
สิ่งแวดล้อมของผูบ้ ริโภค ซึ่งธุรกิจผลิตภัณฑ์ออร์แกนิคทัง้ ในประเทศและต่างประเทศ ได้พฒ
ั นาให้
มีความหลากหลายเพิ่มมากขึน้ จากเดิมที่มีแต่ผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร ประเภทผักและผลไม้
เพราะช่วงแรกคนได้หันมาให้ความสาคัญในเรื่องกินจากนัน้ ก็มีการปรับเปลี่ยนเพิ่มรูปแบบสินค้า
และบริการให้มีความหลากหลายแตกเป็ นหลากหลายประเภทมากขึน้ เป็ นการเพิ่มทางเลือกให้
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ผูบ้ ริโภค ซึ่งในปี 2561 บริษัท เนิรน์ แบร์ก แมสเซ่ และกรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิ ชย์ได้
ร่วมมื อกัน จัดงาน “Organic Expo-BIOFACH Southeast Asia และ Natural EXPO Southeast
Asia ในไทย ซึ่งงาน BIOFACH นีเ้ ป็ น แพลตฟอร์ม งานออร์แกนิคที่รวบรวมสินค้าออร์แกนิ คไว้
มากมาย โดยปั จจุบนั มี 6 ประเทศทั่วโลก ได้แก่ เยอรมนี สหรัฐ บราซิล จีน อินเดีย ญี่ปนุ่ และไทย
กาลัง จะเป็ น แห่ ง ที่ 7 ของโลก เป็ น ตลาดอัน ดับ 4 ในเอเชี ยซึ่ง เป็ น ตลาดที่ ก าลัง เติ บ โต แม้ใ น
ตลาดโลกจะมีสดั ส่วนที่นอ้ ย ซึ่งไม่ถึง 10% ของตลาดออร์แกนิคทั่วไป แต่เป็ นทิศทางที่เติบโตอย่าง
รวดเร็วเพราะมี ฐานการผลิตที่พร้อมและผลักดันให้ไทยเป็ น “ศูนย์กลางแห่งออร์แกนิคอาเซียน”
หลังจากมีการจัดงานเกี่ยวกับสินค้าในกลุ่มผลิตภัณฑ์ท่ีทาจากธรรมชาติ (Natural) พบว่ามีอตั รา
เติ บ โตขึ น้ มากกว่ า 100% ในทุก ๆ ปี ตลาดออร์แ กนิ ค ในไทยจึ ง มี โอกาสและช่ อ งว่า งอี ก มาก
(ประกายดาว แบ่งสันเทียะ, 2561)
ปัจจุบนั ผลิตภัณฑ์ออร์แกนิคไม่ได้มีแค่อาหารเท่านัน้ โดยเฉพาะผูห้ ญิงที่มีความรักสวยรัก
งาม ธุรกิจเครื่องสาอางเทรนด์แนว “ออร์แกนิคและธรรมชาติ” กาลังมาแรงในตลาดยุคนี ้ และมี
แนวโน้มการเติบโตอย่างต่อเนื่อง ผลิตภัณฑ์ประเภทเครื่องสาอาง ผลิตภัณฑ์บารุงผิว เช่น สบู่ ครีม
บารุ งผิว โฟมล้างหน้า ลิปสติก เป็ นต้น เป็ นกลุ่มธุรกิจที่มีอัตราการเติบโต มีการขยายตัวมาโดย
ตลอดไม่ว่าสภาพเศรษฐกิจจะเป็ นอย่างไร จากปั จจัยหลักที่มีผลต่อผูบ้ ริโภคที่ยังทาให้มีการซือ้
สินค้ากลุ่มนีค้ ือ การดูแลตัวเอง ซึ่งผูบ้ ริโภคจานวนมากทัง้ ในและต่างประเทศเริ่มใส่ใจเรื่องสุขภาพ
และคานึงถึงเรื่องปริมาณของสารเคมีท่ีร่างกายได้รบั ผลิตภัณฑ์เครื่องสาอางและผลิตภัณฑ์บารุง
ผิวเป็ นผลิตภัณ ฑ์ท่ีคนให้ความสนใจในเรื่องปริมาณของส่วนผสมและปริมาณสารเคมีท่ี ตกค้าง
และเป็ นพิษต่อร่างกาย ผิวหนัง จะซึมซับสารต่างๆ ทั้งที่มีประโยชน์และเป็ นพิษต่อร่างกาย โดย
ภาพรวมของธุรกิจเกี่ยวกับสุขภาพความสวยความงามทาให้คนรักหันมาสนใจดูแลสุขภาพมากขึน้
จนเป็ นโอกาสในการดาเนินธุรกิจ และธุ รกิจ ความสวยความงามจากธรรมชาติจึ ง เติบ โตอย่าง
รวดเร็วโดยเฉพาะคนเริ่มให้ความสาคัญและใส่ใจกับสิ่งแวดล้อมมากยิ่งขึน้ จึงมีแนวโน้มที่จะผลิต
สินค้าที่เป็ นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมเพิ่มมากขึน้
ปั จจุบันมีรา้ นขายสินค้าออร์แกนิคประเภทต่างๆ เกิดขึน้ เป็ นจานวนมากในท้องตลาด
รวมถึงในสังคมออนไลน์ซ่งึ ได้รบั การตอบรับที่ดีจากลูกค้า โดยเป็ นการซือ้ ขายผ่านทางสื่อออนไลน์
เพราะสะดวก รวดเร็ว มี สิ น ค้า ให้เลื อ กจากหลายร้า นค้า ทั้ ง ใน Facebook และ Instagram
ตัวอย่ างที่ เห็ นได้ชัดเจนส าหรับ สิ น ค้าผลิตภัณ ฑ์ออร์แกนิคคื อ ร้าน All About You ซึ่ง เป็ น ร้าน
Multi-Brand ที่รวบรวมแบรนด์ออร์แกนิค ผลิตภัณฑ์ออร์แกนิคธรรมชาติมากมายจากทั่วโลกและ
ได้รับ ความนิ ย มสูงทั้ง ในญี่ ปุ่ น อเมริก า หรือยุโรปมารวมไว้ในร้านเดี ย ว โดยเป็ น ผลิต ภัณ ฑ์ท่ี
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เกี่ ยวกับคอสเมติกและสกิ นแคร์ ซึ่งร้าน All About You มี ผลิตภัณ ฑ์ออร์แกนิคที่ นาเข้าทั้งจาก
สหรัฐอเมริกา ฝรั่งเศส บัลแกเรีย อังกฤษ เนเธอร์แลนด์ เกาหลีใต้ และไทย ซึ่งภายในร้านเริ่ม มี
ผลิ ต ภัณ ฑ์อ อร์แ กนิ ค แบรนด์ข องคนไทยเพิ่ ม มากขึ น้ โดยทางร้า น All About You ได้คัด สรร
ผลิ ตภัณ ฑ์อ อร์แกนิค ที่มี คุณ ภาพ ปลอดภัยจากสารเคมี เพื่ อตอบสนองต่อความต้องการของ
ผูบ้ ริโภค สามารถใช้ได้ทุกเพศทุกวัย โดยเฉพาะผูบ้ ริโภคที่มีผิวแพ้ง่าย อีกทั้งยังหาซือ้ ได้ง่าย มี
ช่องทางในการจัดจาหน่ายหลายช่องทาง ทัง้ ร้านค้าตามห้างสรรพสินค้าทั่วไป ช่องทางออนไลน์
ต่างๆ เช่ น Website ของทางร้าน Facebook Line เป็ น ต้น ราคาสามารถจับ ต้องได้ สิ นค้ามี ให้
เลื อกหลากหลายประเภท หลากหลายแบรนด์ สามารถใช้ได้ทุกเพศทุกวัยเพื่อให้ตรงกับความ
ต้องการของผูบ้ ริโภค โดยทางร้านได้มีการจัดโปรโมชั่นอยู่บ่อยครัง้ นอกจากนี ้สญ
ั ลักษณ์หรือโลโก้
ของร้านมีสีสนั สวยงาม ชื่อแบรนด์ All About You มีเอกลักษณ์ทาให้ง่ายต่อการจดจาของผูบ้ ริโภค
จากเหตุผลที่กล่าวมาทาให้รา้ น All About You มีการเติบโตและสามารถเข้าถึงสินค้าของผูบ้ ริโภค
ที่เพิ่มมากขึน้ ส่งผลให้ปัจจุบนั ร้าน All About You ในประเทศไทย มีการขยายสาขาออกไปทัง้ หมด
29 สาขาทั่วประเทศ
ด้วยเหตุนี ้ ผูว้ ิจยั จึงเล็งเห็นถึงความน่าสนใจของผลิตภัณฑ์ออร์แกนิคร้าน All About You
และต้องการที่จะศึกษาปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดบริการ และคุณค่าตราสินค้าที่มีอิทธิพลต่อ
พฤติกรรมภายหลังการซือ้ ของผูบ้ ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร เพื่อนาข้อมูลที่ได้ไปใช้ในวางแผน
ทางการตลาดในอนาคต และเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าหรือผูบ้ ริโภค
ความมุ่งหมายของการวิจัย
ในการศึกษาค้นคว้าครัง้ นีผ้ วู้ ิจยั ได้ตงั้ ความมุ่งหมายไว้ดงั นี ้
1.เพื่อ ศึกษาพฤติ กรรมภายหลัง การซื อ้ ผลิตภัณ ฑ์ออร์แกนิ คร้าน All About You ของ
ผูบ้ ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร โดยจาแนกตามลักษณะประชากรศาสตร์ ประกอบด้วย เพศ อายุ
สถานภาพ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้
2.เพื่ อ ศึกษาส่วนประสมทางการตลาดบริการ ได้แก่ ด้านผลิต ภัณ ฑ์ ด้านราคา ด้าน
ช่องทางการจัดจาหน่าย ด้านส่งเสริมการตลาด ด้านบุคคล ด้านกระบวนการ และด้านลักษณะ
ทางกายภาพ ที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมภายหลังการซือ้ ผลิตภัณฑ์ออร์แกนิคร้าน All About You
ของผูบ้ ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร
3.เพื่อศึกษาคุณ ค่าตราสินค้า ได้แก่ ด้านการรู จ้ ักตราสินค้า ด้านการรับรู ค้ ุณ ภาพตรา
สินค้า ด้านความภักดีต่อตราสินค้า และด้านความสัมพันธ์กบั ตราสินค้า ที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรม
ภายหลังการซือ้ ผลิตภัณฑ์ออร์แกนิคร้าน All About You ของผูบ้ ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร
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ความสาคัญของการวิจัย
1.ผูป้ ระกอบการสามารถนาผลการวิจัยดังกล่าวไปเป็ นแนวทางในการวางกลยุทธ์ดา้ น
การแข่งขันทางการตลาด พัฒ นาและกาหนดกิจกรรมทางการตลาด เพื่อกระตุน้ ยอดขายให้เพิ่ม
มากขึน้ และนาไปสูก่ ารสร้างตราสินค้าที่เข้มแข็งเหนือกว่าคู่แข่งทางธุรกิจ
2.เพื่อเป็ นแนวทางในการปรับปรุ งและพัฒ นาผลิตภัณฑ์ออร์แกนิคของร้าน All About
You ให้เป็ นไปตามความต้องการของผูบ้ ริโภคอย่างแท้จริง นาไปสู่คุณภาพของสินค้าที่ดี เพื่อให้
เกิดความพึงพอใจในการซือ้ และเกิดการซือ้ ซา้ เป็ นการเพิ่มยอดขายและกาไรในอนาคต
ขอบเขตของการวิจัย
งานวิจยั นีม้ ่งุ ศึกษาส่วนประสมทางการตลาดบริการ และคุณค่าตราสินค้าที่มีอิทธิพลต่อ
พฤติ ก รรมภายหลั ง การซื ้อ ผลิ ต ภั ณ ฑ์ อ อร์แ กนิ ค ร้า น All About You ของผู้ บ ริ โ ภคในเขต
กรุงเทพมหานคร โดยมีการกาหนดขอบเขตการวิจยั ดังนี ้
ประชากรที่ใช้ในการวิจัย
ประชากรที่ ใ ช้ใ นการวิ จั ย ครั้ง นี ้ ไ ด้แ ก่ ผู้บ ริ โภคที่ เคยซื ้อ และเคยใช้ ผ ลิ ต ภั ณ ฑ์
ออร์แกนิคของร้าน All About You ในเขตกรุงเทพมหานคร ซึ่งไม่ทราบจานวนประชากรที่แน่นอน
กลุ่มตัวอย่างทีใ่ ช้ในการวิจัย
กลุ่ม ตัวอย่า งที่ ใช้ในการวิจัย ครัง้ นี ้ไ ด้แก่ ผู้บ ริโภคที่ เคยซื อ้ และเคยใช้ผ ลิ ต ภัณ ฑ์
ออร์แกนิคของร้าน All About You ในเขตกรุงเทพมหานคร ซึ่งไม่ทราบจานวนประชากรที่แน่นอน
จึ ง ใช้ก ารก าหนดตั ว อย่ า งโดยการค านวณจากสู ต รที่ ไ ม่ ท ราบจ านวนประชากรที่ แ น่ น อน
(กัลยา วานิชย์บญ
ั ชา, 2550, น. 27-28) ที่ระดับความเชื่อมั่น 95% ความผิดพลาดไม่เกิน 5% ได้
กลุ่มตัวอย่างจานวน 385 ตัวอย่าง ผูว้ ิจยั จึงได้ทาการเพิ่มจานวนกลุ่มตัวอย่างจานวน 15 ตัวอย่าง
โดยนับรวมเป็ นกลุม่ ตัวอย่างทัง้ หมด 400 ตัวอย่าง
วิธีการสุ่มตัวอย่าง
การศึ ก ษาครั้ง นี ้เป็ น การศึ ก ษาวิ จัย เชิ ง ปริม าณ (Quantitative research) โดยใช้
แบบสอบถามออนไลน์ (Online) เป็ นเครื่องมือในการเก็บข้อมูล โดยใช้วิธีการเก็บรวบรวมไม่อาศัย
ความน่าจะเป็ น (Nonprobability sampling) โดยมีขนั้ ตอนดังนี ้
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ขัน้ ตอนที่ 1 วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive Sampling) โดยเจาะจงไปที่
กลุม่ ตัวอย่างที่เป็ นสมาชิกของร้าน All About You
ขั้น ตอนที่ 2 วิธี ก ารสุ่ม ตัว อย่ า งแบบสะดวก (Convenience Sampling) เพื่ อ เก็ บ
รวบรวมข้ อ มู ล โดยส่ ง แบบสอบถามบนช่ อ งทางออนไลน์ ต ามขั้ น ตอนที่ 1 ที่ เ ต็ ม ใจตอบ
แบบสอบถามจนครบจานวน 400 ตัวอย่าง
ตัวแปรที่ใช้ในการศึกษา
1.ตัวแปรอิสระ (Independent Variables) ได้แก่
1.1ลักษณะด้านประชากรศาสตร์
1.1.1 เพศ
1.1.1.1 ชาย
1.1.1.2 หญิง
1.1.2 อายุ
1.1.2.1 18-25 ปี
1.1.2.2 26-33 ปี
1.1.2.3 34-41 ปี
1.1.2.4 42-49 ปี
1.1.2.5 ตัง้ แต่ 50 ปี ขนึ ้ ไป
1.1.3 สถานภาพ
1.1.3.1 โสด
1.1.3.2 สมรส / อยู่ดว้ ยกัน
1.1.3.3 หย่าร้าง / แยกกันอยู่
1.1.4 ระดับการศึกษา
1.1.4.1 ต่ากว่าปริญญาตรี
1.1.4.2 ปริญญาตรี
1.1.4.3 สูงกว่าปริญญาตรี
1.1.5 อาชีพ
1.1.5.1 ข้าราชการ / พนักงานรัฐวิสาหกิจ
1.1.5.2 พนักงานบริษัทเอกชน
1.1.5.3 ธุรกิจส่วนตัว
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1.1.5.4 พ่อบ้าน / แม่บา้ น
1.1.5.5 นักศึกษา / นิสิต
1.1.5.6 อื่นๆ โปรดระบุ ............................
1.1.6 รายได้
1.1.6.1 ต่ากว่าหรือเท่ากับ 15,000 บาท
1.1.6.2 15,001 - 25,000 บาท
1.1.6.3 25,001 - 35,000 บาท
1.1.6.4 35,001 - 45,000 บาท
1.1.6.5 45,001 - 55,000 บาท
1.1.6.6 55,001 บาทขึน้ ไป
1.2 ส่วนประสมทางการตลาดบริการ
1.2.1 ด้านผลิตภัณฑ์
1.2.2 ด้านราคา
1.2.3 ด้านช่องทางการจัดจาหน่าย
1,2,4 ด้านส่งเสริมการตลาด
1.2.5 ด้านบุคคล
1.2.6 ด้านกระบวนการ
1.2.7 ด้านลักษณะทางกายภาพ
1.3 คุณค่าตราสินค้า
1.3.1 ด้านการรูจ้ กั ตราสินค้า
1.3.2 ด้านการรับรูค้ ณ
ุ ภาพตราสินค้า
1.3.3 ด้านความภักดีต่อตราสินค้า
1.3.4 ด้านความสัมพันธ์กบั ตราสินค้า
2.ตั ว แปรตาม (Dependent Variable) คื อ พฤติ ก รรมภายหลั ง การซื ้อ ผลิ ต ภั ณ ฑ์
ออร์แกนิคร้าน All About You ของผูบ้ ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร
นิยามศัพท์เฉพาะ
1.ผลิ ตภัณ ฑ์ออร์แกนิค หมายถึง ผลิตภัณ ฑ์ปลอดสารพิษ ปราศจากสารเคมี หรือสาร
สังเคราะห์ต่างๆ โดยผ่านขัน้ ตอนการผลิตที่ปลอดสารเคมีและสารพิษทุกขัน้ ตอนจึงเป็ นผลิตภัณฑ์
ที่ปลอดภัยต่อผูบ้ ริโภค ไม่มีการทดลองกับสัตว์และได้รบั การรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ออร์แกนิค
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2.ผลิตภัณ ฑ์ออร์แกนิคร้าน All About You หมายถึง ผลิตภัณฑ์ออร์แกนิคหลากหลาย
แบรนด์ท่นี าเข้าจากต่างประเทศและแบรนด์ออร์แกนิคของไทย ซึ่งได้นามารวบรวมและจาหน่ายใน
ร้า น All About You ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ข องร้า น All About You มี ห ลากหลายประเภทตั้ ง แต่ เมคอั พ
ผิวหน้า ผิวกาย เส้นผม โดยทางร้านจะคัดสรรผลิตภัณฑ์บารุงผิวและเครื่องสาอางที่เป็ นออร์แกนิค
จากทั่วโลกมารวมไว้ในที่เดียว
3.ผูบ้ ริโภค หมายถึง ผูท้ ่ีเคยซือ้ และเคยใช้ผลิตภัณฑ์ออร์แกนิคของร้าน All About You ที่
อาศัยในกรุงเทพมหานคร
4.ส่ วน ป ระ ส ม ท างก ารต ล าด บ ริ ก าร (Service Marketing Mix 7Ps) ห ม าย ถึ ง
องค์ประกอบทางการตลาดที่ใช้ในธุรกิจเพื่อกระตุน้ หรือจูงใจผูบ้ ริโภคให้เกิดความต้องการและ
ประทับใจในการซือ้ สินค้าของร้าน All About You ได้แก่
4.1 ด้านผลิตภัณฑ์ (Product) หมายถึง รูปลักษณ์ของผลิตภัณฑ์ออร์แกนิคร้าน All
About You ในด้านต่างๆ เช่น คุณภาพของสินค้า ส่วนประกอบหรือวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิต สินค้า
มีให้เลือกหลากหลาย รวมถึงการออกแบบบรรจุภณ
ั ฑ์
4.2 ด้านราคา (Price) หมายถึง ราคาของผลิตภัณฑ์ออร์แกนิคร้าน All About You
ความเหมาะสมของด้านราคาเมื่อเทียบกับคุณภาพโดยมีระดับราคาให้เลือกหลากหลาย
4.3 ด้า นช่ อ งทางการจัด จ าหน่ า ย (Place) หมายถึ ง สถานที่ ท่ี ผู้บ ริโภคเลื อ กซื ้อ
ผลิตภัณฑ์ออร์แกนิคร้าน All About You มีช่องทางการจัดจาหน่ายที่หลากหลายเพื่อ สนองความ
ต้องการของลูกค้า เช่น สาขาในห้างสรรพสินค้าชัน้ นาทั่วไป ทางสื่อออนไลน์ สื่อโซเชียลต่างๆ ทัง้
Facebook, LINE
4.4 ด้านส่งเสริมการตลาด (Promotion) หมายถึง กิจกรรมต่างๆ ที่จดั ขึน้ เพื่อส่งเสริม
การขายของร้าน All About You เช่น การจัดโปรโมชั่นต่างๆ การลดราคา การมอบส่วนลดพิเศษ
การแจกของแถม สิทธิประโยชน์ต่างๆ สาหรับสมาชิกของร้าน รวมถึงสามารถซือ้ ผลิตภัณฑ์พ่วง
อื่นๆ ในราคาพิเศษ
4.5 ด้านบุคคล (People) หมายถึง การให้บริการของพนักงานในร้าน All About You
ตามสาขาต่างๆ ในห้างสรรพสินค้า พนักงานให้บริการดี สุภาพ เป็ นกันเอง และสามารถแนะนา
สินค้าได้เป็ นอย่างดี
4.6 ด้า นการสร้า งและน าเสนอลัก ษณะทางกายภาพ (Physical Evidence and
Presentation) หมายถึง ลักษณะของร้าน All About You ที่ทาให้ผู้บริโภครับรู ภ้ าพลักษณ์ การ
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ให้บริการที่มีคุณภาพ เช่น การตกแต่งทั้งภายนอกและภายในร้าน บรรยากาศภายในร้าน ความ
สะอาดภายในร้าน เป็ นต้น
4.7 ด้านกระบวนการ (Process) หมายถึง กระบวนการการให้บริการเพื่อสร้างความ
ประทับใจให้แก่ลกู ค้า การให้บริการมีความถูกต้องรวดเร็ว มีมาตรฐานในการให้บริการ
5.คุ ณ ค่ า ตราสิ น ค้า (Brand Equity) หมายถึ ง ความรู ้สึ ก เชิ ง บวกที่ มี ต่ อ ตราสิ น ค้า
ผลิตภัณฑ์ออร์แกนิคร้าน All About You ของผูบ้ ริโภคในด้านต่างๆ ได้แก่
5.1 ด้านการรู จ้ ัก ตราสินค้า (Awareness) หมายถึง การจดจาชื่ อ จาโลโก้รา้ น All
About You ได้เป็ นอย่างดี ซึ่งถือเป็ นสิ่งสาคัญของคุณค่าตราสินค้า
5.2 ด้านการรับรู ค้ ุณ ภาพของสินค้า (Perceived Quality) หมายถึง ความรู ส้ ึกของ
ผูบ้ ริโภคที่รบั รู เ้ กี่ยวกับคุณภาพสินค้าในร้าน All About You ซึ่งมีคณ
ุ ภาพดีกว่าของตราสินค้าอื่นๆ
เป็ นสิ่งที่ผบู้ ริโภคใช้เพื่อประกอบเหตุผลในการเลือกซือ้ สินค้า
5.3 ด้านความภักดีต่อตราสินค้า (Loyalty) หมายถึง ความยึดมั่นที่ผบู้ ริโภคมีต่อตรา
สินค้าซึ่งสะท้อนให้เห็นว่าจะไม่เปลี่ยนไปใช้สินค้าร้านอื่น มีความชื่นชอบและมั่นใจในตราสินค้า
โดยจะบอกต่อและแนะนากับบุคคลอื่น
5.4 ด้ า นความสั ม พั น ธ์ กั บ ตราสิ น ค้ า (Associations) หมายถึ ง การเชื่ อ มโยง
คุณสมบัติหรือคุณประโยชน์ท่ีผบู้ ริโภคจะได้รบั จากผลิตภัณฑ์ในร้าน All About You ผ่านเครื่องมือ
สื่อสารทางการตลาดสร้างทัศนคติในด้านบวกให้กบั ลูกค้าหรือผูบ้ ริโภค
6.พฤติกรรมภายหลังการซื อ้ หมายถึง ขั้นตอนที่ผูบ้ ริโภคได้ตัดสินใจซือ้ สินค้าไปแล้ว
หลังจากนั้น เกิดการเปรียบเทียบคุณ ค่าที่ได้รบั จริงจากการซือ้ ผลิตภัณ ฑ์ออร์แกนิคของร้าน All
About You กับความคาดหวัง ถ้าคุณค่าที่ได้รบั มากกว่า สิ่งที่คาดหวังจะทาให้ผูบ้ ริโภคเกิดความ
ชื่นชอบและพึงพอใจในสินค้าและเกิดการซือ้ ซา้ ในครัง้ ต่อไป
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กรอบแนวคิดในการวิจัย
ในการศึกษาวิจยั เรื่องส่วนประสมทางการตลาดบริการและคุณค่าตราสินค้าที่มีอิทธิพล
ต่ อ พฤติ ก รรมภายหลัง การซื อ้ ผลิ ต ภัณ ฑ์อ อร์แ กนิ ค ร้า น ออล อะเบาท์ ยู ของผู้บ ริโภคในเขต
กรุงเทพมหานคร โดยมีกรอบแนวคิดในการทางานวิจยั ดังต่อไปนี ้
ตัวแปรอิสระ (ตัวแปรต้น)
ตัวแปรตาม
ลักษณะทางประชากรศาสตร์
•

เพศ

•

อายุ

•

สถานภาพ

•

ระดับการศึกษา

•

อาชีพ

•

รายได้เฉลี่ยต่อเดือน

ส่วนประสมทางการตลาดบริการ
•

ด้านผลิตภัณฑ์

พฤติกรรมภายหลังการซือ้

•

ด้านราคา

ผลิตภัณฑ์ออร์แกนิคร้าน

•

ด้านช่องทางการจัดจาหน่าย

•

ด้านส่งเสริมการตลาด

•

ด้านบุคคล

•

ด้านกระบวนการ

•

ด้านลักษณะทางกายภาพ

All About You ของผูบ้ ริโภคใน
เขตกรุงเทพมหานคร

•

คุณค่าตราสินค้า
•
•

ด้านกระบวนการ
ด้านการรูจ้ กั ตราสินค้า

•

ด้านการรับรูค้ ณ
ุ ภาพตราสินค้า

•

ด้านความภักดีต่อตราสินค้า

•

ด้านความสัมพันธ์กบั ตราสินค้า

ภาพประกอบ 1 กรอบแนวคิดในการวิจยั
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สมมติฐานในการวิจัย
1.ผู้บ ริโภคที่ มี ลัก ษณะประชากรศาสตร์ ประกอบด้ว ย เพศ อายุ สถานภาพ ระดับ
การศึกษา อาชีพ และรายได้เฉลี่ยต่อเดือน ที่แตกต่างกันมีพฤติกรรมภายหลังการซือ้ ผลิตภัณฑ์
ออร์แกนิคร้าน All About You แตกต่างกัน
2.ส่วนประสมทางการตลาดบริการ ประกอบด้วย ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านช่องทาง
การจัด จ าหน่ า ย ด้านส่ง เสริม การตลาด ด้า นบุ ค คล ด้า นกระบวนการ และด้านลัก ษณะทาง
กายภาพ มี อิทธิพ ลต่อพฤติกรรมภายหลังการซือ้ ผลิตภัณ ฑ์ออร์แกนิคร้าน All About You ของ
ผูบ้ ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร
3.คุณค่าตราสินค้า ประกอบด้วย ด้านการรูจ้ กั ตราสินค้า ด้านการรับรูค้ ณ
ุ ภาพตราสินค้า
ด้านความภักดีต่อตราสินค้า และด้านความสัม พันธ์กับตราสินค้า มี อิทธิพ ลต่อพฤติกรรมภาย
หลั ก การซื ้อ ผลิ ต ภั ณ ฑ์ อ อร์แ กนิ ค ร้า น All About You ของผู้ บ ริ โ ภคในเขตกรุ ง เทพมหา

บทที่ 2
เอกสารและงานวิจัยทีเ่ กี่ยวข้อง
ในการวิจัยเรื่องส่วนประสมทางการตลาดบริการและคุณ ค่าตราสินค้า ที่มี อิทธิพ ลต่อ
พฤติ ก รรมภายหลัง การซื ้อ ผลิ ต ภัณ ฑ์อ อร์แ กนิ ค ในร้า น ออล อะเบาท์ ยู ของผู้บ ริโภคในเขต
กรุงเทพมหานคร ผูว้ ิจยั ได้ศกึ ษาเอกสารและงานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง ดังนี ้
1.แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับลักษณะประชากรศาสตร์
2.แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับส่วนประสมการตลาดบริการ
3.แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับคุณค่าตราสินค้า
4.แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการตัดสินใจซือ้ ของผูบ้ ริโภค
5.ประวัติความเป็ นมาของร้าน All About You
6.เอกสารและงานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง
1.แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับลักษณะประชากรศาสตร์
ประชากร หมายถึง ตัวเลขที่มีความเกี่ยวข้องกับประชากร เช่น การตาย การเกิด การ
เจ็บป่ วย รวมถึงเรื่องอายุ เพศ การศึกษา สถานภาพ รายได้ และอาชีพ (วิทยาลัยประชากรศาสตร์,
2550, น. 10)
คอทเลอร์ และอาร์ม สตรอง (Kotler & Armstrong, 2008, p. 64) กล่าวว่า การศึก ษา
ประชากรศาสตร์เกี่ยวกับประชากรมนุษย์ในรู ปของขนาด ความหนาแน่น ถิ่นที่อยู่ เพศ เชือ้ ชาติ
อาชีพ และข้อมูล สถิติดา้ นอื่นๆ
เช ฟ แ ม น แ ล ะ ค า นุ ค (Schiffman & Kanuk, 1991, pp. 31-34) ก ล่ า ว ว่ า ด้ า น
ประชากรศาสตร์ ได้แก่ อายุ เพศ การศึกษา อาชีพ สถานภาพ และรายได้ต่อเดือน เป็ นลักษณะที่
สาคัญของประชากรที่สามารถวัดได้ทางสถิติ ซึ่งมีการกาหนดกลุม่ เป้าหมายของตลาด มีดงั นี ้
1.อายุ (Age) สินค้าผลิตภัณฑ์และบริการสามารถตอบสนองผูบ้ ริโภคที่มีอายุแตกต่างกัน
นักการตลาดได้มีการศึกษาว่า ผูบ้ ริโภคหรือลูกค้าที่มีอายุแตกต่างกัน จะมีความต้องการที่แตกต่าง
กัน
2.เพศ (Sex) นั ก การตลาดพบว่ า ปั จจุ บั น เพศมี ส่ ว นท าให้ พ ฤติ ก รรมการบริ โ ภค
เปลี่ยนแปลงไปอย่างมาก สาเหตุอาจมาจากผูห้ ญิงมีโอกาสในการทางานเพิ่มขึน้
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3.ลัก ษณะครอบครัว (Marital Status) นั ก การตลาดจะสนใจลัก ษณะของบุ ค คลใน
ครอบครัวในการใช้สินค้า นอกจากนีส้ นใจลักษณะทางประชากรศาสตร์ เพื่อ นามาพัฒ นาและ
ปรับปรุงการส่งเสริมการตลาด
4.การศึกษา อาชีพ และรายได้ (Occupation, Education and Income) นักการตลาด
ส่ว นใหญ่ จ ะสนใจผู้บ ริโภคร่า รวย แต่ ต ลาดที่ มี ขนาดใหญ่ คื อ ผู้บ ริโภคที่ มี รายได้ต่ า ส่วนแบ่ ง
การตลาดโดยยึดถื อเกณฑ์รายได้คือตัวชีว้ ัดถึงความสามารถในการซื อ้ สินค้า และการเลือกซื อ้
สินค้าอาจจะยึดหลักเกณฑ์จากการดาเนินชีวิต การศึกษา อาชีพ ถึงแม้ว่าด้านรายได้จะเป็ นตัว
แปรที่ใช้บ่อย นักการตลาดจึงได้วิเคราะห์รายได้และด้านประชากรศาสตร์อ่ืนๆ เพื่อให้ได้เป้าหมาย
ที่มีความชัดเจนมากยิ่งขึน้
อัจ ฉรา นพวิญ ญูวงศ์ (2550) ได้ศึกษาด้านประชากรศาสตร์ ได้แก่ อายุ รายได้ และ
อาชีพ ซึ่งมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซือ้ ของผูบ้ ริโภค
1.อายุ (Age) บุคคลที่มีอายุแตกต่างกัน ย่อมต้องการสินค้าและบริการที่แตกต่างกัน เช่น
กลุ่มวัยรุ่นมีความชอบในการทดลองอะไรใหม่ๆ ส่วนกลุ่มผูส้ ูงอายุจะมีความสนใจในสินค้าหรือ
ผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับสุขภาพ โดยสามารถแบ่งช่วงกลุม่ อายุออกเป็ นกลุม่ ๆ ดังนี ้
1.1 กลุ่มวัยกลางคนจนถึงกลุ่มผูส้ ูงอายุ คือ ผูท้ ่ีมีอายุตงั้ แต่ 45 ปี ขึน้ ไป ปั จจุบนั คน
กลุ่ม นีจ้ ะมี อานาจของการตัดสินใจในการบริโภคมากขึน้ จากอดีต เนื่องจากมี รายได้มี การวาง
แผนการลงทุนติดตามข่าวสารอยู่ตลอด กลุ่มอายุวยั กลางคนและสูงอายุมีแนวโน้มจะตัดสินใจซือ้
สิ น ค้า และบริก ารจากประสบการณ์ แ ละความเชื่ อ มั่น ของตนเองมากกว่ า การเชื่ อ ข้อ มูล จาก
ภายนอก เช่น การโฆษณาการส่งเสริมการขายและส่วนใหญ่ครอบครัวจะมีอิทธิพลในการตัดสินใจ
ซือ้ ต่า โดยมีแนวโน้มจะซือ้ สินค้าที่คนุ้ เคยและรู จ้ กั ตรายี่หอ้ เดิมมากกว่าตรายี่หอ้ ใหม่ และคนกลุ่ม
นีย้ ินดีท่จี ะจ่ายไม่ว่าสินค้าราคาแพงขึน้ ก็ตาม
1.2 กลุ่มหนุ่มสาวถึงวัยกลางคนคือ ผูท้ ่มี ีอายุระหว่าง 20-45 ปี คนกลุ่มนีม้ ีเหตุผลใน
การซือ้ สินค้า ไม่ยดึ ติดกับตราสินค้าราคาแพง เลือกตามความชื่นชอบ
1.3 กลุ่ ม วัย รุ่น คื อ ผู้ท่ี มี อ ายุ ร ะหว่ า ง 13-22 ปี กลุ่ม นี ้ไ ม่ ค่ อ ยรอบคอบ ใช้เวลา
ตัดสินใจซือ้ ไม่นาน รายได้ในการนาไปซือ้ สินค้ามาจากผูป้ กครอง ชอบรวมตัวกันเป็ นกลุ่มในการ
สร้างค่านิยมใหม่ๆ ไม่ว่าจะเป็ นการแต่งกาย สถานที่บนั เทิงรวมถึงสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ
2.เพศ (Sex) เป็ นตัวแปรที่มีความสาคัญในเรื่องของพฤติกรรมในการบริโภค เนื่องจาก
เพศที่แตกต่างกันมักมีทัศนคติและการตัดสินใจเลือกสินค้าแตกต่างกัน อาจมาจากการเลีย้ งดูใน
วัยเด็ก
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3.สถานภาพสมรส (Status) สมรส โสด หย่าร้างหรือหม้าย ปัจจุบนั ได้มีความสาคัญมาก
ขึน้ ผูบ้ ริโภคมีความต้องการและมีการซือ้ สินค้าและบริการที่แตกต่างกัน เช่น คนที่มีสถานภาพหย่า
ร้างหรือเป็ นหม้ายจะซือ้ เครื่องแต่งกายที่หรูหราดูทนั สมัย
4.การศึ ก ษา (Education) คนที่ มี ร ะดั บ การศึ ก ษาสู ง มี แ นวโน้ม ที่ จ ะเลื อ กซื ้อ สิ น ค้า
ผลิ ต ภัณ ฑ์ห รือ บริก ารที่ มี คุณ ภาพดี ม ากกว่ า ผู้ท่ี มี ก ารศึ ก ษาต่ า อาจจะเป็ น เรื่อ งของรายได้ท่ี
สามารถเลือกซือ้ สินค้าได้มากมายและหลากหลายกว่า
5.อาชี พ (Occupation) ขึน้ อยู่กับ แต่ล ะคนจะนาไปสู่ความจาเป็ น และความต้องการ
สินค้าผลิตภัณ ฑ์รวมถึง และบริการที่แตกต่างกัน เช่ น ข้าราชการจะเลือกซือ้ สินค้าเท่าที่จาเป็ น
พนักงานบริษัทมีความต้องการเลือกซือ้ สินค้าเพื่อเสริมบุคลิกภาพ ส่วนนักธุรกิจจะเลือกซือ้ สินค้า
เพื่อสร้างภาพลักษณ์ให้ตวั เอง
6.รายได้ (Income) หรื อ ส ถานภ าพ ทางเศรษ ฐกิ จ (Economic Circumstances)
สถานภาพทางเศรษฐกิจของแต่ละบุคคลย่อมส่งผลกระทบในการตัดสินใจเลือกซือ้ ตราสินค้า
ผลิ ต ภัณ ฑ์รวมถึ งการบริการ ซึ่ง นักการตลาดสนใจรายได้ของแต่ล ะบุคคลเพราะมี ผ ลต่ อการ
ตัดสินใจหรือเลือกซือ้ สินค้าและบริการ
ศิ ริว รรณ เสรีรตั น์ และคณะ (2550, น. 57-59) กล่าวว่า ส่วนแบ่ ง การตลาดมี ก ารใช้
ลักษณะประชากรศาสตร์เป็ นเกณฑ์ในการแบ่ง เนื่องจากสามารถวัดได้ง่ายกว่าตัวแปรอื่น ซึ่งได้แก่
เพศ อายุ สถานภาพ การศึกษา อาชีพ รายได้
จากแนวคิดและทฤษฎี ดังกล่าว ผู้วิจัยใช้แนวคิดของ อัจ ฉรา นพวิญ ญู วงศ์ (2550) ที่
กล่าวถึง ลักษณะทางด้านประชากรศาสตร์ ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพ อาชี พ การศึกษา และ
รายได้ โดยได้ น าแนวคิ ด นี ้ ไ ปพั ฒ นาแบบสอบถามของผู้ วิ จั ย การที่ ผู้ บ ริ โ ภคมี ลั ก ษณ ะ
ประชากรศาสตร์ท่ีความแตกต่างกันจะมีผลต่อพฤติกรรมภายหลังการซือ้ สินค้าของผูบ้ ริโภคทาให้
ทราบว่ากลุม่ เป้าหมายที่เราต้องการมีลกั ษณะอย่างไร

2.แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับส่วนประสมทางการตลาดบริการ
ส่ ว นประสมทางการตลาดบริก าร (Service Marketing Mix) คื อ เครื่ อ งมื อ ทางด้า น
การตลาดที่ใช้เพื่อสร้างความพึงพอใจและใช้ในการตอบสนองความต้องการของผูบ้ ริโภค หรือ
ลูกค้าที่เป็ นกลุม่ เป้าหมายซึ่งจะทาให้เกิดการซือ้ สินค้าและบริการ
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ส่วนประสมทางด้านการตลาด คือ ตัวแปรที่บริษัทใช้ในการสร้างความพึงพอใจให้ลกู ค้า
ซึ่ง เป็ น ตัวแปรที่ ควบคุม ได้ (Kotler & Armstrong, 1997) ส่วนแนวคิดเกี่ ยวกับ ส่วนประสมทาง
การตลาดได้ถกู นามาใช้เกี่ยวกับการดาเนินธุรกิจให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึน้
ศิ ริ ว รรณ เสรี รัต น์ , ปริ ญ ลั ก ษิ ตานนท์ , และ ศุ ภ ร เสรี รัต น์ (2541) ได้ มี ก าสรุ ป
แนวความคิดกลยุทธ์ทางการตลาดบริการว่าผูบ้ ริโภคจะมีกระบวนการตัดสินใจซือ้ อยู่ 7 ขัน้ ตอน
ดังนี ้
1.ด้านผลิตภัณฑ์ (Product) คือ ผูข้ ายได้มีการส่งมอบสินค้าและบริการนัน้ ให้กบั ลูกค้า
ผลิตภัณฑ์ได้แบ่งเป็ น 2 ประเภท คือผลิตภัณฑ์ท่ีสามารถจับต้องได้และที่จับต้องไม่ได้ ตัวอย่าง
ผลิตภัณฑ์ท่ีไม่สามารถจับต้องได้ เช่น ธุรกิจบริการต่างๆ การให้บริการด้านสินเชื่อ เมื่อลูกค้าเกิด
ความรูส้ กึ พึงพอใจก็จะกลับมาใช้บริการอีกในครัง้ ต่อไป
2.ด้านราคา (Price) หมายถึง ผลิตภัณฑ์ท่ีมีคณ
ุ ค่าเป็ นตัวเงิน ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบราคา
กับคุณค่าแล้ว ถ้าคุณค่าที่ลกู ค้าได้รบั หรือลูกค้าเกิดความพึงพอใจสูงกว่าย่อมเกิดการตัดสินใจซือ้
ตามมา
3.ด้านช่องทางการจัดจาหน่าย (Place) เนื่องจากในการเลือกทาเลที่ตงั้ มีความสาคัญ
คือจะเป็ นตัวที่กาหนดกลุม่ เป้าหมายหรือกลุม่ ผูบ้ ริโภค
4.ด้านส่งเสริมการตลาด (Promotion) เป็ นสิ่งที่มีความสาคัญ เนื่องจากผูข้ ายหรือผู้
ให้บริการใช้สาหรับติดต่อสื่อสารกับลูกค้าหรือผูบ้ ริโภค ซึ่งประกอบด้วย
4.1 การโฆษณา (Advertising) เป็ น การสื่ อ สารผ่ านสื่ อ ในรู ป แบบต่ างๆ โดยจะมี
ค่าใช้จ่ายเกิดขึน้ ด้วย เช่น โทรทัศน์ วิทยุ สื่อสิ่งพิมพ์ ป้ายต่างๆ เป็ นต้น
4.2 การใช้พ นักงานในการขาย (Personal Selling) เป็ นกาสื่อสารทางตรงระหว่าง
ผูข้ ายและผูซ้ ือ้ คือลูกค้าโดยมีการพบเจอและพูดคุยกันโดยตรง
4.3 การส่ ง เสริ ม การขาย (Sales Promotion) เป็ นเครื่ อ งมื อ หรื อ กิ จ กรรมทาง
การตลาดที่กระทาการอย่างต่อเนื่องนอกเหนือจากการขายโดยใช้พนักงาน การโฆษณาและ การ
ประชาสัมพันธ์ท่ชี ่วยกระตุน้ ความสนใจในการใช้บริการของลูกค้า
4.4 การประชาสัมพันธ์ (Publicity and Public Relation) เป็ นการนาเสนอแผนงาน
อย่างต่อเนื่องเพื่อชักจูงกลุ่มสาธารณะให้มีการแสดงความคิดเห็นต่างๆ รวมถึงทัศนคติต่อองค์กร
และยังเป็ นการสร้างความเข้าใจเพื่อให้เกิดภาพลักษณ์ท่ดี ีต่อองค์กรกับกลุม่ ลูกค้าด้วย
5.ด้ า นบุ ค คล (People) หรื อ พนั ก งาน (Employee) เป็ นการคั ด เลื อ กบุ ค คลหรื อ
พนักงานให้เข้ามาเป็ นส่วนหนึ่งของธุรกิจโดยมีการฝึ กอบรมและการจูงใจ เพื่อให้ตัวบุคคลหรือ
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พนักงานนัน้ สร้างความประทับใจให้กบั ลูกค้า อีกทัง้ ยังมีความสามารถที่จะแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า
ได้เป็ นอย่างดี
6.ด้านการสร้างและการนาเสนอลักษณะทางกายภาพ (Physical Evidence) เป็ น
การนาเสนอลักษณะทางด้านกายภาพต่อลูกค้า มีการให้บริการที่มีคุณภาพทัง้ ทางด้านกายภาพ
และสร้างคุณค่าในการให้บริการกับลูกค้า ตัง้ แต่การแต่งกาย การพูดจาด้วยคาพูดที่สภุ าพ รวมถึง
มีการให้บริการอย่างรวดเร็วด้วย
7.ด้ า นกระบวนการ (Process) เป็ นขั้ น ตอนการน าเสนอและการให้ บ ริ ก ารต่ อ
ผูใ้ ช้บริการหรือลูกค้าอย่างรวดเร็ว และมีความถูกต้องเพื่อสร้างความประทับใจให้กบั ผูใ้ ช้บริการ
เสรี วงษ์มณฑา (2542, น. 11) กล่าวว่า ส่วนประสมทางด้านการตลาด หมายถึง การที่มี
สินค้าสามารถตอบสนองความต้องการและความพึงพอใจของลูกค้า มีการซือ้ ขายกันด้วยราคา
หรือมูลค่าที่เหมาะสมยอมรับได้ อีกทัง้ มีการจัดจาหน่ายเพื่อให้เกิดความสะดวกต่อพฤติกรรมของ
ลูกค้า
อดุลย์ จาตุรงคกุล (2543, น. 26) กล่าวว่า องค์ประกอบหรือตัวแปรของส่วนผสมทาง
การตลาดมีผลในการตัดสินใจซือ้ ของลูกค้า คือ
1.ผลิตภัณฑ์ สามารถมีผลต่อพฤติกรรมของผูบ้ ริโภค ควรมีคุณภาพตลอดจนลักษณะ
ของผลิตภัณฑ์ หีบห่อบรรจุภณ
ั ฑ์ควรมีเอกลักษณ์สวยงาม และป้ายฉลากบ่งบอกถึงคุณประโยชน์
ของผลิตภัณฑ์ซ่งึ สิ่งเหล่านีม้ ีผลในการตัดสินใจซือ้ ของลูกค้าหรือผูบ้ ริโภคด้วย
2.ราคา มีผลต่อการตัดสินใจซือ้ สินค้าผลิตภัณฑ์ รวมถึงการใช้บริการของผูบ้ ริโภค โดย
ลูกค้าหรือ ผู้บ ริโภคชอบสิ น ค้าที่ ราคาไม่ แ พง ดัง นั้น จึ ง ควรตั้ง ราคาที่ไม่ สูงจนเกิน ไปเพื่ อ ท าให้
ผูบ้ ริโภคสามารถตัดสินใจซือ้ ได้ง่าย
3.ช่องทางการจัดจาหน่าย ควรมีสินค้าไว้สาหรับพร้อมจาหน่ายทุกช่องทาง ซึ่งมีผลต่อ
การสร้างการรับรู ้ ภาพลักษณ์ของสินค้าหรือผลิตภัณฑ์ดว้ ย
4.การส่ งเสริ ม การตลาด สามารถส่ ง ผลต่ อ การตัด สิ น ใจซื อ้ สิ น ค้า และบริก ารของ
ผูบ้ ริโภค โดยเป็ นการส่งข้อมูลที่ตอ้ งการสื่อสารไปยังผูบ้ ริโภคหรือลูกค้าเพื่อให้ผบู้ ริโภคตัดสินใจวา
ต้องการซือ้ หรือไม่ตอ้ งการซือ้ สินค้านัน้
สุดาดวง เรืองรุจิระ (2543, น. 29) กล่าวว่า ส่วนประสมทางด้านการตลาด (Marketing
Mix) เป็ นสิ่งที่มีความสาคัญที่ทาให้เกิดกิจกรรมทางการตลาดเกิดการซือ้ ขายและเกิดการให้บริการ
ส่วนประสมทางการตลาด ได้แก่ ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านช่องทางการจัดจาหน่าย และด้าน
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การส่งเสริมการขาย แต่ส่วนประสมทางด้านการตลาดบริการจะมีเพิ่มอีก 3 ด้าน คือ ด้านบุคคล
ด้านการสร้างและการนาเสนอลักษณะทางกายภาพ และสุดท้ายคือด้านกระบวนการ
ชัยสมพล ชาวประเสริฐ (2549, น. 63-83) กล่าวไว้ว่า ความแตกต่างของส่วนประสมทาง
การตลาดกับส่วนประสมทางการตลาดบริการคือ ด้านบุคคล ด้านกายภาพ และด้านกระบวนการ
ซึ่งเพิ่ม 3 ส่วนนีเ้ ข้ามา มีดงั นี ้
1.ผลิตภัณฑ์ หมายถึง สิ่งของหรือสินค้าที่ขายโดยธุรกิจ ทาให้ลกู ค้ามีความพึงพอใจใน
สินค้าหรือผลิตภัณฑ์ ซึ่งแบ่งได้ 2 ประเภท คือสินค้าหรือผลิตภัณฑ์ท่ีสามารถจับต้องได้ และสินค้า
หรือผลิตภัณฑ์ท่ีไม่สามารถจับต้องได้
2.ราคา หมายถึง มูลค่าหรือราคาของสินค้าและผลิตภัณฑ์ท่ีเป็ นตัวเงินซึ่งผูบ้ ริโภคหรือ
ลูกค้าจะซือ้ ก็ต่อเมื่ อมูล ค่าของผลิตภัณ ฑ์สูงกว่าราคา ดังนั้นควรมี การกาหนดการให้บริการใน
ราคาที่ชดั เจนและเหมาะสม สามารถยอมรับได้ทงั้ 2 ฝ่ าย
3.การจัดจาหน่าย หมายถึง การเคลื่อนย้ายสินค้าซึ่งต้องประกอบด้วยกิจกรรมต่างๆ
เช่น การขนส่ง โกดังคลังสินค้า รวมถึงการเก็บรักษาสินค้าคงคลัง
4.การส่งเสริมการตลาด คือการติดต่อสื่อสารระหว่างผูซ้ ือ้ กับผูข้ ายหรือผูใ้ ห้บริการกับ
ผูใ้ ช้บริการ อาจมีการใช้พนักงานเพื่อสื่อสารในการขาย การสื่อสารวิธีอ่ืนให้สามารถเลือกใช้ได้
ตรงตามกลุม่ ลูกค้า ดังนี ้
4.1 การโฆษณา (Advertising) เป็ นการนาเสนอข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์หรือบริการ
โยมีค่าใช้จ่ายในการโฆษณา
4.2 การใช้พนักงานในการขาย (Personal Selling) เพื่อแจ้งข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับ
สินค้าหรือบริการให้ลกู ค้ารับทราบ เพื่อนาไปใช้ประกอบการตัดสินใจซือ้
4.3 ก ารส่ ง เส ริ ม ก ารขาย (Sale Promotion) เป็ น กิ จก รรม ใน ก ารโฆ ษ ณ า
ประชาสัมพันธ์เป็ นการกระตุน้ หรือจูงใจให้ผบู้ ริโภคซือ้ สินค้าและบริการ
4.4 การประชาสั ม พั น ธ์ (Publicly and Public relation) เป็ นการให้ ข่ า วสารที่
เกี่ยวข้องกับสินค้าและบริการโดยที่ลูกค้าไม่ตอ้ งชาระเงิน ถือ เป็ นการให้ขอ้ มูลเพื่อให้ลูกค้าได้รบั
ทราบไว้
4.5 การตลาดทางตรง (Direct Marketing) ใช้การสื่อสารผ่านสื่อต่างๆ ไม่ว่าจะเป็ น
โทรทัศน์ วิทยุ แคตตาล็อก จดหมาย รวมถึงหนังสือพิมพ์
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5.ด้ า นบุ ค คล ประกอบไปด้ว ย ผู้บ ริห าร พนัก งาน เจ้า ของร้า น โดยมี ก ารคัด เลื อ ก
ฝึ กอบรม เพื่อสร้างความพึงพอใจให้กบั ลูกค้า นอกจากนีย้ งั เป็ นการสร้างความแตกต่างจากคู่แข่ง
อีกด้วย
6.กระบวนการให้บริการ เป็ นขัน้ ตอนที่มีความสาคัญมาก โดยต้องให้พนักงานทางาน
อย่างมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพหรือมี เครื่อ งมื ออุป กรณ์ท่ี ทันสมัยเพื่ อใช้ส าหรับ ส่ง มอบการบริการที่ ดี มี
คุณภาพ และทุกขัน้ ตอนสามารถสร้างความประทับใจให้กบั ลูกค้าได้
7.สิ่งแวดล้ อมทางกายภาพ เป็ นการนาเสนอลักษณะเกี่ยวกับกายภาพ สิ่งแวดล้อม
ทางกายภาพ เช่น สถานที่หรือตัวอาคารที่ใช้ทาธุรกิจ อุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้ต่างๆ ที่ใช้เกี่ยวกับ
สถานที่ ซึ่งเปรียบเสมือนรูปลักษณ์ภายนอกที่ตอ้ งดูสวยงาม
ส่วนประสมทางการตลาดทั้ง 7 ด้าน ได้ถูกนามาใช้ในการสร้างและวางแผนกลยุท ธ์
ทางด้านการตลาด
แนวคิ ด ส่ ว นประสมทางการตลาดบริก าร (Services Marketing Mix) หรือ 7Ps ตาม
แนวคิ ด ของ Zeithaml; & Mary Jo Bitner ซึ่ ง ธี ร กิ ติ นวรัต น ณ อยุ ธ ยา (2552, น. 26-29) ได้
กล่าวถึงแนวคิดของส่วนประสมทางการตลาดบริการ ได้แก่
1.ผลิ ต ภัณ ฑ์ หมายถึ ง การส่ ง มอบสิ น ค้า หรือ การให้บ ริก ารโดยในทุ ก ธุ รกิ จ จะต้อ ง
พิจารณาถึงความต้องการของผูบ้ ริโภคหรือลูกค้าให้มากที่สุด แต่ละบริษัทมีการนากลยุทธ์มาใช้
สาหรับวางแผนในการเพิ่ มรายได้และยอดขาย กล่าวคือในการวางแผนเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ ควร
คานึงถึงความต้องการของผู้บริโภคหรือ ลูกค้าเพื่อ ให้ธุรกิ จ สามารถตอบสนองให้ตรงกับความ
ต้องการได้มากที่สดุ
2.ราคา หมายถึง ราคาหรือมูลค่าของสินค้าและบริการที่บริษัทได้กาหนดสาหรับการ
วางแผนด้านราคา นอกจากนี ้ธุ รกิจ ควรคานึงถึงต้นทุนในการผลิตโดยการลดต้นทุน ซึ่งต้นทุน
เหล่านีจ้ ะถูกนามาคานวณในการตัง้ ราคาขายสินค้าและบริการให้กับลูกค้าด้วย ตัง้ แต่ค่าใช้จ่าย
สาหรับผลิตภัณฑ์บริการ
3.การจัด จ าหน่ า ย หมายถึ ง การที่ ธุ ร กิ จ ส่ ง มอบสิ น ค้า และบริก ารให้ถึ ง มื อ ลูก ค้า ได้
ทัน เวลาเมื่ อ ลูก ค้าต้องการ นอกจากนี ้ค วรค านึ ง ถึ ง เวลาและสถานที่ ในการส่ง มอบควรมี การ
คมนาคมที่สะดวกรวดเร็ว
4.การส่งเสริมการตลาด หมายถึง การสื่อสารข้อมูลข่าวสารทางการตลาดซึ่งจะเป็ นการ
จูงใจลูกค้าให้ทาตามหรือคล้อยตาม การส่งเสริมการตลาด ได้แก่ การโฆษณา การประชาสัมพันธ์
การส่งเสริมการขาย
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5.บุคคล หมายถึง คนที่มีส่วนในการให้บริการ ตัง้ แต่พนักงาน ลูกค้า โดยพนักงานมีส่วน
สาคัญ ในการสร้างความแตกต่าง ก่อให้เกิดความได้เปรียบในการแข่งขันทางธุรกิจ นอกจากนี ้
บริษัทควรมีกระบวนการตัง้ แต่การสรรหา การฝึ กอบรม รวมถึงการกระตุน้ พนักงาน
6.กระบวนการ หมายถึ ง ขั้น ตอนการให้บ ริก ารเพื่ อ ส่ ง มอบสิ่ ง ที่ ดี ท่ี สุด ให้กับ ลูก ค้า
กระบวนการให้บริการที่ดีควรเข้าใจง่าย ไม่ ทาให้เกิดความสับสน มีประสิทธิภ าพ และมี ความ
รวดเร็วในการให้บริการ
7.หลักฐานทางกายภาพ หมายถึง สิ่งแวดล้อมในการให้บริการ ไม่ว่าจะเป็ นสานักงาน
อาคารสถานที่ ทาเลที่ตงั้ เครื่องมืออุปกรณ์ต่างๆ รวมถึงสัญลักษณ์หรือโลโก้ของร้าน ซึ่งหลักฐาน
ทางกายภาพนีม้ ีส่วนช่วยในการตัดสินใจใช้บริการหรือซือ้ สินค้าของลูกค้า เป็ นการแสดงถึงรสนิยม
และสร้างความมั่นใจให้กบั ลูกค้า
จากแนวคิดและทฤษฎี ดังกล่าว สรุ ปได้ว่าผูว้ ิจัยใช้แนวคิดของศิริวรรณ เสรีรตั น์, ปริญ
ลักษิตานนท์ และศุภร เสรีรตั น์ (2541) เพราะได้มีการกล่าวถึงการตัดสินใจซือ้ ของผูบ้ ริโภคซึ่งผ่าน
กระบวนการ 7 ขัน้ ตอน คือธุรกิจที่ให้บริการจะใช้ส่วนประสมทางการตลาด (Marketing Mix) หรือ
7Ps ได้แก่ ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านช่องทางการจัดจาหน่าย ด้านการส่งเสริมการตลาด ด้าน
บุคคล ด้านการสร้าง ด้านกระบวนการ และด้านการนาเสนอลักษณะทางกายภาพ เป็ นการสร้าง
กลยุทธ์ทางการตลาดผ่านขัน้ ตอนเหล่านี ้

3.แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับคุณค่าตราสินค้า
ตราสินค้าเป็ นสิ่งที่ธุรกิจสามารถนาไปสร้างความแตกต่างให้กบั สินค้าและบริการได้ แต่
อย่างไรก็ตาม การที่สินค้ามีความแตกต่างจากคู่แข่งขันแล้วนัน้ ก็ไม่ใช่สิ่งที่รบั ประกันว่ าผูบ้ ริโคจะ
เกิดการซือ้ ในสินค้านัน้ ๆ เนื่องจากยังมีสินค้าอีกจานวนมากที่แม้ว่าจะมีการสร้างตราให้กับสินค้า
แต่สินค้านัน้ ก็ไม่สามารถขายได้หรือมียอดขายต่า ดังนัน้ จึงควรมีการหาวิธีหรือสร้างการรับรูท้ าให้
ผูบ้ ริโภคมองเห็นว่า ความแตกต่างที่เกิดขึน้ หรือตราสินค้านัน้ ๆ มีค่าควรแก่การซือ้ หามาอุปโภค
บริโภค จึงเกิดเป็ นแนวคิดในการสร้างคุณค่าให้กบั ตราสินค้าขึน้ มา

ความหมายของคุณค่าตราสินค้า
เอเคอร์ (มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2548, น. 223) ได้กล่าวถึงคุณค่าตราสินค้าไว้
ว่า คุณ ค่าตราสินค้า คือกลุ่มของทรัพ ย์สิน (Assets) หรือหนี ส้ ิน (Liabilities) ที่เชื่อมโยงกับตรา
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สินค้า ไม่ว่าจะเป็ นชื่อหรือสัญลักษณ์ก็ตาม ซึ่งกลุ่มของทรัพย์สินดั งกล่าวนีส้ ามารถที่จะเพิ่มหรือ
ลดมูลค่าหรือราคาของสินค้า หรือบริการที่มีต่อบริษัท หรือต่อลูกค้าได้
เคลเลอร์ (มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2548, น. 223) ได้กล่าวว่า คุณค่าตราสินค้า
นั้น จะถูกตี ความหมายในรู ป แบบของผลลัพ ธ์ทางการตลาดที่มี ลักษณะเฉพาะตัว อัน เป็ น ผล
เนื่องมาจากตราสินค้านัน้ ๆ หรือถ้าจะกล่าวง่ายๆ ก็คือ คุณค่ าตราสินค้านัน้ จะก่อให้เกิดผลลัพธ์
ของการดาเนินงานทางการตลาดที่แตกต่างกันระหว่างสินค้าที่เหมือนกัน แต่มีลกั ษณะเฉพาะของ
ตราสินค้า ไม่ว่าจะเป็ นชื่อของตราสินค้า หรือส่วนขององค์ประกอบอื่นๆ ของตราสินค้าที่ต่างกัน
นอกจากนัน้ เคลเลอร์ยงั ได้กล่าวอีกว่า คุณค่าตราสินค้าแสดงถึงมูลค่าเพิ่มที่เกิดขึน้ กับตัวสินค้าซึ่ง
มาจากผลของการลงทุนที่ผ่านมาในอดีต
แน็ บ (มหาวิ ท ยาลั ย สุ โ ขทั ย ธรรมาธิ ร าช, 2548, น. 224) มี ก ารให้ นิ ย ามคุ ณ ค่ า
ตราสินค้า คือผลรวมของการรับรู ข้ องผูบ้ ริโภคต่อตราสินค้ารวมไปถึงคุณภาพของตราสิน ค้าและ
บริการ ผลทางการเงิน ความภักดีและความพึงพอใจของผูบ้ ริโภคหรือลูกค้าที่มีต่อตราสินค้ากล่าว
อีกนัยหนึ่งคือสิ่งที่ผบู้ ริโภค ลูกค้า และพนักงานรูส้ กึ ต่อตราสินค้า
สุดาพร กุณฑลบุตร (2549, น. 144-145) ได้กล่าวถึงคุณค่าตราสินค้า คือตราสินค้าที่มี
มูลค่ามาจากการยอมรับของผูบ้ ริโภค เช่น มีความจงรักภักดีต่อตราสินค้า การให้การยอมรับด้าน
คุณภาพ การรับรูต้ ราสินค้าและสามารถวัดได้เป็ นรูปธรรม เช่น เครื่องหมายการค้า สิทธิบตั ร โดย
บริษัทที่สร้างตราสินค้าให้มีความแข็งแกร่งย่อมได้เปรียบ เนื่องจากผูบ้ ริโภคเชื่อมั่นในสินค้าที่นา
ออกจาหน่าย เมื่อมีการนาเสนอสินค้าหรือผลิตภัณฑ์ใหม่สู่ตลาด จึงสามารถสร้างความรับรูแ้ ละ
ความเชื่อมั่นให้แก่ผบู้ ริโภค ทาให้สินค้าใหม่ท่ีนาออกสูต่ ลาดมียอดขายที่สงู ในเวลาไม่นานนัก
ศิริวรรณ เสรีรตั น์ และคณะ (2543, น. 93) กล่ าวไว้ว่า คุณ ค่ าตราสิ น ค้าเป็ น คุณ ค่ า
ผลิ ตภัณ ฑ์ท่ี รบั รู ้ การที่ ต ราสิ น ค้ามี ความหมายด้านบวกในสายตาของผู้ซื อ้ คุณ ค่ าตราสิ น ค้า
สามารถสร้างข้อได้เปรียบทางการแข่งขัน

องค์ประกอบของคุณค่าตราสินค้า
ในการสร้างคุณค่าให้กบั ตราสินค้าหนึ่งๆ ในใจผูบ้ ริโภคนัน้ สามารถสร้างคุณค่าผ่านทาง
องค์ประกอบต่างๆ ของคุณค่าตราสินค้า โดยเอเคอร์ (Aaker, 1991) ได้อธิบายว่าคุณค่าตราสินค้า
มีองค์ประกอบ 5 อย่างด้วยกัน คือ
1.การตระหนักถึงตราสินค้า (Brand Awareness)
2.คุณภาพที่ถกู รับรู ้ (Perceived Quality)
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3.การเชื่อมโยงตราสินค้า (Brand Associations)
4.ความภักดีต่อตราสินค้า (Brand Loyalty)
5.สินทรัพย์ประเภทอื่นๆ ของตราสินค้า (Other Proprietary Brand Assets)

ภาพประกอบ 2 องค์ประกอบของคุณค่าตราสินค้าของ David A. Aaker
ที่มา : Aaker, D.A. (1991). Managing Brand Equity: Capitalizing on the Value of
a Brand Name. New York: Free Press. (Aaker, 1991)
1.การตระหนักถึงตราสินค้า (Brand Awareness) คือ การระลึกถึงหรือการจดจาตรา
สินค้าของผูบ้ ริโภคซึ่งเป็ นองค์ประกอบที่สาคัญ ของคุณค่าตราสินค้า เพราะเมื่อผูบ้ ริโภคเกิดการ
ตระหนัก ในตราสิ น ค้า นั้น แล้ว ผู้บ ริโภคก็ จ ะรู ส้ ึก ความคุ้น เคย ไว้ว างใจ น่ าเชื่ อ ถื อ มี คุณ ภาพ
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สมเหตุส มผล และเป็ น เหตุผ ลส าคัญ ในการตัด สิน ใจซื อ้ โดยผู้บ ริโภคเลื อกซื อ้ ตราสิน ค้าที่ รูจ้ ัก
มากกว่าตราสินค้าที่ไม่รูจ้ กั มาก่อน (Aaker,1991 อ้างถึงใน สุภาภัทร ดิลกไชยชาญวุฒิ, 2547, น.
34)
การตระหนักถึงตราสินค้า นั้นมีประโยชน์ในการบริหารคุณ ค่ าตราสินค้าซึ่งถือเป็ นการ
เชื่อมโยงเข้ากับองค์ประกอบหรือส่วนอื่นๆ ที่มีต่อตราสินค้า มีความชื่นชอบและรูส้ กึ คุน้ เคยในตรา
สิ น ค้ า โดยสิ น ค้ า บริ ก ารผู้ บ ริ โ ภคจะต้ อ งพิ จ ารณ าในส่ ว นต่ า งๆ ที่ ส อดคล้ อ งกั น รวมถึ ง
ความสามารถในการให้บริการซึ่งจะเหมือนกับส่วนบริการที่สามารถจับต้องได้ ไว้วางใจได้ การ
ตอบสนองต่ อ ผู้ให้บ ริก าร การมี อ ารมณ์ ร่วม ความไว้วางใจ และความสุภ าพของพนัก งานผู้
ให้บริการสินค้า (Aaker, 1991 อ้างถึงใน สุศิษฎา อินทรา, 2551, น. 31-33)
2.การรั บ รู้ คุ ณ ภาพ (Perceived Quality) จะท าให้เกิด ความส าเร็จ ทางด้านการเงิ น
กลยุทธ์ของบริษัท รวมถึงด้านอื่นๆของตราสินค้าด้วย ในการสร้างการรับรูถ้ ึงคุณภาพของผูบ้ ริโ ภค
ขึน้ มาจะต้องทาความเข้าใจเกี่ยวกับคาว่า "คุณค่ า" ให้ถูกต้องและควรทราบว่าผูบ้ ริโภคในแต่ละ
กลุ่ ม (Segment) ในแต่ ล ะวัฒ นธรรมเป็ น อย่ า งไร และจะน าไปสู่ทั ศ นคติ ท่ี ดี ข องผู้บ ริโภคได้
(Aaker, 1996 อ้างถึงใน สุภาภัทร ดิลกไชยชาญวุฒิ, 2547)
นอกจากนี ้ยัง หมายถึ ง การรับ รู ต้ ราสิ น ค้า ทั้ง หมดโดยสามารถดูจ ากคุณ สมบัติ ห รือ
วัตถุประสงค์ของสินค้านัน้ เนื่องจากการรับรูเ้ ป็ นความรูส้ ึก ไม่สามารถจับต้อง (Aaker, 1991 อ้าง
ถึงใน สุศิษฎา อินทรา, 2551, น. 34)
การรับรู ค้ ณ
ุ ภาพควรมีการศึกษาถึงอิทธิพลที่มีผลต่อการรับรูค้ ณ
ุ ภาพ สามารถพิจารณา
โดยแยกตามประเภทของสินค้า ประกอบด้วย 7 ส่วน ดังนี ้
2.1 ผลงานของสินค้า คือ คุณลักษณะของสินค้า ซึ่งผูบ้ ริโภคจะมีทัศนคติต่อสินค้า
แตกต่างกันออกไป
2.2 ลักษณะของสินค้า การออกแบบรูปร่างของสินค้าให้สะดวกต่อการใช้งาน
2.3 การปฏิบัติตามรายละเอียด เพื่อผลิตสินค้าที่มี คุณภาพและอาจช่วยลดความ
เสียหายหรืออันตรายที่อาจเกิดขึน้ ได้
2.4 ความไว้วางใจ คือ ความสม่าเสมอของคุณภาพสินค้า หมายถึง ในการซือ้ สินค้า
แต่ละครัง้ ของผูบ้ ริโภคสามารถรับรูถ้ ึงคุณภาพของสินค้า
2.5 ความคงทนของสินค้า มี อายุการใช้งานนาน ไม่เกิดความเสียหาย ชารุ ด หรือ
แตกหักง่าย
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2.6 ความสามารถในการให้บริการ จะต้องมีประสิทธิภาพโดยให้บริการก่อนหรือหลัง
ผูบ้ ริการต้องมีความเชี่ยวชาญและมีความรูค้ วามสามารถในการให้บริการเป็ นอย่างดี
2.7 ความเหมาะสมพอดีหรือผลงานขัน้ สุดท้ายของสินค้าว่าสามารถนาไปใช้งานได้
อย่างมีประสิทธิภาพ จะทาให้เกิดลักษณะท่ าทางหรือความรู ส้ ึกของผูบ้ ริโภคที่มีต่อคุณภาพของ
สินค้า (Aaker, 1991 อ้างถึงใน สุภาภัทร ดิลกไชยชาญวุฒิ, 2547, น. 52-64)
3.การเชื่ อ มโยงตราสิ น ค้า (Brand Associations) เป็ นความสัม พัน ธ์ซ่ึงเชื่อมโยงสิ่ง
ต่างๆของตราสินค้ากับความทรงจาของผูบ้ ริโภค โดยความสัมพันธ์ นีเ้ ป็ นการสร้างทัศนคติท่ีดีใน
ด้านบวกต่อตราสินค้าโดยเชื่อมโยงตราสินค้ากับความรูส้ ึกของผูบ้ ริโภคเข้าด้วยกันจะช่วยสร้างให้
เกิดคุณ ค่าให้กับ ตราสิ น ค้า นอกจากนีย้ ัง สร้างความแตกต่างให้กับ ตราสินค้าทาให้ผู้บริโภคมี
เหตุผลในการซือ้ (Aaker. 1991 อ้างถึงใน สุภาภัทร ดิลกไชยชาญวุฒิ, 2547) ซึ่งการเชื่อมโยงตรา
สินค้ามีแนวคิด 2 แนวคิด คือ
3.1 แนวคิ ด เกี่ ย วกั บ ภาพลั ก ษณ์ ต ราสิ น ค้ า (Brand Image) เป็ น ความรู ้สึ ก
โดยรวมที่ผูบ้ ริโภคมีต่อตราสินค้าซึ่งเกิดจากการได้รบั ข้อมูลตราสินค้าที่ได้รบั จากสิ่งเร้าภายนอก
และการจินตนาการ (Assael.1998 อ้างถึงใน นภัสกร ศักดานุวงศ์, 2545) ซึ่งก็คือภาพลักษณ์ของ
ตราสินค้าจะเป็ นสิ่งที่ผลักดันให้เกิดคุณค่าตราสินค้า (Biel. 1992 อ้างถึงใน นภัสกร ศักดานุวงศ์,
2545) หรืออาจกล่าวได้ว่าภาพลักษณ์ ตราสินค้าเป็ นภาพที่เกิดขึน้ อยู่ในใจของผูบ้ ริโภค เป็ นความ
ประทับใจของผู้บริโภคไม่ ว่าจะเป็ น ด้านประโยชน์ใช้สอยหรือลักษณะทางกายภาพสินค้าเอง
รวมถึงคุณสมบัติดา้ นอารมณ์ เช่น การโฆษณา การติดต่อสื่อสารแบบปากต่อปาก การสังเกตและ
ประสบการณ์ในการใช้ โดยสามารถแบ่งภาพลักษณ์ได้ดงั นี ้
3.1.1 ภาพลักษณ์ขององค์กร เกี่ยวข้องกับชื่อเสียงของบริษัทหรื อผูผ้ ลิตสินค้ามี
ความสาคัญ ต่อการดาเนินธุรกิจ ซึ่งการมีภ าพลักษณ์ท่ีดีจะช่ วยส่งเสริม ให้การดาเนินงานของ
องค์กรหรือธุรกิจประสบความสาเร็จได้
3.1.2 ภาพลักษณ์ตัวสิน ค้าหรือบริการ เกี่ ยวข้องกั บ ตัวสิ นค้า และบริการ เช่ น
สินค้านัน้ เป็ นสินค้าที่ให้ความรูส้ กึ ว่าเป็ นคนทันที่สมัย สนุกสนานร่าเริง หรือมีลกั ษณะเข้มแข็ง เป็ น
ต้น
3.1.3 ภาพลักษณ์ของผู้ใช้ตราสินค้า ทาให้เห็นว่าผู้ท่ีใช้สินค้านั้นมี บุคลิกและ
ลักษณะอย่างไร เช่น ผูบ้ ริโภคใส่นาฬิกา Rolex แสดงให้เห็นว่าเป็ นคนมีรสนิยม โดยจะเลือกใช้
สินค้าที่มีตราสินค้าบ่งบอกความเป็ นตัวเอง (Biel. 1992 อ้างถึงใน อรรจน์ วิสทุ ธิถาวรวงศ์, 2548)
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3.2 แนวคิดการเชื่อมโยงตราสินค้าที่ความแข็งแกร่ง ตราสินค้าสามารถสร้าง
ความพึงพอใจให้กบั ผูบ้ ริโภคได้ซ่ึงการเชื่อมโยงขึน้ อยู่กบั การที่ผบู้ ริโภคได้เห็นถึงความสาคัญของ
คุณ ประโยชน์ และคุณ สมบัติ นั้น โดยมี คุณ ลัก ษณะเฉพาะที่ แ ตกต่ า ง โดย Bristol ได้ศึ ก ษา
คุณ ลักษณะเฉพาะที่มีต่ อทัศนคติของตราสินค้าและซื่อตราสินค้า พบว่าตราสินค้ามีอิทธิพลต่อ
ทัศนคติดา้ นบวกของผูบ้ ริโภค โดยเป็ นการใช้แนวคิดการเชื่ อมโยงตราสินค้าที่ผูบ้ ริโภคมีต่อตรา
สินค้าด้านคุณลักษณะหรือประโยชน์ท่ไี ด้รบั (อนุชิต ศิรกิ ิจ, 2550, น. 102)
วิธีการสร้างปัจจัยเชื่อมโยงกับผลิตภัณฑ์ มีดงั นี ้
3.2.1 ลักษณะของสินค้า (Product Attributes) เป็ นการนาลักษณะของสินค้า
และบริการมาใช้เพื่อสร้างความแตกต่างจากคู่แข่ง
3.2.2 ผลประโยชน์ท่ีผูบ้ ริโภคได้รบั (Customer Benefits) โดยการนาประโยชน์
จากการที่ใช้สินค้าและบริการมากาหนดตาแหน่งผลิตภัณฑ์
3.2.3 ราคาของผลิตภัณฑ์ (Relative Price) เป็ นการนาราคาสินค้าและบริการที่
มีราคาถูกกว่าคู่แข่งมาใช้กาหนดตาแหน่งของผลิตภัณฑ์
3,2.4 การใช้ (Use/ Application) น าวิ ธี ก ารใช้ง านมาก าหนดต าแหน่ ง ของ
ผลิตภัณฑ์
3.2.5 ลูกค้าหรือผูใ้ ช้ (Customer/ User) เป็ นการระบุกลุ่ม เป้าหมายให้ชัดเจน
โดยใช้วิธีการเชื่อมโยงสินค้ากับลูกค้าเข้าด้วยกัน
3.2.6 บุคลิกภาพ (Personality) นาเอาบุคลิกภาพหรือบุคลิกลักษณะของลูกค้า
มาใช้เป็ นตัวกาหนดตาแหน่งของผลิตภัณฑ์
3.2.7 คู่แข่ งขัน (Competitor) วิธี ท่ี น าคุณ สมบัติ ของคู่แข่ ง มาเปรีย บเที ยบกับ
สินค้าและบริการของบริษัท
3.2.8 ประเทศหรือสภาพภูมิศาสตร์ (Country or Geographic Area) นาสถานที่
ที่ผลิตสินค้าหรือแหล่งผลิตสินค้ามากาหนดตาแหน่งของสินค้าและบริการ
นอกจากนี ้ Lassar, Mital & Sharm ได้ศึกษาการวัดคุณค่าตราสินค้าโดยใช้แนวคิดที่
สร้างความได้เปรียบทางการแข่งขัน คือมูลค่าตราสินค้า (Brand Equity) ผูบ้ ริโภคยอมจ่ายเงินเพื่อ
ซื อ้ ชื่ อ ตราสิ น ค้า (Brand Name) โดยสิ น ค้านั้น ต้อ งมี ช่ื อเสี ยง มี คุณ ค่ าสูง มี ภ าพลักษณ์ท่ี ดี มี
คุณภาพ ทาให้เกิดความรูส้ กึ ด้านบวกต่อตราสินค้า (อนุชิต ศิรกิ ิจ, 2550, น. 97)
4.ความภั ก ดี ต่ อตราสินค้า (Brand Loyalty) ถื อว่าเป็ นองค์ประกอบของคุณ ค่าตรา
สินค้าที่มีความสาคัญ มาก เนื่องจากเป็ นสิ่งที่สะท้อนให้เห็นว่าผูบ้ ริโภคจะไม่เปลี่ยนใจไปใช้ตรา
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สินค้าอื่น นอกจากนีย้ ังเกี่ยวข้องกับประสบการณ์การใช้สินค้าและซือ้ สินค้า อีกทัง้ ยังเป็ นการลด
ต้นทุนและสร้างอานาจต่อรองทางธุรกิจเป็ นการดึงดูดลูกค้าทัง้ เก่าและใหม่ให้เพิ่มขึน้ ด้วย (Aaker.
1991 อ้างถึงใน สุภาภัทร ดิลกไชยชาญวุฒิ, 2547)
5.สิ น ทรั พ ย์ป ระเภทอื่ น ๆ ของตราสิน ค้า (Other Proprietary Brand Equity) เป็ น
หนึ่งในองค์ประกอบของคุณค่าตราสินค้าได้ คือ
5.1 เครื่องหมายการค้า (Trade Mark) เป็ นสิ่งที่ทาให้ผบู้ ริโภคหรือลูกค้าระลึกนึกถึง
สินค้านัน้ ๆ ได้โดยไม่เกิดความสับสน
5.2 สิทธิบัตร (Patent) เป็ นการคุม้ ครองผูท้ ่ีคิดค้นหรือผลิตสินค้านัน้ ๆ โดยไม่มีใคร
สามารถเลียนแบบสินค้า
5.3 รางวัล (Prize) เป็ นสิ่งที่ได้รบั จากองค์กรหรือหน่วยงานที่มีช่ือเสียง เพื่อเป็ นการ
สร้างความได้เปรียบอีกวิธีหนึ่ง
5.4 มาตรฐาน (Standard) ของสถาบันหรือองค์กรที่มีช่ือเสียงเป็ นที่ยอมรับกันทั่วไป
เช่น IS0 9000 ISO 14000 หรือมาตรฐาน มอก.ซึ่งเป็ นการรับประกันคุณภาพทาให้สินค้ามีคณ
ุ ค่า
(Aaker,1991 อ้างถึงใน สุภาภัทร ดิลกไชยชาญวุฒิ, 2547)
ลักษณะของคุณค่าตราสินค้า
ลักษณะของคุณค่าตราสินค้า มีดงั นี ้ (ศิรวิ รรณ เสรีรตั น์ และคณะ, 2543, น. 93)
1.เป็ น ความภัก ดี ต่อ ตราสิ น ค้า (Customer brand loyalty) ลูกค้าหรือผู้บ ริโภคได้เห็ น
คุณค่าของตราสินค้าจนทาให้เกิดความภักดีต่อตราสินค้าและซือ้ ซา้ ในครัง้ ต่อไป
2. การรูจ้ กั ชื่อตราสินค้า (Name awareness) การที่ลกู ค้าหรือผูบ้ ริโภคได้รูจ้ กั ชื่อของตรา
สินค้า สามารถจดจาชื่อหรือตราสินค้าได้
3. เป็ นคุณค่าที่เกิดจากการรับรู ้ (Perceived value) เมื่อลูกค้าเกิดการรับรูถ้ ึงคุณค่าตรา
สินค้าและบริการ แม้ว่าสินค้านั้นจะมีราคาสูงก็ตาม ลูกค้าก็พร้อมและยินดีท่ีจะจ่ายเงินเพื่อซือ้
สินค้าและบริการนัน้
4. ความสัมพันธ์ของตราสินค้า (Relationship) เช่น บ้านแลนด์แอนด์เฮ้าส์ ผูบ้ ริโ ภคหรือ
ลูกค้าได้รบั รูว้ ่าเป็ นบ้านที่มีคณ
ุ ภาพ มีความน่าเชื่อถือและมีราคาสูง
คุณค่าตราสินค้าสามารถนาไปสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขันคือ
1. สามารถลดค่ าใช้จ่ ายทางการตลาดได้ เพราะรู จ้ ักตราสินค้าและความภักดีต่อตรา
สินค้า
2. ทาให้มีสภาพคล่องในการเจรจาต่อรองกับคู่คา้ หรือผูจ้ ดั จาหน่าย
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3. สามารถตั้ง ราคาได้สูง กว่ า ราคาของคู่แ ข่ ง เพราะตราสิ น ค้า มี คุณ ภาพการรับ รู ้ท่ี
มากกว่าหรือสูงกว่าคู่แข่งขัน
4. สามารถนาไปต่อยอดหรือ ขยายหรือสร้างตราสินค้าได้เพิ่ม ขึน้ เพราะชื่ อตราสินค้า
สามารถนาไปสร้างความเชื่อถือได้
จากแนวคิดและทฤษฎี ดัง กล่าวพบว่าการสร้างคุณ ค่าตราสิน ค้ าให้เกิ ด ขึน้ ภายในใจ
ผูบ้ ริโภคนัน้ ควรทาให้ผูบ้ ริโภครู ส้ ึกถึงความแตกต่างจากสินค้าอื่นก่อน แล้วทาการเชื่อมโยงตรา
สินค้ากับความทรงจาของผูบ้ ริโภค หลังจากนัน้ ก็จะเกิดความภักดีต่อตราสินค้าตามมา
จากแนวคิดและทฤษฎี ดังกล่าว สรุ ปได้ว่าผู้วิจัยใช้แนวคิดของเอเคอร์ (Aaker, 1991)
เพราะมีการอธิบายแนวคิดคุณค่าตราสินค้าได้อย่างละเอียดและชัดเจน โดยคุณค่าตราสินค้านีจ้ ะ
ส่งผลต่อพฤติกรรมภายหลังการซือ้ สินค้าของผูบ้ ริโภคซึ่งประกอบด้วย ด้านการรูจ้ กั ตราสินค้า ด้าน
การรับรูค้ ณ
ุ ภาพตราสินค้า ด้านความภักดีต่อตราสินค้า และด้านความสัมพันธ์กบั ตราสินค้า ซึ่งใน
งานวิจยั ครัง้ นีไ้ ม่ได้นาด้านสินทรัพย์ประเภทอื่นๆ ของตราสินค้า มาศึกษา เนื่องจากไม่ได้เกี่ยวข้อง
กับการวิจยั ของร้าน All About You ในครัง้ นี ้ ผูว้ ิจยั จึงไม่ได้นามาทาแบบสอบถาม

4.แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการตัดสินใจซือ้ ของผู้บริโภค
คาว่าการตัดสินใจ (Decision Making) มีผใู้ ห้ความหมาย ดังต่อไปนี ้
วัช รี วงศ์ศิ ริวัฒ น์ (2536, น. 13) กล่ าวไว้ว่า การตัด สิ น ใจซื อ้ หมายถึง การพิ จ ารณา
ทางเลือกเพื่อนาไปสูท่ างเลือกที่ดีท่สี ดุ ในการปฏิบตั ิตามเป้าหมายที่วางไว้
รศนา อัชชะกิ (2539, น. 82) ได้กล่าวถึงการตัดสินใจไว้ว่า การตัดสินใจเป็ นพฤติกรรม
ขณะเมื่อบุคคลต้องเผชิญ หน้ากับทางเลือก ตั้งแต่ 2 ทางเลือกขึน้ ไป และจาเป็ นต้องเลือกเพียง
ทางเลือกเดียว แต่ในกรณีท่ีทางเลือกดีและมีประโยชน์มากกว่าหนึ่งสิ่ง ก็อาจจะเลือกมากกว่าหนึ่ง
สิ่งจากหลายสิ่งได้
Patterson (1980, p. 107) ได้ให้ความหมายว่า การตัดสินใจ หมายถึง การที่ บุคคลเข้า
ไปสูค่ วามเสี่ยงที่ว่าจะตัดสินใจถูกหรือผิดนัน้ โดยมีการรวบรวมและประเมินข้อมูลเพื่อให้เกิดความ
ผิ ด พลาดน้อ ยที่ สุด ให้มี ท างเลื อ กที่ ห ลากหลาย และสิ่ ง ประกอบอื่ น ๆที่ ส าคัญ อัน น าไปสู่ก าร
ตัดสินใจเลือก
พยอม วงศ์ส ารศรี (2534, น. 17) ได้กล่ าวไว้ว่า การตัด สิน ใจ คื อ กระบวนการเลื อ ก
แนวทางปฏิบตั ิท่คี ิดว่ามีความเหมาะสมต่อการใช้ในสถานการณ์หรือปัญหาต่างๆ
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โกศล สุวรรณมณี (2534, น. 232) สรุ ปไว้ว่าการตัดสินใจ คือ การเลือกพฤติกรรมจาก
ทางเลือกที่มีอยู่หลายทางโดยการพิจารณาวิเคราะห์ขอ้ มูลตามหลักเหตุผล ความเป็ นไปได้และตก
ลงใจเลือกทางเลือกที่เหมาะสมที่สดุ
Barnard (1966, p. 185) สรุ ปว่าการตัดสินใจ หมายถึง การกระทาของบุคคลสามารถ
แยกแยะออกเป็ นหลักการต่ างๆ ได้ ซึ่งโดยทั่วไปเบือ้ งต้นของการมีพฤติกรรมต่างๆ ย่อมจะต้องมี
การตัดสินใจเป็ นการกระทาเบือ้ งต้นก่อนทัง้ นัน้
เสรี วงษ์ม ณฑา (2542, น. 192) ได้กล่าวถึงกระบวนการหรือขั้นตอนตัดสินใจซือ้ ของ
ผูบ้ ริโภคว่า ผูบ้ ริโภคซือ้ สินค้าใดสินค้าหนึ่งต้องมีกระบวนการหรือขัน้ ตอนเริ่ม ตัง้ แต่จุดเริ่มต้นไป
จนถึงทัศนคติ เมื่ อได้มี การใช้สินค้า นั้น แล้ว ซึ่งสามารถพิ จารณาเป็ นขั้นตอนดังนี ้ การมองเห็ น
ปั ญ หา การแสวงหาภายใน การแสวงหาภายนอก การประเมิ น ทางการเลือก การตัดสินใจซื อ้
ทัศนคติหลังการซือ้
ศิริวรรณ เสรีรตั น์ (2539, น. 470) กล่าวว่า การตัดสินใจซือ้ ของผูบ้ ริโภคว่าจะซือ้ หรือไม่
ซือ้ นักการตลาดควรให้ความสนใจต่อกระบวนการตัดสินใจซือ้ ของผูบ้ ริโภคด้วย
ศิ ริว รรณ เสรี รัต น์ (2538, น. 19) กล่ า วว่ า ผู้บ ริโภคที่ มี ลัก ษณะทางกายภาพและ
สภาพแวดล้อมที่แตกต่างกันมีผลต่อการตัดสินใจซือ้ ของแต่ละบุคคลที่แตกต่างกัน
คอตเลอร์ และอาร์มสตรอง (Kotler & Armstrong, 1997, p. 158) ได้อธิบายถึงขัน้ ตอน
ตัดสินใจซือ้ ว่าเป็ นการตัดสินใจซือ้ ของผูบ้ ริโภค พบว่าผูบ้ ริโภคผ่านขัน้ ตอน 5 ขัน้ ตอน การรับรูถ้ ึง
ความจาเป็ น การค้นหาข้อมูล การประเมินผลทางเลือก การตัดสินใจซื ้อ และพฤติกรรมภายหลัง
การซือ้ ซึ่งแสดงให้เห็นว่ากระบวนการซือ้ เริ่มต้นก่อนการซือ้ จริงๆ และมีผลกระทบภายหลังการซือ้

ภาพประกอบ 3 แสดงกระบวนการตัดสินใจซือ้ ของผูบ้ ริโภค (Kotler’s Buying Decision Process)
ที่มา : Kotler & Armstrong (1997, p. 158)

27
1.การรับรูถ้ ึงความต้องการหรือปัญหา (Problem/Need Recognition)
เป็ นขัน้ ตอนแรกของกระบวนการตัดสินใจซือ้ โดยตระหนักถึงปั ญหา ความต้องการสินค้า
และบริการซึ่งเกิดจากสิ่งกระตุน้ ภายในและภายนอกของส่วนประสมทางด้านการตลาด (4 P’s)
เช่น เห็นโฆษณาขนมเค้กในโทรทัศน์น่ากิน จึงรูส้ กึ อยากกิน เป็ นต้น
2.การแสวงหาข้อมูล (Information Search)
เมื่ อ ผู้บ ริโภครู ค้ วามต้อ งการของสิ น ค้า และบริก ารแล้ว ต่ อ ไปก็ จ ะเกิ ด การหาข้อ มูล
ประกอบการตัดสินใจว่าจะซือ้ หรือไม่ซอื ้ แหล่งข้อมูลได้แก่
2.1 แหล่งบุคคล (Personal Sources) เช่น สอบถามจากคนครอบครัว เพื่อน และคน
รูจ้ กั เป็ นต้น
2.2 แหล่ ง ทางการค้ า (Commercial Sources) โดยหาข้อ มู ล ตามสื่ อ ต่ า งๆ เช่ น
ร้านค้า พนักงานขาย เป็ นต้น
2.3 แหล่งสาธารณชน (Public Sources) การถามรายละเอียดจากองค์กรคุม้ ครอง
ผูบ้ ริโภค
2.4 แหล่งประสบการณ์ (Experiential Sources) มาจากประสบการณ์ของตัวเองที่
ได้เคยมีการทดลองใช้สินค้าและบริการมาก่อน
3.การประเมินทางเลือก (Evaluation of Alternatives)
มีการกาหนดเกณฑ์ท่ี ใช้ในการประเมิน หรือการเลือก เช่น ราคา ยี่หอ้ หรือแบรนด์ การ
บริการหลังการขาย เป็ นต้น
4.การตัดสินใจซือ้ (Purchase Decision)
ผูบ้ ริโภคมีการตัดสินใจซือ้ จากรายละเอียดต่างๆ ดังนี ้
4.1 ตรายี่หอ้ ที่ซือ้ (Brand Decision)
4.2 ปริมาณที่ซือ้ (Quantity Decision)
4.3 ร้านค้าที่ซือ้ (Vendor Decision)
4.4 วิธีการในการชาระเงิน (Payment-method Decision)
4.5 เวลาที่ซือ้ (Timing Decision)
5.พฤติกรรมภายหลังการซือ้ (Post-purchase Behavior)
เมื่ อ ลู ก ค้า ได้มี ก ารตั ด สิ น ใจซื ้อ สิ น ค้า และบริก ารนั้น ไปแล้ว นั ก การตลาดจะมี ก าร
ตรวจสอบความพึงพอใจของลูกค้าซึ่งเป็ นการเปรียบเทียบสิ่งที่คาดหวังกับสิ่งที่เกิดขึน้ จริง โดยจะ
เกิดความพึงพอใจก็ต่อเมื่อคุณค่าที่ได้รบั จริงมากกว่าหรือเท่ากับสิ่งที่คาดหวังเอาไว้ ลูกค้าจะซือ้ ซา้
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หรือบอกต่อคนที่รูจ้ กั แต่ถา้ ลูกค้าไม่พึงพอใจในสินค้าและบริการแสดงว่าคุณค่าที่ได้รบั จริงต่ากว่า
สิ่งที่คาดหวัง อาจทาให้ลกู ค้าเปลี่ยนไปใช้ผลิตภัณฑ์อ่นื
จากแนวคิดและทฤษฎีการตัดสินใจซือ้ ดังกล่าว สรุปได้ว่าผูว้ ิจยั ใช้แนวคิดของคอตเลอร์
และอาร์ม สตรอง (Kotler & Armstrong, 1997) มาใช้เป็ น แนวทางและสร้า งเครื่ อ งมื อ ในการ
ดาเนิน การวิจัย เนื่ องจากมี การอธิ บายเกี่ ยวกับ พฤติกรรมภายหลัง การซื อ้ ของผู้บ ริโภคซึ่งเป็ น
ขัน้ ตอนสุดท้ายของกระบวนการตัดสินใจซือ้ ซึ่งตรงกับการศึกษาและแบบสอบถามของผูว้ ิจัยซึ่ง
ลูกค้าจะเกิดการซือ้ ซา้ และบอกต่อทาให้ยอดขายเพิ่มมากขึน้

5.ประวัติความเป็ นมาของร้าน All About You

ภาพประกอบ 4 รูปภาพโลโก้ของร้าน All About You
ร้าน All About You เป็ นบริษัทลูกของ บริษัท ยูเนียนเมดดิคอล (ประเทศไทย) จากัด ซึ่ง
เป็ นบริษัทยาและนาเข้าเวชภัณ ฑ์ท่ีมีคุณภาพจากต่างประเทศที่ก่อตั้งมานานกว่า 30 ปี ซึ่งเป็ น
ธุรกิจ ของครอบครัว พอมาถึงเจเนอเรชั่นของรุ่นลูก จึ งมี การต่อยอดมาทาผลิตภัณ ฑ์ท่ีเกี่ ยวกับ
คอสเมติก โดยมองว่าผลิตภัณฑ์ท่ีเกี่ยวกับคอสเมติกและสกินแคร์ท่ี ทาจะต้องเกี่ยวข้องกับสุขภาพ
อยู่ และที่ส าคัญ ต้องคานึงถึงความปลอดภัยเมื่อใช้ผลิตภัณ ฑ์ดว้ ย ประกอบกับเรื่องออร์แกนิ ค
เทรนด์จ ากทั่ว โลกก็ ก าลัง ได้รับ ความนิ ย มสูง ทั้ง ในญี่ ปุ่ น อเมริก า หรือ ยุโรป ก็ ให้ค วามสนใจ
ผลิตภัณฑ์ออร์แกนิคกันเป็ นจานวนมาก ซึ่งน่าจะเป็ นโอกาสที่ดีท่จี ะนาความสนใจของเทรนด์นีเ้ ข้า
มาในเมืองไทย ซึ่งปั จจุบนั มีทงั้ หมด 28 สาขา ในกรุงเทพฯ จานวน 22 สาขา และปริมณฑลจานวน
6 สาขา
นางเย็นจิต หรเวชกุล ประธานกรรมการ บริษัท ยูเนียนเมดดิคอล (ประเทศไทย) จากัด
คุณแม่ของนิชคุณ มีแรงบันดาลใจที่ทาให้อยากเปิ ดร้าน All About you ว่าเริ่มต้นจากความเป็ น
ห่วงตัวเองและลูกๆ จึงอยากจะหาผลิตภัณฑ์บารุ งผิวที่ใช้สารธรรมชาติ และใช้สารเคมีนอ้ ยที่สุด
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เพราะรูว้ ่าการใช้ผลิตภัณฑ์ท่มี ีสารเคมีมากๆ จะมีผลข้างเคียงในระยะยาวกับร่างกายของเราจึงได้
คัดเลือกผลิตภัณ ฑ์จากต่างประเทศที่มีความเป็ นธรรมชาติมากที่สุด ได้รบั การยอมรับในความ
ปลอดภัย และมีประสิทธิภาพมาลองใช้เหมือนที่เรานาเข้ายาที่มีประสิทธิภาพเพื่อประสิทธิผลที่ดี
ของการรักษา พอได้ล องใช้ และให้ครอบครัวใช้ก็ม่ ันใจว่าการใช้เครื่องสาอางและผลิตภัณ ฑ์ ท่ี
บารุงผิวที่ผลิตจากสารธรรมชาตินนั้ มี ประสิทธิภาพ ปลอดภัยกว่า และไม่มีผลต่อสุขภาพในระยะ
ยาวด้วย ทั้งสวยและปลอดภัย จึงอยากบอกต่อ และเห็นว่าในประเทศไทยยังไม่มีรา้ นที่รวบรวม
ผลิ ตภัณ ฑ์ธ รรมชาติ ผลิ ตภัณ ฑ์ส กิน แคร์ออร์แกนิค และเครื่องส าอางจากธรรมชาติ แบรนด์
อินเตอร์คดั สรรมาอย่างดีจากทั่วทุกมุมโลกจึงเปิ ดร้าน All About You นีข้ นึ ้ ให้เป็ นทางเลือกสาหรับ
คนที่ใส่ใจเรื่องสุขภาพและคานึงถึงความปลอดภัยในระยะยาว โดยเปิ ดร้านแรกในเมืองไทยที่เดอะ
มอลล์ สาขาบางกะปิ ชัน้ G
ตอนนี ้ All About You อยู่ในไทยมา 5 ปี แล้ว โดยในร้าน All About You มี ผ ลิ ตภัณ ฑ์
ออร์แกนิคที่นาเข้าทัง้ จากสหรัฐอเมริกา ฝรั่งเศส บัลแกเรีย อังกฤษ เนเธอร์แลนด์ และเกาหลีใต้ แต่
ตอนนีเ้ ริ่มรับสินค้าของแบรนด์ไทยที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานของเรามาวางจาหน่ายในร้านด้วยเพราะ
แบรนด์ออร์แกนิ คของคนไทยเองก็เริ่มมีจานวนมากขึน้ ทั้งหมดจึงต้องมีการคัดสรรอย่างดี และ
มั่นใจว่าเป็ นสินค้าออร์แกนิคที่มีความปลอดภัยจริงๆ
“WORLDWIDE NATURAL AND ORGANIC BEAUTY SELECTOR”
เราคือคนธรรมดาที่ใช้ชีวิตในเมือง อยากมีสุขภาพร่างกายที่ดี รักที่จะมีความสุขในสิ่งที่
ทา เราหลงใหลและสนใจในสินค้าและผลิตภัณฑ์ท่ีทามาจากธรรมชาติ เพราะเราตระหนักว่าการ
ใช้ผลิตภัณฑ์ท่ีมีส่วนผสมของสารสังเคราะห์ โดยเฉพาะผลิตภัณฑ์ใกล้ตัว เช่น ครีมบารุงผิวและ
เครื่องสาอางเป็ นประจาอาจทาให้เกิดสารตกค้าง จึงได้มีการค้นคว้าหาผลิตภัณฑ์บารุ งผิวและ
เครื่องสาอางธรรมชาติจากทั่วโลกมารวมไว้ในที่เดียว
ยิ่ ง ไปกว่ า นั้น ได้มี ก ารคัด สรรส่ ว นผสมที่ มี ค วามปลอดภั ย มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ และได้
มาตรฐานจากองค์กรเกษตรอินทรียน์ านาชาติ เช่น ECOCERT (ยุโรป) USDA (สหรัฐอเมริกา) ว่า
ไม่มีการทดลองกับสัตว์ รวมถึงได้มีการทดลองใช้จริงด้วยตัวเองจนเป็ นที่แน่ใจในผลลัพธ์เพื่อให้
คุณ มั่นใจได้ว่าจะได้รบั ผลิ ตภัณ ฑ์ท่ีปลอดภัยต่อผิว นอกจากนี ้ยังมี การค้นหาผลิตภัณ ฑ์ใหม่ ๆ
อย่างต่อเนื่อง
เป้าหมายของเรา
คือรวบรวมองค์ความรูท้ ่ถี ูกต้องเกี่ยวกับคุณสมบัติและคุณประโยชน์ของผลิตภัณฑ์บารุง
ผิวและเครื่องสาอางจากธรรมชาติและออร์แกนิก เพื่อให้ขอ้ มูลด้านต่างๆ ที่เป็ นประโยชน์ เช่น สาร
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ที่ใช้ในเครื่องส าอาง สารที่ค วรหลีกเลี่ ยง อายุของเครื่องส าอางแต่ละประเภท เพื่ อ ให้มี การใช้
ผลิตภัณฑ์เหล่านีอ้ ย่างปลอดภัย
เราจะรวบรวมเฉพาะผลิตภัณฑ์ท่ีมีความปลอดภัย และมีคุณภาพเป็ นที่ยอมรับระดับ
สากลในราคาที่เหมาะสมเพื่อตอบสนองและแก้ไขปั ญหาของแต่ล ะบุคคล นอกจากนีเ้ รายังเป็ น
มิตรต่อสิ่งแวดล้อม การมีสขุ ภาพแข็งแรง และการส่งเสริมการใช้ชีวิตเพื่อให้มีความสุขอย่างยั่งยืน
Our Philosophy
ตระหนักถึงการใช้ผลิตภัณฑ์ท่ีคัดสรรจากธรรมชาติ จะพาเราไปสู่ความสวยงามอย่าง
ยั่งยืนและปลอดภัย อย่างไรก็ตามเราหวังจะเป็ นหนึ่ งในทางเลือกที่ดีท่ีสุดของทุกคนเมื่อนึกถึง
ผลิตภัณฑ์บารุงผิวและเครื่องสาอาง
ที่จริงแล้วนี่ไม่ใช่แค่เรื่องของเรา แต่เพื่อความงามที่ย่งั ยืน….ของคุณ
It’s not about us…It’s All About You!

ภาพประกอบ 5 รูปภาพสัญลักษณ์หรือเครื่องหมายรับรองผลิตภัณฑ์ออร์แกนิค
ผลิตภัณฑ์ออร์แกนิคเป็ นผลิตภัณฑ์ท่ีมีความปลอดภัย ไม่มีสารพิษหรือสารที่ก่อให้เกิด
อาการแพ้เหมาะส าหรับทุกสภาพผิว โดยเฉพาะคนที่มีผิวแพ้ง่าย ซึ่งผลิตภัณ ฑ์เหล่านีไ้ ด้มี การ
รับรองมาตรฐานต่างๆ จากทั่วโลก เช่น
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USDA Organic ย่ อ มาจาก U.S. Department of Agriculture เป็ นตรารับ รองอาหาร
และผลิตภัณ ฑ์ออร์แกนิคของสหรัฐอเมริกา ซึ่งสินค้าที่จัดเป็ น Organic ตามมาตรฐาน USDA
วัตถุดิบที่นามาใช้จะต้องเป็ นพืชที่ไม่ผ่านการตัดต่อพันธุกรรม หรือฆ่าเชือ้ โรคโดยการฉายรังสี พืชที่
ปลูกด้วยดินที่ไม่ใช้ปยเคมี
ุ๋
หรือปุ๋ ยมูลสัตว์
Soil Association Organic Standard สมาคมดิ น แห่ ง สหราชอาณ าจั ก ร (UK) เป็ น
องค์กรที่ให้ความสาคัญต่อเกษตรอินทรียม์ ีประวัติความเป็ นมายาวนาน ได้พัฒนามาตรฐานการ
ผลิตเกษตรอินทรียแ์ ละเป็ นที่ยอมรับอย่างกว้างขวางในสหราชอาณาจักร และในหลายประเทศทั่ว
โลก
สีของร้าน ALL ABOUT YOU มีความหมาย
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สีนา้ เงิน Deep Navy = ความน่าเชื่อถือ
สีเขียว Light Grayish Green = ความออร์แกนิค/ธรรมชาติ
สีชมพู Pale Pink = ความงาม
ทั้ง 3 สี รวมกันเป็ น ALL ABOUT YOU ร้านที่คัดสรรสกินแคร์ออร์แกนิ คจากทั่วทุกมุม
โลก ที่ได้รบั การรับรองความปลอดภัยต่อผิว มาไว้ให้ทุกคนได้เลือกกันอย่างจุใจ ให้ผิวของเรา
สุขภาพดีขนึ ้ ได้ในระยะยาว
ร้าน All About You เป็ นร้านที่ จาหน่ายผลิต ภัณ ฑ์ออร์แกนิ คหลากหลายแบรนด์จ าก
ต่ างชาติและแบรนด์ของไทย โดยผลิตภัณ ฑ์ออร์แกนิค ของร้าน All About You มี ประมาณ 80
แบรนด์ท่วั โลก
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ภาพประกอบ 6 ตัวอย่างผลิตภัณฑ์ออร์แกนิคแบรนด์ต่างๆ ที่จาหน่ายในร้าน All About You

6.เอกสารและงานวิจัยทีเ่ กี่ยวข้อง
ภัท รพร ธนสารโสภิ ณ (2558) ศึ ก ษาเรื่อ งปั จ จัย ที่ ส่ง ผลต่ อ ความพึ ง พอใจในการใช้
ผลิ ต ภั ณ ฑ์ อ อร์แ กนิ ค (Organic Beauty Product) ในเขตกรุ ง เทพมหานครและปริ ม ณฑล
ผลการวิจัย พบว่ า กลุ่ม ตัวอย่ า งส่ว นใหญ่ ให้ค วามส าคัญ กับ ผลิ ต ภัณ ฑ์อ อร์แ กนิ ค (Organic
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Beauty Product) ประเภทผลิตภัณฑ์สาหรับบารุงผิวหน้า (Face) มากที่สดุ โดยที่กลุ่มผลิตภัณฑ์
สาหรับแม่และเด็ก ให้ความสาคัญน้อยที่สุด และส่วนใหญ่ ให้เหตุผลด้านคุณภาพที่ทาให้ลูกค้า
เชื่อมั่น มากถึง 24.80% ส่วนการเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ออร์แกนิค ราคาเหมาะสมในการใช้ผลิตภัณฑ์
คิดเป็ น 21.21% และมีเพื่อนแนะนาให้ใช้17.78% กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เลือกใช้ผลิตภัณฑ์ออร์
แกนิคทุกวัน มีค่าใช้จ่ายในการซือ้ ผลิตภัณฑ์ออร์แกนิคของกลุ่มตัวอย่างอยู่ท่ี 1,001 – 2,000 บาท
กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ ซือ้ ผลิตภัณฑ์ออร์แกนิคผ่านเคาน์เตอร์แบรนด์ของผลิตภัณ ฑ์ออร์แกนิค
โดยตรงมากที่ สุด นอกจากนีจ้ ะสั่งซื อ้ ผลิตภัณ ฑ์ออร์แกนิคผ่านตัวแทนจาหน่ าย ได้แก่ Boots/
Watson/ Supermarket/ Organic Shop (All About you, ใบเมี่ยง และร้านขายยา
ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า ผูบ้ ริโภคที่มีอายุ เพศ สถานภาพ อาชีพ ระดับการศึกษา
และรายได้ท่ี แ ตกต่ า งกัน ส่ง ผลต่ อ ความพึ ง พอใจในการเลื อ กใช้ผ ลิ ต ภัณ ฑ์อ อร์แ กนิ ค ในเขต
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล ผูบ้ ริโภคส่วนใหญ่เป็ นผูห้ ญิง สถานภาพโสด อายุประมาณ 31-40
ปี มีศึกษาระดับปริญญาโทหรือสูงกว่า เป็ นพนักงานบริษัทเอกชน รายได้เฉลี่ยต่อเดือนมากกว่า
75,000 บาทขึน้ ไป
ปั จจัยส่วนประสมทางการตลาด ได้แก่ ปั จจัยด้านช่องทางการจัดจาหน่าย ปั จจัยด้าน
คุณภาพ และปั จจัยด้านพนักงาน ส่งผลทางบวกต่อความพึงพอใจในการใช้ผลิตภัณฑ์ออร์แกนิค
ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ส่วนปั จจัยด้านบริการและปั จจัยด้านราคา ส่งผลทางลบต่อ
ความพึงพอใจในการใช้ผลิตภัณฑ์ออร์แกนิคในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล
ศิริวรรณ วิมูลชาติ (2560) ได้ศึกษาถึงกลยุทธ์การตลาดสาหรับผลิตภัณ ฑ์ออร์แกนิค
(Organic Product Marketing) ที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซือ้ ของผูบ้ ริโภคในเขตกรุ งเทพมหานคร:
กรณีศึกษา กลุ่มผลิตภัณฑ์ความงามและดูแลร่างกาย (Beauty and Personal Care) ผลการวิจยั
พบว่า ผูบ้ ริโภคส่วนใหญ่เป็ นเพศหญิง อายุระหว่าง 18-27 ปี สถานภาพโสด มีสมาชิกในครอบครัว
4 คน การศึกษาระดับปริญญาตรี อาชีพพนักงานบริษัทเอกชน รายได้ต่อเดือน 15,001-25,000
บาท ซึ่งเคยซือ้ ผลิตภัณฑ์ออร์แกนิคสาหรับผิวหน้า แบรนด์ท่ีนิยมซือ้ คือ Origins และ Burt’s Bee
งบประมาณการซือ้ ต่อครัง้ อยู่ท่ี 1,001-2,000 บาท จานวน 1 ครัง้ ต่อเดือน เหตุผลที่ให้ความสาคัญ
ในการเลือกซือ้ คือ ผลิตภัณฑ์ออร์แกนิคมีความปลอดภัยต่อสุขภาพของท่าน มีการหาข้อมูลจาก
คน ใน ค รอบ ครั ว ห รื อ ญ าติ สนิ ท แล ะซื ้ อ ผ่ าน ห น้ า เค าน์ เ ตอร์แ บ รน ด์ ข องผลิ ตภั ณ ฑ์
ออร์แกนิค และจากการวิเคราะห์กลยุทธ์การตลาดสาหรับผลิตภัณฑ์ออร์แกนิค (Organic Product
Marketing) กลุ่มความงามและดูแลร่างกาย (Beauty and Personal Care) ภาพรวมส่งผลต่อการ
ตัดสินใจซือ้ ของผูบ้ ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร
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ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า กลยุทธ์การเจาะกลุ่มตลาดตามไลฟ์ สไตล์การบริโภค
และกลยุ ท ธ์ ค วามน่ า เชื่ อ ถื อ ของแบรนด์ ส่ ง ผลต่ อ การตั ด สิ น ใจซื ้อ ของผู้ บ ริ โ ภคในเขต
กรุงเทพมหานคร ในขณะที่กลยุทธ์ดา้ นช่องทางจาหน่ายที่เหมาะสม และกลยุทธ์ความเป็ นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยของผลิตภัณ ฑ์ไม่ ส่งผลต่อการตัดสินใจซื อ้ ของผูบ้ ริโภคในเขต
กรุงเทพมหานคร
สุช าวดี ณรงค์ชัย (2563) ศึก ษาเรื่อ งความรู ้ ทัศ นคติ และความตั้ง ใจซื อ้ ผลิต ภัณ ฑ์
ออร์แกนิคสาหรับดูแลผิวพรรณและเส้นผมของผูบ้ ริโภค ผลการศึกษาพบว่ากลุม่ ตัวอย่างมีคะแนน
เฉลี่ยความรู ต้ ่อผลิตภัณ ฑ์ออร์แกนิคสาหรับดูแลผิวพรรณและเส้นผมอยู่ระดับสูง คะแนนเฉลี่ย
ทัศนคติต่อผลิตภัณฑ์ออร์แกนิคสาหรับดูแลผิวพรรณและเส้นผมอยู่ระดับปานกลาง และคะแนน
เฉลี่ยความตัง้ ใจซือ้ ผลิตภัณฑ์ออร์แกนิคสาหรับดูแลผิวพรรณและเส้นผมอยู่ระดับมาก
ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า ข้อมูลลักษณะประชากรด้านรายได้ท่ีแตกต่างกัน ส่งผล
ต่อความรูต้ ่อผลิตภัณฑ์ออร์แกนิคสาหรับดูแลผิวพรรณและเส้นผมที่แตกต่างกัน อย่างมีนยั สาคัญ
ทางสถิติท่ี 0.05 ข้อมูลลักษณะประชากรศาสตร์ ด้านเพศ ระดับการศึกษาที่แตกต่างกัน ส่งผลต่อ
ทัศนคติต่อผลิตภัณฑ์ออร์แกนิคสาหรับดูแลผิวพรรณและเส้นผมที่แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญ
ทางสถิติท่ี 0.05 ข้อมูลลักษณะประชากรด้านเพศ อาชีพ และรายได้เฉลี่ยต่อเดือนที่แตกต่างกัน
ส่งผลทาให้ความตั้งใจซือ้ ผลิตภัณฑ์ออร์แกนิคสาหรับดูแลผิวพรรณและเส้นผม ไม่แตกต่างกัน
นอกจากนี ้ ยั ง พบว่ า ความรู ้ต่ อ ผลิ ต ภั ณ ฑ์ อ อร์แ กนิ ค ส าหรับ ดู แ ลผิ ว พรรณ และเส้ น ผมมี
ความสัมพันธ์เชิงบวกกับทัศนคติต่อผลิตภัณฑ์ออร์แกนิคสาหรับดูแลผิวพรรณและเส้นผมอย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 ทัศนคติต่อผลิตภัณฑ์ออร์แกนิคสาหรับดูแลผิวพรรณและเส้นผมมี
ความสัม พันธ์เชิงบวกกับความตั้งใจซื อ้ ผลิตภัณ ฑ์ออร์แกนิคส าหรับดูแลผิวพรรณและเส้นผม
อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01นอกจากนีย้ ังพบว่าความรูต้ ่อผลิตภัณฑ์ออร์แกนิคสาหรับ
ดูแลผิวพรรณและเส้นผมมี ความสัมพันธ์เชิงบวกกับทัศนคติต่อผลิต ภัณฑ์ออร์แกนิคสาหรับดูแล
ผิวพรรณและเส้นผมอย่างมี นัยส าคัญ ทางสถิติท่ีระดับ 0.01 ทัศนคติต่อผลิตภัณ ฑ์ออร์แกนิค
สาหรับดูแลผิวพรรณและเส้นผมมี ความสัมพันธ์เชิงบวกกับความตั้งใจซือ้ ผลิตภัณฑ์ออร์แกนิค
สาหรับดูแลผิวพรรณและเส้นผม อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติท่รี ะดับ 0.01
อรอนงค์ พึ่งชู (2556) ศึกษาปั จจัยที่มีความสัมพันธ์และอิทธิพลต่อการตั้งใจซือ้ สินค้า
ออร์แกนิคร้านค้า A ของผูบ้ ริโภคในจังหวัดปทุมธานี ผลการวิจัยพบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามส่วน
ใหญ่ เป็ นเพศหญิ ง อายุ 21-30 ปี มีการศึกษาระดับปริญ ญาตรี รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 10,00120,000 บาท มีอาชีพพนักงานบริษัทเอกชน/ ลูกจ้าง
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ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า ปั จจัยที่มี ความสัมพันธ์และอิทธิพ ลของปั จจัยฉลาก
สินค้า ปั จจัยการสื่อสารความพิเศษของอินทรีย์ ปั จจัยการประเมินฟาร์มออร์แกนิค ปัจจัยสุขภาพ
และเป็ นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ปั จจัยแรงจูงใจในการซือ้ สินค้า มีความสัมพันธ์กันในเชิงบวกต่อการ
ตัง้ ใจซือ้ สินค้าออร์แกนิคร้านค้า A ของผูบ้ ริโภคในจังหวัดปทุมธานี อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติท่ี
0.01
ปั จ จัยแรงจูงใจในการซื อ้ สินค้า ปั จจัยการประเมิ นฟาร์ม ออร์แกนิค ปั จจั ยการสื่อสาร
ความพิเศษของอินทรีย์ ปั จจัยสุขภาพและเป็ นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม มีอานาจพยากรณ์ต่อการตัง้ ใจ
ซือ้ สินค้าออร์แกนิคร้านค้า A ของผูบ้ ริโภคในจังหวัดปทุมธานี อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติท่ีระดับ
0.05 ส่วนปั จจัยฉลากสินค้า และปั จจัยสภาพทางสังคมเศรษฐกิจและทรัพยากรของอินทรียไ์ ม่มี
อานาจพยากรณ์ต่อการตัง้ ใจซือ้ สินค้าออร์แกนิคร้านค้า A ของผูบ้ ริโภคในจังหวัดปทุมธานี อย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติท่รี ะดับ 0.05
สิริวดี ยู่ไล้ (2558) ศึกษาพฤติกรรมการซือ้ เครื่องสาอางออร์แกนิคของข้าราชการในเขต
กรุ งเทพมหานคร ผลการวิจัยพบว่าสามารถแบ่งได้ 3 ประเด็น ได้แก่ 1 ลักษณะทั่วไปของกลุ่ม
ตัวอย่างพบว่า ส่วนใหญ่ เป็ นเพศหญิ งสถานภาพมี คู่สมรส มี รายได้ต่อเดือน 35,001 - 40,000
บาท 2.พฤติกรรมการใช้และการซือ้ เครื่องสาอางออร์แกนิค พบว่าเครื่องสาอางออร์แกนิคประเภท
ผลิ ต ภั ณ ฑ์ส าหรับ ผิ ว เพศหญิ ง และเพศชายซื ้อ ครี ม บ ารุ ง ผิ ว กายใช้ม ากที่ สุด เครื่ อ งส าอาง
ออร์แกนิคประเภทผลิตภัณฑ์สาหรับตกแต่งใบหน้า เพศหญิงซือ้ ศรีมรองพืน้ ใช้มากที่สดุ ส่วนเพศ
ชายซือ้ แป้งฝุ่นใช้มากที่สดุ กลุม่ ตัวอย่างที่มีรายได้ 40,001 บาทขึน้ ไปเป็ นกลุ่มที่มีค่าใช้จ่ายในการ
ซือ้ เครื่องสาอางออร์แกนิคมากที่สุด เพศหญิงมีค่าใช้จ่ายในการซือ้ เครื่องสาอางมากกว่าเพศชาย
สาหรับกลุ่มตัวอย่างสถานภาพไม่มีค่สู มรส มีค่าใช้จ่ายในการซือ้ เครื่องสาอางออร์แกนิคมากกว่า
สถานภาพมีคู่สมรส และช่องทางการซือ้ เครื่องสาอางออร์แกนิคผ่านเคาน์เตอร์เครื่องสาอางใน
ห้างสรรพสินค้ามากที่สุด 3.ปั จจัยส่วนผสมทางการตลาด พบว่ากลุ่มตัวอย่างให้ความสาคัญกับ
คุณภาพของเครื่องสาอางออร์แกนิคมากกว่าราคา ถ้าเครื่องสาอางมีคณ
ุ ภาพราคาสูงก็เต็มใจที่จะ
จ่าย เนื่องจากกลุ่มนีม้ ี รายได้สูงมี เงินเก็บออมจึงมี กาลังซื อ้ สูง ให้ความส าคัญเรื่องฉลาก วิธีใช้
ส่วนประกอบที่ใช้ในการผลิตเครื่องสาอางออร์แกนิค แหล่งซือ้ สินค้าเครื่องสาอางออร์แกนิคต้อง
เป็ นห้างสรรพสินค้าหรู ทันสมัย มีสถานที่จอดรถ สะดวก และสนใจติดตามโฆษณาเครื่องสาอาง
ออร์แกนิคผ่านสื่อสังคมออนไลน์
ณัฐชา สุทธิวงศ์ (2563) ได้ทาการศึกษาเกี่ยวกับ ปัจจัยที่สง่ ผลต่อความพึงพอใจและการ
ซือ้ ซา้ ของเครื่องสาอางออร์แกนิค มีวตั ถุประสงค์เพื่อ (1) เพื่อศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อความพึงพอใจ
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และการซือ้ ซา้ ของเครื่องสาอางออร์แกนิค และ (2) เพื่อศึกษาปั จจัยที่มีความสาคัญที่สดุ ที่สง่ ผลต่อ
ความพึงพอใจและการซือ้ ซา้ ของเครื่องสาอางออร์แกนิค โดยเก็บข้อมูลด้วยแบบสอบถามออนไลน์
(Online Questionnaire) จากกลุ่มตัวอย่าง 400 คน ผลการวิจยั พบว่า ส่วนใหญ่เป็ นเพศหญิง คิด
เป็ นร้อยละ 76.00 อายุ 20-30 ปี คิดเป็ นร้อยละ 81.75 สถานภาพโสด คิดเป็ นร้อยละ 94.75 ระดับ
การศึกษาอยู่ในระดับปริญญาตรี คิดเป็ นร้อยละ 75.50 ประกอบอาชีพพนักงานบริษัทเอกชน คิด
เป็ น ร้อยละ 50.00 รายได้เฉลี่ ยต่อเดือน 20,001-30,000 บาท คิ ดเป็ นร้อยละ 35.75 ของกลุ่ม
ตัวอย่างทัง้ หมด ด้านข้อมูลพฤติกรรมของกลุ่มตัวอย่าง พบว่า แบรนด์เครื่องสาอางออร์แกนิคที่ซือ้
เพื่อใช้เองมากที่สดุ คือ แบรนด์ Innisfree คิดเป็ นร้อยละ 15.98 ซึ่งประเภทเครื่องสาอางออร์แกนิค
ที่กลุม่ ตัวอย่างซือ้ เพื่อใช้เองมากที่สดุ คือ ผลิตภัณฑ์บารุงผิวหน้า (Skincare) คิดเป็ นร้อยละ 20.76
เหตุผลที่กลุ่มตัวอย่างนามาพิจารณาเพื่อเลือกซือ้ เครื่องสาอางออร์แกนิคมากที่สุดคือ ตราสินค้า
ของผลิตภัณฑ์มีช่ือเสียง น่าเชื่อถือ คิดเป็ นร้อยละ 23.80 ในด้านแหล่งกาเนิดหรือประเทศผูผ้ ลิต
เครื่องสาอางออร์แกนิคที่ไว้วางใจในการเลือกซือ้ มากที่สดุ คือ ประเทศเกาหลี คิดเป็ นร้อยละ 27.43
กลุม่ ตัวอย่างส่วนใหญ่มีการใช้เครื่องสาอางออร์แกนิคทุกวัน คิดเป็ นร้อยละ 54.75 และมีค่า ใช้จ่าย
โดยเฉลี่ ย ต่ อ ครั้ง ในการซื อ้ เครื่อ งส าอางออร์แ กนิ ค 1,001-2,000 บาท คิ ด เป็ น ร้อ ยละ 53.75
แหล่งข้อมูล ที่ มี อิ ท ธิ พ ลต่ อความไว้วางใจในการเลื อ กซื อ้ เครื่องส าอางออร์แกนิ คมากที่ สุด คื อ
Beauty Blogger/Influencer คิดเป็ นร้อยละ 25.10 และช่องทางในการซือ้ เครื่องสาอางออร์แกนิค
ที่กลุ่มตัวอย่างใช้ซือ้ มากที่สุดคือ หน้าร้านหรือเคาน์เตอร์แบรนด์ของเครื่องสาอางออร์แกนิค คิด
เป็ นร้อยละ 33.17 ด้านปั จจัยที่ส่งผลต่อความพึงพอใจในการซือ้ เครื่องสาอางออร์แกนิค พบว่า
ปั จจัยด้านความกังวลด้านระบบนิเวศ ปั จจัยด้านการพูดถึงแบบปากต่อปาก และปั จ จัยด้านราคา
ไม่มีผลต่อความพึงพอใจของลูกค้าที่มีต่อเครื่องสาอางออร์แกนิค และในส่วนปั จจัยที่ส่งผลต่อการ
ซือ้ ซา้ ของลูกค้าที่มีต่อเครื่องสาอางออร์แกนิค พบว่า ปั จจัยด้านความกังวลด้านระบบนิเวศ ปั จจัย
ด้านการพูดถึงแบบปากต่อปาก การรูจ้ กั ตราสินค้า การรับรูค้ ุณภาพตราสิ นค้า ด้านความภักดีต่อ
ตราสินค้า ด้านความสัมพันธ์กบั ตราสินค้า และปั จจัยด้านราคา มีผลต่อการซือ้ ซา้ ของลูกค้าที่มีต่อ
เครื่องสาอางออร์แกนิค
จุฑารัตน์ ทองสนิท (2562) ได้ทาการศึกษาเกี่ยวกับ ปั จจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจ
เลื อกซื อ้ ผลิ ตภัณ ฑ์ดูแลผิ วหน้าออร์แกนิ กของผู้บ ริโภคที่ อาศัย อยู่ในเขตกรุ ง เทพมหานคร นี ้มี
วัต ถุป ระสงค์เพื่ อ (1) ศึก ษาปั จ จัย ด้านพฤติ ก รรมศาสตร์ท่ี มี อิ ท ธิ พ ลต่ อการตัด สิ น ใจเลื อ กซื อ้
ผลิตภัณฑ์ดูแลผิวหน้าออร์แกนิกของผูบ้ ริโภคที่อาศัยอยู่ในเขตกรุงเทพมหานคร และ (2) ศึกษา
ปั จจัยด้านส่วน ประสมทางการตลาดที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกซือ้ ผลิตภัณฑ์ดูแลผิวหน้ า
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ออร์แกนิกของผูบ้ ริโภคที่อาศัยอยู่ใน เขตกรุงเทพมหานคร ผลการวิจยั พบว่า (1) กลุม่ ตัวอย่างส่วน
ใหญ่ เป็ นเพศหญิ ง มี อายุอยู่ในช่วง 15-23 ปี มีสถานภาพโสด อาชีพนักเรียน/นิสิต/นักศึกษา มี
การศึกษาปริญญาตรี และมีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนต่ากว่า 10,000 บาท (2) พฤติกรรมศาสตร์ดา้ น
ความถี่ ประเภท ของผลิตภัณฑ์ดูแลผิวที่เลือกใช้สื่อและบุคคลที่มีอิทธิพลในการซือ้ มีอิทธิพลต่อ
การตั ด สิ น ใจเลื อ กซื ้อ ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ดู แ ล ผิ ว หน้ า ออร์แ กนิ ก ของผู้ บ ริ โ ภคที่ อ าศั ย อยู่ ใ นเขต
กรุงเทพมหานคร อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 และ (3) ปั จจัยส่วนประสมทางการตลาด
ด้านช่องทางการจัดจาหน่าย ด้านบุคคล และด้านการนาเสนอลักษณะทางกายภาพ ไม่มีอิทธิพล
ต่ อ การตั ด สิ น ใจ เลื อ กซื ้อ ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ดู แ ลผิ ว หน้ า ออร์แ กนิ ก ของผู้บ ริ โภคที่ อ าศั ย อยู่ ใ นเขต
กรุงเทพมหานคร และการส่งเสริมการตลาด ด้านกระบวนการให้บริการ มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจ
เลือกซือ้ ผลิตภัณฑ์ดูแลผิวหน้าออร์แกนิกของผูบ้ ริโภคที่อาศัยอยู่ในเขตกรุงเทพมหานคร อย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติ ที่ระดับ 0.05
ณัฐพร เหล่าสีพ งษ์ (2562) ได้ทาการศึกษาเกี่ยวกับ กลยุทธ์การจัดการทางธุรกิจของ
ผลิตภัณฑ์อินทรียป์ ระเภทเครื่องสาอางและสกินแคร์ในเขตกรุงเทพมหานคร: มุมมองจากผู้บริโภค
นีม้ ีวัตถุประสงค์เพื่อ ศึกษาความแตกต่างของความคิดเห็นใน กระบวนการตัดสินใจ พฤติกรรม
และความคิดเห็นด้านปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการ พฤติกรรมการซือ้ ของผูบ้ ริโภค
กลุ่มตัวอย่างที่เคยซือ้ และไม่เคยซือ้ ผลิตภัณฑ์อินทรีย์ ประเภทเครื่องสาอางและสกินแคร์ ในเขต
กรุ งเทพมหานคร พบว่า ปั จจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการซือ้ ของกลุ่มตัวอย่างที่เคยซือ้ ผลิตภัณ ฑ์
อินทรีย์ประเภทเครื่องส าอางและสกินแคร์ คือ ปั จ จัยด้านผลิตภัณ ฑ์ โดยเฉพาะผลิตภัณ ฑ์ท่ีมี
คุณสมบัติท่ีดีและมีความแตกต่างไม่เหมือนใคร จะทาให้ความถี่ในการซือ้ ของผูบ้ ริโภคเพิ่มมากขึน้
ดังนั้น ต้องผลิ ต ผลิ ตภัณ ฑ์ท่ีดี และมี ความแตกต่ าง ส่วนกลุ่ม ตัวอย่างที่ ไม่ เคยซื อ้ ผลิ ตภัณ ฑ์จ ะ
คานึ งถึง ปั จ จัย ด้านช่ องทางการจัด จาหน่าย โดยสามารถหาซื อ้ ผลิ ตภัณ ฑ์ได้ง่าย รวมถึ งด้าน
ผลิตภัณฑ์จะต้องมีการชีแ้ จงส่วนประกอบชัดเจน และมีการส่งเสริมการตลาดโดยมีส่วนลดในการ
ซือ้ ผลิตภัณฑ์ จากการวิเคราะห์สมมติฐาน พบว่า การรูจ้ กั ตราสินค้า ด้านความภักดีต่อตราสินค้า
ด้านความสัมพันธ์กับตราสินค้า มีผลต่อพฤติกรรมการซือ้ ของผูบ้ ริโภคกลุ่มตัวอย่างที่เคยซือ้ และ
ไม่เคยซือ้ ผลิตภัณ ฑ์อินทรียป์ ระเภทเครื่องสาอางและสกินแคร์ ในเขตกรุ งเทพมหานคร และการ
รับรู ค้ ณ
ุ ภาพตราสินค้า ไม่มีผลต่อพฤติกรรมการซือ้ ของผูบ้ ริโภคกลุ่มตัวอย่างที่เคยซือ้ และไม่เคย
ซื ้ อ ผ ลิ ต ภั ณ ฑ์ อิ น ท รี ย์ ป ระเภ ท เค รื่ อ งส าอางแล ะส กิ น แค ร์ใ น เขต ก รุ ง เท พ ม ห าน ค ร

บทที่ 3
วิธีการดาเนินการวิจัย
ในการวิจยั นีผ้ วู้ ิจยั สนใจศึกษาส่วนประสมทางการตลาดบริการและคุณค่าตราสินค้าที่มี
อิทธิพลต่อพฤติกรรมภายหลังการซือ้ ผลิตภัณฑ์ออร์แกนิคร้าน ออล อะเบาท์ ยู ของผูบ้ ริโภคในเขต
กรุงเทพมหานคร โดยผูว้ ิจยั ได้ดาเนินการตามขัน้ ตอนดังนี ้
1.การกาหนดประชากรและกลุม่ ตัวอย่าง
2.การสร้างเครื่องมือที่ใช้ในการวิจยั
3.ขัน้ ตอนการสร้างเครื่องมือที่ใช้ในการวิจยั
4.การเก็บรวบรวมข้อมูล
5.การจัดกระทาและการวิเคราะห์ขอ้ มูล
6.สถิติท่ใี ช้ในการวิเคราะห์ขอ้ มูล

1.การกาหนดประชากรและการเลือกกลุ่มตัวอย่าง
ประชากรทีใ่ ช้ในการวิจัย
ประชากรที่ ใช้ในการวิจัยครัง้ นีไ้ ด้แก่ ผูบ้ ริโภคที่เคยซือ้ และเคยใช้ผลิตภัณฑ์ออร์แกนิค
ของร้าน All About You ในเขตกรุงเทพมหานคร ซึ่งไม่ทราบจานวนประชากรที่แน่นอน
กลุ่มตัวอย่างทีใ่ ช้ในการวิจัย
กลุม่ ตัวอย่างที่ใช้ในการวิจยั ครัง้ นีไ้ ด้แก่ ผูบ้ ริโภคที่เคยซือ้ และเคยใช้ผลิตภัณฑ์ออร์แกนิค
ของร้าน All About You ในเขตกรุ งเทพมหานคร ซึ่งไม่ทราบจานวนประชากรที่แน่นอนจึงใช้การ
กาหนดตัวอย่างโดยการคานวณจากสูตรที่ไม่ ทราบจานวนประชากรที่แน่นอน (กัลยา วานิช ย์
บัญ ชา, 2550, น. 27-28) ที่ระดับความเชื่อมั่น 95% ความผิดพลาดไม่เกิน 5% ได้กลุ่มตัวอย่าง
จานวน 385 ตัวอย่าง ผูว้ ิจยั จึงได้ทาการเพิ่มจานวนกลุ่มตัวอย่างจานวน 15 ตัวอย่าง โดยนับรวม
เป็ นกลุม่ ตัวอย่างทัง้ หมด 400 ตัวอย่าง
𝑍2
n= 2
4e
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โดยค่า n
แทน ขนาดของกลุม่ ตัวอย่าง
Z
แทน ระดับความเชื่อมั่นที่ผวู้ ิจยั ได้กาหนดไว้ท่ี 95%
โดยที่ α= 0.05 หรือ 1- α/2 = 0.975
e
แทน ระดับความคลาดเคลื่อนโดยกาหนดให้ค่าความคลาดเคลื่อน
ที่ 0.05
โดยแทนค่าสูตรดังนี ้
1.962
n=
4(0.05)2
= 384.16 หรือ 385 ตัวอย่าง
โดยจะได้จานวนประมาณของกลุม่ ตัวอย่าง 385 ตัวอย่าง และสารองเผื่อการสูญเสียของ
แบบสอบถามไว้ 5% หรือ 15 ตัวอย่าง ดังนั้นขนาดของกลุ่มตัวอย่างของการวิจัยครัง้ นีม้ ีจานวน
เท่ากับ 400 ตัวอย่าง
วิธีการสุ่มตัวอย่าง
การศึ ก ษาครั้ง นี ้ เ ป็ นการศึ ก ษาวิ จั ย เชิ ง ปริ ม าณ (Quantitative research) โดยใช้
แบบสอบถามออนไลน์ (Online) เป็ นเครื่องมือในการเก็บข้อมูล โดยใช้วิธีการเก็บรวบรวมไม่อาศัย
ความน่าจะเป็ น (Nonprobability sampling) โดยมีขนั้ ตอนดังนี ้
ขัน้ ตอนที่ 1 วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive Sampling) โดยเจาะจงไปที่กลุ่ม
ตัวอย่างที่เป็ นสมาชิกของร้าน All About You
ขัน้ ตอนที่ 2 วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบสะดวก (Convenience Sampling) เพื่อเก็บรวบรวม
ข้อมูลโดยส่งแบบสอบถามบนช่องทางออนไลน์ตามขัน้ ตอนที่ 1 ที่เต็มใจตอบแบบสอบถามจนครบ
จานวน 400 ตัวอย่างตามที่ได้กาหนดไว้
2.การสร้างเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
เครื่อ งมื อ ที่ ใช้ในการวิจัยครั้งนี ้ ผู้วิจัย ได้เลื อกใช้แ บบสอบถาม (Questionnaire) เพื่ อ
ศึกษาถึงส่วนประสมทางการตลาดบริการและคุณค่าตราสินค้าที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมภายหลัง
การซื ้อ ผลิ ต ภั ณ ฑ์ อ อร์แ กนิ ค ร้า น ออล อะเบาท์ ยู ของผู้ บ ริ โ ภคในเขตกรุ ง เทพมหานคร
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แบบสอบถามที่ผวู้ ิจยั สร้างขึน้ จากการศึกษาและรวบรวมทฤษฎีเอกสารทางวิชาการและงานวิจยั ที่
เกี่ยวข้องนามาสร้างเป็ นคาถามในแบบสอบถาม ซึ่งแบ่งออกเป็ น 3 ส่วน ดังนี ้
ส่วนที่ 1 เป็ นข้อมูล ลักษณะประชากรศาสตร์ของผูต้ อบแบบสอบถาม ซึ่งคาถามเป็ น
ลักษณะคาถามปลายปิ ด (Close-ended Questions) ให้เลือกตอบเพียงข้อเดียว จานวน 6 ข้อ
ดังนี ้
ข้อ ที่ 1 เพศ (Gender) เป็ นระดั บ การวัด ข้อ มู ล ประเภทนามบั ญ ญั ติ (Nominal
Scale) โดยมีคาตอบให้เลือก 2 ตัวเลือก (Dichotomous Question) ได้แก่
1.1 ชาย
1.2 หญิง
ข้อ ที่ 2 อายุ (Age) เป็ น การวัด ระดับ ข้อ มู ล ประเภทเรีย งล าดั บ (Ordinal Scale)
(ภัท รพร ธนสารโสภิ ณ , 2558, น. 84) ซึ่ง มี ค าตอบให้เลื อ กหลายตัวเลื อก (Multiple Choices
Question) ได้แก่
2.1 18-25 ปี
2.2 26-33 ปี
2.3 34-41 ปี
2.4 42-49 ปี
2.5 ตัง้ แต่ 50 ปี ขนึ ้ ไป
ข้อที่ 3 สถานภาพ (Status) เป็ นระดับการวัดข้อมูลประเภทนามบัญญัติ (Nominal
Scale) โดยมีคาตอบให้เลือกหลายตัวเลือก (Multiple Choices Question) ได้แก่
3.1 โสด
3.2 สมรส / อยู่ดว้ ยกัน
3.3 หย่าร้าง / แยกกันอยู่
ข้อ ที่ 4 ระดับ การศึกษา (Education) เป็ น การวัด ระดับ ข้อ มูล ประเภทเรีย งล าดับ
(Ordinal Scale) ซึ่งมีคาตอบให้เลือกหลายตัวเลือก (Multiple Choices Question) ได้แก่
4.1 ต่ากว่าปริญญาตรี
4.2 ปริญญาตรี
4.3 สูงกว่าปริญญาตรี
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ข้อที่ 5 อาชีพ (Occupation) เป็ นระดับการวัดข้อมูลประเภทนามบัญญัติ (Nominal
Scale) โดยมีคาตอบให้เลือกหลายตัวเลือก (Multiple Choices Question) ได้แก่
5.1 ข้าราชการ / พนักงานรัฐวิสาหกิจ
5.2 พนักงานบริษัทเอกชน
5.3 ธุรกิจส่วนตัว
5.4 พ่อบ้าน / แม่บา้ น
5.5 นักศึกษา / นิสิต
5.6 อื่นๆ โปรดระบุ..........................
ข้อที่ 6 รายได้ต่อเดือน (Salary) เป็ นการวัดระดับข้อมูลประเภทเรียงลาดับ (Ordinal
Scale) ซึ่ง มี ค าตอบให้เลื อ กหลายตัวเลื อก (Multiple Choices Question) (ศิ ริวรรณ วิมูลชาติ ,
2560, น. 64)
6.1 ต่ากว่าหรือเท่ากับ 15,000 บาท
6.2 15,001 - 25,000 บาท
6.3 25,001 - 35,000 บาท
6.4 35,001 - 45,000 บาท
6.5 45,001 – 55,000 บาท
6.6 55,001 บาทขึน้ ไป
ส่ ว นที่ 2 แบบสอบถามเกี่ ย วกั บ ส่ ว นประสมทางการตลาดบริก ารของผลิ ต ภั ณ ฑ์
ออร์แ กนิ ค ร้าน All About You ประกอบด้ว ย ด้า นผลิ ต ภัณ ฑ์ ด้า นราคา ด้านช่ อ งทางการจัด
จาหน่าย ด้านส่งเสริม การตลาด ด้านบุคคล ด้านกระบวนการให้บริการ และด้านการนาเสนอ
ลักษณะทางกายภาพ ซึ่งเป็ นแบบสอบถามโดยวิธีให้คะแนนแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Likert
Scale) จานวน 30 ข้อ โดยใช้ระดับการวัดข้อมูลแบบอันตรภาคชัน้ (Interval Scale) กาหนดการ
ให้คะแนนระดับความคิดเห็นออกเป็ น 5 ระดับ โดยกาหนดนา้ หนักระดับความคิดเห็นของแต่ละ
ระดับ ดังนี ้
คะแนน 5
คะแนน 4
คะแนน 3

หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง

เห็นด้วยอย่างยิ่ง
เห็นด้วย
ไม่แน่ใจ
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คะแนน 2
คะแนน 1

หมายถึง
หมายถึง

ไม่เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง

ระดับการให้คะแนนเฉลี่ยของแต่ละระดับชัน้ ในการแปลผล โดยใช้สตู รคานวณช่วงกว้าง
ของอันตรภาคชัน้ (ศิรวิ รรณ เสรีรตั น์; และคณะ, 2548, น. 149) ดังนี ้

ความกว้างของอันตรภาคชัน้ =

ข้อมูลที่มีค่าสูงสุด − ข้อมูลที่มีค่าต่าสุด
จานวนชัน้

5−1

แทนค่า จากสูตร =
= 0.8
5
ดังนัน้ เกณฑ์การแปลผลระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับส่วนประสมทางการตลาดบริการของ
ผลิตภัณฑ์ออร์แกนิค ร้าน All About You มีดงั นี ้
คะแนน 1.00 – 1.80 หมายถึง ผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นต่อส่วนประสมทาง
การตลาดบริการของผลิตภัณฑ์ออร์แกนิค ร้าน All About You ในระดับไม่ดีอย่างมาก
คะแนน 1.81 – 2.60 หมายถึง ผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นต่อส่วนประสมทาง
การตลาดบริการของผลิตภัณฑ์ออร์แกนิค ร้าน All About You ในระดับไม่ดี
คะแนน 2.61 – 3.40 หมายถึง ผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นต่อส่วนประสมทาง
การตลาดบริการของผลิตภัณฑ์ออร์แกนิค ร้าน All About You ในระดับปานกลาง
คะแนน 3.41 – 4.20 หมายถึง ผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นต่ อส่วนประสมทาง
การตลาดบริการของผลิตภัณฑ์ออร์แกนิค ร้าน All About You ในระดับดี
คะแนน 4.21 – 5.00 หมายถึง ผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นต่อส่วนประสมทาง
การตลาดบริการของผลิตภัณฑ์ออร์แกนิค ร้าน All About You ในระดับดีมาก
ส่วนที่ 3 แบบสอบถามเกี่ยวกับคุณ ค่าตราสินค้าผลิตภัณ ฑ์ออร์แกนิคร้าน All About
You ประกอบด้วย ด้านการรูจ้ ักตราสินค้า ด้านการรับรูค้ ณ
ุ ภาพตราสินค้า ด้านความภักดีต่อตรา
สินค้า และด้านความสัมพันธ์กบั ตราสินค้า ซึ่งเป็ นแบบสอบถามโดยวิธีให้คะแนนแบบมาตราส่วน
ประมาณค่า (Likert Scale) จานวน 12 ข้อ โดยใช้ระดับการวัดข้อมูลแบบอันตรภาคชัน้ (Interval
Scale) กาหนดการให้คะแนนระดับความคิดเห็นออกเป็ น 5 ระดับ โดยกาหนดนา้ หนักระดับความ
คิดเห็นของแต่ละระดับ ดังนี ้
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คะแนน 5
หมายถึง
เห็นด้วยอย่างยิ่ง
คะแนน 4
หมายถึง
เห็นด้วย
คะแนน 3
หมายถึง
ไม่แน่ใจ
คะแนน 2
หมายถึง
ไม่เห็นด้วย
คะแนน 1
หมายถึง
ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง
ระดับการให้คะแนนเฉลี่ยของแต่ละระดับชัน้ ในการแปลผล โดยใช้สตู รคานวณช่วงกว้าง
ของอันตรภาคชัน้ (ศิรวิ รรณ เสรีรตั น์; และคณะ, 2548, น. 149) ดังนี ้

ความกว้างของอันตรภาคชัน้ =
แทนค่า จากสูตร =

5−1
5

ข้อมูลที่มีค่าสูงสุด − ข้อมูลที่มีค่าต่าสุด
จานวนชัน้

= 0.8

ดั ง นั้น เกณฑ์ ก ารแปลผลระดั บ ความคิ ด เห็ น เกี่ ย วกั บ คุ ณ ค่ า ตราสิ น ค้า ผลิ ต ภั ณ ฑ์
ออร์แกนิคร้าน All About You มีดงั นี ้
คะแนน 1.00 – 1.80 หมายถึง ผูต้ อบแบบสอบถามมีความคิดเห็นต่อคุณค่าตราสินค้า
ของผลิตภัณฑ์ออร์แกนิค ร้าน All About You อยู่ในระดับไม่ดีอย่างมาก
คะแนน 1.81 – 2.60 หมายถึง ผูต้ อบแบบสอบถามมีความคิดเห็นต่อคุณค่าตราสินค้า
ของผลิตภัณฑ์ออร์แกนิค ร้าน All About You อยู่ในระดับไม่ดี
คะแนน 2.61 – 3.40 หมายถึง ผูต้ อบแบบสอบถามมีความคิดเห็นต่อคุณ ค่าตราสินค้า
ของผลิตภัณฑ์ออร์แกนิค ร้าน All About You อยู่ในระดับปานกลาง
คะแนน 3.41 – 4.20 หมายถึง ผูต้ อบแบบสอบถามมีความคิดเห็นต่อคุณค่าตราสินค้า
ของผลิตภัณฑ์ออร์แกนิค ร้าน All About You อยู่ในระดับดี
คะแนน 4.21 – 5.00 หมายถึง ผูต้ อบแบบสอบถามมีความคิดเห็นต่อคุณค่าตราสินค้า
ของผลิตภัณฑ์ออร์แกนิค ร้าน All About You อยู่ในระดับดีมาก
ส่วนที่ 4 แบบสอบถามเกี่ยวกับพฤติกรรมภายหลังการซือ้ ผลิตภัณฑ์ออร์แกนิคร้าน All
About You ซึ่งเป็ นแบบสอบถามโดยวิธีให้คะแนนแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Likert Scale)
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จานวน 4 ข้อ โดยใช้ระดับการวัดข้อมูลแบบอันตรภาคชัน้ (Interval Scale) กาหนดการให้คะแนน
ระดับความคิดเห็นออกเป็ น 5 ระดับ โดยกาหนดนา้ หนักระดับความคิดเห็นของแต่ละระดับ ดังนี ้
คะแนน 5
หมายถึง
เห็นด้วยอย่างยิ่ง
คะแนน 4
หมายถึง
เห็นด้วย
คะแนน 3
หมายถึง
ไม่แน่ใจ
คะแนน 2
หมายถึง
ไม่เห็นด้วย
คะแนน 1
หมายถึง
ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง
ระดับการให้คะแนนเฉลี่ยของแต่ละระดับชัน้ ในการแปลผล โดยใช้สตู รคานวณช่วงกว้าง
ของอันตรภาคชัน้ (ศิรวิ รรณ เสรีรตั น์; และคณะ, 2548, น. 149) ดังนี ้

ความกว้างของอันตรภาคชัน้ =
แทนค่า จากสูตร =

5−1
5

ข้อมูลที่มีค่าสูงสุด − ข้อมูลที่มีค่าต่าสุด
จานวนชัน้

= 0.8

ดังนัน้ เกณฑ์การแปลผลระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับพฤติกรรมภายหลังการซือ้ ผลิตภัณฑ์
ออร์แกนิคร้าน All About You มีดงั นี ้
คะแนน 1.00 – 1.80 หมายถึง ผูต้ อบแบบสอบถามมีความคิดเห็นต่อพฤติกรรมภายหลัง
การซือ้ ผลิตภัณฑ์ออร์แกนิค ร้าน All About You ในระดับไม่ดีอย่างมาก
คะแนน 1.81 – 2.60 หมายถึง ผูต้ อบแบบสอบถามมีความคิดเห็นต่อพฤติกรรมภายหลัง
การซือ้ ผลิตภัณฑ์ออร์แกนิค ร้าน All About You ในระดับไม่ดี
คะแนน 2.61 – 3.40 หมายถึง ผูต้ อบแบบสอบถามมีความคิดเห็นต่อพฤติกรรมภายหลัง
การซือ้ ผลิตภัณฑ์ออร์แกนิค ร้าน All About You ในระดับปานกลาง
คะแนน 3.41 – 4.20 หมายถึง ผูต้ อบแบบสอบถามมีความคิดเห็นต่อพฤติกรรมภายหลัง
การซือ้ ผลิตภัณฑ์ออร์แกนิค ร้าน All About You ในระดับดี
คะแนน 4.21 – 5.00 หมายถึง ผูต้ อบแบบสอบถามมีความคิดเห็นต่อพฤติกรรมภายหลัง
การซือ้ ผลิตภัณฑ์ออร์แกนิค ร้าน All About You ในระดับดีมาก
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3.ขั้นตอนการสร้างเครื่องมือทีใ่ ช้ในการวิจัย
3.1 ศึกษาข้อมูลทุติยภูมิจากตารา เอกสาร บทความและงานวิจยั ที่เกี่ยวข้องกับความพึง
พอใจ พฤติ ก รรมผู้ บ ริ โ ภคและทฤษฎี ด้ า นการตลาดเพื่ อ น ามาเป็ นแนวทางในการสร้า ง
แบบสอบถาม
3.2 นาข้อมูลที่ได้จากการรวบรวมข้อมูลมาสร้างแบบสอบถามให้มีความเหมาะสมและ
สอดคล้องกับแนวคิดและทฤษฎีท่ีใช้ในการวิจยั
3.3 นาแบบสอบถามที่สร้างขึน้ เสนอต่ออาจารย์ท่ีปรึกษางานวิจัย เพื่อตรวจสอบความ
ถูกต้องและเสนอแนะเพิ่มเติมเพื่อนามาแก้ไข
3.4 นาแบบสอบถามที่ได้รบั คาแนะนาจากอาจารย์ท่ีปรึกษางานวิจยั มาปรับปรุงแก้ไขให้
ถูกต้อง
3.5 นาแบบสอบถามเสนอต่ออาจารย์ท่ีปรึกษางานวิ จัยอีกครัง้ เพื่อปรับปรุ งแก้ไขครัง้
สุดท้ายก่อนนาไปทดลองใช้ (Try Out) กับกลุ่ม ตัวอย่าง 30 คน ที่มี ลักษณะคล้ายคลึงกับกลุ่ม
ตัวอย่างจริง แล้วนาผลที่ได้ไปวิเคราะห์หาความเชื่อมั่น (Reliability) ของแบบสอบถามโดยวิธีการ
ห า ค่ า สั ม ป ร ะ สิ ท ธิ์ Cronbach’ s Alpha Coefficient (α-Coefficient) สู ต ร ค ร อ น บ ร า ค
(Cronbach) (กัลยา วานิชย์บญ
ั ชา, 2550, น. 41-42) ค่าแอลฟาที่ได้จะแสดงถึงระดับความคงที่
ของแบบสอบถามโดยจะมีระหว่าง 0 ≤ α ≤ 1 ค่าที่ใกล้เคียงกับ 1 มาก แสดงว่ามีความเชื่อถือได้
มาก โดยค่าสัมประสิทธิ์แอลฟาที่ยอมรับได้มีค่าเท่ากับ 0.70 ขึน้ ไป
ค่าสัมประสิทธิ์แอลฟา (∝-Coefficient) ของ (Cronbach’s alpha) จากการทดสอบค่า
ความเชื่อมั่นของแบบสอบถาม โดยประแยกเป็ นแต่ละด้านดังนี ้
แบบสอบถามเกี่ยวกับส่วนประสมทางการตลาดบริการ
ด้านผลิตภัณฑ์
ค่า Cronbach’ s Alpha เท่ากับ 0.954
ด้านราคา
ค่า Cronbach’ s Alpha เท่ากับ 0.859
ด้านช่องทางการจัดจาหน่าย
ค่า Cronbach’ s Alpha เท่ากับ 0.955
ด้านส่งเสริมการตลาด
ค่า Cronbach’ s Alpha เท่ากับ 0.957
ด้านบุคคล
ค่า Cronbach’ s Alpha เท่ากับ 0.975
ด้านกระบวนการให้บริการ
ค่า Cronbach’ s Alpha เท่ากับ 0.949
ด้านการนาเสนอลักษณะทางกายภาพ ค่า Cronbach’ s Alpha เท่ากับ 0.938
แบบสอบถามเกี่ยวกับคุณค่าตราสินค้าผลิตภัณฑ์ออร์แกนิคร้าน All About You
ด้านการรูจ้ กั ตราสินค้า
ค่า Cronbach’ s Alpha เท่ากับ 0.920
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ด้านการรับรูค้ ณ
ุ ภาพตราสินค้า
ค่า Cronbach’ s Alpha เท่ากับ 0.869
ด้านความภักดีต่อตราสินค้า
ค่า Cronbach’ s Alpha เท่ากับ 0.896
ด้านความสัมพันธ์กบั ตราสินค้า
ค่า Cronbach’ s Alpha เท่ากับ 0.890
แบบสอบถามเกี่ ยวกับพฤติกรรมภายหลังการซือ้ ผลิตภัณ ฑ์ออร์แกนิคร้าน All About
You
พฤติกรรมภายหลังการซือ้
ค่า Cronbach’ s Alpha เท่ากับ 0.808
3.6 นาแบบสอบถามฉบับสมบูรณ์ไปสอบถามกับกลุม่ ตัวอย่าง จานวน 400 คน

4. การเก็บรวบรวมข้อมูล
งานวิจยั ในครัง้ นีเ้ ป็ นการศึกษาส่วนประสมทางการตลาดบริการและคุณค่าตราสินค้าที่มี
อิทธิพลต่อพฤติกรรมภายหลังการซือ้ ผลิตภัณฑ์ออร์แกนิคร้าน All About You ของผูบ้ ริโภคในเขต
กรุงเทพมหานคร โดยแบ่งลักษณะของแหล่งข้อมูล ดังนี ้
1.ข้อมูลปฐมภูมิ (Primary Data) เป็ นข้อมูลที่ได้มาจากการใช้แบบสอบถามในการเก็บ
ข้อมูลจากกลุม่ ตัวอย่างจานวน 400 คน
2.ข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) เป็ นข้อมูลเพื่อใช้ประกอบการทาวิจัยที่ได้มาจาก
การเก็บรวบรวมข้อมูลงานวิจัยในอดีต และจากการศึกษาค้นคว้าหนังสือ บทความทางวิชาการ
เอกสารต่างๆ และการสืบค้นข้อมูลที่น่าเชื่อถือในเว็บไซด์ต่างๆ จากอินเตอร์เน็ต

5. การจัดทาข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูล
หลัง จากที่ ร วบรวมแบบสอบถามจากกลุ่ ม ตั ว อย่ า งจ านวน 400 ชุ ด แล้ว ผู้วิ จัย น า
แบบสอบถามมาดาเนินการดังต่อไปนี ้
1. การตรวจสอบข้อมูล (Editing) ผูว้ ิจยั นาแบบสอบถามมาตรวจสอบความสมบูรณ์ของ
แบบสอบถาม
2. การลงรหัส (Coding) ผูว้ ิจยั จะนาแบบสอบถามที่มีความสมบูรณ์เรียบร้อยมาลงรหัส
ตามที่กาหนดรหัสไว้ในแบบสอบถามแต่ละส่วน
3. การประมวลผลข้อมูล (Processing) โดยนาแบบสอบถามที่ลงรหัสแล้วมาบันทึกลง
ในคอมพิวเตอร์และประมวลผลข้อมูลโดยใช้โปรแกรมสถิติสาเร็จรูป SPSS
4. การวิเคราะห์ขอ้ มูล นาข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์รายละเอียดต่างๆ ตามขัน้ ตอนดังนี ้
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4.1 การวิเคราะห์โดยใช้สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistic) โดยใช้ตารางแจก
แจงความถี่แสดงผลเป็ นค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย (Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
(Standard Deviation) เพื่ออธิบายลักษณะทางประชากรศาสตร์ ส่วนประสมทางการตลาดบริการ
คุณค่าตราสินค้า และพฤติกรรมภายหลังการซือ้
4.2 การวิเคราะห์โดยใช้สถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistic)
4.2.1 วิเคราะห์ความแตกต่างระหว่างลักษณะประชากรศาสตร์ ได้แก่ เพศ อายุ
สถานภาพ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้ ของผูบ้ ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครกับ พฤติกรรม
ภายหลังการซือ้ ผลิตภัณฑ์ออร์แกนิคของร้าน All About You โดยใช้สถิติวิเคราะห์ความแตกต่าง ttest และ One Way ANOVA
4.2.2 วิเคราะห์ส่วนประสมทางการตลาดบริการ ประกอบด้วย ด้านผลิตภัณฑ์
ด้า นราคา ด้า นช่ อ งทางการจั ด จ าหน่ า ย ด้า นการส่ ง เสริ ม ทางการตลาด ด้า นบุ ค คล ด้า น
กระบวนการให้บริการ และด้านการนาเสนอลักษณะทางกายภาพ มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมภายหลัง
การซือ้ ผลิตภัณฑ์ออร์แกนิค ร้าน All About You ของผูบ้ ริโภคในเขตกรุ งเทพมหานคร โดยสถิติท่ี
ใช้ทดสอบคือ การวิเคราะห์ความถดถอยพหุคณ
ู (Multiple Regression Analysis)
4.2.3 วิเคราะห์คณ
ุ ค่าตราสินค้าผลิตภัณฑ์ออร์แกนิค ร้าน All About You
ประกอบด้วย ด้านการรูจ้ กั ตราสินค้า ด้านการรับรูค้ ณ
ุ ภาพตราสินค้า ด้านความ
ภักดีต่อตราสินค้า และด้านความสัมพันธ์กับตราสินค้า มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมภายหลังการซือ้
ผลิ ต ภัณ ฑ์อ อร์แ กนิ ค ร้าน All About You ของผู้บ ริโภคในเขตกรุ ง เทพมหานคร โดยสถิ ติ ท่ี ใช้
ทดสอบคือ การวิเคราะห์ความถดถอยพหุคณ
ู (Multiple Regression Analysis)

6. สถิติทใี่ ช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล
การวิจยั นีใ้ ช้สถิติโดยแบ่งออกเป็ น 3 ประเภท ได้แก่
1. สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistic) โดยใช้สถิติพนื ้ ฐาน ซึ่งประกอบด้วย
1.1 การหาค่าร้อยละ (Percentage) โดยใช้สตู ร
P=
เมื่อ

P

f x 100
n

แทน ค่าร้อยละ หรือเปอร์เซ็นต์
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f
n

แทน ความถี่ของคะแนน
แทน ขนาดของกลุม่ ตัวอย่าง

1.2 การหาค่าคะแนนเฉลี่ย (Mean) (กัลยา วานิชย์บญ
ั ชา, 2545, น. 39) โดยใช้สตู ร

เมื่อ x̄
∑x
n

แทน ค่าคะแนนเฉลี่ย
แทน ผลรวมของคะแนนทัง้ หมด
แทน ขนาดของกลุม่ ตัวอย่าง

1.3 การหาค่ า เบี่ ย งเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) (กัล ยา วานิ ช ย์บัญ ชา,
2545, น. 39) โดยใช้สตู ร

เมื่อ S.D.
X

แทน ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน
แทน คะแนนแต่ละตัวในกลุม่ ตัวอย่าง
แทน ผลวมของคะแนนแต่ละตัว ยกกาลัง

(

)
n

แทน ผลรวมของคะแนนทัง้ หมด ยกกาลัง
แทน จานวนคนในกลุม่ ตัวอย่าง

2. สถิติท่ีใช้ทดสอบความเชื่อมั่นของแบบสอบถาม การวัดความเชื่อถือได้ของเครื่องมือ
โดยการหาค่ าความเชื่ อ มั่น ใช้วิธี ก ารหาค่ าสัม ประสิ ท ธิ์ อัล ฟา (α- Coefficient) ของครอนบัด
(Cronbach) สาหรับโปรแกรม SPSS for Windows โดยใช้สูตร (กัลยา วานิชย์บัญ ชา, 2550, น.
35)
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α
k

แทน ความเชื่อมั่นของแบบสอบถามทัง้ ฉบับ
แทน จานวนข้อของแบบสอบถาม
แทน ค่าเฉลี่ยของค่าแปรปรวนร่วมระหว่างคาถาม
แทน ค่าเฉลี่ยของค่าแปรปรวนของคาถาม

3. การวิเคราะห์สถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistics)
3.1 ค่าสถิติ t-test เป็ นการทดสอบความแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ยของตัวแปร 2 กลุ่ม
ที่เป็ นอิสระกันโดยใช้สูตร Independent Sample t-Test ณ ระดับความเชื่อทางสถิติท่ีร อ้ ยละ 95
(กัลยา วานิชย์บญ
ั ชา, 2545, น. 175)

โดยที่ t
แทนค่า ค่าสถิติท่ใี ช้พิจารณา
̅x1 แทนค่า ค่าเฉลี่ยของกลุม่ ที่ 1
x̅2
แทนค่า ค่าเฉลี่ยของกลุม่ ที่ 2
S12 แทนค่า ค่าความแปรปรวนของกลุม่ ตัวอย่างที่ 1
S22 แทนค่า ค่าความแปรปรวนของกลุม่ ตัวอย่างที่ 2
n1
แทนค่า ขนาดของกลุม่ ตัวอย่างที่ 1
n2
แทนค่า ขนาดของกลุม่ ตัวอย่างที่ 2
df
แทนค่า ชัน้ ของความเป็ นอิสระ (n1 + n2 - 2)
3.2 ค่า F-Test ใช้ในการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-Way Analysis of
Variance : ANOVA) เป็ นการเปรี ย บเที ย บค่ า เฉลี่ ย ของกลุ่ ม ตั ว อย่ า งมากกว่ า 2 กลุ่ ม ขึ ้น ไป
(มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2542, น. 393)
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โดยที่ F
แทนค่า ค่าสถิติท่ีใช้เปรียบเทียบกับค่าวิกฤติจากการแจกแจง
แบบ F เพื่อทราบนัยสาคัญ
MS(B) แทนค่า ค่าประมาณของความแปรปรวนระหว่างกลุม่
MS(W) แทนค่า ค่าประมาณของความแปรปรวนภายในกลุม่
โดยมีองศาอิสระ (Degree of Freedom หรือ df.) ดังนี ้
df
=
n-1
df (B) =
p-1
df (W) =
n-p
เมื่อ n แทน ค่าจานวนประชากร
p แทน ค่าจานวนกลุม่ ตัวอย่าง
และถ้าผลการทดสอบมี ความแตกต่ างอย่างมี นัยส าคัญ ทางสถิติแล้ว จะต้องทาการ
ทดสอบเป็ นรายคู่ ต่ อ ไป เพื่ อ ดู ว่ า มี คู่ ใ ดบ้า งที่ มี ค วามแตกต่ า งกั น โดยใช้วิ ธี Fisher's least
significant difference (LSD) (กัลยา วานิชย์บญ
ั ชา, 2544, น. 332-333)

โดยที่
แทน ค่า ที่ใช้พิจ ารณาในการแจกแจงแบบ t-test ที่
ระดับความเชื่อมั่น 95% และชัน้ ห่างความเป็ นอิสระภายในกลุม่
MSE แทน ค่าความแปรปรวนภายในกลุม่ (MSW)
ni
แทน ค่าจานวนข้อมูลของกลุม่ i
nj
แทน ค่าจานวนข้อมูลของกลุม่ j
สูตรการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว Brown - Forsythe (β) ใช้ในกรณี ท่ีความ
แปรปรวนแตกต่างกัน (Hartung, 2001, p. 300) สามารถเขียนได้ดงั นี ้
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โดยที่ β
MS(B)
MS(W)
K
n
N
Si2

แทน
แทน
แทน
แทน
แทน
แทน
แทน

ค่าสถิติท่ใี ช้พิจารณาใน Brown-Forsythe
ค่าความแปรปรวนระหว่างกลุม่
ค่าความแปรปรวนภายในกลุม่ สาหรับสถิติ
จานวนกลุม่ ตัวอย่าง
ขนาดของกลุม่ ตัวอย่าง
ขนาดของกลุม่ ประชากร
ค่าความแปรปรวนของกลุม่ ตัวอย่าง

กรณีท่ีผลการทดสอบมีความแตกต่างอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ จะต้องทาการทดสอบ
เป็ นรายคู่เพื่อดูว่าคู่ใดที่แตกต่างกัน โดยวิธี Dennett’s T3 (วิเชียร เกศสิงห์, 2543, น. 116) มีสตู ร
ดังนี ้

เมื่อ

t
แทน ค่าสถิติท่ใี ช้พิจารณา t-distribution
MS(W) แทน ค่ า ประมาณของความแปรปรวนภายในกลุ่ม (Mean
Square within group) สาหรับ Dunnett’s T3
x̅i แทน ค่าเฉลี่ยของกลุม่ ตัวอย่างที่ i
x̅j แทน ค่าเฉลี่ยของกลุม่ ตัวอย่างที่ j
ni
แทน จานวนตัวอย่างของกลุม่ ที่ i
nj
แทน จานวนตัวอย่างของกลุม่ ที่ j
3.3 การวิเคราะห์สมการเชิงซ้อน สถิติท่ีใช้ในการทดสอบสมมติฐานในการวิเคราะห์
สมการถดถอยเชิ ง ซ้อ น (Multiple Regression Analysis) สมการถดถอยเชิ ง ซ้อ นในรู ป แบบ
ความสัมพันธ์เชิงเส้นตรงสามารถเขียนได้ดงั นี ้ (กัลยา วานิชย์บญ
ั ชา, 2545, น. 302)

53
เมื่อ

Y1
แทน ตัวแปรตาม
X
แทน ตัวแปรอิสระ
β0 ผิดพลาด! ไม่ได้กาหนดที่ค่นั หน้า แทน ค่าคงที่ของสมการถดถอย
e
แทน ความคลาดเคลื่อนที่เกิดขึน้ จากตัวอย่างระหว่างค่าจริง Y
และค่าที่ได้จากสมการ y (hat)
β1
แทน ค่าสัมประสิทธิ์ถดถอย (Regression Coefficient) ของ
ตัวแปรอิสระตัวที่ I (X)

บทที่ 4
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล
การนาเสนอผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลเรื่อง “ส่วนประสมทางการตลาดบริการและคุณ ค่า
ตราสินค้าที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมภายหลังการซือ้ ผลิตภัณฑ์ออร์แกนิคร้าน ออล อะเบาท์ ยู ของ
ผูบ้ ริโภคในเขตกรุ งเทพมหานคร” เพื่อให้เกิดความรู ค้ วามเข้าใจในการสื่อความหมายที่ตรงกัน
สาหรับการวิเคราะห์ขอ้ มูล และการแปลความหมายของผลการวิเคราะห์ขอ้ มูล ผูว้ ิจัยได้กาหนด
สัญลักษณ์และอักษรย่อของตัวแปรต่างๆ ที่ใช้ในการวิเคราะห์ขอ้ มูลดังนี ้
สัญลักษณ์ที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล
n
แทน จานวนกลุม่ ตัวอย่าง
𝑥̅
แทน ค่าเฉลี่ยของกลุม่ ตัวอย่าง (Mean)
S.D. แทน ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)
r
แทน ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ (Pearson Correlation)
R2
แทน สัมประสิทธิ์การตัดสินใจเชิงซ้อน
B
แทน สัมประสิทธิ์ความถดถอยของตัวพยากรณ์
Beta แทน สัมประสิทธิ์ความถดถอยมาตรฐาน
Max แทน ค่าสูงสุด (Maximum)
Min แทน ค่าต่าสุด (Minimum)
t
แทน ค่าสถิติท่ใี ช้พิจารณาใน t – Distribution
F
แทน ค่าสถิติท่ใี ช้พิจารณาใน F – Distribution
Df
แทน ระดับขัน้ ของความเป็ นอิสระ (Degree of Freedom)
SS แทน ผลบวกกาลังสองของคะแนน (Sum of Squares)
MS แทน ค่าเฉลี่ยผลบวกกาลังสองของคะแนน (Mean of Squares)
Sig แทน ระดับนัยสาคัญทางสถิติ
H0
แทน สมมติฐานหลัก (Null Hypothesis)
H1
แทน สมมติฐานรอง (Alternative Hypothesis)
*
แทน มีนยั สาคัญทางสถิติท่รี ะดับ 0.05
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การนาเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูล
การนาเสนอผลการวิเคราะห์ขอ้ มูล และการแปลผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลของการวิจยั ครัง้ นี ้
ผูว้ ิจยั ได้ทาการวิเคราะห์ รวมถึงนาเสนอผลตามความมุ่งหมายของการวิจัย โดยแบ่งการนาเสนอ
ออกเป็ น 2 ส่วน ตามลาดับดังต่อไปนี ้
ส่ ว นที่ 1 ผลการวิ เคราะห์ข้ อ มู ล เชิ ง พรรณนา ประกอบด้ ว ยความถี่ ร้ อ ยละ
ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน โดยแบ่งผลวิเคราะห์ออกเป็ น 4 ขั้นตอน ดังนี้
ตอนที่ 1 การวิเคราะห์ข้อ มูลลักษณะประชากรศาสตร์ของผู้ต อบแบบสอบถาม
จาแนกตามเพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้เฉลี่ยต่อเดือน
ตอนที่ 2 การวิเคราะห์ขอ้ มูลเกี่ยวกับส่วนประสมทางการตลาดบริการ ประกอบด้วย
ด้านผลิตภัณ ฑ์ ด้านราคา ด้านช่องทางการจัดจาหน่าย ด้านส่งเสริมการตลาด ด้านบุคคล ด้าน
กระบวนการให้บริการ และด้านการนาเสนอลักษณะทางกายภาพ
ตอนที่ 3 การวิเคราะห์ขอ้ มูลเกี่ยวกับคุณค่าตราสินค้า ประกอบด้วย ด้านการรู จ้ ัก
ตราสินค้า ด้านการรับรูค้ ณ
ุ ภาพตราสินค้า ด้านความภักดีต่อตราสินค้า และด้านความสัมพันธ์กบั
ตราสินค้า
ตอนที่ 4 การวิ เ คราะห์ ข้อ มู ล เกี่ ย วกั บ พฤติ ก รรมภายหลั ง การซื ้อ ผลิ ต ภั ณ ฑ์
ออร์แกนิคร้าน All About You ของผูบ้ ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร
ส่วนที่ 2 การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงอนุ มานเพื่ อทดสอบสมมติฐาน จานวน 3 ข้อ
ดังนี้
สมมติฐ านข้อที่ 1 ผู้บริโภคที่มี ลักษณะประชากรศาสตร์ ประกอบด้วย เพศ อายุ
สถานภาพ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้เฉลี่ยต่อเดือน ที่แตกต่างกันมีพฤติกรรมภายหลังการ
ซือ้ ผลิตภัณฑ์ออร์แกนิคร้าน All About You แตกต่างกัน
สมมติฐานข้อที่ 2 ส่วนประสมทางการตลาดบริการ ประกอบด้วย ด้านผลิตภัณฑ์
ด้านราคา ด้านช่ องทางการจัด จ าหน่ าย ด้านส่ง เสริม การตลาด ด้านบุคคล ด้านกระบวนการ
ให้บริการ และด้านการนาเสนอลักษณะทางกายภาพ มี อิทธิพ ลต่อพฤติกรรมภายหลังการซื อ้
ผลิตภัณฑ์ออร์แกนิคร้าน All About You ของผูบ้ ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร
สมมติฐานข้อที่ 3 คุณค่าตราสินค้า ประกอบด้วย ด้านการรูจ้ ักตราสินค้า ด้านการ
รับ รู ค้ ุณ ภาพตราสิ น ค้า ด้านความภัก ดี ต่ อ ตราสิ น ค้า และด้า นความสัม พัน ธ์กับ ตราสิ น ค้า มี
อิทธิพลต่อพฤติกรรมภายหลังการซือ้ ผลิตภัณฑ์ออร์แกนิคร้าน All About You ของผูบ้ ริโภคในเขต
กรุงเทพมหานคร
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ผลการวิเคราะห์ข้อมูล
ตอนที่ 1 การวิเคราะห์ขอ้ มูลลักษณะประชากรศาสตร์ของผูต้ อบแบบสอบถาม จาแนก
ตามเพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้เฉลี่ยต่อเดือน
การวิเคราะห์ลกั ษณะด้านประชากรศาสตร์ของผูต้ อบแบบสอบถาม จาแนกตามเพศ
อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้เฉลี่ยต่อเดือน โดยแสดงผลจากการวิเคราะห์
เป็ นจานวน และค่าร้อยละ ดังตาราง
ตาราง 1 ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลลักษณะประชากรศาสตร์ของผูต้ อบแบบสอบถาม
ลักษณะประชากรศาสตร์

จานวน (คน)

ร้อยละ

รวม

141
259
400

35.2
64.8
100

รวม

41
144
107
83
25
400

10.2
36.0
26.8
20.8
6.2
100

รวม

179
118
103
400

44.8
29.4
25.8
100

1.เพศ
ชาย
หญิง
2. อายุ
18-25 ปี
26-33 ปี
34-41 ปี
42-49 ปี
50 ปี ขนึ ้ ไป
3. สถานภาพ
โสด
สมรส / อยู่ดว้ ยกัน
หย่าร้าง/แยกกันอยู่
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ตาราง 1 (ต่อ)
ลักษณะประชากรศาสตร์
4. ระดับการศึกษา
ต่ากว่าปริญญาตรี
ปริญญาตรี
สูงกว่าปริญญาตรี
รวม
5. อาชีพ
ข้าราชการ / พนักงานรัฐวิสาหกิจ
พนักงานบริษัทเอกชน
ธุรกิจส่วนตัว
พ่อบ้าน / แม่บา้ น
นักศึกษา / นิสิต
อื่น ๆ ได้แก่..รับจ้าง..ฟรีแลนซ์..
รวม
6. รายได้เฉลี่ยต่อเดือน
ต่ากว่าหรือเท่ากับ 15,000 บาท
15,001 - 25,000 บาท
25,001 - 35,000 บาท
35,001 - 45,000 บาท
45,001 – 55,000 บาท
55,001 บาทขึน้ ไป
รวม

จานวน (คน)

ร้อยละ

103
175
122
400

25.8
43.8
30.4
100

88
145
53
59
49
6
400

22.0
36.3
13.2
14.8
12.2
1.5
100

35
87
127
95
43
13
400

8.8
21.7
31.8
23.7
10.7
3.3
100

จากตาราง 1 แสดงผลการวิ เ คราะห์ ข้อ มู ล ลั ก ษณะประชากรศาสตร์ข องผู้ ต อบ
แบบสอบถามจานวน 400 คน จ าแนกตาม เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา อาชี พ และ
รายได้เฉลี่ยต่อเดือน พบว่า
เพศ ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ เป็ นเพศหญิ ง จานวน 259 คน คิดเป็ นร้อยละ
64.8 และเพศชาย จานวน 141 คน คิดเป็ นร้อยละ 35.2 ตามลาดับ
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อายุ ผูต้ อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ มีอายุระหว่าง 26-33 ปี จานวน 144 คน คิดเป็ น
ร้อยละ 36.0 รองลงมามีอายุ 34-41 ปี จานวน 107 คน คิดเป็ นร้อยละ 26.8 อายุ 42-49 ปี จานวน
83 คน คิดเป็ นร้อยละ 20.8 อายุ 18-25 ปี จานวน 41 คน คิดเป็ นร้อยละ 10.2 และอายุ50 ปี ขนึ ้ ไป
จานวน 25 คน คิดเป็ นร้อยละ 6.2 ตามลาดับ
สถานภาพ ผูต้ อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ มีสถานภาพโสด จานวน 179 คน คิดเป็ น
ร้อยละ 44.8 รองลงมามีสถานภาพ สมรส / อยู่ดว้ ยกัน จานวน 118 คน คิดเป็ นร้อยละ 29.4 และมี
สถานภาพ หย่าร้าง/แยกกันอยู่ จานวน 103 คน คิดเป็ นร้อยละ 25.8 ตามลาดับ
ระดับการศึกษา พบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ มีระดับการศึกษาปริญญาตรี
จานวน 175 คน คิดเป็ นร้อยละ 43.8 รองลงมาสูงกว่าปริญญาตรี จานวน 122 คน คิดเป็ นร้อยละ
30.4 และต่ากว่าปริญญาตรี จานวน 103 คน คิดเป็ นร้อยละ 25.8 ตามลาดับ
อาชีพ ผูต้ อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีอาชีพพนักงานบริษัทเอกชน จานวน 145 คน
คิดเป็ นร้อยละ 36.3 รองลงมามีอาชีพข้าราชการ / พนักงานรัฐวิสาหกิจ จานวน 88 คน คิดเป็ นร้อย
ละ 22.0 พ่อบ้าน / แม่บา้ น จานวน 59 คน คิดเป็ นร้อยละ 14.8 ธุรกิจส่วนตัว จานวน 53 คน คิด
เป็ น ร้อ ยละ 13.2 นัก ศึ ก ษา / นิ สิ ต จ านวน 49 คน คิ ด เป็ น ร้อ ยละ 12.2 และอาชี พ อื่ น ๆ ได้แ ก่
รับจ้าง ฟรีแลนซ์ จานวน 6 คน คิดเป็ นร้อยละ 1.5 ตามลาดับ
รายได้เฉลี่ยต่อเดือน ผูต้ อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ มีรายได้ 25,001 - 35,000 บาท
จานวน 127 คน คิดเป็ นร้อยละ 31.8 รองลงมามีรายได้ 35,001 - 45,000 บาท จานวน 95 คน คิด
เป็ นร้อ ยละ 23.7 รายได้ 15,001 - 25,000 บาท จ านวน 87 คน คิ ด เป็ นร้อ ยละ 21.7 รายได้
45,001- 55,000 บาท จานวน 43 คน คิดเป็ นร้อยละ 10.7 รายได้ต่ากว่าหรือเท่ากับ 15,000 บาท
จานวน 35 คน คิดเป็ นร้อยละ 8.8 และรายได้ 55,001 บาทขึน้ ไป จานวน 13 คน คิดเป็ นร้อยละ
3.3 ตามลาดับ
เนื่องจากอันตรภาคชัน้ ของข้อมูลด้านอายุ อาชีพ และรายได้เฉลี่ยต่อเดือน มีความถี่
ค่อนข้างต่า ดังนัน้ ผูว้ ิจยั จึงทาการปรับปรุงกลุม่ ใหม่ เพื่อใช้ในการทดสอบสมมติฐาน ดังนี ้
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ตาราง 2 ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลลักษณะประชากรศาสตร์ของผูต้ อบแบบสอบถาม (จัดกลุม่ ใหม่)
ลักษณะประชากรศาสตร์
1. อายุ
18-25 ปี
26-33 ปี
34-41 ปี
42 ปี ขนึ ้ ไป
รวม
2. อาชีพ
ข้าราชการ / พนักงานรัฐวิสาหกิจ
พนักงานบริษัทเอกชน
ธุรกิจส่วนตัว / รับจ้าง ฟรีแลนซ์
พ่อบ้าน / แม่บา้ น
นักศึกษา / นิสิต
รวม
3. รายได้เฉลี่ยต่อเดือน
ต่ากว่าหรือเท่ากับ 15,000 บาท
15,001 - 25,000 บาท
25,001 - 35,000 บาท
35,001 - 45,000 บาท
45,001 บาทขึน้ ไป
รวม

จานวน (คน)

ร้อยละ

41
144
107
108
400

10.2
36.0
26.8
27.0
100

88
145
59
59
49
400

22.0
36.2
14.8
14.8
12.2
100

35
87
127
95
56
400

8.8
21.7
31.8
23.7
14.0
100

จากตาราง 2 แสดงผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลลักษณะประชากรศาสตร์ ด้านอายุ อาชีพ และ
รายได้เฉลี่ยต่อเดือน โดยการจัดกลุม่ ใหม่ พบว่า
อายุ ผูต้ อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ มีอายุระหว่าง 26-33 ปี จานวน 144 คน คิดเป็ น
ร้อยละ 36.0 รองลงมามี อายุ 42 ปี ขึน้ ไป จานวน 108 คน คิดเป็ นร้อยละ 27.0 มี อายุ 34-41 ปี
จ านวน 107 คน คิ ด เป็ น ร้อ ยละ 26.8 และอายุ 18-25 ปี จ านวน 41 คน คิ ด เป็ น ร้อ ยละ 10.2
ตามลาดับ
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อาชีพ ผูต้ อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีอาชีพ พนักงานบริษัทเอกชน จานวน 145 คน
คิดเป็ นร้อยละ 36.2 รองลงมามีอาชีพข้าราชการ / พนักงานรัฐวิสาหกิจจานวน 88 คน คิดเป็ นร้อย
ละ 22.0 ธุรกิจส่วนตัว / รับจ้าง ฟรีแลนซ์ และพ่อบ้าน / แม่บ้าน จานวน 59 คน คิดเป็ นร้อยละ
14.8 เท่ากัน และนักศึกษา / นิสิต จานวน 49 คน คิดเป็ นร้อยละ 12.2 ตามลาดับ
รายได้เฉลี่ยต่อเดือน ผูต้ อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ มีรายได้ 25,001 - 35,000 บาท
จานวน 127 คน คิดเป็ นร้อยละ 31.8 รองลงมามีรายได้ 35,001 - 45,000 บาท จานวน 95 คน คิด
เป็ นร้อ ยละ 23.7 รายได้ 15,001 - 25,000 บาท จ านวน 87 คน คิ ด เป็ นร้อ ยละ 21.7 รายได้
45,001 บาทขึน้ ไป จานวน 56 คน คิดเป็ นร้อยละ 14.0 และรายได้ต่ากว่าหรือเท่ากับ 15,000 บาท
คิดเป็ นร้อยละ 8.8 ตามลาดับ
ตอนที่ 2 การวิเคราะห์ขอ้ มูลเกี่ยวกับส่วนประสมทางการตลาดบริการของผลิตภัณ ฑ์
ออร์แกนิค ร้าน All About You
การวิเคราะห์ข้อมูล เกี่ยวกับส่วนประสมทางการตลาดบริการ ประกอบด้วย ด้าน
ผลิ ต ภัณ ฑ์ ด้า นราคา ด้า นช่ อ งทางการจัด จ าหน่ าย ด้า นส่ง เสริม การตลาด ด้านบุค คล ด้า น
กระบวนการให้บริการ และด้านการนาเสนอลักษณะทางกายภาพ
ตาราง 3 แสดงค่าเฉลี่ยและค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของส่วนประสมทางการตลาดบริการของ
ผลิตภัณฑ์ออร์แกนิค ร้าน All About You โดยรวม
ส่วนประสมทางการตลาดบริการ
1. ด้านผลิตภัณฑ์
2. ด้านราคา

̅
𝐗
4.07
3.88

S.D.
0.65
0.75

แปลผล
ดี
ดี

3. ด้านช่องทางการจัดจาหน่าย

4.20

0.63

ดี

4. ด้านส่งเสริมการตลาด

4.26

0.53

ดีมาก

5. ด้านบุคคล

4.26

0.58

ดีมาก

6. ด้านกระบวนการให้บริการ

4.25

0.54

ดีมาก

7. ด้านการนาเสนอลักษณะทางกายภาพ

4.14

0.61

ดี

4.15

0.61

ดี

รวม
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จากตาราง 3 พบว่ า ผู้ต อบแบบสอบถามมี ค วามคิ ด เห็ น เกี่ ย วกั บ ส่ ว นประสมทาง
การตลาดบริการโดยรวมอยู่ในระดับดี มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.15 เมื่ อพิจารณาเป็ นรายด้านพบว่า
ด้านส่งเสริมการตลาด ด้านบุคคล และด้านกระบวนการให้บริการอยู่ในระดับดีมาก มีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 4.26 4.26 และ 4.25 ตามลาดับ ส่วนด้านช่องทางการจัดจาหน่าย ด้านด้านการนาเสนอ
ลักษณะทางกายภาพ ด้านผลิตภัณ ฑ์และด้านราคา ผู้ตอบแบบสอบถามมี ความคิดเห็นอยู่ใน
ระดับดี มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.20 4.14 4.07 และ 3.88 ตามลาดับ
ตาราง 4 แสดงค่าเฉลี่ยและค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของส่วนประสมทางการตลาดบริการ ด้าน
ผลิตภัณฑ์
ด้านผลิตภัณฑ์
1. ผลิตภัณฑ์ออร์แกนิคร้าน All About You มีคณ
ุ ภาพ ได้
มาตรฐานรับรอง
2. ผลิตภัณฑ์ออร์แกนิคร้าน All About You มีให้เลือก

̅
𝐗
4.24

S.D.
0.43

แปลผล
ดีมาก

4.16

0.62

ดี

3. ผลิตภัณฑ์ออร์แกนิคร้าน All About You มีความน่าเชื่อถือ

4.10

0.71

ดี

4. บรรจุภณ
ั ฑ์มีการออกแบบที่สวยงาม

4.01

0.70

ดี

5. ผลิตภัณฑ์เป็ นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และปลอดภัยต่อผูใ้ ช้

3.83

0.78

ดี

4.07

0.65

ดี

หลากหลายประเภท

รวม

จากตาราง 4 พบว่ า ผู้ต อบแบบสอบถามมี ค วามคิ ด เห็ น เกี่ ย วกั บ ส่ ว นประสมทาง
การตลาดบริการด้านผลิตภัณฑ์ โดยรวมอยู่ในระดับดี มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.07 เมื่อพิจารณาเป็ น
รายข้อพบว่า ข้อผลิตภัณ ฑ์ออร์แกนิคร้าน All About You มีคุณภาพ ได้มาตรฐานรับรอง ผูต้ อบ
แบบสอบถามมีความคิดเห็นอยู่ในระดับดีมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.24 รองลงมาคือข้อผลิตภัณฑ์
ออร์แกนิค ร้าน All About You มี ให้เลือกหลากหลายประเภท ข้อ ผลิต ภัณ ฑ์ออร์แกนิค ร้าน All
About You มีความน่าเชื่อถือ ข้อบรรจุภณ
ั ฑ์มีการออกแบบที่สวยงาม และข้อผลิตภัณฑ์เป็ นมิตร
ต่อสิ่งแวดล้อม ปลอดภัยต่อผูใ้ ช้ ผูต้ อบแบบสอบถามมีความคิดเห็นอยู่ในระดับดี มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ
4.16 4.10 4.01 และ 3.83 ตามลาดับ
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ตาราง 5 แสดงค่าเฉลี่ยและค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของส่วนประสมทางการตลาดบริการ ด้าน
ราคา
ด้านราคา
1. ราคามีความเหมาะสมเมื่อเปรียบเทียบกับคุณภาพ
2. ราคามีความคุม้ ค่าเมื่อเปรียบเทียบกับอายุการใช้งาน

̅
𝐗
3.68
4.07

S.D.
0.80
0.52

แปลผล
ดี
ดี

3. ราคาของผลิตภัณฑ์ในร้านมีให้เลือกซือ้ หลายระดับราคา

3.95

0.80

ดี

4. ราคามีความเหมาะสมเมื่อเปรียบเทียบกับปริมาณ

3.83

0.89

ดี

3.88

0.75

ดี

รวม

จากตาราง 5 พบว่ า ผู้ต อบแบบสอบถามมี ค วามคิ ด เห็ น เกี่ ย วกั บ ส่ ว นประสมทาง
การตลาดบริการด้านราคาโดยรวมอยู่ในระดับดีมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.88 เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อ
พบว่า ข้อราคามีความคุม้ ค่าเมื่อเปรียบเทียบกับอายุการใช้งาน ข้อราคาของผลิตภัณฑ์ในร้านมีให้
เลือกซือ้ หลายระดับราคา ข้อ ราคามีความเหมาะสมเมื่อเปรียบเทียบกับปริมาณ และข้อราคามี
ความเหมาะสมเมื่อเปรียบเทียบกับคุณภาพ ผูต้ อบแบบสอบถามมีความคิดเห็นอยู่ในระดับดี มี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.07 3.95 3.83 และ 3.68 ตามลาดับ
ตาราง 6 แสดงค่าเฉลี่ยและค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของส่วนประสมทางการตลาดบริการ ด้าน
ช่องทางการจัดจาหน่าย
ด้านช่องทางการจัดจาหน่าย
1. ร้าน All About You มีช่องทางการจัดจาหน่ายสินค้าที่
หลากหลาย
2. ร้าน All About You มีสาขาเพียงพอต่อความต้องการของ

̅
𝐗
4.25

S.D.
0.72

แปลผล
ดีมาก

4.17

0.65

ดี

3. ทาเล ที่ตงั้ ของร้านสะดวกต่อการเดินทาง

4.14

0.57

ดี

4. สามารถสั่งซือ้ ออนไลน์จาก Website Social Media ต่างๆ

4.22

0.57

ดีมาก

4.20

0.63

ดี

ลูกค้า

รวม
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จากตาราง 6 พบว่ า ผู้ต อบแบบสอบถามมี ค วามคิ ด เห็ น เกี่ ย วกั บ ส่ ว นประสมทาง
การตลาดบริการด้านช่องทางการจัดจาหน่ายโดยรวมอยู่ในระดับดี มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.20 เมื่อ
พิจารณาเป็ นรายข้อพบว่า ข้อร้าน All About You มีช่องทางการจัดจาหน่ายสินค้าที่หลากหลาย
และข้อสามารถสั่งซือ้ ออนไลน์จาก Website Social Media ต่าง ๆ ผูต้ อบแบบสอบถามมี ความ
คิดเห็นอยู่ในระดับดีม าก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.25 และ 4.22 ตามลาดับ รองลงมาคือข้อร้าน All
About You มีสาขาเพียงพอต่อความต้องการของลูกค้า และข้อทาเล ที่ตงั้ ของร้านสะดวกต่อการ
เดิ น ทาง ผู้ต อบแบบสอบถามมี ค วามคิ ด เห็ น อยู่ในระดับ ดี มี ค่ า เฉลี่ ย เท่ ากับ 4.17 และ 4.14
ตามลาดับ
ตาราง 7 แสดงค่าเฉลี่ยและค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของส่วนประสมทางการตลาดบริการ ด้าน
ส่งเสริมการตลาด
ด้านส่งเสริมการตลาด
1. มีการโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง
2. มีการโฆษณาประชาสัมพันธ์สินค้าให้เป็ นที่รูจ้ กั ผ่านช่องทาง

̅
𝐗
4.33
4.20

S.D.
0.53
0.47

แปลผล
ดีมาก
ดี

3. มีการให้ขอ้ มูลผลิตภัณฑ์ออร์แกนิคที่น่าสนใจอย่างเหมาะสม

4.18

0.57

ดี

4. มีการจัดโปรโมชั่นอย่างสม่าเสมอ

4.29

0.52

ดีมาก

5. มีสิทธิพิเศษต่าง ๆ ที่น่าสนใจสาหรับสมาชิก

4.30

0.55

ดีมาก

4.26

0.53

ดีมาก

ที่หลากหลาย

รวม

จากตาราง 7 พบว่ า ผู้ต อบแบบสอบถามมี ค วามคิ ด เห็ น เกี่ ย วกั บ ส่ ว นประสมทาง
การตลาดบริการด้านส่ง เสริม การตลาดโดยรวมอยู่ในระดับ ดีม าก มี ค่าเฉลี่ยเท่ ากับ 4.26 เมื่ อ
พิจารณาเป็ นรายข้อพบว่า ข้อมีการโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง ข้อมีสิทธิ
พิ เ ศษต่ า ง ๆ ที่ น่ า สนใจส าหรับ สมาชิ ก และข้อ มี ก ารจั ด โปรโมชั่ น อย่ า งสม่ า เสมอ ผู้ต อบ
แบบสอบถามมีความคิดเห็นอยู่ในระดับดีมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.33 4.30 และ 4.29 ตามลาดับ
รองลงมาข้อมีการโฆษณาประชาสัมพันธ์สินค้าให้เป็ นที่รูจ้ กั ผ่านช่องทางที่หลากหลาย และข้อมี
การให้ขอ้ มูลผลิตภัณฑ์ออร์แกนิคที่น่าสนใจอย่างเหมาะสม ผูต้ อบแบบสอบถามมีความคิดเห็นอยู่
ในระดับดี มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.20 และ 4.18 ตามลาดับ
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ตาราง 8 แสดงค่าเฉลี่ยและค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของส่วนประสมทางการตลาดบริการ ด้าน
บุคคล
ด้านบุคคล
1. พนักงานสุภาพเรียบร้อย มีอธั ยาศัยดี เป็ นมิตร
2. พนักงานมีความรูใ้ นตัวสินค้า และสามารถแนะนาการใช้ได้

̅
𝐗
4.28
4.22

S.D.
0.45
0.67

แปลผล
ดีมาก
ดีมาก

3. จานวนพนักงานมีเพียงพอต่อการให้บริการ

4.27

0.70

ดีมาก

4. พนักงานสามารถแก้ไขปั ญหาให้ลกู ค้าได้เป็ นอย่างดี

4.28

0.48

ดีมาก

4.26

0.58

ดีมาก

เป็ นอย่างดี

รวม

จากตาราง 8 พบว่ า ผู้ต อบแบบสอบถามมี ค วามคิ ด เห็ น เกี่ ย วกั บ ส่ ว นประสมทาง
การตลาดบริการด้านบุคคลโดยรวมอยู่ในระดับดีมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.26 เมื่อพิจารณาเป็ นราย
ข้อพบว่า ข้อพนักงานสามารถแก้ไขปั ญหาให้ลูกค้าได้เป็ นอย่างดี ข้อพนักงานสุภาพเรียบร้อย มี
อัธยาศัยดี เป็ นมิตร ข้อจานวนพนักงานมีเพียงพอต่อการให้บริการ และข้อพนักงานมีความรูใ้ นตัว
สินค้า และสามารถแนะนาการใช้ได้เป็ นอย่างดี ผูต้ อบแบบสอบถามมีความคิดเห็นอยู่ในระดับดี
มาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.28 4.28 4.27 และ 4.22 ตามลาดับ
ตาราง 9 แสดงค่าเฉลี่ยและค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเกี่ยวกับส่วนประสมทางการตลาดบริการ
ด้านกระบวนการให้บริการ
ด้านกระบวนการให้บริการ
1. ขัน้ ตอนการชาระเงินมีความสะดวกรวดเร็ว
2. มีการอัพเดทข่าวสารผ่านเว็บไซต์และโซเชียลมีเดียอย่าง

̅
𝐗
4.17
4.30

S.D.
0.54
0.60

แปลผล
ดี
ดีมาก

4.26

0.47

ดีมาก

4.25

0.54

ดีมาก

สม่าเสมอ
3. มีความถูกต้อง และมีความสะดวกรวดเร็วในการให้บริการ
รวม
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จากตาราง 9 พบว่ า ผู้ต อบแบบสอบถามมี ค วามคิ ด เห็ น เกี่ ย วกั บ ส่ ว นประสมทาง
การตลาดบริการด้านกระบวนการให้บริการโดยรวมอยู่ในระดับดีมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.25 เมื่อ
พิจารณาเป็ นรายข้อพบว่า ข้อมีการอัพเดทข่าวสารผ่านเว็บไซต์และโซเชียลมีเดียอย่างสม่าเสมอ
และข้อมีความสะดวกรวดเร็วในการให้บริการ ผูต้ อบแบบสอบถามมีความคิดเห็นอยู่ในระดับดี
มาก ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.30 และ 4.26 ตามลาดับ รองลงมาข้อขัน้ ตอนการชาระเงินมีความสะดวก
รวดเร็ว ผูต้ อบแบบสอบถามมีความคิดเห็นอยู่ในระดับดี มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.17
ตาราง 10 แสดงค่าเฉลี่ยและค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเกี่ยวกับส่วนประสมทางการตลาดบริการ
ด้านการนาเสนอลักษณะทางกายภาพ
ด้านการนาเสนอลักษณะทางกายภาพ
1. มีการจัดเรียงสินค้าภายในร้านอย่างเป็ นระเบียบ เป็ น
หมวดหมู่
2. มีรูปแบบการจัดร้านที่สะอาด เรียบร้อย

̅
𝐗
4.27

S.D.
0.44

แปลผล
ดีมาก

3.99

0.95

ดี

3. มีขอ้ มูลเกี่ยวกับแนะนาผลิตภัณฑ์ออร์แกนิค เพื่ออานวย

4.11

0.67

ดี

4. แสงสว่างภายในร้านมีความเหมาะสม และเพียงพอ

4.13

0.54

ดี

5. มีการติดป้ายราคาไว้อย่างชัดเจน

4.19

0.43

ดี

4.14

0.61

ดี

ความสะดวกให้แก่ผบู้ ริโภค

รวม

จากตาราง 10 พบว่า ผู้ต อบแบบสอบถามมี ค วามคิ ด เห็ น เกี่ ย วกับ ส่ ว นประสมทาง
การตลาดบริการด้านการนาเสนอลักษณะทางกายภาพโดยรวมอยู่ในระดับดี มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ
4.14 เมื่ อพิ จารณาเป็ นรายข้อพบว่า ข้อมี การจัดเรียงสินค้าภายในร้านอย่างเป็ นระเบียบ เป็ น
หมวดหมู่ ผูต้ อบแบบสอบถามมีความคิดเห็ นอยู่ในระดับดีมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.27 รองลงมา
ข้อมีการติดป้ายราคาไว้อย่างชัดเจน ข้อแสงสว่างภายในร้านมีความเหมาะสม และเพียงพอ ข้อมี
ข้อมูล เกี่ ยวกับ แนะน าผลิ ตภัณ ฑ์ออร์แกนิ ค เพื่ ออานวยความสะดวกให้แก่ผู้บ ริโภค และข้อ มี
รูปแบบการจัดร้านที่สะอาด เรียบร้อย ผูต้ อบแบบสอบถามมีความคิดเห็นอยู่ในระดับดี มีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 4.19 4.13 4.11 และ 3.99 ตามลาดับ
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ตอนที่ 3 การวิเคราะห์ขอ้ มูลเกี่ยวกับคุณค่าตราสินค้า
การวิเคราะห์ขอ้ มูลเกี่ยวกับคุณค่าตราสินค้า ประกอบด้วย ด้านการรู จ้ ักตราสินค้า
ด้านการรับรูค้ ณ
ุ ภาพตราสินค้า ด้านความภักดีต่อตราสินค้า และด้านความสัมพันธ์กับตราสินค้า
โดยนาเสนอข้อมูลในรูปแบบของค่าเฉลี่ย และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ดังตาราง 11
ตาราง 11 แสดงค่าเฉลี่ยและค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานข้อมูลเกี่ยวกับคุณค่าตราสินค้า จาแนก
เป็ นรายด้าน
คุณค่าตราสินค้า
ด้านการรูจ้ กั ตราสินค้า
ด้านการรับรูค้ ณ
ุ ภาพตราสินค้า

̅
𝐗
4.15
4.20

S.D.
0.57
0.51

แปลผล
ดี
ดี

ด้านความภักดีต่อตราสินค้า

4.16

0.48

ดี

ด้านความสัมพันธ์กบั ตราสินค้า

4.13

0.54

ดี

4.16

0.52

ดี

รวม

จากตาราง 11 พบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามมีความคิดเห็นเกี่ยวกับคุณค่าตราสินค้าโดย
รวมอยู่ในระดับดี มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.16 เมื่อพิจารณาเป็ นรายด้านพบว่า ด้านการรับรู ค้ ุณภาพ
ตราสินค้า ด้านความภักดีต่อตราสินค้า ด้านการรู จ้ ักตราสินค้า และด้านความสัม พันธ์กับตรา
สินค้า ผูต้ อบแบบสอบถามมีความคิดเห็นอยู่ในระดับดี มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.20 4.16 4.15 และ
4.13 ตามลาดับ ซึ่งสามารถทาการสรุปวิเคราะห์เป็ นรายข้อได้ดงั นี ้
ตาราง 12 แสดงค่าเฉลี่ยและค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานข้อมูลเกี่ยวกับคุณค่าตราสินค้า ด้านการ
รูจ้ กั ตราสินค้า
ด้านการรู้จักตราสินค้า
1. ตราสินค้า All About You เป็ นตราสินค้าที่มีช่ือเสียงและมี
ความน่าเชื่อถือ
2. ท่านสามารถจดจาสัญลักษณ์หรือโลโก้รา้ น All About You
ได้เป็ นอย่างดี

̅
𝐗
4.13

S.D.
0.71

แปลผล
ดี

4.18

0.42

ดี
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ตาราง 12 (ต่อ)
ด้านการรู้จักตราสินค้า
3. ท่านนึกถึงร้าน All About You เป็ นลาดับแรกในการซือ้

̅
𝐗
4.15

S.D.

แปลผล

0.57

ดี

4.15

0.57

ดี

ผลิตภัณฑ์ออร์แกนิค
รวม

จากตาราง 12 พบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามมีความคิดเห็นเกี่ยวกับคุณค่าตราสินค้าด้าน
การรูจ้ กั ตราสินค้าโดยรวมอยู่ในระดับดี มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.15 เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อพบว่า ข้อ
สามารถจดจาสัญลักษณ์หรือโลโก้รา้ น All About You ได้เป็ นอย่างดี ข้อนึกถึงร้าน All About You
เป็ นลาดับแรกในการซือ้ ผลิตภัณฑ์ออร์แกนิค และข้อตราสินค้า All About You เป็ นตราสินค้าที่มี
ชื่อเสียงและมีความน่าเชื่อถือ ผูต้ อบแบบสอบถามมีความคิดเห็นอยู่ในระดับดี มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ
4.18 4.15 และ 4.13 ตามลาดับ
ตาราง 13 แสดงค่าเฉลี่ยและค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานข้อมูลเกี่ยวกับคุณค่าตราสินค้า ด้านการ
รับรูค้ ณ
ุ ภาพตราสินค้า
ด้านการรับรู้คุณภาพตราสินค้า
1. ผลิตภัณฑ์ของร้าน All About You เป็ นสินค้าที่มีคณ
ุ ภาพ
2. ผลิตภัณฑ์ออร์แกนิคทามาจากธรรมชาติ และไม่ทดลอง

̅
𝐗
4.25
4.24

S.D.
0.43
0.43

แปลผล
ดีมาก
ดีมาก

4.10

0.68

ดี

4.20

0.51

ดี

กับสัตว์
3. รูส้ กึ คุม้ ค่าเมื่อเปรียบเทียบราคาที่ซือ้ ผลิตภัณฑ์ออร์แกนิค
กับสินค้าอื่นทั่วไป
รวม

จากตาราง 13 พบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามมีความคิดเห็นเกี่ยวกับคุณค่าตราสินค้าด้าน
การรับรูค้ ุณภาพตราสินค้าโดยรวมอยู่ในระดับดี มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.20 เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อ
พบว่า ข้อผลิตภัณฑ์ของร้าน All About You เป็ นสินค้าที่มีคณ
ุ ภาพ ข้อผลิตภัณฑ์ออร์แกนิคทามา
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จากธรรมชาติ และไม่ ท ดลองกับสัตว์ ผู้ตอบแบบสอบถามมี ความคิดเห็นอยู่ในระดับดีม าก มี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.25 และ 4.24 ตามลาดับ รองลงมาคือข้อรู ส้ ึกคุม้ ค่าเมื่อเปรียบเทียบราคาที่ซือ้
ผลิ ต ภัณ ฑ์อ อร์แกนิ ค กับ สิ น ค้า อื่น ทั่วไป ผู้ต อบแบบสอบถามมี ค วามคิ ด เห็ น อยู่ในระดับ ดี มี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.10
ตาราง 14 แสดงค่าเฉลี่ยและค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานข้อมูลเกี่ยวกับคุณค่าตราสินค้า ด้านความ
ภักดีต่อตราสินค้า
ด้านความภักดีต่อตราสินค้า
1. ท่านชื่นชอบผลิตภัณฑ์ออร์แกนิคจากร้าน All About You
มากกว่าร้านอื่น ๆ
2. แม้จะมีรา้ นจาหน่ายผลิตภัณฑ์ออร์แกนิคเพิ่มมากขึน้ ท่าน

̅
𝐗
4.22

S.D.
0.50

แปลผล
ดีมาก

4.10

0.55

ดี

4.16

0.39

ดี

4.16

0.48

ดี

จะยังคงซือ้ จากร้าน All About You ต่อไป
3. ท่านจะบอกต่อบุคคลอื่น ๆ ให้ซือ้ และใช้ผลิตภัณฑ์ออร์แกนิค
ของร้าน All About You
รวม

จากตาราง 14 พบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามมีความคิดเห็นเกี่ยวกับคุณค่าตราสินค้าด้าน
ความภักดีต่อตราสิ นค้าโดยรวมอยู่ในระดับดี มี ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.16 เมื่ อพิจ ารณาเป็ นรายข้อ
พบว่ า ข้อ ชื่ น ชอบผลิ ต ภั ณ ฑ์ อ อร์แ กนิ ค จากร้า น All About You มากกว่ า ร้า นอื่ น ๆ ผู้ต อบ
แบบสอบถามมีความคิดเห็นอยู่ในระดับดีมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.22 รองลงมาคือข้อจะบอกต่อ
บุคคลอื่น ๆ ให้ซือ้ และใช้ผลิตภัณฑ์ออร์แกนิคของร้าน All About You และข้อแม้จะมีรา้ นจาหน่าย
ผลิ ต ภั ณ ฑ์ อ อร์แ กนิ ค เพิ่ ม มากขึ ้น ท่ า นจะยั ง คงซื ้อ จากร้า น All About You ต่ อ ไป ผู้ต อบ
แบบสอบถามมีความคิดเห็นอยู่ในระดับดี มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.16 และ 4.10 ตามลาดับ
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ตาราง 15 แสดงค่าเฉลี่ยและค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานข้อมูลเกี่ยวกับคุณค่าตราสินค้า ด้าน
ความสัมพันธ์กบั ตราสินค้า
ด้านความสัมพันธ์กับตราสินค้า
1. ผลิตภัณฑ์ของร้าน แสดงถึงความปลอดภัย ไม่มีสารเคมีท่ี
เป็ นอันตราย
2. ผลิตภัณฑ์ของร้านสร้างความเชื่อมั่นและความน่าเชื่อถือ

̅
𝐗
4.12

S.D.
0.72

แปลผล
ดี

4.17

0.37

ดี

4.10

0.52

ดี

4.13

0.54

ดี

ให้กบั ลูกค้า
3. ผลิตภัณฑ์ของร้านแสดงถึงเป็ นคนทันสมัย รักสิ่งแวดล้อม
รวม

จากตาราง 15 พบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามมีความคิดเห็นเกี่ยวกับคุณค่าตราสินค้าด้าน
ความสัมพันธ์กบั ตราสินค้าโดยรวมอยู่ในระดับดี มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.13 เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อ
พบว่า ข้อผลิตภัณฑ์ของร้านสร้างความเชื่อมั่นและความน่าเชื่อถือให้กับลูกค้า ข้อผลิตภัณฑ์ของ
ร้าน แสดงถึงความปลอดภัย ไม่มีสารเคมีท่ีเป็ นอันตราย และข้อผลิตภัณฑ์ของร้านแสดงถึงเป็ นคน
ทันสมัย รักสิ่งแวดล้อม ผูต้ อบแบบสอบถามมีความคิดเห็นอยู่ในระดับดี มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.17
4.12 และ 4.10 ตามลาดับ
ตอนที่ 4 การวิเคราะห์ขอ้ มูลเกี่ยวกับพฤติกรรมภายหลังการซือ้ ผลิตภัณฑ์ออร์แ กนิคร้าน
All About You ของผูบ้ ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร
ตาราง 16 แสดงค่าเฉลี่ยและค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานข้อมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมภายหลังการซือ้
ผลิตภัณฑ์ออร์แกนิคร้าน All About You
พฤติกรรมภายหลังการซือ้ ผลิตภัณฑ์ออร์แกนิค
ร้าน All About You
1. ท่านมีความพึงพอใจในคุณภาพของผลิตภัณฑ์
ออร์แกนิคร้าน All About You

̅
𝐗

S.D.

แปลผล

4.24

0.43

ดีมาก
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ตาราง 16 (ต่อ)
พฤติกรรมภายหลังการซือ้ ผลิตภัณฑ์ออร์แกนิค
ร้าน All About You
2. ท่านรูส้ กึ มั่นใจและปลอดภัยเมื่อได้ใช้ผลิตภัณฑ์

̅
𝐗

S.D.

แปลผล

4.23

0.42

ดีมาก

4.09

0.66

ดี

4.24

0.46

ดีมาก

4.20

0.49

ดี

ออร์แกนิคร้าน All About You
3. ท่านจะแนะนาให้บุคคลที่รูจ้ กั ใช้ผลิตภัณฑ์
ออร์แกนิคร้าน All About You
4. ท่านจะซือ้ ผลิตภัณฑ์ออร์แกนิคของร้าน All About
You ในครัง้ ถัดไป
รวม

จากตาราง 16 พบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามมีความคิดเห็นเกี่ยวกับพฤติกรรมภายหลังการ
ซื อ้ ผลิ ตภัณ ฑ์ออร์แกนิ คร้าน All About You โดยรวมอยู่ในระดับ ดี มี ค่ าเฉลี่ยเท่ ากับ 4.20 เมื่ อ
พิจารณาเป็ นรายข้อพบว่า ข้อมีความพึงพอใจในคุณภาพของผลิตภัณฑ์ออร์แกนิคร้าน All About
You ข้อจะซือ้ ผลิ ตภัณ ฑ์ออร์แกนิคของร้าน All About You ในครัง้ ถัดไป และข้อรู ส้ ึกมั่นใจและ
ปลอดภัยเมื่อได้ใช้ผลิตภัณฑ์ออร์แกนิคร้าน All About You ผูต้ อบแบบสอบถามมีความคิดเห็นอยู่
ในระดับดีมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.24 4.24 และ 4.23 ตามลาดับ รองลงมาคือข้อจะแนะนาให้
บุคคลที่รูจ้ ักใช้ผลิตภัณฑ์ออร์แกนิคร้าน All About You ผูต้ อบแบบสอบถามมีความคิดเห็นอยู่ใน
ระดับดี มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.09
ส่วนที่ 2 การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงอนุมานเพื่อทดสอบสมมติฐาน
การทดสอบสมมติฐาน ผูว้ ิจยั ได้ทาการวิเคราะห์ขอ้ มูลตามลาดับ ดังต่อไปนี ้
สมมติ ฐ านข้อที่ 1 ผู้บ ริโภคที่มี ลักษณะประชากรศาสตร์ ประกอบด้ว ย เพศ อายุ
สถานภาพ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้เฉลี่ยต่อเดือน ที่แตกต่างกันมีพฤติกรรมภายหลังการ
ซือ้ ผลิตภัณฑ์ออร์แกนิคร้าน All About You แตกต่างกัน จาแนกออกเป็ นสมมติฐานย่อย ดังนี ้
สมมติฐานย่อยข้อที่ 1.1 ผูบ้ ริโภคที่มีเพศแตกต่างกัน มีพฤติกรรมภายหลังการซือ้
ผลิตภัณฑ์ออร์แกนิคร้าน All About You แตกต่างกัน
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จากสมมติฐานข้างต้นสามารถกาหนดสมมติฐานทางสถิติได้ดงั นี ้
H0: ผู้ บ ริ โ ภคที่ มี เพศแตกต่ า งกั น มี พ ฤติ ก รรมภายหลั ง การซื ้อ ผลิ ต ภั ณ ฑ์
ออร์แกนิคร้าน All About You ไม่แตกต่างกัน
H1: ผู้ บ ริ โ ภคที่ มี เพศแตกต่ า งกั น มี พ ฤติ ก รรมภายห ลั ง การซื ้อ ผลิ ต ภั ณ ฑ์
ออร์แกนิคร้าน All About You แตกต่างกัน
สถิติท่ใี ช้ในการทดสอบ จะใช้การทดสอบค่า t (Independent Sample t-test) เพื่อใช้
ทดสอบกลุ่ม ตัวอย่าง 2 กลุ่ม ที่ เป็ น อิ ส ระจากกัน ที่ ระดับ ความเชื่ อมั่น 95% ดัง นั้น จะยอมรับ
สมมติฐานรอง (H1) และปฎิเสธสมมติฐานหลัก (H0) ก็ต่อเมื่อ Sig. มีค่าน้อยกว่า 0.05
การตรวจสอบค่ า ความแปรปรวนของแต่ ล ะกลุ่ ม โดยใช้ Levene’s test ซึ่ ง
ตัง้ สมมติฐานดังนี ้
H0: ค่าความแปรปรวนของแต่ละกลุม่ ไม่แตกต่างกัน
H1: ค่าความแปรปรวนของแต่ละกลุม่ แตกต่างกัน
ผลการทดสอบสมมติ ฐ านใช้ ร ะดั บ ความเชื่ อ มั่ น 95% ดั ง นั้ น จะยอมรั บ
สมมติฐานรอง (H1) และปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) ต่อเมื่อค่า Sig. มีค่าน้อยกว่าหรือเท่ากับ 0.05
ผลการทดสอบสมมติฐานแสดงตังตาราง
ตาราง 17 แสดงผลการทดสอบค่าความแปรปรวนของพฤติกรรมภายหลังการซือ้ ผลิตภัณฑ์
ออร์แกนิคร้าน All About You จาแนกตามเพศ โดยใช้ Levene’s test
พฤติกรรมภายหลังการซือ้ ผลิตภัณฑ์
ออร์แกนิคร้าน All About You
พฤติกรรมภายหลังการซือ้ ผลิตภัณฑ์ออร์
แกนิคร้าน All About You โดยรวม

test for Equality of Variances
F
Sig.
0.049

0.825

จากตาราง 17 ผลการทดสอบค่าความแปรปรวนพฤติกรรมภายหลังการซือ้ ผลิตภัณฑ์
ออร์แกนิคร้าน All About You จาแนกตามเพศ พบว่ามี ค่า Sig.เท่ากับ 0.825 ซึ่งมากกว่า 0.05
ดังนัน้ จึงยอมรับสมมติฐานหลัก (H0) และปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่าเพศทัง้ สอง
กลุ่ม มี ค วามแปรปรวนไม่ แ ตกต่ างกัน จึ ง ทดสอบสมมติ ฐ านโดยใช้ค่ าสถิ ติ t-test กรณี ค วาม
แปรปรวนไม่แตกต่างกัน (Equal variance assumed)
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ตาราง 18 แสดงผลการเปรียบเทียบความแตกต่างของพฤติกรรมภายหลังการซือ้ ผลิตภัณฑ์
ออร์แกนิคร้าน All About You จาแนกตามเพศ
พฤติกรรมภายหลังการซือ้
ผลิตภัณฑ์ออร์แกนิคร้าน
All About You
ด้านพฤติกรรมภายหลังการซือ้
ผลิตภัณฑ์ออร์แกนิคร้าน
All About You

t-test for Equity of Means

เพศ
ชาย
หญิง

̅
S.D.
t
X
4.2190 0.42159 0.591
4.1914 0.43290

df
370

Sig.
0.555

จากตาราง 18 แสดงผลการเปรี ย บเที ย บความแตกต่ า งพฤติ ก รรมภายหลัง การซื ้อ
ผลิ ต ภัณ ฑ์อ อร์แ กนิ ค ร้า น All About You จ าแนกตามเพศ พบว่ า มี ค่ า Sig.เท่ า กับ 0.555 ซึ่ ง
มากกว่า 0.05 แสดงว่า ยอมรับสมมติฐานหลัก (H0) และปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1) หมายความ
ว่า ผูบ้ ริโภคที่มี เพศแตกต่างกันมีพฤติกรรมภายหลังการซือ้ ผลิตภัณฑ์ออร์แกนิคร้าน All About
You ไม่แตกต่างกัน ซึ่งไม่สอดคล้องกับสมมติฐานที่ตงั้ ไว้
สมมติฐานย่อยข้อที่ 1.2 ผูบ้ ริโภคที่มีอายุแตกต่างกัน มีพฤติกรรมภายหลังการ
ซือ้ ผลิตภัณฑ์ออร์แกนิคร้าน All About You แตกต่างกัน
จากสมมติฐานข้างต้นสามารถกาหนดสมมติฐานทางสถิติได้ดงั นี ้
H0: ผู้ บ ริ โ ภคที่ มี อ ายุ แ ตกต่ า งกั น มี พ ฤติ ก รรมภายหลั ง การซื ้อ ผลิ ต ภั ณ ฑ์
ออร์แกนิคร้าน All About You ไม่แตกต่างกัน
H1: ผู้ บ ริ โ ภคที่ มี อ ายุ แ ตกต่ า งกั น มี พ ฤติ ก รรมภายหลั ง การซื ้อ ผลิ ต ภั ณ ฑ์
ออร์แกนิคร้าน All About You แตกต่างกัน
สถิติท่ีใช้ในการทดสอบ คือ การวิเคราะห์ค่าความแปรปรวนทางเดียว (One – way
ANOVA) เพื่อเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ยของประชากรที่มีมากกว่า 2 กลุม่ ที่ระดับ
ความเชื่อมั่น 95% โดยเริ่มจากการทดสอบความแปรปรวนจากตาราง Levene's test ซึ่งจะปฏิเสธ
สมมติฐานหลัก (H0) ก็ต่อเมื่อระดับนัยสาคัญทางสถิติมีค่าน้อยกว่า 0.05 หากความแปรปรวนของ
ข้อมูลไม่แตกต่างกันให้ทดสอบความแตกต่างด้วย F-test และหากค่าความแปรปรวนของข้อมูล
แตกต่างกันให้ทดสอบความแตกต่างด้วย Brown-Forsythe ถ้าสมมติฐานข้อใดปฏิเสธสมมติฐาน
หลัก (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) ที่มีค่าเฉลี่ยอย่างน้อย 1 คู่ท่ีแตกต่างกัน จะต้องนาไป
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ทดสอบด้วยวิธีเปรียบเทียบเชิงซ้อน (Multiple Comparison) โดยใช้วิธีทดสอบ Least Significant
Different (LSD) หรือ Dunnett's T3 เพื่อเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยรายคู่ใดบ้างที่แตกต่างกันที่ระดับ
นัยสาคัญทางสถิติ 0.05 ผลการทดสอบสมมติฐานดังนี ้
H0: ค่าความแปรปรวนของแต่ละกลุม่ ไม่แตกต่างกัน
H1: ค่าความแปรปรวนของแต่ละกลุม่ แตกต่างกัน
ผลการทดสอบสมมติ ฐ านใช้ ร ะดั บ ความเชื่ อ มั่ น 95% ดั ง นั้ น จะยอมรั บ
สมมติฐานรอง (H1) และปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) ต่อเมื่อค่า Sig. มีค่าน้อยกว่าหรือเท่ากับ 0.05
ผลการทดสอบสมมติฐานแสดงดังตาราง
ตาราง 19 แสดงผลการทดสอบค่าความแปรปรวนของพฤติกรรมภายหลังการซือ้ ผลิตภัณฑ์
ออร์แกนิคร้าน All About You จาแนกตามอายุ โดยใช้ Levene’s test
พฤติกรรมภายหลังการซือ้
ผลิตภัณฑ์ออร์แกนิคร้าน All About
You
พฤติกรรมภายหลังการซือ้ ผลิตภัณฑ์
ออร์แกนิคร้าน All About You โดยรวม

Levene's test for Equality of Variances
Levene's
df1
df2
Sig.
Statistic
0.478
3
368
0.698

จากตาราง 19 ผลการทดสอบความแปรปรวนของพฤติกรรมภายหลังการซือ้ ผลิตภัณฑ์
ออร์แกนิคร้าน All About You จาแนกตามอายุ พบว่า มีค่า Sig. เท่ากับ 0.698 ซึ่งมากกว่า 0.05
นั่นคือ ยอมรับสมมติฐานหลัก (H0) และปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1) ค่าความแปรปรวนของแต่ละ
กลุ่ ม ไม่ แ ตกต่ า งกั น อย่ า งมี นั ย ส าคั ญ ทางสถิ ติ ท่ี ร ะดั บ 0.05 ดัง นั้น ผู้วิ จั ย จึ ง ท าการทดสอบ
สมมติฐานโดยใช้สถิติการวิเคราะห์ค่า F-test ผลการทดสอบสมมติฐานดังตาราง 20
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ตาราง 20 แสดงผลการทดสอบค่าความแปรปรวนของพฤติกรรมภายหลังการซือ้ ผลิตภัณฑ์
ออร์แกนิคร้าน All About You จาแนกตามอายุ โดยใช้สถิติ F-test
พฤติกรรมภายหลังการซือ้
ผลิตภัณฑ์ออร์แกนิค
แหล่งความ
ร้าน All About You
แปรปรวน

df

SS

พฤติกรรมภายหลังการซือ้

ระหว่างกลุม่

0.116

3

ผลิตภัณฑ์ออร์แกนิค

ภายในกลุม่

68.051

368

ร้าน All About You โดยรวม

รวม

68.167

371

MS

F

Sig.

0.039 0.209 0.890
0.185

จากตาราง 20 แสดงผลการทดสอบค่าความแปรปรวนของพฤติกรรมภายหลังการซือ้
ผลิ ต ภัณ ฑ์อ อร์แกนิ ค ร้าน All About You จ าแนกตามอายุ พบว่า มี ค่ า Sig. เท่ ากับ 0.890 ซึ่ง
มากกว่า 0.05 นั่นคือ ยอมรับสมมติฐานหลัก (H0) และปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่า
ผูบ้ ริโภคที่มีอายุแตกต่างกันมีพฤติกรรมภายหลังการซือ้ ผลิตภัณฑ์ออร์แกนิคร้าน All About You
ไม่แตกต่างกัน อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติท่รี ะดับ 0.05 ซึ่งไม่สอดคล้องกับสมมติฐานที่ตงั้ ไว้
สมมติฐานย่อยข้อที่ 1.3 ผูบ้ ริโภคที่มีสถานภาพแตกต่างกัน มีพฤติกรรมภายหลัง
การซือ้ ผลิตภัณฑ์ออร์แกนิคร้าน All About You แตกต่างกัน
สามารถเขียนสมมติฐานทางสถิติได้ดงั นี ้
H0: ผูบ้ ริโภคที่มี สถานภาพแตกต่างกันมี พ ฤติกรรมภายหลังการซือ้ ผลิตภัณ ฑ์
ออร์แกนิคร้าน All About You ไม่แตกต่างกัน
H1: ผูบ้ ริโภคที่มี สถานภาพแตกต่างกั นมี พ ฤติกรรมภายหลังการซือ้ ผลิตภัณ ฑ์
ออร์แกนิคร้าน All About You แตกต่างกัน
สถิติท่ีใช้ในการทดสอบ คือ การวิเคราะห์ค่าความแปรปรวนทางเดียว (One – way
ANOVA) เพื่อเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ยของประชากรที่มีมากกว่า 2 กลุม่ ที่ระดับ
ความเชื่อมั่น 95% โดยเริ่มจากการทดสอบความแปรปรวนจากตาราง Levene's test ซึ่งจะปฏิเสธ
สมมติฐานหลัก (H0) ก็ต่อเมื่อระดับนัยสาคัญทางสถิติมีค่าน้อยกว่า 0.05 หากความแปรปรวนของ
ข้อมูลไม่แตกต่างกันให้ทดสอบความแตกต่างด้วย F-test และหากค่าความแปรปรวนของข้อมูล
แตกต่างกันให้ทดสอบความแตกต่างด้วย Brown-Forsythe ถ้าสมมติฐานข้อใดปฏิเสธสมมติฐาน
หลัก (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1 ) ที่มีค่าเฉลี่ยอย่างน้อย 1 คู่ท่ีแตกต่างกันจะต้องนาไป
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ทดสอบด้วยวิธีเปรียบเทียบเชิงซ้อน (Multiple Comparison) โดยใช้วิธีทดสอบ Least Significant
Different (LSD) หรือ Dunnett's T3 เพื่อเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยรายคู่ใดบ้างที่แตกต่างกันที่ระดับ
นัยสาคัญทางสถิติ 0.05 ผลการทดสอบสมมติฐานดังนี ้
H0: ค่าความแปรปรวนของแต่ละกลุม่ ไม่แตกต่างกัน
H1: ค่าความแปรปรวนของแต่ละกลุม่ แตกต่างกัน
ผลการทดสอบสมมติ ฐ านใช้ร ะดับ ความเชื่ อ มั่ น 95% ดัง นั้น จะยอมรับ สมมติ
ฐานรอง (H1) และปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) ต่อเมื่อค่า Sig. มีค่าน้อยกว่าหรือเท่ากับ 0.05 ผล
การทดสอบสมมติฐานแสดงดังตาราง
ตาราง 21 แสดงผลการทดสอบค่าความแปรปรวนพฤติกรรมภายหลังการซือ้ ผลิตภัณฑ์
ออร์แกนิคร้าน All About You จาแนกตามสถานภาพ โดยใช้ Levene’s test
พฤติกรรมภายหลังการซือ้ ผลิตภัณฑ์
Levene's test for Equality of Variances
ออร์แกนิคร้าน All About You
Levene's
df1
df2
Sig.
Statistic
พฤติกรรมภายหลังการซือ้ ผลิตภัณฑ์
0.770
2
369
0.464
ออร์แกนิคร้าน All About You โดยรวม

จากตาราง 21 ผลการทดสอบความแปรปรวนของพฤติกรรมภายหลังการซือ้ ผลิตภัณฑ์
ออร์แกนิคร้าน All About You จาแนกตามสถานภาพ พบว่า มีค่า Sig. เท่ากับ 0.464 ซึ่งมากกว่า
0.05 นั่นคือ ยอมรับสมมติฐานหลัก (H0) และปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1) ค่าความแปรปรวนของ
แต่ละกลุ่มไม่แตกต่างกัน อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 ดังนัน้ ผูว้ ิจัยจึงทาการทดสอบ
สมมติฐานโดยใช้สถิติการวิเคราะห์ค่า F-test ผลการทดสอบสมมติฐานดังตาราง 22
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ตาราง 22 แสดงผลการทดสอบค่าความแปรปรวนของพฤติกรรมภายหลังการซือ้ ผลิตภัณฑ์
ออร์แกนิคร้าน All About You จาแนกตามสถานภาพ โดยใช้สถิติ F-test
พฤติกรรมภายหลังการซือ้
ผลิตภัณฑ์ออร์แกนิค
ร้าน All About You

แหล่งความ
แปรปรวน

df

SS

MS

F

Sig.

พฤติกรรมภายหลังการซือ้

ระหว่างกลุม่

0.214

2

0.107

0.582

0.560

ผลิตภัณฑ์ออร์แกนิค

ภายในกลุม่

67.953

369

0.184

ร้าน All About You โดยรวม

รวม

68.167

371

จากตาราง 22 แสดงผลการทดสอบค่าความแปรปรวนของพฤติกรรมภายหลังการซือ้
ผลิตภัณ ฑ์ออร์แกนิคร้าน All About You จาแนกตามสถานภาพ พบว่า มีค่า Sig. เท่ากับ 0.560
ซึ่งมากกว่า 0.05 นั่นคือ ยอมรับสมมติฐานหลัก (H0) และปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1) หมายความ
ว่า ผูบ้ ริโภคที่มี สถานภาพแตกต่างกันมีพฤติกรรมภายหลังการซือ้ ผลิตภัณ ฑ์ออร์แกนิคร้าน All
About You ไม่แตกต่างกัน อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 ซึ่งไม่สอดคล้องกับสมมติฐาน
ที่ตงั้ ไว้
สมมติฐ านย่อยข้อที่ 1.4 ผู้บริโภคที่มี ระดับการศึกษาแตกต่างกันมี พ ฤติกรรม
ภายหลังการซือ้ ผลิตภัณฑ์ออร์แกนิคร้าน All About You แตกต่างกัน
จากสมมติฐานข้างต้นสามารถกาหนดสมมติฐานทางสถิติได้ดงั นี ้
H0: ผู้บ ริ โภคที่ มี ร ะดั บ การศึ ก ษาแตกต่ า งกั น มี พ ฤติ ก รรมภายหลั ง การซื ้อ
ผลิตภัณฑ์ออร์แกนิคร้าน All About You ไม่แตกต่างกัน
H1: ผู้บ ริ โภคที่ มี ร ะดั บ การศึ ก ษาแตกต่ า งกั น มี พ ฤติ ก รรมภายหลั ง การซื ้อ
ผลิตภัณฑ์ออร์แกนิคร้าน All About You แตกต่างกัน
สถิติท่ีใช้ในการทดสอบ คือ การวิเคราะห์ค่าความแปรปรวนทางเดียว (One – way
ANOVA) เพื่อเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ยของประชากรที่มีมากกว่า 2 กลุม่ ที่ระดับ
ความเชื่อมั่น 95% โดยเริ่มจากการทดสอบความแปรปรวนจากตาราง Levene's test ซึ่งจะปฏิเสธ
สมมติฐานหลัก (H0) ก็ต่อเมื่อระดับนัยสาคัญทางสถิติมีค่าน้อยกว่า 0.05 หากความแปรปรวนของ
ข้อมูลไม่แตกต่างกันให้ทดสอบความแตกต่างด้วย F-test และหากค่าความแปรปรวนของข้อมูล
แตกต่างกันให้ทดสอบความแตกต่างด้วย Brown-Forsythe ถ้าสมมติฐานข้อใดปฏิเสธสมมติฐาน

77
หลัก (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) ที่มีค่าเฉลี่ยอย่างน้อย 1 คู่ท่ีแตกต่างกันจะต้องนาไป
ทดสอบด้วยวิธีเปรียบเทียบเชิงซ้อน (Multiple Comparison) โดยใช้วิธีทดสอบ Least Significant
Different (LSD) หรือ Dunnett's T3 เพื่อเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยรายคู่ใดบ้างที่แตกต่างกันที่ระดับ
นัยสาคัญทางสถิติ 0.05 ผลการทดสอบสมมติฐานดังนี ้
H0: ค่าความแปรปรวนของแต่ละกลุม่ ไม่แตกต่างกัน
H1: ค่าความแปรปรวนของแต่ละกลุม่ แตกต่างกัน
ผลการทดสอบสมมติ ฐ านใช้ร ะดั บ ความเชื่ อ มั่ น 95% ดัง นั้น จะยอมรับ สมมติ
ฐานรอง (H1) และปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) ต่อเมื่อค่า Sig. มีค่าน้อยกว่าหรือเท่ากับ 0.05 ผล
การทดสอบสมมติฐานแสดงดังตาราง
ตาราง 23 แสดงผลการทดสอบค่าความแปรปรวนของพฤติกรรมภายหลังการซือ้ ผลิตภัณฑ์
ออร์แกนิคร้าน All About You จาแนกตามระดับการศึกษา โดยใช้ Levene’s test
พฤติกรรมภายหลังการซือ้ ผลิตภัณฑ์
ออร์แกนิคร้าน All About You
พฤติกรรมภายหลังการซือ้ ผลิตภัณฑ์
ออร์แกนิคร้าน All About You โดยรวม

Levene's test for Equality of Variances
Levene's
df1
df2
Sig.
Statistic
0.963
2
369
0.383

จากตาราง 23 ผลการทดสอบความแปรปรวนของพฤติกรรมภายหลังการซือ้ ผลิตภัณฑ์
ออร์แกนิค ร้าน All About You จ าแนกตามระดับ การศึกษา พบว่า มี ค่า Sig. เท่ากับ 0.383 ซึ่ง
มากกว่ า 0.05 นั่น คื อ ยอมรับ สมมติ ฐ านหลัก (H0) และปฏิ เสธสมมติ ฐ านรอง (H1) ค่ า ความ
แปรปรวนของแต่ละกลุ่มไม่แตกต่างกัน อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 ดังนัน้ ผูว้ ิจยั จึงทา
การทดสอบสมมติฐานโดยใช้สถิติการวิเคราะห์ค่า F-test ผลการทดสอบสมมติฐานดังตาราง 24
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ตาราง 24 แสดงผลการทดสอบค่าความแปรปรวนของพฤติกรรมภายหลังการซือ้ ผลิตภัณฑ์
ออร์แกนิคร้าน All About You จาแนกตามระดับการศึกษา โดยใช้สถิติ F-test
พฤติกรรมภายหลังการซือ้
ผลิตภัณฑ์ออร์แกนิค
ร้าน All About You

แหล่งความ
แปรปรวน

df

พฤติกรรมภายหลังการซือ้

ระหว่างกลุม่

0.197

ผลิตภัณฑ์ออร์แกนิค

ภายในกลุม่

ร้าน All About You โดยรวม

รวม

SS

MS

F

Sig.

2

0.098

0.533

0.587

67.971

369

0.184

68.167

371

จากตาราง 24 แสดงผลการทดสอบค่าความแปรปรวนของพฤติกรรมภายหลังการซือ้
ผลิ ตภัณ ฑ์ออร์แกนิคร้าน All About You จาแนกตามระดับการศึกษา พบว่า มี ค่า Sig. เท่ากับ
0.587 ซึ่ง มากกว่ า 0.05 นั่น คื อ ยอมรับ สมมติ ฐ านหลัก (H0) และปฏิ เสธสมมติ ฐ านรอง (H1)
หมายความว่า ผู้บริโภคที่มี ระดับการศึกษาแตกต่างกันมี พ ฤติกรรมภายหลังการซือ้ ผลิตภัณ ฑ์
ออร์แ กนิ ค ร้า น All About You ไม่ แ ตกต่ า งกัน อย่ า งมี นั ย ส าคั ญ ทางสถิ ติ ท่ี ร ะดั บ 0.05 ซึ่ ง ไม่
สอดคล้องกับสมมติฐานที่ตงั้ ไว้
สมมติฐานย่อยข้อที่ 1.5 ผูบ้ ริโภคที่มีอาชีพแตกต่างกันมีพฤติกรรมภายหลังการ
ซือ้ ผลิตภัณฑ์ออร์แกนิคร้าน All About You แตกต่างกัน
จากสมมติฐานข้างต้นสามารถกาหนดสมมติฐานทางสถิติได้ดงั นี ้
H0: ผู้บ ริโภคที่ มี อ าชี พ แตกต่ า งกัน มี พ ฤติ ก รรมภายหลัง การซื ้อ ผลิ ต ภั ณ ฑ์
ออร์แกนิคร้าน All About You ไม่แตกต่างกัน
H1: ผู้บ ริโภคที่ มี อ าชี พ แตกต่ า งกัน มี พ ฤติ ก รรมภายหลัง การซื ้อ ผลิ ต ภั ณ ฑ์
ออร์แกนิคร้าน All About You แตกต่างกัน
สถิติท่ีใช้ในการทดสอบ คือ การวิเคราะห์ค่าความแปรปรวนทางเดียว (One – way
ANOVA) เพื่อเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ยของประชากรที่มีมากกว่า 2 กลุม่ ที่ระดับ
ความเชื่อมั่น 95% โดยเริ่มจากการทดสอบความแปรปรวนจากตาราง Levene's test ซึ่งจะปฏิเสธ
สมมติฐานหลัก (H0) ก็ต่อเมื่อระดับนัยสาคัญทางสถิติมีค่าน้อยกว่า 0.05 หากความแปรปรวนของ
ข้อมูลไม่แตกต่างกันให้ทดสอบความแตกต่างด้วย F-test และหากค่าความแปรปรวนของข้อมูล
แตกต่างกันให้ทดสอบความแตกต่างด้วย Brown-Forsythe ถ้าสมมติฐานข้อใดปฏิเสธสมมติฐาน
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หลัก (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) ที่มีค่าเฉลี่ยอย่างน้อย 1 คู่ท่ีแตกต่างกันจะต้องนาไป
ทดสอบด้วยวิธีเปรียบเทียบเชิงซ้อน (Multiple Comparison) โดยใช้วิธีทดสอบ Least Significant
Different (LSD) หรือ Dunnett's T3 เพื่อเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยรายคู่ใดบ้างที่แตกต่างกันที่ระดับ
นัยสาคัญทางสถิติ 0.05 ผลการทดสอบสมมติฐานดังนี ้
H0: ค่าความแปรปรวนของแต่ละกลุม่ ไม่แตกต่างกัน
H1: ค่าความแปรปรวนของแต่ละกลุม่ แตกต่างกัน
ผลการทดสอบสมมติ ฐ านใช้ ร ะดั บ ความเชื่ อ มั่ น 95% ดั ง นั้ น จะยอมรั บ
สมมติฐานรอง (H1) และปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) ต่อเมื่อค่า Sig. มีค่าน้อยกว่าหรือเท่ากับ 0.05
ผลการทดสอบสมมติฐานแสดงดังตาราง
ตาราง 25 แสดงผลการทดสอบค่าความแปรปรวนของพฤติกรรมภายหลังการซือ้ ผลิตภัณฑ์
ออร์แกนิคร้าน All About You จาแนกตามอาชีพ โดยใช้ Levene’s test
พฤติกรรมภายหลังการซือ้ ผลิตภัณฑ์
ออร์แกนิคร้าน All About You
พฤติกรรมภายหลังการซือ้ ผลิตภัณฑ์
ออร์แกนิคร้าน All About You โดยรวม

Levene's test for Equality of Variances
Levene's
df1
df2
Sig.
Statistic
1.382
4
367
0.239

จากตาราง 25 ผลการทดสอบความแปรปรวนของพฤติกรรมภายหลังการซือ้ ผลิตภัณฑ์
ออร์แกนิคร้าน All About You จาแนกตามอาชีพ พบว่า มีค่า Sig. เท่ากับ 0.239 ซึ่งมากกว่า 0.05
นั่นคือ ยอมรับสมมติฐานหลัก (H0) และปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1) ค่าความแปรปรวนของแต่ละ
กลุ่ ม ไม่ แ ตกต่ า งกัน อย่ า งมี นั ย ส าคัญ ทางสถิ ติ ท่ี ระดั บ 0.05 ดัง นั้น ผู้วิ จัย จึ ง ท าการทดสอบ
สมมติฐานโดยใช้สถิติการวิเคราะห์ค่า F-test ผลการทดสอบสมมติฐานดังตาราง 26
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ตาราง 26 แสดงผลการทดสอบค่าความแปรปรวนของพฤติกรรมภายหลังการซือ้ ผลิตภัณฑ์
ออร์แกนิคร้าน All About You จาแนกตามอาชีพ โดยใช้สถิติ F-test
พฤติกรรมภายหลังการซือ้
ผลิตภัณฑ์ออร์แกนิค
ร้าน All About You

แหล่งความ
แปรปรวน

df

SS

MS

F

Sig.

พฤติกรรมภายหลังการซือ้

ระหว่างกลุม่

0.561

4

0.140

0.762

0.551

ผลิตภัณฑ์ออร์แกนิค

ภายในกลุม่

67.606

367

0.184

ร้าน All About You โดยรวม

รวม

68.167

371

จากตาราง 26 แสดงผลการทดสอบค่าความแปรปรวนของพฤติกรรมภายหลังการซือ้
ผลิ ตภัณ ฑ์ออร์แกนิคร้าน All About You จาแนกตามอาชีพ พบว่า มี ค่า Sig. เท่ากับ 0.551 ซึ่ง
มากกว่า 0.05 นั่นคือ ยอมรับสมมติฐานหลัก (H0) และปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่า
ผูบ้ ริโภคที่มีอาชีพแตกต่างกันมีพฤติกรรมภายหลังการซือ้ ผลิตภัณฑ์ออร์แกนิคร้าน All About You
ไม่แตกต่างกัน อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติท่รี ะดับ 0.05 ซึ่งไม่สอดคล้องกับสมมติฐานที่ตงั้ ไว้
สมมติฐานย่อยข้อที่ 1.6 ผูบ้ ริโภคที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนแตกต่างกันมีพฤติกรรม
ภายหลังการซือ้ ผลิตภัณฑ์ออร์แกนิคร้าน All About You แตกต่างกัน
จากสมมติฐานข้างต้นสามารถกาหนดสมมติฐานทางสถิติได้ดงั นี ้
H0: ผู้บริโภคที่มี รายได้เฉลี่ยต่อเดือนแตกต่างกัน มี พ ฤติกรรมภายหลังการซื อ้
ผลิตภัณฑ์ออร์แกนิคร้าน All About You ไม่แตกต่างกัน
H1: ผู้บริโภคที่มี รายได้เฉลี่ยต่อเดือนแตกต่างกัน มี พ ฤติกรรมภายหลังการซื อ้
ผลิตภัณฑ์ออร์แกนิคร้าน All About You แตกต่างกัน
สถิติท่ีใช้ในการทดสอบ คือ การวิเคราะห์ค่าความแปรปรวนทางเดียว (One – way
ANOVA) เพื่อเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ยของประชากรที่มีมากกว่า 2 กลุม่ ที่ระดับ
ความเชื่อมั่น 95% โดยเริ่มจากการทดสอบความแปรปรวนจากตาราง Levene's test ซึ่งจะปฏิเสธ
สมมติฐานหลัก (H0) ก็ต่อเมื่อระดับนัยสาคัญทางสถิติมีค่าน้อยกว่า 0.05 หากความแปรปรวนของ
ข้อมูลไม่แตกต่างกันให้ทดสอบความแตกต่างด้วย F-test และหากค่าความแปรปรวนของข้อมูล
แตกต่างกันให้ทดสอบความแตกต่างด้วย Brown-Forsythe ถ้าสมมติฐานข้อใดปฏิเสธสมมติฐาน
หลัก (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) ที่มีค่าเฉลี่ยอย่างน้อย 1 คู่ท่ีแตกต่างกันจะต้องนาไป
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ทดสอบด้วยวิธีเปรียบเทียบเชิงซ้อน (Multiple Comparison) โดยใช้วิธีทดสอบ Least Significant
Different (LSD) หรือ Dunnett's T3 เพื่อเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยรายคู่ใดบ้างที่แตกต่างกันที่ระดับ
นัยสาคัญทางสถิติ 0.05 ผลการทดสอบสมมติฐานดังนี ้
H0: ค่าความแปรปรวนของแต่ละกลุม่ ไม่แตกต่างกัน
H1: ค่าความแปรปรวนของแต่ละกลุม่ แตกต่างกัน
ผลการทดสอบสมมติ ฐ านใช้ ร ะดั บ ความเชื่ อ มั่ น 95% ดั ง นั้ น จะยอมรั บ
สมมติฐานรอง (H1) และปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) ต่อเมื่อค่า Sig. มีค่าน้อยกว่าหรือเท่ากับ 0.05
ผลการทดสอบสมมติฐานแสดงดังตาราง
ตาราง 27 แสดงผลการทดสอบค่าความแปรปรวนของพฤติกรรมภายหลังการซือ้ ผลิตภัณฑ์
ออร์แกนิคร้าน All About You จาแนกตามรายได้เฉลี่ยต่อเดือน โดยใช้ Levene’s test
พฤติกรรมภายหลังการซือ้ ผลิตภัณฑ์
ออร์แกนิคร้าน All About You
พฤติกรรมภายหลังการซือ้ ผลิตภัณฑ์

Levene's test for Equality of Variances
Levene's
df1
df2
Sig.
Statistic
0.897

4

367

0.466

ออร์แกนิคร้าน All About You โดยรวม

จากตาราง 27 แสดงผลการทดสอบความแปรปรวนของพฤติ ก รรมภายหลัง การซื อ้
ผลิตภัณฑ์ออร์แกนิคร้าน All About You จาแนกตามรายได้เฉลี่ยต่อเดือน พบว่า มีค่า Sig. เท่ากับ
0.466 ซึ่งมากกว่า 0.05 นั่นคือ ยอมรับสมมติฐานหลัก (H0) และปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1) ค่า
ความแปรปรวนของแต่ละกลุ่มไม่แตกต่างกัน อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 ดังนัน้ ผูว้ ิจัย
จึงทาการทดสอบสมมติฐานโดยใช้สถิติการวิเคราะห์ค่า F-test ผลการทดสอบสมมติฐานดังตาราง
28
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ตาราง 28 แสดงผลการทดสอบค่าความแปรปรวนของพฤติกรรมภายหลังการซือ้ ผลิตภัณฑ์
ออร์แกนิคร้าน All About You จาแนกตามรายได้เฉลี่ยต่อเดือน โดยใช้สถิติ F-test
พฤติกรรมภายหลังการซือ้
ผลิตภัณฑ์ออร์แกนิคร้าน
All About You

แหล่งความ
แปรปรวน

df

SS

MS

F

Sig.

พฤติกรรมภายหลังการซือ้

ระหว่างกลุม่

0.472

4

0.118

0.640

0.634

ผลิตภัณฑ์ออร์แกนิคร้าน All

ภายในกลุม่

67.695

367

0.184

About You โดยรวม

รวม

68.167

371

จากตาราง 28 แสดงผลการทดสอบค่าความแปรปรวนของพฤติกรรมภายหลังการซือ้
ผลิตภัณฑ์ออร์แกนิคร้าน All About You จาแนกตามรายได้เฉลี่ยต่อเดือน พบว่า มีค่า Sig. เท่ากับ
0.634 ซึ่ง มากกว่ า 0.05 นั่น คื อ ยอมรับ สมมติ ฐ านหลัก (H0) และปฏิ เสธสมมติ ฐ านรอง (H1)
หมายความว่า ผูบ้ ริโภคที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนแตกต่างกันมีพฤติกรรมภายหลังการซือ้ ผลิตภัณฑ์
ออร์แ กนิ ค ร้า น All About You ไม่ แ ตกต่ า งกัน อย่ า งมี นั ย ส าคั ญ ทางสถิ ติ ท่ี ร ะดั บ 0.05 ซึ่ ง ไม่
สอดคล้องกับสมมติฐานที่ตงั้ ไว้
สมมติฐานข้อที่ 2 ส่วนประสมทางการตลาดบริการ ประกอบด้วย ด้านผลิตภัณ ฑ์
ด้านราคา ด้านช่ อ งทางการจัดจ าหน่ าย ด้านส่ง เสริม การตลาด ด้านบุคคล ด้านลักษณะทาง
กายภาพ และด้านกระบวนการ มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมภายหลังการซือ้ ผลิตภัณฑ์ออร์แกนิคร้าน
All About You ของผูบ้ ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร
สามารถเขียนสมมติฐานได้ดงั นี ้
H0: ส่วนประสมทางการตลาดบริการ ประกอบด้วย ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา
ด้านช่องทางการจัดจาหน่าย ด้านส่งเสริมการตลาด ด้านบุคคล ด้านลักษณะทางกายภาพ และ
ด้านกระบวนการ ไม่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมภายหลังการซือ้ ผลิตภัณฑ์ออร์แกนิคร้าน All About
You ของผูบ้ ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร
H1: ส่วนประสมทางการตลาดบริการ ประกอบด้วย ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา
ด้านช่องทางการจัดจาหน่าย ด้านส่งเสริมการตลาด ด้านบุคคล ด้านลักษณะทางกายภาพ และ
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ด้านกระบวนการ มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมภายหลังการซือ้ ผลิตภัณฑ์ออร์แกนิคร้าน All About You
ของผูบ้ ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร
สาหรับสถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ คือ การวิเคราะห์ความถดถอยพหุคูณ (Multiple
Regression Analysis) โดยเลือกตัวแปรอิสระเข้าสมการถดถอยด้วยเทคนิค Enter ที่ระดับความ
เชื่อมั่น 95% โดยจะยอมรับสมมติฐานรอง (H1) และปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) ต่อเมื่อค่า Sig. มี
ค่าน้อยกว่าหรือเท่ากับ 0.05 ซึ่งผลการทดสอบแสดงดังตาราง 29
ตาราง 29 ผลการวิเคราะห์ความถดถอยพหุคณ
ู พฤติกรรมภายหลังการซือ้ ผลิตภัณฑ์
ออร์แกนิคร้าน All About You โดยใช้การวิเคราะห์ความถดถอยพหุคณ
ู Multiple Regression
แหล่งความแปรปรวน

SS

df

MS

F

3.264 0.002*

ระหว่างกลุม่

4.026

7

0.575

ภายในกลุม่

64.141

364

0.176

รวม

68.167

371

Sig.

*มีนยั สาคัญทางสถิติท่รี ะดับ 0.05
จากตาราง 29 ผลการวิเคราะห์พบว่า ส่วนประสมทางการตลาดบริการ ประกอบด้วย
ด้า นผลิ ต ภั ณ ฑ์ ด้า นราคา ด้า นช่ อ งทางการจัด จ าหน่ าย ด้า นส่ ง เสริม การตลาด ด้า นบุ ค คล
ด้านลักษณะทางกายภาพ และด้านกระบวนการ มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมภายหลังการซือ้ ผลิตภัณฑ์
ออร์แกนิคร้าน All About You ของผูบ้ ริโภคในเขตกรุ งเทพมหานคร อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติท่ี
ระดับ 0.05 และสามารถสร้างสมการพยากรณ์เชิงเส้นตรงได้ ซึ่งจากการวิเคราะห์ความถดถอยเชิง
พหุคณ
ู สามารถคานวณค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์พหุคณ
ู ได้ดงั ตาราง 30
ตาราง 30 ผลการวิเคราะห์พฤติกรรมภายหลังการซือ้ ผลิตภัณฑ์ออร์แกนิค ร้าน All About You
โดยใช้วิธีการวิเคราะห์ความถดถอยพหุคณ
ู ด้วยวิธี Enter
พฤติกรรมภายหลังการซือ้ ผลิตภัณฑ์
ออร์แกนิคร้าน All About You
ค่าคงที่ (constant)
ด้านผลิตภัณฑ์ (X1)
ด้านราคา (X2)

B

SE

t

Sig.

3.190
0.128
-0.050

0.244
0.098
0.064

13.086
1.304
-0.773

0.000*
0.193
0.440
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ตาราง 30 (ต่อ)
พฤติกรรมภายหลังการซือ้ ผลิตภัณฑ์
ออร์แกนิคร้าน All About You
ด้านช่องทางการจัดจาหน่าย (X3)
ด้านส่งเสริมการตลาด (X4)
ด้านบุคคล (X5)
ด้านกระบวนการให้บริการ (X6)
ด้านการนาเสนอลักษณะทางกายภาพ (X7)

B

SE

-0.008
0.174
-0.095
0.189
-0.102
r = 0.234
R2 = 0.059

0.061
0.074
0.082
0.091
0.099

t

Sig.

-0.138
0.890
2.365
0.019*
-1.147
0.252
2.076
0.039*
-1.031
0.303
AdjustedR2 = 0.041
SE = 0.419

* มีนยั สาคัญทางสถิติท่รี ะดับ 0.05
จากตาราง 30 พ บว่ า ผลการวิ เ คราะห์ พ ฤติ ก รรมภายหลั ง การซื ้ อ ผลิ ต ภั ณ ฑ์
ออร์แ กนิ ค ร้า น All About You ซึ่ ง ประกอบไปด้ว ย ด้า นผลิ ต ภั ณ ฑ์ (X1) ด้า นราคา (X2) ด้า น
ช่ อ งทางการจัด จ าหน่ าย (X3) ด้า นส่ ง เสริม การตลาด (X4) ด้า นบุ ค คล (X5) ด้า นกระบวนการ
ให้บริการ (X6) ด้านการนาเสนอลักษณะทางกายภาพ (X7) อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05
จากสมมติฐานที่ตงั้ ไว้ จึงเป็ นการยอมรับสมมติฐานรอง (H1) และปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) ทัง้ นี ้
มีตวั แปรมากกว่า 1 ตัวที่สามารถพยากรณ์พฤติกรรมภายหลังการซือ้ ผลิตภัณฑ์ออร์แกนิคร้าน All
About You ของผูบ้ ริโภคในเขตกรุ งเทพมหานคร ทั้ง 7 ด้าน มีอิทธิพลในการพยากรณ์ได้รอ้ ยละ
5.9 (R square = 0.059) ซึ่ ง สามารถเขี ย นเป็ น สมการจากปั จ จัย ที่ มี อิ ท ธิ พ ลในการพยากรณ์
พฤติกรรมภายหลังการซือ้ ผลิตภัณฑ์ออร์แกนิคร้าน All About You (Y1) ได้ดงั นี ้
Y1 = 3.190 + 0.189 (X6) + 0.174 (X4)
ผลการศึกษา สรุปได้ดงั นี ้
ตัวแปรที่มีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกันกับ การพยากรณ์พฤติกรรมภายหลังการซือ้
ผลิ ต ภั ณ ฑ์อ อร์แ กนิ ค ร้า น All About You (Y1) อย่ า งมี นั ย ส าคัญ ทางสถิ ติ ท่ี ระดับ 0.05 ได้แ ก่
ด้านกระบวนการให้บริการ (X6) และด้านส่งเสริมการตลาด (X4) โดยมีค่าสัมประสิทธ์เท่ากับ 0.189
และ 0.174 ซึ่งหมายความว่าส่วนประสมทางการตลาดบริการด้านกระบวนการให้บริการ (X6) และ
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ด้านส่งเสริมการตลาด (X4) เป็ นปัจจัยที่กาหนดพฤติกรรมภายหลังการซือ้ ผลิตภัณฑ์ออร์แกนิคร้าน
All About You (Y1) ซึ่งค่าสัมประสิทธ์ดงั กล่าวสามารถอธิบายได้ดงั นี ้
หากส่ วนประสมทางการตลาดบริก ารมี ค่ า คงที่ จะท าให้พ ฤติ ก รรมภายหลัง การซื อ้
ผลิ ต ภัณ ฑ์ออร์แกนิ ค ร้าน All About You ของผู้บ ริโภคในเขตกรุ ง เทพมหานคร เพิ่ ม ขึน้ 3.190
หน่วย ทัง้ นีเ้ มื่อกาหนดให้สว่ นประสมทางการตลาดบริการ อีก 7 ด้านมีค่าคงที่
หากส่วนประสมทางการตลาดบริการด้านกระบวนการให้บริการ (X6) เพิ่มขึน้ 1 หน่วย
จะทาให้พฤติกรรมภายหลังการซือ้ ผลิตภัณฑ์ออร์แกนิคร้าน All About You ของผูบ้ ริโภคในเขต
กรุ ง เทพมหานคร เพิ่ ม ขึน้ 0.189 หน่ ว ย ทั้ง นี ้เมื่ อ ก าหนดให้ส่วนประสมทางการตลาดบริก าร
อีก 7 ด้านมีค่าคงที่
หากส่วนประสมทางการตลาดบริการด้านส่งเสริมการตลาด (X4) เพิ่มขึน้ 1 หน่วย จะทา
ให้พ ฤติ ก รรมภายหลัง การซื ้อ ผลิ ต ภั ณ ฑ์อ อร์แ กนิ ค ร้า น All About You ของผู้บ ริโ ภคในเขต
กรุ ง เทพมหานคร เพิ่ ม ขึน้ 0.174 หน่ ว ย ทั้ง นี ้เมื่ อ ก าหนดให้ส่วนประสมทางการตลาดบริก าร
อีก 7 ด้านมีค่าคงที่
สมมติฐานข้อที่ 3 คุณ ค่าตราสินค้า ประกอบด้วย ด้านการรู จ้ ักตราสินค้า ด้านการ
รับ รู ค้ ุณ ภาพตราสิ น ค้า ด้านความภัก ดี ต่ อ ตราสิ น ค้า และด้า นความสัม พัน ธ์กับ ตราสิ น ค้า มี
อิทธิพลต่อพฤติกรรมภายหลังการซือ้ ผลิตภัณฑ์ออร์แกนิคร้าน All About You ของผูบ้ ริโภคในเขต
กรุงเทพมหานคร
สามารถเขียนสมมติฐานได้ดงั นี ้
H0: คุณค่าตราสินค้า ประกอบด้วย ด้านการรูจ้ กั ตราสินค้า ด้านการรับรูค้ ณ
ุ ภาพ
ตราสิ น ค้า ด้านความภัก ดีต่ อตราสิ นค้า และด้านความสัม พัน ธ์กับ ตราสิ นค้า ไม่ มี อิท ธิ พ ลต่ อ
พฤติ ก รรมภายหลั ง การซื ้อ ผลิ ต ภั ณ ฑ์ อ อร์แ กนิ ค ร้า น All About You ของผู้ บ ริ โ ภคในเขต
กรุงเทพมหานคร
H1: คุณค่าตราสินค้า ประกอบด้วย ด้านการรูจ้ กั ตราสินค้า ด้านการรับรูค้ ณ
ุ ภาพ
ตราสิ น ค้า ด้า นความภั ก ดี ต่ อ ตราสิ น ค้า และด้า นความสัม พั น ธ์กับ ตราสิ น ค้า มี อิ ท ธิ พ ลต่ อ
พฤติ ก รรมภายหลั ง การซื ้อ ผลิ ต ภั ณ ฑ์ อ อร์แ กนิ ค ร้า น All About You ของผู้ บ ริ โ ภคในเขต
กรุงเทพมหานคร
สาหรับสถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ คือ การวิเคราะห์ความถดถอยพหุคูณ (Multiple
Regression Analysis) โดยเลือกตัวแปรอิสระเข้าสมการถดถอยด้วยเทคนิค Enter ที่ระดับความ
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เชื่อมั่น 95% โดยจะยอมรับสมมติฐานรอง (H1) และปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) ต่อเมื่อค่า Sig. มี
ค่าน้อยกว่าหรือเท่ากับ 0.05 ซึ่งผลการทดสอบแสดงดังตาราง 31
ตาราง 31 ผลการวิเคราะห์ความถดถอยพหุคณ
ู พฤติกรรมภายหลังการซือ้ ผลิตภัณฑ์
ออร์แกนิคร้าน All About You โดยใช้การวิเคราะห์ความถดถอยพหุคณ
ู Multiple Regression
แหล่งความแปรปรวน

SS

df

MS

ระหว่างกลุม่

38.659

4

ภายในกลุม่

29.508

367

รวม

68.167

371

F

Sig.

9.665 120.203 0.000*
0.080

*มีนยั สาคัญทางสถิติท่รี ะดับ 0.05
จากตาราง 31 ผลการวิเคราะห์พบว่า คุณค่าตราสินค้า ประกอบด้วย ด้านการรูจ้ ักตรา
สินค้า ด้านการรับรูค้ ณ
ุ ภาพตราสินค้า ด้านความภักดีต่อตราสินค้า และด้านความสัมพันธ์กบั ตรา
สิ น ค้า มี อิ ท ธิ พ ลต่ อ พฤติ ก รรมภายหลัง การซื อ้ ผลิ ต ภัณ ฑ์อ อร์แ กนิ ค ร้าน All About You ของ
ผูบ้ ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 และสามารถสร้างสมการ
พยากรณ์ เ ชิ ง เส้น ตรงได้ ซึ่ ง จากการวิ เคราะห์ค วามถดถอยเชิ ง พหุ คูณ สามารถค านวณค่ า
สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์พหุคณ
ู ได้ดงั ตาราง 32
ตาราง 32 ผลการวิเคราะห์พฤติกรรมภายหลังการซือ้ ผลิตภัณฑ์ออร์แกนิค ร้าน All About You
โดยใช้วิธีการวิเคราะห์ความถดถอยพหุคณ
ู ด้วยวิธี Enter
พฤติกรรมภายหลังการซือ้ ผลิตภัณฑ์
ออร์แกนิคร้าน All About You
ค่าคงที่ (constant)
ด้านการรูจ้ กั ตราสินค้า (X1)
ด้านการรับรูค้ ณ
ุ ภาพตราสินค้า (X2)
ด้านความภักดีต่อตราสินค้า (X3)
ด้านความสัมพันธ์กบั ตราสินค้า (X4)

B

SE

t

Sig.

0.787
0.189
4.156 0.000*
-0.169 0.044 -3.833 0.000*
0.057
0.044
1.303
0.193
0.587
0.069
8.452 0.000*
0.347
0.049
7.106 0.000*
r = 0.753
AdjustedR2 = 0.562
R2 = 0.567
SE = 0.283
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* มีนยั สาคัญทางสถิติท่รี ะดับ 0.05
จากตาราง 32 พ บว่ า ผลการวิ เ คราะห์ พ ฤติ ก รรมภายหลั ง การซื ้ อ ผลิ ต ภั ณ ฑ์
ออร์แ กนิ ค ร้า น All About You ซึ่ง ประกอบไปด้ว ย ด้า นการรู ้จัก ตราสิ น ค้า (X1) ด้า นการรับ รู ้
คุณภาพตราสินค้า (X2) ด้านความภักดีต่อตราสินค้า (X3) และด้านความสัมพันธ์กบั ตราสินค้า (X4)
อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 จากสมมติฐานที่ตงั้ ไว้ จึงเป็ นการยอมรับสมมติฐานรอง
(H1) และปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) ทั้งนีม้ ีตัวแปรมากกว่า 1 ตัวที่สามารถพยากรณ์พฤติกรรม
ภายหลังการซือ้ ผลิตภัณฑ์ออร์แกนิคร้าน All About You ของผูบ้ ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ทั้ง
4 ด้าน มีอิทธิพลในการพยากรณ์ได้รอ้ ยละ 56.7 (R square = 0.567) ซึ่งสามารถเขียนเป็ นสมการ
จากปั จ จัยที่มี อิท ธิพ ลในการพยากรณ์พ ฤติกรรมภายหลังการซื อ้ ผลิตภัณ ฑ์ออร์แกนิคร้าน All
About You (Y1) ได้ดงั นี ้
Y1 = 0.787 + 0.587 X3 + 0.347 X4- 0.169 X1
ผลการศึกษา สรุปได้ดงั นี ้
ตัวแปรที่ มี ค วามสัม พัน ธ์ในทิ ศ ทางเดี ย วกัน กับ พยากรณ์พ ฤติ ก รรมภายหลัง การซื อ้
ผลิตภัณฑ์ออร์แกนิคร้าน All About You (Y1) อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 ได้แก่ ด้าน
ความภักดีต่อตราสินค้า (X3) ด้านความสัมพันธ์กบั ตราสินค้า (X4) และด้านการรูจ้ กั ตราสินค้า (X1)
โดยมีค่าสัม ประสิทธ์เท่ากับ 0.587 0.347 และ -0.169 ซึ่งหมายความว่าคุณค่าตราสินค้า ด้าน
ความภักดีต่อตราสินค้า (X3) ด้านความสัมพันธ์กบั ตราสินค้า (X4) และด้านการรูจ้ กั ตราสินค้า (X1)
เป็ นปั จจัยที่กาหนดพฤติกรรมภายหลังการซือ้ ผลิตภัณ ฑ์ออร์แกนิคร้าน All About You (Y1) ซึ่ง
ค่าสัมประสิทธ์ดงั กล่าวสามารถอธิบายได้ดงั นี ้
หากคุ ณ ค่ า ตราสิ น ค้ า มี ค่ า คงที่ จะท าให้ พ ฤติ ก รรมภายหลั ง การซื ้อ ผลิ ต ภั ณ ฑ์
ออร์แกนิคร้าน All About You ของผูบ้ ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร เพิ่มขึน้ 0.787 หน่วย ทัง้ นีเ้ มื่อ
กาหนดให้คณ
ุ ค่าตราสินค้าอีก 4 ด้านมีค่าคงที่
หากคุ ณ ค่ า ตราสิ น ค้า ด้า นความภั ก ดี ต่ อ ตราสิ น ค้า (X3) เพิ่ ม ขึ น้ 1 หน่ ว ย จะท าให้
พฤติ ก รรมภายหลั ง การซื ้อ ผลิ ต ภั ณ ฑ์ อ อร์แ กนิ ค ร้า น All About You ของผู้ บ ริ โ ภคในเขต
กรุงเทพมหานคร เพิ่มขึน้ 0.587 หน่วย ทัง้ นีเ้ มื่อกาหนดให้คณ
ุ ค่าตราสินค้าอีก 4 ด้านมีค่าคงที่
หากคุณ ค่าตราสิ นค้าด้านความสัม พันธ์กับตราสินค้า (X4) เพิ่ ม ขึน้ 1 หน่วย จะทาให้
พฤติ ก รรมภายหลั ง การซื ้อ ผลิ ต ภั ณ ฑ์ อ อร์แ กนิ ค ร้า น All About You ของผู้ บ ริ โ ภคในเขต
กรุงเทพมหานคร เพิ่มขึน้ 0.347 หน่วย ทัง้ นีเ้ มื่อกาหนดให้คณ
ุ ค่าตราสินค้าอีก 4 ด้านมีค่าคงที่
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หากคุณ ค่าตราสินค้าด้านการรู จ้ ักตราสินค้า (X1) เพิ่ม ขึน้ 1 หน่วย จะทาให้พฤติกรรม
ภายหลังการซือ้ ผลิ ตภัณ ฑ์ออร์แกนิ คร้าน All About You ของผู้บริโภคในเขตกรุ งเทพมหานคร
ลดลง 0.169 หน่วย ทั้งนีเ้ มื่ อกาหนดให้คุณ ค่าตราสินค้า อีก 2 ด้านมี ค่าคงที่ อาจเป็ นเพราะใน
ปั จจุบนั สินค้าผลิตภัณฑ์ออร์แกนิคมีให้เลือกหลากหลาย และมีคณ
ุ ภาพสินค้าไม่แตกต่างกันมาก
นัก จึงทาให้ผบู้ ริโภคไม่มีความสนใจในตราสินค้าเท่าที่ควร
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สรุปผลการทดสอบสมมติฐาน
ตาราง 33 แสดงสรุปผลการทดสอบสมมติฐาน
สมมติฐาน

สถิติท่ใี ช้

ผลการทดสอบ
สมมติฐาน

สมมติฐานข้อที่ 1
ผูบ้ ริโภคที่มีลกั ษณะประชากรศาสตร์
ประกอบด้วย เพศ อายุ รายได้เฉลี่ยต่อเดือน
ระดับการศึกษา และอาชีพที่แตกต่างกัน
มีพฤติกรรมภายหลังการซือ้ ผลิตภัณฑ์
ออร์แกนิคร้าน All About You แตกต่างกัน
สมมติฐานย่อยข้อที่ 1.1
ผูบ้ ริโภคที่มีเพศแตกต่างกัน มีพฤติกรรม

t-test

ปฎิเสธสมมติฐาน

One Way ANOVA

ปฎิเสธสมมติฐาน

One Way ANOVA

ปฎิเสธสมมติฐาน

ภายหลังการซือ้ ผลิตภัณฑ์ออร์แกนิคร้าน All
About You แตกต่างกัน
สมมติฐานย่อยข้อที่ 1.2
ผูบ้ ริโภคที่มีอายุแตกต่างกัน มีพฤติกรรม
ภายหลัง การซือ้ ผลิตภัณฑ์ออร์แกนิคร้าน
All About You แตกต่างกัน
สมมติฐานย่อยข้อที่ 1.3
ผูบ้ ริโภคที่มีสถานภาพแตกต่างกัน
มีพฤติกรรมภายหลังการซือ้ ผลิตภัณฑ์
ออร์แกนิคร้าน All About You แตกต่างกัน
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ตาราง 33 (ต่อ)
สมมติฐาน

สถิติท่ใี ช้

ผลการทดสอบ
สมมติฐาน

สมมติฐานย่อยข้อที่ 1.4
ผู้ บ ริ โ ภคที่ มี ร ะดั บ การศึ ก ษาแตกต่ า งกั น มี

One Way ANOVA

ปฎิเสธสมมติฐาน

One Way ANOVA

ปฎิเสธสมมติฐาน

One Way ANOVA

ปฎิเสธสมมติฐาน

พฤติ ก รรมภายหลัง การซื อ้ ผลิ ต ภัณ ฑ์อ อร์แ กนิ
คร้าน All About You แตกต่างกัน
สมมติฐานย่อยข้อที่ 1.5
ผู้ บ ริ โ ภคที่ มี อ าชี พ แตกต่ า งกั น มี พ ฤติ ก รรม
ภายหลัง การซื ้อ ผลิ ต ภั ณ ฑ์อ อร์แ กนิ ค ร้า น All
About You แตกต่างกัน
สมมติฐานย่อยข้อที่ 1.6
ผู้บ ริโภคที่มี รายได้เฉลี่ ยต่ อเดื อนแตกต่ างกัน มี
พ ฤ ติ ก ร ร ม ภ า ย ห ลั ง ก า ร ซื ้ อ ผ ลิ ต ภั ณ ฑ์
ออร์แกนิคร้าน All About You แตกต่างกัน
สมมติ ฐ านข้ อ ที่ 2 ส่วนประสมทางการตลาด
บริการ ประกอบด้วย ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา
ด้านช่ องทางการจัด จ าหน่ าย ด้านการส่งเสริม
ทางการตลาด ด้า นบุ ค คล ด้า นกระบวนการ
ให้บ ริก าร และด้า นการน าเสนอลัก ษณะทาง
กายภาพ มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมภายหลังการซือ้
ผลิ ต ภัณ ฑ์อ อร์แ กนิ ค ร้า น All About You ของ
ผูบ้ ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร
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สมมติฐาน

สถิติท่ใี ช้

ผลการทดสอบ
ทดสอบสมมติฐาน

ด้านผลิตภัณฑ์

Multiple Regression

ปฎิเสธสมมติฐาน

ด้านราคา

Multiple Regression

ปฎิเสธสมมติฐาน

ด้านช่องทางการจัดจาหน่าย

Multiple Regression

ปฎิเสธสมมติฐาน

ด้านส่งเสริมการตลาด

Multiple Regression

ยอมรับสมมติฐาน

ด้านบุคคล

Multiple Regression

ปฎิเสธสมมติฐาน

ด้านกระบวนการให้บริการ

Multiple Regression

ยอมรับสมมติฐาน

ด้านการนาเสนอลักษณะทางกายภาพ

Multiple Regression

ปฎิเสธสมมติฐาน

Multiple Regression

ยอมรับสมมติฐาน

Multiple Regression
Multiple Regression

ปฎิเสธสมมติฐาน
ยอมรับสมมติฐาน

Multiple Regression

ยอมรับสมมติฐาน

สมมติ ฐ านที่ 3 คุณ ค่ าตราสิ น ค้า ผลิ ต ภัณ ฑ์
ออร์แกนิ ค ร้าน All About You ประกอบด้ว ย
ด้านการรู จ้ ักตราสิ นค้า ด้านการรับ รู ค้ ุณ ภาพ
ตราสิ น ค้า ด้านความภัก ดีต่ อตราสิ นค้า และ
ด้านความสัมพันธ์กับตราสินค้า มี อิทธิพ ลต่อ
พฤติกรรมภายหลังการซือ้ ผลิตภัณฑ์ออร์แกนิค
ร้ า น All About You ข อ ง ผู้ บ ริ โ ภ ค ใน เข ต
กรุงเทพมหานคร
ด้านการรูจ้ กั ตราสินค้า
ด้านการรับรูค้ ณ
ุ ภาพตราสินค้า
ด้านความภักดีต่อตราสินค้า
ด้านความสัมพันธ์กบั ตราสินค้า

บทที่ 5
สรุ ป อภิปรายผลและข้อเสนอแนะ
การวิจัยครัง้ นีม้ ่งุ ศึกษาเรื่อง “ส่วนประสมทางการตลาดบริการและคุณค่าตราสินค้าที่มี
อิทธิพลต่อพฤติกรรมภายหลังการซือ้ ผลิตภัณฑ์ออร์แกนิคร้าน ออล อะเบาท์ ยู ของผูบ้ ริโภคในเขต
กรุงเทพมหานคร” เพื่อใช้เป็ นแนวทางในการปรับปรุงและพัฒนาผลิตภัณฑ์ออร์แกนิคของร้าน All
About You ให้เป็ นไปตามความต้องการของผู้บริโภคอย่างแท้จริง นาไปสู่คุณภาพของสินค้าที่ดี
เพื่อให้เกิดความพึงพอใจในการซือ้ และเกิดการซือ้ ซา้ เป็ นการเพิ่มยอดขายในอนาคต รวมถึงเป็ น
แนวทางในการวางกลยุทธ์ดา้ นการแข่งขันทางการตลาด พัฒนาและจัดกิจกรรมทางด้านการตลาด
เพื่อกระตุน้ ยอดขายให้เพิ่มมากขึน้ และนาไปสู่ การสร้างตราสินค้าที่เข้มแข็งเหนือกว่าคู่แข่งทาง
ธุรกิจ

สังเขปการวิจัย
ความมุ่งหมายของการวิจัย
1.เพื่ อศึกษาพฤติกรรมภายหลังการซือ้ ผลิ ตภัณ ฑ์ออร์แกนิค ร้าน All About You ของ
ผูบ้ ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร โดยจาแนกตามลักษณะประชากรศาสตร์ ประกอบด้วย เพศ อายุ
สถานภาพ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้
2.เพื่ อศึกษาส่วนประสมทางการตลาดบริก าร ได้แก่ ด้านผลิ ตภัณ ฑ์ ด้านราคา ด้าน
ช่องทางการจัดจาหน่าย ด้านส่งเสริมการตลาด ด้านบุคคล ด้านกระบวนการ และด้านลักษณะ
ทางกายภาพ ที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมภายหลังการซือ้ ผลิตภัณฑ์ออร์แกนิคร้าน All About You
ของผูบ้ ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร
3.เพื่อศึกษาคุณ ค่าตราสินค้า ได้แก่ ด้านการรู จ้ ักตราสินค้า ด้านการรับรู ค้ ุณภาพตรา
สินค้า ด้านความสัมพันธ์กับตราสินค้า และด้านความภักดีต่อตราสินค้า ที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรม
ภายหลังการซือ้ ผลิตภัณฑ์ออร์แกนิคร้าน All About You ของผูบ้ ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร
ความสาคัญของการวิจัย
1.ผูป้ ระกอบการสามารถนาผลการวิจัยดังกล่าวไปเป็ นแนวทางในการวางกลยุทธ์ดา้ น
การแข่งขันทางการตลาด พัฒ นาและกาหนดกิจกรรมทางการตลาด เพื่อกระตุน้ ยอดขายให้เพิ่ม
มากขึน้ และนาไปสูก่ ารสร้างตราสินค้าที่เข้มแข็งเหนือกว่าคู่แข่งทางธุรกิจ
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2.เพื่อเป็ นแนวทางในการปรับปรุ งและพัฒ นาผลิตภัณฑ์ออร์แกนิคของร้าน All About
You ให้เป็ นไปตามความต้องการของผูบ้ ริโภคอย่างแท้จริง นาไปสู่คุณภาพของสินค้าที่ดี เพื่อให้
เกิดความพึงพอใจในการซือ้ และเกิดการซือ้ ซา้ เป็ นการเพิ่มยอดขายและกาไรในอนาคต
สมมติฐานในการวิจัย
1.ผู้บ ริโภคที่ มี ลัก ษณะประชากรศาสตร์ ประกอบด้วย เพศ อายุ สถานภาพ ระดับ
การศึกษา อาชีพ และรายได้เฉลี่ยต่อเดือน ที่แตกต่างกันมีพฤติกรรมภายหลังการซือ้ ผลิตภัณฑ์
ออร์แกนิคร้าน All About You แตกต่างกัน
2.ส่วนประสมทางการตลาดบริการ ประกอบด้วย ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านช่องทาง
การจัด จ าหน่ า ย ด้านส่ง เสริม การตลาด ด้า นบุ ค คล ด้า นกระบวนการ และด้านลัก ษณะทาง
กายภาพ มี อิทธิพ ลต่อพฤติกรรมภายหลังการซือ้ ผลิตภัณ ฑ์ออร์แกนิคร้าน All About You ของ
ผูบ้ ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร
3.คุณค่าตราสินค้า ประกอบด้วย ด้านการรูจ้ กั ตราสินค้า ด้านการรับรูค้ ณ
ุ ภาพตราสินค้า
ด้านความภักดีต่อตราสินค้า และด้านความสัมพันธ์กบั ตราสินค้า มี อิทธิพลต่อพฤติกรรมภายหลัง
การซือ้ ผลิตภัณฑ์ออร์แกนิคร้าน All About You ของผูบ้ ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร
ประชากรทีใ่ ช้ในการวิจัย
ประชากรที่ ใ ช้ใ นการวิ จั ย ครั้ง นี ้ไ ด้แ ก่ ผู้บ ริ โภคที่ เคยซื ้อ และเคยใช้ผ ลิ ต ภั ณ ฑ์
ออร์แกนิคของร้าน All About You ในเขตกรุงเทพมหานคร ซึ่งไม่ทราบจานวนประชากรที่แน่นอน
กลุ่มตัวอย่างทีใ่ ช้ในการวิจัย
กลุ่ม ตัวอย่า งที่ ใช้ในการวิจัย ครัง้ นี ้ไ ด้แก่ ผู้บ ริโภคที่ เคยซื อ้ และเคยใช้ผ ลิ ต ภัณ ฑ์
ออร์แกนิคของร้าน All About You ในเขตกรุงเทพมหานคร ซึ่งเป็ นสมาชิกของร้าน All About You
รวมทัง้ หมด 400 ตัวอย่าง
การวิเคราะห์ข้อมูล
การวิเคราะห์ขอ้ มูล นาข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์รายละเอียดต่างๆ ตามขัน้ ตอนดังนี ้
1. การวิเคราะห์โดยใช้สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistic) โดยใช้ตารางแจก
แจงความถี่แสดงผลเป็ นค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย (Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
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(Standard Deviation) เพื่ออธิบายถึงลักษณะทางประชากรศาสตร์ของกลุ่มตัวอย่าง ส่วนประสม
ทางการตลาดบริการ คุณค่าตราสินค้า และพฤติกรรมภายหลังการซือ้
2. การวิเคราะห์โดยใช้สถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistic)
2.1 วิเคราะห์ความแตกต่างระหว่างลักษณะประชากรศาสตร์ ได้แก่ เพศ อายุ
สถานภาพ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้ ของผูบ้ ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครกับพฤติกรรม
ภายหลังการซือ้ ผลิตภัณฑ์ออร์แกนิคของร้าน All About You โดยใช้สถิติวิเคราะห์ความแตกต่าง
t-test และ One Way ANOVA
2.2 วิ เ คราะห์ ข้อ มู ล ส่ ว นประสมทางการตลาดบริก าร ประกอบด้ว ย ด้ า น
ผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านช่องทางการจัดจาหน่าย ด้านการส่งเสริมทางการตลาด ด้านบุคคล ด้าน
กระบวนการให้บริการ และด้านการนาเสนอลักษณะทางกายภาพ มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมภายหลัง
การซือ้ ผลิตภัณฑ์ออร์แกนิค ร้าน All About You ของผูบ้ ริโภคในเขตกรุ งเทพมหานคร โดยสถิติท่ี
ใช้ทดสอบคือ การวิเคราะห์ความถดถอยพหุคณ
ู (Multiple Regression Analysis)
2.3 วิเคราะห์ขอ้ มูลคุณ ค่าตราสินค้าผลิตภัณ ฑ์ออร์แกนิค ร้าน All About You
ประกอบด้วย ด้านการรูจ้ กั ตราสินค้า ด้านการรับรูค้ ณ
ุ ภาพตราสินค้า ด้านความภักดีต่อตราสินค้า
และด้านความสัมพันธ์กบั ตราสินค้า มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมภายหลังการซือ้ ผลิตภัณฑ์ออร์แกนิค
ร้าน All About You ของผูบ้ ริโภคในเขตกรุ งเทพมหานคร โดยสถิติท่ีใช้ทดสอบคือ การวิเคราะห์
ความถดถอยพหุคณ
ู (Multiple Regression Analysis)
สรุปผลการวิจัย
ผลการวิจัยเรื่องส่วนประสมทางการตลาดบริการ และคุณค่าตราสินค้า ที่มีอิทธิ พลต่อ
พฤติ ก รรมภายหลั ง การซื ้อ ผลิ ต ภั ณ ฑ์ อ อร์แ กนิ ค ร้า น All About You ของผู้ บ ริ โ ภคในเขต
กรุงเทพมหานคร ผูว้ ิจยั สามารถสรุปผลได้ดงั นี ้
ส่วนที่ 1 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงพรรณนา ประกอบด้วย 4 ขั้นตอน ดังนี้
ตอนที่ 1 การวิเคราะห์ข้อมูลลักษณะประชากรศาสตร์ของผูต้ อบแบบสอบถาม
จาแนกตามเพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้เฉลี่ยต่อเดือน
ผูต้ อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็ นเพศหญิง จานวน 259 คน คิดเป็ นร้อยละ 64.8
มีอายุระหว่าง 26-33 ปี จานวน 144 คน คิดเป็ นร้อยละ 36.0 มีสถานภาพโสด จานวน 179 คน คิด
เป็ น ร้อยละ 44.8 มี การศึกษาระดับ ปริญ ญาตรี จานวน 175 คน คิ ดเป็ นร้อยละ 43.8 มี อาชี พ
พนักงานบริษัทเอกชน จานวน 145 คน คิดเป็ นร้อยละ 36.2 และมีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 25,001 35,000 บาท จานวน 127 คน คิดเป็ นร้อยละ 31.8
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ตอนที่ 2 การวิเคราะห์ขอ้ มูลเกี่ยวกับส่วนประสมทางการตลาดบริการ
ด้านผลิตภัณฑ์ พบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามมีความคิดเห็นเกี่ยวกับส่วนประสม
ทางการตลาดบริการของผลิตภัณฑ์ออร์แกนิคร้าน All About You ด้านผลิตภัณฑ์ โดยรวมอยู่ใน
ระดับดี มี ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.07 เมื่อจาแนกเป็ นรายข้อแล้ว พบว่า ผลิตภัณ ฑ์ออร์แกนิคร้าน All
About You มี คุณ ภาพ ได้มาตรฐานรับรอง อยู่ในระดับดีมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.24 รองลงมา
ผลิตภัณ ฑ์ออร์แกนิคร้าน All About You มีให้เลือกหลากหลายประเภท อยู่ในระดับ ดี มีค่าเฉลี่ย
เท่ า กับ 4.16 และผลิ ต ภั ณ ฑ์ อ อร์แ กนิ ค ร้า น All About You มี ค วามน่ า เชื่ อ ถื อ อยู่ ใ นระดั บ ดี
มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.10
ด้านราคา พบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามมีความคิดเห็นเกี่ยวกับส่วนประสมทาง
การตลาดบริการของผลิตภัณ ฑ์ออร์แกนิคร้าน All About You ด้านราคา โดยรวมอยู่ในระดับดี
มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.88 เมื่อจาแนกเป็ นรายข้อแล้ว พบว่า ราคามีความคุม้ ค่าเมื่อเปรียบเทียบกับ
อายุการใช้งาน อยู่ในระดับดี มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.07 รองลงมาราคาของผลิตภัณฑ์ในร้านมีให้เลือก
ซื ้อ หลายระดั บ ราคา อยู่ ในระดั บ ดี มี ค่ า เฉลี่ ย เท่ า กั บ 3.95 และราคามี ค วามเหมาะสมเมื่ อ
เปรียบเทียบกับปริมาณ อยู่ในระดับดี มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.83
ด้ า นช่ อ งทางการจั ด จ าหน่ า ย พบว่ า ผู้ต อบแบบสอบถามมี ค วามคิ ด เห็ น
เกี่ ย วกับ ส่ว นประสมทางการตลาดบริก ารของผลิ ต ภัณ ฑ์อ อร์แกนิ ค ร้า น All About You ด้า น
ช่องทางการจัดจาหน่าย โดยรวมอยู่ในระดับ ดี มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.20 เมื่อจาแนกเป็ นรายข้อแล้ว
พบว่า ร้าน All About You มี ช่ องทางการจัดจาหน่ายสินค้าที่หลากหลาย อยู่ในระดับ ดีม าก มี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.25 รองลงมาสามารถสั่งซือ้ ออนไลน์จาก Website Social Media ต่าง ๆ อยู่ใน
ระดับดีมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.22 และร้าน All About You มีสาขาเพียงพอต่อความต้องการของ
ลูกค้า อยู่ในระดับดี มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.17
ด้านส่งเสริมการตลาด พบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามมีความคิดเห็นเกี่ยวกับส่วน
ประสมทางการตลาดบริการของผลิตภัณฑ์ออร์แกนิคร้าน All About You ด้านส่งเสริมการตลาด
โดยรวมอยู่ในระดับดีมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.26 เมื่อจาแนกเป็ นรายข้อแล้ว พบว่า มีการโฆษณา
ประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง อยู่ในระดับดีมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.33 รองลงมามี
สิทธิพิเศษต่าง ๆ ที่น่าสนใจสาหรับสมาชิก อยู่ในระดับดีมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.30 และมีการจัด
โปรโมชั่นอย่างสม่าเสมอ อยู่ในระดับดีมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.29
ด้านบุคคล พบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามมีความคิดเห็นเกี่ยวกับส่วนประสมทาง
การตลาดบริการของผลิ ตภัณ ฑ์ออร์แกนิคร้าน All About You ด้านบุคคล โดยรวมอยู่ในระดับ
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ดีมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.26 เมื่อจาแนกเป็ นรายข้อแล้ว พบว่า มีพนักงานสามารถแก้ไขปัญหาให้
ลูก ค้า ได้เป็ น อย่ า งดี และพนัก งานสุภ าพเรีย บร้อ ย มี อัธ ยาศัย ดี เป็ น มิ ต ร อยู่ในระดับ ดี ม าก
มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.28 รองลงมาจานวนพนักงานมี เพียงพอต่อการให้บริการ อยู่ในระดับ ดีมาก
มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.27 และพนักงานมีความรูใ้ นตัวสินค้า และสามารถแนะนาการใช้ได้เป็ นอย่างดี
อยู่ในระดับดีมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.22
ด้านกระบวนการให้บริการ พบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามมีความคิดเห็นเกี่ยวกับ
ส่วนประสมทางการตลาดบริการของผลิตภัณฑ์ออร์แกนิคร้าน All About You ด้านกระบวนการ
ให้บริการ โดยรวมอยู่ในระดับ ดีมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.25 เมื่อจาแนกเป็ นรายข้อแล้ว พบว่า มี
การอัพเดทข่าวสารผ่ านเว็บไซต์และโซเชียลมี เดียอย่างสม่ าเสมอ อยู่ในระดับ ดีมาก มี ค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 4.30 รองลงมามีความถูกต้อง และมีความสะดวกรวดเร็วในการให้บริการ อยู่ในระดับดี
มาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.26 และพนักงานมีความรู ใ้ นตัวสินค้า และขัน้ ตอนการชาระเงินมีความ
สะดวกรวดเร็ว อยู่ในระดับดี มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.17
ด้านการนาเสนอลักษณะทางกายภาพ พบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามมี ความ
คิดเห็นเกี่ ยวกับส่วนประสมทางการตลาดบริการของผลิตภัณ ฑ์ออร์แกนิคร้าน All About You
ด้านการนาเสนอลักษณะทางกายภาพ โดยรวมอยู่ในระดับ ดี มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.14 เมื่อจาแนก
เป็ นรายข้อแล้ว พบว่า มีการจัดเรียงสินค้าภายในร้านอย่างเป็ นระเบียบ เป็ นหมวดหมู่ อยู่ในระดับ
ดีมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.27 รองลงมามีการติดป้ายราคาไว้อย่างชัดเจน อยู่ในระดับดี มีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 4.19 และแสงสว่างภายในร้านมีความเหมาะสม และเพียงพอ อยู่ในระดับ ดี มีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 4.13
ตอนที่ 3 การวิเคราะห์ขอ้ มูลเกี่ยวกับคุณค่าตราสินค้า
ด้ า นการรู้ จั ก ตราสิ นค้ า พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมี ความคิดเห็นเกี่ ยวกับ
คุณค่าตราสินค้าผลิตภัณฑ์ออร์แกนิคร้าน All About You ด้านการรูจ้ ักตราสินค้า โดยรวมอยู่ใน
ระดับดี มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.15 เมื่อจาแนกเป็ นรายข้อแล้ว พบว่า สามารถจดจาสัญลักษณ์หรือโล
โก้รา้ น All About You ได้เป็ นอย่างดี อยู่ในระดับดี มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.18 รองลงมานึกถึงร้าน All
About You เป็ นลาดับแรกในการซือ้ ผลิตภัณ ฑ์ออร์แกนิค อยู่ในระดับดี มี ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.15
และตราสิ นค้า All About You เป็ นตราสินค้าที่มี ช่ือเสียงและมี ความน่าเชื่อถือ อยู่ในระดับดี มี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.13
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ด้านการรั บ รู้ คุณ ภาพตราสิ นค้า พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมี ความคิดเห็น
เกี่ยวกับคุณค่าตราสินค้าผลิตภัณฑ์ออร์แกนิคร้าน All About You ด้านการรับรูค้ ณ
ุ ภาพตราสินค้า
โดยรวมอยู่ในระดับดี มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.20 เมื่อจาแนกเป็ นรายข้อแล้ว พบว่า ผลิตภัณฑ์ของร้าน
All About You เป็ นสิ น ค้า ที่ มี คุ ณ ภาพ อยู่ ใ นระดั บ ดี ม าก มี ค่ า เฉลี่ ย เท่ า กั บ 4.25 รองลงมา
ผลิตภัณฑ์ออร์แกนิคทามาจากธรรมชาติ และไม่ทดลองกับสัตว์อยู่ในระดับดีมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ
4.24 และรูส้ ึกคุม้ ค่าเมื่อเปรียบเทียบราคาที่ซือ้ ผลิตภัณฑ์ออร์แกนิค กับสินค้าอื่นทั่วไป อยู่ในระดับ
ดี มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.10
ด้ า นความภั ก ดี ต่ อ ตราสิ น ค้ า พบว่ า ผู้ต อบแบบสอบถามมี ค วามคิ ด เห็ น
เกี่ยวกับคุณค่าตราสินค้าผลิตภัณฑ์ออร์แกนิคร้าน All About You ด้านความภักดีต่อตราสินค้า
โดยรวมอยู่ในระดับดี มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.16 เมื่อจาแนกเป็ นรายข้อแล้ว พบว่า ชื่นชอบผลิตภัณฑ์
ออร์แกนิคจากร้าน All About You มากกว่าร้านอื่น ๆ อยู่ในระดับดีมาก มี ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.22
รองลงมาจะบอกต่อบุคคลอื่น ๆ ให้ซือ้ และใช้ผลิตภัณฑ์ออร์แกนิคของร้าน All About You อยู่ใน
ระดับดี มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.16 และแม้จะมีรา้ นจาหน่ายผลิตภัณฑ์ออร์แกนิคเพิ่มมากขึน้ ท่านจะ
ยังคงซือ้ จากร้าน All About You ต่อไป อยู่ในระดับดี มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.10
ด้านความสัม พันธ์กับ ตราสินค้า พบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามมี ความคิดเห็น
เกี่ ยวกับคุณ ค่าตราสิ น ค้าผลิ ตภัณ ฑ์ออร์แกนิคร้าน All About You ด้านความสัม พัน ธ์กับ ตรา
สินค้า โดยรวมอยู่ในระดับดี มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.13 เมื่อจาแนกเป็ นรายข้อแล้ว พบว่า ผลิตภัณฑ์
ของร้านสร้างความเชื่อมั่นและความน่าเชื่อถือให้กับลูกค้า อยู่ในระดับดี มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.17
รองลงมาผลิตภัณฑ์ของร้าน แสดงถึงความปลอดภัย ไม่ มีสารเคมีท่ีเป็ นอันตราย อยู่ในระดับดี มี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.12 และผลิตภัณฑ์ของร้านแสดงถึงเป็ นคนทันสมัย รักสิ่งแวดล้อม อยู่ในระดับดี
มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.10
ตอนที่ 4 การวิ เ คราะห์ข้อ มู ล เกี่ ย วกั บ พฤติ ก รรมภายหลั ง การซื ้อ ผลิ ต ภั ณ ฑ์
ออร์แกนิคร้าน ออล อะเบาท์ ยู ของผูบ้ ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร
พฤติกรรมภายหลังการซือ้ ผลิตภัณฑ์ออร์แกนิคร้าน All About You พบว่า
ผูต้ อบแบบสอบถามมีความคิดเห็นเกี่ยวกับพฤติกรรมภายหลังการซือ้ ผลิตภัณฑ์ออร์แกนิคร้าน All
About Youโดยรวมอยู่ในระดับดี มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.20 เมื่อจาแนกเป็ นรายข้อแล้ว พบว่า มีความ
พึงพอใจในคุณภาพของผลิตภัณฑ์ออร์แกนิคร้าน All About You และซือ้ ผลิตภัณฑ์ออร์แกนิคของ
ร้าน All About You ในครัง้ ถัดไป อยู่ในระดับดีมาก มี ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.24 รองลงมารู ส้ ึกมั่นใจ
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และปลอดภัย เมื่ อได้ใช้ผ ลิ ต ภัณ ฑ์อ อร์แ กนิ ค ร้าน All About You อยู่ในระดับ ดี ม าก มี ค่ าเฉลี่ ย
เท่ากับ 4.23 และจะแนะนาให้บคุ คลที่รูจ้ กั ใช้ผลิตภัณฑ์ออร์แกนิคร้าน All About You อยู่ในระดับ
ดี มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.09
ส่วนที่ 2 การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงอนุมานเพื่อทดสอบสมมติฐาน
สมมติ ฐ านข้ อ ที่ 1 ผู้บ ริโภคที่ มี ลัก ษณะประชากรศาสตร์ ประกอบด้ว ย เพศ อายุ
สถานภาพ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้เฉลี่ยต่อเดือน ที่แตกต่างกันมีพฤติกรรมภายหลังการ
ซือ้ ผลิตภัณฑ์ออร์แกนิคร้าน All About You แตกต่างกัน จาแนกออกเป็ นสมมติฐานย่อย ดังนี ้
สมมติฐานย่อยข้อที่ 1.1 ผูบ้ ริโภคที่มีเพศแตกต่างกัน มีพฤติกรรมภายหลังการซือ้
ผลิตภัณฑ์ออร์แกนิคร้าน All About You ไม่แตกต่างกัน อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05
ซึ่งไม่สอดคล้องกับสมมติฐานที่ตงั้ ไว้
สมมติฐานย่อยข้อที่ 1.2 ผูบ้ ริโภคที่มีอายุแตกต่างกัน มีพฤติกรรมภายหลังการซือ้
ผลิตภัณ ฑ์ออร์แกนิ คร้าน All About You ไม่แตกต่างกัน อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05
ซึ่งไม่สอดคล้องกับสมมติฐานที่ตงั้ ไว้
สมมติฐานย่อยข้อที่ 1.3 ผูบ้ ริโภคที่มีสถานภาพแตกต่างกัน มีพฤติกรรมภายหลัง
การซือ้ ผลิตภัณฑ์ออร์แกนิคร้าน All About You ไม่แตกต่างกัน อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติท่ีระดับ
0.05 ซึ่งไม่สอดคล้องกับสมมติฐานที่ตงั้ ไว้
สมมติ ฐานย่ อ ยข้ อ ที่ 1.4 ผู้บ ริโภคที่ มี ระดับการศึกษาแตกต่างกัน มี พ ฤติกรรม
ภายหลังการซือ้ ผลิตภัณฑ์ออร์แกนิคร้าน All About You ไม่แตกต่างกัน อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ
ที่ระดับ 0.05 ซึ่งไม่สอดคล้องกับสมมติฐานที่ตงั้ ไว้
สมมติฐายย่อยข้อที่ 1.5 ผูบ้ ริโภคที่มีอาชีพแตกต่างกัน มีพฤติกรรมภายหลังการซือ้
ผลิตภัณ ฑ์ออร์แกนิคร้าน All About You ไม่แตกต่างกัน อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05
ซึ่งไม่สอดคล้องกับสมมติฐานที่ตงั้ ไว้
สมมติฐานย่อยข้อที่ 1.6 ผูบ้ ริโภคที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนแตกต่างกัน มีพฤติกรรม
ภายหลังการซือ้ ผลิตภัณฑ์ออร์แกนิคร้าน All About You ไม่แตกต่างกัน อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ
ที่ระดับ 0.05 ซึ่งไม่สอดคล้องกับสมมติฐานที่ตงั้ ไว้
สมมติฐานข้อที่ 2 ส่วนประสมทางการตลาดบริการ ประกอบด้วย ด้านผลิตภัณฑ์ ด้าน
ราคา ด้านช่องทางการจัดจาหน่าย ด้านส่งเสริมการตลาด ด้านบุคคล ด้านกระบวนการ และด้าน
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ลักษณะทางกายภาพ มีอิทธิพลต่อ พฤติกรรมภายหลังการซือ้ ผลิตภัณฑ์ออร์แกนิคร้าน All About
You ของผูบ้ ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร สรุปได้ดงั นี ้
ส่วนประสมทางการตลาดบริการด้านส่งเสริมการตลาด และด้านกระบวนการให้บริการมี
อิทธิพลต่อพฤติกรรมภายหลังการซือ้ ผลิตภัณฑ์ออร์แกนิคร้าน All About You ของผูบ้ ริโภคในเขต
กรุงเทพมหานคร อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติท่รี ะดับ 0.05 โดยสามารถพยากรณ์พฤติกรรมภายหลัง
การซือ้ ผลิตภัณฑ์ออร์แกนิคร้าน All About You ของผูบ้ ริโภค ได้รอ้ ยละ 5.9 (R square = 0.059)
ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานที่ตงั้ ไว้
สมมติฐานข้อที่ 3 คุณค่าตราสินค้า ประกอบด้วย ด้านการรูจ้ ักตราสินค้า ด้านการรับรู ้
คุณภาพตราสินค้า ด้านความภักดีต่อตราสินค้า และด้านความสัมพันธ์กบั ตราสินค้า มีอิทธิพลต่อ
พฤติ ก รรมภายหลั ง การซื ้อ ผลิ ต ภั ณ ฑ์ อ อร์แ กนิ ค ร้า น All About You ของผู้ บ ริ โ ภคในเขต
กรุงเทพมหานคร สรุปได้ดงั นี ้
คุณ ค่ า ตราสิ น ค้า ด้า นการรู จ้ ักตราสิ น ค้า ด้านความภัก ดี ต่ อ ตราสิ น ค้า และด้า น
ความสัมพันธ์กับตราสินค้า มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมภายหลังการซือ้ ผลิตภัณฑ์ออร์แกนิคร้าน All
About You ของผู้บ ริโภคในเขตกรุ ง เทพมหานคร อย่ างมี นัยส าคัญ ทางสถิติ ท่ีระดับ 0.05 โดย
สามารถพยากรณ์พฤติกรรมภายหลังการซือ้ ผลิตภัณฑ์ออร์แกนิคร้าน All About You ของผูบ้ ริโภค
ได้รอ้ ยละ 56.7 (R square = 0.567) ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานที่ตงั้ ไว้

อภิปรายผลการวิจัย
จากผลการศึกษาวิจัยเรื่อง ส่วนประสมทางการตลาดบริการ และคุณค่าตราสินค้าที่มี
อิทธิพลต่อพฤติกรรมภายหลังการซือ้ ผลิตภัณฑ์ออร์แกนิคร้าน All About You ของผูบ้ ริโภคในเขต
กรุงเทพมหานคร สามารถนามาอภิปรายผลได้ดงั นี ้
สมมติ ฐ านข้ อ ที่ 1 ผู้บ ริโภคที่ มี ลัก ษณะประชากรศาสตร์ ประกอบด้ว ย เพศ อายุ
สถานภาพ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้เฉลี่ยต่อเดือน ที่แตกต่างกันมีพฤติกรรมภายหลังการ
ซือ้ ผลิตภัณฑ์ออร์แกนิคร้าน All About You แตกต่างกัน
เพศ ผูบ้ ริโภคที่มีเพศแตกต่างกันมีพฤติกรรมภายหลังการซือ้ ผลิตภัณฑ์ออร์แกนิคร้าน
All About You ไม่ แ ตกต่ า งกั น อย่ า งมี นั ย ส าคั ญ ทางสถิ ติ ท่ี ร ะดั บ 0.05 ซึ่ ง ไม่ ส อดคล้อ งกั บ
สมมติ ฐ านที่ ตั้ง ไว้ เนื่ อ งจากผลิ ต ภัณ ฑ์ อ อร์แ กนิ ค ร้าน All About You มี ห ลากหลายประเภท
ผูบ้ ริโภคสามารถใช้ได้ทุกเพศทัง้ ชายและหญิง ซึ่งในปั จจุบนั ไม่ว่าจะเป็ นเพศชายหรือเพศหญิงมี
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ความสนใจเรื่องสุขภาพมากขึน้ จึงทาให้พฤติกรรมภายหลังการซือ้ ผลิตภัณฑ์ออร์แกนิคร้าน All
About You ไม่แตกต่างกัน ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจยั ของ สุชาวดี ณรงค์ชยั (2563) ได้ทาการศึกษา
เกี่ยวกับ ความรู ้ ทัศนคติ และความตัง้ ใจซือ้ ผลิตภัณฑ์ออร์แกนิคสาหรับดูแลผิวพรรณและเส้นผม
ของผู้บริโภค พบว่า ผูบ้ ริโภคที่มี เพศแตกต่างกัน มี ความรู ต้ ่อ ผลิตภัณ ฑ์ออร์แ กนิคสาหรับดูแล
ผิวพรรณและเส้นผม ไม่แตกต่างกัน
อายุ ผูบ้ ริโภคที่มีอายุแตกต่างกัน มีพฤติกรรมภายหลังการซือ้ ผลิตภัณฑ์ออร์แกนิคร้าน
All About You ไม่ แ ตกต่ า งกั น อย่ า งมี นั ย ส าคั ญ ทางสถิ ติ ท่ี ร ะดั บ 0.05 ซึ่ ง ไม่ ส อดคล้อ งกั บ
สมมติฐานที่ตงั้ ไว้ เนื่องจากผลิตภัณฑ์ออร์แกนิคร้าน All About You เป็ นผลิตภัณฑ์ออร์แกนิค ที่
สามารถใช้ได้ทุกช่วงอายุตงั้ แต่เด็กไปจนถึงผูส้ งู อายุก็สามารถใช้ได้ มีความปลอดภัยสูง ผูบ้ ริโภค
เกิดความมั่นใจในการใช้เพราะเป็ นผลิตภัณฑ์ท่ีผลิตมาจากวัตถุดิบธรรมชาติ จึงทาให้พฤติกรรม
ภายหลังการซือ้ ผลิตภัณฑ์ออร์แกนิคร้าน All About You ไม่แตกต่างกัน ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัย
ของ สุช าวดี ณรงค์ชัย (2563) ได้ท าการศึ ก ษาเกี่ ย วกับ ความรู ้ ทัศ นคติ และความตั้ง ใจซื ้อ
ผลิตภัณฑ์ออร์แกนิคสาหรับดูแลผิวพรรณและเส้นผมของผูบ้ ริโภค พบว่า ผูบ้ ริโภคที่มีอายุแตกต่าง
กัน มีความรู ้ ทัศนคติ และความตัง้ ใจซือ้ ผลิตภัณฑ์ออร์แกนิคสาหรับดูแลผิวพรรณและเส้นผมของ
ผูบ้ ริโภค ไม่แตกต่างกัน
สถานภาพ ผูบ้ ริโภคที่มี สถานภาพแตกต่างกัน มีพฤติกรรมภายหลังการซือ้ ผลิตภัณฑ์
ออร์แ กนิ ค ร้า น All About You ไม่ แ ตกต่ า งกัน อย่ า งมี นั ย ส าคั ญ ทางสถิ ติ ท่ี ร ะดั บ 0.05 ซึ่ ง ไม่
สอดคล้องกับสมมติฐานที่ตงั้ ไว้ เนื่องจากไม่ว่าผูบ้ ริโภคจะอยู่ในสถานภาพใด โสด สมรส หรือหย่า
ร้างก็สามารถเลือกซือ้ ผลิตภัณฑ์ออร์แกนิคร้าน All About You ได้ตามความต้องการของแต่ละคน
จึงทาให้พ ฤติกรรมภายหลังการซือ้ ผลิตภัณ ฑ์ออร์แกนิคร้าน All About You ไม่ แตกต่างกัน ซึ่ง
สอดคล้องกับงานวิจยั ของ สุชาวดี ณรงค์ชยั (2563) ได้ทาการศึกษาเกี่ยวกับ ความรู ้ ทัศนคติ และ
ความตัง้ ใจซือ้ ผลิตภัณฑ์ออร์แกนิคสาหรับดูแลผิวพรรณและเส้นผมของผูบ้ ริโภค พบว่า ผูบ้ ริโภคที่
มี ส ถานภาพแตกต่ างกัน ส่งผลท าให้ความรู ้ ทัศนคติ และความตั้งใจซือ้ ผลิตภัณ ฑ์ออร์แกนิ ค
สาหรับดูแลผิวพรรณและเส้นผมของผูบ้ ริโภค ไม่แตกต่างกัน
ระดับการศึกษา ผูบ้ ริโภคที่มีระดับการศึกษาที่แตกต่างกันมีพฤติกรรมภายหลังการซือ้
ผลิตภัณ ฑ์ออร์แกนิคร้าน All About You ไม่แตกต่างกัน อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติท่ี ระดับ 0.05
ซึ่งไม่สอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั้งไว้ เนื่องจากผูบ้ ริโภคทุกช่วงระดับการศึกษามี การรับรู ข้ อ้ มูล
ข่าวสารและสามารถเข้าถึงสื่อโซเชียลมีเดียในชีวิตประจาวันเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ออร์แกนิคร้าน All
About You ทราบว่าผลิ ตภัณ ฑ์ออร์แ กนิคมี ความปลอดภัยสูง ไม่ มีส่วนผสมของสารเคมี ทาให้

101
มั่ น ใจ ใน คุ ณ ภ าพ แ ล ะ เกิ ด ก ารซื ้ อ ซ ้ า ใน ค รั้ ง ถั ด ไป ซึ่ งส อ ด ค ล้ อ ง กั บ งา น วิ จั ย ข อ ง
สุชาวดี ณรงค์ชัย (2563) ได้ทาการศึกษาเกี่ยวกับ ความรู ้ ทัศนคติ และความตัง้ ใจซือ้ ผลิตภัณฑ์
ออร์แกนิ ค ส าหรับ ดูแลผิ วพรรณและเส้น ผมของผู้บ ริโภค พบว่า ผู้บ ริโภคที่ มี ระดับ การศึก ษา
แตกต่างกัน มีความตัง้ ใจซือ้ ผลิตภัณฑ์ออร์แกนิคสาหรับดูแลผิวพรรณและเส้นผมของผูบ้ ริโภค ไม่
แตกต่างกัน
อาชี พ ผู้บ ริ โ ภคที่ มี อ าชี พ ที่ แ ตกต่ า งกั น มี พ ฤติ ก รรมภายหลั ง การซื ้อ ผลิ ต ภั ณ ฑ์
ออร์แ กนิ ค ร้า น All About You ไม่ แ ตกต่ า งกัน อย่ า งมี นั ย ส าคั ญ ทางสถิ ติ ท่ี ร ะดั บ 0.05 ซึ่ ง ไม่
สอดคล้องกับสมมติฐานที่ตงั้ ไว้ เนื่องจากผลิตภัณฑ์ออร์แกนิคร้าน All About You สามารถใช้ได้
ทุ ก อาชี พ ไม่ ไ ด้จ ากัด ว่ า เป็ น อาชี พ ใดอาชี พ หนึ่ ง จึ ง สามารถใช้ไ ด้ ทุ ก อาชี พ สามารถเลื อ กใช้
ผลิตภัณ ฑ์ออร์แกนิคได้ตามความเหมาะสมและความต้องการของแต่ละคน เนื่องจากความพึง
พอใจเป็ นความรู ส้ ึกของแต่ละบุคคล ไม่ได้ขึน้ อยู่กับอาชีพ จึงทาให้มีพ ฤติกรรมภายหลังการซือ้
ผลิ ต ภั ณ ฑ์ อ อร์แ กนิ ค ร้า น All About You ไม่ แ ตกต่ า งกั น ซึ่ ง สอดคล้ อ งกั บ งานวิ จั ย ของ
สุชาวดี ณรงค์ชัย (2563) ได้ทาการศึกษาเกี่ยวกับ ความรู ้ ทัศนคติ และความตัง้ ใจซือ้ ผลิตภัณฑ์
ออร์แกนิคสาหรับดูแลผิวพรรณและเส้นผมของผู้บริโภค พบว่า ผู้บริโภคที่มี อาชีพ แตกต่างกัน
ส่งผลทาให้ทศั นคติต่อผลิตภัณฑ์ออร์แกนิคสาหรับดูแลผิวพรรณและเส้นผม ไม่แตกต่างกัน
รายได้ เ ฉลี่ ย ต่ อ เดื อ น ผู้บ ริโภคที่ มี รายได้เฉลี่ ย ต่ อ เดื อ นที่ แ ตกต่ า งกัน มี พ ฤติ ก รรม
ภายหลังการซือ้ ผลิตภัณฑ์ออร์แกนิคร้าน All About You ไม่แตกต่างกัน อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ
ที่ระดับ 0.05 ซึ่งไม่สอดคล้องกับสมมติฐานที่ตงั้ ไว้ เนื่องจากผลิตภัณฑ์ออร์แกนิคร้าน All About
You มีให้เลือกหลายระดับราคา อีกทั้งยังมีการจัดโปรโมชั่นอยู่บ่อยครัง้ ทาให้ผูบ้ ริโภคสามารถ
เลื อ กซื ้อ ผลิ ต ภั ณ ฑ์ อ อร์แ กนิ ค ได้ ต ามรายได้ ข องตนเอง ซึ่ ง สอดคล้ อ งกั บ งานวิ จั ย ของ
สุชาวดี ณรงค์ชัย (2563) ได้ทาการศึกษาเกี่ยวกับ ความรู ้ ทัศนคติ และความตัง้ ใจซือ้ ผลิตภัณฑ์
ออร์แกนิคส าหรับดูแลผิวพรรณและเส้นผมของผู้บริโภค พบว่า ผูบ้ ริโภคที่มี รายได้แตกต่างกัน
ส่ง ผลท าให้ทัศ นคติ ความตั้ง ใจซื อ้ ผลิ ตภัณ ฑ์อ อร์แกนิ ค ส าหรับ ดูแลผิ วพรรณและเส้น ผม ไม่
แตกต่างกัน
สมมติฐานข้อที่ 2 ส่วนประสมทางการตลาดบริการ ประกอบด้วย ด้านผลิตภัณฑ์ ด้าน
ราคา ด้านช่องทางการจัดจาหน่าย ด้านส่งเสริมการตลาด ด้านบุคคล ด้านลักษณะทางกายภาพ
และด้านกระบวนการ มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมภายหลังการซือ้ ผลิตภัณฑ์ออร์แกนิคร้าน All About
You ของผูบ้ ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า
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ด้านผลิตภัณฑ์ ไม่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมภายหลังการซือ้ ผลิตภัณฑ์ออร์แกนิคร้าน All
About You ของผูบ้ ริโภคในเขตกรุ งเทพมหานคร เนื่องจากข้อมูลที่ได้รบั จากทางร้านและมี การ
ประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทางต่างๆ ที่ สมาชิกทราบอยู่แล้วว่าผลิตภัณฑ์ออร์แกนิคมีคณ
ุ ภาพและได้
มาตรฐานรับรอง ผลิตจากธรรมชาติไม่มีสารเคมี รวมถึงทางร้านอาจจะไม่มีสินค้าประเภทใหม่
หรือแบรนด์ใหม่ในช่วงที่ผ่านมา หรืออาจจะเป็ นสินค้าที่มีคุณสมบัติใกล้เคียงกัน ไม่แตกต่างกัน
มากนัก จึ ง ท าให้ส่ว นประสมทางการตลาดบริก ารด้านผลิ ต ภัณ ฑ์ไ ม่ มี อิ ท ธิ พ ลต่ อ พฤติ ก รรม
ภายหลังการซือ้ ผลิตภัณ ฑ์ออร์แกนิคร้าน All About You ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัย ของ จุฑารัตน์
ทองสนิท (2562) ศึกษาเกี่ยวกับ ปั จจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกซือ้ ผลิตภัณฑ์ดแู ลผิวหน้า
ออร์แกนิคของผูบ้ ริโภคที่อาศัยอยู่ในเขตกรุ งเทพมหานคร พบว่า ด้านผลิตภัณฑ์ไม่ มีอิทธิพลต่อ
การตั ด สิ น ใจเลื อ กซื ้อ ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ดู แ ลผิ ว หน้ า ออร์แ กนิ ค ของผู้ บ ริ โ ภคที่ อ าศั ย อยู่ ใ นเขต
กรุงเทพมหานคร อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติท่รี ะดับ 0.05
ด้านราคา ไม่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมภายหลังการซือ้ ผลิตภัณฑ์ออร์แกนิคร้าน All About
You ของผูบ้ ริโภคในเขตกรุ งเทพมหานคร เนื่องจากสินค้าออร์แกนิคมี ราคาสูงกว่าสินค้าทั่วไป
ผูบ้ ริโภคอาจมีความรูส้ ึกว่าไม่คมุ้ ค่าเมื่อเปรียบเทียบราคากับปริมาณที่ได้รบั หรือเมื่อเปรียบเทียบ
ราคากับคุณภาพเมื่อได้ทดลองใช้แล้ว ผลลัพธ์ท่ีได้อาจจะรูส้ ึกเฉยๆ ซึ่งขึน้ อยู่กับสภาพผิวของแต่
ละคน จึงทาให้ส่วนประสมทางการตลาดบริการด้านราคาไม่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมภายหลังการ
ซื อ้ ผลิ ตภัณ ฑ์ออร์แ กนิค ร้าน All About You ซึ่ง สอดคล้องกับ งานวิจัยของ จุฑ ารัต น์ ทองสนิ ท
(2562) ได้ทาการศึกษาเกี่ยวกับ ปั จจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกซือ้ ผลิตภัณฑ์ดแู ลผิวหน้า
ออร์แกนิคของผูบ้ ริโภคที่อาศัยอยู่ในเขตกรุ งเทพมหานคร พบว่า ด้านราคาไม่มี อิทธิพ ลต่อการ
ตัดสินใจเลือกซือ้ ผลิตภัณฑ์ดแู ลผิวหน้าออร์แกนิคของผูบ้ ริโภคที่อาศัยอยู่ในเขตกรุงเทพมหานคร
อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติท่รี ะดับ 0.05
ด้านช่องทางการจั ด จาหน่ าย ไม่ มีอิทธิ พ ลต่อพฤติกรรมภายหลังการซื อ้ ผลิตภัณ ฑ์
ออร์แกนิ คร้าน All About You ของผู้บ ริโภคในเขตกรุ ง เทพมหานคร เนื่อ งจากปั จ จุบัน ร้าน All
About You มี ช่ องทางการจัดจ าหน่ายสินค้าที่หลากหลายทั้งออนไลน์และออฟไลน์ แต่ ในช่ วง
สถานการณ์ท่ีผ่านมาสมาชิกของร้าน All About You ส่วนใหญ่มีการสั่งซือ้ สินค้าช่องทางออนไลน์
Website Social Media เท่านั้น ไม่ตอ้ งไปซือ้ สินค้า ที่สาขาของร้านที่ต่างทยอยปิ ดไปบ้างในบาง
สาขา จึง ทาให้ส่วนประสมทางการตลาดบริการด้านช่ องทางการจัด จาหน่ าย ไม่ มี อิท ธิพ ลต่ อ
พฤติกรรมภายหลังการซือ้ ผลิตภัณฑ์ออร์แกนิคร้าน All About You ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ
ศิริวรรณ วิมูลชาติ (2560) ได้ทาการศึกษาเกี่ยวกับกลยุทธ์การตลาดสาหรับผลิตภัณฑ์ออร์แกนิค
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(Organic Product Marketing) ที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซือ้ ของผูบ้ ริโภคในเขตกรุ งเทพมหานคร :
กรณีศึกษา กลุ่มผลิตภัณฑ์ความงามและดูแ ลร่างกาย (Beauty and Personal Care) พบว่า กล
ยุท ธ์ด้า นช่ อ งทางจ าหน่ า ยที่ เหมาะสม และกลยุท ธ์ค วามเป็ น มิ ต รต่ อ สิ่ ง แวดล้อ มและความ
ปลอดภัยของผลิตภัณฑ์ ไม่สง่ ผลต่อการตัดสินใจซือ้ ของผูบ้ ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร
ด้ า นส่ ง เสริ ม การตลาด มี อิ ท ธิ พ ลต่ อ พฤติ ก รรมภายหลั ง การซื ้ อ ผลิ ต ภั ณ ฑ์
ออร์แกนิคร้าน All About You ของผูบ้ ริโภคในเขตกรุ งเทพมหานคร อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติท่ี
ระดับ 0.05 เนื่องจากทางร้าน All About You มีการโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อทัง้ ออนไลน์และ
ออฟไลน์ต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง จัดโปรโมชั่นและสิทธิพิเศษส่วนลดต่าง ๆ อย่างสม่าเสมอ สาหรับ
ผู้บ ริโภคที่ เคยซื อ้ และเคยใช้ผ ลิ ต ภัณ ฑ์อ อร์แกนิ ค ร้า น All About You ซึ่ง เป็ น สมาชิ ก ของร้า น
อาจจะมีการซือ้ สินค้าเป็ นประจาอยู่แล้วหรืออาจจะซือ้ ไม่บ่อยเพื่อสร้างแรงจูงใจในการซือ้ สินค้า
เมื่อใช้สินค้าแล้วเกิดความพึงพอใจในคุณภาพจึงบอกต่อหรือแนะนาให้คนรูจ้ กั ซือ้ และเกิดการซือ้
ซา้ ในครัง้ ถัดไป จึงทาให้ดา้ นส่งเสริมการตลาดมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมภายหลังการซือ้ ผลิตภัณฑ์
ออร์แกนิค ร้าน All About You ซึ่ง สอดคล้องกับ งานวิจัย ของ ภัท รพร ธนสารโสภิณ (2558) ได้
ทาการศึกษาเกี่ยวกับ ปั จจัยที่ส่งผลต่อความพึงพอใจในการใช้ผลิตภัณฑ์ออร์แกนิค (Organic
Beauty Product) ในเขตกรุ งเทพมหานครและปริมณฑล พบว่า ด้านส่งเสริมการตลาด มีผลต่อ
ความพึงพอใจในการใช้ผ ลิ ต ภัณ ฑ์ออร์แกนิค ในเขตกรุ ง เทพมหานครและปริม ณฑล อีกทั้งยัง
สอดคล้องกับงานวิจยั ของ จุฑารัตน์ ทองสนิท (2562) ได้ทาการศึกษาเกี่ยวกับ ปั จจัยที่มีอิทธิพล
ต่ อ การตั ด สิ น ใจเลื อ กซื ้อ ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ดู แ ลผิ ว หน้ า ออร์แ กนิ ค ของผู้บ ริ โ ภคที่ อ าศั ย อยู่ ใ นเขต
กรุงเทพมหานคร พบว่า ด้านส่งเสริมการตลาด มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจ เลือกซือ้ ผลิตภัณฑ์ดแู ล
ผิวหน้าออร์แกนิคของผูบ้ ริโภคที่อาศัยอยู่ในเขตกรุงเทพมหานคร
ด้านบุคคล ไม่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมภายหลังการซือ้ ผลิตภัณฑ์ออร์แกนิคร้าน All About
You ของผูบ้ ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร เนื่องจากร้าน All About You มีสาขาที่ให้บริการลูกค้า
เป็ นจานวนมาก แต่ในช่วงสถานการณ์ท่ีผ่านมาทางร้าน All About You ได้มีการปิ ดสาขาไปบาง
สาขาเพื่อเป็ นการลดต้นทุน ทาให้ลูกค้าที่เป็ นสมาชิกเปลี่ยนพฤติกรรมมาซือ้ สินค้าผ่านช่องทาง
ออนไลน์แทน ดังนัน้ จึงทาให้ส่วนประสมทางการตลาดบริการด้านบุคคล ไม่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรม
ภายหลังการซือ้ ผลิตภัณ ฑ์ออร์แกนิคร้าน All About You ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ จุฑารัตน์
ทองสนิท (2562) ได้ทาการศึกษาเกี่ยวกับ ปั จจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกซือ้ ผลิตภัณ ฑ์
ดูแลผิ วหน้าออร์แกนิคของผู้บริโภคที่อาศัยอยู่ในเขตกรุ งเทพมหานคร พบว่า ด้านบุคคล ไม่ มี
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อิทธิพลต่อการตัดสินใจ เลือกซือ้ ผลิตภัณฑ์ดูแลผิวหน้าออร์แกนิคของผูบ้ ริโภคที่อาศัยอยู่ในเขต
กรุงเทพมหานคร
ด้ า นกระบวนการให้ บ ริ ก าร มี อิ ท ธิ พ ลต่ อ พฤติ ก รรมภายหลัง การซื ้อ ผลิ ต ภั ณ ฑ์
ออร์แกนิคร้าน All About You ของผูบ้ ริโภคในเขตกรุ งเทพมหานคร อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติท่ี
ระดับ 0.05 เนื่องทางร้าน All About You จะมีการอัพเดทข้อมูลข่าวสารผ่านเว็บไซต์และโซเชียล
มีเดียอย่างสม่ าเสมอทั้งออนไลน์และออฟไลน์ รวมถึงมีระบบขัน้ ตอนในการชาระเงินที่มีความ
ทันสมัย หลากหลายช่ องทางและมีความถูกต้อง สะดวกรวดเร็วเพื่ออานวยความสะดวกทาให้
ผูบ้ ริโภคเกิดความประทับใจ พึงพอใจจนเกิดการซือ้ ซา้ ในครัง้ ถัดไป จึ ง ทาให้ดา้ นกระบวนการ
ให้บ ริก ารมี อิท ธิ พ ลต่ อ พฤติ กรรมภายหลังการซื อ้ ผลิ ต ภัณ ฑ์ออร์แ กนิ ค ร้าน All About You ซึ่ง
สอดคล้องกับงานวิจยั ของ จุฑารัตน์ ทองสนิท (2562) ได้ทาการศึกษาเกี่ยวกับ ปั จจัยที่มีอิทธิพล
ต่ อ การตั ด สิ น ใจเลื อ กซื ้อ ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ดู แ ลผิ ว หน้ า ออร์แ กนิ ค ของผู้บ ริ โ ภคที่ อ าศั ย อยู่ ใ นเขต
กรุงเทพมหานคร พบว่า ด้านกระบวนการให้บริการ มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกซือ้ ผลิตภัณฑ์
ดูแลผิ วหน้าออร์แกนิ คของผู้บ ริโภคที่อาศัย อยู่ในเขตกรุ งเทพมหานคร อีกทั้งยัง สอดคล้องกับ
งานวิจัยของ ภัทรพร ธนสารโสภิณ (2558) ได้ทาการศึกษาเกี่ยวกับ ปั จจัยที่ส่งผลต่อความพึง
พอใจในการใช้ผ ลิ ต ภัณ ฑ์อ อร์แกนิค (Organic Beauty Product) ในเขตกรุ ง เทพมหานครและ
ปริมณฑล พบว่า ด้านกระบวนการให้บริการกายภาพ มีผลต่อความพึงพอใจในการใช้ผลิตภัณฑ์
ออร์แกนิคในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล
ด้านการนาเสนอลักษณะทางกายภาพ ไม่ มี อิทธิพ ลต่อพฤติกรรมภายหลังการซื อ้
ผลิตภัณ ฑ์ออร์แกนิคร้าน All About You ของผูบ้ ริโภคในเขตกรุ งเทพมหานคร เนื่องจากปั จจุบัน
พฤติกรรมผูบ้ ริโภคเปลี่ยนไป มีการซือ้ สินค้าออร์แกนิคทางช่องทางออนไลน์มากขึ ้น โดยไม่จาเป็ น
จะต้องไปที่สาขาหน้าร้าน อีกทัง้ ลูกค้าสามารถค้นหาข้อมูลผลิตภัณฑ์ของร้านได้ทางสื่อโซเชียล
มีเดียต่างๆ ซึ่งทาให้ส่วนประสมทางการตลาดบริการด้านการนาเสนอลักษณะทางกายภาพ ไม่มี
อิทธิพลต่อพฤติกรรมภายหลังการซือ้ ผลิตภัณฑ์ออร์แกนิคร้าน All About You ซึ่งสอดคล้องกับ
งานวิจัยของ ภัทรพร ธนสารโสภิณ (2558) ได้ทาการศึกษาเกี่ยวกับ ปั จจัยที่ส่งผลต่อความพึง
พอใจในการใช้ผ ลิ ต ภัณ ฑ์อ อร์แกนิค (Organic Beauty Product) ในเขตกรุ ง เทพมหานครและ
ปริม ณฑล พบว่า ด้านการน าเสนอลัก ษณะทางกายภาพ ไม่ มี ผ ลต่ อความพึง พอใจในการใช้
ผลิตภัณฑ์ออร์แกนิคในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล
ส่วนประสมทางการตลาดบริการ ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านช่องทางการจัดจาหน่าย
ด้านบุคคล ด้านการนาเสนอลักษณะทางกายภาพ โดย 5 ด้านนีไ้ ม่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมภายหลัง
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การซื อ้ ผลิ ตภัณ ฑ์ออร์แกนิ คร้าน All About You อาจเนื่องจากแบบสอบถามในแต่ ละด้าน ข้อ
คาถามอาจจะมีความซา้ ซ้อนหรือใกล้เคียงกันมากจึงทาให้กลุ่มตัวอย่างที่เป็ นสมาชิกของร้าน All
About You เกิดความเข้าใจคลาดเคลื่อนในการตอบแบบสอบถามได้
สมมติฐานข้อที่ 3 คุณค่าตราสินค้า ประกอบด้วย ด้านการรูจ้ ักตราสินค้า ด้านการรับรู ้
คุณภาพตราสินค้า ด้านความภักดีต่อตราสินค้า และด้านความสัมพันธ์กบั ตราสินค้า มีอิทธิพลต่อ
พฤติ ก รรมภายหลั ง การซื ้อ ผลิ ต ภั ณ ฑ์ อ อร์แ กนิ ค ร้า น All About You ของผู้ บ ริ โ ภคในเขต
กรุงเทพมหานคร
ด้ า นการรู้ จั ก ตราสิ น ค้ า มี อิ ท ธิ พ ลต่ อ พฤติ ก รรมภายหลั ง การซื ้อ ผลิ ต ภั ณ ฑ์
ออร์แกนิคร้าน All About You ของผูบ้ ริโภคในเขตกรุ งเทพมหานคร อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติท่ี
ระดับ 0.05 เนื่องจากทางร้าน All About You มีสญ
ั ลักษณ์หรือโลโก้ของผลิตภัณฑ์ท่ีมีความเป็ น
เอกลักษณ์ทาให้ผูบ้ ริโภคสามารถจดจาได้เป็ นอย่างดี ประกอบกับร้าน All About You เป็ นลาดับ
ต้นๆ ที่ได้รวบรวมผลิ ตภัณ ฑ์ออร์แกนิคจากหลากหลายประเทศอยู่ในร้านเดียวกัน แต่ปัจจุบัน
พฤติกรรมผูบ้ ริโภคได้มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ชอบทดลองผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ อยู่เสมอ เบื่อ
ง่าย ไม่ ช อบใช้ผ ลิ ตภัณ ฑ์เดิม เป็ นเวลานาน และอาจจะไม่ ซือ้ ซ า้ นอกจากนีป้ ั จ จุบันได้มี รา้ นที่
จาหน่ายผลิตภัณฑ์ออร์แกนิคเป็ นจานวนมากทาให้ผบู้ ริโภคมีทางเลือกเพิ่มมากขึน้ ซึ่งทาให้คณ
ุ ค่า
ตราสิ น ค้า ด้า นการรู จ้ ัก ตราสิ น ค้า มี อิ ท ธิ พ ลในทิ ศ ทางตรงข้ามกับ พฤติ ก รรมภายหลัง การซื ้อ
ผลิตภัณฑ์ออร์แกนิคร้าน All About You ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจยั ของ ณัฐชา สุทธิวงศ์ (2563) ได้
ทาการศึกษาเกี่ยวกับ ปั จจัยที่ส่งผลต่อความพึงพอใจและการซือ้ ซา้ ของเครื่องสาอางออร์แกนิค
พบว่า การรู จ้ ักตราสิ น ค้ามี ผ ลต่ อการซื อ้ ซ า้ ของลูก ค้าที่ มี ต่อ เครื่องส าอางออร์แกนิค อีก ทั้งยัง
สอดคล้องกับงานวิจยั ของ ณัฐพร เหล่าสีพงษ์ (2562)ได้ทาการศึกษาเกี่ยวกับ กลยุทธ์การจัดการ
ทางธุ ร กิ จ ของผลิ ต ภั ณ ฑ์ อิ น ทรี ย์ (organic) ประเภทเครื่ อ งส าอางและสกิ น แคร์ใ นเขต
กรุ งเทพมหานคร: มุมมองจากผู้บริโภค พบว่า ด้านการรู จ้ ักตราสินค้า มีผลต่อพฤติกรรมการซือ้
ของผู้ บ ริ โ ภคกลุ่ ม ตั ว อย่ า งที่ เ คยซื ้อ และไม่ เคยซื ้อ ผลิ ต ภั ณ ฑ์ อิ น ทรี ย์ (Organic) ประเภท
เครื่องสาอางและสกินแคร์ ในเขตกรุงเทพมหานคร
ด้านการรับรู้คุณภาพตราสินค้า ไม่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมภายหลังการซือ้ ผลิตภัณฑ์
ออร์แกนิคร้าน All About You ของผูบ้ ริโภคในเขตกรุ งเทพมหานคร เนื่องจากปั จ จุบัน ผู้บริโภค
ทราบดีอยู่แล้วว่าผลิตภัณฑ์ออร์แกนิคของร้าน All About You เป็ นสินค้าที่มีคุณภาพ ทามาจาก
ธรรมชาติ ค วามปลอดภัยและไม่ ทดลองกับ สัต ว์ อีก ทั้งผลลัพ ธ์ในการใช้ผลิ ต ภัณ ฑ์ออร์แกนิ ค

106
ประเภทสกินแคร์ขึน้ อยู่กบั สภาพผิวของแต่ละบุคคล และเนื่องจากแบบสอบถามในแต่ละด้าน ข้อ
คาถามอาจจะมีความซา้ ซ้อนหรือใกล้เคียงกันมากจึงทาให้กลุ่มตัวอย่างที่เป็ นสมาชิกของร้าน All
About You เกิดความเข้าใจคลาดเคลื่อนในการตอบแบบสอบถามได้ จึงทาให้คุณค่าตราสินค้า
ด้านการรับรูค้ ณ
ุ ภาพตราสินค้าไม่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมภายหลังการซือ้ ผลิตภัณฑ์ออร์แกนิคร้าน
All About You ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจยั ของ ณัฐพร เหล่าสีพงษ์ (2562) ได้ทาการศึกษาเกี่ยวกับ
กลยุทธ์การจัดการทางธุรกิจของผลิตภัณฑ์อินทรีย์ (organic) ประเภทเครื่องสาอางและสกินแคร์
ในเขตกรุงเทพมหานคร: มุมมองจากผู้บริโภค พบว่า ด้านการรับรูค้ ุณภาพตราสินค้า ไม่มีผลต่อ
พฤติกรรมการซือ้ ของผูบ้ ริโภคกลุ่มตัวอย่างที่เคยซือ้ และไม่เคยซือ้ ผลิตภัณฑ์อินทรีย์ (Organic)
ประเภทเครื่องสาอางและสกินแคร์ ในเขตกรุงเทพมหานคร
ด้ า นความภั ก ดี ต่ อ ตราสิ น ค้ า มี อิ ท ธิ พ ลต่ อ พฤติ ก รรมภายหลัง การซื อ้ ผลิ ต ภัณ ฑ์
ออร์แกนิคร้าน All About You ของผูบ้ ริโภคในเขตกรุ งเทพมหานคร อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติท่ี
ระดับ 0.05 เนื่ องจากความภัก ดีต่ อตราสิ น ค้าเป็ น ส่วนที่ ส าคัญ ที่สุด ของคุณ ค่ าตราสิ นค้า ถ้า
ผูบ้ ริโภคไม่เห็นความแตกต่างของร้านที่จาหน่ายผลิตภัณฑ์ออร์แกนิคแต่ละตราจะเป็ นสาเหตุท่ี ทา
ให้ผบู้ ริโภคตัดสินใจเลือกซือ้ ตราสินค้าอื่นได้ แต่ถา้ ผูบ้ ริโภคมีความภักดีต่อตราสินค้าก็จะซือ้ สินค้า
ซา้ อย่างต่อเนื่อง และมีการแนะนาและบอกต่อให้บุคคลอื่นหรือบุคคลที่รูจ้ กั ใช้ดว้ ย จึงทาให้คณ
ุ ค่า
ตราสิ นค้าด้านความภักดีต่อตราสินค้า มี อิทธิ พ ลในทิศทางเดียวกับ พฤติกรรมภายหลังการซื อ้
ผลิตภัณฑ์ออร์แกนิคร้าน All About You ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจยั ของ ณัฐชา สุทธิวงศ์ (2563) ได้
ทาการศึกษาเกี่ยวกับ ปั จจัยที่ส่งผลต่อความพึงพอใจและการซือ้ ซา้ ของเครื่องสาอางออร์แกนิค
พบว่า ด้านความภักดีต่อตราสินค้ามีผลต่อการซื อ้ ซา้ ของลูกค้าที่มีต่อเครื่องสาอางออร์แกนิค อีก
ทัง้ ยังสอดคล้องกับงานวิจัยของ ณัฐพร เหล่าสีพงษ์ (2562)ได้ทาการศึกษาเกี่ยวกับ กลยุทธ์การ
จัด การทางธุ รกิ จ ของผลิ ต ภัณ ฑ์อิ น ทรีย์ (organic) ประเภทเครื่อ งส าอางและสกิ น แคร์ในเขต
กรุงเทพมหานคร : มุมมองจากผูบ้ ริโภค พบว่า ด้านความภักดีต่อตราสินค้ามีผลต่อพฤติกรรมการ
ซื ้อ ของผู้บ ริโภคกลุ่ม ตัว อย่ า งที่ เคยซื ้อ และไม่ เคยซื ้อ ผลิ ต ภั ณ ฑ์อิ น ทรี ย์ (Organic) ประเภท
เครื่องสาอางและสกินแคร์ ในเขตกรุงเทพมหานคร
ด้านความสัม พันธ์กั บตราสินค้า มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมภายหลังการซือ้ ผลิตภัณ ฑ์
ออร์แกนิคร้าน All About You ของผูบ้ ริโภคในเขตกรุ งเทพมหานคร อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติท่ี
ระดับ 0.05 เนื่ องจากผลิ ตภัณ ฑ์ออร์แกนิค ของร้าน All About You มี ความน่าเชื่อถื อ แสดงถึง
ความปลอดภัยไม่มีสารเคมีท่เี ป็ นอันตราย นอกจากนีผ้ บู้ ริโภคที่ใช้ผลิตภัณฑ์ออร์แกนิคยังแสดงถึง
ความเป็ น คนทัน สมัย รัก สิ่ งแวดล้อม เป็ น การสร้างทัศ นคติ ท่ี ดี ด้านบวกให้กับ ตราสิ น ค้า เมื่ อ
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ผูบ้ ริโภคเกิดความพึงพอใจก็จะเกิดการซือ้ ซา้ จึง ทาให้คุณค่าตราสินค้าด้านความสัมพันธ์กบั ตรา
สินค้ามีอิทธิพลในทิศทางเดียวกับพฤติกรรมภายหลังการซือ้ ผลิตภัณฑ์ออร์แกนิคร้าน All About
You ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจยั ของ ณัฐชา สุทธิวงศ์ (2563) ได้ทาการศึกษาเกี่ยวกับ ปั จจัยที่ส่งผล
ต่อความพึงพอใจและการซือ้ ซา้ ของเครื่องสาอางออร์แกนิค พบว่า ด้านความสัมพันธ์กบั ตราสินค้า
มี ผลต่ อการซื อ้ ซ า้ ของลูกค้าที่มี ต่อเครื่องส าอางออร์แกนิค อีกทั้งยัง สอดคล้องกับงานวิจัยของ
ณัฐพร เหล่าสีพงษ์ (2562)ได้ทาการศึกษาเกี่ยวกับ กลยุทธ์การจัดการทางธุรกิจของผลิตภัณ ฑ์
อิ น ทรีย์ (organic) ประเภทเครื่อ งส าอางและสกิ น แคร์ในเขตกรุ ง เทพมหานคร : มุม มองจาก
ผูบ้ ริโภค พบว่า ด้านความสัมพันธ์กบั ตราสินค้ามีผลต่อพฤติกรรมการซือ้ ของผูบ้ ริโภคกลุม่ ตัวอย่าง
ที่เคยซือ้ และไม่เคยซื อ้ ผลิตภัณ ฑ์อินทรีย์ (Organic) ประเภทเครื่องสาอางและสกินแคร์ ในเขต
กรุงเทพมหานคร

ข้อเสนอแนะทีไ่ ด้จากการวิจัย
จากผลการวิจัยเรื่อง ส่วนประสมทางการตลาดบริการและคุณค่าตราสินค้าที่มีอิทธิพล
ต่ อ พฤติ ก รรมภายหลัง การซื ้อ ผลิ ต ภั ณ ฑ์อ อร์แ กนิ ค ร้า น All About You ของผู้บ ริโภคในเขต
กรุงเทพมหานคร ผูว้ ิจยั มีขอ้ เสนอแนะดังนี ้
1. คุณ ค่ า ตราสิ น ค้า ด้านความภัก ดี ต่ อ ตราสิ น ค้า ร้า น All About You ผู้จัด การฝ่ าย
การตลาดควรมีการเพิ่มสินค้าผลิตภัณฑ์ออร์แกนิคให้มีหลากหลายประเภท หลากหลายแบรนด์
อย่างสม่าเสมอ เพื่อให้ตอบสนองกับความต้องการของลูกค้าที่แตกต่างกันได้เพิ่มมากขึน้ โดยทา
ควบคู่ไ ปกับ ส่ ว นประสมทางการตลาดบริก ารด้า นส่ ง เสริม การตลาด และด้า นกระบวนการ
ให้บริการ อีกทัง้ ควรเน้นสร้างการรับรูใ้ ห้ผบู้ ริโภคผลิตภัณฑ์ออร์แกนิคอย่างต่อเนื่องว่า All About
You เป็ นร้านค้าที่รวบรวมผลิ ตภัณ ฑ์ออร์แกนิคชั้นนาจากทั่วโลกที่มี คุณ ภาพ ปลอดภัยและได้
มาตรฐาน นอกจากนีค้ วรมี การจัดกิจกรรมส่งเสริม การขาย เช่ น ถ้ามี การแนะนาให้คนรู จ้ ักซื อ้
สินค้าหรือสมัครสมาชิกจะได้รบั สิทธิพิเศษต่างๆ หรือมีการทดลองให้ใช้สินค้าฟรีสาหรับลูกค้าใหม่
เป็ นต้น
2. คุณ ค่าตราสินค้า ด้านความสัมพันธ์กับตราสินค้า ผูจ้ ัดการฝ่ ายการตลาดควรมีการ
ปรับปรุงและพัฒนาผลิตภัณฑ์โดยใช้กลยุทธ์ทางการตลาดปรับให้เข้ากับผลิตภัณฑ์เป็ นการสร้าง
ภาพลักษณ์ท่ีดีให้กับตราสินค้า นอกจากนีย้ ังเป็ นสร้างความเชื่อมั่นและความน่าเชื่อถืออีกด้วย
เช่น จัดกิจกรรมเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมเพื่อเป็ นการแสดงถึงผลิตภัณฑ์ออร์แกนิคร้าน All About You
เป็ นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ปลอดภัย ไม่มีสารเคมี
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3. ส่วนประสมทางการตลาดบริการ ด้านส่งเสริมการตลาด ผูจ้ ดั การฝ่ ายลูกค้าสัมพันธ์
ควรมีการจัดกิจกรรมส่งเสริมการขายทัง้ ช่องทางออนไลน์และออฟไลน์เพิ่มเติม เช่น โปรโมชั่น 1111 หรือ 12-12 มีการมอบส่วนลด สิทธิพิเศษหรือของสมนาคุณให้กับสมาชิก โปรโมชั่นจัดส่งฟรี
หรือโปรโมชั่นอื่นๆ เพื่อเป็ นการรักษาฐานลูกค้าเดิมและเพิ่มฐานลูกค้าใหม่อีกด้วย
4. ส่วนประสมทางการตลาดบริการ ด้านกระบวนการให้บริการ ผูจ้ ัดการฝ่ ายการตลาด
ควรมีการเพิ่มช่องทางการชาระเงินให้มีความหลากหลายเพื่ออานวยความสะดวกให้กบั ลูกค้า และ
ในการให้บริการควรมีความสะดวก รวดเร็ว ถูกต้อง ไม่มีความผิดพลาดเกิดขึน้

ข้อเสนอแนะในงานวิจัยครั้งต่อไป
1. จากการศึกษาวิจยั ในครัง้ นีผ้ วู้ ิจัยได้ศึกษากลุ่มตัวอย่างเฉพาะกลุ่ม คือเป็ นผูบ้ ริโภคที่
เคยซือ้ และเคยใช้ผลิตภัณฑ์ออร์แกนิคร้าน All About You โดยเป็ นสมาชิกของร้าน ในการศึกษา
ครั้ง ต่ อ ไปอาจจะศึ ก ษากลุ่ม อื่ น ๆ เพิ่ ม เติ ม เช่ น ผู้บ ริโภคที่ ไม่ เคยซื อ้ และไม่ เคยใช้ผ ลิ ต ภัณ ฑ์
ออร์แกนิคร้าน All About You เป็ นการปรับใช้กลยุทธ์ทางการตลาดเพื่อเพิ่ม จานวนกลุ่ม ลูกค้า
ใหม่ๆ และเพิ่มยอดขายให้มากขึน้
2. ควรศึกษาเกี่ยวกับปั จจัยอื่นๆ เพิ่มเติม เช่น ความพึงพอใจที่มีผลต่อการใช้บริการร้าน
All About You เพื่ อ ทาให้ท ราบความพึง พอใจของผู้ท่ีม าเข้าใช้บ ริการ หรือศึกษาเกี่ ย วกับ การ
ตัดสินใจซือ้ เพื่อทาให้ทราบเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ในการตัดสินใจซือ้ โดยนาข้อมูลที่ได้ไปพัฒ นา
ปรับปรุง และวางแผนการตลาดให้สอดคล้องกับความต้องการของผูบ้ ริโภคให้มากที่สดุ
3. ในการศึกษาครัง้ ต่อไป ควรศึกษาข้อมูลเชิงลึกเพิ่มขึน้ เช่น สัมภาษณ์ผูใ้ ช้ผลิตภัณฑ์
ออร์แกนิคร้าน All About You เพื่อให้ได้ขอ้ มูลที่สมบูรณ์มากขึน้
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แบบสอบถามของการวิจัย
เรื่อง ส่วนประสมทางการตลาดบริการและคุณค่าตราสินค้าทีม่ อี ิทธิพลต่อ
พฤติกรรมภายหลังการซือ้ ผลิตภัณฑ์ออร์แกนิคร้าน All About You
ของผู้บริโภคในเขตกรุ งเทพมหานคร
___________________________________________________________________________

คาชีแ้ จงเกี่ยวกับแบบสอบถาม
แบบสอบถามนีม้ ีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาส่วนประสมทางการตลาดบริการและคุณค่าตรา
สิ น ค้าที่ มี อิท ธิ พ ลต่ อ พฤติ ก รรมภายหลัง การซื อ้ ผลิ ต ภัณ ฑ์อ อร์แ กนิ ค ร้าน All About You ของ
ผูบ้ ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร โดยแบบสอบถามฉบับนีเ้ ป็ นส่วนหนึ่ง ในการศึกษาของนิสิตระดับ
ปริญญาโทตามหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาการจัดการ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ผูว้ ิจัยขอความกรุ ณ าจากท่านในการตอบแบบสอบถามให้ครบทุกข้อตามความเป็ นจริง
โดยข้อมูลที่ท่านตอบแบบสอบถามจะถูกเก็บเป็ นความลับ และนาไปใช้ในการศึกษาเท่านัน้ ผูว้ ิจยั
ขอขอบพระคุณในความร่วมมือที่ทกุ ท่านเสียสละเวลาอันมีค่าในการตอบแบบสอบถามครัง้ นี ้
แบบสอบถามแบ่งออกเป็ น 4 ส่วน ดังนี ้
ส่วนที่ 1 ข้อมูลด้านลักษณะประชากรศาสตร์ของผูต้ อบแบบสอบถาม
ส่ ว นที่ 2 ข้ อ มู ล ส่ ว นประสมทางการตลาดบริ ก ารของผลิ ต ภั ณ ฑ์ อ อร์แ กนิ ค ร้า น
All About You
ส่วนที่ 3 ข้อมูลเกี่ยวกับคุณค่าตราสินค้าของผลิตภัณฑ์ออร์แกนิคร้าน All About You
ส่วนที่ 4 พฤติกรรมภายหลังการซือ้ ผลิตภัณฑ์ออร์แกนิคร้าน All About You
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ส่วนที่ 1 ลักษณะทางประชากรศาสตร์ของผูต้ อบแบบสอบถาม
คาชีแ้ จง โปรดทาเครื่องหมาย ✓ ลงในช่อง  ที่ตรงกับความเป็ นจริงของท่านมากที่สดุ
1. เพศ
 1. ชาย

 2. หญิง

2. อายุ
 1. 18-25 ปี

 2. 26-33 ปี

 3. 34-41 ปี

 4. 42-49 ปี

 5. ตัง้ แต่ 50 ปี ขึน้ ไป
3. สถานภาพ
 1. โสด
 2. สมรส / อยู่ดว้ ยกัน
 3. หย่าร้าง / แยกกันอยู่
4. ระดับการศึกษา
 1. ต่ากว่าปริญญาตรี
 2. ปริญญาตรี
 3. สูงกว่าปริญญาตรี
5. อาชีพ
 1. ข้าราชการ / พนักงานรัฐวิสาหกิจ

 2. พนักงานบริษัทเอกชน

 3. ธุรกิจส่วนตัว

 4. พ่อบ้าน / แม่บา้ น

 5. นักศึกษา / นิสิต

 6. อื่นๆ โปรดระบุ........................

6. รายได้ต่อเดือน
 1. ต่ากว่าหรือเท่ากับ 15,000 บาท

 2. 15,001 – 25,000 บาท

 3. 25,001 – 35,000 บาท

 4. 35,001 – 45,000 บาท

 5. 45,001 – 55,000 บาท

 6. 55,001 บาทขึน้ ไป
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ส่วนที่ 2 ส่วนประสมทางการตลาดบริการของผลิตภัณฑ์ออร์แกนิค ร้าน All About You
คาชีแ้ จง โปรดทาเครื่องหมาย ✓ลงในช่องที่ตรงกับความคิดเห็นของท่านมากที่สดุ เพียงคาตอบ
เดียว
ระดับความคิดเห็น
5
ข้อ

ส่วนประสมทางการตลาดบริการ

ด้านผลิตภัณฑ์
1
2
3
4
5

ผลิตภัณฑ์ออร์แกนิคร้าน All About You มี
คุณภาพ ได้มาตรฐานรับรอง
ผลิตภัณฑ์ออร์แกนิคร้าน All About You มี
ให้เลือกหลากหลายประเภท
ผลิตภัณฑ์ออร์แกนิคร้าน All About You มี
ความน่าเชื่อถือ
บรรจุภณ
ั ฑ์มีการออกแบบทีส่ วยงาม
ผลิตภัณฑ์เป็ นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และ
ปลอดภัยต่อผูใ้ ช้
ด้านราคา

6
7
8
9

ราคามีความเหมาะสมเมือ่ เปรียบเทียบกับ
คุณภาพ
ราคามีความคุม้ ค่าเมือ่ เปรียบเทียบกับอายุ
การใช้งาน
ราคาของผลิตภัณฑ์ในร้านมีให้เลือกซือ้
หลายระดับราคา
ราคามีความเหมาะสมเมือ่ เปรียบเทียบกับ
ปริมาณ

4

3

เห็น เห็นด้วย ไม่แน่ใจ
ด้วย
อย่างยิง่

2

1

ไม่เห็น
ด้วย

ไม่เห็น
ด้วย
อย่างยิง่
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ระดับความคิดเห็น
5
ข้อ

ส่วนประสมทางการตลาดบริการ

ด้านช่องทางการจัดจาหน่าย
10
11

ร้าน All About You มีชอ่ งทางการจัดจาหน่าย
สินค้าทีห่ ลากหลาย
ร้าน All About You มีสาขาเพียงพอต่อความ
ต้องการของลูกค้า

12 ทาเล ทีต่ งั้ ของร้านสะดวกต่อการเดินทาง
13

14
15
16

สามารถสั่งซือ้ ออนไลน์จาก Website Social
Media ต่างๆ
ด้านการส่งเสริมทางการตลาด
มีการโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อต่างๆ อย่าง
ต่อเนื่อง
มีการโฆษณาประชาสัมพันธ์สินค้าให้เป็ นทีร่ ูจ้ กั
ผ่านช่องทางทีห่ ลากหลาย
มีการให้ขอ้ มูลผลิตภัณฑ์ออร์แกนิคทีน่ ่าสนใจ
อย่างเหมาะสม

17 มีการจัดโปรโมชั่นอย่างสม่าเสมอ
18 มีสิทธิ พิเศษต่างๆ ทีน่ ่าสนใจสาหรับสมาชิก
ด้านบุคคล
19 พนักงานสุภาพเรียบร้อย มีอธั ยาศัยดี เป็ นมิตร
20

พนักงานมีความรูใ้ นตัวสินค้า และสามารถ
แนะนาการใช้ได้เป็ นอย่างดี

21 จานวนพนักงานมีเพียงพอต่อการให้บริการ
22

พนักงานสามารถแก้ไขปัญหาให้ลูกค้าได้เป็ น
อย่างดี

4

3

2
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118
ระดับความคิดเห็น
5
ข้อ

ส่วนประสมทางการตลาดบริการ

ด้านกระบวนการให้บริการ
23 ขัน้ ตอนการชาระเงินมีความสะดวกรวดเร็ว
24
25

มีการอัพเดทข่าวสารผ่านเว็บไซต์และโซเชียล
มีเดียอย่างสม่าเสมอ
มีความถูกต้อง และมีความสะดวกรวดเร็วในการ
ให้บริการ
ด้านการนาเสนอลักษณะทางกายภาพ

26

มีการจัดเรียงสินค้าภายในร้านอย่างเป็ นระเบียบ
เป็ นหมวดหมู่

27 มีรูปแบบการจัดร้านทีส่ ะอาด เรียบร้อย
28
29

มีขอ้ มูลเกีย่ วกับแนะนาผลิตภัณฑ์ออร์แกนิค
เพื่ออานวยความสะดวกให้แก่ผบู้ ริโภค
แสงสว่างภายในร้านมีความเหมาะสม และ
เพียงพอ

30 มีการติดป้ายราคาไว้อย่างชัดเจน

4

3

2
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119
ส่วนที่ 3 คุณค่าตราสินค้าผลิตภัณฑ์ออร์แกนิคร้าน All About You
คาชีแ้ จง โปรดทาเครื่องหมาย ✓ลงในช่องที่ตรงกับความคิดเห็นของท่านมากที่สดุ เพียงคาตอบ
เดียว
5
ข้อ

คุณค่าตราสินค้า

ด้านการรู้จักตราสินค้า
1
2
3

ตราสินค้า All About You เป็ นตราสินค้าทีม่ ี
ชื่อเสียงและมีความน่าเชื่อถือ
ท่านสามารถจดจาสัญลักษณ์หรือโลโก้รา้ น All
About You ได้เป็ นอย่างดี
ท่านนึกถึงร้าน All About You เป็ นลาดับแรกใน
การซือ้ ผลิตภัณฑ์ออร์แกนิค
ด้านการรับรู้คณ
ุ ภาพตราสินค้า

4
5
6

ผลิตภัณฑ์ของร้าน All About You เป็ นสินค้าที่
มีคณ
ุ ภาพ
ผลิตภัณฑ์ออร์แกนิคทามาจากธรรมชาติ และ
ไม่ทดลองกับสัตว์
รูส้ ึกคุม้ ค่าเมือ่ เปรียบเทียบราคาทีซ่ อื ้ ผลิตภัณฑ์
ออร์แกนิค กับสินค้าอืน่ ทั่วไป

ระดับความคิดเห็น
4
3
2

1
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120
ระดับความคิดเห็น
5
ข้อ

คุณค่าตราสินค้า

ด้านความภักดีต่อตราสินค้า
7
8
9

ท่านชื่นชอบผลิตภัณฑ์ออร์แกนิคจากร้าน All
About You มากกว่าร้านอืน่ ๆ
แม้จะมีรา้ นจาหน่ายผลิตภัณฑ์ออร์แกนิคเพิ่ม
มากขึน้ ท่านจะยังคงซือ้ จากร้าน All About
ท่านจะบอกต่อบุคคลอืน่ ๆ ให้ซอื ้ และใช้
ผลิตภัณฑ์ออร์แกนิคของร้าน All About You
ด้านความสัมพันธ์กบั ตราสินค้า
ผลิตภัณฑ์ของร้าน แสดงถึงความปลอดภัย ไม่

10 มีสารเคมีทเี่ ป็ นอันตราย
ผลิตภัณฑ์ของร้านสร้างความเชื่อมั่นและความ
11 น่าเชื่อถือให้กบั ลูกค้า
ผลิตภัณฑ์ของร้านแสดงถึงเป็ นคนทันสมัย รัก
12 สิ่งแวดล้อม

4
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1
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121
ส่วนที่ 4 พฤติกรรมภายหลังการซือ้ ผลิตภัณฑ์ออร์แกนิคร้าน All About You
คาชีแ้ จง โปรดทาเครื่องหมาย ✓ลงในช่องที่ตรงกับความคิดเห็นของท่านมากที่สดุ เพียงคาตอบ
เดียว
พฤติกรรมภายหลังการซือ้ ผลิตภัณฑ์

ระดับความคิดเห็น
5

ข้อ

ออร์แกนิคร้าน All About You
1
2
3
4

ท่านมีความพึงพอใจในคุณภาพของ
ผลิตภัณฑ์ออร์แกนิคร้าน All About You
ท่านรูส้ ึกมั่นใจและปลอดภัยเมือ่ ได้ใช้
ผลิตภัณฑ์ออร์แกนิคร้าน All About You
ท่านจะแนะนาให้บคุ คลทีร่ ูจ้ กั ใช้ผลิตภัณฑ์
ออร์แกนิคร้าน All About You
ท่านจะซือ้ ผลิตภัณฑ์ออร์แกนิคของร้าน All
About You ในครัง้ ถัดไป

4

3

2

1
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